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 محضر الجلسة الثانية والستين
 

 (.3143نونرب  34) 4141حمرم  8اجلمعة  :  التاريخ

السيد حممد يتيم، النائب األول لرئيس جملس  - :  الرئاسة
 .النواب

السيد عبد الواحد األنصاري، النائب الثاين  -            
 .لرئيس جملس النواب

تداء من مخس ساعات واثنيت وثالثون دقيقة اب:  التوقيت
 .الساعة الثالثة زواال والدقيقة العاشرة

 :  جدول األعمال
املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون  مواصلة -

 .مداخالت الفرق واجملموعات النيابية: املالية

جواب السيد وزير االقتصاد واملالية على مداخالت  -
 .الفرق واجملموعات النيابية

 :يس الجلسةالسيد محمد يتيم، رئالنائب 
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيدان الوزيران

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
نواصل املناقشة العامة للجزء األول ملشروع قانون 

، ونستمع لباقي 3144للسنة املالية  43..44املالية رقم 
املتدخلني، والكلمة للسيد النائب احملرتم السيد رشيد الطاليب 

فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل السيد العلمي عن 
 .النائب مشكورا

النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 
 :الوطني لألحرار

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 حضرات السيدات والسادة،
عليك الئحة الوزراء املتغيبني ؟ كيما درتوا  السيد الرئيس، نتلوا

 ..وتنشروها يف اجلريدة الرمسية السيد الرئيس..للنواب
 :السيد رئيس الجلسة

حينما ستكون يف الدستور ويف النظام الداخلي للحكومة، 
 .سنفعل ذلك إن شاء اهلل

النائب السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 
 :الوطني لألحرار

 سيد الرئيس،ال
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
كما جرت العادة، تشكل مناقشات مشروع قانون 
املالية حلظة سنوية للوقوف على القضايا وامللفات اليت هتم 
البالد على خمتلف األصعدة، كما تعترب مناسبة الستقراء مدى 

ختيارات اليت فعالية السياسات العمومية ومدى جناعة اال
 .تستند إليها

يف كون السنة املوشكة على  وال خيتلف اثنان
االنقضاء ختتلف يف أبعادها املباشرة والرمزية، سواء من خالل 
ما راكمته من أحداث وأثارته من اهتمام، أو حبكم رمزيتها  
كسنة أوىل دستور، وأول سنة يف تارخينا املعاصر جنرب فيها 

ة وسلطات واسعة مل تتأت حكومة ذات صالحيات فعلي
 .لسابقاهتا
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وعليه، ونظرا هلذه االعتبارات، فإننا مدعوون أغلبية 

بعيدا عن حسابات املواقع والتجاذبات السياسية،  ،ومعارضة
أن نقوم بالتقييم الالزم الذي يأخذ يف احلسبان مسؤوليتنا 
اجلماعية، كل من موقعه، يف حتقيق اإلضافة املطلوبة واملمكنة 

 .عيا يف بناء صرح الدولة احلديثةموضو 
، السيدات والسادة النواب احملرتمني، امسحوا يلو 

أن أغتنم هذه الفرصة،  السيدان الوزيران، السيد الرئيس،
وباسم فريق التجمع الوطين لألحرار أن أعرب عن تقديرنا 
العميق للقوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطين 

ة والوقاية املدنية، على التفاين والشجاعة والقوات املساعد
وروح التضحية واإلقدام اليت أبانت عنه يف الدفاع عن وحدتنا 

نتوجه إىل العلي القدير أن يتغمد  ،وهبذه املناسبة. الرتابية
 . برمحته الواسعة أرواح شهدائنا األبرار

أن نثمن عاليا القرار امللكي السامي  ،كما نريد أيضا
القوات املسلحة امللكية مهام إنسانية ذو بعد الذي أناط ب

حيث أمر جاللة امللك نصره اهلل بإقامة مستشفيات  ،حضاري
لتقدمي العالجات الضرورية يف كل مناطق التوتر واحلروب، 
معطيا بذلك حفظه اهلل رسالة إىل شعوب العامل مفادها أن 
املغرب كان وسيظل بلد سلم وحوار، يشجب كل مظاهر 

إلرهاب، يدافع عن كرامة اإلنسان أينما كان، يف العنف وا
 .أنفكو أو البوسنة، أو سوريا أو يف فلسطني احلبيبة

وعن فلسطني، وإميانا منا بعدالة الشعب الفلسطيين 
الشقيق، وتعبريا عن غضبنا وغضب مجيع املغاربة ملا تعرض 
ويتعرض له الشعب الفلسطيين األعزل واحملاصر، وخاصة 

ة الصامدة من إبادة صهيونية غامشة، لندعوا أهالينا يف غز 
اجمللس املوقر إىل الوقوف وقراءة الفاحتة ترمحا على أرواح من 

سقطوا شهداء من نساء وشيوخ وأطفال، دفاعا عن وطنهم، 
 .جناته تغمدهم اهلل بواسع رمحته وأسكنهم فسيح

اْلَحْمُد لّلِه َربِّ   بسم اهلل الرحٰمن الرحيم 
َمـِلِك يـَْوِم   الرَّْحمـِن الرَِّحيمِ   اْلَعاَلِمينَ 

ينِ  اهِدنَا الصَِّراَط   ِإيَّاَك نـَْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعينُ   الدِّ
ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر   الُمسَتِقيمَ 

 .آمين  الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالِّينَ 
على املرسلني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم 

 .واحلمد هلل
 النواب المحترمون، السيدات والسادة 

حنن اليوم على بعد سنة كاملة تفصلنا عن انتخابات 
وقد . نوفمرب اليت كانت أوىل مثار اعتماد الدستور اجلديد .3

أن املنطق الذي حكم وضع الدستور اجلديد   ،سجلنا يف حينه
التغيري دون  كان نفسه املنطق الذي حكم االنتخابات، أي

قطائع، فكان التغيري بصعود قوة سياسية معارضة إىل الواجهة، 
وبتقدم كبري أهلها لتشكيل أول حكومة تنبثق من صناديق 
االقرتاع وبصالحيات وسلطة حقيقية، يف الوقت الذي 
احتفظت فيه القوى السياسية الوازنة مبواقعها، الشيء الذي 

لتجاذب والتدافع بعيدا جعل الساحة السياسية مؤهلة لتعيش ا
عن صورة االستفراد واهليمنة من طرف واحد، وهو مؤشر 
إضايف إىل جتذر التعددية والتنوع واالختالف كمحدد جوهري 

 .هلوية اجملتمع املغريب
وإذا كانت حيوية بالدنا تتجسد أساسا يف قدرهتا 
على التطور بشكل رزين دون انقالب الصورة من النقيض إىل 

ننا بعد انقضاء سنة، بدأت تتسرب إلينا خماوف النقيض، فإ
مرتبطة مبدى قدرتنا على االستمرار يف مسار تثبيت روح 

 .التغيري يف ظل احلفاظ على التعدد والتنوع واالختالف
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طبعا لسنا هنا يف إطار املزايدات السياسية 
والبوليميك، بل هو تعبري صريح عن االستنتاجات اليت وصلها 

ألحرار، حزبا وفريقا، ليس فقط ألننا ننبذ التجمع الوطين ل
السياسوية، بل أساسا ألن روح املسؤولية تستدعي منا التعامل 
مع الواقع كما هو، والواقع أيتها األخوات أيها اإلخوة، ليس 

 .مرحيا، وال مبشرا، وال مطمئنا
إن املخاوف اليت حنن بصدد التعبري عنها ترتبط مبسار 

 يءالبالد، فقد عشنا أثناء التهياإلصالح الذي سارت فيه 
لالنتخابات تعبريا واضحا وناصعا عن إرادة السري يف اجتاه 
التغيري، وأحتدث هنا عن القوة السياسية اليت ستؤول إليها 
األمور الحقا، وذلك من خالل برناجمها االنتخايب الذي جتاوز 
يف طموحه كافة األحزاب األخرى، لدرجة أنه دفع إىل 

 .عدة لدى الفاعلني، عن غاياته احلقيقيةاستفهامات 
وبعد تشكل احلكومة بدأت املسافة تتسع، ما بني 

 ،خطاب ما قبل االنتخابات وخطاب ما بعدها، وقلنا آنذاك
إن املسألة لديها عالقة بالتمرين على العمل السياسي احلقيقي 

 .بقواعده اليت تنبذ املنطق الشعارايت والشعبوي
ع فالشهور، وبدا أن عجلة التغيري مث بدأت متر األسابي

 .قد توقفت كليا 3144اليت كانت تسري بسرعة قصوى سنة 
هلا قواعدها اليت حتتاج إىل  قلنا إن سياسة الواقع ،ومرة أخرى

 .وإىل تعلم مث مراس وقت
اآلن وبعد مضي سنة، مل يعد من املمكن ربط توقف 

 .ن العامعجلة التغيري بصعوبات التأقلم مع موقع تدبري الشأ
حني يرفع الواحد صوته بالنقد أو التنبيه، يتم نعته  ،ومع ذلك

بالتشويش أو خبدمة أجندة معينة دون اإلفصاح عن طبيعة 
هذا وتنطلق احلكومة وأغلبيتها، أو . هذه األجندة ومن وراءها

باألحرى جزء من أغلبيتها، يف هذه االهتامات من اعتماد 
عارضة تزايد وتطالب حبل  خطاب تضليلي خطري، يوهم أن امل

كل إشكاالت البالد يف حلظة وجيزة، والواقع أن احلكومة مل 
 .ميض عليها بالكاد عام ويستحيل حل كل املشاكل القائمة

كما حياول هذا اخلطاب التضليلي إسقاط أية 
مصداقية عن املعارضة ويقدمها يف صورة من ال هم له سوى 

تة لتسفيه املعارضة إظهار فشل احلكومة، ويف ذلك نية مبي
ما األصل يف التعامل بني الطرفني دستوريا، هذا في وتشويهها،

 .هو الشراكة والتفاعل يف إطار متايز الدورين
كما أن خطورة هذا اخلطاب التضليلي تكمن كذلك 
يف كونه يساهم يف تربير هزالة نتائج عمل احلكومة، وحىت 

 .تراجعاهتا اخلطرية يف جماالت عدة
د بذلك كل الوثائق، املكتوبة واملسموعة وكما تشه

واملرئية، فاملعارضة، والتجمع حتديدا، مل يزايد أبدا على 
إننا نسائل : احلكومة، ولكنه حدد اإلشكال على النحو التايل

احلكومة عن اإلجنازات املمكنة موضوعيا يف ظل سنة واحدة، 
 فهل استثمرت احلكومة الوقت املنقضي واإلمكانيات املتاحة

؟ وهنا بيت القصيد، هل تستطيع احلكومة  هلا بالشكل األمثل
أن تقنع مواطنا واحدا بأن إخراجها قانونا تنظيميا واحدا كاف 

؟ أليس هذا تعطيال للدستور الذي  بالنظر للمدة السابقة
؟ ملاذا اختارت  حيتاج تطبيقه إىل عشرات من النصوص

واحلال أهنا مل  ،هاحلكومة القانون التنظيمي للتعيينات دون غري 
؟ أإىل هذا احلد ال هتتم  تصدر حىت القانون املنظم للحكومة

احلكومة سوى باملناصب اليت تؤهل الحتالل مواقع القرار 
 داخل الدولة؟

وإذا جتاوزنا هذا املستوى وأخذنا على سبيل املثال 
مسألة التشغيل، هل يعقل أن آالف مناصب الشغل يف 

ال زالت  3143قرها قانون املالية لسنة الوظيفة العمومية اليت أ
واحلال أن احلكومة تنصلت من التزام  ،مل تستعمل حلد اآلن
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؟ هل حتتاج هذه املسألة هي  التشغيل املباشر لفئة من املعطلني
 ؟ سنواتإىل األخرى 

 الوقت فمىت سيحني ،وإذا كان أي انتقاد يعترب مبكرا
؟ هل بعد  النتقادييف نظر احلكومة لتقوم املعارضة بدورها ا

؟ كم عدد السنوات اليت جيب  ؟ هل بعد مخس سنوات سنتني
أن متضيها املعارضة يف الشوماج حىت تسقط عنها احلكومة 

 ؟  املوقرة هتمة األجندات
إن كل هذه األمور تؤشر إىل خلل خطري لدى 
احلكومة، فبالقدر الذي ال تتوقف فيه احلكومة عن صخب 

 ،قدر ما ال نرى إجنازات يف الواقعالشعارات صباح مساء، ب
لدرجة أن املرء حيار وخيشى أن تكون هناك أسباب ذاتية 

فشعارات حماربة الفساد والريع مثال خري  .تتجاوز جمرد العجز
تعبري على هذا التناقض، فقد استهلكت احلكومة فنون 
اخلطابة الواعدة واملتوعدة بالويل والثبور للفاسدين واملفسدين، 

إىل نشر بضع لوائح ال معىن هلا، مث تسارع إىل حتميل  لتنتهي
مسؤولية الفشل يف حماربة الفساد إىل املعارضة بدعوى 
احتجاجها على اللوائح أي دفاعها على الفساد والريع، واحلال 
أن املعارضة انتقدت نشر اللوائح دون إجراءات مصاحبة 

بسطاء فيما حملاربة الفساد والريع، وانتقدت التشهري مبواطنني 
من الريع وتعويضها برموز ..متت محاية أمساء كبار املستفيدين

الشركات اليت ال يفك طالمسها إال أصحاهبا، فهل حماربة 
؟  الفساد والريع هي التشهري برياضي متقاعد ميلك كرمية يتيمة

لقد ضربت احلكومة يف هذا امللف عصفورين حبجرة واحدة، 
جادة يف حماربة الريع والفساد فمن جهة أومهت املواطن أهنا 

وأن املعارضة عرقلتها، ومن جهة أخرى أبلغت رسائل السلم 
عفا "واملهادنة للفاسدين احلقيقيني ليتم اإلفصاح بعد ذلك ب 

 ".اهلل عما سلف

، جتيد فن التضليل ات والسادةديها الستاحلكومة أي
زمة والتربير، التضليل باخلطابات امللتوية، والتربير تارة باأل

العاملية وتارة بكون احلكومة مستهدفة، ولكن من كثرة اللجوء 
هلذا األسلوب الذي ال يوفر خبزا وال شغال، فإن احلكومة 
تكشف جانبا صادما ويف منتهى اخلطورة، يتمثل يف مدى 
تشبعها، أو تشبع أحد أطرافها، بالقيم الدميقراطية، والدالئل 

على النزول للشارع منذ على ذلك كثرية، فمثال دأب املعطلون 
قرابة عقدين، ومل يسبق حلكومة أن رأت يف ذلك غري 
احتجاجات طبيعية مطالبة بالشغل، حىت جاءت هذه 
احلكومة وقابلت هذه الفئة املتنورة من اجملتمع، بتهم وأوصاف 

واحلال أهنا  ني واملدفوعني وخدام األجندات،من قبيل املشوش
 .تور اجلديد والتغيريحكومة الربيع الدميقراطي والدس

مل يسبق حلكومة أن أعلن رئيسها  ،باإلضافة لذلك
صراحة عداءه للصحافة واهتامها هي األخرى بكل هتم 

 .مع تكسري عظام ممتهنيها يف الشوارع ،العمالة
مل يسبق، على األقل يف العشرين سنة األخرية، أن 

أو اليت  حتولت اهلراوة إىل لغة املخاطبة الوحيدة للفئات احملتجة
 .تعرب عن آرائها يف الشارع العام

لقد عاد االعتقال السياسي بكثافة وعاد معه 
التعذيب وعادت معه تفاصيل الصورة البشعة على املستوى 
الدويل واليت أمضى املغرب سنوات طويلة يف معاجلتها وترميمها 
وحمو آثارها، هذا علما أن للحكومة صالحياهتا الكاملة اليت 

ا جماال للتهرب والبحث عمن حتمله املسؤولية من لن ترتك هل
 .بني أمساء احليوانات

إننا حني نضيف كل هذه التفاصيل إىل األسلوب 
الذي تتعامل به احلكومة مع املعارضة والتهم اليت توجهها هلا 
مبناسبة وبدوهنا واستعمال أسلوب امللفات واالنتقائية ومحالت 

كل هذا إىل جوانب   وحني نضيف، التشويه ضد املنافسني
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من قبيل وضعية  ،أخرى مت هتميشها وطمس التقدم احملرز فيها
بوعده تعويض  احملرتم اليت مل يف السيد رئيس احلكومة ،املرأة

النساء من خالل مناصب عليا، ومن قبيل األمازيغية، ومن 
، اخلوف على التجربة يتملكنا إحساس باخلوف، قبيل الشباب

لى املكتسبات اليت حققها املغاربة ، اخلوف عالدميقراطية
فإذا مت تسجيل كل  .بالتضحيات، واخلوف أساسا من اآليت

هذه الرتاجعات يف سنة واحدة، فما عسى تأيت به السنوات 
؟ وحني تفلح حكومة يف حتقيق الرتاجع يف احلريات  املقبلة

فإن  واملكتسبات وال حترز تقدما يف االقتصادي واالجتماعي،
ما خيص ترتيب األولويات، في. ثر من تفسريذلك حيمل أك

فهل جاءت احلكومة لتطبيق هنج معني ومنظور منغلق جتاه 
احلريات واجتاه املرأة واجتاه التنوع كأولوية تسبق الشغل والتعليم 

 والصحة والنمو االقتصادي؟
إننا نتساءل بكل صدق، تعبريا عن ختوف نتمىن أن 

ومة باملسؤولية لتحول يكون عابرا، ونتمىن أن تتحلى احلك
ختوفنا إىل اطمئنان، باألفعال ال باألقوال، بدل اختيار أسلوب 
التهجم واهتامنا باألجندات والبحث عن هتم تفيد يف التضليل 

 .واالستعداء
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 هذه بعض اهلموم اليت كان لزاما استعراض أكثرها

بروزا للعيان، تنبيها منا إىل أن سياق السياسة العامة لدى 
احلكومة يسري يف االجتاه املعاكس ملا توخاه املغاربة من 

من أجل و شعارات التغيري ومن التالحم بني امللك والشعب 
 .دستور جديد يليق باملغرب واملغاربة

كون هذا املسار   ،ومما ال يبعث على االطمئنان
تجسد جمددا يف مشروع قانون املالية للسنة الرتاجعي جاء لي

 .املقبلة
لقد انتظر املغاربة، خاصة من أدلوا بأصواهتم للحزب 

، أن يتحقق انعراج يف السياسة ةاألساسي يف احلكوم
االقتصادية واالجتماعية، من خالل منوذج تنموي متناسب مع 
 ما محلته الوعود االنتخابية، فماذا نرى اليوم بعدما اعتربنا

؟ هل باإلمكان  استثنائياقانونا  3143القانون املايل لسنة 
يعكس وجود  3144إن مشروع قانون املالية  ،اجملازفة بالقول

مشروع تنموي منسجم ومغاير ملا كان عليه األمر يف السابق، 
يوازي بني ضرورات التنمية وخلق أجواء ضامنة خللق الثروات 

بني العدالة االجتماعية وامتصاص اهلزات اآلتية من اخلارج، و 
 ؟ وضمان الكرامة لكافة املواطنني

وقبل اخلوض يف مضامني مشروع القانون املايل، أود 
أوال، حضرات السيدات والسادة، أن أقف عند أربعة حمددات 
رئيسية ومؤطرة للمرحلة حىت ال نتيه بني أرقام وإجراءات، 

للحظة وإجراءات مضادة تؤثث مشروع القانون، لكنها تفرغ ا
 :أربع حمددات ميكن حصرها يف. من حمتواها

 ؛التحديات الدستورية واجملتمعية .4
 ؛التحديات البشرية واالجتماعية واجملالية .3
 ؛التحديات االقتصادية .4
 .التحديات املاكرواقتصادية .1

ألننا نعتربها  ،نطرح هذه التحديات على رأس األولويات
ستند إليه مهيكلة للمشروع التنموي الذي كان يفرتض أن ي

مشروع قانون املالية، انطالقا من قناعاتنا أن مشروع قانون 
املالية ال يعترب مترينا للتوازن املوازنايت أو جمرد جتميع 
لالعتمادات املخصصة للقطاعات الوزارية، وال إعالنا لتدابري 
جبائية متفرقة، بل هو اللحظة السنوية احلامسة اليت خترجنا من 
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، أي "املعقول"إىل دائرة  لكالم وفنون اخلطابةالشعارات وا دائرة
أهنا اللحظة اليت تكشف أمامنا مدى وجود رؤية اسرتاتيجية 
مستقاة من تطلعات أمة بكاملها ومسطرة يف مشروع تنموي 
يعكسه القانون املايل بالدقة والوضوح الالزمني ليتم االنتقال 
بعد ذلك للتنفيذ على األرض من خالل سياسات عمومية 

 . تغطي كافة اجملاالت
 ،ال ميكن إمتام هذا البناء مبعزل عما يدور حولنا ،وبالطبع

يف عامل يشهد حتوالت متسارعة تصل درجة التقلبات وعلى 
رأسها التحوالت اجليواسرتاتيجية وانعكاساهتا على اقتصاديات 

يف ظل نشوء جغرافية اقتصادية جديدة، تتحكم فيها  ،شركائنا
كنولوجيا وارتفاع الطلب على املواد األساسية الدميغرافيا والت

يف عز أزمة مالية أهنكت  ،وخاصة منها الطاقية والغذائية
 .ماليات دول كربى ودفعت ببعضها إىل وضعية اإلفالس

عناصر غابت عن مقاربة احلكومة حلظة إعداد ومناقشة 
باإلضافة إىل . املشروع وكأن شيئا مل يتغري عندنا ومن حولنا

املشاورات مع الفاعلني، وملا حصل، تنصلت احلكومة انعدام 
 .من التزاماهتا

إن تأكيدنا على أمهية اعتماد املقاربة الشفافة يف إعداد 
امليزانية العامة، إعماال ملقتضيات الدستور، نابع من قناعتنا 
بدورها يف تعزيز الثقة بني املواطن والفاعل االقتصادي 

الدستورية من جهة،  واالجتماعي واجلمعوي واملؤسسات
وبدورها كذلك يف تعزيز الثقة يف االقتصاد الوطين وتقوية 
مناعته يف أفق دعم واستقطاب االستثمارات، خصوصا وأن 
معيار امليزانية الشفافة يعد اليوم أهم احملددات الختيار وجهة 

 . االستثمار بالنسبة للرساميل العاملية
تمد أساليب أن احلكومة الزالت تع ،ونسجل بكل أسف

متجاوزة أفرزت ردود فعل ستزيد يف تعميق اهلوة بينها وبني 
جل الفاعلني، وتؤزم من وضع انعدام الثقة لتعرقل دينامية 

النمو والتشغيل واالستقرار االجتماعي، يف وقت جيمع الكل 
فعوض التوجه حنو . هي سنة الرتاجعات 3143على أن سنة 

غم صعوبته، اختارت إعادة الثقة وترسيخ روح البناء، ر 
 .احلكومة لغة التصعيد والتهديد وتوزيع االهتامات

لقد كان على احلكومة أن تأخذ يف احلسبان ويف مقدمة 
االهتمامات التحدي األول الذي حتدثت عنه آنفا، واملتمثل 

إىل يف البعد الدستوري واجملتمعي، لكون اجملتمع املغريب ينظر 
يف معيشه اليومي، ومن هنا  لتطورات من زاوية ما يتحقق لها

لكونه نقطة تكثيف التحوالت اليت عاشتها  ،أمهية الدستور
  املنطلق ألجرأة التوجهات اليت توافق ،ويف نفس الوقت ،البالد

 .عليها اجملتمع
إن غياب االعتبار هلذا اجلانب فوت على اجملتمع 
االنطالق يف حياة دستورية ومؤسساتية جديدة تفتح أبوابا 

للتطور، وفوت على احلكومة من جهة أخرى ترمجة   جديدة
كل األصوات يف الوثيقة املالية اليت بني أيدينا مبا جعلها 

، وهذا 3144تستمر بكل مواصفات عهد ما قبل دستور 
يعين فيما يعنيه أن التعطيل قد يتحول ببساطة إىل تراجع جيعل 

الشيء الذي سيفتح  ،الوثيقة الدستورية غري ذات معىن
 .بواب على اجملهولاأل

ويف ما خيص التحديات البشرية واالجتماعية واجملالية، ال 
يبدو أن املشروع املوجود بني أيدينا قد استوعب املعادلة، إذ  
كلما كان األمر مرتبطا هبذه املستويات يكون جواب احلكومة 

 .هو التضامن
املؤكد أن التضامن كان وسيبقى من قيمنا احلضارية 

أن املفهوم الذي تقدمه احلكومة ال عالقة له يف  الراسخة، غري
العمق مع التضامن، بل هو مرتبط أكثر بتقدمي املسكنات من 
خالل تدبر بعض االعتمادات املالية باالعتماد على املصادر 
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وإعالن نية توجيهها خلدمات  تضريب العمل ،السهلة
 .اجتماعية وكأننا أمام عملية إعادة توزيع بدائية

السادة، هو السيدات و أوال وقبل كل شيء أيها التضامن 
جسر اهلوة يف البعد التنموي بني الفئات االجتماعية وعلى 

اعتبارا لكون النمو الدميغرايف جيعل احلاجة  ،املستوى اجملايل
تتفاقم باستمرار، وبالتايل فالتضامن املبين على نوع من سد 

ذاك الذي  الثقوب ال جيدي كثريا، فيما التضامن املنشود هو
يقوم على توفري شروط التقارب االجتماعي واجملايل، الشيء 

 .الذي ال جند لديه ترمجة يف مشروع القانون املايل
على مستوى األولوية الثالثة املتمثلة يف التحديات و 

يؤسفنا أن نعرب للحكومة عن خيبة أملنا لغياب  ،االقتصادية
من جهة وعلى منظور اقتصادي قائم على مراجعة األولويات 

ال  ،فعلى مستوى األولويات. انسجام املكونات من جهة ثانية
زالت بنية النمو مل تتغري رغم اتفاق اجلميع على ضرورة التوجه 
حنو التصنيع وإعادة التوازن بني القطاعات واجلهات والتقائية 
االسرتاتيجيات من جهة، وعلى حتديث املقاولة من أجل 

خرى مبا سيمكن من حتريك ضمان التنافسية من جهة أ
 .  دينامية إنتاج الثروة والتصدير

إن املشكلة على هذا املستوى تتجسد يف كون مشروع 
 اللهم املزج ،القانون املايل ال يعكس أي توجه اقتصادي حمدد

وبني اإلجراءات اليت ال ختدم  بني اإلبقاء على البنية احلالية
علما أنه ال على  منظورا اقتصاديا منسجما يف النهاية، هذا

مستوى التشغيل وال على مستوى التصدير يف العالقة مع 
ضرورات معاجلة اختالل امليزان التجاري، وال على مستوى 
استكمال البنية التحتية، يتوجب التوجه حنو القطاعات األكثر 
ارتباطا باإلنتاج والتصدير وما يلزمه من إجراءات جريئة عوض 

 .مايت والعقاري وما شابه ذلكاالقتصار على البعد اخلد

كما أن تنمية أجواء التنافسية وتسهيل األعمال وتطوير 
املقاولة يدخالن يف صميم شروط االختيارات االقتصادية 
البديلة، وهو الشيء الذي ال يبدو إال حمتشما يف مشروع 

فضال عن عدم التقدم يف شروطه األخرى خارج  ،القانون
قضاء وحجم التقدم يف الشفافية ويف اجملال املايل، من قبيل ال

 .جمال احلكامة
ننسى هذا األمر أن وعلى ذكر احلكامة حتديدا، كدنا 

نظرا خلفوت صوت احلكومة بعدما مل يكن مسؤول ينطق دون 
انسجاما مع اعتبار احلكامة  ،أن ميأل الفضاء هبذه الكلمة

امسحوا يل استعملت كلمة . املسؤول األول عن مشاكل البالد
وسواء طوال السنة أو بني ثنايا . بغيتش نستعمل مصطلح ما

مشروع القانون املايل ال نكاد نعثر على ما يرتجم االجتاه حنو 
جتسيد منظور جديد للحكامة رغم أهنا يف قلب إشكالية 

 .االقتصاد
أن هاجس  ،يتبني من خالل املشروع ،وعلى نفس املنوال

وهو أولوية طبيعية التوازنات املاكرو اقتصادية حاضر بقوة، 
وإذ ال ميكننا إال أن ندعم احلكومة . وحيوية يف هذه الظروف

يف حرصها على معاجلة هذا اجلانب، ال يسعنا إال أن نتساءل 
عن مدى جناعة اإلجراءات املتخذة، فالتوازنات ال تتحقق 

تقليص نفقات األسفار واإليواء على مبجرد احلرص الدائم 
عاجلة العجز التوأم املرتبط أكثر مبا واإلطعام، بل تتحقق أساس
 .بالروية يف ارتباطه باإلنفاق

إننا يف فرتة خمتلفة انقلبت فيها قواعد احلياة االقتصادية 
على املستوى العاملي، كما أن الزلزال الذي أصاب شركاءنا 
املباشرين حيتم علينا بشكل قسري تغيري وجهتنا، فالنموذج 

من خالله تقدما ال ينكره إال الذي كان قائما وحقق املغرب 
يط واملنعرجات عدمي، مل يعد كافيا للتفاعل  مع حتوالت احمل

ات الكربى أو فسواء تعلق األمر بالتوازن ،لذا .اجلديدة للعوملة
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اجملايل، ال بد من شجاعة و االجتماعي بالتحدي االقتصادي و 
االنتقال إىل رؤية جديدة، نعرتف مسبقا أن ذلك ليس من 

 .ال يف املتناول، ولكن ال مناص منهالسهل و 
فإننا خنشى أال تكون احلكومة قد فهمت أن  ،وعليه

احلاضر واملستقبل حيتاج إىل االستجابة لنداء اجملتمع، هذا 
النداء الذي عكسته صناديق االقرتاع كدعوة إىل التغيري ال  

دور احلكومة ليس إخبارنا . كدعوة إىل اإلخبار بوجود مشاكل
دور احلكومة ليس إخبارنا مبصدر املشاكل حىت لو  باملشاكل، 

كانت عفاريت أو متاسيح، دور احلكومة هو اإلتيان بالبديل، 
 وإنارة الطريق، وهو ما سيجعلنا إن حتقق أول الداعمني هلا ويف

، رفضنا ملشروع مالية مل يأت جبديدمنا ، تقبلوا انتظار ذلك
 . تعاىل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل

لسيد الرئيس، كنحتافظوا بالوقت اللي بقى للمداخلة ا
 .القطاعية

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم، 
السيد عبد اللطيف وهيب عن فريق األصالة واملعاصرة، 

 .فليتفضل السيد النائب مشكورا
األصالة النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق 

 :والمعاصرة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين وخاتم النبيئين
 سيد الرئيس،ال

 السادة الوزراء،
 السادة رؤساء الفرق،

 ،والسيدات النائبات السادة النواب
منذ انطالق دينامية التغيري، اليت شكل إقرار الدستور 

اهتا، اجتهت تطلعات كافة اإلطار املرجعي لتوجهاهتا ومسار 

املغاربة حنو مغرب جديد يعانق انتظاراهتم القوية سواء على 
حىت اسي أو االقتصادي أو االجتماعي بل املستوى السي

وبقدر ما كانت حصيلة األداء احلكومي يف هذا . الثقايف
االجتاه خميبة لكل اآلمال ومبعث قلق حقيقي، بقدر ما يضعنا 

، أمام مأزق أكثر حدة، 3144لسنة مشروع قانون املالية 
وأمام ختوف أعمق على املستقبل القريب واملتوسط الذي 
ستؤول إليه أوضاع بالدنا إذا ما مت تدبري شؤوهنا وفق 

 .ت املالية الصادمة هلذا املشروعالتوجها
إهنا توجهات صادمة، لكون مشروع القانون املايل 

يل مقتضيات احلكومي ال يتماشى مع مسعى بالدنا حنو تفع
الدستور، ومن األمثلة البارزة على ذلك غياب أي جواب مايل 
عن تدابري تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية، وتطبيق 

د اجلهوية املوسعة، وإحداث هيئات احلكامة، وذلك بعد اعتما
اليت تأخرت كثريا، مؤكدا من  النصوص التشريعية املرتبطة هبا

 .كوميجديد بطئ وترية أدائكم احل
إهنا توجهات صادمة أيضا، ألن مشروع القانون املايل 
احلايل ليس سوى متديد تعسفي واصطناعي لعمر القوانني 
املالية السابقة، وحماولة إعطاء جرعات تنفسية القتصاد جعله 
التدبري غري االحرتايف للحكومة مهددا باملوت السريري، نظرا 

حة ببدائل مبتكرة لغياب اسرتاتيجية حكومية متكاملة وواض
إلخراج االقتصاد الوطين من الصعوبات اليت يعاين منها، مما 

 .يؤجل االستجابة النتظارات اجملتمع وتطلعاته املشروعة
إهنا توجهات صادمة كذلك، ألنه مشروع يقوم على 

فاحلكومة تعد املغاربة يف  .فرضيات اقتصادية هشة وغري واقعية
وهي نسبة  ،4,5%و تصل إىل مشروع قانوهنا املايل بنسبة من

يستحيل حتقيقها اليوم بشهادة اخلرباء واملنظمات االقتصادية 
على أن أول جتليات تراجع معدل  ،وال حاجة للتأكيد. العاملية

النمو تتمثل يف تقلص مناصب الشغل، اليت ما أحوج شبابنا 
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ومما زاد . إليها من أجل متكينهم من املسامهة يف تنمية البالد
 .أنه يأيت بعد سنة مالية بيضاء ،ة هذا املشكلمن حد
إهنا توجهات صادمة وخميبة آلمال املغاربة أيضا، ألن  

مشروع امليزانية الذي تقدمه احلكومة اليوم يسري ضد العدالة 
االجتماعية، ويتعامل ببخل شديد مع القطاعات االجتماعية 
 والتنموية احليوية، برصده مليزانيات جد هزيلة لقطاعات

الشباب والرياضة، التشغيل، التكوين املهين، املرأة واألسرة 
حقوق اإلنسان والبحث العلمي وحىت و والتضامن، الثقافة، 

 .الرتبية الوطنية
إهنا توجهات صادمة ومعاكسة لقانون التوازن  

االجتماعي، بنزوعها حنو اإلجهاز على دور احملرك االقتصادي 
ت كقوة إنتاجية ومشغلة، واالستثماري الذي متثله املقاوال

وباجتاهها حنو اإلجهاز كذلك على دور صمام األمان الذي 
تشكله الطبقة املتوسطة كنخبة فاعلة يف تنمية اجملتمع، وكقوة 

 . إستهالكية وازنة
يأيت يف  3144صحيح أن مشروع قانون املالية لسنة 

سياق ظرف اقتصادي صعب وأوضاع اجتماعية دقيقة للغاية، 
غالبة حبث الطبقات الفقرية واملتوسطة عن االستقرار مستها ال

 . املعيشي، وتطلع حاملي الشهادات والعاطلني إلجياد الشغل
غري أن جو الطمأنة الذي حتاول التصرحيات احلكومية 

ففتح خط ائتماين وقائي . إشاعته، ميكن أيضا قراءته عكسيا
مليار دوالر  2,3من طرف صندوق النقد الدويل مببلغ 

روط بتطبيق احلكومة لربناجمها اإلسرتاتيجي، خاصة مش
إصالح صندوق املقاصة، وحصول املغرب على هبات من 
دول التعاون اخلليجي وخفض تنقيط املغرب من درجة 

كل ذلك يوضح أن الوضعية   . االستثمار املستقرة إىل سلبية
إن . االقتصادية لبالدنا هي عكس ما تنحو احلكومة إلظهاره

من خالل تتبع  ،الت االقتصادية اجلادة تبنيجل التحلي

تعترب األسوء بالنسبة  3143أن سنة  ،جمموعة من املؤشرات
 . سنوات على األقل 41للمغرب منذ 

هذه بعض املالحظات الصادمة اليت أردنا إثارة انتباه 
سنة لالية املعلى أن قراءة مشروع قانون . حكومتكم بشأهنا

ت لكون قانونكم املايل ستنبين على عدة مالحظا 3144
رغم اتسامه باالختالل وتضييع الفرص واملآزق املالية وانعدام 
احلكامة، فقد اضطررنا كحزب معارض أن نتعامل معه بقوة 
اقرتاحية ملا يتميز به خط حزبنا املتجه حنو البناء الدميقراطي 
الذي يستند أساسا على تقدمي اقرتاحات بناءة لبناء جمتمع 

أن االختيار االقتصادي  ،وا يل أن أؤكد لكموامسح .أفضل
يروم  3144االسرتاتيجي الذي يتبناه مشروع قانون امليزانية 

دعم الطلب الداخلي بشقيه االستثمار واالستهالك، يف ظل 
اعرتافكم برتاجع عائدات االستثمارات اخلارجية وحتويالت 

وذج العمال املغاربة املقيمني باخلارج ومداخيل السياحة وهو من
وفعاليته املدى القصري،  للنمو االقتصادي ال تتعدى قابليته 

وهو االمر الذي  ،يستنفذ أغراضه يف املدى املتوسطكما أنه 
ما فتأت جمموعة من املؤسسات الوطنية على رأسها املندوبية 

 .السامية للتخطيط حتذر منه
يف التدهور  ،وتتجلى أهم معيقات هذا النموذج باألساس

اليت انتقلت من نسبة تغطية الواردات بالصادرات، املستمر ل
إىل حدود أكتوبر  %10,8إىل حوايل  4111سنة  01%

3143. 

الذي تدافعون  ،كما يتجلى اختناق متويل منوذج النمو
يف تراجع االستثمارات والسلفات اخلارجية الواردة  ،عنه أيضا

مليار درهم سنة  13وذلك من  ،حتت وطأة األزمة العاملية
مليار درهم إىل حدود  31,0إىل ما يقرب من  3110
إىل جانب تراجع حتويالت املغاربة املقيمني و ، 3143أكتوبر 

مليار  10,0إىل  3110سنة  رهممليار د ..باخلارج من 
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ونفس الشيء يالحظ . درهم إىل حدود أكتوبر املاضي
مليار درهم  1.بالنسبة ملداخيل السياحة اليت اخنفضت من 

 .مليار خالل السنة احلالية 11إىل  3110سنة 

وتكشف هذه املعطيات بأن منوذج النمو املعتمد مل 
يستطع توفري مداخيل كافية من العملة الصعبة لتمويل 
حاجياته، وهو األمر الذي يفسر اللجوء إىل االحتياطي من 
العملة الصعبة لسد العجز احلاصل باحلساب اجلاري مليزان 

تآكل االحتياطي املذكور، حيث مر  األداءات، مما ترتب عنه
إىل ما يناهز  3110شهرا من االسترياد سنة  44مما يعادل 

والظاهر أن احلكومة تريد  3143أشهر من االسترياد سنة  1
وعلى  أن حتافظ فقط على املوجود 3144يف مشروع قانون 

 .الوجود

ومل تقتصر تداعيات منوذج النمو املعتمد على معيقات 
خلل يف البنية  اته، بل كانت كذلك وراء إحداثمتويل مرتكز 

ن الطلب الداخلي وحتويالت املهاجرين االقتصادية، حيث أ
املغاربة، وكذا االستثمارات اخلارجية اجتهت باألساس إىل إنتاج 

من قبيل العقار والفنادق وقطاع  ،املواد غري القابلة للتبادل
قابلة للتبادل أي البناء واألشغال العمومية على حساب املواد ال

املواد الصناعية، مما كرس عدم تنويع الصادرات املغربية وجعل 
القطاع الصناعي ال يراوح مكانه إذ استقرت نسبة منوه منذ 

 %..,1سنوات يف 

القابلة للتبادل على أمهية وبتشجيعه للمنتوجات غري 
يكون منوذج النمو املعتمد قد عطل مشروع تصنيع بعضها، 

 .البالد

من طرف البنك  3114نادا إىل املعيار املعتمد منذ واست
 ،الدويل بالنسبة للدول اليت هي من نفس مستوى منو املغرب

% 41فإن البنية السليمة للناتج الداخلي اخلام تتشكل من 

لقطاع % 1.للصناعة و% 33بالنسبة للقطاع الفالحي و
وهذا حتليل تركيبة االقتصاد املغريب تبني عدم . اخلدمات

تقرار القطاع الفالحي الذي ال يتجاوز منوه يف السنوات اس
حاليا، % 41، وتراجع قطاع الصناعة لفقط %.4األخرية 

، أما من الناتج الداخلي اخلام% .2سبة وجتاوز اخلدمات لن
وهذا يعين تطورا ملحوظا %. .العقار فقد أصبح ميثل 

للقطاعات غري املصدرة، مما يعكس االختالالت اليت تطبع 
نية الناتج الداخلي اخلام للمغرب، ويفسر العجز يف امليزان ب

  .التجاري وميزان األداءات

 ،هذا املنحى هو آخذ يف التنامي بدليل أن نتائج البحث
الذي قام به املرصد املغريب للصناعة التابع لوزارة الصناعة 

من املسثتمرين يف جمال الصناعة  %24كشف أن   ،والتجارة
وهي أرقامكم أو  بأي استثمار يف هذا اجملال ال ينوون القيام

 . أرقام حكومتكم

كما أن املندوبية السامية للتخطيط، أشارت بدورها إىل 
يعاين من تراجع مستمر، أن االستثمار يف القطاع الصناعي 

 ، بعد ما اخنفض3144سنة  %4,4ب  حيث اخنفض
 14، إذ بلغ حجم االستثمار 3141سنة  %4,.بنسبة 

مليار سنة  411عوض  3144م خالل سنة مليار دره
ونفس االجتاه الرتاجعي يسجل بشأن القروض . 3111

البنكية املوجهة لالستثمار الصناعي، حيث مل ترتفع خالل 
 3141قبل أن تنخفض سنة  %4إال ب  3111سنة 

، حسب %3وناقص % 4..على التوايل بناقص  3144و
 .معطيات بنك املغرب

و احلايل ال تقف عند هذا احلد، إن اختالالت منوذج النم
إذ يف الوقت الذي تعتمد فيه الدول على القطاعات ذات 
القيمة املضافة العالية واملعتمدة على االبتكار واليد العاملة 

جند التوجه االقتصادي العام ينتج فرص شغل بأجور  ،املؤهلة
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% 11خبسة وحيتاج ليد عاملة غري مؤهلة وذلك يف حدود 
ا إلحصائيات املندوبية السامية للتخطيط لسنة فاستناد. منه

من الشغيلة % 21،  تتشكل بنية اليد العاملة من 3144
هلا مستوى تعليم ابتدائي وثانوي، % 31,2بدون شواهد، و

، %41,8بينما ال تتجاوز حصة املؤهالت اجلامعية نسبة 
وهو ما يفسر عدم تشغيل املقاوالت لألطر، ومن مت ضعف 

  .بامتياز  هي حسب املؤسسات الدولية سلبيةاإلنتاجية اليت

 الرئيس، السيد
 ، السادة الوزراء،السيد الوزير

إن من السمات السلبية هلذا املشروع تضييعه للعديد من 
، واألزمة نفسها الفرص الكامنة يف األزمة االقتصادية العاملية

على وجه التحديد، إذ يفرتض العمل يف اجتاه كذلك األوربية  
مرتكزات جديدة للنمو االقتصادي ببالدنا، إال أن  إجياد

املالحظ أن مشروع القانون املايل ال يتيح الفرص الكافية 
إلعادة هيكلة االقتصاد الوطين وتطويره بإحداث روافد منو 

االستثناء الوحيد يف . جديدة وتوجيه التصدير ألسواق جديدة
الذي من  هذا السياق هو االهتمام بقطاع الطاقات املتجددة،

شأنه أن خيفف وطأة تكلفة البرتول على امليزان التجاري 
وميزانية الدولة، ويعزز إحداث قطاع اقتصادي له من مقومات 

ا ممالتشغيل وجلب االستثمارات وخلق القيمة املضافة العالية 
مالحظة وزير العالقة مع الربملان ليست  .يدعم مرتكزات النمو

 .صحيحة

غالهلا هي االنفتاح على األسواق من الفرص املمكن است
من خالل تشجيع القطاع اخلاص ودعم تدخالت  ،اإلفريقية

املؤسسات العمومية، واألمثلة يف هذا اجملال، كإقدام كل من 
املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب للمشاركة يف 
طلبات العروض املرتبطة مبجال اشتغاهلما، وذلك بالنظر 

ونفس االهتمام يفرتض أن تبديه . هذا الشأنلتجربتهما يف 

مؤسسة العمران بشأن املشاركة يف طلبات العروض اخلاصة 
 .بالدول األخرى بالسكن االجتماعي والفنادق

كما أن عدم توفر موريتانيا على أسطول حبري قادر على 
فإن االهتمام بإبرام اتفاقيات مع  ،استغالل ثرواهتا السمكية

اجملال سيمكن من تشغيل سفن الصيد هذا البلد يف هذا 
 .املغربية وتزويد الوحدات اإلنتاجية املغربية

الدول بإن تعزيز القدرات االستثمارية للقطاع اخلاص  
ومها وجود  ،اإلفريقية ميكن أن يرتكز على عاملني أساسيني

جالية مغربية مقيمة بعدد من هذه الدول واليت تعمل يف 
لك وجود مصارف تساهم فيها قطاعات جتارية وغريها، وكذ

املؤسسات البنكية املغربية، مع ما لذلك من إجيابيات يف إجياد 
 .حلول لتمويل أنشطة هذا القطاع

 ،مع وجود امكانيات استثمارية مهمة للدول اإلفريقيةو 
فإن املدخل األساس للنفاذ إىل األسواق اإلفريقية يتمثل يف 

يفرتض أن يربط إعادة إحياء مشروع اخلط السككي، الذي 
 .بني طنجة ودكار

فرصة أخرى مل حتظ بالعناية الالزمة يف مشروع القانون 
تتجلى يف املؤهالت االستثمارية اليت ميكن أن  ،املايل احلايل
لعالقات املتميزة اليت جتمع بني املغرب ودول ا تتولد عن

فإن بلدان اخلليج تتسم ببيئة  ،وعلى سبيل املثال. اخلليج
تقوى على إنتاج املواد الغذائية بالكميات املطلوبة  صحراوية ال

وتضطر السترياد معظم منتوجاهتا من اخلارج، وميكن للمغرب 
أن يقرتح على املقاوالت اخلليجية العاملة يف ميدان توزيع املواد 
الغذائية ضيعات فالحية وتوظيف رؤوس أمواهلا جللب معدات 

املشاريع هي زيادة  الصناعة الفالحية، فتكون منافع مثل هذه
يف األرباح املرتتبة عن تصريف هذه املنتوجات يف األسواق 
اخلليجية، وستنتج عنها أرباح عن مزايا اإلنتاج الذايت وغياب 
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وسطاء واستقرار يف تزويد األسواق وكل هذا سيمكن من 
 .التحكم يف كل حلقات سلسلة اإلنتاج والتوزيع

 يف ضخ رؤوس وسيكون هلذه املشاريع انعكاس إجيايب
أموال بالعملة الصعبة يف النشاط االقتصادي الوطين والرفع من 
املداخيل اجلبائية، فضال عن توفري فرص الشغل وربط الفالحة 
بالصناعة عرب استرياد التكنولوجيا األوربية وغريها املهتمة هبذا 

أرأيتم، حزب األصالة واملعاصرة يطرح عليكم حلوال  .اجملال
 .تصاديةألزمتكم االق

 الرئيس، السيد

 السادة الوزراء،
 .تتجي نوبتك وأجي خوذ الكلمة وقول اللي بغييت

جيسد االقتصاد النظيف الفرصة الثالثة اليت تتيحها ظرفية 
األزمة االقتصادية العاملية، فكلما كان أساس املنتوج طاقة 
نظيفة، كالطاقة الشمسية مثال، ستكون هناك سهولة يف 

وكلما كانت الصادرات . لألسواق اخلارجية تصريف املنتوجات
هلا محولة من الكاربون ستكون صعوبة يف التسويق من خالل 

 داالجتاه حنو فرض ضريبة هبذا الشأن، ذلك أن اقتصاديات الغ
وكان األجدر إعادة هيكلة النسيج . هي اقتصاديات نظيفة

اإلنتاجي لالستفادة من الفرص األكيدة يف ظل هذه 
 .التطورات

من الفرص الضائعة كذلك، عدم متتني عالقة اقتصادنا و 
باالقتصاديات ذات النمو املطرد أي الدول ذات االقتصاديات 
الصاعدة واليت ال شك سيكون هلا مستقبل وازن يف االقتصاد 

وكمثال على ذلك الصني واهلند وسنغافورة، واليت . العاملي
صادي تعمل، باإلضافة إىل اليابان، على تشكيل قطب اقت

 .ثالث إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب

واملثال األخري بشأن الفرص غري املستغلة يف ظل ظرفية 
. األزمة، له عالقة بإمكانية جتاوز أزمة صناديق التقاعد

فباستحضار التجارب الدولية والسيما التجربة األملانية 
ق عليه بني كل خبصوص اإلصالح اجلذري والعميق املتواف

فإن اإلصالحات الرتقيعية املنتظرة سوف  نه،املكونات املعنية 
كان وما زال باإلمكان التفكري يف . لن حتل هذه اإلشكالية

متويل عجز صناديق التقاعد بإقرار االستثمار املؤسسي 
ملخزوهنا، إذ من شأن هذا اإلجراء حل معضلة عجز هذه 

ك سواء على مستوى الصناديق دون رفع معدالت االشرتا
أرباب العمل أو املأجورين، أي احملافظة عليها يف مستواها 

 .العادي

من شأن هذا اإلجراء كذلك عدم الرفع من التحمالت و 
من دعم تنافسيتها وهو ما سيمكن  ،االجتماعية للمقاوالت

 .اصادراهتوكذا تنافسية 

فالرفع من الضريبة على القيمة  ،أما خبصوص الواردات
فة، عليها سيحد من ارتفاع حجم هذه الواردات، املضا

وبذلك، يتبني . وبالنتيجة احلد من تفاقم عجز امليزان التجاري
أن الزيادة يف سعر الضريبة على القيمة املضافة تقوم بنفس 

 .الدور الناجم عن ختفيض قيمة سعر صرف الدرهم

وال تقف مزايا هذا النظام عند هذا احلد، بل تشمل 
يق التقاعد بضريبة مفروضة على الواردات أي أنه متويل صناد

ال يتم تضريب العمالة الوطنية بل العمالة األجنبية اجملسدة يف 
وهذا يعين أن إجراء من هذا القبيل . املنتوجات املستوردة

سيفضي إىل متويل صناديق التقاعد بتضريب االستهالك وليس 
 .عوامل اإلنتاج كما هو عليه األمر حاليا

م أن اندماج االقتصاد املغريب يتسم بالتفكك ومعلو 
، نفسها لضعف املبادالت التجارية بني القطاعات االقتصادية
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لذلك كان لزاما التفكري يف مشاريع تقوي الرتابط التجاري 
من هذا . فيما بينها للرفع من القيمة املضافة وخلق الثروات

داء أحد املنطلق، يعد قطاع صناعة أجزاء الطائرات ومراكز الن
القطاعات غري املندجمة يف االقتصاد الوطين لكوهنا منعزلة عن 

 .النسيج اإلنتاجي الوطين

إن غياب مثل هذه العالقات املتداخلة جتعل من السهل 
انسحاب القطاعات االقتصادية غري املندجمة، مع ما ميكن أن 
يرتتب عن ذلك من تداعيات سلبية من الناحية االقتصادية 

مثال، وكذا من الناحية االجتماعية   األموال ترحيل رؤوس
، ولعل خري مثال على ذلك هتديد كفقدان مناصب الشغل

الوزير الفرنسي بإعادة ترحيل كل مراكز النداء الفرنسية 
املتواجدة باملغرب جتاه فرنسا، علما بأن بلدنا يتوفر حاليا على 

 .  ألف منصب شغل 41مركز نداء يؤمن أكثر من  331

 ،الرئيسالسيد 
 السادة الوزراء،

حيث ناهز  ،ما زال العجز التجاري يسجل أرقاما قياسية
مليار درهم، وبذلك  421حوايل  3143إىل حدود أكتوبر 

، حيث كان 3114يكون قد تضاعف ثالث مرات منذ سنة 
وكل املؤشرات . آنذاك مليار درهم 3.هذا العجز يف حدود 

معدل تغطية الواردات  تعد سلبية هبذا الشأن، حيث مل يتجاوز
،  3114سنة % 23حاليا، مقابل  %10,8بالصادرات 

كما أن مؤشر الواردات مقارنة مع الناتج الداخلي اخلام يف 
، ومؤشر التبعية االقتصادية يف نفس املستوى %36حدود 

 %..4أي 

 3110أما فيما خيص ميزان األداءات، فمنذ سنة 
 عجز امليزان خاصة حتت تأثري ،والعجز آخذ يف التفاقم

ولوال التماسك . التجاري وتراجع حجم االستثمارات اخلارجية
وعائدات السياحة مني باخلارج يالنسيب لتحويالت املغاربة املق

ومما زاده سوءا هو تقدمي األغلبية لتعديل . لكان الوضع أسوء
 .يرمي إىل خفض ميزانية اجمللس االعلى للجالية

ية مضاف إليه مديونية إن العجز يف املبادالت اخلارج
من الناتج الداخلي اخلام إمنا % 411االقتصاد اليت جتاوزت 

فعلى سبيل املثال، إذا وقفنا . هو مرتبط بنموذج النمو املعتمد
مقارنة بنفس الفرتة من  3143على العشر أشهر األوىل من 

، %41,0جند أن الواردات الطاقية ارتفعت ب  3144
، ومواد التجهيز ب %8,1ب واملواد الغذائية ارتفعت 

وبذلك فعجز % 3,4واملواد نصف املصنعة ب % 1,1
  امليزان التجاري غري مرتبط كليا بارتفاع قيمة واردات البرتول

. ، بل أيضا بارتفاع قيمة باقي الوارداتكما حتاولون توهيمنا
واليفسر ذلك فقط بتزايد أسعار الواردات ولكن يعزى أيضا 

تهلكة يف ارتباط بتداعيات النموذج الرتفاع الكميات املس
 .التنموي املعتمد

 ،بالنسبة للصادرات وخالل نفس املدة الزمنية املذكورة
فإنه باستثناء الفوسفاط ومشتقاته وبعض املنتجات البحرية 

عرفت فإن باقي املواد املصدرة قد  ،واملنجمية اليت عرفت حتسنا
لع ، الس%4,4ناقص   : تراجعا؛ املنتجات اجللدية

ناقص  :، املركبات اإللكرتونية%1,3ناقص  :الكهربائية
ناقص   :احلوامض، %38,1ناقص  :، اخلضروات42,1%
 .%1,4ناقص  :، أجزاء الطائرات31,8%

 :إن التزامن ثالثي األبعاد املتمثل يف

  .التفكيك اجلمركي ،أوال -

منوذج الطلب الداخلي املرتكز على االستهالك  ،ثانيا -
 .االستريادوالذي يشجع على 
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تراجع التصدير فتح الباب على مصراعيه أمام  ،وثالثا  -
ومما زاد هذا املشكل استفحاال، دعم . الواردات

 . الدولة للمواد األساسية املستوردة

فإن املؤشرات الدالة  ،أما عن القطاع النقدي واملصريف
على هذا املأزق ميكن اختزاهلا على سبيل املثال يف النقاط 

 :التالية

 .تفاقم نسبة التضخم  *

ضعف معدل االدخار وانعكاسه على متويل الربامج *  
 .القطاعية

سحب الفاعلني االقتصاديني ملدخراهتم ملواجهة أزمة *  
 .السيولة

 .صعوبة متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة*  

 .ضغوطات مؤدية  الرتفاع معدالت الفائدة*  

ور جعل منها رهانا فإن الدست ،أما عن احلكامة املفتقدة
 ،إال أنه وبعد مرور سنة من عمر احلكومة احلالية .إسرتاتيجيا

تواصل املؤسسات الدولية منح نقط سلبية حلصيلة عملها هبذا 
الشأن، وهناك أمثلة عديدة مرتبطة مبشروع قانون املالية احلايل 

 :منها على اخلصوص

قد وجهت ضعف شفافية املالية العمومية، ف -
الدولية انتقادات الذعة للتدبري العمومي ببالدنا،  املؤسسات

الصادر عن املنظمة الدولية  من قبيل مؤشر امليزانية املفتوحة
 . للشراكة املوازناتية

دولة  81بني  1.يف هذا السياق، احتل املغرب الرتبة و 
نقطة على مائة، ليرتاجع  30بتنقيط يعادل  3118سنة 

وبذلك أصبحت بالدنا  ،21إىل املرتبة  3141خالل سنة 
بعيدا وراء  ، يف زمنكم،ضمن أسوأ الدول يف قائمة الرتتيب

نقطة على مائة ومصر  1.األردن اليت حصلت على ترتيب 
 .نقطة على مائة 43نقطة على مائة ولبنان ب  18ب 

تنقيط املغرب يف مؤشر مدركات انتشار ظاهرة الرشوة،  -
لدولية هو دون ا "ترانسبارنسي"الفساد املصاغ من طرف 

باحتالل  قة الشرق األوسط ومشال إفريقيا،معدل بلدان منط
 .بلدا 481من أصل  81للرتبة  3144بالدنا سنة 

 310ومن ضمن : مؤشر الشكايات املرتبطة بالرشوة -
شكاية اليت توصل هبا مركز الدعم القانوين حملاربة الرشوة ما بني 

يتم إحالة  ، مل3143فاتح ماي إىل هناية غشت من سنة 
هذا هو . ملفا من امللفات املرتبطة هبا على العدالة 44سوى 

 .حماربة الفساد لديكم

تراجع املغرب للمرتبة  ،مؤشر حتسني مناخ األعمال -
ضمن الرتتيب املعروف  11خالل السنة احلالية مقابل  10
الذي هو عبارة عن تقرير بشأن  Doing Businessب 

من قبل الدول لتحسني مناخ األعمال، تقييم التدابري املعتمدة 
أصدرته كل من شركة التمويل الدولية والبنك العاملي برسم 

 .3144توقعات سنة 

بعد احلرية السياسية  مؤشر تدهور احلرية االقتصادية -
 Héritageتتوىل نشر هذا املؤشر مؤسسة والنقابية، 

Fondation  تنقيط يف  3143، إذ منح املغرب سنة
 %..21,3حدود 

 :السيد رئيس الجلسة
 ..استمر السيد الرئيس

النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة
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مؤشر تدهور احلرية االقتصادية، تتوىل نشر هذا املؤشر 
، إذ منح املغرب سنة  Héritage Fondationمؤسسة 
أي  80وضعته يف الرتبة %21,3تنقيط يف حدود  3143

وسطة احلرية االقتصادية، ويعزى التنقيط ضمن الدول مت
املمنوح للمغرب إىل تفشي الرشوة وتأخر إصالح القضاء 

 .وترسيخ استقالليتهوالعدالة 

يقدر جملس املنافسة رقم معامالت هذا ، اقتصاد الريع -
مليار درهم، وهذا كان مشروعكم  31وايل القطاع حب

يتضمن مشروع  المليار درهم، و  31االنتخايب حملاربة الريع، 
قانون املالية احلايل أية إجراءات للحد من هذه الظاهرة رغم 
التوجيهات امللكية املتكررة يف هذا الشأن، ورغم اتفاق أغلب 
مكونات األمة وأحزاهبا على ضرورة اإلسراع باختاذ التدابري 

 . الكفيلة  بالتصدي هلذه الظاهرة

فقات كما أن احلكومة مستمرة يف إدارة جزء من الن
ال  العمومية من خالل الصناديق واحلسابات اخلصوصية اليت

ستبلغ نفقاهتا خالل  نرقاهبا، يا ليلي على الشفافية، واليت
 19,4%مليار درهم، أي  0,20.ما جمموعه  3144

 .مقارنة بالنفقات املربجمة يف ميزانية الدولة

إال بغييت السيد الوزير نسكت حىت - يف هذا السياق
ميكن اإلشارة مثال ويف هذا السياق،  -ص نسكتتعطيه ملخ

من هذه الصناديق، ويأيت % 41إىل أن رئيس احلكومة يسري 
 .بذلك بعد وزارة الداخلية وإدارة الدفاع ووزارة االقتصاد واملالية

وهذه الصناديق كما تعلمون ال ختضع للمراقبة الدستورية 
بزعامة ا للربملان، وكنا نطمح وفقا للشعارات اليت رفعتموه

حول الشفافية وحماربة اقتصاد الريع من  تكمحكومرئيس 
خالل تقليص عددها وإحالة ميزانيتها على الربملان للمراقبة، 

لكن الريع املؤسسايت أصبح مشروعا، ويتم التغاضي عنه، و 
 .لكونه ريع يف خدمة أغلبية سياسية

 ،الرئيسالسيد 
 السادة الوزراء،

من موقع شعوره  ،املعاصرةاألصالة و  العتيد زباحلإن 
وترسيخ  يف بناء دولة احلق والقانون واملؤسسات ،باملسؤولية

يعترب  ،العدالة االجتماعية املنفتحة على املستوى االقتصادي
للحكومة مترينا حقيقيا  3144مشروع قانون املالية لسنة 

فبدون تفعيل لإلصالحات األساسية وصياغة سياسة  .احلالية
فإن تدبري امليزانية  ،ار واالسرتاتيجيات القطاعيةمندجمة لالستثم

املتبع واإلجراءات ذات طابع االستمرار فيما سبق إلرجاء 
 .ن املؤقتمة لن يكون هلا إال دور املسكاألز 

 ،بل ميكن القول إن احلكومة مل تقدر األمور حق قدرها
إذ يف الوقت الذي يشكو القطاع اخلاص من تذبذب مردودية 

تشكو األسر من غالء املعيشة ويتدهور الطلب االستثمار و 
فإنه ال جمال للحديث  ،اخلارجي ويرتاجع االدخار الداخلي

عن التوازنات الكربى ألن دعم النمو ال ميكن أن يكون يف 
استثمار وخفض )مثل هذه الظروف إال بنفقات الدولة 

 (.الضرائب

جيب ضبط مديونية الدولة، وذلك بالوقوف  ،يف املقابلو 
ى التحديات واإلكراهات اليت ذكرناها سالفا وأخذا بعني عل

 عنها شرائح الب واالنتظارات اليت عربت وتعرباالعتبار للمط
أسرا ومقاوالت وأحزابا ونقابات  ،عريضة من اجملتمع

فإن طبيعة األهداف املسطرة يف  ،ومنظمات اجملتمع املدين
، وال تبقى دون التطلعات 3144مشروع قانون املالية لسنة 

تظهر أن هناك اسرتاتيجية تنموية مندجمة وفعلية حتكم قوانني 
 .من طرفكم املالية اليت صيغت حلد اآلن
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رفع التنافسية ودعم  إذا استثنينا حتديد تدابري هديفو 
املقاوالت وتقليص الفوارق االجتماعية عن طريق بعض 

هداف إما الصناديق مع ما يشوهبا من تناقضات، فإن باقي األ
ل طروحة مثمن حدة املشاكل امل ئدضمن تدابري كمية هتتت

االعتماد على  الرفع النسيب للطاقة االستيعابية للمؤسسات أو
أو ال تتضمن تدابري عملية لتفعيلها   بعض برامج التشغيل،

 . اقتصادية-كهديف اإلصالحات اهليكلية والتوازنات املاكرو

ض  ن أن يقو األخريين هلما من التأثري ما ميكإن اهلدفني 
 .كل جمهودات حتسني مناخ االستثمار والتنافسية

لتقنية نعترب أن الدفع ببعض التعديالت ا ،من هذا املنطلق
فإننا يف فريق  ،ومع ذلك .لن يتعدى جمرد عمل ترقيعي
 :، فعال حزب االقرتاحاتاألصالة واملعاصرة اقرتحنا ما يلي

  مومية اإلصالح العميق للقانون التنظيمي للمالية الع
مبا يف ذلك إدماج احلسابات اخلصوصية للخزينة يف ميزانية 

 الدولة، حىت يتسىن تقييمها ومراقبتها؛
 العمل بالتدبري امليزاين بالنتائج لكل املالية العمومية، 

وليس فقط البدء بتطبيق مثل هذا التدبري باملؤسسات 
إذ ال يعقل كل سنة أن تربمج إجراءات  ،واملنشآت العمومية

ل املشاكل اآلنية دون وضعها يف سياق اسرتاتيجي مدعم حل
 مبؤشرات الفعالية؛

  ماذا يعين مثال  ،الضرييب على األسر ختفيف العبء
إعطاء حتفيزات ضريبية للمنعشني العقاريني مع االحتفاظ 

؟ أليس أوىل أن تسن ضريبة  بنسبة عالية لرسوم التسجيل
ثال بذلك اجتماعية على القيمة املضافة كما طلبت م

نفدرالية العامة للمقاوالت املغربية عوض أخذ هذه و الك

الضريبة مث ضخ أموال طائلة يف صندوق املقاصة لتستفيد منها 
 ؛كربيات الشركات قبل األسر املعوزة؟ 

   دعم البحث العلمي والتقين وربطه بالقطاعات
 املنتجة ذات القيمة املضافة العالية؛

  االدخار الداخلي؛ سن إجراءات حتفيزية لتشجيع 
   إجياد حل للمديونية املستفحلة، واليت تنذر بالكارثة

من خالل التسريع مثال بإخراج القانون البنكي  ،يف قادم األيام
 اجلديد املتضمن للمنتوجات واملؤسسات البديلة؛

   التسريع باجلهوية املوسعة ألهنا الضامن الفعلي
 لتجاوز الفوارق اجملالية؛

 درات بالتخفيف من كلفة عوامل الرفع من الصا
اإلنتاج واملواد األولية وتطوير البحث والتنمية باملقاوالت دون 

 إغفال دور الشراكات يف إطار اتفاقيات التبادل احلر؛
 لزم ة القضاء ورش له من األمهية ما يإصالح واستقاللي

احلكومة أن تضع كل اإلمكانيات الالزمة لتفعيله خالل سنة 
3144 . 

بح إبداع سياسة اقتصادية واجتماعية مميزة أولوية لقد أص
األولويات بدل االكتفاء فقط مبواصلة نفس النهج االقتصادي 
واالجتماعي السابق املبين على التدبري قصري األجل، والرتكيز 
فقط على املشاريع الكربى والدفع مبجموعة من املشاكل إىل 

 . املدى املتوسط وعلى رأسها املديونية

املالحظات اليت أوردناها تظهر بعض االختالالت  إن كل
حكومية يف بنية املالية العمومية، كما تؤكد غياب سياسة 

من شأهنا وضع قطار التنمية  اقتصادية واجتماعية ناظمة
يف  ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية على السكة الصحيحة
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لعات جتاوب مع انتظارات شعبنا التواقة إىل العيش الكرمي وتط
والتنمية والسالم عليكم ورمحة اهلل  بالدنا حنو املزيد من التقدم

 .تعاىل وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم، السيد عبد العايل دومو عن 

 .الفريق االشرتاكي، فليتفضل مشكورا

  :النائب السيد عبد العالي دومو، عن الفريق االشتراكي
 يس،السيد الرئ

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

قراءة الفريق االشرتاكي ملشروع قانون تندرج 
ضمن مقاربة تقييم املسار اإلصالحي  2013املالية برسم 

. املغرب مع حكومة التناوب يف هناية التسعينات  وجلهالذي  
ذلك املسار الذي متيز باعتماد إصالحات مهمة أنتجت 

 . حقيقية يف جمموعة من اجملاالتتراكمات تنموية 
وعلى غرار مجيع السياسات املتفاعلة مع 
السياقات احمللية والدولية، فقد استنفد هذا املسار مهامه 
وهوامشه حتت وقع تراجع متصاعد للقدرة املؤسساتية للدولة، 
وضغط املطالب االجتماعية واحلراك االجتماعي والسياسي 

زمة االقتصادية العاملية على الذي تعرفه البالد وآثار األ
االقتصاد الوطين، بعد أن حقق حتوالت كربى غريت من وجه 
املغرب سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا وعلى مستوى التجهيزات 

 .واخلدمات األساسية
اءة إبراز املكتسبات التنموية وتتوخى هذه القر 

ا  حققتها البالد واليت لعب االحتاد االشرتاكي دورا طالئعياليت
يف إجنازها، كما تتوخى إبراز احملدوديات اليت يعرفها منط 
التنمية املعتمد وضرورة إعمال جيل جديد من اإلصالحات 

البنيوية متكن من االستجابة إىل املطالب االجتماعية املتزايدة 
 .وامللحة

ويف هذا السياق، ومن منطلق موقعنا يف 
ازات يف حصيلة االجن هتحمل مسؤوليتكحزب ي ،املعارضة

، نرى من مسؤولياتنا تشخيص 4118احملققة منذ 
االختالالت اليت الزالت تعيق توسيع الرقعة االجتماعية 

 . واجملالية للمستفيدين من املسار التنموي للبالد
أن نتساءل اليوم عن مدى قدرة  ،ومن البديهي

احلكومة احلالية على ربح الرهان التارخيي الذي جاءت يف 
كمن يف ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور سياقه، والذي ي

اجلديد من خالل إصالحات بنيوية للدولة من أجل تقومي 
أدائها والرفع من مردودية القطاع العمومي يف إنتاج اخلدمة 

 .العمومية
وقبل ذلك، نود أن نطرح بعض التساؤالت  

 : اليت نراها مشروعة
إننا نتساءل عن مدى قدرة  احلكومة : أوال

ها غري كوينلى تنفيذ اإلصالح حبكم تركيبتها وحبكم تاحلالية ع
وهو ما يتجسد يف الصراعات واملعارك  نسجامالقابلة لال

ن متارس احلكم ني مكونات احلكومة، مكونات تريد أاملندلعة ب
 . ومتارس املعارضة يف نفس اآلن

ومن جهة أخرى، فإن طبيعة االئتالف احلكومي 
ن متتلكها  من الضروري أامتالك الرؤية اليت ال تسعفه يف

حكومة سياسية تتحمل مسؤوليات قراراهتا اليت قد تفقدها 
هكذا مثال، . بعض شعبيتها ولكنها ضرورية  ملستقبل البالد

قرر التحالف احلكومي احلايل  ،وجتنبا لتصدع االئتالف
االستمرار دون تقييم أو تقومي أو شروط يف سياسات قطاعية 

وقد جتسد هذا اهلاجس . يعد ناجعا بعضها مهامه ومل ذاستنف
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أيضا يف توزيع امليزانية الذي حتكمت فيه اهلواجس احلزبية 
 .أكثر من أي شيء آخر

نتساءل عن مدى قدرة احلكومة، على : ثانيا
أجرأة جريئة لإلصالحات البنيوية اليت يفرضها تفعيل الدستور 
 وتتطلبها االستجابة النتظارات املواطنني، نقول هذا وحنن

 . ندرك مدى ابتعاد ممارستها بشأن اإلصالح، عن هذا اهلدف
نتساءل كذلك عن قدرة هذه احلكومة : ثالثا

على اإلبداع والتخطيط والتنفيذ وحنن نقف من خالل قراءتنا 
على غياب أي رؤية منسجمة للحكومة  3144لقانون املالية 

ستقرار لتقومي آثار االختالالت الليربالية املتوحشة اليت هتدد اال
االجتماعي للبالد، يف اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية 

تضمن يف نفس لكن و  ،متكن من تقوية تنافسية اقتصاد السوق
 .الوقت التماسك االجتماعي الضروري لالستقرار

يتحمل الفريق  ،انطالقا من هذه املقاربة
االشرتاكي مسؤوليته كاملة يف حتذير وتنبيه احلكومة من 

االجتماعية والسياسية السلبية اليت قد تنتج عن  املضاعفات
األداء احلكومي واملتمثلة اليوم يف قانون املالية برسم سنة 

الذي جاء انتقائيا وغري هادف ولن ميكن من حتقيق  ،3144
النتائج االقتصادية واالجتماعية اليت تفرضها وضعية البالد، 

 :وذلك لثالث اعتبارات جوهرية
ال حيمل يف  إن هذا املشروع :ولاالعتبار األ 

طياته إصالحات جديدة وإجراءات إرادية متكن عمليا من 
إطالق الدينامية الضرورية لالقتصاد الوطين، وهي الدينامية اليت 

 3114جتسدت يف اإلصالحات اليت اعتمدها املغرب ما بني 
ساسية معدل سنوي للنمو وكان من مؤشراهتا األ 3141و 

 .%.يقارب 
إن قانون املالية لسنة  :ثاينر الاالعتبا 

مل حيمل أي إصالح للسياسات العمومية من أجل  3144

تفعيل السياسة االجتماعية املعلنة للحكومة اليت بقيت حبيسة 
مفارقة تعيشها الدولة املغربية، مفارقة بني ضخامة االعتمادات 

التعليم، كاملرصودة للقطاعات الوزارية االجتماعية من جهة  
مردودية هذه ، وضعف نتائج و التشغيل، األمن الصحة،

 .السياسة االجتماعية على أرض الواقع من جهة أخرى
إن هذا القانون ال ميكن  :ثالثاالعتبار ال 

انزالقات، الشيء اقتصادية من -من حتصني التوازنات املاكرو
الذي يهدد املصداقية العاملية لالقتصاد الوطين وقدرته على 

 .االستثمارات واملوارد األجنبية االستمرار يف جلب
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يواجه االقتصاد العاملي صدمات على درجة 
قوية من احلدة، ذلك أنه باإلضافة إىل اآلثار الكارثية لألزمة 
االقتصادية، جتد الدول نفسها عاجزة عن تلبية احلاجيات 

ي يتطلبه اخلروج من األزمة وإعادة التقليدية للتمويل الذ
 .إطالق الدورة االقتصادية

فإن الدول اليت تواجه مديونية كربى  ،وهكذا
تعجز عن تعبئة املوارد املالية الضرورية لتدبري األزمة وتلبية 
حاجيات املطالب االجتماعية املتزايدة، ومرد ذلك إىل كون 

ها السياسات النماذج االقتصادية التقليدية اليت استوحت من
تبدو  ،ويف املقابل. العمومية املالية، توجد اليوم يف مأزق

الوصفات الكربى للمدرسة االقتصادية املبنية على التقشف أو 
 .قتصادي عاجزة أمام حجم التحدياتإعادة اإلطالق اال

تتعرض التوازنات املالية العمومية هكذا، و 
نفاق لالهتزاز بسبب حاجيات متويل عمومي مفرط يف اإل

وضعيف النجاعة، وبسبب املأزق املايل اخلطري الذي تغرق فيه 
 .صناديق التقاعد وبسبب العجز املتزايد لصندوق املوازنة
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وينجم عن احتدام األزمة العاملية، ضيق هامش 
. املناورة مما جيعل ضرورة االستدامة املالية يف قلب األولويات

ال يستحضر هذه  فإن مشروع قانون املالية ،ومع كامل األسف
 .اإلكراهات واهلواجس

رة يكمن هامش املناو  ،ويف وضع مثل هذا
من  ،يف حتسني إنتاجية الدولة املمكن للخروج من هذا املأزق

خالل إنتاج خدمة عمومية بأقل كلفة ممكنة، وهو هدف ال 
ميكن حتقيقه إال من خالل إصالح حقيقي ملؤسسات الدولة، 

التوازي، يف مخس  جماالت وهو إصالح يتعني أن يتم، وب
 :مؤسساتية اسرتاتيجية ومتكاملة

 ؛ـ إصالح القانون التنظيمي للمالية 
 ؛ـ إصالح الالتركيز

 ؛ـ إصالح الالمركزية 
إصالح نظام املوازنة من خالل صندوق -

  ؛املقاصة
 .إصالح أنظمة التقاعد-

ويتعني يف جوهر هذه اإلصالحات ضمان 
والنجاعة وتكافؤ الفرص وهي  اإلنصاف االجتماعي واجملايل

 .  مبادئ  جوهرية يف الدستور اجلديد
الية مشروع قانون امل ، فإنومع كامل األسف

الوترية اليت يتم هبا تفعيل الدستور الذي حنن بصدد مناقشته، و 
لى عزم حكومي ع، تؤشر املتبعة و ال السياسات العمومية

ذ حىت على إعمال املشروع اإلصالحي الذي يتعني أن ينف
يكون العتماد دستور فاتح يوليوز مضمون سياسي واقتصادي 

 . واجتماعي وثقايف
مير البحث عن  الراهنة، ويف حالة املغرب

من خالل إعادة توزيع  ،استدامة مالية أحسن، بالضرورة
وجتد هذه . حقيقي ألدوار الدولة املركزية على املستوى الرتايب

الدولة "يات منوذج األطروحة مربرها يف ضرورة جتنب سلب
كحل لألزمة الراهنة اليت " الناجعةالدولة " لفائدة" الراعية

خاصة بسبب صعوبات  ،توجد عليها املالية العمومية
 .االستدامة املالية اليت يواجهها العديد من الدول

وتعود بوادر هشاشة املالية العمومية خالل 
د فبع. 3111 سنة العشرين سنة األخرية يف املغرب إىل

إىل  3114الفائض احملقق على التوايل خالل السنوات من 
زا خالل ، مافتئ احلساب اجلاري لألداءات حيقق عج3112

ويكرس تطور عجز امليزانية  .3144إىل  3118الفرتة من 
 . نفس املنحى

 
فإذا كانت أزمة االستدامة املالية نامجة، يف 

، فإن املوارد الغرب، عن نفاذ املوارد التقليدية لتمويل الدولة
هامة،  املالية العمومية يف املغرب تواصل حتقيق مكتسبات

وفر على ت، و ما تزال ت4111خاصة يف الشق اجلبائي منذ 
فإن االستدامة املالية  ،ومع ذلك. هوامش كبرية ميكن استغالهلا

، إال من خالل باملغرب غري مضمونة يف املستقبل العمومية
فعلى الرغم من . نفاق العموميشفافية أكرب وترشيد أحسن لإل

% 411بنسبة  ية احملققة بفضل ارتفاع املداخيلالنتائج اإلجياب
، فإن النفقات العمومية 3144إىل  4118خالل الفرتة من 

 .ارتفعت بوترية أكرب من وترية ارتفاع املداخيل
فإنه إذا كانت املداخيل العادية قد  ،وهكذا

إىل  4118م سنة مليار دره .,88انتقلت من و تضاعفت 
، فإن نسبة زيادة مجيع مكونات 3144مليار سنة  414

 : اإلنفاق العمومي ارتفعت بوترية أكرب
ـ ارتفاع كبري يف الكتلة األجرية اليت ازدادت 

 خالل الفرتة املذكورة؛% 11بأكثر من 
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ـ زيادة أكرب يف باب النفقات املخصصة 
 ؛%481للمعدات والنفقات املختلفة حيث بلغت 

 يف تكاليف املوازنة؛ ارتفاع ـ
 .ـ زيادة هامة يف نفقات االستثمار

وعلى الرغم من هذا االرتفاع الكبري يف اإلنفاق  
العمومي، فإن الولوج إىل اخلدمة العمومية وجودهتا مل حيققا 

 .التحسن الضروري
يف  يبدو أن هذه القفزة ،وعلى العكس من ذلك

مسلسل إضعاف  ، ارقةوهذه مف االستثمار العمومي، يواكبها،
القدرة املؤسساتية للدولة أمام املطالب االجتماعية املتزايدة 

 ،وهكذا. وخاصة يف قطاعات األمن والصحة والرتبية والعدل
بقي األثر املتوخى من التنمية االقتصادية واالجتماعية حمدودا 

 .الكلفة اهلامة لالستثمار العموميبالقياس إىل 
  ق بلدان أخرى، حتقعلى العكس من ذلك

كرتكيا والتايالند، اليت يقارب مستوى التنمية فيها املستوى 
احملقق يف املغرب، وختصص اعتمادات استثمار عمومي أقل مما 

، حتقق منوا اقتصاديا (يف املائة% 31حوايل )خيصصه املغرب 
 .الشهادة للبنك الدويلهذه و  ،أعلى مما هو حمقق يف املغرب

ريها يف االختالف الكبري وجتد هذه املفارقة تفس
يف مستويات إنتاجية الدولة يف اجملاالت االقتصادية 

 .واالجتماعية
م أثر يقيويضع تقرير للبنك العاملي ت

اإلصالحات احملققة يف قطاع الرتبية يف أهم بلدان منطقة 
، املغرب يف مرتبة 3144الشرق األوسط ومشال إفريقيا برسم 

 .ونس بكثري من النقطردن والكويت ولبنان وتبعد األ
وبالفعل، فإن وترية وجودة إجناز االستثمار 
العمومي يشكالن أهم العوامل اليت جتعل من ضعف حكامة 

القطاع العمومي العائق الرئيسي للتنمية االقتصادية 
 .واالجتماعية

يكشف حتليل وضعية  ،ويف هذا السياق
تمة عأو ما يسمى بالالنفقات العمومية باملغرب فضاءات ظل 

((L’Opacité ال تسمح بتشخيص  فضاءات عتمةكبرية
 .االختالالت احلقيقية لتوزيع املوارد العمومية

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
إذا كان إصالح املالية العمومية، ويف قلبه 

مرتكزات إصالح  ىدإحإصالح القانون التنظيمي للمالية، 
قق النجاعة املطلوبة ما مل يتزامن مع إصالح الدولة، فإنه لن حي

جل إعمال التضامن اجملايل الالتركيز وإعمال الالمركزية من أ
والتوزيع العادل واملنصف للثروات، وكذا إصالح نظام املوازنة 
من أجل إنصاف فئوي واجتماعي وإصالح نظام التقاعد 

ادي لغرض االجتماعي واالقتصجلعله يتسم باالستدامة ويفي با
جله وحىت ال يتحول إىل حمور اصطدام بني الذي أحدث من أ

 .الدولة واجملتمع
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
ن ملغرب العتماد إصالح جهوي نتطلع إىل أتأهب اي

كما   ،قراطيةللتنمية ولتعميق املمارسة الدمي يكون رافعة جديدة
. ابات حملية وإقليمية وجهويةتخلتنظيم ان 2013يستعد يف 

حيث مل  ،غفل القانون املايل هذه املواعيد التارخييةوقد أ
يتضمن إجراءات تأخذ بعني االعتبار األبعاد الرتابية للتنمية 

ويعكس هذا التوجه احلكومي النزعة . االقتصادية واالجتماعية
االرجتالية وضعف الرؤية االستشرافية وسيادة منطق اإلرضاء 
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وإذ نذكر برفض احلكومة وأغلبيتها لتعديالت الفريق . اعيالقط
ن التعاطي يادة يف موارد اجلهات، نشدد على أاالشرتاكي بالز 

احلكومي مع هذه القضايا احليوية يتناقض واحلد األدىن املعلن 
بشأن  حلكومي وبرامج أحزاب األغلبيةعنه يف الربنامج ا

 .عي يف األطرافالتضامن اجملايل واستدراك العجز االجتما
والدميقراطية ن االمر يتعلق مبشروع املستقبل إ 

كن تدبريه بنفس ال يتعني تركه لالرجتال وال ميوالقرب، و 
، نقول هذا وحنن نستحضر كيف جرت الوسائل السابقة

 .  انتخابات جمالس اجلهات مؤخرا
، أن حذرنا ق لنا منذ سنوات، ومن هذا املنربسب

على امليزانية العامة وعلى التوازنات من تضخم نفقات املقاصة 
املالية، ويف نفس الوقت على تكافؤ فرص املواطنني يف 
احلصول على اخلدمات العمومية وعلى السلع األساسية 

وبناء على الدروس اليت استنتجناها من . بالسعر االجتماعي
، 3110إىل  4118املشاركة يف تدبري الشأن العام من 

ح نظام املوازنة، جوهره االستهداف اقرتحنا عدة خطط إلصال
املباشر وجعل الدعم العمومي يصل إىل مستحقيه من الفقراء، 
وجعل الدولة تسرتجع الدعم الذي تستفيد منه املؤسسات 

 .والشركات والفئات ذات الدخل العايل يف عدة صيغ
ومع كامل األسف، فإننا مل نعثر يف مشروع 

بأن احلكومة دشنت بالفعل قانون املالية على ما جيعلنا نثق 
إصالح نظام املوازنة، والذي يعترب من امللفات العاجلة اليت 

 .جيب على هذه احلكومة اإلنكباب عليه
أما امللف اآلخر الذي تغافله  مشروع القانون املايل، 
فيتعلق بإصالح نظام التقاعد الذي بدأت مؤشرات حتوله إىل 

، قد تتحول إىل موضوع معضلة مالية واجتماعية تلوح يف األفق
اصطدام بني الدولة واجملتمع وتكون سببا لتقويض االستقرار 

 .االجتماعي

لقد سبق حلكومة التناوب أن شرعت يف إصالح هذا 
النظام وأخرجت هذه الصناديق من األزمة اليت كانت تتخبط 
فيها جراء ممارسات الريع وسوء التدبري اليت عبثت هبذه 

 .4118الصناديق لسنوات قبل 
وبفضل هذه اإلصالحات اليت كانت استعجالية، 
واليت تطلبت ماليري الدراهم، متكنت هذه الصناديق من 

وبعد حوايل اثين عشر . االستمرار إىل اليوم بعد أن تعافت
عاما على إعمال برامج اإلنقاذ اليت استفادت منها هذه 
املؤسسات ال جند أثرا وال مؤشرا وال عالمة على أن وضعية 

 .احلالية هذه الصناديق تقلق احلكومة
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
رار يف تنفيذ عدد من إذا كنا نستحسن االستم

القطاعية اليت كنا من صناع عدد منها، فإن  االسرتاتيجيات
م موضوعي املسؤولية السياسية تقتضي وتفرتض إجراء تقيي

جل تقوميها وحتسني مردوديتها أ هلذه االسرتاتيجيات من
والتساؤل عما إذا كان من اجملدي، أم ال، االستمرار يف بعض 

ويف هذا العمل كنا سنلمس قدرة . من هذه االسرتاتيجيات
وكنا أيضا  ،احلكومة على اإلبداع والتنسيق األفقي والتنفيذ

سنلمس مدى وفائها بالتزاماهتا املتضمنة يف الربنامج احلكومي 
إننا نعترب أن عدم اعتماد . لتزامات مكوناهتا مع الناخبنيويف ا

هذه املنهجية، يعكس ضعفا يف رؤية احلكومة وقصورها يف 
 . التنفيذتسريع التنسيق والتحكيم و 

إنه ملن املشروع اليوم التساؤل  عما إذا لن يكون 
مبشاكل  أن يصطدم تنفيذ هذه االسرتاجتياتمن املتوقع 

سيولة املالية والذي ازداد بثمانية ماليري التمويل جراء نقص ال
 .2012و 2010درهم ما بني  
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لقد كنا نتطلع اىل أن يتوجه تقييم ومراجعة 
االسرتاتيجيات القطاعية اىل حتقيق بعض األهداف املركزية 

 :منها
اجلواب عن سؤال حمدودية جناعة االستمرار يف بعض هذه -أ

  ؛ااالسرتاتيجيات بعد ا أن استنفدت أغراضه
 إعمال االلتقائية لضمان االنسجام يف املخططات -ب

 القطاعية؛
ضمان المركزية التخطيط والتنفيذ لضمان التنمية  -ج

 .للبالدوالرتابية  املنسجمة 
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
إن من السمات األساسية ملشروع قانون املالية 

يف السياسات القطاعية املعتمدة من  االستمرارية الالمشروطة
وإذا كان هذا النهج يثمن تراكم . طرف خمتلف الوزارات

وحيافظ على  3144إىل  4118املكتسبات املنجزة منذ 
التوجهات االقتصادية واالجتماعية املعتمدة من طرف 
احلكومات السابقة، فإنه كذلك يشكو من غياب مبادرة 

جل تقومي االختالالت اليت لتقييم السياسات العمومية من أ
 .أعاقت جناعة بعضها

جاء بتصور واضح  مثال فاملخطط األخضر
لسياسة فالحية هتدف إىل تطوير اإلنتاج كما جاء مبجموعة 

كن من حتسني مناخ ووسائل لتحفيز، بإجراءات متلمن آليات 
تطوير الري املوضعي، وإصالح احمليط املؤسسايت ك االنتاج

 .لقطاع الفالحة إخل
البد من القيام  ،وبعد أربع سنوات من التنفيذ

 .بتقييم عميق للمخطط واقرتاح إجراءات من أجل التقومي
 : الحظاتبعض املنكتفي ب ،يف هذا الصددو 

االستفادة غري املتكافئة من إجراءات املخطط بني  -4
املستثمرين يف الفالحة من جهة وبني الفالحني الصغار 

كالية الولوج إىل التمويل واملتوسطني، وذلك بسبب إش
بنك جتاري حد من قدرته كالقرض الفالحي   فإصالح. البنكي

 .على متويل الفالحني الصغار واملتوسطني
 الوصية تتوجه الوزارة ،واستدراكا هلذا االختالل

اليوم إلحداث آلية لتمويل الفالحني الصغار واملتوسطني من 
قى تفعيل متويل ويب. خالل بنك للفالحني الصغار واملتوسطني

 311.111الفالح مرتبطا بضرورة رفع سقف القروض إىل 
، إذ ال يعقل %.,.إىل % .,8درهم و ختفيض الفائدة من 

 .  أن تظل القروض الفالحية خاضعة لنسبة فائدة عالية
 

جاء املخطط األخضر مبجموعة من : املالحظة الثانية -3
دارات اجلهوية التحفيزات يف قطاعات إنتاجية متعددة حتمل اإل

. واحمللية للفالحة مسؤوليات جديدة لتتبع ملفات الدعم
ويتضح اليوم أن جناح هذا الشق من املخطط أصبح مرتبطا 
بتقوية املوارد البشرية واملالية لإلدارة احمللية لوزارة الفالحة يف 

 .خمتلف أقاليم البالد
يهدف املخطط األخضر إىل تطوير : املالحظة الثالثة -4
إلنتاج، وقد بدأ هذا اإلنتاج ينمو دون مواكبة للمنتج يف ا

 .تيسري التسويق وتوفري اللوجستيك الضروري للتخزين والنقل
ضعف يف انسجام وتساوق السياسات : املالحظة الرابعة – 1

القطاعية، فاملغرب الذي اعتمد اسرتاتيجية قوية وواعدة إلنتاج 
ي يف استعمال الطاقة الشمسية، يستمر إنتاجه الفالح

هذه املفارقة تستدعي دعم الطاقة الشمسية . احملروقات
 .املستعملة يف االنتاج الفالحي

يعترب تشجيع غرس األشجار املثمرة : املالحظة اخلامسة-.
والزراعات ذات القيمة املضافة املرتفعة إجيابيا ألنه سيمكن من 
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تطوير صادرات املغرب، لكن هتميش زراعة احلبوب ينطوي 
على خماطرة باألمن الغذائي يف مناخ عاملي يتسم باملضاربة يف 

 .احلبوب وارتفاع مستمر يف أسعارها
فقد يصبح املغرب مصدرا كبريا ملنتوجات  فالحية عديدة، 
ولكن ذلك لن حيصنه من نقص يف احلبوب وهو ما يهدد 

 . األمن الغذائي للبالد إذا مل نشجع زراعة احلبوب
تتعلق بدور صندوق التنمية القروية يف : دسةاملالحظة السا -2

مواكبة السياسة الفالحية لتطوير بعض البنيات التحتية 
فالوصاية املالية على هذا . الضرورية لتطوير اإلنتاج الفالحي

الصندوق غامضة وحترفه عن وظيفته الرئيسية املتمثلة يف 
امتدادا  املسامهة يف التنمية القروية، ألن القطاع الوزاري األكثر

 .ترابيا بالوسط القروي هو وزارة الفالحة
إن سياسة التحفيز املعتمدة ال ترتكز : املالحظة السابعة -0

على مقاربة جمالية متكن من تصنيف األنشطة الفالحية 
عها حسب املؤهالت اجملالية يف كل جهة وداخل كل يوتشج
 .إقليم

أما النموذج الثاين لالسرتاتيجيات القطاعية  
 .ةالصناعقطاع تمثل يف في

منطا للتنمية  4118قد اعتمد املغرب منذ 
إال أن . االقتصادية لعب الطلب الداخلي دورا أساسيا فيه

 ،العوملة التجارية واملالية أصبحت تفرض تدرجييا على املغرب
تطوير صادراته من أجل الرفع من القيمة  ،باملوازاة مع ذلك

ملة الضرورية لتمويل مبادالته املضافة وتوفري االحتياطي من الع
 .وتسديد الدين اخلارجي

تنا واقرتاحاتنا كتسباوإننا إذ نسجل بارتياح أخذ م
بشأن التصنيع وإدراك احلكومة ألمهيته يف التشغيل وحتديث 

القدرة التصديرية للبالد، ننبه إىل أنه ال ميكن  البالد وزيادة
قطاهبا ها أو استن تكتفي باملشاريع اليت انطلق اجناز للحكومة أ

ونو من قبيل مشروعي ر يف عهد احلكومات السابقة، 
ىل مع الرأي العام إإننا نتطلع . واستثمارات جمموعة بومبارديي

بصمات احلكومة يف جمال جلب االستثمارات االسرتاتيجية 
وإىل إبداعها يف اجملال وهو حتدي كبري ستكون ممتحنة فيه يف 

 .ية على جلب االستثماراتظرفية دولية تتميز مبنافسة قو 
وتعكس االعتمادات الضعيفة املرصودة لالستثمار يف  

حالة من االرجتال  ،خاصة املوجهة للتصدير ،الصناعة
فما الذي ميكن مثال حتقيقه مبيزانية االستثمار يف . واالنتقائية

قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة واليت ال تفوق 
من الضروري على  كان   ،ومن جهة أخرى. نمليار ومائيت مليو 

احلكومة تثمني وتطوير املبادرات اجلريئة املتمثلة يف برامج 
على طريق تقوية نسيجنا  "تطوير"و "إمناء"و "امتياز"

االقتصادي وإعطاء املقاولة الصغرى واملتوسطة الوسائل اليت 
 .    متكنها من تنمية قدراهتا الذاتية

فيتمثل   ، السياسات القطاعيةأما النموذج الثالث يف
العقار الذي يطرح إشكالية احلكامة بامتياز ويطرح قاطع يف 

ما يزال املواطن  ،هكذا. سؤال تقييم السياسات العمومية
املغريب ينتظر اإلجراءات والسياسات احلكومية يف جمال إعمال 

. فق العمومي ووضع حد ألنظمة الريعحكامة وحسن تدبري املر 
األسف، فإننا مل نلمس يف مشروع القانون املايل ومع كامل 

الذي جيسد السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة هذه 
اإلجراءات والسياسات اللهم بعض اخلرجات اإلعالمية 
االنتقائية واليت تدخل يف باب الدعاية احلزبية والعالقات العامة 
 واليت تضاربت مواقف وآراء مكونات االئتالف احلكومي

 .بشأهنا
وحىت يف حالة هذه اخلرجات اإلعالمية يتم إغفال 

إننا . يع يف البالدالقضايا والقطاعات اليت تعترب عصب الر 
ىل مىت سيظل سؤال العقار العمومي نتساءل مثال، إ
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نعيد السؤال الكبري الذي  ،وقبل ذلك ،واالستفادة منه مؤجال
هود بشأن االختالل الكبري بني اجمل 2007طرحناه منذ 

من حيث التمويل وتوفري العقار  ،العمومي غري املسبوق
العمومي للبناء والتعمري وإطالق مشاريع كربى مبيزانيات 
عمومية ضخمة ومتكني املنعشني الكبار من مجيع االمتيازات 

من جهة والعجز الكبري يف جمال السكن  ،الضريبية من جهة
هذه ستشكل و  .واستمرار منو مدن ومراكز غري مهيكلةأخرى، 

يف املستقبل وتشكل اليوم عبء عمرانيا واقتصاديا املعضالت 
 .خطريا

ل عما إذ مل حين ويف نفس الوقت نتساء 
الوقت لفتح ملفات الفساد يف هذا القطاع الذي أصبح 
اجلانب الريعي فيه يوظف سياسيا وانتخابيا، وأصبح مصدرا 

 .للتحكم
 ، نطرح مع الرأي العامنفس السياقيف و 

اجلودة والسالمة يف إنتاج السكن وتشييد  ، إشكاليةحلاحوبإ
املدن واألحياء اجلديدة، وهو موضوع يتساءل الرأي العام عن 

إن حالة املدن اجلديدة لدالة . السر يف استمرار تأجيل فتحه
 .وناطقة يف هذا الشأن

لقد أضعنا على املغرب، الذي كان يفخر بنمطه 
ويف التوفر على مدن من أجل  املعماري، أن يواصل هذا التميز

فبعد سنوات حتكم الداخلية يف السابق يف التعمري . املستقبل
والبناء، نتساءل عما الذي جيعل البالد عاجزة عن وقف هذا 
التسيب يف قطاع يساهم يف دينامية االقتصاد الوطين، ويعترب 

 .مصدر إثراء ال مشروع لفئات جد حمدودة
نه لالحتكار والتحكم، وسيظل سوء تدبري القطاع وره

مصدر عدم االستقرار وتيئيس العديد من الفئات االجتماعية، 
 .ويعطي صورة غري مالئمة عن بالدنا

ويف الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تأيت احلكومة  
بإجراءات من أجل إخضاع القطاع لنوع من الشفافية، فوجئنا 

جديدة من قبيل إضافة وظيفة  ،بإجراءات بعيدة عن احلكامة
تتمثل يف   ،احلضري واالندماجلصندوق التضامن للسكىن 

متويل جتهيز األراضي املفتوحة للتعمري، مع علم اجلميع 
وهذا شيء يبني حتويل  باألطراف املستفيدة من هذه األراضي

 .الوظيفة النبيلة هلذا الصندوق
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
لية  متويل  السياسات العمومية أصبحت إشكا

ان ومعها تطرح عدة أسئلة من مطروحة حبدة يف جل البلد
هل نلجأ اىل   ؟ كيف منول السياسات العمومية :قبيل

الضغط الضرييب لتوفري املوارد الضرورية مع املخاطرة بالقدرة 
أم نلجأ اىل توسيع أوعاء الضرييب واالستمرار يف ؟ الشرائية 

 ،دارة الضرائبإرييب والرفع من مردودية خفض الضغط الض
 .خاصة من خالل متكينها من املوارد البشرية

إن هذا اخلالف املذهيب جوهري يف اعتماد منط 
فمنذ حكومة التناوب اعتمد املغرب . لتدبري املالية العمومية

ىل حتسني املداخيل يف تدبري املالية العمومية هتدف إمقاربة 
وعاء الضرييب واخلفض من الضغط اجلبائي اجلبائية عرب توسيع ال

 .وحتسني مردودية اإلدارة
وقد أنتج هذا النمط من التدبري فعال حتسنا غري 

إذ تضاعفت املداخيل اجلبائية ما بني  ،مسبوق للموارد
ب السكتة القلبية ، مما مكن من جتنيب املغر 2011و 2001

ر من زيادة غري مسبوقة يف االستثما، و هاليت كانت هتدد
العمومي الشيء الذي أعطى للبالد القدرة على فتح أوراش 

 .تنموية ما تزال مستمرة اىل اليوم
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ن اخلوف على هذه املكتسبات هو ما يدفعنا اليوم إىل إ
إبداء ختوفنا من اإلجراءات اليت جاء هبا قانون املالية واليت 
 تدشن لرؤية خماطرة يف منهجية توفري املوارد املالية عرب اعتماد

إجراءات ضريبية غري مدروسة قد ترفع الضغط الضرييب وهتدد 
 .القدرة الشرائية للمواطنني وتنافسية املقاولة

ن أحسن نا يف تعديالت الفريق االشرتاكي أوقد أكد
إجراء ضرييب كان على احلكومة اعتماده هو توفري ألف 

إلدارة الضرائب لتمكينها من تقوية استثنائي منصب شغل 
فرغم اجلهود املبذولة ما تزال . توسيع الوعاء الضرييبمراقبتها و 

ة من يف املائ 80يف املائة من املقاوالت هي اليت تؤدي  2
يف املائة من   73، وما تزال مداخيل الضريبة على الشركات

مداخيل الضريبة العامة على الدخل يؤديها املأجورون، وما 
 الدخل على يف املائة من مداخيل هذه الضريبة 27تزال 

متنح  ، الزالت الدولةبلاويف املق .تؤديها املهن احلرة والتجار
يف جمموعة من  مليار درهم كامتيازات للمقاوالت 36

  .القطاعات
يف املغرب  نه يوجد بالفعل ، يتأكد أوهكذا

خمزونا ضريبيا حقيقيا ال يتم استغالله، وكان على احلكومة 
ستهدافه قبل اللجوء إىل مجيع اآلليات الووضع  البدء يف تعبئته

د متواضعة ال تفوق إجراءات كتضريب املأجورين لتحصيل موار 
 .مليون درهم 11

وقد اقرتحنا يف تعديالتنا ضرورة توجيه املعدل  
للضريبة على الشركات املطبق على القطاعات احملمية من 

دماج قطاع االتصاالت يف الشطر الذي يطبق طرف الدولة وإ
هو اإلجراء الذي كان و ، %40أي  على القطاع املايل

صندوق إىل صدها ر مليون درهم و  811سيمكن من حتصيل 
 .التماسك االجتماعي لتعميم التغطية الصحية

احلكومة سن جيل جديد من على لقد كان  
اإلصالحات الضريبية لتحقيق عدالة جبائية حقيقية عرب 

رفع من توسيع الوعاء واعتماد التدرج يف املعدالت املطبقة وال
معدالت الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة الستهالك 

وهي إجراءات كانت موضوع  .واسترياد املنتوجات الفاخرة
دافع عن هذه املرفوضة طبعا من طرف احلكومة، وسنتعديالتنا 

الرؤية اإلصالحية خالل املناظرة حول النظام اجلبائي اليت تنوي 
 .3144احلكومة تنظيمها خالل سنة 

يف يعترب االستثمار العمومي اآللية االسرتاتيجية للدولة       
وحتسني ولوج املواطنني خلدمة عمومية  إجناز البنيات األساسية

اد املغريب عرب الصفقات جيدة، وضمان الدينامية االقتص
  .العمومية

واملالحظ ان تنفيذ االستثمار العمومي الزال يشكو  
نفيذ وأعطي هنا رقم وهو ضعف الت من عدة اختالالت، وهي 

 أن معدل 
، وال نتوفر، % 48مل يتجاوز  3143سنة لاإلصدار 

واحلكومة ال تتوفر على معدل اإلجناز بالنسبة لالستثمارات 
العمومية الباهظة للمؤسسات العمومية وهذا إشكال حقيقي 

 .الزالت الدولة مل تضع اإلصالح الضروري لتقوميه
كومة عن االستمرار يف نسائل احل ،ويف نفس السياق 

خلق الصناديق واحلسابات اخلصوصية اليت تصل اليوم إىل 
هاذ  من يصرفها مليار، ال نعلم 1.وارد تفوق تدبر مو  401

حىت احلكومة ال تتحكم  ،مليار ديال صناديق خصوصية 1.
يف صرفها، وال نعلم ماهي الربامج اليت تتوفر عليها هذه 

 .رتايبالتوطينها أو   ومدى الصناديق
إن إصالح الدولة من أجل حتسني مردوديتها يف إنتاج  

اخلدمة العمومية أصبح أوىل األولويات من أجل تفعيل 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

26 

الدستور وإعطائه حمتوى ميكن من حتسني ظروف عيش 
 . املواطنني

نؤكد من خالل قراءتنا هذه ملشروع  ،ويف هذا اإلطار 
ية غياب رؤية واضحة ومشول 3144قانون املالية لسنة 

للسياسة االجتماعية واعتماد مقاربة انتقائية تعتمد على 
ونعطي مثال، ألن الوقت تقريبا انتهى،  .إجراءات ترقيعية

سأختم وهو أم جمموع االستثمارات العمومية اليت وجهت 
مليار درهم، يعين حجم مهم  .8للقطاعات االجتماعية 

س ويسجد تقريبا نصف االستثمارات العمومية، ولكن يف نف
الوقت، ملي تنجيو ألرض الواقع وتنشوفو وضعية قطاع 
الصحة ووضعية التعليم ووضعية قطاع العدل، وضعية األمن يف 
املغرب، تتبان لنا ضعف تنفيذ هذه االستثمارات وضعف 

     .مردودية هذه االستثمارات
إننا نؤكد عرب هذه القراءة، أن الفريق االشرتاكي 

ة، من موقع املعارضة وعلى سيواصل  حتمل مسؤوليته كامل
داد له والرتاكمات أساس الرصيد التارخيي للحزب الذي هو امت

جنازها يف مغرب األمس واليوم، وعلى أساس اليت ساهم يف إ
خطه السياسي املناهض لليربالية املتوحشة وللنزوعات احملافظة، 
يف الدفاع عن قيم التضامن االجتماعي واجملايل واإلنصاف 

املردودية والعدالة االقتصادية واالجتماعية، وهو ما واإلنتاج و 
حاولنا جتسيده يف التعديالت اليت تقدمنا هبا على مشروع 
قانون املالية ورفضتها احلكومة، وهي نفس القيم اليت غابت يف 
القانون املايل علما أهنا من صميم وجوهر مقتضيات الدستور 

  .احملاسبةسعة لإلصالح واملشاركة و فاقا واآالذي فتح 
وعليه، سنظل حريصني على إعطاء املؤسسات 
والقوانني التنظيمية اليت سيتم إعماهلا طبقا للدستور مضمونا 

حىت يلمس املواطن وقع االصالح على   ،وتقدميا دميقراطيا

عرب حتسني عالقاته مع املؤسسات وتيسري  ،معيشه اليومي
 .مية يف مستوى تطلعاته، شكراولوجه خلدمة عمو 

 :سيد رئيس اجللسةال
شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم السيد حممد مبديع 

            .عن الفريق احلركي، فليتفضل مشكورا
 :، رئيس الفريق الحركيعالنائب السيد محمد مبديــــ 

 .الرحيم نالرحم اهلل بسم
 ،لسيد الرئيس المحترما 

 ،السادة الوزراء
 ،محترمونالسيدات والسادة النواب ال

ن أتدخل باسم فريق الفريق يل عظيم الشرف أ 
الذي . 3144، يف مناقشة مشروع القانون املايل لسنة احلركي

ات نظرنا وتصوراتنا واستنتاجاتنا إلدالء بوجهليتيح لنا فرصة 
 كومة، اليت يرتمجها هذا املشروع، حول السياسة العامة للح

ل قناعتنا فيما يتعلق ، اليت تشكمسامهني باقرتاحاتنا وبدائلنا
 .دناباإلكراهات والصعوبات والتحديات، اليت تواجه بال

 ،السيد الرئيس
، أن تتزامن هذه إنه ملن مجيل الصدف وأعظمها 

 ،املناقشة مع مناسبتني غاليتني جدا على الشعب املغريب قاطبة
د، أوالمها ميثالن معا عنوانا للتحرر واالنعتاق والبناء والتشيي

، اليت أذنت بعودة جزء مغتصب عزيز سرية اخلضراءذكرى امل
إىل أرض الوطن، وثانيهما عيد االستقالل اجمليد، ذكرى عودة 

أرض الوطن،  جاللة امللك حممد اخلامس رضوان اهلل عليه إىل
وهي ذكرى تكتسي قيمة تارخيية  . راستعموحترير املغرب من اال

يزة يف نفوس مكانة عز كربى يف تاريخ املغرب املعاصر، وحتتل 
، وانطالق معركة نظرا الرتباطها باحلرية والكرامة، كل املغاربة

 .والبناءاجلهاد األكرب 
  ،حضرات السيدات والسادة
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 ،نعيش أجواء أعياد املسرية اخلضراء واالستقاللوحنن  
فإننا نعيد التذكري بقضية سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية، 

اطا وارتب .الثغور املغتصبةوبضرورة فتح نقاش وحوار حول هذه 
، فإننا نؤيد مواقف جاللة امللك بسياسة االحتالل اليت نرفضها

وهبذه  .قدس، فيما خيص القضية الفلسطينيةرئيس جلنة ال
لة اليت متعن اآل ةفإننا نندد بالغطرسة اإلسرائيلي ،املناسبة

كما  نؤكد على إهناء االحتالل . اإلرهابية يف القتل والتنكيل
 .فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريفة دولة وإقام

ومن هذا املنرب، نؤكد على مؤازرتنا وتضامننا مع  
سكان غزة الشرفاء الذين ينالون التنكيل والقهر والعذاب كل 

 .يوم
إن مناقشة مشروع قانون املالية يتزامن مع أحداث 
وطنية، ومنها احتفاء احلركة الشعبية مبيالدها 

محل منذ الستينيات شعار األصالة  النيايب يقهاوفر ..اخلمسني
املغربية والعدالة االجتماعية وهو شعار ينم عن مبدأ التعددية 
واحلرية وهو شعار ذو مضامني ودالالت شعبية موسومة 

يف حرية الرأي على خمتلف بالطابع الدميقراطي واالستقاللية 
 :ربعة مبادئوينطلق من أ. األصعدة

 ؛واحلريةمبدأ التعددية -4 
ىل إنقل احلراك السياسي واالجتماعي -3 

 ؛حراك مؤسسايت
 ؛ربط اهلوية بالتنمية -4 
 .إقرار العدالة االجتماعية -1 
موقف الفريق احلركي من مشروع قانون املالية لسنة  هإن

، وهو موقف يستند موقف منبثق عن احلركة الشعبية 3144
 :يف عمقه على ثالث عناصر

عتبار االكراهات االقتصادية واملالية الداخلية أخذ بعني االـ   4
واخلارجية، وكلفة االصالحات السياسية والتفاعالت 

 .االجتماعية اليت أعد يف ظلها املشروع املايل
نه موقف أخذ بعني االعتبار خالصة املشاورات مع ـ إ3

القطاعات االقتصادية واالجتماعية، وكذلك نتائج الدراسات 
يف احلكومة  ركة الشعبية من خالل فريقهااليت قامت هبا احل

 .النيايب وأطرها وقواعدها ومنظماهتا املوازية وفريقها
نه موقف أخذ بعني االعتبار جانب التنسيق مع باقي إـ 4

شركائنا يف احلكومة واحرتام ميثاق األغلبية، ومراعاة التزامات 
 .الربنامج احلكومي

مشروع فقد تساءلنا وحنن نتصفح أول  ،ومع ذلك
، أعدته بعد متكنها من ولد من رحم  هذه احلكومة فعلي

وراهتا يف االطالع على خمتلف امللفات من حلوهلا الصرفة وتص
 .معاجلة  خمتلف امللفات

لقد تساءل الفريق احلركي وهو ينكب على دراسة 
هل حيمل أجوبة شافية عن القضايا السياسية اليت  ،املشروع

الرأي العام مبختلف مكوناته تشكل انشغاالت واهتمامات 
يب لنداء هل يستج ؟ وفئاته االجتماعية وقطاعاته االقتصادية

وخصوصا املناطق اليت طال انتظارها   ،واستغاثة العامل القروي
؟ هل يستجيب لنداء املرضى والعاطلني  منذ عقود من الزمن

؟ هل يستجيب لشحنة احلماس  واملشردين واخلرجيني واألميني
ب به الشعب املغريب التحوالت اليت عرفها املشهد الذي واك

السياسي الوطين، وما محلته املسريات السلمية واحلضارية 
 ؟  واملسؤولة من مطالب وشعارات

هل يرتجم املشروع  املايل يف عمقه وتوجهاته  ،وبالتايل
ما علقه الشعب املغريب من آمال على االصالح الدستوري 

؟ وتساءلنا كذلك هل حيمل املشروع  واحلكومة النوعية احلالية
ما يبشر بوضع بالدنا الفعلي على سكة التغيري والقطع مع 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

28 

هل باملشروع ما  عهد الريع والفساد واحملسوبية واالحتكار ؟
يعزز األمل والثقة يف املستقبل، وحيافظ على تضامن وتالحم 

هل يقف املغرب على أبواب املغاربة ملواجهة التحديات ؟ 
 ؟ و األفضلقالع حنإ
ذه التساؤالت وغريها،  طار البحث عن أجوبة  هليف إ  

، يف الفريق استخلصنا ،ىل ما جاء به املشروع املايلوبالرجوع إ
ق حنو التغيري أنه مشروع األمل واالنطال ،بكل واقعية احلركي،

يف نظرنا ميثل جسر فهو  .االجيايب والطموح إىل حتقيق األفضل
ئ  النجاح يف التعامل مع خماطر ىل شاطالعبور اآلمن إ

التحدي والصعوبات اليت يقبل عليها العامل بدون فرق بني 
 .امية واجملتمعات الغنية والفقريةالبلدان النامية وغري الن

فهو مشروع االنطالقة حنو جتسيد االصالح والتغيري 
 ، حضرات السيدات والسادة،على أرض الواقع، ووصفنا هذا

وجودنا يف األغلبية، بل انطلق من نوعية ليس حمابة أو حبكم 
االجراءات وطبيعة التدابري والقرارات اليت استهدفت يف عمقها 

توجهات االجتماعية الوجوهرها خدمة االنسان داخل 
من خالل الشروع يف اعادة توزيع الدخل  ،واالقتصادية واملالية

ش احلياة االقتصادية الوطين جماليا واجتماعيا، وإنعا
بضخ اعتمادات هامة وقياسية لالستثمارات  ماعيةواالجت

ومية مالعمومية على مستوى امليزانية العامة واملؤسسات الع
واجلماعات احمللية واحلسابات اخلصوصية، وبتدعيم املقاوالت 

 ي الوطين، الصغرية واملتوسطة اليت متثل قاعدة النسيج االقتصاد
ر من اعتمادات االستثما %1.بتخصيصه أكثر من و 
ويف مقدمتها القطاع  عمومي لصاحل املشاريع االجتماعيةال

الصحي، وتدخالت صندوقي التماسك والتكافل 
تماسك االجتماعي االجتماعيني وهو ما سيمكن من حلمة ال

كذلك متكني بالدنا من مواصلة تنفيذ للمجتمع املغريب، و 
األوراش واملخططات االسرتاتيجية الكربى، واحملافظة على 

اقتصادية، ورصده اعتمادات هامة إلجناز -نات املاكروالتواز 
مشاريع مندجمة بالعامل القروي واملناطق اجلبلية، مبضاعفة متويل 

ونصف إىل مليارين صندوق التنمية القروية  من مليار درهم 
وإن كان هذا الرقم دون طموحنا وأهدافنا، وختصيص جمهود 

املشاريع الطرقية مايل هام للبنية التحتية الكربى اليت هتم 
 . احلديدية كواملوانئ والسدود والسك

درات وتنويع كما رصد جمهودات متويلية إلنعاش الصا
فتح أسواق جديدة وتنمية خريطة التبادل املسارات التجارية و 

ىل ميزان حلكومة إلعادة التوازن إطار اسرتاجتية ا، يف إاحلر
املقاصة  والدعم الذي خصصته امليزانية لصندوق ،األداءات

والزيادة يف منح  ،مليار درهم 11هذه السنة الذي جتاوز 
يف عدد األحياء اجلامعية واملالعب الرياضية من اجليل الطلبة و 

اجلديد، ومواصلة تدعيم برناجمي التشجيع على التمدرس 
بالرفع من اعتمادات متويل برناجمي  ،املدرسي اهلذروحماربة 

عدة بتوفري النقل املدرسي ، واملسا"مليون حمفظة"و "تيسري"
 .وتوسيع خريطة بنيات إيواء التالميذ

عرف القطاع الصحي طفرة هامة  ،ومن جانب آخر
الذي نثمنه وننتظر من .." رميد"من خالل أجرأة نظام 

احلكومة توفري اآلليات املوازية إلجناحه واملتمثلة يف توفري 
 .البنيات االستشفائية واملوارد البشرية الضرورية

كما بدلت احلكومة جمهودا يف تعاملها مع األزمة     
املالية العاملية هبدف تأخري انعكاساهتا على الوضع االقتصادي 

 .، السيد وزير املالية احملرتمواالجتماعي واملايل للمغرب
  ،ن احلكومة اليوم معززة بالدعم امللكي وبثقة الشعبإ

يها أن ، علصناديق االقرتاع، تعترب حكومة أملمن خالل 
لتحقيق ما التزمت به يف جمهودها تواصل على مجيع املسارات 

الربنامج احلكومي، مهما كانت درجة التشويش ووضع العصى 
اد واملفسدين، يف العجلة، وعليها أن تستمر يف حماربة الفس
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حىت ال يفسر عملها باالنتقام  ،واهلدوء بالقانون والشرعية
 .وتصفية احلسابات السياسية

تماد احلكامة حلكومة أن تواصل عملها باععلى ا 
، وباستشارة وإشراك الفعاليات احلية اجليدة وبكل شفافية

التماسيح : املناهضة للفساد، وبعزمية ال تقهرها جيوب املقاومة
 .والعفاريت

لن ينخرط يف  ،سيدي الرئيس ،إن الفريق احلركي
اش العمومي إىل مبارزات املوجة اليت تستهدف حتويل النق

استوعبت  ،ىل فرجة خطابيةإ، ويف بعض األحيان وتسخينات
ف الزمين الذي استغرقته حصة هامة من الغال ،سفمع األ
انا منه بأن هذا األسلوب مل يعد صاحلا للتسويق إمي ،املناقشة

ذكاء السياسي وأن الشعب املغريب على درجة عالية من ال
 .التقاط االشارات هكيفيوي

مع املشروع   الفريق احلركي،، يففقد تعاملنا ،لذلك 
، وأعطينا للنقاش قيمة ق املوضوعية والواقعية والصراحةمن منطل

من خالل تسليط األضواء على التدابري اليت جاء هبا  ،مضافة
يف ربطها باحلالة الراهنة  اليت يعيشها املغرب وعالقته باحمليط 

، عياقنا مع املشروع متوازنا وموضو فانطلق تعامل فري ،اخلارجي
ال حتدد يف الفكر ومل يرتبط باملوقع السياسي، ألن املواقع 

جتاه امن مالحظات الفريق وما عرب عنه  .احلركي املواقف
، واستهدافه تنبيه هو نقل أمني الهتمامات املواطننياملشروع 

جل جعله يسري يف طريق أىل بعض القضايا من إاحلكومة 
نؤكد أن ما  ـنفس الوقتويف  .تنفيذ التزامات الربنامج احلكومي

رصده من متويل، وما حدده من خيارات وما رمسه من 
هو  ،يف ظل األوضاع السائدة ـتوجهات اقتصادية واجتماعية
،  لتحقيق عدالة اجتماعية وجماليةاملمكن يف ظل السياق احلايل

 وإعادة توزيع الدخل الوطين ومتتني حلمة التضامن والتكافل
ت، مكن من ويف ذات الوق .اجملتمع والتآزر بني خمتلف فئات

ومتابعة االستثمارات، واحملافظة  احملافظة على وترية منو مقبولة
اقتصادية، ومحاية القدرة الشرائية من -على التوازنات املاكرو

، واستمرار الثقة ل حصر نسبة التضخم يف معدل مقبولخال
 .اليت حيظى هبا املغرب لدى شركائه اخلارجيني

 ، اهنا  .,3أو 3 %بةدرهم،ومعدل التضخم يف نس ..8دوالر،ومتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم يبلغ  .41،ومتوسط سعر برميل البرتول يف حدود % ..1، وترقب معدل منو يف نسبة  %1.8توقعاته عند اعداده واملتمثلة يف حصر نسبة عجز امليزانية يف  3144خبصوص الفرضيات اليت بىن عليها مشروع مالية   ،سالسيد الرئي
يا وقائيا ما منح صندوق النقد الدويل لبالدنا خطا ائتمان       

، وجتاوب الصناديق السيادية مليار دوالر 2.3بقيمة 
واالستثمارية اجلهوية والدولية مع االخنراط يف عروض املغرب 

رهانا ساطعا على املفتوحة على مستوى االستثمارت، إال ب
لى االستقرار عتمد عاملغرب الذي ي عمق الثقة يف تدبري

، وجناعة االصالحات اليت خيوضها السياسي واالجتماعي
املغرب، وحكمة املغاربة يف جتاوز التحديات السياسية 
واالجتماعية املطروحة من خالل جتاوهبم مع االصالحات 

 .السياسية
 حضرات السيدات والسادة، 

اع املغاربة الصالحي، املدعم بإمجن مسار املغرب اإ    
وإشراكهم الفعلي يف بناء احلياة الدميقراطية وتعزيز املشاركة 
السياسية واالنفتاح على الكفاءات واملخزون الفكري الوطين 
واستثماره بفتح جسور التواصل مع اجليل اجلديد من الطاقات 
الشابة، هذا املسار هو الذي جعل من املغرب قلعة الصمود 

ها كل املؤامرات اجلهوية والدولية والتحدي الذي تتحطم علي
واإلقليمية واألفكار املتطرفة اهلدامة واخلارجة عن القانون واليت 

ومنها املغرب  حترتف إثارة الفنت وختريب اجملتمعات اآلمنة،
ىل الفتنة وصرفه لى الدوام مبحاوالت يائسة جلره إاملستهدف ع

قيادة بة وراء ناء اليت خيوضها املغار عن متابعة تنفيذ أوراش الب
 .ملكهم اهلمام

ن الثقة يف املغرب ويف سالمة تدابريه االقتصادية إ     
 واإلسالميةواالجتماعية، و تعاطيه مع السياسة الدولية والعربية 
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ىل إبتفتح وحكمة وبعد نظر، جعلت من رحلة جاللة امللك 
اخلليج العريب رحلة مكللة بالنجاح على الواجهتني السياسية 

ىل بذل املزيد من اجلهود إ احلكومة ادية، داعنيواالقتص
 .والعريب الستعادة بالدنا عمقها اإلفريقي

نا يف الفريق احلركي فإن  ،خبصوص ملف الوحدة الرتابية     
، فكما لف مكوناهتا وفئاهتاعتربه ملف األمة املغربية مبختن

فكل  ،ساهم اجلميع يف صنع املسرية اخلضراء، باألرواح واملال
أبا عن جد، الزالوا حيملون يف قلوهبم قسم  ،ملغاربة  اليوما

بتحية  ،أتوجه باسم الفريق احلركي ،وهبذه املناسبة .املسرية
 ىل قواتنا امللكية املسلحة مبختلف وحداهتا،إكبار وإجالل إ

وعلى رأسها القائد األعلى ألركان احلرب  العامة جاللة امللك،   
رتك هو الدفاع عن وحدة كل من موقعه، جيمعهم قاسم مش

ىل فإ ،وإشعاعه االنساين واحلضريالوطن ومؤسساته وقيمه 
رين ك املرابطني بالتخوم واملسالك احلدودية الوطنية  الساهئأوال

، بعيون شاخصة ال تنام وأصابع على مواجهة الطبيعة والعدوان
ىل هؤالء إ وبقلوب ال تنضب من حمبة الوطن، ،على الزناد

 .الشعب املغريبمن عرفان أصدق امتنان و 
نؤكد اخنراطنا املطلق يف دعم املبادرة املغربية  ،ومرة أخرى     

ىل إقامة حكم ذايت يف أقاليمنا اجلنوبية يف ضوء اجلهوية لرامية إا
 . املوسعة وعلى أساس وحدة الوطن والرتاب

طار إن التدابري االجتماعية اليت أدرجتها احلكومة يف إ   
يعتربها فريقنا من أهم السمات  نناقشه اليوم، الذيشروع امل

ونقط القوة اليت محلها املشروع املايل واليت جعلته مشروعا 
حداث مسامهة تضامن إويف مقدمتها تدبري  اجتماعيا بامتياز،

طار صندوق دعم التماسك االجتماعي احملدث إاجملتمع يف 
من املشروع، والذي تساهم فيه شرحية من  .3باملادة 

دد على مستوى يف نسق حم ،شخاص املعنويني والذاتينياأل
ومن . ، وكذلك تعبئة جزء من الثروات الوطنيةالدخل واألرباح

يم التماسك والتضامن شأن هذا االجراء أن يؤسس لتقوية ق
وأملنا أن يلعب هذا الصندوق دوره وحيقق أهدافه يف جمتمعنا، 

 .ويؤدي رسالته
املتمثلة يف رصد ما جمموعه  ،يليةن محولة املشروع التمو إ      

معبأة لالستثمارات العمومية يف هذه  ،مليار درهم 481.4
جيل  وإطالقامليزانية واليت مهت  تأهيل البنيات التحتية، 

اكة بني القطاعني العام جديد من االستثمارات يعمق الشر 
ادرة عل جلب ز أقطاب تنموية جهوية قواخلاص ويرب 

م املقاوالت الصغرية واملتوسطة اليت دعاالستثمارت اخلاصة وي
 .أوالها املشروع عناية خاصة

شروع املعروض على جملسنا واكب من خالل تدابريه املن إ     
االقتصادية التحوالت اليت تعرفها العالقات التجارية واملالية 

توجه حنو تنويع الشركاء االقتصاديني  افكان هل ،احلالية
الرتكيز على البعد االفريقي ل احلر و استثمار اتفاقيات التبادو 
 .ىل جانب  شركائه التقليديني أوروبا والواليات املتحدةإ

فقد ركز املشروع على آليات  ،ويف اجملال االجتماعي      
وتعزيز آليات التضامن  يص الفوارق االجتماعية واجملاليةتقل

وتكافؤ فرص االستفادة من اخلدمات واخلريات أمام مجيع 
والرفع من اخلدمات الصحية، ومواصلة تدعيم  نني،املواط

السكن املخفض الثمن والسكن االجتماعي بتخصيص 
مليار درهم وإحداث منتوج جديد من  2.4 فاقتاعتمادات 

تأهيل املباين وجاء كذلك ب. السكن موجه للطبقة املتوسطة
 ،"مدن بدون صفيح"اآليلة للسقوط ومواصلة تنفيذ برنامج 

 ستحضار السكن القروي يف برنامج وأوراشىل اإمتطلعني 
ب تفعيل اىل جانذلك ، السياسة القطاعية يف هذا اجملال

 .صندوق التكافل االجتماعي
بغالف استثماري  "املغرب األخضرخمطط "لقد حظي      

انب تدخل صندوق التنمية ىل جإمليار درهم  8حبوايل 
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عتماد لقطاع البيئة، وخصص ا  مايل ، ورصد غالفالفالحية
مليار درهم كغالف استثماري يف االسرتاجتية الطاقية  44

 .3144برسم 
ن اشارتنا اىل بعض التمويالت اليت يتحملها والوقوف إ      

، من على سبيل املثال ال احلصر عند بعض القطاعات هو
القانون املايل احلايل هو  أن مشروع ،ىل خالصةأجل التوصل إ

ية متوازنة وعلى تدابري مالية حيافظ على تنمية قطاع مشروع
حقيقية من شأهنا ضمان متويل كاف ومنتظم للمشاريع 

ولويات أاالستثمارية االقتصادية واالجتماعية، وزعت حسب 
ما فوق قطاعية بكيفية جعلت من املشروع خريطة طريق تنفيذ 

يف مقدمتها العمل و ، ام من التزامات الربنامج احلكوميشطر ه
اة كرمية لكافة املواطنني واملواطنات على ضمان تأمني حي

مبواجهة املظاهر السلبية اليت بدأت تطفو على واجهة اجملتمع 
واليت تقتضي املوضوعية والواقعية االقرار هبا واملتمثلة يف 

االستجداء، واالحنرافات البطالة، وتنامي ظاهرة التسول و 
، وتصاعد بعض املظاهر واملمارسات اليت متس واالجرام

، مة سري املرفق العام وتقليص خدمة املواطن، وأملنابسال
أن تعم روح  السادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة،

املواطنة كافة األطراف املتدخلة من نقابات وباطرونا عرب حوار 
 .ومسؤوليته جمتمعي يتقاسم فيه اجلميع مكتسباته ونتائجه

 حضرات السيدات والسادة،
كومة مبحاربة الفساد وإغالق بؤره خبصوص التزام احل      

لعام ومقدرات وتطويق منافذ هدر املال ا وتعقب املفسدين،
ن ما قامت به احلكومة يف االعالن عن البالد وثروة اجملتمع، فإ

الرمال،  رخص النقل،) لوائح املستفيدين من أنواع من الريع
عيات املستفيدة من نشر لوائح اجلمو احتالل املنازل الوظيفية 

مؤشر على شجاعة احلكومة يف جتسيد ( الدعم العمومي
 .االصالح اىل أبعد مدى

ىل أن تتقدم يف هذا إهنيب باحلكومة  ،وهبذه املناسبة     
ة تستأصل منابع الفساد الباب بإصالحات جذرية وجوهري

ىل جانب تقوية الرقابة على تتبع وتنفيذ وتقييم واإلفساد إ
العمومية وكيفية إجنازها ثمارات جدوى بعض مشاريع االست

 .وإقران املسؤولية باحملاسبة
املعروف  ، حضرات السيدات والسادة،ن الفريق احلركيإ      

االجراءات   ،حييي هبذه املناسبة ،بالصراحة واملوضوعية
والقرارت الشجاعة اليت تتخذها احلكومة مهما كانت صعوبتها 

ا جتسيد ميثاق ، وهذا التوجه يكرس يف نظرنيوثقلها االجتماع
الصراحة مع الشعب الذي التزمت به احلكومة، كالرفع من 

احملروقات، وفرض مسامهات على شرحية معينة من  سعر
مؤكدين يف  ،األجور وفرض مسامهات على بعض الشركات

ضر بالعمل استبعاد كل استغالل انتخابوي قد ي ،هذا اإلطار
ىل مواصلة إ كيوندعو يف الفريق احلر . البديل هلذه اإلجراءات

االصالحات املوعود هبا واليت شرعت احلكومة يف مباشرهتا أو 
مات ويف مقدمتها القضايا اليت تالمس اهتما ،اليت تنتظر

، واملنظومة القضائية ،الشعب كإصالح صندوق املقاصة
املنظومة التعليمية، وملف  وإصالحوالصندوق املغريب للتقاعد، 

وتنزيل  هيكل ومقاومة التهريب،احتواء ظاهرة االقتصاد غري امل
مشروع اجلهوية املتقدمة، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي 

إصالح كذلك ، و ..وإنصافنا للغة األمازيغية بغية إنصافها
ىل أداة تنمية تساهم يف تدعيم ا إاملؤسسات العمومية وحتويله

جمهودات الدولة يف التغيري االجيايب بدل استمرارها كمحميات 
صة، وأوكار لإلثراء والتالعب، تعمل خارج التعبئة الوطنية خا

 .اليت خيوضها الشعب املغريب حتت قيادة جاللة امللك
بتحمل مسؤوليتها يف بلورة  اليوم إن احلكومة مطالبة      

مهامها املنصوص عليها يف الدستور، ومنها توضيح سياسة 
حرير القرارات واختيار أسلوب الالتركيز والالمركزية احلقيقي بت
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املركز  ماعية واملالية من تعقيدات تأشرياالقتصادية واالجت
 .وتقريب القرار من مستعمليه

لقد مثن فريقنا مضامني املشروع، وصواب فرضياته      
اليت ترتجم حزم  االقتصادية واملاليةوتوجهاته االجتماعية و 

احلكومي، احلكومة ووعيها والوفاء بالتزاماهتا الواردة بالربنامج 
مؤكدين أن تدابري املشروع قادرة على مواجهة املستجدات 

جتسيدا لوفاء  ين الربامج اليت محلها املشروعالطارئة، معترب 
طار الظرفية الوطنية إاحلكومة بتعهداهتا، واضعني املشروع يف 

فهو  ،ورغم ذلك .لية اليت ألقت بظالهلا على بنيتهوالدو 
ت واالجتهادات اليت توفق بني مشروع طموح وغين باالبتكارا

 .مكانات املتاحة واحلاجيات امللحةاال
  حضرات السيدات والسادة،     

ىل املضي يف تنفيذ خيارات فريقنا يهيب باحلكومة إ      
الربنامج احلكومي، والتعامل حبذر مع تداعيات األزمة 
االقتصادية الدولية على بالدنا، والسيما باالحتاد األورويب أو 

زمة العاملية، مهيبني منطقة األورو اليت تعاين من انعكاسات األ
ن تأثري ىل مواصلة حتصني االقتصاد الوطين مباحلكومة إ

 .وتداعيات األزمة الدولية
مدحا للعمل وليست دائما ومساندتنا ليست كلها       

ماعي واملايل،  احلكومي على مستوى التدبري االقتصادي واالجت
ونصائح إىل ىل تقدمي اقرتاحات وتصويبات ا إوهذا ما دفع بن

ىل مواصلة ونكرر دعوتنا احلكومة إ. جوانب من املشروع املايل
كل عزمية وثبات، وال مربر للرتدد، دون االنتباه االصالحات ب

 ىل التشويش أو املناهضة أو العرقلة لكون دستور فاتح يوليوزإ
 منحها اختصاصات هامة وتبقى كرة العمل يف 3144

 .، مرمى احلكومة املوقرةمرماها
معارك سياسية إن الفريق احلركي، ال يريد االجنداب اىل     

، وال يريد النبش واالنزالق يف املناقشة ومهية واستغالل املناسبة

اكتسب لكونه  ،اليت ال تفيد انتظارات املواطنني وترقباهتم
فاحلكومة قامت باجملهودات  .التجربة وتعمق يف املمارسة

املمكنة على املسارات االجتماعية واالقتصادية واملالية، 
وتعاملت مع الواقع بكل شفافية، واختذت قراراهتا بكامل 
الشجاعة وهي مستعدة للنقاش واحملاسبة، فقد فتحت ملفات 

الفساد، شائكة، وكشفت عن بعض أعشاش الريع ومكامن 
، وتكلمت بلغة عجز البعض عن وصارحت املغاربة بالواقع

حلديث هبا لعقود من الزمن، ومت هذا خالل أقل من تسعة ا
ذا ما قيست حبجم ي مدة قصرية إأشهر على تنصيبها، وه

ت ، فخاضتشعباهتا ونوعية املستفيدين منهاامللفات وأمهيتها و 
، وواجهت بإصرار حتديات رهانات خالل هذه املدة القليلة

ومقاومات، منها ما كان اهلدف منه صرف احلكومة عن 
مطاردة الفساد واملفسدين، ومنها ما كان ألسباب سياسية 

شرعت يف  ،ومع ذلك. شهد السياسيتتعلق بتفاعالت امل
وباشرت مبادرات متفردة  أمام جيوب  إصالحاهتاتنفيذ 

املقاومة الشرسة والعنيفة  اليت تنطلق من مصاحل لوبيات تركزت 
 وترعرعت يف اجلسم االقتصادي واالجتماعي على امتداد

 .                                                عقود من الزمن
   ن النقاش يف نظر الفريق احلركي جيب أن ينصب حولإ       

الظروف اليت أحاطت بإعداد مشروع القانون املايل، وكيفية 
ل ومناخ اجتماعي تدبري ما هو متوفر للحكومة من متوي

ة التزامات املغرب احلكوموكيف نفذت  ،وتداعيات خارجية
طار برامج جمدية الدولية، وكيفية مواجهة احلاجيات يف إ

عداد متوازنة وعادلة لكل مناطق املغرب، وكيفية إوهادفة و 
خمططات  التنمية املتوازنة على مستوى التوزيع القطاعي 

 .واجلغرايف ملوارد الدولة، وحتديد األسبقيات
ب أن ينصب جي ، حضرات السيدات والسادة،احلديث     

، وطرق ة اجليدة يف التعامل مع الصعوباتاليوم على احلكام
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متنيع االقتصاد الوطين وحتصينه من تأثريات األزمة واهلزات 
الدولية والتغلب على االختالالت الداخلية والتأثريات اخلارجية 

فيها املغاربة كل حسب  بوسائل وطنية وتضامنية، يساهم
ات دم يف بعض األحيان على قرار ذ تقإواحلكومة  .إمكانياته

ذلك  احلل دائما ختتار صعبة بكل وضوح وإقناع واقتناع، فهي 
حىت ال تسقط يف االرجتال ، تضحيةلف ذلك من مهما ك

هنا  واإلشكالياتوالعشوائية والرتقيع الظريف وحماصرة البؤر 
مواصلة الدخول يف خماطر القروض اخلارجية  ،وبالتايل. وهناك

حلول سهلة واستسالمية، يفتح بعضها الباب أمام والداخلية ك
وتوجيه أوامره  اليت  تدخالت البنك الدويل لفرض نصائحه

رات املغرب وتعطل منوذجه التنموي، ومن متس بسيادة واختيا
ىل رهن اجيال املستقبل والبالد من جديد حتت مت الرجوع إ

عية قاسية قد جترنا إىل ما ال شروط ذات انعكاسات اجتما
، فنحن ومعاناهتا رضاه، وترجع بنا إىل سنوات إعادة اهليكلةن

ىل العمل بتنسيق مع حكومة شرعية منبثقة عن مدعوون إ
دارة أموال صناديق االقرتاع، مدعوون اىل السهر على حسن إ

ت الشعب وصرفها يف مشاريع تعكس تطلعاته وتعاجل معانا
اقعيني يف وعلينا أن نكون و  .القاعدة العريضة من هرم  سكانه

راته، وانتهاج خطاباتنا مع الشعب ويف مستوى مالمسة انتظا
حنن مطالبون بالعمل من أجل سالمة . خط التعقل واحلكمة

مسرية اجملتمع وتأهيله لتجاوز هذه املرحلة الصعبة يف حياة 
 ،لنفق الضيق املتسم بصعوبة الرؤيةالوطن، واخلروج ساملني من ا

 .واحملافظة على مكاسب الوطن
  حضرات السادة،

رغم املشاكل والظروف االقتصادية الصعبة، كان هلذه 
بتداعياهتا على  لالعرتافاحلكومة املوقرة اجلرأة والشجاعة 

بات االقتصادية فهذه املشاكل والصعو  االقتصاد الوطين،
 3118، بل هلا تراكمات تعود إىل سنة ليست وليدة اليوم

ا لتطويق تداعياهتا ، وقد كان لنا الوقت الكايف رمبوقبل
خبطاب تطميين  ، يف هذه القبة،لكن كنا نواجه وتأثرياهتا،

، وأننا عن تداعيات وتأثريات هذه األزمة مفاده أننا بعيدون
علنا بعيدين عن األزمة نتوفر على اقتصاد له املناعة ما جي

 . العاملية
بأنه  ، مع األسف، يثبت العكس، الواقع اليوماليومو 

العاملية وخاصة يف  م األزمة االقتصادية واملاليةبقدر ما تتفاق
 . بقدر ما يتأثر املغرب بشكل مباشر، منطقة اليورو

، حضرات السيدات والسادة، جيب أن يعرفوا املغاربة
، ألهنم يتطلعون إىل الوضعية احلالية، ولكن هذا ال يكفي

حتقيق الطموحات واالنتظارات واإلنشغاالت اليت ومسوا يف 
 .ومة خريا لتحقيقهاهذه احلك

أكيد أن فرتة سنة من التدبري غري كافية لطبع 
 املعجزات، ألن هناك تراكمات هيكلية وبنيوية، تتطلب املزيد

وهناك عوامل خارجية من الوقت للتغلب عليها وجتاوزها، 
لمواد الطاقية وعدد من املواد األولية لتتمثل يف عدم االستقرار 

 .اليت نستوردها
  ،ات والسادةحضرات السيد
، وإعادة هو إعادة الثقة ملناخ االستثمار املطلوب
 ، جيب طمأنة املستثمرين واإلدارة واملواطنني ،الطمأنينة لإلدارة

، ل متواصل من اخلوف وانعدام الثقةفالكل يعيش يف مسلس
هذه احلكومة يقع على  ف ،روح املبادرة واالبتكار قد تغيب

ألهنا ولدت من رحم تارخيية كاهلها مسؤولية جسيمة و 
لقوة اليت أعطاها ، ويتعني عليها أن تكون يف مستوى االشعب

الشعب املغريب وثقة صاحب ، ويف مستوى ثقة الدستور اجلديد
، فكلنا مسؤولون لكنها ال تتحمل املسؤولية لوحدها، و اجلاللة

 . هة حتدياهتاعن ترتيب شكل املرحلة املقبلة ومواج
 حضرات السادة،
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إذن التحول من جمال اإلثارة إىل إعطاء اإلشارة نريد      
امللموسة، اليت تعيد الثقة يف التجربة ويف اختياراهتا، ويف قدرهتا 

. على التجاوب مع املرحلة وإقناع الناس بالنظر إىل أوضاعهم
، وعلى اجلميع أن يواكبه وأكيد أن ورش اإلصالح قد انطلق

 .والتجويد والنصيحةقومي والتحسني باملشاركة واملسامهة والت
إننا حبكم األمانة امللقاة على عاتقنا والرسالة املنوطة  

بنا، وحىت نرتجم التصور الذي تولد لدينا، من خالل دراستنا 
تقدمنا يف الفريق احلركي، مبعية  ،هلذا القانون إىل بدائل ملموسة

مبجموعة من التعديالت ذات أبعاد اقتصادية  ،فرق األغلبية
 لعات وانتظارات الوطن واملواطنني،، مبا يتالءم وتطواجتماعية

يف جعل هذا البلد بلد الرخاء  ،حىت يتحقق املراد واملبتغى
يف ظل القيادة احلكيمة لصاحب  ،والكرامة والعيش الكرمي

والسالم عليكم ورمحة . اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل
 .اهلل

مجلس السيد عبد الواحد األنصاري، نائب رئيس 
 :النواب، رئيس الجلسة

شكرا للسيد النائب احملرتم، واآلن الكلمة للسيد النائب 
احملرتم السيد شاوي بلعسال عن الفريق الدستوري، تفضلوا 

 .السيد الرئيس
                :النائب السيد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري

 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،
مناقشة مشروع القانون املايل مداخليت هي يف إطار       

 .3144برسم سنة 
 السيد الرئيس،

أتشرف اليوم أن أتناول الكلمة باسم فريق االحتاد الدستوري 
وهو  3144يف إطار املناقشة العامة للقانون املايل برسم سنة 

املشروع األول، الذي حيسب بالكامل هلذه احلكومة، بعدما 
اعتربنا قانون املالية للسنة اليت نودعها مشروعا انتقاليا، إذ  

 . كانت إسهاماهتا فيه جزئية

فنحن أمام مشروع قانون، كان من  ،أما اليوم
املفروض فيه أن يشكل بديال ملا تداولناه سابقا، من وصفات 

واختيارات تنموية، وأن يعكس طبيعة املرحلة  اقتصادية ومالية،
اجلديدة، اليت أتت يف أعقاب دستور جديد للمملكة، محل 
آماال عريضة، وطموحات كربى للشعب املغريب، ألنه جاء 
بآليات اخلروج به من مكامن التعثر، إىل مرحلة االنطالق 

 .واالزدهار والرفاهية

ر وهو الدستور، الذي انبىن على أساسه التصو 
اجلديد للدولة املغربية احلديثة، بربملان له اختصاصات واسعة، 
وحكومة مسؤولة، إىل أبعد حدود املسؤولية، مع اختصاصات  
، كبرية لرئيسها، وقضاء مستقل يف إطار سلطة منفصلة

وجمتمع مدين له أدواره ومكانته ووزنه، ومجلة الضمانات 
قه، وتكرس اليت تعزز كرامة املواطن، وتضمن حقو  احلقوقية

املكانة الالئقة باملرأة املغربية، كشريك كامل للرجل يف بناء 
 .الوطن اجلديد

إننا نستحضر كل هذا، مبناسبة مناقشة هذا املشروع   
ي توجها جديدا لواقعنا االقتصادي الذي كنا ننتظر منه أن يعط

 ةمواكب واالجتماعي، عرب تقدمي منظورات وتصورات جديدة
 .ربامج االنتخابية من وعود وأرقامهلا مبا محلته ال

يشكل فيها  وجند أنفسنا اليوم، أمام حكومة 
احلزب األغليب العمود الفقري، وتشاركه ثلة من اهليئات 
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السياسية، وقد أبدينا رأينا يف سائر املراحل املتتالية واملتعاقبة، 
وكنا واضحني يف مواقفنا، مستقلني كل االستقاللية يف 

 .ين لتحمل مسؤولياتنا فيما خيص نتائجهااختاذها، ومستعد

أن احلكومة احلالية، أخطأت املرامي ، وحنن نقول اليوم 
األساسية، اليت كان من املفروض أن تبدأ هبا، وتنطلق لطمأنة 
الشعب املغريب، ولرتمجة روح الدستور اجلديد، ولوضع سكة 
العمل احلكومي، يف اجتاه خلق تعبئة وطنية، من أجل تنزيل 

اليت تشكل  الدستور الواعد وهذه املقتضيات امني هذامض
اخلالص الكبري لبالدنا من كل ما علق هبا من خملفات سنوات 

 .التعثر والفساد، وإهدار األموال العامة

حنن نتحسر على ما نالحظه، و  نقول هذا
ويالحظه اجلميع من أن هذه احلكومة تشتغل، وكأن بينها 

ويلة، ال يبدو على اإلطالق أهنا وبني الدستور اجلديد مسافة ط
احلكومي  ولقد متيز األداء .حتاول تقليصها أو تقريبها
على الساحة السياسية الوطنية،  بسلوكات أثرت بشكل سليب

وعلى االنسجام احلكومي، وال شك أهنا أثرت بشكل أو 
فلقد عشنا صراعات بني  .خر على املردودية العامة للحكومةبآ

مة، وبني مكونات األغلبية، وتصرحيات الوزراء داخل احلكو 
غري مسؤولة، وتراجعات عن قرارات اختذت على عجل، 
ووقفنا على حالة خطرية من االختالل يف تقييم الوضع 

 .االقتصادي واملايل

وأثناء كل ذلك، غابت روح التشاور والتشارك، 
يف وضع مالمح السياسات العمومية، يف العديد من 

ونات األغلبية ذاهتا، كما حدث يف القطاعات، حىت بني مك
يف ظل هذه . مية املرتبطة بدفاتر التحمالتاملسألة اإلعال

 : ال يسعنا إال أن نتساءل باستغراب شديد ،األجواء

  ملاذا تتحاشى بعض األطراف احلكومية املكونة
للحكومة عن الظهور وأخذ املبادرات؟ إذ يتولد لدينا انطباع، 

وثانيهما باهتة  امها مبادرة ظاهرةزاء حكومتني إحدوكأننا إ
 .متوارية

  ملاذا بدأت ثقافة تدبري الشأن العام، ومعاجلة القضايا
املصريية، تزيغ عن مبدأ املسؤولية املشرتكة، واملصري املشرتك، 
وكأن الشعار الدستوري ربط املسؤولية باملساءلة، دفع بالبعض 

 إىل اختيار الطرق السهلة؟ 

 طاردة األشباح والساحرات وإىل مىت نستمر يف م
 ق عليها اإلخفاقات ومظاهر الرتددكمشجب تعل  ،والعفاريت

 داء، والبطء يف اختاذ القرارات؟والعجز يف األ

 ،السيد الرئيس

إهنا أسئلة، تتناسل يف وقت تتعمق فيه عوامل األزمة،  
وتنذر بركود اقتصادي، وتتصاعد فيه االحتجاجات القطاعية، 

تجني، من شبابنا حاملي الشواهد العليا، وتتنامى صيحات احمل
 .مطالبة حبقها يف الشغل

يف الوقت الذي نتطلع فيه بصرب وأناة إىل إخراج         
الدستور من نصيته إىل واقعه املؤسسايت والفعلي، ويتزامن كل 
هذا مع ما يشهده العامل من حولنا من أزمة عميقة، فلم نعد 

ا فقط، بل إننا أصبحنا يف يف موقع من يريد جتنب تداعياهت
 .قلب هذه األزمة، وجيب اإلقرار بذلك

إننا نعاين اليوم، من أزمة مالية متثل بداية، ومدخال         
 : لألزمة االقتصادية تعرب عنه العجوزات الثالث

  مليار  411العجز التجاري املتفاقم، يبلغ زهاء
 .درهم يف السنة املقبلة
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 8: عجز ميزان األداءات % 

 18وباألرقام احلقيقية زهاء  % 2,4: جز امليزانيةع 
 .مليار درهم

  ،لذلك نتساءل يف فريقنا

  ،هل يتعاطى هذا املشروع القانون بتدابريه اليت أتى هبا
-مع واقع األزمة، بشكل إجيايب لتفادي انزياحات ماكرو

 اقتصادية، ومعاجلة الثغرات اليت أصابت هذه التوازنات؟
 دا بتصورات جديدة، أم أنه هل يشكل منعطفا جدي

ينهل من نفس االختيارات السابقة، والنماذج املألوفة، ويسقط 
 يف طغيان العادة، وبنفس األسلوب؟

وعلى العموم، فهذا املشروع املايل ال يشكل 
قطيعة، وال منعطفا جديدا، بل يندرج يف منطق االستمرارية، 

ارضة، أن هذا يف الوقت، الذي جناهر فيه من موقعنا يف املع
وىف شرطه، وأن املعطيات الداخلية النموذج السابق قد است

تغريت، وظروف التعاطي مع األزمة ليست هي  قد والدولية
فشريكنا ألورويب أصبح رمسيا يف وضعية ركود عميق،  .نفسها

يهدد باهنيار منطقة األورو، وحيتاج وقتا للخروج منها يف ظل 
األمريكي  واالقتصاد اقتصادية،-تعقيدات أوضاعه السوسيو

يعيش استقرارا مييل حنو الرتاجع، والتباطؤ بدأ يدب يف أوصال 
االقتصاد اآلسيوي، معىن هذا أن احمليط العاملي تعرتيه األزمة،  

املتوايل  االرتفاع: كما أن الضغوط اليت نعاين منها كثرية، فمنها
 .يف أسعار احملروقات، واملواد األولية واألساسية

ما سبق، ويف ظل هذه األوضاع، مل  وبناء على
بقدر ما سيتطلب يف نفس السياسات،  االستمراريعد ممكنا 

ومنظورا آخر، قد حيتم اإلقدام على  األمر نفسا جديدا
 . تعديالت جوهرية، تتطلب جرعات كبرية من اجلرأة السياسية

فهل يرقى مشروع القانون املايل الذي حنن 
حنياها برهاناهتا وحتدياهتا، اللحظة اليت  بصدده إىل مستوى

وما هي السمات البارزة يف هذا ؟ ومتطلباهتا وحبجم انتظاراهتا
 املشروع؟ 

منذ البداية، ميكن القول بأننا إزاء مشروع  أوال،
قانون مايل، حائر وملتبس يف أولوياته، ما بني الرغبة يف متويل 

 ، سواءالسياسة االجتماعية للحكومة، وما بني تقليص العجز
ويف  .أو على مستوى امليزانية على مستوى ميزان األداءات

إنه يريد أن  .البحث عن مصادر متويلية أخرى ،ذات الوقت
 .يتموقع يف كل االجتاهات دون أن خيلص ألي منها

إننا أمام مشروع قانون مايل، اختار  ،ثانيا
االخنراط يف احللول السهلة اليت هي يف املتناول، إذ يواجه أزمة 

ية هيكلية ومعقدة، بواسطة إجراءات سهلة وغري مركبة، مال
منة، ومتس كال من السيولة فالرهانات االقتصادية احلقيقية متزا

 ما اإلجراءات املعتمدة تظل عاديةوضعف النمو، بين والعجز
اإلنعاش املعتمدة يف هذا بل إن إجراءات  ،وغري هيكلية

أهنا ختلق نفقات  طاملا أزمة جديدة،حتيل بذاهتا إىل  املشروع،
 .تكرارية قارة مبصادر متويل مؤقتة

يفتقد القدرة على إبداع  إزاء مشروع إننا ،ثالثا
 .والتشغيل إعطاء دينامية للنمو واالستثمار حلول، من شأهنا

لقد اجته حنو البحث عن املداخيل، كوسائل لتخفيف الضغط 
 اليت جلبايات اجلديدةعلى مستوى النفقات، عرب فرض بعض ا

منها ما سيضر بالقدرة الشرائية لفئات معينة، يف حني أن 
املطلوب هو مواكبة االقتصاد، خبلق شروط تفضي إىل دينامية 

وليس بالزيادة يف  تصاد، اليت وحدها تأيت باملداخيلهذا االق
 .اجلبايات
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إننا إزاء مشروع مايل ينخرط كليا،   ،رابعا وأخريا
 . ءات الضريبية املوجودة أصاليف أغلب تدابريه، يف متديد اإلعفا

بعد هذه املالحظات األولية، نرى أن أهداف 
 : املشروع أسست على روافد ثالثة وهي

 ؛تشجيع وتقوية مواصلة االستثمار العام واخلاص .4

وتنويع العرض  حتسني تنافسية االقتصاد الوطين .3
 ؛التصديري

 .تقوية آليات التضامن االجتماعي .4

كومة، ونتفق عموما هي أهداف نتقامسها مع احل
 ،إال أننا يف املقابل .على نوعيتها، واليت تسعى إىل حتقيقها

والركائز اليت تنبين عليها  ساءل عن مصداقية األهداف املرقمةنت
، يف ظل درجات التفاؤل، خبصوص هذه األرقام لدى احلكومة

وعلى ضوء مؤشرات االقتصاد الوطين خالل  ظرفية دولية صعبة
 .هذه السنة

ا أن اإلجراءات والتدابري املعتمدة، لن تؤدي طامل
إىل جتاوز الوضعية الراهنة، بقدر ما ستعمل على التعايش مع 

 .هذا الرتاجع اهليكلي يف االقتصاد الوطين

إننا باعتمادنا ملثل هذه التدابري، يف غياب 
اسرتاتيجية جديدة بديلة، إمنا نكرس التباطؤ يف النمو 

لذي نكرس به وضعا داخليا يهيكل االقتصادي، بنفس القدر ا
 .أزمته

قد يقول قائل، إن وضعنا شبيه بأوضاع 
نعترب،  هذا صحيح، إال أننا .واألزمة اخرتقت احلدود ،اآلخرين

مع ذلك أننا نتوفر على جماالت  يف فريق اإلحتاد الدستوري،
 .أخرى للتدخل من شأهنا تقوية عوامل النمو يف منحى إجيايب

 : ت كاآليتوأهم هذه اجملاال

ال بد من الذهاب بعيدا يف مواجهة : أوال -
اقتصاد الريع الذي يقود جزءا مهما من اقتصاد 
الدولة، وهو اقتصاد ال يتضخم إال مع وجود 
األزمات، ويشكل يف حد ذاته، نزيفا خليارات السيولة 

بني مدى الرتابط املوجود  ،وغين عن القول .املمكنة
إال حبزمة من  تتأتىومواجهته لن  الفساد والريع،

واحلقيقية، وليس عرب تطبيع  اإلصالحات العميقة
العالقة معه، بكشفه وإصدار اللوائح تلو األخرى، 

 .واليت قد ال تفيد يف شيء

ال بد من جمهود كبري، الستيعاب القطاع غري : ثانيا -
إنه  .د الوطينمن االقتصا % 11املهيكل، الذي يعادل نسبة 

ة متضخمة، خارج بنية القانون املايل، مما عبارة عن آلة اقتصادي
ولذلك، فإننا  .يضيع على بالدنا فرصا خليارات السيولة البديلة

يف فريق االحتاد الدستوري ال ندعو إىل حماربة االقتصاد غري 
املهيكل، طاملا أنه يؤطر قطاعات ومعاش فئات واسعة من 

د غري املواطنني، ولكننا ندعو فقط، إىل تنظيم هذا االقتصا
حىت ال يظل يف وضع  ،املنظم، وإدماجه يف الدورة االقتصادية
ألنه يف ظل وجود هذا  .يربك معه السياسة االقتصادية للدولة

االقتصاد، ويف غياب معطيات سليمة، تتعذر علينا القراءة 
الصحيحة للواقع االقتصادي واالجتماعي، ويصعب معه أيضا 

هد إلقالع اقتصادي وضع خطط مناسبة تالئم احلاجيات، ومت
 .منشود
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ال بد من االبتعاد عن االستثمار يف الواردات، : ثالثا -
واالجتاه إىل االستثمار يف النمو، ذي العالقة باالستهالك 
الوطين الذي يثمر فرص العمل، فاألزمة اآلنية تستدعي 
خيارات ذات مردود آين كفيل بضمان التوازن، أو على األقل 

 .ألزمةباحليلولة دون جتدر ا

لقد مت استنفاذ اهلوامش املالية يف األوراش 
جوء إىل أنشطة ذات مردود الكربى، واآلن حنن حباجة إىل الل

واجملاالت ذات القيمة  ، خاصة يف ميدان الصناعاتعال
 .التصديرية

ال بد من اسرتجاع النفقات اجلبائية اليت تصل :  رابعا -
جود أعشاش مليار درهم، عرب حتليل اجلدوى من و  8.زهاء 

وكان يتعني ... ضريبية، ودخول مرتفعة خارج اإلطار الضرييب
على احلكومة استهداف هؤالء الذين يراكمون الثروة بدل 
استهداف بعض األجراء الذين ميثلون شرحية متوسطة يف 
اجملتمع، وبعض املقاوالت الشفافة واملهيكلة، بدعوى التوزيع 

 .العادل لثمار النمو

ن مواصلة اإلصالحات اهليكلية ال بد م: خامسا -
وبنية الدولة  من بينها إصالح اهلندسة الرتابيةالضرورية، و 

املغربية وتنظيمها جهويا، األمر الذي ميكن أن يفتح آفاقا رحبة 
يف اجملاالت االقتصادية، ويف النجاعة يف تدبري املالية العمومية، 
وتنفيذ السياسات احلكومية، ومن بينها كذلك القانون 
التنظيمي للمالية، انسجاما وروح الدستور اجلديد، من أجل 
وضع أسس عالقة أكثر توازنا بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، يف أفق متكني الربملان، من سلطة حقيقية يف مراقبة 

 .املال العام

قد تفتح العالقات املغربية اخلليجية، : سادسا وأخريا -
قتصادي السابق، باندماج املغرب آفاقا بديلة ملستوى التدبري اال

يف شروط العوملة األجنلوفونية، الرتباط هذا االقتصاد بربيطانيا 
والواليات املتحدة األمريكية، وجعل بالدنا قاعدة متقدمة 

 .جمللس التعاون اخلليجي لالستثمار يف إفريقيا

، االجتاهوقد جاءت اخلطوات امللكية يف هذا 
مؤسساهتا من أجل هذا اهلدف، لتؤكد أن البالد تتحرك بكل 

الذي يعد بالنسبة إلينا هدفا اسرتاتيجيا يف ظرفية اقتصادية 
دولية دقيقة، وكان من مثار هذا التحرك أن حتسن التصنيف 

مما  ،"رايتينغ_فيتش"االئتماين للمغرب، من طرف مؤسسة 
يفرض على احلكومة أن تظهر قدرة على خلق مناخ يشجع 

ي واخلارجي، وأن تعمل على االرتقاء يف على االستثمار الداخل
التصنيف املرتبط مبناخ االستثمار، بعد أن وقع الرتاجع يف 

 .التصنيف األخري

خارج هذا املنظور، وهذه العناصر اليت أتيت 
االحتاد الدستوري، مؤشرات على ذكرها، ال نرى يف فريق 

ج يف مشروع القانون املايل املعروض على أنظارنا للخرو  حقيقية
من دوامة األزمة، بل إننا نعترب أن تداعيات السنة املقبلة، 

توازناتنا املالية، واحلل الذي يقدمه املشروع  منستكون أقوى 
هو املزيد من الديون، واالرهتان إىل السوق املايل اخلارجي 
الستدانة مليار دوالر قصد التخفيف من اختناق السيولة 

 .اخلارجية من املوجودات  واالحتفاظ مبا تبقى

وللحد املخاوف بشأن الوضعية االقتصادية 
للمغرب، ال بد من االنطالق واالنكباب على اإلصالحات 

 : الكربى واليت من بينها
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فبعد أن كان هذا الصندوق ورقة  :أوال صندوق املقاصة    
انتخابية، وسياسية، أصبح التعامل معه اليوم يتسم بنوع من 

ن املعقول أن يتم عكس األسعار إذ ليس م ،الواقعية والنضج
  .يتم إعداد الشروط املناسبة لذلك الدولية احلقيقية، دون أن

 .كما أن هلذا الصندوق أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية
ال بد من معاجلة هذا املوضوع، انطالقا من منظور  ،ولذلك

 ،وكل املعطيات أن كل املتغرياتمشويل، يأخذ بعني االعتبار 
نا جر فئات متوسطة إىل اهلشاشة، ويف ذات الوقت مما جينب

 .احلفاظ على مقوماتنا االستثمارية يف حدود معقولة

وعموما، فإن موضوع صندوق املقاصة، يتطلب 
ار األسعار يف حوارا وطنيا هادئا، جيعلنا نتجاوز وضعية انفج

أو انفجار امليزانية، يف حالة اإلبقاء عليه   حالة خيار التحرير
 .عليه اآلنكما هو 

 .إصالح منظومة األجور :ثانيا

 .إصالح املنظومة الضريبية :ثالثا

 .إصالح صناديق التقاعد :رابعا

 .فتح ورش اجلهوية املوسعة :خامسا

ملضامني الدستور وللقوانني  التنزيل الفعلي والدميقراطي :سادسا
 .التنظيمية

وهي إصالحات مؤجلة على صعيد هذا 
بيات املرافقة للمشروع، تشري إىل بداية املشروع، وإن كانت األد

إلصالحات اليت أتينا على التفكري اجلدي القتحام هذه ا
 .ذكرها

 ،السيد الرئيس

لقد تضمن مشروع القانون املايل، عدة تدابري 
وإجراءات، وهي تدابري مست جوانب مالية واقتصادية، 

 .وأخرى ذات توجهات اجتماعية

ي، نعرتف من فعلى املستوى املايل واالقتصاد
باب الفضيلة السياسية، أن هناك جمهودا قد بذل يف اجتاه 
ختفيف العبء الضرييب على املقاوالت الصغرية واملتوسطة، 
ويف جمال تسوية متأخرات الزيادات والغرامات، املتعلقة بالرسوم 
الضريبية، يف إطار تصفية األجواء بني امللزم واإلدارة الضريبية، 

ملتحكم، هو املزيد من استخالص الضرائب وإن كان اهلاجس ا
بعض اخلطوات حاجة امللحة إىل ذلك، ونسجل كذلك لل

 .احملتشمة يف اجتاه القطاع غري املنظم

نالحظ بشكل عام، أن  إال أنه ومع ذلك، 
لتمويل  اغيا إىل الرفع من الضغط الضرييبهناك توجها ط

القدرة  ذا توجه ستكون له انعكاسات سلبية علىامليزانية، وه
 .وعلى تنافسية املقاولة الوطنية الشرائية للمواطنني

ويف إطار مواكبة السياسات القطاعية، جند 
اهتماما كبريا قد أواله املشروع للقطاع الفالحي، من خالل 
التدابري اجلمركية اجلديدة، الرامية إىل تعزيز تنافسية املنتجات 

هي إجراءات الفالحية، وخاصة تلك املوجهة إىل التصدير، و 
اتفاقية حترير  مهمة يف إطار سعي بالدنا إىل االستفادة من

 .مع الشريك األورويبالتبادل الفالحي 

غري أننا ندعو يف فريق االحتاد الدستوري، إىل 
، على ضوء نتائجه وعوائقه، وحىت "املخطط األخضر"تقييم 

ال يظل هذا املخطط، ينسب إىل نفسه جمهودات الفالحني 
، بينما يعاين هو من مشكالت التمويل، وعوائق واملنتجني



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

41 

استند عليه  ول دون مبدأ التجمع كمحور أساسيثقافية حت
 .هذا املخطط

كما نالحظ أن املشروع مل يقدم حتفيزات 
حقيقية لقطاع الصناعة كقطاع واعد نعول عليه، بالنظر إىل 

استمر يف حتفيزاته  ،وعلى العكس من ذلك .قيمته املضافة
ية للقطاعات املعروفة باستفادهتا من هذه النفقات اجلبائ

اجلبائية، يف حني أن املطلوب هو متنيع سياحتنا من اهلزات 
الطارئة، ويف ذات الوقت نثمن الثروات البحرية، والنهوض 

 .بالقطاعات األخرى املنتجة

أما على املستوى االجتماعي، فقد جاء 
ومواجهة الفقر،  شاشةبتدابري جبائية حملاربة اهل مشروع القانون

وإذا كنا ال جنادل يف  .اه بالبعد التضامين يف امليزانيةفيما أمس
مبدأ التضامن، ألنه هبذا املبدأ حييا الشعب املغريب بكل 
مكوناته، فاملواطن املغريب متضامن يوميا مع أهله، وعشريته يف 

 .عمل ويف كل املناسباتالشارع، ويف ال

كافل مكوناته وت وتكتلوهو ما يفسر صمود 
وقد استثمر ذلك جاللة امللك حممد السادس . إىل يومنا هذا

مد اخلامس مؤسسة حم"نصره اهلل، باقتدار عندما أسس 
وجعل التطوع اختيارا جوهريا يف إجناح سياسة  "للتضامن
 .التضامن

مع مقاربة جديدة، مقاربة تروم  إال أننا اليوم
ة، باستهداف عوامل خلق ثقافة اسرتزاقية، تواكلية، انتظاري

علما أن هذه الثقافة االسرتزاقية، تتناقض  ،التنمية احلقيقية
ومبدأ الكرامة اليت ينص عليها الدستور املغريب، إذ الكرامة 
املنشودة ال تتحقق إال خبلق شروط التنمية والتوسع فيها، 

وخلق الثروات الضرورية لتعود عائداهتا على اجلميع وليس على 
 .نمية ذاهتاحساب هذه الت

إن احللول االجتماعية، ينبغي تلمسها يف 
احللول االقتصادية، وليس العكس، كما ينبغي تلمسها يف 
املنظومة التعليمية اليت ال زالت تعاين من غياب التواصل بني 
وزير وآخر جديد، فكل وزير يأيت يعطينا انطباعا، بأنه يبدأ 

، وال تراكم يجياتواالسرتات من الصفر، فال تواصل بني الربامج
وفراغات، فكل وزير يعترب نفسه  إننا دائما إزاء فواصل. إجيايب

حقل جتارب منقوصة  ا، والنتيجة أصبح حقلنا التعليميمصلح
 . برامج مبتورة ومتعثرة

ينبغي تلمس احللول االجتماعية أيضا بإعادة 
االعتبار إىل التعليم اجلامعي، والرفع من جودة تكويناته 

القتصادية العلمية، من أجل النهوض بأوضاعنا ا وإسهاماته
أضحت  املعارف اليوم،. واالجتماعية واملعرفية والتكنولوجية

وأداة حقيقية  لى املوارد الطبيعيةع بديال لدى الشعوب املتقدمة
 .للتنمية والرقي

كذلك، ينبغي تلمس احللول االجتماعية 
 بالنهوض بالقطاع الصحي، وجعل الدواء والولوج إىل

وهو ما ال يتأتى  .اخلدمات الصحية يف متناول كافة املواطنني
يف غياب خريطة صحية منصفة، ونظام متعثر للتغطية 

  .صحية، وضعف البنيات االستشفايةال

ينبغي تلمس احللول أكثر يف سياسة قادرة على 
إنتاج مناصب الشغل يف إطار تنمية قارة ومستدامة، وإعادة 

يل الذايت، بابتكار حلول أخرى النظر يف منظومة التشغ
جديدة، مثل وضع بنك خاص بتمويل الشباب الراغب يف 

 .اقتحام عامل املقاولة ملصاحبته يف ذلك
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 ،السيد الرئيس

إن احلكامة املنشودة لن تتحقق، إال يف ظل 
وصلة وصل  فاعلة منتجة، بوصفها آلة للتنميةوجود إدارة 

مستقل، يف إطار جتسد القرب من املواطنني، وقضاء نزيه 
سلطة قائمة بذاهتا، تضمن االستقرار يف املعامالت واألمن 
العام، ومقاربة مندجمة متمثلة يف اجلهوية املوسعة والتنمية 
احمللية، وهو ما ال يتأتى إال يف ظل أجواء تسود فيها روح 
الوفاق، واحلوار مع خمتلف الشركاء واألطراف، وتغلب عليها 

إلقصاء، وتتميز بالوضوح وهتييء أجندة، ثقافة التشارك ونبذ ا
  .فة اخلطوات اإلصالحية املنتظرةوبرنامج متدرج لكا

فإننا عكس ذلك، نعاين أسلوب  ،ولألسف
توتري األجواء، يف العديد من القطاعات، وغياب البعد 
التشاركي، وغياب أجندة واضحة املعامل، لرتتيب الفعل 

الذي كان لغزا يف  فحىت حتديد موعد االنتخابات .السياسي
املاضي ال زال كذلك، يف سياق تضارب التصرحيات وغياب 
منظور يستحضر كل املتغريات، ويتفاعل إجيابا مع املستجدات 
الدستورية، ومع االستحقاقات الكربى اليت تتهيأ بالدنا 

 .لالخنراط فيها

 ،السيد الرئيس

إذا كان القانون املايل حيتضن اختيارات 
سياستها، ويفعل برناجمها الذي على أساسه  احلكومة لتجسيد

نالت ثقة الربملان، فإن املشروع احلايل فضال عن أنه يقطع مع 
الربامج االنتخابية، ومع التوجهات الكربى للتصريح احلكومي، 
فإنه وبالصيغة اليت أتى هبا نراه مشروعا ملتبسا، لن خيرج بالدنا 

راءات املتضمنة من حالة الضعف اليت تعاين منها، ألن اإلج

فيه، ال تغري من واقع السمات اجلوهرية للبالد، واليت تتجلى 
 : يف

 .اإلنتاجية الضعيفة -
 .ثقل النظام اجلبائي -
والكلفة املطردة مليزانية التسيري اليت تناهز  -

 .   مائيت مليار درهم

بد إذن، من القطع مع بنية اإلنتاج فال
واإلسراع ملباشرة  واالستهالك احلالية، وجتاوز عقلية الريع،

اإلصالحات اهليكلية، وتكريس ثقافة اإلجناز والتتبع والتقدمي 
كشرط لربح رهانات التنمية، وهي التوجهات، اليت حاولنا يف 
فريقنا أن نبث بعضا منها من خالل التعديالت اليت تقدمنا هبا 

 : وقد توخينا منها ما يلي

ة بني امللزم جتاوز السريورات البريوقراطية وتطبيع العالق .4
 .وإدارة كل من اجلمارك والضريبة

حذف الضريبة على الشركات املفروضة على  .3
التعاونيات باعتبارها متعارضة مع القانون احملدث، واملنظم هلذه 

 .التعاونيات، لكوهنا تنتمي إىل منظومة االقتصاد االجتماعي
تثمني االلتفاتة حنو جاليتنا يف املهجر وإدراج الطلبة  .4

 .بة ضمن املستفيدين من ذلكاملغار 
رفع عتبة االستفادة، من التخفيض الضرييب على  .1

الشركات ألجل االستجابة النتظارات عدد كبري من الفاعلني 
االقتصاديني مع ما يلي ذلك من تشجيع على تبين الشفافية 

 .واالخنراط يف االقتصاد املنظم
ربة حماربة الريع الناتج عن استغالل قرارات إدارية، وحما ..

وكل  ،ووضعية االحتكار ع النفوذ واالمتيازاستغالل مواق
 .املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة احلرة
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العناية بالسكن املوجه إىل الشرائح الوسطى، بتوسيع  .2
قاعدة املنعشني العقاريني وحتفيزهم للمسامهة يف هذا الصنف 

 .من السكن
 نيب األجراء، تداعيات الضغط الضرييب وتشجيعجت .0

 .املقاوالت الصغرى واملتوسطة على تشغيل األطر الكربى
 .العناية بتنافسية القطاع الصناعي الوطين .8
متكني اجلهات من موارد مالية لالضطالع بأدوارها  .1

 .التنموية
إقرار آلية للتعويض عن تكلفة اإلعاقة احلادة والعميقة  .41

 .بالنسبة لألسر الضعيفة واملتوسطة
صوصية يسمى إحداث حساب مرصد مأمور خ .44

 ".صندوق تنمية التكوينية أثناء العمل"

 السيد الرئيس،

لقد اخلفت احلكومة وعدها مع هذا املشروع، 
وجاءت بتدابري هليكلة األزمة واليت تدل كل املؤشرات على أهنا 

بل إن ما ننتظره سيكون أكثر وقعا على توازناتنا ،ستطول
 .املالية

ود، ويغيب إننا إزاء مشروع يكرس الرتاجع والرك
التقائية الربامج واألهداف، يف حني أن حجم االنتظارات تزداد 

 .اتساعا

واقعية، ما أحوجنا اليوم اىل سياسة  ،ولذلك
وسرعة الفعل لدى احلكومة، بدل ما  تتسم بالفعالية والنجاعة

ميا من ضياع اجلهد، وإهدار الوقت يف نلمسه ونعاينه يو 
 .بني مكوناهتا احلروب الصغرية

إىل استلهام  ، السيد الرئيس،أحوجنا اليومما 
روح الدستور الذي هو مثرة ملشاركة اجلميع، وصياغة مغربية 

صرفة، شكلت إجابة واضحة وذكية يف تعاطيها مع األحداث 
ومع ما يسمى بالربيع العريب، وعلى احلكومة أن جتسد هذا 
 الذكاء املغريب للخروج من نفق األزمة ووضع قطار التنمية على

 .سكة اإلقالع

 السيد الرئيس،

أما خبصوص تعامل فريقنا مع القطاعات الوزارية، فإننا        
سنتعامل باإلجياب مع بعضها، بروح من احلس الوطين البعيد 

 .عن كل املزايدات السياسية

وحتية إجالل وتقدير لقواتنا املسلحة املرابطة يف 
امللك حممد  حتت القيادة الرشيدة جلاللة  صحرائنا احلبيبة

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل. السادس نصره اهلل وأيده
 .وبركاته

 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم 
 .رشيد روكبان عن فريق التقدم الدميقراطي

 :النائب السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي

 . الرحمن الرحيم بسم اهلل

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 

 حضرات السيدات والسادة النواب، 

يطيب يل أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم 
الدميقراطي، يف إطار مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

43 

، ألعرض أمام جملسنا املوقر وجهة نظر فريقنا 3144
ملشروع، مستحضرين هذا ا خبصوص أهم القضايا اليت تناوهلا

موقعنا السياسي، ودورنا الربملاين كفريق ينتمي إىل األغلبية 
احلكومية، وتربطنا بالتايل التزامات جيسدها ميثاق األغلبية 
والربنامج احلكومي الذي سامهنا يف صياغته بصفة تشاركية، 
وصادقنا عليه بقناعة راسخة، تبلورت عرب قرارات أجهزتنا 

ن إياه، أي الربنامج احلكومي، يستجيب يف معتربي. التقريرية
 .خطوطه العريضة ملتطلبات املرحلة وملقتضيات تنمية البالد

فالواجب واملسؤولية حيتمان علينا أن نناقش  ،وبالتايل
وليس  ن هذه الزاوية، نناقشه من الداخلمشروع قانون املايل م

من اخلارج، مع احلرص، كما عهدمتونا، على هنج أسلوب 
وعية والتحليل الرصني والعلمي ملقاربة قضايا تكون يف املوض

 .بعض األحيان معقدة للغاية
البد أن حنيي احلكومة على اجملهود الذي بذلته  ،بداية

للحفاظ على استقاللية وسيادة القرار االقتصادي املغريب، 
ونثمن ما جاء يف مشروع القانون املايل، ونعرب عن مساندتنا 

ات والتدابري اليت تضمنها، وهو موقفنا ودعمنا لكل اإلجراء
 .املبدئي الذي يأيت من موقع املسؤولية ضمن األغلبية

، البد 3144ش مشروع قانون املالية لسنة وحنن نناق
غياب ب ، أشرنا إليها يف السابق، تتعلقمن اإلشارة إىل إشكالية

حلكومة ا فيذية، دون حتميلالتوازن بني السلطتني التشريعية والتن
على اعتبار أن هذا املعطى ذو ذلك بطبيعة احلال، ؤولية مس

فاملؤسسة التشريعية ال تتوفر على . طابع هيكلي وبنيوي
اإلمكانيات واملوارد البشرية الكافية، مقارنة باحلكومة اليت  
لديها ما يكفي من املوارد املالية والبشرية واللوجستيكية 

من  ة، ما يتطلبوالوقت الكايف  إلعداد مشاريعها التشريعي
تنزيل  حىت يتم   ضرورة معاجلة هذا االختالل، مجيعا طبعا

الدستور تنزيال سليما ودميقراطيا يراعي مبدأ فصل السلط، 

وواقع الصالحيات اجلديدة للربملان ومكانته املتقدمة يف 
 .التشريع والرقابة

وحىت نتمكن بالفعل من القيام بواجبنا على أحسن 
جيايب وفعال إن، بأغلبيته ومعارضته، دور اوجه، وليكون للربمل

يف هذه احملطة امليزانياتية، كنا نأمل أن يعرض هذا املشروع يف 
إطار القانون التنظيمي اجلديد للمالية الذي ما زال يف طور 
اإلعداد بعد أن نظمنا يوما دراسيا وكوننا جلنة على مستوى 

وع بناء على جلنة املالية عهد إليها بصياغة مقرتح يف املوض
مذكرات الفرق النيابية، ونتمىن صادقني أن نناقش قانون املالية 

 اجلديد للمالية يف ظل القانون التنظيمي 3141املقبل لسنة 
 .اجلديد لدستورملقتضيات ا طبقا 

يف سياق  3144لقد أعد مشروع قانون املالية لسنة 
لية عرب دويل يتميز بالتأزم املتزايد لألوضاع االقتصادية واملا

العامل، وبعدم االستقرار يف العديد من املناطق، وباستمرار 
األزمة االقتصادية الناجتة باألساس عن هيمنة الرأمسال العاملي 
على دواليب االقتصاد والعمليات املضارباتية اليت ميارسها يف 

احلكومات أصبحت العديد من البورصات العاملية لدرجة أن 
 .ضع حد جلشاعته وغطرستهعاجزة عن التحكم فيه لو 

وباملقابل، هناك حركة اجتماعية واسعة، تنشط يف 
وهي حركة  جتمع يف أحضاهنا " العوملة البديلة"إطار حماربة 

كات احلركات النقابية والشبابية واحلقوقية واملساواتية وحر 
والعدالة االقتصادية واحلفاظ  اخُلضر، حول قيم الدميقراطية

قوق اإلنسان كما هي متعارف عليها  على البيئة واحرتام ح
هذه  .كونيا من أجل بناء عوملة متضامنة وذات وجه إنساين

احلركة العاملية جتد امتدادها، بشكل أو بآخر، يف كل الدول 
والسيما يف البلدان األوروبية، كما حيدث اليوم أمامنا بصفة 
تكاد تكون متواصلة يف اليونان واسبانيا وإيطاليا وغريها من 

 .لدولا
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هذه األوضاع أفرزت صعوبات حىت يف البلدان اليت 
الصني، اهلند، الربازيل )تعترب قاطرات االقتصاد العاملي 

، يتجلى أيضا يف الصعوبات اليت يواجهها اإلحتاد (وروسيا
األورويب، خصوصا منطقة اليورو، اليت يرتبط هبا االقتصاد 

دية اعيات اقتصاتدبالتايل املغريب ارتباطا وثيقا،  ونتج عنها 
حيث ارتفعت وثرية  ،ومالية واجتماعية على اجلميع

االحتجاجات بسبب تدين األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 .يف العديد من البلدان األوربية

على صعيد منطقتنا اإلقليمية، عشنا وال زلنا نعيش 
أطوار وتداعيات حراك اجتماعي وسياسي استثنائي،  بتخلص 

، هذه ن رؤوس أنظمة ديكتاتورية بائدة، إال أهنابعض البلدان م
مل جتد بعد طريقها إىل حل املعضالت االجتماعية  البلدان،

 .اليت كانت وراء اندالع االحتجاجات واالنتفاضات العارمة
وباملقابل، ويف انتظار أن تتوضح الصورة أكثر، نالحظ 
أن شعوب هذه البلدان تواجه حاليا خطرا يتهدد املسار 

خصوصا وأن قوى  ،ميقراطي واحلريات الفردية واجلماعيةالد
باتت تتقوى باستمرار، وتكشف عن أنياب  مغرقة يف الرجعية

لالنقضاض على املكتسبات الدميقراطية احملققة، وهو ما  سلفية
تستغله بعض األوساط الغربية، وتتحني الفرص الستفزاز 

 .مشاعرنا والتدخل يف قضايانا وشؤوننا
بقلق بالغ تعقد الوضع يف سوريا الشقيقة كما نتابع 

هذه األزمة من هنا ومن  أطراف خارجية تتدخل يف   بوجود
واقع حرب أهلية هلا   نعيش  أصبحنا عمليا إىل حد ،هناك

 .املنطقة وخارجها انعكاسات خطرية على األمن واالستقرار يف
الشعب السوري الباسل ونعرب عن  ،حبرارة ،وحنيي باملناسبة

ننا معه ومع نضاالته يف سبيل احلرية والدميقراطية والكرامة تضام
. 

جيابية على إيقاعها،  إفإنه يعرف حتوالت  ،أما املغرب
كثمرة لرتاكمات من النضال يف سبيل احلرية والكرامة 
والدميقراطية والعدالة االجتماعية، وهو ما شكل احلراك 

طاه من دفعة االجتماعي األخري حمطة من حمطاته البارزة ملا أع
 .قوية ونفس جديد هلذا النضال الذي مل يتوقف قط

وهي حمطات لتقدم دميقراطي حقيقي هادئ يف إطار 
االستقرار واالستمرارية، ومن داخل املؤسسات، بفضل حكمة 

ومن خالل  ،وتبصر صاحب اجلاللة امللك حممد السادس
البالد أوراش احلوار الدميقراطي املفتوح  مبشاركة  القوى احلية ب

 . جها ووعيها بدقة وحساسية املرحلةاليت عربت عن نض
إال أن مسار اإلصالح مل ينته بعد، إذ مازالت أمامنا 
أوراش كربى الستكمال اجليل اجلديد من اإلصالحات من 

انني قبيل تنزيل الدستور تنزيال دميقراطيا وتشاركيا يف إطار قو 
اثيق الدولية ذات مة القوانني الوطنية مع املو ءتنظيمية، ومال

الصلة، واإلصالحات االقتصادية اليت تعترب مربط الفرس 
وحجر الزاوية يف املسلسل اإلصالحي ألهنا ستمس بشكل أو 

بؤر الفساد بأصحاب االمتيازات ومتس بشكل أو بآخر ببآخر 
 .وأعشاش الريع

ما يتعلق هبذا املوضوع، فريقنا مل يكن يوما ضد نشر 
اللوائح، بل رأينا أن يتم األمر بالتشارك اللوائح، حنن مع نشر 

للحد  الضرورية املصاحبة وبروح مجاعية وباإلجراءات والتدابري
للثروات اقتصاد الريع واالستغالل الغري املشروع مظاهر من 

قالع الرمال وما مل اللوائح األخريةنثمن عاليا نشر و . الوطنية
ولنا ثقة . رييةوالقوانني التأطارتبط هبا من دفاتر التحمالت  

يف احلكومة احلالية، جبميع أعضائها، رغم صعوبة األوضاع يف 
ميتلكون اإلرادة السياسية القوية أعضاء فهم جناح مهمتها، 

السياسية احلاضرة أيضا، هلم  والروح الوطنية العالية واملسؤولية 
 . كل املؤهالت والشروط من أجل النجاح يف وظيفتهم
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عزمية وإرادة يف تفعيل  ماضية وبكلإذن احلكومة 
 . مقتضيات الدستور تفعيال سليما ودميقراطيا

يف إطار السياق الوطين دائما، البد من استحضار 
تطورات القضية الوطنية من خالل التزام األمم املتحدة بعدم 
إدخال أي تغيريات على مهامها يف جمال الوساطة إلجياد حل 

 .سياسي مقبول للنزاع من كافة األطراف
على ضرورة تقوية  ،نؤكد من خالهلا ،وهي مناسبة

اجلبهة الداخلية وتعميق البناء الدميقراطي وحتصينه، واملضي 
قدما حنو تشييد دولة احلداثة وحقوق اإلنسان واملساواة 

ن خالل القانون م ،والتعجيل بتنزيل منظومة اجلهوية املتقدمة
قاقات وكل القوانني املتعلقة باالستح التنظيمي للجهوية

واليت نرى يف فريق التقدم الدميقراطي ضرورة  ،االنتخابية القادمة
وقد تقبلنا إعالن السيد وزير . 3144تنظيمها خالل سنة 

الداخلية خالل مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إجراء 
نقول . بكل ارتياح 3144االستحقاقات االنتخابية قبل متم 

بناء املؤسسايت طبقا ملقتضيات استكمال ال ذلك، لضرورة
الدستور اجلديد، مع تفعيل أوراش التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وتفعيل برنامج الدبلوماسية املوازية، الربملانية 

 .واحلزبية والشعبية
ال يسعنا من هذا املنرب إال أن جندد  ،وهبذه املناسبة

األعلى  اعتزازنا وإجاللنا للقوات املسلحة امللكية وقائدها
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس وحنيي بسالتها يف الدفاع 

كما جندد حتياتنا وتقديرنا ملا يبذله . عن حوزة الرتاب الوطين
رجال الدرك الوطين واألمن الوطين والقوات املساعدة من 
جهود وتفان يف أداء واجبهم الوطين، وهي املناسبة كذلك اليت 

اء وحدتنا الرتابية األحرار وعلى  نقف مبوجبها ترمحا على شهد
 .كل من قدم حياته فداء لعزة بالدنا و سيادهتا

يف نفس اإلطار، ينبغي معاجلة األوضاع الوطنية 
باالتزان واحلكمة دون الوقوع حتت تأثري ما يتم الرتويج له من 
طرف بعض املنابر اإلعالمية من ادعاءات ال عالقة هلا حبقيقة 

 .يف الواقع نوعا من ثلويت األجواء، لكنها تشيع األوضاع
أن التعبري عن الرأي واملالحظات حق بإننا نؤمن 

واإلشاعات  يع، لكن ترويج املعلومات اخلاطئةمكفول للجم
هذا ليس من األخالق اإلعالمية وال  ،وتغليط الرأي العام

 .يف شيء السياسية
كما تقرر يوم أمس يف   صندوق التماسك االجتماعي،

ة، صادقت جلنة املالية باألغلبية على حتديد عتبة جلنة املالي
هم الربملانيون الربملانيني،  ابتداء من املسامهني يف هذا الصندوق

عربنا عن ذلك  صندوق ،هذا السيسامهون يف أول من 
ارة سياسية واضحة إلعطاء النموذج وهي إش واعتربناها عتبة،

 على وحتفيز طبعا كل املواطنات واملواطنني لتضامنيف ا
 .االخنراط يف هذه العملية اخنراطا إجيابيا

ة، وهناك ياسالسيف هناك من يقول بوجود األخالق 
من يقول بأن ال أخالق يف السياسة، ونؤكد هنا بأننا من 
أنصار األخالق يف كل شيء حىت يف السياسة، ونذكر هنا مبا 

السنة التشريعية احلالية  تضمنه اخلطاب امللكي يف افتتاح
 .ةدونة األخالقياملص خبصو 

حرية التعبري، إذن، مشروعة، واإلعالن عن املواقف 
أما تشويه احلقائق واملعطيات وتغليط الرأي . حق مشروع

وبسوء نية أحيانا من طرف البعض، فهذا نرفضه بشده  ،العام
 .ونعتربه تشويشا

هذا الكالم ليس هبدف الدفاع عن احلكومة جملرد كوننا 
تنعني بضرورة االستمرار يف العمل من مشاركني فيها، ومق

ما يهمنا يف احملصلة النهائية، هو خدمة مصلحة . داخلها
 .الوطن واملواطنني
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ونعترب أن جناح هذه احلكومة يف أداء مهمتها ليس 
مسألة مصريية لألحزاب األربعة املكونة هلا فحسب، بل إهنا 

ذن داخل قناعتنا راسخة إ. ية مصريية بالنسبة للبالد برمتهاقض
فريق التقدم الدميقراطي بضرورة االستمرار يف دعم ومساندة 

بل سنكون مستميتني يف الدفاع دائما عن كل  احلكومة،
اإلجراءات والتدابري والقرارات واخلطوات املتخذة من قبلها، 
مادامت حترتم الدستور ومنسجمة مع مقتضيات الربنامج 

تكزاته األربعة احلكومي روحا ونصا، وميثاق األغلبية مبر 
واملتمثلة يف التشارك، والفعالية، والشفافية، والتضامن، دون أن 

ختلينا عن وظيفتنا الرقابية ومساءلة احلكومة طبعا يعين ذلك 
واب فنحن ن. بكل اآلليات القانونية املتاحة كحق دستوري

املسؤولية السياسية حاضرة  ،األغلبية ال نؤدي دورا شكليا
نا لن نتخلى عن دورنا الرقايب الذي يرتكز ، لكنبطبيعة احلال

 : على ثالث ثوابت مبدئية تقوم على

 ري والقرارات واخلطوات التنويه بكل اإلجراءات والتداب
 ؛اإلجيابية

  التنبيه إىل النقائص ومكامن اخللل من أجل تداركها
 ؛وجتاوزها

  تقدمي االقرتاحات الكفيلة بالدفع باألداء احلكومي
  ؛صاحل الوطن واملواطنني إجيابا مبا يضمن

لن نرتدد يف اإلشادة والتنويه والتثمني بكل  ،وبناء عليه
ما جاء به املشروع من إضافات إجيابية وبكل ما حيمله من 

كما   .لنهوض ببعض القطاعات، وما أكثرهاتدابري من أجل ا
لن نرتدد يف وضع األصبع على بعض مكامن الضعف أو 

 ، كما الحظتم،ا على إجياد البدائلالنواقص اليت ملسناها وعملن
ا، من وجهة واملسامهة يف تقدمي املقرتحات واحللول اليت نعتربه

هي اليت سرنا على هداها،  هذه املقاربة .نظرنا، قابلة للتطبيق

وتشبعنا بنجاعتها، وهي مقاربة نابعة من روحنا الوطنية وغريتنا 
واطنات على مصلحة البالد، ومتسكنا بالدفاع عن قضايا امل

 . واملواطنني وحاجياهتم االجتماعية امللحة واملشروعة
هي املقاربة نفسها اليت تطرقنا إليها يف باملناسبة، 

 .فريق التقدم الدميقراطي للربنامج احلكومي تنا يفمناقش
يتغري  فريق التقدم الدميقراطي مل يفتصرفنا مع احلكومة 
تناوب، كنا مرة ضمن حكومة ال قيد أمنلة منذ سامهنا أول

دائما من املساندين للحكومة دون أن مينعنا ذلك أبدا من 
تقدمي النصيحة للحكومة حول خمتلف القضايا، بل إن 
النصيحة قدمناها دائما، حىت  ملا كنا يف صفوف املعارضة 

 .4118سنة  إىل غايةألزيد من نصف قرن 
األغلبية خبري، ال حروب  صغرية وال كبرية بأن  نؤكد

 األدلة موجودة،ومنسجمة،  األغلبية متماسكة .ناهتابني مكو 
دائما  ، وحدة التصويتمشرتكقدمناها بشكل تعديالت ال

حاضرة، وال أدل على ذلك التصويت يوم أمس على مشروع 
قانون املالية يف جلنة املالية، توزيع حىت املداخالت، التوزيع 

اسك التضامين للتوقيت بني مكوناهتا، واألدلة قادمة على مت
  .األغلبية ووحدة صفها

يف إطار  ،ال شك أن احليثيات والظروف االقتصادية
السياق الوطين دائما، هي ظروف ليست سهلة، فالوضع 

 :صعب ومقلق للغاية من خالل التجليات التالية

 ؛اخنفاض عائدات املغاربة املقيمني باخلارج 
 ؛تقلص مداخيل القطاع السياحي 
 ؛جنبيةتناقص حجم االستثمارات األ 
 ؛اخنفاض االحتياطي من العملة الصعبة 
 ؛ارتفاع العجز التجاري 
 ؛تباطؤ نسبة النمو 
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  استمرار االختالالت املرتبطة بصندوق املقاصة رغم
 ؛الزيادة يف أسعار احملروقات

هل األوضاع : إال أن ما نريد أن خنلص إليه هو اآليت
ة فحسب الصعبة اليت يعيشها املغرب هي نتيجة لألزمة العاملي

 ؟ غري مناخية أخرىأم هي أيضا نتيجة عوامل داخلية 
بكل موضوعية، منيل إىل الطرح الثاين الذي مفاده أن 
األزمة هي نتاج للعامل اخلارجي املتمثل يف تداعيات األزمة 
العاملية، ولكن أيضا نتاج للعامل الداخلي املتمثل يف بعض 

اليت  سابقة،، نتحدث عن عقود اخليارات املتبعة منذ عقود
راهنت إىل حد كبري على التنافسية الدولية واالمتيازات املقارنة 

 .واالرتكاز على شريك اسرتاتيجي
لكن مع ذلك، فاألوضاع االقتصادية واملالية يف 
املغرب، النامجة أساسا عن تأثريات خارجية وأيضا اختالالت 

بذلت جمهودات  هيكلية مل تعاجل بالقدر الكايف يف السابق،
 .وها حنن نواصل من جديد لتقوية الوضع االقتصادي املغريب

أوضاع مل تصل إىل مستوى االنكماش االقتصادي، وبالتايل 
 .شروط التحكم االقتصادي ال زالت قائمة

ال نقول بأن  ،يف فريق التقدم الدميقراطي ،إذن حنن
املغرب يعيش من خالل الوضعية االقتصادية واملالية حالة أزمة 

مل نصل بعد إىل مرحلة األزمة، لكن  نقول ذلك، الحادة، 
الوضعية مقلقة، وحنن لسنا بعيدين يف منأى عن حالة األزمة، 
مما يدعونا مجيعا لليقظة واحلذر حىت فيما يتعلق بالتصرحيات 

ألن حالة االقتصاد الوطين ال  ،من قبل بعض املسؤولني املاليني
االستثمار وأجواء حتتمل حتامال إضافيا يؤثر سلبا على مناخ 

كما أن الوضعية االقتصادية احلالية ال عالقة هلا . االستقرار
عليها البالد يف بداية الثمانيات حني فقد  تبالوضعية اليت كان

االقتصاد الوطين استقالليته آنذاك، وخضع لتوصيات 
 .املؤسسات املالية الدولية يف إطار برنامج التقومي اهليكلي

فإننا نرى يف نفس الوقت حني نؤكد على ذلك، 
بضرورة  التعاطي مع الوقائع كما هي دون التخفيف من 
حدهتا، وال تضخيم حجمها، مع اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة 

 . الصعوبات املطروحة أمامنا
وكما متكن املغرب من ربح الرهانات يف املاضي، 
سيتمكن ال حمالة من رحبها حاضرا ومستقبال، وسر هذا 

ا ويعتربه البعض اآلخر لغزا الذي يعتربه البعض استثناء لنجاحا
يكمن يف تعزيز اجلبهة الداخلية وتوحيد كل املغاربة حول 

فاملغاربة  . قضاياهم العادلة كلما مت إشراكهم واستشارهتم
قادرون ومستعدون لتقدمي كل التضحيات حينما يكونون 

 اليوم وهذا ما جعلنا حنن املغاربة. مقتنعني بعدالة قضية
ألننا نؤمن أشد ما  أنفسهم، فلسطينيون أكثر من الفلسطينيني

، وال يسعنا هنا إال أن الفلسطينية اإلميان بعدالة القضيةبميكن 
العدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي بنند بشدة 

ذهب ضحيته عشرات من األبرياء الفلسطينيني وندعو املنتظم 
 . لكاملة يف ذلكا الدويل لتحمل مسؤوليته

مرة أخرى ال بد من  ،هذا ما يتعلق بالسياق العام
عمليا هو  3144مشروع قانون املالية لسنة  التأكيد على أن

أول مشروع قانون مالية للحكومة، وهذا يعين أن احلكومة 
أخذت وقتها الكايف، كما أهنا احرتمت اآلجال الدستورية، 

ف واملناخ االقتصادي وتتوفر على املعطيات املتعلقة بالظرو 
صا يف ظل بوادر سنة خصو  ،واملايل العاملي واإلقليمي والوطين

 .أمطار اخلري حنمد اهلل عليها ،فالحية جيدة 
خبصوص املشاريع والربامج الكربى الواردة يف املشروع، 

، التوقيت دليل آخر على انسجام وعالقة مببدأ االلتقائية
يت تضامنيا، وسوف نتقدم األغلبية، اتفقنا على توزيع التوق

املداخلة األوىل سياسية : يف فريق التقدم الدميقراطي مبداخلتني
واملداخلة الثانية سيلقيها الرفيق أناس الدكايل، يف إطار 
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التحليل االقتصادي وال زال أمامنا مزيد من الوقت ملا تبقى 
 ..من العدالة والتنمية باتفاق مسبق

 :السيد رئيس الجلسة
 ..شر دقائق السيد الرئيس فقطيف حدود ع

النائب السيد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم 
 :الديمقراطي

خبصوص املشاريع والربامج الكربى الواردة يف املشروع، 
بني خمتلف الربامج القطاعية املتضمن  وعالقة مببدأ االلتقائية

يف الربنامج احلكومي، ندعو احلكومة إىل بذل املزيد من اجلهد 
بأن املشاريع  ،ونؤكد لكم .ا الشأن لضبط هذه االلتقائية هذيف

اليت جاء هبا مشروع قانون املالية حتظى  والربامج املسطرة 
 .بتأييد فريق التقدم الدميقراطي

فيما يتعلق بالنفقات اجلبائية، بعبارة أدق اإلعفاءات 
مليار درهم، نتساءل  42ب 3143اجلبائية اليت قدرت سنة 

 ؟ راسة للجدوىهل نتوفر على د
جيايب إعفاءات تأثري اقتصادي واجتماعي هل هلذه اإل  

؟ هل املصلحة العليا للبالد واالقتصاد الوطين تتطلب كل هذه 
املبالغ اليت حترم منها خزينة الدولة خصوصا يف هذه الظرفية 

 .العصيبة
أال يستدعي األمر تقييما شامال وموضوعيا هلذه 

  .هدايان اعتبارها نفقات اجلبائية اليت ميكال
اقتصادنا الوطين نظرنا، نعترب أن تأهيل وتطوير يف 

 :  وراشز على مخس أرتكي
 .قانون تنظيمي للجهوية -

 .قانون تنظيمي للمالية -

 .إصالح صندوق املقاصة -

 .اإلصالح اجلبائي -

 .إصالح أنظمة التقاعد -

فيما يتعلق بإدماج مقاربة النوع وتفعيل الدستور يف 
 ،لقة باملساواة ومناهضة التمييز بني اجلنسنيمقتضياته املتع

نثمن إصدار التقرير حول النوع االجتماعي يف نسخته الثامنة 
وكل اجملهودات اليت بذلت إلعداده،  لكننا نسجل  غياب 
املعطيات حسب النوع االجتماعي يف العديد من الوثائق 

ة امليزانياتية رغم حرص وزارة املالية على تقدمي ميزانية خاص
بالنوع االجتماعي،  ذلك  أن املعطيات املوجودة جمردة فقط، 

مة من ونتسائل عن  كيفية إدراك التفاوتات إن مل تكن مرق 
نؤكد هنا على أن املقاربة اليت و . أجل حتقيق هدف املناصفة

ينبغي التعاطي هبا مع مقاربة النوع وقضايا املساواة واملناصفة 
ابعا أفقيا يعم كل تخذ طينبغي أن ي ،وتكافؤ الفرص

 . ويشمل كل اجملاالت القطاعات
كفريق ينتمي لألغلبية    يف األخري، انطالقا من موقعنا

خبصوصياته، ندعوكم للتعامل مع مالحظاتنا واقرتاحاتنا اليت 
حتفيز احلكومة على اإلسراع يف وثرية  هو تصب يف رافد واحد

لضرورية عملها، وحتسني مستوى أدائها والقيام باإلصالحات ا
اليت تتطلبها مصلحة البالد، وإرضاء املطالب العاجلة والعادلة 

 .للمواطنات واملواطنني
على تعاطيها املرن وتفاعلها باملناسبة  مةوحنيي احلكو 

اإلجيايب مع الكثري من التعديالت سواء تلك اليت تقدمت هبا 
التعديالت لألغلبية فقبلت العديد من  ،األغلبية أو املعارضة

رفضت أخرى لألغلبية واملعارضة معا، وأرجأت عارضة، و وامل
، مبجلس املستشارينأخرى للدراسة إما خالل املرحلة الثانية 

: أو يف إطار األوراش الكربى املتعلقة بإصالح اجملال املايل
من أو  3144فرباير املناظرة الوطنية حول اإلصالح اجلبائي 

 . التقاعدوأنظمة  القانون التنظيمي للمالية خالل 
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نثمن األجواء اإلجيابية اليت طبعت النقاش الذي  
استمر أليام ولساعات متواصلة امتدت يف الكثري من األحيان 

أجواء حنيي  . إىل ساعات متأخرة من الليل أو عند بداية الفجر
معارضة على السواء، حيث أبانت عن كونات أغلبية و امل كل

اقشة مشروع حضور قوي ومسؤول أثناء خمتلف مراحل من
ومت التصويت باإلمجاع على العديد . 3144قانون املالية لسنة 

 .من املواد اليت وردت بشأهنا تعديالت
من موقع املسؤولية كذلك كفريق ضمن األغلبية، ومن 
موقع املسؤولية السياسية كذلك، حيث أن رفاقنا الوزراء عن 

هذا  حزب التقدم واالشرتاكية، يف احلكومة سامهوا يف بلورة
املشروع، وصادقوا عليه، فإننا حنيي احلكومة على اجملهود الذي 
بذلته للحفاظ على استقاللية وسيادة القرار االقتصادي 

نؤكد تفاعلنا اإلجيايب مع  مشروع القانون املايل لسنة و املغريب، 
، متمنني كل التوفيق للحكومة يف مهامها اجلسيمة، 3144

د العون واملساعدة والدعم ومعربين عن استعدانا لتقدمي ي
وقل اعملوا فسريى اهلل ."واملساندة من موقعنا مبجلس النواب

 .صدق اهلل العظيم "عملكم ورسوله واملؤمنون
 :السيد رئيس اجللسة

يف إطار االتفاق احلاصل يف ندوة الرؤساء بتدبري احلصص 
الزمنية املخصصة للفرق، وتدبريا للحصة الزمنية املخصصة 

بية، فقد مت االتفاق على منح جزء مما تبقى من لفرق األغل
احلصة اخلاصة بفريق العدالة والتنمية، يف حدود عشر دقائق، 
للفريق احملرتم، فللسيد النائب احملرتم أناس الدكايل الكلمة، 

 .تفضل
 :الديمقراطي فريق التقدم عن أناس الدكالي السيدالنائب 
 السيد الرئيس،شكرا 

 يل على إضافة مخس دقائق،شكرا للفريق االستقال
 ،السادة الوزراء احملرتمون

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
، باسم فريق التقدم الدميقراطي،  أتشرف بتقدمي

لسنة  ةقانون املالييف إطار مناقشة مشروع السياق االقتصادي 
2013. 

سيكون حيث  ،باستمرار األزمة ميزالسياق يتهذا 
العاملي،  سوف على املستوى  قتصادي للنمو اال  تراجعهناك 

ع على املستوى يعين مث كذلك تراجيف املائة،  4.2لن يتعدى 
وهذا  % 1.0اليت لن يتعدى هبا نسبة النمو  منطقة األورو

 ،املنطقة هي شريك أساسي للمغرب ذسيؤثر حبكم أن ها
نه سيؤثر على مداخيل السياحة وعائدات املواطنني أكيد أ

 ،يار األوروبية وعلى حجم اإلستثمارات اخلارجيةاملغاربة بالد
 .وتقلص نسبة الصادرات حنو هاته البلدان

فيما خيص التوقعات اإلقتصادية بالنسبة لسنة  
كدوا على أنه سيكون هناك تراجع ديال أالزم أنه ن ،3143

إىل  3144يف  % .اللي غتمشي من  ،نسبة النمو ولألسف
واصل كذلك تدهور وسيت ،يف هاد السنة هادي % 4.1

من  % 34سيبلغ عجز امليزان التجاري إذ التوازنات اخلارجية 
وهو كذلك مستوى يعين مل يسبق له  ،اإلنتاج الداخلي اخلام

 18.4 تجاوزلن يمثيل يف السنوات األخرية ومعدل التغطية 
من الناتج الداخلي  % 8وسيبلغ عجز ميزان األداءات  %

 1ذلك سترتاجع إىل ما يعادل املوجودات اخلارجية ك .اخلام
نتيجة الرتفاع  % 2وعجز امليزانية لن يتجاوز  ،أشهر أو أقل

 .تكلفة املقاصة باألساس 
 ،حضرات السيدات والسادة

 ،جياز هاد السياق اللي هو حقيقة واقع ال يرتفعبإ
فرضيات من قبيل نسبة النمو ب فمشروع قانون املالية جا

سعر  ؛% 1.8حدود  عجز امليزانية حمصور يف؛ %..1
 ؛موسم فالحي متوسط ؛ديال الدوالر .41الربميل يف 
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نه أونعتقد .  % ..3غيفوتش اتقريبا اللي م ضخمومعدل ت
 .نا تبقى فرضيات واقعية ومعقولةهاد الفرضيات بالنسبة ل

نؤكد على أنه يف غياب  ،خرىأومن جهة  
ا اإلصالحات اهليكلية الكربى اليت على احلكومة أن تقوم هب

حترك احلكومة يف يبقى هامش  ،واملتضمنة يف الربنامج احلكومي
ن أذكر بعض من هاد أامسحوا يل و  ،هندسة امليزانية حمدود

إصالح النظام  ؛القانون التنظيمي للمالية :اإلصالحات
إصالح األنظمة ديال  ؛إصالح املنظومة ديال املقاصة ؛اجلبائي
قتصاد الريع واللي فهاد مث كذلك الورش ديال حماربة ا ؛التقاعد

اجلانب ميكن نثمنوا اإلصالح ديال بعض اهليئات ديال 
اد حماربة احلكامة املنصوص عليها يف الدستور وكذلك جعل ه

بقاش من ان جمتمعي اللي اليوم مأاقتصاد الريع واحد الش
 :آخر كذلك وهو تقييم وتقومي الربامج القطاعية .الطابوهات

 .اقالع الصناعيبرنامج  ؛ألزرقاملخطط ا ؛املخطط األخضر
 ديالعلى أنه بدا تتبان النتائج احلسنة كدوا أوهناية ميكن ن

إىل أنه يتم تقييم هاد املخططات حنا ندعوا  ،هاد املخططات
 .رية ديال اإلجناز حىت تكون نتائج أحسنتلتسريع من الو وا
حيث  ،مث كذلك املراجعة ديال اإلتفاقية ديال التبادل احلر 

حلد اآلن بعجز ديال امليزان التجاري ديال بالدنا يعين  متيزت
هذا  ف ،باملقارنة مع البلدان املتفق معها رغم ارتفاع الصادرات

نه تكون إجراءات مواكبة باش ميكن أكذلك تيطلب منا 
 .حنسنوا املردودية ديال هاد اتفاقيات التبادل احلر

 أنه كل إجيايبكنالحظوا أمر   ،على مستوى امليزانية العامة 
كاين   ،املوارد ديال امليزانية ارتفعت باستثناء الرسوم اجلمركية

يف بعض املوارد وهاد الزيادة  % 41.0زيادة تتوصل حىت 
هذا تيدل على ،صبحت يف بالدنا هيكلية منذ سنوات أاليوم 

أنه كاين جمهود تتبدلوا السلطات العمومية وإدارة الضرائب 
 .الضرائب والرسومعلى وجه التحديد يف اسرتداد 

فهي متعلقة  ،فيما خيص اخنفاض الرسوم اجلمركية 
ألنه بالدنا دخالت يف مرحلة ديال  ،بالتفكك اجلمركي

الزيادة يف املوارد   .3143التحرير الشامل ابتداء من مارس 
  ،كذلك فيها واحد اجلانب سليب كنالحظوه هو امليزانية

جوء إىل الدين ال كنشوفوا أنه اآلن هناك اعتماد مفرط يف الل
وهذا  ،من موارد اخلزينة % 41 كيمثل  ،اخلارجي وال الداخلي

نا إىل السوق املايل ئرمبا كيخلينا نستحضروا يعين كلما جل
نستحضر هاد األوضاع اخلطرية اللي عاشتها بالدنا يف هناية 
السبعينات وبداية الثمانينات بالقرن املاضي وتبعات برنامج 

 .لي كلشي تيعرفواالتقومي اهليكلي ال
مدة تتبقى يعين معتمث كذلك املوارد ديال امليزانية  

 8..4بشكل كبري على الضرائب الغري املباشرة اللي تتمثل 
حنا كنعتابروا يف فريق التقدم الدميقراطي أن اإلستمرار يف  ،%

ميكنش يستمر ألنه كيؤثر اهاد لضرائب يعين الغري العادلة م
وهلذا فاإلصالح الضرييب  ،ال املواطننيعلى القدرة الشرائية دي

 .مؤكد على أنه سسيجيب على هذا التساؤل
النفقات ديال التسيري  ،على مستوى النفقات 

من  22.0ت كتمثل صبحأو  % 2.0ت ارتفاع بنسبة سجل
وكتشكل جزء كبري منها النفقات  ،النفقات ديال امليزانية العامة

نفقات ديال املقاصة وال ،كدوا عليهأالزم ن ،ديال املوظفني
مما يعين كيطرح اإلحلاحية ديال إصالح هاد  ،خاصة

 .الصندوق
كدوا أميكنا ن ،فيما خيص اإلستثمارات العمومية 

على أنه رغم الضائقة اللي تتعرفها بالدنا بارتباط مع هاد 
فيبقى النسبة ديال اإلستثمار مهمة واحلفاظ على  ،السياق

مليار ديال الدرهم هو  481 يفاحلجم يعين ديال اإلستثمار 
إال أن النسبة ديال اإلجناز  ،شيء نثمنه وجد إجيايب بالنسبة لنا

 % 21أحيانا  ،ديال هاد اإلستثمارات كتبقى  يعين ضعيفة
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وهاد النقص هذا ميكن نتغلبوا عليه إال مت ،كتعداهاش ا م
التحسني ديال مستوى اإلجناز والطريقة ديال التدبري واحلكامة 

 .تبسيط ديال املساطروكذلك ال
 :الصتني إثننيخلميكن خنلصوا من هاد العرض هذا  

هو وىل األ .كاين واحد اخلالصة مقلقة وخالصة مشجعة  ،أوال
هو أنه الرتاجع اإلدخار العمومي  ،فيما خيص املقلقة ،أنه

بقاتش كافية لتغطية احيث املوارد العادية م ،بشكل خطري
جزء من املوارد ديال اإلقرتاض هذا يعين أنه  .النفقات العادية

احلال  يعين هاد الوضع كما كان ،سوف خيصص للتسيري
فوا بأنه اهلامش ديال امليزانية وقدرهتا على التوجيه خاصنا نعرت 

وما يرحينا يف  ،ولكن نعتقد أنه .ديال االقتصاد سوف يتأثر
تبين هو أن احلكومة مل تلجأ إىل  ،فريق التقدم الدميقراطي

حيث  ،اخليار الصائب هذامن ثحنن نو لتقشف السياسة ا
مزيد من التقشف والدخول إىل ميكن جييب إال االتقشف م

حنن ندعو إىل احلوار وإىل السلم االجتماعي  ،العامل اجملهول
وإىل االستقرار وإىل توفري ظروف االستثمار والنمو وإىل أن 

 اإلصغاء للمطالب الشعبية العادلة وأكثر انفتاحيعين يكون 
التشاور مع خمتلف الشركاء االقتصاديني و على احلوار 
احلوار  بقيم ةوكل فعاليات اجملتمع املتشبعواالجتماعيني 

  .واملواطنة
 ،حضرة السيدات والسادة

املشروع ديال القانون املالية يعين جاب تدابري  اذه 
 ئهايف فريقنا بإغنا ملناوع ،جبائية واقتصادية من األمهية مبكان

 فعالوة على ،األغلبية بطبيعة احلالمع فرق تنسيق بت بتعديال
يف إطار  ،مشروع قانون املالية اللي تضمنهاالتدابري اجلمركية 

كل اإلجراءات كينص املشروع على متديد   ،التأهيل
تشجيع من قبيل قانون املالية السابق  أقرها ليال فيزاتوالتح

 املهيكل لبورصة وحىت القطاع الغريالولوج لاملقاوالت على 

تفضيلي وفرض سعر  ،على الدخول يف القطاع املهيكل
كما جاء   .يف املائة 41للضريبة على الشركات ال يتجاوز 

يزيد ة لصاحل الفئات الوسطى اليت ال املشروع بتدابري حتفيزي
ألف درهم من أجل االقتناء  .4دخلها الشهري على 

أجل مع احلفاظ على كل التشجيعات املمنوحة من  ،السكن
 .احلصول على السكن االجتماعي

 ،ومن أمهية التدابري كذلك يف اجملال االجتماعي 
الزيادات يف املبالغ املرصودة لصندوق التماسك  كهنا

 3حيث مير من مليار إىل  ،يف املائة 8االجتماعي بالنسبة 
أكدوا أنه سيخصص للمساعدة ن الزمو  ،مليار ديال الدرهم

روي خاصة رس الفتاة يف العامل القمتدوإىل  "ديالرم"الطبية 
ساعدة الفئات ذات االحتياجات موإىل  "تسيري"برنامج 
 .اخلاصة

فروض امل سمالر  ،من بني اإلجراءات كذلك اإلجيابية 
يلة اآلالرمال لدعم بناء الطرق ومعاجلة ظاهرة الدور على 

وكذلك الرسم املفروض على صناعة البالستيك  ،للسقوط
 .ة أضرارا بالغةاليت تلحق بالبيئو 

ألف  31نص على فتح ياملشروع ك اذه ،أخريا 
 ،منصب مايل جديد لفائدة خمتلف القطاعات 311و
الرتبية الوطنية والداخلية وهدا  يقطاعتستفد منه باألساس غ

كتعرف مشاكل   اتد القطاعاه ألنهيه وجاختيار يعين 
قطاعات أخرى كالصحة أنه كاين كذلك  إال ،معيقاتو 

موارد  تعبئةإىل  ةلي كذلك حمتاجالالعايل والشباب  والتعليم
 .أخرى

ي جيستيعاب ديال العاطلني وخر االف ،وعلى العموم 
مرتبط بالنمو االقتصادي وحبجم  يبقىاجلامعات ك

 .االستثمارات  يف القطاع اخلاص
 ،حضرة السيدات والسادة
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ميكن اعتبار مشروع القانون املايل بالفعل مشروع  
واإلصالحات  نطالق يف مباشرة اإلصالحاالنطالق أي اال

مبنطق االستمرارية يف املشاريع واألوراش الكربى واإلسراع دون 
 املصلحة الوطنية تقتضي أنف ،التسرع يف وترية األداء واإلجناز

وهي ليست  .سنة لإلصالحات بامتياز 3144جنعل من سنة 
بل هي قضية جمتمعية ينبغي  ،بقضية هتم احلكومة لوحدها
نفس اإلرادة ينبغي أن تكون  .على اجلميع أن ينخرط فيها

ة قبلستحقاقات املالحاضرة وبقوة يف للشروع يف اإلعداد ل
 .3144سنة متم لتمر العملية االنتخابية بكاملها قبل 

نكثف جهودنا لتحقيق لنعمل مجيعا يدا يف يد و لف 
كرا على وش ،وطننا وشعبنا فيه خريملا اهلل  ناوفق ،املرامي النبيلة

                            .كمتتبعحسن 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للسيد النائب 
احملرتم السيد اهلاليل عبد العايل حممد عن اجملموعة النيابية 

 .لتحالف الوسط، فليتفضل مشكورا
لنيابية النائب السيد عبد العالي الهاللي عن المجموعة ا

 :لتحالف الوسط
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،

 ،أيها السيدات والسادة النواب احملرتمني ،امسحوا يل
فهي تشارك  ،رغم قلة عددها ،بأن أذكركم بأن جمموعتنا

من لكن وبالرغم  ،بكثافة يف جممل ما تتداوله اللجن الربملانية
كمجموعات نيابية هلا من   ،ن الدستور احلايل أقر بوجودناأ

فإن حقوقنا  ،احلقوق والواجبات ما ملختلف الفرق الربملانية
داخل اجمللس املوقر تظل مهضومة وذلك بالنظر إىل الوقت 
اهلزيل الذي يعطانا وإقصائنا من املشاركة يف أعمال مكتب 

وحىت الصحافة  ،ملانيةاجمللس ومن أي دور يف الدبلوماسية الرب 
حنن يف ما نقول  ثحبي ،املرئية واملسموعة متارس علينا اإلقصاء

ن يقوله أحد النواب من الفرق أاللجن يظل غري مسموع إىل 
 .ه قوة ويسمع لهعندالنيابية حىت تصبح 

مساندة  احلالية سنظل نساند احلكومة ،ومع ذلك 
 ، مهامهان تنجح يفأنقدية وذلك ألن لنا أمل كبري يف ال

وجناح هذه احلكومة هو جناح للمغرب كله وفشلها ال قدر اهلل 
 .هو إحباط جلميع املغاربة

فيجب التذكري  ،أما فيما خيص مشروع قانون املالية 
بأنه يندرج يف سياق أزمة اقتصادية داخلية وخارجية تأثر سلبا 

يف  ،اقتصادية-على النمو يف بالدنا وعلى التوازنات املاكرو
ظار اإلصالحات يف بنية امليزانية عرب إصالح القانون انت

التنيظيمي للمالية واإلصالحات األخرى من قبيل إصالح 
  .النظام الضرييب وإصالح صندوق املقاصة

يف انتظار هذه اإلصالحات يظل مشروع  ،أقول
 .قانون املالية احلايل يشكل استمرارية لقوانني املالية السابقة

ة احلايل ميكن أن يفهم عرب تقدمي املعطيات ولعل قانون املالي
 :ية التاليةوضوعامل
املداخيل العادية ال تكفي لتغطية جمموع النفقات  ،أوال  -

مما جيعل نتيجة االدخار العمومي سلبية وهذا يعين  ،العادية
أننا نتوجه لتمويل استثماراتنا إىل االقرتاض الداخلي 

اضات نبقى نعيش وبدون اللجوء إىل هذه االقرت  ،واخلارجي
 .فوق إمكانياتنا

يتميز اقتصادنا الوطين بضعف اإلنتاجية وثقل  ،ثانيا  -
مما  ،النظام اجلبائي وكلفة الكلفة الزائدة ملصاريف املوظفني

يطرح التساؤل عن مدى جناعة اإلجراءات احلالية من تغيري 
 .واقع احلال
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 3143ما بني % 2ارتفاع نفقات التسيري حبوايل  ،ثالثا  -
مليون بالنسبة  411مليار و 411مسجلة مبلغ  3144و

مليون  811مليار و 480مقارنة مع  3144لسنة 
 .3143بالنسبة لسنة 

مليار ونصف سنة  41ارتفاع كلفة اجلور من  ،رابعا  -
 .3144مليار سنة  18إىل  3143

ماليري  8تراجع االستثمارات العمومية حبوايل  ،خامسا  -
 .درهم

 ،اجمللس االقتصادي واالجتماعيسادسا وحسب تقرير   -
من الضريبة على % 81من الشركات تؤدي % 3

من الضريبة على الدخل % 01يف حني أن  ،الشركات
 .تأيت من املأجورين

حمدودية مردودية النفقات العمومية من استثمارات  ،سابعا  -
 .وغريها

العمومية عرفت للمؤسسات تكاليف االستغالل  ،ثامنا  -
ية هذا يف وقت تعرف فيه مديون %..44ارتفاعا حبوايل 

ويسجل يف نتائجه خسائر مرتاكمة القطاع ارتفاعا متسارعا 
 – 3144مليار درهم بالنسبة لسنة  1.0بلغت 
3143. 

حبيث  ،وتعترب التحويالت من وإىل الدولة يف غري صاحل الدولة 
 48حتول الدولة إىل املؤسسات واملنشآت  العمومية ما يناهز 

يف حني ال تبلغ حتويالت هذه املؤسسات إىل  ،مليار درهم
 .مليار درهم 43الدولة إال حوايل 

إذن وبالنظر إىل هذا املعطيات املوضوعية السالفة 
هل  :ال بد من طرح سؤال نعتربه أساسي وجوهري وهو ،الذكر

من شأن اإلجراءات املتخذة حاليا يف إطار القانون املايل أن 
 ذلك وذلك ممكن حتقيقه من تغري من واقع احلال ؟ نتمىن

 :خالل

  مثل التسريع  ،اإلسراع بفرض اإلصالحات املطلوبة
وتطبيقه  3144بإصالح القانون املايل للمالية يف أفق 

سنوات من  1تدرجييا حىت نتمكن يف ظرف ال يزيد عن 
ربط االعتمادات املخولة بالنتائج وإحداث االنتقائية بني 

 ؛تدخل القطاعات الوزارية
  صالح العاجل للنظام الضرييب احلايل نظرا ملا يكرسه اإل

النظام احلايل من حيف لبعض امللزمني وتقليص يف الوعاء 
 ؛الضرييب

  دراسة االستثمارات العمومية دارسة تروم إىل رفع
 ؛مردوديتها على الناتج الوطين اخلام وبقيمة مضافة جيدة

  لذي إصالح نظام التقاعد وذلك نظرا للعجز املتفاقم ا
 ؛ينتجه هذا النظام

  ةاماملؤسسات واملنشآت العمتويل إعادة النظر يف تركيبة، 
ث ال تبقى هذه املؤسسات عبئا ثقيال على مالية يحب

 .الدولة كما هو احلال حاليا 
إننا واعون متام الوعي يف هذه اجملموعة  ،ويف األخري

نظرا  وذلك ،النيابية جبسامة املسؤولية امللقاة على هذه احلكومة
لإلرث الثقيل وللسلبيات املرتاكمة خالل سنوات من 

ولكن باملزيد من الشجاعة ومن اإلحلاح ال بد أن  ،املمارسة
وسنظل نساندها  ،تنزل هذه اإلصالحات على أرض الواقع

 .يف هذا االجتاه
ل يإننا نعترب أن احملاور اليت جاء هبا قانون املالية من قب 

 -تقليص الفوارق االجتماعية -بشريحمور تنمية الرأس املال ال
هذه حماور هلا  .تعزيز التماسك االجتماعي وحماربة الفقر

دالالت قوية ولكن جيب أن يكون حمتوياهتا مليئة وتنزل على 
أرض الواقع عرب حكامة جيدة وبآليات مسطرة تسطريا جيدا 

وبذلك سيصبح املواطن العادي حيس  ،ال يرتك جماال للمراوغة
 .الحات على واقعه اليومي املعاشبوقع اإلص
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من كون البعض ربط  ،وإين ألستغرب متام االستغراب 
ناسيا أو متناسيا  ،الكثري من السلبيات مبجيء احلكومة احلالية

أن عجز امليزانية وعجز امليزان التجاري وعجز ميزان األداءات 
واقتصاد الريع والفساد واحلسابات اخلصوصية ال يأيت من 

بل هو نتاج للسياسات سابقة  ،أشهر 41كم ملدة ممارسة احل
ومع  .شارك فيها أحزاب يف املعارضة وبعض أحزاب األغلبية

كل السلبيات لصيقة بالفرتة احلالية وال أحد   تأصبح ،ذلك
وملاذا مل يتم إصالح  ،من أوصل البالد إىل هذه احلاليتسائل 

ت أليس ؟ قانون املالية وصندوق املقاصة ونظام التقاعد
 .خريا عن هذه الوضعيةأاسات السابقة هي املسؤولة أوال و يالس

السياسيني الذين شف عن اللوائح استغله بعض كوإن جمرد ال
و من بعيد يف اقتصاد الريع أو مل يقاوموا أسامهوا من قريب 

 .استغلوا هذه املناسبة لتلميع صورهم ،اقتصاد الريع
بشكل عام ال  والفسادإن اجلميع يعلم أن حماربة الريع  

يعرقل فقط من طرف مصاحل ذات عالقة وطيدة بطبيعة النسق 
وإمنا يعرقل أيضا من طرف البيئة االجتماعية  ،السياسي املغريب

هذا الريع الذي ينخر جسد  ،والثقافية اليت ساعدت بروز الريع
ال ميكن  ،النسيج االجتماعي املغريب منذ أزيد من نصف قرن

هذا  اجتثاتهودات أحادية اجلانب و القضاء على الفساد مبج
الداء ال يتوقف فقط على القوة العمومية بل يتوقف أيضا على 

 .شكرا، جمهودات اجملتمع اجملتمع املدين
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة اآلن للسيد النائب  .شكرا لكم السيد النائب احملرتم
احملرتم السيد سعيد باعزيز عن اجملموعة النيابية للحزب 

 .تفضلوا السيد النائب ،عمايلال
سعيد باعزيز عن المجموعة النيابية للحزب السيد النائب 
 :العمالي

 السيد الرئيس،

 السادة أعضاء الحكومة،
 السيدات والسادة النواب،

 الحضور الكريم،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم اجملموعة النيابية 

زب للحزب العمايل ونيابة عن كل مناضلي ومناضالت احل
 ،3144وذلك ملناقشة مشروع قانون املالية وذلك برسم سنة 

ذلكم املشروع الذي كنا نتوقع أن يعكس الشعارات والوعود 
السيما  ،اليت بفضلها حصلتم على أصوات اجلماهري الشعبية

مل يف هذا ألكن أبسط قراءة وأدىن ت ،الفئة اهلشة يف اجملتمع
سنوات  41 ة يفاملشروع جيعلنا نالحظ أنه أسوأ ميزاني

لكون هذا املشروع يفتقر إىل رؤية اسرتاتيجية وال  ،خريةاأل
وعلى  على املغربيقدم أجوبة واضحة عن األسئلة االقتصادية

تقر إىل الشجاعة فاحلكومة إذا تف ،جريانه األساسيني بأوروبا
 .اهتايسممبلتسمية األمساء 

يف  ،لقد اعتقدنا على املستوى السوسيولوجي 
أنه ليس لديكم بورجوازية رأمسالية قوية واليت  ،احلزبية تركيبتكم

إذ أن الرتكيبية االجتماعية  ،ستعملون على محاية مصاحلها
ألطركم وقواعدكم كلها من الفئة احملرومة اليت تعاين من 

فماذا مينعكم من القيام بإصالح ضرييب  ،اإلقصاء والتهميش
جهة بالتحديد من خالل فرض ضريبة على الثروة واملو  ،حقيقي

ضد األغنياء والضريبة على العقارات الفارغة وإحداث 
 .صندوق للزكاة

ن من أجل مو كنا نعتقد جازمني أنكم قاد  ،نعم 
سيما وأن جل األغنياء وطنيون  ،ضرييب حقيقي إصالح

ويعرفون مصلحة بلدهم وهم على أمت االستعداد للتضامن 
ال  ،ن لألسفلك ،الوطين ومساعدة البلد للخروج من األزمة

 .وجود لإلرادة لدى حكومتكم
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أننا على املستوى االقتصادي يف أزمة مالية  ،أكيد 
واليت ستؤدي حتما إىل أزمة اقتصادية واألزمة االقتصادية 

 ،ومن هذا املنطلق .ستؤدي بدورها إىل األزمة السياسية
 ،مليار درهم 4.1فصناديق الدولة فارغة وصادراتنا ال تتعدى 

مما يوضح أن  ،مليار درهم ..4الواردات تتجاوز  يف حني أن
الناتج عن عدم دعم   هناك أزمة عجز يف امليزان التجاري

املقاولة املغربية حىت تتمكن من القدرة على املنافسة يف 
فأنتم أهنكتم املقاولة الوطنية حىت ال تقوى  .األسواق العاملية

اصب الشغل وبالتايل دفعها إىل التخلي عن من ،على املنافسة
األمر  ،مما جيعل البطالة يف تزايد مستمر ،عرب تسريح العمال

 .الذي جيعلنا أمام أزمة اجتماعية خانقة
 السيد الرئيس،

مليار  412إن الناتج الداخلي اخلام ال يتجاوز 
من قطاع  44.2يف املائة من قطاع الفالحة و 40دوالر، منه 
 .من قطاع اخلدمات 4.1.الصناعة و
األوان لتقدمي توضيح للشعب املغريب حول لقد آن  

التفاوض القائم مع االحتاد األوريب من أجل رفع احلواجز 
وملاذا يكتسي هذا التفاوض  ،اجلمركية يف قطاع اخلدمات

ل ستحصلون عليها ؟ وهل قطاع يطابعا سريا وأي مداخ
 اخلدمات املغريب سيقوى على التنافس مع نظريه األورويب ؟ 

تصاد الوطين يرتبط بشكل مباشر برمحة إن االق ،نعم
فتأخر التساقطات املطرية وتراجع احملصول الزراعي  ،الطبيعة

وأملنا أن  .من احلبوب يؤثر بشكل سليب على نسبة النمو
وآنذاك  ،يكون هذا املوسم جيد ملا فيه من خري هلذا البلد

مما  ،سيضيف قطاع الفالحة مسامهة بنقطتني يف معدل النمو
نسبة النمو احلقيقية املقرتحة من طرفكم واليت تقرتحون  يعين أن

الباقي لكون  ..1يف املائة فقط وليست  ..3حتقيقها هي 
 .من الفالحة والتساقطات املطرية آت

وبشأن اتفاقيات التبادل احلر مع كل من اإلمارات  
ال  ،العربية وتركيا واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية

منها الشعب املغريب إال على بعض التفاصيل املتعلقة يتوفر 
إننا نريد بشأنه قراءة مالية فأما الباقي  ،باالحتاد األورويب

واقتصادية يف ظل غياب معطيات حول هذا التبادل احلر 
املستفيد وما هي حصيلة االقتصاد الوطين يف من لإلجابة عن 

 .هذا اجملال
 السيد الرئيس،

م تطلعات الشعب املغريب وال إن املشروع ال يرتج
فرتاجعكم  ،حىت النوايا اليت أعلن عنها يف برناجمكم احلكومي

أوال عن برناجمكم االنتخايب الذي يعترب تعاقدا مع اهليأة 
الناخبة مث تراجعكم ثانيا من خالل هذا املشروع عن الربنامج 
احلكومي الذي تعاقدمت من خالله مع ممثلي األمة والشعب 

فهناك ارتفاع يف عجز احلساب اجلاري مليزان  ،برمتهاملغريب 
 2.4يف املائة وارتفاع عجز امليزانية بنسبة  8األداءات بنسبة 

يف املائة والرتاجع عن دعم القدرة الشرائية عرب الزيادة يف أسعار 
 .احملروقات وغريها

فكفانا من اللجوء إىل احللول البسيطة والسهلة عرب  
وإثقال كاهل امليزانية الوطنية واألجيال االقرتاض من اخلارج 

فيكفي ما نعيشه اليوم وتوقفوا عن السري هبذا البلد حنو  ،املقبلة
 .أفق مسدود

 3.1أين تعاهداتكم بإحداث  ،وبشأن التشغيل 
ألف منصب شغل وأين وعودكم للشباب املعطل ملا كنتم يف 

وضع أمل تكن جمرد خطة دمياغوجية حمضة لتأزمي ال؟ املعارضة 
باملقارنة مع السنة آنذاك ؟ وملاذا تراجعتم حىت     االجتماعي 

 ؟ املاضية
، 3144ذه السنة لقد انتظرنا حلولكم برسم ه 

لكن  ،للتشغيلمارشال معتقدين أنكم قادمني على مشروع 
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ا اجملال وأرجعتم املغرب عقودا قمتم بإجراءات ترقيعية يف هذ
للنصوص القانونية خصوصا مع عدم احرتامكم  و الوراء،حن

املعمول هبا يف جمال التشغيل واملتعلقة أساسا خبلق مناصب 
جديدة تساوي عدد املنصب اليت سيحال أصحاهبا عن 

 .التقاعد
لكن  ،ميكن اعتبار هذه املرحلة منعطفا هاما ،طبعا 

 ،عرب الرتاجع عن ربط املسؤولية باحملاسبة ،يف االجتاه السليب
 ،ة الفساد وللمفسدينمن خالل السكوت عن مالحق

تتوفر على  يذيفن احلكومة باعتبارها اجلهاز التنخصوصا وأ
شعار لمن خالل إطالقكم  ،األداة القانونية للقيام بذلك

احلماية هلم وألهل مما يدل على توفري  "عفا اهلل عما سلف"
 .الريع احلقيقي

 السيد الرئيس،
م ملهامكم مل أنه منذ توليك ،ال بأس أن نذكركم

ن تدبري هذا العجز أشن رئيس احلكومة أي مشروع كبري و يد
اللجوء إىل الغيبيات واحليوانات من قبيل  هامللموس يتم في

 .العفاريت والتماسيح
 ،السيد الرئيس 

مع النقابات باعتبارها حوارا  القد فتحت الباطرون 
مت ذلك رب املتقدمة يف الدول العريقة واعتآلية من آلية التشاور 

هي مقاربة متقدمة يف خلق عالقات  ،يف حني العكس ،مؤامرة
ملية مهنية عصرية وحديثة اليت تعترب النقابة أساسية يف ع

نات االجتماعية رأس مال ملكو ا عن اإلنتاج ورأس املال املنفتح
داخل احلكومة اعتربت بعض الطراف ف .بح لالقتصاد الوطينار 

قدت خرى ذهبت أبعد من ذلك واعتأوأطراف  ،ذلك مؤامرة
هذا االعتقاد ناتج عن  ،داخل احلكومة حيضرن انقاالبا ما أ

فجزء من رجال  ،املعاصر ربريخ االجتماعي للمغاجهل الت
سنة وهم يف حوار مع  .4األعمال متنورون منذ أكثر من 

عندما كان  ،مثال .املركزيات النقابية دون املرور عرب احلكومة
كانت هناك   ،عبد الرحيم احلجوجي على رأس الباطرونا

مفاوضات مباشرة مع النقابات دون احلكومة يف جل 
كانت نفس   موالي حفيظ العلميوعندما كان  .األحيان

احلوراين كانت  دسيالوكذلك عندما كان  ،التقاليد واملنهج
فلماذا أقمتم  ،هناك عالقات مباشرة بني الباطرونا والنقابات

ح جسور التواصل  فتا فكرت النقابة يفمالدنيا وأقعدمتوها عند
هل جتديد وحتديث  ؟ طرونا دون احلكومةابمباشرة مع ال

كم عليها أصحاب ا العالقت املهنية جرمية جيب أن حي
أن هذا يعكس عقليتكم  أماملبادرات من طرف حكومتكم 

احملافظة اليت مل تستوعب بعد التعددية السياسية واالقتصادية 
حد يستطيع أأنه ال  او لتعلم ،واالجتماعية اليت هي خيار مغريب

 ،أحادية لألشياءرؤية مهما كانت قوته االنتخابية أن يفرض 
فشعاراتكم ومشروعكم هذا يبني جبالء أن دار لقمان التزال 

 .على حاهلا وأن الوضع يتفاقم حنو األسوأ
قررنا يف اجملموعة النيابية للحزب العمايل عدم  ،لذلك 

 .التصويت هلذا املشروع والسالم عليكم
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة اآلن  .شكرا على احرتام الوقت السيد النائب احملرتم
ال ، ألحد السادة النواب احملرتمني من اجملموعة النيابية املستقبل

 .أحد
أقرتح عليكم السيدات والسادة النواب احملرتمني التوقف  ،إذا

لبعض الوقت مث استئناف هذه اجللسة مث جواب السيد وزير 
 .شكرا رفعت اجللسة ،بالضبط الثامنةلية على الساعة املا

 : الجلسة رئيسالسيد 
 .لرحيمبسم اهلل الرحمن ا

 السيد الوزير المحترم،
 رمين،تالسيدات والسادة النواب المح
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تبعا للربنامج املخصص لدراسة مشروع قانون املالية 
نستمع  ،على مستوى اجللسات العامة ،3144للسنة املالية 

واب السيد وزير االقتصاد واملالية على تدخالت الفرق اآلن جل
 .فله الكلمة فليتفضل مشكورا ،واجملموعات النيابية

من فضلكم هدوء السادة النواب السيدات النائبات احملرتمني، 
 .تفضلوا السيد الوزير

 :االقتصاد والماليةوزير نزار بركة السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ترم،السيد الرئيس المح
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أقف جمددا أمام جملسكم الوقر جوابا على 
تدخالت السادة رؤساء الفرق واجملموعات النيابية مبناسبة 

للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة  ةاملناقشة العام
، وإنين إذ أسجل باهتمام كبري ما تضمنته خمتلف 3144

الل هذه اجللسة من اقرتاحات وإضافات تدخالتكم خ
املشروع أو تنتقده من  ومالحظات وجيهة سواء تثين على

  .واملعارضة معااألغلبية 
ألود أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل السيدات 

ن اوالسادة النواب داخل جلنة املالية والتنمية االقتصادية واللج
لة جنبا إىل القطاعية األخرى على تعبئتهم القوية واملتواص

لحكومة طيلة األسابيع املاضية ملواكبة مشروع قانون لجنب 
، مبا يستوجب ذلك من دراسة وحتليل 3144املالية لسنة 
لتوجهاته وتدابريه اليت أردنا هلا أن حتمل روح  وتقومي وإغناء  

ونفس اإلصالح الذي نتطلع إليه وأن متثل بواكري مثار تغيري 
األمر  ،زاماتنا يف الربنامج احلكومياملنظور كما تعرب عنه الت

الذي يؤشر بوضوح على وجود توجه إرادي حثيث للتعاون 
والتكامل بني احلكومة واملؤسسة التشريعية يف إطار ما يستلزمه 
التشارك البناء والتفاعل اهلادف حنو تقدمي األفضل واألحسن 

لتطور بالدنا والسعي وراء ما ميكننا من االستجابة فعال 
  .جيات امللحة للمواطنات واملواطننيللحا

وعلى غرار النهج التشاركي الذي سرنا عليه مع 
، فقد حرصنا 3143جملسكم املوقر عند مناقشة ميزانية سنة 

، على 3144كذلك بالنسبة ملشروع قانون املالية لسنة 
السمو هبذا التشارك على مستويات غري مسبوقة يف التعاطي 

اقرتحتها فرق األغلبية واملعارضة مبا  مع خمتلف التعديالت اليت
يلزم من االهتمام وإمعان النظر والتشاور املوسع داخل الربملان 
وخارجه واالحتكام إىل الدراسة املوضوعية اليت تأخذ بعني 
االعتبار إمكانية التمويل املتاحة من جهة واجلدوى االقتصادية 

 .واالجتماعية للتعديالت املقرتحة من جهة ثانية
 لسيد الرئيس المحترم،ا

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن اخنراطكم اإلجيايب يف جعل النقاش حول مشروع 

استحقاقا تشريعيا بارزا يف احلياة  3144املالية لسنة قانون 
السياسية لبالدنا ويف انشغاالت الفاعلني واملواطنني ليجسد 

برملانا يف حكومة و  ؛حبق التحول الذي متضي إليه مؤسساتنا
ظل الدستور اجلديد وكذا األدوار املنوطة هبما إلرساء 

 .الدميقراطية التشاركية اليت حنن بصدد تنزيلها على أرض الواقع
عند تعميق  ،ولقد المستم عن قرب السيدات والسادة النواب

النقاش الذي كان مفيدا وحادا أحيانا بصدد توجهات 
سامهتكم الفعالة يف ومضامني مشروع امليزانية ومن خالل م

إغناء وتطوير تدابريه يف عدد من القطاعات واجملاالت أن هذا 
املشروع هو بعيد كل البعد عن أن يكون كما جاء يف بعض 
التدخالت جمرد مترين موازنايت إلجياد معادلة صعبة أو إقرار 
إلجراءات وامتيازات يف مصاحل فئات بعينها وضدا على 

ه مشروع يرتجم يف كثري من ذلك أن ،مصاحل فئات أخرى
توجهاته وتدابريه الربنامج احلكومي الذي حظي بثقة جملسكم 
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املوقر ويتضمن العديد من التدابري واإلجراءات الواردة يف 
الربامج االنتخابية ألحزاب األغلبية اليت تعهدت هبا أمام 
املواطنات واملواطنني وعلى أساسها حظيت بثقتهم وأصواهتم 

، اليت 3144نونرب  .3ات التشريعية ليوم يف االستحقاق
  .ستحل بعد يومني ذكراها األوىل

ملزم بتجسيد هذا  3144مشروع قانون املالية لسنة 
نبض الشارع التعاقد السياسي واألخالقي الذي ينصت إىل 

حلياة الكرمية وتقليص الفوارق واملواطن يف توقه إىل اواجملتمع 
جتماعي والكرامة ء االرتقاجتماعية وتوفري شروط االاال

كما حرصنا بكل إرادية وحزم ومسؤولية ورغم   ،للمواطنني
تقلبات الظرفية املتأزمة على الصعيدين الدويل واإلقليمي على 

ن يندرج هذا املشروع يف مسار حتصني املكتسبات املستحقة أ
قتصادية التداعيات اال ةاليت راكمتها بالدنا ومواجه

يقوي أسباب اإلستقرار والتوازن ويعزز جتماعية لألزمة مبا واال
  .الثقة الدولية يف اقتصادنا وبالدنا

 ،السيد الرئيس المحترم
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

 الوزيران، السيدان
ورد يف تدخالت السادة ورؤساء الفرق  تفاعال مع ما
مسحوا يل أن أقدم بعض اإلضاءات اواجملموعات النيابية 

ول بعض القضايا والتساؤالت اليت استأثرت واملعطيات ح
  :بالنقاش وذلك من خالل احملاور التالية

فيما يتعلق بالتصور أو النموذج التنموي املعتمد يف 
مته مع تطورات ءومدى مال 3144مشروع قانون املالية لسنة 

 :جتدر اإلشارة إىل ما يلي ،قتصاديةوتداعيات األزمة اال
ت والسادة النواب كما قبل أشهر خاطبنا السيدا 

ية فخاطبنا الرأي العام الوطين بلغة احلقيقة وبكل شفا
قتصادية لبالدنا وحول ومسؤولية حول الوضعية املالية واال

-التحديات اهليكلية املتفاقمة اليت تواجه توازناتنا املاكرو
قتصادية العاملية املتقلبة تداعيات لظرفية االلوكانت  ،اقتصادية

ازن احلسابات اخلارجية واملالية العمومية لبالدنا سلبية على تو 
جتلت يف ارتفاع عجز احلساب اجلاري مليزان األداءات وتدين 

 نك التأثري لولو أن ذل ،امليزانيةعجز رتفاع االصرف و  ياحتياط
يصل واحلمد هلل إىل درجة املساس باملقومات األساسية 

اليت يشهدها  وكما تعرفون فإن حدة األزمة .القتصادنا الوطين
فحسب  لالعامل حاليا مل ختلخل أسس اقتصاديات الدو 

قتصادية الكالسيكية ن التصورات االأولكنها كشفت كذلك ب
والنماذج التنموية اجلاهزة مل تصمد هي األخرى أمام األزمة 

 ،ومل تستطع أن تقدم أجوبة قادرة على مواجهة تداعياهتا
ت جهودها للتصدي أبوبالتايل وعلى غرار باقي الدول اليت ع

بتكار لألزمة كان من الالزم علينا أن نسري يف منحى اال
مغريب -جتهاد والبحث من أجل إجياد منوذج تنموي مغريبواال

 .جتماعية والثقافيةقتصادي وخصوصيتنا االيناسب وضعنا اال
وال لإلنفاق الغري  وهكذا قلنا ال للتقشف الراديكايل 

ا يستلهم إجيابيات التجارب اهلادف وبلورنا بينهما منوذج
ف إىل املعمول هبا حاليا يف العديد من البلدان برؤية مشولية هتد

ستقرار والتحكم يف التوازنات حتقيق منو تضامين يف ظل اال
 :روافد 4اقتصادية من خالل -املاكرو

العام  االستثمارصلة ابتشجيع وتقوية مو  الرافد األول
تطوير دعم  مع واخلاص املنتج لفرص تشغيل الشباب

  ؛املقاوالت الصغرى واملتوسطة
قتصاد الوطين جبعله تحسني تنافسية االب الرافد الثاني

العرض التصديري مع العمل على  ويعأكثر إنتاجية وتنمية وتن
احلفاظ على حصصنا يف األسواق التقليدية والولوج لألسواق 

  ؛املنبثقة العربية واإلفريقية
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جتماعي التضامن االية آلتقوية ب الرافد الثالث
واجملايل مع احلفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز استهداف 
السياسات العمومية للفئات املعوزة والطبقات املتوسطة 

ن من أجل اواملناطق األكثر خصاصا وهو ما ميثل صمام األم
  .جتماعيوالسلم اال ستقرارمنو مستدام مشروط باال

واصلة السياسات لق مبفيما يتع ،بالنسبة للرافد األول
فقد حرصت احلكومة عرب  ،ستثمار العمومياإلرادية لدعم اال

مليار  481تعبئة على  3144مشروع قانون املالية لسنة 
التحتية  ستثمار العمومي ملواصلة تأهيل البنيةدرهم يف إطار اال

إطالق جيل جديد من  ،جتماعيةوكذلك تقوية اخلدمات اال
كة بني القطاعني العام واخلاص وهي شجع الشرا تستثمارات اال

نجزة من أجل استغالهلا املوراش األعبارة عن أوراش مكملة إىل 
جتماعية، تثمني قتصادية واالجنع وحتسني املردودية االأبكيفية 

ستثمارات املنجزة بناء على تقييم واقعي ملا مت إجنازه يف اال
هدفنا من خالل دعم  ،القطاعات الفالحية والسياحية

ستثمار هو باألساس توفري ظروف تطور النسيج اإلنتاجي الا
  .الوطين

اولة الصغرى ويف إطار الدعم للمق ،اإلطار ذاويف ه
فقد قمنا بتقدمي العديد  ،ستثمار اخلاصواملتوسطة وتشجيع اال

ة واملتكاملة واليت هتم تقليص العبء الضرييب جممن التدابري املند
إىل  % 41الشركات من  عرب تقليص الضريبة املطبقة على

من الشركات  % 81وذلك يهم أكثر من  % 41
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة يف بالدنا، التشجيع على رفع 
رأس ماهلا عن طريق منح ختفيض يف الضريبة على الشركات 

ية وتقوية قدراهتا تمواكبات هيكال ،%31إىل  % 41من 
ملية اندماج التنافسية من خالل ضمان احلياد اجلبائي يف ع

وباملوازاة مع جمموعة من التدابري املواكبة والرامية  ،الشركات
باخلصوص لتعزيز ثقة هذه الفئة من املقاوالت سنقوم بتخويل 

من الصفقات العمومية   % 31حصة ال تقل عن 
تكثيف اجلهود قمنا خالل  ،للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

جاع الضريبة على لسنة بتكثيف اجلهود لتقليص مدة اسرت ا ذهه
 41حيث سجلت املبالغ املسرتجعة زيادة ب  ،القيمة املضافة

وتشجيع امللزمني على تسوية  3144مقارنة مع سنة  %
ديوهنم الضريبية عن طريق احلذف الكلي لغرامات التأخري من 
الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل آخر يونيو وإىل آخر دجنرب 

3144.  
بتكار بتقدمي دعم تشجيع االجل أوقمنا كذلك من 

فضال عن  "تطوير"و "انطالق"مليون درهم لربناجمي  441 ب
مليون  111مببلغ  "إمناء"و "مساندة"و "امتياز"دعم برامج 

وكذلك قمنا بالعمل على تقدمي بعض الربامج اليت من  ،درهم
ن متكن من إدماج حاملي الشهادات يف القطاع أهنا أش

جع املقاوالت الصغرى واملتوسطة اخلاص من خالل برامج تش
باإلضافة  ،واملقاوالت الكربى من إدراجهم يف سوق الشغل

منصب  411ألف و 31إىل اجملهود اإلرادي للدولة خبلق 
 3144والقانون املايل لسنة  3143أي ما بني قانون  ،مايل

ألف منصب شغل بالنسبة  1.سنحدث أكثر من 
ة للشباب وهذا يساوي خصوصا بالنسب ،للمواطنات واملواطنني

 3110و 3113ما يقارب ما مت إحداثه ما بني الفرتة ما بني 
سنوات وهذا يربهن على  .دار يف ي تلالإذن يف سنتني درنا 

إرادة احلكومة يف العمل على تشجيع الشباب وتقوية إدماجهم 
  .يف التشغيل

العمل على حتسني  اوهو أساس ،أما الرافد الثاين
اإلطار مت إعطاء األولوية  ذاويف ه ،د الوطينقتصااال ةتنافسي

ستثمار الصناعي بناء على تقييم موضوعي لدعم اال
حيث أظهر امليثاق الوطين لإلقالع  ،سرتاتيجية املعتمدةإلل

سنوات من انطالقه أنه كان له آثار إجيابية  4الصناعي بعد 
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مليار  .4ىل إوصالت  لالستثماراتبالنسبة  أوال :من حيث
من اهلدف احملدد من طرف  % 41هو ما يعادل درهم و 

لمغرب لصادرات العاملية الويف نفس الوقت ارتفعت  ،امليثاق
 offshoringأي قطاع السيارات وقطاع الطريان وقطاع 

مليار سنة  .8قلة من تمليار درهم من 40واإللكرتونيك ب
 .3143سنة اد مليار بالنسبة هل 441ىل أكثر من إ 3118

نه اليوم فإننا من الضروري أن ذلك فإننا نعترب بوعلى الرغم م
وهذا ما ستقوم به احلكومة من توسيع الصناعة يف بالدنا من 
خالل التوقيع على برامج تعاقدية مع العديد من القطاعات 

 .الواعدة كصناعة األدوية وامليكانيك وكذلك اإللكرتونيك
فسنقوم كذلك بتشجيع  ،وانطالقا من هاد التقييم

فسية من خالل تشجيع االندماج الصناعي وإعادة متوقع التنا
يصبح أكثر تنافسية يف السوق كي قطاع النسيج واأللبسة  

العاملية والعمل على تطوير معاهد التكوين املتخصصة وختفيض 
شبكة وطنية مندجمة تكاليف اإلنتاج من خالل تطوير 

 ،ةد األولياملو ا استهالكستيكية وختفيض رسوم للمناطق اللوج
ض فبالنسبة لقطاع الصناعة الصيدلية مت ختفي ،غنعطيكم مثال

بالنسبة لبعض املواد احليوانية  % 3.1سترياد من رسم اال
من  % 41والنباتية املستعملة يف تصنيع املواد الصيدلية إىل 

  .قطاع صناعة األدوية ةجل تشجيع تنافسيأ
جل تشجيع وتطوير القطاع أبالنسبة كذلك من 

تسيري ولوج املنتوج الوطين يف األسواق إىل منا الصناعي ق
الدولية من خالل دعم املقاوالت املصدرة حنو البلدان اإلفريقية 

قتصاديني لبالدنا من اال ءوالعربية وتقوية العالقات مع الشركا
د خالل استغالل أمثل التفاقيات التبادل احلر مع اإلحتا

اإلطار فسنضع  ذا هويف ،مريكيةاألورويب والواليات املتحدة األ
مليون درهم يف إطار التعاقد مع  311 لدعم مباشر ديا

  .الشركات املصدرة لتلك البلدان

فهو يرتكز  ،خبصوص الرافد الثالث ملنظورنا التنموي
اإلطار اهلدف وهو تقليص  ذاعلى دعم آليات التضامن ويف ه

التماسك  يجل أن نقو أجتماعية وكذلك من الفوارق اال
ود أو  ،ي الضروري لنجاح واستدامة كل سياسة تنمويةجتماعاال

الرتكيز هنا على التساؤالت اخلاصة بتمويل صندوق التماسك 
جتماعي خاصة تلك اليت أثارت مسألة رفع الضغط اال

ن أؤكد أهنا البد  ،الضرييب وإثقال كاهل الطبقات الوسطى
ن الطبقة املتوسطة فهي غري معنية هبذا أمرة أخرى أمامكم ب

من الدخول فهي اليت  %4ذا اعتربنا بأن أقل من إ ،إلجراءا
  ؛تعىن هبذه املسامهة

ن هذه املسامهة التضامنية أالنقطة الثانية وهو 
باإلضافة إىل حصيلة تدابري أخرى مقرتحة يف إطار مشروع 

تمويل صندوق التماسك ل 3143قانون املالية لسنة 
 مليون تلميذ جتماعي فهي هادفة حبكم أنه ستساعد حوايلاال

ىل املدرسة وستمكن كذلك من توفري إعلى مواصلة الذهاب 
ماليني تلميذ  1لوازم الدخول املدرسي لفائدة حوايل 

ستفادة من ايل مليون ونصف من الفقراء من االوستمكن حو 
العالج جمانا يف إطار تعميم املساعدة الطبية الذي أعطى 

 ،مارس املاضي  انطالقتها جاللة امللك نصره اهلل يف شهر
نتحدث  يثوأريد كذلك أن أؤكد بأن ليست ضريبة إضافية حب

فقط عن مسامهة يف ثالث سنوات يف انتظار توسيع الوعاء 
الضرييب من خالل اختاذ جمموعة من التدابري التحفيزية الرامية 

ندماج يف النسيج الإىل تشجيع القطاع الغري املنظم على ا
نا ذيف إطار قانون املالية أخاإلطار  ذاويف ه ،االقتصادي

  :العديد من التدابري
ين ذإقرار التدابري التحفيزية لفائدة امللزمني ال أوال

يكشفون ألول مرة عن هويتهم والعاملني يف القطاع الغري 
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القطاع املنظم يف  دخلوا يالد الناس إااملنظم أي أننا اليوم ه
  ؛فهما معفيني من الضرائب بالنسبة للماضي

   %41ديال إحداث السعر التحفيزي  ،طة الثانيةالنق
  ؛لشركاتعلى ابالنسبة للضريبة 

عفاء من الضريبة على القيمة املضافة كل من اإل ثالثا
مباين معدة للسكىن الشخصية  ه منالشخص لنفس هيسلم

مربع وهنا كما  رتم 411غطاة امل تهاتتجاوز مساح اليت ال
د اسنحل هفومهية وبالتايل لاإشكاليات الفواتري  فهناكتعلمون 

  ؛اإلشكالية
إحداث نظام خاص بتطبيق الضريبة على القيمة 
املضافة بالنسبة للسلع التجهيزية املنقولة املستعملة على أساس 

عمول به حاليا املالفرق بني الثمن والبيع ومثن الشراء ومثن البيع 
طار د اإلايف هو يف مراقبة املصاحل اجلبائية ثتكو وكذلك تقوية 

مت  3143ينبغي التذكري بأننا يف إطار قانون املالية لسنة 
موظف يف املديرية العامة للضرائب من أجل  4.1إدماج 

إىل غاية بني قوسني  ،لعمل يف إطار املراقبةاالقيام بدورها يف 
 ،3.1فال يفوق  ينياليوم العدد ديال املراقبني ديال الضريب

نية لفائدة الفئات املعوزة ستعمل التضام ليةة مع تعزيز اآلاز اباملو 
احلكومة على دعم الطبقة املتوسطة من خالل مواصلة دعم 

مليار ديال  11ألساسية يف إطار صندوق املقاصة ااملواد 
 ؛الدرهم

برسم أجور مليار درهم كتحمالت  18ختصيص 
املوارد البشرية للوظيفة العمومية وهنا ينبغي التذكري بأن املعدل 

درهم يف  1201يف الوظيفة العمومية انطلق من ديال األجور 
  ؛3143درهم سنة  0311 إىل اليوم 3111

السكن من خالل إحداث إىل تقليص كلفة الولوج 
مرت مربع  431إىل  81ج جديد ترتاوح مساحته ما بني و منت

  ؛درهم للمرت املربع 2111ال يتجاوز  ربسع

 تقليص أمثنه األدوية كمرحلة أوىل مث ختفيض سعر
األمراض اخلطرية عالج دواء املتعلقة ب 431األدوية ديال 

واملزمنة كأمراض السرطان والقلب ونسبة التقليص فهي تفوق 
  .بالنسبة لبعض األدوية اخلاصة للسرطان % 81

املطروحة خبصوص ضرورة التحكم  ةبالنسبة لإلشكالي
من بأن ينبغي التذكري بأن احلكومة اعتربت  ،يف عجز امليزانية

يف من الناتج الداخلي اإلمجايل  % 4لضروري أن نصل إىل ا
د السنة اه ،% 2,3: 3144كنا يف سنة   3142أفق سنة 

كيف سنحقق   ، % 1,8وا يف ابقنغ 3144إن شاء اهلل يف 
من  % 4,2من خالل تقليص جمموعة النفقات ب ؟ذلك

من  % 4الناتج الداخلي اإلمجايل وحتسني املداخل اجلباية ب 
اإلطار ينبغي كذلك التذكري هاد ويف  .لداخلي اإلمجايلالناتج ا
د التحكم يف عجز امليزانية هو الذي سيمكن بالدنا ابأنه ه

استثمار من طرف وكالة درجة ومكن بالدنا من احملافظة على 
standard & poor’s وfitch rating ه ذحيث أكدت ه

تصنيف املغرب يف دور  3143نوفمرب  0األخرية يف 
وبررت  ،نظرة مستقبلية مستقرةالتأكيد على ار مع االستثم

للناتج  دا التأكيد بأداء اقتصادي قوي يعكس مستوى جيذه
احمللي اإلمجايل وكذلك السياسة االقتصادية املطبقة من طرف 

اقتصادية -وكر ا احلكومة اليت هتدف إىل ضبط التوازنات امل
يت قام وكذلك اإلمكانيات اليت سيتم تعبئتها بفضل اجلولة ال

  .هبا جاللة امللك لدول اخلليج
خبصوص متويل االقتصاد الوطين فقد اعتمدت 
احلكومة جمموعة متكاملة من اإلصالحات هتدف إىل تطوير 
حكامة السوق الرساميل وحتصينه من املخاطر والعمل على 

 دوفها ،تنويع األدوات املالية املقدمة للفاعلني يف السوق املايل
مشروع قانون يتعلق بإصالح قانون األبناك  اإلطار فقد وضعنا
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الذي سيفتح اجملال لألبناك التشاركية لكي يتم إحداثها يف 
  .بالدنا

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

صحيح أن قانون املالية آلية أساسية لتطبيق 
لكنه ليس  ،السياسات العمومية وأجرأة الربنامج احلكومي

لية الوحيدة اليت متلكها احلكومة يف تنفيذ التزاماهتا إذ تباشر اآل
مبوازاة ذلك مجلة من اإلصالحات اهليكلية الضرورية وحتسني 

ويف هذا الصدد شرعنا يف  ،احلكامة االقتصادية واالجتماعية
بلورة املخطط التشريعي اخلاص بأجرأة القوانني التنظيمية 

دستور خاصة فيما يتعلق هبيكلة املتعلقة بالتنزيل الدميقراطي لل
، عالوة ...احلكامة والتخليق ونظام اجلهوية املتقدمة وغريها

على ذلك فإن احلكومة ماضية يف مباشرة اإلصالحات الكربى 
املتعلقة بصندوق املقاصة مع احلفاظ على القدرة الشرائية 
ودعم واالستهداف املباشر للفئات املعوزة التقاعد حيث 

التقنية أشغاهلا وبالتايل رفع التقرير للسيد رئيس  انتهت اللجنة
احلكومة لكي جتتمع اللجنة الوطنية لكي نباشر هذا الورش 
املهم، القانون التنظيمي للمالية حيث انطلقت أعماله 
التحضريية مع اللجنة الربملانية املختلطة منذ شهر ماي ويف 

مبثابة هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون سيكون 
الصناديق اإلطار الذي سيمكننا من مواصلة تقليص 

وأود اإلشارة هنا أن هذه احلسابات اخلصوصية  ،اخلصوصية
من  31ختضع للمراقبة طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 

القانون التنظيمي لقانون املالية حيث أن عملياهتا تقرر وتنفذ 
عدا يف  ة العامة ماطبقا نفس الشروط املتعلقة بعملية امليزاني

وعليه فقبل  ،حالة استثناءات منصوص عليها يف قانون املالية
الشروع يف تنفيذ نفقات احلسابات اخلصوصية للخزينة فإن 
اجلهة اآلمرة بصرف هذه النفقات مطالبة بوضع برنامج 

استعمال هلذه النفقات مؤشر عليه من طرف وزارة املالية 
ث للحساب إضافة إىل املراقبة للتأكد من مطابقته للنص احملد

 .اليت تقوم هبا مصاحل اخلزينة العامة للمملكة
كما تشكل دراسة مشروع قانون املالية بالربملان   

لة الوزراء الذين تنتمي إليهم ءمثلي األمة ملسامناسبة ساحنة مل
احلسابات اخلصوصية للخزينة وذلك يف إطار اللجن القطاعية 

أهم العمليات املنجزة يف إطار مما سيمكن من الوقوف على 
ويف نفس السياق أود التذكري بأن وزارة  ،هذه احلسابات

االقتصاد واملالية تقدم سنويا تقرير حول احلسابات اخلصوصية 
للخزينة واليت يصاحب مشروع قانون املالية وميّكن بالطبع 
للسادة الربملانيني من معطيات إضافية حول أهم هذه 

هذه احلسابات ختضع ملراقبة اجمللس  احلسابات، وكما أن
 .األعلى للحسابات

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

تلكم هي جممل املنطلقات والتوجهات واهلواجس 
واملضامني االسرتاتيجية والقيم املرجعية كذلك اليت ارتأينا 
التشديد عليها تعقيبا على تدخالتكم وذلك حىت نضع 

يف نصابه احلقيقي وداخل  3144وع قانون املالية لسنة مشر 
سياقه السليم مبا يتميز به من وضوح يف هويته السياسية 

التنموي الذي يروم حتقيق منو تضامين يف  هوانسجام يف منوذج
  .اقتصادية-كروا ظل االستقرار والتحكم يف التوازنات امل

 يسعنا إال التأكيد مرة أخرى أن احلكومة الوال 
 ةميكنها إال أن تلتزم متام االلتزام باملقاربة التشاركية مع املؤسس

التشريعية والفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني يف اعتماد 
االختيارات الكربى لبالدنا وتنزيل مجيع القوانني واإلصالحات 

 ،اهليكلية األساسية والقوانني التنظيمية واليت حنن مقبلون عليها
ا إذا أشرنا إىل أن بالدنا يف خضم حتوالت وال نفشي سرا هن
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مجيع وتقلبات الظرفية الدولية واإلقليمية يف حاجة إىل جهود 
مكونات اجملتمع املغريب من حكومة وأغلبية ومعارضة ونقابات 
وجمتمع مدين من أجل تشكيل جبهة واحدة ملواجهة أي أزمة 

ليوم يف اقتصادية حمدقة واحلفاظ على نعمة االستقرار املفتقد ا
واحلفاظ على نعمة  ..العديد من دول اجلوار من خالل

االستقرار املفتقد اليوم يف العديد من دول اجلوار من خالل 
عالء قيم التضامن والتماسك ورص الصفوف وجعل الصاحل إ

العام فوق كل اعتبار حىت جنتاز بسالم تداعيات األزمة 
مد السادس أيده حمامللك ونواصل حتت القيادة املتبصرة جلاللة 

واإلصالح لتحقيق تطلعات املواطنات  ناءدينامية الب ،اهلل
 ؤواملواطنني إىل التنمية الشاملة واإلنصاف االجتماعي وتكاف

الفرص وغريها من مقومات احلياة الكرمية يف إطار مشروعنا 
صدق  ﴾إِنَُّهْم َيرَْونَُه َبِعيًدا َوَنرَاُه قَرِيبً ا﴿ ،اجملتمعي التضامين

  . العظيم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهاهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رئيس الجلسةالسيد 
ه ذلكم السيد الوزير احملرتم على ه شكرا

وبامسكم مجيعا امسحوا يل قبل أن أعلن عن بقية  ،اإليضاحات
رحب بالسيد رئيس احلكومة أجدول أعمال املناقشة أن 

اليت هلا أكثر من و سة جللا اتههاته اجللسة يف هناية ه هحلضور 
أتينا على جدول أعمال  ناأنبقول أأن يل بقي إذن   ة،دالل

جلسة اليوم فلكم مجيعا ولكل املسامهني كامل الشكر على 
كد على أن أخرب اجمللس الوقر على أن جلسة ؤ وأ ،مسامهتكم

الغد إن شاء اهلل ستخصص جلسة عامة للتصويت على اجلزء 
لية وذلك ابتداء من الساعة األول من مشروع قانون املا

     .رفعت الجلسةشكرا لكم مجيعا . التاسعة صباحا
 
 

 

 

 
 


