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توطئة : من اأجل برملان دميقراطي �سفاف،فعال خا�سعا للم�سائلة

تشكل املؤسسة التشريعية أحد أهم ركائز النظام السياسي وحجر الزاوية في املمارسة الدميقراطية. ذلك أن متثيلها لإلرادة الشعبية يجعل 
منها املصدر الرئيسي لتأسيس وممارسة السلطة السياسية،  كما أن األدوار التي تضطلع بها، سواء في مجال التشريع أو الرقابة أو إعداد 

السياسات العمومية وتقييمها، يعطيها أهمية خاصة على مستوى رسم السياسة العامة للدولة. 

وإذا كان قانون املالية هو الذي يحدد اختيارات وتوجهات هذه السياسة العامة، فإنه يشكل حلظة قوية في احلياة البرملانية، ليس فقط من 
حيث احليز الزمني الذي يحتله في جدول أعمال املؤسسة البرملانية، وإمنا أيضا من حيث طبيعة النقاش الذي يصاحبه، والذي يتجاوز في كثير 

من األحيان ما هو تقني، ليتخذ أبعادا سياسية.  

هذه األهمية التي ميثلها القانون املالي في حياة املؤسسة البرملانية ميكن أن تشكل أرضية للوقوف على عمل هذه املؤسسة. وهذا ما حاول 
القيام به هذا التقرير حول »أداء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2014«، الذي يعده املرصد املغربي للعمل البرملاني. 

وهو التقرير الذي يروم املرصد من خالله حتقيق أربعة أهداف أساسية: 

أوال، التأكيد على أهمية الرقابة املدنية على عمل املؤسسة التشريعية، على اعتبار أنها ميكن أن تساهم، بجانب آليات أخرى، في النهوض 
باحلياة البرملانية واحلياة السياسية ككل.

ثانيا، املساهمة في تعزيز الشفافية البرملانية عبر تقريب عموم الناس من واحدة من اللحظات الهامة، إن لم تكن أهمها على اإلطالق، في 
عمل املؤسسة البرملانية. سيما وأن ضعف تواصل املؤسسة املذكورة على هذا املستوى يسهم بشكل كبير في املزيد من تكريس تلك الصورة 
النمطية التي تكونها عنها شرائح مهمة من املغاربة. وفي هذا اإلطار، نرى في املرصد أن وضع قانون حول الشفافية البرملانية ميكنه أن يلعب 

دورا أساسيا ليس فقط في تعزيز ثقة املواطنني في العمل البرملاني وإمنا أيضا في النهوض بأداء البرملان وحتديث عمله..

ثالثا، إثارة االنتباه إلى أهمية احلاجة إلى حوار مجتمعي بني مختلف الفاعلني، أحزاب سياسية ومجتمع مدني وباقي الفاعلني االجتماعيني، 
حول مدى التفاعل القائم بني املجلس واللجان والفرق النيابة والنواب من جهة واملجتمع املدني واملواطنني وبقية الفاعلني االجتماعيني من 
جهة أخرى . في سبيل متكني اجلميع من االنخراط في الشأن البرملاني والتفاعل االيجابي مع جميع اآلراء واملقترحات لتعزيز مبادئ املسائلة 

والشفافية وتطوير العالقة بني النائب والناخب واملجلس واملجتمع املدني على حد سواء. 

رابعا، تأكيد عزمنا على احملافظة على هذا التقليد السنوي الذي كان قد انطلق منذ السنة املاضية مع التقرير األول اخلاص بقانون املالية 
لسنة 2013. مع اإلشارة هنا إلى أن رهاننا في هذا املجال يتجاوز حدود رصد أداء البرملان والبرملانيني ليشمل في املستقبل أصناف أخرى 
من الهيئات املنتخبة، وعلى وجه التحديد اجلماعات الترابية، لتقديرنا ألهميتها في العملية الدميقراطية، وملدى شدة ارتباطها بشؤون الناس.  
هي، إذن، خطوة جديدة تضاف إلى خطوات أخرى في مسار هذا املرصد احلديث العهد بالوجود. فقبل هذا التقرير كان املرصد قد عمل على 
إصدار »دليل العمل البرملاني«، كوثيقة سعى من خاللها إلى تقريب املواطنني من بعض اجلوانب املرتبطة بأدوار ووظائف املؤسسة البرملانية، 
سواء على مستوى التشريع أو املراقبة أو تقييم السياسات العمومية. كما عمل على تطوير أدوات الرصد، من جهة أولى، عبر إطالق 
تطبيقات جديدة على مستوى املوقع االلكتروني تهم املواطنني واملواطنات وعموم الفاعلني االجتماعيني لكي يكون جسر املشاركة املواطنة 
التي متكن العموم من طرح أسئلة مباشرة على النواب ومسائلتهم. ومن جهة ثانية، عبر االنخراط في رصد األداء احمللي ألعضاء مجلس 

النواب على مستوى الدوائر التي انتخبوا فيها.  
وقبل أن نختم هذا التقدمي، ال بد من توجيه هذه التحية اخلاصة إلى ثلة من السادة النواب والسيدات النائبات من فرق برملانية مختلفة 
على تفاعلهم االيجابي مع مبادرتنا ودعمهم لنا من خالل املقابالت التي أجريناها معهم ومعهن ومساعدتهم لنا بتمكيننا من بعض الوثائق 
واحملاضر، وإلى ثلة من الصحافيني الذين كانت ملتابعاتهم لعملنا سندا كبيرا في التعريف بهذا العمل. كما ال يسعنا إال أن نحيي فريق 

العمل الذي سهر على إعداد هذا التقرير.

املرصد املغربي للعمل البرملاني



تم إعداد هذا التقرير من طرف:

       -  ذ أحمد البوز                       - محمد مستعد

       -  أحمد العلمي                      - مديحة الطاوس

       -  الهاين عبد الرحيم                 - عامد عقى

       -  أحمد رزقي                        - عز الدين ملريي                       
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تقدمي
تشكل مناقشة مشروع القانون املالي  السنوي حلظة مهمة في عمل املؤسسة التشريعية، ليس فقط من حيث احليز الزمني الذي حتتله تلك 
املناقشة في أجندة اشتغال املؤسسة املذكورة، حيث تستحوذ على اهتمامات البرملانيني، طيلة الدورة اخلريفية، وإمنا أيضا للصدى اإلعالمي 

واملجتمعي الذي يكون لها. فقلما يحظى مشروع نص قانوني بنفس الدرجة من املواكبة واالنشغال التي يحظى بها مشروع قانون املالية. 

وهذا األمر يرتبط بعدة عوامل، ميكن أن نحددها فيما يلي: 

أوال، االرتباط التاريخي بني البرملان والتشريع املالي، ذلك أن الدور الذي لعبه هذا األخير، وخاصة اجلانب املتعلق منه بالتشريع الضريبي، 
في نشوء املؤسسة البرملانية نفسها، جعل االختصاص املالي يظل من أهم االختصاصات التي يقوم بها البرملان، إلى درجة كان معها ينفرد 
مبهمة سن قانون املالية. هذا الوضع وإن عرف بعض التعديل، خاصة عندما عمل الدستور الفرنسي لسنة 1958 على تقليص دور البرملان في 
هذا املجال مرجحا، باملقابل، دور احلكومة، فإن ذلك لم يحد كثيرا من أهمية هذا االرتباط، سيما وقد ظل التشريع املالي اختصاصا برملانيا 

محظا في بعض التجارب الدولية )الواليات املتحدة األمريكية والسويد مثال(.
        

ثانيا، القيمة التي يحتلها مشروع قانون املالية مقارنة بالقوانني األخرى، فهذا القانون حتى ولو أنه يعتبر من الناحية الشكلية قانونا 
عاديا، فإنه من حيث مضمونه يبقى ذو أهيمه خاصة  لكونه يجسد السياسة العامة للدولة، ويعكس توجهاتها االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية. كما ميثل نقطة االرتكاز األساسية واآللية احملورية التي متكن احلكومة من تنفيذ تلك االختيارات والتوجهات.
  

ثالثا، املسطرة اخلاصة املتبعة في اعتماده. فمن جهة أولى، فإنه مشروع قانون الوحيد الذي يتم تقدميه في جلسة عامة ملجلسي البرملان، على 
خالف مشاريع القوانني األخرى التي يتم االكتفاء بوضعها في مكتب مجلس النواب قبل أن حتال فيما بعد على اللجنة املعنية بها. ومن جهة 
ثانية، فإنه يعد أيضا مشروع القانون الوحيد املرتبط بسقف زمني محدد للمصادقة عليه، حيث يكون البرملان واحلكومة على حد سواء في 
سباق مع الزمن من أجل التوفيق بني احلاجة إلى ضرورة إعطاء هذا القانون ما يستحقه من النقاش والتداول، وفي نفس الوقت ضرورة احترام 
اآلجال التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمالية كسقف لكي يكون القانون املالي مصادقا عليها قبل 31 من شهر دجنبر من كل سنة.

  
رابعا، كونه يشكل ترجمة وفية للسياسة احلكومية، وميثل، بالتالي، اللحظة املناسبة الختبار مدى التزام احلكومة بتصوراتها واختياراتها 
وتوجهاتها االنتخابية، وحلقيقة التعاقد الذي يجمعها، من جهة، مع الناخبني الذين صوتوا لفائدة احلزب أو األحزاب السياسية التي تشكل 
األغلبية احلكومية التي تتكون منها. ومن جهة ثانية، مع املؤسسة التشريعية التي لم يكن للحكومة أن ترى النور من الناحية القانونية لوال 

مصادقتها على برنامجها.
    

أخذا بعني االعتبار هذه األهمية التي يحظى بها مشروع قانون املالية، في انشغاالت ممثلي األمة، فإن تتبع مناقشة هذا املشروع يسمح بإعطاء 
صورة على أداء املؤسسة التشريعية، ليس فقط على املستوى التشريعي، وإمنا أيضا على املستوى الرقابي، سيما وأن مناقشة القانون املالي 
كثيرا ما تتحول إلى مناسبة للبرملانيني لبلورة نقاش يهم تقييم السياسات العمومية للحكومة ككل، ولكل قطاع حكومي على حدة. بل 
وقد يتحول ذلك النقاش سجال عمومي يهم قضايا ومواضيع قد ال تكون لها عالقة مباشرة مبشروع قانون املالية وطبيعة االختيارات التي 

يتضمنها.
  

هذه املهمة هي التي يسعى هذا التقرير، الذي أعده املرصد املغربي للعمل البرملاني، إلى حتقيقها مستندا في ذلك، من جهة أولى، إلى 
اخلالصات واالستنتاجات التي سبق أن بلورها التقرير املنجز من طرفه مبناسبة مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2013. فاألمر يتعلق بعمل 
وإن كان األول من نوعه في جتربة املرصد، فإنه سمح بوضع »خريطة طريق« لإلحاطة بعمل البرملان في محطة رئيسية من محطات اشتغاله 

وعمله.
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من جهة ثانية، ما تراكم على مستوى التجارب الدولية، سواء في املجال العربي الذي عرفت بعض الدول فيه ميالد جتارب للمراصد اخلاصة 
بعمل البرملان، أو في مجاالت جغرافية أخرى، من أدوات وآليات منهجية للرصد والتقييم. وإن كان يجب االعتراف هنا بأن أكثر هذه األدوات 
املنهجية التي متت بلورتها في العديد من التجارب الدولية كثيرا ما انصبت على رصد وتقييم أداء البرملان ككل، وليس فقط قوانني املالية.

ومن جهة ثالثة، املعطيات التي يتيحها مسار التحضير ملشروع قانون املالية وكذا املسار الذي يقود إلى تبينه واعتماده، وهي من ثالثة 
أصناف، حيث تتعلق، أوال، بالوثائق والبيانات والتقارير املختلفة التي يجري إنتاجها سواء على مستوى البرملان أو على مستوى احلكومة. 
وثانيا، باملعطيات التي يكون مصدرها املتابعة املباشرة لعمل البرملانيني واحلكومة على حد سواء أثناء مناقشة مشروع قانون املالية )حضور 
جلسات اللجان واجللسات العامة، لقاءات ومقابالت مع برملانيني، املوظفني املشتغلني بالبرملان...(، وإن كانت هذه املسألة ال تزال تواجه 

ببعض العراقيل. 
وثالثا، باملنتوج اإلعالمي املتصل بشروع قانون املالية )تغطيات، متابعات، استجوابات....(، خاصة وأن هذا مناقشة هذا املشروع عادة 
ما تتحول إلى مادة دسمة لوسائل اإلعالمية ملختلف تالوينها ومشاربها. ورابعا، بتحليالت وقراءات اخلبراء واملختصني في حقلي السياسة 

واالقتصاد، الذين عادة ما يساهمون في إثراء النقاش حول املشروع بتحليالتهم وكتاباتهم. 

 على ضوء ذلك، ميكن القول إن هذا التقرير سيركز على أربعة محاور أساسية:
     

احملور األول، مشروع قانون املالية: اإلطار القانوني ومسارات التحضير
    

احملور الثاني، مشروع قانون املالية: السياق العام واالختيارات   

احملور الثالث، مشروع قانون املالية في محك النقاش البرملاني
    

احملور الرابع، مشروع قانون املالية: خالصات واستنتاجات
  

احملور اخلامس، مشروع قانون املالية: إحصائيات وأرقام
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احملور األول: قانون املالية، اإلطار القانوني ومسارات التحضير  
أخذا بعني االعتبار األهمية التي متثلها امليزانية في منظومة املالية العمومية، باعتبارها »األداة األساسية التي تتمكن الدولة بواسطتها 
من متويل جميع امليادين ومن املمارسة الفعلية لصالحياتها«، فقد خضعت لتأطير قانوني كثيف يغطي مختلف مراحل حتضيرها واعتمادها 
وتنفيذها. بدأ بالدستور، الذي يضع القواعد العامة املتعلقة بدور املؤسسة التشريعية في املجال املالي، وطبيعة االختيارات التي يجب أن 
حتكم مشروع قانون املالية. مرورا بالقانون التنظيمي للمالية، الذي يبني الشروط التي يخضع لها التصويت على قانون املالية، وكذا طبيعة 
املعلومات والوثائق واملعطيات الضرورية لتعزيز املناقشة البرملانية حول مشروع القانون املذكور. ثم  القانون الداخلي ملجلس النواب والقانون 

الداخلي ملجلس املستشارين، الذي يحدد كل منهما طريقة تنظيم مناقشة البرملانيني )النواب واملستشارين( لهذا املشروع.

I ـ قانون املالية بني البرملان واحلكومة 
 مسايرة منه للطريقة التي يتم بها إعداد مشروع قانون املالية في عدد من التجارب الدولية، وفي مقدمتها فرنسا، عمل املشرع الدستوري 
املغربي على جعل هذه املهمة من اختصاص اجلهاز التنفيذي، أي احلكومة، وبالذات وزير االقتصاد واملالية، الذي يعطيه القانون التنظيمي 
للمالية صالحية حتضير مشاريع قوانني املالية حتت سلطة الوزير األول )املادة 32(. غير أن دور احلكومة في هذا املجال ال يتوقف عند حلظة 
التحضير للمشروع املذكور بل ميتد ليشمل مرحلة املناقشة البرملانية، حيث يتيح لها الدستور، والقانون التنظيمي للمالية، اإلمكانية للتحكم 
في هذه املناقشة واحليلولة دون أن تؤدي التعديالت املقترحة من طرف البرملانيني إلى إحداث تغيير جدري في التوجهات التي حتكم املشروع 

أو في التدابير التي يقترحها لتحقيق تلك التوجهات. 

وهكذا، فإذا كان الدستور يعطي للبرملان صالحية التداول والتصويت على مشروع القانون املالي، كما يعطيه حق إدخال التعديالت التي يراها 
مناسبة، فإن هذه الصالحيات تظل، على العموم، محاطة بسياج من التقنيات واآلليات التي تسمح للحكومة بحصر نطاق الهامش املتاح 

للبرملان للتأثير في مشروع قانون املالية املقدم من طرفها. وهي اآلليات التي ميكن حتديدها في ما يلي:

أوال، ضرورة احملافظة على توازن مالية الدولة، وهذا االختيار، الذي يحيل إلى تلك القاعدة الذهبية املتعلقة بالتحكم في العجز املالي 
في حدود 3 في املائة املطبقة في عدد من البلدان األوروبية، إذا كان قد ظل مطبقا منذ سنوات بدون أن يكون منصوصا عليه في الوثيقة 

الدستورية، فقد ارتقى في دستور 2011 إلى مرتبة القاعدة الدستورية )الفصل 77(. 

ثانيا، التحكم في املقترحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان، حيث يتيح الدستور للحكومة إمكانية رفض كل مقترح أو تعديل 
إذا كان يرمي إما إلى التخفيض من املوارد العمومية، أو إحداث نفقات جديدة أو الزيادة في نفقات موجودة. وهذا »الفيتو«، الذي كان 
ينص الفصل 51 من دستور 1996، ظل قائما في ظل دستور 2011 )الفصل 77(، بالرغم من االنتقادات التي ظل يثيرها في الوسط 
البرملاني، خاصة وأنه كان يستعمل في بعض األحيان بطريقة تعسفية حني كانت احلكومة تدفع به حتى في مواجهة مقترحات وتعديالت من 
شأنها الزيادة في موارد الدولة وليس تخفيضها. وإن كان الدستور اجلديد قد أدخل بعض التعديل على الصيغة التي كان يتضمنها الدستور 

السابق حني جعل الرفض احلكومي مشروطا بتقدمي »بيان األسباب«.
   

ثالثا، أحقية احلكومة، بعد فتح املناقشة في مشروع القانون، في معارضة أي تعديل لم يقدم من قبل اللجنة التي يعنيها األمر. وهذا 
اإلجراء الذي يواجه كل مقترحات ومشاريع النصوص القانونية، مبا فيها مشروع القانون املالي، ظل هو اآلخر ثابتا في مختلف الدساتير 

السابقة )الفصل 57 من دستور 1996(، قبل أن يجري تكريسه من طرف الدستور احلالي )الفصل 83(.
  

رابعا، تقييد صالحية البرملان في مناقشة قانون املالية والتداول فيه بجدولة زمنية محددة تنطلق في العشرين من شهر أكتوبر وتنتهي يوم 
31 دجنبر، إذ أن عدم احترام هذا األجل من طرف املؤسسة التشريعية يجعل احلكومة في حل من هذا الترخيص البرملاني، حيث تشرع في فتح 
االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع امليزانية اجلديدة التي لم يتمكن 
البرملان من التصويت عليها. هذه اإلجراء يتم اللجوء إليه أيضا في احلالة التي يكون فيها البرملان قد صوت على املشروع ولكن تعذر صدور 

األمر بتنفيذه بسبب إحالته على املجلس الدستوري.
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خامسا، إعادة النظر في بعض اختيارات قانون املالية بعد أن يكون البرملان قد صوت عليها ودخلت حيز التنفيذ. ويحدث ذلك سواء من 
خالل تقدمي مشروع قانون مالية تعديلي )املادة الثانية من القانون التنظيمي للمالية(، الذي يعد حقا خاصا باحلكومة وليس ممثلي األمة، 
أو من خالل جلوء احلكومة إلى وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار إذا ما استلزمت ذلك الظروف االقتصادية واملالية )املادة 45 من القانون 
التنظيمي للمالية(، كما حصل في ظل قانون املالية لسنة 2013. وهذا ما يعتبر جتاوزا لواحدة من أهم القواعد التي حتكم قانون املالية 

السنوي أال وهي »قاعدة السنوية«.

II ـ خطوات التحضير لقانون املالية  
قبل أن يصبح جاهزا إلحالته على البرملان، يكون مشروع قانون املالية قد مر بعدة مراحل سابقة، حيث يجري التحضير له على مستوى اجلهاز 

احلكومي عبر مسلسل زمني طويل وصارم يتضمن اخلطوات التالية:
  

أوال، قبل فاحت ماي: 

• تقدمي عرض من طرف وزير االقتصاد واملالية أمام مجلس احلكومة حول ظروف تنفيذ مشروع قانون املالية 
اجلاري، وفي نفس الوقت تقدمي عرض إجمالي حول مشروع قانون املالية للسنة املوالية، واملعالم الرئيسية التي متيزه. 

• دعوة اآلمرين بالصرف لتقدمي مقترحاتهم باملداخيل والنفقات عن السنة املالية املوالية، على ضوء الرسالة التوجيهية التي يعممها رئيس 
احلكومة على مختلف القطاعات احلكومية لتوضيح العناصر التي يتعني أخذها بعني االعتبار في حتديد هذه املقترحات.

   
ثانيا، قبل فاحت يوليوز:

• ورود مقترحات اآلمرين بالصرف املتعلقة باملداخيل والنفقات، وكذا مشاريع األحكام املراد إدراجها في مشروع قانون املالية على السلطة 
احلكومية املكلفة باالقتصاد واملالية.

• مبجرد ورودها على الوزارة املعنية، توجه تلك املقترحات نحو األقسام القطاعية املعنية مبديرية امليزانية، التي تباشر دراستها للتأكد من مدى 
مطابقتها للتوجيهات احلكومية ولرسالة التأطير.

  
• بعد ما يتم جتميع املقتضيات التي يتعني إدراجها في مشروع قانون املالية، وبصفة خاصة تلك التي تتكرر في كل قوانني املالية أو تلك 
التي تقتنع احلكومة بأهميتها، يتم الشروع في إحالتها على األمانة العامة للحكومة، للتدقيق في مدى انسجام مضمونها وسالمة صياغتها 

القانونية.
     

• يؤدي انتهاء األمانة العامة للحكومة من هذه العملية إلى جعل مشروع قانون املالية جاهزا للعرض على مجلس احلكومة، الذي يعطيه 
الدستور حق التداول فيه )الفصل 92(، قبل أن يتم عرضه على مؤسسة دستورية أخرى، هي املجلس الوزاري، الذي ينعقد برئاسة امللك. وإن 

كان دستور 2011 قد اكتفى بإعطائه صالحية التداول فقط في التوجهات العامة لهذا املشروع.   

ثالثا، قبل 20 أكتوبر: 
• إيداع مشروع قانون املالية مبكتب مجلس النواب، على اعتبار أن القانون التنظيمي للمالية )املادة 33( يحدد هذا األجل في 70 يوما قبل 

انتهاء السنة املالية اجلارية. 

III ـ مراحل املناقشة البرملانية لقانون املالية
إذا كان عرض مشروع قانون املالية على أنظار البرملان، وبالذات مجلس النواب، الذي جعله دستور 2011 صاحب الكلمة األولى )اإلحالة( 
واألخيرة )املصادقة( في هذا املجال، يعد خامتة مسلسل طويل ومركب من التحضير اإلداري واحلكومي لهذا املشروع، ففي نفس الوقت يعطي 
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نقطة االنطالق ملسلسل آخر طويل وشاق من النقاش البرملاني. وهو املسلسل الذي ميكن حتديد أهم محطاته فيما يلي:

أوال، تقدمي مشروع قانون املالية أمام مجلس النواب املنعقد في جلسته العامة، حيث يلقي وزير االقتصاد واملالية عرضا باملناسبة يستعرض 
فيه أهم التوجهات التي حكمت وضع قانون املالية، واألهداف التي يروم حتقيقها، وكذا  التدابير املقترحة لتجسديها. وهذا التقدمي يشكل 
استثناء مقارنة مبشاريع النصوص التشريعية األخرى، التي يتم االكتفاء بوضعها في مكتب أحد مجلسي البرملان، قبل أن تعرض مباشرة 

على اللجنة التي يعنيها األمر. 

ثانيا، تقدمي املشروع من طرف وزير االقتصاد واملالية أمام جلنة املالية والتنمية االقتصادية، التي تشرع مباشرة في مناقشة اجلزء األول 
منه املتعلق باملوارد العمومية، قبل أن تتولى التصويت عليه، وعلى التعديالت التي تكون قد قدمت في هذا املجال، سواء من لدن املعارضة 

أو األغلبية.
   

ثالثا، بتزامن مع شروع جلنة املالية والتنمية االقتصادية في مناقشة مقتضيات اجلزء األول من مشروع قانون املالية، تبدأ باقي اللجان التي 
يتكون منها مجلس النواب في مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية أو القطاعية...

رابعا، مع تصويت جلنة املالية والتنمية االقتصادية على مشروع القانون، وفي نفس الوقت انتهاء اللجان األخرى من مناقشته، تعقد جلسة 
عامة ملجلس النواب، يتم خاللها تقدمي تقرير جلنة املالية والتنمية االقتصادية، قبل فسح املجال ملناقشة الفرق واملجموعات النيابية ملشروع 

القانون.

خامسا، بعد جواب وزير املالية على تدخالت الفرق البرملانية، يتم الشروع في التصويت على مواد اجلزء األول، وعلى التعديالت املقدمة 
حولها. وهو التصويت الذي يعطي الضوء األخضر للجان الدائمة لاللتئام من جديد قصد التصويت على امليزانيات الفرعية كل في دائرة 

اختصاصاتها.

سادسا، يؤدي التصويت على امليزانيات الفرعية إلى انعقاد جلسة عامة أخرى ملجلس النواب، تخصص إلجراء مناقشة عامة حول مشاريع 
امليزانيات الفرعية، على أن يتم التصويت عليها في نهاية هذه املناقشة، حسب ما ورد في جدول القانون املالي.  

سابعا، مباشرة بعد التصويت على امليزانيات الفرعية، يتم عرض مشروع قانون املالية ككل للتصويت. وهو التصويت الذي تعقبه تدخالت 
الفرق البرملانية لتفسير دوافع تصويتها لصالح أو ضد مشروع قانون املالية. ليصبح املشروع جاهزا لدخول محطة جديدة في مسار املناقشة 

البرملانية، من خالل مجلس املستشارين. 

ثامنا، في مجلس املستشارين مير مشروع قانون املالية بجميع املراحل التي مر منها في مجلس النواب، قبل أن يؤدي التصويت عليه داخل 
املجلس األول )مجلس املستشارين( إلى إحالته من جديد على املجلس الثاني )مجلس النواب(، الذي يكون له الفصل فيه. 

تاسعا، يعد التصويت على مشروع قانون املالية في البرملان اخلطوة األخيرة التي تؤدي إلى إصدار األمر بتنفيذه من خال نشره في اجلريدة 
الرسمية، اللهم إال إذا قررت جهة من اجلهات التي يعطيها الدستور حق إحالة مشاريع ومقترحات النصوص القانونية، وضمنها مشروع قانون 

املالية، على املجلس الدستوري لكي يتأكد من مدى مطابقتها أو مخالفتها ملقتضيات الدستور. 

احملور الثاني: مشروع قانون املالية، السياق العام واالختيارات
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I ـ السياق السياسي العام

بالنظر لألهمية التي ميثلها مشروع قانون املالية ككل، وامليزانية العامة للدولة خاصة، في رسم االختيارات املالية واالقتصادية واالجتماعية 
للدولة، فعادة ما يكون هذا املشروع محكوما بالسياق السياسي العام الذي يوضع في ظله. ولذلك، فإن أية قراءة لهذا املشروع ينبغي أن 
تستحضر بالضرورة عناصر هذا السياق، واخلصائص العامة التي ميزته. وعلى هذا املستوى، ميكن القول إن التحضير ملشروع قانون املالية 
لسنة 2014، الذي يشكل ثاني مشروع قانون املالية تعده احلكومة التي يرأسها األمني العام حلزب العدالة والتنمية، وإن كان يندرج، بصفة 
عامة، ضمن نفس املناخ السياسي الذي حتكم في إعداد مشروع قانون املالية السابق، فإنه، مع ذلك، يظل موسوما بسياق سياسي خاص، 

ميكن حتديد أهم مميزاته في ما يلي:         

أوالـ تشكيل حكومة جديدة، بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد عن خمسة أشهر، بكل ما كان لذلك من تداعيات على أكثر من مستوى: 
1 - من حيث التغيير الذي حصل في األغلبية املنبثقة عنها بعد انسحاب حزب االستقالل، ودخول التجمع الوطني لألحرار، الذي كان قد قاد 
خالل االنتخابات التشريعية األخيرة »مشروعا سياسيا« )التحالف من أجل الدميقراطية( منافسا حلزب العدالة والتنمية، كما رفض املشاركة 
في الصيغة األولى للحكومة التي سيتولى تشكيلها أمينه العام، وانحاز بالتالي، إلى دائرة األحزاب التي صوتت ضد برنامجها. خصوصا 
عندما يكون هذا الوافد اجلديد قد متكن من انتزاع ثمانية حقائب وزارية، تسمح له بالتحكم في قطبني حكوميني على درجة كبيرة من األهمية 
)القطب املتعلق باخلارجية، والقطب املتعلق مبا ميكن تسميته باالقتصاد االجتماعي..(. بل وميكن ملكانته في صفوف األغلبية أن تتعزز إذا 

ما تأكد ما يقال عن احتمال ترأسه ملجلس النواب خالل انتخابات جتديد هياكل املجلس املقرر في دورة أبريل القادم.
  

2 - من حيث طبيعة تركيبتها، التي عرفت انتقال عدد أعضائها من 31 إلى 39 وزيرا، كما عرفت تزايدا في عدد الوزراء غير املنتمني 
لألحزاب السياسية، واتساع دائرة القطاعات ذات األهمية اخلاصة التي يشرفون عليها )الداخلية، األوقاف والشؤون اإلسالمية، التعليم، 

األمانة العامة للحكومة، إدارة الدفاع الوطني..(. 

3  - من حيث النقاش الذي طرحه التنصيب القانوني لها بني فريقني. األول، كان يرى عدم حاجة هذه احلكومة إلى تنصيب برملاني جديد، 
مستندا في ذلك على حيثية أساسية وهي عدم تقدمي رئيس احلكومة الستقالته. أما الثاني فكان يدفع في اجتاه تعيني احلكومة وفقا ملا حتدده 
مقتضيات الفصل 88 من الدستور، الذي يربط بني التنصيب القانوني للحكومة وبني تصويت مجلس النواب على برنامجها. منطلقا في 
ذلك من اعتبار أساسي وهو أننا أمام هذا التعديل كنا إزاء حكومة جديدة، كما يظهر ذلك في الكيفية التي مت بها تعيينها من طرف امللك 
)استقبال جميع الوزراء(. وصدور ظهائر التعيني اخلاصة بجميع وزرائها، مبا فيها أولئك الذين لم يشملهم التعديل. و إشارة بالغ الديوان 
امللكي الصادر في أعقاب تعيينها إلى  ترأس امللك »ملراسيم تعيني أعضاء احلكومة اجلديدة« )أنظر بالغ 10 أكتوبر 2013 املنشور باملوقع 

اإللكتروني لوكالة املغرب العربي لألبناء في نفس التاريخ(.  فضال عن  التعديل الذي حصل في تركيبة أغلبيتها.
  

-    تأكيد أطرافها، وفي مقدمتهم رئيس احلكومة، على النية التي تراودهم في إدخال التعديالت على البرنامج احلكومي، حتى يستجيب، 
على ما يبدو، لبعض الشروط التي كان يطرحها التجمع الوطني لألحرار لتعزيز صفوف األغلبية. وأيضا، حتى يتكيف مع بعض املعطيات 

التي فرضتها التحوالت اخلارجية والداخلية، وكان لها تأثير على توقعات البرنامج احلكومي وخياراته.
   

4 - من حيث التغيير الذي حصل على مستوى وزارة االقتصاد واملالية، باعتبارها الوزارة املعنية بالتحضير ملشروع قانون املالية. ذلك أن 
حصول هذا التغيير قبل أيام فقط على األجل الدستوري لتقدمي املشروع املذكور أمام البرملان )20 أكتوبر(، جعل دور الوزير اجلديد على 
هذا املستوى ينحصر في تقدمي مشروع قانون مالي معد سلفا. وفرض عليه، وعلى حزبه )التجمع الوطني لألحرار(، أن يدافع عن اختيارات 

وتوجهات يفترض أنه كان يعارضاها ألنها وضعت من طرف أغلبية حكومية لم يكن بعد قد أصبح مكونا من مكوناتها.     

ثانيا ـ  تزايد حدة النقاش بني األغلبية احلكومية، وخاصة احلزب الذي يتولى أمينه العام رئاستها، وبني املعارضة، التي سعت إلى استثمار 
واقع األزمة التي خلفها انهيار األغلبية السابقة بعد قرار حزب االستقالل سحب وزرائه منها. وقد جتلى هذا األمر واضحا من خالل إقدام 
بعض أحزاب املعارضة على تنظيم عدد من املبادرات املنددة باختيارات احلكومة وتوجهاتها )املسيرة االحتجاجية حلزب االستقالل، التجمع 
اجلماهيري حلزب االحتاد االشتراكي..(. ثم من خالل مقاطعتها حلضور جلسات الشهرية ملجلس النواب بسبب اخلالف الذي كان قائما بينها 
وبني احلكومة حول تدبيرها الزمني، أو من خالل انسحابها من أول جلسة للمجلس النواب في سنته التشريعية اجلديدة كتعبير منها عن 

اعتراضها على عدم التنصيب البرملاني للحكومة.
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وهي اخلطوات التي كان من نتائجها التقارب الذي أصبح قائما بني مكونني رئيسيني من مكونات املعارضة )حزب االستقالل وحزب االحتاد 
االشتراكي(، والذي كان واضحا من السياق الذي جاء فيه ومن طبيعة اخلطاب الذي صاحبه، سعي أصحابه لتشديد اخلناق على احلكومة، 

وعلى وجه التحديد حزب العدالة والتنمية الذي يتولى قيادتها.
                 

ثالثا، تراجع حدة الضغط الذي مارسته على النظام السياسي أحداث الربيع العربي وتداعياته املغربية )حركة 20 فبراير(. فإذا كانت 
هذه األحداث قد تركت بصمات واضحة على عدد من االختيارات السياسية واملالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة خالل السنوات الثالثة 
األخيرة، فيبدو أن هذه األخيرة قد أضحت تشعر بأنها متحررة من هذه االكراهات، بعد أن تراجعت دينامية االحتجاجات، وبعد املآل الذي آل 
إليه ما كان يعرف ب»الربيع العربي«، الذي شكل املورد الرئيسي حلركية االحتجاج في بالدنا. فهذا التراجع، هو الذي يفسر، إلى حد بعيد، 
الكيفية التي خرجت بها احلكومة اجلديدة إلى حيز الوجود، وطبيعة التنازالت التي أضحى احلزب الذي يقود احلكومة مضطرا إلى تقدميها، 

كما يفسر عودة بعض املمارسات السياسية السابقة على 20 فبراير ودستور 2011. 

رابعا، االلتباس الذي أضحى يثيره تطبيق مقتضيات دستور 2011 على أرض الواقع. إذ بعد أن كان هذا املوضوع يشكل رهان القوى 
السياسية في جتاوز ثغرات وبياضات الوثيقة الدستورية، أضحت الشكوك تطرح حول مدى جناعة هذا االختيار، وعاد النقاش من جديد حول 
أهمية جودة النص الدستوري، واتسعت، بالتالي، دائرة التسليم ب»احلدود املوضوعية« التي تتضمنها الوثيقة الدستورية. وقد ارتبط هذا 

األمر بثالثة ممارسات أساسية، تتعلق مبا يلي:  

1-  طبيعة التفعيل التشريعي للوثيقة الدستورية، وكيف عملت القوانني التنظيمية والعادية، التي يحيل عليها الدستور، من جهة، إلى 
توسيع دائرة صالحيات امللك في مجال التعيني )القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني في املؤسسات واملقاوالت ذات الطابع االستراتيجي(. 
ومن جهة ثانية، إلى احلد من مبادرة البرملان في املجال التشريعي من خالل تأويل في بعض مقتضيات الوثيقة الدستورية في االجتاه الذي 
يحرم املؤسسة التشريعية من املبادرة في مجال القوانني التنظيمية، حتى مع وجود نص دستوري صريح )الفصل 78( يعطي »لرئيس احلكومة 
وألعضاء البرملان، على حد سواء، حق التقدم باقتراح القوانني« )النقاش الذي أثاره تدخل احلكومة لتقدمي مشروع قانون تنظيمي يتعلق 
بلجان تقصي احلقائق في وقت كان فيه مجلس النواب قد قطع أشواطا مهمة في اعتماد مقترح قانون تنظيمي في نفس املجال(. ومن جهة 
ثالثة، تضييق دائرة االستفادة من بعض احلقوق التي يضمنها الدستور، وخاصة اجلانب املتصل منها باحلق في الوصول إلى املعلومات )مشروع 

القانون املتعلق بالوصول إلى املعلومات(.  

2 - نزوع »القضاء الدستوري« نحو بلورة اجتهادات تروم إما إلى إعطاء نفسه صالحيات جديدة غير منصوص عليها ال في الدستور وال 
في القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، كما حصل عندما جلأ إلى متديد مدة ثلث أعضاء مجلس املستشارين الذين انتهت مدة واليتهم 
حتى من دون أن تطلب منه أية جهة ذلك )قرر املجلس الدستوري قرار رقم 911 ـ 12 صادر  بتاريخ 25 دجنبر 2012، منشور باملوقع 
اإللكتروني(. أو إلى إعطاء »تأويل رئاسي« لبعض مقتضيات الدستور، خاصة من خالل تأمني انفالت ما يعرف مبؤسسات احلكامة من 
رقابة البرملان، مبررا ذلك ب»استقالليتها« و»عدم خضوعها للسلطة الرئاسية لوزير معني، وال لوصايته« )قرار املجلس الدستوري  رقم 12 

ـ 829 الصادر عن املجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير 2012، واملنشور باملوقع اإللكتروني للمجلس(.
    

3 -  استمرار بعض املمارسات السياسية السابقة على الدستور اجلديد )جلسات العمل، الطريقة التي جرى بها تعيني بعض سامي املسؤولني، 
الكيفية التي مت بها تنصيب حكومة عبد اإلله بنكيران في صيغتها الثانية...(. 

           
خامسا، ردود الفعل التي خلفتها بعض االختيارات االقتصادية واالجتماعية حلكومة السيد عبد اإلله بنكيران، وخاصة تلك املتعلقة بوقف 
تنفيذ 15 مليار درهما من نفقات االستثمار التي كانت مبرمجة في قانون املالية لسنة 2013، والزيادة في ثمن احملروقات من خالل تطبيق 

ما يعرف ب»نظام املقايسة«، الذي يربط أسعار هذه املادة بتقلبات السوق الدولية.
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فبالنسبة لإلجراء األول، الذي كانت احلكومة قد اتخذته باالستناد على مقتضيات املادة 45 من القانون التنظيمي للمالية التي جتيز لها أثناء 
السنة املالية إمكانية »وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار، إذا استلزمت ذلك الظروف االقتصادية واملالية« بعد إخبار اللجان املختصة في 
البرملان، فيبدو أن تأكيد احلكومة على »ضرورته لضبط توازن املالية العمومية التي عرفت وضعيتها بعض التدهور بعد ما عرفه الربع األول 
من سنة 2013 متزايد لوثيرة النفقات وتراجع حلجم املوارد، والضريبية منها على وجه اخلصوص«1، لم يكن مقنعا ليس فقط للمعارضة، 
وإمنا أيضا للفاعلني االقتصاديني، وفي مقدمتهم »احتاد املقاوالت باملغرب«، الذي لم يتردد في التعبير عن مخاوفه من االنعكاسات السلبية 
لهذا القرار على املقاوالت الصغرى واملتوسطة من حيث التشغيل وشراء التجهيزات2، قبل أن يدعوا احلكومة إلى »اتخاذ مقاربة دقيقة في 

اختيار املشاريع التي سيشملها القرار«3.
             

أما فيما يخص اإلجراء الثاني، املتعلق بالتحرير اجلزئي ألسعار املواد البترولية، ففي الوقت الذي بررته احلكومة ب«ضرورته للحفاظ على 
عجز امليزانية في مستوى مقبول«، رأت فيه املعارضة، »هدية مسمومة«، كما قال عنه حزب االستقالل4، و«خطوة ارجتالية لم تتم دراستها 

بشمولية«، حسب حزب األصالة واملعاصرة5، ويندرج في إطار سياسة »التفقير االجتماعي«، كما وصفه حزب االحتاد االشتراكي6.
        

بل إن موقف االعتراض هذا لم يقتصر على املعارضة البرملانية، بل امتد ليشمل بعض أحزاب األغلبية احلكومية نفسها )التقدم واالشتراكية، 
واحلركة الشعبية..(، التي ذهبت إلى حد القول إن »القرارات الالشعبية التي متس أساسا بالفئات االجتماعية املستضعفة، والتي يتم اتخاذها 

مبعزل عن املقاربة الشمولية لإلصالح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على احلكومة«7.
   

سادسا، التردد الذي يطبع سلوك احلكومة في التعامل مع أوراش اإلصالح الكبرى، واملقصود هنا بالضبط إصالح نظام التقاعد واإلصالح 
الضريبي وصندوق املقاصة. فرغم أن إدراجها ضمن القضايا ذات األولوية في البرنامج احلكومي كان يعكس وعي احلكومة التام مبا تشكله 
من عبء متزايد على كاهل مالية الدولة، وكذا بحجم االختالالت التي عرفها تدبيرها، سيما وقد »حتول صندوق املقاصة مثال من صندوق 

لدعم الفقراء إلى صندوق لدعم األغنياء«، فقد ظلت اخلطوات املتخذة على هذا املستوى، جد محدودة، وتراوح مكانها8.

 وهذا األمر إذا كان يرتبط بطبيعة التركيبة احلكومية ووجود أحزاب داخل أغلبيتها ال تشاطر حزب العدالة والتنمية مقاربته لهذا املوضوع، 
أو لنقل أنها ترفض ما تسميه انفراد احلزب بالتدبير السياسي لهذا املوضوع9، 

وتقدر أن طريقة توزيع الدعم املادي املباشر على بعض الفئات االجتماعية الهشة املقترح كبديل عن دعم املواد األساسية من خالل صندوق 
املقاصة ميكن أن تشكل حملة انتخابية سابقة ألوانها تعود بالنفع على احلزب احلاكم، 

فإنه يرتبط أيضا بالتحفظات التي أبدتها بعض األوساط السياسية واالقتصادية حيال الكلفة السياسية واالجتماعية التي ميكن أن تكون 
لبعض التدابير التي قد تتخذ على هذا املستوى، وخاصة في حالة اإللغاء الكلي لصندوق املقاصة.

             
سابعا، استمرار املخاطر املرتبطة بتداعيات األزمة املالية العاملية التي أرخت بظاللها، وال تزال، على عدد من دول العالم، وضمنها بعض 
الدول التي ترتبط بشراكات اقتصادية مهمة مع املغرب، وتأوي نسبة هامة من املهاجرين املغاربة، كإسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، 
وفرنسا.. مبا كان لذلك من تأثير مباشر على االقتصاد الوطني، وعلى املالية العمومية. وإن كان املوسم الفالحي اجليد، الذي عرفه املغرب 
خالل السنة املاضية، ودعم دول مجلس التعاون اخلليجي، الذي يرتبط معه املغرب بشراكة استراتيجة، قد حد نسبيا من اآلثار املباشرة لهذه 

األزمة.

1.تصريح السيد رئيس احلكومة في اجللسة الشهرية ملجلس النواب املنعقدة بتاريخ ؟؟؟؟ماي 2013.
2ـ بالغ صادر بتاريخ 17 أبريل 2013 عن احتاد املقاوالت في أعقاب لقاء جمعه بوزير االقتصاد واملالية السيد نزار البركة حول نفس املوضوع.

3ـ نفس بالغ احتاد املقاوالت املشار إليه آنفا.
4ـ ؟؟؟؟؟؟ظ

5ـ بالغ صادر عن احلزب بتاريخ ؟؟؟؟؟
6ـ ندوة صحافية للكاتب األول لالحتاد االشتراكي بتاريخ 4 أكتوبر 2013.

7ـ بالغ صادر عن الديوان السياسي حلزب التقدم واالشتراكية بتاريخ 21 شتنبر 2013.
8ـ كانت احلكومة قد اتخذت بعض املبادرات اخلاصة بصندوق املقاصة تتمثل في »إحداث خلية وزارية ملتابعة املوضوع«، و»جلنة موضوعاتية خاصة باملواد املدعمة«، و»جلنة لتقييم آثار حترير 

األسعار«، و«جلنة تشتغل مع البنك الدولي على الشق املتعلق باالستهداف«، حسب ما يخبرنا بذلك املوقع اإللكتروني للوزارة األولى.
9ـ لم تتردد بعض األطراف السياسية في اعتبار طريقة الدعم املباشر التي اقترحتها احلكومة كبديل عن دعم املواد األساسية من خالل صندوق املقاصة بأنه ميكن أن تشكل حملة انتخابية سابقة 

ألوانها بالنسبة للحزب احلاكم.
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أخذا بعني االعتبار هذه املعطيات التي متيز املناخ السياسي العام الذي يؤطر مشروع قانون املالية لسنة 2014، يبقى أن نتساءل اآلن عن 
مدى انعكاساتها على مضامني هذا املشروع. وهذا ما ينقلنا إلى احلديث عن أهم االختيارات والتوجهات التي حملها املشروع املذكور، كما 
تصورتها احلكومة، باعتبارها اجلهة املسؤولة عن وضع هذا املشروع  وعن اإلشراف على تطبيقه، قبل أن نتوقف بعد ذلك عند كيف نظرت 

املعارضة واألغلبية، على حد سواء، لهذه التوجهات من خالل النقاش الذي خضع له املشروع املذكور لدى عرضه على أنظار البرملان.
       

II ـ التوجهات واالختيارات  
يبدو من خالل الورقة التأطيرية التي أعدتها احلكومة، وكذا من خالل خطاب السيد وزير املالية أمام البرملان، أن مشروع القانون املالي لهذه 

السنة محكوم بأربعة توجهات أساسية، هي التي جرى حتديدها فيما يلي:
   

أوال، مواصلة البناء املؤسساتي وتسريع وثيرة اإلصالحات الهيكلية، من خالل »تفعيل املخطط التشريعي للحكومة، وتوطيد الدميقراطية 
لقانون  التنظيمي  القانون  و»وإصالح  اإلنسان«،  حقوق  وتعزيز  القضاء  و«إصالح  اإلداري«،  والالمتركز  املتقدمة  و«الهوية  التشاركية«، 
األمنية«،  احلكامة  و»تقوية  العقارية«،  السياسة  و»إصالح  العامة«،  احملفظة  حكامة  و»حتسني  العمومية«،  اإلدارة  و»حتديث  املالية«، 

و»اإلشعاع الدبلوماسي وتعزيز العمل اخلارجي«، و»إصالح أنظمة التقاعد، والنظام الضريبي ونظام املقاصة«..

ثانيا، حتفيز النمو االقتصادي املستدام، ودعم االستثمار واملقاولة وحتسني آليان إنعاش الشغل، وذلك عبر »مواصلة جهود االستثمار 
العمومي، من خالل سياسة املشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير النقل«، و»مواصلة تفعليل االستراتيجيات القطاعية« )امليثاق الوطني 
لإلقالع الصناعي، االستراتيجية الطاقية، مخطط املغرب األخضر، استراتيجية هاليوتيس، االستراجتية املعدنية، رؤية 2020 للسياحة، 
مخطط رواج، استراتيجية املغرب الرقمي(، وإنعاش االستثمار اخلاص وتقوية التنافسية«، و»إنعاش التشغيل«، وجعل »االقتصاد الوطني 

في خدمة التنمية املستدامة«..

ثالثا، تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي واملجالي، من خالل »تعليم ذو جودة للجميع«، »عرض صحي 
جيد ومتاح للجميع«، »عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة«، وجعل »التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن املجالي واالجتماعي«، 

»التنمية االجتماعية الشاملة«، و«تأطير احلقل الديني«..
رابعا، ضمان استقرار املوجودات اخلارجية والتحكم في عجز امليزانية، عن طريق »التحكم في النفقات«، و«حتسني املداخيل«، و»الرفع 

من حجم الصادرات«، و»التحكم في تدفق الواردات«، و«إنعاش االستثمارات اخلارجية املباشرة« و«تعبئة احتياطي العملة«... 

وواضح من هذه التوجهات، أن مشروع قانون املالية يظل، على العموم، مسكونا بهاجس »احملافظة على التوازنات املالية«. وهذا األمر يظهر 
أكثر من خالل طبيعة التدابير التي يقترحها املشروع لتجسيد تلك االختيارات، والتي ميكن حتديدها في ثالثة تدابير رئيسية:  

أوال، تدابير تروم التحكم في نفقات التسيير، سيما الثقل الذي متثله كتلة األجور بالنسبة ملالية الدولة )حصر عدد املناصب املالية احملدثة 
في 17975(، ومصاريف صندوق املقاصة، التي يتطلع املشروع إلى حصرها في 35 مليار درهما في سنة 2014 بعد أن كانت قد وصلت 

إلى 43 مليار درهم في 2013، وعقلنة االستثمار..

ثانيا، تدابير تهم توسيع الوعاء الضريبي، من خالل إدماج ما ميكن تسميته ب»القطاع غير املهيكل« في دائرة املجاالت املشمولة بنظام 
الضريبة، والتضريب التدريجي للمشاريع الفالحية الكبرى، وفقا ملا سبق أن أكد عليه اخلطاب امللكي مبناسبة عيد العرش لهذه السنة، والعمل 
على احلذف التدريجي لإلعفاءات التي لم تعد مبررة، حيث يقترح املشروع اإلقرار التدريجي لسعرين 10 و20 في املائة على هذا النوع من 

املنتجات أو اخلدمات.
ثالثا، تدابير تتطلع إلى التحكم في عجز امليزان التجاري، عبر دعم الصادرات )تسريع وثيرة إجناز برامج استراتيجية مغرب تصدير +(، 
وضبط الواردات )إعطاء األولوية لتفعيل اإلطار القانوني والتنظيمي حلماية املستهلك، مواصلة محاربة إغراق األسواق املغربية والتهريب، 
والتقليص من قيمة الفواتير عند االستيراد..(، وتعبئة موارد العملة الصعبة )احلفاظ على استحقاق املغرب للخط االئتماني املمنوح من طرف 
البنك الدولي، تفعيل االستراتيجة السياحية من أجل حتقيق أهداف رؤية 2020، دعم ومواكبة املغاربة املقيمني باخلارج..(. هذه، إذن، أهم 
التوجهات واالختيارات التي حتكمت في وضع مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، كما قدمتهااحلكومة، فما هو صداها على مستوى املؤسسة 
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البرملانية؟ اإلجابة على هذا السؤال تنقلنا إلى احملور الثالث من هذا التقرير. 

احملور الثالث: مشروع قانون املالية، في محك املناقشة البرملانية
   

بعد أن استعرضنا اإلطار الدستوري والقانوني املنظم لقانون املالية، واستعرضنا في نفس الوقت أهم االختيارات والتوجهات التي حملها هذا 
املشروع، يبقى أن نتوقف اآلن عند كيفية تفاعل البرملان مع هذا املشروع. فهذه املؤسسة تعد املعبر الضروري ملشروع قانون املالية أن مير منه، 
تصويتها ومصادقتها هو الذي يعطي شهادة امليالد القانوني لقانون املالية ويجعله قابال للتطبيق والتنفيذ. ولذلك كثيرا ما يكون مرور مشروع 
قانون املالية بها مثيرا للتساؤل حول مدى قدرتها على الـتأثير في اختياراته وتوجهاته. خاصة في بعض التجارب السياسية، ومن بينها 
 املغرب، التي يظل فيها عمل البرملان ككل، واجلانب املتعلق منه بالتشريع املالي على وجه اخلصوص، محكوما بثقل آليات »العقنلة البرملانية«.    
وهذا األمر هو الذي سنتناوله من خالل التمييز بني الكيفية التي تعاملت بها كل من املعارضة واألغلبية البرملانية مع مشروع القانون املذكور. 
وهو متييز ينطلق من افتراض أساسي وهو أن املعارضة عادة ما تكون مواقفها نقدية، إن لم نقل مناهضة، الختيارات احلكومة، وضمنها 
االختيارات املالية واالقتصادية، في وقت تكون فيه األغلبية مسايرة لها، بل وصمام األمان الجتيازها عقبة االمتحان البرملاني. وإن كان 

هذا االفتراض  ليس دائما صحيحا.
    

I ـ أداء فرق املعارضة البرملانية
     

على الرغم من أن املعارضة تدرك مسبقا أن قلة عدد نوابها، مقارنة باألغلبية، قد يجعل كل محاوالتها للتأثير في مشروع قانون املالية 
دون جدوى، فإنها عادة ما تراهن على وزنها السياسي، الذي يعطيه لها الدستور، عندما يضمن لها »املشاركة الفعلية في مسطرة التشريع 
الفاعلني السياسيني لعملها وملكانتها، من أجل جعل مناقشة  العمل احلكومي«، وكذا طبيعة متثل املجتمع ومختلف  )...( وفي مراقبة 
مشروع القانون املالي حلظة أساسية لفتح نقاش عمومي حول توجهات واختيارات احلكومة في املجال االقتصادي واملالي، وإبراز هفواتها 
وثغراتها، بل وتقدمي االقتراحات، التي ترى أن من الضروري إدخالها على املشروع حتى يتماشى وحجم االنتظارات املطروحة عليه. ولذلك، 
فمن الطبيعي، بل ومن املطلوب، أن تكون املعارضة في مناقشتها ملشروع القانون املالي محكومة برؤية نقدية لهذا املشروع، وأن يغلب على 

مالحظاتها واقتراحاتها هاجس التقومي أكثر من التثمني.    

انطالقا من هذه »الثوابت«، التي حتكم عادة عمل املعارضة البرملانية، خاصة فيما يتعلق بقانون املالية، ميكن القول إن تتبع الكيفية التي 
تعاطت بها املعارضة املغربية مع مشروع قانون املالية لسنة 2014، ميزها على العموم:

أوال، التركيز على طرح قضايا وأحداث سياسية كانت قيد التداول في ساحة النقاش العمومي، حتى ولو أنها ال تهم بشكل مباشر مشروع 
قانون املالية واختياراته وتوجهاته. وهكذا، فقد حضر في هذه املناقشة موضوع التنصيب احلكومي، الذي كان قد أثير مباشرة بعض اإلعالن 
عن تشكيل »حكومة بنكيران« في صيغتها الثانية، حيث توقفت املعارضة عند املدة التي استغرقتها املفاوضات حول تشكيل احلكومة، 
معتبرة إياها »هدرا للزمن السياسي«، وانتقدت بشدة طبيعة التركيبة احلكومة، وخاصة ارتفاع عدد وزرائها ككل، وعدد غير احلزبني منهم، 

بل وذهبت إلى حد الطعن في مدى دستورية احلكومة التي تقدمت مبشروع قانون املالية، بالنظر 
لعدم  حصولها على  »التنصيب البرملاني«، مشيرة إلى أن »جناح التجربة احلكومية يبقى رهينا باعتماد مقاربة جديدة للعمل احلكومي عبر 

إعادة هيكلة األغلبية، وخلق منهجية جديدة لالشتغال، وترتيب األوليات على مستوى البرنامج احلكومي«.
   

كما حضرت قضية الوحدة الترابية، التي كان اخلطاب امللكي الفتتاح السنة التشريعية احلالية، وكذا اخلطاب امللكي بتاريخ 6 نونبر 2011، 
قد توقف عند »صعوبة الوضع« الذي متر به، و»التطورات احلاسمة«، التي قد يضعها أمامها اخلصوم. فبقدر ما حاولت املعارضة التعبير 
عن وعيها ب»دقة الظرفية التي متر منها هذه القضية«، و»بتمادي اخلصوم في استهداف الوحدة الترابية والوطنية«، وفي نفس اآلن اإلشادة 

ب»اجلهود الدبلوماسية« وغيرها التي يقوم بها امللك في هذا املجال، بقدر ما غابت على احلكومة ضعف حتركها على هذا املستوى.
  

موضوع حقوق اإلنسان استأثر هو اآلخر باهتمام املعارضة البرملانية، التي لم مينعها تسجيلها للتراكمات اإليجابية املسجلة في هذا املجال، 
وآخرها السياسة اجلديدة املتبناة في التعاطي مع ملف املهاجرين األجانب باملغرب، من أن تتوقف عند استمرار بعض التجاوزات التي متس 

حرية الرأي والتعبير. 
وإن )كان هذه املالحظة هي نفسها التي سجلها الفريق النيابي »للحزب احلاكم«، على لسان رئيسه، الذي ذهب إلى حد إثارة موضوع ما 

يعرف مبعتقلي »السلفية اجلهادية«(.
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ثانيا، محاولة إظهار احلكومة مبظهر العاجز عن االستفادة من اإلمكانيات الدستورية التي أتاحها لها دستور 2011. ففي تقدير املعارضة، 
فإن مقتضيات هذا الدستور إذا كانت »توفر لهذه احلكومة ما لم يتوفر لغيرها من صالحيات ومؤسسات وسلط«، فإنها، أي احلكومة، لم 
تدفع في اجتاه حسن استغاللها وتوظيفها، الشيء الذي، تقول املعارضة«، »يكلف املغرب واملغاربة الكثير، ويؤدي إلى كبح جيل اإلصالحات 
اجلديدة التي تضمنها وتوخاها دستور 2011«. واألكثر من ذلك، هو أن احلكومة، يشير أحد املتكلمني باسم فريق معارض، سعت إلى 
»مصادرة حق البرملان في التشريع، من خالل استعمال مقتضى دستوري لم يسبق ألية حكومة في تاريخ املغرب أن استعملته، مع العلم أن 

األمر يتعلق بحق دستوري ووظيفة سياسية ثابتة ومعروفة في جميع البرملانات الدميقراطية، أو حتى ما قبل دميقراطية«.
  

ثالثا، تسجيل عدم احترام احلكومة اللتزاماتها الدستورية. وفي هذا اإلطار تساءلت املعارضة عن مصير »املخطط التشريعي«، الذي سبق 
أن وضعته احلكومة، وكيف عجزت احلكومة عن التقيد باألجندة الزمنية التي يتضمنها هذا املشروع على مستوى إخراج القوانني التنظيمية 
والعادية التي يحيل عليها دستور 2011، علما أن هذا األخير يضع سقفا زمنيا )نهاية الوالية التشريعية احلالية( لصدور القوانني التنظيمية 
التسع عشر التي ينص عليها. كما تساءلت عن سر إحجام رئيس احلكومة عن تقدمي احلصيلة املرحلية لعمل حكومته، حتى ولو أن الدستور 
)الفصل 101( عندما ينص على عرض رئيس احلكومة لهذه احلصيلة، إما مببادرة منه أو بطلب من البرملان )ثلث أعضاء مجلس النواب 

وأغلبية أعضاء مجلس املستشارين(، ال يحدد أجال لهذا العرض.
              

رابعا، الطعن في شرعية مشروع قانون املالية، والتأكيد على تعارضه مع دستور 2011، بالنظر إلى أن هذا املشروع أطره قانون تنظيمي 
للمالية لم يتم حتيينه على ضوء املقتضيات اجلديدة التي حملها الدستور احلالي في مجال التشريع املالي. وإن كانت احلكومة قد سعت إلى 
جتريب مشروع قانون تنظيمي جديد بشكل تدريجي في أربع قطاعات أساسية، هي املالية والفالحة، واملياه والغابات والتربية الوطنية، على 
أن يتم تعميم هذه املقتضيات اجلديدة على قانون امليزانية ككل في متم سنة 2015. مع التأكيد أيضا أن هذا املشروع جرى إعداده بكيفية 
»لم حتترم النقاش مع مكونات البرملان والفرقاء االجتماعيني«، على نحو ما طرح ذلك الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية مبجلس النواب.

  
االقتصادية  التحديات  مواجهة  في  وتدابيره  اختياراته  جناعة  مدى  في  والتشكيك  املالية،  قانون  مشروع  شأن  من  التقليل  خامسا، 
واالجتماعية التي يواجهها املغرب. ففي تقديرها، فإن األمر يتعلق مبشروع »بدون هوية سياسية«، وال »يخضع ألي مرجعية مذهبية اقتصادية 
لالقتصاد،  قوية  دفعة  تعطي  للتنمية  خطة  أي  كبرى«أو  عقالنية  »توجيهات  أو  مبتكرة«،  فكرة  و»يفتقر ألي  اجتماعية«،  أو  ليبرالية 
وتوفر إمكانيات جديدة خللق الثروة«. إننا، تقول املعارضة، أمام مشروع قانون مالي »يناقض منطق النجاعة، والترشيد واقتصاد الزمن 
السياسي«، و«يهدد السلم االجتماعي«، و»يخلوا من أي إجراء لفائدة الطبقة املتوسطة، التي تعد صمام األمن داخل املجتمع«، كما »يبالغ 
في »اخلضوع إلمالءات املؤسسات املالية الدولية، وفي تطبيقها بأريحية كبيرة«، بكل ما قد يؤدي إليه ذلك من »مخاطر فقدان البالد لقرارها 

السيادي إزاء املؤسسات املانحة واللجوء من جديد إلى حلول الستدانة«.
  

باختصار، فإن األمر يتعلق، بحسب املعارضة، مبشروع قانون مالي »فارغ احملتوى وال يحمل أي جديد«، ويعتبر، بالتالي، »دليال قاطعا 
على غياب إرادة احلكومة في تعزيز دعائم احلكامة املالية واالقتصادية«، و»يعطي االنطباع بأننا أمام حكومة قيد التعلم، ولم تصل بعد 

إلى طور االحتراف«.

سادسا، السعي نحو إحراج احلكومة، من خالل إبراز عجزها عن الوفاء بوعودها االنتخابية والتزاماتها في البرنامج احلكومي )التحكم في 
العجز، احلد األدنى لألجر في القطاع اخلاص، نسبة النمو، الريع ومحاربة الفساد...(، ومحاولة إظهارها مبظهر املتمادي في »احتقار األحكام 
القضائية« )عدم تنفيذ احلكم القضائي املتعلق بفئة املعطلني املعنيني مبحضر يوليوز(، والتركيز على فشلها في تقدمي مشاريع إصالحية تهم 
القضايا الهيكلية الكبرى، كالنظام الضريبي، وصندوق املقاصة، ونظام التقاعد، والضريبة على القطاع الفالحي )خاصة املعايير املعتمدة 
للتمييز بني املشاريع الفالحية الصغرى واملتوسطة املعفاة من الضريبة واملشاريع الفالحية الكبرى التي أصبحت خاضعة للضريبة، وفرض 
الضريبة على اآلليات الفالحية(  فقضية التعليم، التي كانت قد حضرت بقوة في اخلطاب امللكي بتاريخ 20 غشت 2013. ثم موضوع 
العدالة، الذي يبدو أن مواقف املعارضة تساير، إلى حد ما، االعتراضات التي تبديها بعض اجلهات املتدخلة في هذا املجال، وخاصة هيئة 
احملامني، حول مشروع »ميثاق إصالح منظومة العدالة«، الذي كانت قد أعدته احلكومة )وزارة العدل( بعد سلسلة من جلسات احلوار الوطني.
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سابعا، احلرص على إبراز التناقضات التي تعتري مشروع قانون املالية، وعلى وجه التحديد الهوة الفاصلة بني اخلطاب احلكومي املصاحب 
له واألرقام التي يحملها. إذ في كثير من األحيان، تشير املعارضة، تبدو أرقام املشروع »خادعة« وال ترقى إلى احلقيقة، سيما عندما تتم 
مقارنتها باألرقام واإلحصائيات لتي تنتجها بعض املؤسسات الوطنية )املندوبية السامية للتخطيط، وبنك املغرب(. فاحلديث عن »التقشف 
والترشيد«، مثال، يبدو، في نظرها، »مجرد شعار ال أثر له في الواقع اليومي، بل وحتى في أرقام القانون املالي نفسه«. ومن األمثلة التي 
تقدمها املعارضة في هذا الصدد »ارتفاع نفقات التسيير«، و»تضخم كتلة األجور بنسبة 6 في املائة، ونفقات التجهيز بنسبة 3 في املائة. 
فضال عن »تزايد مجاالت الريع االقتصادي وسياسة االمتيازات«، في إشارة إلى ما تضمنته املادة 6 من مشروع قانون املالية بخصوص 
»منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل اجلماعي للمسافرين«. إذ »عوض إخضاعها للضريبة وفتح القطاع وحتريره من لعنة املأذونيات 
) تقول املعارضة( تشرع احلكومة في منح امتيازات إضافية ملن استفادوا من هذا الريع«. الشيء الذي يبدو مثيرا إذا أخذنا بعني االعتبار 

تضخم اخلطاب احلكومي حول محاربة اقتصاد الريع ونظام االمتيازات.
        

ثامنا، العمل على استغالل كل مساحات النقاش التي تتيحها مسطرة اعتماد القانون املالية لتسويق خطاب سياسي مناهض  للحكومة. 
وهذا النوع من اخلطاب، إذا كان يبدو عاديا، بل ومفيدا في حتليل خلفيات االختيارات االقتصادية واملالية واالجتماعية للجهاز التنفيذي، 
وبيان املنطق املتحكم فيها، فإنه قد يكون، في بعض األحيان، على حساب »اخلطاب التقني«، الذي يبدو هو اآلخر ضروريا في فهم طبيعة 
بنية امليزانية، وتدقيق اختياراتها وتدابيرها. سيما عندما ال يتم احترام ما ميكن تسميته ب»التقسيم الوظيفي« بني جلسات اللجان الدائمة، 
التي يفترض فيها أن تكون مكانا لنقاش اخلبرة أو للنقاش التقني، واجللسات العامة، التي تعد فضاءات منبرية بامتياز، و»أمكنة« طبيعية 

للنقاش السياسي العام.

تاسعا، استغالل النقاش حول مشروع قانون املالية إما من أجل إثارة قضايا شخصية، وفي بعض األحيان جارحة، أو لتصفية حسابات 
سياسية وحزبية. إذ يبدو من خالل املواقف املعبرة عنها من طرف بعض أحزاب املعارضة في سياق مناقشة املشروع املذكور، أنها تصرفت 
كما لو أنها كانت محكومة بثأر خاص إزاء احلكومة، وعلى وجه التحديد حزب العدالة والتنمية الذي يتولى أمينه العام رئاستها. ولذلك، 
فكثيرا ما انزاحت تدخالتها عن مناقشة اختيارات احلكومة وتوجهاتها في املجال املالي واالقتصادي واالجتماعي، إلى تسليط األضواء 
على قضايا تهم وزراء معينني، إما ألنهم متردوا عن أحزابهم األصلية عندما لم يسايروا بعض مواقفها وفضلوا االستمرار في ركوب »سفينة 

حكومة بنكيران«، أو ألنهم ببساطة ينتمون إلى حزب رئيس احلكومة.
  

وفي هذا اإلطار ميكن استحضار، مثال، كيف قاطع الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية جلسات مناقشة مشاريع امليزانيات القطاعية التي 
تولى تقدميها الوزير املنتدب املكلف بالشؤون العامة احلكامة، الذي كان قبل هذه الصيغة اجلديدة للحكومة يشغل منصبا وزاريا باسم حزب 
االستقالل. كما ميكن استحضار، كيف حتولت مناقشة امليزانية القطاعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، إلى هجوم 

حاد على الوزير والوزيرة املنتدبة، وهما باملناسبة ينتميان لنفس احلزب، بسبب املغادرة الطوعية.
                 

)ميزانية  أخرى  حكومية  قطاعات  جتاهل،  نقل  لم  إن  االهتمام،  ضعف  مقابل  في  حكومية  قطاعات  مناقشة  على  التركيز  عاشرا، 
البالط، إدارة الدفاع الوطني...(، حتى ولو كانت هذه األخيرة تبدو، من حيث حجم االعتمادات املرصودة لها، أكثر أهمية من القطاعات 
امليزانية  مشروع  مناقشة  صاحب  الذي  احلاد  النقاش  لالنتباه  مثيرا  كان  اإلطار،  هذا  وفي  عليها.  الضوء  تسليط  مت  التي  احلكومية 
له.  املخصصة  امليزانية  ناحية  من  أهمية  األقل  احلكومي  بالقطاع  يتعلق  األمر  أن  مع  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلفة  للوزارة   الفرعية 

وهذا األمر يبدو أنه يجد تفسيره في طبيعة العالقة املتوترة بني الوزير، الذي يتولى مهمة الربط بني احلكومة والبرملان، والتي كانت قد ظهرت 
خالل دورة أبريل من السنة التشريعية املاضية في ارتباط بالنقاش الذي أثير، بتزامن مع مناقشة مجلس النواب ل»مقترح قانوني تنظيمي 
حول جلان تقصي احلقائق«، حول مدى أحقيقة البرملان في املبادرة فيما يخص هذا النوع من القوانني. قبل أن يعبر عن نفسه بقوة مبناسبة 

مناقشة مشروع قانون املالية، إلى درجة راج معها عزم فرق املعارضة مقاطعة التعامل مع الوزير املعني.
              

II ـ أداء فرق األغلبية البرملانية  

إذا كانت املعارضة عادة ما يكون لها موقفا نقديا حيال مشروع قانون املالية، والسياسة احلكومية ككل، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك من 
قبل، فإن األغلبية البرملانية وإن كانت تعتبر »أغلبية للحكومة«، وامتدادا لها، فإن ذلك ال يعني، دائما، أن الدور املنوط بها هو أن تكون 
غرفة تسجيل ملا يصدر عن اجلهاز احلكومي أو آلة للتصويت التلقائي على كل ما تريد احلكومة أن تصدره من البرملان. فلألغلبية أيضا احلق 

في أن تناقش مشروع قانون املالية، وأن تسعى إلدخال التعديالت التي تراها مناسبة، بل وميكنها 



19

في  الدستورية  الوثيقة  مضامني  كانت  وإن  وتوجهاتها.  احلكومة  اختيارات  بعض  رفض  في  املعارضة  مع  تلتقي  أن  األحيان  بعض  في 
املجال.  هذا  والبرملان ككل، في  األغلبية،  الكثير من مظاهر »العقلنة« على سلوك  تفرض  السياسية،  املمارسة  التباسات  وكذا   املغرب، 

وعموما، فإن تتبع سلوك األغلبية البرملانية في مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2014، يجعلنا أمام املالحظات التالية:
  

أوال، التنويه، من الناحية املبدئية، مبا حمله مشروع قانون املالية من توجهات واختيارات كبرى. فاألمر يتعلق، في تقدير رئيس الفريق 
النيابي حلزب العدالة والتنمية، ب»مشروع للتحدي«. »حتدي الوضعية السياسية الصعبة التي أعد في سياقها«، يقول عبد الله بوانو، 
و»حتدي احملافظة على رصيد الثقة التي بناها املغرب مع املؤسسات املالية الدولية«، يضيف نفس املتحدث، فضال عن »حتدي كسب رهان 
احملافظة على التوازن املاكرو اقتصادي املؤطر لكل مشروع تنموي إصالحي، وفي نفس الوقت االستجابة للمطالب ذات األبعاد االجتماعية، 

من جهة أخرى«.

هذا االنطباع حول مشروع قانون املالية هو نفسه الذي يشتركه مع الفريق النيابي للحزب الذي يقود احلكومة، كل من الفريق النيابي للتجمع 
املشروع  وصف  األول،  فالفريق  لألغلبية.  املنتميان  واالشتراكية(  التقدم  )حزب  النواب  مبجلس  الدميقراطي  التقدم  وفريق  لألحرار  الوطني 
قدرة مؤسساتنا  وفي  االقتصاديني،  الفاعلني  وفي  الوطني،  االقتصاد  مقومات  في  الثقة  إياه »مشروعا الستعادة  معتبرا  ب»الواقعي«، 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية باخلصوص«، وإن كان ذلك لم مينع رئيسه )رشيد الطالبي العلمي( من اإلقرار باالكراهات 
والصعوبات التي يفرضها محيط دولي وإقليمي متقلب. أما الفريق الثاني، فقد اعتبر أن املشروع »ضمن استقالل وسيادة القرار االقتصادي 
لبالدنا، وحصنها من تدخل األوساط املالية الدولية«، فضال عن تضمنه ل»مجهود استثماري بني في مجال األوراش الكبرى«، وفي مجال 
»الزيادة في االعتمادات املخصصة للقطاعات االجتماعية«، وبصفة خاصة الصحة والتعليم، كما يشير إلى ذلك رئيسه رشيد روكبان.              

ثانيا، الدفاع عن شرعية احلكومة، واعتبار الكيفية التي جرى بها تعيينها تطابق مقتضيات الدستور، منطلقة في ذلك من عدد من احلجج 
يبقى من أهمها التأكيد على أن احلكومة التي يترأسها السيد عبد اإلله بنكيران، كما يقول فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب، سبق أن 
حصلت على ثقة مجلس النواب من خالل تصويت األغلبية املطلقة ألعضائه لصالح البرنامج احلكومي بتاريخ 26 نونبر 2012. وبالتالي، 
فإن هذه احلكومة، بحسب ذات الفريق، املكونة حسب الفصل 87 من الدستور من رئيس احلكومة والوزراء، تستمر في أداء مهامها وال 
تتأثر بأي تغيير يقع في أعضائها إلى في احلاالت احملددة دستوريا على سبيل احلصر في )استقالة رئيس احلكومة املفضية إلى استقالة 
احلكومة بكاملها، سحب الثقة باألغلبية املطلقة للنواب الذين يتألف منهم مجلس النواب، املوافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس 
النواب بتصويت األغلبية املطلقة للنواب الذين يتألف منهم مجلس النواب(. وهي احلاالت، يضيف الفريق املذكور، التي ال تنطبق أي منها 

على احلكومة احلالية املنصبة دستوريا في التاريخ املشار إليه10.

ثالثا، التقليل من قيمة االنتقادات التي وجهت للمسار التفاوضي الذي استغرقه التحضير مليالد احلكومة، ولطبيعة تركيبتها، وعلى وجه 
التحديد احلصة التي أضحى يحتلها ما يعرف بالوزراء التقنوقراط، أو غير املنتمني حزبيا. ففي تقدير األغلبية، أو على األصح رئيس الفريق 
النيابي للحزب األول داخلها، فإن مجرد الوصول إلى اتفاق لتشكيل أغلبية جديدة هو في حد ذاته يعد انتصارا على من كانوا يراهنون على 
فشل هذه التجربة ثم أن احلكومة احلالية، يشير نفس املتحدث، هي »حكومة سياسية« رغم تواجد وزراء تقنوقراط بها، ألن جميع الوزراء 
مبختلف انتماءاتهم سيخضعون، للمحاسبة حتت مسؤولية رئيس احلكومة11. فضال عن ذلك، والكالم دائما لرئيس الفريق النيابي املذكور، 
فإن أي حكم على الطريقة التي متت بها إعادة تشكيل احلكومة بهذه الصيغة يجب أن يأخذ بعني االعتبار »إكراهات النظام االنتخابي وما 

يفرزه من خريطة انتخابية تقتضي قدرا كبيرا من الواقعية السياسية والروح التوافقية«12.

رابعا، كما هو الشأن بالنسبة للمعارضة كان مشروع قانون املالية بالنسبة لألغلبية أيضا مناسبة إلثارة نقاش سياسي عام، والتعبير عن بعض 
املواقف حيال قضايا وأحداث كانت مطروحة في ساحة النقاش السياسي حلظة انطالق مسلسل املناقشة البرملانية ملشروع قانون املالية، وفي 
مقدمة ذلك قضية الصحراء. فقد عملت فرق األغلبية على إقامة ربط بني مناقشة مشروع قانون املالية وبني السياق الوطني واإلقليمي، الذي 
يتسم، حسب رأيها، »مبحاوالت الستهداف منوذجنا املغربي في اإلصالح وفي االستقرار«، ب»متادي من قبل جيراننا على احلدود الشرقية في 
استهداف وحدتنا الترابية ووحدتنا الوطنية«. قبل أن تؤكد بأن »تطورات ملف الوحدة الترابية املتالحقة تفرض إجراء مراجعة شاملة لكيفية 

تدبير هذا امللف طبقا للتوجيهات امللكية األخيرة«. 

10ـ بيان صادر عن فريق العدالة والتنمية بتاريخ 30 أكتوبر 2013.
11 تصريح لرئيس فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب، بحسب ما نقلت ذلك جريدة األحداث املغربية بتاريخ 18 نونبر 2013.
12 تصريح لرئيس فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب، بحسب ما نقلت ذلك جريدة األحداث املغربية بتاريخ 18 نونبر 2013.
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خامسا، لم تكن اإلشادة مبشروع قانون املالية من طرف فرق األغلبية يعني التسليم الكلي واملطلق بكل توجهاته واختياراته. فمن جهة 
أولى، فقد وجهت بعض فرق األغلبية انتقادا ظاهرا أو مبطنا لبعض التدابير التي حملها املشروع، خاصة تلك املتعلقة بفرض الضريبة على 
القيمة املضافة على بعض املواد االستهالكية، كما هو الشأن بالنسبة حلزب التقدم واالشتراكية الذي أصدر بالغا رسيما في املوضوع. ومن 

جهة ثانية، 

فقد حرصت كل فرق األغلبية، وإن بدرجة متفاوتة، على تقدمي بعض التعديالت على مشروع قانون املالية )22 تعديال(، انصبت باخلصوص 
على استثناء بعض املواد االستهالكية، التي لها عالقة باستهالك األسر الفقيرة، من تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة املضافة )مثل 
مصبرات السردين، ملح الطبخ، واألرز املصنع..«، وضع إجراءات جديدة تهم سكن األسر ذات الدخل احملدود،  يتولى القيام بها صندوق 
التضامن للسكنى واالندماج احلضري، الذي طالبت األغلبية، أيضا، بتوفير اعتمادات جديدة لفائدته، والزيادة في بعض الضرائب املوجودة 
وإنعاش  للتضامن  اجلوي  بالرسم  األغلبية  أسمته  ما  باخلصوص  الفاخرة(، وفرض ضرائب ورسوم جديدة، همت  السيارات  )الضريبة على 
السياحة، الذي اقترحت تطبيقه على تذاكر السفر عبر الطائرة. فضال عن تخصيص منحة لتعويض سيارة األجرة، ولكن بشروط ) أن تكون 
من الصنف األول، وأال يقل »عمرها« عن 15 سنة، وأن تكون في وضعية استغالل، وأن تكون في ملكية الناقل(. وإن كانت أغلب هذه 

التعديالت قد كان مصيرها التجاهل من قبل احلكومة، حيث لم توافق إال على البعض منها.  

سادسا، اإلقرار ببعض الصعوبات والتحديات التي واجهت التحضير ملشروع قانون املالية، وقد تواجه تنفيذه. وهذا األمر برز أكثر لدى 
فريقي التجمع الوطني لألحرار وفريق التقدم الدميقراطي. أوال، من خالل استحضارهما للظروف السياسية التي أحاطت بتحضير املشروع، في 
إشارة إلى اخلالفات الداخلية التي كانت تخترق األغلبية احلكومية السابقة. ولذلك، فلم يفت رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني لألحرار، 
الوافد اجلديد على األغلبية احلكومية، تسجيل أن حزبه الذي أصبح يتولى اإلشراف على حقيبة االقتصاد واملالية »لم يكن هو الذي أشرف 
على وضع مشروع قانون املالية«، واإلقرار بأن ذات احلزب »يعيش تعقيدات االنتقال من املعارضة إلى األغلبية«، واألكثر من ذلك التأكيد 
على أن »األحرار يعيش وضعا غير مريح بسبب غياب برنامج حكومي جديد«13. وثانيا، من خالل إثارتهما لصعوبة األوضاع االقتصادية 

واملالية العاملية، وما ميكن أن يكون لها من انعكاسات على مالية الدولة واقتصادها.
سابعا، احلرص على تذكير جزء من املعارضة )أساسا حزب االحتاد االشتراكي وحزب االستقالل( بتجاربها احلكومية السابقة، وكيف أن ما 
تطلبه اليوم من احلكومة احلالية، وأساسا من احلزب الرئيسي فيها، لم تقم به هي عند قيادتها لبعض تلك التجارب أو مشاركتها في بعضها 
اآلخر. في مقابل تذكير جزء آخر من املعارضة، وحتديدا حزب اأًلصالة واملعاصرة، ببعض املمارسات التي صاحبت حلظة تأسيسه، وجعلته 

يسعى، كما يقول فريق من األغلبية، إلى »التحكم في احلياة السياسية«، وجعلها رهينة الختياراته ومطامح قيادته.

احملور الرابع: مشروع قانون املالية استنتاجات وخالصات
على ضوء هذا العرض لعدد من اجلوانب التي أحاطت مبناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2014، ميكن أن نسجل اخلالصات واالستنتاجات 

التالية:

أوال، أن الهامش املتاح ملجلس النواب، وللبرملان ككل، في مجال التشريع املالي يظل محدودا، إن لم نقل شكليا، في مقابل الهيمنة التي 
ميارسها اجلهاز احلكومي في هذا املجال. حيث ال تستطيع املؤسسة التشريعية أن تدخل تغييرات ذات شأن على املشروع احلكومي.   وهذا 

األمر تتداخل فيه عوامل سياسية ودستورية ـ قانونية.

بعض  تقدم  أنها  ولو  حتى  وتوجهاتها،  اختياراتها  في  للحكومة  عام،  بوجه  البرملانية،  األغلبية  مسايرة  في  تتمثل  السياسية  فالعوامل 
التعديالت على مشروع قانون املالية. فأمام ضعف اإلمكانات املتاحة لها، تتحول األغلبية، في كثير من األحيان، إلى »كتلة للتصويت« 

على اختيارات احلكومة وتدابيرها.
   

أما العوامل القانونية الدستورية، فتتمثل في الصالحيات التي يعطيها الدستور )الفصل 77(، وكذا القانون التنظيمي للمالية )خاصة 
مقتضيات املادة 33 و34( للحكومة في مجال االختصاص املالي. فهذه الصالحيات تعطي امتيازات للحكومة ليس فقط على مستوى 

املبادرة التشريعية، بل أيضا على مستوى حتكمها في جدول أعمال البرملان، وفي مسطرة املناقشة وتقدمي التعديالت واالقتراحات...
13 تصريح رشيد الطالبي العلمي جلريدة »األخبار«، بتاريخ 18 نونبر 2013.
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ثانيا، من أهم جتليات هذا الهامش احملدود املتروك للبرملان، في مقابل احلضور القوي للحكومة في هذا املجال، الكيفية التي تعاملت بها 
هذه األخيرة مع تعديالت البرملانيني، إذ من أصل 208 تعديال ) 22 لألغلبية و186 للمعارضة( لم تقبل احلكومة إال 22 منها )في مشروع 
قانون املالية لسنة 2013 مت قبول 57 تعديال من أصل 242(. وهذا الرفض لم يقتصر فقط تعديالت املعارضة البرملانية، وإمنا طال أيضا 
تعديالت األغلبية البرملانية، وخاصة تلك التي مثلت نقاط تقاطع بينهما، حيث لم يتم قبول سوى 11 تعديال من بني التعديالت التي تقدمت 

بها في مقابل نفس العدد بالنسبة للمعارضة.
  

وهذا األمر، وإن كان قد ظل ممارسة جارية في جميع التجارب البرملانية السابقة، فإنه يبدو مثيرا لالنتباه، من جهة أولى، ملا قد يسببه من 
إحراج لتلك األغلبية. ومن جهة ثانية، ملا قد يعطيه من انطباع على البرملان باعتباره غرفة للتسجيل فقط وإلضفاء املصادقة على اجلهاز 
التنفيذي من »بضاعة جاهزة«. ومن جهة ثالثة، ملا قد يؤشر عليه من ضعف االنسجام بني احلكومة وأغلبيتها. بل وبني »احلزب احلاكم« 

وفريقه النيابي، خاصة عندما يكون عددا مهما من التعديالت املرفوضة لألغلبية مصدرها فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب.

ثالثا، في ارتباط بتعاطي احلكومة مع البرملان، ميكن أن نسجل أيضا إحجام احلكومة عن استعمال أحد أكثر آليات التحكم في عمل 
املؤسسة التشريعية، واحليلولة دون إدخالها تعديالت مهمة على مشروع قانون املالية. فإذا كانت املقتضيات التي أصبح يتضمنها الفصل 
77 من الدستور احلالي، قد شكلت وقت تضمنها في الفصل 51 من دستور 1996، سيفا بيد احلكومة يسمح لها مبواجهة و»قمع« كل 
اقتراحات وتعديالت البرملانيني، التي ترمي إلى تخفيض املواد أو إحداث نفقات جديدة أو الزيادة في نفقات موجودة، فاملالحظ أن هذا 

االعتراض احلكومي لم يستعمل قط حلظة مرور مشروع قانون املالية لسنة 2014 مبجلس النواب.
  

وهذه املسألة، إذا كان البعض ميكن أن يفسرها بسعي احلكومة إلى بناء عالقات جديدة مع املؤسسة البرملانية، واحلرص على تفادي اللجوء 
املعارضة، وإن كان استعمالها في مجلس  السياسي واإلعالمي من طرف  للجدل، ولالستغالل  آليات كثيرا ما كانت مصدرا  إلى حتريك 
املستشارين 35 مرة يحد كثيرا من هذا التفسير، فإنها ميكن أن تعبر، أيضا، عن حرص البرملان على »تلجيم« نفسه، و»عقلنة ذاته« من 
خالل عدم تقدمي مقترحات أو تعديالت من شأنها أن »تقلق« احلكومة وجتعلها مضطرة إلى إشهار الفصل املذكور. كما ميكن أن تعبر عن 
اطمئنان احلكومة إلى أن هذه النتيجة التي ميكن أن تصلها من خالل استعمال الفصل 77 ضد بعض املقترحات أو التعديالت، ميكن أن تصل 
إليها من خالل استعمال البرملان نفسه ) األغلبية العددية(، التي تتوفر عليها، خصوصا عندما تكون تلك املقترحات أو التعديالت غير 

املرغوب فيها مصدرها املعارضة وليس األغلبية.
             

رابعا، صعوبة احلديث عن تقاطب سياسي جلي أو اصطفافات سياسية واضحة بني األغلبية احلكومية واملعارضة البرملانية. وهذا األمر يعكس 
في جانب منه حقيقة املشهد احلزبي والسياسي في بالدنا، وما مييزه من ضعف في الرهان على االختيارات اإليديولوجية والسياسية. فخالل 
 مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2014، كان واضحا محدودية االنسجام القائم بني مكونات األغلبية ومكونات املعارضة كل على حدة. 

فمن جهة أولى، فإن فرق األغلبية لم تكن على درجة كبيرة من االنسجام، حتى ولو أن قادتها التئموا في اجتماع خاص ملباركة مشروع قانون 
املالية، وعقدوا يوما دراسيا مشتركا حوله، كما قدموا تعديالت مشتركة على املشروع )مثل التعديل املتعلق بتقدمي دعم مباشر للنساء 
األرامل..(، كما صوتت جميعها عليه.  بدليل محاولة الوافد اجلديد على األغلبية، أي حزب التجمع الوطني لألحرار، أخذ مسافة حيال 
مشروع قانون املالية، الذي قدمه وزيرا ينتمي إليه دون أن يكون قد أشرف على حتضيره، وبدليل أيضا بعض املالحظات التي أبداها حزب 

التقدم واالشتراكية حول املشروع، خاصة في اجلانب املتعلق منه ب»تضريب« بعض املواد االستهالكية، التي متت اإلشارة إليها.   

ومن جهة ثانية، فإن املعارضة لم تكن بأحسن حال من األغلبية على هذا املستوى. فهي وإن كانت تعطي االنطباع بأنها متفقة على مواجهة 
احلكومة ورفض طبيعة اختياراتها، فإنها، في حقيقة األمر، أبعد ما تكون عن إحداث قطب قوي ومنسجم في مواجهة احلكومة وأغلبيتها، 
خاصة وأن تعديالتها على مشروع قانون املالية جرى تقدميها بكيفية منفردة. وهذا األمر، ميكن أن يكون مرتبطا بطبيعة النقاش الذي ال 
يزال يثيره في صفوف بعض مكوناتها التنسيق مع حزب األصالة واملعاصرة، هذا دون أن نتحدث عن غياب إمكانية التنسيق مع االحتاد 
الدستوري، الذي يبدو مرفوضا بكيفية تكاد تكون مطلقة. كما ميكن أن يكون مرتبطا ب»احلذر« الذي ال يزال مييز عالقة احلزبني الرئيسني 
في املعارضة، أي االستقالل واالحتاد االشتراكي. إذ يبدو أن مخلفات املاضي القريب ال تزال ترخي بظاللها على عالقة احلزبني، حتى ولو 

أنهما كانا، بتزامن مع النقاش اجلاري حول مشروع قانون املالية، قد أعلنا عن قيام حتالف بينهما.
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خامسا، استمرار »جتاهل« مناقشة بعض امليزانيات الفرعية، ومتريرها في سرعة زمنية قياسية، كما هو األمر بالنسبة مليزانية البالط مللكي، 
التي استغرقت مناقشتها أقل من 12 دقيقة، وميزانية إدارة الدفاع الوطني، رغم أنه ليس في الدستور وال في أي نص قانوني آخر ما يفرض 
مثل هذا »التساهل« مع هذا النوع من امليزانيات الفرعية. وهذا السلوك البرملاني إزاء هذه امليزانيات يبدو مشتركا بني األغلبية واملعارضة، 
بل إن من املفارقات التي ميكن تسجيلها هنا هو أن بعض التحفظات التي أثيرت حول طريقة تعامل املؤسسة التشريعية مع امليزانيات املذكورة 
لم تأت من املعارضة وإمنا من األغلبية، بل ومن نائب برملاني ينتمي إلى احلزب الذي يقود احلكومة )عبد العزيز أفتاتي(، الذي طالب هذه 
األخيرة بالكشف عن كل التفاصيل التي تخص هذه امليزانيات، وبحضور املسؤولني عن إعداد هذه امليزانيات، كما استغرب استمرار تضمن 
لبنود خاصة باملجلس االستشاري للشؤون الصحراوية، رغم أن املواطن املغربي لم يعد يسمع عنه وعن عمله أي شيء.     ميزانية البالط  

سادسا، حتول غياب البرملانيني عن مناقشة مشروع قانون املالية، سواء في اللجان الدائمة أو في اجللسات العامة، وعن التصويت، إلى 
ظاهرة مألوفة، إذ لم يتم اعتماد مشروع قانون املالية  لسنة 2014 إال بحضور 259 نائبا )164 صوت لصاحله و95 عارضه( من أصل 
395 نائبا يتكون منهم مجلس النواب، في حني لم يتجاوز عدد املصوتني على اجلزء األول منه 147 نائبا )110 لصاحله، و37 ضده(، أي 
أن عدد الغائبني كان أكثر من عدد احلاضرين. علما أن هذه األراقم حتتاج إلى التعامل معها بكثير من النسبية، إذا أخذنا بعني االعتبار أن 
حلظة التصويت غالبا ما تعرف تعبئة كبيرة من الطرفني، وبالتالي، فإن من يصوتون ليسوا بالضرورة هم من يتابعون ويحضرون اجللسات. 

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار، أيضا، التفاوت املسجل في احلضور صعودا ونزوال حسب اجللسات واملواد، وطول مدة النقاش.
     

وهذه الظاهرة لم حتل دون املزيد من تعميقها ال خطابات االستنكار واالستهجان التي تواجه بها، إن في وسائل اإلعالم أو لدى شرائح مهمة 
من الرأي العام، وال اإلجراءات التحفيزية التي اتخذت من أجل تشجيع البرملانيني على احلضور، وال التهديدات املستمرة باللجوء إلى اتخاذ 
التدابير التأديبية التي ينص عليها القانون الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس املستشارين، وال اإلقدام على نشر أسماء املتغيبني في 

محاولة إلحراجهم.
  

وهذا يعني أننا أصبحنا أمام ظاهرة شديدة التعقيد يتداخل فيها عدم الشعور باملسؤولية واالستهتار بالصفة التمثيلية لدى البعض، وصعوبة 
التوفيق بني املهام املتعددة التي يشغلها البرملاني لدى البعض اآلخر، خاصة أولئك الذين لهم مهام انتخابية أخرى. فضال عن الصعوبات 
املوضوعية التي تواجه تنقل أولئك الذين يستقرون في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة. وميكن أن نضيف إلى ذلك، تقدير بعض البرملانيني 
أن حضورهم في البرملان مثل عدمه بالنظر النحسار إمكانيات تأثيرهم في مسودة مشروع قانون املالية، وإعادة النظر في بعض اختياراته 

وتدابيره.

سابعا، في ارتباط بهذه الظاهرة، ميكن اإلشارة إلى أنها تتفاوت من فريق برملاني إلى آخر. إذ تبدو أقل حضور بالنسبة لفريق العدالة والتنمية 
مبجلس النواب، الذي يظل أكثر انضباطا من غيره على هذا املستوى. حيث حتدثت تقارير صحافية عن حضور 81 نائبا )من أصل 106( 
بكيفية دائمة أشغال املجلس مبناسبة مناقشة مشروع قانون املالية. وهذا املعطى، ال يفسر فقط في ارتباط بقيادة احلزب للحكومة، وما ميكن 
أن يخلقه ذلك من »نفير عام« في صفوف برملانييه لتفادي سقوط مشروع القانون الذي يعكس السياسية االقتصادية واملالية لهذه احلكومة، 
وإمنا يعود ألسباب أخرى، سيما عندما يكون هذا القدر من االنضباط هو نفسه كان حاضرا في عمل برملانيي احلزب عندما كان في املعارضة. 
ولعل من أهمها حس االلتزام الذي مييز أعضاء احلزب على العموم، والضوابط الصارمة التي يفرضها النظام الداخلي للفريق النيابي للحزب 

املذكور اجتاه املنتسبني له، من حيث احلضور واملساهمة في التشريع واملراقبة..إلخ.
     

ثامنا، محدودية إشراك الفاعلني واخلبراء في مناقشة مشروع قانون املالية. فإذا كانت بعض الفرق البرملانية، من األغلبية واملعارضة على 
حد سواء، قد سعت، من خالل بعض األيام الدراسية التي عقدتها سواء داخل فضاء البرملان أو خارجه، إلى إشراك بعض الفاعلني واخلبراء في 
النقاش املتصل بهذا املشروع واإلنصات آلرائهم وتصوراتهم حول بعض اجلوانب املتصلة به، فإن ذلك يبقى محدودا جدا. من جهة، ألن األيام 
الدراسية التي جرى عقدها كانت قليلة جدا، ومن جهة ثانية، ألن مثل هذه املبادرة ظلت قاصرة على بعض الفرق البرملانية )على سبيل املثال 

فريق العدالة والتنمية، الفريق االشتراكي، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية...(. 

تاسعا، عدم رضا البرملانيني أنفسهم على أداء البرملان واحلكومة، وعلى األجواء العامة التي حتيط مبناقشة مشروع قانون املالية.  فإذا 
كان من املألوف برملانيا أن تنتقد املعارضة أداء األغلبية واحلكومة معا أو العكس، فيبدو أن مناقشة مشروع قانون املالية لهذه السنة قد 
خرقت هذه القاعدة، عندما أصبح بعض النواب ينتقدون أداء املعارضة واألغلبية على حد سواء. وهذا األمر وإن كان لم يحضر في تصريحات 

وتدخالت نواب كثر، فإن صدوره من طرف قيادي في حزب أغلبي وبرملاني في فريق نيابي أغلبي، ورئيس جلنة باسم فريق نيابي أغلبي، 
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يبدو في حد ذاته مثيرا لالنتباه ويستحق الوقوف عنده )مقال النائب التجمعي ورئيس جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب 
محمد حنني بجريدة هسبريس اإللكترونية(.

         
عاشرا، اشتراك األغلبية واملعارضة، على حد سواء، في التأكيد على أهمية املبادرات واخلطب امللكية، واعتبارها مرجعية أساسية في 
عملها. وهذا األمر لم يظهر فقط في إجماع مكونات البرملان على تثمني الزيارة امللكية للديار األمريكية وما تضمنه البيان اخلتامي الصادر 
في أعقابها من نتائج، أو في محاولة املعارضة إحراج احلكومة عبر اتهامها مبخالفة التوجهات امللكية، وتأكيد األغلبية، باملقابل، على 
إعطائها األولوية لهذه التوجيهات في كل ما تقوم به، وإمنا أيضا في احلرص على »تنزيل« ما تضمنه اخلطاب امللكي لعيد العرش من قرارات 
تهم »الضريبة الفالحية«، وبصفة خاصة استمرار إعفاء الفالحني الصغار واملتوسطني وفرض ضريبة على املشاريع الفالحية الكبرى. وميكن 
أن نضيف إلى ذلك، »الهالة« التي أحيطت بها مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكون املهني، في ارتباط بخطاب 20 

غشت، الذي انتقد أداء احلكومة في هذا املجال.

حادي عشر، لقد شهدت السنوات األخيرة بعض التحسن على مستوى رزنامة الوثائق التي يجري تقدميها إلى جانب مشروع امليزانية، 
سواء تلك التي يجري حتضيرها من طرف الوزارة الوصية على إعداد املشروع املذكور أو تلك التي يجري حتضيرها من طرف قطاعات حكومية 
أخرى، حيث يحدد القانون التنظيمي للمالية طبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بقانون املالية، كما أن النظام الداخلي لكل من مجلس النواب 
ومجلس املستشارين يفرضان »متكني جلنة املالية من )هذه( الوثائق واملعطيات الضرورية لتعزيز املناقشة البرملانية«، فضال عن  أن الوزارة 
املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني تعمل على مراسلة جميع القطاعات احلكومية تطلب منها وضع جميع الوثائق املتعلقة بامليزانية 
اخلاصة بها لدى اللجنة املعينة قبل خمسة أيام من مناقشتها. بيد أن ذلك، لم مينع موضوع احلصول على املعلومات، الذي أضحى مكرسا من 

الناحية الدستورية، من أن يظل مطروحا بحدة في العمل البرملاني ككل، ومبناسبة مناقشة قانون املالية خصوصا.

وهذا األمر إذا كان ميس بدرجة أساسية الباحثني، الذين يجدون صعوبة في ولوج املؤسسة التشريعية، والصحافة، التي منعت هذه السنة، وفي 
سابقة من نوعها من متابعة مناقشة امليزانيات الفرعية بلجنة العدل والتشريع مبجلس املستشارين، فال يسلم منها حتى البرملانيني أنفسهم.

  
فهؤالء الذين يطلب منهم مناقشة مشروع قانون املالية، وحتليل مقتضياته وتقدمي التعديالت واملقترحات التي يقدرون أهميتها، كثيرا ما 
يجدون أنفسهم مجردين من »املادة األولية«، أي املعطيات، الالزمة التي تسمح لهم بالقيام بعملهم هذا. ولذلك، فسواء في مشاريع القوانني 
املالية السابقة أو مشروع قانون املالية احلالي، ظل تشكي البرملان من احلصول على املعلومات يكاد يكون ثابتا، خاصة عندما يتعلق األمر 

باملعلومات التي تهم ميزانيات محددة كميزانية البالط امللكي، وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة احلكومة....

ثاني عشر، ضعف التحكم في تدبير الزمن التشريعي. فإذا كان تعديل النظام الداخلي ملجلس النواب، وما جاء به من مقتضيات توخت 
إعطاء  فعالية أكبر للعمل التشريعي، قد ساهم نسبيا في التقليص من احلصص الزمنية املخصصة للنواب خالل مناقشات امليزانيات الفرعية 

داخل اللجان مثال، فقد استمر هدر الزمن التشريعي حاضرا، حيث لم يتمكن املجلس، والبرملان عموما، من التخلص منها.     

وهكذا، فقد عانى البرملان من طول مدة املداخالت في اجللسة، ومن تكرار طرح نفس التعديالت التي ترفض في جلنة املالية في اجللسة العامة 
رغم العلم املسبق بأن مصيرها سيكون هو الرفض، كما لم يسلم من مشاكل تتعلق بسوء التنسيق اإلداري والتنظيمي، وضعف دقة البرمجة 
اخلاصة مبناقشة امليزانيات القطاعية. وهذا الضعف في التحكم في الزمن التشريعي، إذا كان يرتبط في جانب منه بالتأثير الذي يكون لبعض 
الصراعات السياسية بني بعض مكونات البرملان، فإنه يرتبط أيضا بعوامل تتعلق بضعف التخطيط، ومحدودية اإلمكانيات اللوجستيكية 

املعبئة خالل هذه اللحظة املهمة، أو لنقل األهم في حياة البرملان.

ثالث عشر، إذا كان وجود »حزب ذو مرجعية إسالمية« في قيادة األغلبية، ووجود أحزاب يسارية وليبرالية رئيسية في املعارضة، 
يفترض فيه أن يؤسس لنقاش حقيقي حول مرجعيات مشروع القانون املالية، واخللفية السياسية والفكرية الختياراته وتصوراته، فيبدو، من 
خالل تتبع سلوك الفاعلني في املؤسسة التشريعية، أن هذا األمر ظل مغيبا إلى حد بعيد. حيث كان من املمكن أن جتد فريقا نيابيا يدافع عن 
تعديالت ذات نفس اجتماعي واضح، وتهم بصفة أساسية بعض الفئات االجتماعية ذات الوضع الهش )من قبيل الدعم املخصص لألرامل(، 
وفي نفس الوقت يعارض تعديالت ومقترحات أخرى لها نفس النفس االجتماعي، خاصة تلك التي كانت تسعى إلى فرض التزامات جديدة 
على الفئات الغنية أو امليسورة )الضريبة على السيارات الفاخرة(. كما كان من املمكن أن جتد فريقا نيابيا آخر يعارض بعض التعديالت 

فقط ألنها جاءت من فريق آخر حتى ولو كانت تلك التعديالت تقترب من حيث مضمونها من نوع اخلطاب السياسي واإليديولوجي الذي 
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ظل يسوقه في ساحة التدافع السياسي. وفي نفس الوقت يسكت عن مقترحات وتعديالت تبدو، من الناحية النظرية على األقل، بعيدة عن 
اختياراته وتوجهاته. وهذا يعني، أن احلياة السياسية املغربية لم تعد بالضرورة محكومة بتنافس االختيارات والبرامج، بل أضحت أقرب ما 

تكون إلى صراع املواقع وتصفية احلسابات.
          

رابع عشر، بقدر ما سعت املعارضة إلى تسفيه األغلبية احلكومية، وإظهارها مبظهر من يقود البالد إلى الهاوية، بقدر ما حرصت األغلبية 
احلكومية على التعامل بكثير من التعالي مع املعارضة، وتبخيس عملها واعتبار مواقفها وطروحاتها مجرد »شوشرة إعالمية« ال تستحق 
االنتباه )كما قال عنها منسق األغلبية في اليوم الدراسي لألغلبية(. بكل ما ميثله ذلك من اختالل واضح في إدراك الفاعلني السياسيني 
ألهمية احلاجة إلى تأسيس عالقات بينهما قائمة على أساس تقدير األدوار والوظائف التي يجب أن يطلع بها كل طرف، ذاك الذي وصل إلى 

احلكومة بإرادة شعبية واآلخر الذي يعطيه الدستور حقوقا ومكانة مهمة في احلياة السياسية.
 

خامس عشر، لم يقتصر انتقاد مشروع قانون املالية على البرملانيني، بل امتد ليشمل بعض الوزراء أنفسهم. وهكذا، لم يخف وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية استياءه مما تعرضت له وزارته من تقلص في املوارد املرصودة لها، وقال الوزير بصريح العبارة »إن الوزارة كانت 
تعلق آماال كبرى على ميزانية السنة املقبلة، لتدارك اإلرباك الذي شهدته مشاريعها وبرامجها وخططها نتيجة جتميد 52،86 في املائة من 
اعتمادات األداء غير أن ما مت رصده برسم سنة 2014 جاء ليقوض هذه اآلمال ويعمق االختالالت«14. وهو نفس املنحى، الذي سار فيه 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر حينما لم يتردد في القول إن ميزانية القطاع احلكومي الذي يشرف عليه »ال تكفي لشراء 

ثمانية ميكروسكوبات«.

سادس عشر، إذا كانت تداعيات األزمة السياسية التي طفت في سماء العالقات املغربية اجلزائرية، وكذا التطورات األخيرة التي عرفتها 
قضية الوحدة الترابية، قد أرخت بظاللها على مشروع قانون املالية، فإن ذلك، لم ينعكس فقط  في اخلطاب السياسي العام الذي صاحب 
تقدمي املشروع، وإمنا كان له امتدادا على مستوى النقاش التفصيلي ملشروع امليزانية القطاعية إلدارة الدفاع الوطني، حيث أثار بعض النواب، 
وخاصة املنتمني منهم لفريق األصالة واملعاصرة، احلاجة إلى زيادة املوارد املرصودة لهذا القطاع، مستحضرين في ذلك هذا السباق احملموم من 

أجل املزيد من التسلح الذي تخوضه اجلزائر. 

سابع عشر، إذا كان يصعب احلديث عن وجود عمل منظم للضغط، أو ما يعرف باللوبيينغ، الذي عادة ما تقوم به جماعات مصالح في 
العديد من البلدان الدميقراطية في ارتباط مبناقشة موازناتها، وفي العمل التشريعي على العموم، فإن مشروع قانون املالية في السياق املغربي 
ال يخلوا من بعض املمارسات في هذا املجال. في هذا اإلطار ميكن احلديث عن الضغوطات التي حاول القيام بها كل من  مهنيي الفالحة 
فيما يخص الضريبة الفالحية، وجمعية مستوردي السيارات، بالنسبة للضريبة على السيارات الفاخرة، واملدير العام لشركة اخلطوط اجلوية 
امللكية، فيما يتعلق بالضريبة على تذاكر السفر عبر الطيران. هذا دون أن ننسى الدور الذي يقوم به االحتاد العام ملقاوالت املغربي حتى قبل 

أن يقدم مشروع قانون املالية في »تليني« بعض اإلجراءات والتدبير التي يقدر أنها متس مبصالح الفئات التي ميثلها.
    

ثامن عشر، إذا كان مشروع قانون املالية لسنة 2014 قد عبر، على العموم، محطة مجلس النواب دون مشاكل كبيرة، واستطاع، كما 
جرت العادة في كل سنة، أن يحز على النصاب القانوني املطلوب دستوريا، فإن مروره مبحطة مجلس املستشارين، احملطة اإلجبارية الثانية 
التي يفرضها الدستور، جعله يواجه »أزمة« غير مسبوقة، إذ لم تكتف معارضة مجلس املستشارين باالنتقاد القوي للمشروع، أو حتى 

بإسقاط بعض امليزانيات القطاعية فيه كما كان يحصل من قبل، بل جرى إسقاط املشروع ككل.
  

مجلس  في  األغلبية  على  احلكومة  توفر  عدم  إلى  بالنظر  الدميقراطية،  الناحية  من  مطلوبا  ولرمبا  بل  عاديا،  يبدو  كان  إذا  األمر،  وهذا 
املستشارين، فإنه يبدو مثيرا لالنتباه من الناحية السياسية، ويطرح أكثر من عالمات االستفهام حول أهدافه وخلفياته. هل هذا املوقف نابع 
فعال من تقدير املعارضة »لفراغ محتوى« مشروع قانون املالية لهذه السنة؟ أم أن لألمر عالقة بتراجع الظروف التي جاءت بحزب العدالة 

والتنمية إلى احلكومة وجعلت منه »ضرورة سياسية«؟    

ويصبح هذا التساؤل أكثر مشروعية، عندما نأخذ بعني االعتبار أن املعارضة التي قبلت مشروع قانون املالية للسنة الفارطة والسنة التي قبلها 
هي نفسها تقريبا التي عملت هذه السنة على إسقاطه، باستثناء التحول في املواقع الذي حصل بني حزبي االستقالل واألحرار.

14ـ حسب ما أشارت إلى ذلك جريدة أخبار اليوم في عددها بتاريخ 14 نونبر 2013
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تاسع عشر، يبدو أن رفض مجلس النواب لكل التعديالت التي قدمت في مجلس املستشارين، يطرح التساؤل حول وظيفة هذا األخير 
في مجال التشريع املالي، بعدما أصبح الدستور يعطي ملجلس النواب الكلمة األولى واألخيرة في اعتماد مشروع قانون املالية. صحيح أن 
مجلس املستشارين عارض بشدة مشروع قانون املالية وأبدى مقاومة شديدة لبعض تعديالت آخر حلظة )التعديل املتعلق باملساهمة اإلبرائية 
برسم األموال املهربة باخلارج(، واألكثر من ذلك عمل على إسقاط املشروع ككل. ولكن كل ذلك يصبح مثل »طلقة في الهواء«، عندما يكون 

من حق مجلس النواب، أو على األصح أغلبيته احلكومية، أن تؤمن املرور اآلمن ملشروع قانون مالية رفضته أغلبية مجلس املستشارين.

تو�سيات 
أوال، إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية )املادتان 33 و34(، مبا يضمن توفير الوقت الكافي لدراسة ومناقشة مشروع قانون املالية، 
للقطاعات  بالنسبة  والتأكد من جناعة صرفها،  النفقات،  ملراقبة  إحداث جلنة  ثم  امليزانية االستكشافية،  إبان  التشريعية  املؤسسة  وإشراك 

الوزارية وكذا احلسابات اخلصوصية، ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
  

ثانيا، احلاجة إلى تعزيز القدرات التكوينية للبرملانيني، حتى يتمكنوا من استيعاب كل األبعاد املختلفة للقضايا املطروحة للنقاش داخل 
البرملان، وبصفة خاصة مبناسبة مشروع قانون املالية، ملا يتطلبه هذا األخير من خبرة ومهارة تقنية وسياسية، بكل ما يعنيه ذلك من تعزيز 
اإلمكانيات املرصودة للفرق البرملانية لالستعانة بخبراء وباحثني متخصصني، وملا ال مراكز أبحاث متخصصة، في مجال التشريع بصفة عامة، 

والتشريع املالي بصفة خاصة.
    

ثالثا، احلاجة إلى املزيد من تعزيز امللف اخلاص مبشروع قانون املالية بالوثائق واملعطيات الالزمة التي تسمح بأن تكون للمشرعني صورة 
واضحة ودقيقة عن مشروع قانون املالية، وعن مختلف البيانات املرتبطة باختياراته.

  
رابعا، إعادة بناء جسور التواصل بني املؤسسة التشريعية وبني مختلف املعنيني املباشرين وغير املباشرين بعملها )باحثون، صحافة..(. وهو 
ما يتطلب، من ناحية، تسهيل إمكانية الولوج للمؤسسة، ومتابعة أشغالها، ومن ناحية أخرى، تسهيل احلصول على املعلومات واملعطيات 
بالنسبة للراغبني فيها. وفي هذا اإلطار تطرح احلاجة إلى إعادة هيكلة املوقع اإللكتروني ملجلسي البرملان، مبا يسمح له بتقدمي اخلدمات 

اإللكترونية بكيفية جيدة وناجعة.
  

خامسا، احلاجة املاسة إلى وضع »مخطط زمني« جديد لتدبير حلظة مناقشة مشروع قانون املالية، في االجتاه الذي يسمح بتجاوز االرتباك 
الذي ميكن أن يحصل في برمجة بعض اجللسات، وتفادي التكرار اململ الذي يحصل في الكثير منها.

 
سادسا، إعطاء أهمية للتقارير التي تعدها اللجان حول امليزانيات القطاعية، إذ باستثناء التقرير الذي تعده جلنة املالية والتجهيزات األساسية، يبدو أن 
 تقارير اللجان األخرى ال حتظى بالعناية الالزمة، وهذا املوضوع كان مثار انتقاد للحكومة التي آخذت على التقارير البرملانية عدم احترامها للمعايير العلمية.                  
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جلنة القطاعات االنتاجية
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le lien de l’article :http://www.lnt.ma/finance/lobservatoire-marocain-de-laction-parlementaire-

appelle-a-revoir-la-loi-de-finances-94765.html

L’Observatoire marocain de l’action parlementaire appelle à revoir la loi 
organique des finances

Rabat- L’Observatoire marocain de l’action parlementaire a appelé, jeudi à Rabat, à revoir la loi organique 
des finances de manière à garantir le temps nécessaire pour étudier et débattre des projets de loi de 
finances (PLF).

Dans un rapport présenté à la presse sur “le rendement du Parlement lors du débat sur la loi de finances 
2014’’, l’Observatoire appelle à associer le Parlement dans l’élaboration du budget prévisionnel, à créer 
une commission de contrôle des dépenses et de vérification de l’efficacité de leur exécution, et à renforcer 
les capacités des parlementaires pour leur permettre de comprendre les marges de débat au sujet du PLF.

Le rapport souligne la nécessité de joindre au PLF l’ensemble des documents et de données permettant 
au législateur d’avoir une vision claire et précise du texte, de mettre en place un nouveau calendrier de la 
discussion du PLF et donner l’importance aux rapports des commissions parlementaires sur les budgets 
sectoriels.

L’Observatoire note que l’élaboration du PLF 2014 a eu lieu dans un contexte politique précis, bien qu’il 
s’agissait du même climat que celui ayant marqué celui de l’exercice 2013.

Le rapport reproche à l’opposition d’avoir privilégié dans le débat sur le PLF 2014 des questions qui “ne 
concernent pas directement le PLF, ses choix et orientations” où d’avoir remis en cause la constitutionnalité 
de cette loi de finances.

En revanche, l’Observatoire relève que les groupes de la majorité ont salué par principe les grandes lignes 
du PLF, défendu la légalité du gouvernement et minimisé les critiques sur le processus des négociations 
pour la formation du nouveau gouvernement et sa composition.

Le rapport critique l’association limitée des professionnels et des experts dans le débat sur le PLF, soulignant 
l’insatisfaction des parlementaires eux-mêmes du rendement du Parlement et du gouvernement et du 
climat général du débat sur le texte.

le lien de l’article : http://www.mapexpress.ma/actualite/lobservatoire-marocain-de-laction-
parlementaire-appelle-a-revoir-la-loi-organique-des-finances/
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L’Observatoire marocain de l’action parlementaire appelle à revoir la 
loi de finances

L’Observatoire marocain de l’action parlementaire a appelé, jeudi à Rabat, à revoir la loi organique des 

finances de manière à garantir le temps nécessaire pour étudier et débattre des projets de loi de finances 

(PLF).

Dans un rapport présenté à la presse sur “le rendement du Parlement lors du débat sur la loi de finances 

2014’’, l’Observatoire appelle à associer le Parlement dans l’élaboration du budget prévisionnel, à créer 

une commission de contrôle des dépenses et de vérification de l’efficacité de leur exécution, et à renforcer 

les capacités des parlementaires pour leur permettre de comprendre les marges de débat au sujet du PLF.

Le rapport souligne la nécessité de joindre au PLF l’ensemble des documents et de données permettant 

au législateur d’avoir une vision claire et précise du texte, de mettre en place un nouveau calendrier de la 

discussion du PLF et donner l’importance aux rapports des commissions parlementaires sur les budgets 

sectoriels.

L’Observatoire note que l’élaboration du PLF 2014 a eu lieu dans un contexte politique précis, bien qu’il 

s’agissait du même climat que celui ayant marqué celui de l’exercice 2013.

Le rapport reproche à l’opposition d’avoir privilégié dans le débat sur le PLF 2014 des questions qui “ne 

concernent pas directement le PLF, ses choix et orientations” où d’avoir remis en cause la constitutionnalité 

de cette loi de finances.

En revanche, l’Observatoire relève que les groupes de la majorité ont salué par principe les grandes lignes 

du PLF, défendu la légalité du gouvernement et minimisé les critiques sur le processus des négociations 

pour la formation du nouveau gouvernement et sa composition.

Le rapport critique l’association limitée des professionnels et des experts dans le débat sur le PLF, soulignant 

l’insatisfaction des parlementaires eux-mêmes du rendement du Parlement et du gouvernement et du 

climat général du débat sur le texte.
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L’Observatoire marocain de l’action parlementaire appelle à revoir la 

loi organique des finances

Rabat, 16 janv. 2014 (MAP)- L’Observatoire marocain de l’action parlementaire a appelé, jeudi à Rabat, à 

revoir la loi organique des finances de manière à garantir le temps nécessaire pour étudier et débattre des 

projets de loi de finances (PLF).

Dans un rapport présenté à la presse sur «le rendement du Parlement lors du débat sur la loi de finances 

2014», l’Observatoire appelle à associer le Parlement dans l’élaboration du budget prévisionnel, à créer 

une commission de contrôle des dépenses et de vérification de l’efficacité de leur exécution, et à renforcer 

les capacités des parlementaires pour leur permettre de comprendre les marges de débat au sujet du PLF. 

Le rapport souligne la nécessité de joindre au PLF l’ensemble des documents et de données permettant 

au législateur d’avoir une vision claire et précise du texte, de mettre en place un nouveau calendrier de la 

discussion du PLF et donner l’importance aux rapports des commissions parlementaires sur les budgets 

sectoriels.

L’Observatoire note que l’élaboration du PLF 2014 a eu lieu dans un contexte politique précis, bien qu’il 

s’agissait du même climat que celui ayant marqué celui de l’exercice 2013.

Le rapport reproche à l’opposition d’avoir privilégié dans le débat sur le PLF 2014 des questions qui «ne 

concernent pas directement le PLF, ses choix et orientations» où d’avoir remis en cause la constitutionnalité 

de cette loi de finances.

En revanche, l’Observatoire relève que les groupes de la majorité ont salué par principe les grandes lignes 

du PLF, défendu la légalité du gouvernement et minimisé les critiques sur le processus des négociations 

pour la formation du nouveau gouvernement et sa composition.

Le rapport critique l’association limitée des professionnels et des experts dans le débat sur le PLF, soulignant 

l’insatisfaction des parlementaires eux-mêmes du rendement du Parlement et du gouvernement et du 

climat général du débat sur le texte.

le lien de l’article :http://www.menara.ma/fr/2014/01/16/979135-l%E2%80%99observatoire-

marocain-de-l%E2%80%99action-parlementaire-appelle-%C3%A0-revoir-la-loi-organique-des-

finances.html



17

Conférence de presse de l’Observatoire marocain de l’action parlementaire (OMAP), tenue lundi à Rabat, et consacrée à la présentation 

d’un rapport sur les plénières à la Chambre des représentants, entre le 15 octobre et le 15 novembre derniers. /MAP

L’Observatoire marocain de l’action parlementaire (OMAP) a souligné, dans son rapport publié lundi, que 

la Chambre des représentants est invitée à développer son action législative, surtout que “plusieurs lois 

organiques n’ont pas encore vu le jour”.

Lors d’une conférence de presse tenue, lundi à Rabat, consacrée à la présentation d’un rapport sur les 

plénières à la Chambre des représentants, entre le 15 octobre et le 15 novembre derniers, l’Observatoire 

a estimé que le bilan législatif concernant les autres textes demeure “maigre”, mais que la rentrée 

parlementaire de cette année a été “exceptionnelle au même titre que la rentrée politique au Maroc”.

La situation du gouvernement a impacté l’action parlementaire, à la lumière de la formation de la deuxième 

version de l’Exécutif ainsi que le changement des physionomies de la majorité et de l’opposition, souligne 

l’OMAP.

Le directeur de l’OMAP, Azzedine Maliri, a insisté sur l’importance d’assurer la complémentarité entre les 

deux Chambres du Parlement, soulignant que les séances des questions orales consacrent une approche 

“classique”.

Ces séances plénières sont devenues “dépassées tant sur la forme que sur le fond”, a-t-il noté. Il a également 

fait remarquer que la Constitution a promu l’institution législative en élargissant ses rôles et prérogatives 

en matière de législation et de contrôle, le but étant d’établir un véritable équilibre entre les institutions 

législative et exécutive.

Partant d’une radioscopie des questions orales posées durant le mois d’octobre dernier, le rapport note que 

le secteur de l’Intérieur vient en tête des secteurs faisant l’objet de questions des parlementaires, suivi par 

les secteurs des finances et de l’économie et les secteurs de l’équipement, du transport et de l’agriculture.

Et de préciser 51% des questions émanent de l’opposition et 49% des partis de la majorité.

le lien de l’article :http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2013/12/10/la-chambre-basse-

appelee-a-developper-son-action-legislative_216965.html#.UvDxrkIhC-F
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Les journaux électroniques en français:

L’Observatoire marocain de l’action parlementaire appelle à revoir la loi organique 

des Finances

Présentation d’un rapport critiquant l’association limitée des professionnels et des 

experts

L’observatoire marocain de l’action parlementaire a appelé, jeudi à Rabat, à revoir la loi organique des 

finances, récemment approuvée, de manière à garantir le temps nécessaire pour étudier et débattre des 

projets de loi de Finances (PLF).

Dans un rapport présenté à la presse sur «le rendement du Parlement lors du débat sur la loi de Finances 

2014», l’Observatoire appelle à associer le Parlement dans l’élaboration du budget prévisionnel, à créer 

une commission de contrôle des dépenses et de vérification de l’efficacité de leur exécution, et à renforcer 

les capacités des parlementaires pour leur permettre de comprendre les marges de débat au sujet du PLF. 

Le rapport souligne la nécessité de joindre au PLF l’ensemble des documents et de données permettant 

au législateur d’avoir une vision claire et précise du texte, de mettre en place un nouveau calendrier de la 

discussion du PLF et donner l’importance aux rapports des commissions parlementaires sur les budgets 

sectoriels.

L’Observatoire note que l’élaboration du PLF 2014 a eu lieu dans un contexte politique précis, bien qu’il 

s’agisse du même climat que celui ayant marqué celui de l’exercice 2013. Le rapport critique l’association 

limitée des professionnels et des experts dans le débat sur le PLF, soulignant l’insatisfaction des 

parlementaires eux-mêmes du rendement du Parlement et du gouvernement et du climat général du débat 

sur le texte.

le lien de l’article :http://www.libe.ma/L-Observatoire-marocain-de-l-action-parlementaire-

appelle-a-revoir-la-loi-organique-des-Finances_a46058.html

Observatoire marocain de l’action parlementaire:La Chambre basse appelée à 

développer son action législative
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4-   Repenser les ponts de communication entre l’institution législative et les différents 
acteurs concernés par son action (Chercheurs, presse, ONG..) cela passe par une liberté d’accès 
au Parlement et à ses débats et plus de facilité d’accès à l’information.

5-   Restructurer  les  sites  officielles  des  deux  chambres  du  Parlement  afin  d’offrir  une 
information actualisée et efficiente.

6-   Elaborer un nouvel agenda des séances de discussions du projet de loi de finances à 
même d’éviter les confusions dans la programmation de certaines séances, et d’éviter la répétition 
et la monotonie qui marquent un grand nombre d’entre elles.

7-   Etablir un rapport modèle et unifié des discussions du projet par toutes les Commissions 
parlementaires. Car, hormis  le  rapport de  la Commission des finances,  les  rapports des autres 
Commissions ne sont pas bien présentés. Le gouvernement lui-même avait souligné cette remarque 
en critiquant le non respect par les rapports parlementaires des normes scientifiques.
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concurrent même si le dit amendement est proche de son discours et de son programme. Un 
tel phénomène signifie que la vie politique marocaine n’est plus, nécessairement, régie par une 
compétition entre les choix et les programmes, elle est devenue plutôt un espace de conflits et de 
règlements de comptes.

14- Certains aspects du  lobbying ont marqué  le passage du projet de  loi de finances au 
parlement cette année, même s’il est difficile, encore, de parler au Maroc de travail organisé des 
groupes de pression. On peut citer, à cet égard, les pressions des professionnels de l’agriculture 
concernant l’imposition de ce secteur ou celles de l’Association des importateurs d’automobiles 
pour annuler une taxe sur les voitures de luxe, ou bien encore celles du PDG de la Royal Air 
Maroc au sujet de la nouvelle taxe sur les billets d’avion.

15- Une «crise» sans précédent a marqué le passage du projet de loi de finance à la Chambre 
des conseillers qui a voté, pour la première fois contre ce texte dans son ensemble. Si ce vote 
défavorable est normal, voire nécessaire, pour le bon fonctionnement d’une démocratie et avec un 
gouvernement n’ayant pas de majorité à la deuxième Chambre,  il soulève, néanmoins, plusieurs 
questions quant à ses objectifs et à ses motivations. En décidant de ce vote, l’opposition estime 
t- elle, vraiment, que le projet de loi de finances est « vide » ? Ou bien considère t- elle que les 
conditions qui ont porté le PJD au gouvernement et fait de lui « une nécessité politique», ne sont 
plus les mêmes ? On notera que ce vote n’a pas d’effet juridique, la Chambre des représentants 
ayant, selon la Constitution, le dernier mot dans l’adoption du projet de loi de finances.

Recommandations:

1-   Réviser la loi organique des finances (articles 33 et 34) de la loi de manière à laisser 
suffisamment  de  temps  pour  étudier  et  discuter  le  projet  de  loi  des  finances,  et  à  impliquer 
l’institution législative lors de l’élaboration du budget, et mettre en place une commission de 
contrôle des dépenses afin de s’assurer de l’efficacité de son exécution tant par les ministères, que 
par les comptes spéciaux et les services gérés de manière autonomes (SEGMA).  

2-   Renforcer les capacités des parlementaires pour qu’ils puissent acquérir les outils à même 
de maitriser les différentes questions en discussion au Parlement en général, et particulièrement les 
questions relatives à la loi de finances qui requièrent de l’expérience et une certaine compétence 
technique et politique. Ce qui nécessite le renforcement des moyens des groupes parlementaires 
pour recourir aux services des experts et des chercheurs spécialisés.

3-   Mettre à la disposition des parlementaires un dossier plus complet, riche en documents 
et données nécessaires pour qu’ils puissent avoir une vision claire et précise sur le projet de loi 
de finances et ses différents aspects. 
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notamment,  la sortie médiatique du député de la majorité (RNI) et président de la Commission 
de la justice, Mohamed Hanine qui a tiré à boulets rouges sur le projet, critiquant la faible marge 
de manœuvre du Parlement face à l’hégémonie gouvernementale et la monotonie des séances de 
discussion d’une façon qui reflète l’esprit d’avant la constitution de 2011. (Voir son article paru 
au journal électronique « Hespress » du 19 novembre 2013).

10 - Majorité et opposition mettent, unanimement, l’accent sur l’importance des initiatives 
et des discours du roi, considérés comme une référence clé dans leur action. Elles ont, ainsi, 
toutes salué la réussite de la visite royale aux Etats Unis et le contenu de la déclaration finale 
publiée à l’issue de cette visite. Cependant, l’opposition a tenté d’embarrasser le gouvernement 
en l’accusant du non respect des directives royales. Ce à quoi la majorité a tenu à rétorquer en 
soulignant la priorité qu’elle donne à ces directives notamment celles contenues dans le discours 
du trône et relatives à l’impôt agricole qui sera appliqué aux grandes exploitations agricoles. On 
peut, par ailleurs, noter «l’aura» qui a entouré la discussion du budget de l’Education nationale dans 
une ambiance marquée par le discours royal du 20 Août qui a critiqué le  bilan du gouvernement 
dans ce domaine.

11-  Si  les  dernières  années  ont  connu  une  certaine  amélioration  dans  la  qualité  de  la 
documentation accompagnant le projet de loi de finances préparé par le département des finances 
et par les autres départements ministériels, il n’en demeure pas moins que le problème de l’’accès 
à l’information parlementaire reste fortement posé en général et à l’occasion de la discussion de 
la loi de finances en particulier. C’est une réalité dont pâtissent non seulement les chercheurs et 
la presse, empêchés pour la première fois cette année, d’assister aux discussions des budgets de 
la Commission de la justice à la Chambre des Conseillers, mais également les parlementaires, 
eux-mêmes,  qui  se  retrouvent  dépourvus  d’informations  leur  permettant  de  faire  leur  travail 
normalement, comme cela a été le cas, notamment, pour les budgets de la cour royale, du ministère 
de l’Administration de la Défense nationale et de la Présidence du gouvernement.

12- les nouvelles dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants 
ont permis de  réduire  le  temps accordé aux députés pour  la discussion des budgets  sectoriels 
au niveau des Commissions mais la gestion du temps législatif marque encore des faiblesses. 
En plénière, à titre d’exemple, de longues interventions ont été prononcées et les amendements 
déjà rejetés en Commission ont été présentés alors que leur sort était connu. Des problèmes de 
coordination administrative et de programmation ont, par ailleurs, émaillé les discussions des 
budgets sectoriels faisant perdre un temps législatif précieux à cause, essentiellement, des conflits 
d’ordre partisan mais aussi par manque de moyens humains et logistiques.

13- En principe,  l’existence d’un « parti  avec un  référentiel  islamique »  à  la  tête  de  la 
majorité et des partis de gauche et libéraux dans l’opposition devait ouvrir un véritable débat sur 
les références du projet de loi de finances et sur les grands choix politiques, mais cela n’a pas été le 
cas. Un groupe parlementaire pouvait, en effet, prendre, par exemple, la défense d’amendements 
en faveur des couches sociales défavorisées (l’appui aux femmes veuves) mais ce même groupe 
pouvait, en même temps, s’opposer à des amendements ayant les mêmes objectifs tels que la 
taxation  des  voitures  de  luxe.  Un  autre  groupe  parlementaire  pouvait  également  s’opposer, 
facilement, à un amendement donné pour l’unique raison qu’il provient d’un autre groupe 



12

6- Phénomène habituel, l’absentéisme des parlementaires lors des discussions du projet 
de loi de finances, à la fois en Commissions et en séances plénières s’est largement confirmé. Le 
projet a, ainsi, été voté en présence de 259 membres (164 voix pour et 95 contre) de la Chambre 
des représentants qui compte 395 députés. Tandis que la première partie du dit projet n’a connu 
la participation que de 147 députés (110 voix pour et 37 contre). Le nombre d’électeurs absents 
dépassait le nombre des présents.

Des chiffres qui doivent,  toutefois, être appréhendés avec beaucoup de  relativité,  si  l’on  tient 
compte, d’une part, qu’au moment du vote, on assiste souvent à une mobilisation générale des 
effectifs des différents groupes parlementaires,  et, par  conséquent,  ceux qui votent n’ont pas, 
nécessairement, suivi les discussions. D’autre part, ces chiffres subissent des hauts et des bas et 
varient en fonction des séances, des articles à discuter et à voter, et de la durée des débats.

L’absentéisme ne cesse donc de s’amplifier malgré les condamnations et la désapprobation 
de l’opinion publique et malgré les mesures d’incitation qui ont été prises pour encourager les 
parlementaires à être plus présents  et malgré les menaces de recourir aux mesures disciplinaires 
prévues par le règlement intérieur des deux Chambres du Parlement.

7- L’absentéisme varie, cependant, d’un groupe parlementaire à l’autre. Les députés du PJD 
restent, en général, les plus disciplinés à cet égard. La presse a recensé (Voir le journal Akhbar 
Al yaoum du 19 novembre 2013) la présence continue d’une moyenne de 81 députés pijidistes 
(sur 106) lors des travaux de la Commission des finances. Cette discipline ne s’explique pas par 
le seul fait que le PJD est à la direction du gouvernement et que ses députés veulent éviter toute 
surprise engendrant la chute de son projet de loi, elle est due à un engagement, même à l’époque 
de l’opposition, et au respect strict du règlement intérieur du groupe en termes de présence, de 
contribution dans la législation et de contrôle.

8- la contribution des experts dans les discussions du projet de loi de finances reste encore 
faible. Seuls quelques groupes de la majorité et de l’opposition, ont cherché, à travers des journées 
d’étude, à la fois au sein du Parlement ou à l’extérieur, à impliquer des spécialistes et des experts 
dans les débats concernant ce projet. Ces initiatives se sont limitées aux groupes parlementaires 
du PJD, l’USFP, l’Istiqlal, le RNI..

9- Le mécontentement exprimé, publiquement, par certains parlementaires eux-mêmes par 
rapport aux conditions et aux résultats de la discussion du projet de loi de finances. On citera, 
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marquée par la faiblesse des enjeux idéologiques et programmatiques. Résultat, les discussions 
ont illustré un manque d’homogénéité et de coordination, aussi bien du coté de la majorité que 
de celui de l’opposition.

D’un  coté,  les  groupes  de  la majorité  n’étaient  pas  en  totale  harmonie, même  s’ils  ont 
finalement voté, à l’unanimité, en faveur du texte et proposé des amendements communs comme 
celui de  l’aide financière direct aux veuves...etc. On a ainsi noté que  le parti du RNI a voulu 
prendre ses distances avec un projet de loi que le ministre des finances, issu de ce même parti, a 
eu la tâche de présenter mais qu’il n’a pas préparé pour cause de remaniement ministériel. Le PPS 
a, pour sa part, émis certaines réserves, notamment au sujet de la taxation de certains produits de 
consommation.

L’opposition, quant à elle, ne s’en sort pas mieux. Si elle donne l’impression d’être unie pour 
attaquer  le  gouvernement,  elle  est,  en  réalité,  loin  de  constituer  un  bloc  suffisamment  fort  et 
cohérent. La preuve, elle a présenté, séparément, ses amendements et lorsqu’elle a déposé un 
recours pour contester le projet devant le Conseil Constitutionnel, l’une de ses composantes, le 
PAM, a refusé, d’une façon ambigüe, de signer ce recours.

On pourrait expliquer cela, d’une part, par la nature du débat au sein de l’opposition au 
sujet des possibilités de coordination avec le PAM, alors que l’option de coordonner avec l’UC 
reste quasiment irrecevable. D’autre part, « la prudence» marque encore les relations entre les 
deux principaux partis de l’opposition, l’Istiqlal et l’USFP, qui n’ont toujours pas tourné la page 
du passé malgré leur annonce récente de fonder une alliance.

 5- On continue « d’ignorer » la discussion de certains budgets sectoriels et à les faire 
passer en un temps record, comme c’est le cas du budget du palais royale discuté en moins de 12 
minutes, ou encore celui du ministère de l’Administration de la défense nationale alors qu’aucun 
texte  de  loi  n’impose une  telle  «indulgence». Une pratique qui  est,  d’ailleurs,  commune  à  la 
majorité et à l’opposition mais paradoxalement certaines réserves ont été soulevées au sujet de 
ces budgets, non pas par l’opposition mais par la majorité, en l’occurrence, par Abdelaziz Aftati, 
membre du parti qui dirige le gouvernement. Ce député a notamment exigé du gouvernement 
de fournir tous les détails concernant ces budgets, ainsi que la présence des responsables de leur 
préparation. Il s’est dit, par ailleurs, surpris que des allocations du budget royal soient toujours 
réservées au Conseil Royal consultatif des affaires sahariennes alors que, selon lui, le citoyen 
marocain n’entend plus parler de Conseil ni de ses actions.
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Synthèse et conclusions

1-  La marge de manœuvre de la Chambre des représentants  et du Parlement, en général, 
dans le domaine de la législation financière, reste limitée, pour ne pas dire formelle, comparée à 
l’hégémonie gouvernementale. Si le Parlement ne peut apporter que des amendements mineurs au 
projet de loi de finances cela est dû à plusieurs facteurs. Politiquement, la majorité parlementaire 
n’a  fait,  en général,  que  suivre  les orientations  et  les  choix du gouvernement même  si  elle  a 
proposé quelques amendements. Avec des moyens limités, la majorité a souvent fait figure d’« une 
machine à voter » en faveur des choix et des initiatives gouvernementales.

2-  Sur  l’ensemble  des  208  amendements  présentés  (22  par  la  majorité  et  186  par 
l’opposition), le gouvernement n’en a retenu que 22 (dans le projet de loi des Finances de 2013, 
57 amendements sur 242 ont été acceptés). Sur l’ensemble des 22 amendements, la majorité en a 
présenté 11 et l’opposition les 11 restant. Cette situation, assez courante dans toutes les expériences 
parlementaires précédentes, souligne, d’une part, l’embarras qu’elle peut occasionner pour la 
majorité  reflétant  l’image d’un Parlement   devenu une simple chambre d’enregistrement. Elle 
est, d’autre part, un indicateur du manque de coordination entre le gouvernement et sa majorité, 
mais également entre « le parti au pouvoir » et son groupe parlementaire, d’autant plus qu’un 
nombre important d’amendements provenant de ce groupe, ont été rejetés.

3- Le gouvernement a été réticent quant à l’utilisation de l’article 77 de la Constitution, 
l’un des plus forts mécanismes de contrôle empêchant le législateur d’apporter des modifications 
importantes à  la  loi de finances. A aucun moment le gouvernement n’a, en effet, eu recours à 
cette « arme » dissuasive au niveau de la chambre des représentants. Cela pourrait s’expliquer 
par la volonté du gouvernement de bâtir de nouvelles relations avec le Parlement afin d’éviter 
toute polémique politique ou médiatique avec l’opposition, toutefois, le recours accru, 35 fois, à 
l’article 77 à la Chambre des Conseillers pose des limites à cette lecture. Cela peut, également, 
s’expliquer  par  le  souhait  du  Parlement  de mettre  des  «freins»  à  ses  propres  propositions  et 
amendements pour ne pas «trop inquiéter» le gouvernement en l’obligeant à recourir au dit 
article. Cela peut, enfin, signifier que le gouvernement peut atteindre le même résultat, non pas en 
utilisant l’article 77 mais simplement en ayant recourt à sa majorité numérique, surtout, lorsque 
les amendements indésirables émanent de l’opposition.

4- On peut difficilement parler d’une polarisation politique claire et nette entre majorité 
et opposition. Cela reflète, en partie, la réalité de la scène partisane et politique dans notre pays 
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Présentation générale et méthodologie du Rapport

Le Rapport de 2014 de l’Observatoire marocain de l’action parlementaire (OMAP) s’est basé 
sur les éléments suivants:

            1. Les observations et conclusions de l’OMAP sur la loi de finances de 2013. Il s’agit d’une 
première au Maroc et d’une «feuille de route» qui a guidé notre travail actuel.

         2. Les expériences internationales et les outils de suivi et de monitoring développés dans 
certains pays arabes, ayant connu la création d’Observatoires de l’action Parlementaire, ou dans 
d’autres régions du monde. Cependant, il faut noter que la plupart de ces outils méthodologiques 
portent, souvent, non pas uniquement sur les lois de finances mais sur l’activité Parlementaire 
dans son ensemble.

        3. Les données recueillies au cours de l’élaboration, des discussions et de l’adoption du 
projet de loi de finances émanent des sources suivantes:

- Les différents documents et rapports présentés par le Parlement ou par le gouvernement. 

- Le suivi, par l’Observatoire, du travail des parlementaires et du gouvernement lors des 
discussions du projet de  loi de finances  (Réunions des commissions et des séances plénières, 
entretiens avec les parlementaires..), même si notre accès au Parlement reste, toujours, confronté 
à des obstacles. 

- La presse nationale (Reportages, Interview..) d’autant plus que la couverture médiatique 
des débats sur le projet a été assez riche. 

-  les  analyses  et  les  éclairages  des  experts  et  des  spécialistes  dans  les  domaines  de  la 
politique et de l’économie.

Le rapport contient des statistiques générales et décrit le cadre juridique et le processus de 
préparation,  les choix et  le contexte général et  l’épreuve que constitue  le débat parlementaire 
pour le projet de loi de finances.
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Introduction

La  discussion  du  projet  de  loi  de  finances  est  un  moment  important  dans  le  travail 
parlementaire, non seulement en termes du temps qu’elle occupe au cours de la session d’automne, 
mais aussi en termes d’écho et d’intérêt qu’elle suscite dans les médias et dans la société. 

Créer des impôts et légiférer dans le domaine financier a toujours été, à travers l’histoire 
parlementaire, l’une des plus importantes tâches du législateur. Cette situation a connu quelques 
aménagements parfois, notamment avec la Constitution française de 1958 qui a réduit le rôle du 
Parlement dans ce domaine en faveur du gouvernement, mais ce rôle reste, toujours, important 
dans certaines pratiques à l’étranger comme aux les États-Unis ou en Suède.

Ensuite, la loi de finances a une valeur plus importante par rapport aux autres lois car elle 
traduit la politique générale du gouvernement et ses orientations dans les domaines politiques, 
économiques et sociaux. Son adoption est, d’autre part, soumise à des règles spéciales de discussion 
et d’adoption. C’est le seul projet de loi présenté en session plénière, contrairement aux autres 
projets de lois qui sont déposés au bureau de la Chambre des représentants avant d’être transmis 
aux commissions. Il est, d’autre part, le seul projet de loi dont l’adoption est lié à un calendrier 
spécifique astreignant le parlement et le gouvernement à une course contre la montre afin de lui 
accorder assez de temps pour le débat tout en respectant les délais prescrits par la Constitution 
et la loi organique de Finances qui exigent son adoption avant le 31 Décembre de chaque année.

Faire le suivi des discussions du projet de loi de finances nous permet de donner une image 
du travail parlementaire sur le plan législatif, mais également au niveau du contrôle de l’exécutif. 
D’autant plus que  ces discussions  sont  une occasion pour  faire une  évaluation des politiques 
publiques dans les différents secteurs même si cela se fait, parfois, au détriment du projet de loi 

de finances lui même.
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est de développer notre travail de monitoring parlementaire en ciblant, dans l’avenir, d’autres 
organismes élus, en particulier les collectivités territoriales, compte tenu de leur importance dans 
le processus démocratique et de leur impact sur le quotidien des citoyens.

Nous  entamons donc une nouvelle  étape dans  le  parcours  récent de  l’OMAP. Outre  ce 
deuxième rapport, l’Observatoire avait, déjà, produit un «Guide de l’action parlementaire» qui 
vise, à travers une approche didactique, à faire connaitre les rôles et les fonctions de l’institution 
parlementaire,  tant au niveau de la  législation et du contrôle qu’au niveau de l’évaluation des 
politiques publiques. L’OMAP a également développé les outils de monitoring suivants :

Le lancement de nouvelles applications, sur le site Web de l’Observatoire, permettant 
aux  citoyens  de  poser  directement  leurs  questions  aux  parlementaires  afin  de  promouvoir  la 
participation politique du citoyen. 

Faire le suivi du travail des membres de la Chambre des représentants au niveau de leurs 
circonscriptions locales.

Finalement,  nous  tenons  à  exprimer  nos  vifs  remerciements  aux  députés,  femmes  et 
hommes, appartenant à différents groupes parlementaires, qui ont réagi de manière extrêmement 
positive à nos sollicitations, à travers les entretiens qu’ils nous ont accordés, les documents et les 
dossiers qu’ils nous ont fourni et le soutien qu’ils ont bien voulu nous apporter.

Nos remerciements vont également aux journalistes qui nous ont aidés à faire connaitre ce 
travail, ainsi qu’à toute l’équipe qui a contribué à la réalisation de ce rapport.
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Avant-propos

Pour un Parlement démocratique, transparent, efficace  et responsable.

L’institution législative est l’un des piliers du système politique et la pierre angulaire de toute 
pratique démocratique. Elle est l’expression de la volonté populaire qui est à la base de l’exercice 
du pouvoir politique. Ses rôles sont essentiels aussi bien dans le domaine de la législation et du 
contrôle qu’au niveau de la préparation et de l’évaluation des politiques publiques.

C’est la loi de finance qui détermine les choix et les orientations de la politique générale de 
l’Etat. Sa discussion reste un moment fort dans la vie parlementaire. 

    Etant donné l’importance de cette loi dans la vie parlementaire, l’Observatoire Marocain 
de  l’Action  Parlementaire  (OMAP)  a  produit  ce  rapport  sur  «la  prestation  du  Parlement  à 
l’occasion de la discussion du projet de loi des finances de 2014». C’est un travail qui vise quatre 
principaux objectifs:

Mettre l’accent sur l’importance du contrôle de la société civil de l’activité parlementaire 
afin de contribuer, avec d’autres outils et mécanismes, à promouvoir le débat parlementaire et la 
vie politique d’une manière général.

Participer au renforcement de la transparence parlementaire en rapprochant le grand public 
de l’un des moments les plus importants du travail de l’institution parlementaire. D’autant plus 
que la faible communication de ladite institution contribue, de manière significative, à consacrer 
une image stéréotypée chez de larges composantes de l’opinion publique marocaine. A cet 
égard, nous considérons qu’une loi sur la transparence parlementaire peut jouer un rôle clé, non 
seulement dans l’amélioration de la confiance des citoyens dans le travail parlementaire, mais 
également dans le développement des performances du Parlement et dans sa modernisation.

Attirer l’attention sur l’importance d’un dialogue sociétal entre les différents acteurs: partis 
politiques, société civile… sur la nécessité d’une interaction entre la chambre des représentants 
et son environnement dans le but de renforcer les principes de transparence, de responsabilité et 
de reddition des comptes.

Réaffirmer notre détermination à maintenir cette tradition annuelle initiée l’année dernière 
avec le premier rapport sur la loi des finances de 2013. Notre défi et notre ambition, à cet égard, 
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