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 الثالثة بعد المائتينالجلسة  محضر
 

 .(1241حمرم  11 ) 4112نونرب  11الثالثاء :  التاريخ
 .السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب:  الرئاسة

ساعتان وثالثة عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثانية : التوقيت 
 .زواال والدقيقة الثانية
اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد  :جدول األعمال 

 . رئيس احلكومة
 

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 
 :المجلس

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 األخوات، اإلخوان،
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي 

 . األمين
يقف اليوم جملس  ،قبل الشروع يف جدول األعمال

لفقيدنا وعزيزنا املشمول برمحة اهلل أمحد النواب ترمحا ودعاء 
 .الزايدي تغمده اهلل برمحته وأسكنه فسيح جنانه

اْلَحْمُد لّلِه َربِّ   بسم اهلل الرحٰمن الرحيم نقرأ الفاحتة  
ينِ   الرَّْحمـِن الرَِّحيمِ   اْلَعاَلِمينَ  ِإيَّاَك   َمـِلِك يـَْوِم الدِّ

ِصَراَط   اهِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ   نـَْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعينُ 
 َعَليِهْم َواَل الضَّالِّينَ الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب 

 .آمين 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 
 .املرسلني واحلمد هلل رب العاملني

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

من الدستور وخاصة  111طبقا ملقتضيات الفصل 
 411ىل إ 414الفقرة الثالثة منه وعمال مبقتضيات املواد من 

من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة 
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد 

 .رئيس احلكومة
وقبل الشروع يف جدول األعمال، أذكر اجمللس املوقر  

أننا سنكون على موعد مع جلستني تشريعيتني ختصص األوىل 
على مقرتح قانون يتعلق بإنشاء اهليئة الوطنية للدراسة والتصويت 

لإلشراف على االنتخابات ومراقبتها، والثانية للدراسة والتصويت 
على مشروعني قانونني، األول يتعلق باملراجعة االستثنائية للوائح 

 .االنتخابية العامة، والثاين يتعلق بالقضاء العسكري
واآلن نشرع يف جدول األعمال الذي يتضمن سؤاال  

حموريا تقدمت به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق وجمموعة 
األغلبية يتعلق بإصالح نظام املقاصة، وأربعة أسئلة أخرى، 
األول يتعلق بالتنزيل الدستوري خبصوص اللغة األمازيغية تقدمت 

املعاصرة، والثاين حول به النائبات والنواب أعضاء فريق األصالة و 
املنظومة الصحية يف السياسة العمومية تقدمت به النائبات 
والنواب أعضاء فريق االحتاد الدستوري، والثالث حول 
احلسابات اخلصوصية للخزينة تقدمت به النائبات والنواب 
أعضاء الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، الرابع حول 

إىل التدهور املستمر للقدرة الشرائية السياسة العمومية املؤدية 
 .تقدم به النائبات والنواب أعضاء الفريق االشرتاكي

يف إطار اجلزء األول املتعلق بالسؤال احملوري أعطي  
 .الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال
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 :السيدة النائبة صباح بوشام
 شكرا السيد الرئيس، 

على أن نظام السيد رئيس احلكومة احملرتم، ليس خافيا 
املقاصة منذ نشأته كان يبتغي احلفاظ على توازن واستقرار أمثان 
بعض املواد األكثر استهالكا حفاظا على القدرة الشرائية 
للمواطنني، غري أنه السيد رئيس احلكومة، ليس خافيا أيضا أن 
هذا النظام أصبح يثقل كاهل الدولة، ويشكل عبئا على 

فيد منه الفئات االجتماعية اهلشة ميزانيتها من جهة، وال تست
بشكل مطلوب من جهة أخرى، لذا شرعت حكومتكم السيد 
رئيس احلكومة يف إصالح هذا النظام الذي ظل الفاعلون 
السياسيون جيمعون على ضرورة إصالحه دون التجرؤ على 
مباشرته، فما هي السيد رئيس احلكومة احملرتم التدابري 

واليت ستتخذوهنا من أجل أال تتضرر  واإلجراءات اليت اختذمتوها،
الفئات االجتماعية اهلشة من هذا اإلصالح، وكذلك من أجل 
حتسني قدرهتا الشرائية عرب آليات أكثر فاعلية وجناعة 

 .واستهدافا، وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 
 .لإلجابة على السؤال

 :عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومةالسيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 
 .وصحبه ومن وااله

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

أود يف البداية أن أشكر فرق األغلبية على طرح هذا 
السؤال الذي يهم إحدى امللفات اإلصالحية الكربى اليت هلا 
انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية كبرية ومعقدة، ويتعلق 

األمر بإصالح نظام املقاصة الذي يشكل مثاال ملنظومة غري 
عمومية واخليارات عادلة اجتماعيا ومكلفة ماليا ترهن املالية ال

التنموية واالجتماعية لبالدنا، ألنه يف األصل هاذ النظام املقصود 
منه هو التخفيف على الفئات اهلشة فيما خيص أمثان املواد 
الضرورية، ولكن يف النهاية مل يعد يقوم هباذ الدور بالشكل 
املطلوب، وأصبح ميثل خطرا على ميزانية الدولة كما ال خيفى، 

لكل كان متفقا على ضرورة إصالح هذا النظام بالنظر ورغم أن ا
ملا سبق، فإنه مل تتم مباشرته يف الوقت املناسب، عندما كان 
هذا النظام ال يكلف إال بضعة ماليري من الدراهم يف السنة، 

، وكان مستوى عجز 9وبضع يفيد يف اللغة العربية أقل من 
سمح بذلك، كما امليزانية العامة بل فائضها يف بعض السنوات ي

أن أسعار احملروقات كانت يف مستويات متدنية يف السوق 
 .الدويل

وبطبيعة احلال وكغريه من امللفات الشائكة األخرى  
املطروحة علينا اليوم كان للتأخر يف مباشرة هذا اإلصالح كلفة 
عالية جدا على االقتصاد الوطين عموما وعلى املالية العمومية 

ستوى غري املسبوق الذي وصلت إليه باخلصوص، وأمام امل
خمصصات هذا النظام واالرتفاع والتقلب الكبريين ألسعار املواد 
املدعمة يف السوق الدولية وخاصة احملروقات، كلكم تذكرون أن 

دوالرات وقبل شهور  11البرتول نزل يف وقت من األوقات إىل 
 .دوالر 141كان يصل إىل 

يق العدالة واعتبارا حلرص احلكومة على حتق 
االجتماعية، ودعم االستثمار املنتج، وضبط التوازنات املالية، 
فقد حتملت مسؤوليتها وبادرت إىل إصالح نظام املقاصة 
والتزمت بالعمل على أال تتضرر الفئات االجتماعية اهلشة كثريا، 
ليس من الصحيح أن ندعي أهنا مل تتضرر إطالقا من هاذ 

لتأخري، وقبل التطرق إىل التدابري  اإلصالح الذي مل يعد يقبل ا
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واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة هبذا اخلصوص، سأذكركم 
 .بالسياق العام إلصالح نظام املقاصة

 السيد الرئيس،
ما  4114لقد بلغت نفقات صندوق املقاصة برسم 

مليار درهم، مما تسبب يف تفاقم عجز امليزانية يعين  71يناهز 
 441  411الدولة اللي هي حوايل من ما يناهز ربع مداخيل 

 % 1.4مليار درهم، مما تسبب يف تفاقم عجز امليزانيات ليبلغ 
من الناتج الداخلي اخلام، واضطررنا آنذاك من أجل تدارك هذا 

، 4114الوضع املقلق إىل الزيادة يف أسعار احملروقات يف يونيو 
سنة  االستثمارمليار درهم من ميزانية  17وإىل وقف تنفيذ 

إما أن تستمر احلكومة يف حتمل : ، وكنا أمام خيارين4114
ارتفاع وتقلبات السوق الدولية، ودعم مواد ال تستفيد منها 
باألساس الفئات الفقرية، مع ما يستتبع ذلك من تعميق عجز 
امليزانية ومستوى املديونية، ورهن مستقبل املغرب وتعريض 

رار بنموذجه التنموي توازناته املالية الكربى للخطر، واإلض
التضامين وفقدان مصداقية بالدنا لدى الشركاء االقتصاديني 
األساسيني، ولدى املستثمرين، خاصة وأنه كنا أمام وضعية 
يصعب معها توقع حدود تطور نفقاهتا هذا النظام يف ظل سوق 

 .دولية متقلبة
واملعلوم أن كل دوالر كان كيتزاد يف الربميل ديال  

مليون درهم،  111يساويه على مستوى السنة  البرتول كان
مليار ديال الدرهم زائدة، يف بلد  1دوالر تساوي  11مبعىن 

مليار درهم، وإما أن تتخذ  411امليزانية ديالو ال تصل إىل 
احلكومة القرار اجلريء القاضي بالبدء الفوري يف إصالح نظام 
 املقاصة رغم حساسية هذا املوضوع، وبالفعل فقد غلبت

احلكومة املصلحة العليا للبالد، ووضعت يف حسباهنا ليس فقط 
احلفاظ ومحاية القدرة الشرائية للفئات الفقرية، بل أكثر من ذلك 
وهو السعي إىل أن تستفيد الفئات اهلشة وبطريقة مستهدفة من 

هذا اإلصالح، ألنه منني جينا للحكومة كان إمجاع يف الوسط 
القتصادي على أن اإلصالح ديال السياسي واحلزيب والثقايف وا

نظام املقاصة يسري يف اجتاه حترير األسعار ويف نفس الوقت 
 .املباشر للناس احملتاجة االستهداف
وكما تعلمون، فقد برزت على املستوى اإلجرائي  

املباشر للفئات اليت تستحق  االستهدافإشكالية الطرق وآليات 
اج بعض الوقت هذا الدعم، حيث تطرح صعوبات عملية وحتت

لضبطها، وأمام تفاقم وضعية هذا الصندوق ومعه مؤشرات 
املالية واملديونية العمومية واستعجالية بدء اإلصالح، جلأت 
احلكومة إىل اإلصالح التدرجيي لنظام املقاصة، حيث متت كما 
تعلمون يف مرحلة أوىل الزيادة يف أسعار احملروقات يف يونيو 

ء حبماية املواطن من خماطر ارتفاع ومواكبة هذا اإلجرا 4114
لوال  4114دوالر، حبيث يف  141سعر البرتول ما فوق 

مليار  14املقاصة  الدات لينا  نو اإلجراء اللي عملنا ولو ك
دوالر من  141ديال الدرهم وقلنا على كل حال ما خنليوش 

وحىت مع اختاذ هذه اإلجراءات، . دوالر غتدخل الدولة 441
 21يف حدود  4114فإن نفقات صندوق املقاصة بقيت سنة 

مليار درهم، وهو مبلغ مرتفع جدا مقارنة مع القدرات املالية 
ارنة فإن مثل هذا املبلغ تقريبا هو الذي خيصص العمومية، وللمق

لقطاع حيوي كقطاع الرتبية والتكوين، باش نبداو ندعموا 
ليسانس واملازوط والفيول وما جاورمها، ولينا كنعطيوا للتعليم قد 
اللي تنعطيوا للمقاصة، لذلك مت اعتماد نظام املقايسة ابتداء من 

نفقات دعم  من أجل التحكم يف 4114منتصف شهر شتنرب 
بعض املواد النفطية يف حدود اإلعتمادات املرصودة هلا يف 
امليزانية العامة لتفادي تفاقم العجز املايل والتحكم يف املديونية، 
ألنه األموال منني غادي جنيبوها إيال مكانتش عندنا راه حنا 
غنتسلفوها، القضية باينة، ومواصلة الدعم للقدرة الشرائية 
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جمموعة من اإلجراءات وهو ما سيكون احملور للمواطنني عرب 
 .الثاين من اجلواب
 السيد الرئيس، 

، 4114إن احلكومة ومنذ توليها املسؤولية بداية 
حرصت على عدم اإلضرار بالقدرة الشرائية قدر املستطاع 
للمواطن املغريب بصفة عامة، كما أهنا اختذت إجراءات عملية 

حتسني معيشها اليومي، تستهدف حتسني دخل الفئات اهلشة و 
وسأستعرض فيما يلي بعض أهم هذه التدابري، ألنه منني  
كنتكلم على القدرة الشرائية ديال املواطنني راه كلما تفعله 
احلكومة يف مجيع اجملاالت و بالنسبة جلميع القطاعات  ملي  
كتزيد يف األجور وال ملي كتقوم بالدعم ديال التالميذ ديال 

كل هذا يساهم يف الرفع من القدرة تيسري وال أي شيء  
الشرائية، فباملوازاة مع جهودها للحفاظ على مستوى األسعار 
رغم الظرفية الصعبة، بذلت احلكومة جمهودا كبريا للزيادة يف 

 :دخل األسر وذلك من خالل ما يلي
مواصلة تفعيل التزامات احلوار االجتماعي من خالل   -

، 4112-4114الفرتة  مليار درهم برسم 71رصد أكثر من 
ترتبت  4111أبريل  41ألن احلوار االجتماعي اللي كان يف 

عنه التزامات من طرف احلكومة، كلفتنا هذه االلتزامات يف هذه 
مليار درهم لتنفيذ االلتزامات العامة  71الثالث سنوات 

 4117، وبرسم سنة 41/2/4111والقطاعية املتعلقة باتفاق 
مليار درهم لعملية  1.7ص ما يناهز يف نفس اإلطار، مت ختصي

الرتقية يف الرتبة والدرجة بالنسبة للموظفني، هذه راه املوظفني  
كيعرفوها وملي تيطلقاونا تيقول لنا اهلل جيازيكم خبري، يف الرتبة 

مليار درهم برسم  4.7والدرجة بالنسبة للموظفني منها 
درهم لتسوية  ماليير 2، و4117العمليات اخلاصة لسنة 

 .املتأخرات برسم السنوات السابقة

كما   %11الرفع من احلد األدىن لألجور بنسبة -
انطالقا من فاتح  %7و 4112ابتداء من  %7تتذكرون قلنا 

، وإذا كان هاد الشي هذا النقابات يعين فرحوا به 4117يوليوز 
فقد كان صعبا أن يتقبلوه يعين رجال األعمال باعتبار اخلوف 

 د؛على تنافسية البل
الزيادة يف األجر األدىن يف قطاع الوظيفة العمومية  -
درهم كـأجر شهريا صافيا، كما وعدنا بذلك  4111ليصل إىل 

فقد مكننا اهلل سبحانه وتعاىل من الوفاء هبذا الوعد أال يبقى يف 
 درهم؛ 4111الوظيفة العمومية شخص عنده أجرة أقل من 

الرفع من احلد األدىن للمعاشات اليت تصرف  -
 واملياومنياحمللية ملتقاعدي املؤسسات العمومية واجلماعات 

(RCAR)  وقد استفاد من   .شهريا درهم 1111ليبلغ
متقاعد، وهذا مل  711اإلجراء أزيد من عشرة أالف وهاد 

 يطلبه منا ال نقايب وال مناضل وال مييين وال يساري؛
تواصل الدولة حتمال كبريا لدعم املوجه لغاز البوطان،  

كيلو كرام كاملة غري   14إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 
منقوصة، اللي بغى يعاود ميشي يعرب ميشي يعرب، والكذوب 

 34من مثن بيعه، أي  %411مغاديش ميشي بعيد، أكثر من 
سنة مليار درهم برسم  14.1درهم ،وقد كلف هذا اإلجراء 

4114 ، 
 4تدعم احلكومة الدقيق الوطين من القمح اللني ب 

مليار درهم سنويا، كما دعمت احلكومة استرياد القمح اللني 
مليون درهم، ومت ختفيض الرسوم  211ب  4112سنة 

 2.5إىل   4111سنة  %31اجلمركية على دقيق السميد من 
 مليون درهم 211، مما ميثل دعما ماليا يساوي 4112سنة 

سنويا، وإذا كان قد زيد يف مثن هذه املادة مؤخرا فهي بسبب 
تغري مثن القمح الصلب على املستوى الدويل، وخصصت مبلغا 

مليار درهم لدعم قطاع الكهرباء للحفاظ  2.3سنويا يناهز 
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على اخلدمة الكهربائية باملنازل كما قلنا، وبسبب ذلك وقعنا مع 
نامج اإلطار وما زلنا نقوله املكتب الوطين للماء والكهرباء الرب 

رغم بعض العمليات التشويشية، كما مت دعم وجتديد حضرية 
سيارات األجرة الصغرية، ألنه ملي جينا كنديرو هاد الشي ديال 
الرفع من احملروقات قلنا ولكن املواطن العادي اللي كريكب يف 

قلنا . التوبيس وكريكب يف التاكسي كيفاش غادي نديرو معه
صوا واحد املساعدة هلاد الناس اللي كيقوموا بالنقل غادي خص

العمومي، ماشي كلها وصلتهم بسبب املشاكل وحنا احتفظنا 
 هلم بداك الشي، ذاك اللي رصدنا هلم  ليهم خليناه، 

كما مت دعم  جتديد حضرية سيارة الصغرية واألجرة 
ألف درهم للفرد كدعم  31الصغرية والكبرية، حيث مت منح 

يارة األجرة من الصنف األول، وقد مت حتويل مبلغ لتجديد س
 . 4112مائة مليون درهم ختصص هلاذ الغرض برسم سنة 

أما خبصوص املواد النفطية السائلة، فإن نظام املقايسة 
اجلاري به العمل يتيح كذلك إمكانية استفادة املواطن يف حال 
تراجع األسعار يف السوق الدولية، وهذا ما تبني من 

فاضات األخرية، حيث انتقل سعر البنزين يعين ليسانس االخن
درهم للرت بني يوليوز ونونرب  11.91درهم إىل  14.13من 

، إيال كنتيو بطبيعة احلال ترتدو البال آش تتخلصو ملي 4112
ألنه احنا ماشي حكومة كتقول غنزيدو إيال تزاد ... تتمشيو

للناس ونقصو إيال تنقص واّل تنقص كنسكتو، الّ، كنقول 
 .فاملالية إيال تزاد سنتيم زيدوه، إيال نقص سنتيم نقصو والسالم

لقد شكل تكثيف اجملهودات لتعزيز التماسك  
االجتماعي وحماربة الفقر واهلشاشة عرب استهداف الفئات ذات 
الدخل احملدود هدفا رئيسيا للحكومة، وذلك من خالل إنشاء 

تقوية وضمان صندوق التماسك االجتماعي واقرتاح آليات ل
 .موارد قارة لفائدته

وبصفة عامة فقد مت اختاذ مجلة من اإلجراءات أمهها  
 :ما يلي 

تفعيل صندوق التكافل العائلي بغالف مايل يقدر ب  -
مليار  11مليون درهم، وهذا كنعتارفو أنه وخا هاذ  111

درناها باش ياخذو النساء املطلقات اللي ما قدروش حيصلو 
زواج دياهلم ما جنحش وما قدرناش نوصلو على النفقة من األ

هلاذ النساء نظرا للتعقيدات ديال املسطرة باش كيوصلو هلاذ 
النتيجة، ياله استعملنا منو حوايل العشر كيظهر ليا  مليار و 

 مليون؛ 111
تعميم نظام املساعدة الطبية هذا راه هنار كبري بالنسبة  -

 1.43للمغاربة يعاود يعرفوا هاذ الشي، حيث اليوم يشمل 
مليون أسرة إىل هناية غشت  4.19مليون مستفيد، أي 

مستفيد ملي جينا، أي  141ألف و  441، مقابل 4112
 ؛ 4111أسرة يف هناية  491ألف و 13

برنامج تيسري، حيث  توسيع قاعدة املستفيدين من -
 211ألف ينتمون ل  211ألف تلميذ من  132وصل إىل 

، ويتوقع 4112 -4114ألف أسرة برسم  املوسم الدراسي 
ألف  314أن يصل هذا العدد خالل املوسم احلايل إىل حوايل 

ألف أسرة، هاذو الدراري اللي تيقراو  292تلميذ برسم 
درهم و  31ة ديال فاملناطق الفقرية كنعطيوهم واحد املساعد

درهم على حساب املستويات دياهلم باش كنحافظو  141
 عليهم فاملدرسة وهذا باقني بغينا منيوه إن شاء اهلل؛

توسيع قاعدة املستفيدين من برنامج مليون حمفظة ليبلغ  -
مليون  411مليون تلميذ وتلميذة بغالف مايل يقدر ب  4.9

 درهم؛
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مل تتم مراجعتها منذ الزيادة يف قيمة وعدد املنح اليت  -
أزيد من ثالثة عقود، بالرفع من عدد الطلبة املمنوحني بنسبة 

و  4111-4111يف املائة ما بني املومسني اجلامعيني  31
ألف  411، ليفوق عدد املستفيدين حاليا 4112-4117

-4111ألف يف املوسم اجلامعي  171طالب، مقابل 
 تاجة؛ ، كل هذا يذهب للطبقات الفقرية واحمل4111

مليون  741رفع امليزانية املرصودة للمنح اجلامعية من  -
 441، إىل مليار و 4111 -4111درهم يف املوسم اجلامعي 

 171مليون درهم برسم املوسم اجلامعي احلايل أي بزيادة تفوق 
 يف املائة؛

حتسني ولوج الساكنة للدواء من خالل مضاعفة  -
تجات الصيدالنية واليت االعتمادات املخصصة لشراء األدوية واملن

مليار  1.1، إىل 4111مليون درهم سنة  117انتقلت من 
 ،4114مليار درهم سنة  4.2، مث إىل 4114درهم سنة 

 471، وألف و4114دواء سنة  441خفض سعر  -
، وكلكم تعرفون هذه القصة اليت قام هبا الوزير 4112دواء سنة 

 الشجاع كما ال خيفى عليكم؛ 
رسوم املتعلق بتقدمي الدعم املباشر املصادقة على امل -

للنساء األرامل يف وضعية هشة واللوايت يتكفلن بأطفاهلن 
درهم عن كل طفل يتيم، الذين يتابعون  471اليتامى، مببلغ 

الدراسة والتكوين املهين بالنسبة لألطفال اليتامى البالغني سن 
درهم عن كل شهر لألسرة  1171التمدرس يف حدود  

 الواحدة؛
حداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك إ  -

مبضاعفة املسامهة املالية احملددة النطالق هذا املشروع واليت 

مليون درهم  471التزمت هبا يف إطار احلوار االجتماعي من 
مليون درهم، وعلى صعيد آخر مت ختصيص غالف  711إىل 

-4111مليار درهم للمرحلة الثانية  11مايل إمجايل قدره 
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت يرعاها جاللة  4117

 .امللك حممد السادس حفظه اهلل
السيد الرئيس، إن الغاية من إصالح نظام املقاصة هو  

متكني املستهدفني احلقيقيني من األسر اهلشة واملعوزة من الدعم 
من جهة، وضبط التوازنات الكربى للمالية العمومية واالقتصاد 

ين، مبا ميكن من حتصينه من األزمات ومن تقلبات السوق الوط
الدولية ووضعه على املسار الصحيح لإلقالع، وخلق الثروة 
وفرص الشغل اليت تصب يف األخري يف صاحل خمتلف فئات 
اجملتمع املغريب، راه مزيان اإلنسان سعطي، ولكن أوال جيب 

ويل اإلنسان إيال إنقاذ املركب حىت ال يغرق يف التوازنات املالية وي
مشى يتسلف ما يلقى اللي يسلفوا، وال بغى يتسلف، يتسلف 
بثمن غايل، غاذي نوليو يف وضعية مالية ال حيسد عليها وهاذ 
الشي جيربوا اإلنسان غري يف راسو، هو منني ما تيبقاش يقدر 

 .يؤدي ذاك الشي اللي عليه باإلمكانيات ديالو
قدم إصالح إن احلكومة ستواصل بالتزامن مع ت 

املقاصة البحث عن أفضل السبل الستثمار نتيجة اإلصالح، مبا 
ميكن من تقليص الفوارق االجتماعية ودعم التماسك 
االجتماعي وتقوية التنافس، تنافسية االقتصاد الوطين وتشجيع 

وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعايل . االستثمار املنتج
 .وبركاته

 :السيد الرئيس 
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شكرا السيد رئيس احلكومة، نفتح باب التعقيبات، 
وأرجو االلتزام بالوقت حىت ال يضيع حق الفريق األخري يف البث 
التلفزي، الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يف حدود 

 .ثانية 17دقيقتان و
 :النائبة السيدة منية غوالم

والسالم على أشرف  بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة
 .المرسلين

السيد رئيس احلكومة، احنا اليوم جينا يف موضوع إصالح 
املقاصة، ولكن امسعنا احلصيلة ديال احلكومة ديالكم من 
جديد، مكاين مشكل، ولكن عندنا بعض املالحظات على ما 

 .جيتو به يف هاذ التقدمي ديالكم
قاصة أوال اإلصالح اللي كاحتدثوا عليه عن صندوق امل 

حنن ال نعتربه إصالحا يف الفريق االستقاليل، حنن نعتربه إجراء 
تقنيا، إجراء تقين حبال اإلجراءات التقنية اللي احلكومة ديالكم 
استانسات جيبها لينا منذ توليها، هذا إجراء تقين يعتمد على 
املقايسة وكيعتامد على الرفع من األسعار وضرب القدرة الشرائية 

ني، هذا هو اإلصالح الذي تعتربونه إصالحا جريئا، ديال املواطن
ولكن اجلرأة، اجلرأة  هي أنكم متشيوا تقيسوا جيوب الريع، اجلرأة 
هي أنكم التزمتم باش نذكركم بالربنامج احلكومي ديالكم بأنكم 
غادي تعاودوا تركيبة األسعار ديال غاز البوتان وديال الكازوال، 

ألن هاذيك إيال قستوا فيها راكم  واللي ما قديتوش تقيسوا فيها،
غادي تقيسوا يف بعض اللوبيات اللي ما قديتوش عليهم، بينما 
جيوب املواطن البسيط املسكني قديتوا عليها، هاذيك ساهلة، 
متشيوا جليب املواطن ساهلة، متشيوا اللوبيات اللي فيها الريع، ما 
قديتوش متشيوا ليها وهذا هو اإلصالح الذي يتحدث عنه 
الربنامج احلكومي ديالكم ماشي ديال شي حد، غادي تقول 
لينا عاوتاين كانشوشوا ما كاين مشكل، ولكن احنا هاذ الشي 
خاصنا نبلغوه للرأي العام، إجراء نظام املقايصة، بالرغم أنه 

نعتربه إجراء جزئيا، جييت دابا السيد رئيس احلكومة وأنا كان 
يال تزاد سنتيم زيدوه وإيال حييك منني قلت راه أنا كنقول ليهم إ

نقص نقصوه، ولكن راه مانقصتوش يف الكازوال السيد رئيس 
ديالكم،  les structures de prixاحلكومة، هانا عندي 

سنتيم يف  31ديال آخر شهر أكتوبر، كونتم كتدعمو 
سنتيم  21سنتيم يعين  21الكازوال، اليوم كتدعموا غري 

ألن عندكم مرسوم  خاصكم تنقصوها من سعر الكازوال،
سنتيم، اليوم  31التزمتوا فيه بأنكم تدعموا إىل غاية ديسمرب 

سنتيم يف الكازوال وما نقصتهاش السيد  21خاصكم تنقصوا   
رئيس احلكومة، إذا ما تطبقوش هاد الشي اللي كتقولوا 

 .للمواطنني
بالنسبة للدعم املباشر، أوال صندوق التماسك العائلي  

 7تما كتستافدو من الفلوس ديالو يف العجز، سنني وان 4راكم 
،  711د املليار وانتما كتستافدو منها  إيال صرفتوا منو مليار و

دعم األرامل حنا متافقني ولكن األرامل تدعم من خالل برامج 
 laتيسري، راه هذا غري تيسري عاود تولو شوية ديال 

structure  أرملة 422ألف و 41ألنه تيسري اليوم كيدعم ،
 ...اليوم كيدعمها تيسري، صحيح هاد الشي غيتوسع، ولكن

 :السيد الرئيس
دقائق  1شكرا السيدة النائبة، فريق العدالة والتنمية يف حدود 

 .ثانية 27و
 :النائب السيد أحمد أدراق

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة 
 .والسالم على موالنا رسول اهلل

 س المحترم،السيد الرئي
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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أوال السيد رئيس احلكومة احملرتم البد يف البداية أن ننوه 
هبذه القرارات اجلريئة والكبرية اليت تتخذها حكومتكم، وننوه 

دا أن هناك حكومة هبذه اجلرأة وسيتذكر املغاربة مجيعنا اليوم وغ
عملت من أجل إنقاذ هذا البلد مبلفات ضخمة على أساسها 
ملف ديال املقاصة، ما غنكرروش ما قاله السيد رئيس احلكومة، 
صندوق املقاصة كان سيؤدي بالدولة املغربية إىل الباب املسدود 
وإىل احلائط احليط بالدارجة املغربية، لكن احلمد هلل أن األستاذ 

بنكريان واحلكومة ديالو قرروا باش يفتحوا هاد امللف عبد اإلله 
اللي ما تفتحش منذ سنني منذ سنني، وننوه أيضا مبؤسسة 
دستورية تتعاون مع هذه املؤسسة التشريعية اللي هي اجمللس 
األعلى للحسابات اللي أعد تقريرا بناء على مراسلة وطلب من 

قرتحات مكتب جملس النواب، تقرير مفصل حول التشخيص وامل
ديال اإلصالح ديال هاد الصندوق، وننوه أيضا هبذه املؤسسة 
من خالل جلنة مراقبة املالية العامة اللي خصصت أول ملف 
حبضور السيد الوزير السيد حممد الوفا املكلف بالشؤون العامة 
واحلكومة، وأعد تقرير مفصل اللي فيه إمجاع كل النيابية، اليوم 

أنه أصبح جماال للمزايدة السياسية،  موضوع املقاصة ال أعتقد
سنوات  4أعتقد أن إصالح صندوق املقاصة اللي وفر يف 

مليار  42مليار سنتيم،  4211للمغاربة وللمواطنني املغاربة 
درهم اللي توفرات واللي مشات جملاالت كبرية على رأسها ما 

مليار  311ذكره السيد رئيس احلكومة، الشق االجتماعي 
ديال احلفاظ على التوازنات االقتصادية الكربى  سنتيم، الشق

ماليري  311مليار سنتيم، والشق ديال االستثمار  311
سنتيم، فإذن هاد اجملال أعتقد أنه ما بقاش جمال للمزايدة 
السياسية، بل ينبغي أن يكون عليه إمجاع مجيع املغاربة، أن هاد 

كومة رغم اإلصالح احلمد هلل اللي كان باشره السيد رئيس احل
التحديات والسياق راه كنعرفوه كاملني، السياق ديال ألنه املواد 

هذه املواد كلها أو / اللي كيدعمها خصوصا ما يتعلق باحملروقات

أغلبها يتم استريادها، وكنعرفو التحوالت اللي وقعات يف 
األسواق الدولية اللي مرتبطة هبذا املوضوع وعلى رأسها األمثان 

إىل أكثر يف   4.4ديال الربميل اللي انتقل من ديال البرتول، 
مليار وكما ـشار السيد رئيس احلكومة  121بعض األحيان 

، ولكن مرجح يف 91، صحيح اليوم نزل إىل أقل من  141
أية حلظة للزيادة، مرتبط أيضا بارتفاع سعر غاز البوتان اللي 

 doubleدوبل  311دوالر للطن إىل  421انتقل من 
دوالر للطن، سعر الدرهم حنا كنشريو  344با الضعف تقري

بالدرهم مقابل الدوالر أو مقابل العملة األجنبية اللي انتقل 
دراهم  إىل اليوم  2.11القيمة ديال الدرهم مقابل الدوالر من 

دراهم يف فرتة من الفرتات، أيضا املعطى الثالث  11و 3.71
هلل املغاربة واألهم  هو نسبة االستهالك اللي ارتفعت، احلمد 

حتسنات الوضعية دياهلم أصبحت السيارات كثرية يف اجملتمع، 
 1.4وأصبح استهالك احملروقات بشكل كبري اللي انتقلت من 

إذن هادي كلها مؤشرات . مليون طن 11.3مليون طن إىل 
 . أعتقد بأهنا ناطقة وتعرب عن نفسها

السيد رئيس احلكومة، اللي كيتكلموا اليوم على 
أنا باألمس كنت أود . األسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن

أن نأخذ األمثان ديال اليوم، ولكن خذيت ديال البارح من 
سوق اجلملة للخضر والفواكه يف إنزكان اللي كيزود جزء من 

لبارح فسوق البطاطا ا: غنذكرها لكافة املواطنني. مناطق املغرب
دراهم،  4، مطيشة 1.31درهم للكيلو، البصلة  4.41اجلملة 
 7والبنان  7.71، التفاح 4.31الدراهم، خيزو  2اللفت 

 7، الكورجيت 4.41، املاندارين 4.41الدراهم، الليمون 
فينا هي ضرب القدرة الشرائية للمواطنني؟ هادي ديال . الدراهم

يهم اإلعالم اللي كيتكلم اليوم البارح، هؤالء املواطنون اللي كيعن
أو بعض اجلهات اللي كتكلم على هاد املواطنني، هؤالء الذين 

مليار  471ذكرهم السيد رئيس احلكومة، هؤالء اللي تزاد ليهم 
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سنتيم فصندوق التماسك االجتماعي اللي كيدعم بطاقة 
املواطنني املغاربة وجزء منهم كيمشي اآلن للمستشفيات " راميد"

ون باجملان، أليس هذا دعم للقدرة الشرائية للمواطنني؟ ويتداو 
مليار سنتيم للطلبة ولفئات كبرية من اجملتمع اللي انتقلنا  111
أليست هذه دعم للقدرة . طالب مستفيد 411.111إىل 

مليار سنتيم أسر باإلضافة  31" تيسري"الشرائية للمواطنني؟ 
ئية للمواطنني؟ للمطعم املدرسي أليست هذه دعما للقدرة الشرا

، وقد 4114أبريل  41تنفيذ االلتزامات ديال احلكومة السابقة 
أليست هذه تقوية ... ذكر السيد رئيس احلكومة باملوظفني

القدرة الشرائية للمواطنني؟ أيضا إصالح صندوق املكتب الوطين 
مليار سنتيم اللي توجهات  411للكهرباء واملاء الصاحل للشرب 

اللي خدامني فدوك املقاوالت ماشي للمقاوالت، هادوك 
مواطنني؟ اللي خدامني فمقاوالت اللي كتعامل مع األكادمييات 

د املليون أسرة مغربية  2مليار سنتيم ماشي مواطنني؟  411
مرت مكعب يف العقد الربنامج  1كيلوواط و  111اللي مستثنية 

ماشي مواطنني؟ األرامل اللي ذكرهم السيد رئيس احلكومة 
 .واطننيماشي م

السيد رئيس احلكومة، صحيح هناك جمهود كبري بذل 
وإن شاء اهلل حنن على يقني أن هناك ملفات أخرى كبرية 
تنتظركم وينبغي أن تفتحوها لصاحل هذا الوطن، لكن أؤكد يف 

 :هاد امللف ديال املقاصة على
أوال والسيد الوزير املكلف بالشؤون : النقطة األوىل  

عيل األقسام االقتصادية بالعماالت واألقاليم العامة واحلكامة تف
 . للقيام بدورها يف مراقبة األسعار

تفعيل هذا املوضوع ديال دعم مهنيي : النقطة الثانية
النقل، ضروري يتفعل يف القريب العاجل ألن فيه إشكاالت يف 

 ....، ختفيض الرسوم اجلمركية...الطرح
 :السيد الرئيس

لفريق األصالة واملعاصرة يف حدود  الكلمة. شكرا السيد النائب
 .تفضل السيد النائب. ثانية 17دقيقتان و

 :النائب السيد رشيد العبدي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة، ما جاء يف خطابكم وما جاء 
على لسان السيد النائب حاليا يلهمنا على أن هذا هو احللم 

كس هو الصحيح والع. اللي كنا كنتظروا نعيشو فيه فاملغرب
أول سؤال وىل كيطرح املواطن اليوم . وحنا كنعيشو يف كابوس

ملي تيفيق يف الصباح هو أشنو تزاد؟ متنسولوش آشنو نقص؟ 
مبقات حىت حاجة كتنقص والت األسعار كاملة طالعة وأنتم 
تتعرفوها، وإيال قال السيد النائب على أنه جاب لينا بعض 

ري من سال إيال مشى دابا لسوق األمثنة والسيد رئيس احلكومة غ
الصاحلني مغتلقاش هاد األمثنة هادوا، الثمن ديال مطيشة وديال 
البصلة وديال اخلضرة كلها تزادت، واحلقيقة هي هادي، هي أن 
احلكومة جاءت بربنامج وباغا حتقق لينا التنمية، وهاد التسمية 

يوم هادي كاين هناك تضارب يف اإلسرتاتيجية ديالكم، ألنكم ال
السيد رئيس احلكومة وانتم عارفني على أن التنمية رهينة 
باالستهالك واش كتضربوا االستهالك يف عمقه، أنتم اليوم 
اجليب ديال املواطن العادي وال خاوي مبقاش عندو باش 
يستويف احلاجة األساسية ديال العيش الكرمي ديالو، وهادي هي 

س يف الكرامة ديالو، اللي كنتكلموا عليها مبغيناش املغرب يتقا
ألنه هو موالف كيعيش بالنخوة ومرتاح، اليوم وال كيضرب 
احلساب بزاف نسبة االدخار السيد رئيس احلكومة بالنسبة 
للعائالت وهذا مؤشر عادي، أن أي عائلة مغربية كتعيش 

 % 11وكتخيب واحد الشوية لدواير الزمان مبقاش اإلدخار، 
عندهم باش يعيشوا، غدا من اإلدخار دياهلم تكال مبقاش 

املستقبل دياهلم وال عندهم فيه نقطة استفهام وهاد الشيء جاء 
يف العهد ديال احلكومة ديالكم، باإلضافة إىل ذلك منني  
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كتجيبوا لينا بعض اإلجراءات اللي هي فيها كنقيسوا فيها 
 .ساعة كتحقق 42املواطن مباشرة، يف 

توا عليه يف أما فيما خيص الدعم املباشر اللي تكلم 
الربنامج اإلنتخايب ديالكم وكتكلموا عليه يف الربامج احلكومية  
كل سنة، هاد الدعم املباشر راه مواصلش والدليل هو ديك 
الشكارة اللي كتفرقوها سريوا شوفوا نوع الشكارة اللي كتفرق 
شحال فيها وشحال الثمن دياهلا حمسوبة بثمن والفحوة دياهلا 

لميذ البسيط اللي كيمشي للمدرسة يف ملي تعطى هلاداك الت
 ....العامل القروي 

 :السيد الرئيس 
شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة لفريق التجمع الوطين 

 . ثانية 17دقائق و 1لألحرار يف حدود 
 :النائب السيد بدر طاهري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء، 
 النواب، السادة

ال شك أن احلكومة واعية متام الوعي حبجم وضخامة   
مشروع اإلصالح التدرجيي لنظام املقاصة املوضوع على عاتقها، 
هدفها وغايتها القصوى تفادي اللجوء إىل اعتمادات إضافية 
وإىل املديونية، مما قد يؤثر يف هناية املطاف على التوازنات 

ضمن مكونات األغلبية ويف املاكروا اقتصادية، لذلك فإننا 
التجمع الوطين لألحرار نعترب أن جل هذه التدابري اليت اختذهتا 
احلكومة يف اإلصالح التدرجيي هي تدابري جريئة ومعقولة، وإن  
كانت يف البداية قد عرفت نوعا من االنتقاد وعدم التقبل من 
طرف بعض الفئات اجملتمعية من املواطنني ذوي الدخل احملدود 

 .هلا من انعكاسات مباشرة على قدرهتم الشرائية ومعيشتهم ملا

إننا حنيي من هذا املنرب ومن هذه القبة املوقرة مواصلة  
احلكومة لتدابريها وإجراءاهتا بشأن اعتمادها لنظام املقايسة 

، 4112- 4114خاصة بأمثنة احملروقات الذي مت تطبيقه سنة 
نا املقايسة، نظام وللتذكري حنا فاش كنا يف املعارضة عارض

املقايسة ولكن ماشي حيث كنا يف املعارضة ألنه مل يكن حامل 
ألي إجراء موازي اللي كيعطي يعين األولوية للطبقات اهلشة 
والفقرية، ولكن اليوم حنن يعين نعترب هذا اإلجراء إجيايب ألنه 
أصبح صندوق املقاصة يدعم مباشرة صندوق التماسك 

 .رة الفئات الفقرية واهلشةاإلجتماعي و كيقيس مباش
إننا نسجل جرأة احلكومة وإرادهتا السياسية املتمثلة يف  

احلذف التدرجيي للدعم بالنسبة للبنزين املمتاز والفيول، وكذلك 
الفيول املوجه إلنتاج الطاقة الكهربائية، وكذا حتديد اإلعانات 
املخصصة للكازوال وحتملها الكلي لتقلبات السوق بالنسبة 

وجه للصيد الساحلي، كما نسجل للغاز، غاز البوطان والغاز امل
بإجياب مواصلتها للدعم املخصص للدقيق احمللي املستخلص من 
القمح الطري، وكذا القمح املوجه إلنتاج الدقيق املدعم بتكلفة 

 .ديال املليار ونصف درهم  4مالية ب 
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة،

ع قانون إننا متفائلون خبصوص ما جاء حيمله مشرو 
من إجراءات وتدابري طموحة بغية إجناح هذا  4117املالية 

الورش اإلصالحي الصعب، والشك أن اهلدف األمسى بالنسبة 
ملرتكزات هذا اإلصالح التدرجيي لنظام املقاصة، وهاجسها 
األكرب يظل هو احلفاظ على القدرة الشرائية للطبقة اهلشة 

ورة احلفاظ على والطبقة الفقرية، من جهة أخرى كذلك ضر 
التوازنات املالية مع حتقيق ادخار ميكن من التمويل يف اجملال 

 .االجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن
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أما خبصوص اإلجراءات والتدابري احلكومية املصاحبة  
هلذا اإلصالح التدرجيي لنظام املقاصة، فإننا يف حزب التجمع 

ت األغلبية احلكومية نشجع الوطين لألحرار وضمن مكونا
مواصلة دعم قطاع النقل ومنخرطون كل االخنراط يف مسألة 
ختصيص مساعدة مباشرة لفائدة املكتب الوطين للكهرباء واملاء 

 contratالصاحل للشرب طبقا لعقد برنامج 
programme  املربم بني الدولة وهذا املكتب واملمتدة من

لى أسعار الكهرباء ، وهدفه هو احلفاظ ع4111إىل  4112
يف مستويات مناسبة، نفس الشيء ينطبق على املشاريع املهيكلة 
الرامية إىل اقتصاد املاء املستعمل يف السقي عرب تشجيع الضخ 

 .الذي يعمل بالطاقة الشمسية يف القطاع الفالحي
إننا نعي مدى خطورة النزيف الذي كاد يشكل  

العمومية بعدما كان  إصالح صندوق املقاصة على توازن املالية
التوجه املنهجي األول هو إيقاف هذا النزيف، وال شك أن 

إىل  47اخنفاض االعتماد املرصود إلصالح هذا الصندوق من 
ليشكل  4117مليار درهم يف مشروع قانون املالية ل  44

خطوة مؤسساتية جريئة، هبدف احلفاظ على توازن املالية 
مة، الشيء الذي جعله ميثل العمومية وحصانة امليزانية العا

إحدى احملاور األساسية لإلصالحات اهليكلية ببالدنا، وبالتايل 
فإن مواصلة االستمرار يف تطبيق نظام املقايسة نعتربها مبثابة 
صريورة إجيابية متطورة وحنن ندعم هذا التوجه، وهدفنا األول 

اقتصادية ومتنيع االقتصادي -احلفاظ على التوازنات املاكرو
لوطين، دون طبعا أن ننسى احلفاظ على القدرة الشرائية للطبقة ا

املتوسطة والطبقة اهلشة اليت متثل أولويتنا وينبغي أن تبقى وتكون 
 .أولويتكم، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس 
شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشرتاكي يف حدود 

 .ثانية 17دقيقتان و

 :زيزالنائب السيد سعيد باع
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
احنا بغينا نعطيوك األرقام وبغينا أشنو تزعزع فهاذ 

ألف  171األرقام ؟ دبا احنا فاملغرب عندنا جوج د املليون و
اللي كتعاين من العطالة واهلشاشة فالعمل، اشنو درتوا فهاذ الرقم 

د الفقراء د املليون ونص  7باش يتزحزح من بالصتو ؟ عندنا 
اشنو درتوا هلاذ الناس ؟ بالعكس أن احلكومة استهدفت اجليوب 
ديال هاذ الناس هاذو فملي تنتحدثو على الدعم املباشر، 
التقرير د اجمللس األعلى للحسابات أشنو قال فالدعم املباشر ؟ 
بأن الدولة ما غاديش تقد على متشي يف اجتاه الدعم املباشر،  

بأنه الدولة املغربية غادية لدعم كذلك قال نفس التقرير 
املشرتيات ماشي االستهالك اشنو رأيكم فهاذ الشي السيد 
رئيس احلكومة ؟ اآلن تتحدثون على الدعم د األرامل، األرامل 
ولكن جيتو فنفس الوقت يف التفييئ د األرامل ألن بغيتو 
تشتتوهم واش غري اللي عندو شرط التمدرس هو اللي غيدعم ؟ 

ألن كاين أرامل اللي ما عندمهش أطفال، وكاين هذا خلل، 
أرامل اللي عندهم أطفال ما ممدرسينش وكاين أرامل اللي ما 
عارفينش كاع فني غيتوجو وأنتما غاديني يف اجتاه واحد، هاد 
الشي كينم على أن احلكومة ما عندهاش نية يف باش غتوصل 

ل هاد الشي للناس املستهدفني، والدليل هو صندوق التكاف
، %11العائلي السيد رئيس احلكومة اللي ما صرفتوش فيه حىت 

مليون د الدرهم، كذلك الدليل فيما  111يف حني أنه كاين 
سيارة األجرة اللي ما جتدد فيه حىت شي .. .يتعلق بتجديد 

حاجة ما تعطاش فيه الدعم للناس، كذلك فيما يتعلق بالدعم 
يه هذا هو الواقع اللي ديال الكازوال يف النقل اللي ما تصرفش ف

حنا كنعيشوه السيد الرئيس احلكومة، ما يتعلق أيضا كنتقول أن 
عندكم الشجاعة واجلرأة وبأن املغاربة ساكتني ودابا السيد رئيس 
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احلكومة املغاربة راه غوتوا راه خرجوا للشارع راه انتفضوا ضد 
 49نقابة دارت إضراب يوم  41الزيادة يف املاء والكهرباء وراه 

أكتوبر اشنو رأيكم؟ اآلن خصكم تقول لنا واش باقا عندكم 
ديك الشجاعة باش تضربوا القدرة الشرائية ديال املواطنني، باش 
متسوا اجليوب دياهلم ألن كلشي تزاد يف هاد الوقيتة السيد رئيس 

 .....احلكومة، ما يتعلق أيضا برتشيد النفقات
 :السيد رئيس المجلس

دقائق  1الكلمة للفريق احلركي يف حدود شكرا السيد النائب،  
 .ثانية 17و

 :النائب السيد وديع تينماللي
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أحر التعازي إىل اإلخوة بدورنا يف الفريق احلركي نقدم 

يف االحتاد االشرتاكي وإىل عائلة الفقيد أمحد الزايدي إنا هلل وإنا 
إليه راجعون، السيد الرئيس ال خيتلف أحد اليوم عن ضرورة 
إصالح صندوق املقاصة، بل ال خيتلف أحد أن هذا اإلصالح 
كان ضروريا منذ سنوات إال أن العملية مل تباشر لألسف يف 

ناسب مما أهدر ماليري الدراهم كانت ستعود بالفائدة الوقت امل
على خزينة الدولة وعلى ميزانية القطاعات االجتماعية ذات 
اخلصاص واليت مازالت مل ترق إىل املستويات اليت نطمح إليها 
مجيعا، ميزانية الدعم من خالل صندوق املقاصة عرفت ارتفاعا 

لت هذه امليزانية تصاعديا يف هاد السنوات األخرية، حبيث وص
مليار درهم، ليستقر هذا الرقم  72خالل السنتني األخريتني إىل 
مليار درهم وهو جمهود أكثر  44خالل هاد السنة اجلارية يف 

منه إجناز يعرب عن اإلرادة القوية يف ضبط موارد الدعم ومباشرة 
 .إصالح حقيقي وهيكلي لصندوق املقاصة

وس أمام إكراهات إننا اليوم كذلك وهذا واقع ملم 
وصعوبات تستلزم استنهاض القدرة التنافسية القتصادنا الوطين 
يف ظل استمرار تداعيات أزمة منطقة اليورو، وضرورة حتسني 
املعيش اليومي ألوسع الفئات االجتماعية يف جماالت خمتلفة منها 
التعليم والصحة والشغل إىل آخره، هذا الوضع ال يرتك هوامش 

اختاذ إجراءات واقعية قد يبدو على املدى  واسعة بل يفرض
القريب موجعة أو غري مفهومة، إال أهنا ضرورية لتقومي سياسات 
عمومية قد تكون أغفلت أو تغافلت أمهية إصالح أهم منابع 

 .الدعم للفئات وللطبقات الفقرية والوسطى
السيد الرئيس، حني نتطرق إىل الصعوبات الظرفية  

ي إىل إمكانية إحداث حتويالت يف فإننا نرمز بشكل أساس
امليزانية لدعم االستثمار اخلاص والعمومي، استثمارات منتجة 
لفرص الشغل والدخل على سواء وهذا من شأنه أن يعطي دفعة 
االستهالك وللدورة االقتصادية برمتها، وبالرغم من ذلك فإننا 
أيها السادة والسيدات واعون أن دعم الفئات الفقرية عرب دعم 
أمثتة املواد األساسية، ما هو إال مدخل من بني املداخل الواجبة 
على الدولة تدعيمها يف أفق سن سياسات جتفف منابع 
اهلشاشة وتقلص من نسب الفقر عموما، فدعم صندوق 
املقاصة للفئات الفقرية هو اعرتاف ضمين بوجود هذه اآلفة 

اجلماعي وهذا أمر ال يشرفنا مجيعا، بل يطرح علينا االجتهاد 
لطرح بدائل أكثر إنسانية ترسيخا ملبدأ احلق وملغرب الكرامة 

 .للجميع
إن الربح الناتج عن ميزانية الدعم سيعود بالفضل على  

الفئات املستضعفة، سواء باالستمرار الفارق احملصل يف دعم 
القطاعات االجتماعية أو االستثمار يف تدعيم البنية التحتية، 

روي الذي مازال اخلصاص فيه صارخا أو وخاصة يف اجملال الق
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حىت إن اقتضى احلال يف ختفيف بعضا من فوائد الديون اليت 
تؤدي من جيوب عامة الشعب، إن بالدنا يف حاجة إىل 
إصالحات أخرى لتقليص أو باألحرى إىل حماربة كل أشكال 
الريع واليت أشار صاحب اجلاللة نصره اهلل يف خطابه األخري 

املسرية اخلضراء إىل جزء منها، ال ميكن االستمرار مبناسبة ذكرى 
يف السكوت على تبديد املال العام، علينا أن نوزع الثروات 
بشكل عادل وكذلك التضحيات، قد يتطلب األمر بعض 
الوقت لكن جيب على اجلميع أن يتحلى باإلرادة وبالشجاعة 

ذ  السياسية للجهر جبوهر املشاكل وبالطرق وبطرق مواجهتها، فإ
كانت السياسة فن املمكن مع األخذ بنسبية هذه النظرية، فإن 
املمكن اليوم هو تدعيم اإلرادة اجلماعية ملواجهة آفة الفقر 
والبطالة وخطر الركود االقتصادي والذي قد يعصف بركائز 
االقتصاد الوطين لقدر اهلل، ال جيب أن يغيب عن أذهاننا أيها 

متزايد للموارد اجلمركية جراء السادة والسيدات أننا أمام تقلص 
قوانني العوملة واالتفاقيات املتفرعة عنها، ال جيب أن يغيب عن 
أذهاننا أن تفكرينا جيب أن ينصب عن توفري موارد إضافية 
خلزينة الدولة وتلبية االنتظارات الشعبية املشروعة يف نفس 

 42الوقت، ال جيب أن يغيب عن أنظارنا وبلغة األرقام أن ربح 
أضعاف ميزانية قطاع الصحة على سبيل  7ليار درهم يعادل م

املثال إذ أخذناها كمرجع يعين يف السنوات األخرية، وال جيب 
أخريا أن يغيب عنا أن مؤمتنون عن ثقة الشعب، وهذه األمانة 
تستوجب الصدق والنزاهة وتستلزم اختاذ قرارات، لغة األرقام هلا 

س وعلمي، لكن جيب تغيري داللتها لتحليل الواقع بشكل ملمو 
هذا الواقع واإلضافات النوعية للتجربة احلكومية احلالية بداية 
قطع الطريق على اقتصاد الريع لتنعم فئات عريضة ببالدنا 

 .بالرخاء ونبين مجيعا مغرب الكرامة
السيد الرئيس، قد يطول بنا احلديث الستعراض  

موسعا وبسطا جوانب هذا املوضوع اهلام والذي يستلزم نقاشا 

أدق لألمور، إننا يف احلركة الشعبية، وبإسهامنا يف التجربة 
احلكومية احلالية وبتدعيمنا للخطوط العريضة، نؤكد جمددا أننا 
مع دعم الفئات الفقرية واملتوسطة ومع حماربة كل أشكال 
ومسببات اهلشاشة ومنفتحني يف نفس اآلن على إسهامات 

اعيني لصياغة إصالحات أخرى واقرتاحات كل الفرقاء االجتم
بدءا باإلصالح الضرييب على أرضية خالصات املناظرة الوطنية 
حول اإلصالح الضرييب، وإصالحات يف جمال القوانني من أجل 

 .عصرنتها وعدالتها
السيدات والسادة النواب احملرتمون، جندد تعازينا يف  

يف فقدان أخ ومناضل عزيز علينا، غادرنا جسدا وسيبقى حيا 
 .الذاكرة السياسية واإلعالمية، إن هلل وإن إليه راجعون وشكرا

 :السيد الرئيس 
شكرا السيد النائب، الكلمة لفريق االحتاد الدستوري يف حدود 

 .ثانية 17دقيقتان و
 :النائب السيد الخليفي اقدادرة

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السادة النواب المحترمون،السيدة و 
أوال جيب على احلكومة أال تعترب إصالح املقاصة  

مشروعا حكوميا حمضا، بل هو مشروع وطين بامتياز جيب أن 
تنخرط فيه كل الفعاليات يف إطار من التشاور والتشارك، وحنذر 
احلكومة يف تسابق مع االستحقاقات املقبلة أن تلجأ إىل عملية 

وق املقاصة ويرتتب عن ذلك ال قدر اهلل قيصرية إلصالح صند
 .مس خطري بالسلم االجتماعي بالدنا يف منأى عنه

إن عملية الدعم السيد رئيس احلكومة، عملية الدعم  
املباشر اليت تعتربها احلكومة آلية من آليات اإلصالح تتطلب 

توخي احليطة واحلذر يف حتديد املستفيدين ونسبة االستفادة  
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من جتاوزات يندى " راميد"ختوفنا وما عرفه نظام  وخري دليل على
هلا اجلبني، سواء تعلق األمر باالستفادة أو املسامهة أو البنية 

لو علمتم السيد رئيس احلكومة ما يتعرض له . التحتية
يهم مجيعا يف أبواب املستشفيات كما نطلق عل" الراميديون"
 .قليلاملستوصفات ما كنتم لتتباهوا هبذا النظام قبل و 

إن ما أقدمت عليه احلكومة خبصوص إصالح املقاصة  
أخذ توجها واحدا هو الذهاب إىل إعدامه بشكل متدرج 

إن املواطن هو . ومؤقت وهكذا انتفى كل حديث عن اإلصالح
الذي يدعم ميزانية احلكومة السيد الرئيس، إيال شفنا بأن أكثر 

، أصبح مليار درهم والذي كان يستفيد منه املواطن 41من 
اليوم يستعمل خلفض عجز امليزانية وبعضه لالستثمار، ولكن إذا 
أخذنا حقيقة بنية األسعار املدعمة وحبثنا فيها عن البعد الضرييب 
الذي يضخمها وعن املرجعية املعتمدة هلذه األسعار، فإنه اآلن 
حيق لنا القول أن حتول املواطن من مدعوم إىل داعم هلذه 

 .احلكومة
 :ئيسالسيد الر 

الكلمة لفريق التقدم الدميقراطي . شكرا السيد النائب
 .تفضل السيد النائب. ثانية 17دقائق و 1يف حدود 

 :النائب السيد عمر الزعيم
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعليه وعلى آله 

 .أجمعين
 السيد الرئيس،
 الحكومة،السيد رئيس 

 السيدات والسادة الوزراء،
 حضرات السيدات والسادة النواب،

ال يسعنا بداية إال أن جندد الدعاء بالرمحة واملغفرة 
. لفقيدنا املرحوم السي أمحد الزايدي الذي غيبه عنا املوت بغثة

هبذه املناسبة األليمة نتقدم ألسرة الفقيد الصغرية والكبرية 
واألسرة السياسية واإلعالمية بأحر التعازي واملواساة على هذا 

 .راجعون املصاب اجللل إن هلل وإن إليه
يشرفين أن أتدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي يف 
معرض هذا السؤال الشفوي املتعلق بالسياسة العامة حول 
إصالح نظام القاصة، ونؤكد منذ البداية أن إصالح صندوق 
املقاصة جيب أن يندرج يف إطار رؤية مشولية جتعل االحتياجات 

ق إنعاش االجتماعية يف صميم كل مشروع إصالح يف آفا
االقتصادي والتحكم يف التوازنات املاكرو االقتصادية، مقاربة 
مبينة على املسؤولية والتضامن واهلاجس اإلنساين واالجتماعي 
يف تقدمي االقرتاحات الواقعية وامللموسة، لكي ال يظهر عملنا 
وكأنه حمددا باعتبارات مالية حماسباتية حمضة مادام يندرج يف 

قية تروم حتقيق العدالة االجتماعية والنهوض إطار منهجية استبا
 .باالقتصاد الوطين

السيد الرئيس، إن التشخيص الذي مت تبادله على 
نطاق واسع خبصوص الال جناعة االقتصادية والال عدالة 
االجتماعية اليت متيز نظام املقاصة، جيب أن يؤدي إىل حذف 

 احلفاظ صندوق املقاصة أو إىل ختلي الدولة عن مسؤوليتها يف
إننا يف . على القدرة الشرائية للمواطنني، خصوصا األكثر فقرا

فريق التقدم والدميقراطية ال نتفق مع رفع الدعم الشامل أو 
التحرير التام لألسعار وأنه ينبغي على الدولة االستمرار يف دعم 
بعض املنتوجات وتوفري اإلعتمادات يف قانون املالية هلذا الغرض 

على سبيل املثال  % 4د السنوات للقوانني املالية يف إطار متعد
من الناتج الداخلي اخلام، مع أخذ تطورات األسعار الدولية 
بعني اإلعتبار، ولكن كذلك ضرورة التحكم يف معدل التضخم 

 .واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني
السيد الرئيس، إننا ننوه باجملهود احلكومي الذي أدى  

مليار  71خصصات املالية لصندوق املقاصة من إىل خفض امل
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، وحاليا من خالل 4112مليار سنة  47إىل  4114سنة 
مليار درهم مبين على  44إىل أقل من  4117مشروع ميزانية 

مقاربة إرادوية معززة حبس قوي بتحمل املسؤولية دفع إىل تبين 
ة يف نظام املقايسة وحماربة االختالالت الناجتة على تطبيق املقاص

املاضي، وهي منهجية جتعلنا نتفاءل بشأن املقاربة اليت تبنتها 
احلكومة يف إصالح هذا الصندوق، وهنا البد من التذكري ببعض 
اإلجراءات على سبيل املثال ال احلصر اليت اختذهتا احلكومة واليت 
كان هلا الوقع الكبري على املواطن من قبيل مليون حمفظة 

من مبالغ املنح اجلامعية والتخفيض من مثن وبرنامج تيسري والرفع 
دواء، وصندوق التكافل العائلي والدعم املقدم  1711أكثر من 

إىل األرامل واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي إجراء تنبين 
على قاعدة إيصال الدعم ملستحقيه أي الفئات الفقرية واهلشة 

ملغرب والعمل على إلدماجها يف اجملهود التنموي اليت تبناها ا
توزيع مثاره على مجيع املغاربة، كما أن اإلجراءات اليت قامت هبا 
احلكومة لدعم الطبقة الوسطى من خالل إنتاج سكن خمصص 
هلا من شأهنا محاية القدرة الشرائية هلذه الطبقة وتوسيعها 
باعتبارها صمام األمان للمجتمع وحمتضنيه لإلصالح، وهلذا، 

ىل اختاذ مزيد من اإلجراءات حلماية حقوقها ندعو يف فريقنا إ
 .ومناعتها

وفيما خيص أسعار املنتوجات الفالحية اليت عرفت  
اخنفاضا ملموسا ومنحا بينا سعداء به، البد من التأكيد هنا بأن 
أي ختفيض نفرح به كمستهلكني يقع ثقيال على رؤوس 

ظ الفالحني يف األرياف، وعلينا التفكري بشكل جدي يف احلفا
على مصاحل الفالحني وعلى قدرهتم اإلنتاجية، أو يف نفس 
الوقت احلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني، كما 
ننوه أيضا باإلجراءات اجلديدة املتعلقة بعدادات املاء والكهرباء 
وهو ما سيساهم يف ختفيض مبالغ االستهالك بشكل كبري حبكم 

 . له توزيع املاء والكهرباءخضوع نظام األشطر الذي خيضع 

السيد الرئيس، إن إصالح نظام املقاصة كما نتصوره، 
ينبغي أن يقرتن باإلصالح الضرييب الذي جيب أن ميكن من 
اسرتداد الدعم الغري املربر اجتماعيا من بعض الفئات الثرية أو 
بعض القطاعات الصناعية اليت حصلت على ذي موجب حق، 

وتقوية نظام املراقبة ينبغي أن متكن من  غري أن تدابري العقلنة
توفري املوارد الكفيلة بتخفيض عجز امليزانية من جهة، ومتويل 
صندوق التماسك اإلجتماعي للمساعدة االجتماعية أو 
املشاريع االجتماعية اليت تندرج يف إطار سياسة القرب، وكنوع 
من املساعدة يف مقابل الولوج لبعض اخلدمات اإلجتماعية 

ساسية اليت متس املواطن بشكل يومي، من قبيل تشجيع األ
التمدرس خصوصا بالنسبة للفتيات يف العامل القروي، واخنفاض 

للحصول على اخلدمات " راميد"يف نظام املساعدة الطبية 
الصحية، وبرامج حمو األمية والتكوين، والسالم عليكم ورمحة 

 .اهلل
 :السيد الرئيس 

م، الكلمة للسيد رئيس احلكومة احملرتم شكرا السيد النائب احملرت 
 .للرد عن التعقيبات

 :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 

 .رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله
بعيدا عن منطق املزايدات والكالم اللي ما حتت منوش معىن 

نسول اإلخوان اللي كيجيو يتكلموا مع حقيقي وثقيل، تنبغي 
الشعب، احنا هنا اليوم كنتكلمو مع بعضياتنا كنواب برملانيني 
وكذلك ألن هاذ الشي كيتنقل مباشرة مع الشعب، واش كتقدرو 

كنسول .... املسؤولية ديال الكالم ديالكم وال ما تتقدروهش ؟ 
نه البعض ماشي كلشي، ألنه ملي جيي شي واحد هلنا ويقول بأ

نقص الثمن ديال الكازوال واحنا ما نقصناهش، مبعىن أن 
احلكومة كتكذب على املواطنني، وحبل الكذب قصري، وهلذا أنا 
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بغيت أنصح األخت الكرمية هاذ املرة تدقق املعلومات دياهلا قبل 
املواطنون حني ستدقق املعلومات ... ما ختاطب املواطنني 

ا ملاذا ؟ ألن البنية سيكتشفون أن األخت مل تدقق معلوماهت
 leديال األسعار فيها جزء تيخضع للمقايسة واجلزء كيتسمى 

prix unitaire  حمدد وكان ال ميس باملقايسة، وفبداية السنة
أصدرنا مرسوم تيقول بلي هاذ السنة إن شاء اهلل الرمحن الرحيم 

هاذ السعر األحادي غادي نقصوه  le prix unitaireهاذ 
لاير حيدناها  9لاير،  9الث  أشهر مبعىن سنتيم كل ث 27ب 

لاير أخرى وثالث أشهر  9يف فرباير ثالث أشهر من بعد حيدنا 
سنتيم األخرية  27سنتيم أخرى، وحيدنا  27من بعد حيدنا 

من الدعم، ألنه امليزانية كما قال يل السيد املسؤول على امليزانية 
رهم دعم مليار ديال الد 3.7ملي جينا باش يكون فيها فقط 

للكازوال بوحدو، املازوط بوحدو ال بد من نقص هاذ الدعم، 
وقد نقصناه وهلذا اهلل سبحانه وتعاىل وإكراما هلاذ البلد بدا 
املازوط كينقص شوية بشوية، لو كان ما نقصش املازوط شوية 

لاير كتزاد كل ثالث أشهر،  9بشوية كونتيو غادي تالحظوا بلي 
نونرب  17األخرية فاش جات اللي هي  ولكن احلمد هلل هاذ املرة

سنتيم، ولكن ألنه  27وهي األخرية راه كاين غيتزاد فاملازوط 
املازوط نزل جانا توازن بني ذاك الشي، واآلن باقي الدولة تتدعم 

اهلل خيليك ...لاير، وقررت الدولة،  11سنتيم،  31املازوط ب 
ة ديال األخت الكرمية إيال شككيت فهاذ الشي جيبو ليا جلن

احنا مستعدين الستقبال أية ...امسح ليا.... الربملانيني وديروا
مهمة برملانية ملراقبة هاذ النظام ألنه احنا ماشي ما تنكذبوش 
حيت تنقولوا ما تنكذبوش، ما تنكذبوش حيت الشعب تيعرفنا 
ماتنكدبوش، واخرج وسول وقول لو اشكون اللي كتظن  

آش غادي جياوبك، كيكذب يف هاد اجلوج، وغادي تعرف 
 . ، السيد الرئيس امسح يل الكذابة معروفني...امسحوا يل... أما

 :السيد الرئيس

السيدة النائبة ، السيد الرئيس، ماشي هذا أسلوب 
حضاري يف النقاش، اهلل خيليك متفرضش رأيك، واحد يأخذ 
الكلمة ونتفامهوا، ألن مع من تتكلم، معطيتكش الكلمة، 

كانت كتكلم كلشي كان يستمع هلا الزم   السيدة النائبة ملا
تعامل بنفس املعاملة، السي عبد القادر، شوف السي محدون 
السي محدون أسكت معطيتكش الكلمة أالسي محدون، السيدة 

 . النائبة امسعي كيفما كيسمعوا ليك الناس
 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد القادر الكيحل
 ..السيد الرئيس...نتكلموا  اإلخوان اعطونا شوية ديال اهلدوء

 السيد الرئيس 
أن كنسري اجللسة مكتسريوهاش أنتما، أنا عارف آش تندير، 

 .تفضل أ السي عبد القادر
 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد القادر الكيحل

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

هذه جلسة ديال مساءلة السيد رئيس احلكومة يف 
املعارضة هلا أن تديل بوثائقها وحبججها، ورئيس السياسة العامة، 

احلكومة له كامل احلق يف أن جييب املعارضة باألدلة اليت ميتلكها 
 ...أن ينعت... وليس ألي أحد سواء كان رئيس احلكومة أو

 : السيد الرئيس
شكرا ، تفضل السيد الرئيس، السي عبد القادر أعطيتك 

، بشكل حضاري ميكن استثناء يف وسط املداخلة والفوضى الّ 
لنا نتناقشوا حىت واحد ما يدير شرع يدو، وشكرا، تفضل السيد 

 . رئيس احلكومة
 :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة

يف احلقيقة هو أن املعطيات تبدلت وشي وحدين باقي 
مبغاوش يفهموا، أنا اللي باغي نقولكم، ملي تبغيوا تواجهوين 
واجهوا، ولكن ديروا غري شوية ديال النسبية يف الكالم ديالكم، 
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/ 1/11األمثنة اللي كانت يف امسحوا يل أنا جبت لكم 
فعال هذه  ألنه 1/11/4112، واألمثنة اللي كاينة يف 4114

احلكومة زادت يف الثمن ديال ليسانس وزادت يف الثمن ديال 
املازوط وزادت يف الثمن ديال لفيول املوجهة للكهرباء املوجهة 
للصناعة تنقوهلا بوجهي أمحر، وكنعتز هبا ألنه املواطنني عارفني 
بأين أنا مزدتش باش خنلق اقتصاد الريع، إمنا زدت باش نعتق 

دولة دياهلم، وال عاشت وال الدولة كان االقتصاد ديال ال
باحلق إذا كان  ،االقتصاد دياهلا يف عافية تقدر تعمل أشياء

وخصوصا أن الثمن ديال البرتول غادي  االقتصاد دياهلا خمنوق
وتريتافع، ديك الساعات الدولة ستكون عاجزة وتقدر ديك 

ل الساعة فعال يويل األمن ديال البالد مهدد، وهذا مل يقع بفض
اهلل سبحانه وتعاىل إىل اليوم ولن يقع بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، 
وامسحوا يل ختلق واحد الروح ملي تزاد يف كلشي ولو قال الناس 
يكونو كل صباح أشنو تزاد، طبعا ألن كاين جيش عرمرم من 
اإلعالم املغرض الذي كل يوم يدعي أنه ذلك الزيادات دون أن 

 4114املواد اليت زيد فيها، يف عام يعطي املثال والدليل ويعطي 
درهم، هادي راه 14ملي جينا بسنة تقريبا، كان مثن األرز 

مثن  11/11/4112درهم، يف  14.12إحصائيات رمسية 
، يف ...،كنعطي غري بعض17.11نقص ب  11.29األرز 

درهم اليوم  13.14كان مثن احلمص   11/11/4114
ائدة كانت ، الزيت ديال امل%17.71درهم ناقص  17.41

درهم ناقص  17.12سنني اليوم  4درهم هادي  11.14ب 
اليوم  14.22، القالب ديال السكر كان ب 11.14
د اليوم  2.99البطاطس كانت ب % 1.11ناقص  14.24

، وهكذا يف خمتلف اخلضر % 42.27دراهم ناقص  4.11
 11.19درهم اليوم  11.71تقريبا، اللحم األمحر كان ب 

درهم، احلي  49درهم اليوم  41جاج كان ب اللحم ديال الد
قل هاتوا "امسح ليا  17.7درهم اليوم  11.21كان ب 

التسميم ديال األجواء والكذب على " برهانكم إن كنتم صادقني
اليوم  7.41الناس ال ينفع، ال ينفع، الفواكه، الربتقال كان ب 

دراهم، ونقول لكم األرقام احلقيقية أقل من هذا ال  7.17ب 
شوشوا علي أرجوكم أنا لن أشوش عليكم، لن أدخل يف ت

املهاترات، لن أدخل يف املهاترات، أنا تنقول لكم أمور واقعية 
وعملية وبغيت هنا نوجه واحد الرسالة للمواطن، نقول لو اهلل 
جيازيك خبري أخي املغريب رد البال رد البال من اللي بغا يوريك 

، شوف مزيان تفحص من الربح قنطار ويهرب لك براس مالك
الوجوه، تفحص الوجوه اليت تتحدث معك، تفحص اجلرائد اليت 
تقول لك األمور الغري الصحيحة والغري الدقيقة ويف أحسن 
احلاالت إذا حسنت النية اليت يكتبها األشخاص الذين ال 
يتقنون البحث يف املصادر واملراجع ويعتربون الكلمة مسؤولية 

م مسؤولون عنه يف الدنيا ويف اآلخرة، ويعلمون أن ما يقولونه ه
ورد البال هنار اللي تلقاين بلي زد عليك بغري حق أو ظلمتك، 
قول ليا منشي فحايل غنمشي فحايل، أنا ما كالسش هنايا يف 
هاد املسؤولية بالرغم على املواطنني، طبعا ما غنديهاش يف 
املسريات كلها إيال ما كفاوكمش البشر وجبتوا احلمري ما 

نديهاش يف هاد املسرية، امسحوا ليا أنا غنديها يف الشعب، أنا غ
عندي هاد الشي هذا اللي أنا فيه قدر اهلل وقرار الشعب وتعيني 
جاللة امللك، هادو مها اللي كيهموين، أما ملا منشيو للقضية 
ديال األرامل، امسحوا ليا يعين فني كاين هاد الشي يف العامل ملا 

هاد املستوى سخرها اهلل، يسرها اهلل،  جتيب واحد احلاجة من
ووفق فيها اهلل سبحانه وتعاىل، جات استجابة لنداء اجملتمع هلاد 

 11الشي اللي عشناه حياتنا كلها حنا اليوم اللي وصلنا  ل 
سنة واللي بداو اإلخوان ديالنا تيفارقونا بطرق خمتلفة وامسحوا يل 

يدي، وأسأل اهلل أن بأن أعود ألترحم على أخينا السي أمحد الزا
سنة اللي دوزناها يف اجملتمع وحنا  11يلحقنا به صاحلني، هاد 

كنشوفوا ذاك املرأة املسكينة، ماشي املوظفة ما تنهضدرش 
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عليها، ماشي املرأة اللي خال ليها راجلها املعاش، ماشي املرأة 
اللي عندها الفلوس، واللي عندها عائلة تقدر تكفل هبا، ذيك 

ي يف احلد، اللي يف املستوى األدىن يف اجملتمع، اللي املرأة الل
درهم حىت  31درهم و 71راجلها مسكني بناي، تريبح بني 

، ...وال طالب معاشو، وال plombierدرهم، وال  111ل
كيصور الرزق ديالو يف النهار وال ما يصوروش، هو والتوفيق 

هبا، ديال اهلل، وتريجع يف الليل وتيجيب ذاك الربكة وتيعيش 
وملي كيجي الكراء كيبدا يتسلف باش خيلص إيال لقى أو ما 
لقاش، واحد النهار كيجيها اخلبار مات، مشى عند اهلل، تيقولوا 
املغاربة بناي إيال راح حبال البناي إيال راح حبال اللي خدام يف 

، هاذ املساكني حبال الفالح املسكني ...الضو، حبال اللي خدام
درهم يف  41وتريبح بعد املرات حىت  ذاك اللي يف البادية

النهار، أنا عارف عالش تنهضر، وتتلقى راسها هذيك املرأة 
ديال الدراري،  7، 2، 4املسكينة بني عشية وضحاها عندها 

واكيف غتدير ليهم، واش خترج ختدم عليهم إيال افرتضنا أن 
لقات اخلدمة، بشحال غتخدم ؟ شكون اللي غيقابلهم ليها 

اليوم كنخاص املغاربة يديروا حفلة ويعتابروا هذا اليوم ملي خترج، 
عيد وطين، ملاذا؟ ألن هاذ املرأة املسكينة اليوم ما غادياش تاخذ 
باش تعيش، ما غادياش تاخذ باش تويل غنية، ما غادياش تاخذ 

لاير على كل  1111اقتصاد الريع، هاذي غاذي تأخذ واحد 
 1171ألف لاير،  41 دري تيقرا، ويف األخري تقدر توصل حىت

درهم بالنسبة لإلخوان اللي كيحسبوا باخلمسني درهم وال 
ألف فرانك، غاذي تاخذها هاذ  117بالسنتيم، وتيويل يعين 

املرأة املسكينة باش تواجه غري الضروريات، ختلص مثال داك 
الكرا باش ما خيرجوهاش يف راس الشهر، وختلص الضو واملا، وال 

قدر تشري هبا الزيت وتشري هبا الزرع بقات ليها شي حاجة ت
وتشري هبا البوطا وذيك الساعة إيال سخرها اهلل ختدم، نعم 

 41111صحيح أنتما ما طبعا ما تضحكوا، اللي كيقبض 

درهم، البد يضحك ملي يسمع ألف درهم، البد، طبعا، طبعا 
أنا ما عندي مشكل باش تضحكوا باحلق أنا هاذ الناس ملي  

كنعرفش آش ندير ليهم، وما كنعرفش أش كيجيوا عندي ما  
نقول ليهم، وخا يقدر اإلنسان يساعد ما تشوشوش علي اهلل 

سنني ديال  4يرضي عليكم، راه التشويش ما غينفعش راه 
التشويش، ما وصلتو فني، ما وصلتو فني، ونكولكم هباذ 
الطريقة ما غتوصلو فني إن شاء اهلل، إن شاء اهلل، ألن الناس 

لن تصلوا بعيدا، لن تذهبوا بعيدا، لن تذهبوا بعيدا، تيقارنوا، 
وهاذ املرة باش جتيوا تكلموا ردوا البال ألنه أنتما مولفني كتكلموا 
ما مولفينش كتسمعوا، اليوم غتسمعوا، غتسمعوا وغنسمعكم إن 
شاء اهلل الرمحن الرحيم، باش تكون األمور واضحة، تكون 

امسعوا أيها املغاربة اللي األمور واضحة، وهلذا هذا هنار عيد، 
قدر اهلل تعاىل وتوفاه اهلل تعاىل املرأة ديالو إن شاء اهلل ملي 
غادي يطبق هاذ املرسوم ما غاديش تضيع، وغادي يكون 
عندها واحد القدر تتضمنوا ليها الدولة باإلذن، باإلذن وبالرعاية 
وبالضمانة ديال جاللة امللك الضامن، الضامن هلذه الدولة بعد 
اهلل، نعم و قال ليك أسيدي هذا غري تيسري، إيوا شبه ونبه، 

لاير، فني تعلمتوا احلساب اإلخوة، هذا  1111لاير هي  1111
غري معقول،  واحد من اإلخوان قال ليك أودي آش درتيو لينا 

ألف ديال  171مليون و 4للناس اللي ما خدامينش، كاين 
فوا ملي تتكون البطالة، هذا صحيح، هذا صحيح، احنا كنعتار 

شي حاجة باقي ما درناش فيها الالزم، بالنسبة لإلخوان ديالنا 
العاطلني سواء كانوا عندهم يعين الدبلومات وال ما عندمهش، 
باقي احلكومة ما دارتش الالزم باقية تتقلب على املقاربة 
األفضل، باقية تتقلب على اإلمكانيات، كاين عدة برامج 

فهمتيين وال ال، كربنامج إدماج وغريه، وتيستافدوا منها الشباب 
ولكن باقيني كنقلبوا، وراه حنا كنقلبوا، واحد القضية تطرحات 
علينا قالت ليك األخت حنا قدينا منسوا غري جيوب ديال 
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املواطنني الصغار، ما قديناش منسو جيوب أصحاب الريع، أنا  
كنطلب منك واحد القضية ياك عندكم جريدة، كتبوا يل أشنو 

هاذ الريع عالش كتهضروا ؟ وشكون مواليه ؟ وأنا نتكلف  هو
هبم إن شاء اهلل، انتما غري كتبوا، ياك انتما شحال وانتما يف 
احلكومة ما درتوش هاذ الشي أنا مستعد ليه إن شاء اهلل، غري  
كتبوه ليا، ولكن باغي نقول لكم، نسيت ما نقول لكم قبيلة 

ادي حنيدها، وواحد لاير إن شاء اهلل حىت هي غ 11هاديك 
ديال   la structure des prixالقضية أخرى 

l’essence   إن شاء اهلل الرمحن الرحيم حىت هي غنحيدها
سنتيم وإن  l’essence  34وهاذ الشهر هذا راه نقص يف 

شاء اهلل ملي غادي حنيدها رمبا الشهر اجلاي يف آخر أجل هناية 
إن شاء  l’essenceلاير أخرى غادي تنقص يف  11دجنرب 

ال د املازوط عاد ـري 11اهلل، عاد ديك الساعة ملي تفوت هاذ 
غيبدا ينقص الثمن ديال املازوط إيال بقى البرتول غادي 
وكينقص، وأنا غنقوهلا للمغاربة بوضوح، امسحوا يل أخويت 
املغاربة، أنا ما غنساندش احملروقات، غنمشي يف اجتاه رفع 

ب بسيط وأنه ماشي اللي  عالش؟ لسب. الدعم عنها هنائيا
كيستافد منها هو اللي خاصو يستافد، وهادوك الفلوس غادي 
حنول واحد اجلزء منهم ماشي كلهم، نكذب عليكم، حرام، 
ماشي كلهم واحد اجلزء منهم نعاود حنولوا باإلذن ديال اهلل 
سبحانه وتعاىل والتوفيق ديالو للفئات اهلشة، للفئات احملتاجة 

الشي ماشي ساهل، راه النهار اللي طرحنا  تدرجييا، ألن هاذ
القضية ديال األرامل قلتوا ليا تعطلت عشر أشهر، امحدوا هلل 

أشهر، ألنه العدد ديال األرامل هو  11اللي تعطلت غري 
وكذا ألف، لو كان خرجات يل األرامل كلهم كون راه  111

حنا يف مشكل، ما نقدروش عليه، فمشينا حنو األرامل اللي 
أوالد، قلنا املرأة اللي ما عندهاش أوالد، إما مكلفة هبا  عندهم

عائلتها إما غتخرج ختدم على راسها عندها الوقت، وقلنا بلي 

هاديك اللي عندها األوالد خاصنا نشجعوها باش ختلي 
الوليدات دياهلا يف املدرسة، قلنا هاذ الشي وخذا هاذ الشي منا 

احلمد هلل وقع وقت وخالفات تفهمات، ولكن يف األخري و 
االتفاق وهكذا غنحاولوا منشيوا للفئات األخرى تدرجييا، ألنه 
حنا ما كنفكروش قليت شي واحد هددين قال ليا خاصك ختاف 
السي بنكريان من االنتخابات اللي جايا أو دار غري إشارة، 
صحيح هادي عندو فيها احلق، ولكن أنا ما خفتش، من 

ل هاذ اإلجراءات وكيكون الطبيعي اإلنسان ملي كيتاخذ فحا
واحد اجلو من اإلشاعات الكاذبة ميكن يف االنتخابات يأدي 
الثمن، ولكن أنا راهنت على الذكاء ديال الشعب املغريب اللي 
ماشي كيسمع غري الكالم كيشوف الوجوه وكيشوف اخلطاب 
وكيميز بني الصادق والكاذب، وغيعرف اللي دار احلاجة اللي 

الشعب وديال املواطن العادي والكذاب فيها املصلحة ديال 
اللي مولف كياخذ العموالت ومولف كيدير املصائب  اجلرامهي

ومولف كيسطو على أراضي ديال العباد فرق كبري بيناهتم، فرق  
كبري، وما قلتلكمش ملي جيت لقيت الدولة ديالكم كيتسالوها 

مليار د الدرهم، حنا  17املهنيني ديال احملروقات كيتسالوها 
لسنة يعين من هنا دايرين إن شاء اهلل دابا من هنا لنهاية هاذ ا

د  3د املليار د الدرهم، اآلن بقات غري  1لنهاية دجنرب تكون 
املليار د الدرهم حنا جينا حبال العائلة، واش جتي وتلقى بعدما 
وصليت أنت للمسؤولية، الدولة ديالك مثقلة بالديون، وراه 
تنقولوا إن شاء اهلل هاذ العام غادي حناولوا الديون اللي غادي 

ما تفوتش الديون اللي مولفني تناخذوا، والعام اللي  ناخذوها
من بعد إن شاء اهلل الرمحن الرحيم منشيوا يف عد تنازيل باش 
نقصوا من النسبة ديال املديونية، واش متشي ختلص الديون وال 
تدّخل الدراري عليهم السرور بالرفاهيات حىت تغرق هلم البيت 

مول الكرا جيي يدق عليهم دياهلم يتباع إيال كان تيملكوه، وال 
يقول هلم خرجوا، وال البنك جيي يبيع هلم احلوائج دياهلم ؟ هذا 
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هو االختيار اللي درنا، اختيار صعب، ولكن احنا متأكدين أن 
الشعب املغريب الذكي جدا، والذي آن األوان و فهم أن 
األساليب القدمية مل تعد ناجعة، أن هاذ الشعب املغريب سيحس 

نفعل ومصلحة ذلك ويعرف أصحابه، والسالم  حبقيقة ما
 .عليكم ورمحة اهلل
 :السيد الرئيس 

شكرا السيد الرئيس، ننتقل اآلن إيال مسحتم، ننتقل اآلن إىل 
اجلزء الثاين واملتعلق بباقي األسئلة ونستهلها بسؤال حول 
األمازيغية، التنزيل الدستوري خبصوص اللغة األمازيغية لفريق 

 . صرة، بني السؤال والتعقيب مخس دقائقاألصالة واملعا
 :النائبة السيدة خديجة الرويسي

نسائلكم يف فريق األصالة واملعاصرة عن ، السيد رئيس احلكومة
ما قمتم به لتفعيل الدستور خبصوص األمازيغية لغة وهوية 

 وثقافة ؟ 
 :السيد الرئيس 

 . شكرا السيدة النائبة، السيد رئيس احلكومة
 :له بنكيران رئيس الحكومة السيد عبد اإل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه 

 ومن وااله،
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 4111بداية، البد من التذكري بأن دستور يوليوز 
ثقافة واحلضارة األمازيغية شكل حمطة حامسة يف مسار اللغة وال

املغربية جبعل اللغة األمازيغية لغة رمسية للدولة، باعتبارها رصيدا 
مشرتكا جلميع املغاربة مبختلف توجهاهتم إىل جانب اللغة 
العربية، ولتوفري سبل النجاح للغة األمازيغية كلغة رمسية، نص 
الدستور كذلك يف الفصل اخلامس على إحداث اجمللس الوطين 

للغات والثقافة املغربية، وأسند له مهمة العمل على محاية وتنمية 
اللغات العربية واألمازيغية وخمتلف التعبريات الثقافية املغربية تراثا 

 .أصيال وإبداعا معاصرا
وكما تعلمون، فإن ما حققته بالدنا اليوم من تكريس  

لألمازيغية كلغة رمسية هو نتيجة مسار بدأ باخلطاب امللكي 
، الذي محل 4111أكتوبر  11السامي التارخيي ألجدير يوم 

تصورا شامال خبصوص اهلوية املغربية، وترمجة فعلية إلدراك جاللة 
امللك العميق واملبكر لضرورة التمكني هلاذ املكون األساسي من 
اهلوية الوطنية، وال خيفى عليكم أن االعرتاف باللغة األمازيغية 

إجنازا مهما جلميع املغاربة، فهو يطرح  لغة رمسية بقدر ما يعترب
حتديا قائما لنا مجيعا على مستوى التنزيل، وهو ما استحضره 
الدستور عندما نص يف الفقرة الثانية من الفصل اخلامس على 
أنه حيدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية 

اة العامة وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم، ويف جماالت احلي
ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها 

 .بصفتها لغة رمسية
لذلك فإن تناول هاذ املوضوع الذي يهم اهلوية  

الوطنية، ينبغي أن يكون وفق مقاربة تشاركية على منوال تلك 
املعتمدة يف الدستور، بعيدا عن أية حسابات أو مزايدات أو 

تبارا لألمهية الوطنية هلاذ امللف، الذي كان جتاذبات سياسية اع
دائما حمطة العناية اخلاصة جلاللة امللك حممد السادس حفظه 

 .اهلل
هذا وستلتزم احلكومة حبول اهلل بإخراج القانونني  

التنظيميني يف غضون هذه الوالية التشريعية وفقا ملا ينص عليه 
الدستور، وتعمل احلكومة حاليا يف إطار جلنة علمية موسعة 
على إعداد أرضية عمل ملشروع القانون التنظيمي للمجلس 

خراج هاذين الوطين للغات والثقافة املغربية، ويف انتظار إ
القانونني التنظيميني، تعمل القطاعات املعنية وخاصة الرتبية 
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الوطنية واالتصال والثقافة والعدل على اختاذ جمموعة من 
اإلجراءات اهلادفة إىل تكريس مكانة اللغة والثقافة األمازيغية 
والنهوض هبا، فقد مت تعديل املرسوم املتعلق بإحداث اجلائزة 

صحافة، هبدف إدراج اللغة األمازيغية ضمن الوطنية الكربى لل
اللغات املعتمدة للتباري للجائزة الوطنية الكربى للصحافة، 
حيث أضيفت جائزة اإلنتاج الصحفي األمازيغي وجائزة اإلنتاج 
الصحفي احلساين، كما مت تعزيز حضور اللغة والثقافة األمازيغية 

ر التحمالت يف وسائل اإلعالم العمومية مبناسبة مراجعة دفات
لقنوات القطب العمومي، ومت إحداث خدمة باللغة األمازيغية 
بوكالة املغرب العريب لألنباء، ومن جهة أخرى مت تغيري املرسوم 
املنظم جلائزة املغرب للكتاب من خالل التنصيص على 
األمازيغية كلغة من لغات اجلائزة، وذلك انسجاما مع مقتضيات 

آفاق جديدة أمام اإلبداع  الدستور اجلديد، وهبدف فتح
األمازيغي مبختلف مكوناته، كما أدرجت وزارة العدل واحلريات 
ضمن امليثاق الوطين إلصالح منظومة العدالة مقتضيات هتم 
التمكني من التقاضي باللغة األمازيغية ملن ال يتكلم اللغة 

 .العربية، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس 

 . كرا السيد الرئيس، الكلمة للتعقيب لواضعي السؤالش
 :النائبة السيدة خديجة الرويسي

السيد رئيس احلكومة، أنت تتكلم مع نواب الشعب، 
وهباذ الصفة كتجي تقدم ليهم األجوبة ديالك، وكنظن بأن هاذ 
نواب الشعب إيال ما كانوش معمرين ليك عينيك راه عندك يف 

هاذ الربملان، وتبدا توجه للشعب  الدستور ما ميكنك من حل
مباشرة، بدون إهانة دياهلم، وبدون الرمي دياهلم بالكذب 

 .وبالعبارات ديال القدح والسب اللي ما خاصنا هبا
خبصوص األمازيغية السيد الرئيس، لقد انتصبتم أثناء  

مراجعة الدستور خصما لألمازيغية وهاذ الشي كثبتوا الوثيقة اللي 

راجعة الدستور، بأنكم كنت ضد أن تكون اللغة تقدمتم هبا مل
األمازيغية لغة رمسية، بغيتوها لغة وطنية، وهاذ الضغط ديالكم 
السيد رئيس احلكومة بقى غادي مع املراجعة ديال الدستور 
وضغطتوا باش اللغة األمازيغية تكون إىل جانب اللغة العربية، 

اعتمده  ووصفتم حرف التيفيناغ بالشينوية، رغم أن احلرف
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وأّشر عليه صاحب اجلاللة حممد 
السادس، ورغم تعهدكم إلرضاء أحزاب األغلبية اللي يف 
احلكومة ديالكم بأنكم غتقوموا بالتصريح احلكومي بالنهوض 
بالثقافة األمازيغية وباللغة األمازيغية هاذ الشي ما جراش، وكان 

للي غريب يف واحد الندوة دولية ديال عندكم واحد التصريح ا
اللغة واملعرفة والرتبية، وقلتم أن ترسيم األمازيغية جاء فقط لكي 
ال يبقى هناك سبيل للتشويش على العربية، وقلتم باحلرف إن 
بالدنا اختارت العربية لغة رمسية وأمتنا اختارت العربية منذ القدم 

ب البحر، ولكن يف هاذ يف التعامل فيما بينها، ألن النهر ال يغل
احلالة الغريب هو النهر يف هاذ البالد وجد قبل البحر، األمازيغية 
وجدت قبل العربية، مسؤوليتكم كرئيس للحكومة تفرض عليكم 
االمتثال للدستور، لقد أخللتم بواجبكم ومل تتصرفوا كرجل دولة 
هبذه التصرحيات حملاولة االلتفاف على معطى دستوري، واجبكم 

عليكم إخراج القوانني التنظيمية ذات الصلة بالوجوب  حيتم
بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية، وإحداث اجمللس الوطين للغات 
والثقافة املغربية، يف عهدكم تراجعت اجملهودات اليت بذلت يف 

ألف أستاذ مكون يف األمازيغية ياله  12ميدان التعليم من 
مالت يف اإلعالم، ال ، تكلميت على دفرت التح437تستعملوا 

شيء حتقق يف دفرت حتمالتكم، األمازيغية لغة وهوية وثقافة 
وحضارة متتد آلالف السنني، مل يتم استريادها، بل هي متجذرة 
يف األرض املغربية، هي جزء من األصالة، إن مل تكن جل 
األصالة، إهنا واقع يومي ومعيشي ملاليني املغاربة، ولكل املغاربة، 

شرعية وعادلة وليست رهبانية ابتدعوها كما قال  إهنا قضية
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القرآن الكرمي، إن نضال احلركة األمازيغية وكل الدميقراطيني ضد 
الشوفينية ومن أجل إعطاء اللغة واهلوية والثقافة املكانة اليت 
تستحقها كانت يف نضال طويل، كان اخلطاب التارخيي ديال 

نطالقة، كيف اللي أعطى اال 4111أكتوبر  11أجدير ديال 
السيد رئيس احلكومة كتجي وتقول بأن األمازيغية غيحلها 
صاحب اجلاللة ؟ كيف تضربون الدميقراطية يف العمق، وتضربون 
ما أعطاه لكم الدستور من صالحيات لتقوموا مبهامكم ؟ 
نضاالت احلركة األمازيغية واجملتمع املدين األمازيغي ويوم تصفون 

يغية ومع احلركة النسائية، وهذا ما ال احلساب مع احلركة األماز 
ميكن أن نقبله يف جمتمع دميقراطي يتقدم، اليوم تصفون احلساب 

 .....مع اخلصوم
 :السيد الرئيس 

 1شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، بضع ثوان، 
 .ديال الثوان اللي باقيني لك السيد رئيس احلكومة

 :كيران رئيس الحكومة  بناالسيد عبد اإلله 
لو كان كانت عندكم األمازيغية مهمة هلاذ الدرجة ما 

ديال الدقائق كون درتيوهلا سؤال حموري وجينا  7تديروا هلاش 
 .....نذاكروا على خاطرنا

 :السيد الرئيس 
، من فضلكم ...ننتقل إىل السؤال الثاين ويتعلق

اشنو عندك السيدة الرئيسة ؟ أنا مسؤول على تسيري ... ننتقل،
لست مسؤوال ...لست مسؤوال على مضمون الكالم،اجللسة 

كل واحد تيقول الكالم ديالو وكل ...على مضمون الكالم، 
واحد كيتحمل مسؤولية كالمه، أنا مسؤول على تنظيم 

ننتقل إىل السؤال الثاين ويتعلق باملنظومة الصحية يف ...اجللسة،
 .السياسة العمومية، تقدم به فريق االحتاد الدستوري

 :ب السيد محمد الزرداليالنائ
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
يعاين النظام الصحي يف بالدنا عدة اختالالت، تتجلى بوضوح 
يف عدم التوازن بني العرض الصحي املقدم وبني احلاجيات 
امللحة لذلك، نسائلكم السيد الرئيس احلكومة اليوم يعين 

 .ذا اجملال ؟ وشكراخبصوص السياسة املتبعة يف ه
 :السيد الرئيس 

 .الكلمة للسيد رئيس احلكومة
 :كيران رئيس الحكومة  بناالسيد عبد اإلله 

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

 .وصحبه
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
 ، السيدات والسادة النواب المحترمون

بداية، أود أن أشري إىل أن احليز الزمين املخصص هلذا 
السؤال اهلام ال يكفي الستعراض السياسة املتبعة لتحسني 
العرض الصحي وتطوير املنظومة الصحية، لذلك سأكون جد 
وجيز يف اجلواب، على مستوى االسرتاتيجية املتبعة يف القطاع 

امج عمل الصحي، البد من التذكري هو أن احلكومة وضعت برن
يرتكز على حتسني الولوج للخدمات  2016-2012للفرتة 

الصحية، وتعزيز صحة األم والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة، 
وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على األمراض وحتسني احلكامة، 
وتعميم التغطية الصحية األساسية، وتوفري األدوية واملستلزمات 

ين وتوطيد اجلهوية والشراكة بني الطبية، وتعزيز اإلطار القانو 
 .القطاعني العام واخلاص

أما خبصوص اجملهودات الرامية إىل حتسني العرض  
الصحي وتطوير املنظومة الصحية ببالدنا، فقد ارتكزت اجلهود 
على التسريع بإجراءات تعميم نظام املساعدة الطبية لذوي 

خاصة الدخل احملدود، وحتسني الولوجية للخدمات الصحية، و 
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اليت توفرها وحدات الوالدة واملستعجالت، ومتكني الطبقة 
االجتماعية ذات الدخل احملدود من األدوية األساسية ووسائل 
العالج، عرب مراجعة مساطر اقتناء األدوية والتجهيزات الطبية، 
وختفيض أمثنتها، وحتسني تدبريها يف املستشفيات العمومية، راه 

م، راه اللي كان يف وزارة الصحة  هاذ الشي كيجمعوا غري الف
كيفهم مزيان كيفاش تدير تنظم الدواء ديال املغرب كامل،  
كيفاش تدير تصيفطوا وتضمن يبقى يف الوقت ديال الصالحية 

، ...ديالو، وجتمعوا ملي يفوت الوقت ديالو وتشريه بطريقة
وشحال ديال النزاهة والشفافية خصك شحال من واحد باش 

لعملية من أوهلا إىل آخرها هذا إذا مل يباع تكون ضامن هاذ ا
للمرضى، ناهيك عن حتسني التكفل باألمراض املزمنة واملكلفة 
جدا، واالهتمام بالفئات ذات االحتياجات اخلاصة، ووضع 
منظومة أكثر فعالية إلنقاذ اخلدمات االستعجالية على املستوى 

وصيانة  الوطين، وذلك بتأهيل املستشفيات اجلهوية واإلقليمية
جتهيزاهتا الطبية، وقد أعطيت األولويات لتعزيز شبكة 

مؤسسات استشفائية،  4املستشفيات احمللية، وذلك بتشغيل 
وحدات أخرى يف طور التشغيل، كما توجد جمموعة من  7فيما 

مستشفا حمليا بطاقة  11املشاريع يف طور اإلجناز من أبرزها بناء 
 .سريرا 297إيوائية تقدر ب 

طار تعزيز البنية التحتية االستشفائية اجلامعية، مت ويف إ 
توسيع العرض االستشفائي عرب تشغيل مصلحة األنكولوجيا 
باملستشفى اجلامعي بفاس، وجتهيز مستشفى االختصاصات 
باملركز االستشفائي حممد السادس مبراكش، واالنتهاء من أشغال 

نه الذي دش CHUوبناء وجتهيز املركز االستشفائي بوجدة 
مؤخرا صاحب اجلاللة حفظه اهلل، يف حني يوجد كل من املركز 
االستشفائي اجلامعي لطنجة وأكادير يف طور الدراسات، يف 
انتظار برجمة مركز استشفائي جامعي ثامن بالعيون يف القريب 

العاجل لنكون بذلك قد ضاعفنا البنية التحتية االستشفائية 
 .اجلامعية ببالدنا يف وقت وجيز

عيال للمخطط الوطين للتكفل باملستعجالت الطبية وتف 
، الذي أعطى جاللة امللك انطالقته بفاس يوم 4114-4111

وحدة للمستعجالت الطبية  43، مت إحداث 4114مارس  7
للقرب، مع تأهيل ودعم مصاحل اإلنعاش، باإلضافة إىل تطوير 

مصاحل  9املستعجالت الطبية املتخصصة، كما مت تشغيل 
، وكذا تشغيل  SAMUسعاف الطيب االستعجايلجهوية لإل

هادوا اللي  SAMU 121رقم النداء الوطين للمستعجالت 
كيمشيوا عند املرضى يف البيوت دياهلم أو األشخاص احملتاجني 

 .للعناية الطبية
دواء،  1711وعلى مستوى األدوية مت ختفيض أمثنة 

،كما مت الرفع من  % 31و  71عرف بعضها اخنفاضا بني 
اإلعتمادات املالية القتناء األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية 

 .باملستشفيات لتصل إىل حوايل مليار ونصف مليار
مستشفى  121وإمجاال، تتوفر اململكة حاليا على  

ألف  43عموميا خمتلف التصنيفات بقدرة استيعابية تصل إىل 
عه سرير باملصحات اخلاصة، أي ما جممو  3211سرير، مقابل 

 .سرير، وصحيح السيد الرئيس 211ألف و 41
 :السيد الرئيس 

 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة لواضعي السؤال للتعقيب
 :النائب السيد محمد الزردالي

 شكرا السيد الرئيس، 
بدورنا نتوجه إىل الفريق االشرتاكي لنقول عزاؤنا واحد 

 . فرحم اهلل الفقيد السي أمحد الزايدي
 السيد الرئيس، شكرا

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 
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 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يف البداية يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق 
الدستوري، كما يشرفين أن أتناول هاته الكلمة يعين يف موضوع 

حتديدا، السيد رئيس الصحة ألنين إطار يف الصحة قطاع عام 
 :احلكومة جاء يف الربنامج احلكومي ديالكم ما يلي 

إعادة الثقة للمواطن يف املنظومة الصحية، وبعد مرور  
سنوات نتساءل واش رجعنا هاذ الثقة ملواطن ؟ أبدا  4أكثر من 

ونتافقوا أنه راه يف الشارع ما رجعناش الثقة للمواطنني يف 
 :أسباب رئيسية  4هنا كاين املنظومة الصحية دياهلم، و 

األوىل هي امليزانية الضعيفة السيد رئيس احلكومة اللي  
وال  12-14-4114ختصصوها كل سنة لقطاع الصحة، ال 

حىت امليزانية ديال االستثمار  4112، واألدهى أنه يف 17
حيدتوها لقطاع ديال الصحة واعتابرتوه كأنه شي قطاع منتج 

بغينا القطاع ديال الصحة وما نكتفوش ومربح، ونعرفوا أنه إيال 
السيد وزير الصحة خاصنا تكون عندنا واحد امليزانية تعدى 

 .ولعدة سنوات % 11
املشكل الثاين والسبب الثاين هو النقص اللي علموه  

واللي عرفوه األطر الصحية وكاين نقص وكاين سوء توزيع ديال 
طبيب،  1111األطر الصحية، يعين اليوم حنتاج إىل أكثر من 

ممرض، وال منصب مايل يف  9111حنتاج إىل أكثر من 
من األطر الطبية موجودة غري يف الرباط  % 71، 4112

ديال العيادات موجودة غري يف  % 77والدار البيضاء، تقريبا 
الرباط وال الدار البيضاء واملدن الكربى، وهادي نقطة يعين 

توزيع، وال يف فشلت فيها احلكومة فشال ذريعا يف إعادة ال
املشكل ديال امليزانية، وهنا أن احلكامة فأنا دائما كنت أعترب 

 .األطباء حكماء
 4السيد رئيس احلكومة، يعين ما ترتب عن هاذ 

أسباب أهنم هاذ السياسة احلكومية حاليا جعلت الصحة املغربية 

سرعات، كاين واحد السرعة فائقة وهي  4تسري وال متشي ب 
واهلل يزيدهلم هاذ الناس عندهم كولشي  الناس امليسورين

اإلمكانيات باش ميشيوا للمصحات الدولية وال ميشيوا حىت 
خلارج الوطن، كاين السرعة الثانية وهو الناس اللي عندهم واحد 
التغطية الصحية حمرتمة وهاذ الناس ميكن هلم ميشيوا للقطاع 
اخلاص وعندهم تعويضات وهاذ السياسة ديالكم خلقت واحد 
الفئة ثالثة ما مسيناها بالفئة الراميدية وهي الفئة الفقرية واهلشة، 
وإيال جينا للمؤشرات ديال األلفية السيد رئيس احلكومة غادي 
نلقاوا الناس اللي يعانيوا من الوفيات ديال األمهات الواضعات 

ديال النساء ميوتوا كل يوم يف اجلبال  4موجودين هنا، حاليا 
يوا يولدوا رامها مراضات هاذ النساء، غري ويف القرى ملي ميش

شي يولدوا وميوتوا، األطفال عندنا جيش من األطفال املغاربة 
سنوات ميوتوا كل سنة، ومخسة ديال  7اللي يقل عمرهم عن 

املرات األضعاف يف املناطق النائية واملناطق الفقرية، أما داء 
منتشر  السل نعتربه هو املؤشر ديال ضعف هاذ احلكومة ألنه

بزاف يف املغرب، وهذا ال خطر  الناس ما تاكولش مزيان، ما 
ساكناش مزيان، ما الداويش مزريان، ما متعلماش مزيان، 

حالة،  41حالة كتبقى دميا  41وبالتايل داء السل عندنا 
املشكل ديال هاذ الناس هو الولوج إىل الصحة واخلصاص يف 

الصحية يف املناطق  التجهيزات وخاصة يف املستوصفات واملراكز
مليون ونصف استفادوا من نظام املساعدة  3البعيدة، قلتو 

 1مليون ونصف كاين  3الطبية مزيان، ولكن أقررمت يف هاذ 
ديال املاليني فقراء وملي نرجعوا للفقر، للمعايري ديال الفقر 
غادي نلقاوا أن السيد ما عندوش الدار ما عندوش حىت 

ما عندوش ثالجة، ما عندوش  الدخل، ما عندوش التلفزة
دراجة، ما عندوش هاتف، هذا هو الفقر، هاذ الناس ما 
استفدوش من ختفيضات األمثنة ديال األدوية، وخى خفظتوا 
األدوية الناس ما عندهومش الفلوس، إذا قرا اوالدتو وجاب باش 
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يتعشى هاذ بركات عليه، هاذ الناس يستناوا أنكم توجدوا هلم 
توصفات، واألدوية على العام، هنا نثري املشكل األدوية يف املس

درهم هلداك  41ديال أن بعض الناس إذا كانت الوزارة تكلفها 
الفقري باش يداوي على داء الضغط وال داء السكري، راه إذا ما 
وفرتوش الدواء غادي تعقد املسألة ديالو ميشوا للقصور  الكلوي 

 . مليون سنويا 17اللي يويل يكلف الدولة 
السيد رئيس احلكومة، هاذ الناس اللي عندهم قصور  

يف املائة كيستناوا يف انتظار املوعد دياهلم باش  31كلوي 
 . التصفية راه يلقاو اهلل

السيد رئيس احلكومة، حنا غري يعين نريد توزيعا منصفا لألطر 
الصحية يف كل جهات، نريد بطاقات الراميد ذات قيمة 

إىل الفقر، نريد مراكز صحية  حقيقية، وليست بطاقات ترمز
تتوفر على دواء كل احملتاجني، نريد مؤشرات صحية نفتخر هبا، 

 . والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 : السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، السيد النائب، 
ننتقل إىل السؤال الثالث، ويتعلق باحلسابات اخلصوصية للخزينة 

فريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل السيد تقدم به ال
 . النائب

 :  النائب السيد خالد سبيع
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
  السيد رئيس الحكومة المحترم،

احلسابات اخلصوصية أو ما يطلق عليه بالصناديق اخلصوصية، 
مكون أساسي مليزان الدولة ورافعة للتنمية واالستثمار، ما هي 
اإلجراءات الرامية لرتشيد استعمال هذه الصناديق وتسريع وترية 
اإلجناز ؟ علما أن الرصيد املتوفر يف هذه الصناديق حىت هناية 

 . شكرامليار درهم،  و  31فاق  4114

 : السيد الرئيس 
 .السيد الرئيس، تفضلوا

 :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة 
فقط من أجل اجلدية صربت حىت عييت وغادي نقول 
هاذ الكالم، إذا كان اإلخوان ديال املعارضة بغاونا نتناقشوا 
مزيان على مستوى السياسات العامة مع رئيس احلكومة 

نش السؤال يتطرح علي بال ما جناوب عليه، والربملان، راه ما ميك
وراه مخس دقائق ما كفياش، امسحوا يل، إذا كنا معقولني نديروا 
سؤال حموري، هذا الذي يليق برئيس احلكومة، أما نديروا كل 
واحد فينا مخس دقائق راه غادي جناوبكم وأنتما غادي تعقبوا 

مهتم يف على خاطركم وانتهى الكالم والسالم، وتكونوا قد سا
قتل جزء من املساءلة الشهرية لرئيس احلكومة ولكم واسع 

 . النظر
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى أله 
 . وصحبه

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
  السيدات والسادة النواب المحترمون،

على طرح هذا أود يف البداية نشكر الفريق االستقاليل 
السؤال حول احلسابات اخلصوصية للخزينة، وكما تعلمون تعترب 
احلسابات اخلصوصية للخزينة إحدى املكونات الثالث لقانون 

 .املالية بعد امليزانية العامة ومرافق الدولة املسرية بطريقة مستقلة
وللتذكري، فإن امليزانية العامة تتوقع جمموع موارد  

وزارية، فيما هتتم مرافق الدولة املسرية ونفقات القطاعات ال
بصورة مستقلة بتوقيع موارد ونفقات بعض املصاحل العمومية اليت 
تغطي جزءا من نفقاهتا مبوارد ذاتية، واليت يهدف نشاطها أساسا 
إىل تقدمي خدمات باملقابل، كاملراكز االستشفائية اجلهوية 

التكنولوجيا واإلقليمية، ومراكز االستثمار اجلهوية ومعاهد 
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الفندقية والسياحية، ومن جهتها هتدف احلسابات اخلصوصية 
ديال األساليب ديال الصرف ديال الدولة،  4للخزينة كاين 

ماشي الصناديق السوداء، إىل بيان موارد ونفقات العمليات اليت 
ال ميكن إدراجها بطريقة مالئمة يف امليزانية العامة، نظرا لطابعها 

سببية بني مواردها ونفقاهتا، ومن أجل ضمان  اخلاص أو لعالقة
استمرارها من سنة مالية إىل أخرى، حبيث الرصيد دياهلا ما  

كما نقول، بل كيتبعها، مثل املبادرة   la masseكيطيحش ف 
الوطنية للتنمية البشرية، والتنمية القروية، والتنمية الفالحية، 

لطرقية، وكان والسكىن والتعمري، والطرق القروية، والصيانة ا
 .آخرها صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

وأود التأكيد، ألن هاذ املكونات الثالث ختضع  
مبقتضى القانون التنظيمي للمالية لنفس املبادئ واملقتضيات، 
سواء فيما يتعلق بالربجمة أو املصادقة أو التنفيذ أو املراقبة حبال، 

ية للخزينة تراجعا كبريا حبال، وقد عرف عدد احلسابات اخلصوص
خالل السنوات األخرية، حيث انتقل وهو راه ماشي مسألة 
ضارة غري صحيح غري ما كيبقاش مربر باش يبقى احلساب، 

، 4112سنة  17، إىل 4112سنة  141حيث انتقل من 
وميكن إدراج هذا االخنفاض امللحوظ يف إطار توجه يروم عقلنة 

 .وجناعة تدبري احلسابات املذكورة
أما خبصوص جمموع املوارد املنجزة من طرف  

ما  4114احلسابات املرصدة ألمور خصوصية، فقد بلغ سنة 
مليار درهم سنة  119.1مليار درهم، مقابل  144.1قدره 

، أي بزيادة 4111مليار درهم سنة  111.1، و4114
 -4111يف املائة برسم الفرتة  9.31سنوية متوسطة تصل إىل 

وع النفقات املنجزة من طرف هذه ، كما بلغ جمم4114
 21.3، مقابل 4114مليار درهم سنة  24.7احلسابات 

، 4111مليار درهم سنة  24، و4114مليار درهم سنة 
يف املائة كمعدل  1.73مسجلة بذلك اخنفاضا طفيفا بنسبة 

سنوي برسم الفرتة املذكورة، وباستقراء توزيع نفقات احلسابات 
، يتضح أن أكثر 4114م سنة املرصدة ألمور خصوصية برس

من نصفها يتعلق بتحويل حصة اجلماعات الرتابية من الضرائب 
 44.7من امليزانية العامة يف إطار التنمية احمللية، وهو ما ميثل 

يف املائة من نفقات احلسابات اخلصوصية،  71مليار درهم أي 
: أما احلسابات األخرى فتهتم بصفة خاصة باجملاالت التالية 

نمية البشرية واالجتماعية، تعزيز البنيات التحتية، التنمية الت
الفالحية والصيد البحري، كما أن مشروع القانون التنظيمي 
اجلديد لقانون املالية قد أتى مبقتضيات مهمة ترفع من مستوى 

 .فعالية هذه احلسابات وعقلنة إنشائها وصرفها، شكرا لكم
 :السيد الرئيس 

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الرئيس، فقط للتذكري بأننا نشتغل يف ظل النظام 

اليت صادق عليها جملس النواب  411إىل  414الداخلي املواد 
وصادق عليها اجمللس الدستوري ومت نشرها باجلريدة الرمسية، وأن 
هذه العملية هي خاضعة للقانون، أما أن الوقت ال يكفي 

يركم وتقدير لإلجابة بشكل يهم سياسة عمومية، فهذا تقد
 .الفرق كذلك، وحنا خصنا نلقاو التوازن، ولكم واسع النظر

إذن الكلمة للسيد النائب للتعقيب على السؤال، ال 
ماشي بشوية عليه راه غادي يضيع اإلحتاد اإلشرتاكي يف البث، 

 ...آخر فريق باش حنافظوا على البث ديال
 :النائب السيد خالد سبيع
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
غادي نقدم القراءة ديالنا للتقدمي ديالكم السيد رئيس 
احلكومة وأمتىن أال تنزعجون، ألنه حنن نتعامل يف إطار االنتقاد 
اإلجيايب، واملعلومات كاع اللي غادي نقدموها هي معلومات ما 
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ديال وزارة االقتصاد  جياش من اإلعالم املغرض، جاية من وثائق
واملالية، وبالتايل السيد رئيس احلكومة القلب ديالكم خاصو 

 . يتسع لالنتقاد وهذا دور املعارضة
وا نفضّ ولو كنت فظا غليظ القلب ال" بسم اهلل الرمحن الرحيم

عالش طرحنا هاذ السؤال السيد رئيس احلكومة ؟ " من حولك
 :لسببني 

ارية ما كتجيبش برامج السبب األول، القطاعات الوز  
 .االستعمال ديال هاذ احلسابات اخلصوصية وهذا فيه تقصري

السبب الثاين، واملعطيات اللي أعطيتوها حىت حنا  
نتقامسها وتلك إجناز، الرصيد السيد رئيس احلكومة انتقل من 

 31، ل 4114مليار سنة  13، ل4111مليار سنة  79
 91هي السنة ب ، ومن املفروض أننا نن4114مليار سنة 

مليار كرصيد يف هاذ احلسابات اخلصوصية وهاذ الرصيد يطرح 
 .أكثر من عالمة استفهام

املالحظة الثانية السيد رئيس احلكومة هي نسبة  
سنة  % 43إىل  4111سنة  % 24اإلجناز، تراجعت من 

، لألسف السيد 4114سنة  % 42مت إىل أقل من  4114
اخلصوصية أو احلسابات  رئيس احلكومة أن هذا الصناديق

اخلصوصية مرتبطة بالقطاعات االجتماعية، ومرتبطة بالعامل 
القروي، نعطيك مثال السيد رئيس احلكومة، الصندوق ديال 

مليون ديال  111التكافل العائلي اللي تكلميت عليه، ما فيهش 
 413الدرهم هادي الوثائق ديال وزارة االقتصاد واملالية، فيه 

مليون  47ا مت إنفاقه السيد رئيس احلكومة هو مليون درهم، م
السيد رئيس احلكومة، ال تنقولك  % 9درهم أي أقل من 

  111السيد رئيس احلكومة هاذ الوثائق واألرقام دقيقة وهاديك 
مليون اللي كتكلم عليها السيد رئيس احلكومة اللي مشات 

ما زال ما تنفقتش وهاذ الشيء الوثائق  CDGحتطت يف 
زارة اإلقتصاد واملالية، الصندوق الوطين لدعم البحث ديال و 

درهم، سنة  1، 4114العلمي، السيد رئيس احلكومة سنة 
 2مليون ديال الدرهم احلكومة أنفقت  741من أصل  4114

، الصندوق ديال دعم السجون % 1مليون درهم أي أقل من 
وأنتم عارفني الوضعية ديال املؤسسات السجنية من أصل 

مليار، اإلنفاق السيد رئيس  4.1ت إمجالية ديال اعتمادا
، صندوق النهوض بتشغيل الشباب، % 11احلكومة ال يتعدى 
 4مليون درهم نسبة اإلجناز ال تفوق  717اإلعتمادات فاقت 

، التنمية % 4السيد رئيس احلكومة، الصندوق البيئي   %
، السيد رئيس % 49، التماسك االجتماعي %41البشرية 

مليار درهم ديال التماسك  2احلكومة عندكم رصيد ديال 
االجتماعي السيد رئيس احلكومة، وبالتايل هادي فلوس ديال 
املواطنني يف إطار الضريبة ديال التضامن، العمل الثقايف أقل من 

، اخلدمة األساسية %4، صندوق التبغ أقل من % 41
ملركزية السيد رئيس ، الصيدلية ا% 11للمواصالت أقل من 

 71احلكومة اللي تتقولونا عززنا الراميد نسبة اإلجناز أقل من 
وال تغيري يف املوارد اللي عندها، وبالتايل السيد رئيس  %

احلكومة نقد نسرتسل يف األرقام وأدع لكم وللحكومة املوقرة 
 .التعليق

اللي بغيت نؤكد عليه السيد رئيس احلكومة، هو أنه  
متوفرة، األرصدة إجيابية متوفرة وكما قلت كاين  اإلعتمادات

حبول اهلل  4112ويف  4114مليار يف سنة  31فائض ديال 
مليار ديال الدرهم، اخلصاص يف  91غادي تساليوا السنة ب

العامل القروي، اخلصاص يف القطاعات االجتماعية، الرتبية 
 الوطنية التعليم العايل، التكوين املهين، التشغيل، الصحة

خصاص مهول، اللي غائب السيد رئيس احلكومة غايبة 
احلكومة لألسف، وبالتايل كنا نتمىن رأفة بالبالد ورأفة 
باملواطنات واملواطنني أن تستفيق احلكومة وأن تتقبل االنتقاد، 
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وأن تبحث يف هاد األرقام وإذا كان شي مسؤولية أنه غلطنا 
مام الرأي العام املواطنني حنا مستعدين نتحمل مسؤولية دينا أ

 . أمام املواطنات املواطنني، شكرا لكم السيد رئيس احلكومة
 السيد الرئيس 

ننتقل إىل السؤال الرابع واألخري ويتعلق بالسياسات العمومية 
املؤدية إىل التدهور املستمر للقدرة الشرائية تقدم به الفريق 

الكلمة ألحد السيدات والسادة النواب لتقدمي . االشرتاكي
 . السؤال

 :السيدة النائبة حسناء أبو زيد
 شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة يف نفس الذكاء الذي حتدثتم عنه، املغاربة 
خرجوا حيتجون ضد السياسات احلكومية واعتربوها كتضرب 
القوة الشرائية وكتعتربه املالذ الوحيد من أجل إعتمادات وأموال 

 البالد ماذا أنتم فاعلون؟ لتخفيض النفقات أي صناديق هاد
 : السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 
 :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصالة والسالم على 
 . موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله

صحيح السيد الرئيس كل شيء جاري وفق القانون، 
أنا أثرت االنتباه يف إشكال سياسي، اجلميع يعرف قصة هذه 
األسئلة الشفوية لرئيس احلكومة وكيف تطورت وكيف ووجهت 
مبختلف األساليب، واآلن وصلنا إىل هذا األسلوب الذي نعيشه 

نقوم وأنا ال أعرتض من ناحية العملية أنا مستعد جني ونبقى 
بالواجب ديايل، وأما يف طريقة الرد فجاب يل اهلل الفرصة باش 
نعاود نرتحم على السي الزايدي رجعوا شفو قبل ملي كيكون 

طرح السؤال كيفاش كنجاوب أنا وكيفاش تيعقب هو تيهو اللي 
وكيفاش تنعقب أنا، باش تعرفوا بأنه اهلل سبحان وتعاىل كيقول 

القول إال من ظلم، واإلنسان اللي ال حيب اهلل اجلهر بالسوء من 
تيبغي يسمع الكالم يف الصواب يبقى حىت هو يف الصواب، 

، أنا م غري نفسو، أنا ما عندي مانعملإيال خرج الطريق كيلو 
مسؤولييت ندافع على احلكومة ديايل ولكن احلمد هلل باحلق وإىل 
حد اآلن ثالث سنوات وهلل احلمد باقيني مستمرين يف نفس 

ب، وصحيح كتقولوا املواطنني خرجوا وأنا عرف عالش األسلو 
خرجوا، خرجوا على الزيادات اللي وقعت يف القواتري ديال املاء 

 . والكهرباء
أوال وقبل كل شيء ولو كان خرجوا املواطنني كلهم اللي جاهتم 
الفواتري ديال املاء والكهرباء ديال شهر غشت كون راه املغرب  

حلكومة سقطت، هداك اإلجراء اللي كلو خرج، وكون راه هاد ا
ألف تقريبا  711مليون مشرتك غري معنيني به و 2.1درنا 

سنتيم هادوا خمرجوش، ولو  11عندهم زيادة طفيفة ال تتجاوز 
كان خرجوا لو كان خرجوا الناس يف الرباط ويف  والدار البيضاء 

كيلوات   111هادوا شافوا بعينيهم بأنه اللي معندوش أكثر من 
 1زاد عليه وال درهم وال سنتيم، واللي معندوش أكثر من ما ت

ألف لرت يف الشهر ما  1ديال األمتار املكعبة ما تزاد عليه هي
تزاد عليه وال سنتيم ولكن بعض الناس فعال جاهتم بعض 
الزيادات الغري املعقولة يف الفواتري دياهلم وهديك الزيادات 

فواتري املاء والكهرباء السبب دياهلا هو أن التحول اللي وقع يف 
هداك اإلجراءات متظبطاتش مبا فيه الكفاية من املؤسسات اللي  
كيوزعوا املاء واللي كيوزعوا الكهرباء، وهذا طبيعي، طبيعي أنه 

ديال مليون ديال املشرتكني أنه واحد بضعة آالف  1بالنسبة ل
رمبا وقع يف حقهم خطأ وذيك الساعة باش وقع هاد الشي هذا 

بالسيد وزير الداخلية اللي كان اتصل بالعمال ديالو قبل اتصلت 
داك الشي وقاهلم باش حيققوا، واتصلوا خبنيفرة واتصلوا بصفرو 

 .واتصلوا بكافة املناطق وحبثوا يف القضية
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كاين البعض اللي كان غالط يف القراءة ديال الفاتورة،    
 4 شهور وكتعرفو بلي 4كاين البعض اللي جاتو الفاتورة فيها 

شهور كيرتاكم املاء وكيرتاكم الضو وبعض املرات كريتفع اإلنسان 
املستوى اللي هو عايل بال ما ميكن كيستحق يرتفع،  وهادوك 

 4قلنا هلم باش يراجعوا مع الناس الفواتري ويقسموها هلم على 
 13شهور وإيال كان شي زيادة خاصة بشهر، مبعىن اللي عندو 

 1مرت مكعب يف الشهر  1يه مرت مكعب راه خصهم حيسبوا ل
يدال  مرت مكعب يف  1و 1ديال مرت مكعب يف شهر  1و

 .وإيال ما فاتش الزيادة ما خيلص حىت شي حاجة 3شهر 
وكذلك واحد املشكل وقع لنا وهو أنه كان عندنا  

عدادات يف بعض البيوت اللي كتعطي املاء والضوء لواحد العدد 
 17وال  11كون فيها ديال العائالت مرة واحدة، الدار تي

دغيا كيطلعوا للدرجات العليا وكتويل الفاتورة   1وال  3البيت وال 
 contratكبرية، هادوك اتفقنا قبل ما نوقعو 

programme   اتفقنا باش يتقسم هلم داك الشي وكل ،
واحد خيلص حبال ال عند فاتورة وحدة، مبعىن إيال جات يف 

وال  1411غري درهم وقسمناها غتويل  4111الفاتورة 
ديال الناس غتجيهم  1وال  1وإيال قسمتيها على  1411

 411وال  411درهم لواحد فقط، ماشي  171وال  111
درهم، ولكن اللي وقع هو أنه اخلروج ديال هاد اإلجراء هذا من 
الناحية العملية ما تيسرش اإلخوان باعتبار اإلشكاليات التقنية 

اإلشكاليات التقنية وهاد  وإشكاليات اإلدارية حىت هي، وهاد
اإلشكاليات اإلدارية عملنا على جتازوها واختذنا القرار، ومن 
الناحية العملية قلنا للوكاالت ما يأخذوا من عند الناس غري داك 

واحد كيستحق خيلص شي وإيال كان شي   ،الشي املستحق
خيلص شوية  باش l’échellementكثرية يديروا  حاجة  
هلذا ترون أن هاد اخلرجات كانت يف حملها ماشي  و  .بشوية

كلها، ألنه كان بعض التشويش حىت هي فيها، ولكن كانت يف 
 .حملها وحنا استجبنا هلا كما تستجيب أي حكومة مسؤولة

 :السيد رئيس المجلس
 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
 السيد الرئيس، شكرا

السيد رئيس احلكومة، نرتحم على القيادي واألخ الرئيس أمحد 
ربنا ال "..الزايدي ونرجو احلمد هلل أن يكون الغفران كما نتمىن، 

 . .."حترمنا أجره ، وال تفتنا بعده، واغفر لنا وله
السيد رئيس احلكومة، عندي سؤال أو مالحظة منهجية، كيف 

بناءة للبدائل وحنن نتلقى ونسمع ما  لنا أن خناطبكم كمعارضة
مسعناه اليوم، نناشدكم أن تستحضروا أن ما كان للدميقراطية أن 
تكون يف هذا البلد لوال رجال صدقوا اهلل ما عاهدوه عليه 
سبقوكم أسسوا ملمارسة سياسية سليمة حترتم املؤسسات، حترتم 

عبد اهلل األغلبية وحترتم املعارضة، اذكروا قبلكم كان رجل يدعى 
إبراهيم وكان رجل أطال اهلل عمره يدعى عبد الرمحن اليوسفي، 
يعرف كيف جيهد املعارضة دون أن خيذل الشعب املغريب يف 
الفعل السياسي السليم، أخربكم السيد رئيس احلكومة أننا 
أصبحنا نتلمس اإلشكال احلقيقي اللي عندكم، أنتم يف عزلة 

اللي اعطاوكم يف إطار من املعلومات وأنا أستمع للجواب 
إصالح صندوق املقاصة استغربت، هل تعرفون اجمللس األعلى 

شكرا السيد رئيس  -للحسابات قال عكس ما تقولون، وأنه
وأنه اعترب اإلصالح ال ميكن أن مير بالبنية ديال  -احلكومة

األسعار احلالية و أننا الزلنا ندعم املوردين اللي مها يف جنان 
سنتيم هامش  11لوا السيد رئيس الفريق بووانو ديال الريع، وسو 

ربح عند املوردين الكبار، اليوم انتما هباد املنظومة ما كنحكمش 
على نواياكم محيتم املوردين الكبار واجتهتم إىل املواطنني، هل 
بنوايا هل مبا كنتم تظنون، إىل اليوم راه حىت هاد االخنفاض اللي 
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إجرائكم احلكومي، راه  شاف صندوق املقاصة ال يرجع إىل 
كريجع إىل اخنفاض سعر البيرتول والدولة واخنفاض الطلب 
الداخلي، وهاد الطلب الداخلي إضافة إىل اخنفاض القدرة 
الشرائية، اخنفاض مستوى االستهالك عند األسر، اخنفاض هاد 
الطلب الداخلي يدل على أن القدرة الشرائية للمواطنني ضعفت 

، واش نعاودوا لكم نفس االسعار، هل السيد الرئيس احلكومة
نقول لكم املواطنني كيسولوا على هاد األسعار اللي عندكم 
علهم يشرتون منها، هل حنتاج أن نقسم لكم أننا حنمل أرقاما 
صحيحة وأن فواتري الكهرباء واش هاد اجلريدة احملرتمة التجديد 

ب حىت هي مغرضة، وهي اليوم كتعتابر أنه اإلجراءات اللي جا
املكتب الوطين للكهرباء واملاء استدراك، أسعار مرتفعة السيد 
رئيس احلكومة، ملاذا عزلوك عن املعلومة، راه من أجل أن تتوجه 
إىل املواطنني وحنن نرتفع أن نقول للمواطنني اليوم كما قلت أنت 
عن بعضنا ها رئيس احلكومة يبيعكم للمجهول ويبيع املغاربة، 

شى هاد الوطن خنشى عليه، نستحضر ال، حنا فريق مسؤول خن
توجيهات صاحب اجلاللة فيما يتعلق بلغتنا وباخلطاب الذي 

 .جيب أن نقدمه
السيد رئيس احلكومة عندنا إشكال يف التعامل  

معكم، ندعوكم إىل نفاق بيننا وبينكم هاد األسابيع اليت مضت  
سبوع كذبنا وزير الطاقة وكذبنا وزير احلكامة، واليوم أنتم يف األ

الفائت كتجيبوا مرسوم باش حتافظوا  على املواطن من هاد 
التنافسية داخل األسعار، مبعىن أننا حنن نقول لكم أرقام 
صحيحة، اليوم املواطن يعاين منها كتعرفوا أن حىت جملس 
املنافسة وحنا دولة املؤسسات أقرت أنه مكيناش مراقبة حكومية  

اليوم يف هاد الشيء، أنت  كافية لألسعار، ملن تركتم املواطنني
تؤكد وحنن نصدقك أن اهلدف ديال إجراءات اجتماعية، ولكن 
سلطة احلكومة وهيبة الدولة تفرتض أن تراقب، هل احرتم 
الوسطاء واملوزعون هذا، وهذا مل تقوموا به، فكيف إذن مآل أي 

مراقبة يف حقكم، املغاربة يعانون بعد تصرحياتكم أنكم تريدون 
دها على الصحة والتعليم، ونناشدكم حبق ما بذلنا دولة ترفع ي

من أجل هاد البالد أن ال تعيدوا هذه اجلملة، نريد دولة 
اجتماعية مغربية من أجل املغاربة حتافظ على الصحة وعلى 
التعليم، ال ميكن أن نكله لغري الدولة الدولة، الدولة االجتماعية 

 .شكرا....كمالقوية السيد الرئيس احلكومة، نريد أن نسأل
 :السيد الرئيس 

شكرا السيدة النائبة، بذلك نكون قد أهنينا جدول 
شكرا للسيد رئيس احلكومة احملرتم، شكرا السيدات  ،األعمال

 .رفعت الجلسة. والسادة الوزراء
 
  

 


