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 التاسعة والثالثين محضر الجلسة
 

 (.9939يونيو  90)  3311شعبان  90اجلمعة  :  التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب :  الرئاسة

ساعتان ومثانية وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .العاشرة صباحا والدقيقة العشرين

املتعلقة سئلة املخصصة لألاجللسة الشهرية :  جدول األعمال
 .للسيد رئيس احلكومةبالسياسات العامة املوجهة 

 : السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
تفضلوا السيدات والسادة الوزراء، السادة النواب 

 .والسيدات النائبات، التحقوا بكقاعدكم، سننطلق بعد قليل
 .على بركة اهلل نبتدئ، التحقوا، اجلسوا

 .رحمن الرحيمبسم اهلل ال
 السادة الوزراء،

 ،الوزيران السيدان
 السي مبديع تفضلوا، تفضلوا،

 .ياهلل على بركة اهلل  
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 أشرف المرسلين،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ور والنظام طبقا ملقتضيات الفصل مائة من الدست
، يعقد 369و 351الداخلي جمللس النواب وخاصة املادتني 

جملس النواب ثاين اجللسات الشهرية املخصصة لألسئلة املتعلقة 
 .بالسياسة العامة اليت يتوىل السيد رئيس احلكومة اإلجابة عنها

ويف البداية وقبل الشروع يف جدول األعمال، ال بد  
اليت تالحقت خالهلا مراحل  من استحضار األجواء اإلجيابية

وأتوجه باملناسبة، خبالص . اإلعداد هلذه اجللسة الشهرية اهلامة
التقدير والشكر للسيد رئيس احلكومة، الذي عرب عن استعداده 
الدائم املثول أمام جملسنا املوقر لإلجابة عن تساؤالت السيدات 

ألضواء والسادة النواب، يف كل املواضيع اليت يرون أمهية إلقاء ا
كما يسعدين أن أتوجه كذلك خبالص الشكر واالعتزاز . عليها

لكافة مكونات اجمللس مكتبا وفرقا وجلنا وجمموعات نيابية على 
 .روح التفاهم والتعاون الذي ميز إعداد هذه اجللسة

وجتدر اإلشارة، أن الرتتيبات التنظيمية املتعلقة هبذه  
مواصلة النقاش اجلاري اجللسات تكتسي طابعا انتقاليا، وستتم 

حاليا يف طريقة تنظيم هذه اجللسات إىل حني حتديد اإلجراءات 
 .النهائية  اليت سيتم تضمينها يف النظام الداخلي جمللس النواب

وال خيفى على السيدات والسادة النواب األمهية اليت  
حتظى هبا هذه اجللسة كإحدى اإلصالحات العميقة للدستور 

ا تتعلق بالسياسة العامة، تتسم بالشمولية اجلديد، خاصة وأهن
وهتم جمموعة من اخلطط والربامج، ومتكن السيدات والسادة 
النواب أن ينوبوا بصريح العبارة على املواطنات واملواطنني يف نقل 
انشغاالهتم والقضايا اليت تستأثر باهتمامهم والوقوف على 

حرص مكونات التتبع الفعلي إلجنازات احلكومة، وهذا ما يفسر 
اجمللس على ضرورة االستثمار اجليد هلذه اجللسة لتحقق النتائج 

 .املنتظرة منها
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ثاين حمطة نقدم عليها بتوفيق من اهلل، بعد االنطالقة 
نأمل ماي،  33الناجحة بتعاون اجلميع اليت عرفتها اجللسة يف 

مجيعا من هذا احلوار حتقيق أحسن النتائج والرقي باحلوار 
 .الدميقراطي اهلادئ واملسؤول إىل ما خيدم الوطن واملواطنني
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نشرع اآلن يف جدول األعمال وأذكر بأنه يتضمن األسئلة  
 : التالية 
موضوع األسعار، وهو السؤال الذي تقدم به السيدات  -

سيدات والسادة النواب من والسادة النواب من املعارضة وال
 .األغلبية

موضوع االستثمارات العمومية تقدم به السيدات  -
والسادة النواب من األغلبية وكذا السيدات والسادة النواب من 

 .املعارضة
نبدأ اآلن باملوضوع املتعلق باألسعار الذي ورد يف شأنه 
سؤاالن، السؤال األول لفرق املعارضة والسؤال الثاين لفرق 

أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد عبد اللطيف . غلبيةاأل
وهيب رئيس فريق األصالة واملعاصرة باسم فرق املعارضة لطرح 
السؤال املتعلق بتداعيات القرار احلكومي بالزيادة يف األسعار 

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

 : والمعاصرة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيد وزير الدولة،
 السادة رؤساء الفرق،

 السادة الوزراء،
 ن،االسادة رؤساء اللج

 السادة النواب والنائبات،
السيد رئيس احلكومة، قمتم يف مطلع شهر يونيو 

مما أربك القدرة برفع األسعار فيما يهم املواد الطاقية،  9939
الشرائية للمواطنني وجنم عنه كذلك زيادات عديدة يف اخلدمات 

. والبضائع،  كما تسبب كل ذلك يف التوترات االجتماعية
ونسائلكم السيد رئيس احلكومة، يف هذا الصدد، أمل يكن أمام 
احلكومة سوى خيار الزيادة يف أسعار احملروقات لتمويل عجز 

كومة حجم االنعكاسات السلبية هلذا املوازنة ؟ هل قدرت احل
القرار على القدرة الشرائية وعلى االستهالك واالستثمار وعلى 
جمموع املؤشرات االقتصادية ؟ هل اختذت احلكومة اإلجراءات 
املوازية واملواكبة لتخفيف وقع هذا اإلجراء على االقتصاد 
واجملتمع، خاصة يف ظروف العطلة وشهر رمضان وما يليها من 

 دخول مدرسي ومستلزمات استحقاقات ؟ 
ومن جهة أخرى، ما هو املخطط احلكومي إلصالح 

.. نظام املوازنة وحتقيق االستهداف املباشر من هذا النظام ؟
وعلينا أن نؤكد لكم السيد رئيس احلكومة أن التوترات 
االجتماعية، اليت عرفتها كثري من املدن نتيجة هذه الزيادات، 

ومة أي حماولة لتتبعها أو معاجلتها، خاصة واليت حجبت احلك
وأهنا كانت نتيجة منطقية لزيادة األسعار اليت اختذمت فيها قرارا 
منفردا وسياسيا، حىت أننا فوجئنا أن بعض حكومتكم يتجاهلون 

. هذا القرار، ومثلنا مثلهم علموا به عن طريق وسائل اإلعالم
 .لذلك، نطلب منكم اجلواب وشكرا

 :س السيد الرئي
شكرا السيد الرئيس، أعطي الكلمة اآلن للسيدة النائبة 
احملرتمة السيدة نزهة الصقلي من فريق التقدم الدميقراطي باسم 
فرق األغلبية لطرح السؤال املتعلق باآلثار وانعكاساته على 

 .القدرة الشرائية النامجة على الزيادة يف احملروقات، تفضلي
 :النائبة السيدة نزهة الصقلي 

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمين،
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السؤال ديالنا حول فعال االنعكاس ديال الزيادة يف 
احملروقات على غالء املعيشة، والكل يعين واضح للجميع هاذ 

له الكامل االنعكاسات، ولكن هاذ اإلجراء ما كياخذ املعىن ديا
إال يف إطار اإلصالح ديال صندوق املقاصة اللي مت اخللق دياله 
من أجل دعم القدرة الشرائية ديال املواطنني واملواطنات، ولكن 
اللي صبح تيشكل فعال واحد القنبلة موقوتة، حيث أنه سرط 

مليار ديال الدرهم يف السنة السابقة وكيهدد االستقرار  59
يف املائة من  99ك هو غري عادل، ألنه وكذل. ديال امليزانية

يف املائة من هاذ صندوق  15األسر األكثر غىن تستهلك 
يف املائة اللي مها أكثر فقر ما كيستهلكوا إال  99املقاصة، بينما 

 .يف املائة من هاذ امليزانية 3
األسئلة ديالنا، يف إطار األغلبية، مرتبطة أوال بشنو  

اش احلكومة قامت بالتقييم ديال هي االنعكاسات احلقيقية، و 
االنعكاسات احلقيقية ديال هاذ الزيادات على القدرة الشرائية 
ديال املواطنني ؟ وثانيا، شنو مها اإلجراءات املواكبة يف امليدان 
االجتماعي لصاحل الفئات الفقرية وكذلك لصاحل الفئات 
املتوسطة من أجل محاية الوضعية دياهلم  ؟ وكذلك شنا هي 

فاق متوسطة املدى وقريبة املدى إلصالح صندوق املقاصة ؟ اآل
 .وشكرا

 :السيد الرئيس 
شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 

 .لإلجابة عن السؤالني، تفضلوا السيد رئيس احلكومة
 : كيران رئيس الحكومة السيد عبد اإلله بن

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة 
 .الم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن واالهوالس

 السيد الرئيس،
إخواني أخواتي النواب المحترمين، النائبات 

 المحترمات،

 الحضور الكرام،
أوال، أريد أن أشكر جملس النواب، اإلخوة باخلصوص 

وأريد أن أقول، أنه بالنسبة يل، . الذين دعوا لعقد هذه اجللسة
ءلة، فهي بالنسبة إيل شيء فهذه اجللسة وإن كانت جلسة مسا

إجيايب وفرصة للتواصل وشرح السياسات اليت تنتهجها احلكومة 
اليت أتشرف برئاستها للسادة النواب احملرتمني والسادة 

وما عندي . املستشارين احملرتمني ومن خالهلم اجملتمع املغريب
عالش زعما نتضايق من هاذ اللقاءات، ألنه اللي كيتضايق هو 

شي حاجة خايبة وال، أما أنا احلمد اهلل، يعين ذاك اللي داير 
الشي اللي كندير ،كنعتقد حيث ما ميكنش اإلنسان داميا يكون 
متأكد، كنعتقد كنديرو بنية حسنة، أنا وهاذ اإلخوان الوزراء، 
ويف صاحل الشعب واجملتمع، وجنيو نشرحوه وطبعا ميكن نكونوا 

إال جاب اهلل  وأنا غانقوليكم،. على صواب وميكن نغلطوا
وغلطنا وجينا ونبهتونا باللي شي حاجة خطأ، أنا سأكون لكم 
من الشاكرين وما غنلقى حىت شي حرج باش نعرتف بذاك 

ومنشيو للحكومة ونراجعو سياستنا، مالنا ...الشي قدامكم، 
 .احنا احلمد اهلل ياك لباس ؟ احنا ياك غري خوت

يس طيب، هنا إذن ال بد نشكر كذلك السيد الرئ 
اللي يعين حرص باش تكون هاذ اجللسة هاذي يف هاذ الشهر، 
طبعا تتعرفوا كاملني باللي وقع بيين وبني اإلخوان يف جملس 
املستشارين خالف على التوقيت، فهمتيين وال ال، مها بغاو 
خيذوا الوقت بزاف، قلت هلم إال وسعتوا على ريوسكم وسعوا 

فديك الشي اللي  فظنيتهم  غيبقوا. علي حىت أنا شي شوية
طلبوا يف اللول ويوسعوا ليا أنا شي شوية، قالك حنا نديروا مثانية 

إذن السؤال هبذه الطريقة اللي . السوايع، وا شوية جاتين بزاف
ديرتيو، ساعتني السيد الرئيس معقول، ساعتني يقدر اإلنسان 
يسمع وجياوب ويركز، أما إذا وصلنا لثمانية السوايع غادي تويل 

ولكن إال داروها، آش نديروا، غادي . ة شوية صعيبةالقضي
 .نصربوا حىت حين اهلل
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على كل حال، أنا شخصيا كنشعر براسي تنقوم  
. بواحد الواجب، يف إطار أخوي، ويف إطار الدين النصيحة

الدين النصيحة، قالوا ملن يا رسول اهلل ؟ قال هلل ولكتابه 
حة متبادلة والكالم ولرسوله وألئمة املسلمني ولعامته، فالنصي

 .. الذي بيننا ال ميكن أن خيرج عن هذا املنطق، هذا هو
فعال، يوم فاتح يونيو يعين عملنا زيادات يف احملروقات، 
أوال ألنه هاذ الشي، اآلثار دياله على األسعار ميكن يكون 
هذا، وليين عالش هد الزيادة ؟ أنا ما تنعتقدش أنتما يف حاجة 

، ولكن غادي نقوهلا ألنه ضروري باش باش نعطيكم التفاصيل
رمبا إال  كان شي واحد ما تابعش الشرح والتوضيح اللي عملتوا 

احنا ملا عملنا . يف التلفزيون تكون هذه هي الفرصة بالنسبة إليه
امليزانية ديالنا، طبع اللي كانت من احلكومة السابقة ودخلنا 

ادي يكون عليها بعض التعديالت، كنا توقعنا أنه البرتول غ
دوالر وبدينا امليزانية على هذا األساس، انتقل ل 399ب

دوالر خالل األشهر اخلمسة األوىل، كل دوالر واحد   331.3
.. مليون درهم 699كيتزاد كيكلف امليزانية ديال الدولة 

.. ضروري نزار يبقى حضر باش.. حافظني تبارك اهلل عليكم
ما جمموعه  9933وتبعا لذلك، بلغت حصيلة الدعم خالل 

يف . مليار لدعم املواد النفطية33مليار درهم، منها    34،4
ما  9939حني، بلغت كلفة الدعم خالل األشهر اخلمسة من 

املقاصة   يف الوقت اللي كنا خصنا هلاذ. مليار درهم 91يناهز 
 .مليار درهم 19.5 كلها

 % 19وال  49إذن، حنا ياهلل ما كملناش النص و
مليار  33+ال املقاصة مشات، وبطبيعة احلال ديال امليزانية دي

ديال الدرهم اللي خصصنها باش نصفيو املتأخرات ديال 
فلقينا أنفسنا ثالثة ديال . صندوق املقاصة ديال السنة املاضية

هي تقليص : األوىل. اخليارات اللي عندنا ما كاينش أكثر
االعتمادات املرصودة لالستثمار، هذا كلكم كتعرفوا أن 

تثمار يعين هو الروح ديال امليزانية، هو اللي كيخلق احلياة االس

وهو اللي كيخلق احلركية االقتصادية، سواء كان عمومي أو حىت  
كان خاص هو اللي به تيكون الطرقات واملستشفيات واملدارس 
وتيكونوا املصانع، وإال نقصيت امليزانية ديال االستثمار معىن هاذ 

 .اإلجراء مل نذهب يف اجتاههالشي كلشي غادي خيلص، هذا 
تعميق عجز امليزانية، وهنا امسحوا يل، باش نكون  

واضح معكم ومن خاللكم مع املغاربة كاملني، ارتفاع املديونية 
سترتتب عنه تبعات وخيمة، وسوف يدعوا إىل تدخل 
املؤسسات املالية الدولية يف القرارات السيادية للدولة، وهاذ 

هلل كتفهموه أو األغلبية ديالكم كتفهموا، الشي هذا أنتما احلمد 
لكن املواطن العادي اليوم حىت هو وال كيفهموا، ملي شاف 
شنو وقع يف اليونان وشاف شنو وقع يف اجلارة االسبانية ديالنا 

مع األسف الشديد، وشاف شنو وقع يف دول اللي هي كتعترب  
بد أن متقدمة مند عقود طويلة، فحال ايطاليا وفحال غريها، ال

يقول أنه خصنا ندافعوا على السيادة ديالنا والسيادة ديال القرار 
ديالنا ولو اقتضى األمر أننا نضحيوا، ونزيدوا شوية يف بعض 
املواد اللي كنستهلكوا وال نضحيوا بالنسبة ديال احلركية ديالنا 
واالستعمال ديال السيارات ديالنا، اللهم نضحيوا ونبقاو أسياد 

هذا القرار اختذناه يف سيادة مطلقة، هذا القرار . االقرار ديالن
اختذناه بقرار ديال احلكومة، احلكومة ما كانتش على علم 
بالتفاصيل هذا صحيح، ولكن اذكرنا مع احلكومة عشية اختاذ 

. القرار وتفامهنا على أنه غادي منشيوا يف هذا االجتاه هذا
أنه إال مشييت والنهار ديال اختاذ القرار، الظروف كتعرفوها، 

 la panicوعلميت بالزيادة يف وقت قبل ما خيرج تقدر ختلق 
شكون اللي باقي كيذكر فيكم هنار اللي تسمع . يف اجملتمع

الزيادة على الطحني ومشاو الناس كيشريوا الدقيق وخييبوه يف 
الصالونات دياهلم، وكاين اللي ما بغاش خيلص حىت خنشة ودار 

ر، واش عقلتوا على هذا الشي وال ال، الدقيق مباشرة فوق ليزا
وأنا تنقول لكم، أنا كنشعر بأنه . فمابغيناش هذا القضية هذه

حنا كحكومة ما جيناش باش خنربقوا على املغاربة وال نقولوا 
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هلم، يف الزمان اللي كاينة األزمة يف العامل كله، أنتم يا معشر 
فيها  املغاربة ستفلتون من هذه األزمة وسوف تصبح دولتكم

هذا كالم غري معقول وإن كان هناك اآلن فرص .. الرفاهية
بسبب هذه األزمة، رب ضارة نافعة بالنسبة للمغرب، ولكنها 

أنا كنت كنتصور . تقتضي تعاون خمتلف األطراف والتشجيع
dommage  شي شوية ديال السداجة فيا، كنت كنتصور

اجتاه بلي الناس غادي يشجعوين يقولك مزيان ملي مشييت يف 
إصالح ديال نظام املقاصة ألنه ملي دخلت هلاذ الربملان وأنا  
كنسمع بلي هذا ورش وطين خصه يتفتح وخاص احلكومة 
تاخذ القرار وتكون فيها الشجاعة باش تصلح نظام ديال 
املقاصة، ألن النظام ديال املقاصة، يف أقل شيء، راه األستاذة 

دياله كتمشي  % 15نزهة الصقلي أعطتنا واحد الرقم مرعب 
املواطنني، اللي ماشي مها بالدرجة األوىل الفقراء  % 95ل 

شرحوا ليا أنا، أ اإلخوان املغاربة احملرتمني، عالش . واحملتاجني
تبارك اهلل كتاكل واحد  3×3بغيتوا واحد السيد عنده واحد 

لرت ديال املازوط بغيتوين خنلص معه ملي يكون   19وال  99
 درهم، عالش ؟  399لدار البيضاء  غادي من هنا حىت ل

الدراهم كنعطيه يف كل لرت  كيستعملوا، وكاين  3بأي حق ؟ 
سيارات اللي كيستهلكوا هاذ الشي هذا، ما بغيتش نعطيكم 

إذن القرار السيادة ديال . امسو، كتسمى كندير هلم اإلشهار
الدولة واالستقاللية ديال القرار االقتصادي السابقة على كل 

أشنو اللي زدنا ؟ زدنا صحيح زدنا على . كان البد منشيء، ف
 9الناس اللي كيستعملوا البنزين يعين ليسانس زدانا عليهم 

الدراهم، وهدوا نقول هلم بكل صراحة، ما غادي تبقى املقاصة  
كتساهم يف الناس اللي كيستعملوا ليسانس، ال شك أنه 

، حىت وأنا غادي نقولكم. عندهم اإلمكانيات واهلل يزيدهم
السيارات ديال البنزين ديال الديازيل ديال املازوت، حىت هي 
ماشي من الطبيعي باش نبقاو نساندوها ألهنا سيارات 
شخصية، عالش أنا غادي ناخذ املال ديال شعب فيه فقراء 

ماتيلقوش باش يعيشوا ونعطيه لواحد اإلنسان باش ميشي يف 
املتوسطة، وهاذ طبعا كاينة الطبقة . السيارة دياله الشخصية

لكن فني عندي املشكل ؟ . الشي هذا غادي نعملوه تدرجييا
باملناسبة، إال كانت باقي . املشكل عندي يف النقل العمومي

األرقام اللي يف الذهن ديايل صلحات حتت رقابة السيد وزير 
مليار درهم اللي صرفنا على البنزين هاذ العام ياك  93املالية، 

 93يار درهم اللي صرفنا على املازوط، مل 93السي الوزير ؟ 
مليار سنتيم  9399مليار درهم، مسحوا ليا نقوهلا للمغاربة هي 

اللي باش ساندنا املازوط، كاين النقل العمومي، النقل العمومي  
كيمشيو فيه الناس يف الطوبيسات ويف الطاكسيات وتيمشيو يف 

نا جالسني  الكريان تيمشيو فيه الفقراء هذا صحيح، وهذا راه اح
كندرسوا، كيفاش غادي نعملوا باش نعملوا شي تعويض باش 
هاذ الفئات هاذي يعين تبقى تتلقى النقل العمومي بثمن 
مناسب، ولكن اللي بغا ميشي باإلمكانيات دياله الشخصية 

ديال  3وبالسيارة دياله الشخصية يتحمل واحد الشوية، ألنه 
كن بالنسبة للمواطن رمبا الدراهم بالنسبة للدولة راه اخليال، ول

 ..تكون صعيبة ولكنها تقدر تكون حتتمل، فبالنسبة ليا أنا
مث املسألة الثالثة، وهي أنه صندوق املقاصة، اإلخوان  

مليار درهم العام اللي فات،  53احملرتمني، اليوم وخى وصلنا ل 
، وهاذ العام هذا كنا 53و 30إال كان هاذ الرقم دقيق بني 

مليار ديال الدرهم وخا وصلنا هلاذ  69لو ل غادين باش نوص
األرقام هاذي، ولكن كاين خطر، شنو هو هاذ اخلطر ؟ هاذ 
اخلطر هو أن هاذ الشي هذا ما عندوش حدود، إال غدا وبعد 

دوالر للربميل، كيف غانعملوا ؟ واش  999غدا وىل البرتول ب 
ين  غادي جنروا امليزانية ديالنا كلها باش يبقاو السيارات يع

كيدورو، واش هذا معقول، واش ما كايناش أولويات يف اجملتمع 
؟ ماكاينش التغذية، ماكاينش التعليم، ماكاينش السكن، ما  
كاينش ؟ ال بد منشيو ف االجتاه ديال حترير املواد النفطية، 
تكون مرتبطة بالسوق والدولة تلتزم باش تساعد الناس اللي ما 
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طبعا غادي نعملوه  عندهومش اإلمكانيات، وهاذ الشي
 .تدرجييا

إذن هذا هو االختيار اللي مشينا فيه، طبعا ماشي 
سهل هاذ االختيار، وطبعا ملي حكومة تدير حبال هاذ 
االختيار تتكون بعض املرات تتنتظر صعوبات، ولكن احلمد 
اهلل، جينا عند املغاربة، اختذنا القرار وجينا عند املغاربة وشرحنا 

كاين إخوان تيقولو هنا وقعت توترات، ليهم ووضحنا ليهم و 
صحيح، وقع شي شوية ديال الضجيج هنا وهنا وبعض 
االحتجاجات ديال الناس ديال الطاكسيات وكذا وواحد 
املظاهرة كانوا فيها بضع مئات ولكن اجملتمع قبل، اجملتمع قبل 
القرار ديال احلكومة هاذ اجملتمع هو اللي صوت على هاذ 

للي صوت عليها كانت واضحة معه، وقالت احلكومة، والنهار ا
لو شنو غادية تعمل، ولكن ما كانتش عارفة باللي البرتول 
ولكن كيعرفها باللي ملي اختذت هاذ القرار، ما اختذتو إال ألهنا 
حريصة على املصلحة ديال الشعب وخى تكون يف املدى 

ألنه ملي تتكون تتسري مؤسسة، ماشي داميا تتخذ . البعيد
ديال الزيادات، ملي تتكون عندك أسرة، ماشي هي قرارات 

منني تتشري للدراري الفواكه والفنيد واحللوى وتديهم 
للمخيمات، كتدوز عليهم شي مرات سنوات صعبة، ألنك 
بغييت تبين ليهم دار فني يسكنو، وال ألنك تتقري واحد األخ 
دياهلم باش يكون مهندس حمرتم، وال ألنه تتقول ليهم أوليدايت 

اذ العام غنصربو غانديرو كذا وكذا واألسرة ديالك تتفهمك، ه
حبال اللي تتفهمك األسرة ديالك حبال اللي تيفهمك الشعب 
ديالك، والشعب ديالنا فهمنا وساندنا، والدليل هو أنه كل 
احملاوالت اليت كانت لالحتجاج بطريقة ما، احلمد اهلل، ما 

ل بصعوبة ميكن تبعهاش الشعب املغريب، الشعب املغريب حتم
مع األسف الشديد، كان واحد . ولكن حتمل وحتمل يف النقل

ودبا أنا زدت درهم يف اللرت، . الشوية ديال العشوائية، راه ماشي
كيلومرت طاكسي    39ومن هنا مثال لواحد املدينة ديال 

، هي 99ليرتو زايدة مبعناه كيستهلك  9كيستهلك نقولو 
لباليص، كل بالصة زاد ا  6درهم هو عنده  39شحال ؟ هي 

درهم  9فيها درهم، ماشي معقول، إذن باينة أنه هو يعين 
وبعض املواد الغذائية تزاد .. دراهم، هاذ الشي تيوقع 6والت 

 laتيدير  le marchéفيها واحد الوقت ولكن 
régularisation  كرتجع األمور تدرجييا وle marché  

املواد النقالة، اإلخوان اليوم، ال من ناحية النقل وال من ناحية 
على نقل ديايل يف وزارة املالية قالوا ليا، اآلثار ديال الزيادة 

سنتيم فالكيلو، اإلخوان النقالة قالوا يل السيد عبد  6البضائع 
سنتيم، النقالة اجتمعت معاهم قالو يل السي عبد اإلله  1اإلله 

فيه يف  يعين كيلو  البطاطا تزادت.. الفرنك قدمية  1سنتيم،  1
 .النقل ديالو ما كامالشي ريـــال

إيوا أش غنقول لكم، واش على ريـال غنديرو ثورة ؟  
طبعا اليوم الناس كيقول .. بغيتو نديروها نديروها، شغانديروا

ليك أودي البرتول نزل، أسيدي بالفرحات علينا، نزل احلمد 
حنا  399، ما بقيناش حىت يف 331هلل، نزل ما بقيناش يف 

دوالر، واش بغيتو غري ينزل ل  49دوالر و  09ما بني  دابا
دوالر نعاود نقص من مثن البرتول ؟ خليوين بعدا نسرتجع  09

باش نسرتجع داك الشي اللي فات،  . داك الشي اللي فات
أشهر، ياك  5دوالر  49كيخص يبقى الثمن ديال البرتول ب 

يطيح علي، وباش نبيع البرتول بالثمن باش ك. السيد وزير املالية
دوالر للربميل، وميكن إال بغى اهلل  69و 69خصين بني 

أنا الرغبة ديايل هي حنرر، ما تبقاش االقتصاد . سبحانه وتعاىل
املغريب، كنتكلم مع اإلخوان باخلصوص اللي حتملو هاد 
املسؤوليات، ما يبقاش االقتصاد املغريب مرتبط بأشخاص يعين 

يا ما تعمل، فني ما كانوا يدعم اجملتمع من خالهلم، ألنه تع
الفلوس، ما تقدرش تكون متأكد بأهنم إذا اعطيتيهم لشخص 
وهذاك الشخص غادي يعطيهم للمعنيني، ما تقدرش تكون 
متأكد بأن األمور غادي توصل وكنلقاو اختالالت، ماشي 
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اختالالت الناس فيها نيتهم السيئة وال مها بغاو، لكن هكذا 
لقيناها كتزاد  la prime d’assuranceاألمور كاينة واحد 

 laواخا ماتنكونوش يعنيهي ما تتكونش معنية بالزيادة، واحد 
prime de stockage فأنا .. لقيناها كتعطى وهكذا

أسيدي باغي نقطع العالقة ديايل مع التجار، التجار اهلل 
أنا إال حمتاج باش نساعد . يعاوهنم يبيعو بالثمن ديال السوق

املساعدة مباشرة، وهو يركب هبا وال يشري  املواطن، نسيفط لو
ولكن واحد ..هبا السكر وال يشري هبا الزيت، فهمتيين وال ال

القضية، راه الفكرة اللي عندنا دابا، واللي ما كان فيها حىت شي 
اعرتاض من احلكومة، هو أنه هاد املساندة غادي نوجهوها 

يف  للنساء، وخصوصا األمهات، بدون مناصفة، غادي منشيو
اجتاه النساء فقط، فهمتيين وال ال، ألن التجربة اعتربناها إجيابية 

وعرفتيو أشنو غادي تديرو خليو حىت نشوفو .. حلد اآلن
 ..التعقيبات إىل جاب اهلل شي تعقيبات

 :السيد الرئيس
 شكرا للسيد الرئيس،

 أفتح اآلن باب المناقشة، 
 السيدات والسادة النواب،  

 السادة الوزراء، 
إذن، الكلمة . رجوكم أن تتأكدوا أن هواتفكم مقفولةأ

اآلن، يف إطار املناقشة، للسيد النائب احملرتم السيد عبد اللطيف 
وهيب، رئيس فريق األصالة واملعاصرة باسم فرق املعارضة، تفضلوا 

 .السيد الرئيس
النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 السيد رئيس الحكومة،

يف احلقيقة أنا أجد نفسي يف مأزق أن أعقب عليكم، 
ألنه السيد رئيس احلكومة الذي أعرفه يف املعارضة واللغة، 
رؤيتكم للشعب املغريب ليست هي اآلن يف موقعكم الذي أنتم 

يبدو أن سيارات البنزين اليت حتدثثم عنها قد قامت . فيه اآلن
جة، ألننا كنا ننتظر أن تأتونا بأفكار جديدة، در  349بدورة 

ألن ارتفاع األسعار هدي سياسة متبعة منذ سنوات، وكنا نعتقد 
بأنكم ستقدمون شيئا جديدا حىت ال نكرر بعض األخطاء أو 

ولكن يبدو أنكم ما . بعض تصرفات احلكومات السابقة
تقومون به هو ما قامت به احلكومات السابقة، وما قلتم 

دمتوه، خالل احلملة االنتخابية، خالل برناجمكم احلكومي، وانتق
 .متارسونه اآلن

هلذا، أنا أعتقد بأنه سأنسى ما قلتموه قبل  
االنتخابات، وسنناقش معكم كرئيس احلكومة من خالل 

 .توجهكم وتصوركم احلايل
أوال، امسحوا يل السيد الرئيس أن أعرج على موضوع  

كومة، عالقتكم مبجلس أرجوكم السيد رئيس احل. بسيط
ال أريد أن أناقش . املستشارين هي عالقتكم مبجلس املستشارين

عالقتكم مبجلس املستشارين أو نسمع رأيا عن موضوعكم مع 
حنن مؤسستني . جملس املستشارين داخل جملس النواب

مستقلتني واالحرتام واجب ملؤسسة املستشارين ووجهة نظركم 
هذا املوضوع وأرجوكم أن هتمكم، هلذا أحتفظ أن أناقش 

 .تتحفظوا أمام هذا اجمللس احرتاما الستقالل اجمللسني
ثانيا السيد الرئيس، االرتباك الذي حتدثتم عنه كان 
ارتباكا للمواطنني يف تعاملهم مع قوهتم اليومي وكان ارتباكا 
حلكومتكم، ألن القرار جاء بسرعة، ومل تبلغوا به احلكومة إال 

عن معيار الثقة اليت بني رئيس احلكومة  ليلتها، وهذا يعرب
 .ووزرائه يف أسرار احلكومة ويطرح لنا إشكاال كبريا

املسألة الثانية السيد الرئيس، حتدتثم عن األسعار  
وقلتم أنه هذه األسعار مل ترتفع بشكل كبري، واألرقام اليت 
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أعطيتموها ليست حقيقية ألن األسعار ارتفعت بشكل كبري 
وهناك . جمموعة من التحركات االجتماعية وأدت إىل وجود

تقرير السيد الرئيس، للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان وهي 
منظمة حمرتمة هلا تارخيها يف املغرب، جاء يف تقرير توصلت به، 
أن االحتجاجات عرفتها كل من تازة، بين بوعياش، إميزورن، 
أجلموس، خريبكة، دوار الشليحات بالعرايش، الربادعة 

وجمموعة من االحتجاجات األخرى يف جمموعة من . احملمديةب
املواطنني، احتجاج واحد يتعرض فيه شخص مواطن للتعذيب 
هي مصيبة بالنسبة هلذا الوطن، تلك اليت وصفتوموها السيد 
رئيس احلكومة بأهنا جمرد جمموعة من املظاهرات الصغرية، أنا 

ة ستفاجئون أعتربها خطر، ألنه حينما تصغرون مظاهرة صغري 
السيد الرئيس، بأن تلك املظاهرة الصغرية ستؤدي إىل مظاهرة  

وأنتم تتذكرون بأن مواطنا صغريا أحرق نفسه أحرق . كبرية
العامل العريب كله ابتداءا من تونس، وهو إنسان صغري ومظاهرة 

 .صغرية وإنسان بسيط
املسألة الثالثة السيد الرئيس، تكلمتم عن البرتول،  

نتم ترفعون األسعار جناب الرئيس، حينما تأيت بأي حق وأ
الفرصة إلرجاع القدرة الشرائية إىل مستوى أفضل ترفضون 
وتدعون أن احلكومة جيب أن تسرتد املبالغ اليت أدهتا، هل 
الشعب مديون هلذه احلكومة ؟ هل ألنه البرتول وصل اآلن ل 

 دوالر ليس من حقكم أن تقوموا بإنقاد الطبقات الشعبية 09
بتقدمي هلا اإلمكانيات املادية واملالية من خالل ختفيض مثن 
البرتول ؟ ملاذا تنظرون لألمور بعملية حسابية بسيطة، شحال 

 .عندك وشحال عندي
املسألة الرابعة السيد الرئيس، أنه حينما حتدثتم عن  

 ... الزيادة يف األسعار، وقلتم ذلك املشروع الذي تطرقتم إليه
 :السيد الرئيس 

... أختموا كالمكم...انتهى الوقت السيد الرئيس
 .. كملوا اجلملة ديالكم

 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي
يف اجتماع ندوة الرؤساء حنن الذين نقرر يف الفريق كم ...

الوقت لكل واحد فينا، فاحنا قررنا نقسموه بطريقة خاصة بنا  
 .كفريق بناء على قرار جملس الرئاسة

 :السيد الرئيس 
ثانية وانتهت السيد  35دقايق و 1التوقيت اللي عندكم 

 ...الرئيس، كملوا اجلملة ديالكم
 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 .دقايق السيد الرئيس 1عندنا 
 :السيد الرئيس 

 ..دقايق للمحورين 1
 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 .. نعم ولكن احملور اآلخر بغينا نديرو فيه دقيقة، حقنا
 :السيد الرئيس 

 .. تفضلوا، إذن فريقكم لن يتدخل يف احملور الثاين تفضلوا 
 :النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 99دقايق و 1غري ردوا لنا الساعة اللي كانت ف 
شحال كانت أسي العمري ؟ شاهد .. دقيقة اهلل جيازيكم خبري 

 ..من أهلها أحسن من شاهد من أهله
حتدثثم عن الزيادة يف  قلت السيد الرئيس، حينما 

األسعار جئتم حبل يف نفس اللحظة اليت زدمت فيها يف مثن 
ولكن ما . البرتول، وهي أنكم ستقدمون دعما للطبقات الفقرية

مل تقله للشعب املغريب، أنك حينما ستلغون صندوق املقاصة، 
مقابل ما ستقدمونه هلذه األسر، وهي يف تقرير جملس املنافسة 

ألف أسرة، امسحوا يل السيد الرئيس، أنكم  999هو مليون و
يف املائة، معىن غادي تعطيهم  49سرتفعون األسعار ب 

درهم، ولكن  599درهم وال غادي تعطيهم  3999
من قيمة األسعار، هذا هو التقرير  49ستضيفون أكثر من 
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يف املائة  49:  ديال صندوق املقاصة، تيقول السيد الرئيس
إال  391ائة يف احملروقات وتيقول يف امل 13السكر، تيقول 

غاتقدموا املساعدات خصكم تلغيو . لغيتو صندوق املقاصة
املقاصة وإال لغيتو املقاصة ديال األسعار غادي تكون،هاذ 

 .الشي ما قلتوهش للشعب املغريب، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس 
الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة السيدة نزهة  شكرا،

 .ي من فريق التقدم الدميقراطي باسم فرق األغلبيةالصقل
 (:نقطة نظام) النائبة السيدة نزهة الصقلي 

باسم كل فريق بوحدو فيما خيص التعقيب السيد 
 ..الرئيس

 :السيد الرئيس 
طيب، طيب، فريق التقدم الدميقراطي ولكن احلوار يتم 

 .بني فريق من املعارضة مث فريق من األغلبية، تفضلي
 :ئبة السيدة نزهة الصقلي النا

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة الوزراء،

 عفوا السادة الوزراء،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

باسم فريق التقدم الدميقراطي، فعال كنشكروا السيد 
رئيس احلكومة على اجلواب اللي تقدم به، ولكن فيما خيص 

على األمثنة، قلتيو لينا السيد رئيس  اآلثار ديال هاذ الزيادات
احلكومة احملرتم شنو هو االنعكاس النظري اللي خاص يكون 
على األمثنة اللي هو ضعيف وقليل جدا، ولكن الواقع هو غري 
ذلك، واملواطنني واملواطنات كيالحظو فعال بأنه كاين زيادات يف 

ل مجيع املواد الغذائية، بصفة عامة اخلضر وفيما خيص النق
أنا السؤال ديالنا كان هو باش ناخذوا معلومات . العمومي

دقيقة حول الواقع ديال السوق فيما خيص االنعكاسات على 

الزيادات وكذلك حول شنو مها اإلجراءات اللي خذيتوهم 
السيد رئيس احلكومة احملرتم، من أجل مراقبة األمثنة ومن أجل 

تكونش فعال  ضمان أنه االنعكاسات ديال هاذ الزيادات ما 
كذلك شنو مها اإلجراءات . كتهدد الطاقة الشرائية للمواطنني

اللي غادي اختذ من أجل محاية القدرة الشرائية، خاصة وحنن 
على أبواب شهر رمضان املبارك وكذلك الدخول املدرسي 

ديال املناسبات كبرية اللي هي  1والعيد الكبري، وكنعرفو أنه 
بة باش تيتم، املواطنني كايكونوا  ماجية واللي كتكون فيها مناس

 .كيستهلكوا وكيكونوا خصهم فعال احلماية ديال القدرة الشرائية
كذلك، كنعرب على يعين الفرحة ديايل بتعبريكم على   

أنه غادي ناخذوا من التجارب الدولية الناجحة فيما خيص 
الدعم املباشر لألسر، حيث أنه كل التجربات الناجحة سواء يف 

أو يف أندونيسيا أو يف عدد من دول العامل اللي طبقات  الربازيل
هاذ اإلصالح طبقته مرورا من األمهات، ألنه يعين الدراسات  
كلها تتبني بأنه الدعم املباشر إال تعطا لألمهات تكونو عنده 

واآلن اإلجراءات . انعكاس يعين أحسن على كل أعضاء األسرة
حلكومة، هو أوال أننا املستعجلة اللي هي مطروحة السيد رئيس ا

نفعلوا بسرعة الصندوق ديال التضامن االجتماعي اللي هو  
" الرميد"كيحتوي على ميادين اللي مت الشروع فيها حبال 

التفويت يعين املشروط بتمدرس األطفال، ولكن  " تيسري"و
كذلك أشخاص يف وضعية إعاقة اللي مها جزء من هاذ 

واحد يعين التسريع فيما صندوق التضامن اللي والبد أنه يكون 
خيص تفعيل هاذ الصندوق، كذلك التسريع يف تفعيل ويف 
توسيع اجملال ديال صندوق التكافل العائلي باش ما يبقاش فعال 
موجه فقط لألمهات املطلقات أو السيدات املطلقات ولكن 
يضم كذلك السيدات اللي مها يف وضعية صعبة، األرمالت أو 

ىل آخره، وكذلك ضمان واحد احلد السيدات املتخلى عنهم إ
أدىن ديال املدخول لألسر الفقرية، ألنه فعال ما ميكناش يعين 
ننتظروا واحد املدة طويلة ويبقاو هاذ األسر يف الوضع اللي مها 
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عليه، يف الوقت اللي صندوق املقاصة غادي توفر واحد امليزانية 
جدا وشكرا اللي ال بد يتم التوجيه دياهلا حنو الفئات املعوزة 

 .جدا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس 

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمعارضة اآلن، للسيد 
النائب احملرتم السيد عبد اهلادي خريات من الفريق االشرتاكي، 

 .تفضلوا
 :النائب السيد عبد الهادي خيرات 
 بسم اله الرحمن الرحيم،

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 ادة الوزراء،الس
 إخواني النواب،

السيد الرئيس، بعيدا عن كل سياسة سياسيوية، باش نتكلموا   
بوضوح، ألن هذا مهم هاذ املوضوع اللي قليت، كيهم املغاربة  
كاملني وما ميكنش نبقوا غادين مستمرين على صندوق املقاصة  

لكن واش الظرفية كانت تسعف ؟ تنقول لك ال، . كما هو
الثمن اليوم ال يسعف  . مسعف ؟ تنقول لك الالتوقيت كان 

 396كذلك هاذ الزيادة، قلنا االصطياق يف مارتيل اللي كان 
وملي نتكلموا على الثمن، . 40تكلموا عليه، اليوم يف السوق 

راه ما عندك الفلوس .. اهلل يرضي عليك، راه ماشي هازين القفة
للسوق ، حيث معندناش كل النهار كنمشيوا ..راه ميكن متشي

ونقولوا ها الربميل تزاد اليوم ، ها بشحال غدا ها بشحال بعد 
غدة، لذلك كنشريو ستة أشهر كاملة، نشريو أربعة أشهر، ومع 
من كنختاروا، لذلك راه  خماضعينش مما يف هذه األرقام باش 

 .نكونوا واضحني حىت على كيفية عميلة الشراء
مع هاذ حنا اليوم يف موسم احلرث، كيف غادي ندير  

الفالح ؟ اليوم خصوا يقلب األرض ومن بعد خصوا يطراسيها، 

ومن بعد غادي يزرع فيها الفوسفاط ومن بعد غادي جيي 
موسم ديال الزريعة، ومن بعد غادي جيي باش يداوي األعشاب 
ومن بعد هاذ الشي كله غادي يداوي السبولة، هاذ الشي كله 

ملاسونوز للحصاد، بالرتاكتور واملازوط،من بعد غادي تدخل ا
ومن بعد غادي جيمع التنب وغادي يروطوا، هذه عملية يف 

باهلل عليك، بشحال هاذ الفالح غادي يتقام . الفالحة وحدها
ملا نتكلم على دخول مدرسي هو على . عليه هاذ املنتوج

األبواب، ملا ندخل على العيد الكبري ها هو على األبواب، 
غادي نعطيوهم يف هذا الصيف، املهاجرين هذه هي اهلدية اللي 

اآلف د السيارات اللي غادي  جتوب املغرب باش جييوا  39
عن ذويهم، غادي يلقاو هاذ الثمن، خاصة أن الظرف جد 

 .صعب على مستوى بلدان اهلجرة يف هذا الزمان
لذلك، أنا كنقول التوقيت ماشي مناسب، الثمن  

نقاش وطين   نداكروا فيه، صندوق املقاصة باغني نفتحوا فيه
يف . كبري، من العار يبقى غادي كيف قليت ولكن نفتحوا نقاش

هدا اإلطار، كنخاطبكم، ميكن نلتجؤوا لشيء آخر، 
مليار عندكم ديال االستثمار، نتحدى أي واحد ما عدا 344

يف املائة 19وزارة الفالحة والسي غالب هنا، اللي تتوصل ل 
إال وصلنا يف  55/69من هذيك احلصة ديال الصرف دياهلا، 

أحسن األحوال، كنتوا تاخذوا واحد اجلزء من متة ألنه ال 
يصرف يف هذه الظرفية ونعاجلوا هبا املوضوع، أنا كنتكلم أمام 

 leاقتصاديني وبغيتهم جياوبوين، عمر، ألنه ماشي  غري كتخرج 
virement   منtrésore  راهم صرفوها، راه خصوا يربمج

أحسن الوزارات اللي هي وزارة . سةويدير الصفقات ويدير الدرا
يف  19األشغال العمومية ونظرا ملا راكمته من جتارب كتوصل ل 

 .املائة
طرحنا عليكم باش ديروا ضريبة على الثروة،من العار  

هادوك اللي عندهم السيارات كبرية، مكانفهمش .. تبقاو
يف املائة ديال  61دراهم، راه  9عالش زدتوا يف ليسانس 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

اللي كتستهلك ليسانس ديال الدولة، ديال القطاع  السيارات
العام، الدولة كتزيد على بعضياهتا، قراو وخوذوا األرقام، ليسانس 
رآه ما بقاوش الناس كيديروه الدولة اللي عندها ليسانس، 
اجليش اللي عنده ليسانس، شوفوا السيارات اللي كتستهلك 

نقاش وطين هادئ أنا هاذ األشياء كنا نفتحوا . البنرين دياملن
. ويساهم فيه اجلميع، وتكونوا مبنجن عن هاذ الشي كلشي

كيف غادي ديروا باش تعطوهم بشكل مباشر، ملن ؟شكون 
اللي غادي حتدد هده الفئات ؟ رآه كلشي فتح احلساب يف 
البنك وكيستىن السي بنكريان يعمروا ليه، رآه مشكلة دريت، أنا  

. اقة اللي بيين وبينككناقش معك جبدية واحنا كتعرف الصد
 .لذلك، حنا كنبهوا خلطورة األشياء اللي غتقدموا عليها، شكرا

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لألغلبية، 
للنائب احملرتم السيد سعيد خريون من فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد سعيد خيرون 

 د الرئيس،شكرا للسي
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء، 
أوال يف البداية، ال بد ما نقول هلذه احلكومة يعين اهلل 
يكون يف عوهنا على هذه املشاكل املزمنة اللي عانت منها البالد 
طيلة سنني متعددة، ويطلب منها اآلن أن تتخذ قرارات يف 

ار اللي دخلنا جممل هذه القضايا، منها صندوق املقاصة، من هن
كنائب برملاين واجلميع يطالب    9999هلاذ الربملان سنة 

بإصالح صندوق املقاصة، يعين على اعتبار أن هاد الدعم اللي  
كيتعطى لواحد اجملموعة ديال املواد يعين ال تستفيد منه الطبقة 

اآلن شنو هي . الفقرية والطبقة اللي هي حمتاجة هلاذ الدعم
كن تكون ؟ فني هي اإلختيارات اللي ممكن اإلختيارات اللي مم

تكون اآلن يف هاد الصندوق ديال املقاصة من غري الدعم 
؟ مطالب  ..إخل" الراميد"املباشر، من غري هاد الشيء ديال 

كذلك من احلكومة على أهنا جتيب صندوق ديال التقاعد، 
وهادي كاملة ملفات إال مكانش فيها نقاش، كما قال السيد 

رتم، نقاش حقيقي ووطين اللي كيبغي املصلحة ديال النائب احمل
البالد، أي كان اللي جيي اآلن ويتكلم على صندوق املقاصة، 
شنو هي اخليارات اآلن اللي مفتوحة يف الوجه دياله واللي ميكن 
ياخد اإلجراءات فيها ؟ أي إجراء كيفما بغى يكون غادي 

يال املواطنني يكون عنده انعكاس مباشر على الطاقة الشرائية د
 .بشكل من األشكال

البد كذلك ما نتكلموا مع السيد رئيس احلكومة،  
على أن هناك إجراءات حقيقية اختذت أثناء املناقشة ديال 

بالنسبة للحوار . قانون املالية ذات الطابع اإلجتماعي
اإلجتماعي، اآلن كنطالبوا بأنه التسريع فيه واإللتزام بلي دار له  

لدرهم أنه يتم التفعيل دياله، وهذا يف اجملال ديال مليار ا 31.9
التفعيل كذلك، . الدعم ديال القدرة الشرائية ديال املواطنني

السيد رئيس احلكومة، فيما يتعلق بإعفاء األسر اليت يقل 
كلواط يف الساعة من رسم   399استهالكها من الكهرباء 

الية واللي الفضاء السمعي البصري اللي صوتنا عليه يف قانون امل
كذلك . خاصه يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من هاد الشهر هذا

درهم  199درهم و 999الرفع من قيمة املنح اللي اختذ من 
بالنسبة للطلبة، هد كامل يعين فيه واحد النوع من اإلجراءات 
اللي كتدعم القدرة الشرائية ديال املواطنني وواحد الفئة اللي هي 

 .معينة
واإلجراء اللي تدار واللي كان تارخيي،  كذلك التعميم  

اللي هو التعميم ديال اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة 
مليون  499بالنسبة لألدوية اخلاصة باألمراض املزمنة اللي كلف 

ديال الدرهم، وهذا كذلك كان فيه املسامهة ديال مجيع 
ارضة يف السيدات والسادة النواب، ال من األغلبية وال من املع
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كذلك البد م حنييوكم يف الزيادة يف املعاشات . هذا التعديل
اللي كانت يف إطار الربنامج احلكومي، واللي احلكومة التزمت 

 39.599به وقامت بالزيادة يف املعاشات اللي غيستافد منوا 
 .درهم 3999مستفيد بواحد املبلغ ديال 

عيل كنطلبوا كذلك السيد الرئيس، فيما يتعلق بالتف  
ديال واحد اجملموعة ديال الربامج اللي جات يف مشروع القانون 

اللي " مبادرة"برنامج " تأطري"برنامج " استيعاب"املالية، برنامج 
غادي يستهدف واحد الفئات خمتلفة من املواطنني، وهاد 
الشيء كيطلب منكم أنكم تديروا اإلجراءات العملية للتفعيل 

ن عندها انعكاس، سواء على هباد الربامج هادي اللي غيكو 
الطلبة اللي مها حاملي الشواهد أو على الفئات األخرى العاملة 

 .يف اجلمعيات وكذلك يف القطاع الغري املهيكل
صندوق التماسك اإلجتماعي، كانت عندكم اجلرأة  

واحلكومة كانت عندها اجلرأة يف صندوق التماسك اإلجتماعي، 
ية بني مجيع فئات اجملتمع، ألهنا جات بواحد املقاربة تشارك

الشركات اللي كتحقق الربح ديال  999وجابت يف البداية من 
مليون ديال الدرهم، وأثناء املناقشات مت التعديل من  999

مليون  59طرف مجيع الفرق النيابية على أنه تكون املسامهة من 
ديال الدرهم فما فوق، كنطالبوا كذلك أنه يتم التعجيل هباد 

وهباد اإلجراء داك اللي داز واللي التكلفة ديالوا، على التعديل 
 .مليار ديال الدرهم  9.5حساب على حساب اإللتزام األول، 

كذلك السيد الرئيس، فيما يتعلق باملباريات ديال 
التشغيل، هذه مناسبة باش مت األجرأة العملية لفتح اجملال ديال 

لف الفئات، على املباريات يف وجه احلاملني ديال الشواهد وخمت
. اعتبار اللجنة الوزارية اللي شكلتوها ملناقشة يعين هاد امللف

كنطالبوا كذلك، هادي مناسبة والنقاش العام حول التعويضات 
واألجور إىل غري ذلك بالنسبة لكبار املوظفني يتم إعادة النظر 
فيها والرتشيد كذلك ديال النفقات ديال النفقات العمومية، ال 

كذلك حنا على .لتنقل وال بالنسبة لذاك اإلستقبال بالنسبة ل

أبواب شهر رمضان كنطالبوا باملراقبة، كما جاء يف التدخل 
ديالكم السيد رئيس احلكومة،  كنطالبوا باملراقبة يف هاد األمثنة 
على املستوى ديال املستقبل باش حنميو القدرة الشرائية ديال 

وديال مجيع الفئات ديال الناس وديال املواطنني وديال الضعفاء 
 .اجملتمع وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب الكلمة للمعارضة للنائبة احملرتمة السيدة 
جليلة مرسلي من فريق التجمع الوطين لألحرار، تفضلي السيدة 

 .النائبة
 :النائبة السيدة جليلة مرسلي 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد رئيس احلكومة  فأنا تفاجأت اليوم، أنت  

كتعرتف لينا اليوم أن الناس الوزراء اللي معاك يف احلكومة 
ديالك تفاجؤوا بالقرار ديال الزيادة يف احملروقات، وأنك ما 
خربتيهم بقرار الزيادة غري العشية ديال اختاذكم القرار السيد 

هاد املواطن السيد . رئيس احلكومة، فمابالك هباد املواطن
اليوم ،كل سبت وأحد، خايف ليصبح والسي الرئيس راه 

بنكريان راه زاد ليه واقيال يف السكر وال يف الغاز وال يف شي 
حاجة من القوت دياله اليومي، شنو ذنب هاد املواطن السيد 
رئيس احلكومة أنه يبدا كيتحمل واحد العبء ديال قرارت اللي 

 .تتخاذ بواحد الشكل اللي هو فردي
  السيد رئيس احلكومة على فحنا اليوم، تكلميت 

دراهم وتكلميت على صحاب الكاط  9ليسانس اللي تزاد فيه 
كاط اللي كيستهلكوا واحد القدر أو واحد احلجم ديال 
البنزين، ولكن نسييت السيد رئيس احلكومة، هادوك الناس اللي 
عندهم السيارات البنزين اللي قدام اللي مها الطبقة املتوسطة أو 

راه  les motos bécanes  391ييت مالني املعوزة ونس
حتا هو تيدير ليسانس السيد رئيس احلكومة، وكنظن هذا راه 

 .دراهم يف اللرت 9حىت هو دزاتو 
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فكما كتعرفوا وكما كنعرفوا مجيع، فالبنزين واحملكروقات  
 l’effetراه داخلة يف مجيع الصناعات وعندها واحد 

multiplicateur  وإىل زدنا درهم راه   39يعين راه إال زدنا
كنضربوها يف واحد العدد كبري  كنضاعفوها بواحد الشكل كبري 

فاليوم  السيد رئيس احلكومة، واش . وكتوصل للمواد الغذائية
غاديني تعرتفوا لينا كما اعرتفوا املكونات ديال االغلبية ديالكم، 
أن القدرة الشرائية للمواطن مابقاتش قادرة تساير الغالء اللي  

فاليوم جاي رمضان، جاية . كاين دابا اللي مسجل يف األسعار
العطلة، واش املغاربة غاديني يدوزوا العطلة كيما موالفني السيد 
رئيس احلكومة ؟ واش رمضان غاديني ياكلوا كيفما موالفني  
كياكلوا وغاديني يشريو داك الشيء اللي موالفني كيشريو ؟ واش 

الناس غادي خيرجوا والدهم  الدخول املدرسي هاد العام، واش
من املدارس باش ما يقدروش يواجهوا الغالء ديال األسعار ؟ 

والعيد الكبري كنتمىن اننا نكونوا يف العيد الكبري .. فكنظن اليوم
تكونوا اختذتوا القرار وتراجعتوا على الزيادة يف احملروقات، ألن  

ن ديال كيفما قلتوا أنكم كانت عندكم الشجاعة وزدتوا يف الثم
احملروقات، كنتمىن أن تكون عندكم الشجاعة باش تراجعوا على 

نريد أيضا أن نذكر بأن املواطن  .القرار ديال الزيادة يف احملروقات
درهم اللي كانت تزادت، يف  699من بعد مكان تنفس من 

إطار احلكومة السابقة يف الرواتب، فاليوم الناس ثقلتوا الكاهل 
درهم اللي تعطاهتم  699درهم، أي  699ديال هم بأكثر من 

يف احلكومة السابقة، اليوم راه اختاد الدوبل دياهلا يف إطار ارتفاع 
وكنقولوا ليكم السيد رئيس احلكومة، راه . احملروقات وشكرا

 .الشعب يطالبكم بإلغاء الزيادة يف احملروقات وشكرا
 :السيد الرئيس

يد النائب شكرا السيدة النائبة، الكلمة لألغلبية، الس
احملرتم السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية، تفضلوا السيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان، رئيس الفريق اإلستقاللي 
 :للوحدة والتعادلية 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

  السيدات والسادة النواب،
لسيد رئيس احلكومة احملرتم، بطبيعة احلال حنن ندرك ا

جيدا اإلكراهات اليت حتكمت واليت كانت وراء هذه الزيادة 
سواء اإلكراهات اإلقتصادية الدولية او الداخلية، ومنها حىت 
ظرف املناخ لألسف الشديد، لكن واش فقط أن هاد الزيادة 

ة وحنا عارفني اليت أصبحت اآلن أمرا واقعيا، هي كاينة الزياد
التأثري دياهلا على القدرة الشرائية للمواطن هي واضحة 

فقط اللي كنقولوا دائما، واش كان هاد اإلجتاه هو . وملموسة
ماليري ديال الدرهم ؟ واش  5فقط احلل الوحيد للبحث على 

مكانتش هناك اجتهادات أخرى أو وسائل أخرى للبحث على 
الربنامج احلكومي، السيد موارد أخرى ؟ حنا عارفني بأن يف 

رئيس احلكومة، فيه جمموعة من األوراش، جمموعة من 
اإلصالحات وجمموعة من الربامج اليت من شأهنا أن تؤدي إىل 

 .تقوية ودعم اإلقتصاد الوطين
على كل، اآلن الزيادة كما قلت هي أمر واقع، لكن  

درهم ودرهم، حنا عارفني املواطن  9هذه الزيادة اللي هي 
اين املواطن بطبيعة احلال بالنسبة لينا، الفئات اإلجتماعية ،ك

اللي هي معينة، أنه الدرهم أو درمهني ال تأثري له، لكن بالنسبة 
للطبقات الشعبية وخاصة الفقرية أو املتوسطة راه درهم بالنسبة 

وحىت حنا كنعرفوا بأن بالنسبة . ليها يعين ميزانية وكذلك درمهني
ن يستفيد منها أكثر وحىت بالنسبة للمواطنني حلىت هاد الزيادة م

السيد رئيس  % 0اللي عندهم سيارات خصوصية، يا اهلل 
احلكومة اللي كيستافدوا من الفئات العريضة اليت تستفيد من 
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يعين الدعم ديال احملروقات، بطبيعة احلال اللي هي أصحاب 
 ..السيارات، القطاعات العمومية والنقل العمومي إخل

لينا مجيعا، وهادي مسؤوليتنا مجيعا، هو أن إذن فع
جنتهد أكثر وأن نبحث على موارد أخرى، وكذلك وأن نعمل 
على احلد من ظاهرة استغالل هذه الزيادة، ألنه منني كنقولوا 
الزيادة درهم، راه ماشي فقط درهم أو درمهني، أوقات الزيادة 

بد فلذلك، ال. عشوائية يف أكثر من قطاع ويف أكثر من جمال
من اإلسراع بإصالح صندوق املقاصة لكي يؤدي الرسالة 
املرجوة منه وهو استهداف الفئات الفقرية واحملتاجة، وكذلك 
الفئات املتوسطة مانسوهاش ألن هي اللي تتشكل واحد املعادلة 

إذن . اجتماعية اقتصادية مهمة يعين بالنسبة لإلقتصاد املغريب
شراك اجلميع، هاذ صندوق وهذا يتطلب منا بطبيعة احلال هو إ

املقاصة السيد الرئيس احلكومة، هادي سنوات وحنا كنعرفوا 
يعين ضرورة اإلصالح دياله، إذن فني بدينا ؟ واش عندكم شي 
برنامج ؟ بغينا نعرفوا الربنامج  املستعجل إلصالح هاذ 

سنوات ونبقاو مزال يف نفس  5الصندوق وال غادي متشي 
يكون عندنا أجندة زمنية حمددة من  إذن، بغينا أننا. الشعار

 .حيث الزمان إلصالح هذا الصندوق وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمعارضة، السيد النائب 
احملرتم السيد إدريس قشال من فريق اإلحتاد الدستوري، تفضلوا 

 .السيد النائب
 :النائب السيد إدريس قشال

 اجلواب ديالكم بأنكم السيد رئيس احلكومة، قلتم يف
مستعدين إال كنتم غلطتوا باش تراجعوا على القرارات إال كنتوا 

حىت احنا بلغونا املواطنني ديالنا وقالوا بأهنم راه . غلطتم
مقادينش يتحملوا هاد الزيادة، بأنه طلب من السيد بنكريان، 

 .وقولوا عافاك يرتاجع على هاد القرار راه خاطئ فيه

، وقد أخذمت قرار الزيادة يف احملروقات السيد الرئيس 
واكتوت بناره جيوب املواطنني، ال نناقشكم اآلن السيد الرئيس 
احلكومة يف حجم هذه الزيادة الغري مسبوقة، كذلك ال 
نناقشكم يف توقيت هذه الزيادة، اليت متت يف وقت ترتاجع فيه 
األسعار الدولية للمحروقات، يف الوقت الذي نعيش فيه 

ات اجلفاف بكل تداعياهتا وال حىت األسلوب والطريقة اليت خملف
اختذمت قرار مفاجئا واعتباطيا، ألنه يأيت . متت هبا هذه الزيادة

بشكل انفرادي وأحادي دون أن يكون ضمن اسرتاتيجية 
السيد رئيس احلكومة، كل هذا جتاوزناه، . اقتصادية متكاملة

ال حديث اليوم  ولكننا اآلن حنن أمام واقع غالء األسعار،
للمواطنني إال عن الزيادات اليت طالت كل شيء، طالت النقل 

إذا كانت لديكم .. بكل أصنافه؛ اخلضر؛ الفواكه؛ البوطة؛ الغاز
الشجاعة السيد الرئيس يف اختاد قرارات الزيادة يف احملروقات، 
هذه الشجاعة غابت عنكم السيد رئيس احلكومة يف محاية 

يتم عنهم السيد رئيس احلكومة وتركتموهم املواطنني، لقد ختل
يتحملون بأنفسهم الزيادات املتوالية اليت أحاطت هبم من كل 
زاوية، تركتم املواطنني يواجهون يعضهم بعض يوميا، يف النقل، 
يف األسواق، يف الدكاكني، ففني هي الشجاعة السيد رئيس 

تنامية احلكومة ؟ واش كتصوروا ردود أفعال اجملتمع وصيحاته امل
يف العديد من اجلهات ؟ وليس صحيحا، السيد رئيس احلكومة، 
ما تزعمون بأن هذا القرار يذهب يف اجتاه إصالح صندوق 

 .املقاصة، حنن اآلن أمام ال زيادة وال إصالح
لقد ركبتم احللول السهلة وتوجهتم مباشرة إىل جيوب  

واطن املواطنني، ما لقيتوا  السيد رئيس احلكومة غري هداك امل
مل نسمع حلد . الضعيف هو احليط القصري فاش تقفزوا عليه

اآلن عن أية قرارات حكومية للتحكم يف األسعار، اليت يعود 
للحكومة التحكم فيها، من سيضبط األسعار ؟ حنن اآلن أمام 
حمروقات حكومية ال ندري أين سوف تتوقف وال كيف ستتسع 
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واء العطلة ورمضان رقعة احلرائق احلكومية، خاصة وحنن يف أج
 .الكرمي على األبواب

السيد الرئيس، راه حنا مزالني كننتاظروا على  
اإلجراءات املوازية، اليت هي يف حالة انتظار، ولو أن الغالء ال 

 .ينتظر وال يرحم، ويرحم اهلل هذا املواطن وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لألغلبية السيد 
احملرتم السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي، تفضلوا النائب 

 .السيد الرئيس
 :النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
  السادة الوزراء،

أوال السياق اللي جات فيه الزيادة يف األسعار سياق 
. يف عامل يعيش أزمات مالية واقتصاديةمعروف، حنا كنعيشوا 

اإلجراء األخري تفهمناه وحتملوه املغاربة، ألن كيفما جاء يف 
العرض ديالكم السيد الرئيس، املغاربة عندهم ثقة كبرية يف هاد 
احلكومة، لوكان كانت هاد الزيادة يف حكومة أخرى مكانتش 

ح ليها اليوم رغم أن الزيادة متيفر . غتبقى الوضع هادئ اليوم
حىت شي واحد ولكن املغاربة تفهموها وحتملوها، ألهنا كما 
قلتوا، غادي جتنب البالد ديالنا داك الشيء اللي كتعيشوا بلدان 
أخرى اليوم أقوى منا اقتصاديا وماليا وراها اليوم كيعيشوا 

. أزمات، كيبيعوا حواجيهم وكيجيو خيدموا عندنا يف طنجة اليوم
حنا كنتفهموا أن . لشيء غدا إن شاء اهللمابغيناش نعيشوا هاد ا

املغاربة كيعيشوا حياة بسيطة وحياة يعين ديال الفقر يف اجململ 
دياهلم، ولكن مستعدين يتحملوا باش جينبوا بالدهم أزمة أكثر 

هاذ اإلصالح اللي هي اخلطوة األوىل أو هاد . من هادي

ال اإلجراء اللي هو اخلطوة األوىل يف اإلصالح الشمويل دي
صندوق املقاصة، اللي كنت كنتمىن من السيد رئيس احلكومة 
اليوم، هادي مناسبة يعطينا تصور عام حول اإلجراءات واملقاربة 
الشمولية إلصالح صندوق املقاصة، ألنه صندوق املقاصة 
مغاديش يتصلح غري بالزيادة يف مثن احملروقات، غادي يتصلح 

. قطاعات خمتلفةبإجراءات متعددة متناسقة ومتكاملة يف 
وباختاذ جمموعة من اإلجراءات حلماية القدرة الشرائية لكافة 
شرائح اجملتمع املغريب، الفقراء والطبقة الوسطى خصوصا، باش 
نتفاداو اإلحتقان اإلجتماعي وكذلك منوفروش الفرصة 
املضاربني واملتحيينني لبحال هاد الفرص باش يديروا املضاربات 

ويف األسعار بدون أي قانون، وهاد الشيء والزيادة يف األمثنة 
وكنحيي هباد املناسبة، السلطات . واقع غري يف بعض اخلدمات

احمللية واملصاحل اإلقليمية والعماالت وكذلك كل هاد القطاعات 
الوزارية اللي حتملت العبء ديال مواكبة هاد الزيادة والضرب 

ضان على أيدي املضاربني، خصوصا وحنا على أبواب شهر رم
 .اللي كتكون فيه املضاربات بدون الزيادة يف األسعار

هلذا السيد رئيس احلكومة احملرتم، نتمىن على اهلل أنه،  
يف القريب العاجل، تفعل مجيع املبادرات واإلجراءات واملشاريع 
اللي جاي فيها التوجيه أو الربنامج احلكومي، اللي يف احلقيقية 

لتناسق وواحد التخفيف إلعادة بالتفعيل دياهلا غاتكون واحد ا
فحىت يسلك املغرب هذه احلقبة الدقيقة . التوازن االجتماعي

اليت تعيشها بلدان عربية بصعوبة كبرية وبلدان أوروبية كذلك 
بصعوبة كبرية جدا، لنمر منها مبناعة وصالبة ومتاسك لتحقيق 

 .مزيد من املكتسبات، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس 

سيد النائب، يف إطار الكلمة للمجموعات شكرا لل
النيابية، الكلمة للسيد النائب احملرتم رشيد هبلول باسم اجملموعة 

 .النيابية للحزب العمايل، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد رشيد بهلول 
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الوضع حاليا ببالدنا ال يبشر  السيد رئيس احلكومة،
يف أحسن األحوال؛  يف املائة 3خبري، نسبة منو لن تصل إىل 

امليزان التجاري يف عجز متسمر؛ التغطية بالعملة الصعبة ال 
تتجاوز ثالثة أشهر؛ تفشي البطالة، وخاصة يف صفوف خرجيي 

وما زاد يف الطني بلة الزيادة األخرية . اجلامعات واملعاهد العليا
يف أسعار احملروقات، ناهيك عن غياب رؤية واضحة إلصالح 

الفئة األوىل، الطبقة الوسطى : واملتضرر فئتانصندوق املقاصة 
اليت تشعر أن احلكومة تعاقبها بسياستها الالشعبية؛ والفئات 

هذه . الفقرية اليت ال تعيش إال على االقتصاد الغري مهيكل
األخرية اليت سبق أن وعدمتوها خالل محلتكم االنتخابية 

ربة هلا، باإلنصاف، إال أنكم تنكرمت هلا وذلك بتوجيه أكرب ض
وهي تراجعكم عن فرض الضريبة على الثروة، وبالتايل كرستم 

 ..وتكرسون قاعدة إفقار الفقري وإغناء الغين
 :السيد الرئيس

 ..اختموا...شكرا السيد النائب
 :النائب السيد رشيد بهلول 

 ..وعندنا دقيقتان..راه عندنا حمور واحد السيد الرئيس
شي هاذ الدرويش فني غادي مي السيد رئيس احلكومة،

يف هاذ البالد ؟ حىت هذاك الشي شاري سيارة بالكريدي راه 
باعها هاذ االيام، ألنكم حكرتوه بالزيادة يف ليسانس ويف 

وها هو رمضان على األبواب، الناس كلها شادة راسها . املازوط
شحال غادي تباع مطيشة وبشحال غيتباع احلليب : وكتساءل

بغينا نسولوكم السيد . االستهالكيةوالبوطا وغريها من املواد 
رئيس احلكومة، ما هي اإلجراءات العملية والضمانات القانونية 

 .أن األمثنة ديال هاذ املواد االستهالكية ما غتزادش وشكرا
 :السيد الرئيس 

شكرا، الكلمة للنائب احملرتم السيد يزيد الطاغي باسم 
 .نائباجملموعة النيابية املستقبل، تفضلوا السيد ال

 :النائب السيد يزيد الطاغي 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إذا كنا نتفهم دواعي وأسباب قرار الزيادة يف أسعار 
احملروقات، نظرا الرتباطه بإصالح صندوق املقاصة، فإننا نعتقد 

ن الزيادة يف مثن احملروقات ليس هو احلل الوحيد جازمني أ
لتغطية عجز صندوق املقاصة، كان على احلكومة السيد الوزير 
أن جتتهد يف إجياد حلول بديلة ليست هلا انعكاسات اقتصادية 

 .واجتماعية متس بأساس القدرة الشرائية للمواطنني
 السيد الرئيس احملرتم،

كاز عليه يف الزيادة يف ومادام أن املنطق الذي مت االرت
 331مثن احملروقات هو ارتفاع سعر الربميل، الذي وصل إىل 
دام أن  دوالر، فإننا ال نتفهم ملاذا مل يتم إرجاء هذه الزيادة ما

دوالر للربميل  03سعر الربميل عرف تراجعا قياسيا، حيث بلغ 
 .شهرا األخري 34وهذا أقل سعر سجل منذ 

ات السيد رئيس احلكومة، كان  الزيادة يف مثن احملروق 
كما ذكرت هلا انعكاسات وخيمة على الدورة االقتصادية 
الوطنية، من خالل الزيادة يف الكلفة اإلنتاجية، ونطالب 
احلكومة بالقيام بدراسة لتقييم االنعكاسات االقتصادية 

 .واالجتماعية هلذه الزيادة وشكرا
 :السيد الرئيس 

آلن للسيد رئيس شكرا السيد النائب، الكلمة ا
 . احلكومة لإلجابة عن التدخالت، تفضلوا السيد رئيس احلكومة

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
يف احلقيقة أعتقد أن مثل هذه املواضيع خصنا فعال 
ناخدوا فيها الوقت ونذاكروا فيها، ألهنا ماشي ماشي سهلة 

خريات، وأنا بغيت نسول األخ . ولكنها ماشي ديال اللعب
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اللي سولين بكامل االحرتام، واش نتكلموا بصراحة وبصدق، إال 
ما تكلمناش بصراحة وبصدق فهاد القبة، حتت هاد القبة، فني 
غنتكلموا بصراحة وبصدق وحنا هنا كنقروا يف املستقبل ديال 
الشعب املغريب، كنقروا يف األشياء احلرجة يف احلياة دياله، ما  

ق أسي خريات، وكنظن بأنه احلمد كاين غري الصراحة والصد
وطرحيت علينا واحد السؤال . هلل كنتجاوبوا مزيان على هاد الشي

معقول، قلت أودي واش الظروف كانت مناسبة ؟ واش الوقت  
كان مناسب ؟ ألنك ما بغيتش نقول لك اعرتفيت، ولكن 
أكدت أن اإلصالح ديال صندوق املقاصة ضروري وخصه 

وتبارك اهلل عليك أنت فالح، على  وغري ملي تكلميت،. يكون
املرحلة ديال الدراس واحلصاد واحلرث، وخى نعيا أنا راين مديين 
ما نعرفش نعقل عليهم هباديك الطريقة باش انت عاقل عليهم، 
ووصلتيين حىت للعيد الكبري، قول يل فوقاش غتكون الظروف 
مناسبة باش نبدل هاد الصندوق ديال املقاصة ؟ وأنت غنزيد 

أنا غنقول لك أسي خريات، .. مل ليك واملواسم وزيد وزيدنك
ديال املليار ديال الدرهم  5خليونا نكونوا واضحني، حنا ماشي 

مليار ديار الدرهم، ولو   en question ،96اللي كانت 
مث . كان استمرينا ما عارفينش داك الشي فني غادي ميشي

نا هي خص كلكم تكونو واعيني وتذكروا، بأن احلكومة ديال
واحد احلكومة اللي جات بعد سنة ديال األزمة سياسية يف 
البالد عصفت بدول أخرى، أسقطت كما قال األستاذ، يعين 

وحنا يف . أحرقت دول أو أنظمة أو قضت على رؤساء دول
املغرب، احلمد هلل عشنا هاد الشي بطريقتنا اخلاصة، من خالل 

خلروج ديال اخلطاب الشجاع ديال جاللة امللك، من خالل ا
الناس بعدا للشارع، ما نكروش هادوك راه مغاربة اللي خرجوا، 

ولكن يف نفس الوقت  . وخرجوا باش يقولوا اللهم إن هذا منكر
كانت عندهم رسالة واضحة، بغينا حنافظوا على امللكية ديالنا 
واالستقرار ديالنا وبغينا اإلصالح، واالجتاه اللي تبىن هاد التوجه 

، فهمتيين وال ال، من بعد اخلطاب ديال جاللة بقوة وبشجاعة

يوليوز، تربز يف  3مارس ومن بعد الدستور ديال  0امللك ديال 
هاذ احلكومة  . نونرب وعطى هاذ احلكومة 95االنتخابات ديال 

ما جاتش باش املغاربة يبقاو عايشني فحال اللي كانوا أو أكثر، 
بأنه غادي جات كتقول بأنين جيت يف ظروف ديال األزمة و 

حتسن األوضاع إن شاء اهلل، ولكن ماشي دابا، ماشي فورا، 
خصين بعد ندوز من األزمة، ما كاين حىت شي واحد كيكون 

أنا كنتأمل ألنه كنسمع . يف أزمة وفورا كيحسن الوضعية دياله
الناس كيتكلموا معايا فحال إال كلشي كان عادي، كذكروا 

هاذ الشارع األخوان وال مكذكروش كيف كان يهدل 
باالحتجاجات طول الوقت، ال، مسحي ليا، امسحوا يل، يكون 
اإلنصاف وعالش ؟ ألنه احنايا دوك اإلخوان اللي كانوا  
كيحتجوا ما تنكرناش ليهم، قلنا ليهم عندكم احلق، األشياء 
اللي عندكم فيها احلق غادي نعطيوها ليكم وغادي تصربوا 

نعطي كم األشياء اللي  شوية، اعطيونا شوية ديال الوقت غادي
معقولة، ولكن اللي ماشي معقولة رآه مكايناش، وغادي يكون 

مع . التوظيف يف املناصب اللي دايرة الدولة ولكن بطريقة شفافة
األسف الشديد، بعض الصحف ما زالت، رغم أنه ثبت يف 
حقها الكذب، كتقول يف ولد فالن ولد السي باها توظف، مع 

وامسحوا .. د واحد حمامي، اهلل خيليه ليهأن السي باها عنده ول
وهلذا أنا .. يل، خليوين نتكلم، معنديش احلق نتكلم وال شنو ؟

حتية للمحامني .. بغيت نقول لإلخوان، حنا يف نفس الوقت
ال هاذي عنده فيها احلق، تنسحب تنسحب ..أسي إدريس

.. وحىت أنت عندك احلق يف هذيك ديال املستشارين.. صايف
 ..ينش اللعب يف هد الشيصايف مكا
ومع ذلك، ملي طرحتيو األسئلة قلت وقيلة  

املستشارين اللي عندهم احلق، هاذ الشي خصه وقت طويل، 
حنا ماشي حكومة جينا ضد الشعب،  .. وأنا باغي نقولو

كيفاش أعباد اهلل ؟ صوت علينا الشعب وجينا باش ننتقموا 
س، ولكن الشعب منه، هلاذ الدرجة هانت علينا شعبيتنا، بالعك
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أوال وقبل كل شيء خصك توضح ليه، ويف نفس الوقت داك 
الشي اللي قدرنا نديروه درناه، هاذ العام خلصنا القمح 

درهم لقنطار، وهدا كان فيه مساعدة للفالح وهو  909ب
. الفالح اللي باع القمح دياله هباد الثمن كيعرف أشنوا كنقول

 شاهد، راجعت إخواين هاذ العام ما طلب مين حىت واحد، اهلل
 915، 3.199يف املالية باش يزيدوا للطلبة، جاتين عيب 

درهم،  599درهم، وكنت طلبت منهم باش يردوها هلم 
درهم هلدوك اللولني  999تفاوضنا شوية، قالوا غادي يزيدوا 

هاذ العام ماطلب مين حىت واحد واهلل . درهم لآلخرين 199و
فهمتيين  RCARسمى شاهد يف هداك الصندوق اللي كيت

والال، وراه ما كنتش كنظبط هاذ املصطلحات هبذه السهولة، 
راه ياهلل فهمتيين وال ال، واللي كان كيجيوا عندي الناس للدار 

درهم يف الشهر،   19وتيقولوا ليا أسي بنكريان راه كتجيين 
درهم للشهر ؟  19كنقول للسيد وزير املالية سي نزار، واش 

الشي أشي عبد اإلله، واش ميكن لك تنقل تيقوليا كاين هاذ 
هاذ الشي ؟ واحد النهار قال يل السي عبد اإلله  ميكن نقلوه 

درهم، فرحت هنار اللي قال يل نقدروا نقلوه ل  599ل 
درهم 3999ألنه أنا عارف .. درهم، طرت بالفرحة3999

ماشي مهمة، ولكن ماشي مهمة بالنسبة للسادة النواب 
مة للناس اللي عندهم احلمد هلل اإلمكانيات احملرتمني، ماشي مه

اهلل يزيدوا من فضله، ولكن مهمة لديك املغربية املواطنة، اللي  
 3399مثال وال  9499كانت كتخدم يف اإلنعاش وكتجيها 

وتتبدا تقلب كيفاش تديرها وكاين اللي عنده عائلة وكاين اللي 
ألف  94درهم يف ثالث أشهر،  3399عنده جوج وتيقبض 

ألف ريـال، حتسبها واحدة مورة  99يـال، دابا غادي جتيها ر 
وهاذ . األخرى، رآه بالنسبة هلاذ املواطنني هذا شيء مهم جدا

الشي هذا فوض عليه وزير املالية وأثنيت عليه عالنية، أنا 
ويف نفس . مكنبغي  حىت شي واحد ندي له املسائل دياله

همتيين وال ال، الوقت، الصندوق ديال التماسك االجتماعي، ف

" تيسري"اللي خصه يتفعل يف أسرع وقت، وخى الربنامج ديال 
اللي كان جلاللة امللك الفضل يف إطالقه، ألنه كتعقلوا " الرميد"و

 –بلي بالنسبة للحكومة السابقة كانت جرباته يف منطقة تادلة 
أزيالل، واحنا لو كان بقات لينا القضية رمبا غنتخوفوا  

كونوا واضحني، جاللة امللك اختذ القرار كحكومة، خليونا ن
 .ودفع الربنامج لألمام واحنا تبعناه، فهمتيين وال ال

هذه أشياء تغريت يف هذه السنة بعد أزمة، تغريت  
بعد ميزانية ورثناها من احلكومة السابقة وبقينا نعاجلها معكم يف 

 96الغرفتني مخسة أشهر واحنا كنعاجلوها، والقضية متعلقة ب 
أما . ار درهم اإلخوان وكنشوف املستقبل فني غادي منشيملي

االستثمار، ميكن ليا يشيط ليا الفلوس من االستثمار السي 
خريات، ولكن منني غاحنيد دبا ؟ إال جيت حنيد لالستثمار 
خصين حنيده من شي حاجة عملية، شوف أنت امليزانية وقول 

 .عات مسيتوليا منني حنيد هاذ الفلوس هاذو من دبا وذيك السا
طبعا طبعا، كاين سؤال على الضريبة على الثروة  

وتطرح، تطرح مرة أخرى يف جملس املستشارين يف التعديالت 
األخرية ديال، واحنا ما شي ضد باش يسامهوا ألن احنا ما  
كنعتربوش بلي األغنياء ملي كيسامهوا يف التخفيف على 

لضريبية األكرب، اإلخوان دياهلم املواطنني، من خالل املسامهة ا
ما منعتربوش بلي هذا شيء ضدهم، أنا كنت واضح معهم، 
قلتها ليهم قبل من االنتخابات، قلت ليهم اللهم تكونوا أقل 
غىن يف دولة مستقرة وال تكونوا أكثر غىن يف دولة مهددة،  
كتعقلو على هاذ الكالم وال نسيتوه ؟ أنا ما زلت عند كلميت، 

يبة هباذ احلجم، ما كتجيش  ولكن الضريبة ما تتجيش ضر 
كإصالح يعين يف آخر حلظة وتبناه احلكومة، هاذ األشياء 

كاينة عقليات ديال . تتدرس وكيدرسوها الناس املختصني
الشعوب، الناس ملي مسعوا باللي احلسابات البنكية الضريبة 
تتقتطع منهم مباشرة فهمتيين وال ال، مشاو خرجو الفلوس من 

أنا ما باغيش هاذ الروح  les coffres fortsاألبناك وشراو 
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 laضرورية تبقى   la sérénitéيف املغرب، أنا باغي تبقى 
sérénité. 

ومسحوا ليا راه رجال األعمال كيقوموا بدور كبري يف  
اجملتمع، أنا غنذكركم باللي يف إيران من بعد الثورة هربوا واحد 

نية بذلت العدد ديال رجال األعمال للخارج، والدولة اإليرا
واحد اجملهود جبار وأعطتهم واحد العدد ديال الضمانات 
وأعطتهم واحد العدد ديال االمتيازات باش يرجعوا، ألن رجال 
األعمال مها والدنا وخوتنا ومواطنني وعندهم كفاءات ومهارات 
ومها اللي كيحركوا العجلة ديال االقتصاد، شكون اللي بغييت 

كونوا مطمئنني على الثروة يبقى يف هاذ املغرب؟ وخصهم ي
دياهلم، وخصنا نفهموهم، إال كان خصهم يسامهوا بضرائب 
أكثر أو بنسب أكثر وخصنا نقلبوا على ذاك الشي يف البالصة 
اللي إال جا ماشي يضر ينفع، ماشي يهرب ماشي خيلق لنا 
أزمات سياسية أو اقتصادية حقيقية، نقدوا هاذي نقدوا خنرجوا 

 ..ا نقدوش خنرجوا منها، خليوين اإلخوانمنها واحدة أخرى م
أما القضية ديال الدعم كيفاش غانديروا له يف 
املستقبل، أنا مسحو ليا اإلخوان، خليوين نذكركم، أوال شي 
واحد ناض وبدا تيقول بوطاغاز، انا زدت أخويا يف البوطاغاز ؟ 
واش مشييت شرييت بوطاغاز زادو عليك شي حاجة ؟ أنا ما 

وطاغاز، ال يف سكر، ال يف الدقيق، أنا زدت يف زدت ال يف ب
يف ليسانس ودييزيل والبنزين الصناعي ماشي : ثالثة ديال املواد

ولكن خليين، مادام جبديت املوضوع، . اللي كيتوجه للكهرباء
مليار ديال الدرهم باش   39نقول للمغاربة واحد القضية، دبا 

 9.4 كيستهلك كنساندوا بوطاغاز يف العام، واملواطن املغريب
بوطا يف الشهر، ما كيستهلكش واحدة كاملة املواطن املغريب 
العادي حىت ملي تتجمع هاذ الشي كامل، وإال عطيتها له فابور 

 6ديال املليار ديال الدرهم ونربح  6بدون مقابل غتكلفين 
كيفاش   je sais, d’accordديال املليار ديال الدرهم، 
غنقول ليكم، كتكلموا ليا على  غادي نديرو هلاذ الشي ؟ أنا

طبعا الطبقة املتوسطة مهمة والدول دياهلا  . الطبقة املتوسطة
كتخذها مؤشر، ولكن حنا راه عندنا ثقافة، ملي كنجيو نبداو،  
كنبداو بالطبقة املتوسطة وال هذاك اللي ما عنده والو، ما 

عام اللي دازت  59، 39تنساوش اإلخوان بأن يف هاد 
ما كان احلال دافعوا على ريوسهم، األجور ديالنا األقوياء كيف

هي أكرب أجور يف هاد املنطقة، حنا األجور ديالنا ديال املعلمني 
واألساتذة واألطباء واملهندسني والقضاة أغلى من ديال اجلزائر 

مليار ديار الدوالر حمطوطة ماعرفات ما تدير  999اللي عندها 
ا وأغلى من ديال مصر، ما هبا وأغلى من ديال تونس وديال ليبي

هندروش على الدول ديال الساحل رمبا يكونوا زايدين علينا، 
وباليت باملناسبة، ملي كنت يف اسبانيا  قايل واحد قال يل 
األجور ديال املهندسني يف املغرب يف البداية أغلى من األجور 

ولكن أنا غادي نرجع معكم للطبقة . ديال املهندسني يف اسبانيا
طة حىت أنا باغي حنافظ عليها، غنجي عند الطبقة املتوس

ديال املليار  3املتوسطة ونقول هلا دابا كنخسر أالطبقة املتوسطة 
، ماشي داك املليار  netديال الدهم باش ندعم السكر هادي 

ديال الدرهم اللي كريجع للدولة، كتعرف الفلوس إىل مشاو 
هاد . ا يرجعوشمشاو، إىل رجعوا اهلل وأعلم واش يرجعو وال م

املليار ديال الدرهم نقولوا للطبقة املتوسطة اهلل جيازيك أ   3
املليار ديال الدرهم عطيها يل، غنزيد  3الطبقة املتوسطة هاد 

ريـال   399ريـال يف السكر، دابا كنبيعوه ب  69عليك 
بغيت نشري هبا . دراهم 3نقولوا كاع  369غنوليو نبيعوه ب 

. يف الدور اآليلة للسقوط املهددة بالوفاة دور لألسر اللي ساكنة
 leأعباد اهلل كاينة واحد احلاجة يف هاد الدستور وهي 

recours  االستفتاء بسهولة، أما زعما نقول لكم، وأنا متافق
معاك أسي خريات خصنا نديروا حوار، ألن ملي غنديروا هاذ 

جعوين باش ندير هاد احلوار وغتبان هاد احلقائق انتما اللي غتش
الشي، ألن أنا ما بغيتش هاد الشي لعبد اإلله بنكريان وال 
حلزب العدالة والتنمية وال لشي واحد من املقربني ديايل، أنا هاد 
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الشي بغيتو للمجتمع للشعب املغريب الذي ننتمي إليه مجيعا 
 .والذي منثله هنا، هاد الشي الش بغيت هاد الشي

كم، واخا، قولوا ليا، غادي غادي نسولكم ونقول ل 
نسولكم واحد السؤال، أنتما ما عارفينوش، دابا كاين السكر 
سنيدة وكاين السكر قالب وكاين السكر مقرط، ياك هكا  

هاداك ..اللي بغيتيو .. morceauxكيسميوه، 
morceaux  بوحده خنليو سنيدة بالثمن دياهلا وخنليو القالب

بوادي داميا، حيث أنا دابا ال تقولوا يل مشييت حكريت على ال
معروف وليت كنحكر على املساكني، حيايت كلها وأنا عايش 
معهم كيبغيوين وكنبغيهم جيت هلاد الغرفة وليت أنا كنحكر 
عليهم، وما عرفتش خصين خنرج أنا ومنشي أنا وشي واحد 
فيكم لعند املساكني نقول هلم شكون اللي كتفضل وال شكون 

... للي كيحكر عليك، جاوبوين منشيواللي كتبغي وال شكون ا
مليون درهم يف  399دابا اإلخوان هداك املقرط كنساندوه ب 

مليار سنتيم نقولوا حنا غادي  39مليار سنتيم، هاد  39العام 
مليار سنتيم واش سهلة ؟  39خنليو القالب بنفس الثمن دياله، 

يف أي واحد من قضايانا ومن مشاكلنا كنجيو ما كنلقاوش 
وس باش، ملي جات املنازل اآليلة للسقوط ماشي ما الفل

لقيناش ميزانية لقيناها، ولكن كانت حمدودة وال هاد الشباب 
ديالنا اللي كيطلبوا الشغل ومن حقهم يطلبوا الشغل، ألن الدولة 
من الواجب عليها  توفر الشغل للناس ماشي الوظيفة العمومية، 

اجه مع هاد اإلخوان امسحو ليا عبد اإلله بنكريان مستعد يتو 
حبيا ويفهمهم بلي هو فحال الوالد دياهلم وكيبغي هلم اخلري 
ولكن ما كاينش الوظيفة العمومية للمواطنني مجيعا، إال مشينا  
كنديروا الوظيفة العمومية للمواطنني مجيعا غادي خنربوا هاذ 
البالد،وانتم واعيني هباذ الشي وفامهينه، هاذي ما فيها ال إىل وال 

ولكن إال نساعدوهم باش ياخذوا قروض، باش يديروا . حىت
مشاريع، إال نساعدوهم باش يبحثوا على العمل، إال 

مليون درهم أعباد اهلل  399نساعدوهم باش يعملوا التكوين 

جالس كنساند هبا السكر املقرط، ال ما متفقش أنا على هاذ 
 .املنطق

هاذي  وأنا دبا تنقول للمواطنني واحد القضية، ما شي 
سنوات ومها كيدوزوا الصيف ورمضان والعيد الصغري والعيد 
الكبري وهاذ سيمتو كلها، فهمتيين وال ال، بصعوبة وهاذ العام 
حيث جا عبد اإلله بن كريان كلهم حلوا حسابات بنكية 
وكيتسناوين نصيفط هلم باش يشريو احلويل، هذا ما شي معقول 

ت أنا بغيت املغاربة أنا غنقول للسي خريا. هاذ الكالم هذا
يديروا حسابات بنكية اللي حمتاجني ويعربوا على الرغبة دياهلم، 
ألن غدا ملي غادي نوقفوا الدعم واحنا غنحاولوا الدعم يسبق 
التوقيف ديال أي مادة ما بغيتش هذاك الضعيف نعطيه غري 

الدراهم اللي زايدة، ال بغيت نعطيه أكثر منها ألنه دبا   1ذيك 
يه السكر اللي كيكلوه الطبقة املتوسطة واللي  كيتحسب عل

كيكلوه األغنياء واللي كتكلوا الشركات اللي كتدير املشروبات 
الغازية واللي كيكلوه مالني احمللبات واللي كيكلوه مالني 
أصحاب احللويات وغريه وغريه، ال أسيدي، أنا ما كندعمش 

ا إال غندعم السكر ديال احمللبات وديال احللويات، امسح ليا، أن
إذن دبا إيال  . السكر غندعم السكر ديال اإلنسان الفقري

ريـال غدا بغيت ندعمه بالثمن ديال السكر  69كندعمو ب 
اللي غيحتاج األسرة دياله كاملة، شحال غيتحتاج هاذ السيد 

درهم  49الدراهم ؟  4كلغ ؟ بشحال غيكون الثمن دياله   39
يشم حىت هو شي . هدرهم وصيفطها لي 399؟ ديرها أسيدي 

حاجة، آش غيوقع يف ملك اهلل إال وىل واحد اإلنسان، واحد 
املرأة باخلصوص، امسحوا ليا نعاود نرجع هنا للمرأة وأنا متفق مع 
األستاذة أنه املساندة ديال املرأة تنعكس مباشرة على األسرة 
وتنعكس مباشرة على األوالد، أنا مستعد يعين باش أشنو غيوقع 

هلل إال ذيك املرأة املسكينة اللي كتنوض الصباح، منها يف ملك ا
للضو ديال اهلل، ال ماندا ال اللي يعاون ال هذا، فهمتيين وال ال، 
وتلقى راسها على األقل مضمون ليها شي حاجة باش تشري 
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احلد األدىن اللي به تعتق نفسها وتعتق وليداهتا، آش غيوقع ؟  
 ...كلكم خصكم تساندوين يف هاذ الشي

وصحيح، صحيح ما عرفتش شكون اللي ثار 
اإلشكال ديال كبار املوظفني، امسحوا ليا إال غري دبا أنا ما زال 
ما بدينا ال مع كبار املوظفني وال صغار املوظفني، فهميت وال ال، 
غري جيت املظاهرات، باقية فيا واحد املظاهرة باخلصوص 

جاو حيتجو  هاذيك اللي مبا بغاتش تنسا ليا، ديال شي عياالت
عليا فيهم شي عياالت سالليات من تارودانت، جاو حيتجوا 
عليا عالش اللي ما درتش العياالت يف احلكومة بزاف، بقيت 
تنقول هاذوا حيتجوا عليا النساء اللي معيا هنا يف الرباط والدار 
البيضاء مفهوم، هاذو اللي جايني من تارودانت شكون اللي 

وكي دارو هاذوا باخلصوص، كي ...باقي...جاهبم ؟ أنا بغيت
فأنا كنتساءل يف بعض األحيان شنو عالقيت أنا ...داور هاذوا

اهلل يهديك أاللة، ديال سائر املغرب راه معروفة وديال ...هباذ
 ...تارودانت راه معروفة

 : السيد الرئيس 
 ..تفضلوا السيد الرئيس...أرجو من السيدات والسادة النواب 

 :كيران رئيس الحكومة نالسيد عبد اإلله ب
. السيد وزير الداخلية حاضر معنا وحاضرين معنا جبوج

أوال وقبل كل شيء، قدام اإلخوان، تنهنيكم أنكم حريصون 
على األمثنة وعلى أهنا ما جتاوزشاي احلدود، فهمتيين والال، 
طبعا يف األول تيوقع شوية ديال االرتباك، فيما خيص النقل 

خر، يعين فيما خيص النقل تزادت باخلصوص، حيث الشي اآل
د ريـال يف البال ديايل يف جمموعة ديال املدن ماشي   39

دريـال، مخسني  39كلشي، يف الطاكسيات الصغار والكبار 
ديال السنتيم، تقولوا ليا قاصحة على اجليب ديال املواطن، أنا 
قابل أعباد اهلل أنا قابل ،وليين راه احنا كنصربوا آش غنديرو اللي 

على  9.59واملسألة الثانية تزادت يعين . عطى اهلل هو هذا

  59حساب الفهم ديايل يف كل مخسني كلم أو درهم يف كل 
 .كلم للمسافات البعيدة، طبعا ماشي كلشي كيلتزم

وغري بغيت نسول اإلخوان، جاوبوين،  كيجيكم  
درهم ويف املغرب   36طبيعي اسبانيا تكون تتبيع املازوط ب 

دراهم وتغوتوا على عبد اإلله بن كريان، غري  4كيتباع ب 
معقول،  اهلل يهديكم آمشن قدرة شرائية، آوا حاولوا شي 

 ..شوية
 :السيد الرئيس

أرجوا من السيدات والسادة النواب أال يأخذوا الكلمة، 
السيد الرئيس استمروا بدون فتح حوار متبادل مع السادة 

 النواب تفضلوا
 :رئيس الحكومة  السيد  عبد اإلله بنكيران

فيما خيص خملفات اجلفاف حناية منني جاء اجلفاف 
تعاملنا معه كحكومة مسؤولة ورصدنا ليه مليار ديال الدرهم 
فورا، مكنا منها السيد وزير الفالحة، ومن خالهلا انتبهوا، انتبهوا 
لألخبار ديالكم، ومشيت بيدي، داين السيد وزير الفالحة 

ت بنفسي، فهميت وال ال، وكانوا مشكورا حىت لبوعرفة وتأكد
املسؤولني متة وأنه الناس توصلوا مبساعدات لألعالف، ولكن 
اهلل سبحانه وتعاىل جاب الرمحة دياله ونزالت األمطار متأخرة، 
ولكن وخى هاكاك احلمد هلل نفعت، لقات البهائم ما تاكل وما 
تشرب، فهمتيين وال ال، وحنا كنتجاوزا، واحنا ما خصناش 

و اهلل ومعمرنا ننساو اهلل داميا غنبقاو نطلبوا اهلل ال يف ننسا
السياسات اإلقتصادية ديالنا وال يف كل صغرية وكبرية، وكان 
الصحابة رضي اهلل عنهم يسألون اهلل حىت ملح طعامهم وهاذ 
الشي راه كان عليهم، كيخدم وكيطلب اهلل سبحانه وتعاىل وهذا 

 .الذي حناوله
ل السهلة، إننا نذهبنا يف ما نعتربه إننا مل خنرت احللو  

درهم ل  4.59واجبا وضروريا، غري البرتول راه انتقل من 
سنتيم راه هلا تأثري وهي يف غري صاحلنا،  19هاذ  4.49
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أشهر و  3والبرتول اللي كنستعملوا دابا راه حنا شريناه هادي 
وقبيلة قالك واحد األخ واش أنت . دوالر 399أشهر ب  5

اربة شي حاجة، أنا مكنتساهلمش، اللي كنتساله كتسال للمغ
أنا باغي نقولك واحد القضية، املغاربة  . شي حاجة اهلل يسامح

كيتسالو كل واحد فيهم دابا مليون ونصف، املديونية اللي كاينة 
وبغييت تعرف . ألف درهم عن كل مغريب 35على املغرب اآلن، 

يد ومن الناحية األمل ديايل شنو هو ؟ ولو أنه كيظهر باللي بع
اإلقتصادية، انا بغيت هاد الدين هذا يتحيد وإال مكانش من 
املمكن يتحيد ينقص ألقصى درجة، هادي هي ألنه الصحة 
اإلقتصادية ديال واحد الدولة ماشي حبال اللي كنديروا حنايا، 

أشهر  1بكل صراحة، غاديني متوازنني كل مرة خايفني، عندنا 
أشهر عندنا، ال الصحة  3الصعبة أو  ديال التغطية ديال العملة

هي نكونوا مستعدين للظروف الصعيبة، وهذا كيطلب باش 
نقدروا نزيروا السمطة واحد الشوية، مجيعنا غادي يتأثروا اللي 
الفوق ويتأثروا اللي الوسط واللي التحت، كل واحد مبقدار، 
ولكن النتيجة يف النهاية غادي نكونوا واحد الدولة كتقول 

اعصفي يا رياح واهطلي باملطر، سقف بييت حديد ركن "ن للزما
وباش نوصل . هاد الشيء اللي بغيت أنا للمغرب" بييت حجر

ليه، مغانديرش دائما غري داك الشيء اللي غيعجب املواطنني، 
اخلوت ديايل املواطنني، وغنخلص عليه الثمن رمبا يف جملس 

بايل سياسيا، النواب، وأنا مستعد خنلص الثمن مهما كان، ال أ
شنو غادي يوقع ؟ اإلنتخابات املقبلة مغديش يصوتوا علي 

. املواطنني، إال معجبتهمش السياسة ديايل ميصوتوش علي
ولكن أنا نقوليك، املواطنني إال عرفوا أن هاد الشيء اللي  
كنعمل لصاحلهم وكنعملوا بصدق، غادي يصوتوا علي ولكن 

، خاص هاد الشيء ماعندي غرض، املهم هو هاد الشيء يدار
. هاد احلكومة حتلت بالشجاعة وجات، خصها تتشجع. يدار

وإال مابغاش شي واحد يشجعها وهو حر، هي غادي تدير 

اللي عليها ألهنا ال تنتظر الثناء إال من اهلل سبحانه وتعاىل 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
أن منر إىل السؤال قبل . شكرا السيد رئيس احلكومة

الثاين أريد أن أخربكم، السيد رئيس احلكومة، السادة الوزراء، 
السيدات والسادة النواب احملرتمني،حيضر بيننا ضيف متميز هو 

نقف لتقدمي .. هو نائب برملاين تركي" إهلان يريل كايا"السيد 
التحية للسيد النائب اللي هو رئيس جلنة الصداقة الربملانية 

 .املغربية-الرتكية، فنحييه وحنيي الصداقة الرتكية-ةاملغربي
نستمر وننتقل إىل املوضوع الثاين واملتعلق مبناخ اإلستثمار، ورد  

السؤال األول حول اإلستثمارات العمومية : يف شأنه سؤاالن
والسؤال الثاين حول . ومناخ األعمال، تقدمت به فرق األغلبية
العمومي وتداعياته  التأخر احلاصل يف تنفيذ اإلستثمار

 .اإلقتصادية واإلجتماعية، تقدمت به فرق املعارضة
أعطي الكلمة لنائب احملرتم السيد علي كبريي عن الفريق  

احلركي لتقدمي السؤال باسم فرق األغلبية، تفضلوا السيد 
 .الرئيس

 :النائب السيد علي كبيري
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة،
 لدولة، السيد وزير ا

 السادة الوزراء، 
 األخوات، اإلخوة النواب، 

فيها  9939السيد رئيس احلكومة، امليزانية احلالية  
مليار درهم لإلستثمارات  344مبلغ مهم جدا يقدر ب 

 .9933مليار مقارنة مع ميزانية سنة  93العمومية، أي بزيادة 
السيد رئيس احلكومة، سؤالنا هل عرفت هذه 

ه املبالغ املالية املهمة طريقها إىل التنفيذ والتنزيل اإلجنازات وهات
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والصرف ؟ السيد رئيس احلكومة، نسائلكم كذلك عن التدابري 
اليت تنوي احلكومة اختاذها لتسريع وثرية اإلجناز لتفادي بعض 

 .اهلفوات سابقا
الشق الثاين من السؤال يتعلق باإلستثمارات اخلارجية،  

 إىل اإلستثناء املغريب وإىل خطاب السيد رئيس احلكومة، أشرمت
مارس وإىل اخلصوصية املغربية واإلستقرار، هذه كلها يعين  0

مؤشرات تأهلنا الستدراج استثمارات خارجية مهمة، هل من 
سياسة حكومية الستدراج استثمارات يعين خارجية مهمة يف 
برناجمكم احلكومي ؟ وما هي اإلجراءات العملية للوصول إىل 

 .شكراذلك ؟ و 
 :السيد الرئيس

الكلمة يف إطار السؤال الثاين، . شكرا السيد الرئيس
حول التأخر احلاصل يف تنفيذ اإلستثمارات العمومية وتداعيات 
اإلقتصادية واإلجتماعية، أعطي الكلمة للنائب احملرتم السيد 
الشاوي بلعسال رئيس فريق اإلحتاد الدستوري لتقدمي السؤال 

تفضلوا السيد النائب نيابة عن رئيس  باسم فرق املعارضة،
 .الفريق

 :النائب السيد محمد زردالي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بتأخري كبري يف تنفيذ املشاريع  9939تتميز سنة 

قانون املايل وتداعيات ذلك العمومية، بعد التأخر يف اعتماد ال
ويتأكد من جمموع املؤشرات . على اإلستثمار والتشغيل

اإلقتصادية واإلجتماعية أن التأخر يف وثرية اإلنفاق العمومي، 
يف شقه اإلستثماري، سيكون له وقع سليب على الدينامية 
اإلقتصادية وعلى املقاولة، وبالتايل على التشغيل واخلدمات 

ركزي لإلستثمار العمومي يف هذه الدينامية ويف حبكم املوقع امل
 .حتسني اخلدمة العمومية اجتماعيا

استدراكا هلذا الوضع، ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا  
أو ستتخدها احلكومة من أجل تسريع وثرية اإلستثمار 
العمومي؛ إمتام املشاريع اإلمنائية العمومية املتعثرة وإحاطة 

روف الشفافية، ضمانا لإلنصاف الصفقات العمومية بكل ظ
 .وتوخيا للجودة  ؟ وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن 

 .السؤالني، فليتفضل مشكورا
 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

مهية كربى لالستثمار، لقد أعطى الربنامج احلكومي أ 
سواء تعلق األمر باالستثمار العمومي أو االستثمار اخلاص 

 :الوطين واألجنيب، وذلك عرب
تفعيل التتبع والتقييم لعقود االستثمار والتزامات   -

املستثمرين، فيما يتعلق باملشاريع االستثمارية املستفيدة من 
ثمارات ألنه كما ال خيفى، هنالك است. التحفيزات العمومية

تستفيد من حتفيزات عمومية، كالعقار وكبعض األمور األخرى 
 .املتعلقة بالضرائب وغريها

حتسني مناخ األعمال بشراكة مع الفاعلني   -
وضع : االقتصاديني، من خالل جمموعة من التدابري من بينها

ميثاق جديد لالستثمار، وحتيني اإلطار القانوين واإلجراءات 
التصدير، وإصالح النظام العقاري اخلاصة بالتحفيز على 

 . وتسهيل مساطر االستثمارات
خبصوص االستثمارات العمومية، فقد سجل بالنسبة 
للمؤسسات العمومية تسريع وثرية اجتماعات اجملالس اإلدارية 

، حيث بلغت جمموع اجملالس 9939اليت بتت يف ميزانية 
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ما  9939 اإلدارية اليت مت ترتيبها بني يناير وهناية شهر ماي
. 9933دجنرب  13جملسا يف  61جملسا، مقابل  395يفوق 

وهاد اجملالس كتعرفوا هي اللي كتخد القرارات، سواء تعلق األمر 
أو بغريها وكثري منها ترأسته أنا واألغلبية ترأسها " العمران"ب

 .اإلخوة الوزراء
بلغ حجم االستثمارات الذي متت املصادقة عليها يف  

مليار درهم، مت إىل حدود  399الس ما يصل جمموع هذه اجمل
مليار درهم منها أي  31صرف  9939هناية شهر أبريل 

 .%31بنسبة 
أما فيما خيص استثمارات الدولة، بلغت نسبة االلتزامات  

يف هناية شهر ماي،  %36فيما خيص استثمارات امليزانية العامة 
يف  %53مبعىن االلتزامات ماشي تنجزات ولكن دازت، مقابل 

كما بلغت نسبة . %5كاين فرق ديال . 9933شهر ماي 
يف هناية  % 13يف هناية شهر ماي مقابل  %16اإلصدارات 
ورغم أن هذه السنة جاءت بعد سنة أزمة  9933شهر ماي 

ورغم تأخر احلكومة يف احلصول على التنصيب، ورغم كل هذا 
مت  وقد. فإن الفرق بني هذه السنة والسنة املاضية ضعيف جدا

هذا بفضل التتبع واملواكبة اليت تقوم هبما احلكومة، من خالل 
جلنة تتبع االستثمارات العمومية، اليت تنعقد على مستوى وزارة 
االقتصاد واملالية لتسريع وثرية االستثمار واختاد اإلجراءات 

 .الالزمة لتجاوز املعيقات
فيما خيص عمل اللجنة الوطنية لالستثمارات، عقد  

، 9939ماي  94اللجنة الوطنية لالستثمارات يف  اجتماع
اتفاقية بني الدولة وبني  15حيث متت املصادقة على 

اتفاقية استثمار جديدة بلغ حجمها  36املستثمرين، منها 
وتندرج . منصب شغل 3199مليار درهم، وإحداث  34.1

هذه االستثمارات يف إطار النظام التعاقدي بني الدولة 
 أن االتفاقيات األخرى ماشي جديدة، كانت واملستثمر، مبعىن

 . مصادق عليها فيما سبق وعاود ثاين صادقنا على متديدها

فيما يتعلق باالستثمارات اخلارجية املباشرة باملغرب، فإن 
تربز أن حجم املداخيل  9933املعطيات املتوفرة حلدود هناية 

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد، . مليار درهم %95.6بلغ 
سب آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدويل يف أبريل سنة وح

حول آفاق ومستجدات االقتصاد العاملي، أنه من  9939
املتوقع أن تسجل تدفقات االستثمار على املستوى العاملي 

، هدي نتائج األزمة العاملية اليت يعرفها %99اخنفاضا حبوايل 
صاحبها من اجلميع، وذلك بفعل تأثري األزمة االقتصادية وما 

تقلص يف الطلب العاملي وتراجع يف نوايا وبرامج االستثمار لدى 
الشركات بسبب تزايد املخاطر وترسخ أجواء الشك حول تعايف 

 . االقتصاد العاملي
وفيما خيص بالدنا، فقد عرفت الفرتة املمتدة ما بني يناير 

مليار درهم أو  9.3تراجعا طفيفا للمداخيل ب 9939وماي 
عىن أنه عامليا صندوق النقد الدويل كيتكلم على ، مب1.4%
خصك تكون  .. ديال الرتاجعات، وتصنت أبوانوو 93%

كتصنت حىت انت شي شوية ماشي غري حيث األغلبية 
ورغم ذلك، . 9933مقارنة مع سنة  %1.4واملغرب .. صايف

فيما . فبالدنا حافظت على تصنيفها على الصعيد اجلهوي
ت، فاملغرب يصنف ضمن الدول خيص استقطاب االستثمارا

العشر اإلفريقية األوىل األكثر جاذبية هلذه االستثمارات، حيث 
من االستثمارات املوجهة إىل منطقة دول مشال  %39استقبل 

 .إفريقيا والشرق األوسط
وبكل صراحة اإلخوان، املغرب راه مر من أزمة فحال  

غريها، األزمات اللي مرت منها الدول األخرى، تونس ومصر و 
الثقة ديال املستثمرين األجانب  . لكن ماشي يف نفس احلجم

كتعرفوا أن الرأمسال جبان كياخد االحتياطات دياله، الثقة ديال 
املستثمرين األجانب البد تكون تأثرت ولكن ماذا كانت 
النتيجة ؟ أهنم جاو للمغرب واتصلوا وحنا كنستقبلوهم وكيشوفوا 

ستقر واألمن ديال البالد مستقر احلمد هلل الوضع يف املغرب م
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وكاين واحد التعبري والرغبة والنية يف الرجوع لالستثمار يف 
املغرب، بل إن هنالك كثري من يقول عندي مشاريع، يعين حنا 
استقبلنا رجال األعمال الفرنسيني واستقبلنا رجال األعمال 
اإلسبان، كيقولوا حنا غادي جنيو للمغرب نستثمروا، ولكن داك 

شي ما كيكونش بني عشية وضحاها، وباقي ما خرجناش من ال
الواد ونشفوا رجلينا، تدوز هاد األزمة إن شاء اهلل الرمحان 
الرحيم، الراجح أنه االستثمار كريجع خصوصا يف اجملال 

 .السياحي
وجتدر اإلشارة إىل أن التوزيع القطاعي لالستثمارات  

عية القطاعات األكثر األجنبية باملغرب يربز تغريا هيكليا يف نو 
وهكذا، احتل . استقطابا لالستثمارات خالل السنوات األخرية

قطاع السياحة والعقار املرتبة األوىل من حيث التصنيف ب 
يف املرتبة الثانية . 9995سنة  %93مقابل   13%

سنة  %95مقابل  %31استثمارات القطاع البنكي ب 
9995 . 

االحتاد األورويب املصدر أما حسب التوزيع اجلغرايف، فيعترب 
األساسي لالستثمارات األجنبية املباشرة يف املغرب، حيث 

من جمموع االستثمارات اليت استقبلتها  %16ناهزت نسبته 
وهذا أوال طبيعي، االحتاد األورويب منطقة رغم األزمة  . بالدنا

كتبقى هي األكثر تقدما، ولكن لعلكم واعون أننا حناول أن 
لتجارية واالقتصادية مع األطراف األخرى، نشجع عالقتنا ا

سواء تعلق األمر بآسيا أو تعلق األمر بدول قريبة منا نسبيا  
 .كرتكيا، أو العامل العريب أو إفريقيا باخلصوص

لصنع " رونو"ويعد انطالق مشروع كبري ببالدنا كمشروع  
السيارات، هذا ما تنساوش هاد الشي هذا راه مشروع كبري جدا 

لك مقاومة من بعض الفرنسيني أن يأيت هذا املشروع وكان هنا
للمغرب، وتشجعوا الناس دياله وجاو ألهنم شافو يف املغرب 
مربرات باش جييو، واحلمد هلل اليوم راه كيشتغل وناجح، وكنظن 
غادي يكون عنصر مشجع الستثمارات أخرى من نفس 

ذا الطريان، وك يف قطاع" بومبارديي"واستقطاب جمموعة . احلجم
االستثمارات األخرى يف قطاع السياحة والطاقة، وذلك يف 
خضم أجواء األزمة العاملية دليل على الثقة اليت حيظى هبا 

 .بالدنا
كما تنصب جهود احلكومة للنهوض باالستثمار على   

 :حتسني مناخ األعمال، من خالل
تعزيز الشراكة بني القطاع اخلاص والعام، نكونوا   -

جال األعمال والقطاع اخلاص ماشي ما  واضحني اإلخوان، ر 
كيستثمرش، ولكن ما مرتاحش لواحد العدد ديال السلوكات 
يف اإلدارة، ما مرتاحش لواحد العدد ديال التعقيدات، ما 
مرتاحش ألنه كيصعاب عليه يستعمل العقار اللي بعض املرات  

وأنا ملي تعينت رئيس ديال احلكومة دخلت . كيكون دياله
االحتاد ... بغيت نقوهلا بالعربية LA CGEMفعالقة مع 

العام للمقاوالت باملغرب، اللي كان كيرتأسها السي حوراين، 
وقلت له قول يل أشنو املشكل اللي كاين عند رجال األعمال 

 .احنا حنلوه
دابا اإلخوان ديال االحتاد اختاروا سيدة رئيسة، احنا  

االستعداد مستمرين على نفس العالقات، وهي كتقول بلي يعين 
من احلكومة كيظهر موجود، خصها تويف، أنا كنقول هلا، من 
هذا املكان، ما غادي تلقاي منا إال الوفاء إن شاء هلل الرمحان 

 .ولين حىت مها خصهم يوفوا.. الرحيم
متابعة االستثمارية العالقة وحتسني احلكامة والتتبع،   -

لية، هاذ الشي كذلك يدخل يف مسؤوليتك السيد وزير الداخ
باش تعاون شي شوي ديك املشاريع العالقة حىت ال تبقى 

 .عالقة
 .مراجعة اإلطار املؤسسايت والقانوين لالستثمار  -

فيما خيص تعزيز الشركة بني القطاع اخلاص والقطاع العام،  
مارس املاضي التوقيع على مذكرة تفاهم احلكومة 0مت يف 

مع الفاعلني  واالحتاد من أجل تأسيس حلوار والتشاور دائما
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الشراكة اليت تؤسس هلا هذه املذكرة هو اليقظة . االقتصاديني
املستمرة والتفاعل االجيايب مع تطور الظرفية الدولية والوطنية، 
ألهنم الشركاء، ومع انشغاالت املقاوالت والطبقة الشغيلة من 
أجل بلورة التصورات واملقرتحات الكفيلة بتنمية االستثمارات 

نا الصناعي والرفع من قدرات اقتصادنا وتنويع وتقوية نسيج
 .مصادره وحتسني موقعه على الصعيد العاملي

كما أن احلكومة عازمة على تطوير عمل اللجنة الوطنية   
املكلفة مبناخ األعمال، واليت ترأست اجتماعها يف شهر مايو 
املاضي، هبدف تعزيز وتنسيق التدابري الكفيلة بتحسني مناخ 

عمل على مأسسة واستمرارية منهجية العمل املتبعة األعمال وال
 .واملبنية على برنامج عمل سنوي حمدد األهداف والتدابري

باش تكون األمور واضحة اإلخوان، أنا بالنسبة إيل،  
االجتماعات اللي كنعقدها مع اللجان املختصة ليست 
اجتماعات خصين نكملها والسالم، ال كيخصين نعرف اشنو 

ات احلقيقية، وخصكم تعرفوا بلي االشكاليات هي االشكالي
احلقيقية كتعاجل بقرارات حقيقية، ولكن كتكون تدرجيية، واحدة 

 .واحدة وكتعطي النتيجة ولكن بعد حني
وقد متت مصادقة على برنامج عمل هذه اللجنة للسنة  

 : احلالية، والذي يرتكز على ما يلي
افسية يف تقوية احلكمة اجليدة وضمان الشفافية والتن -

 عامل األعمال، هذا اجلميع يعرف أنه شعار هذه احلكومة؛
مالءمة املناخ القانون حلاجية االستثمار والرفع من   -

 جناعة حل النزاعات التجارية؛
حتسني الولوج إىل العقار، ماشي معقول مغريب بغى   -

يدير مشروع واألرض موجودة يوحل، وكاين أراضي يل كتجري 
عام، القانون  99و39ن خصها تفك هذي عليها قوانني يل كا

سنني موالها  ميكن له ياخذها يتصرف فيها، 39كيقول بعد 
 .ولكن منني غادي جييب رفع اليد

يعين من أصعب األشياء، حىت واحد مكايتشجع ياخذ القرار،  
هاذ احلكومة هاذي غادي تعمل االجراءات الالزمة باش 

اللي جاب شي يتمكنوا الناس من األراضي دياهلم وباش 
مشروع وكان غادي جييب لنا شي فرص ديال الشغل وال غادي 
جييب لنا الثروة للمغرب وال غادي جييب لنا العملة الصعبة 
نساندوه، وأنا قلت ليهم عالنية، إذا اقتضى األمر، وإذا كان 
من املمكن نعطيوا للمستثمرين األرض بدون مقابل، بدون 

ذ األرض، نعطيوها هلم بدون مقابل شنو هو كبارية باباها ها
مقابل ومها يلتزموا، مكاينش يعين املضاربة كاين واحد العدد 

 39ديال املناطق الصناعية الناس شراو األرض فيها وخملينا 
عام اهلل أعلم عالش كينتظروا، وهاذ املشاكل سوف  99و

 .تعاجل
 تيسري الولوج إىل التمويل؛ -

تشتغل احلكومة ، 9939ويف إطار برنامج اللجنة لسنة  
على جمموعة من االجراءات اليت شأهنا الرقي مبناخ األعمال 

تبسيط وتوحيد املساطر اإلدارية ومراجعة : ببالدنا ومن بينها 
 .مجلة من القوانني اليت هتم االستثمار واملقاولة

أما فيما خيص دراسة املشاريع االستثمارية العالقة وحتكيم 
نة حكومية، خالل االجتماع احلكمة والتتبع، مت تأسيس جل

برئاسة وزير االقتصاد  9939أبريل  96احلكومي املنعقد 
واملالية، تضم كافة القطاعات املعنية هبدف دراسة املشاريع 

 .االستثمارية العالقة بغية إجياد حلول فعلية وآنية هلا
ويف هذا الصدد، باشرت اللجنة املذكورة عملها بعقد  

 :اجتماعات مكثفة مكنت من
القيام جبرد أويل ملختلف مشاريع االستثمار اليت تواجه   -

 مشاكل؛
 حتديد نوعية املشاكل املطروحة واجلهات املعنية؛  -
 .اقرتاح حلول عاجلة  -
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مت  9939يونيو  99وخالل اجتماع هذه اللجنة يوم  
 :تقدمي حصيلة أولية ميكن تلخيصها يف التايل

ع دون مشرو  59: العدد االمجايل للملفات املعنية -
احتساب املشاريع العالقة على مستوى املراكز اجلهوية 

هذه كلها اللي، على حساب املعلومات ديايل، . لالستثمار
استفدت من العقار ديال الدولة ويف نفس الوقت ما قدرتش 

 .تنجز لسبب أو آلخر
مشروع، حبجم  31عدد املشاريع املتوقفة منها   -

ألف  19إحداث مليار درهم ويروم  46استثمار يقدر ب
 .منصب شغل

. ملفات 1عدد امللفات املنجزة واليت تعرف مشاكل   -
ملفات يقدر 1. هذه مشاريع بدات ولكن تعرف مشاكل

منصب  1.396مليار درهم و 3،13حجم استثمارها ب
 .شغل حمدد

نوعية املشاكل املطروحة ختص اجلانب املتعلق بالتمويل   -
 .اء العقاريومنح الرخص اإلدارية، وكذا تعبئة الوع

أما اجلانب املتعلق مبراجعة اإلطار املؤسسايت والقانوين  
لالستثمار، فهناك جمموعة من النواقص تستدعي التسريع 
باإلصالح لتنزيل اإلرادة احلكومية لتطوير والرفع من 
االستثمارات، حيث أن اإلطار القانوين لالستثمار غري حمني 

 :وغري مندمج
على االستثمار، كاين واحد  تعدد املؤسسات القائمة  -

العدد من املؤسسات اللي مفروض ملي جيي املستثمر تلقفوا 
وتساعدوا وتشوفوا شنو بغا وتعاونوا ولكن متعددة، وهاذ 
التعدد دياهلا مكيلعبش يف الصاحل، كاين التوجه حنو توحيد هاذ 

 املؤسسات؛
الوكالة املغربية : غياب التناسق واالندماج فيما بينها  -
ستثمارات، املراكز اجلهوية لالستثمار، وكالةالتنمية الفالحية لال
 ..اخل

احنا مكنقولوش كلشي غادي يبدا يدير ولكن على األقل 
تكون كتخضع لتوجيه واحد، وكتخضع لرؤية واحدة ويكون 
بيناهتا التنسيق الكايف وما يبقاش بيناهتا التضارب، ألن هاذ 

 الشي معروف؛
استقبال املستثمرين  غياب الفاعلية فيما خيص  -

 .وتوجيههم
هو يف احلقيقة املستثمر خصو منني جيي للمغرب خصو،  

ماعرفتش شنو نقول لكم، خصو ماشي يلقى اللي يقول له  
كاين مشكل، اللي يقول له مكاين حىت مشكل كلشي احللول 
وجدناها لك قبل ما جتي؛ وتدليل الصعوبات اليت يواجهوهنا 

وهذا ما . رب كوجهة لالستثماروالرتويج بشكل فعال للمغ
تشتغل عليه احلكومة هبدف إعادة النظر يف اإلطار القانوين 
واملؤسسايت لالستثمار، واملضي يف الورش الوطين الذي يهم 
إصالح املنظومة القضائية باملغرب، هذي واحد اإلشكال 
أساسي، ألنه املستثمرين كيجيوا فرحانني ولكن كيقول لك ملي  

 ..شي كيويل ظالمكيوقع مشكل كل
 :  السيد الرئيس

دقائق، هل  39بقيت لكم  .السيد رئيس احلكومة
 .تريدوا مواصلة اجلواب أو اإلجابة على التعقيب ؟ تفضلوا

 : السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
وخصوصا اجلانب املتعلق بقضاء األعمال واملنازعات ..

مرين ويشجع التجارية، والذي من شأنه أن يطمئن املستث
 .االستثمار األجنيب لالستقرار ببالدنا

وكما ال خيفى عليكم، كاين ورش إلصالح القضاء،  
نرجوا أن يتعاون اجلميع فيه، ألنه يف مصلحة الوطن والسالم 

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس
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شكرا السيد رئيس احلكومة، أفتح باب املناقشة، 
لنائب احملرتم السيد حممد مبديع رئيس الفريق الكلمة لألغلبية ل

 .احلركي، فليتفضل مشكورا
نقطة ) النائب السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي 

 (: نظام
 .إكراما للمرأة، سأعطي الكلمة لألخت فاطنة الكحيل، شكرا

 : السيد الرئيس
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطنة الكحيل
 لحركي السيد الرئيس، شكرا على الكرم ا

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء، 
 ، المحترمونالسيدات والسادة النواب 

السيد الوزير، اليوم احنا بصدد املناقشة ديال هاذ 
املوضوع ديال االستثمار اللي غادي جيي باش حيلنا املعضلة 

ا نشوفوا به ديال التشغيل، هذا هو اهلدف واملنظور اللي خصن
واليوم بغينا نشوفوا هاذ االستثمار شنو هو املناخ . هاذ املوضوع

اللي خصكم كحكومة، واحلكرة طرف فيها وازن وكتمثل واحد 
اجملال اللي مسيتو البادية املغربية واجملال القروي، اللي معندكمش 
يف املدينة السيد الوزير والسيد رئيس احلكومة، اللي قليت أنت 

وعندنا . نا عروبية ومن البادية وسي حمند العنصر كذلكمديين، أ
العقار، . واحد احلاجة اللي معندكمش يف املدينة هي العقار

السيد احلكومة، عندنا أراضي اجلموع، األراضي الساللية اللي 
اليوم كنقولوا لكم مرحبا بكم، أوالدنا باغيني خيدموا، مالقيتوش 

البادية، ما يدخلوا يف املدينة  هلم اخلدمة يف املدينة وخدموهم يف
 .ما يعيشوا يف الربارك

املستثمرين خصكم حتفزوهم السيد رئيس احلكومة،  
باش ميشيو للبادية، ال يف اإلطار االستثمار العمومي واليف إطار 
االستثمار اخلاص، خص يكون واحد التحفيز خاص وواحد 

كتظاظ كاينة بعض املناطق  اللي راها فيها ا . التوجيه عادل
. وفيها مشكل أمين السيد رئيس احلكومة، يف ضواحي املدن

اليوم، جروا املستثمرين، ويف سياسة املدينة ديروا مناطق صناعية 
يف ضواحي البوادي، يف املراكز الناشئة، يف  املراكز الصاعدة 
اللي فيها شباب له من املؤهالت والقدرات، اللي رمبا كاينة يف 

وهاذ . اهلا وال حسن منها يف الباديةاملدينة ولكن كاينة حب
االستثمار خصكم تسهلوا فيه املساطر السيد رئيس احلكومة، 
املستثمر صحيح كيبان له اإلشكال ديال القضاء واملشكل  
كيف قلتوا تيويل مظلم بالنسبة له، ولكن حىت املساطر خصها 
تبسط وخصها تكون اآلجال دياهلا موضوعية وقصرية، ويكون 

باك الوحيد هو العملة السائدة والتفعيل ديال املراكز هذاك الش
اجلهوية لالستثمار، باش كل جهة جهة، واحنا قررنا يف املغرب 
غادي منشيو يف السياسة اجلهوية، اجلهوية املتقدمة واجلهوية 

دياهلا   tableau de bordاملوسعة، كل جهة يكون عندها 
ن عندها احلجم ديال يكونوا عندها املؤهالت دياهلا باينني، يكو 

االستثمار باين، يكون الناتج وال املنتوج اللي ميكن يشتغل عليه 
املستثمر حمصي وحمصور، والشباب دياهلا معروف واملؤهالت 
دياله معروفة، ألن خص املساواة بني اجلهات اللي كينص عليها 
الدستور، ولكن اهلل يعاونكم كلكم السيد رئيس احلكومة على 

 .ريب بنسائه ورجاله وسيوفقكم اهلل إن شاء اهللالشباب املغ
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للمعارضة للنائب احملرتم 
 .السيد حممد زردايل عن فريق االحتاد الدستوري، تفضلوا

 :النائي السيد محمد زردالي 
 السيد رئيس الحكومة،
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اجملال االقتصادي يف املغرب يعرف واحد النوع من 
االنتظارية، واللي جتلى يف اجلمود واالنكماش والرتاجع يف 

على مستوى االستثمار بنوعه العام . العديد من القطاعات
االستثمار . واخلاص، نالحظ أنه هناك واحد الرتاجع رهيب

العمومي، وبالنظر إىل التأخر الذي طال تقدمي امليزانية وبالنظر 
والتقنية الستيعاب املبالغ أيضا إىل عدم تأهيل البنيات اإلدارية 

املالية املرصودة لالستثمار، فإن القدرة على تنفيذ الوعود الواردة 
معىن ذلك، أننا سنستمر يف . يف القانون املايل تبقى ضعيفة جدا

الدوران ويف حلقات مفرغة، وهذا يربهن على عدم قدرتكم على 
 .تقدمي أنفسكم كبديل جديد

مليار  344أن عندنا  تصورا، السيد رئيس احلكومة، 
درهم مرصودة لالستثمار وال أثر هلا، ال على نسبة التشغيل وال 

 .على معدل النمو، أرقام وال أثر هلا
على مستوى االستثمارات اخلاصة، نالحظ أن هناك  

تراجع يف نسبة االستثمارات اخلارجية؛ تراجع يف نسبة 
وجهة االستثمارات الوطنية اخلاصة؛ تدين نسب القروض امل

لتمويل املقاولة واالقتصاد بشكل عام، حنن اآلن يف ركود 
املقاوالت بنفسها تعاين من تأخر سداد املستحقات . اقتصادي

دياهلا، والنتيجة أن جمموعة سدت األبواب دياهلا، وشنو درنا 
احنا ؟ استسلمنا للواردات ديال الشينوا وسامهنا يف تفاقم العجز 

 .لتنافسية للمقاوالت الوطنيةالتجاري، وهذا يرتجم ضعف ا
لذا نسائلكم، السيد رئيس احلكومة، فني هي  

السياسة العمومية اللي ترفع باالقتصاد وبالصناعة ديال البالد 
ديالنا ؟ فني هي الوعود االنتخابية ؟ فني هي الربامج احلكومية 
؟ هذا ما نبحث عنه، السيد رئيس احلكومة،  يف واقعنا احلايل 

 .وىلكن بدون جد
لألسف، كنا نراهن أنكم غادي جتيبوا واحد السياسة  

تنافسية يف اجتاه اللي حتصن االقتصاد ديالنا وحتافظ على 

املكتسبات ديالنا، لكن نظرا هلاذ الرتاجع، خفنا أنه حىت ذيك 
 .املكتسبات والت مهددة ورمبا نفقدوها

أخريا، السيد الرئيس نسائلكم، أين هي التدابري  
فقات العمومية باعتماد عوامل الشفافية ؟ أين هي حلماية الص

التدابري حلماية مقاوالتنا الصغرى واملتوسطة ؟ أين إصالح 
وحتديث املنظومة البنكية ؟ حنن يف االنتظار، السؤال هو إىل مىت 

 .هذا االنتظار ؟ وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن لألغلبية للنائب احملرتم السيد 
لي عدوي عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد إدريس الصق
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد إدريس الصقلي عدوي 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .رسوله
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
أنا سأبدأ من خالل ما جاء يف الربنامج احلكومي 

ثالثة ديال املرتكزات  أعتقد كاين. ديالكم السيد الرئيس
أساسية لتنزيل ووضع أي سياسة عمومية ومنها االستثمار اللي 

 .تنكلمو عليه اليوم
كاين العمل املندمج واملتكامل، السيد رئيس احلكومة،    

كاين جمموعة من االسرتاتيجيات القطاعية هي منتجة للثروة، 
جا يف . هي حاملة الستثمارات هامة وهي منتجة للشغل

امج احلكومي ديالكم، وهذا هو اللي أساسي، خص الربن
تنسيق، خص التقائية هلاذ االسرتاتيجيات ومراجعة بعض 
األهداف دياهلا والتسريع يف اإلجناز دياهلا، طبعا أخذا بعني 
االعتبار البعد الرتايب والبعد اجلهوي، ألن ما بغيناش اليوم نبقاو 

 .نتكلموا على مغرب نافع ومغرب غري نافع
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طيك جوج أرقام فقط السيد رئيس احلكومة، وهذا نع 
مليار درهم خلق مليون  301" املغرب األخضر"مهم، خمطط 

مليار  399ديال السياحة  9999منصب شغل، واحد؛ رؤية 
ألف منصب شغل، إذن هذا ورش مهم  319درهم وخلق 

 .السيد رئيس احلكومة
وكم على املبدأ الثاين املقاربة التشاركية، تنثمنوا وتنهنؤ  

االتفاقية وعلى الشراكة مع الكنفدرالية العامة ملقاوالت املغرب 
من أجل توضيح الرؤية وترسيخ الشراكة والتعاون وبناء الثقة، 

 . هذا طمأن املستثمر املغريب وطمأن حىت املستثمر األجنيب
ويف هاذ اإلطار، ال بد من وضع واحد السياسة 

ملقيمني باخلارج، اللي تيدخلوا استثمارية خاصة باملغاربة ديالنا ا
. احلمد اهلل املغرب وتيحبوا بالدهم وباغني يستثمروا يف بالدهم

وال بد كذلك من تشجيع االستثمارات اخلارجية، املسامهة يف 
 .تأهيل اخلربات الوطنية ونقل التقنية

املبدأ الثالث وهذا هو اللي أساسي، ربط املسؤولية  
يد رئيس احلكومة مال ديال الشعب، املال العام الس. باحملاسبة

ال ميكن أن تسمحوا بالعبث فيه، وأعتقد عندكم الغرية على 
كذلك كنثمنوا .  هاذ املوضوع واجلرأة باش تابعو هاذ احملور هذا

لألسف الشديد، . إعادة النظر يف سياسة الشراء العمومي
الصفقات العمومية تطيح على الدولة بتكلفة وبأقل جودة، 

 . ش مهم السيد الرئيسوهذا ور 
 السيد الرئيس،

تنوهوا كذلك مبا جاء به قانون املالية، رغم ظروف 
األزمة، ورفع االستثمار العمومي وهذا إجيايب، لكن احنا متفقني 
بأن نسبة اإلجناز اليت حتققت يف السنوات املاضية نسبة مل 

يف املائة، لكن أعتقد هناك إرادة لرفع هاذ النسبة،  69تتجاوز 
واملؤشرات اللي عطيتوها اليوم السيد رئيس احلكومة، ال على 
مستوى نسبة االلتزامات وال على مستوى نسبة اإلسطارات 
مطمئنة وبأن هذا مسار، ندعوكم وهذا ورش خصكم تفتحوه 

السيد الرئيس، إجياد حل لواحد األموال اللي تنسميوها نائمة، 
لالستثمار واللي أموال راكدة يف اجلماعات احمللية واملرصدة 

 .مليار درهم السيد رئيس احلكومة 96تتقدر ب 
بالنسبة طبعا ملناخ االستثمار، السيد رئيس احلكومة،  

أكيد كما قلتم بأن رأس املال جبان، ولكن الشرط األساسي 
واللي احلمد اهلل املغرب تيتوفر عليه اآلن وهو االستقرار 

اللي غيشجع السياسي، هو دولة احلق والقانون وهذا هو 
إصالح القضاء هذا ورش بديتيوه اهلل يعاونكم راه . املستثمر

غيشجع االستثمار؛ إصالح اإلدارة ورش بديتيوه اهلل يعاونكم، 
احنا ما نقبلوش بأن مستثمر . يف إطار تبسيط وتوحيد املساطر

عملية باش حيصل على  31مصلحة و 34جيي يدوز على 
إذا، هذا ال بد من تبسيط . نكراملوافقة باالستثمار اللهم هذا م

 .وتوحيد هاذ اإلجراءات
أعتقد واحد الورش ما ميكنش املغرب يبقى استثناء  

فيه هو التمويالت واألبناك اإلسالمية، اللي من شأهنا أن 
تستجيب النتظارات العديد من املستثمرين املغاربة وكذلك 

 .األجانب، وهذا ورش مهم كذلك
لف مع ما جاءت به السيدة بالنسبة للعقار، ال خنت 

النائبة، كاين األنظمة العقارية يف املغرب منها ديال أراضي 
اجلموع، أراضي األحباس، أراضي اجليش، هذه أنظمة معرقلة 
لالستثمار، ال بد من فتح هذا الورش وتصفية هاذ األنظمة 

 .العقارية
لذلك، البد يف األخري، السيد رئيس احلكومة، من  

ديد وحمفز لالستثمار وهذا ما جاء يف الربنامج إعداد ميثاق ج
احلكومي يتالقى فيه اجلميع، يشارك فيه اجلميع وجيد نفسه فيه 

 . اجلميع، شكرا لكم
 :السيد الرئيس
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الكلمة للمعارضة، النائب احملرتم . شكرا السيد النائب
السيد سعيد بليلي من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل 

 .مشكورا
 :السيد سعيد بليلي النائب

 السيد رئيس احلكومة،
اجلواب ديالكم على تشجيع االستثمار كيخوفنا ألنه  

جاء غارق يف العموميات، يف التنظري ويف العناوين الكبرية اللي 
وما دام ما عطاتش نتيجة قبل يعين كنتمناو . مولفني كنسمعوها

، أنه السي رئيس احلكومة يعطينا عمليا، نظريا كلشي عارفو
 .ولكن عمليا االستثمار باقي يف املغرب متوقف

األسباب ديال هاد التأخر، السيد رئيس احلكومة،   
قانون املالية السيد رئيس احلكومة . كيبدا من قانون املالية

تأخرتوا فيه بزاف، وكيفما قليت يف بداية ديال التدخل ديالك، 
املالية   حنا نصحناكم أنه ندوزوا قانون " الدين النصيحة"قليت 

كيفما هو ونسرعوا نظرا للنتائج السلبية اجتماعيا وال اقتصاديا 
اللي تأثر على التأخر دياله، فضلتم أنكم تعاودوا تعدلوه، مع 

أشهر كيفما قليت السيد رئيس احلكومة،  5األسف، ضيعنا 
وجبتوا نفس قانون املالية بتعديالت بسيطة، وهذا كالمكم يف 

 .لى االستثمار العموميمدخل اجللسة، مما أثر ع
  9االستثمار العمومي السيد رئيس احلكومة، فيه  

تفضل األخ . أوال نسبة التنفيذ وإجناز امليزانية العامة: املشاكل
قال بأنه نسب ضعيفة، داك الفلوس اللي غادي يشيطو أشنو 
غنديرو هبم ؟ مع العلم أننا اآلن يف آخر يونيو، يعين نص السنة 

ثانيا، هو داك التعويض ديال . غري نصف العاممشى، باقي لنا 
تأخري األداءات لصاحل املقاوالت اللي خصهم يتخلصو 

 les intérêtsوكتأخروا يف أداء املستحقات دياهلم 
moratoires    . هذاك غادي يكلف ميزانية الدولة واحد

 .مليار ونص درهم غري بالتأخر ديالكم

يال مناخ السيد رئيس احلكومة، هناك شبه شلل د
" الوقت واقفة"األعمال واالستثمار يف املغرب، بالعربية الدارجة 

 . هذا ماشي كالم ديايل هذا كالم ديال الشارع
العائالت املغربية كيصبحوا كيقولوا دميا يف الصباح،  

كنمشيو . واش والدهم غيخدموا وال غادي جيريو عليهم
يف املوقف للموقف، هنار على هنار العدد ديال الناس اللي 

 .تيتزاد
حتدثوا على رجال األعمال واملقاوالت والعالقة مع االحتاد العام 
للشغالني، البارح كان أول جملس إدارة دياهلم، من  التوصيات 
دياله أهنم متخوفني من حالة االنتظارية ومن عدم وفاء احلكومة 

 .بالتزاماهتا
واليوم السيد رئيس احلكومة، من بداية السنة، فقد 

 .ألف منصب شغل 311ملغرب ا
وسط هاذ احلالة املتهورة، السيد رئيس احلكومة تيزيد 
يف احملروقات، هاذ الزيادة يف احملروقات أضعفت القدرة الشرائية 
أكيد، غالت األسعار والنقل، ماشي بالسنتيمات ولكن 
بالدراهم، وكيجي بعض اإلخوة وتيقولوا باللي الشعب املغريب 

ادة، ما نسمحوا حلىت واحد، يف هاذ القبة، راه قابل هاذ الزي
. يتكلم باسم الشعب املغريب ويقول أن الشعب قابل الزيادة

 .الشعب ميشي يشوف الظروف املعيشية دياله عاد يتكلم
ويف نفس الوقت، السيد رئيس احلكومة  تتكلموا على 
الشعبية ديالكم اللي غتضرر، واش يصوتوا عليا وال ما يصوتوش 

. السيد رئيس احلكومة محلة انتخابية سابقة ألواهنا عليا، هذه
حىت حتدد لنا انتخابات وقول واش يصوتوا عليك املغاربة وال 

 ..ال
من جهة أخرى، رأس املال، كما قال بعض اإلخوان  
وحيتاج إىل مؤسسة خفية وهي مؤسسة الثقة، و يف " جبان"

تدبري الدولة بواسطة رجال دولة مسؤولني وهنج غياب 
ائحي، املستثمر ال املغريب وال األجنيب خايف باش جيي فض



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

32 

للبالد، ويف نفس الوقت االستقطاب دياله، ليومنا هذا، 
 .استقطاب حمتشم

كتقولوا لنا تالقيتوا مع املستثمرين الفرنسيني السيد   
رئيس احلكومة، كنسمعوا يف املقابل بغاو يسحبوا مراكز 

مشيتوا . فقوا ما عرفناشاالتصال، تالقيتوا معاهم باش عالش تتا
عند املستثمرين اإلسبان كتقولوهم أجيو ديروا كسكسو يف 

 ...املغرب، هذا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 35الدقايق و  1ال .. شكرا السيد النائب احملرتم
تفضل كمل اجلملة ديالك، عطيوه الصوت ولكن راه ... ثانية

 .أهنيتم وقتكم
 :النائب السيد سعيد بليلي

 ...الرئيس السيد total عندنا ال
 :السيد الرئيس

total 1 كملوا اجلملة .. ديال الدقايق ونص راه استهلكتوها
 .ديالكم

 :النائب السيد سعيد بليلي
 السيد رئيس احلكومة،

 .إصالح الدولة متأخر متعثر وبعد األحيان تائه 
تكلمتوا على إصالح القضاء، إصالح القضاء اليوم  

، 3031، جلسات باش نتحاوروا على جلسات لإلنصات
احنا القضاء إال بغينا نصلحوه ماشي هباذ الطريقة  باش غادي 

عامني، ما ميكنش -اليوم، اإلصالح غادين فيه فواحد عام ونص
. نتسناو هاذ املستثمر عامني حىت تصلحوا القضاء عاد جيي

احلكامة اجليدة، ليومنا هذا  احلكامة اجليدة شبح، كاينني 
 ...فني األشباح اليوم املوظ

 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن لألغلبية للسيد . شكرا السيد النائب
النائب احملرتم السيد خالد سبيع من الفريق االستقاليل للوحدة 

 .والتعادلية
 :النائب السيد خالد سبيع

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة،

سم معكم يف امسحوا يل حىت أنا نتفاعل معكم ونتقا
 :فيما خيص اخلزينة، متوفرة. البداية بعض املؤشرات الرقمية

، 9933يف أواخر : خزينة املؤسسات واملنشآت العامة -
 مليار؛  95فاقت 

مليار ومرتقب  91فاقت : خزينة صندوق احلسن الثاين -
 ؛9939مليار يف أواخر  94توصل ل 

 54إىل  36كتنتقل من : خزينة احلسابات اخلصوصية -
 .مليار

اعتمادات امليزانية : أسرتسل، فيما خيص اإلنفاق 
ديال االلتزام، ولكن فقط  %36العامة للمالية صحيح نسبة 

ألنه خصنا حنتسبوها  %16ديال اإلصدارات، ماشي  99%
 .يف االعتمادات املفتوحة ماشي االعتمادات امللتزم هبا

اعتمادات احلسابات اخلصوصية نسبة اإلنفاق  
صندوق : دة صناديق السيد رئيس احلكومة معطلةع. 94%

، الصندوق اخلاص %1املبادرة للتنمية البشرية، نسبة اإلنفاق 
مل  9صندوق تضامن السكن . %30الطرق، نسبة اإلنفاق 

التنمية القروية، تطهري : ينفق أي درهم؛ الصناديق األخرى
 السائل، صندوق محاية البيئة،  كلها نسبة اإلنفاق ال تتعدى

39% . 
نتفهم أنه قانون املالية جاء متأخرا، نتفهم كذلك أنه 
اإلنفاق خيضع ملساطر التنافس الشريف والشفافية وإمتام اخلدمة، 
ولكن كنلتمسوا منكم السيد رئيس احلكومة، أنه احلكومة 
وبسرعة، توضع واحد اآلليات ديال التسريع يف إجناز وترية 



 

 

 -2102أبريل  دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

33 

م والرتشيد وااللتقائية، االستثمارات، مع احلرص على االنسجا
وكذلك اإلنصاف ما بني اجلهات وما بني العامل القروي 

 . واملدينة
قبل اخلتام، امسحوا يل السيد رئيس احلكومة، أن أذكر 

األمر األول، : بثالث أمور نعتربها أساسية يف الفريق االستقاليل
هو أنه املغرب خصنا نعملوا مجيعا أنه حيتفظ على امتيازه  

مستقطبة لالستثمار األجنيب، ويكون مطلع على ما  كواجهة
تقوم به جهات أجنبية من حتركات كثيفة جتمع بني الرتهيب 
والرتغيب قصد إرغام املستثمرين األجانب على مغادرة املغرب 
والعودة لبلداهنم األصلية، وهذا ما يتطلب جهدا مجاعيا قصد 

إجراء من  اختاذ اإلجراءات استباقية بالرد بكل حزب على أي
 . شأنه املس بديناميكية االستثمار

األمر الثاين هو احلوار االجتماعي السيد رئيس 
احلكومة، اللي خصكم تعطيوه واحد العناية، يف ظل نقاش 
مسؤول، ميكن من خالله احملافظة على كرامة األجراء واحرتام 
احلريات النقابيني وحتقيق السلم االجتماعي، واحلرص على 

ونة الشغل وتسريع النقاش حول القوانني املتعلقة احرتام مد
 .بقانون اإلضراب وقانون النقابات املهنية

كذلك، بكل صدق السيد رئيس احلكومة، حىت حنا   
درهم ديال املعاشات، 3999طرنا بالفرحة على ما خيص 

وغادي نطريوا بالفرحة إال استطعنا أنه نوصلوا للسميك ديال 
 .لرمحان الرحيمدرهم إن شاء اهلل ا 1999

 : السيد الرئيس
 ..أمتوا، أمتوا..شكرا

 :النائب السيد خالد السبيع
األمر الثالث واألخري السيد رئيس احلكومة، مها هو أنه 
نطلبوا منكم كذلك أنه حترصوا على مباشرة تنفيذ االسرتاجية 

. اللوجيستيكية، ألنه قاطبة لالستثمار وخالقة لفرص الشغل
أن توجهوا تنبيه وحث املسؤول اإلداريني،  ونطلبوا منكم كذلك

وخاصة السادة الوالة  والعمال واملدراء واملراكز االستثمارية من 
 .أجل تسريع وترية إجناز مشاريع االستثمار وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للمعارضة، النائبة 

واملعاصرة،  احملرتمة السيدة فتيحة العيادي من فريق األصالة
 .فلتتفضل مشكورة

 : النائبة السيدة فتيحة العيادي
 شكرا السيد الرئيس، 

  السيد رئيس الحكومة،
سبقوين اإلخوان للكالم على مناخ االستثمار يف البلد 
اليوم، وسبقوين إىل أنه هنا انتظارية، أنا غنزيد بأنه كاين هناك 

واحد تعامل غري منطقي مع الزمن واملستجدات، مكاينش 
 la القدرة على التجاوب السريع مع ما حيدث، ما كاينش 

réactivitéكما كنسميوها. 
السيد رئيس احلكومة،  كيف ما سبقوين اإلخوان رأس املال 
يقال عنه أنه جبان، وباش جنيبوا هاذ رأس املال األجنيب، اللي 
حنا كنطمحوا أنه يستثمر يف بالدنا، خصنا نوفروا مجيع 

نه اليوم الشروط ماشي موجودة، اليوم اإلضرابات الشروط، إال أ
يف املقاوالت واإلضرابات يف القطاعات واملقاطعات 

كيخصنا حناولوا، السيد رئيس احلكومة، جنعلوا هاذ .. والبلديات
املستثمرين ما يهربوش اليوم، ماميشيوشاي، ألنه إذا اضطروا إىل 

 . ذلك، غادي ينسحبوا ولو باخلسارة
قولوا لكم اليوم، السيد رئيس احلكومة، أنه ما  إذن، اللي كن

كايناش واحد الوصفة سحرية إلعادة النمو، مكاميكنش نرجعوا 
النمو غري بالدعاء احلسن، مع هاذ الوقفة ديال اجلمعة، ندعيو 
معكم السيد رئيس احلكومة، ولكن وخا ندعيوا، غادي 
يستجيب لينا سيدي ريب، ولكن إال ماخدمناشي مغادي 

 .شاينديرو 
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كندعيوا معكم السيد، كندعيو مع املغرب ماشي .. إذن 
معكم السيد رئيس احلكومة، ألنه النجاح اللي كيهمنا  هو 

 .جناح املغرب، هو يعيش املغرب
إذن اليوم السيد رئيس احلكومة، املغاربة راهم فاقوا،  

مكيتسناوش منكم غري الدعاء احلسن، كيستناو منكم كذلك 
وعدوتنا باملفاجآت، . ة واالجتماعيةالنجاعة االقتصادي

املفاجآت اللي عطيتونا حلد الساعة هي، امسح يل نرجع ملشكل 
املناصفة اللي جبدتيه، إمرأة واحدة قنصل، إمرأة واحدة يف 

. احلكومة، واملفاجأة السارة ديال الزيادة يف احملروقات
مكايكفيناش نقولوا اللهم هذا منكر، مكاينش مناخ االستثمار، 

 ..صوص واملساطر السيد رئيس احلكومةاص املالءمة ديال النخ
 :السيد الرئيس

 ..شكرا السيدة النائبة
 : النائبة السيدة فتيحة العيادي

نص جممد، هي اللي  11النصوص كاين تقريبا ...
غادي متكنا باش حنسنوا مناخ االستثمار، شنوا كتدير احلكومة 

 .اديالكم باش خترجنا من هاذ اجلمود وشكر 
 : السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة الكلمة اآلن لألغلبية، السيد 
 .النائب أناس الدكايل عن فريق التقدم الدميقراطي

 : النائب السيد أناس الدكالي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
فعال التحسني ديال مناخ األعمال واالستثمار كيبان 

كومي، من أجل توسيع وترية  أنه من أولويات الربنامج احل
التنمية والنمو االقتصادي وإنعاش الشغل وحماربة الفقر واهلشاشة 

اليوم، املؤشر ديال مناخ . اللي كتعم فئات واسعة من شعبنا
 Doingاألعمال اللي كتوضعوا البنك الدويل اللي يسمى ب 

businsess  03فعال، كما قلتيو، كيوضع املغرب يف املرتبة 
ديال االقتصاديات يف العامل، يعين بتقدم ديال  341من ضمن 

املغرب كيعترب بالد  . وهذا جد إجيايب 9933مرتبة مع سنة  93
اللي كيحمي املستثمر، لكن كاين نقائص كثرية مثل اخلصاص 
اللي كاين يف البنيات التحتية ومث املساطر ديال احلصول على 

 .الرتاخيص، وخاصة الرتاخيص ديال البناء
اليوم الزم اجملهود يستمر، خاص حتسني ديال  إذن

املناخ ديال املنافسة مبحاربة الريع واملضاربة واالحتكار، اليوم 
خاص  التعويض ديال االمتيازات ديال الكرميات وديال كل 
يعين الرتاخيص  بدفاتر التحمالت، يف إطار الشفافية ويف إطار 

فوا أنه خدام على احرتام مبدأ تكافؤ الفرص، والسي الرباح كنعر 
هذا الورش هذا، وغيطلقنا للفراجة يف القريب ألن الناس  

 .كيتسناو
خصنا كذلك اإلصالح ديال املنظومة القانونية اللي  

مرتبطة باملقاولة، خاص املقاولة اليوم تلعب دورها كامل يف 
االقتصاد الوطين بتبسيط، بطبيعة احلال ديال املساطر، ولكن 

هنا بغيت نتكلم . ومية يعين شيء أساسيحتديث اإلدارة العم
على اإلدارة اإللكرتونية، خصنا نكثفوا من استعمال األنرتنيت، 

 ..راه األنرتنيت ذكي وسريع وما كيشدش الرشوة
يعين اليوم كذلك، وتكلمتيو عليها السيد رئيس  

. احلكومة، إصالح النظام العقاري، إصالح منظومة الضرائب
املؤسسات العمومية والشركات العمومية  بالنسبة للعقار، اليوم

عندها عقار كبري داخل املدن اللي ميكن تعبئه يف إطار سياسة 
املدينة باش نقويو تنافسية املدن، ألن التنافسية االقتصادية راه 

ديال االستثمار  %19كاينة أساسا داخل املدن اللي فيها 
 .على املستوى الوطين

جلهوية لالستثمار وتكون مث كذلك تعزيز دور املراكز ا 
اليوم كنشوفوا احلكومة كتعتين . قريبة كذلك من املستثمر الصغري

هذا شيء إجيايب، ألن  . املقاولة الصغرية جدا La TPEب 
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. كذلك كتمثل واحد اجلزء كبري يف النسيج االقتصادي الوطين
ما نساوش بأنه التنمية االقتصادية مرتبطة بالتنمية البشرية، هنا 

نقويو احلماية االجتماعية داخل املقاولة، يعين هنتموا خصنا 
ومث ما ذكرتوش، السيد رئيس احلكومة، أنه . بالعنصر البشري

الزم نسرعوا بقانون اإلضراب باش يتم محاية هذا احلق 
. الدستوري، ولكن احلماية كذلك ديال املقاولة وديال التشغيل

كل اجملاالت الزم كذلك إخراج قانون النقابات واالهتمام ب
التعليم، الصحة، التكوين والتكوين : األخرى ديال احلياة

خصنا نعرفوا اليوم، بأن . املستمر وجعله مالئم جملال املقاولة
االستثمار العمومي بعد كل شيء وما قلناه، االستثمار العمومي  
كيبقى هو األول، الدولة هي املستثمر األول، فخصنا نسرعو 

ل االستثمارات العمومية، الناس كتسىن يف وترية التنفيذ ديا
الصفقات وواحد العدد ديال الشركات اللي كتشتغل غري مع 
الدولة، عدد ديال الشركات اللي كتسىن األداء كاين الدولة يعين 

c’est un mauvais payeur خاص التسريع . لألسف
من وترية األداء ألن الشركات كتختنق، كاين شركات صغرية 

 .دياهلا ما كتسمحلهاش أهنا تقاوم اللي املالية
ولنا الثقة، السيد رئيس احلكومة، يف حكومتكم، باش  

فعال هاد األوراش كلها متشي بسرعة باش منشيو ببالدنا يف 
 .اجملال االقتصادي واالجتماعي إىل األمام وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمعارضة، السيد النائب احملرتم السيد عبد 

 .دومو من الفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد النائبالعايل 
 :النائب السيد عبد العالي دومو

 السيد الرئيس،
أنا عندي ملتمس أوال، هو تسامهوا يف تصحيح هاذ 
عدم التكافؤ يف الوقت، تعاونونا باش املعارضة يويل يكون 
عندها وقت أوفر باش نتكلموا معكم، ألن وجدنا ملف ودابا 

يق ما غيكونش  عندي كايف باش نعطيك الدقا  1عندي 

وكذلك هذه جلسة هي . معلومات اللي بغيت نعطيها لك
القناة الوحيدة اليت متكن املعارضة من مساءلة رئيس احلكومة، 
وكذلك املسامهة عرب القدرة االقرتاحية دياهلا يف إغناء األداء 

 .احلكومي وحتسني األداء احلكومي
إشكالية تنفيذ  احنا طرحنا هاد السؤال حول 

االستثمار العمومي، ماشي االستثمار اخلاص، وبغيتك تسمع 
يل السيد الرئيس مزيان، ومجعناه بالقرار ديال الزيادة، وحنا 
متفقني معك يف التشخيص ديال األزمة وديال الصعوبات، هاد 

واش كان ميكن لكم تديروا شي حاجة . الشي متفقني عليه
كن، وأنا متفق مع التدخل اللي جا أخرى ؟ احنا كنقولوا لكم مي

من عند الفريق االستقاليل عرب األخ خالد السبيع، واللي عطاك 
واحد جمموعة من املؤشرات اللي هي احلقيقية، وإال بغيتينا 

مليار اللي  309جنلسوا معك ونوريوك بأن اليوم ما يقرب 
يف  %39صوتنا عليها يف قانون املالية ما مستعملش منها حىت 

وهنا كنطلب منكم باش تزيدوا عالش قال األخ خالد . مومالع
مليار اللي ما  399السبيع، تزيدوا املؤسسات العمومية 

غتشوفهاش أنت أشنو واقع ليها، من غري ميزانية الدولة 
 . واحلسابات اخلصوصية

من  %11وهنا بغيت نلح على أن املغرب كيعطي 
بغيت نعطي غري النتتج الداخلي ديالو لالستثمار العمومي، و 

الوقع اآلن ضعيف وهاد اإلشكال قدمي ماشي ديالكم، . مقارنة
سنة، هذا منوذج ديال التنمية مستعمل يف املغرب  35هادي 

ودابا . واللي عطى نتائج إجيابية، ولكن وصل للمحدودية ديالو
عالش طرحنا هاد السؤال ؟ ألن أي مقاربة ديال الرتشيد 

يف املالية العامة خاصها متشي  واإلصالح اللي مطروحة اليوم
مليار، قبل ما نقيسو  309للغالف اللي كبري هو األول، 

املقاصة، عالش ؟ ألن هاذ االستثمار عنده دور وعنده حجم 
وعنده آثار على االقتصاد وعلى املستوى اجملتمعي ديال 

 .املواطنني
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طرحنا هذا السؤال كما قلت، ألنه يطرح إشكالية  
 33منوذج التنمية اللي اعتمدات البالد منذ حقيقة اليوم يف 

سنة، واللي اليوم كيعرف احملدودية دياله، وخصنا نشوفوا واش 
هاد االستثمار العمومي، واش مكن من حتسني مردودية الدولة 
؟ ال، ونشوفو اإلنتاج ديال اخلدمة العمومية اليوم واإلشكاالت 

تنعني بأن طرحنا هاذ السؤال ألننا أصبحنا مق. اللي كتطرح
اخلدمة العمومية املوجهة للمواطنني ال تتوفر على اجلودة الالزمة 
يف جمموعة من القطاعات احليوية، طرحنا هاد السؤال ألن 
الكلفة يف إنتاج اخلدمة العمومية ال ختضع إىل فحص يؤكد 

هي اللي كتمشي لالستثمار العمومي،  %99تركيا . سالمتها
؛ الفلبني %5: %99الند سنويا؛ التاي %5مستوى النمو 

، وكنشوفوا الوقع %11ديال النمو؛ املغرب  5%: 99%
 .الضعيف على مستوى النمو وعلى التشغيل

 309طرحنا هذا السؤال ألننا متأكدين، فيما يقرب  
وأنا . مليار، ما غاديش تصرفوا منها النصف من هنا لديسمرب
صرفات غنعطيك سؤال فديسبمر إن شاء اهلل باش نشوفوا أشنو 

وأقول لكم السيد رئيس احلكومة، بأنه ما غاديش تفوتوا . الدولة
مليار يف أحسن الظروف وباقية عندكم الفلوس، فما   399

وهذا حيث السيد الرئيس . كانش خصنا نقيسوا احملروقات
 ...احلكومة، ملاذا ؟ 

 :السيد الرئيس
 ..أختموا السيد النائب

 :النائب السيد عبد العالي دومو
لفتح ورش اإلصالح احلقيقي، ..ج الكلماتجو ..

القانون التنظيمي ديال املالية، الالتركيز، إصالح اجلهة، ها باش 
 .غتفعلوا هاد اإلشكالية السيد الرئيس، شكرا

 :السيد الرئيس

يف إطار الكلمة للمجموعات النيابية، الكلمة للنائب 
آخر  احملرتم السيد حممد هاليل باسم جمموعة الوسط النيابية،

 .متدخل
 :النائب السيد محمد هاللي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء،      
غري يف بداية هذا التدخل، أريد أن أؤكد ما قاله 

بالفعل، . اإلخوان النواب السابقني السي السبيع والسي دومو
ا، إجناز االستثمارات العمومية يطرح إشكاالت عديدة جد

 l’autoفاحلصيلة حلد اآلن، طبقا لنشرات مكتب الصرف، 
démission ne dépasse pas  ما كيفوتش يف أقصى

، ولكن التدخل ديايل كيخص بالنسبة يل أنا %20احلاالت 
املناطق احلرة، اللي دشن صاحب اجلاللة نصره اهلل واللي ما  
. كيشتغل منها إال منطقتني، املنطقتان املوجودتان يف طنجة

وحىت االشتغال ديال هاد املناطق يطرح عدة إشكاليات، ومن 
هذه الدفاتر اليت ال . بني هذه املشكالت هو دفاتر التحمالت

ختول الشفافية الكافية يف تسيري هذه املناطق وال تتيح الولوج 
 .إليها إال بشروط صعبة وجحفة

لذلك، نلتمس منكم السيد رئيس احلكومة، إعادة  
 33.99نون املنظم هلذه املناطق، أظن القانون النظر يف القا

وتبسيط الشروط امليسرة للولوج هلذه املناطق، وكذا إعادة النظر 
وجيب التعجيل هبذه اإلجراءات اليت ختص . يف دفاتر التحمالت

هذه املناطق احلرة، حىت تتمكن هذه املناطق من لعب الدور 
الة وتنمية املدن املنوط هبا أال وهو املسامهة يف حل مشكل البط

 .والقرى احمليطة هبا وشكرا
 :السيد الرئيس
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الكلمة اآلن للسيد رئيس . شكر اللسيد النائب
 .دقائق 39احلكومة للرد على التدخالت ولكم 

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

امسحوا يل نشكركم مجيع، مع األسف، ما بقى ليش 
لوقت الكايف باش نقولكم، ولكن ما غنرتبش األسئلة، حىت أنا ا

غنبدا ببعض األسئلة كيبان يل خصين نتكلم عليها، خصوصا 
السؤال اللي جاين من السي دومو واللي كنعتقد حبال هاد 
السؤال مهم بالنسبة إيل، بالنسبة إلينا مجيعا، ألن هذا توجه 

ومادام كيكون . ديال السري يف االجتاه ديال االستثمار العمومي
توجه، كنا داميا وكنعتقدوا أنه ما حد كاين االستثمار العمومي 

طبعا، أنتما سبقتونا . الرقم دياله كبري ما حد كنكونوا مسرورين
يف احلكومة، يعين ما خرجتوا منها إال قليل وعندكم جتربة، حىت 
حنا كنتساءلوا اليوم على األمهية ديال هاذ االستثمار، ولكن 

نصحح واحد املعلومة ال يكونوا اإلخوان خداوها  بغيت غري
مليار درهم  309منك بطريقة غري صحيحة، راه ما كاينش 

مليار  je l’ai arrondi  ،344عرفت أنا  344حبال 
 344مليار درهم للمؤسسات العمومية، ال، هي  393درهم و

درهم مليار للمؤسسات  393مليار درهم لكلشي، فيها 
وهاد الشي . مليار درهم للجماعات احمللية 35العمومية وفيها 

هذا باش يتعاجل، يقينا، ماشي يف جلسة ديال األسئلة الشفوية 
ولو مع رئيس احلكومة غادي يتعاجل هاد الشي هذا، غادي يزيد 

 . يتدرس
القضية ديال القانون التنظيمي للمالية، هذا من 

ن اإلشكاليات اللي كنعقل اللي تطرحات يف احلزب منذ زما
وكان يطرحها أشخاص معروفون حبرصهم إىل آخره، ولكن مع 
ذلك، نبغي نقول لك بلي داك الشي اللي حتقق حلد اآلن، من 

ولو غري على مستوى  %59هاذ امليزانية ككل، هو حوايل 
يف سنة استثنائية جينا فيها، نعاود نكررها للمرة . االلتزامات

وأنا  . نيات مؤجلةاملائة، يف ظروف أزمة، وجينا فيها يف ميزا
كنتأسف ملي كنشوف بعض اإلخوان كيعيبوا علي عالش 

اللي أجل امليزانية . أجلت امليزانية، وكأنين أنا للي أجلتها
معروف وعلى األقل يتحمل مسؤوليته، وأما احنا  كون جينا 
ولقيناها موجودة، بال تعديالت أسيدي، خندموا هبا وديك 

 يين وال ال ؟ الساعات نتوكلوا على اهلل، فهمت
مليار  59وأما النسبة اللي كاينة لإلدارة فهي حوايل 

درهم فقط، ولكن أنا متفق معك، هاذ الشي خصه يتطرح 
وهدي . وخصه يتناقش بطريقة هادئة وبدون مزايدات ومجاعيا

بالدنا احلمد هلل إال استطعنا، ألنه فعال بعض املرات كتدير 
تنكره الرتابة، صايف  صايف ملي تكون، وأنا كتعرف.. الفلوس

 .  il faut l’abandonnerواحد احلاجة ماخدماتش 
املسألة الثانية األستاذة فاطمة الكحيل، األخت العزيزة 
والصديقة املناضلة، بغيت نقول لك أنا متفق معك، ما غنردش 

البادية تيخص العناية هبا من خالل متكني أهلها مما . عليك
ش نقولوا هلم حيث األرض ميلكون، ياك عندهم االرض، عال

فالحية ما عندكومش احلق تديروا فيها معمل ؟ تديروا فيها 
املعام،ل واملساطر تكون متة تكون   39معمل، ديرو فيها 

مبسطة والقوانني تكون متة مساعدة، وشي حاجة إال ما 
قدراتش املؤسسات االقتصادية ختلصها متة الدولة تتحملها، ألنه 

ري حيث الناس اللي يف البادية ما غيجيوش احنا ماشي راحبني غ
احنا بغينا الناس ديال البادية يبقاو متة باش يبقاو . لعندنا، ال

يعيشو بعيدين على التلوث، فهميت، راه املدن فيها التلوث، 
فهمتيين وال ال، بغيناهم يعيشوا وبغينا البادية، شوف أ اللة 

اللي عطاتو رجاالته فاطمة، البادية راها الروح ديال املغرب وهي 
طبعا املدينة كل واحد عند الفضل دياله، . يف كافة اجملاالت

ولكن إال مشينا يف اإلجتاه اللي مشات فيه الدول واللي سبقاتنا 
حبال اللي وقع يف فرنسا فقط اللي  % 5وال  1وال عندنا غدا 

. يف البادية، أنا غادي نعترب هاديك غتكون كارثة بالنسبة إيل
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د الشيء اللي كتكلمي عليه يعين مسيتو، وباملناسبة، إذن، ها
 % 99حنا فرضنا باش املؤسسات الصغرى واملتوسطة تاخذ 

من الصفقات العمومية ولو عن طريق املناولة، مبعىن الشركة 
منها كتعطيها هي لديك  %99الكربى كتاخذ الصفقة و

الشركة، وتيخصها ختفف الشروط، ماشي ألنه كيجي كيقولك  
جتيب، تكون عندك واحد التجربة، فوقاش غنبدا هاذ  كيخصك

حيث واحد .. التجربة وأنت ما عمرك تتسمح يل، راه كاينة
األخ من اإلخوان ديال األحرار قالك أودي اإلصالح ديال 

أشهر ماشي سهلة،  6الدولة تأخر، صحيح أنا جيت هاذي 
من وليين واش أنا هاد اإلصالح ماذا يقابله ؟ هذا الذي يقابله 

الذي عمله يف هذه السنوات الطويلة والعقود الطويلة ؟ فال بد 
يف إصالحات هاذ األمور هاذي البد الناس يوسعوا شوية 
خاطرهم ويسامهوا معنا، ألنه احنا، واحد القضية، احنا حكومة 
صحيح، ولكن أنا بغيت نقول لإلخوان وقلتها هلم يف األول، 

عارفة كلشي وقادة  احنا ماشي حكومة بغات تقول باللي هي
على كلشي واملعارضة ما قادة على حىت شي حاجة وما عارفة 
حىت شي حاجة، بالعكس، بالعكس احنا حكومة ويف نفس 
الوقت الروح ديالنا اللي جربناه نتعاونوا معه، يكون من املعارضة 
وال يكون من اجملتمع املدين، ليس معنا فكرة، وال احنا نطبقوها 

نقول ليكم، أنا حلد اآلن يعين مزال ما اقرتحت وانا غادي . فورا
ديال األمساء  9يف املسؤوليات حىت واحد من احلزب ديايل، 

اللي اقرتحت ما زال حىت واحد فيهم ما من احلزب ديايل، من 
وهلذا، بغيت نقول ليكم الروح ديايل، إذا  . املعارضة أو تقريبا

ننا حنا كان مقبول باش نقول هاد الكالم، هي روح ديال أ
مغاربة كنقلب على النجاعة، كنقلب على حلول للمشاكل،  

باش يزيد باملغرب، يكون من  capableكنقلب على بنادم 
املعارضة، يكونوا املسؤولني كلهم من املعارضة أنا معندي حىت 

 .شي مشكل

القضية ديال املهاجرين واإلستثمار، اللي كتعرفوا باللي  
تقاليد، واملهاجرين قبيلة شي اإلدارة كيكون عندها عادات و 

واحد تكلم على املهاجرين قالوا اهلدية اللي درنا ليهم هي 
درهم، ويف احلقيقة ماشي هكذا كيتكلموا الناس على  399

املهاجرين، وكنظن املهاجرين مستعدين يضحيو يف سبيل 
بالدهم بأكثر من درهم يف املازوط، ولكن املهم عندنا هو أن 

هاذ . قاو اللي غادي يساعدهم باش يستثمروااملهاجرين جييو يل
القضية ديال املساعدة ديال اإلستثمار احنا تكلمنا، ألنه منني 

. جينا وحنا كنحاولوا نعاجلوا، وهاديك جينا يف ظروف صعيبة
أنا معرفتش واش ملي كنتكلم، راه قبيلة قلت واحد الرقم، 
 صندوق النقد الدويل تيقول باللي األزمة تراجعت فيها

، %1.4واملغرب  % 93اإلستثمارات على املستوى العاملي ب
واش هاد الرقم عنده أمهية وال ما عندوش أمهية ؟ هاذ الرقم 

 .عنده أمهية وخاصه يتخاذ يعين بعني اإلعتبار
القضية ديال العبث يف املال العام، أنا قابل النصائح  

 ديال اإلخوان كلهم باش ما يكونش العبث يف املال العام،
ولكن راه العبث يف املال العام هو واخا تدير اللي دريت وهو 
أوال سلوك، وخاصك أنت تورع، وخا واحد احلاجة تبان لك 
صغرية راها ماشي صغرية ، وال تورعيت راه غيتورعوا اآلخرين اللي 

فإذن، هادي هي روح جديدة، خاصنا، راها . من بعد  منك
فوا، راه كيسمعوا، انطلقت ماشي ما كيناش، الناس راه كيشو 

تيشوفوا التصرفات ديال احلكومة احلمد هلل وماشي ما كانتش، 
راه كان بعض الناس معروفني بأشياء تارخيية عملوها، وليين دابا 
خاصها تويل روح مجاعية، كيمشيو فيها الناس بطريقة مجاعية 
وبطبيعة احلال غادي نقدروا نوفروا إمكانيات ملي ما يكونش 

 . ال العام وملي حترتم كافة الصناديق إىل آخرهالعبث يف امل
 l’Etatالقضية ديال األداء ديال الدولة  

mauvais payeur  واش كتسمعوين ملي كنتكلم وال ال ؟
ألنه أنا درت لقاء مع املستثمرين املغاربة يف الصخريات، ودرت 
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مستثمر فرنسي جاو  999لقاء مع املستثمرين الفرنسيني، جاو 
اء هاذ العدد للمغرب، وتكلمت معهم وطرحوا ألول مرة ج

علي هاد السؤال، وقلت للسادة يف وزارة املالية، خلصوا الناس 
والسيد وزير امليزانية  معايا، كيأكد أنه اآلن األداء أكثر مما كان 
من قبل، ولكن ماشي كلشي امللفات، على كل حال مها  ما 

شي دائما كتكون ميكنش يأديو إال ملا تكون الشروط متوفرة وما
 . متوفرة

واحد السيدة من األصالة واملعاصرة احملرتمة طرحت 
إشكال حقيقي، القضية ديال اإلضرابات، أنا ماشي يف البال 
ديايل بلي كاين إضرابات متعددة يف املغرب، ولكن كاين 

وأنا باغي . إضرابات وكاين إضرابات مزمنة مع األسف الشديد
ن اللي ماشي معقول، وهاد نقول، اإلضراب هذا حق، ولك

الشي قلناه يف احلكومة، ماشي معقول يكون اإلضراب ويكون 
فاإلنسان إال عمل اإلضراب ليس من . األداء، امسحوا يل

املمكن أن يؤدى له أجره، خصو إال عمل اإلضراب يتوقف 
األجر حىت يكون، وراه يف أملانيا النقابات اللي كتدعي 

جور ديال الناس يف هذاك لإلضراب، هي اللي كتخلص األ
اإلضراب اإلخوان قاتل لالقتصاد، خاص كل واحد جا . الوقت

ألف مرة قبل ما يتكلم عليه  399بغى يعمل إضراب يفكر 
ويعمل إجراءات من قبل ويدير آجال ونتجنبوا اإلضراب، راه 

 ...Tanger Medاإلضراب خلق لنا مشكلة كبرية جدا يف 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
 ..الوقت السيد الرئيسانتهى 

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
وهلذا يعين أنا كنقول للمتدخلني والفاعلني ..

االقتصاديني والنقابات والسياسيني راه بالدكم هذي، اجتهدوا 
باش ما تغرقوهاش، احنا كنعيشو ظروف صعبة صحيح، ولكن 

خنرجوا من  قادرين إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ننهض، وقادرين
هاد الظروف الصعبة، ولكن إال ما تعاوناش كاملني، الراجح 
غادي تكون األمور صعبة، ولكن إن شاء اهلل الرمحن الرحيم 

 .سوف ننجح والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 شكرا السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة،

نضرب لكم ميعاد يف اجللسة  لقد أهنينا معاجلة جدول أعمالنا، 
 .ورفعت الجلسةالقادمة إن شاء اهلل 

 
 

 
 
 

 
 
 


