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 التاسعة واألربعين محضر الجلسة
 

 (. 4134غشت  31) 3211رمضان  42اإلثنني :  التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب:  الرئاسة
ساعتان وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية  : التوقيت

 . زواال والدقيقة الثانية والعشرين
جلسة شهرية خمصصة جلواب رئيس  :جدول األعمال 

 . احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
 م عل  أرر  بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسال

 .المرسلين
 السيد رئيس الحكومة المحتر م،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور والنظام  311ألحكام الفصل  تطبيقا
منه،  361و 351الداخلي جمللس النواب، وخاصة املادتني 

يعقد اجمللس هذه اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة رئيس 
 . احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة

أتقدم يف البداية بتقديري واعتزازي للتعاون املثمر 
واإلجيايب الذي طبع إعدادي هلذا املوعد الدستوري اهلام، 
وأخص بالذكر السيد رئيس احلكومة، والسيدات والسادة 
أعضاء املكتب، ورؤساء الفرق واللجان واجملموعات النيابية، 

ية هذه وكافة أعضاء اجمللس احملرتمني، مستشعرين مجيعا أمه
 . اجللسة املتعلقة مبناقشة السياسات العمومية

ويتضمن جدول أعمال هذه اجللسة سؤالني اثنني هلما 
 :وحدة املوضوع، ويتعلق األمر ب

وضعية االقتصاد الوطين يف ظل األزمة العاملية، :  أوال 
والتدابري احلكومية لتجاوز الظرفية احلالية وتقوية مناعة 

 .ت به فرق وجمموعات األغلبيةتقدم. االقتصاد الوطين
يتعلق بالوضعية االقتصادية واملالية  والسؤال الثاني 

 . باملغرب، تقدمت به فرق املعارضة
ونظرا لكون هذين السؤالني هلما وحدة املوضوع، 

فأعطي الكلمة . سنتناول هذا النقاش يف إطار حوار موحد
الكلمة بداية لفرق وجمموعات األغلبية لتقدمي السؤال األول، 

 .للسيد النائب احملرتم السيد حممد الزوينت، فليتقدم مشكورا
النائب السيد محمد الزويتن من فريق العدالة والتنمية، 

 :باسم األغلبية
 ركرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحتر م، 
لقد تزامن تنصيب حكومتكم مع تفاقم األزمة 

 منطقة اليورو ال ي تعتر االقتصادية واملالية العاملية، وخاصة يف
يضاف إىل ذلك عدم االستقرار يف . شريكا اقتصاديا للمغرب

 . أسعار املواد الطاقية وعدد من املواد األولية احليوية
وقد كانت هلذه األزمة عدة تداعيات سلبية على 
االقتصاد الوطين، حيث مس حجم االستثمارات األجنبية 

قيمني يف اخلارج وعائدات وحتويالت املواطنني املغاربة امل
السياحة، كما كان هلا تأثري واضح على رصيد املغرب من 
العملة الصعبة وعلى توقعات النمو واملالية العامة وعلى ميزان 

 . األداءات، وغريها من املؤشرات
ما هي : لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم 

الوضعية احلقيقية لالقتصاد الوطين اليوم، وما هي جذورها 
ما هي خلفيات فتح خط االئتمان يف وجه : وأسباهبا ؟ ثانيا

املغرب من قبل صندوق النقد الدويل ؟ ما هي التدابري ال ي 
الظرفية، أو ال ي ستتخذوهنا ملواجهة التداعيات املذكورة، اآلنية و 
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متس اجلوانب اهليكلية يف االقتصاد الوطين ؟ ما هي التدابري 
واإلجراءات ال ي ستعتمدوهنا لتعزيز الثقة يف االقتصاد املغريب 
وحتسني مناخ االستثمار لتقوية قدرة بالدنا على جتاوز األزمة 
املذكورة ؟ وهل ما جاء به برناجمكم من مقتضيات لربط 

اسبة وحماربة الفساد، مبا فيها التهرب الضري،ي، من املسؤولية باحمل
تأثري ملواجهة بعض التأثريات السلبية هلذه األزمة على االقتصاد 

 .املغريب ؟ وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق املعارضة لطرح السؤال . شكرا

الثاين، أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد شفيق 
 .، فليتفضل مشكورارشادي

النائب السيد رفيق ررادي رئيس فريق التجمع الوطني 
 :لألحرار، باسم المعارضة
 ركرا السيد الرئيس،

 ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
فجأة أعلنت احلكومة خالل األسبوع املاضي عن 
أرقام صادمة تتعلق بالوضعية االقتصادية واملالية املسجلة خالل 

ورغم أن . 4134املالية اجلارية النصف األول من السنة 
احلكومة حاولت استدراك األمر بالتخفيف من واقع هاته 
األرقام املقلقة، معترة إياها جمرد مؤشرات عن وجود صعوبات 
اقتصادية ظرفية ليس إال، لكن فرق املعارضة تعتر أن هذه 

-األرقام الصادمة تكشف بالفعل عن وجود اختالالت ماكرو
ة، لعل أبرز جتلياهتا االخنفاض السريع واملضطرد اقتصادية حقيقي

يف احتياطات بالدنا من العملة الصعبة، وغريها من املؤشرات 
 .ال ي ال تقل أمهية

نذكركم السيد رئيس احلكومة احملرتم، أن فرق املعارضة 
 4134سبق هلا أن نبهت احلكومة خالل مناقشة قانون املالية 

ادية العاملية، وباألخص يف منطقة إىل خماطر تفاقم األزمة االقتص

اليورو، الشريكة االقتصادية األوىل لبالدنا، ونبهت أيضا قبل 
حوايل مخسة أشهر من اآلن هبشاشة فرضيات قانون املالية 

، وأبدت كذلك مالحظات يف شأن غياب الرؤية 4134
االقتصادية الواضحة وغياب أجندة مدروسة ومضبوطة لإلجياز 

عف آليات التتبع واليقظة والتقومي، السيما والتنفيذ، وكذا ض
 . يف اجملال االقتصادي

وفرق املعارضة بتنبيهاهتا ومالحظاهتا هاته مل تكن أبدا 
تزايد على احلكومة، فاملسألة أكر من أية مزايدة، ألهنا هتم 

 . ازدهار بلد واستقرار بلد، وهو املغرب، واملغرب مغربنا مجيعا
وجاء خطاب العرش األخري، مبضامينه التوجيهية 
للحكومة على املستوى االسرتاتيجي، وأيضا على مستوى 
حتديد األسبقيات وبرنامج العمل، ليشكل نراسا للحكومة يف 
اجملال االقتصادي، لعلها تسارع مبراجعة منهجية عملها وتبلور 

ت سياسة اقتصادية ذكية وناجعة من شأهنا معاجلة االختالال
 . وجتاوز املعيقات والتغلب على الصعوبات

واآلن بعد اطالع فرق املعارضة على هذه األرقام 
املقلقة، حيق هلا أن تتوجه إليكم السيد رئيس احلكومة 

 :بالتساؤالت التالية 
 كيف تفسرون هذا التدهور املضطرد يف : أوال

اقتصادية يف أقل من ثالثة أشهر على -األوضاع املاكرو
 املصادقة على امليزانية؟

 ما هي اإلجراءات والتدابري ال ي تعتزم احلكومة : ثانيا
اختاذها ملواجهة تداعيات األزمة وانعكاساهتا بوجه خاص على 
األوضاع االجتماعية واملقاولة املغربية، سعيا إىل متنيع بالدنا 

 وجتنيبها االرهتان للمؤسسات املالية الدولية؟
 تعزيز الثقة لدى شركائنا كيف السبيل ل: ثالثا

 االقتصاديني الوطنيني واألجانب؟
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 كيف استوعبت احلكومة مضامني وإشارات : رابعا
 خطاب العرش األخري، وما هي سياستها لبلورة توجهاته؟

 ملاذا ال تعري احلكومة أي اهتمام : وأخريا خامسا
للتنبيهات والتحذيرات الواضحة ال ي أكدت عليها فرق 

؟ 4134مناقشتها ملشروع قانون املالية لسنة املعارضة خالل 
 . وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
الكلمة لكم السيد رئيس  ،شكرا السيد النائب احملرتم

 .احلكومة
 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
بداية، أود أن أشكر الفرق النيابية مبجلس النواب 
احملرتم على أسئلتهم اهلامة، ال ي وفرت يل الفرصة للتداول 
معكم ومع الرأي العام الوطين يف الوضعية االقتصادية واملالية 
لبلدنا وآفاقها على ضوء التطورات ال ي يعرفها احمليط الدويل، 

ية ال ي أعدهتا احلكومة واإلجراءات والتدابري اآلنية واهليكل
ملواجهة تداعيات هذه التطورات على االقتصاد الوطين وتعزيز 

 . الثقة وحتسني مناخ االستثمار
ويف هذا اإلطار، ويف معرض جوايب على أسئلتكم، 

 :سأتطرق إىل ما يلي
 كيف نرى الوضعية االقتصادية واملالية باملغرب، : أوال

 وكيف نرى أسباهبا وجذورها؟
 ما هي الوضعية احلقيقية الراهنة لالقتصاد : ثانيا

الوطين، وعالقتها بأبعاد فتح اخلط االئتماين من قبل صندوق 
 النقد الدويل؟ 

 تقدمي اإلجراءات والتدابري اآلنية واهليكلية ال ي : ثالثا
أعدهتا احلكومة ملواجهة تداعيات التأثريات اخلارجية على 

 ؛االقتصاد الوطين
 التدابري واإلجراءات ال ي اعتمدهتا تقدمي : رابعا

احلكومة لتعزيز الثقة يف االقتصاد الوطين وتعزيز مناخ 
 .االستثمار

فيما يخص الوضعية االقتصادية والمالية بالمغرب وبيان 
أود أن أؤكد يف البداية أن وضعية االقتصاد ، جذورها وأسبابها

 :اصر أساسيةاملغريب اليوم بإجيابياته وحتدياته هي نتاج ثالثة عن
 وهذا ال خيتلف حوله أحد، هو ما يعرفه العامل من : أولها

 ؛أزمة اقتصادية ومالية صعبة
 ؛السياسة االقتصادية ال ي كانت متبعة: وثانيها  
 تأخر بعض اإلصالحات اهليكلية، كإصالح : هاوثالث

 .نظام املقاصة وأنظمة التقاعد
خالل إن االرتفاع املسجل يف وترية النمو االقتصادي 

العشرية األخرية يعود باألساس إىل دينامية الطلب الداخلي، 
وذلك بفضل حتسن مستوى االستثمار ومستوى االستهالك 

إال أن . الناتج أساسا عن انتعاش سوق الشغل وارتفاع الدخل
هذا االستهالك ولألسف توجه بطريقة متزايدة حنو املنتوجات 

لسوق الوطنية وتنافس واملواد املستوردة، وال ي أصبحت تغزو ا
بشكل كبري املنتوج الوطين، وخاصة مع الدول ال ي وقع 

ا املغرب اتفاقيات للتبادل احلر، باعتبار أن ما يعادل ــــــــــــمعه
من التجارة اخلارجية املغربية تتم حاليا يف إطار هذه  01%

 . االتفاقيات
ويف هذا اإلطار، سجل احلساب اجلاري مليزان 

وإىل  4113الل ست سنوات متتالية، ابتداء من األداءات خ
، فائضا كان يرجع باألساس لالرتفاع الكبري 4116غاية 

الذي عرفته كل من حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج 
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ومداخيل السياحة، وذلك يف ظل عجز بنيوي للميزان 
وهو ما يعين أن ميزان األداءات ظل رهينا مبداخيل . التجاري

يتم العمل بعمق على تطوير القدرة التنافسية  هشة، دون أن
 .للصادرات الوطنية وجاذبية املغرب كوجهة لالستثمار

ففي العشرية السابقة تضاعفت الصادرات املغربية 
مرتني، يف الوقت الذي تضاعفت فيه الواردات ثالث مرات، 
وهو ما أدى إىل تفاقم العجز التجاري الذي تضاعف أربع 

 %24ادرات املغربية ال تغطي سوى مرات، وأصبحت الص
سنة  %11من الواردات، بعد أن كانت تغطي أزيد من 

4111.  
ولتشخيص الوضعية احلالية مليزان األداءات الوطين، 
ميكن القول أهنا تلخص إشكالية توازن النموذج التنموي الذي 
بدأ يعرف حمدوديته، وتطرح حبدة إشكالية تنافسية املنتوج 

ربيني ومدى قدرهتما على ارتياد أسواق صاعدة واملقاولة املغ
كما . ومتنوعة وجديدة وعدم االقتصار على السوق األوربية

يطرح وبإحلاح مدى استفادة املغرب من اتفاقيات التبادل احلر 
ال ي وقعها، حيث مل نتمكن إىل حد اآلن من تطوير تصدير 
منتوجاتنا، بل على العكس تعمق العجز التجاري مع معظم 

هذا باإلضافة إىل . لدول ال ي وقعنا معها هذه االتفاقياتا
ويؤسفين أن أخركم أنه يف . الثقل املتزايد للفاتورة الطاقية

     الوقت الذي زدنا فيه يف مثن احملروقات كان البرتول وصل 
 . دوالر 331.1دوالر، اليوم  01ل 

وعلى مستوى املالية العمومية، فإهنا تتسم بالتحول 
ي الذي عرفته املوارد ونفقات امليزانية العامة يف السنوات اهليكل

األخرية، حيث تطورت املداخيل اجلبائية مبعدل سنوي بلغ 
، يف حني اخنفضت هذه 4114و 4112بني  31%

. 4133و 4114بني  %1.0املداخيل مبعدل سنوي يبلغ 
مليار  24كما أن املداخيل احملصلة من اخلوصصة بلغت 

 4113ليارات درهم يف السنة بني م 1درهم، مبعدل 
 3.1مليار درهم مبعدل  5.1، بينما مل تصل إال 4111و

 . 4133و 4114مليار يف السنة بني 
يتعلق بالنفقات، فقد سجلت نفقات املقاصة  وفيما

مليار درهم،  54.1مبلغا إمجاليا قدره  4111و 4113بني 
، 4115حىت  4113مليار درهم يف السنة، من  1.5مبعدل 

مبلغا  4133-4114بينما شكلت هذه النفقات برسم 
مليار درهم  11مليار درهم، أي مبعدل  334.1إمجاليا قدره 

 24.4ه النفقات رقما قياسيا قدره يف السنة، وسجلت هذ
 . 4133مليار درهم سنة 

وفيما خيص االستثمار العمومي، فقد ارتفعت نفقاته 
، بينما مل ترتفع إال 4133و 4116بني  %36.4مبعدل 
 .4116و 4113ما بني  %3.1بنسبة 

وخالصة القول، إن واقع االقتصاد املغريب والصعوبات 
يوم، ولكنها نتيجة اختيارات ال ي يعاين منها ليست وليدة ال

تنموية ركزت أساسا على الطلب الداخلي، وفتحت اجملال 
ملنافسة املنتوج واملقاولة املغربيني عر اعتماد جمموعة من 
اتفاقيات التبادل احلر دون تطوير القدرة التصديرية لبالدنا 
وتنويع األسواق، الشيء الذي أدى إىل تعميق العجز 

 . التجاري
وى املالية العمومية، يظهر جليا أن وعلى مست

اإلشكال اجلوهري يتمثل يف عدم مالءمة تطور نفقات 
االستثمار واملقاصة مع وترية تطور املداخيل، واالعتماد يف 

. سياسة النفقات العمومية على مداخيل استثنائية وغري قارة
       مهما قلنا، فإن التعويل على أشياء، كمداخيل عمالنا 

نا املقيمني يف اخلارج، والسياحة تبقى مداخيل دائما أو إخوان
 .معرضة
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تقييم الوضعية الراهنة لالقتصاد الوطني وأبعاد فتح : ثانيا
تعتر  :الخط االئتماني من قبل صندوق النقد الدولي

الوضعية االقتصادية العاملية صعبة بشكل استثنائي بالنسبة 
 :الوطين من خالللبلدنا، وهلذه الوضعية آثار على االقتصاد 

  تراجع الطلب اخلارجي املوجه لبالدنا، بالنظر
لالنكماش االقتصادي عند أهم شركائنا، والذي مل تعرف 

 أوربا مثله منذ عشرات السنني؛ 
  الزيادة والتقلبات الكبرية ال ي تعرفها أسعار املواد

 الطاقية؛ 
  تقلص تدفقات األموال اخلارجية، خصوصا حجم

 األجنبية؛االستثمارات 
  تراجع حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج وعائدات

 السياحة لتقلبات سعر الصرف؛ 
ومع األسف، هناك اليوم يف بلدنا خطاب يروج  

ألوهام تراجع الثقة يف صالبة االقتصاد الوطين، واالفتقاد إىل 
رؤية اقتصادية وطنية قادرة على مواجهة التحديات اخلارجية 

نتظارات االجتماعية والتنموية، ويعتمد التوظيف واالستجابة لال
االنتقائي لبعض املؤشرات املالية واالقتصادية إلشاعة حالة من 

 . البلبلة يف األوساط االقتصادية واالستثمارية
ليس من املصلحة الوطنية استغالل خطاب  أقول أنه  

وهذا اختيار . احلقيقة والصراحة الذي انتهجته احلكومة
فلسفي، أن نواجه شعبنا ومن خالل ممثليه بالوضوح 
والصراحة، حىت تكون انتصاراتنا انتصارات حقيقية، وإن  
كانت هنالك مشاكل، نواجهها مبا حتتاجه هذه املشاكل من 

أقول وأكرر، أنه ليس من املصلحة الوطنية . القوة ومن العزمية
استغالل خطاب احلقيقة والصراحة الذي انتهجته احلكومة 
لريوج البعض لصورة غري حقيقية ال ختدم يف هناية املطاف 
سوى من يسعون إىل إضعاف اجلاذبية االستثمارية لبالدنا 

والتشويش على الرنامج االقتصادي الوطين الطموح الذي 
وأتاح لنا اليوم . ه الكرى يف الرنامج احلكوميجاءت عناصر 

أن نبدأ مسرية إصالحات هيكلية ومحاية مكتسبات القوة 
وبكل وضوح، إن الثقة يف االقتصاد . الذاتية التنموية لبالدنا

الوطين قائمة رغم هذه الصعوبات، واملؤشرات عليها متعددة، 
لصحيح وسنعرضها تباعا، حىت ال خيطئ هذا البعض االجتاه ا

كيف للثقة أن . وهو يقرأ مؤشرات الظرفية الراهنة بانتقائية
 : ترتاجع ؟ واحلال أن املعطيات القائمة تؤكد 

  خالل سنة  1.2يسجل االقتصاد الوطين منوا يقارب
بالنسبة للنمو الفالحي، وهو  %2.1، مبعدل 4134

مستوى إجيايب بالنظر إىل الظرفية الدولية ال ي اتسمت بسلسلة 
جعات حنو االخنفاض، هذا باإلضافة إىل حتقيق حمصول مرا

 زراعي دون املتوسط؛
 النشاط الصناعي تنامى وارتفع مؤشر اإلنتاج : ثانيا

 ؛%1.1الصناعي ب 
 بعد  %6االستثمارات اخلارجية ارتفعت ب : ثالثا

 اخنفاض كبري يف السنوات األخرية؛ 
 إحداث عدد صايف من مناصب الشغل ال يقل : رابعا

 4133ألف منصب ما بني الفصل الثاين من سنة  334عن 
 ؛4134ونفس الفرتة من 

 وارتفاع  %4ارتفاع املداخيل الضريبية بنسبة : خامسا
مقارنة  %0مداخيل الضريبة على القيمة املضافة الداخلية ب 

 .مع نفس الفرتة من السنة املاضية
أبعاد فتح الخط االئتماني من طر  صندوق النقد الدولي 
: في إطار سياسة تدبير المخاطر التي وضعتها الحكومة

خط "متكنت بالدنا من احلصول على خط ائتماين وقائي 
من طرف صندوق النقد الدويل، الستعماله " الوقاية والسيولة

ية، يف حالة تعرض االقتصاد الوطين لتأثريات خارجية سلبية قو 
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تتعلق إما بالرتاجع احلاد للطلب اخلارجي املوجه للمغرب، أو 
هذا شكل من االحتياط . االرتفاع املهول ألسعار املواد األولية

أخذناه حتسبا ملا قد يقع من زيادات غري منتظرة يف أسعار 
احملروقات أو يف حالة ما إذا تراجع الطلب اخلارجي بشكل  

 . كبري
خط الوقاية والسيولة  ويشكل حصول املغرب على 

ضمانة من شأهنا أن تطمئن املستثمرين والشركاء املاليني 
األجانب، وكذا وكاالت التصنيف الدولية حول اآلفاق 

وقد متكن املغرب من احلصول على . االقتصادية واملالية لبالدنا
هذا اخلط االئتماين بفضل الثقة ال ي تتمتع هبا بالدنا، بشهادة 

ة الدولية، بالنظر إىل اإلصالحات السياسية املؤسسات املالي
ال ي أجنزها املغرب، وكذا متانة االقتصاد الوطين وجناعة 

. السياسات االقتصادية ال ي تنتهجها السلطات العمومية
 .وهنالك دول مل تتمكن من احلصول على هذا اخلط

اإلجراءات والتدابير اآلنية والهيكلية التي أعدتها الحكومة 
داعيات التأثيرات الخارجية عل  االقتصاد لمواجهة ت

عل  مستوى تقليص عجز الميزانية وضبطه في  :الوطني
التي اعتمدت في القانون المالي، فقد تم  %5حدود 

 : اتخاذ اإلجراءات التالية 
 اجلزئي لنظام املقايسة ابتداء من شهر يونيو  التطبيق

األخري على أسعار بعض املواد الطاقية، مما سيمكن من توفري 
مليار درهم، وهو الزيادة يف احملروقات ال ي قمنا  5.1حوايل 

 هبا؛
  تعزيز دور املصاحل اجلبائية واجلمركية يف جمال حتصيل

إضافية  الباقي استخالصه، وال ي ستمكن من إجناز مداخيل
 مليار درهم؛ 4.4حبوايل 
  حتقيق اقتصاد يف النفقات، خاصة عر ترشيد نفقات

التسيري، وربط التحويالت لفائدة املنشئات العامة حسب 

خصها تكون استهلكت )اإلمكانيات املتوفرة يف خزينتها 
وبوترية إجناز املشاريع املوكلة إليها، ( املخزون دياهلا يف املشاريع

 مليار ديال الدرهم؛ 31اقتصاد  مما سيمكن من
  يضاف إىل هذه اإلجراءات، اإلصالحات اهليكلية

ال ي أطلقتها احلكومة أو هي بصدد إطالقها، ومنها إصالح 
نظام املقاصة، اإلصالح الضري،ي، إصالح القانون التنظيمي 
للمالية لتدعيم احلكامة اجليدة والتدبري املبين على النتائج، ربط 

ت االستثمار بالقدرة على االجناز وبضرورة تقدمي برجمة اعتمادا
 . برامج ومشاريع حمددة األهداف وآجال اإلجناز والكلفة

الحفاظ عل  مستوى الموجودات الخارجية من خالل 
 :اإلجراءات التالية

 :  عل  المدى القصير 
  العمل على تعبئة كل التمويالت اخلارجية املتاحة يف

ص هبا قانون املالية هلذه مليار درهم ال ي رخ 41حدود 
ومن بينها التوجه إىل السوق املالية اخلارجية يف حدود . السنة

 مليار دوالر؛
  دراسة إمكانية العمل على تغطية خماطر ارتفاع أسعار

 . احملروقات للحد من تأثريها على تفاقم العجز التجاري
 :  وعل  المدى المتوسط 
 حتسني العرض التصديري وتنافسيته؛ 
 ق منوذج تنموي يعيد االعتبار للتصنيع ويضعه إطال

ضمن أولويات السياسة االقتصادية، عر حتفيز شروط 
االستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية اجلديدة  ذات 

 قيمة مضافة على مستوى التصدير؛
  تسريع وترية املخططات القطاعية، خاصة املوجهة منها

اب الفالحية للتصدير، وتسريع إجناز واستغالل األقط
واملناطق الصناعية املندجمة، والدفع باملهن العاملية اجلديدة 

 للمغرب؛
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  حتسني تنافسية املنتوج املغريب، من خالل تقليص كلفة
 اإلنتاج وتأهيل املوارد البشرية؛

  دعم وترويج املنتجات املغربية من أجل تطوير حصة
أخرى، املغرب يف األسواق اخلارجية، وارتياد أسواق جديدة 

خاصة يف الدول املغاربية واإلفريقية، وال ي ما فتئت تعر 
طلبها لكثري من األشياء املوجودة يف املغرب، وعلى رأسها 

 اليد العاملة؛
 النظام املغريب لتأمني الصادرات، والعمل على  تطوير

وضع آليات جديدة لتأمني االستثمارات من أجل الولوج 
 ألسواق جديدة، وخاصة اإلفريقية منها؛

 تقليص حمتوى الواردات يف : احلد من تزايد الواردات
املشاريع االستثمارية للدولة واملشرتيات العمومية، من خالل 

تر حتمالت طلبات العروض، التنصيص على ذلك يف دفا
سنأخذ بعني . يتم استرياده حاليا %25وللعلم فحوايل 

االعتبار يف املشاريع ال ي تقوم هبا مقاوالتنا الوطنية النسبة 
ديال املواد ال ي تستوردها من اخلارج، وسيكون التشجيع 
 يسري يف اجتاه تشجيع التمول يف هذه املواد من داخل البلد؛ 

 سلطات العمومية يف تعزيز املعايري مواصلة جهود ال
 املطبقة على السلع املستوردة إىل بالدنا؛

  العمل على تفعيل إجراءات احلماية التجارية، ال ي من
شأهنا احلد من تزايد الواردات ال ي تغرق األسواق املغربية 

ويف هذا اإلطار، مت إعداد املرسوم . وتضر باملنتجات الوطنية
 اري؛ املتعلق بالدفاع التج

  تسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات
من  %31للعلم، فقط ارتفع استهالك األسر حبوايل . البديلة

الكهرباء الذي يتم إنتاجه أساسا من الفيول، هي مادة كما 
ال خيفى نستوردها بثمن غال، ولكن األسر تتغري طباعهم 

 االستهالكية باستمرار؛

ي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مناخ تقديم اإلجراءات الت
 :االستثمار

عل  المستوى الجبائي وتعزيز الثقة بين اإلدارة  
 : والملزمين 

  تبسيط مسطرة تسليم شهادة الوضعية اجلبائية القانونية
    للمشاركة يف عروض الصفقات العمومية يف غضون أجل 

 ساعة من تاريخ إيداع الطلب؛ 24ال يتعدى 
 م شهادة إثبات أداء الضرائب تبسيط مسطرة تسلي

   والرسوم املتعلقة بالعقارات املفوتة فقط، ويف غصون أجل 
هذا إشكال . ساعة من تاريخ إيداع الطلب 24ال يتعدى 

كان شي   quittanceكان يعرفه املغاربة مجيعا وامسيتو ال 
 ويتعلق بالعقار املفوض فقط؛ساعة،  24مرات كيتأخر 

  املصادقة على مرسوم اعتماد التصنيف اجلبائي
للشركات بغرض تيسري املساطر اجلباية، وخاصة تلك املتعلقة 
بإرجاع الضريبة على القيمة املضافة واملراقبة على الشركات 

ما غاديش يكونوا الشركات كلهم حبال حبال، . املصنفة
ما        الشركات اللي كتؤدي الواجبات دياهلا وكتلتزم بكل 

يلزمها به القانون ستعطى هلا األولوية باش تاخذ التعويضات 
 دياهلا اللي خصها تاخذ؛

  تسريع وترية إرجاع الضريبة على املضافة لصاحل
املقاوالت، وخصوصا منها الصغرى واملتوسطة، بغية تقوية 

 4134إذ وصل مبلغ االسرتجاع يف آخر يونيو . سيولتها
مليون  152املاضية مليار و مقارنة مع نفس الفرتة من السنة

 ؛%32درهم، أي بارتفاع نسبته 
  تسريع وترية تصفية امللفات املتعلقة باملنازعات

الضريبية، وذلك بإلزام كل موظف مبعاجلة مخس ملفات على 
. األقل أسبوعيا، مع توسيع تفويض السلط دعما لالمتركز

من  %41كما مت حتديد هدف تصفية ما ال يقل عن 
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هاد الرتاكم . 4134-34-13كيات إىل غاية خمزون الشا 
اللي وقع يف هاد السنوات كلها هي غنحاولو إن شاء اهلل 

 ؛ %41الرمحان الرحيم من هنا لنهاية السنة يكون بقى فيه 
 لتأكيد على إشعار امللزمني من طرف اإلدارة قبل ا

الشروع يف تطبيق مسطرة احلجز لدى األغيار، والتأكد بدقة 
وهذا  . أحقية الدين العمومي ومن هوية امللزممن قانونية و 

كنت قد صرحت أنه سيتوقف، وفعال قد توقف اآلن، 
ولكن تتم دراسته لكي ال يقع إال يف حدود ما ال بد منه، 

 رغم أنه إجراء قانوين؛
 حتسني جاذبية االستثمارات وتسهيل عمل املقاولة؛ 
  لالستثمار، إعادة النظر يف اإلطار القانوين واملؤسسايت

سواء من حيث املساطر والتحفيزات أو من حيث 
املؤسسات القائمة عليه، هبدف التوفر على إطار منسجم 
ومندمج، ألجل استقبال ومواكبة املستثمرين والرتويج لفرص 
االستثمار ال ي تتيحها بالدنا وخلق االنسجام واالندماج 

ل ي فكل املؤسسات ا. الالزمني بني أعمال كل املتدخلني
تشتغل على هذا امللف يف استقبال املستثمرين سيعاد النظر 

 يف طريقة عملها لتكون أكثر جناعة؛
  ترسيخ املقاربة التشاورية والتشاركية بني القطاعني العام

واخلاص وتكريس الثقة املتبادلة بينهما، من أجل تطوير 
ل أسس اإلنتاج والتنافسية للمقاولة املغربية، عر التنزيل األمث

 4134مارس  16ملذكرة التفاهم الذي مت التوقيع عليها يف 
 بني احلكومة واالحتاد العام ملقاوالت املغرب؛

  تتبع االستثمارات العالقة أو ال ي تواجه عراقيل       
أو تعرف تأخرا يف اإلجناز، قصد إجياد احللول املناسبة واختاذ 

نة كوناها، هذه اللج. القرارات الالزمة والسهر على تنفيذها
ومن مسؤولياهتا النظر يف االستثمارات العالقة، هنالك 
استثمارات عالقة كانت تبقى شهورا وسنوات، اآلن هذه 

اللجنة موجودة، وتعقد جلساهتا حسب ما تأكدت منه على 
األقل ثالثة ديال املرات يف كل ثالثة أسابيع، ويرأسها السيد 

اريع العالقة ملاذا هي وزير املالية، وشغلها هو النظر يف املش
 . عالقة

تلكم هي أهم اإلجراءات لتعزيز مناخ الثقة وحتسني   
علما أن احلكومة بكل مكوناهتا ورئاسة . مناخ االستثمار

احلكومة رهن إشارة املقاوالت واملستثمرين ملعاجلة ملفاهتم 
والسالم عليكم ورمحة اهلل . وتذليل الصعاب ال ي قد تعرتضهم

 .وبركاتهتعاىل 
 :السيد الرئيس

نفتح اآلن باب املناقشة، الكلمة . شكرا السيد الرئيس  
للمعارضة، للسيد النائب احملرتم السيد أمحد الزيدي من الفريق 

 .االشرتاكي، فليتقدم مشكورا، تفضلوا
 :النائب السيد أحمد الزيدي، رئيس الفريق االرتراكي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ئيس،ركرا السيد الر 

 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أوال، السيد رئيس احلكومة، بغيت نقول للمجلس 
احملرتم هنا، ما بغيتش ناخذ نقطة نظام يف البداية، هو أننا  
كفريق اشرتاكي حتفظنا على سري هذه اجللسة، حتفظنا جاء من 

ول ديال التوزيع د احلصة الزمنية، االعتبار األ: جمموعة اعتبارات
دقيقة للسيد  35فبحيث الثلث مع إضافة عشر دقائق أو 

رئيس احلكومة، اعترنا هذا املوضوع غري منصف، وحنا ملي  
كنقولو هكذا ما كنقولوش بأن السيد رئيس احلكومة خصو 
يتكلم أقل، بالعكس، حنا كنقولو حنا يتعطى لنا الفرصة باش 

حتفظنا كذلك . باش ميكن يكون احلوار مثمر ميكن لنا نتكلمو
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على اليوم ديال هاذ اجللسة، األغلبية واحلكومة اختارت يوم 
اإلثنني، وحنا كنعتروه تراجع بالنسبة لواحد املكسب اللي  
كيتعلق باألسئلة الشفوية، األسئلة الشفوية للحكومة هي أسئلة 

كومة هو قطاعية، السؤال املوجه إليكم اليوم السيد رئيس احل
على أية حال هذا موضوع حتفظنا . حول السياسات العمومية

من أجله، ولكننا دعمنا هذه اجللسة باعتبارها مكسبا وطنيا، 
 .ونساهم فيها اليوم

 السيد رئيس الحكومة،
اإلجراءات ال ي عرمت عنها إجراءات هامة وجيدة، 
وإذا دخلت هذه اإلجراءات حيز التطبيق فستكون هذه األزمة 

 . قد حققت أهدافها، فرب ضارة نافعة
بالنسبة إلينا، األزمة مل تفاجئنا كفريق اشرتاكي، ذلك 
أن ختوفاتنا عرنا عنها أثناء مناقشة القانون املايل، وللصدفة يف 

أبريل  10مثل هذا اليوم منذ بضعة أشهر، وحتديدا اإلثنني 
     يوم، ال ي هي ضعف  411اليوم بعد جتاوز فرتة . 4134

يوم األوىل لكل  311ما اصطلح عليه بالفرتة التجريبية 
حكومة، جاءت النتائج االقتصادية واملالية واالجتماعية خميبة 

 .املالية جلنة يف الوزيران السيدان قاله ما هذا األقل على لآلمال،
 بأن حينها يف للحكومة قلنا أننا ذلك لآلمال خميبة جاءت

 ستؤدي املايل للقانون التحضري يف اعتمدهتا ال ي اهلشة الفرضيات
 استقاللية فقدان من حنذر إننا" باحلرف وقلنا املظلم، النفق إىل

 إمالءاته لفرض الدويل النقد صندوق وعودة السيادي املايل القرار
 االئتماين اخلط فتح يعين .أبوابنا يدق اليوم هو وها "بالدنا على

 سار، غري خر هو الدويل النقد لصندوق بالنسبة ذاته حد يف
 مالية بصعوبات ينذر إجراء هو نعلم كما اإلجراء هذا ألن

 راه اإلجراء وهاذ املنطق، هو هذا إليها، يتوجه ال ي للبلد بالنسبة
 حد على ومصر وتونس، األردن األردن، تونس، خذاتو

  .كذلك الالئحة يف معلوماتنا

 جاء املرة هذه التهويل أو اخلطر ناقوس للبداية، نعود
 وزير السيد عنها كشف صادمة أرقام خالل من احلكومة، من

 أزمة نفق يف دخل املغرب بكون تنبئ أرقام واملالية، االقتصاد
 االرتباك يكون أن هو السيئ ولكن .خانقة ومالية اقتصادية
 بركة نزار السيد واملالية االقتصاد فوزير .فاملوق سيد واخللط
 خمتلف على الرتاجعات حجم خالهلا من بني دقيقة أرقاما أعطى

 بامليزانية املكلف السيد الوزير السيد حاول حني يف املستويات،
 متحكم الوضعية يكون تطمينات يعطي أن األزمي إدريس السيد
 .هذا يقول أن بد ال للحكومة، كوزير دوره هذا وأعتقد فيها،

 لوضعية جمسما للتخطيط السامية املندوبية انتقاد جاء املقابل، يف
 أية على جبديد ليس اختالف وهو األرقام، حيث من االرتباك

  .حال
 نقولو ميكناشي ما باش هلا، سنتعرض ال ي املؤشرات

 غادي كنعطيوها اللي املؤشرات الفراغ، يف كنكلمو بأننا
 تراجع : والرتاجعات االختالالت حجم كترر كنموذج نعطيوها

 للتخطيط السامية املندوبية ،%1.2 النمو مستوى على
 %4.2 األقل على ،1.2 وماشي %4.2 عن تتحدث
 مستوى على تراجع ،4134 من األوىل شهور للستة بالنسبة

 يصل أن ميكن الذي امليزانية عجز ارتفاع الضريبية، غري املداخيل
 تراجع املهجر، يف وإخواننا عمالنا حتويالت تراجع ،%0 إىل

 ب اخلام الفالحي اإلنتاج تراجع ،-%6 السياحة عائدات
 غلطت إيال سنتيم، مليار 311 ب التجاري والعجز 5.5%

 .يل يصححوا ميكن الوزراء السادة األرقام هاذ يف
 املتأزمة، واملالية االقتصادية الوضعية هذه مع موازاة

 والسكن الصحة : حساسية ألكثرا االجتماعية القطاعات تبقى
 بدون املواطنني انتظارات قائمة يف تبقى والتشغيل، والفالحة
  .كنموذج نعطيها أن ميكننا كرى مبادرات
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 املخطط فشل عن الوطنية الرتبية وزير يعلن وبينما
 من التمكن عدم يف األقل على واملتمثل للتعليم، االستعجايل

 إصالح أجل من رصدت ال ي ةالباهظ املالية االعتمادات صرف
 اجملانية مبدأ مراجعة عن العايل التعليم وزير يعلن املغربية، املدرسة
 رئيس السيد نفاه قرار وهو العايل، التعليم يف لألغنياء بالنسبة

. رغم نقاشا من هذا املستوى كان سيكون إجيابيا احلكومة،
رار ولصدف التاريخ السيد رئيس احلكومة، أستشهد أمامكم بق

جريء يقضي بإعفاء كل الطلبة اجلامعيني من رسوم التسجيل 
واملصاريف، القرار اختذته العدالة والتنمية هذا األسبوع، لكن 

  .يف تركيا
 قابلة تعد مل باألزمة املغريب االقتصاد تأثر حقيقة إن

 تصارح أن احلكومة على اليوم (.أبدا ال، نعادو،) لإلخفاء،
 ال ي الصراحة وحنيي شجاعتها حنيي وحنن صارحتنا، كما املغاربة
 صارحتنا كما املغاربة نصارح أن يعين وهذا للجنة، هبا جاءت
 احلكومة مصلحة ومن البالد، مصلحة من وهذا املالية، بلجنة

 فقدان هو األزمة تعميق من يزيد أن ميكن ما أخطر ألن نفسها،
 سرئي السيد ينتظرون املواطنون املواطنني، طرف من الثقة

 صندوق الصحية، التغطية بتفعيل وعودكم ينتظرون احلكومة،
 سريوا هلم قلتوا اللي الناس كاينني الذايت، الدعم تنفيذ التضامن،

 يف احلكومة وعود تنفيذ وكينتظروا، فتحوهم راهم أبناك فتحوا
 أخرى مرة لكم نقول احملروقات أمثان يف الزيادة املقاصة، صندوق

 هذه يف األقل على مسبوق، غري بشكل اراألسع نار أهلبت بأهنا
 الزيادة املقاصة، يف كذلك التأثري .واقع شيء وهذا األخرية، املدة

 اجلفاف ظرفية يف الصغري الفالح دعم ويف احملروقات أمثان يف
 .العاملي الصعيد على األعالف وغالء
 الرئيس، السيد

 فقط سأكتفي أوراش، مبجموعة احلكومة التزمت لقد
 الستة عن فقط ليس نتكلم أن لنا تتيح فرصة هذه ألن بنماذج،

 لنا بالنسبة أشهر بالستة حميط هو ما عن نتكلم ولكن أشهر،
 قضية الفساد، حماربة ورش أوهلا : أساسية نعترها قضايا من

 احلكومة نسائل .عاركامل أم اعترهتا معها، وحنن احلكومة، اعترهتا
 هذا هل ألغمدهتا، إرجاعها مت لسيوف وقع ماذا : اليوم

 حنن أين ؟ هبا معجب اجلميع كان لغزوات وقع ماذا ؟صحيح
 اهلل عفا" شعار يف خيتزله البعض أصبح الذي الورش هذا من اليوم
    احلكومة، رئيس السيد إليكم نسب تصريح وهو "سلف عما
 هبا حتليتم ال ي بالشجاعة إذن هنيئا ؟ صدقيته مدى ندري وال

  .دائما
: السيد رئيس احلكومة الرئيس، السيد ،ثالث ورش

إن إعالنكم بكونكم فقط رئيسا للحكومة . احرتام الدستور
يعتر بالنسبة إلينا تراجعا يف العمل السياسي يف املغرب، ذلك، 

ات واملنظمات وهذا تعلمونه جيدا، أن نضال األحزاب واهليئ
الوطنية وكل املواطنني الشرفاء يف هذا البلد يسائلنا اليوم أمام 
تصريح هبذا احلجم، فليس من حقكم السيد رئيس احلكومة أن 
تبخسوا مسؤولياتكم النبيلة كرئيس حلكومة منتخبة جاءت 
نتيجة حراك سياسي وطين، وحنن حناوركم اليوم ليس بصفة 

حلكومة سياسية، ال كمنسق  أخرى، حناوركم بصفتكم رئيسا
 . لألغلبية احلكومية

ورش آخر، السيد الرئيس، يدخل يف إطار احلكامة 
اجليدة، أال  وهو احرتام احلقوق ال ي يضمنها الدستور 

امسحوا يل أن أقول . للمعارضة واالخنراط يف هذا السبيل فعال
لكم السيد رئيس احلكومة بأننا نتجه حنو حمو دور مؤسسة 

ن لصاحل مؤسسة وحيدة هي احلكومة، الدليل هو هذا الرملا
التعامل اللي قلت لكم بالنسبة للتعامل مع احلصص الزمنية 

 .والتعامل مع أشياء من هذا القبيل، ألهنا تعتر رقابية
من هو ليس مع احلكومة هو جاحد، : "احلكومة اليوم

هو انتهازي، هو مشوش يف مسعاه، هو ضد الصواب، كما 
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ومة، هو أيضا علماين، وما يرتتب عن ذلك من تراه احلك
الكالم طبعا ليس لكم السيد ". شيطنة اهليئات واألشخاص

رئيس احلكومة، ولكن تعلمون ماذا نقصد، حنن نتتبع التعاليق 
والردود ال ي يتم االلتجاء إليها واالحتماء هبا والوسائل 
املستعملة، لكن باهلل عليكم، وأسائل ضمريكم وبعض أعضاء 
احلكومة، وأتباعكم عند كل واقعة يستعملون خمتلف الوسائل 
املتاحة للهجوم على االحتاد االشرتاكي كجزء من املعارضة، 
وبأسلوب أحيانا خنجل لذكره، أهذا أسلوب من يؤمن 
بالدميقراطية التشاركية والشفافية وحماربة الفساد؟ ونفهم 

هزة، لن األسلوب املتبع، ولن نسقط يف متاهات الردود اجلا
نتخلى عن مهامنا النبيلة، وسامح اهلل كل من مل يقرأ حىت 

ونكتفي بالقول ملن يعنيه األمر، . مواقفنا، فباألحرى انتقادها
إن من جترأ لك اليوم سيتجرأ : وقد قلت لكم هذا شخصيا

حكومتكم السيد رئيس احلكومة، عوض أن . عليك غدا
ملشاكل  تنكب على حل معضالت البالد والبحث عن حلول

املواطنني، انشغلت مع كامل األسف خبلق معارك ومواجهات 
ومهية، خاصة مع االحتاد االشرتاكي، وهو ما مل ننجر إليه كما 

 . يتأكد من مقاربتنا لسبل مواجهة األزمة
لقد تعامل فريقنا يف مناقشات جلنة املالية بالروح 

كي يف مثل الوطنية البناءة ال ي تعامل هبا دوما االحتاد االشرتا 
هذه احملطات، بعد أن ذكرنا بالتحذيرات ال ي سبق وأعلناها، 
هذه التحذيرات ليست جديدة السيد رئيس احلكومة، اللي 
بغيناكم تفهموا، ماشي اليوم جينا كنديرو اقرتاحات أو حتاليل 
هبذا املعىن، قلنا بأهنا ليست جديدة، والتسجيالت موجودة، 

، 4110: علمي عر سنواتقمنا هبذا الدعم املعريف وال
اليوم كذلك قلنا بأن مفعول إجيابية . 4133و 4131

 00احلكامة املالية العمومية، واللي اعتمد ما بني سنوات 
، من جراء 4114، بدأ يتقلص انطالقا من سنة 4111و

غياب جيل جديد من اإلصالحات، أي اإلجراءات ال ي 
 .كتلاختذت استه

 :السيد الرئيس
 . السيد الرئيس، انتهى الوقت
 :النائب السيد أحمد الزيدي

دقايق السيد  4عاد قل ي يل غتزيدين واحد ...  
 . ..الرئيس، اتفقنا عليها هادي، غري اللي اتفقنا عليه

. الظرفية الصعبة تقتضي مسامهة كل الطاقات للبالد
 . مع األسف، عندي جمموعة ديال املالحظات

أن اجليل اجلديد من اإلصالحات أخريا، نود أن نؤكد ب
املطلوبة يبني حجم التحديات ال ي تواجهها البالد، مما يقتضي 
اإلنصات العميق ملختلف مكونات اجملتمع، ويف مقدمتها 
الرملان، والتفاعل مع كل نقاش جدي، والتواصل الفكري، من 
  أجل امتالك معرفة دقيقة وموضوعية لإلشكاالت املطروحة، 

 . وال شك
أختم، أن ذلك رهني بتوفري أجواء الثقة، وهو أمر لن و 

يأيت إال بالكف عن االستقواء بالسياق اإلقليمي العام 
املضطرب، لفائدة اختيار احلوار الوطين اهلادئ، والكف عن 
إطالق شعارات ال تقدم وال تؤخر، من قبيل التهديد 

يف انتظار ذلك، يف انتظار تنفيذ على . باالستقاالت وغريها
 .األقل ما وعدمت به اليوم، نتمىن لكم التوفيق، وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق األغلبية، الكلمة للفريق . شكرا السيد الرئيس

االستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد النائب احملرتم السيد 
 .مصطفى حنني، فليتفضل مشكورا، أول متدخل باسم الفريق

ن، باسم الفريق االستقاللي النائب السيد مصطف  حني
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
أن أتقدم باسم الفريق االستقاليل للوحدة  يشرفين

والتعادلية مبجلس النواب للمسامهة يف هذه اجللسة الدستورية، 
ملناقشتكم حول الوضعية االقتصادية واملالية لبالدنا خالل 

 . النصف األول من السنة احلالية
وال بد يف البداية أن أشيد برد الفعل السريع، 

كومة من أجل احلد من خماطر وباإلجراءات ال ي اختذهتا احل
األزمة االقتصادية على بالدنا، وال ي هي نتيجة الوضع املتدهور 

كما أرى أنه من . لالقتصاد الدويل واألوريب على اخلصوص
الضروري التذكري بأنه رغم الظرفية االقتصادية اخلارجية الصعبة 
واحمليط االقتصادي املضطرب لدول االحتاد األوريب، والذي 

 الشريك األول لبالدنا، استطاع االقتصاد الوطين حتقيق يعتر
، حيث حققنا معدل منو بلغ 4133نتائج إجيابية خالل سنة 

رغم  ،%1.0كما مت التحكم يف معدل التضخم بنسبة ،  5%
ارتفاع أمثان السلع األساسية يف األسواق العاملية، كما أن معدل 

وهذا  ،%4.0البطالة اخنفض بدوره، اخنفض إىل مستوى 
بالطبع مقارنة مع اقتصاديات الدول الناشئة والدول األوروبية 
تبقى هذه األرقام جد اجيابية، باعتبار أهنا تعر عن فعالية 

اقتصادية ال ي اعتمدهتا احلكومة -اإلجراءات واألسس املاكرو
السابقة ملواجهة اآلثار املالية لألزمة املالية ال ي انطلقت سنة 

4114. 
 يس،السيد الرئ

إن املؤشرات السلبية ال ي جاءت ضمن األرقام ال ي 
قدمتها احلكومة خبصوص الستة أشهر األوىل من تنفيذ قانون 

اقتصادي -ما هي إال نتيجة املناخ املاكر 4134املالية لسنة 
العاملي املتأزم وأزمة منطقة األورو ال ي عصفت باقتصاديات 

غري  إىلإيطاليا،  أغلب الدول األوربية، كاليونان، إسبانيا،
ونتيجة لذلك، ونظرا الرتباط بالدنا الوطيد بأوربا، فقد . ذلك

أثرت هذه األزمة بشكل ملموس على الوضع املايل 
 :واالقتصادي باملغرب يف اجلوانب التالية

 الطلب اخلارجي للمنتجات املغربية؛: أوال 
 مستوى االستثمارات اخلارجية؛: ثانيا 
 السياحة؛: ثالثا 
 حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج: رابعا. 

كل هذه العوامل، إضافة إىل ارتفاع أسعار املواد   
النفطية واملواد األولية وارتفاع سعر الدوالر، قد سامهت يف 

 إىلتفاقم عجز احلساب اجلاري مليزان األداءات، مما أدى 
تراجع جديد يف املوجودات اخلارجية، ال ي مل يعد بإمكاهنا اليوم 

 . طية أكثر من أربعة أشهرتغ
وقد نتج عن هذا الوضع نقص يف السيولة النقدية، مما 

مليار درهم لدعم سيولة  61دفع بنك املغرب إىل ضخ مبلغ 
 .األبناك واحلفاظ على استقرار معدالت الفائدة

 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السادة الوزراء المحترمون،
 المحترمون،السادة النواب والنائبات 

إننا يف الفريق االستقاليل نرى أن اخلطورة ال تكمن يف 
، ال ي بالرغم من ذلك املديونيةمعدل عجز امليزانية أو معدل 

ولكن نعتر أن أول  ،%51تبقى يف حدود املقبول بنسبة 
املخاطر بالنسبة لالقتصاد الوطين يكمن يف البطء يف بناء 

التصاعد الصاروخي ملستوى اقتصاد موجه للتصدير بامتياز ويف 
لذلك، . الواردات ويف التقليص التدرجيي للموجودات اخلارجية

نرى أنه إذا مل تتخذ احلكومة اإلجراءات الالزمة والفورية 
املتطلبة، فإن خمزوننا من العملة سيصل إىل مستويات نفقد فيها 

 . ال قدر اهلل السيطرة على استقاللية قرارنا املايل واالقتصادي
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يف حتليلنا هلذا الرتاجع يف حجم املوجودات اخلارجية و 
من العملة الصعبة، وبغض النظر عن املناخ االقتصادي الدويل 
وارتفاع أسعار الطاقة، نرى أن عوامل داخلية قد سامهت هي 
بدورها يف هذا التدهور، ونورد على اخلصوص ما يلي، وهذا 

 :التحليل مرتبط أيضا باحللول ال ي سنتقدم هبا 
لقد وضعت احلكومات السابقة خمططات : أوال

السياحة،  :لتشجيع القطاعات املصدرة إسرتاتيجية
l’offshoring،  املناطق الصناعية، املخطط الفالحي، إىل غري

غري أهنا عرفت بطئا يف التنفيذ، وصل يف بعض احلاالت . ذلك
 61إىل  51إىل مخس سنوات، مما ضيع على املغرب ما بني 

وكمثال . مليار درهم سنويا كقيمة مضافة إىل حجم صادراتنا
، 4133على ذلك، نورد خمطط السياحة الذي انطلق سنة 

، املخطط 4115انطلق سنة  «Emergence »خمطط 
 . 4110األخضر انطلق سنة 

إن حتسني القدرة الشرائية للمواطن املغريب، عر : ثانيا
دعم االستهالك والتفكيك اجلمركي، احرتاما التفاقيات التبادل 
احلر ال ي أبرمها املغرب مع عدد من الدول، قد ساهم يف تفاقم 

واردات مواد االستهالك مثال العجز التجاري، حيث وصلت 
ثانيا، إن برامج االستثمارات العمومية . مليار درهم 11إىل 

واخلاصة قد سامهت بدورها يف ارتفاع واردات مواد التجهيز، 
 .مليار درهم 11ال ي بلغت 

 السيد الرئيس،
  بعد هذا التحليل للوضعية احلالية لالقتصاد الوطين، 
ال بد لنا يف الفريق االستقاليل أن نعر عن دعمنا للحكومة يف 
االستمرار يف اإلصالحات املالية واالقتصادية املتضمنة يف 

فقد جاء . 4134التصريح احلكومي ويف قانون املالية لسنة 
هذا األخري بإجراءات إجيابية لدعم االقتصاد الوطين واحلد من 

 . قتصاديا واجتماعياآثار األزمة على النسيج الوطين ا

ويف هذا اإلطار، نرى أنه من الضروري التأكيد على 
تسريع إصالح صندوق املقاصة، عر توجيه الدعم املباشر إىل 

كما نؤكد على مأسسة صندوق . الفئات الفقرية ال ي تستحقه
التماسك االجتماعي، مبعىن أنه ما خصوش جيي فقط يف قانون 

يكون تضامن على مستوى  ، ال بد أن4134املالية ديال 
الثروات لعدة سنوات للخروج من هذه األزمة، والذي بلغت 

مليار ديال الدرهم، من خالل  4مداخيله إىل غاية اليوم 
ونؤكد كذلك على عقلنة . تضامن املؤسسات األكثر رحبا

 . الرامج املوجهة حملاربة الفقر وإخضاعها ملبدأ احلكامة املوحدة
 ، السيد رئيس الحكومة

هناك عدة برامج يف ما يتعلق مبحاربة الفقر، نطالب 
باحلكامة يف هذه الرامج وتوحيد آلية تسيري هذه الرامج، ألن 

املبادرة الوطنية، تدخل وزارة الشؤون : الرامج متعددة
االجتماعية، إذن خص توحيد ديال القيادة ديال هاد التضامن 

 . وحماربة الفقر
امهة القطاع البنكي يف ونؤكد أيضا على أمهية مس

متويل االقتصاد املنتج، وتسهيل الولوج إىل اخلدمات البنكية، 
وتشجيع االدخار املوجه إىل املسالك اإلنتاجية عوض املسالك 

 . الريعية السهلة
لقد قدمت لنا احلكومة عدة إجراءات فعالة لدعم 
استقرار أسس االقتصاد الوطين وحتسني تنافسيته، وهننئ 

على الثقة ال ي أبانت عنها املؤسسات املالية الدولية يف احلكومة 
قدرة املغرب على جتاوز الصعوبات احمليطة به، ومن خالهلا 

مليار  6.4وضع اخلط االئتماين رهن إشارة املغرب بقيمة 
 . دوالر ملدة سنتني

ونؤكد هنا أن صندوق النقد الدويل عمره ما كان 
ت، هو واملؤسسات مغادر املغرب، دائما يتابع السياسا
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الدولية، دائما يتابع املخططات االقتصادية للمغرب، ودائما يف 
 . شراكة مع املغرب يقوم بعمل تقييمي هلذه السياسات

اقتصادي، ويف الظروف -وعلى املستوى املاكرو
الصعبة ال ي منر هبا، نعتر يف الفريق االستقاليل أن احلكومة 

ل السياسات مدعوة إىل تكثيف جهودها، عر تعدي
االقتصادية، وتركيز االهتمام أساسا مبخزوننا من العملة الصعبة 

لذلك نقدم . ودعم الصادرات وتقليص مستوى الواردات
للحكومة ثالثة مقرتحات نعترها مصريية لتقومي وضعية 

 : االقتصاد املغريب 
مراجعة طرق تنفيذ االسرتاتيجيات : التصحيح األول
ير، من أجل الرفع من وترية اإلجناز، القطاعية املوجهة للتصد

. واعتماد تدخل الدولة املباشر لدعم إجناز هذه املشاريع
 "رونو"وكمثال على جناح هذا النهج، تدخل الدولة يف مشروع 

، وشفنا جناح %21بكل إجيابية، حبيث تدخلت الدولة ب 
 . هذا املشروع
بعد عشر سنوات من تشجيع االستهالك، على : ثانيا

مة أن تتجه حنو دعم استهالك املنتوج الوطين، ودعم احلكو 
األنشطة الصناعية ال ي تساهم يف خلق فرص الشغل وتساهم 
يف الرفع من مستوى التصدير، باعتبار أن الدول ال ي قاومت 
األزمات االقتصادية واملالية هي الدول ال ي حافظت على 

 . قاعدة إنتاجية صناعية وطنية
اد حواجز مجركية للحد من من أجل ذلك، جيب اعتم

. واردات مواد االستهالك، كما جيب تشجيع املنتوجات احمللية
وهبذا اخلصوص، على احلكومة واملؤسسات العمومية أن تعطي 

 . املثال بتوجيه الطلبيات على اخلصوص إىل املقاوالت املغربية
بالطبع، هناك أيضا إمكانية احلد من الواردات، عر 

درهم، والذي يساهم يف نفس الوقت يف اخلفض من قيمة ال
 . دعم الصادرات

توجيه جزء من االستثمارات : التصحيح الثالث
العمومية حنو القطاعات املنتجة واملصدرة، بدل الرتكيز على 

 .التجهيزات األساسية
 السيد الرئيس،

يهدف الفريق االستقاليل من خالل هذه املقرتحات 
إلجراءات املقدمة من طرف إىل دعم العمل احلكومي، تعزيزا ل

السيدين وزيري املالية يف جلنة املالية، بغية مواجهة آثار األزمة 
وفقنا اهلل ملا فيه خري البالد، . ومتتني مناعة االقتصاد املغريب

 .وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمعارضة، لفريق األصالة . شكرا  
النائبة احملرتمة واملعاصرة، هناك متدخالن، الكلمة للسيدة 

 .السيدة ميلودة حازب، فلتتفضل مشكورة
السيدة النائبة ميلودة حازب، باسم فريق األصالة 

 :والمعاصرة
 ركرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
فريق األصالة واملعاصرة يعتر أن املعطيات الصادمة 
ال ي جاءت يف تقرير السيد وزير املالية تنبئ، وهي كذلك جات 
يف جمموعة من التقارير األخرى، تنبئ بدخول االقتصاد املغريب 

املؤشرات مقلقة جدا، وستكون هلا . يف مرحلة جد حرجة
 . تداعيات على اجلوانب االجتماعية

حساسية الظرفية تقتضي التحلي بروح وإذا كانت 
املسؤولية من طرف اجلميع، وتلزم احلكومة بفتح قنوات 
التواصل مع خمتلف الفاعلني من أجل البحث عن احللول 
الناجعة لتجاوز هذه األزمة وتفادي االهنيار لالقتصاد املغريب، 
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فإن األمانة تقتضي اعرتاف احلكومة بعدم قدرهتا على تدبري 
لة بالشكل املطلوب، مل تنجح احلكومة يف تدبري هذه هذه املرح

املرحلة، ميكن تنجح من بعد، ولكن هاد املرحلة ما جنحتش 
قال لو "وهذا بالنسبة لنا ال ميثل املفاجأة، . فيها، الغالب اهلل

حينما كنا نعد . "باك طاح، قال لو مشى عمل خيمة معي
من  ةمبجموعالقانون املايل، فريق األصالة واملعاصرة تقدم 

      املالحظات ال ي مل تعرها احلكومة أي اهتمام، ومن بني 
ما قلنا، قلنا أن احلكومة ال تتوفر على خارطة طريق بأولويات 
حمددة وبآجال مضبوطة، قلنا أن قرارات احلكومة تتسم 
باالرجتالية، وأتيتم خبري جواب وخبري منوذج من خالل صندوق 
املقاصة، الذي كنا ننتظر أن يفتح حوار وطين وكنا ننتظر أن 

تفاجئنا بالزيادة يف يكون هناك تصور متكامل، فإذا باحلكومة 
أسعار احملروقات، هاد الزيادة الذي كان هلا تأثري على كل 
األسعار، على االرتفاع ديال األسعار، وبالتايل كان هلا تأثري 
على القدرة الشرائية للمواطنني، اللي ما هيشي  مرتفعة كيف 
قال السيد وزير املالية حينما ذكر بقروض االستهالك، وقلت 

وض االستهالك لألسف اليوم كيديروها املواطنني آنذاك أن قر 
العيد الكبري ورمضان : غري باش يواجهوا املصاريف دياهلم

 . والدخول املدرسي فقط، ما هيشي قروض من أجل االستثمار
قلنا أيضا أن التفاؤل املفرط سيخلق انتظارات كثرية 

ة عند املواطنني، وبالفعل، ماذا حدث اليوم؟ اليوم هناك انتكاس
حقيقية، هناك تشكيك يف كل اإلصالحات املوعود هبا ألهنا 
موقوفة التنفيذ، وهناك تشكيك يف شعار احلكامة الذي 
رفعتموه ولوحم به يف كل خطاباتكم بدون تنفيذ، هو أيضا 

 .  بقي موقوف التنفيذ
حركة اقتصادية : حنن اليوم أمام وضعية ال حنسد عليها

املؤسسات املرتبطة  مشلولة، إضرابات دائمة، اختناق
مليار درهم  50.5بالصفقات العمومية، ارتفاع املديونية 

مليار درهم يف السنة السابقة يف نفس الفرتة،   34مقابل 
، 1.0اخنفاض يف احتياطي العملة الصعبة، واليوم رمسيا كتقولوا 

أشهر، وحنن نعرف على أننا ملا   0يف حني أنه كان يف السابق 
ر جيب دق ناقوس اخلطر، اخنفاض يف كنوصلو ألربعة أشه

السيولة، واحلل املعتمد من طرف احلكومة ماشي حل، ألن 
ضخ األموال من طرف البنك املركزي ميكن اعتماده مؤقتا، 

 .ولكن إذا ازداد فسيؤدي إىل ارتفاع معدل التضخم
حنا يف احلقيقة بغيناكم تنجحوا السيد رئيس 

جية، راه ما عندكمش احلكومة، ولكن راه ما عندكمش سرتاتي
والدليل على هذا أنه من ضمن التدابري اللي . رؤية واضحة

جيتوا هبا اآلن الرتكيز على االستثمارات املضمونة النتائج، وراه 
مليار درهم لالستثمار بدون توطني، بدون  344البارح درتوا 

 . أجندة، بدون أهداف
بقية التدابري ال ي ذكرمت السيد رئيس احلكومة يف 
غالبيتها تعتمد على االقرتاض اخلارجي، وهذا سريفع من قيمة 

من الناتج اخلام  %61: املديونية، وحنن قد وصلنا إىل السقف 
الوطين راه هو اللي كان ميثل اخلط األمحر بالنسبة للحكومات 
السابقة اللي ما كانتش تتجاوزها، اليوم حنا بغينا نتجاوزو، 

اللي كنخافو منه حنايا هو . حىت اخلط األمحر غادي نتجاوزوه
إما أنكم غادي : أنكم متشيوا يف واحد االجتاه من اجتاهني

تفرضوا الضرائب على املواطنني، وإما أنكم غادي متشيوا 
للمؤسسات املالية الدولية، مبعىن أننا غاديني يف اجتاه سياسة 
التقومي اهليكلي، مبعىن أن ذاك الشي اللي ما قدرناش حنا 

 . ي نعطيوه لشي حد آخر جيي يديروا لنانديروه غاد
السيد الرئيس، إيال مسحت يل ...على كل حال تتبقى

على كل حال كيبقى اإلجراء اللي  ...غري واحد بضعة ثواين
هو أساسي، وهو املتعلق بدعم اإلنتاج الوطين، وهنا كنبغي غري 

      :فقط نطرح واحد السؤال، فني هي املخططات السابقة
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le plan émergence 31، االتفاقيات من أجل تكوين 
من أجل تأهيل اليد العاملة، إىل غري ذلك ؟ آالف مهندس 

أعتقد على أننا اآلن احلكومة مطالبة مبجموعة من اإلجراءات، 
وحنا كنقرتحو مثال حتويل االعتمادات املرصودة لالستثمار، 
اللي قلنا لكم راها ما غادي تصرفشي، حولوها لدعم القطاع 

 . والقطاع السياحي صناعيال
وكذلك كلمة أخرية، كنتمىن على أن هذه الوضعية 
املقلقة أن، هي يف احلقيقة تلزم على احلكومة أن تكون عملية 
وأن نتخلى عن الشعارات ونتخلى عن السياسوية والشعبوية، 
ألهنا راها ما بقاش عندها جمال يف هاد الوقت هذا، هذا وقت 

 .شي اآلخر خليوه حىت من بعداجلد واملعقول، وذاك ال
 :السيد الرئيس

ودائما الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، للسيد . شكرا  
نعم؟ السيد الرئيس، السيد . الرئيس السيد عبد اللطيف وه،ي

 .الرئيس، السي وه،ي، دقيقة، تفضل، نقطة نظام
راوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري لنائب السيد ا
 (: نقطة نظا م)

 السيد الرئيس،
راه الفريق تيقتسمها فيما  عشرة ديال الدقائقراه ..  

بينه كما بغى، ماشي مخسة مخسة وال، يقدر ياخذ سبعة 
 .ثالثة، شفتك كي توصل مخسة كتقاطعو

 :السيد الرئيس
مشكل، السيد رئيس الفريق أعطاين مخس  ماشي   

دقائق مخس دقائق، السيد رئيس الفريق أعطاين مخس دقائق 
 .مخس دقائق، رئيس فريق األصالة واملعاصرة

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة

  .السيد الرئيس، اجلديد ما غنديرش مخسة

 السيد الرئيس،
 الحكومة،السيد رئيس 

 السادة الوزراء،
 السادة النواب،

امسحوا يل السيد رئيس احلكومة، أنا عندي مشكل يف 
الفريق ديايل، ألنه تيفرض علي املناصفة، ماشي حبال احلكومة 
عندكم، وهذا كيخص يتدخل واحد من هنا وواحد خصو 

 .يتدخل من هليه
املسألة الثانية اللي خصنا نطرحو، ما بغيناش يكون 

اللقاء هذا معكم السيد رئيس احلكومة نوع من نقاش، هاد 
صورة مصغرة للنقاش ديال التصريح احلكومي، كنا بغيناه يكون 
حوار، وهلذا حنا ما هيئناش، قررنا باش ما هنيئوش ورقة نقراوها 
عليكم، ولكن قررنا باش نناقشو ذاك الشي اللي جاء يف 

ال خيتلف كثريا عن التصريح دياللكم أمامنا، واللي تفاجأنا أنه 
التصريح ديال السيد وزير املالية يف اللجنة على مستوى األرقام 

 . وعلى مستوى املعطيات وعلى مستوى التحليل
ولكن امسحوا يل السيد رئيس احلكومة، بغيت نذكركم 

        طبيعي، أراه ما قلناش شي حاجة، قلنا طبيعي، غري )
يس احلكومة، بغيت غري إيال مسحتوا السيد رئ( ما تنقلوش منه

نوضع واحد، هنار زدتوا يف الثمن ديال البرتول جيتوا قلتوا لنا 
أنا زدت هاد الزيادة وحتملت فيها املسؤولية حىت ال أرهن القرار 

     6املايل السيادي للمغرب، وبعدها مباشرة جيتوا وجبتوا لنا 
هداك الشعار اللي رفعتوا بعدم . د املاليري ونصف كضمانات

رهن القرار كيفاش تبخر وأصبح اآلن أن القرار السيادي 
د املاليري ونصف  6للمغرب غادي يكون اآلن مرهون، ألنه 

 .رمبا ماشي كثرية عند السي هبا ولكن مطروحة
املسألة الثانية، هناك زيادة ديال، قال واحد الوزير 
السابق، وهذا اللي قلنا لكم يف األول السيد رئيس احلكومة، 
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لكم ما تتفاءلوش بزاف، وما تتعاملوش بيقينية مع الوضع قلنا 
االقتصادي ومع العمل السياسي، ولكن مسعنا واحد اجملموعة 
نتاع الشعارات كرى اآلن، وأنا كنهنيكم هباد املناسبة على 
أنكم صبحتوا واقعيني من خالل االعرتاف ديالكم باألزمة اللي  

ن حني كتكونوا كيعيشها الوضع االقتصادي يف املغرب، أل
اعرتفتوا هباد األزمة أنذاك حنا مطمئنني على أنكم غادي 
تفكروا كيفاش حتلوها، أما واحد الوقت فامسحوا يل كانت 
احلكومة كلها يف السحاب، لدرجة أن أحد الوزراء منكم، وما 
بغيتش جنبدو باالسم، قال بأنه راه فقط حملاربة الفساد غادي 

آلن أصبحنا اآلن كنسمعو من معدل النمو، ا %4نزيدو 
 .خطاب آخر

واملوضوع الثاين قلتوا، من ضمن الشعارات اللي رفعتوا 
قلتوا بأن غادي نصلحو صندوق املقاصة، اآلن اصبحتوا رهائن 
ديال صندوق املقاصة، اصبح صندوق املقاصة مطروح عليكم 

وهلذا عالش بغيت نقول للسيد . واصبحتوا اآلن كتخضعوا لو
أنه اآلن، أعتقد اآلن، اليوم، اليوم فقط بدأمت رئيس احلكومة 

العمل احلكومي، ألنكم اليوم فقط وليتوا كتواجهوا احلقيقة 
وكتقولوا لنا احلقيقة، ألن املغرب راه ماشي ديالكم بوحدكم، 
وماشي انتما اللي بوحدكم، أراه ديالنا مجيعا، والنهار اآلن 

اقشو الرامج، حيث جيتوا لنا اآلن تناقشوا معنا احلقيقة غن
بعيدا عن تبادل هادوك االهتامات بني الوزراء واملعارضة وبعض 
التصرحيات يف الصباح وإلغائها يف املساء وبعض الكالم من 

اآلن أي تصريح جاء من وزير يهدد . اليمني واليسار
االستثمار، أي تصريح غري حمسوب من وزير يهدد العالقة 

جاء الوقت، أمام هذه األزمة اآلن . ديالنا مع الناس يف اخلارج
االقتصادية كنعترو بأنكم بأنكم تأخرتوا يف التعامل معها، ما 

ما عارفش بأنه من        ميكنليش يقول يل رئيس حكومة أنه 
، ما 331هنايا ألربعة شهور غادي يتزاد البرتول حىت 

ميكنلوش يقول رئيس احلكومة بأن الوضع االقتصادي يف العامل 
رفو حىت اآلن، ما ميكنلوش يقول رئيس احلكومة ما كانش عا

. بأنه راه ما كياخذ بعني االعتبار جمموعة ديال االحتماالت
الناس كتخطط لعشرين سنة، حنا ما قدينا خنططو لست 
شهور؟ امسحوا يل السيد رئيس احلكومة، إيال كنا غادي ننتظرو 

ديرو هاد حىت تنزل الصاعقة ونقولو وا امسحوا لنا راه كنا بغينا ن
هذا ماشي منطق ديال رجاالت . الشي ولكن الصاعقة نزلت

الدولة، رجاالت الدولة كتدير مجيع االحتماالت وكتهيئ جلميع 
 .االحتماالت، وكتمشي تتعامل مع هاد االحتماالت كلها

اآلن السيد رئيس احلكومة جيتوا وقلتوا لنا بأنه الوضع 
كناقشو القانون   االقتصادي أراه مزري، وقلنا لكم حني كنا

املايل راه الوضع االقتصادي ال حيتمل هاد اخلطابات اللي  
كتقولوا، ال حيتمل هاد الوعود اللي كتقدموا، ال حيتمل هاد 
األشياء كلها، قلناها لكم السيد الرئيس، ولكن كنتم عن 
يقينية، وقلنا لكم غادي تصطدموا مع الواقع وغادي ترجعوا 

بأن ما نضيعوش ستة شهور، اآلن للواقع، وقلنا من األفضل 
ضيعنا ستة شهور يف اخلطابات واخلطابات املضادة ويف 

 .التفاؤالت ويف العملية االنتخابية والنتائج دياهلا
اآلن السيد رئيس احلكومة الواقع مر، الدولة أمانة بني 
أيديكم، وإيال وقع شي خلل فيها أو وقع انزالق فيها راه 

اآلن اللي . خيية جتاه هاد الشعب هذاتتحملوا املسؤولية التار 
مشيتوا لألبناك الدولية، اآلن اللي تراجعتوا على مجيع الوعود 
اللي قدمتوها يف االنتخابات، اآلن اللي اصطدمتوا بالواقع، 
ماذا ستقولون للشعب املغريب؟ أش غادي تقولوا للشعب 

أش غادي  ألف؟ 020املغريب اللي ارتفعت البطالة فيه ل 
للشعب املغريب اللي مليون ديال العمال كيشتغلوا يف  تقولوا

الوقت األقل من الوقت القانوين؟ أش غادي تقولوا للشعب 
املغريب اللي القيمة د القروض اللي كان كياخذها باش يقتين 
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أش غادي تقولوا للشعب املغريب  ؟ %51املنازل اخنفضت ب 
؟  %4السيد رئيس احلكومة اللي هي البورصة اخنفضت ب 

أش غادي تقولوا للشعب املغريب اللي عندنا معدل االستثمار 
مليار، قلنا لكم ردوا البال، راه داك  344اللي انتما جبتوا لنا 

 4الرقم وذاك املبالغ راه ما ميكنش تنفذوها؟ اآلن يف شهر 
من حجم االستثمار اللي حددتوا؟   %11وياهلل وصلتوا ل 

غريب؟ هاد الست شهور  كيفاش غادي تقولوا هلذا الشعب امل
السيد وزير السكىن بين فيها العقار انت إيال بغي ي، أما السيد 

أكثر من هكا، أكثر . رئيس احلكومة راه ما غيلقاش هلا حل
 .شكرا. من هكا السيد رئيس احلكومة

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق األغلبية، للسيد النائب . شكرا  

من فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل احملرتم السيد كرمي الزيادي 
 .مشكورا

 : النائب السيد كريم الزيادي، باسم فريق التقد م الديمقراطي
 ركرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون،

بدورنا يف فريق التقدم الدميقراطي نساهم يف هذا 
والذي يهم وضعية اقتصادنا الوطين يف النقاش املهم والعميق، 

ظل األزمة العاملية والتدابري احلكومية الرامية إىل جتاوز الظرفية 
االقتصادية الصعبة ال ي جتتازها بالدنا وحتقيق مناعتها، وهي 
اإلجراءات ال ي استمعنا إىل تفاصيلها قبل قليل على لسان 

 .السيد رئيس احلكومة
ومعاملها أصبحت واقعية،  الوضعية املقلقة إذن حقيقة

وال أحد ميكنه إخفاءها، ونسجل هنا للحكومة شجاعتها 
عندما أخرتنا يف إطار االجتماع اخلاص للجنة املالية خالل 
األسبوع املاضي بواقع الظرفية االقتصادية ال ي مير منها االقتصاد 

الوطين، وهي ظرفية نتفق مجيعا على صعوبتها، وتتطلب منا 
 . إلبداع كل من موقعه للخروج منها بسالماالجتهاد وا

واملفروض علينا اليوم أن نكون إجيابيني أكثر، فالوطن 
ليس إال سفينة واحدة، هي ذاهتا ال ي تقل اجلميع، وعلينا أن 
حنرص معارضة وأغلبية على بلوغ بر األمان، وعلينا كرملان أن 

جتعلنا حبق نرتك مواقعنا السياسية جانبا ونبلور أفكارا ومبادرات 
قوة اقرتاحية تساعد احلكومة على جتاوز الظرفية االقتصادية 
الصعبة، مبا جينب وطننا العزيز خماطر أزمة مالية اقتصادية يف 

واحلكومة من جانبها جيب عليها أن تكون أكثر . املستقبل
 .إبداعا، وأال ترضخ إىل احللول السهلة واجلاهزة واملتفرقة

كومة على اجملهودات ال ي وامسحوا لنا أن حنيي احل
تبذهلا بشكل تشاركي من أجل بلورة احللول واإلمكانيات 

 .املتاحة من أجل جتاوز هذه الوضعية االقتصادية الصعبة
املشاكل االقتصادية، أيتها السيدات، أيها السادة 

 االقتصادية األزمة تداعيات نتيجة تنشأ ،النواب احملرتمون
 املغاربة حتويالت وترية منو معدل فاضاخن يف تسببت ال ي العاملية،
 التقليدية، والصناعة السياحة عائدات واخنفاض باخلارج املقيمني

 اخلارجية، التجارة عائدات على املالحظ االضطراب وكذا
 عشناها ال ي الصعبة الفالحية السنة تداعيات عن داخليا ناهيك

 حلوارا وتكلفة األجور كتلة وارتفاع املوسم، هذا كبري بأمل
 األمور وهذه .املقاصة صندوق الكبري واملشكل االجتماعي،

  .مجيعا تعرفوهنا
 تتجاوز أن ذلك، من الرغم على لبالدنا، وميكن

 والقيام مستقلة، سياسية اختيارات باعتماد الراهنة، الصعوبات
 يف جلها، بل منها، الكثري ورد واجتماعية اقتصادية بإصالحات

 بكل تنفيذه بوجوب جمددا نذكر الذي احلكومي، الرنامج
 تشاركية مقاربة إطار يف ملموسة وإجراءات وبتدابري عقالنية
  .وإسرتاتيجية مشولية
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 فال احلكومي، الرنامج عن احلديث بصدد دمنا وما
 إصالح قبيل من تضمنه، ما أمهية على جمددا التأكيد من بأس

 وإصالح ،عدالة أكثر اجتاه يف اجلبائي والنظام األجور منظومة
 العديد تطال ال ي الفساد أشكال كل حماربة مع احلكامة، نظام
 ومستقبلية، مشولية برؤية واإلسرتاتيجية احليوية القطاعات من

 نرى أن دون بشأنه احلديث كثر الذي الريع القتصاد حد ووضع
 احلواجز كل برفع االستثمار مناخ وحتسني ملموسة، إجراءات
 حقوق احرتام على السهر مع شغل،ال فرص لتوفري والعراقيل
 .املنتجة والفئات الشغيلة
 الحكومة، رئيس السيد
 الرئيس، السيد
 الوزراء، والسيدات السادة

 المحترمون، النواب والسادة السيدات
 كسب من سيمكننا احلكامة رهان كسب أن شك ال

 واملراقبة االفتحاص لعمليات ينبغي لذا النمو، نسبة يف نقاط
 طرف من عادي و ومستمر دوري بشكل تتم أن والبعدية القبلية

 واملؤسسات اإلدارات تتعود وأن املختصة، واملؤسسات األجهزة
 ويفالتخ من نوع يف ذلك يتسبب أن دون عليها، العمومية

 يكبلها أو لإلدارة العادي السري عرقلة ويف للمسئولني فيه املبالغ
 وفق املشاريع وإجناز امليزانية تنفيذ تعيق بريوقراطية بإجراءات
  .املقررة الزمنية األجندة

 القوانني لتكييف اجلهد من املزيد بذل اليوم مجيعا وعلينا
 هذا يف ياحلكوم الرنامج تضمنه وما اجلديد الدستور روح مع

 من انطالقا وأنواعه، أشكاله بكل الفساد ضد مجيعا حنن .الباب
 احلياة وختليق اجليدة احلكامة مع حنن احلكومية، األغلبية واقع

 حماربة خطاب يف واإلطناب املبالغة لكن .الرشوة وحماربة العامة
 وسوداوية قامتة صورة رسم شأنه من إذ حدين، ذو سيف الفساد

 األجانب، املستثمرين عنا وينفر بالدنا يف ماراالستث مناخ عن
  .مطمئنة غري األجواء يعترون قد الذين

 ببالدنا االستثمار مناخ وتصفية إنعاش يف ورغبة لذا،
 باخلطابات تتم ال الفساد حماربة إجراءات أن نعتر العزيزة،

 وتدابري إجراءات على باالتفاق بل والتصرحيات، والشعارات
 مستقبلية وإسرتاتيجية مشولية مقاربة ووفق ملموسة، عملية

 الدستور ملقتضيات وطبقا السياسية، املزايدة عن بعيدا باألساس،
  .احلكومي الرنامج ومضامني

 هذه بلورمت مىت ندعمكم نساندكم، معكم، ستجدوننا
 مستقبلية وبرؤية بشأهنا متفق ملموسة إجراءات إىل اإلرادة

 يف تسرع بدون السرعة أن كما .الذكر سبق كما باألساس
 الرهانات، لربح حامسا عنصرا الراهن وقتنا يف أصبحت اإلجناز
 يعطي ما تأجيل، دون املناسب وقتها يف الصائبة القرارات واختاذ

 ال ي األساسية باإلشكاليات ووعيها احلكومة يقظة على اإلشارة
 أمرا يعد مل الوقت لربح املشاكل حل فإرجاء .املواطنون يعيشها
 املوقف، سيد يكون أن جيب الذي هو االستباق إن بل جمديا،
 التقدم أزمنة يف أيضا ولكن الصعبة، األوقات يف فقط ليس

 خط على احلكومة حصول نثمن حنن احلال، وبطبيعة .والرخاء
 6.4 تعادل بقيمة الدويل النقد صندوق طرف من وقائي ائتماين
 املالية ؤسساتامل ثقة على يدل وهذا أمريكي، دوالر مليار

 التقدم فريق يف حقنا ومن .الوطين االقتصاد يف األجنبية
 اخلط هذا الستخدام احملتملة الصور عن نتساءل أن الدميقراطي
 يتم أن على العمل ضرورة إىل احلكومة اهتمام ونثري االئتماين،
  .باالستثمار تتعلق أمور يف استغالله

 كانبإم أليس :أيضا نتساءل متصل، سياق ويف
 ومن أخرى، دولية مستويات على ائتمانية خطوط حبث احلكومة

 مع الدويل البنك تعامل مصداقية يف نشك أو نشكك أن دون
 األجيال طموحات رهن على ذلك رغم نتخوف أننا إال بالدنا،
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     املقابل ويف .الوطنية مبصاحلنا تضر بشروط قروض يف القادمة
 لبلدنا تضمن أن كنهامي أخرى طرق يف التفكري من بأس ال

 .الصعبة الظرفية هذه يف الالزم الدعم
 برتاجع وتتعلق عندها، الوقوف من بد ال أخرى مسألة

 تتجاوز ال ال ي الصعبة العملة من الوطين االحتياطي مستوى
 األمر هذا معاجلة ضمان حاال وعلينا أشهر، أربعة أو ثالثة

 من إال يتأتى لن كذل حتقيق أن ونعتقد .استفحاله دون واحليلولة
 من ينطلق أن جيب الذي التصديري، العرض حتسني خالل
 تلك منها خاصة االسرتاتيجية، املخططات إجناز وترية تسريع

 وخمطط األخضر املخطط :التصدير إىل املوجهة
EMERGENCE، وحتسني املغريب، املنتوج تنافسية وحتسني 

 النظام ويروتط جديدة، أسواق عن والبحث املغربية، األسواق
  .واالستثمارات الصادرات لتأمني املغريب

 احملرتم، احلكومة رئيس السيد ،اأيض يستدعي األمر
 املوجهة تلك منها وخصوصا الواردات، وترية تنامي من احلد

 شروط ومراجعة الوطين املنتوج ومحاية العمومية، للمشاريع
  .الطاقية والنجاعة الطاقي التموين

 األزمة من اخلروج فإن الداخلي، املستوى على أما
 الريع، واقتصاد الفساد حماربة يف للحظة ولو الرتدد عدم يقتضي

 املعامل وواضحة مشولية مقاربة وفق ذلك يتم بأن نطالب كنا وإن
 لكل األوىل البوابة واإلدارة، القضاء وإصالح واألهداف،
 الذي اجلبائي نظامال بإصالح قلنا كما والتعجيل املستثمرين،

 أساسيا مدخال نظرنا وجهة من نعترها خطوة وهي كثريا، تأخر
  .إصالح لكل

 واإلقدام شجاعة، إجراءات اختاذ إذن يتطلب املوضوع
 الوضعية هذه ملعاجلة ومؤثرة وقوية بنيوية إصالحات على

 متميزة فرصة هي املطاف هناية يف االقتصادية والظرفية .الصعبة
 تتطلبها ال ي الكرى احلقيقية باإلصالحات للقيام يتقنها ملن

 يف حتدث ما نادرا اإلصالحات هذه مثل أن عرفنا إذا بالدنا،
  .واالزدهار الرخاء فرتات

 يف تستمر أن احلكومة على أمر، من يكن ومهما
 أي تفادي ينبغي رأينا، ويف .حبذر لكن وإقدامها، شجاعتها

 قبيل من متوقعة، الغري تبعاهتا دراسة دون معزولة قرارات
 أن عليها نعم، .للمواطنني احليوية باملصاحل ميس الذي التقشف،

 الرنامج أهداف بلوغ أجل من املطلوب باإليقاع العمل تواصل
 فعال، حرج اليوم املوقف .وتبنيناه عليه صادقنا الذي احلكومي

 ألننا األزمة، مصطلح نستعمل مل بأننا الحظتم أنكم شك وال
 وضعية هي أزمة، نعيشه ما اعتبار درجة إىل نصل مل أننا نعتر

 بالدنا بأن يعين ال هذا لكن بالتأكيد، صعبة ومالية اقتصادية
 الصعبة والوضعية .اقتصادها هتدد حقيقية أزمة خطر عن بعيدة
 العمل يف باجلدية إال عليها نتغلب لن حاليا نعيشها ال ي

  .فيه والصدق
 الثقة فيكم جيدد احلكومة، رئيس السيد وفريقنا،

 من مزيد هو ذلك يف سالحكم بدأمتوه، ما مواصلة إىل ويدعوكم
  التقدم من مزيد حتقيق على ورجاهلا بالدنا قدرات يف الثقة

 لنا هذا، من أعمق أزمات نتجاوز أن استطعنا وكما .والنماء
 .إرادتكم وقوة اهلل بفضل تطول لن الراهنة الوضعية أن اليقني

 ((والمؤمنون ورسوله عملكم اهلل فسيرى اعملوا، وق ل))
 .وشكرا
 :الرئيس السيد

 للمعارضة، اآلن الكلمة .رتماحمل النائب السيد شكرا  
 السيد احملرتم النائب للسيد الكلمة الدستوري، االحتاد لفريق

 االحتاد لفريق بالنسبة اثنان متدخالن هناك اجلاري، مصطفى
 .الدستوري

النائب السيد مصطف  الجاري، باسم فريق االتحاد 
 :الدستوري
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 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 الوزراء،السيدة والسادة 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين باسم فريق االحتاد الدستوري أن أشارك يف 
 . هذا النقاش الدستوري

  السيد رئيس الحكومة،
ال شك أن بالدنا تعاين اليوم كيف أن املعطيات 
والبيانات واألرقام تتصارع لتتواجد يف املناطق احلمراء بالنسبة 

فجأة اكتشفت احلكومة أمهية . القتصاديةألوضاعنا املالية وا
التعاطي الشفاف مع هذا الواقع، ووزعت علينا ما أمسوه 
باألرقام الصادمة، وحيدث هذا يف أقل من ثالثة أشهر على 
املصادقة على امليزانية، ال ي جاءت توقعاهتا متفائلة وبعيدة عما 
وصلنا إليه من مؤشرات تدل على أننا بدأنا ندخل منطقة 

 .تمة ومظلمة يف مسارنا املايل واالقتصاديمع
 السيد رئيس الحكومة،

لو كانت احلكومة تتكون من احلزب األغل،ي فقط 
لوجدنا هلا األعذار، لكن حتالفها مع فرقاء وأحزاب أخرى 
شاركت يف احلكومات السابقة جيعلنا نطرح أكثر من عالمة 

احلكوميني  استفهام، خاصة وأنه أثناء تقدمي التصريح والرنامج
كل فريق من هذه الفرق ادعى بأن هذا الرنامج هو شبيه إىل 

 . حد كبري برناجمه، فمن املسئول؟
ومن غرائب الصدف السيد الرئيس، أن جتدوا 
أنفسكم كحزب أغل،ي يف وضعية شبيهة مبا وقع فيه حزبنا 
االحتاد الدستوري إبان فرتة الثمانينات، حيث اضطر لتنفيذ 

 اهليكلي وحتمل تبعات سياسات حكومات سياسة التقومي
ويسجل التاريخ . سابقة، فما أشبه األمس باليوم السيد الرئيس
 .حلزبنا االحتاد الدستوري أنه دبر املرحلة باقتدار

ارجعوا إىل خطاباتنا وتسجيالتنا،  السيد الرئيس،
ما خنشاه يف فريق االحتاد : "حيث قلنا آنذاك باحلرف

ش التوقع مبعدل النمو إىل درجة جتعلنا الدستوري هو أن ينكم
قريبني من مالمسته ملنطقة شبيهة ملا يعرف بالركود اهليكلي 

". الذي توجد عليه أوربا حاليا، أو ما يسمى بالركود العميق
هل حنن أمام فرضيات واقعية : كذلك تساءلنا السيد الرئيس

ولة متليها ظرفية متحكم فيها، أم أن األمر يتعلق بفرضيات معز 
عن السياق احلايل الذي يناقش على ضوئه مشروع القانون 

 املايل؟ 
ماذا يعين هذا السيد الرئيس؟ هل أن احلكومة مل تكن 
قادرة على استشراف واقعنا املايل واالقتصادي؟ وقد جلأت إىل 
وضع ميزانية سرعان ما جتاوزهتا األحداث، فأضحت ميزانية 

بنسبة النمو الذي يعرف  بعيدة عن حتقيق أهدافها فيما يتعلق
تدحرجا متواصال حنو األدىن، ميزانية بعيدة عن حتقيق أهدافها 
يف ما يرتبط حبجم اإلنفاق الذي فاق التوقعات، وقد جلأت 
احلكومة دون سابق إنذار إىل الزيادة يف احملروقات ملواكبة 
اجملهود اإلنفاقي، ميزانية بعيدة عن أهدافها االستثمارية، حيث 

ميزانية  ،%11اوز نسبة اإلجناز يف أحسن األحوال لن تتج
بعيدة عن أهدافها يف تأمني السيولة، إذ أصبحنا على باب 
اهنيار وشيك للقطاع املايل، إذ تقلصت املوجودات اخلارجية 

 .وتقلصت السياسة على مستوى األبناك والبورصة
املتغري الوحيد املتحكم فيه السيد الرئيس هو الغالف 

مليار درهم، والذي غالبا  344ي، الذي يصل إىل االستثمار 
 . ما تعتمده احلكومة لتغطية نسبة العجز يف امليزانية

إن الواقع اجلديد والشفافية واحلكامة والشجاعة 
السياسية، ونؤكد على الشجاعة السياسية، كلها عوامل تفرض 
على احلكومة تقدمي مشروع قانون مايل تعديلي، بل يتحتم 
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ملاذا وصلنا إىل هذه : ونتساءل السيد الرئيس . عليها ذلك
 . احلالة من الضبابية وانعدام الرؤية ؟

إننا نعتقد يف الفريق الدستوري أن احلكومة مل خترج 
من عباءهتا السياسية احلزبية الضيقة، حيث رضخت 

لكن، . لالعتبارات السياسية أكثر منها لالعتبارات الواقعية
الواقع عنيد، ونؤكدها، إن الواقع عنيد، إن السيد الرئيس، 

تتكسر عليها األرقام واألوهام السيد  الواقع مبثابة صخرة
لقد سعت احلكومة وهي يف فورة محاسها أن تومهنا . الرئيس

على أن لديها القدرة كي تتواجد يف كل املناطق ويف كل 
القطاعات، وضخمت األرقام، وتفاعلت أكثر من الالزم مع 

 . وعود االنتخابية ال ي مت توزيعها بسخاء هنا وهناكضغط ال
وبدل أن تشمر احلكومة على ساعد اجلهد وتنهمك 
يف وضع صريورات وبدائل ومنظورات جديدة لواقعنا املايل 
واالقتصادي واالجتماعي، اكتشف أعضاء هذه احلكومة أن 
لديها مهاما أخرى، حيث أصبح كل وزير ينقب يف القطاع 

ليه مبا يتهم فيه سلفه بالفساد، وأصبح التغين الذي يشرف ع
. بالفساد هو كل ما ميكن أن يقدمه كبديل للشعب املغريب

وهكذا أصبح الفساد مطلوبا لذاته، إنه البديل األول الذي 
وهكذا تتضارب التصرحيات الوزارية . سنقدمه هلذا الشعب

ف وتتناقض، غري عابئة مبصلحة البالد، والنتيجة تكريس املخاو 
علما، وهذا هو اخلطري السيد الرئيس، . وتكريس أزمة الثقة

علما أننا يف الفريق الدستوري مع حماربة الفساد، ولكن مبقاربة 
أخرى، هذه املقاربة تتجلى يف كون حماربة الفساد يأيت مواكبا 
ملسارات البناء واإلصالحات، وليس تأجيال هلذه املسارات إىل 

يح والعفاريت واألوهام، مبا يكلفه االنتهاء من مطاردة التماس
. ذلك من انتظارية وأضرار على وضعيتنا املالية واالقتصادية

 .وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن دائما لفريق االحتاد الدستوري، . شكرا  
للسيدة النائبة احملرتمة السيدة أم البنني حللو، فلتتفضل 

 .مشكورة
البنين لحلو، باسم فريق االتحاد النائبة السيدة أ م 

 :الدستوري
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة أعضاء الحكومة المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الرئيس،
إذا ما أتينا إىل حزمة التدابري املزمع اختاذها ملواجهة 

دها تدابري عادية مألوفة لدينا وتكاد هذه الوضعية املتأزمة، جن
يف . تتكرر على مسامعنا كل سنة مبناسبة مناقشة قوانني املالية

الواقع، للخروج من هذه الوضعية املتأزمة، يتعني األخذ 
 :بالتوجهات املبدئية 

 تبين الشفافية يف التعاطي مع هذه األزمة؛: أوال 
 احلكامة  ترتيب األولويات بدقة وفق ما تقتضيه: ثانيا
 اجليدة؛
 التوفر على جرعات من اجلرأة السياسية الختاذ : ثالثا

 تدابري قد تبدو مؤملة، ولكنها يف صاحل البالد والعباد؛
 وكر ا تكريس خيار احلفاظ على التوازنات امل: رابعا-

اقتصادية، مث األخذ مبقاربات جديدة على املدى القصري 
دود آين كفيل واملتوسط، مثل ضرورة تبين خيارات ذات مر 

بضمان التوازنات األساسية، أو على األقل قادرة على احليلولة 
دون جتذر األزمة، بدل االستمرار يف املراهنة على أوراش البنية 

 التحتية، ال ي عادة ما تتأخر عائدات استثماراهتا؛ 
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  ضرورة التوجه إىل أنشطة ذات مردود عايل، خاصة يف
 ت القيمة التصديرية؛ جمال الصناعات ويف اجملاالت ذا

 ال بد من اسرتجاع النفقات : دائما على املدى القصري
اجلبائية، عر حتليل اجلدوى من وجود أعشاش ضريبية ودخول 
مرتفعة خارج اإلطار الضري،ي، ضمن املنظور اإلصالحي 

 . للمنظومة الضريبية بصفة عامة
  ال بد من العمل على تشجيع االستهالك للمنتوج

م التنافسية الصناعية احمللية، يف اجتاه التقليص من الوطين ودع
 الواردات؛ 
  النفقات العمومية، حىت ال تتحول  خفضمواصلة

 بدورها إىل ريع آخر جديد؛ 
  مواصلة اإلصالحات البنيوية العميقة، الستيعاب

 %21القطاع االقتصادي غري املهيكل، الذي يعادل بنسبة 
قاوالت املتوسطة والصغرى، من االقتصاد الوطين، والعناية بامل

 . بوصفها متثل اقتصاد القرب
وإذن نعرض إىل مثل هذه اإلجراءات، فإننا نؤكد على   

ضرورة االخنراط يف ثقافة اإلجناز، بدل االستمرار يف التنظريات 
فمثال، . ال ي قد تبدو متماسكة، ولكنها متعالية عن الواقع

تجاري يتعني الرفع دائما نسمع أنه من أجل حتصني امليزان ال
من تنافسية املنتوج الوطين عر تأهيل املقاولة الوطنية، تنويع 
األسواق اخلارجية، دعم القطاعات التصديرية، ولكن عمليا 
وعلى أرضية الواقع ال نعثر على برامج مدققة وعلى تتبع مسار 
هذه الرامج ألجل تقييمها، جمرد كالم يف كالم، من قبيل 

 . ة يف عرضكم السيد رئيس احلكومةالتدابري الوارد
لقد عشنا كيف كانت ترمي كل حكومة على مدى 
سنوات ببعض القضايا العالقة وكأهنا مجرات ملتهبة إىل ال ي 

إصالح منظومة : تليها، دون أن حتسم يف هذه القضايا، وهي 
األجور، إصالح صناديق التقاعد، إصالح صندوق املقاصة، 

خنشى أن تؤجلها احلكومة لتقذف هبا إىل هذه القضايا امللتهبة 
ولذلك، ال بد من فتح حوار وطين جاد . ال ي تليها كما تعودنا

خنشى . ول بعيد عن السياسوية للتعاطي مع هذه القضاياؤ ومس
أن يشكل صندوق املقاصة حتوال يف أدوار الدولة، فتتحول إىل 

شى أن خن. مفهوم الدولة الرزاقة أو املاحنة، خللق شعب تواكلي
ال يتم إعداد الشروط املناسبة لفرض األسعار الدولية على 

 . ال بد إذن من حوار جاد يف هذه املسائل. أسواقنا
كذلك صناديق التقاعد ال تتحمل االنتظار، فماذا 

 .أنتم فاعلون السيد رئيس احلكومة ؟ شكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن لفرق . الوقت السيدة النائبة، شكرا انتهى  
األغلبية، للفريق احلركي، الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد 

 .الرئيس حممد مبديع، تفضلوا السيد الرئيس
 :النائب السيد محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي

 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 ت والسادة النواب المحترمون،السيدا
رمضان مبارك سعيد، وعيد مبارك سعيد إن شاء اهلل   

عليكم وعلى األمة املغربية وعلى سيدنا اهلل ينصرو، بالرفاهية 
 .والتوفيق إن شاء اهلل

أتدخل اليوم باسم الفريق احلركي ملناقشة موضوع 
ه اسرتاتيجي وأساسي ومهم، موضوع له راهنيته وملحاحيته، ألن

يتعلق بتقييم ولو ظريف لسياسة احلكومة والتدابري ملواجهة األزمة 
 .املالية واالقتصادية العاملية

األمر يتطلب بطبيعة احلال نقاشا هادئا، واقعيا 
األزمة قادمة . عن كل هتويل أو تضخيم لألمور ينا، بعيداصور 

ال قدر اهلل، وهذا واقع ال غبار عليه، وقد كان هلذه احلكومة  
كل اجلرأة والشجاعة لالعرتاف بتداعياهتا على االقتصاد 
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األزمة هلا بعد تراكمي، األزمة ليست وليدة اليوم، هلا . الوطين
نا الوقت ، وقد كان ل4114تراكمات تعود إىل ما قبل سنة 

الكايف رمبا لتطويق تداعيات هذه األزمة واحلد من تأثرياهتا، 
لكن كنا نواجه خبطاب تطميين مفاده أننا بعيدون عن 
تداعيات وتأثريات هذه األزمة، وأننا نتوفر على اقتصاد له من 
املناعة ما جيعلنا بعيدين عن األزمة العاملية، وقيل لنا هذا يف 

 .هذه القبة
بأنه بقدر ما تتفاقم األزمة االقتصادية املالية اليوم يبني 

العاملية، وخاصة يف منطقة األورو، بقدر ما يتأثر هبا املغرب 
 . بشكل مباشر

املغاربة السيد الرئيس، بغوا يعرفوا الوضعية احلالية 
دياهلم يف جو تضارب عدة أرقام، ولكن ال يكفي يف ذلك، 

نتظارات ألهنم يتطلعون إىل حتقيق الطموحات واال
أكيد، . واالنشغاالت ال ي ومسوا يف هذه احلكومة خري حتقيقها

السيد رئيس احلكومة احملرتم، أن فرتة ستة أشهر من التدبري غري 
كافية لصنع املعجزات، ألن هناك تراكمات هيكلية وبنيوية 

استمعت لكم . تتطلب املزيد من الوقت للتغلب عليها وجتاوزها
رتم واستبشرت خريا بكل االحتياطات السيد رئيس احلكومة احمل

والتدابري واإلجراءات ال ي رمستها احلكومة لتجاوز هذه األزمة 
 .وللحد منها، وقد أشارت كثريا إىل تشجيع االستثمار

 السيد الرئيس المحتر م،
  لكم احلق ملا تقولون هناك مئات امللفات واملشاريع 

. اليات واحملاكمال زالت معتقلة عند اإلدارات والوزارات والو 
السيد الرئيس، حرروا هذه امللفات من االعتقال التعسفي 
والبطء اإلداري وغادي الدينامية ديال االقتصاد تتحرك والشغل 

السيد الرئيس، اإلدارة، أو بعض اإلدارات واقفة اليوم، . ينتعش
املراقبني املاليني : حىت واحد ما بغى يتحمل املسؤولية ديالو

ف، رؤساء املؤسسات املرخصة، الوكاالت اآلمرين بالصر 

هاد . احلضرية، مراكز االستثمار، الناس خايفة من احملاسبة
          الشي ما دام له شي عذر السيد الرئيس باش الناس 
ما يتحملوش املسؤولية دياهلم، خصكم السيد الرئيس تعطيوا 
التعليمات ديالكم باش اللي فشي مسؤولية يتحملها كلها وما 

املؤسسات . نده عالش خياف إيال كان غادي نيشانع
 .واملسئولني مفروض عليهم ينقصوا من البريوقراطية واالنتظارية

 السيد الرئيس، 
السيولة النقدية هبطت إىل درجات خميفة، القانون 
اللي كيعطي لإلدارة احلق باش تقتطع من احلسابات البنكية 

افوا وخيرجوا فلوسهم اخلاصة بال ما ختر مواليها جعل الناس خي
خصكم اليوم . coffre fortويديروهم يف املزيودات أو يف ال 

السيد الرئيس تلغيوا هاد القانون وتزرعوا الثقة ديال الناس يف 
 .األبناك ويف املؤسسات املالية

 السيد الرئيس،
تدين ميزان األداءات وتقلص احتياطي العملة الصعبة  

لبعض منها، كنتمىن التنزيل كيتطلب بعض اإلجراءات، مسعت ا
دياهلا يكون يف القريب العاجل، ألن هناك عراقيل أمام 

واش . التصدير، وما أكثرها، عراقيل ومساطر وكثرة املتدخلني
هبذه الطريقة بغينا نشجعو التصدير؟ ال أظن السيد الرئيس، 

 .ولكن يتطلب شجاعة وإجراءات عاجلة وفورية
 السيد الرئيس،

مشروع املالية أنقصنا من امليزانية املخصصة للرتويج  يف
السياحي، مع العلم أن السياحة هي أول جالب للعملة 

وماشي هباد الطريقة غادي نوجدو أسواق جديدة، . الصعبة
خصنا خطة واضحة باش املغاربة القاطنني باخلارج جييوا للبالد 

دايرة  la RAMدياهلم ويستثمروا يف البالد دياهلم، اليوم 
درهم باش جبي اإلنسان من لندن للدار البيضاء،  1511
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الناس كيفضلوا ميشيوا دبا لألردن ولرتكيا يدوزوا العطلة دياهلم، 
 .ألن الثمن ديال التذكرة رخيص واألوطيالت رخاص

استقطاب املستثمرين تيتعمل حلد اآلن بطريقة حمتشمة 
عاش االستثمارات ومتفرقة يف قطاع السياحة، الوكالة املغربية إلن

يف جهة والشركة املغربية للهندسة السياحية يف جهة 
والقنصليات والسفارات يف جهة أخرى، ليس هناك رؤية 

 .موحدة وخطة هجومية منسقة
 السيد الرئيس، 

جيب أن نركز على األولويات، ماهي أولويات هذه 
احلكومة،  ما هي أولوياهتا االقتصادية، هل تشجيع االستثمار؟ 

ب علينا اليوم خطوات جريئة جللب املستثمرين يف الطاقة وج
والسياحة والصناعة والتجارة، عالش ما نعطيوش هلاد الناس 
األرض فابور، عالش؟ نعطيها للناس فابور، بالطبع الناس اللي 
باغني يكونوا منتجني للشغل، منتجني إلمكانية التصدير، ماش 

 .للناس املنتجني للثروات الشخصية
بني أولويات احلكومة اإلقالع االقتصادي، ما  هل من

هي القطاعات ال ي ستساعد على اإلقالع االقتصادي؟ 
السياحة؟ الصناعة؟ الفالحة؟ أكيد كل هذه القطاعات فيها 

 .احلل، فاحلل باحلد من األزمة أو التخفيف منها
السيد الرئيس، األبناك اليوم ما بقاتش باغية تعطي 

بناك ولت كتبغي تعطي الكريديات ديال الكريديات للناس، األ
االستهالك فقط، ألبناك اليوم أصبحت كتعطي الكريديات 

خصنا إجراءات باش . فقط للدولة، ألن عندها ضمانات
حنفزو ألبناك باش تعطي الكريديات للمستثمرين يف القطاع 
ديال الصناعة وديال الفالحة وديال السياحة، كاين تراجع  

دم حد من وترية االستثمار السيد كبري، كاين ختوف صا
 .الرئيس احملرتم

التشغيل السيد الرئيس، وما أدراك ما التشغيل؟ 
التشغيل، ال أظن السيد رئيس احلكومة احملرتم أن بالتكوين 
املهين اللي عندنا اليوم والتكوين اجلامعي اللي عندنا اليوم 

ؤهلو هبا والرتبية اإلعدادية والثانوية اللي عندنا اليوم غادي ن
       الشباب باش يكون يكّون موارد بشرية فاعلة ومنتجة، 
ما نظنش السيد الرئيس، خصنا إجراءات واضحة لتصحيح 

 .األمر
السيد الرئيس، املخطط االستعجايل أقرت احلكومة 
بأنه فاشل، ما هو البديل؟ ما هي إجراءاتكم لتشجيع املقاولة 

جنحتش لكثرة العراقيل،  الصغرية والتشغيل الذايت؟ مقاول ي ما
 .وألن األبناك ما لعبتش الدور دياهلا الكبري

الريع السيد الرئيس، الريع تكلمنا عليه هاد السنة  
باقي ما شفناش إجراءات عملية واضحة باش حنررو هبا  كثري،

قطاع النقل واملقالع واملواد الغذائية واملناجم والصيد يف أعايل 
 .لق آالف مناصب الشغلالبحار، كل هذه القطاعات خت

 السيد الرئيس،
إن املطلوب هو إعادة الثقة ملناخ االستثمار وإعادة 

جيب طمأنة املستثمرين واإلدارة واملواطنني . الطمأنينة لإلدارة
جيب إذكاء روح املبادرة . ونبعد عن جو اخلوف وانعدام الثقة

واالبتكار واإلبداع، كما يتعني دعم اجملهود االستثماري يف 
واملخطط  Emergenceالرامج الصناعية املصدرة، مثل 

األزرق، وتوجيه الصفقات إىل املقاوالت املغربية حفاظا على 
العملة الصعبة وتقليصا لالسترياد، ورمبا مل ال، تقليص 
االستثمار يف البنية التحتية وتوجيه االستثمار إىل املشاريع 

فهذه احلكومة تقع على كاهلها مسؤولية جسيمة . املصدرة
شعب، ويتعني عليها أن وتارخيية، ألهنا ولدت من رحيم ال

تكون يف مستوى القوة ال ي أعطها الدستور اجلديد ويف مستوى 
ولكنها ال تتحمل . ثقة الشعب املغريب وثقة صاحب اجلاللة
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املسؤولية لوحدها، فكلنا مسئولون عن ترتيب شكل املرحلة 
 .ومواجهة حتدياهتا
 السيد الرئيس،

بتنزيله : استمعت إىل عرضكم وأعجبين وقلت 
تنفيذه سيكون ورش اإلصالح قد انطلق، وعلى اجلميع أن و 

يواكبه باملشاركة واملسامهة والتقييم والتقومي والتحسني والتجويد 
 .شكرا السيد الرئيس. والدعاء هلل تعاىل بالتوفيق

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق املعارضة، لفريق التجمع . شكرا  

ب احملرتم السيد حممد الوطين لألحرار، الكلمة للسيد النائ
 .حنني، فليتفضل مشكورا

النائب السيد محمد حنين، باسم فريق التجمع الوطني 
 :لألحرار

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أنا السيد رئيس احلكومة بغيت نؤكد لكم يف البداية 
أننا أعطيناكم مهلة لالشتغال باش تشتغل احلكومة ديالكم يف 
ظروف مرحية، وذلك لإلميان ديالنا باخليار الدميقراطي وبأننا 
بغيناكم تنجحوا يف املهام ديالكم، ألن النجاح ديالكم هو 

ديال احلكومة ولذلك فمنذ التشكيل . جناح للمغاربة مجيعا
ديالكم اقتصرنا، ومعنا الشعب املغريب، على تتبع التصرحيات 

ففي الواقع، ال حظنا على أن . ديالكم واخلطابات ديالكم
 . الطريقة ديال الكالم ديالكم كتجذب واخلطاب ديالكم مجيل

ولكن احلصيلة السلبية لألداء ديالكم يف اجملال 
اخلطاب ديالكم  االقتصادي جعلنا تنكتشفو مع األسف أن

فيه غري الشفوي، وما تيقدمش إجابات حقيقية للمشاكل 

املطروحة، ألنكم السيد رئيس احلكومة اقتصرمت مع األسف 
على تسويق خطاب تينهل من الرمزية ومن النوايا الطيبة بدون 
جدوى حقيقية، وما عندو حىت شي وقع إجيايب على حياة 

 . املواطن
حلكومة، حنن يف ومن جهة أخرى السيد رئيس ا

التجمع الوطين لألحرار سبق لنا أن نبهناكم ملي كنا تناقشو 
الرنامج احلكومي، وقلنا لكم أودي راه ما عندكمش برنامج 
اقتصادي حمدد، وراكم ما تتوفروش على أولويات حمددة وما 
عندكمش تصور واضح لتدبري الشأن االقتصادي، نبهناكم هلاد 

لية ومن باب ممارستنا للمعارضة االختالالت من باب املسؤو 
  ولكن . البناءة وما تفرضه مصلحة البالد والدقة ديال املرحلة

ها حنن بعد وقت قصري السيد رئيس احلكومة نوجد أمام 
تشخيص صادم ومقلق للغاية، هاد النتيجة ما فاجأتناش حنا 
يف التجمع الوطين لألحرار، وما غتفاجئش الناس اللي تبعوكم 

س احلكومة انتما بصفة شخصية ملي كنتوا يف واحد السيد رئي
عدد ديال اللقاءات يف احلملة االنتخابية ديالكم، وكنتوا  
كتقولوا للمواطنني أن مشاكل املغرب ماشي هي مشاكل ديال 
امليزانية وماشي مشاكل ديال األرقام وماشي مشاكل بديال 

هي نسبة النمو والتشغيل، قلتوا هلم املشاكل ديال املغرب 
اآلن . غياب حكومة سياسية كتحمل املسؤولية طبقا للدستور

السيد رئيس احلكومة وانتما على رأس احلكومة السياسية، باهلل 
عليكم، واش ميكن لكمتقولوا لنا وللمغاربة أشن هي املشاكل 
اللي واجهتكم، واش هي مشاكل سياسية أم مشاكل اقتصادية 

 .واجتماعية ؟
 السيد رئيس الحكومة،

؟ اكم وقفتوا احلركة ديال االقتصادش ما كتشوفوش ر وا
يف الوقت اللي كنا كنتظرو منكم اختاذ واحد العدد ديال 
التدابري ملموسة وبكيفية استباقية للحفاظ على املكتسبات 
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اللي حققها املغرب بفضل بناء الثقة، واللي تعززت بفضل 
جمهودات احلكومات السابقة، ألن هاذ احلكومات كانت 

وميكن يل نقول لكم السيد . درة وما استسلمتش لألزمةمبا
رئيس احلكومة اآلن راكم سجلتوا واحد الرقم قياسي يف تاريخ 
احلكومات املتتالية بوصول االقتصاد الوطين يف ظرف وجيز، يف 

 . ظرف ستة شهور من تقلدكم احلكم إىل عنق الزجاجة
فبكل صراحة السيد رئيس احلكومة، تفاجأنا وانتما 

واخلطري . تدخلوا البالد لنفق مظلم يف ظرف قياسي من الزمنت
حنا استمعنا . أنه ليست لكم بدائل، ليس لكم تصور واضح

للجواب ديالكم، فيه أدبيات، فيه جمرد نوايا وتنظري، وغري قابل 
للتطبيق على أرض الواقع، على األقل على املدى القصري 

ميكن لنا نصنفوها هاذي كلها السيد رئيس احلكومة . واملتوسط
بأهنا بوادر للفشل ديالكم يف تدبري الشأن العام، وعندكم تقولوا 
يل ثاين راه العفاريت والتماسيح مها اللي ما خلوناش خندمو، 
راه املسؤولية مسؤوليتكم، ألنكم انتما اللي تقاعستوا يف اختاذ 
التدابري الالزمة والتدابري االستباقية باش حتافظو على 

 .ت اللي حتققت يف السابقاملكتسبا
وباهلل عليكم السيد رئيس احلكومة، ميكن لكم تقولو 
لنا أشنا هي التدابري امللموسة اللي خذيتو يف هاد ستة شهور 
على املستوى االقتصادي؟ بالطبع ال شيء يذكر، باستثناء قرار 

 .l’essence واحد، هو قرار الزيادة يف الثمن ديال املازوت و
وهنا ما غاديش نتكلم على اآلثار ديال هاذ القرار هذا، ولكن 
اللي ميكن يل نقول لكم بأن هذا واحد القرار جريء، بل فريد 
من نوعه، ألنكم بذلك صبحتوا أول حكومة يف العامل تتجرأ 

  .دفعة واحدة %41وتتزيد يف األسعار 
يف األخري السيد رئيس احلكومة، ال بد من التأكيد 

قتصاد ديالنا يعرف نزيفا حقيقيا، وال متكن معاجلة هذا على اال
النزيف باملسكنات أو باخلطابات املطمئنة، هذا النزيف تريجع 

يف جزء كبري منه إىل فقدان الثقة، ولذلك ال نتفق معكم يف 
اخلطاب الذي استمعنا إليه، هناك فقدان الثقة، وأغلب 

هاذ انعدام التدخالت ال ي سبقتين أكدت على هذا املعطى، 
الثقة هو نتيجة لإلشارات السلبية ال ي أطلقتموها منذ توليكم 
احلكم، واللي جعلت املغرب بالد ديال الفساد واملفسدين، 

 . وهاذ الشي كانت له تأثريات سلبية على الداخل واخلارج
احلركة واقفة، : والنتيجة اليوم السيد رئيس احلكومة 

تراجع مستمر، التشغيل االستثمار متوقف، معدل النمو يف 
آالف منصب يف ظرف  331متوقف، وضاعت أكثر من 

هذه هي . ستة أشهر، والسيولة شبه منعدمة واإلدارة معطلة
الوضعية احلالية واحلقيقية لالقتصاد الوطين، وهي وضعية 

 . حرجة
واخلطري السيد رئيس احلكومة، أننا كنا تنتمناو جتيبوا 

لالنبطاح، ميكن يل نقول لكم، لنا بدائل، مع األسف وصلتيوا 
من خالل هاذ اجلواب اللي جبتوا لنا، واللي ماشي غريب، 
اللي مسعنا لو يف تقرير ديال وزارة املالية اللي فرقتو علينا، 

. وصلتوا للوضعية ديال االنبطاح لألزمة، وهذا هو اخلطري
ولذلك الحظنا على أنه ليس لكم رؤية ملعاجلة الواقع، وهاذ 

ذا ماشي سر، هاذ الواقع اللي وصلتوا االقتصادي الواقع ه
خييفنا السيد رئيس احلكومة، ألنكم أوصلتم البالد إىل خطوط 

 . محراء، وهذا هو اخلطر احلقيقي
لذلك، بغيناكم تقولوا لنا كيفاش عمليا غاديني تديروا 
بامللموس باش تعاجلوا هاذ الوضع؟ باستثناء اللجوء إىل 

اكم السيد رئيس احلكومة تقولوا لنا اليوم القروض اخلارجية، بغين
وللمغاربة مجيعا، تقولوا لنا واحد، ببساطة، ثالثة وال أربعة ديال 
 التدابري ملموسة باش ميكن إنقاذ ما ميكن إنقاذه، ألن البالد

يف خطر وبغيناكم تطمئنوا املغاربة على املستقبل؟ كونوا علي 
ر سننخرط معكم يف  يقني أننا حنن يف التجمع الوطين لألحرا
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كل التدابري الناجعة، شريطة أن تكون ترتبط باإلصالحات 
اهليكلية والشاملة، ألننا ضد اإلصالحات اجلزئية وضد احللول 

 .الرتقيعية، وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن لألغلبية لفريق العدالة والتنمية، . شكرا  
 .وانوالكلمة للسيد النائب احملرتم السيد عبد اهلل بو 

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو، باسم فريق العدالة والتنمية
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسال م عل  موالنا 

 .رسول اهلل وعل  آله وصحبه
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
أوال، ال بد أن ننوه باملقاربة اللي جيتوا هبا السيد 

 . رئيس احلكومة، واللي متسمة بالشفافية واملسؤولية والصراحة
وقبل ما ندخل يف التفاصيل، بغيت نوقف على واحد 
النوع من النقاش اللي وىل داير هاذ األيام، واحد اجلزء منه 
إجيايب، حبيث كنلقاو أن املواطنني صغارا وكبارا وجبميع الشرائح 

ولكن معه كاين . دياهلم كيتتبعوا عمل احلكومة، وهذا جيد
روه حىت بعض واحد النوع من النقاش، ولألسف الشديد كيدب

السياسيني، اللي فيه استهداف للحكومة، فيه استهداف قبل 
بدا بأن هاذ احلكومة  41نونر هنار  45التعيني، يف انتخابات 

اللي غتجي ما عرفت كيف داير اللون دياهلا، ها كي غتكون 
وهنار التعيني، عالش التعيني يف ميدلت؟ وقبل . ها شنو غتدير
 411يوم،  311: نقاش، وبعد التعينيهذا ال. ما ترجع الطائرة

أنا باغي نناقش يف هاذ . يوم، تصريح تصريح، شهر شهر
شهور دبا إيال حيدنا   1النقاش هذا، وكلو فني كيصب؟ يف 

كما قال أحد احملللني، حيدنا أيام العطل وحيدنا السبت 

واألحد إىل غري ذلك، هاذ، احلكومة شحال دارت، شحال 
الوقت كان عند هاذ احلكومة يف  دارت، شحال، شحال ديال

ثالثة شهور؟ وأجي نتساءلو، ثالثة شهور اللي كان عند هاذ 
احلكومة ولينا اليوم وصلنا لدرجة ديال التشكيك ودرجة أن 
غياب الرؤية االسرتاتيجية وعدم القدرة على النجاح يف املرحلة 

واش النجاح : وإيقاف عجلة احلركة االقتصادية، وأنا كنتساءل 
تبط بواحد حيث امسيتو أ أو ص أو د، زعما هاذ األحزاب، مر 

ال العدالة وال االستقالل وال التقدم الدميقراطي وال احلركة 
الشعبية ما عندمهش كفاءات باش يسريوا هاذ البالد؟ واش هذا 

اخلطاب اللي بغينا نوجهو للناس، وهاذي هي صورة هو 
غينا نوجهوه، املغرب، هذا هو جلب االستثمار للمغرب اللي ب

     من هاذ النوع من التشكيك؟ أنا كنتساءل، البعض اليوم 
ملنصة  وكيتكلم وهو عاد خرج من التسيري، أنا  اذ الع هلجا ط

كنحشم ف بالصتو، أنا كنحشم ف بالصتو، ألن هاذ 
وصلنا إليها ما هي إال نتاج، إال نتاج ديال  السياسية اللي

وات، لألسف الشديد سياسة كانت متبعة، كانت متبعة لسن
خلينا . هاذ، بعض الفرق اليوم كتكلم ولكن يف غياب املسؤولية

نقولو احلقيقة، اللي كيتكلم على اإلمالءات وعلى خط 
االئتمان، ما نغالطوش عباد اهلل، خط االئتمان حنا كنعرفو 
مجيعا، يف قانون املالية اللي صوتنا عليه أجزنا للحكومة اقرتاض 

درهم، مبا فيها االقرتاض الداخلي واخلارجي، مليار ديال ال 41
مليار عالش، هذا غري خط ائتماين ومع  6.4واليوم كنتساءلو 

ذلك كنتساءلو، وكنتساءلو كذلك على أننا دخلنا بواحد النفق 
وأننا رجعنا يعين لإلمالءات اخلارجية، إيوا خلينا نتساءلو على 

نذاك كان اإلمالءات اخلارجية كيفاش كانت، كان التضخم آ
، نسب العجز %4، اليوم 42و  43ما بني  %31واصل ل 
أو اخلارجية، اليوم  ، سواء الداخلية %32-%34كانت 

، %344، وصل %44الدين اخلارجي كان  ،4%-6%
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وإيال بغينا ناخذو كاع  %33اليوم وإيال بغينا ناخذو د اخلزينة 
 . %44الدين كلو مبا هي عملة صعبة 

مث، هاذ الوضعية اللي حنا كنتكلمو عليها واللي ولت 
      سوداء، شكون اللي وصلها باش ولت سوداء، شكون؟ 
وا العجب، هاذ ثالثة شهور هاذ احلكومة استطعت أهنا 
توصلها كاع هلاذ احلالة هاذي؟ غنوقفو واحد املرحلة على 

 . ؟ 4133-4111و  4114-01املراحل السابقة 
مليار باخلوصصة،  61نائية كانت املداخيل االستث

االستثمارات . اللي عند هاذ احلكومة إيال بغينا نقارنو 1اليوم 
مليار يف امليزانية  51مليار، اليوم  35يف هاديك املرحلة كانت 

إيال بغينا . مليار يف اجملموع إيال بغينا نقارنو 344العامة، 
 331دوالر، اليوم  41مثن البرتول كان : نقارنو كذلك 

د املليار،  2-4املقاصة كانت : إيال بغينا نقارنو اليوم . دوالر
 . مليار 51اليوم 

الوضعية، . إيوا، غنتكلمو على اإلكراهات احلقيقية
هاذ الوضعية هاذي مرتبطة أساسا بالتأثريات اخلارجية، واللي 
  فيها، كلنا كنقولوها، ولكن لألسف الشديد حىت شي واحد 

ة، هاذ الوضعية مرتبطة مبنطقة األورو، ما بغى يقول احلقيق
ارتفاع مثن الطاقة، ارتفاع مثن الدوالر، املوسم الفالحي، إىل 

 . غري ذلك
ما قدم يف الرنامج احلكومي وما قدم يف قانون املالية 
وما قدم يف الستة أشهر كيقولوا كيختلف، كاين اختالف 

اللي واحد، مؤشر واحد هو ارتفاع العجز التجاري، طبعا، و 
ولكن خليونا . منه كرتجع الرتفاع الفاتورة الطاقية 41%

نشوفو هاذ العجز التجاري اللي اليوم كنتكلمو على االحتياط، 
واالحتياط اللي كان يف هاذ الفرتة، واللي ما بغيناهاش ترجع 

يوم ووصل ليومني، اليوم  35لبالدنا، يف هاديك الساعة كان 

شهور، واليوم  5كان   4133فاش جات هاذ احلكومة أواخر 
 . شهور 2.1

إيوا هادي هي احلقيقة، فني حنا من هاديك 
، 62كان   4111الوضعية؟ العجز التجاري ملي كنشوفو يف 

، 24:  4133، 24:  4111، يف 66.4كان   4114يف 
شهور، هاذ  1، إيوا شكون اللي جابو، درناه يف 24اليوم 

 1لعجز يف احلكومة جات دارتو تدخلت قالت أودي غتدير ا
شهور؟ وكان من املمكن، وهذا هو اللي مهم، كان من املمكن 

. تدارك هذا األمر، لكن مل تكن اإلرادة السياسية حاضرة بقوة
كنقولو أعباد اهلل أراه   4110و 4114و 4111حنا من 

األزمة واش ما كاينش شي تأثري هلا على االقتصاد الوطين؟  
لعام زين، وها فني وصلنا كيقولوا ال ما كايناش، العام زين، ا

أسباب هاته الوضعية . العام زين، ها فني وصلنا العام زين
خصنا نعرفوها، أسباب الوضعية عدم جناعة التبادل احلر، وهذا 

دولة،  61التوقيع بدون رؤية مع : قلتوه السيد رئيس احلكومة
من التجارة اخلارجية دايرة بالتبادل احلر، ويف غياب  01%

راقبة، املساعدات التقنية ديال املؤسسات العمومية مواصفات امل
والشبه عمومية، االنفتاح وارتفاع حجم الواردات، حاجيات 

 . االقتصاد الوطين من مواد التجهيز
وهنا ال بد أن نفتح واحد القوس السيد رئيس 

عتمد أعلى املعدالت تاحلكومة فيما يتعلق باالستثمار، بالدنا ك
خصنا نراجعو هاذ  ،%16صلنا ديال االستثمار، حيث و 

ربوط الشي ونشوفو واش هاذ االستثمار ما خصوش يكون م
  بنسب النمو وكذلك بالتشغيل؟

كنطالبو : وبعض املقرتحات السيد رئيس احلكومة
بتقوية تنافسية املقاولة املغربية، يف هاديك اللي كان بدا مزيان،  

اليد العاملة بغيناها تكون مكونة : كاينة واحد العدد د الرامج 
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آالف مهندس، املدارس العليا، إىل غري  31ومؤهلة، هاديك 
 . ذلك، خصنا منشيو يف هاذ اإلطار

إجناز كذلك، السيد رئيس احلكومة، إدارة اللي  خصنا
خصها تكون شفافة ويف خدمة املقاولة، وخصنا بنيات حتتية 
        مستوعبة، سواء مناطق صناعية أو مناطق لوجستيكية 

 . أو الطرق
وال بد، السيد الرئيس احلكومة، من تطوير نظام 

ي شي حلد الساعة ذاك الشي مفتوح، واللي بغى يشر . املراقبة
حاجة من برا كيشريها، ولألسف الشديد دون يعين نظام، دون 
محاية للمستهلك وال محاية للمقاولة، وهذا لألسف الشديد، 
ودون كذلك، حىت ما راجعناش حىت املعايري، املعايري اللي هي 

 . معتمدة يف هذا الشأن
ال بد من مراجعة يعين نظام الصرف، ونقرتح واحد 

ولوش ختفضوا السيد الرئيس، ختفضوا من الدراسة، حنا ما غنق
قيمة الدرهم، ولكن تدرسوا هاذ اإلمكانية ومبا هلا من آثار 

 .على تنافسية الصادرات املغربية
 السيد رئيس لحكومة،

حنا أوال نقدر عاليا اليوم بلطف اهلل عز وجل أننا 
مشينا كاملني وتبنينا واحد اخليار وقمنا بإصالحات سياسية 

منطلقها دستور دميقراطي، وتوجهها العام هو  جريئة، اللي
القطع مع منطق التحكم السياسي وحكومة منبثقة عن اإلرادة 

والدرس الكبري اللي خصنا ناخذو من هاذ الشي هو  . الشعبية
كما استثمرنا يف اإلصالحات السياسية، بنفس النفس خصنا 

رك منشيو حنو االستثمار يف اجملال االقتصادي، طبعا مع التشا
 . مع كل الفرقاء، باالستماع لكل الفرقاء

ولكن السيد رئيس احلكومة، بغيت نوقف على واحد 
يف تعزيز اإلصالح  االستثمارالقضية ديال يف إطار مواصلة 

الدميقراطي ورفع الثقة ديال الشعب يف هاذ احلكومة، بغيناكم 

السيد رئيس احلكومة، بالفعل كتحملوا املسؤولية يف تنزيل 
: ل الدستور دميقراطيا، ولكن خليونا نقولو احلقيقةوتفعي

مسؤولية تنزيل الدستور وتفعيله دميقراطيا هي مسؤولية اجلميع، 
هي مسؤولية صحيح املواطنني واجملتمع املدين والصحافة بالنقد 
وبالتوجيه، وهي مسؤولية األحزاب، اليوم ها االنتخابات عاد 

ملسؤولية؟ ميكن دازت ديال الغرف، شكون اللي كيتحمل ا
نوجهو اللوم لوزارة  الداخلية، ولكن اللي كيتحملها هي 
األحزاب السياسية، هبداك النوع ديال البشر اللي كتقدمو 

 . واللي كينتج لنا هاذ املؤسسات بدون مصداقية
اليوم املسؤولية كذلك هي ديال الرملان، صحيح ديال 

، وهي مسؤولية املعارضة واألغلبية، يف التشريع ويف املراقبة
احلكومة قطاعا قطاعا يف تنزيل الدستور، وهي مسؤوليتكم 
السيد رئيس احلكومة انتما، ألن عندكم صالحيات يف تنزيل 
هذا الدستور، وهي مسؤولية كذلك ملك البالد، ألنه رئيس 

فإذن تنزيل الدستور ما يزايد . الدولة وله صالحيات وهو حكم
ميع وكيخصنا نتحملو  عليه حىت واحد، هي مسؤولية اجل

 . كاملني املسؤولية
وال بد السيد رئيس احلكومة يف األخري، أنكم تواصلوا 

      هاذ الشي . تعزيز هنج احلكامة وربط املسؤولية باحملاسبة
ما كيخوفش، اللي كيخوف السيد رئيس احلكومة ماشي هو 
نرفعو شعار ديال حماربة الفساد، اللي بقينا كنخافوه اليوم هو 

جوع التحكم، بعض الوجوه خرجت اليوم من اجلحور دياهلا ر 
لألسف الشديد وبدات كتهم اإلعالم واملثقفني واألحزاب 

 dopageال  هي مقاوالت هي مقاوالت تدار هلاواحلكومة، و 
ت كتهضر اليوم وكتجي كتنتقد احلكومة، هي ال شيء، ووال

ه مقاولة هي نكرة، واملخري فيهم، املخري فيهم، املخري فيهم عند
عقارية وكيشتغل يف العمل اجلمعوي، شكون اعطاه هاذ 

 .السيد الرئيس...... النفوذ، شكون اللي اعطاه هاذ النفوذ ؟ 
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 :السيد الرئيس
السادة النواب ليس لكم الكلمة، السيدة النائبة ليس   

 .كمل أ السي بووانو. لك الكلمة
 :النائب السيد عبد اهلل بووانو

 السيد الرئيس،
انتما كحكومة خصكم تتحملوا املسؤولية ديالكم 

السيد الرئيس، راه ختذا . )بإيقاف هذا التحكم، وحنا كأحزاب
 (.يل الوقت إيال مسحت

 :السيد الرئيس
 .عندك عشرة د الثواين

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
 .ال السيد الرئيس، ولكن راها وقفتين السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 . تفضل كمل، واخا

 :النائب السيد عبد اهلل بووانو
حنن كنقولو السيد الرئيس، الوضع موايت للقيام   

بإصالحات هيكلية يف مصلحة البالد، نعم يف مصلحة البالد، 
ولكن ما غتكونش هاذ احلكومة كاسحة ألغام، وأن اللي بغى 
شي ملف كيمشي يروجو يف الصحافة وجييبو هلاد احلكومة 

ويات را هي حمددة يف الرنامج احلكومي، واللي  األول. باش حتلو
 .كنتمناو أنكم تتوفقوا، وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمجموعات النيابية، للنائب . شكرا  

 .احملرتم السيد جناح عبد الغين باسم جمموعة الوسط
النائب السيد عبد الغني جناح، باسم مجموعة تحالف 

 :الوسط النيابية
 الرئيس،ركرا السيد 

 السيد الرئيس المحتر م،

 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 السيدات النائبات المحترمات، 
 السادة النواب المحترمون،

بدورنا حنن من جمموعة حتالف الوسط النيابية نساهم 
اقتصادي لبالدنا، هذا -يف هذا احلوار حول املسار السوسيو

احلوار الذي شرعه الدستور، والذي يوليه الشعب املغريب دون 
 . أي شك غاية االهتمام والتقدير

إن واجبنا اليوم، حنن وأنتم سيادة رئيس احلكومة 
 أيدي مواطنينا ومواطناتنا الذين احملرتم، هو أن نضع بني

ينصتون إلينا كل ما ميكن من املعلومات ال ي من شأهنا أن 
ما مدى تأثري ظرفية : تطمئنهم حول تساؤلني اثنني، أال ومها

األزمة املالية الدولية على اقتصاد بالدنا من جهة؟ وما هي 
التصورات والقدرات ال ي تنوي احلكومة استعماهلا للتصدي 

 . وطات ال ي متليها تلكم الظرفية؟للضغ
ويف هذا السياق، ومن اهتماماتنا الراهنة، قد تلخص 

 :يف حماور ثالثة هتدف إىل ما يلي 
 اقتصادية وعلى -احلفاظ على التوازنات املاكرو: أوال

 االستثمار؛
 حماربة الفقر والفوارق؛: ثانيا 
 إعطاء األولوية للتشغيل وللعمل االجتماعي: ثالثا. 

فبخصوص احملور األول، الكل يعرف اليوم أنه رغم 
استقرار معديل النمو والتضخم يف حدود مقبولة، فإن اقتصادنا 
خيوض يف دوامة العجز، ابتداء من العجز الكبري يف ميزانية 

ومرورا على اإلرهاصات ال ي  ،%1الدولة الذي وصل إىل 
 . ترتبصها بالتأكيد على ميزان األداءات
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ماذا تنوون القيام به للتقليص من : وهنا نتساءل
معدالت العجز هاته؟ وما هي االسرتاتيجية ال ي ستطبقها 
احلكومة للتوفيق بني مداخيلها ومصاريفها دون إثقال كاهل 
دافعي الضرائب، سواء أكانوا أشخاصا أو مقاوالت؟ وما هي 

ة اإلجراءات ال ي ستقومون هبا، أوال من أجل حتسني تنافسي
منتوجاتنا الوطنية يف األسواق الدولية، وثانيا لتوقيف الرتاجع 
املقلق الذي تعرفه كل من مداخيل السياحة يف بالدنا 

 . وحتويالت إخواننا املغاربة القاطنني باخلارج؟
ومن اجلدير أيضا بالسؤال، هو الكيفية ال ي تنوي 
احلكومة أن تشجع هبا االستثمار، وباخلصوص، ماذا كنتم 

عملون إلرساء القواعد الضرورية، واملعروفة لدى اجلميع، ال ي ست
وأن تسهل من شأهنا أن جتلب املزيد من االستثمارات 

 املبادرات املقاوالتية؟
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للسيد . شكرا السيد النائب، شكرا لكم  
 .النائب احملرتم السيد يزيد الطاغي باسم جمموعة املستقبل

سيد يزيد الطاغي، باسم المجموعة النيابية النائب ال
 :المستقبل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحتر م،

 السيد رئيس الحكومة المحتر م،
 السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المحترمون،

 ن،يأخواتي إخواني النواب المحترم
ال شك يف أن الظرفية احلالية ال ي يعيشها العامل يف 
ظل األزمة االقتصادية املالية، وخصوصا منطقة اليورو ال ي تعد 
من بني أكر شركائنا االقتصاديني، هلا انعكاسات خطرية على 
اقتصادنا الوطين، وذلك يتجلى بوضوح يف ارتفاع األسعار 

بطالة، باإلضافة إىل واخنفاض معدل النمو االقتصادي وارتفاع ال

تراجع عدد السياح، وكذا تراجع عدد املهاجرين املغاربة 
 .العائدين إىل أرض الوطن هذه السنة

هذه كلها مشاكل يصعب جتاوزها بسهولة، وحنن 
ولكن نطلب . معكم السيد رئيس احلكومة وندعمكم كأغلبية

ة منكم السيد الرئيس ونطالبكم باختاذ اإلجراءات اجلريئة الكفيل
بإجياد حلول ناجعة للوقوف يف وجه هذه األزمة حىت ال يتضرر 
منها بشكل كبري املواطن املغريب الذي وضع ثقته الكاملة يف 
هذه احلكومة للرفع من مستواه املعيشي واحلد من مجيع أشكال 

وفقكم اهلل . الغالء وحتسني ظروفه االجتماعية واالقتصادية
 .هذه األمة، وشكرا وهداكم لسبل اخلري وملا فيه صاحل

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم السيد موالي . شكرا  

لوي باسم جمموعة احلزب العمايل، فليتفضل ااملهدي الع
 .مشكورا

لوي، باسم المجموعة االنائب السيد موالي المهدي الع
 :النيابية للحزب العمالي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
حىت ال أكون قاسيا يف احلكم على الوضعية 
االقتصادية واملالية، فسأكتفي بأهنا وضعية مقلقة تستلزم ضبط 

مع كل األسف، . األمور لعدم الوصول إىل الوضعية احلرجة
اقتصادنا مرهون ومنذ مخسني سنة باقتصاد أوربا، رغم أن 

مليون أورو،  341 صادراتنا حنو السوق األوربية ال تتجاوز
هو رقم متواضع جدا ومرشح لالخنفاض بسبب األزمة و 

 .االقتصادية املزرية ال ي يتخبط فيها الشريك األساسي لبالدنا
 السيد رئيس الحكومة، 

إن تغطية الواردات من العملة الصعبة وصل إىل اخلط 
األمحر، وخنشى من عدم قدرتنا على تأمني وارداتنا من املواد 
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وذلك باعتبار هذه السنة سنة الغذائية األساسية كالقمح، 
جفاف بالنسبة للدول املنتجة واملصدرة هلذه املادة، كروسيا 

مليون طن، وأمريكا ال ي مل تعرف  41مثال ال ي خسرت 
، أضف إىل ذلك الصعوبات 3056جفافا مماثال منذ 

فاألمن الغذائي مطروح جبدية، . الفالحية باهلند والرازيل
جبدية ومسؤولية، حىت ال نكون أمام  ويستلزم التعامل معه وطنيا

أزمة قد تؤدي إىل انفجار الوضع وخنيب آمال الشعب، الذي 
نذكركم السيد الرئيس أنكم وعدمتوه يف براجمكم االنتخابية 
بنسبة منو غري واقعية وبرخاء اقتصادي غري مسبوق، فيجب 
احلرص كل احلرص لعدم إثبات أنكم تروجون للوهم يف ظل 

ادي الصعب، حيث قد تصادمتم بالواقع الوضع االقتص
وتراجعتم عن كل وعودكم ودشنتم هذه السنة بالزيادة يف مثن 
احملروقات، وال ي ترتبت عنها ارتفاعات يف مواد أساسية 
وخدمات أخرى، ورمبا إثقال كاهل املواطن برسوم جديدة يف 

 .وشكرا السيد الرئيس. التعليم مثال
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة . شكرا لكم  
 .لإلجابة على التعقيبات

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 معشر اإلخوة الكرا م،

 السيد الرئيس،
 اإلخوة الكرا م النواب المحترمون، 

 األخوات الكريمات النائبات المحترمات،
 السادة الوزراء، 
 األخت الوزيرة،

احلقيقة، وأنا أستمع لتدخالت اإلخوة املعقبني يف 
يعين كانت تأخذين يعين أحاسيس خمتلفة، يف بعض األحيان 

أمسع كالما قاسيا ولكن هذا الكالم رغم قسوته أو قساوته 
يبدو يعين موضوعيا ويأيت من أشخاص يعين يظهر أهنم يعين 

حيان يريدون يف النهاية املسامهة بطريقة إجيابية، ويف بعض األ
أتساءل يعين هل تنقلب الدنيا ويصبح الكالم يسمح أن يقول  

 . كل شخص كل ما يريد، وأن ندخل يف مزايدات
يعين بالنسبة يل على مستوى املنطق كنلقى صعوبة يف 

ومع ذلك، وألن الدميقراطية هي هذه، . التعامل مع هذا الكالم
معشر  وألننا يف هذا البلد، يف هذا البلد الذي إذا مسحتم يل

هل : اإلخوة الكرام، فعال لقد سألين أحد اإلخوة فقال يل 
املشكل سياسي أو اقتصادي وحنن، وقبلنا غرينا على مدى 

 . سنوات وعقود طويلة وهم يقولون أن املشكل سياسي؟
القرارات  وبطبيعة احلال، تتبع القرارات السياسية

إذا كان من  وأذكركم. االقتصادية واالختيارات االقتصادية
الالزم أن أذكركم أن املغرب قبل سنة ونصف كان يف وضع 
سياسي خمتلف متاما عن الوضع السياسي احلايل، هذا هل 

ساعتها فعال . نسيتموه؟ كانت أبواب اجملهول مفتوحة علينا
بعض األشخاص دخلوا اجلحور ومل يعودوا يظهرون أنوفهم 

ن وقفنا وتصدينا واسترتوا وختوفوا، ورمبا خافوا، ساعتها حن
وميكن، ميكن . بأجسامنا وتصدينا مبقوالتنا ال ي قلناها صادقني

أن نكون قد أخطأنا، ميكن، وحىت اليوم ميكن أن خنطئ، 
ولكن كنا صادقني وحدثنا الناس حبديث حنن وغرينا من أبناء 
هذا الوطن الذين حني حيدثون الناس وخياطبوهنم ويتوجهون 

الناس ويصوت الناس على الدستور  إليهم يثق الناس ويطمئن
ويصوتون يف االنتخابات وخيرج البلد بفضل اهلل سبحانه وتعاىل 
من أزمة سياسية، ألن األزمة االقتصادية، األزمة االقتصادية 
اليوم هي أزمة واقعة، اجلميع يراها أو يعين يشعر بأهنا ميكن أن 

ية دائما ختلق لنا مشاكل يف املستقبل، ولكن األزمات االقتصاد
يتغلب الناس عليها، ولكن األزمات السياسية هذه أزمات يعين 
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قد تعصف بالقائم وال تضمن جميء اآليت، وهنالك دول 
دخلت أزمات سياسية منذ عشرات السنني، وحنن واحلمد هلل 
ما أحد اليوم حتدث عن األزمة السياسية، ما أحد حتدث عن 

ة الكرام، امسحوا يل، وامسحوا يل أيها اإلخو . األزمة السياسية
سواء تعلق األمر مبا كنا نراه ونالحظه مما كان خييف بفتح 
أبواب املغرب على اجملهول، أو املمارسات ال ي كانت على 
مدى سنوات ترافقنا يف برملاننا هذا حني الدخول وحني 

 . اخلروج، أتذكرون أم نسيتم ؟
ال، الوضع السياسي تغري، وأصبحنا منارس عملنا يف 

لرملان يف هدوء دون أن جتتمع عشرات اآلالف يف باب ا
الرملان تؤاخذ علينا جمرد وجودنا فيه، ودون أن نسمع أن 
اإلدارات حتتل ويبقى فيها احملتجون أسابيع وشهور، وقد 

. يتسبب بقاؤهم فيها يف خماطر وقد يتسبب يف هالك بعضهم
ألن  نعم ميكن ألي واحد اليوم أن يأيت ويستأسد على حكومة

هذه احلكومة تراجعت يف األرقام، لكن حنن ملا وصلنا قيل لنا 
 ،%1.5أن العجز، هذا يف امليزانية ال ي حضرت قبلنا، هو 

، هذه األرقام مل تكن صحيحة، وحنن %6.3فاكتشفنا أنه 
من الذي . اكتشفناها، ومع ذلك مللمنا أمورنا وعدلنا امليزانية

قد راجعنا فإنه كانت عندنا  أخر امليزانية عن وقتها؟ وإذا كنا
امليزانية السابقة : أسباب للمراجعة عملية وتقنية ورقمية صعبة 

دوالر، هؤالء الذين  15كانت تقول بأن البرتول سيكون ب 
التوقع شيء، التوقع . يدعون أنه جيب أن نعرف الغيب

االقتصادي شيء، واملستقبل ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل، 
 يعجز الناس، حىت صندوق النقد الدويل كان وما شيء يعين

دوالر،  05يقول بأن مثن البرتول سوف يبقى خالل السنة يف 
دوالر توقعا واحتياطا، وأنا غنقول  311وحنا يف امليزانية عملنا 

دوالر قلت  311لكم، ملي قالوا يل اإلخوان ديال وزارة املالية 
ر كما بزاف يف نفسي، ومع ذلك، وطلع وهبط، وكل دوال

قلت لكم، كل دوالر كيتزاد يف الثمن ديال البرتول تيكلف 
مليون درهم  611مليون درهم،  011امليزانية ديال الدولة 

هذه ليست أشياء ميلك أن يتوقعها اإلنسان . غري يف املقاصة
 331.1دوالر،  331، اليوم 311بدقة، واليوم ماشي 

لقى احملروقات دوالر، ومع ذلك احلمد هلل ما زال املواطن كي
اللي كيحتاج بثمن صحيح زدنا فيه درهم بالنسبة للكازوال 
وزدنا فيه درمهني بالنسبة لليسانس، صحيح، هذا ماشي ماشي 
صحيح، ولكن احلمد اهلل الشعب تقبلها منا، وكما كان األخ 
الذي من التجمع الوطين لألحرار يسائلين باهلل، أسائله باهلل، 

كم من مرة طرح يف احلكومة أن : سابق وليسائل وزير ماليته ال
يزاد يف مثن احملروقات ألهنا ضرورة اقتصادية؟ ولكن مل يقع، 
ألنه كان هنالك ختوف وكان هنالك حتفظ، حنن مل نتخوف ومل 
نتحفظ، ووثقنا يف ثقة الشعب فينا وخاطبناه بوضوح وقلناها 
له، وحتركت أيدي وحاولوا إخراج مظاهرات ومل خترج تلك 

اهرات، وفشلت تلك احملاوالت ألهنا مل تكن، ولو كانت املظ
هذه اإلجراءات يف سنة سابقة رمبا لكان األمر غري األمر، مل 
خترج هذه املظاهرات، والناس تقبلوا منا بفضل اهلل سبحانه 
وتعاىل، وإىل حد اآلن، وأنا أسأل وأتابع، والناس يتحدثون عن 

 غلت ؟ أنا أتابع، غالء األسعار، أين هي هذه األسعار ال ي
املادة الواحدة ال ي تغري مثنها فعال هي السمك، وال أرى عالقة 
للسمك بثمن احملروقات، فالسمك، هذا جيب أن يسأل عنه 

 . األخ الوزير
فلهذا، يا أيها اإلخوة الكرام واألخوات الكرميات، 

حنن جئنا حناول  اإلخوة النواب احملرتمون والنائبات احملرتمات،
، وال أقول املستحيل، جئنا حناول الصعب، وإن شاء الصعب

وحنن مل ننم يف العسل كما . اهلل الرمحن الرحيم سوف نوفق
يدعي البعض، ومل نكذب على أحد، ومل يصوت علينا الناس 
من أجل األرقام، صوتوا علينا من أجل أشياء أخرى، ومع 
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ا يف ذلك األرقام مل نكذب فيها، األرقام قلنا أننا سوف حنققه
هناية الوالية، سنحاول أن حنققها يف هناية الوالية، ولكن 
تدرجييا، سوف حناول، ولكن صادفتنا ظروف أزمة أكر مما كنا 

وكانت السياسة املتبعة، وكل شي كيعرف هاذ الشي،  . ننتظر
كل شي كيعرف أ اإلخوان، شهدوا هلل، مادام اليوم ولينا نسأل 

ة ديال إخفاء احلقيقة، وهلذا  باهلل، اشهدوا هلل أن كانت سياس
كانت الفرق الرملانية املعارضة جتتهد يف اكتشاف احلقيقة، 

أشياء غري صحيحة املالية  وتكون متأكدة أن هنالك يف قوانني
وأرقام يعين تؤول غري تأويلها ويراد أن يستخرج منها غري 

 . نتائجها
اليوم ال، أنا اللي قلت للسيد وزير االقتصاد واملالية 
تكلم مع الناس بصراحة وقل هلم الواقع كما هو، واحلاجة إيال  

ومع . كانت صعوبة غادي نواجهوها وغادي نواجهوها مجيع
ذلك، كاينة دول كتقوهلا اآلن وكتدوزوا عليها يعين بسهولة،  

فهم ي وال  كتكلموا على دول أوروبية وكتقولوا يف أزمة وكتقولوا
ية شنو كانت كتمثل بالنسبة واش كتعرفوا هاذ الدول األوروب ال،
 . ؟ هل تقارنونا حنن مع إسبانيا ؟ إلينا

ومع ذلك، ما زال احلمد اهلل الوضع متحكم فيه يف 
خمتلف اجملاالت، وخذينا االحتياطات، وشرحنا ذاك الشي يف 

وما زال كنستغرب أنه بعض الناس كيعيبوا علي . الكالم ديالنا
روقات وتقبلها مين اجملتمع أنين زدت يف احملروقات، زدت يف احمل

ديال املليار ديال  5.1باش وفرت على امليزانية ديال الدولة 
ومشيت خذيت، خذينا يعين إمكانية االقرتاض يف . الدرهم

مليار ديال الدوالر،  6.4حالة الصعوبات الشديدة ديال 
مليار ديال الدوالر باش  6.4ماشي ديال الدرهم، ديال 

فينا هو هاذ يعين عدم املباالة وإىل إذن . نواجهو الصعوبات
آخره، لو كانت عدم املباالة ما غاديش نقلبو على هاذ اخلط 
      االئتماين، وإن شاء اهلل الرمحن الرحيم ما حنتاجو لوش 

وتتعرفوا املوقف ديايل من القروض، أنا . وما نوقفوش عليه
غنقوهلا لكم، أنا يف حيايت كلها عشت بدون قروض، على 

ولكن اليوم التدبري ديال الشأن ديال . املستطاع، كتعرفواقدر 
     أمة، هذا تدبري ديال دولة، ما خصش باش غدا املواطن 
ولو يكون البرتول يزيد الثمن ديالو ما نكونوش مضطرين نقولو 
لو ما كاينش البرتول، وهاذ الشي راه وقع، أنا شفتو بعيين يف 

قفوا باش ياخذوا النفط، دول، شفت الناس هازين البيدون وتيو 
 gallon، 2ليرتو ونصف، كالون، كيسميوه  2باش ياخذوا 

ساعة إيال كان عندك احلق  42ليرتو ونصف، وسري عاود تاين 
فاحلمد اهلل الوضع يف . ليرتو ونصف وال ما كانتش عندك 2يف 

املغرب مستقر والوضعية ديال املالية ديالو متحكم فيها، 
واإلجراءات اللي تكلمت عليها وقريتها، على غري عاديت حني 

ح أو االرجتال، قرأهتا قراءة أمزج بني القراءة وبني الشرح والتوضي
باش ما يضيع منها حىت شي حاجة، قياما بواجب االحتياط 

ولكن ملي كنسمع الكالم تنبقى نتساءل . ألن الظرف صعب
وما دام األمر كذلك، وعلى كل حال، ألنه ال بد .. .عن

 . بعض األشياء يعين مهمة، ال بد جناوب عليها
منه، امسحوا يل، فيما خيص التقومي اهليكلي والتخويف 

حنن يف ظروف صعبة، ولكن ال عالقة لنا بالتقومي اهليكلي، 
وراه األخ السي بووانو عمل مقارنات بني الوضعية ديالنا اليوم 

ولكن الظروف ماشي صعبة؟ . والوضعية ديالنا يف هذاك الوقت
الظروف صعبة، وحنا خذينا هاذ االحتياط هذا باش نبقاو  

الدول اللي ذكرتيوا قبايال، السي كنتصرفو، وكيف قلت لكم 
امحد يف الدول اللي ذكرتيوا قبايال كاين اللي ترفض هاذ اخلط 
االئتماين اللي خذينا حنايا، وكاين اللي تدار معهم التقومي 
اهليكلي، أنا ما بغيتش نذكر الدول، ولكن كاين اللي تدار 

صو وحاولنا باش ما نغريو والو، ما ننق. معهم التقومي اهليكلي
من االستثمار وما نقصو من، خلينا كلشي ال، مبعىن أنه، 
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وطبعا هذا ماشي، راه كنجتمع مع اإلخوان وزراء املالية، أنه 
الوضع من هنا لنهاية السنة احلمد هلل متحكم فيه، ومن هنا 
للمستقبل كنرتجاو من اهلل اخلري، أنا ما تنفهمش أنه الناس، 

ص من الثقة أو يهدد يعين إذا كان تصريح وزير يعين ينق
االستثمار، فكذلك تصريح نائب برملاين هنا، جيب أن يكون 
التصريح يف حمله، جيب أن يكون التصريح يف حمله، جيب أن 
نعلم أننا يف سفينة واحدة، جيب أن يعلم الذين حيلمون 
بالتحكم والرجوع ألساليب املاضي واملكر واخلديعة والتحكم 

باهلاتف للوزراء وشتم بعض  يف السياسة وإعطاء األوامر
املسئولني، جيب أن يعلموا أن هذا الوقت قد انتهى، مل يعد 

 . ؟ مل يعد ممكنا ممكنا، مل يعد ممكنا، فهم ي
أ اإلخوان على  اوبطبيعة احلال، حنايا ملي كنتكلمو 

املصادر اهلشة ديال االقتصاد ديالنا، حنا كنهنيو اإلخوان ديالنا 
سامهة دياهلم يف االقتصاد الوطين، العمال باخلارج على امل

وتنواعدوهم باش نبذلو معهم جمهود باش تتحسن األوضاع 
دياهلم بأحسن ما ميكن يف الدخول واخلروج وفيما له عالقة بنا 

 Il n’y a rien àداخليا وخارجيا، هناك وهنا، ولكن هادي 
faire هاذو فلوس كيجيوا من اخلارج، مرة تيتيسروا ومرة ،     

 . كيتيسروش، والسياحة كذلكما  
ولكن حنا بغينا منشيو، هاذ الشي هذا حنافظو عليه، 
ونطلبو من اهلل سبحانه وتعاىل يزيد يتحسن، وباقي عندنا 
إمكانيات، وباقي عندنا مناطق سياحية فارغة مل تستعمل حلد 
اآلن، خصنا نبذلو جمهود ونديرو اجتهادات ونقلبو على 

ؤسسات هاذي، حبال السعيدية مؤسسات اللي تعمر هاذ امل
 . وحبال غريها

ولكن يف نفس الوقت بغينا هاذ املرة شي حاجة ديال 
الصح، التوجه ديالنا منشيو للصناعة، الصناعة ال تنشأ يف ستة 

وحنا بدينا، بدينا مع رجال األعمال بداية موفقة جدا، . أشهر

وقع حتول على مستوى القيادة ديال رجال األعمال، انتظرنا 
يعملوا االنتخابات دياهلم، أنا غادي نستقبلهم بعد غدا إن 
شاء اهلل الرمحن الرحيم، باش نستمرو، ألنه أنا لست من الذين 
يؤمنون بأن احلكومة خلقها اهلل لتسكن برجا عاجيا وتنزل 
الوحي على العباد، أنا أؤمن بالتشارك، حنن شركاء مع رجال 

اربة املقيمني باخلارج، حنن األعمال، حننه شركاء مع اإلخوان املغ
شركاء مع رجال السياحة، حنن شركاء مع اجلميع، كنقول هلم 
قويل يل شنو هو املشكل اللي عندكم؟ وراه احلكومة عملت 
إجراءات، إجراءات مهمة، ميكن ماشي كثرية، ولكن 

وأنا فعال، . إجراءات، وما زال غاديني منشيو يف هاذ االجتاه
بأن يعين اعطيناك فرصة، فعال كان ألنه هنالك من قال يل 

خاص تعطى يل الفرصة، اللي جاء من بعد هاذ االختيارات 
االقتصادية اللي بينت احملدودية دياهلا، اللي جاء من بعد هاذ 
الظروف السياسية اخلاصة، اللي جاء من املعارضة مباشرة 
لرئاسة احلكومة، شنو بغيتيوا نقول لكم، هذا هو الواقع؟ ماشي 

ديال  2اللي جاء كيعمل يف إطار حتالف جديد فيه  حبال
األحزاب، بال اإلخوان اللي ما منتميينش لألحزاب، خصو 
يعطيوه الناس شوية ديال الوقت يشتغل ويبذل جمهود، ماشي 

 . ما يقولوا لوش، يقولوا لو
وأنا كنقول للنواب الرملانيني ذلك وكنقول هلم إيال 

غلطت احلكومة قولوا،  غلط رئيس احلكومة فضحوه، وإيال
ماشي ختبيوا، وليين القول بطريقة جمدية، نافعة، تساعد 

قبيال مسحوا يل ضحكت، . احلكومة على أن تتقدم، ألنه فعال
ألن أنا إنسان، اللي عطى اهلل هو هذا، ألنه واحد السيدة 
قالت أودي حنا كنتمناو تنجحوا وليين ما غتنجحوش، وا هذا 

، غنجحو إن شاء اهلل، سننجح، غنجحو إن شاء اهلل. زعما
والذين قاموا حياربوننا اليوم، ومبختلف الوسائل، ويستعملون 
الضرب حتت احلزام ويقولون ما ال يليق هؤالء خائفون من 
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أن ننجح، خائفون أن ننجح، خائفون أن ننجح، : شيء وحيد
 .وسننجح إن شاء اهلل، سننجح إن شاء اهلل

 :السيد الرئيس
النائبة، أذكركم بالنظام الداخلي، ما عندكش السيدة   

 .واصلوا السيد رئيس احلكومة .احلق، ما عندكش احلق
 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة

نعم سأواصل، ال ختف، سأواصل، سأواصل إن شاء   
 ...اهلل، سأواصل، وأقول هلم، وإنين أقول هلم إهنم خيلقون

 :السيد الرئيس
بة، أذكرك مرة ثانية بالنظام الداخلي السيدة النائ  

من الدستور، ليس لكم احلق يف الكلمة، ليس  40وبالفصل 
 .لكم احلق يف الكلمة، ليس لكم احلق يف الكالم

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
إن الرجوع، لقد قلت فيما سبق، وأريد أن أقول هلم   

 ...اليوم إن
 :السيد الرئيس

أجل، من فضلكم السكوت،  السكوت من  
 .السيد الرئيس. السكوت

 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
نعم، أقول هلم إن أسلوب االستفزاز، إن أسلوب   

التحدي، إن كل هذا ال يزيدين إال إصرارا، وسوف نستمر إن 
 . شاء اهلل الرمحان الرحيم

ومع ذلك، وألن إخوانا لنا اشتكوا من مهامجة حزهبم، 
واحلقيقة أنين ال حيضرين بالضبط، على كل حال، أنا مل أهاجم 
حزبكم السيد، لكين أريد أن أقول لكم حزبكم يهامجين، 

وأنا  ..وأصبح فيه متخصصون يف أخطائي، حيصوهنا، األخطاء 
حنا نديرو أقول هلم مرحبا، ولكن يعين بال ي هي أحسن، ألنه 

غري الصواب، حنا النهار اللي طلعتيوا يف حكومة التناوب 

التوافقي اللي كنعتروها جتربة إجيابية، وتنعاود حنيي السي عبد 
الرمحان اليوسفي من هاد املنصة قدامكم، وتنعتر بأنه عاون 

قلنا حنا كان عندنا من يقول . املغرب باش مرت مرحلة صعبة
عارضوش، هاذي خصنا هاذ نعطيو املعارضة، قلنا ال ما ن

فرصة، وخا ما شاركناش يف احلكومة، قلنا نعطيو فرصة هلاذ 
احلكومة باش تشتغل وختدم، وعمرين ما كنت باغي نقول هاد 
الكالم، واهلل شاهد، وليين مع األسف الشديد السياسة هي 

 . هادي
وأريد أن أقول فيما خيص حماربة الفساد، حنن مل نرجع 

ادها، ولكن خليوين نعرتف أمامكم بأن حماربة سيوفنا ألغم
سي أمحد، عرف ي شنو هو اللي الفساد ماشي سهلة أ ال

؟ هو النهار اللي تلقانا حنا اخنرطنا يف الفساد، هذاك صعيب
أما، ألنه ملي تتجي حتارب الفساد . النهار هنار كحل هذاك

           وتتجبد موضوع وتتقوم القيامة، تبدا تقول فني أنا، 
ما تنساوش، حنن يف دولة، وهنالك توازنات، وحنن من واجبنا 
احلفاظ على استقرار البلد واحلفاظ على دميقراطيته، وال نريد أن 
نرتاجع إىل الوراء، وال نريد أن نفسح اجملال للمتحكمني، الذين 
يقولون األمور على غري حقيقتها ويتهموننا مبا ال ميكن أن 

يتهموننا بأننا نريد أن نشعل الشارع، حنن  يكون، حىت أهنم
نريد أن نشعل الشارع ؟ كل جهدنا حنن حىت ال يشتعل 
الشارع، حىت يستمر االستقرار يف هذا الوطن، فنحن حناول 

تذكرون قصة املرأة ال ي احتكمت هي . بال ي هي أحسن
وأخرى إىل سليمان عليه السالم يف ولدمها وقالت لو، ملي كل 

ل ولدي، قال هلم جيبوا سكني غنقسموه يف واحدة كتقو 
النص، واحدة قالت لو صايف أ سيدي ماشي ولدي، ولدها، 
فعلم أنه ابنها، حنن نفكر هبذا املنطق، ماشي املهم ديالنا هو 

حنا أ السي أمحد لوال الظروف . احلزب السياسي ديالنا يطلع
 السياسية، كان حزبنا متابعا، بدأ دخول أفراده إىل السجن،
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حنن لوال الظروف، كان يقال أنه يف هذه االنتخابات ال ي  
 36وال  35كانت ستكون يف شهر شتنر غادي ناخذو 

مضمونة، وبغاو يضبطوا  4134مقعد، أو كانوا كيقولوا 
، هؤالء الذين غرورهم دفعهم إىل االعتقاد بأهنم 4131

: يعرفون الغيب، واهلل سبحانه وتعاىل يقول على لسان نبيه
و كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسني  ول))

لوال الظروف، الظروف جاءت . ال يعلم الغيب إال اهلل(( السوء
بنا، حنا ماشي اللي جبنا األزمة، حنا األزمة اللي جابتنا، 
األزمة اللي جابتنا، وجينا باش حناربو األزمة، وجينا باش نوقفو 

نقوهلا لك السي يف وجه األزمة، وحنا ماشي عباقرة، أنا غ
       أمحد، ماشي عباقرة، إمنا كنحاولو، وملي تتكلموا معنا، 
ال انتما وال غريكم، إيال قلتيوا كلمة ديال اخلري وديال راه حنا  
كنشدو فيها وتنعتروها هدية، وخا تكون قاسية، وليين بالنسبة 

 . إلينا نبين عليها، ألننا نعتقد أن املهم هو مصلحة الوطن
    لسي أمحد ملي كنقول أنا جمرد رئيس حكومة وأنا ا

ما تنبخسش راسي، عالش غنبخس راسي؟ أنا ما كنبخسش 
 11راسي، ولكن تنبغي نفّهم املغاربة واحد القضية، أنه كاين 

مليون مغريب ميكن يكونوا رئيس حكومة، ولكن عندنا ملك 
ا واحد، بعد اهلل سبحانه وتعاىل هو الرمز ديال االستقرار ديالن

وديال الوحدة ديالنا، وتيخصين املغاربة يفهموا هاذ القضية، 
وتنعتقد باللي التنزيل ديال الدستور مسئوليته، عاد مسؤوليتنا 
حنايا، حبال اللي قال السي بووانو، صحيح، ألنه التنزيل ديال 
الدستور فيه الصالح ديال اجملتمع، فيه التوجه ديال املستقبل، 

والسالم . ح إن شاء اهلل الرمحن الرحيمفيه النجاة وفيه النجا 
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
أنهينا هبذا نكون قد . شكرا للسيد رئيس احلكومة  

 . جدول أعمال اجللسة املخصصة إلجابة السيد رئيس احلكومة

 


