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 الثمانينالثانية و  محضر الجلسة
 

فرباير  44املوافق ل  4140ربيع األول  03االثنني :  التاريخ
3340. 
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب :  الرئاسة

بتداء من الساعة ساعة  واحدة و أربعة عشرة دقيقة ا : التوقيت
 .  عشرينالرابعة زواال والدقيقة السادسة و 

مناقشة األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :  جدول األعمال
 .الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة

 
 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة

 تفضلوا السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب، 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
قبل أن نبتدئ هذه اجللسة حضرات السيدات و 
السادة، أريد أن أخرب اجمللس املوقر أنه يوجد بني ظهرانينا وفد من 
حزب االحتاد من أجل مجهورية املوريتاين برئاسة رئيس احلزب، 

نا السيد الوزير السيد حممد حممود ولد حممد األمني، كما يوجد بين
املكلف بالعالقات مع املؤسسات جبمهورية النيجر، السيد لوايل 
شيبو، و حيضر كذلك أشغالنا وفد صحفي عريب يضم خنبة من 

و ال يسعنا هبذه . مسؤويل التحرير يف كربيات الصحف العربية
 .     املناسبة إال أن حنيي هؤالء الضيوف

 ،شكرا
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 د رئيس الحكومة المحترم،السي

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات و السادة النواب المحترمون،

و  451من الدستور واملواد  433ملقتضيات الفصل  طبقا
من نظامنا الداخلي يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة  463

لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل رئيس احلكومة، 
ويتضمن جدول األعمال سؤالني يف موضوع واحد ويتعلق األمر 

 :ب
فرق محاية القدرة الشرائية للمواطنني تقدمت به  -4

 .وجمموعيت األغلبية
 .يتعلق بارتفاع كلفة املعيشة تقدمت به فرق املعارضة  -3

سيتم تقدمي السؤالني معا وسيتوىل السيد رئيس احلكومة 
اجلواب عليهما، مث سنفتح مناقشة عامة واحدة يف املوضوع، 

تفضل نقطة . مث سيعقب بعد ذلك السيد رئيس احلكومة
 .نظام السيد الرئيس

نقطة )د أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكيالنائب السي
 (:نظام

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة،

فقدت . امسحوا يل السيد الرئيس يف بداية هذه اجللسة
تونس الشقيقة خالل األيام األخرية أحدا من كبار أبنائها وهو 
املرحوم شكري بلعيد، األمني العام حلركة الدميقراطيني التونسيني 

ضحية جرمية شنعاء مدانة، جرمية غادرة استهدفت  الذي ذهب
أطلب منكم السيد الرئيس ومن احلضور قراءة الفاحتة . حياته

 .ترمحا على روح الفقيد
 :السيد الرئيس 

 نقوم لقراءة الفاحتة،
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بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين : "الفاحتة
ك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإيا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
سبحان ربي رب العزة ". المغضوب عليهم وال الضالين آمين

 ".عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين
 . الكلمة اآلن، لفرق وجمموعيت األغلبية لتقدمي السؤال

لي، فلتتفضل السيدة السيدة النائبة احملرتمة، السيدة حكيمة فص
 .النائبة يف ظرف دقيقة واحدة لتقدمي السؤال

 : النائبة السيدة حكيمة فصلي، عن فرق و مجموعتي األغلبية
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة أعضاء الحكومة،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 يعد احلفاظ على القدرة الشرائية من أهم أولويات تدخل

الدولة يف االقتصاد، ولقد أكدمت السيد رئيس احلكومة، يف 
برناجمكم احلكومي على سعيكم الدائم لدعم القدرة الشرائية 
للمواطنني والنهوض بالفئات اهلشة، وكذلك تقوية الطبقة 

ولقد صدرت بعض التقارير مؤخرا تشري إىل ارتفاع . الوسطى
ويق يف بعض اجلرائد تكلفة املعيشة لألسر املغربية، كما مت التس

واملواقع اإللكرتونية إىل ضرورة ارتفاع أمثنة املواد األولية، كآلية 
وحيدة إلصالح صندوق املقاصة مع كل ما يرافق ذلك من 

 .تأثريات سلبية على املواطنني
يف هذا الصدد نسائلكم السيد رئيس احلكومة، عن  

يجيتكم مدى صحة هذه التقارير وهاته االدعاءات وعلى اسرتات
للتحكم يف أسعار املواد األولية واحلفاظ على القدرة الشرائية 

 .للمواطنني ضمانا لالستقرار وللسلم االجتماعي؟ وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة لتقدمي 
 . السؤال الثاين يف نفس املوضوع

فليتفضل مشكورا يف . سعيدالسيد النائب احملرتم السيد املهدي بن
 .دقيقة واحدة

 :النائب السيد المهدي بنسعيد، باسم فرق المعارضة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
 السادة الوزراء،

 السيد رئيس الحكومة،
أنتما عارفني وحنا عارفني والشعب عارف بأن كلفة 

لشي أكدوا وقدرات املعيشة يف املغرب غاديا وكتزاد، وهاد ا
املعطيات الصادرة عن اهليئات الرمسية املختصة اللي سجلت 

وهلذا املعارضة اليوم . 3343يف املائة يف  3.0ارتفاع ب 
تسائلكم السيد رئيس احلكومة، ماهي رؤية احلكومة حلالة أسعار 
املواد و اخلدمات ذات االستهالك الواسع؟ ما هي يف نظر 

عية، أقول املوضوعية السيد الرئيس احلكومة األسباب املوضو 
احلكومة يف هذا االرتفاع؟ وما هي اإلجراءات واآلليات اليت 
ستعتمدها احلكومة لوقف ارتفاع كلفة املعيشة أو لرفع مستوى 
معيشة املواطنني لتناسب هذه الزيادة، وبالتايل وقف تدهور 

 . أحوال فئات واسعة من املغاربة، وشكرا السيد الرئيس احلكومة
 :السيد الرئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد رئيس احلكومة 
 . تفضلوا السيد رئيس احلكومة. لإلجابة على السؤال

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

 السيد الرئيس، 
 السادة النواب المحترمون،

 ، السيدات النائبات المحترمات
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امسحوا يل أن أشكركم أوال على هذا السؤال الذي من 
خالله سوف أمتكن من توضيح بعض اإلشكاليات اليت تتداول 
يف هذه املرحلة يف جمتمعنا، وأريد أن أوضح أوال أن ما يسمى 
بالقدرة الشرائية والفرق بني التطور الدخل وبني التطور العام 

للمجتمع يقسم  ألسعار االستهالك، باعتبار أن الدخل العام
على عدد الساكنة واملؤشر هو هاد القدر الذي خيلص وهو قدر 
نظري، يعين يرى ماذا ميكن أن يشرتى به من حيث املواد 

 . األساسية
ارتفع مؤشر  3343وأريد أن أقول أنه خالل سنة 

، يعين 3344يف املائة مقارنة مع سنة 4.0أسعار االستهالك ب 
درهم أصبحت تكلفها  433القفة  أن األسرة اليت كانت تكلفها

درهم، بطبيعة  433تزادت يف عام على  لاير 36، 434.03
احلال كاين بعض املواد اللي كتعرف االرتفاع مرة، مرة، بطريقة 
شوية مبالغ فيها، كالطماطم والدجاج باعتبار ارتفاع مثن 
األعالف وباعتبار التقلبات املناخية، يف حني اخنفضت بعض 

 .خرى لبعض املواد كالبصل والبطاطس وبعض الفواكهاألمثان األ
وباملقارنة مع السوق الدولية، فإن تطور أسعار الغذاء 
على املستوى العاملي عرفت ارتفاعا سنويا خالل الفرتة 

يف املائة، يعين بالنسبة للدول األخرى  1مبعدل  3332/3343
يف املائة  1ية ال مقارنة، عامليا عرفت هاد األمثنة ديال املواد الغذائ
يف املائة  4،0يف الثمن، فيما مل يتجاوز هذا االرتفاع يف املغرب 

خالل نفس الفرتة، وكل هذا نظرا جلهود اليت بذلتها وتبذهلا 
احلكومات املتعاقبة، وقد جتاوزت الزيادات اليت عرفها دخل 
األسر، الزيادات اليت عرفتها األسعار نتيجة التدابري اليت اختذهتا 

ومة، وتفيد األرقام املندوبية السامية للتخطيط، أنه ألول مرة احلك
مند سنوات جتاوز ارتفاع مؤشر احلد األدىن لألجور بكثري سنتني 

مؤشر األمثان عند االستهالك، مما يفيد تزايد  3343و 3344
 .القدرة الشرائية خالل السنتني األخريتني

من كون لذلك، فأنا ال أشاطركم الرأي فيما ذهبت إليه  
الكلفة املعيشة تعرف ارتفاعا مضطردا وكبريا وأن القدرة الشرائية 

واحلقيقة أن . يف تزايد مستمر ودائرة الفقر ماضية يف اتساع
األسعار كان ميكن أن تصل مستويات قياسية بسبب الظرفية 
املناخية واالقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدوالر، لوال تدخل 

من جهة بدعم املواد األساسية، ومن : نياحلكومة على مستوي
جهة أخرى بالرفع من دخل األسرة املغربية، مما كلف احلكومة 
جمهودات استثنائية تتجاوز قدراهتا املالية العادية، وسأستعرض 
عليكم بعض التدابري اليت اختذهتا احلكومة للحفاظ على مستوى 

هة األسعار من جهة والرفع من مستوى دخل املواطن من ج
كانت سنة    3343أخرى، لست يف حاجة ألذكركم بأن سنة 

 .صعبة وعرفت تزامن عدة عوامل سلبية
فقد متيزت على الصعيد الدويل باالنكماش االقتصادي  

يف عدة دول شريكة، واستمرار ارتفاع أسعار املواد األولية، 
وتراجع حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج وعائدات السياحة، 

أما على الصعيد الداخلي فإن اجلفاف . أسعار الصرف وتقلبات
الذي عرفناه يف السنة املاضية، والذي عفا اهلل منه هذه السنة، 
ونسأل اهلل أن يزيدنا من فضله، وموجة الربد القارس أثر سلبا 

ولكي يتضح . على مسايرة القطاع الفالحي يف النمو االقتصادي
اإلشارة إىل أن تقلبات  تأثري هذه العوامل على بالدنا، تكفي

 1أسعار الصرف وحدها أدت إىل ارتفاع نفقات املقاصة حبوايل 
هذه . من الناتج الداخلي اخلام 3.5املليار ديال الدرهم، أي 

 53الدراهم و 2غري بسبب مرور ديال الثمن ديال الدوالر من 
، وارتفاع عجز ميزان السلع 63يدال الدراهم و 2وإىل 

من  3،1يدال املليار ديال الدرهم، أي  6واخلدمات حبوايل 
التبادل ديال السلع واخلدمات بينا و بني . الناتج الداخلي اخلام

 .املليار ديال الدرهم 6اخلارج 
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لقد شكل احلفاظ على مستويات األسعار هاجسا  
دائما احلكومة، إذ باإلضافة إىل التدابري االعتيادية، اختذت سنة 

 :يف هد الصدد منها جمموعة من القرارات 3343
قرار دعم أسعار القمح اللني والصلب والشعري، من  

األوىل : خالل تعليق الرسوم اجلمركية، وذلك على مدى دفعتني
مليون درهم، والثانية بداية  233وكلفت حوايل  3343سنة 
 مليون درهم؛ 533وستكلف حوايل  3340سنة 

قرار دعم اإلنتاج الفالحي للشمندر وقصب السكر مما  
مليون درهم، هذه القرارات تضاف  303ستكون له كلفة حوايل 

مليار  55جملموع املبالغ اليت يدفعها نظام املقاصة واليت بلغت 
، وكما ال خيفى هذا رقم 3343درهم كغالف للدعم برسم سنة 

املقننة يف إطار مراقبة  مهول، تكثيف مراقبة األسعار، أسعار املواد
 5333ضبط حوايل  3343األسعار، حيث مت خالل سنة 

، 3344يف املائة مقارنة مع سنة  43خمالفة، أي بزيادة تقدر ب 
بطبيعة احلال هناك بعض األشخاص يستفيدون من الشائعات 
اليت تروج كثريا يف بالدنا واهلل أعلم من وراءها لكي يزيدوا زيادات 

مثال هاد الذي يقال أنه الزيادات يف مثن البوطة غاز غري قانونية، 
راه مكاينش، حلد اآلن مكاين حىت شي زيادة، هنار اللي غتكون 

 .غادي نقوهلا ليكم
باملوازاة مع اجلهود للحفاظ على مستوى األسعار رغم  

الظرفية الوطنية والدولية، بذلت احلكومة جمهودا كبريا للزيادة يف 
يف املائة بني  45ع من احلد األدىن لألجور بالدخل األسرة، الرف

ويف قطاعات الصناعة والتجارة  3343و  3344سنتني 
واخلدمات واملهن احلرة والفالحة، مواصلة تنفيذ التزامات احلوار 

مليار درهم برسم سنيت  40،3االجتماعي مما كلف مبلغ 
املليار ديال الدرهم سنة  1، يضاف إليه مبلغ 3343و 3344
مهت على اخلصوص باإلضافة إىل ذاك الشي اآلخر  3340

درهم اللي كانت يف الرواتب ديال  633بكل عام ذاك 

املوظفني، الزيادة يف صايف أجور املوظفني ومستخدمي املؤسسات 
مليار ديال  2درهم شهريا مما يكلف حوايل  633العمومية ب 

انت الدرهم سنويا، الرفع من حصيص الرتقية، اإلشكاليات اللي ك
مرتاكمة وكانت كتخلقنا مشاكل، اليوم نسيناها، خمصناش 
ننساوها حليناها، ولكن خمصناش ننساو بأن احلكومة بذلت 

، الرفع من 0جمهود استثنائي، فالكالم اللي كان على الزنزانة رقم 
وفتح اجملال للرتقية  %  00إىل   %  32حصيص الرتقية من 

منصب  533ألف و 53خارج احلصيص، إحداث ما جمموعه 
يف اإلدارة بالرغم من  3340و 3343تقريبا مايل برسم سنيت 

أن اإلكراهات اليت تواجهها املالية العمومية ومعلوم أن نسبة 
ألف، اآلن معدل ديال  33و 43التشغيل كانت كرتاوح بني 

م بطبيعة احلال يف ضخ أموال يف السنة،كل هذا يساه 35333
الرفع من احلد األدىن . يف اجملتمع ترفع اإلمكانيات ديال املواطن

درهم، خصوصا يف الصندوق ديال  4333للمعاش إىل 
RSRT  كما ال خيفى عليكم. 
وخبصوص تعزيز احلماية االجتماعية، فقد اختذت  

 :احلكومة جمموعة من التدابري من بينها
لتماسك االجتماعي، تفعيل إحداث صندوق دعم ا 

صندوق التكافل العائلي، تعميم نظام املساعدة الطبية، مواصلة 
تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توسيع عملية مليون حمفظة 

" تيسري"ماليني تلميذ املستفيد، مواصلة عملية  1لتشمل حوايل 
، 3340و 3343تلميذ خالل  120.333لتشمل استفادة 

ة املنحة لفائدة الطلبة، ورفع عدد الطلبة املمنوحني، مما  رفع قيم
. مليون درهم 533كلف احلكومة غالفا ماليا إضافيا يتجاوز 

وهذا ما كان ال يف احلوار االجتماعي وال وراءه احتجاجات وال 
هذا توجه ديال احلكومة ملا تصورت أنه من باب  أي شيء،

دواء  033اإلنصاف والعدل بني الناس، ختفيض أسعار حوايل 
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دواء إضايف  4333واالشتغال على الئحة تضم  %53مبعدل 
 .يف املستقبل
لإلبقاء  -وهذا غيظ من فيض-إن جهود احلكومة  
رار األسعار من جهة، ورفع دخل األسر املغربية من على استق

جهة أخرى، مل تؤد فقط إىل استقرار القدرة الشرائية، بل أدت 
إىل حتسنها وتزايد وترية االستهالك الداخلي كما تؤكد ذلك 

 :املؤشرات التالية
وب . 3344سنة  %1.1ارتفاع االستهالك ب  -

 .3343سنة  1.2%
القيمة املضافة الداخلية، ارتفاع مداخيل الضريبة على   -

 %1.6وهذا طبعا مرتبط باالستهالك والرواج ديال البضائع ب 
 . 3343سنة 

سنة  %0.2ارتفاع حجم قروض االستهالك ب  -
3343 . 

كنجيبو من   5.4تطور واردات مواد االستهالك ب  -
 .اخلارج

سنة  %0.6ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل ب   -
3343. 

و ب . 3343سنة  %2.3ب ارتفاع كتلة األجور   -
مليار درهم 1.1و  0.2، أي حبوايل ب 3344سنة  43.1%

على التوايل، وهو ما يتجاوز ضعف املعدل للفرتة املمتدة بني 
 .3343و  3334

تطور الناتج الداخلي الفالحي للفرد بالوسط القروي   -
سنويا، خالل اخلمس السنوات األخرية، مما حافظ  %6مبعدل 

واهلل ويل التوفيق . على القدرة الشرائية لألسر بالعامل القروي
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :السيد الرئيس 

نفتح اآلن باب املناقشة . شكرا للسيد رئيس احلكومة
 إذن عن األغلبية السيد النائب. جلواب السيد رئيس احلكومة

احملرتم عبد العزيز العماري من فريق العدالة والتنمية؟، تفضلوا 
 .السيد النائب احملرتم

النائب السيد عبد العزيز العماري، عن فريق العدالة و 
 :التنمية

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
حوا يل يف إطار التعقيب باسم فريق العدالة والتنمية امس

أن أذكر اجلميع بأننا يف املغرب نعيش واحد النموذج متميز، 
منوذج استطاع أنه يف احلقيقة مير بواحد املرحلة عصيبة كتمر هبا 
املنطقة ديالنا مجيعا، وأن العنوان األساسي دياهلا هو أننا حنافظوا 

وهاد االستقرار املؤسسايت . يف بالدناعلى االستقرار املؤسسايت 
يقتضي أن نتعامل بروح من الوطنية واملسؤولية عالية يف ملفات 

 . حساسة ودقيقة جدا
بطبيعة احلال هذه مسؤوليتكم السيد رئيس احلكومة، 
السادة أعضاء احلكومة ومسؤوليتنا كربملان، مسؤولية وسائل 

اقتصاديني اإلعالم ومسؤولية خمتلف الفاعلني سياسيني، 
واجتماعيني، احنا اآلن كنفتخرو هباذ النموذج، لكن خصنا 
حنافظو عليه مجيع بالنظر للتطورات اللي كنشوفوها يف احمليط 

ميكن إال أن ننوه باألداء  ديالنا، هاذ النموذج بطبيعة احلال ال
ديال كل من كان موضوعيا، معارضة وسائل اإلعالم إىل غري 

 .ذلك
نقول بأن التعامل مع ملفات  لكن يف نفس الوقت 

حساسة ينبغي أال يكون فيها حماولة للعب بالنار، هناك السيد 
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رئيس احلكومة حماوالت لتأجيج وتأليب الشارع املغريب على هذه 
احلكومة، حىت خلقو ليها واحد العدد من االهتزاز فالبعض تيقول 
 بأن هاذ احلكومة باش خيفضو هلا الوترية ديال سرعة اإلصالح

 . يف الطريق  les dodanesداروا هلا بزاف ديال 
السيد رئيس احلكومة، مسؤوليتكم أنكم تضبطوا اإليقاع 
والسرعة يف إجناز أوراش اإلصالح احلقيقية، مع كامل األسف يف 
هاذ املوضوعات ينبغي أن يكون الدور حموري وأساسي لإلعالم 

رئيس العمومي لتوضيح الصورة، واحنا نطلب منكم السيد 
احلكومة أنكم تطمأنوا املغاربة، اآلن حديث كبري فهاذ املوضوع 

يدخل اإلعالم  نرجو أن يكون هناك خطاب مطمئن وأن
العمومي لزمن اإلصالح احلقيقي باش يوضح الصورة، كان 
حديث يف السابق على موضوع ديال اخلبز ونشر بأن احلكومة 

ونش الزيادة ومع غادة تزيد، جا السيد الوزير وقال بأنه ما غتك
ذلك ما كانش هاذ الشي االنعكاس ديالو يف وسائل اإلعالم، بل 
بالعكس ما تقالش بأن احلكومة الوقت اللي كانت الظروف 

مليون درهم مث  233صعبة لغات الرسوم اجلمركية وحتمالت 
مليون درهم باش ما يتزادش اخلبز على املغاربة، جاو  533

اربة غتزيد الكهرباء هاذ احلكومة ملوضوع ديال الضوء قالو للمغ
اللي هي شعبية غادي تزيد على الشعب املغريب للكهرباء، 
بالعكس ملا كان االرتفاع ديال األسعار على املستوى الدويل 
تدخالت احلكومة بعجز وحتملت العجز مع املكتب الوطين 

د املليار ديال الدرهم هاذ الشي اللي  5للكهرباء اللي جتاوز 
ر واللي  يتقال باش يبان اجلهد بأن احلماية ديال خصو ينتش

 .د املليار 5القدرة الشرائية ديال املواطنني ينبغي أن يثار االنتباه 
طيب، ملا يكون كذلك بعد انتقلوا من اخلبز ومن  

الضوء جاو للبوطا، ليس هناك أي قرار برفع الكلفة ديال 
أطراف اهلل  البوطاغار فإذا به اآلن تسري يف األوساط من طرف

أعلم هبا ماذا تريد هلذا البلد وكيتكقال بأنه راه تقرر ليس هناك 

هلذا األمر أن يكون  قرار بالزيادة يف البوطاغاز أ املغاربة، ينبغي
 .واضحا

ملا جني للموضوعات املرتبطة بالنقل، استغل البعض القرار  
كم السابق يف جمال احملروقات وكانت بعض الزيادات أنتم مسؤوليت

السيد رئيس احلكومة أن تكون املراقبة الصارمة، املراقبة الصارمة 
، ولكن ...هلؤالء املضاربني أو الوسطاء اللي ميكن تيقومو ببعض

الواجب أن تكون املراقبة الصارمة، ملا الربملان اختذنا القرار املرتبط 
مبقالع الرمال وقلنا بأن اللي خصو يأدي هذاك الرسم، بطبيعة 

ب املقالع، اآلن كيتم عكس هاذ النسبة أو هاذ الرسم هم أربا
على الثمن ديال البيع خص تكون املراقبة، وتكون املراقبة الصارمة 
ألن بغينا حنمي القدرة الشرائية مث ال يتصور أن حكومة جابتها 
صناديق االقرتاع، حكومة شعبية أهنا تواجه القدرة الشرائية ديال 

كل اإلجراءات اللي قدمتوا صندوق الشعب املغريب، بالعكس يف  
التماسك االجتماعي، صندوق التكافل العائلي، اإلجراءات 

دواء كيما قلتم  033املرتبطة بالدواء ملاذا ال ينشر هذا الكالم؟ 
السيد رئيس احلكومة مت التخفيض دياهلا، ينبغي أن يقال هذا 
 وحنن ننتظر الالئحة ديال ألف دواء واللي خصها متس األدوية

جهد  اللي كيشريوها املغاربة بكثرة، ينبغي إذن أن نقول بأن هناك
فاحملافظة على القدرة الشرائية ديال املغاربة واجلهد يف املراقبة ينبغي 
أن يستمر وينبغي أن نكون مجيعا يف مسؤولية حلظة اإلصالح 
حلظة الوطن قبل كل شيء آخر قبل أي حسابات أخرى، وشكرا 

 .لكم
 :السيد الرئيس  

 شكرا، إذا سمحتم السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 
عندما حيينا ضيوفنا مل يكن حاضرا بيننا السيد وزير 
املكلف بالعالقات مع املؤسسات باجلمهورية النيجرية، وكذلك مل 
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يكن حاضرا الوفد الصحايف، فنحييهم من جديد حيث حضروا 
 .بيننا

تمر يف املناقشة الكلمة اآلن للمعارضة، السيد حسن نس
 .بوهريز من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل مشكورا

النائب السيد حسن بوهريز، عن فريق التجمع الوطني 
 :لألحرار 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على آخر األنبياء 
 .والمرسلين

 السيد رئيس الحكومة،
 المجلس، السيد رئيس

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يف البداية امسحوا لنا أن نستحضر وإياكم بعض 
املؤشرات الرمسية اليت جاءت هبا مؤسسات حكومية حصيلة لسنة 

املواد الغذائية، : ، ارتفاع صاروخي للمؤشرات الثالث3343
كل هذه املؤشرات ارتفعت   اخلدمات االجتماعية، واملؤشر العام،

، 3343و بداية سنة  3332بشكل تدرجيي ما بني سنة 
خبمس نقط لكنه يف هذه الفرتة قدمت احلكومة حلوال بزيادة يف 

يف املائة يف  13إىل  43قيمة األجور بنسبة تراوحت ما بني 
نفس السنوات،كان ذلك من أجل مواجهة غالء املعيشة وكان 

وحدها  3343يف سنة . ئية للمواطننيحفاظا على القدرة الشرا
ارتفعت هذه املؤشرات بنفس النسبة أي خبمس نقاط دون تقدمي 
أي حلول عملية، هذا االرتفاع بدون حلول هو يف حد ذاته 
ضربة للقدرة الشرائية للمواطن وعامل يف ازدياد الفقر وتآكل 
الطبقات الوسطى وتراجع امليسورين، أضف إىل ذلك ارتفاع يف 

البطالة مما حيتم على فئة واسعة من املواطنني أن تعيش  معدل
نسبة كثيفة من املستفيدين من القروض . حتت عتبة الفقر واحلاجة

الصغرى املعدة لالستهالك عاجزة اليوم على الوفاء بالتزاماهتا أمام 

وهنا السيد الرئيس، فرق بني املديونية، معدل الرمسي، أنا . األبناك
ية والقدرة الشرائية، املديونية اليوم ترتفع وليست أتكلم عن املديون

 .القدرة الشرائية
وعن األسباب، نستحضر بطبيعة احلال وبالدرجة  

األوىل الزيادة يف احملروقات كقرار دون أية إجراءات مواكبة اختذته 
حكومتكم السيد الرئيس ختتلف فيه الرؤى، لكنها تستقر كوهنا 

ائية اليت تعترب مقياسا لقياس ضربة مقص يف وجه القدرة الشر 
الرتاجعات، ومن بني األسباب كذلك، نستحضر سنة مالية 
صعبة باعرتاف من لدن البنك الدويل خالل العام املاضي، 
باإلضافة إىل توترات غالبا ما تنعكس سلبا على املرفق العام، ما 
من مرة قلتم أنكم ال تتوفرون على بديل للزيادة يف احملروقات وكاد 

لك أن يكون صحيحا، لكنه بعد عدم اختاذ إجراءات موازية ذ
تضمن احلفاظ على الطاقة واالهتمام هبا القتصاد ما معدله بني 

يف املائة من االستهالكي الطاقي كمقابل هلذه  33إىل  45
الزيادات، فإن سياستكم االقتصادية أظهرت قصورا يف قدرتكم 

  .على اإلصالح، والسالم عليكم ورمحة اهلل
 :السيد الرئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لألغلبية السيد 
النائب احملرتم السي أمحد املفدي عن الفريق االستقاليل للوحدة 
والتعادلية، من فضلكم تأكدوا أنه اهلواتف النقالة مقفولة من 

 .فضلكم
النائب السيد أحمد المفدي، عن الفريق االستقاللي للوحدة 

 :دليةوالتعا
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 . وعلى أله وصحبه إلى يوم الدين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 
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  إخواني وأخواتي الكرام،
..... 

السيد رئيس احلكومة، حنن يف مغرب استثنائي يف ظروف 
استثنائية، يف أيام استثنائية تقتضي كل هذه األشياء حكومة 
استثنائية، ورجال استثنائيون يقومون باملسؤولية وحيققون للمغرب 

 . ما كان يصبوا وراءه عندما انتفض الربيع العريب شرقا وغربا
 السيد الرئيس،

 ،السيد رئيس الحكومة
يف املغرب كما هو الشأن يف العامل ثالث طبقات، 
امليسورون أفاء اهلل عليهم من خريه، والفقراء والطبقات اهلشة هي 
اليت يف حاجة إىل دعم احلكومة ودعم الشعب املغريب كافة من 
أجل أن تتضافر اجلهود من أجل الرقي بالطبقات الفقرية، والقفز 

 .هبا إىل مستوى الطبقات املتوسطة
واآلن السيد رئيس احلكومة حنس أن الطبقة املتوسطة  

بدأت تضعف وبدأت تنجر حنو الطبقة الفقرية، واملرجو من 
احلكومة ومسؤولية احلكومة هي أن حتافظ على القدرة الشرائية 

 . للطبقة املتوسطة، وتعمل من أجل رفع الفقر عن الطبقة الفقرية
ناك متغريات السيد رئيس احلكومة، حنن نعلم اآلن أن ه

اقتصادية مست املغرب كما مست العامل أمجع، واملواد الغذائية 
اليت بدأت تتحرك واملواد الضرورية اليت بدأت ترتفع واملواد 
األساسية وخاصة يف األدوية اليت قامت احلكومة مشكورة 

دواء، ما تزال األدوية  033بتخفيض بعض األدوية حوايل 
 الصيدليات ما تزال مرتفعة الثمن األساسية املهمة اليت تباع يف

 . صعبة على املواطنني الذين ال يتوفرون على التغطية العامة
السيد رئيس احلكومة، هناك أشياء مهمة ينبغي أن تقوم 
هبا احلكومة من أجل حماولة احلفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة 

اهلشة للطبقات املتوسطة، وحماولة الدفع للطبقة الفقرية والطبقة 
لكي تقرتب من الطبقة املتوسطة لكي خترج من هذه األزمة، ومن 

بني اجلوانب السيد الرئيس احلكومة نسألكم عن احلوار 
االجتماعي الذي هو مهيأ أساسا من أجل أن يرفع من مستوى 
الدخل االجتماعي للطبقة األجرية سواء يف القطاع اخلاص أو يف 

 .القطاع العام
أنبه السيد الرئيس احلكومة على وعلى هذا األساس،  

ومها : أن هناك نقطتني أساسني خارجا عن املنظومة املغربية
العمال الذين يعملون يف اخلارج، والذين بدأنا نرى اآلن أن هناك 
مسا حبقهم، وأن هناك مسا بقدراهتم الشرائية، بل سينضافون  
، كعبء ثقيل على املغرب إذا مل تتحرك احلكومة من أجل احلوار

أنا ال أوافق شخصيا، ال أوافق بالضغوط على الدول اليت يعمل 
فيها، وإمنا أومن باحلوار الذي ميكن أن يصل بنا إىل مستوى 
احلفاظ على هذه الشرحية االجتماعية من حيث الدخل، مث هناك 
طائفة أخرى من العمال الذين يعملون يف اخلارج والذين ليسوا 

متقاعدين ولكن يتقاضون  مأجورين باألجر اليومي وليسوا
مساعدات اجتماعية، أتعجب كيف ميكن أن دول أجنبية متنح 
مساعدة اجتماعية ملغريب بطايل ال يعمل؟ ويف القنصلية يفرضون 

 . عليها رسوما
السيد الرئيس احلكومة، مطلوب منكم حكومتكم أن 
تعطوا األمر عاجال من أجل رفع هذه الرسوم على املساعدة 
االجتماعية اليت يتقاضاها العمال البطاليون يف اخلارج، وكذلك 
السيد رئيس احلكومة، اآلن يف الشارع املغريب أنا ال أحتدث عن 

آلن بعض املواد رمبا قضية املقاصة وما يراج وما يقال هلا، فقط ا
مما مسع ومما أثري ومما نوقش، بدأت ترتفع بشكل رهيب، ولذلك 

 .. نلح على السيد الرئيس احلكومة بأن تكون
 :السيد رئيس 
 .انتهى الوقت

تفضلوا . السيد رئيس احلكومة ستكون لكم الكلمة فيما بعد
 .واصل كالمك السيد النائب
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يق االستقاللي للوحدة النائب السيد أحمد المفدي، عن الفر  
 :والتعادلية

 .نعم السالم عليكم.... 
 :السيد رئيس 

شكرا، الكلمة اآلن للمعارضة، السيد النائب احملرتم عبد 
 . اللطيف وهيب، عن فريق األصالة واملعاصرة

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 :والمعاصرة

 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ئيس، السيد الر 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السادة الوزراء، 
 السادة النواب، 

يف احلقيقة يف هذا اللقاء السيد الرئيس، حناول أن 
نتداول فيه حول قضايا الناس يف السياسة العامة وفقا 
للمقتضيات الدستورية، ولكن امسحوا يل كلما حضرمت أمامنا 
قدمتم تقريرا حول ما هو كائن، يف بعض األحيان كاليوم تقريرا 

يد أن تقدموا لنا ملخصا لتقرير املندوبية السامية للتخطيط، حنن نر 
تصوراتكم حول السياسة املقررة من أجل احلد من ارتفاع 

 5األسعار، أنتم اختزلتم املوضوع يف درهم، ورجعنا إىل لغة 
سنتيم كأنكم ختاطبون أناسا آخرين  43سنتيم و 33سنتيم و

وليس حنن، وحنن نقول لكم أن والضعية االقتصادية ال تكمن يف 
 البطالة اليت تعانيها أبناء األسر، سنتيم، تكمن يف 5درهم أو 

تكمن يف الدخل احملدود، تكمن يف الزيادات املطردة، تكمن يف 
تناقض ما وصلنا إليه والتزاماتكم يف برناجمكم االنتخايب، تكمن 
يف أشياء عديدة ال ميكنوا أن ختتزلوها على األقل على األقل 

دات اآلن، ثالث نقط يف برناجمكم االنتخايب تتناقض مع الزيا
تدخلكم االقتصادي للحد من ارتفاع األسعار، تدخلكم 

احلكومي من أجل الرفع من مستوى الدخل، دخولكم إىل غري 
 . ذلك

كذلك السيد الرئيس وامسحوا يل أنه جمموع من القضايا 
الكربى حلد اآلن حتتكروهنا وال تقدمون عنوانا، كيف يعقل أن 

ايا األساسية و هي حزبكم داخل احلكومة حيتكر أحد القض
قضية صندوق املقاصة، حىت على زمالئكم  يف جمموعتكم 
األغلبية، كيف ميكنكم السيد الرئيس واألغلبية نفسها صرحت 
قبل يومني أو أسبوع أهنا ليس هلا علم ما جيري داخل وزارة 
احلكامة حول هذا املوضوع، ورئيس األغلبية قاهلا كذلك ووزراء 

 .يا هتم املواطنني أمجعنيقالوها كذلك، هناك قضا
السيد الرئيس حتاولون أن تغلفوها يف موضوع زيادة  

درهم، زيادة مخس سنتيمات، الوضع االقتصادي معقد أكثر مما 
نتصور، هناك حدود عن انعدام الدخل من طرف املهاجرين 
الذين يدعمون األسر، هناك أزمة يف أوروبا السيد الرئيس  وأن 

يت من اخلارج  مل تعد تأيت، األجور وأنتم املبالغ اليت كانت تأ
 .مقارنة مع الزيادات اليت قمتم هبا يف الطاقة إىل غري ذلك

وأخريا، شعرت السيد الرئيس أنكم وأنتم وحنن  
مسؤولون عن الدميقراطية يف هذا البلد، ال أحد يشوش عليكم 
وال أحد يؤجج، حنن نريد فقط أن ندفع بالدميقراطية إىل األمام، 

ميكن الدفع عن الدميقراطية إىل األمام بلغة احليوانات  ال
بالتماسيح والعفاريت، وهننئكم السادة الوزراء بأنكم وصفتم 

أنا مسعت -امسحوا يل هل . بالضفادع خطوة اجيابية إىل األمام
ألنكم ال تسمعون ال للمعارضة وال لألغلبية  -ضفادع صماء

حت دميقراطية احليوانات، نفسها، أنا أهنئكم ألن دميقراطيتنا أصب
وال أقبل بذلك السيد الرئيس، حنن نريد أن نكرس نقاشا معكم 
أعطونا السيد الرئيس حنن مقبولني على وضع االقتصادي كارثي 
دويل، الزيادة يف ااملواد الطاقية، ضعف االستثمارات و قلتها،  
كيف ستتعاملون مع ضعف وجود العملة الصعبة؟ كيف 
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اع األسعار الطاقية؟ كيف ستتعاملون مستقبال تتعاملون مع ارتف
مع ضعف مواد األسعار؟ كيف ستتعاملون مستقبال أن األمطار 
سقطت يف الشمال مل تسقط يف اجلنويب واملشكلة يف اجلنوب 

 . عندنا يف اجلنوب هناك أزمة فالحيه مقبلني عليها
كل هذه األشياء السيد الرئيس سنرتكها بني أيديكم 

أن ليس لكم أجوبة ألنكم السيد الرئيس ألنكم  وحنن مقتنعني
تلتهمون هذه الدميقراطية املتبعة لدينا، تلتهموهنا بشكل كبري من 

، امسحوا يل أن أقول لكم السيد الرئيس أن مجيع ...خالل لغات
املعطيات اليت بني أيدينا اآلن تؤكد أن حكومتكم ليست هلا 

مة غدا، ننبهكم السيد السياسة اقتصادية ميكن أن تواجه هبا األز 
الرئيس أنه هناك موضوعا امسه صندوق املقاصة، ننبهكم بأن 
هناك بطالة مستشرية، أنبهكم أن هناك زيادة يف األسعار دون 
الزيادة يف األجور، ننبهكم بأن هناك  نوع من األزمة النقابية يف 
املغرب، مازالت اإلضرابات، مازالت املصاحل تتوقف، امسحوا يل 

الرئيس جيب أن ال تأخذون األمور على أهنا تشويش  السيد
عليكم، حنن نريد أن حنمي وطننا، حنن نريد استقرار سياسة 
وطننا، املزايدات السياسية والكالمية هي اليت قتلت بلعيد يف 
تونس، االهتامات املتبادلة حول من ميارس الدميقراطية و من ال 

مىن أن ندخل يف نقاش ميارسها هي اليت قتلت بلعيد يف تونس، نت
حقيقي حول مستقبل هذا البلد وحول اقتصاده ويكفي من 

 . املزايدات و املزايدات املضادة، وشكرا
 : السيد الرئيس 

شكرا،  الكلمة اآلن لألغلبية، السيد النائب احملرتم نبيل بلخياط 
 . بنعمرو، من الفريق احلركي فليتفضل مشكورا

 :مر، عن الفريق الحركيالنائب السيد نبيل بلخياط بنع
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 

أعتقد على أن املوضوع اآلن الذي يناقشه عفوا جملس النواب يف 
هذا اليوم، و اللي هي اجللسة الشهرية ملساءلة السيد رئيس 
احلكومة هو موضوع ذا أمهية بالغة، على اعتبار أنه املواطن املغريب 
وفق ما كان يف التدخالت ديال اإلخوان السادة النواب اللي 

اآلن يتساءل على جمموعة ديال املواضيع، سبقوين، املواطن املغريب 
اللي كتدور هنا يف الرباط ولكن يف اهلامش ويف املدن خارج مدينة 

هلذا أعتقد أن . الرباط كاين واحد النوع من الغموض عند املواطن
ا السيد الرئيس احلكومة من أجل ضبط هذه العملية يدال 

يب من جهة، واحلد املستوى املعيشي والقدرة الشرائية للمواطن املغر 
من ارتفاع األسعار ال بد من ربط هذا املوضوع باالقتصاد املغريب، 
وأنا أعتقد جادا على أنه التدخالت ديال اإلخوان كلها كانت 
صائبة يف جمموعة من اجلوانب، ولكن ربط هاد القضية باجلانب 
االقتصاد الوطين حييلنا على ربطع بالتنمية الشاملة اللي ممكن 

احلديث اللي كان على صندوق املقاصة السيد . املغرب يعرفها
الرئيس احلكومة احملرتم هو يف احلقيقة حوار ونقاش اللي كان هنا 
داخل اللجنة الوزارية واللي كيتشارك فيه بعض املنظمات الدولية  
كالبنك الدويل وبعض اخلرباء وكذا، ولكن حنا يف اعتقادنا يف 

قاش كذلك ميكن خيرج كذلك الفريق احلركي على أنه هاد الن
لألقاليم، على اعتبار أنه مجعيات اجملتمع املدين واجملالس املنتخبة 
واهليئات املنتخبة ميكن كذلك أن تكون هلا كلمة وأن تديل بدلوها 
فهاد املوضوع، وباخلصوص اجلهات واجملالس اإلقليمية واجملالس 

حلال السيد رئيس هذا نقاش بطبيعة ا. املنتخبة يعين اجملالس احمللية
اآلن ملي كنبداو . احلكومة اللي كيحيل على جمموعة ديال األرقام

 53هنضروا على املقاصة واللي الرقم اللي كتعطينا احلكومة هو 
مليار ديال الدرهم اللي كيستهلك فالسنة، ملي كتقارنو مبداخيل 

مليار ديال الدرهم اللي فيها تقريبا  015الدولة كلها اللي هي 
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زانية العامة وفيها الصناديق اخلصوصية وفيها املصاحل املدبرة املي
من امليزانية يعين كتمشي  41.15بصفة مستقلة، كتعطينا 

هذا رقم كبري ولكن أعتقد أنه يف الفريق احلركي عندنا . للمقاصة
بعض االقرتاحات اللي ممكن متشي يف اجتاه معني، أشنو هي؟ 

ال مواد أساسية، كيمشي دي 1هاد الدعم د املقاصة كيمشي ل 
للمواد الطاقية البرتول، وكيمشي للسكر وللدقيق وكيمشي كذلك 
للقمح، ولكن ملي كنجيو نشوفو املغرب ما يستورد من اخلارج،  
كنلقاو على أنه كيستورد كميات كبرية من القمح ومن السكر 
اللي كتنهك امليزان التجاري مع اخلارج أوال، واللي كنعتقدو أهنا  

واحد اجملموعة ديال فرص الشغل اللي قادرة ختلق هاد  كتضيع
البد من التفكري يف فتح أوراش كبرية . التنمية داخل اجملتمع املغريب

ديال حماربة هاد القضية ديال استرياد ديال املواد األولية خاصة 
السكر والقمح، اللي كيوصل فيها القمح فبعض السنوات ل 

من امليزانية  %33أنه كيشكل  مليار ديال الدوالر، مبعىن 4.3
املخصصة للمقاصة، وهذا رقم اللي كيخرج أوال بالعملة الصعبة 
وكيساهم يف ضعف امليزان التجاري مع اخلارج، ولكنه كذلك 
يضيع على االقتصاد املغريب واحد اجملموعة ديال اإلمكانيات 

 .يدال الشغل وديال التنمية احمللية
يكم يف الفريق احلركي السيد رئيس احلكومة، نقرتح عل

توجيه الرتكيز على أنه يكون اكتفاء ذايت يف جمموعة من املواد 
مث أننا كنقرتحو . اللي كيستوردها االقتصاد الوطين واللي كتضر به

يف الفريق احلركي يكون الرتكيز كذلك على حماربة التهرب 
هاد الصندوق د . الضرييب من أجل إنعاش املداخيل ديال الدولة

اصة اللي كيتحدث عليه كلو ما يقال يف األحاديث كلها اللي  املق
. كرتوج أنه موجه للفئات الفقرية، ولكن ماشي هو هذا الصواب

املواطن املغريب اآلن برمته من الغين حىت الفقري  يستفيد من 
املقاصة، مبعىن أنه حيث غنديرو واحد اإلصالح خصنا نلقاو 

على احلذف ديال املقاصة بديل هلذاك اخللل اللي غادي يرتتب 
 .أو على األقل التقليل منه

إن الشعب املغريب يهمه كثريا أن حيسن وضعه  
االجتماعي، لذلك نعترب بأن الوضع يكتسي األولوية كل األولوية 
عن طريق إصالحات وإجراءات فعالة وذكية ملواجهة هذه األزمة 

نية اخلانقة، وتفادي كل ما من شأنه أن يشكل عبأ على ميزا
إننا يف فريق احلركة الشعبية نرفض كل إصالح يقوم أساسا . األسر

على الرفع من أسعار املواد األساسية ألن هذه الزيادات تضرب 
يف الصميم القدرة الشرائية للفقراء رغم مقاربة االستهداف 
املباشر، وتعصف بالطبقات الوسطى كطبقة أساسية للتوازن 

 .الطبقة الغنية اليت بدأت تتضاءلالتنموي واجملتمعي وتؤثر على 
إن يريد إال : "السيد رئيس احلكومة، نتمىن لكم التوفيق 

. صدق اهلل العظيم" اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمعارضة السيد النائب . شكرا السيد النائب احملرتم

 .هلادي خريات عن الفريق االشرتاكياحملرتم عبد ا
 :النائب السيد عبد الهادي خيرات، عن الفريق االشتراكي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 الوزراء،
 إخواني النواب،

السيد الرئيس، نسائلكم اليوم حول موضوع يستأثر 
باهتمام املغاربة ويشد اهتمامهم وحديثهم، وهو االرتفاع ديال 
تكلفة املعيشة بشكل مطرد ويف مجيع املواد االستهالكية يف جل 

استدليتم باملندوبية السامية للتخطيط، . اخلدمات االجتماعية
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" د"غري هلاد املؤشر  نتوفر على نفس املعطيات وميكن أن تنظروا
ديال املندوبية السامية للتخطيط يف املرتفع كايف للتدليل على 

هادي وثائق ديال الدولة ديال املندوبية السامية ها . االرتفاع العام
إذن ها .  %6هي فيها حىت اخلدمات ديال التعليم تزادت ب 

املواد حنتكم إىل نفس املؤسسات اللي هي ديال الدولة، ولكن 
يت نسولك على احلقيقة ميكن تدير جولة يف العكاري، تديرها بغ

فني ما بغييت وتشوف واش كاين ارتفاع فعال يف األسعار وماشي 
خاضع للظرفية ديال اآلن كناخذوا منوذج والرسم البياين لالرتفاع 

هاد الشي إىل ما درناش غادي يكون عندو آثار . فاملستويني
ألن الناس كيمشيو للتهريب وملا  وخيمة على املقاولة املغربية، 

كنقول التهريب يف مجيع امليادين، كيمشيو للمواد الصينية،  
كيمشيو للمواد اللي هي تركية، القدرة على املنافسة تبقى بطبيعة 
احلال ديال املقاولة وانعكاسات على املستوى االجتماعي، 

. وبالتايل الناس كتمشي لالستهالك ديال املواد اللي هي أجنبية
خصنا نعرفوا أن املغاربة يكفي الواحد يتجول يف مجيع األسواق، 
ها املنال، ها قيسارية واد الذهب، ها ديال البيبة ، غري، كاين 
شارع خيرتق سال من جنوهبا إىل مشاهلا شوف املواد اللي فيها  
كيف هي دايرا ، هاد الشي أنا كنقول بأنه خطري إىل ما  

يتعلق ملا كنقولو التهريب ها حماربة ، ألن االمر ...كاينشاي واحد
الفساد هنا خصها تبدا، راه ما بقى حىت شي واحد يف املغرب 
الشرقي يشري شي لرتو ديال ليصانص راه كلو هتريب، كل 
حمطات البنزين أغلقت يف املغرب الشرقي، ما نقولوش العكس 
هذا أمر واقع، حنا عندنا فاملغرب الشرقي حتت رمحة دولة اجلار 

سدات الروبيين غادي يكون عندو انعكاسات يف بعض  إىل
األحيان، لذلك أعتقد بأن من املغالطة نقولو بأن االرتفاعات 

 . مكايناش
بالنسبة لألرقام ديال املندوبية السامية كنقول بأن األرقام 

وهاد الشي أنا قلت غادي يكون عندو انعكاسات جد . صادمة

ا من احلكومة، فضلتهم تكلمنا وهاد الشي منني جا؟ ج. وخيمة
هادي مدة وجدمت بأنكم غادي تصلحوا صندوق املقاصة، راه ما 
كنقولوش العكس راه من العار أن واحد عندو كوزينة نووية 

حنا اللي جالسني هنا من العار . يشري البوطة فحال فحال
ما   413درهم والدولة كتساهم فيها ب  13ناخذو البوطة ب 
أن صحاب املقاهي كيبيعو القهوة  من العار. كنقولوش العكس

ولكن هاد . مصحوبة بالسكر وهو مدعم، ما كنقولكش عطيهم
على هاد الشي، ديرو على مالني  taxeالشي نبداو به ديروا 

عنداك . الشركات، وريونا املردودية ديال هاد الشي فني كاينة
يصحاب ليكم حنا ضد اإلصالح ديال هاد الشي، ولكن باش 

لناس غنعطيوكم القد والقد واهلل إىل قدرتو حىت جتيو وتقولو ل
. حتسبوهم، حصيوهم وتشوفو املشاكل اللي غتديرو يف البالد

سيدي مومن واهلل إىل خرجيت منها واحد وما عطيته نفس األجر، 
قولو هلم أنت عندك وأنت ما عندكش حىت تبداو تباشروا 

بلدان  عندنا غري هاد النماذج اجلاهزة اللي جبنا من. وتشوفو
أخرى ما عندناش اقرتاحات كمغاربة من أجل الوصول إىل بعض 
األشياء ولو برسم بياين، اعطيونا غري هاد املداخيل شحال، 

ديال الطوموبيالت  1فالضريبة هنا و هنايا، من العار اللي عندو 
ونقول ال ما ختلصش البنزين حنا ماشي من هاد املستوى، ولكن 

نا إجراءات، أما جتيو هنا ويف أقوال اعطيونا هاد الشي ديروا ل
متضاربة، السي بوليف هادي إجراءات تقنية تصورات وهي 

السي نزار بركة قال بأن األمر يتعلق . معتمدة على نتائج أجنبية
بريع سياسي، السيد الدويري مشى بعيد رشوة انتخابية وكيتامهكم 

 أنا كنحيلكم على أقوال الناس، لذلك ماشي. وخصكم القصاص
 413املغاربة قالوا البوطا، ال راه قلتو ليهم، و قلتو غتبداو ختلصو

درهم، و أعطيتم مناذج دراسات وجبتوا هلا صحافة ونشرتو هاذ 
الشي، لذلك كون يكون أحاديث الناس راه فيه زعزعة يف 
االستقرار ديال البالد اهلل يرضي عليك، ما جبتوشي لينا تصور 
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رسوه  بوجهة نظرنا وشركتونا فيه، سياسي متكامل وأعطيتمونا  ند
باعتبارنا معارضة تشاركية، هاذ النوع من األشياء يؤدي إىل 
اخللط، هذا النوع من األشياء يؤدي إىل عدم استقرار البلد، 

وما يسمى بشهداء كومريا ال قدر  24غنذكركم راه كنا عشنا يف
 اهلل، لذلك كاين شوية د االحتياط وشوية د املسؤولية يف هاذ

 .اجلانب
تكلميت السي ابن كريان على اجلفاف وراه الشاوية باقا 
تنتظر التعويض ديال التأمني، كل املعطيات مبا فيها الرمسيات 
الوالة العمال القواد كل شي تيقولو ها اجلفاف  وها فني ضارب 
وراه اآلن باقني كيتسناو الناس يف التأمني دياهلم راه ما 

ص الدولة تقوم شوية بالتزاماهتا حلد أعطيتومهش التأمني، لذلك خ
 .بعض األشياء تتكون املصدر دياهلا هي الدولة، شكرا لكم

 :السيد الرئيس 
شكرا لكم السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لألغلبية السيد 
النائب احملرتم عبد اهلل حنيت عن فريق التقدم الدميقراطي، فليتفضل 

 .مشكورا
 :حنتي، عن فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد عبد اهلل 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يتجدد لقاؤنا معكم السيد رئيس احلكومة يف هذه 
اجللسة اليت خصصناها ملوضوع مستوى املعيشة، وهو موضوع 

يا أخرى أشد االرتباط كحماية القدرة مرتبط مبفاهيم وقضا
الشرائية للمواطن واملواطنات، السلم املتحرك لألجور، دينامية 
احلوار االجتماعي، إصالح صندوق املقاصة، العناية بالطبقة 
املتوسطة، واملوضوع الذي نناقشه اليوم شديد االرتباط أيضا 

منذ عقود  بالسياسات االقتصادية واالجتماعية املنتهزة يف بالدنا
واليت خضعت مع كامل األسف يف فرتات معينة، لتحوالت 
خارجية وتسببت يف زيادات متالحقة ومتكررة يف أسعار العديد 

 ...من املواد الغذائية األساسية والنقل
 :السيد رئيس

السيد النائب دقيقة، اهلل خيليكم شوية ديال اهلدوء يف 
يد النائب احملرتم، القاعة ما تنستطعوش نسمع التدخل ديال الس

 .تفضل، واصلوا
 :النائب السيد عبد اهلل حنتي، عن فريق التقدم الديمقراطي 

قلت والنقل واملاء والكهرباء يف ظل مجود األجور 
وضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من اجملتمع، إننا يف فريق 
التقدم الدميقراطي السيد رئيس احلكومة نشعر معكم بالقلق 

أمل حال املواطنني البسطاء يف األحياء واملناطق النائية، عندما نت
الذين ال جيدوا ما يتدبرون هبم معيشهم اليومي، وال شك أنكم 
تدركون جيدا صعوبات أوضاع هؤالء املواطنني السيد الرئيس،  
كما أن نار األسعار تكتوي هبا الطبقات الكادحة والطبقات 

من أصحاب الدخول املرتفعة املتوسطة على السواء والقلة القليلة 
 .هي من تسلم فقط من هذه الزيادة

يف هذا السياق، ندعوكم السيد رئيس احلكومة إىل 
إعمال كل اآلليات اليت خيوهلا لكم الدستور من أجل الضرب بيد 
من حديد على املتقاعسني يف أداء واجبهم يف مراقبة األسعار 

النظر يف سلسلة واحلد من حاالت املضاربة التجارية، وإعادة 
التوزيع والتموين الداخلي مع ضمان توفر السلع واملنتجات، 
خصوصا منها تلك اليت تعرف تدبدب يف أمثاهنا، إنه ورش وطين  
كبري نتمىن أن تولوه باهتمامكم باعتباره مبعث االستقرار والتقدم 

 .والدميقراطية والعدالة االجتماعية
قتصادية واملالية نتفهم يف الوقت نفسه بأن الظروف اال 

ليست سهلة، فالوضع صعب للغاية، حيث تقلصت مداخيل 
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القطاع السياحي وتناقصت حجم االستثمارات اخلارجية واخنفض 
االحتياطي من العملة الصعبة، وارتفع العجز التجاري، واستمرت 
االختالالت املرتبطة بصندوق املقاصة، حيث ينتظر أن تفوق 

نة احلالية من خالل هذا الصندوق نفقات الدولة يف هاته الس
مليار درهم رغم القرار الصعب للحكومة بالزيادة يف  53مبلغ 

مليار  63أسعار احملروقات الذي لواله لوصل هذا املبلغ إىل 
 .درهم

أمام هذه الصعوبات نعترب أن هذه التحديات تكمن  
يف محاية القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الطلب الداخلي كرافعة 

ساسية للنمو، وهو ما يستوجب مواصلة كل األوراش قيد اإلجناز أ
وتدعيمها بأوراش أخرى من خمتلف القطاعات وما أكثرها السيد 
الرئيس، والعمل على اإلسراع يف إجناز اإلصالحات اليت التزمت 
هبا احلكومة يف إطار الربنامج احلكومي من قبيل إصالح نظام 

الية، على أساس أن يتم هذا املقاصة الذي أضحى مسألة استعج
اإلصالح بالتدرج كما نص على ذالك الربنامج احلكومي 
وبارتباط وثيق مع اإلصالح اجلبائي يف اجتاه مزيد من تضامن 
الفئات امليسورة مع الفئات احملرومة بغية حتقيق العدالة اجلبائية، 
بإعادة توزيع الدخول بعيدا عن الضغط الضرييب على فئات 

ددة، وإصالح الضريبة على القيمة املضافة يف اجتاه ومؤسسات حم
إعفاء أو تقليص الرسوم املفروضة على املواد األساسية وزيادة 
الرسوم على املواد الكمالية، ومكافحة التملص الضرييب وذلك يف 
نطاق مندمج مع سياسات إنعاش الطبقات املتوسطة من خالل 

قتناء السكن حتفيزات جبائية، وإجراءات للتشجيع على ا
والتجهيزات،كل هذا باملؤازرة مع إصالح نظام التقاعد وإصالح 
القانون التنظيمي للمالية وحماربة كل أشكال الريع والفساد 
وتدعيم جهود الثقة بني خمتلف الفاعلني، وإنعاش االقتصاد 
االجتماعي واملتضامن الذي يشكل أحد املداخل األساسية، اليت 

 . دماج االقتصادي للفئات احملرومةتبيح الرتكيز على اإل

ويف هذا السياق، نستحضر التعقيدات والرتاجعات 
اخلطرية اليت يتعرض هلا املغاربة املتقاعدون هبولندا وذويهم، من 
خالل اإلجهاز على تعويضاهتم العائلية حبجة تباين مستوى 
املعيشة، ما يتطلب فتح حوار حول هذا املوضوع السيد الرئيس، 

تنا وهي إصالحات وأراش ال بد منها يف ظل أجواء الربيع هذه رؤي
الدميقراطي الذي هبت النسيم األوىل من تونس الشقيقة واليت 
تلقينا منها مؤخرا بأسى عميق فاجعة اغتيال املعارض اليساري 
التونسي واملناضل احلقوقي البارز شكري بلعيد من قبل قوى 

ة يف التطرف، وأشد غادرة ال ميكن إال أن تكون ظالمية موغل
األعداء للكلمة احلرة والفكر املستنري وقيم الدميقراطية اليت كان 
الشاهد يف طليعة الداعني إليها واملدافع عنها، شكرا السيد 

 .الرئيس
 :السيد الرئيس  

شكرا، انتهى الوقت، الكلمة اآلن للمعارضة، السيد 
ي، فليتفضل النائب احملرتم الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستور 

 مشكورا،
 :النائب السيد الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

مما ال شك فيه السيد رئيس احلكومة على أننا اآلن يف 
والية تشريعية تارخيية بامتياز، ألهنا تأيت يف ظل دستور جديد  
كرس مبادئ إنسانية كربى من بينها كرامة اإلنسان املغريب، إذن 
حنن مجيعا السيد رئيس احلكومة مطالبون بتنزيل هذا الدستور 

مناحي عيش املواطن  تنزيال سليما صحيحا، حىت ميس مجيع
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املغريب، مبا حيقق كرامته كمبدأ دستوري، واليت ال تؤيدها أرقام 
يف املائة من األسر  56: املندوبية السامية للتخطيط اليت تقول

يف املائة من األسر املغربية  13املغربية يا اهلل تتعاش مع مدخوهلا، 
م يف املائة يستنزفون مدخوهل 01غري راضون على أوضاعهم، 

 .ويلتجئون إىل القروض
فهذا العجز احلاصل السيد رئيس احلكومة يف مالية   

األسر بالنسبة لنا يف فريق االحتاد الدستور راه هو املدخل الرئيسي 
للرشوة وللفساد وللجرمية وللسرقة، وما مظاهر االحتجاج اليت 
نشاهدها يوميا يف مجيع أحناء اململكة لدليل قاطع على ما جيمع 

من تدين املستوى املعيشي، وهذه السيد الرئيس احلكومة  بينها
مؤشرات دالة على املس بالسلم االجتماعي ويهدد عوامل 

نسائلكم السيد . االستقرار، وأمام االرتفاع املتزايد للعيش ببالدنا
رئيس احلكومة ونسائل أنفسنا كذلك من املسؤول عن األوضاع  

 ؟ 
كن اليوم اآلن من سوف لن حنملكم املسؤولية كاملة، ل

له دور التقنني والتنظيم ووضع سياسات واضحة لضبط األسعار 
واحلد من تضخم بنيتها ؟ من حيمي املواطن من تقلبات األسواق 
وشجع املضاربني واحملتكرين والسماسرة والوسطاء ؟ مطيشة 
السيد رئيس احلكومة راه ملي تيبيعها الفالح األكادير بدرهم راه 

ديال الدراهم وقس على ذلك،  1و  6ك ب تتوصل للمستهل
هؤالء السيد رئيس احلكومة رامها العفاريت والتماسيح اللي 
أصدرمت يف حقهم مذكرة حبث واحنا مستعدون باش نبحث 
معكم عليهم يف إطار احلق والقانون ودولة احلق والدميقراطية 

 .والشفافية ومن منطلقنا يف املعارضة
يف فريق االحتاد الدستوري السيد رئيس احلكومة، إننا 

نؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص لكل املواطنني لضمان العيش 
الكرمي لولوج اخلدمات العمومية، وعلى رأسها اخلدمات العالجية 
اليت باتت مكلفة وغري مضبوطة وغريها من اخلدمات، وهذا 

يتطلب يف نظرنا سياسات ذات حكامة ألجل ضبط مسارات 
ويتطلب كذلك رؤية شاملة لقطاع التجارة اإلنتاج واالستهالك، 

الداخلية وآليات احلوار بدل تعطيلها والتحلي باجلرأة السياسية 
واملسؤولية ملكاشفة املواطنني ومصارحتهم وإشراكهم يف القرارات 
اليت متس مستوى عيشهم، هناك خماوف السيد رئيس احلكومة 

املاء والكهرباء، من زيادات جديدة حمتملة يف احملروقات، يف فواتري 
خماوف يف ظل االنعكاسات االجتماعية اليت قد تنتج عن 

 .إصالح صندوق املقاصة
أملنا السيد رئيس احلكومة هو أال تتفاقم األمور وتزيد  

عن حدها، ألن كل مساس باالستقرار االجتماعي الذي ميز 
بالدنا يف ظل تداعيات الربيع العريب يعد خطا أمحرا بالنسبة 

، نعم هناك إجراء ملموس اختذته احلكومة من أجل لفريقنا
مواجهة األوضاع املعيشية، وهو الوحيد واملتمثل يف مقاربة 
االستهداف املباشر، والذي مل يعرف النور حلد اآلن حىت 
نستطيع احلكم عليه من خالل تعامله مع األسر الفقرية واملعوزة 

وأصحاب ومع فاقدي الشغل والعاطلني وذوي الدخل احملدود 
األجور الدنيا، مع كل احليطة واحلذر من خلق بوادر التفرقة 

 .الطبقية
السيد رئيس احلكومة، من منطلقنا من املعارضة نرى أن 
احلل املوضوعي واملتعارف عليه عامليا، من أجل حتسني مستوى 
عيش املواطن هو إنتاج الثروة، تشجيع االستثمار الداخلي 

النمو، خلق فرص الشغل، تشجيع  واخلارجي، الرفع من معدالت
االستهالك، تشجيع الصادرات، تعميم أنظمة احلماية 

وهذا ال ميكن أن تأتى إال بوجود حكومة تتوفر على . االجتماعية
تصور وخمطط اقتصادي واضح املعامل على املستوى املتوسط 

 3340والبعيد، وبكل موضوعية تعاملنا مع قانون املالية لسنة 
بالكامل على هذه احلكومة ولن جند به أية معامل وهو احملسوب 

 .واضحة هلاذ املخطط
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السيد رئيس احلكومة، أملنا أن نعمل مجيعا حكومة 
وبرملان، من أجل بلورة رؤية واضحة املعامل يف إطار تشاركي هدفه 
هو الرفع من املستوى املعيشي للمواطن املغريب يف مشوليته حىت 

نا عبئا عليه، وشكرا لكم السيد يشعر على أننا يف خدمته ولس
 .الرئيس

 :السيد الرئيس 
شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للمجموعات النيابية، 
الكلمة لألغلبية السيد النائب احملرتم حممد املريي جمموعة الوسط 

 .النيابية، فليتفضل يف دقيقة واحدة
 :النائب السيد محمد الميري عن مجموعة الوسط النيابية

 الرئيس، السيد
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء،
 إخواني أخواتي النواب المحترمون،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 .تيبان ليا كاع ما دقيقة وما زال كيهضرو

السيد رئيس احلكومة، ال يزال مسلسل ضرب القدرة 
الشرائية لفئات واسعة من الشعب املغريب متواصلة، حيث 

إىل الزيادات املتتالية اليت عرفتها احملروقات، اليت انطلقت  باإلضافة
منذ السنة املاضية فقد انضاف إليها االرتفاع الصاروخي يف فواتري 
املاء والكهرباء، وما نتج عنه من احتجاجات يف عديد من املدن 
وال أحد اليوم ينكر، أو ميكن أن يتجاهل ما تعرفه أسواقنا من 

 مجيع املواد االستهالكية من خضر وفواكه ارتفاع يف األسعار يف
الشيء الذي جيعل اقتناءها . وحلوم، زيوت، أمساك والالئحة طويلة

 . من طرف بعض الفئات أمر مستعصي
السيد رئيس احلكومة احملرتم، إن هذه الفئة من اجملتمع 
أمام هذه الوضعية الصعبة ستظل عرضة للقروض وخاصة 

يف اآلونة األخرية ارتفاعا مهوال مما  االستهالكية منها اليت عرفت

يهدد القدرة الشرائية للمواطن خاصة واالستقرار املايل باملغرب 
عامة، ألن هذه القروض مشلت خمتلف حاجيات املواطن الذي 
أصبح متخوفا من ختلي الدولة عن املنهجية احلالية يف دعم املواد 

أن احلكومة األساسية عرب صندوق املقاصة، كون ما يروج حاليا 
ستدعم األسر الفقرية من خالل رواتب شهرية، وبالتايل سيقنن 

هذا . صندوق املقاصة ولن يستفيد منه إال من هم يف حاجة إليه
مجيل ولكن اخلوف السيد رئيس احلكومة أن يصبح هذا التقنني 
نوع آخر من الريع وأن تتأثر منه القدرة الشرائية لشرحية عريضة 

فيني والعمال الذين ينتمون إىل الطبقة الوسطى، من املوظفني واحلر 
وحنن نعلم مجيعا أن هذه الفئة هلا التزامات وأعباء االقتصادية 
واالقتطاعات الشهرية، أعباء ديال األسر دياهلا من تعليم 

 .ومتدرس، قروض استهالك واملنزل والسيارة
هلذا السيد الرئيس احلكومة، إننا يف جمموعة حتالف  
يابية نرى أن أي إخالل يف دعم هذه املواد األساسية الوسط الن

سيؤدي ال حمال إىل تأزم أوضاع الفئات اليت تشكل غالبية املغاربة 
 .وهلذا جيب عدم التسرع يف اختاذ التدابري املمكن

 :السيد الرئيس
. شكرا انتهى الوقت. شكرا، اختم السيد النائب احملرتم

يف إطار الكلمة للمجموعات، الكلمة للمعارضة السيد النائب 
 .احملرتم رشيد هبلول من جمموعة احلزب العمايل، فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد رشيد بهلول، عن مجموعة الحزب العمالي
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ارتفاع كلفة املعيشة يف املغرب هذا واقع ال يتطلب 
دراسات وال استطالعات للرأي ملعرفة ما وصلت إليه األمثان يف 
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بالدنا، اخلضر، األدوية، كلفة التنقل، مصاريف دراسة لألبناء 
من تنامي ظاهرة ارتفاع ما حيدث يف املغرب اليوم . وغريها

األسعار ألسباب موضوعية، الزيادة يف مثن احملروقات وأسباب 
أخرى يساهم بشكل خطري يف تفقري جزء كبري من األسر اليت  
كانت إىل وقت قريب تعترب قريبة من الفئة الوسطى، الشيء 

ما  . الذي ترتب عنه تذمر وسخط املواطنني على احلكومة احلالية
واطنون ال سيما الطبقة املسحوقة منكم السيد كان ينتظره امل

رئيس احلكومة هو حتسن مستوى املعيشة، لكن العكس هو 
الذي حصل، فهل من إرادة حقيقية من حكومتكم للخروج من 

 . هذه الوضعية املقلقة؟ وشكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس 

شكرا للسيد النائب احملرتم، دائما الكلمة يف إطار 
الكلمة لألغلبية السيد النائب احملرتم اليزيد . مجموعاتالكلمة لل

تفضلوا السيد . الطاغي من جمموعة املستقبل وهو آخر متدخل
النائب احملرتم قبل إعطاء الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة 

 .على التعقيبات
 :النائب السيد اليزيد الطاغي، عن مجموعة المستقبل

 السيد الرئيس المحترم،
 رئيس الحكومة المحترم، السيد

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ال ينكر اجملهدات اليت تبذهلا احلكومة من أجل محاية   
القدرة الشرائية للمواطنني، بل وحىت الرفع منها وحتسني إال أهنا 
تبقى حمدودة وغري كافية بالنظر ملا تعيشه البالد حاليا، من 
ظروف اقتصادية صعبة، نظرا النعكاسات األزمة املالية من جهة 

هلذا جيب االهتمام هبذا . وللظروف املناخية من جهة أخرى
املوضوع وإعطاؤه األولوية يف القادم من أيام مبا فيه من خري 

وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه خري هذا . ومنفعة للمواطنني واملواطنات
 . البلد األمني، والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
احلكومة  شكرا النائب احملرتم، اآلن الكلمة للسيد رئيس
 . لإلجابة على التعقيبات، تفضلوا السيد الرئيس احلكومة

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

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 
 . وصحبه

 السيد الرئيس، 
 إخواني النواب المحترمون، 

 أخواتي النائبات المحترمات، 
ملي كنجي هلنا تيكون موضوع، كنحضر املوضوع مع 
اإلخوان املساعدين ديايل وكنجي كنتكلم عليه، ملي كندخلو يف 
الكالم كنسمع مواضيع أخرى، وأنا ما عندي مانع ولكن تكون 
األمور واضحة، األرقام الرمسية اللي عندنا هي هذه ميمكنش 

، امسحوا نستعيض عنها بانطباعات وبالشائعات ولو حىت برسوم
يل اإلخوان احملرتمني ملي كنسول اشنو هي بالضبط املادة اللي 
تزادت تيوقع ارتباك، طبعا مرة مرة كتزاد شي مادة بطريقة كبرية، 
ولكن مع ذلك أنا متفق معكم كاينة معاناة يف اجملتمع، هاد 
املعاناة السبب دياهلا ماشي األسعار دابا يف هاد الوقت بالضبط 

، واش تزاد فاخلبز، تزاد يف البوطا، تزاد يف تزادت شي حاجة
السكر، تزاد يف الزيت، واش تزاد يف ليسانس، تزاد يف املازوت، 

يدال  2قولوا ليا ال امسحوا يل هديك الزيادة الثمن دياهلا هي 
األشهر دابا واجملتمع املغريب قبلها مين ومعندكم ما تقولوا، امسحوا 

بقاو تبكوا على هاد الزيادة، أشهر حىت الوقتهاش غت 2يل ماشي 
مليار ديال الدرهم اللي اقتصدنا يف هذيك الزيادة، وبالنسبة ل  5

مليار ديال  55مليار ديال الدرهم وهباك وصلنا ل 40، 3340
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الدرهم يف املقاصة، قولوا يل آشنو بغيتوا، بغيتوا تغرقوا البالد باش 
امسحوا يل  تكونوا فرحانني وتقولوا للناس احنا مزيانني معكم،

قولوا يل واحد القضية قل يل السي عبد اإلله الشعب املغريب  
كيشتكي من الفقر وأنا متفق معكم وهاد الفقر واش عبد اإلله 
بنكريان هو اللي داروا يف هاد العام اللي جا وترأس احلكومة، هذا 
ماشي نتيجة تراكمات؟ واش بغيتوا يف سنة واحدة عبد اإلله 

شكل ديال الفقر هو واحلكومة ديالو، مميمكنش، بنكريان يعاجل امل
هذه واحد املرحلة طبعا أنا باغي نقول للناس املغاربة من 
خاللكم، اهلل خيليكم ردوا البال أخوتنا املغاربة متعطيوش عقلكم 
لغريكم، كيفاش الثقة ثيقتوا بلي كاينة زيادة يف البوطا غاز وأنتما 

ن الزيادة يف املواد الغذائية لاير  كيفاش ثيقتوا أ 233تشريوها ب 
عموما وباقي، طبعا كاين واحد الزيادات فحال الثمن ديال 
الدجاج والثمن ديال الطماطم األمور اللي قلنا، ولكن يف العموم 
باقيا، بغيت  نقولكم أنا متضامن معكم يف احلاجة اللي كتشعروا 

وا هبا، ولكن انتاهبوا ملن شكون اللي كجيبلكم اإلشاعات، تفرس
يف الوجوه جيدا، إيال لقيتوا الناس اللي كيحنوا عليكم اللي   
كيتأثروا ليكم، اللي عرفتوهم عرب التاريخ دياهلم أشنو داروا 
معكم، و عرفتوهم بلي ناس صادقني و كيحنوا عليكم و السابقة 
دياهلم معهم كتدي يف هاد االجتاه صدقوهم، إيال شفتوا الوجوه 

كانت  عرب التاريخ هي اللي جات كتنشر الغريبة و العجيبة اللي  
ليكم الشائعات ردوا البال، رآه ماشي مقصودهم ينقصوا لكم 
يف األمثان مقصودهم خيسروا لكم هاد التجربة احلكومية الناجحة، 
ردوا البال أخويت املغاربة انتبهوا وقولوا مع راسكم واحد القضية، 

احلكومة جات واش من الطبيعي وال ماشي من الطبيعي أن واحد 
نعطيوها الوقت، احنا ملي جات احلكومة اإلخوان ديال التناوب 

و احلقيقة ... التوافقي واحنا معارضة قلنا ال عامني، وحنا عطينهم
الرأي ديايل كان يف مازال نستمروا احنا معهم يف املساندة وأنا 
ملي تتجيين انتقادات وتتجيين مالحظات تنكول ماشي عيب، 

نتقادات هذه فيها املصلحة أنين نعرفها بالعكس هاد اال
ونواجهها، ولكن ملي تتكون  الشائعات كنعرف بأن املقصود 

 .حاجة أخرى
وهلذا كنبغي حنمل للمغاربة املسؤولية ،نكوهلم ردوا  

البال، احنا ملي جينا يف احلكومة حىت واحد مطلب منا وال دار 
دكم، زدناهم، اعتصام باش نزيدوا يف الطلبة ديالكم اللي مها وال

احنا ملي جينا احلكومة حىت واحد مطلب منا باش نردوا التقاعد 
ديال اجلماعات احمللية وديال املؤسسات  RCARديال 

لاير  4333لاير و  800العمومية اللي  كانوا الناس كيشدوا فيه
درهم، زدناهم عالش؟ وباليت ماشي غري  4333درهم  453و

يد وزير الصحة ميشي ينقص هاد الشي حىت واحد مطلب من الس
دواء من الثمن ديالو وكيشتغل باش ينقص الثمن ديال  033

دواء، عالش ؟ ألن احنا ميكن مقدرناش نقصوا بزاف  4333
ولكن عندنا الكبدة وتنخافوا على املواطنني وتنحاولوا، ولكن 
امسحوا يل راه اإلخوان ديال الفريق االشرتاكي كانوا واضحني، 

خوان كتكلموا على صندوق املقاصة وملي كيكون دابا أنتما اإل
واحد اإلنسان رئيس احلكومة فاش كيفكر، أول ما يتفكر 
تيخصوا أن ال خترب الديار، تيخصو يبقى قادر يتحكم يف 

-التوازنات الكربى، آشنو هي التوازنات الكربى واملاكرو
اقتصادية؟ هي امليزانية فحال األب ديال األسرة عندو ميزانية 

مليار درهم كيف ما  013يتوا تعرفوا امليزانية احلقيقية ماشي وبغ
مليار ديال الدرهم  343قال األخ، املداخيل ديال املغرب هي 

مليار درهم   53إىل غلطت السيد وزير املالية يذكرين، وكنتسلفوا 
كل العام، شحال بغيتيوين نزيد أكثر، أشنوا كتصوروا يف الذهن 

املشاكل، الدين تيجيب املشاكل،  ديال املغريب السلف تيجيب
تيجيب تدخل األطراف اخلارجية، بعض املرات كيأدي إىل 
التشتت ديال األسر هاد الشي اللي مبغاتش هاد احلكومة يوقع 
يف املغرب، ولكن مع ذلك ملا جينا حيت كاين واحد األخ ناض 
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قال يل ياودي كاين احتكار ديال املقاصة، كنت كنعرف الناس  
الزيت والسكر دابا وال احتكار االصالح، وهاد  كيحتاكروا

املقاصة عالش حمتكرتوهاش من قبل، هاد املقاصة هذه راه 
الصندوق شائك كانوا الناس تيهربوا منه ويبعدوا منه، كيقولوا راه 
احنا يف يد اهلل غادي نتواجهوا معه، اجنحنا مبارك مسعود 

ا وبغينا نصلحه منجحناش نبشيوا حبالنا جييو وحدين آخرين، وجين
يف واحد التصور ميكن ذاك التصور ماشي ناضج وميكن ماشي 
هو األفضل ملي بدينا كنشتاغلوا على اإلصالح اللي باش 
غادي، غادي بالرفع من الدعم تدرجييا بطريقة ميحسش هبا 
املواطن العادي، واللي معندوش نعطيوه واحد التعويض من 

اد العام خصصنا هادوك لفلوس راه أنا قلت ليكم بلي ه
مليار ديال الدرهم، يعين  13، 3340للمقاصة هاد العام 

مليار  1333مليار ديال السنتيم أخوتنا املغاربة وهاد  1333
الضرائب غادي تبقى   les taxeديال السنتيم إيال حيدنا منها 

مليار ديال الدرهم غادي تسمحنا باش نعطيوا لألسر  31منها 
 233و133ديال املليون حوايل  1ال ديال املليون و  0حوايل 

درهم الواحد، ولكن ملي مسعنا اهلضرة قلنا خصنا نرجعوا عاود 
التاين نتشاوروا، ونرجع عادو التاين نذاكروا وهاد الشي اللي  
كنعملوه دابا، راحنا تنتشاوروا وتنذاكروا وغادي نوسعوا التشاور 

اللي  درهم  413ديالنا ملي تنعطيوا األرقام ملي تنقولكم 
كتكلف البوطا غاز، راه  كنقول ليكم احلقيقة، ماشي كنكذب 

مليار ديال الدرهم  43عليكم، راه البوطا غاز  لوحدها كتكلفنا 
لو كان نعطي لكل مغريب بوطا غاز، مبا يف ذلك اللي الباس 

ديال املليار د الدرهم  6عليهم، بوطاغاز فابور يف الشهر تبقى 
الدرهم، ولكن ال كيفاش غنديرو  ديال املليار ديال 6ونصرف 

هلاد الشي؟ ما غاديش يكون ممكن،  هلذا قلنا ما نقيسوش 
بوطاغاز دابا هنائيا غنخليو البوطاغاز بالثمن دياهلا وتتحملها 
الدولة ريثما نلقاو واحد الطريقة فيها الرفق اللي نقدروا من خالهلا 

لنا، ميكن نصلحوا هاد اإلشكال اللي ميكن غدا يغرق السفينة ديا
يغرق امليزانية ديالنا ونوصلوا لإلشكاليات اللي كتعلق بالسياسة 

ونرجعوا للتقومي اهليكلي  24ديالنا ونرجعوا لداك الشي ديال 
هادي هي األشياء اللي ما . ونرجعوا لألشياء اللي ماشي معقولة

هاد احلكومة اإلخوان املغاربة كتكلم معكم . بغاتش احلكومة
عكم بوضوح ما باغياش تبيع وتشري فاملآسي كتكلم م. بصراحة

ديالكم، جات باش ختفف عليكم املعيشة، جات باش تكون 
فعون املسكني، جات باش تدير شوية العدل يف اجملتمع ما 
ميكنش كل ما قاست شي حاجة تنوض قربالة، وما ميكنش 

مقالع الرمال مصدر الثروة . مشينا كنتكلموا على املقالع د الرمال
ناها مشاو كيزيروا على الناس، راه حنا درنا واحد اللجنة ملي در 

ديال البحث والتحري باش نعرفو أشنو كاين، كاين واحد 
اجملموعة ديال اإلجراءات اللي كنعملوها ولكن هاد الشي هذا  
كيخصو التعاون التدخل ديال السي خريات، ولو يكون فيه 

تو واش التعليم ألنه الزيادة ديال التعليم سول. انتقاد للحكومة
اخلاص وال العام، التعليم العمومي باقي بدون مقابل، ولكن 
هذاك تدخل اللي كتشعر بأنه يف مجيع األحوال يف العموم يف 
العمق ديالو كيمشي فاجتاه ما ميكنش الناس خنلصو هلم البوطا 

درهم  13وهم عندهم القهاوي وكريحبو من هاديك البوطة 
رهم واألشخاص اآلخرين اللي  د 433والدولة كتخلص معهم 

كيستعملوها ألغراض صناعية اللي عندهم كيفاش يديروا يرحبوا 
متفقني معه، ولكن كيفاش غنديروا هاد الشي غياخذ وقت، 

ولكن اآلن املغاربة خص . غنتشاورو مع الناس كل حاجة فوقتها
يكونوا مطمئنني مكاينش اللي غيمس ال البوطا وال املازوت وال 

جة حىت يوقع الدراسة ديال داك الشي والتوافق عليه حىت شي حا
 .ومنشيو عند املواطنني نقولوها هلم بكل صراحة وبكل وضوح

ويف انتظار ذلك، أريد أن أقول استقرار املغرب ما  
غاديش حنافظوا عليه بوحدنا فاحلكومة، استقرار ديال املغرب 
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ت امسحوا يل خصو العمل ديالنا مجيع، األغلبية، املعارضة، النقابا
االستثمار حنا كنتكلموا على إنتاج الثروة هي اللي كتحل 
املشاكل، متفقني ولكن إنتاج الثروة خصو التعاون، ما خصوش 
يبقى املشكل نكربوه، اإلنتاج ديال الثروة ملي كيجي املواطن 
وكيشوف اإلضرابات، ملي كيجي املواطن وكيلقى اإلدراة ما  

كيقول واش هاد الشي ياهلل جا، كتمشاش، ملي كيلقى الرشوة،  
هاد الشي قدمي وعندو أنصار وعندو فئات مستفيدة، والو عندو 
لوبيات، امسحوا يل ما تقولش يل لغة احليوانات، اهلل ال يستحي 
أن يضرب مثال، ما بعوضة فما فوقها، وهلذا خص تكون األمور 
واضحة، أنا ملي كنضرب األمثلة راين كنقول لكم األشياء اللي  
كنشعر هبا وسط القلب ديايل وال كنا صادقني كل ذوي النوايا 
احلسنة، كل الناس اللي باغيني مصلحة املغرب ميشيو يف نفس 
االجتاه ماشي ما ينتقدوش احلكومة، ولكن ينتقدوها بالطريقة 
اللي كتبني أهنم باغيني اإلصالح حقيقة، ماشي باغيني األصوات 

لناس كيقولو أنه بغينا من خالل االنتخابية أنا كنتأمل أنه بعض ا
التوزيع ديال هاد املساعدات لألسر الفقرية األصوات ديال 
الناخبني، كنتأمل ألن هاد الفكرة حىت للبال ما جاتنيش واهلل خري 

ألنه إذن اشنو نديروا  أملولكن كنت ولكن كنتأمل،. الشاهدين
نطريوها للناس كاملني باش حىت واحد ما يصوت علينا عاد 

ونو فرحانني، هذا معقول؟ دابا كاع احلاجة اللي جينا نديروها تك
مزيانة غتقولو هادو بغيتو هبا جينا نقربو للمقاصة قلتو هذا 
احتكار، قلتو هذا بغيتو غري األصوات بغيتو، غري معقول هاد 

 .الكالم
 
 
 
 

 

أنا أدعو السياسيني ديالنا إىل االتزان وكل واحد حيافظ 
اللي يف املعارضة و  األغلبية اللي يف األغلبية يفديالو، كان على امل

املعارضة ما ميكنش اإلنسان يبقى غري كيشري، السالم عليكم  يف
 .ورمحة اهلل
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