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 ة والتسعنيعالتاسحمضر اجللسة 
 

 (.م6192 زيو يول 91ه )9341 شوال 62 الثالاثء :التاريخ

لس النائب األول لرئيس جم ،السيد عبد العزيز العماري: لرائسةا
  النواب.

لواحدة اابتداء من الساعة  دقيقة عشر يتاثنو  ساعتان :التوقيت
 .السابعة واخلمسنيوالدقيقة  زواال

جلسة عمومية لتقدمي ومناقشة تقرير املهمة  األعمال:جدول 
االستطالعية املؤقتة حول كيفية حتديد أسعار البيع للعموم، 
وحقيقة وشروط املنافسة بقطاع احملروقات بعد قرار حتديد 

 .األسعار
 

 :السيد عبد العزيز العماري، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 .رسول هللا

 .افتتحت اجللسة

 الوزراء،السادة 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

، 911طبقا ملقتضيات النظام الداخلي، وخصوصا املادة       
نعقد هذه اجللسة ملناقشة تقرير جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية 

ة املؤقتة املكلفة ابلوقوف على كيفي االستطالعيةحول املهمة 

طاع املنافسة بق حتديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط
 .احملروقات بعد قرار حترير األسعار

إذن على بركة هللا السيدات السادة النواب، هذه أول مرة       
يعقد فيها جلسة عمومية ملناقشة تقرير مهمة استطالعية، فنبدأ 

ة ونفتح ابب املناقشة، علما أبن التقرير مت توزيعه. ونبدأ ابملناقش
د إدريس لكلمة للسيد رئيس الفريق، السيبفريق العدالة والتنمية وا

 .األزمي اإلدريسي، تفضل السيد الرئيس

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

غري التوقيت، السيد الرئيس، شحال عندان، الفريق عندو       
دقيقة يف املداخلة  61ويف التقسيم قلت ليهم يديرو  ..دقيقة 66

ما استعملتهاش   61دقايق يف التعقيب، إيال يف  6الرئيسية، و
دقايق، دااب مها قسموا ليا  6لها ذاك الشي اللي شاط دوزوه لك

91.. 

 :السيد رئيس اجللسة

املهم راه حنا ضابطني احلساب غري تفضل السيد  فعال..      
 .الرئيس

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم 
 .على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،
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يف احلقيقة هاذ اليوم هذا يوم مشهود، ابعتبار أن الربملان       
اطنني دايل املو  االهتماماتوجملس النواب يوجد يف الصلب دايل 

املؤقتة اللي هي أول مهمة  االستطالعيةواملواطنات. هاذ املهمة 
فهاذ الوالية التشريعية، وأعتز أبن الفريق دايل العدالة والتنمية 

حول أسعار بيع  االستطالعيةهمة طلب ابش تكون هاذ امل
 .احملروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة بعد قرار التحرير

أوال بغيت نوه حبرارة، ابلدور اللي قام به رئيس املهمة       
وكل أعضائها، ألنه يف النهاية هذا انتصار للعمل  االستطالعية

فيها  الي تنمثلو لاملؤسسايت اجلاد واملسؤول، انتصار ووفاء للتمثيلية ا
املواطنني املواطنات، وإنصات لصوت الشعب، والصوت دايل 

من بعد التحرير دايل احملروقات السائلة، تطرحت واحد  املواطنني
ل أبن هناك تذبذب داي ااإلشكالية، ما هي؟ املواطنني تيالحظو 

األسعار على املستوى الدويل، بل يف بعض األحيان هناك تراجع 
 ادايل األسعار، ولكن ما تيشوفوش داك الشي يف البومبة، تيشوفو 

-رير هاد التح اأبنه كاين غالء دايل األسعار. والناس تيتساءلو 
الرتاجع  مهم ال ميكن اسرتاتيجيهذا حترير قرار  -غادي نرجع ليه

عنه العتبارات عدة سأذكرها، ولكن التحرير تيعين الثقة فهاد 
السوق، ألن هاد السوق كان مواكب ملدة سنوات من طرف 
احلكومة، من طرف السلطات العمومية، هنار اللي وقع التحرير 

 .اختلت الثقة، ابش نكونوا واضحني

اليوم، هاذ املهمة االستطالعية تبحث عن إرجاع الثقة دايل  
شي اللي أبنه داك ال انني فهداك الثمن دايل البومبة، يعرفو املواط

 .هو اللي خصهم خيلصوه اتيخلصو 

فلذلك املهمة االستطالعية جاءت بعد التحرير صحيح،       
وهاد القصة دايل التحرير غنبدا هبا هي األوىل، التحرير واإلصالح 

القرار،  ادايل نظام املقاصة، الفريق دايل العدالة التنمية يعتز هبذ
ملاذا؟ ألنه التحرير دايل األسعار دايل احملروقات واإلصالح دايل 
النظام دايل املقاصة، هو حترير الرقبة دايل الدولة. كانت امليزانية 

 كبرية، يف  اختالالتالعامة، وكان التوازن اخلارجي يعاين من 
مليار دايل الدرهم اللي تتمشي لصندوق  62وصلنا ل 6196

 ا كناش عارفينها فني غتوصل، هادي األوىل؛املقاصة، وم

مليار دايل الدرهم كان تيتطرح اإلشكال  62 هاذ-اثنيا      
دايل احلكامة دايهلا، كيف يستفيد املستفيدون؟ وكيف ال يستفيد 

 املستفيدون؟؛

مليار دايل الدرهم  62هاذ  ،املسألة الثالثة اللي كانت تتطرح      
اليت كان يقال أبنه هي دعم دايل احملروقات ابش متشي للضعفاء 

، مّلي تيمشي 1ل 9والفئات اهلشة ليس صحيحا، ابملعدل دايل 
دراهم للغين، وهذا ماشي فيه تقابل بني  1درهم للفقري تتمشي 

فئات، هذا فيه العودة إىل األصل. قلنا أبنه النظام دايل الدعم 
والنظام دايل املقاصة خصو يدعم املواطنني واملواطنات والفئات 
اهلشة خصو يبقى كذلك، فلذلك هاد القرار حرر رقبة الدولة، 
وإال فكنا غادي منشي لربانمج تقومي هيكلي جديد، وما كناش 
غا يكون عندان الدعم دايل األرامل، وما كانش غيكون عندان 

انية دايل يف امليز  اا كانش غنزيدو الربانمج دايل اجملاالت اهلشة، وم
يف امليزانية دايل الصحة، وما كانش  االتعليم، وما كانش غنزيدو 

يف امليزانية دايل االستثمار، وما كناش غنديرو صندوق  اغنزيدو 
صندوق دعم  ادعم التماسك اإلجتماعي، وما كناش غنديرو 

عليها  انتكلمو تامليزانية وحنا  ا. اليوم مّلي تنقولو واالستثمارالصناعة 
أبنه امليزانية يف حالة جيدة، ابلفضل دايل هاذ القرار دايل التحرير 

ابقة اختذته بالدان، واختذته احلكومة الس اسرتاتيجياللي هو قرار 
 .ونعتز به وهذا قرار ال ميكن الرتاجع عنه

اليوم هاد التحرير بعدا أوال، ألنه تقال كالم أبنه حترير تدار       
مواكبة، أان بغيت غي نذكر بواحد األمر، مّلي اختاذ التحرير بدون 

لألايم األوىل والشهور األوىل دايل التحرير راه الثمن  اإيال رجعتو 
يف البومبة تراجع، ليس صحيحا أنه الثمن كان دائما يف زايدة، 
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للبداايت دايل التحرير، الثمن كان كيرتاجع يف البومبة،  ارجعو 
 لذلك فالتحرير..؛

يت ماشي جديد على بالدان، اللي كان يف التثب التحرير-اثنيا      
هو اللي   19، الظهري دايل 9116دايل األسعار راه يعود إىل 

قطع مع التثبيت دايل  6111كان حمدد الئحة، املغرب يف 
تيتكلم على حرية األسعار  12.11األسعار، وجا واحد القانون 

، 6192وال يف  6196جا يف واملنافسة. وابلتايل التحرير ماشي 
مادة  961، كانت عندان الئحة دايل 6111التحرير راه بدا يف 

مث رجعنا لالئحة دايل  46تثبت أسعارها، رجعنا لالئحة دايل 
هي اللي ما زال إىل يومنا هذا، فالتحرير ماشي عاد نزل  96
 .اليوم

اليوم هاذ املهمة االستطالعية جابت خالصات  ،لذلك
الذي  عليها : أوهلا تتقال أبنه اربى خصنا نوقفو واستنتاجات ك

استفاد من التحرير هو الدولة، وهذا صحيح وأان قلتها وبصحتها 
وراحتها، ألنه كنا ماشيني لسياسة تقومي هيكلي عتقنا راسنا منها؛ 
الثانية يف اخلالصات تيتقال أبن األسعار املطبقة يف املغرب بعد 

ا يف العا،م، ملنخفضة مقارنة بنظرياهتالتحرير تبقى من بني األسعار ا
وهاذ األمر هذا خصنا نشوفوه منني جاي، أوال هاذ املقارنة ما 

على  اعلى املقارنة خصنا نتكلمو  اشّداش، ألنه مّلي تنتكلمو 
ل على الدخل الفردي يف الدو  ااملستوى دايل املعيشة، نتكلمو 

وقات يف ر على املستوى دايل الضرائب املطبقة على احملا ونتكلمو 
املغرب، الضرائب املطبقة على احملروقات يف املغرب من أخفض 

يف البنزين،  %34يف الغازوال و %43الضرائب، من أصغرها؛ 
، إذن هاذ الكالم دايل %11وكاين  %22يف حني أنه كاين 

 .أنه من األسعار املطبقة يف العا،م غري صحيح

جل ر يسولكن غنجي لصلب املوضوع، اللي هو التقري      
بشكل واضح وأان تنتكلم من داخل التقرير، تيسجل بشكل 

أبن هناك فرق وتفاوت  62، ويف الصفحة 61واضح يف الصفحة 

واضح، بني الثمن الناتج عن تطبيق الرتكيبة دايل األسعار قبل 
 61و 62التحرير وبني الثمن اللي كاين يف البومبة، والصفحة 

الصة بعد التحرير. وتيمشي خلواضحني ها مها، ها قبل حترير، ها 
واضحة مرة أخرى التقرير تيقول لك الثمن املطبق يف البومبة زايد 

سنتيم يف البنزين دايل الفرق، ما  12سنتيم يف الغازوال و 12ب
شي اللي كان ال بني إيال طّبقنا الرتكيبة دايل األسعار وما بني داك
هلامش دايل يها اتيطبق، مع العلم أن الرتكيبة دايل األسعار راه ف

الربح، مع العلم أن الرتكيبة دايل األسعار فيها جمموعة من الفاعلني 
 اللي مها شاّدين السلسلة من أوهلا إىل آخرها، من البئر إىل

réservoir  دايل السيارة. 

إذن اليوم التقرير يقول بشكل واضح، التقرير التقرير تيقول       
سنتيم يف الغازوال  12من  بشكل واضح أبن الفاعلني ّداو أكثر

سنتيم يف البنزين، وغنمشي ليها بوضوح ألنه  12زايدة وأكثر من 
، 61تقال كالم أبنه هاذ الشي ماشي يف التقرير، الصفحة 

اللي تتكلم على املغاربة  42. إيال رجعنا للصفحة 62الصفحة 
سنتيم يف العدد  12، وإيال دري احلساب ضربيت اآش تيستهلكو 

ازوال، املغاربة دايل الغ اات السنوية اللي تيستهلكو دايل اللرت 
ا سنتيم يف العدد دايل اللرتات السنوية اللي تيستهلكو  12وضربيت 

 1املغاربة يف البنزين، غادي تلقا أبنه الشركات خذات أكثر من 
دايل املليار دايل الدرهم كفائض دايل الربح سنواي. وهذا يعضده 

تقرير وحنا اعطيناها ليكم يف شي حاجة أخرى كاين خارج ال
من النظام الداخلي السيد الرئيس،  22املذكرة يف إطار املادة 

وأطلب أبن هاذيك املذكرة تكون يف التقرير دايل اجللسة العامة، 
تتعطي احلق للفرق، ما الذي  22ألن هذا حق دستوري، املادة 

دايل الشركات واألرقام دايهلا متاحة  1يعضد هذا؟ خذينا 
دايل هاذ الشركات زادت ما  االستغاللجميع، النتيجة دايل لل

، 946، 631، 991مرورا ب %112حىت  %69بني 
 دايهلا تزادت االستغالل، يعين آخرهم النتيجة دايل 696
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، النتيجة الصافية كذلك ومثال أقلهم %112، أكربهم %69ب
، يف الوقت اللي رقم املعامالت يف البعض %216، أكثرهم 42

وهو  والذي يعضد هذا أكثر %32وأحسن زايدة كانت  تراجع
 616أن العدد دايل احملطات قبل التحرير وبعد التحرير تزادت ب

حمطة جديدة هذا تيعين أبنه ابلفعل كاين مشكل  616حمطة، 
حقيقي، ما ميكنش نسدو عليه العينني، ما ميكنش، ما ميكنش. 

، 62ة ، الصفح61مرة أخرى من التقرير، اقرأوا الصفحة 
اللي متاحني للعموم، اللي  les bilans واقرأوا 42الصفحة 

هاذ  ىتلق، منني ترتجع ليهم تامفروضني ابلقانون أهنم تيتنشرو 
 .األرابح كاينة

إذن اليوم كاين مشكل حقيقي، كاين هاذ املشكل خاصو       
يتعاجل، ابش غادي يتعاجل؟ اللي كان مفروض من بعد التحرير 
أشنو كان؟ الدولة رفعت الدعم، حنا اإلقتصاد دايلنا اقتصاد دايل 
السوق، الثمن حيدد ابلعرض والطلب، اللي مفروض الدولة 

عندهم  مها حىت االقتصادينيتتحمل مسؤوليتها والفاعلني 
 املسؤوليات دايهلم، ماشي ألنه امسؤولية إجتماعية، تيتحملو 

اعلني مها اللي بغاو، املسؤول الف االدولة ،م تعد حتدد الثمن يديرو 
ايل د االستقراراالقتصاديني مها جزء من هذه الدولة، مها جزء من 

، اليوم أما االبالد ومن الثقة يف البالد، لذلك فكان خاصهم يراعيو 
أهنم ما رعاوش، خاص ينبغي على احلكومة أن تعود بقوة، ماشي و 

، كاين جتارب دولية اليوم معروفة، جتربة 9119غادي نعودو ل
دايل دولة ماشي حتدد تتقول حتدد اهلامش دايل الربح، اللي ال 
ميكن أن يتجاوز يف مادة حيوية، هاذ املادة تسري يف الشرايني 

ة على كنش خنليو األمور فيها مطلوقدايل اإلقتصاد، وابلتايل ما مي
 .عواهنها

فاليوم السادة الوزراء، احلكومة احملرتمة، هاذ النهار كان 
 والوزراءخاص احلكومة كاملة تكون حاضرة، رئيس احلكومة 

املعنيني كلهم يكونوا حاضرين، ألن هاذ املادة هاذي راها مادة 

لبالد. لذلك ا  دايلحيوية يف اإلقتصاد دايل البالد، يف الشرايني
كالم على   اشهور، تنسمعو  2وب ماشي قضية دايل اليوم املطل

شهور، هذا خاص ميكانيزم  2أنه غتكون واحد املواكبة دايل 
دائم، ماشي دايل التحديد دايل األسعار، ولكن دايل التحديد 
دايل اهلامش دايل الربح، واملتابعة واملراقبة اليقظة ابش ما 

دايل  1سنتيم زايدة ويف  12ايدة، وسنتيم ز  12نطيحوش يف 
املليار دايل الدرهم دايل األرابح، ونطيحو يف نتائج، هذا القطاع 
الوحيد يف املغرب اليوم، هذا القطاع الوحيد يف املغرب اليوم، اللي 
هو كل الشركات اليت تشتغل فيه ترتبح، ابش نقولوها بوضوح، 

يها كلها يت تشتغل فهذا هو القطاع الوحيد اليوم اللي الشركات ال
، %111دايهلا تتزيد حىت ل االستغاللتربح، النتيجة دايل 

وابلتايل هذا الربح  %111النتيجة الصافية دايهلا تتزيد حىت ل
حنا بغينا الربح، ولكن الربح املعقول، الربح الرشيد بني قوسني، 

هاذ الشركات   ،االستقرارلينا نسامهو يف الثقة ونسامهو يف  اتتقولو 
كنش تبقى ، وما مياالستقراركذلك ينبغي أن تساهم يف الثقة ويف 

هباذ الطريقة هاذي، هذه األوىل. إذن ميكانيزم دائم دايل الضبط 
دايل اهلامش دايل الربح واملتابعة دايل احلكومة ابش ما نطيحوش 
فذاك الشي طحنا فيه، والذي يقرره التقرير مرة أخرى يف الصفحة 

ويبني بشكل واضح أبنه كاين فرق كبري ما بني السابق  62و 61
 أو ما بني الالحق، هذه أساسية؛

املسألة الثانية وهي الدور دايل املؤسسات، وهنا الدور 
دايل جملس املنافسة، ينبغي التسريع ابش هاذ اجمللس يقوم ابلدور 
دايلو، الدور دايلو ماشي هو غادي يبدا يشوف البومبات، 

ثمن هاذي احلكومة الدور دايهلا، هذا اجمللس عندو واحد وغيتبع ال
الدور كبري منني تنتكلمو على.. تكلمنا على أشنو وقع فهاذ 

ه ، وختوصصت فياالستريادالقطاع، هاذ القطاع حترر فيه 
"السامري"، وجينا البيعة يف البومبة وبقينا تندعمو ابش تشوف 

هاذ اجليه  هاذ الشي ما شي هو هذاك، ما ميكنش حترر من
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 تثبت الثمن من هاذ اجليه، غري وختوصص من هاذ اجليه وجتي
 معقول. هاذ القطاع يف حاجة إىل منافسة حقيقية من البئر إىل

réservoir..   شنو املعىن دايهلا؟ معىن االسترياد يتفتح
للجميع، معىن التخزين يتفتح للجميع ما يكونش احتكار دايل 

ملوانئ، ألن هذاك تيطرح مشكل، التخزين على املستوى دايل ا
للجميع،  للجميع، معناه التوزيع يتفتح امعناه البومبات يتفتحو 

معناه معناه... إيال حرران وخوصصنا خصنا حنررو من األلف إىل 
 .الياء

اليوم هذا السؤال حقيقي، زوج دايل األسئلة بسيطة، خصنا       
با خص  البومنعاودو الثقة يف هاذ القطاع الثمن اللي يكون يف

الناس أبنه راه كاين اللي اتبعو، واهلامش دايل الربح راه ا يعرفو 
حمدد يف حدود معقولة وهذا أساسي وال حميد عنه، وما كاينش 

شهور، راه هاذي الدولة  2القضية دايل غنديرو ميكانيزم دايل 
ريقة على الدولة الط اخصها توقف ما ميكنش الفاعلني يفرضو 

كنش، وخطري، ما مي واسرتاتيجي قطاع حيوي يف االشتغالدايل 
ال ميكن ال ميكن الدولة واحلكومة خصها تقوم ابلدور دايهلا يف 
حتديد الثمن عرب الضبط دايل اهلامش دايل الربح وما ميكنش 
 تزيد. والثانية، الثانية وهي مهمة وجاء فيها التقرير وهو فتح اجملال

 ة أخرى من البئر إىلملن أراد أن يستثمر يف هذا اجملال، مر 
réservoir  السيد  األنه اليوم راه مطروحني إشكاليات، تنعرفو

، وأبنه كذا وأبنه  االوزير، قليت لنا أبنه احملطات دايل التوزيع تفتحو 
كذا، ما زال لألسف الشديد ما زال لألسف الشديد يف بالدان 

 ،نضيع فرصا كبرية للنمو وللتشغيل بفعل االحتكار وبفعل الريع
هاذي فرص دايل اإلستثمار اللي غتفتح اآلفاق أمام املواطنني 

، وهادي فرص دايل التشغيل أمام املواطنني اواملواطنات يستثمرو 
واملواطنات، وهذه فرص دايل التخفيف دايل العبء على 
 املواطنني وعلى املواطنات الثمن اللي يكون يف البومبا الثمن ترياعي

ي اعي الظروف دايل التوزيع وترياعالظروف دايل االسترياد، تري 
 .الظروف

دايل األمور؛ ميكانيزم   6فلذلك، حنا الرسالة دايلنا واضحة       
ابش  دايل املتابعة فيه التحديد دايل الربح واملتابعة احلثيثة واليومية

يرّجع الثقة هلاذ القطاع، وامليكانيزم الثاين هو إعمال املنافسة. ايك 
حرية األسعار واملنافسة، املغرب دولة  12.11 قلتيو لنا القانون

اإلقتصاد دايهلا مفتوح، إيوا خصو يتفتح على اجلميع، ويفتح 
للجميع حىت يستفيد كل املواطنني وكل املواطنات، وهاذ الشي ما 
فيه ما جتاوب عليا ما جناوب عليك، هاذ الشي خصنا ينبغي أن 

صلحة البالد، ا فيه منتعبأ له مجيعا ملا فيه مصلحة اإلستثمار، مل
 ...ملا فيه مصلحة التشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الرئيس      

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

السالم  ،دايل دقائق 1إيوا نيت أان بغيت خنلي ديك 
 .عليكم

 :السيد رئيس اجللسة

هناك توقيت  السيدات والسادة أعضاء اجمللس، 
كنضبطوه، فالرائسة راه عندها التوقيت اإلمجايل لكل فريق، وفريق 
العدالة والتنمية على كل حال غري اطمئنوا راه اجلميع كنضبطو 
هاذ العملية دايل التوقيت. منر إىل مداخالت فريق األصالة 
واملعاصرة السيد النائب احملرتم حممد أبو درار، تفضل السيد 

 .النائب
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 :)مداخلة مسلمة للرائسة( السيد حممد أبو درار النائب

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة السالم على رسول هللا وعلى 
 .آله وصحبه

 السيد الرئيس،

 ن،ان الوزير االسيد

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نظار جملس النواب املوقر تقييم أمام أقدم أن أيشرفين 
لمهمة ن التقرير الرتكييب لأواملعاصرة بشصالة وموقف فريق األ

سعار بيع احملروقات السائلة للعموم وشروط أاالستطالعية حول 
 املنافسة بعد قرار التحرير.

ة اليت اللجن ال بد من التنويه مبجهودات، ويف البداية
جنزت املهمة االستطالعية، ونشكرها على عملها ونثمن بصفة أ

 اعتبارات:عامة توصياهتا. وذلك لثالثة 

تمرة على املس جناز املهمة جتسيد للرقابة الربملانيةإن وال: ألأ -
قرب على التطبيق الفاشل  االطالع عنعمال احلكومة وعلى أ

السائلة  املتعلقة بتجارة احملروقاتللقوانني بصفة عامة والقوانني 
  .بعد قرار حتريرها بصفة خاصة

وق يف مسب فاعا غريارتاحملروقات عرفت  سعارأ نواثنيا: أل -
 ترهقت كاهل الطبقاأمنذ االستقالل حبيث  اتريخ بالدان

صبحت هتدد السلم االجتماعي.  ويطرح أالضعيفة واملتوسطة و 
 اجلميع عدة تساؤالت حول هذا الواقع اجلديد.

سياسة التقييم املرحلي ل اليوم إىلللحاجة امللحة  واثلثا: نظرا -
درة ات السائلة يف غياب محاية القسعار احملروقالتحرير الكامل أل

ي بعد أ 6196الشرائية للمواطنني وذلك ابتداء من فاتح دجنرب 
 ثالث سنوات من التطبيق.

  ،السيد الرئيس

 ،السيدات النائبات والسادة النواب

على الوقوف على العديد  اللجنة مشكورةلقد عملت 
ا اليت فرضه شكالية االقتصادية واالجتماعيةمن جوانب اإل
حتريرها ار السائلة ببالدان بعد قر  سعار احملروقاتاالرتفاع الكبري أل

دعم صندوق املقاصة عنها ابلطريقة املرجتلة والسطحية  وسحب
 اليت مت هبا. 

 عاد التالية:بلقد ركز التقرير بنجاح على األ

  ائلة سعار بيع احملروقات السأاملرجعية القانونية لسياسة
 للعموم 
  سعار احملروقات أمسار حترير 
  املقارنة املتنوعةالتجارب  على بعضاالطالع  
 سعارحتليل منظومة حتديد األ 
 سعار البيع للعمومأ املنظومة علىثري أت 
 التنافسية بني الفاعلني االقتصاديني  حتليل شروط 
  ان سعار احملروقات ببالدأحماولة تفكيك معادلة حتديد

 ة جنبيالدول األ سعار تلك احملروقات ببعضومقارنتها أب
 ني مثنة احملروقات على القدرة الشرائية للمواطنأثري دراسة أت

 واملواطنات 
  تقدمي جمموعة من التوصيات اهلامة رغم عدم استغراقها

 للجنة. ا ضافية قدمناها كفريق لتلحق بتقريرإلعدة توصيات 

    ،السيد الرئيس

  ،النواب النائبات والسادةالسيدات 

االستطالعية يستدعي مالحظتني  املهمةهذه ن تقرير إ
 ساسيتني:أوليتني أ
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 وىل:املالحظة األ

از املهمة االستطالعية عرف واقعة مؤسفة حيث إجنن إ   
تلفتني يف خم عالم بوجود مسودتني للتقريرنا بعض وسائل اإلأتفاج

هنا ، ألتهذه التسريباسعار احملروقات السائلة. ونرفض مثل أشان 
شوشت على فحوى التقرير الذي متت صياغته بصورة موضوعية 
لتنوير جملسنا املوقر حول الواقع املؤ،م الناتج عن سياسة حكومية 

 .خرى فاشلة يف جمل احملروقات السائلةأقطاعية 

 املالحظة الثانية: 

يه ن حتاليل وتوصيات التقرير ال تشفي الغليل مبا يقتضإ 
 عضعلى بن جتيب مبا فيه الكفاية أطموحنا.  وكنا نتمىن 

 تلك اليت تطرح إشكالية تطبيعالتساؤالت املؤرقة، وخاصة 
 يف جمال جتارة احملروقات بعد قرار مع الريع واالحتكاراحلكومة 

 رفعها شعار حماربة الفساد. حتريرها رغم

 :مثال 

 اختالالت،م تتدارك احلكومة املوقف وتصحح  ملاذا
ج سياسة التحرير املتسرع لتجارة احملروقات السائلة، بل وقفت تتفر 

ن انفجرت احتجاجات هنا وهناك، بل هناك أ األوضاع إىلعلى 
 النعوت؟بشع من صف احملتجني أب

عرفه سعار احملروقات ومن الرتكيز الذي يأمن املستفيد من حترير  -
 القطاع وكذلك الوضع املهيمن يف سوق احملروقات؟

يت وفقت جنبية الناجحة الملاذا ،م تستعن احلكومة ابلتجارب األو  -
جراء إبني التحرير وبني تعزيز القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة ك

 مواكب؟

  توييفدائما يفاملتبعة  تضبط احلكومة امليكانيزماتملاذا ،م  -
قات سعار بيع احملرو أسعار وحرية املنافسة لتخفيض حرية األ

 م؟السائلة للعمو 

نك البمالءات ملاذا استسلمت احلكومة خالل ثالث سنوات إل -
سعار أمام الزايدات املهولة يف أدي يووقفت مكتوفة األ الدويل

ليات انجعة حلماية القدرة الشرائية آاحملروقات وعدم ابتكار 
للمواطن الضعيف وذي الدخل احملدود وكذلك محاية القدرة 

 التنافسية للمقاوالت املغربية؟

مليار درهم اليت  46كثر من أعادة استعمال إما هي حصيلة  -
عار سألغاء صندوق املقاصة وسحب الدعم عن إمت توفريها من 

 احملروقات السائلة بعد قرار حتريرها؟

حة جابة الواضهذه بعض التساؤالت اليت ينتظر اجلميع اإل
 والصرحية عنها. وسنبقى ننتظر من احلكومة اجلواب عنها.

  ،لرئيسالسيد ا

  ،السيدات النائبات والسادة النواب

العية التقرير الرتكييب للمهمة االستط"طار مناقشة إننا يف إ
سعار بيع احملروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة بعد أحول 

 .قرار التحرير"

مداخالت وتعقيبات انصبت حول  1سامهنا ب 
مجعت على أة و اجلوانب السياسية واملالية واالقتصادية واالجتماعي

 سعار احملروقات من ارتفاعأليه إن احلكومة مسؤولة عما وصلت أ
لضماانت ا التحرير جبميع ضرورة إحاطة قراركد فريقنا على أكما 
يمنة هخماطر هاجس  للمواطنني منجل محاية القدرة الشرائية أمن 

 التوازانت االجتماعية. على حساباملالية  التوازانت

لذا قدمنا مذكرة تكميلية للتقرير الرتكييب للمهمة   
االستطالعية ضمناها عدة مالحظات ومقرتحات جديدة ملقاربة  

 كافة جوانب سياسة التحرير املعنية.

 ربةاجتماعي ومقا على تصوروطموحنا وموقفنا ينبين 
وق املقاصة لغاء صندمنطقية تعترب السياسة احلكومية القاضية إب
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اءات جر إسعار احملروقات السائلة بشكل كامل من دون أوحترير 
مواكبة لتاليف اهلزات االجتماعية واالقتصادية مغامرة غري حمسوبة 

 التالية:العواقب. وذلك لالعتبارات 

يف   ساسيأه كان هناك جتاهل غري مربر لطرف نأل :والأ
ىل إال وهو املستهلك حبيث ،م تستمع احلكومة أكل نشاط جتاري 

ينما ب   املستهلكني النهائينيمجعية من مجعيات محاية  صوت أي
يد حم شريكا الاملدين  مجعيات اجملتمعدستور اململكة جعل من 

 التشريعي.اجملال  العام حىت يفن أعنه يف تدبري الش

عارضة و،م ي املأي قيمة دميقراطية لسياسة جتارية ،م تعتد بر أف 
ات النهائي للمحروقي املستهلك أىل صوت الضحية إتستمع 

 املغرب؟سعار غري مسبوقة يف اتريخ أب

 خربات علمية ابحلكومة اجنازجدر ألقد كان  :اثنيا
سائلة للعموم بيع احملروقات ال قرار حترير أسعار متنوعة على حتضري

د املايل مهية البعأالبعد االجتماعي نفس  املنافسة وإعطاءوشروط 
 األقل.والتجاري على 

ة حتت دارة املوضوععطيات اليت قدمتها احلكومة واإلن امل: إاثلثا
سعار أرير حت بشأنن السياسة املرجتلة واملتسرعة أتصرفها بش

ياستها سالتسرت على دواعي ومربرات  رادةإاحملروقات تنطوي على 
وضرهبا للقدرة الشرائية للمستهلك كشخص طبيعي  الالشعبية

 وضرهبا للقدرة التنافسية للمقاولة املغربية كشخص معنوي. 

التقرير مثال يقدم التقرير خالصة دراسة  من 63الصفحة ففي 
ملانيا أسعار احملروقات بني املغرب و أمقارنة للضغط اجلبائي على 

: "ومقارنة مع ة التاليةىل النتيجإوفرنسا وايطاليا واجنلرتا وخيلص 
 43.6ن النسبة الضريبية ابملغرب اليت متثل إف األوربيةالدول 

بة ابلنسبة للبنزين تبقى متواضعة ابلنس %34و للغازوالابلنسبة %
يف  % 11بفرنسا وتقارب  % 22.3ىل إذ تصل إخرى ألدول 

 " . اإلسكندانفيةاململكة املتحدة والدول 

 :قدمت للجنة ابلبياانت اليتواملفارقة الكربى تتعلق 

ن أير بشرقام املبينة يف التقر ن هذه النسب ال تتقيد ابألإوال: أ -
 24الضغط اجلبائي على احملروقات. فنسبة الضغط يف فرنسا هي 

وابلنسبة جملموعة دول منظمة التعاون  %ب 23.3وليس  %
 1وابلنسبة جملموعة الدول  % 64.2رواب النسبة هي والتنمية أب

 % 62.3 العا،م هيكثر تصنيعا يف األ

املغرب كواثنيا: هل يعقل مقارنة الضغط اجلبائي بدولة انمية   -
 لعا،م أواكثر تصنيعا يف اجلبائي مبجموعة الدول األ ابلضغط

  رواب؟أبو جمموعة دول منظمة التعاون والتنمية 

ن الفرق الشاسع يف الدخل الفردي يف البلدين ال يسمح إ
 يكون هلا معىن. وقوائم تصنيف حصلت فلن وإذا ماابملقارنة. 

سعار احملروقات هبا حسب ما جاء يف أالدول حسب مستوى 
 بلدا 11ن املغرب يصنف ضمن أ يبني 23ىل إ 21الصفحات 

سعارا أ أضعفبلدا  22وليس ضمن  العا،م، وغالء يفكثر غىن أ
 للمحروقات.

وص صن تراجع احلكومة سياستها اجلبائية خبأمل كنا أن
بسيط  مرن األأذلك، وك سعار احملروقات لكنها تعنتت ورفضتأ

وعادي وال تداعيات له على القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل 
حاتنا خذ بعني االعتبار مقرت ن تقوم بذلك وأتأاحملدود. ونتمىن 

 .الستة عشرة مبذكرتنا التكميلية للتقرير

ن البياانت اليت تضمنها التقرير تكشف ثقل العبء إ  
سعار احملروقات وهلذا اقرتحنا ختفيض ضريبة أالضرييب على 

ذا ما جتاوز إ، بل وحذفها % 61االستهالك الداخلي بنسبة 
على  % 6دوالر للربميل وفرض نسبة  961سقف السعر العاملي 

مار يف ثىل االستإرقم معامالت شركات توزيع احملروقات لتوجه 
حمطات التوزيع ابملناطق القروية واملهمشة على غرار قطاع 

 االتصاالت.
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 فيها هي جدال واليت الكشفها التقرير   احلقيقة اليتن إ 
املوارد الضريبية على حساب الطبقات  أن احلكومة فضلت

 القدرة الشرائية للمواطن واالهتمام واهلشة وعدم محايةالضعيفة 
يل   يفبالدانمبشكل غياب العدالة االجتماعية اليت تعاين منه 

  مضى.ي وقت أكثر من أالدستور اجلديد 

نقط دور التخزين وحتسني اخلدمات ب يسجل التقرير أمهية
            احملروقات قطاع جتارة مستوى التنافسية يفالبيع يف حتسني 

 احلكومية املتبعة يف  جمال االستثمار ( لكن  السياسات 26) ص
يف قطاع التخزين وحتسني اخلدمات يف نقط بيع احملروقات تبقى 

هلذا و  فق يف معاجلة موضوع االستثمار.خجولة  وتعكس  ضيق األ
يف و اقرتحنا تشجيع االستثمار يف احملطات يف الطرق السيارة 

دون  ةبصفة عامة من خالل السماح خبلق شركات مستورد القطاع
ما هو و تتوفر على حمطة واحدة كأن تتوفر على حمطات التوزيع أ

 معمول به يف اخلارج.

سوق  املزمن للتنافسية يف التقرير مظاهر الضعف كشف
احملروقات على مستوى االسترياد والتخزين والتكرير والتوزيع 

نشطة مشبوهة أوالتفاهم بني الشركات والبيع املتنقل والعشوائي و 
ن حترر االستثمار أ(. ويتعني على احلكومة 26خرى )صأ

شركات حتتكر  6ن أوتتصدى ملا يشبه االحتكار حيث يالحظ 
 من سوق احملروقات السائلة.   % 21كثر من أ

لتقائية واقعا مؤملا فيما يتعلق اب كشف التقرير بصفة عامة
املؤسسات والتشريعات والسياسات العمومية ببالدان. فاحلكومة 

 ابنت عن سلبية فادحة فيما يتعلق مبشاكل الرتكيز واهليمنة واملسأ
 كرير وفشلالتمشكل  احملروقات ومعاجلةحبرية املنافسة يف سوق 

شركة السامري ابلرغم مما يشكل كل هذا من هتديد  تدبري خوصصة
 للسيادة املغربية وامن وسالمة اململكة. 

 ميلحاحلكومة اكتفت بتن أنه يتبني من التقرير إ 
صاصاته متت دسرتته وتوسيع اخت املنافسة الذياملسؤولية جمللس 

 ليضطلع ابلدور املنوط به لكن ،م يتم بعد جتديد تشكيلته. 

يها ن املوضوع ال يعنأمتفرجة وك تالفراغ وقف مام هذاأو 
ن الدستور سياسي ودستوري فادح. أل أ. وهذا خطشيءيف 

 منحها صالحيات السلطة التنفيذية لتدبري شؤون البالد يف خمتلف
لة استقاللية جملس أجماالت احلياة العامة. واختباؤها وراء مس

املنافسة لتحافظ على انسجام مكوانهتا وعدم معاجلتها لالستفادة 
 وقفاملقاصة مبناك وبعض الشركات من دعم صندوق املفرطة لأل

املنافسة  خالقيا. فرئيس جملسأوسياسيا وقانونيا و مرفوض دستوراي 
و طلب أي اتصال ن "احلكومة ،م يسبق هلا القيام أبأصرح للجنة 

ن أسعار احملروقات( " و أخبصوص موضوع  الشأن )ي حبث هبذا أ
االتصال الوحيد الذي توصل به هو من طرف جلنة االستطالع 

 الربملانية.   

ن أ هناأمن ش مجيعها، ألهنامنها توصية هامة نث 91قدم التقرير 
احملروقات  سعار بيعأسيما حتديد  احملروقات، والترشد قطاع جتارة 

ننا أال إالسائلة للعموم وحتسن شروط املنافسة بعد قرار التحرير. 
م هبا احملروقات تقو  أخرى لقطاعممارسات سلبية  أن هناكنسجل 
 ات صرحيةلك تفامهاجلنوبية، وكذقاليم ىل األإو  املقاوالت منبعض 

ار شبه سعأو ضمنية بني بعض شركات التوزيع والبيع على أ
 موحدة.  

عار على سىل كل هذا غياب نظام تتبع دقيق حلركة األإويضاف 
ثرها على املستوى الداخلي، وعدم تدخل أاملستوى الدويل و 

كما عار  ساملفرط لأل مجاح االرتفاع الضرورة لكبح احلكومة عند
 ساسية. لبعض املواد الغذائية األ ابلنسبةبه معمول  هو
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ح الدليل الواض االستطالعية يعطين خالصات تقرير املهمة إ
 ومرجتال وغريعلى ان قرار التحرير الكامل كان قرارا سطحيا 

 العواقب.حمسوب 

 السيد الرئيس 

 السيدات النائبات والسادة النواب  

سعار أل لن سياسة التحرير الكامأخالصة القول 
 طراف وهم:أاحملروقات استفاد منها ثالثة 

  ؛البنك الدويل –
  ؛املخطط املايل للحكومة –
  ؛خزينوالتوالتوزيع والبيع  الشركات الكربى لالسترياد –

دافع لفاتورة سياسة التحرير هو املستهلك.  أكربن إ
والسبب هو سوء صياغة وتطبيق السياسات القطاعية يف جمال 

لغاء هو امتداد للقرار االسرتاتيجي إب والذياحملروقات جتارة 
صندوق املقاصة لدواعي مالية حمضة وليس لدواعي تنموية وحتقيق 

 مسالية املتوحشة وغياب البعدأالعدالة االجتماعية. فمنطق الر 
ين هو ن العام الوطأاحلكومة للش يف تدبريالدميقراطي احلداثي 

اعي قان االجتمالسبب العميق واملباشر ملختلف مظاهر االحت
 بالدان.   واالقتصادي يف

شهر القادم من األ الغاز يفسعار أ اختيارها لتحريروما 
خر قاطع على مواصلة سياساهتا الالشعبية اليت هتدد آال دليل إ

 االستقرار يف اململكة. فلتتحمل مسؤوليتها عن عواقب سياساهتا.
ويل هذا قأقول  ،واملستقبل بيننا. وشكرا على حسن استماعكم

 .والسالم عليكم ورمحة هللا ،وأستغفر هللا يل ولكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، منر اآلن إىل مداخلة فريق التجمع       
 .اذةأمساء اغاللو، تفضل أست الدستوري والكلمة للسيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمساء اغاللو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس،السيد 

 السادة الوزراء،

 أخوايت وإخواين النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل ابسم فريق التجمع الدستوري يف إطار       
مناقشة تقرير اللجنة االستطالعية حول أسعار احملروقات، هذا 
التقرير الذي استأثر ابهتمامنا، وشغل الرأي العام الوطين يف 

أن أبدأ من اخلامتة، فالتجمع  األشهر األخرية. واخرتت اليوم
 الدستوري كان من أوائل الفرق الربملانية اليت طالبت مبواكبة حترير

احملروقات عرب حتديد األسعار بوضعية آليات حلماية املواطن يف 
حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو عرب التفكري يف سبل 

ان موقفنا هذا كتقوية قدرته الشرائية وضمان محايته االجتماعية. 
وال يزال، وهو ما أكدانه عندما انقشنا ما اصطلح عليه بعض 
اإلصالح والذي لوحت به احلكومة السابقة يف نسختها األوىل، 

 عندما قامت إبلغاء دعم املقاصة. 

حينها، دعوان إىل مفهوم شامل لإلصالح بدل تطبيق 
سائل و  إصالح رقمي لطاملا تباها به رئيس احلكومة السابق، أمام

اإلعالم، وللتاريخ ما غاديش نساو، مّلي قال ابللي وفر خلزينة 
مليار درهم مّلي رفع الدعم عن احملروقات، وابللي زاد  21الدولة 

للمغاربة غري شي دريهمات، ابش الدولة ما تبقاش خمنوقة، وابللي 
الدولة خاصها تكون يف وضعية مرحية قبل من املواطن، ألن إيال 

اشو وليداتو. هذه لألسف قناعات وأقوال السيد عاش النسر ع
 .رئيس احلكومة السابق
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 حضرات السيدات والسادة، 

إمياان منا كفريق التجمع الدستوري مببادئ العدالة       
االجتماعية، ندعو احلكومة ومجيع الفاعلني إىل االخنراط العاجل 
يف إصالح ما عرف ابإلصالح، نعم ندعو احلكومة إلصالح 

الح، مع التفكري يف منظومة معقولة ومستدامة لضبط اإلص
سايت يف دولة بلغت من النضج املؤس األسعار، وحنمد هللا أننا اليوم

ما يسمح مبناقشة اإلصالحات، ويف إطار مقاربة تشاركية واعدة 
 ووازنة، عوض العمل بسياسة فرض األمر الواقع؛

 احلضور الكرمي،

 تقرير اللجنة االستطالعيةلن أطيل يف مناقشة مضامني       
حول أسعار احملروقات، حيث جيدر بنا التفاعل مع القضااي اليت 
صاحبت إصداره، ويف تقديران تضمن هذا التقرير جمموعة من 
التوصيات واخلالصات اليت تشكل أرضية حقيقية ودراسة فعلية 
للقيام إبصالح شامل. من جهة أخرى، هذه فرصة ألشاطر 

 ئق. وإايكم بعض احلقا

فإننا داخل التجمع الدستوري وفاء لقناعاتنا ومبادئنا 
األساسية، كنا دائما وال نزال أوفياء لروح املسؤولية الواجبة حنو 

، حني اختار اجلميع 6194الوطن واملواطنني، ولنتذكر مجيعا سنة 
املزايدات السياسية والتواري خلف حساابت حزبية ضيقة، اختار 

ه ل طوعي وشجاع حتمل مسؤولياتالتجمع الوطين لألحرار وبشك
وضمان استمرار األغلبية مبنطق الوطن أوال، الوطن أبدا، الوطن 
دائم، واخرتان بعدها، ويف كل مرة، خطاب احلقيقة والواقعية مع 
املواطنني دون مزايدات أو شعبوية أو دغدغة للمشاعر خبطاابت 

اطنني و مغلوطة، ودون أي تنصل من املسؤولية التزاما منا حبق امل
يف معلومة صادقة وموضوعية بعيدة عن التضليل خبطاابت خادعة 
يتقنها البعض لتصفية حساابت سياسوية ضيقة، واليوم واختارت 
بعض التيارات املعتادة على هذه التصرفات إخراج هذا التقرير 

الذي نناقشه اليوم عن سياقه املوضوعي وإبعاده عن أهدافه 
اقية عام مرة أخرى واستعماله ضراب ملصداحلقيقية، مبغالطة الرأي ال

بعض املؤسسات واألشخاص دون التفطن لضرب مصداقية 
 املؤسسة الربملانية نفسها. 

إن مهام اللجنة االستطالعية حول أمثنة احملروقات كانت 
واضحة يف أهدافها، وهي تقييم شروط املنافسة داخل القطاع 

ى فط اخلام علودراسة مدى خضوع أسعار البيع ملتغريات الن
الصعيد الدويل، ودائما وبكل مسؤولية شارك فريق التجمع 
الدستوري يف هذه املهمة توافق كل الفرقاء بدون استثناء حول 
خالصاهتا وتوصياهتا يف عمل شامل مهم قدم كل احلقائق 

 .ميداين لواقع القطاع استطالعواالستنتاجات، انطالقا من 

 السادة النواب،

،م حيمل أي من األرقام اخليالية، إن هذا إن هذا التقرير 
هلا التقرير ،م حيمل أاي من األرقام اخليالية اليت تنافس البعض يف تداو 

وتضخيمها حول أرابح حققتها هذه الشركات العاملة، بل إن 
املعطيات املوضوعية والتفصيلية اليت تعاطت مع خمتلف جوانب 

 اابت شافيةحتديد األسعار ومع خمتلف املؤشرات قدمت إج
لألسئلة اليت طرحتها اللجنة، حيث أكدت على وجود تنافسية 

شركة عاملة يف القطاع، سواء ابلنظر إىل حجم مبادالهتا  92بني 
املواد  اليت تضمن تزويد السوق هبذه االستثماريةأو إىل جمهوداهتا 

 .احليوية

 حضرات السيدات والسادة،

ائل احلكومة والسادة وأان يف خالصة هلذه القراءات، أس      
الوزراء احلاضرين معنا، وأطالب بتوضيح احلقائق لنواب األمة ومن 

 .اآلراءو  خالهلم للمواطنني واملواطنات حول جمموعة من املعطيات
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 السادة الوزراء،

أ،م توفر الدولة بعد سنتني من إلغاء الدعم عن احملروقات؟ 
ى لضريبة علمليار درهم، أ،م تبلغ عائداهتا من الرسوم ا 21

 62االستهالك والقيمة املضافة على احملروقات ويف نفس املدة؟ 
مليار درهم، أ،م تتجاوز ابقي الضرائب املستخلصة من القطاع 

 والعاملني فيها مليار درهم سنواي؟

 السادة الوزراء،

إن قيمة ما حصلته الدولة من احملروقات، إيال مجعنا هاد 
رهم يف يرف سنتني ومنذ إلغاء مليار د 931الشي كامل غيعطينا 

صندوق املقاصة يف القطاع. عن هذه األرقام نسائلكم وعن 
 .استعماهلا سنسائلكم وسيسائلنا املواطن املغريب بدوره مجيعا

 السادة الوزراء،

ينبغي أن جنيب وبكل شجاعة عن مصداقية تلك 
التصرحيات العشوائية اليت زعمت أن شركات احملروقات حققت 

مليار درهم، يف الوقت الذي أكدمت فيه السيد الوزير  91قيمتها 
املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة أن أرابح هذه الشركات ،م 

داملليار سنواي، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها  3تتجاوز 
وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، فهل من رقيب أو حسيب 

كم عاملة املدفوعة سياسيا؟ لأمام هذه املغالطات هلذه احلساابت ال
 .اإلجابة والتوضيح

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

املفروض فينا اليوم، أننا يف جلسة للمكاشفة الشجاعة، 
جلسة لقول احلقيقة كاملة دون نقصان، نريد من احلكومة أن 

نزيلها تتقول احلقائق حول اإلصالحات اجلديدة اليت ستعمل على 

من خالل تسقيف سعر احملروقات واليت نساندها كفريق التجمع 
الدستوري، ولكن نريد توضيحا شافيا عن مدى أتثري ذلك على 
األسعار، ذلك أن األخبار الزائفة قد خلقت للمواطنني انتظارات  
كربى حول األمثنة وهنا نتحمل مجيعا أمانة قول احلقيقة وبكل 

 .املواطنني وانعاودو انصدموهم مسؤولية ما نعطيوش األمل

على  ناتتجمع الدستوري استمرارا ملوايبإننا يف فريق ال
حتمل املسؤولية داعمني هلذا التقرير كنا داعمني لكل إصالح تعتزم 
احلكومة القيام به، ويف إطار سعينا لتحقيق العدالة االجتماعية 
 جندد املطالبة إبطالق أوراش إصالحات حقيقية هتم قطاعات

اجتماعية رمبا تكون أكثر أمهية وأترق اختالالهتا اليوم كاهل 
األسر املغربية، فبالفعل مزاين انصحو مسار مواكبة حترير احملروقات 
ولكن ما نالهيوش املغاربة على األولوايت دايهلم املغاربة مها اليوم 

درهم ما غتخرجهومش من الفقر واللي بغا  61واعيني ابللي 
كيفاش اللي ما خدامش خيدم واللي   خاص يفكرمصلحة املغاربة 

واللي مريض يلقى  6111درهم يويل يربح  9111كريبح 
سبيطار والدوا واللي عندو دراري يلقى مدرسة يف املستوى، ما 
ميكنش نستاهنو بذكاء املغاربة، ما ميكنش نستاهنو بذكاء املغاربة، 

محة هللا م ور ومن جهتنا غادي نواصلو املسار دايلنا، والسالم عليك
 .وبركاته

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة والكلمة اآلن للفريق االستقاليل 
 للوحدة والتعادلية للسيدة النائبة احملرتمة السيدة رفيعة املنصوري،

 .تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،
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 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الفريق اإلستقاليل للوحدة  ابسميشرفين أن أتدخل 
والتعادلية يف جمال مناقشة التقرير الرتكييب للمهمة اإلستطالعية 
املؤقتة حول كيفية حتديد أسعار بيع احملروقات السائلة لعموم 

روط املنافسة بعد قرار حترير األسعار، وهي مناسبة وحقيقة وش
لنجدد التأكيد على أمهية العمل الرقايب الذي اطلعت به هذه 

 .اللجنة رغم اإلكراهات اليت واكبتها

 السيد الرئيس،

إن مناقشة موضوع حترير أسعار بيع احملروقات أو ما تطلق 
هذا  نعليه احلكومة إصالحا يستلزم منا بداية أن نتفق على أ

القرار الال شعيب ال ميثل إصالحا يف حد ذاته بل يعترب هرواب 
حكوميا إىل األمام، ألن اإلصالح احلقيقي ال يتم على حساب 
جيوب املغاربة، بل هو يف احلقيقة ضرب واضح للقدرة الشرائية 

 .للمواطنني ابعتبارهم احللقة األضعف يف السياسات احلكومية

إن أي إصالح ينبغي أوال وأخريا أن يكون حمور دراسة 
وهو األمر الذي  واالنعكاساتعلمية دقيقة أي دراسة األثر 

ل واملتسرع، خاصة يف ي االرجتايلافتقده هذا القرار احلكومي 
غياب أي إجراءات حكومية محائية للقدرة الشرائية من جهة، ويف 

اتية ستورية ومؤسسيل استمرار تعطيل جملس املنافسة كآلية د
يز واملنافسة التجارية غري املشروعة وعملية الرتك االحتكارحملاربة 

اإلقتصادي من جهة والذي يبقى املواطن ضحية مركزية جلشع 
الشركات، وهنا نتساءل عن الدوافع احلقيقية وراء قرار التحرير؟ 

سبقه قرار متسرع آخر قضى بتفكيك صندوق املقاصة،  الذي
ل احلكومة اليوم يف العمق حول مدى عدالة وصدقية وهو ما يسائ

املعادلة املتبعة يف حترير أسعار احملروقات عن اجلهة املستفيدة من 
 هذا القرار؟

 السيد الرئيس،

لقد وقف تقرير اللجنة النيابية اإلستطالعية على عدد 
واألعطاب اليت هتم حكامة تدبري هذا  االختالالتمهم من 

 يظل عنواهنا األبرز تضخم أرابح اختالالتالقطاع احليوي وهي 
الشركات العاملة يف القطاع اليت تستفيد فيه من صمت ووقوف 
احلكومة موقف املتفرج، أمام تغول الليربالية املتوحشة يف مقابل 
األسعار الصاروخية ألسعار بيع احملروقات للعموم، وهو األمر 

سبة استنادا ر احملتالذي يعود ابألساس إىل توسع الفارق بني األسعا
لرتكيبة األسعار ما قبل التحرير واألسعار املعتمدة بعد التحرير، 
علما أبن تركيبة األسعار قبل قرار التحرير كانت تتضمن هامشا 
مهما للربح حيث خلص التقرير إىل أن متوسط الفارق بني 

سنتيما  12سنتيما يف اللرت ابلنسبة للغازوال و 12األسعار بلغ 
مليار دايل  93، وهو ما يعين جنح أرابح صافية جتاوزت للبنزين

 .الدرهم يف يل سنتني

إن مسؤولية احلكومة، إن مسؤولية احلكومة السيد 
الرئيس، اثبتة يف احلفاظ على توازن القدرة الشرائية للمواطن، بل 

ملان التعاقدية مع الرب  والتزاماهتاإنه من صلب مهامها الدستورية 
ار األزمة اإلقتصادية وفشل النموذج التنموي خاصة يف يل استمر 

املعتمد وارتفاع نسبة البطالة يف أوساط الشباب، وضعف حماربة 
الفساد وتصاعد الطلب اإلجتماعي للفئات اهلشة والفقرية 
وإضعاف الطبقة املتوسطة اليت أضحت بدورها سجينة القروض 

ن مالبنكية اجلشعة. إذا كانت احلكومة بدورها قد استفادت 
عملييت رفع الدعم والتحرير حيث متكنت منذ دخول قرار حيز 

فإن استثمار ، مليار درهم سنواي 46التنفيذ من توفري ما يزيد عن 
املالية املهمة يطرح أكثر من تساؤل حول جدية  االعتماداتهذه 

املالية املهمة يطرح أكثر من  االعتماداتإلتزامات احلكومة، هذه 
امات احلكومة وشعاراهتا اإلجتماعية تساؤل حول جدية إلتز 

ويف الوقت الذي كان من  6196املتجاوزة ذلك وأنه منذ سنة 
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لدعم  املالية املخصصة االعتماداتاملفروض أن يعاد توجيه تلك 
القطاعات اإلجتماعية كالتعليم والصحة والبنية التحتية وحماربة 

زانيايت يالفقر، فقد اكتفت احلكومة بتخصيصها لتقليص العجز امل
 .يف انسجام اتم مع هواجس موازانتية ضيقة

 السيد الرئيس،

البد من التذكري أبن حكومة األستاذ عباس الفاسي ،م 
تذهب إىل اختاذ قرار حترير أسعار احملروقات ابلرغم من جتاوز 

مليار دايل الدرهم يف  63حتمالت صندوق املقاصة أكثر من 
هو أمر مقدس وأن  جواب واضح وصريح أبن استقرار الوطن 

كرامة املواطن املغريب فوق كل اعتبار، بل أهنا ال تقاص بثمن وال 
ة وهو األمر الذي أكدته دراسة وطني اقتصاديختضع لتوازن ماكرو 

أعدهتا حكومة األخ عباس الفاسي حول التأثريات املتوقعة 
لسياسة التحرير الشاملة للقطاع واليت يلت لألسف على طاولة 

 قتصاديةاسابقة فال حكامة تدبريية جيدة وال سياسات احلكومة ال
انجعة، إذا ،م يكن املواطن املغريب صلبها ورفاهيته وكرامته غايتها 
وإذا كان قرار رفع الدعم وحترير أسعار احملروقات ال حيقق هذه 
الغاية فمن الواجب للحكومة اليوم أن تعرتف بعدم جدواه وأن 

ها وصيات اهلامة اليت قدمتستجيب بشكل فوري لعدد من الت
 .الفريق اإلستقاليل إلغناء التوصيات املهمة اإلستطالعية

 السيد الرئيس،

على احلكومة إذن أن تتحمل كامل مسؤوليتها يف اآلاثر 
اته السلبية اليت خلفها القضاء القرار القاضي بتحرير احملروقات وتبع
 ليف غياب اإلجراءات املصاحبة الكفيلة بضمان تدخل كفي

بوقف نزيف األسعار وحتديث السقف األعلى هلذه األسعار ال 
ميكن للشركات جتاوزه على غرار ما هو معمول به يف العديد من 

 .الدول

 السيد الرئيس،

تضاعفت أسعار احملروقات يف  نما مصري املواطن إذ
السوق الدولية اليت غالبا ما تتأثر ابألحداث اجليو سياسية يف 

ستستخلص احلكومة  ،ومىت السيد الرئيس ؟مناطق اإلنتاج
الدروس والعرب من التفاعل التلقائي للمواطن مع األرابح اخليالية 

وامش وارتفاع ه ؟اليت حققتها الشركات العاملة يف هذا القطاع
الربح إىل مستوايت غري مقبولة على حساب جيوب املغاربة 

للتعبري  يدةوذلك من خالل اللجوء إىل آلية جد ،وقدرهتم الشرائية
لة يف ضدها واملتمث واالحتجاجعن الرصد املطلق هلذه السياسات 

 واالستهالكية.مقاطعة جمموعة من املنتجات 

ن مطالبة إبعادة التواز  ،إن احلكومة اليوم السيد الرئيس
يف سياستها بشكل يضمن للمواطنني حقهم الدستوري يف 

 ارستقر ابالمقومات العيش الكرمي وحيصن الوطن من أي مس 
والسلم اإلجتماعي يف يل أزمة اقتصادية واجتماعية تدعو إىل 

 .القلق، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، وننتقل ملداخلة الفريق احلركي، 
 .السيد الرئيس تفضل ،فليتفضل السيد رئيس الفريق حممد مبديع

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .الرمحن الرحيم بسم هللا

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة،

اليوم نناقش موضوع له أمهيته اخلاصة، هاد املوضوع 
وى خمتلف الشعب املغريب على مست االشعب املغريب، تناولو  اتناولو 
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فئاته، فأان أشكر الربملان واللجنة اإلستطالعية وكل األعضاء الذين 
سامهوا يف القيام هبذه املهمة وإنتاج تقرير غين ابملعطيات، مصدر 

لني ومفتوح لألكادمييني وللمختصني وللفاع واالستنتاجللدراسة 
 .واالجتماعيني االقتصاديني

اإلاثرة دايلو بعد حترير األسعار وبعد احلد من  هذا املوضوع متت
الدعم دايل صندوق املقاصة، وبعد التوقيف دايل شركة السامري،  

 :كلها عطات نتائج اللي وقفت عليها اللجنة

مليار؛ النتيجة  46النتيجة األوىل، أن احلكومة رحبت 
 الثانية أن الشركات فعال رحبات أرابح كبرية؛ والنتيجة الثالثة أن
املواطن املغريب حتمل عبء على الغالء من هذه االرتفاعات ومن 

 ؛االستنتاجاتهذه 

اليوم، حسب اإلحصاءات املتوفرة من عند املندوبية 
بعدما ترتفع مثن املازوط  %1السامية أن املعيشة ارتفعت ب 

، وأن احملروقات اليت تدب يف شرايني كل القطاعات %41ب
من التحمل دايل األسر  %6.6كتشكل اإلقتصادية واإلجتماعية  

 .املغربية

 اليوم، اإلخوان فعال وقفنا على الرتكيبة دايل األمثنة، وقفنا
قفت ، أشنو وقع بعد ما تو االنتباهعلى معطيات، يعين، تثري 

 السامري واّلو كيديروه االسامري؟ داك الشي اللي كانت كتديرو 
لتوزيع ، إما يف ااداالستري شركات أخرى، إما يف التخزين، إما يف 

إىل آخره، حاجة طبيعية خاص البالد متّول وتضمن هلا األمن 
الطاقي دايهلا، خصوصا احنا كنجيبو كل شي من اخلارج املواد 
البرتولية وما عندان شي منتوج داخلي، األمثنة املفروض يف الدول  

 les raffineurs كلها اللي كتحرتم نفسها كتحدد من طرف
كانت هي املرجع األساسي الوحيد اللي كتحدد   املصفاة السامري

الثمن دايل البيع دايل احملروقات، حيدات السامري وىّل هاد الثمن  
كييتحدد خارج أرض املغرب يف البحار ويف األسواق الدولية، 

وهذا تيمس ابألمن دايل البالد دايلنا، خصوصا هاد املادة 
 املهمة؛ االسرتاتيجية

، اتيجياالسرت حتياط أو التخزين النقطة الثانية وهي اال
أشهر، اليوم ملي مشينا كنطالعو  4يف األصل خاصو يكون 

يوم، ولكن راه ملي   31أايم، مسعت أن اليوم اصبح  91لقيناها 
كانت السامري، كانت فيه شهرين، شهر دايل املواد القابلة 

مزاين  الالستهالك وشهر دايل املواد اخلام، ومع ذلك كّنا تيقولو 
 .دايلنا دايل البالد االستقرارهذا تيمس ابالستقرار وكيضمن  ألن

أان كنتساءل ملي تفاعلنا مع هذا التقرير، الدور دايل 
احلكومة بعدما سحبات الدعم وبعد ما حررت السوق، واش ما 
حساتش أهنا راها مسؤولة على هاد البالد وخصها تراعي وتراقب 

حتمي ستعملني و وتّبع وتواكب وحتمي املستهلك، وحتمي امل
أان تنساءل احلكومة الدور دايهلا من هنار التحرير حىت ، املواطنني

اليوم. احلكومة مّلي ساءلناها قالت لك أودي هذا الدور دايل 
جملس املنافسة، هو قانونيا عندو هاذ السلطة هذه، جملس املنافسة 
ما عندوش اإلمكانيات وما عندوش يعين اآلليات دايل املراقبة 

تتبع ومحاية املستهلك واملنافسة وكل شي، بني هاذ الشي وهاذ وال
ضاع املواطن املغريب، ضاع املواطن املغريب وحتمل الغالء  ،الشي

وبدأ حيتج وبدأ يقاطع وبدى التفاعل السياسي اللي كنعرفوه 
 االستقرارواحلراك وكذا وكذا. هاذ الشي ما غاديش يضمن لنا 

د يتحمل املسؤولية دايلو بصدق دايلنا اإلخوان، خاصنا كل واح
وأبمانة، وهذه مناسبة نطرحو هاذ القضية هاذي ابش من القدام 

تصرو ي نقش ما خصنا اسرتاتيجيأننا نستحضرو أن هذا قطاع 
على واحد التقرير دايل واحد اللجنة اللي ما عندهاش اخلرباء، ما 

دايل  انطالقعندهاش اإلمكانيات، ولكن اعطات، عطات 
النقاش اللي ميكن منو خنرجو واحد التصور واحد املنظور اللي  
كيضمن لنا فني غاديني، تيحمي املستهلك وكذلك كيضمن 

دايل البالد دايلنا وتيحمي كذلك املستثمر. ألن قطاع  االستقرار
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احملروقات قطاع مهم، فغري كيتزاد شوية احملروقات كرتتب عليه 
ش واطن اللي كيمشي يدي القفة ابمباشرة للفئة الضعيفة، فامل

يتقدى من السوق وال من اجلوطية، هاديك مطيشة وال بطاطا وال 
الكرعة وال اللفت اللي كيشري راه كلو منقل يعين بوسائل دايل 
البرتول، دايل النقل اللي كيستعمل البرتول، كيحس ابلزايدة،  

 .كيحس هبا

ومة، واحلكومة هلذا اإلخوان، البد أننا نتصنتو من احلك      
بغيتها تكون حاضرة يف التواصل، يف إعطاء املعلومات، يف تنوير 
الرأي العام يف غياب أرقام رمسية نعيش على إيقاعات اإلشاعات، 

. هلذا ما يف غياب الرمسي اوالشعب املغريب تيتيق أي كالم جابو 
خنليوش الشعب دايلنا ضحية دايل اإلشاعات حىت القضية دايل 

داملاليري بغينا  4داملاليري،  2داملليار،  1مليار،  91تم األرابح قل
احلكومة هي تعطينا، عندان الوسائل اللي كتضبط هاذ الشي، 
وتنور الرأي العام وتكون حاضرة وكنتمىن من هللا أن جملس املنافسة 
يشوف النور ويلعب الدور دايلو، وهكذا هكذا كنظمنو واحد 

 وحنميو ال املستثمر وال التوازانت بني العرض وبني الطلب
املستهلك ونضمنوا املسرية دايلنا التنموية يف إطار االنفتاح 
والتحول الدميقراطي والسياسي اللي تيعرفو البالد دايلنا، شكرا 

 .لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة للفريق اإلشرتاكي، ال ما كاينش نقط..،       
فضلي نان رحاب تفضلي، تالفريق اإلشرتاكي والسيدة النائبة ح

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة حنان رحاب

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

 السيد الرئيس،

يعا، مج ابهتمامنااليوم وحنن نناقش تقريرا مهما استأثر       
املغاربة، وكان موضوع نقاش كبري وكان موضوع  ابهتمامواستأثر 

اهتمام كبري من كل شرائح املغاربة، كان موضوع نقاشات إجيابية، 
وكان موضوعة نقاشات مبنية على إشاعات مغلوطة، وكان 
موضوع نقاشات مبنية على أرقام ،م يتضمنها التقرير و،م تكن جزءا 

 .من هذا التقرير

ر، أستحضر ونستحضر صاحب وحنن نناقش هذا التقري      
 411الطاكسي اللي كل هنار كيجمع الروسيطة وتيقلب على 

درهم ابش يدير املازوط، وأستحضر صاحب مقاولة بسيطة صغرية 
دايل النقل اللي تضرر بشكل مباشر مع ارتفاع األسعار، 
ونستحضر كل املغاربة اللي مصنفني يف الطبقة املتوسطة الذين ،م 

تصران يف  فع الدعم، ،م ننتبه إىل الطبقة املتوسطة واخينتبه هلم قرار ر 
كل نقاشاتنا ويف كل حتليالتنا النقاش ما بني رفع الدعم لكي ال 
 تستفيد الطبقة الغنية، ومن أجل أن تستفيد طبقة الفقراء بربامج

إجتماعية كان لنا فيها عشرات النقاشات، واعتربان أن دعم تلك 
من  كبري ألنه األصل هو أن جنعل  الطبقة هبذه الربامج فيه ميز

 ابلطبقة الفقرية يف صلب أولوايتنا كحكومة وكبلد، وعلى اهتمامنا
أن الدولة ال تتخلى على أدوارها اإلجتماعية لصاحل كل الطبقات 

ننا نضغطو أوأن ال نعترب الطبقة املتوسطة هي الطبقة اللي ميكن لنا 
 .توازن معني عليها ابش ميكن حنققو

 اليوم وحنا تناقشوا تقرير جلنة احملروقات طبعا بعد رفع الدعم      
 يبدو أنه، يبدو أنه علينا أن ننبه بكثري من املوضوعية أن تقديرات
التصنيف الطبقي الذي تقرر على أساسه رفع الدعم عن احملروقات  
كان انقصا ومعيبا. لقد ابتت الطبقة املتوسطة وسط هذه 

على  رعليها قواي وكبريا، ألنه أث ررالتصنيفات ضائعة، وكان الض
قدرهتا الشرائية علما على أهنا الطبقة األكثر انضباطا يف أداء 
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الضرائب، علما على أهنا الطبقة األكثر حتمال جلزء كبري من ما 
 .هو اجتماعي يف جمال التعليم ويف جمال الصحة

من املؤسف أيضا أن النقاش حول أسعار احملروقات،   
ة ا يف متناول املغاربة حتول من طرف البعض إىل مطيوكيفية جعله

لتصفية حساابت سياسية وإىل نقاش غري صحي ال خيدم الوطن، 
وال خيدم السياسة احلقة اليت ننشدها مجيعا. كل هذا ال يساهم يف 
إجياد السبل من أجل حل كل اإلشكاالت واألسئلة اليت يطرحها 

ا زال السؤال  رة يوميا واللي مالسيا ااملغاربة البسطاء اللي تيستعملو 
كبري عالق يف ذهنهن، عالش األسعار دايل ليصانص واملازوط 
ارتفعت؟، وعالش هاذ اإلرتفاع مس اجليوب دايهلم بشكل 

الدراهم اللي تضافت ماشي ساهلة، وماشي  3دراهم و 4مباشر، 
 .بسيطة وما يقدرش املواطن املغريب البسيط على أنه يتحملها

ضوعية أيضا، وبكل عقالنية أيضا نؤكد على أنه بكل مو       
اليوم فتحنا هاد النقاش ابش نقرتحو جمموعة من املقرتحات، هاذ 
املقرتحات هو أنه مبنية أساسا على ضعف مواكبة احلكومة لقرار 
التحرير، املواكبة كانت ضرورية وأساسية وخاصها نلقاو ليها 

ما تكون عرب ه املواكبة كالسبل. تنقرتحو على أنه؛ أوال تنقرتحوا أن
تسقيف األسعار، أو عرب حتديد هامش الربح، أو عرب ختفيض 
 الضريبة. املواكبة أيضا كنقتارحو ميكن تكون عرب خلق آلية لتقنني

األسعار على شكل آلية دايل الوكالة الوطنية لتقنني اإلتصاالت، 
 تكون هلا سلطة اختاذ القرارات والعقوابت يف حق املخالفني ويف

حق عدم احملرتمني للمنافسة الشريفة، املواكبة بغيناها تكون من 
يف لينة تتماشى مع إمكانية تسق االستهالكجعل الضريبة على 

هامش الربح يف القطاع يف حدوده الدنيا، تنقرتحو أيضا تثبيت 
املطبقة على القطاع يف  la TVA الضريبة على القيمة املضافة

ا حل احملروقات، تنقرتحو أيض ، وختفيضها على استرياد% 91
أزمة "السامري" مبا خيدم املطالب اإلجتماعية ملستخدميها وتوطيد 
موقعها ابعتبارها املزود املرجعي للمغرب من احملروقات املكررة، 

وتنقرتحو أيضا على أنه تدار دراسة وطنية حتدد شنا هي الطبقة 
حتدد و  املتوسطة؟ وحتدد مدى مسامهتها يف اإلقتصاد الوطين،

مدى أتثري رفع الدعم عن احملروقات على جيبها وعلى قدرهتا 
الشرائية. ال نعتقد على أنه النقاش خصو يلغي هاد الطبقة أساسي 
جدا على أننا ننتاهبو هلا، وتنقرتحو أيضا بكل موضوعية وبكل 
جدية على أنه جنعلو من احملطة دايل هاذ النقاش هاذ التقرير حمطة 

، حمطة لصاحل البالد ولصاحل السياسويةدات بعيدة عن املزاي
اإلنصات لنبض الشارع املغريب اللي تيطرح عشرات األسئلة 

  .شكرا ،واملفروض منا أننا جناوبوها

 :السيد رئيس اجللسة

ملوالية شكرا. الكلمة ا ؟السيدة النائبة تستهلكي الوقت كامل     
 .شيد محوينالنائب ر ، السيد واالشرتاكيةللمجموعة النيابية للتقدم 

 :النائب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين اليوم أن أتدخل يف املناقشة واملسامهة يف موضوع       
مهم، موضوع يكتسي راهنية كربى يف السياق الوطين، موضوع 

 احملروقات إذ ميس القدرة الشرائية أكرب من أن خيتزل يف أسعار
للمواطنني، ولكنه يسائل ابخلصوص منوذج احلكامة املعتمدة يف 
تدبري القطاع ويف تدبري األسعار بشكل عام. وأود يف هذا الصدد، 

 :املالحظاتأديل ببعض 

 ساءان كثريا سوء الفهم الذي أحاط حبيثيات األوىل:املالحظة       
إجناز وحتضري واإلعالن عن خمرجات التقرير وتفاصيل املهمة 
اإلستطالعية، والذي ابإلضافة إىل التشويش على مضامينه 
وتوصياته، أاثر قلق املواطنني بشأن صحة املؤسسة الربملانية، وهذا 
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بعادا خلق توجس لدى الرأي العام حول مضامينه وأعطاه أ
 سياسوية معينة يستهدف جهات معينة؛

أجنزه  التقرير الذي أن-وأعتذر-، واهم من يعتقد واهم-اثنيا      
أعضاء املهمة اإلستطالعية مشكورات ومشكورين قد اكتشف ما 
،م يكن يعرفه الرأي العام؛ الفاعلون السياسيون والفاعلون 

عطاب أ ، فقد توالت التقارير منذ سنوات بشأناالقتصاديون
 منظومة املقاصة واملتمثلة يف بنية األسعار الريعية للمحروقات، واليت

يلت تستنزف خزينة الدولة وتكرس التفاواتت الطبقية وتعمق 
 أزمة النموذج اإلقتصادي وحترم املغاربة من حقهم يف التنمية؛

واهم كذلك من يعتقد أن النقاش هو نقاش  الثانية:املالحظة       
سياسي حمض، ألن كلها وكيف كيحسب، اعتقدوا  تقين بل هو

 96بعض األشخاص أبن املشكل راه مشكل تقين، واحد خرج 
مليار ماشي هذا هو املشكل، املشكل  91مليار وواحد حسب 

راه مشكل سياسي، والنقاش خصو يكون نقاش سياسي، ألن 
احلديث عن الربح الالأخالقي يف منظومة تعتمد اقتصاد السوق 

نافسة يكرس منطا جديدا يف ممارسة شعبوية متزايدة لن وحرية امل
ضد  تجاجاالحخترج الفقراء من معاانهتم، ولن تثين املغاربة عن 

التفاواتت، ولن حتمي الشباب من املتابعات. النقاش ليس تقنيا، 
ليت تستمر ا االختياراتبل سياسيا حمض حييلنا إىل التساؤل حول 

 رات والتهديدات املتتاليةاحلكومة يف تطبيقها رغم التطو 
، األزمة يف اعتقادان مرتبطة أساسا أبزمة أولوايت ابالنفجارات

 .واختيارات ابألساس يف جمال التزويد ابلطاقة

صمت احلكومة  االحتجاجاتأساءان كذلك، رغم هاد 
ما أساءان كذلك هو ، وترك املواطنني يعانون من غالء األسعار

 سياسي ما بني أطراف سياسية،حتويل هذا التقرير إىل صراع 
أساءان كذلك أتخر احلكومة يف التجاوب مع مجيع مالحظات 
النواب يف اللجن ويف هذه القاعة، ال يف الوالية السابقة وال فهاذ 
الوالية، يسيئنا كذلك عدم جتاوب احلكومة مع مالحظات السادة 

النواب والنائبات، يسيئنا كذلك أن احلكومة كثّرت الكالم، 
ثّرت اخلطاب ولكن املواطن اليوم بغا الفعل على أرض الواقع، وك

بغى يلمس شي حاجة على أرض الواقع، مّل من الكالم إيال 
 .بغينا نرّجعو املصداقية للمؤسسات

اليوم االقرتاح دايلنا كذلك، هو تفعيل جملس املنافسة هو       
 أن عالش احلكومة جالسة تتفرج يف تدمري واحد الرأمسايل هو

"السامري"، شكون اللي مستافد؟ اليوم احلل ماشي حل يف 
القضاء، خص يكون حل سياسي، حل حكومي ألن مؤسسة 
مثل "السامري" ما ميكنش نبقاو نتفرجو واآلليات دايهلا كتدمر 
وحنا كنتفرجو، اليوم خص احلكومة تدّخل يف أقرب وقت ألن 

ق "السامري" هي جزء من احلل، شكون املستفيد من اإلغال
دايهلا؟ شكون اللي كيستافد من جتميد جملس املنافسة؟ هاذي 
تساؤالت السادة أعضاء احلكومة بغينا إجاابت عليها، بغينا 
احلكومة حتّرك يف أقرب وقت ألن اإلشكال اللي مطروح إشكال 
هو كيفاش القدرة الشرائية دايل املواطن ترتفع؟ كيفاش نستاجبو، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :س اجللسةالسيد رئي

السيد النائب ستستهلك وقتك كامال؟ شكرا. الكلمة       
 .األخرية يف املناقشة للسيد النائب عمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،

ابن يل أبن كاين أغلبية وال فوق األغلبية اللي كتعترب أبن       
بدت أان جشركات احملروقات حققت أرابح غري أخالقية اليوم، 

املليار درهم هاذ األرابح غري األخالقية، إيال كان شي  91قدر 
رقم آخر احلكومة تفضل تعطينا رقم آخر انقشوه هبذاك، ولكن 

 91 .مليار درهم91ما حد ما عندي رقم آخر كنبقى هباذيك 
مليار درهم قدمنا واحد توصية، قدمت أان شخصيا توصية 
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درهم خالل قانون تعديلي مليار دايل ال 91السرتجاع هاذوك 
للمالية، كنستغرب مّلي كنسمع أغلبية النواب واّل رؤساء الفرق 

 مليار دايل درهم 91راه  ،حىت واحد ما كيجبد هاذ االسرتجاع
مليار دايل الدرهم، إيال ما كانش عندكم  91راه ما ساهالش 

الدرهم شنو نديرو هبا؛ نفقني حتت  مليار 91فكرة على 
للرشيدية والّ للحسيمة   train، " حتت "تيشكا"تيشكا"، نفقني

مستشفى جامعي هي  91مليار دايل الدرهم،  91يوصل ب
مركز ثقايف، ويف التعليم اللي  2111مليار دايل الدرهم،  91

مدرسة مجاعاتية، توييف ما يكفي  6111هي أولوية األولوايت 
 يفمن املدرسني، توفري سكن وييفي جلميع املدرسني يف املغرب، 

القرى، نقل مدرسي ابجملان لكل التالميذ وكل الطلبة املغاربة، 
درهم  9111حاسوب لكل تلميذ وطالب يف املغرب، منحة ب

مليار دايل  91مليار دايل الدرهم،  91لكل طالب يف املغرب ب
درهم ولكن اليوم كاين أهم من التعليم، غتقول يل كيفاش عمر  

كاين   كاين املصاحلة الوطنية،  كتقول التعليم هو األول؟ كاين أهم،
املصاحلة االنفراج راه حمتاجني االنفراج، أ ابركة ما تكونوا عدميني 
ما تكونوش عدميني، راه خصنا انفراج فهاذ البالد، ما تكونوش 

 .عدميني، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، إذن نشكر السادة والسيدات النائبات اللي سامهوا       
ة. وكما ينص على ذلك النظام الداخلي فالكلمة يف هذه املناقش

للحكومة، وبعد ذلك فيما تبقى من الوقت لكل السادة أعضاء 
 .اجمللس يف األخري. إذن الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

رحيم، والصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمحن ال
 .املرسلني

يطيب يل أن أحضر معكم ملناقشة تقرير ينتظره اجملتمع       
وتنتظره كذلك احلكومة، وأريد أن أهنئ كل أعضاء هاذ املؤسسة 
على إخراج هذا التقرير، ألن دور املؤسسة هو مراقبة احلكومة 

عما جيري يف اإلقتصاد الوطين أو بصفة مشولية  االطالعوكذلك 
، إذن هنيئا لنا مجيعا  واالقتصاديعلى املستوى اإلجتماعي 

 .كمغاربة

أوال ابغي نقولكم هاذ الشي عالش تتكلمو اليوم قلت أان       
قلتها قبال منكم هنا فهاذ القاعة، وابللي امليزانية دايل الدولة 

الثة وقلت ليكم اهلامش كرب يف ثاستافدت واملواطن ما استافدش، 
أشهر األوىل، وهاذ املعطيات حنا اللي اعطيناها لكم ابش ما 
نقولوش احلكومة على غفلة مما جيري، وقلت ليكم هنااي حنا 

وكاين النموذج البلجيكي   "benchmark" خدامني على
كنفكرو فيه، خدامني عليه. إذن غري ابش ما يكونش مزايدات 

كومة هي األوىل اللي كانت سباقة من خالل على احلكومة، احل
األسئلة دايلكم، راه ما كاينش مزايدة، ولكن غادي نكون أان 
صريح أان كنتكلم ابللي تنقول، وغادي نقسم ليكم ابهلل، لو كنت 
رئيس فريق يف األغلبية، ونقول واحد الكالم نتكلم هنا اللي طلبت 

  ...أان ، هذا موقفيمن حزيب أن خيرج من احلكومة أقسم لكم ابهلل

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير      

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد حلسن الداودي،
 :املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة

ال ال ال ما دفعنيش بزاف، ألن وزير املالية  إيوا ما ميكنش....     
على علم عما جيري يف اإلقتصاد الوطين، على الضرائب وهو من 
هاذ احلزب احملرتم، وحنا كنحتارموه وقامي ابلواجب دايلو، خاصو 
هو عيطو عليه يقول ليكم املعطيات، ألن إيال كان رئيس احلكومة 

يني، ي معاه غري صور هو بوحديتو اللي تيحكم، إذن األحزاب الل
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ما عندهم قيمة، كلنا األطراف مسؤولني، ما ميكنش شي واحد 
يتهرب اليوم من املسؤولية، سواء يف احلكومة اللي فاتت وال يف 
هادي، وأان أحتمل كل مسؤولييت داخل هاذ احلكومة واحلكومة 
اللي فاتت، وإال غنكون حبال شي كراكيز غري حمطوط متا حبال 

 ملت مسؤولييت، وخاصنا نتحملو كلنا مسؤوليتنا،الصندوق ال، حت
وخاص حىت ديك اللي يكونوا قبل منا البعض ماشي كل شي، 

 يتحملوا مسؤوليتهم.

 1,6تذكروا العجز  ؟6196كيفاش لقينا املغرب يف   
دايل الدخل، لو ما صندوق النقد الدويل ضمن املغرب كنا  %

دويل دار النقد ال بقاتش فينا الثقة يف املغرب، صندوقا ضمنا م
خط ابش يضمن املغرب ألن ما بقاتش الثقة يف املغرب داك 
الوقت، شكون اللي مسؤول على هاذ الشي؟ احلكومة اللي 

ما هنرسوهش ابش  rétroviseur فاتت، ولكن غري نذكروا
، ولكن النتقادانبنيوه، حنا بغينا نزيدو للقدام، أما ننتقد راه ساهل 

ك آش دار، وكانت يروف صعبة، اإلنسان يشوف نفسو كذل
ماشي أنه مسؤول، كانت يروف صعبة ومكان عندو ما يدير، 

ولكن كانت  ما كنتش يف ديك احلكومة، كنت يف املعارضة
الظروف كذلك قاسية، والظروف اليوم أما أحسن دروك؟ ما قبل 

وال الثقة يف احلكومة يف اإلقتصاد الوطين دوليا هاذ  6196
ايني ما كاينش ثقة يف املغرب دروك؟ وشكون اإلستثمارات اللي ج

مليار دايل  96غيدير الثقة؟ كنا مضطرين، وكل شي كان معاان، 
الدرهم زولناها من اإلستثمار، واش عرفتو اشنا هي القيمة دايل 

مليار؟ تزول من االستثمارات املغرب ما كانش غادي يزيد  96
مليار  46وال  62مليار وال  21القدام وما نتزايدوش على الناس 

فني مشات، هذا جهل، واش كانت حمطوطة يف شي صندوق،  
كانت حمطوطة يف شي صندوق وخزانها فني مشات؟ كنا غادي 
نتسلفو وما كاينش اللي يسلفكم، كنا غادي نتسلفوها وما بقاش 
اللي داير فيكم الثقة يسلفكم هاد الشي نسيناه، أان ابغي اخلطاب 

لوا يف ضسياسة وكربوا يف السياسة واندايل الناس اللي دايرين ال
السياسة أما شي بعضني حبرى دخلو شي ابس ما كاين.. ال 
ماشي مشكل خصنا املناضلني دايل املعقول اللي مّلي تيتكلم 
تيوزن الكالم دايلو وعارف أشنو كاين، أما اللي جاي حىت وصل 

 .ودخل يغوت حىت يعيا

أشهر، القانون املغرب  2القانون شي واحد قالك ما بغيناش       
دولة املؤسسات، القانون دايل املنافسة كيسمح للحكومة، وراكم 

 2شهور أخرى، وقلنا هاذ  2شهور وعاود  2صوتوا عليه يدير 
شهور دايل املناقشة ابش نفكرو يف أساليب جديدة ماشي غري 

شهور ونطلقو الن هداك الشي غادي يكون حوار ابش نشوفو  2
متابعني معاان ماشي مشكل حنا شفافني ما   ما العمل وغتكون

مليار قالك خاص احلكومة  91كنخزنو والو. كاين كذلك هاد 
جتاوب، خاص التقرير جياوب، اقرا التقرير فني مكتوبة، ألن إيال 
تنتكلمو على األرابح، األرابح هي اللي كتأدي عليها الشركة 

ل كل ح دايالضرائب هادي هي األرابح، وراه التقرير جاب األراب
شركة سريو حسبو شحال، غاتلقاو األرابح تنتكلم على األرابح 

 la marge" راه كاين فرق بني "la marge brute" ماشي
brute"  ،واألرابح دايل الشركات"la marge brute" 

حىت  94فعال كاين، أان قلتها لكم تزاد حىت لدرهم حىت لدرهم و
ا أان ما عندي شركة لدرهم وأكثر، ولكن منني مشينا كنفككوه

ما عندي والو غري ردو البال، ال أدافع عن أحد ابلعكس أان قلت 
لكم راه زادو يف اهلامش وراه املواطن كيعانني ولكن دائما ندير 
التحليل، فني مشات هاذ.. ألن إيال األرابح واحلكومة ما شداتش 

مليار وداروها  91هاذ الضرائب راه مصيبة، وكون صبنا حنا ديك 
رابح كون شدينا الضرائب دايهلا، ما شديناش الضرائب دايل أ

ألن عارفني التوزيع دايهلا فني مشات، ومن بعد أان عيطو  % 91
 .عليا اللجنة نعطيكم املعطيات



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

21 

 جا شي واحد يستثمر وقلنا له ال؟ اآلن ابهلل عليكم، واش      
قوهلا ياآلن األرابح هذا غادي  ؟واش بغيتو احلكومة تدير املنافسة

دالشركات كاين شي واحد ابغي جيي يدخل للسوق يدخل،   2
كيفاش حنا حابسني سادين الباب. راه هاذ الكالم ال يليق 
ابملغرب، ألن هاذ الكالم كيتسمع، راه اي إما هاذ البالد بغينا 
خنربوها وال بغينا زعما نعجب الناس راين كنغوت، راه ماشي 

ت بعض االقرتاحا قرتاحاتاهكداك السياسة، السياسة هي دير 
جات، ها ما خصنا نعملو، أما غري نغوت ما ميكنش غري جمدي،  
كنبنيو البالد مجيع أغلبية ومعارضة ما العمل فهاذ الظروف 
الصعبة؟ تعزيز الطاقة الشرائية وشوف شنو كيدار وشنو دران، 

درهم؟ شكون دوزو،  4111حلوايل  "SMIG" شكون دوز
اذ الناس اللي ما عندهم نقابة وال حىت شحال كان؟ الدعم دايل ه

شي حاجة، فقدان الشغل وغادي للقدام إن شاء هللا، شي 
بعضني ما عاجبهم حال، وراه كانوا قالوا لنا بغاو يديرو هبا 
انتخاابت، شي بعضني ما كيعجبهومش احلال، يكون هاذ الدعم، 
غادي يكون وهاذ احلكومة عندها طابع اجتماعي، وغادي نزيدو 

اء هاذ الفقر  اقدام إن شاء هللا ألن ما ميكنش نعيشو يكونو لل
 .وتيجي واحد يتسول يف الزنقة

وراه ادريس األزمي تكلم، اللي تيتكلم ما حيدتو صندوق       
 91، والفقري كيدي درهم من 1املقاصة كان شي بعضني كيديوا 

تبقى له، ال ما تبقالوش خصنا داك اللي كان كيدي  1بغى ديك 
دراهم، هذا هو  3و 4و 6رهم خصين كيفاش نعوض له غري د

العمل االجتماعي هو هداك فعال اللي عندو الابس عليه ما 
يستافدش، ولكن خاصة يف الطبقة راه تكلمنا، الطبقة املتوسطة 
والفقراء.. إيال بغينا شوية دايل العدل، أما خلي صندوق املقاصة 

ول، ما دايل الربتابش يبقاو ميصوها ما تبقاهلمش، فهاذ الشي 
لور، ولكن خصين نلقى اآلليات. هاذ الشي كاع  اميكنش يرجعو 

سنتيم قلتو يف املعدل، ال قدر هللا إيال  21عالش كنغوتو ايك 

سنتيم هي غادي حتل لك  21دوالر، واش  911وصل البرتول 
املشكل يف البرتول؟ راه مّلي كان صندوق املقاصة مّلي تزاد البرتول  

الر للربميل، حيدو دو  11دوالر، اليوم حوايل  36كان الربميل ب
سنتيم وخاصها حتيد.. ولكن ما غاديش حتل لنا املشكل  21

دايل الفقر وال الطاقة الشرائية، واش غادي حتل لكم، كاين اللي 
ما كيعرفش يدير العملية احلسابية ما عندي ما ندير له، ولكن 

 94وال  96اإلنسان يدير عملية حسابية ال قدر هللا إيال كان ب
 .سنتيم ما كتحليناش املشكل 21درهم، حيد 

إذن املشكل أكرب بكثري بكثري والظروف العاملية، االجتاه       
راكم عارفينها كلها إذن األمور صعبة جدا ابش ما نبقاوش انقشو 

سنتيم، خاصها حتيد وصايف قولو لنا خصها حتيد بال ما  21
شة، راه حنزيدو كالم. راه كاين اللي تيتكلم يل على الليربالية املتو 

هاذ الشي الكالم دايل الستينات يف أمريكا الالتينية وشكون 
 961كانت   6111جاهبا؟ أان؟ شكون راه بدا التحرير من سنة 

مادة شكون حيدهم؟ أان؟ اإلنسان منني يكون مسؤول على واحد 
احلاجة يعرب الكالم دايلو، ومزاين هاذ الشي اللي دارو ما قلتش 

اال ما متافقينش مع دايولنا داك الشي لكم ما مزاينش، ولكن حب
اللي دارو دايولنا، أان متافق معهم أان ما نتنكرش هلم ألن املغرب 
ما كانش قاد يستمر، وداك الشي اللي دارو هو اللي خص يديرو 
أان ما كنسبهومش على داك الشي. من الصعب جدا كاين اقرتاح 

اصين خدايل نقصو يف الضرائب، أان مع نقص الضرائب ولكن 
العواقب دايل نقص الضرائب، نقص الضرائب هي خاصك 
العجز دايلك غادي يكرب، إذن خصك تسلف أكثر، ألن غادي 
تورط البالد، ألن كون عندي موارد أخرى اللي ما نكونش مضطر 
نتسلف مزاين، الدول الغنية راه كاين اللي ما عندوش ضرائب  

ياش راكم كاع، ولكن املغرب عايش بداك الضرائب وما كاف
امليزانية كتناقشوها، شوفو احلجم دايل الضرائب نقصو منها شوية 
وتشوفو العجز شحال كيطلع، وغتشوفو شكون يسلفكم ابش 
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د راه عندكم واح تسدو العجز غري ابش تسددوا الديون دايلكم
التوازن ضيق جدا، ضيق جدا ألن املغرب ماشي دولة غنية، راه 

نت يف ، أان كاوهم دوليا شحال يوزنو حىت األغنياء دايلنا راه خرج
ألف هكتار، واحد، واحد، واحد  661األرجنتني واحد عندو 

شحال عندو  Bill Gates ألف هكتار سريوا شوفوا 661
وهذا، هاد الدول الغنية معروفة شوفو التصنيف دايل البالد شحال  
كنتجو، ألف مليار دايل الدرهم فرقوها على املغاربة شحال  

واحد. إذن الدراهم الدراهم، إيوا ما نعرف شي كتجي لكل 
بعضني كيتكلمو على واش نقوهلا وال ال؟ فوت مزاين. مّلي كنا 
املقارنة عالش ما تتقولش احلقيقة للمغاربة، قارنت جبت لكم 
املقارنة، جبت إسبانيا، جبت فرنسا، جبت إيطاليا، جبت 

 بوهتالسينغال، جبت األردن عالش عالش؟ هذا ابلفرنسية تيك
"le mensonge par omission"  منني تزول واحد

احلاجة راه كذوب، هذا كذوب على املغاربة. ابش نقولو الناس  
كاع اللي ما عندمهش الدعم وماشي منتجني للبرتول هاذ الثمن 
الش كيتباع؟ جبنا دول من الشمال وجبنا دول من اجلنوب، 

نعم مع  ا،ولكن املقص ثقافة املقص حنا عارفني الضربة دايهل
تسقيف األسعار هذا ضروري فهاذ املرحلة إن شاء هللا، وعلى أي 
حال الرابح راه رمبا عندو أكثر من هاذ الشي اللي غنقول، ايهلل 

 ..أسيدي صايف ابركة عليا أان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد وزير الطاقة تفضل السيد       
 .الوزير

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رابح،السيد عزيز 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على موالان 

 .رسول هللا وعلى آله وأصحابه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 السيد الوزير احملرتم،

ب على ليكم لنجيحتملنا املسؤولية بدون تردد لكي أنيت إ      
أسئلتكم وانتقاداتكم وأحياان هجومات بعضكم، حىت من هم 
معنا، حىت ولو هم معنا، حتملنا مسؤوليتنا ألن هاذ البالد كتحتاج 
يف اللحظات الصعبة واحلرجة من يقول احلقيقة كاملة، ومن يعطي 
املعطيات كاملة، ومن يتحمل مسؤوليات قراراته أمام الشعب 

اجه حىت العواصف ألن ماشي املهم هو حتافظ املغريب، ومن يو 
على الكرسي دايلك، وماشي املهم تقول أشنو ابغيني الناس وأنت  
كتحمل املسؤولية، حنا ما ابغيينش نكونو "كناكلو الغلة ونسبو 
امللة"، كالم عجيب عند املغاربة وعندهم واحد الكلمة جارحة 

مكنش يوراه ما غها ثالثة حروف "ابز".. قاتلة هي كلمة واحدة في
جني هنا ونسى راسي أنين كنت وزير، دااب حنا كنصارحو ما 
ميكنش جني هنا ونسى أبنين كنت وزير يف احلكومة، وما ميكنش 
جني هنا نتكلم ونسى أبن مّلي كنا يف احلكومة حنا اللي جبنا 

حنا  6111حترير األسعار، وما ميكنش جني هنا ونسى أبنه يف 
واعطينا اهلوامش، وما ميكنش جني  دايل األسعاراللي دران الرتكيبة 

هنا ونسى أبنين راه كنت يف احلكومة واخا منشي لشي حزب يف 
املعارضة، حيث واحد احلزب راه غري مجع الناس، راه حىت مها  
كانوا كيسريوا وكانوا يف أحزاب، راه كيخصنا نعرفو اشنو كنديرو، 

و واه املغاربة كيقولألنه ساهل أن نزايد عليكم، حىت أان يوليو 
شكون هاذ احلكومة؟ شي شبح حمطوط فشي بالصة، شكون 
هاذ احلكومة؟ واش هو بنكريان؟ ما عرفتش واش غنتكلم على 
هاذ القضية اللي تنكروا لبنكريان وكانوا معاه وجاوا كيزربو 
وفرحانني ابش يكونوا معاان وحنا فرحانني، وقدمنا احلصيلة 

  االنتخاابت كاملني، واستمرينا يفوفرحانني هبا وفزان هبا يف
احلكومة كاملني، ما ميكنش اليوم بنكريان نكروه، بغض النظر 
واش ختتلف معاه وال وتتفق معاه، وتشكر السي سعد الدين 
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العثماين وانت معاه، ما ميكنش، املغاربة حمتاجني اإلخوان شوية 
ي دايل املعقول.. ميكن ليا نتفهم حزب معارض عندو مصداقية جي

اليوم يقول أودي هداك الشي اللي درتو ما كناش معكم، بغيناكم 
تراجعوه، ولكن بغيتهم يزيدو شي شوية، يقولو اي ودي داك الشي 
اللي درتو استمرار السياسة دايلنا دايل حترير األسعار، جنيو حنا 
واايكم يف املعارضة وأنتما يف األغلبية اجي نتعاونو معاكم، 

مو اذ الشي نديروه ونتوافقو عليه ونتكلمستعدين، مستعدين هل
عليه. ولذلك اإلخوان، هاذ الشي وما غنسقطوش يف الفخ دايل 
شي صراع داخل شي فرق، أان عارف شي كالم تقال ما 
متافقينش عليه شي فرق، وما غنتجروش، لذلك السي الداودي  
كنشكرو أنه حبس، ما غنتجروش ابش نضاربو مع الفرق دايل 

ث حنا ماشي داك النوع اللي كنعطيو العهد ومنشيو األغلبية، حي
نبداو نطعنو يف الظهر، واخا جتينا، كنتحملو املسؤولية دايلنا، ما 
غنتجروش، ايال شي واحد كان ابغي يكون وزير وما كانش وزير، 
وال عندو شي حساب وال هللا أعلم، وال شي حاجة كتوجد فشي 

ني اودي، حنا قاريحزب وال فشي فريق، ما غنتجروش السي الد
، عندان شي شوية، وكيما قال l'intéligence شوية دايل

السي الداودي راه ما غيدفعو حىت شي واحد، الداودي مّلي  
 .كيتريي كيعرف كيفاش كيتريي

ولذلك األخوان واألخوات اليوم التقرير مناسبة، مناسبة        
غلطنا  مكاين ابس نقولو لكا  كبرية لنا، ايال غلطات احلكومة، م

اشنو املشكل؟ وإيال دران واحد اإلصالح وكان كيبان لنا ديك 
الساعة ألن البرتول كان كيدير قليل ورحبنا منو وكنا فرحانني  
كاملني، أغلبية ومعارضة، ما نساوش، واش ذّكرتو وال ما 
تذّكرتوهش؟ وتغريت، ألنه هللا غالب، هاذ الشي دايل البرتول 

ق الزيت، حبال السياسة ألنه ما  حبال اللي كتلعب ضامة بسرا
كيتحكم فيها حىت واحد، يكفي أن دولة مع دولة يتخاصمو 

شعل، النووي وبدات القضية كت االتفاقحبال اللي وقع مؤخرا على 

يكفي أن روسيا ما تفامهش مع أورواب على الغاز ويشعل، ويكفي 
أن شي انقالب يوقع فشي دولة إفريقية كتزود يعين وال شي دولة 

مريكا الالتينية كتزود وكيوقع، ما كنتحكموش فيه، هللا غالب، أ
اإلخوان عارفني هاد الشي، الفاتورة الطاقية حنا ما كنتحكموش 
فيها، األرقام دايل الفاتورة الطاقية بغيت اإلخوان يعرفوها، مزاين، 
مزاين ايخذوها اإلخوان، ابش يعرفو حنا ما كنتحكموش فيها، 

مليار،  91:  6114ار دايل الدرهم، ملي 92:  6116نعطيكم 
اإلخوان  6196مليار،  60 : 2008مليار،  64:  6113
دايلنا  PIB من %91مليار يف الفاتورة الطاقية.  13وصلنا ل

 ا، هللا غالب حنا ماغري انخذو املعطيات ابش اإلخوان يعرفو 
كنتحكموش فيه، حبال اللي وقع مؤخرا يف رمضان أن احلمص ما  

ع إشكال ما حتكمناش فيه، غري كنعطي هاد األمثلة كنتجوهش وق
:  6192ابش اإلخوان، واآلن غادة بشوية بشوية، اليوم حنا يف 

هي غتزاد، الفاتورة الطاقية، اإلخوان، ما   مليار وها 36
من احلاجيات  %14كنتحكموش فيها، كنخلصوها، كانت 

 دايلنا الطاقية كنستوردوها، أان عاد غادي منشي نتكلم على
السياسة الطاقية، عالش يشرف عليها سيدان ومشات فيها البالد 
دايلنا ابش ميكن لنا شي شوية نتحكمو يف الفاتورة الطاقية، وأنه  

، اإلخوان كيعرفو هاذ الشي، وأنه هللا devisesكنخلصوها ب
غالب، اللي كيتحكمو يف البورصة العاملية شادين اخليوط دايهلا 

توازانت دولية ما كنتحكموش فيها  حنا.. غري ابش نعرفو هاذي
 .فيما يتعلق ابلطاقة

ي، اليوم كاين إشكال حقيق ،طبعا واحد الوقت كنا فرحانني      
طبعا كيفاش تعاملت معاه احلكومة؟ أان غادي جني نتكلم حىت 
على املقاصة ايال كان الوقت كيسمح، ألن كثري من اإلخوان حبال 
يل دايرة الدولة هليه خدات لينا، داهتا الدولة، وأان قلت واحد 
 التعبري يف اللجنة وسحبتو، شكون هاذ الدولة؟ ما دات حلىت شي

ودات واحد صحيح غيثريو فيها  %1واحد، دات هادوك 
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صحاب تسعة، صحيح غيثريو فيها صحاب اللي تفتح القطاع 
دايل..، أان غادي اللي هادوك كانو غيثريو فيها، ولكن راه 

دراهم، وأان غنشرح هاد القضية   91املسكني كيدي غري درهم من 
ما ميكنش  نكيفاش ترمجنا درهم عند املساكني فبغينا نقولو فإذ

احلكومة تبقى كتفرج البد دير ألن جاو اإلخوان امسحو ليا 
يف احلكومات السابقة قانون حترير األسعار  ااإلخوان اللي كانو 

مادة وخدمة تقريبا هكذا، غري  96خال لنا  6111تدار يف سنة 
دار الرتكيبة دايل األسعار، من بعد  6111ابش نذكر وكان يف 
األسعار دايل األدوية وحددانها جا ابن لنا  ملي وقعنا دران حترير

ل هاد التوجه داي ايف احلكومة السابقة أن شي وحدين استغلو 
التنافس وزادو على املغاربة يف األدوية، دران إصالح دايل األدوية 

هاد االنفتاح غادي نديرو اإلصالح،  االيوم شي وحدين استغلو 
تناغم بني  صالح فيهطبيعي فأان كنذكر هباد الشي وملي يكون اإل

املؤسسة التشريعية وبني احلكومة ألن ما ميكنش انقولو حنا ال 
ال كنا ابغيني اإلصالح كنظن هادو مها  اوميكنش انتما اتقولو 

ابغيني اإلصالح بطبيعة احلال كنقول كل شي ألن البد أن حنسن 
الظن كل شي ابغي اإلصالح، فإذن غنجيو وغنقولو آشنو هي 
نوعية اإلصالح اللي غيمكن لنا أننا نديروها لصاحل البالد دايلنا 

رب أن للمغ وصاحل املواطنني؟ وهذه املرحلة.. وأان كنقول هنيئا
املؤسسات كتشتغل، طبعا شنو املشكل كاع الربملاين يدير جلنة 
تقصي احلقائق يف وزارة، يف قطاع، يف واحد اجملال، يف واحد 
اخلدمات؟ مهمة استطالعية كيفما دارت وجيب لنا النتائج، 
ابلعكس وجيي يتحاسب مع احلكومة وإيال ما صاحلاش هاد 

إيال صاحلش هاد الوزير ميشي حبالو و احلكومة متشي حباهلا وإيال ما 
ما قديناش نديرو حنا اإلصالح نتاعونو معكم كهيئة تشريعية هذا 

م، ابش ابملؤسسات دايهل اهو التوجه، عالش؟ ابش املغاربة يفرحو 
ابلفراغ ابش ما ميكنش شي واحد  l'animation يبقاش

يعطيوهم معلومات غري صحيحة، تكون مدققة وبناء على 

كل واحد كياخد املوقف دايلو وكياخذ القرار اللي    املعلومات
 .كيناسبو. فإذن هاد القضية بغيت نوصل هلا

اليوم، كنتحملوا املسؤولية دايلنا أان غنجي نبدا بتنافسية 
الشركات، اإلخوان قليك التنافسية مع األسف وامسحو ليا ومعذرة 

ول أ وقالوها انس معنا سابقا ومعنا اليوم أن تنافسية الشركات،
 حاجة هو أن املغرب كل عام كريبح نقط يف دوين بيزنيس

doing business   غري قراو التقارير كل عام املغرب كريبح
 doing business نقطة يف دوين بيزنيس 96-91-6نقط 

 املغرب ربح نقط عند املؤسسات الدولية اللي كدير رانكينك
ranking األخرية   تفيما يتعلق ابالستثمار، املغرب يف السنوا

واش هاد الناس محاق  %66حىت  61كيزداد االستثمار ما بني 
يرميو فلوسهم يف دولة ما فيهاش التنافسية؟ ما فيهاش االستثمار 
مبا فيها الشركات املغربية، دران قرار دايل منظومة الضرائب صادقتو 
عليه، أكثر منظومة الضرائب قلنا اللي كريبح شوية يعطي شوية  

ن هاد العدالة، اللي كريبح شوية يعطي شوية واللي  كاين أكثر م
 كريبح بزاف يعطي بزاف راه دوزتو قانون املالية، اللي دارو

d'une manière graduelle   ابش ما يوقعش، الكبار
ايخذو.. ابملناسبة راه ما كاينش شي حكومة يف العا،م ضد 
 الكبار، ولكن الكبار يرحبو على دراعهم بعرق جبينهم واعطيو

حقوق للمواطنني والدولة، وهاد الشي اللي جينا وكنديروه منذ 
زمن، جات الدولة صفات املاليري اللي ما كانتش كتعطيها 

وحتملنا  TVA احلكومات للشركات اللي كانت كتساهلا يف
املسؤولية دايهلا، اإلخوان واألخوات، كاين شي تنافسية أكثر من 

باسات ابش ما هاد الشي، ابش ايخذو ابش ما ميشيوش احل
 le taux يتغلقوش الشركات ابش ما يتزادش عليهم يف

d'intérêt ألهنم كيتسلفو من عند األبناك وكلهم أنيجكتاوها 
injecté   يعين يف احلقل االقتصادي ملا اخداو األموال دايهلم

واآلن راه مرينا للشركات العمومية، واش يف خباركم  TVA دايل
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 واإلخوان يف  CGEM  عهاد الشي؟ بعد ما صفيناِ م
CGEM   راه كيعرفو هاد الشي مع الشركات اخلاصة دزان

للشركات العمومية ابقى لنا بعض الشركات راح حنا كنشوفو حنلو 
منها إىل غري ذلك. جينا كندير  l'OCP معها املشاكل منها

الدعم دايل التصدير مشيتو أبعد من ذلك اإلخوان يف الربملان 
اش كناخذو فقط املنتوج النهائي يف عليه ما بقين اوصادقتو 

املكوانت اللي   les ingredients التصدير، مشينا حىت
 كدخل يف املنتوج النهائي حىت هي عفيناها ألهنا كدخل يف املنتوج
دايل التصدير كاين أكثر تنافسية من هاد التنافسية، مشينا كنديرو 

اج تأيضا متديد اإلعفاء الضرييب يف اإلنتاج الصناعي واإلن
الفالحي، املرسوم خرج قبل، حد العشرات اإلنتاج الصناعي كلو 

فبغيت ، PMIال PME ماشي يف إطار تنافسي ما نتكلم ال
ابش اإلخوان ،م جييو هنا، وخاصة أان ما نتكلمش على اللي  
كيعارض، بطيعة احلال راه كنفّرق بني معارضة ومعارضة، غري 

يث تكون ، حje fais la part des chosesاطمئنو، 
 .عندهم املعطيات ابش ميكن ليهم أنه يصربو

منشي لقضية املقاصة هاذيك فلوس اللي كيقولو ّدات 
الدولة، واش ما بغيتوش الدولة تربح؟ ما بغيتوش تدّخل الضرائب؟ 
تنقولو نراجعو املنظومة دايل الضرائب مرحبا، كل فريق يعطينا 

 أشنو مها un point  خبري يف الضرائب ونقولو إيال نقصنا
les équilibrdes   اللي غيتقاصو؟ وإيال اقتنعنا مجيعا

نديروها، أنتما راكم فامهني، اإلخوان دايل املعارضة عندكم خرباء، 
منكم الناس اللي كانوا يف وزارة دايل احلكامة، واللي كانوا يف وزارة 

 معنا يف واحد اللحظة وسامهوا معنا يف ادايل املالية، واللي سامهو 
اللحظة، اإلخوان دايل األغلبية عندهم خرباء غنجيو غنقولو واحد 

اللي  les équilibres إيال نقصنا لو نقطة، أشنو مها
واحملصولة النهائية  les équilbres غيتقاصو؟ إيال تقاصو

البالد راحبة عالش ما نراجعوش املنظومة دايل الضرائب؟ كيفاش 

الشركات؟  نش نرحبوا معاحنا ما بغينش نرحبوا مع املغاربة؟ ما بغيي
ش القضية اب غريمع املواطنني القدرة الشرائية؟ ما بغيينش نرحبوا 

ملا اإلخوان غنجي نقول لكم فني مشات املقاصة اإلخوة، األوىل 
دايل  6هي التوازانت املالية، راكم عندكم اخلرباء وهللا كاين 

 داملعجزات دائما كنذاكر عليهم يف احملاضرات، كنقول ليهم بل
ماشي غين ومع ذلك أبقل اإلمكانيات كيدير أكرب اإلجنازات، 

كلم دايل   9211دايل املرات ما دارتش  2املرات  6دول مرفحة 
كلم دايل السكك، ما دارتش املطارات   6911الطرق، ما دارت 

اللي دارت وما دارتش املوانئ اللي دارت ومازال زايدة، وما دارتش 
مليار  31لي كتسثمر اآلن وغتستثمر دايل املاليري ال 916الطاقة 

دايل الدوالر ما كاينش شي دولة، وما عندانش اإلمكانيات، قولوا 
ابز، هاذي املعجزة األوىل، ابش نتيقو يف بالدان رغم هاذ الشي 
اللي كيتقال، املعجزة الثانية وهو كل شي ابغي يسلفنا واش غري  

يدير  وبغا كل شي جا وبغا يسلفنا؟ و بغا يدير معنا الشراكة
وبغاان نراجعو القانون؟ ألن استطعيت حتافظ على  PPP معنا

التوازانت املالية ملا خذييت قرار صعب نعم أان غنجي نتكلم عليه، 
ولكنك استطعيت أنك ختلي بالدك واقفة، شكون اللي ما فرحناش 
أن بالدكم تكون واقفة أمام املؤسسات الدولية بدل ما ميليو 

 le taux عندان هنا كيقول لنا كيجيوعليك؟ تتعرف مّلي  
d'interet  كنت كنتمىن 4.6-6.6-9.6كيتكلم على ،

وزير املالية لو كان لكن راه عندو اجتماع عندو إلتزامات أخرى، 
، 94-96-2-1طالع كيديرو ليهم  le risque دول أخرى

حىت واحد ما ابغي يسّلفهم، حىت واحد ما ابغي يدير معهم 
طع حّتكم يف التوازانت املالية، ما الدولة  الشراكة، ملي كتست

كتستافد ولكن شكون اللي كيستافد يف هناية املطاف؟ كيجي 
عندك املستثمر اللي كيخلق عندك فرص الشغل الصناعة خلقت 

فرصة شغل، كتستطع تستمر يف اإلعفاءات دايل  16لينا 
دايل املليون دايل املغاربة، كتستطع أنك  6الفالحة اللي كتقدم 
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فكنعطيكم هاذ األمثلة ابش تستوعبو التوازانت املالية كيفاش 
ميكن استطعنا أن حنافظوا عليه، بال ما نتكلم على قضية مراجعة 
منظومة الضرائب مث الديون املرتاكمة مث التحكم يف العجز دايل 

استطعنا أننا هنبطوها احلمد هلل بواحد التحكم  %1امليزانية 
 .املمتاز

دايل  على الوترية مي استطعنا حنافظوإلستثمار العمو ا
اإلستثمار العمومي، خذو األرقام اإلخوان راه عندكم راه صوتوا 
على قانون املالية، ما غيمكنش أنتما تتطالبو ابلصحة راه استثمار 
عمومي، كتطالبو ابملدارس واجلامعات استثمار عمومي، كنطالبو 
ابلعا،م القروي استثمار عمومي، كنطالبو ابملاء والضوء ابش 

وه جلميع الناس، استثمار عمومي، كنطالبو ابلطاقة البديلة نوصل
ابش تعوض الطاقات األحفورية اللي كنستوردوها استثمار 
عمومي، جزء من هذاك الشي اللي خذات مشى االستثمار 
عمومي، كيدير فرص الشغل، كنتحكمو شوية يف الطاقة دايلنا،  

دايلنا  اتكيخلي كما قلت ليكم أنه دينامية اإلستثمار والشرك
تستمر، اإلجتماعي اإلخوان كنت بغيت لو أن الوقت كيسمح 
ميكن ندخلو يف التفاصيل، ملا كنوقفو رغم أن البرتول اللي  

غايل، كيفاش  les centrals électriques  كنخّدمو به
دايل املليون دايل املغاربة كيأديو التسعرية  3على  استطعنا حنافظو

يل قم، كايف كعنوان، البرتول طالع غااإلجتماعية؟ خذو غري هاذ الر 
 les هو اللي كنشريهم من العا،م اإلخوان ابش كيمكّنا خندمو

centrals électriques   دايلنا دايل الغاز والبرتول، إذن
دايل مليون دايل العائالت   3غايل واستطعنا حنافظوا على 

ّلي شرائية؟ مكتخلص التسعرية اإلجتماعية، هاذي ماشي قدرة 
ألف كلم يف العا،م  41فك العزلة وصل املغرب  عنا أننا نديرواستط

ألف كلم يف  62مربمج  6164القروي، واآلن مربمج إىل حدود 
العا،م القروي، هاذي ماشي قدرة شرائية ابش السوق يتمشى 

يروف دايل الفالحة؟ ملا أنه مشينا كنعطيو املنح،  اوالناس يلقاو 

خذوها، م األرقام إيال بغيتوا انما غندخلش يف التفاصيل راه وعندك
 ناشحال زدان فيها، استطعنا أننا نزيدوا فيها وصل إيال مشينا للمنح

ألف  611ألف أرملة،  11ألف طالب، ملا مشينا ل  421
يتيم، هذاك األخ واّل هاذيك األخت اللي عندو سيارة أان بغينا 

و أ نرتمجها دائما كنشرحها هباذ الصيغة تزادت عليه مائة درهم
درهم أو مخسني درهم، أان كنتكلم على هاذوك  961تزادت عليه 

درهم   911-61اللي كتكلمو عليهم الطبقة املتوسطة والصغار، 
كيدور كيلقى شي أرملة من العائلة دايلو جاها ألف درهم يف 
الشهر، مشات لو مخسني ألف، كيدور يف العائلة دايلو كيلقى 

إلنتاج، كيدور كيلقى من ا %11، %21الفالح عندو الدعم 
وال خذا منحة  61واحد يف العائلة دايلو خذا منحة تزادت لو 

درهم صحيح، خذينا  911آالف رايل يف الشهر، خذينا لو  2
ما بقيناش كنعطيوها، ولكن راه ترمجت ألف درهم لألرملة واملنحة 
والفالح والتاجر والصنايعي، أان نقولكم شي مرة كنت ضربت 

ال من أرملة كتجيين ومن تلميذ وملي ضربت احلساب لقيت شح
احلساب لقيت أبن احمليط داييل اللي هو قريب ليا خذا، ضربوا 
احلساب أان كنطلب من السادة الربملانيني يضربوا احلساب دايل 
اجلريان والعائلة واللي قراب ليهم اللي استافدو من هاذ الربامج، 

ليها، عا ي تكلمتو خذينا مائة درهم ولكن مشات هلاذ ضعفاء الل
 ...ملا.. امسحي يل اي أستاذة

 :السيد رئيس اجللسة

تفضل السيد الوزير، الكلمة عند السيد الوزير، تفضلوا 
 .السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

ال أبس الأبس، شوف ما كاين حىت مشكل، ما كاين 
حىت مشكل اإلخوان واألخوات ما يقبلوش الكالم طبيعي، إيال 
قبل الربملان الكالم دايل احلكومة مائة يف املائة هي ما بقى برملان 
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ما بقات حكومة، عادي ما كاين ابس ولكن راه كنعطيكم عا 
اللي الطبقة املتوسطة و األرقام، أان أمتىن من كل واحد ينتمي إىل 

درهم، أمتىن أن يبحث يف حميطه   91درهم  61تزادت عليه ب 
كم من أرملة وتلميذ وفاّلح وشركة صغرية ومتوسطة وكم من يتيم 
ويضرب احلساب ّديناها لو هنا ألن ذاك الشي اللي ّدينا، مشينا 
عطيناه هنا، حبال واحد العائلة اإلخوان كو كانت البالد غنية 

نزيدو على الناس؟ كاين شي حكومة محقة غتزيد على عالش غ
الناس هّكاك؟ ولكن انت جييت لقييت عندك هاذيك الربكة قليت 

يف ميزانية  %61بغييت توزعها؟ قلنا نوزعوها على الصحة، زدان 
الصحة، نوزعوها على التعليم، على اجلامعات، على املنح، على 

ل العا،م يف السياسة داي املساكن اللي ما كيمشي هلم والو، نستمروا
القروي، مشات ليا أان كنقول لكم بغيت نتمىن املغاربة يضربوا 
هاذ احلساب، طبيعي أنك تدير هاذ احلساب اإلخوان، حيث  
كن كان عندان نعطيو لألغنياء وللمتوسطني وللفقراء والشركات 
الدولية والعاملية، ونوزعوا عليهم ويشيط اخلري، ولكن هللا غالب 

ة راكم أنتما احلمد هلل وخاصة اإلخوان اللي قالو ليا كيديروا أساتذ
 .بعض الدراسات

طبعا فيما يتعلق بالسامري ما كنرجعش ليها، لو قابلوها 
الناس اللي كانو من قبل ما كانتش غتطيح، ما بغيتش نكّمل 
أكثر من هاذ الشي، واش نزيد نعطيكم التفاصيل؟ ها هي صحة 

 conseil وشكون اللي كان يفنعطيكم مىت بدات كتطيح، 
d'admistration هي نوزعها عليكم أستاذ، .. ال غري  ها

الوقت ما كيسمحش، شركة السامري وصالت إىل درجة أهنا 
مليار دايل الدرهم دايل الديون  36لسنوات مرتاكمة وصلت ل 

مليار دايل الدرهم ما بقاتش قادة ختلص،  36دايهلا، السامري 
مليار دايل الدرهم  99ا الدولة املغربية وصالت أهنا كتساهل

مجارك، وصالت أهنا مشات تسّلف من عند األبناك وعياو ما 
يعيطوها األبناك، يف اآلخر ما بقى حىت شي واحد ابغي يسلفها 

فأعلنت على قبل ما تكون التصفية اإلخوان خذو املعطيات، 
 اأعلنت ثالث مرات أهنا ما قداش تبقى تدير اإلنتاج وتوزع م

مع العا،م ومع املغرب، ابش  la solvabilité بقاش عندها
تعرفوا احلقائق ولكن مّلي كنجيو اإلخوان كنقول ليكم أجيو 
نعاجلوا املستقبل كتقولواّن عالش خليتيو السامري؟ احنا السامري 
 جينا لقيناها جثة، طبعا مث الربملان كلو فرحان ابستقاللية القضاء،

،  ضاء، تقول ليا نديروا مبادرة سياسيةمافهمتش؟ استقاللية الق
كنديروها هي اللي كنقلبو اآلن على مستثمرين ابش يديرو لنا 
تكرير النفط، يف انتظار نلقاو حل السامري، هو أكرب مركب طاقي 

مليار دايل الدرهم، وراه  31اللي كيّدار يف اجلرف األصفر ب 
 نديروللي كالصفقات راه اآلن اختيار شركات، هي الشراكة اآلن ا

ش اب يف إطار مع نيجرياي هو اآلن كنشتغلوا يف الطاقات املتجددة
 الطاقات املتجددة وما نبقاوش نبقاو نستعملو %61،  %31ل 

نستوردو، هاذي كلها مبادرات يف القطاع الطاقي ابش نعاجلو 
دايل الشركات يف سنة  1اإلشكاليات، هي اإلخوان واألخوات 

توزع احملروقات يف املغرب، خذات خذات الرخصة ابش  ونصف
املوافقة املبدئية، الرقم اللي كيبقى جامد لسنوات واللي بعض 
اإلخوان هنا قال ليك مالكم دايرين املونوبول؟ غري نقولوا الكالم 

، 61راه ماكني مونوبول ابملناسبة غري كان خصو يتقال كاين 
كة  شر  61شركة لكن اللي واقع هو أن هاذ  61طبعا نعطيوكم 

كان واحد اإلشكال، أان غنشرح لكم اإلشكال شنا هو، كيقولوا 
إيال بغييت تطور خصك تدير التخزين دايلك ضرورة، ايك، وإيال 
بغى يفتح تيقولوا بواحد القرار دايل وزير، ما شي حىت يف القانون 

شهر، جيت  63حمطة يف يرف  41أبنك خاص تكون عندك 
زارة ي، ألن كنشتغلوا مع و عيطت على املويفني مع السي الداود

املالية، هاذي حكومة منسجمة وخا يتريي فينا شي وحدين منها، 
ما كاين ابس، هللا يسامح، احنا صابرين، جينا كنذكروا، قلنا لو 
خصنا نعاودوا، نشوفوا هاذ القضية، أول حاجة خذينا قرار مشينا 
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 للتخزين املشرتك، إذن حلينا مشكل، ماشي ضروري اللي
importer يكون عندو التخزين، وماشي ضروري اللي 
importer يكون عندو la distribution بغا يفك لينا 

la chaine  مشينا يف هاذ اإلجتاه، مّلي كنت يف التجهيز مع
، ابش ما يبقاش les quais السي عمارة واآلن مستمرين زدان يف

 surtout les عندان التأخر على مستوى تزويد البالد وأنمنوها
surestaries  اللي كيتزاد علينا الثمن، ومازال غادة هاذ

السياسة، أكثر من هاذ الشي، جينا للقانون اللي بغي يدير 
من بينا تيقول  la procédure مسكني شي حمطة العذاب يف

لو خصك األرض تكون كتملكها، قلنا فني كاين هاذ الشي يف 
ا قلنا حىت جينالعا،م ؟ وزيد دايل صناعة الطائرات وما تيملكش 

 11املهم تكون عندو وثيقة أنه يتصرف يف العقار، انتقلنا من 
حمطة يف السنة، فتحناه وجينا قلنا  961حمطة يف السنة، إىل 

شكل الناس حلينا امل ا؟ جابو اآوّدي ما املانع ابش الناس يستثمرو 
دايل الشركات درسناهم يف شهرين، خذينا القرار وخذاو  1جابوان 
ت املبدئية وغنفاجئكم عبد ربه يف املؤمترات الدولية مشياملوافقة 

عند كربايت الشركات كنقول ليهم مرحبا بكم أنكم تستثمرو يف 
املغرب، وتنافسوا مع الشركات اللي موجودة هنا وكل واحد يشّمر، 
وأكيد الشركات اللي موجودة عندها القدرة أهنا تكون تنافسية، 

شي، احنا غاديني فهاذ الشي هذا هو التوجه، نعطيوكم هاذ ال
 السرتاتيجيا االحتياطيوغاديني إن شاء هللا فيما يتعلق ابملخزون 

دايل املليار دايل الدرهم  6ابش ميكن نطوروه، وابملناسبة 
 اراتدايل داملليار دايل الدرهم استثم 6استثمارات اليوم، اليوم 

خوات التأمني الطاقي لبالدان، األ يف املخزون ابش فعال حنققو
واإلخوان احلكومة حتملت مسؤوليتها يف إصالح املقاصة ونتائجها 
جيدة وقع أثر مع ارتفاع البرتول على واحد الفئة معينة، دران واحد 
العدد دايل اإلجراءات ابلنسبة للمقاولة والفقراء والضعفاء 
واجملاالت والعا،م القروي كنوع من التوازن، اآلن بتوافق بينا وبينكم 

 املتدخلني إن شاء هللا غنلقاو احلل ابش الشركة تستمر تربحومجيع 
راه ما كاينش شي واحد غيستثمر إيال ما رحبش، ولكن ربح 
معقول، ابش املواطن حيّصل على املنتوج يف يروف حسنة وابش 
الدولة حتافظ على التوازانت املالية واستثمارات الفئات 

 .كاتهاإلجتماعية، والسالم عليكم ورمحة هللا وبر 

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدين الوزيرين، ومنر إىل الفقرة األخرية من هذه 
اجللسة، هذه الفرتة األخرية هتم تعقيبات فيما تبقى من الوقت، 

، التجمع الدستوري 3دقايق، األصالة املعاصرة  3العدالة والتنمية 
دقايق، دقائق الفريق احلركي  6، االستقاليل للوحدة والتعادلية 6

دقائق، وجمموعة التقدم  6الفريق االشرتاكي دقيقة وبعض الثواين، 
 61دقائق، العدالة والتنمية تفضل.. مرحبا ...  6واالشرتاكية 

، la régie اثنية.. راه الكرونو مضبوط اإلخوان راه مضبوط يف
تفضل السيد الرئيس الكلمة عند السيد رئيس فريق العدالة 

 .والتنمية، تفضل السيد رئيس الفريق

 :لسةالسيد رئيس اجل

الكلمة عند السيدة رئيسة اجملموعة النيابية اللي طلبت 
 .الكلمة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :)واالشرتاكية )نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

على أنه يكون وقت خاص للتدخل  االتفاقكان مت 
 .دبري اجللسةت ووقت للتعقيب، وانتم، السيد الرئيس، مؤمتنون على

 :السيد رئيس اجللسة

 .الصوت
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النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :))نقطة نظامواالشرتاكية 

 أبن يكون وقت التدخل اوقت اتفاقالسيد الرئيس، كان 
التعقيب، أنتم مؤمتنون على تدبري، السيد الرئيس، على التدبري 
دايل هاد اجللسة، وتصرفتم بدون العودة إىل على رؤساء الفرق 
يف هاد النقطة، وكانت أرحييتكم وزدتو واحد وابلتايل حنا كنطلبوا 
أبن يكون التمسك بداك التوقيف دايل التعقيب اللي كان 

 جمموعة نيابية، شكرا السيد الرئيس على صص لكل فريق وكلخم
 .تفهمكم

 :السيد رئيس اجللسة

 31الكلمة، طيب، اإلخوان املوضوع كان هامش دايل 
اثنية ال يضر، راه لن يغري من األمر شيء، الكلمة لفريق  61أو 

دقايق، املرونة كلها غتبقى الوقت الكايف دايلكم  6العدالة والتنمية 
 .كان يف....، الكلمة للسيد رئيس الفريق اإلشرتاكياللي  

قطة )نالنائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي 
 :)نظام

و على أننا حندد االتفاقأان طلبت الكلمة ألن احنا كان 
التوقيت دايلنا واملداخالت متت على هاد األساس، إيال كان 
الليونة تسمح إبضافة دقيقة لكل متدخل هذا أمر إجيايب واحنا 
نتمناو تكون الليونة حىت يف التعقيب، ألن األساسي هو أن هاد 
اجللسة هادي راه احنا ما منقوالش، يعين جنتهدو شي شوية وخنليو 

وقت للفرق، وابلتايل احنا ثالثة دقائق اللي كاينة شي شوية ال
 .دايل التعقيب، يعين، كنتمناو أننا..، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

إن شاء هللا، مرحبا، إذن غادي نبقاو يف التوقيت األصلي دايل 
 6التعقيبات ال يضر، الكلمة للسيد رئيس فريق العدالة والتنمية 

 .دقائق

 :دريسي رئيس فريق العدالة والتنميةالسيد إدريس األزمي اإل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

أوال، اليوم تنتوفرو على واحد التقرير، احلكومة أقرت 
ابستنتاجاته وبتوصياته، وأساسا أنه ال بد من حتديد هامش الربح 

 21سنتيم اللي ترحبات و 21ألنه، السيد الوزير، تكلمتوا على 
 1طن تتجي ابلفعل  2.411.111سنتيم منني تنضربوها يف 

دايل املليار دايل الدرهم، هذا احلساب الثالثي ولكن تنسجلو 
هادي، الثانية تنسجلو أن احلكومة تقر وتسجل التوصية دايل أن 
هذا القطاع حمتاج للمنافسة وتفتحوا أكثر وبديتو ابلفتح دايلو 

 .، هادي دازت rréservoi   تنتكلم من البئر إىل

ة والسيدات النواب، احنا اليوم اللي اثنيا، الساد
تيحكمنا هو واحد املدونة دايل السلوك ودايل األخالقيات، اللي 
يف الربملان معناه أنه ندافع عن املواطن واملواطن فقط، اللوبيات 
عندها اللي يدافع عليها، احنا تندافعوا على املواطن، النظام 

 االستقاللية كلم علىالداخلي تيتكلم على إاثرة الصاحل العام، تيت
وأن ال نكون حنن كنواب وكنائبات يف حالة تبعية لشخص ذايت 
أو اعتباري، وتيتكلم على املسؤولية وااللتزام وتيتكلم على األمانة 

ر ، مواطنني صوتوا علينا ابش منثلوهم، لذلك فهاد التقريواالستقامة
 داملهمة االستطالعية هو تقرير دايل املواطنني؛

ملي تنتكلموا على التحرير وصندوق املقاصة الثانية، 
ورفع الدعم، كاين حكومة أوىل وكاين حكومة اثنية فيها وزير 
اثبت، وكاين حكومة أوىل وكاينة حكومة اثنية فيها مكون كان 
وخرج وابلتايل، أوال حنن كفريق العدالة والتنمية والرئيس دايل 
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امحر:"  ا بوجهواحلكومة السابق األستاذ عبد اإلله بنكريان قاهل
أعتز أبننا حرران رقبة الدولة" من واحد املسألة اللي هي ما 

مليار فني كانت يف مشت، اللي  931خصناش نسولوا على 
أصال ما كايناش، احنا اليوم تنتكلموا على، كاين اللي تكلم على 

مليار، صحيح املواطن ما بغيناهش يبقى يف  91داملليار وعلى  1
ر، صحيح بغينا املواطن ما يبقاش عندو درهم يف النها 61

درهم، ولكن صحيح ما ميكنش نسمحوا بشركات  9611
درهم ابش نكونوا واضحني،  1مليار خصها ترجع  91هاديك 

ألنه، صحيح مرة أخرى، الشعار دايلنا إيال عاش النسر يعيشو 
وليداتو، وليداتو كاملني ماشي ولد واحد، كل أوالده هذا الوطن 

فالعمل اليوم هذا التقرير خاص يتنفذ واألرقام اللي هذا، لذلك 
أيها املواطنون، أيها املواطنات،  تتكلموا عليها من أين جاءت
، وكاملني يف 62والصفحة  61سريو اقراوا التقرير يف الصفحة 

وغيخرج  42الشهادة تعلمنا الطن نردوه لرت، وضربوه يف الصفحة 
فما نقولوش كالم  لكم شحال من مليار دايل الدرهم، لذلك

قرير، هاذ كاينش يف التا  نكتبو التقرير وجنيو نقولو هاذ الشي م
 .الشي كاين يف التقرير وزايدة

لذلك اليوم السؤال ماشي هو من حرر أو من ،م حيرر، واللي       
حرر واللي رفع الدعم تيتحمل املسؤولية دايلو كاملة ملصلحة 

مرين اقتصاد وهاذ املستث-والوطن وتكلمنا على االقتصاد واملاكر 
كلمنا شي ابش كتجي، تال وهاذ الثقة اللي كاينة يف الوطن بداك

على الربامج االجتماعية وطويلة، وتكلمنا كذلك على أنه رفعنا 
مليار دايل الدرهم اإلخوة واألخوات، سولو  62واحد الريع؛ 

 62احلكامة دايهلا، واش كاين شي واحد يستطع حيضي هاذ 
تتمشي؟، غري ممكن. تتكلمو كذلك على أنه كاين  مليار فني

مشكل يف املواكبة دايل احلكومة السابقة حررت و،م تواكب، 
عجيب، من هو الفريق الذي طلب مبهمة استطالعية؟ خصنا 
نقولوها أمام الرأي العام، الفريق اللي كان مسؤول وحتمل املسؤولية 

لحة املواطنني، وملصدايلو يف التحرير ويف رفع الدعم ملصلحة الوطن 
ا هو هاذ الفريق اللي بقى اتبع األمثنة يف البومبة، منني ابنت ليه م

شاداش دار مهمة استطالعية وطالب هبا، خصنا نكونوا حنا 
منضبطني حنا، عندان واحد اخلط انيم يف العمل دايلنا، هو 
املصلحة دايل الوطن، واإلاثرة دايل املصلحة دايل املواطنني 

 .وهذاك

لذلك يف التايل شنو بغيت نقول، املهم اليوم ماشي هو       
شكون حرر وال شكون ما حررش، املهم اليوم هو شكون واش 

شي هو واش الطبقة الغنية، ما الطبقة الفقرية أو الطبقة املتوسطة أو
دايل املليار وال هذا، املهم اليوم  91مليار دايل الدرهم وال  931

 احلر قول ما تقول، اليوم اللي مطلوب هو كيفما قال له املغريب
وهو التوصيات أن تنفذ، وحنا غنتبعوها، عنداك يصحاب لك 
حنا هاذ اجللسة جينا ابش نفرغو وغادي منشيو، هاديك 

لن نقبل هبامش ربح كما كان   6التوصيات غادي نتبعوها فيها 
يف السابق، احلكومة خاصها دير املقتضى دايهلا، اثنيا املنافسة 

 .le réservoir البئر إىل من

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة لفريق األصالة املعاصرة السيد النائب عبد       
 .الواحد املسعودي، تفضل السيد النائب

النائب السيد عبد الواحد املسعودي عن فريق األصالة 
 :املعاصرة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،
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يف احلقيقة كنا كنوجدو واحد التعقيب، أان يف احلقيقة هنا       
ابش نعقب على جواب احلكومة، عالايش؟، على واحد 
اإلشكالية اللي حمطوطة على املغاربة، أسالت ما أسالته من مداد. 
جينا اليوم ابش نسمع احلكومة وهللا ما لقيت ما نرد على احلكومة 

احلكومة جات والو إشكال، بقات يف أجوبة فضفاضة دران ألن 
االستثمار، دران كذا، حنا جينا لواحد اإلشكالية اللي عندها 
جدول أعمال حمدد، واضح، إشكالية اللي مطروحة اللي فشلت 
فيها احلكومة يف حترير قطاع احملروقات. أجيو قولو لنا أشنو درتو 

ابح ير احملرتم، السي الر فهاذ الشي ابلضبط؟، دران السيد الوز 
صديقي العزيز قلت أودي أين أنتم؟، قليت ما عرفناش انتما قليت 
لألخ السيد النائب احملرتم فني انتما؟، حنا ما معاكمش فهاذ 
الشي، حنا مع البالد مع الوطن حزب األصالة واملعاصرة، قلتو 
  حىت نعرفوكم فني راان؟ غنقول لك حنا فني راان السيد الوزير،

واملصيبة الكحلة اللي كنعيشوها قدامنا دااب.  ..حنا ماشي مع هاذ
واش هل يعقل ال خري دليل التدخالت اللي مسعناها أنه يف 
حكومة ما، البارح كنشوفو يف أملانيا، اختلفوا على نقطة دايل 
اهلجرة بسيطة، اللي كيحرتمو الرأي داملواطن، واللي كيحرتمو 

 دايهلم، واختلفوا وقدم وزير الداخليةاألمانة امللقاة على العاتق 
وقدم استقالتو، وانتما ما اتفقتو على حىت حاجة ومستمرين، وهللا 
إيال ابز، غادي نقول داك الكلمة اللي قليت السيد الوزير، غادي 
نقوهلا وابز وهللا إيال ابز. واش دااب حولتو السيد الوزير، انتما 

قوهلا، أمر اللي كيهم خاصة حزب العدالة، حولتو هاذ األمر غن
املغاربة كاملني ومع األسف الشديد، ابش هنضرو على إخفاق 
احلكومة من اإلخفاق من اإلجابة دايهلا على هاذ األمر دايل 
التحرير، حولتوه إىل حماكمة ويعين بدلتو أنظار املغاربة ابش 

 .حناكمو الشركات، حنا ما جيناش هنا ابش حناكمو الشركات

السيد رئيس الفريق السيد األزمي أكن له كل االحرتام، وأان       
معاه فهاذ الشي اللي قال، على أنه هاذ املنرب دالربملان ما خصوش 

يتستغل ابش ميكن ندافعو على لوبيات، وعاود اثين ما خصوش 
يتستغل ابش نصفيو حساابت سياسوية بني األحزاب، ما 

خصو.. اللي عندكم خصوش تستغلو هكذا، هذا املنرب هذا ما 
صفيوه يف احلكومة ما تصفيوهش هنا. وهاذ القطاع من النهار 

ل حىت داخل الفاع-األول، من هنار اللي درتو هاذي ال خيتلف 
صفية على الدواعي دايل هاذ ت اثنانال خيتلف  -السياسي املغريب

 احلساابت بيناتكم بني حزبني يف األغلبية، واللي درتو هاذ املنرب
ة ابش تصفيو احلساابت دايلكم هنا، والشيء اللي إبسم هذا مطي

الفصول، إبسم اللي قالو السيد األزمي كنرفضو ابش ميكن 
يتستعمل هاذ اآلخر. وغادي نقولو احلقيقة، ما قلته يف اإلستثمار 
العمومي، قليت خلينا اإلستثمار العمومي السيد الوزير، االستثمار 

، وبقات % 42ز فيه مليار درهم كتنج 911العمومي فيه 
وما كنشوفو منو حىت شي حاجة على أرض الواقع. اللي  42%

استافد من السياسة دايل التحرير، اللي استافد منها هو العجز 
دايل امليزانية اللي وصلتوه، اهلروب لألمام، غنقولو الواقع ما 
استفدش منو املسكني هنائيا، استفد منو، فعال استافدت الدولة 

ألن وصلتو للخطوط  لالستدانةجأوش مرة أخرى ابش ما تلت
شي كلو خذيتوه، يعين، بكل يعين أقل ال احلمراء وقولوها، وداك

جيوب  وه منذطريقة يعين أسهل طريقة هو أنه جنيو للعجز انخ
املغاربة، من املغاربة ابش ميكن لو نقصو من العجز. قلصتم من 

ألن ما   هنائيا،العجز من امليزانية، ما خلقتو به حىت شي حاجة 
كاين حىت شي حاجة على أرض الواقع، أرض الواقع راه مزرية 

 .السيدين الوزيرين، راه الواقع واقع كحل فيما خيص هاذ املسألة

أما فيما خيص القضية دايل هاذ القضية اللي قلتو احللول،       
حنا هللا خيليكم ابش نكونو واقعيني، حنا منشيو هلاذ األمر نظرا 

ولو ئق اش غيمكن لينا نقاقلوقت، أان ما عرفتش مخسة دضيق ال
يف إشكالية حبال هاذي؟ غنمشيو للحلول، غنذاكرو يف الواقع 
شنو هو، وأنه مزاين هاذ الشي اللي ّدار، هاذ الشي اللي حترر 
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مزاين. أخفقتم فيه، قولوا أخفقنا ما كاين مشكل التحرير مزاين، 
و مشكل نصلحوه، شنو خاص درتوه وأخفقتم فيه، ما زال ما كاين

يتصلح؟ هللا خيليكم قلتو راه السيد الوزير، غري كايف أنه 
 ...الشركات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا. الكلمة لفريق التجمع الدستوري،       
 ..تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 الرئيس،شكرا السيد 

 السادة الوزراء،

بداية كنأكدو الثقة دايلنا السادة الوزراء فهاذ احلكومة، وما        
كنطعنوش من اخللف السيد الرئيس، السادة الوزراء. مبجرد أننا 
نناقش معكم بعض النقط اللي كتبني لنا أبهنا فيها ضبابية، هذا 

كومة. احل ال يعين أننا نطعن من اخللف، وأننا لسنا أوفياء هلذه
أن  هلذا الفريق احملرتم ال تسمح لنا مبادئنا داخل األحزاب املكونة

نطعن من اخللف. لذا السيد الوزير، واش كتفضلو أننا نناقش 
معكم أو خنرجو حىت حنا يف احتجاجات يف الشارع، ال حنن 
نفضل املناقشة من الداخل، كنا ننتظر السيد وكيفما جا على  

لسياسي اجلديد، هاد السياسي اجلديد كالم السي الداودي، ا
السي الداودي راه جاء نتيجة السياسي القدمي، أنتما اياله قلتو 
لينا ابللي حىت شي واحد ما بقا بغا يسلفنا، وهاذ السياسة اللي 
خالت الناس ما بقاوش بغاو يسلفوان راه هاذ السياسة دايل الناس 

اه ذ السياسي ر لقدام. إذن املواطن كيطالب بسياسي جديد، وها
 ..صوت عليه الشعب حىت هو، خلينا ندويو أ بووانو

التقرير جاء من أجل املواطنينن صحيح أن التقرير جا من       
أجل املواطنني، وكان علينا أن نلتزم كلنا وما ندخلوش املغالطات 

وما ندخلوش احلساابت السياسية والسياسوية يف هذا التقرير. 
السادة الوزراء، أجابت عن بعض التساؤالت، املداخلة دايلكم 

ولكن غاب فيها اجلواب عن السؤال اجلوهري، السؤال اجلوهري 
نتظرو ألن شي كي اللي اليوم كينتظروه مجيع املغاربة، واليوم كل

، هاكا خاصنا 1,21كيفهموش احلساابت ا  املغاربة كلهم راه م
ربح  ل هناكجواب واضح، كان يف املداخلة دايلنا سؤال كيقول ه

مليار، وال ما كاينش؟، إيه وال ال، ابش املواطن  91يقدر ب
البسيط حىت هو يفهم، ما نكرتوش عليه كثرة احلساابت ويف 
األخري ما غادي.. غادي خنرجو من هاذ اجللسة حبال ال أصال 

 .ما دران حىت شي حاجة

 ،إيال عاش النسر عاشوا وليداتو أ السي األزمي، هذا كنقولوه      
ولكن راه سبق لينا داخل هاد الفريق أننا طالبنا السيد رئيس 
احلكومة، يف األسبوع اللي فات، أن يف النهاية دايل كل حصيلة  
كل حكومة جتي كل وزير، يعطينا احلصيلة دايلو ابش املواطن 
املغريب غدا منني غيصوت على واحد احلزب اللي كينتمي لو واحد 

الوزراء اللي خدامني، وشكون مها  الوزير معني كيعرف شكون مها
كنقصو حىت ا  الوزراء اللي ما خدامينش، وحنا هاذ الشي راه م

 من شي واحد، هاذي طبيعتنا حنا صرحاء يف املناقشة، ولكن ال
 .وشكرا لكم ،نطعن من اخللف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، الكلمة للفريق اإلستقاليل، تفضلي السيدة النائبة       
 .نصوريرفيعة امل

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

تفاعال مع النقاش اللي وقع اليوم داخل هاذ القاعة، امسح       
لتمثل يف ا استعملتهايل السيد الوزير، انخذ منك واحد الكلمة 

دايلنا اإلجتماعي ويف الرتاث دايلنا هي كلمة "ابز"، فعال "ابز" 
هاذ  شجاعة من حكومة يفالسيد الوزير، ألننا اليوم كنا كننتظرو 
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النقاش اجلاد جتي وتعلن على القرار دايهلا جتاه إنقاذ هذا القطاع 
وإنقاذ املواطن. فعال "ابز" السيد الوزير، ألننا اليوم يف حمطة 

فاجأ اترخيية، املغريب واملغربية اليوم يتابع هاذ النقاش، فإذا بنا اليوم ن
حكومي يعكس تدبدب هذا احلكومة، ويعكس  واحتقانبصراع 

الذي يعرفه الشارع. فعال "ابز" السيد الوزير، فعال "ابز"  االحتقان
ألننا يف كل حمطة يف هذه املؤسسة كنجيو ونلمس أبن احلكومة 

" من جهة 3*3تتبجح وتتغىن أبسطوانة دائمة وهي أننا مالني "
ني الطاكسيات، ومالحبق كتنسى السيد الوزير، اخلطافة وتريبورتور 

 .قويل شحال عندان األغنياء وقلتيها حرفا السيد الوزير

درهم  61درهم و 911السيد الوزير كتقول أبن إيال حيدان       
للطبقة املتوسطة راه عمو وال خالتو الفقري، غادي ايخذ األرامل، 
أان وهللا شخصيا احللم داييل جني لإلقليم داييل، ومنشي 

تامة" و"ابب برد" و"حشييت" ونلقا أرملة ما  ل"اتبرانت" و"ك
 شي يف حقول، وكتنقي الكيف ابش كتشحتش، أرملة ما كتحمل

جتيب القوت لألوالد دايهلا، فاين هو هاذ دعم األرامل؟، فاين  
كنتو هنار اللي ترفسو النساء مشاو جييبو الطحني؟، كون كان 

ن أب عندهم الدعم ما غيمشيوش يرتفسو، علما السيد الوزير،
 .اجلواب دايلكم هذاك جواب يف تصريح حكومي

وشجاعة ابلقرار  اليوم كنا كنتظرو جواب موضوعي،
دايل احلكومة جتاه هاذ املعضلة، هذا من جهة. السيد الوزير، 
مجيل أنك قليت أبنك كتفرق بني معارضة ومعارضة، صحيح حنن 

يف  ةمعارضة وطنية مستقلة وهنار اللي عارضنا جبنا مذكرة تعديلي
قانون املالية. وصحيح أيضا السيد الوزير، كنا مشاركني يف جزء 
من حكومتكم السابقة، لكن وكنا مع ذلك اإلصالح، لكن ليس 
على حساب املواطن، إيال جينا هلاذ املفهوم شنو هو مفهوم 
السياسات العمومية إيال ما كانش املواطن هو يف صلب اهتماماهتا 

ر، حنن لسنا ضد أن الدولة تدخلها وانتظاراهتا؟. السيد الوزي
اعتمادات مالية، لكن ما نعيبه على هذه احلكومة، وهو أهنا 

مليار دايل  46وكتلميذة جنيبة لصندوق النقد الدويل اخذت 
الدرهم ودارت يف التوازانت امليزانياتية عوض أهنا تستثمرو يف 

 .القطاعات االجتماعية اللي هي التعليم والصحة

الوزير، آن األوان هلاذ احلكومة أهنا إيال فشالت يف السيد       
تدبري هذا امللف، جتي اليوم وتوقف بكل جرأة وشجاعة وتقولنا 
امسحو يل ما قدرتش، وترجع للمقايسة وترحم املواطن املغريب من 

 .هاذ البؤس كلو والسالم

 :السيد رئيس اجللسة

ما تبقى احلركي فيشكرا لك السيدة النائبة، الكلمة للفريق       
 .من الوقت

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

مّلي جينا اّنقشو هاذ النقطة املهمة، اّنقشوها أبرحيية وتكون       
قشابتنا واسعة، ألنه موضوع مهم، وحنا بصفتنا التمثيلية كنحملو 

. حىت واحد ما ينكر أن ال املعيشة اليوم غالية انشغاالت املواطنني
على املواطن، من بني األسباب دايهلا غالء احملروقات، هاذي 
قضية كاينة اليوم خصنا نذاكرو عليها، شكون املسؤول عليها؟ 
وخا نكونوا حنا، حنا كنا جزء من احلكومة، فضيلة أننا نقولو إييه  

صنا نقادوها كان تقصري فهاذ القضية خصنا نسقموها، خ
ونتعاونو عليها. هم املواطنني، مهكم حىت انتما السادة الوزراء، 
ماشي مهنا حنا كنتقامسو كل شي. هلذا نقبلو ونتقبلو مع 
بعضياتنا، حنا مضامنني متعاونني، متآزرين، ولكن تيبقى املواطن 

 هو الصلب خصنا من يعنيه ما نتعارضوش فهاذ القضية هادي؛

 ية، كنت تنتسىن السادة الوزراء التفاعل دايلكمالنقطة الثان      
مع التوصيات دايل التقرير، بغينا احلكومة تكون حاضرة يف حتديد 
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األسعار أو حتديد هامش الربح، بغيناها دخل يف توضيح الرؤية 
دايل هاذ القطاع ابش يلعب دوره الكامل، واش هاذ الشي فيه 

نكونوا  الناس ابش شي عيب؟، مزاين نوضحو، وحنا كيتسناو فينا
عند حسن الظن االنتظارات دايهلم، شكرا السيد الرئيس، 

 .السيدين الوزيرين احملرتمني

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة للفريق االشرتاكي      

 :ة حنان رحابالنائبة السيد

 السادة الوزراء،

وحنن نقدم مالحظاتنا حول التقرير، ونؤكد على أمهية       
التوصيات اللي جاء هبا التقرير وتنقدمو توصيات أخرى، 
تنقدموها يف إطار املسؤولية املشرتكة الكبرية اللي تتجمعنا، 
وتنقدموها وحنن نعي جيدا على أنه الرتاكم اللي حققه املغرب 
اليوم ماشي وليد اللحظة، هو تراكم انبع من سنوات كبرية دايل 

ما  االستقالل إىل اآلن. اليوم االشتغال اللي حققوها املغاربة من
، كيفما ما ميكن 6196ميكن ليناش جنيو نقولو أن املغرب بدا يف 

 .، كاين تراكم كبري9111ليناش نقولو املغرب أنه بدا يف سنة 

اليوم فهاذ اللحظة واملناسبة، شرط ستؤسس اهليئة الوطنية 
ا  هإلنقاذ مصفاة "السامري" ابلدار البيضاء، هاذ املصفاة اترخي

كبري، مسامهتها يف االقتصاد الوطين كبري، قولو لينا أنت اللي 
عندك احلل السيد الوزير، احلكومة هي اللي عندها القدرة على 
اإلنقاذـ اشنو هي اإلجراءات اللي ممكن حنميو عمال هاديك 
املصفاة؟، حنميو مسامهة املصفاة يف االقتصاد الوطين وما 

ودوهاش، ما نعاودوهاش تكرر،  نعاودوش جتربة "جرادة"، ما نعا
تصاد جزء من اإلق كيفاش ميكن جنعلو اليوم من مصفاة "السامري"

 .الوطين نفتخر به وال تنقربوه

السادة الوزراء، هاذ التوصيات للي خرجات هبا التقرير،       
بغيناها تنفذ، بغيناها نسهرو عليها كاملني وحناولو نوجدو ليها 
إجاابت، وتنعاودو نكررو كفريق اشرتاكي، الطبقة املتوسطة عليها 

 911أن تشعر أن جيبها ما نقصش، جيبها نقص السيد الوزير، 
درهم  16واخا أنت قليت  درهم تنخلصو هبا الضو يف الشهر،

 6درهم ميكن تكون الثمن دايل  961، %16فقط دايل 
درهم  961بوطات يف الشهر وال ثالثة اللي تيستهلكوهم املغاربة، 

ممكن تكون الثمن دايل تنقّري ولدي صغري تيقريه مول الطاكسي 
يف الكّتاب، يف اجلامع دايل األطفال، مبعىن أنه راه أساسية 

وأان متفقة مع كل االنتقادات اللي توجهات  ومهمة. وصدقين
درهم  961درهم من جيبنا واّل  911ماشي ساهل أننا نفقدو 

ألن درهم  فرنك  6من جيبنا، راهإ كبرية بزاف، وهي ماشي 
وحدة كتشري لنا خبزة، ختايل معااي أنه ما نقدروش نشريو خبزة 

دراهم مشات لينا يف ليرتو صعيبة علينا   4دراهم  3شي هنار، 
كمغاربة. هاذو مها األجوبة، واألجوبة ما تنعطيوهاش لألغنياء 

 la" فقط وتنعاود نكرر الفقراء دران هلم "تيسري"، دران ليهم
RAMED"دعم األرامل، ولكن هاذ الطبقة  ، دران ليهم

الوسطى اللي بيناهتم أغلبيتهم حىت مها ما عندمهش التغطية 
الصحية، أغلبيتهم يف حالة تسريح، وأغلبيتهم ما قادرينش 
يستاجبو للمطالب دايهلم، وأغلبيتهم تيقرّيو اوالدهم يف املدرسة 
اخلاصة، تريبّيو اوالدهم وتيمشيو للمستشفيات اخلاصة، كيفاش 
نعوضوهم على هاذ الشي؟. هنااي األسئلة الكربى اللي خصها 
تطرح. وتنعاود نكررو كفريق اشرتاكي، ما جاء يف التقرير يلزمنا 
وتوصياته تلزمنا، ولكن ما يلزمنا أكثر هو خدمة املواطن املغريب، 

 .نبضه اللي تيعرب عليه يف الشارع.. خصنا نستمعو ليه، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، والكلمة املوالية للمجموعة النيابية       
 .واالشرتاكيةللتقدم 
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م عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقد السيدة النائبة
 واالشرتاكية:

 شكرا السيد الرئيس، 

عترب أن الوصول ، نواالشرتاكيةإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم       
اإلستطالعية حول أسعار احملروقات إىل هذه اجللسة هبذه املهمة 

حبيث  ،هو اليوم مكسب كبري للربملان وللحكومة وللشعب املغريب
،م تثنينا التخوفات عن اخللفيات السياسية واحلزبية عن القيام 
بدوران الرقايب كممثلني لألمة، وعن التفاعل والتجاوب مع نبض 

د ؤوليتنا يف ترشياجملتمع وصوت اجملتمع، وأن نتحمل مس
السياسات العمومية وتصحيحها إن ألزم األمر مبا خيدم مصاحل 

 .الوطن ومصاحل املواطنات واملواطنني

أهم ما نستنتجه من هذا التقرير، أن املستفيد والرابح األكرب       
من عملية التحرير هاته هو الفاعل اإلقتصادي والشركات 

ن املعقول، ، فهل مالسرتاتيجيوااملستثمرة يف هذا اجملال احليوي 
ومن املنطق أن تقوم شركات قلصت من نسبة معامالهتا أبكثر 

وأن حتقق صفة هنائية صافية تتجاوز أكثر من  %61من 
311% . 

وهلذا، ندعو إىل تفعيل الدور الذي الدستوري الذي جيب 
أن يضطلع أبن جملس املنافسة من مراقبة األسعار، من احلد من 

من احلد من وضعية استغالل النفود، وإبعمال دولة ، و االحتكار
احلق والقانون يف اجملال اإلقتصادي مبا يضمن تكافؤ العالقات 

 .االقتصادية واإلجتماعية

أكيد أن الدولة وفرت فيما اصطلح عليه إبصالح صندوق       
مليار دايل الدرهم، حّولت إىل برامج إجتماعية،  46املقاصة 

ة احلكومة من مسؤوليتها، فاملسؤولية هنا اثبتولكن هذا ال يعفي 
للحكومة، إذ ماذا قامت به من إجراءات ملصاحبة ومواكبة ومراقبة 
وتتبع هذا اجملال؟، والدولة اآلن مطالبة لتحقيق ومحاية القدرة 

للمواطنني واملواطنات ابلتدخل، بضرورة التدخل  الشرائية
ط هو خمطللتسقيف بتحديد حد أقصى هلامش الربح. وما 

احلكومة اآلن إلنقاذ "السامري" أمام تغول الشركات اليت أصبحت 
 .اآلن تستثمر يف اخلام والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع

قول كفى هلدر ، نواالشرتاكيةإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم       
الزمن السياسي، كفى هلدر الزمن االجتماعي، حنن اآلن أمام 

من االحتجاجات الشعبية، وعلينا أن نستخلص أشكال جديدة 
مجيعا العرب والرسائل من مقاطعة مواد بعينها، وندعو من قبة 
الربملان احلكومة أن تتخذ كل التدابري، تتخذ إجراءات عملية كل 
اإلجراءات الكفيلة لتصحيح الوضع مبا يضمن السلم اإلجتماعي 

 .لبلدان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، شكرا لك. والكلمة للسيد النائب       
 .عمر بالفريج فيما تبقى من الوقت.. آه فيما تبقى من ثواين

 :النائب السيد عمر بالفريج

 ،شكرا بسرعة أان معاك السيد الوزير، الدولة راه هي حنا      
ماشي شي حاجة أخرى، ولكن السؤال احلقيقي اللي كينتظروه 
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مليار درهم وال اّل؟ هذا  91اش الدولة غتسرتجع داك املغاربة، و 
 هو السؤال؛

دوا  "Bill GATES" النقطة الثانية، السي الداودي مشى      
هادي عامني طلب  "Bill GATES"، "Bill GATES" على

 les Bill" من حكومته تزيدو يف الضرائب، وأنتما طلبو

GATES"   ني احلكومة ممثلدايلكم داحملروقات اللي معاكم يف
 وشكرا.، "Bill GATES"يف احلكومة حىت مها يديرو حبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 أعضاء السيدات والسادة األعضاء، شكرا، السيد الوزير،      
السيد الوزير، أريد أن أشكر السادة  أشكر أود أن .اجمللس احملرتمني

رؤساء الفرق، وأشكر السادة أعضاء اللجنة، وأعضاء املهمة 
ألن هذا أول مترين، يقوم به جملس النواب من هذا  ،اإلستطالعية

 .ورفعت اجللسة ،النوع، فأشكر اجلميع

  

 


