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  )2012 يوليوز 3  (1433 شعبان 13 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس  ،ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساIة ، ابتداء منFقةدق  س=بع وعرشونساIات و  ٔ�ربع: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  . بعد الزوال والثالثني الثالثةوا@قFقة 

   .املتعلقة Xلس=ياسة العامةمWاقشة اSٔس=ئT::::  Uدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::املس�شار ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار ا@كتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئBس اCلس
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

  احلكومة احملرتم، الس=يد رئBس
  الس=يد وز�ر ا@وd احملرتم،

  الس=يدان الوز�ران،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس=يدات املس�شارات احملرتمات،
من  100اليوم س=يعقد جملس=نا Tلس=تني، اSٔوىل مiعلقة بتطبيق الفصل 

ا@س=تور، مساءd الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، وبعدها مmارشة Tلسة 
  .علق بثالث مواضيع سiBلوها Iليمك الس=يد ٔ�مني اCلسpرشيعية تت

واليوم خنص هذه اجللسة ملساءd الس=يد رئBس احلكومة، اSٔس=تاذ عبد 
من ا@س=تور، وطبعا  100إال} ا�ن كريان، تطبيقا yلفقرة الثالثة من الفصل 
 . مiابعة لسري ٔ�عاملنا يف اخلامس من يونيو املايض

فظ Xحملاور الثالث، Iىل ٔ�ن بعض الفرق وقد اتفق املكiب Iىل ٔ�ن حيت
س=ت�Wاول فقط حمور�ن، كام ٔ�ن املسا�ة الزمWية اليت مت ختصيصها يه يف 

واتفقت الفرق واملكiب . نفس احلصة الزمWية ا�صصة لٔ�س=ئU الشفوية
دقFقة، مت توزيعها بطريقة �اصة، مهنا �د ٔ�دىن  I150ىل ٔ�ن ت�ٔ�ذ الفرق 

Iىل ال�س�Fة، وس=ي�ٔ�ذ الس=يد رئBس احلكومة يف مخس دقائق ومت ت�ٔسBسا 
  ...من الصعب طبعا ٔ�ن. احملرتم ما تبقى من الوقت

وبعد ذ ، اتفقWا Iىل ٔ�ن جتمتع ندوة الرؤساء مع املكiب حىت حندد 
من ا@س=تور  100بصفة دقFقة £يف س=نزنل الفقرة الثالثة من الفصل 

ن شهر X¨هاب ونتخطى هذه املر�U ا@قFقة اليت ضيعنا فهيا ٔ�كرث م
وإالب بني الفرق الربملانية والس=يد رئBس احلكومة احملرتم ا¨ي مل يب©ل 

  .Iلينا مبشاوراته يف هذا املوضوع
قmل الرشوع يف تناول اSٔس=ئU، ٔ�عطي اللكمة yلس=يد اSٔمني ليتلو 

  .Iليمك Tدول ٔ�عامل اجللسة ال�رشيعية

        

        ::::املس�شار الس=يد محيد £وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد £وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد £وسكوس، �ٔمني اCلساملس�شار الس=يد محيد £وسكوس، �ٔمني اCلس
  .ا الس=يد الرئBسشكر 

يف البداية، ٔ�حFط اCلس املوقر ٔ�ننا س=نكون Iىل موIد مmارشة بعد 
Tلسة اSٔس=ئU ٔ�و مساءd الس=يد رئBس احلكومة مع Tلسة معومFة، 

  :ختصص y·ارسة والتصويت Iىل النصوص ال�رشيعية التالية
واملقطع  IIالبند  2مرشوع القانون التنظميي القايض بتعديل املادة   - 1

�Sٔلتعيني يف  02.12من القانون التنظميي رمق  3ري من املادة اX املتعلق
من ا@س=تور بعد ¼رتBب  92و 49املناصب العليا تطبيقا Sٔحاكم الفصلني 

يونيو  3ا5ٓSر القانونية Iىل القرار الصادر عن اCلس ا@س=توري بتارخي 
 ؛458/12حتت Iدد  2012

املتعلق  42.10القانون رمق  بتغيري و¼متمي 09.12مرشوع قانون رمق   - 2
ب�Wظمي قضاء القرب وحتديد اخiصاصاته الصادر ب�WفFذه الظهري الرشيف رمق 

 ؛)2011ٔ�غسطس  17( 1432من رمضان  16الصادر يف  1.11.151
من قانون  375و �50متم مبقiضاه الفصالن  14.12مرشوع قانون رمق   - 3

  .املسطرة املدنية
ن من جملس النواب مبشاريع كام توصلت رئاسة جملس املس�شار�

  :القوانني التالية
يوافق مبوجmه Iىل االتفاقFة ا@ولية محلاية  20.10مرشوع قانون رمق   - 1

 مجيع اSٔش©اص من Êخiفاء القرسي؛
 يتعلق ب�Wظمي Íنة املرشد الس=ياÌ؛ 05.12مرشوع قانون رمق   - 2
اململكة  يوافق مبوجmه Iىل االتفاق املربم بني 28.12مرشوع قانون رمق   - 3

السوق يف املغربية وÊحتاد اSٔوريب خبصوص إالجراءات املشرتكة لتحر�ر 
جمال املنتÑات الفالحFة واملنتÑات الفالحFة املصنعة واSٔسامك ومWتÑات 

 ؛الصيد البحري
يقيض Xملصادقة Iىل املرسوم املتعلق �متديد  35.12مرشوع قانون رمق   - 4

 Iىل القمح اyلني والقمح الصلب؛وقف اس�Fفاء رمس Êس=ترياد املفروض 
يقيض Xملصادقة Iىل املرسوم املتعلق بوقف  36.12مرشوع قانون رمق  - 5

 .اس�Fفاء رمس Êس=ترياد املفروض Iىل الشعري
وقmل الرشوع يف Tلس�Wا املباركة هاته، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذ£ر السادة 

جللسة رؤساء الفرق واCموIات XلتوقFت إالجاميل ا�صص هلم يف هذه ا
  :يف مجيع احملاور لطرح السؤال والتعقFب، وهو اكلتايل

 دقFقة؛ 24: فريق اSٔصاd واملعارصة -

 دقFقة؛ 24: الفريق Êس=تقاليل -

 دقFقة؛ 18: فريق التجمع الوطين لٔ�حرار -

 دقFقة؛ 17: الفريق احلريك -

 دقFقة؛ 15: الفريق Êشرتايك -
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 دقFقة؛ 15: الفريق ا@س=توري -

 دقائق؛ 10: ايكفريق التáالف Êشرت  -

 دقFقة؛ 13: الفريق الفFدرايل -

 دقائق؛ 05: مجموIة Êحتاد املغريب yلشغل -

 دقائق؛ 05: مجموIة Êحتاد الوطين yلشغل -

 .دقائق 05: مجموIة احلركة ا@ميقراطية Êجãعية -
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
مة يف جمال حماربة الرشوة ٕاسرتاتيجية احلكو : نبدٔ� اSٓن Xحملور اSٔول. شكرا

ؤ�فiح Xب التد�الت، اللكمة اSٓن لفريق اSٔصاd . وختليق احلياة العامة
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريشاملس�شار الس=يد العريب احملريش
  الس=يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس=يد رئBس احلكومة،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ق بعض الصحف ب�ٔن الرشطة الس=يد رئBس احلكومة، æبعنا عن طري
القضائية تقوم Xلبحث مع بعض املترصفني يف ٕا�دى اSٔبناك، ال ليشء ٕاال 

. مليون س=ن�مي Sٔ276هنم رسبوا الراتب الشهري yلمدرب الوطين اyيل هو 
ب، الس=يد رئBس احلكومة، كنمت ئ�نمت كنمت يف املعارضة يف اSٔمس القر 

هيا اجلرٔ�ة ؤ�ن تعلن عن الراتب تطالبون من احلكومة السابقة ٔ�ن ¼كون @
 .ا¨ي يتقاضاه املدرب الوطين

ا@س=تور اجلديد، الس=يد رئBس احلكومة، ٔ�عطى احلق yلمواطن يف 
احلصول Iىل املعلومة، لكن بعد املتابعة اليت ٔ�جريت يف حق هؤالء، 
املواطن اSٓن خياف من احلكومة وخياف ٔ�ن يعلن عن ملفات الفساد ؤ�ن 

  .اف من املتابعةيديل هبا Sٔنه خي
  الس=يد رئBس احلكومة، 

Tاءت احلكومة Xلزدة يف الرضيبة Iىل  2012يف القانون املايل 
الكحوليات، هذه الرضيبة، الس=يد رئBس احلكومة، اyيل óادي تضاف يف 
املداخFل دل صندوق ا@وd، وTاء فريق العداd والتمنية مبقرتح قانون 

الس=يد رئBس احلكومة، ¼مينع امخلر والقامر يف Cلس النواب، هو بني ٔ�يدينا، 
  . إالشهار يف التلفزيون

الس=يد رئBس احلكومة، واش ما ت�شوفوش ب�ٔن هنا وا�د التناقض 
  £بري، �الل هناك وحرام هنا؟

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
وز�ر يف حز�مك ويف حكومiمك امىش ٕاىل احلس=مية اyيل هو اليس 

طنني يف احلس=مية Xش يوليو لكهم قWاصة، الشوXين، وطلب من املوا
ويدمعوا احلكومة مبلفات الفساد، والس=يد الوز�ر، الس=يد رئBس احلكومة، 
امىش Xلس=يارة دل ا@وd والغازوال دل ا@وd، وحىت الشعار، Sٔن 

  . حزب العداd والتمنية هو اyيل نظم اyلقاء
وز�ر املغاربة اكملني، وز�ر العالقات مع الربملان، الس=يد الوز�ر راه 

ولكن ٕاذا ابغى يقوم هباذ ال�شاط خصو حييد الاكسكFط دل احلزب ويد�ر 
الاكسكFط دل العداd والتمنية، الس=يد رئBس احلكومة، راه هذا يف �د 

  .ذاته راه فساد
كذ ، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، احWا ٕاذا ابغيتوا امللفات دل 

دلنا يف وا�د اCموIة دل امللفات يف هذا  الفساد ادلينا بوýة نظر
الربملان، ويف اyلÑان، وقلنا لمك اك�ن ملفات دل الفساد مiعددة، يعين يف 
وزارة اSٔوقاف، اك�ن ملفات يف اSٔرايض دل وزارة اSٔوقاف اyيل فهيا 

نا عهنا رمسيا، و�هبنامك، ولكن مل جند �ٓذاþ صاغية من طرفمك، ن فساد وI�ٔل 
  .رئBس احلكومة الس=يد

كنت ٔ�متىن  "رXح "كذ  ملفات دل الفساد يف هتريب الرمال، 
�كون معنا وهو تيعرف القWيطرة ٔ�ش=نو فهيا، اك�ن فساد £بري يف الرمال يف 

  .اجلهة دل القWيطرة، الس=يد الرئBس، ويف وا�د اCموIة دل اجلهات
ت جريئة لترضبوا ابغينامك جتيو، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، بقرارا

  .Iىل يد لك من يتالعب هبذه اSٔموال، يعين من يتالعب Xلفساد
  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êس=تقاليل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اyلباراملس�شار الس=يد عبد السالم اyلبار
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ، ٔ�خوايت املس�شارات
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف احلقFقة الشعب املغريب مبختلف رشاحئه يتطلع اليوم ٕاىل هذا اyلقاء 
ا¨ي حيتضن فFه جملس املس�شار�ن رئBس احلكومة، مفرحmا �مك الس=يد 

  . رئBس احلكومة
وٕان الشعب املغريب اSٓن يرتقب ماذا س=تقدم Iليه هذه احلكومة املوقرة 

اربة الرشوة وحماربة الفساد إالداري ^ش=ىت من ٕاجنازات، �اصة يف وXء حم
  .ٔ�نواIه، وكذ  ختليق احلياة العامة

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، 
 þلقد هنجت بالد -حتت القFادة الرش=يدة جلالd امل� يف  -وامحلد 

خطاXته املتكررة ويف Iدة مWاس=بات، وهو حيث Tاللته Iىل حماربة الفساد 
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ة، واليوم الزال الشعب املغريب يتطلع ٔ�يضا ٕاىل تطبيق وختليق احلياة العام
هذه املفاهمي، س=� مع ا@س=تور اجلديد، س=� كذ  مع Êنت©اXت ا�Sٔرية 

  . نونرب اليت ٔ�فرزت حكومة ٔ�فرزهتا صناديق Êقرتاع 25لــــ 
مفاذا س=تقدمون اليوم من توضيáات، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، يف 

ٔ�ن حز�مك وامحلد  قد �از Iىل مWاصب £برية وقوية Tدا، خمططمك، س=� و 
þلت جتاوب الشعب املغريب، وهو اSٓن ال زال يرتقب عن هذه 

  إالصال�ات وكهنها؟ 
وماذا سBس=تفFد الشعب املغريب، س=� ؤ�ننا �شار�مك يف هذه احلكومة 
ونقامسمك نفس املعاþة ونفس العبء، حFث ٔ�ننا �رى ٔ�ن الشعب املغريب 

زال �رى تفاحش الرشوة، ال زال �رى ٔ�ن Iدة جFوب املقاومة اليت تقاوم ال
إالصالح مل هيدٔ� لها Xل حىت تبقى ¼رعى كام اكنت يف املايض، وهذا يرض 
بطبيعة احلال مبزيانية ا@وd، س=� وٕاذا تفحصنا الصفقات العمومFة وما 

  �شوهبا من £وارث؟
ضع مع ا@س=تور اجلديد ومع ٔ�ي مواطن اليوم مل يتغري Iليه الو  ،ٔ�يضا

إالصال�ات اجلديدة ومع النداءات املتكررة جلالd امل�، فٕاننا ال �رى ٔ�ي 
تقدم، س=� وقد نالحظ يف ش=ىت وسائل إالIالم، �اصة املكiوبة مهنا، ٔ�ن 
سقوط رؤوس الفساد وحماس=بة املسؤولني عن ما اقرتفوه من ختريب 

  .وIةلٔ�موال، ومن ¼كد�سها كذ  بطرق óري مرش 
ٔ�مل الشعب املغريب اليوم هو ٔ�ن �رى توTه هذه احلكومة، ومع 
ا@س=تور اجلديد فالزلنا �رى ٔ�ن املواطن ال�س=يط عندما يذهب Sٔي 
مصلáة ٕادارية، وسوف لن ٔ��دد Sٔن املصاحل إالدارية Tلها ٔ�صبحت 
مiعفWة، فٕاىل مىت س=نظل Iىل هذه احلال؟ ومىت س�س�Fقظ هذه احلكومة 

شعب؟ ولس=نا يف �اTة ماسة ٕاىل الزدة بقدر ما حنن مجلع ٔ�موال ال 
  . حمتاTني لرتش=يد النفقات والرضب Iىل ٔ�دي املتالعبني ؤ�دي املفسد�ن

  .وفقمك هللا ووفق الشعب املغريب
  .وشكرا، والسالم Iليمك

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق احلريك. شكرا

  :املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ال ٔ��د جيادل ب�ٔن الفساد والرشوة يعد من املعيقات yلتمنية وÊس��ر، 
ؤ�ن ظاهرة الفساد ^ش=ىت ٔ�نواIه يف جممتعنا اSٓن اليت زادت من توس=يع الهوة 

ة والطبقة الفقرية، ومن بBهنا كذ  ان�شار الرشوة جبميع بني الطبقة الغني
  .ٔ�نواعها ال الصغرية وال الكmرية

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
لقد ٔ�رشمت يف الربþمج احلكويم ا¨ي عرضمتوه Iىل ٔ�نظار جملس=نا 
املوقر وت�mعه الرٔ�ي العام الوطين حول ما ٔ�نمت Iازمون Iليه حملاربة وماكحفة 

تدبري الش�ٔن العام، ؤ�مه من هذا هو ٕاIادة الثقة بني إالدارة  الفساد يف
  .واملواطن، Sٔن هذه الظاهرة اكنت اس=ت!Wاء واليوم ٔ�صبحت قاIدة

¨ا، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، نود يف هذا الباب مساءلتمك حول 
املقاربة اليت وضعهتا احلكومة لت©ليق احلياة العامة، وكذا إال£راهات اليت 

ض طريق هذه احلكومة اليت �متىن لها التوفFق يف حماربة هذه املعضU تعرت 
اخلطرية اليت تعوق التمنية ببالدþ، وإالرساع ب�WفFذ الزتامات احلكومة ف� 

  . خيص حماربة هذه اSٓفة
  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êشرتايك. شكرا

        ::::ة الزيواينة الزيواينة الزيواينة الزيوايناملس�شارة الس=يدة لطيفاملس�شارة الس=يدة لطيفاملس�شارة الس=يدة لطيفاملس�شارة الس=يدة لطيف
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون،
رامكت بالدþ ٔ�شواطا Íمة يف ٕارساء ا@Iامئ ا@س=تورية والقانونية يف 
حماربة الريع ولك ٔ�شاكل الفساد بغاية ختليق احلياة العامة وضامن الشفافFة 

بل الزالت التقار�ر ا@ولية والوطنية ¼رمس صورة و¼اك& الفرص، لكن وXملقا
قامتة حول مظاهر ومؤرشات الفساد اليت تنخر اقiصادþ الوطين، ومتس 

  .مبصاحل ف'ات واسعة من الشعب املغريب
ومن هذا املنطلق، Tاء ا@س=تور املغريب لفاحت يوليوز، وما رافقه من 

مبقiضيات وٕاجراءات ٔ��داث مبحيطنا إالقلميي وXلنقاش الوطين الواسع، 
عززت �ٓمال املغاربة يف هنوض حضاري حقFقي، يضمن Êس=تقرار والعBش 
الكرمي ويقطع مع الفساد ولك املس�mات اليت ت�iج فوارق طبقFة صار�ة 

  . ومعيقة
ٕاال ٔ�ننا، ولٔ�سف، الزلنا حلد الساIة مل نلمس @ى حكومiمك معامل 

ٔ�شاكل الفساد، óري بعض تصور وٕاسرتاتيجية واحضة وشامU حملاربة لك 
 ،þلريع والفساد ببالدy ةFقFلوبيات احلقyالقرارات اجلزئية اليت ال متس ا

  .وبعض اخلرTات إالIالمFة توصف يف ó�ٔلهبا �كوهنا فرجوية وشعبوية
فهل لمك، الس=يد رئBس احلكومة، ٔ�ن تبWBوا لنا اليوم املعامل احلقFقFة 

  الفساد ولك متظهراته؟  والواحضة لتصورمك لٕالسرتاتيجية الجiثاث
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق ا@س=توري. شكرا
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  :املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس=يد وز�ر ا@وd احملرتم، ا¨ي �متىن } التوفFق،

  السادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

ما يه إالسرتاتيجية  :سؤال óادي �كون واحض، الس=يد رئBس احلكومةال 
  ظاهرة الفساد والرشوة؟  ةحملارب

        .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن لفريق التáالف Êشرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد الرئBس،
  الس=يد رئBس احلكومة،

  سادة الوزراء،ال 
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

  الس=يد رئBس احلكومة،
معضU الفساد اليت تفشت ^شلك واسع وpشمل مWاÌ احلياة تعترب 
من ٔ�ولوت الس=ياسات العمومFة حلكومiمك، مفا يه اSٓليات والوسائل 
ا والتدابري اليت اعمتدمتوها واختذمتوها yلáد من �5ٓر الفساد والرشوة وت�ٔثرياهت

Iىل احلياة العامة �لك جوا�هبا؟ وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة هبذا 
  اخلصوص؟ 

  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق الفFدرايل

        ::::املس�شار الس=يد عبد املا  ٔ�فرطاملس�شار الس=يد عبد املا  ٔ�فرطاملس�شار الس=يد عبد املا  ٔ�فرطاملس�شار الس=يد عبد املا  ٔ�فرط
  .شكرا الس=يد الرئBس

بحر الشك ٔ�ن الفساد ٔ�صبح ب�Fو ببالدþ ٕاىل درTة ٔ�نه مع اSٔرض وال 
واجلو، مما ٔ�صبح معه املغاربة يؤمWون ب�ٔن هذا الب· حتفه فقط عناية هللا 
ؤ�ولياء هللا الصاحلني، مقابل ما تعربون عنه الس=يد رئBس احلكومة 

  . Xلعفاريت والãس=يح لينضاف ٕا0هيم اISٔداء
ونقول لمك، الس=يد رئBس احلكومة، ٔ�ن العفاريت يمت رصعها والãس=يح 

فFمت جتميدها، ونعترب ٔ�ن العفاريت احلقFقFني مه ٔ�ولئك ا¨�ن يمت نفخ T·ها 
اس=تفادوا من اقiصاد الريع ومن Êمiيازات ومن اSٔذوþت ومن الرشوة 

من  %20ومن ا0متلص الرضييب، ؤ�ن الãس=يح مه ت� القU اليت ال تتÑاوز 

من �ريات البالد وا¨�ن  %70املغاربة واليت pس=تحوذ Iىل ٔ�كرث من 
  . ا يف م�ٓيس هذا الب·pس�mو 

  :Xخiصار، �سائلمك، الس=يد رئBس احلكومة
ما يه التدابري املس=تعUÑ املت©ذة اليت تنوي احلكومة اختاذها حملاربة  -

  �ٓفة الرشوة؟ 
ما مصري تقار�ر اCلس اISٔىل yلحساXت اليت وقفت Iىل تبديد  -

  اSٔموال العمومFة؟ 
الية مبا ميكهنا من سلطة إال�اd مىت سBمت توس=يع صالحFات احملامك امل -

Iىل النيابة العامة مmارشة عندما يت�ٔكد قضاة اCلس من وجود وقائع 
  جرمFة؟ 

£يف ميكن yلمغرب ٔ�ن يت©لص من نظام Êمiيازات ا¨ي ينخر  -
  جسمه Êقiصادي وÊجãعي؟ 

مىت س�iحمل احلكومة مسؤوليهتا يف توفري املناخ املالمئ yلمنافسة  -
  يفة وحلرية املبادرة و¼اك& الفرص وماكحفة اقiصاد الريع؟ الرش 
مىت سBمت تفعيل مراجعة إالطار القانوين املنظم yلهيئة املركزية yلوقاية  -

من الرشوة، مبا خيول لها صالحFات التصدي التلقايئ حلاالت Êرpشاء ولك 
  ٔ�نواع الفساد وت�ٔسBس مWظومة yلزناهة؟ 

  .شكرا الس=يد الرئBس

            ::::د رئBس اCلسد رئBس اCلسد رئBس اCلسد رئBس اCلسالس=يالس=يالس=يالس=ي
  .اللكمة اSٓن Sٓخر مiد�ل، إالحتاد املغريب yلشغل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلáةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلáةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلáةاملس�شار الس=يد ٔ�محد بنطلáة
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

 الس=يد الرئBس،
  الس=يد رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،

Xمن خطا Uلحكومة بعزمية قوية من �الل مجy مك لقد دش�مت دخولمك¼
 dحول الفساد �لك ٔ�شاك}، وختليق احلياة العامة، ودمع مؤسسات ا@و

  . ومجعيات اCمتع املدين من T�ٔل القFام بدورها يف هذا اCال
óري ٔ�ننا يف إالحتاد املغريب yلشغل انطالقا من قWاعتنا الراخسة، نعرب لمك 

تعين بتاI  æىل ٔ�ن الترصحي وإالرادة لشن محU حماربة الفساد والرشوة ال
املقدرة Iىل جتس=يدها Iىل ٔ�رض الواقع، ورمغ هذا فٕان Êحتاد املغريب 

  . yلشغل مازال ي�iظر املبادرات الفعاd والفعلية Iىل ٔ�رض امليدان
ٕان اCمتع املغريب يعاين اSٔمر�ن مما يقع يف إالدارات العمومFة ويف 

لك  مؤسسات ا@وd من رشاو وفساد مس�رشي ٔ�مام مرٔ�ى ومسمع
املواطنني واملواطنات ا¨�ن �ريدمه ٔ�عضاء صاحلني لهذا الب· Xخنراطهم يف 

فلBس 0Xمتين وال . احلياة الس=ياس=ية، وXلتايل معاجلة ظاهرة العزوف
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Xلترصحيات الرþنة اليت �سمعها من لك وقت و�ني، ندافع عن مسعة 
pسلط Iليه  و£رامة املغريب، وان�شا} من �را9ن الفساد والرشوة اليت قد

  . مكرها وضغطا
وXلتايل، فاملرجو من حكومiمك املوقرة توفري امحلاية ملن يتعرضون ملثل 
هذه الضغوطات والتáيل Xلرصامة مع لك من ث�ت يف حقه الفساد و�رش 

  . ثقافة الفساد من ٔ�ي ýة اكنت
مازلنا يف Êحتاد املغريب yلشغل نطالبمك بتوفري إالرادة الس=ياس=ية، 

Xل�س=بة لنا تتÑىل ٔ�وال يف الت�س=يق احملمك بني لك قطاIات حكومiمك، واليت 
و5نيا تتÑىل يف فiح ملفات هنب املال العام yلعديد من املؤسسات 
العمومFة، وحماربة الريع Êقiصادي �لك تالوينه دون الوقوف Iىل الب�Fات 

ية السطحية، �كون حضيهتا لBس املفسد�ن الكmار وٕامنا من اس=ت©دموا :ٓل 
  . yلتنفFذ

  :Xمس Êحتاد، �سائلمك، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم
  هل س�س=مترون يف هذه العملية؟  -
 ؟وما يه التدابري اليت سوف تت©ذها حكومiمك من T�ٔل حماربة الفساد-

Sٔن مmادر¼مك قد فiحت Xلفعل �ٓفاق وانتظارات @ى الشعب املغريب، وال 
  .د الفساد�ريد ٔ�ن يفقد وجه مmادرا¼مك هذه ض

  .XلتوفFق والسالم Iليمك

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اللكمة اSٓن yلس=يد رئBس احلكومة لٕالTابة عن ٔ�س=ئU احملور . شكرا

  .اSٔول، فليتفضل مشكورا

        ::::رئBس احلكومةرئBس احلكومةرئBس احلكومةرئBس احلكومة    ،،،،الس=يد عبد إال} ا�ن كريانالس=يد عبد إال} ا�ن كريانالس=يد عبد إال} ا�ن كريانالس=يد عبد إال} ا�ن كريان
^سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد  والصالة والسالم Iىل رسول هللا و�ٓ} 

  .وÊه وحصبه ومن
  الس=يد الرئBس،

  معرش إالخوة الكرام،
  اSٔخوات الكرميات،

  املس�شار�ن واملس�شارات،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�شكرمك Iىل طرح هذا السؤال، وبطبيعة احلال Xل�س=بة 
يل هذه فرصة Xش نوحض لمك، ولكن تبارك هللا اóSٔلبية دلمك تيفهموا هاذ 

  . اليش مزن، ولكن من �اللمك yلشعب املغريب
ٔ�ش=نو واقع؟ حFث مايش من الطبيعي وا�د احلزب اكن يف املعارضة 
وجيي لوا�د املؤسسة، و�س=متر اSٔمر كام اكن ٔ:ن شB'ا مل يتغري، يف ظروف 

UلسهX ستBل .  
لكمك تذ£رون ماذا اكن يف الس=نة املاضية يف املغرب، وþ�ٔ امسحوا يل ما 

البداية دل  óاد�ش نبدا من الس=نة املاضية، ó þ�ٔادي نبدا من
  . Êس=تقالل، ولكن يف وقت وTزي

يف البداية دل Êس=تقالل، وال<م ا¨ي ٔ�قو} لBس من بنات 
فكري، ال<م ا¨ي ٔ�قو} قا} مWاضل معروف وس=يايس حمرتم ووز�ر Iدل 
ٔ�مام املٔ�، yلمغاربة مجيعا يف �رþمج تلفزيوين، قال هلم احلسن الثاين رمحه 

ما óلط�ش يف التارخي، اكن يف ٕافران والطلبة اكنوا  ، ٕاذا1961هللا يف 
يف �ٓزرو، وساعهتا اكن احلسن الثاين رمحه هللا هو الرئBس  اعقدوا مؤمتر 

الرشيف دل Êحتاد الوطين لطلبة املغرب، واكنت العادة ٔ�ن الطلبة £يجيو 
التوصيات دهلم، من بعد ما £يمكلوا املؤمتر دهلم،  لعندو وتBسلموا }

  .  التوصيات دهلم اس=تقmلهم وسلموا }و 
قال هلم هاذ اليش مزن، قال هلم داX راين كن�س=ىن الوطنيني جييو 
يؤسسوا احلمك، ٕاذا Tاو يؤسسوا احلكومة مزن، ٕاذا ما Tاوش راه ما 
óادي حنمكش بو�دي، وهاذوك اyيل óادي جييو حيمكوا ما تلومونBش óدا، 

د بوزوبع امىش عند هللا، ولكن óادي يؤسسوا مصاحل، واليس محم
ال�سجيل Xيق، وٕاذا ٔ�سسوا مصاحل óادي يدافعوا Iلهيا، ما جتيوش óدا 

  .تلوموين ٕاذا دافعوا Iلهيا
س=نة تقريبا،  60س=نة ٔ�و  50هذا Xلضبط اyيل وقع يف املغرب �الل 

ؤ�نه ٔ�صبح احلمك ملا وقع �الف، Sٔنه Xش �كون واحضني مع بعضنا ٔ�هيا 
وال<م داX دل احلسن الثاين هللا �رمحو، . س�شار�ن احملرتمنيإالخوان، امل 

ما معر يش دوd ما انترصت يف حرب وال تقدمت يف سمل ميل تيكون 
 þا دوزWس=نة دل  50الزناع بني الرئاسة دلها والشعب دلها، واح

الزناع، نقولوها و�كونو واحضني، يعرفوها املغاربة، يعرفوها الش=باب، ٔ�ش=نو 
  .واقع

، وقعت 72و 71وقعت فهيا حماوالت انقالبية عسكرية £برية يف 
حماكامت، اكنت اضطراXت، اكنت اعتقاالت، اكنت جسون، اكنت ٔ�ش=ياء 
pسمى ^س=نوات الرصاص، يف املقابل اكن احلمك ما يش ما اك�ش، ولكن 
الناس ا¨�ن حمكوا اكن هاجسهم اSٔول هو ٔ�ن �س=تفFدوا، وت�ٔسس احلمك 

  .Êس=تفادةIىل ٔ�ساس 
هذا هو الواقع، ولوال ٔ�ن هللا س=بáانه وتعاىل لطف Xملغرب، ؤ�ن 

وXملناس=بة وهاذ ال<م Iاود 5ين . امللكFة وا�د العنرص دل ٕاIادة التوازن
حىت هو لBس من بنات ٔ�فاكري، هذا وا�د من إالخوان يف حزب س=يايس 

�رو معارض حمرتم قال يل ميل تيكون امل� والشعب مiفقني كند
املعجزات، هكذا جmنا Êس=تقالل، هكذا درþ املسرية اخلرضاء، هكذا 
درþ التناوب التوافقي، هكذا معلنا اSٔش=ياء الكmرية لكها، وا@س=تور ا�Sٔري 

  .وما تبعه، وميل تيكون الزناع واملنازIة كنبداو نرتاجعو yلوراء
ىل س=نة ت�ٔسس احلمك I 60ٔ�و  50هاذ اليش هو اyيل وقع، �الل هاذ 

هذا املهنج، ولهذا وقع يف املغرب يشء يثري Êن�mاه، ذ£ره اSٔخ، وٕان كنت 
þ�ٔ ال ٔ�عين Xلãس=يح من حتدث عهنم، þ�ٔ كنتلكم Iىل الãس=يح Sٔن 
الãس=يح ما تmBانوش، ميل تيجيو تيديو الفر�سة وهيربوا، سري قلب Iليه 

  .ذيك الساIة يف الواد
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لعفاريت óري تيقول تيرصع، راه ما ٔ�ما العفاريت، هذاك اyيل تيرصع ا
تيرصع حىت �اTة، العفاريت، افهمتBين وال ال، Xش ترصعهم خصك 

  .¼كون س=يدþ سل�ن
  ...خصنا نتفامهو، راه ٕاذا اعطي�Fه اللكمة راه ما óاد�ش

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  نقطة نظام اليس ب�شامش؟

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
مة ديل، حىت �مكل اللكمة يف وقت اللك.. �مكل ما كهنرضش معك

£يفاش؟ .. ، حىت �مكل اللكمة ديل، ما حت�س=نBششديل اليس ب�شام
  . ٔ�ش هاذ اليش؟ حىت �مكل اللكمة ديل

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .þ�ٔ ٔ�رجومك.. هللا خيليمك، دقFقة

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
اTلس اليس ب�شامش، اTلس اTلس، �ليين نتلكم، þ�ٔ ما قاطعتكش 

 كنت تتلكم، امسح يل، ما تقاطعنBش، ما تقاطعنBش، ال ما عند�ش ميل
  . احلق تقاطعين، حىت �مكل، ال ما عند�ش احلق، ال ما عند�ش احلق

.. ٕاذا اكن النظام، النظام مmين Iىل املناصفة، هاذ اليش اyيل اك�ن
  .الفساد يدافع عن نفسه، الفساد يدافع عن نفسه

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ٔ�رجوك اليس ب�شامش حىت من بعد هللا . يوþ �سريو اجللسةٔ�رجومك �ل 

  .خيليك، حىت من بعد

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  . �مكل وقول اyيل ابغييت، راه عندك الوقت

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  . اليس ب�شامش، هللا خيليك، هللا خيليمك

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
ما كنتBش، حىت þ�ٔ نتلكم، ال والو، ما اكي�ش، ما تتلكمش، ال والو، 

مايش معك انت، þ�ٔ اتفقت مع الس=يد الرئBس، ما تقاطعنBش اليس 
ب�شامش، امسح يل، هاذ اليش اyيل اك�ن، اTلس ما عند�ش احلق يف 

  .نقطة نظام

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
من بعد، هللا خيليك اليس ب�شامش حىت من بعد، هللا خيليمك الهدوء، 

  .رجومك الهدوءهللا خيليك الهدوء، ٔ�رجومك، �ٔ 

        

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  . ما تقاطعنBش، ما تقاطعنBش، óادي نتلكم

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .هللا خيليمك، �ليوþ، هللا خيليمك، الهدوء، الهدوء

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
ال pشوش Iىل املغاربة، دعنا نتáدث، عندك الوقت، عندو الوقت 

ا طي�س، þ�ٔ اyيل درت الكونرتاTايني pسولوين Iىل óري . يتلكم حىت �ش=بع
دل óريي�س؟ وشوف   ال�ساd £يف دا�رة، وشوف   ال�ساd £يف 

þ�ٔ ريي�س وجييو �سولوينó دا�رة، يد�روا الكونرتا دل.  
حىت �مكل اللكمة ديل وقل .. البد ٔ�ن تظهر احلقFقة، ويعرف الفساد

  . اyيل ابغييت
  ... ولهذا معرش إالخوة الكرام

        ::::ئBس اCلسئBس اCلسئBس اCلسئBس اCلسالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
æبع الس=يد رئBس .. الهدوء، الهدوء.. تفضل الس=يد رئBس احلكومة

  . احلكومة

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
هذه يه احلقFقة، هذه يه احلقFقة اليت �راها الشعب املغريب حىت 
يعرف £يف Tاء الفساد، £يف اس=تقر الفساد، £يف و@ لنا الفساد ٔ�بناء 

  .  الفساد وإالفساد وا@فاع عنهóري �ررة يف هذا الوطن مس=مترون يف
وبطبيعة احلال، فٕان املغرب واملغاربة Iانوا من الفساد، وTاء الزمن 
ا¨ي ٔ�سقط فFه الفساد ٔ�نظمة، ال ابالش الوقت، الوقت ديل óري حمدد، 

  . دقFقة وþ�ٔ الوقت ديل óري حمدد 150هكذا اتفقت þ�ٔ والس=يد الرئBس مه 
مل �كن و�دþ يف هذا الفساد، وٕاذا .. يTاء الفساد وTاء الوقت ا¨

  . امشiBوا بطريقة معقوó þ�ٔ dادي خنترص Iليمك ما ختافوش
 "Iيل �ن"وTاء الوقت ا¨ي فFه ٔ�سقط الفساد ٔ�نظمة، فسقط نظام 

. س=نة، فر ٕاىل ٔ�رض ٔ�خرى 20وهو جبوارþ وفر بعد ٔ�ن خWق شعبه 
ٔ�ن اكن يتعرض يف اSٔرض فسادا ومات رش مFتة بعد  ثوسقط طاغية، Iا

حىت ٕاىل رسول هللا صىل هللا Iليه وسمل، ود�ل فرعون من فراعنة الزمان 
ليال Íاþ بعد ٔ�ن اكن يفخر SٔXمة ويقول دعومه ذٕاىل السجن وبدٔ� يبدو 

  . ي�سلوا
ولكن هللا س=بáانه وتعاىل لطف بب·þ ا¨ي فFه عقد رشعي قدمي قدم 

رشوعية ا@ي�Fة وقامت Iىل قرون طويU بني ٔ�رسة ملكFة، قامت Iىل امل 
ٕامارة املؤمWني، ولن �كون لها مس=تقmل ٕان مل تبق هذه اSٔسس الرشعية 
قامئة، ويف نفس الوقت الشعب املؤطر يف ٕاطار ٔ�حزابه احلقFقFة اليت 
خرجت من رمح الشعب ويعرفها الشعب، سواء اكنت ميي�Fة ٔ�و �سارية، 

كذ  لوال لطف هللا،  فٕان هذا الفساد ٔ�وشك ٔ�ن �شعل النار يف املغرب



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2012 ليوزيو  3( 1433شعبان  13

ورٔ�ينا ما رٔ�ينا، ولكن هللا س=بáانه وتعاىل ٔ�هلم ملكWا ؤ�حزابنا الس=ياس=ية، 
مارس والثاين ٕاىل مساندته يف  9حىت �كونو واحضني، اSٔول ٕاىل خطاب 

موضوع ا@س=تور، وبعد ذ  ٕاىل Êنت©اXت اليت بؤ�ت هذا احلزب ا¨ي 
يصيح، حصيح، Iىل ٔ�جرة  اكن مضطهدا وا¨ي اكن معارضا وا¨ي اكن

غري�س وIىل الغرائب والعÑائب املرافقة لها، لكن بصدق، واكن �سمعه 
  . الشعب واCمتع، فiصدر لالنت©اXت و£ون حكومة وبدٔ� Iىل �ركة هللا

ٔ�شهر ٔ�ساءل، þ�ٔ مس=تعد ٔ�ن ٔ�جFب، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�جFب، ؤ�ريد  6بعد 
حىت تعرف اSٔطراف، ٔ�ن يفهم املغاربة، ولكن البد ٔ�ن تبقى اSٔمور واحضة

  لك طرف ماذا يعين؟ 
لBس من املمكن ٔ�ن �كون إال�سان مسؤوال ^شلك ٔ�و ب�ٓخر ٔ�و مواليا 

، الفساد 2009جلهة ٔ�سست yلفساد، الفساد Êنت©ايب ا¨ي وقع يف 
Êنت©ايب ا¨ي وقع يف احلس=مية، ملا بقي وز�ر Tالسا يف اSٔرض ٔ�ربع مرات 

  ى، ماذا س=نقول yلتارخي؟ ري� د�رت اóSٔلبية جلهة ٔ�خر 
الفساد ا¨ي وقع يف Iدة مدن، والرئاسات اليت ٔ�عطيت Xلقوة 
وإالشاكليات اليت مازلنا نعBش مشالكها ٕاىل اليوم، حFث ٔ�نه لBست هناك 

  . مدينة اغتص�ت ٕارادة ساكنهتا ويه مر�æة ٔ�و حققت شB'ا حقFقFا
قوم ونتصور ٔ�نه هذا هو ا¨ي ال جيب ٔ�ن ن�ساه، حنن معرش املغاربة، ون

بني عش=ية وحضاها س=يصبح بعضنا مWاضال وتصبح احلكومة يف قفص 
اSٔمور لBست هبذه السهوd، الس=ياسة مmنية Iىل املعقول،  ؛االهتام

  . الس=ياسة مmنية Iىل الصدق، واحلكومة احلالية عندها مقاربة
، وتعمل ٔ�ن اSٔمر مل ييه تعمل ٔ�ن هنا  فساد، وتعمل ٔ�ن هنا  رشاو 

iست كام �متناه البعض، يه عندها ي�Bه بعد، ولكن املقاربة ملعاجلة هذا ل
  :مقاربة دلها وóادية فهيا، وó þ�ٔادي نعطيمك بعض إالشارات

اSٔوىل، ا@س=تور دلنا وضع ٕاطار قوي حملاربة الفساد وختليق احلياة 
اص العامة، وXغي نقول اليوم ٕاذا كنا ابغينا نتوب ٕاىل هللا، مزن، ولكن �

نتوبو  اكملني، و¼كون عندþ وا�د إالرادة حقFقFة Xش منش=يو يف Êجتاه 
  . دل حماربة الفساد

ا0هنار اyيل وز�ر من احلكومة ¼لكم Iىل امل�ٔذونيات اyيل كBسميوها 
املغاربة الكرميات، كنا óاديني يف Êجتاه دل معاجلة املوضوع، ولكن قامت 

يعاب Iلينا هذا؟ Iالش وقفWا؟ Sٔن من جضة، واليوم p�ٔ þ�ٔساءل £يف 
   ..الطبيعي من اyيل كتوقع جضة

ا0هنار اyيل جmدþ القضية دل دفا¼ر التحمالت، اكن فهيا ٕاشاكليات 
مرتبطة Xلصفقات العمومFة، ٕاىل �د اSٓن Xيق ما عرفWاش فني اك�ن 
إالشاكل Xلضبط، هنا  من يترضر من هذه الطريقة العقالنية ٕالعطاء 

ؤ�قام جضة يف الب· .. وقام يثري قضا ٔ�خرى مرتبطة. فقات العمومFةالص
وحرك ما يصعب حتر�كه، ما ندري، هللا I�ٔمل، ما تعولوش Iيل X þ�ٔش 

  .�ساند الفساد ٔ�و الرشوة
ٕان الفساد، ٔ�هيا إالخوة الكرام، Xل�س=بة ٕالينا ال يعين فقط املبالغ 

انة بطبيعة احلال، ولكن احWا الزهيدة اليت تدفع لصغار املوظفني، ويه مد
ان�هبنا ب�ٔن اك�ن رشاوى £برية يف الصفقات العمومFة، ميكن لو اكن وقفWا Iىل 
يش �اTة تقولوا لنا ديوها yلمحمكة، طبعا احلاTة اyيل وقفWا Iلهيا óادي 

  .نديوها yلمحمكة
عندþ وا�د القWاIة ٔ�ن إالشاكل يف املغرب �سري حنو  ،ولكن

Fنا داX نبداو نبقشو يف لك ملف، ولك يشء صغري ولك املس=تقmل، ٕاذا ج 
يشء £بري، عوض ما نتقدمو لٔ�مام óادي نوليو حبال هذاك اyيل £يمتىش يف 

ITالكرنة، خيرج ر ITمن  من البطانة، تطيح ليه يف الكرشة، خيرج ر
  .الكرشة تطيح } يف قرن ويف ا@م، ما معرو ما خيرج

تقmل، ويف الطريق ٕاذا صادفWا شB'ا احWا ك�شوفو البالد متيش yلمس= 
ووقفWا Iليه، بطبيعة احلال حنيI وحنن يف زمWنا حترك ما مل يتحرك من قmل، 
واحWا مايش فر�انني Xش الناس يدوزوا يف احملامك، ولكن مكره ٔ��اك ال 

  .بطل
  :ٕان حمارب�Wا yلفساد، ٔ�هيا إالخوة الكرام، ¼ر¼كز Iىل ثالث ٔ�سس

ين، Sٔنه هاذي دوþ�ٔ ،d مايش óادي �þذ وا�د تقوية إالطار القانو -
درمه  20العصا ونبدى ن�سارى يف إالدارات واyيل لقFتو ماد ليش وا�د 

   ؛درمه �زل Iليه، هذا لBس ممكWا 100وال 
مواصU حتيني ت�ٔهيل الرتسانة القانونية ومالءمهتا مع خمتلف االتفاقFات  -

  ام؛ ا@ولية ذات الصU لضامن حامية املال الع
  .ماكحفة إال9راء óري املرشوع وحماربة الرشوة -

þ�ٔ نقول لمك ٔ�ول �اTة حملاربة الرشوة ٔ�ش=نا يه؟ يه إال�سان، ويف 
الرٔ�س دل املسؤولية اكينة احلكومة، ٔ�ول يشء £يخص احلكومة ما �كون 
عندها غرض يف الفساد وما �كون عندها غرض يف الرشوة وقادرة وقانعة 

  .وين من اSٔجور وÊمiيازاتبذاك يش اyيل قان
وþ�ٔ ما كنقولش لمك هاذ اليش حFث الوزاراء ديل مiدينني وال مايش 

دينني، ال لBس هذا هو املس=متسك ا¨ي ٔ�بين Iليه، ولكن ٔ�بين Iىل ٔ�نه iم 
الزمان قد تغري، والشعوب قد خرجت ٕاىل الشوارع، واخلوف قد ا�هتKى 

وات قد ا�هتKى، واليوم لك وزمن Êس=تفادة من احلمك من T�ٔل مجع الرث 
وا�د �شعر ب�ٔنه مسؤول ؤ�نه ما ابقى حىت يش وا�د óادي �سكت ولو 
تتابع هذاك اyيل خرج اSٔجرة دل óريي�س وال ما æبعوش óادي �كون 
وا�د �ٓخر ووا�د �ٓخر، حىت يش وا�د ما óادي �سكت، ما ابقاوش 

  .سكتاملغاربة وال يش وا�د يف هاذ ا@ول الش�هية لنا óادي � 
ومن هنا فهذه احلكومة تعطي املثال من نفسها، وٕان قدر هللا س=بáانه 
وتعاىل وث�ت Iلهيا يشء ذيك الساIات óادي �كون þ�ٔ �ايف Xش جني 

  . عندمك، ما óاد�ش جني بوKýي امحر
اس=تكامل ٕاصالح املنظومة Êنت©ابية لتطو�ر �ٓليات املنافسة  -

إالخوان óادي نتلكمو Iىل احWا اليوم . الس=ياس=ية احلرة والزنهية
Êنت©اXت، خصنا مسؤولني جامعيني يف املس=توى املطلوب، �زاهة 
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و�لقا، مع اSٔسف الشديد هاذ اليش مايش Iام يف البالد واحWا óاد�ن 
yلجهوية، ويف اجلهوية óادي نعطيومه صالحFات ٔ�كرب، وغنعطيومه 

  . ومةاس=تكامل ٕاصالح املنظ.. ٕاماكنيات ٔ�كرث، خفصنا هاذ النوع
ٕاصدار مFثاق املرافق العمومFة والقانون املتعلق Xحلق يف الوصول ٕاىل  -

  ؛املعلومات، هذا يف الربþمج دلنا
مراجعة النصوص املتعلقة Xلهيئة الوطنية  :ت�ٔهيل إالطار املؤسسايت -

yلزناهة والوقاية من الرشوة وجملس املنافسة، احWا óاد�ن يف Êجتاه دل 
واملف�ش=ية العامة yلاملية  هر�ري وميكن �ذ هو امللفات بنفس�كون جملس تق

وÊرتقاء ب�ٔداء اCلس اISٔىل واCالس اجلهوية yلحساXت، احWا اyيل 
ٕاىل اكنت تقيض .. س=يفطنا املذ£رة تنقولو بيل امللفات اyيل اكنت عند

  . املتابعات، وحرك
�س=يط وÊفáiاص والتدقFق دا�ل إالدارة، حتسني اخلدمات وت 

Sٔنه ٕاىل ابغييت حتارب الرشوة، خص إالدارة ختفف Sٔنه  :إالجراءات إالدارية
احشال ما ا�لقيت ٕاجراءات ٕادارية اyيل املواطن £يحتاج لها، ميل يبغي ي�ين، 
ميل يبغي ي�Fع، ميل يبغي �رشي ورمبا حىت ميل يبغي يزتوج، احشال ما 

.. احشال ما خففتاكنت إالدارة احشال ما اكنت فرص دل الرشوة، و 
واحWا حلد اSٓن كنا كنعاجلو املشالك دل الرشوة وما �ش=هبها Xٕالضافة 

  . دل إالجراءات إالدارية
احWا التوTه دلنا اليوم التخفFف ونب�Fو Iىل الثقة دل املواطن، الثقة 

þ�ٔ قلت yلس=يد الرئBس دل مقاوالت املغرب السابق، . بWBو وبني إالدارة
، ساهل، óادي املواطن اyيل )le noir(شوف، ابغينا حناربو  قلت }

ارشى يش �اTة ن!Fقو فFه، وٕاذا اكن يش مشلك احWا منش=يو لٕالدارة 
�شكFو ما يش هو اyيل �شيك، طبعا القضية مايش هباذ السهوd ولكن يه 

  .فكرة راه إالخوان يف املالية £يدرسوها Xش ميش=يو يف نفس Êجتاه
ٕاصالح القضاء،  لنطالق ٔ�شغال الهيئة العليا yلحوار حو ا: ٔ�ما مWجزاتنا

لكيش إالخوان خصمك ¼كونوا واعيني، وþ�ٔ يف احلقFقة امسحوا يل نعاود 
 ،�شكر Tالd امل� اyيل ت�ىن هاذ املبادرة ؤ�عطاها الرIاية السامFة دلو

ويف نفس الوقت ٔ�هU الس=يد وز�ر العدل Sٔنه ^رسIة Xدر ٕاىل ٕاطالق 
الح القضاء وهو Iاطي مواعيد £يقول óادي �كون فهيا ٔ�جنز ورش ٕالص

  .العمل دلو ويبدا العمل
فٕاىل دار هذاك اليش يف الوقت اyيل قال، ولو حىت من بعد وا�د 
الشوية راه óادي �كونو تقدمWا وا�د اخلطوات ٕاىل اSٔمام، Sٔنه خصك ما 

يم ¼كو�ش انت �ايف، ما عند�ش مصاحل Sٔنه ميل ٔ�نت مكسؤول حكو
وٕاداري ميل كتجي �æذ القرار وكتقول هاد القرار هذا ٕاىل اختذتو ميل 
óادي جني ند�ر القضية الفالنية óادي يعكر يل اجلو، óادي يعكر Iيل 

  . اجلو، ٔ�رى �شوف £يفاش ند�ر Xش نتجنبو
 ،احWا ماعندþش هاد اليش، وٕاىل اكن عندþ راه احWا ما صاحلي�ش

دلنا óادي ¼كون حبال هادوك اyيل س=بقوþ  وٕاىل اكن عندþ راه الن�ÑFة

óري اطمئنوا والزمان سiBكفل بنا، ما حتتاجوا اكع تغوتوا Iلينا وال حتددوا 
  .لنا التوقFت

معذرة، ٕاصدار مFثاق احلاكمة اجليدة yلم�ش�ٓت واملؤسسات العمومFة، 
ٕاIداد مWظومة قانونية Tديدة yلصفقات العمومFة، س=تعرض Iىل جملس 

ٕاصدار م�شور حيث ٔ�عضاء احلكومة Iىل تنفFذ توصيات اCلس احلكومة، 
اISٔىل yلحساXت، ٕاصدار مخس دورت ¼روم ت�س=يط املساطر يف جمال 
البناء وٕالزامFة املباراة yلتوظيف يف املؤسسات واملقاوالت العمومFة و¼رش=يد 

dاس=تعامل س=يارات ا@و.  
املنظومة ت�ٔهيل : 2013-2012إالجراءات املربجمة �رمس س�يت 

القانونية، ت�ٔهيل إالطار املؤسسايت، حتسني اخلدمات إالدارية، ت�س=يط حنو 
هتم العموم وٕاشهار الحئة اخلدمات  70هتم املس�مثر و 30مسطرة، مهنا  100

يف مد�ل لك مرفق ٕاداري وIىل ÊنرتنBت وٕالزام إالدارات بت�mع الشاكت 
  .ومعاجلهتا

ات، إال£راهات تتعلق ٔ�وال وقmل لك إال£راهات؟ مع اSٔسف اكينة ٕا£راه
يشء Xلثقافة السائدة، خصنا �رجعو نذ£رو Sٔنه مع اSٔسف الشديد 
املواطنني هاد اليش البعض مهنم وىل £يعتربو يشء Iادي، خص املواطن 

�ا óادي pسهلها Iيل ايقول ال،ال، هاذ املصلáة هاذي ما ند�رهاش، و 
 }إالشارة دلو Xش pسمع الرشوة، ال، وال متحن احلكومة لكها رهن 

تتعلق Xلثقافة السائدة وصعوبة ٕاثبات املامرسات املتعلقة .. وتنارصو
Xلتعاطي yلرشوة ما مل يمت التبليغ عهنا، وهو سلوك لBس م�Wرشا بعد مبا 

  .�كفي بني املواطنني
ٕان حماربة الفساد لBس معال مومسيا �ك�يس طابع امحلU، بل هو معل 

  .توجب تعبئة امجليع حكومة ومواطنني وجممتعا مدنياÍيلك ومس=متر �س= 
ٔ�هيا إالخوة الكرام، �ليوþ �رجعو لٔ�سس، ما pس=تدلوش Iىل �اTة 
سB'ة حباTة سB'ة، ٕاىل ¼زاد Iىل الكحول يف الرضائب دل الكحول، راه 
مايش X@رTة اSٔوىل املقصود óري الكحول، ولكن ٕاىل ¼زاد Iىل الكحول ما 

ما �كونوش فر�انني، هذا ما ميك�ش، حىت الناس اyيل ميك�ش املغاربة 
كBرشبوا اك�ن فهيم اyيل تيقول   ٔ�س=يدي احWا £ون Tربþ ما �رشبوه اكع، 

  .اعطيين وقFدة هللا يعفو Iليك الناس املغاربة تيقول }
املغاربة راه واحضني، ولكن جتيو تدافعوا يل Iىل إالشهار دل القامر يف 

عوش يل، �ليوين كنعرفمك، فالن �ن فالن ٔ�سامؤمك لكها التلفزيون، ما تداف
�ليوين كنعرفمك وكنعقل Iليمك، قولوا يل  ؟امحلد  طيبة، فهمتين وال ال

ند�روها ^س�ب اكينة ٕاشاكلية اقiصادية، قولوا يش هرضة، ٔ�ما تدافعوا 
  .. Iلهيا، ما تدافعوش يل Iىل إالشهار دل

عباد هللا؟ واش þ�ٔ اتفقت مع ٔ�ما óريي�س، واش þ�ٔ جmت óريي�س �ٔ 
óريي�س؟ واش þ�ٔ قررت Xش نعطيه هذاك القدر؟ ما عرفiوش حشال 

  . ا�ذااyيل 
þ�ٔ نقول لمك لو اكن óريي�س دار اتفاقFة مع اجلامعة، واحWا من Xب 
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الوفاء، امسحوا يل، لاكن هاذ اليش مiفق مع هذاك اليش اyيل يف البال 
  .مع اyيل يف البال دلمك هاذي �اTة ٔ�خرى دلمك، مزن، ما اك�ش مiفق

واش اك�ن يف  ، قال }"اليس هبا"اس�شار الس=يد وز�ر الش=باب مع 
هللا  قال ليه ٕاىل خصنا نقولو }. رسي العقد ٔ�ن هاذ اليش رسي؟ قال }

هينيك، هللا هينيك، ولكن Xش ما نوفFوش Xتفاق بي�Wا وبWBه، هاذي ما 
  .هبا وال ما اكي�ش؟ ا�هتKى ال<م ¼كو�ش، اكن هاذ اليش اليس

ٕاىل Iىل هاذي ابغات هاذ احلكومة �اصها تطيح، تطيح، Sٔنه الوفاء 
احWا عندþ مWطق يف الوفاء، الناس اyيل اتفقوا معه óلطوا، احWا ما 

 ٔ�هيا ا¨�ن �ٓمWوا ٔ�وفوا "نطيحوش اللكمة دلنا Sٔن اك�ن يف العقد، 
  ."Xلعقود

اخلط�ٔ، طبعا ميكن لنا من الناحFة القانونية ميكن لنا نصححو  ،طبعا
نعملو وا�د العدد دل املسائل، ولكن راه هاذي الس=ياسة ٔ�س=تاذ، راه 
ميل كتكون óادي راك ما يش óادي Iىل البيض، راه óادي Iىل حواجي 

 ٓ   .خر�ن، افهميت �ٓ دعيدIة؟ ما IلBش Xل�س=بة يل انã هام دعيدIة صايف�
ر هباذ السهوd، واحWا إالخوان ملا Tات هللا خيليمك، ما يش اSٔمو 

القضية دل امل�ٔذونيات وشفWا ردة الفعل، قلنا باليت �ٓش هاذ اليش 
كند�رو؟ اكن �اص الطبقة الس=ياس=ية لكها تقف وقفة رTل وا�د، 
وpساندþ، تقول لنا هنB'ا لمك ميل pشجعتيو وخرجiيو الالحئة دل 

مية، تعطاتو ^س�ب ٔ�و رمبا بدون الكرميات، ما يش عيب اyيل £يا�ذ الكر 
 س�ب، ٕاىل بدون س�ب توقف، ٔ�و ^س�ب ما يش óري جتي وحتيدها }

وختليه ما عندو والوا، óري معقول، خص هذاك اليش تيحيد املنطق دل 
الريع ويويل ٕاىل اكن حمتاج اجãعيا وال حمتاج يتáل املشلك، هاذ اليش 

ٓ إالخوان، هذا ما يش Xلسهوd اyيل £يتصوروا الناس ، احWا احلكومة، �
  .مسؤوd، وكنتحملو مسؤولي�Wا وóادي نتحملوها حىت ا0هناية

اyلوبيات احلقFقFة، إالخوان اyيل ¼لكموا Iىل اyلوبيات احلقFقFة،  ،وفعال
اyلوبيات احلقFقFة واعرة، وكتدافع Iىل مصاحلها، واحWا تنعتربو yXيل يه 

دهتا Xش معلت مشاريع ٔ�و اyيل الظروف ساI %20خطرية، وما يش يه 
معلت جتارة وال معلت صناIة ٔ�و معلت فال�ة والت مBسورة، هاذيك 
Xلعكس، بصحهتا وراحهتا وهللا يعاوهنا وهللا �زيدها، ولكن اyلوبيات يه 

، )les commissions(اyيل اس=تفادت من الصفقات العمومFة ؤ��ذت 
ا ت�ٔدي والو ؤ��ذت �سب يف الرشاكت بال ما ¼كون ك�س=تحق، وبال م

ؤ��ذت اSٔجور الكmرية وóري مiفق Iلهيا ٔ�و óري الواحضة، من خمتلف 
الرشاكت، هاذو هام اyيل واعر�ن، هاذو ما تmBانوش، حباهلم حبال الãس=يح، 
حباهلم حبال العفاريت، وما تيجيوش يتواýوا معا هنا ويقولوا هاذ الهرضة 

  .هاذي
تدرجييا يف اجتاه ٕاجيايب، اIالش قلت هذه احلكومة ¼ريد ٔ�ن تعاجل الواقع 

لمك ابغيت حنيد املقاصة؟ ابغيت حنيد املقاصة Xش ما يبقاش بني احلكومة 
دا�ز�ن Sٔن ما كتعرفش اشكون هذاك ) des tuyaux(وبني الرشاكت 

ويلصق فFه ويبدا �سف، احشال خصك ) Tuyau(اyيل £يجي ¨اك 
  حتيض؟ 

خصين ٕاىل اك�ن يش �ركة، ٔ�س=يدي ما ابغي�ش I þ�ٔالقة مmارشة، 
 ،Uمليار درمه كتجي للك مغريب  30مليار درمه، و 30ومايش ساه

درمه يف العام، واملغاربة مايش لكهم امحلد  فقراء، ونقول   حىت  1000
اyيل فقراء فهيم العفة، ما غيبغيوش �ذوا املال دل الفقراء، وٕاىل امىش 

مليون  10ولو �كون العدد دهلم هذاك اليش yلمواطنني اyيل كBس=تحقوه 
 15ٔ�والد غتجيه  5درمه yلعام yلوا�د، مبعىن اyيل عندو  3000غتجهيم 

  .ٔ�لف درمه يف العام دل املساندة
ولهذا، þ�ٔ هاذوك ٕاىل مشBت كن�mع هاذوك اyلوبيات، نقول   

£يغلبوا الس=ياس=يني، ولكن ٕاذا قاديت املساطر  هاyلوبيات يف العامل لك
dه املهم هو احشال عندك، املهم والعداFيل مايش فyمتع اCووىل وا�د ا ،

واش عندك قمية ٕا�سانية، وعندك قمية اجãعية، وعندك قمية ٔ��القFة 
وعندك قمية Sٔنك ختدم الوطن؟ ميل غتبدل هاذ القمي غيتغري الوضع 

  .وغينقص الفساد
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

Cس اBالس=يد رئCس اBالس=يد رئCس اBالس=يد رئCس اBلسلسلسلسالس=يد رئ::::        
اك�ن يش مشلكة؟ .. ن�iقل اSٓن ٕاىل التعقFب Xل�س=بة yلفرق. شكرا

  .تفضيل

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
Iىل ما يظهر، الس=يد الرئBس، ب�ٔن الكرونومرت  .شكرا الس=يد الرئBس

  .معطل

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .عندþ £رونومرت يدوي، عند اليس £وسكوس

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .وXلتايل حنن مكس�شار�ن مادا بنا ن�mعو جواب الس=يد رئBس احلكومة

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
، ولكن عندþ، لٔ�مانة عند اليس )Logiciel(ما اك�ش عندþ يف 

  .£وسكوس

        ::::املس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  ...óري Xش لنا ن�mعو Sٔنه

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اذ ب�شامش نفس اليشء، Sٔنه ٔ�ظن ٔ�نه السؤال اكن غيطرحو اSٔس=ت

، اSٓن عندþ £رونو عند )Logiciel(ٔ�شار ٕاىل الكرونو، ما اك�ش عندþ يف 
  .اليس £وسكوس ب�ٔمانة
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  .شكرا
Uس=ئSٔىل اI بFٓن ٕاىل التعقSقل اiواملعارصة. ن� dصاSٔاللكمة لفريق ا .

  ...ٔ�س�سمح اSٔس=تاذ ب�شامش Iىل

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  )�ارج امليكروفون óري مسموع eم(

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ن�iقل اSٓن ٕاىل التعقFب Iىل تد�ل الس=يد رئBس احلكومة، . شكرا

  .اللكمة اSٓن لفريق اSٔصاd واملعارصة

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس=يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس=يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس=يد عبد السالم بلقشور
  .^سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

مك، الس=يد رئBس احلكومة، Xٕمعان حول تد�الت اس=متعنا ٕاىل الرد دل
ٔ�و pساؤالت الفرق الربملانية، حبيث ٔ�ن املوضوع اكن هو موضوع دل 
الرشوة وحماربة الفساد، والحظنا ٔ�ن هناك ش=به ٔ�و ٕاجامع ما بني الفرق 
النيابية حول هذا املوضوع، حىت �اكد نظن ٔ�ن هذا املعطى، معطى الرشوة 

ن ثوابت هذا الوطن، لٔ�سف هذا يشء خطري والفساد ٔ�صبح 5بتا م
Tدا، ال قدر هللا ال ميكن ٔ�ن �سري يف هذه الطريق Sٔن اللك طرح 
ال�ساؤل هبذه الصيغة، فرق اóSٔلبية طرحت ٔ�و تعاملت مع هذا املعطى 
بلياقة وبلباقة، يف �ني ٔ�ن فرق املعارضة تعاملت معه جبرٔ�ة £برية و^شÑاIة 

T حن خناف، ؤ�نمتWاء يف الرد دلمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن من بني £برية، ف
 þ�ٔ يل مسيهتاyري هو ٔ�ن الثقافة السائدة ويه ا�Sٔيل رسدتو يف اyإال£راهات ا

  .لٔ�سف ٔ�هنا متيش لثوابت اكع
الس=يد الوز�ر، Êنطباع ^شلك Iام حول تعاملمك مع القضا ننقI لمك 

س=تضعفني، من املعطلني هبذا الشلك، عندما يتعلق اSٔمر يف التعامل مع امل 
ٔ�و الفقراء وما ٕاىل ذ ، ¼كونوا صارمني و¼كون لمك جشاIة قوية، احملرض 
الشهري دل املعطلني تعاملمت مبسائل قانونية وضبطمت اSٔمور واكنت عندمك 
الشÑاIة الاكفFة، وخرجiو يف وسائل إالIالم ويف التلفزة ويف الربملان، 

  .القانون، معقوdوقلمت ب�ٔنه ال ميكن ٔ�ن ندوس فوق 
قصو ولو نميل تعلق اSٔمر Xلزدة يف احملروقات، قلت ب�ٔن ما óاد�ش ن 

  .اكنت جشاIة ٔ�خرى كذ  ،ينقص حىت ¼رد ا@وd فلوسها ولو Iىل الفقراء
عندما يتعلق اSٔمر Xلتعامل مع Iلية القوم ومع املفسد�ن  ،ولكن

بة والطريق ما فهياش óري كتجيبوا املس�dٔ دل Êنتظارية واyلوبيات والصعو 
البيض، فهيا حواجي ٔ�خرى والس=ياسة وٕاىل �ٓخره، مبعىن ٔ�ننا راه ما عندþش 

، نعترب اخطري  انفس الشÑاIة ونفس القوة ونفس اجلرٔ�ة، هذا نعتربه تناقض
ٔ�ن فFه حFف دل التعامل مع الطبقة املس=تضعفة واحملرومني يف هذا الوطن 

  . ويف هذه البالد
ما اكيناش جشاIة ب�ٔنه كت©افوا كذ  Iىل املقعد دلمك  تنالحظو ب�ٔنه

وكت©افوا كذ  Iىل املسار دلمك الس=يايس، Iارفني ب�ٔن الطريق ما اكي�ش 

óري البيض، اك�ن ٔ�ش=ياء ٔ�خرى، وXلتايل ¼هيممك املنصب و¼هتممك املسؤولية 
  . ٔ�كرث ما ¼هيممك اجلرٔ�ة والشÑاIة والتعامل مع املواضيع احلساسة

وهذا �ٓمWا به لكنا واعتربþ ٔ�ن  ،اكنوا املغاربة صوتوا Iليمكٕاىل 
Xش ¼كون عندمك الشÑاIة الاكفFة يف  ،Êنت©اXت �زهية واحiليتوا الصدارة

مجيع املواضيع Xجلرٔ�ة الالزمة وIىل قدم املساواة ونفس املسافة بني مجيع 
  .املواطنني ومجيع الهيئات ومجيع اyلوبيات ٕاذا حص القول

لٔ�سف نالحظ ^شلك Iام ابديتوا املس�dٔ دل الكرميات  ،لكن
و¼راجعمت، واحWا ما ابغينامكش ترتاجعوا، ابغينامك متش=يو فهيا ٕاىل ٔ�بعد �د، 
ٔ�ش=نو óادي يوقع يف م� هللا؟ هاذ الربملانيني لكهم معمك، املغاربة لكهم 

  . معمك، ٕاىل اكن يش لويب óادي حناربوه مجيعا
دفرت التحمالت و¼راجعمت كذ ، هاذي من ابديتوا املس�dٔ دل 

املسائل اyيل ت�سÑلوها Iليمك واyيل اكن عندþ ٔ�مل ٔ�نه بطبيعة احلال رامك 
 هٔ�نمت Iىل حكومة اململكة املغربية، جناحمك من جناحWا لكنا، جناح املغرب لك
  .بدون اس=ت!Wاء، النÑاح ما óاد�ش يتوزع Iىل ف'ة وóادي يقيص ف'ة ٔ�خرى

حلكومة تنجح، ونبغيو اململكة املغربية تنجح يف ظل هاذ احWا نبغيو ا
iظروه، ولكن ما نبغيوش �كون وا�د � الورش إالصالÌ الكmري اyيل كن 

التعامل انتقايئ و¼كون الس=ياسة �ارضة ^شلك £بري و¼كون املصاحل و¼كون 
�ارضة Êنت©اXت و�ارض الوزن Êنت©ايب، و�ارضة اSٔصوات، وهاذي 

ال، الس=يد الوز�ر، . ي óرتحبين هنا، وهاذي غتخرسين هناغت�9ٔر هنا وهاذ
  .هذا مايش هو املنتظر مWمك، املنتظر مWمك الشÑاIة الاكفFة

من  27ميل ت�iلكمو Iىل عقد óريي�س، احWا تنعرفو ب�ٔن الفصل 
ا@س=تور احلق يف املعلومة للك مواطن، مايش ال�سرت عن الزd، وحىت 

ضة مايش من حقو، احWا تنعرفو املواثيق التد�ل دل وز�ر الش=بmBة والر
  .ا@ولية

، ما عندش احلق )FIFA(اجلامعات مWخرطة يف اجلامعة ا@ولية 
y ،ارش يف ال�س=يري والتدبري دلهاmلهيا ^شلك مI لوزارة ٔ�هنا ¼كون وصية

الوز�ر ما عندو ما يتد�ل يد�ر يف هاذ اليش، ولكن من حق املغاربة 
 كتكون من Xب ا@س=تور اyيل þضلنا Iليه مجيعا يف يعرفوا مجيع العقود اyيل

مسارþ الس=يايس لكنا، Xش �كون اyيل هو مmدٔ� الشفافFة والزناهة 
  . والتعامل و¼اكفؤ الفرص بني امجليع

pسرت من هذا النوع وميل تنلقاو احلكومة ٔ�هنا حىت يه ترضب عرض 
نا مكواطنني حول �ٓفاق احلائط هذا املبدٔ�، هنا يبدٔ� الي�ٔس و£يبدا التذمر دل 

  .هذه احلكومة ومدى جشاعهتا يف اس�'صال ٔ�ورام الفساد يف وطننا
الس=يد الوز�ر، ميل تنلقاو، واحWا مسعنا مؤخرا، الس=يد رئBس احلكومة 
احملرتم، هاذ التبادل يف الربميات ما بني الوزراء والكiاب وال املوظفني 

ء املهام دلو و¼كونوا يف مليون مmارشة بعد ٕاهنا 600عندمه، وا�د £يا�ذ 
الكmري يف هاذ ا@وd  هبنكريان اyيل مWتظر مW ٕال}حكومة دل اليس عبد ا

Wظروا مiة  هويف هاذ املغرب، واملواطنني £ي�Fجلرٔ�ة الاكفX وما خيرجش
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وSٔXخص خصين نقطع هاد اليش من الغد، فعاود5ين مرة ٔ�خرى £يد�لنا 
ري يف إالصال�ات اyيل óادي تعزموا الشك وما £يبقاش اSٔمل دلنا £ب

مليون س=ن�مي ٕاىل �ذها وا�د مáWة راه ظمل £بري يف حق  I600لهيا، Sٔن 
املغاربة، هذا جرم يف حق املس=تضعفني واملعطلني واyيل مسيتومه املطلقات 

مليون دل ا@رمه لBس SٔXمر الهني  6واSٔرامل والفقراء دل هاذ الوطن، 
بعد ا�هتاء املهام دلو ويتحول ملؤسسة ٔ�خرى رمبا ميل  �ذو وا�د مmارشة

مليون س=ن�مي ٔ�خرى، ما ملس=ناش الشÑاIة  6خيرج تقاIد غيا�ذ وا�د 
  .الاكفFة واجلرٔ�ة الاكفFة yلتعامل مع هاذ الوضع

درمه يف  30درمه و 20ميل كتعرتفوا ب�ٔنه راه اكينة الرشوة دل 
  د�ر زرواطة وسري هلم،  الطريق، كذ  ما امشiBوش لها، ما قلناش

ولكن اكينة قوانني اyيل خصنا نعÑلو هبا يف ٔ�رسع اTٓSال ويف ٔ�رسع وقت 
Xش ميكن لنا حناربو هاذيك املظاهر دل الفساد اyيل ك�س�رشي يف 
بالدþ يف واحضة ا0هنار و�زي رمسي دل ا@وd اyيل £يãرس و£ي©دش 

اس�رشى مWذ س=نني ولكن راه  الصورة امجليU دل املغرب، وهاذ ا@اء
صوتوا Iليمك املغاربة Xش تقطعوه يف ٔ�رسع اTٓSال ويعترب من ٔ�وىل 

  . اSٔوراش دلنا ما يتعتربش ب�ٔنه ورش مؤTل ٕاىل óاية ٔ�خرى
ومmدٔ� هللا خيرج الرسا^س ^سالم، ال ٔ�بدا، نواýو املشالك بقوة اليس 

Wا وقلبنا وعقلنا ومما احلاج ا�ن كريان، نواýوها ^شÑاIة واحWا معمك بدم 
رزقWا هللا من قوة حملاربة الفساد، ولكن تقد ¼كونوا جشاIني يف هاذ 
املسائل، وهللا س=بáانه وتعاىل óادي يعاو�مك ما دام النية دلمك �الصة 
ولكن ما �كو�ش ختوف، يعين جنمعو العدة وواýوه وما �كو�ش ختوف Sٔن 

، Sٔن Iالش كنتلكم هباذ مقعد املسؤولية £يتطلب هاذ اSٔش=ياء هاذي
Sٔنه الفرتة اyيل جFتوا فهيا فرتة اس=ت!Wائية �لك املقايBس، ولو قلتو ؟ اyلغة

الوزراء دلنا مiدينني، احWا راه مجيع الوزراء مiدينني امحلد  وما فهيم 
حىت يش وا�د مس=يحي، راه لكهم مغاربة، لكهم مiدينني، ولكن راه Tا 

  .لمك مiدينني óري Xش نوحضو هاذ املس�Idٔىل لسا�مك ب�ٔن الوزراء د
جFتوا يف ظروف اس=ت!Wائية �لك املقايBس، دس=تور Tديد، صالحFات 
واسعة، قوانني مؤطرة Íمة Tدا، ٕارادة شعبية، ٕارادة ملكFة، ٕاجامع وطين، 
هاذي راه فرصة مثينة yلغاية، يعين ٕاىل ضيعناها صعيب Xش �س=تدر£وها 

  . مس=تقmال
يد الوز�ر، ب�ٔن هاذ الفرصة ما خصناش نضيعوها ولهذا، نذ£ر، الس= 

وراه غيبقى عندك عهد مع املغاربة واSٔمانة اyيل فوق عنقك وٕاىل ضيعتهيا 
ٔ�نت والوزراء دو  من احلكومة لكها بدون اس=ت!Wاء Xش ما نقولش 
مiدينني وال هذا، بدون اس=ت!Wاء الوزراء óاد�ن يبقاو هاذ اSٔمانة يف العنق 

  . دهلم
حظ الزمالء دويل ابغاوين خنيل شوية دل الوقت، وشكرا الس=يد ٔ�ال
  .الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êس=تقاليل. شكرا

  :املس�شارة الس=يدة �داملس�شارة الس=يدة �داملس�شارة الس=يدة �داملس�شارة الس=يدة �دجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
�ن ون ب�ٔن ا¨دامئا تقول. طبعا þ�ٔ þ�ٔرصك ولكن þ�ٔرصك بطريقيت اخلاصة

س=بقومك مل يفعلوا شB'ا، اكنت هناك املف�ش=ية العامة yلاملية، اكنت هناك 
مؤسسة الوس=يط، اكنت مؤسسة حقوق إال�سان، اكنت الهيئة الوطنية 
yلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا، وكذ  I�ٔد قانون محلاية الشهود، 

لاكت، ورفع وTاءت حكومة اليس ٕادر�س جطو كذ  Xلترصحي Xملمت
  حزب Êس=تقالل شعارا £بريا من ٔ��ن   هذا؟ 

لك هذه اSٔش=ياء تضافرت يف اCمتع الس=يايس Xجلهود اليت Tاءت هبا 
  .لك املنتدت الس=ياس=ية من T�ٔل حماربة الفساد

حماربة الفساد، الس=يد الرئBس احلكومة، تبدٔ�، زول Iلينا óري ذاك 
 اSٔرض هو Êس=ت!Wاء يف التعمري، Êس=ت!Wاء دل التعمري، ٔ�كرب فساد يف

ما معىن Êس=ت!Wاء؟ هناك قواIد وهناك اس=ت!Wاء؟ وÊس=ت!Wاء ملن؟ 
لٔ�غنياء والقانون yلفقراء، الس=يد الرئBس، هذا مايش اس=ت!Wاء هذا يش 

  .مصيبة وا�دة ٔ�خرى ٔ�كرث من الريع وهاذ اليش اyيل اك�ن
د احلاTة س=ياس=يا 5نيا، الس=يد رئBس احلكومة، يف املغرب درþ وا�

هيئة لٕالصالح  مسيناها هيئة إالنصاف واملصاحلة س=ياس=يا، þ�ٔ ٔ�دعومك ٕاىل
واملصاحلة اجãعيا، óادي ¼كون اشوية دل نقولو yلناس ما pشدوش 
الرشوة، نعم، ونقولو yلناس ما خصمكش �æذوا الرشوة، نعم، وما من حق 

بريا، ولكن الطبقة حىت وا�د �ذ الرشوة من ٔ�ي مWرب اكن صغريا ٔ�و £ 
املتوسطة جيب ٕاIادة النظر يف مداخFلها، الطبقات الفقرية جيب دمعها 
واحWا معمك يف هاذ القضية دل التفكري اyيل �زول املقاصة ولكن ¼كون 
مmارشة ا@مع ¨ويه وملس=تحقFه، فهذا ٕانصاف، الس=يد رئBس احلكومة، ولن 

من متاس=يح وال من  يت�ٔىت ٕاال من جرٔ�ة س=ياس=ية قوية وبدون خوف ال
عفاريت وال من ٔ�ي يشء، Sٔن شوف ا¨ي حيمل مشعل فFه وهللا تiBولك 
Iليه، ما تي©افشاي من الãس=يح وال من العفاريت، العفاريت اكع ما 
تيد�لوا عند الناس املؤمWني اكع، ما £يجيوش، امWني óادي اجنيبو احWا 

  .هاذ العفاريت
اليس الشوXين، هللا خيليك، .. �ٓيةلهذا، الس=يد الرئBس احلكومة، قلمت 

ؤ�وفوا "الس=يد رئBس احلكومة، قلمت �ٓية . ¼هنرض مع الس=يد رئBس احلكومة
وþ�ٔ هنا ٔ�قول لمك ٔ�وفوا Xلعقود Iىل شلك احملارض، وpشغيل " Xلعقود

املعطلني ما ميك�ش �كون يش حمرض اك�ن ونبقاو نقولو ما خصوش �كون، 
السابقة �الت لمك ¼ركة، مزنة قmيáة املهم كام ابغى �كون احلكومات 

  .اكينة، ولكن إالرث هنا جيب ٔ�ن يعاجل مبقاربة واحضة
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الس=يد رئBس احلكومة، þ�ٔ ٔ�رجوك يف قضية الفساد تد�ر مقاربة وا�دة، 
ٕاما دفWا املايض وٕاما املايض مل يدفن بعد، ٔ�ما Êنتقائية، ال ما ميك�ش، فوق 

يش ملف، هذا راه ٕارهاب عند عباد  ما ابغينا يش وا�د Iاد اجنيبو }
�ا جنمعومه يف اهللا، اyيل دار يش مصيبة £يقول £يفاش عندي الصف و 

هنار وا�د وفضيو هاذ اليش دل الفساد، وٕاما دفWوا هاذ اليش ونتفقو 
  .Iليه

 Rio de(الس=يد الرئBس احلكومة، þ�ٔ كنت معجبة Tدا �مك يف 
Janeiro(Uيmادي نعمرو البري  ، عندما قلمت ب�ٔن وا�د القó اجمتعت وقالوا

Xحلليب، وTاء يش وا�د وقال ما ضريي لو جFت بذاك احلليب ماء، ٕاذن 
ميل Tا الصباح لكيش دا�ر املاء، يعين لكيش غش، ٕاذن لكيش £هيرض Iىل 

  الفساد، ٔ��ن هو الفساد؟ من املفسد؟ 
ٓ اليس  ش كريان، Sٔن ما ميك� �ناوهللا لو اكن الفساد رTال لقاتلته �

  .يبقاو هاذ اليش، اللك يتáدث عن الفساد

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .الس=يد الرئBس، تفضلوا.. اللكمة اSٓن yلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئBس

yلتعقFب نظرا لٔ�جوبة  برصا�ة، الس=يد رئBس احلكومة مل يرتك لنا جماال
ملقWعة واملعلU بعدة ٔ�مUm واقعية وحول املعطيات اليت تفضل هبا اجلد ا

  .والتوضيáات اليت قدÍا ٔ�مام اCلس وIربه الرٔ�ي العام
نؤكد التفاIل دل الفريق احلريك مع إالسرتاتيجية  ،وهبذه املناس=بة

احلكومFة يف جمال حماربة الفساد مبختلف ٔ�شاك} املسطرة يف الربþمج 
سÑل موقفWا حول تفعيل لك الوسائل احلكويم، ٕاال ٔ�نه البد ٔ�ن � 

ومؤسسات الرقابة اليت ال داعي ٔ�ن �س=تحرضها اSٓن وس=بق yلس=يد رئBس 
 y ىلISٔلس اCت، مبا فهيا جملس ل احلكومة ٔ�ن ¼لكم عهنا، مبا فهيا اXحسا

  .املنافسة، وما ٕاىل ذ 
ما نود ٔ�ن نطلب من الس=يد رئBس احلكومة يف هذا الباب، وهو تفعيل 

ات دل املراقmة حملاربة الرشوة، وحنن مكمثلني yلساكن نالحظ ٔ�ن هذه اSٓلي
املنبع دل الرشوة هو الفقر، وجيب حماربة الفقر جبميع ٔ�نواIه والهشاشة، 
Sٔن املس=تضعفني مه ٔ�ول من يطلب مهنم الرشوة وهذا معروف Iىل مجيع 

وd، املس=توت، كنعرفو ب�ٔن مجيع إالدارات العمومFة واملؤسسات دل ا@
مبا فهيا الصáة والتعلمي والقضاء، هذا هو املنبع دل الرشوة Xل�س=بة 
yلمس=تضعفني، واyيل كنطلبو من الس=يد رئBس احلكومة السهر Iىل 

  . اس�'صال هذه اSٓفة من املنبع
  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êشرتايك. شكرا

        ::::لهبطيلهبطيلهبطيلهبطياملس�شار الس=يد محمد ااملس�شار الس=يد محمد ااملس�شار الس=يد محمد ااملس�شار الس=يد محمد ا
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد احملرتم رئBس احلكومة، 
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
طيب، ٔ�نصتنا Xٕمعان .. احWا كنا كنتصنتو لرئBس احلكومة، ٔ�نصتنا }

 þقة يف املس=هتل دل اجلواب دلو ٔ�عطاFس احلكومة، ويف احلقBلس=يد رئy
 þرخيي، اعطاæ ه £يفاش ظهر الفساد يف املغرب، و£يف وا�د ا@رسFف

تغلغل، و£يف تغول، واخلالصة هو اكن قالها يف جملس النواب، قال Iىل 
ٔ�سلوب حمك، الفساد والريع هو ٔ�سلوب حمك، وهذا ترصحي  ٔ�ن الفساد هو

  £يÑلعنا ٔ�مام وا�د املس�dٔ، واش لعظمة هذا الفساد، س�هتيب؟ 
ن هو موقعك؟ هل هو يف وþ�ٔ ٔ�س�ٔ ، الس=يد رئBس احلكومة، ٔ��

الهجوم؟ ٔ�م يف ا@فاع؟ ٔ�م يف الوسط؟ اIالش كنقول هاذ اليش؟ Sٔنه يف 
الترصحيات اSٔوىل ويف امحلاس اSٔول دل احلكومة قلنا مزن، الترصحيات 
من هنا ومن هناك، توÌ ب�ٔن احلكومة م�سجمة وعندها وا�د إالرادة 

  .كومة مرتبكة، ما مiفقاشحملاربة الفساد، لن©لص ولنصل من بعد ٔ�ن احل
óري مؤخرا ما رصح به الس=يد النائب الربملاين احملرتم عن اجلهات 
املعلومة وما يدفع حتت الطاوالت، اليوم الس=يد وز�ر ا@ا�لية ٔ�ش=نو يه 
هاذ اجلهات املعلومة؟ هاذ احلكومة خصها تو�د املصطلáات دلها، تتلكم 

  .مع املغاربة مبصطلáات مو�دة
Bس احلكومة قال وز�ر ا@ا�لية ٔ�خط�ٔ والربملاين ٔ�خط�ٔ، ما الس=يد رئ

óادي ميك�ش نعاجلو الفساد خبط�ٔ ي�mعه خط�ٔ، الفساد هو ا¨ي ال جيب ٔ�ن 
خنطئ فFه، الفساد جيب ٔ�ن يعاجل Xلصواب وXلتصويب، وXلتايل حنن قلنا 
ٔ�ثناء مWاقشة الترصحي احلكويم، احWا معمك وما ابغيناش تفشلوا، Sٔن 

ٕاذا تغول فاملغرب يف خطر، ٔ�نت ٔ�رشت ب�ٔنه حنمد هللا ٔ�نه عندþ  الفساد
Êس=تقرار املؤسسايت، حنمد هللا مجيعا، لكن ما هيددþ هو الفساد، وقلمت 
Iىل ٔ�ن الفساد ٔ�سقط طغاة ؤ�سقط فراعنة وما ٕاىل ذ ، وXلتايل احWا 

  .óXني نصونو بالدóX ،þني حنميو بالدþ، وخصنا نتغلبو Iىل الفساد
هذا ف� يتعلق Xملنطلقات، منر ٕاىل إالجراءات، حتدثمت عن مجموIة من 
إالجراءات، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن تفعI احلكومة، لكن خوفWا 
هو ٔ�ن هذه إالجراءات óادي يطوهيا الروتني، Sٔن الروتني هو Iدو 

  . احلكومات وIدو التدبري احلكويم
إالجراءات امسعناها ميل þقش=نا  هاذ اليش مسعناه، وا�د العديد من

مع اليس جطو احلصيU دل الربþمج Êجãعي، مسعنا ٔ�كرث من مرة هنا 
يف الربملان، لكن ó þ�ٔادي منيش لوا�د املس�dٔ واyيل ٔ�رشمت ٕا0هيا و£ررتوها 
يف جملس النواب وهنا، Iىل ميل ابديتوا تت�رشوا الحئة امل�ٔذونيات وهاذ 

مالت، واش=تكFمت ورصخمت وقلمت Iىل ٔ�نه املعركة اليش دل دفرت التح
  .لBست معركيت، خص امجليع �كون يف هاذ املعركة، هذا حصيح
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و¨ ، þ�ٔ ٔ�ثري Êن�mاه ب�ٔن معركة الفساد ما غتد�روهاش لو�دمك، 
óادي تد�روها ٔ�وال مع الربملان، مع تقوية دور الربملان واملعارضة، املعارضة 

التعامل معها، قلمت pشار£ية وقلمت الكmري من  جيب ٔ�ن تعيدوا النظر يف
  .ال<م، س=تحتاجون ٕاىل املعارضة لرحب املعارك املصريية، هذا وا�د

5نيا، إالIالم، ما ميك�ش نقضيو Iىل الفساد وإالIالم Íدد، وهناك 
س=يوف Iىل رقابه وهناك العقوXت السالبة حلرية الصحفFني، إالIالم جيب 

  .ٔ�ن �كون جريئا وجيب ٔ�ن �كون جشاIأ�ن �كون مس=تقال وجيب 
واملس�dٔ الثالثة، Xش خنمت، هو اCمتع املدين، اCمتع املدين طلل Iليه 

ولكن ما مكلش، اCمتع املدين خصو .. اليس الشوXين وقال Iليه وا�د
�كون مس=تقل، مس=تقل Iىل ا@وd، مس=تقل Iىل اSٔحزاب، Sٔن اCمتع 

اSٔمة، ميل كتفسد ا�Sٔالق دل الس=ياس=يني  املدين هو الضمري احلي دل
املالذ هو اCمتع املدين، وجيب ٔ�ن حيرر اCمتع املدين من سطوة بعض 

  . اSٔحزاب ومن سطوة ا@وd، وخص اCمتع �كون مس=تقل وحمرتم
ٕاىل درتوا هاذ إالجراءات ميكن لنا �رحبو الفساد، ما معلتوش هاذ 

  . إالجراءات ما óادي �رحبوش الفساد
  .والسالم Iليمك

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق ا@س=توري. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

ٕان �ٓخر خمطط هو . املغاربة تعبوا من ا�ططات وإالسرتاتيجيات
السابقة yلوقاية من ا¨ي وضعته احلكومة  2012-�2010رþمج العمل 

  .الرشوة وحمار�هتا Iىل املدى القريب
  الس=يد رئBس احلكومة،

ٕان ن�ÑFة هذا الربþمج هو ما I�ٔلن عنه رئBس الهيئة الوطنية حملاربة 
مل حيدث �اللها ٔ�ي حتول  2011-2009الرشوة، ا¨ي قال Xحلرف ٕان فرتة 

هد شاهد من يذ£ر يف وضع املغرب Iىل مس=توى حماربة هذه اSٓفة، وقد ش 
  .ٔ�هلها

ماذا يفعل، الس=يد رئBس احلكومة، املواطن ا¨ي يذهب ٕاىل 
ٔ�شهر ووا�د من اوليداتو óادي ميوت  6املس�شفى وحيدد } موIد بعد 

  .وال ٔ�مه óادي متوت، وال ٔ�خوه óادي ميوت؟ د�روا املس�شفFات
ماذا يفعل املواطن ا¨ي يذهب لقضاء �اTة ٕادارية تد�ل يف مصمي 

  جيد ٔ�مامه جmال من العراقFل إالدارية؟حقوقه و 
ماذا يفعل مس=تعمل الطريق ا¨ي يبقى رهينة yلسلطة التقد�رية 

Sٔن وز�ر  ،yلرشطي ٔ�و ا@ريك يف غياب تعممي اýSٔزة Êلكرتونية لٕالثبات

  التجهزي السابق الزتم Xٕلغاء التد�ل ال�رشي يف املراقmة وتعويضه SXٓليات؟
جولون، والعدد دهلم راك Iارف  معايل الس=يد ماذا يفعل الباIة املت

الرئBس، ا¨�ن يقضون يوÍم احبال الفار مع املش مع ٔ�عوان السلطة يف 
  غياب املنع الرصحي ٔ�و الرتخFص الرصحي؟

  ماذا يفعل ٔ�حصاب النقل الرسي ا¨�ن ينعهتم اCمتع Xخلطافة؟
يف الرشوة الصغرية لك هذه الuذج قليU وقليT Uدا من الواقع املغريب 

والصغرية Tدا، وهنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�فiح قوسا Sٔحيي حبرارة لك مواطن يصمد 
ٔ�مام هذه إال£راهات و�رفض مmدئيا ٔ�ن �كون راش=يا ٔ�و مرpش=يا ولو Iىل 
حساب حقوقه وقضاء مصاحله، فعال ٕاهنا املواطنة احلقة، Xراك من ٔ�ن 

امل ٔ�ننا حنارب الرشوة، �كون املوظفون ال�سطاء ٔ�£باش فدية لنظهر ٔ�مام الع
  .ٕاهنم ٔ�بناؤþ وجزء مWا، Tلهم مواطنون �زهاء ورشفاء ٕاال القليل مهنم

الس=يد رئBس احلكومة، س=تÑدون يف فريق Êحتاد ا@س=توري للك 
مmادرة حملاربة الرشوة مساندة قوية للك مmادرة حملاربة الرشوة، تتÑاوز 

يعمتد Iىل التحفزي وحتسني املنظور الضيق yلعقاب والزجر ٕاىل مWظور ٔ�وسع 

ال�رشيعات والقوانني وت�س=يط املساطر Sٔن هناك قوانني ال تتالءم مع 
الواقع، �الوها لنا Êس=تعامر، Êس=تعامر اكنوا عندو ثالثة دل احلواجي 

  .الزرواطة والرشوة والعصا وقوانني التتالءم مع الواقع
Fس احلكومة، اكن اكمBو ك�رشيه �اوي ميكن يل نقول  ، الس=يد رئ

طن Xمحلوd إالجاملية دلو، كتد�ر لو الروايد والاكرورسي وكتد�ر  8فFه 
طن، ٕاذن هو  8,100لو اجلوانط وتبدل لو الباريري، هو �اوي £يد�ر 

  .óادي �اوي وخمالف القانون، ^سطوا املساطر
مmال اكن قانون التعذيب، Tات احلكومة دل اليس اليوسفي ٔ�و دل 

اكن قانون . ت هاذ القانون بال هرضة بال eم، بال جعجعاتكذا وTاب
دل احلرت العامة، Tاء القانون اyيل حFد هاذ املشالك، ما ابقاوش 

Sٔن اكن  %95ميكن يتعذبوا، ولكن ما اكن�ش  %5يتعذبوا الناس اكثار، 
�كري �ٓش اكن؟ اكن القايد ٔ�و ا�زين كBشدك وهيبطك yلب�Fقة، اليوم ما 

من قانون املسطرة  66و 65اك�ن الفصل اSٓن . جFبوا القوانني ابقاش،
اجلنائية ومعنا وز�ر العدل وóريوه، وشوفوا فFه واش هاذ الناس ميكن 

  .يعطيو ٔ�و ما يعطيوش
الس=يد رئBس احلكومة، ٕان الريع هو ٔ�كرب Iدو لالس��ر، ٕاننا نبارك 

كومة هو حماربة قولمك قmل وبعد تعيWBمك رئBسا yلحكومة ٔ�ن جناح هذه احل
الريع، لكن اSٓن �ٓش تي�mني، هذا جمرد ٔ�ماين وeم يف eم، لك هذا يف 
غياب ٕاسرتاتيجية مiاكمU والهروب ٕاىل الترصحيات و�رش ٕاشاIات 
واالهتامات الباطU، كفى من ٕانتاج ال<م، ٕان كرثة ال<م pسقط 

  .السقطات
هاذ اليش اyيل ٕاننا نقرتح Iليمك، الس=يد رئBس احلكومة، ٕا�داث، و 

ابغيتك pسمع الس=يد رئBس احلكومة، ٕا�داث واكd وطنية هبيلكة دميقراطية 
وشفافة لتدبري لك Êمiيازات، سواء تعلق اSٔمر �رخص الصيد، اس=تغالل 
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لهذا، نقرتح ٔ�ن ¼كون هذه الواكd حتت . املقالع، تفويت اSٔرايض، ٕاىل óريها
ٕان جتاو�مك، الس=يد . اس=بةٕارشاف رئBس احلكومة مع ربط املسؤولية Xحمل

  .رئBس احلكومة احملرتم، مع هذا Êقرتاح س=يáد من القFل والقال
ٔ�ما موضوع القامر، اyيل ¼لكمت Iليه من قmل، وقلت وا�د اCموIة 
دل الناس ما امشاوش معك، راه ا@وd كتقمر، واك�ن اSٓن ٔ�وطيالت 

راه دل ا@وd، دل  هذا) مازااكن(دل القامر دل ا@وd، اجلديدة 
)CDG.(  

  الس=يد الرئBس،
قmل اخلتام، نثري ان�mاهمك، الس=يد رئBس احلكومة، لوا�د القضية كنمت 
قلتوها، املس�مثرون، وابغينا اللكمة دلمك ميل تقولوها توفFو Xل<م دلمك، 
ٔ�ش=نو قلتو؟ قلتو هلم ٔ�ودي اyيل عندو يش جحز ودا�رة } وزارة الرضائب 

، Sٔن كتكون مشالك راه óادي يرتفع ذاك احلجز، ٔ�وفوا óري هباذ احلجز
ال<م اyيل قلتو، وهاذ الناس هاذو داX راه اكثار�ن، اSٓن داX ¼هيرضوا 
وتيقول   وا�ا رئBس احلكومة قال هاذ ال<م، راه XقFة دار لقامن كام 

  .اكنت
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .ن لفريق التáالف Êشرتايكاللكمة اSٓ . شكرا

I املس�شار الس=يد محمدI املس�شار الس=يد محمدI املس�شار الس=يد محمدI ابابابابدددداملس�شار الس=يد محمد::::        
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

  السادة الوزراء،
يف احلقFقة، كنت óادي �س=تحرض وا�د العدد دل املسائل، ولكن 

، 2009نظرا لضيق الوقت، كنت قد اس=تحرضهتا يف جلنة ا@ا�لية س=نة 
  . واس=تحرضهتا يف Iدة مWاس=بات، ولكن ال �سمح الوقت ¨ 

جسلنا �لك اهãم، الس=يد رئBس احلكومة، الرصا�ة دلمك والوضوح 
وت�ٔ£يد Êلزتام ب�WفFذ الربþمج احلكويم خبصوص ختليق احلياة العامة، 
و^شلك �اص حماربة الفساد ومعاقmة املفسد�ن وحماربة لك مظاهر الرشوة 

  . ت احلياة العامةيف لك جماال
فهاذ الت©ليق هو الزتام حكويم رصحي قوي وجريء، فقد وردت 
مس�dٔ احلاكمة وختليق احلياة العامة مكس�dٔ مركزية يف �رþمج احلكومة، وهو 

  .مطلب وطين وشعيب Iام
ما تنÑادلوش يش وا�د يف مرض الرشوة اyيل تWBخر وتيحطم لك 

فالرشوة تؤذي املال العام ^س�ب اجلهود اyيل ميكن تقوم هبا احلكومة، 
التواطؤات اليت ختلقها، والرشوة تعرقل Êس��ر الوطين واSٔجWيب، 
والرشوة كذ  يف جمال القضاء تعطل مصاحل املتقاضني وتؤدي Sٔحاكم 

ظاملة، والرشوة كذ  تفسد الصفقات العمومFة وتضخم مmالغها وتفوهتا لغري 
التاكليف احلقFقة، رامك رشتو لها، الس=يد  املؤهلني لها، وهاذ التاكليف óري

  .رئBس احلكومة
ٕان الرشوة اyيل كنتáدثو عهنا اليوم لBست فقط ما يقدمه مواطن 
ملوظف ^س=يط ل�رسيع ٕاجناز و5ئق ٕادارية، الرشوة اخلطرية يه اليت تقدم 
yلمتحمكني يف Êقiصاد الوطين ويف القرار الس=يايس ويف تدبري املال العام، 

ٔ�عظم عندما ¼كون مؤسساتية مWظمة وس=ياس=ية حتطم ا@وd  والرشوة
  .واCمتع، وتقلل من ش�ٔنه

فFوش اCهود، لقد بذلت جمهودات £برية ف� س=بق، وحكومات W ما ت� 
سابقة رفعت شعار ختليق احلياة العامة مWذ بداية Êس=تقالل، ونتذ£ر 

اد yلمرحوم موقف الزعمي اليس محمد بلحسن الوزاين، ملا ٔ�شار ٕاىل الفس
وسامها س=ياسة التطهري من اISٔىل، هناك  70احلسن الثاين يف س=نة 

لقد بذلوا .. مغاربة، هناك مواطنني، هناك زعامء ا¨�ن اكنوا ال خيافون ٕاذا
جمهودا ف� س=بق واحلكومات السابقة رفعت شعار ختليق احلياة العامة، لكن 

 ٓSة من اIواضعة رمغ بلورة مجموiليات ليك يمت تفعيلها النتاجئ مازالت م
Xلشلك الصحيح حلد اSٓن، ونذ£ر مهنا مؤسسة احلاكمة اليت مت ٕارساؤها 

dاز ا@وý س=تور، ويه يف معق ٕاصالح@X رمسيا .  
ٕان الورش ا¨ي مل يفiح بعد ويتعلق ٔ�ساسا بتزنيل ا@س=تور يف جوانبه 

فáiه دون  الكربى اليت تعيد هيلكة ýاز ا@وd، ٕانه الورش ا¨ي نلح Iىل
  . ت�ٔ�ري

لقد اس�شعر الشعب املغريب حترك �ٓليات التحقFق واملتابعات مؤخرا يف 
حق Iدد من املش=بوه فهيم، وال ميكن لهذه املبادرة ومmيالهتا اليت س=ت�ٔيت ٕاال 
ٔ�ن ¼كون مؤرشا عن عزم احلكومة يف ا¨هاب بعيدا يف ورش حمارصة 

  . وماكحفة الفساد وفضح املفسد�ن
 ٔ�ن من مجU املدا�ل و�ٓليات حتسني املناخ العام يف والبد ٔ�ن ٔ�شري

جمال حماربة الفساد حسن تنفFذ وتطبيق القانون التنظميي املتعلق Xلتعيني 
يف املناصب العليا لٕالدارة ا¨ي صادق Iليه الربملان مؤخرا، وذ  بدمقطرة 

رات جمال تنفFذه واعãد الكفاءة والزناهة وتدقFق املعايري وتوس=يع املشاو 
تفاد للك خط�ٔ، والبد يف هذا اCال كذ  من العمل Iىل ال�شجيع �لك 

  . الوسائل Iىل التبليغ Xلفساد وضامن ٔ�من وسالمة املبلغني
والبد كذ  من جعل حق احلصول Iىل املعلومات ٔ�مر طبيعي وIادي 
دون عراقFل، ويتطلب اSٔمر كذ  إالصالح املس=تعÑل yلقضاء املايل 

ل معI ؤ�دائه، كام يتطلب اSٔمر دمع وتقوية ٔ�نظمة املراقmة وتطو�ر وسائ
  . ا@ا�لية و اخلارجFة، ووضع مدونة السلوك و�رشها وضامن الزتاماهتا

ٕاننا نطلب من احلكومة ٔ�ن ت�iقل من اخلطاب حول الت©ليق وحماربة 
الفساد والرشوة ٕاىل جمال الفعل حىت تعطي اللزتاماهتا مع الشعب معناه 

Iىل ٔ�رض الواقع، ويلمسه املواطن يف حFاته اليومFة ونلمسها مجيعا احلقFقي 
  . كفاIلني يف لك اCاالت
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الس=يد رئBس احلكومة، ٕاذا ٔ�ردþ ؤ�صبح لك مغريب خيدم وطنه ولBس 
  . ٔ�بناءه و9روته س=نكون يف مس=توى هذا إالصالح

  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
X لمك راهX ري ردواó ،حماور، راه الوقت ابدا £مييش لبعض  2يق شكرا

  . الفريق الفFدرايل. الفرق

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتياملس�شار الس=يد عبد امحليد فاحتي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون، 
الس=يد الرئBس، ذ£رمتوX þلتارخي، ؤ�سس=مت ملدا�لتمك Iىل التارخي 

باط الفساد هبذا التارخي، ولكن يف نفس اSٓن ذ£رمتوSٔX þمل، Xرتباطه وارت 
اSٔمل، Sٔن هذا التارخي نعرفه جFدا و} عناو�ن Xرزة، عنوانه املهدي �ن 
�ركة، عنوانه معر �ن Tلون، عنوانه عبد الرحمي بوعبيد، وعنوانه ٔ�يضا 

من ملفات هيئة إالنصاف واملصاحلة ¨اك احلزب املضطهد، ا¨ي  70%
  . طهد طوال س=نوات الرصاعاض 

¨ ، الس=يد الرئBس، التضحيات اكنت من T�ٔل Êخiيار ا@ميقراطي 
ا¨ي Tاء اليوم كثابت من ثوابت اSٔمة يف ٕاطار ا@س=تور اجلديد، وهو مل 
ي�ٔت من Iدم بطبيعة احلال، Sٔن الرصاع ا¨ي حتدثمت عنه، الس=يد رئBس 

ن املد�ل اجلديد ، هو اك1996احلكومة، وا¨ي انتفى مع دس=تور 
yلمصاحلات املتعددة اليت عرفهتا بالدþ مWذ حكومة التناوب التوافقي لس=نة 

يف ٕاطار بطبيعة احلال التاكمل ا¨ي حتدثمت عنه بني امللكFة  1998
  .مكؤسسة عريقة يف هذا البالد واSٔحزاب الوطنية وا@ميقراطية

حكومة  كذ ، الس=يد الرئBس، البد ٔ�ن نقول ب�ٔن هذه احلكومة،
التناوب ٔ�قصد، ورمغ غرقها يف حتديث ا@وd وٕاجياد املدا�ل احلقFقFة 
لٕالصالح، ٕاال ٔ�نه اكن من بني من عرقل هذه احلكومة هو الفساد ا¨ي 

الفساد مبعىن الفساد الواعر اyيل تذا£رتو Iليه، . حتدثمت عنه، الس=يد الرئBس
  .م كام قلمتاyيل £ميتلكوها هاذي من حقه %20الس=يد الرئBس، ولBس 

  الس=يد الرئBس،
ج'مت ٕاىل تدبري الش�ٔن العام ^رشعيات مiعددة، pس�Wدون ٕاىل دس=تور 
مبضامني قوية لبناء ا@ميقراطية، pس�Wدون ٕاىل رشعية انت©ابية حقFقFة، 
وعينمك ٔ�يضا Iىل ما جيري من قطائع يف بعض البالد العربية، ¨  ف�ٔنمت 

ب بقFاس الزمن، رمغ ٔ�نه حمظوظون Sٔن حز�مك، الس=يد الرئBس، شا
  .اضطهد ٔ�و تعرض ملضايقات ف� س=بق

الفساد كام وصفiه، الس=يد الرئBس، ٔ�و ال�شخيص ا¨ي ٔ�عطيتوه 
yلفساد نتفق معمك Iىل pشخيصمك، حنن معمك يف ال�شخيص، حنن معمك يف 

العناو�ن، وقد نعذرمك ولن حناس=بمك Iىل �رþجممك Êنت©ايب، ولكن �ريد اليوم 
هر من تدبريمك yلش�ٔن العام ٔ�ن تعطوþ �ارطة طريق واحضة يف ٔ�ش  6بعد 

ٔ�ن تفiح ورشا حقFقFا ملواýة الفساد، ؤ�قول  مبكWهتامقاربة واحضة املعامل 
  .كام وصفمتوه" الفساد الواعر"

¨ ، فالصعب اليوم، الس=يد رئBس احلكومة، الزالت هناك ا¨هنية 
الت قامئة، اك�ن مWاطق العمتة، والب�Fة الس=ياس=ية السائدة قmل ا@س=تور الز 

XقFة يف العالقات بني السلط، اك�ن الس=ياسة، مايش كمنش=يو Iىل البيض، 
الشديد Iىل ٔ�ش=ياء  - لٔ�سف- ولكن يف الس=ياسة اك�ن غض الطرف 

 .صعبة
اك�ن الفساد مكعطى 5بت يف املامرسة الس=ياس=ية لعدد من الفاIلني 

ة اليت توفر الرشايني اSٔساس=ية الس=ياس=يني، اك�ن اس=مترار الب�Fات السابق
 .القiصاد الريع وÊحiاكر óري املرشوع

اك�ن واقع املؤسسات العمومFة، الس=يد الرئBس، واyيل كتعرفوه، واyيل 
معروف، ٔ�جور يف املؤسسات العمومFة، ٔ�جور فاد�ة وþ�ٔ ٔ�عرفها ؤ�نت 

 .تعرفها والعامل يعرفها، Iلينا ٔ�ن ¼كون لنا الشÑاIة
يوم املقاربة الناحجة، ما يه الس=يد الرئBس؟ املقاربة ولكن ٔ�عتقد ال 

الناحجة يه إالرشاك وال�شارك، لن نقيص ٔ��دا، Sٔن املغرب مازال كنب�Fو، 
مل نقطع بعد ٕاىل الرب اSٓمن y·ميقراطية، حنن يف طريق بناء اSٔسس احلقFقFة 

  . y·ميقراطية، وهذا ٔ�يضا يقiيض ٔ�ن ن�شارك ؤ�ن نتعاون ٔ�حزاب ونقاXت
ٔ�عتقد ٔ�ن تغيmBمك yلنقاXت، الس=يد الرئBس، و�اصة يف جمال احلوار 
Êجãعي، يؤملنا كثريا، ما كنا نعتقد، ¨  فالنقاXت مكؤسسات مؤطرة 
yلموظفني واملس=ت©دمني واSٔجراء يف ٕاطار تدبري مشرتك حملاربة الرشوة، 

  .حنن مس=تعدون لت�ين ٔ�ي تصور يف هذا اCال
، البد ٔ�يضا Êنفiاح Iىل ٕارشاك إالIالم، ٕارشاك ¨ ، الس=يد الوز�ر

  .اCمتع املدين املرتبط مبáاربة الرشوة
  .وشكرا الس=يد الرئBس

         ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
. اللكمة اSٓن CموIة Êحتاد املغريب yلشغل، شكرا جزيال. شكرا

  .اللكمة اSٓن yلس=يد رئBس احلكومة yلرد Iىل التعقFبات

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
ما خنبBش Iليمك، داX مرæح ٔ�كرث �كmري من اyلحظة اSٔوىل، اكن اشوية 
دل ال�ش=نج سامه فFه الس=يد ب�شامش هللا �ساحمو، ولكن شعرت بصدق 
ب�ٔنه امجليع يتلكم، كنتلكمو، ميكن اكع �كون قلت يش لكمة وٕاذا قلت يش 

، لكمة وابقات يف يش وا�د þ�ٔ ٔ�عتذر Iلهيا، Xش ¼كون اSٔمور واحضة
Iالش؟ Sٔنه يف ا0هناية هذا مايش ماpش دل الكرة، وا�د óادي يغلب 

  .اSٓخر، هاذي املصلáة دل اSٔمة ودل الشعب
احWا إالخوان داX كنتلكمو Iىل وا�د البالء خطري، وا�د البالء احWا 
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ذ£رþ ٔ�ش=نو وقع يف دول وXقFة حلد اSٓن ما قادراش تعرف ٔ�ش=نو هو 
. £ي�mعنا ه¼هينيوI þىل املسار اyيل معلنا، والعامل لك املس=تقmل دلها، وهام

£ون شفiيو óري احشال دل الوقت امىش من ا0هنار اyيل تعي�ت ٕاىل اSٓن 
يف Êس=تقmال دل السفراء والوزراء ورؤساء احلكومات، وكBسولوا Iىل 
ٔ�ش=نو واقع يف هاذ املغرب؟ ٔ�ش=نو يه هاذ اخلصوصية؟ ٔ�ش=نو يه؟ واحWا 

  .. óاديني
الناس مiعطشني، Xيق هاذ اليش دل الربيع العريب ما ا�هتاش، الناس 
ميل قلت هذا ال<م، مع اSٔسف الشديد يش و�د�ن قالوا اليس ا�ن 

كريان؟ تنقول لمك الواقع، Xيق ما  �ناكريان £هيدد، ٔ�ودي �ٓش غهيدد اليس 
انتقالية  ا�هتاش وXيق الشعوب ابغات تعمل جتربة حبال دلنا، فهيا مقاربة

من مWطق التحمك يف الشعوب ٕاىل مWطق ال�شارك ا¨ي �شعر فFه احلاكم 
واحملكومون ٔ�هنم ýة وا�دة، مجيعا يبحثون عن احلق والصواب، واSٔغنياء 
والفقراء والعسكريون واملدنيون، امجليع يبحث Iىل الصواب واشوية دل 

  . ندمهالعدل، وا�ا يش و�د�ن ينقصو شوية من ذاك اليش اyيل ع 
وþ�ٔ هاذ اليش قلتو برصا�ة وبوضوح، قلتو yلمجمتع املغريب وقلتو 

اyلهم ¼كونوا ٔ�قل اشوية غىن يف دوd مس=تقرة، " :لٔ�غنياء املغاربة، قلت هلم
  ".وال ¼كونوا ٔ�كرث غىن يف دوó dري مس=تقرة

Xش ¼كون اSٔمور واحضة، ما óاد�ش جيي عبد إال} ا�ن كريان، معرش 
ٔ�شهر ويغري لك يشء،  6احملرتمني واSٔخوات الكرميات، يف  إالخوة الكرام

ويبقى لك وا�د يف موقعه، ويبقى عند لك وا�د اكفة امiيازاته، £يفاش؟ 
لBس من املمكن، البد ٕاذا كنا ابغينا إالصالح حقFقة، البد ٔ�ن نتلكمو هباذ 

  .تلكموا فFه، وامسحوا يلت املنطق اyيل ك 
احلقFقة مؤمل، وX þ�ٔملناس=بة راه وا�د اك�ن وا�د ال<م يقال وهو يف 

اSٔخت ذ£رتين Xملسؤولية ديل، ٕاذا ما خف�ش ن�ىس وال ٔ�خ، فعال قالت 
يل املغاربة اSٔمانة دهلم يف عنقك، حىت قال معر ريض هللا عنه ملا تذ£ر 

، ولكن هاذي مسؤولية £يصادفك معها "معر مل ت·ه ٔ�مه ت لي: "مmل هذا
وال ¼رجع؟ þ�ٔ تولكت Iىل هللا وزدت وI þ�ٔارف ب�ٔن  الزمان، واش ¼زيد

املر�U دل Êس=متتاع ودل املسؤولية ودل اSٔهبة ا�هتت، ٕاننا اSٓن يف 
مر�U صعيبة، فهيا املساءd، فهيا احملاس=بة، فهيا الشارع، فهيا وسائل 

  . إالIالم، وتولكنا Iىل هللا ومشWBا
Tادي نلقى ولهذا طمعت، اكن ^شوية دل السذاó ة ديل، ٔ�نه

ما اIلهيش، وا�د يش شوية دل املعارضة واملشا£سة ... املساندة يف
رضورية، ولكن ما ت�ساوش ب�ٔن راه هاذ اليش دلنا مجيع، وراó þري وا�د 
مWمك، طبعا þ�ٔ راه عندي اليوم مسؤولية، ورمبا عندي صالحFات بدون 

Êجتاه اyيل يدفع، Xش شك، ولكن مع ذ  خص مييش ال<م يف وا�د 
Uي�شجع لكيش وك�شجع احلكومة اكم£ .  
تلكم حبال ٕاىل ت ٔ�ودي، واش دميا ك : "وا�د اSٔخت دارت ٕاشارة وقالت

، لو اكن اSٔس=تاذة ما اكن قmل مين والو، £ون راه "ما اكن قmل مWك والو

هاذ اليش تبخر، احWا املغاربة امحلد  مايش دوd ٔ�لفت نظام د�كiاتوري، 
معر املغرب ما اكن نظام د�كiاتوري، املغرب نظام حر، القmائل دلو 

�ا اكنت اواملؤسسات دلو املدنية والس=ياس=ية داميا اكنت موجودة، و 
صعوXت، كتقدر ¼رجع شوية اyلور، ولكن وþ�ٔ مmال þ�ٔ وا�د القضية 

I þ�ٔالش كنذ£ر الناس اyيل  ..إالخوان خصمك تفهموها، þ�ٔ مايش الناس
قوين، þ�ٔ كنعترب ب�ٔن الناس اyيل ابغاو اخلري yلبالد ýة وا�دة ولو س=ب

ختتلف اSٔحزاب، اyيل ابغاو اخلري yلبالد ميكن �كون يش و�د�ن فهيم 
óلطوا وجتاوزوا احلدود يف يش اجتاه، ميكن يش و�د�ن فهيم �كونوا Iىل 
 صواب وóادي نذ£رمك بقوd ٔ�خرى دل الفقFه البرصي Xش تعرفوا احWا

كنا كنتضاربو مع : "هللا �رمحو، قال هلم ؟مسقFني مبغرفة و�دة فهميت وال ال
، من )Jeune Afrique(هاذ اليش يف احلوار دلو دل " احلسن الثاين

عرفWا بيل كنا óالطني يف اخلصم  71/72بعد ما وقع حماوÊ dنقالب دل 
صلحته، دلنا، هنا  خصم عنيد يرتبص ا@وا�ر، وال يعرف ٕاال م 

  .. وتيخصنا نتعاونو فعال Xش
وþ�ٔ مايش حFث �ايف Iىل املنصب ديل وال �ايف Iىل ما نبقاش 
رئBس حكومة، Iلهيا تنكون صارم مع الفقراء واملس=تضعفني، وتنكون ٔ�وال 

  .. وقmل لك يشء
امسحوا يل إالخوان، ó þ�ٔادي نقول لمك وا�د القضية، س=يد النيب صىل 

اyلهم احFيين مسكFنا ؤ�مiين مسكFنا واحرشين يف " :هللا Iليه وسمل قال
  ". زمرة املساكني

وþ�ٔ هاذ ا@Iاء كنقولو، كنت كنقولو وXيق كنقولو، مايش Sٔنين Xغي 
�كون مسكني، ال، Sٔن النÑاة ٕاذا كنت مسكني كتكون ٔ�قرب، مايش 
مضمونة، ولكن كتكون ٔ�قرب، Sٔن النÑاة احلقFقFة مايش يه تويل رئBس 

النÑاة احلقFقFة يه ٔ�ال حيق Iليك قول هللا وتد�ل yلنار، ٔ�ما  حكومة،
-de quoi s’agit(¼كون رئBس حكومة وال ما ¼كو�ش رئBس حكومة 

il ? ( ٕامنا هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ؤ�م قالئل، هاذ اليش
  .  �اTة ٔ�خرى، ما يتومهوش الناس الومهيشاyيل اك�ن، ما اكي�ش 
قول لٕالخوان، þ�ٔ ميل جFت ولقFت إالخوان اyيل ولهذا، X þ�ٔغي ن

كBسميو نفوسهم معطلني، þ�ٔ ما عندي حىت يش �اTة ضدمه، كتقولو يل 
  وفBiش؟  ٔ�وفوا Xلعقود، Iالش وفFيت Xلعقد دل غري�س وما

امسحوا يل، هاذوك إالخوان، احلكومة اyيل �الت يل احملرض يه اyيل 
ويه اyيل �الت يل القانون اyيل تيقول �الت يل املرسوم دل املبارت، 

ب�ٔن ال ميكن التوظيف Xلوظيفة العمومFة ٕاال Xملبارت، ويف وقهتا تدار 
ا@س=تور اyيل £ينص Iىل املساواة بني املواطنني، فوريوين £يفاش ابغيتوين 

  ؟نترصف يف هاذ اليش هذا
dيف  حتملت مسؤولييت بصعوبة، تعرفون ذ ، الناس راه £يلقاو السهو

  .. مواýة السلطة، ما £يلقاوش السهوd يف مواýة
وتنعتقد ٔ�هنم ما ميك�ش هلم يتفهموين Sٔهنم اكنوا تBشوفوا ريوسهم 
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وداX . توظفوا، هللا �كون يف العون، وٕامنا þ�ٔ راه ما عندي ما ند�ر هلم
دهلم، هللا س=بáانه وتعاىل ) les concours(وزوا ــتنقول هلم ميش=يو ي

وال  600وال  10500ٕان شاء هللا الرحامن الرحمي، راه اك�ن  �سهل هلم
   ؟مWصب اكينة يف التعلمي، فهمتين وال ال 8000مWصب، بال  700

نطلب هللا س=بáانه وتعاىل يوفقهم، وٕاذا ما جنحوش يف هاذ اليش، هذا 
" ٕان ا¨�ن تدعون من دون هللا ال ميلكون لمك رزقا"يعين ٔ�بواب الرزق 

، الرزق راه ما اكي�ش óري عند ا@وd وما اكي�ش óري يف عند هللا الرزق
الوظيف، ولكمك كتعرفوا ب�ٔن ٕاذا مشWBا يف Êجتاه دل التوظيف óادي 
خنربو ا@وd، بل óادي نقول لمك اك�ن العدد اyيل اك�ن اليوم دل املوظفني 

نوصلو  دل ا@وd ٔ�كرث مما حتتاج، واSٔزمة اyيل احWا فهيا، وهاذ اليش óادي
ميل óادي نتذا£رو Iىل اSٔزمة، ٕاس=بانيا قررت هذا العام ما توظف حىت  }

دامئا تيخص إال�سان يفكر ٔ�وال يف الباخرة، يف . (Embauche 0)وا�د 
  . الفلوكة، Iاد تفكر يف املصاحل الشخصية دل اSٔفراد

ٔ�ما إالخوان، مثن دل احملروقات اyيل زدت، مايش حتليت XلشÑاIة، 
þس امعا �ش=تغلوا Iىل Êقiصاد £يجيبوا يل التقار�ر، كنا óاد�ن  اك�ن

ٔ�شهر، مل  5يف  %80ٔ�شهر،  5دل املقاصة الكيناها يف  y80%لهاوية، 
�كن عندþ خFار �ٓخر، ا�رتþ خFار واCمتع شعر بنا يف العمق دلو 
 وجتاوب معنا، امحلد  حبال هاذ إالجراء اكن ف� س=بق، Sٔن القضية

وتيعرفوا ب�ٔن هاذ احلكومة هاذي ما ميك�ش ¼كون . Iالش مmنية؟ Iىل الثقة
  .. دارت هاذ اليش

 26مليار دل ا@رمه اyيل óادي �رحبو،  5واحWا ما حمتاج�Fش لـــ 
مليار درمه، هذاك óري جزء مهنا، وداX امحلد  البرتول نقص �س�Fا، ٔ�ما 

دوالر  62دوالر ٔ�و  60وه، هو Xيق ما وصلش yلمثن اyيل ما نبقاوش �زيد
 600دوالر، ولك دوالر هو  y90لربمFل، Xيق داX راه ت�رشيوه حبوايل 

زتاد، وكنا óاد�ن yلتوازþت املا£رو اقiصادية دلنا تمليون درمه يف العام ك 
نفقدوها، وٕاذا فقدþها óادي يتد�لوا فFنا املؤسسات املالية ا@ولية وóادي 

وóادي نبداو يف الشاشات دل  81ك اليش دل �رجعو Iاود 5ين ¨ا
  . العامل حبال اyيل واقع yليوþن، ما ختلونBش نذ£ر لمك دول ٔ�خرى

حتملت املسؤولية ديل، Sٔنه þ�ٔ ٔ�عترب ب�ٔن التنظيف دل اجلو الفكري 
سابق يف ٕاقامة إالصالح، ٕاقامة إالصالح ٔ�وال وقmل لك يشء خص 

  . اSٔفاكر ¼كون حصيáة
قضية دل الكرميات ما ¼راجعناش، ٔ�وال وقmل لك يشء اليس ٔ�ما ال 

رXح دار وا�د العدد دل إالجراءات من هذاك الوقت yليوم، راه Tالس 
تيوTد ا@فرت دل التحمالت، النقل القروي واش حررته وال مازال؟ 

ٔ�سابيع؟ راه كBشهدوا Iليك، Sٔن احشال هاذي  2احشال Xيق   يومني؟ 
النقل املدريس، النقل الس=ياÌ، نقل  ؟و، فهميت وال الوþ�ٔ امiابع

  . املس=ت©دمني
هذاك اليش اyيل كتقول Iليه اليس الرايض دل الكرميات اyيل اكنوا 

دل الشاحWات حFدمه اليس óالب، þ�ٔ ما £يرضنBش ٔ�نين نعرتف Xلناس 
حتيد اyيل س=بقوين وSٔXعامل اyيل داروا قmلنا، óري داX £يفاش óادي تد�ر 

هاذ اليش؟ £يفاش؟ £يفاش؟ مايش ^سهوd، هاذيك الفكرة اyيل جmيت 
جعب�ين، راه óادي ندرسها مع إالخوان، ٕاذا اكنت �لك فرح، هاذ اليش اyيل 
كنبغي �سمع، كنبغي �سمع يش فكرة ٔ�و يش نصيáة ويش تقومي، حىت ٕاذا 
 اكن ال<م شوية قاحص ما يرضش، óري يش مرات ك�شعر به مايش معقول

ٕايوا اyيل ٔ�عطى هللا هو هذا، ابغيتوا يش ... £يطلع يل ا@م، هذا اyيل اك�ن
  . رئBس حكومة �ٓخر ما £يطلعش ليه ا@م، ما Tا^ش هللا

القضية دل دفرت التحمالت، ó þ�ٔادي نقول لمك، وقعت جضة، 
اس=تدIاT þالd امل�، ميل اس=تدIاT þالd امل� قال لنا eم فFه 

�ٔن القضية ميل وصلت عندو ٕاال ومايش يه هاذيك، وقال النصح، فهمنا ب
لنا eم دل اخلري، ما امشاش معنا يف اجتاه يش �اTة اyيل مايش يه 

  . هاذيك، فقلنا ٕاذن اك�ن ٕاشاكل، ما IلBش ٕاذا ¼راجعنا
امسحوا يل، خصمك تفهموا هاذ احلكومة £يفاش كت©دم، þ�ٔ قلهتا لمك يف 

ل امللكFة، وX þ�ٔخلصوص معروف هباذ اليش، اSٔول، قلت لمك املاكنة د
مايش Iاد اليوم، مايش من Xب احملبة، هذاك اليش ما فFه شك، ال، 
حFث مقiنع كنعرف ٔ�ش=نو يه املصلáة دل املغرب، وهاذ اليش Sٔن 
إالخوان ذ£روا شهداء الوطن اyيل ماتوا، ما ذ£روش لكيش، مات ٔ�كرث، 

  . وحىت احWا لنا النصBب دلناواyيل امشاو yلسجن واyيل تعذبوا، 
هاذ الباب ما طلبو مين ٔ��د، مراجعات درهتا لرايس، þ�ٔ وهاذ 
إالخوان اyيل Iارشوين هاذ املر�U هاذي، حىت احWا ميل كنا صغار وا�د 
الوقت وحىت احWا كنا ضد امللكFة، وحىت احWا تواýنا معها Iىل قدر الفهم 

ليش óلط، ب�ٔننا كنا خنرب بيوتنا ب�ٔيدينا، دلنا، ومن بعد تبني لنا ب�ٔن ذاك ا
واكنت عندþ الشÑاIة وراجعنا ذاك اليش، واليوم احWا مقiنعني ب�ٔن هذا 
وا�د اSٔمر ٔ�سايس يف اس=تقرار املغرب، ٔ�سايس يف احلرية دل املغاربة، 
ٔ�سايس يف التقدم دل املغرب، ٔ�سايس Xش املغاربة يبقاو يقولوا هاذ 

  .ال<م
وا�د املرة Tابت وا�د اUC فر�س=ية، الهادي نو�رة هللا ونقول لمك 

 Ce genre de choses(�رمحو، ميل رجع اليس الفقFه البرصي قالت 
n’arrive plus qu’au Maroc( ل هذه ال تقع ٕاال يفmش=ياء مSٔا ،

  .املغرب
 þ�ٔ ،ش يبقى هاذ املغربXش يبقى هاذ املغرب الراس دلو مرفوع، وX

Xيق اخلري yلقدام، ٕان شاء هللا، راه املغاربة ميل £يتفقوا راه  نقول لمك راه
  . £يد�روا العÑائب، وميل كتد�لهم السوسة تيوليو  لطيف

حىت يف الكرة، شفيت داX هاذ اليش اyيل واقع يف الكرة وهاذ الهزامئ 
هاذ اليش معناه ٔ�نه اك�ن ... اyيل كتوقع، �يل Êنتصارات مؤخرا ما óريpش

تدبري والتد�الت من ا0ميني ومن الشامل وميل £يجيو اyلعابة راه سوء ال 
�ا þ�ٔ ما كنفهمش يف الكرة £يقولوا، £يقول   ٔ�ودي راه امىش اتيقولوا، و 
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ما نعرف ٔ�ش=نو وقع  !معنا يف الطا�رة وا�د الناس ما عندþ حىت Iالقة هبم
þ�ٔ ،سة، هاذ اليش هكذا £يقولوهþمسعهتم  لنا؟ يش و�د�ن امشاو معنا �ز
  ب�ٔذين يف التلفزة £يقولوا هاذ ال<م، اك�ن هاذ اليش وال ما اكي�ش؟

وþ�ٔ تنقول لمك، �اص الكرة ٔ�و الرضة، فني هذاك الس=يد الوز�ر 
خصهم خيرجوا مهنا الكmار، خيليوها ¼متىش . ؟ óادي يبلغوا لو...دل

ما يرضش،  س=نوات، 4دميقراطيا وا�ا نوقفو املشاركة دلنا يف البطوd يف 
  ...ولكن

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .æبع، æبع الس=يد الرئBس من فضلمك

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
هاذ املر�U، إالخوان، فرصة ٕان شاء هللا، ما �اصناش نضيعوها، وما 

  . óادي نضيعوهاش
ما عندها ) dérogation(وþ�ٔ مiفق معك اSٔس=تاذة الزويم، هاذيك 

لناس ا�ذاوها ٔ�و ارشاوها وقال هلم القانون معىن، وهاذيك اSٔرايض اyيل ا
ٓ الس=يد  10من بعد  س=نوات ميكن هلم يترصفوا فهيا �اص ¼رجع، ك �

  . وز�ر السكىن ٔ�نت مiفق؟ خص �رجع هلم احلق
وهاذيك اليش دل اSٔبناك ودل Êقiطاع من احلساب دل 
الرضائب، قلت yXيل óادي يتوقف وتوقف، وخصو يتوقف، ميكن، óري 

يش و�د�ن  ،(les ordres)صربوا شوية، صربوا شوية، اكن امشاو 
امشاو، هاذوك اyيل امشاو ما قدروش حي�سومه، ولكن القرار اك�ن هاذ 
اليش �ٓ الس=يد وز�ر املزيانية وال ما اكي�ش؟ القرار Xش ذاك اليش يتوقف 
اختذ وتيدرسوا £يفاش óادي �كون، الناس Iاود 5ين خص خيلصوا 

  .الرضائب
þ�ٔشوف  .. نقول لمك وا�د القضية، الناس خصهم خيلصوا الرضائب

وا�د القضية نقولوها �لك رصا�ة، املغاربة ال يؤدون الرضائب مبا فFه 
الكفاية خصوصا املBسور�ن، ولكن ما ابغيناش ند�رو هاذ اليش يف إالطار 

، وا�د اSٔخ قال ٔ�ودي ٔ�نت ما )la chasse aux sorcières(دل 
 ٔSش اýال كتواTمتع، وعي رCعندي وعي ٔ�ش=نو هو ا þ�ٔ ،قوء، ال

يعين خص توصل  ،(se demandent)اSٔعامل والس=ياس=يني، لك هاذ 
نت وهو ٕاىل املسائل تدرجييا من �الل اCمتع، كتوصل من �الل القانون، ا

مليون نتذا£ر þ�ٔ وٕامه، كتوصل من �الل  30واش ó þ�ٔادي جنمع 
  .ه خصك تتفامه مع الناسا@س=تور، اليش اSٓخر را

ٔ�ش=نو وقع لنا يف وا�د إالدارة؟ بال ما نذ£ر الوزارة اyيل وقع فهيا 
مiابعة، مiابعة اليس الرمFد ما عندو حىت يش فضل فهيا، ولكن pشجع وما 
��سش القانون، وما ��سش إالجراء، احشال هاذي ميل كنا اليس الرمFد 

تنقول هاذ اللكمة هذه، اكنوا الشماكرة، كنت .. يف احل�س اكنوا معنا óري
معنا óري املس=تضعفني، اليوم كتلقى يش وا�د اكن مسؤول، يش وا�د 

  تبدل اجلو، وما تعرف املس=تقmل �ٓش فFه؟.. اكن
ال Xش ¼كون اSٔمور واحضة، وهذاك اليش راه وهللا ما كنبغيوه، وهللا 

ٕاذا : "سملما كنبغيوه، ولكن مع اSٔسف، وٕاال كام قال صىل هللا هللا Iليه و 
، هؤالء يعين ما "رسق فهيم الضعيف قطعوه، وٕاذا رسق فهيم القوي ¼ر£وه

  .غميك�ش �كون العدل
ولهذا، خصنا هاذوك الناس يفهموا yXيل ابغينا هلم املصلáة دهلم، 
ابغينا Êس=تقرار Xش �رحبوا، ولكن �كونوا مطمئنني Iىل الرثوات دهلم، 

وهاذ اليش هذا راه خصو القانون ٔ�وال،  وا�ا �كون شوية قليل ذاك اليش،
�ٓش قلت لمك �ٓش وقع لنا يف وا�د إالدارة؟ وا�د إالدارة ما ابقى حىت 
وا�د Xغي يوقع فهيا، حىت Tاء عندي وا�د الس=يد وما يش مغريب عندو 

، Iالش؟ "اليس ا�ن كريان راين Iىل وشك إالفالس: "ٔ�داءات، قال يل
فعال، ٔ�رسلته عند الس=يد الوز�ر قال   ما ابغاوش خيلصوين، سولت 

مرة، دامئا  100املعين، لكيش وىل �ايف، Sٔنه إالدارة وا�ا تقرا الورقة 
ميل كتوقع كتحمل وا�د املسؤولية ومعرك ما تتكون م�iٔكد ميل ٔ�نت 

  .يف لكيش %100مدقق 
ٕاذن، احWا ما يش ابغينا ختلع إالدارة وتويل ما كتوقعش لنا الو5ئق وما 

لقرارات وما ك�شجعش، ابغينا إالدارة دلنا تبقى þجزة ويبقاو كت©ذش لنا ا
فهيا þس مسؤولني و£يتحملوا املسؤولية، وحىت óدا وال بعد óدا وا�ا 
خيالفوا القانون، ولكن يت�ٔكد ٔ�هنم معلوا هذاك اليش حبسن نية، ما 
يتابعوش، اك�ن هاذ اليش الس=يد وز�ر العدل وال ما اكي�ش؟ Tابك هللا 

  . اذ ا0هنار Xش pشهد لنابعدا ه
  .اعرفيت �ٓش óادي تد�روا، Xرااك Iليمك ال تقولوا Iاود 5ين درت لمك

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ن�iقل اSٓن ٕاىل احملور الثاين، اSٔزمة Êقiصادية العاملية . شكرا

ردوا Xلمك مع الوقت Sٔن ó�ٔلب الفرق . وانعاكساهتا Iىل Êقiصاد الوطين
  . اهتااس=هتلكت ó�ٔلب ٔ�وق

  .اللكمة اSٓن لفريق اSٔصاd واملعارصة. شكرا

  :املس�شار الس=يد Iابد شكFلاملس�شار الس=يد Iابد شكFلاملس�شار الس=يد Iابد شكFلاملس�شار الس=يد Iابد شكFل
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس=يدة والسادة املس�شارون،
الس=يد الرئBس، Xلنظر خلصوصية هذه اجللسة ا@س=تورية، اليت 

يف شقه املتعلق  2011ليوز نعتربها حلظة ت�ٔسBس=ية لتفعيل مضامني فاحت يو 
بتقوية ماكنة الربملان وتعز�ز صالحFاته مبا خيدم املسار ا@ميقراطي احلدايث 

þفٕاننا �س=تغل هذه املناس=بة، واملغرب اليوم �شهد تداعيات كربى ؛ ببالد
Iىل Êقiصاد الوطين جراء اSٔزمة Êقiصادية العاملية وانعاكساهتا Iىل 
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  . يوية مهنامجموع القطاIات، �اصة احل 
ويف ظل الرتدد وÊرجتالية اليت طبعت معل احلكومة يف ٕاجياد �لول 
�ٓنية ومعلية yلتخفFف من ت�ٔثريات اSٔزمة Êقiصادية العاملية، خصوصا يف 
ظل الرتاجع املسÑل يف العديد من القطاIات، والس=�، الس=يد رئBس 

  :احلكومة
  ¼راجع الصادرات وتفامق جعز املزيان التÑاري؛  - 1
  تقلص مداخFل القطاع الس=ياÌ؛  - 2
  ¼راجع حتويالت اجلالية املغربية Xخلارج؛  - 3
  .تدهور Êس��رات اخلارجFة Xملغرب  - 4

  الس=يد رئBس احلكومة،
هذه احملاور اSٔربعة نعتربها يف فريق اSٔصاd واملعارصة القWوات 
الرئBس=ية، Xٕالضافة ٕاىل عوامل ٔ�خرى اليت pسامه ^شلك مmارش يف تفامق 

  .�ٔثري اSٔزمة Êقiصادية العاملية وانعاكساهتا Iىل Êقiصاد الوطينت
�ريد مWمك، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، ٔ�ن تقدموا لنا وyلرٔ�ي العام 

  :الوطين ٔ�جوبة واحضة حول
مدى توفر احلكومة Iىل تصورات ورؤى واحضة yلáد من   - 1

  تداعيات اSٔزمة؟
مق النعاكسات هذه هل قامت احلكومة ب�شخيص Iلمي دقFق ومر  - 2

  اSٔزمة Iىل خمتلف اCاالت والقطاIات والعباد؟
ما يه �لفFة توقFت قرار الزدة يف ٔ�سعار احملروقات يف ظل   - 3

تدهور القدرة الرشائية، �اصة ؤ�ن سعر الربمFل عرف اخنفاضا يف 
  اSٔسواق ا@ولية؟

�ٔنة ما يه التدابري امللموسة وÊس=تعÑالية ملواýة �5ٓر اSٔزمة لطم  - 4
  املواطنني والفاIلني Êقiصاديني Iىل �د سواء؟

وهل س�س=مترون يف تغليب هاجس احملافظة Iىل التوازþت   - 5
 املا£رو اقiصادية Iىل حساب إالýاز Iىل القدرة الرشائية yلمواطنني؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êس=تقاليل. شكرا

        ::::لس=باعيلس=باعيلس=باعيلس=باعياملس�شار الس=يد محمد �رIاه ااملس�شار الس=يد محمد �رIاه ااملس�شار الس=يد محمد �رIاه ااملس�شار الس=يد محمد �رIاه ا
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس=يدات والسادة املس�شارون،
الس=يد رئBس احلكومة، لقد متكن Êقiصاد الوطين �الل الس=نوات 
القليU املاضية من الصمود ٔ�مام التقلبات والتداعيات املرتبطة ب�5ٓر اSٔزمات 

ٕاصال�ات ما£رو اقiصادية وهيلكية رائدة  Êقiصادية واملالية العاملية بفضل

وóري مس=بوقة ٔ�جنزهتا احلكومة السابقة، ٕاصال�ات مكWت من تقوية مWاIة 
Êقiصاد والتقليص من �5ٓرها السلبية Iىل القطاIات اSٔكرث ترضرا، وهو 

  . اSٔمر ا¨ي تؤكده خمتلف التقار�ر ا@ولية
ية والر£ود Êقiصادي لكن اس=مترار تداعيات اSٔزمة Êقiصادية العامل 

 þصادiلمغرب، جتعل اقy ساس=يون والطبيعيونSٔشه الرشاكء اBا¨ي يع
  . الوطين اليوم ٔ�مام حتدت ورهاþت كربى
ما يه التدابري وإالجراءات اليت  :¨ا، �سائلمك الس=يد رئBس احلكومة

سBمت اعãدها من طرف احلكومة لتقوية مWاIة واس=تقاللية اقiصادþ الوطين 
�اصة ف� يتعلق  ؟يف مواýة تقلبات الظرفFة Êقiصادية واملالية ا@ولية

بدمع معدل ا0منو وال�شغيل وÊس��ر ودمع الس=يا�ة £رافد اقiصادي Íم 
وكقطاع جيب موا£بة تطوراته وحتصينه حىت يؤدي دوره Êقiصادي، هذا 

امج واIدة القطاع ي�mغي ٔ�ن يظل Iىل رٔ�س اSٔولوت مبزيانية مرشفة وبرب 
  . تطمنئ املس�مثر�ن املغاربة واTSٔانب

ٔ�قول، الس=يد رئBس احلكومة، �ان الوقت yلحكومة يك ¼كون واحضة 
واTSٔانب، ما  -قلت–Xل�س=بة لهذا القطاع حىت تطمنئ املس�مثر�ن املغاربة 

مليار نتاع العمU الصعبة،  �59اصناش ن�ساو Iىل ٔ�ن هذا القطاع £يد�ل 
خصصت } راه يه مزيانية، ها هو وز�ر الس=يا�ة جبانبمك  واملزيانية اليت
مليون دل ا@رمه راه ما نقدرو نعملو هبا حىت �اTة  300اس�ٔلوه راه 

  . هنائيا
ٔ�لف  470ٔ�ن العاملني يف هذا القطاع والبالغ Iددمه وصل اSٓن  ،كذ 

  .ونيف
  .شكرا الس=يد الرئBس. شكرا Iىل إالصغاء

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار .شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد بنBساملس�شار الس=يد ٔ�محد بنBساملس�شار الس=يد ٔ�محد بنBساملس�شار الس=يد ٔ�محد بنBس
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  زماليئ اSٔعزاء،
وXلتايل  2007لقد ٔ�رخت اSٔزمة Êقiصادية العاملية بظاللها مWذ س=نة 

وتعرفون جFدا ثقلها لBست وليدة اليوم، حFث كنمت يف املعارضة �ٓنذاك، 
Iىل كربت Êقiصادت العاملية، خصوصا عندما وصلت ٕاىل مWطقة 

  .اSٔورو
  الس=يد رئBس احلكومة،

 %20ٕان الودائع البنكFة يف املغرب، تقلصت يف ٔ��ريل املايض ب�س=بة 
وقد بلغت احiياTات البنوك Xلس=يوd رمقا قFاس=يا Tديدا يف ٔ��ريل املايض 

مليار درمه، ذ  ما يعادل ٔ�كرث من النصف يف  55حFث þهزت حوايل 
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 dياط الرضوري من ودائع البنوك @ى البنك املركزي، مما جيعل س=يوiحÊ
 42,5البنوك يف موقف صعب، ذ  ما ٔ�دى Xلبنك املركزي ٔ��ريا ٕاىل خض 

  .ٔ�م 7مليار درمه يف السوق النقدية وذ  ب�س�Fقات ملدة ٔ�س=بوع ٔ�ي 
يف �ٓخر ماي  %19ية واخلارجFة تقلصت ب�س=بة وÊس��رات ا@ا�ل 

مليار درمه فقط، هذان املؤرشان ٕان دال Iىل  15,6ا�Sٔري، ووصلت ٕاىل 
Iىل جو يطبعه انعدام الثقة السائد اليوم يف احلقل  نيشء فٕامنا يدال

  .Êقiصادي، وا¨ي �سامه مع اSٔسف يف تفامق املشالك Êجãعية
إالحصائيات سوف ال يتÑاوز  ا0منو املنتظر هذه الس=نة حسب

  .، معايل الوز�ر2,4%
 84الس=يد ر�س احلكومة، ٕان جعز املزيان التÑاري اخلار� وصل ٕاىل 

Wمن الناجت ا@ا�يل  %10ٔ�وائل هذه الس=نة، ٔ�ي ما يقرب  ذمليار درمه م
مليار  75مليار تقريبا ضد  160اخلام، يف �ٓخر ماي وصلت قمية الواردات 

  .%47طية الواردات Xلصادرات ال يتÑاوز من الصادرات، ٔ�ي تغ 
من الناجت ا@ا�يل، واحiياطنا  %4يف جعز مزيان اSٔداءات وصل ٕاىل 

  .ٔ�شهر 4من العمU الصعبة ال يغطي سوى 
  الس=يد رئBس احلكومة، 

ٔ�مام هذه اSٔزمة املالية وÊقiصادية اليت pس=يطر Iىل العامل، و�اصة 
و حىت Xل�س=بة y·رمه، حFث Iىل مWطقة اSٔورو، تدهور سعر اSٔور

مقابل سعر  %3اخنفض Xل�س=بة ملا اكن الس=نة املاضية يف نفس الوقت ب 
، وٕاذا اس=ت!Wينا مmيعات %15ا@والر ا¨ي ارتفع يف نفس املدة حبوايل 

  .Tل البضائع املغربية تباع SٔXورو ،الفوسفاط اليت ¼كون دامئا X@والر
ة اSٔورو وا¨ي نعتربه، كام يعتربه ٕان Iدم ارتفاع �س=بة ا0منو يف مWطق

امجليع، الرشيك اSٔسايس yلمغرب، واملؤدية حã يف املس=تقmل العاTل ٕاىل 
اخنفاض مرتقب يف سعر اSٔورو وارتفاع �س=يب يف سعر ا@رمه، س=يؤدي 
حã ٕاىل انعاكسات سلبية Iىل الصعيد الوطين ف� يتعلق Iىل اخلصوص 

ت الصعبة اليت �ر¼كز Iلهيا املغرب لتáديد Xلصادرات، س=� ٔ�ن سU العمال
من  %10من ا@والر و %20سعر ا@رمه، واليت حتتوي مبا حتتوي Iليه 
  .الني ا�yان يظالن معلتني مiي�iني حصيحتني

  الس=يد رئBس احلكومة، 
هذه الوضعية س=تؤدي مع اSٔسف ٕاىل تفامق العجز التÑاري املغريب، Sٔنه 

ت تنافس=ية املنتوج املغريب وتدهورت معه لكام تدهور سعر اSٔورو تقلص
مmيعات املغرب هبذه العمU، �اصة ؤ�ن بعض الب·ان املنافسة yلمغرب 
ٕاكس=بانيا ومرص واليوþن مmال توTد يف ظروف اقiصادية صعبة، ٕاضافة ٕاىل 
الصني املمول العاملي، مما س=يدفع هذه ا@ول ٕاىل اختاذ قرارات مالية ولو Iىل 

، ومبا ٔ�ن معU اSٔورو ال زالت يف تدهور مس=متر فٕان حساب سعر معلهتا
ذ  سBشجع حã وال حماd واردات املغرب حىت ف� يتعلق Xلواردات óري 

  .الرضورية، وس=يقلص من صادراته
  الس=يد رئBس احلكومة، 

يف امخلسة ٔ�شهر اSٔوىل من هذه الس=نة زادت مصاريف صندوق 
مليار تقريبا يف الس=نة،  61مmالغه ٕاىل  مليار تقريبا، وارتفعت 21املقاصة بــ 

مليار درمه،  40لتصل ٕاىل  %16,7وكتU اSٔجور ارتفعت بدورها بــــ 
  . من املصاريف العادية %71هاذ�ن احلسابني وصال ٕاىل 

ولكن  %8,5خبصوص املداخFل اجلبائية، فعال فٕاهنا ارتفعت ب 
  . %49املداخFل óري اجلبائية تقلصت بـــ 

ذه إالشاكالت ٔ�ال ميكWنا ٔ�ن نقول ٔ�ننا ٔ�مام ٔ�زمة اقiصادية ٕاذن، ٔ�مام ه
ش=بح التكو�ن الهيلكي خيمي  -ال قدر هللا-ومالية وXلتايل اجãعية س=تجعل 

  .Iىل بالدþ مرة ٔ�خرى
  الس=يد رئBس احلكومة،

ما يه إالجراءات املس=تعUÑ اليت س�i©ذوهنا من T�ٔل .. الرٔ�سامل جmان
Ê اع الثقة ٕاىل احلقلTيب؟ اسرتWجSٔصادي وطم�ٔنة الرٔ�سامل املغريب واiق  

هل هناك ٕابداIات اقiصادية ملعاجلة العجز التÑاري وجعز اخلزينة TSٔل 
ارتفاع �س=بة تغطية الصادرات Xلواردات، ما Iدا بعض التدابري املوجودة 
�اليا اليت ٔ�صبحت تطبق يف مجيع ب·ان العامل ل�شجيع صادراهتا، واليت 

  نة ل�شجيع الصادرات يف مجيع ب·ان العامل؟ ٔ�صبحت �ش=به مدو 
ما هو تصورمك، س=يدي رئBس احلكومة، التقين لتáديد سعر ا@رمه 
Xل�س=بة yلسU املتكونة �اليا لهذا الغرض، وXل�س=بة �اصة لعمالت الب·ان 
املنافسة yلمغرب اليت توTد فهيا ٔ�زمات اقiصادية ومالية، عوض الزدة يف 

Bجور، الس=يد رئSٔدمت هبا هناك زدة يف مثن اIس الوزراء، اليت و
احملروقات اليت س=تؤدي حã ٕاىل ارتفاع �س=بة التضخم يف الوقت ا¨ي 
يرتاجع فFه مثن الربمFل اخلام يف السوق ا@ويل، وا¨ي حسب املعطيات 

  Êقiصادية سBس=متر يف الرتاجع مادامت ٔ�زمة القروض قامئة؟ 
، الس=يد رئBس احلكومة، تقBFس مثن ٕاذن، هل ال جيب Iلينا ٔ�ن نعمل

  احملروقات Xملغرب �مثن الربمFل يف السوق العاملي؟ 
  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  الس=يد رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  ماليئ، ز 

  السادة احلارضون،
عرف العامل ب�ٔرسه ٔ�زمة مiعددة اSٔبعاد، انطلقت من الوالت املتáدة 

ٓ مرورا ب�ٔورX و  س=يا وٕافريقFا، نعتقد Tازمني ٔ�ن لBس هناك ب· بقي يف م�Wٔى �
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عن تداعياهتا بفعل العوملة املتقدمة اليت مل يعد ٔ��د قادرا Iىل فرملهتا ٔ�و 
تÑاري ٔ�و املايل ٔ�و الثقايف ٔ�و Êجãعي، بفعل توجهيها، سواء يف شقها ال 

  . التكWولوجFات املتطورة
ٔ�ن جتمتع فوق ٔ�رضه مبرا�ش  1994وٕان املغرب ا¨ي اخiار ٕاراد س=نة 

ٔ�ول اجãع الن�mاق املنظمة العاملية yلتÑارة، البد ؤ�ن ¼كون رح هذه 
  . العوملة ساقت ٕاليه ما ساقت من نصيبه من هذه اSٔزمة

الدþ تقميون، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، سلبية اSٔزمة Iىل ب£يف 
يف ٔ�بعادها ا�تلفة وقد خرج املغاربة ٕاىل الشارع yلتعبري املبارش عام يعانونه 
من بطاd وóالء وحمدودية الولوج؟ وما يه إالجراءات اليت وضعمتوهنا 
ملواýة �5ٓرها؟ وهل رصدمت، ٔ�قول هل رصدمت، ٕاماكنية Êس=تفادة من 

ا Xلربيع العريب، وحفظ اSٔزمة اليت وصلت ٕاىل العامل العريب، واصطلح Iلهي
  هللا املغرب مهنا؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق ا@س=توري. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد حلسن ن�Fهاملس�شار الس=يد حلسن ن�Fهاملس�شار الس=يد حلسن ن�Fهاملس�شار الس=يد حلسن ن�Fه
  الس=يد الرئBس،

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
مهنا كثريا من كربت  حنن نعمل ٔ�ن هناك ٔ�زمة اقiصادية Iاملية يعاين

ا@ول Êقiصادية، ولهذا �سائلمك، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، £يف 
تقميون �5ٓر هذه اSٔزمة Êقiصادية Iىل بالدþ؟ وما يه إالجراءات املت©ذة 

  لتقوية مWاIة اقiصادþ الوطين yلخروج مهنا ساملا ب�ٔقل رضر؟ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .Sٓن لفريق التáالف Êشرتايكاللكمة ا. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد �ااملس�شار الس=يد ٔ�محد �ااملس�شار الس=يد ٔ�محد �ااملس�شار الس=يد ٔ�محد �ا����
  .^سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س=يدþ محمد و�ٓ} وحصبه

  .شكرا الس=يد الرئBس
  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،

  الس=يد وز�ر ا@وd احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ون،الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتم
  . سؤالنا، الس=يد رئBس احلكومة، هو اSٔزمة Êقiصادية

كام يعمل امجليع، مWذ تطبيق النظام العاملي yلتÑارة احلرة ٔ�صبح العامل 

  . يعBش فوىض من Êقiصاد، والقوي ي�ٔلك الضعيف
ما يه التدابري  :ولهذه اSٔس=باب، س=يدي رئBس احلكومة، �س�ٔلمك

  هذه اSٔزمة Êقiصادية لوطننا؟املت©ذة وإالجراءات ملواýة �5ٓر 
وحنن يف ا�Sٔري، وحنن معمك س=يدي رئBس احلكومة، حنن معمك يف 

  . اóSٔلبية ٔ�لقوا وال ختافوا ٕان هللا معمك
  .والسالم Iليمك

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .دقائق يف احملور�ن 5@�مك .. اللكمة اSٓن yلفريق الفFدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدIةاملس�شار الس=يد محمد دعيدIةاملس�شار الس=يد محمد دعيدIةاملس�شار الس=يد محمد دعيدIة
  .را الس=يد الرئBسشك

  الس=يد رئBس احلكومة،
من اخلط�ٔ Êعتقاد ٔ�ن اSٔزمة العاملية يه ٔ�زمة مالية فقط، بل يه ٔ�زمة 
Iامة ومعيقة وشامU، مست Êقiصاد العاملي يف خمتلف جوانبه، ومن هنا 
ت�ٔيت ٔ�مهية مWاقشة ت�ٔثرياهتا وانعاكساهتا Iىل Êقiصاد الوطين، ؤ�يضا 

  . واملس=تعUÑ اليت جيب ٔ�ن تت©ذها احلكومةإالجراءات امللموسة 
وٕاذا اكنت مظاهر اSٔزمة اليوم متس العديد من القطاIات إالنتاجFة 
واخلدماتية وÊجãعية يف مWطقة اSٔورو، الرشيك Êقiصادي اSٔول 
yلمغرب، مما س=يكون لها انعاكس Iىل Iدة جماالت اكالس=ترياد، التصد�ر، 

�رات اSٔجWبية اليت �شلك Êحتاد الس=يا�ة، وجحم تدفقات Êس�
  . مهنا %76اSٔورويب لو�ده 

وIادة ما �كون لهذه اSٔزمات فاتورة اجãعية Iىل مس=توى فقدان 
مWاصب الشغل وتوس=يع دا�رة ا0هتمBش والهشاشة وتدهور القدرة الرشائية 
لعموم املواطنني، وا¨�ن دون شك سiBرضرون من خمتلف الزدات يف 

، ليصانص، )الس=�( ٔ�قرهتا حكومiمك، الزدة يف إالمسنت اSٔسعار اليت
املازوط، السÑا�ر، املرشوXت الكحولية، الفFنFBت، النقل، ٕاىل óري ذ ، 
مما جيعل مWمك حكومة الزدات يف اSٔسعار Xمiياز وترضر وتدهور القدرة 

  . الرشائية وحتسني اSٔوضاع Êجãعية �تلف ف'ات الشعب
، �س�ٔلمك عن إالجراءات والتدابري املالية وÊقiصادية للك ما سلف

اليت اختذمتوها yلتخفFف واحلد من ا5ٓSر السلبية لٔ�زمة Êقiصادية العاملية 
  وانعاكساهتا Iىل اSٔوضاع Êجãعية yلمغرب؟ 

ما هو ت�ٔثري جحم هذه اSٔزمة اليت X�ٔنت عن ٕافالس النظام الرٔ�ساميل 
  ويالت املهاجر�ن املغاربة من العمU الصعبة؟ العاملي Iىل اس=تقرار وحت

ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها لتحسني مWاخ اSٔعامل واس=تقطاب 
  Êس��رات اخلارجFة @مع ا0منو Êقiصادي و�لق مWاصب الشغل؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة CموIة Êحتاد املغريب yلشغل. شكرا
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        ::::نطلáةنطلáةنطلáةنطلáةاملس�شار الس=يد ٔ�محد ب املس�شار الس=يد ٔ�محد ب املس�شار الس=يد ٔ�محد ب املس�شار الس=يد ٔ�محد ب 
  .^سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئBس احملرتم،

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،
  الزمUF احملرتمة،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
من املعلوم ٔ�ن ب·þ يعBش يف س=ياق دويل ي�سم بتداعيات اSٔزمة 

حمتي وملموس Iىل Êقiصادية واملالية والعاملية، ذ  ٔ�ن ت�ٔثريها السليب 

Êقiصاد الوطين، بدٔ�ت نتاجئها تظهر واحضة يف امليدان املايل وÊقiصادي 
  . ومزيان املبادالت التÑارية

يضاف ٕاىل ذ  س=يادة املضاربة والريع وارتفاع ٔ�سعار النفط واملواد 
اSٔولية والغذائية، مما 9�ٔر Iىل املزيانية العامة y·وd ؤ��دث اخنفاضا يف 

dس��ر وإالنفاق العمويم، ٕاىل  الس=يوÊ ة و¼راجعFو¼راجع العائدات الرضي�
مما يؤدي  "مغاربة العامل"Tانب اخنفاض Iائدات الس=يا�ة وحتويالت عاملنا 

  .ٕاىل فقدان مWاصب الشغل واخنفاض فرص العمل
وٕاذا اكن الس�Fل املثايل ملواýة اSٔزمة هو pشجيع Êس��ر وحتريك 

الشغل وٕانعاش Êقiصاد الوطين، فالبد من التذكري جعلته خللق مWاصب 
ٔ�ن Êس��ر جيب ٔ�ن �كون مواطنا �راعي مصلáة الوطن واملواطنني 
وحيمي 9روات الب· دون اس=تزنافها وضامن اس=تفادة املغرب من هذه 

  .Êس��رات عوض نقل ٔ�ر�Xا حنو ب·ان ٔ�جWبية
  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،

س�مثر�ن اTSٔانب هو دفا¼ر حتمالت مرنة Tدا، متكهنم ٕان ما يغري امل 

من حتقFق معدالت رحب قصوى، �اصة مع وجود يد IامU رخFصة 
وامiيازات جmائية £برية ؤ�رايض شاسعة تعطى مبقابل رمزي وٕاماكنيات 
متويلية وبنكFة Íمة، ٕاضافة ٕاىل املواد اSٔولية ب�ٔسعار مWخفضة، وهذا لكه مع 

Xا ٕاىل اخلارجٕاماكنية هتريب ٔ�ر�.  
ٕاننا نعرب لمك يف Êحتاد املغريب yلشغل عن قلقWا العميق £ون الطبقة 
العامU املغربية يه الضحية اSٔوىل يف هذه املعادd، ذ  ٔ�ن احلقوق 
Êقiصادية وÊجãعية yلعامل وامل�ٔجور�ن اليت تضمهنا قوانني الشغل 

، مما يؤدي ٕاىل نوع من واملواثيق ا@ولية يه �ٓخر ما يفكر يف حاميته
Êخiالل وIدم التوازن يف العالقات، ميكن ٔ�ن تنجم عنه نتاجئ وخمية Iىل 
املس=توى Êجãعي والقدرة الرشائية Iىل املواطنني، مع العمل ٔ�ن اليد 

  ...العامU واملوارد ال�رشية يه سواIد إالنتاج وقاطرة

  :الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اللكمة اSٓن CموIة Êحتاد الوطين . اس=هتلكمت الوقت، قطعت الصوت

  .شكرا. yلشغل

        ::::املس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�£يد ٔ�ن اSٔزمة اSٓن اليت نتáدث عهنا يه ٔ�زمة Iاملية، ويه لBست 

قط وطنية، ٔ�£يد ٔ�ن احلكومة اكنت لها الشÑاIة yلتعاطي بقوة مع Iالج ف
لك ما ميكن IالTه يف الوقت، مع اكمل اSٔسف اyيل اكن £يخص ¼كون 
الوقاية من قmل، اليوم ٔ�نمت اضطررمت yلعالج، والعالج رمبا ٔ�£يد ٔ�نه س=يكون 

�كون  صعب، حنن من موقعنا النقايب البد، الس=يد الرئBس احلكومة، ٕاال ٔ�ن
  .يف خWدق اجلهة اليت س�9ٔ�iر سلبا بذ 

حصيح ٔ�ننا �حركة نقابية وطنية تعاملت مع هذه إالجراءات �لك 
مسؤولية و�لك وطنية، انطالقا من التحراكت Êجãعية مرورا Xلزدة يف 
احملروقات لغاية اليوم، احلركة النقابية اليوم من موقعها الوطين، من موقعها 

ن ٔ�حFاþ نضطر yلتعامل مع بعض إالجراءات اليت ¼كون يف ا¨ي �شعرها ب�ٔ 
  . مصلáة الوطن، لك الوطن ٔ�وال ؤ��ريا

لكن مع ذ ، الس=يد رئBس احلكومة، اليوم �سائلمك، كنا نتáدث عن 
ٕاصالح نظام صندوق املقاصة، كنا دامئا نقول ب�ٔن هذا إالصالح البد ؤ�ن 

تكون مضطرة ٔ�و اليت ¼كون معه ٕاجراءات تعطي الثقة yلرشاحئ اليت س= 
  . س=متس هبذه إالصال�ات

و¨ ، الس=يد رئBس احلكومة، حتدثمت كثريا عن بعض إالجراءات اليت 
س=تذهب مmارشة ٕاىل بعض اSٔرس الفقرية، لكن حلد اSٓن مل حتددوا لنا 
الكFفFة والطريقة، حلد اSٓن، الس=يد رئBس احلكومة، ويف جوا�مك قmل قليل 

درمه للك خشص، مبعىن اSٔرسة الفقرية اyيل  3000تتáدثون عن حوايل 
درمه يف الس=نة، £يف ذ ؟ ومىت؟  15000ممكن pس=تفFد حىت حوايل 

  وما يه إالجراءات؟
تتáدثون، الس=يد رئBس احلكومة، عن املهنيني يف قطاع النقل وا¨�ن 
ترضروا من الزدة يف احملروقات، عن بعض إالجراءات اليت قد ¼كون 

  . مساIدة هلم
وار Êجãعي، الس=يد رئBس احلكومة، نعترب ٔ�ننا رشاكء مجيعا احل

�حكومة، مكركزت نقابية، والبد ٔ�ن ¼كون هناك رشاكة حقFقFة خصوصا 
þ·رخي بæ قة منFة ا@قFيف هذه الظرف.  

وXلتايل نطالبمك، الس=يد الوز�ر، عن وضع Tدوd ٕالجراءات من T�ٔل 
  .WتÑا ومس=متراجعل احلوار Êجãعي حوارا فعاال وم 

  .وشكرا الس=يد رئBس احلكومة

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اللكمة اSٓن yلس=يد رئBس احلكومة لٕالTابة Iىل ٔ�س=ئU احملور . شكرا
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  .الثاين، اSٔزمة Êقiصادية العاملية وانعاكساهتا Iىل وطننا

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  .^سم هللا الرمحن الرحمي
  معرش إالخوة الكرام، 

اج'مك، þ�ٔ ما تن©افش من اSٔزمة، واش درهتا þ�ٔ؟ ك þ�ٔ غنقدر ٔ�ف
  مايش þ�ٔ، ٕايوا اIالش óادي اخناف مهنا؟ 

الشعوب القوية يه اليت ¼كون قادرة Iىل تدبري اSٔزمات، يعين هاذ 
Xري وقعت ٔ�زمة يف ٔ�وروó ،ىل والوI ينmا  14هاذي .. الشعب مWقرن واح

ي ينقصوا السواح وال óادي دوd ومس=متر�ن، Xش اس=مترينا؟ óري ٕاما óاد
ينقصوا املداخFل دل املغاربة املقميني Xخلارج، ٔ�ش=نو óادي يوقع Xلسالمة 

  والعافFة؟ 
املغاربة ٕاذا عرفوا بيل احلكومة دهلم تتقول هلم الواقع، ما كتكذ^ش 
Iلهيم، þ�ٔ ما £يعجبنBش جني نقول yلناس eم ملت�س، نقول هلم يش �اTة 

  . ل هلم يش مصطلح اyيل ما يقفلوا فFه والو، الوضوح�كربها هلم وند�
ويف نفس الوقت ٕاذا اكن خصنا نصربو نصربو، ٕاذا اكن �اصنا نعملو 
يش �اTة نعملوها، واحWا دوd وشعب عريق، وعندþ مmادئ ؤ��الق 
دل التضامن ودوزþ ظروف اصعيبة، وتقدر ¼كون XقFة ماجFة ظروف 

رمحن الرحمي ٕاذا ابغى هللا óادي نتÑاوزوها، اصعيبة، ولكن ٕان شاء هللا ال
£يف قلت لمك من قmل ميل نتو�دو و�كونو يد وا�دة، افهميت، ما ختليوش 

ٔ�شهر دل التغطية  4املغاربة هاذ ا0هنار يباتوا بال نعاس وهام تيفكروا يف 
قولوا هلم احWا . ٕاخل... دل العجز %6,1ودل الصادرات والواردات و

 ٕX ذن هللاشعب قادر�ن .  
وحصيح عندþ مشالك وهاذ املشالك óادي نواýوها، وحلد اSٓن راه 
احWا امحلد  املشالك لكها يه اyيل اكينة يف احمليط دلنا، ال اليت توTد 
Iىل ميي�Wا يف ا@ول العربية وإالسالمFة وال اليت توTد Iىل شاملنا يعين يف 

وال ما اكي�ش؟ Sٔس=باب كثرية  ٔ�وروX، مازال وضعنا �س�Fا، اك�ن هاذ اليش
مهنا خصوصي�Wا ومهنا نباهتنا، Sٔن املغاربة امحلد  وا�د العدد دل اSٔمور 
امشاو فهيا Xالحiياط، مهنا يف املعامالت البنكFة، اyيل ما �الهتمش 
يوصلوا لٔ�ش=ياء اyيل وصلت لها ٕاس=بانيا مmال، هاذ اليش راه اليوم وىل 

س=بáانه وتعاىل ٔ�ش=ياء، كتحول الس=يا�ة،  معروف، ورمبا جييب هللا
  . كتحول Êس��ر

اكنت لها  2008ومع ذ ، þ�ٔ واعي ٔ�نه اSٔزمة اyيل انفجرت يف 
تداعيات سB'ة Iىل اقiصادت مجمل دول العامل، واكنت لها �5ٓر سلبية Iىل 
Êقiصاد الوطين، و¼راجع الطلب اخلار� Iىل الصادرات دلنا وتقلص 

  .ال اخلارجFة لالس��رات اSٔجWبيةتدفق اSٔمو 
وكذ  املواد دل الطاقة ارتفعت، راه احWا مرينا £يظهر يل من كذا 

ٓ اليس؟ وميل جFنا  4دوالر يف  117دوالر ٕاىل  60و س=نوات، ك �

، %3,5نصوتو Iىل هاذ املزيانية هاذي صوتنا Iىل ٔ�ن العجز óادي �كون 
، وهذاك اليش Tاب %6,1ب�ٔنه وميل د�لنا وحتملنا املسؤولية لقFناه 

، مع الرتاجع املس=متر الحiياطات %8العجز دل احلساب اجلاري حبوايل 
مسائل، اSٔوىل خصنا الصادرات دلنا  2الرصف، وهاذ القضية فهيا 

�ش=تغلو Iلهيا Xش ت�شجع و¼كون ٔ�كرث، و�شجعو الصناIة دلنا اyيل 
  . كتصدر Xخلصوص

ل ٔ�خرى ما كنتحمكوش فهيا لكها، مثن ومن ýة ٔ�خرى اك�ن جوج عوام
البرتول ومثن احملروقات، واملس�dٔ الثانية املواد اSٔخرى اyيل ك�س=توردو، ٕاذا 
اكن رضوري �راجعو هاذ املواد اyيل ك�س=توردو يف Êجتاه دل نقصو 

ند�روها، Iالش ما ) les produits de luxe(مهنا، خصوصا 
بال ما نعاود نذ£ر ب�ٔن ميكن ) les produits de luxe(ند�روهاش؟ 

ال óري هذاك ٔ�فiايت óالط، ما اك�ش خصو .. �كون فهيم يش مواد معلومة
  . يقول ذاك ال<م، الس=يد وز�ر العدل نقولها  

امسحوا يل، احWا مايش حكومة ٔ�و حزب يدافع Iىل راسو، ٕاذا كنا 
�لية óالطني óالطني، وٕاذا كنا يف الصواب يف الصواب، والس=يد وز�ر ا@ا

 þ�ٔ ،ري يعلمين بعداó ،ش هبذاك البيان، هذاك هو الغلط دلوBلمنI ما
  .كنت مسافر، يش Xس ما اك�ن

ٓ إالخوان، ها وا�دة،  �ٓش £يد�روا الناس ميل كتكون اSٔزمة، �
اس=تعادة التوازþت Êقiصادية اليت يه رشط ٔ�سايس yلتمنية، وهو ما بدٔ� 

، وذ  عن طريق حتسني 2013 وسBس=متر يف 2012مع القانون املايل ل 
ميل جFنا اSٓن مل �شرت س=يارة . املداخFل وضبط النفقات وٕاصالح املقاصة

  . وا�دة yلحكومة، وا�دة ما ارشيناهاش
  . نعم؟ ما امسع�ش مزن

يف نفس الوقت �اولنا .. ولكن يف نفس الوقت ا¨ي �اولنا فFه ضبط
  . شةحتويل مجموIة من النفقات yلف'ات Êجãعية اله 

ادويو Iلينا "امسحوا يل ٔ�هيا إالخوان، ابقاو £يف ما تيقولوا املغاربة 
، هاذ احلكومة ميل Tات يف املزيانية ويف التعديل دلها "وجFو Iلينا

اس=تطاعت ٔ�ن تد�ل الزدة يف املنáة yلطلبة، ما طلهبا مهنا حىت يش 
مايش وا�د، مبا يف ذ  الطلبة، ولكن فقط من Xب ٔ�ننا شعرþ بيل 

رل، هاذ املزيانية ميل Tات فعلت الصندوق  4700معقول املنáة دل 
دل الãسك Êجãعي، وفعلت الصندوق دل التضامن العائيل اyيل فFه 

  .ال�ساء املطلقات اyيل رTاهلم ما تي©لصوش بطريقة ٔ�و ب�ٔخرى وتيضيعوا
واyيل ) RCAR(ويف نفس الوقت، رفعنا صندوق التقاIد اyيل امسيتو 

اكنوا فFه الناس اyيل اكنوا يف إالنعاش واyيل اكنوا يف املؤسسات العمومFة، 
 80درمه و 70واyيل اكنوا يف امجلاIات احمللية واyيل اكن البعض فهيم كBشد 
قررCDG ( þ(درمه، Xتفاق مع الس=يد وز�ر املالية ومع املسؤولني دل 

  .درمه X1000ش �رفعو هذاك اليش ٕاىل 
 dالTمج دل وþامل� معم الرب"RAMED"  واحلكومة قامت
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  .ماليري درمه X 3لواجب دلها يف التفعيل دلو، وخصصنا }
احملافظة وتعز�ز ثقة املس�مثر�ن يف بالدþ، هذا وا�د احلاTة Íمة Tدا، 
واحWا كنبذلو جمهود، من الصباح وþ�ٔ كنقول لمك، سواء املس�مثرون دا�ليا 

  . ارجFا، ولكن إالدارة خصها ت�mعٔ�و املس�مثرون �
þ�ٔ قلت لمك من قmل وا�د القضية، مايش ما ابقاش، مل يعد ممكWا، هاذ 
الطريق اyيل احWا óاديني فFه داX راه مل يعد ممكWا السري يف óريه، الطريق 
دل املعقول، الطريق دل Êس=تقامة، الطريق دل حماربة الفساد، دل 

اكفة  ل تفرح Xملس�مثر ميل جيي عندك، دل pسهل }حماربة الرشوة، د
بدون مقابل، �كون  إالجراءات إالدارية، ٕاذا احiاج اSٔرض تعطهيا }

دا�يل ٔ�و �ار�، اكفة ال�سهيالت، القضية دل ٕاصالح القضاء لك هذا 
  .خصنا منش=يو فFه

  ؛الرفع من وترية معل اyلجنة الوطنية امللكفة مبناخ اSٔعامل -
Fل جلنة وزارية pش=تغل Iىل ملفات Êس��ر العالقة يف ظل pشك  -

مقارXت مFدانية، اك�ن �زاف دل امللفات Iالقة، قلنا خصنا جنلسو 
  ؛وندرسوها يف جلنة وزارية

¼رس=يخ املقاربة ال�شاورية مع Êحتاد العام ملقاوالت املغرب ولك  -
  .الفرقاء Êجãعيني

ا يل، ميل ك�سمع بيل þ�ٔ اقصBت þ�ٔ إالخوان النقابيني، امسحو 
ٓ إالخوان، �كون وقع سوء  النقابيني، £يبقى يف احلال، óادي نقول لمك �
تفامه، ممكن؟ þ�ٔ ما اقصي�ش، �ٓس=يدي، اyلقاء مع النقابيني، ٔ�ول ما معلت، 
معلت لقاء مع النقابيني، ٔ�ول ما تعي�ت، ومجعهتم اكملني، احلوار Êجãعي 

هم Xس=مترار وكنعيط Iلهيم وكرنتب þ�ٔ وٕامه، اس=متر، راه كنتذا£ر مع 
  ..سولوا

  :الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .هللا خيليمك، ال تقاطعوا الس=يد رئBس احلكومة، �ليوه �سرتسل

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
Iاود 5ين ما ختليونBش نقول لمك Iاود 5ين شوفوا ليكونوا حىت هام ما 

ابغينا نتلقالو مع عبد إال} ا�ن Xغي�ش، راه اك�ن فهيم اyيل قال ما تليناش 
كريان، ٕايوا شوف واكن، ك ما اكيناش، مmارك ومسعود، صايف óادي 

  . نتالقاو ٕان شاء هللا، داX ميل قلتو ما اكيناش الصالة Iىل النيب
ٕاننا �سري يف رفع تنافس=ية املقاوd، تنافس=ية إالدارة، تنافس=ية التعلمي 

و اyيل óادي �ش=تغل معهم وعندو والتكو�ن املهين، Xش الناس يلقا
  .Íارات، تنافس=ية الب�Fات التحتية وتنافس=ية املنظومة ال�رشيعية

þ�ٔ اyيل Xغي نقول لٕالخوان، þ�ٔ ما قل�ش yلمغاربة óادي �زيدمك يف 
ٕان شاء هللا الرمحن  (SMIG)اSٔجور هاذ العام، قلنا óادي حناولو �رفعو 

ية، �ٓ اليس بنBس، راه eيم امحلد  درمه يف هناية الوال 3000الرحمي لـــ 
  . واحض ومكiوب

دل ٔ�نه ا0مثن دل الطاقة  ،اyيل قلت) l’indexation(والقضية دل 
�كون مرتبط Xلسوق العاملي، هذا ال مفر مWه، سواء تعلق اSٔمر 
yXليصانص ٔ�و تعلق اSٔمر X@�زيل، اyليصانص هذاك ما فهيش مشلك 

وþ�ٔ مايش ضد الناس اyيل £يمتشاو . رصة ممكWةوخصو �كون يف ٔ�قرب ف
yXليصانص، ولكن البد إال�سان ميل �كون óادي يعمل وا�د احلاTة 
ٓ اليس بنBس، وا�د  خشصية يتحمل هو مسؤوليهتا، اIالش ابغي�ين، �
إال�سان óادي مييش من هنا ٕاىل ا@ار البيضاء، نعطيه ميل �كون óادي 

لرت، كنعطي  10درمه زايدة، دل  15درمه زايدة وميل �كون راجع  15
  داX يف لك لرت درمه ونصف، Iالش؟ 

درمه ٕاذا  35وIالش ابغيتBين حىت ٕاذا اكن óادي يف املازوط نعطيك 
درمه ٕاذا كنت Tاي، وهذاك اyيل óادي يف الاكر  35كنت óادي ونعطيك 

  نفرض Iليه الرضائب، Iالش؟ ارشح يل Iالش؟ 
 5دا لنا يف هاذ ااyيل هو اyيل كثري و  X þ�ٔغي نقول   يف املازوط

مليار درمه، يف املازوط عندþ مشلك دل النقل العام،  21ٔ�شهر اSٔوىل 
والنقل العام كنعرفو ب�ٔن عندþ ف'ات اجãعية ما عندهاش، هللا óالب، 
وهاذيك الف'ات Êجãعية ما بغيناش �زيدو Iلهيا يف النقل العام، ذاك 

  .  املازوط اكنت درمه وا�داليش Iالش الزدة يف
ولكن راه احWا ك�شوفو مع النقاd، سواء تعلق اSٔمر X¨�ن ينقلون 
البضائع ٔ�و تعلق اSٔمر X¨�ن ينقلون عن طريق الكريان، النقل العمويم، ٔ�و 
تعلق اSٔمر X¨�ن ينقلون من �الل احلافالت والطا£س=يات، ك�شوفو معهم 

، نقول   �لك رصا�ة ٕاذا ابقFنا فFه همW �لول Xش هاذ اCال هذا خنرجو
 200يش هنار ال قدر هللا óادي توقع يش مشلك، وال وىل لنا البرتول ب 

 þمليون درمه يف العام، لك دوالر ¼زاد يف  600دوالر، لك دوالر كزييد
 dمليون درمه يف العام، واملغاربة ما  600مثن البرتول £يلكف ا@و

رب اقiصاد ب·مه من �الل مساندة احملروقات يبغيو�ش، ال �ريدون ٔ�ن خت
اليت �س=تعملها الناس يف ٔ�مور خشصية، ولكن خصك تن�mه ل�ٓخر�ن، 

  .هاذوك اyيل ما عندمهش
ٓ اليس بنBس، يف هاذ  Iام؟ اyيل وقع  60ٔ�و  Sٔ50نه ٔ�ش=نو وقع لنا، �

دا حقو بطريقة، لكيش، ال اyيل اكنوا يف النا هو ٔ�نه اSٔقوء لك وا�د 
طة، ال اyيل اكنوا يف احلكومات، ال اyيل اكنوا يف اSٔحزاب، ال اSٔطباء، السل

ال املوظفني، ال اSٔساتذة، هاذي يه احلقFقة، þ�ٔ كنقولها وكنعاودها، 
اSٔجور دل املغرب يف خمتلف اCاالت ابتداء من التعلمي، رTل التعلمي، 

سولوا، حىت معمل، يه I�ٔىل اSٔجور يف املنطقة لكها، �ليوين وسريوا 
مليار و�زيد دل  200اجلزا�ر اyيل دوd برتولية وعندها داX فائض دل 

ا@والر حمطوط، Xيق ما عندهاش اSٔجور اyيل عندþ حلد اSٓن، ما اك�ن 
  . مشلك

ولكن Xملقابل اكينة وا�د الرشحية ضاعت، مل يصل ٕا0هيا يشء، وتتقطع 
لنوع دل الناس، وفهيم القWاIة، املسكFنة، نعم حصيح، ؤ�نمت كتعرفوا هاذ ا
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وما £يعرفوش يدافعوا Iىل ريوسهم، وما £يعرفوش يوقفوا قدام الربملان، وما 
 ،dيعرفوش، هاذوك البد تلتفت هلم ٔ�نت، ٔ�نت �حكومة، ٔ�نت كدو£

وþض اSٔخ كBسولين قال   .. و�æذ بيدهيم، ذاك يش Iالش قلت
£يفاش óادي ند�رو ليه، £يفاش óادي تد�ر لهاذ اليش؟ احWا كندرسو 

عرفت بيل اصعيب، عرفت بيل صعيب Xش حنيص و¼كون عندي الالحئة 
دل الناس اyيل غيحتاجوا y·مع، عرفت بيل اصعيب Xش يعملوا احلساب 
يف البنك وال يف الربيد، ولكن مايش مس=تحيل، اك�ن دول ٔ�خرى دارتو، 

داروه، óادي ند�روه  يف الربازيل داروه، يف ٔ�ندو�س=يا داروه، يف املكس=يك
ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، نقدرو نغلطو فFه، نقدرو نقادو، ولكن óادي 

  . نقادو اSٔمور شB'ا فشB'ا
ٕاذا كنا دوd، شفيت داX الناس اyيل اليوم كBس=تافدوا من ا@مع، ال 
دل السكر وال دل البرتول، ٕاىل شافوا بيل الفلوس اyيل كتا�ذ من متاك 

طبقات احملتاTة هام óادي �زيدوك، þ�ٔ نقول  ، هام óادي كتوýهم yل 
  .�زديوك، افiح صندوق وهام óادي �زيدوك يف هذاك الصندوق

¼رتبوا الشعب السادس،  (la générosité) املغاربة يف جمال الكرم
فاملغاربة املشلكة دهلم يه الثقة، خصهم الثقة، واحWا كنجريو �زاف Xش 

  :وٕاذا رجعت بWBاتنا الثقة ولو جتي اSٔزمة، يعينWاتنا الثقة، B ¼رجع ب 
  اعصفي  رح واهطيل Xملطر"

  "سقف بBيت �ديد، ر£ن بBيت جحر 
هكذا خص ¼كون هاذ ا@وd، وهاذ اليش اIالش كنعملو، ومايش 
م�iٔكد�ن ب�ٔن óادي جنحو ولكن م�iٔكد�ن ٔ�نه ٕاذا اجهتدþ وتعاوننا óادي 

  .جنحو ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
اكنت بعض إالشارات Íمة Tدا، مهنا القضية دل اSٔجور  ،ومن قmل

ٓ إالخوان، ساهل  الكربى يف املؤسسات العمومFة، ó þ�ٔادي نقول لمك، �
Iليا Xش نت©ذ قرار وننقص اSٔجور، ولكن ميل كتجي تد�ر حبال هاذ 
اليش خصك تفكر، óادي �كون هاذ اليش ولكن óادي �كون يف ٕاطار 

ار مقاربة واحضة Sٔنه Iاود 5ين املؤسسات العمومFة دلنا ما دراسة، يف ٕاط
خصناش هيربوا لنا مهنا الطاقات والكفاءات وتويل Íددة Xخلسارة 
وXلفشل، واSٔجور اyيل اكينة يف القطاع اخلاص ٔ�جور مرتفعة، خفصك 
تفكر ^يش طريقة اyيل يف نفس الوقت هتبط اSٔجور دل الناس اyيل 

ٕاخل، هتبط هذاك اليش ... املاليني 10اك�ن اyيل £يا�ذ فوق  £يا�ذوا، Sٔنه
ولكن تعطي وا�د املنáة حتفزيية اyيل جنح، مايش حبال داX كتويل رئBس 
دل مؤسسة معومFة، جنحيت كتا�ذ املاليني، ما جنحتBش كتا�ذ املاليني، 

  .. ويف اSٓخر ميل كتجي متيش
ٔ�هنم قرروا هام التعويضات اyيل وهذا إالخوان دل وزارة املالية كهننهيم 

كتعطى yلموظفني دل املالية هاذيك óادي تبقى، ولكن الوزراء دل املالية 
قرروا ما �ذوش ومايش هام اSٔولني، اكنوا وزراء املالية س=بقوا ما 
ا�ذاوش، قرروا ما �ذوش وهاذ اليش ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ما 

 كتعطى yلناس ميل £يجيو ميش=يو اyيل غيبقاش، وهاذيك التعويضات اyيل
مليون، ما عرف�ش Xلضبط اشكون هاذ الشخص هذا اyيل  600فهيا رمبا 

   ؟مليون لكها، افهمتBين وال ال 600اكن عندو هاذ السعد و�اذ هاذ 
ولكن اyيل Xغي نقول لمك، هو هاذ اليش ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ما 

óد، لك مرة يش وا�د £يقول ليه شوف راه هذاك اليس ال.. يبقاش اFرم
  . óادي نعطيك يش ملفات راه ما £يجيه والو

  ..هللا جيعل الربكة �ٓ اليس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اللكمة لفريق اSٔصاd . ن�iقل اSٓن ٕاىل التعقFب Iىل هذا احملور

  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس=يد الرئBس
  مة،الس=يد رئBس احلكو 

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس=يد رئBس احلكومة، ٕاذا مسحت يل، ابغيت بعÑاd نوحض هذاك ما 
  . مسيته Xل�ش=نج اyيل وقع يف بداية اجللسة

þ�ٔ ملا طلبت نقطة نظام، وهذا حق £يعطيه يل القانون ا@ا�يل دل 
جللسة، ومل �كن يف نBيت ٔ�بدا Iىل اCلس، طلبتو من الس=يد رئBس ا

إالطالق ٔ�ن ٔ�قاطعمك، هذا حق ؤ�نمت مسحتو لنفسمك كتÑاوبين وكتقول يل 
  . ما عند�ش احلق

الس=يد الرئBس، ٔ�نمت رئBس حكومة ومايش رئBس جملس املس�شار�ن 
وال رئBس الربملان، اyيل خصو جياوبين هو رئBس جملس املس�شار�ن اyيل 

ون ا@ا�يل £يعطيين احلق دل نقطة نظام، þ�ٔ ما £يرتٔ�س اجللسة، والقان
  . افهم�ش Iالش ٔ�نمت مزنجعني

ابغيت ٔ�نبه الس=يد الرئBس ب�ٔنه £يف ما احWا £يحسب لنا اSٔنفاس دلنا 
، هاذ X(le chronomètre)@قائق والثواين، راه ٔ�نمت ما £يحس�ش لمك 

جوج لكامت اليش اyيل ابغيت نقول، لو اكن تعطات يل فرصة نقول هاذ 
  . املوضوع Kىوا�هت 

وþ�ٔ اس=تغربت حقFقة ٔ�شد ما �كون Êس=تغراب ٔ�ن ٔ��د السادة 
الوزراء يف احلكومة دلمك £هيامجين من املقعد دلو و£يقول يل هذا ابغى 

هاذي . هللا ٔ�كرب. �سكت رئBس احلكومة Xش ما يتلكمش Iىل املفسد�ن
  . ع اSٓن yلموضوعزd، زعام عيب، Xش ما نطولش فهيا �زاف و�رج

امسحوا يل، الس=يد رئBس احلكومة، نقول لمك، وþ�ٔ كنتص�ت Xٕمعان 
 þ�ٔ نقول لمك ب�ٔنين ،Uس=ئSٔىل هاذ اI وهiيل قدمyمعان اجلواب اXٕ عmوكن�
مWدهش حقFقة ٔ�شد ما �كون Êندهاش ؤ�شد ما �كون Êس=تغراب Sٔنه 

د من اSٔس=ئI Uىل طرحت Iىل لسان إالخوة اyيل تد�لوا يف هذا احملور Iد
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اليس بنBس مشكورا . درTة £برية من اSٔمهية ومن اخلطورة يف نفس الوقت
ٔ�عفاين من وا�د العدد دل اSٔمور كنت وTدهتا، طرح ٔ�س=ئU دقFقة Tدا، 
ٔ�ش=نو هو �رþمج احلكومة؟ ٔ�ش=نو هو ٕاسرتاتيجية احلكومة؟ ٔ�ش=نو يه 

اIلون ٕازاء ٕاشاكالت تصور احلكومة ملواýة تداعيات اSٔزمة؟ ماذا ٔ�نمت ف
 ،dس��رات، دل حش الس=يوÊ نتظار، دل تقلصÊ شوها دلBكنع
اخiالالت يف النظام التÑاري، املشالك اليت يعاين مهنا التصد�ر، املشالك 

  املرتبطة بوا�د العدد دل اSٔمور؟
فٕاذا بنا نفا�Tٔ يف جوا�مك خبطاب ٔ��اليق، مزن كتذ£روþ ب�ٔننا احWا ما 

افوش من اSٔزمة، Sٔنه عندæ þرخي وعندþ د�ن، نعم، عندæ þرخي، عندþ اخن
د�ن، عندþ حضارة، عندþ مقومات، Sٔن æرخي املغرب Iىل امiداد قرون 

IارفFنو، ولكن احWا  ههو æرخي مواýة اSٔزمات والضائقات، هاد اليش لك
ناو يف هذه ابغينا مWمك £رئBس حكومة تعطيوþ ٔ�جوبة واحضة، وكنا كنمت 

اجللسة جتيو Xمس احلكومة وتقولوا عوض ما نناقش التداعيات دل اSٔزمة 
وانعاكسات دل اSٔزمة Sٔن هاد اليش صار املغاربة والس=ياس=يون 
وÊقiصاديون £يعرفوه، ولكن ابغينا نعرفو ٔ�نمت التقFمي دلمك، التقFمي دلمك 

  . النعاكسات دل اSٔزمة يف لك القطاIات
ينا نعرفو التصورات وإالسرتاتيجيات دلمك، املبادرات اyيل هي�ٔمت، ابغ 

نعم حصيح ٔ�نمت جFتو ولقFتو اSٔزمة، مل تتفاجؤوا SٔXزمة Sٔن اSٔزمة ابدات 
ولكن تفامقت ومع ارتفاع السقف دل Êنتظارات ) ؟2007( 1907مWذ 

ط ٕاقلميي yلمغاربة ومع هذا ا0متزي وÊس=ت!Wاء اyيل جسلتو بالدþ يف حمي
مiقلب اyيل ٔ�ودى حبكومات ؤ�ودى ب�ٔنظمة ؤ�سقط فراعنة، هاد اليش 
�لق �اd �اصة واس=ت!Wائية يف الب·، عنواهنا البارز هو ارتفاع سقف 
Êنتظارات دل املواطنني املغاربة، ؤ�نمت ب�ٔنفسمك يف الربþمج دلمك ٕاXن 

اطنني وا�د العدد من Êنت©اXت ٔ�و يف الربþمج احلكويم قطعتو ٔ�مام املو 
  .Êلزتامات ووا�د العدد من الوعود

ٔ�شهر، كنا ن�iظر مWمك تعطيوSٔX þرقام وتعطيوþ  6اليوم وقد مضت 
ٔ�جوبة واحضة دون اyلجوء ٕاىل خطاب ٔ��اليق ودون اyلجوء ٕاىل خطاب 
التعومي، þ�ٔ �اولت نفهم الس=يد رئBس احلكومة ٔ�حقممت يف اجلواب دلمك 

زدتو yلطلبة، شئ ٕاجيايب ولكن ما Iالقة الزدة يف املنáة دل  الزدة اyيل
درمه دل إالنعاش، مايش هذا  80و 70الطلبة وصندوق التاكفل العائيل و

هو اخلطاب اyيل كن�س=ناو من الس=يد رئBس احلكومة، كن�س=ناو طرحت 
ٔ�س=ئU دقFقة، ٔ�س=ئU واحضة Tدا، ابغينا Iلهيا ٔ�جوبة واحضة Tدا، ابغينا 

يو اخلطوط العريضة لٕالسرتاتيجيات وyلتصورات والربامج يف مواýة تعط 
  .التفامق دل هاذ اSٔزمة

دل  3امسحوا يل، الس=يد رئBس احلكومة، ابغيت نديل بوا�د 
املالحظات، احWا كنا �متىن عوض ما ننقاش Êنعاكسات دل اSٔزمة 

دل احلكومة 5ٓSر  Êقiصادية العاملية Iىل Êقiصاد الوطين ننقاش التقFمي
هذه اSٔزمة، ولكن التقFمي ^رشط �كون مدمع SٔXرقام املوثوق هبا، ^رشط 

�كون معزز Xملعطيات الواحضة حىت يت�ٔىت لنا ٔ�ن نفرق ما بني ما هو مرتبط 
SٔXزمة Êقiصادية واملالية العاملية وبني ما هو مرتبط Xخiالالت هيلكية 

Xالخiالالت املرتبطة 0Xمنط وXلطريقة Xش مرتبطة Xالقiصاد الوطين ولكن 
كتد�روا الش�ٔن العام، ولكن مع اSٔسف الشديد þ�ٔ ٔ�شعر ب�ٔنه اك�ن وا�د 
النوع من Êلتفاف Iىل املوضوع واSٔس=ئU احلقFقFة واجلوهرية اyيل طرحت 

  .يف هذه اجللسة
امسحوا يل كذ  �سÑل مالحظة 5نية وþ�ٔ ٔ�س=متع ٕاليمك Xن يل ب�ٔنه 

عاملوا مع تن وا�د العطب واحض Tدا يف املهنجية دل احلكومة £يف كت اك�
اSٔزمة ومع تداعيات اSٔزمة، طرحمت سؤال وجFه ٔ�ش=نو اyيل £يخص 

ري؟ نعم Tاوبتو ب�ٔنه �اصها ¼ز�ر السمطة، بXل�س=بة Sٔمة تواTه ٔ�زمة تد
كومة، من املفروض كذ  Sٔنه الحظنا ولكن امسحو يل، الس=يد رئBس احل

كرتكزوا Iىل التáدت وIىل التداعيات السلبية الناش=ئة عن اSٔزمة  ب�ٔ�مك
ولكن اكينة يش �اTة امسيهتا إالماكþت والفرص املت�ٔتية من اSٔزمة ومن 
هاذ Êقiصاد املعومل اyيل كنعBشو فFه، وþ�ٔ ابغيت هباذ الصدد نذ£رمك ف� 

يف تعاملها ويف  يتعلق Xملهنجية السلمية اليت جيب ٔ�ن تتáىل هبا احلكومات
مواýهتا 5ٓSر وتداعيات اSٔزمة، ابغيت نذ£رمك بوا�د الفقرة شهرية س=بق 
جلالd امل� يف ٕا�دى اخلطب امللكFة وهو يتáدث عن اSٔزمة وعن 

  : التعامل مع اSٔزمة óادي ٔ�ؤكد Iلهيا، يقول Tاللته
ا ا ا ا ٕان اSٔزمة Íام اكن ٕان اSٔزمة Íام اكن ٕان اSٔزمة Íام اكن ٕان اSٔزمة Íام اكن جحجحجحجحمها، ال ي�mغي ٔ�ن ¼كون مدIاة لالمها، ال ي�mغي ٔ�ن ¼كون مدIاة لالمها، ال ي�mغي ٔ�ن ¼كون مدIاة لالمها، ال ي�mغي ٔ�ن ¼كون مدIاة لال����كامش، وٕاكامش، وٕاكامش، وٕاكامش، وٕامنمنمنمن"

يتعني ٔ�ن pشيتعني ٔ�ن pشيتعني ٔ�ن pشيتعني ٔ�ن pشلكلكلكلك �افزا Iىل Êج �افزا Iىل Êج �افزا Iىل Êج �افزا Iىل Êجهتهتهتهتاد، Sٔهنا حتمل يف طيااد، Sٔهنا حتمل يف طيااد، Sٔهنا حتمل يف طيااد، Sٔهنا حتمل يف طياهتهتهتهتا فرصا ا فرصا ا فرصا ا فرصا جيجيجيجيب ب ب ب 
العمل Iىل اس�العمل Iىل اس�العمل Iىل اس�العمل Iىل اس�����رها، وذ  مببادرات اقiصادية مقدامة، تتورها، وذ  مببادرات اقiصادية مقدامة، تتورها، وذ  مببادرات اقiصادية مقدامة، تتورها، وذ  مببادرات اقiصادية مقدامة، تتو¡¡¡¡ تعز�ز املوقع  تعز�ز املوقع  تعز�ز املوقع  تعز�ز املوقع 

        .""""Êقiصادي اجلهوي والعاملي yلمغربÊقiصادي اجلهوي والعاملي yلمغربÊقiصادي اجلهوي والعاملي yلمغربÊقiصادي اجلهوي والعاملي yلمغرب
وهذا هو بBت القصيد، هذا هو ما كنا ن�iظر من احلكومة ٔ�ن ¼كشف 

iصادية املقدامة اyيل هي�ٔمت ملواýة التداعيات عنه، ما يه املبادرات Êق 
وا5ٓSر دل هذه اSٔزمة؟ £يفاش óادي تتعاملوا مع حش الس=يوd؟ £يفاش 
óادي تتعاملوا مع النقصان الكmري اyيل ¼لكم Iليه الس=يد الرئBس قmل قليل 
SٔXرقام اليت ال ميكن ٔ�بدا ال�شكFك فهيا Sٔهنا صادرة من بنك املغرب ومن 

بية السامFة yلتخطيط ف� يتعلق Xالحiياطي دل العمU الصعبة؟ املندو 
£يفاش إالجراءات اyيل هي�ٔمت ملواýة التداعيات دل اSٔزمة يف القطاع 
دل الس=يا�ة، ف� هيم ¼راجع الصادرات، ما هيم تفامق جعز املزيان التÑاري، 

Êس��رات ما هيم حتويالت اجلالية املغربية Xخلارج، ما هيم تدهور 
  اخلارجFة Xملغرب؟ 

هذه يه اSٔس=ئU اجلوهرية اليت كنا ن�iظر مWمك ٔ�جوبة واحضة Iلهيا 
  ...عوض Êحãء خبطاب ٔ��اليق وخبطاب

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
دقFقة، اللكمة  24مكلت .. اللكمة اSٓن yلفريق Êس=تقاليل. شكرا

�كون صعب Sٔن yلفريق Êس=تقاليل، þ�ٔ ٔ�عرف ٔ�ن تدبري الوقت óادي 
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þ�ٔ .. السادة الرؤساء طالبوا ٔ�ن يترصفوا يف الوقت اخلاص هلم حبرية
  .س�ٔعطي اSٔرقام yلوز�ر اSٔول، يه قدايم

  .اللكمة اSٓن yلفريق Êس=تقاليل

        ::::املس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�ري
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم
Bىل رد الس=يد رئI يبFه يف بداية تعقTس احلكومة املوقر، البد يل ٔ�ن ٔ�و

اللكمة ٕاىل احلكومة والربملان بفريقFه، املوايل واملعارض، خبصوص تدبري 
ٕالمياين العميق ب�ٔن تدبري الش�ٔن العام مه مشرتك ومسؤولية  ،الش�ٔن العام

  . رابضة Iىل ٔ�كتاف امجليع
والبد ٔ�ن �سÑل كذ  Xمس الفريق Êس=تقاليل وXمس حزب 

ا¨ي �ٓمن �رساd ؤ��ذ Iىل Iاتقه Íمة الصدع هبا سواء عندما  Êس=تقالل
اكن دا�ل املعارضة، املعارضة اليت اصطف فهيا رد�ا من الزمن ٔ�و عندما 
قmل قFادة ال�شكUF احلكومFة يف التجربة السابقة ٔ�و حىت اليوم وهو ر£ن 

  .ٔ�سايس يف التوليفة احلكومFة احلالية
التجربة الغنية وانطالقا من هذا البد ٔ�ن �سÑل انطالقا من هذه 

النفس الرتامكي Êجيايب ٔ�ن التدبري ٔ�و تدبري الش�ٔن العام طريق وعر، شاق 
وشائك، سالكه مmتىل حىت وٕان دلفه وصار فFه مبحض ٕارادته، فقط وحىت 
�كiب } النÑاح البد ٔ�ن يد�ر مسؤوليته Xجلدية املطلوبة، البد ٔ�ن يعمتد 

نفس بعيدا عن اجل· وإالهناك، البد ٔ�ن يقmل Iىل النقد ا¨ايت ومراجعة ال 
Íامه ؤ�ن ال يد�ر حىت وٕان ثقلت وصعبت هذه املهام، البد ٔ�ن يتáىل 

X حلس ٔ�وXت حلXل ؤ�ن يت©ىل عن ٔ��الم وحساáس الوطين الف
الس=يايس ا¨ي يتáادق ويتذاىك عندما خيفق وي�mجح حuF ينجح ويتوفق، 

Iليه ٔ�ن ي�iفض يف وTه الشعارات اجلوفاء،  Iليه ٔ�ن ي�ين Iىل املك�س=بات،
ؤ�ن يقطع مع ثقافة اSٔقوال اليت بلغت سن الي�ٔس، Iليه ٔ�ن يفiح اSٓفاق 
للك ما ميكن ٔ�ن يصون £رامة املواطن املغريب ويعزز قدراته و�رفع من جحم 
اس=هتالكه و�رفع من مس=توى ال�شغيل يف صفوف العاطلني من ش=بابنا 

ٔ�ي القامئ Iىل تدبري الش�ٔن العام سواء اكن  ،ملبتىلذ£ورا وٕاI ،5þىل هذا ا
ٔ�ن خياطب اجلانب النفعي يف  ،يف املقعد احلكويم ٔ�و يف املقعد الربملاين

ذهنية املواطن املغريب، هذا اجلانب ا¨ي مل يعد يعىن ومل يعد يؤمن ٕاال 
  .Xمللموس

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
ا برتوليا ولس=نا ب·ا óاز، خبصوص الوضعية Êقiصادية، لس=نا ب·

والوضعية Êقiصادية اليوم يه وضعية óري مرحية، بل يه متيل ٕاىل الواقع 
املزجع ال من حFث العمق وال من حFث إالشاكالت التقWية املطرو�ة، 
التفاؤل مطلوب، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، يف التعاطي مع هذا الواقع 

بنا التفاؤل ٕاىل درTة من املغاالة تطمس معها  املزجع، ولكن ال ي�mغي ٔ�ن يبلغ

مجموIة من احلقائق البالغة اSٔمهية، ؤ�مه هذه احلقائق يه اخلاصية الهيلكية 
yلتحوالت Êقiصادية العاملية اليت ٔ�فرزت هزة اقiصادية ومالية، تعد 

  .اSٔعنف من نوعها مWذ هناية عرشي�Fات القرن املايض
d دا�ل اSٔسواق، هذه اSٔزمة اليت هذه اSٔزمة اليت جففت الس=يو

طالت ٔ�شاكل إالنتاجFة احلقFقFة وقوضت ٔ�راكن Êقiصاد احلقFقي املبين 
Iىل إالنتاج، هذه اSٔزمة ٔ�و ما ي�mغي ٔ�ن نن�mه ٕاليه كفاIلني اقiصاديني 
وس=ياس=يني خبصوص هذه اSٔزمة ٔ�نه ما �زيد من تعقFدها ومن خطورهتا 

هبا ؤ�سسها، وكذ  Iدم القدرة Iىل اليوم هو الغ�ش ا¨ي يلف ٔ�س=با
الت�mؤ مبا ميكن ٔ�ن حيدث óدا يف ظل توا¼ر وتناسل ÊضطراXت املالية 

  .وÊرتباك املهول ا¨ي تعرفه ٔ�سواق املواد اSٔولية
املغرب، مع حرص احلكومة ومع يقظة وزارة Êقiصاد واملالية 

ن Êخiالالت، وحFو�هتا، وقف يف وTه زوابع اSٔزمة، لكن عرف مجموIة م
البد ٔ�ن نقوÍا والبد ٔ�ن ن�سطها يف ٕاطار املساندة النقدية كام س=بق إالشارة 

  .ٕاىل ذ 
Êخiالل اSٔول يتعلق برتاجع ٔ�و بتقلص القدرات ا0متويلية لالقiصاد 
الوطين ن�ÑFة تقلص جحم Êد�ار الوطين، الس=يوd ت�ٓلكت، Êحiياط 

�ر العمويم عرفت فعاليته ¼راجعا الوطين من العمU الصعبة ت�ٓلك، Êس�
من �اجFات هاذ Êس��ر العمويم يه اليوم  %45ملحوظا، والس�ب ٔ�ن 
  . pس=تورد من اخلارج
ٔ�نه لBست لنا صناIة وطنية؟  ،الس=يد رئBس احلكومة ،هل معىن هذا

ؤ��ن دور املقاوd الصغرى واملتوسطة والصغرية Tدا احلامU ٕالماكنيات منو 
بة يف إالسهام يف اCهود العمويم يدا ورو�ا وٕارادة ولكهنا ال هائU، الراغ 

تلقى ا@مع وال تلقى املؤازرة من قmل ا@وd ومن قmل الفاIلني Êقiصاديني 
  ^شلك Iام؟

¼راجع حمتوى ا0منو من فرص الشغل وجعز الطبقة املتوسطة ٔ�و  ،كذ 
ة عن قطف مثار اجلزء املتامخ yلطبقات الفقرية واملعوزة، جعز هذه الطبق

  .التمنية
العجز العمويم، الس=يد رئBس احلكومة، ٔ�سال و�س=يل الكmري من 
املداد، واخلوف اليوم ٔ�ن تتقلص هوامش تد�ل ا@وd، وهذا يطرح ٔ�كرث 

  .من ٕاشاكل Xل�س=بة yلس=ياسات العمومFة اSٓتية اس=تقmاال
و ٔ�ن Xل�س=بة ملنظومة ا@مع، حنن مiفقون متاما Iىل ٔ�ن مWظومة ا@مع �ٔ 

صندوق املقاصة Iىل وTه اخلصوص فقد احلمكة واملوضوعية، ال من حFث 
البناء وال من حFث املقاصد، احWا مiفقني Iىل هذه املس�dٔ، ؤ�نمت SٔXمس 
قررمت الزدة يف ٔ�سعار احملروقات، وقلمت ٔ�ن هذه خطوة ٔ�وىل لٕالصالح ٔ�و 

قط من حFث خطوة ٔ�وىل يف مشوار إالصالح، þ�ٔ خشصيا ال ٔ�تفق معمك ف
الزتمني ٔ�ي من حFث التوقFت، Sٔن املقاربة إالصالحFة لصندوق املقاصة 
يه مقاربة مiعددة املدا�ل والبواXت، ؤ�ن بوابة ٕاصالح املقاصة ٔ�و تقومي 
ا@مع ^شلك Iام ال ميكن ٔ�ن تفiح ٕاال بزتامن مع فiح بواXت ٔ�خرى، ؤ�مهها 
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منية احلقFقFة واملس=تدامة بوابة Êس=هتداف، Êس=هتداف املقFد ^رشوط الت 
حىت يصل ا@مع ٕاىل مس=تحقFه وحىت �كون لهذا ا@مع وقع و9�ٔر طيب Iىل 

  .الساكنة، Iىل �ارضها ومس=تقmلها
الuذج كثرية، الس=يد رئBس احلكومة، ولكها تدمع ٔ�و ترتمج ٔ�هداف هذا 
ا@مع، مع ضامن ا0متساك وضامن التوازن وضامن التعادلية ^شقها Êقiصادي 

Êعيوãج.  
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلاملس�شار الس=يد حلبBب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئBس

  .^سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد رئBس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

املغرب يف مشالكه، القوة ٔ�تد�ل يف ٕاطار التعقFب، ؤ�قول ٔ�ن قوة 
Êقiصادية اليت تعطي لالقiصاد املغريب ٔ�ن يتحرك ؤ�ن يعطي �لوال يه 

  .جحم املشالك دلنا
اyيل ابغيت نقول þ�ٔ، واكن مد�ل دل الس=يد رئBس احلكومة، ٔ�نه 
ذ£رX þلتارخي دل املغرب وþ�ٔ ٔ�ذ£ره بتارخي احلكومات السابقة ؤ�ش=نو 

يعات ٔ�عطت لالقiصاد القوامة والقوة لالنتعاش، ٕاكرث من pرش  �الت }
قانون الرصف، قانون امجلارك، مدونة الشغل، الكmري من القوانني اليت 

  .مكWت Êقiصاد من التداول ومن املداوd ومزاوÊ dقiصاد
ٔ�شهر، ٔ�ول مالحظة، زعام خطري  6اليوم، هذه احلكومة Tاءت بعد 

دل املزيانية  %80الحظت اك�ن ٔ�شهر،  5ٔ�ن يقول رئBس احلكومة بعد 
دل املقاصة امشات ليه، اكن الزم التد�ل يف الشهر اSٔول ٔ�و الشهر 

ٔ�شهر الختاذ القرار، Sٔنه شهادة ٔ�نه كن©اطرو ب�ٔنفس=نا،  5الثاين، ال ن�iظر 
دل صندوق املقاصة، هل ن�iظر ونقولو  %80كنبقاو حىت نوصلو لـــــ 

نه اكن الشهر اSٔول من صندوق املقاصة حىت الغد وريب حين؟ العكس، �ٔ 
بني ٔ�نه óادي حيدث العجز دلو �الل الس=نة، ٔ�نه مييش Xش يتد�ل فFه 

  .يف الشهر اSٔول
تد�ل الس=يد رئBس احلكومة مشكورا، Sٔنه Iالش؟ �افظ Iىل 
التوازþت املا£رو اقiصادية، مشكورا، ولكن القرارات املصاحmة ما اكن�ش، 

وم Iىل البزن�ن واحملروقات yلس=يارات الفخمة؟ وهنا اIالش ما تدارpش رس
�شارك الغين الضعيف، الس=يارات الفخمة واليت pس=هت� البزن�ن، اIالش 
ما £يت�ٔداش Iلهيا رمس يف البزن�ن يف ٕاطار ٔ�نه راجعنا مثن احملروقات؟ 
اIالش ما راجعناش ٔ�نه احلاسوب دل الكهرXء دل املنازل Êقiصادية، 

انون مصاحب، ٔ�نه ا@ور Êقiصادية �كون عندها احلاسوب ٔ�نه �كون ق
دل الكهرXء يف شلك وا@ور اyيل مايش اقiصادية �كون عندها �اسوب 

  .وا�د �ٓخر
اIالش ما درþش الطاقة الشمس=ية كفرض Iىل املنعشني العقاريني يف 

القوانني .. سكن Xش ميكن لنا ٔ�نه نقلصو من اس=هتالك الطاقة 2500بناء 
اyيل عندþ اليوم ٔ�نه نعBش حبكومة تعBش  (l’impression)صاحmة، امل

اليوم اليوم، اليوم يتلو اليوم اSٓخر، لBس هناك ابتاكر، لBس هناك ٕابداع، 
لBس هناك نظرة، عندþ جمال مmال، الس=يد رئBس احلكومة، ؤ�نمت ا�ن 

iلتكو�ن، جمال £بري لفy ة التقليدية جمال £بريIح الشعب، ٔ�نه يف الصنا
اCاالت ل�شغيل الش=باب، ٕالعطاء فرصة لهؤالء الش=باب ا¨�ن مل �متكWوا 
 Ìش �زينو املنتوج الس=ياX احفiش يتعلموا حرفة، وند�رو مX من التعلمي
املغريب، Sٔنه املنتوج الس=ياÌ املغريب يفiقد yلكmري، ما عندþش قصور 

ية ونعطيو مرجعية تعرب عن التارخي املغريب، نب�Fوها Iرب الصناIة التقليد
  .وخنلقو 9روات

ٔ�قول ما عندþش نظرة yلرشاكة ما بني اخلواص والعموم، SٔXمس 
دل فاس ^س�ب ) CHU(القريب احWا زرþ لكجنة موقرة امشWBا لــــ 

إالرضاب، وهنا ٔ�قول ٔ�ن احلكومة ف� خيص pرشيع اSٔنظمة لتحسني 
 20الثاين دار  مس�شفى احلسن Ê2010قiصاد، قانون إالرضاب س=نة 
معلية جراحFة ^س�ب  9500دار  2011ٔ�لف معلية جراحFة، يف س=نة 

إالرضاب، هل هذا ال يقلق احلكومة؟ هل هذا ال يقلق املنتوجFة 
Sٔنه .. دل %50واملردودية يف إالنتاج ٔ�نه ^س�ب إالرضاب ٔ�نه ختلينا Iىل 

ون ^س�ب إالرضاب óادي �كون الفساد وóادي ¼كون الرشوة وóادي �ك
هذاك املسكني اyيل ما قدش يد�ل yلس�Fطار óادي مييش يد�ر الرشوة 

 ..ويد�ر الفساد Xش
الس=يد الرئBس، þ�ٔ ٔ�متىن لهذه احلكومة ٔ�ن ٔ�تقامس معها الوطنية، ٔ�تقامس 
معها حب هذا الوطن وحب م� هذه البالد و�متىن لها حظوظ وpسهيل 

  . امل�ٔمورية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .لكمة yلفريق احلريكال. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س مرونس مرونس مرونس مرون
  الس=يد الرئBس،

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
Xلطبع اyيل £يالحظ الشارع املغريب واyيل كBشوف شوية دا�ل اCمتع 
 þ�ٔ يل £ي©لعينyزمة وصلت ؤ��ذت ماكهنا واSٔاملغريب £يحس فعال ب�ٔن ا
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لبة Sٔهنم ا�دى الربملان واyيل ما �دام�Fش بل خشصيا اSٓن مايش هو الط 
اXٓSء اyيل اكنوا £ي©دموا وما ابقاوش �دامني، خصوصا يف جماالت اyيل 

  .كت©دم اليد العامU ا�تلفة، من بناء ؤ�شغال معومFة وóريها
فهاذ القطاع ٔ�عتقد من القطاIات اyيل ترضر �زاف، Xلطبع، الس=يد 

Iة من احملاور ف� يتعلق مبراجعة قانون رئBس احلكومة، ¼لكم Iىل مجمو 
Êس��ر، حتسني جو Êس��ر، ٕاصالح مجموIة القوانني، لكن ٔ�عتقد ٔ�ن 

  .�ريم ٕاىل ٕاصالح ما هيم الرشاكت الكربى والرشاكت ا@ولية ههذا لك
ف� يتعلق Xملغرب، ال�س=يج Êقiصادي دلنا مكون من الرشاكت 

ا ما هو �ارج عن إالطار القانوين متاما وهذا الصغرية واملتوسطة وٕاىل Tا�هب
من Êقiصاد دلنا، هاذ الناس اyيل هام كهنرضو Iلهيم ما  %90ميثل 

Wة مTاء ف�  ذمعلناش يش �اT ش �شجعومه ٔ�كرث ٕاال ماX جميء احلكومة
، ماIدا %15يتعلق Xلرشاكت الصغرى اyيل الرضائب غتخفض ٕاىل �دود 

T ةTاش يش �اWديدةهذا ما شف.  
ف� يتعلق يف اCال اSٓخر اyيل كBشغل املغاربة هو البناء، البناء اyيل 
اهرضت Iليه من قmل، قانون التعمري يف بالدþ اSٓن يعوق مسريتنا ويعوق 
حصول املغريب Iىل حFاة £رمية، والبد من ٔ�ن �كون يف اSٔولوية القصوى 

والقرى، من احلصول yلحكومة حىت ميكن لها ٔ�ن متكن املغاربة، يف املدن 
  .Iىل سقف يف وقت زمين معقول

ٔ�¼لكم كذ  ف� يتعلق Xلرضائب، ٕاIادة النظر يف املنظومة دل 
الرضائب، وكذ  الطريقة دل اس=ت©الصها، ؤ�ضيف ٔ�ن املشلك اyيل 
عندþ يف البالد وهو صلح املغاربة امللزمني مع ٕادارة الرضائب، ما معر يش 

يه هذيك، وما معر يش وا�د رمبا  اTة يقولوا }وا�د مييش يرصح ^يش �
£يرصح ^يش �اTة اyيل معقوd، هذه ٕاشاكلية البد ٔ�ن جند لها �ل Sٔنه 

اخلطرات Xش حيلوا املشلك دل الرضيبة  10و 5و 4املغاربة £ميش=يو 
دهلم، وٕادارة الرضائب تضيع وقiا £بريا يف �ل هذه إالشاكلية ويف ا�Sٔري 

Iىل يش �اTة، من اSٔول ٕاىل غنتفامهو نتفامهو، Sٔنه مايش كنوليو نتفامهو 
معقول نضيعو وقiنا س=نة وس=ن�ني يف امليش واCي وهذا £يضيع �زاف دل 

  .اSٔمور Xل�س=بة yلمغاربة
جمال �ٓخر، جمال دل ترضيب اXٓSء من �الل التعلمي اخلصويص، 

كون املهمة يشء ¼لكمت Iليه مرات مiعددة، óري مWطقي وóري معقول ٔ�ن ¼
ملزمة هبا ا@وSٔ dهنا تد�ل يف اخiصاصها وكنطلبو من اXٓSء خيلصوا 
 uBيل £يقراو فهيا ٔ�والدمه، بyىل ٔ�والدمه من �الل املؤسسات اI الرضيبة
اكن من اTSٔدر واSٔحرى هو ٔ�ننا ذاك اليش اyيل £ي©لصوا Sٔوالدمه نقصو 

  .ت ٔ�خرىهلم من الرضائب Sٔن يه £ي©لصوها y·وd يف جماال
كذ ، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، جmتو بعض املعطيات يف جواب 
ٔ�عطي ٕايل كتابة، يتعلق Xٕجناز املزيانية دل املؤسسات العمومFة، وجسلت 

فقط من املزيانية دل املؤسسات  %17ٔ�شهر  4شهر ٔ��ريل يعين 
س=نة مليار، مت ٕاجنازها، ٕاذن £يخصنا يف �ٓخر ال  100العمومFة، اyيل يه 

 .من املزيانية Iىل حساب املعطى اyيل عندي ó41%ادي نوصلو فقط لـــ 
، ما كناش %546نيا املزيانية دل ا@وÊ ،dلزتامات يف شهر ماي 

مصادقني Iىل القانون املايل وXلتايل ٔ�ضع هذه اSٔس=ئSٔ Uن اجلواب توصلنا 
لنا، هاذي به مكiوب، ف� يتعلق Xلعرض اyيل معلتوه عند الزمالء د

  .معطيات جيب ٔ�ن ندقق فهيا اSٔمر، ؤ�عتقد ٔ�هنا �اطئة
Iامليا، لكن املغرب  %24ف� يتعلق Xالس��رات اSٔجWبية، جسلنا 

، البد من �الل املقال اyيل Tا Iىل لسان ٔ��د ó3,8ادي ينحرص فقط يف 
الزمالء وهو eم لصاحب اجلالd، احWا يف ٔ�زمة واSٔزمة يه ٔ�يضا فرصة 

تفكري، ومبا ٔ�ن احمليط العريب ٔ�يضا عرف مشالك ٔ�كرب �كmري من مشالك yل 
  .املغرب، البد ٔ�ن �س=تفFد من هذه اSٔزمة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
اللكمة اSٓن yلفريق . اللكمة اSٓن yلفريق Êشرتايك، شكرا. شكرا

  .ا@س=توري

        ::::املس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادراملس�شار الس=يد ٕادر����س الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
  .شكرا الس=يد الرئBس

ب قويل ٔ�ن ا@وd تتقمر ؤ�عتذر ملؤسسة صندوق إاليداع ٔ�حس ،ٔ�وال
  .والتدبري والس=يد رئBس احلكومة احملرتم

الس=يد رئBس احلكومة، ت�mعنا بتدقFق مجيع ترصحيا¼مك ؤ�جوبتمك دا�ل 
الربملان ٔ�و �الل خرTا¼مك إالIالمFة، ٕاننا نالحظ ٔ�ن موقفمك من تداعيات 

ي�سم XالزدواجFة، مرة هتولون اSٔزمة اSٔزمة العاملية Iىل Êقiصاد الوطين 
لترب�ر الزدة يف اSٔسعار وتقولون ٔ�ن املغاربة خصهم �ز�روا السمطة 
ويصربوا، هذا eممك، ومرة تقولون ٔ�ن الوضع مطمنئ ؤ�ن املغرب اك�سب 

هذه مفارقة جتعلنا ومعنا املس�مثرون ومعوم املواطنني يف . مWاIة اقiصادية
  . تقmل الوضع Êقiصادي يف البالد�رية وشك يف واقع ومس= 

ٕاذا كنمت تفiخرون ب�ٔن وصولمك ٕاىل احلمك Tاء �ربيع عريب، تعاملمت �ال} 
حبمكة �سÑلها لمك و�سÑلها لمك الشعب املغريب، فٕان ما خنشاه وال �متناه 
وهللا شاهد Iىل ذ  ٔ�ن ال �كون تو¼ر اجãعي ؤ�زمة �انقة ٔ�ي ٔ�زمة ثقة، 

املال وÊقiصاد، �ريد مWمك مصار�ة الشعب  كام قلت من قmل، قmل
املغريب، هل املغرب يف ٔ�زمة ٔ�م ال؟ لنا الثقة الاكمU يف لك مؤسساتنا 

  .وقدرات شعبنا Iىل جتاوز اSٔزمة ولك مظاهرها وتداعياهتا
الس=يد رئBس احلكومة، لتعز�ز هذه الثقة وجتس=يدها، ٕان احلكومة 

ش�ٔن العام، مطالبة ب�مثني هذه Xعتبارها مسؤوd دس=تور عن تدبري ال 
  :القدرات وعقلنة تدبريها، TSٔل ذ  نقرتح ما ييل

ٕان املقاربة اليت تقدممت هبا، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك : ٔ�وال نظام املقاصة
يه ت�ٔسBس لريع Tديد ومقWع، و¼كون رشوة مقWنة لالنت©اXت، تقولون 

ýزوا البطائق yلمطلقات واملعوز�ن افiحوا حساXت بنكFة و�ريدية و 
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هل ٕاعطاء الصدقة دل : درمه، ال�ساؤل املطروح 1000الوطنية 0مننحمك 
درمه س=تضمن د�ل قار yلمحتاج ٔ�م ٔ�هنا س=تعلمه العجز  1000

وÊ¼اكلية؟ ٔ�مل �كن من اSٔفضل توجFه هذه اSٔموال ٕاىل Êس��ر املنتج 
  ط؟yلشغل وا¨ي خيلق الرثوة سواء Iىل املدى القريب ٔ�و املتوس

ٔ�لف  188اليوم، هناك الس=يد رئBس احلكومة احملرتم ٔ�زمة يف ٕاس=بانيا، 
مغريب بدون معل، العائدون من لي�Fا، ٔ�زمة البطاd هتدد الكmري من 

لالس��رات ) François Hollande(الشاXت والش=باب ^س�ب حسب 
£ي©دموا العرشات )  les centres d’appels(الفر�س=ية يف املغرب ٔ�ي 

 ٓSالفدل ا.  
حنن، الس=يد رئBس احلكومة، مع جممتع مiضامن، اCمتع يتحمل مسؤولية 
ضامن العBش الكرمي yلعجزة، ¨وي ÊحiياTات اخلاصة واملعاقني ومساIدة 
ومؤازرة لك احملتاTني، خنتلف معمك يف املقاربة، مmال سد الو�دة ٔ�جنز يف 

لك هكiار  ٔ�لف هكiار، وهو ما يعين 200، معايل الوز�ر، Bóسقي 97
ٔ�لف فرصة معل، كذ  س=ي©لق  600دل الناس،  ó3ادي خيدموا فFه 

9روة فالحFة واس��رات óري مmارشة، هذا س=يáد من الفقر، كذ  س=يáد 
  .من الهجرة القروية

  الس=يد رئBس احلكومة احملرتم،
جيب ٔ�ن تعمل ٔ�ن الفقراء ٔ�بناء هذا الشعب دفعت هبم القهرة من Iدم 

ب·مه املغرب معانقة خماطر ٔ�مواج البحر، مهنم من مات  وجود اخلدمة يف
يف البحر وال يعرف �دة هذه امل�ٔساة ٕاال من ضاع ابنه ٔ�و اب�iه وساممه 

  .اCمتع احلراكة وهاذ اليش راه عندþ يف اجلهة دلنا
  الس=يد رئBس احلكومة،

لو توفرت هلم رشوط العBش الكرمي والشغل ملا óامروا حبياهتم، احلال 
امئا، الس=يد رئBس احلكومة، هو دمع Êس��ر مبختلف مس=توته ودمع د

 400إالنتاج، لن�ٔ�ذ مكثال دمع مادة السكر وكنت ¼لكمت Iلهيا ٔ�نه £يدي 
مليار س=ن�مي س=نو، والعمU الصعبة كمتيش yل©ارج، Iالش ما ندمعوش 

ٔ�لف مWصب  100مليون yلوا�د،  3قصب السكر ونعطيو ¨اك الفال�ني 
 9وقصب السكر £يبقى .. ٔ�لف هكiار، ٕاذن ماóاد�ش �كونو 100، شغل

Wاد�ش �كونو ا�ذينا مó ة هس=نني، ٕاذن صندوق املقاصة ماTيش �ا.  
اك�ن Iاود 5ين الرشيط ما بني العرا�ش والقWيطرة، اك�ن املس�مثر�ن اyيل 

مليون، اليوم بــــ  4طلعوا ا0مثن، اكنت مmال ٔ�رض جWب البحر كتباع ب 
س�مثر�ن هام اyيل Tاو yلعوامرة والعرا�ش من العوامرة حىت yلعرا�ش، ، امل 80

ٔ�لف رل،  60ٔ�ش=نو Tابوا؟ Tابوا توت اSٔرض، اكنت اSٔرض كتباع بــ 
ٔ�لف رل، وTابوا لنا ٔ�نواع، املس�مثر £يعاون البالد وتيعطي نBت  80اليوم 

 ٔSن ما اكنو�ش الناس £يعرفوا توت اSٔ يل كتنفعyمور اSٔرض، ما بعض ا
، ميل Tابوا كتلقى فريمة اليوم دل هاذ املسائل )Framboise(£يعرفوش 

  .دل الناس، ٕاذن خصنا نعاونو املس�مثر 2000هكiار كت©دم  300فهيا 
ٕان Êس��ر العمويم وÊس��ر اخلاص الوطين واSٔجWيب هو الرافعة 

Xالس��ر خنلق والقاطرة اليت س=تعود Iىل املغرب ٕاىل إالقالع Êقiصادي، 
الشغل و�مني مداخFل اSٔفراد ونصون £رامهتم، اSٓن ٔ�مامWا فرصة æرخيية 
لالس=تفادة من الظرفFة اجلهوية وا@ولية، حبيث جيب Iىل احلكومة ٔ�ن 
pرسع وترية إالصال�ات وÊس��ر اجليد لهذه الفرصة، £يف ميكن Tلب 

تفعل Xملس�مثر�ن ما Êس��ر والقطاع البنيك حتتكره مؤسسات حمددة، 
pشاء؟ Sٔن �ٓش اك�ن، الس=يد رئBس احلكومة، انã شفiو اك�ن اyيل عندو 

ماليري  5و 4 هóري ذاك اليش دل اSٔمانة راه وا�ل، املس�مثر كتكون عند
س=نني Iاد óادي يد�ل ذاك الفلوس، امحيوه، Sٔن ما وقع يف  4وIىل 
راه مصيبة، احشال من راه املشالك اyيل وقعت يف العرا�ش .. العرا�ش

  .مس�مثر óادي يبغي �شوف ذاك اليش اyيل وقع متاكني ومييش يف �الو
  الس=يد رئBس احلكومة،

óادي ميكن يل نقول  ، £يفاش وز�ر يف احلكومة £يتلكم يف جملس 
املس�شار�ن Iىل املشلك دل العرا�ش وتيقول ٔ�دي خفFة حترك الزناع 

ٕاىل اخلارج ؤ�نمت رئBس yلحكومة، ولمك  وحتدمث ٔ�نمت عن من هيرب اSٔموال
حق حتريك ا@عوى العمومFة ضد العدن واSٔدي اخلفFة، مفا ا¨ي مينعمك 
من فضح هؤالء العدن والãس=يح واSٔدي اخلفFة؟ قلت لمك هذا Sٔنين 

  . ٔ�عرفمك ؤ�عرف متزيمك Xلرصا�ة
  .وشكرا لمك الس=يد الرئBس

  :الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .مة اSٓن لفريق التáالف Êشرتايك ٕاذا رغب يف ذ اللك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد اyلطيف ٔ�معواملس�شار الس=يد عبد اyلطيف ٔ�معو
  الس=يد رئBس احلكومة، 

  الس=يد الرئBس،
من الصعب pسلق احلذر واجلبل قوي Tدا وصعب، حتوم حو} 
 þىل يف تقد�رÑشواك تتSٔاه ٕا0هيا، هذه اmن�Ê ليمكI ٔ�شواك كثرية، ٔ�ظن ٔ�نه

تÑه حنو اSٔمحر، Iليمك ٔ�ن pسÑلوها ومل ¼رد يف يف املؤرشات اليت ت 
خطا�مك، ا0منو، ال�شغيل، القدرة الرشائية، العجز، þهيك عن اخلطط 

  .Êجãعية اليت ت�ٔخرت
الس=يد الوز�ر اSٔول، �س=بة البطاp dس=متر، �اجFات املغرب ¼زداد عن 

القدرة الرشائية yلمغاربة . ٔ�لف 450ٔ�لف مWصب شغل س=نو، ولBس  700
، نفقات Êس=هتالك اSٔرسوي سرتتفع، وصلت 2011تتضعضع �الل س=نة 

، س=يكون ٔ�مام هذا اSٔمر Iىل املغاربة ٔ�ن �س=تعدوا yلبحث 7,3اSٓن ٕاىل 
يف جFوهبم ٔ�كرث ف�ٔكرث والن�ش يف مدخراهتم yلáد من اهنيار قدراهتم 

  .الرشائية
قلمت لBست هناك طريقة ٔ�خرى، هناك طرق البد من البحث عهنا، 

ويل Êقiصاد جيب البحث عنه، ٔ�ظن ٔ�نه ٕاذا اس=تطعمت ٔ�ن خترجوا من فمت
الطوق اyليربايل ا¨ي ٔ��اط بنظامWا Êقiصادي لتتجهوا ٕاىل التفكري يف 
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ٕاصالح جmايئ جريء وIادل، يف ٕاصالح نظام التقاIد، يف نظام املقاصة 
اجلاد، يف الكف عن احلديث عن ٕاماكنية الت©يل ٔ�و حتر�ر اSٔسعار Sٔن 

ملغاربة الفقراء سريون يف ذ  هتديدا ملعBش=هتم، ومن الصعب حتقFق ا
اSٔهداف Êجãعية ٕاذا تعذر حتقFق اSٔهداف Êقiصادية يف ظل اس=مترار 
تدهور القدرات ا0متويلية لالقiصاد الوطين، و�متىن ذ  حلكومiنا �اصة يف 

  ...الوقت احلايل ويف ظل جتربة

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .مة اSٓن yلفريق الفFدرايلاللك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد العريب احل�يشاملس�شار الس=يد العريب احل�يشاملس�شار الس=يد العريب احل�يشاملس�شار الس=يد العريب احل�يش
  الس=يد رئBس احلكومة،

عرضمك ٔ�ظن ٔ�نه يفiقد لرؤية واحضة 0منوذج اقiصادي مغريب، كذ  
عرضمك يبني ٔ�ن احلكومة مل حتسن تدبري الزمن Êقiصادي، ا0منو 

  .Êقiصادي يف بالدþ ميكن لنا �رفعوه ٕاما عن طريق الطلب ٔ�و العرض
ف� خيص الطلب ميكن لنا �رفعو من ا0منو Êقiصادي عن طريق الرفع 
من الطلب ا@ا�يل ٔ�و الرفع من الطلب اخلار�، الطلب اخلار� þزل 
£يف كتعرفوا بفعل اSٔزمة، Iىل مس=توى الطلب ا@ا�يل ميكن لنا �رفعوه 
عن طريق حتسني ا@�ل وكذ  عن طريق Êس��ر العمويم، لكن يف 

مك �زل الطلب اخلار� و�زلتو كذ  الطلب ا@ا�يل بفعل مجموIة من عهد
  .الuذج والقرارات اyيل ا�ذيتو يف الشهور ا�Sٔرية

اك�ن ت�ٔ�ري دل القانون املايل وٕاyيل عندو تبعات Iىل مس=توى 
Wادي تترضر مó يلyة واFىل مس=توى الصفقات العمومIس��ر وÊة  هIمجمو

   .من املقاوالت الوطنية
 %2,3اSٓن  4,2اك�ن كذ  الرضر دل �س=بة ا0منو اyيل �زلت من 

واyيل óادي نفقدو فهيا �ٓالف مWاصب الشغل، وما Iربتوش، الس=يد رئBس 
احلكومة، Iىل ٔ�ش=نو يه إالجراءات؟ ؤ�ش=نو هو تصورمك yلتعويض يف 

  التقليص دل هاذ مWاصب الشغل؟
ت لها تداعيات، كذ  الزدة ا�Sٔرية يف ٔ�سعار احملروقات اكن

وXملناس=بة اكن الفريق الفFدرايل اقرتح ٕا�داث رضيبة Iىل الرثوة، مايش 
yلتقليص من الرثوة ولكن :ٓلية من �ٓليات اسرتTاع ا@مع اyيل كBس=تافدوا 
مهنا اSٔغنياء، نظام املقاصة £ميس الف'ات Êجãعية الضعيفة، املتوسطة 

الس=يد رئBس احلكومة، ما تبحثوا والغنية، البد من مقاربة مشولية، البد، 
Iىل مWابع الريع يف املسلسل دل إالنتاج، البد من املراقmة ا@قFقة دل 

)OCP ( دل)ONE(، ل د(Cosumar) ،ة من الرشاكتIمجمو ،
البد تقوموا هباذ اليش Xش ¼زرعوا الطم�ٔنWBة وسط الفقراء والطبقات 

  .ل احملروقاتاملتوسطة، اyيل زدتوا هلم يف اSٔسعار د
و¨ ، كنطلبو مWمك، الس=يد رئBس احلكومة، ت�ين مقاربة pشار£ية، ال 
تقiرص فقط Iىل املقاصة ولكن خصها ¼كون مرتبطة Xٕصالح نظام 

  ...الرضائب، مرتبطة Xٕصالح مWظومة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ن ما فFه تد�ل، ٕاذ.. اللكمة اSٓن CموIة إالحتاد الوطين yلشغل. شكرا

  .اللكمة yلس=يد رئBس احلكومة yلرد Iىل تعقFبات السادة املس�شار�ن

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

جWبتمك ٔ�ن ٔ�قرٔ� Iليمك اجلواب ا¨ي حرضه إالخوان Xل�شاور قmل 
اCيء، ؤ�ردت ٔ�ن ٔ�بقى معمك يف إالشاكليات الرئBس=ية الفكرية اليت تواTه 

وXش املواطنني �كونوا £يفهموSٔ ،þن احWا يف Tلسة هبا الشعوب اSٔزمات، 
دل املساءd اyيل £ي�mعوها املواطنني، وما ميك�ش ند�لهم يف ٕاشاكليات 
نظرية ويف ا0هناية الن�ÑFة وا�دة، þ�ٔ جmت لمك وا�د البطاقة حتيل Iىل 

  :إالجراءات اليت اختذهتا اس=بانيا ملعاجلة ٔ�زمهتا
  يف القطاع العام؛ٔ�وال، الرفع من الرضيبة  -
  ؛)embauche 0(5نيا، ال مWاصب Tديدة yلشغل يف القطاع العام  -
  5لثا، Iدم تعويض اخلروج ٕاىل التقاIد Xس=ت!Wاء الصáة والتعلمي واSٔمن؛ -
 %5رابعا، جتميد اSٔجور بعد ختفFضها من طرف Êشرتا£يني ب -
  ؛)هااحلكومة Êشرتا£ية اyيل اكنت خفضت اSٔجور وهادو مجدو (
  �امسا، جتميد احلد اSٔدىن لٔ�جر Xش ما يزتادش فFه؛ -
  مد�رية Iامة؛ 30سادسا، ٕالغاء  -
  سابعا، ختفFض ا@مع لٔ�حزاب والنقاXت؛ -
  . 5مWا، رفع الرضائب ملدة س=ن�ني -

وتؤكد احلكومة Iىل ٔ�ن هذه إالجراءات اختذت من T�ٔل حامية 
  .د من البطاdالضعفاء ومن T�ٔل حامية ٔ�نظمة التقاIد واحل

ٔ�ش=نو جFت كنقول لمك þ�ٔ؟ جFت كنقول لمك البد من التحمك يف 
ال �ليوþ، قلت لمك التحمك يف النفقات، ؤ�عطيتمك مmال معيل، .. النفقات

وقلت لمك احلكومة ميل Tات ما ارشات وال س=يارة وا�دة، óري مكؤرش، 
@ا�يل واك�ن طلبات وبعضها ملح، قلت لمك ال�شجيع دل Êس��ر ا

واخلار�، Sٔن Êس��ر هو اyيل تيجر، وامسحوا يل ال<م اyيل قال اSٔخ 
�س=بة ٕاىل احلسن الثاين رمحه هللا حصيح، واSٓن اك�ن الناس اyيل تيفكروا 
Xش جييو �س�مثروا يف املغرب، Sٔنه عندمه ظروف دل اSٔزمة وSٔنه 

  ... والت الظروف الرضي�Fة متاك صعبة وSٔنه وSٔنه
اس=تغربت ٔ�نه يعاب Iيل ٔ�نين ٔ�ذ£ر إالجراءات Êجãعية، Sٔنه ميل و 

كتكون اSٔزمة املترضر اSٔول هو اyيل تيكون يف الطبقات ا@نيا، ومن 
 þ�ٔه لٔ�رامل، وmلطلبة يف هذا الوقت، ومن الطبيعي نن�y هmالطبيعي نن�

برصا�ة وبصدق ٔ�ن يقال يل هذا يعين ) je suis scandalisé(كنت�ٔسف 
واش ٕاىل فكرت يف اSٔرامل وفكرت يف . U انت©ابية سابقة Sٔواهنامح
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 املطلقات وفكرت يف املعاقني، غتويل هاذي محU انت©ابية سابقة Sٔواهنا؟
هاذي مسؤولييت ٔ�مام هللا، هذه مسؤولييت الس=ياس=ية، Iالش ٔ�خو 
 ميل كن�Fو انã يف احلكومة ما درتيوش محU سابقة Sٔواهنا؟ اIالش فكرتيو

... óري يف ريوسمك؟ Tاوبوين، þ�ٔ تنفكر يف هاذ الناس، þ�ٔ ¼هنرض óري مع
  .اyيل ما قصدتوش، هللا جياز�مك خبري

 ؟نعم هنا  ٔ�فاكر ٔ�كرث جرٔ�ة، Xيق ما وصلنا لهاش، فهميت وال ال
مليار دل  188قصوش من Êس��ر العمويم بصفة Iامة، ن�اولنا ما ن 
  ما óاد�ش تقدر توصل لها اكمU، ولكن �ا إالخوان تيقول اا@رمه، و 

ولو ما توصلش لها اكمU راه ت�mقى مرصودة yلطرقات اليت خصصت لها 
واملس�شفFات اليت خصصت لها واملدارس اليت خصصت لها، ابغيتوا نوقفو 

  هاذ اليش؟ 
نفكرو يف يش طريقة ٔ�خرى خمتلفة، نعطيو yلناس الفلوس ميش=يو يقريو 

و، راه هاذي فكرة دارهتا الش=ييل ما يش عيب، ابغيتوا ٔ�والدمه فني ما ابغا
نفكرو فهيا نفكرو فهيا، ولكن يف انتظار ذ  ما ت�ساوشاي حىت الفقراء 

  .واحملتاTني حىت جتيب هلم البديل
والس=يا�ة دلنا Xملناس=بة، رمغ الصعوXت راه يعين مل ترتاجع ^شلك 

Xل�س=بة y·ول اليت  £بري، داX شوف، الس=يد الرئBس، ذاك اليش �س�Fا
اكنت يف وضعية مشاهبة لنا راه ماكي�ش مقارنة، þ�ٔ ما óاد�ش نقول   راه 
ٔ�نت óادي ¼كون من القطاع وóادي ¼كون كتفهم، الفرق اyيل اك�ن اليوم 

  ...ما يش حبال ا@ول اSٔخرى، ما ابغي�ش نذ£رها óادي نويل
جmناش قانون  القضية إالخوان دل قانون إالرضاب، احWا مازال ما

إالرضاب، هذا من القوانني اyيل مربجمة Xش óادية جتي yلربملان، وكنمتىن 
ميل جيي يتعاون امجليع Xش يدوز، ولكن اختذþ قرار يف احلكومة، واش 

هاذي مس�dٔ  ؟هاذ القرار £يتطبق وال ما £يطبقش Xلشلك املطلوب
  .Sٔن اك�ن دامئا صعوXت ٔ�خرى،

رضاب والناس �ذوا اSٔجور دهلم، ما يش ولكن قلنا ما ميك�ش االٕ 
معقول، وهاذ اليش هذا ٔ��ذ وا�د النقاش £بري يف احلكومة، قلت هلم Íام 
اكنت النتاجئ دل هاذ القضية هاذي Sٔنه þ�ٔ واعي ٔ�ن املس�مثر ٕاىل اكن 

دل  T10اي yلمغرب وعوال �س�مثر وا�د مليار دل ا@رمه، وا�د 
 مليون دل اSٔورو وشاف ب�ٔن ميكن يوقع } 100ٔ�و  املليون دل اSٔورو

، "الرٔ�سامل جmان"ٕارضاب �لك سهوd ¼هيرب حبال اyيل قال اSٔخ من قmل 
خفص املس�مثر خصو يطمنئ، ولكن يف نفس الوقت £يخص كذ  
املس=ت©دم �كون حىت هو مطمنئ Iىل احلقوق دلو، Xش �كون وا�د 

  .إالنصاف من هنا ومن هناك
ا ميك�ش، قلنا لٕالخوان، خصوصا yلس=يد وز�ر ا@ا�لية اyيل فقلنا م

مiبع امجلاIات احمللية واyيل تيد�روا إالرضاب Iىل حسب املعلومات اyيل 
عندي ذاك اليش نقص، ٕاذا ما اك�ش توقف، Xش ما ميك�ش يبقى 

  .إالرضاب و�كون اSٔداء دل اSٔجور، هذا pشجيع لالس��ر

Iىل حسب  %24 نقص يف العامل ب القضية دل Êس��ر اyيل
، هاذي ٔ�رقام ٕاذا كنا %3,8صندوق النقد ا@ويل ويف املغرب نقص ب 

  .óالطني فهيا ردوy þلصواب
مث ٔ�ن يقال يل ٔ�نين يف بعض اSٔحFان ٔ�هول اSٔزمة @رTة ٔ�ن ٔ�زيد يف 
احملروقات وبعض اSٔحFان ٔ�قول الوضع مطمنئ، ال، þ�ٔ مايش ¼هنول من 

، ال، þ�ٔ بغيت نقول لمك ب�ٔن الشعوب ال تتÑاوز، راه ٕاىل اSٔزمة يف وقت
ولينا إالخوان دوd معلقة SٔXرقام املرتبطة Xالقiصاد العاملي، ويعين Íددون 
Xالهنيار يف ٔ�ي حلظة، راه ال قدر هللا رمغ احWا خصنا نبقاو نقولو ب�ٔنه رمغ 

اليش اyيل  الظروف ٕاذا اكنت قاس=ية ا�كونو قادر�ن Xش نتحملوها، وذاك
þ�ٔ كنت يف الوالت .. عندþ نتقامسوه بWBاتنا، وقلت لمك yXيل القWاIة ديل

املتáدة وا�د العام وþضت وا�د الس=يدة سوالتين، قالت يل £يفاش óادي 
تد�روا يف دوd فقرية مع الشعب دلمك، قلت لها املغاربة ما تBشكFوش من 

غاربة كBشكFو ميل كBشوفوا الرثوات الفقر، املغاربة كBشكFو من الظمل، امل
تتجمع يف وقت وTزي بطرق ال تبدو مرشوIة Iىل ٔ�ش©اص ال يبدو ب�ٔهنم 

  .اش=تغلوا، ومه يبقون يف احلضيض، متا فاش املغاربة £يثوروا
ٔ�ما املغاربة ٕاذا كنت معهم واحض، وجFيت قلت هلم ها ٔ�ش=نو اك�ن، ها 

درpش نعمل ووحضيت هلم، هو الواقع، ها ٔ�ش=نو قدرت نعمل، ها اyيل ما ق
ٔ�بدا واش يقولوا   يش لكمة، ٔ�بدا واش يقولوا   يش لكمة، وþ�ٔ كنقول 
لمك إالخوان وما بغي�ش نقول لمك كنتáدامك، ولكن كنقول لمك ٔ�نه فعال ميل 

ٓ اSٔس=تاذ الكرمي، þ�ٔ ووز�ر املالية دلمك .. معلنا الزدات يف احملروقات �
  ..؟فهمت ؟فهمت

وا�د القضية ما اك�ن حىت زمن مWاسب Xش ¼زيد يف  ال كنقول  
احملروقات، دامئا اكينة مشالك، وراه احWا مك ¼رددþ اyيل قال اSٔخ، قال   
من الشهر اSٔول ابدينا ك�شوفو، مك ¼رددþ، كنقولو باليت، ^شوية ^شوية، 

مليار  2وXملناس=بة اجلفاف راه ٔ�نفقWا Iليه . واكن اجلفاف، واحWا óاديني
  .دل ا@رمه

فاملواطنون اك�ن þس اyيل ختلعوا ميل زدþ يف احملروقات، وتصوروا بيل 
ما نعرف ٔ�ش=نو óادي يوقع، ولكن املواطنني تفهموا، وتقmلوا، وصربوا، وما 
كنقولش ب�ٔن مه مس=تعد�ن �زيدوا يصربوا، ٕاذا اقiىض اSٔمر مس=تعد�ن 

ربوا Sٔنه يف ٔ�م �زيدوا يصربوا، ولكن، ٕان شاء هللا، ما حيتاجوش يص
  .óادي جييب هللا الفرج، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

الوقت اyيل اكنت اSٔزمة دل اجلفاف، إالخوان يف احلكومة طبعا 
خملوIني من اجلفاف وٕاىل �ٓخره، وكنتذا£رو وكنقول هلم óري اطمئنوا، ٕان 

T انه وتعاىلáري اخلري وهللا س=بó اب شاء هللا الرمحن الرحمي، ما �كون
الرمحة دلو وTاب املطر، وا�ا ضاعت لنا الفال�ة، وا�ا ما وصلناش 

  ..¨اك اليش اyيل مولفني كنوصلو } ولكن
ٔ�ما القضية اyيل قالوا إالخوان دل دمع قصب السكر Xش نبداو �كونو 

�iجو، هاذو هام التوýات اyيل تنفرح ميل ت�سمعها فعال، ن قادر�ن Xش 
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  . الغذايئXش �كون عندþ اSٔمن 
املغريب خصو �كون عندو اSٔمن الغذايئ دلو، سواء تعلق اSٔمر 

 X3لقمح، ما يقول يل حىت يش وا�د جنيبو القمح Xخلارج �رشيوه ب 
 �290ٓالف رل، ال، اyلهم خنصلو الفالح اهنا، هاذ العام خصلنا هلم 

بوب Xش ي�شجع العام اجلاي ويد�ر احل  400درمه، اyلهم خنصلو هلم ب 
ٕان النفوس ٕاذا �ازت ٔ�قواهتا .. درمه، والزيت دلو والسكر دلو 500وال 

  ..ٕاطمئ�ت، اليش الخر Tاب هللا مmارك ومسعود، ما Tا^ش هللا
وسولنا اSٔخ قال   هل املغرب يف ٔ�زمة ٔ�م ال؟ املغرب يعاين من 
 اSٔزمة ولكن مايش امحلد  حبال ا@ول اSٔخرى، Sٔن Iالش؟ Sٔنه ا�ذينا

Êحiياط يف اجلانب املايل �س�Fا، وميل Tات هاذ اSٔزمة مساتنا ولكن 
مبقدار وخص هاذ اليش هذا يبقى، النظام البنيك خصو يبقى دامئا £مييش 

  ... هباذ الشوية دل
ؤ�ما القضية دل احلراكة þ�ٔ ما عرف�ش كنمتىن ¼كون هاذ املوTة هاذي 

ليس الرايض ت�ساءل نقصت، ولكن مادام ذاك اليش عندمك، خصك ا
.. Iالش عندمك انX ãخلصوص، واش مايش £ون اكن يش شوية دل

  .احلصيل �لينا ساكتني وصايف
ال القضية دل العرا�ش، باليت ó þ�ٔادي نقول لمك إالخوان �لك 
رصا�ة Xش �كون معمك واحض، الناس دل العرا�ش Tاو Xش مينعوا 

هاذيك اSٔرض، þ�ٔ مiعاطف مع  يف 98رشكة ٕاس=بانية كتحرث اSٔزر من 
هاذ الناس Sٔهنم حمتاTني رمبا yلعمل، Sٔهنم فقراء وهللا �كون يف العون، 

) domaines(ولكن ما ميك�ش جنيبو مس�مثر ونعطيوه اSٔرض دل 
ال هاذيك مايش  وهو £يحر³ا واليوم جنيو نقولو } 98من  ،و�س�مثر فهيا

يتعاملوا معنا املس�مثر�ن د ، مايش معقول هاذ اليش، £يفاش غ 
اTSٔانب؟ £يف سWBظرون ٕالينا؟ خص املس�مثر ميل جيي املغرب وتعطاه 
اللكمة خص تويف فهيا احلكومات الوا�دة بعد اSٔخرى، املس�مثر اSٔجWيب 
مايش Iدو دلنا، املس�مثر اSٔجWيب Tاب فلوسو واس�مثرمه اهنا و5ق يف 

ها و5ق يف اSٔحزاب الس=ياس=ية و5ق ا@وd و5ق يف النظام الس=يايس دل 
يف احلكومات دلها، مايش غند�لوه اليوم ونبداو نضحكو Iليه óدا، óري 

  .معقول هاذ ال<م
خصمك تعرفوا ب�ٔن اك�ن �زاف دل الناس £يظنوا ب�ٔن التÑارة وÊقiصاد 
يه ٔ�رقام وحFاالت، ال، يه ٔ�وال وقmل لك يشء لكمة، رUT، مواقف، 

þ�ٔ رئBس احلكومة  }يه كذ  تBسري، جيي ميل جني نقول  مmادئ، وفاء،
�ٓ� إالدارة óادي تعاونك، املسؤولني óادي يعانومك، مه يف  نقول }

�دمiك، هاذ اليش قلت، كنقولو Iالنية، خصو ميل مييش يلقى املقiىض 
  .. دل هاذ ال<م يف الواقع، هااك اyيل خصنا �كونو، مايش

امسح يل، هللا جيازيك، خبري þ�ٔ تبعت اSٔمور  نعم؟ ال مسح يل ٔ�س=تاذ،
 þ�ٔ ،م هاذ اليشÍ س، هذاBمع الس=يد وز�ر ا@ا�لية، ال، الس=يد الرئ
تبعت اSٔمور مع الس=يد وز�ر ا@ا�لية، امشاو رTال السلطة، ودافعوا 

واóSٔلبية دل الضáا اكنوا مهنم، اليوم كتعرفوا ب�ٔن رTل السلطة دل 
ال رTل السلطة دل اSٔمس، والت كتجي فFه الرضبة اليوم ما ابقاش حب

هو و£يصرب، هاذوك الناس اyيل امشاو متا Xش يدافعوا Iىل النظام وIىل 
القانون، هاذوك þس £يخص املغاربة يقفوا وحيييومه، يف نفس الوقت 
اSٓخر�ن مايش خصنا ن�ساومه، ولكن مايش بطريق الفوىض ٔ�خو، امسح 

   مايش دوd؟يل، هاذي دوd وال
þ�ٔ  ؟ٕاىل اكنت ا@وd، راه ا@وd كمتىش XلقاIدة، مايش كمتىش، افهميت

مكWعرفش التفاصيل، þ�ٔ ما كنكو�ش مع رTال السلطة ولكن اyيل كنعرف 
هو ٔ�ن هللا �كون يف العون دهلم ويف الظروف دهلم ويف الãرة اyيل 

موا القانون هاذ اليش ما يوقعش يف كتدوز Iلهيم، ولو اكن الناس ا�رت 
اSٔصل، امسحوا يل، واش داX £يفاش óادي تد�ر؟ £يفاش óادي تد�ر 
Xش حتمي وا�د املس�مثر Xش حيرث البالد دلو؟ £يفاش؟ ميل اSٓخر ما 

  .£يبغBش �سمع  ، £يفاش óادي تد�ر؟ óري معقول هذا ال<م
اوش يف ٔ�ما القضية اyيل طرح Iلينا اSٔس=تاذ Xش نفكرو فهيا، ما نبق

 þما ا£ره�ش �كون عند þ�ٔ ادي نقول   ٔ�س=تاذ؟ó ليربايل، ٔ�شyالطوق ا
شوية دل اخليال مرة ٔ�خرى ونعاود �رجعو نوليو اشرتا£يني اشوية من بعد 

، ولكن þ�ٔ القWاIة ديل ٔ�نه )à gauche(ما، Iاود 5ين نعومو شوية 
اك�ن وا�د املنطق اyليربالية يه التوTه، ولكن مايش مiوحشة ٔ�وال، و5نيا 

دل املعاجلة دل Êخiالالت اyيل كت©لقهم اyليربالية، هذا هو اyيل ما 
  .اكي�ش يف اyليربالية رمبا مبا فFه الكفاية

þ�ٔ ٔ�ظن احWا يف املغرب، ميكن التوTه دلنا يف العموم ٕاجيايب ولكن 
  Xيق خصو �زاف دل الرTال املناس=بني يف اSٔما£ن املناس=بة، نقول 

  . احلقFقة يه هاذي املشلكة دل املغرب يه هاذي
�ٓ لال ال�ساء، اشكون اyيل حFد ال�ساء وال قد حييدمه، ٔ�ن ٔ�¼لكم معك 
ميل تنقول الرTال، هاذي لكمة pشمل إال�سان، خصنا يويل املسؤولية 
كتعطى yلناس اyيل عندمه الكفاءة، تويل املسؤولية ما تبقاش Xلعالقات 

قاش املسؤولية Xلرشوة، ما تبقاش املسؤولية Xحملسوبية، العائلية، ما تب
هاذيك الساIات ميل óادي جييو الناس اyيل عندمه الكفاءة والناس اyيل 
عندمه الزناهة وóادي يتحملوا املسؤوليات، سواء Xلقطاع العام ٔ�و يف 
املؤسسات العمومFة، ساعهتا ٔ�عتقد ٔ�ن نظامWا Êقiصادي هو ٕاجيايب وال 

  . نعاجلو يش اخiالل نعاجلوه احiجنا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
فرق، اللكمة اSٓن  5منر اSٓن ٕاىل احملور الثالث، ابقاو عندي . شكرا

  .yلفريق Êس=تقاليل، يف ٕاطار ما تبقى من الوقت

        ::::املس�شار الس=يد النعم مFارةاملس�شار الس=يد النعم مFارةاملس�شار الس=يد النعم مFارةاملس�شار الس=يد النعم مFارة
  .شكر الس=يد الرئBس
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  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  خوة املس�شار�ن احملرتمني،اSٔخوات واالٕ 
ٔ�طرح Iليمك، الس=يد رئBس احلكومة، سؤÊ حول Êس=تحقاقات 
Êنت©ابية، حول ٔ�جWدة Êس=تحقاقات Êنت©ابية انطالقا من £وننا يف 
الفريق Êس=تقاليل ال خنىش املوIد، سواء اكن قريبا ٔ�و مؤTال لهذه 

Ê dٔىل ٔ�ن املس�I þظورWس=تحقاقات، وٕامنا من مÊ dٔنت©ابية يه مس�
توافقFة، ما فهياش ال ó�ٔلبية وال معارضة، فهيا توافق ال من حFث ا0متثيلية 
 Uري املمثó دا�ل الربملان وال Uحزاب الس=ياس=ية املمثSٔدا�ل الفرق ٔ�و ا

  .من دا�ل الربملان
ؤ�يضا من مWظورI þىل ٔ�ساس ب�ٔن هناك قانون ميثل الركزية اSٔساس=ية 

Ê يل ف� ما تبقى منyنت©ابية، ٔ�ال وهو قانون اجلهات، واÊ س=تحقاقات
اكنت فFه جلنة ملكFة، وهذه اyلجنة �لصت ٕاىل نتاجئ Íمة ولكن �رى Iىل 
ٔ�ن ردة الفعل Iىل هذه النتاجئ pس=توجب تعميق ال�شاور وتعميق التوافق 
حول هذه القوانني، �اصة القانون املنظم من T�ٔل اجلهات، ون�mه كذ  

ال�رسع يف قوانني ال تؤدي ٕاىل �لق مؤسسات مWتخبة حقFقFة  احلكومة من
وال تؤدي ٔ�يضا ٕاىل توافق من ش�ٔنه ٔ�ن �كون رافعة yلتمنية Êقiصادية 

  . وÊجãعية yلمغرب اجلديد
  .شكرا الس=يد رئBس احلكومة

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار. شكرا

        ::::د Iدالد Iدالد Iدالد Iدالاملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محماملس�شار الس=يد محم
  .شكرا الس=يد الرئBس

Êنت©اXت من اخiصاص احلكومة، والشعب املغريب مل من اخلطب 
  . الس=ياس=ية وي�iظر اس=تكامل بناء مؤسساته ا@س=تورية

الس=يد رئBس احلكومة، هل @�مك الشÑاIة لٕالIالن عن ٔ�جWدة رمسية 
ظر يف واحضة ومضبوطة ٕالجراء Êس=تحقاقات Êنت©ابية املقUm وٕاIادة الن

  منط Êقرتاع والتقطيع الرتايب ووضع لواحئ انت©ابية Tديدة؟
الس=يد الرئBس، مادام ٔ��مك من قmل تد�لتو ف� هيم الرضة، كذ  
ت�iلكمو Iىل Êنت©اXت دل بعض امجلعيات ذات املنفعة العامة واجلامعات 

  . الرضية
  .شكرا لمك الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .لكمة اSٓن yلفريق احلريكال. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييل
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، شهد املغرب فهيا تغيريات معيقة يف خضم 2011نعمل مجيعا ٔ�ن س=نة 

 9خطاب Tالd امل� ل  ما جيري يف شامل ٕافريقFا والعامل العريب، واكن
مارس �دا فاصال yلبدء يف ٕاIادة هيلكة ا@وd املغربية، بناءا Iىل مطالبة 
الشعب املغريب جبميع مكوþته، فاكنت اس=تحقاقات فاحت يوليوز لالس=تفiاء، 

نومفرب، مث pشكFل حكومة Tديدة، �رþمج حكويم،  25وتالها اس=تحقاق 
  .مزيانية Tديدة

 ٔSا Uنعترب ٔ�ن املر� Uت املر�Fس=تحقاقات قد متت وبقÊ وىل من هذه
الثانية، املر�U الثانية نطر�ا Iىل الس=يد رئBس احلكومة، مىت س�mدٔ� ومىت 
س=ت�هتKي؟ وهنا ٔ�قف عند هذا السؤال يف انتظار جواب الس=يد رئBس 

  . احلكومة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ال العفو اللكمة  اللكمة اSٓن CموIة إالحتاد الوطين yلشغل،. شكرا

  .yلفريق Êشرتايك، امسح يل

        ::::املس�شار الس=يد معر مورواملس�شار الس=يد معر مورواملس�شار الس=يد معر مورواملس�شار الس=يد معر مورو
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد Tاء Iىل لسا�مك، الس=يد رئBس احلكومة، ومبناس=بة تقدمي الربþمج 

  :احلكويم ما ييل
امللكFة السامFة الواردة يف خطاب العرش لس=نة  تنفFذا yلتوجهيات

، اليت دIا فهيا حفظه هللا ٕاىل اعãد Tدوd زمWية مضبوطة ٕالقامة 2011
، فٕان احلكومة س=تعمل Iىل اختاذ اكفة X2012يق املؤسسات قmل ممت س=نة 

إالجراءات ال�رشيعية والتنظميية الكفXٕ UFجراء اس=تحقاقات انت©ابية يف 
رة، مع ضامن ٕا�اطهتا �اكفة الضامþت الالزمة لزناههتا وشفافFهتا، �Tٓالها املقر 

  .ا�هتKى eممك الس=يد رئBس احلكومة
كام ٔ�نه Tاء يف عرض الس=يد وز�ر ا@ا�لية مبناس=بة مرشوع املزيانية 
الفرعية لوزارة ا@ا�لية ٔ�مام جلنة ا@ا�لية، وبناءا Iليه ويف ٕاطار التزنيل 

iضيات ا@س=تور وٕالرساء اجلهوية املتقدمة، ال�شاريك وا@ميقراطي ملق 
و¼رس=يخ احلرت واSٔمن، فٕان الس=نة اجلارية س=تعرف ٕاجراء Êنت©اXت 

  .اخلاصة Xس=تكامل ٕاقامة املؤسسات ا0متثيلية احمللية واملهينة والوطنية
من هذا املنطلق، الس=يد رئBس احلكومة، ومبا ٔ�ننا يف مWتصف س=نة 

حول هذه Êس=تحقاقات، فٕاننا ن�ساءل كام وال زال الصمت مطبقا  2012
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ي�ساءل معنا الرٔ�ي العام الوطين عن إالIالن عن ٔ�جWدة Êنت©اXت 
والرشوع يف املرا�ل ا0متهيدية لالس=تحقاقات القادمة؟ وهل س=تكفي املدة 
الفاصU عن دورة ٔ�كتو�ر القادم اليت س=ي�رشف صاحب اجلالX dفiتا�ا 

  طبقا ملقiضيات ا@س=تور اجلديد؟  لتÑديد Xيق املؤسسات وذ 
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن CموIة Êحتاد الوطين yلشغل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس=يد عبد هللا عطاش
  .^سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئBس احملرتم،

الس=يد رئBس احلكومة، ¼ك�يس انت©اXت مWاديب اSٔجراء يف القطاIني 
ٔ�مهية كربى Xل�س=بة yلنقاXت، وميكن لهذه Êنت©اXت اليت  العام واخلاص

ن�iظر ٔ�ن متر يف ظروف سلمية بعد ٕاIادة النظر يف خمتلف القوانني املنظمة 
لها وIىل رٔ�سها حتقFق املساواة يف ا0متثيلية بني القطاع العام والقطاع 

ٔ�لف  380اخلاص، واليت ظلت الشغيU لس=نوات ت�iظرها، القطاع العام 
، وحFث ٔ�ن هذه 500تيعطيومه  6000، وبعض املؤسسات 900تيعطيوه 

Êنت©اXت �رتبط هبا تفعيل Iدد من فصول ا@س=تور واس=تكامل Iدد من 
املؤسسات واýSٔزة وكذ  س=تفرز النقاXت اSٔكرث متثيلية، مما يفرض Iىل 

حىت احلكومة اختاذ مجموIة من التدابري ال�رشيعية واملؤسساتية وإالجرائية 
متر هذه Êس=تحقاقات، �اصة انت©اXت اSٔجراء، بطريقة Iادd ومWصفة 

UIتخبة وفاWة مFقFويف ٔ�حسن الظروف وتفرز هيئات حق.  
ما يه إالجراءات اليت س�i©ذوهنا  :الس=يد رئBس احلكومة ¨ا، �سائلمك

جلعل احملطة Êنت©ابية املقUm فرصة لتÑاوز Iرثات احملطات السابقة، 
  قFق املساواة يف ا0متثيلية بني القطاIني العام واخلاص؟و�اصة حت 

ما يه التدابري العملية اليت تنوون القFام هبا ٕالجراء هذه 
  Êس=تحقاقات؟ وكذا �Tٓال هذا التزنيل؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلس=يد رئBس احلكومة. شكرا

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

  س=يد الرئBس،ال 
  إالخوان املس�شار�ن احملرتمني، 

  املس�شارات احملرتمات،
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س�ٔلمك، هل هنا  من حزب اكن جيب ٔ�ن �كون مس=تعÑال 

�ا óري Xش �كون عندþ إالجراء هذه Êنت©اXت ٔ�كرث من هذا احلزب؟ و 

  .حWا يش نصBب معمك يف هاذ الغرفةا
اذ ال<م غنقولو لمك ولكن اyيل ٔ�عطى هللا هو هذا، þ�ٔ ظنBت وه

بصدق، قلته جلالd امل�، þ�ٔ ظنBت óري غنمكلو Êنت©اXت، تعيني 
احلكومة، نصبحو كنوTدو لهاذ Êنت©اXت اSٔخرى، Sٔنه Tالd امل� اكن 

  .قال بيل لكيش خصو �كون ي�هتKي من هنا الش؟ هناية دجWرب
ن بعد غنتالقاو مع ولكن ميل ابدينا كنتلكمو يف اóSٔلبية دلنا، ابغينا م
ميل ابدينا كنتلكمو . إالخوان دل املعارضة وإالخوان دل النقاXت وامجليع

  .ٔ�ش=نو لقFنا؟ لقFنا بيل اك�ن صعوXت حقFقFة
انت©اب ٔ�عضاء الغرف املهنية اSٔربع، : معليات انت©ابية 7ٔ�وال خصنا 

يل املنظامت انت©اب ممثيل امل�ٔجور�ن يف القطاIني العام واخلاص، انت©اب ممث
املهنية، انت©اب ٔ�عضاء امجلاIات احلرضية والقروية، انت©اب ٔ�عضاء جمالس 
العامالت واSٔقالمي، انت©اب ٔ�عضاء جمالس اجلهات، انت©اب ٔ�عضاء جملس 

  .املس�شار�ن
لقFنا وا�د املشلك، ٔ�ش=نو هو؟ هو اجلهوية، قلنا واش الس=يد وز�ر 

لمك ذاك اليش اyيل قلت }،  ا@ا�لية اكن معنا واحض، Xملناس=بة كنكرر
واyيل قلته يف اóSٔلبية، ٔ�ن هذه املر�U مايش وزارة ا@ا�لية غتد�رها مع 
اSٔحزاب، هاذي مر�ó Uادي يد�رها رئBس احلكومة مع اSٔحزاب، ولكن 
مايش þ�ٔ اyيل تنوTد ذاك اليش يف اSٔول، راه اك�ن الناس £يوTدوه يف 

æمور واحضة يف ا@ا�لية، ا@ا�لية راه ٕادارة وSٔش ¼كون اX Xبعة يل، دا
  .ا¨هن دلمك ويف ا¨هن دلو، لك وا�د Xٕمسه

þ�ٔ طرح Iلينا وا�د إالشاكل، قال   �ٓودي الناس تيقولوا لمك ٕاىل 
ابغي�Fوا ند�رو ýوية حبال اyيل اكنت، خنليو القوانني اyيل اكنت ممكن ند�رو 

ابغي�Fو نصححو الوضعية دل  Êنت©اXت من هنا حىت لش=ت�رب، ولكن ٕاىل
اجلهوية، Sٔنه اليوم ا@س=تور ينص Iىل اجلهوية املوسعة ؤ�عطاها صالحFات 
موسعة، ؤ�عطاها ٕاماكنيات موسعة، ويه واملركز عندها صالحFات �اصة 
هبا، واملركز عندو صالحFات �اصة به وصالحFات مشرتكة، Xيق حىت 

  .. ا Xش�اTة من هاذ اليش ما حسمت، وهاذ اليش هذ
داX شوفوا óري وا�د القضية، انã راه Xيق عندمك حصة pرشيعية، 
شوفوا óري قانون حبال هذا دل التعيني يف املناصب العليا احشال ا�ذا 
واحWا واقفني Iليه، ا@وd واقفة Iليه، املفروض ٔ�نã املس�شار�ن تقولوا 

اش اليوم احشال yليس بيد هللا ما خنرجوش من هنا حىت نصوتو Iليه، م
ال، عرفت óري .. هاذي، حىت نصوتو Iىل هاذ الوثيقة Sٔن ا@وd دلنا

  .Xغي نقول لمك
ٔ�شهر واحWا كن�س=ناو، العمل ال�رشيعي ثقFل،  5القانون دل املالية 

وهاذ العمل هذا Xش منش=يو يف Êجتاه دل اجلهوية خصو وقت £بري Xش 
ية، Sٔن امسحوا يل يف اجلهوية اك�ن اخiيارات وبطريقة pشار£  ند�رو }

اyيل  16اyيل اخiارت اyلجنة وال  12ٕاشاكليات، قلنا واش منش=يو يف 
  اكينني وال ٔ�كرث؟
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احWا óادي ند�رو .. اك�ن حساس=يات، اك�ن ٕاشاكليات، اك�ن
)l'arbitrage( ادي تد�رó واش ،)l'arbitrage ( بال ما ت�شاور مع

þ�ٔ امل� قلت }الناس؟ احشال خصك دل الوقت؟ dعيطت جلال  
ٔ�س=يدي �لك رصا�ة راه ما ميك�ش لنا ند�رو Êنت©اXت من هنا @�سمرب، 

  .ما ميكن لناش، اyيل اعطى هللا هو هذا، ا�هتKى ال<م

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
اليس العنرص يف احلوارات دلو معنا تيجيب وا�د اSٔجWدة دلو، 

قول   وا�د اSٔخ واش عندك الشÑاIة؟ ٔ�ودي هاذ الشÑاIة حFث تي
ديل ما تبقاوش pسولوا Iلهيا �زاف؟ لك وا�د تBسولين واش عندك 
الشÑاIة؟ þ�ٔ راه جشاع شوية ما يش �زاف، واش عندك الشÑاIة Xش 

  تقول لنا اSٔجWدة؟ Iالش óادي خنيب Iليك ٔ�خو؟ �ٓش óادي �رحب؟ 
الشÑاIة وال ما عند�ش، من الناحFة  املشلك ما يش هو واش عندي

العملية اليس العنرص تيقول لنا يف اóSٔلبية نقدرو منش=يو هاذ اليش من هنا 
، ما ó þ�ٔ ،2013ادي نقول لمك ما تنظ�ش من هنا ٕاىل يونيو 2013ليونيو 

óادي �كونو،  2013كنظ�ش، ما ا£ره�ش، ما كنظ�ش من هنا ٕاىل ماي 
اس=تطعنا Xش هاذ  2013وال د�سمرب  2013ٕاىل من هنا ٕاىل س�مترب 

  .Êنت©اXت �مكلوها، ó þ�ٔادي �كون مرسور
ولكن Xغي نقول لمك وا�د القضية، اخلطاب دل Tالd امل� Tاء يف 
وا�د الظروف، �ليوþ �كونو واحضني، نقولو اSٔمور، مالنا ك الXس، 
Tاء يف ظروف س=ياس=ية اكنت صعيبة واكن خص التوTه Sٔنه حىت 
Êنت©اXت دل الربملان معلناها من قmل الوقت دلها ^س=نة تقريبا، واحWا 
اكن من رٔ�ينا ٔ�ن نؤTلها، كنا كنقولو ما اك�ن Iالش حىت جيي الوقت دلها 

  .الطبيعي
ولكن الرٔ�ي دل Tالd امل� امىش يف Êجتاه دل ٔ�نه نعملو 

ت اyيل كنا كنعBشوها Êنت©اXت يف هذاك الوقت، Xعتبار ٔ�نه إالشاكليا
Xملناس=بة دل ما �سمى Xلربيع العريب ٔ�فادت ٔ�نه لك املؤسسات جيب ٔ�ن 

  . ت�mدل ؤ�ن تتغري
ا¨ي وقع و امحلد وحنمد هللا و�شكره هو ٔ�نه رمغ لك ما يقال ٔ�نه 
الظروف الس=ياس=ية من بعد ما تبدل الربملان تغريت، فWحن ٔ�مام خFار�ن  

، وكنا درet on va le bâcler( þ(ليش ^رسIة ٕاما óادي ند�رو هاذ ا
قmل الربيع العريب ورش Íم Tدا دل اجلهوية وابغينا نعطيو الصالحFة 
دلنا يه اyيل م�سجمة معنا املغاربة، املغاربة القضية دل املركزية راه ما 
شداpش، الناس Xغيني يد�روا شؤوهنم لريوسهم، خصمك تعرفوا راه هذا 

�ا خرسþها مع ااقراو التارخي وشوفوا املعركة دل تطوان و هو املغرب، 
الس=بليون، اكن اجلBش مكون من فFلق عبدة وداكd ؤ�هل فاس وتطوان، 

لك وا�د هكذا اكنوا املغاربة، اكنوا واش اكن عندمه BTش  ؟افهمتBين وال ال
دل الناس وال ما اكي��Fش، اكن من  100مركزي، دار ا�زن راه اكن فهيا 

اyيل £يبغيوا اجلBش كBس=يفطوا yلقmائل £يقولوا هلم راه óادي ند�رو يف 
البالصة الفالن الفالنية واSٓخر�ن مد�ر�ن اشغاالهتم، داكd مدبرين 
اشغاالهتم، عبدة مد�ر�ن شغاالهتم والغرب مد�ر�ن اشغاالهتم، داX اyيل وال 
 ذاك اليش مركزي ما ابغاش �متىش، خص Iاود 5ين لك ýة تد�ر
اشغاالهتا، ويتفامهوا لك وا�د مع راسو وXلطريقة دلو وXلثقافة دلو، 

  .مالنا خو نبداو ند�لو يف الضيق
وهاذ اليش هذا يقiيض ٔ�نه يف نفس الوقت اyيل خصنا منش=يو يف 
Êجتاه دل اجلهوية يف نفس الوقت خصنا حنافظو Iىل ا@وd دلنا وIىل 

دل الصالحFات يمت بوا�د الطريقة تدرجيية اSٔمور اSٔساس=ية وذاك النقل 
Xش ما نوصلوش ليش ٔ�مور مايش يه هاذيك، هاذ اليش £يتطلب وقت، 
واحWا اyيل حتملنا املسؤولية الس=ياس=ية، حتملنا املسؤولية الس=ياس=ية ٔ�وال 
ٔ�مام Tالd امل�، وقلناها }، وحتملنا املسؤولية الس=ياس=ية اSٓن من �اللمك 

  .غريب وكنقولوها }، هاذ اليش اyيل اك�نٔ�مام اCمتع امل
þ�ٔ قلت لمك من قmل ما كن©افش من اSٔزمة، مايش زعام، ال ولكن 
كنقول حىت وا�د ما £يبغي اSٔزمة، هللا ينجينا وينجيمك مهنا، ولكن ٕاىل 
Tات وتعاملت مع اSٔزمة بوضوح وبرصا�ة وبصدق وهذه يه ا�Sٔالق 

اليق رمبا ولكن p�ٔ þ�ٔساءل ٕاال حتيدت اyيل كنا Iا�شني هبا، هذا خطاب ٔ��
  ا�Sٔالق من اخلطاب دلنا �ٓش óادي يبقى لنا؟

احWا دوd خصنا �كونو دل املعقول ودل الوضوح ودل الرصا�ة 
وال كنا هكذا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي مو�د�ن، يعين جWوبنا وشاملنا 

þ ميل �شوفوا ورشقWا وغربنا وريفWا وحصراؤþ ؤ�هل مدننا ؤ�هل قرا
ا�Sٔالق دل اSٔخوة واملعامI Uىل ذاك اSٔساس، حىت �اTة يف هاذ 

  . ا@نيا ما تغلبنا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا

  :الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
ن�iقل اSٓن ٕاىل التعقFب Xل�س=بة yلفرق اليت ¼رغب يف ذ ، . شكرا

  .الفريق Êس=تقاليل

        ::::لس=يد محمد اSٔنصاريلس=يد محمد اSٔنصاريلس=يد محمد اSٔنصاريلس=يد محمد اSٔنصارياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الزمFالت والزمالء،
ال خيتلف اثنان، الس=يد رئBس احلكومة، Iىل £ون هذا اخلطاب ا¨ي 
ج'مت به اليوم يف هذه اجللسة ا@س=تورية الهامة ؤ�ول Tلسة يف جملس 

Iلهيا ؤ�ن هننئمك كذ  وهنU املس�شار�ن، ال ميكن ٕاال ٔ�ن هنU ٔ�نفس=نا 
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املغاربة Iىل هذا احلوار من �الل هذه القmة اململوء Xلرصا�ة واجلرٔ�ة 
واجلدية ووضع النقط Iىل احلروف، ما �ارس�ن والو كام قلت الس=يد 

  .رئBس احلكومة، اyيل 0هيا 0هيا
ٕاذن اSٓن ¼لكمنا يف وا�د املوضوع، هاذ احملور هو حمور كذ  Íم، 

ربة لكهم مiبعني، Iالش؟ Sٔن هذا هو املوضوع اyيل £يعطي Sٔن املغا
املمثلني اyيل هام �اصني ب�س=يري الش�ٔن احمليل واملهين وIىل مس=توى اSٔقالمي 

  .واجلهات، وشق من الربملان يعين جملس املس�شار�ن
ٕاذن قطعنا املر�U اSٔوىل ^سالم تزنيال y·س=تور، هنU ٔ�نفس=نا وعرف 

Tديدة من الناحFة الس=ياس=ية، هاذ اليش ال Tدال  املغرب بوا�د احلر£ية
فFه، ولكن اSٓن Xيق نصف الطريق ٔ�مامWا، هاذ النصف، الس=يد رئBس 
احلكومة، كنت þ�ٔ خشصيا موTد وا�د العدد دل ال�ساؤالت ولكن كفى 
هللا املؤمWني قiاال، تطرقiو لها �لك وضوح وموضوعية، وهذا ¼مكيال 

ان الس=يد وز�ر ا@ا�لية ردا Iىل بعض لٔ�جوبة اليت Tاءت Iىل لس
  . اSٔس=ئU الشفوية يف هذا اCلس

ولكن، الس=يد رئBس احلكومة، Xلرصا�ة املعهودة فFمك اك�ن اشوية 
وا�د القلق واك�ن وا�د اجلزئيات اyيل يه Íمة Tدا، واyيل خصنا كذ  

ذ Xلرصا�ة املعهودة وXجلرٔ�ة وXحلوار Xش كذ  الرٔ�ي العام يعرف ها
  .اخلريطة املقX Umل�س=بة لالنت©اXت

ٔ�صبح من حتصيل احلاصل اSٓن، وهاد اليش رامك قلتوه رصا�ة، ٔ�ن 
هللا I�ٔمل، هكذا فهمت þ�ٔ، ولكن  2013اSٓن ما اكينة انت©اXت،  2012

عندþ يش مسائل تتعلق بتطبيق ا@س=تور وبعض القوانني اليت تلزمWا، 
  .دلهاابغينا �شوفو £يف ند�رو املعاجلة 

احWا اSٓن Iىل مرىم جحر من جتديد الثلث وخص املرسوم طبقا 
يوم دل احلكومة، اSٓن ابغينا  y45·س=تور ٔ�و القانون التنظميي، خيرج 

�شوفو ٔ�ش=نو يه رؤية احلكومة، اك�ن اyيل £يتلكم Iىل التÑديد التلقايئ 
تور، مبرسوم، واش املرسوم óادي �كون ٔ�قوى من القانون التنظميي وا@س= 

اyيل تتعطي الصالحFة Xش تبقى  Sٔ176ن اك�ن املقiضيات Êنتقالية دل 
ما اكن Iىل ما اكن، واكن Iىل ما اكن هو التÑديد وميكن احلكومة تلقى لنا 
يش خترجية عفريتة كام تتقولوا Xش تلقى لنا هاذ القضية نتÑاوزوها دل 

£يفاش ت�شوفوا هاذ  جتديد الثلث ويبقى اكن Iىل ما اكن، ابغينا نعرفو
  .اليش

كذ  اجلهات، احWا Iىل مرىم جحر Xش جتدد الهيالك دلها، الرئBس 
يش  دلها واملكiب دلها، واش نبقاو كذ  خنليو حىت اyيل امطريو }

وا�د �زيدو نصربو Iليه، اك�ن اyيل امطريو لو تن�س=ناو óري هاذ الفرتة Xش 
 ٓSا نفضيو مع بعض الناس، قولوا لنا اFشوف فBينا، تmاجI يلyن واك�ن ا

اليس بنقدور، اك�ن اyيل Iاجmنا ولكن هاذ احملطة £يف óادي نتعاملو معها؟ 
واش óادي نتعاملو معها 0Xمتديد؟ واش تBسمح لنا القانون؟ وال óادي 
نعملو القانون و�زلوه يف انتظار ما جتي املر�U اSٔخرى دل اجلهوية املوسعة 

ي وٕاشاكلياته اyيل تذا£رتو Iلهيا كذ  Xش نعرفو كذ  فني Xلقانون التنظمي
  óاديني بعض الغرف؟

الغرف التÑارية مازال القانون املنظم yلغرف التÑارية مازال ما دازش، 
وXلتايل ما عندمهش والية، عندمه ماكتب جتدد يف مWتصف الوالية، قولوا 

قى بWBا وبني التÑديد ٕاال لنا Sٔن الناس خصهم هييئوا ٔ�نفسهم، احWا اSٓن ما اب
القليل طبقا yلقوانني اجلاري هبا العمل، وهذه القوانني اجلاري هبا العمل يه 

من ا@س=تور تبقى ملزمة لنا وyلحكومة ٕاىل �ني إالتيان  176طبقا yلفصل 
  .Xلقوانني اجلديدة

هذا �الق وا�د Êرتباك �اصة @ى املت�mعني القانونيني والس=ياس=يني 
يني وكذ  اCمتع املدين ا¨ي د�ل Iىل اخلط يف جمال ال�رشيع واSٔاكدمي 

وىل عندو رٔ�ي، óدا رامه جييو عند اليس الشوXين، وز�ر العالقات، 
  . وميكن يفاج'ومك ^يش اقرتا�ات اyيل ما تتجيناش احWا Iىل البال

نعرفو فني óاديني، احWا ماتيغي�ش  هولهذا، راه خصنا هاد اليش لك
التنظميي دل اجلهوية اyيل هو قطب الرا�ة يف هاد اليش  Iلينا القانون

  ..لكو، واحWا ابغينا نوصلو لوا�د احملطة

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد Iدالاملس�شار الس=يد محمد Iدالاملس�شار الس=يد محمد Iدالاملس�شار الس=يد محمد Iدال
  .شكرا الس=يد الرئBس

yىل جوا�مك اI س احلكومة، بدوري ابغيت �شكرمكBيل هو الس=يد رئ
تبني فFه كذ  Iىل ٔ�ن الت�ٔ�ري يف النصوص ال�رشيعية هو اyيل جعل Iىل 

  . ٔ�نه Êنت©اXت تؤTل ٕاىل يوم ما، اyيل هو ما معروفش
كذ ، الس=يد رئBس احلكومة، ابغينا نعرفو بعض اCالس £يفاش óادي 
¼متىش و£يفاش óادي يتطبق Iلهيا ا@س=تور اجلديد، هناك جمالس اجلهات 

، وكذ  الغرف 7شهر  24خصها جتدد املاكتب دلها يعين يف  اyيل يه
  . املهنية اyيل يه كمتثل يف غرفة التÑارة واخلدمات والصيد البحري والصناIة

وكذ  ابغينا نعرفو الصيد البحري ما مصريه؟ هو �ايف وما عندو ال 
 قانون ال والو، ابغيناك جتاوبنا الس=يد رئBس احلكومة Iىل الصيد البحري

  .كذ  ما جmدوش اSٔخ احملرتم
كذ ، الس=يد رئBس احلكومة، التقس=مي اجلهوي اyيل I�ٔدته اyلجنة 
امللكFة هو عبارة عن دراسة ما ا�ذاpش بعني Êعتبار ما Tاء يف اخلطاب 
املليك السايم من التÑا�س والتناسب والقرب واSٔمازيغية، فابغينا نطلبو 

وا حبث واش املواطنني Xغيني هاذ مWمك، الس=يد الوز�ر، Iىل ٔ��مك تعمل
  التقس=مي اجلديد ٔ�و ما Xغي�ش؟

كذ ، الس=يد رئBس احلكومة، مادام ٔ��مك من قmل تد�لتو وقلتو 
واIرتفiو مشكور�ن Iىل ٔ�نك ما كتفهمش يف الكرة، ابغيت نقول لمك، 
الس=يد رئBس احلكومة، هذه من اSٔخطاء الفاد�ة اyيل كرت¼كهبا احلكومة 
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جتاوب Iىل £رة القدم، وابغينامك تعرفوا Iىل ٔ�نه اك�ن جملس Iىل ٔ�نه Xش 
Iاملي اyيل هو Êحتاد اSٔوريب لكرة القدم اyيل ما ميك�ش تتد�لوا يف الش�ٔن 
دلو، وٕاىل كنتو ابغيتوا تت�Wاو هاذ املس�dٔ راه اك�ن انت©اXت، كذ  اك�ن 

رة القدم تالعب يف Êنت©اXت كذ  يف اجلامعة امللكFة املغربية لك
وTامعات ٔ�خرى، وكذ  بعض امجلعيات ذات املنفعة العامة، وابغينامك 
pسهروا Iىل هاذ املس�X dٔش الشعب املغريب ما يبقاش كذ  Iىل 
اSٔعصاب دلو من حFث £رة القدم، وتعطيو وا�د Êهãم لغريي�س اyيل 

  .هو ٔ�جWيب وا�د �لق بلبU يف املغرب
، شكرا لمك، ما قا} إالخوان فFه الكفاية كذ ، الس=يد رئBس احلكومة

  .بال ما نعاود

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييل
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
احWا بدورþ كنتقدمو Xلشكر والتقد�ر yلس=يد رئBس احلكومة Iىل 

فهيا تصور احلكومة لتطبيق ما تبقى من  ٔ�جوبته الرصحية واyيل ٔ�عطى
Umس=تحقاقات املقÊ.  

وهو اك�ن معل حتضريي لهاذ Êس=تحقاقات،  اyيل ابغيت �شري }
كنلمتس من الس=يد رئBس احلكومة ٔ�نه يبدا املشاورات قmل Êنت©اXت 

Xلوقت الكmري حىت �متكن مجيعا من التعاون يف التحضري لهذه املؤسسات 
  .تور اجلديد، هاذي ٔ�واليف ٕاطار ا@س= 

5نيا، البد من املشاورات ٔ�ن تبدٔ� من اóSٔلبية احلكومFة مث املعارضة 
والنقاXت Xش ٕاذا اس=تطعنا �شلكو تصور جامعي لهذه Êس=تحقاقات 
  .وطريقة ٕاخراýا ٕاىل �زي الوجود بطريقة Tديدة س=يكون املغرب هو الراحب

راسة اليت متت قmل تعديل 5لثا، البد من التفكري يف اجلهات Sٔنه ا@
  . ا@س=تور اجلديد ٔ�صبحت مÑiاوزة

البد من وضع تصور yلمÑالس إالقلميية هل س�mقى ٔ�م ال؟  ،كذ 
قانون Tديد yلجهات ي�ٔ�ذ بعني Êعتبار التطورات العاملية اجلديدة، ورمبا 

  .يف ٕاطارها س=نÑد �ال لقضية الو�دة الرتابية
Fقة وقع خط�ٔ £بري يف حق هذا ٔ�يضا وضعية جملس املس�شار�ن، حق

اCلس من طرف اyلجنة اليت اكنت حترض y·س=تور، Tاءت بتáديد العدد 
يف ا@س=تور، بuB جملس النواب ¼ر£ت حتديد العدد ٕاىل القانون التنظميي 
Cلس النواب، فكWعتربو هذا خط�ٔ تقين، كنلمتسو من احلكومة ٔ�ن تفكر يف 

صص Cلس املس�شار�ن ال ي�Wاسب �ل لهذه إالشاكلية، Sٔنه العدد ا�
حuF يوزع Iىل املهنيني وخصوصا ؤ�ن مWظمة املقاوالت ٔ�ضيفت 

  .ٕاخل، حuF يوزع Iىل املؤسسات óري قابل yلتوزيع... والنقاXت

كذ  مبا ٔ�ننا عندþ الوقت، نلمتس مWمك، الس=يد رئBس احلكومة، Xش 
شد ما �كون Êس=تعداد تفكروا يف هاذ إالجراءات لكها واحWا مس=تعد�ن �ٔ 

  . yلتعاون ٕالجياد �ل توافقي يف هذا إالطار
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن yلفريق Êشرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد Iلمياملس�شار الس=يد محمد Iلمياملس�شار الس=يد محمد Iلمياملس�شار الس=يد محمد Iلمي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد رئBس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس=يدة والسادة املس�شار�ن،
حلكومة، س=ندþ يف طرح السؤال ا¨ي يف احلقFقة، الس=يد رئBس ا

وكذا ما  2011يوليوز  30تقدمWا به اكن هو اخلطاب املليك السايم ليوم 
تضمنه ترصحيمك احلكويم املعروض Iىل الربملان، وكذا ا�سÑاما مع ا@س=تور 
اجلديد ومع احلراك Êجãعي ا¨ي ٔ�عطى انت©اXت سابقة Sٔواهنا بؤ�¼مك 

  . ترتٔ�سون هاته احلكومةاملاكنة اليت مبوجهبا 
ٕاال ٔ�ن اليشء الالفت لالن�mاه، الس=يد رئBس احلكومة، هو ٔ�ن احلكومة 

اCمتع املغريب، . وقفت وسط الطريق ف� يتعلق Xس=تكامل البناء املؤسسايت
املواطنون يرتقmون والزالوا حلد الساIة يرتقmون جواX دقFقا واحضا مWمك 

قUm حىت ال يفاجؤوا كام فوج'وا Xٕقرار حول æرخي ٕاجراء Êنت©اXت امل 
  .الزدة يف احملروقات عوض تقدمي ٕاقرار ٕالصالح شامل لصندوق املقاصة

الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، حنن يف الفريق Êشرتايك رص�اء، لس=نا 
بعدمFني و�سمي اSٔسامء مبسمياهتا، احWا البناء املؤسسايت لبالدþ ٔ�قول ٔ�و 

مل pس=تطع تنفFذ التوجهيات امللكFة السامFة، وهذا ٔ�خلص ب�ٔن احلكومة 
اIرتاف حصيح من طرفمك، ك�شجعمك Iىل هذا IÊرتاف، ؤ�ن احلكومة مل 
تف Xاللزتامات الس=ياس=ية امللقاة Iىل Iاتقها مبناس=بة الترصحي احلكويم، هنا 
ٔ�ثري Êن�mاه دلمك، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، هو Iدم اس=تكامل البناء 

ؤسسايت راه يلحق رضر £بري Xملواطنني، وó þ�ٔادي نفرس لمك اIالش؟ امل
ٔ�نمت تد�رون الش�ٔن العام، تدبري الش�ٔن العام �كون بتصورات حقFقFة، 
Xٕالجراءات امللموسة، خصك تقول yلس=يد وز�ر ا@ا�لية احملرتم يعطيمك 

ب�ٔن Iدد دل اCالس امجلاعية اyيل مiوقفة اSٓن ؤ�نمت قmل قليل قلمت 
شاهبا احنراف £بري ومجموIة الرؤساء ما عندمهش اóSٔلبية  2009انت©اXت 

  مفا مصري املواطنني؟ 
اSٓن اCالس املنتخبة مiوقفة ؤ�نمت كتعرفوا جFدا، ٔ�نمت مارس=مت الش�ٔن 
امجلاعي ب�ٔن رئBس امجلاIة ٕاىل فقد اóSٔلبية دلو £يف ميكن } ٔ�ن يربمج؟ 

؟ £يف؟ يعين 2008ن اجلبايئ مع القانون دل £يف ميكن } ٔ�ن يالمئ القانو
من امليثاق امجلاعي  25مصاحل املواطن يه معطU وþ�ٔ ٔ�حFلمك Iىل املادة 
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احلايل، ٕاىل كنتو قلتو ب�ٔن مس�dٔ الت�ٔجFل قد ٔ�حضت واردة حبمك الواقع، 
من امليثاق امجلاعي، راه القانون تيعطيمك ٔ�نمت يف  25تفعلوا óري ذيك املادة 

لوالية العامة Iىل تدبري الش�ٔن العام Xش هاذ اCالس اyيل موقفة يف ٕاطار ا
æفFاللت، -تطوان، يف اجلهة دل مكWاس-مجموIة من اجلهات، ýة طنÑة

اك�ن وا�د مجموIة اCالس امجلاعية اyيل الرؤساء دلها واyيل املاكتب دلها 
  ٔ�صبحت مشلوd ؤ�ش=نو العمل؟

نالمئ تصاممي ا0منو يف البادية، التصاممي ما اك�ن رخص، ما ميكن لنا 
دل التعمري، £يف العمل؟ احWا ساينوا مبناس=بة احلراك ساينوا الناس هاذ 

  . 2013امشات،  2012، ها 2011العمل يف 
زيدمك �اTة ٔ�خرى، ٔ�نمت قلمت يف الترصحي احلكويم ب�ٔ�مك مقmلون Iىل 

كنعرفو يف املزيانية،  حماربة الفساد، الس=يد وز�ر املزيانية ها هو معنا،
القانون اجلديد دل املزيانية، عفوا راه خرج، ب�ٔن اCالس امجلاعية ٕاىل Tا 
 Xلس، داCلبية دل اóSٔيش جملس جامعي واملزيانية ٔ�سقطت من طرف ا
 dٓن يف القانون اجلديد دل املوازنة تيعطي احلق يد�ر قراءة 5نية، يف �اSا

الرفض، وز�ر ا@ا�لية ٔ�و العامل Xل�س=بة yلمÑالس ٕاذا ما ٔ�رص اCلس Iىل 
  .%10القروية تيعطي �Tٓال يف �دود 

اك�ن الس=يد رئBس احلكومة لعلممك جمالس جامعية اyيل رفضت املزيانية 
وداX ٕاىل ما اكن�ش انت©اXت óادي ¼رفض حىت  2012ودل  2011دل 
و احWا احلكومة ، ٕاذن £يف يمت رصف هاذ املزيانية ومن بعد ا�ساين2013

تؤمن خرق القانون وا�ساينو اCلس اISٔىل ٔ�و اCلس اجلهوي yلحساXت 
ٔ�نت راك خرقت  ويالحظ وIاد جنيبو ذاك رئBس امجلاIة فدية ونقولو }

  القانون،  رصفت، £يف؟
الس=يد وز�ر : احWا كنقولو لمك، الس=يد رئBس احلكومة، برصحي العبارة

ة دل اCالس اyيل مiوقفة، ٕاىل اكنت ا@ا�لية راه عندو وا�د الالحئ
Sٔن مiوقفة Iىل  Ê25نت©اXت óادي تؤTل، þ�ٔ كندعومك Xش تفعلوا املادة 

  .مرسوم £يصدر عن رئBس احلكومة يف ٕاطار تدبريمك الش�ٔن العام
وٕاىل اكن الت�ٔجFل وارد، احWا Xش ما �كونوش IدمFني £يف ما قلت 

، SٔXمس، يف ٔ�كتو�ر املايض، الفريق كنقرتحو Iليك تفiحوا وا�د النقاش
  ...دلمك دار

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .اللكمة اSٓن CموIة Êحتاد الوطين yلشغل. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماشاملس�شار الس=يد محمد رماش
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ارتباطا Xلسؤال ا¨ي طرحWاه، املرتبط Xالس=تحقاقات Êنت©ابية 
مة احملرتم، Iىل القوانني املنظمة النت©اXت املقUm، نؤكد، الس=يد رئBس احلكو 

كBسÑلوا لك املمثلني النقابيني .. امل�ٔجور�ن واyيل جسلنا فهيا Xلطبع
واملركزت النقابية Iىل ٔ�ساس ٔ�ن هناك حFف بني القطاع العام وبني 

القطاع اخلاص Iىل مس=توى ا0متثيلية، اSٓن اكنت عندþ ذريعة وهو ٔ�ن 
اك�ن اكيف، الس=يد رئBس احلكومة احملرتم، وابغينا ٔ�نه الوقت ما اكفBش، اSٓن 

ٔ��ريل النتاجئ دل احلوار  26تبدا تفعل، �اصة اyلÑان اyيل ان�mقت Iىل 
Êجãعي فهيا جلنة �اصة Xالنت©اXت، اSٓن اك�ن م�سع دل الوقت، 
خصها تبدا Êش=تغال دلها Iىل ٔ�ساس ٔ�هنا تد�ر وا�د العمل اyيل حتقق 

اSٔرسة و�اصة قطاع امل�ٔجور�ن حيقق العداd واملساواة املطلوبة  }من �ال
  . يف هاذ التارخي

و¨ ، الس=يد رئBس احلكومة، هذا مطلب £يبقى مفiوح و£يبقى مWذ 
  . �iظروه، �ٓملني ٔ�ن احلكومة جتد عندها احلل الاكيفن س=نني واحWا ك 

  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .د رئBس احلكومة احملرتم yلتعقFباللكمة اSٓن yلس=ي

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
  .^سم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�وال ابغيت نقول لٕالخوان احملرتمني اyيل طرحوا مجموIة دل 
إالشاكليات مبس=توى يف احلقFقة رايق، ٔ�نه احلكومة كتحمل مسؤوليهتا يف 

يشء يعين هاذ اليش اyيل وقع ^شلك £بري، ما ¼رتب عنه هو ٔ�وال وقmل لك 
إالشاكليات اyيل طرحت من قmل مرتبطة Xجلهوية، مايش يه إالشاكليات 
الوحFدة، اك�ن Xيق إالشاكليات دل اyلواحئ Êنت©ابية، واش �óس=تعملو 

  هاذيك Xلضبط اyيل دازت وال óرناجعوها وال غنعاودوها من اSٔول؟ 
ãعX والتمنية يطالب dليمك ٔ�ن حزب العداI د ٔ�ن وزارة كام ال خيفى

ا@ا�لية تعمتد يه اyلواحئ انطالقا من البطاقة الوطنية ٔ�و ٔ�هنا óادي تعمل 
ٕاخل، مث اyلواحئ Êنت©ابية، مث لواحئ الغرف ... مراجعة لهاذ اyلواحئ هاذي

املهنية ا�تلفة اليت تتطلب مراجعات معيقة، لواحئ امل�ٔجور�ن اليت حتتاج ٕاىل 
يف ا0متثيلية بني القطاIني العام واخلاص ودا�ل  ٕاقرار معيار التاكفؤ والتوازن

  . لك قطاع مهنام
النقاش مفiوح .. ٔ�مناط Êقرتاع حىت يه راه مازال مايش ال قدر هللا

حول ا0منط اSٔكرث تعبريا ٕالرادة الناخmني، واSٔكرث حتفزيا Iىل كثافة املشاركة 
تاجئ وتوزيع والعتبة احملددة العãد هاذ ا0منط ٔ�و ذاك ٔ�و ال��ساب الن 

  .املقاIد
 ،dو·y ىل ورق ٕاذا مل تؤطر مبجهودI ٕان اجلهوية املتقدمة س=تظل �ربا
ينحو ٕاىل التخفFف من وصاية املركز ويعمد ٕاىل مرافقة اجلهات وامجلاIات 
الرتابية يف التدبري، وفق قرارات ممثيل الساكن يف هذه امجلاIات مع ما 

 y ة البعديةmلتطبيق السلمي لربط املسؤولية يتطلبه ذ  من �ذف املراق
Xحملاس=بة، ٕاذن خص إالخوان �كونوا واحضني ٔ�نه اك�ن وا�د العدد دل 

  .إالشاكليات
  ؟..X ٔ�ش=نو óادي نعملو من هنا ٕاىلاطيب د
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اجهتاد تيقول برضورة جتديد الثلث واجهتاد : ٔ�وال هنا  اجهتادات
حسمناش، امسع وþ�ٔ ما óاد�ش نبدا خنربق Iليمك، Xيق ما . تيقول ال

ٕاىل �ني انت©اب جمليس الربملان املنصوص Iلهيام : "مزن، ا@س=تور £يقول
" يف هذا ا@س=تور، �س=متر اCلسان القامئان �اليا يف ممارسة صالحFاهتام

ليقوما Iىل وTه اخلصوص Xٕقرار القوانني الالزمة لتنصBب "واحض، واحض، 
SٔXحاكم املنصوص Iلهيا يف جمليس الربملان اجلديد�ن وذ  دون إال�الل 

من هذا ا@س=تور املتعلقة حبق Tالd امل� يف �ل ٔ�ي من  51الفصل 
 " الغرفiني

ٕاذن اSٔمور يف هذه القضية يف تقد�ري þ�ٔ فعال واحضة وال تقmل 
النقاش، ولكن ما يش حىت تقولوا ال<م ديل هذا ٔ��ذ ال<م دل اليس 

<م اyيل £يبان يل þ�ٔ من ا@س=تور عبد إال}، اyيل تنقول لمك هو ال
  .بوضوح

اSٔمور اSٔخرى املتعلقة Xملوضوع، إالنت©اXت اSٔخرى، لك هذا مازلنا 
املهم اyيل Xغي نقول لمك س=نáاول ٔ�ن ند�ر لك هذا ٕاذا �رس . مل نناقشها

ما اكي�ش، þ�ٔ اyلهم ٕاال ٕاذا Tالd امل� قال  2012هللا، Sٔنه اSٔخ قال يف 
Xش تعملوها وóادي �شوفو ذيك الساIات يعين نعملوها لنا رضوري 

والتعديالت دل اجلهوية الكmرية حىت جتي من بعد، ولكن ما تنظ�ش، 
هاذ ال<م  تنظن ٔ�ن اSٔمور óادي متيش يف هاذ Êجتاه، þ�ٔ قلت }

  .مmارشة
املسائل اSٔخرى اyيل مرتبطة هباذ Êنت©اXت óادي نناقشها مع 

 ).on vas faire au mieux(يدرسوها يف وزارة ا@ا�لية إالخوان اyيل £ 

،  2013ٕاىل  -ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي-اyيل كنمتىن هو من هنا 
يونيو احبال اyيل تيقول اليس العنرص،  ش=ت�رب، ا�كونو �لصنا من هاذ 

  .امللف
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلسالس=يد رئBس اCلس
  .تمكشكرا ملسامه 

  .ن�iقل اSٓن ٕاىل Tلسة pرشيعية يقودها اSٔس=تاذ محمد فضييل، �اال
دقFقة ٔ�ي  92دقائق يه  4دقFقة زائد  88الس=يد الوز�ر اSٔول ¼لكم 

  .ها اSٔمني امسح يل العفو. ساIة ونصف
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومةالس=يد رئBس احلكومة
 دقFقة احبال اyيل كنتو كمتناو، الس=يد الرئBس، ٕاال 90ٕاىل كنا ما فiناش 

بدقFقiني، ٔ�ظن ٔ�ن هذا جFد، لكن وفFمت يل جزامك هللا �ريا، Sٔنه قلت لمك 
 150ال س�Fل yلتنازل Iىل املناصفة، قلتو يل إالخوان املس�شار�ن طلبوا 

دقFقة وقرروا ٔ�ن ال حيددوا وقiمك، فا جيازهيم خبري، القضية هاذ ا0هنار 
  .ساالت ^سالم

ال هكذا، البد نلقاو يش ولكن هاذ اليش راه ما ميك�ش �س=متر حب
)formule ..( تنقول þ�ٔ ،ا¼مك �ٓ املس�شار�نWBشوف �ٓ اليس ب�شامش، ب þ�ٔ

  .  óري �ٓش قال يل الس=يد الرئBس، ولقد وىف وجزاه هللا �ريا


