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        ....التاسعةالتاسعةالتاسعةالتاسعة    حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

  )2015رب مفنو  24 (1437صفر  12الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل لثاالثاخلليفة  ،محيد <وسكوسالس;يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وPسع وثالثون دقFقة، ٕابتداء من الساHة الرابعة واJقFقة ساHة  :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .الثامRة والثالثني
   .يةه الشف مRاقشة اVٔس;ئW::::  Xدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

    ::::الس;يد محيد <وسكوس، رئCس اجللسةالس;يد محيد <وسكوس، رئCس اجللسةالس;يد محيد <وسكوس، رئCس اجللسةالس;يد محيد <وسكوس، رئCس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

        الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
        الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،

        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،
من اJس;تور، ووفقا ملقpضيات النظام  100معال بkٔحاكم الفصل 

اJاxيل Dلس املس�شار�ن، خيصص اDلس هذه اجللسة Vٔس;ئX السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Hلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اVٔس;ئX الشفهية املدرWة يف Wدول اVٔعامل، 
طالع اDلس Hىل ما Wد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس;يد اVٔمني الٕ 

Hال�توٕا.  
  .اللكمة �لس;يد اVٔمني

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اDلساملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اDلس
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

نعلن عن توصل مكpب اDلس مبقرت� قانونني، يتعلقان Hىل التوايل 
  :ب

، املتعلق 94.92ٔ�وال، مقرتح قانون يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق 
لنواب، وا�ي مت تطبيق ٕ��داث نظام املعاشات لفائدة ٔ�عضاء جملس ا

، كام مت 53.99ٔ�حاكمه Hىل ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن مبوجب القانون رمق 
، تقدم به مجموHة من السادة ٔ�عضاء الفريق 35.04تغيريه مبقpىض القانون رمق 

  احلريك؛
6نيا، مقرتح قانون يتعلق ٕ��داث اDلس الوطين �لمناطق القروية 

  .Hة العمل التقديمواجلبلية، تقدم به ٔ�عضاء مجمو 
نونرب  24و�لªس;بة لعدد اVٔس;ئX املتوصل هبا ٕاىل §اية يوم الثال6ء 

�س;ئX كتابية 5سؤ¬ شفو» و 50، فهو 2015ٔ.  
كام حنيط اDلس املوقر ٔ�ننا س;نكون Hىل موHد م�ارش بعد هذه 
اجللسة، مع Wلسة Pرشيعية، س;تخصص �±راسة والتصويت Hىل النصوص 

  .اجلاهزة
  .لس;يد الرئCسشكرا ا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد اVٔمنيشكرا الس;يد اVٔمنيشكرا الس;يد اVٔمنيشكرا الس;يد اVٔمني

¶س;هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �Vٔس;ئX اVٓنية املو³ة ٕاىل الس;يد 
وز�ر االتصال، ويه ٔ�س;ئX �متزي بو�دة موضوعها، �ا س;نعرضها دفعة 

  .وا�دة
والسؤال اVٓين اVٔول موضوHه مرشوع قانون الصºافة والªرش، اللكمة 

املس�شار�ن من الفريق ¬س;تقاليل لتقدمي السؤال، يف �Vٔد السادة 
دقائق لطرح السؤال والتعقFب Hىل جواب  �3دود، بطبيعة احلال، 

  .احلكومة

�ٔ املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::بدوحبدوحبدوحبدوح
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        ....الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
        السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، 

ظومة القانونية، بالشك يف جمال Pشلك ¬¶شغاالت اليت تفرضها املن
الصºافة وإالHالم، هاجسا �لªس;بة للك املهمتني، وxاصة املهنيني العاملني 
يف ش;ىت فروع الصºافة وإالHالم، وذÁ �عتبار الصºافة وإالHالم القاطرة 

  . الرئCس;ية Vٔي انتقال دميقراطي ٔ�و تغيري س;يايس
ج ملهنة الصºافة وتعز�ز ويف هذا إالطار ٔ�صبح الوضع يفرض تقRني الولو 

اس;تقاللية اجلسم الصºايف، مع حتمل املسؤولية سواء يف مRح بطاقة 
  .الصºافة ٔ�و يف البت يف الزناHات و§ريها لالرتقاء �ملهنة

ورمغ املشاورات الق�لية مع املهنيني عند ٕاHداد هذا املرشوع جند  ،لكن
اليت ٔ�بدوا eشkٔهنا Hدة انتقادات وقراءات خمتلفة يف بنود هذا املرشوع، و 

العديد من ¬نتقادات واملالحظات اليت مل تؤxذ حسب رٔ�هيم بعني 
  .¬عتبار ٕالغناء النص القانوين
هل مت اعÖد اÕهنج ال�شاريك احلقFقي عند  :�ا ¶سائلمك الس;يد الوز�ر

  ٕاHداد هذا املرشوع؟
  مث وهل سRCجح املرشوع احلايل يف توس;يع هامش احلرية إالHالمFة؟

  .را الس;يد الرئCسشك

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

السؤال اVٓين الثاين موضوHه مرشوع قانون الصºافة والªرش، اللكمة 
  .�Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصاÜ واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
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        ،،،،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

¶سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ٔ�مه مس;تÞدات الورش اخلاص مبراجعة 
  مRظومة قوانني الصºافة والªرش؟

وكذÁ ¶سائلمك ٕاىل ٔ�ي �د مت ا�رتام املقاربة ال�شار<ية يف صيا§ة هذا 
  املرشوع؟

وٕاىل ٔ�ي �د مت ا�رتام مضامني ومRطوق اJس;تور xاصة يف جمال د»ل 
  وق؟احلر»ت واحلق

  .وشكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

مkٓل قوانني الصºافة والªرش هو موضوع السؤال اVٓين الثالث، فليتقدم 
��د السادة املس�شار�ن من فريق العداÜ والتمنية لáسط السؤالٔ.  

        ::::املس�شار الس;يد احلسني العبادياملس�شار الس;يد احلسني العبادياملس�شار الس;يد احلسني العبادياملس�شار الس;يد احلسني العبادي
        نعم الس;يد الرئCس،نعم الس;يد الرئCس،نعم الس;يد الرئCس،نعم الس;يد الرئCس،
        الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،

        لس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،لس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،لس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،لس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،اااا
�طلقت وزارة االتصال مسلسال Pشاور» حول قوانني الصºافة والªرش ٔ
مRذ س;ن�ني، ونظرا Vٔمهية هذا الورش �لªس;بة لبالد� و�اجpه ٕاىل ٕاصالح 
حقFقي åسمح بتÞاوز ¬خpالالت اليت يعرفها جمال الصºافة وإالHالم، فٕان 

  . عترب من املداxل اVٔساس;ية لهذا إالصالحمدونة الصºافة والªرش تُ 
�Á ¶سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن مkٓل ³ود احلكومة ٕ�رشاك �يق 
املكو�ت املعنية يف ٕاخراج قوانني الصºافة والªرش يف ٕاطار ا�رتام 

  املقpضيات اJس;تورية يف هذا الباب؟
Áىل  ،كذH ية حمددة لعرض املدونةRزم ÜدوW سائلمك هل من¶

  ملان؟الرب 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

السؤال اVٓين الرابع موضوHه مرشوع قانون الصºافة والªرش �لفريق 
  .احلريك، فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيس
        ....eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلنيeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

        ئCس،ئCس،ئCس،ئCس،الس;يد الر الس;يد الر الس;يد الر الس;يد الر 
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ�خوايت املس�شارات،ٔ        

        ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،
�مس الفريق احلريك ٔ�توWه �لسؤال ملعايل الوز�ر، بعد التطور ا�ي 
عرفه املغرب دس;تور» وقانونيا ودميقراطيا، ؤ�مام النقX النوعية اليت عرفها 

تدبري ال اجلسم الصºايف Hىل مس;تو»ت حرية التعبري وHىل مس;توى 
، ورمغ مجموHة من النواقص اليت اHرتت ممارسة املهنة، اكن الزما ليتقاو امل

Hىل احلكومة فpح ورش ٕاصالح قانون الصºافة والªرش ملوا<بة الس;ياق 
السالف ا�<ر، وهو ما تkٔىت فعال بتعيني ا�لجنة العلمية لالïك�اب Hىل هذا 

  .ربملانالورش الهام ا�ي سRªاقشه يف اVٔ»م القليX القادمة يف ال
   :¶سائلمك الس;يد الوز�ر Hىل هذا اVٔساس

  ما يه مس;تÞدات مرشوع قانون الصºافة والªرش اجلديد؟
ٕاىل ٔ�ي �د الزتممت يف هذا املرشوع مبقpضيات اJس;تور املتعلقة ب�Rظمي 

  قطاع الصºافة وضامن حقوق املهنيني؟ 
  شكرا الس;يد الوز�ر

  ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
    . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

للكمة اVٓن �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك لتقدمي ا
مkٓل مرشوع القانون املتعلق �لصºافة "السؤال اVٓين اخلامس موضوHه 

  ."والªرش

        ::::املس�شار الس;يد اôتار صواباملس�شار الس;يد اôتار صواباملس�شار الس;يد اôتار صواباملس�شار الس;يد اôتار صواب
        الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،
الوز�ر، عن مkٓل قانون الصºافة والªرش؟ وعن  ¶سائلمك، الس;يد

�س;باب تkٔخر ٕاخراWه حلد اVٓن؟ ومدى قدرة هذا القانون Hىل حامية حرية ٔ
  الصºافة والصحفFني �ملغرب؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
    . . . . شكراشكراشكراشكرا

اVٓن ٔ�عطي اللكمة �لس;يد وز�ر االتصال لٕالWابة Hىل اVٔس;ئX املتعلقة 
 ªافة والºقة �لجواب بطبيعة احلال  15رش يف �دود مبرشوع قانون الصFدق

  .والتعقFب Hىل تعقFبات السادة املس�شار�ن، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومة    ،،،،الس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصالالس;يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد رئCس اجللسة احملرتم،الس;يد رئCس اجللسة احملرتم،الس;يد رئCس اجللسة احملرتم،الس;يد رئCس اجللسة احملرتم،
        مني واحملرتمات،مني واحملرتمات،مني واحملرتمات،مني واحملرتمات،الس;يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرت الس;يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرت الس;يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرت الس;يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرت 
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�وال، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هنئمك Hىل اقرتاح هذا املوضوع ا�ي يعكس إالرادة ٔ
  .امجلاعية �لهنوض حبرية الصºافة يف بالد�

اش;تغلت Hىل هذا  ،ويف ٕاطار مقاربة حكومFة شامX ،وزارة االتصال
املوضوع �عتباره ٔ�ولوية <برية، جزء من معلية تزنيل ٔ�حاكم اJس;تور 

ن معلية تعز�ز دوÜ احلق والقانون، وجزء من اDهود اجلديد، جزء م
  . املطلوب ٕالنصاف úنة الصºافة وضامن حقوق اJوÜ واVٔفراد واDمتع

مت التوWه ٔ�وال ٕاىل ٕاصالح شامل ومpاكمل مبقاربة Pشار<ية ومبرجعية 
  مRفºpة و�رؤية تقدمFة لهذا املرشوع، <يف؟ 
ساري رمحه هللا، وهذه ا�لجنة ٔ�وال، شلكت جلنة Hلمية �رئاسة اليس امل 

  .قدمت العديد من املالحظات اليت مت اxVٔذ هبا
Hىل  62014نيا، مت Pسلمي هذا املرشوع بعد ٕادxال تعديالت يف س;نة 

�كتو�ر من ق�ل  18املهنيني، وتلقFنا العرشات من املذ<رات، �ٓخرها يوم ٔ
بة الوطنية الفFدرالية املغربية لنارشي الصحف، ؤ�مس يف لقاء مع النقا

  . �لصºافة املغربية
املقاربة ال�شار<ية مقاربة مس;مترة مRفºpة ممتدة، وق�ل اVٔس;بوع املايض 
�س;بوHني ٔ Xú سهاCدرالية املغربية لنارشي الصحف يف خشص رئFطالبت الف
من ٔ�Wل تقدمي املالحظات Hىل قانون الصºافة والªرش يف جزئه الثالث، 

  .ن ٔ�ن نتقدم يف هذا املرشوع بدون حوارومتت املوافقة Hىل ذÁ وال ميك
6نيا، حبيث ٔ�ن Hدد املذ<رات جتاوز العرش مذ<رات، الفFدرالية 
املغربية، هنا عندي القامئة، مجعية HداÜ، النقابة الوطنية �لصºافة املغربية 
واليت �ملناس;بة ٔ�نوه eشلك <بري بتعاوهنا وتفاHلها ودفاعها Hىل احلر»ت 

 §اية ٔ�مس تناقش التعديالت، نقطة نقطة، �روح الصºافFة، حبيث ٕاىل
  . وطنية Hالية

يف نفس الوقت مRظمة اليو¶سكو، اDلس الوطين حلقوق إال¶سان 
، ؤ�شكر هلم 17توصية مت اxVٔذ ب  19ومسامهته اكنت Wد ٕاجيابية، 

تنوهيهم بتفاHل الوزارة معهم، الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، 
�لشغل، الفFدرالية املغربية لٕالHالم، الكونفدرالية اJميقراطية  ¬حتاد املغريب

  . �لشغل، و§ريمه من الهيئات لك من موقعه
�عتبار ٔ�ن هذا املرشوع هو مرشوع وطين نتج عن توصيات هيئة 
إالنصاف واملصاحلة، نتج Hىل احلوار الوطين حول إالHالم واDمتع، نتج عن 

الفرق النيابية واVٔحزاب الس;ياس;ية يف ٔ�حاكم اJس;تور، ونتج عن مذ<رة 
  . 2003 -2002س;نة 

اVٔمه ٔ�ن الوزارة ٔ�قدمت Hىل ¶رش املرشوع بعد تقدميه يف بCت 
، ¶رش �لعموم من ٔ�Wل تلقي املالحظات، 2014ٔ�كتو�ر  18الصºافة يف 


  . ومت ٕاطالق محX تواصلية حو
ة العامة مث بعد ذÁ يف شهر ٔ�كتو�ر، �ٓخر ٔ�كتو�ر ¶رش يف موقع اVٔمان

�لحكومة ملدة شهر حىت ¶س;تطيع تلقي املالحظات حول هاذ املرشوع ٔ�و 
اجلزء الثالث، وق�ل ذÁ مقت ب�سلميه �لهيئات من ٔ�Wل ٔ�ن تعطينا 

  . املالحظات
املهم ٔ�ن املرشوع ٔ�Hد مبقاربة Pشار<ية، ؤ�Hزت ٔ�ن الفFدرالية املغربية 

 ٔVني قالت خبصوص النظام اHس;بو�سايس �لصºايف لنارشي الصحف ق�ل ٔ
املهين ومرشوع قانون اDلس الوطين �لصºافة، ماذا قالت؟ ٕان املالحظة 
العامة يه ٔ�ن النصني عكس معوما نتاجئ املفاوضات الطويX اليت مجعت 

الصحف مع Pسجيل املالحظات  يوزارة االتصال �لفFدرالية املغربية لنارش 
Hربت اVٔس;بوع  حول اJقة ٔ�و مغوض ٔ�و توازن، ويه املالحظات اليت

املايض يف جملس النواب، Vٔن املناقشة حول القانونني انطلقت، Hربت ٔ�ن 
  .هذه املالحظات ٕاجيابية

املهم كنا ٕازاء مقاربة Pشار<ية، احلوار مع امجليع، ولن ïرهتن Vٔي ٔ��د 
�§لق Hىل �ب نفسه احلوار، بل ٕان يد� مفpو�ة Vٔن هذه قضية وطنية هتم ٔ

  .احلقوق واحلر»ت
نيا، إالصالح اكن مبرجعية مRفºpة وطنية حبيث مت ¬قpباس من 6

التÞارب اJولية يف قضية العالقات القانون اجلنايئ بقضا» الصºايف، مشRCا 
، �2013لمنوذج ¬س;باين، قضا» القذف، مشRCا �لتجربة الربيطانية يف 

التعويض  قضا» د»ل رسية املصادر، مشRCا �لتجربة البلجيكFة، القضا» د»ل
يف القذف، مشRCا لفر¶سا، القضا» د»ل اDالس الوطنية �لصºافة، مشRCا 

  لهولندا، و§ريها من القضا»، Hالش؟
Vٔن هذا مرشوع مس;تق�يل هيم وا�د اDال حFوي يف حق املواطن يف 
املعلومة، فFه احلق يف التعبري التعددي عن تيارات الرٔ�ي والفكر، فFه احلق 

الفاHلني، فFه احلق اJميقراطي د»ل لك مواطن �ش يعرف  يف الرقابة Hىل
  . يpªخب Hىل هذا ٔ�و ذاك، خصو يعرف املعلومة ويعرف التيارات

احلكومة اش;تغلت Hىل هذا املرشوع �رؤية مس;تق�لية لCس  ،ولهذا
مرشوع اخللفي ٔ�و مرشوع العداÜ والتمنية ٔ�و مرشوع التقدم و¬شرتا<ية 

  . هو مرشوع وطين جامعي
اجلدوÜ الزمRية انطلقت، §دا عند� املناقشة التفصيلية �لمرشوHني 
اVٔولني، وبعد اïهتاء Xú شهر §ادي Dلس احلكومة ٕان شاء هللا §ادي 

  . يصادق Hىل صيغة Wديدة
  ما يه املس;تÞدات؟ 

�وال، تقليل الولوج، xاص املؤهل اجلامعي، وا�يل نصاب وال مpورط ٔ
¬بزتاز وال ¬رPشاء ممنوع Hليه دا� يوجل úنة  يف جتارة اôدرات وال يف

الصºافة، هذا مقpىض تنص Hليه، تنص Hىل ٔ�ن مRح بطاقة الصºافة §ادي 
يويل بيد املهنيني، Hالش؟ Vٔن فاش الوز�ر هو تيوقع هذا طعن يف 
¬س;تقاللية د»ل الصºايف، السحب د»ل بطاقة الصºافة مبا فهيا الصºافة 

  .يل بيد القضاء، Hالش؟ لتكرåس امحلاية القضائية �لمهنةاملعمتدة §ادي يو
امحلاية ¬جÖعية �لصºافFني ا�يل تCش;تغلوا يف ظروف صعبة،  ،ٔ�يضا

وعندمه حقوق �لنظر �لمهنة د»هلم �ش ما يتعرضوش لالبزتاز وإالرشاء، 
د»هلم، وملزمني بتعاون مع النقابة الوطنية  ا�مموما يتعرضوش �لمتاجرة يف 
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  . لصºافة يف ٕارساء الضام�ت د»ل هاذ اليش�
مث ٔ�يضا امحلاية القضائية لرسية املصادر، اVٔمه قانون xايل من العقو�ت 

 5فصل، ال الصºايف §لط وHاود اخلطkٔ يف ظرف  26السالبة �لحرية اكن 
س;نوات <يتعاقب عقوبة �áس;ية، ٔ�ش;نو Wا املرشوع <يقول؟ مايش مخس 

والنارش ما  á�20%س;ية، Pشديد الغرامة س;نوات، س;نة، ومايش عقوبة 
عندوش مسؤولية، Vٔنه <يويل هاذ الصºايف §لط، هاذ الصºايف 6ين §لط 
النارش <يتعاقب بعقوبة �áس;ية، هاذ اليش Hالش املؤرشات اJولية 
مpدنية، راجعنا وقلنا Pشديد الغرامة واملسؤولية اVٔصلية، املنظومة د»ل 

 �  .وهذا وا�د التطور <بري "النيةحسن "القذف، نصينا Hىل م�دٔ
، قالت لنا بعض اVٔمور "مراسلون بال �دود"يف فر¶سا، Vٔن مRظمة 

ما قدوش يد�روها يف فر¶سا، يف فر¶سا »� ¬جهتاد القضايئ ا�يل اعمتد 
  .حسن النية يف التعويض Hىل تقد�ر التعويض، نصينا Hلهيا

وبة احلáس;ية، واVٔمه واVٔمه، ما بقاPش يف القضا» د»ل القذف، العق
¬خpصاص املاكين، الصحفي ٕاال §لط، ش;نو <يوقع ليه؟ ميكن �رفع Hليه 

دعوى يف لك مدن املغرب، Wا القانون وقال اJعوى ٕاما يف مقر  80
  .اجلريدة ٔ�و يف مقر املش;تيك

يوم �ش جييب اVٔدÜ د»ل  15الصحفي حشال هادي <يتعطاه ٔ�Wل 
  امكة العادÜ؟إالثبات، فFنا يه ضام�ت احمل

املرشوع Wا <يقول، تقدمي ٔ�دÜ إالثبات طيX مرا�ل التقايض، هاذي 
يه اVٔمهية د»ل هاذ املرشوع يف ¬خpصاص املاكين، يف احلاÜ د»ل 
العود، يف القضا» د»ل القذف، يف القضا» د»ل رسية املصادر، يف القضا» 

  .د»ل امحلاية د»ل الصحفFني من ¬عتداء
د»ل الصحف واملصادرة بيد القضاء، اليوم بقرار ٕاداري إال§الق  املنع

داملواقع ¬لكرتونية إالخ�ارية بيد القضاء اليوم بقرار ٕاداري، هاذي يه 
  .الثورة الهادئة ا�يل وقعت يف املرشوع

�ضيف ٔ�ن هاذ املرشوع مايش فقط دار إالصالح د»ل ٔ ،Á� ضيف�ٔ
  .صالح د»ل القانون اجلنايئقانون الصºافة والªرش، دار حىت االٕ 

يف القانون اجلنايئ، ش;نو كتقول؟ لك اVٔمور ا�يل  4اكينة املادة 
مRصوص Hلهيا يف القانون اخلاص، ما غيطبقش القانون اجلنايئ، واVٔمور 

حىت يه مشRCا در� Õهيا معلية ٕاصالح ومبقاربة  ؟ا�يل ممنصوصش Hلهيا
  .Pشار<ية

املدنية، ؤ�� Hربت فاش �قشت مع  احلقوق م6رت وا�د املالحظة كهت
وز�ر العدل، قال ليا هذاك خطkٔ مادي و§ادي يتصلح، ش;نو <يعين هذا؟ 

  .إالرادة امجلاعية �لتوفر Hىل مدونة عرصية و�ديثة �لصºافة والªرش
در� ٔ�عامل ٔ�خرى، مايش فقط §ري القانون، اش;تغلنا Hىل النظام د»ل 

  .يف اJمع العمويم د»ل الصحف %20اJمع العمويم، هاذ العام �زادت 
مت ٕادماج الصºافة الرمقية، مت ٕاقرار �ٓلية من ٔ�Wل التوزيع الشفاف 

  .لٕالشهار، وما �كو¶ش حتت الضغط

س;نني يف معر هاذ احلكومة صدر حمك  4هاذ العام العمل القضايئ، يف 
وا�د �لسجن ومازال ابتدايئ، فkٔربع س;نوات، فkٔربع س;نوات ما صدر حىت 

صادرة جريدة وطنية، يف ٔ�ربع س;نوات ما صدر حىت يش قرار يش قرار مب
ٕ�§الق موقع الكرتوين، اكنت �اÜ و�دة مبسطرة قضائية د»ل املعين 

  .�Vٔمر، يف ٔ�ربع س;نوات، �اÜ وا�دة ا�يل النيابة العامة حر<ت اJعوى
�ما القضا» لكها شاك»ت د»ل اVٔفراد، يف ٔ�ربع س;نوات در� �ٓلية حملاربة ٔ

الصحفFني، ٔ�ش;نوا اكنت الن�ÞFة؟ �راجع �االت  دضعتداء Hىل ¬
، هاذ الس;نة وزارة اJاxلية فpحت 10الس;نة Vٔقل من  هاذ¬عتداءات 

حتقFق، هاذ الس;نة وزارة العدل طبقت املسطرة د»ل حماربة التعذيب 
  .والتعسف يف حق الصحفFني

ة الرمقية، مث ٔ�يضا وهاذي نقطة ٔ�ساس;ية، ¬Hرتاف القانوين �لصºاف
داملواقع إاللكرتونية معرتف هبا، هاذ الس;نة، بدا إالجراء الهام املرتبط  204

  .�Õهنوض �Vٔوضاع ¬جÖعية �لصحفFني
�مس، وضعنا ا�لمسات اxVٔرية Hىل املرشوع د»ل التعاضدية من ٔ�Wل ٔ

داملليون د»ل  3اJمع ¬جÖعي �لصحفFني، اكنت اتفاقFة د»ل التكو�ن 
، واكن ٔ�يضا اتفاقFة Jمع اVٔعامل ¬جÖعية، ومازلنا مس;متر�ن من اJرمه

�Wل اJفاع عن حرية الصºافة واÕهنوض هبا، وٕارساء ضام�هتأ .  
  .والسالم Hليمك ورمحة هللا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد الوز�ر Hىل اجلواب د»ل Pساؤالت السادة املس�شار�نشكرا الس;يد الوز�ر Hىل اجلواب د»ل Pساؤالت السادة املس�شار�نشكرا الس;يد الوز�ر Hىل اجلواب د»ل Pساؤالت السادة املس�شار�نشكرا الس;يد الوز�ر Hىل اجلواب د»ل Pساؤالت السادة املس�شار�ن

 جواب الس;يد الوز�ر، �لªس;بة، بطبيعة نpªقل اVٓن ٕاىل التعقFبات Hىل
Áسمح لها بذå ىل رصيد زمينH احلال، �لفرق اليت مازالت تتوفر.  

  .اللكمة �لفريق ¬س;تقاليل يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

حقFقة ٔ�نه ال الطريقة �ش تفضل هبا الس;يد الوز�ر، وامحلاس �ش 
يف احلقFقة حاميس Wدا، وهاذ املوضوع هذا موضوع ا�يل عنده  Wاوب،

اهÖم، ولك يش úمت به، Vٔنه <ميس لك يش، <ميس احلر»ت، يك قال 
ٕالHالم، راه االس;يد الوز�ر، و�ميس كذÁ حىت املناخ العام د»ل د»ل 

  .سلطة رابعة
ا�يل كن�س;ناو، احRا طرحRا السؤال د»ل ال�شارك، الس;يد الوز�ر 

W�  .ؤ�عطى مسطرة اب �ٕالجياب، Vٔنه اك�ن Pشاركٔ
كذÁ كنا موWد�ن وا�د اDموHة د»ل املالحظات ٔ�6رمه الس;يد 

  .الوز�ر، اكن جوابه يف ¬جتاه
اVٓن ا�يل كنطرحو واش هو هاذ املوضوع هذا س;يطول؟ املدة الزمRية، 
واش هاذ اليش §ادي يبقى §ادي هاك، وال عندو وا�د اVٔجRدة فاش 

  �كون �ش خيرج، �ش جيي �لمؤسسات ا�يل xاصو جيي لها §ادي 
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مث كذÁ كنمتنوا فعال بنفس امحلاس وبنفس ما ٔ�ثري اVٓن ¶شوفوه ٕان 
  .شاء هللا حFث خيرج هاذ املرشوع ٕاىل الوجود

  .شكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

لرئCس اللكمة لفريق اVٔصاÜ واملعارصة يف ٕاطار التعقFب، الس;يد ا
  .تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس;يد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

املرشوع اليوم م&ار وموضوع Hىل Wدول ٔ�عامل جملس النواب وجملس 
املس�شار�ن ف' بعد، �لتايل فpفاصيل املرشوع س�Rاقش يف ٕاطار ا�لÞان 
املعنية، ولكن السؤال ٔ�ش;نو يه اJواعي لطرح هاذ السؤال اليوم Hىل 

ه الق�ة اتس;يد الوز�ر ٕال6رة نقاش معويم حو
؟ Vٔنه النقاش حتت هال 
  .احملرتمة هو نقاش معويم ؤ�مام الرٔ�ي العام

  :نيياJواعي هو ٔ�ن ٔ�<يد هناك ٔ�مر�ن ٔ�ساس; 
اVٔمر اVٔول هو ٔ�ن املرشوع ٔ�6ر الك&ري من ردود اVٔفعال ق�ل تعدي) 

قة هو تعبري عن خماوف وق�ل املصادقة Hليه، وهاذ ردود اVٔفعال ق�ل املصاد
املهنيني وخماوف الرٔ�ي العام وخماوف اJميقراطيني حول املضامني اليت 

  .س;يªهت(ي ٕاÕهيا املرشوع بعد املناقشة واملصادقة Hليه
اJاعية واVٔمر الثاين هو الت��ع د»ل املهمتني اJوليني ملا جيري 

، ا�ي يعكس �لتفاصيل و�Jقة لتطورات اVٔوضاع اJميقراطية يف بالد�
التطور ومقFاس د»ل اJميقراطية يف بالد� هو إالHالم وحرية التعبري، 
فهناك ٔ�نظار مو³ة لب±�، كام نقرٔ� يف اVٔ»م اxVٔرية يف العديد من املنا�ر 

<بري  ،إالHالمFة املكpوبة Hىل املس;توى اJويل ا�يل عندها صCت واسع
وxاصة حرية التعبري، كام هو Wدا، اليت ت��ع بقلق التضييق عن احلر»ت 

  . وحصف ٔ�خرى ال جمال �<رهاWashington Post" "الشkٔن �لªس;بة ل
ولكن احRا املقصود هو ٔ�ن حنن مطمئنني Hىل املسار اJميقراطي يف 
بالد�، شkٔننا شkٔن داxيل، بغينا اVٔمور تتطور eشلك تلقايئ، ب�شار<ية، 

  .بتوافق ما بني مجيع املكو�ت
  ..فإالHالم هو

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

  .اïهت(ى الوقت، اللكمة لفريق العداÜ والتمنية يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس;يد عبد العيل �ايم ا�Jناملس�شار الس;يد عبد العيل �ايم ا�Jناملس�شار الس;يد عبد العيل �ايم ا�Jناملس�شار الس;يد عبد العيل �ايم ا�Jن
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن، املس�شارات احملرتمني،السادة املس�شار�ن، املس�شارات احملرتمني،السادة املس�شار�ن، املس�شارات احملرتمني،السادة املس�شار�ن، املس�شارات احملرتمني،

السؤال اكن الغرض د»لنا هو بعث احRا يف الواقع فاش طرحRا هاذ 
وا�د الرساÜ مجليع املهمتني بkٔن هاذ املرشوع ا�يل انتظروه املهنيني كثريا، 

، 2002التعديالت ا�يل دxلت ٔ�ساس;ية يه يف  Vٔ1958نه من Hام 
  . انتظروه �ش يطمئنوا Hىل مس;تق�ل حرية الصºافة يف هاذ البالد

التعلمي والثقافة، واكن فرصة البار�ة اكن عند� لقاء يف ٕاطار جلنة 
لالس;Öع DموHة من مضامني هذا املرشوع ا�ي الزال يف طور 
¬س�شارة العمومFة، بغينا من xاللمك تبلغوا رساÜ �لمهنيني والرٔ�ي العام 
بkٔن هاذ املرشوع هو الزال يف طور ¬س�شارة العمومFة مادام ٔ�نه موضوع 

مة �لحكومة، وبïٔkمك مRفºpني Hىل مجيع يف املوقع ¬لكرتوين ل5ٔمانة العا
¬قرتا�ات املªسجمة مع شعار احلرية واملسؤولية، يف ٕاطار مقpضيات 

  . اJس;تور اجلديد
حنن ïمثن و¶شهد بkٔن املقاربة ال�شار<ية مت ا�رتاúا مRذ ٔ�كرث من س;ن�ني، 
Hىل اعتبار ٔ�ن كنا �ارض�ن يف ا�لجنة العلمية ا�يل �رٔ�سها �ٓنذاك املرحوم 

عريب املساري، وا�يل قامت بعمل جFد وبعمل úم بدون شك غيكون ال
  .عندو تkٔثري Hىل مرشوع القانون املنتظر

س;يعرف قفزة  بغينا من xاللمك، ٔ�ïمك تطمئنوا املهنيني بkٔن املغرب
حقFقFة ف' يتعلق بقانون الصºافة، ال ف' يتعلق eسحب العقو�ت السالبة 

لتخفFف من الغرامات، Vٔنه يف بعض اVٔحFان �لحرية، ال ف' يتعلق ٔ�يضا �
  . الرفع من الغرامات راه <يحمك Hىل بعض املقاوالت الصºافFة �ٕالفالس

بغينا تطمينات �لمهنيني بkٔنه اك�ن س;ياسة مRدجمة حىت مع  ،ٔ�يضا
القضاء، Vٔنه ٕاىل ما اخنرطش القضاء راه ميكن �كون حماكامت خيتل فهيا 

ا قانون الصºافة ولكن مسؤول Hلهيا مضري مزيان العداÜ ممسؤولش Hلهي
  . القايض �JرWة رمق وا�د واملسؤول Hلهيا املعطيات ا�يل كتعطى �لقضاة

اكينة حماكامت، الس;يد الوز�ر احملرتم، ا�يل يف الواقع ك�شوش Hىل هاذ 
املرشوع والتوقFت د»لها وبعض اVٔحاكم يف احلقFقة مكp;ليناش ïكونو 

  . مpفائلني كثريا
  .Á بغينا اليوم من xاللمك نبلغوا رساÜ �لرٔ�ي العام �لطمkٔنة، شكراو�

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .اïهت(ى الوقت الس;يد املس�شار، ٔ�س�سمح الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيساملس�شار الس;يد عبد الرحامن اJرåيس
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        شكرا معايل الوز�ر، شكرا معايل الوز�ر، شكرا معايل الوز�ر، شكرا معايل الوز�ر، 

Fقة الطريقة �ش تناول معايل الوز�ر إالWابة Hىل مرشوع د»ل يف احلق 
الصºافة اكن واقعي وملس;ناه معه يف ا�لجنة البار�ة فوا�د ا�لقاء يف ا�لجنة 
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  . د»ل املزيانية الفرعية د»ل الوزارة
ٕاال ٔ�نه معايل الوز�ر <يبقى دامئا ٔ�ن ال�ساؤالت د»ل الناس، 

اJمع د»لها ٔ��ن هو يف هاذ مقرية  و�خلصوص الصºافة اجلهوية ا�يل يه
املرشوع هذا، كذÁ احRا كهنرضو Hىل ³وية املوسعة واش كتلزتمو يف 

  . هاذ التوWه بوا�د القRاة ³وية، مجيع اجلهات إالثىن عرش
Áد»ل  200معايل الوز�ر، هاذ الس;ياسة ا�يل هنجتو مع هاذ  ،كذ

Hمع مجموJبغينا وا�د ا Áة د»ل املواقع ا�يل يه ³وية، املواقع الرمقية كذ
بkٔن  �ط ويف املناطق اDاورة كªشوفوVٔهنا فعال املواقع الرمقية ا�يل يف الر

لها دمع <بري Hىل املناطق النائية، وهذا هو ا�يل <ي;يل ٔ�ن املعلومة ما 
كتوصلش �لمركز، Vٔن هاذو ميكن يعطيو املعلومة ٔ�كرث من إالخوان ا�يل 

  . Dاورة، ال الر�ط وال اJار البيضاء�ارض�ن يف املناطق ا
Áننا ¶سائلو ،كذ�واحRا كهنرضو يف هاذ القاHة هاذي، البد ٔ�ننا  البد ٔ

¶سائلوا الرٔ�ي د»لمك، معايل الوز�ر، ؤ�نÖ ك�رشفوا Hىل هاذ الوزارة Hىل 
  الواقعة د»ل رضوان احلفFاين <يفاش ك�شوفوها؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . د املس�شارد املس�شارد املس�شارد املس�شارشكرا �لس;يشكرا �لس;يشكرا �لس;يشكرا �لس;ي

�xريا اللكمة �لفريق ¬شرتايك يف ٕاطار التعقFب، تفضل ٔ��د السادة ٔ
  .املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
الس;يد الوز�ر، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ïكون مع خطابك لكRه =م، لكن 
�وWه، ذÁ عندما نطلع Hىل النص س;نصفق �لنص ٔ Üالنص لغة وا�لغة حام

  . لت اVٓنول<مك ا�ي ق
لكن ا�يل مطروح، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه �در ما يه احلكومات اليت 

بدع يف ٔ�ش;ياء ٔ�ساس;ية مرتبطة �حلرية والعداÜ �كون مRتظر مهنا ٔ�ن تُ 
، 2011واJميقراطية، حكومpمك Hلهيا ثقل مزدوج، ثقل اJس;تور د»ل 
مع هاذ بطبيعة احلال، وثقل احلكومة ذاهتا نظرا لطمو�ات الشعب املغريب 

  . ةاحلكوم
جيب فعال Hىل ¬ïهتاء من ذÁ فالنص ا�ي ïمتناه، ïمتناه هو هل س;يُ 

العقو�ت السالبة �لحرية؟ هل س;يجيب eشلك واحض Hىل Hالقة الصºافة 
مع القضاء؟ Vٔنه كام قال ٔ��د املتدxلني، القضاة اك�ن ٕاشاكل يف التعامل مع 

  .الصºافة
Hىل ¬حنطاط يف الكpابة  املسÜٔk الثانية، هل س;يجيب القانون

هل س;يجيب القانون Hىل  ؟الصحفFة وال�سCب يف الكpابة الصحفFة
ال�سFCج، حق الصحفي يف ٔ�ن �كون قادرا بقلمه وبلسانه ٔ�ن يقول احلقFقة 

   ؟وقول ٔ�ش;ياء كام يه وكام يه يف صاحل الب±
�ن هذا القانون د»ل الصºافة الس;يد الوز�ر اVٔولïVٔمك تعرفون، ٔ ،

áىن Hلهيا، يه مقFاس ون الªرش هو من بني القوانني اVٔساس;ية اليت يُ وقان
�سايس �لªس;بة �لرٔ�ي العام اJويل �لªس;بة �لمنظامت اJولية، مدى تدرج ٔ

  . احلرية، تدرج اJميقراطية ببالد�
Á�،  اصة يفx هل س;نكون يف مس;توى وحنن ¶سمع هذا اليوم

وحىت الفFدرالية املغربية �لنارش�ن الصºافة، اïزHاج بعض اVٔقالم الصحفFة، 
  .حىت يه عندها =م اك�ن هناك اïزHاج من بعض اVٔقالم وبعض املنظامت

Á�،  اش، ولكنRىل النص، مازال ما قدامH متىن ما نقدروش حنمكوï

  . عندما �كون ٔ�مامRا نص س;نقول =مRا يف النص
ن النص وïمتىن ٔ�ن حيسب لهذه احلكومة ٔ�هنا ٔ�جنزت ما هو ٔ�صعب م

اجلنايئ والنص املدين والنص العقاري، هذا نص خيتلف لكية Vٔهنا Pش��ك 
Fس;تور ٕاىل هيئة  هفJٕاىل ا Üدة قضا»، كام قلمت الس;يد الوز�ر، إال�اH

إالنصاف واملصاحلة، ٕاىل جلنة احلوار حول إالHالم واDمتع، ٕاىل ا�لجنة 
جنة العلمية ال �كفي العلمية اليت �رٔ�سها الفقFد املساري، ونعرف ٔ�ن ا�ل 

  ..ولكن xاص إالرادة الس;ياس;ية
  .شكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

، ىاللكمة اVٓن �لس;يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFبات يف �دود الوقت املتبق
 .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومةالناطق الرمسي �مس احلكومة    ،،،،الس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصالالس;يد وز�ر االتصال
�عترب هذه التدxالت دمع ل�رسيع ٔ�وال، ٔ�شكر اكفة املتدxلني و ٔ

  .املسلسل د»ل إالصالح دون املس �ملقاربة ال�شار<ية
النص كام قلت مªشور يف املوقع د¬نرتنCت داVٔمانة العامة �لحكومة، 
وزارة االتصال ملزمة بkٔن جتيب Hىل ٔ�ي مالحظة يقدúا ٔ�ي مواطن 

  . مغريب، Cجزء من هذه العملية ال�شار<ية
Wلها مالحظات  ،ثارة حىت اVٔمس يف ٕا�دى البيا�تاملالحظات امل 

مق�وÜ، ؤ�عتربها حتس;يFªة ومن شkٔهنا ٔ�ن �رفع من جودة النص، ٔ�ي ٔ�ن 
  . إالشاكل لCس يف املالحظات، إالشاكل وهو يف العمل بطريقة Pشار<ية

ولهذا عندما مقت بتالوة املقدمة د»ل املذ<رات د»ل الفFدرالية املغربية 
عن قصد، Hالش؟ Vٔن يه شهادة بkٔن نتاجئ املفاوضات  لنارشي الصحف

الطويH ،Xاد النص عكس نصني، ٔ�ي د»ل اDلس الوطين �لصºافة 
عطاو مالحظات صفºة داملالحظات ااملهين، و  والنظام اVٔسايس �لصºايف

 ��وWل هذيك املالحظات قلت �لجنة د»ل التعلمي يف جملس النواب ٔ
مرشوع داملس;تق�ل، مرشوع ا�يل <يkٔسس  موافق Hلهيا، Hالش؟ Vٔن هذا

�Vٔد املقومات د»ل دوÜ احلق والقانون، وما ميكªش ننجحوا فFه ٕاال ما 
  . اك¶ش امجليع تيلقى ذاتو فFه

طلق احلوار بني  2012اليس الرمFد وز�ر العدل واحلر»ت يف  ،القضاء
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لوطين القضاة والصحفFني، و<يدار تقريبا بطريقة س;نوية، وتوصيات احلوار ا
حول مRظومة العداÜ اكنت توصيات حول القضاء، وهاذ اليش شفRاه يف 

حمك قضايئ ووزارة  600العمل القضايئ ٕاال اس;تRDاء مت حتليل ٔ�زيد من 
العدل مشكورة ٔ�عطتنا قايض تبع معنا هذا إالصالح، وWاب هذه 

  . السميات ودار لنا ورقة حول ¬جهتاد القضايئ
 4يف هاذ  2بة العامة مرة وا�دة تقريبا ٔ�و فاش تنقول م&ال ٔ�ن النيا

  . س;نني ا�يل حر<ت دعوة معومFة، هذا تطور ملموس
 12ا�يل حتمكت،  30قضية من ٔ�صل  12فاش تنقول الس;نة املاضية 

حمك فهيا �حلفظ، و�دة بعدم ¬خpصاص، وو�دة �لبطالن، يقع ٕابطال 
  . القضايئ القضا» لوجود عيب شلكي لفائدة الصحفي، هذا ¬جهتاد

دالقضا» ٔ�Fرهتم  6دالقضا» وال  5وال  4§ادي تقولوا ليا اك�ن وا�د 
ؤ�Fرهتم مRظامت وطنية ودولية، هاذيك ملفات  "مراسلون بال �دود"حىت 

عند القضاء، ولكن Hدد مهنا مرتبط �لنص، فاش تنقولوا ٔ�ن اليوم املرشوع 
حمك فFه عقوبة  <يقول ٔ�ن عقوبة القذف ما بقاPش عقوبة �áس;ية و<يصدر

�áس;ية، هذاك راه النص احلايل، وهذا وا�د من اVٔس;باب Hالش 
املنظومة اJولية، املنظامت والتقار�ر اJولية كتعطينا تصنيف ٔ�دىن، Hالش 

�نت دا�ر القذف تد�ر لئ Á س;ية، يف القضا» د»ل  هتيقولá� عقوبة
سة امللكFة يف اVٔفراد، مايش حبال يف ٕاس;بانيا، القضا» املرتبطة �ملؤس 

ٕاس;بانيا يف القانون اجلنايئ فهيا عقوبة �áس;ية وغرامة، ولكن القضا» د»ل 
  . الصºافة القذف ما فهيش

القانون د»ل القذف يف �ريطانيا ا�يل هو اعمتد� Hليه eشلك ٔ�سايس مع 
xذا بعني ¬عتبار القضا» املرتبطة حبقوق اVٔفراد، ا¬جهتادات القضائية 

ور دالصºافة الرمقية <ميكن Á دا� يف �ريطانيا ا�يل عندها Vٔن مع التط
100�ٓالف قضية قذف، ٔ�ما يف املغرب لك القضا» ما كتفوPش  5س;نو»  ،

<ميكن xHذ حمك اس;تعÞايل eسحب املادة من املوقع إاللكرتوين، هاذي يف 
  . قرروها 2013

Hالش؟ Vٔن اÕهنوض بxٔkالقFات املهنة Hرب جملس وطين مRتخب 
س;تقل، ا�رتمRا املعايري د»ل �رåس، معايري �رåس كتقول Á ٕاىل اكن وم 

مRدوب د»ل إالدارة خصو �كون بصفة اس�شارية، ومpكو¶ش عنده تدxل 
يف القرار �ش ما يFٔkرش Hىل ¬س;تقاللية، شدينا هذاك املقpىض من 

  .معايري �رåس ودرجRاه

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسةHىل مسامهتمك يف هذه اجللسةHىل مسامهتمك يف هذه اجللسةHىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس;يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس;يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس;يد الوز�ر، ؤ�شكرشكرا الس;يد الوز�ر، ؤ�شكرمكمكمكمك    

نpªقل اVٓن ٕاىل اVٔس;ئX اVٓنية املو³ة ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن 
Áة، ويه كذJCواملاء والب ..  

  .يف ٕاطار نقطة نظام تفضل اليس العريب
  

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
ام تنطلبوا مRمك �ش �راسلوا السادة رؤساء ا�لÞان اJامئة، Vٔنه النظ

من النظام اJاxيل �متنع ¬جHÖات يوم الثال6ء، سواء  61اJاxيل واملادة 
  . �زامRا مع اجللسة ٔ�و يف الصباح

الس;يد الرئCس تنطلبوا مRمك �ش يتطبق النظام اJاxيل ومتنعوا  ،ولهذا
ا�لÞان يوم الثال6ء، Vٔن تªشوف وا�د اجلدوÜ عندي هنا اكن اجÖع 

  .ايش معقول، هذا خمالف �لنظام اJاxيلاليوم يف الصباح وم
رWاءا طلبوا من السادة رؤساء ا�لÞان �ش حيرتموا النظام  ،ولهذا
  .اJاxيل

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار Hىل املالحظة ومت Pسجيلها بطبيعة احلالشكرا الس;يد املس�شار Hىل املالحظة ومت Pسجيلها بطبيعة احلالشكرا الس;يد املس�شار Hىل املالحظة ومت Pسجيلها بطبيعة احلالشكرا الس;يد املس�شار Hىل املالحظة ومت Pسجيلها بطبيعة احلال

قلت نpªقل اVٓن ٕاىل اVٔس;ئX اVٓنية املو³ة ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة 
�س;ئX �متزي بو�دة موضوعها، �ا سوف واملعادٔ Áة، ويه كذJCن واملاء والب

  .نقوم بعرضها دفعة وا�دة
، اللكمة "السامري"السؤال اVٓين اVٔول موضوHه تداعيات توقف رشكة 

  .�Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س;تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد سامل �منسعودد سامل �منسعودد سامل �منسعودد سامل �منسعود
        ....الرحميالرحميالرحميالرحمي    eسم هللا الرمحنeسم هللا الرمحنeسم هللا الرمحنeسم هللا الرمحن
        ....الس;يد الرئCسالس;يد الرئCسالس;يد الرئCسالس;يد الرئCس
        ....السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        ....الس;يدات والسادة املس�شارونالس;يدات والسادة املس�شارونالس;يدات والسادة املس�شارونالس;يدات والسادة املس�شارون
، القايض بتجميد ¶شاطها "السامري"لقد اكن القرار املفاجئ لرشكة 

املتعلق بتكر�ر البرتول، مبثابة صدمة Jى الرٔ�ي العام ولك املتدxلني 
ا Hىل واملعنيني، ؤ�6ر العديد من ال�ساؤالت و¬س;تفهامات عن انعاكساهت

  .العديد من القطاHات ¬قpصادية
¶سائلمك الس;يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س;تعمتدها الوزارة  ،�ا

حلل هذه إالشاكلية؟ وما يه التدابري اليت س�p;ذها احلكومة لتفادي 
تداعياهتا �لحفاظ Hىل اس;مترار وتقوية صناHة �كر�ر البرتول، وذÁ �عتبار 

ٕاسرتاتيجيا، ولضامن حقوق اJوÜ وحامية حقوق  وطنيا اهذه الرشكة قطب
  املس;ت;دمني؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة اVٓن �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصاÜ واملعارصة 
  ".السامري"لتقدمي السؤال اVٓين الثاين موضوHه ٔ�زمة رشكة 

  .تفضل الس;يد املس�شار
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        ::::احلو املربوحاحلو املربوحاحلو املربوحاحلو املربوحاملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 Áة �لمواطنني وللك املس;هتلكني، وكذJالس;يد الوز�ر، بصفة مفاج
مفاجJة �لربملان، طلعت وسائل إالHالم خبرب توقف املªشkٔة الوحFدة لتكر�ر 

سسة مدينة �±وÜ النفط ببالد�، وكذï Áك�شف ٔ�ن هاته املؤ 
و�لمؤسسات املالية بعدة ماليري من اJرامه، ويف اليومني اxVٔري�ن دxلت 

  .مسطرة قضائية س;تقودها حÖ ٕاىل إالفالس
¶سائلمك الس;يد الوز�ر، ٔ�وال <يف وصلت هاته املªشkٔة  ،ٕاذن

إالسرتاتيجية لب±� ٕاىل هاته احلاÜ بدون Hمل الرٔ�ي العام والربملان؟ وهل 
H مل مبا جيري؟كنمتH ىل  

6نيا، ماذا هيkٔت احلكومة ملعاجلة هذا الوضع املقلق �لªس;بة ل5ٔمن 
  الطايق لبالد�، ورمبا ال قدر هللا ل5ٔمن القويم؟

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

، اللكمة "السامري"السؤال اVٓين الثالث موضوHه ٔ�زمة كذÁ رشكة 
سادة املس�شار�ن من فريق العداÜ والتمنية لáسط السؤال، تفضل �Vٔد ال 

  .الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد م�ارك املس�شار الس;يد م�ارك املس�شار الس;يد م�ارك املس�شار الس;يد م�ارك مجمجمجمجييلييلييلييل
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي

        ....الس;يد الرئCسالس;يد الرئCسالس;يد الرئCسالس;يد الرئCس
        الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لية اليت تعرف ٔ�زمة ما" السامري"رشكة ¶سائلمك، الس;يد الوز�ر، حول 

  . xانقة تضعها Hىل �افة إالفالس
ولهذا ¶سائلمك الس;يد الوز�ر، حول إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها 

  ٕالنقاذ الرشكة وحفظ حقوق اJوÜ؟
6نيا، إالجراءات اليت س;تقومون هبا من ٔ�Wل حفظ حقوق 

  املس;ت;دمني؟
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ة �Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال اVٓين اللكم
  .، تفضل الس;يد الرئCس"السامري"الرابع موضوHه ٔ�زمة رشكة 

        ::::املس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعي
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،

        السادة والس;يدات املس�رش�ن احملرتمني،السادة والس;يدات املس�رش�ن احملرتمني،السادة والس;يدات املس�رش�ن احملرتمني،السادة والس;يدات املس�رش�ن احملرتمني،
البرتول �ملغرب ٔ�زمة مالية، احملتكرة لتكر�ر " السامري"عرفت رشكة 

 Áناء املواد اخلام وذpة العجز يف اقÞFقان ن�pاح Üلقت �اx.. داء ع�ن ٔ
 Áسمعة الرشكة، و�ت ذe رض�مس;تحقات ؤ�جور املوظفني والعامل مما ٔ
هيدد �زويد السوق املغريب �ملواد البرتولية مس;تق�ال يف �اH Üدم قFام 

Hىل ختطي هذه اVٔزمة، خصوصا ؤ�ننا نعمل اJوÜ �لالزم ومساHدة الرشكة 
  .من احpياWات السوق اJاxيل من احملروقات %50تؤمن " السامري"ٔ�ن 

   :انطالقا من هنا ¶سائلمك الس;يد الوز�ر
  ؟"السامري"ما يه حFثيات ؤ�س;باب ٔ�زمة رشكة  -
هل هناك من �ٓفاق ٕالماكنية تدxل احلكومة �لقFام ٕ�جراءات وتدابري  -

  كة Hىل ختطي هذه اVٔزمة؟ملساHدة الرش 
Hىل تkٔمني �اجFات السوق اJاxيل " السامري"ما هو انعاكس ٔ�زمة  -

  من احملروقات؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

موضوع السؤال اVٓين اخلامس، اللكمة �Vٔد " السامري"ٔ�زمة رشكة 
ل ٔ��د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل5ٔحرار، تفض

  .املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعياملس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعي
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السادة املس�شار�ن واملس�شارات،السادة املس�شار�ن واملس�شارات،السادة املس�شار�ن واملس�شارات،السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
وضعية صعبة �مجة عن " السامري"الس;يد الوز�ر احملرتم، تعCش رشكة 

 سوء ال�س;يري وسوء التدبري، اليشء ا�ي انعكس سلبا Hىل ٔ�داء هذه
  .املؤسسة ذات املرفق احليوي و¬سرتاتيجي

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
  ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ملوا³ة ٔ�زمة هذه الرشكة؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

، "السامري"السؤال اVٓين السادس موضوHه تداعيات ٔ�زمة رشكة 
املغرب  اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق ¬حتاد العام ملقاوالت
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  .لتقدمي السؤال، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدي
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي
        الس;يد الرئCس احملرتم،الس;يد الرئCس احملرتم،الس;يد الرئCس احملرتم،الس;يد الرئCس احملرتم،

        الس;يدان الوز�ران احملرتمان،الس;يدان الوز�ران احملرتمان،الس;يدان الوز�ران احملرتمان،الس;يدان الوز�ران احملرتمان،
        الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وضعية صعبة ال ي�سع اDال الس;تعراضها " السامري"تعCش رشكة 
باهبا رمغ ماكïهتا ؤ�مهية ¶شاطها يف القطاع الهيدرو اكربون واس;تعراض ٔ�س; 

  . إالسرتاتيجي �لمغرب
  .ويه رشكة مسعرة يف بورصة القمي ؤ�رقاúا معومFة ومpا�ة ٔ�مام امجليع

  :يف ٕاطار هذا الس;ياق، ¶سائلمك الس;يد الوز�ر
عن ما يه إالجراءات املت;ذة السرتداد حقوق اJوÜ وحامية حقوق  -

ني واJائنني وضامن �زويد السوق حباجFاته من املنتÞات املس;ت;دم
  البرتولية eشلك مRتظم ودامئ؟

وما هو مصري املقاوالت املتوسطة والصغرى اليت تعمل يف حميط هذه  -
  الرشكة؟

وما يه احللول وإالجراءات املوا<بة ملساHدة هذه املقاوالت �لخروج  -
  من هذه اVٔزمة؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة اVٓن �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق ¬حتاد املغريب �لشغل 
وحامية اVٔمن " السامري"لتقدمي السؤال اVٓين السابع موضوHه ٔ�زمة رشكة 

 .الطايق �لبالد والتدابري العملية محلاية حقوق العامل وماكس;هبم ¬جÖعية

        ::::اليحياوياليحياوياليحياوياليحياوي    املس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراءاملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراءاملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراءاملس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس;يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
        السادة والس;يدات املس�شار�ن،السادة والس;يدات املس�شار�ن،السادة والس;يدات املس�شار�ن،السادة والس;يدات املس�شار�ن،

        احلضور،احلضور،احلضور،احلضور،
رWة <برية �ا الرٔ�ي العام الوطين " السامري"لقد ٔ��دث xرب ٔ�زمة 

وCشف النقاب عن غياب ٕاجراءات وقائية واس��اقFة ملعاجلة ¬خpالالت 
اليت بدا �لجميع ٔ�هنا لCست وليدة التدبريية اليت Pس;بáت يف هذه اVٔزمة، و 

  .اليوم
  :سؤالنا الس;يد الوز�ر

ما يه إالجراءات اليت تعزتمون القFام هبا من ٔ�Wل حامية اVٔمن الطايق 
  لبالد�؟

  وكذا التدابري العملية محلاية حقوق العامل وماكس;هبم ¬جÖعية؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارة

، اللكمة �Vٔد "السامري" الثامن موضوHه ٔ�زمة رشكة السؤال اVٓين
السادة املس�شار�ن من الفريق اJس;توري اJميقراطي ¬جÖعي لتقدمي 

  .يس Hدالالالسؤال، تفضل 

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد Hدالد Hدالد Hدالد Hدال
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

" السامري"مجليع يرتقب ما س;تؤول ما مسي بkٔزمة الس;يد الوز�ر، اكن ا
وقد توقع املت��عون زلز¬ <بريا يف السوق الوطنية بفعل اخلصاص املفرتض 
يف احملروقات واملواد الطاقFة يف �اÜ تنفFذ الرشكة لقرارها بتجميد ¶شاطها، 
 Á6ر ذ�مما �6ٓر خماوف الفاHلني إالقpصاديني خصوصا الصناعيون، بل لقد ٔ

لقا <بريا Jى لك املغاربة، حFث تناقلت بعض التوقعات �دوث ٔ�زمة �ادة ق
  . يف وفرة املواد النفطية �لسوق الوطنية

، 2012و�لعودة ٕاىل وضع الرشكة فٕان وضعيهتا املالية اكنت مkpٔزمة ق�ل 
  . حFث اضطرت الرشكة ٕاىل اقرتاض ٔ�موال ٕاضافFة من اVٔبناك املغربية

لرمقية واملفاوضات املتتالية اليت ٔ�جرهتا احلكومة وبعيدا Hىل املؤرشات ا
مع الرشكة، وبغض النظر Hىل ¬لزتامات بني الطرفني، فٕان معظم املت��عني 
واحملللني ي�ساءلون اليوم عن اVٔس;باب احلقFقFة لهذه اVٔزمة، هل يه �لفعل 

ت ٔ�زمة مالية حقFقFة تعCشها الرشكة ٔ�م هناك ³ات يف اDمتع النفطي افpعل
  اVٔزمة �لت;لص من الرشكة وحتضري القطاع ٕاىل التحر�ر واملنافسة؟ 

  .شكرا الس;يد الرئCس

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

، اللكمة �Vٔد "السامري"السؤال اVٓين التاسع املتعلق بkٔزمة رشكة 
السادة املس�شار�ن من مجموHة الكونفدرالية اJميقراطية �لشغل، فليتفضل 

��  .د املس�شار�ن لتقدمي السؤال، الس;يدة املس�شارة تفضيلٔ

        ::::املس�شارة الس;يدة رWاء الكساباملس�شارة الس;يدة رWاء الكساباملس�شارة الس;يدة رWاء الكساباملس�شارة الس;يدة رWاء الكساب
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

بعدما جعزت  2015غشت  5مRذ " السامري"توقف إالنتاج eرشكة 
xيل، وجلkٔت هذه الرشكة عن Pسديد ديوهنا مبا فهيا رضيبة ¬س;هتالك اJا

�صبح ٔ Áٕادارة امجلارك ٕاىل مسطرة احلجز التحفظي ومبوجب ذ Áبعد ذ
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  . ممنوHا Hىل الرشكة اس;ترياد النفط، مما يعين ¬س;مترار يف توقف إالنتاج
  :وبناءا Hىل ذÁ فٕاننا ¶سائلمك، الس;يد الوز�ر

ما يه إالجراءات املت;ذة من ٔ�Wل اسرتWاع مس;تحقات اJوÜ من 
الك اJاxيل ٕالنقاذ الرشكة من إالفالس وإال§الق وضامن رضيبة ¬س;هت

 5000حقوق املkٔجور�ن املبارش�ن و§ري املبارش�ن ا��ن يناهزون حوايل 
  مواطن تقريبا؟  H20.000امل و

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارة
 وتداعياهتا ¬قpصادية و¬جÖعية هو" السامري"ٔ�xريا ٔ�زمة رشكة 

موضوع السؤال اVٓين العارش املقدم من ق�ل مجموHة العمل التقديم، 
  . فليتفضل ٔ��د املس�شار�ن لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد Hدي املس�شار الس;يد Hدي املس�شار الس;يد Hدي املس�شار الس;يد Hدي جشجشجشجشريريريري
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
كون لها ٔ�زمة xانقة س;ت" السامري"الس;يد الوز�ر، تعرف رشاكة 

والشك انعاكسات اقpصادية واجÖعية سلبية، سواء Hىل معلية �زويد 
السوق الوطنية �ملواد الطاقFة ٔ�و Hىل حقوق العاملني واملتعاملني مع 

  . الرشكة
  :�ا ¶سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن

�س;باب هذه اVٔزمة؟  ،ٔ�والٔ  
6نيا، التدابري الالزمة اليت س�p;ذوهنا لضامن �زويد السوق الوطين 

  �ملواد النفطية ومحلاية حقوق العاملني �لرشكة واملتعاملني معها؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة اVٓن �لس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJCة لٕالWابة Hىل 
دقFقة،  )30(ثالثني  يف �دود " السامري"قة بkٔزمة رشكة اVٔس;ئX املتعل

بطبيعة احلال، �لجواب Hىل اVٔس;ئX والرد Hىل تعقFبات السادة 
  .املس�شار�ن، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJJJJCةةةة
        . . . . هللاهللاهللاهللا    eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل موال� رسولeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل موال� رسولeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل موال� رسولeسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل موال� رسول

        الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،الس;يد الرئCس،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
الس;يد الرئCس، ٔ�وال ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر Vٔعضاء جملس املس�شار�ن 

اعتبارا " سامري"لتخصيصهم جزء <بري من هذه اجللسة لقضية رشكة 
عتبارا ل5ٔمهية اليت �ك�س;هيا هذه الرشكة داxل املشهد الطايق الوطين، وا

  . كذÁ �لمس;تÞدات اليت تعلقت هبذا امللف يف اVٔشهر اxVٔرية
وحىت �كون، الس;يد الرئCس، السادة املس�شار�ن، اVٔمور واحضة 
دعوين ٔ�ذ<ر فقط ببعض احملطات اليت تتعلق هبذه الرشكة اليت حنن 

  . بصددها اليوم
" سامري"فغري xاف عنمك، الس;يدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ن رشكة 

عتبارها رشكة وطنية متت خوصصهتا يف نطاق س;ياسة التحر�ر وانفpاح �
¬قpصاد املغريب اليت اتبعهتا احلكومة xالل س;نوات ال�سعينات من القرن 

�لضبط صوت الربملان املغريب Hىل القانون  1995املايض، ويف س;نة 
ªشkٓت ا�ي مبوج�ه يمت حتويل امل  39.98ا�ي يغري و�متم القانون رمق  45.94

العمومFة �لقطاع اخلاص، وا�ي åشمل الرشاكت اليت سCمت خوصصهتا من 
  "1La SCP"و" سامري"بCهنا رشكيت 

وHىل هذا اVٔساس اكنت هناك Hدد من إالجراءات اليت اختذت تتعلق 
ٕاىل البورصة، مث بطبيعة احلال تفويت " سامري"�ٕالدxال جزيئ لرشكة 

من رٔ�سامل هذه الرشكة  %67.3 رٔ�س مال هذه الرشكة ٔ�و تفويت تقريبا
، بعائدات ٕاجاملية �ٓنذاك بلغت 98و  H97ىل شطر�ن " <ورال"DموHة 

  . مليار د»ل اJرمه 3.45
ا�ي ي�ªغي التkٔ<يد Hليه، الس;يد الرئCس، السادة املس�شار�ن، ٔ�نه بعد 
اخلوصصة د»ل هذه الرشكة الزتمت الرشكة املشرتية ا�يل يه رشكة 

Hدد من املقpضيات اليت مت حتديدها مضن دفرت التحمالت ب�RفFذ " <ورال"
س;نوات، ابتداء من Hرخي التفويت واليت اïهتت معليا يف يونيو  5ملدة 

، وهذه ¬لزتامات اكنت ٔ�ساسا احلفاظ Hىل ¬مpيازات املك�س;بة 2002
�لعامل، تطبيق س;ياسة توزيع اVٔر�ح لتxٔkذ بعني ¬عتبار مصاحل اVٔقلية، 

ل اVٔم&ل ل�5ٔبCب الرابطة بني امليناء واملصايف، تنفFذ مجيع ¬س;تغال
�ساسا، واليت تتعلق ٔ�ساسا2002- 98التدابري الواردة يف خمطط التمنية ٔ ، 

  . باكر ٕ�جناز اس�Xرات وxاصة و�دات الهيدرو
وف' خيص اJوÜ، وهذا مز»ن نذ<رو به، Vٔنه úم Wدا واكن يف مجم) 

  :يف صاحل هذه الرشكة
احلفاظ Hىل مس;توى الرسوم امجلر<ية املطبقة Hىل املواد البرتولية  -

  ؛97س;نوات ابتداء من  5املكررة ملدة 
 7تفكFك الرسوم امجلر<ية السالفة ا�<ر بتوزيع م�ساوي xالل مدة  -

  ؛2003س;نوات ابتداء من 
 املواءمة الرضيFáة بني احملروقات الطاقFة، اكلفحم والفFول والغاز الطبيعي -

                                                 
1 Société Chérifienne des Pétroles  
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  ؛97س;نوات ابتداء من  5ملدة 
س;نوات ابتداء  5احلفاظ Hىل �ر<يبة مقاåسة ٔ�سعار املواد املكررة ملدة  -

  ؛من نفس التارخي
�ذف الرضيبة Hىل ¬س;هتالك املطبقة Hىل ¬س;هتالك اJاxيل  -

  ؛�لمصفاة ف' خيص الفFول والغازوال ابتداء من نفس التارخي
س;نوات Hىل  �5لمواد البرتولية ملدة واحلفاظ Hىل مواصفات اجلودة  -

  ؛اVٔقل ابتداء من نفس التارخي
س;نوات Hىل اVٔقل  5وHدم ٕاخضاع الرشكة لقوانني بيFYة Wديدة xالل  -

  .ابتداء من Hرخي التفويت
وبعد هذه املدة فٕان ٔ�ي تطبيق ملقايCس Wديدة من xالل القانون ال يمت 

طات املعنية، مبعىن حىت تفعيلها ٕاال بعد ال�شاور بني الرشكة والسل
املقpضيات البيFYة ا�يل ميكن بالد� تد�رها، اكن xاصنا ¶س�رشو فهيا مع 

  .هاذ الرشكة
يوما  30وHدم رفع مس;توى خمزون اVٔمان من البرتول اخلام ٔ�كرث من 

ملدة مخس س;نوات، وHدم ٕا�داث رشكة لتكر�ر البرتول eشلك م�ارش ٔ�و 
س;نة،  15املال ٔ�ي رشكة التكر�ر ملدة §ري م�ارش وHدم املسامهة يف رٔ�س 

ما Hدا ف' خيص التكر�ر املوWه فقط ٕاىل التصد�ر، وHدم فرض Hىل 
س;نة، ابتداء من Hرخي التفويت، Wل هذه  15الرشكة نقل مصفاهتا ملدة 

  .¬لزتامات، الزتمت هبا اJوÜ املغربية
 ٓ kشªر احلريق ا�ي شب يف بعض مFىل ٕاH نه�ت وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ

، وتوقف هذه املªشkٓت عن �2002حملمدية يف نونرب " سامري"رشكة 
العمل، اختذت اJوÜ بطبيعة احلال ٕاجراءات اس;تعÞالية من ٔ�Wل تkٔمني 
�زويد السوق الوطنية مبختلف املواد البرتولية، متثلت ٔ�ساسا يف تعليق 

  .رسوم ¬س;ترياد لهذه املواد
ددها، ويه املالكة الرئCس;ية اليت حنن بص" <ورال"ٔ�ما اDموHة د»ل 

�لرشكة، فمل حترتم الزتاúا الرئCيس واخلاص ٕ�جناز �ر�مج ¬س�Xر، كام مل 
حترتم الزتاúا القانوين �حلفاظ Hىل خمزون اVٔمان من البرتول اخلام، وا�ي 

  .يعادل شهر من �اجFات السوق الوطنية من املواد البرتولية املكررة
 ٔV مام هذه الوضعية�نه اكنت فهيا تطورات، مت ٕا�رام اتفاقFة اس�Xر ؤ

، يعين بعد Hدد من 2004مليون دوالر ٔ�مر�يك يف دجRرب  600مببلغ 
 2007الس;نوات، عرفت حىت يه هاذ االتفاقFة د¬س�Xر متديد�ن يف 

  .2010، ومل يمت Pشغيل الو�دات ٕاال يف 2009و
س;نوات، ما  5دار يف مبعىن ٔ�ن هذاك ¬س�Xر ا�يل اكن يفرتض فFه يت

مليار درمه، �ٕالضافة ٕاىل  12، �س�Xر معلن بلغ 2010تدار حىت ل 
مليون طن  6.5اتفاقFات اس�Xر ٔ�خرى ٔ��رمت �لرفع من قدرة التكر�ر من 

مليار درمه، وهاذي ما دxالت حىت ل  1.6مليون طن، بلغت  10ٕاىل 
2012.  

  الس;يد الرئCس،

  .ويه تعرف تدهور" سامري"رشكة  الوضعية املالية د»ل 2008مRذ 
مليار درمه يف  44ٔ�وال، هناك اخنفاض مpواصل لرمق املعامالت، من 

، 2012مليار درمه يف  55، 2013مليار درمه يف  49، ق�ل اكنت 2014
وهذا �رجع ٔ�ساسا ٕاىل تقليص املبيعات بطبيعة احلال وتقلبات ٔ�سعار 

  .البرتول
تدهور الهامش " السامري"كة xالل نفس هذه الفرتة جسلت رش  ،ولكن

الصايف �لتكر�ر، ا�يل هو ٔ��د املؤرشات اVٔساس;ية ف' يتعلق بصناHة 
  .%8، ٕاىل %24التكر�ر، Vٔنه هبط من 

مليار درمه  65.8نيا، وهو اVٔخطر، هو تناقص الرٔ�سامل ا�ايت، من 
، واخنفاض النتاجئ الصافFة، 2014مليار درمه س;نة  2.3، ٕاىل 2013س;نة 

مليار درمه، والتفامق املس;متر  3.5مببلغ  2014جيل العجز س;نة مع Pس 
، املديونية الصافFة، مث 2014مليار درمه س;نة  �20.5±يون اليت بلغت 

Wل جناز �ر�مج �ٔ xاصة eسáب ا�لجوء املفرط �لمتويل القصري اWVٔل من 
  .¬س�Xر

ليار م  9.4هذه املديونيات، Pش;متل Hىل ديون اÕمتويل طويX اWVٔل ب 
مليار درمه،  11.2مليون درمه، تpCضاف لها  800درمه، قرض الس;ندات 
  .ا�Jن املتعلق �ملزود�ن

مليار درمه، ويضاف ٕاÕهيا ديون الرشكة  31.7وهبذا تصل املديونية 
مليار  11اجتاه اJوÜ ف' يتعلق �لواج�ات امجلر<ية واليت بلغت ما يناهز 

داملليار  42.5مجموع ديون الرشكة ، فFصل 2015غشت  5درمه ٕاىل §اية 
  .د»ل اJرمه

وف' خيص احلصة �لعمX الصعبة لهاذ اJيون، فهناك معطيات مpوفرة 
  .تدل دالÜ واحضة Hىل ¬رتباك ا�ي عرفpه هذه الرشكة يف Pس;يريها

واملالحظ، الس;يدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�نه �لرمغ من الرتاجع 
�لرشكة، فقد اس;مترت الرشكة يف توزيع اVٔر�ح املس;متر �لنتاجئ الصافFة 

وبªسب مالية ال �راعي قواHد احلاكمة الرش;يدة، حFث بلغت يف بعض 
 %130حىت  120الس;نوات الªس;بة د»ل توزيع اVٔر�ح Hىل الناجت الصايف 

  . ضدا Hىل لك املقpضيات د»ل احلاكمة الرش;يدة
Hسهم د»لها ونظرا الس;مترار تدهور الوضعية املالية �لمجموVٔة فٕان قمية ا

يف البورصة د»ل اJار البيضاء اس;مترت يف التدهور س;نة بعد س;نة من 
 96مث  2014درمه يف  241، 2010درمه يف  588ٕاىل  98درمه يف  790

، ويه �ٓخر قمية ق�ل ٔ�ن يمت تعليق تداول ٔ�سهمها يف 2015درمه س;نة 
  . البورصة

 10.6لبورصة اليت اخنفضت من كام هو احلال �لªس;بة �لرمسX د»لها �
مليار  3.7، مث 2010مليار درمه س;نة  7.7ٕاىل  2006مليار درمه س;نة 

  . 2014درمه س;نة 
الس;يدات والسادة املس�شار�ن، هاذ الرشكة و³ت Hدد من  ،eرسHة

الرسائل يف شهر ٔ��ريل ٕاىل مجموHة من الوزراء وٕاىل الس;يد رئCس احلكومة 
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رشكة ملو�ة كام اكن دٔ�هبا يف الس;نوات الفارطة تطالب �جHÖات ٕالنقاذ ال 
  . Hىل ضامن �زويد السوق الوطنية

يوليوز، الس;يدات والسادة املس�شار�ن، و³ت الرشكة  21وبتارخي 
رساÜ ٕاىل وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبJCة تلمتس من الس;يد الوز�ر مرة 

ولية التدxل Jى ٔ�خرى WVٔل تkٔمني �زويد السوق الوطنية �ملواد البرت 
اVٔوساط املالية، ؤ��، السادة املس�شار�ن، سkٔقرٔ� لمك ما Wاء يف هذه 

  :الرساVٔ Üن هذه يه النقطة اليت ٔ�فاضت ال[ٔس
ٕان الرشكة توWد يف وضعية مالية صعبة ال Pس;تطيع معه اس;ترياد "

البرتول اخلام، مما س;تضطر ٕاىل إاليقاف ¬ضطراري ملعمل التكر�ر، وما 
عنه من اضطرا�ت يف �زويد السوق الوطنية �ملواد البرتولية، يرتتب 

  ..وقفاملرتبطة �لتٕاضافة ٕاىل املشالك ¬جÖعية و¬قpصادية 
وHليه، تفاد» لهذا الوضع ¬س;تRDايئ ا�ي تعCشه املصفاة، وحىت 
¶س;تطيع تkٔمني �زويد السوق الوطنية �ملواد البرتولية، نطلب من س;ياد�مك 

J لxح التدpل فW�ى اVٔوساط املالية ويه اVٔبناك بطبيعة احلال، من ٔ
¬عÖدات املالية الالزمة لالس;ترياد البرتول اخلام وJى ٕادارة امجلارك 
والرضائب §ري املبارشة، من ٔ�Wل تkٔجFل ٔ�داء اJيون املس;تحقة ما بني 

داملليار د»ل اJرمه يف  2.5، ٔ�ي ما يعادل 2015شهري غشت وش;تªرب 
 ٔ��شهر من Hرخي اس;تحقاق ا�Jن 6قصاه ٔ�Wل ٔ."  

لوح مرة ٔ�خرى بزتويد السوق الوطنية، وتطلب من هاذي رساÜ تُ 
احلكومة ٔ�ن تتدxل xارج القانون ف' يتعلق ٕ�مدادها مبا تعترب ٔ�نه رضوري 

  . لها لتخرج من ٕاشاكليات
�نه بتارخي ٔ ،Áخطر من ذVٔغشت توصلت وزارة الطاقة واملعادن  4وا

، قررت eشلك ٔ��ادي التوقف عن "سامري"اده، ٔ�ن رشكة خبرب مف
إالنتاج، وبعد تkٔكد املصاحل مت اس;تدHاء الرشكة اليت ٔ�كدت ٔ�ن قرار توقف 
املصفاة Wار، ؤ�صدرت بذÁ بال§ني اVٔول اكلثاين، فقط ٔ�ن الثاين �ذف 

  . لكمة مؤقت، وهو ما يدل دالÜ واحضة Hىل التذبذب ا�ي تعCشه الرشكة
 Áساس;يا واسرتاجتيا وبعد ذ�بطبيعة احلال، اختذت احلكومة قرارا ٔ

، وهناك اكن هناك بطبيعة احلال سRCاريو لهاذ ة�متويل البالد �ملواد البرتولي
وجيب التkٔ<يد Hىل ٔ�نه xالل الس;نوات املاضية، اكنت هناك Hدة املوضوع 

م�ادرات مشكورة لبالد� لتقوية قدرات ¬س;تق�ال والتخز�ن، حبيث ٔ�نه 
يوما من  52ٔ�لف مرت مكعب، ما ميثل  913يف الغازوال عند� 

يوم من  75ٔ�لف، ما ميثل  152¬س;هتالك، يف البزن�ن املمتاز عند� 
يوم، الفFول  27ٔ�لف ما ميثل  60¬س;هتالك، يف وقود الطا^رات عند� 

  .يوم من ¬س;هتالك 19ٔ�لف طن ما ميثل  79عند� 
بkٔن ما قامت به مRاف للك القواHد،  ومت بطبيعة احلال ٕافهام الرشكة

ؤ�نه مل �كن من حقها قانو� ٔ�ن تترصف يف خمزون اVٔمان دون موافقة 
  .إالدارة املغربية

وبطبيعة احلال، اكن هناك لقاء�ن �لسادة وز�ر الطاقة واملعادن ووز�ر 

¬قpصاد واملالية ووز�ر اJاxلية مع الس;يد الرئCس املد�ر العام، وxالل 
�لقاء�ن، مت تذكري هذا اxVٔري �لوضعية املالية الاكرثية لرشكة هاذ�ن ا

، واليت ٔ�دت ٕاىل توقفها عن إالنتاج، وهو القرار ا�ي اختذته "سامري"
الرشكة eشلك ٔ��ادي، وا�ي يمن Hىل اس;تخفاف هذه اxVٔرية �Vٔمن 

  .الطايق �لمملكة
تق�ل بتعريض  مت التkٔ<يد �لمعين �Vٔمر ٔ�ن السلطات املغربية لن ،6نيا

  ؛ٔ�مهنا الطايق �لخطر
6لثا، مت التkٔ<يد �لمعين �Vٔمر ٔ�ن السلطات املغربية لن �رخض Vٔي ابزتاز 
يتعلق حباجFاهتا الطاقFة، وطلب مRه �لك وضوح ٔ�ن يتحمل اكمل 
مسؤولياته يف ما �ٓلت ٕاليه الرشكة، وxاصة ف' يتعلق حبفظ حقوق العامل 

  .دة اJوÜ املغربيةوب�سديد اJيون املس;تحقة لفائ
وHليه، فٕان الرشكة �عتبارها من القطاع اخلاص حرة يف ٔ�ن تت;ذ 
القرارات املناس;بة ل�سوية وضعيهتا اجتاه اJوÜ واخلواص، وذÁ من xالل 
Pسديد ديوهنا وتقدمي الضام�ت الالزمة �Á ومراجعة حاكمهتا، وال ميكن 

  . �لحكومة ٔ�ن تتدxل يف هذا املوضوع
ت، كام ال خيفى Hليمك، الرشكة حتت رئاسة املعين �Vٔمر، وقد عقد

اجHÖات جملسها إالداري ومجعيهتا العامة، وقررت Hىل ٕاFرها كام هو واحض 
يف بال§اهتا الصºافFة، رفع رٔ�س مال الرشكة وهو اVٔمر ا�ي مل يمت حلد 
اVٓن، ويؤكد اÕهنج ا�ي دٔ�ب Hليه املسامه الرئCيس مRذ س;نوات بعدم 

  .لزتام بkٔي تعهد¬
ويف ٕاطار هذا اÕهنج، وبدل إالïك�اب Hىل �ل مشالك الرشكة، ٔ�رسل 

نونرب  16الس;يد الرئCس املد�ر العام ٕاىل الس;يد رئCس احلكومة بتارخي 
  :رساÜ مفادها 2015
�نه يف ظل هذه اVٔوضاع ويف ظل ما åسميه �لسلوك §ري املرشوع "ٔ

طرة لتقدمي طلب حتكمي رمسي �لحكومة املغربية، فٕان الرشكة س;تكون مض
  ".ويل ل�سوية مRازHات ¬س�XراJٕاىل املركز 

ودون اJخول يف Hدد من التفاصيل املعقدة تتعلق �حلاكمة، حاكمة 
هذه الرشكة، ومبجموHة من احملطات اليت مت ٕافهاúا فهيا ٔ�ن هناك Hدد من 

اVٔخرى إالشاكليات �كpنف تدبريها، ودون اJخول يف Hدد من القضا» 
اليت قد �رتبط كذÁ مبا هو جتاوز لعدد من املقpضيات القانونية يف تدبريها، 

الس;يد الرئCس، السادة املس�شار�ن، ٔ�ؤكد ما ييل حىت �كون اVٔمر  ،فٕانه
واحضا، كام قلت احلكومة املغربية لن تق�ل ٔ�ي ابزتاز ف' يتعلق بkٔمهنا 

ن طرف ٔ�ي اكن، Vٔنه الطايق، ولن تق�ل ٔ�ن يتعرض هذا اVٔمن �لخطر م
ا�يل اكن <يوقع يف الس;نوات املاضية هو التلوحي بعدم �زويد السوق 
 ،Áىل ذH � الوطنية، مل يعد هذا قامئا، السوق الوطنية مزودة، وامحلد

مسلط Hىل اململكة املغربية " وقلCسدمي"ف�التايل ما بقاش يش س;يف د»ل 
  .يف هذا اDال

xيس مدعوون لتحمل 6نيا، ٕان مسؤويل الرشكة وCاصة املسامه الرئ
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 b�دxلت ٕاليه مسؤوليهتم الاكمX يف ٕاخراج الرشكة من النفق املسدود ا�ي 
مع ما يقpضيه ذÁ من رمسX وحاكمة بفعل الوضعية الاكرثة اليت �ٓلت ٕاÕهيا، 

  .جFدة ؤ�داء حلقوق اJائنني، وHىل رٔ�سها مس;تحقات اJوÜ املغربية
لسادة املس�شار�ن، ٕان التعامل احلكويم مع هذه 6لثا، وهذا úم ٔ�هيا ا

الرشكة، هو تعامل يمت يف ٕاطار القانون وال يشء §ري القانون، وال يصح 
عقال وال مRطقا مطالبة احلكومة �متكني الرشكة من ٔ�ي اس;تRDاء <يفام اكن 

  .نوHه، ال åسمح به القانون
ت يف رابعا، ٕان حقوق شغيX الرشكة، تبقى حمفوظة يف لك احلاال

  .ا�رتام Hم ملا تنص Hليه قوانني اململكة
وxامسا، ال �راجع عن صناHة التكر�ر ببالد�، اليت تعترب مفخرة لنا 

  .وذات قمية مضافة القpصاد� ولصناعتنا
  .شكرا الس;يد الرئCس

  .والسالم Hليمك رمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر
 التعقFبات Hىل جواب الس;يد الوز�ر، �لªس;بة بطبيعة نpªقل اVٓن ٕاىل

  .احلال �لفرق واDموHات ا�يل الزالت تتوفر Hىل رصيد زمين
  .اللكمة �لفريق ¬س;تقاليل يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس�شار الس;يد النعم مFارةاملس�شار الس;يد النعم مFارةاملس�شار الس;يد النعم مFارةاملس�شار الس;يد النعم مFارة
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

شكرا الس;يد الوز�ر Hىل ٕاWابتمك واليت تضمنت جردا Hرخييا حول 
  .Üٔk هامة هتم املغاربة مجيعا، ٔ�ال وهو مسÜٔk اVٔمن الطايقمس

اVٔمن الطايق ٕان اكن يف يد رشاكت ٔ�جRبية فهذا هو املصري، ال نتلكم 
كام �لكممت عن اخلوصصة واليت اكنت كام اس�شفFت من جوا�مك، ٔ�هنا اكنت 
س�áا ٔ�ساس;يا ف' وصلنا ٕاليه، بل حنن نتلكم عن دور الرقابة احلقFقFة 

وهذه الرشكة  2008كومة Hىل هذا النوع من الرشاكت، مRذ س;نة �لح
ومل حترك  2008تفامق احلال يف  2008تتخبط يف مشالك Hديدة، يف 

، ومل حترك احلكومة ٔ�ي سا<ن يف اجتاه وقف هذا الزنيف، هذا ةالساكن
�والٔ.  

�ساس;يةٔ Üٔkمتلص الرضييب، هو مسÕهترب الرضييب واÕ6نيا، هذا ا ،
Vٔننا ٕاذا كنا نتلكم عن الرضيبة وعن ٔ�ن اJوÜ لها احلق يف  ٔ�وال، ٔ�ساس;ية

قpطع ٔ�ن تxٔkذ الرضائب، ممن؟ تxٔkذمه من الضعفاء ومن الفقراء ومن ا��ن تُ 
 ÜوJس;تحقها اP ن هناك م�الغ �ملاليري�من اVٔصل الرضيبة هلم، ونالحظ ٔ
 Hىل هذا النوع من الرشاكت، هذا هو اقpصاد الريع احلقFقي، هذا هو

اÕمتلص احلقFقي د»ل اJوÜ من املهامت اVٔساس;ية د»لها، وا�يل xاص 
احلكومة وxاص امجليع هيمت هبذا امليدان، xاصة يف ٕاطار حاكمة حقFقFة 
وعقلنة حقFقFة، مايش �ش ïزيدوا الرضائب ولكن ¶س;ت;لصو الرضائب 

�وال ممن åس;تحق Hىل ٔ�ن åس;ت;لص الرضيبة، هذا هو �ش ميكن نقوم ٔ
اد و�كون اقpصاد وطين حقFقي قادر Hىل املنافسة، وقادر�ن Hىل ٔ�ن ¬قpص

  .ند�رو املشاريع التمنوية يف الب±
اليل طرحRا هاذ وهذا منوذج حقFقي، واحRا داxل الفريق ¬س;تق

هذا اÕمنوذج احلقFقي د»ل ¬س;هتتار �Vٔمن الطايق ٔ�وال،  السؤال �ش نبRCو
هتتار كذÁ حبياة املواطنني املغاربة، ¬س;هتتار �القpصاد الوطين، ¬س; 

xاصة العاملني والعامالت يف هذه الرشكة، وا�يل تªشكرو احلكومة ا�يل 
  ...طمïٔkهتم Hىل ٔ�ن مجيع احلقوق د»هلم

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن عن فريق اVٔصاÜ واملعارصة يف ٕاطار 
  .يد املس�شار تفضلالتعقFب، الس; 

        ::::املس�شار الس;يد احلو املربوحاملس�شار الس;يد احلو املربوحاملس�شار الس;يد احلو املربوحاملس�شار الس;يد احلو املربوح
  .شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

يف احلقFقة ميل مسعنا اVٔرقام، الس;يد الوز�ر، هاذ العفريت هذا ا�يل 
دة ٔ�خرى، و�دة Wديدة د»ل �َ ابتلع هاذ املاليري وابتلع �ش ند�رو وَ 

  .ابتلعهامليار د»ل اJوالر، هذا  2.5د»ل املليار ٔ�و  2التكر�ر ك�سوى 
الس;يد الوز�ر، ميل xذا هاذ الس;يد هذا يف اخلوصصة xذاها 

  .�لزتامات، اVٓن تقرون ٔ�ن ما وفاش �اللزتامات د»لو
احلكومة تعامالت معه وهو �رد امجليل اVٓن ��لجوء ٕاىل مسطرة معاجلة 

  .لتصعوبة املقاوÜ، يعين إالفالس كام قُ 
�موال اJوÜ واملؤسسات الس;يد الوز�ر، هل هناك ضام�ت السرتWاع ٔ

  املالية؟ 
يف احلقFقة، الس;يد الوز�ر، يف العرض د»لمك ويف اجلواب د»لمك، يف 

مك، ٔ�نمت احلكومة ٔ�مام وا�د الوضع ياحلقFقة شكFتو Hلينا، واحRا §ªس;تجبو ل 
ا�يل احRا كربملان البد ما نوقفو معمك، Vٔنه صعيب Hليمك �ش توقفو ٔ�مام 

  . هاذ الوضعية هذه
ن كنعلن بkٔن فريق اVٔصاÜ واملعارصة تيعلن بتكو�ن جلنة فرعية مبهمة ٕاذ

اس;تطالعية ملوا<بة احلكومة يف هذا الوضع املقلق، وممارسة كذÁ لك 
  . صالحFاتنا كربملان طبقا ملقpضيات النظام اJاxيل Dلس املس�شار�ن

نقطة ٔ�xرية، الس;يد الوز�ر، هذا لكه يف الوقت ا�يل السوق س;يحرر 
حرر يف غضون ٔ�س;بوع وا�د، مفا يه الضام�ت الخنراط Vٔسعار س;تُ وا

   .هنا، ما تد�رلناش حبال اVٔبناكالتوزيع يف مRافسة حقFقFة ف' بC ترشاك
  رب املق�ل لضامن حامية املس;هتg؟ åسموما هو دور اJوÜ ما بعد فاحت د

Áس ،ونطالب كذCتصة ليك نتطرق  ،الس;يد الرئôع ا�لجنة اÖج�
  . لموضوع بصفة موسعة مع الس;يد الوز�ر واحلكومة�

  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

يف ٕاطار التعقFب دامئا اللكمة لفريق العداÜ والتمنية، تفضل الس;يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد Hيل العاملس�شار الس;يد Hيل العاملس�شار الس;يد Hيل العاملس�شار الس;يد Hيل العرسرسرسرسيييي
        ....eسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحميeسم هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        الس;يدان الوز�ران،الس;يدان الوز�ران،الس;يدان الوز�ران،الس;يدان الوز�ران،

        لسادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،لسادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،لسادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،لسادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،اااا
غين ٔ�وال، حنيي الس;يد الوز�ر Hىل هذا العرض الشايف الاكيف ا�ي يُ 

  .عن لك ٕاضافة
6نيا، حنيي وeشدة احلزم احلكويم مع موا³ة ¬بزتاز ا�ي اكن س;يفpح 
اDال البزتازات ٕاضافFة، حنيي التعامل املسؤول واجلاد �لحكومة، واليت مل 

 ُPات النفطية شعر�Wلية �ملنتوxاJزمة لزتويد السوق ا� مكغاربة بkٔن هناك ٔ
 ªمهية الرشكة يف ال�  . ج الوطين ويف هذا القطاعس;يرمغ ٔ

نؤكد يف فريق العداÜ والتمنية Hىل رضورة حتديد املسؤوليات بدقة 
  . وفpح �ب احملاس;بة ٕالعامل ربط املسؤولية �حملاس;بة

قوق الشغيX ومراHاة اجلوانب ¬جÖعية نؤكد ٔ�يضا Hىل ٔ�مهية صيانة ح
  . ل5ٓالف من ٔ�فراد ٔ�رسمه

نؤكد Hىل رضورة ٔ�ن تضمن احلكومة املزيد من اس;تقرار ٔ�سعار هاذ 
املواد النفطية والزتويد املنتظم والاكيف �لسوق اJاxلية حىت ال ¶شعر بkٔن 

  . ةهذه الرشكة ٔ�و املسؤولني Hىل هذه الرشكة اكنوا مينون Hلينا مكغارب
نؤكد Hىل ٔ�ن ما كنا لنك�شف رمبا هذه اVٔزمة لوال إالصال�ات اجلريئة 

قال ٔ�ن اليت ٔ�قدمت Hلهيا احلكومة، xاصة يف صندوق املقاصة اليت اكن يُ 
هناك تالعبات يف فواتري ¬س;ترياد، و�لتايل اكنت الرشكة Pس;تفFد رمبا من 

Üو ماليري حتت الطاو�  . ماليني من اJرامه ٔ
 ُï ة اس;مترار، مثن لكFىل <يفH ريxVٔما قامت به احلكومة، ون�ساءل يف ا

كام قال الس;يد الوز�ر يف �ٓخر لكمته، اس;مترار امpالك املغرب لهذه إالماكنية 
  .�كر�ر املواد النفطية eشلك داxيل ملا 
 من قمية اقpصادية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

  . ٕاطار التعقFب، الس;يد الرئCس تفضلاللكمة �لفريق احلريك يف

        ::::املس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعي
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

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

الس;يد الوز�ر، تصن�Rا Á ٕ�معان ويف احلقFقة كنت رصحي معنا يف 
Hام  12وال س;نني تقريبا  10مجيع املداXx د»Á، وال يف املسار د»ل هاذ 

 ،ÜوJقة اكنت عقود مع اFد»ل هاذ الرشكة ا�يل مرت فهيا وا�يل يف احلق
واJوÜ الزتمت �ملسائل د»لها ويه ما الزتم�ش �ملسائل د»لها ا�يل يه 

  . Hىل Hاتقها
احRا ا�يل تpªخوفو مRه، الس;يد الوز�ر، هو ما مصري اVٓالف د»ل 

نني دا�، والرشكة بدات تتقpطع هلم العائالت ود»ل املس;ت;دمني ا�يل اكي 
من دا�، ال ل5ٔرامل وال �لمتقاHد�ن، من دا� نقصات هلم من ٔ�مسيتو د»هلم 

  . كذÁ من اVٔجور د»هلم
عند� رشكة و�دة يف الس;يد الوز�ر، واش مايش معقول �ش تبقى 

  املغرب؟
راه ال يعقل �ش املصري د»ل املغرب يبقى بوا�د الرشكة ا�يل يه، 
ا�يل يف Hلمنا احRا هو اكنت §ادي �كون وا�د الرشكة ٔ�خرى يف اجلرف 
اVٔصفر، ما مصري هاذ الرشكة الس;يد الوز�ر؟ اكنت §ادي �كون عند� 
رشكة ٔ�خرى فFه د»ل التكر�ر يف اجلرف املنافس، راه حىت �اWة ٕاىل ما 
اكنت عندها مRافس راه ما ميكªش �زيد �لقدام ٔ�س;يدي، ٔ�ي �اWة xاصها 

  .عندها الرضةن عندها مRافس، ٔ�ي �اWة xاصها �كون �كو
هللا جياز�مك �خلري، الس;يد الوز�ر، راه هذا مصري د»ل دوÜ، �ش 

مليار د»ل  31§ادي نبقاوا احRا نÖشاو مع هاذ الس;يد، Vٔنه ميل وصلوا 
مليار د»ل اJرمه، راه  42اJرمه ما تبقاوش §اديني معها حىت وصلوا 

د»ل اJوÜ، الس;يد الوز�ر، هذا هو التالعب �ش ما  نصف املزيانية
نبقاوش احRا §اديني مع وا�د إال¶سان هو §ادي �لهاوية واحRا Hبعينو 

  .تpªفرجو معه
ولهذا، الس;يد الوز�ر هللا جياز�مك خبري، اكينني رشاكت واكينني �س 

  ...هام اس�مثروا يف هاذ امليدان ا�يل

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....الوقتالوقتالوقتالوقت    ((((ىىىىد الرئCس اïهت د الرئCس اïهت د الرئCس اïهت د الرئCس اïهت شكرا الس;يشكرا الس;يشكرا الس;يشكرا الس;ي

اللكمة لفريق التجمع الوطين ل5ٔحرار يف ٕاطار التعقFب، تفضل الس;يد 
  .املس�شار

        ::::عبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدود    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
حنن ïمثن اDهودات اليت قامت هبا احلكومة ملعاجلة هذا امللف، ولكRنا 

ؤولون عن حفظ الس;يادة الوطنية يف هذا ïرغب يف التkٔ<يد Hىل ٔ�ïمك مس
اDال، وخصوصا ما يتعلق �حملافظة Hىل اVٔمن الطايق �لمغاربة ا�ي ال يقل 

�مهية عن املظاهر اVٔمRية اVٔخرىٔ.  
ظهرت يف فرتة تعرف " السامري"حنمد هللا، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�زمة 
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ب بداية إالHداد اخنفاضا Vٔسعار البرتول، وكذÁ يف مر�å Xشهد فهيا املغر 
  . لتحر�ر سوق املواد النفطية بعد ٕاهناء ٕاشاكلية املقاصة ف' يتعلق هبذه املواد

هذا ال يعين ٕاxالل احلكومة مبسؤوليهتا يف توفري هذه املواد  ،ولكن
وتوفري ¬حpياطات الالزمة، خصوصا مع اقرتاب فصل الش;تاء وما 

ا ال مينع ٔ�ننا نطالبمك من صاح�ه من ارتفاع يف ¬س;هتالك الطايق، وهذيُ 
مRطلق اخpصاصات احلكومة بتطبيق القانون، فال يق�ل العقل وال الروح 
الوطنية ٔ�ن يعمل املس�مثر اVٔجRيب <يفام اكن نوHه Hىل ¬س;تفادة بصفة 
فردية من Hائدات قطاع حFوي دون ٔ�ن يؤدي حىت املس;تحقات الرضبية 

  .اخلاصة �Jول
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
نون هو مطلب <وين يضمن �±ول س;يادهتا وهيáهتا ٕاعامل القا

و�لمواطنني حقوقهم، �ا ندعومك ومن xاللمك احلكومة ٕاىل تفعيل مجيع 
إالجراءات القانونية السرتداد حق اJوÜ املغربية ومن xاللها حقوق 
الشعب املغريب، دون ٕاغفال إالجراءات التقRية الكفXF بتوفري اVٔمن الطايق 

  .ارة ٕاليها�ي س;بق إالش
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

دامئا يف ٕاطار التعقFب اللكمة �Vٔد السادة املس�شار�ن من فريق 
 .¬حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدياملس�شار الس;يد عبد الكرمي úدي
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

امل �لوضعية د»ل كªشكر الس;يد الوز�ر Hىل هذا العرض الش
، ولكن Cكpعرفوا ا�لجوء �لقضاء وا�لجوء �لتحكمي اJويل تياxذ "السامري"

وقت، فهاذ الوقت ا�يل §ادي �كونوا فFه إالجراءات تتعرفوا بkٔن املقاوالت 
ت�س;ىن، تتعرفوا بkٔن عامل عندمه املشالك د»هلم وبغاوا الضام�ت واك�ن 

  .مس�مثر�ن
الرؤية د»ل احلكومة يف ٕاطار هاذ القطاع ٕاذن السؤال وتنلح ٔ�ش;نو هو 

¬سرتاتيجي ا�يل هو الزتويد، <يف قلتو الس;يد الوز�ر، فالزتويد اك�ن 
ولكن الزتويد اك�ن يف الغازوال ما اكيªش يف السوبري، Vٔنه تيخص يدوزو 

  .Hىل طنÞة، ٕاذن اك�ن وا�د التاكليف ا�يل زايدة
�ش  ؟ن هاذ النفق وال الٕاذن واش اVٓن اكينة وا�د الرؤية �لخروج م

ميكن �لمس�مثر�ن واVٔبناك �ش يعرفوا �ٓش;نو يه الرؤية ا�يل §ادي ميش;يو 
  فهيا؟ و�ٓش;نو هو التوWه؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة لفريق ¬حتاد املغريب �لشغل يف ٕاطار التعقFب، تفضل الس;يد 
 .املس�شار

        ::::والوالوالوالاملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد زرد زرد زرد زر
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

        الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شارون،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شارون،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شارون،الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شارون،
الس;يد الوز�ر، قول ٔ�نصاف احلقائق لن �زيد ٕاال من تعميق اVٔزمات 

، هذه املعلمة "السامري"عوض �لها، جيب Cشف احلقFقة اكمX عن ٔ�زمة 
ويف ٔ�ي ظروف " ريالسام"الوطنية التارخيية لكنا تيعرف <يفاش ختصصت 

م&لها م&ل العديد من املؤسسات الوطنية اليت مهنا وبkٔية رشوط وبkٔي مثن، 
  . من قىض حنبه ومهنا من يpªظر

عن إالنتاج وكنك�شفو بkٔنه اكن هناك " السامري"س;نة كتوقف  18بعد 
�نه اكنت مديونية ا�يل وصالت <يفام قلتو ل ٔ Áسوء تدبري، وكنك�شفو كذ

42 Jمليار د»ل اÜوú رقام�  . رمه، ٔ
ما فهم�شاي فني يه اJور د»ل املصاحل الوصية يف الت��ع واملراق�ة 

  . والقFام �لتدابري ¬س��اقFة لتفادي هكذا ٔ�زمات
املصفاة الوطنية اليوم كتحترض، واس;مترار توقفها Hىل إالنتاج <يؤدي 

وما �Á من  حÖ لالغتيال د»لها والتkٓلك والتلف د»ل اVٓليات إالنتاجFة،
تداعيات Hىل ¬قpصاد الوطين واغتيال �لحقوق واملك�س;بات التارخيية 
د»ل اVٔطر واملس;ت;دمني واغتيال ملصدر رزق اVٓالف من العائالت من 

  . مدينة احملمدية
مدينة احملمدية اليوم كتعرف مkٔساة اجÖعية حقFقFة، كتعCش مkٔساة ما 

�سرية ٔ�طامع ومصاحل غتºلشاي �لعناد و�ملزايدات و�رك مٔ Xصا^ر الشغي
��نية ضيقة، ل5ٔسف الشديد هذه الشغيX هذه ما WأP ش يف العرض

  . د»لمك ٕاال فوا�د امجلX ي�مية
 ،Xىل احلقوق واملك�س;بات التارخيية �لشغيH اليوم كنطالبوا �حلفاظ
وفpح حتقFق ïزيه حول اVٔس;باب احلقFقFة الاكمRة وراء هذه اVٔزمة ٕالجياد 

حللول املالمئة ٕالHادة تkٔممي هذه املعلمة الوطنية التارخيية، Vٔننا كنا دامئا ا
والزلنا يف ¬حتاد املغريب �لشغل نعتقد Wازمني ٔ�ن خوصصة املؤسسات 

  ...حمسوبة الوطنية الس;يادية هو مغامرة §ري

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

  . س�شار اïهت(ى الوقتاïهت(ى الوقت الس;يد املس�شار، الس;يد امل 
اللكمة �لفريق اJس;توري اJميقراطي ¬جÖعي، تفضل ٔ��د السادة 

 .املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد Hدالد Hدالد Hدالد Hدال
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
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        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
وحول " السامري"يف البداية بغينا ¶شكرمك حول تفسري واقع رشكة 

�خرى اVٔحوال د»لها، Vٔن الشارع يشء �ٓخر Pشاع ٔ�مورٔ .  
ولكن من مضن النقط د»ل اجلواب د»لنا، ٔ�وال بغينا من احلكومة تkٔمني 
�زويد السوق الوطين، وبغينا كذÁ ضبط الضام�ت لرشاكت ٔ�خرى ا�يل 
  .§ادي xHذ هذا القطاع هذا، مرة ٔ�خرى ما نطيحوش يف هذه املشالك

بغينا كذÁ احلكومة Pسهر Hىل اس;ت;الص اJيون ومس;تحقات 
،ÜوJد  اxH ش وا�د §ادي جيي، رشكة معينة §ادي جتي §اديªما ميك

الرثوات د»ل اJوÜ و§ادي مييش يطوف بنا يف احملامك، ٕاذن بغينا احلكومة 
  .تقوم �ملهام د»لها وتطبق القانون <يفام اكن

بغينا كذÁ املغاربة ما �كونوش رهن ٕاشارة وا�د الرشكة معينة فقط 
الرشاكت يشء úم وقفت هاذي §ادي نلقاو  مس;تق�ال، Vٔن التعدد د»ل

  . و�دة ٔ�خرى xدامة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة DموHة الكونفدرالية اJميقراطية �لشغل يف ٕاطار التعقFب، 
 .تفضل

        ::::املس�شار الس;يد املبارك الصادياملس�شار الس;يد املبارك الصادياملس�شار الس;يد املبارك الصادياملس�شار الس;يد املبارك الصادي
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس
        الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يد�ن الوز�ر�ن،

        يدات والسادة املس�شار�ن،يدات والسادة املس�شار�ن،يدات والسادة املس�شار�ن،يدات والسادة املس�شار�ن،الس; الس; الس; الس; 
من  1997طبعا انتظر� لس;نني �ش التخوفات د»لنا ا�يل اكنت يف 

اخلوصصة، اVٓن <يجي وز�ر يف هذه احلكومة ونفس التخوفات ونفس 
التºذ�رات ا�يل �ذر� مهنا �ٓنذاك احلكومة واJوÜ، ها يه الن�ÞFة اليوم، 

  . 2015و وصلنا لها يف ها النتاجئ د»ل 1997ذاك اليش ا�يل قلناه يف 
  الس;يد الوز�ر، 

ا6ٓVر د»ل اخلوصصة بدا Vٔنه قطاع اسرتاتيجي، اVٔمن الطايق دالبالد 
  .. تفوت لرشكة بدرمه رمزي وبدون ا�رتام ٔ�دىن الرشوط د»ل

والغريب ٔ�نه الوز�ر امللكف �ٓنذاك �خلوصصة هو ا�يل ٔ�صبح املد�ر 
  . د»ل هاذ املؤسسة من بعد

الس;يد الوز�ر، مRني ٔ�نÖ ك�شوفو هاذ التÞاوزات د»ل فكªسائلمك، 
الزتمت الرشكة �ش تضخ  2004الرشكة وHدم خض رٔ�سامل، Vٔنه يف اتفاقFة 

رٔ�سامل، فني اكنت احلكومة وفني اكنت اJوÜ؟ واحRا كنعرفو Hىل ٔ�نه هاذ 
  . القطاع ٕاسرتاتيجي

النظر  ٕاذن، ٕاينا مسؤولية كتحملوها Cحكومة وكدوÜ؟ Vٔنه غضيتو
xذا امpياز هباذ اغضيتو الطرف Vٔنه الس;يد مول رٔ�سامل، وطبيعي وا�د 

  . رٔ�سامل الوطينالالطريقة، ما ميكن لو ٕاال يتÞاهل الس;يادة الوطنية وس;يادة 
و�لتايل هنا كªسائلومك، الس;يد الوز�ر، اكينة جوج د»ل الطرق �ش 

ضاء وهاذي مسطرة بعيدة �رجعوا اVٔموال، املال العام �±وÜ، ٕاما تلkÞٔوا �لق
 Xزيدمك الطبقة العامïو ،Xىل مك�س;بات الطبقة العامH املدى ولكن احلفاظ

 chèque de)رمغ اVٔجور ا�يل كتلقاها عندها مشلك عويص كمتيش حتط 
garantie)   ب بغات حتطCمشات �لطب XامH ،ما <يق�لوهش مهنا

(chèque de garantie)  § ،نت مطرودة�دا ما ميكªش قالوا لها ال ٔ
 ..ختليص، و�لتايل مسؤوليتمك ٔ�ïمك حتلو املشلك بتkٔممي

        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

�xريا اللكمة الس;يد املس�شار ٕاىل مسحيت، اïهت(ى الوقت الس;يد ٔ
  .الس;يد املس�شار حاملس�شار، ٔ�س�سم

 اللكمة يف اxVٔري DموHة العمل التقديم يف ٕاطار التعقFب، الس;يد
  .دعيدHة تفضل

        : : : : املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد محممحممحممحمد دعيدHةد دعيدHةد دعيدHةد دعيدHة
        ....شكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCسشكرا الس;يد الرئCس

، ملا قلنا 1997يف احلقFقة هاذ املسÜٔk هاذي مت التنFáه لها يف س;نة 
خوصصة القطاHات إالسرتاتيجية خطر وهتديد Vٔمن البالد ¬قpصادي 

  . والس;يايس و§ريه
لكن عندها اليوم احRا كنجيو، حصيح احلكومة د»لمك §ري مسؤوÜ، و 
، "السامري"مسؤولية غنجي لها من بعد، اVٔزمة لCست وليدة اليوم يف 

  . 2008و§ادية وكتعمق حىت وصلت ل 2002اVٔزمة بدات من 
ما  ،الس;يد الوز�ر ،اليوم حنن ٔ�مام اكرثة حقFقFة اجÖعية، ل5ٔسف

مس;ت;دم ٕابتداء من الشهر  1000عطيتو وال ٕاشارة د»ل ¬طمئنان، 
مس;ت;دم، من ورامه  1000ندهومش اVٔجرة د»هلم، هاذ اجلاي ما ع 

�رسة، هاذ املواطنني س;تكون انعاكسات Hىل مدينة احملمدية  1000ٔ
مقاوÜ مpوسطة وصغرية Pش;تغل يف حميط هاذ الرشكة، ا�يل  �200اكملها، 

  . مس;ت;دم 100قليل فهيم كCشغل وا�د 
هنا ٔ�لف مRصب شغل مت فقدا 22ٔ�لف ٔ�و  21مبعىن س;نكون ٔ�مام 

  . eسáب متاطل احلكومة
 11فني اكنت مصاحل املراق�ة؟ ا�يل اليوم كنجي كنلقى وزارة املالية 

املليار وليدة هاذ الس;نة؟ هذا  11املليار، فني اكنت املصاحل د»لها؟ واش 
  . �رامك نتاع س;نني

و�لتايل اكن التواطؤ ما بني املصاحل ¬قpصادية وبعض املصاحل ا�يل 
  . قpصاد واملالية واحلكومة يف خشص وزار�مك الس;يد الوز�رHبعة لوزارة ¬

واش اليوم اVٓن كتعطينا كتعاملو بوا�د النوع نتاع الáساطة ما بني 
  ..دوÜ ورشكة، اكنت حامية س;ياس;ية
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        ::::الس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسةالس;يد رئCس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  . اللكمة اVٓن، ٕاىل مسحيت اليس دعيدHة، اïهت(ى الوقت اليس دعيدHة
�ر �لرد Hىل التعقFبات يف �دود الرصيد الزمين اللكمة �لس;يد الوز

  .دقFقة ٔ�عتقد 11املتبقى، تفضل الس;يد الوز�ر يف �دود 

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبJJJJCةةةة
        ....الرئCسالرئCسالرئCسالرئCس    ييييشكرا س;يدشكرا س;يدشكرا س;يدشكرا س;يد

شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني Hىل ما تفضلوا به من تدxالت يف 
ؤ�نه جيب ٔ�ن ïرمح ٔ�نفس;نا ٔ�ن  ملف ال ينكره ٔ�ي ٔ��د ٔ�مهيته وتعقFداته،

 ُ دx) يف املزايدات، �ش ïكونوا واحضني، Vٔنه قد �كون هناك من ٔ�xذ ن
  .اللكمة، وقد �كون طرفا من اVٔطراف ف' وصلت ٕاليه هذه الرشكة اVٓن

�� لست هنا Vٔحمك Hىل التارخي، شكون ا�يل دار وشكون ا�يل فعل؟ٔ  
من القطاع اخلاص، Wاءت  ٔ�� كنت رصحيا، يف ٔ�ن ٔ�نقل وضعية لرشكة

عن طريق خوصصة لرشكة وطنية يف ظروف كنت ٔ�مFنا يف ٔ�ن ٔ�نقل 
 ÜوJضيات اكن فهيا نوع من إالحجاف ضد اpن هذه املق�مقpضياهتا، ويبدو ٔ

  .املغربية
Hالش تدارت اخلوصصة فذيك الوقت؟ هذا ٔ�مر �ٓخر، لست معنيا به 

Cست ٕاشاكال ٕاذا متت اVٓن، وٕان كنت ٔ�قول ٔ�ن اخلوصصة يف �د ذاهتا ل 
  .هذه اخلوصصة �لطرق املعقوÜ والسلمية

احRا اVٓن يف الوضع ا�يل احRا فFه، ؤ�� كنت واحضا، اكن ميكن ٔ�ن 
åس;متر الوضع Hىل ما اكن Hليه سابقا، لو ٔ�ن هذاك الس;يف د»ل دميوقلCس 

اس;متر، Vٔنه ٔ�ش;نو ا�يل اكن تpCقال يف الس;نوات املاضية؟ هو �ذار من 
  .لوطنية، راه غيوقع فهيا مشلكالسوق ا

هناك من اس;تÞاب رمبا حبسن نية، وهناك من اس;تÞاب eسوء نية، 
ولكن، ٔ�� خشصيا ال Hمل يل ال هبؤالء ا��ن اس;تÞابوا حبسن نية، وال ا��ن 

  .اس;تÞابوا eسوء نية
لكن، احRا ملا جFنا، وقلنا هاذ إالشاكل د»ل �زويد السوق الوطنية مل 

مايش قرار اختذ بني عش;ية وحضاها، امسحوا يل، هذا اكن  يعد قامئا، وهذا
فFه ٕاHداد، Vٔنه �ش تpªقل، �ش �زود السوق الوطنية ا�يل يه تقريبا ٔ�كرث 

  .داملليون د»ل اVٔطنان، لCس شJCا eس;يطا 10من 
ملا حFد� الس;يف د»ل دميوقلCس كام قلت، ٔ�صبح لنا ترصف �ٓخر مع 

، و�يق ما سpC;ذ، ال ميكن ٔ�ن يت;ذ "ريسام"هذه الرشكة املالكة لرشكة 
  .ٕاال يف ٕاطار القانون، السادة املس�شار�ن

ال ميكن ٔ�ن مننع هذه الرشكة ٔ�ن تذهب ٕاىل التحكمي اJويل، وهذا 
حقها، وال ميكن ٔ�ن مننعها ٔ�ن تطلب من احملمكة التÞارية Pسوية ودية، وهذا 

  .حقها
Fن هناك حرص، وهذا ق�ل �لس;يد املعين، لكن، ا�يل اك�ن اVٓن هو ٔ

 b�فهم ٔ�نه Vٔنه الس;يد املعين التقى بثالث وزراء من هذه احلكومة، مرتني، و
مكFناش يش �اWة اس;تRDائية §ادي تد�رها احلكومة، ف' يعتربه ٕانقاذا 
لرشكته، وٕانقاذا �لسوق الوطنية كام يقول، xارج ٔ�داء املس;تحقات د»ل 

  .حقوق الشغيX اJوÜ املغربية ؤ�داء اJيون واحلفاظ Hىل
ؤ�� عندما حتدثت عن الشغيX حتدثت يف ٕاطار القانون، قلت يف لك 
احلاالت، حقوق الشغيX س;تكون حمفوظة وال يشء §ري القانون، ال ميكن 
�ن ٔ�طالب eيشء �ٓخر xارج ما هو حمدد قانو�، Vٔنه ما خصناش Hاود ٔ

رشكة ٕاال  6ين، ال جيب ٔ�ن يتعاىم بعضنا Hىل بعض يف بعض اVٔمور، راه
  .مشات لٕالفالس، راه اك�ن مقpضيات

لكن، حنن لس;نا اVٓن يف هذا الوضع، Vٔنه هاذ الرشكة دارت 
¬جHÖات د»لها، وقررت ٔ�ن �رفع رٔ�ساملها، و قلنا لو احRا طيب 
س;يدي، اذهب وارفع هاذ رٔ�س املال، سري، ولكن حلد اVٓن هذا مل يقع، 

 .وهذا يؤكد اÕهنج ا�ي اكن åسري Hليه
حىت وا�د ما ميكن 
  السادة املس�شار�ن، التفصيلية، القضا» اVٔخرى

Vٔنه يف بعض التدxالت واحض ٔ�نه xاص �كون حماس;بة،  هيرب مهنا،
طبيعي غتكون حماس;بة، ا�يل دار يش �اWة راه يؤدي، لCس هناك ٔ��د 
س;هيرب من هذا اVٔمر، هل اكنت هناك تغطية ٔ�م مل �كن؟ ا�يل دار يش 

ؤدي، ٕاذا ثáت فعال ٔ�ن هناك تلف مس;تو»ت اختاذ القرار س;يُ �اWة Hىل خم 
  .تورط من ٔ�ي نوع �ٓخر

�كدت Hىل ثالث داحلواجي <بار، قلت بkٔن قضية ٔ ��اVٓن بطبيعة احلال ٔ
تkٔمني الزتويد ما طار�اش ٕاشاكل، ٔ�� �لكمت ما عند�ش مشلك اVٓن، ال 

اكن عند� ..  يتعلقف' يتعلق �لغازوال وال ف' يتعلق �لبزن�ن وال ف'
مشلك يف وقود الطا^رات و�ليناه، وهذا س;ترتتب عنه مجموHة من اVٔمور، 
وحنن شا<ر�ن �لمزود�ن املغاربة، ٔ�� ما �§Cش ندxل يف هاد القضية هاذي 
د»ل هناك ٔ�طامع، وهناك وكذا، هذا =م لكه ما عندو معىن، حنن 

ذ املزود�ن، Vٔن وقفوا يف تpªلكمو Hىل بالد فهيا قانون، حنن شا<ر�ن لها
وا�د املر�X وقفة د»ل الرWال لبالدمه، وجيب ٔ�ن نقول ذÁ، مايش §ري 
حFث هو يف القطاع اخلاص وتريحب معنpCو ٕاىل دار يش �اWة راه �غي 

ال، وقفوا وقفة د»ل الرWال يف وا�د الوقت ا�يل اكنت بالدمه . �رحب
  .حمتاWة

ت ٔ�ن حقوق الشغيX س;تكون حمفوظة، املسÜٔk الثانية بعد الزتويد، قل
Xولوية عند الشغيVٔولو»ت يف لك احلاالت، اVٔن يه عندها اVٔ.  

الشق الثالث، قلت ال �راجع عن صناHة التكر�ر يف ب±�، Vٔنه التكر�ر 
، طبيعي بعض املس�شار�ن تCسولوا Hىل "سامري"ما مرتبطش §ري eرشكة 

سالت ما اك�ن حىت يش وا�د  الس;نة ميل 15املرشوع د»ل مكرر 6ين؟ 
ا�يل ميكن مينع يش وا�د ٕاىل بغى يد�ر صناHة مصنع د»ل التكر�ر، لكن 

مليون د»ل اVٔطنان،  10السوق مل �كن Pسمح بذVٔ ،Áن السوق فهيا 
  . ماليني د»ل اVٔطنان 10يه عندها القدرة د»ل " السامري"و
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يف ٔ�ن �كون لها مصفاة لكن بطبيعة احلال �لمملكة املغربية احلق الاكمل 
Áملس;تو»ت املعروفة دوليا، ولن �راجع عن ذ�.  

�� ما دxل�ش يف ٔ ،ÜوJىل اس;ت;الص مس;تحقات اH قضية السهر
التفاصيل مع السادة املس�شار�ن، لكن مجيع ما ميكن القFام به Hىل مس;توى 
إالجراءات ٔ�و احلجز التحفظي والتفاصيل د»لو، اVٓن جتري Hىل قدم 

وحنن بطبيعة احلال حريصون، Vٔنه وا�د القضية ا�يل ٔ�شاروا لها  وساق،
رمبا بعض املس�شار�ن من طرف خفي، لكن هاذ الرشكة هباذ املديونية ا�يل 

مليار د»ل اJرمه راه هاذ ممكن د�ر زلزال يف ¬قpصاد  42عندها د»ل 
تFٔkر، الوطين، وهاذ اليش ما اك¶ش، الزتويد مس;متر و¬قpصاد د»لنا مل ي 

  . واختذت اكفة إالجراءات ليك ال يقع ٔ�ي تطور سليب القpصاد�
، لكن بطبيعة احلال، ال ميكن ٕاال ٔ�ن تعاجل اVٔمور لكها يف ٕاطار قانوين

§ري القانون، Vٔن هاذ القضية مرتبطة هبا السمعة دبالد�  ءوال يش قانوين
يش وا�د  ا�رتاúا ملقpضيات دوÜ احلق والقانون، يعين ما اكيªشدى وم

مبعىن  (vendetta)يتصور ٔ�نه ميكن �كون يش طريقة من الطرق د»ل 
ال، اك�ن القانون يف بالد� هو ا�يل غيتºرتم يف مجيع  ..الثkٔر من يش

  .املس;تو»ت د»ل هاذ العملية اليت حنن بصددها
قضية الكشف عن احلقFقة، اVٔمور اVٓن، Vٔن هناك من يقول مل 

 ُ� ٔVقة لكها، اFىل مس;توى هذه الرشكة كشف احلقH ٓن واحضةVمور ا
 Áالقضاء، ما يف ذ 
وتعامالهتا، ؤ�ي تعامل اكن xارج القانون س;يطا

  .شك
  ا ٔ�و xzذو مهناا تنـــــن اك�ن بعض اVٔمور ا�يل ل5ٔسف الشديد احRـــلك

دازت ووقعت، هاذ اليش اكن xاصوا كنجيوا نتلكموا Hلهيا حىت تتكون 
، 2004، من يتºدث Hىل 2002من يتºدث Hىل  يتقال يف وقpه، هناك

، وال ميكن يعين ال عقال وال مRطقا ٔ�ن حنمل 2008من يتºدث Hىل 
احلكومة هذا اVٔمر ا�ي يعود ٕاىل س;نوات ٔ�خرى، جيب ٔ�ن نتصف 

  . �لزناهة املطلوبة ملصلºة ب±� ٔ�وال
القضية داVٔمن الطايق، إالخوان املس�شار�ن، راه احRا كنتلكمو Hىل 

ق يف اVٔمن الطايق، امسحوا يل، راه اVٔمن الطايق ما فهيش §ري ش
احملروقات، راه فFه ٕانتاج الكهر�ء، ؤ�نمت تعلمون التوWه ا�يل §ادية فFه 

�ساسا لتخفFض تبعي�Rا �ل;ارج، Vٔنه املغرب يف  ، ٔ�ساسا،بالد�ٔ2007-
، اVٓن هو بطبيعة احلال بصدد %98اكنت التبعية د»لو الطاقFة  2008

  . التخفFض من هذه التبعية الطاقFة
ووا�د اDموHة دإالجراءات تدار اVٓن، مجموHة د»ل القوانني، الهدف 
مهنا هو ٕادxال طاقات حملية يف الباقة الطاقFة دبالد�، �ش نقصوا هاذ 
التبعية الطاقFة، فمبقدار ما ¶س;متر يف هذا اVٔمر مبقدار ما ïكون مبنkٔى عن 

  . اJولية ٕان شاء هللا تعاىلالتقلبات د»ل السوق 
  . وشكرا الس;يد الرئCس

  .والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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