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  )2013يوليوز  17( 1434رمضان  8ا7ٔربعاء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  اAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ:س جملس املس�شار�ن : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتني وعرشون دقCقة، ابتداءا من الساHة الثانية واAقCقة  :التوقCتالتوقCتالتوقCتالتوقCت

  . اخلامسة بعد الزوال
تعلقة Xلس<ياسة العامة من Hىل ا7ٔس<ئU امل تقدمي ا7ٔجوبة     ::::Qدول ا7ٔعاملQدول ا7ٔعاملQدول ا7ٔعاملQدول ا7ٔعامل

تطو�ر الس<ياسات املتعلقة "ق^ل الس<يد رئ:س احلكومة حول موضوع 
  ."Xالس�dر والصناHة والتaارة واخلدمات

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

        ::::لسلسلسلساfاfاfاfاAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ:س اAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ:س اAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ:س اAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ:س 
  jسم هللا الرمحن الرحمي 

  رتم،رئ:س احلكومة احملالس<يد 
،nوAالس<يد وز�ر ا  

  السادة الوزراء،
  ،ني املس�شارتنيالس<يدت

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اAس<تور، خيصص  100معال بqٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

اfلس هذه اجللسة لتقدمي ا7ٔجوبة Hىل ا7ٔس<ئU املتعلقة Xلس<ياسة العامة 
تطو�ر الس<ياسات املتعلقة من ق^ل الس<يد رئ:س احلكومة حول موضوع 

  .Xالس�dر والصناHة والتaارة واخلدمات
و|رشع ا7ٓن يف معاجلة حمور هذه اجللسة، وقد مسعت ٔ�ن املعارضة 

  .س:�د�ل Xمسها مس�شار وا{د
  .ٕاذن اللكمة لفرق املعارضة

        ::::املس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايض
  .شكرا الس<يد الرئ:س

هاذ رمضان يد�ل Hىل س<يد� ٔ�وال رمضان م^ارك سعيد، هللا جيعل 
هللا ينرصه Xلص�ة والسالمة وHىل احلكومة كذ� وHىل رٔ�سهم الس<يد 
رئ:س احلكومة، الس<يد رئ:س اAوX nلص�ة والسالمة وHىل الشعب 

  .املغريب ٕان شاء هللا Xالزدهار
  الس<يد رئ:س احلكومة،

Hىل لقد تعهدت احلكومة يف �ر�جمها بتحقCق منو قوي ومس<تدمي، يقوم 
تقوية الطلب اAا�يل من �الل حتسني القدرة الرشائية �لمواطن املغريب 
وتدعمي �س�dر اخلاص والعمويم وHىل تقوية الطلب اخلار� من �الل 

  . الرفع من تنافس<ية املقاوالت املغربية يف ا7ٔسواق اخلارجCة

وQد�ر X£¢ر ٔ�ن بالد� اختذت يف الس<نوات ا�7ٔرية Hدة ٕاجراءات 
املراكز اجلهوية لالس�dر، ا�لجنة الوطنية : متدت Hدة قوانني و�ٓلياتواع 

  . ملناخ ا7ٔعامل، قانون �س�dر و¦ريها
ٕاال ٔ�ن النتاجئ الزالت م�واضعة، فالزال املس�مثرون والفاHلون 
�ق�صاديون �شكون من تعقCدات املساطر إالدارية وHدم توحCد اªاطب 

بية، ضعف البCات التحتية وحمدودية املناطق وتفيش ظاهرة الرشوة واحملسو 
احلرة واملناطق الصناعية وٕاشاكلية الولوج ٕا²هيا، �هيك عن املضارXت 
العقارية وصعوبة احلصول Hىل ا²متويالت البنكCة، ٕاضافة ٕاىل بطء القضاء 

  .املغريب يف البث وتنفCذ ا7ٔحاكم
مك، 7ٔنين انطالقا من هذه �عتبارات، فٕان فرق املعارضة ¹ساؤل

  :½لكمت Xمس فرق املعارضة
  ما يه ٕاجنازات احلكومة يف هذا اfال؟

وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ل�شجيع �س�dر وتqٔهيل �ق�صاد الوطين 
  ومتنيعه؟

وما هو تصور احلكومة حلل ٕاشاكلية متويل �ق�صاد ودمع املقاوn واحلد من 
  العجز �جÅعي؟

  ومة لتفعيل ما الزتممت به يف الترصحي احلكويم؟ما يه ٕاجراءات هذه احلك
  .شكرا الس<يد الرئ:س

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا7ٓن �لفريق �س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد محمد ا7ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا7ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا7ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا7ٔنصاري
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ:س،
  الس<يد رئ:س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  والزمالء، الزمCالت

 100الفريق �س<تقاليل ٕاسوة ببايق الفرق وتطبيقا ملق�ضيات الفصل 
من اAس<تور، ويف ٕاطار مساءn الس<يد رئ:س احلكومة حول الس<ياسة 
املتبعة يف جمال �س�dر والتaارة والصناHة واخلدمات، قد س<بق ٔ�ن وQه 

ه كتاX مفصال عن ٔ�س<باب Ëزول ¹ساؤالت Hدة، وا7ٓن ويف ٕاطار هذ
اجللسة اAس<تورية، نذ¢ر بqٔمه النقط اليت وردت يف كتابنا، Hىل ٔ�ساس ٔ�ن 

  .تمت مÐاقشة الس<يد رئ:س احلكومة يف ما بعد
ما يه التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا احلكومة من Q�ٔل تطو�ر 

  الس<ياسات املتعلقة Xالس�dر يف شقCه العام واخلاص؟
مليار  15قرار احلكومة بتخفCض Òنيا، ما يه �نعاكسات اليت �لفها 
  من املزيانية اªصصة لالس�dر العمويم؟
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بعد ذ� نقول ما يه حصيU اªططات وإالسرتاجتيات، اليوم ق^ل 
الغد، اليت مت ٕاHدادها مس<تق^ال يف جمال �س�dر والتaارة والصناHة 

  واخلدمات؟
اليت س��Ùذها ؤ��ريا، ن�ساءل ما يه إالجراءات والتدابري املس<تق^لية 

وتقوم هبا احلكومة من Q�ٔل تطو�ر الس<ياسات املتعلقة Xالس�dر والصناHة 
  والتaارة واخلدمات واخلروج مما تعرفه بالد� من ر¢ود يف هذا اfال؟

  .وشكرا

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . لس<يد الرئ:س احملرتم� شكرا 

  .اللكمة ا7ٓن �لفريق احلريك

        ::::لسعداويلسعداويلسعداويلسعداوياملس�شار الس<يد عبد امحليد ااملس�شار الس<يد عبد امحليد ااملس�شار الس<يد عبد امحليد ااملس�شار الس<يد عبد امحليد ا
  .شكرا الس<يد الرئ:س

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  .بداية شهر رمضان م^ارك سعيد �لجميع

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، 
ٔ�مام تفامق ا7ٔزمة �ق�صادية واملالية ببالد� بتداعياهتا �جÅعية 

س<يو اق�صادية ٔ�صبح تطو�ر الس<ياسات املتعلقة Xالس�dر رها� والسو 
ٕاسرتاتيجيا، �س<تدعي التعجيل Xختاذ ٕاجراءات وتدابري تضمن تنافس<ية 
�ق�صاد الوطين وتوس<يع قاHدة ال�شغيل و½منية الصادرات الوطنية حنو 

  .اخلارج بغية ختفCف العجز التaاري
ة احملرتم، ¢ون القطاHات ¦ري كام ال خيفى Hليمك، الس<يد رئ:س احلكوم

الفالحCة املمتثU يف الصناHة والتaارة واخلدمات تعترب دHامات ٔ�ساس<ية 
  .لتطو�ر �ق�صاد الوطين و�لرفع من معدالت ا²منو

وبناءا Hىل ما س<بق، نود الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم مسائلتمك حول 
؛ ال �س�dرإالسرتاتيجية املتعلقة بتطو�ر الس<ياسات العمومCة يف جم

وكذ� إالجراءات والتدابري املتÙذة لتحقCق ٕاقالع حقCقي يف قطاHات 
  .الصناHة والتaارة واخلدمات

  .شكرا الس<يد الرئ:س

        ::::الرئ:سالرئ:سالرئ:سالرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا الس<يد الرئ:س احملرتم

  .اللكمة ا7ٓن لفريق الت�الف �شرتايك

        ::::املس�شار الس<يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس<يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس<يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس<يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس<يد الرئ:س

  الس<يد رئ:س احلكومة، 

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

لقد نص الرب�مج احلكويم Hىل تèس<يط املساطر Hىل مس<توى 
�س�dر، اعتبارا مما �شلكه تعقCد املساطر من عرقU وتنفري Hدد من 

ل املس�مثر�ن �اصة اQ7ٔانب، كام الزتمت احلكومة بتحسني مÐاخ ا7ٔعام
  .الس�dر ا7ٔجÐيبلوحتسني Qاذبية املغرب Xلس<بة 

|سائلمك، الس<يد رئ:س احلكومة، عن إالجراءات العملية اليت قامت هبا 
  احلكومة لتنفCذ العمل هبذه �لزتامات؟

كام |سائلمك عن ا7ٔس<باب اليت حتول دون التطبيق الفعيل �لش<باك 
عل من الش<باك الوحCد الوحCد، حCث مازال هناك تعدد املتد�لني، مما جي

  .فكرة جCدة لكن بدون تطبيق فعيل يف الواقع
  .وشكرا الس<يد الرئ:س

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا �لمس�شار احملرتم

  ..حتاد املغريب �لشغل� لمجموHةا7ٓناللكمة 
  .�حتاد الوطين �لشغل XملغربfموHة اللكمة 

        ::::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
  .د الرئ:سشكرا الس<ي

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،
من القضاë إالسرتاتيجية اليت اعمتدمتوها يف �ر�مج حكوم�مك تقوية 
�س�dر الوطين ودمعه و�لق �ٓليات لتطو�ره، وكذ� بتجويد وتطو�ر 
القطاع الصناعي والتaاري واخلدمايت، ويه ٕا{دى رافعات �ق�صاد 

  .من تqٔثري Hىل اجلانب �جÅعيالوطين ورشايني ا²منو، وما £� 
  : من هنا |سائلمك، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم

  ٔ��ن وصلت ïودمك يف هذا احملور؟ ،ٔ�وال
  ما يه املنجزات اليت حققمتوها، والت�دëت اليت تواïوهنا؟ ،Òنيا
ما هو تصورمك �لمخطط والنظرة وا7ٔفق اجلديد واملس<تق^يل ا£ي  ،Òلثا

اد وطين قوي �س<تجيب للك التطلعات و�رفع من وترية �رمس مالمح اق�ص
  .ا²منو ويليب {اجCات املواطن املغريب

  .شكرا الس<يد الرئ:س

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا

. اللكمة ا7ٓن �لس<يد رئ:س احلكومة لٕالQابة Hىل ٔ�س<ئU حمور اجللسة
  .فليتفضل

        ::::كريان، رئ:س احلكومةكريان، رئ:س احلكومةكريان، رئ:س احلكومةكريان، رئ:س احلكومة    �ن�ن�ن�ناااا    óóóóعبد االٕ عبد االٕ عبد االٕ عبد االٕ الس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  الرحميjسم هللا الرمحن 
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  .امحلد õ والصالة والسالم Hىل رسول هللا وHىل �óٓ وحصبه ومن و�ه
  الس<يد رئ:س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ود بداية، ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر Hىل اخ�يار هذا املوضوع، 

ه يف حقCقة ا7ٔمر ا£ي يوQد يف صلب ٔ�ولوëت احلكومة، اعتبارا لكون
مف�اح التمنية �ق�صادية و�جÅعية لبالد� والعامل الرئ:يس لتحقCق 

  . الر�اء والرفاه �لمواطنني
فٕان الرب�مج احلكويم اكن قد ٔ�فرد لهذا املوضوع مجموHة من  ،و�لتذكري

التدابري الهادفة ٕاىل حتسني مÐاخ ا7ٔعامل، وتطو�ر القطاHات إالنتاجCة 
جÅعي والتضامين، ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، و�ق�صاد �

وتوفري البCات التحتية وا�لوQ:س�Cك، وتqٔهيل املوارد الèرشية ملوا¢بة 
  . املتطلبات إالسرتاتيجية القطاعية وا7ٔوراش الكربى

وكام ال خيفى Hليمك، فٕان القطاع الصناعي مل ينل نصيبه الاكيف من اهÅم 
م�تالية مقارنة مع قطاHات ٔ�خرى اكلفال{ة والس<يا{ة  احلكومة �الل عقود

  . مüال، 7ٔس<باب س<ياس<ية واجÅعية
وقد اق�رصت الصناHة �الل هذه املدة Hىل بعض املشاريع الكربى اليت 
حظيت بدمع ومشاركة اAوX ،nٕالضافة ٕاىل بعض ا7ٔ|شطة الصناعية 

  . احملدودة
لقطاع، وٕايالئه اهÅما واحلقCقة ٔ�نه اكن حرX ëملغرب ¹شجيع هذا ا

ٔ�كرب، لكونه |شاطا ٔ�كرث اس<تقرارا، ب:ý الفال{ة ½رتبط Xملناخ، والس<يا{ة 
كثريا ما تتqٔ�ر XلظرفCة Hىل ٔ�مهيهتام، �هيك عن ¢ون الشاط الصناعي يوفر 

  . قمية ٕاضافCة �مة
وHليه، فٕاننا مطالبون Xٕيالء ٔ�مهية ٔ�كرب لتطو�ر هذا القطاع، وهذا مÐذ 

ملت هذه املسؤولية، والقÐاHة ½زداد به يوما بعد يوم، وتوفري ٔ�ن حت
الظروف املالمئة £�، وهو ما حيمت ٕاHادة التوازن �لقطاع Xٕعطاء ا7ٔولوية 
Xٕالضافة ٕاىل �س�dر ا7ٔجÐيب لالس�dر الوطين من ïة، واملقاوالت 

وية من الصغرى واملتوسطة الصناعية و�س�dر الصناعي يف املناطق القر 
  . ïة ٔ�خرى

كام يتعني العمل Hىل حتر�ر نظام إالنتاج من العوائق اليت ½ك^� من ريع 
و¦ريه، حىت �كون ٔ�كرث تنافس<ية وٕانتاجCة ومردودية، ال ميكن ال�م عن 
التنافس<ية يف ٕاطار �ح�اكر، ال ميكن ال�م عن التنافس<ية يف ٕاطار 

اكن نوعها، ال ميكن، ميل  ٕاعطاء ام�يازات ¦ري معقوn 7ٔي ïة ¢يف ما
كتد�ل هاذ القواHد �لسوق كهترس املبادئ دëل السوق، و{ني تتكرس 
م^ادئ السوق، فٕان احلاn النفس<ية �لمس�مثر�ن تفسد، فٕان اكنوا ٕاىل ïة 
احملظوظني، فهم يعين ساعهتا يعتربون ٔ�نفسهم �رحبون ما �س<تحقون وما ال 

ٕان لك ïودمه تذهب يعين هباء �س<تحقون، وٕان اكنوا يف اجلهة ا7ٔخرى ف
  . مÐثورا

ٓ والتعاون مس<متر بني املنظامت املهنية والهيئات النقابية،  ن ا7ٔوان Xش �

 nدة املقاوHت �اصو �كون هو مساXل النقاëور دAنقولها برصا{ة، ٔ�ن ا
  .Xش تبقى واقفة، مايش Xش حتطم

ل والعقار، وتqٔهيل قضاء ا7ٔعامل وٕاصال{ه وت:سري الولوج ٕاىل ا²متوي
  .وٕاخراج القانون التنظميي لٕالرضاب و¦ريها من التدابري

وسqٔس<تعرض ف� ييل إالجراءات املتÙذة، وت� اجلاري تنفCذها 
ل�شجيع �س�dر معوما، ق^ل التطرق ٕاىل إالجراءات الرامCة ٕاىل ¹شجيع 

 2012الصناHة والتaارة واخلدمات وحصيU �س�dرات �رمس س<نة 
  .2013ول من والنصف ا7ٔ 

  الس<يد الرئ:س،
لقد معلت احلكومة مÐذ تنصيهبا Hىل ¹شجيع �س�dر jشقCه العمويم 

 2012واخلاص، ف^الس<بة لالس�dر العمويم خصص قانوين املالية لسيت 
¦الفا ¦ري مس<بوق لالس�dر، رمغ صعوبة الظرفCة �ق�صادية  2013و

  . 2013مليار درمه س<نة  180واملالية، حCث بلغ 
مليار درمه  15وكام س<بق ؤ�وحضت ذ�، فٕان قرار وقف تنفCذ م^لغ 

من هذه �س�dرات مل �كن ó ٔ��ر ¢بري وال خطري Hىل �ق�صاد الوطين، 
  .وٕان اكن ó ٔ��ر البد من �Hرتاف به

ٔ�ما Xلس<بة لالس�dرات اخلاصة، فقد جعلهتا احلكومة يف صلب 
حتسني مÐاخ ا7ٔعامل وٕاصالح إالطار  ٕاسرتاجتيهتا التمنوية، وتعمل Hىل

القانوين واملؤسسايت لالس�dر وت�^ع اتفاقCات �س�dر ومعاجلة املشاريع 
املعرقU وت�^ع شاكëت املس�مثر�ن وتظلامهتم، لك هذا اليوم ل:س �ما وٕامنا 
م�ابعة يف اQٓ7ال وا7ٔوقات واالتصال مف�وح بني رئاسة احلكومة وبني رQال 

  .وكذ� ب:هنا وبني املؤسسات املعنية وبني رQال ا7ٔعامل ا7ٔعامل،
ف^خصوص ٕاصالح إالطار القانوين لالس�dر، مت ٕاHداد مرشوع ٔ�ويل 
 ëملزاX ر احلايل، �روم جتميع املق�ضيات املتعلقةdثاق �س�Cملراجعة م
وال�سهيالت املقدمة �لمس�مثر�ن يف ٕاطار تعاقدي وا²متيزي بني التحفزيات 

شرتكة ؤ�نظمة التحفزي القطاعية واجلهوية، مع التنصيص Hىل ٕاماكنية مÐح امل 
. حتفزيات �اصة لالس�dرات الك^رية ٔ�و ذات ا7ٔمهية الكربى الق�صاد البالد

كام مت ٕاHداد مرشوع مرسوم ينظم مساطر دراسة ملفات �س�dر موضوع 
  .اتفاقCات مع احلكومة هبدف تèس<يط املساطر وتوحCدها

يتعلق بتفعيل ت�^ع اتفاقCات �س�dر املتعلقة Xملشاريع املس<تفCدة  وف�
ينص Hىل  22/2012من التحفزيات العمومCة، فقد صدر مشور حتت رمق 

ٕاHداد تقر�ر س<نوي يعرض حصيU تنفCذ االتفاقCات، مايش ¦ري كنعطيوا 
ال�سهيالت و¢يبقى ذاك اليش عند الناس رمبا �س<تفدوا مÐو من Q�ٔل 

اض اليت ٔ�عطيت هلم من Q�ٔل هاذ ال�سهيالت، ورمبا ال �س<تفاد مÐه، ا7ٔغر 
  .ورمبا �س<تفاد مÐه 7ٔغراض ٔ�خرى

Xٕالضافة ٕاىل �الصة نتاجئ معلية ت�^ع هذه املشاريع وتوصيات يف 
املوضوع، وXلس<بة ملعاجلة املشاريع �س�dرية العالقة، فقد مت ½كو�ن جلنة 

د ٕا²هيا مبعاجلة هذه امللفات وقد ، عه2012ٔ��ريل  26حكومCة بتارخي 
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مرشوع، يعاين من صعوXت يف �جناز،  630ٔ�حصت ا�لجنة حنو 
ٔ�لف فرصة شغل، ومتت  49مليار دëل اAرمه، و X104س�dر م�وقع بقمية 
 6300مليار درمه، و 8.8ملفا مهنا Xس�dر يقدر  214ٕاىل {د ا7ٓن معاجلة 

  .ر مس<مترفرصة معل، واAراسة دëل اليش ا7ٔخ
وف� خيص حتسني مÐاخ ا7ٔعامل، صادقت ا�لجنة الوطنية ملناخ ا7ٔعامل 

ماي املايض، Hىل �ر�مج معل  �22الل �جÅع ا£ي ½رٔ�س<ته بتارخي 
 إاجراء 30ٔ�هداف ٕاسرتاجتية، متت ½رمجهتا ٕاىل ما يفوق  �9متحور حول 

املعنية معليا، ومت ½كو�ن مجموHة من فرق معل خمتلطة بني القطاHات 
والقطاع اخلاص قصد السهر Hىل ٕاجناز التدابري املتفق Hلهيا دا�ل �Qٓال 

  . حمددة
  : وقد مهت هذه ا7ٔهداف إالسرتاتيجية املياد�ن التالية

  تقوية احلاكمة والشفافCة يف ا7ٔعامل، 
  حتديث إالطار القانوين، 

  حتسني �ٓليات فض الزناHات التaارية 
  صول Hىل العقار، وتèس<يط ٕاجراءات التعمري واحل

  تطو�ر تنافس<ية اجلهات 
  وحتسني ال�شاور والتواصل حول إالصال{ات 

  و¹شجيع املقاوn واملقاوn الشابة و¹سهيل الولوج �لمتويل، 
  . وتقCمي وحتسني ٔ�داء اخلدمات العمومCة

كام ال خيفى فٕان ا²متويل Xلس<بة �لمؤسسات الكربى ٔ&نه ل:س فCه 
يل Xلس<بة �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة مشلك ٔ�سايس، ولكن ا²متو 

والشخصية يعاين ٔ�حصابه معا�ة ¢برية، سواء تعلق ا7ٔمر Xلقطاع الفال) ٔ�و 
  . Xلقطاع الصناعي

وقد قطعت مجموHة من هذه ا7ٔهداف ٔ�شواط �مة يف إالجناز، فعىل 
مس<توى تèس<يط املساطر مت ٕاصالح مرسوم الصفقات العمومCة جلع� ٔ�كرث 

واس<تaابة لرها�ت املقاوn، كام مت |رش املرسوم املتعلق Xلضابط  انف�ا{ا
Hام Hاد Qات هاذ احلكومة Hاد فرج Hليه  21العام �لبناء، هذا ¢ي�س<ىن 

هللا، ا£ي ينص Hىل ٕا{داث الش<باك الوحCد �لتعمري Hىل مس<توى 
ٔ�لف |سمةوتوحCد وتèس<يط املساطر  50امجلاHات اليت تتعدى ساكنهتا 

 Uال و¦ريهاذات الصQٓ7وضبط املتد�لني ا .  
مسطرة هتم �لق املقاوn ونقل  70ومت كذ� الرشوع يف تèس<يط حنو 

مهنا يتوقع تèس<يطها يف  52امللكCة والربط jش<بكة الكهرXء ؤ�داء الرضائب، 
، ون�ظر ٔ�ن �كون لهذه 2013هناية هذا الشهر والبايق حبلول هناية س<نة 

ؤسسات اAولية �لمغرب، بطبيعة احلل هاذ إالجراءات نتاجئ Hىل تنقCط امل
ٓ اليش ما ¢يكو|ش jرسHة حىت هام ¢يا�دو الوقت دëهلم، ٕاىل  خره، ولكÐنا �

nال املعقوQٓ7ن�ظر يف ا .  
ٕاHداد مشاريع ٕالصالح  2013وHىل املس<توى ال�رشيعي مت �الل س<نة 

وتنظمي  مجموHة من القوانني املتعلقة jرشاكت املسامهة ومسطرة ا7ٔمر 7ٔXداء،

توطني املقاوالت وتقÐني التعويض الصناعي وٕا|شاء املقاوH nىل اخلط 
  . و¦ريها

  الس<يد الرئ:س،
لقد حققت بالد� مÐذ بدء العمل Xمليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي 
نتاجئ طيبة Hىل مس<توى ½منية هذا القطاع، ويتوقع ٔ�ن ميكن تنفCذ هذا 

ف مÐصب شغل م^ارش يف ٔ�ل 220من ٕا{داث  2015امليثاق يف ٔ�فق 
مليار درمه ٕاضافCة،  50الصناHة ورفع الناجت اAا�يل اخلام �لقطاع ب 

مليار درمه، والرفع من جحم  95و�لق جحم ٕاضايف �لصادرات يقدر ب 
مليار درمه ٕاضافCة، وقد خصص لتنفCذ هذا  �50س�dرات الصناعية ب 

وتqٔهيل املوارد خمصصة لتكو�ن  %34مليار درمه، مهنا  12.4امليثاق 
  . لتحفزي �س�dر %24الèرشية و

: وقد ٔ�سفر تنفCذ هذا اªطط عن ٕاجنازات ملموسة حلد ا7ٓن، مهنا
ٔ�لف مÐصب شغل يف املهن العاملية �لمغرب، وارتفاع  100ٕا{داث ٔ�زيد من 

مليار درمه، وصادرات قطاع الس<يارات  28.4القمية املضافة الصناعية ب 
ف� بني س�ين  %60رات قطاع الطريان حبوايل ، وصاد%125بqٔزيد من 

2009-2012 .  
ويف ٕاطار ¹شجيع الصناHة توس<يع جمال تد�ل امليثاق الوطين لٕالقالع 
الصناعي مت �الل شهر فربا�ر التوقCع Hىل اتفاقCة عقد �ر�مج، ا7ٔوىل هتم 

ما  قطاع الكميياء وش<به الكميياء، والثانية ختص صناHة ا7ٔدوية �لفرتة املمتدة
  . 2023-2013بني 

ف^الس<بة لقطاع صناHة ا7ٔدوية يتو0 الرب�مج رفع صادرات ا7ٔدوية 
مليار درمه، ومنو السوق  16.6و 9.5مليون درمه ٕاىل ما بني  332من 

ٔ�لف  20مليار درمه، وٕا{داث ما بني  16.6ٕاىل  8اAا�لية ل1ٔدوية من 
  . ٔ�لف مÐصب شغل 25و

ش<به الكميياء، فٕان الرب�مج املعمتد �روم ٕاىل ٔ�ما Xلس<بة لقطاع الكميياء و 
مليار درمه، ورمق املعامالت  47ٕاىل  16الرفع من الناجت احمليل إالجاميل من 

رشكة اس�dرية �ارجCة  100ٕاىل  50مليار درمه، وٕا|شاء  150ٕاىل  50من 
 40.000مليار درمه والرفع من Hدد فرص الشغل من  71بغالف يناهز 

  .83.000ٕاىل 
 ٔ�ن قطار ½رحCل اخلدمات قد عرف هو ا7ٓخر تطورا �ام، حCث كام

مÐصب شغل Xلقطاع �الل الفرتة بني  29.000مكن من ٕا{داث ٔ�زيد من 
  . 2012و 2009

و�لحفاظ Hىل متوقع املغرب ¢وïة رائدة يف هذا اfال واس<تقطاب 
ٕاطالق دراسة حول تقCمي العرض  2013اس�dرات Qديدة، مت يف فربا�ر 

  .غريب اخلاص هبذا القطاع jرشاكة مع الفاHلني اخلواصامل
- 2013ٔ�ما يف قطاع الطاقة، فٕان احلكومة وضعت خمطط معل �رمس 

لتوفري Xقة م�نوHة يف املصادر الطاقCة، حCث س:مت ٕاجناز مشاريع  2017
من مصادر  %55مCغاواط، مهنا  Q5260ديدة بقدرة ٕانتاجCة تصل ٕاىل 
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: مليار درمه، وحمطة بين مطهر 17.5زات، م�aددة مكرشوعي حمطة ورزا
مليار  5.6: مليار درمه، ومشاريع ٕانتاج الطاقة الرحيية �لك من طرفاية 14

: مليار درمه، وطنaة 3: مليار درمه، و4زة 5.4: درمه، والكدية البيضاء
  . مليار درمه 2.3

يضاف ٕاىل هاذ اس�dرات لتوس<يع القدرة التخزيCة �لمواد البرتولية 
مليار درمه، ومشاريع اس�dرية يف ٔ�عامل البحث والتنقCب عن  1.6ناهز ت 

عقود  7رخصة تنقCب و 134رشكة {اليا تتوفر Hىل  31البرتول من طرف 
  .ام�يازات اس<تغالل 12دراسات و 

ٔ�ما Xلس<بة لرب�مج دمع تنافس<ية قطاع الس<يج، فقد رصد ó يف ٔ�فق 
²متويل صندوق دمع تنافس<ية  مليون درمه 74اعÅد مايل قدره  2016

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ؤ�عطينامه توجهيات Xش �سهلوا الق^ول 
دëل املؤسسات حىت ا�يل تتكون Xيق ما اس<تمكل�ش اكفة الوÒئق 
الرضورية، وتنقول هلم اس<تق^لوا امللفات وقولوا هلم جييبوا الوÒئق ا�يل XقCة، 

ت Hىل التصد�ر، توفري احملطات مليون درمه ل�شجيع املقاوال 128و
  .الصناHة واملوارد الèرشية ذات الكفاءة املطلوبة

  الس<يد الرئ:س،
ٕان املراهنة Hىل تطو�ر القطاع الصناعي و¹شجيعه يق�يض توفري البCات 
التحتية الرضورية واملوارد الèرشية املؤهU، £� فٕاننا نعمل Hىل �ر�مج 

حمطات Qديدة  3ة، وقد مت ٕاHداد حمطة صناعية مÐدجم 16طموح ٕالHداد 
يف لك من القÐيطرة وتطوان وفاس، كام ٔ�ن هناك حمطتني ٔ�خريني يف طور 

 4والرXط ½كÐوبول:س، ٕاضافة ٕاىل  (Casa near shore)التوس<يع، ويه 
حمطات ٔ�خرى يف طور ا²هتيئة والتطو�ر بطنaة والنوارص ووQدة، وتمت 

 40هز لك س<نة مقابل ٔ�قل من هك�ار من العقار الصناعي اf  200هتيئة 
  .ق^ل بدٔ� تنفCذ امليثاق

وHىل مس<توى س<ياسات التكو�ن املهين، فٕان احلكومة تقوم Xٕالجراءات 
الالزمة لتqٔمني التكو�ن املهين يف املهن اجلديدة املرتبطة بقطاHات ½رحCل 
اخلدمات والس<يارات والطريان، والفضاء وإاللكرتونيك وا7ٔزëء، وقد مت 

مس<تفCد مÐذ انطالق امليثاق، وامحلد õ هاذو  40.000ايل ½كو�ن حو 
الس<بة دëلو دëل �ندماج دëهلم يف السوق دëل الشغل ¢برية Qدا ½اكد 

  . %100تصل ٕاىل 
ويف هذا �جتاه، واليوم ٔ�صبحت �ربة املغرب دوليا مطلوبة، من 

Hىل معاهد  6ٕافريقCا ومن دول ٔ�خرى خمتلفة، ويف هذا �جتاه س�رشف 
رشعت يف التكو�ن ٕاضافة  3التكوينات اAقCقة يف صناHة الس<يارات مهنا 

  .ٕاىل معهد�ن خمتصني يف لك من قطاع ا7ٔزëء و�ن الطريان
  الس<يد الرئ:س،

ٕان اAور �جÅعي �لمقاوn الصغرى واملتوسطة وماكËهتا يف الس<يج 
د�هتا �ق�صادي الوطين حيمت �هÅم هبا لتطو�رها وحتسني مردو 

وتنافس:هتا، £� فقد خصصت لها مجموHة من الربامج، مüل �ر�مج 

ملوا¢بة ازدهار املقاوالت الصغرى واملتوسطة الواHدة، و�ر�مج " ام�ياز"
ا£ي يقدم ٕاHانة لتحسني ٕانتاجCة املقاوX nعÅد اخلربة التقÐية " مساندة"

ليار درمه م  1.2مس<تفCد، وقد رصد  800ؤ�نظمة املعلومات ٔ�كرث من 
  .2015-�2013رمس " مساندة"و" ام�ياز"لرب�جمي 

وHىل مس<توى دمع �بتاكر، مت وضع ثالث �ٓليات متويلية لالس<تaابة 
لالح�ياQات الرشاكت الناش<ئة واملقاوالت املبتكرة يف جمال الصناHة 
و½كÐولوجCا املعلومات والتكÐولوجCا املتقدمة، ويتعلق ا7ٔمر برب�مج 

دمات التكÐولوجCة والتطو�ر، و²متويلها مت ٕا|شاء صندوق واخل "انطالق"
مرشوع ابتاكر  800مليون درمه، Aمع  A380مع �بتاكر مبزيانية بلغت 

، كام ٔ�ن مرسوم الصفقات العمومCة اجلديد ينص Hىل 2014-�2011رمس 
من الصفقات لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة،  %20ختصيص |س<بة 
  .وهذا مت تفعي�

  الس<يد الرئ:س،
من Q�ٔل ½منية تنافس<ية  "رواج"كام تعلمون فقد مت ٕاطالق خمطط 

الفاHلني من القطاع التaاري و½منية مناذج Qديدة �لتوزيع وضامن عروض 
ملنتوQات ذات جودة ¹س<تجيب حلاجCات املس<هتلكني، ولهذه الغاية �سامه 

رب وموا¢بة هذا الرب�مج يف متويل املشاريع املتعلقة بت�ديث جتارة الق
املقاوالت الرائدة Xملناطق اªصصة ل1ٔ|شطة التaارية، ومتويل اAراسات 
وتصاممي التطو�ر اجلهوي هبدف الرفع من مسامهة القطاع يف الناجت اAا�يل 

  . 2012- 2007مليار درمه ما بني  98ٕاىل  68.5اخلام من 
�مج من وقد ارتفعت الوترية لعدد احملالت اليت مت حتد�هثا بفضل الرب

 ،2012-2011حمل جتاري بني سيت  18.500حمل جتاري ٕاىل  10.000
كام يمت ا7ٓن ٕاجناز دراسة لت�ديد الوضعية الراهنة �لتaار املتجولني Xملغرب، 
هاذو راه مغاربة، خوتنا، حىت هام خصنا |ساHدومه Xش يلقاو {ل، مايش 

مهت تنظمي هذه ¦ري مؤا�ذة فقط، وتقCمي خمتلف التaارب السابقة اليت 
الفAة قصد اعÅد مقاربة Qديدة و�ر�مج معل ٕالHادة تنظمي هذا النوع من 

 441التaارة ¦ري املهيلكة، Hلام ٔ�ن Hدد الباHة املتجولني Xملغرب يقدر ب
  .ٔ�لف Xلعامل احلرضي 238ٔ�لف، مهنم 

  الس<يد الرئ:س،
حصيU لقد ٔ�سفرت اfهودات املبذوn يف جمال ¹شجيع �س�dر Hىل 

مرشوHا بقمية  H63ىل  2012ٕاجيابية، ٕاذ صادقت جلنة �س�dرات �رمس 
  . فرصة الشغل مرتق^ة 10.000مليار درمه، و 46ٕاجاملية جتاوزت 

ما بني  %22كام تطور م^لغ Hائدات �س�dرات ا7ٔجÐبية املبارشة ب 
مليار درمه، وتطور التدفق  31.9ٕاىل  26.1، مÐتقال من 2011-2012

مليار درمه  24.4ٕاىل  20.8ايف لالس�dرات ا7ٔجÐبية املبارشة من الص
من هذه  %26، وقد مهت %�17الل نفس الس<نة، ٔ�ي Xرتفاع |س�èه 

  . �س�dرات قطاع الصناHة
، ..هاذ ا7ٔرقام اكع ما كنلقاوها يف الص�افة، الص�افة م�خصصة ¦ري يف
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ا الناس ويعرفوا �Xيل ال ويعرفوهقال هاذ ا7ٔرقام هاذي، تقها، �اصها ت
امحلد õ ا7ٔمور يف املغرب تتحسن، و¦�س<متر تتحسن ٕان شاء هللا الرحامن 

  .الرحمي
، وقد )ها¦ري {ل عنيك شوية و¦�شوف (وقد اس<مترت وترية �رتفاع، 

، حCث 2013اس<مترت وترية �رتفاع هاته �الل النصف ا7ٔول من 
، ٕاذ 2013ر ماي من ٔ�واخ %33ازدادت Hائدات �س�dر بس<بة 

مليار درمه بني  17.8ٕاىل  13.4انتقلت �رمس ا7ٔشهر امخلس ا7ٔوىل من 
  . 2013و 2012

ومن املؤرشات اAاH nىل ٔ�مهية إالجنازات اليت مت حتقCقها، ٕادراج 
املغرب 7ٔول مرة بقامئة الوïات العاملية لرتحCل اخلدمات، مؤرش مواقع 

ٔ�فضل وïة لرتحCل اخلدمات اخلدمات العاملية، ومÐح بالد� لقب 
من طرف امجلعية ا7ٔوربية لرتحCل اخلدمات،  2012الفرËكوفونية �رمس 
رشكة فر|س<ية ا7ٔوائل  50رشكة Xملغرب من ٔ�صل  17وكذ� اس<تقرار 

  .اªتصة يف �دمات الهندسة املعلوماتية
من  2012-2011كام اخ�ري املغرب البC ا7ٔفريقي �لمس<تق^ل �رمس 

  .(Financial Times)طرف حصيفة 
وخ�اما، فٕان اfهودات املبذوn والنتاجئ اليت مت حتقCقها Hىل ٔ�مهيهتا، ال 
ي^غي ٔ�ن حتجب عنا جحم الت�دëت املطرو{ة Hىل بالد� يف سCèل تقوية 

  . اق�صاد� وتعز�ز تنافس:�ه وQاذب:�ه
فع فالطريق ال ½زال طويU ٔ�مامÐا لتqٔهيل املقاوn وتنويع الصادرات والر 

من جحم �س�dرات يف خمتلف القطاHات، يف Hامل ي�سابق فCه امجليع من 
Q�ٔل تطو�ر قدرته التنافس<ية، مما حيمت Hلينا مجيعا مزيدا من التعبئة واليقظة 
والعمل اجلاد واملنتظم والرشاكة والتعاون ما بني احلكومة واملنظامت املهنية 

ل�ة العليا �لوطن حتت القCادة والفرقاء �جÅعيني، يف ٕاطار حتقCق املص
  .الرش<يدة جلالn امل� محمد السادس حفظه هللا

  .وهللا ويل التوفCق، والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئ:سالرئ:سالرئ:سالرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .شكرا �لس<يد رئ:س احلكومة احملرتم

ن�قل ا7ٓن ٕاىل التعقCبات Hىل جواب الس<يد رئ:س احلكومة، Xلس<بة 
fللكمة 7ٔول م�د�ل �لفرق واX �ٔات اليت، طبعا، ½رغب يف ذ�، ؤ�بدHمو

  .عن فريق ا7ٔصاn واملعارصة
من ا7ٔحسن ٔ�ن هنا، الس<يد عبد احلكمي من ا7ٔحسن ٔ�ن تتلكموا 

  . من املنصةتتلكموا
  .شكرا جزيال

        ::::ششششاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشام
  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئ:س احملرتم،

  رئ:س احلكومة، الس<يد
  السادة الوزراء،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،
  .رمضان م^ارك سعيد �لجميع

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، 
املوضوع ا�يل كنناقشوه معمك اليوم ¢يفام ٔ�رشت Hىل درQة ¢برية Qدا من 
ا7ٔمهية، وميكن ما نبالغش ميل قلت بqٔن هاذ املوضوع يف هذه اجللسة هو 

صلية اجلوهرية يف الس<ياسات العمومCة، واكن من املفرتض ٔ�ن احللقة املف 
نناقشوه يف ٕاطار  -لو اكن ابغينا حنرتموا اAس<تور - هاذ املوضوع نناقشوه 

  .من اAس<تور 101اجللسة الس<نوية املنصوص Hلهيا يف الفصل 
جيب ٔ�ن تعقد Qلسة "من اAس<تور ¢ينص Hىل ٔ�نه  101الفصل 

، واملوضوع ا�يل نناقشه اليوم "سات العمومCةس<نوية ملناقشة وتقCمي الس<يا
  .جزء من هذه الس<ياسات العمومCة

شهر من معر احلكومة،  18حنن نتqٔسف كثريا 7ٔنه مازال احÐا داX ا7ٓن 
مازال ما متكÐاش ند�روا هاذ اجللسة الس<نوية Hىل ٔ�مهيهتا، وس<بق لينا 

ع Xلضبط؟ راسلنامك وطالبنا Xش ننظمو هاذ اجللسة، ما عرف�ش �ٓش واق
7ٔنه �مة Qدا وغمتكÐنا من مÐاقشة  ؟Hالش ما بغيتوش ننظموا هاذ اجللسة

  . وتقCمي الس<ياسات العمومCة من خمتلف جواËهبا
 101اك�ن يش �لل، هذا فCه نوع من تعطيل اAس<تور، 7ٔن الفصل 

  .من اAس<تور واحض، كنقول تعطيل اAس<تور
احلكومة واش يف  �ٓسف Qدا، Xش نعاود نذ¢ر بqٔنه، الس<يد رئ:س

خ^ارمك بqٔننا Hدد من الفرق الربملانية ونتلكم Hىل الفريق دëيل، س<بق لينا 
وزراء دëلمك، كنطلبومه جييو دëل ال 5ٔ�شهر راسلنا  6ا7ٓن هاذي مدة 

�لaان Xش نناقشوا معهم قضاë ومواضيع هتم املغاربة وهتم البC، هاذي مدة 
ٔ�ن الس<يد رئ:س جملس املس�شار�ن  ٔ�شهر مل نتلقى مهنم ٔ�ي جواب، رمغ 6

ورؤساء ا�لaان املعنية قاموا Xلواجب وها املرسالت وها إال{االت وهاذي 
ٔ�شهر واحÐا كن�س<ناوا مÐمك  6 هاذي مدة �ٔ�شهر واحÐا تن�س<ناوا، ¢ 6مدة 

جتاوبو� وتنظموا معنا ومع جملس النواب هاذ اجللسة الس<نوية املنصوص 
  .س<تور، لتقCمي ومÐاقشة الس<ياسات العمومCةمن اH101 Aلهيا يف الفصل 

7ٔننا حنن يف ٔ�مس احلاQة ٕاىل مüل هذا التقCمي، Hالش؟ 7ٔن هاذ 
املوضوع ا�يل نناقشوه اليوم ما ميكش نناقشوه مبعزل عن الس<ياسات 
العمومCة، ما ميكش نناقشوه اليوم مبعزل عن ا²منوذج التمنوي املعمتد يف 

  .بالد�
د إالحلاح Hىل رضورة عقد هذه اجللسة الس<نوية، و£� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عي

Xش ميكن لينا ٔ�وال ٔ�ن نزنل اAس<توروÒنيا، |سامه يف اخ�يار وانتقاء 
�خ�يارات الكربى وحتديد ا7ٔولوëت Hىل مس<توى التمنية �ق�صادية 
وHىل مس<توى �س�dر jشلك �اص، الس<� ؤ�ن بالد� تتع:ش 

½كون صعبة ال قدر هللا ٕاذا ما اختذ�ش مؤرشات ٔ�زمة اق�صادية، ¦ادي 
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 . إالجراءات يف الوقت املناسب
ٔ�كد�، الس<يد رئ:س احلكومة، ونعيد التqٔ¢يد Hىل ٔ�ن الوضعية الصعبة 
ا�يل ¢يجتازها �ق�صاد الوطين تؤكد اليوم حمدودية ا²منوذج التمنوي املعمتد 

�س<هتالك ببالد�، وا£ي يقوم Hىل دمع الطلب اAا�يل من �الل حفز 
  . وتقوية �س�dر

ٔ�كد� ونعيد التqٔ¢يد اليوم ٔ�نه jسèب ضعف تنافس<ية املنتوQات الوطنية 
جراء س<ياسة اس�dرية اكنت مفCدة Qدا لب�C، وحققت ٕاجنازات ال ميكن 
ٔ�ن ينكرها ٕاال Qا{د، ولكن هاذ ا²منوذج التمنوي وهاذ الس<ياسة �س�dرية 

nىل ٔ�هنا مل تعد �جعةاليوم هناك العديد من ا7ٔدH اليت تؤكد  .  
هذا ا²منوذج التمنوي تقريبا، ¢ميكن لنا نقولوا، تقريبا ٔ�صبح مصدر 
ا7ٔزمة، ذ� ٔ�نه ٔ�مام التنايم املضطرد �لواردات مقابل الصادرات ٔ�صبح جعز 

، ؤ�صبح هذا العجز ¢يزنل الثقل دëلو اهيلكي ااملزيان التaاري يتÙذ طابع
ويلية من �الل تqٔثريه السليب Hىل مزيان ا7ٔداءات ¢ونه Hىل إالماكنيات ا²مت

يؤدي ٕاىل اس<تزناف �ح�ياطي الوطين من العمU الصعبة، ا�يل اليوم 
  . Xلاكد ½كفي لثالثة ٔ�شهر وبضعة ë�ٔم

وHىل اعتبار ٔ�ن املغرب د�ل يف Hدة اتفاقCات التبادل احلر مع العديد 
هذه االتفاقCات ا�يل ك:سaل من اAول يف ٕاطار س<ياسة �نف�اح، ولكن 

فهيا املغرب مع ا7ٔسف جعز يف م^ادالته التaارية لكها مع هذه اAول بدون 
  :جعز يقدر ب، اس<تÐMاء

  ؛مليار درمه مع �حتاد ا7ٔوريب 150 -
  ؛مليار درمه مع الوالëت املت�دة ا7ٔمر�كCة 18 -
  ؛مليار درمه مع ½ر¢يا 5.2 -
ربية الثالث يف ٕاطار اتفاقCة ٔ�اكد�ر مليار درمه مع اAول الع 3.6 -

  . تو|س ومرص وا7ٔردن
البد من تqٔهيل الس<يج �ق�صادي املغريب هبدف الرفع من  ،£�

  . |س<بة الصادرات واحلد من التنايم املضطرد �لواردات
 15|سائلمك، الس<يد رئ:س احلكومة، Xس<تÐMاء هاذ القرار دëل جتميد 

فرط ٕاىل �س<تدانة، وا�يل وصلت اليوم ما مليار وXس<تÐMاء هاذ ا�لجوء امل
من الناجت اAا�يل اخلام، وا�يل سريهن مس<تق^ل  %60يعادل ٔ�و يفوق 

ا7ٔجCال القادمة وس<يضيق من هامش احلركة �لحكومة املق^ë�ٔ ،U اكنت 
U^هذه احلكومة املق .  

ا Hدا هذه إالجراءات، ما يه املقاربة اليت اعمتدمت ٔ�و اليت تنوون اعÅده
  ملعاجلة هذه �خ�الالت البCوية؟ 

  . هذا سؤال جوهري
  الس<يد الرئ:س، 

ٔ�كد� يف كثري من املناس<بات Hىل ٔ�ن املشالك اليت ¢يتخبط فهيا 
�ق�صاد املغريب والوضعية احلرQة املسH Uaىل مس<توى احلساXت 
اخلارجCة، مردها 7ٔXساس ٕاىل ا²منوذج التمنوي املعمتد، وXلضبط ٕاىل 

دية ٔ�و لنقول غياب س<ياسة اس�dرية �جعة Xملعىن احلقCقي للكمة حمدو 
�جعة، اAليل Hىل ذ� ٔ�نه fXهود �س�dري ا�يل تتقوم فCه بالد�، 

من الناجت اAا�يل اخلام، Xلاكد  %36اfهود �س�dري ا£ي يضايه 
  . %4ٕاىل  2كنحققوا |س<بة منو ترتاوح ما بني 

  :املقار�ت، مüال يف الوقت ٕاىل در�
، ق^ل %10اكنت حتقق  %18مرص مبجهود اس�dري ٔ�قل ال يتعدى  -

  ؛ٔ�ن يqٔيت الرئ:س اªلوع ويطيح �لك هذه املك�س<بات
  ؛ٕاذا قار� مع ½ر¢يا مبجهود اس�dري ٔ�قل ولكن معدل ا²منو H�ٔىل -
  ؛التايالند جمهود اس�dري ٔ�قل معدل منو H�ٔىل -
- dا ٔ�ندون:س<يا جمهود اس�Ðري ٔ�قل من هاذ اليش ا�يل تند�رو اح

  .ومعدل منو H�ٔىل
هذا دليل Hىل ٔ�ن هناك ما �س<توجب املراجعة يف هذا ا²منوذج 

  . التمنوي، ا�يل ا7ٓن امجليع يؤكد Hىل ٔ�نه وصل ٕاىل احملدودية دëلو
البد من التqٔ¢يد Hىل ٔ�ن عند� مشلك وهو اخ�الل ٔ�و �لل يف  ،كذ�

الرت¢يبة دëل بCة �ق�صاد الوطين  ،ق�صاد الوطينالرت¢يبة دëل الس<يج �
ا�يل ¢يحتل فهيا قطاع اخلدمات |س<بة ¢برية وحصة ا7ٔسد و¢يحتل فهيا 
الصناHة Xلرمغ من اfهودات ا�يل تدارت وا�يل ما كنكروهاش وما 
كنبخسوهاش، ولكن هاذ �خ�الل يف البCة دëل �ق�صاد الوطين 

وطين حبسب املعايري اAولية �لبCان ا�يل مشاهبة والس<يج د �ق�صاد ال
فهيا ما �س<توجب ٕاHادة النظر، وفهيا ما �س<توجب بلورة  ،�لوضعية دëلنا

  . مقاربة Qديدة، ولكن هاذ املقاربة حتتاج ٕاىل مشاورات
شهر مازال ما درتوش هاذ املشاورات مع  18وحنن نqٔسف ٔ�نه مدة 

يش عيب، 7ٔن بالد� كتع:ش  حىت مع ٔ�حزاب املعارضة، ما فهيا حىت
وا{د املر{U �مة، مر{U تqٔس:س<ية ما بعد اAس<تور، ظن:ت بqٔن املشاركة 
 óواملشاورات وإالنصات ٕاىل �قرتا{ات وإالنصات ٕاىل البدائل وملا يقو
الفاHلون �ق�صاديون والنقابيون والس<ياس<يون واملدنيون، ما ميكن ½كون 

Cفهيا ٕاال فائدة �لب.  
  ئ:س احلكومة،الس<يد ر 

ٕان �س<مترار يف �عÅد Hىل هاذ ا²منوذج التمنوي رمغ لك املؤرشات 
ٓ اليت دلت وتدل Hىل حمدوديته، تؤكد بqٔن احلكومة، ٔ��  سف ٔ�ن القول �

هذه اللكمة، فشلت يف ابتاكر احللول، ودلت كذ� Hىل اف�قاد احلكومة 
امني، والوز�ر�ن س<نني، مدة H 3لقدرة إالنصات، 7ٔننا تطرقÐا، هاذي مدة 

دëلمك يف �ق�صاد واملالية، لعلهام �شهدان بعمق النقاشات واملالحظات 
ا�يل ٔ��ر�ها حول حمدودية ا²منوذج التمنوي، ولكن يبدو ٔ�نه مع ا7ٔسف 

  .، ما ¢يوصلمك ٕاال ما هو سليبهميكن ما كتوصلكومش هاذ اليش لك
وطين، مردها ٕاىل نعود لنؤكد ٔ�ن إال¢راهات ا�يل ¢يع:شها �ق�صاد ال

حمدودية ا²منوذج التمنوي، هاذ اليش ما بقاش فCه شك، وميكن الربهنة Hليه 
ولوش قHلميا، Hىل الرمغ من ٔ�مهية اfهود �س�dري، مرة ٔ�خرى Xش ما ت
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 ،õ دا، وامحلدQ دCهود ا�يل دارتو بالد� مفfهود، اfٔننا كنبخسوا اqب
واملغرب حتول ٕاىل ورش مف�وح، لكن  عند� بCات حتتية، عند� ٔ�وراش،

  .هناك ما �س<توجب مراجعة ومراجعة معيقة ق^ل فوات ا7ٔوان
عند� اسرتاتيجيات قطاعية، ولكن املشلك ٔ�ن �سرتاتيجيات 
القطاعية ال ت�ظم مضن مÐظور اسرتاتيجي م�نامغ وم�اكمل، وهاذي 

رفعه Qالn  املالحظة س<بق لوايل بنك املغرب ٔ�ن ٔ�بداها يف التقر�ر ا£ي
  . امل� ق^ل س<ن�ني

العامة لعوامل إالنتاج، jسèب إال¢راهات  Cةعند� الضعف يف إالنتاج 
  .املرتبطة مبناخ ا7ٔعامل

نذ¢رمك الس<يد رئ:س احلكومة، ٔ�ن التقر�ر ا�7ٔري �لملتقى �ق�صادي 
دوn مس<بوقا بعدة  142من مضن  73اAويل، ¢يصنف املغرب يف املرتبة 

  . ل من املس<توى دëلنادول عربية، ٔ�ق
السèب يف ذ�، من مجU ٔ�س<باب ٔ�خرى تنضاف ٕاىل اخللل ٔ�و 
ا7ٔعطاب املوجودة يف ا²منوذج التمنوي، وا�يل ٔ�نتوما انتقدتوه ملا كنتوا يف 
املعارضة، ولكن اليوم، تعيدون ٕانتاQه jشلك يدعو ٕاىل �س<تغراب، من 

خلاص، صعوبة مضن ا7ٔس<باب، وهو ا�يل كتوقف يف وQه �س�dر ا
الولوج ٕاىل العقار jسèب ضعف العرض وٕاشاكلية املضارXت، صعوبة 
احلصول Hىل ا²متويل، jسèب ا²متيزي ا£ي متارسه املؤسسات البنكCة لفائدة 
كربëت الرشاكت Hىل حساب املقاوالت الصغرى، Xٕالضافة ٕاىل ثقل 

¢راهات الرضائب والتعقCدات البريوقراطية والرشوة ٕاىل ¦ري ذ�، واالٕ 
  .املرتبطة مبنظومة القضاء

البد ٔ�ن ٔ�ضيف، الس<يد رئ:س احلكومة، ٕاضافة ٕاىل اخللل ا�يل اك�ن يف 
الرت¢يبة د �ق�صاد الوطين، البد من نضيفوا بqٔنه، اك�ن ضعف يف تنافس<ية 
املنتوQات الوطنية و½راجع �س�dر، راجع ٕاىل الضعف املسaل Hىل 

ول؟ قاملندوبية السامCة �لتخطيط ٔ�ش كتمس<توى الرٔ�سامل الèرشي دëلنا، 
س<توى دëلها التعلميي ابتدايئ امل  %48من الشغيU دëلنا ٔ�مCة، %35ولقكت

وÒنوي، الس<بة دëل الشغيU ا�يل عندها مؤهالت Qامعية ال تتaاوز 
  ، وهذا �لل بCوي، ماذا H�ٔددمت ملعاجلة هذا اخللل البCوي؟ 7.5%

اليت جيب ٔ�ن يرصف فهيا الطاقة واfهود هذه يه إالشاكليات اجلوهرية 
  .دëل احلكومة

من ïة ٔ�خرى، الربامج القطاعية تعاين من Hدة صعوXت Hىل 
مس<توى ا²متويل، jسèب الرتاجع املهول ملعدالت �د�ار، �د�ار ال 

من الناجت اAا�يل اخلام، jسèب املزامحة ا�يل كÅرسها اAوn %30يتعدى 
  . jسèب مشالك مرتبطة ²Xمتويل ا�يل ½لكمتوا HلهياHىل القطاع اخلاص، 

ٔ�ضيف ٕاىل ذ�، الس<يد رئ:س احلكومة، ؤ�قولها �لك وضوح ومع 
�{رتام املطلوب، ال ميكÐمك �س<مترار يف جتاهل لك هذه احلقائق، 7ٔن 
هذه احلقائق تنذر بوضع اق�صادي، ال ٔ�ريد، نقول هللا H�ٔمل، ولكن تنذر 

، املديونية وصلت لوا{د املس<توى خميف، ال بوضع اق�صادي صعب Qدا

ميكÐمك �س<مترار يف ٕاHادة ٕانتاج نفس ا²منوذج التمنوي، ال ميكÐمك �س<مترار 
يف ابتاكر احللول ا�يل يه ½رقCعية، امسحوا يل، وحمدودة اجلدوى، بل جيب 
ٔ�ن تتحملوا مسؤوليتمك اكمU حىت نوقفوا معلية تفامق ا7ٔوضاع Xش ما 

  . امق ا7ٔوضاعتبلورش وتف
  ..صاغية احÐا كنا قدمÐا Hدة اقرتا{ات، مع ا7ٔسف مل جتد �ٓذا�

        ::::الس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:س
  ..بقي دقCقة

        ::::املس�شار الس<يد عبد احلكمي بشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشامش
واش املشلك ٔ�نه الوزراء دëلمك  يف �ق�صاد واملالية ما ¢يوصلوش ..

لقة، ؤ�نه ل:س لمك هاذ اليش، وال ٔ�نمت كتعتقدوا بËٔqمك كمتلكوا احلقCقة املط
  . هناك ما �س<توجب إالنصات

قدمÐا Hدد من البدائل، نعتقد �لك تواضع ٔ�هنا ¹س<تحق Hىل ا7ٔقل 
¹شوفوها وتدرسوها، ٕاذا اكنت مهتاف�ة قولوا لنا هاذ اليش ا�يل ج^توه راه ما 
�دامش، اكن فهيا ما �س<توجب يعين ا�7ٔذ فÐعتقد بqٔنه فهيا مصل�ة ٔ�¢يدة 

اليش دëل الرصاHات الس<ياس<ية وHىل هاذ املزايدات، لب�C بعيدة عن هاذ 
¦ادي يدوز، ولكن ا�يل ¦ادي يبقى هو واش من ¦ادي  ههاذ اليش لك

خنليوا �لتارخي، واش من ¦ادي خنليوا �لمجمتع دëلنا من رشوط ومن 
س<ياسات ومن تدابري ومن يعين ومن ٔ�فعال ول:س ٔ�قوال، ومن ٔ�فعال، 

" ٔ�فعال ول:س ٔ�قوال"، "عال ول:س ٔ�قوالٔ�ف"كتالحظوا بqٔن هاذ اللكمة 
  .ممU من كرثة ما ٔ�كدت Hلهيا، ميكن، ¢ررهتا حىت ٔ�صبحت

اك�ن ٕاجراءات ٕاس<تعaالية البد من القCام هبا، اك�ن ٕاجراءات وتدابري 
  .هيلكية وٕاصال{ات بCوية

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . الس<يد الرئ:س اËهتRى الوقت
توري، دقCق�ني ٔ�نت �ليهتم لالحتاد الحتاد اAس< لدقCق�ني XقCني ٔ�عطامه 
  . اAس<توري، اËهتRى الوقت

  . ٔ�نت �ليهتم
  .شكرا، تفضل

  ::::ششششاملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار الس<يد عبد احلكمي بشام
، الس<يد )ال�م موQه �لس<يد رئ:س احلكومة( دقائق 5ٔ�عطيين وا{د 

  ..الرئ:س
  دقCقة وا{دة؟

نصنفها يف دقCقة وا{دة، حنن نعتقد �لك تواضع، بqٔنه عند� اقرتا{ات ك 
  :يف �انتني

دëل  8، 7تدابري اس<تعaالية، Xش نوقفوا تفامق ا7ٔزمة، فهيا وا{د 
  .النقط
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وعند� يف اخلانة الثانية، كسميوها تدابري وٕاصال{ات بCوية، كنطرحوا 
  : فهيا ٔ�وراش �لتفكري Hىل احلكومة، فهيا Hدد من ا7ٔمور

الصغرى  كهتم دمج اªططات والربامج ا�يل ¢س<هتدف املقاوالت
  واملتوسطة؛

  هتم حتسني مÐاخ ا7ٔعامل تضاف �لمجهود ا�يل مقمت به؛كعند� تدابري 
  عند� تدابري واقرتا{ات هتم إالسرتاجتية الوطنية �لتصنيع؛

  ام هيم ا²متويل؛كذلكوعند� 
  ؛..وعند� ما هيم �د�ار الوطين عوض

        ::::الس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:س
  ..الس<يد بشامش، الس<يد بشامش

  ::::ششششس<يد عبد احلكمي بشامس<يد عبد احلكمي بشامس<يد عبد احلكمي بشامس<يد عبد احلكمي بشاماملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
عند� كذ� اقرتاح ٕا{داث مؤسسة بنكCة ²متويل املقاوالت الصغرية ..

  .واملتوسطة
Hدد من �قرتا{ات Ëرجو ٔ�ن تواضعوا ë الس<يد رئ:س احلكومة ؤ�ن 

الشهر ما بغيتوش تصنتوا ما مينكش، ما  18نه ال يعقل ٔ�نه ملدة 7ٔ تنصتوا 
  .مينكش |س<متروا هكذا

        ::::اfلساfلساfلساfلس    الس<يد رئ:سالس<يد رئ:سالس<يد رئ:سالس<يد رئ:س
  . ٔ�� قطعت الصوت شكراشكرا، شكرا، 

اللكمة ا7ٓن �لفريق �س<تقاليل، بغيت نذ¢ر ٔ�ن الفريق التجمع الوطين 
  .ل1ٔحرار كذ� ٔ�عطيمت دقCق�ني �ليس الرايض

  . تفضل الفريق �س<تقاليل
الس<يد ، الس<يد رئ:س احلكومة من فضلمك، الس<يد رئ:س احلكومة

  .نقاششار¢و� يف ال  ،رئ:س احلكومة

        ::::ريريريري����املس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فؤؤؤؤاد قداد قداد قداد قد
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد رئ:س اfلس املوقر،
  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،

يؤسفين ٔ�ن �كون ٔ�ول قصيديت كفر، ويؤسفين كذ� ٔ�ن ٔ�دشن تفاHيل 
  : مع قراء½مك ملوضوع �س�dر 7Xٓيت

ا ٔ�خ^ار لس<نا من ٔ�هل الكهف ولس<نا يف س<بات معيق حىت تنقطع عن
الس<ياسة و�ق�صاد يف بالد�، فÐق^ل بqٔرقام دون وقع يذ¢ر Hىل جCوب 
املواطنني وHىل مع:شهم اليويم، وحىت نق^ل ��م ¦ري مشفوع Xس<تaابة 
حقCقCة ملؤرشات �ق�صاد الوطين، وHىل رٔ�س القامئة مؤرش ال�شغيل 

  .والقدرة الرشائية �لèسطاء وما ٔ�كرث الèسطاء
حظة خبصوص املعطيات الرمقية املرتبطة Xالس�dر معليا، ٔ�ول مال

ملاذا الس<يد رئ:س احلكومة مل جتعلوا : �اصة وXالق�صاد Hامة، ٔ�ول سؤال

ٔ�رقاممك مطواHة؟ وملاذا مل ختضعوها �لس<ياسة �ق�صادية اليت ن�èغهيا لب�C؟ 
  ملاذا ارهتنمت بيدها؟ وملاذا جعلمتوها تتحمك يف س<ياس<تمك احلكومCة؟

عىن هذا ٔ�ننا سس<متر يف س<ياسة �س<تاكنة و�س�سالم ل1ٔمر هل م
  الواقع؟

هل معىن هذا ٔ�ننا لن |س� طريق �جهتاد و�بتاكر ٕالجياد احللول 
  اليت تتالءم وطمو{ات الشعب املغريب؟

هل معىن هذا ٔ�ننا سÅدى يف منط H:ش حيمل يف طياته حCفا ¢بريا 
ٔ�عطت من د�ا ومن عرقها،  لفAات عريضة من الشعب املغريب حضت،

ونطا²هبا اليوم Xملزيد من التضحيات ومن املزيد من العطاء بصمت ودون 
  ٔ�نني؟

�س�dر، الس<يد رئ:س احلكومة، يف العمق ٔ�و التمنية عن طريق 
�س�dر، يف العمق يه معلية تالحق، مهنج س<يايس ورؤية اق�صادية 

حق اليت ½لكمت عهنا ٔ�و معلية واحضة، ولكن Hىل ما يبدو ٔ�ن معلية التال
التالحق هذه اس<تعصت Hىل حكوم�مك بدليل جعزها Hىل اس<تغالل هذه 
�ضطراXت والقالقل اليت يعرفها حميطنا إالقلميي واAويل، جعزها عن 
توظيف احلراك ا£ي قلب دوال مكرص وسورë وتو|س، قلهبا رٔ�سا Hىل 

  . سلطانناعقب، ا�لهم ال شامتة وحفظ هللا وطننا وحفظ هللا
هاذ �س<تÐMاء املغريب ا£ي تغن:مت به وا£ي تغن:Ðا هبم معمك، الس<يد 
رئ:س احلكومة، ملاذا ½ركمتوه ح^:س سطور املقاالت الص�افCة، ح^:س 
ز{ام اخلطب؟ ملاذا مل حترروه؟ ملاذا مل تطلقوا رسا{ه وحتولوه ٕاىل �روة 

  حقCقCة وٕاىل مÐاصب شغل مبئات ا7ٓالف؟
مجوه ٕاىل ر�اء مبعانقة املس�مثر�ن وXح�ضان �س�dر؟ ملاذا ملاذا مل ترت 

مل جتعلوا من املغرب بوابة مرشHة يف وQه لك مرشوع {امل ٕالماكنيات 
وقدرات منو هائU ويف وQه لك فاHل ومس�مثر وطين وحميل راغب يف 

  ٕا|شاء مؤسسة جتارية ٔ�و صناعية ٔ�و مؤسسة �دماتية؟
ولنا اليوم وجتعلوا من املغرب وïة اس�dرية ملاذا مل ¹س<تغلوا ما يدور ح

  Qذابة قادرة Hىل اس<تقطاب ما ٔ�مسيه خشصيا التوفري العاملي؟
ملاذا تعاملمت ]حكومة بذهن �ال مع مشولية �ق�صاد ا�يل تتفرض اليوم 
ٕاHادة توزيع تدفقات رؤوس ا7ٔموال يف اجتاه املناطق �ق�صادية احملتاQة، 

دية احلقCقCة واملردودية ا7ٓمÐة لالس�dر بعيدا عن ولكن حCث توQد املردو 
  اAول ا�يل اليوم تتعاين التخمة جراء هاذ �س�dرات املصطنعة؟

واملغرب وõ امحلد، ب�C وõ امحلد من هذه املناطق، بل اجمتع فCه ما 
تفرق يف ¦ريه، �كفي ٔ�نه بوابة ٕافريقCا، �كفي ٔ�نه Hىل بعد ٔ�مCال من ٕاس<بانيا 

Hىل Xب ٔ�وروX كذ�، �كفي ٔ�نه �متتع Xس<تقرار س<يايس ٔ�نعم به Hلينا ٔ�ي 
رب العزة بفضل حمكة وتبرص Qالn امل� وبفضل تضافر ïود لك القوى 
احلية وا7ٔحزاب الوطنية الصادقة الغيورة واليت ال ½زايد وال تغايل يف حهبا 

Cويف عشقها لهذا الب.  
  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،
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dر ما هو ٕاال وا{د الرتمجة فعلية و½رمجة رمقية لتفاؤل املس�مثر �س�
وثق�ه مبس<تق^ل البالد ا�يل فهيا، فقط هذه ثقة ال ميكن ٔ�ن ½كمتل ٔ�راكهنا ٕاال 
ٕاذا اكنت هناك ٕاشارات قوية من ق^ل احلكومة، فqٔ�ن يه ë ½رى ٕاشارات 

  الطمqٔنة اليت بعثمت هبا �لمس�مثر�ن؟
اصل مع هؤالء املس�مثر�ن؟ واش اك�ن يش وهل من خماطب حمدد �لتو 

  خماطب؟ 
 nو¢يف يعقل الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم ٕاقصاء �حتاد العام ملقاو

  ماليني مغربية ومغرّيب؟ 4وهو ا£ي �شغل ٔ�كرث من  (CGEM1)املغرب 
¢يف يعقل ٔ�ن يلغى هذا الرصح وهذا الكCان �ق�صادي الضخم من 

7ٔ½راك املرافقني �لوز�ر ا7ٔول الرتيك، ويعوض �ر�مج زëرة رQال ا7ٔعامل ا
  ؟"ا7ٔمل"جبمعية امسها 

ٔ�ميل �لس<يد رئ:س احلكومة ٔ�ن Q�ٔد عندمك التفسري الشايف لهذا 
  . املوضوع حىت �س<تèني ا7ٔمر �لجميع

ٔ��ن يه الس<يد الرئ:س احلكومة ا�لجنة الوزارية لالس�dرات؟ هذه 
ا خشصيا، ملاذا تqٔخر انعقادها؟ ا�لجنة الرفCعة املس<توى اليت ¹رشفون Hلهي

ويه املنوطة هبا �مة بلورة وتنفCذ لك إالجراءات الكفUC ولك التدابري 
  .الكفUC اليوم بتعز�ز Qاذبية املغرب من �س�dرات

وماذا عن الصناHات التصد�رية؟ ماذا فعلمت خبصوص الصناHات املوïة 
ي يتحمت فCه Hىل القرار �لتصد�ر اليوم خصوصا يف هذا الظرف اAقCق ا£

�ق�صادي ٔ�ن �ركز jشلك قوي Hىل رمق معامالت XلعمU الصعبة، وHىل 
  .اح�ياط XلعمU الصعبة، هذا �ح�ياط املتqٓلك واملهتا� اليوم

�ٓليات التدبري الالممتركز، الس<يد الرئ:س، لالس�dر ٔ�و ما يصطلح Hليه 
، يه ا�يل من املفروض ٔ�ن تطلع Xملراكز اجلهوية لالس�dر، لقد ٔ�مهلمتوها

بدور حموري يف تعز�ز ويف حتفزي �ق�صاد اجلهوي ويف اس<تقطاب املشاريع 
ويف ٕا{داث فرص ال�شغيل ا£ايت، اليوم هذه املراكز يه �اوية Hىل 

  . عروشها
النظام اجلبايئ �اصو يتعاد فCه النظر، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، 

و الرشاكت لتقوية وتعز�ز رٔ�ساملها، 7ٔن ٕاذا اكن البد ٔ�ن تدمعوا املؤسسات �ٔ 
عندها رٔ�سامل قوي ميكن ¹س�مثر، رٔ�سامل قوي ميكن ¹س�مثر، خصوصا ٔ�ما 

  .صعوبة ويف كثري من ا7ٔحCان اس<ت�اn ا²متويل البنيك
ومادام ½لكمنا Hىل ا7ٔبناك، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، البد من 

يل �س�dر، ٔ�بناكنا اليوم واليت ½متتع ٕاHادة النظر يف دور ا7ٔبناك يف متو 
حبامية اAوn، ٔ�بناكنا جتارية حمضة ال مه لها ٕاال ½كد�س ومرامكة ا7ٔرXح عن 

  . طريق جتميع الودائع بqٔمثنة خبسة وحتويلها ٕاىل قروض jسعر فائدة ملهتب
كذ�، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، إالدارة البد من ٕاقالع ٕاداري 

الروتني وخيترب لك العمليات إالدارية حىت Ëمتكن من اق�صاد حقCقي يعاجل 

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

اجلهد وحىت Ëمتكن من اق�صاد الوقت وحىت Ëمتكن من تèس<يط املساطر 
  .امل�شعبة واملعقدة

طريقة ال�س<يري العلمي ل1ٔ|شطة �ق�صادية، الس<يد رئ:س احلكومة، 
 م�وسطة، هاذ الطريقة ال�س<يريال Hادة وحىت يف نطاق رشكة صغرية و

¹س<تدعي ٔ��ذ ا7ٔفاق املس<تق^لية بعني �عتبار عندما حندد ا7ٔهداف، هاذ 
املهنجية يه رضورة مل�ة Xلس<بة �لحكومة، ملاذا؟ 7ٔهنا تتحمل مع:شة 
رسه، تتحمل مسؤولية فAات تبحث عن الشغل فال جتده، تبحث  ٔqشعب ب
 عن مقعد يف املدرسة فال جتده، تبحث عن رس�ر يف مركز إالس�شفايئ فال

  . جتده، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم
ٕاذن اليوم، الس<يد الرئ:س احلكومة، امسحوا ليا نقول لمك Ë�ٔمك ختليتوا 
Hىل فكرة التخطيط، ختليمت Hىل فكرة التqٔمل، ختليمت Hىل فكرة �جهتاد 
يف التصور Hىل ا7ٔقل يف املدى املتوسط واملدى القصري، الس<يد رئ:س 

  .احلكومة
راه الرحب امحلد õ  ؟نا سس<متر يف س<ياسة التضييقهل معىن هذا ٔ�ن 

  . عرف جفوة يف عهد احلكومة السابقة وبدمع مليك ¢رمي واحض وم^ارش
ؤ&ين �مك، الس<يد الرئ:س احلكومة، تقولون �لمغاربة لقد حتست 

  . ٔ�حوال املغرب ٔ�ما ٔ�حوالمك اليوم فانتظروا
�مك، الس<يد وهذا مايش �م من فراغ، هذا واحض ومس�شف من 

الرئ:س احلكومة، و�ليين نذ¢رك مبا قلت يف جملس النواب مبناس<بة جتميد 
مليار درمه من مزيانية �س�dر العمويم يف البCة التحتية، قلت هاذ  15

املس�شفى ا�ىل ما بن:Ðاهش هاذ العام نبCوه Hام �ٓخر، وهاذ املدرسة ا�ىل ما 
قد اختذت القرار وهذا حقك، بن:Ðاهاش هاذ العام نبCوها Hام �ٓخر، ل

قررت جتميد هاذ املسnٔq، قررت وجبرة قمل ٔ�ن توقف ساHة إالجناز 
وال�ش:Cد و�س�dر يف املراكز إالس�شفائية ويف املؤسسات التعلميية ويف 

  . شق املسا� القروية ويف فك العزn عن اAواو�ر النائية، وهذا حقك
البد ٔ�ن توقف ساHة اس�Cفاء  ولكن وXملقابل وهذا حق املغاربة اكن

واس<تÙالص الرضائب، 7ٔن امللزم، املنطق اليوم والعداn يق�ضيان ٔ�ن 
املليار درمه، الس<يد الرئ:س  15توقف اس<تÙالص الرضائب مبقدار 

احلكومة، 7ٔن امللزم، املواطن املغريب عندما يؤدي الرضيبة ¢يبغي �شوفها 
Cىل االٕ ةيف زنقة نقH ة، يف مدرسة، يف ، يف شارع واسع يتوفرCرة العموم�

مقعد يف املدرسة �Cرس والتحصيل، يف رس�ر يف املس�شفى، وٕاذا جعزت 
اليوم ٔ�نك توفر هلم هاذ اليش، اكن Hليك مÐطقCا ومعادn ٔ�ن تعفهيم من 

كثري من ا7ٔحCان، سواء املقاوالت، سواء يف الرضائب ا�يل ¢يضطرو 
ت دëهلم Xش خيلصو هاذ ا7ٔشÙاص ا£اتيني ٔ�هنم يCèعو م�اع الب:

  . الرضائب، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم
هذا لكه مرفقات، الس<يد الرئ:س، تقودين ا7ٓن ٕاىل نقطة ٔ�ساس<ية يف 
هذه املاكشفة هو ٔ�ن �ٓليات صنع القرار اليوم دا�ل احلكومة تعطلت ويف 
{اQة ٕاىل من يصلح عطلها ؤ�عطاهبا، املغاربة اليوم يف {اQة ٕاىل من يتÙذ 
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لقرار الشaاع ومن يتحمل وزر القرار وQد�رته، يف {اQة ٕاىل من يqٔ�ذ ا
من يومه لغدمه ول:س من يqٔ�ذ من يو�م ملاضهيم كام تفعلون اليوم، 7ٔن 
املايض، الس<يد رئ:س احلكومة، تدحرج يف هاوية الزمان ؤ�ي اعتقاد 
خمالف يف تقد�ري خطqٔ قاتل، 7ٔنه �سقط يف خف القراءات التèس<يطية، 

اءات التèس<يطية من ق^يل وما اك�ن Xس، {ال ٔ�حسن من {ال، راه القر 
  . اليوم ٔ�حسن من البار{ة

ٕانه ٔ�وان الصدق، وال�م ا£ي يوافق احلق واحلقCقة اليوم مفاده بqٔن 
اليوم ٔ�سوء من البار{ة، واملغاربة يدر¢ون هذا ا7ٔمر متام إالدراك، هاذ 

ولغة اªلوقات الظاهرة واخلفCة، املغاربة ا£�ن اليوم س<مئوا لغة احليوا�ت 
س<مئوا هاذ البعد �س<تعاري يف ال�م، ٔ�صاهبم الضجر من الكÐاëت، 

  .ة معربةس<مئوا، الس<يد رئ:س احلكومة، من هاذ الصور اليت تعتربوهنا بالغي
املغاربة، اليوم الس<يد رئ:س احلكومة، ا£�ن طوروا ذاكءا وطنيا جامعيا 

ٕاىل داك½رة التجميل خيفون ال�شوهات احلقCقCة مÐقطع النظري ل:سوا حباQة 
�لوQه من �الل املرشط ومن �الل املساحCق، هام يف {اQة ٕاىل 

الس<ياسة، يف {اQة ٕاىل هندسة س<ياس<ية وٕاىل �ندس س<يايس  ت�ٔ�رطبو
  ..وطين، ٕاىل رQل سدو والسجية

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .، شكرا، شكراشكرا

        ::::املس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فاملس�شار الس<يد فؤؤؤؤاد قد�رياد قد�رياد قد�رياد قد�ري
�رصد بدقة مواطن اخللل اليت تعرث تطور البالد، من ٕاىل من .. 

�س<تطيع ٔ�ن يعرب Xٕجيابية شديدة عن البدائل الرضورية �لخروج من 
ا7ٔزمات، من �س<تطيع ٔ�ن يèين ٔ�سس هذا اfمتع، من يؤمن Xحلق يف 
�خ�الف، من �سعى ٕاىل توس<يع هوامش �خ�الف، 7ٔنه �رى يف 

  . ر والرٔ�ي احلر دا�ل قوا� احليةتقليصها تصلبا لرشايني الفكر احل
الوقت يدامهين، الس<يد رئ:س احلكومة، ولكن سqٔقول � Xمس حزب 
�س<تقالل ا£ي صاح^ه �موس املصل�ة العليا وا£ي مل ينقطع عنه و) 
 óة الشعب مصداقا لقوïته، ويه وïالنقد ا£ايت هو اليوم اخ�ار و

  ."يهافَاستَبِقُوا الْخَيراتولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولّ":تعاىل
ٕاذن س<ندافع Xس<Åتة عن الصاحل العام وسÐدد jشدة، الس<يد رئ:س 
احلكومة احملرتم، �لك ما ينايف مصل�ة الشعب العام، وËمتىن من ٔ�عامقÐا 

  . السداد والرشاد �لحكومة يف |سخهتا الثانية
نَا وهب لَنَا من لَّدنك رحمةً ربّنَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَ"

ابّهأَنتَ الْو صدق هللا العظمي" إِنَّك .  
  .والسالم Hليمك ورمحة هللا

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .، شكراشكرا

  .اللكمة ا7ٓن �لفريق احلريك
  

        ::::املس�شار الس<يد عبد امحليد السعدواياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعدواياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعدواياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعدواي
  .شكرا الس<يد الرئ:س

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،
  دة الوزراء احملرتمني،السا

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
نود يف الفريق احلريك، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، ٔ�ن |سaل ٔ�مهية 
التوضي�ات اليت قدممتوها حول هذا امللف الشائك ا�يل مرتبط مبaاالت 
ٕاسرتاتيجية من ق^يل س<ياسة �س�dر يف �رتباط دëلو بقطاHات 

  . واخلدمات الصناHة والتaارة
وكذا اعتبار ٔ�ن هذا القطاع ¦ري الفال) �شلك وا{د اHAامة 
مس<تق^لية �لمنو �ق�صادي املشود، وا�يل من شqٔن الهيلكة دëلو وتطو�رو 

  . ٔ�ن خيلص �ق�صاد املغريب من املراهنة Hىل نتاجئ املوامس الفالحCة
ض ويف هذا إالطار، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، نتقدم ببع

املالحظات املقرونة ببعض �قرتا{ات الكفUC يف اعتقاد� كفريق حريك 
بتqٔهيل صناعتنا الوطنية وتعز�ز مسامهة القطاع الثالث، كقطاع واHد يف 

  . التمنية �ق�صادية و�جÅعية

        ::::الس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:سالس<يد الرئ:س
  .هللا خيليمك ٔ�¢رمو املتد�ل Xلصمت هللا �كرث �ريمك

  ::::السعدوايالسعدوايالسعدوايالسعدواي    املس�شار الس<يد عبد امحليداملس�شار الس<يد عبد امحليداملس�شار الس<يد عبد امحليداملس�شار الس<يد عبد امحليد
ٔ�وال، ال Qدل اليوم حول ¢ون اق�صاد� الوطين املطبوع Xلهشاشة واقع 
حتت ا7ٔزمة املالية و�ق�صادية العاملية Xلتداعيات دëلها �جÅعية jشهادة 
املؤرشات السلبية املسH Uaىل مس<توى |س<بة ا²منو وتفامق العجز التaاري 

 j اريaب حمدودية الصادرات ٕازاء جراء العجز البني يف املزيان التèس
الواردات واحنسار الطلب اخلار� وحش ٔ�نبوب اخلوصصة، دون |س<يان 
ضغط املديونية اخلارجCة واAا�لية وحمدودية فرص �س�dر املعروضة، 

  .�هيك عن ضعف مزيانية �س�dر العمومCة
ال Òنيا، ٕازاء هذه الوضعية الصعبة اليت جيتازها �ق�صاد الوطين، فض

عن الظرفCة احلالية هناك ½راكامت الس<ياسات املنهتaة يف اfال �ق�صادي 
مÐذ عقود، ؤ�ن احلكومة اليوم مدعوة ٕالHادة النظر يف اخ�ياراهتا 
إالسرتاتيجية يف هذا اfال، ٕاىل {د ا7ٓن جيب مCثاق �س�dر رمغ بعض 

ات، هبدف إالصال{ات احملدودة اليت عرفها مÐذ صياغته مÐتصف ال�سعين
مالمئة ال�رشيع الوطين �س�dري مع املعايري اAولية واملمتثU يف ٕارساء 
قواHد الشفافCة والèساطة وحتسني العالقة بني املس�مثر وإالدارة وتèس<يط 
املساطر وتقدمي مزيد من التحفزيات بغية Qلب �س�dر يف سوق حمكومة 

احملرتم، جيب �لق جلان Xلتنافس الرشس، وهنا، الس<يد رئ:س احلكومة 
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حملية لتدارس ملفات �س�dر بدل، وس<بق لنا وضعنا سؤال يف هذا 
اfال Xش تنعقد جلان حملية �لبث يف �س�dر بدل ا�لaان اجلهوية واليت 

الوالة وٕارQاء امللفات العامل والسادة ½ك�في فقط Xملراسالت ما بني السادة 
  .�لبëCت

�لق كذ� ٔ�حCاء صناعية يف لك امجلاHات ليك جيب �لق جلان حملية و 
½كون هناك س<ياسة القرب، ؤ�ن املواطنني دا�ل امجلاHات ميكن هلم ٔ�ن 

 (des quartiers industriels)حيصلوا Hىل شغل دا�ل امجلاHات خبلق 
  .يف لك جامHة

كذ� الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، بناء Hىل س<ياسة اس�dرية واHدة 
اجعة بCوية وظيفCة �لنظام اجلبايئ Aمع املقاوالت الوطنية يتطلب كذ� مر 

مبختلف مس<توëهتا ؤ�نواعها، Aمج القطاع ¦ري املهيلك يف اAورة 
�ق�صادية، وهذا Qد �م وعندمك، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، قدم�وا 
ٕاحصاء حول العدد دëل الباHة املتجولني، وكذ� جيب ٕاعطاء ٔ�مهية 

ع ¦ري املهيلك، وهذا مورد هام Xلس<بة �لمداخCل دëل قصوى �لقطا
nوAخزينة ا.  

وجيب ٕاعطاء اهÅم هام حلل ٕاشاكلية العقار، ا�يل يعترب ٔ�ساس 
�س�dر يف امجلاHات احمللية، وكذ� البد ٔ�ن نثري ان�^اهمك، الس<يد رئ:س 

لتقليدية احلكومة، ٕاىل الوضعية املزرية ا�يل ¢يع:شها اليوم قطاع الصناHة ا
jسèب غياب �ٓليات ا²متويل، وام�ناع املؤسسات البنكCة ملنح هاذ الصناع 

وHة من التقليديني الèسطاء ا²متويل، وكذ� هاذ الوضعية ا�يل جعلت مجم
�شهر ٕافالسها والبايق راه يف ك املقاوالت العامU يف هذا القطاع اليوم 

مة دëل الصناع الطريق اليوم، �هيك عن ا7ٔوضاع �جÅعية املتqٔز 
  .التقليديني

رابعا، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، دمع القطاHات إالنتاجCة �لرفع من 
مردود�هتا و½كüيف العمل ٕال{داث البCات التحتية، وكذ� Qلب املشاريع 
�س�dرية الكربى من Q�ٔل ٕاقالع ½منوي �كون قاHدة �ل�شغيل، قCاسا 

يف بعض اجلهات ا�يل ٔ�صبحت اليوم Hىل خCار ا7ٔوراش الكربى احملدثة 
فالحCة، القاطرة ٕالنعاش �ق�صاد الوطين، �اصة يف اجلوانب دëلو ¦ري 

واملمتثU يف املواo الكربى ا�يل جعلت البالد دëلنا اليوم مضن املراتب 
  .العرش يف مÐطقة الرشق ا7ٔوسط وشامل ٕافريقCا

 (l'offshoring)وكذ� يف قطاع ½رحCل اخلدمات Hرب ¹شجيع قطاع 
ٕاىل Qانب توجCه �س�dر حنو الطاقات املتaددة، وكذ� خبلق جماالت 

  .      تقÐني التaارة وتqٔمني التaارة الوطنية، وا�لجوء ٕاىل تنويع ا7ٔسواق
�امسا، البد يف نظر� كذ� من تقCمي دقCق التفاقCة التبادل احلر، اليت 

H ىل �نف�احH ىل املؤسسات املاحنة إالقلميية اخنرطت فهيا بالد� والعمل
واAولية املتخصصة يف دمع قطاع اخلدمات والتaارة وحتفزي املقاوالت 
الصغرى، 7ٔن املقاوالت الصغرى يه العمود الفقري لالق�صاد الوطين، 7ٔن 

  .من �الل توفري إالطارات القانونية والتنظميية ²متوي�

سادسا، ٕابداع �رامج ٔ�خرى Hىل شالكة خطة ٕاقالع وم^ادرة و�ر�مج 
ومراجعة هنج الش<باك الوحCد، وهذا Qد �م، الس<يد رئ:س  "رواج"

احلكومة احملرتم، ٔ�ن هاذ املسnٔq دëل الش<باك الوحCد، البد من �هÅم 
  ..من املس�مثر�ن مل حيظوا Xلعناية ا¢بري  اهباذ القطاع، 7ٔنه نالحظ ٔ�ن Hدد

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . اËهتRى الوقت، شكرا الس<يد الرئ:س احملرتم

اللكمة ا7ٓن لفريق التجمع الوطين ل1ٔحرار، مع العمل Hىل Ë�ٔمك ختليمت عن 
  . دقائق 7دقCق�ني لصاحل ا7ٔس<تاذ الرايض، ٕاذن 

  .اليس بن:س ..دقCق�ني

        ::::املس�شار الس<يد ٔ�محد بن:ساملس�شار الس<يد ٔ�محد بن:ساملس�شار الس<يد ٔ�محد بن:ساملس�شار الس<يد ٔ�محد بن:س
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  ئ:س،الس<يد الر 
  الس<يد رئ:س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

�ر�جممك، الس<يد رئ:س احلكومة، طموح، ؤ�متىن من الس<يد رئ:س 
  .احلكومة لك التوفCق و�اصة التطبيق للك ما Qاء به

ال Ëريد، الس<يد الرئ:س، احلديث Hىل الس<ياسات العمومCة لالس�dر 
 العوائق اليت تعاين مهنا هذه اfاالت املغريب بقدر ما جيب احلديث Hىل

  .واليت تنعكس سلبا Hىل �ق�صاد املغريب
نذ¢ر مهنا Hىل سCèل املثال ال احلرص، وذ¢رمت كذ� ارتفاع مثن ا7ٔرض، 
ارتفاع مثن الطاقة، الضغط اجلبايئ املرتفع يف بالد�، حCث يعترب من ٔ�كرب 

يق ا²منو، Hدم تنافس<ية السب املوجودة يف دول العامل الساsرة يف طر 
حCث قالت يف  (doing business)�ق�صاد املغريب، ذ� ما ٔ�كدته

        ". ". ". ". ٕان �ق�صاد املغريب ال �شجع Hىل Qلب �س�dرات"تقر�رها ا�7ٔري 
رٔ�سامل الèرشيوالسèب راجعٕاىل س<ياسة التعلمي املتبعة، حCث الضعف 

عني �عتبار ق^ل من الرشاكت ا7ٔجÐبية تqٔ�ذ ب%56ٔ�بدت اAراسات بqٔن 
Uلك يشء اليد العام )productivité( ق^ل ٔ��ذ القرار لالس<تقرار يف  ،

  . ٔ�ي بC اكن
 %30تفيش اق�صاد الريع ا£ي مل يعرف ٔ�ي ٔ�زمة، وا£ي ميثل حوايل 

من مجيع القطاHات املنتaة، قطاع البناء،الس<يج، الصناHات الغذائية، حىت 
ي بدٔ� زبناء املغرب �شعرون به ٔ�صبح موجود يف مCدان التصد�ر ا£

وحياولون �س<تعامل معه، وحىت يف قطاع ا7ٔبناك، حCث ٔ�كدت 
من Hائدات املؤسسات البنكCة يه %76اAراسات، الس<يد الرئ:س، بqٔن 

عبارة عن |س<بة فوائد القروض، ويه تعد H�ٔىل |س<بة مقارنة بدول 
ها مييل ٕاىل املتوسط، وهذا ما جيعل حىت هذه املؤسسات البنكCة اق�صاد

  . الريع
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 68وXلرجوع ٕاىل ا7ٔبناك، فٕان بنك املغرب خض ٔ��ريا، فCه مرة ٔ�خرى 
، ولكن رمغ ذ� فٕان الس<يوn املاليةمليار، وذ� ل�سوية ٔ�و لتقوية 

مليار  150ٔ�ي تقريبا  %10املسامهة يف ا²متويل البنيك قد تقلص بس<بة 
زيد الطني بU هو معلية درمه، وهيم Hدة جماالت، وٕان معلية السحب، وما �

السحب الرجعي ملس<تحقات إالدارة، ولو اكن فهيا Ëزاع ضد امللزمني، ورمغ 
Ë�ٔمك قلمت بqٔن ال جمال �لعمل هبذا الزالت بعض إالدارات تطبق هذا 
إالجراء، وما Hليمك، الس<يد الرئ:س، هو ٔ�ن تqٔتوا مبرشوع قانون ا�يل يقنن 

  . هاذ العملية
املغريب �س�dر يف هذه ا7ٔجواء، ٕاضافة ٕاىل  ¢يف ميكن ٕاذن �لمس�مثر

ٔ�ن مجيع إالدارات هتدد jش<بح ٕازاn �م�يازات، اليت تعد يف بعض ا7ٔحCان 
مكدونة Hاملية �لتaارة اخلارجCة ول:ست لك من اخ�صاصات املغرب و{ده، 

  . هل هكذا نقوي تنافس<ية �ق�صاد املغريب
ن مع ا7ٔسف مجيع �م�يازات ٕان املس�مثر الصغري واملتوسط جيهتد، لك

تعطى �لمؤسسات العمالقة دون املؤسسات الصغرى واملتوسطة، وHدم 
مÐح هذه املؤسسات الصغرى نفس ٕاماكنيات التنافس، وHىل سCèل املثال 

رشاكت ¢يحتلوا مجيع القطاع ما بقي ٔ�{د  5، 4ال احلرص قطاع إالساكن، 
  .طني والصغار�س�مثر يف هذا امليدان من املس�مثر�ن املتوس

 Les grands marchés, les)قطاع التaارة اخلارجCة،
supermarchés)  ني املدار احلرضي، لكهم بنيQادة �ارH لكهم ¢يكونوا

Qدران العامرات، فني بقى هاذ التاجر الصغري والضعيف؟ ما بقى حملوا يف 
  إالعراب، ٔ��ن؟ 

ة يف مCدان ٕاذن، ٔ�مام هذه ا7ٔس<ئU اHرتفمت بعدم اختاذ قرارات �م
�س�dر، و¢يف ميكن ¹شجيع الس<يوn، الس<يد الرئ:س، عندما �كون 
ش<بح الرضيبة Hىل الرثوة يغطي اجلو الس<يايس العام؟ ¢يف �كون 
�س�dر يف امليدان الفال)، عندما يلوح يف ا7ٔفق الرضيبة الفالحCة مل 

½كن تدرس قط من طرف الربملان ٔ�ثناء ٕا{اn املرشوع Hليه، حCث مل 
�ٓنذاك ٔ�ي ٔ�فق ل�سCèقها، ولهذا ال ي�Ðاقض مع س<ياسة املغرب ا7ٔخرض وما 

  Qاء به من حتفزيات من الناحCة الفالحCة؟ 
¢يف ميكن �س�dر، الس<يد الرئ:س، يف غياب متويالت فعلية 

  ل1ٔبناك؟
¢يف �كون �س�dر واAوn نفسها خفضت من جحم اس�dراهتا حبدود 

القرار من انعاكسات سلبية Hىل اAورة �ق�صادية  مليار، وما لهذا 15
  الوطنية؟ 

¢يف �كون �س�dر يف ظل ارتفاع صارو| لس<بة الواردات 
  ا7ٔس<يوية؟ 
�س�dر مع ¦الء املواد ا7ٔولية؟ ¢يف �كون �س�dر  كون¢يف �

ويف لك س<نة يqٔيت القانون املايل Xٕجراءات Qديدة ½كون موضوع تعديالت 
ختص املدونة العامة �لرضائب، هدفها الرفع من الضغط اجلبايئ، ملواد 

م�سائلني عن مدى Qدوى هذه الثقة املفروض ٔ�ن ½كون {ارضة عند 
  رٔ�سامل ج^ان والزتاماته؟ الاملس�مثر�ن، Hلام ٔ�ن 

¢يف �كون �س�dر مع Hدم تفعيل مسطرة صارمة ملراق^ة اجلودة 
وفر فهيا رشوط �س<تعامل والسالمة، Xلس<بة �لمواد املس<توردة اليت ال تت

  كام تعمل بذ� البCان الراقCة مبنتوQاتنا عن اس<تريادها؟ 
¢يف ميكن �س�dر واملؤرشات �ق�صادية ال تبعث Hىل �طمئنان 

من الناجت اAا�يل اخلام،  %25، ا�Aن اخلار� ميثل %7جعز املزيانية 
  .املداخCل

        ::::الرئ:سالرئ:سالرئ:سالرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . لوقتاËهتRى ا

  .اللكمة ا7ٓن �لفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس<يد معر مورواملس�شار الس<يد معر مورواملس�شار الس<يد معر مورواملس�شار الس<يد معر مورو
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  الس<يد الرئ:س،
  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة والس<يدات املس�شارون احملرتمون،

ا�7ٔرية من Q�ٔل جتاوز لقد بذلت بالد� ïودا خضمة �الل الس<نوات 
  . خملفات التقومي الهيلكي وتوفري قاHدة مواتية �لتمنية الشامU واملس<تدامة

ومÐذ حكومة التناوب مت اختاذ العديد من إالجراءات والربامج وسن 
مجموHة من الس<ياسات املهيلكة Hىل مس<توى ال�رشيعي و�ق�صادي 

حتدëت العوملة ومتنيع وإالداري ²متكني بالد� من وسائل �خنراط يف 
�ق�صاد الوطين و�لق رشوط إالقالع �ق�صادي والصناعي والقدرة Hىل 

  . التنافس<ية
واليوم، فٕان بالد� يف {اQة ٕاىل متتني هذه اجلهود ودمعها jس<ياسات 
ٔ�كرث جرٔ�ة يف ¹شجيع �س�dرات ويف تقوية �ق�صاد الوطين وتqٔهي� 

  .. ات وا7ٔزمات العاملية املتتاليةملواïة املنافسة الرشسة والهز 
حكوم�مك، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، مل تبادر حلد الساHة  ،لكن

jسن �رامج مÐدجمة الس<تكامل ما مت حتقCقه Hىل ٔ�رض الواقع �الل 
الس<نوات ا�7ٔرية، وما زلنا مل نلمس س<ياسة اق�صادية م�اكمU ¹شجع Hىل 

الق�صاد الوطين jشلك خيلق التاكمل �س�dر وتعطي اAينامCة الالزمة ل
  . بني القطاHات الصناعية والتaارية واخلدماتية

ولقد Ëهبنامك يف الفريق �شرتايك مÐذ عرضمك لرب�جممك احلكويم ؤ�كد� 
لمك ٔ�ن ما سطرمتوه من ٔ�ماين ونواë مل ½متكÐوا من تزنيلها Hىل ٔ�رض الواقع، 

الحCة املف�و{ة ول:س يف {اQة 7ٔن املغرب يف {اQة الس<تكامل �رامج إالص
  .لشعارات

ولكÐمك ¹ش<بMمت مبهنجيتمك املبCة Hىل اخلطابة وHىل صناHة اH7ٔداء وHىل 
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اQرتار شعارات حماربة الفساد و�نطالق خبطوات ¦ري جمدية وال مدروسة 
مüل ملفات املqٔذونيات و¦ريها، مما �لق جوا من البلبU و�ضطراب 

الس<يد رئ:س احلكومة، ٔ�ن �س�dر ال يتعا�ش والغموض، ؤ�نمت تعلمون، 
  .مع هذا اجلو املضطرب والغامض

ومن مÐطلق Hدم �ق�ناع ببعض عنارص ٔ�جوبتمك، الس<يد رئ:س 
احلكومة، ٔ�س<تعرض ٔ�مه املعيقات اليت تواQه معلية �س�dر واليت تق�يض 

  :احلل الرضوري بدل �ق�صار Hىل الوعود
ات اليت تعرفها قوانني املالية من س<نة ٕاىل ٔ�وال، هناك مسnٔq التغيري 

ٔ�خرى، مما حيدث ارتبااك Aى املس�مثر، وهذا يق�يض ٕاHادة النظر و7ٔXخص 
Hىل مس<توى الرضائب، وهنا تطرح مسnٔq تفعيل مضمون املناظرة الوطنية 
ا�7ٔرية حول الرضائب ومىت سرتى توصياهتا النور �لحسم يف العديد من 

 ٔqيف هذا الش ëدمت القضاHٕالضافة ٕاىل إالصالح الرضييب الشامل ا£ي وX ،ن
  .به من �الل �ر�جممك احلكويم، لكÐه يبدو مل يعد من ا7ٔولوëت

Òنيا، نالحظ ٔ�ن املناظرة الثانية لغرف التaارة والصناHة واخلدمات 
تفعيلها حىت ا7ٓن، لتبقى هذه  - مع ا7ٔسف  - Qاءت بعدة توصيات، مل يمت 

ية يف وضعها ا²منطي ودورها �س�شاري ا£ي حيد املؤسسات اAس<تور
  .من صالحCهتا من Q�ٔل املسامهة يف ٕانعاش �س�dر

Òلثا، نالحظ كذ� ٔ�ن املناظرة الوطنية �لصناHة يف دورهتا ا�7ٔرية 
خرجت يه ا7ٔخرى جبمU من التوصيات اليت مل تمت ½رمجهتا، بل الغريب يف 

ض ا7ٔوراش يف غياب تqٔهيل مفرتض ا7ٔمر ٔ�ن احلكومة جلqٔت ٕاىل ف�ح بع
  .�لقطاHات املهنية ا7ٔساس<ية ويف غياب إالماكنيات املادية الالزمة

رابعا، خبصوص القطاع الصناعي، مüال |سaل Hىل مس<توى بعض 
اجلهات Hدم قدرة بعض املناطق الصناعية واملناطق احلرة املتواQدة هبا Hىل 

رضورة ختصيص فضاءات اس�Cعاب و{دات صناعية Qديدة، وهو ما يعين 
ٔ�خرى لالس�dرات الصناعية اجلديدة، وٕان اكنت يه ا7ٔخرى تطرح 
ٕاشاكال �متثل يف ٔ�مثنهتا املرتفعة، ون�ساءل عن غياب س<ياسة دمع املناطق 
الصناعية لتخفCف اللكفة Hىل املس�مثر�ن، خصوصا مهنا املناطق الصناعية 

، الس<يد رئ:س احلكومة، ٔ�ن ؤ�ذ¢ر. العامة املف�و{ة يف وQه مجيع القطاHات
  .تطوان ويف مÐطقة طنaة- طلب ¦ري يف ïة طنaة 300ما يفوق 

�امسا، من بني معيقات �س�dر ما �رتبط Xملشالك العقارية وتعقCد 
إالجراءات إالدارية، دون ٔ�ن نغفل مسnٔq ندرة الرصيد العقاري واملضارXت 

حلاكمة اجليدة وجتاوز املتعددة، يف الوقت ا£ي ننادي فCه XعÅد ا
 .ا7ٔساليب البيوقراطية والتباطؤ إالداري

سادسا، ومن الناحCة املالية نالحظ ٔ�ن ا7ٔبناك ال½زال ½رفض متويل 
بعض القطاHات، الس<يد الرئ:س، كام ٔ�ن هناك مشالك ½رتبط Xلضام�ت 
تق�يض التفكري يف رضورة ٕاصالح نظام التqٔمني الضام�ت، وHىل اخلصوص 

  .راءات اس<تعاملها يف {ال جعز املد�ن عن ٔ�داء ما بذم�هتèس<يط ٕاج
سابعا، ودامئا عن صعيد ا²متويل تبقى صعوبة حتصيل اAيون من 

املعيقات ا7ٔساس<ية ٔ�مام �س�dر، وقد ٔ�دت ٕاىل تقليص الثقة يف قدرة 
النصوص Hىل حامية االئÅن وضامن اسرتQاع اAيون، وهذا يفرتض �لزتام 

مة القضائية، مكثال فاحملامك التaارية جعزت يف {ل ËزاHات Xٕصالح املنظو 
 .مرتبطة Xالس�dر

ÒمÐا، لقد وHدت احلكومة وjرشت هبيلكة القطاع ¦ري املهيلك، الس<يد 
الرئ:س، لكن حلدود الساHة مل نلمس ٔ�ي Qديد يف ٔ�فق بلورة ذ�، بل 

يف Hدم Xلعكس تفامقت الظاهرة jشلك ¢بري، وهذا يف اعتقاد� س:سامه 
½منية مدا�ل اAوn من �حCة، و�زيد يف ½كر�س مÐطق الفوىض التaارية 

من �حCة Òنية، و�كشف لك هذا عن همينة بعض ا�لوبيات اليت من 
 .مصلحهتا ٕابقاء ا7ٔمور Hىل هذا احلال 7ٔهداف مالية ٔ�و انتÙابوية رصفة
ة من 4سعا، وارتباطا كذ� Xلتصد�ر، ن�سائل عن إالجراءات املعمتد

طرف احلكومة ملساHدة بعض املقاوالت الصناعية لتaاوز ش<بح إالفالس، 
ونعين بذ� رشكة التصد�ر، ماذا H�ٔدت احلكومة خبصوص دمع وتقوية 
تنافس<ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة من �الل موا¢بة مرا{ل تطو�رها، 

 وكذا مدى مالمئة هذه الربامج �لواقع املقاوليت املغريب؟
، من �حCة التكو�ن نطرح كذ� ¹ساؤالت حول مدى ويف ا�7ٔري

سعي احلكومة جلعل اجلامعة يف �دمة املقاوn، من �الل التخصصات 
املطلوبة، كام نèين مالحظتنا حول ضعف �هÅم Xلتكو�ن املوQه 
�لصناHات اجلديدة، مع إالشارة ٕاىل غياب البعد اجلهوي ف� يتعلق ببعض 

 .ةاملهن املغربية العاملي
 الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،

هذه بعض احملاور العامة وال�ساؤالت اليت نطر�ا Hليمك رمغ ٔ�ن احلزي 
الزمين اªصص لنا ال �سمح Xلتفاصيل وطرح لك املعطيات وٕا�راز لك 
�خ�الالت اليت نلمسها كفريق اشرتايك يف س<ياس<تمك �ق�صادية و�راجممك 

  . التaارية واخلدماتيةاملرتبطة XلقطاHات الصناعية و 
لكÐنا �لك رصا{ة جندد التqٔ¢يد Hىل ٔ�ن النaاح يف ٔ�ي س<ياسة 
ٕاصالحCة يفرتض الواقعية واس�dر إالماكنيات املتا{ة والرتاكامت اليت 
حتققت، ب:ý ما نالحظه اليوم يف الس<ياسات احلكومCة هو كرثة الشعارات 

  .واخلطب وتوقف ¦ري مفهوم لعدة ٔ�وراش ٕاصالحCة
املقاوn يه اخللية ا7ٔساس<ية يف �ق�صاد الوطين، ولك دمع �لمقاوn  ٕان

وتqٔهيل لها هو تqٔهيل �لبCات �ق�صادية الوطنية، ولقد مقنا مبجهود ¢بري 
يف دمع �لق املقاوالت و¹شجيعها وتوفري مÐاخ مÐاسب لها، حىت ٔ�ننا 

ن هذا نصنف اليوم من مضن اAول املتقدمة يف جمال �لق املقاوالت، لك
اfهود، الس<يد الرئ:س، اكن البد من موا¢بته Xٕجراءات ½مكيلية وس<ياسة 
مÐدجمة لتوفري رشوط النaاح �لس<يج املقاواليت الوطين، ومن مضن ذ� 
اËهتاج ا£اكء �ق�صادي وتوفري املعطيات والوسائل املعلوماتية املس<مترة 

  .�لمقاوn وتوجهيها وتطو�ر معلها
  ة،الس<يد رئ:س احلكوم
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ال �سع احلزي الزمين £¢ر لك النقائص اليت تعرتي س<ياس<تمك وال ��¢ر 
  .. يف لك �قرتا{ات

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . فعال اËهتRى الوقت

  .اللكمة ا7ٓن �لفريق اAس<توري

        ::::املس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايضاملس�شار الس<يد ادر�س الرايض
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ:س،
  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،

  ات والسادة الوزراء،الس<يد
  الس<يدات والسادة املس�شارون،

يف البداية البد من ٕاÒرة ان�^اه الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم ٕاىل مqٓل 
الكüري والكüري من املقرت{ات، وال�سجيالت موجودة، وميكن الرجوع ٕاىل 
ت� اجللسات ليطلع Hلهيا، ل:ست هناك ٔ�ي مدا�U �الية من 

لنا ا7ٓن ٔ�ن هذه �قرتا{ات ال تلقى الرت{اب �قرتا{ات، ولكن تبني 
  . والتaاوب Aى رئاسة احلكومة، ملاذا؟ هللا H�ٔمل

ٕاننا جندد دعوتنا ٕالHادة النظر يف لك املقرت{ات فرق املعارضة و½مثيهنا، 
  .مفن اجهتد ؤ�صاب ó ٔ�جران، ومن اجهتد ؤ�خطó ٔq ٔ�جر

املد�رة العامة سqٔس<هتل مدا�ليت مبا قالته الس<يدة ¢ر�س<تني ال¦ارد 
جيب ٔ�ن ½كون الصحوة : لصندوق النقد اAويل بنوا]شوط، حCث قالت

العربية حصوة �لقطاع اخلاص، حبيث تطلق إالماكنيات إالنتاجCة �لشعوب 
  . وهت� مÐاخ داعام لالبتاكر ورëضة ا7ٔعامل وإالبداع وفرص العمل والشغل

عا¢س jسèب ا7ٔزمة واقعنا، الس<يد رئ:س احلكومة، �سري يف �جتاه امل
الس<ياس<ية اليت عصفت Xلت�الف احلكويم، واليت اكنت لها Ò�ٔر وخمية Hىل 
املناخ الثقة وjسèب الترصحيات املتضاربة والغري املدروسة �لسادة الوزراء 
واملفرطة يف توجCه االهتامات وإالقصاء، مما ٔ�دى ٕاىل التو½ر وس<يادة مÐاخ 

فاHلني �ق�صاديني الوطنيني، الشك والرتقب Aى رQال ا7ٔعامل وال
واAليل Hىل ذ� ا7ٔزمات املتكررة يف Hالقة احلكومة مع إالحتاد العام 

  . ملقاوالت املغرب
ٕاجراءات كثرية ٕاختدهتا احلكومة اكن لها انعاكس م^ارش Hىل تqٔزمي 
وضعية املقاوn املغربية، احلجز Hىل احلساXت البنكCة املقاوالت دون سابق 

ٔ�شهر ٕاىل ثالثة ٔ�شهر،  6يص اQٓ7ال لرصف المكبياالت من ٕانذار، تقل 
  . وHاد من بعد فاقو من القلبة ودارو ثالثة ٔ�شهر

ٕاىل {دود اليوم، الس<يد الرئ:س احلكومة، تعاين املقاوn من تqٔ�ري 
ا7ٔداء من ق^ل احلكومة، وهذا يشء خطري 7ٔن احلكومة جيب ٔ�ن ½كون 

  . (un bon payeur)املعقوn، قدوة يف �لزتام وا7ٔداء يف اQٓ7ال 
كذ� مؤرش �ٓخر، هناك رشاكت كربى تدفع ش<ياكت بدون رصيد 

س<نة وكريجعوا  20س<نة ورشاكت  20وهناك الناس ا�يل عندمه مع ا7ٔبناك 
  .هلم الش<ياكت، هذا دليل Hىل ٔ�ن هناك ٔ�زمة اق�صادية

  الس<يد رئ:س احلكومة،
دام الثقة Aى ٕان إالجراءات والترصحيات الالمسؤوn قلصت انع

  . املواطن املغريب بل وزعزت ثقة املس�مثر�ن
نعتقد �لك تواضع ٔ�ن ال قمية مضافة حلكوم�مك يف هذه النتاجئ اليت 

، اªطط )Energie(تت�دثون عهنا، ٕاهنا نتاجئ س<ياسات وخمططات سابقة 
  .واªطط ا7ٔزرق (Halieutis)ا7ٔخرض 

  الس<يد رئ:س احلكومة،
، ٔ��ن وصل ٕاصالح القضاء اح ا7ٓن م�aاوزمCثاق �س�dر ٔ�صب

Xعتباره الرشط ا7ٔسايس لالس�dر ا7ٔجÐيب؟ ٔ��ن هو قانون إالرضاب وا�ا 
½لكمتو Hليه، وغنبقاو |ساينوه ٕاىل ما ال؟ ما إالجراءات اليت قامت هبا 
احلكومة لتèس<يط املساطر إالدارية؟ ٔ�ي ٕاجراء قامت به احلكومة لتخفCض 

س�dرية؟ ٔ�ي معل قامت به احلكومة ٕالصالح سعر فائدة القروض �
قطاع، ويف دول ٔ�خرى الالقطاع املايل والبنيك؟ 7ٔن مثانية ٔ�بناك حتتكر 

شهرë تف�ح ا7ٔبناك من Qديد، مع العمل Ë�ٔمك كنمت تلحون Hىل هذا الطلب 
  . معنا يف املعارضة

  ٔ�ي تقCمي قامت به احلكومة �لمخططات الوطنية ونتاجئها؟ 
كومة يف إالQابة العملية وامللموسة Hىل هاذ إالشاكليات ٕان فشل احل

  . املطرو{ة ٔ�دى ٕاىل ر¢ود قاتل
فعىل سCèل املثال، املؤرش ا7ٔول، سوق العقار هناك ½راجع خطري 
وخطري Qدا، 7ٔنه ينعكس Hىل لك القطاHات ا7ٔخرى ولتتqٔكد من ذ� 

قاوالت د البناء سولوا املوثقون، وسولوا املهندسون املعامريني، وسولوا امل
و¦ريمه، فا7ٔزمة مل تعد مق�رصة Hىل السكن العايل اجلودة بل ام�دت ا7ٔزمة 

هل هذا املؤرش يدعو ٕاىل التفاؤل ٔ�م . ٕاىل السكن �جÅعي و�ق�صادي
  ٕاىل خCبة ا7ٔمل؟ 

املؤرش الثاين، هناك تعامل سليب والالم^االة �لحكومة ملعاجلة املشالك 
املعامل، و½لكمنا معمك، الس<يد رئ:س احلكومة، وقلنا  املرتبطة Xٕ¦الق بعض

ا�يل هو دëل  (cellulose)لمك ٔ�ودي ٔ�عطينامك مüال دëل املعمل دëل 
(CDG2)  ،وما درتو والو ،nوAل اë800د  nرشد ويف {ا�¦ UائH

ٕافالس، ومدن س<يدي حيىي، وا{د اfموHة دëل امجلاHات ا�يل ت:س<تافدوا 
Hل ا�يل اكنت لكهم هاذ امجلاCل املداخëة دHموfات ¦ادي متيش وا{د ا

  . تتد�ل ²هيم
ٕاذن هذا ٕاشاكل ؤ�ش<نو اكن؟ اكن ميل تي�سد معمل تتقوم اAنيا 

Ð:ضوا، اكن احلكومة و وتتقعد، يف عهدمك ما اكيش، اكن الوالة والعامل ت
�رئاسة الوز�ر ا7ٔول اكنت تتجمتع مع هاذ الناس، هاذ اë7ٔم هاذي ما 

                                                 
2 Caisse de Dépôt et de Gestion 



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )2013يوليوز  17( 1434رمضان  8

  .اش¢ين
مüال �ٓخر Hرب� عنه يف مدا�U سابقة بدون ٔ�ي جتاوب مÐمك الس<يد 

¢يلومرت من املنطقة احلرة 7ٔوالد  13رئ:س احلكومة، ال يعقل Hىل بعد 
بورمحة تغلق السلطات احلكومCة مCناء القÐيطرة يف وQه احلركة التaارية 

  .دون ٔ�دىن اعتبار �لخسارة ا7ٓنية
 - لبحري ق^ل ٕاجناز مCناء جتاري XلقÐيطرةال يعقل ٔ�ن يغلق هذا املنفذ ا

ٔ�جنزوا لنا مCناء، غتقولوا لنا اAراسة راها  - كنت �ٓس<يدي ما تغلقوهش
Hاد غنبداوا، وما كنتوش ¹سدوا ا7ٓخر، احÐا مايش ضد  2016غتمكل يف 

وحشال دëل الرشاكت  ..ٔ�نه �كون مCناء ½رفهيRي، هاذي راها مايش س<ياسة
  .اء، الوليدات غي�رسحواا�يل اكينني يف ذاك املين
س�dر الفال)، سد الو{دة، هاذ �س�dر يف �املؤرش الثالث، 

معويم مرتبط 7ٔXمن الغذايئ وتوفري الشغل، ¦ائب يف خمططات احلكومة، 
ٔ�لف مÐصب شغل، راه السد ½ميوت  300وهذا السد س<ميكن من توفري 

  .لتجهزياتHام داX وهو {اjس، ما درتوش ا 15عندو وا{د الوقت 
املؤرش الرابع، جعز املزيان التaاري ا£ي {ذرت من نتاجئه الاكرثية لك 
التقار�ر الصادرة عن وايل بنك املغرب وعن البنك اAويل، لقد ½راجعت 
اح�ياطات العمU ٕاىل {دود مقلقة، اقرتحÐا Hليمك، الس<يد رئ:س احلكومة، 

ن ثقل كفريق دس<توري يف س<ياق ¹شجيع �س�dر والتخفCف م
  :الواردات، مجموHة من املقرت{ات من ب:هنا

قطاع السكر، قلنا ليمك ë ودي اعطيوا اAمع، وقلنا ليمك اعطيوا ملالني 
�ٓالف  �5ٓالف ٔ�و  3، اعطيوا مالني الشمندر 3القصب جوج مليون ٔ�و 

ٔ�لف هك�ار عند� يف الغرب رجعت ل  15درمه، ما اعطيتوهش، راه من 
5 ëٓالف، و�õات املQ  ل ذاكëة دCٓالف درمه ا�يل ما  6راس<مي التطبيق�

كفCامهش واملسا{ات ت�Ðقص، هاذ املادة هاذي ميكن لينا احÐا نصدروها 
  .مليار 300ٔ�و  400ا�يل تتلكف صندوق املقاصة 

س<بق لنا ٔ�ن ٔ�عطينا تصور عود Òين يف القطاع الغابوي واحÐا 
  . حصة ما قلناهمس<تعد�ن �لحوار مع �رباsمك يف احلكومة �لتqٔ¢يد Hىل

الس<يد رئ:س احلكومة، ٔ�س�سمحمك، ٕاذا ما ¢ررت ؤ�حلحت Hىل هذه 
  .املقرت{ات 7ٔن هللا س<ب�انه وتعاىل حيب العبد املل�اح

س<نة بيضاء من معر احلكومة،  2012ويف ا�7ٔري، ٕاننا نعترب ٔ�ن س<نة 
  الس<تدراك ما فات؟  2014مفا هو �ر�جممك �الل س<نة 

م اليت تقدمت هبا، لكن الواقع وما يلمسه فÐحن ال |شكك يف ا7ٔرقا
املواطن هو ٔ�ن هناك ٔ�زمة ر¢ود، هناك ٔ�زمة ال تèرش Xخلري، وهناك ٔ�زمة 

  .ثقة
  .شكرا الس<يد الرئ:س

        ::::الرئ:سالرئ:سالرئ:سالرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا الس<يد الرئ:س احملرتم

 .اللكمة ا7ٓن لفريق الت�الف �شرتايك، الس<يد الرئ:س احملرتم

        ::::يب خربوشيب خربوشيب خربوشيب خربوشاملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العر
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ:س،
  الس<يد رئ:س احلكومة،

  الس<يدة والسادة الوزراء،
  الس<يدة والسادة املس�شارون،

ٕان موضوع �س�dر ا£ي نناقشه اليوم ويف هذه الظرفCة اخلاصة 
وطنيا ودوليا، يتقدم ا|شغاالتنا مجيعا، حكومة و�رملان ولك الفاHلني يف 

نه موضوع جوهري يقع يف مركز �هÅمات، الرب�مج احلكويم بالد�، إ 
، %5.5لقد خصص ó و�لقضاë املرتبطة به {زي هاما و{دد معدل ا²منو يف 

ونص Hىل Hدد من التدابري لتمنية �س�dر وجتاوز العوائق اليت مازالت 
  .تعرق�

مك، وٕاذ |سaل ïود احلكومة يف هذا اfال واليت ذ¢رمتوها يف جوا�
الس<يد رئ:س احلكومة، فٕاننا نعترب ٔ�ننا ما زلنا بعيد�ن عن بلوغ املس<توى 

  . املطلوب
ومن املفCد التذكري بqٔهداف الرب�مج احلكويم هبذا اخلصوص، حCث 
 Uرب سلسH لني �ق�صادينيHرشاكة مع الفاj اخ ا7ٔعاملÐيتو0 حتسني م

حتيني إالطار القانوين من التدابري، مهنا بلورة مدونة Qديدة لالس�dر، و 
وتدابري ¹شجيع التصد�ر وٕاصالح النظام العقاري وتèس<يط مساطر ¹سجيل 
امللكCة الفكرية واحلصول Hىل الرتاخCص وحتسني شفافCة املعامالت 
التaارية وتقوية ثقة املس�مثر�ن، ووضع ٕاطار قانوين موQه �لمقاوالت يف 

 .لتaارية من طرف احملامكوضعية صعبة وتقليص Q�ٔال احلسم يف املنازHات ا
ٕانه �ر�مج طموح، لكن ٔ��ن حنن من التطبيق؟ وماذا حتقق مÐه بعد 

  س<نة ونصف من معر هذه احلكومة؟
ٕان ما مت حتقCقه حلد ا7ٓن، ال يتaاوز �هÅم مبسnٔq تèس<يط املساطر، 
وحىت يف هاذ اfال، فان النتاجئ مازالت م�واضعة jسèب البريوقراطية، 

  .املتحجرة اليت تقاوم التغيريوالعقليات 
ٕان بالد� تتوفر 7Xٔ¢يد Hىل مجموHة من �ٓليات ¹سهيل �س�dرات، 
ونذ¢ر هبذا اخلصوص املراكز اجلهوية لالس�dر، املفروض ٔ�ن ½كون مبثابة 

لتمنية �س�dرات Hىل املس<توى اجلهوي،  ةالش<باك الوحCد ورٔ�س احلرب

ٔ�ن هذه املراكز ال تقوم AXور ا£ي ¦ري ٔ�ن واقع احلال ¦ري ذ�، حCث 
ٔ�|شqٔت من Q�ٔ� jسèب البريوقراطية وكرثة الوÒئق املطلوبة، وتعدد 
املاكتب وضعف، ٕان مل نقل غياب التفاHل الرسيع واجلدي مع ملفات 

  . �س�dر
نذ¢ر ٔ�يضا، ¹شكCل جلنة وطنية لالس�dر، اليت ترتٔ�سوهنا الس<يد رئ:س 

H ر، بعضها مببالغ احلكومة، واليت صادقتdدد هام من ملفات �س�H ىل
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هامة، لكÐنا ال نعرف Xلضبط ما مت ٕاجنازه Xلفعل من هذه املشاريع، وما هو 
مازال جمرد مشاريع Hىل الورق، �اصة وحسب Hلمنا ٔ�نه ل:س هناك ت�^ع 
هذه املشاريع Hىل املس<توى احمليل لتقدمي لك ال�سهيالت الرضورية ٕالجناز 

  .مع�
كذ�، ٕا|شاء Hدد من املراصد من طرف وزارة الصناHة والتaارة  نذ¢ر

والتكÐولوجCات احلديثة، واليت تضع رهن ٕاشارة املس�مثر�ن العمومCني 
واخلواص Hددا من املعطيات واملؤرشات والت�اليل اخلاصة �لك قطاع، 

  .وهو ما |سa� Xجيابية ونؤكد Hىل ٔ�مهيته
  الس<يد الرئ:س، 

  ة،الس<يد رئ:س احلكوم
نعتقد ٔ�ن من مسؤولية اAوn، ½منية القطاع اخلاص املنتج Hرب مجموHة 

  :من التدابري، نذ¢ر مهنا
ٕاصالح مÐظومة التكو�ن املهين، ا£ي Hليه ٔ�ن �س<تجيب ٔ�كرث حلاجCات  -

  ؛سوق الشغل و½منية وٕادماج الكفاءات طيU املسار املهين �لمqٔجور�ن
الصغرى واملتوسطة، Hرب ٕاصالح  �هÅم Xملشالك اخلاصة Xملقاوالت -

ج^ايئ مكCف مع طبيعة وٕا¢راهات هذه املقاوالت، �سمح لها مبواïة 
  ؛ٕا¢راهات ا²متويل و¹سهيل الولوج �لطبقات العمومCة

القرى لالس�dر يف  ،العمل Hىل الوصول ٕاىل تعاقد مع اfموHات اخلاصة -
فزي املايل واجلبايئ مقابل القطاHات ذات ا7ٔولوية لتمنية البالد، مع نظام �لتح

�لزتام الواحض �زëدة معدل الرتامك و�لق مÐاصب شغل الئقة و½رقCة 
  . البحث العلمي، و½منية الصادرات واملسامهة يف ½منية املناطق املهمشة

ومن ïة ٔ�خرى، نعتقد ٔ�ن اAوn بوصفها مس�مثرا Hلهيا ٔ�ن حتسن من 
القطاHات املنتaة واملوفرة ملناصب فعالية �س�dر العمويم وتوجهيه حنو 

الشغل، ؤ�ن تواصل ٕاصالح املؤسسات العمومCة لتتالءم مع ما يفرضه 
  . اAس<تور من ربط املسؤولية Xحملاس<بة

و|شري يف ا�7ٔري ٕاىل ٔ�ن املشالك اليت يواïها �س�dر ½رجع يف جزء 
صوص Hلهيا ¢بري مهنا ٕاىل البطء، ٕان مل نقل غياب إالصال{ات الهيلكية املن

  .يف الرب�مج احلكويم
  ..ٕان الرب�مج احلكويم طموح وٕاجيايب خبصوص

        ::::الرئ:سالرئ:سالرئ:سالرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . اËهتRى الوقت

  . اللكمة ا7ٓن �لفريق الفCدرايل �لو{دة واAميقراطية
  . الس<يد الرئ:س اËهتRى الوقت هللا خيليك

  .راه الصوت تقطع �ٓ الس<يد الرئ:س
  ..ضلفت

è} املس�شار الس<يد العريبè} املس�شار الس<يد العريبè} املس�شار الس<يد العريبè} يشيشيشيشاملس�شار الس<يد العريب::::        
  .شكرا الس<يد الرئ:س

البد يف البداية ما نف�حوا وا{د القوس مع الس<يد رئ:س احلكومة Xش 
ٔ�ن النقاXت ما كهترسش املقاوn، بل ٔ�ن النقاXت يه رشيك (نقولوا 

  ). اجÅعي لتطو�ر املقاوn ولبناء الوطن ولبناء التمنية
الفريق  ف� خيص املدا�U دëل الس<يد رئ:س احلكومة نعتربها يف

الفCدرايل ٔ�هنا تف�قد �لشحنة الس<ياس<ية، ملاذا؟ 7ٔن الس<يد رئ:س احلكومة 
ما Qاjش لنا ٔ�ش<نو يه اخلطة Xش ¦ادي نواïوا املعوقات ا�يل كتواQه 

  . �س�dر
ما يه خطة الس<يد رئ:س احلكومة من Q�ٔل مواïة العجوزات ا�يل 

ملزيانية العامة، العجز يف تتعرفها العديد من املؤرشات املتعلقة Xلعجز يف ا
املزيان التaاري، |س<بة املديونية املرتفعة، العجز يف مزيان ا7ٔداءات، 

  Xٕالضافة ٕاىل ضعف بني يف الس<يوn البنكCة؟ 
ما قالش لنا الس<يد رئ:س احلكومة ¢يفاش ¦ادي نواïوا �نف�اح 

  .(OMC3)التaاري يف ٕاطار 
نتaات الصيCة والهندية ا7ٓن هناك غزو �لسوق الوطنية من طرف امل 

 اذـــــــــــــــــوا هـــة، ٔ�ش<نو يه اخلطة دëلنا Xش نوا�ïوالرت¢ية واملرصي
(le dumping)  الوطنية؟ nلنا محلاية املقاوëل السوق دëهاذ إالغراق د  

كذ� ما يه خطتنا جلعل النظام البنيك ينخرط لكيا يف اfهود 
  .رب الزال جشعا ويبحث عن الرحب الرسيعاجلهاز البنيك Xملغ ؟الوطين

كذ� ما يه خطة احلكومة ملالمئة املنظومة الرتبوية مع سوق الشغل 
جلعل خرجيي اجلامعات واملعاهد هلم القابلية �لتوظيف يف القطاHات 

  �ق�صادية اخلاصة؟ 
كذ� ما يه خطة احلكومة ملواïة ¦الء العقار، ا£ي يعرف مجموHة 

  �شلك عرقU حقCقCة ٔ�مام �س�dر؟ من املضارXت و 
  . Xٕالضافة طبعا ٕاىل �خ�الالت اليت يعرفها اجلهاز القضايئ

كذ� ن�ظر من الس<يد رئ:س احلكومة ¢يف س<نعمل Hىل ٕادماج 
  القطاع ¦ري املهيلك يف اAورة �ق�صادية الوطنية العادية؟ 

وا²متلص  وما يه اخلطة حملاربة الريع و�ح�اكر وا²هترب الرضييب
  ؟الرضييب والرشوة

بطبيعة احلال هذه لكها Hاهات ما كنتظروش ٔ�جوبة رسيعة من الس<يد 
رئ:س احلكومة، ولكن ما يه خراطة الطريق اليت وضعهتا احلكومة �لقطع ما 

  هاته املامرسات اليت تعيق �س�dر يف ب�C؟ 
هل من  :هناك سؤال جوهري نطر{ه Hىل الس<يد رئ:س احلكومة

ي ٔ�ن �س<متر �ق�صاد الوطين يف �عÅد Hىل الطلب اAا�يل ٔ�م اfد
  يتعني كذ� ٕانعاش �ق�صاد املوQه �لتصد�ر؟ 

ٔ�ال حيمت Hلينا هذا �خ�يار اعÅد التصنيع ٔ&ولوية وطنية، 7ٔنه هو 
الكفCل خبلق فرص شغل قارة واس�Cعاب املهارات من خمتلف املس<توëت، 

                                                 
3 Organisation Mondiale du Commerce 
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  ؟ت ٔ�خرىوٕا{داث دينامCات يف قطاHا
  : ٕان جناح ٔ�ي منوذج ½منوي مرهون بتطو�ر وحتسني املؤرشات التالية

هناك إالنتاجCة، وXش ½كون عند� ٕانتاجCة جيب القطع مع نظام اAمع 
الريعي، جيب القطع مع الرخص �س<تÐMائية، جيب القطع مع مجموHة من 

  .�م�يازات
تصد�ر، ¹شجيع هناك تنافس<ية، التنافس<ية تق�دي ¹شجيع املقاوn �ل 

املقاوالت املوïة �لتصد�ر، Xٕالضافة ٕاىل ¹شجيع �س<هتالك الوطين 
  .رشيطة توفر اجلودة

املعيار الثالث هو احلاكمة، من �الل ٕاجراءات هتم حتسني مÐاخ 
ٕاىل حماربة طبعا ا7ٔعامل �لك ٔ�بعاده القضائية والقانونية وإالدارية، Xٕالضافة 

  .الرشوة
  الس<يد رئ:س احلكومة،

املسؤولية ٔ�و  لعهد� فCمك الرصا{ة، Ëريد ٔ�ن نعرف ٕاىل ٔ�ي {د ½ك^
½اكد مÐابع اجلرٔ�ة اليت يه الغائب احلارض يف تدبريمك مللف �س�dر، ا£ي 

  .�شلك القلب النابض لالق�صاد الوطين
  :£ا س<نك�في معمك بعرض عناو�ن حتتاج ٕاىل قرارات

إالرشاف والوصاية Hىل  هل س<Åرسون اكمل �اممك ¢رئ:س �لحكومة يف -
لك املصاحل الوزارية �ل�د من ال�س:ب وضغط املر¢ب املصاحلي Hىل 

  القطاHات الوزارية؟
هل س<تعملون Hىل احلسم مع ضبابية وتدا�ل �خ�صاصات اليت تضيع  -

  ب:هنا املصاحل، ٔ�م مك من {اQة قضيناها برت]ها؟
يع و�ح�اكر هل س<تذهبون ٕاىل ٔ�بعد احلدود يف مواïة اق�صاد الر  -

  ورخص �م�يازات و�س<تÐMاءات، وكذ� امل� العقاري العام واخلاص؟
هناك عرشات ا7ٔس<ئU من هذا الق^يل، تعرفون جماالهتا Xلتqٔ¢يد، 
وطرحÐا لهذا اجلزء ل:س من Xب التعaزي �لك صدق، بل هو من مصمي 

قانوين إالصالح والتقدم يف جمال تطو�ر مÐاخ ا7ٔعامل وتطهري احمليط ال
  .وإالداري والقضايئ واملؤسسايت �لك ٔ�بعاده

ٕان ما Ëمتناه هو ٔ�ن ن�قل Hرب اAس<تور اجلديد من مس<توى تصادم 
  .ا7ٔفاكر والقÐاHات، ٕاىل ام��ان ا7ٔفعال والنتاجئ

ٕاننا مق�نعون ٔ�ن بالد� انطالقا مما ما رامكته من التaارب التمنوية، جيب 
وجيب ٔ�ن ¹شجع املنافسة الرشيفة Hىل  ٔ�ن تضع إال|سان يف صلب ٔ�ولوëته،

قاHدة ½اكفؤ الفرص وٕاHادة توزيع الرثوات وحماربة الفوارق �جÅعية 
  .واfالية

ٕاننا ال ن�ظر ٔ�جوبة رسيعة، وحنن من QانÐèا لن ن�رسع يف ٕاعطاء ٔ�حاكم 
Qاهزة، لكÐمك مطالبون ببلورة رؤيتمك و�راجممك يف هذه اfاالت يف صيغة 

مكة، واحضة، دقCقة، قادرة Hىل ٔ�ن تصبح موضوHا �لمساءn الزتامات حم
  . والتقCمي

يف هذا إالطار، نطرح مجموHة من ا7ٔس<ئU، اليت هتم  ..جيب ،£�

مجموHة من امللفات واليت مل يطر�ا زماليئ السابقون، كتaارة ا7ٔسواق، 
ٔ�سواق اخلرض والسمك، ٔ�سواق امجلU وا�يل فهيا مجموHة من الش<ناقة 

ملضاربني ا�يل ¢ميصوا اAم دëل املنتج ودëل املس<هت�، ٔ�ش<نو يه اخلطة وا
  دëلمك، الس<يد رئ:س احلكومة، يف هاذ اfال هذا؟

فني وصلت املناطق الصناعية املندجمة ا�يل ما تفعل�ش؟ فني  ،كذ�
  املنطقة الصناعية املندجمة دëل اAار البيضاء ودëل فاس؟

لس<يد رئ:س احلكومة، ملاذا ال يمت التحويل البد من |سائلمك، ا ،كذ�
من املنتوج الفال) ٕاىل صناHات حتويلية، Hلام ٔ�ن البالد املشاهبة %10ٕاال 

  فهيا من املنتوQات الفالحCة ٕاىل صناHات ¦ذائية؟ %25دëلنا كتحول 
  .هذه لكها ٔ�س<ئU نطر�ا

  .وشكرا جزيال

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا

  . ما اك�ن تد�ل ..حتاد املغريب �لشغلاللكمة ا7ٓن fموHة �
اللكمة fموHة �حتاد الوطين �لشغل Xملغرب ف� تبقى من الوقت، 

  . اكينة الربكة ..الربكة، الربكة Òنية، 30
ٕاذن زيد عفاك دقCقة من الس<يد رئ:س احلكومة يوزع �لك ٔ�رحيية وق�ه 

  .Hىل امجليع
  . شكرا

وو{دة �لمعارضة، مزëن، ٔ�عطى و{دة ل1ٔ¦لبية تفضل، تفضل، 
  .التوازن

 ..تفضل

        ::::املس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماشاملس�شار الس<يد محمد رماش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئ:س احملرتم،

  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
Ëمثن اجلهود املبذوn يف Hامل �س�dر، ال نتلكم بلغة �نتقاد والباكء 

  . ل، اكن البعض ٕاىل ا7ٔمس القريب قد سامه يف بCاهناHىل ا7ٔطال
ال نت�دث بلغة ال تتقن ٕاال الطعن والريم Xحلراب والرضب بCة وقصد 

  . حتت احلزام
ولكن مكهنج ا�رت�ه اكحتاد وطين �لشغل Xملغرب، هذا املهنج فٕاننا 
Xلطبع نت�دث عن إالجيابيات ونت�دث عن السلبيات يف موازنة ق^ل هاته 

  .احلكومة
  الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم،

Ëمثن لك اجلهود املبذوn يف Hامل �س�dر، رمغ إال¢راهات والت�دëت، 
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ومكغاربة نعزت ببعض الýذج �س�dرية إالسرتاتيجية، اكنطالق إالنتاج 
مبصنع رونو بطنaة و¦ريه، وبداية تصد�ر الس<يارات املصنعة Hرب مCناء 

رقام واملؤرشات Hىل املس<توى اAويل وكذ� Hىل طنaة، ٕاضافة ٕاىل ا7ٔ 
املس<توى الوطين، Hلام بqٔن هاته املؤرشات، Xلطبع كام ٔ�رشمت، جيب ٔ�ن 

مغريب مغريب، وXلتايل يمت التقومي و�كون التقومي موضوعي،  لك تصل ٕاىل
 nٔqالم مسHىل ا7ٔقل ٔ�ن ½كون ا7ٓلية التواصلية و�كون فهيا دور إالH

  . لنطاقٔ�ساس<ية يف هذا ا
البد من ٕاشارة كذ� ٕاىل Qانب ٔ�سايس مرتبط هبذا اجلانب وهو ٕالغاء 
الرسوم امجلر¢ية Hىل اس<ترياد القمح واAقCق ملواïة �Òٓر اجلفاف ودمع الرفع 

  .من ٔ�سعار، ٕاىل ¦ري ذ�
و£�، الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، ٕاكحتاد وطين �لشغل Xملغرب 

Xالس�dر ودمع �س�dر البد ó من مداخCل  فٕاننا نقدر بqٔن اجلانب املرتبط
ٔ�ساس<ية، من ب:هنا وهو �س<مترار يف حماربة الفساد �لك ٔ�نواHه وكذ� 

  .ٕاصالح إالدارة
  ..الشك ٔ�ن هناك مؤرشات

  ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . اËهتRى الوقت

  .اللكمة ا7ٓن �لس<يد رئ:س احلكومة احملرتم، تفضل الس<يد الرئ:س

        ::::ةةةةالس<يد رئ:س احلكومالس<يد رئ:س احلكومالس<يد رئ:س احلكومالس<يد رئ:س احلكوم
  jسم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد õ والصالة والسالم Hىل رسول هللا و�óٓ وحصبه ومن و�ه
  معرش ٕاخويت الكرام، 

ٔ�ول ما ٔ�بدٔ� به، حنمد هللا س<ب�انه وتعاىل Hىل ما يبدو من ٔ�ن شهر 
  . رمضان قد ٔ�ضفاه Hىل هذه اجللسة من الهدوء

  .ن الرحمي حىت نتفامهوËرجو ٔ�ن �كون هدوءا مس<مترا ٕان شاء هللا الرمح
7ٔنه املعارضة البد تد�ر شغالها، البد ت�قد احلكومة، ما يش عيب 
وتهبها ل1ٔخطاء دëلها والعيوب دëلها وال ¦لطات مايش مشلك احلكومة 
راه حىت يه عندها املسؤوليات تيخصها ¹سمع، املشلك هو ميل تتحول 

  .ل�م املنطق ا�يل ¦ري مق^ول و¦ري معقول
  ..بطبيعة احلال ساعهتا

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .الس<يد رئ:س احلكومة املوضوع من فضلمك، املوضوع

 óالس<يد عبد إال óالس<يد عبد إال óالس<يد عبد إال óكريان رئ:س احلكومةكريان رئ:س احلكومةكريان رئ:س احلكومةكريان رئ:س احلكومة    �ن�ن�ن�نااااالس<يد عبد إال::::        
ال، الس<يد الرئ:س الناس اليوم ½لكموا Hىل ا7ٔزمة الس<ياس<ية ما 

  .½لكمت:ش معهم Hىل املوضوع، هللا خيليك
ندو الوقت دëلو، حتمك يعرف �ٓش تيقول وع ¢ تتلكم مع رئ:س حكومة و 

يف الوقت، ٕاىل اكن عندك يف اAس<تور كتعلمين املوضوع قلها يل الس<يد 
الرئ:س، هللا جيازيك خبري، ما عند]ش احلق Xش تتلكم معاë عندك احلق 

  .¦ري يف التوقCت

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
ٔ�� مرتبط Xلقانون اAا�يل، ٔ�� عندي احلق، الس<يد رئ:س احلكومة، 

  . يل امسح ليا، �ٓ اليس بنكريان، ٔ�� ا£ي ٔ�سري اجللسة ومن حقئ�� ا�
وعندي الفصل يف القانون اAا�يل ويف اAس<تور، العفو، هذا �م ال 

، يليق بك الس<يد رئ:س احلكومة، هذا �م ال يليق �رئ:س احلكومة، العفو
  .العفو

  :الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  .الس<يد الرئ:س راك عز�ز Hلينا وكن�رتموك

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .ٔ�نت يف حم�، هللا خيليك ٕا{رتم نفسك، ا7ٔس<تاذ تفضل 4بع

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
ال تنضافوا �لجهات اليت ¹شوش . ٔ�يوا ..، ال�شو�شولهذا، ال�شو�ش

  .، فقد كرثتHىل هذه احلكومة فقد كرثت، فقد كرثت

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
ي، الهدوء من فضلمك، الس<يد املس�شار احملرتم، رجع رجع، �ٓس<يد

  . تفضلوا ا7ٔس<تاذ بنكريان
  .تفضلوا. س<يدي الرئ:س

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
هكذاك، حىت نعرف رايس واش عندي احلرية دëل ال�م وال ما 

  . صايف. عند�ش، ٕاىل ما عند�ش بالش

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  ..تفضل.. طبعا، تفضل

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
ٔ�نت، ٔ�نت مايش شغا�، ½لكميت  شغا�مايش ، نعم، مايش شغا�

  . Hىل ش<نو بغييت، هاذ اليش ا�يل اك�ن

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
.. ë الس<يد الرئ:س.. الس<يد الرئ:س تفضل..اليس ا�لبار.. هللا خيليمك

  ..تفضل

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
ال، ¦ري ½لكم ولكن ٕاىل قطعين يش وا{د راه ما يلوم ¦ري راسو، ال هاذ 

  . اك�ن، Xش ½كون ا7ٔمور واحضة، ٔ�� مايش حCط قصرياليش ا�يل 
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الس<يد الرئ:س، ل:ست {ائطا قصريا، ؤ�نت رQل حنرتمك ونقدرك، 
فCجب ٔ�ن تقدر�، مايش شغا�، الس<يد الرئ:س، مايش شغا�، ٔ�� 
عندي احلق نتلكم، وٕاىل خرجت Hىل اAس<تور Ëهبين، ا�يل الرابط ب:ين 

  . وبني اAس<تور، هكذاك
ما حمتاجش اكع نتلكم، ما حنتاجش نتلكم، ٕاىل اكن من  ٔ��والو 

الرضوري |سكت ميكن ليا |سكت، هاذ احلكومة ك:ساندها الشعب ٕاىل 
  .½لكمت وك:ساندها الشعب ٕاىل سك�ت

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  ..تفضلو..تفضلو.. �ٓ الس<يد الرئ:س.. �ٓ الس<يد الرئ:س تفضل

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
لصمت و¦لب الصمت ال�م الفاحش، ، لقد واïت بعضمك Xنعم

و¦لب الصمت ال�م الفاسد، و¦لب الصمت ¦لب الش<مت و¦لب السب 
  .و¦لب لك اللكامت الس:Aة

ٓ الس<يد الرئ:س، وال تنضاف �لجهات  ٕاوا Xش ½كون Hىل راح�ك، �
  . املشوشة فال يليق بك وقد كرثت، وقد كرثت، وقد كرثت

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  ..تفضلو..تفضلو.. �ٓ الس<يد الرئ:س.. الرئ:س تفضل ال، �ٓ الس<يد.. ال

  ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
تنعرف رايس، ٕاىل ٔ�� رئ:س احلكومة وعندي احلق نتلكم جني لهاذ 

حىت . الغرفة، وٕاىل ما عند�ش احلق نتلكم قولها يل د�ر�كت، هذا هو
  . ½كون ا7ٔمور واحضة

  ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  ..�ٓ الس<يد الرئ:س 4بع ..يد الرئ:س�ٓ الس< .. 4بع ..ال، 4بع.. ال 

  ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
ال �شوش Hيل، ؤ�� ما حمتاجش نتلكم، الشعب يعرفين ويعرف 
خصويم، الشعب يعرفين ويعرف من يواïين، الشعب يعرفين وال حيتاج 
ٔ�ن ٔ�½لكم، يعرفين، و�يم قد مسعه من ق^ل وقد �ٓمن به وقد صوت 

�لحزب دëيل ؤ�عطاين Qالn امل� رئاسة jسè^ه، ؤ�عطى املرتبة ا7ٔوىل 
  . احلكومة، و¢ونت احلكومة، ما حمتاجش نتلكم، هذا هو

وٕاىل ما بغيتوش هاذ اليش وبغي�Cو انتÙاXت سابقة 7ٔواهنا، تفضلوا، 
  .احÐا موجود�ن

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .ٔ�تفضل

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
ë õمن ¦دا، من ¦دا .  

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . خيليمك، هللا خيليمكهللا

        ::::احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة    رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . راه املغرب هذا، ٕاËهتRي ال�م.. واش ¢يص�اب لمك هاذي

  . ما ختلعون:ش، هكذاك ؟ختلعوين ٔ��
رد ليا الس<يد الرئ:س التوقCت دëيل هللا جيازيك خبري، رد ليا التوقCت 

التوقCت ليا  شميل قاطعت:ين، وهللا ما نتلكم، وال ½لكمت ٕاال ما رديت:
  . دëيل الوقت ا�يل قاطعت:ين

  .دقCقة 21..حمتاجش نتلكم، ما حمتاجشدقCقة، ما  21

  ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
فعال هللا خيليمك، هللا خيليمك، س<نعود، الس<يد الرئ:س، و�ليين نتلكموا 

  . الس<يد الرئ:س

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  . ال ½رد ليا التوقCت دëيل، الس<يد الرئ:س

  ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .(laissez-moi en placer un mot)دقCقة، �ليين، 

    ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  .ال مسح ليا، ٕاىل اكن عندك احلق تقاطع رئ:س احلكومة قولها ليا

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . ىل بداية الشوط ا�7ٔري بتوقCته املنتظرإ س<نعود خيليمك،  هللا

الرائعة يف جو �سوده ؤ�رجومك يشء من الهدوء حىت Ëمتم هذه اجللسة 
�{رتام املتبادل وروح املسؤولية، ؤ�ن نعطي مüال كذ� ملن ينظرون 

Xلتايل ٔ�رجومك الس<يد وٕالينا Hرب الشاشة يف هذا الوقت الصعب Qدا، 
 .الرئ:س عودوا ٕاىل وعيمك، ولمك اللكمة

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  . ال ميل ½رد ليا التوقCت دëيل

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . اتفقÐا ¦ادي Ëرجعوه، ما اك�ن مشلك الس<يد الرئ:س ال

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  .اËهتRى ال�م

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . تفضل، ٔ�نت رئ:س احلكومة د�ر ا�يل بغييت ٔ�س<يدي

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
راه وهللا العظمي، الس<يد الرئ:س مع اكمل �{رتام ٕاىل تنجي لك مرة 
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وتسعد حبال اليوم ميل تنلقى ا�يل يتلكم معاë بCة حس<نة، وت^غي |سمع، 
و�رشح ليا، وامسح يل الس<يد الرئ:س هاذ اليش دا�ل يف املوضوع، 
وطلبت من اليس بشامس ميل اكن �ارج Xش يعطيين الوÒئق ا�يل قال 

فد، Hالش ال مايش عيب، امك�وبة، Xش |شوف ونتحقق ونتqٔكد، |س<ت
ناه وتعاىل Hىل هاذ اليش، قدر هللا، هذا هو السèب، ميل محد� هللا س<بح 

  . يش Xس ما اك�ن هللا يلعن الش<يطان يف هاذ رمضان
ف� خيص اAس<تور، ٔ�� راين كنتqٔمل 7ٔنه ما ميكش �لناس  ، ا7ٔوىلا7ٔوىل

يف الغرفة دëل املس�شار�ن يبداو يقولوا ٔ�مور ¦ري دقCقة ف� خيص 
  . اAس<تور

ئ:س احلكومة ٔ�مام الربملان ف� خيص اAس<تور، اجللسة يعرض ر 
احلصيU املر{لية وهذه ½كون لك س<ن�ني ونصف، مببادرة مÐه ٔ�و بطلب من 

  . ثلث ٔ�عضاء جملس النواب ٔ�و من ٔ�¦لبية ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن
ٔ�ما اجللسة الس<نوية من Q�ٔل الس<ياسات العمومCة فهRي مببادرة من 

  . ما اك�ن حىت يش مشلك الربملان، فٕاذا دHا الربملان ٕاىل ذ� فqٔ� موجود،
املسnٔq الثانية، ف� خيص إالشاكليات دëل �س�dر، احÐا ميل 

  .تيخصنا Ëكونوا معقولني وموضوعيني ،كنتلكموا
احلكومة Qات هاذي س<نة ونصف، ما ج�Cش Xش نعتذر لمك 
XلتوقCت، ولكن كنعرف بيل لكمك كتعرفوا بيل احلكومة ما ت�ش<تغلش 

تغل يف وا{د إالطار س<يايس مفهوم ومعروف، بو{دها، احلكومة ¹ش< 
  . Xجلرٔ�ة من مسواو½لكمتيو Hىل لوبيات و½لكمتوا Hىل 

ولكن ميل تطرحوا ا7ٔس<ئU حبال هكذا البد �كون اجلواب، 7ٔن ٔ�� 
 ،ميل جCت، معرش إالخوة الكرام، جAت بعد حراك عريب عصف بدول

يف ٕاطار فكرة وجAت يف ٕاطار تصاحل وتوافق قاده Qالn امل�، وجAت 
  .دëل إالصالح يف ٕاطار �س<تقرار

إالصالح يف ٕاطار �س<تقرار معادn لك هنار ¢يتطرح السؤال، 
وال منش<يو عند الشعب ونقولوا  ؟|س<متروا يف إالصالح يف ٕاطار �س<تقرار

  هلم ë ودي هذا ا£ي وصلنا ٕاليه ما رٔ��مك؟ 
عرفوا بيل إالصالح ميل تنفكروا تنلقاو بيل بالد� حمتاQة �لصرب، وكن

ت:�قدم خطوة خطوة، jشوية مايش XلرسHة ا�يل كنا كنمتناو، وال ا�يل كن�Cو 
كمتناو ٔ�نتوما، وال ا�يل درتوها ميل كن�Cو يف حكومة التناوب، حىت نتوما 

، حىت نتوما الزعامء دëلمك اكنوا ٔ�مام ٕاشاكليات، حىت االزعامء دëلمك قدرو
�م يديم القلب ٔ�نتوما الزعامء دëلمك قالوا .  

�ا ما اولكن هللا حفظ البالد، البالد اس<مترت، البالد حتست، و 
حتس<نا¹ش Xلشلك ا�يل بغينا، حتست امحلد õ، وهذه يه املعادn اليت 
جنيب Hلهيا لك يوم، ل:ست معادn �لتصاق يف الكريس كام يقول بعض 

  .التافهني ا£ي ال يفقهون ش:Aا
Cه صعوبة، ولوال احلياء الكريس يف بعض ا7ٔحCان يصبح �س<مترار ف

لقلت لكمة ٔ�كرب، ولكن املسؤولية وطن ل:ست Xلسهوn اليت نتصورها، 

وانظروا يف جوار� ماذا يقع {ني يتالعب املتالعبون بعد س<نة من احلمك 
  . ٔ�و ٔ�قل مهنا ٔ�و �زيد ٔ�و ينقص مبصاsر ا7ٔوطان، ٔ�نظروا ماذا يقع

ر يف حتمل املسؤولية يف هذه اAوn حتت فلهذا فÐحن قدر� ٔ�ن |س<مت
 .قCادة Qالn امل� وحماوn إالصالح يف ٕاطار هذه الظروف الصعبة

وXملناس<بة، لك يشء كنت ٔ�ظن ٔ�نه سوف ٔ�واQه فCه، ٕاال ٕاصالح 
وQه مبواïات شديدة، ومل نصل فCه ٕاىل مرا{ل و املقاصة، وهذا إالصالح 

  . حمدودة ٕاال بصعوبة، وهو رضوري
موا إالخوان اليوم Hىل إالشاكليات دëل العجز دëل املزيان ¢يتلك

التaاري، هاذ اليش راه فCه ٕاشاكليات مرتبطة Xلصندوق دëل املقاصة 
مليار دëل اAرمه ¦ري دëل املازوط، �ٓ  21وXالس<هتالك دëلنا من الطاقة، 

  .مليون دëل اAرمه 57إالخوان، يف اfموع 
ال�م Hليه اكن �اص الناس يلتفوا حوó هذا اكن مرشوع ميل Qا 

وند�روا حولو يد وا{دة، 7ٔنه ٕاىل جنحنا فCه غتنجح فCه البالد وغنخرجو 
فCه من وا{د إالشاكل ٔ�سايس، ما ميكش هنبطوا اليوم �لمساومة و�لمزايدة 

ٔ�ننا  –وë �لعجب  –يف املس<توëت الشعبية وندعيو بني عش<ية وحضاها 
Aات الفقرية واملس<تضعفة ٔ�صبحنا ندافع عن الفAات الفقرية واملس<تضعفة، الف
  . تعرف من يدافع عهنا

ل:ست القضية Xل�م، ل:ست القضية Xلربامج التلفزيونية، ل:ست 
القضية Xٕفساح اfال لبعض ا7ٔشÙاص، القضية ٔ�كرب من ذ� والشعب 
مس<تعد، واكن مس<تعد ؤ�عتقد Xيق مس<تعد وXيق ¢يعرف ال�م ا�يل قال 

7ٔخ، فني اك�ن الناس ا�يل ¢يتلكموا معه بصدق، فني اك�ن الناس ا�يل ا
  .ت:�لكموا معه jشفافCة، فني اك�ن الناس ا�يل ت:�لكموا معه Xلواحض وXحلقCقة

واليوم ميل تيقول اليس بشامس ٔ�نه ا²منوذج التمنوي دëلنا وصل �لهناية 
التمنوي ٔ�� ا�يل دëلو، ٔ�� قلت ó عندك احلق، ولكن واش هاذ ا²منوذج 

ا�يل تèىن Hىل ¹شجيع �س<هتالك اAا�يل والطلب اAا�يل،  ؟امعلتوا
ولكن هاذ اليش ميل مىش فÐفس الوقت مع ا²مثن دëل احملروقات ا�يل 
كريتفع، بطبيعة احلال وصلنا ل1ٔزمة، وهاذ اليش تيطلب ٕاجراءات قاس<ية، 

ي، واملواطنني وإالجراءات القاس<ية ميل ¦ادي ½كون ¦ادية ½كون رضور 
تيفهموا ميل تنقولها هلم، يه Xش ما نوصلش البالد �لهاوية ال قدر هللا، ما 
نوصلش البالد 7ٔزمة اق�صادية ا�يل ½رد� حبال الوضعية دëل اليو�ن وال 
دëل بعض اAول اfاورة لنا، هاذ اليش هذا يتطلب املساندة الس<ياس<ية 

  . مايش الطعن يف الظهر
ٕالخوان �س<تقالليني ا�يل Qاو ½لكموا اليوم، �سمحوا ليا وامسحوا ليا ا

وما بني عش<ية وحضاها س�Ðقلبون Hىل س<ياس<تمك،  - ما Xلعهد من قدم-7ٔنه 
ؤ�نمت رشاكء ٔ�ساس<يون فهيا ووز�ر اق�صادمك وماليتمك هو ا£ي وضع هذه 

   ؟الس<ياسات، وحنن نعزت بذ� ونفخر بذ�، فهمت:ين وال ال
صبحمت ت�Ðكرون للك ما س<بق، وال �زال وز�رمك بني عش<ية وحضاها �ٔ 

ني، ½كرمي من ٕافريقCا ملا ردتو مي½كر �ل وز�را معنا و�ل يف هذه الس<نة فقط 
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ٔ�حسن وز�ر دëل ٕافريقCا دëل �ق�صاد واملالية، و½كرمي من 
(L’MENA4)  ،ل الرشق ا7ٔوسطëا ودCل شامل ٕافريقëمن املنطقة د

تنقدون من وماذا؟ وز�رمك يف س<ياسة �حجة،  ؤ�نÅ داX ت�قدون، ٔ�ش<نو؟
7ٔن Hالش؟ ا�يل �اصوا يتقال واحلقCقة ٔ�� ما تنحشمش Xش نقول هاذ 
اليش، وا�ا ما يش من احلزب دëيل، ٔ�� H�ٔزت به، Hالش؟ 7ٔنه مايش ٕاىل 
ما قدرش يد�ر ذاك اليش ا�يل تتصوروا اس<تطع حيافظ �لمغرب Hىل 

قى امحلد õ الوضع مس<تقر وتوقفات احلراكت الوضعية دëلو �ق�صادية، وب
�ح�aاجCة اليت اكنت مت1ٔ الشارع وهتدد الوطن، ومل تقع ا7ٔزمة 

  .�ق�صادية اليت وقعت يف اAول ا7ٔخرى، واس<متر ا²منو ولو مبقدار
¢يف ½ريدونين ٔ�ن ٔ�وافقمك Hىل ما تذهبون ٕاليه؟ �ذوا شوية د الوقت، 

عارضة، وفكروا شوية، ولقاو يش {اQة �دوا شوية د الوقت وخرجوا �لم
  . Qديدة، شكون ا�يل {èسمك؟ ما {èسمك {د

واليين بني عش<ية وحضاها، Xيق اكع ما صافCنا املشلك دëل احلكومة، 
 nهلم جلالëيق ما رفع�ش اكع �س<تقاالت دX ،ëيق الوزراء، وزراء معاX

  .طيين هاد احلقامل�، ومازال كنفكر، ومن حقي Xش نفكر، اAس<تور ¢يع 
لرئ:س احلكومة، ل:س مضطرا، لرئ:س احلكومة، لرئ:س احلكومة، 

   ..لرئ:س احلكومة
الغرية، الغرية حتسمها �نتÙاXت، و�نتÙاXت املاضية نتاجئها معروفة، 
و�نتÙاXت املق^U يف Hمل الغيب يعلمها هللا، وا£ي يعين يعتقد ٔ�نه عنده 

لغارون، غره الغارون، ا���ن غروا ا£�ن يشء مضمون، فهو مغرور، غره ا
ىل إ س<بقوه، ا£�ن غروا ا£�ن س<بقوه، وا£�ن وصلوا ٕاىل الهزامئ و 

�Ëكامش، ا£�ن قCل هلم يف يوم من اë7ٔم، ا£�ن قCل هلم يف يوم من 
اë7ٔم، س<يكون عندمه ما �كون عندمه حفصدوا اخليبات، حفصدوا 

  . ركة عرش�ن فربا�ر وطلبت رؤوسهماخليبات، وفاqQٔهتم تيار اfمتع وح
هذه يه احلقCقة اليت تبحثون عهنا Xملكر واخلداع، واليت تبحثون عهنا 
�Xلف واAوران، واليت تبحثون عهنا مب�اوn تغر�ر الناس والèسطاء، 
الèسطاء يعرفون ٕاخواهنم احلقCقCون، يعرفوهنم، وٕاËمك ال ختيفونين، مüلمك مüل 

ن س<بقمك، ميل كنتوا كتلكموا حىت وا{د ما هرض من س<بقمك، مüلمك مüل م
  . (La CGEM)معمك، وQايني كتقولوا ليا ما� مع 

عن ٔ�ي ٔ�هل امليت صربوا والعزايني كفروا، مالنا ولهذا؟ مالنا ولهذا؟ 
(CGEM)  ل احلكومة ربطتëت رئ:س دCت، ميل جCتتلكمون؟ ميل ج

لقاء�ن  ، وعقدت معهم ٔ�كرث من(La CGEM)ٔ�حسن العالقات مع 
ٔ�وثالثة، يعين Hامة، وخرجوا طا�ر�ن Xلفر{ة، وعرفوا �Xيل هاذ احلكومة 

  .. غتÙدم معهم، و�دمات معهم، وXلشهادة دëهلم، هاذ احلكومة

        ::::الس<يد رئ:س اfلسالس<يد رئ:س اfلسالس<يد رئ:س اfلسالس<يد رئ:س اfلس
  .هللا خيليك.. ë س<يدي 

                                                 
4 Middle East and North Africa 

        ::::الس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومةالس<يد رئ:س احلكومة
  ..شوف الس<يد الرئ:س، شوف الس<يد الرئ:س

ا7ٔ½راك، . داما معهم،وجCتيوا كتكولوا ا7ٔ½راكو�دمات معهم، وXقCا �..
واش ٔ�نتوما ماHارفCش لهذه اAرQة �افCة Hليمك احلقCقة؟ ٔ�� الزëرة دëل 

وردو¦ان Xلس<بة ٕايل يه زëرة رئ:س حكومة، ما اكن معه ال وفد �ٔ الس<يد 
وال جوج، 7ٔن Hالش؟ هاذاك |شاط اكن مرتب، بني مجعية وطنية يف 

ة وطنية يف ½ر¢يا، يف ½ر¢يا ما عندهومش، ما عندهومش املغرب وبني مجعي
مؤسسة و{دة، عندمه ثالث مؤسسات كربى،ومؤسسات كثرية صغرية، 

  . وهاذي Qاوا عند حصاهبم
ؤ�� من ا�يل Qا لعندي ذاك الس<يد ¢يقول ليا راه غيجيوا، قلت ليه ما 

، واس<تدعيت (La CGEM)حنرض معك حىت حيرضوا الناس دëل 
وطلبت مهنم حيرضوا، قا� ٔ�س<يدي احÐا ما  (La CGEM) الناس دëل

 عرضوش Hلينا فالوقت، ما حنرضوش معهم، جCت رمسيا يف وزارة
 هو ،(La CGEM)اخلارجCة، قلت احÐا الرشيك دëلنا ا7ٔسايس هو 

(La CGEM).  
ؤ�� كنتفهم املوقف دëهلم، ويف ا�ليل حرضوا �لعشاء ا�يل ا�يل 

حرضوا، حصيح، ولكن ما حرضوش، يف اقرتحوا، كنت كنفضل ¢ون 
ا�ليل حرضوا �لعشاء ا�يل دعى لو Qالn امل� وا�يل Qالn امل� ¢رم به 

، ما وقع ب:ين وب:هنا (La CGEM)الضيف دëلو، فهمت:ين وال ال، ؤ�� و
حىت يش مشلك، والعالقات امحلد õ، ب:Ðاتنا مزëنة، كتكولها مدام مرمي 

بغي�Cوا؟ تنوضوا الكرية حىت يه ب:Ðا وب:هنا؟ ما  �ن صاحل، وكنكولها ٔ�� ٔ�ش
  قدمكش هاذ الكريات ا�يل �يضني من لك بالصة؟

بطبيعة احلال، كتقولوا ليا نوضيت العداوات، طبعا، 7ٔن ٔ�� ما كنعرفش 
ولش لكيش حصيح، ولكن كنكول يش ق|سكت Hىل املنكر، ما كن

  . حوجيات
د، وبغي�Cوا يبقى لكيش فر{ان ولوا الفساد، الفساد، الفساقواش ٔ�نÅ كت

 óا عبد إالQ ؟�ن كرياناوا�ا   
ما ميكش، البد يش و{د�ن ك:شعروا �Xيل املصاحل دëهلم السابقة 
تترضر، ومبا ٔ�هنم �شعرون بqٔهنا تترضر، فٕاهنم حياولون ٔ�ن يدافعوا عن 
ٔ�نفسهم، وحياولون ٔ�ن يدافعوا عن مصاحلهم، وبطبيعة احلال ال يقول ا7ٔمور 

، هذه يه وملتوية ا{ة ووضوح، يقول ا7ٔمور بطرق خمتلفة وملتèسةبرص 
  .الس<ياسة دëل املغرب

ٔ�� ماتنعرفش لهاذ اليش، ٔ�� ما كنعرفش، ٔ�� تنجيمك ¢ود، وال 
تسكت، بغيتوين |سكت، |سكت، مايش مشلك، ٕاذا بغيتوين |سكت 

  ؟ٔ�� مس<تعد، فهميت وال ال
Hىل من و�، امسحوا  وما ¦اد�ش Ëرد Hىل لكيش، وما ¦اد�ش Ëرد

ليا، البد الرد �كون مبنطق، والبد الرد �كون Hىل ا�يل ¢ي�سحق مايش Hىل 
ا�يل ما ك:س<تحقش، امسحوا ليا، ما ¦رندش Hىل من و�، وغنعرف Hىل 
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من Ëرد وغنعرف ¢يفاش Ëرد، وغنعرف فوقاش Ëرد Xٕذن هللا، وال بغا هللا 
  . س<ب�انه وتعاىل

ال  ؟رئاسة احلكومة راه يه اجلنة Xلس<بة ٕايلعندامك تعتقدوا بqٔن هاذ 
اجلنة عند هللا، ٔ�ما ٔ�� ا7ٓن تنقوم بوا{د اAور قايس وفCه صعوXت 

  .. وٕا¢راهات من ٔ�دىن ومن H�ٔىل ومن ميني ومن ا�لوبيات ومن ومن ومن
¢يفاش؟ ¦ادي جني نبدا Ëرد Hىل اليس الرايض نقولوا لو ٔ�ش<نو هو 

هذه مشالك معروفة اليوم البنك املعين  ،(la cellulose)املشلك دëل 
  . Xملوضوع ¢ي�اول يلقى {ل �لمشلك

ما اكيش يش حكومة �اصمك تعرفوها، ٔ�� نقول لمك، ٔ�� بلغين ٔ�ن 
وا{د مس�مثر ¢بري يف املغرب، وا�ا امسحوا يل إالخوان النقابيني، واش ٔ�� 

 ؟من مشاريعٔ�ن هنا� نقاXت ٔ�فسدت مك  ونرتفتع ال�ٔ  ؟قلت اكفة النقاXت
قولوا احلقCقة، ٔ�ال تعرتفون ٔ�ن هنا� زعامء من |سجوا جمدمه بتحطمي 

بتحطمي الرشاكت، بتحطمي، ويف ا�ليل اكن بعضهم  ،املؤسسات الوطنية
يذهب ويتفاوض ويبزت رؤساء ا7ٔموال ويqٔ�ذ مهنم، هذه يه احلقCقة املؤملة، 

�ن زعامء نقابيني ال ما اكيش التعممي، Xلعكس، اك�ن نقاXت مواطنة واك
  . صاحلني، هاذ اليش معروف

وHاود نقول وا{د القضية، اليس دعيدHة، لعلمك �يم معهم مس<متر 
وتقد�ري هلم ¢بري، ومه كذ� تقد�رمه ليا ¢بري Xش ½كون ا7ٔمور زعام 
واحضة، التعممي ما اكيش، وٕاىل خرج يش تعممي خطqٔ، شوفوا هللا خيليمك �ٓ 

  . موا مزëنإالخوان، �ليو� نتلك
�س�dر يف املغرب يف الوقت ا£ي تبقى Hاىن مما Hاىن مÐه اكفة 
إالشاكليات يف املغرب، التحمك، التحمك، التحمك يف الس<ياسة، التحمك يف 

  .الثقافة، التحمك يف �ق�صاد
حشال هاذي، اكن ¢يتقال ليش و{د�ن ٔ�نتوما رحبوا الفلوس وسك�وا، 

اليوم بغيت نقول لهاذ الناس ا�يل اكنوا ¢يقولوا هاذ اليش ا�يل اكن ¢يتقال، 
هاذ الهرضة، مل يعد ممكÐا، هاذ ا�يل X¦ني |رشحوا �لناس، مايش كنقولوا 
ذاك اليش ا�يل فات ¦ادي ند�رو Hليه وال ما نعرف ٔ�ش<نو، ا�يل عطى هللا 
عطاه، احÐا ٔ�والد اليوم، احÐا ٔ�والد املس<تق^ل، ما ميكش �لمغرب �متىش، 

ىل ما اكن القانون وا{د Xلس<بة �لجميع، ٕاىل ما اكنت الفرص ما Hدا إ 
n، ذاك qٔ وا{دة Xلس<بة �لجميع، ٕاىل ما اكن رQل السلطة ¢يفهم وا{د املس

اليش ا�يل ¢يا�ذ يف ا7ٔجرة دëلو هللا جيعل الربكة، ما ميكش Hاود Òين 
مييش عند رQل ا7ٔعامل وينافسو ويبغي يع:ش حبالو، ما ميكش رQل 

عامل ¢يع:ش مزëن 7ٔن ¢يÙدم �زاف، وبعض املرات ¢يغامر وبعض ا7ٔ 
املرات ¢مييش �لسجن وبعض املرات ¢يف�قر بني عش<ية وحضاها، ما ميكÐاش 

  . احÐا نبقاو ن�Ðافشو معه رQل السلطة ¢يا�ذ هللا جيعل الربكة
املوظف يف إالدارة ما ميكÐلوش ي�^ع رQل ا7ٔعامل، ويبدا حيسب ليه 

  . يقولوا يتقامس هو وٕاëه، هاذ التحمك هو ا�يل �اصو يتوقفحشال تريحب و 
ٔ�� نقول لمك، ش<يت لكيش املشالك ا�يل تتقولوها، املشالك دëل كرثة 

ا7ٔوراق، واملشالك دëل الصعوXت إالدارية واملشالك دëل العقار، وهللا 4 
 هو ²هيشعرفو ما املغاربة قادر�ن يتaاوزوها، ا�يل ما قدوش يتaاوزوه و 

و¢يفاش وا{د تتطلع ليه وردية وا7ٓخر مسكني ½مييش ل1ٔلوان . التحمك
هذا ا�يل ما فهموهش املغاربة وما عرفوش  ؟الزرقاء والسوداء والقامتة ا�لون

  . وبداو تي�اولوا لك وا{د ¢ي�اول ي�سلل ٕاىل هذا ٔ�و يصل ٕاىل هذا
قمي اليوم رQال ا7ٔعامل تيعرفوا �Xيل هاذ احلكومة Qاءت حتاول ٔ�ن ت

ب:هنم مÐطقا م�ساوë فCه العدل، مÐطقا م�ساوë فCه إالنصاف، مÐطقا 
  .م�ساوë فCه الزناهة والشفافCة

اليوم اك�ن رشاكت تيقولوا ما بقات تتجينا السفرëت دëل ا7ٔرس دëل 
الوزراء خنلصوها من ا²مثن دëل الوزارات، ما بقا¹ش تتجينا وا{د العدد 

 .دëل ا7ٔش<ياء ا�يل اكنت
  �يل اك�ن هو �ٓش<نو؟ا

فهيا �س ، (les supers men)بطبيعة احلال هاذ احلكومة ما فهياش 
Qاوا ميكن املس<توëت دëهلم يعين |سCèا يف {دود، مايش مشلك، ما يش 

ٔ�نCèاء، احÐاë �س تن�اولوا وجمتاهد�ن، ني�Ðا حىت  احÐا عباقرة، قلهتا، وال
ص�افة قراوا ذاك اليش حس<نة، الشعب بغا� وXيق Xغينا، قراوا ال

  . إالحصائيات �ٓش تتقول
واحÐاë تنقولو امحلد õ ا�يل بالد� حبال هكذا، امحلد H õىل 
�س<تقرار دëل بالد�، امحلد H õىل امل� دëلنا، بغينا منش<يوا مجموHني، 
طبعا ما ¦ادي خيليو]ش، ٔ�� ما كنرتQاهومش، ما كنرتQاهومش هاذوك 

�Xيل عيا مهنم الشعب املغريب، الÅس<يح والعفاريت ما ا�يل قال � ا7ٔخ 
 هعياش مهنم، ¦ري حصيح، هذيك اللكامت شد فهيا 7ٔهنا ½متثل Xلس<بة ٕالي

ٔ�شÙاص موجود�ن يف راسو، وHارف �Xيل ال هو وال ٔ�� ما قدرت نقول 
شكون هام، Hارف، مايش مشلك، هو فامه، ولكن ا�يل �اصو يتفهم هو 

  .تدرجييا يفقدون من مصداقCهتم يف اfمتع، يعرفونٔ�ن هؤالء الناس 
الشعب اليوم يعرف بqٔن هذه احلكومة ن:هتا حس<نة، و½ريد ٔ�ن تصلح، 
املس�مثرون يعرفون ٔ�ن هذه احلكومة ن:هتا حس<نة و½ريد ٔ�ن تصلح، اكفة 
املواطنني، العامل اخلار� يعرف ٔ�ن هذه احلكومة Qادة ؤ�هنا Qاءت 

  .  تqٔيت ليك تتد�ل يف احلياة الشخصية �لناسٕالصالح مشالك املغرب، مل
حلزبية، وحنن X اتوهنا� من �هتموهنا، ë �لعار، بqٔننا نعطي املسؤولي

وا{د ال ٔ�عرف وهللا �شهد دا�ل هذا احلزب  200ا Ðوز�را وعي  11عند� 
وا{د ال ٔ�عرف هلم Hالقة Xحلزب وال  200وا{د وال  197، ٔ�كرث من 3ٕاال 

وQاء هبم الوزراء واملقرتحون، وحىت هام البعض مهنم نقدر ٔ�عرفهم ٕاطالقا، 
نقول لمك بqٔهنم ما تيعرفوش Xلضبط شكون هام ا�يل بلغهم Hلهيم، اخ�ار 
�س مزëنني، واخ�ارهتم جلان، بطبيعة احلال ميكن نغلطوا، بطبعة احلال 

  .ا²هنار ا�يل ¦ادي نغلطوا ا�يل عيناه نعاود حنيدوه، مايش مشلك
ٕاىل درQة ٔ�ن ختلق عنرصية، ويصبح الوز�ر يتخوف ٕاذا ولكن حىت 

وQد خشصا عنده كفاءة وهو من هذا احلزب يصبح �شعر بqٔن هنا� 
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عنرصية ضد هذا الشخص، ٔ&ننا يف زمن اX7ٔرهتايد، يف الوقت ا�يل 
  . احلكومة تيرتٔ�سها هاذ احلزب ¦ري معقول

جعوا �لصواب، ٔ�� Xغي نقول اليوم لٕالخوان املغاربة، هللا هيد�مك ر 
بالدمك امحلد õ اليوم مفخرة، تزيوروها رؤساء اAول ويÐMون Hلهيا، �ليوها 
½زيد �لقدام مايش ما متارسوش �نتقاد، ماش ما متارسوش املعارضة، 

  . مارسوا معارضة بناءة وانتقاد بناء
  ا �ى مش<ي�Cوا يف �جتاه ا7ٓخر رامك تتقلبوا Hىل ٔ�ش<ياء سلبية، مــــٔ�ما ٕال

ه ا فCل م�ش لبالد�، واحÐا ٕاىل �ٓخر الرمق سوف Ëمتسك �كبغيناها
  .اس<تقرار بالد�، �لك ما فCه مصل�ة بالد�، �لك ما فCه �ري بالد�

  .والسالم Hليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::رئ:سرئ:سرئ:سرئ:سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .شكرا الس<يد رئ:س احلكومة احملرتم

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


