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  )2014 ينا�ر 28( 1435 ربيع أ#ول 26 الثال8ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الرابع اخلليفة ،ش=يخ ٔ�محدو ادبدا الس=يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساMة ؤ�ربع وثالثون دقHقة، ابتداء من الساMة الثانية واKقHقة  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .الثاين وأ#ربعني بعد الزوال
   .يةه مYاقشة أ#س=ئW الشف  ::::Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل

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

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    ،،،،املس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار الس=يد ش=يخ ٔ�محدو ادبدا
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .M�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس=يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تور، ووفقا ملقgضيات النظام من اKس=  100معال بnٔحاكم الفصل 

اKاxيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هاته اجللسة ٔ#س=ئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول أ#س=ئW الشفهية املدرVة يف Vدول أ#عامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد أ#مني ٕالطالع اEلس Mىل ما Vد من مراسالت 

  . وٕاMال�ت
  .اللكمة لمك الس=يد أ#مني

        ::::املس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلس
  .شكرا الس=يد الرئDس

 Wلسة أ#س=ئV لس املوقر ٔ�ننا س=نكون م�ارشة بعدEرب اx�ٔ ،يف البداية
الشفوية Mىل موMد مع Vلسة معومHة ختصص ��راسة والتصويت Mىل 

  :النصوص ال�رشيعية التالية
يقيض ٕ��داث هيئة مراق�ة التnٔمHنات  64.12 مرشوع قانون رمق  - 1

  و�حgياط �ج�عي، واحملال Mىل اEلس من جملس النواب؛
يقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة أ#عامل  82.12مرشوع قانون رمق   - 2

�ج�عية لفائدة موظفي وزارة �قgصاد واملالية، واحملال Mىل اEلس من 
 جملس النواب يف ٕاطار قراءة 8نية؛

يتعلق �ملدرسة الوطنية العليا �لمعادن  89.12مرشوع قانون رمق   - 3
 .�لر�ط، واحملال Mىل اEلس من جملس النواب

 ات�لعالقامللكف وتوصلت الرئاسة كذ� مبراسW من الس=يد الوز�ر 
مع الربملان، خيرب من xاللها اEلس ٔ�نه نظرا اللزتامات حكومHة طارئة، فٕان 

والت¤ارة و�س�£ر و�قgصاد الرمقي يلمتس �رجمة  الس=يد وز�ر الصناMة

 .السؤال الفردي املوVه لوزارته يف بداية اجللسة
̈ٔس=ئW الشفهية والكgابية اليت توصل جملس املس�شار�ن هبا  �ل©س=بة ل

  :ينا�ر 28ٕاىل ªاية يوم الثال8ء 

  سؤ�؛ M :87دد أ#س=ئW الشفهية -

  سؤ�؛ M :23دد أ#س=ئW الكgابية -

- Mابيةgجوا�ن: دد أ#جوبة الك . 
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس=يد أ#مني

من النظام اKاxيل، توصلت الرئاسة eست  128طبقا ملقgضيات املادة 
اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار طلب إال�اطة، تفضل . طلبات ٕا�اطة) 6(

  .الس=يد الرئDس

        ::::عداويعداويعداويعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد الساملس�شار الس=يد عبد امحليد الساملس�شار الس=يد عبد امحليد الساملس�شار الس=يد عبد امحليد الس
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن،

لقد ٔ�صدرت مد�رية أ#رصاد اجلوية ±رشة ٕانذارية مفادها ٔ�ن بالد� 
س=تعرف من Vديد اضطرا�ت جوية ابتداء من يوم ªد، تت²للها ٔ�مطار 

 ه¸مة وثلوج، ويه مYاس=بة لنعيد طرح موضوع قدمي Vديد يتعلق مبا ´شهد
املغربية، xاصة املناطق اجلبلية من عزº جراء انقطاع املسا� البوادي 

والطرق eسÀب ال�ساقطات الثلجية واملطرية، ويه وضعية جتعل Mددا ½بريا 
من املواطنني واملواطنات قاطين هذه املناطق يعDشون حتت وطnٔة اÄهتمDش 

ت واحلرمان املضاعف، Mىل اعتبار ٔ�ن هذه املناطق حمرومة ٔ�صال من الب©Hا
  .التحتية واخلدمات �ج�عية و�قgصادية أ#ساس=ية

وتnٔيت هذه أ#جواء الطبيعية لتضاعف هذه العزº واÄهتمDش، مما ي©gج 
عنه النقص احلاد يف املؤونة واملواد الغذائية اليت تعرف ٔ�سعارا قHاس=ية 
eسÀب املضاربة وغياب سلسW اKمع، �هيك عن اخلصاص اËي يؤزم 

Mىل املس=توى الصحي و�ج�عي يف ظل غياب e�ٔسط  ٔ�وضاع الساكنة
الب©Hات �س�شفائية، فهل يعقل، الس=يد الرئDس، يف بالد� ٔ�ن Ñس=متر 
مشهد نقل ال©ساء احلوامل واملرىض، ش=يوxا ؤ�طفاال، Mىل اKواب 

  لكHلومرتات ويف مسا� خطرية حبثا عن ٔ�قرب مركز اس�شفايئ ٕان وVد؟
ٔ�طفاال حفاة وعراة يقطعون مسافات  وهل يعقل يف بالد� ٔ�ن Öرى

  طويW وسط الربد القارس والصقHع لبلوغ ٔ�قسام �ئية يف مقم اجلبال؟
  الس=يد الرئDس احملرتم،

ننا مؤمYني ªاية إالميان ٔ�ن ٔ�بناء  ٔ̈ ٕاننا ٕاذ Öرفع هذه الرصxة مرة ٔ�خرى، ف
البوادي واملناطق اجلبلية حيتاجون لDس ٕاىل اKمع املناس=بايت بل ٕاىل 
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رتاتيجية àمنوية مYدجمة وٕاىل تدxل حكويم MاVل واس��ايق لتفادي وقوع ٕاس
  .هذه املناطق يف رشاك العزº واحلرمان �قgصادي و�ج�عي

رصخgنا ٔ�يضا رساº ٕاىل قمي التضامن أ#صيل اËي يطبع ثقافة املغاربة 
�خgالف مواقعهم وفäاهتم، وهنا Ñس=توقفYا دور صندوق ال�سك �ج�عي 
وصندوق التمنية القروية و�يق الصناديق واحلسا�ت اخلصوصية املوåة ٔ�و 

  .احملسوبة Mىل الوسط القروي
رصخgنا، x�ٔريا، دعوة مرة ٔ�خرى ٕاىل التعجيل ٕ�خراج قانون التمنية 
اجلبلية اËي ظل ح�Dس الرفوف ملا يقرب عقد�ن يف ٕادارة املياه والغا�ت 

س=تدامة ملناطق ج�لية، وهيم ثلث ٔ#نه قانون ٕاطار، س=يؤسس لتمنية م 
ساكنة املغرب ونصف امجلاMات القروية �ململكة اليت تفgقد ٕاىل أ#سس ٔ�و 

  . ٕاىل e�ٔسط وسائل النقل، وال س=é امجلاMات القروية الفقرية
  .شكرا الس=يد الرئDس

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ا#ٓن �لفريق اKس=توري
س=يد الرئDس يف ٕاطار طلب إال�اطة تفضل الس=يد الرئDس، تفضل ال 

  .من النظام اKاxيل 128طبقا �لامدة 

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
  الس=يد الرئDس، 

  اك�ن البث وال مااكي©ش؟

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .تفضل الس=يد الرئDس

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
  واش اك�ن البث وال مااكي©ش؟

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
خصو �كون البث، ولكن  )normalement(لبث، احYا احYا ا ،ال

  ٕاىل ما اكن؟

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
ٕاىل ما اك±ش البث، الس=يد الرئDس، �اولوا ´شوفوا، ٕاىل ما اك±ش 

  .البث، ما غميكDYش ند�ر إال�اطة
ٕاذن، ا�يل تDسمح لو xاطرو �ش يد�ر إال�اطة بال بث، ٔ�نه هذا حق 

وø ما ت©سمحويش، الس=يد الرئDس، ٔ�س�سمح، ما دøل املؤسسة، احYا خ
  . ت©سمحويش ٔ�نه ند�رو إال�اطة بال بث

  .شكرا
  

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .ا#ٓن ن©gقل ٕاىل اللكمة �لفريق الفHدرايل يف ٕاطار طلب إال�اطة

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMة
  الس=يد الرئDس،

لو ند�رو طبقا لنفس الرٔ�ي ا�يل قال أ#خ الرايض، ما ميكمنش نق�
  .إال�اطة يف غياب البث

ما نق�لوش ند�رو إال�اطة يف اس=مترار تعنت الس=يد رئDس احلكومة، ما 
نق�لوش ند�رو إال�اطة والس=يد رئDس احلكومة اليوم ½éرس Mلينا س=ياسة 

  . نتاع àمكمي أ#فواه
مازال �حg¤اج دøلنا مس=متر، وغيبقى مس=متر ٕاىل �ني ٔ�ن يÀث 

النظام اKاxيل، وٕاىل �ني ٔ�ن �راسل رئDس اEلس  اEلس اKس=توري يف
)HACA1( صاصgصاح�ة �خ.  

اليوم، الس=يد رئDس احلكومة، àراىم Mىل اخgصاصات، ميارس Mلينا 
  .نقول ال �لتحمك. السلطة وال�سلط والتحمك

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد رئDس الفريق الفHدرايل
 ºقل، اللكمة لفريق أ#صاg©ن البث، هذي مايش ... واملعارصةا#ٓن ن#ٔ

  .مسؤولية الرئاسة، مسؤولية احلكومة

        ::::املس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس=يد الرئDس

حنن ±ساند إالخوان يف الفريق الفHدرايل و�حتاد اKس=توري، مادام مل 
�كن هناك بث، �لك رصا�ة نقول لرئDس احلكومة، ملاذا هذا ال�رسع؟ 

  .nٔن اكنت هناك مYاقشة دøل النظام اKاxيل دøل اEلسواحلكومة تعمل ب
ٕاذن، التعنت دøل رئDس احلكومة ½يبني بnٔن عندو احلقد، حقدو ��ن 

  .Mىل هاذ املؤسسة هذي
نعم، حنن كفرق، معارضة وال ª�ٔلبية، ندافع Mىل حق مرشوع لهاذ 

هذا ولهذا، لن نتقدم بnٔية ٕا�اطة ٕان مل �كن هناك البث، و . املؤسسة هذي
  . موقف س=ندافع عنه ٕاىل ٔ�ن �كون هناك البث

  .وشكرا

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا#ٓن �لفريق �س=تقاليل

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
مYعها من طرف احلكومة،  ٕان ٕا�اطة الفريق �س=تقاليل مت جحهبا ومت

حنن اليوم ال نق�ل هبذا �س=هتتار، ال نق�ل بnٔن ميس حق دس=توري 
  .مارس=ناه يف هذه الق�ة اKس=تورية وتعود� Mليه

واملواطن اليوم، ي©gظر ماذا س=نقوم به لفائدهتم؟ لDست مYة من ٔ��د، 
حنن يف الفريق �س=تقاليل، صوتنا ينضاف ٕاىل إالخوة . وال ±س=ت¤دي ٔ��د

ويف فريق يف �حتاد �شرتايك ويف الفHدرالية ويف �حتاد اKس=توري 
و �ٓذان الشعب املغريب اليت س=ت©gظر� �ٔ أ#صاº واملعارصة، وٕاىل ٔ�صوات 

حنن املسؤولني الربملانيني ا�Ëن نعرب عن مهوم ومعا�ة الشعب، ½يف ميكن 
الم، يnٔيت ٔ�ن نق�ل ٔ�ن الس=يد رئDس احلكومة جبرة قمل خيتلس يف جYح الظ

Äمينع حق دس=توري، هذا ªري مق�ول، وليعمل امجليع ٔ�نه خيطئ احلساب ٕاذا 

  .�اول àمكمي أ#فواه دøلنا
س=يخطئ احلساب من �ريد ٔ�ن جيز �س=تقرار هذا الب� وبnٔمYه، حنن 
ªرية مYا Mىل هذا الوطن، وªرية مYا Mىل اس=تقراره، وحمبة يف بنائه بناء 

نا اليوم Öرفض املساس بnٔي حق تعود� Mليه، دميقراطيا، نقول �لحكومة ٕان 
  . وحق دس=توري

 Wانتقالية، هذه املر� Wيعمل امجليع ٔ�ن جملس املس�شار�ن يف مر�
�نتقالية تعم امجليع، مجيع احلقوق، مجيع املك�س=بات، مجيع أ#عراف اليت 
مارس=ناها، ٕاىل ٔ�ن يÀث اEلس اKس=توري يف هذا الشnٔن، وس©�قى رهن 

  .قانون طبعإاشارة ال
ªري ٔ�ن هذه املامرسة ال ميكYنا ٔ�ن ±سكت عهنا، وسوف لن نت²ىل عن 
حقYا ¸ام لكف ذ� من مثن، وحنمد هللا ٔ�ن هناك Vالº امل� �ايم هذا 
الب� وضامن اس=تقراره ؤ�مYه والساهر Mىل حقوق مجيع املواطنني 

  .واملواطنات
ار، كفى من حنن اليوم، نرصخ بصوت Mال، ونقول كفى من �س=هتت

ٕان وقت �س=تعباد و�س��داد قد وىل، . ا�Kكgاتورية، كفى من الهمينة
لن¤لس مجيعا xدمة لهذا الوطن، وسوف لن نق�ل، الس=يد الرئDس، 
ٔ�س�سمحمك، ٔ#نين M�ٔرب عن ٔ�صوات احملرومني، ٔ�صوات ا#ٓن املعزولني يف 
 اجلبال، ٔ�صوات احملرومني من التطبDب، ٔ�صوات العاطلني، ٔ�صوات

  ...احملرومني ا�Ëن
وما     ٔ�� راه ما مgعود ±سمع ا�يل ½يوقفين من احلكومة ٕاال ا�زن العميق،

هللا جيازيك خبري، ٔ�� ... مفوض هنا يبدا هيز يديه    يش حىت يش وا�د
كنتلكم معك، الس=يد الرئDس، والصوت دøيل ½يتوVه �لرٔ�ي العام، وما 

ى يعقب Mيل وال يعقب اكي©ش يش وز�ر اهناø ا�يل مفوض � �ش يبق
Mيل، هذا يشء ال نق��، هذا ªري �س=تعامر القدمي ا�يل اكن ½يوقف، وٕاىل 

  ...اكن عند� يش �اVة هنا كمتس
  

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
الس=يد املس�شار، ما يقدر �د يوقفك، ٔ�� من Ñسري اجللسة، ٔ�� من 

  .شكرا... � احلق
ضل الس=يد رئDس الفريق ا#ٓن ن©gقل ٕاىل لكمة �لفريق �شرتايك، تف

  .�شرتايك

        ::::املس�شار الس=يد محمد Mلمياملس�شار الس=يد محمد Mلمياملس�شار الس=يد محمد Mلمياملس�شار الس=يد محمد Mلمي
  .شكرا الس=يد الرئDس

  الس=يد الرئDس، 
يف احلقHقة ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق �شرتايك داxل جملس 

ملاذا، الس=يد الرئDس؟ ٔ#ن اجللسة . املس�شار�ن، ولكي ٔ�مل وحزن
تورية، ينص أ#س=بوعية اليت ينظمها جملس املس�شار�ن يه Vلسة دس= 

  .Mلهيا اKس=تور، اKس=تور هو ٔ�مسى قانون يف البالد، وا�د
8نيا، سري اجللسة وتغطية ٔ�شغالها لDس صدقة من طرف الس=يد رئDس 

هو من يلزم  40احلكومة، وٕامنا القانون دøل السمعي البرصي طبقا �لامدة 
وق�ل الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزيون ٔ�ثناء ٕاMدادها Kفرت التحمالت 

عرضه Mىل الهيئة العليا �لسمعي البرصي ٔ�ن تضمن فHه وجو�، ؤ�قول 
، ؤ�سطر Mىل لكمة وجو�، تغطية اخلطب امللكHة السامHة، أ#±شطة وجو�

  .امللكHة، وكذ� تغطية ٔ�شغال الربملان مب¤لس=يه، النواب واملس�شار�ن
ين من ٔ�� ملاذا ٔ�½رر هذه املالحظة؟ ٔ#ن اليشء ٕاذا àكرر تقرر، ؤ#ن

xالل هذه اللكمة، الس=يد الرئDس، ٔ�محل ٔ�يضا الربملان مب¤لس=يه هذه 
املسؤولية، ٔ#ن ما نعDشه اليوم فHه وا�د الرتاجع خطري، وكنقول àراجع 
خطري، ٔ#ن حتر�ر القطاع السمعي البرصي الناس راه امشاو �ل#Àس Mليه 

يف م©شور  �2007ش حترر، وعند� قانون، ٔ#ول مرة اك�ن قانون يف 
اجلريدة الرمسية، والقانون هو ا�يل اعطى احلق بعد ما ٔ�صبحت إالذاMة 
والتلفزيون رشكة مسامهة، ا�يل أ#سهم دøلها هو اجليوب دøل املواطنني 

  . املغاربة �ش تغطي أ#شغال دøلنا
بقدرة قادر يطلع Mلينا الس=يد رئDس احلكومة قرارا مشو� �نعدام 

ن جملس املس�شار�ن مارس اخgصاصاته الرشعية، ال ليشء سوى لكو
  .وصوت ضد مرشوع قانون املزيانية

طيب، الس=يد رئDس احلكومة، يعيب Mىل اEلس ½يقول � ما 
عند�ش النظام اKاxيل، اMىل احلكومة عندها القانون التنظميي ا�يل ½ينظم 
�خgصاص دøلها؟ س=ن�ني مضت من معر هذه احلكومة ومل ´س=تطيع 

  .قانون التنظميي لتنظمي جمال العمل دøلهإاخراج حىت ال
فق�ل ٔ�ن ي©gقد Mلينا الس=يد رئDس احلكومة النظام اKاxيل �لم¤لس 
املس�شار�ن، و�ش �كون هو يف ا�رتام %م لصلب مضامني اKس=تور، اكن 
ٔ�ول �اVة ما يد�ر هو جييب القانون التنظميي ا�يل ½ينظم معل احلكومة، 

 ´ش=تغل يف الوضع �نتقايل، راه اك�ن اEلس يقطع مع هاذ املؤسسات اليت
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أ#Mىل �لقضاء، وبnٔي حق الس=يد وز�ر العدل، زمHل � يف احلكومة، �رٔ�س 
اEلس أ#Mىل �لقضاء، وصباح مساء ½يدوز �س يف التnٔديب، كDس=ند 

  .1996املسؤوليات يف ظل دس=تور يعود ٕاىل س=نة 
Dس احلكومة ٔ�ن حيجبه ٕاذن، لهاذ النقاش احلقHقي اËي ٔ�راد الس=يد رئ 

Mىل الرٔ�ي العام الوطين، وابغا مينع املغاربة، ا�يل البارح ٔ�ثناء مYاقشة 
التعديالت، قال لنا الس=يد وز�ر العالقات مع الربملان احYا ما عند�ش 
احلق هنرضو مع التلفزيون �ش ينقل لمك التعديالت، وهو اليوم يصدر 

  .رق الرصحي والواحض �لقانونقرارا جخوال ومشو� �لمرة الثانية �خل
احYا، الس=يد الرئDس، احYا اكن عند� وا�د �لزتام دøل الرئاسة يف 
Vلسة سابقة، احYا خصنا الص#افHني ا�يل �ارض�ن معنا اليوم وهاذ 
املواطنني ا�يل �ارض�ن معنا اليوم ومعوم أ#عضاء دøل الربملان املغريب، 

ه بعض املعطيات، والس=يد رئDس الس=يد رئDس احلكومة اختذ قرار، ومضن
اEلس �عتباره الناطق الرمسي، مؤسسة الرئاسة، V�ٔابته ومضنت ذك 

فوMات القانونية اليت جعز الس=يد رئDس احلكومة حلد اKالرساº مجموMة من 
الساMة عن إالVابة ٔ�و الرد عهنا، ٔ�ش=نو ابغا يد�ر؟ ابغا يد�ر لنا التحمك، 

مYطق ديين، ٕاىل اكنت عندو املرجعية اKي©Hة، واحYا ابغينا هنرضو ٕاىل اكن 
فالتحمك ªري مرشوع من الناحHة دøل ا�Kن إالساليم، وٕاىل بغينا هنرضو 

  . معه �ملرجعية القانونية احلقوقHة، التحمك ªري مق�ول من الناحHة القانونية
فا0 جياز�مك خبري، ٔ�نمت جزء من هذا الربملان، والتارخي ال �رمح ٔ��دا، 

̈ٔجHال القادمة ٔ�عام ل هذا اEلس س=ت©رش يف اجلريدة الرمسية، وس=تدرس ل
يف لكية احلقوق، احYا هاذ القرار اËي اختذ يف حق جملس املس�شار�ن لن 

  .Ñس=تطيع ٔ��د ٔ�ن خيرس=نا
8نيا، الس=يد رئDس احلكومة ال حق � يف ٔ�ن يتطاول Mىل اخgصاصات 

دøل املؤسسات والقانون، اEلس اKس=توري، احYا كنقولو كنب©Hو البالد 
وMليه ٔ�ن ي�سع صدره، احYا در� النظام اKاxيل، ؤ��لناه �لم¤لس 

مسحوا يل، ااKس=توري ورجعو لنا، حنن بصدد ٕاMداد نظام داxيل 8ن، و 
فا0 خيليك، الس=يد الرئDس، مادام ٔ�ن اكينة هناك وا�د التطاول ووا�د 

يوين وحرمان املغاربة، مايش التحمك حول انعدام التغطية دøل البث التلفز 
ي ــــاحYا، من مgابعة ٔ�شغال هاذ الربملان، راه مازال لو ªري يد�ر Mاود 8ن

)les menottes (ذ ما يبقاوش خيليومه جييو �ش ما يتابعوشHلهاذ التالم .  
  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد الرئDس

لشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه وا#ٓن ±رشع يف معاجلة أ#س=ئW ا
اجللسة، وMددها مثانية ٔ�س=ئW �ٓنية، موåة لقطاعي الشؤون العامة واحلاكمة 

  .والصناMة والت¤ارة
±س=هتل Vدول ٔ�عاملنا �لسؤال املوVه ٕاىل الس=يد وز�ر الصناMة والت¤ارة 

القامئ و�س�£ر و�قgصاد الرمقي حول دمع وحامية ال©س=يج املقاواليت 
  . هبدف ضامن اس=متراريته

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق الفHدرايل لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس=يد املس�شار احملرتم

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار الس=يد حسن �ٔاملس�شار الس=يد حسن �ٔاملس�شار الس=يد حسن �ٔاملس�شار الس=يد حسن �ٔ
  .شكرا الس=يد الرئDس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يدان الوز�ران،

ف ملساءلتمك، الس=يد الوز�ر، ها حنن اليوم، يف الفريق الفHدرايل، ن�رش 
عن الوضعية دøل املقاوº يف املغرب، فالعديد من املقاوالت املوجودة، 
سواء يف قطاع ال©س=يج ٔ�و اجل� ٔ�و الصناMات الغذائية ٔ�و ªريها، تواVه 
صعو�ت ½برية من V�ٔل ضامن اس=مترار�هتا ٔ�مام حتدøت العوملة وàاك5ر السلع 

يتطلب مهنا اع�د التدبري العقالين، وجتديد واملنتوVات أ#جYبية، مما 
وسائل إالنتاج �كHفHة مس=مترة، واع�د àكو�ن والتكو�ن املس=متر، ولن يتnٔىت 

  .لها هذا ٕان مل تقم وزارàمك بوضع �رامج معل ملساMدهتا ودمعها
ما يه إالجراءات والتدابري اليت : فاليوم ±سائلمك، الس=يد الوز�ر

  هذه املقاوالت من ا�اطر اليت تواåها؟ س=تقومون هبا هبدف حامية
  .وشكرا

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إالVابة عن السؤال

الس=يد موالي حفHالس=يد موالي حفHالس=يد موالي حفHالس=يد موالي حفHظظظظ العلمي، وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر  العلمي، وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر  العلمي، وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر  العلمي، وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر 
        ::::و�قgصاد الرمقيو�قgصاد الرمقيو�قgصاد الرمقيو�قgصاد الرمقي

  .شكرا الس=يد الرئDس
  س�شار�ن احملرتمني،الس=يدات والسادة امل 

و½يف كنعرفو املغرب حلد ا#ٓن �اول . شكرا Mىل هاذ السؤال اجلد ¸م
يوا½ب هاذ اليش ا�يل اك�ن يف العامل بnٔرسه يف مHدان �قgصاد وxاصة 

ففي املغرب، عند� Mدة �رامج حلد ا#ٓن . املقاوالت يف مHدان الصناMة
  :ªادي نذ½روها eرسMة

رشكة س=نوø، وهاذ اKمع ½يوصل  80ا½ب ، وهو ½يو "امgياز"�ر�مج  -
مليون درمه،  5يف التلكفة دøل �س�£ر بوا�د السقف دøل  %20حىت 

مليار يف  3,7مرشوع اس=تفادوا من هاذ اKمع لغاية  174وحلد ا#ٓن 
مرشوع ا�يل x�ٔذ هذا  79وصلنا ٕاىل  �2013س�£ر �Eموع، ويف س=نة 

  ."امgياز"اKمع دøل �ر�مج 

مرشوع س=نوø  80، وحىت هو فHه "مساندة"لرب�مج الثاين وهو ا -
دøل املرصوف �لرشاكت ½يرصفوه ميل  %60½يوصل لها اKمع ا�يل ½يخص 
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½يبغيو xøدوا xرباء �ش يعاونومه �ش يطوروا املشاريع دøهلم، فوصلنا ٕاىل 
 .مليون درمه 198,7رشكة ا�يل اس=تفادت بــ  1083

رشكة حلد ا#ٓن،  122، واس=تفدت مYو "ٕامناء"الرب�مج الثالث وهو  -
هاذ الرب�مج Vد ¸م، ٔ#نه كن#اولو نعطيو لهاذ الرشاكت املتوسطة دمع، 
وxاصة وا�د الشلك دøل رشكة فهيا �بتاكر، ٔ#ن ٔ�±شnٔ� رشكة يف 

ا�يل كتعطهيم املصنوع اÄمنوذ= ا�يل خصو �كون يف املغرب �ش  2011
øمنوذج دÄرشكة اس=تفادت من هاذ الرب�مج 122هلم، فــ حياولوا يطوروا ا. 

، ا�يل هو تيوا½ب املغرب الرمقي، فهنا "انفgاح"والرب�مج أ#xري وهو  -
ا�يل ½ميش=يو مع هاذ ) les logiciels(كذ� اKمع هو كنعطيو �اسوب و 

رشكة ا�يل اس=تافدت  3637احلاسوب، ؤ�يضا �رتباط �ٔ#نرتنDت، فهنا 
 . من هاذ املرشوع

  .شكراو 

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

        ::::عبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماح    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئDس،
  الس=يدان الوز�ران،

التعقHب دøلنا حول ٔ�وال فé يتعلق �لربامج ا�يل رشتو لها، الس=يد 
حYا Mىل دراية هبا، ولو ٔ�ننا شفYا بnٔهنا عندها Vدوى �لقدر الاكيف الوز�ر، ا

ما اك±ش ½يكون مربر �لسؤال، �Ë نقرتح جوج دøل التدابري ك©شوفوها، 
  :واملالحظات دøلنا تنقسم ٕاىل جوج دøل احملاور

  ٔ�وال، العمل جبدية Mىل هيلكة القطاع ªري املهيلك؛
eشلك Mام، مايش �نتقايئ، ال©س=يج 8نيا، مصاح�ة ال©س=يج املقاواليت 

  ...Mرب لقاءات قطاعية حسب لك قطاع Mىل
  حماربة اÄهتريب وxاصة أ#سواق الصي©Hة؛

مصاح�ة املقاوالت اليت تعاين من صعوبة حقHقHة، واملهددة �ٕالªالق، 
  بطبيعة احلال ½يخص وا�د النوع دøل �نتقائية مع اع�د املوضوعية؛ 

لتكو�ن املس=متر�ن �ملقاوالت، تعلق أ#مر �ملؤطر�ن ٔ�و اع�د التnٔطري وا
  �لعامل، املؤطر�ن دøل املقاوالت؛

حول تدابري امحلاية الت¤ارية واملرسوم رمق  15.09تفعيل القانون رمق 
  حول التدابري املضادة لٕالغراق والتدابري التعويضية؛ 2.12.645

  .طراف الثالثالعمل Mىل ٕا�رام مHثاق اج�عي واقgصادي بني ا#ٔ 
Mىل ٔ�ساس ٔ�نه يxٔnذ بعني �عتبار ... وهذا ٔ�سايس Vدا �ش نت¤اوزو

مصل#ة الطرفني، يتضمن ا�رتام حق �ن�ء النقايب، فرض تطبيق قانون 
الشغل، فض ÖزاMات الشغل، اع�د اتفاقHات الشغل امجلاعية �لك قطاع 

قHة �xذو بعني Mىل �دة، وبطبيعة احلال ميل كنكونو كنتذا½رو Mىل اتفا
  .�عتبار الشق �قgصادي و�ج�عي يف �ٓن وا�د

ٕاجراء انت²ا�ت مYاديب العامل �لك املقاوالت �ش �كون اÄمتثيلية دøل 
  ... أ#جراء اكينة يف لك املقاوالت، ما àكو±ش

الوصول ٕاىل àكرÑس ثقافة �لمقاوº وتوفري مYاخ اج�عي سلمي، و�لتايل 
لتوàر ٔ#ننا يف النقا�ت عند� الغرية Mىل �قgصاد الوطين ٕازاº لك ٔ�شاكل ا

وMىل املقاوº الوطنية، وجيب àاكمل اجلهود من V�ٔل جتاوز وا�د العدد 
  . دøل السلبيات وMىل رٔ�سها كام قلنا حماربة القطاع ªري املهيلك

  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

دقHقgان، الس=يد . التعقHب اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Mىل
  .الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر و�قgصاد الرمقيالس=يد وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر و�قgصاد الرمقيالس=يد وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر و�قgصاد الرمقيالس=يد وز�ر الصناMة والت¤ارة و�س�£ر و�قgصاد الرمقي
  .شكرا الس=يد املس�شار

هاذ �قرتا�ات لكها البعض مهنا تطرقوا لها الوزراء السابقني، حفلوا 
بعض املشالك من هاذ اليش ا�يل تطرقت �، والبعض مهنا ٔ�� مgفق معك 

  .فهيم ا#ٓنٔ�نه خصنا خندمو 
فالوزارة مجيع الطامق دøلها xدام ا#ٓن جبنيب �ش حناولو نقدموا مرشوع 
Vديد، هاذ املرشوع ªادي يوا½ب املشاريع ا�يل در� حلد ا#ٓن، ا�يل اعطاو 
نتاجئ ٕاجيابية، ولكن اك�ن بعض التغيريات ا�يل ªادي جنيبو فهيا ٕان شاء هللا 

Wيف أ#سابيع املق�.  
اليش ا�يل قدمgو، ٔ#ن ªادي يف الطريق  ذمك يف هافاحYا مgفقني مع

املغرب لكه تي#اول يوا½ب املقاوالت، فالعامل دøلنا خصنا خنلقو . املس=تقمي
هلم فرص شغل Vديدة، هاذ املسائل لكها بني املقاوالت ومجيع الفاMلني يف 
القطاMات خصنا منش=يو يف هاذ الطريق ا�يل àلكمتو Mليه، الس=يد 

  .املس�شار
Yا مgفقني، هاذ املسائل البعض مهنا راه تدارو حلد ا#ٓن، اك�ن اKمع فاح 

ا�يل وقع واعطى نتاجئ ٕاجيابية، لكن مgفقني ٔ�نه ميكن منش=يو وÖزيدو القدام، 
واملسائل لكها ا�يل ذ½رتو اكينني عند� يف إالسرتاتيجية ا�يل احYا Vايني هبا 

Wٕان شاء هللا يف أ#سابيع املق� .  
  .شكرا

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
شكرا، و±شكر الس=يد الس=يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته 

  . اجللسة
وق�ل ٔ�ن ن©gقل، البد ٔ�ن Öرحب بتالمHذ وتلميذات املعهد الثقايف ٔ#يب 

  .رقراق �لر�ط، ا�Ëن يتواVدون معنا اليوم
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ø ه سؤال الّ يف ٕاطار ماذا الس=يد الرايض؟ �ٓش من ٕاطار؟ ال�س=يري �يق
  .وا�د ا�رتمYا فHه القانون، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
ٕاىل امسحت، الس=يد الرئDس، يف ٕاطار ´س=يري اجللسة احYا ا�رتمYا من 
ق�ل بعد ما اعطيتو اللكمة لٕالخوان ا�يل وضعوا السؤال والتعقHب دøل 

  .الس=يد الوز�ر
اجللسة  ا�يل اك�ن، الس=يد الرئDس، هو اك�ن ´سجيالت موجودة ٔ�نه يف

̈ٔمني  السابقة طلبنا �ش الرئاسة خنرجو من نقط نظام �ش تعطي اللكمة ل
ٔ�نه يتلو الرساº ا�يل مشت لرئDس احلكومة، واكن تعطى لنا وMد، 

  .وال�سجيالت اكينة
احYا ابغينامك هاذ الوMد ا�يل تعطى، واك�ن ´سجيالت، ٔ#ن اك�ن من 

ل ما بDين وبني الرئاسة، ا�يل سريد، ٔ#ن املرة أ#خرى اكن وقع وا�د اجلدا
اكن تيرتٔ�سها اليس فضييل مشكور، ولكن من ق�ل اكنوا بعض إالخوان، 
مهنم اليس ب©شامش، ومهنم وا�د اEموMة دøل إالخوان، ميكن لمك، الس=يد 
الرئDس، àرجعوا �ل�سجيالت، Mىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ الرساº �ش يعرف 

  . املواطن، املواطن يعرف حقHقة أ#مور
  ...ٕاىل امسحت، الس=يد الرئDس، ٔ�� ما قلت يش �اVة

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .ابغييت الرساº ا�يل امشات لرئDس احلكومة تتىل، ٔ�� ªادي جناوبك

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
ٔ�� اMالش ابغيت هنرض Mىل هاذ اليش، معنا الص#افة، معنا املت��عني، 

ابغينا الرئاسة راسلت، ميل الرئاسة معنا املثقفون، معنا الرٔ�ي العام، 
راسلت رئاسة احلكومة، تعطيو� املضمون، اMالش؟ �ش �زول ا�لÀس، 

  . واش احYا تند�رو العىص يف الرويضة
ٔ#ن، الس=يد الرئDس، غميكن يل نقول �، جملس املس�شار�ن ما 

  .ªريLعش لرئDس احلكومة و�لقرارات دøلو
  الس=يد الرئDس، 

ا غميشDش، نعم �ٓس=يدي، مييش لوا�د ابغا يتحمك جملس املس�شار�ن م
  ...فالتلفزيون، الس=يد الرئDس، اEلس واملعارضة، املعارضة ما ªادøش متيش

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
ٓ اليس الرايض، باليت،  وا اليس الرايض، وباليت، وا الرايض، وباليت �

هللا  واش ابغييت جواب وال ªادي تبقى هترض؟ xليين جناوبك، وا الرايض
خيليك، وªري باليت، راه اعطييت السؤال Mىل الرئاسة، وباليت وªادي 

  واش ابغييت جناوبك؟ ... جناوبك، واش ابغييت اجلواب، وال ابغييت
وا الرئDس، واش دxل الفالح يف ´س=يري اجللسة، هللا خيليك؟ �ٓ اليس 

  .الرايض

ال، يت هللا خيليك، وحطييت السؤ وباليت هللا خيليك، الفوىض، بال
وباليت، �ٓش دxل الفالح مع الرئاسة؟ احYا كهترض Mىل ´س=يري اجللسة، 
قلنا � يف ٕاطار نقطة نظام، انت مشDيت �لمضمون، باليت ªادي جناوبك، 
باليت هللا خيليك، واش ابغييت اجلواب ªادي جناوبك؟ واVلس هللا خيليك 

  .وجناوبك، اVلس وجناوبك الرايض، اVلس وªادي جناوبك
يك، واش حطييت السؤال؟ ªادي جناوبك، شوف، xليين وهللا خيل 

جناوبك، وا اليس الرايض، وا اليس الرايض هللا هيديك، وا اليس الرايض 
راه لكيش �غي هيرض، راه ٔ�ي مس�شار �غي هيرض، ولكن راه اك�ن قانون 

  .واك�ن نظام داxيل، هللا خيليك، باليت هللا خيليك
ا�رتم بعدا الرئاسة، ا�رتم الرئاسة  وا الس=يد املس�شار، واليس الرايض

  .�ٓ اليس الرايض، هللا خيليك
وا اليس عطاش، هللا خيليك، وا اليس الرايض راه لكيش �غي هيرض، 
ولكن ٕاىل ابقHنا هكذا راه والت عند� الفوىض، اك�ن نظام داxيل، اعطييت 

  .سؤال وجHه، باليت ªادي جناوبك
ه الرئDس àلكف �ش �رسلها ت لرئDس احلكومة، رااالرساº ا�يل مش

حنن هنا ال ±ش=تغل �لوعود، اك�ن . ت، القانون والنظام اKاxيلاوراه مش
النظام اKاxيل، الواردات كتقرا ولكن الصادرات ما كتقراش، اك�ن النظام 
اKاxيل، خصك حترتمو ؤ�� نت#رتمو فقط، وهاذ اليش يف أ#ول راه 

  .وا وåة نظرمه وصايفإالخوان لكهم يف ٕاطار طلب إال�اطة وحض
هللا خيليك اليس الرايض، املوåة ٕاىل الس=يد  ..ن©gقل ٕاىل أ#س=ئW ا#ٓنية

  .الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة
ºة ٔ�خرى؟ وقلنا � الرساVشكرا اليس ... والرايض واش ابغييت �ا

  .الرايض
ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس وا#ٓن ن©gقل ٕاىل �س=ئW املوåة 

  .احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، واليت جيمعها و�دة املوضوع
. السؤال أ#ول حول ٕاMالن احلكومة ٕالغاء اKمع عن البزن�ن والفHول

  .اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
ظك، ال شكرا، تفضل، هللا خيليك امسح لنا الس=يد ٔ�محيدي هللا حيف

  . راه ٕاىل جHنا انت �غي نقطة نظام وهذاك �غي نقطة نظام، ال، ال، شكرا
لو كن²الف ال�س=يري نعطيك نقطة نظام، ما اكي©ش xلل يف ال�س=يري، 

... واش يف هاذ النقطة لكيش اعطيناه طلب إال�اطة، ولكن حىت هذاك
  . ملؤسسةولكن ٔ�نمت ا�رتموا الرئاسة وا�رتموا ا

ø ،هالّ امسح لنا الس=يد املس�شار.  

        ::::املس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدي
  .نقطة نظام تتعلق �ل�س=يري والبث واملشلك ا�يل عند� مع احلكومة

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .البث ما عندو Mالقة �ل�س=يري، امسح يل ال، ال
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        ::::املس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس=يد امحمد ٔ�محيدي
  .هاذ احلكومة كتقمع هاذ اEلس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
شكرا اليس ٔ�محيدي، ال، ال، هللا خيليك، ال، ال، الس=يد املس�شار ما 

  . عندو Mالقة �ل�س=يري
هللا خيليك، ال، ال ما ... تفضل الس=يد املس�شار لطرح السؤال

ميك©ش، البث مسؤولية احلكومة، مايش مسؤولية الرئاسة، نقطة نظام يف 
x هHللٕاطار ال�س=يري، ال�س=يري ما ف .  

  .تفضل الس=يد املس�شار، املس�شار تفضل لطرح السؤال
ٔ�� طلب�ين الرساV ºاوبتك Mىل الرساº، ال مايش احYا مgضامYني، 
الرئاسة عندها احلياد، املالحظة جسلهتا ªادي جنبدوها يف املكgب، ال 
شوف واش املالحظة د�ø ٔ�� جسلهتا ªادي تناقش يف الهيالك الرمسية 

الوعود ما اكي©ش، اك�ن النظام اKاxيل، الوMد ما . املكgب دøل اEلس،
  . اك�ن، هللا هيديك

  .تفضل الس=يد املس�شار، هللا خيليك

        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس=يد%ن والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Hالن احلكومة �ذف البزن�ن املمتاز والفMشلك ٕاÑ ول من املواد املدمعة
من ق�ل صندوق املقاصة �ٕالضافة ٕاىل ختفHض اKمع عن مادة الاكزوال 
تدرجييا يف ٔ�فق ٔ�كتو�ر املق�ل رضبة قوية �لطبقة الفقرية واملتوسطة، حبيث 
يعين ذ� مضنيا الزøدة يف احملروقات اليت لها ارتباط وثيق �لقدرة الرشائية 

  . �لمواطنني
ن تناقضا مع ما M�ٔلنت عنه احلكومة ٕا�ن مYاقشة وÑشلك هذا إالMال

قانون املالية احلايل، بnٔهنا س=تواصل دمع القدرة الرشائية �لمواطنني Mرب 
حتميل املزيانية العامة جلزء ½بري من ارتفاع ٔ�سعار بعض املواد النفطية يف 

  .السوق اKولية
يل بnٔنه ق�ل ما ندxل �لسؤال، الس=يد الوز�ر، هاذ البزن�ن ªادي تقول 

حمتكرينو وا�د الناس ا�يل هام وا�د النخبة ا�يل عندها س=يارات فاخرة 
  . وهذي وهذي

الس=يد الوز�ر، هاذ النخبة راها حمسوبة Mىل رؤوس أ#صابع، راه ا�يل 
½يتعامل مع هاذ البزن�ن وهاذ البزن�ن املمتاز راه هام ذوك الطبقة الضعيفة 

دøلو وال �لورشة دøل البناء،  ا�يل وا�د هز موطورو وابغا مييش �لعمل
½هيز موطورو و½مييش �لعمل ا�يل هو بعيد Mليه، املعمل ا�يل هو بعيد Mليه، 
ٕاذن هاذ الزøدة راه خصمك àراجعوها، وكنقولو بnٔنه ٕاىل احصيتو ªري ذوك 
الهويندات ا�يل ½ينقلوا البضائع واخلرض داxل املدن، راه وا�د احلاº ½برية 

وهاذو ªادي �زيدوا Mىل املواطنني، ما ... الناس راه مايشو½برية Vدا، هاذ 
ت©ساوهاش، راه ٕاىل زدتيه يف البزن�ن، زدتيه يف ذاك البزن�ن املمتاز راه 

  .ªادي �زيد Mىل املواطن
  : من هذا املنطلق، ±سائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم

ما يه التدابري املت²ذة والرؤية �ج�عية �لحكومة �لحفاظ Mىل  -
  لقدرة الرشائية �لمواطنني جراء هذا القرار؟ا

وما يه الوصفة اليت تقرتSا احلكومة لتزنيل ٕاصالح معل صندوق  -
 املقاصة؟ 

  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين موضوMه ٕالغاء اKمع ا�صص يف ٕاطار صندوق املقاصة 
  . عن ماديت الفHول والبزن�ن

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤالاللكمة ٔ#�د 

        ::::املس�شار الس=يد موالي احلسن طالباملس�شار الس=يد موالي احلسن طالباملس�شار الس=يد موالي احلسن طالباملس�شار الس=يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدان الوز�ران،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
لقد 8�ٔر القرار أ#xري �لحكومة حول ٕالغاء اKمع عن البزن�ن والفHول 

ري�ن داxل خمتلف أ#وساط مر و�س�Hاء الك�ذالصناعي الكTري من الت
الشعبية بفعل ما س=يرتتب عن هذا القرار من زøدات س=تؤ5ر eشلك 

  .م�ارش Mىل حHاة املواطنني ومس=توى DMشهم
كام ٔ�ننا بدور� يف الفريق �شرتايك، ±س=تغرب لهذا القرار �نفرادي 
اËي ينضاف ٕاىل سلسW من القرارات الالشعبية اليت س=تؤ5ر م�ارشة Mىل 

  . املواطنني جHوب
فهذا القرار يضع املغاربة يف مواåة م�ارشة مع تقلبات أ#سعار يف 
السوق اKولية، كام Ñسامه يف ارتفاع لكفة إالنتاج والنقل، و�لتايل س=يؤدي 
ٕاىل زøدات قHاس=ية يف ٔ�سعار املواد �س=هتال½ية، وهو ما س=ي²لق ٔ�زمة 

  .اج�عية ½برية ال نعرف عواقهبا
 ميكن ٔ�ن ´س=متر يف فرض مTل هذه إالجراءات حلل ٕان احلكومة ال

  .جعزها املايل Mىل حساب القدرة الرشائية �لمواطن املغريب
ويف هذا إالطار، فٕاننا ±سائل احلكومة عن حHثيات هذا القرار ªري 
املدروس وعن مهنجيهتا يف ٕاصالح صندوق املقاصة eشلك ´شاريك ومشويل 

  . وواقعي دون انتقائية ٔ�و ´رسع
  .را الس=يد الوز�رشك
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        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الثالث موضوMه توقف اKمع ا�صص �لمواد الطاقHة
  .اللكمة �لسادة املس�شار�ن من فريق أ#صاº واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد احلفHاملس�شار الس=يد احلفHاملس�شار الس=يد احلفHاملس�شار الس=يد احلفHظظظظ ٔ�حgيت ٔ�حgيت ٔ�حgيت ٔ�حgيت
  الس=يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ارات احلكومHة الرامHة ٕاىل ٕالغاء اKمع تدرجييا Mىل املواد بناء Mىل القر 

املدمعة والعمل بنظام املقاÑسة L#ل àرقHعي، اكن �ٓخرها ٕالغاء اKمع من 
ٔ�سعار البزن�ن املمتاز والفHول الصناعي، حHث مل يعد مضن املواد املدمعة من 

انية ق�ل صندوق املقاصة، وس=يخضعان ٔ#سعار السوق، بWD س�س=متر املزي 
العامة ��وº يف دمع مادة الغازوال اËي س=يعرف ختفHضا تدرجييا ��مع 

  .ا�صص � xالل الس=نة اجلارية
احلكومة  جراءةؤ�مام الت#دøت الكربى اليت يعرفها املغرب، ؤ�مام 

الزائدة يف الزøدة من ٔ�سعار املواد املدمعة، وٕالغاء اKمع عن بعضها هنائيا ٔ�و 
اليت تعلهنا ٔ�مام خمتلف فäات الشعب املغريب، اكن �ٓخرها  تدرجييا وجشاعهتا

�رتباك الواحض يف تدبري ملف صندوق املقاصة من xالل العمل بنظام 
املقاÑسة اجلزئية ٔ#سعار املواد البرتولية اËي دxل �زي التنفHذ ابتداء من 

، وٕاMالن احلكومة يف حبر هذا الشهر ٕالغاء اKمع 2013ش=ت©رب  16مYتصف 
ٔ�سعار البزن�ن املمتاز والفHول الصناعي àكرÑسا �لس=ياسة احلكومHة  عن

القامئة Mىل تغليب املنطق احلسايب Mىل املقاربة �ج�عية من xالل 
�س=مترار يف ±سف القدرة الرشائية �تلف الفäات �ج�عية، وهتديد 

لف، وغياب السمل �ج�عي نظرا لغياب املقاربة ال�شار½ية يف تدبري هذا امل
  . ٕارادة لٕالصالح العميق والشامل لنظام صندوق املقاصة

Ëا، ±سائلمك، الس=يد الوز�ر، عن وقف دمع صندوق املقاصة ٔ#سعار 
  .املواد البرتولية و�8ٓرها السلبية Mىل القدرة الرشائية �لمواطنني

  .وشكرا الس=يد الرئDس

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

سؤال الرابع، موضوMه حقHقة عزم احلكومة رفع اKمع الاكمل Mىل مادة ال 
  . الفHول والبزن�ن املمتاز

̈ٔحرار  اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل
فريق التجمع الوطين ... لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس�شار احملرتم

̈ٔحرار   . ل
ر رفع اKمع عن بعض احملروقات ن©gقل �لسؤال اخلامس، موضوMه قرا

Wالسائ .  

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�ري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئDس احملرتم
  الس=يدان الوز�ران،

 عن املواد ٕ�جياز وàركزي، القرار، قرار احلكومة والقايض ٕ�لغاء اKمع
أ#ساس=ية وبتقليص اKمع eشلك تدرجيي عن املواد أ#ساس=ية وحHوية 
ٔ�خرى، س=ميكYمك Lحكومة من التقليص ال©س=يب �لعجز العمويم، 

وeشلك مؤقت من ٕارضاء املؤسسات املالية املاحنة،  -ال حماº- وسDساMدمك 
لكن  وس=يكون مبثابة الضامد اËي يغلف اجلراح الغاZرة لالقgصاد الوطين،

ٔ�بدا لن �كون العالج أ#جنع واحلل أ#مTل اËي سDسعفمك يف ختطي أ#زمة 
  . eشلك هنايئ

هذا قرار VاZر، وس=يكون مبثابة احلطام ٔ�و احلطب اËي يذيك �ر 
  .الالاس=تقرار والفgنة يف ب�� ا#ٓمن أ#مني

نعم، الس=يد الوز�ر، حنن نتفهم حرص احلكومة Mىل تقليص النفقات، 
Mىل حساب الفäات املس=تضعفة اليت àرزح وتنئ حتت وطnٔة  ولكن لDس

الهشاشة والفقر، وتعاين ضيق ذات اليد وشظف العDش، ولDس Mىل 
حساب الطبقة املتوسطة، ٔ�ساتذة ومعلمني، ويه فäة تعرفها جHدا، 
وتعرفك جHدا، الس=يد الوز�ر، الطبقة املتوسطة امسنت اEمتع املغريب 

  .س=تقرار وال�سك والسمل والتمنيةوامسنت لك جممتع مرادف �
  الس=يد الوز�ر، 

ما حيري هو ملاذا اxرتمت احلل أ#سهل واملمتثل يف ٕالغاء اKمع؟ ملاذا مل 
تقفوا عند الثقوب الك�رية وشالالت وينابيع الريع داxل مYظومة اKمع 

  eشلك Mام؟
 ملاذا مل تقفوا عند ٔ�حرف الرسقات اKفرتية، نعم رسقات ´س¤ل يومHا

شجيع التخز�ن، خصوصا يف صنف  هنارا åارا حتت øفطة تDسري التوزيع ́و
  احملروقات؟

ملاذا ترصون Mىل ٔ�ن يدفع املواطن الÀس=يط مثن إالصالح من جHبه؟ 
املواطن اËي �كدح، اËي يعمل بدٔ�ب دون انقطاع طيø�ٔ Wم الس=نة، 

مبربر وبدون  مساهام يف اEهود العمويم، ٔ�ي ٔ�نه يؤدي الرضائب دøلو لكها
مربر، ترصون Mىل ٔ�ن يدفع هذا املس=هت� واملس=هت� مثن إالصالح من 

  جHبه؟
ملاذا تعينون يف التضييق Mىل املغاربة بعد ٔ�ن å�ٔزمت Mىل قدرهتم 

  الرشائية و±سفمتوها ±سفا، وجعلمتوها قاMا صفصفا؟ 
  الس=يد الوز�ر، 

لفHة اليت ؟ هل ±سDمت اخل وحكومة هذا الب� هل ±سDمت Ö�ٔمك وزراء
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حتمكت يف تعيYDمك الس=يد الوز�ر؟ هل ±سDمت ٔ�ن Vالº امل�، ٔ�عز هللا 
ٔ�مره، �ني عينمك اكن ي©gظر مYمك �ش=تغال �روح ابتاكرية، اكن ي©gظر 
مYمك التفكري، التفكري هاذ الوظيفة اËهنية اليت ي©�غي ٔ�ن يصنع هبا الوز�ر 

xربة من س=بقه، هذه  املعىن، مس=ت²لصا ٕاøه من àكوينه، من xربته ومن
العملية الواعية، اليت يتعني Mىل الوز�ر ٔ�ن يقوم هبا ٕ�دراك دومنا ٕاغفال للك 

� ½وز�ر، هذا هو أ#سايسxة احمليطة مب¤ال تدäDعنارص الب.  
واحلاكمة، ø وز�ر احلاكمة، ٔ��ن حنن من احلاكمة؟ ٔ��ن حنن من ممارسة 

V�ٔ صادية منgة، ٔ�سلوب وسلطة تدبري املوارد �قHقHمنية حقà لقx ل
ولكن دون املساس ودون إالرضار �لتواز�ت �ج�عية ودون انتظار 

  ٕاشارة املؤسسات اخلارجHة؟
السؤال، الس=يد الرئDس، ٕاىل امسحت، ٔ�مل حين الوقت يك àك#ل 
  احلكومة عن �ظرهيا وàزيل الرمد عن ٔ�عيهنا وختتار س=بل إالصالح القومي؟

  .شكرا الس=يد الرئDس

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  . شكرا

السؤال السادس، موضوMه تnٔثري �ذف اKمع عن البزن�ن وتقليصه عن 
  . الغازوال Mىل نظام املقاÑسة ؤ�مثنة احملروقات

  .اللكمة ٔ#�د املس�شار�ن من فريق الت#الف �شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن،
  الس=يدات املس�شارات،
�ذف اKمع  ،مضن تدابريها ٕالصالح نظام املقاصة ،فقد قررت احلكومة

 0,80عن البزن�ن وتقليصه عن الغازوال، اËي سوف لن Ñس=تفHد سوى بــ 
س=ن�مي احلالية، وس=يكون لهذا إالجراء تnٔثري Mىل  2,15س=ن�مي كدمع عوض 

نتظر ٔ�ن يصل مثن الغازوال ٕاىل ما يقارب ٔ�سعار احملروقات، حHث من امل 
درامه ٕاذا ما بقHت أ#سعار اKولية يف مس=تواها احلايل، وهو سعر لن  10

يتحم� ال املس=هت� وال �قgصاد الوطين، اعتبارا لكون ٔ�ي ارتفاع يف ٔ�مثان 
احملروقات يرتتب عنه ارتفاع يف ٔ�مثان خمتلف املواد واخلدمات، وهو ما 

  .اكسات سلبية Mىل �قgصاد واEمتعس=تكون � انع
فهل مقمت، الس=يد الوز�ر، بدراسة توقعات أ#سعار اKولية �لنفط ق�ل 
اختاذ هذا القرار الك�ري حىت ال àكون � انعاكسات قد ال تتحملها البالد؟ 
وهل اس=تحرضمت لك النتاجئ املرتتبة عنه س=ياس=يا واقgصادø واج�عيا؟ وما 

  متW ملراجعة àر½يبة أ#سعار Mىل ٔ�سعار احملروقات؟يه �نعاكسات احمل 
  .وشكرا

  

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .شكرا

السؤال السابع موضوMه تصور احلكومة خبصوص صندوق املقاصة ورفع 
  . اKمع عن بعض املنتوVات الطاقHة

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق اKس=توري لتقدمي السؤال، 
  .ر احملرتم، فريق �حتاد اKس=توريتفضل الس=يد املس�شا

ن©gقل ٕاىل سؤال موضوMه حقHقة عزم احلكومة رفع اKمع الاكمل Mىل 
  . مادة الفHول والبزن�ن املمتاز

̈ٔحرار  اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس�شار احملرتم

  ::::املس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساكك
  .شكرا الس=يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

تداولت وسائل إالMالم مؤخرا xربا مفاده ٔ�ن احلكومة قررت رفع اKمع 
  .عن مادة الفHول والبزن�ن املمتاز، وٕاخضاMه eشلك لكي لنظام املقاÑسة

  الس=يد الوز�ر،
تني املادتني أ#ساس=ي�ني � وقع ال داعي �لتذكري، فٕان رفع اKمع عن ها

م�ارش Mىل فاتورة الكهر�ء و�يق املواد �س=هتال½ية أ#خرى Mىل املواطن 
  .الÀس=يط وMىل حHاته اليومHة

  الس=يد الوز�ر،
±سائلمك عن مدى حصة هذه أ#خ�ار؟ وما يه التدابري اليت س�²gذها 

  احلكومة من هذا املوضوع يف ٔ�فق ٕاصالح نظام املقاصة؟
  .اشكر 

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
   .شكرا

السؤال ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد  ،ويف نفس املوضوع
  .اKس=توري

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
ق�ل وضع السؤال، الس=يد الرئDس، وªادي نوضعوه، راه احYا يف فريق 

  . �حتاد اKس=توري مازال تن�شTÀو �لبث دøل إال�اطات
  :السؤال املوVه ٕاىل الس=يد الوز�ر احملرتمٔ�ما خبصوص 

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
املغاربة واحلكومات السابقة بدون اس=ت_Yاء، واملغاربة ٔ�دوا وا�د اÄمثن 

طبقات، اكنت  2½بري �ش àكون وا�د الطبقة مgوسطة، ٔ#ن اكنوا 
املسحوقة ٔ�و الفقرية واكنت الطبقة ا�يل ميكن عندمه املعامل وعندمه 
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، هاذ الفäة هذي ا�يل àلكمت � Mلهيا، وختلقت يف ظل وا�د وعندمه
س=نة، اك�ن دول ٔ�وربية، وهذي ما ابغيهناش متوت هاذ  25اEهود دøل 

الطبقة هذي، اك�ن دول ٔ�وربية عرفت جعز املزيانية وMاجلهتا مبقار�ت 
اج�عية يف ٕاطار �بتاكر و�جهتاد يف احللول، وتوقفت يف -اقgصادية

  .التقليص من العجز، هذه اKول ال تتوفر Mىل نظام املقاصة
  الس=يد الوز�ر، 

احشال دøل أ#ش=ياء اعطينامه L#ل صندوق املقاصة يف مجموMة دøل 
املواد ا�يل ªادية تعطي �لمغرب املاليري، مTل اKمع ا�يل ميكن تنعاود نnٔكد 

ر، وعند� ما مليا 400ٔ�و  300دøل السكر، مادة السكر ا�يل تتقدر بــ 
  ...نقولو، وما نعطيومك �لول ا�يل ميكن املغاربة

احYا ªادي Öرجعو �ش نقولو لمك راه احYا ما تناقشومكش من الناحHة 
القانونية واKس=تورية، ٔ#ننا نعمل ٔ�ن قرار مTل هذا يدxل مضن اخgصاصات 

طري السلطة التنفHذية، لكن �8ٓره الس=ياس=ية هتم مجيع املغاربة، ٔ#نه قرار خ
ميس م�ارشة جبيوب املواطنني و�س�£ر، ويثقل اكهل املقاوº الصغرى 

ºواملتوسطة، ويعمق ٔ�زمة البطا.  
لك هذا قد يؤدي، ال قدر هللا، ٕاىل �ش خيرجوا املواطنني �لشارع، 
هل اس=تحرضمت هاته التخوفات عند اختاذمك لهذا القرار، وراه احYا xايفني 

  لشارع؟ من املغاربة ªدا ليخرجوا � 
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

اللكمة �لس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون 
العامة واحلاكمة لٕالVابة عن أ#س=ئW املتعلقة ٕ�لغاء اKمع عن احملروقات يف 

  .دقHقة، تفضل 21

لكف �لشؤون لكف �لشؤون لكف �لشؤون لكف �لشؤون الس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، املالس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، املالس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، املالس=يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امل
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

�  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س=يد� محمد وMىل �ٓ
  الس=يد الرئDس،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�توVه �لشكر �لرئاسة ومكgب اEلس، وكذ� مجليع 

دøل الفرق ا�يل وضعت و�رجمت �ش àكون هاذ اجللسة حمط مYاقشة 
التدابري ا�يل قررت احلكومة تت²ذها، ويه، مما ال شك فHه، كهتم مجموع 

  .�قgصاد الوطين
�Ë، غنتلكم معمك بوضوح %م يف هاذ املوضوع، و�ش نضبطوه 

  .ونعرفو فاش كنتلكمو
، الناس 1941قانون صندوق املقاصة، هذا وا�د الصندوق من Mام 

رب العاملية الثانية، يف وقت احلرب القدام ½يعرفوا بnٔنه تصايب من بعد احل

  .العاملية الثانية ا�يل اكن فHه Mام البون
، دxل Mليه ٕاصال�ات الس=يد رئDس احلكومة دøل 1977يف Mام 

ذيك الوقت اليس امحد عصامن، وضبط هاذ العملية دøل صندوق 
  .املقاصة

  ما هو صندوق املقاصة؟
كومHة لتثHÀت أ#مثان، يعهد ٕاىل صندوق املقاصة ب�YفHذ الس=ياسات احل

يعترب الهيئة املؤهW و�دها �لقHام جبميع العمليات املتعلقة �س=تقرار أ#مثان، 
  معىن هذا؟

هذا وا�د الصندوق بيد الس=ياسة احلكومHة، ملا كتكون بعض املواد 
ا�يل ªادي تؤ5ر Mىل القدرة الرشائية، ٕاما نقصت داxليا، ٕاما ارتفعت 

  .ن طريق صندوق املقاصةxارجHا، كتدxل احلكومة ع
هاذ صندوق املقاصة تطورات فHه املواد، ا�يل وقع هو اكنت عند� 
املقاÑسة، هذي مايش وا�د احلاVة Vديدة، الناس كتقول املقاÑسة، درتو 

، وهاذ 1995املقاÑسة، ال، هذي مايش Vديدة عند�، تصايÀت يف Mام 
داxل هاذ ق�ة الربملان العبد املتواضع ا�يل قداممك من الناس ا�يل سامهوا 

، 2000يف Mام  -مع أ#سف الشديد-توقفت . 1995عند وضع املقاÑسة، 
  .خطnٔ دøل توقHف املقاصة -راين قلهتا Mدة مرات- وكنعتربو 

  ٔ�ش=نو حصل؟
دxلت  2009حصل ٔ�نه ارتفعت املواد النفطية يف السوق، ويف Mام 

 %80لنفطية كتالك هاذ املواد النفطية لهاذ الصندوق، بدات هاذ املواد ا
  .من �ع�دات ا�يل كتدxل املزيانية س=نوø لصندوق املقاصة

وصلت اع�دات صندوق املقاصة ا�يل bت مهنا املواد  2011يف Mام 
 2011مليار، تذ½روا ما يه مزيانية  54النفطية، املواد النفطية bت مهنا 

 من مزيانية التجهزي ، مزيانية اململكة املغربية، صندوق املقاصة ٔ�كرث2012و
½ميكن إال±سان مييش يف هاذ الطريق؟ يبقى . دøل مزيانية اململكة املغربية

  مس=متر يف هاذ الطريق؟ 
وهللا مث وهللا، ال à�ٔلكم معمك Lعضو يف احلكومة، كنتلكم معمك مكواطن 
ٔ�وال، ½وا�د ½يفهم يش اشوية يف �قgصاد ويف املالية العمومHة، راه ما 

  .رو يف هاذ الطريق، خطnٔ، خطnٔ�، هللا Ñسامحميك©ش ±س=مت
Vا الرب�مج احلكويم، �ٓش ½يقول الرب�مج احلكويم؟ ا�يل صادقت 
Mليه أ#ªلبية، يف اEلسني جبوج، ½يقول بnٔننا ªادي نصلحو وeرسMة 

  . صندوق املقاصة
هاذ صندوق املقاصة ٔ�ش=نا يه املواد ا�يل فHه؟ الناس راه كتلكم يف 

øل احلواجي ا�يل ما مضبوطاش، اليوم البد، خيرج ا�يل ابغا وا�د العدد د
خيرج �لشارع، ولكن البد بعدا احYا مكسؤولني، مكمثيل أ#مة، Lحكومة، 
مكسؤولني يف هاذ اKوº، البد نقولو، نفرسو �لشعب دøلنا والشعب دøلنا 

� اخليار.  
مسحوا ا، املواد النفطية ا�يل كتدxل يف صندوق املقاصة يه ªاز البوطا
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يل نتلكم هباذ اليش �ش كتفهموين والناس ½يفهموين �ٓش كنقول، �ٓش 
؟ غيفهموين، ªاز البوطان، هااك مكgوب، ªاز )Butane(غنقول هلم ªاز 

، واك�ن الاكزوال، واك�ن الفHول ساموه فHول )super(البوطا، اك�ن البزن�ن 
، ولكن 2رمق ) fuel oil(، وهو ما فHولش صناعي، ٔ�مسو 2صناعي رمق 

ساموه صناعي عندها وا�د املعىن دا� ±رشSا �، واك�ن الفHول ا�يل 
xاص ½مييش �لمكgب الوطين �لكهر�ء، راه مايش حصيح ٔ�ننا ªادي نقDسو 
 ºوKل اøول بو�دو ½يالك �لمزيانية دHول ا�يل ½مييش �لكهر�ء، هاذ الفHالف

  .املليار دøل اKرمه 9
ا�د الوK عندك يف اKار، كتعطيه وا�د و : هذا احبال وا�د املثال

درمه، والواليدة كهتىل فHه، واش ªادي مييش  2000وال  4000وال  5000
يقلب Mىل اخلدمة؟ غيبقى Vالس، ٔ#ن هاذ الفHول ا�يل تعطى �لمكgب 

، تعطى �ش تدار اس�£رات يف املكgب الوطين، 2009الوطين يف Mام 
ل اKرمه يف الس=نة غمييش يد�ر يش املليار دø 9ولكن ٕاىل كنت كتعطيه 

  .اس�£ر؟ ما غيد�رش اس�£ر، ها وا�د
، امشاو )Norvège(ك©رشيوه من ) spécial(الفHول اخلاص، الفHول 

داروا �س�£ر يف القYيطرة، وانت كتعرف هاذ اليش اليس ادرÑس، 
�ش ) spécial(وداروا �س�£ر يف احملمدية �ش ±س=تعملو هاذ الفHول 

نعاونو به الكهر�ء، ميل تنقص التيار الكهر�يئ كت²دم القYيطرة وكت²دم 
ما ½يحتاج حبال الاكزوال حىت ) spécial(احملمدية eرسMة، ٔ#نه هاذ الفHول 

، ولكن هذا وقايئ، )Ñ)délestageسخنوا املواàر، �ش ما �كونوش عند� 
́رش يف الوقت مايش هو ا�يل �رجع هو إالنتاج، مبعىن �س�£رات ما دا

دøلها، ها احYا يف مYاقشة مع املكgب الوطين �ش نصايبو، هذه يه 
  .إالصال�ات، وإالصال�ات الكربى

كن�Yاقشو مع املكgب الوطين �لكهر�ء واملاء �ش نصايبو معه وا�د 
 9الرب�مج تعاقدي، �ش يقول لنا ½يفاش ªادي Ñس=ت²لص، ªادي نوقفو 

ا ميك©ش Ñس=متر هاذ اليش، و½يفاش ªادي يد�ر املليار دøل اKرمه، ٔ#نه م
�س�£رات �ش يوسع الش=بكة دøل املاء، ويوسع الش=بكة دøل الكهر�ء 

  .%100ٕاىل  %�97ش ندوزو من 
الغاز دøل البوطة ما غنوصلوهش، ٔ�� كنعلن رمسيا �مس احلكومة ٔ�ن 

هو ٔ�نه ªاز البو%ن ما غنوصلوهش، دøل البوطة، لس=بÀني، السÀب أ#ول 
هاد الغاز دøل البوطة دxل ��يور دøل املغاربة، و�خلصوص يف البادية، 

من الناحHة ) donc(وبدا ½يعفHنا من احلطب ومن قطع الغابة ومن الفاخر، 
8نيا، �غيني �س=هتالك دøل الساكن يويل اس=هتالك . البيHpة ªرنحبو �زاف

ىل الغاز دøل ، butane(M(عرصي، وª �Ëادي حنافظو Mىل ªاز 
  . البوطة

، �M 0ليمك، احYا Mارفني، راه ما اكي©ش )super(ٕايوا جنيو لــ 
�رجتالية يف هاذ اليش، عيب Öهتمو وا�د احلكومة بnٔهنا ما كتد�رش 
اKراسة، ما كتد�رش، �رجتال، هاذ اليش راه xدامني فHه مع ماكتب 

øول أ#خرى، دولية خمتصة يف ٔ�مور النفط، وك©شوفو الت¤ارب دKل ا
  .ومدة هذي واحYا xدامني يف هاذ اليش ٔ�كرث من Mامني

هاذ إالصال�ات تعطلت ٔ#نه وا�د العدد دøل الناس اكنو ½يقولوا 
هاذ اليش، هذي ... املساس �لسمل �ج�عي، املساس �ٔ#من، املساس

بالد عندها %رخي، راس=ية، عندها هيالك، البد تصلح ½يفام اكن اÄمثن 
  .س=يايس دøلهاال 

مادة دøل الفHول اخرى ما داxالش يف  12كندمعو، وراه اك�ن 
، مهنا دøل الطيارات، وا�د البارح يف )la caisse(الصندوق، يف هاذ 

xدام يف الطيارات، �ش تعرفوا الناس والت ) super(إالذاMة قال يل 
 دøل الطيارات ٔ�مسو) à)l’essenceهترض يف ا�يل Vاب هللا، هو 

وxاص، ولكن الناس والت كتقول، راه حصفي هذا تبارك  لكريوز�ن،ا
  .هللا، قال � حصفي اقgصادي، عيب هاذ اليش

إالصالح، ٔ�وال صلحنا الصندوق، وج�ت لمك ٔ�مام ا�لجنة دøل املالية 
دøل اEلس دøلمك، ؤ�مام جلنة املالية دøل جملس النواب، تقر�ر مفصل 

ا يف الصندوق، والتدابري �ش نوقفو عن إالصال�ات ا�يل غنقومو هب
التالعبات ا�يل اكنت يف السوق، وجنحنا فهيا، وج�هتا لمك، وزعت Mليمك 
التقر�ر، ونوض جضة، ولكن اËا½رة اك�ن ا�يل ½يبغي اËا½رة دøلو àكون 
�قصة، اعطينامك ٔ�ش=نو يه الوضعية احلقHقHة دøل الصندوق؟ ؤ�ش=نو يه 

�لصندوق، وضبطنا العملية ) l’audit(، ودر� التدابري ا�يل خصنا �xذو
ا�يل عندمه Mالقة �لسوق فé خيص البزن�ن والسكر، ٔ�ما اKقHق راه داxل 
يف املكgب الوطين �لحبوب والقطاين، فé خيص هاذ جوج املواد النفطية 

، مكgب )audit international(والسكر، ضبطنا هاذ اليش، ودر� 
هاذ اليش ا�يل عندمك ما قابطش، وامىش اEلس  دراسات دويل، وقال لنا

أ#Mىل �لحسا�ت بطلب من رئDس جملس النواب، ٔ#نه طلب تقر�ر �مس 
يوم Vلس يف الصندوق،  15النواب، وامىش اEلس أ#Mىل �لحسا�ت، 

وراه ªادي يصدر التقر�ر دøلو يف جملس النواب، وªادي �كون أ#5ر دøلو 
  ...يف

nٔنه ما �قDش متس امللفات اليد�ن، يدxل �لمكبيوàر اxذينا تدابري ب
 ...وتدxل الفاتورة، وميل تدxل الفاتورة ما تعاودش توصل لــ

ميل تدxل وا�د الفاتورة  ،)le mot de passe(و�Ë، كنغريو 
، كتعطهيا � الصندوق، ما �قDش عندك )mot de passe(تدxلها بــ 

   .تعاود تدxل، هذي يه إالصال�ات
عقدو اEلس إالداري �نتظام، �ش نت#اس=بو و±شوفو فني ½يتطور كن

  . هاذ الصندوق، احYا قاميني �ٕالصال�ات الرضورية
ٕايوا جنيو �لمواد ا�يل احYا غنخرجو من الصندوق، در� املقاÑسة يف 

، دا� راين كنتلكم ٔ�ماممك )super(ش=ت©رب، هاذ املقاÑسة غنقول لمك مTال 
 2012يونيو  2وكنتلكم من xاللمك ٔ�مام الرٔ�ي العام، يف ان� ممثيل أ#مة، 

، كنتلكم Mىل 15اKرامه و 8من بعد ما زد� درمه، املازوط ½ي��اع بـ 
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املازوط يف الر�ط ٔ#نه قريب من احملمدية، ٔ#نه يف املدن أ#خرى ½يدxل 
العامل دøل النقل، ٔ#نه ما ½ي¤Dش هذاك اليش يف الهوا، البد هيزوه يش 

ºرامه و 8 يوصلوه، الاكزوال، اليوم يف احملطة نقاKاحشال زد�؟ ان� 54ا ،
  . كتعرفوا حتس=بوا

، ٔ�ي )super(اKرمه يف  2يونيو زد�  2، يف )super(غنجيو �لبزنيل 
ٔ�ي  12,02½ي��اع يف احملطة بــ ) super(، اليوم 18درمه و 12اكنت بــ 

  .2012يونيو  2ٔ�قل من اÄمثن ا�يل اكن عند� يف 
زد� ) super(املرات ٔ#نه مقاÑسة، يف  2الفHول الصناعي نقصنا فHه 

ٔ�كتو�ر، ونقصنا فHه  16س=ن�مي يف  32ش=ت©رب، ونقصنا فHه  16يف  59فHه 
  .نومفرب، ٔ#نه كنطبقو املقاÑسة 16س=ن�مي يف  43

، هاذ الفHول �ش ما 2رمق ) fuel oil(جنيو لهاذ الفHول ا�يل قلت لمك 
رشكة  17، والناس ªري كتقول ا�يل ابغات، ك�س=تافد مYو تبقاش مغالطات

الرشكة فهيا جزء اكع ما ½ي��اع  17يف املغرب فقط، املواد ا�يل كت©gج هاذ 
ما عندو ما ي5ٔnر Mىل املغاربة، وفهيا جزء ما داxلش ) donc(يف املغرب، 

يف املواد أ#ساس=ية، واش الرب�كة والزليج داWx يف املواد أ#ساس=ية؟ 
نو غمنضغوها؟ واحYا Mارفني ½يفاش ½ي��اع وي�رشى الزليج، وان� كذ� ٔ�ش= 

كتعرفوا، ولكن قرر� يف احلكومة بnٔننا ªادي ±ساMدو لك القطاMات يف 
من هاذ النفط، الفHول  %70، ٔ#نه ثالثة الرشاكت كتالك 17مايش .. هاذ

)industriel( قرر� مع أ#سف ا�يل ما %4، %3، %7، وا#ٓخر�ن ،
اش الس=يد الوز�ر، أ#خ وز�ر الصناMة موالي حفHظ، قرر� بnٔنه لك ابق

مؤسسة عندها صعوبة ªادي نعاونوها، ولكن ªادي نعاونوها يف �س�£ر، 
غنعاونوها يف الصعو�ت �س�£رية دøلها �ش تتحول، ٔ#نه ما عند� 

رشكة، Ñس=تعملوا الاكزوال  17اMالش ±س=تعملو هاذ الفHول xاص هباذ 
 Ñص يف وHس=تعملوا الضو، وراه الضو رخ)La haute tension ( ويف)la 

basse tension(، ليهM ل الضوء جنيو نتلكموøوميل جيي مشلك د. 
رشكة، ما ½هيم ال موتور، ال اكر،  17ما ½هيم ªري  �Ë2، هاذ الفHول رمق 

  . ال يش جعب
)Super ( قة، ا�يل غترضHو، ٔ�� كنقول لمك احلقYو يه ا�يل غترض مYم

إالدارة العمومHة، ٔ#ن الس=يارات ك�رشهيم إالدارة العمومHة س=يارات دøل 
)l’essence( رش=يدà ك ٔ�س=يدي كتقولوا خصø ،)le parc( وهذي ،

يف ) l’essence(، عندو مزيانية دøل )le parc(طريق �ش Öرشدو 
، ٕاىل اbها حيط ذاك الطوموبيل بدل ما املغاربة كDشوفوا 2014
هذا فHه وا�د . يالت ½يدوروا، ها أ#سواق، ها ما اعرفت ٔ�ش=نوالطوموب 

  . دøل اKوle parc (º(إالصالح، وªرنشدو 
هاذ اليش كنقول لمك راه هو احلقHقة، وعيYDا ما نفرسو هاذ اليش، ٔ�وال 
�ش نتفامهو من حHث تنفHد هاذ اليش، ªادي ي�Yفذ فé خيص 

)l’essence( ،)super( وHخيص الف éفذ حىت  2ل رمق ، وفYراه ما غي�
  . ينا�ر راه ما تنفذش ٔ#نه اس=تقرت أ#مثان 16لفاحت فربا�ر، ٔ�ما يف 

ٕاىل كتب هللا دوليا، السوق اKولية و�جتاه هو ªادي هااك، وا�د 
 ،ºا راه دوYراسة؟ ٕايه ٔ�س=يدي، احKالس=يد �ئب حمرتم قال واش دا�ر�ن ا

دها �خنراط، عند� اخنراط يف عند� اخنراط، ما نقولش اجلهة ا�يل عن
مؤسسة ½برية دولية ا�يل كتعطينا، راه البورطابل دøيل متا، ٔ�ي �ئب ميكن 

 ،)Brent(لو مييش، ا�يل كتعطينا لك صباح، يف التاسعة صبا�ا، حشال 
، وكن²لصو Mلهيا فلوس حصي#ة، واك�ن )le gaz butane(واحشال 

ل ٔ�ورو� يف اKراسة دøل د2l’OCDE (ø(ماكتب ا�يل Mاو�تنا، مهنم 
  .املوضوع دøل املواد النفطية

½يقولوا الناس احلكومة كزتيد يف أ#مثان وكزتيد يف أ#سعار، هذا حقهم، 
الس=ياسة، ولكن نتلكمو �لصح يف ٔ�مور بالد� �ش نصلحو الوضعية دøلنا 
وما يبقاش هاذ اليش، غنعطيمك مTال وا�د �ش تعرفوا ½يفاش كمتيش 

  .املغرب ٔ�موال
نقل املاء الفائض من الشامل، مليار دøل املرت مكعب نديوها لعبدة 
وداكº، وٕان شاء هللا س=يد� هللا ينرصو ªادي يطلق هاذ املرشوع، نديو 

كمتيش ) le mètre cube(املاء لعبدة وداكº ونديوه �لشاوية، مليار دøل 

ا ��ار البيضاء لنا يف البحر، هاذ اجلوج دøل القYوات ا�يل غيديو امل
مليار،  20وغيديو املاء لعبدة وداكº والشاوية اعرفgو اÄمثن دøلو احشال؟ 

مليار، غنبقاو مس=متر�ن يف هاذ اليش بال  14مليار،  24البوطا كتالك لنا 
  .س=ن�مي، راه ما ميك©ش 30س=ن�مي، Mىل  20ما جنهزو بالد�، Mىل 

وVدة، م�ين وجمهز،  املس�شفى دøل وVدة، املس�شفى اجلامعي دøل
اشهر،  4وهذا مس�شفى من ٔ�عظم ما �كون، راه فgحو Vالº امل� هذي 
املليار  2دxلوا لو أ#طباء والفراملية ودxلوا لو املرىض، احشال اسوى؟ 

ونصف دøل اKرمه، معقول ما ند�روش مس�شفى يف لك åة اقgصادية 
غشت يف اKار  20 �ش ما �قDش املغاربة جييو �لر�ط، وال جييو لــ

   ؟البيضاء، وال الناس دøل لكممي وال دøل ٔ�اكد�ر ما جييوش
  نعم ٔ�س=يدي؟ 

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر، اÖهت~ى الوقت

الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .ٕايه ٔ�س=يدي، غن#رتموه

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . دقHقة 14عقHب فHه �يق عندك الت 

  .وا#ٓن ن©gقل ٕاىل التعقHبات، اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقHب
  

                                                 
2Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
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        ::::املس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعياملس�شار الس=يد م�ارك الس=باعي
  .شكرا الس=يد الرئDس

  معايل الوز�ر،
 ،�øقة، وإاليضا�ات دHعة حقYاملق �øىل أ#جوبة دM ك©شكروك

ي من مدة واللك مgفق Mىل ٕاصالح صندوق املقاصة، اللك مgفق، هذ
مgفقني Mىل هاذ إالصالح دøل صندوق املقاصة، ٕاال ٔ�ن املقاربة اليت نؤكد 
Mلهيا جراء هاذ احلذف التدرجيي Kمع احملروقات هو ½يف س=تؤمن احلكومة 

ٔ�ي ما  9,89القدرة الرشائية �لمواطن يف ظل ارتفاع الغازوال ليصل ٕاىل 
؟ ٕاذن، هنا 0,80ن لــ ا�يل اك 2,15درامه جراء àراجع اKمع من  10يقارب 

  . راه ما Öكذبوش وما نقولوش راه ما ªادÑش àكون زøدة
  الس=يد الوز�ر، 
مليار ا�يل ªادي حتيد �لمكgب الوطين �لكهر�ء، قلتو  9قلت بnٔن هو 

املليار خصها حتيد، ٕاىل حHدت، الس=يد الوز�ر، راه  9كتدمعوه بــ 
)automatiquement (ادي جييبª نيYب امgادي  ؟..هاذ هاذ املكª

ٕاذن، هنا راه دامئا ªادي منسو املواطنني يف اجليوب . �زيد Mىل املواطن
  .دøهلم

هاذ الفHول ا�يل قلتو، الس=يد الوز�ر، كتدمعوا املكgب الوطين 
هذا املسائل الصناعية قلتو هاذ ... �لكهر�ء، راه ½ميس أ#رس ا�يل كتد�ر

Mىل املكgب الرشيف  الفHول بعض الرشاكت، ٔ�� كندوي � دا� ªري
�لفوسفاط احشال تقريبا تDس=هت� من طن دøل الفHول، وتتدمعوه، راه فعال 
تتدمعوه، ٔ#ن تيجي مدمع، ولكن هاذ املكgب الرشيف �لفوسفاط ٕاىل 

   ؟حHد� ليه اKمع واش ما ªزييدش Mىل الفوسفاط �لفال�ة
ئل دøل ٕاىل امشYDا، الس=يد الوز�ر، �لمسا... ٕاذن، راه مجيع املسائل

املقاÑسة، املقاÑسة راه ٕاىل رجعتو سولتو يف احملطات، دا� اك�ن بعض 
احملطات ا�يل ½يتخوفوا واش حيطوا البزن�ن، ٔ#ن xايفني ªدا ªادي ينقص 

  .احYا معمك... اÄمثن وىل يزتاد اÄمثن

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق �شرتايك يف ٕاطار التعقHب

        ::::محمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلمي    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئDس
  الس=يدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن،
يف احلقHقة، الس=يد الوز�ر، اس=متعنا ٕاىل جوا�مك ٕ�معان، وحنن يف الفريق 
�شرتايك مYذ البداية، ٔ�جسل من هذا املنرب بnٔننا لس=نا ضد ٕاجراءات 

مgفقون ٕاصالح صندوق املقاصة، هذا م�دٔ�، حنن يف الفريق �شرتايك، 
حو�، لكن Öرفض املقاربة التجزيHpة ٔ#جرٔ�ة هذا إالصالح، Öرفض حرص 

ٕاصالح املقاصة يف ٕازاº اKمع وحتر�ر أ#سعار دون وضع ٕاسرتاتيجية �لحامية 
  .�ج�عية �لطبقات الهشة، ولDس طبقة وا�دة

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
حنن Mىل عكس ما  ق�ل قليل قلمت بnٔن احلكومة àهتم بnٔهنا كزتيد كزتيد،

: تقولون، كنقولو بnٔن هاذ الزøدة س=متس، وهذا واقع ال �رتفع، ونعطيمك مTال
احYا اليوم، اليوم املواطن املغريب يضطر ٕاىل رشاء اخلدمات العمومHة، 
لست يف �اVة ٕاىل تذكريمك �لتعلمي، لو اكن عند� جودة يف التعلمي ما 

ت العمومHة دøلنا فارªة من ميشDش الوا�د �لتعلمي اخلاص، املس�شفHا
قالمي اجلنوبية ما اكي©ش ممرضات  ٔ̈ أ#طر، احYا در� زøرة مHدانية ل

ٕاذن، فاملواطن املغريب . وممرضني، يف الشامل شفشاون ما عند�ش أ#طباء
يضطر �ش ½مييش Ñرشي اخلدمة الصحية، مايش عندو رفاهية زعام ªادي 

  .، هذا مشلك)la clinique(مييش 
خنرجو دا� من ، النقل العمويم دا�، الس=يد الوز�ر، ؤ�حتدامك 8لثا

الربملان ومتيش معاø ا�دى السوÑيس، وتلقى حجافل ½برية دøل املواطنني، 
يصطفون �ش يوجلوا النقل العمويم �ش ميش=يو ٕاىل متارة، يعين اKوº ٔ�و 

  .مواطناحلكومة عندها وا�د العجز ½بري يف توفري xدمة النقل العمويم �ل
ٕاذن، يف املقابل ½يضطر املواطن Ñرشي وا�د الطوموبيW صغيورة �ش 
يوصل ٕاىل اخلدمة يف الوقت، وٕاال ªادي يتعرض �لطرد ٔ�و العزل ٔ�و املبدٔ� 
ا�يل ج�تو مزøن أ#جر مقابل العمل، ªادي جيي مؤخر ساعتني ªادي 

ºس املقاوDيد�ر لو رئ...  
الوز�ر، احYا املشلك ٔ�ن ٕالغاء اKمع  ف�التايل، هللا جياز�مك خبري، الس=يد

سوف هيدد السمل اEمتعي، ؤ�ن حرø �مك كنمت àرفعوا اKمع Mىل إالدارات 
العمومHة Mىل الس=يارات دøل اKوº ٕايه، الرشاكت الكربى ا�يل كتالك 

  ...طن دøل 1000

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

املعارصة يف ٕاطار التعقHب، تفضل الس=يد وا#ٓن اللكمة لفريق أ#صاº و 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد Mالل عزيويناملس�شار الس=يد Mالل عزيويناملس�شار الس=يد Mالل عزيويناملس�شار الس=يد Mالل عزيوين
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الوز�ر،
ªادي منش=يو يف الس=ياق ا�يل امشgDو فHه، Mىل ٔ�نه اك�ن وا�د اEموMة 
دøل الرشاكت ا�يل هام تDس=تغلوا هاذ اKمع، ت�Dان Mىل Ö�ٔمك غفلتو الرشاكت 

غرب عرف ٔ�نه ٔ�وراش كربى متا صندوق املقاصة ارتفع، اكينني مYذ امل
رشاكت ا�يل هام تDس=هتلكوا البزن�ن، وهاذ اليش راه معروف يف املغرب، 
صندوق املقاصة اكن هابط، اك�ن عند� املوا�، عند� السدود، عند� 
الطرقان، عند� طرق الس=يارة، هاذو ªادي %xذوا بعني �عتبار 
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ٔ#هنم تريحبوا وتي©gجوا، املغريب الÀس=يط ما  %100م خيلصوا الرشاكت دøهل
  .عندو ما تي©gج، تيقلب Mىل أ#لك دøلو

وVا يف الس=ياق دøلمك Mىل ٔ�نه البزن�ن من مدينة ٕاىل مدينة، تتعرتفوا 
Mىل ٔ�نه تتكون زøدة يف البزن�ن، مبجرد ما ªادي àزاد ªادي àكون، 

لتلكفة ½برية، ت�Dان Mىل ٔ�نه جHتو املواطن ªادي خيلص الفاتورة بوا�د ا
بوا�د �قرتاح Mىل ٔ�نه اكينة اخgيار هناك ماكتب دراسات ٔ�جYبية، ابغينا 

�ش ميكن لمك اxرتتوها؟ وما يه التلكفة؟ واش ما  قةيالطر نعرفوها ونعرفو 
اكي©ش هناك ماكتب دراس=ية مغربية ا�يل ميكن لها ختدم يف هاذ اليش؟ 

  واMالش ما ختتا́رش يه؟
ت�Dان Mىل ٔ�نه صندوق املقاصة � دور ½بري �ش ميكن لو حيافظ Mىل 
وا�د الطبقة ا�يل يه معوزة وضعيفة، خصو يبقى بطريقgو ا�يل اكن Mلهيا 
قدمي، ونوليو �لطريقة دøل البزن�ن، ٔ#نه اك�ن رشاكت تريحبوا، ما ªادي 

ا ، وحHدوا هلم من أ#ر�ح دøهلم، م%100حنيدو هلم والو، خيلصوا 
عند�ش مشلك، هنا �ش ما نقDسوش وا�د الطبقة معوزة، وتنقولو واش 
احلكومة فكرت يف ٔ�وراش الشغل لهاذ الطبقات ا�يل هام ªادي يزتاد 

  Mلهيم؟ واش فكرت يف يش زøدة يف أ#جور؟
هذه من أ#ش=ياء ا�يل ميكن هنرضوا Mلهيا ٕاىل ابغينا Öزيدو، هاذو ٔ�ش=ياء 

ومات ا�يل سابقني واكنوا xايفني ٔ�هنم �زيدوا يف ا�يل ميكن فكروا فهيا احلك
الزøدة بال ما �كون التوازن، ت�Dان Mىل ٔ�نه تعطينا، الس=يد الوز�ر، ½يفاش 
ج�تو املرة أ#وىل رئDس احلكومة زاد درمه ؤ�عطى مربر Mىل ٔ�نه اك�ن 
اخgالل واك�ن وا�د مسائل ٔ�خرى، الوز�ر ا�يل اكن ق�ل مYمك قال بnٔنه 

بضام�ت، واليوم  105اذ الزøدة ٕاىل ما طلعش البرتول ٕاىل ªادي Öزيد ه
  .ت©شوفو املقاصة بوا�د الشلك �ٓخر

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

̈ٔحرار يف ٕاطار التعقHب   .وا#ٓن ن©gقل، اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

        ::::املس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلواملس�شار الس=يد محمد القلويبيبيبيب
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدان الوز�ران،
  ن احملرتمني،السادة املس�شار�

الس=يد الوز�ر، هاذ السؤال Vاء يف س=ياق البحث عن احلقHقة بطبيعة 
احلال، Mدة مYا�ر ٕاMالمHة ا�يل تطرقت لهاذ التفكري ٔ�و إالجراءات اليت 
تعزتم احلكومة x�ٔذها فé خيص رفع يدها عن صندوق املقاصة وإالصالح 

 ا�يل هام يف دøلو خبصوص أ#مور النفطية، وكذ� هناك بعض الس=ياس=يني
  .أ#ªلبية ورصحوا Mىل �نتقاد دøهلم الالذع فé خيص هاذ إالصالح

 2احلكومة تعزتم يف x�ٔذ إالجراءات حول إالصالح، وxاصة الفHول 
كام رشتو، الس=يد الوز�ر، والبزن�ن املمتاز، �ل©س=بة لٕالدارات العمومHة احYا 

صالح ما يت²اذش Mىل مع إالصالح بطبيعة احلال، ولكن فé خيص هاذ االٕ 
الاكهل دøل الطبقة املسحوقة ٔ#ن يه معوزة وتعاين ٔ�صال الفقر 

  . والهشاشة
 W¤ىل الطاقة، والطاقة يه العM لكمناà ما ميك©ش، الس=يد الوز�ر، ٕاىل
الوحHدة ا�يل ميكن لها حترك إالنتاج، و�لتايل �قgصاد الوطين بصفة Mامة، 

زيدو يف الطاقة، وما ميكYلهاش متس وÖما ميك©ش نتلكمو Mىل الطاقة 
اجلوانب أ#خرى كام اكن النوع دøلها، ٕاما يف إالنتاج، ٕاما يف ال�سويق، ٕاما 

  .يف التوزيع، رضوري ما ªادي تقDس
ولهذا، اكن Mىل احلكومة، واحYا نلمتس من احلكومة احملرتمة Mىل ٔ�ساس 

زøدة يف أ#جور، �كون التزنيل ٕ�صال�ات موازية، Mىل أ#قل التفكري يف ال
Mىل أ#قل àزيد تدرجييا، هللا تعاىل وتبارك راه حرم امخلر �لتدرجي، ما Vاش 
وÖزلو يف مرة وا�دة، ولكن اكن هناك �لتدرجي، وهاذ اليش ا�يل ت©متناو 

  . وتنلمتسو من احلكومة
  .وشكرا

        : : : : الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . شكرا

Hب، تفضل الس=يد ا#ٓن اللكمة �لفريق �س=تقاليل يف ٕاطار التعق 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�رياملس�شار الس=يد فؤاد قد�ري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئDس
ٔ�ول مالحظة يف تفاMيل معك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ول مرة ٔ�مسع عن حمطة 
حرارية لتوليد الكهر�ء يف املغرب ´ش=تغل �لغازوال، حلسن حظك ٔ�و 

صناعية، والتكر�ر حرفيت، لسوء حظك ٔ�� ¸ندس مgخصص يف الطرائق ال 
  . هذي ٔ�وال

قلت ميل ½يكون الغازوال، ٔ#نه ½يحتاج Ñسخن، ) spécial(�لفHول 
  . هذي ٔ�ول مرة ٔ�مسع عن حمطة لتوليد الكهر�ء ´ش=تغل �لغازوال

ٕايوا هللا جيازيك خبري، ٔ�� مل ٔ�قاطعك، الس=يد الوز�ر، هللا جيازيك 
ف ٔ�ن نتعمل كربملانيني و½وزراء خبري، لنا الرشف، الس=يد الوز�ر، لنا الرش 

حتت ق�ة هذا اEلس املوقر، ٔ#نه جملس الشعب والشعب هو املعمل، 
  .الس=يد الوز�ر، هللا جيازيك خبري

املالحظة الثانية، الس=يد الوز�ر، ٔ�نت اس�شهدت يف ردك �لرب�مج 
احلكويم اËي اعمتدتوه ²Lارطة طريق، واËي صوتنا Mليه يدا ورو�ا 

ريق اس=تقاليل يف اEلسني معا، الرب�مج احلكويم مل يتلكم قط، وٕارادة كف
واحYا مع مرشوع إالصالح، ٕاصالح املقاصة eشلك شامل، ويف ٕاطار 

  .تصور مشويل
الرب�مج احلكويم مل يتلكم عن ٕاصالح جزيئ ٔ�و �لول جزئية àرقHعية، 
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كويم يف نتاجئها حمدودة يف الزمان واملاكن من ق�يل املقاÑسة، الرب�مج احل
àلكم عن إالصالح من xالل زاويتني، الزاوية أ#وىل يه  80الصف#ة 

مراجعة àر½يبة أ#سعار، وهاذ اليش قامت به احلكومة السابقة، ومتكYت 
  .ماليري درمه، الس=يد الوز�ر 3من اقgصاد ما يقارب 

مث الزاوية الثانية يه �س=هتداف املبارش املقHد eرشوط التمنية 
تطبDب، اÄمتدرس، حماربة الهدر املدريس، حماربة أ#مHة، املس=تدامة، ال 

حماربة الهدر املدريس يف صفوف الفgيات القروøت املمتدرسات، هذا هو 
  .ا�يل اك�ن، الس=يد الوز�ر

مث من Ñشرتي ا#ٓجور والزليج، الس=يد الوز�ر؟ مايش ªري الطبقات 
اليوم ابغينا املDسورة، حىت الطبقات املتوسطة والطبقات الفقرية، احYا 

ٔ�لف  250و 240ٔ�لف وال  140ند�رو سكن اج�عي �لكفة ال تت¤اوز 
  درمه، ½يفاش ªادي ند�رو ٕاىل رفعنا يف اللكفة دøل ا#ٓجور والزليج؟

  الس=يد الوز�ر، 
مضمون ردك يؤرش Mىل اضطراب يف فهمك Kور� كربملان وKورك 

د ٔ�و تتخطاه Lحكومة، الربملان حيمي لك فاصل ميكن ٔ�ن يتخطاه الفر 
احلكومة ليك متتطي ظهر الشعب وتعبث مبصاحله، واحلكومة مطالبة 

  .�لتعبري ٕ�جيابية عن لك البدائل الرضورية �لخروج من أ#زمة
وªادي نقول �، �مس الفريق �س=تقاليل، الس=يد الوز�ر، ال حق � 

  ...يف انتقاد معطيات رمقية

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
، وا اÖهت~ى الوقت، الس=يد املس�شار، واÖهت~ى شكرا الس=يد املس�شار

  . الوقت الس=يد املس�شار، شكرا، شكرا
اللكمة لفريق الت#الف �شرتايك يف ٕاطار التعقHب، الت#الف 

  .�شرتايك ما اكي©ش تعقHب؟ اللكمة �لفريق اKس=توري يف ٕاطار التعقHب

        ::::املس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايضاملس�شار الس=يد ٕادرÑس الرايض
  .شكرا الس=يد الرئDس

  �ر، الس=يد الوز
ªري ا�يل غميكن يل نقول �، راه ميكن انت تتفكر بوا�د التفكري ا�يل 
ميكن عندك حزب، وتتفكر �لتفكري دøل احلزب د�ø، ولكن اك�ن حزب 
�ٓخر ا�يل هو احلزب دøل الس=يد رئDس احلكومة، خصك تعرف بيل راه 
اك�ن ٕاجامع وطين حول رضورة ٕاصالح صندوق املقاصة، �خgالف يف 

اربة، احلكومة دøلمك تعمتد نظرة جزئية وانت²ابوية، مايش Mليك، Mىل املق
ٔ�لف �لمرٔ�ة املطلقة، ها،  20ا#ٓخر�ن، ٔ#ن �نت²ا�ت املق�W راه Vاية، ها 

  . ها، من هاذ الصندوق د�ø، رد البال
ٕاننا، الس=يد الرئDس، الس=يد الوز�ر، احلكومة مبجموMة من القرارات 

سوبة العواقب تتقمر، �ش تتقمر؟ �الس=تقرار ªري املدروسة وªري حم 
  . الس=يايس و�ج�عي �لب�

  الس=يد الرئDس، 
ٕاننا حنذر احلكومة، راه املغاربة ا�يل الزالوا صامد�ن، واملغاربة ا�يل 

الزøدات ا�يل àهنرضو Mلهيا . صامgني وصا�ر�ن، راه املوس وصل هلم �لعظم
  .وقلتو، راه ما غتقDسش

روا هاذ إالجراء، اMالش ما فكرتوش يف الفالح؟ ميل فكرتوا تد�
تنقصو لو من اÄمثن دøل املازوط، تDرشيه ªايل، حبالو حبال مول 

  الطوموبيل، واMالش ما ج�توش هاذ إالجراء ونصفقو معمك؟
دا� تتجيبوا ٕاجراءات تترضب يف اجليب دøل املتوسط والفقري، 

  .ولكيش، ومن بعد لك وا�د و½يفاش عندو
تبارك هللا يف التبوريد ما نقدوش Mليه ½يفاش  رئDس احلكومةالس=يد 

مTال يفرس ويقYع املغاربة، وهللا ال قد Mليه يش وا�د، ٔ�� تنقولها لمك، عندو 
  .وسائل دøل إالقYاع

ٓ الس=يد الوز�ر، واش املغاربة اك�ن يش وا�د  ولكن شوف، املغاربة، �
مTال حتس©ت  فهيم حس eيش �اVة نقصت؟ يش وا�د فهيم حس ��يل

  الوضعية دøلو؟
املقاوº، ثق يب، وانت من ق�ل �لفت ؤ�� حنلف، ٔ�قسم � �0، مث 
ٔ�قسم � �0، مث ٔ�قسم � �0، مث ٔ�قسم � �0، راه الوقت ªادية يف 

  .وا�د أ#مور ا�يل xايبة
�ٓش تنطلبو مYمك؟ عندمك ٕاصال�ات ا�يل تتطلب حوار، واش 

يش حوار �ٓمعايل الوز�ر؟ واش هذا ٕاشاكل وال  تت#اوروا؟ واش تتد�روا
  ...مايش ٕاشاكل؟ ابغيتك àكون موضوعي

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  . وراه اÖهت~ى الوقت

الس=يد الوز�ر، تفضل �لرد . تفضل الس=يد الوز�ر �لرد Mىل التعقHبات
  . صايف هللا خيليك... Mىل التعقHبات

تفضل . ما تفوهتاتفضل �ٓ اليس دعيدMة، ولكن راه عندك جوج دقايق، 
  .اليس دعيدMة

        : : : : املس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMة
  .ايوا حىت Ñسكت اليس الرايض

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  ما عندو، ماعندو مHكرو، ما عندو

        : : : : املس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMةاملس�شار الس=يد محمد دعيدMة
  . شكرا الس=يد الرئDس

كام تالحظون الفريق الفHدرايل مل يطرح سؤال �ٓين، ولكن طالبنا بعقد 
  . �لجنةاج�ع ا

Öمتناو الوز�ر يقول لنا ٕامىت غيجي �لجنة ملناقشة هاذ املوضوع وٕاعطائه 
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  .الوقت الالزم، ؤ�يضا ٔ�ن حناججمك �لو8ئق اليت سلمتو� داxل ا�لجنة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة
  .دقHقة 14اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقHبات يف 

كومة، امللكف �لشؤون العامة كومة، امللكف �لشؤون العامة كومة، امللكف �لشؤون العامة كومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلالس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلالس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احلالس=يد الوز�ر املنتدب Kى رئDس احل
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

�  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل س=يد� محمد وMىل �ٓ
ٔ�� مس=تعد جني �لجنة، وإالخوان يف جلنة املالية دøل جملس النواب راه 
اس=تدMاوين، ومس=تعد جنيب مجيع الو8ئق، وكتذ½ر ٔ#نه ما اكنوش الناس 

ة املالية هللا جيازيك خبري، كتذ½ر التقار�ر ا�يل يف ا�لجنة، كنت يف جلن
ٕاىل  2013و 2012-2011اعطينامك دøل صندوق املوازنة وال�س=يري دøلو 

  .ª2014اية ٔ�كتو�ر، والتوقع دøلنا يف 
هاذ القطاع ا�يل ٔ�� فHه، حىت ورقة ما ªادي ختبع فHه، صايف، عهد، 

الربملان، ٔ#نه كنعترب بnٔنه  ٔ�� مس=تعد وقت ما ابغيتو، ومعرين ما كنهترب من
الشعب خصو من xالل النواب دøلو ومن xالل ممثيل أ#مة �كونوا Mىل 

  .77بYDة، وهذا رٔ�يي مYذ 
، )fuel spécial(الوطين، كنعطيوه وا�د  املكgب) ONE3(دا� 

املليار، قال وا�د أ#خ بnٔنه ان� ªزتيدوا يف الضو، ال  9عند�  ىكDسو 
لش=بكة دøل الكهر�ء حىت نوقعو الرب�مج التعاقدي �ٓس=يدي، ما غنعيدو ا

مع املكgب الوطين �لكهر�ء، وجييب لنا الرب�مج دøل �س�£ر دøلو، 
وجييب لنا الرب�مج دøلو ٕامىت ªزيول الفHول و�رجع �لمحطة دøل احملمدية 

  .واحملطة دøل القYيطرة
، �افظ )délestage(ملا ك�س=تعمل هاذ الفHول، àرجع فقط ميل يوقع 

 les(قد�ري، واxا ٔ�� مايش ¸ندس، ٔ�� اقgصادي، واك�ن الامللف �ٓ اليس 
centrales ( دامني بــx ا�يل)charbon( واك�ن ،)les centrales ( ا�يل

 un(ا�يل xدامني عند� �لغازوال ) les centrales(واك�ن xدامني �ملا، 
autre gasoil spécial(ول هو اخلHطر ا�يل كنجيبو من ، ولكن هاذ الف

)Norvège .(  
ابغينا نفرحو، اك�ن جوج دøل �خgيارات يف إالصالح، ٕاما جتي 

ا�يل  قيالطر ورضهبا دقة و�دة، ٕاما ªادي ند�رو هاذ اليش �لتدرجي، هو 
واxد�ن، �ش خنليو هاذ اليش دøلنا، اك�ن Vدية يف اختاذ القرارات، 

ية eشوية، ٔ#نه فHه 5�ٔر Mىل و�ش خنليو هاذ اليش دøلنا مس=تقر، وeشو 
�قgصاد، وفHه 5�ٔر Mىل املواطنني، ومعمك احلق، ولكن كنظن حىت احYا 
حكومة مع املواطنني، مايش جHنا �ش اÖكونو ضد املواطنني، هذا موضوع 

  .�ٓخر
بــ  2013قالوا لنا بnٔنه ªادي توقع الزøدات يف أ#سعار، خمتنا س=نة 

                                                 
3 Office National de l'Electricité  

، 2,1 قانون املالية دøل كنا غنكونوا حوايل ، رمغ ٔ�ننا التوقع دøلنا يف1,9
  . ، ٔ#نه كنتحمكو يف التضخم2,2

هبط عند� التضخم، وهذي مزية، وا�يل تبع ٔ�ش=نو قال  2013يف 
رئDس احلكومة يف الصباح يف اEلس، املؤرشات �قgصادية دøلنا من 

  .دÑسمرب لكها ٕاجيابية 31بعدما اخمتنا احلسا�ت العامة يف 
ص النقل، عند� مشالك، واش احYا جHنا هنا �ش نقولو العام فé خي

ال، . ز�ن، ومعرمك ما ´سمعوها مين، ٕاىل اكن العام ز�ن راه الشعوب غتوقف
مايش هااك، عند� �اجHات، عند� خصاص، عند� تطور بالد� وتطور 

ا�يل كنت فHه ٔ�� شاب  �70س=هتالك يف بالد�، واش املغرب دøل Mام 
ه القYوت دøلو اكمW هو املغرب دøل دا�؟ ال، تبدل املغرب وتبدل كنجري

اÄمنوذج دøل �س=هتالك دøلنا، اMالش قلت لمك ما ªادÑش نقدو نوصلو 
�لبوطة، ما غنقدوش نوصلو �لسكر، ما نوصلوش ��قHق، هاذو لكهم راه 
 يف صندوق املقاصة ويف صندوق املوازنة، ولكن غنصلحو التالعب ا�يل يف

  . هاذ اليش
كنجيبوه من الربازيل، ) brut( %80اك�ن السكر كنجيبوه من اخلارج 

هو ا�يل  %20، %80وكنعرف هاذ امللف ميل كنت سفري يف الربازيل، 
كنتجو حمليا، حىت هذي هرضة يف املغرب و½يبدا يقول � يش جريدة 

، حHث احYا كندمعو الفال�ة دøل الشمندر 35هاذي وأ#خرى كتكgب، 
øل قصب السكر يف الغرب، وM �ËارفHين احشال كنتجو؟ انت ود

  . كتعرف هاذ اليش �ٓ اليس ٕادرÑس، كنعطيومه يف الهكgار
½يقول لنا الس=يارات الصغرية، احYا �اس=بني البارك دøلنا، واش احYا 
حكومة ما MارفH©ش �ٓش من طوموبيالت عند�، øك الطوموبيالت 

هنزو التلفون ونعيطو لوز�ر املالية ويعطينا ½ي²لصوا الرضيبة الس=نوية، راه ك
حشال دøل xلصنا الرضيبة الس=نوية، ها البارك دøلنا، ها دøل اKوº، ها 
دøل اخلواص، ها دøل الرشاكت، ٔ#نه الرشاكت راه ½ي²لصوا الرضيبة 

  . خمالفة �لخواص
وM ،�Ëارفني اك�ن عند� طموبيالت صغار ªادي تترض يف اKار 

ويف الر�ط، ذاك الطوموبيالت صغار، ولكن غن²ربمك بnٔنه دوº  البيضاء
Vات كتجري من بعد ما مسعت هاذ اليش ا�يل كند�رو، وكتقول ٔ�� 
مس=تعدة ند�ر وز�ن يف املغرب �ش ند�ر الس=يارات ا�يل ½ميش=يو 

  .وعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا وهو خَير لَكُم�لغازوال، 
اÄمثن، مثن النقل، خرجYا قرار يف فاحت ينا�ر  ½يتلكموا الناس Mىل

دøل النقل فاحت ينا�ر، �لينا املشلك  2014، هذي يه احلاكمة، 2014
، عندو )le gaz butane(يف املغرب، ميل هيز النفط من احملمدية وال 

القرار موقع من وز�ر الطاقة ومن وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة، ودا� 
  .صلهم لورزازات احشال ªادي يزتاد Mلهيم يف ا�لرتالناس ½يعرفوا ميل يو 

مليون دøل أ#نرتنDت يف  89نيا، هاذ اليش دøل الت²لف، احYا عند� 
½يجي حيلها وا�د ) l’essence(املغرب، احYا �يق عند� البوم�ة دøل 
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ٓ يس هاذ اليش وىل ½يتصاوب من املكgب من اKار  وMاود يبدل لها، ال �
يونيو  30الر�ط، و½ي��دل اÄمثن يف البوم�ة، اعطيهتم لــ  البيضاء وال من

هذي يه إالصال�ات ªاديني فهيا، . يد�روا �س�£ر، واس�£ر eس=يط
  .وغنحققوها ٕان شاء هللا

 10، كنواMدمك ٔ�نه من هنا )la structure des prix(فé خيص 
مثان، من هنا لــ  ٔ̈ ا�ر، ٔ#نه هاذ فرب  10فربا�ر غتكون عند� هيلكة Vديدة ل

، يف بداية فربا�ر ٕان شاء هللا 2009الهيلكة دøل أ#مثان تصايÀت يف Mام 
  ). la nouvelle structure des prix(غتكون عند� 

فهيا وا�د العدد دøل يش احواجي  ،وهاذيك الهيلكة دøل أ#مثان
ªزنولوها، ٔ#نه تعطاو يش مساMدات يف اÄمثن �ش يتدار اس�£ر، ما 

´ش الناس اس�£ر، ٕايوا �ٓ س=يدي اMالش ªادي نبقاو خمليهنا، ولكن ٕاىل دار 
ابغى يد�ر يش وا�د �س�£ر غنعطيوه �س�£ر من قانون �س�£ر ويف 
املزيانية ومعروف، ٔ�ما نبداو نتخبعو ورا الرضيبة وال وراء املساMدات دøل 

ا´ش يف املغرب، صندوق املقاصة �ش �xذ امgيازات، هاذ الس=ياسة ما ابق
ابغا �س�£ر غنعاونوه يف �س�£ر، عندو صعو�ت احYا �ªني حنافظو 
Mىل الشغل، عندو صعو�ت غنعاونوه، ذاك مول الزليج وذاك مول امسوا 
غنعاونوه، مس=تعد�ن نعاونوه، ولكن خصنا اÖكونو فامهني، الرشاكت دøلنا 

بان والربتغال يف ٔ�ننا عند� رشاكت ا�يل كتنافس الطاليان وإالس= 
)faïence( ول رمقHمع هاذ الفKول 2، وما كنعطيوهاش اHالف ،)OIL .(  

وعند� وا�د ½يHÀع الزليج هنا يف املغرب، ما عرفت ½يف ½يد�ر Ëاك 
اليش، ٕاىل امشDيت عندو وهللا ما يق�ل � ش=يك، اهنرضو يف هاذ اليش 

يش �ملعقول، ٔ�� مس=تعد �ملعقول يف بالد� صايف، �رااك، اهنرضو يف هاذ ال
±ساMدو ونوقف معه يف �س�£ر دøلو، وموالي حفHظ كنتلكم �مسو، 

) le bilan(در� جوج دøل �ج�Mات Mىل هاذ املوضوع، ولكن حيط لنا 
وحيط لنا احلجم دøل الرضائب، مايش النصف دøل الزليج ½مييش  ،دøلو

، ٕايوا �رااك من هاذ اليش، اكش والنص هو ا�يل ½يبان لنا احYا �لش=يك
  .املغاربة اعياو من هاذ الهرضة

  ٔ�ش=نا يه التدابري ا�يل اxذينا؟ 
ٔ�نمت دازت قداممك املزيانية دøل البالد، ما ªادÑش نضيع الوقت ونقول 

مليار ا�يل غتبقى Kمع املواد أ#ساس=ية، مس¤W يف املزيانية، ما  35لمك ٔ�نه 
املليار لتطو�ر  9مه ا�يل غمتيش �لتعلمي، مليار دøل اKر 45غنقولش لمك 
  . مليار لضامن ولوج املواطنني �ل²دمات الصحية 12التعلمي العايل، 

هاذ اليش لكو قررتوه يف املزيانية دøل اململكة املغربية، هذي لكها 
الزتامات، امYني غيجيو هاذ الفلوس دا� �ش نتفامهو؟ امYني غيجيو هاذ 

ه ما ½يجيو ªري من الرضيبة، ولكن راه احYا يف الفلوس؟ هاذ الفلوس را
´سلفYا، اليس دعيدMة انت كتعرف مزيانية البالد، ´سلفYا من  2012

أ#بناك �ش خنلصو مزيانية ال�س=يري، واش معقول هاذ اليش؟ ما ميك©ش 
وٕاىل اكن إال±سان كDشوف هاذ املنكر، �كون وز�ر وال . ±س=متر هااك، حرام

  .يق�لوش يف بالدو �ئب، خصو حييدو، وما
دøل ذاك اليش،  رسبوتمسحوا يل ما ابغي�ش نطول Mليمك ٔ#نه Mاطيين ا

فربا�ر  16درمه، يف  2,65غنجي نتلكم معمك، اكن عند� كندمعو الغازوال بــ 
درمه، معىن هذا ªادي  2,15ميل غنعاودو احلساب ما غندمعوه ٕاال بــ 

السوق تزنل Mليه الزøدة دقة  بعدا ٔ�وال ما ابغيناش خنليو... àكون عند�
درمه،  1,20 :2014و�دة، احلساب Mاطينا ٔ�نه خصنا Öزيدو يف الغازوال يف 

بدل ما نرضبوها يف دقة و�دة، اتفقYا يف ا�لجنة الوزارية مع الس=يد رئDس 
احلكومة ٔ�نه هاذ اليش �رااك من هاذ الزøدات هكذا رضبة، ªادي ند�رو 

اليش ا�يل ما فهمو�ش الناس، ٔ#نه احYا زøدات طول الس=نة، هو هذاك 
ٔ��ريل  16درمه، يف  1,70، غندمعو بــ 2,15كندمعو ا�لرت، غندمعو بــ 

م، �دره 0,80ٔ�كتو�ر  16درمه، غندمعو يف  1,25يوليوز بــ  16غندمعو يف 
�ش نبقاو يف �ع�دات املقررة يف املزيانية، ا�يل نقدو خنلصوها، وال 

 ٔ̈ بناك وجتيو تقولوا لرئDس احلكومة ٔ�نه ½يقرتض، ما نعاودو منش=يو ل
  .قابط�ش هاذ اليش، ما قابطش

ٓ اليس قد�ري مع ا�رتايم �، Mدة اقرتا�ات اكينة هنا، هنا اكينة،  �
، هاذ التدابري ا�يل كت²اذ تدرجييا اكينة هنا، اكع ال 2013مارس  30هنا، 

  . اق دøلمكأ#وراق، أ#ور...àكون يف �ر�مج احلكومة، اكينة هنا
ٔ�وال . دا� ªادي جناوب يف دقHقة Mىل هذاك الس=يد املندوب السايم

من xاللمك ابغيت نقول لمك àكونوا Mارفني هاذ اليش، بني ٔ�نه عند� Mلامء 
ؤ�طر Mليا، Mليا يف املندوبية السامHة، xرباء Ñرشفون املغرب، وهاذ اليش 

xارج إالطار دøل العمل ا�يل كنقول لمك هنا أ#ªلبية دøلو xدموه معنا 
  .دøهلم، ٔ#نه احYا عند� xرباء ويف مس=توى Mايل

عند� وا�د �خgالف مع الس=يد املندوب السايم، ولكن ها القانون 
�ٓش ½يقول �لس=يد املندوب السايم، ولكن الناس سكgت Mىل هاذ اليش، 

، املادة 2ما ªادÑش ±سكت، ٔ�� ما ª©سك�ش بعدا، Mىل أ#قل، املادة 
´سري املندوبية : "وىل من املرسوم يف شnٔن اخgصاص املندوبية السامHةا#ٔ 

السامHة املوضوع Kى الوز�ر أ#ول من Kن املندوب السايم، وتنظم وفق 
  ". 2002يوليوز  17ٔ�حاكم املرسوم املشار ٕاليه يف 

  .ما مه حيزنون، وعندي احلق هنرض معه ،هاذ الس=يد ما مس=تقل
        ::::الس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسةالس=يد رئDس اجللسة

  . الس=يد الوز�ر شكرا
شكرا الس=يدات والسادة املس�شار�ن Mىل  .شكرا الس=يد�ن الوز�ر�ن

  .مسامهتمك القمية يف هاته اجللسة
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


