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  )2014 فربا�ر 12( 1435 ربيع ا#ٓخر 12 أ#ربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساAرئ@س  ،ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ومخسون دقDقة، ابتداءا من الساJة احلادية عرش  :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

  .العارشة صباNاا<قDقة و 
لعامة من تقدمي أ#جوبة Jىل أ#س>ئV املتعلقة Uلس>ياسة ا ::::Tدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عامل

الس>ياسة احلكومDة يف جمال "قaل الس>يد رئ@س احلكومة حول موضوعي 
    ."الس>ياسة احلكومDة يف جمال ال�شغيل"و "مeاخ أ#عامل

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

  :رئ@س اAلسرئ@س اAلسرئ@س اAلسرئ@س اAلس    املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا،املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا،املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا،املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا،
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  كومة احملرتم،الس>يد رئ@س احل
  الس>يدتني الوز�رتني احملرتمpني،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حDط اAلس املوقر Jلام ٔ�ننا س>نكون مaارشة بعد 
هذه اجللسة مع Tلسة معومDة ختص vwراسة والتصويت Jىل املشاريع 

اتفاقDة دولية، ومرشوع  11نصا، مهنا  )12( اجلاهزة، وJددها اثنا عرش
قانون واNد حبل واك� الرشاكة من T�ٔل التمنية وتصفDهتا، مث Tلسة �لثة 
معومDة ختصص خلمت ٔ�شغال ا<ورة اخلريفDة، ومن املقرر ٔ�ن �هن�ي ٔ�عاملنا 

  .Jىل الساJة الثالثة والنصف من هذا اليوم
  .ٔ�عطي اللكمة wلس>يد أ#مني

  :ني اAلسني اAلسني اAلسني اAلس�وسكوس، �ٔم�وسكوس، �ٔم�وسكوس، �ٔم�وسكوس، �ٔم    محيدمحيدمحيدمحيداملس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئ@س

ٕاذن، قaل الرشوع يف Tلس�eا هاته، فامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذ�ر السادة 
رؤساء الفرق واAموJات UلتوقDت إالجاميل ا�صص هلم يف Tلسة ٔ�و يف 

  :هذه اجللسة لطرح السؤال والتعقDب، وهو اكلتايل

  دقDقة؛ 83: الس>يد رئ@س احلكومة -

دقDقة، تنازل عن دقDقة واNدة wلفريق  15: فريق أ#صا� واملعارصة -
  الفDدرايل؛

دقDقة، تنازل عن دقDقة واNدة wلفريق الفDدرايل  12: الفريق ¨س>تقاليل -
  كذ©؛

  دقائق؛ 9: الفريق احلريك -

  دقائق؛ 9: فريق التجمع الوطين لٔ»حرار -

  دقائق؛ 8: الفريق ¨شرتايك -

  دقائق؛ 7: الفريق ا<س>توري -

  دقائق؛ 7: فريق الت±الف ¨شرتايك -

دقائق، حصل Jىل دقDقpني ٕاضافDتني من فريق  9: الفريق الفDدرايل -
  أ#صا� واملعارصة والفريق ¨س>تقاليل؛

  دقائق؛ 3: مجموJة ¨حتاد املغريب wلشغل -

  .دقDقpان: ؤ�¶ريا، مجموJة ¨حتاد الوطين wلشغل -
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  :لرئ@سلرئ@سلرئ@سلرئ@سااااالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

من ا<س>تور،  100ٕاذن، معال ب¸ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
خيصص اAلس هذه اجللسة لتقدمي أ#جوبة Jىل أ#س>ئV املتعلقة Uلس>ياسة 

الس>ياسة "العامة من قaل الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم حول موضوعي 
  ."الس>ياسة احلكومDة يف جمال ال�شغيل"و "احلكومDة يف جمال مeاخ أ#عامل

ي�eاول اللكمة، Uلتوايل، مpد¶ل عن فرق املعارضة، يليه الفريق وس> 
احلريك، مث فريق التجمع الوطين لٔ»حرار، مث ٕاTابة الس>يد رئ@س احلكومة، 
مث تعقDبات نفس الفرق الربملانية، مث رد الس>يد رئ@س احلكومة، وبعد ذ© 

  .ن¼pقل ٕاىل املوضوع الثاين بنفس املهنجية وUلتوايل
عاجلة احملور أ#ول، ٔ�عطي اللكمة ملتد¶ل عن فرق و½رشع يف م

  .املعارضة، مpد¶ل عن فرق املعارضة، تفضل اليس دعيدJة

  :املس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJة
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد رئ@س احلكومة،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

Uأ#صا� واملعارصة، الفريق ¨شرتايك، الفريق : مس فرق املعارضة
  .، الفريق ا<س>توري والفريق الفDدرايل wلوNدة وا<ميقراطية¨س>تقاليل

  الس>يد رئ@س احلكومة،
الزتممت يف الربÄمج احلكويم بتحسني مeاخ أ#عامل kرشاكة مع الفاJلني 

  :¨قpصاديني من ¶الل مجموJة من التدابري، نذ�ر مهنا
  وضع مDثاق Tديد لالس�Æر؛ -
ات اخلاصة Uلتحفزي Jىل التصد�ر حتيني إالطار القانوين وإالجراء -

  وٕاصالح النظام العقاري؛
  Éسهيل مساطر ¨س�Æر وÉسجيل امللكDة واحلصول Jىل الرخص؛ -
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  الرفع من شفافDة املعامالت التÌارية وتعز�ز ثقة املس�مثر�ن؛ -
  وضع ٕاطار قانوين ¶اص Uملقاوالت يف وضعية صعبة؛ -
تتÑذها القضاÐ ٔ�مام احملامك  العمل Jىل تقليص املدة الزمeية اليت -

  التÌارية؛
  تدبري عقالين ومeدمج ملسامهة ا<و� يف جمال ¨س�Æرات؛ -
وضع ٕاطار قانوين Ôس>تجيب حلاجDات الفاJلني ويليب انتظارات  -

  Jالية؛ Tذوةاملرتفقني يف احلصول Jىل ¶دمة ذات 
ى تقليص التفاوÕت اAالية واحلد من العجز املسÌل Jىل مس>تو  -

  الب¼Dة التحتية والتجهزيات أ#ساس>ية ¨قpصادية و¨ج×عية؛
وضع قانون Tامع لسوق الرسامDل �لك مكوÄته، وٕاصالح سوق  -

  البورصة، وتعبئة ¨د¶ار لصاح ¨قpصاد و¨س�Æر؛
  .اس>تقاللية القضاء و�زاهته-

ٔ��ن حنن، الس>يد الرئ@س احلكومة، من هذه ¨لزتامات لتحسني مeاخ 
  عامل؟ا#ٔ 

ويف أ#¶ري، ما هو الرس يف تقدمي معطيات انتقائية kش¸ٔن موقع املغرب 
  يف التقار�ر ا<ولية؟

  .شكرا الس>يد الرئ@س

  :الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

  .اللكمة ا#ٓن wلفريق احلريك، الس>يد الرئ@س

  :املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  الس>يد الرئ@س احملرتم،
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

ا#ٔ�يد، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات Þمة 
 Ðوß صاديةpة ¨قDاخ أ#عامل، رمغ صعوبة الظرفeيف جمال حتسني م
ودوليا، وهاذ اAهود اáي عكس>ته التقار�ر ا<ولية، و¶اصة التقر�ر أ#¶ري 

Jدة مشالك وعراقDل، ال زالت  مثةدات ف wلبنك ا<ويل، ورمغ هذه اAهو 
  .تعيق املقاو� وتنافس>ية ¨قpصاد الوطين و¨س�Æر

ومن هذا املنطلق، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ½سائلمك حول التدابري 
وإالجراءات املربجمة يف املدى القريب لتوفري ٔ�½سب الرشوط ملناخ أ#عامل، 

  .ن من Tذب ¨س�Æريوفر ت¸ٔهيل املقاو� الوطنية، وميك
  .وشكرا

  :الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

  .. اللكمة ا#ٓن لفريق التجمع الوطين لٔ»حرار
ٕاذن، Ä�ٔ عندي �رجمة ٔ�خرى، ولكن ٕاذا اكن Uمس أ#æلبية، شكرا، ٕاذن 

  .هذا Tديد
  .ٕاذن، اللكمة ا#ٓن wلس>يد رئ@س احلكومة wلرد Jىل هذه التد¶الت

  :رئ@س احلكومةرئ@س احلكومةرئ@س احلكومةرئ@س احلكومةالس>يد عبد إالç ا�ن كريان، الس>يد عبد إالç ا�ن كريان، الس>يد عبد إالç ا�ن كريان، الس>يد عبد إالç ا�ن كريان، 
Vايaنوش يل اقU بوا، راه ماpفني هذوك؟ ½شوفوا بعد �ٓش �يك.  

  :الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .تفضل الس>يد رئ@س احلكومة، تفضل

  :الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة
kسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ê والصالة والسالم Jىل رسول ê وJىل 

  .�çٓ وحصبه
  الس>يد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ç يáيار هذا املوضوع اpىل اخJ بداية، ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر
ارتباط وثيق Uلسؤال ا#ٓخر املربمج لهذه اجللسة، واملتعلق Uٕشاكلية 

  . ال�شغيل
فكام ال خيفى Jليمك فٕان توفري فرص الشغل رهني Uلرفع من ¨س�Æر 

Dة من اîمنو ¨قpصادي، مما Ôس>تدعي توفري مeاخ مeاسب وحتقDق ½س>بة اكف 
  . لٔ»عامل

وتنفDذا لربÄجمها، كثفت احلكومة ßودها لتعز�ز الثقة يف ¨قpصاد 
الوطين، ووطدت املشاورات والرشاكة مع القطاع اخلاص، ومعلت Jىل 
اس>تعادة JافDة املالية العامة و¨قpصاد �لكيته بتدرج، كام Uرشت 

Þمة Jىل املس>توى ال�رشيعي واملؤسسايت وإالجرايئ هبدف ٕاصالNات 
حتسني مeاخ أ#عامل وÉسهيل Þمة املس�مثر، وهو ما بدٔ� يعطي ٔ�لكه Jىل 
مس>توى ٕاقaال املس�مثر�ن Jىل بالدÄ، وحتسن التصنيف ا<ويل يف جمال 
مeاخ أ#عامل وثقة وٕاشادة رشاكئنا واملؤسسات ا<ولية kس>ياس�eا 

  . اء اقpصادÄ الوطين¨قpصادية ؤ�د
وس¸ٔس>تعرض Jليمك فø ييل النتاجئ اليت مت حتقDقها يف جمال حتسني مeاخ 
أ#عامل ؤ�مه إالجراءات اليت مت اختاذها من T�ٔل ذ© و�رÄمج معل 

  .احلكومة �رمس الس>نة اجلارية يف هذا الش¸ٔن
  الس>يد الرئ@س،

امهت إالصالNات Uٕالضافة ٕاىل ü�ٔرها إالجيايب املبارش Jىل املقاو�، س
اليت Uرشهتا احلكومة يف ýزايد ٕاقaال املس�مثر�ن أ#Tانب Jىل بالدÄ وحتسني 
ýرت@ب املغرب يف التقار�ر ا<ولية الس>نوية اليت لها Jالقة مبناخ أ#عامل، 
واليت تعترب مرجعية الختاذ القرار من طرف املس�مثر�ن اخلارجDني وهيئات 

احنة وكذا واكالت التنقDط ا<ولية، فقط اîمتويل ا<ولية واملؤسسات امل
مليار درمه من ¨س�Æرات أ#جeبية املبارشة  40اس>تطاعت بالدT Äلب 

، مما 2012مقارنة مع  %24حسب مكpب الرصف، مسVÌ ارتفاJا بـ 
جيعلها الوßة الثانية يف ٕافريقDا، وهذا رمق قDايس حلد ا#ٓن يف املغرب Jىل 
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  . مدى Õرخيه
ندوق النقد ا<ويل ¶الل أ#Ðم أ#¶رية UٕالصالNات اليت كام ٔ�شاد ص 

تبارشها احلكومة من T�ٔل متنيع اقpصادÄ الوطين ومواصV اس>تعادة JافDته، 
واعتربهتا م	اال حيتدى به يف املنطقة، ونوه بقدرة احلكومة Jىل اس�aاق 

ة الظرفDة ¨قpصادية الصعبة، وحقق املغرب ن�ÌDة ٕاجيابية ¶الل هذه الس>ن
اáي يصدره البنك ا<ويل س>نوÐ، واáي ) Doing Business(يف تقر�ر 

حDث تقدمت بالدÄ بعرش درTات من  ،دو� 189يقارن مeاخ أ#عامل يف 
، وهو Éسن Tد ٕاجيايب Jىل املس>تويني العاملي 87ٕاىل املرتبة  97املرتبة 

رجو ٔ�ن والعريب يف وقت ýراجع فDه ýرت@ب دول Jدة يف املنطقة، وما زلنا �
ýرتي�eا س@pحسن يف الس>نة املقVa ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ٔ#ن بعض 

  . إالجراءات مل تؤ¶ذ بعني ¨عتبار نظرا ٔ#ن التوقDت مل �كن مالمئا
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن حتسني هذا الرتت@ب من ش¸ٔنه ٔ�ن حيسن تصنيفeا 

عمتد يف تنقDطه ¶ذ عنه، ي ¸ٔ تقر�ر Jاملي، ٔ#ن التقار�ر أ#خرى لكها ت 14يف 

  ). J)Doing Businessىل تقر�ر 
الصادر عن ) Open Budget(ٔ�ما خبصوص مؤرش املزيانية املفpوNة 

املرتبة  2012مeظمة الرشاكة ا<ولية wلموازÄت، فقد احpل املغرب س>نة 
نقطة  38بv، حمققا بذ© ن�ÌDة  J100ىل الصعيد العاملي من بني  64

، وهكذا فقد 69حDث اكن قد احpل املركز ، 2010نقطة ¶الل  28مقابل 
  .مت تصنيف املغرب يف املرتبة الثانية مبنطقة الرشق أ#وسط وشامل ٕافريقDا

كام مت شطب املغرب من الالحئة الرمادية vwول يف جمال غسل أ#موال 
انة قطاعنا pوهو ما يدل Jىل م  ،)GAFI1(املايل من طرف مجموJة العمل 

مت ٕاال جبهود �برية مهنا ما هو Éرشيعي ومهنا ما هو املايل، وطبعا هذا مل ي
  .ٕاخل... تواصيل

كام لقDت هذه إالصالNات صدى ٕاجيايب <ى املس�مثر�ن دا¶ل 
رشكة يف ¨قpصاد الوطين  500املغرب، حDث جتاوز مؤرش ثقة ٔ�كرب 

¶الل الفصل أ#¶ري، بعد ٔ�ن ظلت حتت  U4,4%رتفاع  %55½س>بة 
ن�ني، هذي املقاوالت الوطنية واليت Éش>تغل يف ملا يقارب الس>  %50عتبة 

  .املغرب
وس>تواصل احلكومة ßودها من T�ٔل اس>تكامل �رÄمج إالصالNات مبا 
خيدم مصل±ة بالدÄ، وب�شاور مع الفرقاء ¨قpصاديني و¨ج×عيني حتت 

  .التوجهيات السامDة جلال� امل( محمد السادس حفظه هللا
  الس>يد الرئ@س،
ملنجزات اwلجنة الوطنية ملناخ أ#عامل، البد من التذكري قaل التطرق 

Uجلهود وإالجراءات اليت قامت هبا احلكومة Jىل مس>توى ضبط التوازÄت 
املا�رو اقpصادية املالية واخلارجDة، واليت Éشلك ٔ�ساسا Þام لتوفري مeاخ معل 

يني حمفز وTذاب ويوفر املقروئية واملردودية الالزمة wلفاJلني ¨قpصاد

                                                 
1 Groupe d'Action Financière 

  .الوطنيني وا<وليني
وهبذا اخلصوص، جنحت بالدÄ بفضل هللا تعاىل يف توقDف املن±در 
السليب Jىل مس>توى املالية العمومDة وJىل مس>توى التوازن اخلار,، 
حDث اس>تطعنا يف ظرف س>نة واNدة ٔ�ن نقلص جعز املزيانية مبا يقارب 

 %5,4ٕاىل  2012س>نة  %7,3نقطتني من الناجت ا<ا¶يل اخلام، ٔ�ي من 
، وبنفس املس>توى اس>تطعنا تقليص جعز احلساب اجلاري ملزيان 2013س>نة 

، وقد حتققت 2013س>نة  %7,5ٕاىل  2012س>نة  %9,7أ#داءات من 
هذه النتاجئ بفضل هللا بعد إالجراءات املسؤو� والالزمة اليت اختذهتا 

ذا احلكومة يف الوقت املناسب، وبفضل يقظة وتعبئة لك العاملني يف ه
  .اAال سواء Jىل مس>توى تعبئة املوارد ٔ�و Jىل مس>توى ýرش>يد النفقات

وهبذه املناس>بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ش>يد Uلعمل املهم والتعبئة الاكمV ملصاحل 
وزارة ¨قpصاد واملالية، واملصاحل املعنية مبختلف القطاJات الوزارية، من 

املالية وٕانعاش T�ٔل ٕاجناح الس>ياسة احلكومDة يف اس>تعادة وضبط التوازÄت 
  .¨قpصاد الوطين

، فقد 2013ٔ�ما فø يتعلق بربÄمج اwلجنة الوطنية ملناخ أ#عامل لس>نة 
ٕاجراء هيم حميط  32متحور حول Éسعة ٔ�وراش ٕاسرتاتيجية، تضمنت 

  :املقاو� واملس�مثر�ن

ت�س>يط بعض املساطر اليت Éشلك صعوUت Uل¼س>بة wلمقاوالت،  -
وذ© يف جماالت نقل امللكDة ؤ�داء الرضائب و¶اصة الصغرى واملتوسطة، 

  وٕا½شاء املقاوالت؛

ٕا½شاء ¶لية ملكفة بتلقي إالنذارات حول الشطط إالداري، Éرشف  -
 Jلهيا الهيئة املركزية wلوقاية من الرشوة؛

املصادقة Jىل املرسوم املتعلق Uلضابطة اجلديدة wلبناء ودخوN çزي  -
كن من ت�س>يط وتعز�ز شفافDة ، مما س>مي2013التنفDذ يف فاحت نونرب 

املساطر املتعلقة �رخص البناء والسكن والتعمري، وهذا املرسوم انتظر يف 
 س>نة؛ 20احلكومات السابقة 

املصادقة Jىل املرسوم املتعلق Uلصفقات العمومDة، ودخوN çزي  -
ويتضمن ٕاجراءات معلية هتدف ٕاىل تعز�ز  ،2014التنفDذ يف فاحت ينا�ر 

فDف من Jدد الو�ئق املطلوبة wلمشاركة يف الصفقات الشفافDة والتخ 
العمومDة وت@سري ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاîهيا، وهذا ٔ�صبح 

 ٕالزامDا لاكفة املؤسسات اليت متلكها ا<و�؛

املصادقة Jىل مرشوع لتعديل قانون رشاكت املسامهة يف اAلس  -
ىل حامية حقوق احلكويم، واáي يتضمن ٕاجراءات مpعددة، هتدف إ 

 املس�مثر�ن؛

املصادقة Jىل مرشوع قانون يتعلق Uٔ#وامر Uٔ#داء، �ريم ٕاىل متكني  -
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 الرشاكت من اسرتداد ديوهنا وفق مسطرة قضائية م�سطة ورسيعة؛

-Auto(املصادقة Jىل مرشوع قانون يؤطر ٔ#ول مرة املقاول اáايت  -
Entrepreneur( وت@سري ولوج ، هبدف تطو�ر روح املبادرة واملقاو�

الش>باب ٕاىل سوق الشغل، Uٕالضافة ٕاىل Éشجيع القطاع æري املنظم Jىل 
¨ندماج يف ال¼س>يج ¨قpصادي املهيلك حىت �متكن من ¨س>تفادة من 

 املزاÐ القانونية و¨ج×عية واجلبائية ومن الولوج ٕاىل اîمتويالت املتاNة؛

ئ×ن والهيئات املصادقة Jىل مرشوع قانون املتعلق مبؤسسات اال -
املعتربة يف حمكها، واáي يتضمن ٕاطارا قانونيا لٔ»بناك ال�شار�ية، مما س>ميكن 

Äديدة لبالدT راتÆلب اس�Tمتويل املتوفرة، وîمن تنويع عروض ا.  
ومن ßة ٔ�خرى، واصلت احلكومة جمهودها ل�رسيع �Tٓال اسرتTاع 

 2014ملالية لس>نة الرضيبة Jىل القمية املضافة، ومت Jىل مس>توى قانون ا
امجليع يعمل ٔ�نه Uش Ôسرتجعوا  ).le décalage(ٕالغاء قاJدة الفاصل الزمين 

�يÑلصوا فهاذ الشهر وÔسرتجعوا يف  دÐهلم، اكنوا )la TVA2( الناس
وهذا . الشهر الخر، داU والو �يÑلصوا وÔسرتجعوا يف نفس الشهر

املتعلق خبصم  ..مليون درمه Jىل مدى ثالثة س>نوات 600س>يلكف ا<و� 
  الرضيبة Jىل القمية املضافة، 

كام مت ٕاقرار ٕارTاع د�ن الرضيبة Jىل القمية املضافة املرتامك Jرب س>نني 
، وهذا اكن Nلام �راود بعض رTال أ#عامل ؤ�صبح )le butoirاملصدم ٔ�و (

تيطلع يطلع، الناس �يÑلصوا ) le butoir(اليوم واقعا، حبيث اكن ذاك 
 %13، كتبقى %20، وUش Ôرشيو %7ش ي�Dعوا ، U7%Uش Ôرشيو 

احلكومة وفت، وس>ي¸ٔ¶ذون  ا#ٓن،. كرتامك يش Jىل يش، ايوا سري ختلص
  .مس>تحقاهتم بطريقة تدرجيية حسب املس>توÐت

وهتدف هذه إالجراءات أ#¶رية ٕاىل دمع خزينة املقاوالت، ومتكDهنا من 
عاين وÉش>تيك مeه املوارد املالية الالزمة، والتصدي ملشلك حقDقي ظلت ت
  .املقاوالت، والس>ø الصغرى واملتوسطة لس>نوات Jديدة

ال حنتاج ٔ�ن نذ�رمك Uمللياري درمه اليت قررÄ ٔ�ن نرصفها wلمقاوالت اليت 
  . اش>تغلت، خصوصا لوزارة الرتبية الوطنية

  الس>يد الرئ@س،
wلجنة الوطنية ملناخ أ#عامل،  2014من T�ٔل ٕاJداد �رÄمج معل س>نة 

خaري وممثل wلهيئات املعنية يف القطاJني العام  100اك ٔ�كرث من مت ٕارش 
واخلاص، يف ٕاطار ورشات معل لتقDمي حصيV الس>نة املاضية ووضع 

  . �2014رÄمج معل �رمس 
وقد صادقت Jىل هذا الربÄمج اwلجنة الوطنية ملناخ أ#عامل اليت 

املغاربة kسالمpمك احبال اwيل تيقولوا . 2013دجeرب  ý17رٔ�ست اج×عها يوم 
Jلينا، �ون كن�Dو Nارض�ن �ون طرتيو UلفرNة، وال ابغي�Dو Éسولوا يش 
واNد من الشهود، افعلوا، فقد اكن هنا© ٔ�قوام كثريون، ها أ#بناك، ها 

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

  .رTال أ#عامل، ها املسؤولني Jىل املؤسسات الوطنية wلمنافسة، وæريها
 2014فٕان �رÄمج العمل لس>نة  وUٕالضافة ٕاىل التدابري اجلديدة املربجمة،

هيدف ٕاىل اس>تكامل أ#وراش اجلاري تنفDذها وتزنيل إالجراءات املتÑذة 
  :Jىل ٔ�رض الواقع، ومن بني هذه أ#وراش، نذ�ر Jىل س�Dل املثال

مرشوع ٕا½شاء املقاوالت Jرب اخلط، ما غيحتاجش إال½سان اكع  -
  يبقى يتحرك Uش ي¼شئ مقاو�، اك�ن مرشوع á©؛

نظام معلومايت لتبادل املعلومات بني املد�رية العامة wلرضائب وضع  -
واخلزينة العامة wلمملكة وامجلاJات احمللية لتقصري ا#Tٓال wلحصول Jىل 

، اكن إال½سان �يدور Jىل هاذو اكملني، ولك )Quitus(إال�راء الرضييب 
  واNد �يخصو معه حاكية؛

اوالت، هذا مسطرة مطبقة Jىل املق 30مواصV توحDد وتوصيف  -
ابديناه، طبعا مايش سهل، ولكن احeا Õبعينو، واNد العدد مهنم رامه جنحوا 

  .امحلد هللا
Uٕالضافة ٕاىل ذ©، متت �رجمة مجموJة من املشاريع املهيلكة Uل¼س>بة 

  :wلمس�مثر�ن واملقاوالت، وJىل رٔ�سها ما ييل
  ٕاصالح مDثاق ¨س�Æر؛ - 
  و� الصغرى واملتوسطة؛مراجعة امليثاق املتعلق Uملقا -
  وضع ٕاطار قانوين خيص الضامÄت املنقو�؛ -
وضع ٕاطار قانوين لنقل ملكDة املقاوالت وتنظمي توطيد املقاوالت  -

  وتقeني التعويض الصناعي؛
  تعز�ز الرشاكة بني القطاJني العام واخلاص؛  -
  املصادقة Jىل مرشوع القانون املتعلق Uلوساطة القضائية؛ -
  .ة الكpاب اخلامس ملدونة التÌارة املتعلق مبعاجلة صعوبة املقاو�مراجع -

كام تضمن �رÄمج العمل لهذه الس>نة كذ© مجموJة من إالجراءات 
اجلديدة، م	ل تفعيل التعريف املوNد wلمقاو� رمق وحDد، وٕارساء أ#داء 
¨لكرتوين wلرسوم واملكوس امجلر�ية ووضع الب¼Dة املعلوماتية اخلاصة 

U ب القروضpاح مكpة، وانفDارة اخلارجÌلتw دDلش>باك ¨لكرتوين الوح
)crédit bureau (لنيJىل خمتلف الفاJ.  

ومن T�ٔل ضامن تنفDذ هذه أ#وراش وقDاس فعاليهتا، س>نحرص Jىل 
 :ت�aعها عن طريق مجموJة من املؤرشات العملية اليت هتم Jىل س�Dل املثال

لقمية املضافة، T�ٔل احلصول Jىل T�ٔل أ#داء، اسرتTاع الرضيبة Jىل ا

 .رخص البناء، وæريها
كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري، يف أ#¶ري، ٕاىل ٔ�ن حتسني مeاخ أ#عامل واحملافظة 
Jىل Tاذبية وتنافس>ية اقpصادÄ الوطين، ال يقpرص فقط Jىل إالجراءات 
والقوانني، كام ٔ�نه ل@س من مسؤولية احلكومة وNدها، بل هو جمهود جامعي 

عبئة واخنراط الفاJلني ¨قpصاديني و¨ج×عيني wلحفاظ Jىل يعمتد Jىل ت 
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اس>تقرار الشغل الالئق وJىل اس>مترارية املؤسسات إالنتاجDة واملقاوالت، 
  . أ#مر اáي يتطلب جعل املصل±ة الوطنية فوق لك اعتبار

راه ميكن لٕال½سان يقول اwيل ابغى، ولكن راه الPم الس>يايس �يرض 
احلكومة، �يرض البالد، ٕاىل ابغى إال½سان يقول اwيل  بعض املرات، مايش

اليش æري من  ابغى، ا#ٓخر�ن راه �يا¶ذوا الPم جبد، ما تيقولوش هاذ
أ#مر اáي يتطلب جعل املصل±ة الوطنية فوق لك ، T�ٔل ¨نتÑاUت فقط

اعتبار واحلفاظ Jىل حقوق العامل وJىل جو من الثقة وتغليب هنج ال�شاور 
¶ل العالقات ¨ج×عية، وجعل احلفاظ Jىل اس>مترارية املقاو� واحلوار دا

  .و¶لق الرثوة وفرص الشغل يه الغاية أ#ساس>ية اليت Ôسعى امجليع لتحقDقها
  .وêU التوفDق، والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا wلس>يد رئ@س احلكومة احملرتم

Dبات Jىل جواب الس>يد رئ@س احلكومة، ؤ�بدٔ� ن¼pقل ا#ٓن ٕاىل التعق 
  .بفرق املعارضة، اللكمة لٔ»س>تاذ حكمي ب¼شامش

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامش
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  الس>يد رئ@س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

نه يف Tلسة دس>تورية حمرتمة، نطمح فهيا ٕاىل الرفع من من املفرتض �ٔ 
مس>توى النقاش والتفاJل بني الربملان وبني احلكومة، من املفرتض ٔ�نه يف 
Tلسة كناقشو فهيا موضوع Jىل درTة �برية من أ#مهية اwيل هو موضوع 
اليوم، والرٔ�ي العام الوطين وكذ© أ#Tانب يتابعون هذه اجللسة ٔ�ظن، 

ٔ�ننا ما ند�روش تقøDت عشوائية، من املفرتض ٔ�ننا ما ند�روش من املفرتض 
انطباJات ذاتية، ولكن من املفرتض ٔ�ن �كون مسل±ني مبعطيات وب¸ٔرقام 
دÐل املؤسسات املوثوق يف صدقDهتا، وكذ© الهيئات الوطنية وا<ولية 

  . اwيل خمتصة يف هاذ املوضوع اwيل كناقشوه اليوم
T�ٔد نفيس مضطرا ٕاىل Jدم ¨س�eاد ٕاىل  -مع أ#سف الشديد- ولكeين 

املعطيات وا<راسات وأ#رقام اليت تقدÞا املؤسسات إالحصائية الوطنية، 
وخصوصا املندوبية السامDة wلتخطيط، لس�ب kس>يط، وهو ٔ��مك يعين يف 
ٔ�كرث من مeاس>بة Éشككون يف حصة وسالمة هاذ املؤسسة الوطنية 

 ،Vاملاملس>تق Vم القليÐ#ٔقر ويف اpانب احلكومة، يفT بعنا جهوما منÕ اضية
ٔ�عتقد لبعض اwلباقة يف Þامجة املندوبية السامDة wلتخطيط ويف Þامجة 

  . الس>يد املندوب املسؤول Jىل هذه املؤسسة الوطنية
وUلتايل، ولكن مع ذ©، وٕان كنت مل ٔ�س�eد ٕاىل هاذ املؤسسة، ولكن 

ن هاذ املس(، مس( ال�شكDك واجيب ٔ�ن ٔ�لفت ان�aاه امجليع ٕاىل �ٔ  ،البد

يف سالمة املؤسسات دÐلنا الوطنية، لرمبا س>يؤüر Jىل صورة املغرب، 
  . Jىل املؤسسات دÐل البv -كام قلمت-وس>يؤüر 

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�لفت ان�aاهمك، الس>يد رئ@س احلكومة، ٕاىل ٔ�ن التقDمي دÐل 
، )Oxford Business Group(واNد املؤسسة مرموقة Tدا امسيهتا 

يه مpخصصة يف البحث والت±ليل ¨قpصادي، ٔ�صدرت مؤخرا واNد و
الورقة تناولت فDه إالحصائيات دÐل البطا� يف املغرب، وبعض 
إالحصائيات املرتبطة Uالقpصاد الوطين، وýلكمت Jىل هاذ املوضوع دÐل 
ال�شكDك يف حصة وسالمة املعطيات اwيل كتقدÞا املؤسسات الوطنية 

ال�شكDك تغذهيا وæذهتا وتغذهيا بعض الترصحيات  إالحصائية، وهاذ
  . الطاWشة ٔ#عضاء يف احلكومة يف هذه املؤسسة

 Oxford Business(ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قرٔ� Jليمك فقرة من هاذ التقر�ر دÐل 
Group (كتقول ب¸ٔنه هناك صعوبة يف حتديد وضعية ال�شغيل يف املغرب، 

دد ½س>بة البطا� يف ٔ#ن إالحصائيات الرمسية املطعون يف سالمهتا حت
æري ٔ�ن Jدم اعتبار العمل املومسي وJدد الساكنة ال¼ش>يطة æري  ،9,1%

موجودة يف وضعية البحث عن الشغل، وJدم اعتبار وزن ¨قpصاد æري 
  . املهيلك جيعل من الصعب تقDمي وضعية ال�شغيل يف املغرب

ٔ�ن احلكومة نقلت ال�شكDك إالحصايئ  - مع أ#سف-وهكذا كنالحظو 
Ävمن املس>توى الوطين ٕاىل املس>توى ا<ويل، وهذا يرض ٔ�عتقد بصورة ب .  

ٔ�ريد، الس>يد رئ@س احلكومة، وÄ�ٔ ٔ�س�aعد املعطيات دÐل املؤسسات 
الوطنية ودÐل املندوبية، ٔ�ريد مع اكمل ¨Nرتام ٔ�ن ٔ�رفع ٔ�ماممك حتدي تقدمي 

لية خبصوص اكفة البياÄت واكفة املعطيات اليت تصدر عن املؤسسات ا<و 
الوضعية ¨قpصادية دÐل البv، وخبصوص املؤرشات املرتبطة مبناخ 

  . أ#عامل
وحنن الحظنا، ال يف العرض اwيل قدمpو ا#ٓن وال يف مeاس>بات سابقة، 

  . ٔ��مك ýكpفون بتقدمي يعين واNد املعطيات kشلك فDه اشوية دÐل ¨نتقائية
الرٔ�ي العام الوطين حول ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�قدم لمك منوذTا من مناذج تضليل 

حقDقة املؤرشات املرتبطة Uالقpصاد الوطين ومeاخ أ#عامل، طبعا ٔ�نمت ذ�رمت 
التقر�ر دÐل صندوق النقد ا<ويل اwيل �يبني الرضا دÐلو Jىل س>ياسات 
احلكومة يف جمال التحمك يف العجز والتضخم، ولكن نظن ب¸ٔ�مك ختفون Jىل 

سسات دولية، ومهنا Jىل س�Dل املثال الرٔ�ي العام الوطين دراسات ملؤ 
دراسة ٔ�و تقر�ر wلبنك العاملي، التقر�ر wلبنك العاملي املتعلق بدراسة �رامج 
احلكومة يف اAال دÐل ال�شغيل و¶اصة Éشغيل الش>باب، هاذ التقر�ر 

خبصوص الربامج احلكومDة املتعلقة  2012دÐل البنك العاملي صدر يف 
  . �شغيلبتحسني قابلية الش>باب wل 

  ماذا يقول هذا التقر�ر؟ 
ÔسÌل ٔ�وال غياب الت¼س>يق بني الواكالت وإالدارات والربامج احلكومDة 

  املتعلقة بتحسني قابلية الش>باب wل�شغيل؛ 
  ÔسÌل، �نيا، مغوض وتدا¶ل يف أ#دوار؛ 
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  �لثا، ضعف ¨ع×دات ا�صصة لهذه الربامج؛ 
  زيات ا�صصة لها؛رابعا، حمدودية املوارد ال�رشية والتجه

¶امسا، Jدم ¨س>تعامل الاكيف wلرشااكت لتحسني ¶دمات هذه 
  الربامج؛ 

ÔسÌل، سادسا، وهذا نقطة ٔ�ساس>ية، وجود ٔ�عطاب Jىل مس>توى 
س>ياسة ¨س>هتداف، حDث ٔ�ن æ�ٔلب ¨ع×دات ا�صصة لتحسني 
القابلية wل�شغيل Éس>هتدف محV الشهادات، هاذو اwيل �يتظاهروا قدام 

ملان، يف Nني ٔ�ن الربامج دÐل وزارة الش>ب@aة والرÐضة والربامج دÐل الرب 
وزارة الفالNة والربامج دÐل التعاون الوطين اwيل ك�س>هتدف فZات ٔ�خرى 
من الش>باب، يقول هاذ التقر�ر دÐل البنك العاملي، ب¸ٔنه æري مpوفر Jىل 

  . مؤهالت اكفDة ويه �رامج تفpقر ٕاىل املوارد
هاذ التقر�ر، ٔ�ش>نو تيقول اخلالصة دÐلو؟ غياب هذه ا<راسة، 

ٕاسرتاتيجية مهنجية ومeدجمة لتحسني قابلية ال�شغيل <ى فZات الش>باب، 
هذي ¶الصة دÐل البنك العاملي مايش دÐيل وال حىت دÐل أ#ßزة اwيل 

  قلتو ب¸ٔهنا كتعطيين املعلومات، ماذا ٔ�نمت فاJلون جتاه هاذ اليش؟ 
  ،الس>يد رئ@س احلكومة

ٔ�قدم لمك منوذج �ين من مناذج التضليل اáي متارسه احلكومة، هاذ 
الوثيقة الثانية اwيل بني ، )Oxford Business Group(املؤسسة دÐل 
يف التقر�ر اáي ٔ�صدرته  )Oxford Business Group(يد، مؤسسة 

، تؤكد ب¸ٔن ٔ�زمة ال�شغيل وماكحفة البطا� J2013ىل ¨قpصاد املغريب 
ٔ�زمة حاكمة ورؤية  -ٔ�س�شهد –مeاخ أ#عامل يف املغرب يه وحتسني 

  . وٕاسرتاتيجية
تنوه ) Oxford Business Group(يف الوقت اwيل هاذ املؤسسة 

ببعض الربامج اwيل عندÄ يف بالدÄ، احبال �رÄمج إالقالع الصناعي 
)Emergence( ىل غياب ٕاسرتاتيجيةJ ولكهنا تؤكد يف هذا التقر�ر ،

eم¼سجمة وم ،ç ملوا�بة إالقالع املنتظر وا�طط Vدجمة لت¸ٔهيل اليد العام
 Vىل املؤهالت ال�رشية املؤهJ ل الرشاكت اليت كتبحثÐال د	وكتعطي م

  .يف جمال مراكز النداء
هذا التقر�ر نفسه، الس>يد الرئ@س، وصل لواNد اخلالصة جوهرية، 

لك امسيتو املقاربة ونظن ٔ�نه جيب ٔ�ن ت¸ٔ¶ذوها بعني ¨عتبار، ويه ٔ��ر مش
  .املندجمة لتحسني القابلية wل�شغيل

نبني لمك منوذج �لث، الس>يد الرئ@س، Uش نقولو ب¸ٔن هاذ املالحظات 
مايش دÐل املؤسسات ¨قpصادية ا<ولية، حىت التقر�ر دÐل مeظمة العمل 
ا<ولية، تقر�ر مeظمة العمل ا<ولية الساهرة Jىل اNرتام القانون ا<ويل 

، دراسة حول اجتاهات ال�شغيل يف 2014مل، ٔ�صدر مؤخرا، س>نة wلع
، ٔ�ش>نو يه اخلالصة دÐلو؟ يه نفس اخلالصات اwيل دÐل 2014س>نة 

التقار�ر ٕايل ýلكمت Jلهيا قليل، وحيذر ٕاىل خماطر اس>تعادة اîمنو دون ¶لق 
فرص شغل، ودJا هذا التقر�ر ٕاىل ما سامه س>ياسة ½ش>يطة لسوق الشغل 

ة ظاهرتني، اعتربهام هذا التقر�ر مفpاح املشلك، ولكن من T�ٔل ماكحف
مفpاح احلل يف نفس الوقت، ٔ�ال وهو مشلك البطا� وJدم تالؤم املؤهالت 

  . مع سوق العمل
هذا التقر�ر دÐل مeظمة العمل ا<ولية �يد�ر واNد اAموJة دÐل 

ة، التوصيات، ولكن هذه التوصيات حتتاج ٕاىل ماذا؟ حتتاج ٔ�وال ٕاىل رؤي
وحنن نعتقد ب¸ٔن احلكومة تفpقد ٕاîهيا، حتتاج، �نيا، ٕاىل س>ياسة مeدجمة 
wل�شغيل ال¼ش>يط، واحلكومة æري قادرة Jىل بلورهتا، وحتتاج، �لثا، ٕاىل 
الكفاءة، واحلكومة م¼شغV عن الكفاءة ب¸ٔش>ياء ٔ�خرى ومبعارك اwيل ان× 

  .كتعرفوها، الس>يد الرئ@س احملرتم
من مناذج التضليل وٕاخفاء احلقائق Jىل املواطنني، ٔ�قدم لمك منوذTا �ٓخر 

اwيل ýلكمتو Jليه، الس>يد الرئ@س،  )Doing Business(املؤرش دÐل 
 2013اخلاص مبناخ أ#عامل، واwيل �يبني ب¸ٔن بالدÄ امحلد ê انتقلت س>نة 

، ولكن ما كتب@eوش wلرٔ�ي العام الوطين 95ٕاىل الرتبة  87من الرتبة 
، املؤرشات أ#خرى )Doing Business(اwيل ب@هنا  املؤرشات أ#خرى

  :اwيل æادي نعطهيا © Uش �اكحف ند�ر جمهود يف ماكحفة التضليل يه

املغرب : ٔ�وال، فø خيص املؤرش الفرعي اwيل �يتعلق �رخص البناء -
 ýراجع نقطتني؛

املؤرش الفرعي املتعلق Uحلصول Jىل الربط Uلش>بكة الكهرUئية،  -
 نقطتني؛ املغرب ýراجع

 املؤرش املتعلق Uحلصول Jىل القروض، املغرب ýراجع ٔ�ربع نقط؛ -

 املؤرش املتعلق حبامية املس�مثر�ن ýراجع بنقطتني؛ -

 .املؤرش املتعلق UلتÌارة العا�رة wل±دود ýراجع املغرب بثالث نقط -
فٕاذن، ملاذا ختفون هذه احلقائق؟ وملاذا تقدموهنا من Uب ٔ�ننا نعرفو 

  ول@س جزء من حقDقة أ#ش>ياء؟ حقDقة أ#ش>ياء
ٔ�ضيف ٕاىل ذ©، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن التقر�ر دÐل واك� 

)Moody’s ( Äيل �يقول ب¸ٔن بالدwلمغرب، واw لتصنيف الس>ياديU املتعلق
، التقر�ر )Moody’s(حتولت من مس>تقر ٕاىل سليب، هذا التقر�ر دÐل 

، ويه )Heritage Foundation(دÐل واNد املؤسسة Þمة Tدا امسها 
 Wall Street(مؤسسة �ريطانية تصدر تقار�ر س>نوية kرشاكة مع 

Journal .(  
هاذ التقر�ر ٔ�ش>نو تيقول؟ هاذ التقر�ر فDه معطيات خطرية Tدا، تيقول 
ب¸ٔنه، وهاذو هام اwيل �ي¸üٔروا Jىل رTال أ#عامل وJىل ¨س�Æرات، تيقول 

نقطة،  58,3ة، النقطة دÐلو ب¸ٔن املغرب، املؤرش دÐل احلرية ¨قpصادي
–هو ) Heritage Foundation(الس�ب حسب هذا التقر�ر دÐل 

الزÐدة يف إالنفاق العمويم، اخنفاض حرية التÌارة اليت ٔ�لغت " -ٔ�س�شهد
ولكن كذ© �يتلكم Jىل ، "املاكسب يف جمال حرية ¨س�Æر وال�شغيل



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2014فربا�ر  12( 1435ربيع ا#ٓخر  12

ادية، وكذا ت¸üٔر القضاء توقف التقدم اáي رامكه املغرب يف احلرية ¨قpص
   .æري الفعال Uلنفوذ الس>يايس

من هذا التقر�ر املكpوب  لو اكن الوقت Ôسمح لقرٔ�ت Jليمك ٔ�جزاء
Uٕالجنلزيية، م	ال تيقول ب¸ٔنه ¨قpصاد املغريب معوما æري حر، هنا واNد 
الرمس بياين wلحرية ¨قpصادية، �يقول ب¸ٔنه املغرب املنحىن هابط، يف تنازل 

وهو يف تنازل، تيقول م	ال ب¸ٔنه فø يتعلق مبا  2014و 2013و 2012مeذ 
 Ô)Propertyسميه سلطة القانون، تيقول م	ال فø يتعلق بـــ 

rights :0( يتعلق بـ øف ،(freedom from corruption)  لÐد
  :)l’efficacité de la réglementation:(، فø يتعلق بــ 0,1-: الرشوة

 remplir les exigences de licences(تعلق ك@سميه هنا ، فø ي -0,1
prend plus de 200 jours et coute deux fois plus de 

revenue moyen annuel( لمغربw د  0و -12، وتيعطي نقطةNيف وا
  .العدد من املؤرشات

ٕاذن، اwيل ابغينا نقولو لمك، الس>يد رئ@س احلكومة، قaل Ð�ٔم صدر 
يف الرابع من س�مترب املنرصم، ) Davos(قpصادي العاملي تقر�ر امللتقى ¨

 53ٔ�ش>نو �يقول هاذ التقر�ر؟ تيقول ب¸ٔن بالدÄ وامحلد ê تقدم ٕاىل الرتبة 
Jىل مس>توى  J122ىل مس>توى املؤسسات، ولكeه Tاء مp¸ٔخرا يف الرتبة 

  .سوق الشغل
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

بغينا مeمك تقدموا لنا الصورة Uش ما �كرثش Jليمك التقار�ر، ٔ#نه احeا ا
إالجاملية، مايش بطريقة انتقائية، وýكون احلقDقة �يف ما عرفeا ب¸ٔنه جيب ٔ�ن 

  .Éسمى أ#ش>ياء مبسمياهتا
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

كنا دامئا نرص Jىل تن�هيمك ٕاىل ما ½سميه UلقضاÐ احلقDقDة، عوض ٔ�ش>باه 
ا ننكب Jلهيا، تنكب Jلهيا القضاÐ، اك�ن Jدد من القضاÞ Ðمة اwيل خصن

احلكومة، ؤ�ذ�ر فø �رتبط Uملوضوع دÐل هاذ اجللسة، ٔ�ن امجليع يقر، من 
فاJلني اقpصاديني وس>ياس>يني ومن تقار�ر دولية وتصنيفات دولية، ب¸ٔن 
¨قpصاد الوطين دÐلنا مايش يف ٔ�زمة امحلد ê، ولكن مايش خبري، عندو 

اج ٕاىل س>ياسات Tديدة، مقارUت ٕاماكنيات ليتطور ٔ�كرث، ولكن حمت
Tديدة، منوذج ýمنوي Tديد، ٔ�و سامه N�ٔد إالخوان الوزراء منوذج ýمنوي 

هذي Jامني ونصف، ما شفeاش مeمك يش مقاربة Tديدة، يش . مÌpدد
  .اجهتاد من T�ٔل منوذج ýمنوي Tديد ٔ�و مÌpدد

القضية الثانية، ويه Þمة، قضية، الس>يد رئ@س احلكومة، ضعف 
عوامل إالنتاج kس�ب تدين مeاخ أ#عامل، عندÄ مشلك صعوبة ٕانتاجDة 

الولوج ٕاىل العقار kس�ب ضعف العرض وٕاشاكلية املضاربة، صعوبة احلصول 
من القروض كمتيش  J85%ىل اîمتويل kس�ب ٔ�ن املؤسسات البنكDة 

 øلمقاوالت الصغرية واملتوسطة فw ةDقDة حقÄت الرشاكت، اكينة معاÐلكرب
  .صول Jىل اîمتويليتعلق Uحل

قضية توTه موارد العمل ورٔ�س املال wلمنتÌات æري القابw Vلتداول، 
ا<ليل ٔ�ن ¨س�Æرات أ#جeبية املبارشة يف القطاع دÐل الصناJة 
واالتصاالت ýراجع، حصيح تقدمeا فø يتعلق Uلقطاع دÐل الس>ياNة 

  .بw Vلتبادلوالقطاع دÐل العقار والبناء، ولكن هذي موارد æري قا
ýلكممت قaل قليل Jىل ٔ�نه بالدÄ اس>تقطبت اس�Æرات ٔ�جeبية، وذ�رمت 
. إالحصائيات دÐل مكpب الرصف، ٔ�ن املغرب حيتل املرتبة الثانية ٕافريقDا

Ä�ٔ، الس>يد رئ@س احلكومة، ال ٔ�مسح لنفيس ب¸ٔن ٔ�شكك يف املؤسسات 
 صدر يف) CNUCED3(تقر�ر �ٓخر دÐل الوطنية، ولكن ٔ�ضع بني ٔ�يد�مك 

، ٔ�ش>نو تيقول؟ ب¸ٔن املغرب حصيح عرف واNد الزÐدة فø يتعلق 2013
Uس>تقطاب رؤوس أ#موال أ#جeبية، ولكن ميل كند�رو املقارنة Jىل 

aيق ومجهورية الكونغو ا<ميقراطية فاتت املغرب م املس>توى القاري، املوز
 رشحية مؤمتر أ#مم املت±دة wلتÌارة �يصنفها يف) CNUCED(�ك	ري، ويه 

املليار من ا<والر س>نوÐ، احeا Uلاكد  3ا<ول اليت Éس>تقطب ٔ�كرث من 
، Ä�ٔ ما 3ٔ�عتقد، ما ابغي�ش نقلب Jىل أ#رقام، ٔ�قل من  2وصلنا ٕاىل 

كند�رش املقاربة بني املغرب وجeوب ٕافريقDا، املغرب ونيÌريÐ، هاذو دول 
aيق وكنقارن رايس م عندمه ٕاماكنيات فايت@eا، ولكن كنقارن رايس مع املوز

مع مجهورية الكونغو ا<ميقراطية، مايش، Ä�ٔ ال ٔ�شكك يف أ#رقام، ولكن 
ٔ�عتقد ب¸ٔن الPم اwيل قلتوه، الس>يد رئ@س احلكومة، ب¸ٔن املغرب حيتل 
املرتبة الثانية ٕافريقDا، هذا pم æري دقDق بدليل ٔ�ن التقر�ر دÐل 

)CNUCED (رجعوا ٕاىل هذه  �يذ�ر هاذ املس¸ٔ� هاذي، ؤ�حتدى ٔ�نý
  .املعطيات ٕاىل تبني يل ب¸ٔنه æلطت مس>تعد ٔ�ن ٔ�قدم ¨عتذار

اwيل ابغيت نقول، الس>يد رئ@س احلكومة، مجV ٔ�¶رية، Ä�ٔ ٔ�¶اف ٔ�ن 
تتحول احلكومة، وامسحوا يل Jىل هذا التعبري، ٔ�¶اف ٔ�ن تتحول احلكومة 

لوضعية ٕاىل واNد الوضعية ما �رضاوهاش لها، ٔ#ن احلكومة دÐلنا Éش>به ا
  . دÐل البقرة اليت تبحث عن العلف، ولكن Jىل الهاوية، وال �ريد ٔ�ن نصل

ؤ�رجو ٔ�ن ٔ��ون قدمت بعض أ#رقام، ٔ#ن زمDلمك الس>يد الوفا قال لنا 
واNد اللكمة البارح، قال هللا خيليمك هذي هناية اجللسة، قلتو واNد الPم 

 ،Äعوaانب �ي�T#ٔلينا، اJ م �يتحسبPم ب¸ٔن الÞ وا، الس>يد رئ@س
احلكومة، وان× دامئا كهتامجوا لكيش، املعارضة، وكهتامجوا الص±افة وكهتامجوا 

  . لكيش

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .ا�هت�ى حقك يف الPم... شكرا

شكرا، شكرا، æ Ä�ٔادي نقطع الصوت، الصوت قطع ٔ� أ#س>تاذ 
  . ب¼شامش، شكرا

ريك، هل يه أ#æلبية؟ اللكمة ا#ٓن الربÄمج اwيل عندي اكن الفريق احل
 .ٕاذن فريق أ#æلبية، تفضل أ#س>تاذ مرون

                                                 
3 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
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        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÔس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÔس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÔس مروناملس�شار الس>يد ٕادرÔس مرون
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئ@س،
  الس>يد رئ@س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  زماليئ،

Uلفعل، ما . ½شكر رئ@س احلكومة Jىل التوضي±ات املهمة اليت Tاء هبا
، وخصوصا التقر�ر دÐل البنك ا<ويل ٕاجيايب، لكن Tاء يف التقار�ر أ#¶رية

  . هناك تقار�ر ٔ�خرى وطنية ال Éسري يف نفس ¨جتاه
ويف لك احلاالت فٕان قوة ومصداقDة املؤرشات يه ت( اليت تنعكس 

ويف هذا إالطار، ½سÌل . Jىل حDاة املقاو� وJىل حDاة املواطن Jامة
نة الوطنية ملناخ أ#عامل اليت تعترب Uرتياح ٕاضفاء الطابع املؤسسايت Jىل اwلج 

�ٓلية Þمة Tدا لتدارس ¨خpالالت اليت يعرفها مeاخ أ#عامل Uملغرب، 
و�مثن Jاليا معلها، وخبصوص هذه اwلجنة نقرتح توس>يع ýر�ي�هتا ل�شمل 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة Uعتبارها دJامة ¨قpصاد الوطين ومعنية 

  . عوUت املوضوعية واملصطنعةٔ�كرث من æريها مبختلف الص
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

رمغ اAهودات اليت بذلتاها احلكومة لتوفري الرشوط املالمئة لتحسني 
مeاخ أ#عامل وٕاNداث مeاصب الشغل واحلفاظ Jىل ما هو مك�سب، فٕاننا 
نالحظ ونالمس الصعوبة يف الوصول ٕاىل أ#هداف اليت خططمت لها، 

Ðىل  املس>توJ ت التاليةوخصوصا:  

 : ٕاصالح إالدارة -
بدءا Uس>تقaال املواطن والتÌاوب kرسJة مع مpطلباته، وت�س>يط 
املساطر إالدارة وتوحDدها وتزنيل مDثاق الالýركزي إالداري لتقريب القرار 
من املواطن، وٕاJادة النظر يف مهنجية معل املراكز اجلهوية لالس�Æر وتقوية 

بة wلش>باك الوحDد املتعلق بدراسة صالحDهتا، وكذا نفس أ#مر Uل¼س> 
ملفات البناء، وت¸ٔهيل إالدارة العمومDة مبا فهيا امجلاJات احمللية من ¶الل 
التكو�ن والتكو�ن املس>متر الرايم ٕاىل اخنراط املوظفني مبختلف مس>توÐهتم 
يف توßات ا<و� و¨خpيارات إالسرتاتيجية wلس>ياسات العمومDة، حىت 

Jىل ٔ�رض الواقع، وقد ٔ�رشمت ٔ�ن القوانني وNدها Nاليا  �متكeوا من ýرمجهتا
  .æري اكفDة، ¶الل جوا�مك، واقرتاحeا هذا يذهب يف نفس ¨جتاه

  : �نيا، حماربة الرشوة والفساد -
ية املتواTدة Nاليا دون مس>توى الطموح، ن Jىل اعتبار ٔ�ن النتاجئ ا#ٓ 

 165من بني  103وهذه ٔ�مور نالمسها، وýرمجها ýراجع ýرت@ب بالدÄ ٕاىل 
  .دو�

�لثا، ٕاعطاء مزيدا من ا<مع wلمقاو� الوطنية مبختلف ٔ�صنافها  -

 : وختصصاهتا
فرمغ ما قامت به احلكومة من ٕاجراءات، ذ�رمت البعض مهنا، فٕاننا 
نطلب و½سÌل ٔ�ن هذا القطاع مازال يواTه صعوبة يف اîمتويل Jىل 

لتصد�ر اخلصوص وكذا Jىل مس>توى القضاء، Äهيك Jىل مشالك ا
وال�سويق، وها حنن ½شاهد ٔ�ن قطاع ال¼س>يج يفقد هذه أ#Ðم ما يقارب 

ٔ�الف Jامل يف ا<ار البيضاء وNدها، كام ٔ�ن Jدد املقاوالت Jىل Nافة  10
إالفالس ٔ#س>باب اقpصادية Jىل اخلصوص، وكذ© kس�ب Jدم ٔ�داء 

لكفت  ا<و� ومؤسساهتا ملس>تحقات هذه املقاوالت رمغ ٕاهناء أ#شغال اليت
  .Uٕجنازها، مما ي¼pج عنه مزيدا من البطا� وضياJا يف فرص الشغل

  : رابعا، جمال السكن -
فعالوة Jىل ٕاشاكلية الولوج ٕاىل العقار واحpاكره من طرف مجموJة من 
الرشاكت، وصعوبة احلصول Jىل رخص البناء وإالصالح، فٕان املؤسسات 

 العقاريني وال املواطنني، البنكDة ال Éُسهل يه أ#خرى م¸ٔمورية ال املنعشني
مما ¶لق ر�ودا يف هذا القطاع، وJىل س�Dل ا�áر مفؤسسة 

)FOGARIM4 (رفضý  لسكنU لمواطنني املعنينيw ح القروضeا#ٓن م
¨ج×عي Jىل اعتبار ٔ�ن لها مس>تحقات �برية عند ا<و� وعند املواطنني 

  .يصعب لها احلصول Jلهيا
ح النظام البنيك ٔ�مر رضوري من و¶الصة القول، ٔ�ن التعجيل ٕالصال

  .T�ٔل ٔ�بناك مواطنة دامعة لالس�Æر

  : ¶امسا، إالصالح ال�رشيعي والقضايئ -
هبذا اخلصوص، البد من العمل Jىل مراجعة اس>تكامل الرتسانة القانونية 
املرتبطة مبناخ أ#عامل وضامن تفعيل ما قامت به اwلجنة الوطنية لتحسني 

ا مراجعة مDثاق ¨س�Æر اليت تعود �ٓخر مراجعة مeاخ أ#عامل، ويف صدارهت
، وتزنيل قوانني مeظومة القضاء كام نص Jليه ا<س>تور ç95 ٕاىل س>نة 

  .ؤ�طرهتا اخلطة الوطنية ٕالصالح العدا�

  : سادسا، التكو�ن املهين -
رمغ ما بذل من ßود يف هذا القطاع، ¶اصة Jىل املس>توى العددي 

ضا املشغلني Jىل مس>توى ýكو�هنم، ومرد wلخرجيني، فٕاننا نالحظ Jدم ر 
ذ© ٕاىل حمدودية التكو�ن التطبيقي وصعوبة ٕاجياد فرص wلتدريب <ى 
املقاو� واملؤسسات العمومDة والوزارات، ويد¶ل هذا يف ٕاطار إالصالح 
¨س>تعÌايل ملنظومة الرتبية والتكو�ن اليت بدون ٕاصالuا لن نتوافق يف ٔ�ي 

  . ورش من إالصالح
  .شكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

                                                 
4 Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et Modestes 
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، ابغيت نقول فريق التجمع الوطين لٔ»حرار ٔ�ضاف اللكمة لفريق التجمع
  .دقDقة لٕالحتاد الوطين wلشغل، وكذ© الفريق احلريك، شكرا

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصاري
هناك واNد الرتت@ب دٔ�بنا Jليه دامئا حسب ٔ�مهية الفرق، Ä�ٔ ما ...

  عرف�ش ا#ٓن �يف؟

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سيد يد يد يد الس> الس> الس> الس> 
هذا هو الربجمة اwيل عندي، أ#س>تاذ اwيل اتفقeا Jلهيا البارح، وقع فهيا 

  .æلط فقط ٔ#نه اك�ن لكمة wلمعارضة

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصاري
مل يعرض Jلينا ذ© يف ندوة الرؤساء، ومل نصادق Jليه، الس>يد 

ٔ�مهيهتا دا¶ل  الرئ@س، ودٔ�بنا دامئا Jىل ٔ�ن الرتت@ب دÐل الفرق حسب
  . املؤسسة

ا#ٓن قلنا ممكن واNد من املعارضة، واNد من أ#æلبية، يشء مeطقي، 
ولكن ا#ٓن ýراجع بعض الفرق اليت لها وزهنا دا¶ل اخلريطة الس>ياس>ية 
دا¶ل املؤسسة، هذا ما اتفقeاش Jليه، الس>يد الرئ@س، وÄ�ٔ الزمالء طلبوا 

  .مين Uش نتد¶ل

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
يح، ال العفو، هللا خيليمك، هللا خيليمك، اللكمة wلرئاسة، ال، ال، ال، حص 

 Ä�ٔ ممك حصيح، ولكنp ،م الس>يد الرئ@س حصيح، �ٓ الس>يد الرئ@سp ال
... <ي يف الربÄمج ٔ�ن املعارضة عندها لكمة واNدة يتقدم هبا Ð�ٔ اكن

 . سؤال، سؤال

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصاري
  .و موNد لفرق املعارضة مجيعأ�ما السؤال فه... 

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
وÄ�ٔ مع أ#سف عندي اللكمة يف التعقDبات، اللكمة ٔ#ول مpد¶ل عند 

  . فرق املعارضة
ولكن ٕاذا ٔ�ردمت، Ä�ٔ مpفق معك، ٕاذا ٔ�ردمت فلمك اللكمة، تفضل الس>يد 

. اليس أ#نصاري، الفريق ¨س>تقاليل... الرئ@س، اليس أ#نصاري، تفضلوا
 .شكرا، شكرا ..ٔ�طلب من ٔ�حصاب املقود ٔ�ن يت¸ٔكدوا من التوقDتو 

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلبار
kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل النيب املصطفى الكرمي، 

  .وJىل �çٓ وحصابته ٔ�مجعني
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  مpني،الس>يدتني الوز�رتني احملرت 

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

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
امسحوا يل، س>يادة رئ@س احلكومة احملرتم، ٔ�س�سمحمك ٕان قلت لمك ٔ�ن 
يف هذه اجللسة اليت ن¼pظرها وي¼pظرها معنا الشعب املغريب لالس>×ع ٕاىل ما 

غل اه×م الرٔ�ي العام الوطين الس>يايس مeه �روج حول القضاÐ اليت Éش
  . وæري املت�aع

كام يالحظ امجليع، ٔ�ن هناك  ،فاليوم، الس>يد الرئ@س، نالحظ
حساس>ية مفرطة و�برية Tدا، ٕان مل ٔ�قل مaالغ فهيا ٔ�حDاÄ، فø خيص 
¨قرتاNات والتن�هيات، ؤ�حDاÄ ¨نتقادات اليت يوßها حزب ¨س>تقالل 

  . انيني، نواU اكنوا ٔ�و مس�شار�نمن ¶الل الربمل
وامسحوا يل، الس>يد الرئ@س احملرتم، ٔ#قدم لمك نصي±ة، نصي±ة املؤمن 

، ٔ�نصحمك wٔخ "ا<�ن النصي±ة"ٕاسوة حبديث الرسول صىل هللا Jليه وسمل 
 ø<ات �لك تؤدة و�لك تد�ر، سNلوا هذه ¨قرتاaمسمل لي�سع صدرمك ولتتق

الشعب املغريب من T�ٔل æد ٔ�فضل خنطط ç ؤ��مك تقودون احلكومة ومعمك 
مجيعا، هذه احلساس>ية سوف لن تفDد املغرب ولن تفDده يف يشء، بقدر ما 

  .ٔ�هنا تعكر صفو اجلو اáي سطره Tال� امل( لهذا املغرب
ٕاذا ذ�رÄ، الس>يد الرئ@س، مبناخ أ#عامل، فقد اس>متعنا Uٕمعان ٕاىل 

س>يد رئ@س احلكومة احملرتم، Jىل ٔ�رض تد¶لمك، وÐ لي�eا ملس>نا ما قلمتوه، ال 
الواقع، الواقع يشء �ٓخر، وحaذا لو مقنا جبو� Jرب خمتلف املقاوالت 

  . واملؤسسات إالنتاجDة يف املغرب، لنÌدمه يبكون ويندبون حظهم، نعم
قaل قليل تقولون، الس>يد رئ@س احلكومة، وÄ�ٔ ٔ�ؤكد لمك من بي¼eا هنا 

، هل ٔ�نمت 2012ة Jىل القمية املضافة مeذ مقاولني مل يتوصلوا بعد Uلرضيب
واثقون ٔ�و تثقون مبن يعطيمك ت( املعلومات؟ ٔ#ن هناك Tل املقاوالت، 
وكام قال زمDيل من فريق احلركة الشعبية، Tل املقاوالت Jىل وشك 
إالفالس ٔ�و Jىل Nافة إالفالس، أ#بناك مل تعد متول املقاوالت، والشعار 

ويعلمه مجيع ¨قpصاديني ٔ�ال وهو الثقة، لقد الكaري اáي نعلمه مجيعا 
  .انعدمت الثقة

  الس>يد الرئ@س احملرتم،
هاذ الثقة، من أ#بناك ٕاىل املقاوالت، ٔ�صبحت مaتورة ومeعدمة، ٔ#ننا 
اليوم ¶اطبنا يف شعارات رÄنة، وقلنا دمع املقاوالت، ¶اصة املقاوالت 

  الصغرى واملتوسطة، ٔ��ن يتÌىل هذا ا<مع؟
ملقاوالت مطالبة بوضع ضامÄت، ضامÄت مادية ٔ�و عي¼Dة، وTل اليوم ا

الش>باب املقاول ٔ�صبح يف غياهب السجون، ٔ�و ٔ�صبح فارا هارU من 
أ#بناك، ٔ#ننا خeقeاه، قpلناه، ٔ#ننا مل ندمعه ٔ�صال، فهناك هذه املقاوالت 
ة الكaرية، ورمبا س>تحتاج ٕاىل دمعها وýزيد ٕاىل أ#مام، ٔ�ما املتوسطة والصغري 

  .فه�ي يف ¶رب اكن
لقد س>بق حلزب ¨س>تقالل، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ٔ�ن وTه 



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2014فربا�ر  12( 1435ربيع ا#ٓخر  12

مارس مرة ٔ�خرى، ويف هذه  30ينا�ر، وتالها مبذ�رة  3رسا� مذ�رة دÐل 
املذ�رة، مذ�رة ßاد الكرامة، اس>تدل هبا N�ٔد وزراء هذه احلكومة، عندما 

Jرب شاشة التلفزيون يف ، قالها "ها حنن نطبق مذ�رة ßاد الكرامة"قال 
  . �رÄمج معروف، هذا �رÄمج حزب ¨س>تقالل

من مeع هذه احلكومة Jىل ٔ�ن متتثل، وÐ ما رصخeا، وÐ ما طبلنا، 
وقلنا جيب ٔ�ن �رجع ٕاىل Éشجيع ¨قpصاد املا�رو اقpصادي، هذا يشء æري 

  . معقول، ٔ�ضعنا Jىل بالدJ Äدة فرص، ما ٔ�حوجeا ٕاىل ¨ش>تغال فهيا
 لكيش) TVA(جمال وم تقولون، الس>يد رئ@س احلكومة، كام قلمت ٔ�ن الي

æادي توصل به يف شهر، مصاب ٔ�س>يدي، مادا ب@eا، ولكن هاذ اليش 
وامسحوا ت@aقى جمرد ٔ�قوال، ٔ#ننا تعودÄ، الس>يد الرئ@س احلكومة احملرتم، 

يل، تعودÄ ٔ�ن ½سمع الPم امجليل املعسول، لكeه جمرد pم، جعجعة 
  . ط±ني وبدون

ٓ الواقع يقول يشء  خر، الواقع مر، اليوم املقاوالت والرشاكت Jىل Nافة �
إالفالس، اليوم اللك يبيك، اwيل عندو الفلوس واwيل ما عندوش، حىت 
اwيل عندو الفلوس راه خaعهم، ٔ#نه ما ابقاش واNد الثقة، الثقة يه املرجعية 

  .أ#ساس>ية
اءة رسيعة، ٔ�ن املرتبة دÐلنا وقلتيو كن±اربو الفساد، احeا كنقراو قر 

، يف Nني احلكومة السابقة 177درTة من ٔ�صل  91اكنت، ٔ�صبحت اليوم 
، Ð ريت حتافظوا æري Jىل هاذ املكوÄت املا�رواقpصادية، 87لقDتيوها يف 

  .Jىل هاذ التمنية
 Äتيو وزولتيوDتيو، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، جD15مليار،  15ج 

ية، هذي راه واNد العدد اwيل كنا يف NاTة ماسة ليه، ما مليار دÐل التمن 
  .نقولوشاي ٔ�ننا راه هكذا داز kسهو�

كتجيو كذ© جبرة قمل، ودون ¨س�شارة، وبدون الرجوع ٕاىل 
مكوÄت احلكومة، مكوÄت أ#æلبية ٔ�قصد، جDتيو ووقفpيو جتميد ¨لزتام 

  .Uلنفقات
م، وما خيفاش Jليمك، ٔ�ش>نو واش كتعرفوا، الس>يد رئ@س احلكومة احملرت 

ٔ�كتو�ر  31هوا ا#ٓ�ر السلبية اwيل نتج Jىل هاذ التوقDف دÐلمك من 
؟ وقفpيو أ#داء، واش Jارفني ٔ�ن الناس عندمه عامل، الناس عندمه 2013

  .رضائب، الناس عندمه ýاكليف مادية اwيل ما Ôس>تطعوش ي¸ٔديوها
  . مهذا راه æري مقaول، الس>يد رئ@س احلكومة احملرت 

واليوم، تنقولو اwيل ميكن ½سمع pمك، ت¼متىن �كون حقDقي، كنمتىن 
ما اكي¼ش فDنا هنا فاملغاربة اwيل ما æU@ش ٔ�ن . �كون حصيح، حىت Ä�ٔ نفرح

بالدو تتقدم، وýزيد، ولكن ٔ�صبحنا ال نثق يف املعطيات اwيل �يعطيوها لمك، 
  .لشفوي فقطٔ#ن احلكومة دÐلمك اليوم مهتمة ب¸ٔهنا جمرد pم وا

  الس>يد رئ@س احلكومة، 
ا#ٓن، راه ما معامكش حزب ¨س>تقالل حىت �هتموه Uل�شوÔش، لك ما 

جعلُوا "تنقولو ٔ�ودي، راه اك�ن ها إالصالح، ٔ�ودي رجعوا wلصواب، 

أَصَابِعهم في آذَانِهِم واستَغْشَوا ثيابهم وأَصَروا واستَكْبروا استكْبارا 
، هذا س>يدÄ نوح Jليه الصالة والسالم، ٔ�ن راه "م إِنِّي دعوتُهم جِهاراثُ

ما ميك¼ش، لكام كنقولو لمك ها الطريق، كتقولوا لنا ها طريق وNدة اخرى، 
  .كتعتربوه ÉشوÔش

ما اكن حلزب ¨س>تقالل ٔ�ن Ôشوش، الس>يد رئ@س احلكومة، حزب 
ة واملفرطة خصنا �زولوها، ¨س>تقالل حزب وطين، وهاذ احلساس>ية الكaري 

ونعملو لبناء جممتع قوي، جممتع اwيل لكنا Äهضو وجنهتدو Uش ن�aؤ� املاكنة 
  .الالئقة

  .ك¼شكرمك الس>يد رئ@س احلكومة، والسالم Jليمك ورمحة هللا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

اللكمة ا#ٓن لفريق التجمع الوطين لٔ»حرار، ؤ�س�سمح أ#س>تاذ املهايش 
  .وقع Jىل ما

        ::::املس�شار الس>يد عبد اAيد املهااملس�شار الس>يد عبد اAيد املهااملس�شار الس>يد عبد اAيد املهااملس�شار الس>يد عبد اAيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  الس>يد رئ@س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن احملرتمني،
الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ½شكرمك Jىل ا<قة والوضوح يف تد¶لمك، 

ب حسب حDث اس>متعنا ٕاىل جوا�مك �لك اه×م، وجسلنا حتسن مراتب املغر 
ولنا اليقني ٔ�ن هذا التحسن س@س>متر يف عهد هذه . التصنيفات ا<ولية

احلكومة، ٔ#ننا �لك موضوعية نلمس وحنس، وحيس معنا املواطن املغريب 
وUٕرادهتا وجبرٔ�هتا يف اختاذ القرارات وإالجراءات الصعبة، مبصداقDة معلها، 

  .Uخلري Jىل هذا البv ا#ٓمن -ال حما�-واليت س>تعود 
يف احلقDقة، ٕان اس>تحضار موضوع ال�شغيل Uملغرب جيعلنا مجيعا، 
حكومة و�رملاÄ ؤ�حزاU س>ياس>ية، æ�ٔلبية ومعارضة، ٔ�مام حتدÐت �برية 
وم�شعبة، ٔ�مهها �مكن يف ال�ساؤل العميق عن جناJة لك اخلطاUت السابقة 

  . والس>ياسات و¨قرتاNات اليت جربت ؤ��زلت Jىل أ#رض
ذه املعضV، سواء من حDث تطور املؤرشات إالحصائية فٕان املت¸ٔمل له

ٔ�و من حDث توايل ا�ططات والس>ياسات العمومDة، يصطدم مبواقع مر 
عنوانه Jدم النÌاJة وانعدام الفعالية وضعف النتاجئ احملصV، ٕان مل نقل 

ÄاDالفشل ٔ�ح.  
ٕان موضوع ال�شغيل مسؤولية امجليع، ول@س ٔ#Nد ٔ�ن �زايد Jىل 

سؤولية تتحملها ا<و� والقطاع اخلاص والرتبية والتكو�ن ا#ٓخر، امل 
واجلامعات والتكو�ن املهين وأ#حزاب الس>ياس>ية والنقاUت، لك هذه 
املكوÄت سامهت بقدر ٔ�و ب¸ٓخر يف تدهور مس>توى ال�شغيل، حDث 
اس>تغل البعض، وهذا مؤسف، البطا� îمتر�ر مك�س>بات س>ياس>ية ضيقة 
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  .وæاÐت ذاتية ومرNلية
  س>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ال 

من أ#جراء  57لن ٔ�رجع �مك ٕاىل أ#رقام ٔ#هنا صادمة ٕاذا ما اعتربÄ ٔ�ن 
 1300املرصح هبم <ى صندوق الضامن ¨ج×عي ترتاوح ٔ�جورمه بني 

من أ#جراء املرصح هبم ال تتÌاوز  %39درمه يف الشهر، ؤ�ن  3000و
اك ملاذا �رفض ٔ�حصاب ندرك متام إالدر . درمه شهرÐ 5000ٔ�جورمه 

  . الشواهد اجلامعية العمل يف القطاع اخلاص
وٕاذا ما اس>تحرضÄ امللفات احملا� Jىل حمامك اململكة ملتابعة الش>باب 

" مقاوليت"ا�áن اس>تفادوا يف جتربة املقاولني الش>باب ويف جتارب 
نفهم ٔ�يضا غياب روح املبادرة <ى الش>باب املغريب " ال�شغيل اáايت"و
شغيل اáايت، وانعدام ثقpه يف املبادرة اخلاصة واحلرة، وهتافpه Jىل wل� 

  .التوظيف يف القطاع العام
Uلطبع لن يتحمل القطاع العام Éشغيل لك اخلرجيني، ولن ýمتكن ا<و� 
من اس�Dعاب J�ٔداد العاطلني يف غياب قطاع ¶اص مeظم ومشارك وفاJل 

Vوضامن حلقوق الشغي.  
احلكومة احملرتم، بعيدا عن املناظرات ونتاجئها،  Éساؤلنا، الس>يد رئ@س

وبعيدا عن لك الس>ياسات اليت وضعت حىت ا#ٓن، ن�ساءل عن ٔ�ي خطة 
  . وطنية لتدارك العجز املهول يف ال�شغيل

املوضوع يفرض Jلينا مجيعا التطرق فورا وهبدوء ٕاىل موضوع ¨س�Æر 
Jادة الثقة واملصداقDة وحتسني مeاخ العامل، مع البحث عن الس>بل الكفVD الٕ 

wلمؤسسات وت�س>يط املساطر إالدارية وتطهري املشهد النقايب من احملسوبني 
  .Jىل هذا اAال، مع Éشجيع النقاUت الوطنية املسؤو� واجلادة

  .شكرا الس>يد الرئ@س

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

التجمع الوطين لٔ»حرار .. اللكمة ا#ٓن wلفريق ¨شرتايك wلتد¶ل
  .مكل، تفضل، التجمع الوطين لٔ»حرارس>ي

        ::::املس�شار الس>يد حلب@ب لعلجاملس�شار الس>يد حلب@ب لعلجاملس�شار الس>يد حلب@ب لعلجاملس�شار الس>يد حلب@ب لعلج
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  .kسم هللا الرمحن الرحمي، ؤ�عوذ êU من الش>يطان الرجمي
إالخوان، اليوم كتلكموا Jىل مeاخ ¨س�Æر، ٕاىل ýلكمنا Jىل هاذ 

يل املوضوع، ما ميكeاش نتلكمو Jليه بتقار�ر بدون ٔ�رقام وبدون حتص 
احلاصل، ٔ#نه هذا موضوع فDه حتصيل احلاصل، واش اخلزينة دÐل ا<و� 

  Jامرة؟ واش فهيا العمV؟ واش هناك جعز يف املزيانية؟
هذه مواضيع �بتة، ما كنبقاوش يف التقار�ر أ#دبية والتقار�ر اwلغوية، 
ابالش، كمنش>يو مaارشة ٕاىل املوضوع، اليوم هاذ احلكومة يف ظرف س>نة 

، ٔ�ش>نو املعىن دÐلو؟ املعىن دÐلو ٔ�نه %1,8اوب لنا العجز بــ قدت تص

س>نلتجئ ٕاىل ا<�ن ٔ�قل، املعىن دÐلو ٔ�نه س>نعيد ان�شار الرثوات ب¸ٔحسن، 
س¼س>متر يف ¨س�Æر، املعىن دÐلو هو إالTابة اwيل Tاوبنا املعىن دÐلو ٔ�نه 

ثقة يف هذه املزيانية هبا النقد ا<ويل اwيل قال لنا عندÄ ثقة يف هذه ا<و� و 
æادي منولوها ٔ�كرث، املعىن دÐلو هو ¨س�Æرات اخلارجDة اwيل Tات، هذا 

  . حتصيل Nاصل
فلهذا خصنا نقولو wلمغاربة اطمئنوا Jىل ٔ�نفسمك، واwيل ابغى Ôس>تعد 

 2016ويف  2015لالنتÑاUت Ôس>تعد لها بربامج، وÔس>تعد لها خبطب يف 
  . عندو الوقت

NاTة ٕاىل ٕاخراج املغرب من أ#زمة دÐلو، احeا خرجeا  اليوم احeاÐ يف
املغرب من أ#زمة دÐلو امحلد ê، ولعل ان×ء وýمنية الس>ياNة، ٔ#ن موضوع 
الس>ياNة موضوع اkس>يكولو,، Uش الس>ياح �يجيو wلمغرب مبعىن ٔ�نه ثقة 
يف هذا البv، ثقة يف ¨س>تقرار دÐلو، ثقة يف أ#من دÐلو، ثقة يف 

pصاد دÐلو، ثقة يف ٔ�نه ميل �يجي �يÌرب املا موجود و�يÌرب الضو ¨ق 
موجود، و�يÌرب فني ي�سارى موجود، و�يÌرب فني خيرج موجود، فلهذا 
هذه معطيات اJرتف هبا اخلارج، احeا رمبا نتدا�زو بعضياتنا حىت واNد ما 
يعرتف ل»ٓخر، ٔ#ن مغين احلي ال يطرب، ولكن هناك ثقة ¶ارجDة Tاية 

  . خلارج اwيل اعطاتنا هاذ الثقةمن ا
فلهذا، احeاÐ كنقولو ٔ�نه Uش نعطيو لنفس>نا واNد اwلحظة، واNد 

ٔ#نه حصيح، . التنفس دÐل واNد العام وال Jامني، Uش هاذ املغرب Ôش>تغل
مايش سهل Jىل مسؤول حكويم Uش ميكن لو Ôش>تغل يف ظروف قاس>ية 

ن الناس كتضحي وكتبات ليايل دÐل Jدم ¨Jرتاف AUهود دÐل ا#ٓخر، #ٔ 
وك�سهر ليايل وكتÑدم، ؤ�نه تبÑ@س العمل Uلطريقة اwيل مايش يه، زعام 
يف احلقDقة كمتيش wلموضوع وصلب املوضوع ونقاش معيق اwيل �ميكن لو 
يعطي نتاجئ و�ميكن لو يفDد، رمبا هذا �يخرس اwلعب، اwلعب �يخرسو، ما 

  . �يحس¼ش اجلودة دÐل العطاء
Ä�ٔ ٔ�دعومك، ؤ�دعو اAمتع الس>يايس، هللا جياز�مك خبري، املغرب يف  فلهذا،

  . NاTة ٕاىل حتسني صورته يف وسطه، ٔ#ن اخلارج راه ٔ�عطاÄ نقطة حس>نة
ولهذا Ä�ٔ، الس>يد الرئ@س احلكومة، هذا ال يعين ٔ�ن هناك اخpالالت، 

تغيري، ؤ�نه هناك رمبا Ä�ٔ كنقول لمك فعال ٔ�نه هناك ٕارادة لهذه احلكومة wل 
مرشوع قانون اwيل �زل wلربملان وما حتر}ش، ملن æادي ½سولو  46ولعل 

هاذ السؤال؟ ملن وضعوه؟ اJالش م	ال الوزراء �يعيطوا يل �رئ@س جلنة 
Uش منرر مشاريع قوانني وكنÌربها ٔ�هنا مازال Tالسة يف الغرفة أ#وىل، ما 

  حتال�ش Jلينا وتصوتت؟ 
ي يه Tدية العمل، اJالش ما فهذا سؤال ميكن لنا نقولوه، هذ

�يصيفطش يل Ä�ٔ هاذ السؤال وكنÑيل �رÄمج احلكومة معطل ما بني 
  . دورتني؟ ملاذا؟ وهاذ املرشوع بت يف الغرفة أ#وىل

فلهذا، املناخ ¨س�Æر مير مبناخ الس>يايس وحتسني الوسط الس>يايس 
  . واجلو الس>يايس
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  . ؤ�متىن لمك التوفDق
  .وشكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

 .اللكمة ا#ٓن wلفريق ¨شرتايك، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد حفDاملس�شار الس>يد حفDاملس�شار الس>يد حفDاملس�شار الس>يد حفDظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس>يد الرئ@س احملرتم

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس>يدتني الوز�رتني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  احلضور الكرمي،

æ Ä�ٔادي نبدا بواNد يف احلقDقة Jىل ٔ�ن، الس>يد رئ@س احلكومة، 
املس¸ٔ� ٔ�ساس>ية اwيل ما شارولهاش إالخوان نتاعي، وهو ٔ�هنا اكنت بعض 
¨لزتامات نتاعمك اwيل اكنت رصحية واwيل اكنت، رمبا لو اكنت تنفذت 

  . æادي �كون مeاخ أ#معل يف ٔ�حسن أ#حوال
 ، اwيل)5les ATD(ٔ�ن ذيك ٔ�ول NاTة كنتو الزتمpيو معنا Jىل 

او�، ك¼سحبو وكنجيو كزنلو Jلهيا، وكزنولو لها فلوسها من ك¼سحبو wلمق
البنك ٔ#ن رضيبة وعندها مشلك مع ٕادارة الرضائب و�يصدق ساحaني لو 

 لو، راجعصدق او ) chèque sans provision(الفلوس والس>يد Jاطي 
ٕاىل æري ذ©، وما متش، وحلد الساJة الزال هاذ املشلك قامئ، وهذا �ي¸üٔر 

بري Jىل هذا، وفقدت املؤسسة الثقة يف ا<و�، العديد من بواNد الشلك � 
راه ... الناس راين كنت قلهتا، راه اليس أ#زيم اكن Nارض واكن اليس

ما غنلقاومهش يف السوق، ٔ#نه اwيل عندو  ،)les coffres forts(½شوفو 
يش رÐل æادي Ôسحبوا من أ#بناك، وهاذ اليش جعل Jىل ٔ�ن الس>يو� 

ابقاÉش، الس>يو� يف أ#بناك اwيل جعل ٔ�ن بنك املغرب ا#ٓن  يف أ#بناك ما
مليار درمه ٔ�س>بوعيا كنضخوها  �90يضخ ٔ�س>بوعيا وصلنا Jىل Nال 

يوسفي هللا يذ�رو لٔ»بناك Uش ýروج، ب@� يف العهد دÐل احلكومة دÐل 
Ð مليار درمه ٔ�س>بوعيا، هذا �يعين ٔ�ن اك�ن  5ه تنوصلو لـــ الخبري اكن
نت الناس فلوسها يف البنك ٕاىل æري ذ©، وهذا Tانب اwيل رواج، واك

  .خصمك �لك رصاNة تعيدوا فDه النظر وحتاولوا تقeنوه، ٔ#ن �ي¸üٔر
كذ© القطاع البنيك، هاذ اليش جعل Jىل ٔ�ن القطاع البنيك ال Ôسا�ر 

رشوط "املقاو� �لك رصاNة، ا#ٓن القطاع البنيك ٔ�صبح �يطلب يش 
 U)lesش ميكن Ð¶ذوا قروض ؤ�نه ك@سلفوا æري wلمقاوالت " اخلز�رات
riches( دNد املؤسسات  %85، واNنتاع السلفات كمتيش لوا Vpمن الك

                                                 
5 Avis à Tiers Détenteur 

  .كربى فقط، يعين ٔ�ن املقاو� الصغرية ال Éس>تفDد، هذا Tانب
اجلانب الثالث هو اجلباÐت، احeا دوليا مصنفني يف واNد املرتبة 

رضييب �بري يف هاذ اجلانب هذا،  ٔ�¶رية، ٔ#ن املغرب �يعرف واNد الضغط
، )les contrôles(واwيل �يجعل Jىل ٔ�ن ٕادارة الرضائب كتعمتد مع 

وكتقول لو خصك جتيب واNد الكوطا معينة، مايش كتعمتد Jىل ٔ�هنا ýكون 
  .عندها مقاربة مع املقاو� وýكون معها }رشيك

ر املراكز نتاع ¨س�6les CRI (Æ( أ#سايس ٔ#نه هوكذ© املشلك 
ختلقت Uش ختلق واNد ا<ينامDكDة، وحىت يف املقاو� املغربية، ولكن مع 

 des boîtes aux(ٔ�صبحت ا#ٓن  )les CRI(أ#سف Jىل ٔ�ن هاذ 
lettres(  ،ا¶ليةvw بعةÕ)des boîtes aux lettres (مع العمل  ،فقط

Jىل ٔ�ن ا<ور أ#سايس دÐهلم اكن ٔ�ن ýكون عندمه سلطة تقر�رية، ؤ�ن 
ؤ�عطت Jدة  ،يف هاذ الصدد) McKinsey(دراسة اكن قامت هبا  هناك

توصيات يف هذا الصدد، واكن مت الوJد Jىل ٔ�نه غيمت تقدمي قانون Tديد 
Uش نوJا ما ýكون عندها واNد السلطة تقر�رية، مع  )les CRI(دÐل هاذ 

  .س>نوات 4أ#سف حلد الساJة من ورا هاذ ا<راسة تدارت هاذي 
قاو�، اكن واNد الربÄمج مeذ س>نوات نتاع ت¸ٔهيل كذ© ت¸ٔهيل امل

املقاو� مت توقDفه ½س�Dا، فDه املوا�بة واملراقaة يف ٕاطار التنافس>ية احلالية اwيل 
اwيل فpحنا ) libre échange(يعرفها املغرب يف ٕاطار هاذ اليش دÐل � 

ذيك الباب دÐلنا واحeا املقاو� دÐلنا مازال ما وصلت املس>توى Uش ٔ�ننا 
  ... امحلاية ü�ٔرت Jلهيا، ٔ�ن اكن هاذ الربÄمج

كذ© حىت التكو�ن املهين Uلتدرج اwيل اكن �يتدار دا¶ل املقاو� مeذ 
مت توقDفه، ٔ�ن املقاو� ما ابقاÉش كتكون Uلتدرج، وهاذ اليش لكو  2011

�ي¸üٔر Jىل مeاخ أ#عامل وJىل التنافس>ية نتاع املغرب، هاذ الربÄمج امسيتو 
)CFA7 intra-entreprises.(  

كذ© الت¸ٔثري، يعين التوقDف، اwيل توقفت ذيك املزيانية، ٔ�ن ملا Tات 
احلكومة يف عوض ما ٔ�هنا ختيل املزيانية ومنش>يو جنيبو قانون تعدييل من 

ٔ�شهر، و¨س�Æرات العمومDة توقفت، وهاذ اليش  6بعد، وقفeا املزيانية 
  .ة Jامةü�ٔر سلبيا Jىل املقاو� املغربية بصف

كذ©، الس>يد الرئ@س، واNد إالجراء اwيل اختذتيوه، وما اك½ش خصو 
يتÑذ �لك رصاNة، Ä�ٔ كنتلكم بقليب مفpوح معمك، وهو ٔ��مك �Nس�Dو يف 

ٔ�كتو�ر حي�سوا أ#داءات ٕاىل æري  31رسا� wلسادة العامل والوالة، ٔ�نه يف 
دد مهنم اwيل ذ©، وهذا æادي يؤüر Jىل املقاو�، ؤ�صبحت املقاو� الع

  . �لك رصاNة فلست
ن بــ ــــــــــــالناس ما ابقاÉش كت¸ٓم) les bons de trésor(كذ© 

)les bons de trésor( ل اكنواaمن ق ،)les bons de trésor ( يلwا
، ما )le bon de trésor(ما فهيمش السمية، الس>يد �مييش Ôرشي 

                                                 
6 Centre Régional d’Investissement 
7 Centres de Formation par Apprentissage 
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ويد�ر كذا، حىت  �يبغ@ش �كون معروف، ا#ٓن ٔ�صبح خصو يد�ر امسيتو
، هاذ اليش �ي¸üٔر Jىل )N�ٔ)les bons de trésorد ما ابقى مييش Ð¶ذ 

  .الس>يو�
هباذ إالجراءات، الس>يد رئ@س احلكومة، ميكن لمك ٔ�ن نتغلبو Jىل 

  .الس>يو� وجنيبو أ#موال
كذ© جناوب �لك رصاNة، الس>يد رئ@س احلكومة، يف اجلواب دÐلمك 

ê ر امحلدÆد شلك �بري، ولكن ما ت¼ساوش ٔ�ن قلتو ٔ�ن ¨س�Nارتفع بوا 
هاذ اليش Tا بصفة ٔ�ساس>ية، ما TاÉش اس�Æرات عندها قمية مضافة 

Dع بعض املقاوالت املغربDرات ¶اصة ب�Æات اس�T ،لمغربwة، ـــــــــــــــــ
)8le holding la SNI ( يلwعت �ميو، اU يلwعت لوس>يور، اU يلwا

ت كذا، واNد املليار دوالر تقريبا اwيل مت خضو من Uعت �وس>øر، اwيل Uع
العمV الصعبة يف اخلزينة دÐل ا<و�، وحمسوب يف ¨س�Æرات، كذ© 

  .اذ اليش لكو اwيل اكن عندكمDديتل، ه
كذ© Jدة تقار�ر، هنا ما نتلكمش يف التقار�ر، ٔ#ن ان× قلتو لنا التقر�ر 

؟ هذي Uش نعرفو، )Dow Jones(، ٔ�ش>نو هو )Dow Jones(دÐل 
pمتويل نîلبنك، رشكة نتاع اw بعةÕ يلwاعــــــــــــــــهذي الرشكة ا<ولية ا 

)la Banque Mondiale(،  دة تقار�ر ٔ�خرى، ما اك�نJ ولكن هناك
الش ند¶ل فهيا، راه أ#خ اليس حكمي ب¼شامس شار لها، ولكن ½شري 

اwيل فDه " مDلو"، هذا "مDلو"ر التقر�لبعض التقار�ر اwيل ما شار لهاش، 
خaري يف حوض البحر املتوسط، و�يصدروا تقار�ر، واwيل �يصنفوا  12

املغرب ٔ�نه يعين من ٔ�ضعف يعين الرواتب اwيل كتعطى فDه، اك�ن التقر�ر 
دÐل معهد ¨قpصاد والسالم دÐل س>يدين، ما غنتفصلش فDه حىت كذ© 

æادي ) Forbes(اVA أ#مر�كDة  عندو واNد النظرة سلبية، التقر�ر دÐل
�رجع لو اwيل �يعمتدوا Jليه املس�مثر�ن ورTال أ#عامل، كذ© يعين تقر�ر 

  . ýلكم Jليه أ#خ ب¼شامس ،ما غنتلكمش Jليه )Moody’s(دÐل 
اwيل ركزتيو Jليه، الس>يد الرئ@س، ) U)Doing businessل¼س>بة لــ 

 هذي جشرة ختفي واNد الغابة، وهو Jىل ٔ�ن ٔ��مك رشتيو، ولكن ا#ٓن كنعترب
معيار �يعمتد Jلهيا،  12عندو ) J)Doing businessالش؟ ٔ#ن هاذ ا

Jاد �يجي wلرتت@ب املتوسط، ولكن يف املعايري أ#خرى احeا مp¸ٔخر�ن �زاف، 
نعطي م	ال Uل¼س>بة wلتعلمي �يعتربوا التعلمي دÐلنا ضعيف، التكو�ن ضعيف، 

س�مثر مp¸ٔخر�ن احeا، صنفوÄ يف واNد ضعف املالءمة، حامية حقوق امل 

، 79درTة، اس>تقالل القضاء صنفوÄ يف ا<رTة  120ا<رTة اwيل تعدت 
كذ© اللكفة دÐل املاكملات ... هذا التقر�ر ٔ#ن ٕاجاميل، وJاد �يعطينا

الهاتفDة اعتربوها æالية Tدا، املساطر إالدارية قالوا © البريوقراطية، 
  . لتحفDظرخص البناء، صعوبة يف ا

، التحفDظ احeا عندÄ اكرثة، هام 12غنعطي م	ال من هاذ املعايري 

                                                 
8 Société Nationale d'Investissement 

، اJالش؟ �يعمتدوا Jىل 189من  �124يعمتدوا، احeا احpلينا فDه ا<رTة 
ثالثة اجلوانب أ#ساس>ية، �يكون يف إالجراءات املطلوبة يعين مساطر، 

  . الوقت اwيل ك@س>تغرق والتلكفة
راء، نعطي إالمارات ٕاجراء واNد، نعطي م	ال، املغرب Jدد إالج

 Äٔ�نه إالجراء، عند Äيل عندwا شوف إالجراء اeد، احNظ يف يوم واDالتحف
دÐل إالجراءات خصها تدار، التوقDت، ٔ�رسع توقDت عندU Äش ميكن  8

يوم، التلكفة دÐل التحفDظ، وهاذ اليش ما �يÑدمش  47لنا حنفظو هو 
الزم ٔ�ننا خصنا  -كام قلت-هاذ اليش . لعقارمن القمية دÐل ا %4,9املقاو�، 

  . نعيدو فDه النظر
انتقلوا �wاكء اك�ن الناس ... )U)Forbesل¼س>بة wلمVÌ دÐل 

¨قpصادي، انتقلوا ٔ#مور اخرى، ما نتلكمش Jىل اwلجنة الوطنية وجلنة 
  ...اليقظة، اwلجنة الوطنية اwيل رشتيو لها، وما تنفذش اwيل ýرٔ�س>توها هنار

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سس>يد س>يد س>يد س>يد ال ال ال ال 
�نية زايدة، شكرا، شكرا،  20شكرا، Ä�ٔ وقفت ب¼شامش عندك 

 .شكرا، ا�هت�ى الPم
ال، ا�هت�ى الPم، ا�هت�ى الPم، .. ياللكمة ا#ٓن wلفريق ا<س>تور

  . شكرا
æري نذ�ر إالخوان يف الفرق، مت اس>هتالك الوقت .. الفريق ا<س>توري

  . ربملانيةلكو يف احملور أ#ول ٔ#æلب الفرق ال
  .تفضل الس>يد الرئ@س

        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
Uمس فريق ¨حتاد ا<س>توري حنن لن جنادل الس>يد رئ@س احلكومة 

ٔ�ن احلكومة املغربية حققت  Jىل ٔ�ن مجموJة من الشهادات ا<ولية ٔ�كدت
ٕاجنازات اقpصادية بتقليص العجز وختفDف حتمالت املزيانية العامة لتحقDق 

  . التوازÄت
Jىل حساب من مت حتقDق هذا : السؤال الكaري اáي نطرNه اليوم

إالجناز؟ كذ© من يه الطبقة ¨ج×عية اليت ٔ�دت وس>تؤدي وس>يؤدي 
ذه إالجنازات اليت تفpخر هبا احلكومة wٔننا ٔ�بناؤها يف املس>تقaل القريب مثن ه

  حققeا معجزة القرن؟ 
لكن الواقع املع@يش اليويم wلمواطنني واملقاوالت، الس>يد رئ@س 

  احلكومة، من س>يجيب Jىل هاذ السؤال العميق؟
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

املقاوالت واملقاولون ش>بح إالفالس هيدد جزء �بري مهنم، وراه Tاء 
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وJة من إالخوان، وأ#س>باب، لٔ»س>باب التالية، وت¼متىن ٔ�نك Jىل لسان مجم
جتاوبين Jىل هاذ أ#س>باب اwيل æادي نذ�ر ©، واش القرار اخلطري اwيل 

ٔ�شهر، هاذ القرار  3ٔ�شهر لـــ  6قلصتو به مدة أ#داء دÐل الطريطات من 
  ما رضش Uملقاوالت؟ 

وأ#بناك املقرضة  نتلكم معك ا#ٓن واملقاوالت ك�سال vwو� الفلوس،
Õبعهتم، مهنم من يف السجن، ومهنم من ي¼pظر، ٔ�ما العامل فهم Þددون 

  .Uل�رشد، ؤ�صبحوا مه ومن ميوهنم يف خطر، وهذا هو الواقع
س¸ٔعود ٕاىل معضV احلجز Jىل احلساUت البنكDة، الس>يد رئ@س 

ؤ�مام  احلكومة، ٔ�نمت مسؤولون ٔ�مام هللا س>ب±انه وتعاىل ؤ�مام ممثيل أ#مة
خصك ýكون (املواطنني Jىل الوفاء Uاللزتامات، حDث �يقول واNد املثل 

، ٔ�ما تلزتموا �رفع الس>يف Jىل رقاب )Jىل قد مفك Jىل قد ذراJك
املواطنني خبصوص احلجز من املنبع من بعد ما اس>ت�رشوا اخلري، هاذ الوJد 

اه Uرااك Jلينا اكن pم كغريه من وعودمك الشفوية الك	رية، ويقول املغاربة ر 
من الشفوي، وهذا راه اك�ن، ٔ#ن قلت æادي حتيد هاذ اليش ؤ�عطيت 

  ٔ�مر wليس أ#زيم، Tاوبين Jىل هاذ اليش واش اعطتيه وال، ال؟ 
يف Õرخي املغرب اكنت دامئا الثقة بني ا<و� واملتعاملني معها، اليوم 

مل ýراسلهم ومل ٔ�صبحت هذه الثقة Þددة، مس�مثرون ýر�وا ضامÄت vwو�، و
ختربمه وجحزت هذه الضامÄت وترصفت فهيا، هل هذا يليق Uالئ×ن ومبناخ 

  أ#عامل؟ 
كذ© ٔ�ن من بني ٔ�س>باب ٔ�زمة املقاوالت د�كpاتورية أ#بناك، اليت ال 
تد¶ل ٕاىل ا�اطرة واملغامرة، ت¸ٔ¶ذ الضامÄت، الفوائد Tد مرتفعة، العقود 

هتا Jىل حساب الزبناء، ال رقDب وال æامضة وجمحفة، ٔ�بناك ختدم مصلح
حس@ب، ٔ��ن هو قسم مراقaة أ#بناك يف بنك املغرب، اáي يقوم بدور 
املراقaة والوس>يط بني أ#بناك والزبناء حلل املشالك وحامية الطرف الضعيف 

  .اáي هتضم حقوقه، اك�ن الوس>يط
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

طة والفقرية وýركهتم احلكومة عند أ#بناك، �يف تتلكم عن الطبقة املتوس
عرضة wلضياع وعرضة wل�رشد، J êUليك، مؤسسات القروض الصغرى، 

، وæريها، يه مaدئيا مجعيات ذات "دار التوفري"، "زا�ورة"، "أ#مانة"
ٔ�هداف اج×عية حملاربة الفقر، جيب ٔ�ن ال تتعدى فائدة القرض تغطية 

رتم ٔ�ن ½س>بة الفائدة مصاريف التدبري، هل يعمل الس>يد رئ@س احلكومة احمل
  ؟ %40و 30احلقDقDة اليت يؤدهيا هؤالء الفقراء ترتاوح ما بني 

هذا امpصاص <ماء الفقراء، مع العمل ٔ�ن املواطن املقرتض يف حمك 
  .املضطر، وهللا س>ب±انه وتعاىل يتÌاوز عن املضطر

  الس>يد رئ@س احلكومة،
اب الب@رسÐت، وال يف القانون املايل، ما ¶ليتو JUة مpجولني، وال ٔ�حص

مول امحلص، وال مول الزريعة، وال مول الس>ندوي�ش، وفرضمت Jليه 
الترصحي لك مساء مبا مت بيعه، احpجوا، ýراجعمت Jىل القرار بطريقة ملتوية، 

وس>بق ٔ�ن �هبنا عند مeاقشة مرشوع قانون املالية عن لك هذا، هل هذا 
  سلوك wلحكومة؟

ٔ�خرض، ٔ�طلب مeك وضع و¶الصة القول، ٔ�طلب مeك وضع خط 
خط ٔ�خرض يعرب من ¶الç املواطنني Jىل معاÄهتم من هذه إالجراءات ليك 

  . تقفوا Jىل حقDقة أ#وضاع، اليت ýلكمت عهنا
Uل¼س>بة wل�شغيل، هناك معامل كربى، هناك ٔ�حصاب ال¼س>يج  ،كذ©

يف ا<ار البيضاء ويف æريها، �يتخبطوا يف مشالك كثرية، مهنا معامل اwيل 
لقت ومهنا اwيل æادية تغلق، واحلكومة السابقة اكنت تتقوم وتقعد ا<نيا تغ

بعد ما تتوقع مشالك عند يش معمل، ؤ�نمت ال مaاالة، Jاجلوا هذه املشالك 
  .ونعطيمك واعطينامك، وس>بق لنا اعطينامك مشالك دÐل بعض املعامل

  الس>يد رئ@س احلكومة، 
اAانية املفpعV بني الفDنة ٔ�سائلمك عن انعاكسات التوýرات الس>ياس>ية 

وأ#خرى، اليت ٔ�صبحت قاJدة يف مشهدÄ الس>يايس، رمبا يف نظرمك حتققون 
ماكسب انتÑابية، هل هذه التوýرات لن ختلق التخوف من ٔ�زمة 

  س>ياس>ية؟
ٕاننا نتخوف من اس>مترار يف هذا السلوك اáي يغذي التوýر Jىل 

اجلهوية واحمللية، لك مس>توى املؤسسات الوطنية وحىت Jىل املؤسسات 
هذا س>يؤدي ٕاىل قدر هللا ٕاىل ٔ�زمة س>ياس>ية واج×عية تعصف �لك يشء، 

  .مبناخ أ#عامل ومس>تقaل املغرب
�متىن صادقني، هللا س>ب±انه وتعاىل شاهد، ٔ�ن نتجنب مجيعا، حكومة 

Äو�رملاUلبية ومعارضة، ٔ�حزاæ�ٔ ،  ت، ٔ�س>باب الوصول ٕاىل هذا الوضعUونقا
الاكريث UلتÑيل عن أ#Äنية الس>ياس>ية والت±يل Uملسؤولية واملوضوعية 
وأ#رحيية وإالنصات اجليد ل»ٓخر، الوطن مث الوطن مث الوطن فوق احلزبية 

  .وفوق اáاتية
  .شكرا الس>يد الرئ@س

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

  . مة ا#ٓن لفريق الت±الف ¨شرتايكاللك

J املس�شار الس>يد محمدJ املس�شار الس>يد محمدJ املس�شار الس>يد محمدJ ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئ@س،
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس>يدات الوز�رات،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
رÄ شكرا لمك Jىل جوا�مك Jىل Éساؤالتنا، ونود ٔ�ن نعرب لمك عن تقد�

  . wلعمل اáي تقومون به يف هذا اAال
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هذا تد¶ل دÐلنا (لكن �ريد ٔ�ن نؤكد ٕان ¨س�Æر ال يؤدي Uلرضورة 
، ال )يف ال�شغيل، ويف أ#¶ري æادي ند�ر واNد الفقرة Jىل املناخ العام

يؤدي Uلرضورة ٕاىل ¶لق فرص الشغل رمغ ٔ�مهيته ا#ٔ�يدة ومسامهته Uلطبع 
ل، بل ميكن القول ٔ�نه ٔ�حDاÄ ميكن ٔ�ن ينقص مهنا ٕاذا يف ¶لق مeاصب الشغ

  :ما مت احpالل ا#ٓ� ماكن اليد العامá ،V© نقرتح ما ييل
ٔ�وال، الس>يد رئ@س احلكومة، ¨ه×م kشلك ¶اص Uالس�Æر أ#قل 
اس>هتالاك wلرسامDل يف ٕاطار ا<مع املرصود لالس�Æر، دون التÑيل Uلطبع 

  .اس>هتالاك wلرسامDل عن ¨س�Æر أ#كرث
يف هذا ¨جتاه، ندعومك، الس>يد رئ@س احلكومة، ٕاىل ¨�كaاب Jىل 

 les trop petites et moyennes(واقع املقاوالت يف مeهت�ى الصغر 
entreprises( واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، فهذه املقاوالت تعد ،

صادي، من ال¼س>يج ¨قp %90خزان Éشغيل Uمpياز، وÉشلك ٔ�كرث من 
من مجموع مeاصب الشغل املتوفرة، ويه يف NاTة  %40وÉسامه ب¸ٔكرث من 

ماسة ٕاىل مeاخ ÔساJدها Jىل تطو�ر وýك	يف ٔ�½شطهتا، وTلب 
  .¨س�Æرات أ#قل اس>هتالاك wلرسامDل وا#ٔكرث توفريا لفرص الشغل

وٕان كنا �مثن ما بذلته احلكومات املتعاقaة ¶الل العرشية أ#¶رية لصاحل 
النوع من املقاوالت، فٕان ما يالحظ هو ٔ�ن النتاجئ احملققة مل ýرق ٕاىل  هذا

  . مس>توى النتاجئ املتو¶اة، ومل تعكس اAهود املبذول من طرف ا<و�
من هنا ندعو ٕاىل القDام بوقفة ت¸ٔمل لتقDمي الس>ياسات العمومDة يف هذا 

 هذهاAال، واس>تÑالص ا<روس من T�ٔل التقومي والرفع من جناJة 
  .الس>ياسات

�نيا، الس>يد رئ@س احلكومة، الوقوف عند حصيV إالجراءات والربامج 
، ملقارنة أ#هداف "مقاوليت"و "ٕادماج"ا�صصة ٕالنعاش الشغل، ك

واملنجزات وحتديد الفارق، وذ© من T�ٔل التعرف عن أ#س>باب اليت 
 Nالت دون حتقDق ما اكن �ر� من هذا الربÄمج، واختاذ القرارات الالزمة

wلتقومي ٕاذا اكن أ#مر ال يتÌاوز هذا املس>توى، ٔ�و ٕاجياد بدائل لهذه الربامج 
  .ٕاذا اقpىض أ#مر ذ©

يف هذا الصدد، �رى ٔ�ن ٕاشاكلية ال�شغيل اáايت ال ختزتل يف اîمتويل 
رمغ ٔ�مهيته، وال تقف عند التكو�ن اáي ال حميد عنه، بل ٕاهنا ٔ�كرث Éشعبا 

والصغرية Éس>تلزم املوا�بة، ٕاذ مل نقل  لكون املقاو� يف مeهت�ى الصغر
س>نوات، وذ© لكون هذه الفرتة فرتة حرTة  3¨حpضان ملدة ال تقل عن 

  . %90و½س>بة الفشل فهيا قد تتÌاوز يف املتوسط 
ومن ßة ٔ�خرى ½رش الثقافة املقاوالتية بني الش>باب وحتس@س 

ٔ�مهية هذه املتد¶لني، ¶اصة Jىل مس>توى امجلاJات احمللية واجلهات مبدى 
  . الثقافة يف ٕانعاش ال�شغيل اáايت وحتريك ¨قpصاد احمليل واجلهوي

�لثا، الس>يد رئ@س احلكومة، الرفع من فعالية املؤسسات اليت يعد 
ٕانعاش ال�شغيل من اخpصاصاهتا، اكلواك� الوطنية wلمقاوالت الصغرى 

نعاش الوطين واملتوسطة، والواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، واالٕ 

ملا ç دور Þم يف ال�شغيل، والعمل Jىل Éش�Dكها لضامن اندماج ٔ�م	ل 
ٔ#½شطهتا، وذ© من ¶الل توحDد إالرشاف احلكويم Jلهيا، و¶لق مرصد 

  .لت�aع ورصد الفرص القابw Vلتحويل ٕاىل مشاريع
رابعا، الس>يد رئ@س احلكومة، تقوية الت¼س>يق بني هذه املؤسسات 

نية املتواTدة Jىل مس>توى اجلهات، اكلغرف املهنية ومراكز واملؤسسات امله 
¨س�Æر، مع ٕاجياد الصيغة أ#م	ل الخنراط ٔ�كرب wلجهات وامجلاJات يف 
بلورة الس>ياسات العمومDة املتعلقة Uٕنعاش ال�شغيل، حفظوظ جناح هذه 
الس>ياسات مpوقف ٕاىل Nد بعيد Jىل مدى تب¼هيا من طرف امجلاJات 

  . اتاحمللية واجله
وٕاذا اكنت مس¸ٔ� ٕانعاش ال�شغيل مس¸ٔ� وطنية، فٕان معاجلهتا لن 

  . Éس>تقمي ٕاال Uٔ#¶ذ بعني ¨عتبار بعدها احمليل واجلهوي
  الس>يد رئ@س احلكومة،

ٕان القطاع اخلاص Ôس>توعب J�ٔدادا هائV من مeاصب الشغل، وميكن 
¸ٔ�يد Jىل ç املسامهة حبصة وافرة يف توفري املناصب، ولس>نا حباTة ٕاىل الت

رضورة حتسني مeاخ أ#عامل، سواء ب�شجيع املس�مثر الوطين ٔ�و أ#جeيب، 
وÉسهيل املساطر وضامن ýاكفؤ الفرص بني مجيع املقاولني، فالصفقات 
املش>بوهة والعوائق إالدارية املتعمدة هبدف ¨رÉشاء واîمتيزي بني املقاولني 

لق مeا¶ا ضبابيا وæري العتبارات æري قانونية وæري اقpصادية، لك ذ© خي
حمفز ملزيد من ¨س�Æر، وهو ما يعيق التمنية وال يليب طموNاتنا ورهاÄتنا 

  . Jىل القطاع اخلاص wلمسامهة يف ال�شغيل
 جمالوحنن ندمع ما تقومون به يف جمال حتسني مeاخ أ#عامل والتقدم يف 

ذا املناخ احلاكمة والشفافDة، ون¸ٔمل ٔ�ن ن¼pقل ٕاىل رسJة ٔ�كرب لتحسني ه
وتوفري لك رشوط النÌاح ملا فDه مصل±ة املقاو� ومصاحل الشعب والوطن 

  . لكه
  . وشكرا الس>يد الرئ@س، والس>يد رئ@س احلكومة

  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
   .شكرا

 اللكمة ا#ٓن AموJة ¨حتاد الوطين wلشغل ٕاذا اكنت هناك لكمة؟ 
ور الثاين، ابغيتوا تتد¶لوا يف هذا، تفضلوا، تفضلوا، ٕاذن طبعا احمل

 . ..هناك

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJة
  الس>يد الرئ@س،

  .اك�ن الفريق الفDدرايل عندو مدا¶V يف هاذ احملور هذا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .تفضلوا، تفضلوا
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        ::::املس�شار الس>يد العريب Nاملس�شار الس>يد العريب Nاملس�شار الس>يد العريب Nاملس�شار الس>يد العريب �Nيش�يش�يش�يش
  الس>يد الرئ@س،

س بتحسني مeاخ أ#عامل، Ä�ٔ غنجملها يف مجموJة من املعوقات اwيل كمت
  .النقط الرسيعة Tدا

ٔ�وال، جيب ٕاJادة ت¸ٔطري اخلطاب العمويم والس>يايس دÐلنا، Uش ما 
نضعفوش القدرة التفاوضية دÐل بالدÄ مع الرشاكء الوطنيني وا<وليني، 

مج ¶اص النقاش �كون نقاش �را... سواء اكنوا اقpصاديني ٔ�و ماليني ٔ�و
  .ؤ�فاكر

�نيا، الثقل الرضييب Ôشلك مشلك Uل¼س>بة لتحسني مeاخ أ#عامل، 
ودرÄ مeاظرة دÐل الصÑريات، وتوافقeا Jىل مجموJة من التوصيات، يقول 
لنا الس>يد رئ@س احلكومة ٔ�ش>نو أ#جeدة الزمeية Uش يفعل التوصيات 

طاع املرتبطة بتحسني مeاخ أ#عامل، خصوصا ؤ�ننا كنع@شو واNد الق
Þيلك، قطاع æري Þيلك، كنع@شو غياب املنافسة الرشيفة يف الساNة، 
اwيل �يÑلص الرضائب و�يد�ر ¨لزتامات ¨ج×عية دÐلو �يالك العصا، 

  .واwيل ما �يد�رهاش، هاذ اليش ¶اص رئ@س احلكومة �كون واحض معنا فDه
 من Jدم املس¸ٔ� الثالثة املتعلقة Uلصفقات العمومDة، الرشاكت كتعاين

أ#داء ومن الت¸ٔ¶ري يف أ#داء من طرف ا<و� دÐل مaالغ Uملاليري دÐل 
رشكة ما ختلصاÉش حلد الساJة اwيل عندها  500: ا<رامه، ونعطي رمق واNد

  .ٔ�½شطة مpعلقة Uلصفقات العمومDة املرتبطة UلكهرUء
ور ، بواNد احمل77لــ  70جني لٔ»رقام، راه يف التنافس>ية ýراجعنا من 

  .اwيل هو ٔ�سايس هو ¨بتاكر
، وUلتايل هاذ اليش 91لــ  88الفساد، ارتفعنا يف املرتبة دÐلنا من 

  .لكيش مرتبط بتحسني مeاخ أ#عامل
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

  .ابغينا مeو يقول لنا ٔ�ش>نو يه إالجراءات، ولكن ب¸ٔجeدة زمeية
لكن، الس>يد نعم، ٕا½شاء رشكة Jىل اخلط، هذا مفرح، هذا ثورة، و 

  .رئ@س احلكومة، يقول لنا ٕامىت غيد�ر هاذ اليش
كذ©، جني لوسائل إالنتاج، æادي نبدا Uلرٔ�سامل، و½سÌل ٔ�ن أ#بناك 

  .æري مeخرطة يف إالسرتاتيجية العامة vwو� wلتمنية ¨قpصادية و¨ج×عية
كذ© املوارد ال�رشية، ما عندÄش موارد kرشية يف ٕاطار Jالقة Tدلية 

  . ýاكملية ومÌpا½سة بني جودة التعلمي وسوق الشغل
ما عندÄش كذ© س>ياسة طاقDة Tديدة، لكفة الطاقة Jالية مقارنة 

  .بدول احبالنا، احبال اجلزا�ر، تو½س، مرص، ٕاىل æري ذ©
كذ© العقار، وهذي مصيبة دÐل العقار، احeا æUني التصنيع، �يفاش 

ما ميك¼ش نبقاو نعطيو ¨مpيازات . نوفرو عقار ولو �كون جماw Äلمقاولني
الرضي�Dة لقطاع البناء، احeا ابغينا التصنيع اwيل �يÑلق الرثوة الوطنية عن 
طريق الرفع من مeاصب الشغل، عن طريق القمية املضافة يف اAال 

  .الرضييب، ٕاىل æري ذ©

  .شكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا املس�شار احملرتم

تفضلوا، . ¨حتاد الوطين wلشغل، ٔ�ربع دقائق، ٔ�ظن اللكمة ا#ٓن AموJة
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الرئ@س

  الس>يد رئ@س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية، ٔ�ه� احلكومة Jىل اAهودات الكaرية اليت بذîهتا، ٔ#ننا ال ميكن 

يف الس>نة املاضية اكنت ٔ�يدينا Jىل قلوبنا، ملا اكنت الوضعية ٔ�ن ن¼ىس ٔ�نه 
املالية wلمغرب يف وضعية مpدهورة، وكنا مpخوفني من املس>تقaل kشلك 

  .�بري
واكن هناك ختوف <ى مجيع أ#طراف، بني هذا التخوف اáي اكن 
عندÄ عندما وصلنا ٕاىل جعز قDايس يف الس>نة املاضية، ٕاىل ما ٔ�صبحت 

زيانية اليوم، هننئمك الس>يد رئ@س احلكومة، وهن� معمك لك ا�áن تع@شه امل
  .Ôش>تغلون جبانبمك، من هيئات ؤ�حزاب ومؤسسات

املناخ العام، مeاخ أ#عامل، البد ٔ�ن �رýكز Jىل مرýكزات، نعتربها حنن 
املرýكز : ٔ�ساس>يةيف ¨حتاد الوطين wلشغل Uملغرب، يه ثالثة مرýكزات 

  .الس>يايس، واملرýكز ¨ج×عي¨قpصادي، واملرýكز 
يف املرýكز ¨قpصادي، الس>يد الوز�ر، نقول ب¸ٔنه احلكومة بذلت جمهودا 
ؤ�تت مثارها، العجز ٔ�صبح مpحكام فDه، اîمنو ٔ�صبح منوا يقاس به ٔ�مام بعض 

  . ا<ول أ#خرى، يعين منو كذ© ٕاجيايب
جند التحمك يف التضخم، وهذا مؤرش كذ© ٔ�سايس، جند تنويع 

القpصاد املغريب اáي اكن يعمتد Jىل أ#مطار، ٔ�صبح اليوم يعمتد يف جزء ل
�بري مeه Jىل التطور الصناعي اáي ٔ�صبح يف بÄv، ال Jىل مس>توى 
الس>يارات وال Jىل مس>توى صناJة الطريان وال Jىل مس>توÐت مpعددة، 
ا مما ٔ�صبح يعطينا نوJا من التوازن يف املؤرشات ¨قpصادية الوطنية، هذ

Jىل املس>توى ¨قpصادي نعترب ب¸ٔنه ٕاجيايب، الس>يد رئ@س احلكومة، وٕان 
مليار درمه دÐل ¨س�Æر يف املغرب، واwيل حققeا به  40اعتربÄ فقط رمق 

ٕاىل ا¶ذينا فقط هذا الرمق، الس>يد رئ@س احلكومة، نعترب  %24اîمنو دÐل 
ن ٔ�ن نضعها Jىل ب¸ٔن لك أ#صفار اليت Tاءت يف بعض التقار�ر أ#خرى ميك

  . اîميني ليك تضيف الزÐدة يف هذه املؤرشات إالجيابية
مليار دÐل ا<رمه يف املغرب دÐل ¨س�Æر،  40ٕاىل اكنت Ä�ٔ عندي 

  .ٕاذن Uيق القضاÐ أ#خرى تعترب قضاT Ðان�Dة، وميكن ٔ�ن يؤüر Jلهيا فø بعد
الس>يايس  اجلانب الس>يايس، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، اجلانب
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املؤرشات دÐل مeاخ أ#عامل تت¸üٔر كذ© س>ياس>يا، وUلتايل بعض ا<ول 
اكنت يف وضعها ¨قpصادي اكنت يف شلك ٕاجيايب، لكن أ#وضاع 
الس>ياس>ية يه اليت ميكن ٔ�ن تؤدي ٔ�حDاÄ ٕاىل هذا املناخ، وUلتايل عش>نا 
يف مرVN سابقة من هذه التجربة احلكومDة، عش>نا واNد النوع من 
التذبذب الس>يايس اáي ü�ٔر سلبا، واليوم نعتقد ب¸ٔن التجربة احلكومDة 
احلالية نعتربها ب¸ٔهنا ٕاجيابية ولها مؤرشات كذ© Jىل مس>توى دÐل مeاخ 

  .أ#عامل
ومن مت، الس>يد رئ@س احلكومة، نعترب ب¸ٔن اخلطاب الس>يايس دÐلنا 

Dه املعارضة دا¶ل الساNة الوطنية ي¼aغي ٔ�ن �رتفع ٕاىل مس>توى ٔ�ن حترتم ف 
أ#æلبية وحترتم أ#æلبية املعارضة، ؤ�ن �كون ذ© ل@س مبعناه دامئا ٔ�ن �كون 
مpفقني، اليوم يف هذه املنصة مسعنا املعارضة مجموJة من إالشارات، مجموJة 
من ¨س>تدرااكت، هذا جDد، ولكن يف ٕاطار ¨Nرتام و¨Nرتام املتبادل، 

االهتام ال من هذا الطرف وال من ذاك ال N�ٔد يقaل إالهانة، وال N�ٔد يقaل 
Ävىل اجلو الس>يايس العام يف بJ غي ٔ�ن حنافظa¼لتايل يUالطرف، و.  

اجلانب ¨ج×عي، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�نبه، اجلانب ¨ج×عي 
البد ٔ�ن يبذل فDه جمهود �بري، خصوصا Jىل مس>توى احلوار ¨ج×عي، 

ا#ٓن تتوصلون مبذ�رات wلنقاUت من T�ٔل ٔ#ننا قادرون Uحلوار ¨ج×عي، و 
فpح Uب احلوار ¨ج×عي، ٔ#نه ال ميكن ٔ�ن نت±دث عن مeاخ جDد 
لٔ»عامل يف ظل احpقان اج×عي مع املكوÄت النقابية، مع املركزÐت 
النقابية، ٔ#ن هذا ç ت¸ٔثري �بري Jىل الوضع ¨ج×عي، وكذ© Jىل مس>توى 

اكمل -<ى املقاوالت املغربية، واwيل مع  حتسني املسؤولية ¨ج×عية
ما لقDناهاش يف اwلجنة الوطنية ملناخ أ#عامل، حبيث ٔ�ن قضية  -أ#سف

حتسني هذا الوضع ¨ج×عي wلشغيV يشء ٔ�سايس وÞم، ونعترب ب¸ٔنه 
  .التقدم يف جمال احلوار ¨ج×عي س>يكون ٕاجيابيا

  .وشكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

ن wلس>يد رئ@س احلكومة احملرتم يك يعقب Jىل السادة اللكمة ا#ٓ 
  .املس�شار�ن احملرتمني

        ::::الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئ@س،
  إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  أ#خوات املس�شارات احملرتمات،
Nني ٔ�¶اطبمك ؤ�قول لمك بعض أ#مور إالجيابية اwيل امحلد ê هللا 

وتعاىل Ôرس فهيا wلحكومة، كتنوضوا وكتذ�روين ب¸ٔن هاذ اليش  س>ب±انه
مايش Ä�ٔ اwيل درتو، داروه احلكومات السابقة املتتالية، واحeا سامهنا يش 

اشوية، وÄ�ٔ قابل، ما ٔ�قول، لكن ميل كتجيو لٔ»مور السلبية �يجيب يل 
 داJ Uاد افهمت، Ä�ٔ مسؤول عن لك. 56هللا بيل Ä�ٔ رئ@س احلكومة من 

ود�روا اشوية  !السلبيات، وال حتسب يل ٔ�ية ٕاجيابية، ٕايوا مايش معقول
  ". ادويو Jلينا وجDو Jلينا"�ٓش تيقولوا املغاربة دÐلنا؟ تيقول © ... دÐل

ٔ#نه اJالش؟ ميل ك¼سمع الPم اwيل فDه انتقاد wلحكومة، وفDه ٔ�مور، 
Ä�ٔيل �يقولها تيظهر يل معقول، وwٕاىل ا¶ذيت هبا  ك¼شوف بيل ذاك الس>يد ا

  . يف صاحلي ويف صاحل احلكومة ويف صاحل املغرب، كنفرح
مسحوا يل، الناس اwيل �يظنوا بيل كنجي لهناU Ðش �كذب Jىل ا

بعدا واNد ... الشعب املغريب æالطني، وتنظن ما غي�Dقهم Nد، Ä�ٔ ما عندي
 القضية نقولها لمك، ميل ýزاديت ٕاىل اليوم وÄ�ٔ كنعرتف ونعتذر، وواNد

 -هاذ اليش ميل كنت صغري  -الثالثة ميل كنكون æالط، وكنتعاقب 
  . كنصرب، كنقول Ä�ٔ اwيل درهتا

ولهذا، ٕاىل ابغيتوا زعام هاذ اليش زعام يتحسن، راه ساهل، م	ال لكمة 

اهدنَا الصِّراطَ     "، ٔ#ن هللا تعاىل Jلمنا نقولو يف الفاحتة "التضليل"
يمستَقالم  يناطَ الَّذرالَ صو لَيهِمغضُوبِ عغَيرِ الم لَيهِممتَ عأَنع

لتضليل هذي راها "الضَّالِّينw ري الضالل مصيبة، ٔ�ما ٕاذا وصلناæ هو ،
  . اكرثة

وٕاذا كنا احeا تند�رو التضليل، اجلهة اwيل اهتمتين Uلتضليل �ٓش 
، كتد�ر؟ البد �رتبوها حىت يه، ونذ�رمك ب¸ٔش>ياء مغرضة، نذ�رمك ب¸ٔش>ياء مؤملة

قلنا نتÌاوزو ما ابغيتوش تتÌاوزوا، هاذ املرة æادي نتÌاوز، Jليمك ان× 
æادي نتÌاوز، ال æري Jليمك بوNدمك، ما غنذ�رمكش ولكن راه الالحئة يف 
رايس، الالحئة يف رايس، هاذ املرة ان×، راه يف رايس ويف راس املغاربة 

  . اكملني
س>تقالل اwيل Äض ندوزو هاذ القضية دÐل ¨... طيب، فø خيص

اليس اwلبار ýلكم معاÐ بذيك الطريقة Jىل أ#قل يف الشلك لبقة، اwلباقة 
مزÐنة يف الشلك واملضمون، وتيظهر بيل درت يش خطاب شوش Jليمك 
هاذ أ#Ðمات، وراه Ä�ٔ ما ýهنرضش Jىل حزب ¨س>تقالل، وخصمك ýردوا 

يت معه غتلزمين نبقى البال wلPم دÐيل، حزب ¨س>تقالل كنوقرو، وJالق
نوقرو، كهنرض Jىل خشص واNد يف حزب ¨س>تقالل، وهذاك الشخص 
العام اكمل اwيل فات وهو ¶دام، ما ¶الش يش غريبة من الغرايب اwيل ما 
قالها Jىل رئ@س احلكومة، وسكpت، وباليت، Ä�ٔ ما غنذ�رش يش وNد�ن، 

Ð سامحÔ هالّ هللا .  
سكت © هاذ املرة، ولكن اليس دعيدJة مادام انت صاحيب æادي ½ 
ýاكÔس يش اشوية، ود�ر "ميل اكن هو �يهتم و�هتم و�هتم، قولوا لو 

، ما ¶الش يش "العداوة �بتة والصواب �كون" :، املغاربة تيقولوا"الصواب
NاTة، واش نذ�رك، اليس اwلبار، kيش وحDدة فهيم؟ Ðك ما قديت@ش 

قل�ش لمك لكيش اwيل  Éسمع الPم دÐل أ#مني العام دÐ©، راه Ä�ٔ ما
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فرايس، قلت æ çري يش شوية æري ن�ش>تو، ٔ�ما داU ٕاىل ابغى Jاو�ين 
  . Ôس>متر هذي NاTة اخرى

وا يش اشوية ذيك الساJة ٕاىل رجعنا wلPم دÐل املعقول دÐل الناس 
املعقولني، احeا موجود�ن، ولكن ما ميك¼ش جتي لواNد احلكومة وتبدا 

ا واملصداقDة دÐلها îUهبتان والباطل والكذب ك�سقط يف املرشوعية دÐله
وأ#ش>ياء الساقطة والPم æري املقaول وæري املعقول وæري القانوين، واîهنار 

 ؟اwيل رئ@س احلكومة �رد واNد الشوية تنوض تقول ال، �رجعو wلصواب
احeا قابلني ٔ�س>يدي، ابغيتو �رجعو wلصواب و�رجعو ليه اكملني، صايف؟ 

  .ا�هت�ى الPم
  .�ٓرا لنا داU �رجعو، ٔ� إالخوان، wلموضوع

لكيش املالحظات دÐلمك Ä�ٔ كنتقaلها، Uش جني اليوم نقول لمك بيل 
املغرب Nل اكفة املشالك دÐل ¨س�Æر ما معرها ýكون، ٔ#نه Ä�ٔ ما 
غنصدقش نفيس، وما غيصدقين حىت يش واNد، ولكن ما ميك¼ش لمك 

يل جDت، ٔ� إالخوان، Uل¼س>بة لالس�Æر تقولوا راه ما اك�ن والو، وÄ�ٔ م
لقDت مشالك ال حتىص، كتعرفوها لكمك، ومايش æري يف ¨س�Æر، ويف 

هذي . التعلمي، ويف ال�شغيل، ويف القضاء، ويف æريها وæريها وæريها وæريها
س>ن�ني، ما اعرف�ش اJالش بعض إالخوان زادوين نصف س>نة؟ يصربوا 

  . هاذ احلكومة، يعين الناس يتابعونه U<قDقةاشوية، �يظهر بيل الوقت دÐل 
ال، اكن ٔ�مايم ٔ�وراش مفpوNة كثرية، Uدرت ٕاىل ما اعتربته ٔ�ساس>يا، 

اقpصادية، وUش - معرش إالخوة الكرام، وهو التحمك يف التوازÄت املا�رو
هاذ الPم ما �كو½ش يش NاTة æامضة Uل¼س>بة wلمجمتع املغريب، 

دية يه التحمك يف املزيانية دÐلنا مقابل ا<يون اwيل اقpصا- التوازÄت املا�رو
Jلينا ومقابل العالقات اwيل عندÄ مع املؤسسات ا<ولية واملؤسسات املاحنة 

  . والرشاكء ¨قpصاديني
مليار دÐل ا<رمه  15ٕاىل ما معلناش واNد العدد دÐل إالجراءات، 
ة، لو اكن ¶ليهتا امeني اwيل كتعيبوا Jيل نقصهتا من ¨س�Æر الس>نة املاضي

 15 زائد غمنولها؟ من ا<�ن؟ ٕاذن æادي �كون ا<�ن دÐل املغرب اليوم
  .، غتكون ٔ�كرث%5,4مليار دÐل ا<رمه، و½س>بة العجز ما غتكو½ش 

ٔ�ش>نو معىن ½س>بة العجز غتكون ٔ�كرث؟ معناه ٔ�نه املؤسسات ا<ولية ما 
: ا لٔ»بناك ٔ�و املاحننيت�aقاش ت�Dق فDك، كتقول هذا حبال يش واNد �يقولو 

Ð ودي الس>يد راه Uلغ يف ا<�ن اwيل Jليه، Uلغ يف الكريدي، واش æزتيد 
Éسلفك؟ ال، ما æزتيدش Éسلفك، وٕاىل سلفpك �ٓش كتد�ر؟ كتصعب 
Jليك الرشوط وكتكرب الفوائد، و�ٓش يبداوا يتداولوا املاحنني عند بعضهم؟ 

Ðودي هاذ املغرب، راه القضية د Ð لو راه مايش حىت لهيه، ما تيقولوا
  .Éسلفوهش kسهو� وال ما Éسلفوهش هنائيا

Ä�ٔ جDت وحتملت واNد القرار، ميكن تقولوا Jليه ٔ�نه ال شعيب يف 
الظاهر، لكن Ä�ٔ تنقول لمك واNد القضية راه هذا خط¸ٔ، راه Ä�ٔ كنظن ب¸ٔن 
ا الشعب املغريب تيفهم مزÐن القرارات اwيل كند�ر، و�يتÌاوب معها، وا¶

�ي¸ٔدي اîمثن دÐلها بعض املرات، تيقaل ٔ#نه Jارف ب¸ٔنه كندافع Jىل مصلحتو 
  .احلقDقDة، مايش كندافع Jىل NاTة اخرى

وال قدر هللا الشعب املغريب وابغى يعاقaين يف ¨نتÑاUت املقVa وما 
صوÉش Jليا Jىل ¶اطرو، Ä�ٔ ما ك¼سعاش أ#صوات، خصمك ýكونوا 

قدر هللا . ياسة Uملنطق دÐل القDام UلواجبJارفDهنا، Ä�ٔ ك�رس الس> 
الشعب املغريب يصوت Jيل مرة ٔ�خرى، مaارك ومسعود، نعاود جني نتولك 
Jىل هللا، ما قدرش هللا س>ب±انه وتعاىل منيش �رÕح يف داري مايل Ä�ٔ؟ 

  �ٓش اك�ن فهاذ ا<نيا هذي لكها؟ 
رات اwيل ولكن املت¸ٔخ. مليار دÐل ا<رمه 15هاذ اليش اJالش وخرت 

مليار دÐل ا<رمه مرVN، كرتامك س>نة بعد س>نة،  21اكنت عندÄ، اكنت 
مليار دÐل  180مليار دÐل ا<رمه زائد  21مبعىن ٔ�نه يف ¨س�Æر دراكتنا 

  . 2013ا<رمه اwيل درÄ يف 
مليار  14لــ  2013مليار درمه يف  21هاذيك املرNالت نقصناها من 

 كنقصو فهيا Uش ما تبقاش ÕبعاÄ، ويش �يرتامك درمه داU، واحeا æاديني
Jىل يش، ذاك اليش اwيل كند�رو هاذ العام، زائد ذاك اليش اwيل �يزتاد 
Jلينا يف العامات اwيل امسيتو، Uش منولو هاذ اليش لكو �زيدو ½س>تدنو، 

  . �زيدو �كربو العجز، نقصو ال¼س>بة دÐل اîمنو
ملغرب ميل �يطلب Uش ي�سلف، اليوم، إالخوان، خصمك تعرفوا ٔ�ن ا

أ#بناك ا<ولية Éسارع، صندوق النقد ا<ويل، البنك ا<ويل، البنك 
 : l’agence française de développement(إالفريقي wلتمنية، 

AFD( ،ê سارعون، ٔ#هنم ك@شوفوا بيل تدارت ٕاجراءات، امحلدÔ ريهæو ،
ية دÐل الطريق، سوف، جشاJة يف صاحل البv، سوف مازال احeا يف البدا

ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، مع املدة، ýرامكها سوف يعطي يعين ثقة ٔ�كرب يف 
 Äل  18ٔ�ن هذه ا<و�، اليوم عندÐل ا<رمه رهن إالشارة دÐاملليار د

ا<و�، هاذ اليش امسح لنا Uش حنلو بعض املشالك، ما اعرف�ش اJالش 
ن املعارضة ما ينوض ينوه، ويقول ما حىت واNد من إالخوان اwيل تد¶لوا م

  . فهيا Uس هاذ اîهنار نعرتفو لهاذ احلكومة kيش NاTة
الناس اwيل ابناو وزارة الرتبية الوطنية، املؤسسات التعلميية وجماالت 
ٔ�خرى، بال ما �كون مpوفرة الرشوط اwيل اكن خصها ýكون مpوفرة 

U حنا هلمpافة إالفالس، فN ىلJ لرضورة، واكنواU لصوا منÑل  2ش يتÐد
املليار دÐل ا<رمه، من هنا لشهر ونصف غيكون لكيش توصل 
Uملس>تحقات دÐلو، وTاتنا رسا� دÐل الشكر من عند املس�مثر�ن، من 

  . عند املقاولني
فلهذا، إالخوان، إالصالح بصفة Jامة هو يشء صعب Tدا، وتيا¶ذ 

الش Uلسالمة ، اla tendance(J(وقت، ولكن ٔ�ش>نو هو املهم؟ يه 
�يعملوا  æريمه وال) FMI9(النقد ا<ويل وال والعافDة كتعتقدوا بيل صندوق 

                                                 
9 Fonds Monétaire International 
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تقد�رات ٕاجيابية wلمغرب، مايش معىن ما عندش املغرب مالحظات، ال، 
ٔ�ودي وريوÄ هذي، : ولهذا ميل اكن �يتلكم الس>يد ب¼شامش �يقول ©

  . �شوريوÄ هذي، Ä�ٔ مpفق معه، Ä�ٔ ما كنخب@ش، Ä�ٔ ما خaي 
ولهذا، Uلعكس، هاذ اليش هو اwيل Uن يل Ä�ٔ فالPم دÐلو، ٔ�ما 
التقار�ر ا<ولية كتقول © ٔ�نت æادي يف طريق مزÐنة، Uحلق راه Uيق 
عندك هذي وهذي وهذي، وهذا معقول، واحeا قابلينو، وæادي حناولو 

  . نعاجلوه تدرجييا، ٔ#نه هذي أ#مور مايش هباذ السهو� هذي
، سولين اليس )les ATD( يل، إالخوان، حىت ميل كتقولوامسحوا 

مبعىن الناس �ميش>يو îهيم ) les ATD(الرايض، قال © ٔ�ودي واش هاذ 
wلبنك حيجزوا احلساب حىت Ð¶ذوا مeو النص@ب دÐل الرضيبة اwيل 

حصيح، وÄ�ٔ . �ي�سال، هاذ اليش ميل جDنا لقDناه واNد القوة مرعبة
طي توجDه wلناس دÐلنا يف ¨قpصاد واملالية Uش رصحت Jالنية wUيل كنع

هاذ اليش هذا يوقفوه، حصيح، وإالدارة اس>تجبت، ولكن ل@س Uلشلك 
اáي كنا �متىن، حصيح، وراه حىت هام عندمه قوانني، راه اهرضÄ معهم، 
�يقول © ٔ�ودي اك�ن عندÄ القانون، ٔ�ش>نو وقع؟ ذاك اليش نقص، وراه 

U ل، ٔ#ن العملية ¶دامة معهمN ش، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، نلقاو لو
Jاود �ين اك�ن بعض أ#شÑاص اwيل تيكون عندمه هذاك معقول، اwيل 
تيكون اîهترب الرضييب، هذاك معقول، وهذا ولكن احeاÐ كنقولو واNد 
القضية، الفكرة دÐيل العمق دÐلها ٔ�ش>نو هو؟ ٔ#نه، اليس دعيدJة، د�ر يف 

ة، ميل كتكون عندك أ#فاكر وكتجي wلمسؤولية، لو اكن U© واNد القضي
كنت تقول الفكرة اليوم وتطبق æدا، �ون راه يعمل هللا �ٓش غيوقع، ولكن 
كتجي كتلقى إالدارة عندها قوانني، عندها مساطر، عندها ٕاجراءات، 
عندها قeاJات، عندها عقليات، البد تصرب، ولكن ما ابقاش الوضع حبال 

  . اwيل اكن قaل
حوا يل، ٕاىل كن�Dو عندمك Jالقات �رTال أ#عامل، حىت Ä�ٔ عندي مس

Jالقات هبم، حىت Ä�ٔ تنعرفهم، حىت Ä�ٔ كنتصل هبم، هاذ اليش ميل جDت 
اكنت الشكوى مهنم �برية، ا#ٓن ٔ�صبح حمدود Tدا، وإالشاكليات كتظهر 
تدرجييا، ولك ما ظهرت ٕاشاكلية كن±اولو نعاجلوها، ولكن أ#مور مايش 

  .السهو� اwيل كتصوروا هباذ
بني ) le décalage(اwيل قال، هذي دÐل ) TVA(ٔ�ما القضية دÐل 

وال س>نة، هاذ اليش اكن قدمي،  2012شهر وشهر، طبعا ميل كتقولوا يل 
بدات، وذاك ا#ٓخر�ن اwيل عندمه  2014ٔ�ما هذي دÐل شهر kشهر من 

عهم تدرجييا، ذاك ذاك القدر الكaري، افهمت وال ال؟ هاذوك æادي يتعاجل م 
)le butoir .(  

هذه ٔ�ش>ياء لو مل ýكن حصي±ة، تعتقدون ٔ�ن رTال أ#عامل س@سكpون 
  . Jلهيا؟ مايش معقول

لهذا، æ Ä�ٔادي نقول لمك، قaل ما تقولوا ان× املؤسسات ا<ولية ٔ�ش>نو 
اك�ن، بغرض س>يايس ٔ�و س>ياسوي ٔ�و ما عندي غرض، Ä�ٔ كنقول هلم، 

هلم احلقDقة والواقع كام هو، واحلاTة اwيل ممكن ميل �يجيو لعندي كنقول 
ýكون كنقولها هلم، واحلاTة اwيل مايش ممكن ýكون كنقولها هلم، وكنعتقد ٔ�ن 
هذا هو ٔ�مه يشء، واليين إال½سان �رد البال احبال اwيل قال اليس ب¼شامش، 
هو ٔ�نه احeا مايش وقع ¶الف، مايش ÉشكDك، وقع ¶الف يف أ#رقام، 

pوزارة ¨ق Ä�ٔ ،ة خرجت ٔ�رقامDصاد واملالية خرجت ٔ�رقام، املندوبية السام
نقول لمك، Ä�ٔ خشصيا ما تضايق�ش من أ#رقام دÐل املندوبية السامDة، ٔ#ن 
حىت الطرق دÐل ¨�Nساب دÐل أ#رقام كتكون خمتلفة بعض املرات، 

  . ولكن اس>تغربت من بعض التعليقات الس>ياس>ية
القانون ما �يعطهيمش احلق Uش يتلكموا مسحوا يل، مايش من حقهم، 

يف هاذ اليش، خصهم جييو لٔ»رقام يقوهلم Jىل الراس والعني، ٔ�ما اليس 
احللميي من اîهنار اwيل تعي¼ت ٕاىل اليوم وÄ�ٔ يف احلقDقة كنت دامئا رهن 
ٕاشارته، ؤ�س>تجيب ç لاكفة طلباته، ومعرين ما انتقدت Jليه حىت يش 

ي، Tاين ذاك اليش غريب، Ä�ٔ مادرÉش ندوة NاTة، ولكن هاذ املرة هذ
حصفDة، وز�ر ¨قpصاد واملالية ما دارش ندوة حصفDة، هو دار ندوة حصفDة 
خيرج بالغ، واليين من حقو يد�ر اwيل ابغى مايش مشلك، ولكن التقDمي 

وهنا ... مييش wلجهة دÐلو الس>ياس>ية ويد�رها، مايش �رئ@س دÐلالس>يايس 
ولهذا، خص إال½سان �رد البال اJالش؟ ٔ#نه املراقب  ...�يد¶لوا لنا بعض

أ#جeيب هو �يعطي ٔ�مهية لهذاك الPم، واليين، امحلد ê، راه مايش æري 
هو، امحلد ê املراقaني أ#جeب@ني اليوم تيعرفوا املغرب، تيعرفوا احلكومة 

اليش  دÐل املغرب، تيعرفوا اللكمة اwيل اكينة عند املغرب، وا<ليل Jىل هاذ
اك�ن فهيا البعض اwيل . دÐلها لكها) la coïncidence(هو هذه التقار�ر، و

ما قالش فهيا ٔ�مور حتس¼ت، ولكن ما قالش ýراجعت، احبال ذاك التقر�ر 
  .حبال الس>نة املاضية احبال هاذ الس>نةا) -BBB(دÐل اwيل ٔ�عطى wلمغرب 

اجع دÐلنا يف واك�ن بعض التقار�ر احبال اwيل ýلكمت Jىل الرشوة والرت 
، احeا مايش ýراجعنا، تقدموا وNد�ن �ٓخر�ن، واليين احeا كنعرتفو ٔ�ننا ما 3

قدرÄش ٕاىل Nد ا#ٓن حناربو الرشوة Uلشلك املطلوب، هذه يه احلقDقة، 
وراه الس>يد وز�ر العدل �يد�ر جمهودو، وراه الوزراء ا#ٓخر�ن �يد�روا 

� يف املغرب، يه بعدا جمهودمه، وما æادÔش حتيد الرشوة هباذ السهو
موجودة يف العامل لكو، واحeا ما تنقولوش æادي حنيدوها، كنقولو æادي 

نا، ٔ#نه ما ýرحبوش ن نقصو مهنا، ٕاىل خسر هللا س>ب±انه وتعاىل، وتعاو 
س>ياس>يا هباذ اليش، تعاونوا فDه معنا، ٔ#نه الرشوة، إالخوان، هو مرض 

  .  ا<و�، واحشال ما كنا قادر�نهيامج اجلسد اكمال، ال هيامج احلكومة، هيامج
ولهذا، ميل يقوم وز�ر العدل مب±اوالت دÐل إالصالح حتظى Uٕجامع 
الفاJلني أ#ساس>يني يف املوضوع، وÔس>تقaلهم Tال� امل( املرة أ#وىل 
وÔس>تقaلهم املرة الثانية، ومع ذ© تنجيو نبداو ند�رو لو العىص يف الرويضة 

الرمDد ذاك اليش اwيل �يعاين يف ذيك  لك مرة، وهللا حىت ذاك اليس
وهللا لو اكن ش�Dو بعض احلاالت دÐلو حىت Éشفقوا Jليه، ... الوازرة

  . واليين احeا كنقولو لو اصرب واث�ت، والناس تيعرتفوا، مسحوا يل
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مايش æري ان× اwيل كتالقاو �رTال أ#عامل، Ä�ٔ تالقDت �رTال أ#عامل 
هاذ اليش اwيل دريت æري مس>بوق، هام  ç،الٕ تيقولوا يل اليس عبد ا

  ... �يتذ�روا
  الس>يد الرئ@س، احشال عندي دÐل الوقت؟  

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .Uيق السؤال أ#ول

        ::::الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة
  وUيق وقت �ٓخر wلسؤال الثاين؟ 

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .هو اwيل Uيق

        ::::الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة
راه Ä�ٔ كند�ر املزيانية دÐل احلكومة . ..ٕايوا خصين خنيل يش �ركة Uش

  ...وكذ© املزيانية دÐل الوقت، راه ٕاىل Éساىل الوقت
�يتذ�روا ميل اكنوا الناس Uش يوقعوا ýميش>يو عند املوظفني، البعض 

درمه Uش يد�روا هلم التصحيح دÐل التوقDع  150مهنم يف القهوة ويعطيومه 
�روا الوقت اwيل اكنوا ما �يلقاوش بعض ٔ#نه اك�ن إالرضاب يف امجلاJة، �يتذ

القضاة اwيل �كpب هلم أ#حاكم، واك�ن بعض الناس �يخص خيرجوا من 
. السجن وما تيلقاوش �يفاش يد�روا خيرجوا، اليوم ما ابقاش هاذ اليش

مايش معىن ما æادÔش �كون إالرضاب، æادي �كون، واليين æادي تويل 
  . NاTة معقو�، kس�ب معقول

ا ميل اكنوا الناس �يجيبوا الطناجر والاكرصوÄت وتيجيبوا �يتذ�رو
املعالق وت@aداو يطبلوا يف احملامك، ت@pذ�روا ميل اكنت املدارس دÐلنا، 
إالخوان، كتقولوا بيل التعلمي ضعيف، حصيح، مpفقني، التعلمي ضعيف، ما 

  . عندÄ ما نقولو، ولكن ابدينا تنحققو خطوات
ê، البارح الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية ابداو رشحوا يل، اليوم، امحلد 
واNد دوزوا، اليوم æادي Éس>متر وٕاىل  550املباراة دÐل الرتقDة، ودازت 

يوم امجلعة، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ما معىن ٔ�نين نعطي الرتقDة ٕال½سان 
اwيل حصل إالTازة بناء Jىل ٔ�نه هذا اwيل اكن يعمل به من قaل وبطريقة 

امeني æادي جنيب إالماكنيات؟ æري معقول، لكمك كتعرفوا بيل  تيكDة؟ٔ�وتوما
اليوم الكVp أ#جرية دÐلنا يه ٔ�كرث مما تتحم  البv وا<و� واملؤرشات 

  . ا<ولية
ٓ اليس دعيدJة، هللا يصلح Nالنا Nالمك، قولوا  Ä�ٔ نقول لمك برصاNة، �

إالصالح، وا ميل لكيش  �ٓمني، Ä�ٔ نقول لمك، هاذ احلكومة وهللا حىت Uغية
مايش ما تعاونوها، هللا خيليك غتكون �زاف ٕاىل طلبت Uغي إالصالح، 

مeمك تعاونوها، æري انتقدوها Uملعقول، احلاTة اwيل معقو� راه وهللا ميل 
ت¼سمع ¨نتقادات دÐل البعض مeمك وت@aقى يف يش مرات ميل ت@Ñpلط 

لك واNد عندو اwلون دÐلو  ذاك اليش، ما تبقاوش ختلطوا ريوسمك، راه
والتارخي دÐلو، راه ما يش جتيو وجتمعوا ضد عبد إالç ا�ن كريان وýكونوا 

  .ردوا البال !Jارفني روسمك مع من
  .السالم Jليمك

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا الس>يد رئ@س احلكومة

  إالخوان،
  السادة الرؤساء، 

اسة احلكومDة يف جمال الس>ي: هللا خيليمك، س>ن¼pقل ٕاىل املوضوع الثاين
مت  ال�شغيل، ولكن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�¶ربمك ٔ�ن æ�ٔلب الفرق مكلت الوقت دÐلها، ٔ�ن

االتفاق مع السادة الرؤساء ٔ�ن �كون هناك حرية الترصف يف احملاور، رٔ�يت 
ٔ�ن هناك دجما بني احملور�ن، وUلتايل أ#صا� والعارصة ما ابقى عندها 

�نية،  �12نية، أ#حرار  50احلريك  �نية، 48وقت، ¨س>تقاليل عندمه 
�نية،  �33نية، الت±الف ¨شرتايك  12، ا<س>توري 0¨شرتايك 
، وUلتايل اخليار لمك، رئ@س 0دقائق، ¨حتاد الوطين wلشغل  4الفDدرالية 

�نية، وٕاىل عقلتو Uقرتاح من  20دقDقة و 43احلكومة Uيق، رئ@س احلكومة 
تفاق Uش �كون ¨حpفاظ بنفس احلصص الزمeية السادة الرؤساء اكن اال

wلفرق واAموJات الربملانية مع متكني الس>يد رئ@س احلكومة من حصة 
دقDقة ٕاىل  140م�ساوية مع مجموع احلصص الزمeية ا�صصة، وانتقلنا من 

  .دقDقة 176
ا#ٓن اخليار لمك، ابغيتو �مكلو Uحلصص اwيل عندÄ، ابغيتو �رT¸ٔ ٕاىل 

  . ة، اwيل ابغيتوحصة �ني
اليس أ#نصاري، اليس ب¼شامش، مع الس>يد رئ@س احلكومة، ال، يعين 
الفرق ترصفت يف احلصص ا�صص لها يف احملور�ن، ورٔ�يت ٔ�ن هناك 
تقريبا دمج بني احملور�ن، وUلتايل مت نفاذ احلصص ا�صصة wلفرق الربملانية 

  .ٕاال من رمح ربك
مكلو Uحلصة الباقDة، �مكلو، ابغاو ن¸Tٔلو وUلتايل اخليار لٕالخوان، ابغاو �

هاذ احملور املهم، اwيل ابغيتو، داU اليس الرايض T�ٔل، اليس أ#نصاري 
  .الت¸ٔجDل، اليس ب¼شامش الت¸ٔجDل، ما يش الت¸ٔجDل إالرTاء، ال، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¼شامش
  الس>يد الرئ@س،

اس>هتلكeا احلصص دÐلنا، ولكن ما اكي¼ش اAال دÐل الت¸ٔجDل مبا ٔ�نه 
ٕاىل اكنت اجللسة س>يدة نفسها، وميكن Uالتفاق مع الس>يد رئ@س احلكومة 
�ميكن اجللسة تقرر تعطي لنفس الفرق الربملانية واAموJات نفس احلصص 
اwيل اس>هتلكهتا، وÄقشو املوضوع الثاين، حنن ال �رى مانعا، ولكن ارت¸ٔى 

 ...قرر، قال © صايف اليس الوفا... نظر اAلس
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        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
. ال، الوفا ال يقرر، يتلكم بصوت مرتفع فDه الفوىض، ولكن ال يقرر

  ...تفضل، تفضل، ا#ٓن عندي البد من يشء من احلمكة والتبرص لــ

        ::::املس�شار الس>يد عبد املا© ٔ�فرÐطاملس�شار الس>يد عبد املا© ٔ�فرÐطاملس�شار الس>يد عبد املا© ٔ�فرÐطاملس�شار الس>يد عبد املا© ٔ�فرÐط
  الس>يد الرئ@س،

ٕاذن، حنن نؤكد  .دقائق يف احملور الثاين U4ل¼س>بة لنا كفريق Uيق لنا 
  .Jىل رضورة طرح السؤال ؤ�يضا التعقDب فø يتعلق Uحملور الثاين طبعا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
فرق املعارضة، ٕاذن هذه فعال ميكن wلفريق ٔ�ن يضع سؤاU çمس 

   .وا<قائق املتبقDة wلتعقDب
  . أ#س>تاذ أ#نصاري

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصارياملس�شار الس>يد محمد أ#نصاري
  الس>يد الرئ@س،

ظ امجليع، عند طرح السؤال من طرف أ#خ دعيدJة، نيابة عن كام الح
. املعارضة، قد طرح الشق أ#ول Jىل ما ٔ�عتقد، ومازال الشق الثاين

وبطبيعة احلال، هناك بعض الفرق اليت مازال لها Nزي قليل من الزمن، ٕاذا 
ٔ�رادت ٔ�ن Éس>تغ ، وwلس>يد رئ@س احلكومة كذ© ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن يعقب، وٕاال 

  . ا�هتينا من ٔ�شغالنا �كون قد
  .وشكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
الس>يد الرئ@س، . ٕاىل مسحتوا، ال ، ال، رؤساء الفرق، رؤساء الفرق

الس>يد الرئ@س، س¸ٔمر ٕاىل احملور الثاين، ؤ�عطي اللكمة wليس دعيدJة Uمس 
  . املعارضة والتعقDب يف Nدود الوقت املتبقي، يف Nدود الوقت املتبقي طبعا

  .تفضل

        ::::س�شار الس>يد املعطي بنقدورس�شار الس>يد املعطي بنقدورس�شار الس>يد املعطي بنقدورس�شار الس>يد املعطي بنقدورامل امل امل امل 
Ä الوقت دÐلنا، وطرحeا السؤالني معا يف ذالس>يد الرئ@س، اس�eف

  .املوضوJني معا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .افهمت، افهمت

        ::::املس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدور
فeحن ن¼pظر اجلواب، اكن الس>يد رئ@س احلكومة Ôس>متر، وملن ٔ�راد، 

  .دÐلو اwيل Uيق لو الوقت يطرح السؤال

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

ٕاذن، أ#æلبية طرحت سؤالها مس>بقا واملعارضة، اليس دعيدJة، 

  .تفضل، احلصة املتبقDة، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJةاملس�شار الس>يد محمد دعيدJة
داU إالخوان اwيل ابقت عندمه ذيك الثواين، غنطرحوها يف ٕاطار 

  .السؤال
  الس>يد رئ@س احلكومة،

� واNدة، حDث بلغت الساكنة ال¼ش>يطة تعددت الربامج، لكن البطا
ٔ�مام مجموJة . 2012ٔ�لف خشص ¶الل س>نة  40العاطV عن العمل مليون و

  : من أ#رقام، لٔ»سف ال Ôسعفeا الوقت Uش نثريوها
  ٔ��ن يه الزتاماýمك خبصوص ٕاNداث املرصد الوطين wل�شغيل؟ 
ة <راسة ٔ��ن يه الزتاماýمك خبصوص ٕا½شاء املنظومة املعلوماتية الوطني

  سوق الشغل وتقوية قدرات نظام الوساطة؟
ٔ��ن يه الزتاماýمك بتوس>يع اîمتثيلية دا¶ل اAلس إالداري wلواك� الوطنية 

  ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات؟
ٔ��ن يه الزتاماýمك بتفعيل اAلس أ#Jىل واAالس اجلهوية wل�شغيل 

  املنصوص Jلهيا يف مدونة الشغل؟
تعز�ز اNرتام قوانني الشغل وحامية الشغيV ورشوط ٔ��ن يه الزتاماýمك ب 

السالمة والص±ة وضامن املساواة وتطو�ر شفافDة احلوار دا¶ل املقاوالت 
  طبقا ملعايري الشغل الالئق؟

  ٔ��ن يه الزتاماýمك بتعز�ز ا<ميقراطية ¨ج×عية واحلوار ¨ج×عي؟
  .شكرا الس>يد الرئ@س

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا
  .�نية 48ة ا#ٓن wلفريق ¨س>تقاليل يف Nدود دقDقة واللكم

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلبار
  . شكرا

  .ال، مايش طرح السؤال

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
ال، ٕاىل ما . تعقب، حىت ملن بعد. ال، ٕاىل ابغيت تعقب، حىت ملن بعد
  . اك�ن، Ä�ٔ كنظن ا#ٓن، أ#س>ئV طرحت

  .اللكمة wلس>يد رئ@س احلكومة
، العفو، العفو، ا#ٓن، السؤال Uمس املعارضة طرNه أ#خ دعيدJة، ال

  .شكرا. بقت دقائق wلتعقDب حىت ملن بعد
 ça se (ال، دقDقة هللا خيليمك،  ..ٕاذن، سؤال أ#æلبية من احلركة

passe ici.(   
  . طيب، طيب، شكرا

  .�نية فعال 40
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J املس�شار الس>يد محمدJ املس�شار الس>يد محمدJ املس�شار الس>يد محمدJ ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  . شكرا الس>يد الرئ@س

  . Uمس فرق أ#æلبية، ٔ�طرح Jليمك هذا السؤال
قضية ال�شغيل قضية مركزية يف الس>ياسات العمومDة، ويه جمال تلتقي 

ٕاهنا ل@ست اخpصاص قطاع بعينه، بقدر ما يه . فDه لك هذه الس>ياسات
  .نتاج س>ياسات قطاJات خمتلفة، وUلتايل فه�ي قضية احلكومة �رمهتا

Uر وÆالس�U ا ٕالقرار ارتباط ال�شغيلDا ول@س اكفDاكنيكDلتمنية ل@س م

الربامج احلكومDة اخلاصة . س>ياسات حكومDة مشولية تنعش الشغل
Uل�شغيل تدمع نتاجئ ¨س�Æر Jىل مس>توى ال�شغيل، م	ل إالدماج املهين 
وال�شغيل اáايت، æري ٔ�ن املالحظ ٔ�ن الربامج السارية املفعول مل تؤد ٕاىل 

  ...من ßة نتاجئ مرضية، مما يفرض

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . ا�هت�ى الPم

  ...اللكمة ا#ٓن wلس>يد رئ@س احلكومة wلجواب Jىل أ#س>ئV، يف ٕاطار

        ::::الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة
kسم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد ê والصالة والسالم Jىل رسول هللا 

  .وJىل �çٓ وحصبه
  الس>يد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  دة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسا
ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�توTه Uلشكر ٕاىل ٔ�عضاء جملسمك املوقر Jىل اخpيار هذا 

هذه . املوضوع املهم املتعلق Uلس>ياسة العامة wلحكومة يف جمال ال�شغيل
إالشاكلية اليت ٔ�صبحت تؤرق خمتلف احلكومات يف العامل، خصوصا يف 

  .وس>ياق أ#زمة ¨قpصادية واحنصار ½سب اîمن
وكام تعلمون، فٕان ٕانعاش ال�شغيل �رتبط ٔ�ساسا من ßة Uلرفع من 
½س>بة اîمنو ¨قpصادي Jرب حتسني مeاخ أ#عامل وÉشجيع ¨س�Æر 
واملبادرة واملقاو� اخلاصة، ومن ßة ٔ�خرى ٕاJادة النظر يف حتسني تدبري 

  .Jالقات الشغل وحاكمة سوق الشغل
 من ٔ�ولوÐت الربÄمج احلكويم، وwلتذكري، فٕان ٕانعاش ال�شغيل يعترب

حDث نطمح ٕاىل تقليص ½س>بة البطا� Jرب تعز�ز تدابري ٕانعاش ال�شغيل 
ومالءمة التكو�ن مع NاجDات السوق، وكذا دمع ٕاNداث املقاوالت وتعز�ز 
إالطار القانوين wلعالقات املرتبطة Uلشغل، وتطو�ر احلوار ¨ج×عي 

  .عيةوتعز�ز جودة ¶دمات امحلاية ¨ج×
 øالس>يدات والسادة املس�شار�ن، س¸ٔس>تعرض ف Vىل ٔ�س>ئJ لجوابwو
ييل الوضعية احلالية wل�شغيل ؤ�مه الت±دÐت اليت تطرuا ٕاسرتاتيجية 

  .احلكومة يف جمال ٕانعاش ال�شغيل ؤ�مه التدابري املتÑذة
  الس>يد الرئ@س، 

 114.000: 2013و 2012لقد N�ٔدث ¨قpصاد الوطين ما بني 

بقطاع الفالNة  58.000بقطاع اخلدمات و 101.000شغل، مهنا مeصب 
بقطاع الصناJة والصناJة التقليدية، يف Nني فقد  5000والغابة والصيد، و

  .مeصب 50.000قطاع البناء وأ#شغال العمومDة حنو 
ويف ظل هذه الظروف، عرف معدل البطا� ارتفاJا طفDفا Jىل 

، بعد ٔ�ن %9,2ٕاىل  %9 بذ© من نقطة، مeتقال 0,2املس>توى الوطين بــ 
بــ  2013ونفس الفرتة من  2012اكن قد ýراجع ما بني الفصل الثالث من 

، وهتم البطا� ٔ�ساسا الوسط %9,1ٕاىل  %9,4نقطة، مeتقال من  0,3
 15يف العامل القروي، و¶اصة الفZة ما بني  %3,8مقابل  %14احلرضي بــ 

  .س>نة من احلاصلني Jىل شهادة 24و
عة احلال هاذ الطريقة دÐل ¨�Nساب دÐل البطا� يه راها بطبي

مايش يقDنية، ومايش اكمV احبال اwيل قلتيو، ولكن ما اك�ن ٕاال هاذ 
الطرق، ما اك�ن ٕاال هاذ الطرق وهاذ أ#ساليب وهاذ املؤسسات اwيل 

  . �يخرجوا هاذ أ#رقام، يه مؤرش
ط مقارنة حىت U<ول والواقع ٔ�ن ½س>بة البطا� تبقى يف Nدود املتوس

املتقدمة، ¶اصة يف ٔ�وروU، ٕاال ٔ�ن هذه أ#رقام ال تعرب بدقة عن واقع 
ال�شغيل Uملغرب، الس>ø من حDث جودة الشغل، و¶اصة Uلعامل القروي، 

  .مما حيمت مقاربة وضعية ال�شغيل من الناحDة المكية والكDفDة
  الس>يد الرئ@س، 

ن البطا� تبقى مرتبطة بتحقDق برصف النظر عن �ون ٕاشاكلية احلد م
½سب منو Éسمح خبلق مeاصب شغل ٕاضافDة، فهناك ٕا�راهات وحتدÐت 

وwلمعلومة أ#ساس دÐل ... ٔ�خرى يعاين مهنا سوق الشغل، ٔ��رزها ما ييل
ال�شغيل Uش يت±ل ¶اص �كون الطلب Jليه، والطلب غيكون ميل 

وهاذ اليش الخر غيكون منو، ميل غيكون منو الناس æادي �كون الطلب، 
لكو æري �يعاون، ٔ�ما هذا هو أ#ساس هو هذا وخصنا منش>يو يف اجتاه 
ل�شجيع ¨س�Æر، و�كون الطلب Jىل اليد العامV، وJىل أ#طر 

  . واملوظفني وæادي �كون ال�شغيل
  :مع ذ© فٕان هنا© حتدÐت ٔ�خرى يعاين مهنا سوق الشغل، ٔ��رزها

املعمتدة وJدم ت¸ٔقلمها وتوجهيها  ٕاشاكلية التكو�ن ؤ�مناط التكو�ن -
 حسب احلاجDات ¨قpصادية احمللية واجلهوية؛

الصعوUت يف تقeني سوق الشغل مع حر�ية و½شاط القطاع æري  -
املنظم، هذا واNد اAال �بري Tدا وخصو ٔ�فاكر ثورية، الثورة اكنت يف 

 واNد ¨جتاه، داU خص الثورة ýكون يف ¨جتاه ا#ٓخر؛
ملزاوTة بني لكفة الشغل يف القطاع املنظم املرحشة لالرتفاع ٕاشاكلية ا -

 واحملافظة Jىل تنافس>ية املقاو� وTاذبية املغرب لالس�Æر أ#جeيب؛
ضعف حاكمة سوق الشغل، ¶اصة فø يتعلق Uلوساطة يف س>ياق  -

ي�سم من ßة بوصول ½ش>يطني Tدد لسوق الشغل، æ�ٔلهبم من الش>باب 
إالدماج، ومن ßة �نية من طرف الش>باب  ا�áن يواßون صعوبة يف

 Nاميل الشهادات ا�áن مييلون kشلك قوي حنو العمل Uلقطاع العام؛
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ٕاضافة ٕاىل التفاوÕت اجلهوية، سواء من حDث ½س>بة املسامهة يف  -
  .ال¼شاط ¨قpصادي ومن حDث معدل البطا�

  الس>يد الرئ@س،
ية ومeدجمة، فٕان ملعاجلة ٕاشاكلية ال�شغيل وفق مقاربة ٔ�فقDة مشول 

احلكومة بصدد ٕاJداد ٔ�ول ٕاسرتاتيجية وطنية wل�شغيل، هتدف ٕاىل التوفر 
Jىل رؤية وضع ٕاطار ت¼س>يقي �تلف املتد¶لني والفاJلني املعنيني Uل�شغيل 
وٕادماج ٔ�هداف ال�شغيل مضن الس>ياسات ¨قpصادية ومالءمة إالطار 

ذ© انطالقا من القانوين املتعلق kسوق الشغل وبعالقات الشغل، و 
Äق لواقع ال�شغيل ببالدDشخيص دقÉ . لDداد جJىل ذ© ٕاJ وس@مت بناء

Tديد من إالجراءات ٕالنعاش ال�شغيل، Éس>هتدف Uٔ#ساس حتسني قابلية 
  .ال�شغيل ومالءمة مؤهالت الباح	ني عن الشغل مع NاجDات املقاوالت

وJىل صعيد �ٓخر، تعمل احلكومة Jىل ٕانعاش وýمنية ¨قpصاد 
¨ج×عي والتضامين Uعتباره اقpصادا wلقرب من ¶الل أ#½شطة املدرة 
vw¶ل هبدف ٕانعاش ال�شغيل حمليا، راه فني ما لقDنا واNد اللكمة 

، اwيل ميكن ٕاىل دريت فDه جمهود يعطيك )U)créneauلفر½س>ية ½سميوها 
  .ن�ÌDة ال�شغيل ك¼شدو فDه احباالش، ٔ#ن هذاك هو املهم

  الس>يد الرئ@س،
Jىل املس>توى إالجرايئ، جعلت احلكومة ال�شغيل هدفا ٔ�فقDا �تلف 
إالسرتاجتيات القطاعية، كام تعمل Jىل الرفع من القابلية ل�شغيل الش>باب 
Jرب مواصV تطو�ر مeاجه التكو�ن ومالءمهتا مع مpطلبات سوق الشغل، 

هن العاملية ودمع التكو�ن املهين، وتوفري املوارد ال�رشية املؤهV ملوا�بة امل 
wلمغرب، وتطو�ر املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كام تعمل احلكومة 
Uلت¼س>يق مع خمتلف املتد¶لني Jىل Éشجيع إالدماج املبارش يف القطاع 

  :اخلاص، وتطو�ر الس>ياسة إالرادية ٕالنعاش ال�شغيل Jرب التدابري التالية
ع تطو�رها ٔ�وال، مواصV تنفDذ الربامج إالرادية ٕالنعاش ال�شغيل م

وحتسني ٔ�داهئا Jىل ضوء نتاجئ ا<راسات التقDميية اليت قامت هبا احلكومة، 
خص . "مقاوليت"و�رÄمج  "ت¸ٔهيل"و�رÄمج  "ٕادماج"ويتعلق أ#مر بربÄمج 

الناس يعرفوا بيل ا<و� كتÑلص لواNد العدد دÐل املؤسسات واNد اجلزء 
VNدموا معها يف املرÑيل �يwل الناس اÐهلم بني من أ#جور دÐأ#وىل د 

  . ٕاخل... شهر 18س>نة و
اwيل ما جنحش النÌاح اwيل كنا  "مقاوليت"خصهم يعرفوا wUيل �رÄمج 

كنتظرو، ولكن �يعمل رهن ٕاشارة الش>باب ٕاماكنيات Uش خيلقوا املقاو� 
  . دÐهلم

ولٕالشارة فقط، مكeت هذه الربامج مeذ ٕاNدا§ا ٕاىل æاية ممت شهر 
 500ٔ�لف و 101ٔ�لف خشص، وت¸ٔهيل  377من ٕادماج  2013غشت 

Nامل  30.500مهنم ٕا�Ä، وموا�بة ٔ�زيد من  %45شاU Uح	ا عن العمل، 
مقاو� صغرى، سامهت يف توفري ما  5100مرشوع، وٕاNداث ٔ�كرث من 

واليين هاذ اليش لكو ما اكف@ش، راه . مeصب شغل 120ٔ�لف و 14يناهز 

م راه مشلكة، هذا دليل Jىل بال ¶دمة وهو Uغي خيد 1ٕاىل ابقى © æري 
  . ٔ�زمة اكينة يف البالد

وس@pواصل تفعيل هذه الربامج اليت س>متكن حبلول هللا �رمس س>نة 
ٔ�لف Uحث عن الشغل  18ٔ�لف مس>تفDد وت¸ٔهيل  55من ٕادماج  2014

  . Nامل ملرشوع يف ٕاطار ال�شغيل اáايت 1500وموا�بة 
صصة لها يف ٕاطار صندوق وUلنظر ٔ#مهية هذه الربامج و¨ع×دات ا�

-2012مليار درمه �رمس س>نة  2,28دمع Éشغيل الش>باب، واليت تقدر بــ 
، فٕان فعاليهتا تبقى ½س�Dة، حDث Éس>تفDد مهنا مقاوالت كربى 2014

ل@ست رمبا يف NاTة ٕاîهيا، يف Nني ال Éس>تفDد مهنا كثريا املقاوالت الصغرى 
، á© فٕان احلكومة واملتوسطة رمغ دورها يف ٕاNداث مeاصب الشغل

  . بصدد تقDميها من T�ٔل العمل Jىل مراجعهتا
اáي Ôس>هتدف ال�شغيل Uلقطاع امجلعوي لكونه " مaادرة"تزنيل �رÄمج 

الرايم ٕاىل ٕادماج " ت¸ٔطري"Ôشلك مصدرا هاما لفرص الشغل و�رÄمج 
الباح	ني عن معل ا�áن يعانون من البطا� طويV أ#مد من ¶الل حتسني 

مة بني التكو�ن وال�شغيل، حىت هذي فكرة مزÐنة، وليين املشلكة املالء
راه اwيل �يوقع لنا فهاذ اليش، يش مرات ميل كمنش>يو لب±ال هاذ 
¨خpيارات، الناس �يبداو يد¶لوا أ#قارب دÐهلم و�يقول © رامه تيÑدموا 
وتيوقعوا ©، وما اك�ن ال ¶دمة ال والو و�يا¶دوا æري أ#جور، والبعض 

هيم تيكون تيÑدم يف ßة ٔ�خرى، هذي يه، الواقع هو هذا، راه خصنا ف
نتعاونو ٔ� اخلوت، املغاربة خصهم يتعاونوا، املواطنني والنقاUت وأ#حزاب 

  . واwيل شاف يش مeكر يقول ٔ�ودي اwلهم ٕان هذا مeكر
حتسني حاكمة سوق الشغل ونظام الوساطة العمومDة من ¶الل تطو�ر 

نية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات وتوس>يع نطاق تد¶لها ¶دمات الواك� الوط 
ل@شمل خمتلف فZات طاليب الشغل، وبصفة Jامة تقوية قدرات نظام 
الوساطة Jىل الربط بني NاجDات سوق الشغل ؤ�نظمة التكو�ن والعمل 

  . Jىل ٕاNداث املرصد الوطين wل�شغيل
اث وقد مت كذ© ٕاNداث تعويض عن فقدان الشغل Uملوازاة مع ٕاNد

نظام املوا�بة، هذا لكيش تيعرفوا، هذا النظام اwيل فDه ٔ�نه اwيل خرج من 
وهذا  ،)SMIG10(قريب من العمل وداæ Uادي يبدا Ð¶ذ واNد القدر 

س>نني وهو  10مليون درمه، وهذي  �500رÄمج ت�سامه فDه احلكومة بــ 
  . �ي�س>ىن، حىت Tات هاذ احلكومة هذي، اليت �راد Éسويد س>بورهتا

J�ٔدت احلكومة مرشوع قانون NUٕداث نظام املقاول اáايت اáي  كام
س>يخول ç نظام جaايئ حتفزيي ومساطر م�سطة ل�شجيع الش>باب Jىل 

راه ما اكي¼ش ما ٔ�حسن من إال½سان يد�ر املقاو� دÐل . ال�شغيل اáايت
  .راسو، ولو Jىل قد احلال، وينطلق، وليين ¶اص نعاونوه فهيا

املالمئ حلاجDات سوق الشغل هو N�ٔد املدا¶ل  ووعيا ب¸ٔن التكو�ن

                                                 
10 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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أ#ساس>ية حلل معضV البطا�، فقد مت ٕاطالق �رÄمج التكو�ن إالضايف يف 
�ٓالف من Nاميل إالTازة مبن±ة قدرها  10اAال الرتبوي اáي Ôس>تفDد مeه 

س>نوات æادي  �3ٓالف Jىل مدى  10درمه شهرÐ للك مس>تفDد، و 1000
درمه يف الشهر، وميش>يو هام يقلبوا Jىل معل،  �1000كونومه ونعطيومه 

  .وال يعاود يدوزوا املبارÐت Uش يد¶لوا wلقطاع العام
وس>ت�aعه مaادرات ٔ�خرى من نفس النوع هتم جماالت مpنوJة، حDث 

ٔ�لف من الش>باب يف  25جيري إالJداد ٕالطالق �رÄمج wلتكو�ن Ôس>هتدف 
املهين وقلنا ليه قل لنا Þن خمتلفة، عيطنا Jىل الس>يد دÐل التكو�ن 

الش>باب Uش ميكن © تعاوهنم، اwيل عندمه إالTازة، قال نقرهيم اشوية 
، )l’informatique(دÐل الفر½س>ية، اشوية  دÐل إالجنلزيية، اشوية 

رمبا بعض املواد ٔ�خرى ال حترضين هنا، درla comptabilité(،  Ä(شوية ا
ٔ�لف واNد، æادي  25معه �رÄمج احشال يقدر Ôس>توعب، قال © 

ٔ�شهر، واwيل عندو يش  10درمه wلواNد وغيتكونوا ملدة  1000نعطيومه 
  . فكرة يف هاذ ¨جتاه جيي هللا خيليمك يتصل يب

Uملناس>بة اقaيV يش ٔ�خ تيقول © ٔ�ودي كذا كذا، ما معرو اتصل يب، 
æادي نقول لمك واNد القضية ال ختطر لمك Jىل البال، Ä�ٔ ك¼سمع رشاكت 

دها مشالك، Ä�ٔ كنتصل هبا، حىت تيقولوا هلم رئ@س احلكومة يطلبمك، عن
عندمك مشالك اJالش ما تصلتيوش يب، وكن±اول ½ساJدمه Uش حيلوها يف 

  .ٕاخل... ٕاطار االتفاق ب@هنم وبني العامل
وخpاما، البد من التذكري مرة ٔ�خرى ٔ�ن رمغ لك التدابري املوا�بة اليت 

ٕانعاش سوق الشغل وýراجع البطا� يعمتد  ميكن wلحكومة اختاذها، فٕان
ٔ�ساسا Jىل قدرة اقpصاد بالدJ Äىل حتقDق ½س>بة منو متكن من امpصاص 
البطا� وتعبئة خمتلف الفاJلني ¨قpصاديني و¨ج×عيني ٕالNداث مeاصب 
الشغل واحلفاظ Jلهيا، وهو ما Ôس>تدعي امليض قدما يف تزنيل إالصالNات 

Jر واملقاو� وتوفري ٕاطار الكربى يف خمتلف القطاÆشجيع ¨س�Éات و
  . قانوين يوازن بني حقوق العامل وإال�راهات اليت تواßها املقاو�

  .وهللا ويل التوفDق، والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم

�نية، وا#ٔ�يد ٔ�ن  42قDقة واللكمة ا#ٓن wلفريق ¨س>تقاليل يف Nدود د
  .س>تجيب يف هذه املدة القصرية بالæة اليس اwلبار

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اwلبار
  .شكرا الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم

يف احلقDقة ال داعي، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ب¸ٔن ٔ�ذ�رمك ب¸ٔن حزب 
Tد يف الشارع، ¨س>تقالل حزب مؤسسة، ولكنا واNد، ولكنا نقول ما يو 

  .بل لسان Nال اAمتع، ال تفرقة بي¼eا
فø خيص قطاع ال�شغيل، اليوم ٔ�صبحنا نقول ب¸ٔننا ½سعى ٕاىل احملافظة 

ٕاذن، . Jىل مeاصب الشغل ٔ�كرث من ٔ�ننا نطالب بفpح فرص ال�شغيل
Uل¼س>بة لنا احeا تنقولو اك�ن ٔ�ش>ياء اwيل ما كتطل�ش احلكومة فلوس، قانون 

ح وقفeا ¨حÌpاTات ولكن بقمع املرضبني، Ä�ٔ مع التوTه إالرضاب، حصي
اwيل ماش>ية فDه احلكومة ٔ�ن إالرضاب ما يبقاش عبث ووس>يV هاكك 

  .مفpوNة، بل جيب تقeينه بقوانني قaل ¨قpطاع
Ä�ٔ كنت¸ٔسف، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، املعاشات دÐل املتقاJد�ن 

الراهنة wلعامل وخمتلف رشاحئ اAمتع مت اخلصم مهنا، كنت¸ٔسف كذ© الوضعية 
Dاللكفة الغذائ ،Vذائية قاتæ ة ـــــــــــــاملغريب تدعي ٕاىل القلق، هناك فاقة

)la ration alimentaire( ةZات يعرفومه الفe@ش الربوتÉراه ما ابقا ،
  . الضعيفة واملس>تضعفة

أ#دىن  ، احلد)SMAG11(و) SMIG(ٕاذن، أ#جور، الفرق ما بني 
لقطاع الفال» والصناعي خصو ي�ساوى، واش يقدر إال½سان يع@ش يف ا
ٕاذن، تيخصنا حناولو ½سويو ما بني أ#جر�ن احلد أ#دىن  ؟درمه 2200بــ 

  .يف اAال الصناعي ويف اAال الفال»
ٔ�ظن ٔ�ن الوقت يدامهين، ويل ثقة �برية يف فpح احلوار ¨ج×عي، 

  . الس>يد رئ@س احلكومة
  .لرئ@سشكرا الس>يد ا

  .شكرا الس>يد رئ@س احلكومة
  .السالم Jليمك

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

�نية، وٕاىل مسحوا السادة الرؤساء مبا ٔ�ن زدت لٔ»خ  55الفريق احلريك 
  .�نية زايدة، تفضل �30نية، إالخوان لكهم  30

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
، وتطرق فDه مجليع جواب الس>يد رئ@س احلكومة اكن شامل وواحض

القطاJات، وكذا إال�راهات وإالجراءات و¨قرتاNات معززة ب¸ٔرقام، ل@س 
  .<ينا ٔ�ي تعقDب

  .شكرا

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

�نية، ولكن æادي �زيد  12اللكمة ا#ٓن wلفريق ا<س>توري يف ٕاطار 
  . �نية حباهلم، تفضل ٔ�س>يدي 30© 

املكpب، هللا خيليمك رئ@س احلكومة ما  هللا خيليمك قرار املكpب هو قرار
  . يوزعش الوقت دÐلو اهنا، هللا خيليمك

  .تفضل، تفضل

                                                 
11 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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        ::::املس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرااملس�شار الس>يد ٕادرÔس الرايضيضيضيض
æري لتنو�ر الس>يد رئ@س احلكومة خبصوص إالشاكل اwيل طرحت Jليه 
دÐل املعامل، اك�ن معمل دÐل الورق، اك�ن مداخDل امجلاJات كثرية من 

@سات، æادية ýكون ٕاشاكلية، كذ© ذوي احلقوق طنÌة wلرUط، امخل 
، واwيل تنطلب مeك املياه والغاUت، وزارة التÌارة والصناJة 70.000

والوزارة الوصية جيمتعوا Uش ýكون عندك واNد النظرة Uش تعرف الPم 
  .اwيل تنقول ©

  .وشكرا الس>يد الرئ@س

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا

  .�نية p47ني والفريق الفDدرايل، دقDق 

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد الوز�ر أ#ول،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  السادة املس�شارون،
فø يتعلق مaارشة ب �رامج ٕانعاش ال�شغيل، لن ٔ�طيل، لك هذه 

، لكها بل "مقاوليت"كذ© " ت¸ٔهيل"، "ٕادماج"الربامج، تعلق أ#مر بــ
Ðلها وأ#رقام اwيل تفضلتو هبا يبدو ٔ��مك ما عندمكش املعطيات، احملدودية د

ر ٔ#موال ا<و�، Uش ما دJىل س�Dل املثال هو ه" ٕادماج"�رÄمج 
  .نطولوش

كذ© ك¼سÌلو وكنثريو مس¸ٔ� دÐل ýراجع ا<و� مكس�مثر، دامئا يف 
بد املغرب اكن عندÄ ا<و� دامئا كتلعب دور ٔ�سايس، فالرتاجع دÐلها ال

  .Ä¶ذو بعني ¨عتبار جيب تداركه
فø يتعلق كذ© Uالخpالالت، مقاوالت ال�شغيل املؤقت تعرف 
اخpالالت، التدبري املفوض يعرف اخpالالت فø يتعلق بعدم اNرتام ما هو 

  .معمول به فø يتعلق بدفاýر التحمالت
وها، كذ© فø يتعلق Uلقطب العمويم، يعرف مشالك �برية، البد نثري 

اك�ن نظام دÐل التعاقد، اwيل �يمت هو اك�ن اخpالل القانون، ما خصوش 
  .ٕاذن، التعاقد فø يتعلق Uلقطب العمويم. �كون

كذ© فø يتعلق AUالس اجلهوية ٕالنعاش ال�شغيل اwيل شار لها أ#خ 
الرئ@س، فø يتعلق AUلس أ#Jىل ٕالنعاش ال�شغيل، اك�ن ٔ�نه ما 

و �يجمتع جيمتع شP، جيب هاذ ا#ٓلية اwيل يه ثالثية ك@ش>تغلش، ول
  .�يخص واNد العمل ممهنج من T�ٔل Uش يتفعل

كذ© مع التعديل احلكويم القامئ اwيل مت، ¶اص ٕاد¶ال وزارة الرتبية 
الوطنية وكذ© التعلمي العايل، ٔ#هنا كتكون واNد العدد دÐل القطاJات 

الفالNة، التÌارة والصناJة، املالية،  الوزارية اwيل يه الص±ة، ا<ا¶لية،

  . الصناJة التقليدية
فø يتعلق AUالس اجلهوية ٕالنعاش ال�شغيل، جيب تفعيلها، ما اكيناش 

  .هنائيا، ما ك�ش>تغلش
فø يتعلق Uلواك� الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات، ¨ش>تغال 

  .دÐلها جيب مراجعة الطريقة اwيل ك�ش>تغل هبا
تعلق Uملالءمة دÐل ال�شغيل مع التكو�ن، اك�ن واNد فø ي 

)décalage( ل التعلميÐل املثال الوضعية دDىل س�J مبعىن ٔ�نه ميل تنا¶ذو ،
  .اخلصويص، اك�ن فراغ �بري يف هاذ اجلانب هذا

كذ© فø يتعلق ببعض أ#ش>ياء اwيل ميكن لنا ½شريو لها، اك�ن رضورة 
اليت القامئ، كنتلكمو Jىل ٔ�ننا æUني نعملو من دمع ٔ�وال حامية ال¼س>يج املقاو

T�ٔل Uش خنلقو اس�Æرات Tديدة، �ٓش æادي ند�رو محلاية ال¼س>يج 
  ؟املقاواليت القامئ

كذ© اك�ن اخpالل بني التصد�ر و¨س>ترياد، وكذ© ¶اص حامية 
املنتوج ٔ�و إالنتاج الوطين من املنافسة æري الرشيفة، و¶اصة فø يتعلق 

  .، هذي مس¸ٔ� كذ© خصها تعطى لها ٔ�مهيةîUهتريب
كنعتربو ٔ�نه . كذ© جيب دمع الصناJة التقليدية، دمع قطاع الس>ياNة

الس>ياNة والصناJة التقليدية، اwيل خصهم ا<مع دÐهلم : قطاJات ٔ�ساس>ية
  .نظرا ٔ#هنم ك@شغلوا واNد اليد JامV كثرية

  ...فø يتعلق لك ما ٔ�رشÄ ٕاليه
ج×عي، احلوار ¨ج×عي كنقولو، الس>يد الرئ@س، ٔ�¶ريا، احلوار ¨

  .فø يتعلق Uحلوار ¨ج×عي

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . ال، هللا خيليك، هللا خيليك

ال، ال، هللا خيليك، ال، ال، هللا ... اللكمة ا#ٓن wلس>يد رئ@س احلكومة
  . خيليك، لو اكن عندك �نية زايدة نعطيك، هللا خيليك

كومة احملرتم، ولن ٔ�مسح wلس>يد رئ@س احلكومة بتوزيع الس>يد رئ@س احل
  . تفضل، اللكمة لمك. وقpه Jىل ا#ٓخر�ن

لو اكنت عندك �نية، �ٓ . ال، ٔ�س>تاذ، ال، ال، ما ميك¼ش، تفضل، تفضل
  . أ#س>تاذ، �ٓ أ#س>تاذ، هللا خيليك، هللا خيليك

  .الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم

        ::::الس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومةالس>يد رئ@س احلكومة

  . ه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكُمأَطيعوا اللَّ
داU هذا هو الرئ@س دÐلنا، قال © ما تفرقش الوقت، احeا غنلزتمو، 
ٔ�ما، امحلد ê، اك�ن ¨Éساع، ٕاىل اك�ن ¨Éساع، راه غنوزعو ما اك�ن 

  ... مشلك، ٕاىل اك�ن ¨Éساع، إال½سان يوزع اشوية، ٕاىل اك�ن الضيق
ٓ إالخوان، هللا خيليمك، خصمك تعرفوا ب¸ٔنه هذا هو ال،  هللا خيليمك، �

املشلك ¨ج×عي رمق واNد، مايش Uل¼س>بة يل �رئ@س دÐل احلكومة، 
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Uل¼س>بة wلحكومات دÐل العامل لكو، ولكن U Ä�ٔخلصوص، وغنقول لمك 
 Ä�ٔوغنكون معمك رصحي وواحض، املشلك راه معيق، ويف جماالت خمتلفة، و

  . امس معمك اشوية اليومغنتق
نبداو بواNد القضية، الوظيفة العمومDة لكيش ابغى الوظيفة العمومDة، 
الناس Ôشعرون ٔ�ن الوظيفة العمومDة توفر ٕاماكنيات ½س�Dا مرحية، وتوفر 
ضامÄت، عكس ما اكن جيب ٔ�ن �كون، وهو ٔ�ن القطاع اخلاص هو اwيل 

  .خص ýكون عندو Tاذبية ٔ�كرب
vwو� تد�ر هاذ أ#مر؟ يف الوقت اwيل تنقولو بيل طيب، �يفاش ميكن 

املليار دÐل ا<رمه كمتيش من املزيانية دÐلنا لٔ»جور، وواNد  105حوايل 
مليار دÐل ا<رمه اwيل فهيا دÐلنا  260وال  250املزيانية اwيل ما كتÌاوزش 

مليار دÐل ا<رمه، هذا مشلك، وكتعرفوا بيل احeا  220و 210حوايل من 
كنا درÄ املغادرة الطوعية Jىل عهد اليس ادرÔس جطو Uش نقصو العدد 

 %6ٕاىل من  %13دÐل املوظفني وUش ال¼س>بة دÐل أ#جور تزنل من 
كام هو موجود يف ا<ول اwيل كت±رتم نفسها، ولكن الن�ÌDة ها ٔ�نمت  %8و

، هذا راه %13و 12ك�شوفوا، Jاود رجعنا �ين áيك ال¼س>بة متاما دÐل 
  .شلكم 

ولهذا، ا<و� æادي تبقى طبعا ك�شغل، ولكن غتبقى ت�شغل واNد 
 20و 10ٔ�لف لك س>نة، وحىت هاذ  20و 10العدد حمدود تيكون ما بني 

ٔ�لف درÄ هلم املبارÐت، Jىل أ#قل Uش نضمنو واNد اشوية دÐل العدل، 
وٕاال واش العدل �يكون حقDقة Uل¼س>بة wلوظيفة، ٔ#نه ك�سمح لواNد يد¶ل 

  .يف ظروف مرحية ½س�Dا، وا#ٓخر يبقى معرض
�ٓرى لنا داU القطاع اخلاص، القطاع اخلاص اك�ن نوع من اخلوف من 
ال�شغيل، تيقول © إال½سان Ä�ٔ ٕاىل ¶دمت معي واNد الس>يد وما ابقاش 
Jاجaين æدا غنلقا رايس ما قادرش نتفارق Ä�ٔ وÐه، ٔ�ش>نو تد�ر؟ حتيد 

ٓ عض املقاوالت القانون دÐل ال�شغيل؟ والو ب ش �يد�روا؟ تيÑدموا �
ٔ�شهر وتيوقفوه، ٔ#نه حيدث wلناس من أ#قضية مبقدار ما  6إال½سان 

حيدثون من الفجور، كند�رو قوانني اwيل كنضغطو هبا Jىل املنظومة دÐلنا، 
  .كتكون Uيق ما كتحملهاش، كتكون الن�ÌDة دÐلها العكس

اعرف�ش اشكون ، ما )SMAG(و) U)SMIGملقابل كتلكموا Jىل 
، )SMAG(و) SMIG(يف إالخوان اwيل طلب مين Uش ½سويو بني 

راه ) SMIG(اك�ن، ٔ� اليس اwلبار، اwيل تيطالب Uش حنيدومه جبوج، ٔ#نه 
يف ا<ار البيضاء هو ) SMIG(�يÑلق واNد املرات الالمeطق، داU واش 

)SMIG ( ،طقيeيف ٔ�زيالل؟ ما خصوش �كون، مايش معقول، مايش م
درمه حبال اwيل  2300وال  2200نه متا يف ٔ�زيالل ٕاىل اكنت عندك #ٔ 

كتقدر تع@ش ½س�Dا، ولكن يف ا<ار البيضاء ما تلقاش ) SMIG(كتقيض 
هبا Uش ýكري، �يفاش غيد�ر هاذ إال½سان Uش �كري وي�eقل وÐلك 

  .وÔرشب، هللا �كون يف العون
ابغيتو تعرفوا احلقDقة املغاربة راه حقDقة Äس تيصربوا، ولكن احeا ا#ٓن 

كتلكموا Jىل القانون دÐل إالرضاب، اك�ن ... خص هاذ اليش هذا واNد
Äس �ٓخر�ن ما ابغاوش القانون دÐل إالرضاب خيرج، ٕاطالقا، وما 

العمل مقابل "¨قpطاع هذا Jدل هللا يف الكون . ýربطوهش يل Uالقpطاع
ذش، ونتفاوضو ٔ�ش>نو ، ا¶دميت Õ¶ذ أ#جرة، ما ا¶دمp@ش ما Õ¶"أ#جرة

هو املشلك؟ ٔ�ما، ٔ� خوÐ، ٕاىل ¶دميت و¶لصتك، Ä�ٔ ما æ¼سولكش 
اJالش اwيل غتد�ر إالرضاب، æ¼سو© اJالش æرتجع ختدم، ما ختدمش 
¶ليك Tالس يف ا<ار وتتÑلص والسالم، هذا س>يقطع الطريق Jىل بعض 

بعض إالرضاUت اليت اكنت عشوائية، واليت تدعو ٕاîهيا يف بعض أ#حDان 
. اجلهات بدون مeطق، وطلبوه يل النقاUت، Uش �كون معمك واحض

  .�ٓ اليس عبد إالç راه ما ابقاش هاذ اليش ممكن: النقاUت قالت
واحلوار ¨ج×عي، إالخوان، Ä�ٔ ما اقطع�ش احلوار ¨ج×عي مع 

Ä اليس اwلبار، أ#مني العام دÐل النقابة هو أ#ول، ٔ�ول ما اكن در. النقاUت
ٔ�ول لقاء يف احلوار ¨ج×عي ا½سحب، أ#مني العام الرمسي، مايش اليس 
الرشاط، واملرة اwيل من بعد الثانية والثالثة، ٕاىل كنتو ابغيتو ýكونوا رTل 
واNد لكمك احبال احبال، هللا يعاو�مك Ä�ٔ ما عندي مانع، لك واNد يتحمل 

ل الفايس، وكنتذ�ر مسؤوليتو، Ä�ٔ كنوقر احلزب ٔ#نه كنتذ�ر اليس Jال
، ونتذ�ر اليس عباس الفايس، ونتذ�ر الوجوه اwيل ةد بوس>تمحماليس 

  . كنعتربمه ٔ�ساتذة دÐيل
اليوم احeا مع مeطق Tديد، مeطق مؤمل، مeطق æري الئق، æري 
مeاسب، البد ندافعو حىت احeا يش شوية Jىل ريوس>نا، ولكن يف احلوار 

امسعت بيل النقاUت البعض مهنا ¨ج×عي Ä�ٔ ما وقف�ش، والوقت اwيل 
قاطع، بعض النقاUت �ٓخر�ن كرتبطين هبم صداقات اتصلت هبم وقلت هلم 
من أ#حسن ما جتيوش وال شوفوا واش تبغيو جتيو خباطرمك، Uش ما 
Éساموش ان× جDتوا وا#ٓخر�ن ما Tاوش، ولكن Ä�ٔ ما اقطع�ش العالقة مع 

  . حىت نقابة مبا فهيا دÐلمك
Jىل النقاUت وكنعتربمه تيقوموا بدور ٕاجيايب يف اAمتع،  Ä�ٔ مفpوح

وæادي ندرس املطالب دÐهلم، وهللا احلاTة اwيل عندي إالماكنية Uش 
êU لفتN ،س>تجب لها حىت ½س>تجب½.  

مليون دÐل ا<رمه اwيل  500وواNد القضية، هاذ القضية دÐل 
حىت يش واNد، ما  اعطيهتم Uش يبداو يعطيو wلناس، راه ما اضغط Jيل

  . دار Jيل حىت يش واNد إالرضاب، درÄها Uٕالرادة دÐلنا
يوم، ٕاىل ما اكن�ش  3240والقضية أ#خرى اwيل خصمك ما ت¼ساوهاش، 

يوم وخرجت من اخلدمة اكن ما كتا¶ذ والو، و�يضيع ©  3240عندك 
ميل امسعت هذي درت يدي فوق . حىت هذاك اليش اwيل سامهت به انت

ما طلبوش مين، ما ضغطوش Jيل، طلبوا مين طبعا، وقلت هلم Ä�ٔ رايس، 
وداز املرسوم  )CNSS12(دÐل معمك، وامش@ت وضغطت Jىل الناس 

                                                 
12 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
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يوم ما تبقاش ٕاىل ما وصلهاش إال½سان �يتعدم، ٕاىل ما  U3240ش 
يوم  240يوم وبقت ©  3000وصلت@ش لها يف اخلدمة، ا¶دميت م	ال 

Ð©، و�ميكن © ٕاىل ما ابغت@ش، Éسرتجع �ميكن © ýمكل Uٕالماكنيات د
Ä�ٔ ما " شد يل، نقطع ©"ٔ#نه هاذ القضية دÐل ... ذاك اليش اwيل Uش

  .كن¸ٓم¼ش هبا
بعض إالخوان داU تيجيو تيقولوا © ابغينا ½شوفو رئ@س احلكومة 
وتيد�روا إالرضاب، ٔ�ودي وNدة فهيم، Uغي تتفامه يشء، Uغي تضغط يش 

Uلضغط، Ä�ٔ كن¸ٓمن Uلتفامه، عندك احلق نعطيه ©،  �ٓخر، Ä�ٔ مكe¸ٓم¼ش
اJالش ابغيت ½شد احلق دÐ©؟ �ٓش غند�ر به؟ واش Ä�ٔ بعدا غند�ر 
يش NاTة جلييب؟ هاذيك راه حقوق دÐلمك وأ#موال دÐلمك، واwيل قال 

، Ä�ٔ �رهت؟ "ٕامنا Ä�ٔ قامس وهللا املعطي: "س>يدÄ النيب صىل هللا Jليه وسمل
ولكن ¶اص �كون ٔ�وال امeني و¶اص �كون ذاك اليش فDه ما ا�ره�ش، 

ٔ#نه امسحوا يل، إالخوان، Uش ýكون أ#مور ... إالنصاف، و¶اص واNد
 Äة، اكن هاذ اليش مفهوم، كنا عندJاليس دعيد ٓ واحضة، احشال هذي، �
س>ياسة حامئية، واكنت املؤسسات دÐلنا كرتحب، اليوم راه احeا æاديني يف 

ر�ر دÐل التÌارة وامجلارك وقدامeا غيالن Tديدة، ها الهند، ٕاطار دÐل التح
تبارك هللا، مليار دÐل الناس، ها الصني، احeا ما ت¼aغيو هلم æري اخلري، 
هللا يعاوهنم، واش اعرفpيو kش±ال تيÑدموا الناس يف الصني؟ اك�ن فهيم 

  .درمه يف الشهر، والهند والربازيل 500اwيل تيÑدم 
ٔ�يه Ä�ٔ ما ا�ره�ش، اليس دعيدJة، طبعا، J Ä�ٔارف طبعا J Ä�ٔارف، 

ٔ�ورو يف فر½سا، ولكن تيخصين �هنض  wU1000يل اك�ن اwيل �يÑدم بــ 
ٕايوا  ون¼pج و�كون عندي ما نقسم، مايش نبدا Uلقس>مي، ٕايوا �يفاش؟

شفيت، احلاTة اwيل معقو� راه لكيش تيقaلها، Uش ýكرب خص اخلدمة، 
¶اص واNد املرVN دÐل الصرب، املغرب خصو واNد وابغييت تعرف احلقDقة 

س>نني يتفامهوا فهيا الناس ويصرب و�ز�ر الصمطة احبال اwيل قال اليس  10
الشوUين، مسحو يل، ٔ#نه داU ٔ�ش �يوقع يل يف هاذ احلكومة؟ �يقولوا يل 
الناس، حDث واNد أ#خ اقaيV قارن هاذ احلكومة مع احلكومة دÐل اليس 

يوسفي، هللا يبارك يف العمر دÐلو، Ð ودي يف الوقت دÐل  عبد الرمحن
 57املاليري، راه طبعا داU  5وال  4يوسفي اكنت املقاصة اليس عبد الرمحن 

 35، وداU هاذ العام درÄها 2013يف  46و 2012مليار دÐل ا<رمه يف 
 3500مليار دÐل ا<رمه؟  35مليار دÐل ا<رمه، واش كتعرفوا ٔ�ش>نو يه 

ومصاب æري نبقاو فهيا، ٕاىل ابقDنا فهيا راه ... مليار دÐل الس>ن�مي، هذي راها
احeا مaاركني مساJد، لكيش هاذ إالجراءات واحeا مpخوفني يدينا Jىل 

  . قلبنا
اليوم مرT VNديدة ووقت Tديد والناس مس>تعد�ن خيدموا ويضحيو 

ل لمك، وٕاىل ما ويصربوا، ٕاىل ما حضيناش، ٔ� إالخوان، وصربÄ�ٔ Ä نقو 
لقDناش ٔ�فاكر، راه املس>تقaل، ال قدر هللا، ما غيكو½ش مزÐن، ٔ#نه العامل 
داU تيضغط Jليك، داU البلغة، البلغة، قالوا يل تتجي من الصني الشعبية، 

البلغة والو �يصاوبوا © البلغة، . نعم البلغة، وا الرباد هذاك قدمي، ٔ�س>تاذ
TاN اشوية يصاوبوا © يش UعوهاوداDاصنا نعطيو قمية ... ة اخرى، و�ي�¶

بد wلمنتوج دÐلنا، ولكن ¶اصنا نعرفو نتعاملو مع املرVN اwيل احeا فهيا، وال
 Vيaل ا<و�، ميل قلت لمك اقÐل ا<رمه، هذي  2,28املزيانية دÐمليار د

  . د�راها ا<و� Uش ت�شجع الرشاكت واملؤسسات اwيل �يÑدموا الناس
نيات، امحلد ê، موجودة، وٕاىل اكن خصنا يف عوض هاذ ٕاذن، إالماك

مليار دÐل ا<رمه، حوايل مليار دÐل ا<رمه يف العام، يف املزيانيات  2,28
دÐل املليار دÐل ا<رمه مزÐن، ولكن من �ٓش كنÑافو؟  5املقVa ند�رو 

  .كنÑافو ٔ�ن يذهب ذ© هباء مeثورا
قابل احeا امش@eا فهيا، Ä�ٔ نقول ¶اص داU هاذ القضية دÐل التكو�ن مب

لمك من �ٓش مpخوفني يف احلكومة، إالخوان؟ �كون معمك رصحي، تيقول 
©، ٔ� اليس عبد إالç، ٕاىل �ونيت الناس æادي جيي يقول © ¶دمeا، قلت 
هلم Ä�ٔ ما ¶ايفش من هذي، �كون ٔ�والد املغاربة والتكو�ن æادي جييو يش 

اب وال مظاهرة وال يبقاو يد�روا وNد�ن حيتجوا Jيل ويد�روا إالرض 
ٕاخل، ولكن اAموع اwيل æادي يتكون æادي ýكرب القمية ... الشعارات Jيل

دÐلو، ميل æادي ýكرب القمية دÐلو وا¶ا جيي حيتج واNد الشهر وال شهر�ن 
يف أ#¶ري الناس غيبغيوه، ميل æادي يبغيوه æادي يوقع Jليه الطلب æادي 

  .هاذ القضية مييش، Ä�ٔ ما ¶ايفش من
لك NاTة فهيا التكو�ن æادي تعطيوها ٔ�ولوية، طبعا ما : قلت لٕالخوان

كتوصلش لب±ال هاذ أ#مور من اîهنار أ#ول فاش عينك Tال� امل(، 
فربا�ر Jني احلكومة، من الغد كتصبح كتد�ر هاذ  3افهمت وال ال؟ وهنار 

اصك اتفاق اليش، راه ها اليش كتجي كتلقى ¶اصك ٕاجراءات قانونية و¶
مع الفرقاء ¨ج×عيني و¶اصك و¶اصك، وهذا تيقaط وقت، وا صربوا 

  . يش اشوية، هللا جياز�مك خبري
 ،ê د الوضعية مايش ¶ايبة امحلدNا يف واeوكنقول لمك ٔ�نه اليوم اح
املغاربة مطلوبني يف العامل لكو، الوز�ر أ#ول البلجييك اطلب مين Uش 

نة Uش وصل ٔ�ول مغريب لبلجياك، تيعتربوا س>  50حنرض معه wلحفل دÐل 
 wUيل املشاركة دÐل املغاربة يف ¨قpصاد البلجييك اwيل امشاو، وراه Jددمه

ا<ول . �بري اليوم، ما تنعرفش الرمق، ولكن Jددمه �بري، �يعتربوه ٕاجيايب
دÐل اخلليج �يصيفطوا لنا Uس>مترار تيطلبوا املهارات املغربية، طبعا املسائل 
القانونية كتعطل، ٔ�ما هاذ اليش الطلبات دÐهلم ٔ�كرث من س>نة ا#ٓن، افهمت 

  وال ال؟ 
 ،vكن¸ٓمن بدا¶ل الب Ä�ٔ ،كنقول لمك احلق Ä�ٔ ،حىت هو vدا¶ل الب
كن¸ٓمن Uلعمل دا¶ل البv، لكيش اwيل تيخصنا ند�رو Uش الشغل ي¼pعش، 

ولكن  وهذاك اليش اwيل كتقولوا دÐل املؤسسات Ä�ٔ مايش ضدو،
ثقVD، خصنا مسائل معلية، ولهذا ) la machine(املؤسسات راها واNد 

ابغيت نطلب مeمك ٕاىل اكن عند يش واNد فDمك فكرة ولو واNدة، راه ميكن 
ýكون فكرة تعطي ن�ÌDة ممتازة، ٕاىل اكن عند يش واNد فDمك فكرة ولو 
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ل وNدة Uش �كونو الناس وUش نتÌاوزو إالشاكليات وUش يويل جما
العمل فDه مرونة، ما يبقاش املواطن �يتخوف خيدم معه يش واNد، ما 
يبقاش هذاك اwيل �يÑدم �يتخوف خيدم مع يش واNد وال �يبقى الصق 

  . فDه
يف الوالÐت املت±دة إال½سان تيخرج من معل �يلقى معل، ما يش 
مشلك، خص هذاك اليش �كون يف املغرب، Uش �كون يف املغرب خصو 

  .حقDقي، ندعومك ٕاليه وNد التعاون
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الرئ@سالرئ@سالرئ@سالرئ@سالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  . شكرا ملسامهتمك شكرا wلس>يد رئ@س احلكومة،

 .ورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىلورفعت اجللسة أ#وىل

  


