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  ).م2014 (سمربد 03(ه 1436صفر من  10ا9ٔربعاء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ=س جملس املس�شار�ن: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 صباNا ساعتان ومخسون دقFقة، ابتداء من الساIة العارشة :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  .ا9ٔربعنيواDقFقة 

تعلقة ZلسBياسة العامة من تقدمي ا9ٔجوبة Iىل ا9ٔسBئT امل  ::::Sدول ا9ٔعاملSدول ا9ٔعاملSدول ا9ٔعاملSدول ا9ٔعامل
ٕاشاكالت fس�eر ورهاcت ٕاشاكالت fس�eر ورهاcت ٕاشاكالت fس�eر ورهاcت ٕاشاكالت fس�eر ورهاcت " :aل السBيد رئ=س احلكومة حول موضوعق 

  ."احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننياحملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننياحملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننياحملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطنني

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

        ::::اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ=س اsلساDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ=س اsلساDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ=س اsلساDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ=س اsلس
  .والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيwسم هللا الرمحن الرحمي 

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  السBيدات الوز�رات احملرتمات،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدات والسBيدتني املس�شارتني احملرتم{ني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اDسBتور، خيصص  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

اجللسة لتقدمي ا9ٔجوبة Iىل ا9ٔسBئT املتعلقة ZلسBياسة العامة اsلس هذه 
ٕاشاكالت fس�eر ٕاشاكالت fس�eر ٕاشاكالت fس�eر ٕاشاكالت fس�eر "من قaل السBيد رئ=س احلكومة حول موضوع 

  ."ورهاcت احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننيورهاcت احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننيورهاcت احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطننيورهاcت احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn والقدرة الرشائية lلمواطنني
و�رشع ا9ٓن يف معاجلة ا9ٔسBئT اليت توصل هبا السBيد رئ=س احلكومة 

Z ا ؤ�ف{حIب التد�الت واللكمة 9ٔول م{د�ل من فرق املعارضةتبا. 

        ::::املس�شار السBيد �c خفارياملس�شار السBيد �c خفارياملس�شار السBيد �c خفارياملس�شار السBيد �c خفاري
wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني وIىل �ٓ� 

  وحصبه ٕاىل يوم ا�Dن،
  السBيد رئ=س احلكومة،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

اول اللكمة Zمس فرق املعارضة مب�لسBنا املوقر �سائلمك يف (رشفين ٔ�ن ٔ�تن
ٕاشاكالت fس�eر ورهاcت احملافظة Iىل تنافسBية املقاوn "موضوع 

  ."والقدرة الرشائية lلمواطنني
 Tمج احلكويم مبواصcيد رئ=س احلكومة يف ٕاطار الربBفقد الزتممت الس

 حتقFق منو قوي العمل من S�ٔل بناء اق{صاد وطين تنافيس، (سامه يف
ومسBتدمي م®تج لفرص الشغل، اق{صاد م{ضامن يقوم Iىل ªشجيع fس�eر 

وتقوية الطلب اDا�يل واخلار�، من �الل تعز�ز تنافسBية املقاوالت 
  .املغربية wشBىت ٔ�صنافها وªشجيعها Iىل دخول ا9ٔسواق العاملية

ر اق{صادc واكن ٔ�ملنا ·بري ٔ�ن ªسامه هذه fلزتامات والوعود يف تطو�
الوطين وتعز�ز تنافس={ه وfرتقاء به ٕاىل مصاف اDول الصاIدة القادرة Iىل 
ا½متوقع اجلغرايف والتمنوي إالقلميي والعاملي مع احلرص Iىل تدعمي القدرة 
الرشائية lلمواطنني، ملا (سBتجيب lل¿اجFات fجÀعية املل¿ة وحيقق 

cÁعي ببÀجf تقرار والسملBسf.  
ما يه : سائلمك السBيد رئ=س احلكومة Zمس فرق املعارضةÃا � 

إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا احلكومة من S�ٔل تقوية املقاوالت الوطنية 
  وªشجيع fس�eر الوطين وا9ٔج®يب؟

وٕاىل ٔ�ي Nد سامهت هذه السBياسة يف دمع القدرة الرشائية lلمواطنني 
  واحملافظة Iلهيا؟ 

  .=سشكرا لمك السBيد الرئ 

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ا9ٓن ملتد�ل عن فرق اÌ9ٔلبية

        ::::املس�شار السBيد عبد اsيد املهايشاملس�شار السBيد عبد اsيد املهايشاملس�شار السBيد عبد اsيد املهايشاملس�شار السBيد عبد اsيد املهايش
  السBيد الرئ=س احملرتم،

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
احلفاظ Iىل الغالف املايل  معلت احلكومة رمغ سBنوات ا9ٔزمة Iىل

ا×صص لالس�eر Iىل مدى ثالث سBنوات حFث جندها خصصت مaالغ 
  :Ûمة توحض ذS Øليا ا9ٔرقام التالية

 180.3: 2013مليار درمه، سBنة  167بلغ جحمه  2011ففي سBنة 
مليار درمه، فaقراءة  189: 2015وسBنة  ..2014مليار درمه، وسBنة 

ن احلكومة بذلت جمهودات جaارة lلحفاظ Iىل wسBيطة لهذه ا9ٔرقام جند �ٔ 
مaالغ fس�eر Zعتباره رافعة ٔ�ساسBية lلتمنية وحمراك ٔ�ساسBيا Álورة 

  .fق{صادية 
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

ٕاننا يف فرق اÌ9ٔلبية ننوه مبجهودات احلكومة Dمع fس�eر العمويم، 
 l ذ املشاريع الكربىFرب مواصلهتا تنفI Øة التحتية وحتسني م®اخ وذFãلب

ا9ٔعامل اÃي حفز fس�eر اخلاص املدر lلرثوة واÃي ارتقت مبوجaه 
  .71ٕاىل الرتبة  89نقطة يف åرت=ب اDول الصاIدة من الرتبة  16بالدc ب 

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
ٕاذا كنا Ìæٔلبية �س�ل lلحكومة التحسن الكaري اÃي عرفه fس�eر 

، وٕاقaال الرٔ�سامل العاملي Iىل املغرب ·وçة اس�eرية وواIدة ا9ٔج®يب
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 nاه احلكومة ٕاىل املزيد من دمع املقاوaولية، فٕاننا نثري ان�Dشهادة املنظامت اw
  .الوطنية وªشجيع fس�eر الوطين

ما يه ٕاسرتاتيجيتمك ملعاجلة : السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، سؤالنا
نفFذ fس�eر ؤ�داء دوره يف احملافظة Iىل تنافسBية إالشاكالت اليت تعوق ت 

  املقاوn و�لق فرص الشغل؟
  .شكرا السBيد الرئ=س

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة sموIة fحتاد املغريب lلشغل هل هناك من م{د�ل؟ ال
  .اللكمة sموIة fحتاد الوطين lلشغل Zملغرب

        ::::املس�شار السBيد محمد رماشاملس�شار السBيد محمد رماشاملس�شار السBيد محمد رماشاملس�شار السBيد محمد رماش
  . الرمحن الرحميwسم هللا

  السBيد الرئ=س احملرتم،
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، رمغ الظرفFة fق{صادية العاملية اسBتطعمت 
التحمك يف املديونية وإالبقاء Iىل جعزها احلايل، رمغ ٕا·راهات جعز املزيان 

(سBتقر توازنه بعد بفعل الالتوازن بني الواردات  الت�اري اÃي مل
والصادرات، ومع ذØ ومن �الل دمع املقاوn الصغرية واملتوسطة ماليا 
ومؤسساتيا، رفعمت من �سBبة fس�eر ا9ٔج®يب Zملغرب، ورفعمت كذØ من 
مزيانية fس�eر العمويم، مما �لق �سBبة منو مقدرة من �الل دمع الطلب 

هو يشء صعب ٔ�ن يتحقق التحمك يف جعز املديونية وحتقFق اDا�يل، و 
ا½منو، وهذا ما نلمسه Iىل مسBتوى املناصب املالية يف الوظيفة العمومFة، 

جتاوزا لرمق  22.500واليت بلغت  2015واملؤسسات العمومFة مبزيانية 
  .lلسBنة الفارطة 18.000

جحم  ٕاضافة ٕاىل رفع م®اصب الشغل Zلقطاع اخلاص، ومع ذØ يظل
الت¿دي ·بري Sدا، مما يفرض مزيد من التحمك �اصة Iىل مسBتوى احلاكمة 

  .ودمع املنافسة دعام ملسBتقaل اق{صاد واIد
وØÃ، �سائلمك السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، ما يه إالجراءات اليت 
س�{õذوهنا ٔ�و اختذمتوها يف السBنة الفارطة من �الل املزيانية احلالية، دعام 

  fس�eري؟لهذا البعد 
  .شكرا

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

اللكمة ا9ٓن lلسBيد رئ=س احلكومة لٕالSابة Iىل ٔ�سBئT هذا احملور، 
  .ٔ�تفضلو السBيد رئ=س احلكومة

        ::::السBيد احلب=ب شوZين الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد احلب=ب شوZين الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد احلب=ب شوZين الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد احلب=ب شوZين الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدين
  .شكرا السBيد الرئ=س

  مني،السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
  السادة الوزراء،

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  .م®طق fشBتغال

        ::::السBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=س
  يف ٔ�ي ٕاطار؟

        ::::السBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان واsمتع املدين
  .نعم يف ٕاطار تنظمي معل اجللسة

        ::::السBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=س
  ...ٕاىل Nد ا9ٓن ل=س هناك ٔ�ي

        ::::ملان واsمتع املدينملان واsمتع املدينملان واsمتع املدينملان واsمتع املدينالسBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الرب السBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الرب السBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الرب السBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الرب 
توصلنا مبراسT البارNة Iىل الساIة السابعة مساء (سBتفاد مهنا ٔ�ن هناك 
مراجعة ملنطق ٕادارة هذه اجللسة، واحلال ٔ�ن السBيد رئ=س احلكومة توصل 

ٔ�سBئT شفوية موçة من طرف مجيع الفرق  7مبجموIة من ا9ٔسBئI Tددها 
Zش�ٔهنا جواw دI�ٔات احملرتمة، وIموsوا Øدا كام جرت العادة بذNوا.  

ùريد م®مك، السBيد الرئ=س، توضيح مضمون هذه املراسT اليت تقول 
توزيع حماور Sلسة املساءn الشهرية بناء Iىل رغبة فرق املعارضة، مل نفهم 

Tمضمون هذه املراس.  
  .شكرا

        ::::السBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=س
 حصيح متت، ٔ�بغيت نفكر Iىل ٔ�نه متت مراسT السBيد رئ=س احلكومة

، وZلتوايل متت مراسT 13/10/2014والفرق الربملانية Zحملور يف ûرخي 
 13ٕاىل  2014نومفرب  3السBيد رئ=س احلكومة مبجموIة من ا9ٔسBئT من 

  .2014نومفرب 
ويف واNد من الشهر، توصلت الرئاسة فعال بالحئة من طرف السادة 

ء اÃي Ìابت رؤساء فرق املعارضة، ومت تناولها 9ٔZمس يف ندوة الرؤسا
عنه احلكومة مع ا9ٔسف كام يه Iادهتا، وكام سBن�ٔتوه من السادة رؤساء 
الفرق الربملانية ٔ�هنم يف ٕاطار عقلنة ا9ٔسBئT، ويف ٕاطار ا9ٔسBئT املاضية 

  .يوحضون معلهم يف هذه الالحئة
ولكن، طبعا ما يلزم السBيد رئ=س احلكومة هو ما Nددته، ما Nدده 

، %100يف مدة زم®ية حمددة مت اNرتاÛا  241 النظام اDا�يل يف فص�
وٕاذا اكنت هناك خطوة Sديدة لعقلنة العمل دا�T يف إالطار، فال ٔ�رى 

  .خشصيا هناك تعارض يف هذا العمل
Øد إالخوان يف املعارضة ٔ�ن يوحض، ف� ذN�ٔ وٕاذا ٔ�راد.  
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  .تفضل ٔ�ليس بãشامش

        ::::املس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامش
  .=س احملرتمشكرا السBيد الرئ 

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  حرضات ا9ٔخوات وإالخوان الكرام،

مبا ٔ�ن املراسT اليت يت¿دث عهنا السBيد الوز�ر احملرتم تعين املعارضة، 
  :فٕانين ª�ٔرشف بتقدمي التوضي¿ات التالية

ٔ�وال، لو اكن السBيد الوز�ر امللكف Zلعالقات مع الربملان حيرض 
اء اليت Ìاب عهنا م®ذ ٔ�كرث من سBنة ونصف، لك®ا يف اجIÀات ندوة الرؤس

  .غىن عن هذه النقاشات املسطرية
	نيا، حنن فرق املعارضة ممتسكون مبحور اجللسة، اليت راسلمت فهيا 
السBيد رئ=س احلكومة احملرتم م®ذ ٔ�كرث من شهر، ول=س يف ني�®ا Iىل 

  .إالطالق تغيري حمور اجللسة
ا، يف ٕاطار عقلنة Sلسات املساءn املضمون د
ل املراسT د
لن

الشهرية، وسعيا حنو ضامن ٔ�قىص درSة ممك®ة من fسBتفادة من احلوار بني 
الربملان وبني احلكومة احملرتمة، اقرتح®ا مبا ٔ�ن احملور داجللسة موضوع شائك 
و·بري وشاسع وطويل، خرج®ا م®ه مخسة د
ل املواضيع م{اكمI ،Tىل 

 سBي�®اول موضوIا بعينه، موضوIا بعينه، Sانبا ٔ�ساس ٔ�ن لك لفريق �رملاين
  .بعينه

وùمتىن من السBيد رئ=س احلكومة ٔ�ن جييب عن هذه احملاور لك Iىل 
  .Nدة، من S�ٔل ٔ�ن نضمن fسBتفادة القصوى، وشكرا

        ::::السBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=سالسBيد الرئ=س
Ìري ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن السBيد رئ=س احلكومة ملزم فقط 9ٔZسBئT اليت 

من النظام اDا�يل، Zش ùكونوا  241املادة  تص� يف املوIد اÃي Nددته
  .موضوعيني

كنا طبعا ميكن ٔ�ن نتجنب هذا النقاش لو اكنت احلكومة ممثT كام ميكهنا 
Øمتكن من ذù يف ندوة الرؤساء، ولكن مع ا9ٔسف، مع ا9ٔسف، مل Øذ.  

وا9ٓن، ٔ�ظن ٔ�ن ا9ٔمور واحضة، السBيد رئ=س احلكومة توصل Zلسؤال 
نومفرب، مجموIة من ا9ٔسBئT كام  13نومفرب و 3سBئT ما بني ، 9Zٔ 10.13يف 

، فٕاذا اكنت تد�الت السادة 240ينص Iىل ذØ النظام اDا�يل يف املادة 
الربملانيني åريد توضيح ا9ٔسBئT من Sديد يف حماور ٔ�خرى، ولكهنا ال تلزم 

  .السBيد رئ=س احلكومة، موضوعيا Zش ùكونوا موضوعيني
� هي�ٔه لمك من جواب يف جوابه ف� ذØ، وٕاذا متسك فٕاذا تفاIل معها ف

فقط Zحملاور اليت توصل هبا م®ذ ا9ٓن شهر، فالنظام اDا�يل اÃي صومت 
Øليه وتعرفونه يعطيه ذI.  

  .شكرا، السBيد رئ=س احلكومة
  

        ::::السBيد عبد إال� ا�ن كريان رئ=س احلكومةالسBيد عبد إال� ا�ن كريان رئ=س احلكومةالسBيد عبد إال� ا�ن كريان رئ=س احلكومةالسBيد عبد إال� ا�ن كريان رئ=س احلكومة
م Iىل رسول هللا و�ٓ� wسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسال

        .وحصبه ومن واله
  .السBيد الرئ=س

ٕاذا اكن إالخوان يف املعارضة �ريدون جتزيء ا9ٔسBئT، فليجزؤوها من 
البداية، ال ميكن ٔ�ن �رسلوها مجT يف البداية وجيزؤها عند اجلواب يف 

Sاوبت Iلهيا ·رSة،  ةSَ رْ كُ البارNة Iىل الساIة السابعة ليال، S c�ٔاتين 
هللا واش هاذ الهدرة åكونوا تتفهموها، 9ٔنه ظهر ليا ما بق®اش  شوف Iىل

مابق�Fش كنفهم، وÌادي جناوب  .. كهندروا Zلعربية، ولينا كهندروا wيش
 النوابكنعرف Ìري ا9ٔسBئT واجلواب د
يل، والتعقFب د
ل السادة 

والتعقFب د
يل، NاSة ٔ�خرى لن ٔ�قaلها، وٕاىل اكنت يش NاSة lلمسBتقaل 
  .لساIات مايش مشلكذيك ا

  السBيد الرئ=س،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر Iىل اخ{يار هاذ املوضوع اÃي 
يوSد يف صلب ٔ�ولو
ت احلكومة، اعتبارا لكون fس�eر واملقاوn حمركني 

�اء والرفاه lلتمنية fق{صادية وfجÀعية والعامل الرئ=يس لتحقFق الر 
  .lلمواطنني

بداية البد من الت�ٔ·يد Iىل ٔ�ن العمل احلكويم ركز م®ذ تنص=ب احلكومة 
Iىل ثالث ٔ�هداف رئ=سBية ويه اكلتايل، بغض النظر عن لك الو	ئق اليت 
اكنت Nني يبارش إال�سان اlل�ة فٕانه ين�aه ٔ�نه يف ٕاطار الربcمج احلكويم، 

عية اكن يق{ضهيا السؤال املتكرر هناØ ٔ�ولو
ت يعين خترج بطريقة طبي 
lلزا�ر�ن، ا�Ãن يعين ي�ٔتون لرئ=س احلكومة املعني Nديثا، ل=س�ٔلوه عن 

  .سBياسBته و(س�ٔلوه عن ٔ�ولو
ته
؟ فا9ٔولو
ت اليت كنت ٔ�جFب عهنا واÃي ..ما يه ا9ٔولو
ت اليت

  .ٔ�شعر هبا وب�ٔمهيهتا ثالثة
مه السBياسات واملرافق ا9ٔوىل معاجلة fخ{الالت الكربى اليت تعرفها �ٔ 

  ؛العمومFة و�اصة القضاء والص¿ة والتعلمي وإالدارة واملالية العمومFة
  ؛	نيا، ªسهيل معل املقاوالت وحتسني م®اخ ا9ٔعامل

	لثا، حتقFق نوع من العداf nجÀعية، والسf �Bعتناء Zلف ات 
ملغرب م®ذ املهمشة اليت مل ªسBتفFد Zلشلك املطلوب Z½منو اÃي حققه ا

  .إالسBتقالل
وس�ٔخ{رص يف ما ييل Iىل إالجراءات املتõذة وت! اجلاري تنفFذها 
لتقوية املقاوn الوطنية وحتسني تنافس=هتا وªشجيع fس�eر اDا�يل 
واخلار�، قaل التطرق ٕاىل إالجراءات الرامFة ٕاىل دمع القدرة الرشائية 

  .lلمواطنني واحملافظة Iلهيا
  السBيد الرئ=س،

� خيص حتسني م®اخ ا9ٔعامل، ٕان حتسني م®اخ ا9ٔعامل يق{يض ٔ�وال ف
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ضبط التوازcت املا·رو اق{صادية اليت ªشلك ٔ�ساسا لتوفري م®اخ معل 
يطمنئ فFه الفاIلون fق{صاديون، الوطنيون واDوليون Iىل ٔ�مواهلم 

ة واس�eراهتم، وåكون Dهيم ثقة يف املسBتقaل ختوهلم ٕاطالق �رامج اس�eري
Iىل املديني املتوسط والبعيد، ٔ�نه ٔ�وال وقaل لك يشء البد ؤ�ن åكون 
اDوn يف Nاn من الراNة من الناحFة املالية، وٕاال ·يف (س�مثر ا9ٓخرون يف 
دوn خمنوقة بديون تت�اوز ٕاماكنياهتا، وخمنوقة Zلزتامات مرتبطة بعوامل 

  . �ارجFة
حتملنا املسؤولية وSدc ٔ�ن  كمثن البرتول م(ال، وÌريه وخصوصا ٔ�ننا ملا

دوالر، وهذا ما Zدرت ٕا½هيا احلكومة م®ذ  120و 110مثن البرتول اكن بني 
الشهور ا9ٔوىل لتو½هيا املسؤولية Zختاذ ٕاجراءات ٕاسBتع�الية وجريئة لضبط 

  .هذه التوازcت
وهبذه اخلصوص، فقد جنحت احلكومة بفضل هللا تعاىل يف توقFف 

 Bىل مسI ث املن¿در السليبFة، حFت اخلارجcة والتوازFتوى املالية العموم
مت يف ظرف سBنة واNدة تقليص جعز املزيانية مبا يقارب نقطتني من الناجت 

، �اص 2013سBنة  %5.2ٕاىل  2012سBنة  %7.3اDا�يل اخلام من 
الناس يبقاو Iاقلني Iىل هاذيش وكãشكرمك اlيل كتعطيوين الفرصة نبقى 

Iىل  %7.3الناس واعيني به، العجز راه اكن  نعود هاذ ال.م Zش يبقاو
حساب احلساب د
لنا اح®ا، ٔ�ما احلساب د
ل صندوق النقد اDويل فاكن 

  .9ٔن هام مكFحسBبوش املدا�ل د
ل اخلوصصة 7.7%
 %9.7كام اسBتطعنا تقليص جعز احلساب اجلاري ملزيان ا9ٔداءات من 

التضخم يف ما ، مع التحمك يف �سBبة 2013سBنة  %7.6ٕاىل  2012سBنة 
  .وهذا مؤرش ·بري Iىل ٔ�نه ا9ٔسعار مل åرتفع كام يقال %2دون 

ٕاذ يã{ظر ٔ�ن  2014وتواصل حتسن املؤرشات الكربى �الل سBنة 
والسBنة املقTa ٕان  2014يف هذه السBنة  %4.9يتقلص جعز املزيانية ٕاىل 

، وبطبيعة احلال الهدف هو %4.3شاء هللا الرحامن الرحمي، حنن Iىل رمق 
Zش م®كونوش يف اDول  Z (Les norms)ش ùكونوا يف %3.5وصلو ن

·مييش لٔ=محر، ٕاذ يã{ظر ٔ�ن يتقلص جعز ) (Clignotant اlيل عندها

من الناجت اDا�يل  %6.3وجعز احلساب اجلاري ٕاىل  %4.9املزيانية ٕاىل 
  .اخلام

 2010كام مت ٕايقاف الرتاجع اÃي عرفه اح{ياطي العمT الصعبة م®ذ 
ٔ�شهر من  5مليار دوالر، ٔ�ي ما �زيد عن  21.7ليوم يبلغ ما يناهز وهو ا

ٔ�شهر ينقص قليال ٔ�و �زيد  4الواردات، تذ·روا ٔ�ننا ملا جFنا لقFنا حوايل 
ٔ�شهر كتعترب يه اخلط�ٔ، ويã{ظر ٔ�ن يعرف معدل  3قليال، ويã{ظر و

ع بدء اسBتقرارا مقارنة مع السBنة احلالية لي�ٔ�ذ يف الرتاج 2015املديونية سBنة 
ٕان شاء هللا الرحامن الرحمي، 9ٔنه اك�ن <م �زاف Iىل  2016من سBنة 

ٕان شاء هللا كنقولوا ãÌسBتدنو  2015املديونية Ìري حصيح، هاذ السBنة 
نبداو كنقصو Zش منشBيو بواNد املنحى تنازيل ٕان  2016و 2014تقريبا قد 

ن الناجت م %60شاء هللا الرحامن الرحمي حىت نوصلوا Iىل ا9ٔقل حتت من 

 .اDا�يل اخلام د
لنا من املديونية
ٕان احلكومة ومن م®طلق وعهيا �كون حتسني م®اخ ا9ٔعامل رافعة 

 9ٔ�ساسBية لالس�eر والتمنية، قد وضعت �رcجما طموNا �متحور حول 
  .ٔ�وراش ٕاسرتاتيجية، مت حتسني حFاة املقاوn واملس�مثر�ن

تدابري لفائدة املقاوn  ويف ٕاطار تنفFذ هذه ا9ٔوراش مت ٕاجناز Iدة
وfس�eر، وZملناسBبة راه Ìادي نتلكم Iىل واNد العدد د
ل ا9ٔمور 

سBنني وبقى بعضها  10وإالجراءات والقرارات اlيل بقى بعضها ·يã{ظر 
Iام، ؤ�صبحت يف جمال احلمل ZلãسBبة lلفاIلني السBياسBيني  20·يã{ظر 

  .البناء وÌريه وÌريهاكلقانون التنظميي lلاملية، والقانون مسطرة 
ٔ�وال ٕاصدار مرسوم الصفقات العمومFة، اÃي مكن من تعز�ز الشفافFة 
والتخفFف من الو	ئق املطلوبة وت=سري ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

  .املوازنة الصناعيةlلصفقات العمومFة والتنصيص Iىل مaدٔ� 
قاوالت، وتقدمي 	نيا، تفعيل املق{ضيات املتعلقة بتقدمي ال�س?Fقات lلم

مرشوع قانون يتعلق �رهن الصفقات العمومFة لرفع القدرات ا½متويلية 
  .lلمقاوالت اليت تعمل يف جمال الصفقات العمومFة

ٕاصدار املرسوم املتعلق بضابطة البناء، لت?سBيط وتعز�ز شفافFة  -
الشBباك الوحFد املساطر املتعلقة �رخص البناء والسكن والتعمري وٕاNداث 

  .lلتعمري
بطبعة احلال ميكن ٔ�ن يقال ٔ�ن بعض ا9ٔمور من هاذ اليش Zيق ما 
·يناش من الناحFة العملية وهذا حصيح، 9ٔنه إالجراءات إالدارية كام ال خيفى 
دامئا ال ت�aع التق®ني فورا ومaارشة Zٕالضافة ٕاىل املقاومة اليت åكون عند 

  .إالدارة
واÃي يتضمن ٕاطارا قانونيا ٕاصدار القانون املتعلق مبؤسسات إالئÀن،  -

املتوفرة وSلب  يلعروض ا½متو lلبنوك ال�شار·ية، مما سBميكن من تنويع 
 .اس�eرات Sديدة لبالدc، هذا اكن يف جمال اN9ٔالم

املصادقة Iىل القانون املتعلق Zلرشاكة بني القطاIني العام واخلاص،  -
دc حبول هللا، ما اÃي يã{ظر ٔ�ن يعطي تنفFذه دفعة قوية لالس�eر ببال

تبقاش إالدارة تتعمل فقط مليل تتكون تتعمل، والقطاع اخلاص Ìادي 
  .ميكن �كون مشاريع ت=س�مثروا فهيا جبوج وتيعملوها بطريقة مشرتكة

 .املصادقة Iىل القانون التنظميي lلاملية -
املصادقة Iىل قانون يتعلق 9ٔZوامر 9ٔZداء �ريم ٕاىل متكني الرشاكت  -

 .داد ديوهنا وفق مسطرة قضائية م?سطة ورسيعةمن اسرت 
ٕاIداد مرشوع قانون يؤطر املقاول اÃايت هبدف تطو�ر روح املبادرة  -

واملقاوD nى الشBباب، وªشجيع القطاع Ìري املنظم Iىل إالندماج يف 
 .الãسBيج fق{صادي املهيلك

ٕاIداد مرشوع قانون �روم تعز�ز حقوق املسامهني وٕاصالح نظام  -
 .تفاقFات املق®نة wرشاكت املسامهةاال

ٕاIداد مرشوع قانون ½متكني ا9ٔشõاص اÃاتيني لت�ٔس=س اsموIات  -
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ذات النفع fق{صادي، مما سBميك®ه من حتسني التنافسBية وحتقFق اق{صاد 
 .الساIة وتعاضدية fس�eرات واملوارد

الت ٕاIداد مرشوع قانون هيم توطني املقاوn لت?سBيط ٕاNداث املقاو -
 .ب�ٔقل التاكليف

 .ٕاIداد مرشوع قانون هيم ٕا�شاء املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية -
معاجلة إالشاكلية املزم®ة lلعقود اخلاصة lلتكو�ن وٕاصالح نظام  -

التكو�ن املسBمتر من �الل مرشوع قانون ينظمه وحيدد مصادره ومساطر 
 .متوي� وقواIد حاكم{ه

عريف املوNد lلمقاوn، اÃي كام مت مؤخرا ٕاطالق العمل بنظام الت
سBميكن من حتسني اخلدمات إالدارية املقدمة لها وت=سري تبادل املعلومات 

املتعلقة هبا، من ا9ٔمور اlيل ميل جFت لقFته حبال يش NاSة مسBتحيل 
توقع يف هذه البالد، ولكن امحلد � دفعنا إالدارات املعنية وسهلنا معهم 

 .دي �كون فهياحىت اتفقوا Iىل الصيغة اlيل Ìا
ومت كذØ اختاذ ٕاجراءات لتخفFف العبء Iىل خزينة املقاوالت ومهنا 

 :ما ييل
مليار  ª5.2رسيع �Sٓال الرضيبة Iىل القمية املضافة، مما لكف املزيانية  -

 (décalage)، هذه 2011مليار درمه سBنة  3.8مقابل  2013درمه سBنة 
ZلãسBبة Álوn راه NاSة wسBيطة ولكن  ·يبان (La TVA1)ف اlيل اكن 

مليار د
ل اDرمه Zش ما يبقاش إال�سان تي�سBنا، ٕاىل �لصت  1.4لكف 
(La TVA) لو
 .د
لو ·ميكن لو (سرتجع ذيك الساIة احلق د

Iىل القمية املضافة  خبزن الرضيبةٕالغاء قاIدة الفاصل الزمين املتعلق  -
 .مليار درمه �1.1لكفة تت�اوز  2014سBنة 
، هذا (Butoir)د�ن الرضيبة Iىل القمية املضافة املرتامك  ٕاقرار ٕارSاع -

نعرفوش يش واNد فهيم هنا Nارض اكن  عامل ماا9ٔ ميل جFت لقFت رSال 
 وت=aقى) TVA(9ٔهنم مساكني اكنوا تيõلصوا  ·يتقالو معا
 لقFهتم ت={قالو،

عندمه واNد احلق خصهم (سرتجعوه تتقول هلم إالدارة سريوا حىت د�روا 
راء وختلصوا م®ه، دZ ال إالدارة كرتد lلناس، طبعا ما رداªش يش ٕاج

 .لكوليش، 9ٔنه ذاك اليش ثقFل ولكن ردات لواNد العدد وÌادي åرد lلناس
ªرسيع ٔ�داء املت�ٔخرات لفائدة املقاوالت Dى بعض املؤسسات  -

املليار د
ل اDرمه،  3اك9ٔاكدمييات اجلهوية lلرتبية والتكو�ن بغالف يناهز 
ملك{ب الوطين lلامء والكهرZء جبوج د
ل املليار د
ل اDرمه، واكينة وا

واNد القضية ميل يش واNد تيرضوا يش NاSة تيغوت مليل ك=شد 
ت=سكت، لو اكن اكنوا الناس اlيل ك=شدوا قد الناس اlيل تيغوتوا ما Ìادي 

اذ يبقاش ي�سمع الصوت د
ل هادوك اlيل تيغوتوا هنائيا، وٕاال فني مشاوا ه
 قلنا لها �ليص  )ONE2(ها ل الفلوس؟ هذه فلوس ٔ�عطينا

الرشاكت اlيل اكنوا ·ي�سالوا هاد سBنوات مقدراش ختلص، هاد الفلوس 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
2 Office National de l'Electricité 

فني مشاو؟ مشاو يف إالق{صاد الوطين ولفلوس اعطيناها ا9ٔاكدمييات وقلنا 
لها �ليص الرشاكت اlيل بناو املدارس وبناو الثانو
ت فني مشاو هاد 

شاو Zش (شجعو املقاوn اlيل اكن البعض مهنا Ìادي (سد الفلوس؟ م 
  .ورمبا البعض مهنا �كون (سد

ختفFض م{�ٔخرات اDوn جتاه رشاكت احملروقات حFث مل تعد تتعدى  -
مليار درمه هناية شهر غشت، �اص الناس د
ل احملروقات جييو  9.3

 21ت مليار د
ل اDرمه، واكنت واNد الوق 15هيدرو بيل جFت لقFت 
 Zرمه دDل ا
مليار د
ل اDرمه وIىل حساب اlيل تيقولوا  9.3مليار د

 7إالخوان د
ل املالية من هنا ½هناية دج®رب ٕان شاء هللا Ìادي åكون 
  داملليار د
ل اDرمه حصيح السBيد الوز�ر؟ 

وقد اكن ×تلف هذه إالصالNات V�ٔر ٕاجيايب Iىل صورة املغرب وميكن 
  .املؤرشات التاليةالوقوف م(ال Iىل 

اÃي يصدره البنك  "Doing Business"تقدمت بالدc يف تقر�ر 
، وب 71ٕاىل  87درSة، مقارنة ZلãسBبة املاضية من املرتبة  16اDويل ب 

حىت ٕاىل ما بغيتوش حنسBبو هاد املرة ا�9ٔرية  2012درSة مقارنة wسBنة  26
  .ٕاخل...ما نعرف ٔ�شBنو نقصتو 16وتتقولوا هاد 

وإال�سان يبقى يل�لج يف ذاك اليش  "ق ٔ�بلج والباطل جللجٕان احل"
�اصك åرجع Iاود 	ين ٔ�ش Ìادي يقولوا Iلينا العام اجلاي، ªسBناو العام 

درSة، ولكن  16اجلاي وهندرو Iىل هاد القضية يف انتظار ذØ نقزc ب 
درSة Zش  26
ك م{فقني Iىل لك يش  2012ٕاىل ما بغيتوش ùرجعو ل 

  .قلبو Iىل يش تقر�ر �ٓخرتقدم®ا وسريو 
درSات يف مؤرش التنافسBية اÃي يصدره املنتدى  5تقدم املغرب ب 

Nافظ املغرب Iىل  72ٕاىل  77من املرتبة  f2014ق{صادي العاملي �رمس 
 & Standard) التصنيف السBيادي لبالدc من طرف واكn التنقFط

Poors) و(Fitch Ratings) ح{فاظ ميل تتجي يفf ث هادFح 
ظروف حبال هذه الرتاجع fق{صادي عند الرشاكء د
لنا، الرتاجع 

د
Ì Øري احملافظة Iىل الوضعية ... إالق{صادي العاملي الربيع العريب ٕاخل ٕاخل
 ..مكنطقة مسBتقرة فهميت وال ال؟ والتصنيف السBيادي د
Ø راه يعترب يش

  .من سالبة ٕاىل مسBتقرٕاذن ومت رفع ا9ٓفاق املسBتقaلية 
صل احلكومة حتسني م®اخ ا9ٔعامل وفق الربcمج املسطر ØÃ، وسBتوا

بطبيعة احلال هاذ اليش مايش ساهل وبطبيعة احلال ما ·يعط=ش نتاجئ د
لو 
  .بطريقة فورية

nية املقاوBف� خيص تنافس.  
  السBيد الرئ=س،

 nية املقاوBاق حنو تعز�ز تنافسaس�f ليمك فقد ٔ�صبحI كام ال خيفى
مهنا ٕاNدى ٔ�ولو
ت السBياسات العمومFة Iىل الصعيد �اصة الصناعية 

العاملي، واحلقFقة ٔ�ن القطاع الصناعي مل ينل نصيبه الاكيف من fهÀم لعقود 
nوDىل بعض املشاريع اليت حظيت بدمع ومشاركة اI ةIٕاذ اق{رصت الصنا.  
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وقد اكن ا9ٔحرى ªشجيع هذا القطاع لكونه ٔ�كرث اسBتقرارا وٕاNدا	 
ل ويوفر قمية ٕاضافFة Ûمة، كام يعترب قاطرة التقدم fق{صادي لفرص الشغ

والتك®ولو� �لك رصاNة �ليوù cكونوا واحضني التقدم هو الصناIة، 
السBياNة والفالNة وfس�eر يف خمتلف اsاالت لك رضوري ولكه Ûم، 
ولكن الصناIة يه القاطرة، واح®ا
 هاد الصناIة واNد الوقت عرضنا عهنا 

يوم قررZ cش هاد اليش هذا يتوقف، وا9ٔسBباب اكنت معروفة لكيش وال 
·يعرف ٔ�نه نظرا رمبا لٕالشاكالت fجÀعية والسBياسBية هاد اليش مل يعد 

  .خييف®ا، مل يعد خييف®ا
كنقول lلمغاربة اس�مثروا يف الصناIة وتولكوا Iىل هللا ؤ�ي NاSة اlيل 

املشاريع د
لمك، اDوn سBتقف ·يرض �مك وكرتبك fس�eر د
لمك وكرتبك 
�اكمل احلزم يف وçها 9ٔنه ما Ìاد(ش نقدرو cفسو العامل يف الوقت اlيل وال 
مف{وح والوقت اlيل والت الصني الشعبية والهند والربازيل وåر·يا وٕافريقFا 

يعين هاذ  ...باجلنوبية د�لوا lلعامل د
ل اDول الصاIدة Zٕماكنيات �اصة 
رش بقدرات رشائية رهيبة مغنقدروش cفسو الناس من املاليني من ال? 

�الل املنطق القادم، ال من çة املقاوالت وال من çة الفاIلني 
fجÀعيني اlيل ·يتعاملوا ال مع من çة إالدارة ال من çة حىت يش 
واNد، داZ ٕاىل ما درcش اليد Zليد Zملعقول وجتاوزc احلساZت الفارÌة 

يوم توقFف معمل راه مايش املشلكة يف املعمل اlيل توقف املاضية راه ال 
واc املعمل اlيل ت={وقف، راه هذيك �ٓالف ا9ٔرس ت�رشد املشلك هو 
السمعة د
ل البالد ·يفاش كتويل، هذيش هذا اDوI nازمة Iىل جتاوز 
هذه املراNل بصفة هنائية، 9ٔنه بغينا Zلتوجهيات د
ل Sالn امل! وإالرادة 

ملواطنني اكملني بغينا نوليو دوn ٕان مل åكن م{قدمة اكDول املتقدمة د
ل ا
  .åكون صاIدة، مaغيناش نبقاو يف الصف اlيل اح®ا فFه

وهذيش ملا حيتاSه سBنفع�، داdيش اlيل تيطلب هذيش Ìادي ند�روه 
ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، وقد اكن من ا9ٔحرى ªشجيع هذا القطاع لكونه 

وٕاNدا	 لفرص الشغل ويوفر قمية ٕاضافFة، كام يعترب قاطرة ٔ�كرث اسBتقرارا 
  .التقدم fق{صادي والتك®ولو�

ولتطو�ر هذا القطاع يتحمت ٕاIادة توازن � Zٕعطاء ا9ٔولوية Zٕالضافة 
لالس�eر ا9ٔج®يب لالس�eر الوطين واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 

يتعني العمل Iىل حتر�ر نظام الصناعية وfس�eر يف املناطق القروية، كام 
إالنتاج من العوائق اليت åكربه من ريع وÌريه، حىت �كون ٔ�كرث تنافسBية 
وٕانتاجFة ومردودية، والتعاون املسBمتر بني املنظامت املهنية والهيئات النقابية 
من S�ٔل اسBتدامة املقاوn وت�ٔهيل قضاء ا9ٔعامل، وت=سري الولوج ٕاىل ا½متويل 

  .قانون التنظميي لٕالرضابوالعقار وٕاخراج ال
وقد Zدرت بالدc ٕاىل تدارك الت�ٔخر احلاصل يف هذا القطاع Zٕطالق 

يف ٕاطار سلسT إالسرتاجتية  2015 -2009خمطط إالقالع الصناعي 
  .القطاعية اليت وضعهتا بالدc واليت حققت نتاجئ Ûمة

 ول�رسيع وثرية åمنية الãسBيج الصناعي مت وضع خمطط لهذا الغرض �رمس

�روم �لق صناIة  2014ٔ��ريل  2قدم ٔ�مام Sالn امل! يوم  2014-2020
عرصية قوية وتنافسBية متكن من ٕاIادة التوازن lلمزيان الت�اري عن طريق 
ªشجيع الصادرات وfسBتعاضة عن الواردات، وٕالجناح هذا ا×طط 

  .مليار درمه 20رصدت احلكومة � مزيانية قدرها 
م{بع هديش يف اlلقاء اlيل اكن يف اDار  كام ال خيفى Iليمك لكيش

  .البيضاء واlيل åرٔ�سه Sالn امل! حفظه هللا
  السBيد الرئ=س،

يف ٕاطار توسBيع جمال تد�ل امليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي، مت 
التوقFع Iىل اتفاقFة عقد �رcمج، ا9ٔوىل هتم قطاع  �2013الل شهر فربا�ر 

ختص صناIة ا9ٔدوية lلفرتة املمتدة ما بني  الكميياء وشBبه الكميياء، والثانية
2013-2023.  

 74، 2016تنافسBية قطاع الãسBيج يف ٔ�فق  دمعد لربcمج صِ كام رُ 
مليون درمه ½متويل صندوق دمع تنافسBية املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

  .مليون درمه ل�شجيع املقاوالت Iىل التصد�ر 128و
-2013معل �رمس  ويف قطاع الطاقة فٕان احلكومة وضعت خمطط

لتوفري Zقة م{نوIة من املصادر الطاقFة، حFث يمت العمل Iىل ٕاجناز  2017
من  %55مFاكوات مهنا  5260مشاريع Sديدة بقدرة ٕانتاجFة تصل ٕاىل 

 nوDكون اå لنا تتحول ٕاىل ٔ�ن
مصادر م{�ددة، يف هاذ اsال راه اDوn د
  .ا9ٔوىل يف هاذ اsال

قد �رcمج مع املك{ب الوطين lلكهرZء واملاء الصاحل كام مت التوقFع Iىل ع
مليار درمه، Zٕالضافة ٕاىل اتفاقFات ٕالنتاج  l49.9لرشب بغالف قدره 

مليار  23واحملطة احلرارية 9ٓسفي، بغالف اس�eري قدره الطاقة الكهرZئية 
درمهمن اlيل جFنا ùراجعو هاذ القضية د
ل املاء والكهرZء، قامت 

املعروفة والشعبوية، فهمت=ين وال ال؟ وبقFنا مرتدد�ن واNد العام املقاومات 
ونصف وال Iامني، وليين ملا تولكنا Iىل هللا، وªشجعنا ومعلنا العقد 

ورفعنا ا½مثن د
ل املاء والكهرZء Iىل ا�glن  ،(ONE) دالربcمج مع
(سBهتلكون فوق ما ªسBهتلكه ا9ٔرس ذات ا�Dل احملدود، 9ٔنه اlيل عندو 

مFاكواط، ماهدرcش، ·يلواطور، ماهدرcش معاه، واlيل  100ل من ق
د
ل  4.6د
ل مرت مكعب، ما هدرcش معاه، وهذا مشل  6عندو قل من 

  .املليون د
ل املشرتكني
ملا شافوا الرشاكت هاذ اليش هذا، اكن واNد املرشوع ·ي�سBىن من 

2008 Bلو، فهيم الكوريني، وفهيم الفر�س
يني، وفهيم ، ªشجعو الناس د
  .مليار د
ل اDوالر 2.6الياZنيني، وقعوا مرشوع د
ل 

مليار د
ل اDرمه، هاذ املرشوع بوNدو ·يت�اوز يف بعض  23
السBنوات fس�eر ا9ٔج®يب اlيل اكن، بعد هاذ الناس اlيل طرحوا Iليا 

  .هاذ السؤال يف هاذ الوقت، (شوفوا Ìري شBنوا واقع
ا كنعيط Iىل السBيد وز�ر fق{صاد واملالية، امحلد هللا، هاذ الصبح هذ

الناس اlيل ·يجيبو ذيك إالماكنيات د
هلم اlيل اكنت يف اخلارج، وصالت 
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داملليار د
ل  10داملليار د
ل اDرمه، و·يã{ظر ٔ�هنا åكون حوايل  6ل 
  .اDرمه، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

 120د
ل اDرمه، مليار  120واملس�مثر�ن اخلليجيني ·يتلكموا Iىل 
مليار د
ل اDوالر Ìادية جتي ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي يف عرش 
سBنوات، هاذ اليش اlيل تيقولولنا، نوا
 حسBنة ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، 
حفىت ٕاال بغى يش واNد حيصل يش واNد، ي�سBىن يش وقت م®اسب، 

  .وا9ٔمطار د
ل اخلري امحلد هللا
اعي وªشجيعه، يق{يض توفري البFãات التحتية ٕان تطو�ر القطاع الصن

الرضورية واملوارد ال?رشية املؤهØÃ ،T فٕاننا نعمل Iىل �رcمج طموح 
حمطة صناعية م®دجمة وحظا�ر صناعية م®دجمة lلكراء، وIىل  16ٕالIداد 

، اlيل (les zones industrielles) مسBتوى، 9ٔنه لقFنا lZيل هاذوك
يلقاوش ٕاقaال، ومهنا من اlيل ·يجيوا الناس، ·يد�روا ·يكونوا lلبيع، مهنا مات 

  .فهيوم املضاربة
كتفهمين من اlيل .. فقلنا منشBيوا لالجتاه د
ل الكراء، 
ك ٔ�لسBيد وز�ر

  كهندر؟
وIىل مسBتوى سBياسة التكو�ن املهين، ªسهر احلكومة Iىل ت�ٔمني 

 Bل اخلدمات والسFرحå اتIيارات التكو�ن يف املهن اجلديدة املرتبطة بقطا
والطريان والفضاء وإاللكرتونيك وا9ٔز
ء، كام تعمل احلكومة Iىل ٕاخراج 
ٕاسرتاتيجية Sديدة lلتكو�ن املهين ملالمئة التكو�ن املهين مع NاجFات 

  .املقاوالت
وIىل مسBتوى ªشجيع املقاوn الصغرى واملتوسطة، ٕان اDور 

f لمقاوالت الصغرى واملتوسطة حيمتl ق{صاديfعي وÀجf م هباÀه
لتطو�رها وحتسني مردود�هتا وتنافس=هتا، ØÃ، خصصت لها مجموIة من 

- 2013مليار درمه �رمس  1.2الربامج، م(ل ام{ياز، ومساندة، رصد هلام 
2015.  

  .مرشوIا يف ٕاطار �رcمج مساندة 2130كام مت متويل ٔ�كرث من 
 وIىل مسBتوى دمع fبتاكر، مت وضع ثالث �ٓليات متويلية، ويه

مليون  �380رcمج انطالق واخلدمات التك®ولوجFة والتطو�ر، رصد لها 
  .2014-2011مرشوع ابتاكر �رمس  800درمه Dمع 

وIىل مسBتوى تعز�ز fس�eر العمويم، خصصت احلكومة �الل 
السBنوات ا�9ٔرية Ìالفا Ìري مسBبوق لالس�eر، رمغ صعوبة الظرفFة 

 186.6، و2013ليار درمه سBنة م  f180ق{صادية واملالية، حFث بلغ 
  .2014مليار درمه سBنة 

، 2015وال ٔ�خفFمك ٔ�نين Nني عرض Iيل مرشوع قانون املالية لسBنة 
هذا مل ٔ�ق� lلسBيد الوز�ر، ولك®ين فوج ت هبذا ا9ٔمر، ٔ�هنم مل يبقوا يف 

  .داملاليري د
ل اDرمه N7دود السBنة املاضية ولكن ٔ�ضافوا Iليه حوايل 
  .مليار درمه  189ليصل ٕاىل  2015ع هذا املبلغ سBنة ويتوقع ٔ�ن �رتف

ول�رسيع تنفFذ الربامج fس�eرية Iىل مسBتوى املؤسسات واملقاوالت 

العمومFة، تعمل احلكومة Iىل  ومردودية احملفظةالعمومFة وحتسني حاكمة 
ªشجيع العالقات التعاقدية بني اDوn وت! الهيئات وٕاصالح م®ظومة 

aة املالية ÁlوI nلهيا، وهذا حصيح، هذا مشلك د
ل الرقابة احلاكمة واملراق 
  .واحلاكمة، مشلك واح®ا كنعاجلوه

fس�eر العمويم  من جناIة Iىل الرفع ٔ�كرثÌري ٔ�نه يaãغي ٔ�ن نعمل 
لتحسني مسامهته يف التمنية fق{صادية وIىل تعز�ز توازن التوزيع اجلغرايف، 

ون التنظميي lلاملية ومرشوع اجلهوية وهو ما س={�ٔىت بدخول لك من القان
 "صندوق الت�ٔهيل fجÀعي"املتقدمة Nزي التنفFذ، �اصة بتفعيل 

  .ا�glن س=مت ٕاNداmام يف هذا إالطار "صندوق التضامن بني اجلهات"و
ويف نفس التوSه، ªسعى احلكومة ٕاىل التعريف مبؤهالت çة اململكة 

م، وهو ما بدٔ� ِيؤيت ٔ�لكه Zلنظر lلمس�مثر�ن قصد تنويع وçات اس�eراهت
 (Yazaki)بقطاع صناIة السBيارات حFث اخ{ارت رشكة  lلمشاريع ا�9ٔرية

مليون درمه،  200مدينة مك®اس ٕالجناز مرشوعها الثالث Zس�eر فاق 
مدينة اجلديدة  (Bontaz)م®صب شغل، كام اخ{ارت رشكة  2600و

 900درمه، مع ٕاNداث مليون  95ٕالجناز وNدتني صناعتني بغالف قارب 
م®صب شغل، وحسب Iلمي فٕان السBيد وز�ر الصناIة مازال يف التواصل 

  .مع çات ٔ�خرى ل�شجيع هاذ اsال د
ل الصناIة د
ل السBيارات
  السBيد الرئ=س،

لقد ارتفع مaلغ fس�eرات ا9ٔج®بية املبارشة اليت (سBتقaلها املغرب 
لت فهيا fس�eرات الصناعية ، م(2013مليار درمه سBنة  40سBنو
 ليبلغ 

، ومن çة هيدف ا×طط ªرسيع اجناز إالقالع الصناعي ٕاىل %�39سBبة 
، هاد Sديدة ورفع 2020ٔ�لف م®صب شغل صناعي يف ٔ�فق  500ٕاNداث 

  .%23ٕاىل  %14حصة الصناIة يف الناجت اDا�يل اخلام من 
dها Iىل اسBهتالفقد جسلت القدرة الرشائية لٔ=رس اعÀدا  ،ومعوما

هذا  ويعزى 2013- 2012ما بني  %3.7ا½هنايئ احلقFقي، ز
دة مبعدل 
، والتحمك يف %5.8التطور ٕاىل ارتفاع قمية fسBهتالك ا½هنايئ لٔ=رس مبعدل 

  .الفرتة س�الل نف %1.9التضخم يف مسBتوى 
ومن العوامل اليت تعكس حتسBنا lلمسBتوى املع=يش لٔ=رس تغري ٔ�مناط 

å هتالك، من �اللBسf ثFلباس حlلغذاء واZ راجع حصة النفقات اخلاصة
فظيعة وÌري  (Intoxe)صة 9ٔنه يف هاذ اsال اك�ن واNد حاخنفضت 

حصي¿ة، هذه ا9ٔرقام ومايش c�ٔ اlيل كنجيهبا، حFث اخنفضت حصة املواد 
 %5.5، وåراجعت حصة اlلباس من %40.6ٕاىل  %43.1الغذائية من 

قات ا×صصة lلص¿ة والنقل ، مقابل ارتفاع حصة النف%3.4ٕاىل 
، ك�سارىمليون تلفون  40واالتصاالت والرتفFه والسBياNة، راه ٔ�كرث من 

، 1.5مليون د
ل التلفون، واملواطن عنده  40واش بدون مقابل هاد 
  .وحتسن Nارضة السBيارات واحلصول Iىل ملكFة السكن

Z دم إالرضارI ىلI لقدرة كام ٔ�ن احلكومة حرصت م®ذ تو½هيا املسؤولية
الرشائية lلمواطن، واختذت ٕاجراءات لتحسني د�ل الف ات الهشة وحتسني 
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  :مع=شها اليويم من ب=هنا
ٔ��ريل  23مواصT تفعيل الزتامات احلوار fجÀعي املتعلقة Zتفاق  -

مليار درمه، امسعو مز
ن ٔ�ش  50، من �الل رصد ٔ�كرث من 2011
، لك هذا 2015درمه سBنة مليار  7.5و 2014- 2012كنقول، �رمس الفرتة 

  .ٔ��ريل بني احلكومة والنقاZت l26لوفاء Zملق{ضيات د
ل االتفاق 
-I2014ىل سBن�ني  %10الرفع من احلد ا9ٔدىن لٔ=جور بãسBبة  -

  .، ومازال رSال ا9ٔعامل ٕاىل اليوم يعين يx®ون من هاذ القرار2015
درمه  3000الز
دة يف ا9ٔجر ا9ٔدىن Zلوظيفة العمومFة ليصل ٕاىل  -

درمه،  3000صافFة، ما بقاش حىت يش موظف يف اDوn عنده اقل من 
  .وٕاىل قلت يل ما اكفFاش c�ٔ م{فق معمك

 1000ليبلغ  (RCAR3)ملعاشات م{قاIدي الرفع من احلد ا9ٔدىن  -
  .م{قاIد 10.500درمه شهر
 وقد اسBتفاد من هدا إالجراء ٔ�زيد من 

ل اكمل اDمع املوSه لغاز البوûن Iىل مسBتوى دمع املواد ا9ٔولية حتم
مليار درمه  13.7لكغ، مما لكف  12درمه عن لك ق®ينة من ف ة  83مببلغ 

، وZملناسBبة واNد العدد د
ل الناس ك=س¿اب هلم بيل �2013رمس سBنة 
من �الل åروجي د
ل الشائعات Ìادي م®عرف ٔ�شBنو Ìادي يعملو يف هاد 

تفقت Zش Ìادي تغري اح®ا راه اح®ا البالد، وتيقولو بيل راه احلكومة ا
كنفكرو يف املقاربة اlيل من �اللها ما نبقاوش هاد الزنيف، شكون فFمك 

مليار د
ل اDرمه كمتيش لغاز البوûن اlيل ما ·ميش=ش  Z14غي تبقى 
  .Zلرضورة lلمواطن، واحملتاج Zخلصوص

 ما اح®ا تنقلبوا Iىل مقاربة اlيل من �اللها �ساندوا الناس اlيل
عندمهش إالماكنيات Zش خيلصوا Zش (رشيو Iىل ا9ٔقل احلد ا9ٔدىن من 
الغاز الرضوري ZلãسBبة ٕا½هيم وùرفعو اDمع Iىل çات ٔ�خرى 9ٔنه هاد Ìاز 
البوûن ك=سBتفد م®ه اليوم ٔ�ي خشص بغى سواء تعلق ا9ٔمر Zلف®ادق ٔ�و 

لق ا9ٔمر ZلفالNة تعلق ا9ٔمر Zملطامع ٔ�و تعلق ا9ٔمر ب�ٔما·ن احللو
ت ٔ�و تع
من  1.5مليار د
ل اDرمه إالخوان الكرام  14ٔ�و تعلق ا9ٔمر بغريه، و 

(PIB4)  اء معNكونوا واحضني ورصù cن، و�ليوûاز البوÌ متيش يفå

هاد اليش 9ٔنه åميس املواطن dلك مواطن،  س=®اشم   ماالولكن إ الناس، 
 40ن رشا بوطة ب Ìري يف املدينة دZ حىت يف البادية ولك مواط واكن

  .ر
ل 60ملاية و 16درمه  83درمه راه اDوn تتõلص معه 
مليار د
ل اDرمه سBنو
  2دمع اDقFق الوطين من القمح اlلني ب  -

مع ما �رافق هاد القضية د
ل هاد اDقFق اlيل ·مييش لبعض املناطق من 
علموا، ميل حىت هو راه تنقلبو Iىل مقاربة ·يفاش ن... <م ومن مشالك ٕاخل

  .نؤجرها سوفغنلقاوها 
  مليون درمه؛ 400ب  2014دمع اسBترياد القمح اlلني سBنة  -
 2011سBنة  %80ختفFض الرسوم امجلر·ية Iىل دقFق السميد من  -

                                                 
3 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 
4 Produit Intérieur Brut 

مليون درمه سBنو
،  460، مما ميثل دعام ماليا (ساوي 2014سBنة  2.5ٕاىل 
كرر، مببلغ مايل درمه للك ·يلوغرام من السكر امل 2.8حتمل ما �زيد عن 

  .مليار د
ل اDرمه سBنو
 3.5يناهز 
وSاوبوين Iىل هادي ·يفاش Ìادي ند�رو لها؟ غنجيمك Ãاك اليش اlيل 

 (CHU5)إال� واNد تيقولوا ليا إالخوان د
ل املزيانية تيقول Ø ٔ�يس عبد 
مليار درمه، اح®ا لك Iام يف عوض ما  1مليار د
ل اDرمه ٔ�و  1.2مثنه 
  .فهمت=ين وال ال ؟ تãرشبومه سكر 4وال  (CHU)د
ل  3نبFãو 
مليار درمه Dمع قطاع الكهرZء  4.8ختصيص مaلغ سBنوي يناهز  -

 l(ONE)لحفاظ Iىل اخلدمة الكهرZئية Zملنازل، هذا راه اح®ا اتفق®ا مع 
كنعطيوها لو هو ·يد�ر الشؤون د
لو ما بقاش ·مييش (رشي الفFول وجييب 

�لص ٔ�نت ال، ولينا تنعطيوه واNد القدر حمدد ما تنعرفوهش لنا الفاتورة، 
من دونه راه ميل درc معه هاد القضية بدا حىت هو تيفكر ·يفاش يد�ر 
Zش يقلب Iىل الطاقة ا9ٔقل مثن وا9ٔقل لكفة، ٔ�ما قaل اDوn تتõلص 
اله 
ٔ�سBيدي صاوب الفواتري وسBيفطها لها، واDوn واحلكومة تقلب م®ني جتيب 

  .ت ما لقاªش ªسلف وتغرق البالد والسالملقا
راه إالصالح راه صعيب إالخوان واك�ن مقاومات ما ختليو�ش نعاود 

  نذ·رمك بذØ املفردات د
يل اlيل كتطلع ليش وNد�ن اDم 
مليون درمه، هاذي راه  86تعويض رشكة النقل احلضاري مببلغ  -

ا(سة الاكزوال lلتخفFف من �ٓ	ر مق 2014و 2013مشات هلم �رمس سBنة 
Iىل ٔ�سعار النقل العمويم 9ٔنه ميل جFنا ند�رو املقا(سة، قلنا املواطن 
العادي اlيل كري·ب يف الطوب=س وال كري·ب يف الاكر مايش معقول خيلص 

  .هاذ 9ٔنه معندوش إالماكنيات، فعملنا هاذ إالجراء هذا
لف �ٔ  80دمع جتديد حظرية سBيارات ا9ٔجرة الصغرية والكaرية مبن¿ة  -

درمه lلفرد كدمع لت�ديد سBيارات ا9ٔجرة من الصنف ا9ٔول، وقد مت حتويل 
، Zيق مع 2014مليون درمه ختصص لهذا الغرض �رمس سBنة  100مaلغ 

ا9ٔسف هاذ الربcمج م{عرث ولكن راه اح®ا Ìاديني فFه، وفعال دوك 
 الطا·سBيات راه هام يعين ٔ�وال واNد العدد د
ل اجلرامئ كرتåكب هبم، واش

مهنم وال من بعض الناس اlيل ك=سوقهم وال ال حول وال قوة ٕاال �Z العيل 
العظمي، ولكن املهم ٔ�نه اح®ا معلنا لك واNد بغى يبدل الطا·يس د
لو 

ٔ�لف درمه مقابل ٔ�نه يدي الطا·يس  80فهمت=ين وال ال؟ اDوn كتعطي 
  .الفراي

I عي، معلت احلكومةÀجf سكÀتوى تعز�ز الBىل مسI ىل تعز�ز
الÀسك fجÀعي وحماربة الفقر والهشاشة من �الل ٕا�شاء صندوق 
الÀسك fجÀعي وبصفة Iامة وقد مت اختاذ مجT من إالجراءات ٔ�مهها ما 

  :ييل
مليون  160تفعيل صندوق التاكفل العائيل مبقدار مايل يقدر ب -

                                                 
5 Centre Hospitalier Universitaire 
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درمه مليون  160درمه، وZيق السBيد وز�ر العدل ·يقول ٔ�ودي هاذ 
مك®قدوش نوصلو لها 9ٔنه اكينة تعقFدات وهو جيهتد يف ت?سBيط املسطرة 
اليت من �اللها حتصل الãساء املطلقات اlلوايت جعزن عن ٕاس�Fفاء نفقاهتن 

  .من ا9ٔزواج Iىل هاذ مسيتو، راه �اص تع�ل السBيد وز�ر العدل
رقام، تعممي نظام املساIدة الطبية، داZ هاذي ٕان�هبو هللا جياز�مك ل=ٔ  -
 227مقابT  2014مليون ٔ�رسة هناية غشت  2.69مليون مسBتفFد،  7.28
ميل جFنا، غتقولو  2011ٔ�رسة سBنة هناية  68.297مسBتفFد،  727ٔ�لف 

ليا الرمFد يش وNد�ن موصلولو، عندمك احلق، عندمك احلق، ولكن الرمق راه 
افق املليون د
ل الناس، ر  7ٔ�لف ل 70و 60ؤ�لف تقريبا  200فظيع، من 

 اح®ا مف{وNني Zش ..هذا ما رافقه من مشالك هذا حصيح، ولكن هذا هو
(pour améliorer)  تحقو معBيل ك=سlس اc ش (شملZ حتسني نظام

  .ا9ٔسف الشديد دامئا كنلقاو مشالك
ٔ�لف تلميذ،  784، "ت=سري"توسBيع قاIدة املسBتفFد�ن من �رcمج  -
ويتوقع ٔ�ن يصل هذا  2014-2013ٔ�لف ٔ�رسة �رمس املومس اDرايس  466

تلميذ حوايل ..   300و ٔ�لف 812العدد �الل املومس احلايل ٕاىل حوايل 
  .ٔ�لف ٔ�رسة 494
مليون  3.9توسBيع قاIدة املسBتفFد�ن من �رcمج مليون حمفظة ليبلغ  -

مليون درمه، الز
دة يف قمية  360تلميذ وتلميذة بغالف مايل يقدر ب 
عقود Zلرفع من Iدد الطلبة  3م®ذ ٔ�زيد من  Iدد املنح اليت مل تمت مراجعهتا

ليفوق  2015-2014و 2011-2010ما بني مومس  %80املمنوNني بãسBبة 
ٔ�لف طالب، ورفع املزيانية املرصودة lلمنح  I270دد املسBتفFد�ن Nاليا 

مليون درمه �الل نفس  320مليون درمه ٕاىل مليار و 520اجلامعية من 
ت مق{نعا ٔ�ن ذاك النصف م®¿ة السBيد الوز�ر الفرتة، والطلبة وا�ا c�ٔ مازل

راه ما �اصها حتيد، نصف م®¿ة خصها حتيد، اعطيو الناس املن¿ة د
هلم 
  .درمه اlيل غيعطي يعطي 300اكمT، وال 

حتسني ولوج الساكنة Álواء مبضاعفة إالعÀدات ا×صصة لرشاء  -
سBنة  مليار درمه 2.4ٕاىل  2011مليون درمه سBنة  675ا9ٔدوية من 

  .2014سBنة  1250و 2013دواء سBنة  320وخفض سعر  2013
املصادقة Iىل املرسوم املتعلق بتقدمي اDمع املبارش lلãساء ا9ٔرامل يف  -

درمه للك  350وضعية هشاشة، واlلوايت يتكفلن ب�ٔطفالهن اليتاىم مببلغ 
درمه عن لك شهر لٔ=رسة الواNدة، وهذا  1050طفل ي�مي ويف Nدود 

Iىل اللكفة د
لو، راه يش NاSة اlيل تيخص املواطنني  بغض النظر
(شعروا ZالسBت?شار، 9ٔنه ان�هبنا لواNد الف ة اكنت، ما شاء هللا، مرتوكة 
لنفسها، وٕان شاء هللا الرمحن الرحمي لن خنيهبا راه املرسوم يف املراNل 

Z ليه وراه عند إالخوة الوزراءI وقعت c�ٔ ،ليهI عFل التوق
ش ا�9ٔرية د
يوقعوا Iليه Zش يبدا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي من الناحFة العملية، وٕان 
شاء هللا الرمحن الرحمي سãسري يف هذا fجتاه تدرجييا، 9ٔن م{ãساوش ٔ�نه 

درمه ما  600وهذيك  هZلãسBبة Álوn راه ميل كزتيد، راه c�ٔ ما قدرت

 قالوا ليا إالخوان قدرهتا اlيل تعطات lلموظفني اكملني، حقFقة قدرها حىت
مليار د
ل اDرمه  14د
ل املالية ٔ�هنا كتلكف®ا يه واملصاريف د
لها حوايل 

  مليار د
ل اDرمه؟ 14 هذا الرمق؟ وز�ر حصيحالالسBيد يف السBنة، 
مليون درمه،  500ٕاطالق نظام التعويض عن فقدان الشغل �لكفة  -

اlيل اكن قaل ·يفكر بيل هذا راه جيعلنا يف مصاف اDول املتقدمة، شكون 
يش واNد ٕاىل فقد الشغل د
لو ملدة معينة Iىل ا9ٔقل اDوÌ nادي ªساندو 

  .ولو wيش NاSة
مليار درمه  17وIىل صعيد �ٓخر مت ختصيص Ìالف مايل ٕاجاميل قدره 

من املبادرة الوطنية lلتمنية ال?رشية اليت �رIاها  l2011-2015لمرTN الثانية 
لسادس حفظه هللا، وطبعا ميل يش NاSة ·يد�رها Sالn امل! محمد ا

Sالn امل! راه احلكومة يف �دم{ه وإالماكنيات د
ل اDوn ولكيش، Zش 
  .م{بقاوش تد�رو هاذيك التفرقة راه ما عندها حىت يش معىن

وخ{اما فٕان اsهودات املبذوn والنتاجئ اليت مت حتقFقها Iىل ٔ�مهيهتا، ال 
م الت¿د
ت املطروNة Iىل بالدc لتقوية املقاوn، يaãغي ٔ�ن حتجب عنا جح

c�ٔ م{فق معمك إالجراءات اlيل معلنا امحلد � والقوانني اlيل خرج®ا، ميل 
كتجي كتلقى fس�eر مايش fس�eر هو �Ìرشي واNد الساروت 

Zش مييش وتدور واNد امسيتو ويد�ر املوطور ٔ�مارش ومييش fس�eر، 
عبد إال� راه خصنا ند�روا القانون التنظميي د
ل املالية،  اليس fس�eر،

خصنا ند�رو هاذي، خصنا ند�رو هادي، 
اله ٔ�سBيدي wسم هللا، وكتبدا 
ميل كتبدا هذاك اليش هذاك لك NاSة كتا�ذ ليك وقت وكتلقى مقاومة 
وZش تطبق خصها مراسBمي، ومن بعد متيش لٕالدارة وإالدارة تفهم Ø ذاك 

aل الوزارة اليش وتق
ل جتاوب معه، اlيل Sا لهذا املنصب وال lلمنصب د
  .غيعرف ٔ�شBنو يه إالشاكليات

 la machineولكن اك�ن ٔ�مور حقFقFة تعمالت ومعلية تعمالت، و
est en marche  يل لكlة فورا وخصوصا ا�Fحلق ما كتعط=ش الن�Z

ى ٔ�نت املواطن ك=شعر هبا مaارشة يف املع=ش اليويم د
لو، دامئا كتبق
مطالب Zليقظة، راه شفيت اليقظة د
ل اجلندي يف احلدود ٔ�كرث مهنا ٔ�عضاء 
احلكومة ورئ=س احلكومة، 9ٔنه الناس مييلون دامئا lلم¿افظة Iىل ٔ�وضاعهم 
وIىل ٔ�حواهلم، ومع ا9ٔسف الشديد الشعور Zحلاn داملواطن هذاك اlيل 

ىل مشعر Zلرض حتت، 9ٔنه تيخص هذاك اlيل فوق ما Ìادي يتحرك Ìري إ 
اlيل ك=شعر به هذاك اlيل حتت، ما عرف�ش c�ٔ واش خصنا ند�روا يش 

ال رئ=س احلكومة وال احلكومة وال النواب الربملانيني  ،نظام اlيل ·يلزم®ا ٔ�ح®ا
وال املس�شار�ن وال املوظفني وال الكaار وال الصغار، يبداو هيودوا �ر·بوا يف 

وميشBيو lلمدرسة و(شوفوا �ٓش  ،(les urgences)الطوب=س، وميشBيوا 
لواكن ما عرف فني مىش وز�ر  �ابجب العُ العَ تيوقع يف ذيك املدرسة، 

التعلمي، راه ميل تيجي ت=aدا يعاود ليا وهو ميشBيوا احملمكة، تفكرتك، السBيد 
وز�ر العدل، فهمت=ين وال ال؟ تيكون عندك Ìري مشلك تيكون عندك 

  . قضية ٔ�خرى Iاوتينٕايوا السجون  ..وميشBيوا lلسجون.. Ìري
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 nهودات املبذوsال، وخ{اما، ما ختافش ماختافش، فٕان اN ىل لكI
والنتاجئ اليت مت حتقFقها Iىل ٔ�مهيهتا ال يaãغي ٔ�ن حتجب عنا جحم الت¿د
ت 
 ،cاذبية اق{صادSية وBوتعز�ز تنافس nلتقوية املقاو cىل بالدI ةNاملطرو

اوn وتنويع الصادرات والرفع من ØÃ جيب ٔ�ن نضاعف اجلهود لت�ٔهيل املق
جحم fس�eرات يف خمتلف القطاIات وحتسني جناعهتا وحتقFق التوازن يف 

  . توزيعها اجلغرايف
ٕان مسؤولية حتسني تنافسBية املقاوn يه مسؤولية مشرتكة، حتمت Iلينا 
مجيعا مزيدا من التعبئة واليقظة والعمل اجلاد واملنتظم والرشاكة والتعاون ما 

ني احلكومة واملنظامت املهنية والفرقاء fجÀعيني، يف ٕاطار حتقFق ب
املصل¿ة العليا lلوطن يف القFادة الرشBيدة جلالn امل! محمد السادس، 

  .حفظه هللا، وهللا ويل التوفFق
 .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السBيد رئ=س احلكومة

ل ٕاىل التعقFبات Iىل جواب السBيد رئ=س احلكومة، ٔ�ريد قaل ٔ�ن نã{ق
ٔ�ن ٔ�شكر السادة رؤساء الفرق الربملانية ا�Ãن تعاملوا ب�ٔرحيية ·برية مع 
التوزيع الزمين، وم®حوا بعض اDقائق لبعض الفرق الربملانية، و�ٓخرها الفريق 

  . احلريك اlيل م®ح دقFق{ني sموIة fحتاد الوطين lلشغل Zملغرب
  .راشك

  .اللكمة ا9ٓن 9ٔول م{د�ل عن فريق ا9ٔصاn واملعارصة

        ::::املس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامش
  .wسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السBيد الرئ=س احملرتم
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

  ا9ٔخوات وإالخوة الوزراء احملرتمون،
  ا9ٔخوات وإالخوة املس�شارون احملرتمون،

  مة احملرتم،السBيد رئ=س احلكو 
امسحوا يل قaل ما ند�ل يف املوضوع اlيل جسلت فFه بعض العنارص، 

هاذ ال.م اlيل قلتوه . نوSه لمك واNد السؤال مaارش ٕاىل Sات Iىل �اطرمك
قaل قليل، السBيد الوز�ر د
ل الرتبية الوطنية، ووز�ر التعلمي، خبصوص 

¿ة عطيوا هلم م®¿ة املن¿ة، قلتوا ب�ٔنه هاذ الطلبة اlيل تيا�ذوا نصف م®
اكمT، واش �س�لوه اكلزتام د
ل السBيد رئ=س احلكومة؟ كتعل�ت معطية 
lلوز�ر وال، 9ٔنه ٔ�طرح هاذ السؤال يف ذهين ٔ�نه قaل سBنة ونصف سBبق 
لمك ٔ�ن الزتممت من هاذ املنرب يف ٕاطار اجللسة اlيل خصصناها ملغاربة العامل، 

ن س=سBتفFدون من البطاقة د
ل قلتوا ذيك الوقت مغاربة العامل املعوز�
)RAMED6(،  دNيد وز�ر الص¿ة، وقال  6دازت واBشهور سولنا الس

                                                 
6 Régime d'Assistance Médicale 

لنا رصاNة ب�ٔن هاذ اليش Ìري ممكن وÌري واقعي، وهذه سBنة ونصف 
  .ونã{ظر

Iىل لك Nال، امسحوا يل، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، ùرجع 
توا به مشكور�ن، c�ٔ بغيت نتفاIل معمك Iىل اجلواب اlيل تفضل . lلموضوع

وبغيت ùركز Iىل Sانب واNد فقط من اجلوانب اlيل مرتبطة Zملوضوع 
د
ل Sلسة املساءn اليوم، Iىل اعتبار ٔ�ن الفرق الربملانية د
ل املعارضة 

  . Ìادي يتلكموا Iىل جوانب ٔ�خرى
c�ٔ املوضوع اlيل بغيت نناقشمك فFه، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، هو 

·يتعلق ب�®افسBية اق{صادc الوطين يف ب= ة çوية ودولية  املوضوع اlيل
  .شديدة التعقFد ٕاىل �ٓخره، ·يف ما تنعرفو مجيع

بطبيعة احلال، ميل تã{لكمو Iىل التنافسBية راه اح®ا كنتلكمو Iىل واNد 
املوضوع شائك ومعقد وم{عدد اجلوانب، c�ٔ ØÃ اق®عت رايس ب�ٔنه ما 

طالقا من انطباIات ٔ�و �ٓراء خشصية، ولكن ميكãش نتلكم يف هاذ املوضوع ان
 nيف فريق ا9ٔصا cا�رت ØÃ9ٔرقام، وZه <م موثق وFالبد ما نقولو ف
واملعارصة ٔ�ن �س�®د Iىل التقر�ر د
ل مؤسسة دولية هو التقر�ر د
ل 

. 2015-2014املنتدى fق{صادي العاملي حول التنافسBية لسBنة 
ا Iليه دامئا، لكام تعلق ا9ٔمر Zٕجناز حتققه وZملناسBبة هاذ التقر�ر كتعمتدو 

 TافN ل قانون املالية
احلكومة وحيققه اق{صادc الوطين، والو	ئق د
  .Zٕالشارة ٕاىل هذا التقر�ر

  السBيد رئ=س احلكومة،
صف¿ة، قلبنا فFه، ف�شBنا فFه، وتبني لنا ب�ٔن  569هاذ التقر�ر يقع يف 

جب ٔ�ننا نناقشوها معمك �لك فFه واNد العدد من املعطيات اليت ªسBتو 
  .هدوء يف هذه اجللسة احملرتمة

وامسحوا ٔ�ن ٔ�بدٔ� النقاش يف هذا املوضوع د
ل التنافسBية معمك Zل?رشى 
اlيل قدم{وها lلشعب املغريب يوم قaل إالرضاب الوطين اlيل دعت � 
: النقاZت، ذاك الوقت خرج{وا، السBيد رئ=س احلكومة، بترصحي كتقولوا

ال?رشى بغيت ùزفها lلشعب املغريب، ªسBن=®ا واNد اليومني  عندي واNد
م®ني داز إالرضاب، وقلتوا ب�ٔن ال?رشى يه حتسن åرت=ب بالدc يف م®اخ 

نقطة، انتقلنا من املرتبة  16وتقدم®ا  "Dowing Business"ا9ٔعامل، يف 
  . 87ٕاىل املرتبة  71

 هذه اجللسة هذا ٕاجناز جFد نصفق �، ولكن مبا ٔ�ننا كنتلكمو ا9ٓن يف
Iىل اجلوانب املرتبطة ZلتنافسBية وfس�eر ٕاىل Ìري ذØ، البد ما نقولو 

ويل "احلقFقة اكمT مايش نصف احلقFقة فقط، ما ميكãش نوقفو عند 
  ".lلمصلني

وØÃ امسحوا يل، السBيد رئ=س احلكومة، �لك ٔ�دب و�لك اNرتام، ٔ�ن 
غريب ال تتوفر فهيا املقومات ٔ�قول لمك ب�ٔن ال?رشى اlيل زفFتوها lلشعب امل

�ٔاكد  -ٕاىل ما خف�ش تقلقوا  –د
ل ال?رشى مبعىن ال?رشى، ؤ�اكد ٔ�قول 
  . ٔ�قول ب�ٔهنا wرشى زائفة، 9ٔهنا ختفي الك(ري من املغالطات
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 املغالطة ا9ٔوىل يه ٔ�ن التحسن اlيل حقق{ه بالدc يف الرتت=ب يف
"Dowing Business"  ت م®اخ ا9ٔعامل هو مكون فقط منcمكو Tمج

ٔ�خرى د
ل التنافسBية، هو Nافز واNد فقط من مجT احلوافز اlيل جتلب 
  .fس�eرات ا9ٔج®بية

  السBيد رئ=س احلكومة، 
احلقFقة اlيل ما كتوحضوهاش مز
ن حىت يف م®اقشة القوانني املالية يه 

د
ل  3ٔ�ن التنافسBية اlيل ·يتلكم Iلهيا املنتدى fق{صادي العاملي فهيا 
  .املسBتوى ا9ٔول، املسBتوى الثاين، املسBتوى الثالث: سBتو
تامل 

املسBتوى ا9ٔول هو د
ل البÁان اlيل عندها اق{صاد
ت åرåكز Iىل  -
 ؛"اق{صاد
ت العوامل"ما (سميه املنتدى fق{صادي العاملي ب

 املسBتوى الثاين هو fق{صاد
ت املس�®دة Iىل الفعالية؛ -

د
ل البÁان املرåكزة Iىل ما  املسBتوى الثالث هو fق{صاد
ت -
 f ""Business ofبتاكر وتطور ا9ٔعامل"(سميه التقر�ر ب 

sophistication".  

اله يه بصدد fنتقال 2015البالد د
لنا حسب هاذ التقر�ر د
ل  ،

من املسBتوى ا9ٔول ٕاىل املسBتوى الثاين، مبعىن ٔ�هنا مل تنجز بعد fنتقال ٕاىل 
بالد د
لنا حسب هذا التقر�ر تقع يف ·و·بة fق{صاد
ت ال . املسBتوى الثاين

اlيل 
اله بدات كتتحرك كمتلمل كتã{قل من املسBتوى ا9ٔول ٕاىل املسBتوى 
بÁ، مهنا اجلزا�ر، لي?Fا، الغابون وÌري  20الثاين، وحنن نقع يف ·و·بة فهيا 

ذØ من اDول، يف Nني ٔ�ن بÁان جماورة ؤ�قل من البÁ د
لنا حققت 
f توى الثاين، فهياBتوى ا9ٔول ٕاىل املسBا، ٔ�ذ·ر  31نتقال الاكمل من املسÁب

  .تو�س، مرص، ا9ٔردن، ج®وب ٕافريقFا وÌري ذØ من البÁان: من ب=هنا
  السBيد رئ=س احلكومة،

يف هذا الباب، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وSه ثالث ٔ�سBئT مaارشة، كنمتىن تتفاIلوا معنا 
  .فهيا

هور د
ل بالدc يف عهد حكوم{مك ·يف تفرسون التد: السؤال ا9ٔول
ٕاىل  �2012/2013رمس سBنة  70يف املؤرش د
ل التنافسBية من الرتبة 

  ؟�2013/2014رمس سBنة  77الرتبة 
·يف تفرسون العوائق اليت ما åزال حتول دون انتقال : السؤال الثاين

بcÁ احلامس وا½هنايئ من املسBتوى ا9ٔول lلتنافسBية ٕاىل املسBتوى الثاين؟ 
  اذا مل تضعوا ت! العوائق يف صلب رهاcت حكوم{مك؟ ومل

·يفاش كتفرسوا، السBيد رئ=س احلكومة، تدين : السؤال الثالث
وتدهور الرتت=ب د
ل املغرب يف الك(ري من املؤرشات الفرعية؟ 9ٔنه ميل 
تã{لكمو Iىل التنافسBية يف املسBتو
ت د
لها الثالث اك�ن Iدد من 

ول الوقت Ã·رها جممتعة، ولكن نعطيمك بعض املؤرشات الفرعية، ال يط
  : ا9ٔرقام

يف  69املسBتوى ا9ٔول د
ل التنافسBية، حتتل فFه بالدc املرتبة 

يف مؤرش البFãة  57ف� يتعلق Zملؤسسات،  53املؤرشات الفرعية، املرتبة 
يف الص¿ة والتعلمي  82يف الب= ة املا·رو اق{صادية، املرتبة  90التحتية، املرتبة 

  . fبتدايئ
دول كثرية فات�®ا يف هذا الرتت=ب حبال ليبري
، ل=سوتو، لي?Fا، زامaيا، 

  . تو�س، ا9ٔردن، هذه مجيعها حتقق åرت=aا ٔ�فضل
، اح®ا يف 84ٕاىل مش=®ا lلمسBتوى الثاين اlيل كتحتل فFه بالدc املرتبة 

ق يف املؤرش الفرعي املتعل 122املرتبة : املؤرشات الفرعية Sد م{�ٔخر�ن
يف اجلودة د
ل التعلمي fبتدايئ، املرتبة  112بفعالية سوق الشغل، املرتبة 

يف جودة التعلمي العايل والتدر(س، ما ãÌسولكومش Iىل املؤرشات  110
الفرعية املتعلقة ZملسBتوى الثالث، اlيل كتحتلها بالدc، 9ٔنه اح®ا بعيد�ن 

  .aل قليلعن املسBتوى الثالث د
ل التنافسBية ·يف ما قلنا ق 
  السBيد رئ=س احلكومة،

ٔ�ريد ٔ�ن ù�ٔهبمك ٕاىل خطورة ما Sاء يف  - ٕاىل قaلتوه م®ا  -من Zب النصح 
  هذا التقر�ر، هذا التقر�ر �ٓش تيقول، ويه واNدة من ٔ�قوى �الصته؟

، فٕاهنا تت�ه 77ٕاذا اكنت رتبة تنافسBية fق{صاد املغريب يه : "تيقول
 ãب Taنوات املقBخنفاض يف السf بة ترتاوح بني ٕاىلB15ٕاىل  5س%."  

 240ٔ�ضيف، السBيد رئ=س احلكومة، من املفFد ٔ�ن تتوقفوا ٕاىل الصف¿ة 
من هاذ التقر�ر إالجاميل، مايش التقر�ر اlيل Sاب لنا السBيد وز�ر 

وكذا  f600ق{صاد واملالية اlيل هو تقر�ر جزيئ، سريوا lلتقر�ر اlيل فFه 
ي اlيل قام به املنتدى fق{صادي صف¿ة، النتاجئ د
ل اسBتطالع الر�ٔ  60و

العاملي، الفاIلني fق{صاديني اlيل Zغيني (س�مثروا يف بالدc، ؤ�نÀ قلتوا يف 
ب�ٔنه �اصنا ند�رو جمهود Zش نطم�ٔنو املس�مثر�ن  - وIىل حق  -اللكمة د
لمك 

جييوا (س�مثروا يف بالدc، نتاجئ اسBتطالع الرٔ�ي �ٓش كتقول؟ الغالبية، 
د
ل الفاIلني fق{صاديني Iىل ثقل البريوقراطية احلكومFة  شBبه ٕاجامع

  .واملشالك د
ل إالدارة، رمغ املنجزات اlيل حتققت
الن��Fة الثانية اlيل فهيا شBبه ٕاجامع يه تفيش وان�شار الرشوة يف عهد 

 - c�ٔ �ٓسف ٔ�ن ٔ�قول ذå ،Øزايد . احلكومة د
لمك، السBيد رئ=س احلكومة
ملؤرشات املرتبطة Zن�شار وتفيش الرشوة يف åزايد ا -هذا املقرر تيقول 

والبطء د
ل إالدارة والثقل د
ل البريوقراطية ثقTF �زاف، وهذا ال (شجع 
  .املس�مثر�ن

وٕاىل اسBتحرضc هاذ اليش Ìادي نفهمو Iالش åراجعت fس�eرات 
هذا مك{ب الرصف، هناية يوليوز سBنة . %15ا9ٔج®بية املبارشة ب 

ك{ب الرصف، åراجعت fس�eرات ا9ٔج®بية املبارشة ، حسب م 2014
  .مليار درمه 14.43مليار درمه ٕاىل  16.76من 

طبعا، السBيد رئ=س احلكومة، من العبث ٔ�ن �س�ٔلمك عن التدابري د
ل 
احلكومة اlيل �ذيتوها لالنتقال Zالق{صاد املغريب ٕاىل املسBتوى د
ل 

حنن بعيدون Sدا، ونذ·رمك ببعض  من العبث 9ٔنه. fبتاكر واق{صاد املعرفة
  :املعطيات املرتبطة Zملؤرشات الفرعية
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يف املؤرش املتعلق مب�ال القابلية لالبتاكر،  129اح®ا كنحتلو املرتبة 
يف جمال ٕانفاق  125يف جودة مؤسسات البحث العلمي، الرتبة  103الرتبة 

امعات يف تعاون اجل 116القطاع اخلاص Iىل البحث والتطو�ر، املرتبة 
  .هذه مؤرشات ال ªرشف. والقطاع الصناعي

نعم، اك�ن تقدم يف بعض املؤرشات، ولكن املؤرشات إالجاملية كنحققو 
فهيا تدهور وتدين، والبÁ د
لنا ما زالت يف املسBتوى ا9ٔول د
ل 
التنافسBية، وتواSه صعوZت، ومن املؤسف ٔ�ن ال åكون العوائق البFãوية 

 cادي تضمن لبالدÌ يلlتوى الثاين ما ·يناش اBلمسl نتقال احلامس وا½هنايئf
  .يف صلب اهÀماåمك ؤ�ولو
åمك

  السBيد رئ=س احلكومة،
املشلك ٔ�حFاc ما يش يف قT املوارد، بالدc يف إالجامل ما عندهاش 

نعطيمك م(ال، . الك(ري من املوارد، ولكن اك�ن �ري هللا، اك�ن �ري هللا
احلكومة املغربية توفرت Iىل رصيد  2013السBيد رئ=س احلكومة، سBنة 

مليار درمه Iىل مسBتوى احلساZت اخلصوصية، حشال نفق{وا مهنا؟  122.6
  .%34مليار درمه، ٔ�ي �سBبة إالجناز  42.5

الصندوق د
ل تدبري الكوارث : ٕاىل اكن والبد، نعطيمك ٔ�رقام ٔ�خرى
وق د
ل تدبري الطبيعية اlيل فهيا املواطنني د
لنا ا�9ٔر
ء ميوتون، الصند

، عندc واNد %3مليار، 
اله رصف{وا  200الكوارث الطبيعية فFه 
الصندوق مسيتو تقوية البFãة التحتية، فFه املاليري، ما عقل�ش Iىل الرمق، 

، عندc مشلك د
ل احلاكمة، مشلك معيق، واملقاربة 3%
اله رصف®ا 
ا بغي�ش نقول د
لتمك، السBيد رئ=س احلكومة، مقاربة ما يش سلمية، م

مقاربة فللكورية فهيا اخلطاZت �زاف فهيا الشعارات �زاف، فهيا كذا، ولكن 
مقاربة ماكحفة الفساد واملقاربة د
ل ٕاعامل مaادئ وقمي احلاكمة حتتاج ٕاىل 

  .يشء �ٓخر
  السBيد رئ=س احلكومة، 

امك ٕاىل القضا
 احلقFقFة، عوض ٔ�ن ترصف احلكومة اجلهد لطاملا ùهبن
  . ٔ�شBباه القضا
والطاقة يف

  السBيد رئ=س احلكومة،
 ،cيل كتحققو بالدlر العمويم خضم اeس�f ل
 189عندc مشلك د

اح®ا . مليار درمه، ·يف قالوا إالخوان، 
اله كنحققو معدل منو wسBيط

اله كنحققو معدل ا½منو من PIBمن f36%س�eر العمويم د
لنا  ،2% 

  .%4ٕاىل 
السBيد رئ=س احلكومة، ما ك�سBتافدش م®و اكفة fس�eر العمويم، 

çات اململكة، وهذه وثيقة د
ل وزارة fق{صاد واملالية، �ٓش كتقول هاذ 
  الوثيقة؟

ٕاىل درc مقارنة Iىل س?Fل املثال بني çة اDار البيضاء الكربى وçة 
ûوcت، اجلهة -ûوcت، املواطن يف çة احلسBمية- احلسBمية-الرZط وçة ûزة



اله خصصتوا ليه -ل احلسBميةد ،Tت اكمcوû914  ل
درمه يف املزيانية د

زIري خصصتوا ليه -زمور-سال–، ٔ�ما املواطن يف çة الرZط 2015
  .درمه 4.249درمه، يف اجلهة د
ل اDار البيضاء  11.942

عندc مشلك حقFقي د
ل هاذ fس�eر العمويم الضخم اlيل 
 ª ال ،cل وزارة كتخصصوه لبالد
سBتفFد م®ه اكفة اجلهات، وا9ٔرقام د

fق{صاد واملالية تبني فداNة fخ{الالت اlيل اكينة Iىل مسBتوى التوطني 
اsايل، وIىل مسBتوى اسBتفادة خمتلف اجلهات وخمتلف املواطنني 

  .واملواطنات املغاربة من اsهود fس�eري
  السBيد رئ=س احلكومة،
قدم ملموس يف التحمك يف العجز، هذا نصفق املديونية، نعم، حققمت ت

�، ولكن Iىل حساب ماذا؟ موضوع شائك، انتوما Iارفني، ولكن نتلكمو 
  .Iىل املديونية

  السBيد رئ=س احلكومة، 
راه املديونية، وصلتوا البالد لواNد املسBتوى ينذر Zخلطر، راه ªسلف{وا 

سBن�ني مجموع ما  راه ªسلف{وا يف ظرف - كنعاود ذيك اليش اlيل كذبتوه  -
  .سBنوات 10اقرتضته ثالث حكومات اlيل سBبقاåمك يف ظرف 

  السBيد رئ=س احلكومة،
الãسBبة د
ل املديونية اlيل وصلنا لها ZلãسBبة lلناجت اDا�يل اخلام، حنن 

، حنن يف م®طقة اخلطر، واللكفة اlيل )la zone rouge( يف م®طقة
تفوق �ك(ري معدل ا½منو اlيل كنõلصو يف �دمة ا�Dن تفوق �ك(ري اللكفة، 

  .كنحققوه، مبعىن ٔ�ن املديونية ال تã{ج Vروات
  السBيد رئ=س احلكومة،

ٕاNدى اجلوانب املهمة اlيل . بعض املرات عندc مشلك د
ل املصداقFة
Sات يف القانون املايل هاذ اليش اlيل åلكمتوا Iليه د
ل الصناIة، 


ل الصناIة، واحلكومة تعد خبلق خصصتوا مaلغ Ûم حمرتم Sدا يف املزيانية د
ولكن، . سBنوات، هذا يشء مجيل 5م®صب شغل Iىل ام{داد  500.000

م®صب شغل، معناه  500.000السBيد رئ=س احلكومة، فكر معا
 شوية، 
فرصة معل لك ٔ�سBبوع، يشء  2.000ٔ�لف فرصة معل سBنو
، معناه  100

  . Iالش؟ 9ٔن عندc سوابق. ال ميكن ٔ�ن يصدقه العقل
ماليري  å9كaدت فFه املزيانية اخلسارة د
ل " ان?(اق"لربcمج د
ل ا

مليون مرت  19درمه، املرشوع د
ل املناطق الصناعية اكن �روم ªش=Fد 
  مربع من احملالت الصناعية،

19 Fنــــــــــل مــــــون مرت مربع، �كـــــملCasa Nearshore, 
Rabat Technopolis, Atlantic Free Zone, Tétouan Shore, 

Fès Shore, Kénitra Shore   
حسب الوز�ر احملرتم احلايل، والو	ئق د
ل وزارة fق{صاد واملالية، 

 cاله در
مرت مربع اlيل بن=®ا، يعين ٔ�ن �سBبة  Z380.000لاكد Zلاكد، 
، Iلام %1.9واملناطق الصناعية " ان?(اق"fجناز د
ل هاذ املرشوع د
ل 

  . بقت ½هيا شهر، هو �ٓخر S�ٔل ٕالجناز هذا الربcمج 2015ٔ�ن بداية 
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فٕاىل اكنت احلكومة ٔ�خفقت وفشلت فشال ذريعا يف حتقFق النتاجئ د
ل 
 500.000، ·يفاش ميكن لنا نصدقومك ب�ٔنه غتõلقوا "ان?(اق"هاذ مرشوع 

ٔ�لف فرصة معل  100فرصة معل؟ يعين  500.000فرصة معل، ·يف 
  . ا9ٔسBبوعفرصة معل يف 2.000سBنو
، يعين 

  السBيد رئ=س احلكومة، 
امسحوا يل نذ·رمك، 9ٔن بعض املرات ميكن ما كتوصلكومش املعطيات، 

  .قلتوا ب�ùٔمك عطيتوا التعل�ت Zش يتõلصوا املقاوالت

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

  .اùهت�ى الوقت، السBيد الرئ=س

        ::::املس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامشاملس�شار السBيد عبد احلكمي بãشامش
مليار، مازال ما توصلت  20ت د
ل املقاوالت ٔ�اكدميية وSدة، fلزتاما

مليار، مل تتوصل ب�ٔي درمه، وهذا  25حىت بدرمه، ا9ٔاكدميية د
ل احلسBمية 
  ... يؤدي Zملقاوالت ٕاىل

رSاء ٔ�ن تتعاملوا wسعة صدر مع املالحظات، 9ٔن الهدف من هاذ 
اليش لكو  مايش هو �س�لو نقط اlيل غمتيش، اlيل غتطفى هاذ اجللسة 

 Ìتو
  .�سايل، ولكن الهدف هو تن�هبوا لٔ=ولو
  . وشكرا

  .ومعذرة، السBيد الرئ=س

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

  . اللكمة ا9ٓن lلفريق fسBتقاليل
  .تفضل

        ::::املس�شار السBيد فؤاد قد�رياملس�شار السBيد فؤاد قد�رياملس�شار السBيد فؤاد قد�رياملس�شار السBيد فؤاد قد�ري
  .wسم هللا الرمحن الرحمي وامحلد � محدا ال ينفذ

  السBيد رئ=س اsلس املوقر،
  وقر،السBيد رئ=س احلكومة امل

عودتنا Iىل اسBتõدام املدفعيات الثقTF يف �ٓخر اجللسة، وتغريك 
Ø تغال جيعلين اليوم ٔ�ف{ح قوسا 9ٔقولBشf مل ٔ�نه لن تتاح : ملهنجيةI�ٔ c�ٔ

يل الفرصة، ولن ªسعفين القوانني املنظمة ملثل هذه اجللسات الشهرية، ليك 
Iىل تعقFيب، �ٓ�ذ اللكمة ٔ�و ٔ�تناول اللكمة مرة ٔ�خرى ؤ�عقب Iىل ردك 

ØÃ س�ٔذ·رك ونفيس �لكمة قالها الفاروق سBيدc معر �ن اخلطاب، ريض 
�رمحك هللا، وامحلد � اÃي جعل فFمك : "هللا عنه، خماطبا N�ٔد معارضيه

  ". �وَ من يقوم عِ 
ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن يقال عن هذا ال.م ٔ�نه دميقراطي، ؤ�ما lلسBيد رئ=س 

ت�سم ردودك بنفس الروح بعيدا عن احلكومة ٔ�ن �كون <مك كذØ ؤ�ن 

ال�شBنج وبعيدا عن fنفعال، Iالش كنقول هاذ ال.م، السBيد رئ=س 
احلكومة؟ 9ٔنه يف تقد�ري املتواضع اليوم، ا9ٔمر جتاوز سقف التعبري 
الصادق وحىت الكذب عن املواقف السBياسBية واملواقف احلزبية، جتاوز 

زائل قصري وٕان طال  سقف البحث عن جمد خشيص ٔ�و جمد حزيب زائف
  . وام{د ٕاىل ما شاء هللا

هو قدرتنا امجلاعية  - وåلكمتوا Iىل هاذ اليش  - اليوم، الت¿دي احلقFقي 
Iىل ٕاثبات انÀئنا Zلفعل ال Zلقول ٕاىل حزب Sامع Nاض امسه اململكة 

مليون م®اضل وم®اضT، دا�ل و�ارج  34املغربية، حزب فاق م®خرطوه 
  .الرتاب، هذا من çة

من çة ٔ�خرى، وهنا لن ٔ�كتفي Z½متين، ولكن س�ٔقول Ø �لك ٔ�دب 
يaãغي ٔ�ن åكون ردودك موضوعية ودميقراطية، : و�لك تقد�ر و�لك اNرتام

9ٔن املعارضة اليت كرثت إالساءة ٕا½هيا اليوم من �الل تبõ=س معلها 
والتقليل من قدرها وكذØ من �الل التجرحي يف رموزها ونعهتا ب�wٔشع 

نعوت من كذب وسطو وتلقي العموالت والرشاوي، دون ؤ�حط ال 
ا�Nساب المك الهائل من االهتامات اليت ٔ�لف®اها واملرتبطة Zل�شو(ش 
والضب=ب والعرقT وÌري ذØ من التوصيفات اليت هتاف{ت من كرثة 

  .Sfرتار
املعارضة، السBيد رئ=س احلكومة، ا9ٔخوات وإالخوة، املعارضة ال ميكن 

ارة امللمومة Iىل قارIة الطريق، هاذ الوضع وهباذ الشلك لن ٔ�ن åكون اكحل�
  . خيدم اDميقراطية يف يشء، ولن خيدم معلمك يف يشء

حر·ية ودينامFة املعارضة ت�ٔطري وحتفزي lلعمل احلكويم وملنوال احلكومة 
وتقوية lلسلوك اDميقراطي، حىت وٕان كنتوا ك�شوفوا فFنا ٔ�حصاب دعوة 

åر·وا الفصل واللكمة الفصل lلرٔ�ي �� صاحب ا9ٔمر، ZطT، فدعوا ا9ٔمر ل
�سد القوس، السBيد رئ=س احلكومة، . ، وٕان شاء ٔ�نصفههف� سَ العام، ٕان شاء 

  .ليك ٔ�حتدث عن fس�eر
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

فهيا الك(ري من املباطT حىت ال ٔ�قول ش= ا . توقعاåمك ؤ�رقاممك تدينمك
، مل åكشف مبا �كفي عن ا9ٔبعاد وعن �ٓخر، غي?ت العمق التمنوي

  .املؤرشات اDاn عن fخ{يارات املعلنة من قaل احلكومة
اليوم fنطباع السائد هو ٔ�ن هناك هواجس تطغى Iىل حنو ما Iىل 
املطامح fق{صادية وfجÀعية اليت Iرب عهنا الترصحي احلكويم، ولست 

مبجرد طرق Zب fس�eر . حباSة ٕاىل جمهود ·بري لترب�ر ال.م د
يل
العمويم يت?ني ٔ�ن ما تفضلمت بتقدميه من ٔ�رقام ومن توقعات، السBيد رئ=س 
احلكومة، جمرد قمية مكية العÀدات وملوارد رصدت، ويه وزهرها، قد 
توظف، قد åرNّل، وقد åكون موضوع جتميد، وراه اكينة السابقة بال ما 

  .نتطرقو لها
ق الوقت، ا9ٔمر اليوم ال ميكن ٔ�ن خيزتل ٕاذن �الصة القول، ونظرا لضي

يف مقاربة مكية ويف السBياسة بدون مضمون اق{صادي واجÀعي ودون 
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  . åرت=ب ا9ٔولو
ت ويف خمتلف اsاالت دون اسBت�®اء، بدءا Zٕنعاش الشغل
وc�ٔ هباذ املناسBبة، مبناسBبة احلديث ٔ�ن ٕانعاش الشغل، ٔ�حيي جشاعتك، 

لسBيد رئ=س احلكومة، يف �ٓخر Sلسة من الش�اIة اليت ٔ�بãت Iلهيا، ا
Sلسات املساءn الشهرية يف جملس النواب، Nني قلت برصاNة ب�ٔن 

يف جمال ال�شغيل، اlلهم بعض إالجراءات وبعض  لودارت وااحلكومة ما 
التدابري، وù�ٔمك ما زلمت تفكرون يف مالمح ويف مفردات الوصفة ٔ�و الرت·يبة 

  . اlيل Ìادي تتقدمو هبا
لٔ=سف، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، ال يعفFك من ٕاقرارك، 

مسؤولية التقصري يف ملف اكن من املفروض ٔ�ن (سBت�Vٔر ببالغ اهÀمك ؤ�ن 
(شغل ØZ صباح مساء، 9ٔنه Zب الرزق اlيل قدرو هللا للك مغريب 
ومغربية، هو الضامن lلكرامة، هو الضامن لالسBتقرار النفيس والعائيل 

  .وfجÀعي
و�ليين �سوØ، السBيد رئ=س احلكومة، عن Sدوى قوانني lلاملية ال 
تفرد اجلزء ا9ٔكرب من صف¿اهتا حلل ٕاشاكلية البطاn والرضورة املل¿ة خللق 
ٔ�كرب Iدد ممكن من م®اصب الشغل، حىت ùرتقي مبسBتوى التمنية ال?رشية 
وfجÀعية، حىت ùمتكن من تقليص Nدة الفوارق والتفاوûت، وحىت 

كن من حتسني هاذ املؤرشات الرئ=سBية د
لنا، خصوصا يف صفوف ùمت
الشBباب، هذه الف ة اليت تعترب من ٔ�كرث الف ات fجÀعية ترضرا وا9ٔكرث 

  .معاcة مع خمتلف ٔ�شاكل العجز، ال يف احلاكمة وال يف التمنية
احلل املرتبط Zٕشاكلية ال�شغيل لن تن?{ه ا9ٔرض ولن يزنل من السامء، 

ذيك اليش اlيل مرتبط ZلفالNة وZلزراIة وZلكس=aة، احلل مرتبط اlلهم 
Zٕجياد Nلول Sذرية ملعضالت fس�eر، وZٕزاn املتار(س اليت تعرتض 
س?Fل املس�مثر�ن، ؤ�ول Nاجز، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، هو Nاجز 

مة نفيس �لك ت�ٔ·يد هو الثقة، ولو اكن من الرضوري ا�زتال fس�eر يف لك
بطبيعته، " رٔ�س املال جaان"، Iالش؟ 9ٔن "الثقة"واNدة لاكنت 

وfس�eر من م®ظور اق{صادي حتلييل وصفي هو هذاك اجلزء املق{طع من 
، واÃي نوçه لتكو�ن واNد "fد�ار"ا�Dل القويم اlيل مãسميوه اح®ا 

اذي الطاقة ٕانتاجFة ٔ�و لت�ديد واNد الطاقة ٕانتاجFة قامئة، هاذ العملية ه
biensur(  يد رئ=سBزايد الطلب، وطاملا، السå ةçالغرض مهنا هو موا

احلكومة احملرتم، ٔ�ن هذا املس�مثر قaل مببدٔ� التضحية والتنازل والتõيل عن 
رغبته fسBهتال·ية احلارضة واحلالية، فهو قaل ٔ�نه يتحمل واNد القدر معني 

قواIد اlلعبة، مبا يف وواNد اجلزء معني من ا×اطر، مبعىن ٔ�نه قaل رشوط و 
  .ميكن جبزء وميكن �رٔ�س املال د
لو اكمل ،ذØ ا×اطرة

ٕاذن ما Iليك ٔ�نت ٕاال ٔ�ن åكون اùهتاز
 Zملفهوم إالجيايب، ؤ�ن حتتضن 
هذا املس�مثر وتوفر ليه الرشوط، متر�ن سBيكولو� ·يحسسو 9ٔZمان 

يس، البFãة دا�ل م®ظومة كتوفر ليه fسBتقرار ا9ٔمين، fسBتقرار السBيا
التحتية وا9ٔساسBية، من �دمات، من طرق، من dهرZء، من مFاه، دون 
ٕاغفال اجلانب ال�رشيعي وما يتضمنه من مزا
 وحوافز وªسهيالت، وبتوفري 

Tاملوارد ال?رشية املؤه Øىل . كذI ىل الت�ٔهيل كنتلكموI لكمو}ãميل ت
بطبيعة احلال، . قالكفاءة العلمية والتق®ية والف®ية وكنتلكمو Iىل ا�9ٔال
  .حبضور فاIل ومبوا·بة وازنة لقضاء Iادل وwشفافFة مطلقة

ٕاذن الثقة رمق ال ميكن ٔ�ن يت�اوز يف معلية fس�eر ويف معلية التمنية 
fق{صادية Iرب بوابة fس�eر، وما ميكãش نتلكمو Iىل الثقة وٕاشارة الثقة 

l لرجوعZ لمغاربةl يوما نتذ·روش نصيحتك القميةÁلرايب الب .  
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

 -ويه نصي¿ة قمية  -ميل ارتفعت ٔ�سعار احلليب åلكميت ونصحتهيم 
ٕاىل مسحيت ليا، هاذ النصي¿ة ما اكنت . Zلرجوع ٕاىل هذا الرايب البÁي

فقط لزتجع، ولكن ميكن اكنت ªشلك هتديد حقFقي ZلãسBبة ملئات ا9ٓالف 
بارشة وÌري املبارشة اlيل ·يوفرها قطاع احلليب من م®اصب الشغل القارة امل 

واملشBتقات د
لو، وميكن åكون وZل Iىل املقاوالت الكربى والصغرى 
واملتوسطة والصغرية Sدا املشBتغT يف ذات القطاع واملس�مثرة ملاليري اDرامه 
يف بنا
ت ويف مãشBئات ويف وسائل النقل واlلوS=س�Fك ويف ا9ٓليات ويف 

صنا نتفقو، السBيد رئ=س احلكومة، Iىل يشء ٔ�سايس وجوهري، العتاد، �ا
اlلسان "هو ٔ�ن املنطق fق{صادي السلمي ال ميكن ٔ�ن يقaل wيشء امسيتوا 

  ".ما فFه عظم
  السBيد رئ=س احلكومة،

مؤسسة حمرتمة ومسؤوn، لك حراكهتا وسك®اهتا جيب  ورئاسة احلكومة
�كون م®بعا بل وشالال ٔ�ن åكون كذØ، السBيد رئ=س احلكومة يaãغي ٔ�ن 

lلثقة، Iالش؟ 9ٔنه يف مقرة ويف معق السلطة السBياسBية، وميت! وضعية 
القرار السBيايس، وما من بãت شفة ين?س هبا ٕاال وميكن ٔ�ن �كون لها وقع 
فوري ومaارش ورسيع Iىل الفاIل fق{صادي والسBيايس، ميكن نقaلو، 

 le mandatمرة يف  السBيد رئ=س احلكومة، ب�ٔن وز�را خيرج Iىل السطر
د
لو، ولكن ٔ�ن يغرد السBيد رئ=س احلكومة �ارج الرسب، هذا ٔ�مر ال 

  ! ميكن اس�Fعابه ويصعب تق�a �لك صدق
  .ما بقاش الوقتنتلكموا شوية Iىل �ٓليات fس�eر، 

ندوزو نتلكمو Iىل القوانني fس�eرية، ٕان حص التعبري، ٔ�و القوانني 
 -الوقت د
ل، ٔ� السBيد رئ=س احلكومة؟  غتعطيين شوية من -املشجعة 

Iىل ٔ�ي، القوانني املشجعة لالس�eر، السBيد رئ=س احلكومة، ال يaãغي ٔ�ن 
åكون Iىل املقاس ويف �دمة ف ة بعيهنا، ميكن هاذ قطاع الص¿ة كنتلكمو 
Iىل ف{ح رٔ�سامل املص¿ات، مز
ن، مجيل ٔ�ن يف{ح Zب قطاع الص¿ة Iىل 

Ûين راغب يف تنويع وتوسBيع العرض الطيب مرصاعيه للك مس�مثر Ìري 
والصحي وختفFف العبء Iليمك كدوn، ولكن من املؤسف ومن ا×�ل 

ٔ�ن تف{ح ٔ�و  2011ومن Ìري املقaول ومن Ìري املعقول، خصوصا بعد دسBتور 
يف{ح ٔ�و �كون ف{ح رٔ�سامل املص¿ات حمطة ٔ�خرى لتكر(س الريع وåكر(س 

مشالكه ZمجلT، وم®اسBبة كذØ خللق fح{اكر وªسممي ا9ٔجواء يف قطاع 
nادI ريÌري رشيفة وÌ رشوط م®افسة.  



  2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )م 2014د(سمرب  3( ه 1436 صفر 10

ما بقاش الوقت، السBيد رئ=س احلكومة، Ìادي نقول Ø واNد القضية 
اح®ا وٕا
مك سãس�ٔل عن غرس هاذ " غرسوا ف�ٔلكنا، ونغرس ف�Fٔلكون"

املرTN، ف®متىن ٔ�ن �كون الغرس طيبا (س�سBيغه اجليل ا9ٓيت وا9ٔجFال اليت 
  .تليه

لكمة ٔ��رية، هو ٔ�ن ما ختليوش احللول السهT تغنيمك عن ممارسة 
التفكري ·وظيفة ذهنية وdعملية واعية، تصنعون من �اللها املعىن ملنجزاåمك 
ولقراراåمك، مسBتõلصني هذا املعىن من جتارب من سBبقومك، بطبيعة احلال، 

  .Zٕدراك ودون ٕاغفال لعنارص الب= ة احمليطة �مك
  .وشكرا

 Bالس Bالس Bالس Bيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةيد رئ=س اجللسةالس::::  
  . شكرا جزيال

  .اللكمة ا9ٓن lلفريق احلريك، السBيد الرئ=س، تفضل

        ::::املس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  السBيد الرئ=س،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن �س�ل تفاIلنا إالجيايب مع التوضي¿ات اليت قدممتوها، 
السBيد رئ=س احلكومة، واليت تؤكد حرص احلكومة Iىل توفري املناخ املالمئ 
ٕالنعاش fس�eر يف ظل معادn صعبة، åمتثل يف احلفاظ Iىل التوازcت 

f تcلتوازZ عية وال املا·رو اق{صادية، دون املس يف نفس الوقتÀج
Zلقدرة الرشائية lلمواطنني، وهذه معادå nزداد تعقFدا يف ظل الطبيعة 
الهشة لالق{صاد الوطين املطبوع مب¿دودية إالنتاجFة وZرتباطه بعوامل 
�ارجFة �اضعة lلتحوالت والتقلبات، فضال عن åراكامت وٕا·راهات جتعل 

التحمك يف العجز، مما  السBياسة fق{صادية املنهت�ة �اضعة Zلرضورة ملنطق
يقلص حÀ القدرة fس�eرية ويف{ح الباب لالسBتدانة اDا�لية واخلارجFة 
واملراهنة Iىل تدبريها، �اصة يف ظل وضعية تعرف ا�سداد ٔ�نبوب 
اخلوصصة وتفامق احلاSة واخلصاص التمنوي وfجÀعي والتفاوت يف فرص 

  .التمنية بني اsاالت واجلهات
  احلكومة احملرتم،السBيد رئ=س 

ٕاننا يف الفريق احلريك ندرك ٔ�مهية إالصالNات املنهت�ة و�س�ل اsهود 
املبذول، Zٕطالق دينامFة اق{صادية، تقوم Iىل دمع حمراكت التمنية، رمغ 
الظرفFة الصعبة اليت حتيط Zالق{صاد الوطين، ويف نفس الوقت، حنن 

سهاما م®ا يف ٕاغناء مدر·ون ٔ�ن إالصالح م®ظومة مشولية وم{اكمT، وإ 
النقاش حول هاذ املوضوع الهام، نعرض Iىل ٔ�نظارمك مجموIة من املالحظات 

  :وfقرتاNات السBيد رئ=س احلكومة

ٔ�وال، اعتبارا Álور احليوي lلمقاوn يف جمال التمنية fق{صادية  -
وfجÀعية، نود ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اsهود املبذول ٕالنعاشها يظل حمدودا، ما مل 

افقه ٕاصالNات من قaيل التخفFض يف الثقل الرضييب املفروض Iىل وضع åر 
Nد lلمصادر املعقدة واملؤطرة lلصفقات العمومFة، ت?سBيط مساطر الولوج 
ٕاىل ا½متويل، وضع Sدوn زم®ية واحضة 9ٔداء املت�ٔخرات املسBتحقة 
lلمقاوالت، واسرتSاع مسBتحقاهتا يف الرضيبة Iىل القمية املضافة والبالغة 

  مليار درمه؛ 14اليوم حوايل 
	نيا، نعتقد Sازمني ٔ�ن إالصالح اجلذري والشامل lلمنظمة اجلبائية  -

يعد من ٔ�وليات توفري م®اخ مالمئ Dمع املقاوn املغربية، بدل fكتفاء 
مبراجعات حمدودة وٕاصالNات جزئية، مما سBميكن من اسBتعادة الثقة بني 

زيات تؤهل املقاوالت وªشجيع املبادرات ٕادارة الرضائب وامللزم، وتوفري حتف
  fس�eرية وتوفر الرشوط الالزم جللب fس�eر اخلار�؛

	لثا، ولتكمتل Nلقات هذا إالصالح، فٕان ٕاصالح العداn والقضاء  -
  . يعد بوابة ٔ�ساسBية يف هذا املسار

كام نود يف هذا إالطار مطالبة احلكومة بوضع Sدوn زم®ية واحضة 
مع إاللزام به، بغية تنفFذ ا9ٔحاكم القضائية ا½هنائية الصادرة لفائدة وحمدودة 

من اDسBتور، اÃي  126املقاوالت وا9ٔشõاص ضد اDوn، تفعيال lلفصل 
جيعل ا9ٔحاكم القضائية ملزمة lلجميع، 9ٔن Iدم تنفFذ هذه ا9ٔحاكم � 

nوDث ال يعقل ٔ�ن متاطل اFل املقاوالت، حaتقBاة ومسFىل حI يف تبعات 
تنفFذ ا9ٔحاكم الصادرة ضدها، يف الوقت اÃي تواصل فFه العمل Zٕجراء 

  .fق{طاع من املنبع Iرب مسطرة إالشعار لغري احلا�ز
  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،

وٕاذ �س�ل الزتاممك وترصحيمك بتوقFف العمل هبذا إالجراء، فٕان هذا 
تعديل يف املسطرة املدنية الواقع لن �رتفع ما مل تمت مراجعة هذا إالجراء ب 

  ومدونة حتصيل اDيون؛

رابعا، ٕان دمع املقاوn يتطلب ٔ�يضا العمل Iىل تقليص �Sٓال ا9ٔداء يف  -
الصفقات العمومFة وربط املراجعة الرضي?Fة ب�ٔداء املسBتحقات 

 وإالجناز؛

�امسا، السBيد الرئ=س حكومة احملرتم، السادة الوزراء، يف ظل  -
®يب، فٕان fس�eر العمويم يظل هو حمدودية fس�eر ا9ٔج 

البديل، Iىل اعتبار ٔ�ن اDوn تظل يه املس�مثر الرئ=يس، لهذا نعترب 
ٔ�ن الرهان ا9ٔسايس هو توجFه fس�eر العمويم لتقليص الفوارق 
بني اجلهات واsاالت والف ات fجÀعية، وفق مaدٔ� املناصفة اsالية 

كام ال يعقل، السBيد . يف çات بعيهناواخلروج من متركز fس�eرات 
الرئ=س، ٔ�ال تنفذ مزيانية fس�eر العمويم رمغ حمدوديته ٔ�صال، 

ٕاهنا . ليصبح الوضع ٔ�شBبه جبامIة قروية فقرية، ورمغ ذØ تã{ج الفائض
 .ٔ�زمة حقFقFة
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ويف نفس السBياق ويف زمن دسBتوري Sديد، وحنن مقaلون Iىل 
ل مزيانية اجلهات وامجلاIات احمللية اجلهوية املوسعة، ال يعقل ٔ�ن تظ

والرتابية Sد حمدودة ـ واش كتظنوا، السBيد رئ=س احلكومة، ٔ�ن ب 
مليار درمه ميكن ل  13نؤسس جلهات توفر التمنية؟ وب  2%

  د
ل امجلاIات ٔ�ن åكون قاطرة lلحاكمة التمنوية احمللية؟  1503
Nل ٕاشاكلية وهباذ املناسBبة كنوçو نداء lلسBيد وز�ر املالية حول 

جتميع القaاضات يف اخلزينات اجلهوية، اlيل ·يõلق تعرث وت�ٔ�ري يف 
تنفFذ مزيانية امجلاIات، و�اصة الشق املتعلق Zلتجهزي ٕالجناز املشاريع 
املربجمة يف S�ٔلها lلحفاظ Iىل الثقة بني املقاوn وإالدارة، وكذا الزتام 

  امجلاIات مع املواطنني يف تنفFذ املشاريع؛ 

عا، خبصوص احملافظة Iىل القدرة الرشائية، فٕاننا نفضل احلديث ساب -
عن حتسني القدرة الرشائية ول=س احملافظة Iلهيا، وهاذ التحسني 
·يتطلب، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، ٕانعاش fسBهتالك اDا�يل 

 .وٕاطالق سBياسة اجÀعية م{نامغة
ل ٔ�ن بالدc ال وخ{اما، و9ٔن املوضوع شاسع و·بري Sدا، ùك{في Zلقو 

تã{ج من الرثوة ٕاال القليل، وا9ٔمه هو التدبري ا9ٔم(ل لهذا القليل والعمل Iىل 
  .ٕانتاج الرثوة بدل fكتفاء بتوزيعها

  .وشكرا لمك

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
 . شكرا السBيد الرئ=س

  ..اللكمة ا9ٓن لفريق التجمع الوطين لٔ=حرار، ا9ٔسBتاذ لعلج 

        ::::لجلجلجلجاملس�شار السBيد حلب=ب لعاملس�شار السBيد حلب=ب لعاملس�شار السBيد حلب=ب لعاملس�شار السBيد حلب=ب لع
  . wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  السBيد رئ=س احلكومة،
  السBيد رئ=س اsلس،
  السادة املس�شارون،

ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤطر هذا النقاش يف الزمن واملاكن، معر هذه احلكومة 
سBنة د
ل fسBتقالل، الãسBبة املائوية د
ل تداول  58سBنوات من  3

  ؛%5سائل احلكومFة السلطة وامل 
	نيا، من cحFة املاكن، حنن يف مؤسسة ªرشيعية هتمت Zالخ{يارات 
الكربى د
ل احلكومة، Zالخ{يارات الكربى اليت قامت هبا، وكذØ اlيل 
رشعها الربملان، ويف كثري من ا9ٔحFان هناك ممارسات تقع Iىل ٔ�رض الواقع 

الوزراء، واليت يه ٕارث سادة بعيدة عن ٔ�نظار احلكومة وبعيدة عن ٔ�نظار ال 
سBنة د
ل التعامل اlيل ورثناه يف الثقافة د
لنا  60سBنة وال  50د
ل 

والتقاليد د
لنا واملعامالت د
لنا، فإالصالح حنن نعمل Sدا ٔ�ن رئاسة 
احلكومة ٔ�و احلكومة، ·يفام اكنت، معارضة ٔ�و Ì�ٔلبية، Sاءت ٔ�هنا ال متكهنا 

سBنوات، ولكن نبقى ٔ�ن نتفاIل  3م®ية قصرية ب من تغيري الوضع يف مدة ز 

  .مع خطاب صاحب اجلالn، ٔ�ن نعزت مبغربي�®ا
اليوم، c�ٔ مكغريب مواطن، تنفضل نتلكم يف التقار�ر Iىل ما قا� اsلس 
اI9ٔىل lلحساZت، ما قا� اsلس fق{صادي والب=يئ وfجÀعي، ما قا� 

مFة لٕالحصاء، ما قا� جملس املنافسة، بنك املغرب، ما قالته املندوبية السا
 c�ٔ ش �شعر ب�ٔنهZ ما قالته املؤسسات املغربية واجلامعات املغربية، 9ٔنه

املغريب د
ل القلب، د
ل مغريب، Zش �شعر ب�ٔنه الوصية Sاية من م®بع 
اlيل Zغي يدافع Iىل املغرب، الش مييش ليش م®تدى ٔ�و يش تقار�ر ٔ�ج®بية 

فائدة ما، وهذا شB¡ طبيعي ZلãسBبة  عندها والبد طموح lلوصول ٕاىل
lلمؤسسات ا9ٔج®بية، ولكين c�ٔ ميل كرناعي الش�ٔن املغريب، ٔ�ول ما ٔ�صدق 
به ما خيرج من ب=يت، ٕاصالح ذات البني، ٕاىل ما تق®اش املغاربة ببعضياتنا 
وما فرح®اش ببعضياتنا وما درcش الثقة يف املؤسسات د
لنا وما ·وcش 

دي �كوc؟ حنن نã{ظر رىض الغري ٔ�م نã{ظر رىض نفسBنا بنفسBنا شكون Ìا
املواطنني د
لنا؟ واش هذوك الناس اlيل يف اsلس اI9ٔىل lلحساZت 
مايش مغاربة؟ واش الناس اlيل يف اsلس fق{صادي وfجÀعي والب=يئ 

  مايش مغاربة؟ واش اlيل يف بنك املغرب مايش مغريب؟ 
،cلجوء ٕاىل اخلارج كفاlمن ا cكفا .cنبقاو . من هذا العمل والتعامل كفا

  .املغاربة يتغسلبني  مغاربة، وخنليو الغسBيل د
لنا ف�
  السBيد الوز�ر،

هاذ احلكومة فعال Zيق �زاف �اصها ما تد�ر، ولكن åهننيوها 
Zالخ{يارات الكربى اlيل دارت، fخ{يارات اlيل دارهتا Iرب واNد املشاركة 

�شار�ن وجملس النواب، 9ٔن هناك فعاn يف املعارضة ود
ل جملس املس 
ٔ�قول هبذا قانون د
ل . نقاش Nاد يف ٕاطار fخ{يارات الكربى fق{صادية

الرشاكة مع القطاع اخلاص والقطاع العام، رشاكت االئÀن، امللكFة 
  .. الصناعية

ٔ�كرث من هاذ اليش لكو 9ٔول مرة يف حFاة اسBتقالل املغرب ٔ�نه جل�cٔ ٕاىل 
شاور معها يف اخ{يار قانون م(ل القانون د
ل االئÀن، مؤسسة مغربية lل� 

راه اح®ا رفعنا املسBتوى د
لنا، �ليوا املغاربة حيسوا �راسهم، 9ٔنه حىت ذاك 
املس�مثر اlيل بغيناه (س�مثر ما �اصوش يã{ظر اخلارج هو اlيل يقول لو 

رج، راه fسBتقالل جaناه Zملغاربة ما جaناهش Zخلا. اعطي الضوء ا9ٔخرض
وراه fسBتقالل fق{صادي والتكو�ن د
لنا راه Ìادي جيي Zملغرب ما 

  .Ìاد(ش جيي Zخلارج
احلكومة Ìريت التوSه هاذ سBنوات  3ٔ�قول fخ{يارات ٔ�نه يف ظل 

fق{صادي اlيل اكن يف احلكومات السابقة، اlيل رمبا هذيك احلكومات 
اكن صاحلا بقت قابطة السابقة، وZملناسBبة كن�ين Iىل هاذ احلكومة 9ٔنه ما 

فFه fخ{يارات الصحي¿ة واlيل اكنت يف الصواب، وc�ٔ ٔ�شدد ÃZ·ر 
مليون هك{ارات اlيل مفل¿ة اlيل  5املغاربة �اصهم يفرحوا، عندc اليوم 

كتغرس هذا مورد �ري ·بري، اlيل �اصنا نعرفو ٔ�نه توزيع الرثوات ·يفاش 
اlيل جFد يف ظل واNد  åكون، ٔ�ما، امحلد �، وصلنا لواNد املسBتوى
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السBنوات اlيل بغينا �شBتغلو فهيا، ٔ�نه Sد Ûم، وبقت لنا املس�nٔ د
ل 
التوزيع، بقت لنا املس�nٔ د
ل ال�سويق، بقت لنا املس�nٔ د
ل توزيع 
الرثوات، هاذ اليش اlيل �اصنا منشBيو لو، لكن Iىل ا9ٔقل املواطنون 

نا ·يتفاءل Ìري ZلشBتا ٕاىل املواطن د
ل . ·يã{ظروا م®ا �سBت?رشمه �ريا
  .طاحت، ·يتفاءل ب�ٔي يشء

�اطبوا الناس حسب عقوهلم Zش هاذ املغرب يتحسن و�زيد lلقدام، 
هو  -رمبا السBيد وز�ر العدل خرج  -راه املشالك اlيل عندc يف املغرب 

القضاء، 9ٔنه ùريد بÁا Iادال، ما ميكãش Ø تد�ر يش اس�eر، ما ميكãش 
ما ميكãش Ø توزع Vروات ٕاىل ما اك�ش قضاء Iادل،  Ø ختلق Vروات،

وهاذ القضاء هو ما ·يطل?ش ٕاماكنيات مادية ٔ�كرث ما ·يطلب خFارات 
  .ٕا�سانية، خFارات åربوية

وهنا ٔ�شري، السBيد وز�ر الرتبية الوطنية والسBيد رئ=س احلكومة، ٕاىل 
ل ما صلحناش التعلمي راه ما ميكن لناش نصلحوه، فعال التعلمي هو مع

 . سBنة، ما ميكن لمكش ٔ�نمت ا9ٓ	ر د
ل التعلمي 20وشغل د
ل 
c�ٔ ميكن يل كن¿اسب حكومة هاذي Iىل �ٓ	ر التعلمي د
لها ZلãسBبة 
lلمزيانية ا×صصة lلتعلمي، فإالرادة واقعة، اكن، السBيد الرئ=س، هللا خيليك، 

  .عواكشا تفضلاليس  ..نعطيك الصديق د
يل �زيد

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .من الوقت، دقFقة ومخس ثواين، تفضل يف Nدود ما تبقى

        ::::املس�شار السBيدحسن عواكشااملس�شار السBيدحسن عواكشااملس�شار السBيدحسن عواكشااملس�شار السBيدحسن عواكشا
  .شكرا السBيد الرئ=س

  السBيد رئ=س احلكومة،
بغيت Ìري نذ·ر إالخوان يف ا9ٔوائل د
ل احلكومة، السBيد رئ=س 
احلكومة ٔ�ول NاSة قال ٔ�ن مجيع ا9ٔوراش اlيل دارت احلكومات اlيل 

اليش اlيل دارت هاذ سBبقت Ìادي (سBمتروا وÌادي يدمعهم، وهاذ 
nوDمترارية اBنو تي?ني؟ تي?ني اسBٕاذن هذه يه . احلكومة احلالية، وهذا ٔ�ش

  .اlيل كتعطي الثقة، ٔ�حسن ثقة يه هتذي
احلاSة الثانية يه احلكومة كتواSه املشالك الهيلكية د
ل fق{صاد 
 املغريب dصندوق املقاصة، هاذو من ا9ٔشBياء اlيل ·يب=®وا lلمس�مثر ٔ�ن هاذ

  .اDوn مسؤوn وكتواSه مشالك، وهذا هو اlيل تيعطي الثقة lلناس
ما بقاش الوقت �زاف، اlيل Ìادي نقرتح lلسBيد رئ=س احلكومة، مع 
لك ٔ�سف، اكن اقرتاNات كثرية، ولكن ما ميكãش يل نعطهيا، وهو ٕاىل بغينا 

 fLe modèleس�eر اخلاص والبد ùراجعو مدونة الشغل وند�رو 
anglo-saxon ادي (شجعÌ يل اح®ا م{بعينو ماl9ٔن التنظمي الفر�يس ا ،

  .fس�eر
  .وشكرا

  

        ::::السBيد رئ=س اsلسالسBيد رئ=س اsلسالسBيد رئ=س اsلسالسBيد رئ=س اsلس
 . شكرا

  .اللكمة ا9ٓن lلفريق fشرتايك

        ::::املس�شار السBيدمحمد Iلمياملس�شار السBيدمحمد Iلمياملس�شار السBيدمحمد Iلمياملس�شار السBيدمحمد Iلمي
  .شكرا السBيد الرئ=س

  .wسم هللا الرمحن الرحمي
  السBيد الرئ=س احملرتم،

  السBيد رئ=س احلكومة،
nوDيد وز�ر اBالس،  

  السادة الوزراء، 
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

(رشفين، السBيد الرئ=س، Zمس الفريق fشرتايك، ٔ�ن ٔ�عقب Iىل 
جواب السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، اÃي اسBمتعت ٕاليه Zٕمعان، واÃي يف 
 ،nية املرتبطة مبوضوع هاته املساءBابت عنه بعض العنارص ا9ٔساسÌ قةFاحلق

و ٕاشاكالت fس�eر واحلفاظ Iىل التنافسBية والقدرة الرشائية ٔ�ال وه
وس�Nٔاول من �الل هذا التعقFب ٕا�راز ٔ�و ٕاعطاء التصور د
ل . lلمواطنني

  .الفريق fشرتايك مب�لس املس�شار�ن
ٔ�عتقد، السBيد رئ=س احلكومة، ب�ٔن ما يقف اليوم يف وSه fس�eر 

ا9ٔج®يب، وهنا ª�ٔساءل lلمرة  اDا�يل يãسحب ٔ�يضا يف وSه fس�eر
هل احلكومة åمت! سBياسة cجعة Álفع بع�f Tس�eر : الثانية معمك

لٔ=مام وSلب اس�eرات ٔ�ج®بية، متاشBيا مع ما Sاء يف الترصحي احلكويم، 
اÃي مفاد ٕاNدى فقراته ب�ٔن احلكومة تلزتم �رفع fد�ار وfس�eر ٔ�م 

ل التقدمي اÃي ٔ�طرمت به جوا�مك، العكس هو اÃي حصل؟ يبدو من �ال
السBيد رئ=س احلكومة، واÃي قلمت فFه ب�ٔن fس�eر يعترب صلب ٔ�ولوية 

  .هذه احلكومة
 السBيد رئ=س احلكومة، 

مقدمة جوا�مك يف م®ظور Iمل البيان العريب يه �رب، واخلرب يه ما 
  .احمتل الصدق والكذب Ãاته بغض النظر عن قائ�، ول=س ٕا�شاء

ايل، Zمس الفريق fشرتايك، س�Nٔاول Sاهدا التدليل Iىل ٔ�ن وZلت
هناك صعاب ٔ�ساسBية مازالت قامئة، ويف Nال ما ٕاذا احلكومة غضت 

  .الطرف عهنا �الل املدة املتبقFة من معرها س�aقى دار لقامن Iىل Nالها
الصعوبة ا9ٔوىل، السBيد الرئ=س احلكومة، يه ضعف مروددية املراكز 

eيد رئ=س احلكومة، . راجلهوية لالس�Bر، السeاملراكز اجلهوية لالس�
ينحرص دورها يف القFام Zٕجراءات ٕادارية wسBيطة، حلد الساIة ل=س لها 

  . دور وظيفي
اح®ا كنا ن�ٔمل كفريق fشرتايك دا�ل قaة الربملان، اليوم، السBيد 

سBنوات، تعطيوc واNد اDراسة د
ل اجلدوى د
ل  3الرئ=س، بعد ميض 
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املراكز اجلهوية لالس�eر، واش غتõليوها ٔ�و ال؟ 9ٔن املردودية د
لها  هاذ
؟ 9ٔن توçات املراكز يف احلوار I ،0الش كنقول 0بعض املراكز عندها 

مع إالدارات املعنية Zالس�eر ما عندها حىت يش دور، 
اله ك�سخر 
Dوn، سري جFب يل هاذ الورقة من عند إالدارة من ٔ�مالك ا. املس�مثر�ن

  . سري lلبنك الفوالين، سري عند السBيد الوايل ٕاخل
ٕاذن البد من ٕاIادة النظر يف دور املراكز اجلهوية لالس�eر، اlيل عندها 

خنلص يف الفريق . عنوان عريض ول=س لها دور وظيفي حلد الساIة
fشرتايك ٕاىل غياب اخلطاب املوNد مع املس�مثر�ن، كرثة املتد�لني ينجم 

والتعقFدات إالدارية Iىل مسBتوى م®ح الرتاخFص، 9ٔن Zش  اطؤالتب عنه
املس�مثر حيصل Iىل يش رخصة راه �اصو سBنوات وسBنوات، والزمن هو 

  .Nامس يف العملية fس�eرية
الصعوبة الثانية، السBيد رئ=س احلكومة احملرتم، يه الوIاء العقاري، 

كنتوا اعطيتوc الوIاء العقاري حلد الساIة، وبعد ميض ثالث سBنوات، 
وعود مبناسBبة املوضوع د
ل م®اخ ا9ٔعامل ب�ٔن غتنظروا يف هاذ املوضوع، 

 le foncier est unوحلد الساIة مازال (شلك Nاجزا ٔ�مام إالس�eر،
obstacle  الش كنقول ب�ٔنهI ،ه املس�مثر�نSة يف وIحلد الساobstacle ؟

وn اخلاص، اكينة ٔ�ريض اكينة ٔ�رايض تعود مل! اD. لتعدد اجلهات املالكة
lلمياه والغاZت، اكينة ا9ٔرايض الساللية، امجلاIات احمللية ٕاىل �ٓخره، ؤ�يضا 
. هناك كرثة الزناIات بني املواطنني املالكني وبني بعض إالدارات املعنية

  .وهنا لست يف NاSة 9ٔذ·رمك Zلتعرضات اlيل كتدرهيا ٕادارة املياه والغاZت
ل قaل قليل Ìادرc، ·ميكن لمك ميدمك ومتدوc�ٔ c، السBيد وز�ر العد

Zلعدد د
ل التعرضات اlيل كتد�ر إالدارة د
ل املياه والغاZت ون��Fة 
سBنوات، والتعرض  5سBنوات،  3ا9ٔحاكم، ·يبلو·يوا املس�مثر سBن�ني، 

lلمياه والغاZت �رفض، ٔ�ل=ست هذه عقaة يف وSه املس�مثر�ن السBيد رئ=س 
  احلكومة؟ 

لنا والو يف الوقوف ضد التعرضات اlيل كنقول مايش Sدية  ما درتوا
ؤ�حFاc ·يكون تواطؤ Iىل ٔ�مالك اDوn، كتجي إالدارة د
ل املياه والغاZت 
وت�®ازل، ولكن راه كتعرفوا التنازل، c�ٔ ما كنوçش إالهتام ٕالدارة املياه 

ن تطوان، اك-والغاZت dلك، ولكن بعض املناطق، و�اصة Iىل çة طن�ة
تواطؤ يف بعض امللفات د
ل التحفFظ من طرف إالدارة د
ل املياه 

·يد�روا  blocageوالغاZت واحلاn املعا·سة، بعض املرات هام ·يد�روا 
تعرضات، وÌري Zش يت¿ال امللف lلمحمكة، �اصو زمن، والسBيد وز�ر 
 العدل، حبمك ٔ�نه ممارس راه ·يعرف هاذ اليش هذا، وlلظفر Zلرمس العقاري

راه �اصك سBنوات ٕاىل ما اكن�ش عندك التليفون Zش حتصل Iىل الرمس 
  .العقاري

هاذ الزناIات اليت تقوم بني إالدارات املالكة ·يجعل املواطنني يف حFص 
بيص lلظفر Zلرسوم العقارية lلوIاء العقاري، مما يaãغي التفكري dحكومة 

Nل هاذ إالشاكلية اlيل م{ضام®ة ف� بني مجيع القطاIات د
لها، التفكري يف 

  .عصب يف وSه fس�eر -يف تقد�رc  -كتعترب 
الصعوبة الثالثة، السBيد الرئ=س احملرتم، يه إالدارة الرضي?Fة، فعال 
غتقول يل هاذ اليش اكن، ولكن اح®ا كنا نã{ظر وكذØ الشعب يã{ظر، 
9ٔن حنن ال �شوش ونتعامل وخناطبمك مبوضوعية ومسوؤلية، هو ٔ�ن 

جعات الرضورية اليت تفرض Iىل ا9ٔرZح العقارية، واlيل يه املرا
Nاجز ·يؤدي Zملواطن ما ي?Fعش، وحىت ٕاىل Zع ورصح Z½مثن 30%

احلقFقي �راجع، والسBيد وز�ر العدل Ìادرc قaل قليل يعطيمك إالحصائيات 
واNد ·ي?Fع ملكو كتجي إالدارة åراجعو . يف احملمكة Ìري إالدارية يف الرZط

  .ن صادقا، هذا ٕاشاكلولو اك
فaالتايل، اح®ا �شوفو Ìري النظام املرصي، مرص ها يه Nداc، عندمه 
واNد النظام رضييب يعمتد Iىل حتديد سعر مرجعي للك م®طقة، م(ال 

�ٓالف درمه، يعقوب املنصور غيكون ٔ�قل،  10ٔ�كدال معروف املرت د
لو 
، فه�ي ٔ�يضا تقف يف ٔ�ما كتõليوا هاذ السلطة التقد�رية املمنوNة lلمف�شني
  .وSه fس�eر، ٕاذن هناك ٔ�زمة يaãغي التفكري يف Nلها

رضيبة ال (l’IS7)، النقطة الثانية يف الرضيبة، السBيد رئ=س احلكومة
 10تفرض Iىل الرشكة اليت حتقق رمق ٔ�عامل د
ل  I30%ىل الرشاكت 

c مس�مثر �ٔ  ! املليون اDرمه واlيل كتحقق مليار د
ل اDرمه ما ميكãش 
لد
wسBيط، c�ٔ مايش مس�مثر كند�ر مليون د
ل اDرمه تفرض Iليا 

مليون درمه تد�ر لها  100مليون درمه ٔ�و  10ورشكة اlيل كتد�ر 30%
  .، هذا املنطق يaãغي جتاوزه30%

اح®ا مز
ن احلكومة احلالية واضعة يف ا9ٔولو
ت د
لها التوازcت 
®ا معمك، ولكن ال يaãغي ٕاغفال اجلانب املا·رو اق{صادية تنجح فهيا مز
ن، اح 

د
ل fس�eر، �اصة وù�ٔمك قلمت ب�ٔن fس�eر هو يف صلب ٔ�ولو
ت 
  . احلكومة

اح®ا مبا ٔ�ن احلكومة ما دارت حىت يش ٕاجراء رضييب (شجع Iىل 
fس�eر، كنقول البد من مراجعة هاذ ا9ٔمر ZلãسBبة lلرضيبة Iىل 

نمت اIرتفمت ب�ٔن اكينة هناك صعوبة يف �ٔ  (TVA)، كذØ (L’IS)الرشاكت 
اسرتSاع املبالغ د
لها، راه مايش لكيش يقدر (سرتجع، مازالت صعوZت 

  .قامئة
املؤسسات البنكFة، السBيد رئ=س احلكومة، هناك صعوبة ·برية يف 
احلصول Iىل القروض مازالت قامئة، ويه ماجFة من اlلور، وwس?ب كرثة 

 Zت املطلوبة حبال دcمس�مثر عندي مرشوع م{اكمل، عندي الضام c�ٔ
دراسة اجلدوى، نتاجئ مؤكدة، ولكن يثقل اكهيل بتقدمي ضامcت تفوق الرحب 

I c�ٔارف ا9ٔزمة اlيل تيع=شها  ،obstacleاlيل ميكن يل جننيه، فكFوقع 
املغرب والسBياسة النقدية، ذاك اخلطاب Iارفو ومق{نع به، ولكن البد ما 

لالس�eر، م(ال يف ظل ويف عز ا9ٔزمة النقدية ند�رو ٕاجراءات مصاحaة 

                                                 
7 Impôt sur les Sociétés 
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اlيل كتعاين مهنا البالد د
لنا يaãغي مراجعة �سب الفوائد البنكFة اليت 
تفرض Iىل القروض والãسب اlيل كتفرض Iىل معلية اخلصم 

discount ريةaث الرشكة الكFش حãال�سهيل البنيك، راه ما ميك Øوكذ
ٔ�و الصغرية ·يتفرض Iلهيا واNد الãسBبة ٔ�و كتخفضوا لها واملقاوn املتوسطة 

  ..واNد السعر اlيل ·يفوق
  .ٔ�عتذر السBيد الرئ=س

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
 . اùهت�ى الوقت
  .اليس الرايض

        ::::املس�شار السBيد ادر(س الرااملس�شار السBيد ادر(س الرااملس�شار السBيد ادر(س الرااملس�شار السBيد ادر(س الرايضيضيضيض
  .wسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيد رئ=س احلكومة احملرتم،
  السBيد الرئ=س،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  والسادة املس�شارون احملرتمون، السBيدات

  السBيد رئ=س احلكومة،
يف ٕاطار مدا�ليت اليت åمتحور حول موضوع املقاوالت الوطنية 
وصعوZت وعوائق fس�eر، دعوين ٔ�وحض لمك ٔ�نه تنافس نظري ما بني 
 nٔل=ست مس� nٔي �منو بني ٔ�حضاهنا، فاملس�Ãيج املقاوليت، اBسãوال nوDا

nٔاية، متاما كام �رعى لك ٔ�ب ٔ�و لك ٔ�م وجود، ولكهنا مس�Iاح{ضان ور 
  . ٔ�طفاهلام

وIليه، فإالشاكليات والصعوZت اليت تواSه املقاوn املغربية ل=ست 
اسBهتدافا موçا لها ٔ�و سالNا مشهور يف وçها، بل ٕانه ûرة عنوان Iىل 
فشل اخ{يارات، وûرة ٔ�خرى ن��Fة Iدم فعالية سBياسBية معومFة، فقد 

 ،cىل هذا ا9ٔساس ٔ�ن نناقش بلسان ا�رتI ،يد رئ=س احلكومةBالس
الواقعية وبلغة واحضة وخبطاب م{جرد ال نطمح من ورائه ٕاال حلوار تفاIيل 

  .خبلفFة الغرية Iىل الوطن واDفاع عن مصاحل مواطنيه
ت�ٔس=سا Iىل ذØ، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�طرح ٔ�سBئù Tراها Ûيلكة ملا سBي�ٔيت من 

 .ه املدا�TدفوIات من �الل ما تبقى من هذ
TئBا9ٔس:  

ٕاذا اكن الهدف ا9ٔول واملبارش من وراء اختاذ قرار fس�eر و�لق 
  .املقاوn هو الرحب، فهل السوق اDا�لية ªسBتجيب ØÃ؟ هذا سؤال

وماذا I�ٔددc لت�ٔهيل املقاوn الق{¿ام السوق العاملية وfسBتفادة من 
  ٕاماكنياهتا؟

ية �ٓليات لبلورهتا يف فعل ·يف نãرش وùرعى ثقافة fس�eر و�ٔ 
  اس�eري؟

ٔ�ية مداخFل لٕالنتاج؟ وب�ٔية لكفة؟ ووفق ٔ�ي مسBتوى من سمل 

  التنافسBية اجلهوية والعاملية واDولية؟
  ٔ�ية ق®وات lلمتويل وب�ٔية لكفة؟

ٔ�ية سBياسة رضي?Fة؟ وما مدى متاشBهيا مع طبيعة بFãة الãسBيج املقاواليت 
  الوطين؟

  جعة Iىل تطو�ر املقاوn؟ٔ�ية Iداn ضام®ة lلحقوق ومش
  السBيد الرئ=س، 

ٕان يف هذه ال�ساؤالت اسBتعراض مضين لٕالشاكليات احلقFقFة اليت 
تواSه لك ٕارادة يف fس�eر ولك ٕارادة يف �لق املقاوn، وهنا دعوين 

  :ٔ�وحض ذØ ٔ�كرث من �الل ما ييل
ٕان السوق اDا�لية مطبوIة مبعطيني مؤكد�ن، ٔ�وهلام احملدودية وضعف 
القدرة الرشائية، 	ùهيام Nدة التنافسBية كن��Fة lلمسBتوى الهام لالنف{اح 

  .fق{صادي
  السBيد الرئ=س،

لقد åكرست Dى الشBباب املغريب فكرة �اطئة عن fس�eر، فعوض 
إالبداع وfبتاكر خللق الرثوة مييل الشBباب ٕاىل الوظيفة العمومFة، وهذا 

ªشجيع ٕا�شاء مقاوالت الشBباب،  بفعل فشل السBياسات احلكومFة يف جمال
واليت جعلت لك من يقaل Iىل �لق مقاوn مرشوع جسني ٔ�و مرشوع 
مفلس، فٕاننا يف fحتاد اDسBتوري ùرى ٔ�ن fس�eر ZلãسBبة lلمقاولني 
الشBباب حيتاج ٕاىل جمهود جaار، يبدٔ� من املدرسة ويãهت�ي يف مؤسسات 

  .ية ٔ�و ÌريهارIاية ٔ�فاكر fس�eر، Sامعية اكنت ٔ�و Ûن 
  السBيد رئ=س احلكومة،

مداخFل إالنتاج حمدد Nامس يف تنافسBية املقاوn الوطنية، ولك العنارص 
ا9ٔساسBية اليت تد�ل مضن لكفة إالنتاج تبقى يف مسBتو
ت I�ٔىل، مقارنة 

  .مع احمليط إالقلميي ومع اDول املامثT واملنافسة
 مaارش Iىل ٕان حكوم{مك، السBيد رئ=س احلكومة، مسؤوn وwشلك

ز
دة Ìري مدروسة العواقب يف لكفة الطاقة م(ال، اليت اكن لها �ٓ	ر اكرثية 
  . Iىل مقاوالت كربى قaل املتوسطة والصغرية

ٔ�دعومك ٕاىل ٕاحصاء املقاوالت اليت يه Iىل Nافة إالفالس، Zٕالضافة ٕاىل 
فٕان  لكفة اليد العامT املتخصصة وإال·راهات القانونية املرتبطة Zل�شغيل،

الغول اÃي (شلك N�ٔد ٔ�مه املعيقات �لق  ! ا½متويل وما ٔ�دراك ما ا½متويل
املقاوn وªشجيع fس�eر، فا9ٔبناك، السBيد رئ=س احلكومة، ªسBتحوذ Iىل 
ا9ٔسايس من هذا ا½متويل، وفق مقاربة ال جمال فهيا lلم�ازفة املشرتكة، بل 

Ãىل الضعيف اI ي هو املقاول ٔ�و فهيا ٕامالء لرشوط تع�زيية، تفرض
  . املس�مثر وبãسب فائدة ولكفة �دمات تعد من بني اI9ٔىل Iامليا

و�زيد يف تعقد هذا الوضع Iدم توفر ق®وات بديT، ؤ�ساسا السوق 
. املالية لشدة تعقد إال·راهات القانونية والتنظميية املفروضة Iىل ولوçا

قطاع بنيك واحلكومة يف هذا إالطار رش�كة يف وضع خطري، ي�شخص يف 
ينعم wشBبه اح{اكر وقطاع مايل يف شBبه اح{ضار، وåكون الن��Fة مقاوn ما 
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  .بني احلديد والنار
 nر بقوة يف قرار �لق املقاوVة اليت تؤF?ياسة الرضيBلسl بةBسãلZ ٔ�ما
وªشجيع fس�eر، فالبد من ٕا	رة fن�aاه ٕاىل ٔ�ن ا½متيزي إالجيايب 

ملقاواليت الوطين ال يتحقق مطلقا Iىل املسBتوعب لطبيعة بFãة الãسBيج ا
الرمغ من بعض إالجراءات احمل�شمة واخلجوn اليت ٔ�تت هبا احلكومة �الل 

  .السBن�ني ا�9ٔريتني
  السBيد الرئ=س،

البد من بلورة تصور جريء يقوم Iىل ٔ�ساس ٔ�شطر مدروسة ZلãسBبة 
رى لسعر الرضيبة Iىل الرشاكت، وخيفف من Zيق املكوcت اجلبائية ا9ٔخ

اليت متارس ضغطا م{واصال Iىل مالية املقاوn وحتد من قدراهتا Iىل تطو�ر 
  . اس�eرها وضامن اسBمترار�هتا، مبا يف ذØ اجلبا
ت احمللية واملهنية

ٔ�ما ZلãسBبة lلم¿دد املرتبط Zلقضاء والعداn،  حفدث وال حرج، 
TمجلZ الت : مشالك nت¿اBذبطء يف البت وتعقد يف املساطر واسFلك .. نف

  .هذه احملددات جتعل العاقل يعرض عن fس�eر
  السBيد الرئ=س،

 ،nٕان حكوم{مك املوقرة تتحمل املسؤولية املبارشة يف تعميق ٔ�زمة املقاو
قررمت تقليص �Sٓال اسBتõالص المكبياالت من . وتؤدي هبا ٕاىل fح{ضار

و شهور، هذا راه اكن خطري وخطري Sدا، 9ٔنه اlيل عند 3شهور ل 6
وىل السBيد  300، ميل رجعتوا ل100مليون وتيõلص لك شهر  600

  . مليون يف شهر، ٕاذن هذا راه رض مبجموIة من املقاوالت 200تيõلص 
مليون من fس�eر العمويم، قررمت فرض الرضيبة  15قررمت جتميد 

Iىل الفالح، قررمت الرفع من الرمس Iىل اسBتخراج الرمال، قررمت الرفع من 
زوال، ت�ٔخرت احلكومة عن ٔ�داء مسBتحقات املقاوالت وصفقات سعر الاك

درمه lلضامن  50ٕاىل  5معومFة، قررمت الرفع من ذIرية الت�ٔ�ري من 
يف  f4%جÀعي، و�ٓخر قرار هو الرفع املفروض Iىل fس�eر من 

  .والبقFة سBت�ٔيت 2015القانون املالية 
ثية لهذه القرارات Iىل ٔ�تدر·ون، السBيد رئ=س احلكومة، ثقل ا9ٓ	ر الاكر 

املقاوn الوطنية؟ و�الصيت ù�ٔمك ا�شغلمت Zالس�eر ا9ٔج®يب وحتسن 
مؤرشات م®اخ ا9ٔعامل، لكن هذا الهاجس جعلمك ترت·ون املقاوn املغربية 

  . تواSه مصريها لوNدها، وåكون Zلتايل عرضة لٕالفالس
مثر املغريب، ٔ�رجومك مث ٔ�رجومك، السBيد رئ=س احلكومة، fهÀم Zملس� 

راه اDامي هو هللا واملقاوn املغربية، وهاذ اليش Zش Ìادي نصحومك، اDامي 
  . هو هللا واملقاوn املغربية

  .شكرا السBيد الرئ=س

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
 . شكرا السBيد الرئ=س

  .اللكمة ا9ٓن لفريق الت¿الف fشرتايك

        ::::املس�شار السBيد محمد Iداباملس�شار السBيد محمد Iداباملس�شار السBيد محمد Iداباملس�شار السBيد محمد Iداب
  .مي والصالة والسالم Iىل �ري املرسلنيwسم هللا الرمحن الرح

  السBيد الرئ=س،
  السBيد رئ=س احلكومة،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شارون،

شكرا لمك، السBيد رئ=س احلكومة، Iىل ما قدممتوه لنا يف هذه اجللسة 
من توضي¿ات خبصوص رؤية احلكومة لهذا املوضوع احليوي والهام اÃي 

 I ر العمويم يتوقفeمتع املغريب، فإالس�sاة اFق{صاد الوطين وحf ليه سري
م®ه واخلاص مرتبط wشلك وثيق Zلتمنية وخبلق Vروة وwسوق الشغل اÃي 
هو ٕاNدى إالشاكالت الكربى اليت توçها اDوn واsمتع، ف®حن مطالبون 

اعتبارا ملا بتحقFق �سBبة ا½منو Iالية ملعاجلة هذه املشلكة، وهو ٔ�مر ممكن، 
�زخر بcÁ من ٕاماكنيات مل يمت اس�eرها بعد Zلشلك الناحج، بل مثة عوائق 
 ،nوDمتع واsات اFت�ابة حلاجBىل اسI�ٔ سبãر بeس�f حتول دون تقدم
فاالس�eر العمويم رمغ ٔ�مهيته الكربى ورمغ ما ختصصه � احلكومة من 

لوطين، مازال يواSه مشلكة مزيانيات هامة، Zعتباره قاطرة لالق{صاد ا
ضعف �سBبة إالجناز لضعف الكفاءة ٔ�و العوائق إالدارية، مما يؤVر Iىل 
مردودية خمصصات fس�eر العمويم وIىل سوق الشغل وIىل التمنية 

  . بوSه Iام
õيل عن م®طق الوسائل اÃي ما زال وهبذا اخلصوص ندعو ٕاىل الت

ق النتاجئ، وهو م®طق يمت التفكري يف Ûمينا Iىل مزيانية اDوn وتعويضه مبنط
  . ٕاعام� م®ذ سBنوات دون ٔ�ن يمت ذØ فعليا

ٔ�ما fس�eر اخلصويص، ورمغ لك التدابري وإالجراءات اليت اختذمتوها 
لتحسني م®اخ ا9ٔعامل، وهو ما �س�� Zرتياح، فٕانه مازال يواSه ٕاشاكليات 

دارة ªشلكت م®ذ عواقب ٕادارية ومسطرية وعقليات يف االٕ : كربى ومهنا
عقود تؤVر Iىل املردودية وIىل الن�اIة يف هذا القطاع كام يف قطاIات 
ٔ�خرى، كام تواSه املقاوn الوطنية املناخ التنافيس Ìري املناسب، �اصة مع 
 nىل املقاوI لينا مراجعة ت�ٔثريهاI ات التبادل احلر، واليتFساع اتفاقªا

لك ذØ (سمح Zٕغراق ا9ٔسواق الوطنية ومق{ضيات الت�ارة العاملية، و 
  . الوطنية مبنتوSات مصنعة تنافس بقوة م®ت�اتنا الوطنية

ٕاضافة ٕاىل ذØ فٕان مساواة املواد اخلام املسBتوردة مع املواد املصنعة ف� 
خيص الرسوم امجلر·ية، ال (ساIد املقاوالت العامT يف اsال الصناعي بوSه 

ٕاىل åرك العديد من املقاولني sال �اص، Iىل تقوية تنافس=هتا، بل تؤدي 
إالنتاج والتوSه حنو fسBترياد، ملا يوفره من رحب مضمون ودون تعب 

  .كثري
ويف هذا إالطار، �س�ل ٔ�مهية التدبري املتعلق Zلشاي اخلام املسBتورد، 
الوارد يف مرشوع قانون املالية اÃي حنن بصدده م®اقشBته واملمتثل يف 

ر·ية عند fسBترياد، مما سBميكن املقاوn الوطنية التخفFض من الرسوم امجل
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العامT يف جمال تعليب الشاي املسBتورد من ٕانتاج م®توج بتلكفة ٔ�قل 
ويقوي قدرهتا Iىل املنافسة املنتوج املسBتورد الاكمل التصنيع، وميكهنا 
Zلتايل من توسBيع �شاطها و�لق وNدات ٕانتاجFة Sديدة، يرتتب عهنا 

  .�ل lلخزينة العامة Iرب الرضائبفرص شغل Sديدة ومدا
ون�ٔمل السBيد رئ=س احلكومة يف توسBيع الحئة املواد اخلام اليت (شملها 
ختفFض الرسوم امجلر·ية عند fسBترياد وIدم وضعها يف نفس السT مع 
املواد الاكمT التصنيع، لف{ح اsال فعليا ٔ�مام املقاوn الوطنية العامT يف جمال 

الصناIة التقليدية وتعز�ز ٕاجراءات حامية املنتوج الوطين الصناIة العرصية و 
  .Dمع هذه املقاوn، مبا فFه مصل¿ة fق{صاد الوطين ومصاحل اsمتع املغريب

ٕاننا، السBيد رئ=س احلكومة، حباSة ماسة Dمع املقاوn الوطنية من çة 
قمية كفاIل اق{صادي � دور ٔ�سايس يف بناء اق{صاد م{قدم �الق lلرثوة وال 

املضافة، ومن çة ٔ�خرى مكقاوn مواطنة ل�سامه يف �لق الشغل الالئق 
وحتسني وضعية العامل وحامية حقوقهم fجÀعية واملسامهة Zلتايل يف åمنية 
قوى إالنتاج والتقدم fجÀعي، ويه مس�nٔ ٔ�ساسBية، ùركز Iلهيا يف فريق 

ت�®اىف مع املصل¿ة العامة الت¿الف fشرتايك، ونعتقد ٔ�ن مصل¿ة املقاوn ال 
ومصاحل ا9ٔجراء، ٕاذا ما مت امجلع مابني املصلحتني wشلك �الق ومريض 
 nوDود اç اكثفتå ىن ٕاال ٕاذاBلطريف إالنتاج اعتبارا لتاكملهام، وهذا ال ي�س
وçود القطاع اخلاص lلمزاوSة ما بني ما هو حماسBبايت وما هو مايل وما 

  .هو اجÀعي وجممتعي
n حقوق، وlلشغالني حقوق، وlلمجمتع حقوق Iرب اDوn من فللمقاو

�الل الرضائب والتوازن بني لك هذه احلقوق بدون ترضر ٔ�ي طرف من 
ا9ٔطرف، اÃي يقدم املقاوn الق{صاد اDوn واsمتع، ودورمك، السBيد رئ=س 
احلكومة، هو ٕاجياد �ٓلية هذا التوازن وحامية حقوق امجليع Iرب هذه ا9ٓليات، 

حنن واثقون بوعيمك هبذه املتطلبات والرهاcت وما تقومون به من مaادرات و 
Øىل ذI متع دليلsٔ�و لصاحل ا nوتدابري، سواء لصاحل املقاو.  

  .ن�ٔمل ٔ�ن تقوي وتوسع مبا فFه مصل¿ة وطننا ومواطن=®ا
  .وشكرا السBيد الرئ=س

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

        .ن lلفريق الفدرايل lلوNدة واDميقراطية، ا9ٔسBتاذ دعيدIةاللكمة ا9ٓ 

        ::::املس�شار السBيد محمد دعيدIةاملس�شار السBيد محمد دعيدIةاملس�شار السBيد محمد دعيدIةاملس�شار السBيد محمد دعيدIة
  .(سBمتع لنا السBيد رئ=س احلكومة احملرتم

  السBيد رئ=س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السBيدات والسادة املس�شارون،
امسحوا لنا ٔ�ن جنعل مكد�ل ملناقشة هذا املوضوع مق{طف من خطاب 

ٕان ٕان ٕان ٕان "، حFث ٔ�شار Sالn امل! محمد السادس ٕاىل 2011العرش لسBنة 

التعاقد اDسBتوري والسBياالتعاقد اDسBتوري والسBياالتعاقد اDسBتوري والسBياالتعاقد اDسBتوري والسBيايسيسيسيس اجلديد مبا �كف اجلديد مبا �كف اجلديد مبا �كف اجلديد مبا �كف���� من م®ظومة م{اكمT حلقوق  من م®ظومة م{اكمT حلقوق  من م®ظومة م{اكمT حلقوق  من م®ظومة م{اكمT حلقوق 

، ما مل يقرتن Zن، ما مل يقرتن Zن، ما مل يقرتن Zن، ما مل يقرتن Zن?(?(?(?(اق تعاقد اق تعاقد اق تعاقد اق تعاقد 


إال�سان وواجaات املواطنة س=aقإال�سان وواجaات املواطنة س=aقإال�سان وواجaات املواطنة س=aقإال�سان وواجaات املواطنة س=aقىىىى صور صور صور صور
اجÀعي واق{صادي تضامين، اجÀعي واق{صادي تضامين، اجÀعي واق{صادي تضامين، اجÀعي واق{صادي تضامين، جيجيجيجيعل عل عل عل لكلكلكلك مواطن ٔ�ومواطنة يلمس ا9ٓ مواطن ٔ�ومواطنة يلمس ا9ٓ مواطن ٔ�ومواطنة يلمس ا9ٓ مواطن ٔ�ومواطنة يلمس ا9ٓ				ر ر ر ر 

  ".وق Iىل مع=شه اليويم وIىل تقدم وطنهوق Iىل مع=شه اليويم وIىل تقدم وطنهوق Iىل مع=شه اليويم وIىل تقدم وطنهوق Iىل مع=شه اليويم وIىل تقدم وطنهإالإالإالإالجيجيجيجيابية لهذه احلقابية لهذه احلقابية لهذه احلقابية لهذه احلق
  السBيد رئ=س احلكومة،

يعترب fس�eر العمويم واخلاص احملرك الرئ=يس لالق{صاد وا½منو و�لق 
الرثوة، ØÃ حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل اليوم عن انعاكسات اsهود fس�eري 

سBنوات ا�9ٔرية، سواء Iىل معدل ا½منو ٔ�و م®اصب الشغل  Ál5وn �الل 
 869ٔ�و دينامFة fق{صاد الوطين، ٕاننا ن�ساءل عن القمية املضافة ملا يفوق 

واليت ªشلك مهنا  2010/2014مليار درمه اكس�eرات معومFة �الل الفرتة 
مليار درمه، ٔ�ي ما  589اس�eرات املãش�ٓت واملؤسسات العامة ما يفوق 

اين من ٔ�ربع ، فاالس�eر العمويم، السBيد رئ=س احلكومة، يع%�68س?{ه 
  :اخ{الالت

  التوزيع القطاعي لهذه fس�eرات؛: fخ{الل ا9ٔول -

 التوزيع اجلهوي لهذه fس�eرات؛: fخ{الل الثاين -

 ضعف إالجنازات وجحم م®اصب الشغل احملدثة؛: fخ{الل الثالث -

بFãة fس�eرات العمومFة وجحم املديونية اخلارجFة : fخ{الل الرابع -
 .سات العامةلبعض املؤس 

ZلãسBبة لالخ{الل ا9ٔول التوزيع القطاعي لهذه fس�eرات، نالحظ 
 %57ٔ�ن قطاعي الطاقة واملعادن والبFãات التحتية والنقل (سBتحوذان Iىل 

من هذه fس�eرات، يف Nني ٔ�ن القطاIات fجÀعية والص¿ة والرتبية 
 %8.3 بãسBبة ٕاال 1015ٕاىل  2013والتكو�ن مل ªسBتفد �الل الفرتة من 

مكعدل كتوسط، وهو ما  %1.63والسBياNة واحلرف املهنية ٕاال بãسBبة 
ينعكس Iىل بعض ا×ططات القطاعية اك×طط ا9ٔزرق يف جمال السBياNة 

  .م(ال
حFث جند : ZلãسBبة لالخ{الل الثاين التوزيع اجلهوي لهذه fس�eرات

: العمومFة ويهمن مجموع fس�eرات  %54ٔ�ن ٔ�ربع çات ªسBتحوذ Iىل 
çة الرZط سال زمور زIري، طن�ة تطوان، اDار البيضاء الكربى، مراdش 

 �û18%سBيفت، يف املقابل ٔ�ن نصف çات اململكة مل ªسBتفد سوى من 
  .من هذه fس�eرات، Ìادي نفوت اجلدول

اخلالصة ٔ�ن اجلهات واملواطنني ال (سBتفFدون Iىل قدم املساواة من 
  .ي Álوnاsهود fس�eر 

: ٔ�ما fخ{الل الثالث، ضعف fجناز وجحم م®اصب الشغل احملدثة
مل يمت  2014ٕاىل  2011مليار درمه �الل الفرتة من  498.95من ٔ�صل 
، وهكذا جند ٔ�نه يف سBنة %61مليار درمه، ٔ�ي ما �س?{ه  304.7ٕاجناز ٕاال 

 مليار درمه، ٔ�ي ما 68.9مليار مت ٕاجناز فقط  144.44من ٔ�صل  2011
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 77.5مليار درمه مت ٕاجناز  121.62من ٔ�صل  2012يف . %�47س?{ه 
مليار درمه  118.50من ٔ�صل  2014يف  %63مليار درمه، ٔ�ي ما �س?{ه 

  .%61مليار درمه، ٔ�ي ما �س?{ه  80مت ٕاجناز 
ZلãسBبة lلقطاIات احلكومFة، جند م(ال وزارة التجهزي ZلãسBبة lلمزيانية 

، وZلãسBبة %67ملزيانية fس�eرات سوى العامة مل تنجز فقط ZلãسBبة 
 TتقBاملسرية بصورة مس nوDا�لية املزيانية العامة ، %22ملرافق اDوزارة ا

، وزارة الت�ارة اخلارجFة 5.65.. مرافق اDوn املسرية بصورة ، 44%
ZلãسBبة lلمزيانية  Z44%لãسBبة lلمزيانية العامة، وزارة fق{صاد  4.68%

  .ZلãسBبة ملرافق اDوn املسرية بصورة مسBتقT %25العامة، 
اخلالصة ٔ�ن هناك ضعف احلاكمة وIدم القدرة Iىل إالجناز ZلãسBبة 

nوDتلف مؤسسات ا× .  
من : س�ٔنتقل معمك، السBيد رئ=س احلكومة، لطرح السؤال التايل

(سBتفFد من fس�eرات العمومFة؟ وما هو نص=ب املقاوالت املغربية ٔ�اكنت 
ة ٔ�م م{وسطة ٔ�و كربى؟ وكمنوذج سBن�ٔ�ذ املك{ب الرشيف صغري 

بلغت اس�eرات هذه املؤسسة  l2011 -2014لفوسفاط، خفالل الفرتة 
، ٔ�ي ما �س?{ه 2013ٕاىل هناية سBنة  37.48مليار درمه، مت ٕاجناز  99.92

كãسBبة ٕاجناز، وSل الصفقات اليت يقوم هبا املك{ب الرشيف  53%
  : اوالت والرشاكت ا9ٔج®بيةlلفوسفاط ªسBتفFد مهنا املق

الرشكة الرت·ية  la ligne DAP 2013-2010الفرتة  -
TEKFEN ، رeس�f مليون دوالر؛ 250مجموع 

- 2010-2014 Pipeline phosphate الرشكة الرت·ية ،
TEKFEN، 450  مليون دوالر؛ 

- 2011-2013 la Fusion de souffre  ،400رشكة هندية 
 مليون دوالر؛ 

- 2011-2016 (ODI 1 et 2) رشكة ·ورية ،Daewoo 450 
 ؛مليون دوالر

- 2012-2017 (ODI 3 et 4) ،Samsung  
 400·ور
 ؛مليون دوالر

مجيع مشاريع املك{ب الرشيف lلفوسفاط  2010ابتداء من سBنة  -
  . مليون درمه سBنو
 600يمت تو·يلها ٕاىل مك{ب دراسات ٔ�مر�يك، �لكفون 

ٔ�لف Iامل  408ٔ�كرث من Iىل مسBتوى م®اصب الشغل Nاليا، يوSد 
ٔ�ج®يب يف اجلرف ا9ٔصفر، هل ميكن ٔ�ن يقول لنا السBيد وز�ر ال�شغيل 
 Tلرشاكت ا9ٔج®بية العامl ص القانونية اليت سلمهتا الوزارةFدد الرتاخI

  .Zجلرف ا9ٔصفر؟ ونطالبمك ٔ�ن تف{حوا حتقFقا يف هذا املوضوع
معمك، ٔ�مام  fخ{الل الرابع، لٔ=سف، لن ٔ�متكن من رسده، س�ٔنتقل

هذه fخ{الالت، ٕاىل دعوة احلكومة ٕاىل العمل Iىل الوفاء Zلزتاماهتا 

خبصوص دمع fس�eر وتقوية البعد الرتايب، احلكومة مدعوة لٕالرساع 
بوضع امليثاق اجلديد لالس�eر وحتسني ٕاجراءات fس�eر وªسجيل 

الت�ارية وتعز�ز   واحلصول Iىل الرخص والرفع من شفافFة املعامالتامللكFة 
ثقة املس�مثر�ن، وٕاخراج إالطار القانوين اخلاص Zملقاوالت يف وضعية 

  .صعبة
  .شكرا السBيد الرئ=س، والتوقFت راه اح®ا كنحتجو Iليه

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ا9ٓن sموIة fحتاد الوطين

        ::::املس�شار السBيد عبد إال� احللوطياملس�شار السBيد عبد إال� احللوطياملس�شار السBيد عبد إال� احللوطياملس�شار السBيد عبد إال� احللوطي
  .شكرا السBيد الرئ=س

  سBيد رئ=س احلكومة،ال 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
تفاIال مع ما تفضل به السBيد رئ=س احلكومة، وجسلت فقط يف قضية 
مرتبطة بنا مكجموIة نقابية، حرص السBيد رئ=س احلكومة Iىل ٔ�ن åكون 

 Bيد رئ=س احلكومة هو مسBاطمئنان ؤ�ن الس nاN تعد ليك املقاوالت يف
يقدم لك املساIدات الالزمة lلمقاوالت ؤ�ن (ساIدمه Iىل جتاوز لك 

  .العراقFل ولك إالشاكالت
  السBيد رئ=س احلكومة، 

ٕان اسBتقرار املقاوn والسمل fجÀعي هبا يعترب ٔ�كرب حمفز لالس�eر، 
كام تعلمون، وØÃ نعترب ب�ٔن احلفاظ Iىل املقاوn واحلفاظ Iىل fس�eر 

ٔ�ن �كون معه Sانب �ٓخر، وهو حامية ا9ٔجراء، وال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن  البد
  . åكون عندc حامية lلمقاوn دون ٔ�ن åكون هناك حامية لٔ=جراء

ومن هذا الباب، السBيد رئ=س احلكومة، ٔ�جسل فعال Iىل ٔ�ن احلكومة 
بذلت جمهودات ·برية يف هذا اsال، سواء Iىل مسBتوى الز
دة يف 

ال Iىل مسBتوى توسBيع العالSات، ووال املرTN الثانية،  املرTNا9ٔجور، ال 
وال Iىل مسBتوى �ٓخر قانون صوتنا Iليه د
ل التعويض عن فقدان الشغل، 

  . وال Iىل مسBتوى حتسني القانون د
ل التعويض عن حوادث الشغل
 ،Øٕاجيابية ف� يتعلق حبامية ا9ٔجراء، لكن، مع ذ 
هذه لكها قضا

نقول ب�ٔنه البد من fن�aاه ٕاىل احلفاظ Iىل املقاوn  السBيد رئ=س احلكومة،
وIىل fس�eر، ؤ�ن åكون صورة املغرب صورة ٕاجيابية Zلتقليص ما ٔ�مكن 
من لك fح{قاcت fجÀعية وإالرضاZت اليت تقوم هبا النقاZت هنا 

  .وهناك
وØÃ، السBيد رئ=س احلكومة، البد من تطبيق القانون ZلãسBبة لهذه 

قاوالت، والبد ٔ�ن åكون هناك اشرتاطات محلاية القوانني د
ل اDوn من امل
  .طرف املس�مثر�ن
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  :وØÃ، نقول، السBيد رئ=س احلكومة، البد من

 احلاكمة وتطبيق القانون؛ -

	نيا، ٔ�مهية املسؤولية fجÀعية يف لك تفاوض من S�ٔل  -
 fس�eر؛

ريق Iىل املزايد�ن 	لثا، البد من قانون النقاZت حىت نقطع الط -
 Zلعمل النقايب، واملتاجر�ن Zلعمل النقايب؛

رابعا، البد من قانون إالرضاب، حىت يبدو ويتضح حق لك طرف  -
 ٔ�مام الطرف ا9ٓخر؛

�امسا، ٕاIادة النظر يف مدونة الشغل مبا حيقق التوازن املفقود  -
  .اليوم بني املقاوn وبني اS9ٔري

  .ركة الشعبية Iىل اDقFق{نيشكرا، ؤ�شكر إالخوان يف فريق احل

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

نã{قل ا9ٓن ٕاىل رد السBيد رئ=س احلكومة Iىل تعقFبات السادة 
  . املس�شار�ن

  .تفضلوا، تفضلوا

        ::::السBيد رئ=س احلكومةالسBيد رئ=س احلكومةالسBيد رئ=س احلكومةالسBيد رئ=س احلكومة
  .wسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيد الرئ=س،
  إالخوة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون واحملرتمات،

فرصة  - طبعا لسBمت مجيعا بطبيعة احلال  - نه تضيعون Iلينا ٔ�ت�ٔسف 9ٔ 
التعمق يف إالشاكليات هبدف ٕابصار الواقع والوعي به ووضع اليد Iىل 
املقارZت الصحي¿ة اليت من �اللها سBنخرج من امل�ٔزق، 9ٔنه حنن هنا 
مجيعا يف مر·ب واNد يف ا½هناية، 9ٔنه اللكامت اlيل تقدمت، ٕان مل �كن 

مها فهيا ٔ�مور cفعة وجمدية وانتقادات حصي¿ة ؤ�وSه قصور لكها، مفعظ 
  . حقFقFة

وc�ٔ لست هنا 9ٔقول لمك ٔ�نه هل لك هذا Sاء ٔ�و Nدث فقط ملا ج ت 
هاذ اليش راه ن��Fة، برصاNة، ٔ�كرث من قرن من . c�ٔ ·رئ=س احلكومة

اكنت املرTN .. الزمان، هاذي يه احلقFقة، هاذ اليش راه مايش
واملرf TNسBتعامرية تصاوZت بواNد الطريقة، واكنت عهنا fسBتعامرية، 

عواقب، بقFنا كنجرجروها، واش املغرب النافع واملغرب Ìري النافع، c�ٔ اlيل 
  جaتو؟

اكنت عندها عواقب، وبقFنا كنجرجروها اليوم، ومن fسBتقالل لهنا، 
تبارك هللا، c�ٔ ميل كãشوف الناس اlيل تيوقفوا، مايش يعارضوين، 

عارضوين �اصهوم يعارضوا، وٕاىل Iارضوين wيش شوية د
ل الرشاسة ي
مقaول، ولكن كãشوف cس Iىل ا9ٔقل هام اlيل سريوا هاذ احلكومات 

املتتالية من fسBتقالل ٕاىل اليوم، و·يفاش؟ البد تفامهوا معا
 Iىل يش 
  .NاSة، هللا جياز�مك خبري

اlيل سBبقوين كنعتقد بيل حىت ا9ٓخر�ن .. c�ٔ ميل جFت كن¿اول
Nاولوا، ولكن اكينة مسائل حقFقFة ومعلية، كنفسدو هاذ املنطق اlيل هو 
يف احلقFقة م®طق التعاون واlيل هو اlيل مطلوب م®ا منشBيو لو �لكامت 
ومالحظات، مع ا9ٔسف، رضوري ùرد Iلهيا، 9ٔننا يف ا½هناية اح®ا يف جملس 

c�ٔ ياسة، ·يف العمل؟ هلBاملسؤول ل=س  املس�شار�ن حنن منارس الس
فقط عن العيوب واملثالب اليت تت¿دثون عهنا ZلãسBبة lلحكومة، بل حىت 

  Iىل املعارضة؟ c�ٔ اÃي خبسBتمك ؤ�ر�ك{مك ؤ�فسدت Iليمك مجيل زماùمك؟
ال، شوفوا حىت ٔ�نÀ �ٓش دا�ر�ن، كتجيوا كتقولوا بيل c�ٔ كنبخس 

؟ "داعش"ع الزعامء د
لمك، واش c�ٔ اهتمت يش زعمي د
لمك بيل هو م
؟ اهتمت يش زعمي د
لمك بيل "النرصة"مع بيل هو اهتمت يش زعمي د
لمك 

واش ما كتحشموش؟ واش دZ بغيت �سول واش يعين هو مع املوساد؟ 
مصور ·يبني و·يتومس من قaل إالرسائليني جيي  ، فFديواlيل اك�ن فFديو

ن فFه تيخص إال�سان �كو ! (شBمت عبد إال� بنكريان؟ راه مايش معقول
شوية د
ل احلياء، مايش معقول، �كون شوية د
ل احلياء، راه اح®ا كنعياو 

  .. يف ا�9ٔري مايش c�ٔ اlيل درت.. نرتفعو
نعم فعال، امحلد �، املغرب ما فهيش ٔ�زمة حكومة، فFه ٔ�زمة معارضة، 
اقراوا الص¿افة، نقولها لمك برصاNة، ما جييوش الناس اlيل عندمه مشالك 

{ارات د
ل الغاZت داوها lلقaائل، 9ٔن الهرضة ساهT، جتي لهنا د
ل الهك 
هترض عندك احلق قانونيا، ولكن c�ٔ كنقول Ìري لكمة كت�ٔملك، Zحلق ٔ�نت 

  . كتقول ٔ�لف لكمة ما كندهياش فهيا، 9ٔن املواطنني ما ·يديوهاش فهيا
د د
ل املواطنني، وواN %50اليوم احلكومة كمتتع Zلثقة د
ل ٔ�كرث من 

ما Iربوش Iىل الرٔ�ي د
هلم، يف Nني ٔ�ن املعارضة، البعض  %40ال و 30
ما تنعممش مايش لكيش اك�ن cس معقولني  - مهنا وبعض الرموز د
لها 

امسحوا ليا، ما جتيوش تقولوا ليا تبخسBنا  -ومسؤلني ما عندي ما نقول 
قFقة واليس عبد إال� و�يل الناس، الناس من الواجب د
يل نقول ½هيم احل 

Zش يعرفوا ميزيوا بني الغث والسمني، c�ٔ اlيل كنطل Iىل الطنجرة وIارف 
 وFٔ�شBنو فهيا، وميل انتوما ما تقرصوش يف اجلرائد د
لمك وتقولوا اlيل بغي� 

 c�ٔ ظروش مين ٔ�نه}ãيل، ما ت
وتتõذوين هدفا c�ٔ واحلزب د
يل واحلكومة د
  .مايش مسBيحيا ومند ليمك اخلد ا9ٓخر، c�ٔ مسمل يجني لهن 

åكون ا9ٔمور واحضة بيã{نا، ٕاىل رجعتيوا معيا lلمالحظات  ،ولهذا
ولالخ{الالت، ولكن c�ٔ يف هاذ احلكومة قلت هاذ اليش لرSال ا9ٔعامل 

التوSه د
ل  لبيضاء، قلت ½هيم املهم هو ªشوفوميل مش=ت لعندمه Álار ا
  .احلكومة

ٕاىل ما اك�ش حصيح  حصيح، ميكن يل نقول ليمك بيل لكيش اlيل قلتيوا
100%  c�ٔ يل  ..ن¿اولك عندو نص=ب من الص¿ة، ولكنlا c�ٔ الرشوة

 "Transparency"جaت الرشوة lلمغرب؟ اليوم هاذ الصباح هذا 
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يف حماربة  80ل  91درSة، انتقل من  11كتخرج تتقول املغرب رحب 
  . الرشوة

مز
نة  حصيح هذيك التفاصيل.. منشBيو Iاوتين نقلبو يف التفاصيل د
ل
و�اصنا نقلبوا فهيا، اح®ا ميل جFنا إالخوان ف� خيص ال�سهيل د
ل املناخ 
د
ل ا9ٔعامل اح®ا واعيني وم{فقني Iىل إالشاكليات اlيل تيالقFوها رSال 

ريحبوا، لو كا9ٔعامل يف املغرب، امحلد �،  ا9ٔعامل، ولكن مع ذØ رSال
وش، تتقولوا ليا نقصت واNد ريحبوا ما Ìايبقاوش وما غيجيكاكن ما اكنوش 

شوية، نقصت واNد شوية، ميكن هاذ العام Ìادي نتدار·وها، ٕان شاء هللا 
=سمعوا، رSال ك الرمحن الرحمي، ولكن امحلد � ·يجيوا، وZيق ·يجيوا و 

ا9ٔعامل تيعرفوا، ميل مش=ت عند رSال ا9ٔعامل يف اDارالبيضاء لكهم وقفوا 
=سولوين وقفوا Iىل القضية د
ل التõليص ك يف اللكامت د
هلم ميل اكنوا 

  .د
ل املزيانية د
ل املغرب من واNد العدد د
ل القFود اlيل اكنت مكaالها
عرف{وا حشال وفرI cىل املزيانية د
ل املغرب Zلز
دة يف ا½مثن د
ل 
احملروقات؟ وهاذ اليش احلكومات املاجFة، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، 

 60بني  2015و 2014و 2013و 2012قمية د
لو، من تعرف ال  ةÌادي
مليار  9مليار د
ل اDرمه، د�روا احلساب وشوفوا العام ا9ٔول حوايل  80و

مليار د
ل اDرمه،  11، العام الثاين فFه 2012د
ل اDرمه العام ا9ٔول يف 
  . د
ل املرات 3العام اlيل من بعد،  11زائد  11العام الثالث 

مليار د
ل اDرمه ٕاىل ا�Nس?{وا  80و 60ب ªشوفوا بني د�روا احلسا
مليار د
ل  80وىل  60ا½مثن د
ل البرتول واش تيطلع وال åهيبط، هاذ 

اDرمه، م®ني كنا Ìادي جنيبوها؟ كنا ٕاما غن�سلفوها ٕاما Ìادي نقصوها من 
  . إالس�eر

 يفهموا؟ ٕاىل نقصيت من fس�eر هو ما غيلقاش· رSال ا9ٔعامل �ٓش 
فرص، ما Ìاد(ش (س�مثر، 9ٔنه تيعرف بيل اDوn مرهقة وخمنوقة حببل 

واNد ا½هنار  105ميسكه Ìريها، ميسكه م®تج البرتول، واNد ا½هنار يقول لها 
  .150واNد ا½هنار يقول لها  107واNد ا½هنار يقول لها  106يقول لها 


ل اDوn داZ هاذ اليش، امحلد �، ما بقاش ما Ìاد(ش تبقى الرقابة د
خمنوقة، ومعىن ذØ ٔ�نه إالماكنيات د
لها Ìادي تعمل هبم NاSة ٔ�خرى، 
Ìادي متيش توçم لالس�eر، رSال ا9ٔعامل تيفهموا ب�ٔن اDوn اlيل عندها 

  . إالماكنيات د
ل إالس�eر دوn مز
ن جييوا لها، و�كونوا عندها
الرشيف  املك{ب"ما توا�دون=ش ٕاذا املؤسسات العمومFة حبال 

عطت املشاريع لبعض الرشاكت ا9ٔج®بية، ذاك اليش تيخضع ا "lلفوسفاط
لطلبات العروض، تيخضع 9ٔمور مرتبطة هبم وعندمه إالسBتقالل د
ل 
ال�سBيري د
هلم، ومايش Ûم، �اصنا اح®ا الناس د
ولنا حىت هام 9ٔنه ما 

عل لها لك يشء، تبقاوش تتلكموا Iىل املقاوn املغربية وæٔهنا يه تã{ظر ٔ�ن نف
صها حتزم راسها وتعرف بيل الزمن ااملقاوn املغربية حىت يه � ! Ìري معقول

تغري، وتعرف بيل التنافسBية ولت صعيبة، وتعرف بيل ا9ٔسواق انف{حت 
ؤ�نه ما غميكن لناش نرتاجعو lلور، وحىت يه تبذل جمهودها، وميل �كون 

  . عندها مشلك جتي عند احلكومة
c�ٔ قلت لمك ميل جFنا مسحوا ليا تيخص رSال ا9ٔعامل .. العيب والعار

ينوضوا (شهدوا، ميل جFنا لقFنا بني رSال ا9ٔعامل من الناس اlيل اكنوا 
تي?Fعوا احملروقات، اكن مهنم من ما بقالو Ìري ما نعرف ٔ�شBنو يعمل، ·يغوت 

  .يف إالجIÀات �Z اlيل �لقو، ا9ٓن ما بق�Fش كãشوفو هنائيا
جمهود وكنتقاتلو مع واNد العدد د
ل العوامل والظواهر،  اح®ا كنبذلو

همت=ين وال ال؟ ولكن ا9ٔمور بعضها wرشي وبعضها ٕاداري وبعضها قانوين، ف 
و�ش الت�اوب والنتاجئ ما كتكو�ش فورية يف مجيع اsاالت، وهنا تكما ك 

·يبان ا9ٔمهية د
ل حبال هاذ اlلقاء، ميل جنيو و�كون ال.م مسؤول وما 
كو�ش التعريض وما �كون ال�سفFه، وذيك الساIة اح®ا راه مسBتعد�ن �

�سمعو وفرNانني ٕاىل توحض لنا واNد إالجراء نعملوه، كنا قاد�ن نعملوه ونفعو 
  فFه بالدc، 9ٔنه �اصمك تعرفوا ٔ�شBنو هو رئ=س احلكومة والوزراء؟ 

اNد رئ=س احلكومة والوزراء، إالخوان، ٕاىل اكنت ن=هتم سلمية، راه هو و 
إال�سان ·يجي لواNد املرTN معينة ·يõيل ا9ٔشغال د
لو لكها، و·يجي 
·يقابل الش�ٔن العام، مقابل واNد ا9ٔجرة ·يقيض هبا احلاجFات د
لو، وليين 
 nوDة لصاحل اSاN م عندو هو يطري من الزمان يشÛ يلlيل هو اlا

  . والشعب
ٓ السBيد : وا Øهذا هو رئ=س احلكومة، 9ٔنه ا½هنار اlيل Ìادي يقول �

رئ=س احلكومة، مل تعد رئ=س احلكومة سBتصبح مواطنا Iاجزا ٔ�ن تنفع بÁك 
من الناحFة العملية من اليوم، ٕايه، اليوم ٕايه، ٕاىل اكن يش ٕاجراء اlيل تقدر 
تد�رو، اليوم نقدو نعزتو ٔ�نه، امحلد �، كندفعو بالدc يف اجتاه التحمك يف 


  .ل البالدالتوازcت املا·رو اق{صادية د
 عندمك مايش عيب ٕاىل اIرتف{يوا هباذ القضية، تقولوها، قولوا ليا هاذي

مز
نة، ولكن ما جتيوش تقولو ليا هاذ اليش درتيه من جFوب املواطنني، 
  .. 9ٔنه اك�ن واNد املشلك، اك�ن تناقض، لك يش

c�ٔ بعدا واNد القضية، ميل د�لت لهاذا الربملان وقaل ما جني لهاذ 
ن، وc�ٔ كãسمع املقاصة، املقاصة، املقاصة، ميل جFت بديت كنصلحها الربملا

Ø ل املواطنني وا ·يفاش ند�رو؟ وريوين: قال
   ؟ال ما تق=سش جFوب د
كãسمع التقاIد، التقاIد، التقاIد، ما متسش، c�ٔ كنعمل ذاك اليش اlيل 

يف كنعتقد ٔ�نه صواب، وكن¿اول نعاجل إالخ{الالت اlيل نتجت Iليه، ولكن 
وIاوا هباذ . ا½هناية اlيل كريحب يه اDوn، وٕاىل رحبت اDوn كريحب املواطن

ٕاىل Iاش الãرس ·يع=شوا : "القضية، هللا جيازيك خبري، راه املغاربة ·يقولوا
  ".والدوا

وه ــــــــــال ك=سمFـــــــــJـد املنطق، وقaيT عطيتمك م(ــــــــاك�ن واح
(le misérabilisme) تق=س هاذي، عنداك تق=س هذا، عنداك ، عنداك

، كتبقى )le fond du pétrin(يف  يعين تق=س ا9ٓخر، ويف ا�9ٔري كتبقى
  . كتطلع وكهتبط، ال )tu patauges(يف امل�ٔزق، 

داZ ميكن لمك تقولوا، ٕاىل بغا هللا، سBب¿انه وتعاىل، من هنا ½هناية هاذ 
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وال املازوط وال السBنة هاذي احملروقات، سواء تعلق ا9ٔمر بليصانص 
الفFول الصناعي وال الفFول د
ل الكهرZء، ما بقاªش عند اDوn ال الفFول و

Iالقة هبم، و�اصمك ت�®فسوا الصعداء، قولوا امحلد � Iىل لطف هللا، 
9ٔن املشلك ٔ�شBنو هو؟ ميل متيش تعطي واNد  .. واNد الرية د
لنا ختلصنا

ك اليش اlيل ·يدوز من مت، واش العرق د
Ø لواNد اجلهة ما عرف{=ش ذا
لكو مربر وال Ìري يش شوية م®و، ما تقدرش، الفلوس هاذو، ٔ�حسن يشء 


 رسول هللا، صايف هذاك  c)وهو ما شف®اهوم ما شافوl’ONE( 4.8 

ك، السBيد  2017املليار د
ل اDرمه اتفق®ا معه نعطيوها ليه حىت ل 

و، يتحمل مسؤوليتو، راه ما نعاودوش، يد�ر راس 2017الرئ=س؟ حىت ل 
Sالس ·يقلب ·يفاش يد�ر Zش يقلب Iىل توازcت مالية، شكون اlيل 

وطبعا اك�ن رحب؟ اDوn يه اlيل Ìادي åرحب، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، 
  .بعض التاكليف كترتتب Iىل بعض املواطنني

Iىل د�ر الرضيبة Iىل الرثوة، وهنار اlيل زدc واNد الãسBبة : كتقولوا ليا
درمه، يف ا�9ٔري نقول لمك، صدقوين، راه  30.000الناس اlيل عندمه فوق 

 Ø د ·يقولNلضبط؟ 9ٔن واZ يني �ٓش تيقولواBياسBالس Zري دÌ كنبقى نقول
هكذا وهو بنفسو تيعاود يقول Ø ال، مايش هكذا، ٔ�ودي، هللا هيديك، 

  .قل لنا واNد الطريق واNدة منشBيو فهيا
 I30.000الش تق=س مالني  ! Iليا العامل درمه تقلب 30.000فوق 

، وقولوا يل ·يفاش م®عرفش اشBنو درمه، طبعا هاذيك الطبقة الوسطى
غند�ر؟ اح®ا Zيق åهنرضو، c�ٔ مايش ضد نعمل الرضيبة Iىل الرثوة وال 
نعمل، ولكن راه لك NاSة تيخصها واNد املنطق وواNد املقاربة åكون 

تتقولوا ليا احملاربة د
ل الفساد، بعد  ميل جFنا .. حصي¿ة وٕاال راه Ìادي
اليس عبد إال�، راه ما بقا Nد بغا : بضعة ٔ�سابيع بداوا تيقولوا ليا الناس

  .يوقع، لك يش وال خملوع، �ايف ½مييش lلسجن
�ٔنه م{ابع ب�اصنا ùرجعو الثقة، املواطن يتحمل مسؤوليتو، ولكن يعرف 

 Z)Les Classementsحلساب، و�ليوا Iليمك ذاك املؤرشات و
Internationaux(وذاك اليش ، .  

اليس : الوزراء تيقولوا ليا، وخصوصا السBيد وز�ر اDوn، تيقول ليا
سBنة الوضع يف املغرب تبدل وتغري، الشعور  20عبد إال�، هاذ 

Zملسؤولية، الشعور Zملراقaة، لك هذا يتحسن يوما بعد يوم، ولكن مازال 
)on n’est pas sorti de l’auberge( ةSاN زيدو، ولكù يق �اصناZ ،

اlيل كتعتربوا واlيل �اصها تدار وقلتوها لنا رامك كتقدموا لنا هدية، ٕاىل 
  ..، 9ٔنه بطبيعة احلال..مكحFدتيوا ذاك الشBناقري د
ل

نبغ=ش واNد القضية ما ك املغرب اليوم إالخوان، 9ٔن Iالش؟ ما 
فFد ٔ�ننا يف ج®ة خرضاء، ما كنبغ=ش جني نبدا نواSه ال.م د
لمك �.م ي 

كنبغ=ش، 9ٔن حىت c�ٔ م{فق معمك ٔ�ن �زاف ا9ٔمور ما يش يه هذيك، 
ولكن ما تãساوش واNد القضية، نقولها لمك برصاNة، الوضع راه تغري، اليوم 

  . احلكومة ما كتخب=ش

نية امسح ليا، السBيد وز�ر اDا�لية، هن={ك Zلهاتف، ونعاود هننيك Iال
دوار وز
دة اlيل  300ناس وقليت هلم احلقFقة، قليت هلم ٔ�نه جFيت عند ال 

  . د
ل اDواو�ر 103تنكaت، 
اله قدرc نوصلو ٕاىل 
هاذ احلكومة هاذي دا�رة يف البال د
لها å�ٔلكم مع املواطنني ZحلقFقة، ما 

Iدوش، ما يف ·رشBناش العجينة، ما ذاك املسائل، راه رت كنõافوش ما كن
ره جفعل �ٓخره ٔ�وال، ذاك اليش اlيل عوالني ند�روه، ا9ٔمر ال يفيض ٕاىل �ٓخ

Iالش : تنجيو وتãرشحوه lلناس تنوحضو هلم، ما تعاودوش جتيوا وتقولوا ليا
ف{حيت الرٔ�سامل د
ل املص¿ات lلقطاع اخلاص 9ٔنك سBتõلق الريع؟ 9ٔنه 
اليوم واش اك�ن الريع وال ما اكيãش يف القطاع؟ اك�ن وال ما اكيãش، �ٓ 

Iة؟اليس دعيد  
ة اليت تقدم هلم ل=ست كام جيب ٔ�ن ياليوم اك�ن cس اlيل �دمة الصح 

åكون وكذا ٕاىل �ٓخره، ٕاذن Zلضبط م®اش تنõافو؟ لك يش املشالك اlيل 
كنتوقعوها واقعة لنا، ولكن اح®ا ميل كنجيبو واNد املقرتح Zش خنرجو، 

Ø ل املواطن، ٕاذن : تيقول
اح®ا ٔ�ودي هاذ اليش راه ما فهيش املصل¿ة د
  .يف احلقFقة اح®ا تندافعو Iىل املصاحل د
ل ٔ�شõاص وف ات

ولهذا Z c�ٔغي نقول لمك، والسBيد وز�ر العدل ما بقاش هنا
، السBيد 
وز�ر العدل من هنار اlيل تعني lليوم وهو يف حرب مل تتوقف، وراين ما 
بغي�ش جنبد بعض ا9ٔم(T د
ل إالشاكليات اlيل ·يتطلب م®و يرتاجع فهيا، 

درمه د
ل املشلك ب=®و وبني مواطن ما  5.000واش حىت اlيل عندو 
ٔ�ن  Iالش؟ ملاذا سBنلزمهاميك®لوش يوقف قدام القايض ويدافع Iىل راسو، 

  يذهب عند حمايم؟ 
املواطن من حقو يوقف يدافع Iىل راسو فاش ما بغا، اك�ن مواطنني 

مم املت¿دة، ميكن يدافعوا Iىل ٔ�نفسهم، ميكن يدافعوا Iىل املغرب يف ا9ٔ 
Iالش Ìادي حنرمومه من هاذ احلق؟ احلاSة اlيل Sا يد�رها وز�ر العدل 

  ! �اص العامل يتقلب، مايش معقول
طبعا العدل هو ا9ٔساس، العدل ٔ�ساس امل!، والسBيد وز�ر العدل 
مطلوب م®و يف هاذ املرTN هاذي اlيل هو فهيا وز�ر حياول يصلح العدل، 

لعرقT العرقT العرقT، والسBياسBيني 
 ريت وراه Ìادي خبطوات، ولكن ا
يفهموا هاذ احلقFقة والواقع، ا½هنار اlيل åكون احلكومة عندها احلق 
(ساندوها، 9ٔنه åميكن Ø تد�ر احلساب السBياسوي، وتقول هاذي يه 
الفرصة Zش نتعرض lلحكومة و�سفه اN9ٔالم د
لها ونطيح املصداقFة د
لها 

حب يف fنتõاZت، ولكن ت�ٔكد من واNد القضية، ميل واملرشوعية د
لها وùر
م®ه Ìرتحب يف fنتõاZت غتلقى راسك مع نفس املشلك اlيل اكنت كتعاين 

احلكومة السابقة، وحىت يه Iاوûين غتد�ر معك نفس املعامT، ؤ�شBنو 
اlيل Ìادي يوقع؟ هو ٔ�نه هاذ البالد Ìادية تبقى يف ا9ٔزمات تلو ا9ٔزمات، 

  .رار اlيل قررc اح®ا ما ند�روهش يف هاذ احلكومةهذا هو الق
شوفوا اlيل ·يجي واlيل كتجيبو : c�ٔ قلهتا لٕالخوان، قلت هلم

ٓ اليس دعيدIة 
ك؟ اlيل كتجيبو fنتõاZت  fنتõاZت، 
ك م{بعين، �



  2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )م 2014د(سمرب  3( ه 1436 صفر 10

ال، اlيل كتجيبو fنتõاZت �اصو (سBتفد من الرصيد . �اصو (سBتفد
lلحكومة Zش يعاود ينجح يف fنتõاZت، د
لو Zش يصلح، مايش يد�ل 

هذا جيب ٔ�ن �كون حراما ٔ�نه ªسBتعمل احلكومة Zش تنجح يف 
 Sاب الال، �ٓسBيدي، انت جFيت Zش حتمك، تد�ر إالصالح إ . fنتõاZت

  . هللا النتاجئ وfنتõاZت عطاتك Zش تنجح مز
ن
تد�ل ٕاىل مش=يت ٕاىل خرسيت يف fنتõاZت مايش عيب، 9ٔنه ميل ك 

ختدم، ميل كنõلص يش واNد يد�ل خيدم ·يد�ل خيدم Zلص¿ة د
لو، 
·يõدم Zلص¿ة د
لو، ميكن يضيع الص¿ة د
لو، ولكن �دم ونتج، حبال 

 Tيaيل قال ا9ٔخ قlٔلكونفغرسوا "ا�Fٔ�لكنا ما "، مايش "�ٔلكنا ونغرس ف
، "غرسوا وùريد ٔ�ن ن�ٔلك ما سوف جيدون فال جيدون ش= ا يف املسBتقaل

Iالش كتقول : اذ هو اlيل اك�ن، اك�ن اlيل ·يالك ما (شBبع، ·يقول لياوه
lلناس العموالت؟ واش هاذيك العموالت Ì c�ٔري جFت اخ{لقهتا من 
رايس؟ لك يش Iارف العموالت، شكون اlيل ·يا�ذ العموالت، شكون 

  .اlيل ·يحتل ا9ٔرايض؟ شكون اlيل دا�ر املل=شBيات؟ لكيش Iارف
ذا هو الواقع، والبد نقولوه، و�اصنا يش واNد هاذي يه احلقFقة وه

يقولو يف هذا املغرب، 9ٔن واNد ا½هنار كنت يف حوار مع واNد من الوزراء 
د
يل احملرتمني، وقال ليا fسBتقالل د
ل القضاء عند من؟ راه حىت 

ال  -القضاء يف بعض ا9ٔحFان ٕاذا ختلت عنه اDوn، خصوصا السلطة العليا 
ف يقع فر(سة ل=ٓخر�ن، اDوn �اصها åكون فامهة وIارفة سو  - قدر هللا 

�ٓش ·يوقع، راه اح®ا مايش جFنا لهنا Zش بعض اجلرائد يتلكموا فFنا مز
ن، 
راه جFنا Zش يتصحح املسار د
ل اDوn يف fجتاه اlيل �كون فFه 
املصل¿ة احلقFقFة د
ل اsمتع يف املسBتقaل، مايش Zش ùرضيو بعض 

  .ا9ٔطراف
لكمة ٔ��رية، بغيت خنمت هبا لٕالخوان، ف� خيص النقاZت وتطبيق 
القانون والقانون د
ل إالرضاب ود
ل النقاZت، هاذي لكها ٔ�مور والزتامات 
 c�ٔ زيغو عهنا مينة وال (رسة، ولكنù تور، اح®ا ما ميكن لناشBسDاكينة يف ا

Nد اDور او  ما غنقولش النقاZت لكهم، ولكن كن�Fق بيل النقاZت عندها
اlيل �اصها تقوم به، ولكن Zش تقوم به مز
ن وIىل الوSه الصحيح، 

  .. البد
وراه نقول ليمك راه اك�ن نقاZت كنصيفط ½هيم ا½هتاين د
يل رمسيا 
وIالنية lلمواقف ميل كريفضوا Zش تد�ل السBياسة يف النقابة، ميل 

اZت، النقاZت ·يتا�ذوا مواقف اlيل مرشوIة، وc�ٔ ما كند�لش يف النق
ميل ·يجيوا لعندي Zش نصفهوم كنصفهم، c�ٔ ما كنõافش من النقاZت، 
ميل جيي عندي واNد املسؤول د
ل الناقابة ويقول ليا بيل c�ٔ م®عوين قaل 

FلسZ شاط، كنتصلãد الNلها، م®عوين من وا
  د °ما تصدر احملمكة الرٔ�ي د

Ãيك النقابة احلق د
لها، وز�ر اDا�لية اlيل ك=سBتجب فورا وتيعطي 
وهاذ اليش ما كند�روش مبقابل، 9ٔن هذا واجب د
يل، وتن�ٔكد هاذ اليش 
lلنقابيني اlيل Sاوا لعندي، وتنقول ½هيم ٔ�نÀ ٔ�حرار، د�روا املوقف اlيل 
بغي�Fوه ويف ٔ�ي موقف بغي�Fوا، c�ٔ اlيل åهيمين هو �ûذوا احلق د
لمك 

عرف مع من نتعامل، ولكن النقاZت البد تتحمل وا½هنار اlيل احملمكة حتمك غن
  . مسؤوليهتا

اليوم، إالخوان، صدقوين، اكينة رشاحئ يف اsمتع، الرشاحئ املوجودة يف 
�ذات حقها Zلزايد، الرشاحئ اlيل اكنت قادرة االطبقات العليا اسBتفادت، 

Zش تã{قد Iلهيا وZش ªشاغب Iلهيا وZش تعكر Iلهيا اجلو اسBتفادت، 
  . ن مهنا وا9ٔطر واملوظفون وا9ٔطباء وا9ٔساتذة واملهندسون، تبارك هللاوحن

بقت واNد الرشاحئ التحت حمرومة تقريبا، هذه الرشاحئ �ٓن ا9ٔوان ٔ�ن 
Ø د ما غيجي يقولNادي توقف معمل حىت واÌ هنمت هبا، يه ميل ٔ�نت :

Iالش وقف{يه؟ 9ٔن يه مسكFنة كمتيش ما غت�=ش تطلب م®ك تؤدي ا
ب وال تطلب م®ك ختلص ½هيا واNد ا9ٔجرة حبال اlيل ·يوقع يف ٔ�ملانيا احلسا

Iىل ما تلقى العمل، يه كمتيش وكريجع اDري عند Zه واخلو عند خوه 
والبãت عند Ûا، فهمت=ين وال ال؟ وتيع=شوا بيل كتب هللا، وت={قامسوا ذيك 

  .الربكة
ربة اlيل ·يع=شوا �اصمك تعرفوا املغاربة ·يفاش ·يع=شوا، راه اك�ن املغا

ببضع م ات من اDرامه يف الشهر، اك�ن اlيل ·يعطيوا 9ٔوالدمه يف عوض 
احلليب ·يعطيومه ذاك اليش اlيل ·يã{ج من الطبخ د
ل البلبوn د
ل 
الشعري، ذاك الفقاين د
لها هو اlيل ·يعطيوه ½هيم Zش �كربومه، هاذ 

�اصنا منشBيوا يف اجتاه مجيع املواطنني هاذوا اlيل ·هيمهم هو يلقاوا العمل، 
  . ونتعاونو

معركة  وc�ٔ هنا كãشد Iىل يد لك واNد ·يتفهم ٔ�نه املعركة النقابية مايش
جناح نقابة ضد نقابة ٔ�و نقابة ضد احلكومة، يه معركة ٕالNداث التمنية 
ول�شجيع املس�مثر�ن، و�ا ùكونوا مضطر�ن نصربو يف واNد املرTN، مسعوين 

تنقول ليمك، Iىل ما جييب هللا الت=سري، و�كون ذيك وفهموين مز
ن �ٓش 
الساIات ما نتقامسو، ٔ�ما ٕاىل كنا Ìادي نتقامسو البؤس ال، وهذا اليوم دور 
. رشيف د
ل النقابة تتقوم به، ومازال تتقوم به، وبغيهنا åزيد تقوم به

 د
ل الشعب واlيل Ìادية ªسBمتر، ميالنقاZت احلقFقFة اlيل ت?®ات يف الرح
  .شاء هللا الرمحن الرحمي، ZلقFام DZور د
لها ٕان

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسةالسBيد رئ=س اجللسة
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا ملسامهتمك، 


