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        احلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرش    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 دج(رب 1( 1437صفر  19الثال8ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .�ن شامش، رئDس اCلس كميحلعبد ااملس�شار الس?يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
مخسني دقJقة، ٕابتداء من الساPة الرابعة مخسة و ساعتني و  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .واWقJقة الثانية والثالثني بعد الزوال
مي اXٔجوبة Pىل اXٔس?ئ\ املتعلقة Yلسة خمصصة لتقد ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

حصي\ احلكومة حصي\ احلكومة حصي\ احلكومة حصي\ احلكومة :" eلس?ياسة العامة من قdل رئDس احلكومة حول موضوع
        ".".".".يف الس?ياسة إالحgعيةيف الس?ياسة إالحgعيةيف الس?ياسة إالحgعيةيف الس?ياسة إالحgعية

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

        :::: �ن شامش، رئDس اCلس �ن شامش، رئDس اCلس �ن شامش، رئDس اCلس �ن شامش، رئDس اCلسميميميمياملس�شار الس?يد عبد احلكاملس�شار الس?يد عبد احلكاملس�شار الس?يد عبد احلكاملس�شار الس?يد عبد احلك
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        ....اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةٔ�Pلن عن افoتاح ٔ�Pلن عن افoتاح ٔ�Pلن عن افoتاح ٔ�Pلن عن افoتاح 
        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،

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

من اWس?تور، خيصص  100معال بvٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
اCلس هذه اجللسة لتقدمي اXٔجوبة Pىل اXٔس?ئ\ املتعلقة eلس?ياسة العامة 

ي\ احلكومة يف ي\ احلكومة يف ي\ احلكومة يف ي\ احلكومة يف حص حص حص حص "من قdل الس?يد رئDس احلكومة حول موضوع 
  ".الس?ياسة {جgعيةالس?ياسة {جgعيةالس?ياسة {جgعيةالس?ياسة {جgعية

وقdل الرشوع يف تناول اXٔس?ئ\ املدرYة يف Yدول اXٔعامل، ٔ�عطي 
اللكمة �لس?يد اXٔمني ٕالطالع السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني 
Pىل التوقJت الزمين ا�صص �لفرق واCموPات �الل هذه اجللسة، كام 

، وكذا Pىل املراسالت وإالPال�ت �دده مكoب اCلس وندوة الرؤساء
  .اليت توصلت هبا الرئاسة

  .اللكمة �لس?يد اXٔمني احملرتم

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pدال، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد محمد Pدال، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد محمد Pدال، ٔ�مني اCلساملس�شار الس?يد محمد Pدال، ٔ�مني اCلس
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

من النظام اWا�يل Cلس املس�شار�ن، نعلن  175طبقا Xٔحاكم املادة 
  :النحو التايل عن توصل مكoب اCلس ب�سع مقرت�ات قوانني موزPة Pىل

�ربع مقرت�ات قوانني تقدم هبا بعض ٔ�عضاء الفريق احلريك ويهٔ:  
مقرتح قانون تنظميي �ريم ٕاىل تغيري و�متمي القانون التنظميي رمق  -1

  يتعلق eنت§اب ٔ�عضاء جمالس امجلاPات الرتابية؛ 59.11
 مقرتح قانون يقيض �eٕداث حمامك ر¨ضية؛ -2
املغري واملمتم  14.07القانون رمق من  19مقرتح قانون بتعديل املادة  -3

غشت  12املوافق ل  1331رمضان  �9لظهري الرشيف الصادر يف 
 املتعلق eلتحفJظ العقاري؛ 1913

 1.02.239من الظهري الرشيف رمق  16مقرتح قانون بتعديل املادة  -4
ب�(فJذ  2002ٔ�كتو�ر  3املوافق ل  1432من رجب  25الصادر يف 
  .لق eحلا² املدنيةاملتع 37.99القانون رمق 

  :هبا ٔ�عضاء الفريق {شرتايك ويه ومخس مقرت�ات قوانني تقدم
 1958نونرب  15مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل القانون الصادر بتارخي  - 1

  املتعلق eحلق يف تvٔسDس امجلعيات؛
مقرتح قانون يتعلق مبنع التد�ني وإالشهار واPWاية �لتبغ يف اXٔما´ن  - 2

 العمومJة؛
كام مت  39.08من القانون رمق  2انون �ريم ٕاىل تعديل املادة قمقرتح  - 3

 املتعلق مبدونة احلقوق العيJ¹ة؛ �22.13متميه مبوجب القانون رمق 
من القانون  306واملادة  301مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة  - 4

 يتعلق مبدونة التvٔمJنات؛ 17.99رمق 
الصادر  1.02.2012مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل الظهري الرشيف  - 5

، القايض 2002غشت  31املوافق ل  1423جامدى اXٓخرة  22يف 
 .�eٕداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي

وقdل ٔ�ن ٔ�عيد اللكمة �لس?يد الرئDس، Àرشف(ا ٔ�ن ٔ�ذ´ر السادة رؤساء 
الفرق وم¹سقي اCموPات eلتوقJت ا�صص هلم �لسؤال والتعقJب �الل 

 30التوافق Pليه يف اجgع ندوة الرؤساء ليوم االثنني مت هذه اجللسة، كام 
 .نونرب

  .دقJقة 75 :الس?يد رئDس احلكومة
  :دقJقة موزPة اكلتايل 75 :جملس املس�شار�ن

  .دقJقة 15: الفريق {س?تقاليل �لو�دة والتعادلية
  .دقJقة 14: فريق اXٔصا² واملعارصة

  .دقائق 9: فريق العدا² والتمنية
  .دقائق 7: ريكالفريق احل

  .دقائق 6: فريق التجمع الوطين لÆٔحرار
  .دقائق 5: فريق {حتاد العام ملقاوالت املغرب

  .دقائق 4: الفريق {شرتايك
  .دقائق 4: فريق {حتاد املغريب �لشغل

  .دقائق 4: الفريق اWس?توري اWميقراطي {جgعي
  .دقائق 3: مجموPة الكونفدرالية اWميقراطية �لشغل

  .دقائق 3: وPة العمل التقديممجم
  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلس
        ....شكرا الس?يد اXٔمني احملرتمشكرا الس?يد اXٔمني احملرتمشكرا الس?يد اXٔمني احملرتمشكرا الس?يد اXٔمني احملرتم
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نفoح اXٓن eب التد�الت يف احملور املربمج لهذه اجللسة، واللكمة 
  . اXٔوىل �لمتد�ل عن الفريق {س?تقاليل

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

        Dس احلكومة،Dس احلكومة،Dس احلكومة،Dس احلكومة،الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ 
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        اXٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،اXٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،اXٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،اXٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
مرحdا �مك يف ٔ�ول Yلسة يف ٕاطار جملس  الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،

  . املس�شار�ن يف ٕاطار اWس?تور اجلديد
وسؤال الفريق {س?تقاليل، كام تعلمون، حصي\ احلكومة يف الس?ياسة 

  {جgعية؟ 
  . يفف(متىن ردمك الشا

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلس
  .يف نفس احملور اللكمة اXٓن لفريق اXٔصا² واملعارصة

        ::::يدييدييدييديمح مح مح مح ااااد د د د امحمامحمامحمامحمالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
جممك eٕعطاء ٔ�مهية الزتممت �الل �ر� الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،

قصوى �لمس²ٔv {جgعية، ويف ظل غياب لك املؤرشات اليت تدل Pىل 
تزنيل هذه {لزتامات واليت يؤكدها واقع اجgعي يطبعه {حoقان وغياب 

  . احلوار اجلاد
Ùسائلمك الس?يد رئDس احلكومة احملرتم، ؤ�نمت Pىل بعد ٔ�شهر من هناية 

  يف الس?ياسة {جgعية؟ ما يه حصي\ احلكومة :واليتمك
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة اXٓن �Xٔد املتد�لني eمس فريق العدا² والتمنية

        ::::عبد السالم يس ´وريعبد السالم يس ´وريعبد السالم يس ´وريعبد السالم يس ´وري    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،
        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،

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

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
هيدف �ر�جممك احلكويم ٕاىل تطو�ر وتفعيل الربامج {جgعية مبا 
يضمن الولوج العادل ٕاىل اخلدمات اXٔساس?ية، خصوصا التعلمي والصÞة 
والسكن، و�كرس التضامن و�اكفؤ الفرص بني اXٔفراد والفáات واXٔجJال 

  . واجلهات
رئDس احلكومة احملرتم عن املعامل الكربى �لحصي\  Ùسائلمك الس?يد ،äا

  {جgعية حلكومoمك؟ 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلسالس?يد رئDس اCلس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

æٓن �لفريق احلريك لطرح سؤاXور اWا.  

        ::::املس�شار الس?يد الطيب البقايلاملس�شار الس?يد الطيب البقايلاملس�شار الس?يد الطيب البقايلاملس�شار الس?يد الطيب البقايل
        ....شكرا الس?يد الرئDس احملرتمشكرا الس?يد الرئDس احملرتمشكرا الس?يد الرئDس احملرتمشكرا الس?يد الرئDس احملرتم

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
حظي اجلانب {جgعي eهgم ´بري من Wن احلكومة، من �الل جحم 
{عgدات املالية ا�صصة �لقطاPات {جgعية، ونوعية الربامج املسطرة 
يف هذا اCال احليوي، ٕاال ٔ�ن ذé مل حيد من جحم الفوارق {جgعية 

راوح حJث ال �زال خريطة الفقر والهشاشة �ُ  واCالية بني املواطنني،
  .ماكíهتا

وتفامق التفاوت يف توجJه  ،فضال عن �زايد الضغط Pىل القدرة الرشائية
{س�ðرات العمومJة بني اجلهات، مما يعمق صعوبة اXٔوضاع {جgعية، 

  .�اصة لساكنة البوادي واملناطق اجلبلية وهوامش املدن
ئDس احلكومة عن ٕاسرتاتيجيتمك املعمتدة ملعاجلة Ùسائلمك الس?يد ر  ،وPليه

{خoالالت القامئة بني الفáات {جgعية وبني اجلهات، بغية جعل اCهود 
  التمنوي يف �دمة الgسك {جgعي؟

  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة اXٓن �Xٔد املتد�لني eمس فريق التجمع الوطين لÆٔحرار

        ::::حلسن ٔ�دعيحلسن ٔ�دعيحلسن ٔ�دعيحلسن ٔ�دعي    شار الس?يدشار الس?يدشار الس?يدشار الس?يداملس� املس� املس� املس� 
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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يف �ٓخر س?نة من معر احلكومة احلالية Ùسائلمك، الس?يد رئDس احلكومة 
ياس?هتا يف تدبري احملرتم، عن البعد {جgعي يف الس?ياسة احلكومJة وعن س? 

القطاPات {جgعية واليت تب¹هتا من �الل القوانني املالية السابقة ومرشوع 
  ؟2016القانون احلايل لس?نة 

  .والسالم Pليمك

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .اللكمة اXٓن لفريق {حتاد العام ملقاوالت املغرب

        :::: حفظي حفظي حفظي حفظيعبدإالæعبدإالæعبدإالæعبدإالæ    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        س?يد الرئDس،س?يد الرئDس،س?يد الرئDس،س?يد الرئDس،ال ال ال ال 
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

شلك ال خيفى Pليمك ٔ�ن حتسني م(اخ اXٔعامل Àُ  ،الس?يد رئDس احلكومة
عنرصا ٔ�ساس?يا يف تطو�ر {س�ðر، وحتفزيا �لمقاو² خللق الرثوة وم(اصب 

  . الشغل
مازالت تعرتي هذا املناخ  ،دات املبذوe²لرمغ من اCهو  ،لكن

صعوeت وعراقJل يتطلب تذليلها اخنراط امجليع، ومن مجلهتا ٕاشاكلية 
يفJة ممارس?هتا ٕاىل  ،إالرضاeت اليت تؤدي يف الغالب، نظرا لغياب رشوط ́و

مبصاحل املقاو² والفáة العام\ Pىل السواء، كام ترض eملصلÞة العامة     إالرضار
  .ر لوقعها السليب Pىل وترية التمنية و{س�ðر وم(اصب الشغل�لبالد eلنظ

وجتاوe مع ما Yاء يف اخلطاب املليك السايم يف افoتاح اWورة 
من  86ال�رشيعية احلالية، من تذكري برضورة {لزتام بvٔحاكم الفصل 

اWس?تور، اäي حيدد هناية هذه الوالية �ٓخر ٔ�Yل لعرض القوانني التنظميية 
صادقة الربملان، ومهنا القانون التنظميي ملامرسة إالرضاب، اäي دعى Pىل م

  . Yاللته ٕاىل ال�شاور والتوافق mشvٔنه
Ùسائلمك الس?يد رئDس احلكومة، ما اäي حيول دون �رسيع مسلسل 
التصديق Pىل هذا القانون وٕاخراYه ٕاىل �زي الوجود، لتكون لك اXٔطراف 

يفJات  ممارسة إالرضاب، وخللق نوع من املعنية Pىل بD(ة من رشوط ́و
التوازن بني احلق يف إالرضاب وحرية العمل، وٕاعطاء جمال ٔ�وسع 

  �لمفاوضات وٕاعامل �ٓليات الوساطة والتحكمي واملصاحلة؟
لقد �ٓن اXٔوان لٕالقدام Pىل هذه اخلطوة اليت طال انتظارها، لتنظمي 

حل املقاو² ممارسة هذا احلق اWس?توري، وضامن حقوق الفáة العام\ ومصا
ووترية ال�شغيل و�كرÀس املغرب ´و	ة مفض\ لالس�ðر، وٕاعطاء ٕاشارة 
قوية �لفاPل {قoصادي متنÞه الثقة الرضورية �لمسامهة يف الورش التمنوي 

  .الكdري لبالد�

  .وشكرا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكرا الشكرا الشكرا الشكرا اليسيسيسيس حفظي حفظي حفظي حفظي

  .اللكمة اXٓن �لفريق {شرتايك، تفضل الس?يد املس�شار احملرتم

�بو �كر اعبيدٔ�بو �كر اعبيدٔ�بو �كر اعبيدٔ�بو �كر اعبيد    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يدٔ::::        
        الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، 

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

اس?تحضارا م(ا Xٔمهية البعد {جgعي يف الس?ياسة احلكومJة 
لتÞد¨ت الكربى اليت توا	ها البالد Pىل هذا املس?توى، Ùسائلمك الس?يد � و 

\ احلكومة يف الس?ياسة {جgعية Pىل ضوء رئDس احلكومة عن حصي
  {لزتامات الواردة يف الرب�مج احلكويم؟

  .شكرا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  .شكراشكراشكراشكرا

  .عفوا، فريق {حتاد املغريب �لشغل.اللكمة اXٓن �لفريق اWس?توري

        ::::عز ا�Wن ́زريعز ا�Wن ́زريعز ا�Wن ́زريعز ا�Wن ́زري    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        زراء،زراء،زراء،زراء،السادة الو السادة الو السادة الو السادة الو 

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ٕاصال�ات كربى يف  2012ٕان ما Yاء يف الترصحي احلكويم لس?نة 

  .الس?ياسة العامة �لبالد ركز Xٔeساس Pىل اجلانب {جgعي
الس?يد رئDس احلكومة، هو بساطة، ماذا حققت احلكومة  ،سؤالنا

  ة العام\ ومعوم املvٔجور�ن؟لاكفة فáة الشعب املغريب ويف طليعهتا الطبق
  .شكرا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  .اللكمة اXٓن �لفريق اWس?توري اWميقراطي {جgعي

        ::::محمد Pدالمحمد Pدالمحمد Pدالمحمد Pدالاملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رئDس احلكومة احملرتم عن الزتام ٔ�Pلنمت الس?يد  ،يف م(اس?بات مoعددة

، وامحل\ 2011رصحي Xٔeولو¨ت القصوى �لقطاPات {نت§ابية ال�رشيعية 
{نت§ابية لالس?تحقاقات ا�Xٔرية احمللية واجلهوية وانت§اeت جملس 
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  .املس�شار�ن
Pىل الربامج {نت§ابية �تلف اXٔحزاب الس?ياس?ية اليت ركزت  واطلع

واعتربت حماربة الفقر و�شغيل الش?باب وتوفري  Pىل الوضع {جgعي،
الصÞة �لجميع وموا	ة {خoالالت والفوارق اCالية و{جgعية مضن 

�ولو¨ت احلكومةٔ.  
éكدمت ذ�يف ترصحيمك احلكويم وعند  ،الس?يد رئDس احلكومة ،وقد ٔ

تقدميمك �لرب�مج احلكويم، و�ٓخر هذه املناس?بات اكنت هنا دا�ل هذه 
مبناس?بة اجلواب Pىل سؤال يتعلق eلس?ياسة  2015دج(رب  25يوم القاPة، 

  .العامة �لحكومة حول موضوع املساء² {جgعية
  :��ممك، اäي ٔ�كدمت فJه ما ييل ،الس?يد رئDس احلكومة ،ؤ�ذ´ر

ٕاذا اكن هناك نقص يف املوارد، فال جيب ٔ�ن نعمقه بعدم العدا² يف "
واXٔقارب ؤ�بناء اXٔحزاب الس?ياس?ية،  التوزيع وٕاعطاء {مoيازات لÆٔرس

وان اكن من الصعب يف الظرفJة احلالية بذل جمهود مايل ٕاضايف، فٕان هناك 
جماالت �لمبادرات ٕاىل مس?توى حتسني احلاكمة يف القطاPات {جgعية، 
من هندسة الس?ياسات {جgعية وعقلنة تدبري املوارد وحتسني الت¹س?يق، 

ياسات العمومJة، وتفعيل الرشاكة مع القضاء والسهر Pىل التقائية الس? 
  .اخلاص وتفعيل التضامن {جgعي

كام ٔ�ن حتسني الس?ياسات {جgعية �رتبط بتحقJق �منية اقoصادية 
اíهت�ى �ممك الس?يد " ٔ�كرب، وهو ما مير Pرب �شجيع {س�ðر واملقاو²

  .رئDس احلكومة احملرتم
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

حىت اXٓن، تعرف خمتلف الربامج احلكومJة يف  2013م(د هناية 
اCاالت {جgعية تعرثات ´برية �رجع ٕاىل نقص ´بري يف البJ¹ات التحتية، 
كام هو الشvٔن eل¹س?بة لقطاع الصÞة، حJث ٔ�ن �اميل بطاقة 

"1RAMED " لJيصعب Pلهيم الولوج ٕاىل {س�شفاء العمويم، Pىل س
  .حتتاج ٕاىل موPد قد تصل ٕاىل س?نةاملثال، بعض العمليات اجلراحJة 

ر�ن مo اور�ن Àس?تفJد ام�ال �ٓخر يتعلق بدمع ا�متدرس، حJث دو 
ي¹متي �رابيا ٕاىل جامPة  هٔ��دمه من اWمع واXٓخر ال Àس?تفJد من اWمع Xٔن

  .قروية "ري مصنفة فقرية
لÆٔرامل ال¹ساء قدموا  ،الس?يد رئDس احلكومة ،اWمع اäي خصصمتوه

  .ا يo¹ظرونامللفات، والزالو 
�ساؤلنا الس?يد رئDس احلكومة، مل ي�dق يف معر احلكومة ٔ�كرث من 

�ن ن�سائل معمك عن ما س?تعمل؟ٔ éä س?نة، وال ميك(نا  
من حق(ا اXٓن ومن حق الرٔ�ي العام ٔ�ن يعرف من �الل جوا�مك  ،لكن

��ن جنحمت؟ ؤ��ن ٔ�خفقمت؟ وماذا مل Pىل س?ياس?تمك ويف اCال {جgعي، ٔ
  اذا مل يتعذر Pليمك إالجناز؟تنجزوا؟ ومل

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

  .شكرا الس?يد رئDس احلكومة

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكراشكراشكراشكرا

السؤال ما قdل ا�Xٔري �Xٔد ممثيل مجموPة الكونفدرالية اWميقراطية 
  .�لشغل

        ::::عبد احلق �Dسانعبد احلق �Dسانعبد احلق �Dسانعبد احلق �Dسان    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يد رئDس اجللسةشكرا الس?يد رئDس اجللسةشكرا الس?يد رئDس اجللسةشكرا الس?يد رئDس اجللسة

ة لطرح امسحوا يل زماليئ املس�شار�ن، السادة الوزراء، ٔ�ن ٔ�مر مdارش 
السؤال Pىل رئDس احلكومة، Xٔن ثالث دقائق ال �سعف(ا كنقابة ملسائ\ 

  .رئDس احلكومة يف الس?ياسات {جgعية
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

�Pلنت ٔ�ربع مركز¨ت نقابية عن �ر�مج نضايل ابتدٔ� يوم ا�Xٔد املايض ٔ
تامه ، مبسرية عاملية مبدينة اWار البيضاء، وسDمت اخo 2015نومفرب  29

  .eٕرضاب Pام وطين يف لك القطاPات
ما يه إالجراءات اليت قامت هبا حكومoمك ؤ�نمت يف الس?نة  :سؤالنا

ا�Xٔرية من واليتمك لزنع فoيل التو�ر، ما دممت قد عطلمت احلوار {جgعي 
، اäي ينص Pىل احلوار Pىل 96وخرقمت طي\ واليتمك ٕاتفاق فاحت غشت 

  .اXٔقل مرتني يف الس?نة
  .كراوش

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
�ٓخر سؤال يف الرب�مج CموPة العمل التقديم، تفضل الس?يد املس�شار.  

�ٔ عبد ا�لطيف عبد ا�لطيف عبد ا�لطيف عبد ا�لطيف     املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد ٔ� ٔ� ٔ�        ::::معومعومعومعو
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
نعمل جJدا اCهودات اجلبارة اليت مقمت هبا مع حكومoمك يف القJام بعدد من 

  .املنجزات يف اCال {جgعي
íريد م(مك ٔ�وال، ٔ�ن تتÞدثوا معنا حول إالجنازات {جgعية النوعية 

  ؛اليت مقمت هبا وبدقة
  ؛8نيا، مدى جناعهتا ومدى تvٔثريها والوصول ٕاىل ٔ�هدافها mشلك ٕاجيايب

8لثا، ما يه إال´راهات والصعوeت اليت جتدوهنا يف طريقمك ونوعها 
  وطبيعهتا؟
  .وشكرا

        ::::لس?يد الرئDسلس?يد الرئDسلس?يد الرئDسلس?يد الرئDسا
  .شكراشكراشكراشكرا

لٕالYابة Pىل ٔ�س?ئ\ السادة  ،الس?يد رئDس احلكومة ،ة لمك اXٓناللكم
  .املس�شار�ن
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        ::::الس?يد عبد إالæ ٕا�ن كريان، رئDس احلكومةالس?يد عبد إالæ ٕا�ن كريان، رئDس احلكومةالس?يد عبد إالæ ٕا�ن كريان، رئDس احلكومةالس?يد عبد إالæ ٕا�ن كريان، رئDس احلكومة
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        ....اااامحلمحلمحلمحلد د د د ++++ والصالة والسالم Pىل رسول هللا وPىل �æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا وPىل �æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا وPىل �æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا وPىل �æٓ وحصحصحصحصبه ومن والهبه ومن والهبه ومن والهبه ومن واله
        الس?يد الرئDس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس?يد الرئDس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس?يد الرئDس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس?يد الرئDس جملس املس�شار�ن احملرتم،

        س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل 
�ود بداية مبناس?بة عقد اجللسة اXٔوىل اخلاصة بvٔس?ئ\ الس?ياسة العامة ٔ
بعد جتديد انت§اب ٔ�عضاء الغرفة الثانية، ٔ�ن ٔ�ه, الس?يدات والسادة 

  .املس�شار�ن، ممتنيا هلم الن اح والتوفJق يف -ا-م
د�، كام ٔ�رجو من هللا تعاىل ٔ�ن يوفق(ا لنعمل سو¨ من ٔ�Yل صاحل بال

ؤ�ن جنعل من اجللسات ا�صصة �لجواب Pىل ٔ�س?ئ\ الس?ياسة العامة 
حلظة دس?تورية ممتزية من ٔ�Yل النقاش البناء ولتنو�ر معوم املواطنني 

  .وتقر�هبم من الشvٔن العام ومهوم تدبريه
كام ٔ�توYه eلشكر ٕاىل ٔ�عضاء جملسمك املوقر Pىل اخoيار هذا املوضوع 

 ُÀ يäعي، وكام ال خيفى سائل حصي\ املهم، اgال {جCاحلكومة يف ا
Pليمك، فٕانه ال ميكن تناول حصي\ الس?ياسات احلكومJة يف اCال {جgعي 

  .مبعزل عن اجلانب {قoصادي والس?ياسة احلكومJة ذات الص\
فقد ٔ�كدت يف ٔ�كرث من م(اس?بة ٔ�ن ٔ�ولوية احلكومة  ،وهبذا اخلصوص

ات {قoصادية احليوية، و�سهيل �ر�كز Pىل اس?تعادة PافJة املؤرش
{س�ðر واملقاو² وتعز�ز التواز�ت {جgعية eالهgم eلفáات الهشة Pىل 

د¨ل الق(اPات م(ذ ٔ�ن عي¹ين Yال² امل/، اكنت  3اخلصوص، عندي 
  .�الصة ما ٔ�واYه به زواري �ني يقولون ما يه ٔ�ولو¨تك

ل التواز�ت، Xٔنه ٕاىل ما اXٔوىل، ٔ�وال وقdل لك يشء، {س?تعادة د¨
oة غنبقاواس?تعد�ش التواز�ت {قYصادية ما غنقدو نعملو حىت يش �ا 

  ."ري يف تدبري ما حنن مضطرون لتدبريه
املس²ٔv الثانية يه تDسري اXٔمر eل¹س?بة �لمقاوXٔ ،²نه قdل توزيع الثورة 

 .جيب ٕانتا	ا
 .رتك لنفسهااكنت Pادة تُ  واملس²ٔv الثالثة يه {هgم eلفáات الهشة اليت

ومن ٔ�Yل وضع احلصي\ {جgعية يف س?ياقها وتقJمي اCهودات املبذو² 
وإال´راهات املطرو�ة، فٕانين سvٔس?تعرض الوضعية العامة اليت د�لت Pلهيا 
هذه احلكومة يف بداية وال�هتا، قdل التطرق ٕاىل املنجزات والتÞد¨ت اليت 

 .ال �زال مطرو�ة
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

ال خيفى Pليمك ٔ�ن بالد� مرت بظرفJة اقoصادية ومالية صعبة انعكست 
Pىل مجمل مؤرشات {قoصاد الوطين، فقد بلغت Ùس?بة جعز املزيانية س?نة 

، هذا eحلساب د¨لنا ٔ�ما احلساب د¨ل صندوق النقد %7.2حنو  2012
 ، ؤ�نg و�ا Yداد وال قدام "ادي تبداو تعرفوا �eيل%7.7اWويل اكنت 

  . هاذ اXٔرقام راه يه ثقY \Jدا
�الل نفس الس?نة، ٔ�ما  %9.5ووصلت Ùس?بة جعز مزيان اXٔداءات 

احoياطي العم\ الصعبة فاكن دون ٔ�ربعة ٔ�شهر، يف احلقJقة اكن ٔ�قرب ٕاىل 
ثالثة ٔ�شهر م(ه ٕاىل ٔ�ربعة ٔ�شهر من الواردات، واكن ٔ�يضا من تبعات هذه 

ومJة، ميل تتزنل لثالثة ٔ�شهر ´يتعترب الوضعية ارتفاع وثرية املديونية العم
  .خطر

ومما زاد من صعوبة الوضعية وتعقدها ضعف الرؤية خبصوص �ٓفاق 
الظرفJة {قoصادية اWولية، يف ظل تواصل ارتفاع ٔ�سعار احملروقات 
واس?مترار اXٔزمة {قoصادية Wى رشاكء املغرب من 	ة، وإالرث الثقJل 

��ريل اäي محل الزتامات Yد ملكفة 26اäي شلكه تنفJذ بنود اتفاق ٔ.  
ورمغ ٔ�ن الربامج {جgعية يه ٔ�ول ما يمت تقليصه Pادة يف ظرفJة 
اXٔزمة، فٕان احلكومة مل �س/ هاذ اخليار، بل �افظت Pىل املك�س?بات 
{جgعية ومعلت Pىل تعز�زها ووفت eلزتاماهتا املالية ف5 خيص احلوار 

مليار درمه يف  13.2ا لٕالخوان النقابيني، {جgعي، وهو ما لكفها، هذ
د¨ل املاليري د¨ل اWرمه ٕاضافJة �رمس لك  4بو�دها، و 2012س?نة 

د¨ل  4ا�يل قدم(ا هنار اXٔول  13.2س?نة، لك Pام تزنيدوا Pىل ذيك 
��ريل 26املاليري د¨ل اWرمه eش نوفJوا eاللزتامات د¨ل ٔ.  

�Yل اس?تعادة PافJة املؤرشات كام اختذت احلكومة ٕاجراءات -مة من ٔ
يف  2015يف  %4.3{قoصادية احليوية، حJث مت تقليص جعز املزيانية ٕاىل 

، واح(ا تنجريوا هاذ العام ٕان 7.2، حشال قلنا يف اXٔول؟ 3.5%ٔ�فق بلوغ 
، وهذا eملقايDس د¨ل {قoصاد اWويل يعترب 3.5شاء هللا eش نوصلوا ل 

طرح كمنوذج Wو² �حجة Yدا يف رب اليوم يُ ٕاجناز ما بعده ٕاجناز، واملغ
  .التحمك يف التواز�ت {قoصادية

ٕاىل  2012املس \ س?نة  %9.5كام س?يo¹قل جعز مزيان اXٔداءات من 
  . 2015هناية  2.8%ٔ�قل من 

من الناجت اWا�ل اخلام  %64واس?تقرت Ùس?بة املديونية هذه الس?نة يف 
  . ٕان شاء هللا 2016يف ٔ�فق بداية �راجعها ابتداء من 

�ما احoياطي العم\ الصعبة فقد جتاوز س?تة ٔ�شهر ونصف من ٔ
الواردات، وإالخوان املس�شار�ن تيعرفوا �eيل هاذ القضية تيحس?بوها 
�هنار، هنار ٕاىل رحبوه تيفرحوا، تتلقى وز�ر املالية ٕاىل مشDيت e صادينيoق}

 11، ٕاىل والت ٔ�¨م 10ٔ�شهر و 3وال Wو² ٔ�خرى تيقول é عند� لتوÙس 
�شهر ؤ�¨م 6ٔ�شهر وبضعة ٔ�¨م ٕاىل  3يوم ´يفرح، اح(ا مرينا من ٔ.  

كام بذلت احلكومة جمهودات -مة يف اجتاه حتسني م(اخ اXٔعامل، ومهنا 
تس?يط مجموPة من املساطر وٕاصدار قوانني -مة م�ل القانون املتعلق 

 العام واخلاص ئgن، القانون املتعلق eلرشاكة بني القطاPنيمبؤسسة االٕ 
(Partenariat Publique - Privé) ، القانون املتعلق بتقدمي و

ال�سJقات املالية �لمقاوالت، والقانون املتعلق �رهن الصفقات العمومJة، 
  . �هيك عن مدونة الصفقات العمومJة ومرسوم الضابط العام �لبناء

جتاوز  هذه لكها راه يه �رمجت هبذاك التحسن اäي ما فK يقع ا�يل
وقد انعكست هذه  (Doing Business)نقطة ميل جJنا اXٓن يف  20
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إالصال�ات Pىل �رتDب املغرب يف مؤرش م(اخ اXٔعامل �لبنك اWويل، 
درYة �الل اXٔربع س?نوات املاضية، امحلد + اليوم ما  22حJث حتسن ب 

Wا�ل "ري من اWا�ل، حىت ٕاذا ما نصفوPش يف ا كبقات الشهادة تتجي
  .. Jـن يش و�د�ن يف اخلارج ́ اك�

وPىل صعيد �ٓخر مت �رسيع �Yٓال اسرتYاع الرضيبة Pىل القمية املضافة 
، املتعلق خبصم الرضيبة Pىل (le décalage)وٕالغاء قاPدة الفاصل الزمين 

القمية املضافة وقرار ٕارYاع ا�Wن الرضييب Pىل القمية املضافة املرتامك 
(butoire) ت ´رJس د¨ل احلكومة ما كن�ش اكع ، هذا راه ميل جDئ

كنعرف �ٓش ´يعين؟ واكن رYال {قoصاد ها هام هنا ٕاىل بغاو Àشهدو ال 
ذاك اليش حيلمون به، ولكن امحلد + اليوم، املا´ينة حت́رت eش كرندوا هلم 

ومعرمه ما  (La TVA2)ا�يل اكنوا ´ي�سالو ل  (butoire)ا�يل اكن د¨ل 
 و�لسكك  (ONCF3)اح(ا سهلنا لراه حيلمو به، وهاذ اXٔ¨م هذه 

  .د¨ل املليار د¨ل اWرمه À3.8سرتجعوا  eش  (ONE4)ولاحلديدية 
و�رسيع ٔ�داء املتvٔخرات لفائدة املقاوالت Wى بعض املؤسسات 

واملكoب الوطين �لامء والكهرeء،  ،اكXٔاكدمييات اجلهوية �لرتبية والتكو�ن
 20روقات بعد ٔ�ن اكنت تت اوز ؤ�داء مvoٔخرات اWو² جتاه رشاكت احمل

  .مليار درمه
�اصمك تعرفوا بيل ميل جJت اكنوا رYال اXٔعامل ميل تي لسو قدايم 
 يف ا�لقاءات ت¹شوف يش و�د�ن فهيم مايش ´يJعوا البرتول حبال ٕاىل

مليون والز¨دة د¨ل ٔ�موال اWو² وما  500 االبرتول ´يحرقهم، Xٔنه ´ي�سالو 
  . وهام تيغوتوا هللا ا�يل �لقهماكي¹ش ا�يل خيلصهم 

ما بق�Jش ت¹شوفهم اكع، هذه مز¨نة يف املغاربة، ٕاىل قضاو �اجهتم ما 
  . تعاودش �شوفهم

ع تعز�ز ثقة الفاPلني ت�dوكام تعلمون، فٕان حتسن هذه املؤرشات Àس? 
والرشاكء يف {قoصاد الوطين، وeلتايل حتسن Pام يف ٔ�دائه مما ينعكس 

{جgعي، ورمغ ذé، راه ا�يل در� "ادي �كون  ٕاجياP eىل اجلانب
اXٔمور واحضة، راه اجلانب {جgعي ما غيتحسن بطريقة حقJقJة حىت 
 eاالت، مما ينعكس ٕاجياCر يعين يف خمتلف اðصاد، و{س�oيتحسن {ق

  . Pىل اجلانب {جgعي
مت Pلينا مما ُحي ورمغ ذé فٕان مثة ٕا´راهات مالية واقoصادية ال �زال قامئة، 

مزيدا من اجلهود من ٔ�Yل التحمك يف النفقات العمومJة و�رش?يدها وحتسني 
جناعهتا، وهذا eق ما در�هش eلشلك املطلوب، وال ٔ�خفJمك مايش 
ساهل، وحتسني التواز�ت املالية والتنافس?ية {قoصادية وحتر�ر الطاقات 

e رðصادية الوطنية، �اصة املقاو² و{س�oس?تكامل إالصال�ات {ق
ذات الص\، ومهنا هاذ اليش ا�يل سولوا Pليه إالخوان د¨ل القانون د¨ل 

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
3 Office National des Chemins de Fer 
4 Office National de l'Electricité 

  . إالرضاب
 20امحلد + هاذ احلكومة لك يش ذاك اليش ا�يل اكن ´ي�س?ىن هاذي 

وقت {س?تقالل، لكه امحلد + Yا  من س?نة وميكن حىت 30س?نة وىل 
م تيقول ما معرها ما دارت يش الوقت د¨لو هاذ املرة، ولكن ا�يل Yا يتلك

�اYة، مع ٕايالء عناية �اصة لتحسني الوضع {جgعي Pامة ووضعية 
الفáات الضعيفة واملهمشة من املواطنني �اصة، وهو ما تعمل Pليه احلكومة 

  .من �الل مجموPة من إالجراءات اليت س?نقف عند بعضها يف احلصي\
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

�ولت م(ذ {س?تقالل ٔ�مهية �اصة �ل انب البد من التذكري بvٔن اWؤ ²
{جgعي، واختذت من ٔ�Yل ذé ٕاجراءات -مة، وملا اضطر املغرب ٕاىل 
اعgد س?ياسة التقومي الهيلكي يف بداية الðنD(ات، ٔ�_ر ذé مdارشة Pىل 
القطاPات {جgعية، حJث رامكت جعزا ´بريا Pىل مدى عقد التقومي 

اله بفعل سعي البالد �لتحمك يف النفقات، و�اصة الهيلكي والعقد اäي ت
املوYه �ل§دمات {جgعية من حصة وتعلمي و"ريهام، وهذا امحلد + مل 

aنفع.   
وقد بذلت بالد� بعد ذé جمهودا -ام من ٔ�Yل ٕاPادة {عتبار 
�لقطاPات {جgعية وخصصت لها موارد -مة، "ري ٔ�نه يبقى من الصعب 

�اجJات القطاPات {جgعية بفعل تنايم �اجJات {س?ت ابة للك 
املواطن من 	ة، وتعاظم حتدي تعبئة املوارد املمك(ة دون املساس 

عترب احلفاظ Pلهيا ٕا�دى eلتواز�ت الكربى �لاملية العمومJة، اليت يُ 
  . مسؤوليات احلكومة اXٔوىل

ى ٔ�ثقل والواقع ٔ�ن العبء امللقى Pىل Pاتق احلكومة يف هذا اCال ٔ�حض
من السابق، اعتبارا حلجم {نتظارات ولكون اWس?تور احلايل ينص Pىل 

  . جJل Yديد من احلقوق {قoصادية و{جgعية والثقافJة والبيJcة
ومعوما فٕان وضعية القطاPات {جgعية يف حتسن مس?متر رمغ ٔ�هنا مل 

  .تصل بعد ٕاىل النتاجئ املرجوة
لفJة �لتمنية بل قJق ٔ�هداف اeX فقد اس?تطاعت بالد� التقدم يف حت 

وجتاوزت بعض اXٔهداف املسطرة، ٕاذ واصلت Ùس?بة ولوج الساكنة 
، وبلغ معدل الربط eلش?بكة الكهرeئية %85القروية �لش?بكة الطرقJة ٕاىل 

، %95لوج الساكنة القروية ٕاىل املاء الرشوب ، وارتفعت Ùس?بة وُ 99%
Pام، اكن  20و �لبادية هذه راه هاذي اكنت، لكنا تنذ´رو ميل كنا �منش?ي

هذا �مل ٔ�نه البادية يوصل لها الضو ويوصل لها حىت املاء، طبعا مايش 
بنفس الطريقة ا�يل تيوصل �لمدن، ولكن تيوصل املاء ما تيكوÙش بعيد 

  . �زاف مايش حبال قdل
، مع %99وÙس?بة الولوج ٕاىل التعلمي {بتدايئ  ..وقامت احلكومة مبتابعة

  . م تdDقاو يف املدرسة، حىت هذه حصيÞةاXٔسف مايش لكه
وقامت احلكومة مبتابعة تنفJذ بعض الربامج املهمة اجلارية وبتزنيل �رامج 

�خرى مل جتد من قdل طريقها �لتنفJذٔ .  
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رفعت احلكومة من جحم {عgدات املو	ة  ،وPىل صعيد اCهود املايل
، ٕاذ دٔ�بت Pىل �لقطاPات {جgعية رمغ الظرفJة {قoصادية الصعبة
  . ختصيص ٔ�كرث من نصف ٕاعgدات املزيانية لهذه القطاPات

واعتبارا لعامل الوقت سvٔتوقف فقط عند بعض املنجزات والتدابري 
  . اجلاري تنفJذها يف ٔ�مه القطاPات {جgعية

        : : : : يف جمال الرتبية والتكو�ن املهين والتعلمي العايليف جمال الرتبية والتكو�ن املهين والتعلمي العايليف جمال الرتبية والتكو�ن املهين والتعلمي العايليف جمال الرتبية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل
 ٔXودا ´بريا بذلت �الل الس?نوات ا	فقد ٕان  ،aٔهيvرية ٕالصال�ه وت�

، وارتفع Pدد 2015مليار درمه س?نة  45.9خصص �لرتبية والتكو�ن 
مليون س?نة  6.57، يعين اكن عند� %4.7التالمJذ املمتدرسني ب¹س?بة 

  . 2016- 2015مليون �رمس املومس  6.88د¨ل التالمJذ، داe عند�  2012
املؤسسات ٕاىل  د¨ل 10.208وارتفع Pدد املؤسسات التعلميية من 

مؤسسة تعلميية، وا�يل  600د¨ل املؤسسات، يعين �ز¨دة  10.805
تيعرف ٔ�ش?نو هام املؤسسات التعلميية غيعرف ٔ�ش?نو هو القمية د¨ل هاذ 

  . eلعامل القروي %54اليش، �رمس نفس الفرتة مهنا 
 574وPىل صعيد اWمع {جgعي مت الرفع من العدد اWا�ليات من 

لكيش تيعرف بيل وا�د الوقت اكن  2015-2012ما بني  832 دا�لية ٕاىل
التوYه هو إاللغاء د¨ل اWا�ليات، اكن "ادي ذاك اليش يف اجتاه النقص 
مهنا وإاللغاء د¨لها، اليوم تنا�ذوا بعني {عتبار ٔ�ن اك�ن م(اطق ٕاىل ما 

  .دار�ش فهيا اWا�ليات ما "ادÀش يقراو اWراري، وخصوصا الفoيات
، من 103.871مس?تفJد ٕاىل  45.866ع Pدد املس?تفJد�ن مهنا من وارتف

�الل نفس الفرتة، ووصل Pدد املس?تفJد�ن من  149.737ٕاىل  103.871
�الل املومس اجلاري، هذا راه تنعطيوه �fراري ا�يل " تDسري"�ر�مج 

درمه،  120درمه و 100درمه و 80´يجيو يقراو تنعطيومه وا�د املساPدة 
�لف  828لومات د¨يل دقJقة، �الل املومس اجلاري ٕاىل ٕاال اكنت املعٔ

�رسة، وارتفع Pدد املس?تفJد�ن من الرتبية "ري  524.400مس?تفJد من ٔ
�لف  70مقارنة مع املومس املايض ليصل حنو  %14.5النظامJة من ٔ

  .مس ال
ويف جمال التكو�ن املهين، تواصلت اجلهود الرامJة ٕاىل تنويع التكو�ن 

Yديدة، اكلس?يارات والطريان والطاقات املت ددة وتقريبه  وتوس?يعه حنو -ن
�لف �رمس  390من املس?تفJد�ن، وقد بلغ Pدد املس لني eلتكو�ن املهين ٔ

مكون، Pىل لك �ال Pىل مس?توى  19.500، يؤطرمه 2015 - 2014
د¨ل القارة إالفريقJة، اXٓن ٔ�صبح املغرب و+ امحلد يعين م(ارة ميكن هو 

  . يف التكو�ن املهيناXٔول ٔ�و الثاين
�ما ف5 خيص التعلمي العايل والبحث العلمي، فقد مت رفع {عgدات ٔ

 2011مليار د¨ل اWرمه ما بني  9.8ٕاىل ٔ�كرث من  8املالية املرصدة æ من 
  .م(صب �الل نفس الفرتة ٕاضافJة 2100، وخصص æ 2016و

ايل اجلامعي، ومت كذé رفع الطاقة {س�Jعابية ملؤسسات التعلمي الع
، كام انتقل Pدد 2014 -2013و  2013 - 2012مقعد، ما بني  35بنحو 

 - 2011مؤسسة ما بني املومسني  119ٕاىل  113املؤسسات اجلامعية من 
  .2016 -  2015و  2012

كام مت تعز�ز وتطو�ر اخلدمات {جgعية املو	ة �لطلبة من �الل 
Pام ويه ك�س?ىن،  20، هاذي ٕا�داث التغطية الصحية اCانية لفائدهتم

املناضلني د¨ل {حتاد الوطين لطلبة املغرب ا�يل داe والو مس�شار�ن 
ورمبا قربوا يتقاPدوا راه تيعرفوا بيل هاذ الطلب ميل اكنوا ´يقراوا وهام 

  .´يغوتوا Pليه، امحلد + حىت Yات هاذ احلكومة Pاد خرYاتو �لوجود
ٕاىل  182.500املس?تفJد�ن مهنا، من  والرفع من مdلغ املنح ومن Pدد.. 

 2012 - 2011، والد من هاذو ا�يل زد�مه املنÞة؟ بني 330.000
مليار  1.9، وقد خصص �لمنح �رمس املومس احلايل مdلغ 2016 - 2015و

  .درمه
ويف نفس {جتاه مت رفع الطاقة {س�Jعابية لÆٔحJاء اجلامعية ب 

ما بقاش الغوات ا�يل اكن  رس�ر، راه 58.976رس�ر، لتصل ٕاىل  4974
´يكون Pىل اXٔحJاء اجلامعية، مايش Xٔن لك يش تيلقى، ال، ولكن ا�يل 

  .تعطاتو ´يتعرف شكون
رمغ هذه املنجزات فٕان القطاع مبختلف مكو�ته ال �زال يعاين من Pدة و 

  .مشالك، اكالكتظاظ وتدين مس?توى اجلودة
ن والبحث العلمي وفق ومن ٔ�Yل تvٔهيل م(ظومة الرتبية والتعلمي والتكو�

 2030-2015م برتمجة ٔ�مه مضامني رؤية مقاربة مشولية، فٕان احلكومة س?تقو 
اليت ٔ�Pدها اCلس اPXٔىل �لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي يف قانون ٕاطار، 

  .مع العمل Pىل تزنيa ٕان شاء هللا
�ما يف جمال الصÞةٔ�ما يف جمال الصÞةٔ�ما يف جمال الصÞةٔ�ما يف جمال الصÞةٔ::::        

        الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، 
جعزا رامكه �الل عقود، Pىل  الشك ٔ�ن قطاع الصÞة ما �زال يعاين

  . مس?توى املرافق واXٔطر واخلدمات واXٔدوية والولوجJة و"ريها
وقد eدرت احلكومة من ٔ�Yل تvٔهيل هذا القطاع، ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية 

، و�ر�كز Pىل حتسني Y2012-2016ديدة لقطاع الصÞة متتد Pىل القرتة 
وي {حoياYات الولوج �ل§دمات الصحية وتعز�ز حصة اXٔم والطفل وذ

اخلاصة وتطو�ر �ٓليات الوقاية والس?يطرة Pىل اXٔمراض وحتسني احلاكمة 
وتعممي التغطية الصحية اXٔساس?ية وتوفري اXٔدوية واملس?تلزمات الطبية، 
وتعز�ز إالطار القانوين وتوطيد اجلهوية والرشاكة بني القطاPني العام 

  .واخلاص
 10.89صة لهذا القطاع، من وموازاة مع ذé مت رفع {عgدات ا�ص

 3، هاذي راه 2016مليار درمه س?نة  14.28ٕاىل  2011مليار درمه س?نة 
داملليار د¨ل اWرمه ٕاضافJة ؤ�كرث، راه مايش ساه\ ا�يل زد� يف املزيانية 

  .2016ٕاىل  2011من 
 13.691ومت تعز�ز املوارد الرشية لهذا القطاع حJث اس?تفاد من 

، كام مت تعممي نظام 2016ٕاىل  2012ة من م(صب مايل �الل الفرت 
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املساPدة الطبية اäي ٔ�عطى انطالقoه الفعلية Yال² امل/ يف مارس 
مليون مس?تفJد، شكون ا�يل طرح هاذ  8.5ل ٔ�كرث من ، حJث ُجس 2012

   ؟"RAMED" ال السؤال د¨ل
من  %99مليون ٔ�رسة ب¹س?بة تغطية وصلت  3.36ٕاىل �د اXٓن 
دفة، وحصيح ميل �مييش يش وا�د يطلب بعض املرات ٕاجاميل الفáة املس?هت

يش �اYة حبال الساكنري، وال حبال يش معي\ جراحJة ´يتطلب م(و بعض 
املرات وقت ´بري، واليين اك�ن فرق بني متيش و�س?ىن وبني ما �كوÙش 

  . بو�دها ٔ�زياللاكع، راه ميل جJنا لقJنا هاذ النظام يف 
ضت احلكومة ٕاىل ممت ش?ت¹رب وPىل مس?توى الس?ياسة اWوائية، خف

دواء، وهللا ٕاال ٔ�� رئDس حكومة وهاذ اليش  1800ٔ�مثنة حوايل  2015
تبعتو حرف حبرف، ميل تd¹قى Ùشوف هاذ إالجنازات يف خمتلف القطاPات 

  .دواء 1800ٕاوا  ..وقطاع الصÞة eخلصوص تنقول تبارك هللا
dهتاب الك�د الفريويس س كام مت العمل Pىل توفري دواء ج(Dس مقاوم ال

(L’hépatite C)  مثن د¨لو�ر الصÞة تبارك �مليون، الس?يد وز 80اكن ا
درمه، املواطن eش  3000هللا Pليه مع الناس د¨لو ٔ�نتجوه يف املغرب ب 

درمه، "ري هادي اكن �اص ٕاال Yاء  3000مليون غي§لص  80يتعاجل من 
، ا�يل ´ي§دم عز�ز Pليه طويال، عز�ز Pليا، حصيح اتصفقو  اعندمك هنا توقفو 

  . يش وا�د �ٓخر يد�ر �و وال من) PPS5(من Pليا �كون 
بعدما اكنت تJعه الرشاكت اXٔج(بية مبليون درمه، وهيم هذا اWواء 

�لف مواطن مغريب مصاب هبذا املرض 625حوايل ٔ .  
وPىل مس?توى تDسري الولوج ٕاىل العالج مت ٕاطالق ا�طط الوطين 

س�شفائية وما قdل {س�شفائية وتفعيل هذا �لتكفل eملس?تع الت {
  . 141ا�طط، ٕاطالق الرمق الوطين املو�د �لماكملات الطبية {س?تع الية، 

ما ك�شعروش بيل ٔ�ننا ٕان شاء هللا Pىل اXٔقل بدينا ت¹ش?هبو �fول 
 ٔ�يس دعيدPة، مترض تعيط لاملتقدمة، معرو اكن هاذ اليش، معرو اكن 

  ، وليين مشلكة هاذي، 141
دة، rللك من مراPش، وج) hélicoptères(مروحJات  4اقoناء 

Jة طن ة تطـــالع	ـان، اكنو ـون وdوا قr ل(les hélicoptères)  واليين
مايش د¨ل وزارة الصÞة، و�ميش?يو "ري عند فالن وفالن، اليوم �ميش?يو 

بو جييبو املرٔ�ة ا�يل مسكJنة كتوW يف اWوار و-ددة eملوت، �ميش?يو جيي 
اجلثة د¨ل وا�د إالÙسان مسكني مات يف الثلج eش ما ¨لكوهش 
احليوا�ت، وىل املواطن املغريب العادي ا�يل سا´ن يف اجلبل وسا´ن يف 
الريف وسا´ن يف اWوار وسا´ن يف البادية حىت هو عندو قمية وتتحرك 

(les hélicoptères) aY�  . من ٔ
مصلÞة  11يلها، ٕا�داث و�دة اس�شفائية والبدء يف �شغ  60ٕاجناز 

مهنا مشغ\ �اليا،  9، (Samu6){س?تع ايل 	وية لٕالسعاف الطيب 
                                                 

5 Parti du Progrès et du Socialisme 
6 Service d'Aide Médicale Urgente 

مهنا  7مصلÞة مoنق\ �لمس?تع الت الطبية {س�شفائية،  15ٕا�داث 
مصلÞة املس?تع \ الطبية إالس�شفائية،  12مشغ\ �اليا، تvٔهيل ودمع 

و�دة  40و�دة �لمس?تع الت الطبية �لقرب، وسDمت ٕا�داث  40ٕا�داث 
جمهزة بvٔ�دث التجهزيات  330، س?يارة ٕاسعاف 330ٔ�خرى، توزيع 

  . 2015- 2012البيوطبية لعدد من اXٔقالمي واجلهات ما بني 
اقoناء مس�شفى مoنقل تعز�زا �لعرض الصحي eملناطق النائية والصعبة 

  ..الولوج، هذا مس�شفى اكمل ´يتحرك �مييش �لبوادي و�مييش
ع العرض {س�شفايئ بتعز�ز ش?بكة كام تواصل احلكومة توس?ي

املس�شفJات وتvٔهيل املس�شفJات العمومJة وحتسني �دماهتا، وهبذا 
اخلصوص سDمت قريبا الرشوع يف بناء مراكز ٕاس�شفائية Yامعية �لك من 
�اكد�ر وطن ة والرeط، والقJام Weراسات املتعلقة eٕجناز مركز اس�شفايئ ٔ

  .ءYامعي جبهة العيون الساقJة امحلرا
متارة  -يف لك من الص§ريات مراكز اس�شفائية  3كام سDمت �شغيل 

وخ(يفرة وسال، وٕامتام ٔ�شغال ٕاPادة بناء مركز�ن اس�شفائيني �لك من 
 .الق(يطرة واWار البيضاء

  :ويف جمال السكنويف جمال السكنويف جمال السكنويف جمال السكن
لقد شلك حتسني الولوج ٕاىل السكن الالئق ٕا�دى ٔ�ولو¨ت الس?ياسة 

س?نة " مدن بدون صفJح"الق �ر�مج {جgعية ببالد�، �اصة بعد ٕاط
، و�سعى احلكومة ٕاىل توفري الظروف املواتية ٕالنتاج سكن الئق 2004

  . وتنويع عروض السكن
نتاجئ ٕاجيابية، eلرمغ من " مدن بدون صفJح"ولقد حقق �ر�مج 

إال´راهات الكdرية وا�يل د�ل لهاذ القطاع ´يعرف �eيل هذا وا�د البرئ ال 
بدل الناس تعطهيم اXٔرض، تعطهيم اWار، وا�د يقول قعر æ، تقررت، ت 

�� �اصين اWار لوWي، وا�د الب¹يت، وا�د Xٔيم، وسري وتvٔكد �eيل ٔ é
ذاك اليش حصيح وال مايش حصيح، والناس د¨ل السلطة وٕاىل �ٓخره ؤ�نت 

  .كدور
مدينة وجامPة حرضية بدون صفJح،  85من ٔ�صل  55حJث مت ٕاPالن 

�لف،  380ٔ�لف ٔ�رسة، من ٔ�صل  �251مج م(ذ انطالقه واس?تفاد هذا الربٔ
ومت هدم جتمعات صفJحية كربى، خصوصا يف مدينة اWار البيضاء Pكر¨ن 
eشكو، والسكوي\ وطوما، يف �ني توYد بعض التجمعات الصفJحية 

  .الكربى يف مرا�ل مoقدمة من الهدم، Pكر¨ن سونطرال eحلي احملمدي
eالهنيار، وامحلد + راه وا�ا كتوقع بعض  ويف ما خيص اWور املهددة

املرات، راه نقص ذاك اليش، Xٔن وا�د الوقت اختذ� القرار eش اWور 
املهددة eالهنيار خيرجوا موا�هيا بvٔي وYه اكن، رغام عهنم، ومن بعد نلقاو هلم 

  ..ك(ـ �لول، مايش خنليومه حىت ميوتوا Pاد نوليوا
ك(ية اXٓي\ �لسقوط Pىل صعيد حJث متك(نا من حرص اWور الس 

�لف مت التعاقد mشvٔهنا بقمية ٕاجاملية تبلغ  21بناية، مهنا  43.734اململكة يف ٔ
مليار درمه، ف5 البنا¨ت املتبقJة يه قJد اWراسة، وقد صادقت  3.4
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احلكومة مؤخرا Pىل قانون �اص س?ميكن من جتاوز إال´راهات اليت تطرد 
  .ة هذه اWورالتد�ل العمويم لفائدة ساكن

وتعمل احلكومة Pىل حتفزي ٕانتاج عرض سكين يالمئ القدرة الرشائية 
�لمواطنني، حJث قامت بوضع ٕاطار حتفزيي �اص mسكن الطبقة 
الوسطى، من ٔ�Yل الولوج ٕاىل سكن ذي جودة وسعر م(اس?بني، eٕالضافة 

�لف درمه،  40مليون ا�يل كتعرفوا اWو² ك�سامه فهيم ب f�25يور د¨ل ٔ
�لف درمه دامئا كمتيش يف الوYه د¨لها  40ٕان كنا ن�ساءل واش هاذيك و ٔ

  .يف لك احلاالت، راه كنلقاوا بعض املرات يش مسائل مايش يه هاذيك
�لف و�دة س?نة  800مت تقليص العجز السكين من  ،وٕاجامالٔ2012 ،

، وسDمت حبول هللا بلوغ الهدف احملدد يف 2015ٔ�لف و�دة س?نة  500ٕاىل 
، كام يمت العمل 2016ٔ�لف و�دة سك(ية �الل  400احلكويم ٕاىل الرب�مج 

�لف و�دة مكعدل ٕانتاج س?نوي يف ٔ�فق  P170ىل بلوغ وترية ٔ2016.  
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

احلكومات يف خمتلف دول العامل،  eتت تؤرقٕان ٕاشاكلية ال�شغيل، 
خصوصا يف س?ياق اXٔزمة {قoصادية واحنصار Ùسب ا�منو، ومازلنا نبذل 

ود لتوفري الظروف املناس?بة �لتمنية و{س�ðر ا��wن Àش�ن مصدر اجله
  :ٕال�داث فرص الشغل، فقد ٔ�طلقت احلكومة مجموPة من املبادرات مهنا

مليون  500العمل eلنظام اخلاص eلتعويض عن فقدان الشغل، 
مليون درمه eش  500س?نوات وهو ´ي�س?ىن،  10درمه، حىت هذا 

 6دمة د¨لو يف القطاع اخلاص ´يبقى يت§لص إالÙسان ٕاىل خرج من اخل
�شهر يف احلد د¨ل ٔ"SMIG7"  فق معمك هاذ اليشoم ��Pىل اXٔقل، طبعا ٔ

ما اكفDش وقليل، ولكن ٔ�حسن من والو يصبح من ا�هنار اXٔول ما اك�ن 
  .حىت �اYة

ٕادراج ٕاجراءات Yديدة يف ٕاطار حتسني نظام التكو�ن من ٔ�Yل 
شهرا "ري قاب\ �لت ديد، وتوفري  24التدريب يف إالدماج، Pرب حتديد مدة 

التغطية الصحية �لمتدربني، هاذو �س ´ميش?يوا خيدموا يف القطاع اخلاص 
اح(ا ا�يل كن§لصوا هلم املصاريف {جgعية د¨هلم، تتحملها اWو² لكيا، 
eش Ùشجعو الناس eش خيدموا يف اXٔول، وeش الناس ا�يل ´ي§د-م 

هيمش ذاك اليش ثقJل وÀشوفوا ذاك الساPة ٕاىل اكنوا صاحلني حىت هام ما جي
حبصة املشغلني من التلكفات {جgعية ملدة س?نة يف �ا²  ..لبعضياهتم

 %60ال�شغيل ا�هنايئ، ويف املقابل يتعني Pىل املقاو² ٕادماج ما ال يقل عن 
 من املتدربني ا�äن اس?تفادوا من التدريب، الحظنا �eيل بعض الرشاكت

بدٔ�ت تتد�ل الناس من بعد Pامني تتخر	م، قلنا هلم ا�يل احoفظ ب 
  .Pاد íزيدوه 60%

Pىل اتفاقJة حول  2015، مت التوقJع �الل س?نة "حتفزي"تفعيل �ر�مج 
ٕاجراءات تنفJذ هذا الرب�مج ملساPدة املقاوالت �ديثة ال¹شvٔة Pىل �شغيل 

                                                 
7 Salaire M inimum Interprofessionnel Garantie 

قابل حتمل اWو² طاليب العمل يف ٕاطار عقود شغل "ري حمددة املدة، م
حلصة املشغل �رمس التحمالت {جgعية من رمس التكو�ن املهين �الل 

�جراء 5شهر، وٕاعفاء اXٔجراء من الرضيبة Pىل ا�Wل يف �دود  24ٔ.  
وضع نظام املقاول اäايت، اäي خول æ نظام جdايئ حتفزيي ومساطر 

ص ــا خيلمسطة ل�شجيع الش?باب Pىل ال�شغيل اäايت، هذا "ادي يبد
)Je crois ( ىل لك املدا�ل د¨لو %2و 1ما بنيP من الرضيبة. 

، هذا �ر�مج "من �اميل إالYازة 10000تvٔهيل "ٕاطالق �ر�مج 
در�ه eش احلاملني د¨ل إالYازة ¨�دو وا�د التكو�ن ٕاضايف كDسمح هلم 
 اeش �كونوا ٔ�قدر Pىل اجoياز املبار¨ت د¨ل التعلمي م�ال ٔ�و ميش?يو 

 .تا"لوا يف التعلمي اخلاصÀش? 
شاب يف -ن ٔ�خرى مطلوبة يف السوق،  25.000ٕاPادة تvٔهيل 

تيخرجوا من اجلامعة ما تيعرفوش مز¨ن الفرÙس?ية، ما تيعرفوش 
)l’informatique ( ةÞش يتكونوا مقابل وا�د املنe سمحوا هلمÙ قلنا

 تoDكونوا ٔ�شهر حىت لعام وهام 9درمه وتdDقاوا من  1000تنعطيوها هلم د¨ل 
  .يف اجلامعات، Pىل هاذ املسائل ا�يل تيحتاجو لها معليا

وPىل صعيد �ٓخر، قامت احلكومة من الرفع من احلد اXٔدىن لÆٔجور 
Pىل س?ن�ني، من �الل حوار وطين مل �كن  %10يف القطاع اخلاص ب 

اجgع ا�يل  15وىل  10معلقا، اXٔخ الكرمي، مل �كن معلقا Pىل اXٔقل وا�د 
 ٔ�� والنقاeت مبا فهيا نقابتمك واليت �رٔ�سها ٔ�س?تاذي، ورفعه eلوظيفة درت 

 3000درمه، ما بقى حىت موظف تيا�ذ ٔ�قل من  3000العمومJة ٕاىل 
 )RCAR8(درمه ملتقاPدي  1000درمه، ورفع احلد اXٔدىن �لمعاشات ٕاىل 
يوم {خنراط يف الصندوق  3240ومتكني اXٔجراء ا��wن مل Àس?توفوا رشط 

طين �لضامن {جgعي، هذا ميل Yا الضامن {جgعي وهو مشلك، الو 
 æات احلكومة د¨ل عبد إالY ن كريان و�لينا هاذ اليش اس?ت ابة احىت�

 .تتعرفوا القصة ..�لطلب د¨ل النقابة {حتاد املغريب �لشغل العتيدة
كام ٔ�ن احلكومة بصدد وضع ا�لمسات ا�Xٔرية Pىل نظام التغطية 

التقاPد لفائدة املس?تقلني، اXٔطباء واحملامني واحلرفJني وسائقي الصحية و 
الس?يارات اXٔجرة ٕاىل �ٓخره، وسDمت عرضه Pىل مسطرة املصادقة �الل 

  . ا�يل لقJهتم (Les gros dossiers) اXٔسابيع املقd\، وهذا راه من 
ولتحسني حاكمة سوق الشغل، صت اجلهود eخلصوص Pىل ٕاPداد 

، ويف هذا إالطار مت عقد 2025ة �ل�شغيل يف ٔ�فق ٕاسرتاتيجية وطني
-�2016لفرتة  ”الواك² الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات“�ر�مج مع 

eحث عن  455.000هيدف ٕاىل حتسني قابلية ال�شغيل لفائدة  2020
من �اميل الشهادات يف السوق الشغل وموا´بة  120.000الشغل وٕادماج 

ال�شغيل اäايت �الل نفس الفرتة، وهاذ �امل مرشوع يف ٕاطار  10.000
  .اXٔرقام هام داروها بناء Pىل الت ارب د¨هلم يف هاذ العمل

                                                 
8 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 
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�ما Pىل مس?توى ال�رشيع فٕان احلكومة ٔ�خرجت مجموPة من النصوص ٔ
وتوفري امحلاية {جgعية �لمس?ت§دمني،  "مدونة الشغل"يف ٕاطار تزنيل 

لٕالرضاب وٕاصالح صناديق وتعكف Pىل ٕاPداد مرشوع القانون التنظميي 
التقاPد، وراه وخر� هاذ القانون Xٔنه راه حىت �اYة ما ساه\، حشال 

  .هاذي وهو تي�س?ىن هاذ القانون د¨ل إالرضاب
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

ال خيفى Pليمك ٔ�ن املبادرة الوطنية �لتمنية الرشية اليت ٔ�عطى انطالقهتا 
ة Yديدة �لتمنية الرشية �س�(د Pىل مقارب 2005مايو  Y18ال² امل/ يف 

  . وفق مهنج تضامين �روم حماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء {جgعي
مليار درمه  17قد واصلت احلكومة تفعيل هذه املبادرة مبزيانية قدرها 

eٕالضافة ٕاىل الرب�مج اخلامس واجلديد  2015و 2011برباجمها اXٔربعة بني 
  .تعاين من العز²كنة املناطق اليت اäي هيم التvٔهيل الرتايب لفائدة سا

  :ومما مزي الشطر الثاين من املبادرة ما ييل
جامPة قروية، هاذي "ري املبادرة  701توس?يع تغطيهتا ل�شمل  -

 403ولكن حىت يه كتقوم Pلهيا احلكومة، .. الوطنية �لتمنية الرشية، مقابل
  ؛يف املر�\ اXٔوىل

  ؛من قdل 264حJا حرض¨ مقابل  530اس?هتداف  -
ٕاطالق �ر�مج تvٔهيل اCال الرتايب لفائدة مليون خشص يقطنون ب  -

  .ٕاقلمي 22دوار معزول �بع ل  3300
 æ ي خصصäٔهيل الرتايب، واvمليار درمه،  4.3وخبصوص �ر�مج الت

  :ما ييل 2014ٕاىل هناية س?نة  2011فقد جسل م(ذ انطالقoه س?نة 
  ؛مسكن �لطامق الطيب 90بناء  -
  ؛مركزا حصيا 39اح وافoت -
  ؛س?يارة ٕاسعاف 44واقoناء  -
  ؛سكن وظيفي ملدريس الرتبية الوطنية 1896و�شJDد  -
  ؛´يلومرت من الطرق واملساé 1071و�شJDد  -
  ؛دوار 2248وPهربة  -
نقطة  400دوار eملياه الصاحلة �لرشب، وكذا ٕا�داث  121و�زويد  -

  .ماء
وحماربة الفقر، فقد مت كام ٔ�ما ف5 خيص تعز�ز الgسك {جgعي 

تعلمون ٕا�داث صندوق دمع الgسك {جgعي يف ٕاطار قانون املالية 
، حJث ميول النفقات املتعلقة eملسامهة يف نظام املساPدة 2012لس?نة 

الطبية، ودمع اXٔش§اص ذوي {حoياYات اخلاصة وا�متدرس وحماربة الهدر 
ن مهنم، ؤ�ضيف ٕا�هيم اWمع املدريس، وقد مت توس?يع قاPدة املس?تفJد�

املبارش �ل¹ساء اXٔرامل يف وضعية هشة، طبعا مايش لكهم توصلوا، ولكن 
، داe قالوا ليا كذا 10.500راه ذاك اليش "ادي، راه يف اXٔول توصلت 

�لف 70و 60ٔ�لف، واCموع ا�يل اك�ن، حوايل بني  40ؤ.  
املناطق اجلبلية، كام سDمت ٕاطالق �ر�مج Yديد لفائدة العامل القروي و 

، هبدف 2015تفعيال �لتوجهيات السامJة الواردة يف خطاب العرش لس?نة 
سد اخلصاص املس ل يف البJ¹ة التحتية واخلدمات {جgعية بغالف مايل 

مليون  12مرشوع لفائدة  800ٔ�لف و 20مليار درمه، الجناز  51قدره 
فهيا دوار، هاذي فهيا طرقات،  290ٔ�لف و 24مواطن يقطنون ب

  .مس�شفJات، فهيا مدارس، فهيا �eٓر، فهيا حتسني السكن ٕاىل �ٓخره
ٕاكطار لتحقJق التقائية  2016-2013" ٕا´رام"كام وضعت احلكومة خطة 

خمتلف املبادرات يف جمال تعز�ز املساواة بني املواطنات واملواطنني، 
وي واعمتدت �الل اXٔسابيع ا�Xٔرية، الس?ياسة العامة املتعلقة Xٔeش§اص ذ

  .إالPاقة
ٕان هدف(ا مجيعا، حرضات الس?يدات والسادة، هو حتقJق الرفاه 
{جgعي الالئق �لمواطن، ومتكJنه من �دمات اجgعية ذات جودة 

  .وتDسري س?بل {س?تفادة مهنا، ٕاال ٔ�ن هذا الطموح، توا	ه ٕا´راهات خمتلفة
Pىل éä، فٕان هناك شعور يف بعض اXٔحJان، بvٔن اCهودات املبذو² 

�مهيهتا، ال يصل تvٔثريها ٕاىل احلياة اليومJة �لمواطن، الغالب هللأ.  
´يظهر ليا س?ياس?يا، �اصهم يبداوا يقولوا ٔ�ودي، هاش اك�ن، وراه هاذ 
اليش مز¨ن، eش يد�ل شوية داXٔمل دالقلب د¨ل املواطن، وليين، راه 

ند�روا والو، eيق ما مكلناش، راه eيق، Xٔنه عند� وا�د الشعور �eيل ما ت 
ايوا ´يفاش؟ ما ميك¹ش، ما عرف�ش هاد اليش واش "ري يف هاذ البالد، 

  وال؟
نظرا حلجم اخلصاص وحمدودية املوارد، ولكن ٔ�يضا وeخلصوص .. 

ن�J ة ضعف احلاكمة، وهو ما ينقص من فعالية ومردودية جمهود إالنفاق 
قدر �كون العمويم يف اCال {جgعي، هاذي مشلكة حقJقJة، Xٔنه ت

اXٔطباء ا�يل بغييت وتصيفط املمرضني ا�يل بغييت، وتصيفط املعلمني ا�يل 
  .بغييت، وتين املدارس ا�يل بغييت

ولكن، السؤال ا�يل مطروح Pلينا داe، ´يفاش هاذ املؤسسات وهاذ 
اXٔش§اص يبقاوا ´ي§دموا اWور د¨هلم حبال ا�هنار اXٔول؟ وتين املراحJض 

ز Pلهيم وا�د املدة، ٕاال ما اكن�ش العناية اWقJقة من يف املدارس، وتدو 
املسؤولني، هاذوك املراحJض، راك �اصك جتيب الرتا´س وتطيحهم، 

  .و�اصك Pاود 8ين eش تب¹هيم، وهكذا
  .هذا هو املشلك احلقJقي

والواقع ٔ�ن متت جماالت �لمبادرة Pىل مس?توى حتسني حاكمة القطاPات 
سات {جgعية، وعقلنة تدبري املوارد، {جgعية، من هندسة الس?يا

وحتسني الت¹س?يق والتقJمي وضامن التقائية الس?ياسات العمومJة ذات الطابع 
{جgعي، وتفعيل الرشاكة مع القطاع اخلاص، وامليض قدما يف تزنيل 

  . إالصال�ات الكربى يف هذه القطاPات
اقoصادية  كام ٔ�ن حتسني الس?ياسات {جgعية �رتبط بتحقJق �منية

�كرب Pرب �شجيع {س�ðر واملقاو²ٔ.  
éä،  ىل خمتلف هذه املس?تو¨ت لرفع حتديP فٕان احلكومة تعمل
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حتقJق �منية اقoصادية واجgعية وmرشية مoوازنة ومس?تدامة وتدارك العجز 
  . {جgعي

  .وهللا ويل التوفJق، والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

اجلزء الثاين من هذه اجللسة خمصص �لتفاPل والتعقJب Pىل جواب 
  .الس?يد رئDس احلكومة احملرتم

اللكمة Xٔول مoد�ل عن الفريق {س?تقاليل يف �دود ما تبقى �Wمك 
  .من الوقت الس?يد املس�شار احملرتم، تفضل الس?يد الرئDس

    ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
        ....هللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحميmسم mسم mسم mسم 

�ٔ والصالة والسالم Pىل النوالصالة والسالم Pىل النوالصالة والسالم Pىل النوالصالة والسالم Pىل النيبيبيبيب املصطفى الكرمي وPىل �æٓ و املصطفى الكرمي وPىل �æٓ و املصطفى الكرمي وPىل �æٓ و املصطفى الكرمي وPىل �æٓ وحصحصحصحصابته ابته ابته ابته  ٔ� ٔ� ٔ�        ....مجعنيمجعنيمجعنيمجعني
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        الس?يدات الوز�رات،الس?يدات الوز�رات،الس?يدات الوز�رات،الس?يدات الوز�رات،

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
�خوأ�خوأ�خوأ�خوايتيتيتيت، ٕاخوا، ٕاخوا، ٕاخوا، ٕاخواينينينين،،،،ٔ        

Àرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل eمس الفريق {س?تقاليل �لتفاPل والتعقJب Pىل 
  . احلكومة احملرتم جوا�مك، الس?يد رئDس

ؤ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Pىل املعطيات اليت جáمت هبا ونورمت هبا 
جملس?نا املوقر ومن �الæ الرٔ�ي العام، مؤكد�ن لمك ٔ�ن تعاطي الفريق 
{س?تقاليل مع مراقdته �لعمل احلكويم س?يo¹رص كام هو احلال دامئا ملصلÞة 

كة لطبيعة املطالب العاد² در الوطن Pىل دون سواها، مبعارضة واقعية مُ 
�لفáات {جgعية و�لس?ياقات اليت تؤطرها، بعيدا عن الرتضيات وعن 

غة املزايدات، وبعيدا كذé عن خطاب ا�متجيد الهادف التvٔويالت وعن لُ 
  .ٕاىل د"د"ة املشاعر وا�XٔاسDس

        الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،
كويم ٔ�و يف لقد ٔ�Pلنمت ٔ�كرث من م(اس?بة سواء �الل عرض الرب�مج احل

القوانني املالية عن الزتاممك الرصحي eٕعطاء اجلانب {جgعي ٔ�ولويته 
القصوى يف الس?ياسات العمومJة، وتعهدمت بتطو�ر وتفعيل الربامج 
{جgعية، ففي ش?ت¹رب املايض ٔ�Pلن املنتظم اWويل عن هناية ٔ�ج(دته 

�هداف التمنية  وعن 2015- 2000اXٔوىل املتعلقة بvٔهداف التمنية اXٔلفJة ٔ
  . 2030اجلديدة يف ٔ�فق 

ومن الطبيعي Yدا ٔ�ن Ùسائلمك عن مدى وفاء بالد� eلزتاماهتا مع 
  . املنتظم اWويل وعن مدى حتقJق {لزتامات املسطرة يف �ر�جممك احلكويم

فdاس?ت�(اء النتاجئ املنجزة يف ٕاطار املبادرة الوطنية �لتمنية الرشية اليت 
/ نرصه هللا، وeس?ت�(اء كذé اCهودات اليت تبذلها �رPاها Yال² امل

احلكومة ملواص\ معلية توس?يع البJ¹ات التحتية وتقدمي اWمع لبعض الفáات 
{جgعية، فٕان النتاجئ احملققة الزالت ال �رىق حلجم الطمو�ات 

 187من ٔ�صل  129وإالنتظارات اCمتعية، فالزالت بالد� حتتل املرتبة 
  .ؤرش التمنية الرشيةدو² يف م

        الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، 
ٕان الواقع ال �رتفع، ويؤكد ٔ�ن القوانني واملؤسسات والربامج اليت مت 
ٕاقرارها �الل هذه الوالية مل �س?تطع ٔ�ن حتمي بعض الرشاحئ اCمتعية من 
ا�هتمDش املادي، بل وPىل العكس من ذé سامهت يف �كرÀسه، بل بعد 

جgعي جمرد ومه Wى اXٔ"لبية الساحقة ٔ�ن ٔ�حضى اXٔمل يف {رتقاء {
  .و�اصة يف صفوف الش?باب

�Yل الس?يد الرئDس، الش?باب، الش?باب اäي الزتممت جبعل قضا¨ه ٔ
اXٔولوية إالسرتاتيجية وورشا حكومJا ٔ�فقJا يضمن هلم الولوج العادل 

  . �ل§دمات اXٔساس?ية
ا ؤ�ن ٔ�Pدادا ´برية والواقع املعاش ٔ�ن احلكومة مل تنجح يف الوفاء eلزتاماهت

من ش?بابنا اليوم يعDشون واقعا نفس?يا واجgعيا صعبا يدفعهم ٕاىل {íزواء 
�هتمDش واليvٔس، وفقداهنم الثقة يف ٕاماكنية ٕاجياد احللول املمك(ة e لشعورمه

  . ملشالكهم
الواقع املعاش كذé، يوحض ٔ�ن {خoالل اäي طال م(ظومة القمي 

ة سامه يف تنايم خماطر سقوطهم يف ومؤسسات الت¹ش?ئة {جgعي
  .{حنراف وال�شدد والتعصب والتطرف

�"لبية ومعارضة، ٔ�حزاب ونقاeت، ومسؤولي�(ا  ،ٕان مسؤولي�(ا مجيعأ
�ن جنعل من قضا¨ الش?باب ٔ�ولوية اXٔولو¨ت، ٕالPداد ش?باب معزت�ن ٔ

، م�ش?ب�ني eلقمي اWيJ¹ة السمÞة ،eنgهئم �لوطن، حمافظني Pىل ٕاÙسDهتم
ؤ�ول لبنة يف هذا البناء ٕاPادة الثقة ٕاىل املدرسة واجلامعة العمومJة اليت 

�حضت ؤ�هنا خمصصة �لفáات املعوزة والفقريةٔ .  
الزلنا بعيد�ن لك البعد، الس?يد رئDس احلكومة احملرتم، عن حتقJق 
اXٔهداف، ٔ�هداف الرب�مج احلكويم، بعيد�ن لك البعد عن حتقJق تعممي 

واä´ور، بعيد�ن لك البعد عن تقليص معدل اXٔمJة ٕاىل  ا�متدرس لٕال�ث
، كام الزتممت بذé يف الرب�مج احلكويم، يف الوقت اäي �شري فJه 20%

من املغاربة  32%ٔ�رقام إالحصاء العام �لساكن والسكىن ٕاىل ٔ�ن حوايل 
  . الزالوا ٔ�مJني

 ،سفمع اكمل اXٔ  ،وانتظر� قرارات إالصال�ات الكربى، لك(نا فوجáنا
بربامج وقرارات سطحية مل �س?تطع النفاذ ٕاىل معق إالشاكليات، بل وPىل 
العكس من ذY éاءت يف بعض اXٔحJان مoنافJة ومoعارضة مع املتطلبات 

، احo اYات "�ر�مج مسار"{جgعية، احo اYات �ر�مج، احo اج 
�ساتذة مراكز التكو�ن، احo اYات طلبة لكية الطب، و�ٓخرها مذ´رة ٔ

  .د وز�ر الرتبية الوطنيةالس?ي
عقود اك�شفت الوزارة الطيبة ٔ�ن ا�لغة العربية يه  3ٔ�بعد ٔ�كرث من 
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   !العائق ٔ�ما جتويد وٕاصالح املنظومة التعلميية وتطو�ر املواد العلمية
Xٔشري Xٔن الفريق {س?تقاليل س?بق æ ( امسحوا يل س?يادة الرئDس، 

اكمل اXٔسف Yاء الس?يد  ٔ�ن Pرب عن موقفه الرافض لهذه املذ´رة لكن مع
وز�ر الرتبية الوطنية ومل Àس?تطع اWفاع حىت Pىل ما قام به، بل قام بتحقري 

  . هذا اCلس mس?ياسJDه وٕادارته
�هبذا السلوك ميك(نا ٔ�ن íهنض eلتعلمي؟ سلوك فJه كثري من ٔ
{س?تخفاف وتقزمي �fور الرقايب ملكو�ت إالدارة والس?ياس?ية، واكن حر¨ 

  ).ز�ر ٔ�ن �كرم هذه املؤسسة eلتوقري و{�رتامeلس?يد الو 
  فهل ميكن الرهان Pىل املنظومة التعلميية يف ظل هذا الوضع؟ 

هل ميكن الرهان Pىل املنظومة التعلميية يف ظل غياب اهgم �رYال 
  التعلمي؟ 

هل يعقل، الس?يد رئDس احلكومة احملرتم، ٔ�ن نتÞدث عن إالصالح 
التعلمي العايل متنع الطلبة من مواص\ تعلميهم والزالت العديد من مؤسسات 
  حبجج تقادم شهادة البااكلور¨؟ 

هل لنا ٔ�ن نتÞدث عن إالصالح واXٔبواب موصدة لولوج ٔ�سالك 
املاسرت واWكتوراه بدعوى {نتقاء، واحلقJقة ٔ�ن ثقافة eك صاحيب والرشوة 

  الزالت حمددا ٔ�ساس?يا يف هذا الولوج؟ 
احلكومة احملرتم، اجلواب عن لك هذه اXٔس?ئ\ الس?يد رئDس  ،اجلواب

مرتوك لمك، لك(نا نعترب ٔ�ن جزءا من اجلواب مرتبط بطبيعة الس?ياسات 
اليت هنجهتا اWو² م(ذ عقود يف مJدان التعلمي، واليت افoقدت Xٔي س?ند 

  . شعيب ٔ�و مرشوعية دميقراطية
        الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، الس?يد الرئDس، 

ميية العمومJة وسوق ٕان اس?تفÞال الهوة بني م(توج املؤسسات التعل 
الشغل Àساءل يف العمق الس?ياسة احلكومJة يف جمال ال�شغيل وحماربة 

  .البطا²
ومن eب التذكري، نذ´ر ٔ�نفس?نا ونذ´رمك س?يادة الرئDس، ٔ�نه يف عهد 

س?نوات من وال�هتا اليت مل �كمتل،  4حكومة الس?يد عباس الفايس و�الل 
�لف  136ق حوايل ومت �ل %8.5ٕاىل  9.5تقلص معدل البطا² من ٔ

م(صب شغل س?نو¨، ٔ�ما احلكومة احلالية و�الل ٔ�ربع س?نوات انتقل معدل 
مo اوزا بذé احلاجز الس?يكولو�  %10.1ٕاىل  %8.5البطا² من 

حسب إالحصائيات ا�Xٔرية �لمندوبية السامJة �لتخطيط، Pلام ٔ�íمك الزتممت 
الية احلكومJة، يف هناية الو %8يف هذا إالطار بتخفJض معدل بطا² ٕاىل 
، فال معدل ا�منو تقلص، %5.5وبتحقJق مoوسط معدل ا�منو يف �دود 

  . وال معدل البطا² �راجع
وهنا ال يd¹غي {كتفاء هبذا املؤرش لقJاس مدى جناح الس?ياسة املتبعة 
يف ت¹ش?يط سوق الشغل، بل يd¹غي ٔ�يضا ٔ�ن Ùس?تحرض جحم التناقضات 

من ال¹ش?يطني املش?تغلني مه  %61.5الصاروخJة لسوق الشغل، حJث ٔ�ن 
بدون شهادة، ف5 معدل البطا² يف صفوف خرجيي اللكيات يصل ٕاىل 

26.3%.  
فقد عرف مس?توى ا�منو من م(اصب الشغل �الل هذه  ،وبصفة Pامة

م(صب شغل للك نقطة منو  9000الوالية �راجعا ملموسا، حJث مل يت اوز 
ية ببالد� اليت تعاين من ، واحلال نفسه تعDشه املنظومة الصح 2014س?نة 

اخoالالت بJ¹وية خطرية مل íمتكن من سد اخلصاص املهول املس ل يف 
  .البنا¨ت التحتية والتجهزيات اXٔساس?ية

مل íمتكن من احلد من التفاوت الصارخ يف توزيع املوارد الرشية ويف 
  .الولوج ٕاىل اخلدمات الطبية

اXٔ-ات والرضع، الزلنا  مل íمتكن ٔ�يضا من تقليص Pدد الوفJات، وفJات
طفل عند الوالدة، وهو وضع �زداد تفامقا يف  29ٔ�م و 112نفقد حوايل 

 5العامل القروي اäي ينخفض فJه معدل العمر املتوقع عند امليالد حبوايل 
س?نوات مقارنة eلوسط احلرضي، حسب التقر�ر الس?نوي �لم لس 

  . 2014{قoصادي و{جgعي لس?نة 
املقميني واWا�ليني يف ٕارضاب ويف اعتصام ولك تvٔ�ري  اليوم اXٔطباء

  . تؤديه احلكومة، ولك تvٔ�ري يؤديه ذé الفقري اäي يo¹ظر العالج
éعية �لطبقة  ،اليوم كذgات {جPس احلكومة احملرتم، الزناDالس?يد رئ

  . العام\ ضاربة ٔ�طناهبا
{جgعية، مل íمتكن، الس?يد رئDس احلكومة، من تعز�ز ش?بكة امحلاية 

من �اكليف  %56حJث تتحمل اXٔرس املغربية و�اصة الفقرية مهنا ٔ�زيد من 
اخلدمات الصحية، مل íمتكن من جتاوز {رتباك الكdري املس ل يف تفعيل 

ثقل اكهل الطبقة الفقرية قرارات ختفJض ٔ�سعار بعض اXٔدوية اليت تُ 
املس \ Pىل  واملتوسطة، مل íمتكن حلد اXٓن من احلد من {خoالالت

اليت تعرتض  ، واملشالك"RAMED"الطبية مس?توى نظام املساPدة 
  .فعاليته، �اصة ف5 �رتبط ببطء توزيع البطائق وتعدد {خنراطات وا�متويل

ون�ساءل، الس?يد الرئDس، عن مصري الصندوق العمويم �لضامن 
{جgعي �لمعوز�ن، اäي تعهدت به احلكومة وعن ٔ�س?باب التvٔخر يف 
توس?يع جمال {س?تفادة من ٔ�نظمة التvٔمني إالجdاري، حىت Àشمل ٔ�حصاب 

  املهن احلرة واملس?تقلني و�eٓهئم، و"ريمه من الفáات؟
        الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،

ٕان اXٔزمة {جgعية لDست ٔ�زمة تق(ية ٔ�و مواز�تية، ٕاهنا يف العمق 
{جgعية، ٔ�زمة س?ياس?ية مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنيني يف تدبري امللفات 

وقد صار من الالزم Pليمك حتمل املسؤولية الس?ياس?ية لت اوز �ا² 
  . {حنباس وٕاPادة {عتبار ملؤسسة احلوار {جgعي

ويصعب Pلينا اليوم ٔ�ن نتفهم حقJقة تصور احلكومة �لمس²ٔv {جgعية 
Pىل ٕانتاج ٔ�ي اتفاق اجgعي  ،يف ظل Pدم قدرهتا، ويه يف س¹هتا ا�Xٔرية

  .بري، Pىل عكس احلكومات السابقة́ 
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        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
é ى الوقت، شكراé ى الوقت، شكراé ى الوقت، شكراé هت����ى الوقت، شكراíس، اDهتشكرا الس?يد الرئíس، اDهتشكرا الس?يد الرئíس، اDهتشكرا الس?يد الرئíس، اDشكرا الس?يد الرئ....        

 .اللكمة اXٓن لفريق اXٔصا² واملعارصة

    ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،

        احملرتمني،احملرتمني،احملرتمني،احملرتمني،    الس?يدات والسادة املس�شار�نالس?يدات والسادة املس�شار�نالس?يدات والسادة املس�شار�نالس?يدات والسادة املس�شار�ن
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�Pرب عن ق(اPة راخسة Wى فريق اXٔصا² واملعارصة 
ال حيمتل  ،ا�يل اح(ا بصدده اليوم ،مب لس املس�شار�ن، Pىل ٔ�ن املوضوع

م(ا ٔ�ن íهنج ٔ�سلوب تصيد اXٔخطاء ٔ�و إالخفاقات د¨ل احلكومة يف هذا 
  ؟من بعد اPالشاCال، نقول 

كذé ال حيمتل ٔ�ن �هنج احلكومة خطاe ترب�ر¨ �لفشل، فالس?يد  ،ولكن
قر بvٔن احلكومة مل تتوفق يف ٕاجناز ما رئDس احلكومة ا�يل اس?متعنا eٕ æمعان يُ 

  .الزتمت به يف �ر�جمها احلكويم من �الل ما اس?متعناه يف مدا�لته
ضا¨ الرب�مج احلكويم هو هذا، تصفحته يف احملور املتعلق eلق

سطر يف الورقة، من تعلمي، من حصة،  400{جgعية، اك�ن فJه ما يقرب 
من سكن، من �شغيل، من ذوي {حoياYات اخلاصة، من اXٔرسة، من 

  . الطفو²، من نظام امحلاية {جgعية
سطر ا�يل اكينة هنا ما تنجز فهيا  400من  90%ٔ�اكد ٔ�جزم ؤ�قول ٔ�ن 

  . حىت �اYة
نجز وال ما تنجزش، هو ما تنجزش، والواقع املشلك لDس واش ت 

ما  اPالش؟ اPالش�طق، واقع املغاربة ينطق هبذا، ولكن املشلك هو 
ما  اPالشاس?تطعناش ننجحو يف ٕاقامة س?ياسة اجgعية �جعة وفعا²، 

اس?تطعناش وما جنحناش يف ٕاقامة م(ظومة �لحامية {جgعية فعاال و�جعا، 
  واطنني املغاربة؟وتعود نتاجئه Pىل معظم امل

هذا هو السؤال ا�يل ´يvٔرق، واح(ا اليوم حتت القdة جJنا بغرض احلوار 
  . ربر فشلنا�لبحث عن ماكمن اخللل، ال �كفي ٔ�ن نُ 

فاخلطاب الترب�ري ال يق(ع صاحdه وXٔeحرى يق(ع املتلقي، ٕاذن فلنبحث 
eلضبط؟ صعيب Pليا ند�ر جرد للك ما الزتمت به احلكومة يف  اPالش

هاته اCاالت، ولكن Pىل لك �ال فالرب�مج احلكويم مoوفر، وeلتايل ميكن 
  . يطلع Pليه امجليع

فشلنا؟ eش نؤكدو بعدا Pىل  اPالشفقط يف هذا الباب، ٔ�ريد القول 
  . الفشل ل¹س�(طق بعض اXٔرقام

املغرب  187/129مؤرش التمنية الرشية كام س?بق لزمJيل ا�يل س?بق، 
الرمق غنقولوا Pىل ٔ�ن بالد� يف مصاف اWول  ، واش هبذا187/129

   ؟املتقدمة
هذا املؤرش دالتمنية الرشية لÆٔمم  129ما ميك¹ش، الرمق �طق ما معىن 

املتÞدة ينين Pىل ا�Wل الفردي، Pىل التعلمي، Pىل الصÞة، Pىل الفوارق 
  .{جgعية

ا�Wل الفردي ضعيف Yدا، التعلمي Pىل �افة إالفالس، الصÞة 
مرضا� يعانون Pىل قارPة ؤ�مام ٔ�بواب املس�شفJات واملراكز الصحية، 

طاق، هاذ هو الفوارق {جgعية خJالية، بل ٔ�اكد ٔ�قول ٔ�سطورية، ال تُ 
  .معىن هاذ الرمق

وٕاىل درت لمك جرد �fول ا�يل  ؟ٔ��ن حنن من مصاف اWول املتقدمة
اXٔلوان الس?ياس?ية،  سابقا�، غنقول Pار Pلينا، حنن املغاربة لكنا غمنحيو

غمنحيو {نgءات، حنن مكغاربة هاذ الرمق ال جيعلنا نعزت بب�f، حنن معزتون 

 æ ٔصولنا، ولكن اليوم هباذ اليش ا�يل وصلناvبوطننا، بتارخينا، حبضارتنا، ب
  . واح(ا مسؤولني Pليه مجيع
العجز احلاصل يف الس?ياس?يات {جgعية هو (ؤ�قول يف هذا الباب 

  .)Pا�ر �لحكومات، مايش هو د¨ل هاذ احلكومة، د¨ل لك احلكوماتجعز 
وeلتايل ٕاىل شف(ا الباهاماس فات�(ا، عامن، لبنان اXٔردن، توÙس، 

éىل ذP تنام، وقسJاجلزا�ر، الفلبني، الف .  
فاملؤرشات اكينة كثرية ولكن "ادي íكoفي هبذا eش نقدر نذا´ر يف 

 8.5لفقر، البد نقولوا، عند� مؤرش ا�اYة ٔ�خرى Pىل حسب الوقت، 
، هاذو مواطنني، 8.5 مايش رمق، مليون د¨ل املغاربة، مواطنني مايش رمق،

لك مواطن æ ´رامoه، æ عزته، Àشعر، تيحس، ´يعDشوا العذاب د¨ل الفقر 
املدقع، هذه يه حقJقoنا اليوم يف املغرب، هاذ املواطنني يعDشون اXٔمل 

 Dلمي مكرفصني تXٔكرفصوا يف املدارش، يف القرى، يف احلوارض والعذاب اo
  .مليون د¨ل املغاربة 8.5موزPني هاذ  ،ويف ربوع اململكة

ال�شغيل، Pىل لك �ال ما غهنرضش Pىل حشال eش الزتمت احلكومة 
 ��جنز، ولكن "رنجع لهاذ وفJنا اح(ا، وهاذ اليش داXٔرامل، رمغ Pىل ٔ�مهية ما 

عد، داe نطرح السؤال ونعاود نؤكد Pليه، املوضوع و"ادي نذا´ر Pليه ف5 ب
  eلضبط ما جنحناش؟ اPالش

غنعطيمك وا�د الرمق وÙشوفو {هgم د¨لنا، احلكومة د¨ل داe وا�يل 
س?بقوها eلقضا¨ {جgعية وXٔeوضاع {جgعية، تذا´روا "ري Pىل 

ٕاىل  2012س?نني من  4املزيانيات، ´يفاش تطورت املزيانيات يف هاذ 
، الحظوا معي رئاسة احلكومة، وزارة العدل واحلر¨ت، وزارة 2015

االتصال، وزارة التجهزي والنقل، الوزارة امللكفة eلعالقات مع الربملان 
، وزارة الصÞة، %24، وزارة التعلمي تطورت ب %40تطورت ب 

وزارة السكىن، وزارة ال�شغيل والشؤون {جgعية، ا�يل مفروض �هيمتوا 
ولكن "ادي نقول لمك راه وا�د الوزارة  ،%20 {جgعية ب eلقضا¨

�خرى -متة حىت يه eلشؤون {جgعية واXٔرسة حىت يه فازت حبصة ٔ
  .ا�يل يه وزارة التضامن واXٔرسة والتمنية {جgعية 40%
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معىن هذه اXٔرقام وٕاىل بغينا Ùس�(طقوها ٔ�ن ا�يل حمك احلكومة يف توزيع 
Pىل mساطته وتواضعه، ولكن  ،ار د¨ل ا�منو د¨ل املغاربة{عgدات ٔ�و مث

، مرة تند�روا 4اك�ن يش �اYة، Pىل لك �ال تo¹جوا شوية، مرة تند�روا 
، وهذاك اليش ا�يل كنتجوه نعرفوا ´يفاش نوزعوه، ٔ�وال 5، مرة تند�روا 3

  . Pىل املغاربة يف هاذ اليش هذا، و8نيا "ادي نوزعوه mشلك Pادل
ه ٕاىل بقJنا حمكومني eملنطق ا�يل طلع �لحكومة يوزع الغنمية فvٔعتقد ٔ�ن

لن نعاجل امللف {جgعي، هنا اك�ن املنطق د¨ل توزيع الغنمية، كذXٔ éنه 
هاذ اليش ا�يل تنقول تيvٔكدو كذé الطريقة د¨ل هيلكة احلكومة والطريقة 

  .ا�يل متت به توزيع احلقائب الوزارية
  يف هاذ اCال {جgعي؟ فشلنا اPالش

ممكن جنهتدوا ما ميك(اش نربروا ونقولوا Pىل ٔ�نه حتسني اXٔوضاع 
{جgعية لن ي�س?ىن ٕاال بتحسني اXٔوضاع {قoصادية، هذا خطاب 
ترب�ري، ميكن لنا ند�رو يش �اYة ٔ�كرث، جنهتدوا واملغاربة ال ينقصهم 

الشوية ا�يل عند� íزيدوا  إالبداع، ال ينقصهم اäاكء {جgعي، eش هباذ
نطوروا الس?ياسة {جgعية د¨لنا، م�ال "ري Pدد املتد�لني، عند� تضخم 
مؤسسايت، وا�د العدد داملؤسسات ا�يل تتد�ل يف نفس القطاع، عند� 
ثالثة داملس?تو¨ت يف هاذ الباب، عند� املبادرة الوطنية �لتمنية الرشية، 

القطاPات وعند� الواكالت د¨ل التمنية،  عند� الس?ياسات احلكومJة د¨ل
بل اXٔدىه ٔ�ن حىت القطاPات احلكومJة مdلق(ة يف هذا الباب، وا�د العدد 

ا�يل يصعب، بل Àس?تحيل  5وال  4دالوزارات ´هيمت eلشؤون {جgعية، 
  ..{لتقائية يف الربامج ويف إالسرتاتيجيات املرسومة يف هذا

Xٓليات، رمغ ٔ�نه بالد� تتوفر Pىل جتربة هناك غياب وا�د العديد من ا
وPىل �رامك وPىل مؤسسات و�ٓليات ا�يل تدمع م(ذ {س?تقالل، ما 
كDسمÞلDش الوقت eش نذا´ر Pىل هاذ اليش eلتفصيل، ولكن اليوم ما 

  العمل؟ ٔ�ش غند�رو؟ 
اح(ا كنقولوا Pىل ٔ�ن لك الوسائل املتوفرة لبالد�، عند� دس?تور من 

قوق، حشال دالفصول ´يتذا´رو Pىل هاذ احلقوق جJل دساتري احل
، ٕاذن عند� �ٓلية دس?تورية 40، 39، 35، 34، 33، 32، 31{جgعية، 

   ..وا�يل ممكن ننكdوا Pىل معاجلة هاذ �ٓمس
عند� حكومة eخoصاصات واسعة ا�يل كمتكهنا من حتمل املسؤولية 

ل، عند� {س?تقرار د¨لها اكم\ يف ٕانتاج الس?ياسات العمومJة يف هذا اCا
فdالد�، وشفoو بعض البfان تقدمت Pلينا يف املؤرشات رمغ ٔ�نه كتعDش 
Pدم {س?تقرار، وعند� ٔ�كرث من هذا، وقلته قdي\، عند� اäاكء امجلاعي 

  . �لمغاربة وما ك¹س?تغلوهش
فvٔش?نو �اص؟ �اص احلوار، �اص املفاوضات، �اص إالنصات، 

  .نذا´رو يف هاذ املوضوع
 ���قول، عند� وا�د املشلك يف هاذ البالد ا�يل �اصنا نتدا́روه، ٔٔ

�اصنا احلوار مث احلوار مث احلوار مث احلوار، ما نق(طوش وما نعياوش من 

احلوار، طاملا ٔ�ننا كنعياو من احلوار خنرجو Pىل بالد�، بالد� حتتاج ٕاىل 
Xٔحزاب، الصمود يف احلوار بني خمتلف الفرقاء، النقاeت، الباطرو�، ا

الربملان، احلكومة واملؤسسات الوطنية واCمتع املدين، وجنلسوا ونتذا´روا 
  . ونتÞاوروا حول منوذج Yديد �لحامية {جgعية يف بالد�

ا�منوذج ا�يل ورثناه من {س?تقالل �ليوم ٔ�ثت ٕاخفاقه وفشe ،aش ما 
املتغريات ما بقاش قادر جياوب Pىل  يعين نقولش احلكومة، منوذج، صايف،

ا�يل وقعت، احلاجJات د¨ل املغاربة Pىل إالنتظارات د¨ل املغاربة، البد من 
  . النظر يف هاذ ا�منوذج

وا�د اللكمة Pىل اXٔقل بPىل لك �ال �لوقت، ولكن بغيت نقول وخنمت 
  .mشلك mشلك Pادل قسمهاذيك اخلبزية  ا�يل كنتجوها ت 

  .شكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  . لوقت الس?يد الرئDس، شكرااíهت�ى ا

  .املدا�\ املوالية لفريق العدا² والتمنية

Jل ش?يJل ش?يJل ش?يJل ش?يخخخخيييي    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد        ::::نننن
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        ....والصالة والسالم Pىل س?يد� محمد وPىل �æٓ ووالصالة والسالم Pىل س?يد� محمد وPىل �æٓ ووالصالة والسالم Pىل س?يد� محمد وPىل �æٓ ووالصالة والسالم Pىل س?يد� محمد وPىل �æٓ وحصحصحصحصبه ٔ�مجعنيبه ٔ�مجعنيبه ٔ�مجعنيبه ٔ�مجعني
        الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�ذ´ر eلس?ياق اäي انطلق فJه معل هذه 
احلكومة كام ورد يف لكمة رئDسها واäي ا�سم بvٔوضاع اقoصادية واجgعية 
�ٓنذاك قد خرج لتوه من ٔ�وضاع س?ياس?ية مضطربة  �fث اكن بJصعبة، ح

äي عرفoه بالد�، واäي رفع من سقف بفعل احلراك الشعيب والش?بايب ا
مطالب املواطنني، الس?5 مهنا املطالب ذات الصبغة {جgعية، واليت 

  .تطلبت من احلكومة السابقة تقدمي ٕاYاeت ذات لكفة مالية مرتفعة
الس?5، كام قلت، eرشت هذه احلكومة -ا-ا جبرٔ�ة وجشاPة، ورشعت 

ن احلكومات السابقة جترٔ� Pىل جمرد يف فoح ٔ�وراش ٕاصالحJة كربى، مل �ك
  .{قرتاب مهنا

واكن من بDهنا، يف اCال {قoصادي، ختليص مالية اWو² من Pدد من 
الس?ياسات اليت اكنت تvٔ�ذ خبناقها و�رههنا لتقلبات ٔ�سعار سوق النفط 
اWويل، وال �سمح هبوامش معقو² �متويل {س�ðر العمويم، ودمع Pدد 

  .جgعية، و�سمح بتحقJق {س?تقرار الس?يايس و{جgعيمن املشاريع {
واس?تطاعت احلكومة بفضل هذه الس?ياسات الش اPة، وPىل الرمغ من 
إالرث {جgعي الثقJل اäي ورثته، وeملوازاة مع السعي املس?متر 

طلق من 	ة مزيدا من الس?تعادة التواز�ت املا´رو اقoصادية، ٔ�ن تُ 
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يف اCال {جgعي، ؤ�ن تضمن من 	ة ٔ�خرى،  املبادرات واملشاريع
  .اس?تدامة متويل املشاريع القامئة وتضمن اس?مترار�هتا

��ريل �لكفة  e26ٕالضافة ٕاىل وفاهئا eلزتاماهتا، و�اصة اتفاق ٔ13.2 
  .مليار درمه كام ورد يف لكمتمك

ويندرج هذا املنحى {جgعي يف س?ياسة احلكومة يف ٕاطار اXٔهداف 
ضمهنا الرب�مج احلكويم، واليت من بDهنا توطيد مسلسل بناء جممتع اليت ت

  .مoوازن ومgسك ومس?تقر ومoضامن
وامسحوا يل، �اكمل املوضوعية واملسؤولية، ٔ�ن ٔ�هنئمك الس?يد رئDس 

  .احلكومة Pىل وفا�مك جبزء معترب من الزتاما�مك يف هذا اCال
 إالجراءات اليت الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�هنئمك Pىل ،امسحوا يل

اختذمتوها من ٔ�Yل تعز�ز الgسك {جgعي وحماربة الفقر من �الل ٕاÙشاء 
صندوق الgسك {جgعي، eعgدات مالية -مة �متويل العمليات 

" تDسري"و�ر�مج " RAMED"{جgعية املتعلقة بنظام املساPدة الطبية 
الفقرية وتقدمي اWمع املبارش �لمساPدات املبارشة Wمع متدرس ٔ�بناء اXٔرس 

  .لÆٔرامل يف وضعية هشاشة وتقدمي اWمع äوي {حoياYات اخلاصة
امسحوا يل، كذé الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�هنئمك Pىل ختفJض 
�سعار Pدد معترب من اXٔدوية، ومضهنا اXٔدوية اليت هتم اXٔمراض املزم(ة، ٔ

  .�شفJاتوكذا الرفع من مزيانية اXٔدوية املو	ة �لمس 
امسحوا يل، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�هنئمك Pىل ٕارساء التغطية 
الصحية لفائدة الطلبة، Pرب نظام التvٔمني إالجdاري اXٔسايس عن املرض، 
واäي يبلغ Pدد املس?تفJد�ن م(ه mشلك جماين �رمس املومس احلايل حوايل 

�لف طالب وطالبة 240ٔ.  
نئمك Pىل الز¨دة يف قمية امسحوا يل، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�ه 

املنÞة اخلاصة بطلبة إالYازة وطلبة املاسرت، كام ذ´رمت، وذXٔ éول مرة م(ذ 
ثالثني س?نة، وكذا الز¨دة يف Pدد الطلبة املمنو�ني ليصل mشلك "ري 

�لف طالب وطالبة 330مس?بوق ٕاىل حوايل ٔ.  
امسحوا يل، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�هنئمك كذP ،éىل ٕا�داث 

دوق التعويض عن فقدان الشغل، وٕاطالق العمل به م(ذ شهر ٔ��ريل صن
2015.  

�ن ٔ�هنئمك Pىل الرفع من اXٔجر امسحوا يل، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ
اXٔدىن يف الوظيفة العمومJة ويف القطاع اخلاص والرفع من احلد اXٔدىن 

  .�لمعاشات اليت ترصف ملتقاPدي املؤسسات العمومJة وامجلاPات احمللية
مسحوا يل، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن ٔ�هنئمك Pىل ٕاطالق اXٔشغال ا

�لف و�دة �لسكن {جgعي، وكذا اس?تفادة  456ٕالجناز ٔ�زيد من ٔ71 
�لف ٔ�رسة من مشاريع القضاء Pىل دور الصفJح، وإالPالن عن ست مدن ٔ

  . Yديدة بدون صفJح
ن ٔ�متكن ونظرا حملدودية احلزي الزمين ا�صص ملدا�ليت هاته، ولكوين ل

من إالتيان Pىل ذ´ر مجموPة من املشاريع واملبادرات اXٔخرى والعديدة يف 

جمال س?ياس?تمك {جgعية، ٔ�ود ٔ�ن ال تفوتين الفرصة Xٔش?يد بتفعيل املبادرة 
امللكJة املتعلقة �eٕداث صندوق دمع التمنية eلوسط القروي واملناطق 

  .2016يف ٕاطار قانون املالية لس?نة  ،اجلبلية
 Ùش?يد، الس?يد الرئDس، من 	ة ٔ�خرى eلت اوب احلكويم مع كام

املطالب املعقو² واملرشوPة والقانونية �تلف فáات اCمتع، مع التvٔ´يد Pىل 
املقاربة ال�شا́رية مع لك الهيئات والفáات املعنية، والتvٔ´يد ٔ�يضا Pىل ٔ�ن 

وابط {س?ت ابة �لمطالب يd¹غي ٔ�ن تمت يف ٕاطار مقoضيات اWس?تور وض
  .القانون

ويف هذا الصدد، ننوه بتدبري احلكومة ملطالب املواطنني يف قضية "الء 
فواتري اس?هتالك املاء والكهرeء مبدينة طن ة، وننوه كذé بت اوب 

 ُ   .ضجهماملواطنني ون
ٕان ما قدم(اه من ٔ�م�\ ومن مناذج ملا ٔ�جنزته احلكومة يف ٕاطار حصيلهتا 

ينا، ؤ�نمت Pىل دراية بذé، جحم الس?ياس?ية، يd¹غي ٔ�ن ال حيجب Pل 
اخلصاص اäي الزال موجودا يف هذا اCال، éä البد من مواص\ 
اس?تدراك مظاهر القصور والنقص يف احلاكمة يف تدبري بعض الربامج 
واملشاريع والعمل Pىل اس?تدراك التدين احلاصل يف Ùسب ٕاجناز بعضها 

 ٓXخرا.  
حلكومة، Pىل ٔ�ن {س?تفoاء Pىل ؤ�ود التvٔ´يد يف اخلتام، الس?يد رئDس ا

�داء احلكومة يف اكفة اCاالت، ومن بDهنا اCال {جgعي يتحقق من ٔ
ش?ت¹رب اليت Pرب من �اللها  �4الل احملطات اWس?تورية، ومن بDهنا حمطة 

املواطنون عن ثقهتم يف هذه احلكومة ويف ٔ�داهئا بعيدا عن ال�شكJك اäي 
  ...حيلو �لبعض ٔ�ن
  .يمك ورمحة هللا و�راكتهوالسالم Pل 

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  .شكرا الس?يد الرئDس، اíهتشكرا الس?يد الرئDس، اíهتشكرا الس?يد الرئDس، اíهتشكرا الس?يد الرئDس، اíهت����ى الوقتى الوقتى الوقتى الوقت

  . اللكمة اXٓن �لفريق احلريك
  .نعم الس?يد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Wى رئDس احلكومة ملكف eلشؤون الوز�ر املنتدب Wى رئDس احلكومة ملكف eلشؤون الوز�ر املنتدب Wى رئDس احلكومة ملكف eلشؤون الوز�ر املنتدب Wى رئDس احلكومة ملكف eلشؤون     ،،،،الس?يد محمد الوفاالس?يد محمد الوفاالس?يد محمد الوفاالس?يد محمد الوفا
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

ا Pىل دقائق، احلكومة، ٕاىل Y 5ٕاىل مسحيت كنطلبوا بتوقJف اجللسة ملدة 
  .�اطرمك

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  .شكرا. دقائق 5 ؟يوافق اCلس Pىل طلب الس?يد الرئDسهل 

  .يف �دود مخس دقائق
        ))))8نية8نية8نية8نية    30303030مرور مرور مرور مرور ����سعة دقائق وسعة دقائق وسعة دقائق وسعة دقائق ومت رفع اجللسة مت رفع اجللسة مت رفع اجللسة مت رفع اجللسة مثمثمثمث اس?ت اس?ت اس?ت اس?تcccc(افها بعد (افها بعد (افها بعد (افها بعد ((((
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        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
�رجو من السادة الوزراء والسادة املس�شار�ن ٔ�ن يلتحقوا مبقاPدمه، ٔ

íاف اجللسة، ا)cدقائق ا�يل اطلب الس?يد الوز�ر 5هتت الس?ت.  
وÙس?تvٔنف اجللسة د¨لنا eٕعطاء اللكمة �Xٔد املتد�لني eمس الفريق 

  .تفضل الس?يد الرئDسااحلريك، 

        ::::املس�شار الس?يد مdاراملس�شار الس?يد مdاراملس�شار الس?يد مdاراملس�شار الس?يد مdاركككك الس?باعي الس?باعي الس?باعي الس?باعي
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي
        الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،الس?يد الرئDس احملرتم،

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
        حملرتمني،حملرتمني،حملرتمني،حملرتمني،الس?يدات والسادة الوزراء االس?يدات والسادة الوزراء االس?يدات والسادة الوزراء االس?يدات والسادة الوزراء ا

        ٕاخوإاخوإاخوإاخواينينينين املس�شار�ن احملرتمني، املس�شار�ن احملرتمني، املس�شار�ن احملرتمني، املس�شار�ن احملرتمني،
الس?يد رئDس احلكومة، و�لك واقعية فdالد� بذلت  ،كام Yاء يف ردمك

جمهودا ´بريا لتحسني املؤرشات {جgعية يف Pدة قطاPات وجماالت بفضل 
التوجهيات امللكJة السامJة والرؤية إالسرتاتيجية جلال² امل/، اليت تبلورت 

واخoيارات كربى يف جمال الس?ياسة العمومJة ذات الطابع  عهنا Pدة قرارات
مهت املناطق {جgعي، اكملبادرة الوطنية �لتمنية الرشية واWراسة اليت 

القروية واجلبلية اليت حرصت جحم املس?هتدفني يف جمال الهشاشة التمنوية 
الgسك  مليون Ùسمة ٕاىل Yانب ٕا�داث صندوق 12و{جgعية يف 

  .{جgعيني والتاكفل
ورمغ لك هذه اCهودات املبذو² الس?يد رئDس احلكومة فٕان املنجزات 

  . ال �زال بطبيعة احلال دون مس?توى الطمو�ات
ويف هذا إالطار ومن م(ظور� يف الفريق احلريك، ف(كoفي يف هذا املقام 
ب�شخيص بعض جوانب هذا اخلصاص وعرض العناو�ن الكربى لبعض 

gالالت {جoساس?ية لسد هذا العجز {خ�عية مع صيا"ة بدائل نعتربها ٔ
  :{جgعي بتداعياته ومضاعفاته

-  ²ٔvملسe ة معنيةJات حكومPدة قطاP هود بنيCوال، �ش�ت ا�ٔ
{جgعية Pىل مس?توى الربامج ٔ�و {عgدات مبا �ربك بلوغ الس?ياسة 

ة س?ياسة {جgعية معومJة مoنامغة وم¹سجمة، وي�سب يف Pدم بلور
  ؛اجgعية ٔ�فقJة مو�دة اXٔهداف

ورمغ 8نيا، رمغ الربامج املعمتدة وإالسرتاتيجيات املسطرة واXٔرقام  -
جمهودات احلكومة املهمة، فٕان النتاجئ امللموسة Pىل ٔ�رض الواقع تظل 
حمدودة حJث الزالت بالد� تصنف يف املراتب اWنيا يف سمل التصنيف 

سواء Pىل  ،سسات الوطنية واWولية ا�تصة{جgعي يف تقار�ر املؤ 
مس?توى التمنية الرشية ٔ�و Pىل مس?توى جودة التعلمي ٔ�و التغطية الصحية 

 ؛ٔ�و معاجلة الفقر ٔ�و الولوج ٕاىل السكن
8لثا، رمغ اCهود احلكويم املبذول فمتركز اخلدمات {جgعية جيعل  -

املنال، حJث �س?تقطب التوازن اجلهوي و{جgعي امل¹شود الزال بعيد 

املدن الكربى مجمل اخلدمات و{عgدات واملوارد الرشية املو	ة �لم ال 
  .{جgعي

�كفي ٔ�ن Ùس ل الس?يد رئDس احلكومة ما يعرفه  ،ويف هذا الس?ياق
التعلمي يف بالد� معوما وeلوسط القروي بصفة �اصة من مشالك �متثل يف 

Ùس?بة التغطية وPدد املدرسني ومعا�ة اخلصاص يف البنا¨ت املدرس?ية ويف 
 انعدامو ندرة التالمJذ جراء بعد املدارس عن املناطق السك(ية، ويف ظل 

بJ¹ات إاليواء والتغذية وغياب وسائل النقل املدريس �هيك عن حتدي 
éة وانقطاع املساáالطبيعة يف غياب وسائل التدف.  

ة ٕاىل العودة ٕاىل وPعالج لهذه الوضعية، ندعومك الس?يد رئDس احلكوم
جتربة املدارس امجلاPاتية وتعممي الت ارب ا�منوذجJة املعمتدة يف بعض املناطق 
القروية مببادرة من القطاع احلكويم ٔ�و مببادرة من اCمتع املدين، واليت 
�عطت نتاجئ ٕاجيابية، كام نقرتح ٕادماج السكن املدريس �لمدرسة والتالمJذ ٔ

ح صندوق املقاصة Pىل ٕاشاكلية �ر�مج يف ٕاسرتاتيجية احلكومة ٕالصال
  .اäي حيتاج بدوره لتقJمي وتقومي" تDسري"

�ما Pىل املس?توى الصحي ورمغ اCهود املبذول فٕان الوضعية الزالت ٔ
، ف¹س?بة التvٔطري الصحي وطنيا Yد حمدود، وهو ما جعل م(ظومة خميفة

احلرYة،  يف العامل حتت العتبةبfا  57الصÞة العاملية تصنف ب�f مضن 
�هيك عن اخلصاص يف املوارد الرشية و�زداد اXٔوضاع صعوبة يف الوسط 

الصحية وXٔeحرى التvٔطري  تالقروي، حJث اخلصاص املهول يف البنا¨
يف املدن  ،الس?يد الرئDس ،الطيب، فاملراكز {س�شفائية الكربى ممركزة

  .الكربى
ونبل " RAMED"ويف جمال التغطية الصحية ورمغ ٔ�مهية الربامج 

هدفه {سرتاتيجي املس?هتدف ملا يقربه مليوين ٔ�رسة معوزة فٕانه يصطدم 
بعدة عراقJل من قdيل تعقJد مساطر احلصول Pىل البطاقة وٕاشاكليات 

  .املعايري احملددة �لمس?هتدفني
ومن eب املنطق ال ميكن �Xٔد ٔ�ن ، وخبصوص الس?ياسة السك(ية

ذا اCال، ٕاال ٔ�ن Pدة مالحظات ينكر ما مت اجنازه من طرف اWو² يف ه
البد من ٕابداهئا من قdل متركز اXٔوراش السك(ية يف بعض اجلهات 
وحمدود¨ت النتاجئ يف القضاء Pىل السكن "ري الالئق رمغ جحم {س�ðرات 

سك(ية قروية ٕاسوة mس?ياسة  ةا�صصة éä، ٕاىل Yانب غياب س?ياس
  .املدينة

رئDس احلكومة التvٔ´يد Pىل رضورية ويف هذا إالطار، ندعومك الس?يد ال
  .وضع م(ظومة قانونية مرنة يف جمال التعمري eلوسط القروي واملدن الصغرى

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
  ..كثري يه املشالك {جgعية

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس
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�ٓسف اíهت�ى الوقت.  
  .Dساللكمة اXٓن لفريق التجمع الوطين لÆٔحرار، تفضل الس?يد الرئ 

        ::::املس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكوري
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

        الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،  ،لقد اس?متعنا eٕمعان ٕاىل جوا�مك
ا Yاء فJه من واس?توعبنا مضامJنه وذé �الل مقاربة م(طقJة وموضوعية مل

يف اجلانب املتعلق  2012	ة، وما Yاء يف الترصحي احلكويم لس?نة 
من 	ة 8نية، خصوصا  ةeلشطر {جgعي وواقع القطاPات {جgعي

  . وحنن Pىل بعد حوايل س?نة من اíهتاء والية احلكومة احلالية
ولنكن موضوعيني وحنن ٔ��د مكو�ت اXٔ"لبية، فٕان ما ٔ�جنزته احلكومة 
يف اCال {جgعي يبقى -م، ما íكونوش PدمJني، ما Ùرسبوش اليvٔس 
�لمواطنني، Yال² امل/ بنفسه شهد بvٔن املنجزات Pىل ٔ�مهيهتا ؤ�ن اجلهود 
تبذلت من طرف احلكومة، وسvٔعطيمك مقoطف من خطاب Yال² امل/ 

  :مبناس?بة عيد العرش
� ما دامت هنا� ما دامت هنا� ما دامت هنا� ما دامت هناكككك فáة  فáة  فáة  فáة لك ما مت الك ما مت الك ما مت الك ما مت اجنجنجنجنازه Pىل ٔ�مهيته يبقى ازه Pىل ٔ�مهيته يبقى ازه Pىل ٔ�مهيته يبقى ازه Pىل ٔ�مهيته يبقى """"ري اكيف لبالدري اكيف لبالدري اكيف لبالدري اكيف لبالد""""

تعاتعاتعاتعاينينينين من ظروف احلياة القاس?ية، و من ظروف احلياة القاس?ية، و من ظروف احلياة القاس?ية، و من ظروف احلياة القاس?ية، و����شعر بvٔهنا شعر بvٔهنا شعر بvٔهنا شعر بvٔهنا ----مشة رمغ لك اجلهود مشة رمغ لك اجلهود مشة رمغ لك اجلهود مشة رمغ لك اجلهود 
  .اíهت�ى النطق املليك" املبذو²املبذو²املبذو²املبذو²

        الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،
هناك ٔ�وراش كربى فoحهتا احلكومة يف العديد من القطاPات، سواء 

ٕاصالح Pىل مس?توى التعلمي ٔ�و الصÞة ٔ�و الشؤون املتعلقة Xٔeرسة ٔ�و 
بعض اCاالت وٕا�داث بعض الصناديق اخلاصة eلفáة املهمشة واملترضرة 
وفoح حوار اجgعي مع املركز¨ت النقابية اXٔكرث متثيلية والرفع من معدل 
ا�منو ورفع احoياطي العم\ الصعبة، و"ريها من إالجراءات {قoصادية 

   .واملالية اليت لها وقع ٕاجيايب Pىل اCال {جgعي
ال Àسعنا ٕاال ٔ�ن نصفق للك إالجراءات العملية اليت جعلت احلكومة 
تتخطى العديد من إال´راهات وتتفاPل مع امللفات {جgعية الكربى، لكن 
الس?يد رئDس احلكومة، eملقابل جند العديد من اXٔوراش {جgعية الزالت 

gة {جÞىل املصلP ن القرار الس?يايس ال �زال يطغى�عية مفoو�ة ؤ
�لمواطنني، وهنا سvٔتطرق ٕاىل مجموPة من الرضور¨ت واXٔولو¨ت اليت 
تتطلب املزيد من اCهودات، رمغ ٔ�ن احلكومة خصصت نصف املزيانية 

  .العامة �لقطاPات {جgعية
�وال، رضورة مواص\ دمع �رامج املبادرة الوطنية �لتمنية الرشية، Xٔن ٔ

ة مظاهر العجز {جgعي وموا	ة تد�الهتا لها وقع ´بري Pىل معاجل
  الهشاشة eلعديد من املناطق؛

8نيا، متويل صندوق الgسك {جgعي املوYه �لربامج {جgعية، 
ودمع ذوي " تDسري"وذé يف ٔ�فق تعممي املساPدة الطبية وتعز�ز �رامج 

  {حoياYات اخلاصة واXٔرامل يف وضعية هشة؛
  ل �رامج {جgعية القطاعية؛8لثا، ٕانعاش الشغل، من �ال -
رابعا، تعز�ز لك الس?ياسات العمومJة اليت �س?هتدف تقليص الفوارق  -

  .{جgعية، خصوصا eلعامل القروي واملناطق اجلبلية وهوامش املدن
لك هذه اXٔوراش واليت الزال جزء مهنا Pالقا، تعوزه إالماكنيات املادية 

كومة والفرقاء {جgعيني من 	ة، وتتطلب ٕاعامل مdدٔ� ال�شاور بني احل
  .واحلكومة وامجلعيات املهنية من 	ة ٔ�خرى

نعم، ٕان احلصي\ {جgعية �لحكومة ٕاجيابية وإالصال�ات {قoصادية 
-مة، لكن جيب ٔ�ن نلمسها ويلمسها املواطنون Pىل ٔ�رض الواقع، فالتعلمي 

{كتظاظ eلعامل القروي ال �زال يعرف تعرثات ملموسة، مكشلك 
واملس?توصفات واملدارس الصحية ال زالت تعاين خصاصا -وال يف اXٔطر 

زالت م(عدمة يف بعض املناطق والوسائل والتجهزيات، والظروف الالطبية 
اليت تعDش يف عز² �مة، خصوصا ٔ�ثناء مومس الش?تاء، وجمال ال�شغيل 

ة احملسوبية والعدا² الرش?يدة وينئ حتت وطvٔ  إالنصاف من Pدمالزال يعاين 
زال Pالقا يف ظل رصاPات س?ياس?ية بني والزبونية، واحلوار {جgعي ال

  .املركز¨ت النقابية واحلكومة
ٕاهنا حمطات واقعية، الس?يد رئDس احلكومة، جتعلنا مطالبني ب�شخيص 
الوضعية احلقJقJة �لم ال {جgعي يف بالد�، وحماو² ٕاجياد احللول الناجعة 

خيدم مصلÞة البالد ٔ�وال، ويoعد لك البعد عن ٔ�ية يف ٕاطار �شاريك 
  .مزايدات ٔ�¨ اكن نوعها ومصدرها

ٕاننا نطالبمك، الس?يد رئDس احلكومة احملرتم، مواص\ دمع وتعز�ز لك 
الس?ياسات العمومJة اليت �س?هتدف ماكحفة الفقر والهشاشة، وكذا سد 

اطنات، ٕاىل اخلصاص احلاصل يف لك اCاالت املرتبطة eملواطنني واملو 
Yانب التفعيل احلقJقي والرسيع �لمخطط املندمج لتحسني ٔ�وضاع ساكنة 

دوار واليت  24.000بعض املناطق اليت مت ٕاحصاهئا، واليت يقدر Pددها ب 
  .مرشوع �20.800س?تفJد من 

ثقoنا، الس?يد رئDس احلكومة احملرتم، يف صدق تو	ات ؤ�عامل 
  .رة تفرض نفسهاحكومoمك، لكن �رسيع وثرية إالصالح رضو

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

اللكمة املوالية لفريق {حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف �دود ٔ�فرتض 
  .. بضعة ثواين ٕاىل ما �ان�(Dش

 2مازال ماعندÀش قدايم الوقت eلضبط،  ،داÙ eشوفوداÙ eشوفو، 
  .8نية 35دقائق و
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        ::::æ حفظيæ حفظيæ حفظيæ حفظياملس�شار الس?يد عبد {املس�شار الس?يد عبد {املس�شار الس?يد عبد {املس�شار الس?يد عبد {
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
        الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
            الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،الس?يد رئDس احلكومة احملرتم،

�ود يف جعا² التذكري eلتلكفة املرتتبة Pىل �رك ممارسة احلق يف إالرضاب ٔ
متثل هذه التلكفة يف بدون قانون ينظمها ويوحض ´يفJة تفعيa، و� 

{نعاكسات السلبية Pىل م(اخ اXٔعامل وPىل وترية التمنية {قoصادية 
و{جgعية، �اصة مع �زايد إالرضاeت وظهور ت¹س?يقJات ومجعيات ال 

  . �ر�كز Pىل ٔ�ية ٔ�هلية ٔ�و رشعية متثيلية دميقراطية �لنقاeت
لمك بvٔنه حىت ولن ٔ�فيش رسا، الس?يد رئDس احلكومة، ٕاىل قلت ( وهنا 

من القانون اجلنايئ حيمي رشعيهتا وحيمي  e288ل¹س?بة �لنقاeت، ٔ�ن الفصل 
متثيليهتا من الوافد�ن ا�äن يعملون، ولÆٔسف يبخسون العمل النقايب 

  ).وا�äن ال حيملون ٔ�ي مرشوع جممتعي
ٕاذن من �الل �زمع ٕارضاeت "ري مضبوطة وال مسؤو² وبدون ٔ�ي 

 2015ة ٕاىل ٔ�نه يف الشهور ال�سعة اXٔوىل من س?نة ٕاخطار، و�كفي إالشار 
eملقارنة  21%ٔ�لف يوم معل ضائع، �ز¨دة تفوق  193جسلنا ما �زيد عن 

س?نة  2015، اليشء اäي جيعل من 2014مع نفس الفرتة من س?نة 
  . 2011قJاس?ية يف ٔ�¨م العمل الضائعة، ٕاذا ما اس?ت�(ينا س?نة 

يعين ضياPا مdارشا يف الناجت  مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن ضياع ٔ�¨م العمل
اWا�يل اخلام، مع ما éä من وقع سليب Pىل وترية ا�منو وPىل م(اصب 

�لف  25الشغل، Xٔن لك نقطة من Ùس?بة ا�منو تعادل �لق ما يناهز تقريبا ٔ
  . م(صب شغل Yديد

 ،مقاو² 8500ٔ�ضف ٕاىل ذé إالفالسات اليت طالت يف نفس احلقdة 
يف هاذ �سعة  %15ومoوسطة eرتفاع Ùس?بة  "البDهتا مقاوالت صغرى

  .الشهور اXٔوىل
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

ؤ�نمت ترتٔ�سون ا�لجنة الوطنية ملناخ اXٔعامل، وا�يل ٔ�مثرت ٕاجراءات ا�يل 
  . فاض\ واليت نعزت هبا واليت يعمل إالحتاد العام Pىل توطيهنا 	و¨

  .شكرا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكرا، اíهتشكرا، اíهتشكرا، اíهتشكرا، اíهت����ى الوقت، مكره ٔ��اى الوقت، مكره ٔ��اى الوقت، مكره ٔ��اى الوقت، مكره ٔ��اكككك

  .اللكمة املوالية �لفريق {شرتايك احملرتم

        ::::املس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد ااملس�شار الس?يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

        الس?يدة والسادة الوزراء، الس?يدة والسادة الوزراء، الس?يدة والسادة الوزراء، الس?يدة والسادة الوزراء، 
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

يف وقت ال Àسعف، نقول ٔ�ن احلكومات عندما تvٔيت ٕاىل املسؤولية 
هو ٔ�حسن من سابقهتا، واحلكومة  عقب {نت§اeت فٕاهنا تvٔيت لتعطي ما

اليت تvٔيت �لسلطة فال ينكر ٔ��د ٔ�هنا البد ٔ�ن �كون لها ٔ�رقام ؤ�ن تدافع عن 
  . حصيلهتا وهذا يشء طبيعي

eل¹س?بة لنا السؤال ف5 يتعلق eملس²ٔv {جgعية، السؤال ا�يل  ،لكن
نطرحوه، ونطرحوه mشلك جامعي، هل حتس¹ت وضعية املغاربة يف ظل 

  . ومة احلالية؟ هذا هو السؤال ا�يل �اصنا جناوبو Pليهاحلك
 ²ٔvمر د¨ل املسXٔىل هذا السؤال، ´يف قاربت احلكومة اP لجواب�

  . إالجgعية؟ قاربته بني ش?يcني صعب ٔ�ن íزاوج بDهنام
من البداية احلكومة اكن هاجسها ´يفJة الوصول ٕاىل تواز�ت ما´رو 

  .اوكذ وكذااقoصادية وسد العجز وكذا 
ومن 	ة 8نية ٔ�ما-ا خصاصات اجgعية كربى يف البJ¹ات اXٔساس?ية، 
وكذé يف مواقع الهشاشة إالجgعية، اح(ا ال خنتلف عن إالصالح ولكن 
خنتلف Pىل م(طق إالصالح، م(طق إالصالح eل¹س?بة لنا املنطق اXٔساس 

ل وهو م(طق �شاريك، واملنطق الثاين وهو ٔ�ن نتقامس �لكفة إالصالح، ه
يف املشاريع اليت قدمهتا احلكومة وقالت بvٔهنا ٕاصال�ات، هل تقامسنا مكغاربة 

  . لكفة إالصالح؟ نعم الوطن لنا مجيعا، والتلكفة لنا مجيعا
؟ نعم رحبت املزيانية د¨ل اWوP ²دة ..ميل كنذا´رو Pىل املقاصة، هل

éسعار النفط كذ�  . ماليري وامحلد + بفضل اخنفاض ٔ
لقات الضعيفة يف اCمتع ا�يل �ت اWق �زاف، اك�ن من احل ،لكن

وا�د الفáة يف اCمتع الeس Pلهيا وهام كثار ما ترضروش من هاذ العملية، 
  .ولكن اك�ن فáات حقJقJة ترضرت من هاذ القضية

املس²ٔv الثانية، ميل كنذا´رو Pىل التقاPد، التقاPد ٔ�ييه، نصلحوه، ا�يل 
ر، و{د�ار ´يعطي {س�ðر ولكن ما ن¹ساوش -م يف التقاPد هو {د�ا

بvٔنه التقاPد يؤدي خمرج ا�يل وا�د الوضعية {جgعية، هناك صناديق 
تقاPد ا�يل كتo¹ج الفقر، خصنا حىت يه نفكروا فهيا، معر يش ٕاصالح ما 

  . ا�يل "ادي خنرجوا هبا حشال (la pension)قال لنا ها 
éعي  إالصالح هو معل �شاريك ميل ،كذgىل احلوار {جP كتدا´رو

ال نتÞدث عن احلوار {جgعي من ٔ�Yل ٔ�ن نصل ٕاىل الز¨دة يف اXٔجور، 
  . ولكن ٔ�ن �كون هناك تقعيد مؤسسايت �لحوار {جgعي

املس²ٔv الثانية التقعيد يقoيض ٕاخراج القوانني، eٕالضافة ٕاىل  ،فقط
ما  اPالشون النقاeت، القوانني التنظميية ا�يل املفروض خترج اك�ن قان

  ؟خرجوش قانون النقاeت واكن املرشوع قdل
ميل تنذا´رو Pىل التعلمي تنقولوا ٔ�ييه التعلمي ملكف ومزيانية اWو² 
تتحمل، الصÞة تتحمل، ولكن التعلمي ٔ�ش?نو هو؟ ميكن نتفق مع الس?يد 
رئDس احلكومة اXٔرقام مز¨نة ا�يل قال، ولكن فني ما جنحناش يف إالبداع 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

19 

 )2015دج(رب  1( 1437صفر  19

الفكري، ٔ��ن هو جودة التعلامت؟ ٔ��ن هو جودة التكو�ن؟ ٔ��ن يه الربامج 
  واملناجه؟ 

ودر� " RAMED"هاذ اليش ما در�ش فJه جمهود، الصÞة در� 
مجموPة ولكن الزالت الطبقJة يف الولوج ٕاىل الصÞة، الزالت {خoالفات 

  . ش PلهيااCالية قامئة، املروحJة ا�يل تتصورها الاكمريا ٔ�� ما كهنرض
éكذ ،éكذ...  

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم اíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم اíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم اíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم اíهت����ى الوقتى الوقتى الوقتى الوقت

 . اللكمة اXٓن لفريق {حتاد املغريب �لشغل

        ::::املس�شار الس?يد محمد زروالاملس�شار الس?يد محمد زروالاملس�شار الس?يد محمد زروالاملس�شار الس?يد محمد زروال
        . . . . mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        . . . . اااامحلمحلمحلمحلد د د د ++++ والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ وحصحصحصحصبهبهبهبه
        الس?يد رئDس احلكومة، الس?يد رئDس احلكومة، الس?يد رئDس احلكومة، الس?يد رئDس احلكومة، 

        والسادة الوزراء احملرتمون،والسادة الوزراء احملرتمون،والسادة الوزراء احملرتمون،والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات الس?يدات الس?يدات الس?يدات 
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕاننا يف {حتاد املغريب �لشغل بقدر ما íمثن ٕاجنازا�مك، فٕاننا eملقابل ال 
حنايب يف انتقاد اخoالل ٔ�داء حكومoمك �ني �كون بعض قرارا�مك وٕاجراءا�مك 

  . ضد مصاحل الطبقة العام\
�ن ٔ�ثري ان�dاهمك ٕاىل ٔ�مه نقاط الضعف اليت  يف هاذ إالطار، امسحوا يلٔ

مزيت ٔ�داءمك ف5 خيص اجلانب {جgعي، ويه مؤرشات دا² جيب ٔ��ذها 
  .Pىل محمل اجلد

وٕان احلراكت {حo اجJة "ري املس?بوقة اليت ختوضها الشغي\، 
والنداءات املتضمنة �لمطالب امللÞة �لطبقة العام\ خلري دليل Pىل ضعف 

  : خيص امللف {جgعي، فJكفي ٔ�ن Ùس ل ما ييلٔ�دا�مك ف5
هتر�مك من حوار اجgعي حقJقي ومvٔسس?ته، يف جتاهل �م ملنطق  -

   ؛اWس?تور ومقoضياته
Pدم وفا�مك بعقد لقاء لتقدمي مقرت�ات احلركة النقابية خبصوص  -

مرشوع قانون املالية، Y éäاء فار"ا من حJث البعد {جgعي، ومل 
   ؛مطالب العاد² واملرشوPة �لطبقة العام\ ومعوم اXٔجراءÀس?تجب �ل

��ريل، مما خيلع  26متلصمك من الزتاما�مك مبجموPة من بنود اتفاق  -ٔ
  . املصداقJة عن احلوار {جgعي ويفر"ه من حمتواه

   :ومن هذه البنود
املتعلقة eحلر¨ت النقابية  87التصديق Pىل اتفاقJة العمل اWولية رمق  -

  ؛حامية العمل النقايبو 
وتوحJد احلد اXٔدىن لÆٔجور، اäي اتضح ٔ�ن حكومoمك معقت الفارق  -

بني القطاع الصناعي والقطاع الفال�، بدل التوحJد التدرجيي مما ´رس 
ا�متيزي ضد العامل الزراعيني وeلتايل اعتبارمه مضنيا مواطنني من اWرYة 

  . الثانية
  . دونة الشغل ورضب احلر¨ت النقابيةتفرجمك Pىل اخلرق السافر مل -

من القانون اجلنايئ واäي ميثل ومصة  288اس?مترار الفصل  ،وeملناس?بة
Pار يف جdني لك احلكومات املتعاقdة، اس?متراره يف حصد العديد من حضا¨ 

  . íزاPات الشغل من املناضالت واملناضلني
éمام تدهور ظروف العمل و  ،كذ�هشاش?ته، وقوفمك مكoويف اXٔيدي ٔ

 Med(ؤ�مام التعسفات والت اوزات اليت تطال الشغي\ ومنوذج رشكة 
Paper(  ،دادdال صارخ ومقة يف {س��ام\  140بطن ة، مPامل وP

ردوا مبجرد تvٔسDسهم ملكoب نقايب، يقع هذا ٔ�مام مرٔ�ى ومسمع السلطات طُ 
  .العمومJة، ؤ�مام مرٔ�ى ومسمع مصاحل وزارة ال�شغيل

- gىل حتميل املوظفني واملوظفات احنصار اهP دPممك يف جمال التقا
تبعات ٔ�زمة الصندوق املغريب �لتقاPد، بدل ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل الضعف املهول 

، وٕاىل مáات العامالت والعامل %35يف Ùس?بة التغطية اليت ال تت اوز 
ا�äن ال يمت الترصحي هبم لكيا ٔ�و جزئيا، وٕاىل هزا² املعاشات، مما يقoيض 

�ن تvٔ�ذوا eقرتاح {حتاد املغريب �لشغل، اäي طرح Pليمك م(ظورا م(مك ٔ
  ...شامال لٕالصالح وفق اخلالصات

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتم، ٕاíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم، ٕاíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم، ٕاíهتشكرا الس?يد املس�شار احملرتم، ٕاíهت����ى الوقت مع اXٔسفى الوقت مع اXٔسفى الوقت مع اXٔسفى الوقت مع اXٔسف
  .اللكمة اXٓن لفريق اWس?توري اWميوقراطي إالجgعي

اك�ن اليس Pدال ميكن é هتدر من متا، شوف مسÞال دالوقت 
  .8نية 35عفاك؟ 

        ::::املس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدالاملس�شار الس?يد محمد Pدال
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
فقط، بغيت نعقب Pىل وا�د بعض اXٔرقام ٔ�تDمت هبا، فعىل مس?توى 

يه رمق ميكن وطين، ولكن Pىل  P99%هربة العامل القروي، ٔ�� كنظن 
   .%99مس?توى ما هو ٕاقلميي، فvٔظن ٔ�نه الرمق مايش 

Pىل  ،%62ك Pىل سJل م�ال، ٕاقلمي خ(يفرة ¨اله واصلني ف(عطي
Pىل مس?توى  ،%95مس?توى املاء الصاحل �لرشب، ٔ�ظن راه ما´يناش 

كذé، ٕاقلمي خ(يفرة، ا�يل كنعDش فJه، وكنعرف املعطيات د¨لو، ¨اله 
  %.37واصلني 

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
�ٓسف�ٓسف�ٓسف�ٓسف. . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار . . . .        
  . لزمJيل حىت ال ٔ�بدو مÞoزيا

ٓ الس?يد ا �للكمة اXٓن CموPة الكونفدرالية اWميقراطية �لشغل، تفضل 
  .املس�شار
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        ::::املس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dسان
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
�س?متع ٕاليمك وا�د الترصحي د¨لمك -م Yدا، هو ا�يل قلتو ٔ ��جسلت ؤ

  ". هناك شعور Wى املواطن ٔ�ن ال يشء ´يتدار: "فJه
وهذه، الس?يد رئDس احلكومة، حقJقة، Xٔن ما تعتقدونه ٕاصال�ات، ال 

  .يصل م(ه ٕاىل املواطن ٔ�ي  ٔ�_ر
  .. ما يصل املواطن هو الز¨دات املتتالية يف اXٔسعار، يف احملروقات، يف

وميل ´يزتادو احملروقات، مز¨ن، نتذا´رو ٔ�� و¨ك، وا�ا ما عندÀش 
 ٔXول، �زادوا الطا´س?يات، ا�يل ك́ريب الوقت، ميل زدتو يف احملروقات يف ا

يف الطا´يس، ميل ينقصوا احملروقات ما نقصوش الطا´س?يات واملواطن بقى 
  .خيلص نفس ا�مثن

��ريل ملكف، ولكن مل تقولوا لنا ٕاíمك ال زلمت مل  26قلمت لنا ٔ�ن اتفاق ٔ
تطبقوا ما تبقى من هذا االتفاق، Pلام ٔ�نه اكينة اس?مترارية د¨ل اWو²، 

äوقفا واoٔن املغرب اكن مvس احلكومة، يقول بDس?متع ٕاليمك، الس?يد رئÀ ي
éقة "ري ذJمت ٕالنقاذه، واحلقáن ج�  .ٕاىل ٔ

قلمت لنا، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�ن لك املوظفني ٔ�صبحوا يتقاضون 
احلد اXٔدىن   (SMIG)درمه، ومل تقولوا لنا بíٔvمك وPدمت بvٔنه 3000ٔ�كرث من 

صاحل العامل، حلد الساPة مازال ما وصلش درمه ل 3000لÆٔجور يوصل ل 
  .درمه 3000ل 

قلمت لنا ٔ�يضا، الس?يد رئDس احلكومة، ٔ�íمك خصصمت كذا مليار ٕالرYاع 
د�ن الرضيبة Pىل القمية املضافة �لمكoب الوطين �لسكك احلديدية، ولكن، 
ما قلتوش �لمواطنني بíٔvمك "زتيدوا يف التذ´رة د¨ل القطار مع فاحت ينا�ر 

2016.  
مليون �لتعويض  500قلمت لنا، الس?يد رئDس احلكومة، بíٔvمك خصصمت 

  .عن فقدان الشغل
  ...واش كتعرفوا

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
  . اíهت�ى الوقت الس?يد املس�شار، �ٓسف

  تفضل، زيد، دقJقة ¨ك الس?يد الرئDس؟

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dساناملس�شار الس?يد عبد احلق �Dسان
        ....شكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDسشكرا الس?يد الرئDس

ه ما ميك¹ش ¨�دوا العامل، Xٔن هذاك التعويض Pىل فقدان الشغل را
حىت الباطرون ما ميكن يعطي شهادة بvٔنه تطرد من العمل، وها هام يقول 

  . لينا
مايش "ري  700وقالوا لينا Pىل قانون إالرضاب، ها هام يف ٔ�اكد�ر 

Pامل مرشد، والباطرون د�ل عامل Yداد، والقانون ما  700، 500

  . اXٓن يف معمل الضحى بvٔاكد�رٕاىل �نمطبقش Pلهيم، وراهام eقJني مرشد
د¨ل الطا�رات، وما قل�ش لنا حشال من امرٔ�ة  4قلمت لنا بvٔنه مت رشاء 

  �امل كمتوت قدام املس�شفى ٔ�ويف الطريق ٕاىل املس�شفى؟
طرح(ا Pليمك سؤ{، الس?يد الرئDس، ومل جتيبو�، واش كتعرفوا بíٔvمك 

غرب ا�يل كتدعيوا دامئا eس?تخفافمك eحلركة النقابية هتددون اس?تقرار امل
بíٔvمك حتافظون Pىل اس?تقرار املغرب ٔ�و ٔ�íمك جعلمت املغرب مس?تقرا يف 

  عهدمك؟
  .شكرا، الس?يد رئDس احلكومة، Pىل الكرم د¨ل دقJقة

  .وشكرا الس?يد الرئDس

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . خoاخoاخoاخoا----ا مسكا مسكا مسكا مسك. . . . شكراشكراشكراشكرا

  .مجموPة العمل التقديم، تفضل اليس دعيدPة، ٔ�� هنا، تفضل
  ..نأ�� ه 

        : : : : املس�شار الس?يد محمد دعيدPةاملس�شار الس?يد محمد دعيدPةاملس�شار الس?يد محمد دعيدPةاملس�شار الس?يد محمد دعيدPة
        ....شكرا الس?يد رئDس احلكومةشكرا الس?يد رئDس احلكومةشكرا الس?يد رئDس احلكومةشكرا الس?يد رئDس احلكومة

eلرمغ من اCهودات اليت قامت هبا بالد� ف5 خيص حماربة الفقر 
والهشاشة، فٕان اخلصاص Pىل املس?توى {جgعي الزال -وال، فصندوق 

مليار درمه من ٔ�صل  4.48الgسك {جgعي مل Àس?تطع ٕانفاق سوى 
�ي ما Àشلك Ùس?بة ٕاجناز 2014-2012ر درمه �الل الفرتة مليا 13.149ٔ ،

  .%34ال تت اوز 
مل �متكن سوى من  2015صندوق التاكفل العائيل ٕاىل �دود ش?ت¹رب 

امرٔ�ة مطلقة معوزة، ٔ�ي ما Àشلك  5969مليون درمه لفائدة  42.89دفع 
ما  2014-2012من مجموع املوارد اليت بلغت �الل الفرتة  Ù4%س?بة ٕاجناز 

  .مليون درمه 956.42ته قمي 
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

الزلنا نo¹ظر م(مك تنفJذ الزتاما�مك خبصوص ٕاÙشاء صندوق معويم 
�لضامن {جgعي �لمعوز�ن، توس?يع التvٔمني الصحي إالجdاري لDشمل املهن 

  . احلرة والت ار والصناع التقليديني واملش?تغلني اäاتيني
إالجdاري �لعاملني eلقطاع اخلاص نo¹ظر م(مك تعممي التvٔمني الصحي 

من الساكنة % 35وتوس?يع امحلاية {جgعية، اليت ال تت اوز اليوم 
  .ال¹ش?يطة، ويه ٔ�ضعف Ùس?بة يف شامل ٕافريقJا

Pىل مس?توى الصÞة، فعال اكينة جمهودات يف قطاع الصÞة، لكن، 
ال  2016الس?يد رئDس احلكومة، املزيانية اليوم نتاع وزارة الصÞة س?نة 

من املزيانية العامة �fو²، ويه دون ال¹س?بة واملعايري % 5.7تت اوز 
  %.8اWولية اليت تويص هبا املنظمة العاملية �لصÞة، واليت �متثل يف 

فقط من اXٔطفال % P32.4ىل مس?توى اXٔش§اص يف وضعية ٕاPاقة، 
مل Àس?بق هلم ٔ�ن  10ٔ�طفال من  6ذوي إالPاقة Àس?تفJدون من ا�متدرس، 
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e ملدرسةالتحقوا.  
        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،

، بعدما اكنت 2016س?نة  %10.1لقد ارتفعت البطا² يف عهدمك ٕاىل 
9.9%.  

        الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،الس?يد رئDس احلكومة،
Pىل مس?توى الهدر املدريس، Ùس ل ارتفاع Ùس?بة {نقطاع يف التعلمي 

، هذه Ùس?بة Pامة Pىل الصعيد الوطين، 2015س?نة  2.9{بتدايئ وصل 
  ..ٕاىل  %7.6من  تعلمي الثانوي انتقلWى الفoيات، ال % 4و

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

  .Yاء دورمك اXٓن، الس?يد رئDس احلكومة، �لتعقJب Pىل التعقJبات

        ::::الس?يد رئDس احلكومةالس?يد رئDس احلكومةالس?يد رئDس احلكومةالس?يد رئDس احلكومة
        . . . . mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        ....اااامحلمحلمحلمحلد د د د ++++ والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ و والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ وحصحصحصحصبهبهبهبه
        الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،الس?يد الرئDس،

        احملرتمني واحملرتمات،احملرتمني واحملرتمات،احملرتمني واحملرتمات،احملرتمني واحملرتمات،إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات 
Pىل لك  -رمبا �كون هاذ املر�\ ا�يل �رٔ�ست فهيا ٔ�� احلكومة، ا�يل 

�و  9يف اYXٔل د¨لها Pىل �ٔكرث تقد�ر ٔ�قل من س?نة، رمبا  ىبق -�ال ٔ10 
�شهر ٔ�و ٔ�قل، هللا ٔ�Pمل، املس?تقdل بيد هللأ.  

ا�دة �اولت íرخس وا�د املنطق ٔ�وال، ؤ�� ميل تنجي ال ٔ�ذ´ر وال مرة و 
جJت eش ندافع Pىل احلكومة ونقول ٔ�ن الس?ياسة د¨لها حققت اكفة 
املطالب ؤ�نه ال ميكن انتقادها وال ميكن يعين القول بvٔهنا مازال عندها �زاف 

، معر هاذ اليش ما نذ´ر، بل ٔ�� معروف عين يف حJايت ..ما تد�ر وال ٔ�نه
د اXٓن eيق اXٔمور امحلد +، حل. لكها، حJايت لكها ؤ�� كنعرتف وكنعتذر

  ."ادية mسالم
س?نوات ما �زال هناé خصاص يف هذا  e4ش تقولوا يل بيل بعد 

 ��اCال وحىت يف اCاالت اXٔخرى، اCاالت إالنتاجJة يعين واحلاكمة، ٔ
  . مoفق معمك
، Xٔنه اكن وا�د التد�ل Yد ٕاجيايب فوا�د النقطة، تيقول ..وeش

هاذ احلكومة هذه، هاذي احلكومات  ٔ�ودي هاذ اليش راه مايش mسب
ا�يل تعاقdت Pىل املغرب من {س?تقالل ٕاىل اليوم، ا�يل ما قدرا�ش توصل 
املغرب من الناحJة {جgعية لوا�د الشعور eلرىض عن اäات، نقولو ٔ�نه 

  . اح(ا، امحلد +، فر�انني وا�ا eيق عند� ما يتدار، ال
ا اك�ن والو Pاود 8ين، هذا "ري ما ميكن لناش جنيو ونقولو م ،ولكن

معقول، Xٔنه املغرب، امحلد +، وÀسمح يل اXٔخ د¨ل خ(يفرة، رمبا �كون 
، ؤ�� "ادي ��ذ %63دالكهرeء "ري  %99يف املنطقة د¨لو ال¹س?بة د¨ل 

هاذ الرمق د¨P éىل ٔ�نه حصيح ونقول é هنáDا �لمغرب، ¨ك يف خ(يفرة 

  . هنáDا �لمغرب 63%
ن مشDيت معا¨ لواش?نطن ميل صيفطين س?يد� eش منثلو ا�هنار لو اك

د¨ل الكهرeء  %63ا�يل مجعت ٔ�مر�اك اXٔفريقJني "ادي تعرف ٔ�ش?نو يه 
 (Monsieur Obama)يف العامل القروي، و"ادي �شوف بيل اليس 

الهدف د¨لو لكه من هذاك {جgع وهو املساPدة د¨ل ٕافريقJا eش 
مل القروي، ا�يل رمبا ما كت اوزشاي رمبا ما تتوصلش ل توصل الكهرeء �لعا

10% .  
فرÙسا، البارح يف {فoتاح د¨ل يف  ) (Hollandeواليوم 
(COP21) ا ود¨ل العامل القرويJىل الكهربة د¨ل ٕافريقP لكمoDت .  

�� "ادي نقول é وا�د القضية، اXٔخ الكرمي، نعرتف مرة ٔ�خرى ٔ
رت هاذ اليش، دارهتا احلكومات السابقة، ٔ�� مايش احلكومة د¨يل ا�يل دا

جJت لقJت هاذ الرمق، وا�هنار ا�يل كنت ت¹سمع هاذ الرمق ما كن�ش 
تنصدق، تنقول واه Xٔنه هاذ الرمق ٔ�� �بعتو كنت يف الربملان، ميل Yا بعدا 

�� كنت %92الرمق اXٔول بيل "ادي نوصلوا لكذا وكذا حىت قربنا لٔ ،
  . وم كنعاود نقولها لمك، ٔ�� سعيد هبذاتنطري eلفر�ة، والي

��  %35وٕاىل اكن يف البوادي د¨لمك، اXٔخ الكرمي، وصلنا يف املاء ل ٔ
هو حصيح، Xٔنه ٔ��  %95سعيد هبذا، وٕان اكن هو راه ذاك الرمق د¨ل 

مايش وW البادية، ولكن عشت يف البادية وا�د الشوية، كنت eيق 
املاء ́ربنا Pىل امحلري، ومشD(ا حشال وجdنا كنتذ´ر وا�د ا�هنار eش جنيبو 

وا�د املاء eيق تo¹ذ´ر لكه eلغDس، eيق Pاقل Pليه، ٔ�محر هاذ اليش بني 
  .عيJ¹ا ما حJدش من عيJ¹ا

اليوم املغرب، إالخوان امسحوا ليا، Xٔنه -م Yدا ميل �لكموا مع 
املواطنني، Xٔنه ٔ�ش?نو هو هذيك القضية ا�يل قال é اXٔخ د¨ل 

كونفدرالية Pىل ما نتعمل مسيتو ٕان شاء هللا، اح(ا "اد�ن، اح(ا "اد�ن، ٕان ال
  .. شاء هللا، يف هاذ العام، ما تعرف ميكن يعاود يالقJنا هللا يف

)�ٓش قليت بعدا؟ ٔ�ييه، راه justementردو البال  (í اصنا�
´س?ياس?يني، ٔ�� ميل جJت ترنخس الفكرة د¨ل ٔ�نين ما جنDش نقول لكيش 

اص Pاود 8ين اXٓخر�ن حىت هام Pاود 8ين �رجعوا شوية مز¨ن، �
�لموضوعية، Xٔن نقول لمك ٔ�� �لك رصا�ة، ٔ�� جJت بوا�د املنطق �لعامل 
د¨ل الس?ياسة خمتلف، وٕاىل بقJنا يف املنطق القدمي راه ما غن¹سجموش 

  .و"ادي �كون النتاجئ حبال ا�يل ش�Jوا
اب والنقاeت تتقول، ٔ�� كنعرتف وكنعتذر، �اص كذé حىت اXٔحز 

�ودي هاذ اليش حصيح، هذا معقول، راه اك�ن، وهذا راه ما اكي¹ش، Xٔنه ٔ
املواطن ٔ�ش تDسمع ميل تيفJق الصباح وتيÞل اجلرائد وتDسمع �لصÞافة 
وتDسمع، وهو تDسمع ما اك�ن والو، ما تبدل حىت �اYة، يعين راه سوف 

  . يصاب eالكتئاب
 ؟هللا هو املغرب د¨ل بداية {س?تقاللواش املغرب د¨ل اليوم �ٓعباد 

، (les autoroutes)انظروا ٕاىل الطرقات ٔ�ش?نو در� يف القضية د¨ل 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

22 

 )2015دج(رب  1( 1437صفر  19

انظروا ٕاىل Pدد اللكيات د¨ل الطب ا�يل ان�رشت يف املغرب، اكنت 
  . وا�دة، انظروا ٕاىل التعلمي ٔ��ن وصل؟ ́ويف وصل؟ انظروا ٕاىل الصÞة

د¨ل الطا�رات ا�يل والوا  4لمك  ٔ�� تنقول لمك، تنعاود لمك، كنقول
د¨ل وا�د املواطن مسكني تويف يف السجن، ج�ة  ،�ميش?يوا جييبوا ج�ة

تويف يف الثلج eش ما تبقاش متا ¨لكوها، اك�ن وا�د الروح، وا�د املبادرة 
  .د¨ل ٕاPادة {عتبار �لمواطن حJا ومJتا، فقريا وغنيا

اح(ا ما تنحسدوهاش، ولكن  الفáات املDسورة، هللا �زيدها من اخلري،
يه ا�يل اكن عندها اعتبار وا�د الوقت، اليوم ال، مايش بو�دها، لكيش 
اليوم تoDصارع eش جييب الرىض د¨ل الفáات احملتاYة والفáات الهشة، 
وهذه روح مايش Yديدة، ولكن مع هاذ احلكومة عرفت وا�د إالضافة 

  .نوعية ´برية Yدا
 هاذ اليش هذا ما وصلناش فJه äاك اليش ٔ�رى لنا داe ميل نقولو بيل

�و نقولو اكع هذاك املقو² ا�يل قالها اXٔس?تاذ ٔ�نه هاذ املنظومة  ،ا�يل بغينأ
د¨لنا وصلت �لهناية د¨لها، ٔ�ش?نو �اصنا eش حنلو املشلك؟ �اصنا 

  .احلوار، مز¨ن، فكرة ممتازة، احلوار مث احلوار مث احلوار
نا نوصلو �لحوار حقJقة، �اصنا كذé نغريو ولكن، امسحوا ليا، ٕاىل بغي 

نفس?ية الرصاع، Xٔنه اäي �ال بي¹(ا وبني ٔ�ن نصل ٕاىل ما Ùش?هت�ي من 
رفاهية ملواطنD(ا هو عقلية الرصاع، الرصاع من بعد ما Yا {س?تقالل بني 
املؤسسة امللكJة وتيارات س?ياس?ية، مرة Pىل الصالحJات ومرة Pىل امل/ 

 72و 71دز� من ظروف صعيبة ما ت¹ساوش  واحلمك لكه، وراه اح(ا
  .. وحماو² {نقالب وحاك¨ت

وهاذيك الساPة عوض ما نو	و اجلهود د¨لنا وإالماكنيات د¨لنا 
واملوارد الرشية د¨لنا eش ختدم البالد حبال ا�يل دارت ´ور¨ اجلنوبية، 

ماكنيات ولينا يش eغي حيافظ Pىل السلطة كDس?تعمل اكفة القوة د¨لو واالٕ 
ا�يل يف يديه، ويش eغي ¨�دها كDسود الصورة ويقoل اXٔمل، ود�لنا يف 

Pام،  30حىت ل  20معركة يف هذا {جتاه، هاذ اليش هذا ضيع لنا وا�د 
ما خرج(ا م(و حىت Yا التناوب التوافقي وا�د الشوÀش، الروح د¨ل 

   .الرصاع
ين خرج(ا رمبا من مث بعد ذé، امحلد +، مع العهد اجلديد، Pاود 8

م(طق د¨ل الرصاع القدمي ورجعنا �لمنطق د¨ل التحمك، حىت هو م(طق 
د¨ل الرصاع، Xٔنه اح(ا eش نتÞاورو �اصنا íكونو مقاد�ن، حىت وا�د ما 
�كون �ايف من حىت وا�د، ال حزب �ايف من حزب وال مسؤول 
س?يايس �ايف من مسؤول س?يايس، وال يش وا�د ´يقdط التيليفو�ت 
ويبدا يعطي التوجهيات �لنواب واملس�شار�ن د¨ل اXٔحزاب اXٔخرى، وال 

  .´يطلع ا�يل بغى وهيبط ا�يل بغى، ٕاىل �ٓخره
وا�يل �سلط  2008هاذ التحمك الس?يايس ا�يل Yا� mشلك واحض يف 

، ا�يل اكد املغرب ٔ�ن ينفجر 2011وا�يل وصل البالد ل  P2009لينا يف 
+، وهاذ اليش هو ا�يل Yابين ٔ�� ´رئDس  لوال ٔ�ن هللا لطف بنا، وامحلد

  . د¨ل احلكومة
�� راه مايش املغاربة حىت اك�شفوا يش هنار بيل ٔ�� مجيل وقرروا eش ٔ

  . يد�روين رئDس د¨ل احلكومة، ٔ�� راه جJت يف وقت د¨ل اXٔزمة ٔ�ٕالخوان
اليوم ٕاىل كنقولوا بالد� عندها {س?تقرار، واش هاذ  ،ولهذا

ا�يل الرموز د¨لو يف ذاك  ؟جماين؟ هاذ {س?تقرار دارو التحمك{س?تقرار 
الوقت هربوا، يش لفرÙسا ويش لوسط املغرب ويش بدل املوقع د¨لو ويش 

س?نوات،  4مىش تيقلب، هاذ {س?تقرار هذا "ري Yا هكذا؟ هاذي 
  . وامحلد +، واملغرب ينعم eالس?تقرار

فايتاه اجلزا�ر وفايتاه توÙس وكنقول لمك وا�د القضية، كتقولوا املغرب 
وا�لوا البdDان وقولوا هلم هللا خيليمك ا�يل بغى جيي لهنا . وفايتاه يف املؤرشات

اليس بوتفليقة  اPالش¨ك فايتD(ا، . جيي وا�يل بغى مييش لg مييش و�شوف
  ما بغاش حيل احلدود؟

ود ما معرمك امسعتيوه؟ راه واحض، ٔ�ش تيقول؟ ´يقول é ٕاىل �لينا احلد
اجلزا�ريني �لمغرب ٔ�كرث ميل غيجيوا املغاربة �لجزا�ر، اح(ا تنقولو  اغميش?يو 

ليه، �ٓودي هللا هيديك راه اح(ا خوت، �ل احلدود، واش غتبدا ٔ�نت 
تتحسب ا�يل "ادي وا�يل Yاي، هذاك اجلزا�ري ٕاىل Yا �لمغرب راه 

  . + فdالدو، واح(ا ٕاىل مشD(ا �لجزا�ر راه اح(ا يف بالد� وخوت، امحلد
هاذ املنطق راه اح(ا تنقولوه، وٕان شاء هللا الرمحن الرحمي "ادي يلقى 

  .يش هنار
هاذ التحمك، ٔ�ٕالخوان، هو ا�يل �الق هاذ املنطق د¨ل الرصاع د¨ل 
هاذ املر�\ هاذي، وهو فشل فشل ذريع، واXٓن التÞالف ا�يل تىن Pليه 

  . هترس، ´ون اكن فJه الرحب ما �هترسش، امسحوا يل
يعين قال بيل  ؟و�اصو ميل جيي يبدا يتلكم يقول ٔ�ش?نو بغى يعين

ٕا¨ك "، مبعىن %40وا�د العدد د¨ل الوزارات ارتفعت املزيانية د¨لها ب 
، %40، الوزارات د¨ل العدا² والتمنية ارتفعت ب"ٔ�عين وامسعي ¨ Yارة

يرتٔ�س وهنا Yاءت لكمة احلكومة الغنمية، مبعىن ٔ�ن العدا² والتمنية ا�يل ́ 
ل  2012د¨ل الز¨دة من % 40دات ااحلكومة، الوزارات ا�يل عندو 

، يف الوقت ا�يل العدا² والتمنية ما معرو ما �رٔ�س وزارة املالية، ا�يل 2016
�رٔ�سها هو اليس íزار �ركة يف اXٔول من حزب {س?تقالل واليس بوسعيد 

انية ا�يل كDسريها ا�يل هو من اXٔحرار، وما عندوش حىت املد�رية د¨ل املزي 
اليس فوزي لقجع، ا�يل Pىل لك �ال حىت وا�د ما ميكن ليه �هتمو بvٔنه من 

  . العدا² والتمنية
يفاش وقع هاذ اليش هذا؟ الرئDس د¨ل احلكومة معرو ما عيط Pىل  ́و
يش وا�د، ومعرين ما عرف�ش هاذ اليش ا�يل ك¹سمعو اليوم، بل ٔ�ريد ٔ�ن 

مليار  1.28رئاسة احلكومة  2012اXٔرقام، ٔ�قول ٔ�ن هذا ال�م كذب، ها 
Pىل  1.28، د�ر احلساب ٔ�س?تاذ، شوف واش 1.36د¨ل اWرمه، اXٓن 

�عباد هللا؟ واش ما % 40؟ د¨الش هاذ %40يه ز¨دة د¨ل  1.36ٔ
  قاريي¹ش احلساب وال ´يفاش؟
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 4.45د¨ل املليار د¨ل اWرمه، اليوم عندها  3.4العدل اكن عندها 
داملليار  10اWرمه، بغي�Jو تعرفو احلقJقة؟ ٕاىل احoاجت العدل مليار د¨ل 

د¨ل اWرمه �اصنا نعطيوه لها، Xٔنه العدل ٕاىل جنحنا يف العدل جنحنا يف 
Pالش؟ Xٔن الوز�ر د¨لنا الك يش، وراه اح(ا "اديني كنجحو يف العدل، 

يف العدل ميل �شوف يش وا�د ال خيرج من معركة ٕاال ليد�ل يف ٔ�خرى، 
ا تقولش هاذ الس?يد هذا ´هيدد السمل {جgعي، هاذ الس?يد ´يصطدم م

س?نة، وا�يل قلنا اكن ´يحمكو الرصاع،  e50الحنراف ا�يل �رخس �الل 
  . وا�يل هاذ الرصاع وقع فJه توافق Pىل حساب الطبقات السفىل

حصيح، هذا ال�م، ما بقاش الزناع واخلالف يف وا�د الوقت، Xٔن 
ومن هنا اتفقوا، ولكن اتفقوا eش لك وا�د يد�ر ا�يل بغى الكdار من هنا 

وÙسكoو Pلهيم اكملني، وهاذ اليش ا�يل وقع يف التعلمي، ويف اXٓ�ري، شكون 
  . §لص؟ الطالب د¨لنا والتلميذ د¨لنا´يا�يل 

ولهذا كنقول �لس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، �يل Pليك اXٔمور ا�يل 
لنظام و{نضباط، راه الناس eغيني واعرة وصعيبة، سري داe د�ر ا

واXٔساتذة eغيني، واملعلمني e"ني، اeٓXء eغيني، ما يبقاش املنطق ا�يل 
اكن قدمي، ما تبقاش احملسوبية، ما تبقاش الزبونية، ما يبقاش السكوت Pىل 
اXٔمور ا�يل مايش حصيÞة يف التعلمي، وذيك الساPة نوصلو لÆٔمور اXٔخرى 

  .خنتلفو Pلهيا وال نتفقو Pلهيا ونتذا´رو Pلهيا،
مليار درمه، فني يه  1.6مليار درمه ل  1.3إالتصال انتقل من 

  . مليار د¨ل اWرمه 0.3؟ 40%
، %40مليون درمه، فJنا يه  687ل  640التضامن انتقلت من 

، لكن )trois fois rien(ني يتيقولوا الفرÙسو . 0=0*3د¨ل �ٓش؟ % 40و
د¨ل املليار  13.2ل املليار د¨ل اWرمه ل د¨ 11.8الصÞة انتقلت من 

ا�يل اح(ا فر�انني هبا، وز�ر  (conséquente)د¨ل اWرمه، هاذي ز¨دة 
  .د¨ل الصÞة مايش من العدا² والتمنية

مليار  45مليار د¨ل اWرمه ل  40ؤ�ما الرتبية الوطنية فانتقلت من 
وىل  23ري هاذي كتعطيك " )le pourcentage(د¨ل اWرمه، يف 

، ولكن يف احلجم د¨لها واملعىن د¨لها ٕاىل مجعت هاذ الوزارات لكهم 25%
  .د¨ل املليار د¨ل اWرمه 5ا�يل ك�سريمه العدا² والتمنية ما غتلقاش 

هذا ما �دامش، ٔ�ش?نو معىن هذا؟ معىن ٔ�نه كنقولو لÆٔحزاب 
تمنية، وكزييدوا راه داروها �مك العدا² وال : الس?ياس?ية ا�يل معنا يف احلكومة

ي§ليومك ٔ�نتوما، حصيح هاذ اليش ٔ�ليس عبو؟    �لوزراء د¨هلم ́و
 21طيب، ميل س?يد� قرر eش يد�ر الرب�مج د¨ل التصنيع ا�يل فJه 

مليار درمه Pىل مدى مخس س?نوات ٔ�و ست س?نوات، كDسريها العدا² 
نع والتمنية؟ ٔ�مل نصفق وحنن مرسورون Xٔن املهم عند� ٔ�ش?نو هو؟ هو تص 

البالد، �سريها العدا² والتمنية وال Àسريها التقدم و{شرتا´ية وال Àسريها 
�ي حزب س?يايس وال Àسريها يش وا�د مس?تقل، Pىل قلبنا ٔ��ىل من ٔ

  . العسل

مليار د¨ل اWرمه غمتيش �لتمنية القروية، قلنا  51ميل س?يد� قال بيل 
حلكومة ٔ�نه هو يش لكمة؟ ٔ�مل نصفق؟ ورمغ ٔ�ن الصالحJات د¨ل رئDس ا

ا�يل ´يعطي اXٔمر eلرصف ودازت هذيك القضية eلطريقة ا�يل مرت هبا، 
جتاوز� قلنا ما اك�ن حىت مشلك، Xٔنه ٔ�ش?نو هو؟ واش ٔ�� ند�ر ٔ�زمة 
ون�سب يف ٔ�زمة يف موضوع ا�يل مoعلق eلقرى وeلبوادي وeجلبال 

ت لكهم، ما eغي وeلناس ا�يل حمتاYني Pىل التوقJع؟ ٔ�س?يدي يديو التوقJعا
  .حىت توقJع، ٔ�� eغي البالد "ري تتقدم

هاذ ال�م هذا طاحي وما م¹سجمش، ما اكيناش الروح د¨ل احلوار، 
امسح يل، اك�ن {س?مترار د¨ل الروح د¨ل الرصاع والرغبة يف . ما اكيناش

التحمك والبحث املضين عن العيوب وعن اXٔخطاء والتضخمي د¨لها ٕاذا 
{خoالق د¨لها ٕاىل ما اكن�ش، ها الورقة، ها يه عندي هنا¨، اكنت وال 

  .نعطهيا é ٕاىل بغييت تعاود تد�ر احلساب
. امسحوا يل إالخوان، بالد� اليوم حمتاYة لطبقة س?ياس?ية معقو²

املر�\ املاضية اíهتت، ٔ�� معري مجدت احلوار مع النقاeت؟ ٔ�بدا، ما 
لنقاeت، ولك يش إالجراءات معرين شفت يش وا�د ٔ�كرث ميل شفت ا

�اYة وا�دة . ا�يل درت يف هاذ اCال mسب ا�لقاءات د¨ل النقاeت
غنعرتف لمك هبا، ما كنo¹ظرش حىت جنمعو ذاك اليش ونعيطو Pلهيم وجنلسو 

ٕاPاليم، يعين ) médiatique(معهم وند�رو وا�د إالخراج فين، ٕاخراج 
  .كذا وكذا وكذا ونقولو اتفقت احلكومة مع النقاeت وخرجوا

مع اXٔسف، هذا ما Yاmش هللا، �ٓش كند�ر ٔ��؟ قال ليا اليس خمارق، 
 ،æليس عبد إال�يوم ٕاىل ما وصلهاش العامل، وم�ال خرج يف  3240ٔ

يوم ما ´يا�ذ والو، مشات Pىل عينو جعاYة، ما ´يا�ذ تقاPد وما  3230
ل هذا ، ´يف يعق"¨ ليت معر مل تfه ٔ�مه: "´يا�ذ حىت �اYة، قلت

ال�م؟ مشDت كنجري كنÞاول نق(ع الناس د¨ويل، عندمك �سÞابو رئDس 
رئDس احلكومة ٕاىل اكنت عندو يش . احلكومة ا�يل بغى يد�رها ´يد�رها

�اYة معقو² راه ´يقرت¤ا Pىل الناس ا�يل معه وPىل من هيمه اXٔمر، 
اجdو ليا هاذي، امحلد +، اس?تاجdو ليا فهيا إالخوان د¨ل املالية، واس?ت

فهمتDين وال ال؟ وذيك الساPة حقJقة ، )la CNSS9(إالخوان فهيا د¨ل 
رمبا ما ردوش معا¨ حىت البال �لتوقJت، رمبا ما �شاور�ش، خرج(اها 

  .mرسPة، ظنD(ا بيل اح(ا غنفرحو الناس
مليون  500مليون درمه تتقولوا ليا بيل  500ميل Yات القضية د¨ل 

ل الناس ا�يل ´يخرجوا من الشغل د¨هلم ´يصعاب درمه ٔ�ليس عبد إالæ د¨
مع  Pلهيم حيصلوها، ٔ�� مoفق معمك حبال القضية د¨ل املطلقات واXٔرامل،

اXٔسف إالدارة هكذا دا�رة، Xٔن إالدارة كت§اف Pىل ٔ�نه املال العام مييش 
، واش ا�يل Yا قال هاذي مطلقة Ùشد ٔ�� الورقة نعطهيا ليه تيقولوا �راسيف 
�ال² سريي جJيب ورقة بيل راY/ ما تD(فقش Pليك، وسريي جJيب لها ٔ

                                                 
9 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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ورقة بيل ما عندPش السكن، وسريي جJيب وتيويل ذاك اليش صعيب، 
دوز� وا�د املدة لقJنا بيل فعال ما كنرصفوش مزيانية اكفJة يف هاذ اليش 
هذا، ف(ضنا تنقولو �اصنا خنففو، راه الس?يد وز�ر العدل �دام Pىل هاذ 

e ش خيففاليش.  
مليون درمه، ولكن مايش ما اك�ن  500نفس اليشء eل¹س?بة لهاذ 

والو، اXٔرامل نفس اليشء وراه اح(ا �اولنا خنففو، اتصلوا بيا الناس د¨ل 
وزارة اWا�لية، قالوا ليا اليس بنكريان راه هاذوك الس?يدات اك�ن فهيم ا�يل 

�ش?نو   (la carte nationale signée légalisée)ما Yابت ليناشٔ
 )la carte nationale(ند�رو؟ قلت هلم يف اXٓخر عطهيم هباذيك 

 17.000ا�يل دازت و 10.500اXٔخرى وقولوا هلم جييبوها املرة اجلاية، راه 
  .داe ا�يل والوا تoD§لصوا واXٓخر�ن راه هام "اديني

حصيح، ولكن ٔ�ش?نو ند�ر . هاذ اليش قليل ٔ�ليس ٕا�ن كريان: غتقولوا ليا
Xٔنه ميل ٔ�� جJت يف اXٔول، إالخوان، وقلت لمك "ادي .. اه ا�لهمٔ��؟ ر 

حنيدو اWمع د¨ل احملروقات، هاذ اخلطوة راه بعض املرات تنقول ´يفاش 
درت لهاذ اليش؟ قال é يش وا�د طاح جdد وا�د الس?يدة اكنت 
كتغرق، ميل طلع الناس بداوا تيصفقوا Pليه، قال هلم قولوا ليا شكون ا�يل 

بعدا؟ راه هاذ اليش راه ما Pاون Pليه "ري هللا، هاذ اليش ما Pاون  الحين
Pليه "ري هللا، وPاون Pليه �زاف ما يش شوية، Xٔنه eش نذ´رمك بيل ميل 

�لربمJل، كنا ميل  117د¨ل اWوالر حىت ل  110جJت راه اكن البرتول 
تنفرحو، Xٔنه  106، 107، 108تنفرحو، ميل ت¹سمعو  105تيقرب ل 

 600د¨ل اWوالرات، واWوالر الوا�د ´يلكف(ا  4و 3قى �اصنا "ري ´يب
  .مليون درمه يف العام، امحلد + دe طاح

درمه  13اكن ب  ) (l’essenceوا�د اXٔخ قال é تقامسنا، �Xٓٔخ راه 
درامه،  8درامه، راه املازوط �قص Pىل  10وز¨دة، اليوم راه �قص Pىل 

طا´س?يات ما نقصوش، هاذ ال�م ٔ�� مس?تعد تتقولوا ليا بيل موالني ال
��ذو بيل هو حصيح، وليين راه اك�ن ٕاشاكل، دا�لت Pليمك e+ ٕاىل ما 
Yاوبوين، ´يعجبكوم احلال د¨ل موالني الطا´س?يات؟ ٔ�� وهللا كتيقطعوا يل 

موالني الطا´س?يات .. حمال، القلب د¨يل ٔ�� حمال واش.. ال، موالني.. قليب
"ري هللا، PاÀشني DPشة اeWنة يف البطانة، ٔ�� Pارف قصهتم بني ما Pامل هبم 

موالني الكرميات وذاك اليش ا�يل ´ي§لص مينة وÀرسة، اك�ن فهيم ا�يل 
ؤ�� بغيت .. من هنا ووا�د من هاذ اجليه eش يصور 2´ي لس قدامو 

ميل جJت حناول حنل هلم املشلك د¨ل الكرميات eش يبداوا ¨�ذومه 
  . اكينة صعوeت ولكن راه

�ش?نو بغيت ند�ر ٔ�� ميل جJت، ٔ�ٕالخوان؟ ميل قلت لمك غنحيدو ٔ
د¨ل اWمع د¨ل احملروقات، قلت  (les hydrocarbures)الفلوس د¨ل

ا�يل �لكم  8.5لمك "ادي ند�رو به اWمع د¨ل اXٔرس الفقرية مdارشة، هاذيك 
يل مرتوكة Pلهيا ما عرفت شكون د¨ل إالخوان، فهمتDين وال ال؟ ا�

لنفسها، واش ت�سÞابوا هاذ اليش ساهل؟ راه ميل تنقول يش لكمة حبال 

  .هكذا راه تD(وض الصداع
يبداوا بعض اXٔحزاب  ،طبعا الصداع ما تتعرفوهش ٔ�نg، تنعرفو ٔ��، ́و

تيقولوا هاذو ٕاىل بداوا ´يعطيوا املساPدة �لفقراء واملساكني غيبقاوا Yالسني 
اقJل، ش?يت هاذيك املساPدة د¨ل اXٔرامل وهللا لنا هنا¨، وكتوضع العر 

شهر ويه واقفة، وهللا لو اكن ما ساPد Pلهيا Yال²  12وال  11العظمي 
  .امل/ خشصيا ال دازت

ٕايه، �اص إالÙسان �كون تيفهم، تيوزن، وراه ذوك ا�يل ´يقولوا ذيك 
در الهرضة وكريفعوا راه اXٔمور لكها كتوصل �لفوق، وكتقدر املصلÞة وكتق

يتقدر ال�م، فهمتين وال ال؟ اح(ا "ا الهرضة ما  السمل {جgعي ́و
�الو�ش هنرضو، الهرضة مشاوا كDشكJوا بنا لعند Yال² امل/، Ùس�Jوا 
هاذ اليش؟ راه ما �اصكومش تبقاوا �س?تغربوا وتقولوا Pالش عبد إالæ ما 

مك دارش؟ �س?تغربوا ´يفاش حىت دار ذاك اليش ا�يل دار، هااك �اص
تفكروا، هاذي راه بالد، واليوم ٕاىل كنتوا كتنعموا eالس?تقرار فهيا، وا�لهم 
é امحلد، �امد�ن هللا س?بÞانه وتعاىل، �اصمك تعرفوا بvٔن كمتىش بوا�د 
الطريقة، تبان لمك غريبة، تبان لمك جعيبة، تبان لمك ´يفام بغيتوا، ما �دك 

م é امحلد، Xٔنه هباذ كتقدم يف املسؤولية ؤ�نت كتفهمها، وكتقول ا�له
زعام يف ٔ�ي �اYة Yات،  ما مشD(اش ،الطريقة هاذي اح(ا ما مشD(اش

ميل Yا {س?تقالل، Yا املد {شرتايك، Yا املد القويم العريب، Yا املد 
، لك %100إالساليم، Yا املد العلامين وا�ليربايل، حىت وا�دة ما تبعناها 

د اXٓن �سري مل تنفلت، راه اك�ن فهيا مبقدار، واXٔمور حل اوا�دة كمنش?يو 
دول ٔ�خرى مشات بعيد، كتعجهبا يش فكرة كDسÞاب �هيا بيل مز¨ن جتي، 

Pام من بعد، ارتبااكت واجPgات وPدم  30، 20من بعد اجلواب ´يجيك 
  . اس?تقرار واضطراeت، مايش حبال املغرب، واه

سريات واش كتذ´روا ´يفاش اكنت إالرضاeت العامة؟ و´يفاش اكنت امل 
د¨ل النقاeت؟ امحلد +، هنار ا�Xٔد دازت مسرية، الناس ا�يل بغاوا 
امش?يوا �هيا مشاوا Pىل �اطرمه واXٓخر�ن ا�يل بغاوا خيرجوا مشاوا �لغابة، 

 qu’est( لك وا�د مر�ح، فهمتDين وال ال؟)  (la plageاXٓخر�ن امشاوا
ce qui se passe?(.  

قاé اجهمنا Pىل ، يوليين قضية هاذ ..امحلد +، هللا جياز�مك خبري
اح(ا "اديني، املغرب د¨لنا هو هذا، اح(ا "اديني معه،  !التظاهرة؟

  ..كتعرف اليس.. وكند�رو إالصالح شوية mشوية، ما قدر�ش ند�رو
قل يل ٔ�مسيتك eش نعقل Pليك حىت ٔ�نت؟ حبال ا�يل عقلت Pىل 

  .صايف حىت من بعد ٕاحسان؟دعيدPة، 
داملاليني كنت كن لس حنس?هبم،  10يت هذوك ٔ�� راه شوف ش?

املاليني حشال  e10ش نعطي لهاذ : د¨ل املاليني كنقول 10كنحسب 
دوالر، بعض اWول حبال الربازيل  �50اصين يف لك شهر، ٕا�ران دا�رة 

دوالر، حشال �اصين eش ند�ر ذاك اليش، لقJت �eيل ذاك  100دا�رة 
اصة اكفJني eش نوصلو وا�د املساPدة الفلوس ا�يل كنا كنرصفو Pىل املق
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درمه يف الشهر للك ٔ�رسة من هاذ القdيل، مل íمتكن،  800د¨ل حوايل 
احلاYة قال .. الغالب هللا، مل íمتكن، وٕاذ مل íمتكن، �ٓش در�؟ قلنا حناولو

é" :aY نا، امحلد "ما ال يدرك لكه ال يرتكJة، لقYحناولو نوصلو يش �ا ،
  .ل اXٔرامل+، هاذ القضية د¨

داe راه اح(ا كنÞاولو مع القضية د¨ل املعاقني، خصوصا املعاقني ا�يل 
Pاجز�ن عن احلركة هنائيا، وال �ر¨ ٔ�نه يف يش هنار �كونوا قادر�ن يتلكفوا 
بvٔنفسهم، رامك تتعرفو هاذ النوع، فهميت، يعين اك�ن وا�د النوع د¨ل إالPاقة 

افJة وXٔوالد� ؤ�والدمك وXٔرس� ومجليع Ùسvٔل هللا لنا ولمك السالمة والع -
يعين ´يكون الطفل مسكني هكذاك غيبقى حىت �لهنار ا�يل  -املسلمني 

"ادي ميوت، �لكف ٔ�رسته من الناحJة الطبية، �لكف ٔ�رسته من الناحJة 
د¨ل النظافة د¨لو، �لكف ٔ�رسته، هذا حىت هام راه اح(ا ك¹شوفو م(ني 

  .غنجيبو هاذ الفلوس؟
س?بة eش حنلو املشلك د¨ل الصÞة ا�يل قلنا لمك ٔ�نه ال eل¹ 

شهور، ا�يل  6املس�شفJات اجلهوية ا�يل مىش يطلب الساكنري ´يقولوا لو 
Pالش؟ Xٔنه ما اكي¹ش وا�د العدد د¨ل امىش يد�ر معلية ´يقولو لو Pام، 

ما دازش يف اXٓليات، قرر�، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي هذا توYه eيق 
قرر� eش ند�رو هلم مليار د¨ل اWرمه  -، ولكن "ادي يدوز احلكومة

�اصة هباذ اليش، املس�شفJات إالقلميية، عفوا، املس�شفJات إالقلميية، 
مليار د¨ل اWرمه س?نو¨ Pىل مدى مخس ٔ�و ست س?نوات eلقانون، مليار 
د¨ل اWرمه لتجهزيها �اكفة اXٔ	زة ا�يل كتحتا	ا، وكذé مليار د¨ل 

Wعي"رمه، "ادية متيش لاgسك {جgىل  "صندوق الP ليك يعاد ٕانفاقها
  .املعاقني، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

وقلنا هاذ اليش هذا .. طبعا، هاذ اليش ما غي Dش فورا، وما غي Dش
"رنفعوا ذاك اWمع ا�يل Pىل السكر Xٔن كنضحكو فJه Pىل ريوس?نا، ولكن 

  .القدر هذا نو	وه لهاذ اليش هذا تدرجييا، "ادي íرفعوه eش هاذ
ليس عبد إالæ، ال �يل لنا، ما ا: ٕاىل اك�ن يش مغريب غيجي غيقول ليا

�زيدش Pلينا يف السكر، و�يل، و�يل املعاقني يف احلا² د¨هلم مع اXٔرس 
د¨هلم، ´يعانيوا يف مصت، خصوصا ا�يل ما عندهومش إالماكنيات، و�يل 

  .ل eز ٔ�س?يدي يف هاذ املغرباملس�شفJات إالقلميية، غنقو 
Xٔنه ٔ�ش?نو اك�ن يف هاذ املغرب؟ ٕاىل قليت يش �اYة مز¨نة، لك يش 
تيقول é، ٕايه د�رها، ٕاىل بغييت تقلب Pىل الفلوس م(ني جتيهبا، لك يش 

é ينوض´ .  
"زنيد هنا، �اصين ننقص من .. غنجيب من هنا، �اصين ؟ما ميك¹ش

لولDش، سري عند اXٔغنياء، و�ذ من بد، هذا هو املنطق، ما تقو الهنا¨، 
  .عندمه الفلوس

ال، امسحوا يل، امسحوا يل، ردوا البال، ال، ٔ�� مايش تندافع Pلهيم، 
. يف املغرب eلقانون ااXٔغنياء، إالخوان، ورYال اXٔعامل والت ارة ´يتعاملو 

القانون ´يقول ´يفاش ´يكون الترضيب، ´يفاش �كون الرضائب، راه اح(ا 

�س?يدي، دامئا، : هيوم القانون، وراه هام كDشكJوا م(ا، قال éكنطبقو Pلٔ
 C’est toujours les(، �اطني Pلينا اح(ا، كتجيوا �راقdو� اح(ا

mêmes qui paient( ٕايوا قراوا ،l’économiste)  ( ش �شوفوا هاذe
  .اليش

�س?يدي، ما بغيناش نظلمو ال، Xٔنه شوف، ٔ�رeب يه، و وه ٔ eاح(ا¨ دا
، �اصهوم �كونوا كDشعروا بvٔنفسهم يف بالدمه، مايش ..الت ار واXٔعامل و 

Pد¨ن، و�اصهم �متتعوا eلعمل د¨لهوم وeجلهد د¨هلم، وخصهم يؤديوا 
احلقوق د¨هلم، Xٔهنم هام ا�يل ´يدوروا احل́رية د¨ل إالنتاج، راه هاذ املثال 

ت هربوا هلم اعطيتوا لمك هاذي مدة، كنقول لمك، راه إال�رانيني وا�د الوق
"ري ٔ�جJوا، ا�يل : رYال اXٔعامل، ومشاوا كريغبومه يف اخلارج، تيقولوا هلم

بغيتوا ند�روه معمك ند�روه معمك، واش بغي�Jوا نبقاوا هنا¨ مع بعضياتنا، "ري 
ا�يل ما Pارف �ٓش يد�ر؟ ٕايوا، راه هام ا�يل ´يعرفوا، فهميت؟ هام ا�يل 

  . ´يعرفوا
لت هلم هاذ اليش هذا قdل ما نويل رئDس د¨ل راه ق -وليين كنقولو هلم 

ا�لهم ختلصوا شوية ٔ�كرث و�كونوا يف وا�د البf مس?تقر : قلت هلم -احلكومة 
هلم، ومازال كنقولها . شوية ٔ�كرث، وال ��ذوا ٔ�كرث يف وا�د البf مضطرب

  .وليين eلقانون وeلتوافق
´ميكن هلم  راه مشلك هذا، �اصمك تعرفوا بvٔنه راه ٕاىل اكن الطلبة

خيرجوا �لشارع، راه رYال اXٔعامل حىت هام عندمه ٔ�ساليب د¨ل الضغط 
  ؟¨ك اليس دعيدPة. د¨هلم ٔ�كرث من اخلروج �لشارع

الس?ياسة؟ ٔ�ش?نا يه الس?ياسة؟ راه، ال، هذا هو،  ولهذا، ٔ�ش?نا يه
�نت تقول : هاذ اليش ا�يل قلت �لس?يد وز�ر التعلمي، قلت لو -تيخصك ٔ

س?نة وا�دة، ميكن مايش مشلك، س?نة وا�دة د¨ل التعريب د¨ل 
التق(يات، وليين راه الس?ياسة، راه انت ميل مشDيت �لتعريب ومشDيت 

راه "ادي �شعل النار، وهذاك اليش ا�يل ´يقدرو هو .. �لفرÙسة د¨ل
ذاك اليش Pالش Yال² امل/، ا�هنار ا�يل Yا خيتار . الرئDس د¨ل احلكومة

  .ش بلمختار، اخoار عبد إالæ بنكريانرئDس احلكومة، ما خoار 
اخoارين ٔ��، . ´ون بغا خيتار بلمختار، ´ون اخoارو، راه ´يعرفو قdل مين

eش ٔ�� ا�يل نقدر، ولهذا، راه صيفطت لو رسا²، كنقول لوا هاذيك 
القضية د¨ل التعريب د¨ل الفرÙسة د¨ل ذيك الس?نة �لهيا Pلينا هللا 

يعين .. نعاود نفكرو يف ذاك اليش، Xٔن ٔ�� ماخرها، حىت اخيليك، داe، و 
  .عطاهاش ٔ�مهيةاPىل لك �ال، ما كن�ش Pىل Pمل، وما .. ما

و8نيا، �اص إالخوان د¨لنا يبداوا يقولوا ٔ�ش?ياء، ما يقولوش ٔ�مور 
مايش حصيÞة، اليس ا�لبار، واش هاذ القضية د¨ل البااكلور¨ قدمية ما 

 ٔ��� )Si(بدا، ٔ�� ا�يل رد�هتا صاحلة، بقا�ش صاحلة واش ٔ�نت مvoٔكد؟ ال ٔ ،
ا�يل صيفطت �للكيات واجلامعات كنقول هلم البااكلور¨ القدمية تبقى معمتدة، 

  .. ما معىن البااكلور¨ ما تبقاش صاحلة؟ داe هاذ البالد هاذي
شوف ٔ�� غنقول لمك ´يفاش اكنوا ´يÞلوا هاذ املشلك؟ "ري باليت، 
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التكو�ن، ´يقولوا ٕاىل در� التكو�ن غيجيوا الناس غند�رو : "ريباليت، تيقولوا
ال، : يطلبوا م(ا eش نوظفومه، �ٓش ند�رو حنسوا التكو�ن، قلت هلم

ما عندÀش  ؟غند�رو التكو�ن، ٕايوا ٕاىل Yاوا الناس تيطلبوا الوظيف
وليين ٔ��  ..ا�يل خرYاتو) le concours(الوظيف، صايف الوظيف هو 

ه ٕاىل ما �دمDoش عندي ختدم عند وا�د را ميل تنكونك، ميل تنكونك
�ٓخر ووىل ختدم لراسك، واش حبال ا�يل �كون حبال ا�يل ما �كوÙش؟ 

Yالس يف اWار؟ ٔ�� غنواYه هاذ الشعب حبال ا�يل �كون حبال ا�يل بقى 
� س?يدي غند�ر التكو�ن، وا�يل تDرس لو : نواYه هاذ اCمتع ونقول لوغ و ٔ ��ٔ

e، وا�يل تDرس لو خيدم ارحdا به، مايش د¨ل خيدم يف الوظيفة العمومJة م
 يف القطاع اخلاص، هللا يعاونو، وا�يل تDرس لو خيدم لراسو هللا يعاونو،

املهم íكونو، وٕاىل ما قدوش . وا�يل تDرس لو خيدم يف اخلارج، هللا يعاونو
  .ذاك التكو�ن íزيدو �كو�ن �ٓخر

Yات القضية د¨ل املهم هو ٔ�� ما غنوقفش التكو�ن، ويف هذا إالطار 
 � اXٔساتذة ا�يل ´يخصمك مايش "ري جتيوا وتنارصوا ٔ�ي وا�د، امسحوا يل، ٔ

إالخوان، ٔ�� كنقول لÆٔساتذة ا�يل تيقراوا عند ا�ليس بلمختار �رجعوا 
درمه،  1200ٔ�لف فرنك يف الشهر  120يقراوا، هللا هيدهيم، Xٔنه كنعطهيم 

  . الساPات غيوليوا موظفنيوتيقراوا س?نة و"ادي يوليوا ٔ�ساتذة، وذيك 
وما غيبقاش عندي مشلك eش نوظف العدد  ..ٔ�ما ٔ�حسن؟ هكذا

ا�يل بغيت نوظف، واكن ´يكون عند� مشلك، إالخوان، وغنقولها لمك قdل 
يف التوظيف د¨ل هاذ الناس، Xٔنه لك مرة ´ينجحوا لينا : ما الوقت Àسايل

يبقى لنا ذاك  7000واح(ا عند� "ري  8000 �الق لينا مشلك ال  1000́و
Pالش غنوظفك اÙس?تطيع ٔ�ن حنa، واك�ن شوية د¨ل العدل، امسحوا ليا 

ا�هنار اXٔول؟ حىت تدوز {مÞoان وتنجح، حىت ٕاىل د�ليت وعرفيت راسك 
  .موظف قول ليا ´يفاش غتد�ر تقرا بعدا يف اXٔصل؟ 

        ::::الس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDسالس?يد الرئDس
 . شكرا الس?يد الرئDس، اíهت�ى الوقت

  .ٕالخوة Pىل مسامهتمكشكرا لمك مجيع ا
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


