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  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ثالث سا�ات و�سع وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .التاسعة والعرش�ن بعد الزوال�ق�قة او 
  .� املر�لیة لعمل احلكومة�اقشة احلصیم : �دول أ�عامل

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

 :احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس عبداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ملس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة ا
من ا�س�تور اليت تنص  101قا ٔ�حاكم الفقرة أ�وىل من الفصل یتطب 

�ىل ٔ�ن یعرض رئ�س احلكومة ٔ�مام الربملان احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة، 
ٕاما مببادرة م�ه ٔ�و بطلب من ثلث ٔ�عضاء جملس النواب ٔ�و من ٔ��لبیة 

  ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن؛
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن  237 ومعال ب�ٔحاكم املادة

خيصص ا�لس هذه اجللسة العامة ملناقشة احلصی� املر�لیة لعمل 
احلكومة، احلصی� اليت قد�ا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�مام جمليس 

  .ماي من الس�نة اجلاریة 13الربملان يف اجللسة العامة املشرتكة یوم االثنني 
د هذه اجللسة بناء �ىل مداوالت مك�ب ا�لس يف و�لتذكري فٕاننا نعق

، وبناء كذ� �ىل مداوالت 2019ماي  20و  13اج�عیه املنعقد�ن يف 
  .2019ماي  14ندوة الرؤساء يف اج�عها املنعقد یوم 

ٕاذا �ىل �ركة هللا �رشع يف املناقشة اليت خصصت لها مدة زم�یة 
  .سا�ات ونصف 3ٕاجاملیة قدرها 

ة ٔ�ول م�د�ل عن فریق أ�صا� واملعارصة احملرتم يف ؤ�عطي اللكم
  .�نیة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم 52دق�قة و �38دود 

  :الاكمل الرحميعبد  الس�ید موالياملس�شار 
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  شارون، الس�یدات والسادة املس� 

بعد �س��ع ٕ�معان شدید �لحصی� املر�لیة لعمل حكوم�مك اليت 
ماي، وبعد دراس�هتا و�رشحيها  13تقدممت هبا ٔ�مام جمليس الربملان، بتارخي 

والتداول �ش�ٔهنا دا�ل فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن، ا�رت� 
�لرصا�ة ٔ�ن �كون حوار� معمك يف هذه ا�لحظة ا�س�توریة مؤطرا 

والوضوح، و�لقدر املطلوب من املوضوعیة والتجرد، ولك ذ� �س�تحضار 
املصل�ة العلیا لوطننا، يف هاته الظرف�ة ا�ق�قة والصعبة اليت جتتازها بالد�، 
سواءا �ىل املس�توى ا�ا�يل، وما یعرفه املغرب من اح�قان اج�عي، ٔ�و 

دة �لربیع العريب، واليت �ىل املس�توى اخلار� �س�تحضار املو�ة اجلدی
ٔ��ذت متس دول اجلوار، يف س��اریو �دید قدمي قوامه ا�ساع �ح��اج 
ورفض احللول الوسطى، واملقلق يف هذا أ�مر، غیاب البدیل الس�یايس 
املكمتل، يف هذه الب�ان والقادر �ىل ت�ٔطري الرفض الشعيب املرشوع 

ن ا�ارج املضطربة القادرة وتوج�ه طاق�ه حنو ا�ارج املنت�ة، وین�ٔى به ع
�ىل �نفالت حنو احلاالت اليت یرتبص هبا ٔ�قو�ء العامل الیوم، حىت 
�رشعنوا تد�لهم وٕاخفاء مطامعهم يف التحمك يف �روات الب�ان واحلفاظ 

  .�ىل موقعهم الهميين
كام ٔ�ن تفا�لنا معمك، الس�ید رئ�س احلكومة، س�یكون �س�تحضار 

یة حلزب أ�صا� واملعارصة، القامئة �ىل اعتبار اخللف�ة الفكریة والس�یاس� 
ا�ميقراطیة �ج�عیة املنف��ة املس��دة ٕاىل م�ادئ احلریة والعدا� واملساواة 
والتضامن، خ�ارا فكر� وس�یاس�یا �لحزب، وكذا ٕاميانه العمیق برضورة 
املسامهة ٕاىل �انب خمتلف قوى الت�دیث وا�ميقراطیة يف ٕا�ادة �عتبار 

مل الس�یايس مبعناه الن��ل، واعتبار ٔ�ن ٕاحقاق العدا� �ج�عیة �لع
وحتصني �خ�یارات ا�ميقراطیة وإالصال�ات املؤسساتیة وا�س�توریة، 

   .ثالث راك�ز ال حمید عهنا لبناء جممتع �ادل ودميقراطي
  الس�ید رئ�س احلكومة؛

ئ� رصا�ة، انتاب��ا �رية �برية، وتقاطرت �لینا العرشات من أ�س� 
  .اجلوهریة، وحنن نتفحص ثنا� ومضامني هذه احلصی� املر�لیة

من ٔ��ن جيب ٔ�ن نبدٔ� حتلیلها وم�اقش�هتا؟ ؤ�ي مهنجیة جيب ٔ�ن نعمتدها 
�لتفا�ل معمك حول ما عرضمتوه ٔ�مام�ا من �م وخطاب �ارق يف التفاؤل 

  وإالرتیاح والثقة املبالغ فهيا؟ 
ف�ا لمك �دة القلق ا�ي �شعر امسح لنا الس�ید رئ�س احلكومة، ٕان �ش 

به، وحنن نت�ٔمل ا�لو�ات الوردیة اليت �اولت ٔ�ن �رمسها حصیلتمك 
�لمغاربة، واليت مل �سعفها ر�بة خطا�مك وطریقة تقدميمك لهذه احلصی� 
املر�لیة، ٔ�ن الفهم الصحیح لتق�مي ٔ�یة حصی�، مر�لیة اكنت ٔ�و هنائیة، 

ري ٔ�وال بتعهداهتا والزتاماهتا اليت قطعهتا �شرتط من اجلهة اليت ٔ��دهتا، التذك
�ىل نفسها ٔ�مام الرٔ�ي العام وخمتلف الفا�لني واملؤسسات، �نیا ٕا�راز 
إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا؟ ؤ�یة س�یاسات معوم�ة اعمتدهتا لرتمجة 
ت� التعهدات؟ و�یف اعمتدهتا؟ مث ما يه قمية وجحم التاكلیف املرصودة 

اجمها وخططها؟ ؤ�یة ٔ�ج�دة زم�یة مت وضعها لتحق�ق ت� لس�یاساهتا و�ر 
أ�هداف؟ مع رضورة إالشارة ٕاىل اجلهة والفا�لني املبارش�ن املعنیني ب��ف�ذ 
ت� إالجراءات والتدابري، ولك ذ�، حىت ی�س�ىن لنا مكؤسسة �رملانیة من 
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ىش �ة، ومكعارضة �رملانیة من �ة ٔ�خرى الق�ام بتق�مي �لمي وموضوعي ی�
  .مع املعایري العلمیة ا�ق�قة لتق�مي ٔ�ي ٔ�داء حكويم

ونعتقد ٔ�ن املرشع ا�س�توري عندما ٔ�قر هذه ا�ٓلیة ا�س�توریة، اكن 
ی�ٔمل ب�ٔن �شلك حلظة م�اقشة احلصی� املر�لیة �لحكومة، فرصة ٕالغناء 
النقاش العمويم وت�ش�یط احلیاة املؤسساتیة ا�س�توریة، وتقریب الفعل 

طن وٕارشاكه يف التدبري العمويم من �الل اس��ر خمتلف الس�یايس �لموا
الق�وات املدنیة وا�ٔاكدميیة وإال�الم�ة، مكنصات �لتداول العمويم املنتج 
والفعال، وكفرصة لتدارك �خ�الالت عكس الطریقة الباردة اليت قدممت هبا 

وما هذه احلصی� املر�لیة حبیث اف�قدت �لحرارة الس�یاس�یة املنتظرة مهنا، 
زادها �رودة وابتد�، طریقة �ن�شاء و�ف��ار الغریبة اليت اس�تعرضمت 

  . هبا الس�ید رئ�س احلكومة هذه احلصی�
ق�ل الرشوع يف م�اقشة ما ٔ�مسیمتوه حصی� مر�لیة لعمل احلكومة، 
هناك مالحظة ٔ�ولیة ميكن ٕا�رهتا والتوقف عندها، وميكن ٔ�ن �س�شفها لك 

لش�ٔن العام، مفادها التناقض �ري املفهوم بني ما تتوفر من � اه�م وت��ع � 
�لیه البالد من ب��ة س�یاس�یة ومؤسساتیة �د مشجعة وحمفزة �لتمنیة 

  .واملبادرة وإالنتاج وإالبداع، وبني فعل حكويم ه�ني وشارد و�ري م�تج
ال داعي �لتذكري ب�ٔمه جتلیات ومتظهرات هذه الب��ة احملفزة واملشجعة 

املتقدم وما ی���ه �لحكومة من اسا، يف إالماكن ا�س�توري واملمتث� ٔ�س
صالح�ات �د واسعة مل �كن م�وفرة وم�صوص �لهيا من ق�ل، وتت�ىل 

هذه الب��ة املشجعة، يف نعمة �س�تقرار الس�یايس ا�ي  ٔ�یضا متظهرات
تنعم به البالد، ٔ�ضف ٕاىل ذ� لك ا�ینام�ات وأ�وراش الكربى اليت 

�، واليت مل حتظى لٔ�سف �ملوا�بة املطلوبة من ق�ل ٔ�طلقها صاحب اجلال
  .حكوم�مك يف �سخهتا أ�وىل والثانیة

وحنن �ازمني ٔ�نه لو اس�مثرت احلكومة يف هذه الب��ة الس�یاس�یة 
واملؤسساتیة �لشلك املطلوب ويف �دوده ا�نیا، �متك�ت البالد �الل 

ىل املس�توى الس�بع س�نوات أ��رية من حتق�ق هنضة �منویة حق�قة �
�ق�صادي و�ج�عي والس�یايس واحلقويق، لكن مع اكمل أ�سف، 
احلكومة و�ىل رٔ�سها حز�مك، مل �كو� يف املو�د، ومل یمت �س��ر �لشلك 
املطلوب يف لك هذه الظروف املهیئة، وظهر ذ� �لیا، يف فرتة البلواكج 

�ه من فراغ س�یايس ٔ�شهر، وما س� ) 6(احلكويم ا�ي دام ملا یقارب الس�تة 
  .ومؤسسايت لكف البالد �الیا �ىل املس�توى �ق�صادي و�ج�عي

وزادت الهندسة احلكوم�ة الغریبة اليت ابتدعمتوها يف ٕاضعاف ٔ�دا�مك، 
�س�ب التضخم الك�ري يف القطا�ات الوزاریة، اليت حتمك يف �ددها املبالغ 

كعكة، حىت و�د ف�ه هاجس ٕارضاء اخلواطر وم�طق الوزیعة واق�سام ال
املغاربة ٔ�نفسهم ٔ�مام حتالف حكويم ه�ني ال ميكن ٔ�ن �رى م�یال � من 
الغرابة، ٕاال يف حكومة م�ل اليت �رٔ�سوهنا، وهو ما ٔ�فقد حكوم�مك ا�س�ا�ا 
ومتاسكها ؤ�غرقها يف الرصا�ات وتبادل االهتامات والتقاذف �ملسؤولیات يف 

  .العدید من امللفات احلر�ة

احلال ال ميك�ه ٕاال ٔ�ن یقدم لنا حصی� بئ�سة یعرب عهنا واقع هذا بطبیعة 
�ح�قان �ج�عي ا�ي تعرفه البالد، فاالح��ا�ات ال ختمد، ٕاال لتنطلق 
من �دیدة وبقوة و�دة ٔ�كرب �ك�ري، أ�مر ا�ي یبعث القلق يف نفوس مجیع 

ودام لعدة املغاربة، ولعل احلراك النضايل ا�ي �اضه أ�ساتذة املتعاقد�ن، 
ٔ�سابیع والطریقة القمعیة اليت تعاملت هبا احلكومة، واليت نتج عهنا وفاة 

  .الس�ید عبد هللا جحیيل رمحه هللا، خلري دلیل �ىل ذ�
طلبة لكیة الطب، (زد �ىل ذ� التو�رات �ج�عیة أ�خرى، 

واقع وال داعي �لتذكري ب�ٔن هذا ال) و�ريمه...، املترصفني، 9أ�طباء، الز�زانة 
�ري املطمنئ، هو ما جعل صاحب اجلال� یتوقف عنده يف خطابه السايم 

ٕاذا اكن "لعید العرش، عندما ٔ�كد �اللته �ىل ما یيل  19مبناس�بة ا��رى الـ
ما ٔ�جنزه املغرب وما حتقق �لمغاربة، �ىل مدى عقد�ن من الزمن، یبعث 

ا ما ینقصنا، �ىل �رتیاح و��زتاز، فٕانين يف نفس الوقت، ٔ�حس ٔ�ن ش��
وس�نواصل العمل، ٕان شاء هللا، يف هذا ا�ال �لك . يف ا�ال �ج�عي

ا�هت�ى ". الزتام وحزم، حىت �متكن مجیعا من حتدید نقط الضعف ومعاجلهتا
  .�م �ال� امل�

  الس�ید رئ�س احلكومة؛
، و�نتظارات الك�رية 2011ٕان ا�ٓمال العریضة اليت �لقها دس�تور 

ى لك املغاربة ٕازاء �شك�ل حكومة مسل�ة ٕ�ماكن دس�توري اليت اكنت �
�ري مس�بوق وبصالح�ات واسعة، ولها لك إالماكنیات لتحق�ق طمو�ات 
وتطلعات املغاربة، حتطمت �ىل خصرة حكوم�مك اليت اغتص�ت �دوة 
أ�مل، ورضبت ٔ��لب املك�س�بات عرض احلائط، وبدٔ�ت تقود البالد حنو 

ج سوى فقدان املصداق�ة الس�یاس�یة ا�ي ٔ�صبح ا�هول، فاحلكومة مل ت��
هيدد مؤسساتنا ودميقراطی��ا النام�ة، اليت �تت تتعرض ٔ�رضار جس�مية 
بفعل التب��س وزرع الشك والریبة يف ٔ�ذهان املغاربة ٕازاء مؤسسات 

  .بالدمه
لٔ�سف كنا ن��ظر من حكوم�مك ٔ�ن �كون ٔ�كرث ٕابدا�ا وجتدیدا، لك�مك 

�رب �كرار الفشل بنفس الس�یاسات ونفس الوصفات  ا�رتمت �كرار ٔ�نفسمك
والربامج املعطوبة، وهو ما جعلمك يف �ا� سهو ورشود ٔ�مام التطورات 
وإالماكنیات اجلدیدة، ويف معا�سة النتظارات املغاربة، ف�دبريمك احلكويم 
الزال بدون رؤیة س�یاس�یة واحضة تتو�د حولها لك مكو�ت احلكومة، 

اليت تعطي �لمغاربة أ�مل ومتنح للك مغريب ومغربیة  فالرؤیة الس�یاس�یة يه
ماكنته ودوره وحقه لتحق�ق ذاته وضامن اس�تقراره ورفاهه �ج�عي، لكن 
ؤ�مام فعل س�یايس بدون ٔ�فق ٕاصال� م�اكمل، تبدو ف�ه أ��لبیة 
احلكوم�ة كتجمع هاليم �ري قادر حىت �ىل ٕاق�اع مكو�ته، ف�أ�حرى ٔ�ن 

یذوقون یوم�ا مرارة الع�ش الیويم، اليت  ناملواطنني ا��یق�ع املواطنات و 
  .نتجت عن �خ�یارات الالشعبیة �لحكومة ؤ��لب�هتا

  الس�ید رئ�س احلكومة؛
ا م�ا ب�ٔمهیة التفا�ل والتاكمل املؤسسايت، فٕاننا يف فریق أ�صا� وعی
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ر واملعارصة، رمغ ٕاقرار� ب�ٔن احلكومة �اجزة عن ٕابداع ٔ�فاكر �دیدة، وتف�ق
لالجهتاد يف ٕانتاج بدائل وا�دة، كنا دامئا نعمل �ىل طرح نقد� لس�یاسة 
احلكومة مدعام ببدائل واقرتا�ات واجهتادات �بعة من مرجعی��ا الس�یاس�یة 
�حزب دميقراطي �دايث یعلن نفسه كقوة اقرتاح�ة ٕالغناء الس�یاسة الوطنیة 

  .وٕا�الء احلوار ا�ميقراطي البناء
ا�لحظة ا�س�توریة ٔ�ن نقف �لك موضوعیة  ف�حن مطالبني يف هذه

ومسؤولیة �ىل ما ٔ�جنزته احلكومة �الل س�ن�ني من ح�اهتا الس�یاس�یة، وما 
س�نوات من تدبري الش�ٔن ) 7(حققه هذا الت�الف احلكويم، طی� س�بع 

العام، وس��حث بني ثنا� هذه احلصی� املر�لیة، �دود الزتام احلكومة 
  عهتا يف ٔ�وساط الناخ�ني؟�لوعود و�د�اءات اليت ٔ�شا

تدبريمك �لش�ٔن العام، كفریق س�یايس اح�فظ  س�نوات �ىل 7ف�عد مرور 
بنفس الرت�یبة وٕان تغري بعض العبیه، نالحظ ٔ�ن ٔ�وضاع البالد �سري حنو 

، وهذا ما س�ن�اول 2011ا�هول وحنو أ�سؤ� �ىل ما اكنت �لیه ق�ل 
وٕا�الص بنقل أ�س�ئ�  الوقوف عنده يف هذه املدا��، ملزتمني ب�ٔمانة
فاملغاربة الس�ید رئ�س . احلق�ق�ة وال�س�یطة �ى �البیة الشعب املغريب

  : احلكومة ی�ساءلون
  ٔ��ن تذهب ٔ�موال الرضائب اليت یؤدهيا املغاربة؟  
  ٔ��ن رصفت وترصف القروض اليت ٔ�غرقت املغاربة يف ش�بح

  املدیونیة؟
  الفالح�ة ٔ��ن تذهب �ائدات احملاصیل الزراعیة يف املوامس

  اجلیدة؟
  من �س�تغل الرثوة الباطنیة �لرتاب املغريب وا�ال البحري، ومن

  �س�تف�د مهنا؟ و�یف؟ ؤ��ن تذهب �ائداهتا؟
 من یتحمل املسؤولیة يف اس�مترار الفوارق �ج�عیة وا�الیة؟  
  ما قمية أ�جر ٕاذا اكن �اجزا عن تغطیة احلاج�ات أ�ساس�یة؟

الس�ید رئ�س احلكومة، ال تقاس �ٔ�رقام كام �رید ٔ�ن أ�جور عند املغاربة 
احلكومة ٔ�ن تق�عنا، بل تقاس مبس�توى القدرة الرشائیة اليت یوا�وهنا يف 

  .أ�سواق ؤ�مام �اج�اهتم الرضوریة
  ما ٔ�مهیة توفري م�اصب الشغل؟ ٕان اكن هذا الشغل �ري قادر

  ؟ �ىل �لق �ندماج �ق�صادي و�ج�عي وحتق�ق اس�تقاللیته
ٔ�س�ئ� كثرية وم�نو�ة یطر�ا املغاربة �س�مترار تطوق ٔ�عناق�ا مجیعا، ؤ�نمت 
�حكومة ��ر�ة أ�وىل، ٔ�ن احلكومة يه من لها سلطة احلل والعقد بقوة 

  .ا�س�تور
واملالحظ الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نه من املفارقات املؤملة اليت توا�ه 

 اليت یطرحوهنا، يف صیغة املغاربة، عندما �س�تق�لون ٔ�جوبة �ىل أ�س�ئ�
ٔ�رقام وٕاحصائیات ومؤرشات ومعادالت و�سب، جيدوهنا لكها �ارقة يف 
التفاؤل و�رتیاح، حتاول عبثا ٕاخفاء واقع سوداوي، املغاربة و�دمه من 

  . یتذوق مرارته �شلك یويم

كنا ن��ظر م�مك الس�ید رئ�س احلكومة يف فریق أ�صا� واملعارصة خطا� 
من ح�ث قراءته املوضوعیة �لوقائع املس�متدة من حق�قة س�یاسا جریئا 

ٕا�دادات احلیاة الكرمية اليت ال تتحقق ٕاال عن طریق الكرامة والعدا� 
  .�ج�عیة وجودة املع�ش الیويم �لمواطن املغريب

  الس�ید رئ�س احلكومة؛
اف�تحمت احملور أ�ول من عرضمك حلصی� معل احلكومة لنصف الوالیة، 

ن خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان �حلدیث ع
، ح�ث �اء يف عرضمك ٔ��مك حلدود ا�ٓن، وبعد ٕا�داد اخلطة 2018/2021

، قد رشعمت يف تزنیلها، ؤ�رشمت 2017دج�رب  13وإال�الن الرمسي عهنا يف 
ٕاىل الرشوع يف تفعیل التوصیة اخلامسة املتعلقة �لتعریف خبطة العمل 

يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان، والتوصیة العارشة املتعلقة الوطنیة 
  .مبواص� احلوار ا�متعي حول القضا� اخلالف�ة، هذا ٔ�مر ج�د

، ٔ�ي 2019لكن وجب تن�هيمك ٕاىل ٔ�ننا نع�ش الیوم يف م�تصف س�نة 
قد مرت س�نة ونصف �ىل اع�د اخلطة، والزالت إالجراءات والتدابري 

جراء وتدبري ت��ظر التفعیل، حفسب ترصحيمك الزلمت يف إ  435احملددة يف 
مر�� التعریف �خلطة، ومل ت��قلوا بعد ٕاىل مر�� التزنیل الفعيل ملضام�هنا، 
فهل يف نظرمك ما تبقى من الوقت، حوايل س�ن�ني، اكيف لتزنیل مجیع 

  التدابري؟
قة مس�ٔ� ٔ�خرى، �رید إالشارة ٕا�هيا، تتعلق �لتوصیة السادسة املتعل

ٕ��داث �ٓلیة لت��ع وتق�مي تنف�ذ اخلطة، ويه توصیة �لغة أ�مهیة ولها دور 
حموري، ٔ�ن ا�لجنة مطالبة ٕ��داد خمطط ٕاجرايئ، وٕا�داد اجلدو� الزم�یة 
�لتنف�ذ، وٕا�داد مؤرشات ت��ع ٕاعامل التدابري، مبعىن ٔ�ن هذه التوصیة يه 

رضمك ال جند لها ٔ�ي املف�اح الرئ�س لتزنیل مضامني اخلطة، لكن �الل ع
زمن یة؟ فك�ف یعقل ٔ�ن اس�مترار هدر الٔ��ر، �ا �سائلمك ما مصري هذه ا�ٓل 

  ا�صص لتفعیل اخلطة فقط يف التعریف هبا؟
كذ� ن�ساءل عن التوصیة الثام�ة املتعلقة �لتقر�ر الس�نوي، ا�ي من 

ٕاىل  املفروض ٔ�ن تقدمه وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان ٕاىل احلكومة،
�دود ا�ٓن ال نعمل هل توصلت احلكومة �لتقر�ر الس�نوي أ�ول ٔ�م ال؟ 
�ىل اعتبار مرور س�نة ونصف من اع�د اخلطة، وٕاذا توصلمت به ما يه 
مضام�نه؟ وملاذا مل یمت �رشه �لعموم؟ ٔ�ن من �الل �رشه وتعمميه ميكن 

  .�لمغاربة الوقوف �ىل مدى تقدممك يف تفعیل مق�ضیات اخلطة
خبصوص التوصیة التاسعة املتعلقة �لتقر�ر النصف مر�يل، وا�ي  ٔ�ما

، ٔ�ي بعد مرور س�ن�ني �ىل اع�د 2019من مفروض تقدميه مع هنایة س�نة 
اخلطة، فٕاىل ٔ�ي �د س�ت�رتم احلكومة هذا ا�ٓ�ال؟ املالحظة أ�ساس�یة 
يف هذا الباب، يه ت�ٔخر احلكومة يف تزنیل مضامني خطة العمل يف جمال 

  .قراطیة وحقوق إال�سانا�مي
  الس�ید رئ�س احلكومة؛

مظهر ٔ�خر من مظاهر تعرثمك يف اس�تكامل البناء املؤسسايت، ویتعلق 
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بتعطیل بعض املق�ضیات ا�س�توریة املرتبطة ٕ��داث العدید من 
ا�لس : املؤسسات الوطنیة، و�اصة يف جمال حقوق إال�سان من ق�یل

ناصفة وماكحفة مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي، �س�شاري لٔ�رسة والطفو�، وهیئة امل 
وهام هی��ان دس�توریتان �لغتا أ�مهیة، ؤ��طهام ا�س�تور ب�ٔدوارها ووظائف 
�مة يف ا�فاع وصیانة احلقوق املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة 

  .�ل�ساء وأ�طفال
مون لقد اس�تعرضمت مج� من �جراءات والتدابري اليت اختذمتوها ٔ�و تعزت 

اختاذها، يف جمال حقوق إال�سان دون الوقوف عند الت�اوزات اخلطرية 
واملتكررة، اليت �ر�كب يف حق احلراكت �ح��اج�ة السلمیة اليت تعرفها 
العدید من الشوارع والسا�ات مبختلف ربوع اململكة، ح�ث �س�ل 
ا ب�ٔسف، جلوء احلكومة ٕاىل �س�تعامل املفرط �لقوة يف حق احملت�ني، ضد

�ىل املق�ضیات ا�س�توریة اليت تضمن حق التظاهر و�ح��اج السلمي، 
لٔ�سف هذه الت�اوزات واخلروقات تضع الرتاكامت اليت حققها املغرب يف 

  .جمال حقوق إال�سان �ىل احملك، وختدش مسعته �ىل املس�توى ا�ويل
الس�ید رئ�س احلكومة، یصعب إال�اطة �لك ح�ثیات وتفاصیل الوضع 

ااكت، �� حفكوم�مك مدعوة ببالد�، وما یعرتیه من خروقات وا�هت احلقويق
ل املزید من ا�هودات لیكون الوضع احلقويق ببالد يف مس�توى ذٕاىل ب

س�نوات مل  8، فهل �ريض حكوم�مك ٔ�هنا بعد 2011تطلعات دس�تور 
؟ وكذ� املؤسسات �2011س�تطع ٕاخراج مجیع املبادئ اليت ٔ�قرها دس�تور 

   نص �ىل ٕا�دا�ا؟والهیئات اليت
فٕاىل �دود الیوم، مل �متكن من ٕاخراج القوانني التنظميیة املتعلقة �لك 

تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، واملتعلق ��لس الوطين �لغات : من
يف ٕا�داث العدید من الهیئات املنصوص  ا�بري  اوإالرضاب، كام �س�ل ت�ٔخر 

ود الیوم، اك�لس �س�شاري �لهيا دس�تور�، ٔ�و مل یمت ٕا�دا�ا ٕاىل �د
�لش�باب والعمل امجلعوي، هیئة املناصفة وماكحفة مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ٕاىل 

  .�ٓخره
 الس�ید رئ�س احلكومة،

، حىت احلكوم�ة يف بعدها �ق�صادي �لضعف الك�ريت�سم حصیلتمك 
ٔ�ن العدید من املتد�لني اح�اروا يف ٕاعطاهئا وصفا معینا، لكهنم اتفقوا �ىل 

س�نوات "، وحنن يف فریق أ�صا� واملعارصة نقول ٔ�هنا "س�نوات جعاف"ا ٔ�هن
  ".ضائعة من الزمن املغريب

وس�ن�اول من �الل املؤرشات ا�ٓتیة ت��ان مظاهر عطبمك الب��وي يف 
ٕاسرتاتیجیتمك ويف تدابريمك، ويه مظاهر وجتلیات ضعف حكويم، یعززها 

  الواقع وتف�د اد�اءا�مك؛
عمك عند �س�بة ا�منو، فه�ي لن تت�اوز، حسب دعو� نتوقف م :ٔ�وال

ب��  2021يف ٔ�فق  %3ويف ٔ�فضل أ�حوال  %2تقر�ر البنك ا�ويل، 
يف ٔ�فق  %5.5وبني  4.5الرب�مج احلكويم یتوقع �س�بة ترتاوح ما بني 

2021. 

سطو احلكومة �ىل مس�تق�ل أ�ج�ال القادمة، �رب توریطهم يف : �نیا
ونیة العامة مبا فهيا مدیونیة املقاوالت العموم�ة املدیونیة، ح�ث س�تصل املدی

، 2019ملیار درمه يف ممت  1046ملس�تو�ت ق�اس�یة س���اوز سقف 
وذ� يف ٔ�حسن احلاالت تفاؤال، وبعد أ��ذ بعني �عتبار توقعات 

  .�2019س�تدانة لس�نة 
 جعز احلكومة �ىل ٕاجياد �لول واقعیة حملاربة ظاهرة البطا�، واليت: �لثا

مع العمل ٔ�ن هذا املعدل �ل�س�بة  %10واصلت �رتفاع وجتاوزت 
يف الوسط % �40لش�باب احلاصلني �ىل الشواهد، یصل ٕاىل ما یفوق 

  %.8.5احلرضي، ب�� الرب�مج احلكويم یتوقع �راجعها ٕاىل 
ال تعكس حق�قة ارتفاع أ�سعار، % �2س�بة التضخم اليت تصل : رابعا

معد� وال ت�ٔ�ذ بعني �عتبار املواد الطریة ٔ�هنا ب�ساطة �س�بة تضخم 
  .واحملروقات بصفة �امة...) اخلرض والفواكه وا�لحوم وأ�سامك(

ٕاذن ومن �الل هذه املؤرشات و�ريها، یظهر �لیا ضعف احلكومة 
�ىل مس�توى تقویة التواز�ت املا�رو اق�صادیة، كام ٔ�نه من السهل الت��ؤ 

اء �لزتاماهتا جتاه املواطنات واملواطنني يف بعدم قدرة هذه احلكومة �ىل الوف
الس�ن�ني املق�لتني من ٔ��ل حتق�ق تعهداهتا اليت شلكت مصدر التعاقد 
أ�مسى مع مكو�ت الشعب املغريب ومصدر الثقة اليت حظیت هبا احلكومة 

  .�لربملان
حكومة "ل�س من الصعب الت�ٔ�ید ٔ�یضا �ىل ٔ�ن حكوم�مك يه 

لقد اجهتدمت يف فرم� . ق�قة ٕاجنازا�مك �ق�صادیة، وذ� �لنظر حل "ٕافالس
ٕایقاع ا�منو، ومتادیمت يف رهن البالد يف املدیونیة، ومسحمت بتفامق البطا� 
وضعف املردودیة �ج�عیة �لمنو جبانب هنجمك لس�یاسة دمرت القدرة 
الرشائیة لٔ�رس ومعها م�ظومة الطلب ا�ا�يل اليت �شلك صامم ٔ�مان 

  .وطينالق�صاد الل
 الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان التطور �ق�صادي ا�ي �شهده املغرب ال �س�تف�د م�ه ف�ات 
فق�ل س�نوات اكنت نقطة . ا�متع، ويف مقدمهتا الش�باب �اميل الشهادات

ٔ�لف م�صب شغل، ٔ�ي ٔ�نه مبعدل منو یصل  30وا�دة من ا�منو �كفي خللق 
مث �راجع  ٔ�لف م�صب شغل، 135اكن �ٕالماكن ٕا�داث % 4.5ٕاىل 

ٔ�لف فقط، ؤ�صبحت نقطة منو يف الناجت إالجاميل ال �كفي  20املعدل ٕاىل 
  .لتوفري عرشة �ٓالف فرصة معل

ٕان �ق�صاد املغريب حقق منوا يف  - و�س�تغراب  - ولعلنا نالحظ 
 190العام املايض، وبلغت قمية �س��رات احلكوم�ة حنو % 4.2حوايل 

، لكن يف املقابل زاد �دد العاطلني %70 ملیار درمه، ب�س�بة تنف�ذ قاربت
  .س�نة 25و 15ٔ�لف شاب وشابة، ترتاوح ٔ�عامرمه بني  49يف املغرب ب 

وهنا ميكن الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن اسرتاتیجیات احلكومة السابقة واحلالیة ٔ�دت 
ٕاىل ٕافالس منوذج ا�منو الوطين �ىل مس�توى �لق م�اصب الشغل، وهذا 

مة �ق�صادیة الوطنیة، نظرا النعاكس املعطى یعترب ٔ�خطر هواجس املنظو 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2019 یونیو 3( 1440 رمضان 28

  .ذ� �ىل السمل �ج�عي ببالد�
ا��ن ترتاوح ٔ�عامرمه (ففي بالد�، ال �شارك ٔ�كرث من نصف الساكن 

يف ال�شاط �ق�صادي، مما جيعلها وا�دة من ٔ�ضعف ) س�نة 64و15بني 
. ب�ان م�طقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا والعامل يف معدالت التوظیف

وتعلمون الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن اخنفاض معدالت العام� یقوض ا�منو 
  .�ق�صادي، ٔ�نه حيد من قدرة املواطنني �ىل املسامهة يف �لق الرثوة

 الس�ید رئ�س احلكومة،
تدر�ون ج�دا جحم �نعاكسات السلبیة �لتدهور �ق�صادي وإالفالس 

شة والبطا� ووضعیهتم �ج�عي �ىل ثقة أ�رس يف تطور مس�توى املع� 
نقط يف ظرف س�نة  10املالیة، فقد عرف مؤرش الثقة �راجعا حبوايل 

نقطة املس�� �الل الفصل أ�ول من س�نة  87.3وا�دة، م�تقال من 
نقطة يف الفصل أ�ول من الس�نة احلالیة، فقد رصحت  79.1ٕاىل  2018
كام  من أ�رس بتدهور مس�توى مع�ش�هتا �الل الس�نة املاضیة،% 43.2

  .من أ�رس ارتفا�ا يف مس�توى البطا� �الل الس�نة املق��% 82.5توقعت 
وتعلمون الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن الثقة يه د�امة من د�امئ 
�س�تقرار �ق�صادي، وتعترب رشط الرشوط يف لك الس�یاسات العموم�ة 

ب من ٔ��ل العنایة مبس�تو�هتا والعمل �ىل تقو�هتا يف ا�متع، ٔ�نه يف غیا
لٔ�سف يف عهد . �س�تقرار �ق�صادي ال ميكن الرهان �ىل �س��ر

  .حكوم�مك �راجع م�سوب الثقة �شلك �بري ومس�متر
وكام هو �ال أ�رس، متادت حكوم�مك يف تدابري واسرتاتیجیات ال ختدم 

من % 95مصل�ة املقاوالت، و�اصة الصغرى واملتوسطة اليت �شلك 
ح�ث ٔ�ن ٕافالس وٕا�الق �دد �بري من ال�س�یج املقاواليت الوطين، 

املقاوالت الصغرية واملتوسطة ٔ�صبح یزتاید �شلك مقلق، بعدما جتاوز �دد 
وهو مؤرش من اخلطورة  2018مقاو� س�نة  8000وف�ات املقاوالت 

  .مباكن
لك ما س�بق، تؤكده املؤرشات املرجعیة العاملیة، ح�ث ٔ�ن بالد� 

  :ٔ�مم، وهنا حنیلمك �ىل�متوقع �البا يف الثلث أ��ري بني ا
  :مؤرش �زدهار ا�ي : ٔ�وال

يف  �117املیا يف جمال م�اخ أ�عامل، و 84یضع بالد� يف املرتبة  -
  .يف جودة الرٔ�سامل �ج�عي 134يف احلاكمة و 120التعلمي و 

ویعترب تنق�طا ذو مصداق�ة، ویوحض احلا� احلق�ق�ة �لوضعیة  -
 .یة ببالد��ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس� 

 .ویعطي ماكنة خمتلفة لبالد� يف جودة م�اخ أ�عامل -
ا�ي صدر : تقر�ر املنافسة اخلاص �ملنتدى �ق�صادي العاملي: �نیا
، ویعطي تقوميا فعلیا لكفاءة احلكومات، ح�ث صنف بالد� 2018س�نة 

  :يف
  دو�؛ 137يف ب��ة �ق�صاد اللكي من بني  66الرتبة  -

يف التعلمي العايل  104يف كفاءة سوق العمل والرتبة  111الرتبة  -
  والتدریب؛
  .يف عوامل �بتاكر والتطور 82الرتبة 

كام قدم البنك ا�ويل مالحظات حول الوضعیة �ق�صادیة 
  :و�ج�عیة ببالد� ميكن تلخیصها ف� یيل

 یالحظ �شدة ٔ�ن وترية ا�ینام�ة التلقائیة لالق�صاد املغريب مقارنة -
�الق�صادات املتقدمة يه دینام�ة بطیئة، رمغ ا�هود �س��ري الك�ري 
والربامج املتقدمة اليت عرفها املغرب، ٕاال ٔ�ن انعاكساهتا �ق�صادیة 
و�ج�عیة ظلت �د حمدودة وظل معها �لق الرثوة دون املس�توى 

  املطلوب؛
 حوايل نصف تقدر الفجوة �ق�صادیة احلالیة بني املغرب ؤ�ورو� يف -
  قرن؛
تظل النتاجئ من ح�ث التمنیة �ج�عیة وال�رشیة وال�سك  -

�ج�عي دون انتظارات الساكنة الواعیة بوجود مهنج �منیة يف املغرب 
  �رس�ات خمتلفة؛

ال خيلق �ق�صاد املغريب ما �كفي من م�اصب العمل لتلبیة  -
  طمو�ات ش�باب ما ف�ئت مطالبه تزتاید؛

ار ا�ول أ�خرى اليت تتوا�د يف نفس الوضع، �ساور العدید �ىل غر  -
من أ�رس شعور �لقلق ح�ال مس�تق�ل ٔ�طفاهلم، كام جتد الطبقة الوسطى 
صعو�ت يف الربوز ال س�� �س�ب �الء املع�شة واخللل الوظیفي �ل�دمات 

  العموم�ة؛
ملیون شاب �ري �ش�یط  �2.7شري التقد�رات ٕاىل ٔ�ن هناك حوايل  -

، ما )الغالبیة العظمى مهنم من الشا�ت(س�نة  29و 15اوح ٔ�عامرمه بني ترت 
یقرب من وا�د من لك ثالثة ش�بان ل�سوا يف التعلمي، وال يف العمل وال يف 

  .التدریب
  .وصول ا�منوذج التمنوي حلا� من إالش�باع �سرتاتیجي -

تفاو�ت جمالیة مقلقة واس�تف�ال البطا� خصوصا بني الش�باب وجعز 
ملنظومة �ق�صادیة �ىل حتفزي منو املقاوالت، خصوصا املتوسطة والصغرية ا
)PME ( من ال�س�یج املقاواليت �ملغرب% 90اليت �شلك حوايل.  

هذه الرتاجعات و�ا� الوضعیة �ق�صادیة ببالد�، ٔ��رت كذ� �ىل 
جودة التصنیف االئ�ين الوطين، ح�ث یعترب رٔ�ي واك� التصنیف يف تقومي 

الءة املالیة والوفاء ��یون ملُصدر الس�ندات �ىل مقاب� �لزتامات املالیة امل
احلالیة واملس�تق�لیة �شلك اكمل ويف الوقت احملدد، ویعول كثريًا �ىل در�ة 
التصنیف االئ�ين اليت متنحها واكالت التصنیف، خصوصًا �لحكومات 

ا�فع بناء �ىل  واملؤسسات املالیة املرصف�ة يف توقع �دوث خماطر �دم
  .معایري مكیة ونوعیة

وهنا �شري ٕاىل ٔ�ن واك� التصنیف االئ�ين خفضت توقعات التصنیف 
ویفرس هذا التخف�ض، وفقا . “سليب”ٕاىل “ مس�تقر”االئ�ين �لمغرب من 
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�لواك�، بعجز احلكومة عن ا�رتام تعهداهتا خبفض جعز املزيانیة وٕابقاهئا عند 
، وذ� �س�ب �سجیل 2018يل إالجاميل يف من الناجت احمل% 3عتبة 

  .معدل �لمنو ٔ�قل من املتوقع والضغوط الك�رية �ىل املزيانیة
اخلطري يف أ�مر هو ٔ�نه ل�س ٕ�ماكن ٔ�ي مقاو� مغربیة �ام بلغت 
صال�هتا املالیة، ٔ�ن تصنف بنقطة ٔ��ىل من النقطة الوطنیة، وهو ما جيعل 

لیة ٔ��ىل من نظرياهتا يف دول ذات �لكفة ولو�ا �لمتویل يف السوق ا�و 
  .تصنیف ائ�ين �ايل

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، نود يف هذا إالطار كفریق لٔ�صا� 
واملعارصة ٔ�ن نعرب عن ختوفاتنا من فقدان املغرب در�ة �س��ر والتحول 
حنو در�ة اخلطر امللكفة �دا تق�یا ومالیا، وندعومك الختاذ التدابري الالزمة 

نقاذ بالد� من هذا الش�بح ا�ي س�یكون � تبعات �دة �ىل ب��ة الٕ 
  .�ق�صاد الوطين

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان التمنیة ال�رشیة يه ام�داد �لواقع �ق�صادي، وهنا امسحوا يل 

، ح�ث مت تصنیف بالد� يف �2018س�تقراء مؤرش التمنیة ال�رشیة لس�نة 
لتصنیف، لیحتفظ املغرب يف نفس دو� مشلها ا 189من ٔ�صل  123املرتبة 

 2016، ٔ�ي ٔ�نه تق�یا مل حنرز ٔ�ي تقدم م�ذ س�نة 2016املركز م�ذ س�نة 
ؤ�ن حكوم�مك مل �كن لها ٔ�ي ت�ٔثري �ىل جودة التمنیة ال�رشیة يف النصف 

  .أ�ول من وال�هتا احلكوم�ة
  ..وف� یتعلق �لفقر م�عدد أ�بعاد فهو

  :الرئ�سالس�ید 
  .رتم، ا�هت�ى الوقتالس�ید املس�شار احمل

  .شكرا � الس�ید املس�شار احملرتم
لفریق ��نیة، ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن  52دق�قة وكذ� و 38يف �دود 

 .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة احملرتم

 :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

املصطفى الكرمي و�ىل  لرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيبا�سم هللا 
  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  السادة والس�یدات ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،

�سعدين و�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
ملر�لیة اليت تقدممت هبا، والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن ٔ��قش احلصی� ا

الس�ید رئ�س احلكومة، ا�س�اما واس�تكامال ملا تفضل به ٕاخواننا يف جملس 
  .النواب

  الس�ید الرئ�س،
لقد اس�متعنا واس�متع معنا الشعب املغريب ٕ�معان ٕاىل عرضمك ؤ�نمت تبدون 

 ج�متو� بف�ح �بري، وفعال ٕاين ٕاذ ٔ�غبطمك �ىل فرحمك،م��ش�یا فر�ا، ؤ�نك 
  .، الس�ید الرئ�س، لقد شدهت ؤ�� ٔ�س�متع ٕاىل عرضمكٔ�سائلمك

  هل فعال ٔ�� يف �رملان مغريب ٔ�م �زلت من �و�ب �ٓخر؟ 
  ٔ��ن يه مظاهر الفرح الس�ید الرئ�س احملرتم؟ 

هل بلغة أ�رقام وإالحصائیات اليت تفضلمت بعرضها، ويه ٔ�رقام تنطوي 
  ول ٔ�ش�یاء ٔ�خرى؟ �ىل قدر �بري من املناورة والت�ٔویل والتضلیل، حىت ال ٔ�ق

ٔ�رقاممك حولت احلصی� ٕاىل جمرد تقر�ر �س�یط ٔ��شطة إالدارة العموم�ة 
  .ٕالرضاء و�رب اخلواطر بعض القطا�ات احلكوم�ة التاهئة اكٔ�ش�باح

  ٔ��ن يه مظاهر الفرح الس�ید الرئ�س احملرتم؟ 
�شلك �ري مس�بوق، واليت بلغت  يف ا�متع هل بتفيش البطا�
ل ال�ين س�نوات أ��رية، مما یف�د قدر�مك �ىل مس�تو�ت ق�اس�یة �ال

  ؟%�8.5لزتام خبفض معدلها ٕاىل 
تنضاف ٕا�هيا حجافل العامل املطرود�ن من املعامل واملؤسسات إالنتاج�ة 

مقاو� ٔ��لنت  8000بعد ٕافالسها وٕا�القها �س�ب سوء تدبريمك، ٔ�زید من 
  .ٕافالسها

�شغیل اليت حتتاج ٕاىل كثري ٔ��ن حنن الیوم من إالسرتاتیجیة الوطنیة �ل 
م�صب شغل ا�ي  200من ا�متدید والتدلیك والتدلیك لتصل ٕاىل ملیون و
  .و�دمت به مث �راجعمت عنه؟ ود� �شاورو مع راسمك

هل ب�شدید اخلناق الرضیيب �ىل املقاوالت الصغرية واملتوسطة وحىت 
اسة الك�رية مهنا، واليت ٔ�حضت قلقة م�خوفة �س�ب �دم اس�تقرار الس�ی

  الرضی��ة و�نتقائیة اليت تتعاملون هبا؟
نعم لقد ج�متو� الس�ید الرئ�س تناشدون إالصالح و حماربة الفساد، 
ٔ�عطو� ماذا فعلمت يف ٕایقاف مسلسل الفساد؟ ٔ�عطو� �یف رحبمت ٔ�و ماذا 
رحبمت ملالیة ا�و� عندما ٔ�وقفمت الفساد؟ الصفقات العموم�ة الزالت فسادا 

ن بعید، ؤ�موال ا�و� املقالع ج�متو� س�ترصحون بالحئة یعطي راحئته م
ٔ�سامء ٔ�حصاب ا���ن �س�تغلون املقالع ٔ�عطو� وقولو لنا حشال خرج�یو 
وش�نو درتیو؟ واش اعطیتو� يش امس؟ عند� الالحئة ولكن ما عرف�اش 

  واش كت�اربو الفساد وال انغمس��و معه و�رسب��و ود�لتیو معه كذ�؟
تصادقون �رة وترتاجعون يف قرارا�مك ٔ�و تطعنون فهيا �رة  ٕاذن ٔ�نمت الیوم

  .ٔ�خرى، مما �زید من ت�ٓلك ما تبقى من املصداق�ة والثقة يف حكوم�مك
�یف تفرحون الس�ید رئ�س احلكومة وقطاع الص�ة يف ٔ�سؤ� �ال، 
ضعف وغیاب يف التجهزيات �س�شفائیة وخصاص �بري يف املوارد 

ني، ینضاف ٕاىل ٔ�سوء �ال تعرف هذه وممرضال�رشیة من ٔ�طر طبیة 
القطا�ات، هناك اس�تقاالت جامعیة لٔ�طباء يف القطاع العام، مما خيلف 
اصطدامات یوم�ة بني املواطنني وأ�طر الطبیة، وحيول املؤسسات 

  .�س�شفائیة ٕاىل �لبات رصاع
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مل تقدموا ٔ�یة ٕاضافة، ا�لهم ما اكن من تعلیق فشلمك �ىل احلكومات 
 8س�نوات، واعطیو� البدیل، قضیمت ٔ�كرث من  8ٔ�نمت من قضیمت السابقة، و 

س�نوات، مل جتعلوا لمك ٕاجنازا وا�دا تذ�رون به، بقدر ما جعزمت عن ٕاجياد 
ٔ��سط احللول �لتخف�ف من معا�ة املغاربة وتدبري ٔ�مورمه، واملثري �لسخریة 

غیب، ٔ��مك تتقمصون دور الضحیة وٕاد�اء املظلوم�ة وإالفراط يف الرمج �ل 
  ماذا ٔ�جنزمت يف قطاع التعلمي؟

�ارصمت قانون إالطار اخلاص �لرتبیة والتكو�ن، واس�تصغرمت لك يشء 
هام ف�ه، وطوقمتوه حبسا�ت واهیة �زید يف تعمیق أ�زمة بدل �جهتاد يف 
�لها، و�لقمت التفرقة يف صفوف ٔ��لب��مك احلكوم�ة، �متتد ٕاىل ا�متع املغريب 

قون �ىل التعدیالت وترتاجعون عهنا �رة وهتددون �رم�ه، ؤ�نمت تصاد
�الس�تقا� �رة ٔ�خرى، طوقمت لك ما هو مجیل يف قانون إالطار ٔ�ش�یاء 

  .�فهة
فعن ٔ�ي ا�س�ام حكويم تت�دثون الس�ید الرئ�س؟ واخلالفات �دیة 

  : �لعیان، وكام یقول الشاعر العريب
  .ىل دلیلول�س یصح يف أ�ذهان يشء     ٕاذا اح�اج ا�هنار إ 

��س�ام احلكويم "نعم ما ميك�ش نق�نعو �خلطاب د�لمك ؤ�نمت �رددون 
، وحنن مل �ر وم�یق�ني ٔ�ن قائل هاذ ال�م ال یصدقه "هو رس الن�اح

  .ٔ�صال، ح�ث ال جناح اك�ن وال ا�س�ام حكويم اك�ن
�یف نصدق خطا�مك الیوم الس�ید الرئ�س يف ظل إالرضا�ت 

 الشوارع املغربیة �س�ب ضعف حصیلتمك، و�عتصامات الیوم�ة يف
: اح��ا�ات �ري مس�بوقة لف�ات واسعة من ا�متع، ويف خمتلف ربوع اململكة

املعطلني، أ�طباء، الصناع التقلید�ن، الطلبة، املكفوفني، ر�ال التعلمي 
، ٔ�حصاب النظامني، وابقى لنا 9ا��ن فرض �لهيم التعاقد، ٔ�حصاب الز�زانة 

ر� ونلقاو ٔ�والد� حىت هام معتصمني، ٔ�ن �اصهم مدرسة �ري ند�لو �ا
  .معوم�ة، �اصهم القدرة الرشائیة، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

هذه يه احلصی� احلق�قة، وهذا واقعنا، لكن حكوم�مك �ري م�الیة مبا 
  .یقع ويه حتدثنا عن ٕاجنازات ومهیة مكن یثق يف الرساب

  الس�ید الرئ�س،
حكوم�مك قد جنحت فعال يف تقس�مي أ��لبیة  س�س�ل التارخي ٔ�ن

احلكوم�ة وتقس�مي الشعب املغريب و�لقت احلقد والكراهیة يف صفوفه 
�س�یاسا�مك �نتقائیة، �یف �ردون عن التعیني يف املناصب السام�ة 

بعدما ٔ�زحمت والعلیا، وا�ي ینحرص عن املنمتني حلز�مك �ىل و�ه اخلصوص، 
  املشهود لها �لكفاءة وعوضمتوها �ملوالني حلز�مك؟ العدید من أ�طر إالداریة 

ٕانه اس�تغالل �شع �مس الرشعیة �لروح ومقاصد القانون التنظميي 
 1050وانتصار ملنطق الغنمية والوزیعة بني ٔ�حزاب احلكومة، مهت حوايل 

م�صب، ٕاضافة ٕاىل م�ات من م�اصب املسؤولیة �رؤساء املصاحل ورؤساء 
ت الزالت �ش�مت مهنا الراحئة احلزبیة الضیقة واحملسوبیة، أ�قسام، ٔ�ما املبار�

  .ب�� یبقى �يق ٔ�بناء الشعب يف حرسة وتذمر

  الس�ید الرئ�س، 
�لیمك ٔ�ن تقروا ب�ٔ�مك فشلمت فشال ذریعا يف تدبري الش�ٔن احلكويم، 
و�لیمك ٔ�ن ال �س�شهدوا مبشاریع ال د�ل حلكوم�مك فهيا بقدر ما ٔ�هنا مشاریع 

جعلت الشعب املغريب یلتف حولها ٕ��بار وتقد�ر وال داعي  ملك�ة كربى
  .��رها

  الس�ید الرئ�س، 
ومن �ب التذكري لقد س�بق �لفریق �س�تقاليل ٔ�ن تقدم بعدة 
مذ�رات، مذ�رات تقرتح �لوال وبدائل معلیة و�لمیة لتجوید أ�داء 

ذ�، احلكويم والتخف�ف من معا�ة املواطنني، �ري ٔ�ن ٔ��ن��مك �الت دون 
فالعنایة �لرشیط احلدودي و�ة الرشق واملناطق اجلبلیة، قانون املالیة 
التعدیيل ملوا�ة الغالء وحامیة القدرة الرشائیة، طالبنا احلكومة �ٕالنصات 
ٕاىل الشعب وٕاىل الفرقاء �ق�صادیني و�ج�عیني، والت�اوب مع مطا�هبم، 

متخض : "العريب القائل ف�عد عرس عسري �اء احلوار �ج�عي اكملثل
  ".اجلبل فو� ف�ٔرا

�هبنا من ق�ل الطبقة املتوسطة بتوفري اخلدمات �ج�عیة الالزمة، 
لكن حكوم�مك مرصة بغرابة وب�ٔ�نیة مفرطة �ىل �دم التفا�ل والت�اوب مع 

  .م�ادرة حزب �س�تقالل ٔ�مام اندهاش امجلیع
س�تقاللیة، سامه نعم هذا هو حزب �س�تقالل، مبعارضته الوطنیة �

يف ٕاغناء النقاش وٕاعطاء البدائل و�قرتا�ات لكام تعلق أ�مر خبدمة 
الوطن واملواطنني، �ري ٔ�نه یصطدم حبكومة صامء �كامء �ري م�الیة و�ري 

  .م�سجمة وال �س�تقر �ىل �ال
  الس�ید الرئ�س،

وامسحوا . �متىن ٔ�ن ال یقلقمك رٔ�ینا النابع من صوت الشعب ومن معا�ته
الس�ید الرئ�س، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�س�تفرسمك ؤ�ن ٔ�ثري ان��اهمك هنا ٔ�نتظر  يل

ردمك، هل جعلمت الصحون حمورا ٔ�ساس�یا يف حصیلتمك؟ وهل هو �م �دا، 
الصحون؟ وهل هو �م �دا اخلوض يف تدافع دميقراطي دا�ل حزب 
عریق یعمتد �ىل احلوار و�خ�الف يف تنظميه وتنظ�ته بعیدا عن �القة 

خ واملرید وبعیدا عن لك إالرادات �ري الوطنیة اليت تبحث عن م�افذ الش�ی
  �لتحمك يف القرار احلزيب وا�یين والوطين؟

ٕاننا يف حزب �س�تقالل من� من املعطیات ومن� من اجلرٔ�ة والبال�ة 
والفصا�ة ما ميك�نا من الرد �ىل ترصحيا�مك وتلمی�ا�مك، لك�نا وا�رتاما 

ما لهذه املؤسسة ا�س�توریة سوف اعوننا ا�لحظة، وا�رت �لمواطنني ا��ن یتاب
  .ال �رد ونزنل ٕاىل ما وصلمت ٕالیه

واتقوا ف�نة ال تصینب ا��ن ظلموا م�مك �اصة وا�لموا ٔ�ن هللا شدید "
  .صدق هللا العظمي ،"العقاب

وق�ل ٔ�ن ٔ�هن�ي لكميت ٔ�عطي الشق الثاين يف تد�ل الفریق لٔ�خ العز�ز 
البد يل ٔ�ن ٔ�نوه ��هوادت اليت بذلها املمثل أ�ممي ا�كتور فؤاد قد�ري 

وهو یؤدي �امه ��رتاف�ة، كام ال بد ٔ�ن ننوه ��بلوماس�یة  هورست �ولر،



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2019 یونیو 3( 1440 رمضان 28

املغربیة اليت بؤ�ت املنتخب �ملناطق الصحراویة �ل�لوس يف املائدة 
املس�تد�رة أ�وىل والثانیة جبنیف، وهو انتصار �لس�یاسة امللك�ة الرائدة 

تصار �لقضیة الوطنیة اليت ال نق�ل بدیال عن الس�یاسة اليت ٔ�قرها وان 
  .الشعب املغريب، ٔ�ال ويه احلمك ا�ايت

ويه م�اس�بة ٔ�یضا ٔ�حيي ج�ود قواتنا املسل�ة امللك�ة جبمیع ٔ�صنافها 
  .وش�ىت ف�اهتا حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل�

  الس�ید رئ�س احلكومة،
لون كثريا مع املعارضة، وا�لموا ٔ�ن حكومة ٔ�متىن ٔ�ال نقلقمك ٔ��مك تتفا�

  . قویة تقابلها معارضة قویة
صالح ما اس�تطعت، وما توف�قي ٕاال ��، �لیه تولكت االٕ ٕان ٔ�رید ٕاال "

  . صدق هللا العظمي" وٕالیه ٔ�ن�ب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  .اليس فؤاد

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

رتم اليس فؤاد، ف� تبقى من الوقت د�ل تفضل الس�ید املس�شار احمل
  .الفریق

  :فؤاد قد�ري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ىل هللا تولكنا
  .صدق هللا العظمي ،"ربنا اف�ح بی��ا وبني قوم�ا �حلق و�ٔنت �ري الفاحتني"

  الس�ید رئ�س ا�لس املوقر،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

د رئ�س احلكومة احملرتم ز�ن لمك ش�یطان الس�یاسة لقد ز�ن لمك الس�ی
سوء معلمك، فعوض ٔ�ن تقدموا حصی� مر�لیة دق�قة حتدث ��ي ٔ�جنز 
وتقر ��ي تعرث وا�ي اس�تعىص وا�ي اس�ت�ال، جل�ٔمت ٕاىل �ا� ذهنیة 

  .�ربت عن نفسها ب�ٔ�نیة �برية وبلؤم ٔ�كرب يف التعاطي مع أ�رقام
  م،الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 

مل حتابوا من أ�رقام ٕاال ما �ذى طرحمك و�دم تو�مك، ٔ�ما البايق 
ف��اهلمتوه �شلك قاطع، مبعىن و�لعربیة �عرابت ما �دیتو من ٔ�رقام 

ٕاال ا�يل �سلمك، �لام ب�ٔهنا ٔ�رقام �ري دا�، ٔ�رقام قلی�،  2016-2017-2018
ان وال �ارج ولن �سعفمك يف تعبئة الفعل املادي امللموس ال دا�ل الربمل

  .الربملان
ٕاذن اس�تعرضمت مجمو�ة من أ��شطة احلكوم�ة ومجمو�ة من أ�رقام 
. ومجمو�ة من إالحصائیات واليت محلت بني ثنا�ها احلق�قة ونق�ض احلق�قة

من �ة تبجحمت �ٕالجنازات التارخيیة �ري املس�بوقة، و�ادلمت يف أ�رقام 
  .و�ٔ�رقام من �ري �مل وال هدى

خرى حتاذقمت يف ترب�ر الفشل التارخيي ا�ریع يف معاجلة �دد ومن �ة �ٔ 
  .من امللفات الكربى، امللفات احملمومة املطرو�ة �ىل طاولتمك الیوم

  الس�ید الرئ�س،
 لن �س�تطیع هذه قد قلمت ملء مفمكهذا مايش �يم، هذا ما قلمتوه، 

�شود، احلكومة وال حىت احلكومات اليت س�ت�ٔيت بعدها حتق�ق إالصالح امل 
وهذا إالقرار و�ده اكن اكف�ا ٕالح�اط املغاربة، ضیع ما تبقى من أ�مل يف 
قلوهبم، وهذا إالقرار و��رتاف بو�دو اكن اكيف �ش تقدمو اس�تقالتمك وما 
تفكروش �رجعو الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، تقدمو اس�تقالتمك لرئ�س 

�رهيا وجيي مورامك  ا�و� وم� البالد، س�ید� هللا ینرصو وتعطو القوس
من یتحمل ٔ�مر� ومسؤولی��ا ممن �ركه الشعب و�ال� امل�، ر�ال نثق 
يف صدقهم ويف قدرهتم �ىل �لق اليشء من ال يشء وقدرهتم �ىل حتریك 

  .أ�نوف تهراحئ  املیاه الراكدة اليت ٔ�س�ت ؤ�زمكت
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ر�ن احملت�ني املساملني مل �كفمك س�یاس�تمك القمعیة يف موا�ة املتظاه
�ارج الربملان، حىت قررمت نقل واع�د نفس الس�یاسة املفلسة والبئ�سة 
دا�ل الربملان، ولكن هذه املرة م�ارشة يف موا�ة الربملانیني وموا�ة الفرق 
النیابیة وموا�ة أ�حزاب الوطنیة، حتاولون مصادرة حق�ا يف ال�م 

قة اليت �راها م�اس�بة، دفا�ا عن ومصادرة حق�ا يف التعبري �لطری
املس�تضعفني والفقراء يف هذه أ�مة وانتقادا ٔ�رقام ومعطیات وٕاحصاءات 

هذا هو الواقع الس�ید . �روهنا حصی� و�راها رسا� حيس�به الظم�ٓن ماء
  .رئ�س احلكومة

ٔ�� من الربملانیني ا���ن یعتربون احلكومة رشیك، نعم رشیك نعزت 
درا �بريا من ��زتاز والتقد�ر و��رتام، لكن دا�ل �رشاكته، وحنمل � ق

هذه الق�ة احلكومة ضیف ورئ�س احلكومة ضیف عز�ز �رمي، لكن �لیه ٔ�ن 
حيرص ٔ�ن ال �كون ضیفا ثق�ال، �يسء ٕاىل من ٔ��رمه �لتوقري ومن اعمتد يف 

  .تعام� معه مبنطق التعاون وم�طق أ��دي املمدودة الس�ید رئ�س احلكومة
يش لیك م�ارشة، ا�كتور سعد ا��ن الع�ين اخ�لطت �لیه ٔ�� غمن

الق�عات و�شابه �لیه البقر الس�ید رئ�س احلكومة، نعم ٔ�س�ٔمت التقد�ر وغرمك 
  .من ٔ�شار �لیمك �ٕالساءة ٕاىل حزب �س�تقالل

ٔ�َو ظن�مت ٔ��مك �ٕالساءة حلزب �س�تقالل س�تغطون جعزمك عن تقدمي 
  حصی� مرشفة؟ 
�ٕالساءة حلزب �س�تقالل ميكن ٔ�ن حتولوا أ�رقام اجلوفاء  ٔ�َو ظن�مت ٔ��مك

واملعطیات املف�قدة للك خشصیة وروح ٕاىل حقائق مطلقة ميكن ٔ�ن یتق�لها 
  املغاربة بق�ول حسن؟ 

كام �اء يف ا�ٓیة " ٔ�م �ىل قلوب ٔ�قفالها"هل ٔ�نمت واعون مبا ٔ�قدممت �لیه 
  .الكرمية

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
لنا ��رتام ومل ختاطبو� �ريق يف اجللسة أ��رية �لس النواب، مل تعام 
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ولكن رمغ ذ� لن نعام� مبثل ما �املتنا به، �الش؟ ٔ�نك لست قدوة 
  . لنا وال ميكن ٔ�ن �كون قدوة لنا

حنن لن نن�ش يف مايض وال �ارض أ�حزاب، لن نعمد ٕاىل �شف 
سرند �لیمك و�ىل عورة أ�حزاب، ولن نعمد ٕاىل فضح ما سرته هللا، 

ٕاساء�مك ٕالینا ا�يل اعترب�ها �مك� وام�داد لترصحيمك وخلطا�مك، نعم سرند 
�لیمك، واح�ا تداولنا هاذ اليش يف ا�لجنة التنف�ذیة د�ل حزب 
�س�تقالل، وقدر� ٔ�نك ما لق�ت�ش �ش جتاوبنا الس�ید رئ�س احلكومة 

د � �ىل نعمة فالت��ٔت ٕاىل السب والقذف، وما اك�ن �س ٔ�س�یدي امحل
  .حزب �س�تقالل ا�يل تتلقاوه حيل لمك املشالك

سرند �لیمك الیوم ب�ٔرقام س��طق حقا ٕ�ذن هللا تعاىل وس�تكون �لیمك 
ٔ�مام املغاربة ا�يل �اولتو ما ٔ�مكن �اولمت �اهد�ن ٔ�ن تق�عومه  - نعم  -جحة 

  .ب�ٔش�یاء ا�يل �ري حصی�ة و�ري واقعیة �ىل إالطالق
التفاصیل وما دام ٔ�� ورئ�يس العز�ز طرح مشلك  وق�ل ما ند�ل يف

ا�يل ٔ��رتوها الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� ملزم ب�ٔين نقارهبا " حرب الصحون"
ا�يل " حرب الصحون"س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا وحىت ٔ��الق�ا، هاذ 

تتلكمو �لهيا واليت عرفها مؤمتر� الوطين العام الوطين أ��ري وا�يل ٔ�فردمت لها 
ا�ة معتربة من زم�مك ومن تفكريمك، هاذ احلرب اح�ویناها يف بدا�هتا ومل مس

تدم �ٔكرث من نصف سا�ة، ما �لفا�ش لنا حضا� يف أ�رواح وال يف 
  .أ��الق وال حىت يف و�دة الصف

درمه مغريب،  5000وال  4000خسا�رها املادیة حرص�ها لیلهتا يف 
صنف اجلید �ىل حساب ط�س�یل من ال  30وال  20ٔ�ي ما یعادل مثن 

، عكس احلرب الرضوس والطاح�ة اليت تدور "درب معر"ال�سعرية د�ل 
ر�اها یوم�ا بني مكو�ت ٔ��لب��مك احلكوم�ة، واليت فاقت خسا�رها لك 

  .تصور
نعم، �د مظمل، مالیري ا�رامه ا�يل مطلوب من املغاربة الیوم ی�ٔدیوها 

، ٔ�عطاب تفامقت و�رامكت، نیابة عنمك وسدادا عن ٔ�خطا�مك وعن هفوا�مك
اح�قان ملهتب وقوده احلرمان وإالقصاء، ا�هتم�ش الس�ید رئ�س احلكومة، 

 لیلاح��ا�ات وحراكت اح��اج�ة مس�مترة يف الزمن واملاكن ال تنقطع 
  .هنار، و�لكم �ىل الرشاحئ املعنیة هباذ �ح��ا�ات اليس ا�لبار

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
، و النقاش ٕاىل ٕاطاره الطبیعي س�یاقا وم�نا، نعمالیوم �ادي �رجع

وغنبداو �الب�سامة د�� الس�ید رئ�س احلكومة، ا�يل ت�شوفها دا� 
مرسومة �ىل حمیامك، واليت مل تفارق هذا احملىي طوال سا�ات عرضمك يف 
جملس النواب، واش كتظنو ب�ٔن هاذ �ب�سامة و�دها اكف�ة �ش تبعث 

  ة وختلهيم ی��قو ��ممك؟ أ�من يف نفوس املغارب
ثقوا يب، الس�ید رئ�س احلكومة، �ب�سامة لن تبدد د��ري الی�ٔس 

  .وسواد الوجوه املربدة �لمغاربة
ثق يب، الس�ید الرئ�س، لن تلهب حامس الشعب املغريب ليك �ر�ب 

  .قواه ويك ی��دع قدرا �دیدا ی��فض و�مترد �ىل ما فرضمتوه �لیه من واقع
وهاذ القفشات وحىت الروح املر�ة �لرئ�س و�لحكومة هاذ �ب�سامة 

لن �سعفمك ولن تغين عن ٕارادة الفعل اليت تنقصمك ولن تعوض وضوح 
الوعي البعید عن ٕادرا�مك الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� ٔ�قسم لمك ب�ٔ�لظ 
أ�ميان يف هاذ ا�هنار الك�ري عند هللا س�ب�انه وتعاىل وهللا و�� و� هللا لن 

مل ٕارداة هذه أ�مة ولو اب�سممت هلم طی� ٔ��م أ�س�بوع وطی� ٔ��م �ر�ب ا�ٔ 
املغاربة حمتا�ني الیوم لر�ة قویة، حيتاجون ٕاىل . الشهر وطی� ٔ��م الس�نة

نفس ٕاصال� طویل، ٕاىل حتول ٕاصال� حق�قي ممثر یلمسون نتاجئه يف 
  . لك م�ا� احلیاة

 50احملرتم، �انق الرمق والتعلمي، حصیح التعلمي، الس�ید رئ�س احلكومة 
ملیار مكزيانیة، ولكن ماذا یعين هذا الرمق؟ ٔ�و ماذا ميثل هذا الرمق مقارنة مع 
املزيانیة العامة ��و�؟ وماذا ميثل �ل�س�بة �لناجت ا�ا�يل اخلام؟ هاذ املزيانیة 
د�ل القطاع احلساس والك�ري وا�يل م�ين �لیه احلارض واملس�تق�ل د�ل 

من الناجت ا�ا�يل اخلام مع ا��ساب التكو�ن املهين  %4.2دى البالد مل تتع
ا�يل جسلهتا حكومة �ال� امل� اليت قادها حزب  %5.4مقارنة ب 

  .دون ا��ساب التكو�ن املهين �5.4س�تقالل، 
ميل تنف�قو الصباح واح�ا �سمع عن التعلمي ؤ�مهیة التعلمي وٕاصالح 

ملعطلني من �اميل الشواهد التعلمي، عن ٔ�ي تعلمي تت�دثون وج�وش ا
جيوبون الشوارع ��لیل و��هنار؟ مه الیوم قاب قوس ٔ�و ٔ�دىن من �هنیار 
ٔ�و �نف�ار، ويف لكتا احلالتني هذا ف�ه خطر �ىل البالد، ینضافون 

شاب وشابة يف سن احلمل ترتاوح ٔ�عامرمه  2.700.000مكعطلني �دد ٕاىل 
ما ت�ش�تغلو، �رام�ل �رود حق�ق�ة س�نة، ما قراو ما �كونو  29و 15ما بني 

ؤ�حزمة �سفة جتوب الشوارع كام قلت، �س�بة الهدر املدريس فات 
�ا�  760.000تكرار الس�نوي ال �ا� س�نو�، وكذ� معدل  400.000

  . س�نو�
  .أ�م�ة و�ء سكن القلوب والعقول ومشل السواد أ�عظم من املغاربة

، يف �ني 4.4يف بالد� م�وسط �دد س�نوات ا�راسة ما ت���اوزش 
  .7.7ٔ�ن املتوسط العاملي راه فاق الیوم 

�امعتنا املغربیة  -امسحو يل  - اجلامعة ��س�تعمل وا�د إالدماج دارج 
، الزالت قابعة هاذي س�نني يف مس�تو�ت م�دنیة يف حشمة �ٔ�وراق

  .خمتلف التصنیفات ا�ولیة
ناجه ويف الربامج الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، التخبط يف امل 

ٔ�فقد العملیة الرتبویة والتعلميیة املعىن د�لها ؤ�فقدها هو�هتا وهو�هتا وهو�هتا، 
الیوم �لق�و وا�د الرشخ اف�علتو وا�د الرشخ صادم بني لغات ا�و� 

  .الرمسیة وبني ا�لغات أ�ج�بیة
ندویو �ىل الص�ة، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، یصعب ا�زتال �ٓالم 

� لقلت ب�ٔن م� املوت هو  ذاربة يف عبارة، ولكن لو ٔ�تیح يلة املغومعا�
س�ید املوقف، هو ٔ��شط م�مك ؤ��شط من حكوم�مك ؤ�خفها حركة، ا�ٓالف 
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واملئات الیوم ميوتون بدون ذنب وبدون خ�ار ٔ�م ٔ�نه ذنبمك وخ�ارمك؟ 
یطلبون الرس�ر يف املس�شفى فال جيیدونه، یطلبون ا�واء فال جيیدونه، 

طلبون الر�ایة فال جيیدون ٕاال إالهامل والتعامل احلاط من الكرامة الس�ید ی 
  .رئ�س احلكومة احملرتم

ال�شغیل، نتلكمو �ىل ال�شغیل، ٔ��ن حنن من وعودمك بتخف�ض معدل 
، �لیوين نقول لمك �لك صدق وبعیدا عن ٔ�یة �لف�ة %8.5البطا� ٕاىل 

 س�ب�انه وتعاىل ومع �ال� لقد ٔ��لفمت مو�دمك مع هللا: ميكن ٔ�ن حترك لساين
امل� نرصه هللا ؤ�یده ومع الشعب املغريب هللا یصربو وهللا یقویه ومع 

  .التارخي ا�ي ال �رمح
معدل البطا� �ىل املس�توى الوطين كام �اء �ىل لسان زم�يل يف فریق 

  .يف العامل احلرضي %14.5وجسل ٔ�كرث من  %10أ�صا� واملعارصة جتاوز 
 صفوف �اميل الشواهد دامئا دا�ل ا�ال احلرضي ٔ�ما البطا� يف

. �س�بة اكرثیة �لك املقای�س %40ؤ�كرث من  %40حفدث وال حرج، 
ماميك�ش نتلكمو �ىل ال�شغیل والبطا� وارتباطها مبس�توى املع�شة 
والوضعیة املالیة لٔ�رس، بال ما �س�تدلو مبؤرش�ن �ىل أ�قل �ىل در�ة 

لثقة ا�يل �یف ما س�بق وقالو إالخوان ٔ�نه �برية من أ�مهیة، هو مؤرش ا
  .د�ل النقط، نعم حنا م�حى تنازلیا خطريا وملف�ا �لنظر 10اخنفض ب 

�لنظر، وطبیعي هاذ  ملفتكذ� اس�هتالك أ�رس ا�ي �راجع �شلك 
الناس ما عندهومش ما �س�هتلكو ٔ�نه ما عندهومش �ش �س�هتلكو، 

وهذا یتضح جبالء من �الل تقلص  �یعانیو ق� اليشء كام �یقولو املغاربة،
ا�يل تقلصت ) TVA(املداخ�ل املس�ت�لصة من الرضیبة �ىل القمية املضافة 

  .%12ب 
ملیون م�صب شغل، الس�ید رئ�س احلكومة، �مل  1200الیوم �مل 

صعب املنال، خصوصا يف ظل جعزمك عن ٕابداع منوذج �منوي وطين یؤطر 
في من الرثوة ومن م�اصب �ق�صاد الوطين، ما ميك�ش وخيلق ما �ك

الشغل، ٕاذن هاذ احلمل ما غیتحقق ٕاال يف املاكتب د�لمك ويف أ�وراق 
د�لمك وبني شعارا�مك، هذا هو الواقع، وٕان كنمت �ریدون ٔ�ن تغطوا يف النوم 

  .فلمك ذ�، واس�مترو يف احلمل د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
ه هنا ابتغاء و�ه املرٔ�ة املغربیة وال مؤرش �ٓخر مرتبط �ملرٔ�ة، ؤ�� ال ٔ�ثري 

جمام� لها، هذه املرٔ�ة اليت �س�تحق لك التنویه والتقد�ر �ىل صربها وحتملها 
و��ها، هاذ املؤرش ا�ال مرتبط مبشاركة املرٔ�ة يف سوق الشغل، هاذ 

، �لام ب�ٔن لك ا�راسات الیوم جتمع �ىل %25ال�س�بة ا�يل ما كتت�اوزش 
اوز هذه ال�س�بة الس�تطعنا ٔ�ن �رفع من نص�ب الفرد من ٔ�نه لو اس�تطعنا جت

  .ا��ل مبقدار النصف
العامل القروي، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هذا العامل املغمور ا�ي 
رفضمت ٔ�ن تنفضو عنه غبار إالهامل، الیوم الساكنة د�ل العامل القروي 

�لهم مقيص من �شلك أ��لبیة املطلقة من فقراء هذه البالد ومن ٔ�م�هيا، 
الولوج ٕاىل اخلدمات أ�ساس�یة واملرافق العموم�ة والر�ایة إالج�عیة، ٔ��لب 

ساكنة العامل القروي معزو� تعاين الهشاشة، تعاين ضیق ذات الید، 
خصوصا يف الس�نوات الع�اف، يف الس�نوات ح�ث اجلذب واجلفاف 

  .اكلس�نة اليت نع�شها الیوم
ومة �ملقابل؟ ف�حتو �ب اس�ترياد �ٓش درتو ٔ�ن� الس�ید رئ�س احلك

القمح ومل تتقو و�ه هللا يف هاذ الفالح الوطين؟ ما فكرتوش يف حامیة هاذ 
الفالح الصغري واملتوسط، ا�يل حىت يف س�نوات الر�اء واخلري واملوامس 
املمطرة ی��ع ٔ�و یضطر لبیع حمصو�، حمصول الفالح ا�يل �یعين ا�م د�لو 

�لو والوقت د�لو یضطر لبیعه �سومة ٔ�دىن من والعرق د�لو والص�ة د
السومة املرجعیة ا�يل كت�ددوها �حكومة، �الش؟ ٔ�نه حضیة لعبة قذرة 
ٔ�بطالها الوسطاء والسامرسة ومصايص دماء ال�رش، ٔ�نه مازال وس�یظل 

  .رهینة د�ل من؟ ٔ�و لقمة سائغة بني فيك الت�ار ؤ�حصاب املطاحن
لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، تب��ون ب�ٔن الیوم هبذا احلیاد السليب، ا

حسمك �ج�عي �ال و�ال �دا، لكن ل�س �لفقراء واملس�تضعفني 
واملهمشني، ولكن �لف�ات امل�سورة اليت تنعم يف ر�د الع�ش، هذا اخ�یارمك، 

  .فهن��ا لمك هبذا �خ�یار
منش�یو �لسكن، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، احلكومة مطالبة بتوفري 
سكن الئق �مثن معقول، مبواصفات اجلودة املطلوبة، مطلوب م�مك تتد�لو 
الیوم ملوا�بة هاذ القطاع ٔ�نه من ٔ�مه حمراكت �ق�صاد الوطين، مطلوب 
م�مك تتد�لو لتجف�ف ینابیع أ�زمة بني املتد�لني الفا�لني املنعشني 

ق�صاد واملس�تف�د ٔ�ي املق�ين، �الش؟ ٔ�نه كام قلت ا�ینامو وحمرك �
الوطين، الیوم املعامالت العقاریة تقلصت و�راجعت، وهذا �یبان كذ� 
من تقلص مداخ�ل ال�سجیل والتنرب، لك ذ� ٔ�مام وا�د الطفرة نوعیة 

من  %48ا�يل كتعرفها �س��رات اخلارج�ة �لمغاربة، ا�يل انتقلت ب 
ا ، هذا دلیل �ٓخر، دلیل ساطع و�رهان �ىل ٔ�هنم م%48، 2019ل  2016

�ی��قوش ف�مك وما راضیی�ش �لیمك وما راضیی�ش �ىل س�یاس�تمك وخيتارون 
  .اخلارج �و�ة �منویة اس��ریة مغریة و�ذابة

البد ما نتلكم شویة �ىل املؤرشات املا�رو اق�صادیة ا�يل كتدعیو ب�ٔ�مك 
حریصني �لهيا وتعضون �لهيا �لنوا�د، ا�منو نبدا ��منو الرتباطه الوثیق، 

، 2019و 2016حلال، �ل�شغیل و�لسمل �ج�عي، ما حتقق بني بطبیعة ا
ما س��حقق ما هو مرتقب ؤ��ید ٔ�نه ما س��حقق، ل�س رجام �لغیب  2.7%

ولكن ت�ٔس�سا �ىل قراءة موضوعیة خترج من حمربة الواقع املرتقب هو ا�يل 
، ويه �س�بة بعیدة لك البعد عن %�2.9ادي یتحقق ٕ�ذن هللا تعاىل 

احلكويم وبعیدة لك البعد عام الزتممت به يف ٕاطار �ر�جممك طموحمك 
 %4.5حمصورة بني احلكويم، قلتو اح�ا �ادي حنققو وا�د �س�بة منو 

� ٔ�هيا ا��ن �ٓم�وا : "، ٔ�� �رد يف هذه النقطة س�ٔس�تعني بقو� تعاىل%5.5و
  .،"مل تقولون ما ال تفعلون، كرب مق�ا عند هللا ٔ�ن تقولوا ما ال تفعلون

املدیونیة  ملدیونیة جتاوزت لك سقف مسموح به ومق�ول اق�صاد�،ا
من الرثوة القوم�ة اليت ختلقها ب�� �ىل  %91العامة تلهتم الیوم ٔ�كرث من 
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من الناجت  %91.2مدار س�نة اكم�، حتدیدا املدیونیة العامة جتاوزت 
ا�ا�يل اخلام، هذا مايش تقد�ري الشخيص مايش �يم، مايش افرتاء، 
مايش اد�اء، هذا �م القامئ �ىل تدبري شؤون احملامك املالیة اليس ٕادر�س 

  . جطو
والغریب يف أ�مر وا�يل �ی�ري، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما ضاع 
قد ضاع حصیح، ولكن ما حيري هو ٔ��مك الزلمت �س�مترون يف احلدیث عن 

فامق املدیونیة هذه أ�رقام املزجعة دون ٔ�ن هيزت لمك جفن، تتلكمون عن ت
العامة ومدیونیة اخلزینة ؤ�ن أ�مر �ادي ال �شلك ٔ�دىن خطر ال �ىل 

  . �ق�صاد الوطين وال �ىل س�یادة واس�تقاللیة القرار �ق�صادي الوطين
ندویو، الس�ید الرئ�س احلكومة، �ىل �س��رات اخلارج�ة، عكس ما 

ٔ�وىل من �الل أ�شهر ا %47تقولون وعكس ما ترصحون اخنفضت ب 
فه�ي �س�بة �ري حق�ق�ة  2018هذه الس�نة، وحىت ال�س�بة املس�� س�نة 

و�ري واقعیة �ش ما نقولش �م مغشوش الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�هنا 
  . وبص�ة موا�هيا) SAHAM(مرتبطة بعملیة تفویت رشكة الت�ٔم�نات 

عكس  %2جنیوو لقروض �س��ر، قروض �س��ر ما تعدا�ش 
مبا فهيا  %2س�نوات،  10و 9، 8يل اكنت كتحقق هادي ا� %12و 10%

القروض املمنو�ة يف ٕاطار اسرتداد الرضیبة �ىل القمية املضافة ٔ�و ما یعرف 
ٕاىل بغینا منش�یو معك بعید الس�ید  %2وهاذ  ،(Le Butoir)�ملصدم 

رئ�س احلكومة وحنكرو فهيا ؤ�ن منعن يف قراءهتا جند ٔ�نه ل�س هناك اس��ر 
�اله �اله �س�بة التضخم ا�يل انتوما رصح�و  %2یة اس��ر ٔ�ن وال حىت ن 

  . هبا �حكومة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

هذه حق�قة ٕاجنازا�مك، هاذ اليش ا�يل عطا هللا، ٔ�ما ما حتاولون انزتا�ه 
من �ريمك و�س�به ٕالیمك فه�ي ٕاجنازات حكوم�ة ومشاریع ملك�ة �حجة ختطت 

هذا �لق هللا ف�ٔروين ماذا �لق ا��ن من "نتقال، حلظة الصفر من زمن �
  .صدق هللا العظمي" دونه

ٔ�رو� ماذا معلت ٔ�ید�مك وسوا�دمك وعقولمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ما 
  .ما دون ذ� فال فضل لمك ف�ه �ىل إالطالق

حكومة ینقصها ��س�ام والتنامغ والتاكمل، الس�ید رئ�س احلكومة 
  .احملرتم

مكو�هتا �ىل مالمح ومفردات وثیقهتا املشرتكة، ٔ�قصد  حكومة مل تتفق
م�ثاق أ��لبیة، ٕاال بعد انقضاء س�نة اكم� عن تو�هيا املسؤولیة، مشغو� 
�لهوس، هبوس التدافع وهباجس �نت�ا�ت، تفكرون يف �نت�ا�ت 
املق�� وال تفكرون يف أ�ج�ال املق�� الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هذا هو 

  . يل واقعا�
خر�ات وترصحيات یوم�ة م�ناقضة تعمق ٔ�زمة البالد وتدفع هبا ٕاىل 
الت�در يف �ربة معیقة، وزراء خيرجون لالح��اج واح�جوا حىت جف 
ا�لسان يف احللق، الس�ید رئ�س احلكومة، اح�جوا �لام ب�ٔنه ما ی��غي ٔ�ن 

یرتدد يف الشوارع هو صدى ٕاجنازات احلكومة ول�س صدى ٔ�صوات 
  .ءالوزرا

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
هذا رمضان ومادام ا��ن النصی�ة ما اك�ن �س ٕاذا امسحتو يل ؤ�� 

، امعلوا بقول الرسول صىل هللا �لیه ٔ�صغر م�مك ننصحمك وننصح الوزراء
 اابتغو : "وسمل كام �اء يف احلدیث الرشیف، وهو �ملناس�بة �دیث حصیح

  .، صدق رسول هللا الكرمي"اد�راحلواجئ بعزة أ�نفس فٕان أ�مور جتري �ملق
  الس�ید رئ�س ا�لس احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٔ�متىن ٔ�ن �كون مر�ٓة �ا�سة �وا�لمك ومر�ٓة �ا�سة ملا جتدون حر�ا 
عظ� يف إالفصاح عنه والبوح به ٔ�مام املغاربة، وٕاىل ما اق�نعتوش، الس�ید 

س �ىل واقع وميتح ٕاىل رئ�س احلكومة، ��م�ا وهو �م م�طقي ومؤس
الواقع ٕاىل ما اق�نعتوش به ٔ�� ٔ�دعومك ٕاىل م�اظرة �لنیة، رشیطة ٔ�ن یوافق 
ٔ�م�ننا العام أ�خ ا�كتور �زار �ركة، ونرتك لمك حریة اخ�یار املواضیع اليت 
تتق�وهنا وحریة اخ�یار امللفات اليت حتیطون بعنارصها الس�ید رئ�س 

ة واملزید من التصارح �حلقائق ٔ�مام احلكومة، فقط �لمزید من املاكشف
املغاربة، وميكن نقارعو احل�ة �حل�ة وميكن حىت نرتاشقو �لصحون، حصون 
العمل والفكر والوطنیة وعشق هذا الب�، ال حصون اخلزف وحصون الطني 
وحصون ما نعرف هذاك اليش ا�يل اهتمت��ا به الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .غاربة ا�يل مرة ٔ�خرى هللا هيدیك �لهيمأ�سايس هو ٔ�ن �كونو ٔ�مام امل
  .شكرا والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�نیة، اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة  55دق�قة و 24يف �دود 
  .احملرتم

  .�اله الس�ید الرئ�س مرح�ا

 :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .لس�ید الرئ�سشكرا ا

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 
  .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الفضیل، ٔ�ن ٔ�تناول  �رشفين، يف هذه أ��م املباركة من هذا الشهر
اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، ملناقشة احلصی� 
املر�لیة لعمل احلكومة، ويه فرصة �ل���ٔ�ید ٔ�ننا ٔ�مام حلظة دس�توریة هامة، 
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من ا�س�تور، واليت هتدف �ٔ�ساس ٕاىل  101ت�ٔيت تطبیقا ٔ�حاكم الفصل 
ة من �طالع �ىل مدى التقدم احلاصل متكني الربملان بصف�ه ا�متثیلیة لٔ�م

يف حتق�ق أ�هداف املسطرة يف الرب�مج احلكويم، �عتباره وثیقة تعاقدیة 
  .بني املؤسسة الربملانیة واحلكومة اليت �لت �ىل ٔ�ساسه التنص�ب الربملاين

ويه م�اس�بة ٔ�یضا �هننئمك، ومن �اللمك ٔ�عضاء حكوم�مك، �ىل هذه 
وفا�مك ملضامني الرب�مج احلكويم �وثیقة مؤطرة احلصی� املرشفة، و�ىل 

  .لعملمك
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

يه فرصة الیوم لنذ�ر ب�ٔن حكوم�مك �اءت �ىل ٕا�ر خماض عسري 
، اليت ام�دت "مر�� البلواكج"وملكف �لبالد، �س�ب ما اصطلح �لیه ب 

لس�تة ٔ�شهر، ح�ث �اول البعض �لتفاف �ىل نتاجئ �نت�ا�ت 
، ويه �س�تحقاقات اليت قال فهيا الشعب 2016ٔ�كتو�ر  07ال�رشیعیة ل

لكمته خبصوص حصی� احلكومة السابقة اليت اكن �رٔ�سها أ�س�تاذ عبد إال� 
ا�ن كريان، �متك�نه حلزب العدا� والتمنیة من املرتبة أ�وىل، وهو ما ٔ�ه� 

  .دس�تور� لق�ادة احلكومة �لمرة الثانیة
 47اوالت البعض ا�عوة ٕاىل جتاوز م�طوق الفصل و�ىل الرمغ من حم

من ا�س�تور، بعد ٕافشال �شك�ل احلكومة، فقد ٔ�بت حمكة �ال� امل� 
مك ���د املهنجیة ا�ميقراطیة، بتعی ٕاال الت�ٔویل ا�ميقراطي لهذا الفصل، �رب اع

ل�شك�ل احلكومة �لفا لٔ�مني العام السابق حلز�مك، �عتبارمك الر�ل الثاين 
  . احلزب، ح�ث كنمت �شغلون م�صب رئ�س جملسه الوطينيف

ورمغ جناحمك يف �شك�ل احلكومة، واحلصول �ىل الثقة الربملانیة بتارخي 
، ٕاال ٔ�ن حكوم�مك ظلت حتت قصف قوى التب��س 2017ٔ��ریل  26

والت���س، اليت �اولت اس�تغالل �ح��ا�ات �ج�عیة اليت اندلعت 
وزا�ورة وجرادة، اليت انتفضت ضد ا�هتم�ش ببعض أ�قالمي، �حلس�مية 

ن���ة اخلصاص وضعف العدا� ا�الیة املرتاكامن لعقود من الزمن، ون���ة 
�لومه ا�ي سوق لساكنة بعض من هذه املناطق، من طرف بعض 

وهو ما ٔ�فىض ٕاىل حماكامت، . اجلهات، �الل اس�تحقاقات انت�ابیة سابقة
نت قاس�یة ومؤملة، وحيدو� ٔ�مل �بري يف كنا والزلنا نعتقد ٔ�ن ٔ�حاك�ا اك

م�ادرة شام� �لطي ا�هنايئ لها، خصوصا بعد العفو املليك ا�ي صدر لفائدة 
  .بعض من الش�باب احملكومني يف ٕاطار هذه أ��داث

كام �اولت هذه القوى الر�وب �ىل بعض �ح��ا�ات الف�ویة، 
اریة اليت انطلقت من واس�تغالل امحل� الشعبیة ملقاطعة بعض العالمات الت�

م�صات ش�باكت التواصل �ج�عي، لك هذا من ٔ��ل ٕار��مك عن حتق�ق 
أ�هداف املسطرة يف �ر�جممك، وال�شك�ك يف مصداق�ة املؤسسات 
ا�س�توریة �لبالد من حكومة و�رملان، ومؤسسات الوساطة من ٔ�حزاب 

  .ونقا�ت
�وب �ىل هذه و�لقدر ا�ي اس�هتجنا هذه احملاوالت البئ�سة، �لر 

أ��داث، حلسا�ت س�یاسویة رصفة، بقدر ما دعو� ٕاىل احلرص �ىل الفهم 

العمیق لٔ�س�باب اليت ٔ�دت ٕاىل هذه �ح��ا�ات، والتعبريات ا�متعیة 
  .والش�بابیة اجلدیدة، من ٔ��ل تقدمي أ�جوبة املناس�بة واحلق�ق�ة �لهيا

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
نا نقدر الظروف اخلاصة اليت �شلكت فهيا بناء �ىل ما س�بق، فٕان 

حكوم�مك، ونقدر الصعو�ت الس�یاس�یة اليت ٔ��اطت برت�ی�هتا، ونتفهم 
إال�راهات املؤسساتیة اليت مررمت هبا ق�ل �شك�لها، كام نقدر جحم ا��ایة 
املضادة والقصف إال�اليم املت�زي ا�ي تغذیه مكیة هائ� من أ�خ�ار 

لیوم�ة واحملاوالت احلث��ة لتضلیل الرٔ�ي العام وت�ٔلیبه الاكذبة و�فرتاءات ا
  . ضد ٔ�ي خطوة ٕاصالح�ة تعزتمون ٕاطالقها

حنن نقدر الظروف العامة الصعبة اليت �ش�تغل يف ظلها هذه احلكومة، 
و�� ال �سعنا ٕاال ٔ�ن هننئمك �ىل الروح التوافق�ة اليت تد�رون هبا هذه 

ات املعتربة اليت تعرب عهنا أ�رقام املر��، كام هننئمك �ىل جحم إالجناز 
  .امللموسة �لعدید من الربامج �ج�عیة ا�تلفة

ورمغ هذا الس�یاق الصعب، و�ىل الرمغ من بعض ٔ�و�ه القصور، اليت 
ال ميكن لعاقل نفهيا، اس�تطاعت بالد�، وامحلد �، البصم �ارج�ا ودا�لیا 

  :�ىل ٕاجنازات دا�، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال

القرار أ��ري �لس أ�من خبصوص قضی��ا الوطنیة، قضیة  -
ٔ��ریل أ��ري،  30الصحراء املغربیة، ح�ث �اء القرار ا�ي صدر یوم 

معززا �لطرح املغريب، الطرح ا�ي شهد � املنتظم ا�ويل �عتباره طر�ا 
س�یاس�یا "س�یاس�یا واقعیا، ح�ث ٔ�كد القرار ٔ�ن احلل جيب ٔ�ن �كون 

 ".امتیا ومس�تداما، وقامئا �ىل التوافقوواقعیا و�راغ
وهبذه املناس�بة نؤكد اخنراطنا الشامل، و�ام اكنت الظروف، ٕاىل �انب 
اكفة القوى احلیة لبالد�، ��فاع عن ثواب��ا الوطنیة ويف مقدمهتا قضی��ا 
الوطنیة العاد�، كام �رفع حتیة ٕا�بار وٕا�الل ٔ�فراد قواتنا املسل�ة امللك�ة 

  ملسا�دة وقوات أ�من الساهر�ن �ىل ٔ�من واس�تقرار هذا الوطن؛والقوات ا

احلدث الثاين، الس�ید رئ�س احلكومة، هو توق�ع املغرب  -
التفاق�تني مع �حتاد أ�ورويب، هام اتفاق�ة الصید البحري واالتفاق 
الفال�، ا�لتان صادق �لهيام الربملان أ�ورويب وهام االتفاق�تان ا�لتان 

املغرب �ىل اكمل �رابه ودون متیزي بني ٔ�قا�ميه الشاملیة  حترتمان س�یادة
وهو �نتصار ا�ي مت بفضل �ود خمتلف الفا�لني احلكوم�ني . واجلنوبیة

ٕاىل �انب ا�بلوماس�یة املوازیة الربملانیة، ويه فرصة �لتنویه �لعمل 
ا�بلومايس املوازي ا�ي یقوم به الربملانیون يف خمتلف الشعب 

یة، اكن �ٓخرها موا�بة التصویت إالجيايب و�ٕالجامع �لجنة ا�امئة ا�بلوماس� 
�لجمعیة الربملانیة �لس ٔ�ورو� �ىل تقر�ر تق�مي الرشاكة من ٔ��ل ا�ميقراطیة 

  مع الربملان املغريب؛

احلدث الثالث، الس�ید رئ�س احلكومة، هو اتفاق احلوار  -
�عیني، ومن مضهنم �ج�عي بني احلكومة والفرقاء �ق�صادیني و�ج
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، 2019ٔ��ریل  �25حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، یوم : رش�ك�ا يف الفریق
ميتد لثالث س�نوات وهو االتفاق ا�ي نعتربه �رخيیا، خصوصا ؤ�ن �ٓخر 

، بعدما مت ٕافشال 2011ٔ��ریل  26اتفاق �لحوار �ج�عي اكن بتارخي 
عبد إال� ا�ن كريان، مع رئ�س احلكومة السابق أ�س�تاذ  2016اتفاق 

ٔ�س�باب س�یاسویة �د ضیقة، مما حرم الشغی� املغربیة من ماكسب اكنت 
  . س�س�تف�د مهنا م�ذ ذ� التارخي

ومن ش�ٔن هذا االتفاق ٔ�ن �سهم يف ٕارساء قوا�د السمل �ج�عي 
و�رس�یخ وتعز�ز الثقة بني إالدارة وخمتلف الرشاكء �ج�عیني 

  .التفامه، وتوفري رشوط �س�تقرار �ج�عي و�ق�صادیني و�لق ٔ�جواء
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
زات، ال و�الطالع �ىل ما حققمتوه من م�ج�س�تحضار هذا الس�یاق 

حكومة الصمود وسط إالعصار، : �سعنا ٕاال ٔ�ن نصف حكوم�مك ب
، إالعصار ا�ي قاوممتوه �لصرب والتؤدة وحتمل الرض�ت وإالجناز الهادئ

 نعترب ٔ�ن حمطة م�اقشة حصیلتمك املر�لیة، حمطة مفصلیة يف معر و��
حكوم�مك، �عتبار إالجنازات املعززة �ٔ�رقام واملؤرشات الناطقة اليت ٔ�دلیمت 

  .هبا
و�لمشككني واملبخسني نورد �زرا �سريا مما مت حتق�قه �ىل س��ل املثال 

  :ال احلرص
در�ة �الل  17اد ب ٔ�وال، حتق�ق تقدم ملموس يف مؤرش ٕادراك الفس

  س�ن�ني م�تابعتني؛
س�نة  �75نیا، تقدم مطرد يف تصنیف مؤرش ممارسة أ�عامل من الرتبة 

  ؛2019س�نة  60ٕاىل الرتبة  2016
�لثا، �رتفاع امللحوظ واحملمود يف تدفق �س��رات أ�ج�بیة 

ملیار  32.8لتبلغ ما مجمو�ه  2018و 2016بني س�يت % 55املبارشة ب 
  درمه؛

من أ�هداف املتو�اة �ىل مس�توى ال�شغیل % 81رابعا، حتق�ق �س�بة 
، من �الل ٕا�داث ٔ�زید من 2020يف خمطط ال�رسیع الصناعي يف ٔ�فق 

  م�صب شغل يف القطاع الصناعي؛ 400.000
�امسا، تعز�ز جمهود ال�شغیل �لقطاع العمويم، من �الل �شغیل 

  ة؛�الل الوالیة احلكوم�ة احلالی 140.000حوايل 
سادسا، تصدر بالد� �لمرتبة أ�وىل ٕافریق�ا يف ٕانتاج الس�یارات، مع 

، ونفس الرتبة يف جودة الب��ات %50.5حتق�ق �س�بة ٕادماج تقدر ب 
  التحتیة السكك�ة؛

سابعا، اح�الل املغرب �لمركز أ�ول ٕافریق�ًا والثاين عربیًا يف مؤرش 
  .2018الربط البحري املنتظم لس�نة 

س احلكومة، بعض من املؤرشات الرمقیة ا�ا� �ىل ٕاهنا، الس�ید رئ�
  .جمهود احلكومة يف الق�ام مبها�ا والوفاء �لزتاماهتا

ٕاهنا مؤرشات وم�جزات ال ختطهئا النظرة الوطنیة العاد� والتق�مي 

املوضوعي، بعیدا عن اخلطا�ت الفضفاضة والتلف�ق�ة املؤثثة �ملعطیات 
ا ق�ل قلیل والبعیدة عن اخلطا�ت الواقعیة املغلوطة اليت مسعنا منوذ�ا مهن

  .والت�لیالت الرصینة اليت حيتا�ا املغرب الیوم
ٕاننا مق�نعون، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ��مك �سريون يف �جتاه الصحیح 
ما دامت املؤرشات ا�ا� �ىل إالصال�ات اليت �رشمتوها يف تقدم 

  .واضطراد مس�متر�ن
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ٕان النفس �ج�عي واحض وبني يف معل حكوم�مك، و�شهد �ىل ذ� 
إالجراءات املت�ذة، وإالجنازات احملققة، واملعززة دامئا مبؤرشات رمقیة 

  :ملموسة، فعىل س��ل املثال ال احلرص ٔ�یضا �شري ٕاىل

ملیار  2مبزيانیة س�نویة تفوق " ت�سري"الرفع من مزيانیة �ر�مج  -
  ه اجلغرايف؛درمه، مع توس�یع مدا

من م�دريب التكو�ن املهين �اميل شهادة  35000متكني حوايل  -
الباكلور� من املن�ة، وذ� ٔ�ول مرة، وبنفس رشوط م��ة الطلبة 

  اجلامعیني؛
�الل  382.000توس�یع قا�دة املمنو�ني من الطلبة، لیصل �ددمه  -
  ؛%15ٔ�ي �ز�دة  2016س�نة  329.000، مقابل 2019س�نة 
س�یط مساطر نظام الت�ٔمني الصحي إالج�اري اخلاص تفعیل وت�  -

  م�خرط؛ �57.000لطلبة، لیصل �دد الطلبة املنخرطني حوايل 
تفعیل نظام التغطیة الصحیة، ونظام معاشات املهنیني والعامل  -

املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، من �الل 
م �لمعاشات لفائدهتم، وٕاصدار املراس�مي اع�د القانون املتعلق ٕ��داث نظا

  التطبیق�ة املرتبطة بذ�؛
، ا�ي "رام�د"ارتفاع �دد املس�تف�د�ن من نظام املسا�دة الطبیة  -

�یه    ملیون �سمة؛ 12فاق �دد مَؤم�
 350توس�یع قا�دة أ�رامل املس�تف�دات من ا�مع املبارش، مبن�ة  -

  املعوزات والاكفالت؛درمه شهر� للك ی�مي، مع ٕادراج أ��ات 
تنظمي ٔ�ول م�اراة مو�دة �لتوظیف العمويم اخلاصة �ٔ�ش�اص يف  -

م�صبا �دیدا  200، و�رجمة 2018مس�تف�دا س�نة  50وضعیة ٕا�اقة لفائدة 
  ؛2019لس�نة 

و�ريها، الس�ید رئ�س احلكومة، كثري من إالجراءات وإالجنازات املعززة 
  . حصیلتمك املر�لیة�ٔ�رقام واملؤرشات اليت وردت بتفصیل يف

ویبقى الورش الك�ري ا�ي من ش�ٔن ٕاجنازه حتق�ق الن�ا�ة املطلوبة 
و�س�هتداف املعقلن يف تزنیل الربامج �ج�عیة هو اع�د الس�ل 
�ج�عي املو�د، وهو ما یتطلب م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، اختاذ ما 

�ل ٕاىل �زي الوجود، یلزم من ٕاجراءات، من ٔ��ل ال�رسیع ٕ�خراج هذا الس
يف ٔ�قرب وقت، �لرفع من مس�توى �س�ت�ابة �ل�اج�ات املل�ة �تلف 
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  .الف�ات �ج�عیة املعنیة
كام نؤكد من �ة ٔ�خرى يف فریق العدا� والتمنیة �ىل ٔ�ن مواص� تزنیل 
ورش اجلهویة املتقدمة و�كر�س احلاكمة الرتابیة، وتث��ت اجلهة كفا�ل 

ق�صادیة و�ج�عیة، يف ٕاطار من التاكمل مع ٔ�دوار رئ�يس يف التمنیة �
ا�و� و�يق امجلا�ات الرتابیة، �شلك، تزنیل هذا الورش، مد�ال من 
مدا�ل معاجلة �دد من إالشاكلیات املرتبطة �لتمنیة احمللیة واملعضالت 
املتعلقة �ملطالب املل�ة والیوم�ة �لمواطنني، واليت س�یضل م�طق ا�و� 

  .یة �اجزا عن التفا�ل احلق�قي والرسیع معهااملركز 
كام ٔ�ن ضعف وقصور التمنیة احمللیة عن �س�ت�ابة �لتطلعات املزتایدة 
�لمواطنات واملواطنني تو� حركة من �س��اء العارم �اصة يف ا�االت 
الرتابیة اليت تعاين من تدين يف مؤرشات التمنیة ال�رشیة وارتفاع �س�بة 

�دد العاطلني وضعف الب��ة التحتیة، وقد �رمج هذا  الهشاشة وارتفاع
�س��اء ٕاىل حراكت اح��اج�ة ضد العجز احلاصل يف توفري اخلدمات 

  . �ج�عیة أ�ساس�یة اليت تليب �اج�ات املواطنني وتصون �رامهتم
و�مثن يف هذا إالطار ما بذلته حكوم�مك من �ود يف س��ل اس�تكامل 

یوي، وهو ما تؤرش �لیه احلصی� املر�لیة اليت مسار تزنیل هذا الورش احل 
  :مقمت بعرضها هبذا الش�ٔن، ومهنا �خلصوص

اس�تكامل ٕاخراج مجیع النصوص التطبیق�ة املنصوص �لهيا يف  -
  القوانني التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات الرتابیة؛

تعز�ز املوارد املالیة �لجهات �لرفع من حصة الرضیبة �ىل  -
، �ٕالضافة ٕاىل املوارد الهامة اليت مت %�5ىل ا��ل ٕاىل  الرشاكت والرضیبة

  ختصیصها من املزيانیة العامة؛ 

ٕاخراج مرسومني �دید�ن یعمتدان معایري ٔ�كرث ٕانصافا، س�مت  -
العمل هبام يف اس�تفادة اجلهات من صندوق الت�ٔهیل �ج�عي، ويف توزیع 

  .املوارد املالیة لصندوق التضامن بني اجلهات
یفوتنا ٔ�ن �مثن ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري، نظرا ٔ�مهیته كام ال 

  .القصوى يف ٕاجناح هذا الورش احلیوي
كام ال یفوتنا ٔ�ن �مثن الز�رات اليت تقومون هبا ٕاىل �ات اململكة 

  .لٕالنصات و�طالع عن قرب �ىل مالحظات وتطلعات الساكن وممثلهيم
  :كام ندعومك �ىل اخلصوص ٕاىل

ع ا�ٓلیات وأ�دوات الالزمة ملوا�بة ومساندة اجلهات ال�رسیع بوض -
لبلوغ حاكمة ج�دة يف تدبري شؤوهنا وممارسة �خ�صاصات املو�و� ٕا�هيا، 

ل ظلقانون التنظميي �لجهات، واليت یمن ا 250واليت نصت �لهيا املادة 
الت�ٔخر يف ٕاخراج النص التنظميي املتعلق بتطبیق مق�ضیاهتا، �ري مربر بعد 

  من ثالث س�نوات �ىل انت�اب ا�الس اجلهویة؛ ٔ�زید

العمل �ىل جتاوز بعض الهواجس واحلسا�ت الضیقة �ري  -
املفهومة يف كثري من أ�ح�ان، واليت حتد من القدرة �ىل تعز�ز و�كر�س 

م�طق التعاون بني السلطات الرتابیة واجلهات و�يق امجلا�ات الرتابیة، يف 
  .ر وربط املسؤولیة �حملاس�بةا�رتام �م ملبدٔ�ي التدبري احل

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
بقدر �مثی��ا ملا مت ٕاجنازه يف ٕاطار هذه احلصی� احلكوم�ة املر�لیة، فٕاننا 
�ملقابل ومن م�طلق الغرية الوطنیة الصادقة، ومن م�طلق عهد الرصا�ة 

، ومن معمك ا�ي الزتم�ا به ٔ�ثناء م�اقش��ا لرب�جممك احلكويم م�ذ س�ن�ني
م�طلق �ح�اكك الیويم مع املواطنني، ميكن ٔ�ن نؤكد لمك ب�ٔن هناك قلقا 
اج�عیا وس�یاس�یا، ل�س حول مس�تق�ل هذه التجربة احلكوم�ة واس�مترارها، 
ول�س حول مس�تق�ل هذا احلزب ٔ�و ذاك، ول�س حول بعض ��شغاالت 

ادمة اليت الس�یاسویة الضیقة مبن س�یحتل الرتبة أ�وىل يف �نت�ا�ت الق
  . تفصلنا عهنا ٔ�كرث من س�ن�ني، ل�س هذا وال ذاك، الس�ید رئ�س احلكومة

هناك قلق �بري حول مس�تق�ل ب�� �ك�ان حضاري واج�عي وس�یايس 
حياول ٔ�ن �شق طریقه ٕ�رصار حنو �دي ا�ول الصا�دة، يف ظل حتد�ت 

ها كربى یعرفها ویع�شها العامل من حولنا وسط حتوالت م�سار�ة یع�ش 
النظام ا�ويل �شلك �ام س�تعصف �لعدید من القوا�د ال�س�یك�ة 
املس�تقرة يف العالقات ا�ولیة، مما یتطلب الك�ري من الیقظة واحلذر 
و��ك�اب �ىل تعز�ز الو�دة وا�لحمة الوطنی�ني ونبذ اكفة ا�عوات 

  .�نقسام�ة والنعرات التجزی��ة اليت ختدم خمططات ٔ��داء الوطن
ق جممتعي معیق حول مس�تق�ل ٔ�بنائنا، ؤ�ي نوع من التعلمي هناك قل

یؤهلهم خلوض حتد�ت القرن الوا�د والعرش�ن، يف ظل �امل تتطور ف�ه 
املعارف، وت��قل ف�ه املعلومات اجلدیدة �شلك م�سارع، ووسط مك هائل 
من التقدم التك�ولو� وا�اكء �صطناعي والتطور املعلومايت، ا�ي ال 

ا ٕاال �الخنراط ف�ه، وهو ما حيتاج �لفعل ٕاىل ٕارادة س�یاس�یة مس�تق�ل لن
جامعیة قویة، ٕال�داث ثورة حق�ق�ة دا�ل م�ظوم�نا الرتبویة، �س�تحرض 

  .التطور الك�ري ا�ي یعرفه العامل �ىل هذا املس�توى
هناك، الس�ید رئ�س احلكومة، قلق جممتعي معیق حول ضعف 

�لعدید من الكفاءات وأ�طر اس��عاب �س�یجنا �ق�صادي و�ج�عي 
وأ�دمغة، اليت تغادر البالد یوم�ا، حبثا عن ح�اة ٔ�كرث جودة ؤ�كرث 

  . اس�تقرارا
ٕاننا ندق �قوس اخلطر حول تفامق هذه الظاهرة، وندعو امجلیع، 
مؤسسات ا�و�، ؤ�حزاب س�یاس�یة، ونقا�ت، وجممتع مدين، ٕاىل ف�ح 

  .لزنیف وس�بل معاجلتهنقاش رصحي حول أ�س�باب احلق�ق�ة لهذا ا
ٕاننا نعتقد ٔ�یضا ٔ�ن جحم إالجنازات ذات الطبیعة �ج�عیة و�ق�صادیة 

ی�س��ا ٔ�ولویة البناء ا�ميقراطي وا�متتني املؤسسايت ومواص� ال ی��غي ٔ�ن 
إالصال�ات الس�یاس�یة الرضوریة ملامرسة ح�اة س�یاس�یة واج�عیة سلمية، 

طنني واملواطنات، وتضمن فهيا ممارسة تتعزز فهيا احلقوق أ�ساس�یة �لموا
  .احلر�ت العامة، وحترتم فهيا احلیاة اخلاصة لٔ�فراد
دوره �سلطة مس�تق� يف ويف هذا الس�یاق، البد ٔ�ن یلعب القضاء 
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حامیة احلقوق واحلر�ت، وهو ما یتطلب املزید من موا�بة املرشوع 
ش والتق�مي الطموح لٕالصالح العمیق والشامل ملنظومة العدا� �لنقا

الرضوریني قصد ت�ٔهیل قضائنا وتطو�ره من الناح�ة ال�رشیة واملالیة، 
ؤ�ساسا من ح�ث جر�ات الزناهة و�س�تقامة، ا�لتان ال مس�تق�ل 
الس�تقالل القضاء بدوهنام، وهو ما یتطلب من امجلیع احلرص �ىل جتاوز لك 

العدا� يف  �خ�الالت اليت من ش�ٔهنا الت�ٔثري �ىل ماكنة ومصداق�ة وصورة
  .بالد�

وال یفوتنا يف هذا الس�یاق ٔ�ن نعرب عن قلق�ا الشدید من قرار م�ابعة 
املس�شار الربملاين ا�كتور عبد العيل �ايم ا��ن، و�س�تغرب من ٕا�ادة 
ٕاح�اء ملف یعود ٕاىل ربع قرن، اس�ت�ابة لشاك�ت �یدیة ذات ٔ�غراض 

  .س�یاس�یة مكشوفة
س�تقالل القضاء، فٕاننا �شدد �ىل وٕاذ نؤكد �ىل ا�رتام�ا الاكمل ال

رضورة ا�رتام القوا�د اجلوهریة اليت متثل الضام�ت أ�ساس�یة لقوا�د سري 
العدا� والتطبیق السلمي �لقانون، ون��ه ٕاىل خطورة ٕا�ادة ف�ح ملف قضايئ 
من ٔ��ل ٔ�فعال س�بق �لقضاء ٔ�ن قال لكمته فهيا ب�ٔحاكم هنائیة مس�توف�ة مجلیع 

س�بة لقوة اليشء املقيض به، وهو ما �شلك سابقة در�ات التقايض ومك� 
  .هتدد اس�تقرار وس�یادة أ�حاكم القضائیة ومتس يف العمق �ٔ�من القضايئ

ٕاننا نتطلع كذ� ٕاىل ٕاعطاء جر�ات قویة يف جمال تعز�ز الرصید 
احلقويق، و�كر�س مسار البناء ا�ميقراطي ببالد�، خصوصا بعد ٕاقرار 

یة وحقوق إال�سان وبلورة خمططها التنف�ذي، مما اخلطة الوطنیة ��ميقراط 
�س�تلزم جتاوز �دد من الوقائع املشوشة �الل املر�� أ��رية، ویتطلب 
تعبئة �ود اكفة الفا�لني وراء ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة ومو�دة، لالس�مترار 

  .يف التفا�ل إالجيايب مع اخنراط املغرب يف املنظومة أ�ممیة حلقوق إال�سان
 فریق العدا� والتمنیة، و�لنظر ملا رامكته بالد� يف جمال احلقوق ٕاننا يف

واحلر�ت والعدا� �نتقالیة وإالنصاف واملصاحلة، نعرب عن ثق�نا الك�رية يف 
مؤسسات بالد� من ٔ��ل �س�مترار يف مسار إالصال�ات املؤسساتیة 

محمد السادس  اليت اخنرطت فهيا بالد� حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل�
  .حفظه هللا

ويف هذا إالطار نؤكد ٔ�نه ال خ�ار لنا ٕاال �س�مترار يف إالصال�ات، 
وهو ما یتطلب تنق�ة أ�جواء الس�یاس�یة، وتصف�ة بعض امللفات العالقة، 
من ق�یل معاجلة خملفات أ�حاكم القاس�یة الصادرة يف حق �شطاء الریف 

عبري وحریة الص�افة وٕاطالق رساح بعض الص�اف�ني وصون حریة الت 
وٕاطالق دینام�ة وطنیة ٕال�ادة �عتبار �لعمل احلزيب والس�یايس والقطع مع 
املنع والتضییق ا�ي یمت �ارج نطاق القانون، وتطو�ر ا�ٓلیات ال�رشیعیة 
والتنظميیة، لوقف محالت ال�شهري والقذف، اليت �س�هتدف املؤسسات 

العمل الس�یايس وٕافرا�ه  املنتخبة والشخصیات الس�یاس�یة، و�روم تب��س
  .من معقه إالصال� الن��ل

ِ �لیه تولكت " ال� ِ���
�
تََطْعُت َوَما تَْوِف�ِقي ا ْصَالَح َما اس�ْ

�
ال� اْال

�
ْن ��ِریُد ا

�
ا

  ".وٕالیه ٔ�ن�ب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

�نیة، تفضل  44قة ودق� 20اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك يف �دود 
  .الس�ید الرئ�س

 :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك �لتعبري عن 

ل احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة ؤ�فقها امل�شود، ؤ�ود يف و�ة نظر� حو 
البدایة ٔ�ن ٔ�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل عرضمك القمي، وٕان اكن 
جملس�نا املوقر �س�تحق الشكر م�مك يف بدایة عرضمك ٕاسوة مب�لس النواب، 
حصیح ٔ�ن جملس املس�شار�ن ال مينح الثقة �لحكومة مبوجب ا�س�تور، 

ٔ�نه �ز�هيا و�رخسها ب�ٔدائه ال�رشیعي املمتزي، ومع� الرقايب املتفرد، ولكن ا�ٔ�ید 
وٕاسهامه النوعي يف جمال تق�مي الس�یاسات العموم�ة، وبصامته ا�بلوماس�یة 
الراخسة، ويه حقائق جتعلنا نتطلع اىل تدابري وممارسات جتسد املضمون 

، �اصة ؤ�ن فلسفة احلق�قي �لثنائیة الربملانیة القامئة �ىل ال��ز والتاكمل
ا�س�تور ٔ�رادت �لس املس�شار�ن مبكو�ته املتنو�ة ٔ�ن �كون صو� 

  .�ل�رشیع �ق�صادي و�اضنا �لحوار �ج�عي، وفضاء �لجهویة املوسعة،
بعد هذه اللكمة اليت البد مهنا امسحوا يل، الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن 

س��د ملرجعیة فكریة ٔ�ؤكد، ق�ل اخلوض يف حماور احلصی�، ٔ�ن مقارب��ا � 
حرص الرصاع الس�یايس : وس�یاس�یة حر�یة متتد لس�تني س�نة، عناو�هنا

دا�ل املؤسسات ول�س حولها، وبناء مغرب التنوع الس�یايس وا�لغوي 
 .والثقايف

 .مغرب املناصفة ا�الیة وإالنصاف �ج�عي -
مغرب جيعل املواقع يف �دمة الوطن، و�سمع ٔ�صوات املواطنني ق�ل  -

إالنت�ابیة، حزبنا، الس�ید رئ�س احلكومة، ال �رهن  ٔ�صواهتم �سابق �ىلال 
مس�تق�ل الوطن مبحطات انت�ابیة زائ� ولكن ی��رص �لمؤسسات ٔ�هنا 
دامئة، حزبنا حریص �ىل الوفاء �لزتاماته ولكن لن نق�ل ٔ�بدا الصمت ٔ�مام 
ال�سابق إالنت�ابوي الضیق �ىل حساب مس�تق�ل وطن عظمي من جحم 

رب، نعزت ٔ�ن �كون من ٔ�بنائه أ�وف�اء وا�لصني، لثوابته ومقدساته، املغ
 .وهو خطنا الس�یايس م�ذ جفر إالس�تقالل وس�یظل كذ�

�ٓملني ٔ�ن �كون مراجعات �يق التیارات �هنجها العدايئ �لمؤسسات 
هنایة ال�سعینات وما بعدها مراجعة حق�ق�ة، م�طلعني ٕاىل ٔ�ن تلتحق أ�قلیة 
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 .املؤسساتالباق�ة مبغرب 
  الس�ید الرئ�س

ق�ل التفصیل يف بعض حماور احلصی� البد ٔ�ن �س�ل ��زتاز ما حتقق 
مللف و�دتنا الرتابیة من جنا�ات دبلوماس�یة م�واص� يف خمتلف احملافل 
ا�ولیة، والقاریة، بفضل حمكة صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

ة الرمسیة واملوازیة، جمهودات هللا، واجلهود اجلبارة ��بلوماس�یة الوطنی
رخست �دا� املوقف املغريب القايض ب�ٔن احلل الوح�د لهذا الزناع املف�عل 
حول مغربیة الصحراء هو احلمك ا�ايت يف ظل اجلهویة املتقدمة ويف ٕاطار 

  .س�یادة اململكة املغربیة
وتعز�زا لهذه اجلهود، نتطلع الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل بلورة ٕاسرتاتیجیة 
دبلوماس�یة م�اكم�، تدمع دور الربملان وأ�حزاب وا�متع املدين ال�رتاق 
م�اورات خصوم و�دتنا الرتابیة يف خمتلف املنتد�ت، والتعجیل �س�تكامل 
ا�منوذج التمنوي ٔ�قا�مينا اجلنوبیة ��ري جواب یعزز املسار ا�ميقراطي 

�لك خفر وا�زتاز، ال والتمنوي واحلقويق املمزي لبالد�، ويف هذا إالطار، و 
�سعنا ٕاال ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة، 
وا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة ومسؤويل 
ؤ�طر إالدارة الرتابیة �ىل تضحیاهتم اجلسام لتحصني ٔ�من الوطن وسالمة 

  .املواطنني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ا م�ا �ىل خصوصیة جملس�نا املوقر، ويف ٕاطار التاكمل مع مدا�� حرص
  :زمالئنا احلر�یني يف جملس النواب، سرنكز يف مدا�لتنا �ىل احملاور التالیة

  :حنو بناء مؤسسايت یعانق السقف ا�س�توري: ٔ�وال
ف�عد مثانیة س�نوات �ىل التحول ا�س�توري ببالد� نعتقد ٔ�ننا يف �ا�ة 

�مي املنجزات يف جمال تفعیل مضامني ا�س�تور، وق�اس الوترية، ٕاىل وقفة لتق 
وهو ما جيعلنا ن�ساءل عن انعاكس فلسفة وروح ا�س�تور يف خطاب 

 وممارسات الوسائط املؤسساتیة واحلزبیة والنقابیة وامجلعویة؟ 
ف�لك موضوعیة فأ�داء املؤسسايت یظل دون السقف ا�س�توري؟ 

لت�ٔطريیة ٕاىل ا�هنوض ب�ٔدوارها ا�متثیلیة وا وأ�حزاب والنقا�ت يف �ا�ة
�لت�ٔطري ا�ايت، بعیدا عن الوسائط التقلیدیة،  ال�اصة والشارع یبدع ٔ�شاك

مما یرتك ا�ال لتیارات �س�مثر يف هشاشة الثقة بني املواطن واملؤسسات، 
  .خلدمة ٔ�ج�دات شعبویة تعادي مصل�ة الوطن
من املؤسسة ال�رشیعیة معرتاك  ويف هذا إالطار، مل یعد مق�وال ٔ�ن جنعل

لرصا�ات س�یاسویة تعطل مشاریع قانونیة يف �ایة أ�مهیة، من ق�یل 
مواص� خرق ا�س�تور بتعطیل صدور القوانني التنظميیة املتعلقة بتفعیل 
الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة، وا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، 

وافع ٕایدیولوج�ة وانت�ابویة، يف ٕاخراج وتنظمي إالرضاب، واملامط�، �
القانون إالطار �لرتبیة والتكو�ن، و�ريها من القوانني ذات الطابع �ج�عي، 
بل ٕان �دة قوانني صادق �لهيا الربملان الزالت ت��ظر املراس�مي والنصوص 

  .التطبیق�ة
يف هذا الس�یاق كذ�، نعتقد ٔ�ن مراجعة القوانني التنظميیة لٔ�حزاب 

نت�ا�ت وامجلا�ات الرتابیة ٔ�صبح رضور� لتصحیح إالخ�الالت و�
املس�� يف املامرسة، ٕاىل �انب ٕاصالح القوانني املنظمة �لنقا�ت والغرف 
املهنیة ل�سا�ر التحول ا�س�توري وا�متعي، وتوا�ب املسار ا�ميقراطي 

  .والتمنوي لبالد�
  :د�امات ومعامل ا�منوذج التمنوي البدیل: �نیا

مما ال شك ف�ه الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن املغرب يف ظل دس�تور 
، حيتاج ٕاىل منوذج �منوي بدیل، حيصن املك�س�بات إالجيابیة، 2011

ویصحح �خ�الالت، وهو مطلب ملح د�ا ٕالیه �ال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا، ؤ�كدته شواهد الواقع امللموس واملت�يل يف جعز �س�بة 

توى أ�داء �ق�صادي و�ج�عي القادر �ىل �لق ا�منو عن بلوغ مس� 
الرثوة وتوزیعها بعدا� اج�عیة وٕانصاف جمايل، واخلروج بب��ة �ق�صاد 

  .الوطين من عتبة الهشاشة والضعف
ويف م�ظور� احلريك، ففضال عن إالصالح الس�یايس الرضوري وامللح 

مل�شود �متثل يف د�امة فٕان ٕا�دى املفاتیح أ�ساس�یة لهذا ا�منوذج التمنوي ا
احلاكمة الناجعة، و�رت�ب أ�ولو�ت، والتوج�ه أ�م�ل لالس��رات 
العموم�ة، وبناء مناذج �منویة �ویة حممكة تؤسس يف قوامسها املشرتكة 
ومعاملها اخلصوصیة �منوذج �منوي وطين، قوامه حمو الفوارق ا�الیة 

رمهتا الس�یاسات العموم�ة و�ج�عیة، وٕانصاف اجلهات والف�ات اليت ح
  .املمتركزة م�ذ عقود من حقوقها املرشو�ة يف التمنیة

ا�منوذج التمنوي البدیل، كام نتصوره، حيتاج ٕاىل رؤیة اق�صادیة �دیدة 
جتعل املقاو� الوطنیة حمورا ٔ�ساس�یا، وتوفر التدابري إالجيابیة �مع املقاوالت 

ذب مزید من �س��رات املتوسطة والصغرى، وحتسني م�اخ أ�عامل جل
الكف�� بتعز�ز ا�منو �ق�صادي وتوس�یع قا�دة ال�شغیل، رؤیة ٕاق�صادیة 
تقوم �ىل تق�مي وتقومي ا�ططات إالسرتاتیجیة القطاعیة، وتؤسس ملا بعدها 
مبنظور جيعل نتاجئها إالجيابیة تنعكس جمالیا واج�عیا، واجلواب �ىل الرس 

تفائ� وأ�رقام املعلنة �ىل احلیاة الیوم�ة يف �دم ٕانعاكس املؤرشات امل 
�لمواطنني، رؤیة اق�صادیة تؤسس ملشاریع �سامه يف توس�یع قا�دة 

  .ال�شغیل، وتدمج الش�باب يف ا�ورة �ق�صادیة
رؤیة اق�صادیة �دیدة جتعل املؤسسات العموم�ة والش�به العموم�ة 

من �الل فرض  تنخرط بقوة يف اجلهاد التمنوي �ق�صادي وإالج�عي،
�ٓلیات احلاكمة يف تدبريها، بدل مواص� خض إالع�دات يف صنادیقها 

  .�لتغطیة عن جعزها 
رابع ا��امات، الس�ید رئ�س احلكومة، لهذا ا�منوذج التمنوي البدیل يه 
ٕاصالح ج�ايئ جوهري وشامل، یوفر ال�ساطة والعدا� اجلبائیة، ویوسع 

 .ملقاوالت والقدرة الرشائیة �لمواطنالو�اء، وخيفف الضغط اجلبايئ عن ا
قصد �لق  نظام ج�ايئ یوفر حتفزيات رضی��ة �لجهات وأ�قالمي املهمشة
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ومد�ل ذ� يف نظر� هو مراجعة شام� ملدونة  �اذبیة لالس��ر فهيا،
الرضائب، ومدونة امجلارك، ومدونة حتصیل ا�یون، واجلبا�ت احمللیة، بدل 

  .ئیة وم�اس�باتیة يف بنود القوانني املالیةمواص� ترصیف تعدیالت جز 
�امس ا��امات، يه �ل ٕاشاكلیات العقار مبختلف ٔ�نوا�ه بغیة توفري 
و�اء قادر �ىل �ذب �س��ر، ويف صدارهتا �ل املعض� املزم�ة ٔ�رايض 
امجلوع مبا یدجمها يف ا�ورة إالنتاج�ة وإالس��ریة ویضمن املصاحل املرشو�ة 

  .ومالكهيا الفعلیني�وي احلقوق 
كام نتطلع ٕاىل التعجیل بتفعیل املراكز اجلهویة لالس��ر يف صیغهتا 

  .اجلدیدة
  :مغرب اجلهات يف ٕاطار و�دة الوطن والرتاب: �لثا

ال �الف، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن خ�ار اجلهویة املوسعة هو جوهر 
الورش  ا�منوذج التمنوي البدیل، وبعد ثالثة س�نوات عن ٕانطالقة هذا

املهیلك لصنا�ة القرار التمنوي، واس�تحضارا لصعو�ت الت�ٔس�س، ف�طلعنا 
�بري ٕاىل مزید من إالرادة الس�یاس�یة من طرف احلكومة لرفع الید عن 
إالخ�صاصات ا�اتیة ا�و� قانو� �لجهات، وإالخنراط الفعيل يف تنف�ذ 

وم�ة، ؤ�جرٔ�ة التعاقدات املشرتكة بني ا�الس اجلهویة والقطا�ات احلك
م�ثاق الال�ركزي ا�ي اكن طموح�ا ٔ�ن تمت صیاغته كقانون لیك�سب قوته 

  .�شلك ٔ�كرب
جناح هذا اخلیار كذ� یتطلب مراجعة معایري رصد إالع�دات 
�لجهات و�يق امجلا�ات بتغلیب مؤرش اخلصاص التمنوي، وٕاقرار فعيل 

متیزي ا�ايل إالجيايب �لتضامن بني اجلهات احملظوظة واجلهات احملرومة، وا� 
  .�لجام�ات ذات املوارد احملدودة

جناح اجلهویة، الس�ید رئ�س احلكومة، یتطلب كذ� قرارات �امسة 
لتحق�ق التوازن إالداري ا�ايل، ومد�ل ذ� يف م�ظور� احلريك هو 
�نتقال �لوظیفة العموم�ة من منطها التقلیدي املركزي ٕاىل خ�ار التوظیف 

هوي، وجع� قا�دة �لتوظیف يف القطا�ات احلكوم�ة العمويم اجل 
واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، وهو ما �س�توجب الت�ٔس�س � يف 

  .مراجعة �ذریة �لنظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة
بلوغ أ�هداف املتو�اة كذ� من ورش اجلهویة املوسعة یق�يض 

ارق ا�الیة و�ج�عیة، ٕاسرتاتیجیة حكوم�ة ما فوق قطاعیة حملو الفو 
وتنف�ذ �لزتامات املالیة �لقطا�ات احلكوم�ة ٕاسوة مبا ٔ�قدمت �لیه �دة 
جمالس �ویة لتفعیل هذا الرب�مج الوا�د والهادف ٕاىل �منیة قرویة 
مس�تدامة ال ميكن حرصها فقط يف الفال�ة والتجهزيات أ�ساس�یة، بغیة 

��ش املدن خبزبها وماهئا  بناء جممتع قروي وج�يل مس�تقر، هو مصدر
  .وحلو�ا، وبرثواته ال�رشیة والطبیعیة الغنیة

ويف هذا الس�یاق، وٕاذ حنيي ما حتقق وما هو مربمج يف جمال الطرق 
) ٔ�لف لكم 22(القرویة فٕان القلق �ساور� عن م�ٓل هذا �س��ر الضخم 

  يف جمال الصیانة بعد ٕاجنازها 

القروي، وٕاذ �س�ل أ�رقام وخبصوص املاء والكهر�ء يف الوسط 
فٕان هذه ال�سب وأ�رقام ) 96% ما یقرب(وال�سب إالجيابیة املعلنة 

رس�ان ما یف�دها الواقع امللموس �ىل اعتبار ٔ�هنا م�نیة �ىل ا��ساب الربط 
�ملراكز وا�واو�ر، وأ�رقام احلق�ق�ة اليت �ریدها الس�ید رئ�س احلكومة، يه 

ىل املنازل املس�تف�دة، ٔ�و بتعبري ٔ�دق �دد �سب وصول املاء والكهر�ء إ 
  ).العدادات(

  .دون احلدیث طبعا عن ٕاشاكلیة التطهري السائل
ومن ٔ��ل �منیة قرویة وج�لیة �جعة، نعتقد �ازمني يف الفریق احلريك 
ٔ�ن أ�مر حيتاج اىل خمطط �منوي مو�ه لهذا الوسط احلیوي، جيمع ش�تات 

ات املوز�ة �ىل �دد �بري من التد�الت القطاعیة، ویو�د إالع�د
الصنادیق واحلسا�ت اخلصوصیة، كام حيتاج أ�مر ٕاىل جمهود �رشیعي یعید 
النظر يف نظام التعمري �لعامل القروي، وخيرج قانون اجلبل ٕاىل �زي الوجود، 

لٔ�رايض الساللیة،  1919قانون ) ذي القرنني(مع مراجعة شام� لقانونني 
  .� الغابوياملتعلق �مل 1917وقانون 
  :رها�ت العدا� �ج�عیة وا�ميقراطیة الثقاف�ة: رابعا

ا�ٔ�ید، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن إال�سان هو صانع التمنیة وهدفها يف 
نفس الوقت، ؤ�ن لك خ�ار �منوي یضل جنا�ه حمدودا ما مل �كن � 

ار مضمون اج�عي، وانعاكس ٕاجيايب �ىل ٔ�وضاع املواطنني، ويف هذا إالط
نتوقف عند قطا�ني ٔ�ساس�یني هلام ص� وثیقة �لتمنیة ال�رشیة، وهام قطا�ا 

  .التعلمي والص�ة
ف�خصوص م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، ف�حن نتطلع الس�ید رئ�س 
احلكومة ٕاىل ٕاخراج القانون إالطار �لرتبیة والتكو�ن �عتباره ٕاطارا لتزنیل 

سقفها الزمين ٔ�ربع  الرؤیة إالسرتاتیجیة، واليت مع أ�سف ضاع من
س�نوات، و�يق الزمن �دد �لهدر يف ظل طغیان احلسا�ت إالیدیولوج�ة 

  .و�نت�ابویة �ىل مصل�ة املدرسة والتلمیذ
وخبصوص ٕاصالح هذه املنظومة، ف�طلعنا يف الفریق احلريك ٕاىل تعممي 
التعلمي أ�ويل، وضامن جودة التعلمي والتكو�ن ال من ح�ث املناجه وال من 
ح�ث احلاكمة، ومعاجلة ٕاخ�الالت التعلمي يف الوسط القروي �رب تعممي 
جتربة املدارس امجلا�اتیة، وتعممي النقل املدريس، وبناء مدرسة املساواة 
و�اكفؤ الفرص بني ٔ�بناء املغاربة �رب �رس�یخ ماكنة ا�لغتني الرمسیتني العربیة 

  .ها والتدر�س هباوأ�مازیغیة، و�نف�اح �ىل ا�لغات أ�ج�بیة لتدر�س 
ويف جمال الص�ة، نعید الت�ٔ�ید �ىل رضورة مراجعة اخلریطة الصحیة 
بغیة ٕانصاف اجلهات وأ�قالمي احملرومة من الب��ات واخلدمات الصحیة، 

، ٕاىل �انب وضع خمطط لص�ة 2025وتعبئة املوارد لضامن جناح خطة 
�ل ٕاشاكلیة القرب مو�ه �لوسط القروي واملناطق اجلبلیة مع العمل �ىل 

  .املوارد ال�رشیة
وٕاذ �مثن مجموع الربامج املو�ة �ل�سك إالج�عي، فٕاننا نؤكد �ىل 

�ر�مج وٕاجراء،  130رضورة العمل �ىل جتمیع هذه الربامج البالغة ٔ�زید من 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2019 یونیو 3( 1440 رمضان 28

يف م�ظومة مو�دة، كام نتطلع ٕاىل التعجیل ٕ�خراج الس�ل �ج�عي 
  . موضوعیةلت�دید الف�ات املس�تحقة وفق معایري

و�القة هبذا التو�ه �ج�عي، فٕاننا �س�ل رضورة �نتقال من 
م�ظور قامئ �ىل امحلایة واحلد من الهشاشة ٕاىل مقاربة قامئة �ىل التمنیة 

  .�ج�عیة
من �ة ٔ�خرى، وحنن �س�تحرض بعض هذه الربامج من ق�یل ت�سري 

املس�تف�دة، بل رضورة والرم�د �ىل س��ل املثال، فل�س أ�مه �روجي أ��داد 
  تق�مي مفعوهلام ومدى بلوغ ٔ�هدافها؟ 

ف�خصوص الرم�د، ؤ�كرث من مرة نعید الت�ٔ�ید �ىل مسامعمك، الس�ید 
رئ�س احلكومة، ٔ�ن جناح هذه البطاقة رهني جبعلها م�ل بطاقة التعریف 
الوطنیة يك توفر العالج للك مواطن يف خمتلف �ات اململكة، ٔ�ما عن 

مت الس�ید رئ�س احلكومة بتق�مي نتاجئه ملعرفة مدى حتق�ق ت�سري، فهل مق
  .ٔ�هدافه الرتبویة

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
یظل العمود الفقري للك منوذج �منوي �حج هو التمنیة الثقاف�ة، وٕاقرار 
ا�ميقراطیة ا�لغویة والثقاف�ة كد�امة ��ميقراطیة مبفهو�ا الشامل، ويف هذا 

دمع القطاع وٕایالئه املاكنة املس�تحقة، وبلورة س�یاسة الصدد، نتطلع ٕاىل 
ثقاف�ة معوم�ة قادرة �ىل �رمجة ٔ�حاكم ا�س�تور يف دیباج�ه امللزمة ويف 

  .فص� اخلامس
وهو ما یتطلب رفع الید عن القوانني التنظميیة ذات الص� برتس�مي ا�لغة 

�زي الوجود،  ة املغربیة لتخرج ٕاىلیة وا�لس الوطين �لغات والثقافأ�مازیغ 
�لام ٔ�ن هذه القوانني ل�ست هدفا يف �د ذاته بل م�طلقا حيتاج ٕاىل �ر�مج 
معيل �متویالت الزمة ٔ�جرٔ�ة التنوع ا�لغوي والهو�يت يف احلیاة العامة، 
وجعل الثقافة الوطنیة ب��وع تعابريها وروافدها ٔ�ولویة ول�س ملحقا ٔ�و ممكال 

  .يف الربامج احلكوم�ة
  حلكومة،الس�ید رئ�س ا

خ�اما، كثرية يه ��شغاالت والقضا� ذات الص� بعرضمك القمي، ولكن 
�ك�في هبذا القدر، م�طلعني ٕاىل ٔ�ن �كون املدة املتبق�ة من هذه الوالیة 
فرصة لتحق�ق املزید من املنجزات، وتصحیح �خ�الالت املس��، 

واس�تعادة  و�لتايل ٕارساء م�ظومة العمل املشرتك �لريق بدور املؤسسات،
العمل الس�یايس لنب� وفعالیته، والعمل من ٔ��ل حامیة وحتصني التعددیة 
الس�یاس�یة �خیار اسرتاتیجي ال رجعة ف�ه، واس�تحضار ٔ�ن املغاربة قد 
یتحملوا ت�ٔخر حقهم املرشوع يف التمنیة، ولكن رشیطة ٔ�ن ی��ق�وا ٔ�نه يف 

  .الطریق ٕا�هيم
 الس�ید رئ�س احلكومة، قد وفعال فاملغاربة، كام �اء يف خ�ام عرضمك

�كونوا مطبو�ني بعدم تقد�ر ٔ�نفسهم، ولكن أ�مه ٔ�ن �روا س�یاسات معوم�ة 
تقدر ٔ�وضاعهم وتصون �رامهتم، وحتقق طمو�م املرشوع يف الع�ش 

  .الكرمي، ومس�تق�ل یتقامسون م�افعه بعدا� وٕانصاف

ويف أ��ري، هن� وزارة إالساكن وس�یاسة املدینة، ومن �اللها 
حلكومة �ىل انت�اب املغرب عضوا ��لس التنف�ذي ملنظمة أ�مم املت�دة ا

وهذا  2019ماي  �27لمس�توطنات ال�رشیة، بنريويب بدو� �ی��ا، یوم 
  .مكسب �م �لمغرب واملغاربة

  .شكرا لمك والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

 33دق�قة و 16ن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف �دود اللكمة ا�ٓ 
  .�نیة

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الوطين لٔ�حرار ليك ٔ��رب عن  �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع
 .موقف فریق�ا من هذه احلصی� املر�لیة

مفن حس�نات هذا العهد ا�س�توري اجلدید، هذه ا�لحظة اليت نناقش 
فهيا هاته احلصی�، واليت تعترب مترینا دميقراطیا یؤسس ملبدٔ� التالزم بني 

�د  املسؤولیة واحملاس�بة، فٕاىل ٔ�ي �د جنحنا يف هذا ا�متر�ن؟ وٕاىل ٔ�ي
توفق�ا يف ٕاقرار م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة؟ ا�ي یبقى مطلب م� 

ؤ وشعب تواقني معا ملغرب الكرامة والعدا� �ج�عیة وا�الیة و�اكف
  .الفرص مجلیع ٔ�بنائه

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ال بد ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا مكغاربة �ىل إالجامع الوطين احلاصل وراء �ال� 

خبصوص قضیة الصحراء املغربیة، هذا إالجامع وهذه التعبئة ا�ا�لیة امل� 
وامجلاهريیة مك�تنا مكغاربة من تقزمي ٔ�طرو�ة �نفصال وٕافراغها �ى املنتظم 
ا�ويل، ح�ث ٔ�صبح العامل یوما بعد یوم یق�نع بصواب الطرح املغريب القامئ 

ئد اخلصوم ؤ��داء �ىل ٕاقرار نظام احلمك ا�ايت يف هذه املنطقة، رمغ ماك
الوطن من �رياننا ا��ن فشلوا يف ٕاجناح خمططات احملاور، ح�ث اندحروا 
يف الربملان أ�وريب يف �دة م�اس�بات، و�ىل رٔ�سها االتفاق الفال� واتفاق 
الصید البحري، ا�ي جنحت ف�ه بالد� �رب تعبئة واخنراط اكفة مؤسساتنا 

�دا� املوقف املغريب، خصوصا ا�س�توریة، اليت �ضلت من ٔ��ل ت��ان 
  .مؤسسة الربملان املغريب مب�لس�یه

وهبذه املناس�بة، ال بد ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار لاكفة عنارص قواتنا 
املسل�ة امللك�ة وا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة 

اس�ت��اب املدنیة املرابطة �ىل احلدود، واليت تبذل �ودا ج�ارة يف س��ل 
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  .أ�من و�س�تقرار دا�ل هذا الب� ا�ٓمن
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٕان هذه ا�لحظة تفرض �لینا املاكشفة وقول احلق�قة �لرٔ�ي العام ا�ي 
یتابع ٔ�عاملنا �ه�م �لغ، �ا وجب �لینا كفا�لني �رتقاء مبس�توى معلنا 

قاء مبس�توى اخلطاب الس�یايس والتدبريي �ع�د ٔ�سلوب الوضوح و�رت
الرايق، والن�ٔي ب�ٔنفس�نا عن خطاب العدم�ة والبؤس والتب��س والرضب 
حتت احلزام يف املؤسسات اليت تبقى �ل�س�بة ٕالینا املاكن الطبیعي للك 
نقاش هادئ حول خمتلف القضا� الوطنیة الكربى، وهنا ال بد ٔ�ن ٔ�قف 

  :عند حمطتني ٔ�ساس�ی�ني ا�رتضتا مسار هذه احلكومة
  حمطة �شك�ل احلكومة؛ -
  .حمطة م�اقشة قانون إالطار املتعلق �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي -

�رى فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن حمطة �شك�ل هذه احلكومة تعد 
ٕا�دى احملطات اليت س��قى مؤر�ة يف التارخي الس�یايس املغريب، �لنظر 

هنا انتظرت �ٔكرث من مخسة �لنقاش ا�س�توري والقانوين ا�ي صاحهبا، لكو 
من  47ٔ�شهر ٕالخرا�ا، ح�ث تعددت القراءات املرتبطة �لفصل 

ا�س�تور، اكن ٔ��رزها وا�ي �بعه �لك ٔ�سف إال�الم الوطين، ت� 
القراءات السطحیة اليت ابتدعت �سمیات ال �القة لها �لعمل الس�یايس 

سري العمیق املسؤول، وال �لعمل املؤسسايت املبين �ىل قوا�د التف 
واملوضوعي ��س�تور من ق�یل البلواكج، ح�ث �اولت ٕاغراق النقاش يف 
الفردانیة والشخصنة الرخ�صة البعیدة لك البعد عن املوضوعیة املطلوبة يف 
م�ل هاته النقاشات املسؤو�، اليت �سامه يف البناء ا�ميقراطي، ال تدمريه 

ة ا�ميقراطیة، واليت �اول فهيا والعودة به ٕاىل الوراء يف تغلیط فظیع �لمهنجی
من فشلوا يف ٕاخراج احلكومة، وٕالصاق هذا الفشل �ىل ٔ�طراف ٔ�خرى �ري 

  .معنیة متاما ب�شك�ل هذه احلكومة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

تبقى حمطة م�اقشة القانون إالطار املتعلق �لرتبیة والتكو�ن والبحث 
احلكومة، وا�ي فشلنا ٔ��لبیة يف العلمي يف ٕاطار دورة اس�ت��ائیة طلبهتا 

ٕاخرا�ه، نقطة س��ة شابت مسار معل هذه احلكومة، ٕاذ مل نتوفق ٔ��لبیة 
يف املصادقة �لیه بعدما تفجر اخلالف حول املوضوع من طرف ٔ�كرب 
مكو�ت أ��لبیة احلكوم�ة اليت ٔ��رت املس�ٔ� ا�لغویة يف خروج نعتربه 

  . صی� املر�لیة ٕاجيابیاشاردا و�ري م�اسب، وهو ما تبقى �لح 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

مقارنة مع جحم ال�شو�ش ا�ي صاحهبا، ونظرة التب��س اليت رافقهتا يف 
لك ٔ�شغالها من طرف تیار العدم�ة، فعند م�اقش��ا لها س�ن�اول ٔ�ن �كون 
موضوعیني، �رب �مثني املنجزات وحتق�ق املزید من املك�س�بات، ومعاجلة 

�الالت اليت تبقى ٔ�صعهبا املس�ٔلتني �ج�عیة و�ق�صادیة �ىل �يق �خ 
 .السواء

�� �اولنا من موقعنا ٔ�ن نبلور رؤیة ت�سجم مع ق�ا�اتنا وتتفا�ل مع 

املبادرات امللك�ة املل�ا�ة �ىل ٕا�داد منوذج �منوي �دید، �سعى ٕاىل متكني 
�لق الرثوة �رب �ق�صاد الوطين من مقومات املنا�ة، وتعز�ز قدرته �ىل 

ٕابداع املشاریع، ح�ث تبقى هذه الرؤیة يه الكف�� ٕ�دماج الش�باب املعطل 
يف م�ظومة اج�عیة واق�صادیة �ري �اد� و�ري م�صفة الیوم يف ٔ�فق 

 -يف نظر�  -�نتقال من دو� ا�مع ٕاىل دو� ا�متكني، وهذا ما جسدته 
ف رشاحئ ا�متع ويف اكفة رؤیة مسار الثقة اليت شار�ت يف ٕا�دادها خمتل

  .�ات اململكة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

رمغ اجلهود املقدرة �لهنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة من طرف احلكومة، 
و�ىل رٔ�سها قطاع الص�ة والتعلمي، ٕاال ٔ�ن هاتني املنظوم�ني ال زالتا تعاين، 

وٕاخرا�ا  ما یفرض إالرساع يف م�ارشة إالصال�ات الرضوریة واملطلوبة،
من الزنو�ات ا�اتیة وأ�هواء إالدیولوج�ة، وٕاقرار احلاكمة فهيام، لتبقى 
معض� ال�شغیل مف�ا�ا الرئ�يس هو �شجیع �س��ر اخلاص، وا�ي 
�ر�كز بدوره �ىل �شجیع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وا�هنوض 

مات القرب ب�ٔوضاعها، وحمارصة �ق�صاد �ري املهیلك وت�ٔطريه، وتعز�ز �د
 .وحتسني ٔ�داء إالدارة، ا�ي یبقى الیوم ٔ�مه اكحب لٕالصالح

رمغ ذ�، فٕان جحم إالصالح یبقى �ام وجيب مواصلته ب�ٓذان صامء 
��اة التب��س والعدم�ة، فٕاذا اكن ا�ال ال ی�سع �لوقوف �ىل لك 

م جمهودات احلكومة وٕاجنازاهتا، واليت تطرق رشاكؤ� يف هذه أ��لبیة جلزء �
مهنا، فٕان املسؤولیة تق�يض ٔ�ن نعرج �شلك رسیع �ىل ٔ�مه إالصال�ات اليت 
�رشهتا، ؤ�سوق هنا ٔ�م�� �لقطا�ات اليت ید�رها وزراء فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار دا�ل احلكومة
  :قطاع العدل

ففي قطاع العدل البد ٔ�ن �ش�ید بتفا�ل الوزارة الرسیع مع التوجهيات 
ة ظاهرة �س��الء �ىل عقارات الغري �رب العمل امللك�ة يف ش�ٔن حمارص 

اجلاد واملسؤول ا�ي سهرت �لیه ا�لجنة امللكفة، دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا 
بلغت �دد القضا�  ثاليت ٔ��ن �لهيا معل احملامك ح� إالطار الش�ا�ة

قضیة، ؤ�ول مرة يف �رخي معل احملامك یصل تنف�ذ  47ٔ�لف  867ملیو�ن 
  . ة مس�تو�ت ق�اس�یة مما رد �عتبار �لقضاءأ�حاكم القضائی

ٔ�ما �ىل مس�توى تدبري املوارد ال�رشیة، اس�تطاعت وزارة العدل حتق�ق 
م�دٔ� املناصفة يف �ل احملامك، ح�ث وصلت �س�بة ولوج كتابة الضبط 

، وهو رمق ق�ايس وطين، وكذا تعز�ز %�49.20لعنرص ال�سوي ل�س�بة 
ن القضائیة اليت اكنت حمور معل الوزارة اخلدمات إاللكرتونیة يف اكفة امله

الوصیة، كام قامت بوضع ا�ٓلیات القانونیة والتنظميیة اجلدیدة لعمل املتفش�یة 
العامة يف مرا�اة �مة �لوضع املؤسسايت اخلاص �س�تقالل السلطة 
القضائیة، ٕاجنازات ٔ�وقفت �ح�قان دا�ل احملامك، وسامهت يف تذویب اكفة 

  .اخلالفات
  ئ�س احلكومة احملرتم،الس�ید ر 
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  :قطاع الش�ب��ة والر�ضة
البد ٔ�ن �س�ل �لك ا�زتاز ا�ینام�ة اليت زرعها الس�ید الوز�ر الويص 

وقام �لك جرٔ�ة وجشا�ة ٕ�قرار  ،�ىل القطاع، ح�ث حرك الربك الراكدة ف�ه
احلاكمة دا�ل دوالیب اجلامعات الر�ضیة واليت الزالت تعاين من غیاب 

طي ا�ي ٔ��ر بدوره �شلك �بري �ىل ٔ�داهئا، ف�اس�ت��اء ثالث التدبري ا�ميقرا
�� اكن � دور �بري . �امعات ر�ضیة، فٕان �يق اجلامعات ال زالت تعاين

يف حماربة البريوقراطیة والعشوائیة، ح�ث ٔ�لز�م بتطبیق قانون الرتبیة 
البدنیة، وحيارب الیوم �لك جشا�ة رسقة أ�بطال والكفاءات، وهت�ريمه 

  . �ارج ٔ�رض الوطن من طرف السامرسة
ٔ�ما �ىل مس�توى قطاع الش�باب ال بد ٔ�ن ننوه �السرتاتیجیة املندجمة 
�لش�باب اليت تبقى ٔ�ول م�ادرة جشا�ة �لهنوض ب�ٔوضاع الش�باب واليت یبقى 
مرشو�ا وطنیا جيب �ىل احلكومة جممتعة ٔ�ن توفر � اكفة رشوط الن�اح، 

ملعب �لقرب  800عطى انطالقة بناء فٔ�ول مرة يف �رخي الوزارة، ت
م�ش�ٔة ر�ضیة، و�مع اسرتاتیجیة الش�باب وجنا�ا  50وٕا�داث ٔ�زید من 

متت ٕا�ادة النظر يف اخلریطة الوطنیة حملطات التخیمي، والوزارة الیوم بصدد 
یفها وجتهزيها، من ظ � هذه الفضاءات يف ٔ�فق ٕا�ادة تو م�ارشة ٕاجراءات مت

ٕاذ ال بد ٔ�ن �مثن هذه اجلهود اجلبارة، ؤ�ن �شد ٔ��ل حتسني الولوج لها، 
حبرارة �ىل هاته إالجراءات اليت تبقى املد�ل أ�سايس حملاربة التطرف 

  .وا�درات وسط الش�باب
  :قطاع الفال�ة والصید البحري
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

هناك ٕاجامع وطين �ىل ٔ�ن خمطط املغرب أ�خرض حقق نتاجئ �د 
طاع الفال�ة ٔ��د القطا�ات �سرتاتیجیة، واليت هتم جزء �بريا ٕاجيابیة يف ق

من ساكنة املغرب املتوا�دة �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة، فٔ�ول مرة 
حققت بالد�، و� امحلد، �كتفاء ا�ايت يف العدید من سالسل إالنتاج 

سامه يف  مبا سامه �شلك �بري يف ارتفاع مس�توى منو �ق�صاد الوطين ا�ي
مالیري درمه  107، ٕاذ جتاوز %5.25دمع الناجت ا�ا�يل اخلام �ل�س�بة 

، وهو ما یربز �مللموس حترر القطاع 2018و 2008مكعدل س�نوي مابني 
الفال� عن فرضیة الظروف املناخ�ة، جعل م�ه قطا�ا صلبا �س�تقطب 
 العدید من �س��رات عززت بفض� قدرة بالد� �ىل التصد�ر دون

ا��ساب الصید البحري، ودحضا للك أ�صوات ال�شار اليت تبخس معل 
احلكومة يف هذا إالطار، وترص مغرضة �ىل ٔ�ن الفالح الصغري واملتوسط ال 
�س�تف�د من هذا ا�طط، �� فٕان أ�رقام احملققة واملرصدة تف�د هذه 

ر �د�اءات و�سعى ٕاىل �منیة الفال�ة التضام�یة، وهو ما عزز �س��
اخلاص يف القطاع ا�ي سامه �شلك �بري يف توفري فرص الشغل، خصوصا 

  .لفائدة ساكنة العامل القروي
نفس املنحى قطعه خمطط ٔ�لیوت�س ا�ي عزز �س�تدامة، وسامه يف 
حتسني وضعیة الصیاد�ن ورفع من مس�توى إالنتاج الوطين وسامه �شلك 

  .نیة�بري يف حتسني رمق معامالت قطاع الصادرات الوط 
  :قطاع الصنا�ة والت�ارة واخلدمات

لقد �لق خمطط ال�رسیع الصناعي �ٓفاقا وا�دة �ىل مس�توى اكفة 
م�ظومة صناعیة �رشاكة مع  49قطا�ا و 14اجلهات، ح�ث اس�تطاع هیلكة 

ف�درالیة �نیة، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن خيلق فرص الشغل يف مجیع  19
 يف �ٓلیة ٕانتاج املشاریع اجلهات اليت ٔ�صبحت من املفروض �لهيا التفكري

و�لق الرثوة ليك �س�تف�د من ا�ٓفاق اليت ف�حها هذا ا�طط، و�س�تف�د من 
ا�مع املرصود � �رب ٕا�شاء و�دات صناعیة يف خمتلف اجلهات، ف�فض� 
ٔ�صبحت بالد�، و� امحلد، ٔ�ول م�صة لصنا�ة الس�یارات يف ٕافریق�ا 

� ملیون س�یارة يف ٔ�فق وتصد�ر ٔ�جزاهئا، ح�ث نطمح ليك تصنع بالد
، ومبوازاة مع جنا�ات خمطط املغرب أ�خرض �سعى الوزارة الوصیة 2020

ل�شجیع الصنا�ة الغذائیة، �ة سوس بعد �يت الرشق وفاس مك�اس 
  .منوذ�ا

قطاع الت�ارة بدوره عرف حر�یة �برية، ٕاذ ال بد ٔ�ن ننوه ب��اجئ املناظرة 
را�ش واليت ٔ��لنت يف بیاهنا �ىل الوطنیة �لت�ارة اليت نظمت مبدینة م

رضورة �رتقاء �لت�ارة ا�ا�لیة �عتبارها �ن مشغل، ح�ث ٕان �ه�م 
هبا والعنایة هبا ودمعها س�یجعلها تنخرط يف القطاع املهیلك وس�تكون ٕا�دى 

  .د�امات �رتقاء مبس�توى ٔ�داء املقاوالت الصغرى واملتوسطة
  :قطاع �ق�صاد واملالیة

د مقدرة �لحكومة يف ٕار�اع العاف�ة �لاملیة العموم�ة، وٕاقرار هناك �و 
التواز�ت املا�رو اق�صادیة، ويف هذا إالطار ال بد من التطرق ٕاىل نقطة 
الضوء اليت مزيت هذه احلصی�، ويه إالصال�ات ال�رشیعیة والقانونیة اليت 

لرشاكت �رشهتا احلكومة يف ا�ال املايل و�ق�صادي، واليت مهت قطاع ا
  .ومدونة الت�ارة، والبنوك ال�شار�یة اليت سامهت يف حتسني م�اخ أ�عامل

�ىل املس�توى اجلبايئ، ال بد ٔ�ن ننوه بن�اح املناظرة الوطنیة الثانیة 
�لجبا�ت اليت نطالب دا�ل فریق�ا برضورة تزنیلها خللق العدا� الرضی��ة 

لقطاع ال بد من إالرساع امل�شودة، ولتعز�ز هذا املسار إالصال� يف هذا ا
يف ٕاصالح نظام الصفقات العموم�ة وحتسني الولوج ٕالیه لاكفة املقاوالت مبا 
فهيا الصغرى واملتوسطة، ٔ�هنا ٔ�ساس �لق فرص الشغل، كام ن��ظر ٕاخراج 
م�ثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وكذا القوانني التنظميیة املؤطرة 

التنظميي لٔ�مازیغیة، �عتبارها قوانني  ��س�تور كقانون إالرضاب والقانون
�یلكة م�وقفة �لهيا العدید من إالصال�ات اليت ت��ظر� مجیعا م�ارشهتا، 
وهو جمهود جامعي �لربملان واحلكومة، جيب ٔ�ن یبذل ٕالخرا�ه بعیدا عن 
املزایدات، �س�تحضار مصل�ة الوطن اليت تبقى أ�وىل وأ��رية �ل�س�بة 

  .ٕالینا
  احلكومة احملرتم،الس�ید رئ�س 

ال بد ٔ�ن هننئمك �ىل صربمك يف موا�ة تیار السلبیة، وا�ي �سوق � مع 
أ�سف فعالیات س�یاس�یة ذات إالیدیولوج�ة الهدامة، واليت مل �س�تطع 
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ٔ�حصاهبا الت�لص مهنا، بل هناك من �رید عبثا ٕاح�اءها �رب الر�وب �ىل 
فعل ضعف احلاكمة م�ٓيس الشعب واس�تغالل اخلصاص �ج�عي القامئ ب

التدبريیة و�دم �لتقائیة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى توس�یع قا�دة الش�باب 
واملس�نني، مما �زید يف ارتفاع الطلب �ىل ال�شغیل والتعلمي والص�ة، �� 
فعلینا مجیعا ٔ��لبیة إالرساع يف �ل املعضالت �ج�عیة الكربى اجلاث�مة 

، وذ� بت�ين خطاب الوضوح والن�ٔي �ىل جممتعنا، ٔ�والها التعلمي والص�ة
ب�ٔنفس�نا �ىل املزایدات يف م�ارشة م�ل هذه القضا� حىت ال نعطي فرصة 
لتیار العدم�ة الس�تغالل هذه النواقص خصوصا يف غیاب الت�ٔطري والتعبئة 

  .والتواصل مع املواطن ا�ي ال �رى ٔ��ر هذه احلصی� �لیه رمغ ٔ�مهیهتا
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

طریق إالصالح وٕان كنا �سري ف�ه ٕاال ٔ�ن وتريته بطیئة، مما جيع� طویال 
وشاقا، �� فٕانه حيتاج ٕاىل جشا�ة ٔ�كرب يف اختاذ القرار وٕابداع م�نوع 
�لربامج یالمئ املس�ت�دات امل�سار�ة اليت تفرض �لینا تطو�ر ٔ�سالیب تدبري 

حكوم�نا ؤ��لب�هتا،  الش�ٔن العام، �� تبقى هذه احملطة م�اس�بة لتق�مي ٔ�داء
مما یفرض �لینا، وحنن نعي م�سوب الوعي الك�ري ا�ي وصل ٕالیه املغاربة، 
ٔ�ن نتعامل خبطاب الوضوح والرصا�ة يف التعاطي مع تدبري الش�ٔن العام، 

  .و�بتعاد عن الس�یاسویة الرخ�صة لتفادي ازدواج�ة اخلطاب
كام يف املعارضة، �� فٕان مسؤولی��ا كفا�لني س�یاس�یني، يف أ��لبیة 

ت�ين خطاب الثقة املؤطر بقمينا الن��� اليت بدٔ�� نفقدها یوما بعد یوم، 
و�لصدق وإال�الص يف العمل محلایة متزي� ا�ي جيمعنا مكغاربة �روح 
وطنیة �الیة، خصوصا ؤ�ننا نع�ش وسط حمیط ٕاقلميي و�وي مضطرب 

ثواب��ا، واملشرتك ا�ي وملهتب، یفرض املزید من التعبئة والیقظة محلایة 
  .جيمعنا ملاك وشعبا

وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �دمة الصاحل العام حتت الق�ادة الرش�یدة ملوال� 
  .ٔ�مري املؤم�ني �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا ؤ�یده

 .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

ود اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س يف �د
  .ثواين 10دق�قة و 15

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ابتداء الس�ید الرئ�س �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق �شرتايك مجلیع 

اء، وحنن �ىل ٔ�بواب عید الفطر السعید مبمتنیاتنا املغاربة وإال�سانیة مجع

اخلالصة ب�ٔن حيفظ هللا ب�� من ا�سا�س والفنت حتت الق�ادة الرش�یدة 
لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�ن یعم العامل السمل 

  .وأ�مان
  الس�ید الرئ�س،

 العرض نقف الیوم كام هو معتاد ملناقشة احلصی� املر�لیة ت�ٔس�سا �ىل
ا�ي تقدم به الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�مام جمليس الربملان، طبقا 
ملق�ضیات الفصل الوا�د بعد املائة من ا�س�تور، ويه حلظة يف تقد�ر� 
�مة يف معل مؤسس��ا ال�رشیعیة، ل�س فقط من �ب تفعیل دور الرقابة 

عامة والظرف�ات الربملانیة، بل ٔ�یضا لكوهنا �سمح �ٕال�اطة �لس�یاقات ال
الس�یاس�یة و�ق�صادیة اليت مير هبا ب�� العز�ز يف ارتباطاته إالقلميیة 

  .وا�ولیة
ٕان العمل الس�یايس وأ�داء احلكويم �رتبطان ارتباطا وثیقا ب��ائیة 
ا�ا�يل واخلار�، من هذا املنطلق نثري �ن��اه �لوضع عند �ارتنا يف 

الشعب اجلزا�ري الشق�ق معاىف ومس�تقر  اجلزا�ر، ا�ي �متىن ٔ�ن خيرج م�ه
ٔ�م�یا، كام ٔ�ن الوضع يف لی��ا الشق�قة تعقد ٕاذ �شهد ٕا�ادة �لتجربة ا�مویة 
اليت �اش�هتا سور�، كام �شهد الرشق أ�وسط وضعا مقلقا �دا، �اصة 
�ل�س�بة ملوضوع القضیة الفلسطی��ة و�القهتا �ٔ�ج�دة أ�مر�ك�ة يف ما �ت 

ن، واليت تعزز الهمينة إالرسائیلیة املطلقة �ىل اكمل الرتاب یعرف بصفقة القر 
الفلسطیين و�امصته القدس الرشیف، �دمة بذ� لك مسارات ال�سویة 
اليت عرفهتا القضیة الفلسطی��ة يف العقود أ��رية يف جتين سافر �ىل 

  .القرارات أ�ممیة والرشعیة ا�ولیة
قد عرفت ا�ٓونة أ��رية خبصوص ٔ�ور�، الس�ید الرئ�س، ٔ�قول ب�ٔنه 

اخلروج العلين �لقوة ا�ميی��ة املتطرفة وتصدرها يف العدید من ا�ول �لمشهد 
الس�یايس وحتق�قها لنتاجئ �رزة �ىل الصعید �نت�ايب، مما خولها اك�ساب 
مقا�د يف العدید من املؤسسات ال�رشیعیة أ�وربیة، معلنة يف �راجمها حر� 

فهم، ٔ�لواهنم، عرقهم، مما س�یضعنا يف یقظة دامئة �ىل املهاجر�ن �لك ٔ�طیا
  .ويف اس�تعداد ٔ�ي تطورات مس�تق�لیة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�لعودة حملتوى عرضمك حول احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة، ٔ��د 

، ممكن ارتبط "املمكن الواقعي"نفيس ٔ�مام ما یصطلح �لیه س�یاس�یا ب 
ربة احلكوم�ة السابقة، واليت ظلت �خ�یارات يف مجملها اختذت �الل التج

ح��سة س�یاسة لیربالیة ت��عد عن البعد �ج�عي و�رهتن ٕاىل حتق�ق 
املواز�ت املالیة وختضع ٕالمالءات املؤسسات املاحنة �لقروض، واليت 
صارت م�حمكة يف تو�ات احلكومة �س�ب �رامك ا�یون وتضخمها، اليت 

لك هذه ا�یون وال�سب الرمقیة  وصلت ٕاىل مس�تو�ت �برية، مع العمل ٔ�ن
املعلن عهنا مل �كن لها نتاجئ ٕاجيابیة �ىل القدرة الرشائیة �لمواطن املغريب، 
ؤ�قصد املواطن املغريب ال�س�یط ٔ�و م�وسط ا��ل، وهو ما جعل هذه 
التجربة احلكوم�ة يف موا�ة م�ارشة مع ٔ�شاكل اح��اج�ة م�عددة وم�نو�ة 
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یة والف�ات املس�هتدفة مع املطلب �ح��ا�، املواضیع وا�ٓلیات التنظمي 
سواء يف شلك اح��ا�ات حملیة ذات ٔ�بعاد �منویة اق�صادیة واج�عیة ٔ�و 
يف شلك اح��ا�ات قطاعیة اكن لقطاع التعلمي والص�ة النص�ب أ�وفر 

  .وهو ما �س�تدعي رؤیة مشولیة وطنیة وٕاسرتاتیجیة ٕ�رشاك اكفة املتد�لني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

الفریق �شرتايك اس�ت�رش �ريا �حلوار �ج�عي، ل�س �لنتاجئ اليت 
مت التوصل ٕا�هيا، بل فقط كتفعیل ملؤسسة احلوار ولو ٔ�ن النتاجئ اليت مت 
التوصل ٕا�هيا مل �كن يف مس�توى �نتظارات الكربى �لمواطنني ا��ن اكنوا 

لع�ش الكرمي ی��ظرون �لوال قادرة �ىل رفع العبء عن اكهلهم، حتق�قا � 
  .والكرامة إال�سانیة

ٕاننا يف الفریق �شرتايك ومن �الل ت��عنا ملا جيري يف السا�ة 
الس�یاس�یة معوما، ٔ�قول ٔ�نه ل�س هناك رضا �م عن جترب��ا احلكوم�ة، ل�س 
فقط ملا مت ٕاجنازه ٔ�و �دم ٕاجنازه، بل ٔ�یضا �لواقع الس�یايس ا�ي رص� 

روج عن ا�لیاقة الس�یاس�یة و�س�هتتار نع�شه وا�ي ی�سم �لضبابیة واخل
�ملؤسسات احلزبیة والنیل من مصداق�هتا، وهو من عكس سلبا �ىل 

  .فا�ل الس�یايسال�نطباع العام �لمواطن جتاه 
كام ٔ�ن هذا الوضع الس�یايس صار معرقال �لعدید من مشاریع القوانني 

یايس ول�س اليت ٔ�ح�ا� ٔ�حضت حتارص دا�ل الربملان مبنطق البو�ميیك الس� 
الخ�الف يف التصورات والرؤى، كام هو احلال �ل�س�بة �لقضیة أ�مازیغیة 

ٔ�شهر ٕالصدار قانوهنا التنظميي، وحىت لو  3اليت كنا نعتقد ٔ�هنا لن تت�اوز 
اعمتد النص يف هاته أ��م القلی� املق��، ٔ�قول ب�ٔننا ضیعنا �ىل املغرب 

  .فرص مناء ا�لغة أ�مازیغیة وكذا تطورها
نفس أ�مر ینطبق �ل�م والكامل �ىل مشاریع القوانني املتعلقة �لتعلمي 
و�ىل رٔ�سها مرشوع قانون إالطار ا�ي شهد ٕا�ن م�اقش�ته واحلسم ف�ه 
احنرافا س�یاس�یا من �الل تد�الت �ارج املؤسسة احلزبیة �لت�ٔثري يف 
 مسطرة ال�رشیع قصد حتریف النقاش عن موضعه أ�صيل وجوهره الثابت

حنو م�طق الشعبویة وا�لعب �ىل الو�ر �نت�ايب بدل املصل�ة العلیا 
  .�لوطن

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

اللك یعمل الیوم ٔ�ن ا�و� املواطنة يه ا�و� �ج�عیة �م�یاز، واليت 
تت�ىل مر�كزاهتا يف الص�ة والتعلمي وال�شغیل وامحلایة �ج�عیة املضمونة 

ذه املر�كزات يف واقعنا املغريب يه حتد�ت اكنت مطرو�ة �ىل �لجمیع، وه
مجیع احلكومات السابقة والزالت مطرو�ة ٔ�یضا �ىل احلكومة احلالیة، 
ویبقى واقع احلال ا�ي نتخبط ف�ه ینذر �ملس هباته املر�كزات، وذ� 
�س�ب حمدودیة الرواتب وارتفاع ٔ�سعار الطاقة، ارتفاع �اكلیف ا�متدرس 

 القطاع اخلاص، ارتفاع �اكلیف السكن، تفامق ٔ�زمة ال�شغیل ا�ي �اصة يف
ظل حمصورا �ىل عینة معینة و�ىل �ٓلیات �دیدة لتحق�قه اكلتعاقد ونتاجئه، 

واليت متس يف جوهرها احلق يف ال�شغیل �حق دس�توري، واليت اكنت من 
مل نتاجئها �ىل الصعید العاملي تو�رات وقالقل يف العدید من ا�ول اليت 

فر�سا م�ال من �الل (�سمل مهنا حىت ا�ول العریقة يف ا�ميقراطیة 
تظاهرات حركة السرتات الصفراء لك س�ت يف شوارع املدن الفر�س�یة، 

  ).واليت من املمكن ٔ�ن يف �متدد يف العدید من املدن أ�وروبیة
ذلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن واقع قطاع الص�ة ال زال یتخبط 

�ه يف ٔ�زمة ب��ویة، ويه نفس أ�زمة اليت ال زال یتخبط فهيا ٔ�یضا حلد وق 
قطاع التعلمي، ٕاذ ال مس�تق�ل مرشق ٔ�ي جممتع بدون تعلمي ؤ�نمت مق�نعون 

  .الس�ید رئ�س احلكومة هبذه املقو�
  الس�یدات والسادة، 

س�ٔشري فقط ٕاىل معطى �ٓين �لتن��ه، و�متثل الس�ید رئ�س احلكومة 
�لني �ىل فصل الصیف، وارتباطا �ل�ساقطات املطریة لهذه احملرتم يف ٔ�ننا مق 

الس�نة واليت مل �كن كام كنا �متىن، فٕان مطلب توفري املاء الصاحل �لرشب يف 
ال  -�دد من املناطق القرویة ل�س مش� �س�یطا، بل س��فامق مس�تق�ال 

ٕاىل  �س�ب ندرة املیاه املرتق�ة و�ل�س�بة ٔ�یضا ملواردها �ٕالضافة - قدر هللا 
سوء اس�تغالل املاء وسوء �س�تعامل د�لو يف شامل املغرب ويف ج�وبه، 
فهذه ظاهرة ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن جتهتد من ٔ��ل التصدي ملس�ٔ� 
اس�تغالل املاء وسوء اس�تعام�، وهو ما قد یربز مشالك اج�عیة ؤ�شاكل 
 اح��اج�ة ورصا�ات ق�لیة، مما �س�تدعي ��ك�اب �ىل �ل هذه املعض�

  .يف ٔ�قرب وقت ممكن مع تظافر ٕاماكنیات و�ود امجلیع
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

وحنن �ىل بعد س�ن�ني من �رخي ٕاجراء �س�تحقاقات �نت�ابیة اليت 
س�تعرفها بالد�، و�عتبار العملیة �نت�ابیة يه ٕاجراء دس�توري، يه ركزية 

�ابیة احلالیة ٔ�ثب�ت التجربة ٔ�ساس�یة ��ميقراطیة، ونظرا لكون القوانني �نت
حمدود�هتا يف القضاء �ىل بلق�ة املشهد الس�یايس ؤ�ثب�ت التجربة حمدود�هتا 

�ات، : ٔ�یضا يف ضامن تدبري ٔ�م�ل �لجام�ات الرتابیة مبختلف تصنیفاهتا
جمالس ٕاقلميیة وا�الس امجلاعیة سواء اكنت حرضیة ٔ�و قرویة، ٕاذ ٔ�ثب�ت 

ریك جع� التمنیة ومن ٔ��ل ٕاطالق التمنیة احملدودیة د�لها من ٔ��ل حت
  .املس�تدامة لینعم هبا املواطن املغريب و�اصة ساكنة الوسط القروي

من هذا املنطلق، وجتنبا لعدم �كرار ٕا�ا� مشاریع القوانني �نت�ابیة 
�ىل الربملان يف الوقت املیت، �لیمك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن تبادروا من 

ورش إالصال� يف ٔ�قرب وقت بف�ح نقاش �اد ا�ٓن ٕاىل ف�ح هذا ال
  .ومعیق مع الفا�ل الس�یايس ببالد�

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة،

حصیح حنن الیوم ٔ�مام الشطر أ�ول من معل احلكومة ؤ�ن التق�مي 
احلق�قي س�یكون ٕاىل �ني ممت معلها طبقا ملق�ضیات ا�س�تور، لك�نا يف 

هو ٕاجيايب من م�جزات احلكومة ومن  الفریق �شرتايك س�نظل مع لك ما
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م�جزات معلها، سواء ف� یتعلق �لب��ة التحتیة ٔ�و املشاریع إالسرتاتیجیة 
العمالقة، فهاته إالجنازات حنن �مثهنا برصا�ة وموضوعیة، ولكن يف املقابل 
س�ن�ري الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، نظرمك ٔ�یضا للك ما هو سليب 

ات معوم�ة كهنها إال�سان، وذ� �س�تحضار البعد ملطالبتمك �ع�د س�یاس
  .�ج�عي يف لك القرارات ولك �سرتاتیجیات

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس�ید 
  .�نیة 46دق�قة و 13الرئ�س يف �دود 

  :إال� حفظي عبد الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء، 

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
حتاد العام ملقاوالت �مس فریق �ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

املغرب، ملناقشة عرض الس�ید رئ�س احلكومة �لحصی� املر�لیة لعمل 
احلكومة ٔ�مام جمليس الربملان، ويه م�اس�بة ل�س�ل ٕ�جياب وفاء احلكومة 

من ا�س�تور كقا�دة دميقراطیة لربط  101لاللزتام مبق�ضیات الفصل 
 .املسؤولیة �حملاس�بة واحلاكمة اجلیدة

 احلكومة احملرتم،الس�ید رئ�س 
لقد اس�متعنا ٕ�معان لعرضمك، وتناولنا ��راسة والت�لیل و�لك موضوعیة 
خمتلف أ�رقام واملؤرشات واملعطیات املرتبطة �حلصی� املر�لیة لعمل 
احلكومة، ويف هذا إالطار �س�ل ٕ�جياب ا�هود ا�ي بذلته احلكومة يف 

ٕاطالق ورش ٕاصالح � م�اخ أ�عامل و�س��ر، والس�جمال حتسني 
املتعلق  47.18من �الل اع�د القانون رمق املراكز اجلهویة لالس��ر 

ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕا�داث ا�لجن اجلهویة املو�دة 
لالس��ر، وٕاصدار املرسوم التطبیقي �لقانون املذ�ور، واع�د القانون 

ة الت�ارة اخلاص بصعو�ت املتعلق كذ� بتعدیل الك�اب اخلامس ملدون
املقاو�، والقانون املتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا 
وقانون الضام�ت املنقو�، وٕاصالح قانون رشاكت املسامهة وموا�بهتا 

ٕاخل، ٕاضافة �مو�ة من إالجراءات ...والرشاكت ذات املسؤولیة احملدودة
 .یل ح�اة املقاو�والتدابري ل�شجیع �س��ر و�سه 

 Doing(مما سامه يف تقدم �رت�ب املغرب يف مؤرش ممارسة أ�عامل 
Business( دو�  �190املیا مضن  60، لی��قل املغرب ٕاىل املرتبة) بدل

، ويف تقدم املغرب )2017س�نة  68واملرتبة  2016س�نة  75الرتبة 

رش املنتدى ف� خيص مؤ 2018بنقطتني يف مؤرش التنافس�یة العاملي لس�نة 
 75ٕاىل املرتبة  2017س�نة  �77ق�صادي العاملي ح�ث انتقل من املرتبة 

دو� مشلها التقر�ر ا�ي حرص معیقات �س��ر ببالد� يف  140من ٔ�صل 
 :مخسة عوامل

 الفساد؛ -
 ضعف جنا�ة إالدارة العموم�ة؛ -
 احلصول �ىل ا�متویل؛  -
 النظام الرضیيب؛ -
 .مئ حلاج�ات سوق الشغل�ري املال التعلمي -

ٕاال ٔ�ن هذه إالصال�ات، الس�ید الرئ�س، مل �س�ل بعد ٔ��را ملموسا 
ف� خيص �س��ر �ىل ٔ�رض الواقع، ومل یمت بعد ٕاصدار العدید من 

ويه يف الواقع مجمو�ة، واح�ا معها، من النصوص التطبیق�ة املرتبطة هبا، 
صعید ا�ويل، ولكن إالصال�ات �لطبع لتحسني �رت�ب املغرب �ىل ال 

بغینا �شوفو الس�ید الرئ�س الوقع د�لها �ىل الصعید العميل، ؤ�عطیمك م�ال 
الس�ید الرئ�س، م�ال ف� خيص جمال التكو�ن املهين املس�متر، هاذي د� 
س�نة �ش صادق�ا �ىل القانون ويف ظروف كتعرفوها ٔ�حسن مين، ظروف 

ص تنظميي �لقانون املذ�ور مدهشة، ومع ذ� �يق حلد الیوم مل یصدر ٔ�ي ن
 .ٕاىل یوم�ا هذا، ؤ�� كنعرف ماذا ٔ�قول

وحىت، الس�ید الرئ�س �ش �كونو م�صفني، وحىت ال جنور ونت�انف 
�ىل أ�داء احلكويم، فارت�ٔیت ٔ�ن ٔ�تناول يف العرض د�يل احلصی� احلكوم�ة 

ين، انطالقا من زاویة رصد �خ�الالت ا�يل اكینة يف ا�منوذج التمنوي الوط
من �الل �دة �ا�ت، ا�يل مهنا م�ال �سب ا�منو، املنظومة التعلميیة، 
ال�شغیل، �س��ر، الصادرات ٕاىل �ٓخره، ٔ�ن �لطبع ٔ�ن بذلتو الس�ید 
رئ�س احلكومة جمهودات �برية، وانمت مشكور�ن �لهيا، ولكن كام قلت، �ىل 

عید صعید الوقع �ىل صعید املقاو� و�ىل صعید التنافس�یة و�ىل ص 
املواطن، �يق ما لق�ناش التناسب احلق�قي د�ل هاذیك ا�هودات ا�يل 
بذلتو �ىل ٔ�رض الواقع نظرا حملدودیة هذاك ا�منوذج التمنوي د�لنا ا�يل �دى 
صاحب اجلال� ٕاىل ٕا�ادة صیاغته مبا ميكن املغرب من حتق�ق ا�منو ا�ي 

  .یصبو ٕالیه
حث العلمي، كام تعلمون، الس�ید التعلمي ٔ�وال والبٕاذن حمدودیة م�ظومة 

 رئ�س احلكومة، ٔ�ن ا�منوذج التمنوي لكو هو �لطبع حتدید ٕاخ�یارات كربى
وف�ه �دة م�ظومات ا�يل مهنا م�ظومة د�ل الرتبیة والتعلمي يه النواة د�ل 
ا�منوذج، وا�ٓ� ال�رشیة �ش ت�ش�تغل ا�منوذج ٔ�هنا ٔ�صاهبا عطل، ٔ�ن هاذ 

درة �ىل ٕانتاج النخب، وميل ت��لكم �ىل النخب املنظومة ٔ�صبحت �ري قا
الس�یاس�یة ت��لكم �ىل النخب إالداریة، �ىل النخب النقابیة ٕاىل �ٓخره، 

  .والنخب كذ� �ق�صادیة
والیوم هاذ ا�ٓ� مل تصبح قادرة �ىل ٕانتاج هاذ الكفاءات وكذ� 

ف� املهارات الالزمة �ش �ش�تغل ا�منوذج، ٕاذن الیوم عند� ٕاشاكل حق�قي 
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خيص م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وانتوما تتعرفو ٔ�ن املنظومة لكها املردودیة 
  د�لها ٔ�صبحت م�دنیة �دا خصوصا م�ذ ال�نی��ات وانتوما �ارفني �الش؟

مفثال ��دو م�ال الهدر املدريس هذي من الت�لیات د�لها، الهدر 
تلمیذ  183000، ٔ�كرث من 2018-2017املدريس �الل املومس ا�رايس 

�ىل مس�توى الس� الثانوي  %12 الهدر املدريس.. ا�يل  200و
  .تلمیذة وتلمیذ يف الس� إالبتدايئ 38700وإال�دادي، ؤ�كرث من 

من  %47و�ىل املس�توى اجلامعي فأ�مور ل�ست ب�ٔفضل انقطاع 
عن دراس�هتم اجلامعیة دون حصوهلم عن ٔ�ي شهادة، وٕاذ �س�ل  الطلبة

یص �س�بة الهدر املدريس وهذا واقع نقر به، فٕان جمهود احلكومة يف تقل 
مردودیة املنظومة تبقى هزی� ومل یعد التعلمي وس�ی� كذ� ٔ�ساس�یة د�ل 
إالرتقاء إالج�عي و�ندماج �ق�صادي وهو ما سامه يف تفامق الفوارق 

  .�ج�عیة
طبعا ٔ�ن الیوم هناك رؤیة حكوم�ة و�شكرمك �لهيا من �الل مرشوع 

ا�يل تصد �لطبع لبعض �خ�الالت یتعلق مبنظومة الرتبیة والبحث  51.17
العلمي املعروض �ىل الربملان، ٕاال ٔ�ننا هاذ املنظومة ولو ٔ�نه �يق ما 
تناو�هناش �لبحث وا�رس والت�لیل ٕاال ٔ�نه نعرب عن ختوف�ا ف� خيص 

 �جلودة رضب جمانیة التعلمي ؤ��ره �ىل تعمیق الفوارق يف الولوج ٕاىل التعلمي
  .�ل�س�بة �لطبقة ذات ا��ل احملدود والطبقة الوسطى

اح�ا مس�تعد�ن �لطبع القطاع اخلاص �ش �سامه خصوصا ؤ�ن يف هاد 
مس�ٔ� الفوارق يف جمال الرتبیة تت�اوز ت� املس�� يف جمال ا��ل، تتعرفو 

 %0.38الفوارق، و  �ل�س�بة �لرتبیة %0.55ف�ه  )GINI(مؤرش 
  .�ل�ل�س�بة ��

ٕاذن �نطباع ا�يل عند املواطن ٔ�ن الرتبیة والتكو�ن ٔ�كرث ؤ�مه من 
ا��ل �ل�س�بة م�ال لٔ��ري، كام جيب ٕاىل ٔ�مهیة الكربى �لتكو�ن املس�متر 

  .�لمكونني ا��ن �شلكون العمود الفقري ٕالجناح ٕاصالح التعلمي
 ٕاذن اح�ا تن�س�ناو �لطبع الس�ید الرئ�س، تن�س�ناو مرشوع القانون ٔ�نه

یوصل �لس املس�شار�ن �ش �قشوه واح�ا� �لطبع شف�اه ومس�تعد�ن ٔ�نه 
�ساندمك يف هاذ ا�ال ف�ه رؤیة لكها تقریبا اح�ا م�فقني �لهيا حىت ف� خيص 
الهندسة ا�لغویة ولغة التدر�س، وميل ت��لكمو �ىل لغة التدر�س ٔ�ح�ا ال 

يل يه ا�لغات �لطبع نضع تفاضل بني ا�لغة العربیة وا�لغات أ�ج�بیة ا�
السوق �ق�صادي، ف�الطبع ما اكی�ش جمال �لمقارنة هادیك ا�لغة لغة 
مقدسة، ا�لغة ا�يل �اء هبا القر�ٓن ال ميكن ٔ�نه ند�روها يف حمك د�ل 

  .التفاضل
ف� خيص ا�منوذج دامئا، ا�منوذج د�لنا حيتاج ٕاىل مس�ٔ� البحث العلمي 

لمي و�بتاكر والتطو�ر ال ميكن ٔ�نه و�بتاكر، ٔ�نه بدون البحث الع
  .املغرب یوصل ملصاف الب�ان الصا�دة

وهذا اكن موضوع السؤال د�يل يف أ�س�بوع  -ف�الطبع تتعرفو ٔ�ن 
�املیا من  76التصنیف د�ل املغرب �املیا يف جمال �بتاكر،  -الفارط 

مؤرش ميل تند�رو الت�لیل  81دو�، وميل تنا�دو اك�ن  126ٔ�صل 
تفصیيل تنلقاو ب�ٔن املغرب يف العالقة ما بني القطاع اخلاص، �القة ال 

�بتاكر مع الصنا�ة، �القة البحث العلمي مع الصنا�ة تنلقاو املغرب يف 
�املیا، وميل �شوفو املؤرش د�ل �القة البحث العلمي مع  111الرتبة 

  .بريٕاشاكل �  �املیا، وهذا �126املیا  �124بتاكر تنلقاو يف الرتبة 
ٕاذن �اصنا �شوفو هاذ املس�ٔ� د�ل البحث العلمي ود�ل البحث 
التطبیقي، العالقة ما بني البحث العلمي والبحث التطبیقي والتطو�ر 
و�بتاكر والعالقة كذ� ما بني القطاع اخلاص وما بني البحث وما بني 

تند�رو ملاذا : اجلامعة، ٔ�ن العالقة ثالثیة ما بني اجلامعة ٔ�ن السؤال هو
البحث العلمي؟ وملن؟ �اصنا ند�روه �لمقاو�، و�اص املقاو� كذ� ٔ�هنا 
�سامه، جيب املسامهة يف جتسري الهوة ما بني اجلامعة وما بني القطاع 

  .اخلاص يف جمال البحث العلمي
وهنا تنذ�رمك الس�ید الرئ�س، ب�ٔن الفریق د�لنا، فریق �حتاد العام 

 Crédit(ة تعدیالت ف� خيص القرض الرضیيب ملقاوالت املغرب تقدم بعد
Impôt (يل �ادي �شجع املقاوالت �ش �س�مثرو يف جمال البحث، ٔ�ن ا�

ميكن هاذ املقاوالت ا�يل جمال البحث التطبیقي والبحث العلمي ٔ�نه �ادي 
تتعمل يف قطا�ات ٕانتاج�ة، ٔ�هنا �ادي متكن من م�ال ا�منو يف التصد�ر ٕاىل 

، �لطبع، يف منو البالد، فهنا، و� لٔ�سف، دامئا �ٓخره و�ادي �سامه
احلكومة رفضت تعدیالتنا، وهنا �اص �كون وا�د النوع من الرصف ما 

  .بني املنظور احلكويم وما بني الواقع ا�يل تیجي يف قوانني املالیة املتتالیة
كذ� من جتلیات حمدودیة �سب ا�منوذج التمنوي اك�ن ضعف �سب 

س�نوات أ��رية فقدت دینام�ة �ق�صاد  8حظ ٔ�نه �الل ا�منو احملققة، یال
مرتفع من  الوطين زمخها، �ىل اعتبار ٔ�هنا مل �س�تطیع احلفاظ �ىل مس�توى

ا�منو �س�ب هشاشة �ق�صاد الوطين، ا�ي ال �زال �رخض حتت ت�ٔثري منو 
ٔ��شطة القطاع الفال� املرتبطة بدورها �لتقلبات املناخ�ة، وهكذا عرف 

من الناجت ا�ا�يل  �4.5س�بة منو تعادل  2015اد الوطين س�نة �ق�ص
، وهنا هاذیك التبعیة �س�بة ا�منو 1.2ٕاىل  2016اخلام، لترتاجع س�نة 

  .الفال� تت�ٔ�ر �لطبع �ىل �س�بة ا�منو �امة
كذ� �راجع القمية املضافة رمغ ال�ساقطات املطریة الهامة �الل مومسي 

% 3.9ت �س�بة ا�منو مل تت�اوز ، ف�ق�2018- 2017الفال�ة لس�يت 
، و�لتايل ٔ�ن %2من املرتقب ٔ�ن ترتاجع هذه ال�س�بة ٕاىل  2018، %2.9و

ٔ�هنا �س�تلزم ��ذو قرارات ف� تبقى من % 5.5حتق�ق �س�بة ا�منو حتادي 
الوالیة احلكوم�ة املق��، وجيب ٕاعامل �نعطافات الالزمة ف� خيص 

  .ق�صاديالس�یاسة احلكوم�ة لفائدة ا�ال �
كذ� كنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ��لكم �ىل ضعف فعالیة �س��ر، اح�ا من 

 200الب�ان يف العامل ا�ٔكرث مسامهة يف �س��ر العمويم، �س��ر تقریبا 
ولكن إالنتاج د�ل املردودیة د�لو % 32.5ملیار درمه تقریبا، �س�بة وا�د 

اسب، وهذا �ميثل �ىل ٔ�رض الواقع ما تنلقاوهشاي ما اكی�ش هذاك التن
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هاذیك احملدودیة د�ل ا�منوذج، ٕاذن �اصنا توج�ه �س��رات حنو 
قطا�ات ذات قمية مضافة ٔ��ىل وا�يل عندها قدرة ٔ�كرب �ىل تورید �ٓ�ر 

  .التبعیة والغري املبارشة �ىل مس�توى �يق فروع �ق�صاد الوطين
دل حر، اتفاق�ة تبا 56الصادرات عند� جعز هیلكي م�ذ ٔ�نه وقعنا 

  .مع أ�ردن هو ا�يل ت��كونو ف�ه 1عند� فهيا جعز �اله % 55
  .دامئا مطرقة الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .�ٓسف الس�ید الرئ�س. مطرقة الزمن ال �ري

اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة يف �دود 
  .، واملطرقة س�تكون �اهزة يف الوقت46دق�قة و 13

  :ٔ�مال العمري الس�یدةس�شارة امل 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمون، الوز�رات طبعا،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، تقد�رًا ملسؤولیة م�ظمتنا 
عن الطبقة العام� ومصاحلها ا�س�توریة ؤ�دوارها التارخيیة والزتا�ا ��فاع 

  .املادیة واملعنویة، بعیدا عن احلسا�ت الس�یاس�یویة الضیقة
وحنن نقف �ىل ما تفضلمت بتقدميه ٔ�مام جملس�نا �لزتام م�ظمتنا املعهود، 
و�ملوضوعیة اليت تق�ضهيا ا�لحظة ا�س�توریة املمتزية، كنا ن�ٔمل ٔ�ن تفاج�نا 

بالد� حق�قة من عنق الز�ا�ة �ىل احلكومة حبصی� قادرة �ىل ٔ�ن خترج 
مجیع املس�تو�ت الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة، ٔ�و ٔ�ضعف إالميان 
ٔ�ن تعمدوا، الس�ید رئ�س احلكومة، يف تقر�رمك ٕاىل قول احلق�قة اكم� 
وتؤسسوا حصیلتمك املر�لیة �ىل معطیات حتظى �ملصداق�ة، معطیات 

یة، ترتمج الواقع املع�ش لف�ات ذات محوالت حقوق�ة واق�صادیة واج�ع 
عریضة من الشعب املغريب، ونتاجئ تفصح جبالء عن رؤیة مس�تق�لیة تبعث 

  .أ�مل و�ش�ذ اهلمم ملوا�ة الت�د�ت بعزم وثبات
ٕاال ٔ��مك مرة ٔ�خرى، �ٓ�رمت ا�لجوء ٕاىل أ�رقام ا�ردة يف ظاهرها، 

یع حصی� ال تقطع وامللغومة يف �الب أ�ح�ان، واملساح�ق التجمیلیة، لتلم 
مع �س�متراریة، ؤ�ح�ا� مع هذ�ن التدبري السابق، وتغض الطرف عن 
أ�زمات اليت تطبع التدبري احلكويم، بدءًا ب�ٔزمة قطا�ات اسرتاتیجیة، مرورا 
ب�ٔزمة اج�عیة �انقة، وصوال ٕاىل ٔ�زمة ثقة يف مؤسساتنا ويف قدرة بالد� 

عدا� �ج�عیة وا�الیة، �ىل ٕابداع مرشوع جممتعي مدمج یضمن ال
  . ویؤهلها لاللت�اق �ر�ب ا�ول الصا�دة

مفا تفضلمت بعرضه �ىل ٔ�نظار جملس�نا، حصیً� تف�قد �لمقومات املهنجیة، 
واملوضوعیة، والس�یاس�یة، ال تعدو ٔ�ن �كون تقر�را قطا�اتیا �مو�ة من 

لخیط الناظم إالجراءات وٕان اكن بعضها ٕاجيابیا، ٕاال ٔ�هنا معزو�، تف�قد � 

و�لمسة الس�یاس�یة، وی��في فهيا رشط �لتقائیة ٔ�مه عنرص لن�ا�ة 
  .الس�یاسات العموم�ة، وضامن �ٓ�رها �ىل املواطنني واملواطنات

ٕان اس�تاكنة احلكومة ٕاىل �رامج وٕاجراءات مرجت�، بل م�عارضة ٔ�ح�ا�، 
املغاربة لتمن عن مدى ارتبا�ها يف حتدید أ�ولو�ت، وعن فشلها يف ٕاخراج 

من �ا� إالح�اط و�نتظاریة، وجعزها عن بث أ�مل يف نفوس الش�باب 
�اصة ممن فقدوا الثقة يف الس�یاسات احلكوم�ة وقدرهتا �ىل حتق�ق مطاحمهم 
يف الع�ش الكرمي، مفضلني ر�وب قوارب املوت يف ر�لهتم حنو الرساب بعد 

  .ا�سداد أ�فق
  الس�ید رئ�س احلكومة،

كومة عن وعودها يف حماربة الفقر والهشاشة ال شك ٔ�ن ختلف احل
وإالقصاء �ج�عي، والتقلیص من الفوارق ا�الیة وإالج�عیة، وفق مقاربة 
تعمتد املواثیق ا�ولیة املتعارف �لهيا، واحلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة 

، اكن 31والبی��ة املنصوص �لهيا يف دس�تور البالد �اصة يف الفصل 
رش يف انطالق �ح��ا�ات امجلاعیة السلمیة �حلس�مية، الس�ب املبا

جرادة، زا�ورة وتنغري، و�ريها من املناطق املهمشة، تتحمل فهيا احلكومة 
مسؤولیة التداعیات و�نفال�ت أ�م�یة، واحملاكامت املؤملة، كام تتحمل 
مسؤولیة �كراهنا لفضی� احلوار �ج�عي، وإالضعاف املمهنج ملؤسسات 

وساطة إالج�عیة، ٕاذ ال �كفي، الس�ید الرئ�س، إالقرار ا�لفظي ب�ٔمهیة ال
املقاربة ال�شار�یة، و�س�تعامل أ�جوف ملفهوم س�یاسة القرب، دون 
�رتقاء هبذه املفاهمي ٕاىل قوا�د وممارسات هتیلك التدبري احلكويم وتضمن 

اسات � فرص الن�اح �رب �خنراط الواعي �لفا�لني واملعنیني �لس�ی
  .العموم�ة

وتفا�ال مع بعض احملاور اليت وردت يف تقر�رمك، �اصة احملور�ن الثالث 
والرابع، فٕان الطموح ا�ي �ربمت عنه ٕا�ن تقدميمك الرب�مج احلكويم، 
ٕ�حلاق بالد� �ر�ب �ق�صاد�ت الصا�دة، س��قى �لام طو�و�، ما مل 

و�شطة تعید �رتباط �س�تطع احلكومة هنج س�یاسة اق�صادیة اس��اق�ة، 
�لتصنیع، وتعزز نقل التك�ولوج�ا، �اصة الرمقیة، و�شجع البحث العلمي 
لضامن اخنراط الكفاءات والفعالیات الوطنیة يف ا�هود التمنوي، و�لتايل، 
متكن بالد� من مقومات املنا�ة، بعیدا عن الوصفات اجلاهزة �لمؤسسات 

اتیة، مقابل ٕاغراق بالد� �ملدیونیة اليت املالیة ا�ولیة مبقار�هتا احملاس�ب
من الناجت ا�ا�يل اخلام �ل�س�بة % 65(ٔ�صبحت �رهن مصري املغاربة، 

ٕاذا ما ٔ�ضف�ا مدیونیة املؤسسات العموم�ة % 82ملدیونیة اخلزینة ؤ�كرث من 
، ٔ�ضف ٕاىل ذ� �دمة ا��ن، وهذه املدیونیة مؤه� )وامجلا�ات الرتابیة

  . دوبیة السام�ة �لتخطیطلالرتفاع حسب املن
هذا، دون ٔ�ي �ٓ�ر ٕاجيابیة �ىل احلیاة الیوم�ة �لمغاربة، ؤ�ن بالد� يف 

  .�ر�مج تقومي هیلكي مس�متر
ويف جمال �ٓخر، الزتمت حكوم�مك بوضعه مضن ٔ�ولو�هتا، ٔ�ال وهو 
ال�شغیل، �عتباره ٔ�مه رافعة �لتمنیة ال�رشیة، وحماربة الفقر والهشاشة يف 
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احلرضي والقروي، فامسحوا يل ٔ�ن ٔ�جسل هزا� احملص� احلكوم�ة الوسطني 
املتوقعة يف الرب�مج احلكويم % 8.5وجعزها عن تقلیص �س�بة البطا� ٕاىل 

ٔ�و لرمبا تفضلون مؤرش �س�بة ال�شغیل بدل البطا�، فه�ي %. 10لتفوق 
يف الوقت ا�ي یصل هذا املعدل يف ا�ول % 40.5بدورها ال تت�اوز 

  .و�س�ل دول اجلوار �سب ٔ�مه من بالد�% 60ٕاىل الصا�دة 
ويف ظل جعز �ق�صاد املغريب حتق�ق �سب منو �مة، ح�ث لن 

، حسب البنك ا�ويل، بعیدا عن توقعات 2021يف ٔ�فق % 3تت�اوز 
، یبقى �ق�صاد املغريب �اجزا عن %5.5ٕاىل  %4.5الرب�مج احلكويم 

الشغل، والبالغ �ددمه  اس��عاب املعطلني والوافد�ن اجلدد لسوق
س�نو�، حيظى فهيا �املو شهادات  370 �000اطل، مبعدل  1.168.000

حوايل : التعلمي العام و�املو شهادات التكو�ن املهين �ل�سب ا�ٔكرث ارتفا�ا
  .�ىل التوايل، حسب نفس املندوبیة% 17و% 48

ويف ظل العجز احلكويم عن اس��رمه �لت�ٔس�س ٕالقالع اق�صادي 
. ي وهنج س�یاسة �منویة م�دجمة، یتالءم فهيا التكو�ن مع ال�شغیلحق�ق

  .وأ�دىه ٔ�ن ال يشء یو� بتغیري هذا املنحى حسب املندوبیة
وتبقى الربامج ال�ش�یطة �ل�شغیل، رمغ لك �م�یازات والتحفزيات 
املقدمة �لمقاوالت يف ٕاطار النفقات اجلبائیة، �د حمدودة املفعول و�ري 

صاص حجافل املتخر�ني من املتعلمني، بل یمت ا�رتار بعض قادرة �ىل ام�
الربامج مكقاوليت رمغ �دم �دواها، يف ظل غیاب املتابعة وتق�مي الفعالیة 

  .وا�ٓ�ر �ىل سوق الشغل
مقاول ذايت، هل �ك�دت احلكومة عناء  581102ف�ال�س�بة ل�سجیل 

ة ال�سجیل ت��ع اش�تغاهلم �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ�م ٔ�ن أ�مر ال یتعدى مسطر 
�ملك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؟ ما يه النتاجئ أ�ولیة �لمخطط 

  وتوقعاته �ىل املدى املتوسط؟ 2020- 2017الوطين �لهنوض �ل�شغیل 
م�صب شغل لك�مك حتاش�مت احلدیث عن  405469حتدثمت عن �لق 

 م�اصب الشغل اليت فقدها القطاع الصناعي، مفا �دد م�اصب الشغل
الصاف�ة؟ وما يه إالجراءات العملیة اليت تعزتمون اختاذها ٕال�ادة ت�ٔهیل من 

  فقدوا شغلهم ن���ة ال�رسحيات امجلاعیة وإال�القات؟ 
ما يه إالجراءات املت�ذة لوضع �د لالخنفاض املقلق ل�س�بة ال�شغیل 

  ؟ %25مضن ال�ساء ا�ي ال یت�اوز 
س�بة ٔ�قل من ٔ�واخر هل من املعقول ٔ�ن تلج ال�ساء سوق الشغل ب� 

  ال�سعی��ات؟ والعامل لكه یدفع يف اجتاه ٕادماج املرٔ�ة يف �ق�صاد؟
هل من ت��ع خلرجيي التكو�ن املهين؟ �لام ب�ٔن �س�بة إالدماج يف سوق 
الشغل تبقى �د حمدودة؟ وما يه القطا�ات املشغ� ومواصفات املناصب 

لعمل الالئق؟ ٔ�م ٔ�ن اليت �شغلها ٔ�ولئك املتخر�ني هل تتوفر �ىل مقومات ا
وراء أ��داد املؤثثة �لحصی�، توس�یعا لرقعة العمل الهش ح�ث اخلرق 

  السافر �لحقوق أ�ساس�یة �لعامل؟
ٕان ٕاصالح م�ظومة التكو�ن املهين ٔ�صبح �ك�يس، الس�ید رئ�س 

، املتعلق 60.17احلكومة، طابع �س�تع�الیة، بعد ملحمة مرشوع القانون 
مي اسرتاتیجیة �دیدة تعمتد الالمتركز و�م�یاز، �لتكو�ن املس�متر، وتقد

  .خبلق مدن املهن والكفاءات �جلهات إالثين عرش
وهبذا الصدد، وح�ث ٔ�ن التكو�ن املهين �شلك جماال اج�عیا �م�یاز، 
لكونه رافعة لتمنیة الكفاءات ومصعدا اج�عیا �ل�س�بة �لعامل، فالبد من 

الثالثیة أ�طراف كام تنص �لهيا اتفاق�ات  احلفاظ �ىل حاكم�ه املمتزية، ٔ�ي
  .م�ظمة العمل ا�ولیة واليت تلزم بالد�

وعن جمال توس�یع امحلایة �ج�عیة، لقد مت ٕاصدار نظام التغطیة 
، ولرس�ان ما 99.15الصحیة ونظام معاشات �لمس�تقلني مبق�ىض القانون 

ن احلكومة معدمت ال��ساهبام مضن م�جزات احلكومة، لكن هل تعلمون �ٔ 
وضعت العربة ٔ�مام احلصان يف هذا ا�ال، فل��ٔت �ل�رشیع دون تصور 
واحض، واسرتاتیجیة اس��اق�ة �لمتویل و�لتطبیق، بل حىت لت�دید وتنظمي 
ف�ات اخلاضعني �لنظام، �لام ٔ�هنا ف�ات خمتلفة و�ري م��ا�سة، وهبذه املهنجیة 

مفعول هذا النظام، وهو  �ري العقالنیة، �كونون قد حمكمت مس�بقا مب�دودیة
  . ما �كرسه تعرث احلكومة يف ٕاخراج النصوص التطبیق�ة

ملیون مس�تف�د من التغطیة  12ويف انتظار ذ�، یظل هدف 
وأ�دىه ٔ��مك . �ج�عیة من �ري أ�جراء، رمقا ���ایة �نت�ابیة ل�س ٕاال

ن، دون �ازمون �ىل �كر�س نفس املهنجیة لتوس�یع التغطیة الصحیة �لوا��
دراسة ٕاكتواریة لت�دید ا�ٓ�ر �ىل تواز�ت الصندوق املغريب �لت�ٔمني 

ودون ٕارشاك الفرقاء ) la CNOPS(الصحي، ما اكن �سمى ف� ق�ل 
�ج�عیني، �ازمون يف الواقع، ٔ�ن ت�ٔ�ذوا �لید ال�رسى ما ٔ�مثره احلوار 

نظام �لحامیة �ج�عي ومحملني املوظفني مسؤولیة فشل احلكومة يف ٕارساء 
  .�ج�عیة الشام�

  الس�ید الرئ�س،
ٕان اع�د احلكومة توصیات املؤسسات املالیة بتقلیص كت� أ�جور 
والتو�ه حنو اخلوصصة وتفك�ك املرافق العموم�ة، �رس الهشاشة يف جماالت 
ح�ویة اكلتعلمي والص�ة وإالدارة �شقهيا املركزي والرتايب، دون ٔ�ن �س�تطیع 

بالد� يف مؤرش التمنیة ال�رشیة ا�ي ال زال �راوح ماكنه  حتسني تصنیف
بعد اجلزا�ر و�دد من ا�ول العربیة حىت اليت تعاين من �دم  123يف الرتبة 
  .�س�تقرار

% �76س�بة أ�م�ة العامة، % 53: العجز �ج�عي الب��وي: والس�ب
 57 000مواطن و 1038طب�ب للك : ويف الص�ة. مهنا وسط إال�ث

ظف وموظفة بقطاع الص�ة، وهام يف �د ذاهتام مؤرشان عن مدى مو 
الشح الب��وي يف املوارد ال�رشیة بقطاع �لغ أ�مهیة �س�توجب ا�رتاف 
ا�و� خبصوصیته، يف ٕاطار س�یاسة وطنیة �لص�ة، كام دعت ٕاىل ذ� 

  . احلركة النقابیة و�امعتنا الوطنیة �لص�ة
ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة؟ ٔ�مبثل هذه املؤرشات س�متكن من حتق�ق 

�ىل ٔ�ي ٔ�ساس بن�مت تفاؤلمك املفرط؟ �دد امللفات الشا�كة ٔ�و مدى 
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�ح�قان �ج�عي لف�ات عریضة من املوظفني واملوظفات، ممن فرض 
وملف إالدارة  �9لهيم التعاقد، ٕاىل حضا� النظام�ني ؤ�حصاب الز�زانة 

مه من الف�ات واملمرضني الرتبویة واملسا�د�ن إالداریني ٕاىل �ٓخره و�ري
  .وأ�طباء

لقد اخنرط �حتاد املغريب �لشغل يف التوق�ع �ىل االتفاق ثاليث 
أ�طراف ولكن مازالت هنا� بعض املطالب اليت مل �س�سغها احلكومة 

  .ونطلب من احلكومة ٔ�ن تطلق احلوارات �ج�عیة القطاعیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

  :الس�ید الرئ�س
  .ا�هت�ى الوقت، شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

دقائق  10اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف �دود 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة. �نیة 58و

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  لس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،ا

  الس�یدات والسادة احملرتمني،
فرصة م�اقشة احلصی� املر�لیة  ال ميكن ب�ٔي شلك من ٔ�ٔ�شاكل تفویت

�لحكومة دون اس��ر هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي ا�س�توري ٕال�رة العدید من 
الش�ٔن إالشاكلیات وتطارح أ�فاكر واملقرت�ات وال�ساؤالت املتعلقة بتدبري 

موضوعیة العام الوطين وحىت �كون قراءتنا الس�ید رئ�س احلكومة، 
انرص " ورصحية و�هیة عن التحریف ا�ي طال ت�ٔویل احلدیث الرشیف 

وبعیدا ٔ�یضا �ىل لك نظرة �دم�ة ٔ�و �شاؤم�ة ال " ٔ��اك ظاملا ٔ�و مظلوما
  .�رمس ٕاال الواقع أ�سود وال �رى ٕاال أ�بواب املغلقة

هذا الب� ٔ�ن املؤسسة امللك�ة مك�ت الیوم �رب التارخي من  حنمد هللا يف
موا�ة الت�د�ت ومعانقة الرها�ت وحتق�ق املاكسب وضامن �س�تقرار 
وأ�مان والتقدم، كام حرصت املؤسسة امللك�ة �ىل تدبري العالقات 
اخلارج�ة لبالد� يف رؤیة نفاذة طول نفس مكن املغرب من �خنراط 

  .ي ٕافریق�ا، عربیا، و�املیاالفا�ل والواع
قضیة الو�دة  وقد اكن �� ٔ��ر واحضة يف مسار ملف قضی��ا أ�وىل

الرتابیة لبالد� واليت عرفت �الل ا�ٓونة أ��رية تطورات �د ٕاجيابیة 
  .تنارص وتدمع املقرتح املغريب

  الس�ید رئ�س احلكومة،
لثقة �ى دعومت امجلیع ٕاىل تعبئة من ٔ��ل الرفع من م�سوب أ�مل وا

معوم املواطنني يف الش�ٔن العام من �الل خطاب واقعي موضوعي 

ومسؤول، و�لیه الس�ید رئ�س احلكومة الزتاما م�ا مبوقعنا يف أ��لبیة 
احلكوم�ة و�ملصل�ة العلیا �لوطن ال �سمح ٔ�نفس�نا اس�تعارة نظارة العدم�ة 

ائق ووصف والسوداویة وال�شاؤم، لكن ق�اعتنا ال �سمح لنا ٕ�غفال احلق
الواقع والنقد البناء واملتفائل لبناء املس�تق�ل ولتصحیح واس�تدراك الهفوات 
ف� تبقى من معر احلكومة ومتك�هنا من النصح واملشاركة وا�مع والتقومي 

  .والتصحیح وإالقرتاح
  الس�ید رئ�س احلكومة،

لقد ارتبط �شك�ل هذه احلكومة مبا مسى �لبلواكج ٔ�و ما مسى ٔ��د 
�لهزة اليت تعرض لها مسار إالصالح، اليشء ا�ي �لق ٔ�جواء  زمال�مك

انعدام الثقة وغیاب ��س�ام بني مكو�ت أ��لبیة وا�لیل �ىل ذ� 
  .تعطیل ٕاصالح ٔ�سايس يف ورش الرتبیة والتكو�ن

فك�ف سزنرع الثقة وأ�مل يف صفوف الش�باب املغريب هبذا املشهد 
ددة من �ني ٕاىل �ٓخر هبزات اخلالف الس�یايس الهش وهبذه الت�الفات امله

  و�خ�الف، ٔ�ال یعترب ذ� ٔ�زمة حق�ق�ة �لفا�ل الس�یايس يف بالد�؟
��، ندعومك الس�ید رئ�س احلكومة �ملقابل ٕاال ٔ�ن ٔ�ي تعبئة السرت�اع 
ثقة الرٔ�ي العام جيب ٔ�ن تبدٔ� من تعمیق نقاش حول إالصال�ات 

ت�ابیة وتعدیل املق�ضیات املتعلقة ا�س�توریة وٕا�ادة النظر يف املنظومة �ن 
�النت�ا�ت وب�شك�ل احلكومة يف اجتاه �لق ٔ�قطاب س�یاس�یة حق�ق�ة 
وقویة حىت ال یضطر حزب ٔ�سايس يف أ��لبیة لال�س�اب ٔ�و �دم 
التصویت �ىل رئ�س جملس لیعود ومين�ه ثق�ه بعد مرور س�ن�ني ونصف 

قة يف العملیة ٔ�ن من ش�ٔن هذا املوقف �كر�س العزوف وانعدام الث
  .الس�یاس�یة �رمهتا

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
��رتاف �لواقع احلق�قي ا�ي یع�شه املغاربة ف�ة قلی� �س�تف�د من 

وأ�سواق ) TGV(املشاریع الكربى اكلطرق الس�یارة واملوا� واملطارات و
املمتازة واحملالت الت�اریة صاح�ة املاركة وامل�ش�ٓت الس�یاح�ة ٕاىل �ري ذ�، 

من �ة ٔ�خرى ف�ة ٔ��لبیة املغاربة تع�ش الفقر وا�هتم�ش واحلرمان والبطا� و 
والضیاع، ش�باب یع�ش �حنراف وتعاطي ا�درات مما یؤدي به ٕاىل 
الهجرة الرسیة ٔ�و �نت�ار ٔ�و اجلرمية ٔ�و التطرف، ٔ�طفال م��ىل عهنم 

  .یعانون الهدر املدريس وال�رشد ؤ�رسة تع�ش �نقسام وال�ش�ت
هذه الف�ات الس�ید رئ�س احلكومة �س�یطر �لهيا إالحساس �لظمل ٕان 

واحلكرة �یف ما تنقولو يف املغرب، مما یؤدي ٕاىل �ح�قان �ج�عي 
  .حق�قي وحقد طبقي هيدد اس�تقرار ا�متع ق�ل ا�و�

  الس�ید رئ�س احلكومة،
 ٕاذا اكن بالد� منوذ�ا لالس�تقرار أ�مين ومنوذ�ا يف اس��اق ا�ططات

إالرهابیة وشل حراكت امجلا�ات املتطرفة، حماربة ظاهرة اجلرمية، واجلرمية 
املنظمة ومنوذ�ا كذ� يف التعامل املسؤول يف ٕاطار القانون مع احلراكت 
�ح��اج�ة من ٔ�طباء والصیاد� والطلبة واملوظفون العموم�ني والقطاع 
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�مك �لزنول ٕاىل اخلاص واملهن احلرة والت�ار، ومازالت هناك ف�ة قد تفاج 
الشارع، فٕاننا �س�ل ا�ساع الهوة بني مكو�ت الشارع املغريب واملؤسسات 
مما جيعلنا ن�ساءل عن دور أ�حزاب الس�یاس�یة والنقا�ت وإالطارات 
امجلعویة والتنظ�ت املهنیة واملؤسسات املنتخبة، هذه املؤسسات اليت 

  .ت�ٔطريئ�صبحت معط� و�ري القادرة �ىل الق�ام بدورها ال 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

هذه املؤسسات الیوم اليت ٔ�فرغت من دورها ؤ�صبح مصريها الفشل 
ٔ�صبحت الیوم ال تق�ع املواطنني جبدواها وا�لیل ٔ�طباء �ارج النقا�ت، 
جتار �ارج الغرف املهنیة، الطلبة �ارج ٕاطاراهتم الطالبیة، ٔ�ساتذة نظام�ون 

  .هذا الوضع ال نود التعلیق �لیه ؤ�طر ٔ�اكدميیات يف ٕاطار ت�س�یق�ات،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان ما تع�شه العدید من ا�ول ويف أ�وائل أ��رية یدفعون ٔ�كرث من 
ٔ�ي وقت مىض ٕاىل جعل هذا املوضوع �ىل رٔ�س أ�ولو�ت اليت جيب ٔ�ن 
هتمت هبا احلكومة، وٕان لك هتاون يف هذا ا�ال ٔ�و تقصري س�تكون � ال قدر 

  .وانعاكسات یصعب التكهن ب�ٔ�رها �ىل مس�تق�ل املغرب هللا نتاجئ
  الس�ید رئ�س احلكومة

ٕان فشل منوذج�ا التعلميي واحض يف سلواكت ٔ�طفالنا وترصفات ش�بابنا، 
فشل منوذج�ا الصحي واحض يف مس�شف�اتنا وطریقة معاجلة مرضا�، فشل 

� كذ� منوذج�ا يف جمال مشاریعنا �ج�عیة �رز يف مس�توى ��ش ٔ�رس
مما یدعو� مجیعا ٕاىل حتمل املسؤولیة و�س�ت�ابة �ىل ٔ�س�ئ� �ارقة، هل 
س�س�متر يف س�یاسة إالصالح، إالصالح؟ هل س�س�متر يف ٕاع�د �ىل 

م�طق املدیونیة وت�ين احللول القصرية املدى و�دمية اجلدوى و�ري القادرة 
  �ىل �ل املشالك يف مداه املتوسط والبعید؟

  الس�ید رئ�س احلكومة 
ٕان هذا ا�هتدید �لسمل �ج�عي تفا�ل معه �ال� امل� نرصه هللا 
ٕ�دراكه املس�بق ملطالب شعبه وٕاملامه بظروف ��ش املواطنني، ح�ث د�ا 
�اللته ٕاىل ت�ين منوذج �منوي �دید حيد من الفوارق �ج�عیة ویضمن 

دة العدا� ا�الیة و�اكفؤ الفرص من �الل مرشوع عنوانه احلاكمة اجلی
املسؤو� والزنهية وربط �لمسؤولیة �حملاس�بة، وشفاف�ة يف تدبري الش�ٔن 
العام، و�دم ٕاهدار املال العام و�دم ال�سامح مع من لك من سولت � 
نفسه �دم ق�امه بواج�ه وا�رتامه ووفائه �لزتاماته اجتاه جممتعه ودولته 

ه وماكف�ٔة لك وطين صادق غیور خملص لب�ه م�ش�ث مبقدساته هذ
الفلسفة كف�� ب�ٔن جتعل املواطن یثق يف مؤسساته وینخرط ٕ�جيابیة يف 

  .تزنیل �راجمها وحيرتم ق�ا�ة القوانني املنظمة لبالد�
  الس�ید رئ�س احلكومة

ٔ�مام�ا مجیعا س�ن�ني لتزنیل ما تبقى من الرب�مج احلكويم والوفاء 
س��ان ٔ��ید �ري �لوعود و�لزتامات والت�اوب معها النتظارات املواطنني، 

اكف�ة لتحق�ق املعجزات، وكام قلمت ال ٔ��د مي� احللول السحریة، �� 

جيب اس��ر هذه املدة الزم�یة لتقدمي وطرح ا�منوذج التمنوي اجلدید 
ق�ضیات امل واس�تكامل الرتسانة القانونیة املزن� ��س�تور مع مراجعة بعض 

و من الثقة و�بتعاد عن اليت طرح�اها يف مس�هتل هذه املدا��، و�لق ج
مفهوم ٔ�ن الس�یاسة يه ٕاتقان فن الشعبویة و�رصد ٔ�خطاء وهفوات ا�ٓخر 
واملزایدة �نت�ابویة ٔ�ن ذ� �كرس مزیدا من العزوف و�دم �خنراط 

  .ةیيف الفعل الس�یايس واملشاركة الس�یاس� 
الحظمت الس�ید رئ�س احلكومة ابتعاد� عن لغة أ�رقام واملؤرشات 

ئیات وتب��نا مقاربة بعناو�ن كربى وقراءة ما�رو س�یاس�یة ظاهرها وإالحصا
تفاؤل �لواقع واملس�تق�ل ومعقها تدق�ق ملعا�ة �رجو ٔ�ن نتعفف مهنا ف� 

  .�س�تق�ل من أ��م
قواه ه حول �ال� امل� وٕا�الص لفٕان �ش�ث الشعب املغريب والتفا

ن قد یالحظ من تبا�ن احلیة والروح�ة الوطنیة اليت نت�ىل هبا مجیعا رمغ �ٔ 
�ىل مس�توى و�ات النظر ٔ�و تدافع من ٔ��ل اح�الل مواقع �برية خلدمة 
ب�� وشعبنا، لك هذه ضام�ت ب�ٔن هذا الب� �ٓمن وس�یظل �ٓم�ا ؤ�ن 
مس�تق�ل ٔ�بناء� مضمون حبول هللا وقوته، لك مغربیة ومغريب س�نكون ٕان 

ا�ميقراطي املس�تقر شاء هللا يف مس�توى موا�ة الت�د�ت ومنوذ�ا �لب� 
ا�ٓمن، ب� التعا�ش وال�سامح والوسطیة، ب� �خنراط يف السمل وأ�من 
ا�ولیني، ب� حماربة التطرف والشعبویة، ب� التضامن وال�سك ا�ايل 

  .و�ج�عي ول�س �� �ىل املغاربة بعز�ز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .ام الوقتشكرا الس�یدة الرئ�سة �ىل ا�رت 

دقائق  9اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، يف �دود 
  .�نیة 35و

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات وال 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
  .يف م�اقشة احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة

ودعوين يف البدایة ٔ�هنئمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل خطا�مك املتفائل، 
ٕاىل ٕاق�اع  ؤ�نمت تقدمون احلصی� املر�لیة لعمل حكوم�مك و�سعون �اهد�ن

ٔ�نفسمك ٔ�وال ومكو�ت ٔ��لب��مك �نیا والربملان واملتبعني ومعوم املواطنني، ومك 
  .متنی��ا صادقني ٔ�ن �كون التفاؤل يف اخلطاب یوازیه تفاؤل يف العمل

خبصوص مس�ت�دات الو�دة الوطنیة وما عرف�ه من م�اوشات من 
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كومة عن ما وقع طرف ٔ��داء الو�دة الرتابیة، مل ختربو� الس�ید رئ�س احل
يف م�طقة الكراكرات �الل والیتمك، وما هو الوضع الیوم هنا�؟ وما 

  .قامت به حكوم�ك جتاه هذا املشلك املف�عل؟
ال نود احلدیث عن الس�یاق ا�ي صاحب �شك�ل احلكومة واليت 

ٔ�حزاب ذات مرجعیات خمتلفة بل وم�ناقضة ٔ�ح�ا�،  �6شلكت من 
اء وضئی� من ح�ث أ�داء، ما اجلدوى حكومة خضمة من ح�ث �دد الوزر 

ٕاذن من �س�تحقاقات �نت�ابیة والربامج احلزبیة واملرجعیات الفكریة 
لٔ�حزاب الس�یاس�یة ما دام اللك س�سامه يف تدبري الش�ٔن العام وس�شارك 
يف احلكومة؟ وهل هاته املعارك �نت�ابیة والربامج احلزبیة واملرجعیات 

�ارشة بعد ٕا�الن النتاجئ ویعاد تعب�هتا ٔ�شهر قلی� الفكریة ی�هت�ي رصیدها م 
  .ق�ل �س�تحقاقات �نت�ابیة

ٕان العمل الس�یايس، الس�ید رئ�س احلكومة، يف �ا�ة ماسة الیوم ٔ�كرث 
من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل ممارسة س�یاس�یة سلمية، ال تناقض اخلطا�ت 

ء والشعارات الر�نة، فك�ف �لفا�ل الس�یايس الیوم ٔ�ن یطلب من ٔ�بنا
املغاربة ٔ�ن یبحثوا عن وظائف يف القطاع اخلاص ٔ�ن القطاع العام مل یعد 
�س�توعب أ�فواج املتتالیة �لعاطلني والباح�ني عن فرص الشغل، وهو یقوم 
بتوظیف ٔ�بنائه ؤ�قر�ئه والتابعني ٕالیه يف الوظیفة العموم�ة؟ فك�ف �لفا�ل 

لغة العربیة ویعمل ٔ�بناءه الس�یايس الیوم ٔ�ن �متسك بتعلمي ٔ�بناء املغاربة ��
  .��لغات أ�ج�بیة يف مدارس البعثات أ�ج�بیة

ٕان �ل ٔ�فعال حكوم�مك تناقض خطا��مك وليك ال تنعتو� �ملشوشني 
و�لعدم�ني والسوداویني ٔ��مك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�صبحمت تتق�ون هذا 

�ر بعض النوع من التحمك اجلدید و�ریدون اح�واء امجلیع، حنیلمك �ىل تقر 
املؤسسات ا�س�توریة اك�لس أ��ىل �لحسا�ت واملندوبیة السام�ة 

  .�لتخطیط وبعض اخلطب امللك�ة
ؤ�نمت تتلكمون عن �رس�یخ اخلیار ا�ميقراطي ودو� احلق والقانون وما 
یتطلبه ذ� من تعز�ز قمي الزناهة والشفاف�ة وحماربة الفساد، تناس�مت تعامل 

: ا�ات السلمیة اليت طالبت مبطالب اج�عیةحكوم�مك بقمع مع �ح��
حراك الریف، جرادة، اح��اج ساكنة زا�ورة ا��ن یطالبون بتوفري املاء 
الصاحل �لرشب، اح��ا�ات �ارمة لٔ�ساتذة ا��ن فرض �لهيم التعاقد، 
ٕارضا�ت قطاعیة يف التعلمي والص�ة وامجلا�ات الرتابیة ولك القطا�ات 

ومة الق�طا�ات �ري قانونیة من ٔ�جور املرضبني، أ�خرى، رمغ جلوء احلك
�متتع الیوم ب�ٔجر دون ٔ�ن یعمل ودون " أ�جر مقابل العمل"واملفيت لف�وى 

ٔ�ن �سامه يف صنادیق التقا�د، ٕارضا�ت أ�طباء وطلبة لكیات الطب 
  . والصید� وطب أ�س�نان، ٕارضا�ت واح��ا�ات الت�ار

ن ف�ات ا�متع ٕاال ؤ�حلقمت هبا أ�ذى مل ترت�وا الس�ید رئ�س احلكومة ف�ة م
  .ؤ�خرجمتوها لالح��اج وهذا حيسب لمك

  الس�ید رئ�س احلكومة،
نعرف ج�دا �یف تصنع املؤرشات لقد س�بق لمك ٔ�ن قررمت ف�ح دورتني 

ٔ��م �ىل اف�تاح ا�ورة العادیة مبربر متر�ر بعض  4اس�ت��ائی�ني �لربملان ق�ل 
 املؤرشات ويف بعض املؤسسات القوانني ليك �رحب بعض النقاط يف

ا�ولیة، و�كون الهدف أ�ول وأ��ري ل�س احلا�ة ا�متعیة لسن القانون، 
  .بل هو رحب لبعض النقاط واملؤرشات

ٕان لغة أ�رقام واملؤرشات وحماو� �خ�باء وراءها ال ميكن ٔ�ن حتل 
ظاهر حمل املع�ش الیويم �لمواطنات واملواطنني ا��ن یعانون من تنايم م

الفقر والهشاشة وإالقصاء وا�ساع الفوارق �ج�عیة ومن تعلمي طبقي 
  . وحصة ال �رىق ٕاىل مس�توى طمو�ات رشاحئ واسعة من ا�متع

ٕان تدهور القدرة الرشائیة �لمغاربة يه مسؤولیة اخ�یارا�مك الس�یاس�یة 
و�ق�صادیة، ح�ث ٔ�ن حكوم�مك مل �لكف نفسها عناء البحث عن موارد 

ة ٕاضاف�ة خلزینة ا�و� �حلزم يف حماربة ا�هترب والغش الرضیيب واحلد مالی
من إالعفاءات الرضی��ة دون �دوى وحماربة الفساد وحماربة اق�صاد الریع 
وتتجهون ٕاىل إالفراط يف املدیونیة اليت الزالت تواصل املنحى التصا�دي 

مبا �شلكه م�ذ س�نوات والزالت احلكومة مس�مترة يف �س�تدانة �ري �ٓهبة 
  .من خطورة �ىل فقدان الس�یادة املالیة ��و�

وٕاىل �انب جلوهئا املس�متر لالس�تدانة وقعت احلكومة مع صندوق النقد 
ملیار دوالر بعد ٔ�ن رفض طلب  9.97ا�ويل خطا رابعا �لوقایة والس�یو� 

ورمغ ٔ�ن . خط ائ�ن مرن �س�ب ضعف ا��ل الفردي وارتفاع املدیونیة
قة والتقار�ر واحضة تواصل �س�تدانة لسد ثقوب جعز املزيانیة أ�رقام �ط

ؤ�قىص ما قامت به هو ا�لجوء مرة ٔ�خرى ٕاىل اخلوصصة رمغ الكوارث اليت 
  .ٔ�دت ٕا�هيا، و�ري دلیل �ىل ذ� معلمة السامري

جسل التارخي �لك خفر وا�زتاز ٔ�ن حكومة عبد هللا ٕا�راهمي، قامت ب��اء 
�ق�صادي  ر مرشوعها ا�متعي لبناء املغربٕاطا و�دات لتكر�ر البرتول يف

املتطور وتوفري أ�من الطايق �لمغاربة، وجسل التارخي ٔ�یضا ٔ�ن رئ�س 
، ؤ��لقت 2015احلكومة السابق، قام بتحر�ر ٔ�سعار احملروقات يف یونیو 

، وس�س�ل التارخي �ىل حكوم�مك ٔ�هنا 2016معلمة السامري يف مارس 
ضع �لوبیات احملروقات، وجعزت يف ٕا�ادة �شغیل تف�قد �لحس الوطين وخت

هاته املعلمة اليت تضمن أ�من الطايق �لمغاربة جبودة �الیة وب�س�بة ختز�ن 
واد البرتولیة يف السوق ا�ولیة �لحفاظ امل�مة والتحمك يف تقلب ٔ�سعار 

  .�ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني
یة ا�ميقراطیة �لشغل، �ل�س�بة �لحوار �ج�عي، ٕان موقف الكونفدرال 

، مل �كن مفاج�ا ٔ�و 2019ٔ��ریل  25ٔ�و ما مسي اتفاق  25اتفاق  من
شعبو� ٔ�و البحث عن ا�متزي، بل اكن يف ٕاطار بناء م�سجم �ىل ٔ�سس 
وم�ادئ م�ظمتنا اليت سامهت �شلك �بري يف ثقافة ؤ�سس احلوار ببالد�، 

�ىل احلركة النقابیة م�ذ كام اس�تحرض� الوضع �ج�عي العام هبجوم ممهنج 
  .، مما �رس فقدان الثقة2012

ٕان الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، نقابة مس�تق� يف قراراهتا وال ختضع 
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ٔ�ي ضغط ٔ�و ابزتاز ٔ��ن اكن مصدره، وال تقایض مبصاحل الطبقة العام�، 
ح�ث رفضنا مقرت�ات احلكومة السابقة، واليت اكنت هتدف ٕاىل املقایضة 

التقا�د، واحلكومة احلالیة اليت اعمتدت نفس أ�سلوب ونفس املنطق مبلف 
  .�لمقایضة بقانون ممارسة حق إالرضاب ورشعنة مدونة ال�شغیل

  :ٔ��ریل 25س�بع مر�كزات ٔ�ساس�یة حمكت تعاطینا مع ٕاتفاق 
  الشفاف�ة والوضوح؛  - 1
 التعممي، �ش�ب��ا بتعممي ٕاجراء حتسني ا��ل �ىل أ�جراء يف القطاع - 2

العام واخلاص واملؤسسات العموم�ة واملتقا�د�ن، كام طالبنا بتوح�د توارخي 
  رصف هاته الز�دة؛

امل�ٔسسة، ما مسي �حلوار �ج�عي ٔ��ن عن فش� و�دم قدرته  - 3
�ىل تقدمي ٔ�جوبة �ىل املس�ٔ� �ج�عیة، وٕاجناز اتفاقات وتعاقدات، لهذا 

وار اج�عي ثاليث أ�طراف ركزت الكونفدرالیة �ىل رضورة اع�د ح
مبضمون تفاويض، مس�تدام وم�تج حيظى �لثقة واملصداق�ة �ىل مجیع 
املس�تو�ت، و�شلك فضاء مؤسساتیا �لتفاوض �ىل لك القضا� 

  وإالجراءات والقوانني �ج�عیة؛
ا�رتام �لزتامات املشرتكة والتعاقدات امللزمة، احلكومة السابقة  - 4

  ؛2011ٔ��ریل  26مل حترتم تعاقد واحلكومة احلالیة 
ٔ��ریل جسد ٕارادة مت  25ٔ�دوار و�ام احلركة النقابیة، ٕان اتفاق  - 5

  ..التعبري عهنا م�ذ حكومة

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

 6اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار احملرتم عبد ا�لطیف ٔ�معو، يف �دود 
  .�نیة 47دقائق و

  :س�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معوامل 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�یبان يل ب�ٔن �ربمت من �الل ترصحيمك �ىل ٔ�ش�یاء كثرية ذات طابع 
ٕاجيايب، ولكن ا�ي ٔ��ر ان��ايه هو مصودمك وروح الصرب والش�ا�ة، ؤ�نمت 

سف�نة يف وسط حبر وحمیط هاجئ، ويف ٔ�جواء م�قلبة لت�ٔ�ذوا �زمام  تقودون
حكومة سداس�یة أ�حزاب وحتمل يف طیاهتا تنافر، ويف نفس الوقت ٔ�مام 

  .معارضة ال حتمل مرشو�ا لسد الفراغ
الس�ید رئ�س احلكومة يف اعتقادي �س�تحقون  و�ده�س�ب هذا 

ا�يل �یقول العصیدة ( التصف�ق والتصف�ق والتصف�ق، ٔ�ن �یقولو املغاربة
  .فهيا الظروف ا�يل دوزتوها يف الواقع، �رافو) �ردة حيط فهيا یدو

��، ٔ��ید ال ميكن م�اقشة حصی� احلكومة ٕ�نصاف دون اس�تحضار 
الس�یاق الس�یايس ومسار �شك�ل احلكومة وظروف اش�تغالها والهدر 

  .الس�یايس ا�ي حصل، ؤ�نمت لس�مت مسؤولون عنه
� ٔ�ن �كون ٕاجيابیني وم�صفني، �س�تحضار لك ومن الرضوري كذ

ذ� ��رتاف مبا حتقق فعلیا والت�ٔ�ید �ىل بعض إالجنازات والن�ا�ات حىت 
  .ال نبالغ يف التفاؤل املفرط وال �سقط يف ال�شاؤم احملبط

ٕان مس�توى ٔ�داء املسؤولیة العموم�ة �لحكومة البد ٔ�ن نقر ب�ٔنه اكن 
الوقت لعرض هذه اجلوانب، ولكن ٕاجيابیا يف �دة جوانب، ل�س �ي 

الز�دة يف القطا�ات �ج�عیة و�اصة مزيانیة القطا�ات �ج�عیة 
و�اصة يف التعلمي والص�ة والرفع من �ع�دات ا�صصة لالس��ر 

  .العمويم ٕاىل �ري ذ� من املشاریع ومن إالصال�ات اليت يف طور إالجناز
ع عن متاسك إالجامع �ى خمتلف كام حنيي �ملناس�بة احلفاظ وا�فا

الهیئات لس�یاس�یة والنقابیة حول قضیة و�دتنا الرتابیة، اليت نعتربها يف 
حزب التقدم و�شرتا�یة رابطا قو� ملنا�ة اجلهبة ا�ا�لیة و�ربطها، وهذا 
كذ� �شد �ىل ٔ��د�مك حو�، جبانب رحب الرها�ت �ج�عیة 

  .و�ق�صادیة وٕارساء ثوابت أ�مة
فالس�ید رئ�س احلكومة، كام ال خيفى �لیمك هناك �س�ل بطء 
إالصال�ات الكربى، وهو ما ال خيدم مصاحل التفعیل احلق�قي ��س�تور وال 
یقدم رؤیة واحضة حول أ�داء احلكويم، مما یتعني معه �لق دینام�ك�ة �لمنو 
الرٔ�ساميل املنتج واخلالق والتو�ه �شلك م�ارش لتفك�ك م�ظومة اق�صاد 
الریع، ا�ي مازالت �ك�ل ید اق�صاد املغرب، حىت یمت تعبید الطریق 

  .الصحیح الق�صاد م�تج یضمن �اكفؤ الفرص واملنافسة و�بتاكر
ومن هاذ املنطلق نعترب ٔ�ن حصی� احلكومة املر�لیة ميكن ٔ�ن �كون 
م�طلقا �ادا لتحق�ق �لزتامات الكربى �لحكومة، ٕاذا متت �رمجة تنايم 

العموم�ة جراء التحسن التدرجيي يف حاكمة املالیة العموم�ة ٕاىل ٕانتاج املوارد 
اس��ر معويم �حج وممثر وس�یاسات معوم�ة قادرة �ىل موا�ة تصا�د 
الطلب �ج�عي وتعاظم انتظارات املواطنني واملواطنات و�ا� القلق 

عمیق السائد يف أ�وساط ا�متعیة املتعددة وضعف الثقة يف املؤسسات وت 
  .التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة، وهو ما یتطلب مزیدا من العمل املضين

ٕاننا �س�ل يف نفس الوقت من �الل احلصی� املر�لیة �لحكومة ٔ�ن 
إالطار ا�ي تنفذ ف�ه الس�یاسات العموم�ة �ري م�وازن و�ري م�اك� حبمك 

ليت یبدو ٔ�هنا سا�رة الت�ٔثريات الواحضة �لتو�ات ا�لیربالیة العاملیة اجلدیدة، ا
يف التو�ل والتغلغل �ىل حساب عزل الس�یاسة �ج�عیة �لحكومة 
واملظهر البارز لهذا الت�ٔثري هو �زاید الفقر و�كر�س الغىن والرثوة يف ید ث� 
من احملظوظني، و�رافق ذ� ٕاضعاف دور ا�و� يف التحمك يف املسار 

  .التمنوي
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�ىل الس�یاسات العموم�ة املصا�ة  كام ٔ�ن تو�ات الس�یاسة �ق�صادیة
�ىل املس�توى املركزي مازالت �مشة لٕالقرار الرتايب اجلهوي وإالقلميي 
واحمليل، مما ال �سمح ببلورة رؤیة مو�دة �لم�ال الرتايب، وقد �رتب عن 
هذا الوضع حمدودیة التدابري الناجعة يف تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة ويف 

 املواطن يف القطا�ات احلیویة اكلتعلمي والص�ة ٕانتاج اخلدمة العموم�ة لصاحل
  ..والعدل والعمل، ويه عنارص تؤ�ر سلبا �ىل منو

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ب�ٔننا س�نكون �ىل 
الس��ع ٕاىل رد الس�ید رئ�س مو�د مع �لسة �امة س�ن�دد مو�دها الحقا ل

  .احلكومة �ىل تد�الت الفرق وا�مو�ات
  .شكرا الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة الوزراء، زم�اليت زماليئ

  .ورفعت اجللسة


