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ارةالسيد  :الرئاسة شارن، النعم م س جملس املس   .رئ

ت قة :التوق ٔربعون دق ة وسع و ة سا قة  الرابعة، ابتداء من السا ق وا
  .بعد الزوال التاسعة
ٔعامل مج احلكو :دول ا اقشة الرب   .يمم

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

لس س ا ارة، رئ   :السيد النعم م
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .وصىل هللا وسمل 
لسيد  رحب  شارن احملرتمني،  مس السيدات والسادة املس ٔوال، 

س احلكومة يف مج احلكويم، واليت رئ اقشة الرب ل م ٔ  هذه اجللسة من 
ٔحاكم الفصل  يل  88نعقدها طبقا  ا ضيات النظام ا ستور، ومق من ا

لس، والس املادتني  لس هذه اجللسة 271و 270لم ، واليت خيصص ا
ٔمام جمليس  س احلكومة  ي قدمه السيد رئ مج احلكويم، ا ملناقشة الرب

  .2021ٔكتور  11اجللسة املشرتكة املنعقدة بتارخي  الربملان يف
لس املنعقد بـ  ب ا ىل مداوالت مك ، وبناء 2021ٔكتور  11وبناء 

، واليت 2021ٔكتور  12ىل مداوالت ندوة الرؤساء املنعقدة بتارخي 
ري  لس  ٔعضاء ا ات و مو الت الفرق وا ددت التوزيع الزمين لتد

سبني يف هذه ا   .جللسةاملن
ٔحرار، يف  ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م ٔعطي اللكمة 

قة 16دود    .دق
س احملرتم   .تفضل السيد الرئ

شار السيد حم   :مد البكورياملس
﷽  

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمني
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

  .احلضور الكرمي
ٔحرار يف هذه  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
، حلظة دميقراطية  لحظة التارخيية والفارقة يف التارخي السيايس لب ا
عطاء الرشعية  ٕ ميقراطي  نتقال ا ستور، عززت  ٔرساها ا وسياسية 

ر  ىل ثقهتم اليت وضعوها يف حزب التجمع الوطين لحكومة، شا ا املغاربة 
ال  از ثقة  ي  وش، ا ٔخ سه السيد عزز  ٔحرار ويف خشص رئ ل

لحكومة سا    .امل حفظه هللا وعينه رئ
ىل هذه الثقة  س احلكومة،  اسبة هننئمك فهيا، السيد رئ ويه م

مك ستكونون يف مستوى هذه الثقة ب ٔ يد  ٔ مك الصادقة الغالية، و فضل وطن
مك السياسية اليت  ك ٔمة ومقدساهتا، وبفضل كذ ح الصمك لثوابت ا وٕا
ىل رٔس حزب التجمع الوطين  الل امخلس السنوات املاضية  لهيا  مت  ٔب
ي حتملمت  ٔحرار وجتربتمك التدبريية الناحجة يف القطاع احلكويم ا ل

ة والص  ىل رٔس وزارة الفال تمسؤولية تدبريه    .يد البحري واملياه والغا
ىل  هتا  اكفة مكو ٔعضاء احلكومة  ٔه  ٔن  كام ال تفوتين الفرصة دون 

رشيف املولوي السايم   .هذا ال
شارن،  س جملس املس ارة، رئ لسيد النعم م هتنئة موصو كذ  ا
ب  ٔعضاء املك ليه، كام هن كذ اكفة  ي صوت  لس ا ىل ثقة ا

لج ىل الثقة اليت حظوا هبا من طرف السيدات ورؤساء ا امئة  ن ا
شارن   .والسادة املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ملفاوضات اليت طبعهتا، واليت  ل احلكومة و شك ٕاننا ننوه بطريقة 
ل احلكومات، وضعت القطيعة  شك وضعت القطيعة مع التدبري السابق ل

و  قة مع الرتضيات، وضعت القطيعة مع الهمينة ا لها  شك سم  رية، ا
االت  الف مبنطق ر ت الت لها مع مكو شك ٔثناء  والرزانة، واشتغلمت 

لوطن ولمر ٔصلح  و ومبنطق ا   .ا
رخي املغرب، مل تتعدى  ٔرسع حكومة يف  يوما، سابقة  28شلكمت 

سمة  ىل طريقة اشتغالمك امل ٔوىل  ذ الوه ا ل لمك، وتعرب م س سياسية 
ٔساسية اليت لرس  ة يف التدبري، ويه املبادئ ا ا ة يف إالجناز والن

ول الرائدة يف تدبري شؤوهنا   .تعمتدها ا
ستجيب لتطلعات املغاربة وانتظاراهتم، رمغ الظروف  ة  رس
عية الصعبة اليت مرر هبا، بفعل ظروف اجلاحئة اليت  ج صادية و ق

ناها مك لصرب والتضامن وإالبداع اكنت لها تداعيات وخمية وا غاربة 
ٔوائل اليت خرجت  ول ا لتطعمي، جعلتنا من ا سرتاتيجية وطنية  و

ء رمغ خملفاته، مما عزز متزي املغريب ىل الو ترصة    .م

س،   السيد الرئ
اسبة هن  ي اكن شاقا وصعبا، ويه م ايب ا نت ى املسلسل  هت ا

ٔطرها  لية واكفة  ا ارة ليك متر فهيا وزارة ا ىل ما بذلوه من جمهودات ج
اد إالدارة،  دة، طبعهتا املسؤولية وح ت يف ظروف ج ا نت هذه 
ث  هبر العامل، ح ستحقاقات  ميقراطي، مما جعل هذه  عززت مسار ا

ذ سنة  لشعب م ٔكرث مشاركة  ت ا ا نت ٔفرزت 2002اكنت  ث  ، ح
ه، ويه  را لسابق ة بالد ونضج وضعا سياسيا مغا ا ىل م مؤرشات تدل 

ىل  لتداول  ليه من ٕاميان قوي  ميقراطية، مبا ينطوي  املامرسة السياسية ا
قرتاع رب صناديق    .السلطة 
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بري ومه ميارسون  نوا عن نضج  ٔ ات قد  ون والناخ ولنئ اكن الناخ
ابية  نت اب، فٕان جتاوهبم مع الربامج  نت ستوري يف  حقهم ا
ٔحزاب،  ٔحزاب الثالث يعكس مستوى الثقة اليت وضعوها يف هذه ا ل
ىل ثقة املغاربة  ازت  ٔحزاب، واليت  ره حكومة من هذه ا ىل ٕا شلكت 

  .يف رسا مفهومة وواحضة
ٓمن  ز،  الف الفا ٔن الت ىل اعتبار  لتغيري،  اللها  املغاربة صوتوا من 

ح ايته يف ذ م دال،  ٔكرث  ٔقوى و لك املغاربة فرص بناء  مبغرب 
ٔرسمه، يف ظل دو احلق والقانون واملؤسسات ٔفضل  ل    .مستق

ٔحرار  ل حزب التجمع الوطين ل ه دا د ي قدممتوه و فالعرض ا
جما واقعيا، سطر  ر عتباره  ايب،  نت جمنا  ر سجام مع  ناغام م عرضا م

ريده ت القصوى اليت  لرضور ستجيب  ته اليت  ا املواطنات ٔولو
عتبارها نظام حيفظ الكرامة  عية  ج ىل رٔسها امحلاية  واملواطنني، و
انب  ارضة ٕاىل  حجة، فعا و لجميع وٕادارة  اصب الشغل  ويوفر م
ل املناسب يف املاكن  املواطن واملواطنة، حتارب البريوقراطية وتضع الر

  .املناسب

س،   السيد الرئ
اول البعض  ٔبعاد ىل عكس ما  لوا بعد  ن مل يتق روجيه، وا

اءت لكها  ه، واليت  مج احلكويم وطريقة ٕاخرا ومضمون وشلك هذا الرب
ه، ابتعد عن لغة اخلشب  لف عن سابق دد، اخ ديد وم جممتعة بنفس 
راغامتيا واحض املعامل حمدد يف الزمان  جما واقعيا  ر سويفات،  وعن ال

  .واملاكن
طق ولعل الهندسة احلكوم  ث مل يتلكم عن م ، ح ة خلري معرب عن ذ

لمغاربة وفق هندسة  جزه هذه احلكومة  طق ما س الوزيعة بل عن م
و املبذو يف العديد من  ة وإاللتقائية بتجميع جمهودات ا ا تضمن الن
بري ظل  د ذاته اجناز  الهتا، وهذا يف  د تد ل توح ٔ ات، من  القطا

عرثا، رمغ نداءاتنا ا ملتكررة يف وقت سابق، دون احلديث عن سياقات م
مج  ي استحرض لك صغرية وبرية بدءا برب مج، ا داد هذا الرب ٕا
حمليط  عية ومرورا  ج صادية و ق لظروف  هتاء  ٔحزاب الثالث وا ا
تنا السياسية من  ىل دينام شوش  ويل وما صاحهبا من  إالقلميي وا

ن داء الوطنطرف املرتبصني مبملك ٔ   .ا الرشيفة من 

س احلكومة،   السيد رئ
ٔهنا حكومة  ٔحرار نعزت هبذه احلكومة  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
لعمل  اسبة ننوه فهيا  منوذج التمنوي اجلديد، ويه م ذ وتزنيل ا بداية تنف
مج  ي يتقاطع معها هذا الرب منوذج التمنوي، ا ي قامت به جلنة ا اجلبار ا

لينا مساندة هذه احلكومة لك الوسائل ك  لية، وهو ما يفرض  ة تفا ف
ٔداهئا  سهيل  سامه يف  لبية، وس ٔ ل ا ة من موقعنا دا ة واملمك املتا
ه،  مج الزتممت ف ٔن هذا الرب ستورية، خصوصا و ل هذه املؤسسة ا دا

لتعاون بني اجلهازن التنف  القة وطيدة  س احلكومة، خبلق  ذي السيد رئ
رشيعي   .وال

مك  ىل ٕاجناح خمططا ٔنه كام حرصمت  ون ب يق ٔكدون وم ، حنن م
ت وجعلمت من  ة والصيد البحري واملياه والغا سرتاتيجية يف قطاع الفال

س"خمطط  ٔخرض"و" ٔليوت لتمنية " خمطط املغرب ا ٔساسية  رافعة 
ح لها املهنيون، جعلهت ة والصناعية، واليت ار رفعون سقف إالنتاج م اليوم 

ىل رٔسها  ة الوطنية و ام يف دمع الصنا شلك  لمسامهة  اهتم  طمو
ة السفن ة الغذائية وصنا   .الصنا

رتمتوها مبعية   حنن واثقون يف احلكومة رفقة الكفاءات اليت ا
ورة  لطريقة اليت حترك ا منوذج التمنوي  ىل تزنيل هذا ا لفائنا 

صادية والتحول  ة ق ل حمو الفوارق الطبق ٔ عية من  ج و  حنو ا
ٔزمة  د"اليت تفامقت، خصوصا بعد  وهو املطلب الشعيب وامجلاهريي " وف

ٔقرب وقت ممكن ي جيب تزني يف    .ا
ا تضمنه خطاب العرش وخطاب  ا سام هذا التحول اكن مطلبا ملك

ة اجلديدة، نعتربه جوهر ولب هذا  ورة اخلريف تاح ا مج احلكويم، اف الرب
رسي  ي  مج ا ىل الرب مج احلكويم لكه، فهو ال حييل  ٕان مل نقل الرب

ديدة ستكون ورشا  5مدته  عية  هندسة اج اء  سنوات، وٕامنا 
ا  لمنوذج التمنوي، لهذا نعترب يف فريق سرتاتيجي  لزمن  لسنوات مرتبطة 

قى نقطة قوة هذا الرب ده س لك ٔن هذا إالجناز و ي سيغري  مج، ا
رشية  ىل مؤرش التمنية ال وهئا ماكنة الصدارة  يد معامل اململكة املغربية وس ٔ ت

ٔخرة ٔسف حنتل فهيا مراتب م عية اليت ال زلنا ل ج   .و

س احلكومة،   السيد رئ
لنمت عهنا ومضنمتوها  ٔ ىل جحم إالجراءات املهمة اليت  ٔخرى هننئمك  مرة 

ئق املس دةيف الو ىل  ٕاجراءات تذهب . لمة، حسب طبيعة لك حمور 
منوذج  ال امل حفظه هللا وسعى لتفعيل ا ذ توجهيات  لكها يف اجتاه تنف
التمنوي اجلديد وستجيب لتطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنني، 
ن خرجوا  قها، مستغربني لبعض املشككني ا ىل حتق واثقني من قدرمك 

ي يف قراءات سط  ٔرقام واملؤرشات، يف الوقت ا حية بدعوى غياب ا
ة، بل  ٔزمات لك جشا ه ا ا جريئا يوا اكمال مرمقا وطمو جما م ر جنده 
ست نقطة ضعف، بعدما استطاعت بالد  ٔزمة نقطة قوة ول معل من ا
ال  ٔمر بوضعها  ليات الطوارئ اليت  ري مسبوق بفعل  ٔقمل مع وضع  الت

، جعلت من ٔن  امل ٔمم والشعوب،  حيق لنا  تلف ا بالد نرباسا 
زالون  ن ال  ة من ا ٔمام لصفوف ا خر بوطننا وبتفاين العاملني  نف

ىل اجلاحئة وتداعياهتا ة، القوات : يواصلون اجلهاد يف القضاء  نيو الص
ية والوقائ  ٔم زة ا ٔ ال السلطة، خمتلف ا ، ور ة الباس ة امللك ية املسل

واهئا ال التعلمي ولك من سامه يف اح   .ور

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
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ٔمل وتفاؤل  مج احلكويم لكه  اء هذا الرب سويفات  بعيدا عن ال
، فشعار املر هو  ىل ٕاجنازه وتزني ل وبقدرة املغاربة مجيعهم  ملستق

لق الرثوة اليت تؤدي ٕاىل  ل  ٔ لمواطن، إالبداع من  لق فرص الكرامة 
دود  عية يف  ج منية املنظومة الرتبوية %39الشغل لتقليص الفوارق   ،

ل حتسني مؤرشات ب ذات الص وتفعيل الطابع الرمسي  ٔ من 
ة  ق س احلكومة، معركة حق ، السيد رئ ٔ ي خضمت من  ٔمازيغية، وا ل

لمغاربة، تعزز ه ٔنمت تعلنون  ل تزنيلها وتطبيقها وها  ٔ وهتم املغربية من 
مازيغية  ٔ مع الطابع الرمسي ل داث الصندوق اخلاص  رب ٕا لهيا  واحلفاظ 

يد يف 2025وخضه مبزيانية تصل ملليار درمه حبلول  ٔ ٔيت لك ت ي سي ، وا
ي اكن مطلبا لنا طي الوالية  لزتام ا وهني هبذا  قانون املالية، م

ث اكن موضوع تعديال ة السابقة، ح اقشة احلكوم ا هبا مبناسبة م ت تقدم
  .قوانني املالية السابقة

داث مليون  ىل ٕاقرار ٕا ٔخرى  س احلكومة، مرة  شكرمك، السيد رئ
، جفميع العائالت  صب شغل، فهاجس املغاربة اليوم هو تفامق البطا م
الية من  دة  ٔرسة وا ٔن  ٔعتقد  املغربية تعاين من هذه الظاهرة وال 

  .معطلني
الصة  روج  البعض، يبقى ٕاذن  ىل عكس ما  مج  ر م،  ال

جما  ا  -ر ة نظر فريق ٔرقام مدققة،  -من و ا مطوقا ب الزتامات  10جشا
لهيا  29كربى و ٔن احلكومة والكفاءات اليت تتوفر  يد  ٔ ٕاجراء مصاحب، 

ذها متويالت الالزمة لتنف ىل توفري ا   .قادرة 
 ٔ ري حزب التجمع الوطين ل ٔ س احلكومة ويف ا ي يقوده رئ حرار ا

بري يف  دار وبذاكء  اح واق كة تدبري املر بن لك حمكة وح استطاع 
ٔن املسؤولية تعاظمت  ن لمك  ، مؤكد ايس حتمل مسؤولياته اكم وقت ق
ال  ال امل حفظه هللا وس س، بعدما نلمت ثقة  عندمك، السيد الرئ

شاء هللا تعاىل ثقة الربملان، ولك س احلكومة، رفقة ٕا ن واثقون، السيد رئ
مك صادقة يف  ٔن ن متمك  جحون يف  مك س ٔ هذا الفريق احلكويم اجلديد 
س  اكمل وجتا مك يف  دمة الوطن وامل وسندمع اكفة مشاريعمك وٕاجنازا
مثن مواقف املعارضة البناءة  ني واملبخسني، وس صدى للك العدم وس

ل املوضوعية يف ٕاطار حامية املشرتك من الهادفة اليت ستعطي البدائ
اية الرشيدة لصاحب اجلال امل  الثوابت اليت جتمعنا مكغاربة، حتت الر
ٔمهنا  ىل  ن والساهر  ايم محى امل وا دمحم السادس حفظه هللا، 
عة هلم  ة، رافعني الق ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ الرو واجلسدي القائد ا

رك املل ال ا ية الساهرة بدورها ور ٔم زته ا ٔ ٔمن الوطين وخمتلف  يك وا
ىل اخلصوص مؤسسة  ة، و ت إالرهابية وإالجرام ىل حماربة التنظ

سيج  ٔمهنم، ولك (BCIJ1) ال ٔمن املغاربة وصامم  ٔصبحت عنوان  اليت 
شجيع التعاون  ل  ٔ ارج من  ل ذ يعطي صورة مرشفة تصدرها بالد 

                                                 
1 Bureau Central d’Investigations Judiciaires 

ويل يف جمال حم   .اربة الظاهرة إالرهابيةا
هتم الصادقة  ىل وطن ية  ٔم ر للك كفاءاتنا العسكرية وا فالشكر والتقد
ي  لمغاربة، ا ٔمن  ل ٕاقرار ا ادمه املسمتيت يف س شتغلون هبا و اليت 

صادية ق عية و ج ت  ىل اكفة املستو امئ التمنية  د د ٔ   .يبقى 
ليه  ليمك ورمحة هللا    وراكتهوالسالم 

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا لمك السيد الرئ

دود  ٔصا واملعارصة يف  قة 12ٔعطي اللكمة لفريق ا   دق
س احملرتم   .تفضل السيد الرئ

شار السيد املرابط امخلار   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمني،   السيدات والسادة 

شارن احملرتمني،ا   لسيدات والسادة املس
ٔشواط التطور السيايس  ديدا من  ش املغرب اليوم شوطا هاما  يع
هيا  صادية، اليت طمح ٕا ق عية و ج ات  الرايم ٕاىل تعميق إالصال
ال امل دمحم السادس نرصه هللا  ادة  الشعب املغريب ولك قواه احلية بق

ٔيده   .و
اللته السا دها فٕارادة  ت يف مو ا نت ٔن جتري  ٔبت ٕاال  ة  م

د  ل رتازية  ستوري، رمغ ظروف اجلاحئة وما تفرضه من ٕاجراءات ا ا
ء  شار و د"من ان متتع املغاربة مبامرسة حقهم "19-وف ٔن  اللته  ، ؤرص 

ستورية، ويعربون عن مصاحلهم  ل املؤسسات ا يار من ميثلهم دا يف اخ
ج صادية و ديدة من ق ل مر  ٔن ب تد اصة و عية، 

ري بـ  ٔ اللته يف خطابه السايم ا ات اليت سامها  ات "إالصال ٕاصال
  ".اجليل اجلديد

ا  اطق اصة يف م ت،  ا نت لمشاركة يف  سبة العالية  ٕان ال
لرصح  ديدة  ٔساسية  الصحراوية اجلنوبية العززة، لتعد يف نظر لبنة 

ميقر  ستقرار صلب الوطين ا متتع  شه، فاملغرب وامحلد   ي نع اطي ا
دة وطنية  ىل و ة، وظل دامئا  لمؤسسة امللك بفضل املرشوعية التارخيية 
ة  دة الرتابية من طن ٔال ويه قضية الو ٔوىل،  قوية ٕازاء قضيته الوطنية ا
شيد توافقا واسعا بني قواه احلية السياسية  ٔن  ٕاىل الكورة، واستطاع 
ديدة  ٓفاقا  ح   اكمل، يف ديد شامل وم منوي  واملدنية جتاه منوذج 
ٔفضل، واملغرب اليوم  حضور مرشف بفضل قمي التضامن  ل  ملستق
ة وبني دول حوض البحر  ل القارة إالفريق ىل هبا، دا اء اليت يت وإال
رشية وطبيعية  ماكنيات  ٕ متتع  ل هذا وذاك، ب  ٔبيض املتوسط، وهو ق ا

مقرطة ديث وا ت الت ت ورحب رها د ه من رفع الت   .هائ متك
سبة املشاركة العالية،  رب املايض، ب ت الثامن من شت ا ٔيت انت واليوم ت
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ىل عتبة مر  ٔخرى تضعه  اجئها السياسية، لتضيف لوطننا قوة  وب
د مع  ىل مو كون  ٔن  ٔحزا وحكومة وقوى مدنية،  ا،  ديدة حتتاج م

ال امل حفظه هللا والشعب املغريبطمو    .ات قائد 
ي يطرح نفسه هو لصة : لهذا، فٕان السؤال ا روس املست ما يه ا
رب املايض؟ ت الثامن من شت ا   من نتاجئ انت

ٔسايس هو  ارطة سياسية عنواهنا ا ٔفرز صوت الناخب املغريب  لقد 
عية الواقعية القادر  ج صادية و ق لول فعا الربامج  ىل تقدمي  ة 

ٔم لك املغاربة، لهذا فٕان  ي ي عي ا ج ت التمنية والتقدم  د لت
ٔمل ني لك املغاربة حتالف املسؤولية وا ٔ الف احلكويم اليوم هو يف    .الت

ادا وواقعيا  عيا  صاد واج جما اق ر ٔنه قدم  لمسؤولية  ٕانه حتالف 
  . اليت متر مهنا بالدوذا ارتباط وثيق خبصوصية املر 

د"ٕاهنا تصورات ملر ما بعد  ىل لك التداعيات " 19-وف لقضاء 
د من  ل لقهتا لك ٕاجراءات الطوارئ الصحية  ٔزمة اليت  عية ل ج

ء املشؤوم شار هذا الو   .ان
شلكه بثقة ليجسد  ٔن  ٔن الناخب املغريب قرر  ٔمل،  مث ٕانه حتالف ا

ل ٔمل املستق ق املطالب     .يف التمنية وحتق
سرتاتيجية  ضيات  لمق لتزنيل الفعيل  ل  ٔمل املر الكف ٕانه 

لمجمتع املغريب ل ٕاجامع القوى احلية  ي    .لمنوذج التمنوي ا
ارطة طريق واحضة  مج احلكويم قدم لنا  ٔن الرب رتياح  ل  س لهذا 

صادية رمقية  رو اق ٔن املعامل، تتضمن مؤرشات ما ٔرد  ة، وٕاذا  طمو
ة، فٕاننا  ات السياسة العموم مج احلكويم يف القطا نتفحص الزتامات الرب

ٔولوية فائقة يف املر املق يس  ك ات اليت  ٔمه القطا   .جندها تغطي 
هتا،  لمنظومة الرتبوية لك مكو اصة  ٔعطى حامية  مج احلكويم  فالرب

ٔ املراتب املتقدمة و ولية العاملية عوض  هبدف جعلها ت يف التصنيفات ا
ولية ل املؤرشات ا لهيا اليوم يف  ٔخرة اليت    .املراتب املت

رسيع  مج احلكويم ل سعى الرب عية،  ج ل تقليص الهوة  ٔ ومن 
متعي ٔرسي وا عية وتعزز التضامن ا ج   .وثرية تعممي امحلاية 

ور الر لتنويه  ي قام به صاحب اجلال وال تفوتنا الفرصة  دي ا
مج  ري املسبوق، لهذا جند الرب متعي  ح هذا الورش ا حفظه هللا لف
ال امل يف هذا  ددها  ت اليت  ٔولو رمجة فعلية ل احلكويم مبثابة 
يت  الل س ىل املرض  ٔسايس  اري ا ٔمني إالج ال، ويه تعممي الت ا

ات املعوزة امل  2021-2022 شمل الف دة الطبية ل دة من نظام املسا ستف
د" ري )RAMED2" (رام اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا ، وف

اصا شاطا  ن ميارسون  ٔجراء ا لزتام بتعممي التعويضات العائلية . ا ومت 
يت  د من هذه  2024- 2023الل س ستف ٔرس اليت ال  ل متكني ا ٔ من 

ستفادة حسب دة  التعويضات يف  احلاالت، وكذ توسيع قا

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 

د لسنة  ٔنظمة التقا ن ميارسون  2025املنخرطني يف  اص ا ٔش شمل ا ل
ستفادة من  مج بتعممي  دون من معاش، كام الزتم الرب ستف معال وال 

ٔفق  ىل  2025التعويض عن فقدان الشغل يف  شمل لك خشص يتوفر  ل
  .شغل قار

ٔصا وامل شارن نعترب هكذا، فٕاننا يف حزب ا لس املس عارصة مب
ٔييد والعمل ٕاىل  ستحق املساندة والت عي  ج ال  الزتامات احلكومة يف ا

ٔنه ٕاجناح هذا الورش املليك الهام هبا وتوفري لك ما من ش   .ا
صادي والشغل  ق ىل مستوى إالدماج  ٔما الزتامات احلكومة 

ر الكفا ق واملقاوالت الصغرى واملتوسطة وتطو ٔن حتق ءات، فٕاننا نعتقد 
صب % 4معدل منو  داث مليون م ىل ٕا مج احلكويم قادر  كام الزتم الرب

الل امخلس سنوات املق ة    . شغل صاف
مج  ر دث عن  مة عندما تت ٔن الزتامات احلكومة  " الفرصة"كام 

م ديد لرب ج مع املبادرات الفردية ومتويل املشاريع الصغرى وٕاعطاء نفس 
شجيع املقاوالت " انطالقة" ه ووضع ٕاطار حتفزيي ل وضامن استدام

داث  رامج  250الناشئة املبتكرة وٕا رب  ارشة  ٔلف فرصة شغل م
ة كربى وصغرى امة مؤق ٔوراش    .و

ق انتقال رمقي وٕاصالح  مج احلكويم بتحق رتياح الزتام الرب ل  س ٕاننا 
صادية املستق  ق ب التحوالت  داث ٕاداري يوا رب ٕا شباك "لية، وذ 

ٔرسة بة التدابري إالدارية وتعممي رمقنة إالدارة ورسيع وثرية " دار ا ملوا
جعة وقريبة من املواطنني وحتسني  ة  ل ٕادارة معوم ٔ التحول الرمقي من 

عية ج   .الولوج ٕاىل اخلدمات 
لزتا الل  ة الشباب من  مج احلكويم بف م الرب مثن اه م كام 

لتنقل والولوج ٕاىل  متع  ل ا م دا سهيل اندما داث جواز الشباب ل ٕ
ية ة والف شطة الثقاف ٔ   .لك ا

ىل بالد واملمتثل  دي املطروح  لت مج احلكويم كذ  واهمت الرب
رسيع تزنيل  لزتام احلكومة  نتقال الطايق والتمنية املستدامة، وذ  يف 

نتقال   .الطايق وحتيني مضامني 
وية هبدف  رامج  ال ببلورة عقود  كام الزتمت احلكومة يف هذا ا
كولو ودمع  ة والتنوع إال ىل الب ٔخرض واحملافظة  صاد ا الق هنوض  ا

ت لنفا   .التدبري املسؤول 
مة ٕازاء قطاع التعلمي العايل  مج احلكويم الزتامات  ولقد تضمن الرب

بتاكر  بغرض جتويد الرفع من جودة التكون اجلامعي والبحث العلمي و
صاد  طلبات اق ىل تلبية م رشية مؤه قادرة  زويد اجلامعات مبوارد  و

بتاكر ه حنو  نوع مو   .م
رب مراجعة  ه اجلامعي  ادة التوج ادة التفكري يف ٕا ٕ ٕان الزتام احلكومة 

مج  ر سبات الت" شلور"لياته وتصنيف  رسيخ مك ٔنه  علمي من ش
بية ٔج لغات ا تقان ا ٕ اصة ف يتعلق    .الثانوي 

ت  ٔولو ستدعي وضع  قة،  مج احلكويم يف ظروف دق اء الرب لقد 
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داين خلطة إالنعاش  الل تفعيل م ٔزمة، من  لخروج من ا راغامتية 
صادي  ادة انطالق اق ل ٕا ٔ ، من  ٔطلقها صاحب اجلال صادي اليت  ق

ٔكرث صالبة، و  ٔسس  ل، فالواقع ب ه ٕاىل املستق الل التو ذ من 
ل  سمترار وفق مؤرشات ما ق ل اليوم  صادي الوطين مل يعد يق ق
ال امل نرصه هللا وخميبة  ات  رىق ٕاىل طمو اجلاحئة، ما دامت ال 

ات الشعب املغريب   .ٓمال وطمو
ت  د ٔمام الظروف العاملية اجلديدة، من الواجب رفع سقف الت يف ف

لمنو  صادي حمفز  د بعد اق الل اع مج احلكويم، وهو ما ملسناه من  الرب
شغيل حمورا  د تصور جيعل ال رب اع اصب الشغل، وذ  وخللق م
صادية، وهو ما يرتمج نية احلكومة  ق ة  ٔساسيا للك السياسات العموم

عية ج لكرامة والعدا    .يف جعل السنوات املق سنوات 
ىل  ر املبارش  ٔ مج احلكويم  ال حما ا ٔوليات الرب ٕان حسن تدبري 

الل اجلاحئة مة من املغاربة ممن فقدوا معلهم  عية    .رشحية اج
ٔصا واملعارصة الزتام  ر يف فريق ا ل بتقد س وخبصوص املقاوالت، 

ٕالفال ٔمهية كربى ٕالنقاذ املقاوالت املهددة  ا ٕايالء  س من احلكومة وعز
ٔنه احلد من  ه معيل من ش متويل، وهذا يف نظر تو ة وا الل املصاح
ري مسبوقة يف السنوات  ت  زيف ٕافالس املقاوالت اليت عرفت مستو

  .املاضية
ستحضار مقو  فعة"و ر الاكرثية " رب ضارة  ٓ لرمغ من ا و

ادت وشلك ملح مفهوم السيادة الغذائية والصح  ٔ احئة فٕاهنا  ة ل ية والطاق
هتا واستقالليهتا، وهذا ما  ول وصال د حمددات قوة ا ٔ ة، وجعلته  لوا
ث  تاح الربملان، ح ٔكده بوضوح صاحب اجلال يف خطابه مبناسبة اف

ىل  اللته  زون "شدد  ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م رضورة ٕا
ٔساسية، الس الغذائية والص  لمواد ا ة، والعمل سرتاتيجي  حية والطاق

ات الوطنية اج ل   "..ىل التحيني املسمتر 

س   :السيد الرئ
ى الوقت هت س، ا س، السيد الرئ   .السيد الرئ

س   .ٓسف السيد الرئ
ىل تفهممك   .شكرا، شكرا السيد 

دود  دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  لفريق  قة،  11اللكمة  دق
لوقت لزتام  ٔرجو    .و

س احملرتمتفضل السي   .د الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصابته  ىل النيب املصطفى الكرمي و   .والصالة والسالم 

س،   السيد الرئ
شارات  لمك لثقة السادة والسيدات املس ٔخرى ب ٔهنئمك مرة 

شارن   .واملس

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمني،الساد   ة 

  ٔخوايت، ٕاخواين،
دة والتعادلية،  لو ستقاليل  ستقاليل اليوم، الفريق  ٕان الفريق 
لخطوط  ٔييده الاكمل  مسه يؤكد من هذا املنرب ت دث  لت رشف  ٔ ي  ا
لخمس سنوات املق حبول هللا،  مج احلكويم  ا الرب العريضة اليت قد

اء واحضا  ي  ٔن الوقت وا ه، ومبا  ٔهدافه ومرام قا يف  نه، ودق يف مضام
م حول بعض القضا  ٔوجز ال ، فٕاين س اطة لك تفاصي ا لٕال سعف لن 

ت ٔولو ٔولوية ا ستقاليل  ٔساسية اليت نعتربها يف الفريق    .ا
ٔعضاء الفريق  مس اكفة  ٔتقدم  ٔن  لكن يف البداية، امسحوا يل 

هت ٔحر ا ٔعضاء ستقاليل ب س احلكومة احملرتم وٕاىل مجيع  لسيد رئ اين 
ة لصاحب اجلال دمحم  ىل الثقة املولوية السام هذه احلكومة املوقرة 
كرس  ىل  ميقراطية واحلريص  ىل ا ٔيده هللا ونرصه، الساهر  السادس 

ميقراطي يار ا   .خ
هودات املبذو يف  اليا  ٔنوه  ٔغتمن هذه الفرصة  داد كام  ل ٕا س

نه ومضامني  ستور ومع مضام م مع روح ا ام  س مج، يف ا هذا الرب
ت املر الراهنة ة وحتد ة امللك   .اخلطب السام

س،   السيد الرئ
يدة الواعية  نا ا ٔم ٔخرى من حمطات  ٔمام حمطة  ها حنن اليوم 

اهتا، حمطة تؤسس  ٔهدافها وتو ديدة يف قميها و لتجربة مبسؤوليهتا، حمطة 
لبية واحضة يف  ٔ سابقهتا،  ست  لبية ل ٔ ديدة وب ة وسياسية  حكوم
لبية  ٔ هتا وكفاءاهتا،  ري سجمة يف  لبية مسؤو وم ٔ تعاقداهتا والزتاماهتا، 
االت وحتقق مغرب  سهم ال حمال يف ٕاغناء الناجت املتو يف لك ا

  .الكرامة، مغرب دو احلق والقانون

س،   السيد الرئ
ال امل  من اها هللا بقائد عظمي  ٔن بالد قد ح ٔقدار  ٔلطاف ا

فضل رؤيته املتبرصة وحمكته الرشيدة  ٔيده، ف دمحم السادس نرصه هللا و
ري ما مرة  ٔزمات وقدمت نفسها  جنحت بالد يف ختطي العديد من ا

، وتذ اطر احملمت ة ا رزا حيتذى به ٕاقلمييا ودوليا يف موا ا  رون منوذ
ال امل دمحم  اوب التلقايئ مع  ر معي الشعب املغريب ذ الت ويذ
اللته  لب فهيا  السادس حفظه هللا يف فرتات صعبة من زمن اجلاحئة، 
ىل ما دون  اة وحصة املواطنات واملواطنني املغاربة  ساين وح الهاجس إال

لثام  ٔماطت ا ٔزمة قد  ٔن هذه ا ىل العوائق سواها، وما هو مؤكد كذ 
 ، الل هذه املر رزت يف بالد  عية وهيلكة كربى  ج صادية و ق
بري نتاجئ خمتلف  د  روس والعرب إالجيابية، وتفرس ٕاىل  اف  اليت تظل 
ستقالل، ماكنة  ٔت حزبنا، حزب  ابية واليت بو نت ستحقاقات 
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ر الشعب  متع وتقد ٔكدت جتذره يف ا   .املغريب لنضاالتهممتزية، و
ني حلزب  ت حبق دعوة من الناخ ا نت وقد شلكت نتاجئ هذه 
ة وتوطيد دو احلق  لمشاركة يف موقع املسؤولية احلكوم ستقالل 
صادية  ق عية والتعادلية  ج ت والعدا  فاع عن احلر والقانون وا

عية ج   .و
ات املشاورات لرتمس مالم اءت خمر ح حتالف موضوعي بني وقد 

ي اختذه  ٔحزاب السياسية املتقاربة يف النتاجئ، فاكن قرار املشاركة ا ا
ستقالل  ٔمني العام حلزب  ٔخ ا لس الوطين حلزبنا وفوض تدبريه ل ا
ىل  ابية وفعالية الكفاءات و ىل رشعية انت ركة، مؤسسا  زار  كتور  ا

بري برضورة حتمل احلزب مسؤوليته  ل املسامهة يف ٕاخراج وعي  ٔ من 
ي جيتازه   .البالد من الوضع الصعب ا

ستقاليل لك ٕاجيابية ويف سابقة  ل الفريق  س ويف هذا إالطار، 
الف  ٔن الت لحكومة،  ٔحزاب املكونة  سيق سيايس بني ا من نوعها، يف ت
ة، بل جتاوزه ٕاىل املستوى الرتايب  س الهندسة احلكوم احلكويم مل يبق ح

ة لتدبري مم دة ورح ٓفاقا وا ح  الس الرتابية وف ة ا ا سامه يف احلد من بلق
ٔن احمليل يف بالد   .الش

س،   السيد الرئ
ة  داده، يعترب مسا ي شارك حزبنا يف ٕا مج احلكويم، ا ٕان الرب
ة لتصور امجلاعي  لحكومة ووثيقة توافق ٔحزاب املشلكة  التقاطع بني ا

ٔن العام  ، بفضل العديد من لتدبري الش الل امخلس سنوات املق
مج احلزب ورامج ٕاخواننا يف  ر ات وإالجراءات، اليت وردت يف  قرتا
جما مبرجعية  ر ه  ات اخلالقة، مما جيعل م الف ويف خمتلف املقرت الت

  .سياسية قوية
ات  ٔوراش وإالصال ديد من ا ت واحضة وجبيل  ٔولو مج ب ر

مج  ر وية الكربى،  الالت الب خ لقطائع املرجوة لتصحيح  يؤسس 
ىل توفري  مج قادر  ر داده ملا بعد مر اجلاحئة،  صاد املغريب وٕا لالق
ة، اليت جتتازها  نتقاالت احلر الرشوط الرضورية ٕالدارة املنعطفات و
منوذج التمنوي  مج طموح لتزنيل ا ر عيا،  ا واج بالد سياسيا ودميوغراف
عية ورسيع اجلهوية املتقدمة واحلد من الفوارق  ج اجلديد وتعممي امحلاية 

لطبقة الوسطى هنوض  الية وا عية وا   .ج

س،   السيد الرئ
ىل جناح هذه التجربة  كون احلرص  ٔشد ما  ٕان الفريق حريص 
لحظة حتتاج  ٔن ا ٔساسا  هتا، ولكن  لنظر ٕاىل مكو س فقط  ة، ل احلكوم

ت وإالرادات من د ة لك الت   .بالد موا
ٔن مصري البالد  ستقاليل نؤكد لمك  ويف اخلتام، فٕاننا يف الفريق 
سب رهان تعزز الثقة ىل  ٔداء احلكويم وقدرته  ىل مستوى ا . يتوقف 

ئت هتزت يف الفرتة السابقة،  س احلكومة، الثقة اليت ما ف ل، السيد رئ ٔ

ٔن احلكومة ستعمل ىل تغليب رهان املطامح  ثقة يف  يد  ٔ لك ت
عية ج صادية والعدا    .ق

ٔو التعاطي مع زمن  ر  ٔخطاء يف التقد راكب ا سمح  ة ال  ٕان الظرف
ٔنه ال مفر اليوم من  ادي ويويم، و اس  و مبق التدبري احلكويم لشؤون ا

نتظا ىل العديد من القضا و جعة  ٔجوبة مستع و رات العاد تقدمي 
  .لشعب املغريب

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت، وما توفيقي إال باهللا، عليه (

  .، صدق هللا العظمي)توكلت وإليه أنيب
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

دود  لفريق احلريك يف    .دقائق 9اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد حيف منباركاملس   :ظه 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل  ات هذا املرشوع املعروض  ل اخلوض يف مضامني وتو ق
س احلكوم ٔتقدم ٕاليمك، السيد رئ ٔن  ٔود   ، ة احملرتم، وٕاىل السيدات ٔنظار

ٔملنا  ة، معربن عن  ىل الثقة املولوية السام هتنئة  والسادة الوزراء بصادق ا
ستور  دمة ملغرب املؤسسات وملغرب ا يف مد جسور التعاون اخلالق، 

  .اجلديد

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ي هو داد حلزب احلركة الشعبية  نناقشمك اليوم يف الفريق احلريك ا ام
قرتاع،  ة وطبقا لنتاجئ صناديق  ا ه بق رت ي ا من موقع املعارضة، ا
رص  ، مبنظور ي امسة يف مسار بالد دة حمطات  ها يف  رب معارضة 
لبدائل مبرجعية سياسية وفكرية،  لوطن ويؤسس  لمصاحل العليا  دوما 

ل ٕاقرار التعددية السياس  ٔ د جفر قاومت من  ة م لغوية والثقاف ية وا
ة احلزب  اضلهيا يف ٕاهناء حق ستقالل، وسامهت بتضحيات رموزها وم
ٔشاكل  دا التصدي للك ا ٔن نواصل اليوم و د، ومن الطبيعي  الوح
لقطبية السياسية الفعلية  اية إالميان  ني  لهمينة السياسية، مؤم املتحورة 

الل إ  ا فهيا درسا، من  ت العائ احلرية سنة اليت قدم دماج مكو
دول الرضب والقسمة ودون 2006 ة وفق  ددية مصنو س قطبية  ، ول
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دة يف الرؤى وال املرجعيات، وهو ما جيعلنا  مضمون سيايس، وال و
لبة التباري  ل  سجمة، تد الت سياسية م ك ال ٕاىل بناء  نتطلع مستق

قرتاع لبناء جت ظر نتاجئ  ايب، وال ت ل نت ايته املواقع ق ددي،  مع 
  .املواقف

شود ميقراطي امل لتناوب ا ة  ق س، الوصفة احلق   .ٕاهنا، السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ىل وثيقة  معان  ٕ مج احلكويم"لقد اطلعنا  ي سقطت مهنا "الرب ، ا

لبية الع"مرشوع"لكمة  ٔ ٔهنا حمسومة مسبقا مبنطق ا ٔو    .ددية، رمبا سهوا 
ل  س ٔن  نا ٕاال  ا، ال ميك ب الواقعية واملوضوعية اليت متزي مواقف ومن 
راجمنا، ولكن  اته والزتاماته واليت نتقامسها يف  لنا إالجيايب مع بعض تو تفا
ذات نربز بعضها يف ظل هذا الزمن الضيق  دة مؤا لهيا كذ  جسلنا 

ل هذه احملطات احلامسة ري املنصف يف م   :و
ابية ٔوال نت لربامج  رمجة فعلية  ظر من هذه الوثيقة  ، كنا ن

ايب، لكن مل جند  نت الن عهنا حبامس يف فرتة الزمن  ة اليت مت إال الطمو
ي يقود احلكومة، مع  مج احلزب ا ر دا من  ري بعض الفقرات احملدودة 
ٔحزاب املمث يف احلكومة ببعض  شم لربامج بعض ا د حم حضور 

ٔوراش واملشاريع احل ة من ا ستعادة مجمو قائب الوزارية، فاكتفى الترصحي 
 ، ة السياسية لٕالشارة ٕاىل ذ ا املعمتد يف الوالية السابقة دون ت الش
ا وٕاقرارها، كام ركز  ٔمس يف ٕانتا لفاء ا رمغ ٕاسهام حزمك املوقر وحزبنا و

منوذج التمنوي ىل نقل فقرات من التقرر ا ليات  الترصحي  دون ٕابداع يف 
  .التزنيل املطلوبة

جياب اخنراط  ٕ مج احلكويم"نيا، جسلنا  يف تفعيل إالسرتاتيجية " الرب
بلوماسية اخلالقة والناجعة، اليت رمس صاحب اجلال نرصه هللا معاملها  ا
ٔننا جسلنا سكوت ترصحيمك عن  دتنا الرتابية، ٕاال  ٔسسها لتحصني و ووضع 

ٔزمة ال دتنا واقع ا يلها خصوم و ٔشعل ف ٔوريب، اليت  قامئة مع إالحتاد ا
ل دواليب وهيالك إالحتاد  سة دا الرتابية والتيارات املؤيدة ملناوراهتا اليا
ة والصيد البحري،  لفال ة املتعلقة  اصة ف يتعلق مبلف االتفاق ٔوريب،  ا

شدة، فٕاننا ندعو احلكومة والربمل كرها  س اورات ٕاذ  ان ٕاىل ويه م
ينة  ٔسس م ىل  ٔورويب،  ادة بناء الرشاكة مع إالحتاد ا ل ٕال ل العا التد
لمملكة املغربية، اليت ستظل رشاك قو  ة والعاد  راعي املصاحل املرشو

  .واسرتاتيجيا يف العامل اجلديد
س  لحكومة، نؤكد، السيد رئ عية  ج لثا، خبصوص السياسة 

ٔن  ادئ إالنصاف احلكومة احملرتم،  ىل م ة تقوم  ق عية احلق ج و  ا
لها ٕاصالح جوهري ملنظومة  الية احلقة، ومد عية وا ج والعدا 
ايل يف  متيزي إالجيايب ا ادل وشامل، ومقاربة ا ٔجور، وٕاصالح رضييب  ا
د وتقدمي خمطط  ذري ملنظومة التقا ة وٕاصالح  رات العموم س ه  توج

ٔسف  مشويل لتمنية املناطق القروية واجلبلية وٕانصاف ساكنته، ولكها مع ا

لحكومة ائبة عن النوا املعلنة    .ملفات ظلت 
ٔساتذة اجلدد مبعدل الثلث  ٔجور ا دة يف  لز رابعا، ٕاذ نصفق اللزتاممك 

يق )درمه 2500ٕاضافة ( ٔساتذة ومعهم  يق ا سائلمك عن وضعية  ، فٕاننا 
ٔرسة ت ا دمني  مكو ني واملست يق املوظفني العموم الرتبوية، وماذا عن 

ٔحزاب املمث يف  د ا ٔجراء؟ وملاذا سكت الترصحي احلكويم عن و وا
ٔطر  ٔساتذة  ة ل ابية عن الوضعية النظام نت احلكومة يف محالهتا 

ت يعرف بـ ٔو ما  ٔاكدمييات  لهيم التعاقد"ا ن فرض  ٔساتذة ا ؟ فهل "ا
سقط   ون التعاقد وحتققون إالدماج؟ مىت؟ ويف؟س

س احلكومة احملرتم،  ظر، السيد رئ ي كنا ن امسا، يف الوقت ا
دة  ىل  ة  مع املش رامج وصناديق ا عي وجتميع  ج مع  ٔسسة ا م
متويل وال  لق املزيد، دون حتديد مصادر ا مت ٕاال  ٔب ات ووزارات،  قطا

ذ   .ليات التنف
ٔنمت سادسا، خبصو  س احلكومة، و سائلمك، السيد رئ ٔمازيغية،  ص ا

ططات القطاعية  ل ا ٔصيل عن م ختتارون التدبري املايل لهذا املكون ا
ىل القانون  -املؤ  ذ سنة ونصف، وما معىن احلديث عن  –ضدا  م

وية تتوىل تدبري الصندوق رمغ وجود  شارية وطنية و لس "هيئة اس ا
لغات وا ه مؤسسة دستورية؟" لثقافة املغربيةالوطين    بصف

ٔي تصور وال تدابري ٕالنعاش  ب  سائلمك كذ عن الرس يف تغي كام 
  الثقافة والرتاث احلساين؟

ادرات ٕالنعاش  دة م ٔطلق  س احلكومة،  سابعا، ترصحيمك، السيد رئ
ارش  الف من فرص الشغل ودمع م داث عرشات ا املقاوالت وٕانقاذها وٕا

ات  متويل يف ظل لعدة ف ستحق، ولكن ماذا عن ا عية، ويه فعال  اج
ي ستحقق يف بالد هذه السنة % 4سبة منو ال تتعدى  يف الوقت ا

لن عهنا صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا %5.5سبة  ٔ ، كام 
لربملان؟ ه  تا   الل اف

ية ويف كام سكت ترصحيمك عن سؤال التضخم وسبة العجز يف املزيان 
ٔو ختتارون ترضيب  ال  اري، فهل ستختارون املديونية س املزيان الت

صادية؟  رو اق ت املا لتواز ٔو التضحية  وب املواطنني    ج
ويف هذا إالطار، نقرتح مراجعة النظام البنيك والقوانني املؤطرة  

ة والربي ٔمرك اصة ا بية،  ٔج متويالت ا ٔمام ٕاسهامات ا ال  طانية لفسح ا
خفضة د م سب    .يف املشاريع الكربى ب

ٔساسية  ٔسعار املواد الغذائية ا ترصحيمك كذ سكت عن حمنة ارتفاع 
ة   .واملواد الطاق

ق يف  س احلكومة احملرتم، التوف متىن لمك، السيد رئ اما، وٕاذ  وخ
ٔننا سنكون ٕاىل  ل، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد لمك جمددا،  مسارمك الن

دا انب ، ونرضب لمك مو مك يف لك ما هو ٕاجيايب، وسنعارض ما دون ذ
بار حلسن نوا هذا  ٔول اخ شلك  ي س مع مرشوع القانون املايل، ا
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مج   .الرب
ادة احلكمية  ري الوطن واملواطنني، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
شعار اخلا ودممت ودم  ني  شب لوطن وملقدساته وثوابته، م اء  ٔوف ا 

  ".هللا الوطن امل"

س   :السيد الرئ
  .شكرا

دود  شرتايك يف  لفريق    .نية 30دقائق و 7ٔعطي اللكمة 
س احملرتم   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
﷽  

شارن س جملس املس   احملرتم، السيد رئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

ٔعضاء احلكومة احملرتمني،   السيدات والسادة 
لس احملرتمني، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 

لس  شرتايك مب لفريق  سا  ٔتناول اللكمة بصفيت رئ ٔن  رشفين 
لشغل ميقراطية  درالية ا ٔيضا ممثال ورملانيا عن الف شارن وبصفيت    .املس

ٔؤكد  الصطفاف يف املعارضة الوطنية، و ا القايض  ىل موقف يف البداية 
ت  رها ، واعية  ربها حزبنا لعقود من الزمن، ويه معارضة مسؤو اليت 

فاع عن مصاحل وتطلعات الشعب املغريب يقظة يف ا ، يقظة وم   .املر
ه  روز تو ه لك وطنية ووضوح يف الرؤية، بعد  رت وهو موقف ا

شارية من معقهام، هميين،   متثيلية وصنوهتا ال ميقراطية ا سعى ٕاىل ٕافراغ ا
ٔيضا  قي، و ٔو جممتعي حق داد سيايس  ددية دون ام لبية  ٔ ستقواء ب  - و

ٔخطر  الفات الهجينة  -وهذا هو ا سة والت ٕاىل التطبيع مع املواقف امللت
اهتا ٔقىص طمو ٔو احلزب  ة  ة الف   .اليت جتعل مصل

  س احملرتم،السيد الرئ 
معان لترصحيمك احلكويم وجسلنا غياب خطوط الربط بني  ٕ لقد اسمتعنا 
سع الوقت  اة، ولنا يف ذ مالحظات كثرية ال  املنطلقات والنتاجئ املتو
ا  ٔكتفي ببعض إالشارات ا دث عهنا بتفصيل، وس ٔن نت ا  صص لفريق ا

  .فقط
ٔن امل س، يف ترصحيمك  ٔكدمت، السيد الرئ ىل الربامج لقد  غاربة صوتوا 

نا ال جند يف ترصحيمك ما يعكس ت الربامج  متناه، لك الواقعية، وهو ما 
سرتجع  قة املغاربة يف السياسة ال  ة، ف لواقعية والطمو اليت وصفمتوها 

لوفاء بت الوعود ٔساسا  ابية، لكن  نت لوعود    .فقط 
جممك  ر س، ٕان  ة يقدم إ "قلمت، السيد الرئ ت واقعية وطمو ا

ٔزمة دثون، وحزمك شارك يف لك "لخروج من ا ٔزمة تت ٔي  ، فعن 
سه؟ ٔس ذ ت ة م   احلكومات املتعاق

عية يظل دون مستوى  ج و  ز ا مع راك مج  ٕان ما قدممتوه كرب
ٔنواع إالقصاء  تلف  لتصدي  ال امل  الطموح املعرب عنه من طرف 

ات  لف عي  ٔجوبة ج ٔشد خصاصا، ومل يعط  الفقرية والهشة واملناطق ا
الية  ت ا ىل مستوى التفاو د من مظاهر العجز  ل ة وواقعية  شاف
لنظر ٕاىل مؤرشات الولوج  ٔو  ل  اس ا عية، سواء مبق ج والفوارق 

ة   .ٕاىل اخلدمات العموم
لتقليص من الفوارق املتع مك ٕاجراءات معلية  ظر م ٔبعاد، كنا ن ددة ا

ٔو  ٔو بني القرية واملدينة،  عية بني اجلهات،  ج صادية و ق سواء 
سب رهان العدا  ٔشاكل العجز عن  ريها من  سني، و الفوارق بني اجل

ايل عية وإالنصاف ا   . ج
ٔكرث ٕانصافا  عية  ج لحامية  ظومة  جما حمكام ٕالرساء م ر ظر  كنا ن

ة  وفعالية، قادرة ه التقلبات البي عيا يف و صاد واج ىل الصمود اق
ٔخرى اب مرة  ٔملنا  عية، لكن  ج اطر    .وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ولية  ات ا شلك طوعي يف العديد من االتفاق ي اخنرط  ٕان املغرب ا
ية ولك العوامل احملفزة ٕالدماج مجيع  ر الفرصة الزم س ُمطالب اليوم 

ق امحلاية ال  سام مثارها وحتق لق الرثوة واق عية يف معلية  ج ات  ف
عي  ج ٔشاكل الهشاشة وإالقصاء  لجميع، واحلد من خمتلف  عية  ج
ٔغفلمت  س،  مك، السيد الرئ ٔ ري  ش املواطنني،  وحتسني ظروف 

داته ٔج ٔو  ٔسسته  ث م عي، سواء من ح ج   .احلديث عن احلوار 
س ولمك ٔ  عي ل ج ول املتقدمة تنظر ٕاىل احلوار  ٔن لك ا ن تعلموا 

ٔيضا لتعزز التقدم  ٔساسية يف العمل حفسب، بل  مع احلقوق ا وسي 
ٔن تتداروا هذه الهفوة ٔمتىن  عي، و ج صادي و   .ق

س احملرتم،   السيد الرئ
اع ثقة املواطن يف العمل السيايس وحتصني "حتدثمت عن  اسرت

سبات دو احلق والقانونم  اع "ك ٔن اسرت ٔفواهنا ب ، وٕاننا نقول لمك مبلء 
ف بؤر  ل جتف ٔ ة من  لك الوسائل املمك ٔوال، العمل  يض،  الثقة تق
يازات ووضع  م اكر و ح صاد من شوائب الريع و ق الفساد وتطهري 

ىل الرثوات الوطنية وهنهبا، الء  س الس املال العام و ومن  د الخ
ة صاد الوطين والرفع من إالنتاج نية دمع تطور القدرة التنافسية لالق   .ة 

شغيل ال  صاد الوطين لفائدة ال ق س عن حتفزي  ديثمك السيد الرئ
لق مزيد من الهشاشة  ري الالئق و كون مربرا لشيوع العمل  ٔن  جيب 

  .يف سوق الشغل
مك ٕاجراءات ل  سمع م عية ويف هذا إالطار، مل  ج تصحيح الوضعية 

دمني  ٔجراء واملست الف من العامل وا حوايل مليون ونصف من (ملئات ا
عي ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ري مرصح هبم  ٔجراء    ).ا

ة والزجر ٕاللزام املشغلني  د املراق مك ٕاجراءات ٕالعامل قوا سمع م مل 
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ىل اسرتداد ٔحاكم القانون والعمل  د ب عي اليت  لتق ج ديون الضامن 
ا بتطابق ترصحياهتا مع الواقع ىل اكهل املقاو وٕالزا   .تقع 

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة،

ة  ٔهنا ٕاذاكء دينام ح فرصا مثينة من ش ٕان السياق الوطين العام اكن ي
رادة  ٕ ت، مؤطرة  و احلقوق واحلر ديد  ٔفق  قوية ونق نوعية حنو 
جع  ر  س ، وتتقوى  اكم ال امل ورؤية اسرتاتيجية شام وم
ة  ه حزبنا لك وطنية، ومشفو ي سامه ف لرصيد الرتامكي املنجز، وا
ٔسس صلبة،  ىل  هنا  ستحقاقات لتزنيل مضام مة من الربامج و رز

يارات خ م يف الرؤية وكثري من اجلرٔة يف    .بوضوح 
شود وحتدي لك الكواحب اليت  واكنت الفرصة ق التقدم امل مواتية لتحق

ديد ٔسس تعاقد  ٔهداف وٕارساء  ق ا   .حتول دون حتق
ىل هذه املهنجية، وحتوال طارئا وقع يف هذا املسار،  ٔن تقلبا وقع  ري 
ىل القرار العمويم،  رب فرض الهمينة  ٔال تضيع املزيد من الفرص  متىن 

ش واالٕ  هتم   .قصاء البغيضةوٕارساء ثقافة ا
اهمك ىل ان   .شكرا 

ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

دود  ملغرب يف  لشغالني  حتاد العام   30دقائق و 7اللكمة لفريق 
  .نية

س   .تفضل السيد الرئ

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة ا   حملرتم،السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن،   ٔخوايت، ٕاخواين املس
لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يل عظمي الرشف 
ي قدمه السيد  مج احلكويم، ا شارن ملناقشة الرب لس املس ملغرب مب

ضيات الفصل  س احلكومة، طبقا ملق ستور 88رئ   .من ا
س احلكومة ومن ويه فر  لسيد رئ ا  الص هتان دد تقدمي  صة لن

ىل الثقة املولوية اليت حظوا هبا ٔعضاهئا    .ال لاكفة 
ٕالجامع  زتاز  لتعبري عن  مج احلكويم فرصة  اقشة الرب ٕان م
ن إالساليم  هتا اجلامعة واملمتث يف ا ٔمة املغربية حول ثوا دد ل املت

دة الوطن  يار السمح، الو خ ستورية،  ة ا ية املتعددة الروافد، امللك
ت واحلقوق  قها يف جمال احلر سبات اليت مت حتق ميقراطي، املك ا

ستور لهيا يف ا صوص  ٔساسية، كام هو م   .ا

ة  ة امللك الل ٕاىل القوات املسل بار وٕا ه حتية ٕا ٔهنا فرصة لتوج كام 
ٔمن الوطين والقوات امل  رك املليك وا دة وإالدارة الرتابية، نظري وا سا

ي تبذ هذه املؤسسات الوطنية يف حامية البالد  ري ا العمل الوطين الك
ٔخطار إالرهابية اليت هتددها ة اكفة ا ود عهنا وموا   .وا

س،   السيد الرئ
قة بفعل التحرشات  ٔوىل متر من مر دق ا الوطنية ا ٕان قضي

دة الرتاب  ٔمريك املزتايدة خلصوم الو رتاف ا زايدت س بعد  ية، واليت 
ملغرب، ٕاذ نؤكد  لشغالني  حتاد العام  مبغربية الصحراء، وٕاننا يف الفريق 
ود عن  فاع وا ال امل دمحم السادس حفظه هللا  لف  امئ  جتند ا

مينا اجلنوب  ٔقا فة لساكنة  ٔن املشاركة املك ية يف دا القضية الوطنية، نؤكد ب
ال امل يف  رب عنه  رية تؤكد ما سبق و ٔ ابية ا نت ستحقاقات 
لساكنة مه املنتخبون  ني  ق كون املمثلني احلق ة واملتعلق  خطبه السام

د سوامه ٔ   .واملنتخبات وال 
املية  ة  ت شفافة وزهية يف ظرف ا ٕان جناح بالد يف تنظمي انت

ئية، ٕاذ يؤكد صالبة مؤسسا ٔن وو و املغربية، فٕانه يؤكد كذ  ت ا
يار  خ ردد يف  شاز ماضية دون ما  ٔصوات ال الفا ببعض ا ، و بالد

ال امل حفظه هللا اه  ر ي  ميقراطي ا   .ا

س،   السيد الرئ
ل هذا الفريق ٕاجراء بعض النتاجئ التارخيية اليت حققهتا  شك ٕان 

ستحقاقات  ا النقابية يف  ابية اليت عرفهتا بالد مؤخرا، مركزي نت
ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ٔصبح حيتلها  واليت تعكس املاكنة الرائدة اليت 
ا  د نقاب ٔطر وقوا ادة و ؤوب بق يف املشهد النقايب الوطين، بفضل العمل ا

ها الطبقة الشغي ٔتنا ٕا   .العتيدة، ويه ماكنة بو
ستورية التارخيية عهد معها  وجندد من هذا املنرب ويف هذه لحظة ا ا

، صوهتا  ه كذ ار لس املوقر، ومن  ل هذا ا ٔننا سنظل من دا ولها ب
ة يف الكرامة والعدا  هبا العاد واملرشو ٔمني يف التعبري عن مطا ا
رية  ٔ الل العرشية ا ٔهنا اكتوت  عية واملساواة واحلرية، خصوصا  ج

سياسات الالشعبية اليت اسهتدفت العامل والعامالت بنار القرارات وال 
ات يف بالد ني والاكد   .واملوظفني واملوظفات ومعوم الاكد

ٔن تليب  برية يف هذه احلكومة يك حتقق القطائع املوجودة و ٓمالنا  ٕان 
ادة  رب ٕا ات يف هذا الوطن، وذ  ني والاكد لاكد ة  التطلعات املرشو

ئت تتفامق توزيع الرثوة واحلد من  الية، واليت ما ف عية وا ج ت  التفاو
ذ  ٔسف 2011م   .ل

مع  هتا وا ري ت هذه احلكومة و ٔن مكو ة راخسة  ا ىل ق وٕاننا 
ذ التعيني املليك لها،  ي حظيت به م عي والشعيب ا ج السيايس و
ٔن ال تنضاف ٕاىل الفرص  ٔن ال تضيع، فرصة جيب  رخيية جيب  فرصة 

  .ضائعة اليت عرفهتا بالدال
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ٔال  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ل  يف ميكن ملركزية نقابية عتيدة م
ه، ومعظمها  ة الواردة ف لزتامات الطمو مج احلكويم و تدمع هذا الرب

عية رصفة؟   ذات طبيعة اج
لنصح  ل عنمك  ٓن ذاته، لن نب نا يف ا سوف ندمعمك وساندمك ولك

قرتا ايت مىت اكن ذ رضورو   .ح وتقدمي البدائل والنقد ا
لعهود، دمع مرشوط خبدمة الشغي املغربية،  لوفاء  ٕانه دمع مرشوط 

  .اليت ظلت تعاين لعرش سنوات جعاف
ٔحزاب  رب ا حها املغاربة واملغربيات لهذه احلكومة  ٕان جحم الثقة اليت م

ة ابية الطمو نت ني  املشلكة لها والربامج  لناخ ٔحزاب  اليت قدمهتا ت ا
ل لك ذ العرشية الضائعة من زمن إالصالح،  لهيا، وق ٓمال املعلقة  وا
ىل احلكومة جبميع  اءت هذه احلكومة بعدها، لكها عوامل تفرض  واليت 
ي  مع الشعيب، ا ر هذا ا دم تبديد الثقة واس ىل  هتا احلرص  مكو

ٔ ٔحزاب الثالث من  ح ل هيام ا ٕا ق القطائع الرضورية، اليت د   .. ل حتق

س   :السيد الرئ
ى، شكرا هت س، الوقت ا   .شكرا السيد الرئ

شري فقط ٕاىل  ٔنه السبورة  ى  هت ٔما الفريق  7الوقت ا دقائق، 
لشغالني عندمه  حتاد العام  نية  30دقائق و 7شرتايك وفريق 

  .لضبط
س   .شكرا السيد الرئ

دود  اللكمة لفريق   .دقائق 6حتاد العام ملقاوالت املغرب يف 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،السيدات والسا   دة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  اول اللكمة  رشف اليوم ب ٔ
س احلكومة  ي تفضل السيد رئ مج احلكويم، ا ملناقشة مضامني الرب

ٔنظار الربملان ٔمام    .احملرتم بتقدمي ُخُطوِطه العريضة 
ددويه فرصة  وش، رئ لن ٔخ لسيد عزز  ا  س احلكومة، هتاين فريق

ال امل دمحم السادس، حفظه  ىل الثقة املولوية اليت تفضل  ٔعضاهئا  و
  .هللا، ِبَوْضِعها يف َخشِصه ويف فَرِيِقه احلُكويم

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
صادية املرتبطة  ق عية و ج ت  د ستحرض، جحم الت ٔن  البد 

ئية اليت َال ِزلنا ٔزمة الو ة ا ،  مبوا شها، والتدابري اليت اَختََذْهتا بالد نع

ف من التداعيات  لتخف ادة الرشيدة جلال امل حفظه هللا،  حتت الق
اِحئة َ ل عية  ج صادية و   . ق

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
عي  ج صادي و ق منُوذج التمنوي اجلديد يف بُعِده  ٕان تَِزنيل ا

اخ يتطلب يف نََظِر  ة، َحتسني ُم َُروُم، من  ة  َ َدِم َهنَْج سياسة ُم
ة  صادية، ومن  رو اق ت املا ىل التواز ٔعامل واحملافظة  ر وا س
ََرشية مع تَوسيع التغطية  لتَمنية ال ة  ِامعيٍة َداِمعَ ٔخرى، َهنَْج سياَسٍة اج

ىل تَوسيع الطَبقة املُتوِسطة وُم عية والَرتكزي  ايل ج َ اَربة التَفاُوت ا
  .بني العاملني احلََرضي والقََروي

ىل  حتاد العام ملقاوالت املغرب  لنا يف  ومن هذا املُنطلق، فقد َمعِ
َشاُرًيا وقوة اقرتاح يف  ا ٕاجيابًيا و ً ي يَُمثل هن ٔبيض، وا اب ا ة الك ِصيا

دَ  منوذج التمنوي اجلديد َوَوضع ِر ذ ا ل تزنيل وتنف ٔعامل يف قلب س ة ا
ري املُهيلك  عية وادماج الِقطاع  ج ة وتعممي امحلاية  ك ينام هذه ا

ساء وتقوية َدور الثَقافة لتايل فٕان هذا املُْحَتوى . ومشاركة الشباب وال و
ل،  فاع عهنا يف املستق مت ا ت اليت س ٔولو ٔساس ا سيكون ِبَمثابة 

حتاد العاماملنصة املش"والِس يف اطار    ".رتكة بني احلكومة و

س احلكومة،    السيد رئ
الل  ٔقل  ىل ا صب شغل صايف  داث مليون م نُنَِوُه ِبَعزِمُمك ٕا
ظومة التكون  ىل تطور م ، وهو ما يَتََطلُب العمل  امخلس سنوات املق
م  ه طلبات سوق الشغل و الل ُمالءمة التكون مع ُم املهين من 

ات احلديثةجبـودة ا ولوج لغات واملهارات والتك ىل ا اح  نف   .لتكويـن و
يس ِيف  ِل الَرئ ٔن املقاو يه الفَا نع ب ٔن يُدِرَك اجلَِميع ويق ا جيب 

ٔعامل ُمالِمئ يَُمكُن ِمن اخ  لْق فَُرْص الُشْغل، وُهو ما يَتَطلُب تَوفري ُم َ:  
ة املنافسة القوية يف ظل اتف: ٔوال - َ ات التبادل احلر؛ُموا   اق
المة  - الل " ُصِنع يف املغرب"َشجيع  مع دمع املقاوالت املغربية من 

ٔفضلية الوطنية وولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاىل الطلبيات  تعزز ا
ة؛   العموم

ٔن العديد من  - ُث  شغيل، َح ُمرونة العالقة التعاقدية يف جمال ال
ص  ََضيات ُمدونة الشغل  اوزة؛ُمق َ َ   بَحت ُم

ر؛ - َاء العقاري املَُخصص لالس متويل وٕاىل الِو   سهيل الُولوج اىل ا
ام  - ل تَْمكني الِقطاع اخلاص من الق ٔ سيط املساطر إالدارية، من  ت

لق فرص الشغل؛ ر و س ٔال وهو  يس    بدوره الرئ
ٔداء؛ - ال ا ٓ خراج القانون املتعلق ب ٕ رسيع    ال
ىل توسيع  - ىل تزنيل َمضامني القانون االطار الرضييب والعمل  العمل 

بتاكر ود البحث و ُ اء الرضييب وشجيع    .الو
ُقه  ي مت َحتِق وف خيص الِقطاع الصناعي، فٕاننا اْذ نُثَمُن العمل املُتَمزي ا
ة الطريان، فٕاننا نطالب احلكومة  ة السيارات وجمال صنا يف جمال صنا
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 ، ٔخرى والقطاع السيا ات الصناعية ا م ببايق القطا ه ملزيد من 
صاد الرمقي ق   .وكذا 

لقطاع  س احلكومة، احملرتم اسِتمرار اهتِامِممك  ُمك، السيد رئ َٔمُل ِم َ ن
ٔزمة الُنْدَرة املائية  ة شام ملعاجلة  ىل بَلْوَرة ُمقاربة حكوم الفال والعمل 

الل تَْعز   .ز َحاكمة تَدبري ِقطاع املاءمن 
لمقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تُمثل  سبة  ل سيج % 95و من ال

ُِش  صادي واملقاو املقاواليت املغريب، فٕاننا  ق داث وزارة إالدماج  ٕ يُد 
  .الصغرى والشغل والكفاءات

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ِرب  ٔن  ََسُعِين اال  ري ال  ٔ حتاد العام ملقاوالت يف ا مس  لمك، 

ََمنياِتنا لمك  الص ُم مك، مع  ُِمك وحبكوم ُنا  نا الاكِمل لَُمك َوثِق املغرب، َعن َدْمعِ
ل ُمَواَص ٔ ق يف َمهاِمُمك، من  ،  لتوف َْشَهُدُه ِبالد ي  املسار التَمنَوي ا

ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا   .حتت الق
  .ليمك ورمحة هللاوالسالم 

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

دود  لشغل يف  حتاد املغريب    .دقائق 6اللكمة لفريق 
سة احملرتمة   .تفضيل السيدة الرئ

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،   السيدات والسادة 

شارن، السيدات والسادة امل    س
ربمك  ا و ٔن نعرب لمك عن هتان لشغل  حتاد املغريب  ال يفوتنا يف فريق 
ىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف صاحب  ٔعضاء احلكومة  طبعا اكفة 

ىل رٔس احلكومة مك    .اجلال نرصه هللا بتعي
ٔيت  ب هذه احلكومة ي ٔن تنص رتافمك  -ال شك  بعد عقد من  - و

وية العميقة اليت تعرفها تدبري حكويم ف  الالت الب خ شل يف معاجلة 
دهتا  صادية، واليت زادت من  ق عية و ج االت  اصة يف ا  ، بالد
قة  ٔمام مر دق ٔننا  ىل  ٔزمة املربة النامجة عن اجلاحئة، ويف ظل ٕاجامع  ا

ملسؤولية  ستدعي ذروة الشعور  ت، واليت  د لت اف  جتاه معقدة و
ات ورضورة ٕاعامل العقل واحلمكة  كران ا الوطن وقضا املواطنني ومقة 

قرتاح والعمل ىل    .والقدرة 
ه،  لترصحي احلكويم والتعهدات اليت وردت ف م  ه ٔصغينا  لقد 
رب العديد من املفاهمي ذات البعد  رتياح مؤرشات حتول ٕاجيايب  وجسلنا 

عي واحلقويق، اليت ما  ل ج ٔ لشغل يناضل من  حتاد املغريب  ف 
، إالصالح  عية الشام ج عية، امحلاية  ج و  يل ا بلورهتا، من ق

الية عية وا ج   .الشامل ملنظومة الرتبوية، تقليص الفوارق 
ورها  لنظر  دهتا  فقد المسمت قضية الطبقة الوسطى وتوسيع قا

صاد ق منو  ىل احملوري يف ا ستدعي احلفاظ  عي، ما  ج سك  ي وال
ىل دخول  ض الرضيبة  ٔجور والتعويضات وختف قدرهتا الرشائية مبراجعة ا
اكم وهادفة، جتعل إالصالح الرضييب  ٔجراء يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية م ا

ٔمعدهتا ٔمه  ابع الريع من  ف م ادة التوزيع العادل وجتف   .وٕا
لتقليص من البطا والفقر كام جسلنا تعهدمك خبلق مليو صب شغل  ن م

ستوري يف  ىل حقهم ا بري من املواطنني من احلصول  دد  ومتكني 
ش الكرمي   .الشغل والع

د  ل لعمل الالئق  ولية  ٔن حتدث هذه املناصب وفق املعايري ا ٔملنا 
اع من فقدوا معلهم ٕاىل  ٔن يمت ٕار من الهشاشة والسمرسة يف اليد العام و

  .مشغله
ني  ٔرسة من الفقر ودمع الفال شال مليون  لزتاممك الن شيد  وٕاذ 
ٔجور  ٔدىن ل ي يطال احلد ا لمتيزي ا د  ٔن وضع  الصغار، سيكون من ش

  .، تعزز لهذا املنحى)3SMAG(يف القطاع الفال 
ٔن رفع مستوى املؤرش العاملي لبالد يف جمال التعلمي املرشوط  كام 

ٔوضا ت، الرتقاء  د ٔمه الت ٔرسة التعلميية يعترب من  ع املادية واملعنوية ل
ة رافعة  اك الفرص وجعل املدرسة العموم  ٔ د ٔمهيته يف تفعيل م نظرا 
لزتام من  ٔجرٔة هذا  ٔن  عي، وال شك  ج رتقاء  لنقل املعرفة و

يض، السيد رئ  صاد الوطين ما يق ق سهيل اندماج املرٔة يف  ٔهنا  س ش
ة عي يف لك السياسات العموم ج ة ٕالدماج النوع  ٔفق   .احلكومة، مقاربة 

ني العام واخلاص  اكملية بني القطا مج احلكويم نظرة  ٔعطى الرب لقد 
رتام القانون  ة فرض ا يض من  صادي، وهو ما يق ق هنوض  يف ا

ت النقاب  ه حقوق العامل واحلر رتم ف ٔهيل القطاع اخلاص لت ية وقانون وت
ٔخرى صيانة املرفق العمويم  ة  عية، ومن  ج رشيعات  الشغل ولك ال

دماهتا صادية احليوية وضامن جودة  ق ات    .يف اكفة القطا
ىل املستوى اجليو  ، ٕان  ىل بالد ة  ت املطرو د لنظر حلجم الت و

ص ق ٔو يف جمال إالقالع  عي  ج ىل املستوى  ٔو  ادي، اسرتاتيجي 
لشغل نقدر جحم وجسامة املسؤولية امللقاة  حتاد املغريب  فٕاننا يف فريق 
ري  عي الك ج منوذج التمنوي واملرشوع  زنيل ا اتق احلكومة، ف ىل 

عية الشام" ج عية وبناء لبنات " امحلاية  ج ام العدا  وٕاجناز 
ستلزم ٔوراش  عية، لكها  ج اية  ة بني احلكومة  دو الر ق رشاكة حق

ل ة من ذي ق ٔكرث ٕاحلاح ل  ٔكرث من ق ٔصبحت  عيني اليت  ج . والفرقاء 
ميقراطية  ٔ يؤسس  د عتبارها م شارية  د املقاربة ال ومن مثة رضورة اع
ابع  ف م اط وجتف ٔمل وتقويض شعور إالح ٓفاق ا ح  عية ويف ج

ت قوا عي لتث ج قان  عينيح ج سك  ٔمن وال لك ذ . د ا

                                                 
3 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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اصة حول امللفات الكربى لعامل  عي مبفهومه الواسع،  يف ٕاطار حوار اج
اد ومسؤول ويفيض ٕاىل  ٔسس وطنيا وقطاعيا،  تظم مم الشغل، حوار م

ٔطراف   .تعاقدات ملزمة ل

س احلكومة،   السيد رئ
ابة لتطلعات املغاربة ٕاىل املواطنة الاكم ست  يف ظل جممتع ٕان 

ر يف  س ىل  يض الرهان  عية يق ج ميقراطية والعدا  احلداثة وا
لشغل  حتاد املغريب  ، و ٔوضاع الطبقة العام رشي والريق ب العنرص ال
ل  ىل التفا عتباره طليعة احلركة العاملية والنقابية املغربية سيحرص 

سبات إالجيايب مع لك املبادرات الوطنية ال  هادفة ٕاىل تعزز حقوق ومك
ات الشعبية ٔجراء واكفة الف   .الطبقة العام ومعوم ا

ميقراطي  صادي وتعزز البناء ا ق وضام خللق رشوط إالقالع 
ىل رضورة تقوية  لشغل  حتاد املغريب  ت، يؤكد  د ة هذه الت ملوا

طالق رساح معتقيل حراك الريف ٕ لية بدءا  ا ومعتقيل الرٔي  اجلهبة ا
ت  اصة احلر ت، و لحر دة  ني وٕالغاء لك الفصول القانونية املق اف والص

ىل رٔسها الفصل املشؤوم    .من القانون اجلنايئ 288النقابية، و
هثا  ش لشغل  حتاد املغريب  ادة  ويف اخلتام، جتدد الطبقة العام بق

ٔهنا ش فاع عهنا والرتافع  دهتا الرتابية وا ولية بو   .يف لك احملافل النقابية ا
اح ق والن س احلكومة، اكمل التوف مك، السيد رئ   .ومتىن لمك وحلكوم

س   :السيد الرئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

دود  عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو  4ٔعطي اللكمة 
  .دقائق

ة مو سق ا س وم   .تفضل السيد الرئ

شار السيد محمود عر    :شاناملس
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
س احلكومة،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن، شارات واملس   السيدات والسادة املس

لجميع دد هتاين  ٔ يمك و   .ٔح

س احلكومة،   السيد رئ
ليك  كذش  ىل الربملان، وما  يل عرضتوه  بعنا الترصحي احلكويم ا

ىل مة اين حبال ٕاىل سهييت  سبة ليا  ل د النقطة، وهاذ النقطة   وا
ىل  ل العطف عند املواطنني، وهاذ النقطة تت زاف د لبات   واكنت 

اص بك وهو  د الشعار اكن  ٔغراس"يف وا ٔغراس "، وهاذ "ٔغراس 
ة د " ٔغراس ة والوالية احلكوم رافقك طول املدة احلكوم ادي 

ٔنك هتىل يف هاذ ا ك  لو العميقةوكنلمتس م ملعاين د   .لشعار وتلزتم 
ٔمل، بغيناه كذ  مج ا ر س احلكومة، عن  دوييت لنا، السيد رئ

مج العمل ر   .كون 
ىل حكومة الكفاءات، بغيناها  س،  ، السيد الرئ دوييت لنا كذ
س  مك، السيد رئ وفرة  ٔدوات العمل م كون كذ حكومة املبادرات، و

 ٔ لبية ساحقة اليوم يف الربملان، عندمك اجلهات لكها تقريبا، احلكومة، عندمك 
ٔقالمي والعامالت، عندمك  ل اململكة، عندمك جمالس ا عندمك املدن الكربى د
يل  منوذج التمنوي اجلديد، وعندمك اخلطاب املليك ا ىل يف ا ٔسايس يت مرجع 

يل  يل سطر الطريق ا ٔسبوع املنرصم وا لربملان ا اللته  و  خصمك و
بقى فقط  يل خصمك تبداو هبا، فك ت ا ٔولو يل وضع لمك ا سلكوها، وا

ذ ذ وجودة التنف ة التنف يف   .لمك 
ادي  ا  س، اح ا ومن موقعنا تنقولو لمك، السيد الرئ ا يف فريق اح
ل لك يشء  ٔوال وق هيمنا  اصب،  د وال م هيمنا ال مقا ٔن ما  نتعاونو معمك 

ه، لهيا  مصري املغرب وٕاشعا ت خصمك تقلبو  مك يش صعو ا و ٕاىل 
ا معمك يف  ا راه اح ٔما اح لمك،  ٔصدقاء د لمك مع ا ري يف الصفوف د

ٔوىل ة املغرب يه ا ٔن مصل   .الرساء والرضاء، 
برية كام تيقولو  مك و خمية  ٔ س احلكومة،  عرفومك، السيد رئ فك

ىل رية  ٔرسة مقاومة، لمك  ٔن الباخرة  املغاربة، و  متناو  وطنمك، و 
ٔمن  اة يف  سالم حىت تصل ٕاىل شاطئ الن لها  س الطريق د لمك  د

ٔمان   .و
  .وشكرا لمك

س   :السيد الرئ
س   .شكرا جزيال السيد الرئ

دود  لشغل يف  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .دقائق 4اللكمة 
ة احملرتم مو سق ا   .تفضل السيد م

شا لهين الكرشاملس   :ر السيد 
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

لشغل ملناقشة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشفين 
نهالترصحي احلكويم وعرض م ا النقابية خبصوص مضام   .وقف مركزي

س،   السيد الرئ
ٔصبحت عنرصا  ىل ظاهرة استعامل املال اليت  بداية البد من الوقوف 
رية، واليت  ٔ ت املهنية ا ا نت سمل مهنا  ت، واليت مل  ا نت و يف  ب
لها، مما يفرض  اوزات واخلروقات يف خمتلف مرا ة من الت هتا مجمو شا
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حل ت املهنية كام مت ٕ ا اح ٕاطالق ورش مراجعة القوانني املنظمة لالنت
  .لزتام بذ

س احلكومة،   السيد رئ
لبية مطلقة وٕاضعاف  ٔ كون  ت و ا نت اجئ  شاء ب ن بدل 
لبية  ٔ ٔي حكومة و يس املفرتض  مقومات املعارضة، فٕان الهدف الرئ

ٔن العام، هو معا ري الش جلة مظاهر الفساد والبطا وصناع القرار ومد
ارب  ت والقطع مع الت ة الفقر والهشاشة وتعزز احلقوق واحلر وموا
و  اع الثقة بني ا ل ٕار ٔ ات جريئة وكربى، من  صال ٕ ام  السابقة والق

متع   .وا
ي  رتباك ا ٔول ٕاشارة تلقاها املواطنات واملواطنني ٕاضافة ٕاىل  ٕان 

خول املدريس، يه مج  عرفه ا داد الرب ت وٕا ا نت استغالل مر 
هتم  ٔساسية، ٕاضافة ٕاىل معا دة يف العديد من املواد ا احلكويم ٕالقرار الز

  .من تداعيات اجلاحئة
اطر  ت وا د لعديد من الت ىل طبيعة املر املشحونة  ٕان اجلواب 

يض هتديدات، يق   :وا
زه - 1 عية، ومن راك ج و  ٔساسية اليت سبق ملنظمتنا بناء ا ا ا

منوذج التمنوي اجلديد، يه مركز  اقشة مرشوع ا ن م ٔن تقدمت هبا ٕا
عي؛ ج صادي واملركز  ق ميقراطي، املركز    البناء ا

لجميع  - 2 ديد، يضمن  عي  امئ بناء عقد اج ىل ٕارساء د التوافق 
الده مرهون مبؤ  ٔن م د إالنصاف واملساواة و عية قوا سسات اج

ة، جتسد التحرر  ق ة، يف ٕاطار دميقراطية حق صادية وسياسية وثقاف واق
  واملساواة واحلداثة؛

الل ٕاطالق رساح مجيع املعتقلني  - 3 لق انفراج سيايس من 
ت  ت العامة واحلر رتام احلقوق واحلر السياسيني ومعتقيل الرٔي وا

ٔسباب نقابية ن  اع املطرود   .النقابية وٕار

رب سن قانون  عي  ج ٔسسة احلوار  ب م ٔسف تغي ل ب س ٕاننا 
ذ التعاقدات  ف لزتام ب دم  ب مطالب الطبقة العام و ٕاطار وتغي
شاور  طق ال عية املربمة مع احلكومات السابقة، وحماو فرض م ج
لكونفدرالية ذا  ٔطراف، مما  عي والتفاوض الثاليث ا ج  بدل احلوار 

ٓخر اتفاق  ىل  ع  لشغل ٕاىل رفض التوق ميقراطية  ريل  25ا ، بدل 2019ٔ
اسبة جندد من  عية، ويه م عي املفيض ٕاىل تعاقدات اج ج احلوار 
كون حمط تفاوض  ٔن  عية جيب  ج ٔن لك القوانني  ىل  يد  ٔ اللها ت

  .مع احلركة النقابية

س احلكومة احملرتم،   السيد الرئ
مج احلكويم احلضور القوي ملطالب وانتظارات ومصاحل يتضح م ن الرب

ٔننا يف  لام   ، ب انتظارات ومطالب الطبقة العام ٔمام تغي ب العمل  ٔر
لشغل كنا دوما مع دمع املقاو املواطنة واملسؤو  ميقراطية  الكونفدرالية ا

ج عيا واخلالقة لفرص الشغل واليت حترتم القوانني  عية وتؤدي اج
ة   ..الزتاماهتا الرضي

س   :السيد الرئ
شار شار.. شكرا السيد املس ى الوقت السيد املس هت السيد .. ا

ى الوقت هت شار ا   املس
ٔرجوك، مل يمت ٕاضافة  شار احملرتم  د، السيد املس ما زد حىت يش وا

ىل التفهم ٔو فريق، شكرا  ة  ٔي مجمو نية    .ولو جزء 
ة ال مو دود اللكمة  عية والتمنية املستدامة يف  ج   .دقائق 4عدا 

شار احملرتم ة، تفضل السيد املس مو سق ا   .تفضل السيد م

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
﷽  

شارن، س جملس املس   السيد رئ
س احلكومة،    السيد رئ
ٔعضاء احلكومة،   السادة 

شارن احملرتم شارات،السادة املس   ني والسيدات املس
ىل الثقة  ٔهنئمك  ٔن  س احلكومة،  يف البداية امسحوا يل، السيد رئ
ىل الثقة املولوية اليت حظيمت هبا كام  ٔهنئمك  املولوية اليت حظيمت هبا كام 
دا  جما وا ر ٔعتربه ونعتربه يف مجموعتنا  ي  مج ا ىل هذا الرب ٔهنئمك 

  .وممتزيا
جما اكن ومبوضو  ري ر ٔوراش  ة من ا الل مجمو ارضا من  عية 

ي نعتربه  ٔمازيغية ا رسمي ا بة  ر هنا صندوق موا ٔخص  املسبوقة، و
خر به مجيعا   . ونعزت ونف

ال  ٔطلقها  رب عهنا و ٔوراش الكربى اليت  شلك تزنيال ل مج  ر
  .امل نرصه هللا

ري من تطلعات املواطنني مثنه لك مج ٕان كنا  اب لها،  ر نه است ٔ
ية واحضة وتفاصيل رمقية  دو زم ل غياب  س فٕاننا يف نفس الوقت 
ىل التحول الرمقي الشامل وقفزة نوعية ف يتعلق  رضورية وكذا الرتكزي 
س احلكومة،  ر، السيد رئ ٔلمك، السيد الوز ٔس ا الرمقية، وهنا  ولوج لتك

ابة لهذه املفارقة، حنن يف ست ة  يف ه جسده  عن  ة ف ٔم جممتع تنخر ا
ة  ٔم كون يف جممتع رمقي وا ٔن  ف لنا  ة، فك ٔم بري وحتول دون ا شلك 

بري؟ شلك  ٔطناهبا  ه ترضب    ف
ٔسائلمك حول التلكفة املالية  ٔن  ٔريد  س احلكومة،  ، السيد رئ كذ
سولمك، السيد  يل بغيت  لٕالجراءات اليت حتدثمت عهنا، هذه التلكفة ا

س، لها هو  الرئ متويل د ل ا لها؟ واش املصدر د ٔشنو هو املصدر د
سولمك، السيد  ٔساس بغيت  ة؟ وٕاىل اكن هذا هو ا ستدانة اخلارج

صادية رو اق ت املا ىل التواز لها بطبيعة احلال  ٔثري د ىل الت س،    .الرئ
مج  ر ىل  س احلكومة،  لون السيد رئ ٔنمت مق لون، و كذ حنن مق
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ٔشنو يه التغيريات قان مج احلكويم  اش يف الرب ون املالية اجلديد، ما شف
ابة لهذه املشاريع الكربى مج لالست ىل هذا الرب ل  يل ميكن تد   .ا

س احلكومة،   السيد رئ
صب شغل،  مك ستوظفون تقريبا مليون م ٔ يف  200.000رصحمت ب

ٔنه ستعمل مك الزتممت ب ٔ ه  ٔمجل م ىل تصحيح السنة، يشء مجيل، وا ون 
سبة بـ  رفع ال ساء  يد % 30حىت ل  20وضعية ال ٔ ٔرقام ا يعين بقراءة ا

ٔنه  ادي تقول ب ل الشغل % 80ٔن هاذ العملية  من هاذ املناصب د
ساء ولكن تنقولو فني هو  ا مايش ضد ال ساء، اح ل ستكون خمصصة 

  التوازن فني يه املناصفة؟ 
س احلكومة احملرت  ، السيد رئ ىل صنف ونوعية كذ سولومك  م، بغينا 

ٔجور  ٔحصاب ا ٔمر ب ل الشغل، واش فقط يتعلق ا ل هاذ املناصب د د
ٔجور املرتفعة واملتوسطة؟ وما  ٔحصاب ا ٔمر كذ ب نيا؟ هل يتعلق ا ا
شتغل يف املناطق  يل ت دمني يف الرشاكت ا ٔجراء املست مصري طبعا ا

د احلرة؟ واش ما تتفكروش، السيد رئ  لق وا س احلكومة، كذ يف 
دمني ة من املست ش الكرمي لهذه الف   .اجلو من الع

س احلكومة، حتدثمت عن بعض  ، السيد رئ لمك كذ مج د يف الرب
بري، ولكن بغيت  شلك  مثنه  ات الرتابية، وهذا يشء  الرشااكت مع امجلا

ة امللفات احلارقة ىل مجمو س احلكومة،  يل تتعرفها  سولمك، السيد رئ ا
ل املطارح  ة د ل املطارح، اليوم مجمو ٔوال امللفات د ات الرتابية،  امجلا

ل  لمر د ٔنه ) saturation(وصلت  ٔعرف ب  ٔ يف مجيع املدن املغربية، 
دها  ل هاذ املشاريع هذه بو لكفة د دها  ٔن تتحمل لو ات يصعب  امجلا

دهتا، خصوصا م ل احلكومة ومسا ل بدون تد ة د ع إالشاكالت البي
  ).Lixiviat(ذيك 

ل بعض  ىل التدبري د سولمك  س احلكومة، بغيت  ، السيد رئ كذ
در  ٔ س من ا ٔل امللفات كذ احلارقة يف املدن، ويه احلرف امللوثة، 

هنا ش الساكنة ف ب   .لق فضاءات لهذه احلرف حىت تتعا
ة اجلائلني، هذا مش ل البا متعكذ مشلك د   ..لك من مشالك ا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شار  .. معذرة السيد املس
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دود  لشغل يف    .دقائق 3ٓخر مدا ملمثيل إالحتاد الوطين 
شار احملرتم   .دقائق 3.. يتفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

اء املرسلني ٔن امت ا ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ملغرب، يف  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ستورية ا مج احلكويم ٕاطار هذه اجللسة ا صصة ملناقشة مضامني الرب
2021-2026.  

زتاز مبضامني اخلطاب املليك السايم  يف البداية البد من التعبري عن ا
رشيعية احلالية، ونؤكد  ٔوىل من الوالية ال رشيعية ا تاح السنة ال مبناسبة اف

مي السي ستورية من رقابة ورشيع وتق ٔدوار ا ام ب لق ا  اهزي اسات ىل 
ة   .العموم

ىل التلكيف  س احلكومة، ال بد هننيمك  وبطبيعة احلال، السيد رئ
لمك مبعية  لواجب د مك تقومو  ٔ ٔن هاذ التلكيف مسؤولية  لمك وكنعتربو  د

  .وزراء معمك
ٔمحر، مجمعون  دة الرتابية يه خط  ل الو يد بطبيعة احلال النقطة د ٔ

يل حققها املغ النتصارات ا همجيعا  سمترو ف اصنا  ٔمر    .رب، هاذ ا
ٔنمت  ة واعتبار التطبيع جرمية، ف لقضية الفلسطي ٔخرى تتعلق  نقطة 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال  انب بطبيعة احلال حتت الق مسؤولون ٕاىل 

عتداءات اليت تتعرض لها غزة   .يف دمع فلسطني اكم وٕادانة 
ت شت  ا يد ف خيص انت ٔ رب عند معطيات، عند بطبيعة احلال 

ة ٕاىل  ا ٔن حنن يف  ىل  مالحظات سبقو بعض إالخوان لها، نقول 
ن،  ٔجور مل القة  يل عندها  ت ا ا اصة انت ٔمور  ل ا ة د مراجعة مجمو
ٔشاطره الرٔي، اكنت جتاوزات، اكنت   ٔ ل الكونفدرالية  ٔخ د سبقين ا

ها   .ٔمور خطرية جيب تدار
وبة، السيد الوقت ما دام  ادي نعطيومك مدا مك الوقت تزيامح 

ٔمور، حنن يف  ة من ا س احلكومة، لكن ال بد من إالشارة ٕاىل مجمو رئ
ميقراطية وحقوق  ملغرب نعترب تعزز ورش ا لشغل  حتاد الوطين 
ظومة  ثاق ٕاصالح م ذ توصيات م ىل تنف سان وحماربة الفساد والعمل  إال

ٔو العدا وٕاخراج  لحكومة  ٔمانة العامة  مدة ٕاما  يق النصوص القانونية ا
ٔشاكل التعبري احلر، ويف  الم ودمج مجيع  ليس الربملان، تعزز حرية إال مب
ني املعتقلني وٕاطالق  اف هذا السياق ندعو ٕاىل ٕاطالق رساح مجيع الص

ني بقانو اف ابعة الص افة وم ن رساح معتقيل احلراك وتفعيل قانون الص
افة   .الص

ة اليت ما  ريم ٕاىل طي بعض امللفات احلقوق ادرة سياسة  ٕاطالق م
عية ج ات  ا ح ة  لف ىل  يل املعتقلني  القة من ق   . زالت 

الية ت والفوارق ا   . حماربة التفاو
ة  ضيات اتفاق ابعة تفعيل ما تبقى من مق ل الشغي وم  26حتسني د

ريل و ريل 25ٔ ٔ.  
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ملغرب، ٕاذ ندعو ٕاىل لك هذا، فٕاننا ٕاننا يف لشغل  حتاد الوطين   
مك توفرت لها لك رشوط العمل  ٔن حكوم س احلكومة،  نؤكد، السيد رئ

لبية مقلصة ٔ مة ب ٔرحيية    .يف 

س   :السيد الرئ
شار   ..شكرا السيد املس

شار شكرا جزيال شار، السيد املس   ..السيد املس
شار، شكرا جزيال   ..السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
وبة سلممك املدا مك س،    .السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار وبة السيد املس رشها ٕان شاء هللا. اعطهيا مك   .راه عند وسن

لني  سمح من السيدات والسادة املتد سمح، اس ، واس شكرا 
ىل ت هيم ندوة الرؤساء يه اليت اتفقت  ٔن التوق ت،   ىل التوق

ليه ٔطبق ما مت االتفاق  ٔ هنا  ت، و   .التوق
الت ىل املدا   .شكرا 

ىل ما  ابة  ل إال ٔ س احلكومة احملرتم من  لسيد رئ ٔعطي اللكمة 
ساؤالت واستفسارات، فليتفضل مشكورا   .ورد من 

س احلكومة وش، رئ ٔخ   :السيد عزز 
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  سيدات والسادة الوزراء،ال 

ل  ٔمس اللكمة د ٔول  ت  ٔلق ٔماممك اليوم بعد ما  كون  ش  سعيد 
مج د الرب نا بوا يل ج   .الترصحي احلكويم ا

مج احلكويم مايش هو فقط  ٔن الرب هنا، ب رها ونب ة ابغيت نذ ا ٔول 
ه تقريبا وا يل ف مج ا يل معلت، هو الترصحي وهو الرب يل ا د الترصحي د

ٔرقام  80 ه ا يل ف اكمل وا يل هو م مك، وا يل اكنت ما بني يد ورقة ا
يقن من  ٔ م د العدد  لية، وا ل املستق ل املرا ل الربامج ود ق د لتدق
ن  ٔش اك عتبار وعرفو  ذاوه بعني  ٔهنم ا شارن  السيدات والسادة املس

ري  يل ميكن فقط مىش  ن ا ه، واك يل وهذا ) la déclaration(ف د
م د    .يشء 

ٔنه  يل تبني  ت، الوقت ا ا نت ارشة بعد  ا م ة اح ا ل  3ين  د
ٔنه  ل املواطن  ت، واكنت هاذيك يه النية د ا نت ٔحزاب تصدرت  ا
ل احلوار والنقاش مع  نا من بعد ما اكنت اجلو د لبية متاك، تالق ٔ يعمل 

ادي منشيو ف  ٔنه  ن ب ٔحزاب، و ها   .هذاك التو
يل  مج ا مج، هاذ الرب ىل الرب لكمنا  يل تعملت يه  ة ا ا ٔول 
ة  ٓخـر، يعين اكنت مجمو ري فريق  د الفريق من  شوفو ما معلوش وا ك

د  يل جتمعت وا ل الناس من لك حزب ا د العدد د ل وا م وال  10د ٔ
ابية  15 يل اكنت انت ٔحزاب ا ل ا ذينا يوم، شافت الربامج د ٔن ا

لنا هذا الوعود، ومن بعد قلنا  ىل العاتق د ذينا  ٔمام املواطنني وا وعود 
يل ميكن  يل ميكن نتقاربو فهيا وا ن ا ٔما ٔشنو يه ا شوفو  ادي حناولو 

مج د الرب   .خنرجو بوا
شكرو  ش  اسبة  ن، وهاذي م وامحلد  توفقو إالخوان مشكور

ش ذات، ولكن  يل ا لجنة ا لطيف  ا خلصوص اليس عبد ا شكر 
سهيل  د ال ٔمورية وا قة يعين سهلو امل ٔهنم يف احلق ركة  زار  وهيب واليس 
يل وصلنا لها يف هاذ الظروف املعينة  ش نوصلو لهاذ النتاجئ لكها ا بري 

يل يه صغرية وقريبة   .ا
مج، من بعد حطينا  ٔوال من هاذ الرب ات  يل  ن توافقات ا اك

)l’organigramme( ٔحسن ٔشنو هو  ما ) organigramme(، قلنا 
د  رو وا ه كام ) l’organigramme(يش والبد ند ادي خندمو ف يل  ا

ا راه اكنت  ل م يل اكنت ق دمو مجيع احلكومات السابقة، حىت احلكومة ا
ش  لو  شوف الهندسة د يفاش ت د  ٔن لك وا بدلت وحىت يه نوعت، 

شتغل   .يقدر 
ٔف او  مج هاذ و يل تقامسناها، حتط هاذ الرب مة وا د  يل يه  اكر ا

)l’organigramme ( ميل حتط)l’organigramme ( ٔنه البد ا ب اتفق
ٔنه  ٔمام املواطنني،  لزتام  د  ذات وا ٔحزاب ا كون ا لبية  ٔ ٔن ا

شوفو هذا) donc(خصها جتيب الكفاءات،  اولنا  يل .. الكفاءات  ن ا اك
، ما عند حىت يش عند واك ا يعين، امحلد  ش، اح يل ما عند ن ا

رو  ش يد يل عندمه كفاءات  ٔوالد املغاربة ا ٔن جنيبو   le(عقدة 
service ( ، لمغاربة، ما عند حىت ٕاشاكلية وال عقدة، هاذي بالد هلم  د

  ..املهم هو جنحو امسيتو
مج واقعي ولك حز  مج، هاذ الرب نا هباذ الرب شوفو ج ب وٕاال اكن ت

كون عنده  ل املواطن، فعال ميكن  ت د ٔولو ٔنه هاذو هام ا مع املواطن 
ادي نتلكم مع  ن هنا يف هاذ الغرفة الثانية  ا موجود لكفة، ولكن ما دام اح

ٔعامل، مع  ال ا ادي نتلكم مع ر ت، و ) les entrepreneurs(النقا
ن  يل موجود ادي نتلكم مع إالخوان ا يعين هاذي يه ) territoire(يف و

لبية ومعارضة،  ٔ مج  ش جنحو هاذ الرب ني لمك لكمك  ا حمتا الغرفة، واح
يل اكن  د اليوم املوقف ا ا يف وا ٔنه اح ٔمام،  زيد ل ٔنه بالد خصها 

د  ه وا د ) la pandémie(ف ه وا يل ف ه )la difficulté(ا يل ف ، ا
ل إالشاكالت د العدد د ني  وا د السن ل هادي وا ما طلع فهيا  2020د

ٔمور تتحسن، تتحسن، ولكن  ، ا ٓن امحلد  ٔزمة، ا ٔنه اكنت لكها  والو و
ش هاذ ) la zone de risque(يق  ارف يق ما   la(اكينة، 

pandémie ( زيد ادي  ٔو ال  رجع  ادي توقف، واش غتعاود  اش  وق
ادي تنقص وال هذا ٔمام وال    .ل

لني إ  ا دا ني اليوم ونتلكم مع )l'incertitude(ذن اح ا حمتا ، فاح
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ٔعامل  ال ا  les entrepreneurs de manière(املقاولني ور
générale (لنا يعين هذا مة يف البالد د د  ٔنه هاذ .. ٔنه هاذي حلظة 

ل  رب بغاو البديل،  8التصويت خص لكيش يفهمه، هذا تصويت د شت
ارفني املغاربة بغا ىل من صوتو و ارفني  يل صوتو راه  و البديل، وا

ادي جتي يفاش  شك    .ال
لو راه شاف  د الح الصوت د ٔي وا ٔن  يقن ب ٔ م ٔ نقول لمك 
ظر،  ل، ولكن هاذ املواطن ي كون يف املستق ادي  ٔمور  يفاش ا
ال  ة ٕاىل ر ا ٔودي بغيت الشغل، ٕاذن حنن يف  املواطن تيقول  

ش ينوضو خيدمو وينوضو يتحزمو وجييو الوقت ا  la(ٔعامل واملقاولني 
pandémie ( ر، واليوم س ل  ن إالماكنيات د ٓن اك لور، راه ا راها ا

ري، ونقول  ظر مهنم الك ٔن الناس راه ت دا الناس خصها حتزم  اليوم مايش 
رحبو الفلوس وال ش  ري؟ مايش  ظر مهنم الك الش ت لقدام، لمك  زيدو   

كون الشغي  ش  شغلو،  ش  مثرو  س ٔهنم خصهم  ري  ظر مهنم الك ت
ش كذ هاذوك  ش الناس ختدم،  ) les impôts(كون موجودة، 

لصف،  ل  ٔنه لكيش يد ىل هللا  ل، ومتىن  لصو يف املستق ادي يت يل  ا
ا يف وا ٔنه بالد د اح لو،  يل لكيش خيلص الرضيبة د د الظروف ا

ل  ش نعملو العملية د خصنا إالماكنيات وخصنا جنندو إالماكنيات 
)l’Etat sociale (رو، ٕان شاء هللا يل بغينا ند يل قلنا ا   .ا

ة وبغينا التعلمي هاذي  زاف، ولكن ملكفني  2بغينا الص مني  حواجي 
يل اكن ضش خيدم، ا د ما  ش ٕاماكنيات وٕاىل لك وا ر  وٕاىل ما اكي تيد

شد الطريق،  ٔو ال هكذا راه خص  ٔ ) les entrepreneurs(هكذا 
شوف  سمع وت شوف وت ٔ ت يقن و ٔنه امحلد ) l’ambiance(م يل اكينة ب ا

ا يف ب مستقر، ب  اوب مع احلكومة، واح د الت كون وا ادي   
يل د الرؤية ا ٔعطاه وا يل  ، ب ا ٔمن صاحب اجلال ٔعطاه ا يل   يه ا

يفام اكنو، ) qui transcende( ،)les gouvernements(برية  لكهم 
ة  لضبط البالد حبا ش ) les entrepreneurs(ولكن اليوم  لها  د

ادي  مثرتو  ٔنه ٕاذا اشتغلتو وٕاذا اس شتغل،  ش تنوض  تنوض ختدم و
ل    ). l'emploi(تعاونو يف إالشاكلية د

)les syndicats (ايب ا  كونو رشاكء اح ا بغينامك  رامج لمك، اح ني 
ة،  د يف  مك لك وا ٔ ٔ فامه ب ك؟  لنا، اكينني هنا واكينني هنا واق  د

ٔي  اور معمك ) les syndicats(ىل  ادي نت ة هلم، و ا ا يف  اح
ادي ميكن هنرضو معمك  ادي جتلس معمك و اور معمك و ادي تت واحلكومة 

ل املعقول، م د ة ما نضيعوش لمك الوقت وما تضيعوش  ال ولك رصا
يل نقدرو  روها، وا ادي ند ادي نقول لمك  روها  يل نقدرو ند لنا الوقت، ا
سناو الوقت  ش لنا مايش هذا وقهتا  ادي نقول لمك ما ميك روهاش  ما ند

لها   .د
ل  نا هو مرشوع د يل ج ل ) social(فلهذا املرشوع ا عي د ٕاج

يل كتجيب هلم البالد، و  لهيا املواطنني ا هيرضو  يل  ة راه يه ا الص

اكفؤ الفرص، ولكن هاذ  ٔوالدمه، بغاو  احلكرة، والتعلمي الناس بغاو يعلمو 
شتغلو راه  ش  ادي هيبطو الوزراء  م د ميل  ري ال اليش 

)chantier ( ش متشيو مع هاذ  ، ش تعاونو مك  بري وكنطلب م
)l’élan (ل اجلد برية د اية  د امحلد الر ن وا ٔنه اك يد ٕان شاء هللا ما دام 

يل هام ) les secteurs(سيد لهذه  ) importants, névralgiques(ا
ة مايش ، هذا لك رصا مك حىت انتوما تعاونو وتدفعو هنار .. ٔ ذاك ا

شوف يف  ر إالرضاب  (journal)ك غي يد د  يق اكع ما بدينا وا
غي اقشو . .و هذا مايش وقت إالرضاب، هذا وقت العمل، وقت بعدا ن

اتنا، وقت نتلكمو اورو ب   .وقت نت
ىل هذا  لست  ٔ ما معري  ا جنلسو،  ن اح ) dossier(ٔييه املتعاقد

ر  ٔ والسيد وز ش، ولكن  ة ما عند ر الفال ٔ كنت وز ة،  لك رصا
ادي نقول شوفو و ادي  ادي جنلسو و يل ما التعلمي  يل ميكن وها ا و ها ا

ش، وسدو هذاك  ٔمسيتو) dossier(ميك د  و وا ا بغينا نب .. ٔن اح
ٔخرى وهذا شاطات  ادي جنلسو معمك يف    ..و

 le territoire( ،)le(رجع لـ ) c’est un ensemble(فلهذا راه 
territoire ( يقول  ال الصباح اليوم يف يل  ن ا ادي نقول لمك؟ اك اش 

لبية، راه النتاجئ، راه النتاجئ،  ٔ ذاو ا ساح وا ك ٔنه  الربملان وال د ب
ٔقل،  نا  يل ج عو بذاك اليش ا ادي نق ٔقل  نا  ا زعام لو اكن ج اله اح
ل إالخوان هنا لك ما  د العدد د نا راه هام وا يل ج وحىت هذاك اليش ا

كون معن ٔخرى و ٔحزاب  لو معنا  ش ند  la(ا يف اكن ميكن لنا 
gestion ( لو دمك دامئا د لوش بو وهللا ٕاال زعام اكنت دامئا كنقولو ما تد

ش ىل التجربة، ما ميك ٔن  الش؟  ٔنه  ٔخرى  ٔحزاب ا   ..معمك ا
ن  ولكن هذه .. 4ٔحزاب تقريبا عندها لكها  3ة،  12اليوم اك

داد كونو ام ل احلكومة، خصهم  داد د كونو ام  اجلهات راه خصهم 
زلومه يف امليدان،  ش نقدرو  لنا  و د ل ا لنا ود ل البالد د لربامج د

يل اكينني يف ) quelle que soit les couleurs politiques(فلهذا  ا
(les régions) ٔنه حنن يظهر يل ب ل .. ٔ  ٔنه هاد اليش د ا كنظنو ب اح

)les collectivités locales c'est un gisement de croissance 
économique( يل رات ا س ه جبدية وٕاذا معلنا  ٔنه ٕاذا اشتغلنا ف  ،

ل  د العدد د ل املطارح ووا ىل هاذك اليش د ٔستاذ  ي ا لكم ق
ت وال يف الطرق وال يف  ة يف الب يل يه مطرو  le)إالشاكلية ا

monde rural) ل النقط ٕاذا .. وال يف د العدد د ن وا قابلناها، ٕاذا اك
ذيناها  لساكنة  (avec force)ا ادي جتيب لنا مايش اخلري  ٕان شاء هللا 

ادي جتيب ) le bien être(و  la)لساكنة، هاذي والبد مهنا، ولكن 
croissance) شتغل اليد يف اليد ٔن    .لبالد فلهذا جيب 

ة من بعد واش  لك رصا ل % 4ف ؟ واش (la croissance)د
د 5% ٕان ) la volonté(؟ القرحية ..؟ واش مليون؟ واش%6؟ وا

ا تنقولو   (d’aller de l’avant et réussir)شاء هللا، يعين % 4اح
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 ٔ ٔ ما نقولش  د % 6و% 7الش؟  ا يف وا  la zone(واح
d'incertitude ( يق فهيا يل  دا ٕاذا )la pandémie(ا ، واش غيوقع 
هللا حيفظ؟ هللا حيفظ،  (une quatrième vague)ٕاىل طلعت  

ن هذا ن هذا، اك ن الشتا اك شوف شامل  ..اك ٔ ميل ت ا تيظهر يل  اح
ا و يل اكينني ) les croissances(لكهم  (le moyen orient)ٕافريق ا

ة  يل شفت ذيك السا ري املغرب ا  Fonds Monétaire(هاذ العام من 
International (5.7%لكم بوزارة املا ىل ، املغرب ت ن  5.6لية  اك

ل  ديدة د نت  يل  % 3و 2راه بني ) tout le reste(، %6ٔرقام ا
كون فهيا ) normalement(ايل يه  يل خص   la(سنة ا

croissance ( ات من بعد يل  يل ما اكن فهيا والو، اكنت  2020ا   ا
ٔمسيتو ٔحسن، ولكن .. هابطة مكحطة و ٔمور ما ميكن ٕاال متيش  ٕاذن ا

يل دا ر  (ce n’est pas sûr)راه % 6وال  5.7و% 5ر ا  %5ادي يد
يل فات اكن هاذ العام % 6وال  ٔن العام ا  ،  une très(السنة املق

bonne année agricole( ر ش تد  deux années(، صعيب 
agricoles (يت من نصع ل واكنت ج ال ـــــدي% 7اقص اب يف املستق

(la croissance) اص ، ولكن ل الطموح،  ٔوال يه قضية د يبقى 
كون  ل صاحب اجلال  ادة د ل بالد حتت امحلد  الق الطموح د
بري، خصنا خندمو  كون طموح  ل هاذ البالد،  يل بغاه امل د الطموح ا

قو شتغلو وخصنا كذ ن   .وخصنا 
م، الثقة مع  د  لمك، يشء  الت د ىل الثقة يف التد لكمتو 
شتغلو  يل ت ٔعامل واملسمترن، الثقة مع الناس ا ال ا ت، الثقة مع ر النقا

كون يف )le territoire(يف  ادي  لمك  (le service)، احلكومة  د
ادي نتعاونو   .و
 .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
ٔشكر السيدات  اللمك  س احلكومة احملرتم، ومن  شكرا السيد رئ

قوالسادة الوزراء احلارضن مع  لتوف   .نا، مع ممتنياتنا لمك مجيعا 
ىل احلضور شارن    .ٔشكر السيدات والسادة املس

  .ورفعت اجللسة

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

وبة لرئاسة اجللسة الت املسلمة مك   :املدا

ٔيذي) 1 شار السيد يوسف    :متة مدا املس
س   ،السيد الرئ

ات، وفاء  د وكران ا لك ثبات و يف البناء حنن مستعدون دامئا 
حن .لقضا الوطن ومصاحل املواطنني ة التحمك وإالقصاء والهمينة ف وملوا

ٔشداء املدافعني عن  لهيا دستور ا ىن  ، 2011يوليو  29الفلسفة اليت ان
رامة امل الء  ٔ ٕا د ضياته اليت جعلت من م د والتجسيد الفعيل ملق ٔ واطن 

سودها احلق والقانون ميقراطية اليت  و ا   .مقومات ا
اهمك ىل ان  شكرا 

شارمتة مدا ) 2 لهين الكرش املس   :السيد 
س   احلكومة، السيد رئ

ينا مرشوع امحلاية  ٕان الترصحي احلكويم املقدم، ٕاذا ما است
ٔرقام وتوارخي إالجناز، مما  قة يف ا قد ا عية، يف يطرح السؤال حول ج

ة متويل هذه املشاريع وهذه الربامج  يف حملاسبة، و ة ربط املسؤولية  يف
ٔمام ارتفاع املديونية وجعز  صب شغل خصوصا  لق مليون م ومضهنا 

ة رات العموم س متويل سيكون ... املزيانية وغياب جحم  ٔن ا من املؤكد 
وب املواطنات قرتاض، ومن ج رب    .واملواطنني والطبقة العام اكلعادة 

س احلكومة   ،السيد رئ

وعود  لزتامات اليت قدمت  ابت عن الترصحي احلكويم بعض 
شلك تعاقدا مع  ٔن  ة احلالية، واليت من املفروض  لبية احلكوم ٔ ابية ل انت

ادة النظر ف : املواطنات واملواطنني ن يه ٕا ٔ ن هو ٕالغاء التعاقد؟ و ٔ ف
صالح  ٕ دمسي  ن يه ... التقا ٔ عية؟ و ج سبات  ملك ي مس  وا

ال لتقوية الطبقة  شلك مد ٔن  العدا اجلبائية اليت من املفروض 
ن؟ ٔ ن ؟ و ٔ س احلكومة ،ندعومك... املتوسطة؟ و ٕاىل ٕارشاك  ،السيد رئ

عي تفاويض حول القوانني  ح حوار اج الل ف لحركة النقابية من  فعيل 
عية واك لطبقة العام بغية ج ة  شلك انتظارات مل فة القضا اليت 

صفة عية م   .الوصول ٕاىل تعاقدات اج

ا السطي) 3 شار السيد    :مدا املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 

ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
مج احلكويم  صصة ملناقشة مضامني الرب ستورية ا هذه اجللسة ا

2021-2026.  
زتازا مبضامني اخلطاب املليك  ويف البداية ال بد من التعبري عن ا

رشيعية تاح السنة ال رشيعية احلالية  السايم مبناسبة اف ٔوىل من الوالية ال ا
ام 2026-2021 لق ا  اهزي ىل  ستورية من رقابة  ونؤكد  ٔدوار ا ب

مي السياسات ة ورشيع وتق   .العموم

  :التلكيف املليك*
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ىل الثقة املولوية  س احلكومة املعني  مك السيد رئ بداية البد من هتن
ة، اليت حظيمت هبا ممتنني لمك وحل ق ملا فالسام مك السداد والتوف ري  هكوم

ق التمنية  ٔمام حتق ائال  ت اليت تقف  د ة خمتلف الت هذه البالد، ملوا
مك وفق دستور اململكة  ٔن تعي س احلكومة  شودة، ونؤكد لمك السيد رئ امل
ات  اج لكيفا خلدمة الوطن واملواطنني مبعية فريقمك احلكويم ولتلبية  يعترب 

ه وحقوقه املواطن وحفظ   .رام

ٔمحر*  لمملكة خط  دة الرتابية    :الو
رية من انتصارات  ٔ قه يف السنوات ا نود يف البداية التذكري مبا مت حتق
ال امل دمحم السادس حفظه هللا،  ادة  دتنا الرتابية بق لصاحل قضية و
صليات  ح العديد من الق ٔمريك مبغربية الصحراء وف رتاف ا ال توجت 

زدادون حقدا وحسدا ٔ  دتنا الرتابية  قالمي اجلنوبية، مما جعل املرتبصني بو
بلوماسية اليت حققهتا بالد نتصارات ا ىل    .اجتاه اململكة املغربية ردا 

ة  ة امللك ٔفراد قواتنا املسل ر ٕاىل  لتحية والتقد ه  ملناسبة نتو و
رك املليك والقوات املس ٔمن وا ال وساء ا دة والوقاية املدنية واليت ور ا

ادة الرشيدة  ٔمن وسالمة بالد حتت الق ىل  سهر لك مسؤولية 
  .لصاحب اجلال حفظه هللا

ٔمانة*  انة وفلسطني    :التطبيع خ
ٔغتمن هذه الفرصة س احلكومة احملرتم ،و رمك مبوقف نقابة  ،السيد رئ ٔذ

لقضية الف  امع  ملغرب ا لشغل  ي حتاد الوطين  ة وهو املوقف ا لسطي
عتبار دمع اململكة املغربية لفلسطني رمسيا  ذا بعني  ٔ اب عن ترصحيمك 
سمترار يف دمع قضا الشعب الفلسطيين دون  ليمك  وشعبيا، مما حيمت 
اكر الشديد لالعتداءات الصهيونية  ملناسبة جندد اس ٔو ملل، و لكل 

د احلرام وقطاع غزة و  رمك مبوقف اجتاه املس ، كام نذ ٔرايض احملت لك ا
ان الصهيوين احملتل لتطبيع مع الك ا املبديئ الرافض    .نقاب

رب واكتور* ت شت ا   :انت
ستحقاقات الكربى اليت ختوضها  ٕاننا مكنظمة نقابية معنية لك 

ت  ا ا ملا شاب انت ٔسف ٔن نعرب لمك عن  ، نود  رب من ممارسات  8بالد شت
ة،  ب، واكن مش ب وال رق ث انترص فهيا املال الفاسد ودون حس ح

مك اليوم ذ حمط انتقاد وفضح لفا   .حىت من 
ىل حمارض ماكتب  ٔحزاب من احلصول  دد من ا و  متكن مراق كام مل 
افة الوطنية  شفت عهنا الص ٔخرى  هيك عن ممارسات  التصويت، 

د ما ورد يف  لصوت والصورة، مما يف ا  ٔح ترصحيمك حول تعزز اخليار و
ميقراطي وإالرادة الشعبية لواحئ  ،ا لني يف ا ٔن نصف املغاربة املس لام 

ٔننا ال زلنا مل نقطع  ىل  ت، مما يؤرش  ا نت اروا مقاطعة  ابية اخ نت
تخبهيم يار م ٔشواط املطلوبة يف اجتاه تعزز مشاركة املواطنني يف اخ   .ا

ٔما خبصوص ت  و ا شارن انت لس املس ن مب ٔجور  5اقرتاع -ممثيل امل
ٔخرى انتاكسة واحضة مما حرم املغاربة من  -2021ٔكتور  فقد عرفت يه ا

الالت اليت  خ ة من  ث جسلنا مجمو ة، ح ق ٕافراز خريطة نقابية حق
ضيات  لزتام مبق دم  يل  ابية، من ق نت ستحقاقات  شابت هذه 

لعم  ٔسامء كثرية من القوانني املنظمة  ة ٕاسقاط  ابية، وصلت در نت ليات 
ٓخرن مبدن ال  ني مبختلف مدن اململكة، وسجيل  ني من لواحئ الناخ الناخ
سبة  ٓخرن مباكتب تصوهتم، مما حرم  دم ٕاشعار  نتداهبم، و القة لها 
دوث فوىض يف بعض  ٕالضافة ٕان  برية مهنم من حقهم يف التصويت، 

ام مبامرسات مقرات ماكتب ا لق ٔطراف  ال لبعض ا رك ا لتصويت؛ بعدما 
ستعامل خمتلف الوسائل ني،    .مشبوهة الس الناخ

ملناسبة ٔن تبادروا ٕاىل مراجعة  ،و س احلكومة  نطالبمك السيد رئ
ات القرن  ت املهنية اليت تعود ٕاىل مخسي ا الرتسانة القانونية املنظمة لالنت

  .املايض

ةالرتيب*   :ة احلكوم
ٔن  الف احلكويم ٕاال  لت ٔحزاب املشلكة  دد ا ىل الرمغ من تقليص 
رون  مك سا ول، لكن نعتقد ا دد من ا رمك يبقى مرتفعا مقارنة مع  دد وزا

داث کتاب دو ٕالساكت الل ٕا طق الرتضيات من  الغاضبني من  يف م
طق جتميع الوزارات يف راجع عن م مك، وهذا بنظر  سري  ٔحزا ٔقطاب لت

  .معل املرتفقني
دد من الوزارات الل تقسمي  ليا من  خصوصا . وقد ظهر ذ 

صاد واملالية وٕاصالح( ة  ق ك، الصنا لوجس إالدارة، التجهزي والنقل وا
ٔخرض والرمقي صاد ا ق ارة  ٔي ذهبمت عكس التيار السيد ...) والت

س احلكومة احملرتم   .رئ

ٔولية*   :مالحظات 
ٔساس يف وخب ده  مت اع ي س جممك ا ر صوص احملاور اليت تضمهنا 

ىل معل  ليات الرقابية الربملانية  الل ٕاعامل ا مي معل احلكومة سواء من  تق
ة، يف ٕاطار ربط املسؤولية  مي السياسات العموم الل تق ٔو من  احلكومة 

ىل يف غياب م ٔسايس يت مي يصطدم مبعطى  ؤرشات حملاسبة، هذا التق
ال يه اليت  ٓ ٔن هذه املؤرشات وا ذ، خصوصا و لتنف ال حمددة  ٔ رمقية و

ة   .ستؤطر مشاريع قوانني املالية السنوات الوالية احلكوم

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ورو  احئة  صادي املتفامق جراء  ق عي و ج ٕان التعامل مع الواقع 

يض مالءمة خمتلف السياسات العمو  ىل يق اصة  ة وفق هذه املتغريات  م
ٔكرث ترضرا  عتبارها ا ىل وضعية وحقوق الشغي  عي و ج املستوى 
روم  سرتاتيجيات اليت  ين خمتلف الربامج و من هذه اجلاحئة، بدمع وت
رتقاء بوضعية الشغي  ال، و سبات السابقة يف هذا ا رصيد املك

سبات اليت لها ورسيخ حقوقها واملك ٔ   .ضلت من 
ل  س ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ويف هذا السياق، فٕاننا يف نقابة 

  :ما ييل
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اص يف . 1 امة وشلك  ٔرقام ومؤرشات يف الترصحي احلكويم  غياب 
دد املناصب  دة يف املزيانية ويف  ة منوذج الز الفقرة املتعلقة بقطاع الص

ة ت لص ٔن املنظمة العاملية  ة  قرمع العمل  لص و  لمزيانية ا ٔدىن  حلد ا
و% 10ـ ـب   ؛من املزيانية العامة 
اء به اخلطاب . 2 ي  لمنظومة الصحية ا م لٕالصالح اجلدري  غياب 

د ة؛ املليك الس اع اص بقطاع الص ٔسايس    نظام 
نظمة . 3 ٔ ة ول لوظيفة العموم ٔسايس العام  لنظام ا مراجعة شام 

ٔساس  ة ية اخلاصةا ات العامة واملؤسسات العموم   ؛مبوظفي القطا
الف . 4 ٔحزاب الت ابية ا نت لزتامات املعلنة يف الربامج  رمجة  دم 

مي،  احلكويم ٕاىل تدابري اس والتق لمالحظة والق وٕاجراءات ومشاريع قاب 
سهل هذه ٔرقام  العملية، خصوصا ف يتعلق  مع غياب مؤرشات و

ة مضنببعض احل عية والثقاف ج صادية و ق   ؛نفس الربامج قوق 
منوذج التمنوي . 5 لتعاطي مع توصيات تقرر ا ذية  لية تنف ضعف متثل 

سان  وامليثاق الوطين من ظومة مشاريع جتعل إال ل التمنية ووضع م ٔ
  املغريب يف قلب التمنية؛

س . 6 ٔن احلقويق وتعزز مك رامة ضبابية يف التعاطي مع الش بات حفظ 
  الشغي املغربية؛ املواطنني ويف مقدمهتم

ٔال وهو املوظف. 7 رشي لٕالدارة،  لرٔسامل ال ٔية مقاربة حتفزيية  : غياب 
ىل الترصحي ٔي ٕاشارة ٕاىل دمع القدرة الرشائية  فلقد  احلكويم من 

ٔو ٕاجراء مقاربة ٕاجرائية لربط  ٔجور  ٔدىن ل ٔو الرفع من احلد ا لموظف 
ٔجور وية  ا ة، سواء اكنت ف ٔن املقاربة إالصالح مبستوى التضخم، كام 

ن ( د ن واملسا يني واحملرر هيئات املترصفني واملهندسني واملعامريني والتق
رة  اك يني وا ن التق د ٔو مشولية، لنظام الوظيفة ...) إالداريني واملسا

ابت ة    الترصحي؛ عن هذا العموم
هترب دم التطرق لٕالصالح الرض . 8 ييب مبا يف ذ معاجلة مشلك ا

دم إالشارة ٕاىل ورش إالصالح الرضييب لصاحل الطبقة  الرضييب، و
ىل السمل  عكس سلبا  ٔجور املوظفني، وهو ما س ٔو الرفع من  الشغي 

عي و  ن ميثلونهيج ٔجراء ا لموظفني وا لقدرة الرشائية   وي 
لطبقة املتوسطة  ٔساسية  دة ا   لبالد؛القا

ات  غياب. 9 د وفق املقرت ٔن صناديق التقا ش لحكومة  ٔية رؤية 
الف  وإالجراءات املعلن عهنا يف ٔحزاب الت ابية  نت امحلالت 

رش  ،احلكويم جراءاتواليت اكنت ت را يف ٕ رى لها ذ   ؛ترصحيمك مل 
مة . 10 شارات  ٕ كتفاء  عي املركزي و ج ٔسسة احلوار  م مل غياب 

ني  حول حوارات قطاعية ٔية مؤرشات لتق دم إالشارة ٕاىل  حمدودة، و
هيك عن جتاهل ٔسسته،  رب هذا احلوار وم ني املشهد النقايب   ٕاقرار تق

ت   ؛قانون النقا
لقانون التنظميي لٕالرضاب يف الترصحي احلكويم، مما . 11 ٕاشارة فضفاضة 

ىل ختوف قي من استعامل هذا القانون لتق يبعث  ني مصادرة هذا حق

ستوري، وٕافراغ حمتوی ٔي  احلق ا لية التعبريية الكونية من  هاته ا
  معين نضايل؛

منية وتنويع . 12 الل  مج التمنية القروية وذ من  غياب ٕاشارة لرب
لعامل القروي، ىل مستوى  إالنتاج  اصة  لق وتنويع فرص الشغل،  و

ة، واحلد من تدهو  لفال شطة املوازية  ٔ ٕالضافة  را املوارد الطبيعية، 
ٕاىل الرفع من املستوى الرتبوي والتكون املهين، وتوفري التجهزيات 
هيمك عن  ش الساكن،  ٔساسية قصد حتسني مستوى  واخلدمات ا

الالت خ الية؛ معاجلة    واملفارقات ا
ا. 13 نت الل امحل  ابية املعرب عهنا  نت اللزتامات  بية دم الوفاء 

  .التعاقد مع املواطنني واليت شلكت جوهر

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  جراءات ٕ رشو  ٔن ت ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ظر يف  كنا ن

نا دمت هبا، لك دات اليت و نا الز ذ ت الوعود  تفاج ربط تنف
ٔطر التدرس،  سبة  ل لتنصل مهنا، كام هو احلال  ٔخرى  رشوط 

ناكام  اصب الشغل من  تفاج رشمت هبا  2بتقليص م مليون اليت 
ر ٔاكد ٔشهر ٕاىل  املغاربة من  ل  صب فقط 1ق   ؛مليون م

 عية يف التغطية الصحية اليت يه ج زتلمت امحلاية  مك ا ٔ جزء  كام 
ظومة امحلاية ٔن يتضمن ترصحيمك  من م ظر  عية، حبيث كنا ن ج

ية مضبوطة لتزنيل   ؛الهيلكي هذا الورش دو زم
 مك ظر من حكوم ارج هذا  كنا ن ٔخرى موازية  رامج  ٔن تبدع 

ة ف ك رش  ات املعوزة والفقرية الورش املليك وت لف هنوض   ؛ا
  ظر من ا حبلول معلية وٕاجراءات واحضة حول  كنا ن ٔت ٔن ت مك  حكوم

ة الرفع من القدرة لطبقة املتوسطةا يف   ؛لرشائية 
 ظ اصب الشغل كنا ن ىل م ة احلفاظ  ف ك رش  ٔن ت ر من احلكومة 

ي ات القهر  لقطاع اخلاص ا ٔجراءه يف بعض القطا يعاين 
س فقط الهشاشة داد ول س   ؛و

 رش ٔن ي ظر  س احلكومة ،كنا ن د  ،السيد رئ صالح نظام التقا ٕ
لضامن دون لصندوق الوطين  زال املتقا ي ال عي ا  ج

الغ ترتاوح بني امل  دون مهنم يتلقون م يف  درمه 4200و 1000ستف
ظر ٕاصالح النظام امجلاعي ملنح رواتب  ٔحوال، وكنا ن ٔحسن ا

ش الكرمي د مبا يضمن حق الع   .التقا

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ملغرب، وبعيدا عن  لشغل  حتاد الوطين  انطالقا مما سبق، فٕاننا يف 

ستورية  ٔي موقف مسبق من ٔدوار ا مك، وانطالقا من متثل  حكوم
لشغي املغربية،  ة  فاع عن املطالب العاد واملرشو ىل ا كنقابة حريصة 

ل ٕاىل رضورة شلك مستع   :ندعو 
ىل . 1 سان وحماربة الفساد، والعمل  ميقراطية وحقوق إال تعزز ورش ا
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ظومة العدا وٕاخراج ثاق ٕاصالح م ذ توصيات م يق النصوص  تنف
ٔمانة العامة مدة ٕاما  ليس الربملان؛ القانونية ا ٔو مب   لحكومة 

ٔشاكل التعبري احلر. 2 الم ودمع مجيع  ويف هذا السياق . تعزز حرية إال
افة  ني املعتقلني، وتفعيل قانون الص ندعو ٕاىل ٕاطالق رساح الصحف

ني بدل القانون ابعة الصحف ٔثناء م رش    اجلنايئ؛ وال
ة اليت . 3 ريم ٕاىل طي بعض امللفات احلقوق ادرة سياسية  ٕاطالق م

عية،  ج ات  ا ح ة  لف ىل  يل املعتقلني  القة من ق مازالت 
م الل ٕاطالق رسا   ؛وذ من 

ل ضامن حق لك املغاربة يف . 4 ٔ الية من  ت والفوارق ا حماربة التفاو
عية ذات جودة  دمات اج   ومستدامة؛الولوج ٕاىل 

ٔدىن . 5 ني العام واخلاص ورفع احلد ا لقطا ل الشغي سواء  حتسني د
ٔجور يف القطاع الفال مع  ٔدىن ل ٔجور، ورضورة مماث احلد ا ل

ٔسسة الل م ات، وذ من  عي مركز  يق القطا ج احلوار 
  وقطاعيا؛

ابعة تفعيل ما. 6 ضيات اتفايق  م ريل  26تبقى من مق ريل  25و 2011ٔ ٔ
ديدة والتعويض عن 2019 ات  داث در ، الس ف خيص ٕا

ٔجور دة يف ا ة ذات  املناطق النائية والصعبة والز ملؤسسات العموم
اري والصناعي واخلدمايت لشهادات . الطابع الت مع ٕاقرار حق الرتيق 

  ؛اجلامعية
م يف تعزز املشاركة السياسية ملغاربة العامل والعمل . 7 سہيل اندما ىل 

شودة؛ ل بلوغ التمنية امل ٔ عية من  ج صادية و ق   احلياة 
ت املهنية، . 8 اد ومسؤول حول مرشوع قانون النقا ح حوار  رضورة ف

ولية  من 288الفصل  وٕالغاء ة ا ىل االتفاق القانون اجلنايئ، واملصادقة 
ت النقابية، وضامن حام 87رمق  حلر ٔجراء املامرسني اخلاصة  ية ل

لهيم؛   لعمل النقايب من التضييقات املامرسة 
يش الشغل . 9 خراج مدونة التعاضد حلزي الوجود، ومتكني مف ٕ التعجيل 

ني ٕاىل التعجيل  م، دا ام مبها لق من خمتلف الوسائل املادية واملعنوية 
ظومة امحلاية عية؛ بتزنيل ورش ٕاصالح م   ج

لق السفارة إالرسائيلية الرتاجع عن . 10 اكفة اخلطوات التطبيعية و
ط، رافضني يف هذا ٔي ربط بني قضية الصحراء املغربية  لر إالطار 

ان الصهيوين ة والتطبيع مع الك   الغاصب؛ املرشو
11 . ، ني واجلزر املغربية احملت ة ومليلية السليب يت س ح ملف مدي ف

داث جلنة   امئة لهذا الغرض؛رملانية د والتفكري يف ٕا
يق النصوص. 12 خراج صندوق الزاكة ٕاىل الوجود، و ٕ رسيع  التنظميية  ال

ٔمني لت شاريك؛ املتعلقة    ال
شفاء . 13 س لثالث املؤدى عن  ادة النظر يف التعريفة املرجعية  ٕا

ادة النظر يف ني وٕا اع مستحقات  لمؤم التعريفة املرجعية السرت
اليل ال  ٔدوية والت البا ماا ٔشعة واليت  الغ  طبية وا ون م يتلقى املؤم

ة% 10هزي ال تصل حىت ٕاىل  ق   ؛من املصاريف احلق
روم ٕاىل . 14 ت  ة والتعاضد ة بني السلطة احلكوم ق لق رشاكة حق

ل تعزز العمل والتعاضد ة    .اهيوشجيعه وبعد ذ تفعيل املراق

ملغر  لشغل  حتاد الوطين  ذ ندعو ٕاىل لك هذا، فٕاننا نؤكد إ  بٕاننا يف 
س احلكومة ،لمك مك اليوم توفرت لها لك رشوط  ،السيد رئ ٔن حكوم ىل 

لها لبية مقلصة ومرحية مل حتظ هبا حكومة ق ٔ مة، ب ٔرحيية    .العمل يف 
ورو اليت  احئة  ىل  ىل مشارف القضاء  مت واململكة  مك ج ٔ كام 

نا من تبعاهتا،  ٔن يعاف ٔل هللا  د ما يف تطويق س بعدما جنحت بالد ٕاىل 
، مما جيعلمك مسؤولون صاد عيا واق رها السلبية اج ٓمال  ٓ ق  يف حتق

ة ق فاع عن مصاحله احلق ىل ا ون  ٔم ي حنن مست   .الشعب املغريب، ا
القة تقليدية حيمكها  مك  نا حبكوم الق كون  حتاد لن  ٔننا يف  كام 

ٔو املع لبية  ٔ طق ا مثني إالجيابيات م ىل  نية  القة م ارضة، وٕامنا ستكون 
سهتدف الطبقة العام مع اقرتاح املبادرات  ومعارضة لك املشاريع اليت 

ٔمر ذ  .البدي ٕان تطلب ا
متىن ،ويف اخلتام ٔن  سعنا ٕاال  اح،  ال  ق والن مك احملرتمة التوف حلكوم

كون عند حسن ال امل وحسن ظن ال  حىت  شعب املغريب، ظن 
نا وشعبنا   .لريق مبملك

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 


