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  والس4تني رابعةال اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  19( ه1437 شوال 14الثال8ء : التارخي

رئHس جملس ، شامش كمي �نعبد احلاملس�شار الس4يد : الرئاسة
  .املس�شار�ن

من الساPة اخلامسة  ساعتان وس4تة ومخسون دقJقة، ابتداء :التوقJت
  .واRقJقة الرابعة والثالثني مساء

سة خمصصة لتقدمي اSٔجوبة Pىل اSٔس4ئU املتعلقة Tل  :Tدول اSٔعامل
  :_لس4ياسة العامة من ق^ل رئHس احلكومة حول موضوPني

�ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين ومدى " -  :احملور اSٔول
اس4تuابته sلمتطلبات اجلديدة لالقqصاد الوطين وتطلعات 

  ؛"الش4باب املغريب
ة العمومJة يف جمال ا�Rن اخلار~ ؤ�{ره تدبري الس4ياس"  -   :احملور الثاين

  "Pىل �س��ر العمويم والرها�ت اجلهوية 

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

  :كمي �ن شامش، رئHس ا�لسعبد احلاملس�شار الس4يد 
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  .P�ٔلن عن افqتاح اجللسة
  م،الس4يد رئHس احلكومة احملرت 

  .الس4يدات الوز�رات والسادة الوزراء احملرتمون
  .الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

من اRس4تور، خيصص  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
ا�لس هذه اجللسة لتقدمي اSٔجوبة Pىل اSٔس4ئU املتعلقة _لس4ياسة العامة 

  :من ق^ل الس4يد رئHس احلكومة، حول موضوPني
 ٔSيتعلق ب�ٓفاق ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن املهين، ومدى ، ولا

  .اس4تuابته sلمتطلبات اجلديدة لالقqصاد الوطين وتطلعات الش4باب املغريب
يتعلق بتدبري الس4ياسة العمومJة يف جمال ا�Rن اخلار~ و�8ٓره  والثاين،

  .Pىل �س��ر العمويم والرها�ت اجلهوية
 معاجلة ٔ�س4ئU احملور اSٔول، ؤ�فqح _ب وٕاىل امسحتو �رشع اSٓن يف

التد�الت، واللكمة Sٔول مqد�ل عن الفريق �س4تقاليل، تفضل الس4يد 
  .الرئHس

  :املس�شار الس4يد عبد السالم اsلبار
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس4يدتني الوز�رتني احملرتمqني،

  السادة الوزراء،

  ،إالخوة املس�شار�ن اSٔخوات املس�شارات،
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، 

سؤال الفريق �س4تقاليل اقqرص اليوم عن التعلمي وٕاصالح التعلمي، 
وهل ¤س4تجيب فعال ملتطلبات الش4باب املغريب؟ وهل يوافق الرب�مج 

  احلكويم ا¦ي صادق الشعب املغريب Pليه؟
  .شكرا الس4يد الرئHس

  :الس4يد الرئHس
  .  Sٔصا¨ واملعارصةاللكمة لفريق ا

  .تفضل الس4يد الرئHس

  :املس�شار الس4يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بدور� نطرح سؤال حول قطاع الرتبية والتكو�ن، ٔ�ش4نو احلصيU د¬لمك 

  م°ظرومك Sٓفاق إالصالح يف املس4تق^ل؟ د¬ل احلكومة، ٔ�ش4نو
  .شكرا

  :الس4يد الرئHس
  .اللكمة لفريق العدا¨ والتمنية
  .تفضل الس4يد املس�شار

  :املس�شار الس4يد م^ارك مجييل
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس4يدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،

Hش قطاع الرتبية والتكو�ن املهين الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، يع
_ملغرب Pىل ٕايقاع حماوالت ٕاصال¸ات شامT Uديدة، ن�ٔمل ٔ�ن ·سامه يف 
ا¾هنوض هبذا القطاع احليوي وتطو�ره sلريق ببالد� ٕاىل مصاف اRول 

  . املتقدمة
ودون اRخول يف اSٔس4باب احلقJقJة وراء تعرث �رامج إالصالح وPدم 

رار إالسرتاتيجيات واÃططات اليت اعمتدهتا احلكومات السابقة، اس4تق
�سائلمك الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، عن �ٓفاق إالصالح املمك°ة يف قطاع 
الرتبية والتكو�ن املهين؟ وعن مدى اس�رشاف الربامج الرتبوية والتكويJÄة 

ق حلاجJات �قqصاد ومqطلبات الشعب املغريب يف التكو�ن وولوج سو 
  الشغل؟
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  :الس4يد الرئHس
  . شكرا

  .اللكمة اSٓن sلفريق احلريك، تفضل الس4يد املس�شار

  :املس�شار الس4يد الطيب البقايل
  .شكرا الس4يد الرئHس احملرتم

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس4يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ،الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
الرتبوية ببالد� التÉدي اSٔكرب والرهان ¤شلك ٕاصالح املنظومة 

اSٔسايس لبلوغ التمنية �قqصادية و�جÊعية املÄشودة، Pىل اعتبار ٔ�ن 
ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن هو _Sٔساس اس��ر يف الرٔ�سامل الÍرشي 
ودPامة ٔ�ساس4ية sلتمنية املس4تدامة، ٕاال ٔ�نه ورمغ إالصال¸ات املتعاق^ة فٕان 

لرتبية والتكو�ن _RينامJة �قqصادية و�سوق الشغل الزال ربط م°ظومة ا
  .بعيد املنال، كام ٔ�هنا مل ·سامه يف ¸ل ٔ�زمة البطا¨

Pىل هذا اSٔساس، �سائلمك الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، حول ما 
  :ييل

ٔ�وال، ما يه يف نظرمك اSٔس4باب احلقJقJة لتعرث ا¾هنضة التعلميية والرتبية 
  ببالد�؟
ما يه التدابري املتÕذة ٕالصالح Tذري ملنظومة الرتبية والتكو�ن  8نيا،

  بغية مالمئهتا مع مqطلبات �قqصاد الوطين؟
  .شكرا الس4يد الرئHس

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا

اللكمة اSٓن لفريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس4يد 
  .الرئHس

  :املس�شار الس4يد عبد الكرمي Úدي
  .ن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمح

  الس4يد الرئHس،
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

  الس4يدات والسادة املس�شارون،
  الس4يدات والسادة الوزراء،

¤س4ت�ٔ{ر موضوع ٕاصالح املنظومة التعلميية و�رامج التكو�ن املهين 
�قqصادية  ببالد�، _هÊم مزتايد من ق^يل مجيع الفعاليات ا�متعية

  .و�جÊعية، نظرا Sٔمهيته البالغة يف تقوية وحتسني مؤرشات التمنية
فالربمغ من توايل مشاريع إالصالح Pىل مدى Pدة عقود، فٕان واقع هذه 
املنظومة الزال عنيدا ومس4تعصيا، ؤ�فىض ·شخيصه املتكرر ٕاىل إالقرار 

ح ٔ��رزها امليثاق _Sٔزمة املزم°ة sلتعلمي ببالد� وٕاطالق مشاريع لٕالصال

الوطين sلرتبية والتكو�ن، مث ٕا¸داث ا�لس اPSٔىل sلتعلمي واÃطط 
�س4تعuايل وإالجراءات املصاح^ة æ، ورمغ لك ذã بقي ٕاصالح الرتبية 

  .والتكو�ن يت�ٔرحج بني الطموح وإالنتظارية
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

طب السامJة جلال¨ لقد اكن ٕاصالح هذه املنظومة ¸ارضا يف لك اخل
املì محمد السادس نرصه هللا، حJث دPا Tاللته ٕاىل اس�شعار ٔ�ن اSٔمر، 

يتعلق مبعركة مصريية لرفع هذا التÉدي احليوي، _الرتقاء : "يقول Tاللته
_لبحث و�بتاكر وت�ٔهيل املوارد الÍرشية وïرس4يخ ïاكفؤ الفرص وبناء 

اôهتóى ñم صاحب ". نتج sلش4بابجممتع واقqصاد املعرفة وتوفري الشغل امل 
  .اجلال¨

ورمغ لك خمططات إالصالح السابقة، ظل واقع م°ظومة sلرتبية 
والتكو�ن مöقال _ملعيقات، وواTه ٕاصال¸ه العديد من التÉد¬ت، وهو ما 

يف تقر�ر  2014والبحث العلمي لس4نة  اPSٔىل sلرتبية والتكو�نٔ�كده ا�لس 
T رؤية "ديد لٕالصالح يف صيغة تقميي وا¦ي ٔ�فىض ٕاىل مرشوع

  .2030ٕاىل  2016متتد من  "ٕاسرتاتيجية
وقد س4بق لنا يف إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ويف العديد من 
املناس4بات ٔ�ن ٔ�{ر� الكöري من الصعو_ت اليت حتول دون ٕاسهام املنظومة 
الرتبية والتكو�ن يف حتقJق ٔ�هداف املرشوع ا�متعي املغريب، ومهنا Pىل 

  :JÍل املثال ال احلرصس 
  حمدودية انفqاح وتفاPل املدرسة مع حميطها؛ -
  صعوبة �ندماج �قqصادي و�جÊعي sلخرجيني؛ -
  نقائص úبرية Pىل مس4توى التكو�ن اSٔسايس واملس4متر؛ -
  الولوج احملدود sلتعلمي Pرب التك°ولوجJات الرتبوية؛ -
  . ضعف مردودية البحث العلمي -

نا برضورة املواüة �س4تعuالية sلكöري من التÉد¬ت كام س4بق و�دي 
  :املطرو¸ة Pىل املنظومة الرتبوية، وPىل اخلصوص

  احلاTة ٕاىل تنويع مصادر متويل الرتبية والتكو�ن والبحث العلمي؛ -
معاجلة مqطلبات ا¾متهني وال�شغيل Pرب مواüة الهوة الرمقية وولوج  -

  .والتكو�ن والبحث العلمي جممتع املعرفة وحتقJق جودة الرتبية
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

ٕاننا ن�ٔمل بغرية وطنية، ٔ�ن يمت _لفعل جتاوز هذه املعيقات والتغلب Pىل 
  :لك التÉد¬ت، ٕاال ٔ�ننا ن�ساءل

  هل مت توفري الرشوط الرضورية ٕالجناح إالصالح هذه املرة؟ 
ٕاىل إالرساء  2030وهل ميك°نا هبذا إاليقاع ٔ�ن نصل _لفعل يف سقف 

  الفعيل ملدرسة Tديدة تقوم Pىل إالنصاف وïاكفؤ الفرص واجلودة؟ 
وهل ميك°نا توفري تعلمي ٕادما~ مqضامن sلجميع والتصدي sلهدر 

  املدريس؟
ٕان اSٔمل حيدو� يف اعÊد مفهوم مدرسة �رتقاء الفردي وا�متعي مضن 
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مع ¸اTة البالد ومع  مقومات هذا إالصالح Pرب مالمئة التعلامت والتكوينات
قاطرة لتعز�ز متوقع املغرب يف  املهن اجلديدة واملس4تق^لية، وجعل املدرسة

  .مصاف اRول الصاPدة
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

ف
 خيص ٕاصالح التكو�ن املهين ا¦ي حنن معنيون حباكمqه ورشاكء يف 
تغيري يف  تدبريه، فهل Rى احلكومة تصور لتقوية دوره وماكنته وٕا¸داث

وظيفqه ؤ�فقه ومضمونه ومالمئة ان�شاره مع روح اجلهوية املتقدمة؟ فاSٓلية 
اÃصصة ¾متويل التكو�ن املس4متر واليت يه عبارة عن مساهامت املقاوالت، 

  . يه اSٓن معطU م°ذ ٔ�زيد من عقد من الزمان
درمه مبوجب رضيبة التكو�ن  800فاملقاو¨ اليت تؤدي اليوم مليار و

ين واليت Pلهيا ٔ�ن ·س4تفJد من ثلث هذا املبلغ لتكو�ن م�ٔجورهيا ·س4هتì امله
املتبقJة مزيانية التكو�ن  95%من اشرتااكهتا، ب�H تغذي  5%ٔ�قل من 

  . اSٔويل
فهل متويل التكو�ن اSٔويل ٔ�صبح من مسؤولية املقاو¨، الس4يد رئHس 

  احلكومة؟
وز هذه الصعو_ت لقد طرح°ا هذا املوضوع ٔ�كرث من مرة ومن T�ٔل جتا

_س4تفادة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من هذه اSٓليات وقع �حتاد العام 
اتفاقJة ٔ�فضت ٕاىل ٕاد�ال  2014ملقاوالت املغرب مع احلكومة يف يونيو 

تعديالت Pىل دليل مسطرة العقود اخلاصة sلتكو�ن ودليل مساطر 
  . ا�موPات من بني املهنيني sلمساPدة واملشورة

نفس الوقت متت املصادقة Pىل مرشوع القانون املتعلق ب�°ظمي ويف 
، الغاية 2014يونيو  5التكو�ن املس4متر من طرف ا�لس احلكويم بتارخي 

م°ه ٕاصالح م°ظومة التكو�ن املهين �رمqه، �اصة يف اجلانب املتعلق 
_حلاكمة، وم°ذ ذã احلني اللك يqÄظر م�ٓل هذا املرشوع، مفىت سHمت 

ق°وات ال�رشيع؟ �اصة ؤ�ن احلاTة لهذا القانون ٔ�صبحت ملÉة  ٕادراTه يف
sلتفعيل الفاضل لٕالسرتاتيجية املتعلقة _لتكو�ن املهين اليت ïرٔ�س4مت مراس4مي 

  .2016توقJعهم يف مارس 
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

للك هذا �سائلمك عن ما تعزتم احلكومة القJام به ملالمئة üود البحث 
التكو�ن املهين مع ¸اجJات الشغل؟ وما يه التدابري املتÕذة العلمي ونظام 

  لتطو�ر التكو�ن املس4متر يف �رتباط _ٕالصالح العميق _ملنظومة؟ 
م^عث ·ساؤلنا احلرص ٔ�ن ¤س4تجيب املرشوع اجلديد ٕالصالح م°ظومة 
الرتبية والتكو�ن املهين sلمتطلبات املتuددة لالقqصاد الوطين ولتطلعات 

  ب؟ الشعب املغر 
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  .اللكمة اSٓن �موPة الكونفدرالية اRميقراطية sلشغل

  :املس�شار الس4يد املبارك الصادي
  الس4يد الرئHس،

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الس4يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ويف ٕاصالح م°ظومة لقد فشلت احلكومات السابقة _Pرتاف امجليع 

التعلمي، وúرست هاذ احلكومة هاذ الفشل _ختاذها �موع من التدابري 
لٕالüاز التام Pىل املدرسة العمومJة، و_لتايل إالüاز Pىل املنظومة التعلميية 

  . ببالد�
¦ا �سائلمك، الس4يد رئHس احلكومة، عن اخللفJة احلقJقJة وراء اختاذ 

  ٕالجراءات؟ حكومqمك لهذه التدابري وا
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا

اللكمة Sٓخر مqد�ل يف هذا احملور �موPة العمل التقديم، تفضل 
  .الس4يد الرئHس

  :املس�شار الس4يد عبد اsلطيف ٔ�معو
  الس4يد الرئHس،

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الس4يدات والسادة الوزراء،

  الس4يدات والسادة املس�شار�ن،
عنا يف لك والية ·رشيعية، نقول، يطالعنا الس4يد رئHس احلكومة، يطال 

دها، Pىل رٔ�س لك والية ·رشيعية  حنن، مل يعد اSٔمر يتعلق _حلكومة ̧و
سؤال، هل حنن قادرون Pىل حتقJق اSٔهداف الوطنية واRولية يف جمال 

  الرتبية والتعلمي؟ 
وهل حنن قادرون Pىل وضع خطة طريق جلعل الرتبية والتكو�ن يف 

  ل التمنية لبالد�؟ صلب Tدول ٔ�عام
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا

اللكمة اSٓن sلس4يد رئHس احلكومة لٕالTابة Pىل ٔ�س4ئU احملور اSٔول 
�ٓفاق ٕاصالح املنظومة ومدى اس4تuا�هتا ملتطلبات اجلديدة "املتعلق ب

  ". لالقqصاد الوطين وتطلعات الش4باب املغريب

  :الس4يد عبد إالæ ٕا�ن كريان، رئHس احلكومة
  .سم هللا الرمحن الرحمي� 

  .امحلد � والصالة والسالم Pىل رسول هللا و�æٓ وحصبه ومن و�ه
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  الس4يد الرئHس،
  السادة والس4يدات املس�شار�ن احملرتمني،

املتد�ل ا�Sٔري طرح سؤ� يعين �اكد �كون فلسفJا، هل حنن 
 U قادرون Pىل ٔ�ن نصلح م°ظومqنا الرتبوية حبيث ôكون يف مس4توى امل̧ر
وطنيا ودوليا، هذا معىن السؤال، واحلقJقة ٔ�ن هذا السؤال هو كام يقولون 

يعين ¤سائلنا يف  (il nous interpelle dans le fond)_لفر�س4ية 
  .العمق

ٔ�ردت فقط ٔ�ن ٔ�ذúر هبذا، Sٔذúر ٔ�نه م°ذ بداية والية هذه احلكومة 
ة مqعلق اكنت هناã ٔ�س4ئU ٔ�خرى من هذا النوع مqعلقة بقضا¬ ٔ�خرى،

_ملقاصة، مqعلقة _لتوظيف Pرب املبار¬ت، مqعلقة _ن�شار إالرضا_ت 
العشوائية ومqعلقة _لتقاPد، مqعلقة ب�ٔمور ٔ�خرى كثرية اكنت تبدو ٔ�هنا 

  . مس4تحيل ٔ�ن حنقق فهيا شH)ا، ذا _ل وذا معىن
وقدر هللا عز وTل ٔ�ن هذه احلكومة رمبا �سÍب بعض السذاTة 

د بعض ٔ�عضاهئا قرر� ٔ�ن نقqحم املوضوع، والبد املوجودة عند رئHسها وعن
ٔ�ن نعرتف اليوم ٔ�ن هللا س4بÉانه وتعاىل رزق°ا توفJقه يف جتاوز هذه 
املشالك، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي احلكومة املق^U لن �رجع ٕا¾هيا ٔ�¸د ليك 

Uس4ئSٔسائل عن هذه ا¤.  
هذه يعين يه يبقى املشالك املتعلقة مبنظومة الرتبية والتكو�ن، حقJقة 

úبرية وكثرية ولها ٔ�س4باب، ولكن ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، العزمية موجودة 
والقدرة ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي سريزق°ا ٕا¬ها ربنا س4بÉانه وتعاىل ليك 
U املق^Ú Uام اكنت  نتuاوز هاذ املشلك وôكون قادر�ن ٔ�ن نقول يف امل̧ر

 املì حفظه هللا وٕارشافه السايم، احلكومة هذه ٔ�و تì حتت رئاسة Tال¨
يعين ٔ�نه ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي سوف �سري يف �جتاه الصحيح 
ونتغلب Pلهيا وسوف �كون ذã انطالقا من مقاربة واقعية ما فهياش 
جمامالت لبعضي�°ا، _ش نعاجلو املشالك احلقJقJة اsيل اكينة، وراه اح°ا 

  .بديناا
sيل ال ميك°مك ٔ�ن تتخيلوا سعاديت هذه الس4نة ملا ٔ�� -ري _غي نقول لمك _

اس4تطعنا ٔ�ن نqÄرص يف معركة الغش، معركتنا ضد الغش يف شهادة 
  . البااكلور¬

�اصمك تفهموا إالشاكل، راه ما يش إالشاكل إالخوان �ٓش4نو يه لغة 
التدر¤س، إالشاكل هو هل حنن Tادون؟ هل حنن Tادون؟ Sٔنه تنلقاو 

بار وال إالخوان، لكمك تتعرفوا التعلمي مز¬ن، ïميكن مشالك، ال اليس اsل 
جنيوا sلمuلس اPSٔىل sلتعلمي ونبقاو ند�رو النظر¬ت حىت �ش4بعو، _حلق 
ميل ïمنش4يو sلقسم راه مايش هذاك هو املشلك اsيل تنلقاو، يف القسم 
تنلقاو ٔ�نه اك�ن مشالك معلية، اك�ن بعض اSٔساتذة ساحمهم هللا ما 

بعض املد�ر�ن تيقوموا _لواجب د¬هلم، وما تيلقاوش اsيل تيجيوش، اك�ن 
  .¤سمع هلم، اك�ن ٔ�مور د¬ل احلاكمة، هذا ما سوف ٔ�قوæ يف لكميت

واك�ن �س اsيل úيÕدموا من نHهتم، وميل ما úيلقاوش اsيل يتuاوب 

 très)معهم úيفقدوا امحلاس واSٔمل، هاذي يه املشالك، املشالك اSٔكرث 
basiques)، صنا نعاجلوهاو�ا.  

وراه اح°ا Pاجلنا مشلك úبري يف التعلمي، ïلكمت ق^يال Pىل الغش هاذ 
العام، املغرب ميكن لو يفqخر ونقولمك ٕاال اس4مترت هاذ اجلدية، البااكلور¬ 

س4نني، دا_ كنظن هاذ الس4نة هاذي  3د¬ل املغرب من هنا Pامني وال 
 لثالث س4نوات غتبدا غتكون الرصيد د¬لها ارتفع úونيا، ومن هنا س4ن�ني

دة من اRول احملرتمة والكربى،  تعترب البااكلور¬ د¬ل املغرب، _اكلور¬ ̧و
  .Sٔنه هذا هو املعقول، اك�ن -ري اجلدية يه اsيل كتعطي قمية يف احلياة

راه حىت الرثوة كتطلع بك وا¸د يش شوية يف ظاهر اSٔمر، ٔ�ما الناس 
البرتول وال ورث يش ¸اTة من عند يف النفوس د¬هلم، تيقولوا هذا لقى 

  ._ه وال رسق يش ¸اTة، وال ال_س Pليه، حنرتموه حJث عندو الفلوس
ولكن يف اRا�ل د¬هلم ما úيÉرتمو8ش، úيÉرتموك ٕاال كنت ٕا�سان 
معقول وTاد، وهذا هو اsيل �اصنا يف التعلمي د¬لنا، التعلمي د¬لنا راه مايش 

  .�ايب لهاذ اRرTة
  .ٔ�ن ٔ�شكرمك Pىل اخqيار هاذ املوضوعولهذا، ف�ٔود 

وبطبيعة احلال لكمك تعلمون ٔ�ن املدرسة ت�ٔيت يف صدارة اSٔولو¬ت 
و��شغاالت الوطنية، ملا لها من دور ٔ�سايس يف ïكو�ن مواطنات 
ومواطين الغد، وضامن احلق يف الرتبية sلجميع واملسامهة يف حتقJق التمنية 

  .الÍرشية واملس4تدامة
، لك يش �اصو �كون واعي، راه مايش املشلكة، يه دا_ إالخوان

نتفق ٔ�� و¬مك وال نتفق ٔ�� والنقا_ت وال نتفق ٔ�� واملد�ر�ن، ونتفق ٔ�� 
و�كون لك يش Pىل �اطرو، وا�ا نتفقو Pىل يش ¸اTة اsيل مايش 

  .حصيÉة
راه اليوم والد� مدعو�ن sلتنافس úونيا، وبالد� مدعوة sلتنافس úونيا، 

نكونو فJنا اجلدية وعند� القدرة _ش نضمنو لنفوس4نا لك ما حنتاج ¬ ٕاما غ 
ٕاليه، ونلقاو إالماكنيات _ش �رشيو ذاك اليش اsيل �اصنا، و�رشيو 
اSٔسلÉة _ش ندافعو Pىل نفوس4نا، و�كون عند�، يعين امحلاس الوطين، ¬ 

، وال ٕاما سÄهنار ٔ�مام م°افسة محقاء مل تعد تبايل ال _لشعوب وال _لهو¬ت
  .ب�ٔي يشء

و�اص �كون عند� الÊسك الاكيف والالزم، _ش نوقفو يف وTه هاذ 
التنافس4ية اجلديدة اsيل والت مفروضة اليوم يف العامل ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 

  .مىض
اكن وا¸د الوقت جوج د¬ل، اكن الرشق والغرب، اsيل عيا من 

�ر:ح عند الرشق úمييش �ر:ح عند الغرب، واsيل عيا من الغرب úمييش 
  .الرشق، واSٔخ اSٔكرب úيدافع Pليه

اليوم والو مqفقني، لك يش مqفق، عندك يش _ش تدافع Pىل راسك 
هو هذاك، ما عند8ش _ش تدافع Pىل راسك راه ما غتلقى راسك يف 

  .املؤخرة
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والتعلمي هو Pدتنا sلمس4تق^ل، بطبيعة احلال، كذã مايش التعلمي 
 كذSٔ ،ãنه التعلمي هو úيفاش كنعلمو بو¸دو، ويف احلقJقة هو التعلمي

والد� يف املدرسة، وúيفاش كنعلمومه يف ا�متع، Sٔنه تبقى تقري اRري Pىل 
الزناهة حىت ·ش4بع، ٕاال د�ل لٕالدارة، ولقا ما اكيÄش الزناهة، وال تقريه Pىل 

حماربة الرشوة حىت ·ش4بع، ٕاال د�ل لٕالدارة ولقا الرشوة، غيصرب شهر 
P امP ،خر -ادي يد�ل يف املنظومةشهر�نSٔامني، يف ا .  

هذا هو املشلك د¬لنا، هو هذا، واش اح°ا �س معقولني وTاد�ن وال 
  .يش ¸اTة ٔ�خرى

كام تعلمون، فٕان موضوع ٕاصالح التعلمي خضع لسلسU من احملاوالت، 
مت ·شكJل اsلجنة اخلاصة  1999وخصوصا م°ذ بداية اSٔلفJة احلالية، ففي 

وهذه م°اس4بة _ش نرتمحوا Pىل اليس  (COSEF1)�ن sلرتبية والتكو 
رمحه هللا، اsيل اكن وا¸د من ٔ�بناء الوطن الربرة واsيل " مز¬ن بلفقJه"

اش4تغلوا يف هذا ا�ال �شلك م°قطع النظري و_لشهادة د¬يل ٔ�� بعدا، لوضع 
مرشوع ٕاصالح املدرسة املغربية، ٔ�سفرت نتاجئ معلها عن وضع مJثاق 

ة والتكو�ن، وا¦ي هو من ٔ�جود ما ٔ�نتج يف هاذ ا�ال Pىل وطين sلرتبي
إالطالق يف العامل، مع اSٔسف مل يصادف السعد ا¦ي اكن جيب ٔ�ن 

يصادفه، Sٔن اح°ا فهاذ البالد مqخصصني امحلد هللا يف حماو¨ حتطمي لك 
 æ ة مز¬نة وال يش وا¸د مز¬ن كنوضوTيشء �حج، -ري تبان يش ¸ا

  .دقدوه Pاد كنuلسو ôر:حو مع راس4نا ذيك الساPاتاكملني، حىت كن
وا¦ي اكن الغرض م°ه متكني ٔ�طفال املغرب من الظروف الالزمة لتمنية 
قدراهتم وٕاقامة هيالك ¾متكني املواطنني من التعمل طوال حJاهتم، واعتبارا 

  .. حملدودية نتاجئ
 وبغيت نقولها _ش ما تبقاش فJا، هو ٔ�نه وا¸دة من اSٔس4باب اsيل

اكنت كت�ٔمل اليس مز¬ن بلفقJه من بعد ما، Sٔن ٔ�� كنت عضو يف هاذيك 
اsلجنة واش4تغلنا فهيا، اكنت كت�ٔملوا �زاف هو الطريقة _ش تعاملوا بصفة 
Pامة الفاPلني يف ا�ال مع ذاك امليثاق اsيل كنا ٔ�نتجناه ؤ�� كنذúر هذاك 

ساPة د¬ل  400امليثاق هو ن�uJة وا¸د العمل طويل، -ري ٔ�� حرضت 
�جPÊات اsيل كنا كنداولو فهيا اSٔعامل د¬ل اsلuان اsيل اكنت ق^ل 
واتصاالت، ٕاىل �ٓخره، ؤ�نتجنا حرف حبرف ولكمة �لكمة، مث بعد ذã وقع 

  ..التعامل معه بطريقة
واعتبارا حملدودية نتاجئ تطبيق هذا امليثاق، وتفامق العجز Pىل مس4توى 

، 2012- 2009ٕاطالق الرب�مج �س4تعuايل  البJÄات اSٔساس4ية �اصة، مت
  .ا¦ي عرف بدوره Pدة مشالك Pىل مس4توى التنفJذ

وPىل املس4توى املايل، عرفت �عÊدات املرصودة لصاحل قطاع التعلمي 
، تطورا مضطردا متاش4يا مع اSٔهداف املرسومة لهذا 2008م°ذ س4نة 

 39.8، ٕاىل مليار درمه �رمس تì الس4نة 31القطاع، حJث انتقلت من 

                                                 
1 Commission Spéciale Education-Formation 

، وق^ايال ميل 2016مليار درمه س4نة  45.3ٕاىل  2011مليار درمه س4نة 
قريت هاذ اSٔرقام عيطت Pاود 8ين Pىل الس4يد الوز�ر وقلت ليه حشال 
عند� د¬ل التالمJذ، ودر� ٔ�� و¬ه العملية احلسابية ولقJنا لك تلميذ يف 

رث من بعض املدارس درمه يف العام، بعض املرات ٔ�ك 6000املعدل úيلكف°ا 
  .يف القطاع اخلاص

كام خيصص س4نو¬ النصHب اSٔوفر من املناصب املالية لهذا القطاع ما 
م°صب لك س4نة، و�ا هاذ العدد هو راه يف احلقJقة  8000و 7000بني 

  .-ري اكيف
وٕان اكنت لك هذه ا�هودات مل ïمثر لك النتاجئ املنتظرة مهنا، فقد 

 يتعني ïرش4يدها وïمثريها،حتقJق مك�س4بات  مك°ت املدرسة املغربية من
والس4
 Pىل مس4توى التقدم المكي يف تعممي ا¾متدرس، حJث جتاوزت 

ٔ�لف  11، وتعز�ز البJÄات التحتية حنو %�99.6س4بة ا¾متدرس _البتدايئ 
مؤسسة دراس4ية وتطو�ر جتربة اSٔاكدمييات اجلهوية sلرتبية والتكو�ن، و-ريها 

  .من املنجزات
 -ري المكي فقط، كذã الكJفي، راه املغرب راه وا¸د ولكن مايش

العدد د¬ل املدارس العليا يف العامل، خصوصا يف فر�سا املغاربة úميثلوا P�ٔىل 
 (les concours)�س4بة من الطلبة اsيل úيجيوا من اخلارج، ميل úيدوزوا  

، ورمبا هذا ïكرس Pدة س4نوات، ¬ك اليس (polytechnique)مهنم 
  .بلمختار

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ب�ٔن إالشاكل الرئHيس ا¦ي تعاين م°ه م°ظومة 
الرتبية والتكو�ن ال �رتبط بقU إالماكنيات، بقدر ما �رجع ٕاىل ضعف 
احلاكمة، و�اص نقولها sلحكومة اجلاية �لك رصا¸ة ووضوح، ٕاىل ما اكن�ش 
عندها الشuاPة _ش تفكر فيش طريقة Tديدة د¬ل احلاكمة د¬ل هاذ 

  .املنظومة راه لن تصل ٕاىل يشء، احلاكمة يه رمق وا¸د يه املشلك
وس�ٔتطرق يف ما ييل ٕاىل التدابري اليت تبارشها احلكومة يف ٔ�فق ٕاصالح 

  .قطاع الرتبية والتكو�ن املهين
  .الس4يد الرئHس

لقد قام ا�لس اPSٔىل sلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي كام تعلمون يف 
ق مع القطاPات احلكومJة املعنية، و�اصمك تعرف ٕاطار اخqصاصاته بتÄس4ي

_sيل هذا هو ا�ال الوحJد اsيل عندو جوج دالربملا�ت، عندو هاذ الربملان 
وعندو الربملان د¬لو هو اsيل هو ا�لس اPSٔىل sلتعلمي، واsيل كHرشف Pليه 
Tال¨ املì م^ارشة، حJث هو الطرف املعين، ٕاذن هذا جمال اsيل 

ه Tال¨ املì اsيل كHش4تغل Pليه ا�لس اPSٔىل sلتعلمي _ش كHرشف Pلي
حيدث التوافق، و�كون التفكري يف إالصالح د¬لو، واsيل بطبيعة احلال 

  .ٔ�لف د¬ل املوظفني 300كتتابعو احلكومة من �الل إالدارة اsيل ك�سري 
لقد قام ا�لس اPSٔىل sلرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، كام تعلمون، 

ٕاطار اخqصاصاته بتÄس4يق مع القطاPات احلكومJة املعنية وفق مقاربة  يف
، 2030-2015·شارúية ٕ_Pداد الرؤية إالسرتاجتية ٕالصالح املدرسة املغربية 
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  :اليت �مكن جوهرها يف ٕارساء مدرسة Tديدة Pىل ثالث ٔ�سس، قواÚا

  إالنصاف وïاكفؤ الفرص؛ -

 واجلودة sلجميع؛ -

 .و�رتقاء _لفرد وا�متع -
وهاذ إالسرتاجتية راه مايش ¸اTة د¬ل اsلعب، ميل كنقول لمك ا�لس 
اPSٔىل sلتعلمي وكنقول لمك يعين احلكومة وكنقول لمك إالرشاف د¬ل Tال¨ 
املì، معىن ٔ�ن هذا راه وا¸د الرب�مج اsيل -ادي مييش ¸ارضا ومس4تق^ال 

  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
ق ٕالصالح املنظومة الرتبوية Pىل و·شلك هذه الرؤية �ارطة الطري

س4نة، ويه املدة الالزمة الس4تفاء املسار اRرايس إاللزايم  15مدى 
والت�ٔهييل جليل من املتعلمني، سHمت �اللها ٕا¸داث تغيريات نوعية وجوهرية 
يف املنظومة الرتبوية، هتم الرفع من مردود�هتا وضامن جناPة ٔ�داهئا وحتقJق 

  . كو�هتاالتاكمل و��سuام بني م
ولضامن رشوط النuاح لهذا الورش املصريي، متت صيا-ة مضمون 
الرؤية املذúورة يف مرشوع قانون ٕاطار حيدد �Tٓال تزنيل اSٔهداف 
املرسومة ويتÕذ مبثابة تعاقد وطين يلزم امجليع بتفعيل مقqضياته وتطبيقه 

حاكمة  واملتابعة م°تظمة ملساراته، وحيدد مرشوع هذا القانون إالطار نظام
لت�^ع هذا الورش إالصالN الهام يعمتد Pىل جلنة وزارية تتوىل قJادة 

  املرشوع �رئاسة رئHس احلكومة ووضع �رجمة زم°ية حممكة
القانون إالطار راه Tاهز واح°ا كنتظرو _ش يدوز يف ا�لس 

  .الوزاري، ¬ك اليس، _ش جيي sلربملان ٕان شاء هللا
، مت وضع مجموPة 2030- 2015سرتاجتية ويف ٕاطار تزنيل هذه الرؤية االٕ 

 9، وïمتحور حول 2018و 2015من التدابري ذات اSٔولوية، متتد ما بني 
  :حماور هتم لك من

  ٕاتقان الكفا¬ت اSٔساس4ية؛ -
  ٕاتقان اsلغات اSٔج°بية؛ -
  دمج التعلمي العام والتكو�ن املهين؛ -
  حتسني العرض املدريس؛ -
  ت�ٔطري البيداغو~؛ -
  ة؛احلاكم -
  ختليق املدرسة؛ -
  ïمثني الرٔ�س املايل الÍرشي؛ -
  . حتسني تنافس4ية املقاو¨ املغربية -

وٕاىل اك�ن يش وا¸د عند ٔ�حسن من هاد املبادئ ٔ�جJهبا ليا، كام تبذل 
احلكومة جمهودات Pىل مس4توى اRمع �جÊعي sلÉد من ظاهرة الهدر 

عام، اRا�ليات املدريس من �الل توس4يع قاPدة املس4تفJد�ن من إالط
ٔ�لف مس4تفJد اsيل  812، اSٓن "تHسري"والنقل املدريس وPرب �ر�مج 

úيا�ذوا وا¸د املنÉة صغرية، حصيح، ولكن úيÕذوها _ش úيجيوا يقراو، 
  .مليون مس4تفJد 4.16و�ر�مج مليون حمفظة 

هذا وسHمت يف ٕاطار الرب�مج التايل sلتعاون مع مؤسسة التÉدي اSٔلفJة 
جتربة منوذج Tديد حلاكمة املؤسسات التعلميية، يقوم Pىل اSٔمر�كJة، 

مرشوع sلمؤسسة قوامه �س4تقاللية يف التدبري وختصيص مزيانية 
sلمؤسسة يف ٕاطار تعاقدي حمفز، وس4هيم هذا الرب�مج ا¦ي خصص æ حنو 

U ٔ�وىل Pىل ٔ�ن يمت تعمميه بعد ذã يف  100مليار درمه،  مؤسسة يف م̧ر
، هذه دا_ _ش ïكونوا واعيني معنا، اليس اsلبار، اح°ا ¸ا¨ ثبوت جناعته

دا_ كÄشوف إالدارة كنقول ما اكيÄش اكينة املركزية �زاف، كنقول ٔ�روا 
نعطيوا اSٔاكدمييات، ٔ�روا نعطيوا sلنيا_ت، د_ غنعطيوا sلمدارس، يش 
د�ن ذاك اليش تيكون ٕاجيايب وتuqHاوبو معا� وتيقومو _لعمل د¬هلم،  ̧و

 qÄد�ن تيرتاجعو بنا لور، دا_ هذي وت مدرسة -ادي  100حس4نو يش ̧و
ند�رو لها وا¸د التدبري يعين اجلديد -ادي نعطيو sلمد�ر الصالحJات 
والهيئة املرشفة وهام يتلكفو _ملؤسسة د¬هلم ونعطيومه املزيانية ونعطيومه 
الصالحJات ونعطيومه لك يش اsيل �اصهم و�شوفو ذاك اليش ٕان شاء 

  .لرمحن الرحمي ٕاىل متىش ند�روه نعمموههللا ا
  ،الس4يد الرئHس

Pىل مس4توى التكو�ن املهين حقق نظام التكو�ن املهين Pدة مك�س4بات 
  :يف الس4نوات ا�Sٔرية كام يتضح من املؤرشات التالية

مؤسسة sلتكو�ن  1382مؤسسة معومJة و 551تتوفر بالد� Pىل 
تدرج املهين، _ملناس4بة التكو�ن املهين اخلاص، ٕاضافة ٕاىل مراكز التكو�ن _ل 

املهين _لÄس4بة sلمغرب يف العامل بصفة Pامة ويف ٕافريقJا _خلصوص راه ٔ�ح°ا 
مل ôكن اSٔوائل حنن من اSٔوائل والتجربة د¬لنا راه العامل إالفريقJة لكها 

  .ت�سعى _ش ·س4تافد مهنا
شعبة، تغطي لك üات اململكة وTل ا�Sٔشطة  332يمت التكو�ن يف 

قqصادية راه التكو�ن املهين اSٔويل راه حىت ٔ�نÊ اsيل ت�س4تافدو م°ه �
الس4يد املس�شار احملرتم، وراه الفلوس اsيل تتعطيو ٔ�نÊ مايش ٔ�نÊ اsيل 
�اصمك :�ذمه، الفلوس اsيل تتعطيو صايف هذوك مشاو Usو¨، ٔ�نÊ طلبوا 

ي يطلهبا -ري �دمات مايش لك وا¸د عطى يش ¸اTة من وا¸د اجلهة جي
  .من اجلهة اSٔخرى ¤شدها عندمه بىل ما يعطهيا لنا حسن

ٔ�لف شاب  440وصل Pدد املتدربني �سì التكو�ن املهين حوايل 
مكون، ولتعز�ز هذه  20000، يؤطرمه حوايل 2015-�2014رمس 

املك�س4بات وٕاصالح م°ظومة التكو�ن املهين مت ٕاPداد إالسرتاتيجية الوطنية 
، هبدف ٕاقامة نظام sلتكو�ن املهين م°دمج �جع وفعال s2021لتكو�ن املهين 

Uطراف املتد�Sٔىل ٕارشاك لك اP م^ين.  
وتتوV هذه إالسرتاتيجية لضامن التكو�ن sلجميع يف لك ماكن ومدى 

  :احلياة من �الل
تقدمي عرض موسع وم°دمج sلتكو�ن املهين مفqوح يف وTه مجيع  -
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تكو�ن اSٔساس4ية والتكو�ن املس4متر، الف)ات ¾متكJهنم من �س4تفادة من ال 
Pام ما ïميكÄش التكو�ن املهين  12اكنوا دراري ٕاىل خرجوا من املدرسة يف 

Pام التكو�ن املهين ملزم _ش ¬�ذمه، ولكن مايش -ري  12¬�ذمه، دا_ 
مسيتو هذاك الرشوط لكها ¬ك نقول هلم د�لوا اRراري Pاد قلبو يف 

  ليو سÍب _ش اRري ما يد�لش يقرى؛الوراق، مايش طلبوا الوراق و 
ربط عرض التكو�ن املهين _حلاجJات �قqصادية و�جÊعية Pرب  -

وضع üاز م°دمج، دا_ تند�رو التكو�ن املهين حىت يف السجون عند� يف 
وا¸د العدد د¬ل السجون التكو�ن املهين ذوك املساTني _ش تqHكونو 

يف يدمه، Pرب وضع üاز م°دمج حJث الوقت اsيل خيرجوا يلقاو يش ¸اTة 
  هذه احلاجJات ومالمئة عرض التكو�ن املهين مع مqطلبات سوق الشغل؛

وضع املقاو¨ يف صلب üاز التكو�ن املهين بتعز�ز دورها يف  -
  مسلسل التكو�ن واخنراطها يف �جناز الفعيل sلتكو�ن؛

من �الل ٕارساء نظام قامئ Pىل التحسني املس4متر جلودة التكو�ن،  -
ٕاPادة هندسة التكو�ن املهين وفق مقاربة ïرïكز Pىل الكفاءات، دا_ راه ما 
بقJناش تنا�دو بعني �عتبار -ري اRبلوم دا_ وا¸د اRري اsيل د�ل مöال 
sلمياكنيك وهو صغري وميل تيجي ند�لوه اح°ا¬ _ش ند�رو لو التكو�ن 

ند املعمل، وتنا�دو بعني تنا�دو بعني �عتبار هذيك املدة اsيل دوزها ع 
�عتبار ذاك التكو�ن اsيل �دا من عند املعمل، وا�ا كرب ما تنقولوش هذا 
صايف كرب ما تH^قاش، ال، úيبقى دامئا ممكن يد�ل وممكن دامئا حيصل Pىل 

ما بني التكو�ن ) passerelles(دبلوم وكذã معلنا وا¸د العدد د¬ل 
ان ٕاىل ïكون بغى يويل Úندس ما العمويم والتكو�ن املهين واش إال�س

  يلقاش الطريق مقطوPة يف وüه؛
ïمثني املسار املهين من �الل ��سuام والتاكمل بني التعلمي العام  -

والتكو�ن املهين وذã ٕ_¸داث مسار Úين Tديد _لتعلمي إالPدادي وٕارساء 
ة إالPالم مسì البااكلور¬ املهنية وٕا¸داث املمرات مع التعلمي العايل وïمني

والتوجJه املدريس واملهين، ما نعرف واش دريت و¦وك اRراري -ادي 
تبقاو تعطيومه املنÉة مجيU وال ¬ل التكو�ن املهين حىت هام خصهم ¬�ذو 
املنÉة بديتو Pىل هللا، اح°ا عند� ذوك املشاريع تنوTدمه وتتجهبم لنا 

  السلحفاة؛ 
- uددة وم°دجمة لضامن لنuqة وفعالية نظام التكو�ن وضع حاكمة ومPا

املهين، من �الل حتسني قJادة هذا ا�Sٔري وتقJمي ٔ�دائه وتعز�ز التاكمل بني 
املتد�لني ودمع الرشاكة بني القطاPني العام واخلاص، وسريصد لهذه 

مليار درمه Pىل  65ماليني خشص حنو  10إالسرتاتيجية اليت ·س4هتدف 
  .س4نوات 5مدى 

  الس4يد الرئHس،
املنظومة التعلميية ببالد� Pىل مدى عقود Pدة اخqالالت لقد رامكت 

ن�uJة تدهور عوامل خمتلفة، ٕان Pدم مواúبة التطور الرسيع لعدد املمتدرسني 
Pىل مس4توى البJÄة التحتية واملوارد الÍرشية واحلاكمة وتدهور املاكنة 

ت �جÊعية sلتعلمي وتقلب الس4ياسات التعلميية وPدم مواüة بعض اخليارا
اليت مت سلو8ها، �هيك عن ضعف تعبئة خمتلف املتد�لني sلهنوض _لتعلمي 
وïكر¤س دوره واحلفاظ Pىل ماكنته، بل ٕان Pدم متكن خمتلف اخلطط 
وإالسرتاتيجيات اليت مت تبÄهيا حلد اSٓن من حتقJق نتاجئ مرضية سامه يف 

در ïرس4يخ شعور Pام Rى املتد�لني �كون فشل الس4ياسة التعلميية هو ق
  .حمتوم

¦ã، فقد ¸ان الوقت ليك يتجند امجليع �روح وطنية Pالية sلمسامهة 
يف الرفع من مس4توى املنظومة التعلميية ببالد�، وجعلها مدرسة sلمواطنة 
احلقة ولتكو�ن وت�ٔهيل رTال و�ساء املس4تق^ل، sلمسامهة إالجيابية يف التمنية 

  .�قqصادية و�جÊعية والثقافJة ببالد�
من T�ٔل تفادي ïكرار نفس اSٔخطاء متت صيا-ة مضامني الرؤية و 

إالسرتاتيجية ٕالصالح املدرسة املغربية يف شلك قانون ٕاطار كام ذúرت، 
�ٓملني ٔ�ن ïمتكن بالد� من ا¾هنوض هبذا القطاع ا¦ي جيب ٔ�ن تتضافر فJه 
üود امجليع بعيدا عن ٔ�ية حسا_ت úيفام اكنت، Sٔن اSٔمر يتعلق مبس4تق^ل 

  .ملغرب ؤ�بنائه وبناتها
ؤ�رجو من السادة املس�شار�ن ٕان شاء هللا ميل جيهيم هاذ القانون 
إالطار ٔ�ن يعuلوا _ملصادقة Pليه حىت �كون عند� Pىل اSٔقل يف بالد� 
قانون مرجعي -ري قابل sلمراجعة ٕاال عند الرضورة _لÄس4بة sلحكومات 

U^املق.  
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  .رئHسشكرا الس4يد ال

اللكمة اSٓن Sٔول مqد�ل عن الفريق �س4تقاليل يف ٕاطار التعقJبات 
  .Pىل جواب الس4يد رئHس احلكومة

  :الس4يد عبد السالم اsلبار املس�شار
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل النيب املصطفى الكرمي وPىل 

  .�æٓ وحصابته ٔ�مجعني
  الس4يد الرئHس،

  الس4يد رئHس احلكومة،
  س4يدات الوز�رات،ال 

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

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
ؤ�� اس4متع ٕ_معان واس4تÄ^ط العرب من �الل تد�لمك ا¦ي اعتربته 
 ãول اخلاص ٕ_صالح التعلمي، ويه فرصة كذSٔيف شطره ا 
تد�ال ق

عنه يف هذا التد�ل �Sٔقش  sلفريق �س4تقاليل ا¦ي ٔ�·رشف ب�ٔن ٔ�نوب
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، رمغ ٔ�ن الوقت ال "ٕاصالح التعلمي"معمك الس4يد رئHس احلكومة احملرتم 
¤سعفين وال ¤ساحمين وال ي�سع ملا ما يف _طين وما يف �اطري ïSٔلكم عن 
ٕاصالح التعلمي، س4
 ؤ�� جزء من رTال التعلمي وعشت وïرعرعت ورحبت 

مي، وافqخر _لس4نوات اليت قضيهتا ما كنت ٔ�عول به عيايل عن طريق التعل
  .يف التعلمي

  الس4يد رئHس احلكومة،
البد ب�ٔن نتدارك ٔ�ن نتدارس هبدوء ٕاصالح التعلمي اليوم، نبداو _لعرشية 

، "sلرب�مج إالس4تعuايل"ôرجعو ، "امليثاق الوطين ٕالصالح التعلمي"اSٔوىل 
  .30-15ية د¬ل ôرجعو اSٓن sلرؤية إالسرتاتيجية، بلورة الرؤية إالسرتاتيج 

فلكها كنظن، كنمتىن ٔ�هنا توفق، هذاك امليثاق الوطين اكن ٔ�حسن ما 
  .جيب �Pزتاز به و�فÕqار به

لكن _ملقابل، الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، لقي مقاومة رشسة من 
طرف، من طرف ما مسيمتوه يف ٕا¸دى التد�الت، يف هذا ا�لس املوقر، 

  .لرش�رة اليت ïهنب ٔ�موال الشعبعصابة املقاومة، العصابة ا
 Il faut(هاذ العصابة مل جتد اSٓن الشخص ا¦ي ¤س4ت�ٔصل Tذورها، 

procéder à une ablation (البرت.  
  الس4يد رئHس احلكومة،

  السادة الوزراء،
راه ما نعتقدوش ٔ�ن هناك ٕاصالح، ٔ�� لست م�شامئا، ولكن، ٔ�قول ال 

لرتبة -ري صاحلة الس4تÄ^ات ٔ�ي ٕاصالح مع الوضعية اليت �شاهدها اليوم، ا
  .ٕاصالح، الس4يد رئHس احلكومة احملرتم

الرتبة فاسدة، نتuه ٕاىل العمومJات، ونqÍعد عن رTل التعلمي ا¦ي هو 
قطب إالصالح، الرتبة فاسدة، جيب تنقJة اSٔجواء، ال ميك°نا ٔ�ن نعمتد 

وا �ر�مج ٕاصالN، ومجموPة داملسؤولني دا�ل الوزارة مل يتغريوا، ورامك
  .Pدة وزراء، و·ش4بعوا و·شöÍوا _لتحمك

اليوم، حنارب التحمك يف وسطنا الس4يايس، و�سH°ا ٔ�ن نقيض Pىل 
  .التحمك يف جمرد وزارة صغرية
�ئب ٔ�و مد�ر يف هاذ ال�سمية اجلديدة،  26ٕاذا ت�^عنا اليوم، تعيني 

  .قصينامه
واش _لسهل _ش ند�روا م°دوب ٕاقلميي ٔ�و دا_، هاذ ال�سمية 

  ديدة، مد�ر ٕاقلميي؟اجل
طريقة تعيني مدراء اSٔاكدمييات، واش من السهل �س4تغناء Pىل 

  مجموPة من مدراء اSٔاكدمييات؟
وهاذي املسؤولية د¬لمك، الس4يد رئHس إالدارة، امسحوا يل، الس4يد 
رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�نمت رئHس إالدارة، úيف -ابت عنمك التعيH°ات د¬ل 

  .الرتبية الوطنية، ؤ�صبح التحمكاملسؤولني يف وزارة 
الناس Tالسني يف الوزارة، ما تيقلبوشاي Pىل إالصالح، الناس طلقوا 
Tذورمه الس4يد رئHس احلكومة، وبقاوا تيقلبوا Pىل التحمك، ويعينوا هذا 

  .هنا، وهذا هنا _ش ٔ�ي وز�ر هام اsيل كHسريوه
ث ٔ�و عن ٔ�ي تقد�ري الك^ري sلوز�ر�ن اsيل قدايم، وô�ٔزههام عن لك عب

  ..سوء نية، ولكن، ¬ c�ٔ، ٕاخواين، راه ال يمت إالصالح مع وجود
الناس، عششوا، úيفاش ميكن ٔ�ن رئHس قسم صيفطوا يد�ر يل 

  .ٔ�اكدميية، ال جتربة، راهام ¸اصلني
úيفاش ميكن يل مöال، ٔ�اكدميية ٔ�اكد�ر، نصيفطوها sلس4يد، وôلكفوه ب 

3 Jة حىت يوقع الشهادة شهور، دازت، وما بقا·ش عندو الصالح
  .دالبااكلور¬ 

  úيفاش ميكن لنا نصلحو هبااك؟
  .هاذوا �س معد�ن Tاوا _ش يتق°و الصفقات، هاذو �س

دا_ حنس4بوا، ما غنديوش فرضية، ٔ�لس4يد الس4يد رئHس احلكومة 
ند�روا حساب ..احملرتم، ند�رو فرضية Pلمية، ونقلبوا Pىل التجربة، راه 

ل فشل، إالصالح الثاين فشل، إالصالح اخلشH^ات، إالصالح اSٔو 
الثالث، ¬ ¸افظ ¬ س4تار، وراه حىت هو -ادي يفشل، ٕاال اكن هاذيك 

  .العنارص متا غنÕدمو هبا
هاذو �س Tاو حبال ذيك التجربة د¬ل، ما غنقولش ã التجربة د¬ل 

"Claude Bernard " ،la méthode scientifique)(  الفرضية
 les(هاذو غنا�ذ املثل د¬ل ñب _بلوف  والتجربة و�س4تqÄاج،

chiens de Pavlov ( ،لعاب كتبقى ·س4يلsسمعوا الصفقة اHري ك-
الصفقات العمومJة والس4يد الرئHس والس4يد وز�ر املالية قدايم، الصفقات 
وعندي جحج ؤ�� ٔ�مام املiٔ، ٔ�محلمك مسؤولية التالعب يف الصفقات 

م، Rي جحج هنا تثÍت التالعب، ٔ�ما العمومJة ٔ�لس4يد رئHس احلكومة احملرت 
) laboratoire(رٔ�يك فذيك اSٔدوات ٔ�و العتاد اRيداكتييك املعدات د¬ل 

  .14ٔ�اكدميية قدمية رجعناها يف  16مت جتميعها عند� 
) le matériel(امسح يل الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، مجعنا رشاء 

ج �لينا الر_ط واRار جو  16ٔ�اكدميية ميل اكنوا  14اRيداكتييك د¬ل 
مليار،  192لكهم اعطينامه لوا¸د الس4يد هو اsيل د�رمه،  14البيضاء، و 

مليون درمه الس4يد رئHس احلكومة، واح°ا يف ¸اTة لوا¸د مليون  192
درمه _ش نصوبوا يش ¸اTة يف املؤسسة التعلميية، وا�سH°ا رTال التعلمي 

 اSٔماúن النائية ومزال مqعوضوش، اsيل úيقلبوا Pىل اRرمه، اsيل úيتعذبوا يف
�سH°ا رTال التعلمي اsيل تيعHشوا HPشة د¬ل الفقر، �سH°ا رTال التعلمي اsيل 

  .هام قطب د¬ل إالصالح
وهنا كن�ٔكد لمك الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�ن ال ٕاصالح دون 

 les(الرجوع ٕاىل ٕاصالح وضعية رTال التعلمي، هاذوك املعلمني هاذوك 
chargés de cours ( شكرو البادرةÄيل اكنوا قدام، هاذوك الناس وكsا

قل من �ٔ ٔ�و  40رامه ·سوات هلم وضعيهتم ومازال وا¸د  4000الطيبة د¬لمك 
خصنا نبادرو _ش حنلو هلم املشالك د¬هلم، و_ش ما نتلفش �اصين  40

رص�ة "ôرجع sلصفقات العمومJة ٔ�� عندي جحج وهنا غوت وهنا رص�ة 
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، وغن�سام -ري ٔ�محق ٔ�و غن�سمى عندي العداء مع يش وا¸د، "يف وادي
راه ما طلبت امqياز من ٔ�ي ٔ�¸د يف التعلمي، و-رييت الوطنية يه اليت 
ïلكمين اليوم، ؤ�� تنعرف ٔ�نين وضعت يدي Pىل خطر ورمبا س4يقيض Pىل 
حJايت ؤ�� ٔ�حتمل مسؤولييت ومس4تعد sلموت من T�ٔل �رش احلق ومن 

  .عبT�ٔل الكشف عن التال
ٔ�ش úيد�ر لنا الس4يد الاكتب العام، والس4يد املف�ش العام واملد�ر العام 
وإالصالح العام ولك يش عصابة مqخصصة _حلجج، واsيل هو اSٓن صائب 
وراك قلتهيا الس4يد رئHس احلكومة وكنحين �لك تقد�ر sللكمة د¬لمك، اsيل 

تد�ل يف  هو معقول ما صاحلش، واملعقول ما بقاش هو اsيل كرييق، ٕاما
اsلعبة ومغميكن يل نعني يف اSٔاكدمييات ٕاال اsيل غمييش معا¬ يف التوTه 
نتاعي ويقسم معيا الفر¤سة، واش هباذوا غند�رو إالصالح؟ واش هباذ 
العقلية؟ ٔ�� راين كهنرض وكنتحمل مسؤوليت يف هاذ الlم، ٔ�� كنعرف 

-رية وطنية ñيم �ايب وخطري، ولكن ٔ�� كهنرض مع �س اsيل عندمه 
واsيل -ادي يقسموا، ٔ�� عندي مد�ر ٔ�اكدميية د¬ل الر_ط راه دار وا¸د 
الفلس úبري يف مك°اس وال زال مس4متر، وم°ني كن�شىك ٔ�� كن�شىك 

  ، ٕاذن ملن غن�شىك؟"حبال حبال"لك^ريمه ا¦ي Pلمهم السحر 
كن�شىك لناس ما عرفاش، Tا اليس الوفا هللا جيازيه خبري مايش حJث 

قاليل ٔ�� úهيمين رTل وز�ر Tا sلتعلمي و_رش إالصالح وP�ٔلن üرا ٔ�نه اس4ت
 ،iٔلحسا_ت، ؤ�مام املs ىلPSٔلس اuلمs ادي يد�ر جلنة تقيص وغيعيط-

مليار مشت، الصفقات د¬ل احلراسة  192ميل ïكون فني يه النتاجئ؟ 
، اsيل متت هنا، وعندي الو8ئق الس4يد رئHس احلكومة ٔ�مك°مك مهنا ب�ٔمانة

راه ٕاىل شفqيوها -ادي نبكJوا Pىل الوضعية د¬لنا ونقولوا ٔ�ننا -ادي نصلحو 
التعلمي، Sٔنين اليوم تqÄلكم والناس راه تتابعين ؤ�� تلقJت هتديدات ما 
تقولش هاذ الlم، ٔ�� مس4تعد Sٔي يشء سوى _ش ¤سد يل يش وا¸د 

  .مفي
، لست الوحJد ٔ�� اليوم تنوصل وا¸د اSٔمانة وتنحطها قداممك اكملني

  .ا¦ي ٔ�حتمل هذه املسؤولية، هناك عصابة خمتصة يف الصفقات
ٔ�رى لنا ôراجعو لرTال التعلمي، فٕاىل بغينا نصلحو يدينا ممدودة ما فهيا ال 
معارضة ال حكومة ٔ�-لبية، بقدر ما ٔ�ن الغرية الوطنية تتطلب م°ا مجيعا ٔ�ن 

sيل اكينة اSٓن يف نضع ٔ�يدينا مع إالصالح، ولكن ما يش هباذ العقلية ا
الوزراء ما يش فهاذ العقلية اsيل اكينة يف املدراء اSٔاكدمييات، ما ميكÄش 
الس4يد رئHس احلمكة ٔ�نÊ اsيل تتعينوا يف املناصب السامJة، ما ميكÄش ôزولو 

�ئب ٔ�و مد�ر، املدراء  �26س ٔ�كفاء ونعينو �س بدون جتربة، �يل من 
مه :لفني، اهلم د¬هلم ٔ�هنم �كون عندمه اsيل اSٔاكدمييات اsيل وا¸د الوزن را

  .تيدافع Pلهيم هنا، و-ادي نتلكم Pىل املد�ر هنا
اليس الوفا راه تعذب مع املد�ر اSٔاكدميي احلايل _ش �زولوا دار وهللا 
ما اس4تطاع، Sٔنه تيقول عندو الناس اsيل واقفني معه، واش اك�ن يش 

 sيل -ادي يوقف مع هذا الظمل، اsة ما وا¸د اTلهم ٕاىل اكن يش ¸ا

غنمكلهاش، ٔ�� ô�ٔزه مجيع املسؤولني ومجيع اSٔسامء املقدسة اsيل úي�ش4بط هبا 
هاذ الرTل هذا و-ريه، وزارة التعلمي لكها سلسU من سلسالت لكيش 
¸لقة دا�رة، والوز�ر اsيل جيي وهللا ما يتوفق ٕاىل ما اكن يش حتت 

  .إالرشاف نتاعهم
اكتييك تبعوا وا¸د املرٔ�ة رحبت اRو¨، رحبت اRيت) matériel(هاذاك 

اRو¨ عرشات املاليري وعندها ïرقJة، شهادة دولية بل حسن تدبري د¬ل 
الرشكة، هاذ املرٔ�ة هذه داروا Pلهيا معلية ال�سلط والتصنHت ولبقو Pلهيا 
الشعوذة _ش هذا وتيجي الس4يد الاكتب العام وتيقول ٔ�س4يدي وقفوا، 

د¬لها يف الز¬رة امللكJة يف الز¬رة د¬ل وز�ر ) matériels(الناس سلمت 
) les produits de laboratoires(التعلمي الفر�يس sلشامل، ٔ�عطهتم 

وTامه ٔ�مر ٔ�هنم ما خيلصوهاش _ش متيش حبا¾هتا _ش متيش sلÍÉس، هذا 
واقع تنعHشو فJه، فJنمك ٔ�نمت، اح°ا ٔ�عطنا هللا تنوصلو لمك اSٔمانة وزولناها 

  ..ظهر�، ولكن ال -الب ٕاال هللا الس4يدPىل 
-ادي ند�ل sلتكو�ن املهين، التكو�ن املهين اح°ا تÄش4يدوا _�هودات 
املبذو¨ يف هاذ إالطار، وح°ا مع الس4يد املد�ر اليس _لش4يخ وتنقول ٔ�ننا 
حنيي هذا الرTل _�هودات د¬لو، ولكن اsيل واقع يف التعلمي، اsيل واقع يف 

 اsلوبيات ؤ�خطبوطات واقع كذã يف التكو�ن املهين، حىت وزارة التعلمي
ا¾متثيلية قاطعوها _ش ما يعرف ¸د �ٓش تريوج يف اRواليب إالدارة 

  التكو�ن املهين، واش هباذ اليش -ادي نصلحو؟
ٔ�رى نبداوا جناهدوا يف الناس اsيل تيÕالفوا القانون، ٔ�رى انضبطوا مع 

 ٕاىل اعتنH°ا _Sٔس4تاذ، _ملعمل، الوضعية القانون، وراه اح°ا غنكونوا موفقني
�جÊعية، الوضعية إالدارية، -ري يJqقوا ٔ�ن الوزارة د¬هلم نظيفة راه لكيش 
-ادي ¤س�Jقظ ولكيش -ادي خيدم س4
 والنداءات املتكررة د¬ل س4يد� 
هللا ينرصه راه يه النرباس وهو الوحJد اsيل -ادي حيمينا وهو الوحJد 

هذا البالد، هو الضامن اsيل �الين هو الضامن الس4تقرار الوجود نتاعو 
  .هنرض حىت ٔ�� هاك

  .شكرا الس4يد رئHس احلكومة احملرتم

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يد الرئHس

الرئاسة ومكqب جملس املس�شار�ن غيكونوا شاúر�ن ã، الس4يد 
الرئHس، ٕاىل وافqينا بÄسÕة من تì احلجج، حىت نُضمهنا و�سuلها يف 

  .رض اجللسةحم
  .شكرا

  .اللكمة اSٓن لفريق اSٔصا¨ واملعارصة، تفضل الس4يد الرئHس

  :املس�شار الس4يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
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حصيح ٔ�نه املشلك الك^ري يف القطاع د¬ل التعلمي وقطاPات ٔ�خرى يف 
  . يف املؤسسات هو املشلك د¬ل احلاكمةإالدارة و

ٔ�� مqفق، ولكن احلكومة دوزت دا_ تقريبا مخس س4نني، الس4يد رئHس 
احلكومة احملرتم ما اعطى لناش احلصيU، ٔ�ش4نو داروا، الس4يد رئHس 
احلكومة ما اعطى لناش احلصيU، ٔ�ش4نو دارت احلكومة ٕالرساء احلاكمة يف 

  املؤسسات و_Sٔخص يف التعلمي؟
عتقد Pىل ٔ�ن احلكومة احلالية، الشعار د¬لها املركزي اكن هو حماربة ف�ٔ 

  . الفساد و�س�^داد وٕارساء احلاكمة
اليوم، الس4يد رئHس احلكومة úي�شىك، úيقول ما عند�ش احلاكمة، �ٓش 
دارت احلكومة؟ وهو هذا دور� كربملان، واليوم يف هاذ اجللسة اRس4تورية 

كومة Pىل تدبريها sلس4ياسات العمومJة، Pىل دور� كربملانيني مساء¨ احل
  .حصيلهتا

س4بÉان "اليوم، مز¬ن مسعنا وا¸د الlم، ٔ�� اس4تغربت، وقلت 
، امليثاق الوطين sلرتبية والتكو�ن من ٔ�عظم ما ٔ�نتج، ولكن "م^دل اSٔحوال

مايش هذا هو الlم اsيل كنا كÄسمعو هاذي بعض الس4نوات تقريبا، اكن 
 sيف امخلر يف هاذ امليثاق، ما ا¦ي تغري؟ ما ا¦ي تغري يقال ما مل يق ãما

  _ش �سمعو خطاب �ٓخر تبجييل sلميثاق الوطين sلرتبية والتكو�ن؟ 
مسعنا ñم نظري، ومت عرض Pلينا هنا املبادئ، هايه، املبادئ اsيل 

اكن �اصو .. ، و-رنجع PىلT2015-2030ا هبا مرشوع الرؤية إالسرتاجتية 
س4تعراض هاذ املبادئ ٔ�مام املغاربة ق^ل س4نة ونصف، مايش يتقال ومت ا

  .اليوم، _ش يعرفوها املغاربة اكملني، ونقول Pالش
، 2030-2015مرشوع الرؤية إالسرتاجتية ملنظومة الرتبية والتكو�ن 

املؤسسة Pىل املبادئ د¬ل اجلودة واملناصفة وïاكفؤ الفرص والرتيق الفردي 
، 2015ماي  20دم ٔ�مام Tال¨ املì يوم و�جÊعي، هاذ املرشوع ق

ودازت اليوم Pام ونصف، هاذي �ارطة الطريق مqفقني، كام Tا Pىل لسان 
، 2016-2015الس4يد رئHس احلكومة، �ارطة الطريق، داز مومس درايس 

ٔ�ش4نو جنزت احلكومة Pىل خطى هاذ اخلارطة د¬ل الطريق؟ اكنوا جوج 
  .ية د¬ل الوثيقةد¬ل اSٔمور ذات اSٔولوية حسب التوص 

اSٔمر اSٔول، هو القJام بتعبئة جممتعية شامU لينخرط امجليع، اSٔرس، 
التالمJذ، الفاPلني الرتبويني، ا�متع املدين، املؤسسات املنتخبة، القطاع 
اخلاص، لكيش �اصو ينخرط ويتحمس وïكون تعبئة وطنية، Sٔن فعال 

رصحي، ٔ�ما الواقع العميل قضية وطنية كربى _Pرتاف امجليع Pىل اSٔقل بت
احلكومة ما كتتعاملش _جلدية الالزمة مع قضية يف جحم القضية د¬ل الرتبية 
والتكو�ن يف بالد� وما غنحتاجش _ش �س4تعرض اSٔمهية ٔ�ش4نو يه 

  . جوانب اSٔمهية يف هاذ القضية، اللك يعلمها
  .اليوم كهنرضو Pىل التدبري ٔ�ش4نو كند�رو Pىل ٔ�رض الواقع

ٔ�ن من التوصيات د¬ل الرؤية هو الرشوع يف هذه التعبئة  قلت Pىل
الوطنية وا�متعية الشامU، ٔ�ش4نو دارت احلكومة فهاذ اليش؟ ٔ�جزم القول 

ما دارت حىت ¸اTة، Sٔنه اح°ا Pا¤شني يف هاذ البالد ما Pا¤ش4يÄش Pىل 
  .�را، وما شف°اش هاذ التعبئة

ماي،  20¨ املì س4بÉان هللا العظمي، مع تقدمي املرشوع ٔ�مام Tال
 2املومس اsيل Tا من بعد مت ختفJض املزيانية د¬ل وزارة الرتبية الوطنية ب 

د¬ل املليار د¬ل اRرمه، ٔ�ش4نو معناهتا؟ واش احلكومة دارت دراسة ولقت 
Pىل ٔ�نه التلكفة د¬ل تطبيق الرؤية إالسرتاتيجية ïلكفة م°خفضة؟ ال ٔ�عتقد 

ملزيانية يف هذه الس4نة اSٔوىل من التطبيق ذã، ولكن ما اRاعي لتخفJض ا
  ٔ�و من وضع الربامج د¬ل تنفJذ الرؤية إالسرتاتيجية؟

اSٔمر الثاين، ذات ٔ�مهية واكنت توصية من ا�لس اPSٔىل sلرتبية 
والتكو�ن والبحث العلمي، هو قانون إالطار اsيل تذاúر Pليه الس4يد رئHس 

  .احلكومة احملرتم
ا كفريق، فريق اSٔصا¨ واملعارصة، لو اكن Tا ٔ�� كن�ساءل معمك، اح°

لنا هاذ قانون إالطار نغمضو عينH°ا و�سJÄو ونتفقو، ما عند� حىت مشلك، 
Sٔنه ٔ�صال مرشوع الرؤية اكن Pليه ٕاجامع يف ا�لس اPSٔىل، وا�لس 
اPSٔىل فJه مجيع اSٔطياف الس4ياس4ية والنقابية وا�متع املدين واSٔاكدمييني 

لكيش ¸ارض، ولكيش سامه يف ٕانتاج تì الوثيقة اsيل ٔ�صبحت  واخلرباء،
الوثيقة د¬ل امجليع، وهذاك إالطار القانون æ ٔ�ولوية، ما ميكن لناش ôزيدو 
خطوة sلقدام بدون ما نوضعو قانون ٕاطار اsيل -Hشلك مرجع ؤ�ساس 
 sلتعاقد الوطين وا�متعي ملزم sلجميع، حكومة و�رملا� و_يق املؤسسات ولك

  .الفاPلني، عند� مرجع
ما اك�ش عندها الوقت _ش يقول لنا  2015ماي  21احلكومة من 

الس4يد رئHس احلكومة احملرتم اليوم راه Tاهز، حىت بقت بعض اSٔسابيع يف 
معر احلكومة، واش ما اك�ش ٔ�و ال ٔ�ن احلكومة اكنت مشغو¨ حباTة 

  .ٔ�خرى؟ ال هيمها القطاع د¬ل التعلمي
ضاع من الزمن الرتبوي س4نة، معناه اليوم ما غهنرضوش معىن هذا ٔ�نه 

، 2032وال  2031، 2017وPىل  2016، هنرضو Pىل P2015-2030ىل 
  .ٔ�ما وٕاىل بقت هاذ احلكومة نqÄظرو ا�هول، ولن ïكون هناك مدة زم°ية

ٔ�� قلت Pىل ٔ�ن احلكومة ما كتتعاملش _جلدية الالزمة واملطلوبة اليت 
ضية التعلمي، يف الوقت اsيل الترصحيات د¬ل ٔ�عضاء تقqضهيا قضية حبجم ق 

احلكومة مqضاربة، مqناقضة، اك�ن وزراء اsيل úيقولوا جيب Pىل اRو¨ رفع 
  .هاذ اليش تقال. اليد Pىل التعلمي وPىل الصÉة

úيف اليوم نصدق Pىل ٔ�ن احلكومة Tادة _ش ترصف من فلوس 
اSٔرس املغربية، وكهتم  Pىل قضية اsيل كهتم لك -مايش فلوسها  -الشعب 

اقqصاد� وش4بابنا وقمينا، القمي واملس4تق^ل د¬لنا واملس4تق^ل د¬ل ٔ�والد�، 
هاذ الفكرة د¬ل ٔ�ن عندها الفكرة د¬ل ٔ�هنا الفلوس ) déjà(ويه عندها 

اsيل كتخرس Pىل التعلمي فلوس كتضيع، وكن�ساءلو هاذ الوزراء يف هاذ 
ات واش فعال ¸ارضة Rهيم الق°اPة بقمية احلكومة اsيل úيد�رو هاذ الترصحي

م°ظومة الرتبية والتكو�ن ال sليوم وال sلمس4تق^ل وال يه ٔ�ساس4ية هاذ 
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إالصالح هاذ املنظومة، _ش نلقاو بالصتنا مضن البUان الصاPدة ومضن 
  الشعوب اsيل كتفqخر بنفسها يف العامل؟

Pة؟ حفني كÄساءلو احلكومة هاذ الوزراء هل يتوفرون Pىل هذه الق°ا
ي�ٔيت رئHس احلكومة حتت هذه الق^ة احملرتمة، ويقوم بتقريع وز�ره يف الرتبية 

ٔ�عتقد  ؟اجلدية يف التعامل مع هاذ القضية الوطنية، وهل هذا يندرج مضن
ٔ�نه هاذ السلوك، هاذ السلوك ما ميكن ٕاال �زيد يعمق الرٔ�ي السائد اليوم 

ذه القضية، �هيمك Pىل ا�Sٔنية Pىل ٔ�ن احلكومة ال تويل �هÊم الالزم له
  .اsيل úيتعاملو هبا بعض من الطبقة الس4ياس4ية يف احلكومة و�ارج احلكومة

úيف بغيتو ننجحو التعبئة ا�متعية اsيل اكنت التوصية اSٔوىل د¬ل 
الرؤية إالسرتاجتية، ننجحو هاذ التعبئة ا�متعية وبعض الناس يف احلكومة 

ٔ�والدمه يف املدرسة العمومJة؟ úيقريومه يف  و�ارج احلكومة ما úيقريوش
البعثات اSٔج°بية، úيقريومه يف املدارس اخلصوصية الباهظة ا¾مثن، 
úيصيفطومه يقراوا يف اخلارج، معناه ٔ�ن هاذ املسؤولني وهاذ اجلزء من 
الطبقة الس4ياس4ية ما عندوش الثقة يف املدرسة العمومJة، �اص جتاوز 

ناس ٔ�ن املدرسة العمومJة كتوفر اجلودة، وغتوفر ا�Sٔنية، وٕاعطاء الثقة sل 
اجلودة، ما كتوفرهاش اSٓن، غتوفرها، ولكن ٕاذا اكن اجلدية الالزمة Rى 

  احلكومة اsيل غتكون مس4تق^ال، ٔ�ما هاذي مشت، _ش غنبدو؟ 
نبداوا لك طفل ولك طفU يف بالد� �كون عندها مقعد يف التعلمي 

ايئ، ويقرا يف إالPدادي، ولكن úيف ما Tا اSٔويل، و-Hس4متر يقرا يف �بتد
يف املبادئ د¬ل الرؤية _جلودة وïاكفؤ الفرص وإالنصات، معناه مايش 

ويف  (la cave)ي ــــرا فــــا، يش يقـــــار، اSٔطفال د¬ل°yاRراري الصغ
(le garage) ، يقريه مدرب ما عندوش البااكلور¬، ووا¸د يقرا يفúو

  .لك الرشوط د¬ل م°اخ ïربوي جJد ٔ�قسام تتوفر فهيا
ٔ�ش4نو دارت احلكومة _ش توفر لنا العدا¨ الرتبوية؟ فكام ما اكيÄش 
العدا¨ يف توزيع الرثوة بني املغاربة، ما اكيÄش هناك Pدا¨ يف توزيع الفرص 
يف الرتبية الوطنية، ما ميكÄش وا¸د الوR يقرا التعلمي اSٔويل ٔ�و العتيق يف 

(garage)  ويف(la cave)  ظرو م°و �كونqÄما فهياش ٔ�دىن الرشوط، ون
هاذي .. م°توج د¬ل الرتبية الوطنية يف املس4توى د¬ل وا¸د �ٓخر اsيل

مسؤولية اRو¨، اRو¨ يÄ^غي ٔ�ن تتعامل Pىل قدم املساواة ما بني مجيع 
  .ٔ�بناء املغاربة

ٕاPادة اSٔمر الثاين اsيل البد إالشارة ٕاليه، وôرجع ¦يك احلاكمة، �اص 
النظر يف اSٔمور، ٔ�� مqفق Pىل ٔ�ن رمبا هناك مقاومة لٕالصالح من طرف 
ٔ�و بعض اSٔطراف يف احلكومة اsيل عندمه مصلÉة يف اس4مترار املنظومة 
احلالية، Sٔهنم كHس�°فعو من الريع، _ش خنترص القول ونقول �ôك^اب 

  .اجلدي Pىل هاذ املوضوع
إالقلمي Pىل التعلمي كتعطيه يÍين مöال، مد�ر اSٔاكدميية ٔ�و مسؤول يف 

البناية ويÍين الطفل، هاذ البناية فهيا الفلوس، الطفل _لÄس4بة لو فJه -ري 
متارة، �ٓش غيد�ر هذا؟ تيÍين البناية Sٔن úيÉلب مهنا، كHرسق، مد�ر 

  ..اSٔاكدميية �اصو �كون فاPل ïربوي مايش طارشون
  .شكرا

  :الس4يد الرئHس
  . الوقتالرئHس اôهتóى  الس4يدشكرا 

  .اللكمة اSٓن لفريق العدا¨ والتمنية

  املس�شار الس4يد عبد الكرمي لهوا¤رشي
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل محمد ٔ�رشف اÃلوقني
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ،الس4يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ال د¬لنا يف احلقJقة مايش Pىل تقJمي احلصيU، ولكن اكن لقد اكن السؤ 
السؤال د¬لنا عن اSٓفاق، لكن اليوم، الس4يد رئHس احلكومة، حنن مل ن�ٔيت 
لنÉاسب هذه احلكومة عن التعلمي، حنن مل ن�ٔيت لنÉاسب احلكومة عام 
U، خصوصا ô�ٔمك الس4يد رئHس احلكومة ذúرمت ٔ�ن  قامت به يف هذه امل̧ر

  ..ر، مسارهذا املسا

  :الس4يد الرئHس
  _ش كتتعلق هاذ نقطة نظام؟

لكو، ولطاملا ôهبنا ٕاىل ذã، وال  (le système)اخللل موجود يف 
 ،ãكونو واحضني، ؤ�نت تعرف ذô ٔوا ٕاىل -دا توقف هاذ اليش _ش�Tتتفا

  .الس4يد الرئHس، اس4متر الس4يد املس�شار

  :املس�شار الس4يد عبد الكرمي لهوا¤رشي
مل ن�ٔت اليوم لنÉاسب هذه احلكومة عن التعلمي، لكن نعمل Pمل قلت ب�ٔننا 

اليقني ٔ�ن هذا املسار، كام ذúرمت الس4يد الرئHس، ٔ�نه مسار ا¦ي عرف 
ٕاسرتاتيجيات، عرف �رامج، عرف �ٓخرها ما ذúرمت ومثنمتوه هو مJثاق الرتبية 

مل والتكو�ن، ا¦ي قلمت عنه ب�ٔنه اكن وثيقة Úمة، لكن لiٔسف الشديد ٔ�نه 
  .�رصد لها كفاية من اSٔموال ومن اÃصصات املالية

لكن ن�ساءل اليوم ؤ�قول ب�ٔنه لعs اخلط�ٔ ا¦ي مل تقم به هذه احلكومة، 
وهو ٔ�هنا مل تقم بتقJمي الرب�مج إالس4تعuايل، وا¦ي طاملا اكنت فJه مجموPة 
من اSٔس4ئU ومجموPة من ال�ساؤالت، خصوصا ٔ�ن هاذ الرب�مج 

  .ا¦ي اكن يد�ره هو بعبارة ٔ�خqرصها هو التحمكإالس4تعuايل 
ا¦ي نتÉدث عنه اليوم، هو التحمك ا¦ي اكن يد�ر هذا الرب�مج، 
لكن حلد اSٓن نتاجئ هذا الرب�مج مل �كشف عهنا ٔ�و نتاجئ هذا �فÉqاص مل 
�كشف عهنا حىت يعمل املغاربة من املسؤول، خصوصا ٔ�نه رصدت æ يف 

U ٔ�موال طائ   . U مل ïرصد sلميثاق، ٔ�موال طائUهذه امل̧ر
نعم، الس4يد رئHس احلكومة، ô�ٔمك اليوم وحنن نتÉدث عن ٕاصالح 



 2016يل �ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2016يوليوز  19( 1437شوال  14

الرتبية والتكو�ن يف ٔ�فق الرؤية إالسرتاتيجية، ذúرمت ب�ٔنه من ٔ�مه 
�خqالالت اليت عرفها القطاع هو موضوع احلاكمة، وحنن �شاطرمك الرٔ�ي، 

سواء املالية ٔ�و الرتبوية ٔ�و  موضوع احلاكمة Pىل مس4توى لك ا�االت،
التدبريية، ولعل هذا اSٔمر اس4متر، ولعs اكن بصيص من اSٔمل يف احلكومة 
اSٔوىل يف �سخهتا اSٔوىل، اكن بصيص من اSٔمل لٕالصالح، وحنن فعال كنا 
يوÚا ٔ�مام حكومة مسؤو¨ م°تخبة �رئHس مسؤول، ميكن ٔ�ن يوTه ؤ�ن 

  .من القرارات املناس4بةيqÄقد وزراءه يف ا�ال ؤ�ن يتÕذ 
U �سuل معمك، الس4يد رئHس احلكومة، ٔ�ن  لكن وحنن يف هذه امل̧ر
موضوع احلاكمة الزال �لال مس4مترا، ؤ�متىن ؤ�نمت اليوم وقفمت Pىل ٔ�مه 
اخqالالته يف هذا العرض ا¦ي تفضلمت به، ôمتىن من �نتÕا_ت القادمة ٔ�ن 

جيول خباطرمك، �ٓملني ٔ�ن  تفرز لنا حكومة ؤ�ن تعطيمك ٔ�مال ٕالصالح ما
درمه اsيل ïلكمت Pلهيا،  �6000ٓملني ٔ�ن ïكون هاذ  - �ٓخر نقطة -ïكون 

الس4يد رئHس احلكومة، ٔ�هنا ïكون مد�ل لتعلمي ٔ�بناء الفقراء، خصوصا يف 
درمه ïكون  6000املؤسسات الرتبوية دا�ل املدن، فميكن ٔ�ن ïكون هاذ 

  .ينصلح نظام ïربي�°ا موüة لهذه الف)ات، لهذه املؤسسات، عىس ٔ�ن
  .وشكرا الس4يد الرئHس

  :الس4يد الرئHس
  .اللكمة sلفريق احلريك

  :املس�شار الس4يد م^ارك الس4باعي
 æٓ� ىلPىل ٔ�رشف املرسلني وP سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم�

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس4يد الرئHس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  رتمني،الس4يدات والسادة املس�شار�ن احمل

�شكرمك، الس4يد رئHس احلكومة، Pىل املعطيات املقدمة يف جوا�مك Pىل 
اSٔس4ئU املتعلقة مبوضوع Pدم مالءمة م°ظومة الرتبية والتكو�ن مع مqطلبات 

  .�قqصاد الوطين وسوق الشغل ببالد�
فعال، هذه إالشاكلية ٔ�رهقت اكهل لك احلكومات، Tل احلكومات، 

تعاق^ة Pىل تدبري الش�ٔن العام ببالد� م°ذ الس4يد رئHس احلكومة، امل 
�س4تقالل، وصوال ٕاىل حكومqمك، مفن T�ٔل تقومي هذا �خqالل وٕاجياد 
اخلط الناظم بني التعلمي و�قqصاد دٔ�بت احلكومات Pىل اعÊد مجموPة من 
إالصال¸ات، خصصت لها ٕاماكنيات Úمة، ورمغ ذã مل حتقق لك املبتغى، 

رتبية والتكو�ن رمغ دPامة Úمة مل تفعل لك مضامJنه، فامليثاق الوطين sل
 ãايل"وظلت نتاجئه حمدودة وكذuالرب�مج �س4تع " æ ا¦ي خصصت

مليار درمه، كام Tاء يف الlم د¬ل الس4يد اsيل  52مزيانية خضمة تناهز 
  . س4بقين

ٕاذن فلكنا بدٔ�� ٕاصالح القطاع ٕاال ٔ�نه حيتاج هذا إالصالح ٕاىل 

ميل  -كام قلتو  - كنجيو نصلحو، الس4يد رئHس احلكومة ٕاصالح، ميل 
إالصالح �اصو ٕاصالح، ٕاذن هذا هو التعقJد اsيل اكن .. تنصلحو كنجيو

الرؤية إالسرتاجتية ٕالصالح "عند�، ؤ�ملنا يف الفريق احلريك هو ٔ�ن تنجح 
يف حتقJق اSٔهداف املبتغاة، " 2030-2015م°ظومة sلرتبية والتكو�ن 

فرة �خqالل وإالشاكالت اليت يتخبط فهيا القطاع، و_لتايل فك ش
مسuال ٔ�مهية ما تقوم به الوزارة الوصية من م^ادرات ٕاصالحJة يف ظل 

  .إالúراهات املرتامكة يف القطاع، ôمتناو لها التوفJق والنuاح يف هذه املهمة
  الس4يد الرئHس،

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
بني م°ظومة الرتبية والتكو�ن ليك نفهم تì العالقات الناظمة 

و�قqصاد الوطين البد من الرجوع ٕاىل إالطالع Pىل تقر�ر مد�رية 
، ٕاذ 2015اRراسات والتوقعات املالية بوزارة �قqصاد واملالية الصادر يف 

8شفت ٔ�ن من ٔ�مه املعيقات اليت واüت �قqصاد الوطين �الل العقد�ن 
م مالءمة التكو�ن املقدم sلش4باب ا�Sٔري�ن هو ضعف جودة التعلمي وPد

املغريب مع مqطلبات سوق الشغل، وهذا مشلك، الس4يد رئHس احلكومة، 
Sٔن اح°ا وليداتنا تنقريومه يف شلك وميل úبغيو خندمومه كنÕدمومه يف 

  ..عند� شلك �ٓخر، هذا هو الشلك اsيل
ٕاذن لكنا نتفق Pىل ·شخيص إالشاكليات، لكن خنتلف يف احللول 

  :ف°حن يف الفريق احلريك نقرتح ما ييل املقدمة،
 %0.8الرفع من املزيانية اÃصصة sلبحث العلمي والتقين اليت مل تتuاوز 

¸اليا من الناجت اRا�يل اخلام، ويه مزيانية ضعيفة Tدا مبقايHس املعايري 
اRولية، حفسب البنك اRويل sلمنظمة اRولية sلرتبية والتكو�ن اsيل كتفوق 

 ؛%2تقريبا 
8نيا، �لق ممرات بني الرتبية والتكو�ن واحلياة العملية، وهذه من 

 اPRامات اSٔساس4ية املتضمنة يف امليثاق الوطين sلرتبية والتكو�ن؛
8لثا، التÄس4يق بني خمتلف إالسرتاتيجيات الوطنية الكربى واÃططات 
ٕالصالح الرتبية والتكو�ن والربط بني ٕادماج مقاوالت خرجيي اجلامعات 

 املعاهد يف سوق الشغل وتوفري �مqيازات الرضيJÍة التحفزيية؛و 
رابعا، التعجيل _ٕالدماج إالجيايب لiٔمازيغية يف خمتلف ٔ�سالك التعلمي 
وٕاخراج القانون التنظميي sلطابع الرمسي لiٔمازيغية والقانون التنظميي 

 sلمuلس الوطين sلغات والثقافات املغربية؛
رتبية التكو�ن Pرب الربامج واملناجه والكqب �امسا، الرفع من جودة ال

املدرس4ية وٕاتقان اsلغات اSٔج°بية، _عتبارها ٔ�ساس4ية sلمسامهة يف الرفع يف 
تنافس املقاوالت الوطنية، úيف ما Tا يف ñممك، الس4يد رئHس احلكومة، 

 اح°ا �اصنا نقريو اوليداتنا احلاTة اsيل -ادي نبغيوها -دا؛
املدريس، ف°حن يف الفريق احلريك كنا وال ôزال سادسا، حماربة الهذر 

وسÄ^قى ندافع عن املدرسة امجلاPاتية، _عتبارها �ٓلية sلتقليص من �س4بة 
ر املدريس، خصوصا _ملناطق القروية واجلبلية اليت تعرف ٕاشاكلية داله
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 التضار¤س والنقل املدريس؛
ايس سابعا، التحسHس ب�ٔمهية التوجJه، فلحظة اخqيار املسار اRر 

امسة يف مس4تق^ل التلميذ ٔ�و الطالب، ميل  والشعبة ·شلك نقطة مفصU ̧و
نبغيو نوüو وا¸د الوR راه �اصنا نوüوه لالجتاه اsيل -ادي مييش ليه 

 الس4يد الرئHس؛ 
8م°ا، اRعوة ٕاىل التعجيل ٕ_خراج خمطط ت�ٔهيل التعلمي _لوسط 

هات وامجلاPات الرتابية القروي من �الل ٕا�رام اتفاقJة رشاكة وتعاون مع اجل 
وتقوية صالحJة اSٔاكدمييات اجلهوية sلرتبية والتكو�ن ملواúبة ورش اجلهوية 

 املتقدمة؛
:سعا، �لق ïاكمل بني م°ظومة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والعمل 
Pىل ·شجيع ودمع هذا القطاع احليوي ا¦ي يÄ^غي ٔ�ن �كون مواز¬ sلتعلمي 

تالمJذ ا¦�ن ال يوفقون يف املدرسة، الس4يد رئHس ولHس فقط مالذا sل 
احلكومة، فعال هاذ اليش راه اكن من ق^ل، اح°ا اsيل ما توفقش وال اsيل ما 
Tا�ش يش معدل مز¬ن كنصيفطوه sلتكو�ن، رمغ ٔ�ن �اص التعلمي، هاذ 

Sٔن هذا .. التكو�ن املهين �اصنا نعطيوه �س اsيل هام مqوفقني واsيل هام
ل بالد�، اح°ا -اديني مق^لني Pىل صناPة بديU ووا¸د العدد الصناPة د¬

 د¬ل املسائل اsيل �اصنا ôكونو فهيا اوليداتنا؛
العمل Pىل وضع اسرتجتية مqعلقة _لتعلمي اخلصويص ٔ�و احلر ا¦ي 
يÄ^غي ٔ�ن �كون ممكال sلتعلمي العمويم ولHس بديال æ، من �الل تق°ينه، 

مية والتكويJÄة Pىل الطابع التuاري لهذا القطاع بغية تغليب املردودية العل 
  .الهام

  الس4يد الرئHس،
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

هذه بعض املالحظات و�قرتا¸ات و-ريها كثري، ٕاطالق م°اظرات 
üوية ختصص لتعميق النقاش يف هذه إالشاكليات الهامة، بغية اخلروج 

  .حبلول Pلمية قابU لٕالجناز والتفعيل
  .لمك الس4يد رئHس احلكومة، وشكرا الس4يد الرئHسشكرا 

  :الس4يد الرئHس
  .شكرا الس4يد الرئHس

إالخوة يف فريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب اس�°فذوا الوقت د¬هلم، 
  . ٔ�عتقد

  .ٕاذن ٔ�عطي اللكمة �موPة الكونفدرالية اRميقراطية sلشغل

  :املس�شارة الس4يدة رTاء الكساب
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الس4يدات والسادة الوزراء واملس�شارون واملس�شارات،

يف احلقJقة، اللك مqفق Pىل ٔ�ن هناك ٔ�زمة يف م°ظومة التعلمي، لكن 

لHس هناك ٕارادة س4ياس4ية حقJقJة ٕالصالح هذه املنظومة، Tاء يف اخلطاب 
، يعين ¸زي úبري، خصص هذا اخلطاب يف 2013غشت  20املليك يف 

قJقة ٕاىل اSٔزمة د¬ل التعلمي، لكن لiٔسف مل تتuاوب احلكومة مع احل 
مضامني اخلطاب املليك، وRينا إالحساس ب�ٔن اخلطاب املليك يف واد 
 ãىل ذP دلSٔة يف هذا النطاق يف واد 8ين، ولعل اJوالس4ياسات احلكوم
هو ïروجي ٔ�عضاء احلكومة وحىت رئHس احلكومة بنفسه ب�ٔن Tاء الوقت ليك 

ع اRو¨ يدها عن قطاع الصÉة والتعلمي، وهذا يف احلقJقة يشء خطري، ïرف
  .úيدفع بنا ٕاىل ·سليع هذ�ن املرفقني العامني املهمني

Tاء ٔ�يضا يف التÉليل د¬ل ا�لس اPSٔىل sلرتبية والتكو�ن والبحث 
، وقف Pىل مجموPة من �خqالالت يف هاذ املنظومة، 2014العلمي يف 

ا¸د ا�موPة د¬ل النقط، مöال الهذر املدريس اsيل وصل Pىل رٔ�سها نذúر و 
-ادروا املدرسة، هاذي  2013ٕاىل  2000مليون طفل من  400ل 

، اكن اخلصاص الهيلكي يف اSٔطر 2013ٕاىل  2000رتúيJÍة من احلصيU ال
ٔ�لف من  30-ادي يوصل ل  2016الرتبوية، اsيل اكن مفروض ٔ�نه يف 

ٔ�لف اsيل -ادي خيرجو هاذ الس4نة  15ف°ا هلم رTال و�ساء التعلمي و ٕاىل ض 
يف ٕاطار التقاPد الÄس4يب، �سÍب الفرار د¬هلم من إالجراءات احلكومJة 
ا�حفة يف رTال و�ساء التعلمي بصفة �اصة ويف املوظفني بصفة Pامة، 

  .ٔ�لف يف النقص د¬ل اSٔطر الرتبوية 45-ادي نوصلو ل 
يف املومس اRرايس السابق  هذا -ادي يؤدي بنا ٕاىل �كتظاظ، شف°ا

  .تلميذ تقريبا يف بعض املدارس، واSٓن -ادي نتuاوزو هاذ العدد هذا 70
ولiٔسف هذا úي�ٔدي ٕاىل ضعف التحصيل وإالرهاق د¬ل املدرسني، 
وكزنيدو Pاود �شوفو تعدد املس4تو¬ت _لÄس4بة لنفس املدرس، وكÄشوفو 

ما ٔ�دراك ما الفلسفة ¸ذف بعض املواد اSٔساس4ية وPىل رٔ�سها الفلسفة و 
ويه ٔ�م العلوم، وúيفاش الس4يد رئHس احلكومة úيتلكم Pىل ٔ�ن البااكلور¬ 
املغربية سوف تصري يف مصاف البااكلور¬ت يف العامل، فٕاىل ¸ذف°ا مواد 
حبال هكذا، يف احلقJقة املوضوع فJه شك، وúيفاش غنوصلو هاذ البااكلور¬ 

واح°ا كنعرفو ب�ٔن الرتتHب د¬لنا يف د¬لنا -ادي توصل ملسؤوليات مqقدمة، 
، ففي احلقJقة هذا فJه شكوك 76من ٔ�صل  73ٕاطار الرتبية والتكو�ن هو 

  .úبرية
إالجراءات اsيل قامت هبا احلكومة ٕاىل جJنا يش شوية ند�رو لها وا¸د 

(un résumé)  ،مه د¬لها يه، ٔ�والSٔوا¸د امللخص، -ادي نلقاو ب�ٔن من ا
ساء ورTال التعلمي يف اSٔقسام د¬هلم رمغ بلوغهم سن ابدات _ٕالبقاء Pىل � 

التقاPد، وهاذ اليش úي�ٔ{ر Pىل النفس4ية د¬ل رTال و�ساء التعلمي وPىل 
  .املردودية د¬هلم طبعا

كنلقاو املرسومني املشؤومني اsيل وا¸د úينقص املنÉة والثاين úيفصل 
كومة لتكو�ن التكو�ن عن التوظيف، رمغ فشل الرب�مج اsيل قامت به احل

  ..ٕاطار ïربوي، اsيل من املفروض ٔ�هنم يلقاوا معل 10.000
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  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يدة املس�شارة

  . اôهتóى الوقت، �ٓسف
  .اللكمة اSٓن �موPة العمل التقديم، تفضل الس4يد املس�شار

  :املس�شار الس4يد عبد اsلطيف ٔ�معو
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الوزراء، السادة

وصفمت السؤال ا¦ي طرحqه Pليمك ب�ٔنه معيق وب�ٔنه ينقذ� مجيعا، 
ولك°مك، الس4يد رئHس احلكومة، ٔ�ج^مت عنه �لك وضوح، معناه ô�ٔمك Pىل 
قدرة مع حكومqمك يف مواüة الصعو_ت وضامن جناح هذا التÉدي الك^ري 
 من �الل هذه إالسرتاتيجية ٔ�و الرؤية إالسرتاتيجية، فرضورة هاذ

  . إالسرتاتيجية اكنت واحضة واكنت رضورية
حتدثمت Pىل ٕاشاكلية احلاكمة وPىل ٕاشاكلية توفر إالماكنيات، ماذا بقي 
ٕاذن؟ بقJت مس�ٔ¨ فهم ما معىن �س��ر؟ úيفJة اس4تعامل هذه 

  .إالماكنيات؟ úيف ·س�مثر؟ هنا السؤال العريض وا¦ي واüمتوه _حلاكمة
  :د¬ل املالحظات يف هذا املوضوع 4امسحوا يل ٔ�ن ٔ�عرض Pليمك 

اSٔوىل تتعلق _الس��ر يف تدريب املعلمني Rمع التالمJذ ضعيفي 
املس4توى، وخصوصا م°ذ الس4نوات اSٔوىل من اRراسة والقJام بعمليات 
تصحيحية م^كرة، رمغ صعو�هتا، مل يعد هناك جمال لرتامك املشالك، فا�رتمت 

 10.000املعركة اsيل خضتوها يف قضية  اخلطوة اSٔوىل يف إالشاكلية ٔ�و يف
  .مدرب، اح°ا كنا معمك وما عرف°اش فني اôهتت هاذ املس�ٔ¨ هاذي

املالحظة الثانية تتعلق _الس��ر يف التعلمي اSٔسايس ا¦ي اكد ٔ�ن 
  .�كون -ائبا يف -البية اجلهات، مس�ٔ¨ ٔ�ساس4ية

ساواة للك املس�ٔ¨ الثالثة تتعلق _الس��ر يف املساواة، ضامن امل 
املغاربة، للك ٔ�بناء املغاربة يف قلب اSٔهداف املس4تق^لية sلرتبية والتكو�ن، 
وما يتطلب ذã من üد úبري لضامن متكني اSٔطفال والش4باب من 
 Uارات قابÚ ساس4ية وٕا:¸ة الفرصة هلم الك�سابSٔعاب املدارك اJاس�

وخيرجوا ما  sلنقل والترصيف يف سوق الشغل، ما يبقاوش يقراوا الناس
  .يلقاوا ما ¤شغلوا

ؤ��ريا، هناك ¸اTة ٔ�يضا لتÉديد ٔ�هداف واحضة، حتدثمت عهنا، لكن 
هاته اSٔهداف اليت وردت يف اخلطة جيب ٔ�ن ïكون قابs UلقJاس، ·سمح 
_لرصد وت�^ع املؤرشات من طرف احلكومة ال من طرف يش وا¸د �ٓخر 

�ن بقصد مواüة الصعو_ت اليت ولك الهيئات اÃتصة واملهمتة _لتعلمي والتكو 
  .مازلت قامئة ويه كثرية
  الس4يد رئHس احلكومة،

�س��ر يف التعلمي هو العنرص اSٔسايس احملفز واحملرك للك معلية 

ده هو ا¦ي يضمن املتانة والقوة الالزمة  ïمنوية مشولية، ٕاال ٔ�نه هو ̧و

  .sلمجمتع ويؤهs لتحقJق اSٔهداف التمنوية
ÚSٔف اJال ميكهنا من �س4تقاللية ٕان تثقöيات واملرٔ�ة مqات وتعلمي الف

والتحمك يف مصريها ويف مس4تق^لها، و¤سامه يف توعية ا�متعات احمللية، و�رفع 
  .من مس4توى امجلاPات وضامن ال�ء وجودة احلياة

  .شكرا

  :الس4يد الرئHس
  . اôهتóى الوقت، شكرا، ٔ�� �ٓسف

Pىل ما اس4متعنا ٕاليه من  اللكمة اSٓن sلس4يد رئHس احلكومة sلرد
  . تعقJبات

  .تفضل ٔ�لس4يد الرئHس، هللا خيرج العواقب سلمية، ٕان شاء هللا

  :الس4يد رئHس احلكومة
  الس4يد الرئHس، 

هاذ املوضوع اsيل اح°ا فJه، ٔ�� ميل جJت وبديت كنتلكم فJه، رمبا 
اولت نتجنب ٔ�نين �س4هتدف  إالخوان شعروا _ملرارة _ش كنت كنتلكم، ̧و

، Sٔن كنعتقد بيل رمبا وا�ا ٔ�� هاذ القضية ..زب وال يش طرف واليش ح
�لك صدق ٔ�� ما كÄس4توعهباش، رمبا �كون إال�سان يف يش قضية من 
قضا¬ الوطن تيكون عندو شوية د¬ل �·ساع _ش يصفي احلسا_ت 
د¬لو مع اخلصوم د¬لو الس4ياس4يني، هاذي _خلصوص ما بغي�ش جنبد حىت 

حىت موضوع _عتبار ٔ�نه ما ميكÄش، هذا وا¸د ا�ال  ¸اTة وال جنبد
صعيب وخطري واسرتاتيجي، الس4ياس4يني ميل تيوصلوا اsيل úيترصفوا 
بطريقة مqعقU، ميل úيوصلوا ليش ¸اTة اsيل عندها هاذ احلجم وعندها 
هاذ اخلطورة úيوليوا يد وا¸دة، ما عندك ما تد�ر، تيخصك تد�ر يدك يف 

_ش يعاجلوا زعام املشالك، ولهذا ما ¸اول�ش  -  ال؟فهمتHين وال –يد خوك 
جتنÍت ٔ�نين نعمل و-ادي حناول رمبا يف الرد، ولكن مع اSٔسف اك�ن .. _ش

بعض اSٔش4ياء اsيل Tات -ادي حناول يف الرد د¬يل _ش نبقى يف نفس 
  .املنطق، وٕان اكن زعام كنظن من الصعب

اكن ملكف  حصيح، Sٔنه ميل Tات هاذ احلكومة، الشخص اsيل
_لقطاع د¬ل التعلمي فهيا هو اليس الوفا، ما قرصش، وا¸د العدد د¬ل 
ارقة وقف يف وüها، Sٔنه إالشاكل د¬ل التعلمي رمبا  امللفات ساخ°ة ̧و

ٔ��  –يتصوروا الناس ب�ٔنه ما نعرف ٔ�ش4نو �اصنا يف التعلمي، راه التعلمي 
 c’est une question de)ٔ�وال وق^ل لك يشء  -كنقولها sلسادة الوزراء 

discipline) ٔ�وال �اص وا¸د النوع د¬ل �نضباط ووا¸د النوع د¬ل ،
ال�س4يري اجليد واحلل د¬ل بعض إالشاكليات العملية، والس4يد الوز�ر ميل 
Tا، بال ما نتلكمو Pىل إالشاكل د¬ل إالرضا_ت العشوائية، اsيل، امحلد 

امخلس د¬ل التوقJت، وهذا �رجع  �، قضينا Pليه يف التعلمي، كنا كنقريو
الفضل فJه، بعد هللا س4بÉانه وتعاىل، لهاذ احلكومة مث sليس الوفا اsيل وقف 
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  . فJه وقفة زعام حصيÉة واsيل تبعوها إالخوان من بعد
هذا راه Úم Tدا، راه وا¸د الوقت اSٔساتذة صيفطوا sليس الوفا تيقولوا 

ا ند�رو؟ ق^ل ما اكنوش تHساليوا ليه راه سالينا الرب�مج، ٔ�ش4نو ميكن لن
  .الرب�مج

 (les certificats médicaux)كذã اكنت القضية د¬ل التغيبات و
ا¾هنار اsيل اكن اليس الوفا رضوري . اsيل _يق الس4يد الوز�ر تيعاين مهنم

مييش الس4ياسة يه هاذي، يش مرات عندها ٔ�حاكم، ما عندك ما تد�ر 
طبيعة احلال، ٔ�� واملس�شار د¬ل Tال¨ _ش تواüها، كنا كن�شاورو، ب 

املì فاsيل -ادي نعملوه يف التعلمي، واخqلف°ا، وميل ذúر ليا السمية د¬ل 
اليس بلمختار، قلت لو بعدا، Sٔنه الصورة يل بقت يف ا¦هن د¬يل Pليه 
ٔ�نه املرور د¬لو يف ال�سعينات يف الوزارة اكن مطبوع _جلدية، يه احلقJقة 

 -فهمتHين وال ال؟  –.. بغض النظر Pىل القرب إاليديولو~ وال د¬ل هللا،
تنقولها لو، تنقول لو ٔ�ليس بلمختار ٔ�� و¬ك اك�ن حشال من ¸اTة خمتلفني 
فهيا وليين ما ميكن لناش ôكونوا خمتلفني بيل �اص اSٔسس ïكون حصيÉة 

، تيقول يل ٕايه، تنقول لو ونوض ..و�اص اSٔمور ïكون نظيفة و�اص
  . ، تولك Pىل هللا، _ش تنواüو¬اله

راه كنقول لمك اليوم هاذي ٕاشاكلية انترص� Pلهيا، ولواكن اكن دا_ هو 
  .عطيناه اللكمة، -ادي يقول لمك إالشاكليات، غتلقاوا هاذ اليش

طبعا ميل كنجيو نعملو يش ٕاصالح راه كنعملوه بوا¸د الروح وا¸د 
ٔ�� وا¸د من الناس اSٔساس4يني  ميل قلت لمك Pىل امليثاق اsيل. النفس Pايل

اsيل شارúوا فJه، وكنتذúر رمبا ٔ�نين ما معرين تغيÍت Pىل �جPÊات د¬ل 
(la COSEF)  ره، فوق إالرادةúب ما، ال ٔ�ذÍٕاال مرة وا¸دة ٔ�ظن، لس

وزارة  16د¬يل، در� اح°ا اsيل در� اSٔاكدمييات، ودر�مه بعقلية ٔ�نه نعملو 
حJات لكها تدرجييا _ش يويل التدبري عن قرب، صغرية، نفوتو لها الصال

ولكن مع اSٔسف الشديد مايش دامئا كتطلع اSٔمور _لشلك اsيل كنمتناو، و 
اليس اsلبار ميل Tا معل لنا مرافعة úبرية Pىل يش Pدد د¬ل الناس يبدو 
úيترصفوا ترصفات متلهيا، ٔ�وال وق^ل لك يشء، املصلÉة الشخصية د¬هلم 

م الغري مرشوPة بدون شك، ٔ�ما املرشوPة ما PلHش، واملادية د¬هل
 .املرشوPة ما PلHش

(Bon) بطبيعة احلال تيخصو والبد ٕاىل اكن من املمكن يعطينا ،
الو8ئق اsيل معين هبا وا�ا هو مسؤول س4يايس، من حقو يقول يش ¸اTة 
اsيل رمبا مايش من الرضورة �كون عندو الو8ئق Pىل لك ¸اTة قالها، وٕاال 

 sلمحمكة، ولكن مع ذã ٕاىل اكنت يش ¸اTة من ذاك اليش يعطينا مييش
الو8ئق د¬لها اح°ا نتابعو هذوك اSٔشÕاص، وراه اكينة مqابعات، ¬ك 
اليس بلمختار؟ اكينة مqابعات يف املوضوع، ذاك اليش اsيل قال راه مايش 
ما اكيÄش اك�ن، ولكن اsيل صعيب فJه هو ٔ�نه فعال هاذ إالشاكلية د¬ل 
التحمك اsيل م^نية Pىل وا¸د املنطق فني ما اكنوا الفلوس �زاف تلقى التحمك 
úيجري _ش هيمين، لك جمال فJه املزيانية úبرية ها التحمك Tاي _ش هيمين، 

  . _ش يد�ر اsيل بغى
يعين  -فهمتHين وال ال؟  -بطبيعة احلال �ٓش بغى _لتحمك �يش وزارة؟ 

 (bon).. وبطبيعة احلال متا¬.. والو ïمييشمڭعڭعة ما عندها ال مزيانية وال 
  .._ش اح°ا¬ -ادي

ٔ�ما الس4يد الوز�ر ميل úيبغي يعني طبعا ٔ�� وا¬ه ميل كتنذاúرو راه اح°ا 
كنتفقو Pىل ٔ�نه جييب ٔ�حسن ما ميكن، وهو راه الس4يد الوز�ر راه ما 
úيعرفش اSٔشÕاص وا¸دا وا¸دا، راه اكينة مساطر اsيل كت�ٔهل الناس 

كونوا يرتحشوا لبعض املناصب، وميل úيقرتح Pليا ٕاىل ما اك�ش عندي _ش �
يش Pمل �يش وا¸د ب�ٔنه مايش هو هذاك، بطبيعة احلال كنق^لو واRو¨ 
�اص ما ميكÄش نبداو ند�رو الفرز بني املواطنني، ولكن بطبيعة احلال 
�اصنا نبقاو Pىل مس4توى بني اليقظة Sٔنه إالماكنيات د¬ل اsيل كنوضعو 

اه رهن إالشارة د¬ل التعلمي ود¬ل اSٔاكدمييات د¬ل يه úبرية وإالغراء ر 
úميكن �كون úبري، ولكن �اص امجليع، ٔ�وال وق^ل لك يشء، يعرف بيل 

هذا وا¸د ا�ال د¬ل إال�سانية، جيرب فJه التقوى د¬لو وإالميان د¬لو، 
راه غيتابعو يف ٔ�وال وق^ل لك يشء، و8نيا يعرف بيل القضاء، ٔ�وبيل القانون 

ٕاىل  3واخلزي ذيك الساPات د¬ل جوج د¬ل اRرامه وال .. ¸ا¨ ما ٕاذا
  .ٔ�ش4نو هو -ادي �كون -فهمتHين وال ال؟  –ا�ذامه 

احملرتم م°ني ) املس�شار(و_ملناس4بة ما عرف�ش ٔ�� الس4يد النائب 
شكون اsيل úيعطيه اSٔرقام، Sٔنه هو قال بيل هاذ احلكومة هاذي نقصت 

امحلد � . زيانية د¬ل التعلمي هاذ العام جوج د¬ل املليار د¬ل اRرمهمن امل
اكنت املزيانية د¬ل  2011يف Pام  -فهمتHين وال ال؟  -وزراء املالية جبواري 

مليار د¬ل  39.8احملرتم، ) املس�شار(الرتبية الوطنية، الس4يد النائب 
 2.2مه، يعين �ز¬دة مليار د¬ل اRر 42اكنت  2013و  2012اRرمه، يف 
، 45.4اكنت  2016ويف  45.9و 45.6اكنت  2015و  2014مليار، ويف 
  .مليار د¬ل اRرمه �قصة ٔ�بدا 2ما اكيÄش 

ؤ�ما ٔ�نين ٔ�� ا¦ي قلت جيب ٔ�ن ïرفع اRو¨ يدها عن التعلمي والصÉة، 
؟ ملاذا ربطت بني هذا وبني املزيانية؟ هل رفع اليد هو ٔ�ن ننقص من املزيانية

بل Pىل العكس، ٔ�� كنتلكم Pىل التدبري، كنقول ب�ٔن املقاربة د¬لنا د¬ل 
اRو¨ اsيل يه اsيل ك�رشي البو¨ د¬ل القسم ٕاىل خرست، ويه اsيل 
كتد�ر الغياب د¬ل املعمل، ويه اsيل كتد�ر الرتقJة د¬لو، ويه اsيل كتد�ر 

Rيل يف اsيل يف سال واsيل يف الر_ط واsيل يف د¬ل املعمل اsار البيضاء وا
س4يدي بوقشمري واsيل يف الراس د¬ل اجلبل واsيل يف ا�اهل، ال مايش 
معقول، �اصنا نلقاو مقار_ت اsيل ôلكفو واsيل تويل املؤسسات التعلميية 
د¬لنا واملؤسسات الصحية د¬لنا تدار عن قرب، واsيل تيدافع Pىل ٔ�نه ما 

افع Pىل الوضع احلايل وتيدافع Pىل نلقاوش مقار_ت Tديدة، معىن ٔ�نه úيد
ٔ�نه ¤سوء، Sٔنه راه اح°ا -اديني يف طريق اsيل مايش يه هاذيك، مفايش 
إال�سان -ري يبغي، يعين نعم بغى يعارض رئHس احلكومة مرح^ا، ولكن 

  ..�اصو يعارضو _ملعقول، ٕاىل اكن úيعارض إال�سان _لال م°طق راه ما
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sا U يل اكن احلزب د¬ã فهيا، الس4يد اح°ا ما بغيناش جنبدو امل̧ر
الرئHس، كHسري وزارة التعلمي واsيل اكن فهيا الرب�مج �س4تعuايل واsيل 
وقعت فJه فضاحئ، ما بغيناش جنبدو هاذ اليش، توقريا sلس4يد الوز�ر اsيل 
اكن وتوقريا ٔ�نه كنقولو هذا مشلك د¬ل التعلمي �اصنا نعاجلوه، مايش 

Pىل التعلمي يف املغرب، ؤ�نه اsيل Tا úيبغي هذا هو اsيل خرج .. نبداو
ال، اح°ا ما بغيناش ند�رو هاذ . يصفي فJه احلسا_ت مع اSٓخر�ن Pليه

اليش، بغينا يف هاذ ا�ال _خلصوص نعطيو يد هللا اكملني _ش التعلمي 
د¬لنا �كون يف املس4توى، وحىت املبادئ اsيل كنطالبو هبا نطالبو هبا مع 

الواقعية، Sٔنه ميل كنقولو بيل �اصنا نقادو لك يش، يف  وا¸د النوع د¬ل
ا�Sٔري راه اح°ا كنقادو لك يش يف السوء مايش يف اSٔحسن، وهذا بطبيعة 
احلال مايش معقول، ؤ�� خشصيا ما معرين ما ïلكمت يف هاذ امليثاق �سوء، 
وٕاىل اكن يش وا¸د ïلكم يف هاذ امليثاق �سوء ومعرين ما مسحت _حلزب 

يتÕذ م°و موقف سليب، امليثاق اsيل تدار يف العهد د¬ل اليس مز¬ن  د¬يل
  .بلفقJه اكن صاحلا وال �زال صاحلا

ؤ�ما الرؤية إالسرتاتيجية اsيل وTدوها السادة الوزراء مشكور�ن مع 
ا�لس اPSٔىل sلتعلمي، واsيل حظت _ملصادقة د¬ل Tال¨ املì، واsيل 

ملغريب، ٕاكشارة م°ه ٔ�نه يطالب مين ٔ�ن سلمها ليا م^ارشة ٔ�مام الشعب ا
U اليت تبقت يل  ف�ٔ�  - فهمتين وال ال؟  - ٔ�رشف Pلهيا Pىل اSٔقل يف امل̧ر

ٔ�قول ã، الس4يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن قانو� ٕاطارا يف س4نة وا¸دة لHس 
س4نة  15شH)ا قليال، هذاك وا¸د اليشء Úم، وٕاىل كنا در� رؤية د¬ل 

لقانون إالطار د¬لها اsيل اكن البد يف التوافق Pليه ودر� س4نة _ش نوTدو ا
بني رئاسة احلكومة وبني وزارة التعلمي وبني ا�لس اPSٔىل sلتعلمي، طبعا لك 

  .هذا حتت ٕارشاف Tال¨ املì، لHس شH)ا �س4يطا، هو يشء Úم وحمرتم
و_ملناس4بة ما عرفqك واش الس4يد الوز�ر طلب م°ك تدافع Pليه مرة 

ٔ�� úيظهر ليا -ري ٔ�� اsيل ما مز¬�ش، ٔ�ما الوز�ر د¬يل ٔ�خرى، شفت 
ٕاىل اكن اSٔمر هكذا ٔ�� ما عندي مانع، املهم -ري �كون وز�ر التعلمي . مز¬ن

مز¬ن، ٔ�ما هو _ملناس4بة ٔ�� ما قرعتو ما والو، وقع بHين وبH°و سوء تفامه، 
امه، ميل وقع الس4يد الوز�ر وز�ر معا¬ يف احلكومة، وقع بHين وبH°و سوء تف

بHين وبH°و هذاك سوء التفامه وقع هنا¬ يف هاذ ا�لس، ف�ٔرجعت اSٔمور 
ٕاىل نصاهبا واس4مترينا يف العمل، ¬ك ٔ�لس4يد الوز�ر؟ ¬ك ٔ�نت ما شكJيت 

  لوش؟

إالصالح د¬ل التعلمي، ٔ�ٕالخوان، هو إالرادة الس4ياس4ية موجودة، ولكن 
ذ املهمة هاذي تيكون ا�ال د¬لو صعب، و�اص اsيل -ادي يقوم هبا

مطلوب م°و يبذل وا¸د ا�هود يف إالطار د¬ل إالúراهات احلقJقJة اsيل 
اكينة، وهاذ القضية هاذي قلت لمك راه ما بقاش عند� فهيا خJار، وهاذ 
احلكومة هاذي راه قامت ب�ٔش4ياء، وميكن الرمزية د¬لها ٔ�كرب مهنا، معىن 

و Pىل إالرضا_ت العشوائية اsيل ذã ٔ�ن إالصالح ممكن ٕاىل اس4تطعنا نقضي

اكنت تدعو ٕا¾هيا بعض النقا_ت اsيل بعض املرات ما :بع لها حىت وا¸د، 
، ولكن 1%واsيل ميل Tابت �نتÕا_ت د¬ل النقا_ت ما Tاب�ش حىت 

اكنت تدعو ٕاىل ٕارضاب فJتبع من الغد واsيل دا_ ولت تتدعي إالرضاب ما 
وا¸د،  100الربملان، و ما كتوصلش كHسمع لها ¸د وال كتجي توقف يف 

وا¸د يف قطاع د¬ل مليون  100_غية توقف املسار د¬ل احلكومة ب 
  .د¬ل املوظفني

هاذ إالرضا_ت العشوائية اsيل اكنت كتد�رها هاذ النقا_ت اsيل من 
هاذ النوع -ري �نتصار Pلهيا هو انتصار sلوطن، �اص اكفة املواطنني 

 ٔS ،انني به ن اليوم املغاربة ٔ�والدمه úيقراوا، ٕاىل اك�ن _يق بعض �كونوا ف̧ر
لقJنا ٔ�طباء úيعطيوا شهادات .. املشالك املتعلقة _لغياب حبال اsيل úيÉاول

طبية SٔشÕاص اsيل ما úيعرفهمش، معرمه ما شافومه، ؤ�كرث من هذا ¬ك 
؟ �ٓه؟ ٕايه؟ الطبHب اsيل Pا¤ش يف اخلارج وال اSٔس4تاذ اsيل Pا¤ش ..اليس

  اخلارج؟  يف
هاذ  -فهمتين وال ال؟  - اSٔس4تاذ يف اخلارج والطبHب úيعطيه هنا¬ 

إالشاكليات هاذي ميل -ادي ïرجع تقاد هذيك الساPة هنرضو يف بعض 
  .اSٔمور اSٔخرى

القضية د¬ل الصفقات اsيل ïلكم Pلهيا اSٔخ، وا�ا س4بق ليا ïلكمت 
 -كام قلت لمك  -Tدا Pلهيا، نعاود ôرجع لها وا¸د يش شوية، راه يه Úمة 

  .وúيبقى يف هاذ اليش لكو التحمك راه مشلك úبري
ٔ��، الس4يد املس�شار احملرتم، قريت ٔ�والدي يف التعلمي العمويم، ما 
كننفHش ٔ�نه رمبا بعض الناس úيقريو ٔ�والدمه يف التعلمي اخلاص، التعلمي 

التعلمي اخلاص راه حىت هو تعلمي د¬ل املغرب، حىت ٔ�� ٔ�والدي قراوا يف 
فهمتين وال  -اخلاص د¬ل املغرب، وقراوا يف التعلمي العمويم د¬ل اRو¨ 

مهنم اsيل مكل حىت sلuامعة ٕاىل �ٓخره، ودامئا كنت حريص Pىل هاذ  - ال؟ 
القضية üد املس4تطاع، ؤ�� مqفق معك، خصنا تيظهر ليا ند�رو يف 

� ما عندي مانع، املس4تق^ل مع الترصحي _ملمتلاكت فني تنقريو ٔ�والد�، �ٔ 
ولكن البد ٔ�نه يف هذا ا�ال _خلصوص نوضعو اليد يف اليد، _ش التعلمي 
د¬لنا ينطلق _ش ïكون عندو اجلاذبية الاكفJة _ش يبدا جيي لو امجليع 
وكذã الناس اsيل عندمه ٕاماكنيات، Sٔن ا¾هنار اsيل -ادي �كون املعمل 

 Rد¬ل وز�ر، والو Rد¬ل موظف تيعرف بيل معه الو Rد¬ل سفري، والو
  .. سايم ما -اد¤ش يقدر

وكذã حىت اSٓ_ء حىت هام �اصهم ¤سامهوا، ما يبقاش -ري الرغبة 
د¬هلم ويه فقط النقط، كذã �اصهم ¤سامهوا _جلدية الالزمة، وٕاىل اكنت 
يش ¸اTة مايش يه هاذيك ¤ش4تكJوا، هذا هو ا�ال د¬ل ذاك اليش اsيل 

، لك وا¸د �اصو يعطي يد هللا، وهللا "يعطيو يد هللا"بة كHسميوه املغار 
  .س4بÉانه وتعاىل لن يتÕىل عنا

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يد رئHس احلكومة

  . نqÄقل اSٓن ٕاىل امسحتو ملعاجلة ٔ�س4ئU احملور الثاين
ة لفريق اSٔصا¨ ٔ�فqح _ب التد�الت وعندي يف الرب�مج ٔ�ول لكم

واملعارصة، اس4هتلكت الوقت د¬ã الس4يد الرئHس، اللكمة اSٓن لفريق 
  .العدا¨ والتمنية، _يق لمك واقJال شوية د¬ل الوقت ٔ�عتقد

  .تفضل الس4يد املس�شار

  :املس�شار الس4يد عبد الصمد مرميي
  الس4يد رئHس احلكومة،

ة الكربى اليت هتم حتتاج احلكومة ٕالجناز مجموPة من املشاريع الهيلكي
  . البJÄات التحتية sلقJام بعمليات اقرتاض �ار~

ونظرا ملا �Usن العمويم اخلار~ من ٔ�{ر Pىل ا¾منو �قqصادي، �سائلمك 
الس4يد رئHس احلكومة ما هو التطور احلاصل Pىل مس4توى �س��ر 

  العمويم ارتباطا بتطور ا�Rن العمويم اخلار~؟
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يد املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لiٔحرار، ٔ�عتقد واش مازال 
  .لمك الوقت؟ تفضل الس4يد الرئHس

  :املس�شار الس4يد محمد البكوري
  .شكرا الس4يد الرئHس

8�ٔرت بعض املعطيات والتقار�ر وإالحصائيات الصادرة عن بعض 
فاع �س4بة املديونية، نتج عنه ٕاصدار املؤسسات نقاشا معومJا حول ارت

العديد من التÉاليل السطحية اليت ٔ�فزعت املغاربة، حمذرة احلكومة من هذه 
�س4تدانة -ري احملسوبة العواقب، Pلام ٔ�ننا يف فريق التجمع الوطين لiٔحرار 
نعي مجيعا جJدا هذا املوضوع حبمك جترب�°ا املتواضعة، حبيث جند ٔ�ن هذا 

_رتفاع العجز، Pلام ٔ�ن هذا العجز هو نتاج لرتامك بدٔ� م°ذ  �رتفاع مرتبط
، وا¦ي بدوره Tاء نتاج س4ياسة مزيا�تية اتبعت �ٓنذاك Rمع 2009س4نة 

بعض القطاPات املنتuة و·شجيع الطلب اRا�يل ملواüة اSٔزمة اليت 
  .عصفت �كرب¬ت اRول

قاصة ف^فضل س4ياسة حكومqمك الشuاPة، الس4يد الرئHس، ٕاكصالح امل
وبفضل التدابري اجلريئة ملواüة العجز اعÊدا Pىل �س4تدانة املوüة 
لالس��ر لتحريك جعU �قqصاد، نؤكد ٔ�ن م°ظومة ا�Rن العمويم يه 
م°ظومة م�شعبة، فهóي معطيات ؤ�رقام دقJقة توظف يف بعض اSٔحJان من 

ر، طرف الفاPل الس4يايس �شلك سليب ومبنطق التغايض عن حقائق اSٔمو 
اليشء ا¦ي ¤س4تفز� مجيعا ومعنا الرٔ�ي العام الوطين، من �الل تضخمي 
اSٔرقام ٔ�و قراءة تì اSٔرقام �شلك سطحي، ¦ا ال بد من توضيح هذه 

اSٔمور _لشلك ا¦ي جيعلها تقرٔ� �شلك سلمي ودقJق، خصوصا ؤ�ن اSٔمر 
ات يتعلق مبنظومة تتكون من ا�Rن اخلار~، د�ن اخلزينة، د�ن إالدار 

  .واملؤسسات العمومJة ود�ن القطاع العام
من üة ٔ�خرى، البد الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�ن ٔ�رجع �مك ٕاىل 
س4نوات التقومي الهيلكي، حJث اكن ا�Rن اخلار~ يوTه ل�سديد نفقات 
ال�س4يري، و� امحلد اليوم بفضل س4ياسة اSٔوراش الكربى اليت دش4هنا 

�Sٔيف العرشية ا ìال¨ املT ه لتغطية نفقاتTن يو�Rرية ٔ�صبح هذا ا
�س��ر العمويم، ويه الس4ياسة اليت ôراها حكمية وجشاPة، وٕان مل �كن 
ٔ�{رها Pىل املواطن يظهر ¸اال وٕامنا Pىل املدى املتوسط والبعيد نظرا لطبيعة 

  .املشاريع املنجزة
فاهمي ¦ô ،ãريد م°مك اليوم ودا�ل هذا ا�لس املوقر رفع اsلÍس عن امل

املتداو¨ حول املديونية، واليت يمت قراءهتا �شلك -ري سلمي ويمت توظيفها 
�شلك س4ياسوي ال يليق، مث ما هو ٔ�{ر هذا ا�Rن Pىل �س��ر 

  العمويم؟
  .شكرا

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يد الرئHس

  .اللكمة اSٓن sلفريق �شرتايك، تفضل الس4يد املس�شار

  :صواب املس�شار الس4يد اÃتار
  الس4يد الرئHس،

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الس4يدات والسادة الوزراء،

  ،الس4يدات والسادة املس�شار�ن
الفريق �شرتايك ¤سائلمك عن تدبري احلكومة sلس4ياسة العمومJة يف 

  جمال ا�Rن اخلار~ ا¦ي ارتفع ؤ�{ره Pىل �س��ر العمويم؟
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
   .شكرا الس4يد املس�شار

  .اللكمة اSٓن لفريق �حتاد املغريب sلشغل، تفضيل الس4يدة الرئHسة

  :الس4يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة 
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، 

�سائلمك عن التدابري اليت تنوون اختاذها من T�ٔل ٕاخراج املغرب من 
  نفق املديونية �اصة اخلارجJة مهنا اليت تثقل اكهل املغاربة؟

  .شكرا

  :الرئHسالس4يد 
  . شكرا
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  . �ٓخر مqد�ل يف هذا احملور sلفريق اRس4توري اRميقراطي �جÊعي
  .تفضيل ٔ�س4تاذة

  :املس�شارة الس4يدة Pا�شة ايتعال
  .شكرا الس4يد الرئHس

  الس4يد رئHس احلكومة،
  الس4يدة الوز�رة والسادة الوزراء، 

  ،ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن
ٔ�كدمت يف بعض وسائل  ، الس4يد رئHس احلكومة،�2015الل س4نة 

والزلنا نتذúر ô�ٔمك  64%إالPالم ٔ�ن معدل ا�Rن من الناجت اRا�يل اخلام بلغ 
 2016اعتربمت ذã ال ¤شلك مؤرشا سلبيا، والزتممت ب�ٔن ديون س4نة 

، وما اعتربمتوه ٔ�ن ذاك _ملؤرش إالجيايب Pىل 2015س4تكون ٔ�قل من ديون 
  . ïراجع املديونية

الرئHس، ٔ�ن املديونية و�دمة ا�Rن العمويم  ؤ�نمت تعلمون، الس4يد
اخلار~ واRا�يل ·شلك عبئا Pىل املالية العمومJة، و_لتايل ïكون لها 
انعاكسات م^ارشة Pىل دينامJة �س��ر العمويم واخلاص مما ينذر �رúود 
�قqصاد وما ميس _لزتامات املغرب واحلكومة، سواء ف
 يتعلق 

Rولية ٔ�و _جتاه املواطن املغريب ا¦ي يتحمل العبء _ملؤسسات املالية ا
  . الك^ري برتاجع �س��رات و_لتايل ïراجع فرص الشغل وفرص �لق الرثوة

  :·ساؤلنا، الس4يد رئHس احلكومة
  ٔ��ن وصلت املديونية _ملغرب؟ 

  وما يه انعاكساهتا Pىل �س��ر؟ 
مة حىت ال يتحمل وما يه إالجراءات �¸رتازية اليت ٔ��ذهتا احلكو 

  املواطن املغريب هذا العبء؟ 
  .وشكرا

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس4يد رئHس احلكومة لٕالTابة Pىل اSٔس4ئU اليت طرحت

  :الس4يد رئHس احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس4يد الرئHس،
املوضوع اsيل  ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن Pىل هاذ
 tous les) :حىت هو تيوقع فJه اخللط، يعين هاذي يه اsيل تيقولوا

coups sont permis).  
واش إال�سان يعين يقول ا�Rن، ا�Rن، هاذ احلكومة ت�سلف �زاف 

  ٕاىل �ٓخره؟ 
و�ليوين �رشح شوية لمك ٕاىل امسحتوا �لك تواضع، ولكن ٔ�نÊ فامهني 

  .و هاذ احلاكية د¬ل ا�Rنبدون شك، وكذã املواطنني ٔ�ش4ن

بطبيعة احلال، اRو¨ راه حبالها حبال اSٔرسة عندها مداخJل وعندها 
مصاريف، وحبالها حبال اSٔرسة املصاريف د¬لها ٔ�كرث من املداخJل د¬لها، 
ولهذا تنل�uٔو لٕالس4تدانة ميل تنحتاجو _ش نوفJو _ملصاريف د¬لنا اليت 

ية و�جÊعية، وٕاال Sٔنه اح°ا كنÕلصو تتطلهبا �رامج التمنية �قqصاد
املوظفني كنÕلصو ا�Rن د¬ل املقاصة، كنÕلصو اRيون السابقة، مبعىن 
تنÕلصو �س��ر، تنÍ°و املدارس، تنÍ°و املس�شفJات، تنÍ°يو الطرقان، 
كمندو اخلطوط د¬ل السكك احلديدية، يعين لك هذا قرار س4يايس 

خJل ما تتكفHش، عند� _ش ïكون اSٔمور كنتا�دوه، _ش منولو عند� مدا
مليار د¬ل اRرمه ميكن زادت وا¸د الشوية د¬ل اsيل  180واحضة حوايل 

مليار د¬ل اRرمه اsيل تتجينا من مصادر  40تتجينا من الرضائب وحوايل 
من هنا من هنا، ٕاىل �ٓخره، هذه يه مدا�ل  (L’OCP2)اSٔخرى من 

هاذ اليش، ولكن املزيانية د¬لنا راه د¬ل املغرب، يش ¸اTة ٔ�كرث من 
مليار د¬ل اRرمه، قلت يش ¸اTة مايش يه هاذيك  300تتكون حوايل 

  .الس4يد الوز�ر ما فهيا _س تصحح ليا
و_لÄس4بة Usو¨ هاذ القضية د¬ل ا�Rن كام _لÄس4بة لiٔرسة، مايش 
مشلك ٕاىل اكن ا�Rن -ادي تقدر ïردوا وٕاىل كنت -ادي تد�روا فيش 

اTة اsيل -ادي ïرجع Pليك _لنفع من بعد، مايش مشلك، نفرتضو مöال ¸
ميكن ã ·سلف _ش تبدل هاذ البوالت، ٕاىل كنت -ادي ختلص Pىل 
البوالت اsيل -ادي جتيب Tداد sلضو ٔ�قل، زعام راه مز¬ن، هذا -ري مöال 

  .�س4يط، حىت يتضح املوضوع
ة، حشال ما كنا مس4توى املديونية مرتبط �ٓليا مبس4توى جعز املزياني

حمتاTني راه اح°ا -ادي ن�سلفو، كتعرفوا _sيل املغرب السمعة د¬لو ممتازة 
يف ٔ�داء اRيون د¬لو اخلارجJة، املغرب فني ما مىش بغى ي�سلف 
املؤسسات املاحنة، اSٔبناك اRولية واRول و-ريها مس4تعد�ن _ش ¤سلفوه، 

سلف م°و كريد æ يف الوقت Sٔنه Pالش؟ Sٔنه املغرب عند مسعة، ٔ�نه اsيل · 
  .دامئا، وهذا يشء Úم Tدا

وس�ٔتطرق يف ما ييل sلس4ياسة املتبعة من ق^ل احلكومة ف
 خيص تعبئة 
ا¾متويالت اخلارجJة وتطور املديونية اخلارجJة لبالد�، ق^ل اس4تعراض ٔ�مهية 

  .هذه ا¾متويالت _لÄس4بة لالس��ر العموم وا¾هنوض مبختلف üات اململكة
  يد الرئHس،الس4 

تزنيال ملا س4بق، úرست احلكومة يف القانون التنظميي sلاملية، قاPدة 
س4نوات واملغرب úي�س4ناه،  10ذهبية، بعد هذا القانون التنظميي، رمبا 

Tاءت هاذ احلكومة و·شجعت ومكلت وعرضته sلمصادقة يف ا�لس 
ٔ�ش الوزاري وTاء sلربملان وصادق Pليه وúي�°فذ، عندو وا¸د القاPدة، 

كتقول هاذ القاPدة؟ úيتقول ما ميكÄش ã ت�ٔ�ذ اRيون ٔ�كرث من ذاك اليش 
اsيل وüت لالس��ر فذاك العام، ق^ل ما اكن�ش هاذ القاPدة هاذي، مبعىن 

                                                 
2 Office Chérifien des Phosphates 
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مليار  50مليار درمه و·س4تد�ن  40ٔ�نه اكن من املمكن احلكومة ·س�مثر 
�س��ر درمه، ال ميكن ٔ�ن تتuاوز حصيU �فرتاضات مجموع نفقات 

وسداد ٔ�صل اRيون �رمس الس4نة املالية، مما يعين ٔ�ن صايف اRيون لس4نة 
  . مالية معينة ال ميكن ٔ�ن يتعدى ب�ٔي ¸ال من اSٔحوال مزيانية �س��ر

كام ٔ�ن اsلجوء ٕاىل �قرتاض اخلار~، وهذا قانون ال ميكن جتاوزه، 
، كام ٔ�ن اsلجوء ٕاىل هذا بني القانون العادي وبني اRس4تور، قانون تنظميي

�قرتاض اخلار~ خيضع ٕاىل ٕاذن رصحي وس4نوي من الربملان، ٔ�نÊ اsيل 
كتعطيوا إالذن يف ٕاطار قانون املالية للك س4نة، حJث حيدد هذا القانون 
¸اجJات ا¾متويل الس4نوية إالجاملية، وي�ٔذن sلحكومة يف ٕاصدار اقرتاضات 

ملزيانية العامة، وهو سقف ال �ارجJة يف ¸دود املبلغ املنصوص Pليه يف ا
  .ميكن جتاوزه ب�ٔي ¸ال

ويف هذا إالطار، ختصص هذه القروض حرص¬ Rمع �رامج إالصالح 
اليت هتدف ٕاىل حتسني التنافس4ية وTاذبية �قqصاد الوطين و¾متويل 
املشاريع إالمنائية، مبعىن ٔ�ننا ما كÄس4تدنوش من T�ٔل �س4هتالك، ٔ�رسة 

تقري اSٔوالد وال يش ¸اTة اsيل فهيا النفع ٕان شاء ïريد ٔ�هنا ·س4تد�ن _ش 
هللا الرمحن الرحمي من بعد Pىل البs ،UلقطاPات الوزارية واملؤسسات 
العمومJة يف خمتلف ا�االت، اكلطرق والطرق الس4يارة واملوا� 
واملس�شفJات واملاء والكهر_ء والصÉة والتعلمي والطاقات املتuددة و-ريها 

  . يويةمن القطاPات احل 
ولهذا املغاربة اليوم �اصهم ¤شوفوا هاذي وشوفوا هاذي، ٕاىل اكنوا من 

انني وúيذúروا حشال هاذي _ش ) (l’autorouteاsيل úيق^طوا  úميش4يوا ف̧ر

منش4يوا بني مدينة ومدينة حشال كنا كند�رو د¬ل الوقت، حشال كنتعرضوا 
ٕان شاء هللا  (TGV3)لو د¬ل اSٔخطار، وٕاىل اكنوا كHشوفوا بيل اك�ن 

الرمحن الرحمي -ادي �كون �دام من هنا sلس4نة املق^U، وٕاىل اكنوا كHشوفوا 
وا¸د العدد د¬ل اSٔمور كتوقع يف خمتلف ا�االت، ٕاىل جعباïمك احملطة د¬ل 

د¬ل ورزازات، راه ذاك اليش ما úيHuش فابور، البد ختلص، و_ش " نور"
وميل ما úيقدو8ش راه  ختلص راه كتÕلص _ٕالماكنيات اsيل عندك

ك�سلف، ٕاىل -�سلف لبÉال هاذ اليش وا�ا، هاذوك اsيل úيقولوا اRيون، 
اRيون، اRيون، احلكومة Tات -ري _ش ت�ٔ�ذ اRيون، اش كتد�ر هباذ 

  اRيون _ملناس4بة هاذ احلكومة هاذي؟
وف
 خيص تطور املديونية اخلارجJة لبالد�، ومن T�ٔل وضع اSٔمور يف 

  :يÄ^غي ا¾متيزي بني ثالث فرتات ٔ�ساس4ية س4ياقها،
، ٕاىل 1984فرتة ال�نيJÄات، حJت ارتفع ا�Rن اخلار~ sلخزينة س4نة 

من الناجت اRا�يل اخلام، مما ٔ�دى ٕاىل ٕاPادة Tدو¨ ا�Rن  %122ٔ�كرث من 
Pرب Pدد اتفاقJات مع خمتلف اRائنني وخضوع لس4ياسة التقومي الهيلكي، 

�قqصاد تيقولوا بيل إال�سان تيخص املديونية هاذ �خqصاصيني د¬ل 

                                                 
3 Train à Grande Vitesse 

ما معىن من الناجت  70%اخلارجJة د¬لو واملديونية د¬لو ما تفو·شاي 
اRا�يل اخلام يعين ذاك اليش لك اليش اsيل تqÄجوه ويف املغرب تنقدروه 

مليار د¬ل اRرمه، �اص املديونية املرتامكة ما توصلش  1000دا_ ب 
راها حممتU، و�قqصاد -ادي  70% اكنت ٔ�كرث من ، ٕاىلS%70ٔكرث من 

�كون قادر _ش �ردها وٕان شاء هللا الرمحن الرحمي تبدا ت�°قص يف 
  .املس4تق^ل

ودر� الس4ياسة د¬ل التقومي الهيلكي  122%وصلنا ل  1984يف Pام 
اsيل _قني تن�ٔديو ا¾مثن د¬لها Rا_، تد�لت معنا املؤسسات املاحنة يف 

¬لها _ش تقول لنا حJدو هاذي، حJدو هاذي، نقصو املدارس، الس4ياسة د
نقصو املس�شفJات، نقصو إالرشاد الفالN، نقصو، نقصو، نقصو _ش 
تقدروا تتحملوا هذاك اليش، حبال ٕاىل مشHيت sلبنك ·سلف ولكن ما 
بقJتHش تتقدر ختلص تيقولو ã ٔ�س4يدي �اصك تJÍع الس4ياراة، تعمل كذا، 

  . ر�مج Pاد هاذيك الساPة نعطيوك الفلوسكذا، تيد�رو معك �
وم°ذ هناية ال�سعيJÄات بدٔ�ت �س4بة املديونية اخلارجJة sلخزينة يف 

من  9.9%ب  �2008خنفاض حJث وصلت ٕاىل ٔ�دىن مس4توى لها س4نة 
U اس4تq°ائية  الناجت اRا�يل اخلام، طبعا هذيك اكنت س4نة اس4تq°ائية وم̧ر

يف احلساب اجلاري ملزيان مع حتقJق فائض  9.9%وصلنا حىت ل 
املدفوPات لعدة س4نوات، وحصيÚ Uمة من مدا�ل اخلوصصة وكذا _لنظر 
لتطور القطاع املايل لبالد�، وحتسن قدرته Pىل تعبئة �د�ار ومتويل 

  . �قqصاد واخلزينة
مث بعد ذP ãادت �س4بة املديونية اخلارجJة sلخزينة ٕاىل �رتفاع ن�uJة 

انية بفعل نضوب موارد اخلوصصة، كنا تنJÍعو املؤسسات الرتفاع جعز املزي 
مع اSٔسف الشديد و-ريها، ود�لنا وا¸د العدد د¬ل " السامري"د¬لنا حبال 

  . الفلوس اsيل من بعد ما بقJناش لقJنا ما نJÍعو وال ما بغيناش نJÍعو
وكذا اSٔزمة املالية و�قqصادية العاملية، ما تÄساوش بيل اح°ا¬ مرتبط 

ٕاىل اSٓن  2008القqصاد د¬لنا ب�ٔورو_ _خلصوص ؤ�ن ٔ�ورو_ Pاشت من _
ٔ�زمة اقqصادية اكدت ٔ�ن تقيض Pلهيا وراها _قJة هاذ اSٔزمة ما خرTا·ش 

، ¬ك الس4يد الوز�ر؟ 1%و 0مهنا وراه _يق �س4بة ا¾منو عندمه ïراوح بني 
  .. ها اSٔرقام

�قqصاد الوطين، ودفعت ببالد� الôهتاج س4ياسة ٕارادية ïروم دمع 
وكذا _لنظر، واح°ا امحلد � هاذ اليش لكه يف املغرب راه اح°ا عش4ناه 
تقريبا دون ٔ�ن �شعر به املواطن ٔ�و حنسسه به، بقا لك يش �لزتامات 

  .د¬لنا وفJنا هبا امحلد � ٕاىل ¸د اSٓن
وكذا _لنظر ٕاىل ٕاطالق بالد� �موPة من اSٔوراش وإالسرتاتيجيات 

عية الكربى واملهيلكة واليت تتطلب متويالت úبرية ي�ٔيت مجملها من القطا
�قرتاضات اخلارجJة، وٕاجامال بلغ د�ن اخلزينة اليوم، ميل ت�سمعوا بيل 
امحلد � املغرب يعين وىل تيجيب من الصناPة د¬ل الس4يارات ٔ�كرث من 
العمU اsيل تيجيب من الفوسفاط والت عندو صناPة د¬ل الطا�رات 
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الطرقان امحلد  (les infrastructures) الت عندو وا¸د العدد د¬لو
�، املغرب شكون اsيل تيذúر الطريق د¬ل الر_ط اRارالبيضاء حشال 

هللا �رمحه تيÍ°هيا، لك Pامني، " احلاج معر نص بالصة"دوز� فهيا ميل اكن 
س4نني خترج من  ú3يلومرت، لك Pامني،  20س4نني، تيعطيو� وا¸د  3
حملمدية، خترج من بوزنيقة، خترج من متارة، ما مكالت هاذيك الطريق ا

حىت خسفاتنا، امحلد � Tاو هاذ الطرقان هاذوا �ساو� فهاذ اليش، واش 
  . هاذ اليش فابور -ادي جيي، فهميت وال ال؟ سHسقط Pلينا من السامء

ر مليا 140.8ما مقداره  2015وٕاجامال بلغ د�ن اخلزينة اخلار~ هناية 
  . من الناجت اRا�يل اخلام 14.3%درمه، ٔ�ي ما ميثل 

ٔ�ما ا�Rن اخلار~ sلمÄش�ٓت واملؤسسات العمومJة فقد بلغ هناية س4نة 
من الناجت اRا�يل  16.3مليار درمه وهو ما يعادل  160ما مقداره  2015

اخلام، مبعىن �ٓخر ٔ�ن ا�Rن اخلار~ لكو ال د¬لنا ال د¬ل املؤسسات 
  .30.6%لنا، Sٔهنا حىت يه حمسوبة Pىل اRو¨ يف حوايل العمومJة د¬

  الس4يد الرئHس،
لقد خصصت ا¾متويالت اخلارجJة املعب�ٔة من طرف احلكومة Rمع 
�س��ر يف خمتلف üات اململكة، ومعت خمتلف القطاPات، �اصة متويل 
التجهزيات اSٔساس4ية الهادفة لتطو�ر HPش الساكن وïمنية املوارد الÍرشية 
وتقليص الفوارق �قqصادية و�جÊعية، وقد مهت قطاPات حJوية 
اكلزتويد _ملاء الصاحل sلرشب والكهر_ء والطرق، وكنمتىن ٔ�ن املغاربة يبقاو 
úيعقلوا Pىل هاذ اليش و¤شعروا _الPزتاز و�فÕqار، Sٔنه ٕافريقJا اليوم ٔ�زمهتا 

sلمواطن العادي اs يفاش توصل الكهر_ءú د يف البادية، الكربى يهTيتوú يل
úيفاش توصل املاء وهاذ اليش هذا ٕاىل كنقولو لمك اليوم رمبا ٔ�نمت تيجيمك 
Pادي من كرثة ما مسعمتوه، ولكن ميل ïكونوا يف اجÊع مع الرؤساء د¬ل 
اRول إالفريقJة ومع ٔ�و_ما، -ادي تن�هبوا لو �زاف Sٔنه ميل تالقJنا معه يف 

Jلت فöت مHيل مشsنا املؤمتر اJا، ميل تالقJه س4يد� مع الرؤساء د¬ل ٕافريق
معاه وهو شغالو وñمو لكو Pىل الضو، úيفاش نوصلو الضو يف ٕافريقJا، 

  فهمتين وال ال؟
اليوم امحلد � املغرب úيعزت Sٔنه تقريبا معم الكهر_ء Pىل البوادي وحىت 

  .املاء الصاحل sلرشب ولكن بطريقة ٔ�قل، بطبيعة احلال
د _ملاء الصاحل sلرشب والكهر_ء والطرق، خصوصا _لعامل اكلزتوي.. 

راه úيجيو عند� اRول د¬ل اخلليج -القروي، وتوفري البJÄات �جÊعية 
اsيل عندمه املال د¬ل البرتول وتH^قاو مشدوهني يف الش4باكت الطرقJة 

ل وتوفري البJÄات �جÊعية يف قطاعي التعلمي والصÉة، متوي -د¬ل املغرب
مشاريع الربط الطريق والسكيك والبحري، التعلمي والصÉة اح°ا كنقولوها 
وكنعرتفو هبا، كنقولو مازال ما وصلناش فJه ¦اك اليش اsيل بغينا، ولكن 

  .راه مايش ساهل ذاك اليش اsيل عند�، ال التعلمي ال الصÉة
 متويل مشاريع الربط الطريق والسكيك والبحري الهادفة لتعز�ز تنافس4ية

نور "اقqصاد اجلهات املعنية ومشاريع ٕانتاج الطاقة املتuددة، مكشاريع 

  ._لطاقة الشمس4ية ومشاريع الطاقة الرحيية، و-ريها" ورزازات
ميل كنت ف^لجياك كندرب شوية Pىل إالجنلزيية، ٔ�� وذوك الطلبة اsيل 

¬نة متا، وا¸د ا¾هنار وا¸د اRرس قالوا لنا، قولوا لنا يش ¸اTة يف بUمك مز
د¬ل " نور"قلت هلم ٔ�� احملطة د¬ل  (l’ordinateur)نقلبو Pلهيا يف 

قلت  (oh, oh)شافوها بقاو تيقولو   (l’ordinateur)ورزازات، د�لوا 
  ..هلم هاذي ٔ�كرب حمطة د¬ل الصناPة د¬ل

  :الس4يد الرئHس
  _ٕالجنلزيية؟

  :الس4يد رئHس احلكومة
  اص دا_ نبقى Pاقل فهميت؟ قلهتا _ٕالجنلزيية ولكن ذيك الساPات، �

ور�هتا هلم حقJقة يشء يبعث Pىل �فÕqار، واش هذاك اليش .. 
مليار د¬ل اRرمه ¬ك اليس؟  16جعبمك وم°ني Tا؟ راه ا¾مثن د¬لو راه رمبا 

  .واملهم ٕاال بغيتو احلساب سريو عند وز�ر املالية
�ز تنافس4ية متويل مشاريع الربط الطريق والسكيك والبحري الهادفة لتعز 

نور "اقqصاد اجلهات املعنية ومشاريع ٕانتاج الطاقة املتuددة مكشاريع 
  .sلطاقة الشمس4ية ومشاريع الطاقة الرحيية و-ريها" ورزازات

Sٔنه ميل úيجي عند مس�مثر من اخلارج ٔ�ش كHشوف يف البالد؟ ٔ�ول 
ما كHشوف، كHشوف الطرقان، واش ٕاىل بدا úيqÄج يف ٔ�اكد�ر غيقدر 

نuة، وال ٔ�نتج يف طنuة واش غيوصل sلعيون، وال ٔ�نتج يف يوصل لط 
العيون واش قدر يوصل لفاس، ٕاىل �ٓخره كHشوف واش اك�ن الطرقان 

  .واش اك�ن اSٔمن واش اك�ن �س4تقرار، امحلد �
ويعترب يف هذا الصدد اsلجوء ٕاىل ا¾متويالت اخلارجJة ¾متويل خمتلف 

s ة رافعة مشاريع إالصالح والربامج �س��ريةJو¨ واملؤسسات العمومU
حقJقة يف �دمة التمنية �قqصادية و�جÊعية لبالد�، وٕادماج خمتلف 

  .üات اململكة يف اRورة التمنوية
  الس4يد الرئHس،

ٕاذا اكن اsلجوء ٕاىل ا�Rن اخلار~ مطلوب من T�ٔل مواúبة 
Êصادية و�جqات التحتية �قJÄعية إالصال¸ات الكربى ومتويل الب

وإالسرتاتيجيات القطاعية، فٕان احلكومة معلت Tاهدة يف نفس الوقت Pىل 
  .تقليص جعز املزيانية

وعقلوا Pىل هاذ اليش، ميل جJنا العجز د¬ل املزيانية، Sٔنه ٔ�ش4نو قلنا؟ 
قلنا دا_ اsيل ٔ�عطى هللا هو هذا، الوضعية د¬لنا صعيبة ولكن �اصنا هاذ 

لعجز د¬ل املزيانية؟ هنا¬ عندي مكqوب اليش ننقصوه، حشال لقJنا يف ا
هذا هو الرمق اsيل كنا كنقولو اح°ا يف املغرب، ولكن صندوق النقد  7.2%

Sٔنه هو ما حسÍش املداخJل د¬ل اخلوصصة،  %7.7اRويل اكن úيقول 
، 2012من الناجت اRا�يل اخلام س4نة  %7.2دا_  %7.3اح°ا كنا كنقولو 

الس4نة حبول هللا، هاذ اليش مشH°ا لك Pام كنا مرتق^ة هناية هذه  3.5ٕاىل 
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كنقص وا¸د الشوية والس4يد الوز�ر úيعرف ب�ٔنه اكن دامئا كنطالبو _ش هو 
ٔ�كرث من يف هاذ اليش هذا، وميكن " ما توصHش الي�مي Pىل �اكه"، وهو ..

الس4يد الوز�ر،  %3.5هننيه من اSٓن، Sٔن ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي هاذ 
Pىل ٔ�ن تعلهنا Pلنية يف هناية الس4نة ٕان شاء هللا الرمحن س4تكون قادرا 

  .الرحمي
، راه نقطة وا¸دة يه 3.5ٕاىل  7وكتعرفوا ٔ�ش4نو يه نقطة وا¸دة من 

  ؟ ..مليار درمه، ¬ك اليس 10
وبفضل هذه إالصال¸ات تقلصت الوترية الس4نوية الرتفاع معدل 

، 2015م يف هناية نقطة من الناجت اRا�يل اخلا 0.6مديونية اخلزينة ٕاىل 
نقطة ما بني  3.9مليار درمه مقابل معدل �رتفاع الس4نوي بلغ  6مبعىن 
، و�رتقب ٔ�ن يعاود مؤرش املديونية مساره التنازيل ابتداء 2013و 2009

  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي 2017من س4نة 
  .والسالم Pليمك رمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس4يد الرئHس
Hسشكرا الس4يد الرئ.  

نqÄقل اSٓن ٕاىل التعقJبات Pىل اجلواب د¬ل الس4يد رئHس احلكومة، 
  ._لÄس4بة sلمحور الثاين، _لÄس4بة sلفرق اليت مازال تتوفر Pىل رصيد
  .ٔ�ول لكمة لفريق العدا¨ والتمنية، تفضل الس4يد املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس4يد عبد الصمد مرميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الرئHس شكرا الس4يد
  الس4يد رئHس احلكومة،

  الس4يدات والسادة الوزراء،
  الس4يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حصيح الس4يد رئHس احلكومة، حنن نتفق معك ب�ٔن �قرتاض، وحنن 
يف الربملان ون�ٔذن sلحكومة لك س4نة TSٔل هذا �قرتاض، وهذا �قرتاض 

س4هتالك، و¦ã ف°حن هو من T�ٔل �س��ر، لHس اقرتاض من T�ٔل �
نعتقد ب�ٔن النقاش العمويم يفرتض ٔ�ن يتوTه ٕاىل جناPة النفقات، ولHس ٕاىل 
�قرتاض، مادام ٔ�ن هذا �قرتاض هو موTه ٕاىل �س��ر العمويم يف 

  .البJÄات التحتية ٔ�ساسا
ويف هذا إالطار هذا، نعلن ب�ٔن هذا التوسع صاَح^ه مس4توى رفJع يف 

رام الصفقات العمومJة، واليوم البد ٔ�ن نذúر ٔ�نه بوقوف°ا ٕاطار الشفافJة يف ٕا�
Pىل اس4مترار املؤسسات املالية يف تنقJط املغرب وانضامم 8لث مؤسسة 

sلمغرب يف تقار�رها، هو ما يعين ٔ�ن هذا  (BBB)مالية، ٕاعطاء النقطة 
  . البT Uد�ر _الس��ر، وهو بU �س4تقرار

الية ارتفاع إالس��ر اSٔج°يب املبارش، ويف ذã جسلنا مبناس4بة قانون امل
س4نة  %30ٕاىل  2007س4نة  %10وهذا جسل ٔ�ساسا يف قطاع الصناPة ب

، هاذ 2014س4نة  %8ٕاىل  2007س4نة  %4، وقطاع الطاقة من 2014
التطور امللحوظ يف جمال الصناPات هو هدف Úم Tدا الس4
 هذه 

ملوارد الÍرشية sلرفع الصناPات احلديثة، ا¦ي يقqيض ٔ�ن يصاحب _عتناء _
 Nابعة دامئا احملصول الفالqا ما من مPات والتحرر نوPمن ٕاسهام هذه الصنا

" MENA4"الس4نوي ٕالعطاء تنافس4ية ٔ�كرب لالقqصاد الوطين يف م°طقة 
  .وم°طقة ٕافريقJا

ٕان هدف التحمك يف جعز املزيانية من �الل التحمك يف النفقات، يبقى 
�الل ذã متت معلية ïرش4يد النفقات،  هدفا موضوعيا ومرشوPا، ومن

وهذا ما مت يف بداية والية هذه احلكومة ويف ïرش4يد الس4ياسات املالية، 
والس4
 مراجعة نفقات صندوق املقاصة، ومن �الل ذã ٔ�يضا حصل 

  . ارتفاع يف �س��ر العمويم
ويف هذا إالطار، الس4يد رئHس احلكومة، �سuل احلاTة ٕاىل تقJمي هذا 

من �س��ر، والس4
 التوزيع ا�ايل لالس��ر العمويم، �اصة يف  النوع
:فJاللت، واجلهة الرشقJة  -احلصص املوTه يف هذا إالطار جلهيت درPة

  .والس4
 اSٔقالمي احلدودية
ومن �الل ذã ٔ�يضا حصل ارتفاع يف �س��ر اSٔج°يب املبارش، 

وهذا ٔ�يضا حيتاج ٕاىل مزيد  وهو ما يدل Pىل التحسن يف م°اخ �س��ر،
من اجلهد ٕاىل حتسني ٔ�كرث مبا يقوي من تنافس4ية املقاو¨ وتنافس4ية �قqصاد 
الوطين، وهو يف �ٓخر املطاف حتسني الناجت اRا�يل اخلام و�لق فرص 
الشغل ٔ�كرث، من �الل ذã ٔ�يضا مت حتقJق مس4تو¬ت مرتفعة يف ٕاجناز 

  .البJÄات التحتية
  ،الس4يد رئHس احلكومة

ٕاننا نعتقد يف فريق°ا ب�ٔن الصدق واجلدية يقqيض ٔ�ن ôكون مجيعا 
حريصني Pىل املالية العمومJة واحلفاظ Pىل حقوق املس4تضعفني، ال ٔ�ن 
خنىش Pىل املديونية من �رتفاع ونقف ضد لك ٕاصالح من ش�ٔنه ïرش4يد 

  . النفقات و�سعى TSٔل ٕاغراق املزيانية، فٕان هذا اSٔمر�ن ال ¤س4تو¬ن معا
ن حرصنا ٔ�ن ïكون مواقف°ا من قضا¬ اSٔمة واملصلÉة العامة مÄسجمة، إ 

¦ã فٕاننا نعتقد وكنا من ا¦�ن صادقوا Pىل قانون املالية وكنا وراء إالذن 
_القرتاض، ٕاذن يف قانون املالية ا¦ي مض، ولنا م°اس4بة يف تقJمي هذه 

القادمة  املنجزات وجناPة هذه النفقات يف قانون التصفJة ويف العروض
  . ملرشوع قانون املالية القادم

  .وشكرا لمك

  :الس4يد الرئHس
  . شكرا الس4يد املس�شار احملرتم

 .اللكمة اSٓن لفريق التجمع الوطين لiٔحرار
  .تفضل الس4يد الرئHس

                                                 
4 Middle East and North Africa 
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  :املس�شار الس4يد محمد البكوري
  .شكرا الس4يد الرئHس

واب ٔ�شكرمك الس4يد رئHس احلكومة Pىل جوا�مك الرصحي، مضمون اجل
من موقع مسؤولي�°ا دا�ل اSٔ-لبية، ال ¤سعنا ٕاال ٔ�ن نتفق Pليه اعتبارا 

  . sلظرفJة �قqصادية اليت ٔ�ملت Pلينا هذه �س4تدانة
و� امحلد اSٔمور ٕاىل ¸د اليوم مqحمك فهيا ويه ماضية يف خط 

ويه مرحشة لالخنفاض ٔ�كرث ٕان  63.4%تنازيل، حJث اس4تقرت يف ¸دود 
  . شاء هللا

qحمك فJه كذã الس4تقرار د�ن اخلزينة، حJث ٔ�ن وزارة د�ن م 
�قqصاد واملالية، مشكورة Pىل جمهوداهتا، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار عوامل 
اÃاطر ق^ل اsلجوء ٕاىل �س4تدانة ممثU يف خماطر معدل الفائدة، سعر 
الرصف ومدة السداد، عنارص لكها ٔ��ذمتوها بعني �عتبار وهو يشء 

  . ٕاجيايب
، 14%س4توى �ٓخر جند ٔ�ن ا�Rن قصري اSٔمد ال يتuاوز �س4بة Pىل م 

ويه ٔ�رقام  23%واخلار~ Pىل  77%كام ٔ�ن ا�Rن اRا�يل ¤س4تحوذ Pىل 
تفرس لنا ٔ�ن املقاو¨ الوطنية تعHش ٔ�وضاPا صعبة وتفqقر ٕاىل الس4يو¨، 
حJث جندها تعاين مع اSٔبناك، و_لرجوع ٕاىل بJÄة ا�Rن اخلار~ جند ٔ�ن 

 ٔSورو ب حصة اSٔلهيا اP ة ¤س4تحوذJÄيف ¸ني ٔ�ن  73%سد يف هذه الب
  . 27%اRوالر ال يتuاوز �سqÍه 

¦ا ٔ�طلب م°مك الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، العمل Pىل اSٔقل Pىل 
ملا ¦ã من  60-40، ٔ�و Pىل اSٔقل، 50- 50حتقJق التوازن يف هذه البJÄة 

  .املس4تق^ل �ٓ{ر ٕاجيايب Pىل املالية العمومJة إالجيابية يف
  الس4يد رئHس احلكومة،

مرة ٔ�خرى ٔ�نوه بعملمك يف تدبري ا�Rن العمويم و_خلصوص وزارة 
�قqصاد واملالية، م°وهني بعملمك املتاكمل يف هذا إالطار، خصوصا عندما 

  . وüمت هذا ا�Rن خلدمة �س��ر
وارتباطا هبذا املوضوع ôرى يف فريق التجمع الوطين لiٔحرار ٔ�ن 

ا�ت والتÉد¬ت اليت يطر�ا موضوع �س��ر ·ساؤلنا مجيعا، فهóي الره
مرتبطة ٔ�ساسا بواقع املقاو¨ الوطنية والتفكري امجلاعي sلرفع من معدل ا¾منو 
Pرب ٕا¸داث رTة اقqصادية ٕالنعاش �س��ر، و_لتايل �لق فرص الشغل 

ة شامU والتقليص من الفوارق �جÊعية والطبقJة، وفق رؤية اقqصادي
  :ومÄسجمة، هذه الرؤية ôرى دا�ل فريق°ا ٔ�هنا تعمتد Pىل مرïكز�ن ٔ�ساس4يني

فqح حوار مفqوح مع اكفة الفاPلني �قqصاديني و·شجيعهم Pىل : ٔ�وال
حتريك جعU �قqصاد من T�ٔل �لق الرثوة وفق م^دٔ� إالحساس _ملسؤولية 

نافيس قوي يدمع املشرتكة وامجلاعية اجتاه وطننا يف ٔ�فق بناء اقqصاد ت 
  .املقاو¨

الرفع من مس4توى �س��ر و�س4هتالك املرتبط _لرفع : املرïكز الثاين
من الطلب الشمويل Pرب ا¾هنوض مبس4توى HPش الف)ات �جÊعية 

الوسطى وحمدودة ا�Rل، ويه الرؤية اليت ôرى يف فريق التجمع الوطين 
  .لiٔحرار ٔ�هنا صاحلة و·سمح ٕ_قالع اقqصادي قوي

 .وشكرا الس4يد الرئHس

  :الس4يد الرئHس
  .شكرا الس4يد الرئHس احملرتم

  .�شرتايك، تفضل الس4يد الرئHس sلفريقاللكمة اSٓن 

  :املس�شار الس4يد محمد Pلمي
  .شكرا الس4يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،

  الس4يدات والسادة الوزراء،
  ار�ن احملرتمني،الس4يدات والسادة املس�ش

الس4يد رئHس احلكومة، يف التعقJب د¬ل الفريق �شرتايك سوف لن 
نتوقف عن �رتفاع الغري املس4بوق ا¦ي تعرفه املديونية العمومJة يف عهد 
هاته احلكومة، وت�ٔثريه السليب Pىل �قqصاد الوطين �رمqه وتداعياته الوخمية 

د احلكومات السابقة، ؤ�خص _¦úر يف املس4تق^ل، مقارنة مع املديونية يف عه
  . احلكومة د¬ل التناوب

ولن ٔ�عرج Pىل اTرتار مضامني اخلالصات السوداء اليت Tاءت هبا 
التقار�ر الصادرة Pىل املراكز واملؤسسات �قqصادية الوطنية واRولية، مهنا 

، معهد "مركز الظرفJة �قqصادية"، "ا�لس اPSٔىل sلحسا_ت"
، واليت ¸ذرت هاته التقار�ر "ملندوبية السامJة sلتخطيطا"، "ماكزني"

مجيعها من ثقل املديونية Pىل �قqصاد الوطين، مما جعل املغرب ي�^ؤ� 
  .من حJث ïرتH^ه اRويل اSٔكرث حصوال Pىل القروض 26املرتبة 

Pىل هذا اSٔساس، الس4يد رئHس احلكومة احملرتم، حنن يف الفريق 
ر�ن نقرتح Pليمك نعتا يصف �لك موضوعية �شرتايك مبuلس املس�شا

س4ياسة احلكومة يف هذا ا�ال ب�ٔهنا ïهنج س4ياسة �س4تدانة املس4تدامة، 
Pالش؟ ٔ�و ملاذا؟ Sٔن احلكومة اس4تطاعت ٔ�ن جتعل من ا�Rن اخلار~ 

 %67مصدر ٕاطار sلمزيانية العامة، حبيث وصل جحم املديونية العمومJة ٕاىل 
  .من الناجت اRا�يل اخلام

ٔ�نمت تقللون من هذا الرمق، وهو ما يقوم به الس4يد وز�ر �قqصاد 
من الناجت اRا�يل  %67واملالية، ولكن اح°ا نÄ^ه وندق �قوس اخلطر ب�ٔن 

  . اخلام هو رمق مقلق
واملؤسف، الس4يد رئHس احلكومة، ٔ�ن هاته القروض ال توTه مجيعها 

مل ا�Rن اخلار~ ٔ�يضا ٕاىل �س��ر مبا تعنيه اللكمة، بل احلكومة ·س4تع
لنفقات ال�س4يري، ·س4تعمs ٔ�يضا من T�ٔل التقليص من �س4بة العجز، ق^ل 
قليل الس4يد رئHس احلكومة احملرتم قلمت ب�ٔن احلكومة ٕاىل اكن عندها ا�Rن 

  .ف
 يتعلق _لعجز (la balance)مرتفع تضطر د�ر �س4تدانة _ش د�ر 
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رتاض اRا�يل واخلار~ اكن فالحظوا معي �لك جعا¨ Pىل ٔ�ن جحم �ق
، ومن املتوقع 586ٕاىل  2014مليار درمه ليصل يف  440: 2011س4نة 

مليار يف هناية  700ٔ�و  600حسب اخلرباء وهللا P�ٔمل بذã _ش يوصل ل 
هذه الس4نة، مؤدى ذã ٔ�ن احلكومة ïهنج منطا يف س4ياس4هتا �قqصادية 

ايل فٕان احلكومة ïرهن مس4تق^ل يعمتد Pىل متويالت ال يqÄجها املغاربة، و_لت
  .اSٔجJال القادمة، هذا من �حJة

من �حJة 8نية، الس4يد الرئHس، قلمت ق^ل قليل ٔ�ن احلكومات السابقة 
ومهنا حكومة التناوب اس4تفادت من اخلوصصة، هذا حصيح، ولكن ذوك 
فلوس اخلوصصة ما درتوش يف جJهبا، دارت هبا امليناء املتوسطي د¬ل 

الطرق الس4يارة يف تنامغ مع إالرادة امللكJة اليت ٔ�عطت  طنuة، ضاعفت
  . اSٔولوية لفqح اSٔوراش املهيلكة sلوطن

ٔ�نمت اليوم خصمك تقولوا لنا وPرب� الرٔ�ي العام ما حصلمتوه من املقاصة 
مليار درمه فني درتوها؟ وTدمت حىت ٔ�نمت ٔ�رضية مفروشة _لورود  24

طن اليوم تيعاين _لرمغ ô�ٔمك اعمتدمت واخنفاض سعر الغازوال، ومازال املوا
  .املقا¤سة

ô�ٔهتóي خبدمة ا�Rن العمويم، �دمة ا�Rن العمويم، الس4يد رئHس 
احلكومة، �اصمك تعطيو� الرمق د¬ل �س4بة الفائدة، فqفامق املديونية ٔ�و 
الطريقة اsيل تتÕدم هبا احلكومة احلالية، ا�Rن العمويم ؤ�مام تصاPدية 

ئدة تيجعل ٔ�ن املديونية تتفامق، وينجم عن ذã ٔ�وتوماتيكJا الÄس4بة د¬ل الفا
ارتفاع لكفة د¬ل ا�Rن مبا يفوق �س4بة ا¾منو، ومما يؤكد ذã ٔ�ن املديونية ال 

  . تqÄج {روات تفوق ٔ�و تعادل Pىل اSٔقل الÄس4بة داللكفة د¬لها
ٕاذن اsلجوء داحلكومة ٕاىل املديونية هبذا الشلك يعين ٔ�ن هناك فشل يف 

 (la mise à niveau)تاج الرثوة، حصيح اك�ن هناك ïمنية Pىل مس4توى ٕان 
داملدن، ما حيصل يف الر_ط، يف اRارالبيضاء، يف طنuة، ولكن ٔ�يضا اك�ن 

  . هناك جعز يف �لق فرص د¬ل الشغل
يÄ^غي Pىل احلكومة ٔ�و احلكومات السابقة تن�^ه لوا¸د املس�ٔ¨، يه حنن 

حتت الوط�ٔة د¬ل امللÉاحJة د¬ل ٕاPادة التوازن  اليوم، ا�متع املغريب يعHش
بني ما هو ïمنوي، مز¬ن �كون عند� شارع النخيل، وبني اجلانب 
�جÊعي، راه ما اكيÄش فرص الشغل، الس4يد رئHس احلكومة، �اصمك 

  ..تعطيو� ٕاحصائيات د¬ل Pدد م°اصب الشغل والناس اsيل تqHقاPدوا 
  .ٔ�عتذر الس4يد الرئHس

  :ئHس اجللسةالس4يد ر 
  . شكرا الس4يد الرئHس، اôهتóى الوقت الس4يد الرئHس

ٓ شكرا الس4يد الرئHس،    . سف اôهتóى الوقت�
  .نعم، مرح^ا، تفضيل. .اللكمة اSٓن لفريق �حتاد املغريب sلشغل

  :املس�شارة الس4يدة ٔ�مال العمري
  الس4يد رئHس ا�لس،

  الس4يد رئHس احلكومة احملرتم،
  رون احملرتمون،الس4يدات والسادة املس�شا

  الس4يد رئHس احلكومة،
ٔ�قريتوا ب�ٔنه يف هاذ العرشية ا�Sٔرية اRيون اخلارجJة حطمت رمق 

 300قJايس، املغرب حطم رمق قJايس فهاذ اRيون اخلارجJة، وصلت ل
  . مليون درمه 826مليار و

اsيل هو سقف د¬ل 60% هذاك  كذã يف ظل حكومqمك جتاوز�
من الناجت اRا�يل اخلام úسقف مqعارف Pليه   60%ا�Rن داخلزينة، مهنا

ïميكن من �الæ �كون التحمك يف املديونية، وهو السقف اsيل جتزيه 

الس4يد رئHس احلكومة، Pالش مايش  70%املؤسسات املالية، مايش 
Usول الصاPدة، _� Pليك واش املغرب دو¨  70%؟ Sٔن %70

قqصاد د¬ل اRول الصاPدة؟ صاPدة؟ هل اقqصاد� يتوفر Pىل مقومات �
  . بال ما ندوي Pىل جماالت ٔ�خرى

ٔ�حJلمك Pىل خطاب Tال¨ املì اsيل تيقول فJه ب�ٔن املغرب لHس دو¨ 
  . صاPدة

فٕاذا اكن ا�Rن اRا�يل يف ¸د ذاته ال يطرح نفس ٕاشاكلية ا�Rن 
من الناجت اRا�يل اخلام، ما  81.5%اخلار~، املديونية العمومJة وصلت ل

داSٔخامس دون ا¸�ساب فوائد اRيون واsيل قدرهتا وزارة املالية  4تعدى ي 
  . مöال 2015مليون درمه اخلاصة بد�ن  600داملليار و 3ب

ومع ذã ا�Rن اRا�يل ما عند�ش م°و نفس التخوف، ختوف°ا من 
ا�Rن اخلار~ الرتباطه _لس4يادة الوطنية، حفجم املديونية جعل املغرب 

ة اSٔوىل ٕافريقJا وúيوضع الس4ياسة �قqصادية Usو¨ يف احملك تيحتل املرتب
ويد�ل بالد� يف املزيد من التبعية و�رهتان �قqصادي واملايل sلجهات 

  . املقرضة
وقد س4بق sلحكومة ٔ�ن �ررت يف ٔ�كرث من مرة ٔ�ن ارتفاع مديونية 

لية العاملية ما اخلزينة العامة Tاء يف س4ياق ارتفاع املواد اSٔولية واSٔزمة املا
ٔ�فىض ٕاىل ïراجع احqياطي اRو¨ من العمU الصعبة وارتفاع ¸اجJات ا¾متويل 

  . الوطين، �اصة ا¾متويل اخلار~
ولكن هاذ املتغريات، الس4يد رئHس احلكومة، سعر املواد اSٔولية يف 
ïراجع وجحم الس4يو¨ مرتفع _Sٔسواق املالية العاملية يف الس4نوات ا�Sٔرية 

فائدة م°خفض وإالق^ال Pىل القروض هو اSٓخر م°خفض، و_لتايل وسعر ال
ما بقاش مفروض Pلينا، ما بقاش عند� مربر لهاذ �رتفاع املهول هباذ 
الوثرية امل�سارPة sلمديونية العمومJة يف الس4نوات ا�Sٔرية هباذ الشلك اsيل 

  .ما بقاش مطاق
  الس4يد رئHس احلكومة،

يونية ن�uJة رضورية وطبيعية لتÍين تتقولوا ٕان تدهور مس4توى املد
ملواüة التقلبات �قqصادية احلكومة sلس4ياسات املالية التوسعية وإالرادية 

ٔ�ي س4ياسة تì ٔ�مام ضعف إالنتاج و�س��رات واخنفاض معدل . العاملية
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ا¾منو؟ ؤ�ي �8ٓر لتì الس4ياسة املالية Pىل اSٔوضاع �جÊعية، حJث 
Êردي اخلدمات �جï ة الز¬داتuJعية واخنفاض القدرة الرشائية ن�

املتتالية يف اSٔسعار وجتميد اSٔجور وجتميد احلوار �جÊعي من حJث 
  توجJه ورصف هذه القروض ٔ�و نقدرو نقولو النفقات؟

فعوض خض هذه القروض اsيل اكينة، اكينة، Pىل لك ¸ال يف 
�لق فرص العمل �س��رات املرحبة �اصة العمومJة واليت من ش�ٔهنا 

و_لتايل الرفع من اس4هتالك اSٔرس، يمت ٕانفاقها يف ال�س4يري وتغطية العجز، 
ولينا كن�سلفو _ش نغطيو �دمة ا�Rن و_ش نغطيو العجز يف ظل 
إالفالسات وٕا-الق الو¸دات إالنتاجJة وال�رسحيات امجلاعية وتعممي س4ياسة 

لتايل تضخم النفقات التقشف اليت س4تؤدي ٕاىل بطء ا¾منو �قqصادي، و_
  .اليت تqÄج عن املديونية العمومJة دون ٔ�ي ïمنية حقJقJة

ٕان خفض املديونية، الس4يد الرئHس، مرتبط _¾منو �قqصادي، وهو 
هاذ اليش فاش فشلت الس4ياسات احلكومJة ن�uJة اخqياراهتا �قqصادية 

ت كقاطرة واملالية Pرب منوذج ïمنوي �راهن Pىل اخلارج و�راهن Pىل الصادرا
sلتمنية، فعوض اختاذ ٕاجراءات جريئة وPاد¨ ال جتد احلكومة ٔ�ماÚا ٕاال اخليار 

د وهو إالüاز Pىل احلقوق املك�س4بة sلطبقة العامU ومعوم  الوحJد واŞٔو
الشعب املغريب، مكعاجلهتا الال دميقراطية والال شعبية Sٔمه ؤ�عقد امللفات 

التقاPد وملف الصندوق املقاصة،  �جÊعية، وال ٔ�دل Pىل ذã من ملف
و-ريها مما مسي _ٕالصال¸ات، ملسح الغبار عن اSٔزمة �جÊعية وحماو¨ 
ليا عش4ية �نتÕا_ت ال�رشيعية ضدا Pىل ٕارادة الفرقاء  ت�ٔجJلها م̧ر
�جÊعيني ؤ�صوات امل�ٔجور�ن Pرب احلركة النقابية، وPىل رٔ�سها �حتاد 

  .املغريب sلشغل
Pىل حتمل املديونية لHس توقعات اقqصادية جمردة، الس4يد ٕان القدرة 

مليون مغريب ا¦�ن ¤سددون هذه  34رئHس احلكومة، بل ïرهن مصري 
املديونية من جJوهبم ؤ�جورمه، ٔ�ضف ٕاىل ذã اsلجوء ٕاىل خط االئÊن مع 
صندوق النقد اRويل و�رشوط ُمجحفة وما يرتتب عن ذã من لكفة مالية 

P ىل حسن السلوك، اح°ا تنقولو، شهادة ثقة ولكن يه 8شهادة الثقة
حسن سلوك من طرف املؤسسات املالية sلمزيد من �قرتاض، ما ¤سمح 
يف املقابل _لتحمك يف الس4ياسة املالية لبالد� اليت تصل ¸د الت�ٔشري Pىل 

  .مرشوع قانون املالية حىت ق^ل عرضه Pىل مؤسسة ·رشيعية
جيب ٔ�ن يؤدي عهنا املغاربة من �الل  يف ¸ني ٔ�ن الثقة لHست فاتورة

خط االئÊن، بل ت�ٔيت ن�uJة لعمل احلكومة Pىل رفع املؤرشات التمنوية 
واحلقوقJة واحلفاظ Pىل السمل و�س4تقرار �جÊعيني، واليت ختضع 

  .بدورها لتنقJط املنظامت اRولية ومتنح بالد� مراتب م�qٔخرة
ص املوارد الرضورية لتلبية ٕان من ش�ٔن املديونية اخلارجJة امqصا

¸اجJات املغاربة اSٔساس4ية اكلتعلمي والرPاية الصحية وتوفري السكن الالئق 
و�س��ر يف البJÄة التحتية العمومJة الناجعة والربامج الالزمة لتحقJق 
التمنية �قqصادية و�جÊعية، و_لتايل فا�Rن العمويم املغريب -ري حممتل 

دائه س4يعمق العواقب �جÊعية الوخمية بتك^يدها وال يطاق، لكون �ٔ 
لشعبنا وٕاPادة تطبيق الربامج سH)ة ا¦úر اجÊعيا، �رامج التقومي الهيلكي 

  .اليت ٔ�دت ٕاىل ٕافقار -البية الف)ات الشعبية ببالد�
  الس4يد رئHس احلكومة،

Rينا يف فريق �حتاد املغريب sلشغل ق°اPة ٔ�ن اSٔمر ال يتعلق بنقص 
وارد واليت تعود يه اSٔخرى ٕاىل ضعف املنظومة اجلبائية، وهنا البد من امل

  ..إالشارة

  :الس4يد الرئHس
  . الس4يدة الرئHسة اôهتóى الوقت

sلتوضيح، فريق التجمع الوطين لiٔحرار والفريق اRس4توري اRميقراطي 
  .�جÊعي م°Éا sلس4يدة الرئHسة الوقت اsيل اكن _يق هلم يف الرصيد د¬هلم

  .كرا الس4يدة الرئHسةش
  .الس4يد رئHس احلكومة Pىل التعقJبات اليت اس4متعنا ٕا¾هيا اSٓن رد

  :الس4يد رئHس احلكومة
  الس4يد الرئHس،

لس4نا هنا بصدد جحج ٔ�رقام ٔ�اكدميية تصلح ملتخصصني، اح°ا¬ اSٓن 
فوا¸د املؤسسة ·رشيعية د¬ل التقJمي د¬ل الس4ياسة د¬ل احلكومة، �اصنا 

عب د¬لنا _لوضوح الالزم و_لصدق و_لوTاهة، وTاهة نتلكمو مع الش
  .د¬ل الlم

  واش _قJني تتعيبوا Pليا إالصالح د¬ل املقاصة؟ 
  _قJني تتعيبوا Pليا إالصالح د¬ل التقاPد؟

ٕايوا -ري شوية د¬ل �¸رتام، ٔ�� ميل كن�Jوا كهترضو، كنت كنÉرتممك 
  .وكÄسمع لمك، وما زال كنÉرتممك

مك، سولين اSٔخ، الرشيف، مسيتك بعدا، اليس Pلمي، سولين ٔ�� غنقول
  قال ã الفلوس اsيل رحبتيوا من املقاصة فني درتيومه؟

مايش هذا هو السؤال الرشيف، الرشيف، قول ليا úون اكن بقاو 
الفلوس د¬ل املقاصة، م°ني غنجيبومه؟ هذا هو املشلك، Pالش؟ Sٔنه 

الس4نة اSٔوىل فاش جJنا، ورمبا ، 2012ميل جJنا، اليس Pلمي، يف Pام 
ذاك الساPات �لك صدق ما كناش واعيني �زاف، ¬اله بنادم Tا _يق داخي 

مليار د¬ل  57شوية، من لطف هللا، Sٔنه ميل تعرف راسك -ادي ل 
وsلامزوط واملواد د¬ل  (l’essence)اRرمه _ش ختلص اRمع اsيل كتد�ر 
مليار، úميثل الربع  220^يال كند�لو املقاصة لكهم، اsيل úميثل قلت لمك، ق 

  .د¬ل املزيانية، راه تقدر ختلع وهترب
فاح°ا امحلد هللا بقJنا مöب�ني، وقلنا ها اش4نو �اصنا ند�رو ٔ�و نضنا 

  .كند�روه
وكتقول ليا، لقJتيوا فراش، ٔ�ش4نوا قليت ليا؟ فراش من ورود، واش 

  .هاذ الورود، لهال ¤سلطهم Pليك ٔ�ودي ٔ�لرشيف
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ح، ا¾مثن د¬ل البرتول ôزل، ولكن فوقاش ôزل؟ ما ôزلش يف Sٔنه حصي
  ، ٕايوا؟2014، ما ôزل حىت لiٔخر د¬ل 2013، ما ôزلش يف 2012

بقJنا اح°ا¬ كنتحملو املسؤولية الس4ياس4ية وتنفكرو يف هذاك الفلوس 
ود¬ل   (l’essence)اsيل زد� Pىل املواطنني يف ا¾مثن د¬ل البرتول، د¬ل 

ل الفJول، كنفكرو فJه حبال امجلر، وليين عرف°ا _sيل ما املازوط ود¬
عند�ش خJار، وامحلد � الشعب د¬لنا دار فJنا الثقة، وما خرجش حيتج 
Pلينا ٕاطالقا، طبعا اكنت بعض �حuqاTات الشلكية، فهميت وال ال؟ 

  .وليين امحلد � لك يش خرج �سالم
اSٔحزاب الس4ياس4ية úيعتربوا ؤ�� اsيل كنقول ٕاال اكنوا .. فالسؤال هو

_sيل هاذ اليش اsيل معلت لHس يف صاحل الشعب وال sلمجمتع، يقولوا _sيل 
اح°ا -رناجعوا هاذ اليش ٕاال وصلنا sلحكومة، يقولوها دا_، Pالش؟ 
يقولوها، يعلنوها من دا_، يقولوا هاذ اليش د¬ل اليس عبد إالæ اح°ا ما 

  . اكيÄش حىت يش وا¸د غيقول هاذ الlممqفقÄJش معه، -رنجعو Usمع ما 
انني ٔ�نين صلحت املقاصة، و�لصت الرق^ة د¬ل اRو¨ من  لكمك ف̧ر
ح^ل اكن ¤ش4تد Pلهيا يوشك ٔ�ن خينقها، اsيل �ال� منش4يو ذيك الساPات 
Pاد مشH°ا لصندوق النقد اRويل كنقولو لو هللا خيليمك بغينا تعطيو� وا¸د 

 62مليار د¬ل اRرمه،  60لمك تعطيو� حىت ل الضامنة بيل ٕاىل احqجينا 
مليار د¬ل اRرمه ٕاىل _يق كنذúر، قال لينا و�ا نعطهيا لمك، ولكن �اصمك 
ها ٔ�ش4نو تد�رو وها ٔ�ش4نو تد�رو، ود�ل معنا يف التفاصيل د¬ل املزيانية 

اكنت س4نة قاس4ية _لÄس4بة لنا، الز¬رة  2012د¬لنا، ذيك الساPات يف 
لنقد اRويل، دا_ الناس د¬ل صندوق النقد اRويل úيجيوا د¬ل صندوق ا

لعند� يعين واح°ا امحلد � يف ٔ�رحيية مطلقة وكنتلكمو معهم الس4يادة د¬لنا 
، ومنوذج°ا يqىن Pليه يف احملافل اRولية وتطالب اRول %100مصونة 

 Christine(، والس4يدة (faite comme le Maroc): وúيقولوا هلم
Lagarde(  قالت ليا ٔ�ن خشصيا مايش لوا¸د �ٓخر، قالت ليا(votre 

politique ce n’est pas nous qui vous le dictons c’est 
vous qui nous les inspirez) س، مايشHس4ياس4تمك، الس4يد الرئ ،

اح°ا اsيل كمنليوها Pليمك، ٔ�نمت اsيل كتوحJوا لنا هبا، وهذا هو اsيل �ىل 
  انية اليس Pلمي؟املغرب، Sٔن ٔ�ش4نو يه املزي 

املزيانية يه ٔ�نه كتجي يف اSٔول د¬ل العام ميل كتبدا توTد حبال د_، 
د_ راه الس4يد الوز�ر úيوTد، úيقول �ٓش غند�ر؟ ٔ�ش4نو قدامو؟ قدامو 

حبال الصخر، اSٔجور  (des bloques) املداخJل املرتق^ة وقدامو 
 104وال  103ر مليار د¬ل اRرمه، اSٔجو  140وايل '_ملسائل د¬لها ح

واملصاريف د¬لها، املصاريف د¬ل املقاصة، املصاريف د¬ل �دمة ا�Rن 
العمويم، هاذ اليش، حىت هاذوك بعدا úيحيدمه، ما ميك°لوش حىت حييدمه 

  Pاد يفكر واش ¤س�مثر؟ واش يÍين واش ما يH°Íش؟ 
 15العام اSٔول فاش جJنا، اليس Pلمي، جJنا لعند املغاربة وقلنا هلم 

ليار د¬ل اRرمه من �س��ر ما غنخرجوهاش غنوقفوها، Pالش؟ ما م 

عند�ش، در� هاذ اليش، ود_ امحلد � ما بقJناش كنحتاجو لهاذ اليش، 
الوضعية د¬لنا املالية حتسÄت �شلك úبري، خفاص الناس ميل جييو يتلكمو 

  .¬�ذو بعني �عتبار اSٔمور احلقJقJة
دا ما تÄ^غHش نقارن نفيس _ٕالخوان اsيل اكنوا يف ٔ�� بع.. ٔ�ما ٔ�ن إالخوان

احلكومة د¬ل التناوب، احلكومة د¬ل التناوب ما دار·ش ٔ�مور �ايبة، 
  . ميكن نؤا�ذ Pلهيا يش ¸اTة ولكن ٔ�� كهننهيم Pىل ذاك اليش اsيل معلوا

ولكن هام اكن عندمه السعد ٔ�هنم لقاو يعين املداخJل د¬ل اخلوصصة 
ري، والس4ياسة د¬هلم اكنت يف ا�سuام مع التوüات اsيل ساPدهتم كث

امللكJة، واش هاذ احلكومة هاذي يه ضد التوüات امللكJة؟ امسحوا ليا، 
اح°ا¬ كذã حكومة كنعملو يف إالطار د¬ل التوüات امللكJة، ا¾هنار اSٔول 
فاش كنت Tاي _ش ôكون احلكومة، Tال¨ املì صيفط úيطرح Pليا 

الس4ياسات إالسرتاتيجية اsيل اكينة يف القطاPات الكربى سؤال، قال ليا 
  ٔ�ش غتد�روا فهيا؟

قلت لو نعم �ٓس4يدي اح°ا ما جJناش اح°ا¬ _ش نرتاجعو sلور، 
اح°ا جJنا _ش  (TGV)وال  (Halieutis)و" املغرب اSٔخرض"س4ياسة 

ذاك اليش اsيل اكن ôمكلوه و�س4متروا فJه، Sٔنه هذا املغرب راه úيحمكو 
املì، واح°ا �دامني حتت إالرشاف د¬لو، ٕاذن ما ميكÄش يبقى Tال¨ 

  . يتذúر هاذ اليش هذا
ولكن اح°ا ما لقJناش اخلوصصة، اح°ا لقJنا صعو_ت ولكن اsيل امسح 

د¬ل املليار د¬ل اRرامه  3_ش من بعد نبداو نقولو -اديني نعطيو sلصناPة 
ات، وغنعطيو sلقرى س4نو  7مليار د¬ل اRرمه Pىل مدى  20يف العام، 

مليار درمه هو ٔ�نه امحلد � خفف°ا املزيانية، ٔ�نت  55والبوادي غنعطيومه 
  ..مqفق معي، اليس العلمي، اSٔوىل ٔ�ننا خفف°ا املزيانية، ما ميكÄش

ٔ�رى لنا د_ إالخوان تيقولوا ã ٔ�ودي إالüاز Pىل القدرة الرشائية 
   القدرة الرشائية sلمواطنني؟sلمواطنني، قولوا ليا يف ٔ�ي جمال ü�ٔز� Pىل

 5، مع اSٔسف هاذ "ٔ�مل"اSٔخت وفاء -ادي نذúرك بوا¸د القضية، 
س4نني ما اكن�ش اكفJة _ش حنفظ امسك واقUJ، اح°ا يف ¸اTة ٕاىل مخس 
س4نوات ٔ�خرى، اSٔخت ٔ�مل، ¬ك كنا يف احلوار �جÊعي قلت ليا 

قلت ã �ٓش4نو هو اsيل  إالüاز Pىل القدرة الرشائية والغالء، وذاك اليش،
ïزاد اSٔخت ٔ�مل؟ بقJيت تتفكري قلت ليا القرPة امحلراء، وفعال ذيك 
الساPات اكنت القرPة امحلراء -الية، فعال، �ٓش4نا هو اsيل ïزاد؟ اخلزب _يق 
بنفس ا¾مثن، اخلرض تقريبا بنفس ا¾مثن، الفواكه تقريبا بنفس ا¾مثن، اsلحوم 

ن بعض املسائل كتطلع مرة ومرة حبال القرPة امحلد � تقريبا بنفس ا¾مثن، اك
  .امحلراء وال اTRاج

 ãولكن من لطف هللا كذ(l’essence)  نقص واملازوط نقص، امحلد
� نقص Sٔنه نقص دوليا ريب س4بÉانه وتعاىل، فهميت وال ال؟ بغا �كرم هاذ 

م احلكومة، ٔ��ن هو املشلك؟ ونطلبو هللا س4بÉانه وتعاىل �كرم°ا دامئا و�كر 
  . بالد� بطبيعة احلال
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مفا وقعت حىت يش ٕاüاز، ؤ�كرب دليل Pىل ذã هو الÄس4بة د¬ل 
رمبا هذه الس4نة، دامئا بقJت �س4بة التضخم يه  %2التضخم مل تصل ٕاىل 

اsيل تتحمك، و�اصمك ت�ٔ�ذوا بعني �عتبار اليوم راه اكن يف الصÉافة ٔ�نه 
عين كربت، طبعا الفقر _يق، الÄس4بة د¬ل املصاريف د¬ل اSٔرسة املغربية ي

حصيح، هو ٕاىل قلتيو ليا ٔ�ٕالخوان _يق ما بذلناش وا¸د ا�هود úبري _ش 
ôرشدو النفقات د¬ل البالد _ش حىت ٕاىل اقرتضنا �كون �قرتاض د¬لنا 

هذا مqفق معمك، لكن راه مايش ساهل، .. ïمييش فقط يف �جتاه اsيل فJه
يق �اصنا نبذلو وا¸د ا�هود _ش نضبطو راه اح°ا تÄ^ذلو جمهود ولكن _

  .النفقات د¬ل اRو¨
ٔ�ما املؤرشات �قqصادية فلكها وامحلد � ·سري يف �جتاه إالجيايب، ٔ�� 
كن�ساءل ميل ت�سمعوا _sيل املغرب يف املوجودات اخلارجJة ميل جJنا اكن 

ٔ�شهر  7 ٔ�شهر، هنار فهاذ القضية تيكون Úم، ودا_ عند� 4عنده حوايل 
ٔ�¬م، واش هاذ القضية هذه ما تد�ر عندمك حىت يش ¸اTة؟  10ٔ�و  8و

، %3.5ودا_ -ادي منش4يوا ل  7.7%ميل ت�سمعوا ميل جJنا العجز اكن 
طبعا اكينة مشالك -ادي .. ميل ت�سمعوا حبال هاذ املؤرشات �قqصادية

  ؟..تقولوا ليا Pالش املقاو¨ الوطنية ما بقا·ش كتقرتض حبال اsيل
طبعا هذا ñم �اصو حتليل، فهميت وال ال؟ اش4تغلوا Pليه البنك 

ولكن ما ميكÄش نوا�ذو .. املركزي واش4تغلوا Pليه اSٔبناك، واش4تغلوا Pليه
حكومة هبذا فوا¸د الس4نة �نتÕابية ٔ�وال، اsيل تيكونوا الناس فهيا تيرتق^وا 

الس4ياسة وتHشوفوا شكون اsيل -ادي جيي، واش -ادي ·س4متر معهم هاذ 
هذه اsيل شافوها حلد اSٓن وال -ادي جتي يش üة ٔ�خرى اsيل كتÕلعهم 

  . اقqصاد¬؟ ما PارفÄJش
، ٔ�� ميل جJت، ..وكذã البد ٔ�ن نن�^ه ٕاىل ٔ�نه اح°ا �لصنا، �لصنا 

 15ٔ�ليس Pلمي، لقJت بيل -ري الناس اsيل úيJÍعوا لنا احملروقات úي�سالو� 
مليار د¬ل اRرمه،  s21يل من بعد اكنت املليار د¬ل اRرمه، والعام ا

عرفيت حشال دا_ تي�سالو� اليس Pلمي؟ صفر، مبا يف ذã الناس اsيل 
úيJÍعوا sلناس البوطا-از، حىت ر¬ل ما تي�سالوه لنا، والوا úيتÕلصوا 

  .م^ارشة
ميكن ã جتي  (les chiffres sont têtus)هذا تيقولوا الفر�سويني 

 -فهمتHين وال ال؟  - بيل يه ما يش �حجة اقqصاد¬لهاذ احلكومة وتقول 
واsيل اكنت مشغو¨  -فهمتHين وال ال؟  -وخترج Pرب الصÉافة املعلومة 

_لقلوب وما ¤سري بHهنا، ؤ�صبحت مqخصصة يف هذه احلكومة، ؤ�صبحت 
س4نوات  5واك�شفت بعد شغلها الشا-ل هو ٔ�ن ترضهبا وترضب ٕاجنازاهتا، 

و¨، ميكن ã تضÍب الصورة، ولكن صعيب ٔ�مام ٔ�ن رئHسها لHس رTل د
  . اSٔرقام

س4نوات �ٓمن  ú5يفاش حىت بقى، امحلد �، هاذ املغرب مس4تقر، 
مطمنئ يف حميط لكه ارتباك ولكه اضطراب، úيفاش؟ واش �قqصاد ما 
عندوش دور ؤ�مهية؟ لو اكن الناس اكنوا ما úيلقاوش احلاجJات د¬هلم 

  . اRيور د¬هلم؟ اsلهم ã امحلد -ادي يبقاوا Tالسني ã يف
ما -) parfect(اك�ن احuqاTات، ٔ�� قابل، ٔ�� مايش رئHس حكومة 

الlم موTه sلس4يد .. (دام ٔ�نت عز�ز Pليك إالجنلزيية ٔ�ودي، ٔ�ليس
  فهمتHين وال ال؟   - )الرئHس

  فهميت وال ال؟  -ٔ�� رئHس حكومة ال ب�ٔس به، امحلد � 
يف ٕاطار الصالحJات د¬يل مع احلكومة  س4نوات كÄسامه من ماكين 5

د¬يل مع اSٔ-لبية د¬يل وما عرف�ش Pالش ق^يU اSٔخ د¬ل اSٔحرار قال 
اح°ا كنق^لو هباذ اليش حJث اح°ا يف اSٔ-لبية، ال ٔ�س4تاذ، مايش فقط ٔ�نك 
يف اSٔ-لبية، وهذا حصيح، ولكن كذSٔ ãنك ٔ�نت مقqنع وSٔن احلزب 

 اجلانب �قqصادي، وSٔن الرئHس د¬ã د¬ã جبدارة واس4تحقاق كHسري
اليس صالح ا�Rن مزوار Tا الجÊع د¬ل احلكومة ودار عرض Pىل 
النuاح د¬ل احلكومة اقqصاد¬، من �الل املؤرشات الرمقية، هذا يف 
�جÊع د¬ل احلكومة، إالخوان لكهم اكنوا ¸ارض�ن ليه، وSٔنه هذا هو 

ميكن ٔ�ن جيي يش وا¸د يطعن فJمك وال يطعن  الواقع، والواقع ال �رتفع، وال
يف احلكومة، وطبعا هاذ اليش درتيوهش وما درتيوهش بو¸دمك، درتيوه يف 
ٕاطار حكومة اح°ا رشاكء فهيا اكملني، وúيرتٔ�سها العبد املذنب عبد إالæ ٕا�ن 

  .واSٔمور �اصها متيش يف هاذ �جتاه -فهميت؟  –كريان 
 Äخت ٔ�مال ما تSٔ�ٔ كتقولوا وطبعا �اصك Êت ؤ�نJنه ميل جSٔ سا¤ش

ليا ٔ�ليس عبد إالæ اح°ا در� مع عباس الفايس اتفاق، بغينا حىت ٔ�نت 
ند�رو معاك اتفاق، ولكن االتفاق اsيل درتيوا مع عباس الفايس شكون اsيل 

  . �لصو ٔ�مدام ٔ�مال؟ راه ٔ��
حىت ٔ�� نورط يش وا¸د Tاي من بعد مين، هللا خيلف  26درتوه مع 

اكنت البالد Úددة وجJتيوا كنقابة وشاركتيوا يف  2011ٔ��ريل  P .26ليك
احلوار �جÊعي ومقتيوا يف اRور د¬لمك، ¸افظتيوا Pىل �س4تقرار د¬ل 
البالد، هللا جياز�مك خبري، وهذا موقفمك، وٕاىل قليت Pىل رٔ�سها �حتاد 

املس4تÕدمني، املغريب sلشغل ٔ�� نوقع P ãلهيا، ولكن كذã دافعتيوا Pىل 
 18دافعتيوا Pىل املوظفني وذاك اليش راه لكف املزيانية د¬ل اRو¨ حوايل 

مليار د¬ل اRرمه ٕاضافJة، ¬ك ٔ�لس4يد الرئHس؟ هاذ الرمق هو هذاك وال 
مليار د¬ل اRرمه، ومل خنلف الوPد ا¦ي مل خنلف  18مايش هو هذاك؟ 

يف الس4نة  2011ٔ��ريل  26 العهد ا¦ي عقدمتوه مع اليس عباس الفايس هنار
اليت اكن فهيا املغرب ال يعرف ما هو مس4تق^s، مل خنلفه مبثقال ذرة، زد� 
sلموظفني حبال اsيل اتفقqيوا، معلنا القضية د¬ل الرتقJة ولت ٔ�وتوماتيكJة يف 

س4نوات، ¸لينا وا¸د العدد د¬ل املشالك، و_قJني اح°ا  4ٔ�كرث ف)ة 
اح°ا _قJني مس4تعد�ن ôزيدو  -ن اSٓن ٔ�� كنقولها ã م - مس4تعد�ن 

  .. حنس4نو، Pىل الراس والعني، وحس4نا، امحلد �، يف هاذ
و-ري هاذ القضية هاذي اsيل -ادية تعملها احلكومة، ٕان شاء هللا الرمحن 
الرحمي، يف إالصالح د¬ل التقاPد اsيل اكن úيق^ض -ري Tالس يف اRار 

 20ٔ�لف ر¬ل، دري�Jوا لو ٔ�نÊ  12 وال 10د¬لو راه الك^ري اكن ق^ل úيق^ض 
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ٔ�لف ر¬ل، ابتداء من الس4نة املق^U  30ٔ�لف ر¬ل، اح°ا -رندوها لو 
ٔ�لف  �30ٓالف ر¬ل، رمبا  �3ٓالف ر¬ل مث  �3ٓالف ر¬ل مث  4-زنيدوا 

ر¬ل مايش �زاف، مqفقني، وليين _لÄس4بة ¦اك املواطن املسكني اsيل 
هو وال يش وليد معاق وال يش ¸اTة، راه راTل úبري وPا¤ش مع املرا د¬لو 

  .درمه يشء Úم _ٕالضافة لiٔمور اSٔخرى اsيل اتفق°ا معمك Pلهيا 1500
هاذي ٔ�� مqفق معك فهيا، .. القضية د¬ل فرص الشغل اsيل قليت ٔ�ليس

مöايل،  -كام قلت ق^يU  -هاذي اح°ا البد نعرتفو ٔ�نه اSٔداء د¬لنا مايش ٔ�داء 
راه إالشاكل د¬ل الشغل موجود، حبال اsيل قلتيوا ق^يU،  ولكن، امحلد �،

ٔ�� مqفق معمك، اك�ن �زاف د¬ل الرشاكت ما úيÉرتموش الرشوط د¬ل 
اك�ن اsيل ما úيÉرتمش، وúيكون Sٔنه  .الشغل، مايش ما úيÉرتموش، ال

ل اsيل .. مظطر، اك�ن اsيل Sٔنه كHس4تغل الضعف، الضعف د¬ل ذاك املشغَ
وهاذي ٔ�مور �اصنا نعاجلوها، Sٔنه الطرق د¬لنا اsيل  -؟ فهميت -عندو 

كنتلكمو Pلهيا واملف�شني د¬ل الشغل وهاذ احلاك¬ت لكها ٕاىل ¸د اSٓن، 
  .�لك رصا¸ة، ما عطاتناش النتاجئ املرجوة

وا¸د ا¾هنار لقJت .. وراه غنقول ã وا¸د القضية غتفاج)ك ٔ�ليس
دÚا يف رشكة د¬ل النظافة، وا¸د الس4يدة ك�شيك ليا ٔ�ن خوها، خوها خم

ٔ�لف ر¬ل يف الشهر، خوها، هاذ اليش راه اح°ا Pا¤شH°و،  ú16يعطهيا 
وليين، مع ذã، مع ذã، راه اSٔمور -ادية متيش، ولو اكن إالخوان 
وافقوين من اSٔول، اكن وا¸د الطرف من هاذ الفلوس د¬ل املقاصة، كنا 

Rمع املبارش، ما تHرسش، ، يعين يف ا(l’aide directe)غند�روه يف 
ولكن، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ٕاىل طول هللا العمر، واكنت  .ماتHرسش

فرصة ٔ�خرى، راه اح°ا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، هاذ القضية ما 
  . نقرصوش مهنا، Sٔن هذا ٔ�صل يف ا�متع

يف ا�متع اك�ن بنادم اsيل úيÕدم، واك�ن بنادم قدر Pليه رزقه، ما 
úيÕدمش، رTل، ش4يخ جعوز، امرٔ�ة جعوز، ٕا�سان معاق، مرا عندها 

هاذوك اsيل ما عندمه والو البد نفكرو فهيم، راه اح°ا  .الوليدات، ٕاىل �ٓخره
بدينا، اح°ا بدينا من �الل هاذ اليش د¬ل التقاPد وهاذ اليش د¬ل 

هام  اSٔرامل وهاذ اليش د¬ل املطلقات، ولكن، _يق ٔ�¬م هللا طويU، وحىت
�اصهوم ¬�ذوا حقهم، وما يقول حىت وا¸د هذا ريع، ما تقولوش هذا ريع، 
هذا بعدا راه ٔ�صل _لÄس4بة Usو¨، Sٔن اح°ا ٔ�مة مسلمة، والزاكة عند� راه 

_يق مك تذúرون حماو¨ Tال¨ املì احلسن الثاين رمحه  .يه وا¸د اSٔصل
  جامPات الفقرية، مرة بغى هللا ٔ�كرث من مرة _ش يفرض الزاكة، بغى يعطهيا sل

مايش سهU، مايش سهU، ولكن، ٕاىل ما .. يعطهيا sلفقراء م^ارشة، مرة
 اك�ش من املمكن، امحلد � من املزيانية، نقول ã �لك رصا¸ة، راه ممكن،

ممكن، ممكن، من �الل املزيانية، منولو مليون ٔ�رسة، يف احلد اSٔدىن، مايش 
ساPة املقاصة، وعوض ما تبقى ·رشي، معىن ٔ�نه، ولكن غنحيدو ذيك ال 

درمه وال ب  100درمه، ٔ�نت -�رشهيا ب  40ٔ�ليس Pلمي البوطا-از ب 
  .، Pىل حسب ا¾مثن د¬لها80

ؤ�� مس4تعد، ٔ�� راه كنعرف ب�ٔنك ٔ�نت مس4تعد، والناس حباã لكهم 
مس4تعد�ن، ولكن، هاذيك املرا اsيل ماعندها والو -ادي توصلها وا¸د 

، حبال اsيل úيوقع يف دول ٔ�خرى، حبال الربازيل ٕاىل درمه 900وال  800
  .�ٓخره

مث رمبا تقدر ïكون كذã ٔ�مور ٔ�خرى، .. القضية د¬ل، القضية د¬ل
بطبيعة احلال، Pىل لك ¸ال، إالشاكليات اsيل مرتبطة _القqصاد، حبال 
اsيل طالبوين الفاPلني �قqصاديني، يف الوقت املناسب -ادي جنلسو معهم 

  ..وفو ٔ�ش4نو يه إالشاكليات اليت ïرúت_ش �ش
-ري بغيت نقول لمك يف ا¾هناية بيل، امحلد �، ف
 خيص املديونية، 

، Pىل مس4توى %14املغرب، ف
 خيص ا�Rن اخلار~ د¬لو هو حوايل 
(la trésorerie) . ليه هوP يتلكمواú يلsنه احلد اSٔ ،وهاذي راها بعيدة

ذ قروض كتحتاج ضام�ت د¬ل دول ، واك�ن بعض اRول _ش :�20%
  .%80ٔ�خرى، واك�ن بعض اRول اsيل جتاوزت وصلت ل 

امحلد هللا، بالد� بعيدة Pىل هاذ اليش، _يق ما وصلناش ¦اك اليش 
  .اsيل كنمتناو، ولكن، امحلد �، اSٔمور ·سري يف �جتاه إالجيايب

  .ٔ�س�ٔل هللا س4بÉانه وتعاىل التوفJق لنا ولمك مجيعا
  .الم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالس

  :الس4يد الرئHس
  .شكرا الس4يد الرئHس

نبغي نذúر، الس4يدات والسادة املس�شار�ن وكذã، الس4يدات والسادة 
الوزراء املعنيني ب�ٔننا Pىل موPد مع Tلسة ال�رشيع اليت س�°طلق ¸اال، ويف 

  . Tدول ٔ�عاملها ثالثة مشاريع نصوص
  .اليس احللوطي، تفضل لرئاسة اجللسة ..كنطلب من اليس احللوطي

  .شكرا Pىل مسامهتمك
  .رفعت اجللسة


