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  )2012 ينا�ر 24  (1433 صفر 30 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساA،رئ?س ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وا<قDقة  العارشةمن الساKة  اداء، ابتساKة وثالث ؤ�ربعون دقDقة: التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

  .الثالث?QصباNااخلامسة و 
تد[الت السادة رؤساء الفرق الربملانية والسادة مXسقي     ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

  .اAموKات الربملانية ملناقشة الربcمج احلكويم

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

  ::::AلسAلسAلسAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ?س ااملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ?س ااملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ?س ااملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ?س ا
  .nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد رئ?س احلكومة احملرتم،
  الس>يد وز�ر ا<وq احملرتم،

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدتني املس�شارتني احملرتمsني،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ور، خيصص جملس>نا اليوم هذه اجللسة من ا<س>ت 88طبقا uلفصل 
لتد[الت السادة رؤساء الفرق الربملانية والسادة مXسقي اAموKات الربملانية 
ملناقشة الربcمج احلكويم ا�ي س>بق uلس>يد رئ?س احلكومة احملرتم ٔ�ن 

وقد مت . 2012ينا�ر  19قدمه ٔ�مام اAلسني يف Vلسة واNدة يوم امخل?س 
sد[ل توزيع احلصص يف املكsول مUٔ ب وندوة الرؤساء، وس�ٔعطي اللكمة

الس>يد محمد اUٔنصاري، رئ?س الفريق �س>تقاليل uلوNدة والتعادلية يف 
  .دقDقة، فليتفضل مشكورا N43دود 

        ::::املس�شار الس>يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اUٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اUٔنصاري
 �ٓ�nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني وKىل 

  .وحصابته ٔ�مجعني
  الرئ?س احملرتم، الس>يد

  الس>يد رئ?س احلكومة احملرتم،
  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الزمDالت والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،
سعيد ب�ٔن ٔ�قف اليوم ٔ�ماممك، يف هذا املنرب ��ات، ويف هذه الق�ة 
اليت �رمز ٕاىل س>يادة اUٔمة، ويف هذه اuلحظة التارخيية ذات ا<الالت 

اليت لها ما بعدها �عتبارها ٔ�ول حمطة بعد �نت�ا�ت وبعد املمتزية 
إالصالNات ا<س>تورية، Uٔسامه يف مQاقشة الربcمج احلكويم نيابة عن 

  .الفريق �س>تقاليل uلوNدة والتعادلية
  الس>يد الرئ?س، 

امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �¦هتاين ٕاىل الشعب املغريب قاطبة من 
ركة ا<ميقراطية، معركة التغلب Kىل اcUٔنية، معركة ٔ�Vل انتصاره يف مع

ال قدر  –�نفالت من �»زالقات واملامرسات اليت اكن ميكن ٔ�ن تؤدي 
اخلطب ببالدc ٕاىل الهاوية لوال �سرتشاد و�س�Qارة �لتوجهيات و  –هللا 

امللكDة السامDة ويقظة اUٔحزاب الوطنية من ٔ�Vل التصويت �ك¯افة قل 
Kىل دس>تور Vديد، هيدف ٕاىل املبادئ ا<ميقراطية لبالدc، وNافظ نظريها 

Kىل املقدسات وثوابت اUٔمة املغربية، وكذK µىل الهوية والتعددية اuلغوية، 
  .من عربية ؤ�مازيغية وحسانية

  الس>يد الرئ?س،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة التارخيية Uٔتقدم من Vديد ٕاىل الس>يد 

ا¦هتاين مبناس>بة ما فاز به من ثقة مولوية، نظرا لصدارة  رئ?س احلكومة ب�ٔحر
احلزب ا�ي يرتٔ�سه يف �نت�ا�ت ال�رشيعية اUٔ[رية، وذµ �لك 
�ن ٔ�ه« ٔ µشهادة احملافل الوطنية وا<ولية، وكذn ةDدميقراطية وشفاف
الس>يدة والسادة الوزراء Kىل ما ٔ�نعم Kلهيم من ثقة مولوية لتبوء الصدارة 

Kىل القطاKات احلكومDة، سائال هللا عز وVل هبذه املناس>بة ٔ�ن  وإالرشاف
يوفق احلكومة جبميع ٔ�عضاهئا يف ¾ا¾ا لتحقDق مسارها ؤ�ن يوفقQا حنن 
كفرق لÄÅٔلبية ملساندهتا ومؤازرهتا ؤ�ن هيدي املعارضة لتوÂ املوضوعية 

  .يف نقدها، وذµ من ٔ�Vل املصلÆة العليا uلوطن
  الس>يد الرئ?س،

، ٕاىل اخلطاب ٔ�و معنا الشعب املغريب قاطبةس>متعنا، وقد اس>متع لقد ا
ٕاىل العرض ا�ي تقدم به الس>يد رئ?س احلكومة لÊسط مضامني الترصحي 
احلكويم، ذµ الترصحي ا�ي ملس>نا فDه الصدق واملصداقDة ونربة ال ختلو 
من Vدية، مس>تحرضا مجيع التطلعات و�نتظارات الشعبية املXسجمة مع 

ج �نت�ابية لÅٔحزاب املكونة لÄÅٔلبية احلكومDة، واليت Ïس�شف مهنا الربام
�هنا س>تكون لنا زادا معنوÐ ومددا روحDا ومصدرا uلقوة ا�اتية اليت ٔ

Kىل الصعاب الك¯رية اليت حتف بنا لرفع  –حبول هللا  –سsXغلب هبا مجيعا 
Ôاملق� ÔNالت املرÕة احÖالراهنة وموا ÔNت املرÐحتد.  

  لس>يد الرئ?س،ا
امسحوا يل بعد هذا التقدمي املقsضب، ويف ٕاطار إال×راهات الزمQية، 
�لقفز Kىل بعض احملطات اUٔساس>ية و�كتفاء فقط �لتوقف عند بعض 

ال ختلو من ٔ�مهية، وذµ انطالقا من قضي�Qا  –يف نظرc  –النقط اليت 
  .ةاUٔوىل، قضية الوNدة الرتابية وتدعمي احلاكمة املؤسساتي

  الس>يد الرئ?س احملرتم،
  الس>يد رئ?س احلكومة احملرتم،

  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  زمDليت، زماليئ،
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ففÞ خيص القضية الوطنية اUٔوىل، فٕاننا نؤكد ٔ�هنا تبؤ�ت Ýرخييا صدارة 
اUٔولوÐت �لXس>بة uلربامج احلكومDة املتعاق�ة، وحنن ٕاذ »مثن، يف الفريق 

Vاء يف الربcمج احلكويم من رضورة مواصÔ التعبئة  �س>تقاليل، ما
الوطنية يف سDÊل ا<فاع عن قضية وNدتنا الرتابية ودمع خDار احلمك ا�ايت 
ٕالهناء الزناع املفsعل حول الصحراء املغربية، فٕاننا نؤكد �ملناس>بة Kىل ٔ�ن 

Ä ويةÖ غرياتsجنزه املغرب يف خضم م�ري التحول ا<ميقراطي الك�ري ا�ي ٔ
مس>بوقة، وا�ي مكQنا من تعز�ز موقف بالدc ومصداقDهتا <ى املنتظم 
ا<ويل، يفرض Kلينا، اليوم ق�ل الغد، اعÕد مقاربة êشار×ية �روم إالرشاك 
احلقDقي والفعال uلربملان مبëلس>يه ولÅٔحزاب الس>ياس>ية واملنظامت احلقوقDة 

ة وٕاشعاع صورة املغرب وهيئات اAمتع املدين يف ا<فاع عن القضية الوطني
ومواصÔ التعاون معاUٔمم املتÆدة ولك اUٔطرافاملعنية �لزناع يف الصحراء، 
من ٔ�Vل امليض قدما فميسار املفاوضات وفق املقار�ت اخلالقة وKىل 
�ساس م�ادرة املغرب لتخويل ساكن اUٔقالمي اجلنوبية العز�زة Kلينا حكام ذاتيا ٔ

  .يف ٕاطار الس>يادةاملغربية
�ننا البد ٔ�ن نقف اليوم خبصوص ما يقوم به اجلار اجلزاòري من  ٕاالٔ

ة ضيقة، تغذهيا يح�ك uلماكئد وا<ساöس، [دمة ملصاحل جDو س>ياس> 
»زKات راد�اكلية وحقد Ýرخيي دفني جتاه قضي�Qا، اUٔمر ا�ي لن يت�ٔىت ٕاال 

رص Kرب تنقDة اUٔجواء بني البúيني وتعز�ز العالقات الثنائية ب?هنام، مع احل
 µقني، وذDا الشقQ?خوة والتعاون اليت جتمع بني شعبUٔالقات اK ىل توطيدK

قضية سsÊة ومليلية والثغور اAاورة لها، اليت  -بطبيعة احلال  –دون ٕاغفال 
ي�Xغي ٔ�ن حتظى، كذµ بدورها، مباكنة ممتزية من طرف احلكومة يف 

  . نيةس>ياس�Qا اخلارجDة، و[اصة يف Kالقsنا مع اجلارة إالس>با
  الس>يد الرئ?س،

لقد ٔ�وىل الربcمج احلكويم ٔ�مهية [اصة ملس�qٔ احلاكمة املؤسساتية، مبا 
يضمن ختليق احلياة العامة وحماربة الفساد، وقد اعتربc يف حزب 
�س>تقالل ٔ�ن حتقDق احلاكمة املؤسساتية Ïشلك ٔ�Nد املدا[ل املركزية 

يف  - بدون شك  - ?شلك uلتزنيل السلمي واحلقDقDلúس>تور اجلديد، كام س 
اUٓن ذاته ٔ�رضية ٔ�ساس>ية جيب �رس>يخها وتقو�هتا لضامن دوqاملؤسسات 

  .القوية وذات الرشعية والفعالية
�µ، ن�ٔمل من الربcمج احلكويم ٔ�ن يوفر رشوط التفاKل احلقDقي 
واAرد والواحض معانتظارات املواطنات واملواطنني ا��ن يتوقون ٕاىل حتقDقها 

الشغل والصÆةوالتعلمي والسكن وتوفري احلياة الكرمية ورفع الظمل  يف جماالت
اليت Ïش>تيك مهنا Kدد ×بري من املواطنني واملواطنات، " احلكرة"ومظاهر 

وكذا حماربةالفساد والقضاء Kىل اقsصاد الريع و�مsيازات، وذµ �عتبار 
Aمتع ٔ�ن احلاكمة املؤسساتية يه العامد اUٔساس، يف نظرc، يف بناء ا

  .املÕسك القوي اقsصادÐ واجÕعيا
ويف هذا إالطار، »مثن ما سعى ٕاليه الربcمج احلكويم من رفع وترية 
البناء وإالصالح من ٔ�Vل مغرب تتعزز وترتخس فDه قواKد دوq احلق 

والقانون واملؤسسات، يف ظل ملكDة دس>توريةتعرب عن الهوية الوطنية 
ياة احلرة الكرمية ويف ٕاقامةاUٔسس الراخسة وتؤكد إالرادة الشعبية يف احل 

uلمجمتع ا<ميقراطي التضامين املتطلع حنو املس>تق�ل، من دون ٔ�ن يفرطفي 

  .ثوابته الوطنية
  الس>يد الرئ?س،

�ال ٔ ،cمه السلط يف بالد�س�ٔتطرق اUٓن ٕاىل قطاع ٔ�و ٕاىل سلطة من ٔ
ملغريب Kىل لقد شلك القضاء ا: ويه القضاء وما ٔ�دراك ما القضاء، ٕاذ ٔ�قول

مر التارخي موضوع العديد من املراجعات والتعديالت املتواصÔ، اكن 
الهدف مهنا تطو�ر اUٔداء القضايئ وتقوية اس>تقالليته وضامن »زاهته ومتكDنه 
من اUٓليات القانونية واحملامكة العادq وتطبيق قرينة الرباءة الكفÔD بتحقDق 

  .العدل وإالنصاف وضامن حقوق املتقاضني
 qن تعز�ز رصح دو�وبدورc نؤمن، يف حزب �س>تقالل، �لغ إالميان ٔ
احلق والقانون ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن يمت مبعزل عن إالصالح الشمويل ملؤسسة 

 -كام يعمل امجليع  - القضاء ودمع رVاالهتا، وٕان اس>تقالل و»زاهة القضاء 
يتطلب تضافر ببالدc رهني �لرفع من كفاءة واقsدار واس>تقالل قضاتنا، مما 

لك اجلهود من ٔ�Vل الت�ٔس?س لقضاء ٔ�كرث ¾نية وكفاءة من ش�ٔنه املسامهة 
  . يف ٕاقرار Kداq اجÕعية �رشط ٔ�ساس الس>تقرار البالد وازدهارها

�µ، فقد cشدÄ ،cري ما مرة، احلكومات السابقة ونناشدمك اليوم، 
احلالية،  الس>يد رئ?س احلكومة والس>يدة والسادة الوزراء يف احلكومة

برضورة ٕاعطاء اUٔولوية و�هÕم �ٕالصالح العميق والشامل ملنظومة 
العداq و�هÕم �رVاالهتا، مع احلرص Kىل حتسني ٔ�وضاعهم املادية والسهر 
Kىل Nل مشالكهم �جÕعية، وذµ ا�سëاما ومتش>يا مع مضامني اخلطاب 

عندما دKا  2010/2011املليك السايم مبناس>بة افsتاح الس>نة ال�رشيعية 
جعل القضاء يف [دمة "Vاللته ٕاىل ت�ٔس?س مفهوم Vديد ٕالصالح العداq و

، مبا يقsيض ذµ من قDام Kداq ممتزية بقرهبا من املتقاضني وnساطة "املواطن
مساطرها ورسعهتا و»زاهة ٔ�حاك¾ا وNداثة هيالكها وكفاءة وجترد قضاهتا 

  .ق ورفع املظاملوالزتا¾ا nس>يادة القانون يف ٕاحقاق احل
  الس>يد الرئ?س،

لقد Vاء مرشوع الربcمج احلكويم بتصور واحض املعامل حول اجلهوية 
املتقدمة وتعميق الالمركزية، وٕاننا، يف الفريق �س>تقاليل uلوNدة 
والتعادلية، »رى رضورة العمل Kىل �ك¯يف اجلهود من ٔ�Vل امليض قدما يف 

ملغرب ملاك وشعبا �خيار مسار اجلهوية املوسعة ا�ي ارتضاه ا
اسرتاتيجيللتدبري اUٔم¯ل ملؤسساته املنتخبة دميقراطيا، وذµ من مQطلق 
إالصالNات العميقةاليت ٔ�قدم Kلهيا، ومدى قدرته Kىل التفاKل إالجيايب مع 
التحوالت إالقلميية وا<ولية، حDث ٔ�حضىفي الوقت الراهن ٔ�كرث ثقة وعزما 

دة، لرتس>يخ دوq احلق واملؤسسات Kىل مواصÔ هذه املسرية املتëد
واحلاكمة اجليدة �لك Öات اململكة، وفميقدمهتا ٔ�قا¦مينا اجلنوبية اليت خصها 

  . ا<س>تور اجلديد مباكسب دميقراطية مsقدمة
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  الس>يد الرئ?س،
ال ميكن يف هذه احملطة اUٔساس>ية ٔ�ن نقفز Kىل معل اAلس �قsصادي 

Ýم مع �يق املؤسسات، Uٔقول ب�ٔننا  و�جÕعي، وذµ ٕ�دماVه يف تنامغ
نذ×ر �كون ا<س>تور اجلديد مQح هذا اAلس مرتبة ممتزية دا[ل الفضاء 
املؤسسايت والسوس>يو اقsصادي، هبدف جع! �ٓلية لتطو�ر ا<ميقراطية 
ال�شار×ية الرضورية وإالرشاك الفعيل uلربملان مبëلس>يه وuلمجمتع املدين يف 

، وذµ من [الل توس>يع نطاق اخsصاصاته بلورة الس>ياسات العمومDة
ل�شمل التمنية املس>تدامة وٕابداء الرٔ�ي uلسلطة التنفDذية كذµ، كام قوى 
ماكنة دور اAمتع املدين وامجلعيات Äري احلكومDة كفاKل يف تطو�ر 
ا<ميقراطية ال�شار×ية Kىل الصعيد الوطين والرتايب، وكذا ماكنة ودور 

نية يف ا<فاع عن احلقوق �جÕعية و�قsصادية املنظامت النقابية وامله 
  . uلف$ات اليت ميثلوهنا

ٕان مرشوع الربcمج احلكويم، كام مسعناه ووعيناه، واملعروض اليوم 
Kىل ٔ�نظار جملس>نا املوقر، Vاء مsفاKال يف شقهاالجÕعي مع تصور امليثاق 

يف هذا �جÕعي ا�ي وضعهاAلس �قsصاديو�جÕعي، ٕاذ نؤكد 
إالطار Kىل ٔ�ن هذا التاكمل يقsيض رضورة تفعيل لك اUٓليات اليت من 
شاهنا صيانة احلقوق اUٔساس>ية الكفÔD حبامية الكرامة إال�سانية وم�ادئ 

  .ا<ميقراطية�جÕعية، كام ينص Kلهيا ا<س>تور
  الس>يد الرئ?س،

اقع ٕاننا نؤكد كذK µىل ×ون تقوية مQاKة �قsصاد الوطين و×سب مو 
مsقدمة مضن اخلريطة اجلديدة لالقsصاد العاملي ملا بعد اUٔزمة، وا�ي شهد 
�روز قوى جتارية صاKدة وانÊ¯اقا جغرافDا Vديدا uلمنو، �متزي بتعز�ز مواقع 
البúان الصاKدة Kىل حساب اUٔقطاب التقليدية، اليشء ا�ي يتطلب مQا 

طين وتعز�ز قدرته Kىل مضافرة اجلهود يف سDÊل تقوية مQاKة �قsصاد الو 
الصمود ٔ�مام اUٔزمات �قsصادية واملالية الكربى، من [الل العمل اجلاد 
واملسؤول ا�ي ي�Xغي ٔ�ن تضطلع به احلكومة يف تدبري الش�ٔن العام من 
Öة، والواقعية الس>ياس>ية القامئة Kىل حتديد اUٔهداف Kىل ضوء êشخيص 

  .دقDق لٕالماكنيات املتاNة من Öة 3نية
Kليه، »مثن ما Vاء يف الربcمج احلكويم من رضورة سن قواKد Vديدة و 

uلحاكمة وحماربة املضاربة والريع �قsصادي و�حsاكر مكدا[ل رضورية 
لبلوغ اUٔهداف التمنوية وتنقDة اUٔجواء �قsصادية واملالية من لك الشوائب 

  .اليت قد êيسء ٕاىل تنافس>ية اقsصادc وانتاجDته
، يف الفريق �س>تقاليل uلوNدة والتعادلية، Kىل يقني Ýم �µ، فٕاننا

ب�ٔن حتقق ذµ رهني حبصول تطور اجيايب يف املناخ �قsصادي ا<ويل من 
Öة، وٕ�عطاء مصداقDة ٔ�كرب uلمؤرشات املقرتNة وفق توقعات ودراسات 

  :م�نية Kىل معطيات دقDقة، [اصة فÞ يتعلق ب
[الل امخلس س>نوات  %5,5د يف حتديد مsوسط معدل ا¦منو احملد  - 1

القادمة، ٕاذ ال Ïسعنا يف هذا إالطار، الس>يد الرئ?س احملرتم، ٕاال ٔ�ن نعرب عن 

ارتياحQا الك�ري ٕازاء خDار احلكومة إالسرتاتيجي، ا�ي يؤكد توفر إالرادة 
والعزمية، Kىل مواصÔ دمع اUٔوراش املفsوNة من ٔ�Vل رفع التÆدÐت 

اكفة املس>توÐت، مبا Ïسمح �ملسامهة الفعاq يف �قsصادية املطروNة Kىل 
 حتديث الXس>يج إالنتا0 الوطين وعرصنته؛

من طرف احلكومة  %2كام ٔ�ن �س>بة التضخم املتوقعة واحملددة يف - 2
تبدو ٔ�كرث واقعية ٕاذا ما Kلمنا ٔ�ن هذا املس>توى اس>تقر [الل العرشية 

املتعلق ، ويه �س>بة تÕىش وهدف احلكومة %1,9اUٔ[رية يف Nدود 
�حملافظة Kىل اس>تقرار اUٔسعار، مما Ïس>تدعي مواصÔ تطو�ر الس>ياسة 
النقدية املتبعة من طرف بنك املغرب وٕاصالح صندوق املقاصة ٕاصالNا 
مشوليا، حيقق الهدف اUٔمسى ا�ي ٔ��شئ من ٔ�V! <مع الف$ات املعوزة 

  . بصفة ٔ�ساس>ية ول?س Kىل حساب اUٔرس امل?سورة
 رتم،الس>يد الرئ?س احمل

ٕان مضمون الربcمج احلكويم يبعث يف مجم! Kىل التفاؤل، [اصة ٕاذا 
املنحى �قsصادي ا�ي جسل يف  - ٕ�ذن هللا  - ما واصلت هذه احلكومة 

ٕاجناز خمتلف �رامج الس>ياسات العمومDة ويف ظل ظرفDة اقsصادية دولية 
  .مضطربة، ٔ�9رت سلبا يف املايض Kىل �قsصاد الوطين �سDÊا

،µ�  ق توقعات املرشوعDن حتق�فٕاننا نؤكد يف هذا إالطار Kىل ٔ
  :êس>تدعي

تعز�ز بالدA cاالت التعاون والرشاكة مع القوى العظمى والتكsالت  - 1
�قsصادية العاملية الكربى و�س>تفادة من موقعنا �رشاكء فوق العادة، كام 

اد اUٔورويب هو اUٔمر �لXس>بة حلصول املغرب Kىل الوضع املتقدم مع �حت
واتفاقDات التبادل احلر، ٕاذ جيب Kلينا توظيف هذه املعطيات nشلك جDد 
يف Kالقsنا مع رشاكئنا، حىت »متكن من فsح جماالت Vديدة ٔ�مام �قsصاد 

  املغريب؛
العمل Kىل ٕاKداد ٕاسرتاتيجية وقائية واس��اقDة ملواÖة اUٔزمات  - 2

  ا<ولية والوطنية؛
اليت ما �زال �رهن اUٔداء �قsصادي،  العمل Kىل Nل إالشاكالت

واليت يبقى من ٔ�مهها رضورة تقوية �س>تقاللية يف مواÖة التقلبات 
املناخDة، حىت ال �رهتن �قsصاد الوطين ومعدل ا¦منو بsXاجئ القطاع 

�لرمغ من  - الفال>، كام سلفQا Kىل ذµ وا�ي يبقى ٔ�داؤه بدوره 
qهودات املبذوAلت  -اu ا يف [اضعاNة، وهو ٕاشاكل يبقى مطروDقلبات املناخ

�فق معاجلته يف ٕاطار خمطط املغرب اUٔخرضٔ.  
  الس>يد الرئ?س احملرتم،

ال ي�Xغي ٔ�ن تفوتنا هذه الفرصة يف هذا الباب ��ات uلوقوف عند 
النظرة القطاعية uلترصحي احلكويم لنؤكد Kىل رضورة العمل من ٔ�Vل 

الNة يف حتقDق التمنية الشامÔ من [الل الزÐدة يف تعز�ز وتقوية دور الف
تطو�ر ٔ�ساليب ووسائل Vديدة ¦متويل املشاريع، [اصة �لXس>بة لصغار 
الفالNني، ا��ن �كونون الرشحية العريضة، وكذµ �هÕم �س>ت=Qايئ 
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�لعامل القروي واملناطق اجلبلية وٕاعطاء البعد الب?يئ املاكنة اليت Ïس>تحقها 
Aس التضامن اÏايللتكر.  

كام ٔ�نه ي�Xغي ٔ�ن يطبق ذµ يف رؤية احلكومة Kىل �قsصاد �جÕعي 
والتضامين وس>ياسة دمع املقاوالت هبدف توفري �ٓفاق واKدة لها ومن ٔ�Vل 
[لق الرشااكت ودمع �بتاكر، Äري ٔ�ن حتقDق ذµ يبقى رهينا �لعمل Kىل 

، واعÕد س>ياسة تقوية تنافس>ية املقاوالت، و[اصة الصغرى مهنا واملتوسطة
حتفزيية جتاه املقاوالت اليت تعمل يف القطاع Äري املهيلك وêشجيعها Kىل 
�ندماج يف القطاع املهيلك، Kلام ٔ�ن هذا التحفزي ي�Xغي ٔ�ن ي�ٔ[ذ بعني 
�عتبار تنوع هذا القطاع ا�ي يضم ف$ات خمتلفة، مما Ïس>تدعي اعÕد 

  .Nدة مقاربة ف$وية تقوم Kىل اس>هتداف لك ف$ة Kىل
 الس>يد الرئ?س احملرتم،

�ن نذ×ر بتصورات احلكومة الواردة يف الربcمج احلكويم ٔ µٕاننا نود كذ
يف الشق ذي البعد �جÕعي، وا�ي هو اس>مترار uلمقاربة اليت اعمتدهتا 
 µليه ذK عي �ملغرب، مبا انطوىÕاحلكومة السابقة يف تدبري الش�ٔن �ج

ل الربcمج احلكويم احلايل يف شقه �جÕعي فقد تناو . من جتويد وتطو�ر
ٕاجراءات مsعددة من ش�ٔن حتقDقها ٔ�ن Ïسهل معلية الولوج اىل اخلدمات 
�جÕعية، ال س>Þ مهنا ت@ املرتبط خبدمة املواطن، [اصة بقطاعي التعلمي 
والصÆة وال�شغيل، و�هÕم �لعامل القروي �عتبارها مؤرشات مكية من 

اKد Kىل قDاس �هÕم احلكويم �لقضاÐ �جÕعية ومدى ش�ٔهنا ٔ�ن êس
تعاطهيا مع إالماكن الÊرشي، دون ٕاغفال ٕاعطاء املزيد من �هÕم 

  . يف الترصحي احلكويم -يف نظرu-  cلتكQولوجDات احلديثة اليت ٔ�غفلت 
وما ي�Xغي الت�ٔ×يد Kليه �ملناس>بة هو ٔ�ن بالدc جسلت [الل الس>نوات 

 ٔUربع اUٔري اÄ ات بفضل �رامج ومشاريع هادفةKرية نتاجئ ممتزية هبذه القطا]
مس>بوقة، ركزت Kىل �س>هتداف املبارش uلف$ات �جÕعية الفقرية واUٔشد 
حرماc، و[اصة يف ٕاطار �رامج املبادرة الوطنية uلتمنية الÊرشية، واهمتت 

  .بQÊاء قدراهتم الÊرشية وبتوس>يع خDاراهتم وفرصهم يف اAمتع
  الس>يد الرئ?س،

ببالدc يه ٔ�زمة لك ٔ�رسة مغربية،  -كام يعمل امجليع  -ٕان ٔ�زمة ال�شغيل 
فال �اكد خيلو ب?ت من Kاطل Nامل لشهادة، ومن مظاهرها ان�شار 
احلراكت �حësاجDة �Uٔزقة والشوارع، واليت êشلك مشهدا مësددا 

زية الêساع ومس>مترا يف الساNات والشوارع العمومDة، مبا يف ذµ من رم
  .فضاء احلرÐت العامة �ملغرب

ٕان ٕاNداث الشغل �لقدر ا�ي Ïس>تجيب لتطلعات املغاربة قاطبة، 
يبقى هدفا ٔ�ساس>يا ال حميد عنه من ٔ�Vل حفظ ×رامة املواطن وبعث اUٔمل 
يف قلوب الش>باب، �µ فQحن �سëل ٕ�جيابية ×برية اهÕم الربcمج 

زي Kىل تدابري ت�ٔطريية uلمعطلني طوييل احلكويم مبس�qٔ ال�شغيل مع الرتك
بدون  –اUٔمد وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، ويه اجراءات 

طموNة ومن ش�ٔهنا التخفDف من Nدة البطاq وت?سري اندماج  -شك 

 qض معدل البطاDالن عن ختفKفإال µ� ،الش>باب يف سوق الشغل
حتقDقه مس�qٔ [الل امخلس س>نوات القادمة هو هدف يبقى  %8ٕاىل

شديدة �رتباط بقدرتنا Kىل حتقDق ٔ�هداف امليثاق الوطين uلرتبية والتكو�ن 
واAطط إالس>تعëايل uلتعلمي �عتبارهام عنرص�ن حموريني من ٔ�Vل ربط 

  .التكو�ن nسوق الشغل
وKليه، فٕاننا نويص �لعمل Kىل êشجيع القطاع اخلاص كذµ ل?سهم 

µ عن طريق الرفع من قدرته Kىل بدوره يف Nل مشلكة ال�شغيل، وذ
[لق فرص شغل ٕاضافDة، اUٔمر ا�ي يظل مرتبطا مبدى قدرة احلكومة 
Kىل تفعيل ٕاجراءات êشجيع �س�Cر والقضاء Kىل العوائق واملشالك اليت 
تؤدي ٕاىل تقلصه، مع احلرص لك احلرص هبذه املناس>بة Kىل ٕاعطاء اUٔولوية 

Ðزي ٕالخراج القانون املتعلق �ملركزN قانون إالرضاب ٕاىل µت النقابية وكذ
  .الوجود وٕاقرار Kداq رضيDÊة

ويف هذا الصدد، »رى ٔ�نه من واج�نا، وبعد التنويه �<ينامDة الهامة 
اليت مزيت س>ياسة [لق مQاصب الشغل يف عهد احلكومة السابقة 
�ن تعمل احلكومة ٔ qاخلرجيني والتقليص من معدل البطا qصاص بطاsوام

  .لية �ملزيد من اجلهود وبوترية ٔ�كرث دينامDة يف هذا الصدداحلا
  الس>يد الرئ?س،

�ن نتطرق ٕاىل التعلمي ؤ�ن نقول ٕان التعاطي إالجيايب ٔ µالبد كذ
uلحكومة مع إالماكن الÊرشي uلمواطنني و�هÕم بQÊاء قدراهتم الÊرشية 

K رب القدرةK متع، مير حرصاAاراهتم وفرصهم يف اDىل وبتوس>يع خK ىل التوفر
 µ� ،عا ورايق النوعيةDلميا رفK ن تضمن �كوينا�مQظومة تعلميية من ش�ٔهنا ٔ
فٕاننا، يف الفريق �س>تقاليل uلوNدة والتعادلية، »مثن Kاليا اAهود املايل 
الك�ري ا�ي بذلته احلكومة السابقة يف جمال دمع التعلمي، لكونه ٔ�Nد الراكòز 

، وهنيب �حلكومة احلالية ختصيص Nزي ٔ�كرب اUٔساس>ية uلمرشوع اAمتعي
لتطو�ر وجتويد مQتوجQا التعلميي جبميع مس>توÐته Kرب ٕاجراءات وتدابري �روم 
ٕاKادة الثقة يف املدرسة العمومDة واس>تعادة رÐدة اجلامعة املغربية يف التكو�ن 

�ن  وإالشعاع والبحث العلمي وكذµ التكQولوجDا احلديثة كامٔ µسلفت، ذ�ٔ
ëاح يف مQظومة التعلمي هو ٔ�Nد صور ؤ�شاكل العداq �جÕعية اليت الن

من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤمن �اكفؤ الفرص ٔ�مام املواطنني ؤ�ن êس>هتدف êشجيع 
وêسهيل الولوج ٕاىل التعلمي ؤ�ن تعزز فرصهم يف �رتقاء �جÕعي، [اصة 

ويف  �لXس>بة uلتالمDذ ٔ�و الطلبة املنÆدر�ن من اUٔرس املعوزة والفقرية
املناطق النائية، وما ٔ�دراك ما املناطق النائية اليت يه خزان uلعقول اليت 

ر املدريس دتعطي الك¯ري لهذا البú، وكذµ العمل Kىل املزيد من حماربة اله
  .وتفعيل وجتويد �رامج حماربة اUٔمDة

  الس>يد الرئ?س،
�ما خبصوص قطاع الصÆة ا�ي البد ٔ�ن نتوقف عنده لنقول ٔ�نه ٔ

ويف . يف نظرc، دKامة جوهرية �عتباره قطبا اسرتاتيجيا �مsياز Ïشلك،
هذا إالطار، »مثن Kاليا �رامج الس>ياسة العمومDة الصحية املنجزة يف عهد 
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احلكومة السابقة كذµ، واليت مكQت من حتقDق نتاجئ ¾مة، سامهت يف 
حتسني مس>توÐت ومؤرشات الصÆة ببالدc ويف تبوهئا ملواقع ¾مة يف 

قار�ر املؤسسات ا<ولية، وذµ بفضل اجلهود اليت بذلت، �ٓملني ٔ�ن �كون ت
مsاNا للك املغاربة Kىل قدر املساواة من  - مس>تق�ال  - احلق يف التطب?ب 

[الل êسهيل معلية الولوج uل�دمات الصحية، [اصة �لXس>بة uلف$ات 
املعوزة وذات ا<[ل احملدود، واليت ي�Xغي ٔ�ن �كون ٔ�Nد اUٔهداف 

وهرية uلحكومة يف جمال إالصالح �جÕعي الهادف ٕاىل �كرÏس قمي اجل
  .التضامن والعداq وإالنصاف

ومن هذا املنطلق، ن�ٔمل من احلكومة احلالية êرسيع وترية تعممي نظام 
Kىل اكفة Öات اململكة وتوس>يع نظام ) RAMED(املساKدة الطبية 

ëديدة اكلتV عيةÕار الصغار والصناع التغطية الصحية ل?شمل ف$ات اج
التقليديني ا��ن ٔ��نوا دامئا Kىل ا<وام و�س>مترار بلعهبم دورا رائدا يف 
جمال النضال والتمنية، وذK µرب التارخي القدمي واحلديث، وكذµ الطلبة 
واملشغلني ا�اتيني، مع مراجعة تعريفة اUٔدوية والعالVات جلعلها يف مsناول 

  . مجيع الف$ات �جÕعية
  الس>يد الرئ?س،

لقد راهن الربcمج احلكويم Kىل ا¦هنوض �لعامل القروي من [الل الرفع 
من مزيانية صندوق التمنية القروية لتصل ٕاىل مليار درمه س>نوÐ وختصيص 
اعÕداته ¦متويل مشاريع مQدجمة م�نية Kىل مقاربة جمالية وêشار×ية وتعاقدية، 

q، وهو ما يفرض Kىل احلكومة و[اصة �لXس>بة uلمناطق اجلبلية املعزو
احلالية ٔ�ن تعمل بدون لكل ٔ�و ملل من ٔ�Vل حتسني ظروف الع?ش وتوفري 
البDXات التحتية والتجهزيات اUٔساس>ية الرضورية يف ٕاطار فك العزq وتوفري 

  .اخلدمات اUٔساس>ية من ماء و�هر�ء
  الس>يد الرئ?س،

مsاكف$ة لاكفة ٕان ا<س>تور احلايل قد ٔ�قر، من مضن ما ٔ�قره، حقوقا 
رشاحئ اAمتع، ومن مضهنم املرٔ�ة، وما ٔ�دراك ما املرٔ�ة املغربية، اليت ي�Xغي ٔ�ن 
نتوقف عندها، كام توقف عندها الس>يد رئ?س احلكومة من [الل عرضه 
Kدة مرات، لنقول ب�ٔن لها طاقات وكفاءات قد معلت Kىل إالسهام ا<امئ 

ÔN �س>تقالل وبناء يف لك املعارك مQذ مرÔN �س>تعامر ٕاىل مر 
ا<ميقراطية �لفاKلية وا<ينامDة اليت جعلهتا عنرصا ال حميد عنه، مQتëا وقمية 
مضافة مجليع جماالت احلياة اAمتعية، ون�ٔمل ٔ�ن �كون الرتاجع ا�ي عرفsه 
احلكومة احلالية يف êشكDلهتا فÞ خيص ٕاسهام املرٔ�ة يف تدبري الش�ٔن العام 

حبسن نية، جيب تداركه مس>تق�ال مبا يعيد �عتبار  الوطين �راجعا ظرفDا
لهذه الف$ة املناضÔ اليت êس>تحق ٔ�ن تطور حضورها الس>تفادة الشعب ٔ�و 

  .املغرب من لك مؤهالهتا مبا خيدم التاكمل اAمتعي يف ش>ىت اAاالت
  الس>يد الرئ?س، 

امسحوا يل كذµ، وبعد النكسة اليت عرفها فريقQا الوطين لكرة القدم 
�مس، ٔ�ن نقف عند هذا احلدث لنمتىن لفريقQا مسرية موفقة يف ما تبقى من ٔ

مبا حققه ٔ�بطالنا املغاربة يف  -�ملناس>بة  -هنائيات Pٔس ٕافريقDا، مQوهني 
س>باق ا<رVات و×رة اليد والعدو الريفي وبطوالت اUٔندية لكرة : رÐضات

ة يف خمتلف القدم والشطرجن والتيكواندو والبطوالت العربية والقاري
اUٔلعاب، معترب�ن اهÕم احلكومة احلالية �Aال الرÐيض رضورة ملÆة، 
داKني ٕاÐها ٕاىل دمع ٔ�كرث uلمëال الرÐيض nشلك س>ميكن الحقا من 
اك�شاف الكفاءات الرÐضية املتنوKة، من [الل ٕاKادة �عتبار uلرÐضة 

لها يف خمتلف  املدرس>ية واجلامعية وتوفري الظروف املواتية uلمامرسني
اجلامعات الرÐضية مبا حيقق ت�ٔهيال حقDقDا، يعيد لبالدc وجهها الرÐيض 

  .ورÐدهتا إالفريقDة والعربية والعاملية يف هذا اAال
  الس>يد الرئ?س،

�ن ٔ�شري ٕاىل ×ون اUٔمن يف مشوليته ينطلق من ٔ�من ٔ µامسحوا يل كذ
واSم وممتلاكهتم ؤ�مان املواطنات واملواطنني، وذK µىل سالمة ٔ�ر 

ؤ�بداهنم، وٕاذا اكنت بالدc قد قطعت ٔ�شواطا هامة يف احلرÐت الفردية 
وامجلاعية، فٕان املناس>بة تفرض Kلينا اليوم ق�ل الغد ٔ�ن نوVه حتية تقد�ر 

رك ا<لساهر�ن Kىل ٔ�من بالدc، من ٔ�من وطين و اوشكر واKزتاز مجليع 
�من وطننا من ٔ�بناء قواتنا قوات املساKدة، وللك الساهر�ن Kىلالاملليك و ٔ 

وال يفوتنا كذµ، هبذه املناس>بة، ٔ�ن نؤكد ٔ�و ٔ�ن نلمتس من . املسلÆة امللكDة
احلكومة رضورة بذل املزيد من اAهود مس>تق�ال لتوفري ظروف العمل 
املالمئة uلعاملني هبذا القطاع وذµ من الناحDة �جÕعية ليمتكQوا من ٕاجناز 

Kىل ٔ�من وسالمة املواطنني وماكحفة اجلرمية، جبميع ¾ا¾م يف احملافظة 
�شاكلها وجتلياهتا، يف ظروف مواتية، كام ندعو ٕاىل التعامل مع ٔ
�حësاVات �جÕعية �حلرص Kىل التطبيق السلمي uلقانون، مبا �كفل 
 qس الفعيل <وÏلتكرu ما س>يحسب لمك نظرا µني، وذëري احملتÄ حقوق

  .احلق والقانون
  الرئ?س، الس>يد

ٕاننا، يف الفريق �س>تقاليل uلوNدة والتعادلية ويف اÄUٔلبية، �س�شعر 
�لك مسؤولية ما يتعني Kلينا القDام به من ٔ�دوار لنكون الضمري املس�Dقظ 
ٕاىل Vانب احلكومة، حىت يمت �س�Cر اUٔم¯ل لهذا الربcمج احلكويم 

ملموسة  -ء هللا ٕان شا -املعروض Kلينا، وذµ بتحقDق حصيÔ ٕاجيابية 
وغنية �ملنجزات، وحنن مل »كن ولن »كون ٔ�بدا ٔ�Äلبية مسكونة هبواجس 

�Äلبية  - حبول هللا  - املساندة اUٔوتوماتيكDة، ولكQنا س>تëدوننا وس>نكون ٔ
بثقة الربملان  -حبول هللا  - مسؤوq، تدمع الربcمج احلكويم ا�ي س>يحظى 

فعاال وموا×بة مس>مترة uلعمل بعد Äد، وا<مع املسؤول يقsيض مQا حضورا 
الربملاين و�ضطالع �اكمل الصالحDات اAوq لنا مجيعا دس>تورÐ، لك من 

  .موقعه
  .صدق هللا العظمي" وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمQون"

  .وشكرا لمك
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        ::::الس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلس
رئ?س  اللكمة اUٓن uلس>يد املعطي بنقدور. شكرا uلس>يد الرئ?س احملرتم

  .شكرا. دقDقة 34فريق التجمع الوطين لÅٔحرار يف مساNة 

        ::::املس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدوراملس�شار الس>يد املعطي بنقدور
 �ٓ�nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني وKىل 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس>يد الرئ?س،

  الس>يد رئ?س احلكومة،
  الس>يدة والسادة الوزراء، 

  احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون 
�تد[ل اليوم، �مس فريق التجمع الوطين لÅٔحرار مبëلس املس�شار�ن ٔ
طبقا Uٔحاكم ا<س>تور، ملناقشة عرض الس>يد رئ?س احلكومة ا�ي عرضه 
مشكورا ٔ�مام جمليس الربملان املوقر، طارNا فDه �رcمج حكومsه اليت تعزتم 

نناقشمك . والثقافDة تطبيقه يف اAاالت الس>ياس>ية و�قsصادية و�جÕعية
من موقع غرفة طالها احليف يف �خsصاصات وا¦متثيلية دس>تورÐ �لرمغ 
من ×ون هذا ا<س>تور ×رس م�دٔ� الثنائية الربملانية وفsح �ٓفاقا ٔ�رحب 
uلمؤسسات ا<س>تورية اUٔخرى واAمتع املدين، حDث اكنت ملكوcت جملس 

Õصادي و�جsعي الس>يايس والرتايب، املس�شار�ن وزهنا وثقلها �ق
ؤ��نت عن كفاءهتا يف العديد من احملطات، ولعل حصيÔ اAلس يف هذا 

اس>تدراك  -حكومة و�رملاc  - الباب خلري دليل Kىل ذµ، �ا Kلينا مجيعا 
  . هذا احليف متاش>يا مع ما يتضمنه ا<س>تور

  الس>يد الرئ?س،
  الس>يد رئ?س احلكومة،

ة �عÕد م�دٔ� احلكومة املسؤوq املنÊ¯قة ٕاهنا فعال حلظة فاصÔ وÝرخيي
وبناء Kليه، البد ٔ�ن نذ×ر مبوقف . 2011نونرب  25عن صناديق اقرتاع 

حزب التجمع الوطين لÅٔحرار ا�ي قررت قDادته اخلروج ٕاىل املعارضة، 
مQوها، �ملناس>بة، �ملسار ا<ميقراطي ومسلسل إالصالNات ا�ي êسري 

ت، حDث êشق طريقها �لك متزي حنو بناء ا<وq فDه مملكsنا �لك ت�ٔن وثبا
احلديثة يف مسار اس>ت=Qايئ وسط حميط ٕاقلميي ودويل صاخب، Ïس>تلزم مQا 

  .مجيعا التجند والتعبئة محلاية وطننا من لك املزنلقات
  الس>يد الرئ?س،

لقد صفقQا لنتاجئ �نت�ا�ت اUٔ[رية، وهن�cٔ احلزب الفاòز هبا، ومتن?Qا � 
لنëاح، وطبقا ملضامني ا<س>تور اجلديد ا�ي صوت Kليه املغاربة التوفDق وا

�ن �كون حزب العداq والتمنية هو من يقود احلكومة  ،بXسب Ýرخييةٔ
اجلديدة، واكن من الطبيعي ٔ�ن خنرج حنن يف حزب التجمع الوطين لÅٔحرار 

ق�ل  ٕاىل املعارضة، ا�سëاما مع مواقفQا وتوÖاتنا وحتالفاتنا اليت ٔ�Kلنا عهنا
�نت�ا�ت، �µ اكن هذا املوقف وهذا التوVه ا�ي اNرتمQا فDه ٕارادة 

الشعب املغريب ورغبته يف حتديد اخsياراته، Kلام ملا uلمعارضة من دور ¾م 
ورائد يف مراق�ة العمل احلكويم، حDث ٔ�عطاها ا<س>تور اجلديد ماكنة 

ا<س>تورية اليت  ممتزية ليك تلعب دورها الرقايب من [الل اكفة املؤسسات
، و�لتايل فٕان معارضتنا لن �كون 2011ٔ�سس لها دس>تور فاحت يوليوز 

معارضة مDاكنيكDة، وٕامنا معارضة مسؤوq وبناءة من دا[ل املؤسسات، 
هادفة ٕاىل ٕاجياد البدائل املعقوq يف التدبري وال�س>يري وفق م�دٔ� احلاكمة 

  .ديداجليدة، خصوصا وحنن يف مرÔN تزنيل ا<س>تور اجل
  الس>يد الرئ?س،

ا�سëاما مع توÖاتنا اجلديدة واNرتاما ملبادئنا ؤ�[القQا الس>ياس>ية وما 
جنر وراءc من �راكامت ¾مة وÝرخيية يف حزب معر Uٔكرث من ثالثة عقود 
ونيف، سامه يف بناء ا<وq املغربية احلديثة �رVال و�ساء ٔ�كفاء، �ر×وا 

هبا اكفة الفرقاء الس>ياس>يني بصامهتم ومن مواقع مsعددة Ïشهد هلم 
وامجلعويني، فٕاننا نؤكد لمك، الس>يد رئ?س احلكومة، و�لنظر ٕاىل ما يفÆsه 
ا<س>تور اجلديد من �ٓفاق واKدة يف اكفة مQا> التدبري العمويم 
والصالحDات الواسعة اليت تنازلمت عن البعض مهنا ٕارادÐ بصفsمك اجلديدة، 

ربcمج حكويم، كام هو مsعارف Kليه فٕا»مك ج$مت K�ٕالن uلنواÐ ول?س ب
  .من ا<س>تور 88دوليا، وكام هو مضمن يف الفصل 

  الس>يد الرئ?س،
ٕان الربcمج احلكويم ا�ي كنا نsXظره �رcمج مرمق وحمدد، �رcمج فDه 
الزتامات واحضة ومضبوطة، حمددة يف اVٓUال، êس>تجيب النتظارات 

ت املتعددة واملعروفة اليت الشعب اليوم وجتد � احللول العاu ÔVلمعضال
يعاين مهنا وفق ٔ�جQدة حمددة، Ïسهل Kىل الشعب مsابعهتا، وKلينا، كفرقاء 

  .س>ياس>يني يف املعارضة، مراق�ة س>بل تنفDذها وٕاجياد البدائل لها
  الس>يد رئ?س احلكومة، 

ال �شك يف حسن نواÐمك وصدق ٕاراد�مك يف ٕاجياد احللول الناجعة 
الت اليت يعاين مهنا اقsصادc يف س>ياق ٔ�زمة Kاملية ملعاجلة خمتلف �خsال

[انقة، ٔ�رخت بثقلها Kىل ٔ�كرب �قsصادÐت العاملية، ف�اUٔحرى اقsصادÐت 
ا<ول النامDة ٔ�و الساòرة يف طريق ا¦منو، Uٔن الربcمج احلكويم، كام هو 
مsعارف Kليه يف ا<ميقراطيات احلديثة، خطة معل uلحكومة [الل فرتة 

�ي تعاقد س>يايس بني احلكومة والربملان املنتخب دميقراطيا، حDث  ،معينةٔ
يف عرضمك  -مع اUٔسف  -يبقى الربcمج وثيقة مرجعية اللزتامات Äابت 

ويف مدة زمQية حمددة Äري موجودة يف عرضمك كذµ، خصوصا ؤ�ن ما 
حيتاVه املغاربة اليوم NاجDات مsنوKة ملموسة، مهنا ما هو مس>تعëل ومهنا 

ب معاجلته Kىل املدى املتوسط، اليشء ا�ي Äاب يف هذا العرض ما جي
  .املعروض Kلينا uلنقاش

  الس>يد الرئ?س،
و�لرجوع ٕاىل املر�كزات اليت اس�Qد Kلهيا عرضمك، الس>يد رئ?س 
احلكومة احملرتم، فٕاننا »متىن ٔ�ن تلزتموا هبا وتنجحوا يف تنفDذها مع اس>تدراك 
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 ٔU ،ابت يف عرضمكÄ رقام اليتUٔساس التزنيل ا�ن مضامDنه تبقى ٔ
ا<س>توري السلمي لتÆديث �ٓليات اش>تغال ا<وq، واليت اكنت مطلبا 
جامهريÐ شعبيا وٕارادة قوية لاكفة الفرقاء الس>ياس>يني والXس>يج امجلعوي 
والقضاء Kىل اكفة املعوقات و�خsالالت اليت اكنت تنخرها، فsخوفQا اليوم 

من ×يفDة حتديد العمل املندمج ومن  cبع من ×ون عرضمك احلكويم [ايل
  :Kدم جناح املقاربة ال�شار×ية العتبارات ذاتية وموضوعية م�نية Kىل 

  Kدم جتا�س مكوcت اÄUٔلبية؛ :ٔ�وال
  .قدر�مك Kىل �س>مترار ٔ�مام الصعو�ت والتÆدÐت :3نيا

مرة،  16كام ٔ�ن ربط املسؤولية �حملاس>بة، واليت Vاءت يف عرضمك 
جراءات مس>تعÔë وواحضة، فٕاجراءات ربط املسؤولية حتتاج ٕاىل إ 

�حملاس>بة Äائبة، ×يف س>تÆابون؟ ومن س>تÆاس>بون؟ ما يه اUٔولوÐت؟ 
ختوفQا ٕاذن cجت من ×ون ٔ�ن يبقى هذا ال[م جمرد شعارات لالس>هتالك 

  .الس>ياسوي فقط
  الس>يد الرئ?س،

ا لقد توصلمت، الس>يد رئ?س احلكومة احملرتم، يف عرضمك Kىل ٔ�ن م
ٕاىل حتديد مخس توÖات كربى، س>نÆاول من [الل " �رcجما"مسيمتوه 

جترب�Qا املتواضعة �حزب مارس تدبري الش�ٔن احمليل �قsدار ٔ�ن نناقشمك 
nش�ٔهنا، وسsXابع معلمك من [الل جمليس الربملان ٕاذا ما حظي هذا الربcمج 

  :مبباركة ومصادقة جملس النواب، ويه
ة املوNدة وصيانة التالمح وتنوع مكوcهتا تعز�ز الهوية الوطني :ٔ�وال

  و�نفsاح Kىل الثقافات واحلضارات؛
�رس>يخ دوq القانون واجلهوية املتقدمة واحلاكمة الرش>يدة الضامQة  :3نيا

  uلكرامة واحلقوق واحلرÐت واUٔمن؛
  مواصÔ بناء اقsصاد وطين قوي مsنوع؛ :3لثا
مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل  تطو�ر وتفعيل الربامج �جÕعية :رابعا

اخلدمات اUٔساس>ية، خصوصا التعلمي والسكن و�كرÏس التضامن و�اكفؤ 
  الفرص بني اUٔفراد والف$ات واUٔجDال واجلهات؛

تعز�ز التفاKل إالجيايب مع احمليط اجلهوي والعاملي وتقوية اUٔداء  :[امسا
  .العمويم خلدمة املغاربة املقميني يف اخلارج

د رئ?س احلكومة، املر�كزات امخلس اليت بن?مت Kلهيا �رcجممك تلمك، الس>ي
  .احلكويم

مفا تضمنه يعد �لXس>بة ٕالينا، يف التجمع : �لXس>بة  uلمر�كز اUٔول
 µىل ذK دل�الوطين لÅٔحرار، قاسام مشرتاك لاكفة الشعب املغريب، وال ٔ

 ٔ�مام الربملان ديباVة دس>تور فاحت يوليوز من تضمينمك يف العرض املقدم 
ا�ي صوت Kليه املغاربة بXس>بة ال تق�ل اجلدل وال النقاش، و�لتايل  2011

فٕاننا »رفض املزايدة يف موضوع الهوية املغربية املبDXة Kىل التعدد واملشرتك، 
فواج�نا يفرض Kلينا اليوم ٔ�ن نضع هذه املرجعية املشرتكة اليت تعاقد Kلهيا 

قرن فوق لك اعتبار ونقاوم لك حماوq  14اربة مع سالطيهنم ٔ�كرث من املغ

uلنيل مهنا، حمتاطني يف ذµ من لك êشوÏش من ش�ٔنه ٔ�ن ميس هبا مغلبني 
املس>متر Kىل الظريف الزائل، ولك هذا يتطلب مQا مجيعا يف ٕاطار تعز�ز ما 

، "وqاملواطنة املسؤ "و�سميه حنن ب" املواطنة الصاحلة"مسيمتوه ٔ�نمت ب
إالدراك احلقDقي والفعيل uلمشالك اليت يعاين مهنا جممتعنا، حDث جيب 
Kليمك، الس>يد رئ?س احلكومة، ٔ�ن تنصب جمهودا�مك يف البحث والتفكري 
والتواصل والتكDف مع حميطنا القاري وا<ويل ا�ي يعرف اليوم تغريات 

  .Vد م�سارKة محلاية هاته الهوية
  الس>يد الرئ?س، 
شعب املغريب مبختلف مكوcته، وKىل مدى قرن تقريبا، لقد cضل ال 

من ٔ�Vل انزتاع �Kرتاف �لهوية اUٔمازيغية uلمملكة املغربية يف ا<س>تور 
اجلديد، وها يه حكومsمك املوقرة حتاول التÆايل Kىل هذا املكسب من 

حسب ما تضمنه  -[الل �لتفاف Kليه nشلك ال ميكن ق�و� Uٔنه يؤدي 
ٕاىل اعتبار اuلغة اUٔمازيغية جمرد لغة، بل يه هوية  -وضوع عرضمك يف امل

عريقة ضاربة جبذورها يف Ýرخي املغرب، وêشمل ٔ�مناط الع?ش والوعي 
والسلوك والتقاليد والعادات والقمي والفQون واUٓداب، ٕاضافة ٕاىل ×وهنا لغة 

ٕانه املشرتك ا�ي جيب ٔ�ن ننخرط فDه �لك وضوح لضامن . وثقافة حDة
اUٔمازيغ يف هذا البK ،úلام ٔ�ن ترصحيمك، ٔ�و �Uٔحرى عرضمك، ٔ�كد حقوق 

�ن تفاKل اUٔمازيغية مع املكون إالساليم يف املرÔN اUٔ[رية من Ýرخي ٔ
املغرب وطبعته بطابعها اخلصويص املمزي عن بúان املرشق، �ا فال ميكن 

اUٔمئة  �ملطلق ٔ�ن نق�ل �[زتال اUٔمازيغية يف ا<�ن والعبادات ومشالك
والفقهاء وا<Kاة واقsصارها فقط يف هذا املر�كز املتعلق nس>ياسة حكومsمك 

حتريف  -وبوضوح  -املق�Ô يف الثقافة والفن وإالKالم، اليشء ا�ي يربز 
  .مفهوم الهوية الوطنية وخرق سافر úuس>تور

  الس>يد الرئ?س،
Kىل  �سëل �رتياح رغبتمك يف �س>مترار وراء صاحب اجلالu qلحفاظ

إالشعاع ا<ويل uلمغرب ا�ي ٔ�عطاه ملوك ا<وq املغربية وسالطيهنا Kىل 
مر احلقب والعهود، حDث شاع ص?ت بالدc بني خمتلف اUٔمم والشعوب يف 
 qهثا ا<امئ �لسمل واحلرية ونضالها املس>متر يف الرشاكة ا<ولية الفعاÊشê

اريب، Kىل اخلصوص، والعريب واملتوازنة يف ٕاطار احمليط إالقلميي وا<ويل املغ
إالساليم، nشلك Kام، Kىل فsح احلدود مع الشقDقة اجلزاòر والسعي ٕاىل 

  .ٕاجياد ٔ�سواق Vديدة يف مجيع ا<ول املغاربية وإالفريقDة واUٓس>يوية
 cذ بعني �عتبار الوضع اجليو اسرتاتيجي لبالد]Åٔل اس>تعدادمك لëس�

نا يف �حتاد اUٔوريب وإالفريقي ومع uلميض قدما يف تدعمي Kالقsنا مع رشاكئ 
الوالÐت املتÆدة اUٔمر�كDة و�نفsاح Kىل العامل اUٓس>يوي وKىل اكفة ا<ول 
الشقDقة والصديقة، مع êسجيل حتفظنا Kىل ٔ�ن الربcمج احلكويم مل ينص 
رصاNة Kىل �لزتام �ملواثيق والعهود ا<ولية وحقوق إال�سان، كام يه 

يا، رمغ ٔ�ن ا<س>تور اجلديد رصحي يف هذا الباب، حDث مsعارف Kلهيا دول 
مQحمك اكفة ٕاماكنيات �لزتام، وخصوصا ؤ�ن اUٔمر، كام Vاء يف نص 
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  .قانوK cادÐ 20قانوc تنظمييا و 16الربcمج املقدم ٔ�مامQا، يتعلق ب 
  الس>يد الرئ?س،

  الس>يد رئ?س احلكومة،
  الس>يدة والسادة الوزراء،

  س�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة امل 
�لXس>بة uلمر�كز الثاين، فQعتقد ٔ�نه من �ب حتصيل احلاصل Uٔن 
املقsضيات الواردة يف هذا املر�كز هتم مقsضيات مsضمنة يف ا<س>تور 
اجلديد، و�لتايل فٕان احلل ل?س هو تضميهنا حرفDا يف �رcجممك، بل احلل 

وضوعية اليت اس>تsXجناها �لXس>بة ٕالينا هو ٕاجياد اUٔجوبة عن êساؤالتنا امل
×يف س>تعملون Kىل تزنيل êشاريك ودميقراطي : من �رcجممك، ويه

úuس>تور؟ ما هو م�ٓل املسار ا<ميقراطي ا�ي هو مشرتك بني املغاربة 
واملغربيات يف ظل احلكومة اجلديدة، ٕاذ مت تقليص �س>بة متثيلية املرٔ�ة ضدا 

حنو املناصفة؟ �µ، فكQا Kىل ما ينص Kليه ا<س>تور اجلديد ا�ي يتوVه 
نsXظر مQمك الزتاما مواطنا ومسؤوال رصحيا حيرتم مك�س>بات املرٔ�ة املغربية، 
 �ويلزتم �ملعاهدات ا<ولية املوقعة من طرف اململكة املغربية لتعز�ز م�دٔ
املساواة بني اجلXسني اNرتاما uلهنج ا<ميقراطي والعداq �جÕعية اليت نص 

  .Kلهيا ا<س>تور
نا نsXظر مQمك، الس>يد رئ?س احلكومة، ٔ�ن تعطوا لنا ٔ�جQدة حمددة من ك 

�Vل اس>تكامل املسلسل �نت�ايب بتÆديد توارخي مضبوطة لالس>تحقاقات ٔ
�نت�ابية املق�Ô، لكن نتفهم ٔ�»مك لس>مت وNدمك من يقرر يف هذا اUٔمر، Kلام 

قدمة وتعز�ز ٔ�ن ا<س>تور خيول لمك صالحDة ذµ، كام ٔ�ن ٕارساء اجلهوية املت
الالمركزية والالمتركز يsXظر مQمك يف هذا الباب تزنيل اجلهوية املتقدمة من 
�Vل تعز�ز القرب احلقDقي، وKىل رٔ�سها تزنيل مقرتح احلمك ا�ايت يف ٔ�قا¦مينا ٔ
اجلنوبية، كام Vاء ذµ يف ترصحيات بعض قDادييمك، �عتباره مقرتNا � 

احsضهنا اAمتع ا<ويل، ؤ�صبح مقsنعا هبا  مصداقDته ا<ولية و� Vاذب?sه اليت
�كرث من ٔ�ي وقت مىضٔ.  

  الس>يد الرئ?س،
ٕان حتسني احلاكمة وêشجيع فعالية إالدارة وحتسني مQاخ اUٔعامل، واليت 
Vاءت يف هذا املر�كز الثاين من �رcجممك، مل تعطنا �نطباع ب�ٔن لمك تصور 

نه من مصطلÆات مواصÔ واحض لالس>مترار يف هنج الت�ليق، اuلهم ما تضم 
لتفعيل ٔ�وراش الت�ليق من [الل الرفع من اUٔداء والوترية، ولكن هذا ال 

لقد كنا نsXظر مQمك، الس>يد . �كفي لرفع امخلول ا�ي تع?شه إالدارة املغربية
رئ?س احلكومة، ٔ�كرث من ذµ من [الل حتديد ×يفDات تÊس>يط هذه 

ارية و×يفDات التقليص من املساطر و×يفDات الولوج ٕاىل اخلدمات إالد
الرشوة واحملسوبية و×يفDات ٕارساء احلاكمة اجليدة يف التدبري العمويم، ول?س 

  .من ا<س>تور �157قsصار فقط Kىل إالشارة ٕاىل الفصل 
  الس>يد الرئ?س،

ٕ�صالح القضاء، و�لتايل هذا  -ٔ�وال  - ٕان ماكحفة الفساد رهينة 

مت ٕاصالح مQظومة العداq، فٕاصدار إالصالح ال ميكQه ٔ�ن Ïس>تقمي ٕاال ٕاذا 
القوانني التنظميية وحتيني املشاريع املرتبطة حبامية املال العام ووضع مواثيق 
وطنية Vديدة وهيئات خمتصة يف هذا الباب ال �كفي، Uٔن التجربة ٔ�فضت 
ٕاىل ٔ�نه بدون �ٓليات تنفDذية موا×بة فٕان ال�رشيعات الوضعية واملواثيق تبقى 

�µ كنا نsXظر مQمك رؤية واحضة و�رcجما حمددا يف الزمان Nربا Kىل ورق، 
  .واملاكن من ٔ�Vل حتصني حقوق إال�سان وحامية احلرÐت وماكحفة الفساد

  الس>يد الرئ?س،
�لXس>بة uلمر�كز الثالث الهادف ٕاىل بناء اقsصاد وطين قوي مsنوع 

حsاكر الروافد، كام Vاء يف عرضمك، فٕانه ار�كز Kىل ماكحفة املضاربة و�
وحماربة الريع وêشجيع �س�Cر ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، �ريم 

ٕاىل التحمك يف التضخم وتقليص �س>بة  - كام Vاء يف عرضمك  -لك هذا 
من الناجت ا<ا[يل اخلام Äري  5,5%، حتقDق �س>بة منو %8البطاq ٕاىل 

من  N 3%دود الفال>، مع ضامن عودة تدرجيية ٕاىل العجز يف املزيانية يف
  .الناجت ا<ا[يل اخلام يف مجمل ذµ حتسني تنافس>ية �قsصاد الوطين

  الس>يد رئ?س احلكومة، 
يشء مجيل ٔ�ن »ريم ٕاىل حتقDق هذه اUٔهداف، لكن س�ٔجDبمك Kىل 

  :هذه املرايم واملمتنيات من [الل طرح اUٔس>ئÔ التالية

  ؟%2×يف س�sحمكون يف �س>بة التضخم يف Nدود  -

، Kلام ٔ�ن �س>بة ا¦منو، كام %8ن �س>بة البطاq ٕاىل ×يف س>تقلصو -
 ؟V5,5%اءت يف عرضمك، سوف لن تتëاوز 

 - êساؤالت نطرSا ونعتربها مرشوKة Uٔهنا Äابت يف �رcجممك، خصوصا 
فٕان �رcجممك �نت�ايب حلزب العداq والتمنية Nدد  -وٕاذا مل ختين ا�ا×رة 

ذ×رمك خبصوص هذه النقطة ، ملاذا هذا الرتاجع؟ Uٔ %�7س>بة ا¦منو يف 
��ات، فٕان حزب التجمع الوطين لÅٔحرار ٔ�قر يف �رcجمه �نت�ايب ب�ٔن 

، اليشء ا�ي يعطي مصداقDة لربcجمنا %�6س>بة ا¦منو لن تتëاوز 
�نت�ايب ا�ي تقدمQا به ٔ�مام الناخ�ني ويعرب عن صدقQا وواقعي�Qا يف 

  . التعامل مع قضاÐ شعبنا
الباب �راجعمك عن وعودمك السابقة، مسëلني ٔ�ن  ٕاذن �سëل يف هذا

هذا املعدل و�لرمغ من ٔ�مهيته، فٕانه يبقى طموح يصعب حتقDقه ٔ�مام س>نة 
فالحDة تبدو صعبة بفعل ت�ٔخر ال�ساقطات املطرية، حDث نطلب هبذه 
املناس>بة هللا العيل القد�ر ٔ�ن �رمحنا ب�ٔمطار اخلري والرباكت والس>نة الفالحDة 

ويف ظل التقلبات الظرفDة �قsصادية ا<ولية خصوصا ٔ�مام  يف بدا�هتا،
العالقات البDXوية اليت �ربط اململكة املغربية مع �حتاد اUٔوريب وKىل رٔ�سها 
فر�سا، اليت يعاين اقsصادها اليوم ظروفا صعبة يقارب معدل منوها الصفر، 

 .خلارجDةاليشء ا�ي س>يكون � انعاكسات سلبية وم�ارشة Kىل معامالتنا ا
  ،،،،الس>يد الرئ?س

�ثناء ٕاطالعنا Kىل مضامني هذا املر�كز، ٔ�3ر ان��اهنا اعÕدمك Kىل ٔ
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مواصÔ وامليض يف اUٔوراش املهيلكة املندجمة يف جمال إالصالح "مصطلح 
، "املاء الصاحل uلرشب"و" الطاقة البديÔ"، "اAطط اUٔخرض"، "اجلبايئ

خمطط "، "ناKة التقليديةuلص  2015رؤية "و" uلس>ياNة 2020رؤية "
، ويه ٔ�وراش ×برية وخضمة سامه فهيا حزب التجمع الوطين "ٔ�ليوت?س

لÅٔحرار �لك ثقة، اليشء ا�ي �زيك طروNاتنا السابقة، وٕان كنمت مل 
توحضوا لنا ×يف س>تواصلون إالصالح اجلبايئ يف هذه الظروف �قsصادية 

يف هذه القطاKات احليوية  الصعبة، و�لتايل »رى ٔ�»مك مل ت�ٔتوا جبديد يذ×ر
  . وإالسرتاتيجية لالقsصاد الوطين

كام ٔ�ذ×رمك، الس>يد رئ?س احلكومة، مبواصÔ ٕاجناز اUٔوراش الكربى، 
لكم من الطرق الرسيعة لبلوغ ش>بكة يصل  600حDث تضمن عرضمك فsح 

لكم فقط، مواصÔ ٕاهناء مشاريع ٕاجناز الطرق الس>يارة  1300طولها ٕاىل 
 الر�ط وا<ار البيضاء، �رش>يد وبين مالل، ن�ساءل، ومعنا املربجمة ما بني

ما هو اجلديد ا�ي ج$مت به يف هذا الباب؟ دون ٔ�ن : الرٔ�ي العام الوطين
�شري ٔ�»مك ٔ�Kلنمت يف �رcجممك عن �رcمج فك العزn qشلك فضفاض ودون 
�رقام، ما هو ٕاذن نص?ب العامل القروي من الطرق القروية وإالقلميية ٔ

هوية؟ ٔ�ال Ïس>تحق مQمك الضعفاء والÊسطاء واملهمشون املتواVدون يف واجل 
  املغرب العميق التفاتة لفك العزq عهنم؟ 

صندوق دمع ال�شغيل، : لقد ٔ�Kلنمت عن ٕاNداث املزيد من الصناديق
: الرفع من مزيانية صندوق التمنية القروية واجلبلية ليصل ٕاىل مليار، سؤالنا

لصناديق، Kلام ٔ�»مك كنمت تعارضون س>ياسة ما يه مصادر متويل هذه ا
  ٕاNداث الصناديق عندما كنمت يف املعارضة؟

 الس>يد الرئ?س،
لقد ش>نف ٔ�سامعنا الس>يد رئ?س احلكومة يف عرضه مبصطلح 

مرة وحماربة الريع و�حsاكر  19" احلاكمة"مرة ومصطلح  23" إالصالح"
حون؟ وما يه ×يف س>تصل: �سائلمك، الس>يد رئ?س احلكومة . واملضار�ت

�ولو�Ðمك يف إالصالح؟ ٔ  
  الس>يد الرئ?س،

�لXس>بة uلمر�كز الرابع اخلاص بتطو�ر وتفعيل الربامج �جÕعية، 
من مزيانية ا<وq  %�55لرمغ من ٔ�ن احلكومة السابقة خصصت ٔ�كرث من 

الصÆة، التعلمي، السكن، ٕاال ٔ�ن : ٕالصالح وضعية القطاKات �جÕعية
زال Nارضا بقوة Uٔس>باب مsعددة، وس>نكون  اخلصاص ملحوظ وما

Nارض�ن ملوا×بة معلمك يف هاته القطاKات �جÕعية وس�ٔتطرق ٕالشاكلية 
  .البطاq، و×يف تناولها عرضمك

�نمت تعلمون جDدا، الس>يد رئ?س احلكومة، جحم �نتظارات، وت��عون ٔ
سهم، �س>مترار ×يف ٔ�ن املعطلني وصل هبم اليوم الي�ٔس ٕاىل Nد ٕاحراق ٔ�نف 

 - ؤ�صبحت ا<وq لوNدها Kاجزة ٕالجياد فرص شغل لها، حDث ٔ�كدمت 
Kىل ٔ�»مك س>تعملون Kىل ختفDف �س>بة البطاq ٕاىل Nدود  -وnشلك فضفاض 

ال تفي �ملطلوب وال حتقق  K ،%5,5لام ٔ�ن �س>بة ا¦منو اليت ٔ�Kلنمت عهنا 8%

�ن ا¦منو �قsصادي املعلن مل حيدد مس>توى وتري ٔ µس>بة، ذXة هذه ال
ال�شغيل nشلك مفصل واحض، م¯ال Kىل مس>توى الس>نة ٔ�و الس>ن�ني ٔ�و 
والية حمكمك، رمغ ٕاKال»مك عن ٕاNداث العديد من م�ادرات ال�شغيل 

واعÕدمك Kىل الربامج اUٔخرى اليت اعمتدهتا " ت�ٔهيل"، "اس�Dعاب"كربcمج 
يف  ، حDث بيXت التجربة فشلها، �µ فٕاننا،"مقاوليت"احلكومة السابقة ك 

فريق التجمع الوطين لÅٔحرار، »رى ٔ�نه جيب ٔ�ن �كون هناك �ٓفاق واحضة 
واKدة uل�شغيل، ٕاذ نؤكد ٔ�نه ال ميكن احلديث عن ال�شغيل ٕاذا مل �كن 
هناك س>ياسة اس�Cرية مدققة، ف�دون �س�Cر ال ميكن ٔ�ن نتÆدث عن 

ىل ذµ ا¦منو، وبدون منو ال ميكن ٔ�ن نتلكم عن مQاصب uلشغل، �ٕالضافة إ 
هذا العرض احلكويم تنقصه املعطيات اخلاصة اليت تتحمك يف هذه الوضعية 

  :Kىل اUٔقل يف هذا العرض املوزع Kلينا

  ا<�ن اخلار0؛ -

 �س>بة العجز يف املزيانية؛ -

 وضعية التوفري اخلاص والعمويم؛ -

 �س>بة الضغط اجلبايئ؛ -

 .مس>توى الطلب Kىل إالنتاج -
اUٔرقام املعلنة يف �س>بة ا¦منو �µ، »رى غياب املعطيات وحتديد 

والبطاq تبقى معدالت ؤ�رقام مsذبذبة وÄري تقQية، مس>توNاة من تقار�ر 
املندوبية السامDة uلتخطيط وتوقعات البنك ا<ويل يف وضع اقsصادي 

  .مsقلب ومضطرب
  الس>يد الرئ?س،

ٕان العرض احلكويم املقدم ٔ�مام غرفيت الربملان، وا�ي ال ٔ�س>تطيع ٔ�ن 
، مل ي�ٔ[ذ بعني �عتبار الواقع �قsصادي الوطين ومل جيب "�رcجما"ٔ�مسيه 

Kىل ٔ�س>ئÔ وانتظارات الشعب املغريب Kىل ×يفDة مواÖة تفاحش الفوارق 
�جÕعية واêساع رقعهتا وحتقDق التوازن املXشود بني إال�سان واAال، 

اVه هبا لتÆديد املوارد والقQوات اليت س>تو  -وnشلك واحض  -حDث يفsقر 
احلكومة البطاq، الفقر وخمتلف مظاهر الهشاشة �جÕعية اليت يعاين مهنا 

�Äلبية ×برية من املغاربة، خصوصا املتواVد�ن يف املغرب العميقٔ.  
ويف هذا إالطار، فٕان من ٔ�مه إالجراءات اليت غيÊمتوها يف عرضمك، 

ة �ملغرب Kرب واليت ختص �رش>يد النفقات، ا<مع املوVه ٕاىل الف$ات املعوز
من مجموع مزيانية  %15صندوق املقاصة، وا�ي ال Ïس>تفDد مQه سوى 

من مزيانية هذا الصندوق êس>تفDد مQه الطبقات  %85املقاصة ٔ�ي ٔ�ن 
امل?سورة واملؤسسات اخلاصة والعمومDة، فهل تتوفرون Kىل تصور واحض 

نفقات وطريقة معل Vديدة لتدبري وٕاصالح هذا الصندوق، و�لتايل �رش>يد 
مزيان?sمك؟ مفبلغ ا<مع اAصص لصندوق املقاصة، Kلام ٔ�ن حز�مك اكن من 

مليار درمه، م�لغ يفوق Kائدات  50ٔ�رشس املعارضني �، يفوق اليوم 
املغرب من العمÔ الصعبة، فهل متلكون تصورا لتقQني هذا ا<مع دون 
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�سايسٔ �، حDث cضلنا املساس �محلاية �جÕعية اليت لن ن�Qازل عهنا مكبدٔ
  ...واش>تغلنا Kليه، وس>نضع رهن ٕاشار�مك

        ::::الس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلس
اللكمة اUٓن uلس>يدة زبيدة بوعياد، رئ?سة الفريق . ا»هتت احلصة

  .تفضيل ٔ�س>تاذة... دقDقة �27شرتايك، يف Nدود 
µرى ذ�ل?س هناك ٔ�ي [لل يف . هل هناك [لل يف ال�س>يري؟ ال ٔ

الس>يد الرئ?س احملرتم، هذا . Nرتم اAلسٔ�رجوك، هللا خيليك، ا. ال�س>يري
  .قرارك، كنت يف اجللسة، فاNرتمه، من فض@

... هللا يبارك فDك اNرتم راسك... ٔ�رجوك ٔ�س>تاذ... اUٔس>تاذة بوعياد
�رجوك ٔ�س>تاذٔ.  

  .تفضيل اUٔس>تاذة بوعياد

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس>يد الرئ?س

  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  د رئ?س احلكومة،الس>ي

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

�خيت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ  
ويف . �مس الفريق �شرتايك، �سامه يف مQاقشة الترصحي احلكويم

البداية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�هنئمك Kىل الن�ëDة الك�رية اليت حصدمتوها يف 
بفارق شاسع نونرب املايض، واليت مكQتمك من املرتبة اUٔوىل  25انت�ا�ت 

عن �يق Nلفاòمك ومعارضيمك، ويه الن�ëDة اليت جتعلنا خناطبمك اليوم من 
موقع املعارضة �حتادية اليت حترتم ٕارادة الشعب دون التنصل من 
املسؤولية الوطنية يف مراق�تمك وحماسsÊمك وتنÊهيمك ملا فDه [ري الوطن 

  .ومصلÆة املواطنني
ادية ٔ�دت مثن تÊين املغرب لالخsيار فكام تعلمون، فٕان املعارضة �حت

ا<ميقراطي Äاليا ب�ٔرواح شهداهئا وتضحيات مQاضلهيا يف املعتقالت واملنايف، 
وهو ما مت �Kرتاف الرمسي به وما زالت معاجلة �3ٓره تتطلب Öودا مك¯فة 
لتنفDذ توصيات هي�ٔة إالنصاف واملصاحلة وVرب رضر الضÆاÐ وذوي حقوقهم 

  .واUٓليات الضامQة لعدم �كرار ما وقع وتفعيل القوانني
وٕاذا اكن �خsيار ا<ميقراطي ٔ�صبح مQذ س>نوات مكس>با وطنيا 
الرجعة فDه، فقد cضلنا ٔ�يضا من موقع حكومة التناوب، بتوافق مع الراNل 
احلسن الثاين، Kىل ٔ�ن يصبح هذا �خsيار واقعا مؤسساتيا حترتم من 

اقDة املؤسسات وêسود Kربه قمي [ال� ٕارادة الشعب، وتتعزز به مصد
  .املسؤولية واملساءq واحملاس>بة

ولقد ٔ�دينا من Vديد مثن هذا إالرصار النضايل من [الل الرتاجع عن 
، مث حماوq هتëني العمل احلزيب والس>يايس 2002املهنجية ا<ميقراطية س>نة 

ة ، مث إالرصار Kىل الرجوع ٕاىل التحمك يف العملية الس>ياس>ي2007مQذ س>نة 
Kرب �كرار جتارب مفربكة تعود ٕاىل املايض وتفرغ �خsيار ا<ميقراطي من 

  .حمتواه
  الس>يد رئ?س احلكومة احملرتم،

Kىل الرمغ من �خsالف الواحض بيQXا يف التارخي واملرجعيات 
و�خsيارات، فقد كنا Nامسني يف ا<فاع عن حقمك يف الوجود، ويف Kدم 

، مع حرصنا Kىل الرصامة الرضورية يف �صطفاف العدواين املس>بق ضدمك
مواÖة بعض اUٔفاكر املاضوية اليت Nاولمت، من [الل حز�مك ٔ�و امجلاKات 
املوازية �، فرضها Kىل اAمتع، وذµ اقsناKا مQا ٔ�ن ا<ميقراطية كفÔD برتش>يد 

  .جممتعنا ا�ي ل?س يف NاVة ٕاىل وصاية
c متع املغريبAن ا�جض مبا �كفي uلتعامل إالجيايب مع واليوم، وبعدما ت�ٔكد ٔ

ما يعرفه احمليط العريب من حراك ومsغريات وانفالÝت، وبعدما متت 
�س>تëابة ملطالبنا امللÆة برضورة ٕاقرار دس>تور دميقراطي مsقدم، وبعدما 
وقع التوافق حول �نت�ا�ت السابقة Uٔواهنا Kىل الرمغ من وعينا ٔ�ن هذا 

احلزبية، فها ٔ�نمت اليوم ٔ�مام جملس النواب تsXظرون التوافق ال خيدم مصاحلنا 
تنصيبمك رئ?سا uلحكومة مبا مينÆه ا<س>تور اجلديد لمك من وضع اعتباري 

  .وصالحDات واخsصاصات ؤ�دوار
و�لتايل، امسحوا لنا، الس>يد رئ?س احلكومة، ٔ�ن �س�ٔلمك يف هذا الصدد 

دى اس>تحضارمك عن مدى اعتبارمك لهذا الوضع ا<س>توري اجلديد؟ وعن م
� يف êشكDل حكومsمك؟ وعن مدى الزتاممك �لت�ٔس?س اجلديد لهذا الوضع 

  ا<س>توري يف عرضهم ٔ�مامQا؟
لقد ٔ�دليمت بترصحيات م�ارشة عقب تعي?Qمك، تعطي صورة uلرٔ�ي العام 
عن طبيعة حتالفا�مك وتصور عن �ر×يبة احلكومة اليت نويمت êشكDلها، وهو ما 

الناحDة التواصلية وإالجرائية، لكQنا ملس>نا �راجعات عن اعتربcه ٕاجيابيا من 
  .لك ما رصحمت به دون اNرتام حق الرٔ�ي العام يف التفسري

فقد مت الرتاجع عن العدد املقلص Uٔعضاء احلكومة ا�ي ٔ�كدمت ٔ�»مك 
ملزتمون به، ومت الرتاجع عن م�دٔ� التëديد فظل Kدد من الوزراء السابقني 

ٕان وز�را اس>متر يف موقعه بعد ساKات من  ٔ�عضاء يف حكومsمك، بل
اس>تقالته من حزب معارض، مما يطرح ال�ساؤل بقوة حول مدى Vدية 

  .إالرادة يف القطع مع ممارسات املايض املس?$ة uلعمل الس>يايس
كام ٔ�ن Kددا من الوزراء املقرتNني Kلينا اليوم ال يXمتون uلتÆالف 

Kالمة اس>تفهام حول املبدٔ� احلكويم ا�ي شلكمتوه، مما يطرح ٔ�كرث من 
ا<س>توري الواحض ا�ي �ربط املسؤولية �حملاس>بة وا�ي ظللمت �رددونه 

  .[الل خطا�مك
لقد cضلنا يف �حتاد �شرتايك Kىل ٔ�ن تعطى ملؤسسة الوز�ر اUٔول 
ماك»هتا، وcضلنا Kىل ٔ�ن Ïشمل إالصالح ا<س>توري ماكنة رئاسة احلكومة 

دما حتقق ذµ من [الل الوثيقة ا<س>تورية، واخsصاصاهتا، واليوم بع
فلس>نا مس>تعد�ن uلرتاجع عن موقفQا املبديئ حىت وٕان قررمت ٔ�نمت الت�يل 
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  .العميل عن صالحDا�مك
 -يف نظرc  -ٕان ربط املسؤولية �حملاس>بة، مكبدٔ� دس>توري، ال �رتبط 

فقط �جلانب التدبريي وال�س>يريي، بل مبدى تفعيل �خsصاصات 
ة وال�شÊث مبامرس>هتا اكمÔ وحتمل املسؤوليات الناجتة عن هذا ا<س>توري

  .التفعيل
  الس>يد الرئ?س،

 -وز�را ووز�رة وحDدة يف êشكDلهتا يعد  30ٕان �كو�ن حكومsمك من 
 cىل املساواة واملناصفة، و[اصة يف  - يف نظرK س>تور القامئúu خرقا سافرا

قDق م�دٔ� املناصفة بني ا�ي يرصح Vازما ٔ�ن ا<وê qسعى ٕاىل حت  19فص! 
الرVال والXساء، فكDف س?مت ذµ ؤ�نمت اجلهاز التنفDذي املفروض فDه 
حتقDق ٕارادة ا<وq وتطبيق ا<س>تور �كونون ٔ�ول من خيل هبذه إالرادة 

 وخيرق س>يادته؟
وٕاننا، يف الفريق �شرتايك، لنتخوف من ٔ�ن يطال هذا الرتاجع 

ا من وضعها �عتباري Kىل مس>توى احلكويم عن متثيلية املرٔ�ة ومتكDهن
اجلهاز التنفDذي، حىت اجلوانب اUٔخرى املتقدمة اليت حققت فهيا املرٔ�ة 

  .املغربية ماكسب Kدة واكنت تتطلع لتحسني هذا الوضع قانونيا ومؤسساتيا
�ما ما Kربمت عنه من نية يف التدارك Kرب متكني املرٔ�ة من مواقع ٔ

�كون مضن الوعود الك¯رية اليت ٔ�مطرمت ومسؤوليات ٔ�خرى، فٕاننا خنىش ٔ�ن 
هبا املغاربة، و»رى اليوم ٔ�ن حامسمك قل يف التÊشري هبا بدعوى الظروف 
وإال×راهات، Kلام ٔ�ن ماكسب املرٔ�ة وحقوقها الس>ياس>ية وا<س>تورية 
�صبحت cفذة بقوة القانون، ويه ل?ست حمتاVة لوصاية يك تثÊت كفاءهتا ٔ

 الس>ياسة، ٕاذن ماكسب املرٔ�ة وحقوقها يف العمل وليك تثÊت كفاءهتا يف
الس>ياس>ية وا<س>تورية ٔ�صبحت cفذة بقوة ا<س>تور، ول?س مبا تعلنون من 
نواÐ، س>بق لنا ٔ�ن اخsربcها [الل مراNل النضال الXسايئ العص?ب يف 
ال�سعينات، وا�ي واÖمتوه ب�ش>نج وعصبية من [الل مسرية ا<ار 

يف التمنية مث عرقÔ مضامني مدونة البيضاء وٕافشال خطة ٕادماج املرٔ�ة 
اUٔرسة املتقدمة اليت عضضنا Kلهيا �لنواVد، مث ٔ�نصفQا التحكمي املليك ا�ي 

  .رحج �جهتاد احلدايث املكرم uلمرٔ�ة
  الس>يد رئ?س احلكومة،

لقد ت��عنا مرشوعمك Kرب الصÆافة الوطنية، ؤ�نصتنا خلطوطه العريضة 
�مام نوابٔ µسطمتوها بعد ذn و�  اليتsه مكDاولنا ا¦متعن فNمة، وUٔا

ودراس>ته nشلك Vاد ومسؤول يف ٔ�Öزتنا احلزبية وفرقQا الربملانية، و�لتايل 
فٕان القQاKة حصلت <ينا ٔ�ن ما قدممت لنا ال حيمل من الربcمج �لشلك 
املتعارف Kليه ٕاال إالمس، فال ٔ�نمت قدممت لنا ٔ�رقاما ومعطيات حول الربامج 

مل هبا، وال ٔ�نمت ٔ�فدمتوc ب�شخيص ٔ�ويل حول اAططات اليت تنوون الع
السابقة، واليت تبDXمتوها، وال ٔ�نمت الزتممت جبدوq زمQية حمددة لتنفDذ ما ٔ�Kلنمت 
من ٕاجراءات وخطوات، ومل تب?Qوا لنا املبالغ املرصودة لربcجممك ومشاريعه، 

  .يمت القDام هباومل توحضوا لنا الوقع املايل لٕالجراءات إالصالحDة اليت نو 

ٕان ما تقدممت به ٔ�مامQا، ال ميكن ٔ�ن �رىق ٕاىل الربcمج احلكويم 
املنصوص Kليه يف ا<س>تور اجلديد، فهو ٔ�قرب ٕاىل ترصحي حكويم �ملعىن 
القدمي úuساتري السابقة، بل ٕاننا نعتقد ٔ�نه مsواضع �ملقارنة مع التصارحي 

 .احلكومDة املتعاق�ة مQذ حكومة التناوب
من ا<س>تور ينص رصاNة Kىل ٔ�ن رئ?س احلكومة يعرض  88صل فالف

Kىل جمليس الربملان الربcمج ا�ي يعزتم تطبيقه، مث بعد ذÏ µشرتط 
وجو� ٔ�ن يتضمن نص الربcمج اخلطوط الرئ?س>ية uلعمل ا�ي تنوي 
احلكومة القDام به يف جماالت الXشاط الوطين، و�Uٔخص يف مDاد�ن 

  .�جÕعية والبيDqة والثقافDة واخلارجDةالس>ياسة �قsصادية و
�ما ٕاشار�مك ٕاىل اس�Qادمك Kىل الربامج �نت�ابية Uٔحزاب حتالفمك ٔ
احلكويم يف صياÄة �راجمهم، فٕاننا نالحظ حماولتمك التوفDق بني �رامج 
انت�ابية مsباينة الرؤية واملرجعية، واليت قد تصل Nد التناقض، cهيك عن 

عد ٔ�»مك تؤسسون ملرÔN دس>تورية Vديدة تعطي لرئ?س ٔ�»مك مل êس>توعبوا ب
  .احلكومة قDادة الربcمج ول?س التوفDق �نت�ابوي بني الربامج املتÆالفة

ومع لك هذا، فٕاننا سQXخرط يف مQاقشة ما رصحمت به ٔ�مامQا انطالقا 
  .من احملاور امخلسة اليت قسممت ٕا¦هيا عرضمك، الس>يد رئ?س احلكومة

ا<س>تور حسم يف الهوية مبا حتم! من غىن وتنوع ٕاننا واعون ب�ٔن 
وثوابت، ال ٔ�Nد ٔ�صبح جيادل فهيا اليوم، وٕاننا مقsنعون ٔ�ن هوي�Qا الوطنية 
مësذرة يف �كو�هنا التارخيي وا<يين، موNدة �لنظام املليك، غنية بتعدد�هتا 

يطة الثقافDة واuلغوية والس>ياس>ية وقوية �نفsاSا احلدايث Kىل الثقافات احمل 
  .والقمي إال�سانية الكونية، وهو ما ٔ�نتج ا¦منوذج املغريب ا�ي تتÆدثون عنه

ٕان ا<س>تور ل?س هو ا�ي ٔ�نتج ا¦منوذج املغريب، رمغ اقsناعنا ٔ�ن 
النص ا<س>توري املتقدم ا�ي صوت Kليه املغاربة س?شلك حامية 

ية مؤسساتية لهذا ا¦منوذج املغريب ضد ٔ�ي اس>تغالل لظرفDة س>ياس>ية Öو 
مsقلبة ٔ�و مد ميكن ٔ�ن Ïس>تغل ا<�ن لهدف س>يايس ٔ�و �راجع عن �خsيار 

اuيل ما خر�Vش يف هاذ الترصحي " Nداثة"لكمة (ا<ميقراطي احلدايث 
  .بترب�رات اخلصوصية ٔ�و اUٔزمة ٔ�و حتت ٔ�ي ذريعة اكنت) احلكويم

لقد Kان?Qا، اكحتادÐت واكحتاديني، عقودا طويÔ من ٔ�Vل ٔ�ن يصبح 
ار ا<ميقراطي حقا uلمغاربة، وحضينا �لك¯ري من ٔ�Vل ٔ�ن ترتخس قمي �خsي

 cخر اليوم �كون بالدsاحلداثة يف جممتعنا ويف تدبري مؤسساتنا، وحنن نف
ت��ؤ� ماكنة دولية مرموقة وبوضع الرشيك احملرتم و�¦متثيل Kىل صعيد Kدد 

ورة اليت من املنظامت اUٔممية وا<ولية، وهو ما نظن ٔ�نه مت بفضل الص
رخسناها يف تصور احملافل العاملية عن ا<وq ا<ميقراطية واAمتع احلدايث 

  .املنخرط يف مQظومة القمي الكونية
وٕاننا لنؤكد اليوم، من موقعنا احلايل مكعارضة احتادية يف الربملان، لكن 
�Uٔساس كقوة نضالية، دميقراطية، Nداثية، اشرتا×ية، ٔ�ننا سXس>متيت يف 

عام رامكته بالدc من ماكسب دميقراطية رمغ Nاجهتا لٕالنضاج ومن ا<فاع 
تقدم Kىل مس>توى تÊين قمي احلداثة، دوq وجممتعا ومؤسسات قادرة Kىل 
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ضامن املزيد من القوة والوNدة وا¦منو uلمنوذج املغريب، ا�ي »راه يÊىن 
  .uلمس>تق�ل، وال نظن ٔ�ننا حمتاجون الس>تلهامه من املايض

 يف ش>بابنا ا�ي اخنرط يف دينامDة نضالية ممتزية وصامدة، ولنا ٔ�مل ×بري
مكQت حىت اUٓن من ماكسب س>ياس>ية ودس>تورية Äري مس>بوقة، ومن 
فضائل التجربة املغربية اليت حترك الش>باب والشارع املغريب مل جيد الفراغ 
ا�ي ٔ�دى ٕاىل م�ٓيس وفظاKات يف جتارب عربية ٔ�خرى، بل وVد �راكامت 

�كوننا سامهنا يف بلورهتا واس>تفاد الش>باب املغريب من Vد�هتا نضالية نفsخر 
  .دون وصاية مQا

و�لتايل، فٕاننا نXهبمك ٕاىل ٔ�ن الش>باب ال حيتاج uلمرافقة اليت تتÆدثون 
عهنا يف خطا�مك، بل يطلب ٕافساح اAال � ومتكDنه من قDادة الربامج 

  .واملشاريع واملؤسسات، وذµ هو ٔ�ملنا يف مغرب الغد
  لس>يد الرئ?س،ا

ٕان النفÆة احملافظة اليت ملس>ناها يف خطا�مك مل تفاج$نا لعلمنا �خsيارمك 
الفكري وإاليديولو0، لكن ما ٔ�3ر اس>تغرابنا هو قوة حضور هذا املنحى 
احملافظ رمغ حتالفمك ا�ي يضم مكوcت ما زالت حتسب نفسها Kىل صف 

يتعلق �لس>ياسة الثقافDة فهل Ð �رى تصور حتالفمك مXسجم يف ما  .احلداثة
وإالKالمDة، و[اصة يف ما يتعلق بتقDمي إالبداع معوما والس?rيئ Kىل وVه 

 r?نه س>يجعل من الس�مر�ٓة uلهوية "التÆديد؟ لقد Vاء يف العرض احلكويم ٔ
  ". إالجناز النوعي"ٕاىل " الرصيد المكي"، ؤ�نه س>يsXقل من "الوطنية

�ن احلكومة املوقرة Kلهيا ٔ�ن ترتك تقDمي ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، نعتربٔ 
إالبداع، و[اصة الس?rيئ مQه �وي التكو�ن و�خsصاص، ؤ�ن ترتك 
تذوق الفن الس?rيئ واحلمك Kليه uلجمهور من املغاربة، ؤ�ن تتفرغ ملا يsXظره 

  .مهنا املغاربة من توفري اجلو املالمئ لٕالبداع وتوفري ا<مع � وêشجيعه
خيص احملور ا�ي خصصمتوه لرتس>يخ دوq القانون واجلهوية ٔ�ما يف ما 

املتقدمة واحلاكمة واحلقوق وربط املسؤولية �حملاس>بة، فٕاننا �سëل لك 
اUٔماين والشعارات والنواÐ اليت Kربمت عهنا، سواء يف ما خيص التطبيق 
ا<ميقراطي úuس>تور ٔ�و ٕاصالح إالدارة وٕاصالح مQظومة العداq و�رس>يخ 

ق واحلرÐت واUٔمن وÄريها من الطموNات املرشوKة اليت ال شك احلقو 
يق�سمها لك املغاربة معمك، لكQمك، الس>يد رئ?س احلكومة، تعلمون ٔ�ن 

  . إالصالح ال يدرك �Uٔماين وال �لنيات احلس>نة
 cام ب�ٔدوارDىل القK ازمونK ننا�وٕاننا، يف الفريق �شرتايك، لنؤكد لمك ٔ

ة ووطنية، حرصا Kىل جناح إالصالح ا<س>توري ال�رشيعية �لك مسؤولي
واس>تكامل البناء ا<ميقراطي وتقوية مصداقDة املؤسسات، و�لتايل فٕاننا 
ملزتمون، مكعارضة احتادية مسؤوK ،qىل موا×بة لك اUٔوراش الكربى اليت 

  .تsXظر مسامهة الربملان
لكفÔD ويف هذا الصدد، فٕاننا نsXظر مشاريعمك ال�رشيعية والتنظميية ا

  . ٕ�جراء خمتلف العمليات �نت�ابية الرضورية [الل هذه الس>نة
�ما Kىل مس>توى اجلهوية املتقدمة وتعز�ز الالمركزية والالمتركز، فٕان ما ٔ

Kربمت عنه من نية يف ٕارساهئا ومتكDهنا من إالطار القانوين والتنظميي 
ملسؤول يف والوسائل املادية والÊرشية، نق�سمه معمك، ونعلن اخنراطنا ا

ٕاجناNه وفق الرؤية التقدمDة واحلداثية، ويف قطيعة مع املقار�ت الس>ياسوية 
�و اUٔمQية، و��سëام كذµ مع مقرتح املغرب املتقدم اخلاص �حلمك ا�ايت ٔ

  . Uٔقا¦مينا اجلنوبية
وٕاننا ٕاذ مل نلمس ٔ�ي تصور معيل يف خطا�مك حول مهنجية ٕارساء 

ل مرشوع الالمتركز إالداري الرضوري لقDام وتوطيد اجلهوية املتقدمة وحو 
نظام Öوي مsاكمل، فٕاننا مس>تعدون لالخنراط يف هذا الورش 
�سرتاتيجي ا�ي Ïشلك ٕاNدى ٔ�مه املطالب لبناء املغرب ا<ميقراطي، 
وحنيلمك يف هذا الصدد Kىل [الصات احلوار الوطين حول ٕاKداد الرتاب 

وا�ي جتاهلمتوه اليوم، رمغ ٔ�نه مQتوج  ا�ي مهش>ته العقلية اUٔمQية السابقة،
س>نة، وخرج �كsيب مDثاق ٕاKداد الرتاب (...) وطين êشاريك دام ٔ�كرث من 

µالية، املدينة والقرية كذAوالس>ياسات ا.  
و�لXس>بة ٕالصالح إالدارة، فٕاننا Kىل ٔ�مهية إالجراءات اليت تنوون 

ا ٔ�كرث معقا، ينطلق م�ارشهتا، ٕاال ٔ�ننا »رى ٔ�ن هذا إالصالح يتطلب �رcجم
من êشخيص وضع اجلهاز إالداري ومكوcته ويsXقل ٕاىل ضبط ماكمن 

  .اخللل
لكن، ومع ذµ، فٕان وعيمك ب�ٔمهية الوسائل التقQية احلديثة يف ختليص 
إالدارة من Kدة ٔ�مراض يشء ¾م »مثنه، Äري ٔ�ن اUٔمانة اكنت تفرض Kليمك 

ا يف س>ياق إالدارة إاللكرتونية ٔ�ن êشريوا ٕاىل ٔ�ن لك الربامج اليت ج$مت هب
  .يه موجودة فعليا اUٓن، لكيا ٔ�و جزئيا، ٔ�و يه Vاهزة لالنطالق الفعيل

�ما يف ما خيص حماربة الفساد يف تدبري الش�ٔن العام، فٕاننا، اكحتادÐت ٔ
واكحتاديني، س>تëدوننا يف الصفوف اUٔمامDة، كام كنا دامئا، سواء [الل 

ؤر الفساد، ٔ�و [الل مرÔN التدبري احلكويم املعارضة بفضحنا ملامرسات وب
من [الل مواÖتنا Uٔخطر ملفات الفساد Kرب التارخي Kىل الرمغ من الوضع 
احلكويم وا<س>توري �ٓنذاك، وKىل الرمغ من املقاومات الرشسة، وKرب Kلهيا 

�س>تاذc عبد الرمحن يوسفي، لوبيات ظاهرة ٔ�و Äائبةٔ.  
 صدق ووطنية، ٔ�ننا اكحتاديني واليوم، نعدمك ٔ�مام املغاربة، �لك

واكحتادÐت، لن جتدوننا معارضة ٔ�ماممك حrD س?sعلق اUٔمر مبÆاربة الفساد 
�Ð اكن مصدره ٔ�و طبيعته ٔ�و اAال املعشش فDه، بل س>نكون من املنهبني ٔ
لمك وس>نقوم بدورc ٕازاء ٔ�ي تقاعس عن القDام بدورمك ا<س>توري يف 

  .حماربته
نواÐمك إالصالحDة اليت �روهنا معيقة وشامÔ  ٕاننا نتقامس معمك لك

ملنظومة العداq، وحنن معزتون �لتحول ا<س>توري ا�ي طاملا اخنرطنا 
جبعل القضاء سلطة مس>تقÔ، كام س>نكون رشاكء ٕاجيابيني لمك، سواء من 
دا[ل الربملان ٔ�و [ارVه رمغ وجود كثري من امللفات العالقة ملعرفة احلقDقة مث 

هذه امللفات، لكQنا نتخوف من ال�شوÏش ا�ي ميكن ٔ�ن Ïسود  احلقDقة يف
[الل هذه املرÔN �نتقالية، ٕاذ ال معىن uلصيغة املس>تفزة اليت متت هبا 
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مراسÔ ٕاطار نقايب رشيك، ميثل هيئة ٔ�ساس>ية من اجلسم القضايئ يه كتابة 
 ٔ�Ðم الضبط ورامك جتربة نضالية ال ميكن ال�شكDك يف وطن?هتا بدليل تطوKه 

  .العطل خلدمة احملامك
�ما فÞ خيص اجلانب املتعلق برتس>يخ احلقوق واحلرÐت، فلن حنتاج ٕاىل ٔ
تذكريمك ب�ٔن هذا العمل احsاج ٕاىل عقود من النضال والتضحيات من ٔ�Vل 
الوصول ٕاىل املك�س>بات اليت حتققت يف الCن?Qات وال�سعينات، مث الوصول 

ة مع املايض واليت ما زالت حتتاج ٕاىل ٕاىل النتاجئ اليت ٔ�سفرت عن املصاحل
  .جمهود و�ٓليات لتفعيلها

ٕاننا نقر ٔ�»مك تقودون اليوم تناو� Vديدا، الس>يد رئ?س احلكومة، بعدما 
اخsارمك املغاربة حز� ٔ�وال، وهو ما اNرتمQاه وانضبطنا � �خsيارc ملوقع 

، وٕاننا لندعومك املعارضة �حتادية اليت جتعل ٕارادة املواطنني فوق لك اعتبار
ٕاىل �لزتام يف هذا إالطار مبا وKدمت به املغاربة يف �رcجممك �نت�ايب ا�ي 

  .صوتوا Kليه �ك¯افة وجعلومك تتصدرون �نت�ا�ت
ٕا»مك تتحججون �كو»مك Kدلمت �رcجممك بناء Kىل حتالف حكويم، ؤ�نمت 

حلكومة مبفردمك، تعلمون ٔ�ن �نت�ا�ت املغربية مل �كن ¦متكQمك من êشكDل ا
فلامذا مل تصارحوا املغاربة هبذا اUٔمر وفضلمت �رcجما انت�ابيا لن êس>تطيعوا 
تنفDذ ٔ�رقامه املنفو[ة ووعوده املبالغ فهيا؟ ف�ٔ�ن ربط املسؤولية �حملاس>بة 
ا�ي ×ررمتوه مرات يف خطا�مك؟ وهل من املسؤولية �رك الربcمج 

سل êشكDل احلكومة؟ وهل من �نت�ايب Vانبا مبجرد ا<خول يف مسل 
املسؤولية ا¦هترب من حتمل تدبري قطاKات اجÕعية ٔ�ساس>ية Kىل ٔ�ساسها 
صوت Kليمك املغاربة؟ فقطاKات التعلمي والصÆة والسكن وال�شغيل يه 

  . اAاالت احلامÔ لثقل انتظارات املغاربة، واليت Kىل ٔ�ساسها اخsاروا التغيري

        ::::الس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلس
  .رئ?سة، بقت دقDقةالس>يدة ال

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .الس>يد الرئ?س، دقDقة ؤ�»هتsي

فٕاذا اكن املغاربة صوتوا Kليمك من ٔ�Vل التغيري، ×يف تواÖوهنم اليوم 
خبطاب يتÊىن �س>مترارية يف الربامج واAططات والرؤى نفسها Kىل مدى 

ط والغموض يف امخلس س>نوات القادمة؟ ٔ�لن �زيد هذا الوضع من اخلل
  املشهد الس>يايس واحلزيب؟ 

ٕا»مك، الس>يد رئ?س احلكومة، مطالبون بتقدمي احلساب ٔ�مامQا يف 
مQتصف الوالية ال�رشيعية، وVاء يف خطا�مك ب�ٔنه يف �ٓخر الوالية سوف 
تقومون كذµ �لترصحي، حDث ٕان احلكومات السابقة رخست هذا التقليد، 

مت مQه يف خطا�مك وقلمت يف خsامه ٔ�»مك وهو اUٔمر ا�ي ال حظنا ٔ�»مك هترب
س>تقدمون احلساب يف �ٓخر الوالية، حنن م�شÊ¯ون �حلساب �س>مترار، 

µومع ذ...  

        ::::الس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلس
  .الس>يدة الرئ?سة، شكرا

        ::::املس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس>يدة زبيدة بوعياد
  .ساليت، الس>يد الرئ?س

        ::::الس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلسالس>يد رئ?س اAلس
 خيليك، اNرتيم قرار الرئاسة، هللا. ال، ال، ٔ�c وقفت زمDل سابق لمك

  .هللا خيليك اUٔس>تاذة بوعياد
ق�ل رفع اجللسة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�[ربمك ٔ�ن اAلس س>يعقد Vلسة Äدا يوم 

اUٔس>تاذة، هللا �كرث [ريك، اUٔس>تاذة بوعياد، الس>يدة الرئ?سة ... اUٔربعاء
  .احملرتمة، هذا قرارc مجيعا

بعد الزوال ملتابعة �يق  Äدا س>يعقد اAلس Vلسة Kىل الساKة الثالثة
تد[الت السادة رؤساء الفرق ومXسقي اAموKات، كام ٔ�حDطمك Kلام ٔ�ن 

ينا�ر Kىل الساKة العارشة صباNا  V26لسة ٔ�خرى س>تعقد يوم امخل?س 
لالس>Õع ٕاىل رد الس>يد رئ?س احلكومة Kىل مدا[الت السادة والس>يدات 

  .املس�شار�ن احملرتمني
  .، وشكرا لمكرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


