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  )2012 ينا�ر 25  (1433 ربيع أ�ول 1 أ�ربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساAرئ@س  ،ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثالثةمن الساFة  ا، ابتداءدقDقة س>بع عرشةو  ثالث ساFات: التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
  . Tسعا وعرش�ن دقDقةمساء، مع توقف دام  الثامPة والثالثنيوا<قDقة 

السادة رؤساء الفرق الربملانية والسادة  مPاقشة اس>تكامل ::::Vدول أ�عاملVدول أ�عاملVدول أ�عاملVدول أ�عامل
   .لربdمج احلكويم`م_سقي اAموFات الربملانية 

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

    ::::املس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلساملس�شار ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ@س اAلس
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  الس>يد وز�ر ا<وm احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدة املس�شارة احملرتمة، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

جللسة ملتابعة من ا<س>تور، خيصص اAلس هذه ا 88طبقا `لفصل 
تدyالت السادة رؤساء الفرق والسادة م_سقي اAموFات الربملانية ملناقشة 
الربdمج احلكويم ا{ي س>بق `لس>يد رئ@س احلكومة املوقر ٔ�ن قدمه ٔ�مام 

  . 2012ينا�ر  19جمليس الربملان يف يوم امخل@س 
اللكمة ا�ٓن `لس>يد ادر�س الرايض، رئ@س فريق إالحتاد ا<س>توري، 

دقDقة، ت�ٔس@سا Fىل تنازل رئ@يس الفريقني، رئ@س الفريق  27يف 
دقائق، وقد  �5س>تقاليل `لو�دة والتعادلية وفريق أ�صاm واملعارصة عن 

  .دقائق 7من تدyل الس>يد رئ@س �س>تقاليل  -كام تعلمون  -فاضت 
  .شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس>يد الرئ@س احملرتم

  احلكومة احملرتم،الس>يد رئ@س 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارون احملرتمون،
�هيا احلضور الكرمي،ٔ  

البد وق�ل ٔ�ن ٔ�عرض Fليمك موقف فريق �حتاد ا<س>توري مب�لس 
املس�شار�ن من الربdمج احلكويم ٔ�ن ٔ�قف وقفة ٕاVالل وٕا�رام ٔ�مام 

يت قدمهتا وتقد¢ا لك القوات اAهودات الك�رية والتضحيات اجلس>مية ال
املسل§ة امللكDة وا<رك املليك وأ�من والقوات املساFدة من ٔ�Vل الو�دة 

الرتابية وا<فاع عن الس>يادة الوطنية وحامية املواطنني يف ظل أ�من 
و�س>تقرار حتت القDادة الرش>يدة جلالm امل¬ محمد السادس، نرصه هللا 

ن Tش±ث حزب �حتاد ا<س>توري بو�دة ؤ�يده، معربا يف الوقت ذاته ع
الوطن من شام· ٕاىل جPوبه ولن نق�ل µلتفريط يف ٔ�ي جزء من ²راب هذه 

  .اململكة العريقة
  السادة املس�شارون،

جتري مPاقشة الربdمج احلكويم ا{ي تقدم به الس>يد رئ@س احلكومة 
�مام الربملان، يف س>ياق ¹رخيئ  ٔ��اطت س>يايس خمتلف عن الس>ياقات اليت 

بربامج احلكومات السابقة، ٕاذ �متزي هذا الس>ياق µنطالق مسلسل 
إالصال�ات الس>ياس>ية العميقة اليت ٔ�Fلهنا صاحب اجلالm، نرصه هللا، يف 

هذه إالصال�ات اليت اس>ت�ابت ٕاىل . 2011مارس  9خطاب ¹رخيي ليوم 
وب تطلعات الشعب املغريب حملاربة الفساد واملفسد�ن، وقد توج هذا الت�ا

يف إالق�ال الك�ري `لناخ�ني Fىل صناديق �قرتاع µلتصويت لفائدة دس>تور 
فاحت يوليوز، مما شلك انطالقة ملسار من التحول الهادئ وإالصالح يف 

وبفضل هذا إالصالح ا{ي يقوده Vالm امل¬ محمد . ٕاطار �س>تقرار
ب، بدٔ�d السادس، نرصه هللا ؤ�يده، املر²كز Fىل الثوابت الراخسة `لمغر 

Ëس�شعر اسرتVاع الثقة بني املواطن املغريب ومؤسساته وٕاق�ال املغاربة Fىل 
نونرب أ�yري اليت  25املشاركة الس>ياس>ية، اليت ²كرست يف انتÌاµت 

�فرزت خريطة س>ياس>ية Vديدةٔ.  
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

ٕان س>ياق مPاقشة الربdمج احلكويم املعروض Fلينا، Tشلك فعال حلظة 
ية، مبا محÎ ا<س>تور اجلديد من ضامdت دس>تورية وقانونية ¹رخي 

ومؤسساتية ملنح لك الصالحDات لرئ@س احلكومة و`لحكومة يف تدبري لك 
امللفات واختاذ لك إالجراءات �لك اس>تقاللية وحتت مراق�ة الربملان لتدبري 

  .الش�ٔن العام
ة ليك متت¬ لقد توفرت لهذه احلكومة لك الضامdت ا<س>تورية والقانوني

إالرادة وإالرادية يف وضع وتنفDذ الس>ياسات العمومDة، كام ٔ�ن الناخب 
من  107 - ا{ي Óمتىن · التوفDق  -املغريب مPح `لحزب ا{ي يقود احلكومة 

مقاFد جملس النواب، ويه ٔ�Öلبية مل تتوفر ٔ�ي حزب مغريب حىت يف 
اب، فالشارع املغريب مل تصنع فهيا نتاجئ �نتÌاµت وأ�حز  العهود اليت اكنت

يعد يق�ل التلكؤ و�خÜفاء و�حÛء وراء أ�وهام لترب�ر الفشل 
وإالخفاقات، ٕاذ مل يعد <�مك احلق يف احلديث عند هناية الوالية لترب�ر 
الفشل،ا{ي ال Óمتناه لمك و`لمغرب، ٕاذن اكنت بعض احلكومات ٕاما تتذا�ر 

�و معيقات التوافقات الس>ياس>ية  عن ٕا�راهات Fدم اËس�ام الفريق احلكويمٔ
بني وأ�حزاب املكونة `لحكومة، وµٔ�حرى Fدم انضباط أ�Öلبية لتطبيق 

وهاذ .(1998الربdمج احلكويم ا{ي جسلناه <ى لك حكومات ما بعد 
Pسك راه اعياو م�  ).املغاربة ها<

{å، نقول جيب ٔ�ن تنجح احلكومة، وال جمال `لفشل ٔ�و ختي@ب 
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شعب املغريب، ٔ�قول ومن مPطلق املصل§ة الوطنية ٔ�ننا لكنا انتظارات ال 
مسؤولون Fىل جناح هذا املرشوع الوطين، لك من موقعه، داyل أ�Öلبية 
ومن موقعنا يف املعارضة، µلتن±Dه والت§ليل والتقومي والتصحيح واقرتاح 

  .البدائل
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

أ�هداف اليت سطرمتوها يف �رdجممك  ٕان املهام املو�وm ٕاىل حكومÜمك ٔ�و
وd جبديد وال تؤرش Fىل القدرة �بتاكرية `لحكومة، ؤ احلكويم، مل تفاج

وهذا يتعارض مع رغبة الشعب املغريب ا{ي صوت لفائدة حز�مك وفق 
تعاقد قطعمتوه Fىل ٔ�نفسمك بقDادة التغيري والقطع مع املرا�ل السابقة، وما 

ونعتقد ٔ�ن ٕايقاف هذا املسار : "�نتÌايب مبا ييلٔ�رشمت ٕاليه يف �رdجممك 
، فكDف "ٔ�صبح خDارا حمتيا، ال مفر مPه، الس>ò يف ظل الربيع ا<ميقراطي

الس>ياسات املتبعة اليت ٔ�دت "س>توقفون هذا املسار ا{ي Fربمت عنه ب 
ٕاىل وضع املغرب Fىل طريق القطيعة بني فقرائه ؤ�غنيائه مع إالضعاف 

الوسطى وما يؤدي ٕاىل ان�شار `لفساد واôهنب والريع  املزتايد `لطبقة
ومصادمة اخÜيارات اAمتع وهويته وت�ٓلك القمي إالجيابية فDه، وهو مسار 
�فىض ٕاىل ٕانتاج نظام حتمكي وصل ٕاىل هنايته ؤ�صبح Fاجزا عن متكني ٔ

، هذا ùممك، الس>يد رئ@س احلكومة، "بالدd من موقع رøدي بني ا<ول
  .�نتÌايبيف �رdجممك 

�يف س�Pفذون، الس>يد رئ@س احلكومة، وعودمك �نتÌابية ؤ�نمت 
احÜضنمت مضن فريقمك احلكويم مكوdت س>ياس>ية، مكوdت اكنت Tشلك 
العصب الرئ@يس `لحكومات اليت وضعت ت¬ الس>ياسات اليت تنوون 
القطع معها؟ د�رمت، الس>يد الرئ@س، ملف TشكDل احلكومة مبنطق وصفه 

ôµ ة، وهذا لكه امجليع�هتافت Fىل املناصب واس>توزار العائالت وهتم@ش املرٔ
  .خمالف لروح دس>تور فاحت يوليوز

  الس>يد الرئ@س،
�مام هذه املؤرشات السلبية، انتظرd �رdجممك احلكويم وتوقعنا ب�ٔن ٔ
�بتاكرية س�شفع لمك الهفوات اليت ٔ��اطت ب�شكDل أ�Öلبية وهيلكة 

د قراءتنا لنص الربdمج، تبني لنا ٔ�ن أ�هداف القطاFات الوزارية، لكن بع
  .املسطرة ال ترتمج ابتاكرية وال حتمل Vديدا يذ�ر

ٕان أ�هداف امخلسة اليت ٔ�Fلهنا الربdمج احلكويم ما يه ٕاال قواFد 
حمددة سلفا يف مواد ا<س>تور، كام ٔ�ن أ�وراش املفÜو�ة مل ت�ٔت جبديد 

كربى اليت ٔ�Fلن عهنا Vالm امل¬ يذ�ر، وما يه يف الواقع ٕاال أ�وراش ال
سابقا، �ورش اجلهوية املتقدمة وتزنيل ا<س>تور وٕاصالح إالدارة وٕاصالح 
مPظومة العداm، كام ٔ�ن أ�هداف �قÜصادية املعلنة Vاءت يف س>ياق 

، وحنن حلد ا�ٓن يف �دود %5,5مواص� رهاdت سابقDمك لبلوغ منو 
عند هناية وال�هتا  %6بلوغ ،واكنت حكومة عباس الفايس تتوقع 4,5%

، وحنن اليوم يف %8اليت مل ²كمتل، وراهنمت ٔ�يضا Fىل ختفDض البطاm ٕاىل 
وقد اكنت الزتامات حكومة عباس الفايس ²راهن Fىل ٔ�قل من  9,5%

يف  µ ،2020ٕالضافة ٕاىل خمطط املغرب أ�خرض يف الفال�ة ورؤية 7%
Dات التحتية الس>يا�ة وإالصالح الرضييب و�رامج الطرق والب_ 

هذه لكها مشاريع دولتية، انطلقت مPذ س>نوات، وال Fالقة . وا`لوجس�DكDة
هبذه احلكومة،واخلطري هو ٔ�ن الربdمج احلكويم حيتفظ مبشاريع و�رامج  لها

 ٔ�  .التجربة فشلها �تب ث ل�شغيل العاطلني 
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

�بتاكرية، بل هناك  ال يقدم الربdمج احلكويم ٔ�ي Vديد، ويفÜقر ٕاىل
اس>مترار لنفس الربامج واملشاريع اليت اكنت قامئة <ى احلكومات السابقة 

، ب@� اكنت انتظارات الناخ�ني قوية يف تطلع التغيري 1998حىت ما ق�ل 
ويف حكومة قادرة Fىل قDادة التحول يف ٕاطار �س>تقرار، ٕاال ٔ�ن الربdمج 

تاجئ معل احلكومات السابقة وحتديد احلكويم مل يقدم  Tشخيصا دقDقا لن 
  .ٕاخفاقاهتا وµلتايل اقرتاح الوسائل وإالجراءات

  الس>يد الرئ@س، 
حنن، يف �حتاد ا<س>توري، نعرفمك حق املعرفة، خصوصا فريق 
�حتاد ا<س>توري هبذا اAلس اش>تغلنا مع من اكن ميثلمك يف هذه الغرفة 

 T ،مواقف مشرتكة يف ملفات كثرية dس>هتدف التصدي ٕاىل الفساد، واختذ
، مدونة السري اليت يؤدي ا�ٓن املغاربة مثنا Öاليا jس±ب "الن�اة"ٔ�مهها ملف 

åه �نتقائية وخمالفة  تداعياهتا، كذDملف ا<اك²رة املعطلني اكنت ف
`�س>تور،ٕاذن اختذd معارك مشرتكة جتاه العديد من القضاø داyل هذه 

øالل ثالث والy دي الق�ة احملرتمةV شلكj اPس>توقف�ت مÜتالية، واليوم 
تدبريمك ملوا�ة هذه القضاF ،øلام ٔ�ن ثالث ٔ�حزاب من أ�ربعة املكونة 
لالئتالف احلايل مسؤوm م�ارشة عن ملفات الفساد وسوء التدبري 
و�خÜالالت ومتييع احلياة الس>ياس>ية وإالخفاقات يف اAاالت �قÜصادية 

 mق الكرامة والعداDعيةوحتقÛج�.  
مل نلمس يف الترصحي احلكويم إالشارات الواحضة ٕاىل ماكمن هذه 

 Fىل أ�قل �خÜالالت والبدائل الناجعة اليت تقرتحون لت�اوزها ٔ�و
-وهذا شعارمك  -صوتنا : "هل شعار: التقليل من �دهتا، هنا نطرح السؤال

اكن يمن اكن ٔ�غراض انتÌابية رصفة ٔ�و " فرصتنا ضد الفساد و�س��داد
عن رغبة حقDقDة يف موا�ة هذه ا�ٓفة؟ ٕاىل ٔ�ي �د تضمنون، الس>يد 
رئ@س احلكومة احملرتم، اخنراط رشاك�مك الثالث يف احلكومات السابقة يف 
ٕاجناز وٕاجناح هذا الورش ا{ي يتوقف Fليه مس>تق�ل املغرب ٔ�م ٔ�Óمك دyلمت 

  حDد؟يف صفقة الغرض مهنا الضغط Fلهيم ل±سط الهمينة والفكر الو 
ٕان رهان املر�� املق�� هو التزنيل السلمي وا<ميقراطي ملقÜضيات 
ا<س>تور وا{ي مكن املعارضة ٔ�ول مرة يف ¹رخي اململكة من حقوق 
و�ٓليات ليك �كون `لرٔ�ي ا�ٓخر حضور يف صياÖة القرار الس>يايس ومراق�ة 

من التضييق وتقومي التدبري العمويم، Fلام ٔ�نه يف املايض القريب Fان@مت معنا 
والتغي@ب ومصادرة احلق يف ٕابداء الرٔ�ي والتعبري عن املواقف، سواء داyل 
املؤسسات املنتخبة ٔ�و يف الوا�ة إالFالمDة العمومDة، لن_Üقل ٕاىل اôهتديد 
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µمللفات ٔ�و مراجعات رضي±Dة انتقائية وملفقة دون ٔ�ي س>ند قانوين، وFىل 
�ن يصفق `ل ٔ åسمل من ذ�س>ياسات القامئة ٔ�و �رمتي لك من �رغب يف ٔ�ن 

  .يف ٔ�حضان انÛءات س>ياس>ية حمظوظة
  :ال�ساؤل، الس>يد الوز�ر احملرتم

هل س@س>متر مPطق فربكة امللفات يف عهد حكومÜمك املوقرة؟ ٕاذن Öدا 
ذاك ا`يل معك يقولوا å ذاك الس>يد راه راسو خسون، حDث �نتقادات، 

  .يش ملف Fاود !ين د�روا
اس>مترار هذا احلراك مع احلراكت  �يف س�Üعاملون يف ظل

�ح�ÜاجDة، Fلام ٔ�ن مهنا ما هو مرشوع، ومهنا ما هو حق ٔ�ريد به µطل 
  وانتÌابوية ختدم لوبيات معينة؟ العتبارات س>ياسوية

�يف س�Üعامل احلكومة مع جملس املس�شار�ن؟ هل س�سا�رون التيار 
²ك#يف حضورمك  ا<اعي ٕاىل تقزميه ٔ�م ٔ�Óمك س>تعملون Fىل تقويته من yالل

جللساته وإالنصات القرتا�ات ٔ�عضائه، Fىل الرمغ من ٔ�ننا نعمل ٔ�نك لست 
  .حباVة ٕاىل ٔ�صواتنا `لحصول Fىل الثقة

ٕان نظام الثنائية الربملانية مل ي�ٔت من فراغ ؤ�ث±ت جناعته يف العديد من 
الت�ارب العاملية، حDث ٔ�ن الغرفة الثانية يف بعض ا<ميقراطيات Tسامه 

�امس يف ضامن اس>تقرار املؤسسات وحتصيهنا من املوVات jشلك 
 .الس>ياس>ية،كام ٔ�هنا Tشلك قمية مضافة يف تدبري الش�ٔن العام

  الس>يد الرئ@س،
يف الوقت ا{ي وFدمت املغاربة يف �رdجممك �نتÌايب �رفع احلد أ�دىن 

درمه  1500درمه والرفع من معاشات التقاFد ٕاىل  3000لٔ(جور ٕاىل 
عند هناية  %40رفع من معدل ا<yل الفردي ٕاىل مس>توى وكذå ال

الوالية، غي±مت هذه أ�رقام يف ترصحيمك احلكويم ا{ي حرضت فDه مجموFة 
  :من إالصال�ات اليت انطلقت من س>نوات، وËسوق Fىل س±Dل املثال

التعاطي مع معض� ٔ�رايض امجلوع، نعمل جDدا ب�ٔن مصاحل إالدارة املعنية : ٔ�وال
 : ط مدروس، وVدمتوه Vاهزا، يقسم هذه أ�رايض ٕاىل ٔ�نواع<هيا خمط

 أ�رايض املتواVدة µملدارات احلرضية؛ .1
 أ�رايض اخلاضعة `لت§ديد إالداري اليت س@مت متليكها وس>ت��ناها؛ .2
 أ�رايض الرعوية؛ .3
 .أ�رايض الغابوية اليت مي¬ فهيا ذوو احلقوق احلق الومهي .4

عب وس>يلعب دورا �بريا و�بريا Vدا يف خمطط املغرب أ�خرض ا{ي ل: !نيا
  امÜصاص البطاm وس@سامه يف حتقDق التوازن يف مزيان أ�داءات؛

 ٕاصالح النظام الرضييب انطلق مPذ ثالث س>نوات؛: !لثا
 �رامج الطاقات املت�ددة؛: رابعا

 جمال التجهزي والطرق القروية والطرق الس>يارة واملوا. والسدود؛: yامسا
ا{ي ) TGV(لنقل الربي ٔ�و السكيك، خصوصا مرشوع جمال ا: سادسا

كنمت ضده، وا�ٓن ها ٔ�نمت تقدمونه مضن ترصحيمك احلكويم وجماالت النقل 
 البحري واجلوي؛

  ".2020رؤية "الس>يا�ة  جمال: سابعا
  .ٕاذن أ�مور كام اكنت كام بقت

  الس>يد الرئ@س،
يمك مPاقشة من µب املعارضة البناءة واملواطنة واملوضوعية، نقرتح Fل 

العديد من أ�فاكر اليت س>بق ؤ�ن طرحPاها مع ا{�ن س>بقومك ٕاىل 
املسؤولية، معرب�ن عن اس>تعدادd ٕالغناهئا وتطو�رها وفق رؤية احلكومة 
 اليت ²رٔ�سوهنا، Fىل س±Dل املثال معض� املقاصة، ٕافالس صناديق التقاFد،

دد اقرتا�اتنا وجن. وهذه املداوالت موجودة بتقار�ر هذا اAلس احملرتم
برضورة ٕاFادة النظر يف نظام املندوبيات السامDة وٕادما�ا يف القطاFات 
الوزارية، وyاصة اليت تد�ر قطاFات اقÜصادية حDوية، وجندد ٔ�يضا اقرتاحPا 

�بناك  8بتحر�ر القطاع البنيك ملوا�ة احÜاكر لويب أ�بناك ال3نية، ٔ�ن اك�ن ٔ
  .بغينامك تفÜحوا هاذ اAالهام ا`يل والكني دم املغاربة، 

`لمنو و²راجعمت يف الربdمج ٕاىل  %7راهنمت يف الربdمج �نتÌايب Fىل 

  ، �يف تفرسون ذå؟ %4,5مع العمل ٔ�ن عباس الفايس وصل ٕاىل  5,5%
الزتممت ب�شكDل وزارة `لجامFات الرتابية، ²راجعمت عهنا يف هيلكة 

  احلكومة، ملاذا؟
Ìايب عن توزيع حصص امجلاFات الرتابية من حتدثمت يف �رdجممك �نت

املزيانية العامة بقانون مث ²راجعمت عن ذå يف الربdمج احلكويم Fىل 
  .مس>توى مرسوم فقط

تعهدمت يف الربdمج �نتÌايب بتوضيح وËرش إالطار القانوين لٔ(�زة 
 أ�مPية و�س>تخباراتية والسلطات إالدارية امللكفة حبفظ النظام واس>تعامل

  .القوة العمومDة، نالحظ غياب هذا �لزتام يف الربdمج احلكويم
ملاذا اقÜرص الترصحي احلكويم Fىل ذ�ر دوm وا�دة µٕالمس يه الصديقة 

 والشقDقة ²ر�يا؟
 ملاذا Öاب ملف س±Üة ومليلية عن الربdمج احلكويم؟: سادسا

  الس>يد الرئ@س،
ة يف ظل ٕان حزب �حتاد ا<س>توري �س�ل لمك مواقف س>ياس>ي

لاكنت بالدd معرضة  -ال قدرة هللا  -ظروف دقDقة، لو طبعها اôهتور 
ملشالك يه يف غىن عهنا، هذه املواقف اليت اس>تحرضت املصل§ة العليا 
`لبالد، وجتاوزت املنطق احلزيب الضيق وجعلتمك تنخرطون يف ش>به ٕاجامع 
 وطين ومن داyل املؤسسات يف الت�ٔس@س واملسامهة واملشاركة يف

هذا . مسلسل إالصالح ا{ي ٔ�عطى انطالقÜه صاحب اجلالm، نرصه هللا
å لكه جسل.  

 س>ياق، ندعو حنن، يف �حتاد ا<س>توري، ومن هذا املنربويف هذا ال 
µيق الفعاليات اليت مل تنخرط بعد ٔ�ن تنخرط يف الورش �لك وعي 

داyل  ومسؤولية، سواء من موقع النقد والتقومي ٔ�و من موقع املساندة من
�ي نوع من املغامرة ٔ�و الرتاجع ٕاىل الوراء ٔ�و ٔ dاملؤسسات حىت جننب ب�

  .ا{هاب هبا حنو اAهول
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  ٕاخواين أ�عزاء،
  :لن يت�ٔىت ذå ٕاال ب

 حتمل احلكومة لاكمل مسؤوليهتا يف التزنيل السلمي `�س>تور؛ - 1
اخنراط مجيع أ�حزاب الس>ياس>ية يف مراجعة ا{ات وٕاFادة النظر  - 2

 قف والهيالك وطريقة تدبري �خÜالف ا<اyيل؛يف املوا
ٕاشعاع ثقافة املواطنة والرتبية Fىل حب الوطن وال�ش±ث µلثوابت  - 3

و�نفÜاح Fىل لك ما هو ٕاجيايب من ٔ�Vل اسرتVاع ثقة املواطن يف العمل 
مع مراFاة عنرص الزمن  الس>يايس واخنراطه يف معركة إالصالح والتمنية،

 .التارخييةالس>يايس يف هذه الفرصة 
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

من تعوييض الشهري كربملاين  40%ٔ�قدم لمك تنازال عن  ،يف أ�yري
�متىن من رئ@س احلكومة احملرتم ٔ�ن تتÌذ هذه ٔ ،mلفائدة مزيانية ا<و

  .إالجراءات ملراجعة أ�جور العليا
  الس>يد رئ@س احلكومة،

، لكيش عندمك نعم نعم الس>يد الرئ@س؟ ا`يل ابغيتوا... ها �لزتام
�س>يدي، ا`يل ابغيتوا، ها �لزتامٔ..  

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .تفضل الس>يد الرئ@س، ¹بع

        ::::املس�شار الس>يد ادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ادر�س الرايضاملس�شار الس>يد ادر�س الرايض
 طا�يس، هذه الرخصة دøل هذه الرخصة، الس>يد الوز�ر، دøل: !نيا

طا�يس، عندها قمية رمزية يف حDايت، وا�ٓن ٔ�d يف غىن عهنا، ٔ�تنازل عهنا 
�ضعها بني ٔ�يد�مك، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ؤ�متىن ٔ�ن تتÌذوا و ٔ

إالجراءات ل_رش لواحئ املس>تفDد�ن من الرخص و�مÜيازات مبختلف 
�نواعهأ.  

 �من ٔ��ن å "ويف اخلتام، ٔ�طلب من رئ@س احلكومة احملرتم تطبيق م�دٔ
  ".هذا

  .هوهللا ويل التوفDق، والسالم Fليك ورمحة هللا تعاىل و�راكت

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
اللكمة ا�ٓن `لس>يد عبد امحليد السعداوي، . شكرا الس>يد الرئ@س احملرتم

 34رئ@س الفريق احلريك، تفضل، اليس فضييل، أ�س>تاذ فضييل يف ٕاطار 
  .أ�س>تاذ فضييل، تفضل. الهدوء من فضلمك. دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييل
Fىل س>يدd محمد ٔ�رشف املرسلني وFىل  jسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا

�ٓ· وحصبه ٔ�مجعني.  
وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن : "يقول هللا س>ب§انه وتعاىل

الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل : "، وقو· تعاىل"كنتم مؤمنين

عليهم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 

ولكم فيها :"ٕاىل ٔ�ن قال" أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي اآلخرة نحن

ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزال من غفور رحيم ومن 

" أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
  .صدق هللا العظمي
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  احلكومة، حرضات السادة ٔ�عضاء

  حرضات الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يل رشف عظمي ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة µمس الفريق احلريك املن±#ق عن احلركة 
الشعبية ٔ�عرض Fىل ٔ�نظارمك و�ة نظر فريقPا مب�لس>نا املوقر يف مضامني 
مرشوع الربdمج احلكويم ا{ي تعزتم احلكومة تنفDذه Fىل مدى الوالية 

  .يعية احلاليةال�رش 
ؤ�غتمن هذه املناس>بة، ٔ�Vدد هتان@Pا احلارة `لس>يد رئ@س احلكومة 
ولاكفة ٔ�عضاهئا Fىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا، ممتنيا لمك اكمل 

  .التوفDق والن�اح يف ¢اممك الن±y �Dدمة ملا فDه yري الوطن واملواطنني
ىل Vالm امل¬ واكفة ٔ�بناء كام ال يفوتين يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�تقدم إ 

 25 �نتÌايب ليوم الشعب املغريب ôµهتنئة الصادقة Fىل جناح �س>تحقاق
نونرب املايض ا{ي شلك µلفعل نق� نوعية، عززت مسار إالصالح 
ا<ميقراطي ا{ي معقÜه بالدF dىل مدى عقود من الزمن، وشلك اخلطاب 

 2011مارس  9ه هللا، ليوم جلالm امل¬ محمد السادس، نرص  التارخيي
 dديد، توجت به بالدV عتباره فاحتة لعهد دس>توريµ ،معوده الفقري
اس>تPAاءها التارخيي Fرب ملحمة فاحت يوليوز اليت �رس yاللها الشعب 

إالصالح :"املغريب اخÜياره �سرتاتيجي واحلامس، حتت عنوان عريض هو
، وتلمك يه "ني املك�س>باتيف ضوء �س>تقرار ومعانقة التغيري يف ظل حتص

العبقرية املغربية اليت جعلت من هذا الب� أ�مني منوذVا يف حميطه إالقلميي 
واجلهوي وا<ويل Fىل مدى قرون من الزمن من yالل متسكه ا<امئ 
بثوابت ومقدسات أ�مة وقمي هويته أ�صي� وقدرته Fىل تدبري �خÜالف 

لتنوع حتت سقف امللكDة ا<س>تورية وصيانة و�دته املب_Dة Fىل التعدد وا
وٕامارة املؤمPني والطموح امجلاعي املشرتك يف ²رس>يخ اخليار ا<ميقراطي، 
وا<ود Fىل ٔ�من واس>تقرار هذا الوطن العظمي ا{ي يعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل 

وطن قادم من معق التارخي �رصيد �افل من املالمح وموا�ة . ٔ��ن �سري
ليوم مدعو�ن مجيعا لنكون يف مس>توى هذا الت§دøت، وهو ما جيعلنا ا

التارخي ولننخرط يف بناء مس>تق�ل يتقامسه امجليع، مس>تق�ل �كرم فDه املغرب 
  .مجيع ٔ�بنائه، ويضمن هلم الع@ش الكرمي يف حرية ؤ�من ؤ�مان

  الس>يد الرئ@س احملرتم،
ٕان مقارب�Pا ملعطيات ومضامني الربdمج املعروض Fىل ٔ�نظار جملس>نا 

نطلق من مPظور فكري حريك مPبثق عن مدرسة ٔ�صي�، قادمة املوقر، ت 
من صلب شعيب وجوهر وطين yالص، تلمك يه احلركة الشعبية اليت 
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 أ��ادي الفكر وdهضت ،1957مPد س>نة " ال `لحزب الوحDد"قالت 

 -  ²زال وما - وشلكت التحر�ر، وV@ش املقاومة �روح محم� وإالقصايئ،
 احلياة �µٕسري والثقافDة الس>ياس>ية التعددية ومدت احلقة، `�ميقراطية مÜنفسا

 مPبثقة بفكرة معىن، من اللكمة حتمÎ ما �لك شعبية حركة �س>مترار، وËس>مي

 ومل الغرب، غواية وال الرشق فÜنة Tس>هتوهيا مل yالصة، مغربية ²ربة من

 ما رسFان اليت املس>توردة إاليديولوجDات قشور وال ٔ�صباغ Tس�سمل

 احلركة جسدت اليت املغربية، اخلصوصية خصرة Fىل رستواÓك  امض§لت

  .أ�صيل ٕاال يدوم وما الرئ@يس، عنواهنا
 الظمل ومرارة القسوة طعم وyربت وا`له�ات ا`لغات لك ²لكمت حركة

 ج�ال يف أ�ول مDالدها حلن تعزف ويه واحلزيب، وإالداري الفكري

 املدن، ولوسه العز�زة حصرائنا وختوم سوس وهضاب والريف أ�طلس

�شاك·، �لك الظمل وdهضت املؤسسات، مغرب عهدها كدامئ فPارصتٔ 

 احلرية لتعم ب�ٔرواIم حضوا شهداء أ�وىل خطواهتا Tشق ويه وyلفت

 ذå يف الشعبية احلركة س�ٔلت وما والكرامة، �جÛعية والعداm واملساواة

 فوق الوطن حب نو�ٔ  لها مثن ال الوطنية ٔ�ن مؤمPة ²زال وال ظلت ٔ�هنا ٔ�جرا،

 بناة خPدق يف دامئا نفسها احلركة جتد ٔ�ن غريبا ل@س لهذا حساب، لك

�عيهنا نصب Vا�F العليا، مصاحله Fىل الغيور�ن لك صف ويف الوطن،ٔ 

 ،"�نÛء Óزوع ق�ل اAمتع ومصل§ة احلزب ق�ل املغرب" يه ذهبية قاFدة
 لك ق�ل الوطن ضمريل مس>تجيبة املواقع، ٕاغراء ق�ل املواقف لصدق مPترصة
 `لقمي مدرسة احلزب ٔ�ن النضايل درهبا يف مؤمPة ضيق، س>ياسوي حساب

  .`لمنافع بورصة ول@س
 اليوم الس>ياس>ية اخÜياراتنا فٔ(ن املرجعيات، هبذه مداyلتنا نؤطر وٕاذ

 يفرس ما ذå ويف املرشف، الرصيد هذا هدى Fىل م�نية س>تظل وÖدا

dىل ا<امئ ٕارصارF ري البالد، خلدمة تنافسا يايسالس>  الرصاع جعلyما و 

 نصف مدى Fىل الس>بق لك لها حيسب الشعبية احلركة ٔ�ن هو قPاعتنا يعزز

 تيارات و�ته ٔ�ن بعد املؤسسات داyل ٕاىل الرصاع نقل  يف الزمن من قرن

 السلطة حول رصاFا ؤ�رادته املؤسسات، هذه رشعية حول رصاFا ٔ�خرى

 اخليار هبذا اôهناية يف التحق فامجليع د،امحل وJ .تدبريها حول تنافسا ول@س

 ت�ٔس@سها مPذ Tرشف الشعبية احلركة جعل ا{ي اخليار هذا الثابت، احلريك

 والتارخي بالدd، اجÜازهتا اليت املرا�ل ٔ�صعب يف حساسة قطاFات Fىل

 يف `لنواب جملس ٔ�ول رئاسة Fىل ٔ�رشف من يه الشعبية احلركة ٔ�ن �س�ل
 ؤ�رشفت Fليه، هللا رمحة اخلطيب، الكرمي عبد كتورا< مجيعا فقDدd خشص

 احملجويب ٔ�خDنا خشص يف الوطين ا<فاع ق�يل من ٕاسرتاتيجية قطاFات Fىل

 حDوية، قطاFات تدبري يف مسؤولياهتا وحتملت معره، هللا ٔ�طال ٔ�حرضان،

 اكفة لتعم الس>ياس>ية املشاركة موسعة املؤسسايت، البناء يف بصامهتا و�yت

  .واملدن والقرى املدارش خمتلف يف واطننيامل رشاحئ
 من Fليه بين وما التوافقي التناوب صناFة قلب يف �ارضة احلركة واكنت

 يف والمك ا<رVة ق�ل µلنوع مشاركة وهوøتية، حقوقDة ¹رخيية، مصاحلات

�ول يف ومسؤولية جشاFة �لك ننخرط اليوم جيعلنا ما وهو العام، الش�ٔن ٕادارةٔ 

�ول يف املؤسسني جDل yالل من شاركنا كام اجلديد، س>تورا< بعد حكومةٔ 

 خشص يف ا<اyلية قطاع مسؤولية فهيا وحتملنا �س>تقالل، بعد حكومة

 يف Fليه لٕالرشاف اليوم نعود ا{ي القطاع وهو اليويس، حلسن املرحوم
 س>نظل، وهكذا حنن فهكذا العنرص، احمند الس>يد العام أ�مني ٔ�خDنا خشص

 رواد احلكومة، رئ@س الس>يد وس>ت�دوننا، دFاd، لكام وطنال نداء نليب

 و²رابه، طينه من Óكون ٔ�ن نعزت عظمي، مغرب وحامة التغيري ودFاة ٕاصالح

 احلكومDة أ�Öلبية هذه يف مكوd -  اليوم -  Óكون ٔ�ن Vدا الطبيعي مفن لهذا

 خمتلف ومجعتنا التارخي، معها تقامسنا ٔ�حزاµ جيمع حتالف يف ننخرط ؤ�ن

 جيعل وهوما وتو�ات، اخÜيارات Fدة يف ون�شارك الت�ٔس@س>ية، حملطاتا

 يرتمج حتالف فهو ،"والتمنية الهوية حتالف" امس µلفعل �س>تحق الت§الف هذا

 والعربية وإالسالمDة أ�مازيغية أ�بعاد يف املمتث� الرئ@س>ية الهوøتية املكوdت

 الت§الف توافق الهوøتية بةالرت�ي  هذه رمح ومن واملتوسطي، إالفريقي والعمق

 هويته وثوابت البالد ملقدسات الوفاء دامئ ²منوي دميقراطي جممتع مرشوع Fىل

   .امجلع صيغة يف مفرد شلك يف ا<س>تور ²رمجها اليت أ�صي�
 هذا وتزنيل العام الش�ٔن تدبري Fىل املكوdت هذه Tرشف ٔ�ن مPطقDا واكن

 من عقود مدى Fىل dضلت اليت يهو اجلديد، `�س>تور إالسرتاتيجي اخليار

 بقمي احلداثة yزب يعجن مغرب املتنوFة، الهوية ينصف مغرب ٔ�Vل من الزمن

mصا�حزاب ٕاهنا .املغربية أ� يف مشرتك وبطموح عريقة ¹رخيية مبرجعية ٔ
 أ�Öلبية مDثاق ورمس ىالكرب  عناوينه احلكويم الربdمج �دد مس>تق�ل

 الس>يايس احلقل مكوdت لك Fىل دامئ احµنفÜ ٕاجنازه، وتفاصيل مهنجيته

 القوى واكفة و�جÛعيني �قÜصاديني والفاFليني املدين واAمتع الوطين

  .الوطن وyارج بداyل املغريب الشعب ٔ�بناء اكفة من وبدمع احلية، الوطنية
  احملرتم، الرئ@س الس>يد
  احملرتم، احلكومة رئ@س الس>يد

�ن إالنصاف µب من البد مج،الربd مرشوع مضامني يف اخلوض ق�لٔ 

 واملقاربة احلكويم الت§الف بناء يف اعمتدمتوها اليت ال�شار�ية املهنجية Óمثن

 احلقوق حيدد مDثاق Fرب البناء هذا حتصني يف سلكمتوها اليت امجلاعية

 يف µلفعالية احلكويم العمل ويؤطر µحملاس>بة، املسؤولية و�ربط والواج�ات،
 ثوابت من مس>متدة نوعية خطوات ويه املسؤولية، يف والتضامن إالجناز

 مت لو وددd احلكومة، رئ@س الس>يد كنا، وٕان .السابقة احلكومDة الت�ارب
 Óريده ٔ�ننا احلكويم، الربdمج مضامني بناء يف ال�شار�ية املقاربة هذه توس>يع

 yاصة احلكومة، وyارج داyل من امجليع حو· يلتف وطنيا �رdجما فعال

 تدخروا لن ٔ�Óمك يقني Fىل فPحن ذå، ومع .µمÜياز ت�ٔس@س>ية مر�� يف وحنن

 تزنيل مرا�ل لك يف ترصحيمك يف بذå الزتممت كام املقاربة هذه لتفعيل �دا

  .الواقع ٔ�رض Fىل الربdمج هذا
 الطريقة Óزيك ٔ�ن ٕاال �سعنا ال اجلديد، املهنجي املنظور هبذا وارتباطا

 مخسة وفق موضوFايت jشلك بنائه yالل من مجالربd هذا لصياÖة املعمتدة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

6 

 )2012ينا�ر  25( 1433 ربيع أ�ول 1

 العمومDة الس>ياسات صناFة يف ووظيفDا ب_Dوø تناغام ترتمج كربى حماور

 صيغة يف الربdمج جفاء اجلديدة، ا<س>تورية املرجعية قوامه dظم وخبيط

 املؤرشات لغة ق�ل �خÜيارات مبنطق حمكوم �بري، س>يايس بنفس مطبوFة

 ومPدجمة، م_سجمة �رؤية ومؤطر ٕارادية jشحنة الربdمج تبلور كام اجلوفاء،

�ن ق�ل قمي يه احلداثة ب�ٔن يؤمن مÜاكمال، حكومDا مPظورا µلفعل مس�الٔ 

  .µلزوال احملكومة واملوضة احلداثة بني وش>تان زمن، ²كون
 خبصوص الربdمج مرشوع Fىل �س�ل قد ما فٕان الس>ياق، نفس ويف

 الربdمج ٔ�ن مفادها راخسة قPاFة ٕاىل مرده واملؤرشات وال_سب أ�رقام

 من ومPظومة املغريب الشعب مع س>ياس>ية الزتامات هو - معقه يف -  احلكويم

 ٕاىل املامرسة Fرب ترتمج ٔ�ن ش�ٔهنا من اليت والوظيفDة الب_Dوية إالصال�ات

 بناء �خÜيار هذا جفاء `لمواطنني، اليومDة احلياة Fىل وقعها جتد مؤرشات

²روم قDاس النتاجئ Fىل املقدمات، وربط  Vديدة Dةحكوم  فلسفة Fىل
 mن املعاد�الطموح µلواقع، وذå بدل ٕاطالق أ�رقام Fىل عواههنا، Fلام ٔ
الصعبة اليت رافقت لك الت�ارب احلكومDة السابقة ²متثل يف صعوبة ²رمجة 
املؤرشات Fىل ٔ�رض الواقع وضامن انعاكس املؤرشات Fىل مفعول التمنية 

ويف هذا الصدد، اكن بودF . dىل احلياة �جÛعية `لمغاربة ورصد صداها
لو تقدمت احلكومة السابقة ٔ�مام الربملان حبصي� هناية اخلدمة لنق@س إالجناز 

الزتام احلكومة  -�لك تنويه  -Fىل حمك ترصحي تنصيهبا، وهو ٕاجراء Ëس�ل 
  .احلالية مبامرس>ته مس>تق�ال

و هذه التجربة احلكومDة هو مدى !ين املؤاyذات اليت �رددها معارض
ويف هذا الصدد، . ²رمجة هذا الربdمج `لوعود �نتÌابية ملكوdت احلكومة

نود التوضيح ٔ�ن الربdمج احلكويم هو ²رمجة `لقوامس املشرتكة لربامج 
مكوdهتا، Fلام ٔ�ن الربامج �نتÌابية ل@ست µلرضورة يه الربامج الس>ياس>ية 

<رVة ول@س يف النوع، كام ٔ�ن �خÜالف ب@هنام يف ؤ�ن الفرق ب@هنام يف ا
�دبيات العلوم الس>ياس>ية هو �خÜالف بني املنظور �سرتاتيجي واملنطق ٔ
الظريف، مع رضورة اس>تحضار منط �قرتاع وقواFد ا`لعبة �نتÌابية 
املعمتدة اليت جتعل �مل �س>تفراد بتدبري الش�ٔن العام ٔ�مرا �اكد ٔ�ن �كون 

  .مس>تحيال
من �ة ٔ�خرى، وحرصا مPا Fىل املسامهة يف النقاش ا<س>توري ا{ي 
رافق مDالد هذه احلكومة، فٕاننا نعترب ٔ�ن القول بعدم ٔ�حقDة هذه احلكومة يف 
Tسمل السلطة ق�ل تنصيهبا يف الربملان رمغ تعي@هنا من طرف Vالm امل¬ هو 

يف ا<س>تور  47 ٕادFاء ال �س>تقمي، Fىل اعتبار ٔ�ن الفقرة أ�yرية من املادة
Fىل ٔ�ن احلكومة السابقة تقوم بصالحDة ترصيف أ�عامل ٕاىل Öاية "تنص 

، وهو ما يعين ٔ�ن احلكومة اجلديدة تتوىل "TشكDل احلكومة اجلديدة
ترصيف أ�عامل ٕاىل Öاية تنصيهبا، ويه امحلوm اليت �ددها املرشع يف 

اليت ٔ�رشd ٕاôهيا  اخÜيار لكمة ال�شكDل بدل التنص@ب يف املادة ا<س>تورية
ورمغ ذå فPحن حنيي هذا التدافع يف ت�ٔويل ا<س>تور واحلرص Fىل . ٔ�Fاله

  .ا�رتامه وتزنيÎ التزنيل ا<ميقراطي السلمي

وارتباطا هبذا الس>ياق، Óمثن ت�ٔ�يد احلكومة يف مرشوع �رdجمها Fىل 
ر Fرب �لزتام جبعل املر�� ال�رشيعية املق�� حمطة لتزنيل مقÜضيات ا<س>تو 

التعجيل بعرض مشاريع القوانني التنظميية املنصوص Fلهيا وخمتلف القوانني 
املؤطرة `لمؤسسات املدسرتة ذات الطبيعة املؤسساتية واملرتبطة µحلاكمة 
احلقوقDة والرتابية والرقابية وامجلعوية، مÜطلعني ٕاىل ٔ�ن يمت هذا التزنيل 

هذه الرتسانة القانونية  ب�ٔسلوب Tشاريك ويف زمن قDايس، Fىل اعتبار ٔ�ن
املنصوص Fلهيا ل@ست Öاية يف �د ذاهتا بل يه تقعيد دس>توري ٔ�هداف 
دميقراطية و²منوية مل§ة ومس>تع�� و²رمجة لفلسفة دس>تورية تعزز الرشاكة 
يف الرٔ�ي وصناFة القرار، وتدمع البناء املؤسسايت �رافعة `لتمنية الس>ياس>ية 

Dعية والثقافÛصادية و�جÜة امل_شودةو�ق.  
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

ال ميكPنا يف احلركة الشعبية ٕاال ٔ�ن نتفاFل ٕاجيابيا مع احملور املتعلق يف 
الربdمج احلكويم µلهوية الوطنية والزتام احلكومة µٕخراج مقÜضيات 
ا<س>تور يف هذا الصدد ٕاىل �زي الوجود يف ٔ�قرب وقت، وذå بناء Fىل 

ة حرفDة ملنطوق ومضمون مذ�رتنا اليت سامهنا �ون هذه املقÜضيات يه ²رمج
فهيا يف احلوار ا{ي رافق ٕاFداد الوثيقة ا<س>تورية وتقدمPا هبا ٕاىل ا`لجنة 

  . امللكفة Fµٕدادها وجتس>يدا ملواقف حر�ية راخسة يف ¹رخيها النضايل
ويف هذا إالطار، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن تقدم احلكومة ويف ٔ�قرب وقت 

وع القانون التنظميي لرتس>مي أ�مازيغية مبا �كرس ممكن Fىل عرض مرش 
املك�س>بات وفق م�ادئ التعممي وإالج�ارية ومعرية ا`لغة املو�دة يف جمال 
التعلمي واعÛد املناصفة يف جمال الس>ياسة إالFالمDة ؤ�جرٔ�ة أ�مازيغية يف 

الئقة هبا جمال القضاء وخمتلف مPاV احلياة إالدارية والعامة وٕايالهئا املاكنة ال
يف جمال الس>ياسة الثقافDة وجماالت التخطيط، مÜطلعني ٕاىل صيانة الرتاث 
أ�مازيغي ا{ي �شلك ا{ا�رة احلضارية `لمغرب ورفع املنع املتواصل 
واملسلط Fىل ٔ�سامء أ�Fالم وأ�ما�ن أ�مازيغية من yالل ٕابطال مفعول 

  . ضباط احلاm املدنيةواملو�ة ٕاىل 1997املذ�رة الوزارية املعمول هبا مPذ 
كام ن_Üظر مPمك، الس>يد رئ@س احلكومة، العمل Fىل التعجيل ببلورة 
اAلس الوطين `لغات والثقافة املغربية، ول@س الثقافات املغربية، كام ورد يف 
نص ترصحيمك، ٔ�ن يف ذå حمكة الو�دة يف التنوع وو�دة الثقافة وٕان 

هذا اAلس ٕاطارا يضم لك اخÜلفت تعابريها، كام نتطلع ٔ�ن �كون 
املؤسسات ا`لغوية والثقافDة حسب مPطوق ا<س>تور، ول@س بوص� تؤطر 

  . ش>تات هذه املؤسسات كام Vاء يف ترصحيمك
وتفعيال {å املسار، فٕاننا نقرتح العمل Fىل وضع جرس `لعمل املشرتك 
 بني قطاFات الثقافة والرتبية الوطنية وإالFالم قصد صياÖة �رامج معلية

مPدجمة لس>ياسة ٕاFالمDة وثقافDة و²ربوية تصون الهوية املغربية وتقاليد أ�رسة 
  . املغربية أ�صي� وTشجع املنتوج الوطين الهادف

�ما خبصوص إالصالح املؤسسايت وإالداري وتطو�ر احلاكمة، فٕاننا ٕاذ ٔ
Óمثن مضامني هذا احملور ونؤكد تفاFلنا إالجيايب مع أ�هداف املسطرة، فٕاننا 
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Ëس�ل كذå، الس>يد رئ@س احلكومة، الزتاممك µٕيالء املاكنة الالئقة `لربملان 
مب�لس>يه، Fىل ٔ�ساس ٔ�ن املؤسسة ال�رشيعية يه رشيك اسرتاتيجي 
`لسلطة التنفDذية يف جمال تزنيل مضامني ا<س>تور وصياÖة الربامج التمنوية 

اليت عززها يف خمتلف اAاالت، مس>تحرض�ن املاكنة ا<س>تورية `لربملان، و 
ا<س>تور ٕان Fىل مس>توى الرقابة ٔ�و ال�رشيع ٔ�و اAال ا<بلومايس ٔ�و 

  .التخطيط ٔ�و التمنية
ويف هذا إالطار، فٕاننا نؤكد Fىل رضورة متتيع الربملان µس>تقال· املايل 
وإالداري مكنطلق ٔ�سايس لفصل السلط، ٕاذ مل يعد مق�وال ٔ�بدا ٔ�ن يظل 

ديد �رفع مزيان@Üه ٕاىل السلطة التنفDذية الربملان يف العهد ا<س>توري اجل
  .`لحسم فهيا وهو احلارس أ�مني Fىل مراق�هتا وTرشيع مزيان@هتا

مل يعد مق�وال ٔ�يضا ٔ�ن يظل الربملان حمروما من إالماكنيات املادية 
وال±رشية ومن ٕاماكنيات العمل ومن عناية الئقة مبوارده ال±رشية يف زمن 

  .من صناديق �قرتاع ومن رشعية �رملانية Tس>متد فDه السلطة احلكومDة
مل يعد مق�وال ٔ�يضا ٔ�ن يواصل الربملان ممارسة ا<بلوماس>ية املوازية بعقلية 
هاوية وبدون مشاركة نوعية يف صناFة القرار ا<بلومايس ا{ي يظل حكرا 

  .Fىل السلطة التنفDذية
�ن موقعه من Öري املعقول وال املق�ول ٔ�يضا ٔ�ن ال ي�yٔذ جملس املس�شار 

الطبيعي يف البناء املؤسسايت امل_شود، وذå لكونه مدرسة لصناFة القرار 
�قÜصادي واملهين وٕاطارا `لحوار �جÛعي ودFامة مؤسساتية لصنع 

{ا نتطلع، الس>يد . التوازن الس>يايس والرقابة الشعبية مبنظور �وي و²رايب
ملعامل `لمسار رئ@س احلكومة، ٕاىل ٔ�ن حتددوا خريطة طريق واحضة ا

�نتÌايب املق�ل، وا{ي من ش�ٔنه ٔ�ن يعزز ماكنة امجلاFات الرتابية والغرف 
املهنية والنقاµت يف ظل مراFاة املصاحل العليا `لوطن وتعز�ز خDار الثنائية 
الربملانية اليت تتوج معامل ا<ميقراطية العاملية، حDث يظل جملس املس�شار�ن 

  .لمامرسة ال�رشيعية املنترصة ٕالرادة الوطن�اVة جممتعية وصامم ٔ�مان `
وتعز�زا لهذا التفاFل إالجيايب بني املؤسسة ال�رشيعية واملؤسسة 
التنفDذية، فس>ت�د فDنا احلكومة yري دFامة لها Fرب مقرت�ات القوانني 

  .و�ٓليات الرقابة واملبادرة
ويف س>ياق هذا احملور املؤسسايت، نتطلع ٔ�يضا ٔ�ن تويل احلكومة �بري 
العناية `لجامFات الرتابية ويف صدارهتا مؤسسة اجلهة من yالل بلورة 
القانون التنظميي `لجامFات الرتابية وفق م�ادئ الالمركزية الفعلية وFدم 
اôمتركز، ومن yالل  تقريب القرار من مس>تعمليه وبناء سلطات تنفDذية 

Fس>تدعي ٕا�ادة �وية وحملية Tسهر Fىل حاكمة ²رابية فا�F، وهذا ما 
النظر يف حصص اôمتويل اXصصة `لجامFات من ٔ�Vل الرفع مهنا ودمع 

  .امجلاFات القروية الفقرية
 �كام Ëس�ل يف هذا إالطار رضورة �رتقاء µلغرف املهنية حىت ت��ؤ
ماكنة الرشاكة مع القطاFات احلكومDة يف صنع القرار �قÜصادي والت�اري 

فات بعناية فائقة ٕاىل ٔ�رسة الصناع ونؤكد هنا Fىل رضورة �لت. واملهين

التقليديني من yالل متكDهنم من التغطية الصحية و�جÛعية والسكن 
  .وت±س>يط مسطرة القروض والتفكري يف م�ادرة ٕالعفاء ال±سطاء مهنم

من Vانب �ٓخر، نود ٕا!رة ان��اه احلكومة ٕاىل أ�قالمي اجلديدة احملدثة 
مس>توى الب_Dات التحتية ٔ�و إالدارية واليت Tس>توجب عناية yاصة، ٕان Fىل 

�و أ�مPية وكذا Fىل مس>توى اخلدمات �جÛعية والربامج التمنويةٔ.  
وٕاذ Ëس�ل تفاFلنا إالجيايب مع مجمل ما تقدممت به، الس>يد رئ@س 
احلكومة، يف �رdجممك القمي، فٕاننا نود ٕا!رة ان��اهمك ٕاىل دور أ�حزاب 

، مÜطلعني ٕاىل ٕايالهئا مزيدا من ا<مع الس>ياس>ية يف هدا املسار الت�ٔس@يس
قصد تزنيل مقÜضيات القانون التنظميي لٔ(حزاب الس>ياس>ية من yالل 
جعل املر�� املق�� حمطة لهذا التزنيل، Fىل اعتبار ٔ�ن الهدف أ�مسى هو 

  .جعل اAهود الس>يايس يف yدمة اAهود التمنوي
حلكومة مواص� التعبئة كام ال يفوتنا يف هذا اAال، وحنن Óمثن عزم ا

 mادة احلكمية جلالDالوطنية لتحصني واس>تكامل و�دتنا الرتابية، حتت الق
امل¬ محمد السادس، نرصه هللا، ٔ�ن نذ�رمك مبحنة ٕاخواننا احملتجز�ن يف 
خمòت ا{ل والعار ب�Pدوف، ورضورة مواص� الضغط يف خمتلف احملافل 

 هنا رضورة إالÓك�اب Fىل ٕاجياد ا<ولية لرفع احلصار عهنم، كام Ëس>تحرض
�ل يفيض ٕاىل اسرتVاع س±Üة ومليلية وµيق الثغور احملت� ٕاىل الوطن، وكذا 
فÜح ملف الصحراء الرشقDة مبا يعيد الكرامة واحلقوق الوطنية املغتصبة 
`لمغاربة املطرود�ن من اجلزا�ر، ٕاىل Vانب فÜح حوار Vاد وبناء مع إالحتاد 

الرشاكة وحيفظ مصاحل وحقوق املغرب مبنظور مشويل  أ�وريب وفق ما يعزز
  .ما فوق قطاعي

من Vانب �ٓخر، نود، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن نلفت ان��اهمك ٕاىل 
أ�وضاع املزرية ٔ�رسة املقاومني ؤ�عضاء V@ش التحر�ر، داFني يف هذا 
 إالطار ٕاىل العناية هبم Fرب �ل هنايئ و�امس يعيد �عتبار لهذه أ�رسة اليت

حضت µلغايل والنف@س من ٔ�Vل اس>تقالل البالد، ونفس العناية نتطلع ٕاôهيا 
  .µل_س>بة `لجنود املغاربة العائد�ن من معتقالت البول@ساريو مبخòت ت@Pدوف

  الس>يد الرئ@س احملرتم،
�قÜصادية يه العمود الفقري واخليط  من زاوية ٔ�خرى ؤ�ن التمنية
ا حنيي هنج الواقعية ا{ي اعمتدته احلكومة الناظم `لس>ياسات العمومDة، فٕانن

يف صياÖة املؤرشات املتعلقة ب_سب اôمنو والعجز والتضخم والبطاm،ويه 
مؤرشات تبقى طمو�ة يف ظل صعوبة الظرفDة ا<اyلية وجحم الت§دøت 
املطرو�ة Fىل �قÜصاد الوطين وجحم اخلصاص �جÛعي، وكذا تداعيات 

و�جÛعية، yاصة <ى  املايل وانعاكساهتا �قÜصاديةأ�زمة العاملية بعمقها 
  .الرشاكء إالسرتاتيجيني `لمغرب

ويف هذا الصدد، ف�ٔملنا �بري يف س>نة فالحDة فوق املتوسط ويف ٔ�جرٔ�ة 
احلاكمة الرش>يدة ووضع �ٓليات معلية لتجفDف مPابع الفساد، كدFامئ لرحب 

ا لتوس>يع قاFدة ال�شغيل نقط ٕاضافDة يف سمل اôمنو، µعتباره مدyال ٔ�ساس>ي
mواحلد من جحم البطا.  
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تطلعنا كذå �بري يف ٔ�ن تقدم احلكومة وصفات معلية ٕالصالح 
صندوق املقاصة Fرب ٕاطالق حوار وطين جيعل مثار هذه الصندوق تذهب 
ٕاىل مس>تحقهيا الفعليني، وتبقى املصداقDة يف �جناز والشفافDة يف التدبري 

احلياة �قÜصادية و�جÛعية، ٔ�ن املواطن قد  yري وس>ي� لبناء الثقة يف
يتحمل ت�ٔخر مثار التمنية، ولكن البد ٔ�ن يت�ٔكد ٔ�هنا يف الطريق ٕاليه Fرب 

  . Vدول زمين مضبوط
ويف هذا الس>ياق، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن تعمل احلكومة من yالل القانون 

احلكويم وخDاراته  املايل µعتباره حماك حقDقDا `لتزنيل التدرجيي لبنود الربdمج
لالس�3رات  الطمو�ة Fىل ٕاطالق دينامDة Vديدة، تتو\ توزيعا Fادال

العمومDة، Fرب توطني الربامج التمنوية يف املزيانيات القطاعية، وجرد 
أ�وراش واملشاريع حسب اجلهات جبدوm زمPية ومتويالت مضبوطة، وهو 

كذا سن خDار التوزيع ٕاجراء من ش�ٔنه Tسهيل العمل الرقايب `لربملان، و 
العادل `لرثوة الوطنية بطموح مرشوع يف حتقDق التوازن اجلهوي والف[وي 
واAايل، ونعترب ٔ�ن املدyل أ�سايس لهذا �خÜيار هو ٕاخراج القانون 
التنظميي `لاملية يف صيغة Vديدة تؤسس ملزيانية أ�هداف والنتاجئ، كام 

Dة وفق م�دٔ� الس>نوية طبقا يقيض ذå �لزتام µٕصدار قوانني التصف 
  .`لمقÜىض ا<س>توري اجلديد يف هذا إالطار

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

من اAاالت احليوية اليت مل يفصل فهيا الربdمج احلكويم يه أ�من 
مبفهومه �سرتاتيجي ا{ي يبدٔ� بضامن أ�من الروV وي_هت_ي µٔ�من 

ة اليت ٔ�حضت الزمة ب_Dوية واسعة �ن�شار، ويه �جÛعي وماكحفة اجلرمي
وضعية ٔ�حضت تؤرق أ�رس املغربية وهتدد ٔ�رواIم وممتلاكهتم، مش>يد�ن يف 
هذا إالطار µلزتاممك Fىل بذل مزيد من اجلهود ملاكحفة إالرهاب والتطرف 
مبختلف ٔ�شاك· وËرش إالسالم املعتدل والسمح يف ظل ٕامارة املؤمPني، اليت 

امم أ�من الروV `لمغاربة ومPارة لرتس>يخ قمي التعا�ش وال�سامح Tشلك ص
  .بني خمتلف أ�دøن مكزية لب�d مPذ قرون

�ن Ëشري ٕاىل تفاFلنا إالجيايب يف الفريق احلريك مع ٔ åالبد كذ
إالجراءات والتدابري املعلنة يف �رdجممك خبصوص ت�ٔهيل قطاع الرتبية 

ٕايالء العناية الالزمة `لقطاع اخلاص لي�Pامغ مع والتكو�ن، م#ري�ن �ن��اه ٕاىل 
تو�ات القطاع العمويم و²كر�س العودة ٕاىل املدارس امجلاعية يف العامل 

  .القروي، Fرب توفري ب_Dات �س>تق�ال وإاليواء والنقل املدريس
 املتعلقة املؤرشات Óزيك وٕاذ ٔ�نواFه، مبختلف السكن قطاع وخبصوص

 مع العروض هذه مالءمة Fىل العمل رضورة Fىل Ëشدد فٕاننا القطاع، هبذا

 ومراجعة املنتوج يف اجلودة Fىل رقابة وفرض `لمغاربة العائلية املتطلبات

 املرجعي السعر يف والتحمك `لمواطنني، الرشائية القدرة �راعي مبا ٔ�سعاره

 القانونية املنظومة مالءمة رضورة Fىل إالطار هذا يف Ëشدد كام `لعقار،

 �نعاكسات لتفادي املساطر ت±س>يط Fرب احمللية اخلصوصيات مع `لتعمري

 لها اكنت واليت السابقة املر�� يف املنهت�ة امل�شددة `لس>ياسة السلبية

 مبختلف صغرى ومدن بوادي Fدة يف سلبية وتداعيات خطرية انعاكسات

 .اجلهات
 الك@ش ٔ�رايض و�امسة dجعة �لول ٕاجياد فٕان اAال، هبذا وارتباطا

 ٔ� طريق عن ٔ�و احلقوق {وي متليكها Fرب املهم� وأ�رايض امجلوع رايضو

  .Fلهيا احلكومة تعمل ٔ�ن نقرتح اليت أ�ولوøت من يعد ،اخلواص مع التعاقد
  ...اليت �سرتاتيجية µملاكنة نذ�ر وٕاذ ٔ�خرى، زاوية من

        ::::اAلساAلساAلساAلس    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@س    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
�س>تاذ دقDقة، بقDتٔ.  

        ::::فضييلفضييلفضييلفضييل    محمدمحمدمحمدمحمد    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  ..الرئ@س الس>يد مسحت، ٕاذا

        ::::اAلساAلساAلساAلس    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@س    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  .ابغييت ا`يل فهيا د�ر دقDقة، å بقDت

        ::::فضييلفضييلفضييلفضييل    محمدمحمدمحمدمحمد    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
�خرى، زاوية من Fلهيا احلكومة تعمل ٔ�ن نقرتح اليت أ�ولوøت من ..ٔ 

 ل�شجيع وقاFدة `لعداm كدFامة القضائية `لسلطة ا<س>تور مPحها اليت املاكنة

 املتاكمل اXطط µٕخراج احلكومة تع�ل ٔ�ن ٕاىل نتطلع افٕانن �س�3ر،

 ٕالصالح الوطين امليثاق يف �متثل ٔ�سايس مبدyل احليوي القطاع هذا ٕالصالح

  .القضاء
 احلر�ية، �Ëشغاالت قلب يف يه ال±رشية التمنية ؤ�ن ٔ�خرى، �ة من

 فٕان ومس>تدامة، فعلية ²منية للك وهدف صانع هو إالËسان ٔ�ن اعتبار Fىل

 يف فقط حرصها بدل ²منوية فلسفة ٕاىل الناجعة الوطنية املبادرة هبذه �رتقاء
�وراش جمردٔ.  

åىل نؤكد كذF اء ماV صادي اجلانب يف احلكويم الترصحي يفÜق� 

  ...القروية التمنية حمور Fىل نؤكد وكذå اôمنو ومعدل

        ::::اAلساAلساAلساAلس    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@س    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  .امجليع مع نتعامل ..ٔ�رجوك å، اXصص الوقت اÓهت_ى

        ::::فضييلفضييلفضييلفضييل    محمدمحمدمحمدمحمد    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .الرئ@س الس>يد س�ٔخمت

  ::::اAلساAلساAلساAلس    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@س    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
 بنفس µٔ�مس زمالئك مع تعاملنا .yريك �كرث هللا ٔ�هنيت، س>يدي، ø ال

  .هبا ٔ�تعامل ٔ�ن مين طلبمت اليت الرصامة

        ::::فضييلفضييلفضييلفضييل    محمدمحمدمحمدمحمد    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
 `لقوات وٕا�بار لٕاVال بتحية لنتوVه مداyلتنا خÜام يف الفرصة هذه ؤ�غتمن

 والوقاية املساFدة والقوات أ�من وقوات املليك ا<رك ورVال امللكDة املسل§ة
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 وحامية الوطن حوزة عن `�ود ج�ارة جمهودات من يبذلونه ما Fىل املدنية

 جلالm احلكمية القDادة حتت وممتلاكهتم املواطنني ٔ�من وحامية واس>تقراره ٔ�مPه

 ورمحة العامة، احلرب ٔ�راكن ورئ@س امللكDة §ةاملسل `لقوات أ�Fىل القائد

 هذا وعزة رفعة ٔ�Vل من بدماهئم حضوا ا{�ن أ��رار شهدائنا Fىل واسعة

   .الوطن
  .لمك وشكرا .ٔ�طلت ٕان الرئ@س، الس>يد ؤ�س�سمح،

        ::::اAلساAلساAلساAلس    رئ@سرئ@سرئ@سرئ@س    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
 `لو�دة الفDدرايل الفريق رئ@س دعيدFة محمد `لس>يد ا�ٓن اللكمة .شكرا

 تعرف ؤ�نت الفابور، دøل شوية فهيا دقDقة، 21 مسا�ة يف وا<ميقراطية

åذ.  

        ::::دعيدFةدعيدFةدعيدFةدعيدFة    محمدمحمدمحمدمحمد    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئ@س جملس املس�شار�ن،
  الس>يد رئ@س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

 وا<رك املليك حتية تقد�ر وٕا�بار `لقوات املسل§ة امللكDة وأ�من الوطين
والقوات املساFدة املرابطة يف ٔ�قاôمينا الصحراوية املسرتجعة، حتية خشوع 
وٕاVالل ٔ�رواح شهداء الو�دة الرتابية وشهداء ا<ميقراطية واحلرية وشهداء 

  .الطبقة العام� رمز الكفاح والتضحية
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

مس الفريق من ا<س>تور، �رشفين ٔ�ن ٔ�تدyل µ 88طبقا `لفصل 
". الربdمج احلكويم"الفDدرايل `لو�دة وا<ميقراطية مبناس>بة مPاقشة 

وامسحوا يل بداية ببعض املالحظات، وٕان اكنت ذات طبيعة شلكية، فه_ي 
تعطينا صورة عن طريقة TشكDل احلكومة ونواøها وyلفDهتا، ويه مرتبطة 

�شد �رتباط بطبيعة الثقافة واملامرسة الس>ياس>ي�نئ.  
د ²ردد يف �رdجممك احلكويم ٔ�كرث من ست مرات الزتاممك jشعار لق 

، وهو مطلب شعيب ومقÜىض دس>توري "ربط املسؤولية µحملاس>بة"
س>نعمل وٕاøمك Fىل جتس>يده، yاصة ؤ�ن حكومÜمك توفرت لها من الرشوط 
التارخيية ما مل يتوفر لسابقاهتا، حDث Tشلكت يف ظل دس>تور Vديد جعل 

وس_�دٔ� هبذا اôمتر�ن ا<ميقراطي، . طي ٔ��د ثوابت البالد�خÜيار ا<ميقرا
å} ن ي�سع صدر احلكومة�  .عىس ٔ

خفالفا ملا رصحمت به بعد ²لكيفمك µٕجراء مفاوضات ل�شكDل احلكومة 
 15من جتميع القطاFات املتقاربة واملت�اËسة، وتقليص Fدد الوزراء ٕاىل 

بنفس الهيلكة  فظمت تقريباوز�را، واحÜ 31حقDبة، فٕان احلكومة احلالية تضم 
احلكومDة، مما جيعل حكومÜمك حكومة Vديدة يف ثوب قدمي، لها من عوامل 

  .�س>مترارية ٔ�كرث من عوامل الت�ديد

كام ٔ�yلفمت املوFد مع التفعيل ا<ميقراطي `�س>تور من yالل عودة 
التقPوقراط ٕاىل تدبري الش�ٔن العام، مما �شوش Fىل الطابع الس>يايس 

. اليت اكن امجليع يتطلع ٔ�ن ²كون مPبثقة من صناديق �قرتاع`لحكومة 
يف  وكنمت yالل الفرتة السابقة من ٔ�كرث أ�حزاب انتقادا حلضور التقPوقراط

Tشك�D احلكومات السابقة، مفا ا{ي تغري حىت يصبح ما اكن مداµ dٔ�مس 
 !مس��ا�ًا اليوم؟ فس>ب§ان م�دل أ�حوال

يف ال�شك�D  جع واyزتال املشاركة ال_سائيةٕاننا مل نفهم ٔ�س>باب الرتا
احلكومDة يف امرٔ�ة وا�دة، وهو مؤرش سليب ؤ�ول جتاوز من طرفمك 
ملقÜضيات ا<س>تور اجلديد، بل خرق واحض `لمبادئ الكربى اليت نص Fلهيا 
ا<س>تور فò خيص املناصفة واملساواة الاكم� بني اجل_سني، كام نعتربه 

وٕان . ت اليت dضلت من ٔ�Vلها احلركة ال_سائية املغربية²راجعا وٕاÓاكرا `لرتاكام
ما خنشاه يف هذا الصدد ٔ�ن �كون ôمتثيلية املرٔ�ة يف ال�شك�D احلكومDة 
دالالت س>ياس>ية وفكرية ؤ�ن �كون مقدمة لرتاجعات ٔ�خرى فò يتعلق 
مبشاركة ال_ساء يف تدبري الش�ٔن العام وقمي احلداثة والزتامات املغرب ا<ولية 

صوص مقاربة النوع �جÛعي، خصوصًا ؤ�ن خطا�مك عن الهوية خب
  .ٕايديولوj fشلك واحض

وت�ٔس@سا Fىل ما س>بق، ن�ساءل رصا�ة عن املسار ا<ميقراطي يف 
املغرب اليوم، فهل ميكن القول ٕان الوضع الس>يايس املغريب مل يعد كام اكن 

مال ويف نفس الوقت مل ي�yٔذ شg س>ياس>يا مÜاك F1998ليه ق�ل 
وواحضا؟ وٕاذا اكن أ�مر كذå، مفا يه التوصيفات وال�شخيصات املمكن 
ٕاطالقها خبصوص املر�� الس>ياس>ية الراهنة؟ هل يه مر�� تفكك 
السلطوية القدمية واخلروج حنو سلطوية Vديدة؟ هل يه مر�� انفÜاح 
ليربايل داyل عقد امÜياز س>يايس واقÜصادي واجÛعي مراقب؟ هل يه 

Fدادات مر�� ٕاFعية وإالÛصادية و�جÜل الس>ياس>ية و�قyالن عن املدا
  :الس>يكولوجDة لالنتقال ا<ميقراطي؟ مبا يعنيه من

التفامه والتوافق بني الفاFلني الس>ياس>يني و�قÜصاديني  - 1
  و�جÛعيني؛

  القطيعة مع املايض و�Óهتااكت اجلس>مية حلقوق إالËسان؛ - 2
بناء الرشعية ا<س>تورية الناظمة  وضع ٕاطار مؤسسايت ميكن من - 3

  .واملؤطرة لالنتقال ا<ميقراطي
  الس>يد رئ@س احلكومة،

واحض أ�هداف " �رdجما حكومDا"ٔ�كرث مPه  "ترصحي µلنواø"ٕاننا ٔ�مام 
والوسائل واجلندرة الزمPية، ٕاذ مل تقدموا لنا رؤيتمك وحتليلمك `لظرفDة 

ل املالية والعملية واملدة الزمPية �قÜصادية وال التدابري وا�ٓليات والوسائ
�ن �كون " لربdجممك"ون�ساءل معمك �يف ميكن . لبلوغ أ�هداف املعلنةٔ

  ؟yارطة طريق µل_س>بة `لخمس س>نوات القادمة
لقد اكتفى الترصحي بتكرار واVرتار واس>ت_ساخ اXططات والربامج 

ما  القطاعية `لحكومات السابقة، وFىل س±Dل املثال ال احلرص، فٕان
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تقرتحونه يف ترصحيمك خبصوص إالصالح إالداري هو yالصات املناظرة 
مع بعض الرتوشات اليت  2005الوطنية أ�وىل لٕالصالح إالداري س>نة 

فرضهتا املالءمة ا<س>تورية، وهو ما جيعلمك حكومة يغلب Fلهيا طابع 
�س>مترارية، ب@� املر�� تتطلب �رdجما م�دFا وجمددا ول@س ²كرارا 

  .لت�ارب السابقة واليت لطاملا انتقدمتوها̀ 
  الس>يد رئ@س احلكومة،

µعتبارd مركزية نقابية، تدافع عن قضاø الشغي� املغربية ال ميكPنا ٕاال ٔ�ن 
نعرب لمك عن خDبة ٔ�ملنا من yلو الترصحي من ٔ�ية ٕاشارة لتحسني ٔ�وضاع 

 ٕاىل النقص ويف هذا الس>ياق، ميكن ٔ�ن Ëشري. الطبقة العام� املنت�ة `لرثوة
والفراÖات التالية يف الربdمج احلكويم ا{ي تنوون تطبيقه yالل واليتمك 

 : احلكومDة
ـ مت التغي@ب الاكمل لتحسني ٔ�وضاع الطبقة العام� من yالل  1

الزøدة يف أ�جور، بل مت الرتاجع حىت عن الرفع من احلد أ�دىن لٔ(جر ٕاىل 
3000 Ìي رمق درمه الواردة يف الربامج �نت�ابية، ومل تمت إالشارة ٕاىل ٔ

ٕاطالقا و�كتفاء µٕالشارة ٕاىل الرفع التدرجيي `ل§د أ�دىن لٔ(جور وبدون 
�ي ٔ�فق زمين حمدد؛ٔ  

ـ Fدم التنصيص Fىل التخفDض من الرضيبة Fىل ا<yل وال من  2
  الرضيبة Fىل القمية املضافة، yاصة ما يتعلق µملواد أ�ساس>ية وأ�دوية؛

د الترصحي �ٓليات ٕاصالح صناديق التقاFد املوشك بعضها Fىل ـ مل حيد 3
وتفعيل ا`لجنة الوطنية وا`لجنة  2012إالفالس ابتداء من ٔ�واخر س>نة 

  التقPية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاFد؛
تص_ت لنا، الس>يد رئ@س احلكومة، ؤ�حسن �س>Ûع ٔ�ن ما ي_Üظرك 

فت من �ٓش، راك كثري و�بري، وحنن ندعو هللا ٔ�ن حيفظ هذه البالد، وعر 
 .Fارف من �ٓش

ـ مل �رش الترصحي ٕاىل ٕا�داث �ٓليات لفرض ا�رتام قانون الشغل  4
  ا{ي يمت خرقه يومDا يف كثري من املؤسسات إالنتاجDة µلقطاع اخلاص؛

ـ مصت الترصحي عن �ٓليات ووسائل حامية احلقوق واحلرøت النقابية  5
  عامة؛اللعامة والش>به اليت يمت خرقها من طرف Vل الرشاكت وامل_ش�ٓت ا

ـ مل يتضمن الترصحي ٔ�ي مقاربة مؤسس>ية `لحوار �جÛعي، تربز  6
رؤيتمك و�يفDة التعاطي مع الفرقاء �جÛعيني وٕابداع �ٓليات Vديدة لفض 

  الزناFات �جÛعية؛
��ريل ا{ي مت توقDعه مع  26ـ مل يمت �لزتام µلعمل Fىل تفعيل اتفاق  7ٔ

  ؛احلكومة السابقة
�رد يف الترصحي ما يفDد ٔ�ن لمك مقاربة ٕالصالح صندوق املقاصة،  ـ مل 8

جيعلنا نثق يف الزتاممك مب§اربة ٕاهدار املال العام دون املساس حبق الف[ات 
  الفقرية واملتوسطة يف الع@ش الكرمي؛

ـ مل يت§دث الترصحي عن الهبات واملساFدات واملنح ا<ولية  9
لٕالصال�ات الس>ياس>ية و�قÜصادية  `لمؤسسات املاحنة وا<امعة

  و�جÛعية µملغرب؛
لالنتÌاµت  -ال من قريب وال من بعيد  -ـ مل يتطرق ترصحيمك  10

املهنية مضن �س>تحقاقات املق��، واليت مل تلزتموا رصا�ة بضامن Óزاههتا 
وسالمهتا ومراجعة القوانني املؤطرة لها، وال Vدوm زمPية متكن خمتلف 

امجلاعية واملهنية وأ�حزاب الس>ياس>ية من تدبري الزمن الس>يايس يف  الهيئات
  أ�فق املنظور؛

مل حيدد الترصحي، كذå، وسائل اôمتويل ٕالجناز املشاريع اليت  - 11
املت�kٔر  حتدثمت عهنا، يف ظل حمدودية إالماكdت اôمتويلية لالقÜصاد الوطين

µ زمة العاملية واملتخوم�لية وأyزمة ا<ا�ٔµ ة، كامDلية واخلارجyملديونية ا<ا
مفا يه . ٔ�نه مل حيدد أ�ولوøت وإالجراءات ملوا�ة احلاجDات املس>تع��

مقرت�ات احلكومة <ينامDة �س�3ر املنتج ا{ي خيلق الرثوات وفرص 
 mذها احلكومة `ل§د من البطاÌÜالشغل؟ ما يه إالجراءات اليت س�

مة؟ وهو ما يتطلب ٕا�داث ما ال يقل ك_س>بة Fا %8وختفDضها ٕاىل Ëس>بة 
س>نوø ول@س  6%ٔ�لف مPصب شغل Vديد وËس>بة منو تفوق  220عن 
  . كام ورد يف ترصحيمك 5,5%

�ما بطاm الش>باب �اميل الشهادات العليا اليت حتاش@مت ذ�ر Ëس±هتا فه_ي ٔ
 فالترصحي مل يت§دث عن ٕاجراءات لضامن سهوm ال�شغيل،. %22تفوق 

" ت�ٔهيل" "ٕادماج"امج السابقة اليت ٔ�ثب�ت حمدود�هتا واكتفى بت±ين الرب 
، فلقد تعددت "اس�Dعاب" "ت�ٔطري" "م�ادرة"ٔ�و املزمع ٕا�داlا " مقاوليت"

الربامج والبطاm وا�دة، فهل Tس>توعب احلكومة ٔ�ن احلاVة �جÛعية Öري 
قاب� لالنتظار؟ اكن �ٓخر ٔ�شاكلها م�ٔساة وفاة ٔ��د أ�طر املعط� Fىل ٕاkر 

  .راق ذاته اح�ÜاVا Fىل وضعه �جÛعيٕاح
مل يت§دث الترصحي عن �يفDة موا�ة معض� ٕاÖالق املؤسسات وTرسحي 
العامل µلعديد من امل_ش�ٓت �قÜصادية والس>ياحDة واخلدماتية وتقليص 

  .ساFات العمل يف قطاFات ٔ�خرى حتت غطاء أ�زمة �قÜصادية
  الس>يد رئ@س احلكومة،

احلاكمة �زيا �بريا يف ترصحيمك، وFىل العكس  لقد احÜل احلديث عن
من لك التصورات ذات الزنFة الوظيفDة ٔ�و التدبريية اليت ختزتل احلاكمة 
�قÜصادية يف الن�اFة احملاس>باتية واملالية، فٕان احلاكمة ا<ميقراطية اليت حنن 
حباVة ٕاôهيا تعمتد Fىل دور املؤسسات بوصفها بناًء جامعيا وFىل ت_س>يق لك 

وعقلنة مساطر اختاذ القرار العمويم ومراق�ة  السلواكت اخلاصة والعمومDة
  .الس>ياسات �قÜصادية والنفقات العمومDة

ويف هذا إالطار، فٕان ٕاصالح القانون التنظميي `لاملية �شلك فرصة 
ٕالعطاء نفس Vديد لت§ديث ا<وm وتعز�ز ٔ�داء التدبري العمويم وٕاضفاء 

Fىل التدبري وتقوية املراق�ة الربملانية  ءm املرشفنياملزيد من الفعالية ومسا
والقضائية و�نتقال بنظام املالية العامة املغربية من ٕاطار قانوين حماس>بايت 

، Fرب املساءm واحملاس>بة "التدبري يف yدمة التمنية"ٕاىل مقاربة تعمتد ثقافة 
رهن ٕاشارة  وتقDمي خمتلف التدابري املرتبطة µلربامج والوسائل املوضوFة
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  .املرشفني Fىل التدبري العمويم
كنا ن_Üظر مPمك ٕاجراءات وتدابري واحضة تنعكس Fىل احلياة اليومDة 

كنا ن_Üظر مPمك . `لمواطن، ول@س ùما Fاما وفضفاضا قابال ٔ�ي ت�ٔويل
جواF µىل أ�س>ئ� احلقDقDة العالقة حول إالصالح والتغيري ا{ي ي_شده 

Vننا و�  . مكرورًا واس>ت_ساyًا لربامج سابقة دù dماً املغاربة، Öري ٔ
�يف ميكPنا واحلاm هذه، ربط املسؤولية µحملاس>بة يف الوقت ا{ي مل 
تعلن فDه احلكومة عن الزتامات فعلية ودقDقة؟ ٕاننا ال ميكن ٔ�ن نعارض 
النواø اليت ٔ�Fلنمت عهنا وال بعض إالجراءات اليت Fربمت عهنا، ولكPنا ن�ساءل 

الزتاممك µلربامج اليت خولت لٔ(حزاب املشاركة يف احلكومة عن مدى 
  .ٕاحراز أ�Öلبية ٕالعطاء املصداقDة `لعمل الس>يايس

ٕان خطاب الهوية ا{ي تصدر الترصحي احلكويم ؤ�طره، يدفعنا ٕاىل 
ال�ساؤل عن الكDفDة اليت س>تعمتدوهنا لرتمجته يف الس>ياسات احلكومDة، وهو 

رخيية مغربية، حDث ٔ�دى تطبيق م#ل هذا Tساؤل حييلنا Fىل جتربة ¹
اخلطاب يف مDدان التعلمي من طرف �ليفمك حزب �س>تقالل يف  س>نوات 
سابقة ٕاىل تدمري املدرسة العمومDة وٕادyال نظامPا التعلميي يف مÜاهات مل 
خيرج مهنا ٕاىل ا�ٓن رمغ اAهود املايل املبذول، ؤ�دى ٕاىل التضحية ب�ٔبناء 

ا<yل احملدود ؤ�Öلق ٔ�بواب الرتيق �جÛعي ٔ�ما¢م،  وبنات الفقراء وذوي
ب@� مكن ق� من ٔ�بناء العائالت الغنية والنافذة اليت تعلمت yارج املدرسة 

  .املغربية من ²كر�س س>يطرهتا Fىل الرثوة والسلطة
ٕان خطاب الهوية، كام Vاء يف ترصحيمك، يضفي Fىل املشرتك الوطين 

وا`لغة العربية، طابع ٕايديولوجDا تنحو حنو `لمغاربة، وµٔ�خص إالسالم 
. امجلود، وختلق الزناع بذل ٔ�ن يو�د، وهو ما ال ميكن اس�ساغته ٔ�و ق�و·

فالهوية ل@ست ٕار! Vامدا وٕامنا يه معلية بناء جامعي ¹رخيي Tسامه فDه لك 
مكوdت الشعب يف ٕاطار التفاFل اخلالق وإالجيايب داyليا ومع احمليط 

ومن �ريد جتميدها . عن اôمتيزي ٔ�و النبذ ٔ�و معاداة ا�ٓخر وثقافÜه العاملي بعيدا
منا �ريد توقDف حركة التارخي وهذا مس>تحيل ٔmف.  

ٕان هوي�Pا تتقوى µمÜالك املعارف والعلوم ونبذ اخلرافات وأ�راجDف 
وبضامن ممارسة احلرøت وا�رتام حقوق إالËسان وبناء دوm القانون 

والتمنية والتوزيع العادل ل3رها و�رتقاء  واملؤسسات ومغرب احلداثة
هذا هو ا<رس ا{ي تعلمنا ٕاøه جتارب شعوب تع@ش يف اËس�ام . µملواطنة

  .مع نفسها وتتقدم jرسFة وت±ين مناذج Vديدة `لتمنية
  الس>يد رئ@س احلكومة،

لقد اك�ست املس�mٔ �جÛعية ٔ�مهية كربى يف النقاش الس>يايس العام، 
اهÛمات الفاFلني الس>ياس>يني و�جÛعيني و�قÜصاديني،  جبعلها حمور

بعد ٔ�ن ظهر ب�ٔهنا من بني أ�س>باب أ�ساس>ية اليت اكنت وراء احلراك 
�جÛعي يف بعض الب�ان العربية واملتوسطية، ٕاذ مكPت هذه التحوالت 
الس>ياس>ية لك التعبريات اAمتعية من ا<خول ٕاىل فضاء �ح�Üاج والتعبري 

  .مطاôهبا عن

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .بقت å دقDقة ٔ�س>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
  نعم ٔ�س>تاذ؟

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .اس>متر،ٔ�رسع، ٔ�رسع.. بقت å دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
ٕاذن Ö_سلمك املدا�y مكÜوبة، الس>يد الرئ@س، ٔ�نه µيق �زاف ما 

  .يتقال

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .يف احملرض -ٕان شاء هللا-دي Ëس�لو Öا

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
ٕاذا مسحت يل، الس>يد ... ٕاىل اخلالصة -لٔ(سف  –ولكن س�ٔذهب .. 

الرئ@س، البد من مس�mٔ ا`يل خصنا Ëشريو لها، yاصة فò خيص اجلانب 
�عطنا دقDقÜني ٕاذا مسحت، الس>يد الرئ@س. املتعلق مب§اربة الرشوةٔ.  

        ::::اAلساAلساAلساAلس    الس>يد رئ@سالس>يد رئ@سالس>يد رئ@سالس>يد رئ@س
 å يقµ ،ثواين 5ال، ال.  

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
فò خيص حماربة الرشوة واقÜصاد الريع، نطلب مPمك الس>يد رئ@س 

  ...احلكومة مس�j mٔس>يطة

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
ال بال غوات، ا�رتم نفسك هللا خيليك، ٔ�d . ال، ال، اÓهتت اللكمة

، شللكمة `لس>يد عبد احلكمي ب_شاما... ٔ�طبق قرارك يف ندوة الرؤساء
  .فليتفضل مشكورا

�d س�ٔجسل مداyلتك يف حمرض اجللسةٔ . ø رتمه��ٔ d�هذا قرارك، ؤ
  .س>يدي

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
µلرمغ من لك هذه �نتقادات واملالحظات ا`يل و�ناها، فٕاننا Óمتىن 

  .ال Óمتناه جناح هذه التجربة، ٔ�ن فشلها هو فشل `لمغرب، وذå ما
  .شكرا

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
�عطيين اللكمة، س�ٔجسلها يف احملرضٔ .  

مداyمداyمداyمدا����y املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س الفريق الفDدرايل  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س الفريق الفDدرايل  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س الفريق الفDدرايل  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س الفريق الفDدرايل ²متة ²متة ²متة ²متة ((((
رفق رفق رفق رفق أ�ول املأ�ول املأ�ول املأ�ول امللحق لحق لحق لحق ململململوVد µوVد µوVد µوVد µتتتت    `لو�دة وا<ميقراطية، املسلمة لرئاسة اجللسة،`لو�دة وا<ميقراطية، املسلمة لرئاسة اجللسة،`لو�دة وا<ميقراطية، املسلمة لرئاسة اجللسة،`لو�دة وا<ميقراطية، املسلمة لرئاسة اجللسة،

  ....))))لهذا احملرضلهذا احملرضلهذا احملرضلهذا احملرض
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  :املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شامشششش
  .هللا الرمحن الرحمي jسم

  الس>يد رئ@س اAلس احملرتم،
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
 زمDاليت، زماليئ السادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك قصد املشاركة يف مPاقشة الربdمج احلكويم 
. ل حوايل ٔ�س>بوعا{ي عرض الس>يد رئ@س احلكومة حماوره وتفاصليه ق�

وق�ل ذå، من الواجب، µمس فريق أ�صاm واملعارصة، ٔ�ن جندد اôهتنئة يف 
واقع أ�مر `لس>يد الرئ@س ولاكفة الوزراء، ؤ�ن نعرب هلم عن ممتنياتنا هلم 

  .�اكمل التوفDق يف ¢مهتم اجلس>مية
وامسحوا يل، الس>يد رئ@س احلكومة، ق�ل لك يشء ٔ�ن ٔ�وحض حمددات 

  .كتنا يف هذه املناقشةوطبيعة مشار 
ٕاننا ومن موقع املعارضة اليت اyرتd اôمتوقع فDه بناء Fىل املاكنة اليت 
بؤ�تنا ٕاøها صناديق �قرتاع، ووفاء مPا لاللزتام الس>يايس وأ�yاليق ا{ي 
قطعناه Fىل ٔ�نفس>نا ٔ�مام املغاربة ق�ل وٕاµن امحل� �نتÌابية أ�yرية، 

 Aس�اما مع املرشوع اËوا dرتyة  -متعي ا{ي اFاPيه  -عن قP±نتصار · بت�
وإالسهام يف دمعه وٕاkرائه، هيمنا ٔ�ن نوحض `لس>يد رئ@س احلكومة ب�ٔننا ال 
ننطلق يف مPاقش�Pا هذه من رغبة يف رحب س>يايس ضيق، وال هندف ٕاىل 

  .ال�س±ب يف ٕاحراج جماين، ال يدوم ٔ�kره ٕاال بقدر ما تدوم Vلس�Pا هذه
�اVة بالدd، وقد ت�ٔهبت بعد املصادقة ب�Öٔلبية اكحسة  ٕاننا ننطلق من

Fىل ا<س>تور اجلديد وتنظمي انتÌاµت نيابية مل يطعن ٔ��د من ا<اyل 
واخلارج يف مصداقDهتا وÓزاههتا، لتدشني حق�ة نوعية Vديدة �اب� وواFدة 
يف ¹رخيها املعارص، ٕاىل نقاش هادئ رصني لكام تعلق أ�مر بقضاøها 

قاش �ساFدd مجيعا، ٔ�Öلبية ومعارضة، Fىل ٕاجياد احللول وجتاوز الكربى، ن
املثبطات و�سب الرهاdت املصريية اليت ال نوا�ها حنن فقط، بل 
وس>ترتتب عن معاجلتنا ٕاøها نتاجئ سرتهن حÛ مس>تق�ل ب�d وس>ت_سحب 

  .حF Ûىل من س>ي�ٔيت بعدd من ٔ�بنائنا
هذا النقاش ٕالهاب املشاعر بعيدا ٕاذن عن ٔ�ن نتو\ من مشاركتنا يف 

�و TسÌني اجلو ٔ�و حتقDق �نتصارات الصغرية الضيقة ٔ�و خوض املعارك ٔ
ا<وÓك@شوتية، فPحن اyرتd املعارضة، ال ضد ٔ��د ولكن ٔ�ساسا من ٔ�Vل 

  . بالدd ومصل§ة ٔ�بناهئا
وµلرمغ من ٔ�Óمك كنمت، الس>يد رئ@س احلكومة، حىت أ�مس القريب، يف 

يايس والتباري �نتÌايب Tش>نون Fلينا ٔ�رشس الهجامت س>ياق التنافس الس> 
ؤ�قساها، ومسحمت ٔ�نفسمك µٕفراغ لك ما يف جعبة ا`لغة البذيئة من مفردات 

وقDادي@Pا، فٕاننا مل ولن  السب والش>مت واملس ب�ٔعراض و�رامة مPاضلينا
خناطبمك ٕاال µٔ�دب و��رتام الواج�ني، مل ولن جنادلمك ٕاال µليت يه 

ولن Óكون شعبويني ٔ�و مزايد�ن، لن Óكون مضخمني `لنوافل، ٔ�حسن، 

Îنفع òنقو·، بنائني ف òاملني `لمعاول، بل مسؤولني ف� .  
وهيمنا ٔ�ن نعلن �ارا ٔ�ماممك، من هذا املنرب، ؤ�مام الرٔ�ي العام الوطين 
ب�ٔننا، ومن مPطلق مصل§ة الوطن، لن ندخر �دا يف املسامهة والعمل Fىل 

ط الرضورية لبعث أ�مل وإالبقاء Fىل Vدوته مÜقدة واسرتVاع yلق الرشو
ثقة املواطنني يف نبل العمل الس>يايس وتعز�ز البناء ا<ميقراطي، و²مثني ودمع 
ومساندة لك ما Óراه يف مصل§ة الوطن، ول@س <ينا مر�ب نقص لٕالFالن 

مصل§ة  عن اس>تعدادd وVاهزي�Pا <مع ٔ�ية م�ادرة ٕاجيابية قد تتÌذوهنا وفهيا
`لوطن، عن اس>تعدادd وVاهزي�Pا <مع ٔ�ي جمهود يتو\ تطهري الب� من 
الفاسد�ن واجÜثاث الفساد، لكPنا Öري مس>تعد�ن لتوقDع ش>يك Fىل بياض 
واAازفة µس>تقرار الوطن، وسوف لن نغض الطرف، ولن نرتدد ولن Ëسمح 

حلداثية اليت للك ما من ش�ٔنه املس µملك�س>بات ا<ميقراطية واملؤسساتية وا
  .رامكها املغاربة وقدموا يف س±Dلها تضحيات جس>مية جDال بعد جDل

 الس>يد الرئ@س احملرتم،
لقد حرصت Fىل التذكري هبذه الضوابط والقمي احملددة لهوي�Pا oحزب 
معارض و�وافد جمدد من ٔ�Vل ٔ�ن ٔ�ضع مسافة مع املعارضة اليت اعتدمت Fىل 

ملسافة القامئة بني مرشوFني ممارس>هتا Fىل مدى س>نوات، يه حبجم ا
جممتعيني خمتلفني بل ومÜناقضني، مرشوع دميقراطي يتÌذ من احلداثة ٔ�فقا، 

من ٔ�Vل دمعه وٕاkرائه وٕاغنائه، ومرشوع �ٓخر يتعامل مع  -oحزب  -ج[نا 
ا<ميقراطية مبنطق مDكDافDيل، وال يفهم من احلداثة سوى ٔ�هنا رديفة 

ٕاôهيا ولو مرة وا�دة يف الربdمج  `لميوعية وخي�ل µلتايل من إالشارة
احلكويم، مرشوع ميارس معارضة شعبوية من yالل ²روجي خطاب ث±ت 
ويث±ت ا�ٓن، وحنن نت��ع خطوا²مك أ�وىل ؤ�نمت يف موقع القرار، ب�ٔنه خطاب 

�ٓسف Fىل هذه اللكمة  –فDه الك#ري d�الك#ري من الزيف واôهبتان،  -ؤ
ر ا<ي_Dة `لمغاربة لتحقDق ٔ�هداف خطاب ركز و�ركز Fىل دÖدÖة املشاع

وÖاøت س>ياسوية ضيقة، خطاب ال جيد من جحية يف العمل الس>يايس Fدا 
حماوm السطو البني Fىل املقدس املشرتك `لمغاربة املمتثل يف د�هنم السمح 

ٕاىل  - واحلاm هذه  -ا{ي Fاشوا Fىل هديه مPذ قرون، ومل �كونوا يف �اVة 
اليت Fاش Fلهيا �µٓؤمه ؤ�Vدادمه مPذ ٔ�جDال  ش>يوخ يدلوهنم Fىل احمل�ة

  .ؤ�جDال، حم�ة مل �زدها الزمن ٕاال رسوyا وقوة
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

ما من شك يف ٔ�ن ا`لحظة اليت نع@شها معمك اليوم مبناس>بة مPاقشة 
ترصحيمك احلكويم يه حلظة تتك#ف فهيا لك معاين ا`لحظة التارخيية، ل@س 

هيا معا حمص� قرابة عقد ونصف من أ�وراش وا<ينامDات فقط ٔ�ننا نتوج ف
 - إالصالحDة، �لك ما رافقها من تدافع وحراك ورصاع وخماض، ولكن 

ٔ�ننا ندشن فهيا عهدا دس>تورV øديدا وبناءا مؤسساتيا Vديدا،  -ٔ�ساسا 
هو ٔ�وىل مثرات ٕاقرار دس>تور Vديد، توافقت Fليه خمتلف ٕارادات 

�يضا ند�ر فهيا سقفا Öري مس>بوق من انتظارات  ومكوdت أ�مة، ؤ�ننأ
 وتطلعات ٔ�بناء شعبنا وموVة Öري مس>بوقة من أ�مل يف معاجلة الت§دøت
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تذ�رd بت¬ اليت  والقضاø املصريية املطرو�ة Fىل Vدول ٔ�عامل ٔ�مÜنا، موVة
صاح�ت ورافقت حكومة أ�س>تاذ عبد الرمحن يوسفي يف أ�سابيع 

  .  من حتمÎ ملسؤولية قDادة احلكومةوالشهور القلي� أ�وىل
وحىت �كون لنقاش>نا Vدوى، و ملداوالتنا معىن ومغزى، البد من ٔ�ن 
نضع هذه ا`لحظة يف س>ياقها، ل@س فقط ليك Ëس>تÌلص ما تنطوي Fليه من 
 dمام بالد�Fرب ودروس، ولكن ٔ�يضا حىت Ëس�رشف بوضوح ¹م ما تفÜ§ه ٔ

وقع ال�س>يري وµٕماكdت من �ٓفاق، وحىت Ëس>تكشف معا، ٔ�نمت يف م
وصالحDات Öري مس>بوقة، وحنن يف املعارضة ب�ٔدوات وٕاماكنيات Öري 
مس>بوقة ٔ�يضا، مدى Vاهزي�Pا امجلاعية `لتصدي µحلزم املطلوب وµلرؤية 
الثاق�ة وµلواقعية املطلوبة وµلرصا�ة ٔ�يضا مع الشعب املغريب ملعاجلة 

 ومبهام اس>تكامل وتوطيد البناء أ�س>ئ� و�نتظارات املرتبطة مبع@شه اليويم
  .  ا<ميقراطي واحلدايث ا{ي ارتضاه س±Dال ؤ�فقا

من دون اس>تحضار هذه املنطلقات، لن �كون ملناقش�Pا `لترصحي 
ال  –س>تفDدd  و{å،فٕان نظرة موجزة ٕاىل ما رامكناه. احلكويم من معىن

 mرية من ا –حماy�ٔذور هذه ا`لحظة، مفنذ العرشية اV لقرن املايض لتلمس
دyلت بالدd حق�ة ¹رخيية Vديدة، متثلت ٕا�دى ٔ��رز معاملها الكربى يف 
جتاوز الزناع حول رشعية املؤسسات و²كر�س إالجامع الوطين حول ثوابت 

ويف س>ياق ذå، تالحقت Fىل حنو Öري . أ�مة املغربية وا<وm الوطنية
²ك#فت فهيا لك  مس>بوق يف ¹رخينا املعارص م�ادرات ودينامDات ؤ��داث

  . معاين التحول النوعي
ولنئ اكنت جتربة التناوب التوافقي، املس>نودة jسمل اجÛعي وتوافق 
دس>توري وµخنراط قوي `لفاFلني �قÜصاديني و�جÛعيني، قد شلكت 
جتس>يدا النفÜاح النظام الس>يايس املغريب وبداية انتقا· ا<ميقراطي،فٕان 

لت Fىل رسوخ البناء املؤسسايت، قد ٔ�رشت سالسة انتقال امل¬ اليت د
، مر�� تالحقت وتوالت فهيا "انتقاالت مÜعددة"Fىل دخول املغرب ملر�� 

Fدد من أ�وراش وا<ينامDات إالصالحDة يف ش>ىت اAاالت املؤسساتية 
والس>ياس>ية و�جÛعية والثقافDة واحلقوقDة، ال س±Dل حلرصها وجردها 

: هيا هو ان±#اق ورسوخ Vدلية التقاء ٕارادتني صلبتنيجممتعة، Öري ٔ�ن أ�مه ف
جشاع وٕارادة شعب صبور م�Üاوب وطموح،  ٕارادة م¬ مقدام حكمي

واAمتعية  ٕارادتني مسلحتني بوضوح الرؤية يف �خÜيارات إالسرتاتيجية
الكربى، ويه �خÜيارات اليت يؤطرها و�ك#فها مرشوع وطين واحض 

-نعم احلداثة  -ميقراطي التمنوي ا{ي ي±Üغي احلداثة ٕامسه املرشوع ا< املعامل،
�فقا ٔ.  

وبفضل هذا �خÜيار، متكPت بالدµ ،dلرمغ من ثقل ²ركة وموروث 
املايض البعيد والقريب، وµلرمغ من التقلبات والتحوالت العاصفة اليت 
Tشهدها الب@[ة ا<ولية واجلهوية من حولنا، متكPت من حتصني مسارها وصنع 

جتر�هتا يف البناء املتدرج، وهو ما ٔ�هلها لتقدم ٔ�جوبة ذ�ية عن ٔ�س>ئ� تفرد 
يطرIا بقوة وعنف " الربيع العريب"شا�كة و�ارقة ٔ�حضى ما يعرف ب 

dاDح�ٔ.  
ولنا ٔ�ن نالحظ، ويف ذF åربة Vد�رة ب�ٔن نن��ه ملا تنطوي Fليه من 

ة مغزى معيق، ٔ�نه يف الوقت ا{ي راحت فDه Fدد من الب�ان الشقDق
والقريبة مPا حتيص مو¹ها وجر�اها بعد ٔ�ن dل، وما �زال، اخلراب وا<مار 
مدهنا وقراها، اكنت بالدd يف املوFد،  فعوض ٔ�ن تعا�س مسرية التارخي، 
اخنرطت فهيا �لك ثقة، مدش>نة بذå خطوة ٔ�خرى Fىل درب �نتقال ٕاىل 

Fدد  - ال قدر هللا - وعوض ٔ�ن حنيص .مغرب ٔ�كرث انفÜا�ا Fىل العرص
اليتاىم وأ�رامل وجحم ا<مار واخلراب، رحPا حنيص يف عرس دميقراطي 
طاملا �لمنا به وحضى املغاربة جDال بعد جDل يف س±Dل حتقDقه Fدد 
أ�صوات املعرب عهنا يف اس>تفÜاء ٕاقرار ا<س>تور اجلديد ويف حمطة انتÌاب 

از حققه ت±ين ٔ�وىل املؤسسات املن±#قة عنه، وهذا �لك ت�ٔ�يد ٔ�كرب ؤ�عظم ٕاجن
  .خDار ا<ميقراطية واحلداثة

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
ٕاذا اكن حيق لنا ٔ�ن نعزت هبذه �نعطافة التارخيية ؤ�ن Ëس�ل قمية 
ؤ�مهية ما ينفÜح يف أ�فق من ٕاماكdت تقدم حقDقDة لبالدd، فٕان من 

ن_�ه يف الواجب ٔ�يضا، حىت ال ي�yٔذd الغرور والشعور µلزهو الزائد، ٔ�ن 
نفس الوقت لٔ(خطار املاث� اليت هتدد µٕضعاف املك�س>بات وٕا�اض 

ؤ�ول ما جيب . يف ٕاحراز املزيد من املك�س>بات -ال قدر هللا  -أ�مل 
التن±Dه · هو جسامة املسؤولية التارخيية امللقاة Fىل FاتقPا مجيعا ويه 

نصاف احللول مسؤولية نعتقد يف أ�صاm واملعارصة ٔ�هنا ما Fادت Tسمح ب�ٔ 
  .واملواقف

ومبا ٔ�ن املناس>بة يه مساءm احلكومة اجلديدة ومPاقش>هتا فò تقرت�ه Fىل 
املغرب واملغاربة `لخمس س>نوات املق�� من �رامج ورؤى يفرتض ٔ�ن ترتمج 
الطمو�ات ٕاىل مشاريع مDدانية وٕاىل ٕاجراءات ملموسة وٕاىل ٕاVاµت واحضة 

وممثيل أ�مة يعرفون مس>بقا yارطة Öري ملتوية ودقDقة جتعل املواطنني 
الطريق واملسار ا{ي س>ت�yٔذه أ�مور يف اكفة مPاV احلياة وفق �رجمة 

  .واحضة  لٔ(هداف والوسائل وا�Vٓال
مبا ٔ�ن املناس>بة يه مساءm احلكومة، فٕان مسؤوليهتا يه املطرو�ة يف 

خيية املقام أ�ول Fىل احملك، ل@س فقط µلنظر خلصوصية �نعطافة التار 
اليت حتدثت عهنا، ل@س فقط ٔ�ن احلزب امللكف بقDادهتا yلق موVة Fارمة 
من �نتظارات وا�ٓمال و�لزتامات والوعود، ؤ�اكد ٔ�قول µٔ�وهام اليت 
وزعها jسÌاء قل نظريه، ولكن ٔ�ساسا ٔ�ن اس�3ر مكسب ا<س>تور 

بنفس  اجلديد مرتبط �مك واس>تكامل �لقات التغيري رهني �مك وبنا طبعا،
Fامل انتاكس ٕان  –ال قدر هللا  –احلكومة  القدر ا{ي ميكن ٔ�ن ²كون فDه

يه ٔ�خط�ٔت املوFد مع التارخي، ٕان يه مل ²زن أ�مور مبا Tس>تحق من معق 
  .وبعد نظر وكفاءة ورصا�ة مع الشعب املغريب

وFىل ٔ�ساس ذå، ميكن ٔ�ن ٔ�نتقل ا�ٓن ٕاىل مPاقشة احلكومة يف 
�ود . قرت�ه Fىل املغرب واملغاربةمضمون الربdمج ا{ي تٔ ،åولكن ق�ل ذ
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�ن ٔ�Fرب لمك µمس الفريق عن خDبة ٔ�ملنا وعن ٔ�سفPا ٔ�ن حكومÜمك خرجت ٔ
قدمت وتقدم �رdجما  -وبعد طول انتظار  - مائ� ومرتحنة، ل@س فقط ٔ�هنا 

yاوø، يفÜقد `ل§د أ�دىن من مقومات الربdمج كام سرنى بعد قليل، ولكن 
ا رصدdه ورصده الرٔ�ي العام الوطين حىت ا�ٓن من ٔ�خطاء ومن ٔ�ن جحم م

خطاø مPذ ٔ�ن حظيمت بثقة Vالm امل¬، �رئ@س حكومة ملكف، جيعلنا 
�ن يلطف بنا نطلب من العيل القد�رٔ.  

وامسحوا يل، الس>يد الرئ@س احملرتم، يف ٔ�ن ٔ�عرض Fليمك بعض ت¬ 
م يف Tسع مالحظات أ�خطاء واخلطاø مبا يلزم من الرصا�ة و��رتا

وTساؤالت ٔ�ثريت Fىل لسان Fدد من املتدyلني يف هذا اAلس ويف جملس 
  :النواب

 - �يف تفرسون الزمن ا{ي مت هدره يف مشاورات ٔ�ولت اهÛ¢ا 
`ل�سابق والهروF mىل احلقائب الوزارية، دون ²كر�س نفس  -لٔ(سف 

�سمى �رdجما القدر من الوقت ومن ال�سابق لصياÖة مضمون Vد�ر ب�ٔن 
  حكومDا؟

�يف تفرسون، ؤ�نمت ا{�ن ٔ�مضيمت قدرا ال �س>هتان به من الزمن 
ت_Üقدون مPطق العائ� ومPطق القرابة ومPطق الزبونية، ويه �ارضة هبذا 

  القدر ٔ�و ذاك يف Tشك�D حكومÜمك؟
ٕاىل ٔ�ي �د مارس>مت، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�نمت ا{�ن خيول لمك 

س>بوقة، ٕاىل ٔ�ي �د مارس>مت صالحDا²مك اكم�، ا<س>تور صالحDات Öري م 
yاصة فò يتعلق µلعضوية يف احلكومة؟ ويف هذا الصدد، �يف تربرون 
وجود بعض السادة الوزراء بدون انÛء حزيب يف فريقمك احلكويم، يتعذر 
Fىل الناخ�ني مساءôهتم وحماس±هتم، وما مدى ا�رتاممك `لقاFدة ا<س>تورية 

  ؤولية µحملاس>بة؟املتعلقة �ربط املس
مث �يف تفرسون طبيعة الت§الف احلكويم ا{ي ٔ�قل ما يقال عنه ٔ�نه 
oشكول ه�ني µعتبار Tشلكه من ٔ�حزاب تفقÜد `ل§د أ�دىن من �Ëس�ام 

  والتقاطع يف املرجعيات والتقارب يف �خÜيارات اAمتعية الكربى؟ 
ليت ومست TشكDل رابعا، وٕازاء هذه اخلطيئة، خطيئة الهمينة ا{�ورية ا

احلكومة اجلديدة يف خرق سافر ملبدٔ� املناصفة و�رتقاء بدور املرٔ�ة يف 
وFدد من  قDادييمكمراكز القرار، فٕان لك ترب�را²مك اليت Fرب عهنا Fدد من 

املسؤولني ال تقPعنا، ومن الفضي� لك الفضي� ٔ�ن تعرتفوا خبطئمك، ٔ�نمت ا{�ن 
جرٔ�²مك يف اجلهر µحلق ¢ام اكنت  نعرف عنمك، الس>يد رئ@س احلكومة،

�ال يعترب هذا إالقصاء واôهتم@ش ٕالغاء وتنكرا `لمرٔ�ة املغربية وس>بة  .الظروفٔ
`لمجمتع وyذالd · وتبÌ@سا لعقود طوي� من النضال والتضحيات اجلس>مية 

  اليت قدمهتا املرٔ�ة املغربية؟
ية ومهنا ولمك اكنت دهش�Pا قوية �ني اس>تعمنا لبعض الترب�رات الواه 

حتميل املسؤولية لرشاك�مك يف احلكومة حب�ة ٔ�هنم مل يقرتحوا Fليمك س>يدات 
لالس>توزار، ٔ�ال ميكPمك ا<س>تور من ٔ�ن ترضبوا بقوة Fىل الطاوm ؤ�ن 
تفرضوا Fىل رشاك�مك يف احلكومة ؤ�ن تفرضوا كذF åىل ٔ�نفسمك معايري 

من ٔ�ن ال تزنل حتت  –Fىل أ�قل  –وضوابط Tرشف املرٔ�ة املغربية ومتكهنا 
  السقف ا{ي حتقق يف العقود والس>نوات املاضية؟

�ال �شلك وجود بعض ٔ�عضاء احلكومة ممن حتوم حوهلم ش>هبة الفساد ٔ
�و ال�سرت Fليه اس>هتتارا مبطلب حماربة الفساد واملفسد�ن، ا{ي حبت به ٔ
حPاجر املغاربة `لتنديد به، وشلك عنواd رئ@س>يا مضن مطالب الشارع 

  يب؟ املغر
هل اطلعمت Fىل هذا : ٔ�ريد، الس>يد الرئ@س، ٔ�ن ٔ�س�ٔلمك سؤ� م�ارشا

التقر�ر، تقر�ر املف�ش>ية العامة املتعلق مبكÜب ال�سويق والتصد�ر؟ ميكن ٔ�ن 
رمك اكنت كثرية يف أ�سابيع وأ�شهر غٔ�ق�ل ؤ�ن ٔ�فهم ؤ�ن ٔ�تفهم ٔ�ن مشا

كون ٔ��د من املاضية ويف أ�øم املاضية، لكن ل@س من املق�ول ٔ�ال �
مسؤوليمك قد اطلع Fىل هذا التقر�ر وتوVد فDه الك#ري من اجلرامئ اليت 

  . يف حمار�هتا –وحنن معمك  –ٔ�Fلنمت عن ن@Üمك 
وامسحوا يل يف ٔ�ن ٔ�قص Fليمك جتربة مر�رة عش>هتا ٔ�d خشصيا وFاشها 
هذا اAلس من yالل جلنة تقيص احلقائق اليت شلكناها من ٔ�Vل البحث 

ت اليت شهدها مكÜب ال�سويق والتصد�ر، يطول احلديث يف يف اخلروقا
�مل Tسمعوا ٔ�ن �ات يه رش�كة لمك ا�ٓن يف احلكومة قد . هذا املوضوعٔ

صادرت واس>Ûتت يف س±Dل ٕا�اض معل هذه ا`لجنة واس>Ûتت يف س±Dل 
ٕا�اض جمهود شاق بذلناه `لكشف عن املتورطني يف هنب جرامئ املال 

§دث عن ما�ينة رهيبة Fاثت يف هذه املؤسسة العمومDة العام، Fلام ٔ�ننا نت
فسادا، ويوVد يف Tشك�D حكومÜمك من عرقل ورفض حىت موافاة جلنة 

  .تقيص احلقائق µلو!ئق
�متلكون، الس>يد رئ@س احلكومة، يف ٔ�ن تقدموا `لرٔ�ي العام الوطين ٔ

نواd ع " حماربة الفساد"جواµ واحضا عن �يف ق�لمت، ٔ�نمت ا{�ن جعلمت من 
ملعركة رشسة ومحل� قوية ٔ�وصلتمك ٕاىل رئاسة احلكومة، ٔ�متلكون جواµ عن 

�يف ميكن ٔ�ن توا�وا الفساد ب�ٔدوات تثار حولها Fدة : سؤال jس>يط
  شكوك، ٕاما يف التورط يف الفساد ٔ�و ال�سرت عن الفساد؟ 

  الس>يد الرئ@س،
لوا جمهودd، حنن معمك، �اولنا حماربة الفساد، ولكن رشاكؤمك مPعوd وعرق

  .وس>نكشفهم وس>نفضحهم يف الوقت املناسب
حترضd، الس>يد رئ@س احلكومة، مالحظة تقدممت هبا يف ٔ�كرث من 
مPاس>بة ومن داyل الربملان حول هيلكة احلكومات السابقة وتضخم Fدد 
�عضاهئا، كنا ن�ٔمل ٔ�ن تبادروا مبا خيو· لمك ا<س>تور من صالحDات �برية ٔ

وفاء بت¬ املالحظات و�نتقادات اليت كنمت تو�وهنا وجبرٔ�²مك املعروفة `ل
  . يف هذا الصدد

وهيمنا ٔ�yريا، ٔ�ن هذه مالحظة ²كررت كثريا، ٔ�ن نثري سؤ� �ٓخر 
يتعلق بقضية Tرسيب الربdمج احلكويم، حنن فقط ن_Üظر مPمك ٔ�ن تقدموا 
`لرٔ�ي العام الوطين yالصات التحقDق ا{ي ٔ�Fلنمت عن فÜ§ه وم�ارشته 

كشف عن اجلهة اليت مسحت لنفسها ب�ٔن Tرسب الربdمج احلكويم `ل 
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  .`لص§افة ق�ل ٔ�ن يعرض Fىل ٔ�نظار الربملان
مالحظة ٔ�yرية، ودون ٔ�ن ٔ�عيد التذكري بواجب تقدميمك جلواب واحض 

حصان "حول ختليمك عن Fدد من القطاFات �جÛعية اليت جعلمت مهنا 
�ثري هذه أ�س>ئ�، نود ٔ�ن نطرح دون ٔ�ن . يف محلتمك �نتÌابية "طروادةٔ

مالحظة ٔ�خرى حترضd وËس>تقهيا من انتقادا²مك اليت الزمت هيلكة 
كام قال ق�ل  –ما ا{ي تغري بني أ�مس واليوم: احلكومات السابقة لن�ساءل

بتعيني وز�ر دوm بدون حقDبة؟ ما ا{ي  حىت تق�لوا - قليل أ�خ دعيدFة 
ومة احملرتم، وقرٔ�ت لك حصي� ٔ�داء تغري؟ ٔ�d رجعت، الس>يد رئ@س احلك

فريقمك الربملاين، ولمك اكنت دهش>يت قوية ٔ�نه يف لك حمطات مساءلتمك 
`لحكومات السابقة كنمت وبقوة الفÜة ت_Üقدون احلكومات اليت تعاق�ت، 
و�ٓخرها حكومة اليس عباس الفايس وق�لها حكومة ادر�س جطو عن وجود 

أ�مس واليوم؟ وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قرٔ�  ما ا{ي تغري بني !وزراء بدون حقDبة
Fليمك ùم، مايش ùم دøيل، هذا ùم رئ@س فريق العداm والتمنية 
مب�لس النواب ٔ�ثناء مPاقش>ته `لترصحي احلكويم `لس>يد ادر�س جطو، وهو 
نفس الgم ا{ي ²كرر مبناس>بة مPاقشة ترصحي حكومة عباس الفايس، 

يد الوز�ر ا�ٓن يف حكومÜمك هو رئ@س وٕان مل ختين ا{ا�رة اكن أ�خ الس> 
 d�الفريق، ٔ�ذ�رمك ببعض ما قلمتوه، لست ٔ�دري ما الفائدة من هذه ا{�رى، ٔ
�عرف ٔ�ن ا{�رى تنفع املؤمPني، ولكن حصل ما حصل، قلمت يف س>ياق ٔ
نقدمك الشديد حلكومة عباس الفايس وحكومة اليس ادر�س جطو، Tساءلمت 

لرتضيات يف ٕاس>ناد مPاصب احلكومة بناء ؤ�kرمت Fددا من ال�ساؤالت عن ا
لقد حرضت "Fىل �عتبارات العائلية واجلهوية والزبونية احلزبية وÖريها، 

�عتبارات الفاسدة املفسدة يف الك#ري من احلاالت، ؤ�ما الن�اFة 
تقصدون  –" واملصداقDة فقد اكن نصيهبا قليال يف TشكDل هذه احلكومة

والgم " ٕاننا" –حكومة ادر�س جطو حكومة عباس الفايس وتقصدون 
ٕاننا والشعب "لمك الس>يد الوز�ر يوم كنمت رئ@س فريق يف املعارضة املرحية،  

، ؤ�نمت ختاطبون الس>يد املغريب ن�ساءل مباذا تربرون، الس>يد الوز�ر أ�ول
ما بني وز�ر  اوز�ر  30حكومة فهيا ٔ�كرث من عباس الفايس وادر�س جطو، 

ا{ي تت�ٔسس حكومات من Fدد يبلغ نصف ذå  واكتب دوm يف الوقت
�حDاd يف دول �زيد Fدد ساكهنا µٔ�ضعاف عن Fدد ساكن بالدd؟ٔ "
: ومتضون يف نقدمك الالذع `لحكومات وختمتوهنا jسؤال ٔ�عيد طر�ه Fليمك

نعرفو، اليس µها من  مباذا تربرون وجود وز�ر دوm بدون حقDبة؟ ابغينا
�d ابغيت نفهم حىت  ،ولكن �رر... وm كفاءة Fاليةاملؤكد ٔ�نه الس>يد وز�ر ا<ٔ

يطمنئ قليب، اكن ميكن ٔ�ن �كون مد�را <يواÓمك، اكن ميكن ٔ�ن �كون وز�را 
ٔ�ن هذا فDه تناقض صارخ ويرضب .. يف حكومÜمك، اكن ميكن واكن ميكن

  .يف العمق صدقDة اخلطاب الس>يايس ا{ي سوقمتوه لس>نوات ممتدة
  رتم،الس>يد رئ@س احلكومة احمل

خبصوص مضامني �رdجممك احلكويم، وهذا هو ب@ت القصيد، ودون ٔ�ن 
��ون ثقDال، ودون ٔ�ن ٔ�عيد Fىل مسامعمك مجموع املالحظات اليت ساقها ٔ

زمالؤd يف فريق أ�صاm واملعارصة مب�لس املس�شار�ن وا{�ن قدموا مقاربة 
قصور ٔ�و نقدية موضوعية Aموع ما يعتربونه ٕاما بياضات ٔ�و مغوض ٔ�و 

تلكؤ ٔ�و فشل من Vانبمك يف بلورة واقرتاح �رdمج حكويم مÜاكمل Vد�ر 
هبذا إالمس ودون ٔ�ن ٔ�عيد Fىل مسامعمك كذå التذكري مبجموع املالحظات 
اليت قد¢ا زماليئ يف جملس النواب يف فريق أ�صاm واملعارصة يف خمتلف 

والتعلمي والنقل مفاصل �رdجممك ويف خمتلف القطاFات من السكن والص§ة 
واحلرøت الفردية وصندوق املقاصةؤ�نظمة التقاFد والعامل القروي دون ٔ�ن 

�ؤكد فقط ٔ�Óمك ٔ ،åعيد ذ�ر ذ�مل Tس>توعبوا µلقدر الاكيف  -فò يبدو  –ٔ
من الوضوح الصالحDات الواسعة اليت مPحها ٕاøمك ا<س>تور اجلديد يف 

ا، وحنن كنا حمظوظني يف صياÖة �رdمج حقDقي لس>ياسة ا<وm، وبدا لن
جملس املس�شار�ن، ٔ�نه اكن عندd مزيد من الوقت `لقراءة املتعمقة 
لربdجممك، بدا لنا، ؤ�Óمك تصوغون �رdجما حكومDا، اش>تغلمت مبنطق توفDق 
Öري موفق لربامج انتÌابية، وقالها ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني، ممن 

ل ب�ٔن الربdمج احلكويم هو عبارة عن �ساند احلكومة ق�ل قليل ح�D قا
توليفة ٔ�و توفDق `لقوامس املشرتكة `لربامج �نتÌابية لٔ(حزاب املشاركة يف 

  . احلكومة
ù، س>يدي رئ@س احلكومة احملرتم، مايش هذا هو الربdمج ا`يل 

 ،"الترصحي احلكويم"�يتلكم Fليه ا<س>تور اجلديد، واش>تغلمت وفق مPطق 
ا{ي اكن ينص Fليه ا<س>تور السابق،  "مج احلكويمالربd"مايش وفق 

mمج حكومة س>ياس>ية مسؤوdمج املطلوب هو �رdفالرب.  
ومن حقPا ٔ�ن ندعومك، ل@س من µب املزايدة، الس>يد رئ@س احلكومة، 
�ن ت�ٔتوd بربdمج حكويم حقDقي، يليق µنتظارات هذه ا`لحظة ا<س>تورية ٔ

فهيا مجيعا قرابة عقد�ن من ا<ينامDات والس>ياس>ية و�جÛعية، اليت نتوج 
�جوبة  إالصالحDة، Óريد �رdجما حكومDا يقدم ملغاربة ا<اyل واخلارجٔ

واحضة، ملموسة Fىل انتظاراهتم وتطلعاهتم، ويتضمن ٔ�هدافا دقDقة بعيدا عن 
العمومDات، وينطلق من Tشخيص الوضعية احلالية وتقDميها، وحيدد 

ية وال±رشية القمينة بتحقDقها، مر²كزا Fىل ٔ�رقام أ�ولوøت وإالماكdت املال 
ومعطيات مضبوطة وVدوm زمPية متكPنا حنن الربملانيني ومتكن املواطنني من 
ت��عمك ومراق�تمك وتقDميمك، ٔ�ن هذا ا{ي Tسمونه �رdجما، وامسحوا يل Fىل 
 التعبري هو يف واقع أ�مر كناش ال جييب Fىل ما تقÜضيه هذه املر��، وال

�رىق وال �س>تحق ٔ�ن ينعت µلربdمج احلكويم، هو خطاب لزج فDه كثري 
من الضبابية، فDه الك#ري من ا`لغة إالËشائية والفÜو�ات البالغية، ظلت 
جسينة `لمنطق ا{ي ٔ�طر خطا�مك مPذ كنمت يف املعارضة، وخنىش ٔ�ن �س>متر 

  .هذا املنطق
الية ويف Öريها من ٕان جحتنا فò نقو·، جتد قوهتا يف املالحظات الت

  : املالحظات اليت وردت يف مداyالت زمالء �ٓخر�ن
الهيلكة العامة `لربdمج ا`يل قدمÜوه، الس>يد رئ@س احلكومة، عبارة عن  - 1

جتميع لربامج قطاعية، كنمت قد Fارضمتوها وهامجمتوها من موقع املعارضة بال 
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رؤية جتميع لربامج بدون خDط dظم وال فلسفة حكومDة تعكس . هوادة
واحضة لٔ(مور، ٕاذ �يف يعقل ٔ�ن تعلن احلكومة عن لك ت¬ الوعود 

الواردة يف هذا الترصحي دون القDام ب�شخيص دقDق ) البدائل(والرغبات و
لوضعية البالد واحلاجDات أ�ساس>ية وإالماكنيات ومصادر اôمتويل وÖري 

å؛ذ  
كام ٔ�ن هذا الربdمج ٔ�غفل jشلك يدعو ٕاىل �س>تغراب Tشخيص  - 2

الوضعية احلالية `لبالد مضن الس>ياقات ا<ولية وإالقلميية ذات الت�ٔثري الواحض 
ومن . Fىل اس>تقرار البالد وFىل دينامDاته التمنوية �ارضا ومس>تق�ال

املس>تغرب حقا ٔ�Óمك ال Tشريون µلقوة الالزمة ٕاىل تداعيات أ�زمة 
F صادية واملالية ا<ولية وت�ٔثرياهتا السلبية احملمت�Üصاد الوطين، �قÜىل �ق

yاصة يف ا<ول اليت ²ربطها µملغرب Fالقات اقÜصادية مÜنوFة والزتامات 
% 7اليت ت±رشون هبا بدل Ëس>بة % 5,5مالية مÜعددة، ٔ�ن بلوغ Ëس>بة منو 

مرتبطة jشلك �بري µلعوامل اخلارجDة  ،اليت وFدمت هبا يف الربdمج احلكويم
ها الربdمج احلكويم يف احلس>بان، وال املشار ٕاôهيا ٔ�Fاله، واليت مل ي�yٔذ

ي�سع الوقت مع أ�سف جلرد وحتليل لك ت¬ العوامل اليت يبدو ٔ�هنا 
  :غي±متوها ٔ�و مل تولوا لها ما Tس>تحق من اهÛم، ومهنا

جحم �س�3رات اخلارجDة ببالدd اليت �رتقب ٔ�ن تعرف اÓكامشا يف  - 1
ة واحضة يف الربdمج احلكويم الفرتة املق�� ن��Dة أ�زمة، يف ظل غياب رؤي

 ملا يعرف µ<بلوماس>ية �قÜصادية؛
حتويالت املغاربة املقميني µخلارج اليت قد تعرف ²راجعا يف ارتفاع  - 2

معدالت البطاm يف ب�ان �حتاد أ�ورويب حتديدا وما  تل��ٔ ٕاليه هذه 
. �نا<ول من س>ياسة حامئية، تعطي أ�ولوية ملواطنهيا Fىل حساب املهاجر 

ولمك اكنت دهش�Pا قوية �ني مل تولوا `لمغاربة املقميني µخلارج Öري بعض 
امجلل إالËشائية اليت ال ت�Pاول µلعمق املطلوب وال تتصدى µلعمق املطلوب 

 ٔ�س>ئلهتم وقضاøمه؛
 مس>تق�ل الرشااكت �قÜصادية املتنوFة؛ - 3
احلكويم وال  املديونية اخلارجDة اليت مل يمت إالشارة ٕاôهيا يف الربdمج - 4

ٕاىل �يفDة معاجلهتا، ويه اليت تثقل اكهل مزيانية ا<وm، ٕاذ بلغت حبسب 
 مليار؛ 29بعض إالحصائيات 

 .Fائدات الس>يا�ة - 5
توقف عند نقطة ٔ�خرى ومست �ٔ ؤ�مر jرسFة Fىل هذه العوامل ليك 

�نه، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، µلرمغ من ورود ٔ åجممك احلكويم، ذdر�
Fدة مرات ويف س>ياقات خمتلفة من �رdجممك احلكويم من " حلاكمةا"مفردة 

دون تقدمي ٔ�جوبة واحضة حول سؤال �يف ميكن ٕاعامل مقÜضيات وقمي 
احلاكمة µلرمغ من Tشديدمك الالفت، وهذه حس>نة قد حتسب لمك Fىل 
مقوm احلكومة، لكن مت تغي@ب مفهوم احلاكمة يف صياÖة الربdمج احلكويم، 

مPطق التعاقد وحتديد أ�هداف وتدقDق املهام وتقدمي أ�رقام  بدليل غياب
. وتوضيح �لزتامات بناء Fىل مؤرشات إالجناز ؤ�جPدة مضبوطة زمPيا

والغريب يف هذا الش�ٔن هو ٔ�ن الت§الف احلكويم ي�شلك من ٔ�حزاب لها 
جتربة سابقة يف التدبري احلكويم وFىل اطالع واسع µملعطيات وأ�رقام، 

هنا جند تفسريا عن تلكهئا يف وضع yرباهتا رهن ٕاشار²مك عند صياÖة ولس>نا 
الربdمج Fدا اËشغالها µلهروF mىل توزيع املناصب مبنطق يقرتب من مPطق 

  .توزيع الغنمية
الربdمج احلكويم كذå ا{ي تعرضونه ي±Üعد عن الواقعية، وال يقمي 

وإالماكنيات املتوفرة، ٕاذ  التالزم الرضوري بني جحم �نتظارات وجحم املوارد
متت صياغته بطريقة توV ب�ٔنه �رdمج يوزع الوعود ول@س yارطة طريق 

هو ٕاذن . لتدبري شؤون احلمك والس>ياسات العمومDة `لبالد من موقع القرار
وخمية، وهذا  ا�رdمج ٕاFالن نواø حس>نة، ال ٔ�قل وال ٔ�كرث، س>تكون · �ٓ!ر 

 –رار �جÛعي يف �اF mدم القدرةهو م�عث ختوفPا Fىل مس>توى �س>تق
  .Fىل الوفاء مبا يتضمنه من الزتامات -ال قدر هللا 

ال Ëشكك يف نواøمك، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ولكن ال ميكن 
`لربملان ٔ�ن �راقب النواø، فهل اخÜلط Fليمك املنطق ا<يين µملنطق 

لك امرئ ما نوى، فٕان فٕاذا اكنت أ�عامل يف ا<�ن µلنواø ول الس>يايس؟
ولكن µلتخطيط،  املنطق يف العمل الس>يايس ل@س µلنواø ¢ام اكن نبلها،

µلربdمج، µلرؤية، بت§ديد أ�هداف، بت§ديد الوسائل، بت§ديد مصادر 
  .اôمتويل، بدراسة اXاطر وبغري ذå مما نفرتض ٔ�Óمك Fىل دراية به

مجيل . سدا لالس>متراريةVاء جم  الربdمج احلكويم كذå ا{ي تعرضونه
�ن ن±ين Fىل الرتامك، لكن كنا ن_Üظر ٔ�ن يتضمن �رdجممك ما يفDد ب�Óٔمك ٔ
Fازمون Fىل ٕا�داث القطائع مع منط تدبري الش�ٔن العام، ٔ�نمت ا{�ن اجهتدمت 
كثريا يف ٕا�راز جتليات بؤس ذå اôمنط من تدبري الس>ياسة يف عهد احلكومة 

�رامج ت¬ احلكومة .  تت§الفون معها اليومالسابقة واحلكومة أ�س>بق واليت
Fىل أ�قل ... اليت انتقدمتوها بقوة، وقلمت يف ش�ٔهنا ما مل يقÎ ماå يف امخلر

�دyل بعض املرحٔ.  
هذا الربdمج يضع مسافة �برية مع مضامني الربامج �نتÌابية ٔ�حزاب 

اليت �لزتامات من الت§الف احلكويم، و�شلك بذå ²راجعا عن العديد 
تعهدمت هبا ٔ�مام املواطنني، وهو ما يدعو ٕاىل ال�ساؤل عن صدقDة وVدية 
وم�ٓل التعاقد مع املواطنني، وهو ما يطرح سؤ� جوهرø عن مفهوم 

�فرتض، الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، ب�ٔن . �لزتام أ�yاليق والس>يايسٔ d�ٔ
مهنم ٔ�عطامك الثقة ٔ�نه املواطنني ا{�ن صوتوا �ك#افة ومPحومك الثقة، Fدد �بري 

اليوم تتÌلون وختفضون سقف . قدممت هلم �رdمج ووعود والزتامات
�لزتامات يف معدل اôمنو، يف القدرة الرشائية، يف احلد أ�دىن من 

  .Fدد من �لزتامات اليت ذ�رها الترصحي... أ�جور
سؤال مفهوم �لزتام، الترب�ر العجيب ا`يل مسعناه Fىل لسان بعض 

ال احPا مايش بو�دd يف احلكومة، احPا "زرا�مك يف الربامج احلوارية هو ٔ�نه و 
، طيب، ابغيتوا، الس>يد رئ@س احلكومة "معنا dس �ٓخر�ن يف احلكومة

احملرتم، Tس>تخفوا بذاكء املغاربة، لو اكنت �قرتا�ات و�لزتامات ا`يل 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

17 

 )2012ينا�ر  25( 1433 ربيع أ�ول 1

من الناخ�ني، لو  درتوا هبا امحل� �نتÌابية، وا`يل ٔ�عطتمك ثقة Fدد �بري
�وهام يف Fدد �بري ٔ d�اكنت �قرتا�ات و�لزتامات والوعود، وا`يل مسيهتا ٔ
مهنا، لو اكنت مس>نودة حب�ة قوية لكPمت ٔ�قPعمت رشاكءمك يف احلكومة بت±Pهيا 
وµاللزتام هبا وعرضها يف الربdمج احلكويم، والس>يد الوز�ر احملرتم، اليس 

مكعدل منو، يقول ال؟ لو  %7متوه ب�Óٔمك غتحققوا حمند العنرص، لو اكن ٔ�قPع ا
اكن رشاكؤمك ا�ٓخرون ٔ�قPعمتومه µحل�ة وµٕماكdت �قÜصاد الوطين، ٔ�ن 
�قÜصاد الوطين ببالدd ما عندdش خزا�ن من املال جنيبوها، بالدd فهيا 
طاقات jرشية، فهيا موارد jرشية ولكن ٕاماكنياتنا حمدودة، واكن جيب تبعا 

 å} اء املفرطÌالس åن ال نوزع هلم بذ��ن Óكون رص�اء مع املواطنني ؤٔ
لك ت¬ الوعود ولك ت¬ أ�وهام، مفا هو مفهوم �لزتام؟ واش ما اكËش 

امسحوا لنا، راه ذاك : "من املفرتض ٔ�ن تتو�وا !نية ٕاىل الناخ�ني وتقولوا هلم
تقد yلل �بري ، هذا ٔ�ع "اليش ا`يل الزتمPا به ما ابقDناش قادر�ن ننجزه

  .وعطب �بري يف مفهوم �لزتام أ�yاليق والس>يايس
طبعا ما غنتلكمش Fىل غياب إالشارة يف الربdمج احلكويم لعبارة 

حسموا يف  - وامحلد J  -ولو مرة وا�دة، ٔ�نه µلرمغ ٔ�ن املغاربة " احلداثة"
اهه مرشوعهم اAمتعي ا<ميقراطي واختذوا من احلداثة ٔ�فقا Ëسري يف اجت

ب�Aات، حنن ال نلوممك ٔ�Óمك كنمت واحضني عندما جتاهلمت ومل تذ�روا ولو مرة 
ٔ}فق ٔ�نه ي_سجم مع مرجعيتمك، " مرشوع احلداثة"و" احلداثة"وا�دة لكمة 

لكن Ëس>تغرب ٔ�شد ما �كون �س>تغراب �يف يق�ل رفاق Fيل يعتة 
ريقة والتضحية والشهيد عز�ز بالل �نصهار هبذه الطريقة والهروm هبذه الط

  .�لك املبادئ والقPاFات املرشقة اليت بن@Pا Fلهيا نضاالت ال@سار يف املغرب
`لرؤية الواحضة ولكDفDة ٕاعامل  كام ٔ�ننا نثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن الربdمج يفÜقد

�ٓليات احلاكمة وحماربة الفساد وÖري ذå مما يطول رش�ه، ولكن ٔ�ود فقط 
@س احلكومة احملرتم، ٔ�ن نؤكد لمك ٔ�ن يف خÜام هذه املدا�y، الس>يد رئ 

لٕالصالح مداyل ورشوط ؤ�ننا يف ٔ�مت Vاهزي�Pا <مع ٔ�ي جمهود يتو\ 
حتصيل املزيد من املك�س>بات وحماربة الفساد، لكن إالصالح · مداyل 

  : ورشوط ٔ�ساس>ية ال حميد عهنا

ا{ي عش>نا �اm من التيه وحنن نبحث  رشط إالرادة القوية الصلبة -
عهنا بني سطور هذا الكPاش، ومل جند ٕاال النواø وأ�ماين واVرتار ٔ�هداف 
وطمو�ات دٔ�بت احلكومات السابقة Fىل ²رديدها Fىل مسامع املغاربة وكنمت 

 من ٔ�شد مPتقدهيا؛

الرشط الثاين هو رشط ٕاصالح ٔ�دوات إالصالح، ٔ�ننا ال ن_Üظر،  -
صل معجزة ما، ال ن_Üظر من حكومة �س>ت�ابة النتظارات وÓرجو ٔ�ن حت

املواطنني ويه س>تعمتد يف معلها Fىل بعض أ�دوات الصدئة، ال ميكهنا ٕاال 
 ٔ��ن ت_Üج الصدٔ. 

ٕان بعضا من هؤالء ا{�ن ٔ�صبحوا رشاكء لمك يف احلكومة وتعتقدون ٔ�نه 
�داد مه ميكن ٔ�ن �كونوا س>ندا قوø لمك يف حماربة الفساد وٕاسقاط �س� 

مÜورطون حىت النÌاع يف الك#ري من مظاهر الفساد، ويه مÜفرFات عن ٔ�م 
  ؛"الن�اة"الفضاحئ، فضي§ة 

رشط �Ëس�ام والوضوح مع ا{ات ومع اAمتع ومع القPاFات ومع  -
املبادئ، ٔ�ن املغاربة، ø س>يادة رئ@س احلكومة، لكهم ي|سوا ومه �سمعون 

�فعاالٔ�قو� ال ت_Üج ٕاال الرساب، Óريد ٔ. 
إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى : "ؤ�خمت مداyليت ب�ٓية قر�ٓنية ثق�D يف املزيان

صدق هللا العظمي، ؤ�س�سمحمك Fذرا ٕان كنت قد " يغيروا ما بأنفسهم
�طلت Fليمك ٔ�و ٕان كنت قد صدرت مين مفردة فهيا بعض القساوة ٔ�ن ٔ

  .القصد هو ٔ�ن Ëشد ٔ�زرمك ليك ²كونوا يف املوFد مع التارخي

        ::::الس>يد عبد إال· بنكريان، رئ@س احلكومةالس>يد عبد إال· بنكريان، رئ@س احلكومةالس>يد عبد إال· بنكريان، رئ@س احلكومةالس>يد عبد إال· بنكريان، رئ@س احلكومة
  )تعليق Öري مسموع(

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب_شامشششش
Öري هاذ اليش وصايف، الس>يد رئ@س احلكومة؟ Öري هاذ اليش وصايف 
وصوتوا Fليمك؟ مايش وزعتو Fلهيم أ�وهام µمجل�؟ واش زعام درتوا حتليل 

  يون من املغاربة؟ Fلمي دقDق واس>ت�ليمت �ٓراء احشال من مل 

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
الس>يد رئ@س احلكومة، من . هللا خيليمك، الس>يد الرئ@س، مكل

  .اليس ب_شامش شكرا... فض¬
  .هللا خيليمك، احلكومة، ٕان شاء هللا، Öدا يف العارشة قولوا ا`يل ابغيتوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFةاملس�شار الس>يد محمد دعيدFة
  .الس>يد الرئ@س، ال ²كDلوا مبكDالني

        ::::رئ@س اAلسرئ@س اAلسرئ@س اAلسرئ@س اAلسالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .دقDقة، ها يه، اÓهتت µ41يق، . ال

ال، اليس ب_شامش . شكرا الس>يد الرئ@س احملرتم، شكرا اليس ب_شامش
  .شكرا. مكل يف الوقت دøلو

اللكمة ا�ٓن، هللا خيليمك، اللكمة ا�ٓن مل_سق مجموFة �حتاد املغريب 
  `لشغل،اك�ن؟

العفو، العفو، ... لكاملدقDقة µ 19عندك لال . الس>يدة احملرتمة، تفضيل
العفو، س>يديت، اللكمة `لس>يد . حصيح، حصيح، س>يديت، امسحي يل لال

  . العريب خربوش
  .الس>يد الوز�ر امللكف µلعالقات مع الربملان، تفضل

        ::::الس>يد احلب@ب الشوµين، الوز�ر امللكف µلعالقات مع الربملانالس>يد احلب@ب الشوµين، الوز�ر امللكف µلعالقات مع الربملانالس>يد احلب@ب الشوµين، الوز�ر امللكف µلعالقات مع الربملانالس>يد احلب@ب الشوµين، الوز�ر امللكف µلعالقات مع الربملان
السرتا�ة، من نلمتس رفع اجللسة بضعة دقائق ل. شكرا الس>يد الرئ@س

  .فضلمك
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        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .شكرا. ٕاذن رفعت اجللسة مخلس دقائق

 ::::)اس>تاس>تاس>تاس>ت||||Pاف اجللسةPاف اجللسةPاف اجللسةPاف اجللسة(    الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .jسم هللا الرمحن الرحمي
اللكمة `لس>يد العريب خربوش، ٕاذن ممثل فريق . Ëس>ت�ٔنف ٔ�شغالنا

  .الت§الف �شرتايك مشكورا، ؤ�س�سمح لٔ(خت الكرمية

    ::::ابابابابددددد Fد Fد Fد Fاملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محم
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

�Tرشف بتدyل فريق الت§الف �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة ٔ
  .الترصحي احلكويم
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء، 

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
`لس>يد  شرتايك،�سعدين ٔ�ن ٔ�توVه يف البداية، µمس فريق الت§الف �

Fىل جنا�ه يف تدبري معلية TشكDل احلكومة وفق  رئ@س احلكومة ôµهتنئة
وFىل متكPه من صياÖة �رdمج حكويم مÜاكمل وواFد  احملددات ا<س>تورية

ب�ٔسلوب Vديد، قوامه رشاكة فعلية بني لك مكوdت الت§الف احلكويم من 
مÜعددة، مما جعÎ  �ة، ومن �ة ٔ�خرى اعÛد مقرت�ات ؤ�فاكر فعاليات

يعكس ٔ�مه اËشغاالت وقضاø الشعب وجزء هام من ممثليه الس>ياس>يني 
و�جÛعيني و�قÜصاديني، وجييب Fىل ٔ�مه إالشاكليات املطرو�ة Fىل 

  .وطننا، يف هذا الظرف التارخيي اخلاص واملمتزي
�هنئمك، الس>يد رئ@س احلكومة، Fىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف ٔ

¬ يف ت�ٔويل دميقراطي وسلمي `لمقÜضيات ا<س>تورية وثقة حز�مك Vالm امل
ثقة ما فÜئت ترتخس وتزتايد، وهو ما تؤكده . وثقة الشعب املغريب

اس>تطالFات الرٔ�ي املنجزة من طرف مراكز مس>تق�، ب_سب مذه� وÖري 
مس>بوقة، واليت ¢ام اكن هامش اخلط�ٔ الوارد يف لك اس>تطالع `لرٔ�ي، فٕاهنا 

تفاؤل واسع ودمع �بري `لشعب املغريب حلكومÜمك ذات الطبيعة تعرب عن 
ثقة وتفاؤل، بقدر ما تعرب عن وضع س>يايس Vديد ومزاج . التارخيية ا�ٔ�يدة

يف ٕاجناز ¢اممك الكربى والتارخيية، بقدر  -دون شك -Fام ٕاجيايب، �ساFدمك 
ذا ما يضعمك ٔ�مام مسؤولية جس>مية، مسؤولية احلفاظ Fىل هذا التفاؤل وه

�هÛم الشعيب الواسع µلش�ٔن الس>يايس وهذا ا<مع ا{ي نعتربه ركزية 
�ساس>ية جلهادمك ا�ٔكرب، �اد ضد الفساد، �لك ٔ�شاك· الس>ياس>ية واملالية ٔ

  . و�قÜصادية و�جÛعية
ٕان TشكDل حكومÜمك تعبري عن انتصار ٕارادة الشعب و�نتصار Fىل 

طناع خريطة س>ياس>ية مزيفة، كام ٔ�نه ٕارادة التحمك يف احلقل الس>يايس واص 
مؤرش هام Fىل ٕايقاف مسلسل �حنرافات ا{ي اكد يؤدي ببالدd ٕاىل 

الهاوية، وهذا �نتصار yلق ارتيا�ا وسط الشعب املغريب وقواه 
الس>ياس>ية اجلادة واملس>تق� يف قرارها الس>يايس نظري حزب التقدم 

  .و�شرتا�ية
ع إالجيايب وٕارساء حDاة س>ياس>ية سلمية ونعترب ٔ�ن احلفاظ Fىل هذا الوض

dا الس>يايس وتقدم ب�Pمهية قصوى لوطننا واس>تقرار نظام�واحلفاظ .�ك�يس ٔ
Fىل هذا الوضع Öري املس>بوق يعين، µلرضورة، تقدمي نتاجئ يلمسها الشعب 

mال معقوVٓ� - ال قدر هللا- ف�ٔي فشل . jشلك م�ارش يف حDاته اليومDة ويف 
مPاقضا، ال ٔ��د ميكن · الت_�ؤ مبا س>يفرز من مسارات  ميكPه ٔ�ن خيلق وضعا

  .قد متس µس>تقرار البالد، ومن مثة منوها وتقد¢ا
ول@س �س>تقرار الس>يايس لوطننا فقط ما �شغلنا، بل كذå ضامن 
�نتصار اôهنايئ يف معركة و�دتنا الرتابية، فعلينا ٔ�ن ال ن_ىس هذا امللف 

�كدd مPذ عقود Fىل ٔ�مهية تقوية اجلهبة املصريي ٔ�مÜنا املغربية، وقد ٔ
وتقوية اجلهبة ا<اyلية يعين ٔ�ساسا ضامن  .ا<اyلية يف معركتنا الوطنية هذه

�س>تقرار الس>يايس، لكن كذå �س>تقرار �جÛعي، Fرب تلبية مطالب 
جناح هذه احلكومة ٔ�مر حDوي  .الشعب وضامن حDاة �رمية للك ٔ�فراده

  .ننا ومصاحله العليالشعبنا، لكن كذå لوط 
لقد Fربمت يف ترصحيمك، الس>يد رئ@س احلكومة، بعمق عن رغبة وٕارادة 
ف[ات واسعة من شعبنا، ٕان مل نقل أ�Öلبية الساحقة، ورغبة وٕارادة خمتلف 
الفاFلني يف لك جماالت احلياة الوطنية، Fربمت بعمق عن ذå بقولمك 

�س>مترارية، اس>مترارية  µٕالصالح يف ٕاطار �س>تقرار والتغيري يف ٕاطار
املك�س>بات إالجيابية لشعبنا، واليت رخسها ا<س>تور ا{ي ٔ�نمت ملزمون 
�µرتامه، واس>مترار ٔ�وراش إالصالح الكربى يف جماالت �قÜصاد واAمتع 
والقضاء واملالية العمومDة واس>مترار أ�وراش الكربى املهيلكة مضن معلية 

dالت§ديث الشامل لب�.  
رار للك ما حتقق من مك�س>بات مPذ حكومة التناوب ٕانه اس>مت

التوافقي، وهو ٔ�مر حيسب `لحكومة ول@س ضدها، ويف نفس الوقت تغيري 
وطرق العمل والتدبري، طرق ²متحور حول مفهوم احلاكمة وربط  املقارµت

  .املسؤولية µحملاس>بة، وهو الربط ا{ي ٔ�كدمت Fليه كثريا يف �رdجممك
  الس>يد الرئ@س،

د ٔ�ن نوحض ٔ�ننا لس>نا بصدد مPاقشة الربامج �نتÌابية ٔ�حزاب الب
الت§الف احلكويم، بل مPاقشة �رdمج مؤسسة دس>تورية يه مؤسسة 
احلكومة املتعددة املكوdت، احلزبية وÖري احلزبية، ونعرب عن رٔ�ي فريقPا يف 
 ،Îات ومدى اس>ت�ابته لتطلعات الشعب املغريب يف مجم}µ مجdهذا الرب

ى اس>ت�ابته ملتطلبات املر�� التارخيية اليت مير مهنا ب�d والرهاdت ومد
الكربى املطرو�ة Fليه يف ٕاطار وضع ٕاقلميي وداyيل مطبوع µحلراك الواسع 
وµلتعبري عن إالرادة يف التغيري وإالصالح، وjشلك yاص التعبري بقوة عن 

  .الرغبة العارمة يف ٕاسقاط الفساد
 -لس>يد رئ@س احلكومة، اجلواب الصحيح وحىت ²كون حكومÜمك، ا
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 dيف نظر åويه كذ-  fقي ول@س إاليديولوDاجلواب الس>يايس احلق
اجلامد، عن ٔ�س>ئ� املر��، البد ٔ�ن متحور معلها حول هذا الشعار الك�ري 
وامللخص لك#ري من القضاø وإالشاكالت اليت يعاين مهنا وطننا وشعبنا، 

فساد يفوت Fىل اقÜصادd الوطين �سب نقط وهو شعار حماربة الفساد، فال 
��يدة يف Ëس>بة اôمنو، والفساد ي�س±ب يف التوزيع Öري العادل `لرثوات ٔ
الوطنية، والفساد يف القضاء وإالدارة وخمتلف مؤسسات ا<وm، خيلق 
التذمر الشعيب، ويعرقل مصاحل املواطنني، وينقص من Ëسب �س�3ر، 

ويبخس الكفاءات،  ومؤسسات ا<وm،ويضعف من ٔ�داء خمتلف ٕادارات 
ويفرز kروات بدون �د، kروات الريع مبختلف ٔ�شاك·، واس>تفادة ف[ات 
حمدودة من yريات الوطن و�د الاكد�ني، Fرب الرخص و�مÜيازات Öري 

  .املرشوFة
والفساد، ٔ�هيا الس>يدات والسادة، ل@س قدرا، ٕانه ين±#ق و�منو و�س>يطر 

مصت امللكفني بتدبري الش�ٔن العام، ويف مقدمهتم Fىل احلياة العامة، بفعل 
احلكومة، ٔ�و بفعل التواطؤ، ؤ�حDاd بفعل غياب إالرادة، وغياب اجلرٔ�ة يف 

  .موا�ته
لن حنملمك ما ال طاقة لمك به، لكن نقول لمك، الس>يد رئ@س احلكومة، 

وال . ل@س لمك حق اخلط�ٔ،ل@س لمك حق ترب�ر الصمت ٔ�و التواطؤ الضمين
Ëسمع مPمك، م#ل من س>بقمك، احلديث عن جDوب مقاومة  Óريد ٔ�ن

وال Óريد مPمك ٔ�ن تعلنوا عن هذه اجليوب بعد هناية . إالصالح، دون فضحها
Óريدمك ٔ�ن تطلعوd، وتطلعوا  .واليتمك، فال Vدوى من ذF åىل إالطالق

الرٔ�ي العام، عن هذه اجليوب و�يفDة اش>تغالها ؤ�ما�ن تواVدها، وس>بل 
ا، وس>ت�دوننا، الس>يد الرئ@س، جبانبمك، وس>ت�دون الرٔ�ي العام حماربتمك له

ومعوم الشعب مساندا لمك يف معركتمك ضد املفسد�ن وdهيب املال العام 
  .واملس>تفDد�ن من الريع �قÜصادي والس>يايس وحىت الثقايف

Óريد اس>مترار جرٔ�²مك املعهودة، ٔ�نمت �رئ@س `لحكومة، ولك حكومÜمك 
  .س>ياس>ية Fالية وممتزية وقادرة Fىل موا�ة املفسد�ناليت تتضمن كفاءات 

ٕاننا نتوقع ٔ�ن يل��ٔ املس>تفDدون من الفساد ومن اقÜصاد الريع ومن 
�مÜيازات ٕاىل لك الوسائل ٕالح�اط �ودمك إالصالحDة وحماوm ٕا�اض 
هذه التجربة الس>ياس>ية اجلديدة واملمتزية، ومه يتÌذون ٔ�لواd ؤ�شاكال 

  . يف تعابري مÜنوFة، ويدفعون �لكمة احلق خلدمة الباطل خمتلفة، وخيت±[ون
قوى الفساد املايل والس>يايس مل ولن Tس�سمل ٕالرادة الشعب، ٕاهنا 
القوى احملافظة اليت ²ريد بقاء الوضع Fىل ما هو Fليه، ل�س>متر يف �س>تفادة 
من الفساد والريع و�مÜيازات، س>تل��ٔ قوى  الفساد ٕاىل yلق معارك 

Vالكربى لوطننا وشعبناهامش>ية و øة ٕالشغالمك عن القضاD±فرمغ اهنزا¢ا، . ان
فٕان لها وجود يف لك املواقع، يف إالدارة، يف إالFالم، يف �قÜصاد، يف 

ٕاهنا لن ²كون جمرد جDوب ملقاومة إالصالح، بل .القضاء، ويف لك ماكن
يف بناء بطوm حقDقDة وٕارادة فوالذية ورغبة ٔ��يدة ب قالFا يتطلب اقÜ§ا¢ا 

  .مغرب �ٓخر، مغرب بدون فساد ومغرب الكرامة

�نمت، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�مام معركتني مÜاكملتني، معركة إالصالح ٔ
والتغيري وتلبية مطامح الشعب، ومعركة موا�ة لوبيات الفساد الس>يايس 

  .واملايل، بذاكء، لكن جبرٔ�ة وحزم
س>ياس>ية ال : ٕان الفساد �سم احلياة العامة Fىل Fدة مس>توøت

مع  - ومل خيصص ترصحيمك . و�قÜصادية واملالية و�جÛعية والثقافDة
احلزي ا{ي كنا نوده حملاربة الفساد الس>يايس وٕارساء حDاة  -أ�سف 

س>ياس>ية سلمية، الفساد الس>يايس �شلك خطرا حقDقDا، وهو مس>متر رمغ 
رية، لكن لقد تقدمPا فعال، yالل �نتÌاµت أ�y. لك املظاهر إالجيابية

�نتÌاµت عرفت، رمغ ذå، اس>تعامال فظيعا `لامل، وحنن مق�لون Fىل 
اس>تحقاقات انتÌابية Vديدة، جامعية و�وية وانتÌاµت جملس املس�شار�ن 

  .يف صيغته اجلديدة، وال Óريد ²كرار املظاهر املش@Pة اليت يعرفها امجليع
Vديدة،  Óريد ان±#اق جمالس جامعية، ٕاقلميية و�وية Fىل ٔ�سس

وµٔ�ساس yدمة قضاø املواطنني، ²متزي µلكفاءة واجلدية والرغبة يف العمل 
`لصاحل العام، ول@س yدمة أ�غراض الشخصية واملتاجرة µلصوت 

Óريد جملسا `لمس�شار�ن يتكون من الكفاءات اجلهوية الراغبة يف .،�نتÌايب
س��عاد جتار yدمة اجلهات وyدمة قضاø الشعب والوطن، Óريد �ٓليات ال

�نتÌاµت والتعامل حبزم مع رشاء ٔ�صوات مPعديم الضمري من 
فPحن مق�لون Fىل ٕامتام خريطة املؤسسات . املس�شار�ن امجلاعيني واملهنيني

ا<س>تورية، وٕامتام الربملان حسب صيغته ا<س>تورية اجلديدة، مب�لس 
. ميقراطي`لمس�شار�ن ميثل ٕارادة الشعب يف اس>تكامل ¢ام �نتقال ا<

وÓريد مPمك، الس>يد رئ@س احلكومة، �Óك�اب، من مضن ٔ�وليا²مك 
الس>ياس>ية، Fىل هذا الورش الك�ري، لتكون �نتÌاµت املق�� ممتزية، 
ومعربة عن روح ومضمون العهد ا<س>توري اجلديد وعهد حكومة ¹رخيية 

  ".حماربة الفساد والزناهة والشفافDة"شعارها 
املايل كذå جمال واسع `لفساد، وقد ٔ�كدمت يف امليدان �قÜصادي و 

ترصحيمك Fىل نقط قوية وعزم Fىل ٕارساء حDاة اقÜصادية ومالية سلمية، 
وحنن ندمعمك يف لك مساعيمك إالصالحDة يف جماالت الصفقات العمومDة 
ونظام الرخص مبختلف ٔ�شاكلها ومراجعة إالعفاء الرضييب يف اAال 

  ".من �رحب يؤدي خلزينة ا<وm: "عمول هباالفالV، لتكون القاFدة امل
ٕان ٕارساء دوm القانون يف جمال �قÜصاد ٔ�مر Vد حDوي `لحياة 
�قÜصادية و`لتمنية بوVه Fام، والبد، هبذا اخلصوص، من مراجعة شام� 
Aال الصفقات العمومDة، ل@س فقط Fىل مس>توى الشفافDة وTساوي الفرص 

الصغرية واملبتدئة، بل كذF åىل مس>توى القمية  ٔ�مام امجليع، مهنا املقاوالت
فسواء تعلق أ�مر µلب_Dات التحتية ٔ�و . الفعلية ملضامني هذه الصفقات

اôمتو�ن ٔ�و التجهزيات املكÜبية، فٕان ا<وm تؤدي ²لكفة ٔ�Fىل �ك#ري من القمية 
  .الفعلية `لÌدمات املقدمة

الصفقات  ٕان املفروض ل@س فقط ا�رتام إالجراءات الشلكية يف
ٕان املعركة . العمومDة، بل كذå مراق�ة التلكفة الفعلية ملضامني الصفقات
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ضد الفساد واقÜصاد الريع يه ٔ�م املعارك الس>ياس>ية اليت Fليمك خوضها بقوة، 
وخنوضها معمك، µ<مع واملساندة و�قرتاح، ومعمك لك الشعب املكÜوي 

  . مDةبنار الفساد وب_Üاجئه الوخمية Fىل حDاته اليو 
  الس>يد الرئ@س،

�ر²كز �رdمج احلكومة، ا{ي حنن بصدد مPاقش>ته، Fىل مخسة حماور 
�ساس>ية، نؤكد ٔ�هنا تعكس ٔ�مه اËشغاالتنا، وحتمل تو�ات دافعنا عهنا مPذ ٔ
س>نني طوي�، وجند يف هذا الربdمج تقاطعات هامة مع ما نقرت�ه من 

حماربة الفقر والهشاشة ٕاصال�ات، yاصة فò يتعلق µملس�mٔ �جÛعية و 
وحماربة الفساد واقÜصاد الريع وٕاعامل احلاكمة يف لك مPاV احلياة العامة، مع 
ما يعين ذå من تقوية ملؤسسات الرقابة ومراجعة صالحDات بعضها وتنفDذ 
توصياهتا وٕاصالح إالدارة والقضاء وÖريها من إالصال�ات اليت يقرتIا 

 ٔ�اخلطوط الرئ@س>ية `لعمل ا{ي "نه يتضمن الربdمج احلكويم، ا{ي نؤكد 
حسب مPطوق " تنوي احلكومة القDام به يف خمتلف جماالت ال_شاط الوطين

، ؤ�نه �رdمج فعيل يتضمن ٔ�هدافا وٕاجراءات "يف ا<س>تور 88الفصل 
  .ملموسة ول@س جمرد نواø حس>نة

�مه مالحظاتنا حول التو�ات  -µٕجياز  –وامسحوا لنا ٔ�ن نعرضٔ
  .ربdمج احلكومةالكربى ل

ف�خصوص حمور الهوية الوطنية، نالحظ ٔ�نه، عكس ما توقعه ٔ�و رغب 
فDه البعض، ال يتضمن هذا احملور ٔ�طرو�ات ٕايديولوجDة yاصة، فاحلكومة 
مل تعمل ٔ�كرث يف هذا احملورمن ²رمجة احملددات ا<س>تورية `لهوية الوطنية 

ونود ٔ�ن . ساحقة املغربية، واليت صوت Fلهيا الشعب املغريب ب�Öٔلبية
Ëس�ل، µٕجيابية، إالحلاح Fىل مفاهمي �عتدال وال�سامح و�نفÜاح Fىل 

  . الثقافات واحلضارات
تفعيل الطابع "وهيمنا ٔ�ن ننوه، jشلك yاص،حبرص احلكومة Fىل 

Fرب وضع قانون تنظميي هبذا اخلصوص،كام ينص  "الرمسي `لغة أ�مازيغية
غية وٕادما�ا يف التعلمي واحلياة العامة، مع Fىل ذå ا<س>تور، ٕالدراج أ�مازي 

كام Ëس�ل عزم احلكومة تعز�ز �نفÜاح ا`لغوي . صيانة املك�س>بات احملققة
والتواصل الثقايف، و²منية ا`لغات الوطنية وخمتلف التعبريات الثقافDة 

  .وا`لس_Dة املغربية ومهنا املكون الثقايف احلساين
كومة، ٕاىل تقدمي ٕاشارات ٔ�كرث ومع ذå، ندعومك، الس>يد رئ@س احل

لطم�ٔنة الفعاليات أ�مازيغية yاصة، ومجموع الشعب Fامة، Fىل ٔ�Óمك 
س�Pفذون لك املقÜضيات ا<س>تورية املتعلقة µٔ�مازيغية دون ٕابطاء، ل@س 

وندعومك ٕاىل  .فقط لكغة، بل كثقافة وحضارة ومكون ٔ�سايس `لهوية الوطنية
يب Vدا، وهو الرشوع يف ٕاشاFة البدء مبا هو ممكن Fىل املدى القر 

أ�مازيغية يف احلياة العامة، ومن ذå كتابة ٔ�سامء الوزارات ولك مؤسسات 
µٔ�مازيغية Fىل وا�ة هذه املؤسسات وكذå  ا<وm واملؤسسات التعلميية

  .وأ�Fالم الشوارع والسا�ات العمومDة وFالمات الوقوف ؤ�سامء املدن
ت�ٔ�يد Fىل اهÛ¢ا مب�االت إالبداع كام Ëس�ل حرص احلكومة Fىل ال 

الثقايف والفين، وحامية حرية و�رامة املبدFني، وعز¢ا تعز�ز وتطو�ر 
بتطو�ر إالبداع   - دون شك  - مؤسسات التكو�ن والت�ٔطري، مما س@سمح 
  .والثقافة الوطنية وٕاشعاعها إالقلميي وا<ويل

احلاكمة وخبصوص حمور ²رس>يخ دوm القانون واجلهوية املتقدمة و 
الرش>يدة، فٕاننا Ëس�ل ٔ�مهية املقاربة ال�شار�ية اليت تعمل هبا احلكومة مPذ 
انطالق TشكDلها واس>مترارها يف هذه املقاربة خبصوص تزنيل وتنفDذ 

ونؤكد jشلك yاص Fىل ٕارادة احلكومة يف التعاون . املقÜضيات ا<س>تورية
وdت احلكومة وال�شاور مع املؤسسة ال�رشيعية، ون�ٔمل ٔ�ن تلزتم لك مك

µلتفاFل مع ما نعرب عنه داyل الربملان من مالحظات وانتقادات 
ونؤكد لمك هبذا اخلصوص، . ومقرت�ات، يه من مصمي ¢امPا مكمثلني لٔ(مة

الس>يد رئ@س احلكومة، ب�ٔن دمعنا لمك، oجزء من أ�Öلبية ومساندتنا 
�ي سلوك ال ال متنعنا من نقد ٔ�ي تباطؤ يف التنفDذ و ، الس>ياس>ية أ��يدةٔ

  .ومقار²µمك املعلنة ي_سجم مع تو�ا²مك الكربى
وت�ٔ�يدمك Fىل ٕارساء اجلهوية املتقدمة، يفرض املرور ٕاىل الفعل يف ٔ�قرب 
وقت، فهذا الورش الهام ال حيمتل مزيدا من �نتظار، والتمنية امل_شودة ال 

ذا وهب. تتحقق بدون ²منية �وية  بوسائل ومؤسسات Vديدة فعاm وdجعة
اخلصوص، ندعومك ٕاىل ٕاعامل مفهوم اôمتيزي إالجيايب يف هذا اAال، Fرب ٕاعطاء 
أ�ولوية، سواء Fىل مس>توى املشاريع احلكومDة ٔ�و Fرب صندوق التضامن 
بني اجلهات ا{ي تنوون ت�ٔس@سه، `لجهات اليت ظلت ¢مشة مPذ عقود، 

وËس�ل . شخللق نوع من التوازن اAايل والتعويض عن عقود من اôهتم@
هبذا اخلصوص الزتام احلكومة اعÛد املقاربة اAالية املندجمة يف �رجمة املزيانية 
العامة `�وm، وهو ما يفرض ٕادماج هذه املقاربة اجلديدة مضن القانون 

  .التنظميي اجلديد `لاملية، ا{ي ال حيمتل مزيدا من الت�yٔري يف ٕاجنازه وٕافعا·
 ٔ�µ مك واعونÓلت�ٔ�يد، فٕاµمهية القصوى ٕالصالح إالدارة والقضاء، وهو و

ٕاصالح �متحور حول مفهوم احلاكمة اجليدة �لك ما تقÜضيه من حسن 
وجعل إالدارة والقضاء  التدبري والشفافDة والزناهة وحماربة الرشوة والفساد

  .فعال يف yدمة املواطن ويف yدمة التمنية �لك ٔ�بعادها ومس>توøهتا
Fاليا، حرصمك Fىل ²رس>يخ احلقوق واحلرøت، وال �سعنا ٕاال ٔ�ن نقدر، 

oجواب Fىل ختوفات مت التعبري عهنا يف الشهور أ�yرية خبصوص ٕاماكنية 
وËس�ل اعÛدمك توصيات هي�ٔة . الرتاجع Fىل مك�س>بات شعبنا يف هذا اAال

إالنصاف واملصاحلة وتقر�ر امخلس>ي_Dة اليت سامهت يف صياغهتا لك مكوdت 
من ٔ�Vل إالقرار الفعيل حبقوق إالËسان مبعناها الشمويل، ٔ�ي أ�مة املغربية، 

  . احلقوق الس>ياس>ية و�قÜصادية و�جÛعية والثقافDة
والبد من الت�ٔ�يد Fىل رضورة اعÛد مقاربة النوع �جÛعي والتجس>يد 
الفعيل `لمساواة بني اجل_سني والعمل جبد يف ٔ�فق املناصفة املنصوص Fلهيا 

Fليمك، الس>يد رئ@س احلكومة، ومضن تصورمك السلمي يف ا<س>تور، و 
`لحفاظ Fىل مك�س>بات الشعب املغريب وتطو�رها، �س>مترار يف تنفDذ 

زي يأ�جPدة احلكومDة `لمساواة وحماربة العنف ضد ال_ساء ولك ٔ�شاكل اôمت 
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  .ضدهن حسب ما تنص Fليه املواثيق ا<ولية
السلمي لبنود ا<س>تور كام نؤكد، من �ة ٔ�خرى، Fىل رضورة التزنيل 

املتعلقة جبالي�Pا املقمية µخلارج، yاصة ما يتعلق مبسامههتا يف احلياة 
الس>ياس>ية الوطنية، مفا مت yالل �نتÌاµت ال�رشيعية أ�yرية نعتربه Öري 
dجع، وندعومك ٕاىل إالرساع يف ٕاخراج القانون املنظم Aلس اجلالية املغربية 

  . من متثيل دميقراطي وسلمي يف هذه املؤسسة -أ�قل Fىل  -µخلارج ôمتكDهنا 
وµل_س>بة حملور مواص� بناء �قÜصاد الوطين، فٕاننا جند ٔ�نفس>نا، 
jشلك �بري، يف ما Fرب عنه الربdمج احلكويم من ٕارادة يف بناء اقÜصاد 
وطين مÜنوع الروافد القطاعية واجلهوية ومPتج `لرثوة وملناصب الشغل 

ونؤكد، مرة ٔ�خرى، Fىل ٔ�مهية ٕارساء . ع Fادل ل3ر اôمنووالعمل Fىل توزي
احلاكمة "دوm القانون يف جمال �قÜصاد، وهو ما Fربمت عنه ب 

، كام نؤكد Fىل رضورة دمع القطاع العام �رافد لالقÜصاد "�قÜصادية
الوطين مع yلق لك الرشوط لتطور القطاع اخلاص ودمع جماالته املنت�ة، 

قÜصاد الطفDيل وتوس>يعه ٕاىل ٔ�قىص �د، جمال القطاع مع تقليص جحم �
  .املهيلك

وٕاذا اكنت أ�رقام اليت يعلهنا �رdجممك التصل ٕاىل ما نطمح ٕاليه، م#ل 
يف ٔ�فق  %8وختفDض Ëس>بة البطاm ٕاىل  Ë5,5%س>بة اôمنو احملددة يف 

يدعو ٕاىل   %2، فٕان حرصمك Fىل ضبط Ëس>بة التضخم يف �دود 2016
را ملا الرتفاع Ëس>بة التضخم من �ٓ!ر سلبية Fىل املع@ش التفاؤل، اعتبا

فٕان ثقÜنا يف Vدية معلمك، وحرصمك  ،Fالوة Fىل ذå. اليويم `لمواطنني
Fىل حماربة الفساد يف لك جماالت احلياة العامة، قد �سمح بت�اوز ال_سب 
املعلنة، اليت تبقى مرتبطة بعدد من �عتبارات اليت ال تتحمكون فهيا، م#ل 

وأ�وضاع املناخDة وÖريها من الظروف  ضعية �قÜصاد العامليو 
  .واملس>ت�دات املمكPة

وËس�ل حرصمك Fىل دمع التوازdت املا�رو اقÜصادية وFىل تطو�ر 
املوارد املالية العمومDة، Fرب ٕاصالح املنظومة الرضي±Dة ومراجعة نظام 

ويه  ،اد الريعربرة، واليت ميكن ٕادراج بعضها مضن اقÜصاملإالعفاءات Öري 
مراجعة ما فÜئنا ندعو ٕاôهيا مPذ س>نوات Fديدة، ونود ٔ�ن Ëس�ل، jشلك 

Vال الفالAح نقاش حول إالعفاء الرضييب يف اÜىل فF اص، عزممكy .  
وٕاذ Ëساند حرصمك Fىل اس>مترار اس>تفادة صغار الفال�ني من إالعفاء 

وضوع، رمغ الرضييب، فٕاننا نعترب ٔ�ن إالFالن عن جمرد فÜح نقاش يف امل
�مهيته، Öري اكف اكلزتام، فل@س هناك من مربر ٕالعفاء ٔ�ي جمال مPتج ٔ
لٔ(رµح، خضمة ٔ�حDاd، دون ٔ�دىن مسامهة يف اAهود الوطين ويف متويل 

وٕاذ ندمع، معوما، مرشوع . خزينة ا<وm، اليت �س>تفDد مهنا معوم الشعب
نلح Fىل رضورة ضامن املغرب أ�خرض ومقاربتمك املت�ددة يف تنفDذه، فٕاننا 

وËس�ل هبذا اخلصوص عزممك Fىل ضبط مساå . مصاحل صغار الفال�ني
ؤ�ساليب توزيع املنتوج الفالF ،Vلام ٔ�ن املساå احلالية مرضة µلفالح 
واملس>هت¬ Fىل �د سواء، وال ختدم سوى مصاحل السامرسة واملضاربني، 

  .واملغتنني Fىل حساب عرق الفالح وجDوب املس>هت¬

        ::::لس>يد رئ@س اAلسلس>يد رئ@س اAلسلس>يد رئ@س اAلسلس>يد رئ@س اAلساااا
اللكمة ا�ٓن `لس>يدة . ال، ال، والو ٔ�س>تاذ. اÓهتت احلصة اXوm لمك
  .م_سقة �حتاد املغريب `لشغل

F املس�شار الس>يد محمدF املس�شار الس>يد محمدF املس�شار الس>يد محمدF ابابابابدددداملس�شار الس>يد محمد::::        
  .ابغينا Öري اخلالصة. واyا ٔ� س>يدي، شكرا

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
    ²متة²متة²متة²متة((((. Ëس�لوها يف احملارض ٔ�عطين µيق اللكمة ٕاذا ابغييت. شكرا جزيال

F املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد ����yمداyمداyمداyعن فريق الت§الف �شرتا، عن فريق الت§الف �شرتا، عن فريق الت§الف �شرتا، عن فريق الت§الف �شرتايكيكيكيك، ، ، ، ابابابابددددمدا ،
  .))))رفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضالثاين املالثاين املالثاين املالثاين امللحق لحق لحق لحق ململململوVد µوVد µوVد µوVد µتتتتاملسلمة لرئاسة اجللسة، املسلمة لرئاسة اجللسة، املسلمة لرئاسة اجللسة، املسلمة لرئاسة اجللسة، 

دقDقة، ٕان شاء  19عندك مسا�ة . تفضيل أ�س>تاذة املس�شارة احملرتمة
  .هللا

        ::::املس�شارة الس>يدة yدجية Öامرياملس�شارة الس>يدة yدجية Öامرياملس�شارة الس>يدة yدجية Öامرياملس�شارة الس>يدة yدجية Öامري
  الس>يد الرئ@س،
  كومة،الس>يد رئ@س احل
  السادة الوزراء،

�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول µمس إالحتاد املغريب `لشغل `لمشاركة يف مPاقشة 
  . الربdمج احلكويم

لقد اس>متعنا µٕمعان ٕاىل ترصحيمك، ونعتقد ٔ�نه ل@س املهم فقط Tسجيل 
املالحظات والوقوف Fىل النواقص، بل الت�ٔ�يد Fىل رضورة اختاذها بعني 

مك، وكذå �لزتام به، yاصة ؤ�ن احلكومات �عتبار يف تصحيح �رdجم
  .السابقة مل تقم بتقدمي ٔ�ي تقDمي لعملها حىت ي�س>ىن لنا تقDمي هذا أ�داء

ٕان �رdجممك ي�ٔيت يف ظل اس>مترار النظام العاملي اجلديد، ٔ�ي العوملة 
�قÜصادية املتوحشة، هذا النظام ا{ي ٔ�µنت أ�زمة املالية العاملية عن 

²زعزعت ب_Dاته، سواء Fىل مس>توى اôمنو ٔ�و إالنتاج ٔ�و  فشÎ، حDث
  .عامليالس>توى امل التوزيع، مما ٔ�دى ٕاىل تو²رات اقÜصادية واجÛعية Fىل 

وFىل املس>توى الوطين، فٕان أ�وضاع ²متزي µس>مترار الس>ياس>ية 
�قÜصادية ا`ليربالية التبعية املتوحشة، حDث متزيت بتدهور القدرة 

ملس>توى املع@يش jس±ب �رتفاFات يف ٔ�سعار املواد الرشائية وتدين ا
واخلدمات أ�ساس>ية لعموم جامهري الشعب املغريب ولٔ(جراء jشلك 
yاص، واليت عوض �س>ت�ابة ملطاôهبم املتعلقة بتحسني دyلهم وحتسني 

  . ظروف F@شهم، ٔ�صبحت اح�ÜاVاهتم تواVه µلقمع والعنف
تؤكد Fىل املزيد من وحDث ²متزي هذه أ�وضاع بوجود مؤرشات 

، 8ٕاىل  9,5اôهتم@ش والعطاm، رمغ إالشارة يف ترصحيمك ٕاىل تقليصها من 
هذه إالشارة اليت تغيب عهنا املعطيات الرمقية اليت تفقد هذا الترصحي 

ٕاىل  %33املصداقDة، وكذå مؤرش أ�مDة ا{ي ٔ�رشمت ٕاىل تقليصه من 
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ٕان املطلوب هو القضاء Fىل  .مما يعين اس>مترار املاليني من أ�مDني 20%
هذه ا�ٓفة اليت تعيق التمنية jشلك �بري يف غياب ٔ�هداف مرمقة قد يفقد 

  .الربdمج مصداقDته
  الس>يد الرئ@س،

ٕان املالحظة أ�وىل اليت ميكن Tسجيلها يه �ون الترصحي ٔ�برت تصد�ر 
ا<س>تور ومل يؤكد Fىل ٔ�مهية مسو املواثيق ا<ولية ومجموFة من املنطلقات 
أ�خرى، كام ٔ�نه برت مفهوم احلق واكتفى بذ�ر دوm القانون، وهذا · 

  .دالالت �برية، Óمتىن ٔ�ن �كون ذå قد سقط سهوا ل@س ٕاال
املالحظة الثانية يه �ون الترصحي فDه Tشابه �بري µلربامج احلكومDة 
 Îحزاب املشلكة `لحكومة، مما جيع�ته تعترب جتميع لربامج أøالسابقة، وحمتو

  .يفÜقد لتصور م_سجم
املالحظة الثالثة يه غياب مهنجية تعمتد مقاربة النوع �جÛعي ملعاجلة 
قضاø ال_ساء فò خيص اôمتيزي والعنف والهشاشة والفقر لضامن احلرøت 

  .واحلقوق إالËسانية `ل_ساء كام Vاء هبا ا<س>تور
Aمتع يف كذå هناك ٕاغراق `لقضاø احلقوقDة `ل_ساء µعتبارهن نصف ا

املرٔ�ة، أ�رسة والطفوm، ؤ}ن املرٔ�ة yلقت فقط لتعتين هبذه : ثالثية
اAاالت، كام مت تذو�هبا وفÜح اAال `لرتدد عند التطبيق، كام حصل يف 

  . TشكDل احلكومة
{ا، نطالب Fµٕادة صياÖة هذا الترصحي، yاصة املتعلق بقضاø املرٔ�ة، 

حلكومة يف جمال قضاø املرٔ�ة، وذj åشلك يف اجتاه الت�ٔ�يد Fىل الزتامات ا
رصحي من حDث الشلك واملضمون، وكذå �لزتام µٕصدار قانون ٕاطار 
محلاية ال_ساء من اôمتيزي ولك ٔ�شاكل العنف واôمتيزي وتزنيل القانون التنظميي 

  .لهيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل اôمتيزي
فس �رامج احلكومات املالحظة الرابعة، يه ٔ�ن النص يعيد صياÖة ن

السابقة يف العديد من القطاFات، م#ال Fىل ذå التعلمي ا{ي هو ٕاFادة 
صياÖة الربdمج �س>تع�ايل `لرتبية والتكو�ن ونفس اليشء µل_س>بة لقطاع 

) copier/coller(، يعين "ٔ�لصق/ٔ�نقل"املياه والغاµت، حDث ٔ�ن هناك 
مت ٕاغفال  -قطاع املياه والغاµت  ٔ�ي -لربامج احلكومة السابقة يف هذا اAال 

التذكري µجلهة اليت س�سهر Fىل تدبريه كام مت ذå يف ش�ٔن قطاع التخطيط 
  . وإالحصاء

  الس>يد الرئ@س، 
ٕان ما Vاء يف ترصحي احلكومة، ال �س>تجيب ملطالب ومطامح معوم 
امل�ٔجور�ن، حDث ال �ر²كز Fىل ٔ�ي تقDمي ٔ�داء احلكومة السابقة وال �س�Pد 

�ية معطيات وال ٔ�ية �ٓليات لٕالجناز، بل تغيب عنه اجلدوm الزمPية،  ٕاىلٔ
yاصة فò يتعلق µلقضاø اليت Tشغل µل الطبقة العام�، من عامل 

  . وموظفني ومس>تÌدمني، Ëساء ورVاال
 ،dشلك واحض `لطبقة البورجوازية والباطروj هVمج موdٕانه �ر

عترب اخÜيارات ضد مصاحل فالس>ياسة �قÜصادية �جÛعية الزالت ت 

  . الطبقة العام�
ٕان الربdمج احلكويم قد غيب فDه اجلانب �جÛعي املتعلق µلعنرص 
ال±رشي، فرمغ النواø املعرب عهنا، سواء املتعلقة µملساFدة الطبية `لمعوز�ن 
�و �هÛم jرشاحئ ٔ�خرى واليت تفÜقد بدورها ٕاىل أ�جرٔ�ة، فٕانه تبقى ٔ

علقة �اكفة امل�ٔجور�ن مغيبة وµمÜياز، ونذ�ر من ب@هنا حتسني املطالب املت
ا<yل `لرفع من القدرة الرشائية `لطبقة العام� `لموظفني ومس>تÌدمني 
وعامل، Ëساء ورVاال، سواء µلزøدة يف أ�جور واملعاشات ٔ�و ختفDض 
الرضيبة عن ا<yل مما يضمن هلم حDاة �رمية وموا�ة �رتفاFات يف ٔ�سعار 

  . ملواد واخلدمات أ�ساس>يةا
درمه  3000فò خيص احلد أ�دىن، فقد مسعنا ق�ل الترصحي �رفعه ٕاىل 

ٕاال ٔ�ننا فوج[نا بت�اهÎ يف هذا الترصحي، ونؤكد يف هذا اAال Fىل مطلبنا 
درمه، كام نؤكد Fىل رضورة تفعيل م�دٔ� توحDد احلد  �3500رفعه ٕاىل 

الV والصناعي، وذå تفعيال ملا Vاء الف: أ�دىن لٔ(جور يف لك القطاFات
��ريل يف ٕاطار احلوار �جÛعي، وهذا اËس�اما مع م�دٔ�  26يف اتفاق ٔ

كام نؤكد ٔ�ن رضورة . اس>مترارية احلكومة ول@س �نتظار ٕاىل ما ال هناية
الزøدة يف أ�جور ال هتم فقط احلد أ�دىن بل جيب ٔ�ن Tشمل مجيع ف[ات 

  . امل�ٔجور�ن
dمج مت ٕاغفال وFدم �هÛم بف[ة عريضة ممن قدموا الك#ري يف هذا الرب

لهذا الوطن، ومه املتقاFدات واملتقاFد�ن ا{�ن مل Tشملهم الزøدة أ�yرية 
ؤ}هنم مواطنني من ا<رVة الثانية، كذå مل تمت إالشارة ٕاىل مشالكهم 

  . ومطاôهبم ومضهنا ضامن الع@ش الكرمي هلم و{وهيم
ض عن فقدان أ�Vري لعمÎ، فمل ي�ٔت الربdمج µجلديد فò خيص التعوي

لقد طالبنا هبذا التعويض مPذ Fدة س>نوات وقد مت . yاصة املتعلق ôµمتويل
االتفاق Fليه يف ٕاطار احلوار �جÛعي، كام ٔ�ن اAلس إالداري `لصندوق 
الوطين `لضامن �جÛعي قد صادق Fليه، ويبقى فقط مس�mٔ اôمتويل، 

، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن الس>يد الوز�ر أ�ول السابق وحكومÜه ونذ�رمك
  . قد الزتموا µملسامهة يف هذا اôمتويل ٔ�و يف متويل هذا التعويض

ٕان احلرøت النقابية املقدسة، واليت ٔ�كدت Fلهيا مجيع املواثيق ا<ولية 
 وكذå ا<س>تور وال�رشيعات احمللية، مل يمت إالشارة ٕاôهيا يف الربdمج

احلكويم وال ٕاىل �يفDة صوهنا وحام�هتا، سواء املتعلق µلتفعيل احلقDقي 
وال µٕالرساع µلتصديق Fىل االتفاقDتني ا<وليتني  135لالتفاقDة ا<ولية رمق 

املتعلقة µحلقوق واحلرøت النقابية، كام ٔ�نه مت ٕاغفال مطلب ٕالغاء  151و 87
  . يعرقل حرية العمل النقايب من القانون اجلنايئ ا{ي 288البند املشؤوم 

مل �رش الترصحي ٕاىل رضورة التفاوض القطاعي رمغ تصديق املغرب Fىل 
املتعلقة µلتفاوض امجلاعي، مما جيعل ٔ�و �شجع Fىل ٕا�رام  690االتفاقDة رمق 

  .اتفاقDات جامعية قطاعية
رمغ ٔ�ن الترصحي ٔ�شار ٕاىل العمل Fىل التقليص من مظاهر الهشاشة، 

 ٕاىل �يفDة ٔ�جرٔ�هتا، وحمار�هتا تقÜيض الرتاجع عن العمل µلوساطة فٕانه مل �رش
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والعمل املؤقت اليت بدٔ�ت ا<وm نفسها تل��ٔ ٕاليه، ومل تمت إالشارة ٕاىل �يفDة 
ا{�ن خيرقون لك القوانني، مس>تغلني  ،مراق�ة املشغلني يف هذا اAال

ض ا�رتام القوانني العامالت والعامل ٔ�jشع اس>تغالل وال إالشارة ٕاىل �يفDة فر 
  .الشغلية يف هذا اAال

فò خيص امحلاية �جÛعية، فهناك رضورة السهر Fىل ا�رتا¢ا ومعاق�ة 
لك مشغل �هترب من الترصحي µلعامالت والعامل وال µلساFات احلقDقDة 
والفعلية `لعمل، واعتبار هذا اôهترب مبثابة فساد ورسقة أ�موال اليت جيب 

  . تع�الحماربته وµس> 
فò خيص سوق الشغل، لقد مت ٕاغفال الترصحي مبس�mٔ نعتربها ذات 
�مهية قصوى ويه السهر Fىل تطبيق القانون وا�رتامه، ٕاذ ال قوة `لقوانني ٔ

  .دون فرض ا�رتا¢ا
فò خيص ال�شغيل، فقد Vاء يف ترصحيمك �هÛم هبذا اجلانب من 

بعا إالشارة ٕاىل �يفDة دون ط  %8ٕاىل  y9الل تقليص Ëس>بة العطاm من 
أ�جرٔ�ة، ولكن يف هذا اAال مل تمت إالشارة ٕاىل رشحية اجÛعية عريضة مل يمت 

yالل املندوبية السامDة `لتخطيط وال من طرف من ٕاحصاؤها، سواء 
  .احلكومة، ومه العامالت والعامل املطرودون وال �يفDة ٕاFادة ٕادما�م

  الس>يد الرئ@س،
وFة من املالحظات املتعلقة µلقطاع الفالV امسحوا يل ٔ�ن ٔ�طرح مجم

نظرا ٔ�مهيته وت�ٔثريه Fىل اôمنو �قÜصادي، yاصة ؤ�نه بعد أ�زمة املالية 
العاملية مت الرجوع ٕاىل القطاع الفالV والتوVه حنو اس>تعامل املواد الفالحDة 
yارج إالنتاج الغذايئ ٔ�ي ٕانتاج الهيدرو�ربورات، وقد اكن شعار املنظمة 

عاملية لٔ(Öذية هو ضبط ٔ�سعار املنتوVات الفالحDة، مما جعل املواد ال
  .الغذائية Fىل املس>توى العاملي تعرف ارتفاFا تصاFدø وjشلك خطري

 "املغرب أ�خرض"ٕاننا Ëس�ل اFرتاف الترصحي احلكويم بفشل خمطط 
يف دمع الفال�ة التضامPية املتعلقة بصغار الفال�ني من yالل حتقDق توازن 

  .ل، ؤ�نه مل يعط لٔ(من الغذايئ املاكنة اليت �س>تحقهأ�فض
Fىل احلكومة، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن ت�yٔذ مبفهوم الس>يادة الغذائية 
ول@س أ�من الغذايئ، وهو ما يعين �كتفاء ا{ايت فò خيص اخلزب، الزيت 
والسكر، مفن yالل حتقDق هذا �كتفاء ٔ�و Fدمه، ميكن ٔ�ن حنمك Fىل 

  ."غرب أ�خرضامل"خمطط 
لقد ٔ�رشمت يف ترصحيمك ٕاىل ٔ�ن احلكومة س>تعمل Fىل فÜح نقاش حول 
إالعفاء الرضييب لهذا القطاع مبا يضمن العداm اجلبائية واس>مترارية اس>تفادة 
صغار الفال�ني من هذا إالعفاء، مفن س>يفÜح هذا النقاش؟ ومع من؟ وقد 

ر الرضيبة Fىل �بار كنا ن_Üظر ٔ�ن �كون الترصحي م�ارشا فò خيص ٕاقرا
  .الفال�ني واملصدر�ن، وهذا ما طالبنا به والزلنا نطالب به مPذ س>نني

ويف اجلانب املتعلق بدور الفال�ة يف التمنية، مل ²رد قط لكمة وا�دة 
حول ٔ�مهية ودور التعاونيات الفالحDة، اليت اكن من املفروض القDام بتقDمي 

  .Dذ اXططٔ�داهئا وTشجيع دورها ق�ل الرشوع يف تنف 

فò خيص �عتناء µلعامل القروي، فقد مت ٕاغفال الربط بني التمنية 
  .ا{ي يعترب ٕانتاf حمض "املغرب أ�خرض"القروية وخمطط 

�ما فò خيص اجلانب املتعلق حبامية املس>هت¬، فقد مت تغي@ب إالشارة ٔ
جيب  ٕاىل املكÜب الوطين محلاية املنتوVات الغذائية، وا{ي · دور ¢م

  .�هÛم به jشلك �بري
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد رئ@س احلكومة،
ٕاننا ال حنمك Fىل النواø وال ن_Üظر حتسني نوعي `لطبقة العام� حىت ولو 
طبق هذا الربdمج، وال ن_Üظر `لطبقة العام� من عامل وموظفني ٕاال احلركة 

ل حريصني Fىل وس_�قى يف �حتاد املغريب `لشغ. املس>تق� لها ولنضاالهتا
ا�رتام حقوق الطبقة العام� وyدمة مصاحلها، وس_Üعامل حبذر يف مراق�ة 

  . هذا الربdمج
{ا، فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن ت�yٔذ مالحظاتنا ومطالب الطبقة العام� بعني 
�عتبار، وس>نواصل معركتنا µٕالقPاع وجبميع أ�ساليب املرشوFة، فقد 

شاريع ٔ�و �رامج احلكومات دون ٔ�ن Fلمتنا التجربة ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نثق مب 
ف�قدر ما . نلمس وËشهد jشلك ملموس نتاجئها وموقعها Fىل مس>توى فعيل

نطالب احلكومة اس>تدراك ما مت ٕاغفا· و�س>ت�ابة ملطالبنا و�س>ت�ابة 
املنظمة  ،ملطالب معوم امل�ٔجور�ن بقدر ما س_�قى يف �حتاد املغريب `لشغل

بقة العام� والشعب املغريب فوق لك اعتبار الوطنية اليت تضع مصل§ة الط 
وس_�قى ٔ�وفDاء `لخط النضايل وملبادئنا ؤ�هدافPا يف yدمة الطبقة العام� من 

�Vل حتسني ظروفهأ .  
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
اللكمة ا�ٓن مل_سق مجموFة �حتاد الوطين . شكرا `لمس�شارة احملرتمة

  .دقDقة 17`لشغل µملغرب يف مسا�ة 

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش
 ·ٓ�jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Fىل س>يدd محمد وFىل 

  وحصبه، 
  الس>يد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

 ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة µمس مجموFة �حتاد الوطين `لشغل µملغرب �سعدين 
مبناس>بة مPاقشة الربdمج احلكويم ا{ي تفضلمت بعرضه، الس>يد رئ@س 
احلكومة، Fىل ٔ�نظار الربملان يوم امخل@س املايض يف ٔ�فق مصادقة جملس 

ٕان شاء هللا  -النواب Fليه `لحصول Fىل ثقة أ�Öلبية املطلقة من ٔ�عضائه 
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  . لتنص@ب الربملان `لحكومة وما ذF åىل ٔ�Öلب@Üمك بعز�ز  - Vلعز و 
لقد حتملمت مسؤولية تدبري الش�ٔن احلكويم يف مر�� صعبة، طبعهتا 
انتظارات كثرية من <ن الشعب املغريب، ويه ا�ٓن تعلق Fليمك �ٓماال 
عريضة لتجس>يد ت¬ �نتظارات واكن �رdمج حكومÜمك ٔ�مام الربملان مفعام 

من أ�مل، ٕاذ ٔ�ن لك ف[ات الشعب املغريب تتطلع ٕاىل تغيري حقDقي، �ك#ري 
  . يعيد ٕاôهيا الثقة وحيفظ لها الكرامة

ٕان املغرب يع@ش حتوال معيقا من ٔ�مه ممزياته تصاحل املواطن مع الش�ٔن 
نونرب املايض، ويف تعي@Pمك رئ@سا  25العام، كام جتىل ذå يف انتÌاµت 

<س>تورية يف ت�ٔويل دميقراطي لها وم�ادر²مك `لحكومة تزنيال `لمقÜضيات ا
لالس>Ûع وال�شاور مع خشصيات وطنية ؤ�حزاب س>ياس>ية ومPظامت 
نقابية، ويف جناحمك يف TشكDل االئتالف احلكويم Fىل ٔ�ساس مDثاق 
واحض، شلك سابقة يف مهنجية ²كو�ن احلكومة، كام ٔ�ن قرار املشاركة يف 

 الهيئات احلزبية ٔ�حزاب الت§الف احلكومة اكن قرارا مت الرجوع فDه ٕاىل
  .احلكويم ومتزي حز�مك بتدبري دميقراطي `لرتش>يح `لمناصب الوزارية

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

ٕان املغرب مير يف ظروف دقDقة وحساسة، خصوصا يف س>ياق الربيع 
عربية، العريب وما صاح�ه من تغريات Vذرية يف ب_Dة مجموFة من أ�نظمة ال

لكن املغرب تعامل بطريقÜه اخلاصة مع هذا احلراك وهو ما ٔ�صبح �سمى 
µخليار الثالث القامئ Fىل ت±ين إالصالح يف ظل �س>تقرار، نتج عنه 

مارس وتعديل ا<س>تور ا{ي سامهنا يف ٕاخراVه  9اخلطاب املليك ل 
مث بعد اكحتاد وطين `لشغل µملغرب مع µيق أ�حزاب واملنظامت النقابية، 

ذå انتÌاµت �رملانية دميقراطية، ٔ�فرزت حكومة مPبثقة من صناديق 
  . �قرتاع

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

نؤكد لمك الزتام نقابة إالحتاد الوطين `لشغل µملغرب µٕالسهام يف ٕاجناح 
Pطلق ما ٔ�كد هذه التجربة، جتربة إالصالح وتعز�ز البناء ا<ميقراطي، من م 

Fليه �رdجممك من مقاربة Tشار�ية، Tشمل الرشاكء �جÛعيني وعزممك Fىل 
تزنيل مقÜضيات ا<ميقراطية ال�شار�ية، وÓرى ٔ�ن تعزز هذه املقاربة من 
yالل ال�شاور yالل ٕاFداد مرشوع القانون املايل املق�ل واملزيانيات 

�جÛعي مبهنجية الفرعية، فضال عن املبادرة ٕاىل فÜح ورش احلوار 
Vديدة، قامئة Fىل م�ٔسس>ته حقا وصدقا، ول@س شعارا مبا يعنيه ذå من 
توافق حول Vدول ٔ�عام· وا�رتام دوريته و�لزتام µتفاقاته ومشو· ملا هو 
مركزي وما هو قطاعي و`لمؤسسات كذå العمومDة والقطاع اخلاص 

  . نقط العالقة فDهوحتديد �ٓليات املتابعة لنتاجئه ومهنجية تدبري ال 
ووفاء `لمبدٔ� العام املؤطر `لمامرسة النقابية يف إالحتاد الوطين `لشغل 
µملغرب، ٔ�ي الواج�ات µٔ�مانة واحلقوق µلعداm، نؤكد ٔ�ن مركزي�Pا النقابية 

س>تواصل التعامل معمك بنفس املقاربة املوضوعية والبناءة اليت تعاملنا هبا مع 
ملهنجية اليت ما فÜئت تؤكد Fىل ٔ�ن احلوار ٔ�وال احلكومات السابقة، ويه ا

واحلوار !نيا واحلوار !لثا، ؤ�ننا ما دمPا جند رش�اك مسؤوال ومس>متعا 
وموضوعيا فلن حنيد عن احلوار ٕاىل Öريه من �ٓليات النضال النقايب، ٕاال ٔ�ن 
نضطر ٕاىل ذå اضطرارا، وعيا مPا ٔ�ن البعض قد �سعى ٕاىل التوظيف 

ب �جÛعية املرشوFة `لطبقة العام�، وس>يواصل إالحتاد الس>يايس `لمطال
الوطين `لشغل µملغرب دفاFه عن هذه املطالب املرشوFة `لطبقة الشغي� 
واضطالFه مبسؤوليته ٕاكطار نقايب وخوض لك النضاالت املرشوFة لتحقDق 

  . مطالب الشغي� وأ�جراء
ون ٕاىل حسمك وحنن، الس>يد رئ@س احلكومة، السادة الوزراء، مطمئن

�جÛعي، مÜفائلون ٕاىل ٔ�ن لمك القدرة Fىل إالنصات وجتس>يد هنج الرشاكة 
  .مع املركزøت النقابية اجلادة وا�ٔكرث متثيلية

  الس>يد رئ@س احلكومة،
لقد تدارس>نا يف إالحتاد الوطين `لشغل µملغرب الربdمج احلكويم وما 

مقاربة نوعية وTشار�ية، Vاء به من مهنجية وهيلكة Xتلف اAاالت وفق 
وحنن نعمل ٔ�ننا ٔ�مام �رdمج حكويم ل@س املطلوب مPه اخلوض يف التفاصيل 
إالجرائية القطاعية بقدر ما يتضمن اخلطوط الرئ@س>ية يف مDاد�ن الس>ياسة 

من  �88قÜصادية و�جÛعية والبي|Dة والثقافDة حسب ما Vاء يف الفصل 
  . ا<س>تور

الية وال الس>ياسات العمومDة وإالسرتاتيجيات ولس>نا ٔ�مام قوانني امل
القطاعية اليت حتتاج ٕاىل التدقDق إالجرايئ والرتقمي املايل والتزنيل الزمين، 
ومع ذå فٕان �رdمج حكومÜمك فضال Fىل ت�ٔ�يده Fىل املقاربة املندجمة وFىل 
²اكمل الس>ياسات العمومDة وجعل مدyل احلاكمة اجليدة مقرتµ مهنجيا، 

مجيع مفاصل الس>ياسات العمومDة أ�فقDة، مع ذå فٕانه قد نص Fىل يتÌلل 
من املؤرشات الرمقية املهيلكة، ويه مؤرشات ٔ�هداف واليت  30ما يناهز 

س>تكون حصي� تضافر Fدد من الس>ياسات العمومDة والقطاعية، ومن هذه 
مكعدل منو،  %5,5(إالجراءات مجموFة من إالجراءات كام يف الربdمج 

، التحمك التدرجيي يف جعز %8، ختفDض البطاm ٕاىل %2تضخم يف ضبط ال 
من إالجراءات العملية هتم خمتلف  400، كام تضمن ٔ�كرث من )املزيانية
  .اAاالت

  الس>يد رئ@س احلكومة، 
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك من زاوية اهÛمPا مكركزية نقابية ٔ�ن ورش 

Üح ا<ميقراطية �جÛعية إالصالح الس>يايس واملؤسسايت لن �كمتل ٕاال بف 
وٕاصالح احلقل النقايب وتقPني العالقات بني الرشاكء �جÛعيني وت�ٔطريها 

  .بضوابط واحضة
يف جمال تعز�ز ا<ميقراطية : ويف هذا الصدد، نؤكد Fىل ما ييل

�جÛعية واحلوار �جÛعي، انطالقا من املقÜضيات ا<س>تورية ذات 
ي يؤكد Fىل دور املنظامت النقابية `لم�ٔجور�ن ا{ 8الص� وyاصة الفصل 
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والغرف املهنية واملنظامت املهنية `لمشغلني يف ا<فاع عن احلقوق واملصاحل 
�جÛعية و�قÜصادية اليت متثلها ويف اôهنوض هبا، ؤ�نه س@مت ت�ٔس@سها 
وممارسة ٔ�Ëشطهتا حبرية يف نطاق ا�رتام ا<س>تور والقانون وFىل Tشجيع 

امجلاعية وٕا�رام االتفاقDات امجلاعية، وما Fربمت عنه من الزتام بتعز�ز  املفاوضة
ا<ميقراطية �جÛعية واحلوار �جÛعي، نؤكد Fىل التدابري التالية من 
�Vل بناء قواFد رشاكة فعلية وٕاجيابية بني حكومÜمك وبني الرشاكء ٔ

  :�جÛعيني وحتسني Fالقة الشغل
ملامرسة النقابية µٕخراج قانون النقاµت ا{ي العمل Fىل تنظمي حق ا - 1

ي_�غي ٔ�ن حيظى يف نظرµ dٔ�ولوية، مبا من ش�ٔنه ٔ�ن يعزز ا<ميقراطية 
ا<اyلية ويصون العمل النقايب من لك املامرسات اليت متس صورته 
ومصداقDته، ويعزز القدرة التعاقدية `لنقاµت وجينب احلق النقايب خماطر 

ية التفÜي�Dة `لعمل النقايب اليت تعقد احلوار واملفاوضات بعض الزناFات الف[و 
وتدyل النقاµت يف مÜاهات ال ت_هت_ي وTسهم يف ٕاضعاف الت�ٔطري النقايب 

  ؛املسؤول وتضعف القدرة التعاقدية `لمركزøت النقابية
²رس>يخ املامرسة ا<ميقراطية، من yالل توفري ضامdت الزناهة  - 2

اقات �نتÌابية `لم�ٔجور�ن لتجس>يد اôمتثيلية والشفافDة يف مجيع �س>تحق
ونعترب ٔ�ن فرصة .احلقDقDة يف ٕاطار ا�رتام التعددية واحلق يف �خÜالف

جتديد جملس املس�شار�ن اليت س��دٔ� من جتديد قاFدته الناخ�ة يف امجلاFات 
احمللية والغرف املهنية فرصة ساحنة ملراجعة اكفة الثغرات اليت شا�هتا 

�ٔجور�ن السابقة ؤ�فقدهتا مصداقDهتا ؤ�دت ٕاىل طعن ثالث انتÌاµت امل
مركزøت نقابية يف نتاجئها، ومعاجلة العوامل القانونية والتنظميية اليت ٔ�فرزت 
ذå، واليت س>بق ٔ�ن اكنت حمل تدارس يف ا`ل�ان املوضوFاتية `لحوار 

، واليت تعللت احلكومة �ٓنذاك 2009وس>نة  �2008جÛعي يف س>نة 
الزمين، مما ٔ�دى ٕاىل ٕانتاج نفس العيوب اليت ختللت انتÌاµت  µلعامل

  .امل�ٔجور�ن يف احملطات السابقة
ونؤكد ٔ�ن مسار إالصالح املؤسسايت لن �كمتل ٕاال بتعز�ز ا<ميقراطية 
�جÛعية، وهو اس>تحقاق تتحمÎ املنظامت النقابية من �ة ومن �ة 

  ؛ٔ�خرى احلكومة
مركزø وقطاعيا واعÛد ٕاطار مرجعي م�ٔسسة احلوار �جÛعي  - 3

مÜوافق Fليه بني احلكومة والفرقاء �جÛعيني و�قÜصاديني، يتضمن 
مهنجية وVدول ٔ�عامل، حDث جيب ٔ�ن يمت احلوار �جÛعي yالل لك 
س>نة يف دورتني، أ�وىل يف ش>ت_رب والثانية يف ٔ��ريل جبدول ٔ�عامل حمدد 

§ارض وٕاFالdت مشرتكة بني الطرفني، ومهنجية حمددة، ت_هت_ي لك جوm مب
حتدد اجلوانب اليت حصل فهيا تقدم واجلوانب اليت حصل فهيا التعرث، ويمت 
 øلقضاµ ن تلزتم احلكومة بتوفري املعطيات ذات الص��الت�ٔ�يد فهيا Fىل ٔ
املطرو�ة، ٕاضافة ٕاىل رضورة موا�بة احلوارات القطاعية `لحوار املركزي، 

ار املركزي القضاø أ�فقDة ؤ�ن تعرض Fليه القضاF øىل ٔ�ن ي�Pاول احلو 
القطاعية العالقة، مع العمل Fىل تفعيل مقÜضيات االتفاقات املربمة بني 

  ؛احلكومة والفرقاء �جÛعيني، سواء Fىل املس>توى املركزي ٔ�و القطاعي
Tشجيع املفاوضة امجلاعية وٕا�رام االتفاقDات امجلاعية لتكون ٕاطارا  - 4

ضامPا `لسمل �جÛعي مع اعÛد مقاربة وقائية لتفادي الزناFات ٔ�ساس>يا 
  ؛�جÛعية ما ٔ�مكن

تقوية مؤسسة مف�ش>ية الشغل وتعز�ز إالدارة �جÛعية، من  - 5
yالل متكDهنا من املوارد ال±رشية الاكفDة مع حتسني ٔ�وضاعها إالدارية واملادية 

  ؛و�جÛعية
اج قانون إالرضاب، يف ٕاطار ينظم العمل Fىل إالرساع Fىل ٕاخر  - 6

هذه املامرسة، دون ٔ�ن يفرغ هذا احلق ا<س>توري من حمتواه، وجيرم قانونيا 
املساس µحلرøت النقابية ت�ٔس@سا `لعمل النقايب والنضال املسؤول واملنظم 
وتوطيدا ٔ�راكن السمل �جÛعي، قوامه ضامن احلقوق العادm `لشغي� 

  ؛دارة واملرفق العامومصاحل املقاوm واالٕ 
حامية احلرøت واحلقوق النقابية وا�رتام القوانني املنظمة `لشغل  - 7

  .وتنفDذ مقÜضيات املدونة وتوقDف Óزيف طرد العامل وأ�جراء
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
 ٕان الوقت املتاح لنا ال �سعفPا يف احلديث عن لك املواضيع واAاالت،

yاصة اليت لها Fالقة µلس>ياسات �جÛعية العمومDة والقطاعية اليت 
حتدثمت عهنا يف �رdجممك، وµلتايل س>نقÜرص يف مداyلتنا Fىل بعض امللفات 

  :ذات البعد �جÛعي، ومهنا هذه امللفات

  : ملف التعلمي -
 ففي جمال الرتبية والتكو�ن، Ëس�ل µرتياح الزتاممك يف الربdمج احلكويم
بوضع �ل شامل لنظام الرتبية والتكو�ن، وذå من yالل ٕاFادة الثقة يف 
املدرسة العمومDة وٕاطالق مدرسة اôمتيزي حمورا لس>ياس>تمك القطاعية يف هذا 
اAال، من yالل الرتكزي Fىل قضاø حاكمة النظام الرتبوي وتفعيل 

من جودته الالمركزية و²رس>يخ التعاقد وربط املسؤولية µحملاس>بة والرفع 
 .واس>تعادة وظيفÜه الرتبوية ٕاىل �ٓخر ما ²لكممت عنه

ٕان �حتاد الوطين `لشغل µملغرب يعترب ٔ�ن ٕاصالح املنظومة الرتبوية 
من أ�ولوøت الكربى `�وm واAمتع، وقد توفرت · الرشوط الس>ياس>ية 
الالزمة ٕالجنا�ه من yالل ٕاقرار امليثاق الوطين `لرتبية والتكو�ن، ا{ي 
شلك عنرص توافق ينب خمتلف القوى الس>ياس>ية و�جÛعية 
و�قÜصادية، وقد اكن µٕالماكن اس>مترار هذا التوافق لتحقDق إالصالح 
ا{ي �س>تحقه املغاربة، لكن ما ٔ�جنز ٕاىل اليوم ال �رىق ٕاىل حتقDق طمو�ات 
امليثاق وال يلزتم µملواعيد الكربى اليت سطرها، سواء Fىل مس>توى المكي 

الكDفي رمغ �عÛدات املالية الكربى املرصودة لهذا القطاع، yاصة بعد  ٔ�و
  . اعÛد الربdمج �س>تع�ايل

وهبذه املناس>بة، نطالب احلكومة بتفعيل م�دٔ� ربط احملاس>بة µملسؤولية، 
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بفÜح حتقDق يف ٔ�وVه رصف �عÛدات اXصصة `لربdمج �س>تع�ايل، 
mوٕاقلمييا، وٕا�ا øت ا{ي تطرق وطنيا و�وµىل `لحساF�ٔلس اAتقار�ر ا 

  .ٕاىل اخÜالالت كربى يف تدبري القطاع Fىل القضاء
ومن هنا، فٕاننا Ëشدد كذF åىل رضورة تقDمي الربdمج �س>تع�ايل، 
 خصوصا بعد �نتقادات اليت صاح�ت تزنيÎ، ونعطي م#اال لهذا بيداغوجDا

  . رVال التعلميإالدماج اليت yلقت ردود فعل قوية من طرف 
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم، 
ال تفوتنا الفرصة لندعو احلكومة ٕاىل رضورة التعجيل ب�رسيع ٔ�جرٔ�ة 
وتفعيل االتفاقات املربمة بني احلكومة السابقة واملركزøت النقابية ا�ٔكرث 

اليت مت ٔ��ريل، ٕاىل Vانب االتفاقات  26متثيلية، واليت توجت µتفاق 
التوصل ٕاôهيا مع وزارة الرتبية الوطنية ملعاجلة Fدد من امللفات املتعلقة 
µٔ�رسة التعلميية، مع رضورة التعجيل حبل امللفات العالقة مكلف ا<اك²رة 
مس�شاري التوجDه والتخطيط وامللحقني مبختلف ٔ�نواعهم املرتبني يف السمل 

وm زمPية ملراجعة النظام واAاز�ن وإالداريني وÖريمه، مع وضع Vد 9
  . أ�سايس س±ب هذه الثغرات وهذه امل�ٓيس لكها

ٕان هذه إالجراءات، الس>يد رئ@س احلكومة، من ش�ٔهنا احلفاظ Fىل 
اس>تقرار املؤسسة التعلميية والقDام بدور �بري ومركزي يف تطو�ر املنظومة 

  . الرتبوية ورد �عتبار `لمدرسة الوطنية
dجممك يف جمال التعلمي العايل والبحث العلمي، وٕاذ Óمثن ما Vاء يف �ر

وا{ي وضع · هدفا Fاما �روم اس>تعادة رøدة اجلامعة املغربية يف التكو�ن 
إالشعاعي والبحث العلمي من yالل احملاور امخلسة املذ�ورة يف الربdمج 
والرغبة يف �هÛم µٔ�ساتذة الباح#ني، فٕاننا نؤكد Fىل رضورة العناية 

ملني من موظفي التعلمي العايل Öري أ�ساتذة الباح#ني وفÜح حوار يف µلعا
قضية ٔ�وضاعهم واحلوار معهم ومع مPظامهتم النقابية حىت تمت �س>ت�ابة 

  . مللفاهتم املطلبية
  الس>يد الرئ@س،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
�ما فò خيص القطاع الصحي، فعىل الرمغ من التقدم امللحوظ ا{ي ٔ

ه النظام الصحي فٕان ولوج اخلدمات العالجDة ما �زال Öري Fادل حقق
ضعف إالنفاق العمويم يف جمال الص§ة، : وحمدود jس±ب عوامل Fدة، مهنا

من إالنفاق إالجاميل  %50ٕاضافة ٕاىل ذå يضاعف حتمل أ�رس ل_س>بة 
`لص§ة من �دة التفاو¹ت من وجود اخلدمات الصحية، وقد Vاء �رdمج 

موFة من إالجراءات جتيب Fىل مجموFة من �خÜالالت حكومÜمك مبج
املذ�ورة مهنا وÖريها لضامن اجلودة والولوج العادل ٕاىل الوقاية والعالج للك 
الف[ات واAاالت وذå بتعممي التغطية الصحية، ٕاىل �ٓخره مما Vاء به 

  .�رdجممك
  :وحنن ٕاذ Óمثن لك هذه إالجراءات، فٕاننا ندعو ٕاىل

احلرضي  ت الصحية املقدمة `لمواطنني يف العاملنيحتسني اخلدما  - 1
والقروي، ومقاومة لك ٔ�شاكل الفساد اليت Tيسء `لمؤسسة الصحية 

  ولسمعة أ�طر الزنهية؛
اعÛد ال مركزية املؤسسات الصحية لضامن Fداm توزيع اخلدمات  - 2

  الصحية Fىل اكفة اجلهات؛
صحي من ٔ�عوان Tسوية أ�وضاع املادية لاكفة العاملني µلقطاع ال - 3

  وٕاداريني وممرضني ؤ�طباء وÖريمه؛ 
ٕاصالح القطاع اخلاص حىت �متكن من ٔ�داء دوره يف تطو�ر  - 4

 اخلدمات الصحية ببالدd، وتوفري رشوط ٕادماج أ�طباء اجلدد؛
العمل Fىل ٕا�داث لكيات `لطب والصيدm مع مراكز ٕاس�شفائية   - 5

رضني والتقPيني Vامعية �لك �ة، مع ٕاFادة فÜح وٕا�داث مدارس `لمم
 .وإالسعافات أ�ولية لتغطي اخلصاص الك�ري يف هاذ اAال

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

�ما يف جمال الس>ياسة ا<وائية، فقد yلص التقر�ر اخلاص الصادم ا{ي ٔ
�Fدته yلية مPبثقة عن جلنة املالية µلربملان ٕاىل ٔ�ن ٔ�مثنة ا<واء µملغرب ٔ

رتفعة jشلك Öري Fادي، وoشف التقر�ر عن �ون ٔ�مثنة ا<واء ٔ�Fىل من م
ٕاىل  20مقارنة مع توËس و %189ٕاىل  30م#يالهتا يف دول ٔ�خرى ب_س>بة 

  . مقارنة مع فرËسا 70%
{ا، فٕاننا يف �حتاد الوطين `لشغل µملغرب واملغاربة معوما، لكنا ٔ�مل 

�ن حز�مك سامه بفعالية يف هذه يف ٕاFادة حكومÜمك أ�مور ٕاىل نصاهبا، yاصة ٔ
ا`لجنة، وذµٕ åرساء س>ياسة دوائية ل�شجيع الصناFة الوطنية واس>تعامل 
ا<واء اجلن@س مبعايري اجلودة ا<ولية وإالعفاء الرضييب Fىل أ�دوية 
واملس>تلزمات الطبية لتكون يف مÜناول املريض وٕاFادة �عتبار لقطاع 

åكذ mالصيد.  
  م،الس>يد الرئ@س احملرت 

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
�ما فò خيص جمال السكن ٔ...  

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
  .بقت å نصف دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش
وخÜاما، Óمتىن ٔ�ال خييب ٔ�ملنا يف ٔ�ول رئ@س حكومة ٔ�ول حكومة يف 
ظل ا<س>تور اجلديد من ٔ�Vل حتقDق التغيري وإالصالح ا{ي يرتق�ه 

  .ن، هذا الرتقب ا{ي جيب ٔ�ال يطولاملواطنو
وخÜاما، نؤكد لمك، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن مسؤولي�Pا يف �حتاد 
الوطين `لشغل µملغرب تلزمPا ب�ٔن نوVه لمك النصح والتن±Dه والنقد البناء، 

ولكمك راع ولكمك . ونعرب å يف نفس الوقت عن اس>تعدادd `لتعاون معمك
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  .مسؤول عن رعيته
 F ليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم.  

مداyمداyمداyمدا����y املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش، عن ، عن ، عن ، عن مجممجممجممجموFة �حتاد وFة �حتاد وFة �حتاد وFة �حتاد     ²متة²متة²متة²متة((((
الثالث الثالث الثالث الثالث لحق لحق لحق لحق ململململوVد µوVد µوVد µوVد µتتتتالوطين `لشغل µملغرب، املسلمة لرئاسة اجللسة، الوطين `لشغل µملغرب، املسلمة لرئاسة اجللسة، الوطين `لشغل µملغرب، املسلمة لرئاسة اجللسة، الوطين `لشغل µملغرب، املسلمة لرئاسة اجللسة، 

  ))))رفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضرفق لهذا احملرضاملاملاملامل

        ::::الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
 11 اللكمة مل_سق مجموFة احلركة ا<ميقراطية �جÛعية يف ٕاطار

  .اليس عرشان، تفضل.دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد محمود عرشاناملس�شار الس>يد محمود عرشاناملس�شار الس>يد محمود عرشاناملس�شار الس>يد محمود عرشان
  .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلني

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ؤ�خيت املس�شارون،

كنت ما Öادي نتدyلش، الس>يد رئ@س احلكومة، ولكن جDت هنا ٔ�وال 
وµش هننيك Fىل الفوز دåø واحلزب دåø، وهنين كذµ åش حنييك، 

åøه مع احللفاء دDالطامق احلكويم ا`يل �ون� .  
ø نك�ال تت�kٔر ببعض  · ابدييت،ونطلب مPك يف نفس الوقت ٔ

�نتقادات ا`يل كتجي من بعض التدyالت، ٔ�ن هاذي مس�F mٔادية 
`يل قاموا هباذ عندd هنا، ولكن احPا كنعرفو Fىل ٔ�ن حىت هاذو ا

�نتقادات، أ�Öلبية دøهلم، املسؤولني دøل أ�حزاب دøهلم راه اكنوا يف 
 �يفاش ذå املاكن ا`يل كنت فDه، واحPا كنعرفو املغرب احلاm الراهنة دøلو

  . دا�رة
و{å، احPا ا`يل Óمتناو å وحلكومÜك ٔ�هنا تنجح، مايش `لحزب 

 يف احلكومة، ابغيناها تنجح µل_س>بة دåø وال أ�حزاب أ�خرى املمث�
`لوطن وµل_س>بة `لمغرب، µش Tس>تقر هاذ البالد وµش تتقدم يف 

  . اقÜصادها ويف تعلميها ويف حصهتا ويف سكهنا
�تذ�ر ملا ٔ d�ؤ�نت ما Öادي تت�kٔرش ٔ�ن اعرفيت امÜ§اdت يف حDاتك، ؤ

يه بعد أ��داث اكن اAاهد العظمي اليس عبد الكرمي اخلطيب رمحة هللا Fل 
 دøل ا<ار البيضاء، وكنا كنجيو معه µش حنرضو يف بعض التجمعات

ابغاو يعزلومك وهددومك µحلل دøل  دøلمك، ٔ�ن اكنوا بعض اخلصوم دøلمك
  . احلزب دøلمك، ومع ذå ها ٔ�نمت اليوم وصلمت `لحمك، وÓمتىن لمك التوفDق

وك ا`يل اكنوا هيددومك µحلل وميكن لمك اليوم من ذاك املاكن تو�وا لهاذ
، ومكل من عندك "إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا: "µ�ٓية الكرمية

  .ٔ�ن ما Öµ@ش نقول ذيك اللكمة املعلومة
�d ا`يل ابغيت نقول لمك، الس>يد رئ@س احلكومة، وهو ٔ�نه س>يدd هللا ٔ
 ينرصو ملكف µٔ�وراش املا�رو اقÜصادية، وبغيتمك ٔ�نمت تتلكفوا ببعض

�ساس>ية، ٕاذا �اربمت يف هاذ البالد الرشوة و�اربمت ٔ åمور ا`يل يه كذ�أ
الفقر و�اربمت البطاm، وجعلتو ٔ�ن أ�سعار دøل املواد أ�ساس>ية ما ²كوËش 
فهيا هاذوك الزøدات الصاروخDة ا`يل عرفPاها يف هاذ الس>نني ا`يل فاتت، 

وا�د العمل Vليل ا`يل ٕاذا درتو Öري هاذ اليش Öادي ²كونوا اسديتو `لبالد 
  . Öادي جيعلوا ٔ�نه يبقى مس>تقر ويبقى زايد `لقدام

و{å، احPا Óمتناو من هنا، ٔ�نه كتعرفوا Fىل ٔ�نين م�ارشة من بعد 
 d�التعيني دøلمك �رئ@س `لحكومة من <ن Vالm امل¬، اتصلت �مك ٔ

�صوات نعط ٔ dننا عند�ا معمك، مايش ٔPا راه احPيوها خشصيا، وقلت لمك اح
å لٔ(Öلبية، احPا كنا Fارفني ٔ�نك Öادي ²كون أ�Öلبية دåø، ولكن من 
µب الغرية ا`يل عندF dىل الوطن دøلنا، قلنا å احPا راه موجود�ن معك 
مكواطنني، مكغاربة كنبغيو بالدd، وهذا هو ا`يل جعلنا ٔ�ننا امش@Pا معك يف 

�نك توفق يف العمل  اخلط ومازال Öاديني معك يف اخلط داµ، وÓمتناؤ
 åøل حزب دøوال د åøن الفشل ال قدر هللا مايش فشل د�ٔ ،åøد
وال دøل احلكومة دåø، الفشل Öادي �كون دøل البالد واحPا ما بغيناش 

  . هاذ الفشل هذا
ا<�ن، اس>تعامل ا<�ن، ٔ�d رVل  ولهذا، ٔ�d كنمتىن ٔ�ن ما نبقاوش

نية واكن الوا< دøيل من املقدمني دøل هاذ مÜد�ن، ٔ�d و< الطريقة التي�ا
�d . الطريقة هاذي، وكنقول Fىل ٔ�نه ال د�ن بدون معل وال معل بدون د�نٔ

كن��ع ذاك الربdمج دøل الرشيعة واحلياة يف اجلز�رة، وا�د اخلطرة ص±ت 
�ودي : (وا�د اجلدل بني القرضاوي ووا�د العامل دøل اخلليج، �يقول ·ٔ

ونو شوية دøل الواقعية، ٔ�ن اكن يش وا�د قال å شعلت احPا خصنا Óك
وراه " هللا ٔ�كرب، هللا ٔ�كرب"العافDة يف وا�د احملل وقال هلم رددوا معي 

ما اطفاTش  حىت اعياوو" هللا ٔ�كرب"Öادي تطفى العافDة، ولكن ردوا 
دøل  ولكن اس>تعمل السطوm" هللا ٔ�كرب"العافDة، جفاء فريق �ٓخر فردد 

ٕاذن ا<�ن والعمل هام ا`يل �يكونوا الرافدان ). اطفا العافDة مىشوا ءاملا
أ�ساس>يان `لن�اح يف معلنا، احPا ا<�ن راه دøل امجليع، راه فDه قرون 

J وقرون هاذي، امحلد .  
و{å، الس>يد الرئ@س احلكومة، كنتلف شوية، كنبغي Óرجع `لوز�ر 

Óزيدو `لقدام،  -ٕان شاء هللا  -أ�ول، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�d كنمتىن ٔ�ن 
ؤ�نت صاحب Óكت، وÖادي Óمك¬ بوا�د النكÜة، وخصك تصرب يف هاذ 

وا�د الس>يد من البادية Vايب اجلالبة دøلو : "املهمة ا`يل ٔ�نت فهيا اليوم
�ون  �يدويو شوية وقال · والتقى مع وا�د الس>يد صاح�و ودار فDه، ابقاو

�ودي هاذ  دøل العصا، وقال · شفيت هاذ اجلالبة دøيل احشال �ٔلكتٔ
كنت  اجلالبة دåø فاش اكنت ٔ�لكت هاذ العصا، فني كنت ٔ�نت؟ قال ·

  . العصا ، زعام هو ا`يل اكن تيالك"يف وسطها
Öادي ¹لك العصا، ولكن كنعرفك ٔ�نك رVل وطين ورVل صبور 

وÖادي تنجح ٕان شاء هللا يف العمل دåø، وٕاذا جنحت ٔ�نت يف .. وهذا
  . دåø، احPا جنحنا لكنا يف العمل دøلناالعمل 
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ا`يل كنطلب مPك، ؤ�d كنحيي داµ مجيع القوات دøل أ�من دøلنا، مبا 
يف ذå القوات املسل§ة وا<رك وأ�من والقوات املساFدة والوقاية املدنية، 

 ²هتالو فهيم، أ�ساس دøل أ�من دøلنا كنبغيك مايش Öري حنيومه، كنبغيمك
لشموخ دøل املغرب هام هاذ القوات هاذو، كنمتىن ٔ�Óمك ²هتالو فهيم ودøل ا

  . و²هتالو كذå يف الرVال دøل املقاومة وV@ش التحر�ر، رامه مظلومني
كتعرف، الس>يد رئ@س احلكومة، Fىل ٔ�ن متت انتÌاµت يف هاذ اليش 
 دøل املقاومة، الوالية أ�وىل ما تنص±ش اAلس الوطين وتدارت انتÌاµت

ابقى فهيا Öري يش Fام وال ما اكملش وما  ٔ�خرى، والية ٔ�خرى احPا فهيا،
تنص±ش اAلس الوطين ٔ�ن بعض أ�طراف yافت متيش لها املسؤولية يف 
هذاك اAلس الوطين، وما ابغاTش تنصب هاذ اAلس، كنطلب مPك ٔ�نك 

  . هاذ القضية كذy¹ åذها بعني �عتبار
  . وشكرا لمك والسالم Fليمك

        : : : : الس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلسالس>يد رئ@س اAلس
Öدا  -ٕان شاء هللا  -هبذا Óكون قد ٔ�هنينا هذه احلصة، وموFدd . شكرا

  .Fىل الساFة العارشة ل_س>متع ٕاىل رد الس>يد رئ@س احلكومة
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة. شكرا لمك

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

        ققققــــــــــــــــــــــــــــمالحمالحمالحمالح
الفريق الفريق الفريق الفريق ²متة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا����y املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س  املس�شار الس>يد محمد دعيدFة، رئ@س : : : : امللحق أ�ولامللحق أ�ولامللحق أ�ولامللحق أ�ول

        ::::الفDدرايل `لو�دة وا<ميقراطيةالفDدرايل `لو�دة وا<ميقراطيةالفDدرايل `لو�دة وا<ميقراطيةالفDدرايل `لو�دة وا<ميقراطية
فعمق أ�زمة اليت ٔ�صابت اAمتع يف املر²كزات أ�ساس>ية `لتمنية ... 

ال±رشية من تعلمي وحصة وسكن وTشغيل وÖريها، جعلت ف[ات واسعة من 
فربا�ر كتعبري  20الش>باب تنخرط يف احلراكت �ح�ÜاجDة وyاصة حركة 

  .اجÛعي عن �ح�Üاج الس>يايس
ففي ظل اس>مترار نظام الرتبية والتكو�ن، رمغ الربامج و�عÛدات 
املرصودة، حDث يعترب التعلمي ٔ�كرث القطاFات الوزارية املس>هتلكة واملنفقة 
`لامل العام، لكن احلصي� ٕانتاج تعلمي يفÜقد ٕاىل اجلودة واس>مترار الهدر 

رس، املدريس وFدم ضامن مقعد µملدرسة للك أ�طفال يف سن اôمتد
وضعف الت�ٔطري الرتبوي والبيداغوf، ف�ٔحضت املدرسة املغربية يف �اVة 

وال �شد النظام . مل§ة ٕاىل ٕاFادة املقاربة وٕاFادة �عتبار `لمدرسة العمومDة
الصحي عن القاFدة، فالزال جحم اخلصاص Vد ¢ول يف الب_Dات 
 �س�شفائية yاصة يف اAال القروي ويف Fدد أ�طباء واملمرضني

والتفاوت Fىل املس>توى اجلهوي وغياب التجهزيات وأ�دوية مما يؤkر Fىل 
جودة اخلدمات املقدمة، وهو ما جيعلنا يف صفوف م�Üٔخرة عن املعايري 

فهل املناظرة الوطنية `لص§ة اليت تقرتحوهنا يه . ا<ولية لنظام حصي مÜوازن
ق �متويل اجلواب Fىل إالشاكالت احلقDقDة لهذا القطاع؟ yاصة ما يتعل

  .مهنا %57نفقات الص§ة واليت �شلك أ�داء املبارش لٔ(رس 

وينضاف ٕاىل هذا الوضع السكن Öري الالئق لف[ات عريضة من 
املواطنني مبدن الصفDح وFدم قدرة الف[ات ذات ا<yل احملدود Fىل الولوج 

وجشع املنعشني العقاريني µلرمغ  jس±ب Öالء العقار، ٕاىل السكن الالئق
 22(ال�شجيعات وإالعفاءات اجلبائية اليت �س>تفDد مهنا القطاع من لك 

�لف مليون درمه yالل الست الس>نوات أ�yريةٔ .(  
�ما املعض� الكربى اليت تعرتي املس�mٔ �جÛعية فه_ي البطاm اليت ٔ
تطال ف[ات واسعة من الش>باب، ب@هنم Ëس>بة Fالية من العاطلني �اميل 

دم قدرة �قÜصاد الوطين Fىل yلق الشهادات كن��Dة موضوعية لع
مPاصب `لشغل وFدم ٕانتاج املنظومة التعلميية لكفاءات Tس>تجيب لسوق 

هذا مع اس>مترار مظاهر الهشاشة التقليدية من فقر وTسول وطفوm  .الشغل
  .مرشدة وبطاm مقPعة

لقد عرف الشارع املغريب تعبريات Vديدة لالح�Üاج من ف[ات 
مما جعل Vل مظاهر اخلصاص  ،راك اAمتعياجÛعية Vديدة بفعل احل

�جÛعي بتعبرياهتا ال±رشية تزنل ٕاىل الشارع `لتعبري عن مطاôهبا، وهو ما 
�س>تدعي مقاربة مشولية وVديدة `لمس�mٔ �جÛعية وٕاقرار �رامج ملصاح�هتا .

 mٔصاد الوطين مع تداعيات املس�Üه �قVٕاهنا ٕاشاكالت كربى توا
�ن الترصحي احلكويم مل �كن يف مس>توى إالVابة عهنا �جÛعية، Öرئ.  

الس>يد رئ@س احلكومة، لقد جسلنا يف ترصحيمك ²راجعا Fىل مس>توى 
حماربة أ�مDة ا{ي يناقض ما مت التعهد به من طرف احلكومة السابقة يف 

بدل  2015س>نة  %20ٕاطار حتقDق ٔ�هداف أ�لفDة بتقليص أ�مDة ٕاىل 
مك احلكويم، بل ٔ�كرث من هذا فٕان الواكm الوطنية كام Vاء يف �رdجم 2016

من ٔ�Vل Tرسيع وترية  38.09حملاربة أ�مDة اليت مت ٕا�داlا طبقا `لقانون رمق 
 2020يف ٔ�فق  %5و 2015س>نة  %10تقليص Ëس>بة أ�مDة العامة ٕاىل 

س>نة  24و 15والقضاء Fىل هذه ا�ٓفة <ى الف[ات العمرية ما بني سن 
Tشلكه هذه الظاهرة من ت�ٔثري م�ارش Fىل التنافس>ية ، وذå ملا 2015

�قÜصادية والرفع من Ëس>بة اôمنو �قÜصادي، فهل ميكن ٔ�ن نتصور ٔ�جرٔ�ة 
من العاملني  %59.8مقÜضيات اXطط أ�خرض يف القطاع الفالV و

µلقطاع يعانون من أ�مDة؟ هل ميكن ٕاجناح خمطط ٔ�ليوت@س بقطاع الصيد 
حتت أ�مDة؟ هل ميكن حتديث إالدارة و�رتقاء  ²رزح %33.1البحري و

من العاملني µٕالدارة ٔ�مDني؟ هل ميكن ٔ�ن  %22.7ٕاىل إالدراة �لكرتونية و
من الناشطني هبذا القطاع ٔ�مDني؟ هل  %29.7نتقدم يف القطاع الت�اري و

ميكن اôهنوض بقطاع الصناFة التقليدية مبا · من رمزية Fىل املس>توى 
  من احلرفDني ٔ�مDني؟  %30.3ثقايف واحلضاري والتارخيي وال 

احلكويم ٕالرVاء تقليصها ٕاىل " �رdجممك"ٕاهنا بعض املعطيات اليت Vاء 
2016.  

  لس>يد رئ@س احلكومة،ا
Fىل وقع كام يعمل امجليع، يع@ش الوطن العريب مPذ ٔ�زيد من س>نة 

 يةوµ<ميقراط  �س��داد من µلتحرر املطالبة و�نتفاضات �ح�ÜاVات
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والعداm �جÛعية، وهو ما ٔ�حضى �سمى µلربيع العريب  والكرامة واحلرية
ا{ي ٔ�دى ٕاىل حتوالت معيقة يف العديد من ا<ول yاصة توËس، ومرص 
ولي±Dا واôمين والبقDة س>ت�ٔيت ال حماm بفضل انتفاضات الشعوب العربية 

  .وٕارصارها Fىل التحرر من بطش �س��داد
فربا�ر،  20 حركة جفرتهمPعطفا س>ياس>يا هاما  وقد عش>نا يف املغرب

jشلك فعال يف Tرسيع �صال�ات اليت dضلت من yاللها  اليت سامهت
jشلك ٔ�Fاد طرح مطالب الشعب  القوى التقدمDة وا<ميقراطية والنقابية

واق `لحرية وا<ميقراطية وحقوق إالËسان داyل السا�ة تاملغريب ال 
لتغيري µٕقرار دس>تور Vديد وانتÌاµت سابقة النضالية، مما ٔ�طلق دينامDة ا

{ا فاملامرسة الفعلية واليومDة Xتلف القطاFات الوزارية جيب ٔ�ن . ٔ�واهنا
جتسد هذا املنحى اجلديد يف املامرسة الس>ياس>ية، والقطع مع س>ياسة 
 · mوXن ميارس رئ@س احلكومة لك السلطات ا�التعلòت وأ�وامر، ؤ

ٕاهنا مر�� ¹رخيية مفصلية يف ممارسة احلمك . ديدمبقÜىض ا<س>تور اجل
ببالدd، فهل س>تكون احلكومة اجلديدة يف مس>توى هذه ا`لحظة التارخيية 

  من ٔ�Vل حماربة الفساد وٕاسقاط �س��داد، وٕاهناء التحمك السلطوي؟
{å فاملطلوب هو إالرساع �لك القوانني التنظميية املنصوص Fلهيا يف 

واختاذ إالجراءات املس>تع�� خبصوص تفعيل مؤسسات ا<س>تور اجلديد، 
احلاكمة، وختليق احلياة العامة، وٕا�داث املنظومة الوطنية `لزناهة 
والشفافDة، وم�ارشة ورش ٕاصالح القضاء و²كر�س اس>تقالليته، ومتكني 

  .اAمتع املدين من املشاركة الفعلية يف ٕاقرار الس>ياسات العمومDة
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

ن ٔ�ول ما ي_Üظرمك يف هذا الس>ياق، هو موا�ة هذه الرغبة يف العودة إ 
ٕاىل س>نوات الرصاص اليت رضبنا عهنا صف§ا من yالل  d القهقرىدببال

�هنا طويت . توصيات وyالصات هيئة إالنصاف واملصاحلةٔ dوكنا قد اعتقد
ف µلفعل Öري ٔ�ن هناك من �ريد ٕارVاعنا ٕاىل ذå الزمن الرديء Öري امل�ٔسو 

  .Fليه
ٕان بالدd اليوم حمتاVة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض لتدابري تعيد الثقة يف 
. العمل الس>يايس، وتعزز مسار إالصالح وTس>نده وتضاعف فرص ٕاجنا�ه

ؤ�ول هذه إالجراءات تصفDة اجلو الس>يايس و�جÛعي µلبالد من yالل 
جDة فربا�ر ولك معتقيل احلراكت �ح�Üا 20إالفراج عن معتقيل حركة 

والص§افDني وËشطاء حقوق إالËسان وٕاFادة املعتقلني الس>ياس>يني املفرج 
  .عهنم مؤخرا ٕاىل معلهم وTسوية امللفات اليت ²رoها سلفمك Fالقة

فالشعب املغريب ال زال ي_Üظر الكشف عن احلقDقة يف ملف اخÜطاف 
 واغتيال عر�س الشهداء املهدي بنربكة، وٕاماطة ا`لثام عن اجلوانب احمليطة

احلسني (µغتيال الشهيد معر بن�لون، والكشف عن ملفات جمهويل املصري 
  ).املانوزي، عبد احلق الرو�يس وÖريهام كثري

ٕاننا ن_Üظر ما س>تقومون به يف جمال تفعيل توصيات هيئة إالنصاف 
واملصاحلة ذات الص� µحلقوق الس>ياس>ية و�قÜصادية و�جÛعية 

الرمسي `�وm حول مايض �Óهتااكت و�عتذار واحلاكمة أ�مPية، 
والقطع مع لك املامرسات احلاطة من �رامة  اجلس>مية، حىت ال يتكرر ما وقع،

  .إالËسان املغريب
، "كامل عامري"ٕاننا ن_Üظر الكشف عن م�ٓل البحث يف ملف الفقDد 

ولك من سقط حضية العنف املفرط `لقوات العمومDة yالل فض 
  .ميةاملظاهرات �ح�ÜاجDة السل 

  الس>يد الرئ@س، 
مل يعد مق�وال وال مس�ساÖا Fدم وفاء املغرب µلزتاماته ا<ولية، ٔ�مام 
جملس حقوق إالËسان، ؤ�مام جلان حقوق إالËسان التابعة لٔ(مم املت§دة 
ؤ�مام مPظمة العمل ا<ولية، وذå من yالل املصادقة Fىل اكفة االتفاقDات 

  .احلقوق �قÜصادية و�جÛعية ا<ولية املتعلقة حبقوق إالËسان yاصة
  الس>يد رئ@س احلكومة، 

ٕان ٔ�ي �ديث عن ختليق وÓزاهة احلياة العامة وحماربة لك مظاهر 
الرشوة والفساد، س@�قى دون معىن ما مل يقرتن µٕرادة س>ياس>ية وتدابري 

  :ملموسة ٔ�ولها
مئة ـ ²كر�س مقومات و�ٓليات الطابع الربملاين `لنظام الس>يايس املغريب القا

Fىل م�ادئ الس>يادة الشعبية، ومسو ا<س>تور، وربط املسؤولية µحملاس>بة 
وFدم إالفالت من العقاب، وفصل السلط واس>تقالليهتا وتوازهنا يف ٕاطار 
دوm احلق والقانون وحرية و�رامة املواطن، وذå يف ٔ�فق ٕارساء ممارسة 

تور دميقراطي، س>ياسة Vديدة لالنتقال ٕاىل امللكDة الربملانية، يف ٕاطار دس> 
  ²كون فDه الس>يادة لٔ(مة والشعب مصدر لك السلطات؛

التقدم يف ٕاصالح القضاء، وذF åرب إالرساع µٕصدار القوانني املتعلقة ـ 
وت�ٔ�يد السلطة القضائية  µٕصالح القضاء وٕا�داث القضاء �جÛعي،

 åرسة القضاء وكذ�املنصوص Fلهيا يف ا<س>تور µل�شاور مع لك مكوdت ٔ
 احلركة احلقوقDة املغربية؛

ـ وقف مجيع ٔ�شاكل التدyل `لت�ٔثري يف قرارات القضاء من ٔ�ي مصدر 
اكن ومتتيع املتقاضني من احلق يف احملامكة العادm، والعمل jشلك رسيع Fىل 
تنفDذ خمتلف أ�حاكم القضائية الصادرة ضد إالدارات العمومDة وضد 

�حصاب املال والنفوذٔ.  
الرشوة، ٔ�ىت ترصحيمك املسمى �رdجما، بنواø فقط، ومل ويف جمال حماربة 

øذ هذه النواDٓليات اليت من ش�ٔهنا تنف�يضع ا.  
وانطالقا من مPظور ٔ�ن معركة ا<ميقراطية اليوم µملغرب تعين حماربة 

  :  الفساد مبختلف ٔ�شاك·، فٕاننا يف الفريق الفDدرايل Óرى ٔ�نه من الرضوري

  :اف الرشوة ل�شملتوس>يع دا�رة التجرمي ؤ�طر  -

حماوm ار²اكب جرامئ �خÜالس والغدر والرشوة �نتÌابية  -
والتعسف يف اس>تعامل ممتلاكت الرشاكت الت�ارية Fىل غرار اجلرامئ 

من املدونة اجلنائية ا{ي �كرس بصفة  132مبا يتفق مع الفصل . أ�خرى
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 .Fامة م�دٔ� املسؤولية اجلنائية الشخصية

اوالت هترب املقاوالت من اXصصات التنصيص Fىل جترمي حم -
�جÛعية ومس>تحقات العامل واعتبارها شg من ٔ�شاكل �غتناء Öري 

 املرشوع واس>تغالل النفوذ؛

من  256- 1و 251و 248توس>يع دا�رة ٔ�طراف الرشوة ب�متمي الفصول  -
القانون اجلنايئ ل�شمل املس>تÌدمني العمومDني أ�Vانب وموظفي املنظامت 

وتفعيل دور . من االتفاقDة أ�ممية 16اوµ مع مقÜضيات املادة ا<ولية جت
القضاء يف حمامكة املسؤولني الك�ار، ٔ�ø اكنت سلطهتم، ؤ�ø اكن نفوذمه، 

 مىت ث±ت تورطهم يف قضاø الفساد؛
الرفع من فعالية املراق�ة الس>ياس>ية بتعز�ز قدرة الربملان Fىل توظيف  -

مبتابعة تطبيق القوانني مع السلطة التنفDذية أ�دوات الرقابية املتا�ة · 
ومؤسسات ٕانفاذ القانون، املوا�بة ا<امئة Xتلف التقار�ر اليت ²رصد الفساد 
وطنيا ودوليا، وجتاوز دور املساءm ٕاىل ممارسة اس>تقصاء واس>تطالع 

 ؛احلقائق `لوقوف Fىل حقDقة ما يثار من موضوFات وبيان مواطن الفساد
اخÜصاصات هيئات املراق�ة املالية وإالدارية وحتسني  ٕاFادة حتديد  -

   ؛مس>توى الت_س>يق ب@هنا
تالءم مع ي  مراجعة إالطار القانوين `لهيئة املركزية `لوقاية من الرشوة مبا -

  ؛لالتفاقDة أ�ممية 6مقÜضيات املادة 
وتضمينه  الريق µلنص املنظم `لصفقات العمومDة ٕاىل مرتبة قانون -

تتعلق �µٕداث �ٓلية مس>تق� تتوفر Fىل سلطة تقر�رية  مقÜضيات Vديدة
  ؛`لحسم يف الشاكøت والتظلامت املتعلقة µلصفقات العمومDة

تقوية دور العداµ mعتبارها الفاFل أ�سايس للك ٕاسرتاتيجية تتو\  -
 .ماكحفة الفساد سواء Fىل املس>توى الوطين ٔ�و احمليل

ة اجليدة �س>تدعي مقاربة ٕان ماكحفة الفساد وٕارساء م�ادئ احلاكم
جامعية وTشار�ية Tس�هنض اكفة الفعاليات Fىل الصعيد ا<ويل والوطين 
واجلهوي واحمليل من ٔ�Vل بناء حتالفات ملناهضة الفساد جبميع ٔ�شاك· وFىل 
مجيع مس>توøته مرورا مبجهود ٕاFاليم وتواصيل هادف لتوس>يع دا�رة إالFالم 

رشوة وتفعيل ا<ور الوازن لوسائل والتواصل التحس@يس µلوقاية من ال
إالFالم يف تعز�ز مPظومة الزناهة ومتتيعها حبرية املشاركة بفعالية يف معليات 

  . املساءm واحملاس>بة وفضح �االت الفساد
  الس>يد الرئ@س، 

من املعضالت اليت يوا�ها �قÜصاد املغريب نظام �مÜيازات وس>يادة 
ل �س>مترار يف س>ياسة ٕاغناء الغين وٕافقار اقÜصاد الريع، فمل يعد من املق�و 

ٕان �رتفاع الك�ري لنفقات صندوق املقاصة تتطلب اليوم من . الفقري
احلكومة اختاذ قرارات جريئة وجرٔ�ة س>ياس>ية حىت يصل ا<مع ملس>تحقDه، 
فلقد ٔ�µنت ا<راسة اليت قام هبا مرصد الظروف املع@ش>ية `لساكن ٔ�ن 

من ا<مع الغذايئ % 40تحوذ Fىل من أ�رس ا�ٔكرث غىن Tس> % 20

  .من دمع احملروقات% 75و) السكر% 41.2، القمح الطري% 40.2(
من أ�رس ا�ٔكرث فقرا ال Tس>تفDد سوى من % 20يف �ني جند ٔ�ن 

فقط % µ1ل_س>بة `لسكر و% µ9.3ل_س>بة `لقمح الطري و% 6.1
  .µل_س>بة `لمحروقات

س احلكومة تفعيل ويف ٕاطار قمي الشفافDة ن_Üظر مPمك الس>يد رئ@
من ا<س>تور واختاذ اكفة التدابري القانونية وال�رشيعية  27 مقÜضيات الفصل

  :الكف�D بضامن حق الولوج ٕاىل املعلومة
Ëرش الحئة املس>تفDد�ن من رخص الصيد يف ٔ�Fايل الب§ار، والحئة 

، والحئة املس>تفDد�ن من املقالع )الكرميات(املس>تفDد�ن من أ�ذنيات 
الحئة املس>تفDد�ن من املعاشات �س>تPAائية، والحئة امل_ش�ٓت الرملية، و

العامة Öري اخلاضعة ٔ�ي مراق�ة ق�لية ٔ�و بعدية ٔ�و املراق�ة املصاح�ة، كام هو 
الش�ٔن µل_س>بة لصندوق إاليداع والتدبري م#ًال، ووضع �د لٕالعفاءات 

ات اجلبائية اليت ل@س لها طابعا اجÛعيا، واليت بلغت yالل الست س>نو 
ٕاىل Öري ذå من إالجراءات ، مليون درمه 174.000أ�yرية ما يفوق 

ال±س>يطة واليت تتطلب اجلرٔ�ة الس>ياس>ية والصدق يف حماربة اقÜصاد الريع 
  .و�حÜاكر و�مÜيازات
  الس>يد رئ@س احلكومة،

لقد Vاء ترصحيمك خميبا �ٓمال اجلالية املغربية µخلارج، واليت اكنت ت_Üظر 
سة ٕالرشاoها يف احلياة الس>ياس>ية، حDث ٕان بداية تطبيق ٕاجراءات ملمو 

  .من ا<س>تور مل �كن سلò وال دميقراطياً  17مقÜضيات الفصل 
  الس>يد الرئ@س، 

، Fرب ٕان احلل ا{ي تقرت�ه بالدdوخبصوص قضية الصحراء املغربية، ف
احلمك ا{ايت، µعتباره �ال س>ياس>يا توافقDا وFادال ملشلك الصحراء ليعرب 

ن رغبة ٔ��يدة من املغرب يف ٕاهناء هذا املشلك وٕاجياد �ل دامئ وهنايئ ع
�راعي س>يادته وو�دة ٔ�راضيه وخصوصيات املنطقة وفقا ملبادئ ا<ميقراطية 
والالمركزية، وبناء احتاد املغرب العريب ملوا�ة لك التكÜالت �قÜصادية 

ؤكد يف هذا والس>ياس>ية ورحب نقطتني Fىل مس>توى اôمنو �قÜصادي، كام ن
  .إالطار، Fىل العمل من ٔ�Vل حتر�ر س±Üة ومليلية واجلزر اجلعفرية

  ،الس>يد رئ@س احلكومة
µلرمغ من لك املالحظات وإالشارات الرسيعة، ومن موقعنا مكعارضة 
�رملانية موضوعية، وقوة اقرتاحDة، فٕاننا نقول لمك، وبصدق نضايل، ٔ�نه يف 

روف الوطنية والعربية والعاملية الصعبة، ال هذه املر�� التارخيية ا<قDقة والظ
خDار لنا مجيعًا ٕاال ٕاجناح هذه التجربة اجلديدة يف احلياة الس>ياس>ية املغربية 
وتطبيق مضامني ا<س>تور jشلك دميقراطي وTشاريك واحلفاظ Fىل �ٓمال 
ؤ�ماين الشعب املغريب يف التغيري وٕاقرار العداm �جÛعية واحلرية 

واملساواة وإالنصاف وٕاFادة �عتبار `لمفهوم الشامل `لتمنية وا<ميقراطية 
�قÜصادية و�جÛعية والبي|Dة Fµٕادة صياÖة مقوماهتا Fىل ٔ�سس Vديدة 
حمورها وهدفها املواطن املغريب يف ٕاطار اقÜصاد وطين · من القدرة واملناFة 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2011 

31 

 )2012ينا�ر  25( 1433 ربيع أ�ول 1

حميطه  ما يؤهÎ لت�ديد هيالكه وحتد�هثا وضامن قدرته Fىل التفاFل مع
اجلهوي وا<ويل لتقوية ²اكمÎ ومتاسكه يف ٔ�فق جممتع احلداثة وا<ميقراطية 

  .واملواطنة
  .والسالم Fليمك

اب، عن فريق اب، عن فريق اب، عن فريق اب، عن فريق دددد²متة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا����y املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد F املس�شار الس>يد محمد F: : : : امللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاين
        ::::الت§الف �شرتاالت§الف �شرتاالت§الف �شرتاالت§الف �شرتايكيكيكيك

نعترب ٔ�ن املساm �جÛعية، ٕاضافة ٕاىل حماربة الفساد والريع، يه ... 
ة أ�ساس>ية لهذه احلكومة، ٔ�و Fىل أ�قل ما ي_�غي ٔ�ن ²كون Fليه، السم

فهذه احلكومة يف �د ذاهتا يه اجلواب الس>يايس املناسب `لسؤال 
الس>يايس، لكن Fلهيا ٔ�ن تقدم ٔ�جوبة Fىل السؤال �جÛعي العويص، 
املتداyل jشلك وثيق، مع السؤال الس>يايس املقلق مضن الظروف اليت 

  .ٕاقلمييا ووطنيا نع@شها مPذ س>نة
ٕاشاكلية الشغل وال�شغيل ت�yٔذ الصدارة يف املس�mٔ �جÛعية، 
وتفرض تدابري اس>تع�الية `لتخفDف من �دهتا مر�ليا ورؤية ٕاسرتاتيجية 

احلكومة واعية µلت�ٔ�يد بثقل هذا امللف، . مشولية لتدبريها اجليد مس>تق�ال
فٕاضافة ٕاىل . ىل التفاؤلوالتدابري اليت يقرتIا الربdمج احلكويم تدعو إ 

تطو�ر الربامج اجلارية، واليت يعرف بعضها صعوµت ٕان مل نقل فشال، فٕان 
" ت�ٔطري "م�ادرة و"احلكومة تقرتح �رامج Vديدة ومهنا �رdمج 

، والبد ٔ�ن نؤكد Fىل رضورة توفري لك الرشوط لتعطي هذه "اس�Dعاب"و
وج مÜخرجهيا لسوق الربامج النتاجئ املرجوة مهنا، وjشلك yاص ضامن ول

الشغل وملناصب قارة، لكوهنا �رامج مؤه� `ل�شغيل، ول@ست �رامج 
Tشغيل يف �د ذاهتا، وهذا يفرض تدابري موا�بة، ومهنا ضامن ا�رتام مدونة 
الشغل وا�رتام أ�جور يف القطاع اخلاص حسب املؤهالت والكفاءات 

Fالوة Fىل  لقطاع،وتوفري امحلاية �جÛعية والصحية `لعاملني يف هذا ا
ضامن تعويض فعيل عن البطاm وقDام واكm ٕانعاش ال�شغيل والكفاءات 
بدور ٔ�كرث فعالية وجناFة، وذå لطم�ٔنة الواجلني `لشغل يف هذا القطاع من 

  .الكفاءات وذوي التكو�ن والت�ٔهيل، Fىل مس>تق�لهم املهين و�جÛعي
حلكومة من فصل Ëس�ل ٔ�مهية ما Vاء يف �رdمج ا ،وهبذا اخلصوص

املوارد ال±رشية `لتعلمي اخلصويص عن موارد القطاع العام، وكذå الش�ٔن 
يف yلق مPاصب شغل  - دون شك - µل_س>بة لقطاع الص§ة، مما س@سامه

لكن البد من ضامن ٔ�جور م�ساوية ٔ�و . قارة يف ù القطاFنيو Vديدة 
�جÛعية والصحية، مÜقاربة Fىل أ�قل، ٕاضافة ٕاىل اôمتتع µحلق يف التغطية 

وهو ما يفرض جرٔ�ة يف ال�رشيع والت��ع واملراق�ة خللق ٔ�جواء حمفزة `لولوج 
  .`لقطاع اخلاص يف هذ�ن اAالني

وËس�ل هبذا الصدد املقاربة اجلديدة `لحكومة `لحامية �جÛعية وعز¢ا 
و�رdمج  .ٕادyال ٕاصال�ات معيقة `لمؤسسات العام� يف هذا اAال

طموح هبذا الصدد، نذ�ر µخلصوص توس>يع Fدد املس>تفDد�ن من  احلكومة

املهن احلرة،  :نظام الت�ٔمني إالج�اري عن املرض، ل@شمل ف[ات Vديدة
وٕاËشاء صندوق معويم `لضامن �جÛعي  ..الصناع التقليد�ن، الطلبة

ويه تدابري Tسري يف ٔ�فق ٕاقرار .. `لمعوز�ن، وتعممي نظام املساFدة الطبية
راطية �جÛعية الكف�D بتخفDف الفوارق الطبقDة، وضامن احلد أ�دىن ا<ميق

`لع@ش الكرمي للك ف[ات الشعب، ويه �ود تدمعها Fدد من التدابري 
واملشاريع م#ل مرشوع ٕاصالح نظام املقاصة، وjشلك yاص اس>هتداف 
�كرث `لمعوز�ن، وتقدمي دمع نقدي م�ارش `لفقراء من yالل صندوق ٔ

  .التضامن
ود ٔ�ن Ëس�ل ٔ�مهية ٕاËشاء صندوق `لزاكة Fىل ٔ�ساس املسامهة ون

�خÜيارية، حىت Óمتكن من �س>تفادة من قمينا ا<ي_Dة وأ�yالقDة يف جمال 
ونود ٔ�ن Ëشري ٕاىل ٔ�ن فكرة . التضامن والتخفDف من �دة الفقر والعوز

سامعيل العلوي رئ@س جملس إاËشاء صندوق `لزاكة اكن قد طرIا أ�س>تاذ 
�شرتا�ية يف بداية ال3ن@Pات وئاسة وأ�مني العام السابق حلزب التقدم الر 

وحنن مرسورون  ،من القرن املايض، دون ٔ�ن يمت تنفDذ هذه الفكرة
µعÛدها من طرف احلكومة اجلديدة مضن اس�3ر لك القمي إالجيابية Aمتعنا 

لفردانية اليت ²ريد الت�ٓزر، كقمي ن±�D يف موا�ة قمي او و²رس>يخ قمي التضامن 
�ن تفرضها ا`ليربالية املتوحشةٔ.  

  الس>يد الرئ@س،
ٕاضافة ٕاىل توفري الشغل واحلد أ�دىن من القوت اليويم، فٕان احلياة 
الكرمية `لمواطن تقÜيض توفري السكن الالئق والتعلمي اجليد والتكو�ن املفDد 

االت احليوية و�رdمج احلكومة ال يغفل هذه اA ،وضامن الولوج ٕاىل العالج
  .والرضورية

واحلكومة ٕاذ س>تواصل املك�س>بات احملققة يف جمال إالساكن، yاصة 
السكن �جÛعي، فٕاهنا تضع هدفا طمو�ا µلزتا¢ا بتقليص العجز السكين 

�لف و�دة سكPية، ٕاضافة ٕاىل اهÛ¢ا  400ٔ�لف و�دة ٕاىل  840من ٔ
لهذه الف[ة بقمية ال  µلطبقة الوسطى �µٕداlا ملنتوج سكين Vديد، موVه

�لف درمه، ٕاضافة ٕاىل اهÛ¢ا µلسكن يف العامل القروي ا{ي  800تتعدى ٔ
، معوما، من املشاريع السكPية الكربى حلد ا�ٓن، و�رامج اس>تPAاؤهيمت 

ونود ٔ�ن نؤكد Fىل . ٔ�خرى س�Pعكس ٕاجياµ ،µلت�ٔ�يد، Fىل حDاة الشعب
ل§د من التضخم املصطنع رضورة معاجلة ٕاشاكلية العقار jشلك Vذري `

�لك حزم، هذه الظاهرة اليت �دت من " النوار"وموا�ة ظاهرة  لٔ(سعار
  .الت�ٔثري إالجيايب ملشاريع السكن �جÛعي

نلمس Vدية ٔ��يدة يف �رdمج احلكومة ومالمح  ،ويف اAال الصحي
مقاربة Vديدة ٔ�ساسها جودة اخلدمات الصحية وحتسني ظروف اس>تق�ال 

y ،قسام املس>تع�الت والوالدة، وضامن حق لولوج املرىض�اصة يف ٔ
وËس�ل jشلك yاص الزتام احلكومة . `لÌدمات الصحية للك املواطنني

بتوفري أ�دوية أ�ساس>ية `لمعوز�ن، ٕاضافة ٕاىل تقريب اخلدمات الصحية 
 .من املواطن، yاصة يف العامل القروي
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  الس>يد الرئ@س،
ملشاريع املتضمنة يف �رdمج يصعب Fلينا تعداد لك إالجيابيات وا

احلكومة، فه_ي، وامحلد J، كثرية ومÜعددة، وما ٔ�وردdه من مناذج يعرب عن 
Vدية الربdمج احلكويم وٕارادة احلكومة يف yدمة قضاø الشعب املغريب 
ومعاجلة إالشاكالت ا�ٔكرث ٕاحلاحDة، حىت ²كون هذه احلكومة حكومة 

لكوهنا حكومة بعد دس>تور Vديد ¹رخيية �لك معىن اللكمة، ل@س فقط 
�ؤ ،Îقدم ملكفة بتزنيÜىل حتوالت املر��،  ومF صيل�لكوهنا جواب مغريب ٔ

ٕاضافة ٕاىل اجلواب ا<س>توري وتفاFل Vالm امل¬ محمد السادس مع 
طمو�ات شعبه، بل كذå لكوهنا حكومة م�Üاوبة مع طمو�ات ومطالب 

س>ياسات اجÛعية جريئة،  الشعب املغريب، حكومة حماربة `لفساد، حكومة
ى مبساندة شعبية مل �س>بق لها م#يل، ظحكومة حت. dجعة و�داثية يف العمق

  .حفظه هللا ،وبدمع ٔ��يد لقائد البالد Vالm امل¬ محمد السادس
فلتكونوا، الس>يد رئ@س احلكومة، الس>يدة والسادة الوزراء، يف 

 ،åمك كذÓ�و<�مك ما �كفي من مس>توى هذا اجلو إالجيايب، وحنن واثقون ٔ
إالرادة ومن الكفاءة ومن روح املسؤولية، لتكونوا يف مس>توى طمو�ات 
شعبنا ؤ�مÜنا ومس>توى ا`لحظة التارخيية ومس>توى املغرب اجلديد ا{ي 

مغرب مÜقدم، مزدهر، ضامن لكرامة مواطنيه، مو�د من  ،نب_Dه مجيعا
قلميي والقاري وVدة ٕاىل طن�ة ٕاىل الكو�رة، �ارض بفعالية يف حميطه االٕ 

بثقافÜه وخصوصياته وµٕشعاFه و وا<ويل µٕشعاع جتربته الس>ياس>ية املمتزية 
  .احلضاري كام اكن Fرب التارخي

  ."والسالم Fليمك ،Óمتىن لمك اكمل التوفDق والن�اح

²متة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا²yمتة مدا����y املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطا املس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش، عن ، عن ، عن ، عن مجممجممجممجموFة وFة وFة وFة : : : : امللحق الثالثامللحق الثالثامللحق الثالثامللحق الثالث

        ::::�حتاد الوطين `لشغل µملغرب�حتاد الوطين `لشغل µملغرب�حتاد الوطين `لشغل µملغرب�حتاد الوطين `لشغل µملغرب
  الس>يد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،
 الس>يد الوز�رة، 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�ما فò خيص السكن، فÜضل معض� توفري السكن الالئق وا�دة ٔ

ملغرب يتخبط فهيا مPذ عقود من من إالشاكالت الكربى اليت ما �زال ا
�ن معاجلة هذه املعض� يه ٔ�بعد من ٔ�ن يمت حرصها يف ٔ åالزمن، ذ
رفع وترية املعروض من املسا�ن بتلكفة مPخفضة، حDث ٔ�ن الرتكزي 
Fىل البعد المكي قد وا�به ²راجع �بري Fىل مس>توى اجلودة العمرانية 

ومDة يف ظل غياب وتوفري احلد أ�دىن من املرافق والتجهزيات العم
  .مقاربة معرانية مÜاكم� ومPدجمة

وٕاننا ن�ساءل عن ٔ�kر خمتلف صناديق الضامن اليت مت تعب|هتا <مع متويل 

السكن، ٕاذ ٔ�ن املالحظ ٔ�ن ختيل احلكومات السابقة Fىل دمع �سرتVاع 
  .لفوائد ديون السكن �جÛعي قد قلص من إالق�ال Fىل امÜالك السكن

dكد �ر�جممك احلكويم التوVه حنو تنويع وتوفري العرض السكين ولقد ٔ
املوVه لفائدة أ�رس املعوزة، بقمية عقارية مPخفضة وختفDض عبء ²اكليف 

  .السكن يف مزيانية أ�رس
ولكPنا يف الوقت نفسه، ٕاذ Óمثن هذا، ندعومك وحكومÜمك ٕاىل مراجعة 

ملتوسطة لعدم ٔ�لف درهام اليت �ددمتوها �سقف لفائدة الف[ات ا 800قمية 
  الس>يد الرئ@س احملرتم،. قدرهتم Fلهيا

IVIVIVIV . . . .عيةÛعيةاية �جÛعيةاية �جÛعيةاية �جÛجمال التضامن واجمال التضامن واجمال التضامن واجمال التضامن وامحلمحلمحلمحلاية �ج::::        
ٕاننا، وٕاذ Ëس�ل µٕجيابية ما Vاء يف �رdجممك احلكويم من تزنيل Aمل 
مقÜضيات جمال التضامن وامحلاية واحلقوق �جÛعية اليت Vاء هبا ا<س>تور 

  :ونذ�ر مهنا
    التغطية الصحيةالتغطية الصحيةالتغطية الصحيةالتغطية الصحية: : : : ملرضملرضملرضملرضالت�ٔمني إالج�اري عن االت�ٔمني إالج�اري عن االت�ٔمني إالج�اري عن االت�ٔمني إالج�اري عن ا ----1111

فٕان التغطية الصحية اليت تعد من الوظائف املهمة `لص§ة العامة، 
²ك�يس ٔ�مهية µلغة، سواء µل_س>بة `لم�ال الصحي ٔ�و �قÜصادي، فالهدف 
أ�سايس مهنا هو yلق �اm من التضامن والعداm فò خيص الولوج 

دف ٕاىل متكني `لعالج، مما س>يحسن من فعالية النظام الصحي، كام هت
  .املؤمPني من FالVات ذات جودة ولكن �مثن معقول

وٕاذ Óمثن ما ج[مت به يف �رdجممك يف هذا املوضوع، حDث ٔ�كدمت اFزتاممك 
تعممي التغطية الصحية Fىل الطلبة واملهن احلرة وyاصة Fىل ذوي ا<yل 
 احملدود، ٕاال ٔ�Óمك، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�غفلمت ما Vاء يف املدونة من

  .ٕاماكنية توس>يع التغطية ٕاىل �µٓء املؤمPني
2222---- mالبطاmالبطاmالبطاmالبطا::::    

ني يعترب هدرا حقDقDا ٔ��د ٔ�مه موارد البالد، ٕاذ جيٕان اس>مترار بطاm اخلر 
�يف يعقل ٔ�ن �س>تغين ب� اكملغرب عن عقول ٔ�نفق من ٔ�Vل ²كو�هنا 

  وت�ٔهيلها اعÛدات خضمة؟
يف  25مع ٔ�ن Ëس>بة التوظيف عندd الزالت ضعيفة ٕاذ ال تت�اوز 

يف أ�لف،  75أ�لف، يف �ني ٔ�هنا تصل يف البالد املتقدمة ٕاىل ٔ�كرث من 
التعلمي : يف أ�لف قد ²كون معقوm يف قطاFني حDويني 25وËس>بة (

  ).والص§ة
وٕاذ Óمثن ما Vاء يف الربdمج احلكويم من ت��ع تنفDذ وتطو�ر �رامج 

ق�يل �رdمج  ال�شغيل القامئة وحتسني Vدواها واعÛد �رامج Vديدة من
م�ادرة، ا{ي هيم ال�شغيل يف امجلعيات و�رdمج ت�ٔطري ا{ي خيص ف[ة 
�اميل الشهادات املعنيني µلبطاm طوي� أ�مد بوضع مP§ة ٕالFادة الت�ٔهيل 

س>نوø، �رdمج  50.000للك مÜدرب يف �دود س>نة، هبدف ت�ٔطري 
لك مبا يدمع اس�Dعاب كنظام انتقايل حتفزيي ٕالدماج �قÜصاد Öري املهي

اس>تقرار ال�شغيل وحتسني ظروفه، والزتاممك مضاعفة مردودية ال�شغيل 
ا{ايت من yالل موا�بة املقاوالت اجلديدة ومتكDهنا من ولوج الطلبيات 
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العمومDة، µلعروض Fرب املناوµ mحÜضان املؤسسات العمومDة واملقاوالت 
  .الك�رية

F ن املراهنة يف ال�شغيل�ىل القطاع اخلاص حيتاج ٕاىل ٕاال ٔ�ننا Ëس�ل ٔ
 mمقاو Îمقاربة شام� لوقع هذا القطاع لت§ديثه وعقلنة تدبريه، وجع
مؤسساتية، حىت ميت¬ ضامdت �س>مترار وموا�ة حتدøت العوملة وحتر�ر 

  .الت�ارة العاملية ليمتكن بدوره من توفري ضامdت ٕادماج `لمتخرVني
  الس>يد الرئ@س،

ت �اميل الشهادات وٕاماكنية اس>تغاللها من ٕان التفرج Fىل اعتصاما
ق�ل هذا الطرف ٔ�و ذاك ل@س يف مصل§ة احلكومة، وال �رشفها ال يه وال 
اAمتع املغريب �رمÜه، حDث ٔ�ن أ�مر يتطلب جمهودا وطنيا وتضامPا فعليا بني 

  . امجليع ملعاجلة هذه ا�ٓفة اخلطرية ووقاية جممتعنا من اس>تف§الها واس>تغاللها
ال توظيف �اميل الشهادات، نؤكد ٔ�ن حكومÜمك تتحمل ثقال ويف جم

dجتا عن سوء تدبري الس>ياسات السابقة لهذا امللف، واعÛد �لول ²رقDعية 
و�ٓنية تت�ه يف ٔ�Öلهبا ٕاىل التوظيف املبارش Öري املنتج jس±ب فقدان الثقة يف 

ياب التدبري احلكويم `لمناصب احملدثة وفقدان الثقة يف القطاع اخلاص وغ 
ضامdت بتوفري احلقوق أ�ساس>ية فDه، مما يقÜيض من احلكومة مقاربة Vديدة 
معيقة حلل املشلك يف معقه، سواء Fىل مس>توى مالمئة التكوينات اجلامعية 
واس>ت§داث املناصب املالية الكف�D �رفع Ëس>بة الت�ٔطري يف القطاFات 

خلاص Fىل إالسهام �جÛعية وفق املعايري ا<ولية، وتقوية قدرة القطاع ا
يف إالدماج وتعز�ز Vاذب@Üه، وفÜح حوار معيق ورصحي مع هذه الف[ة وداyل 
اAمتع، من ٔ�Vل ٕاهناء هذه الظاهرة وما ٔ�صبح ي_Üج عهنا من سلواكت 

  .م�ٔساوية ال تليق بصورة املغرب وال بصورة خرجيي Vامعاته
  ::::التوقDف عن العملالتوقDف عن العملالتوقDف عن العملالتوقDف عن العمل    ––––    3333

حكومÜمك µٕخراج نظام التعويض  ويف هذا الصدد Ëس�ل µرتياح الزتام
  .عن فقدان الشغل ا{ي ت�ٔخر كثريا رمغ االتفاق Fليه مع احلكومات السابقة

        ::::معضمعضمعضمعض���� التقاFد التقاFد التقاFد التقاFد    ----4444
ٕان التحول ا<ميوغرايف اجلديد ببالدd �متزي µلتوVه حنو الش>يخوyة وهو 
ما ينطوي Fىل اخلطر يف املس>تق�ل املنظور ما مل تتوفر الرثوة الالزمة 

�نظمة فعاm `لحامية �جÛعية، yاصة ٔ�ن ٔ�Öلب صناديق التقاFد  ٕالرساءٔ
Fىل وشك ا<خول يف مر�� صعبة تضيع فهيا احلقوق واملك�س>بات، لهذا 
نؤكد لمك الس>يد رئ@س احلكومة ٔ�ن ٕاصالح ٔ�نظمة التقاFد ي_�غي ٔ�ن �ر²كز 
Fىل دراسة معمقة وTشاور موسع، مع ٕاحDاء ا`لجنة الوطنية اليت مل تعد 

 .نعقد لفرتة طوي�ت 
  الس>يد الرئ@س احملرتم،

....VVVV    لy>ىل اF لالرضيبةy>ىل اF لالرضيبةy>ىل اF لالرضيبةy>ىل اF الرضيبة::::        
�ما موضوع الرضيبة Fىل ا<yل، فٕاننا نؤكد Fىل ٔ�ننا طالبنا ومPذ ٔ
س>نوات بتخفDف العبء الرضييب عن أ�جراء yاصة الف[ات ا<نيا 
واملتوسطة، مع رفع مسامهة ذوي ا<خول العالية حىت Óمتكن من ٕارساء 

  .فعاm وFاديةس>ياسة ج�ائية 
VIVIVIVI . . . .ةDةاملؤسسات العمومDةاملؤسسات العمومDةاملؤسسات العمومDاملؤسسات العموم::::        

ٕان املؤسسات العمومDة والش>به العمومDة والرشاكت الوطنية µعتبارها 
�دوات لتحقDق التمنية ال±رشية، قد تعرضت طوال الس>نني اليت تلت ٔ
اس>تقالل املغرب، للك ٔ�شاكل إالخÜالالت املالية وإالدارية مما ٔ�دى ٕاىل 

�ٓخر عن ٔ�داء أ�دوار اليت ٔ�سس من ٕافالس بعضها وٕاىل جعز البعض ا
ولقد جتلت أ�وضاع الس@[ة لهذه املؤسسات يف فÜح اعÛدات بدون . ٔ�Vلها

ضامن ومPح قروض ؤ�حDاd تربFات yارج القانون، وال�شطيب Fىل 
سلفات وديون من دون وVه حق، والتنازل عن الفوائد ومما يدyل يف 

خمتلف أ�لوان الس>ياس>ية  حمكها لفائدة بعض ٔ�حصاب اجلاه والنفوذ من
وÖريها، Fالوة Fىل �خÜالسات املبارشة `لعديد من املؤسسات العمومDة 

  .والش>به العمومDة
åلك هذا يتطلب تدابري ٕاس>تع�الية ومن ذ :  

وضع �د `لزنيف ا{ي حيدثه الفساد إالداري و املايل وا{ي ينخر ٔ�Öلب  •
ôهنب وهتدر معه فرص ر واداملؤسسات العمومDة ويعرض املال العام `له

 ؛ٕانتاج مPاصب الشغل
حتمل املسؤولية الاكم� يف مراق�ة إالدارات واملؤسسات العمومDة  •

وٕاصالح القانون املتعلق µملراق�ة املالية `�وF mىل املؤسسات وامل_ش�ٓت 
 ؛العامة

ضامن الزناهة والشفافDة ومعيار الكفاءة و�س>تحقاق يف التنافس Fىل  •
فرها إالدارات واملؤسسات العمومDة، ووقف التوظيفات املناصب اليت تو 

الزبونية واحلزبية، حDث ٔ�ن هناك غرµء عن هذه املؤسسات يمت مPحهم 
مPاصب املسؤولية بدون ضوابط واحضة، حبيث �هترب ٔ�Öلهبم من 

  ؛املسؤولية بل من احملاس>بة
  .�هÛم µملوارد ال±رشية هبذه املؤسسات •

  ار�ن احملرتم،الس>يد رئ@س جملس املس�ش
  الس>يد رئ@س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون، ،الس>يدة الوز�رة
  .السادة املس�شارون احملرتمون ،الس>يدات واملس�شارات احملرتمات

Óمتىن ٔ�ال خييب ٔ�ملنا يف ٔ�ول رئ@س حكومة ٔ�ول حكومة يف ظل 

املواطنون،  ا<س>تور اجلديد من ٔ�Vل حتقDق التغيري وإالصالح ا{ي يرتق�ه
        .وهذا الرتقب ال ي_�غي ٔ�ن يطول

نؤكد لمك، الس>يد رئ@س احلكومة، ٔ�ن مسؤولي�Pا يف �حتاد  ،وخÜاما
الوطين `لشغل µملغرب تلزمPا ب�ٔن نوVه لمك النصح والتن±Dه بل والنقد 
البناء، ونعرب لمك يف نفس الوقت عن اس>تعدادd `لتعاون معمك ودمع لك 

ىل صاحل هذا الب� وصاحل الشغي� املغربية مؤكد�ن املبادرات اليت هتدف إ 
 dىل شعارF"mلعداµ مانة واحلقوق�ٔµ تلمك بعض مالحظاتنا  "الواج�ات
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Fىل الترصحي احلكويم املعروض Fلينا، وÓمتىن صادقني ٔ�ن جتد اك�ٓراء اليت 
عرضت من Fىل هذه املنصة ا�ٓذان الصاغية و�هÛم الالزم حىت �سامه 

ولكمك راع ولكمك مسؤول عن "يف بناد دوm احلق والقانون واملصداقDة امجليع 
  ".رعيته

  والسالم Fليمك ورمحة هللا و�راكته

  


