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 .بيد هللا، رئ7س ا@لسالش?يخ ا=كتور محمد املس�شار  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

ساMة ومثان دقائق، ابتداء من الساMة العارشة وٕاIدى وعرش�ن  ::::التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت
   .دقDقة

 [مجرد الس?يد رئ7س احلكومة Mىل مXاقشة الرب ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

  .احلكومي

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

        ::::املس�شار ا=كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئ7س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئ7س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئ7س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئ7س ا@لس
  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ليوم هذه اجللسة لالس?lع من ا=س?تور خيصص جملس?نا ا 88طبقا eلفصل 

لرد الس?يد رئ7س احلكومة احملرتم Mىل تدsالت الس?يدة والسادة رؤساء 
  . الفرق الربملانية ومzسقي ا@موMات خبصوص مXاقشة الرب[مج احلكويم

  .اللكمة eلس?يد رئ7س احلكومة احملرتم

        ::::الس?يد عبد إال� ا�ن كريان، رئ7س احلكومةالس?يد عبد إال� ا�ن كريان، رئ7س احلكومةالس?يد عبد إال� ا�ن كريان، رئ7س احلكومةالس?يد عبد إال� ا�ن كريان، رئ7س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحل �ٓ�د � والصالة والسالم Mىل رسول هللا و

  .وحصبه ومن و�ه
  الس?يد رئ7س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة واUٔخت ٔ�عضاء احلكومة،

�تقدم اليوم ٔ�ماممك eلجواب Mىل مداsال�مك يف مXاقشة الرب[مج ٔ
  . احلكويم وقد اكنت �رية ومفDدة

د يف البداية ٔ�ن ٔ�Vدد لمك الشكر ٔ�غبية ومعارضة Mىل جتديد ا�هتاين ؤ�و 
eلحكومة، رئ7سا ؤ�عضاء، مما يؤرش Mىل ٕارادة صادقة يف التعاون والبناء 
لك من موقعه، من ٔ�Vل بناء مغرب ٔ�فضل و سب حتد�ت التحول 
 ا=ميقراطي والتمنية �ق¦صادية والعدا¥ �جlعية، ويعكس ٔ�يضا ٔ�مال قو�

وحرصا واحضا من امجليع Mىل جناح هذه احلكومة ªعتباره جناIا eلمغرب 
  . واملغاربة

وال يفوتين ٔ�ن ٔ�تقدم ªلشكر اجلزيل eلهيئات املدنية اليت تفاMلت 
بدورها مع الرب[مج احلكويم وقدمت مالحظاهتا �ش³ٔنه، وس?يكون لها دور 

ملسؤولية يف دمع و�رش?يد مسرية العمل احلكويم وتعميق م·دٔ� ربط ا

ªحملاس?بة، وكذا للك من شارك من خمتلف الفاMلني يف مXاقشة الرب[مج 
  . احلكويم ªعتبار النقاش العمويم من دMامات املامرسة ا=ميقراطية

ٕان ا=Mاء ªلتوفDق ومتين النÂاح لهذه احلكومة رمغ ما جسل من 
اكن انتقادات ومالحظات، واكن بعضها قاس?يا واكن بعضها صارما ورمبا 

 ÅIوعيا جامعيا بطبيعة املر Çلصواب، جيسد مع ذe بعضها جمانبا
الس?ياس?ية �س?تXËائية وا=قDقة اليت متر هبا بالد[، كام بيzت املناقشات 
تقاسام مشرتاك Uٔولوية دمع �خنراط يف حماربة الفساد والهمينة و�كرÌس 

  . احلاكمة اجليدة و�خ¦يار ا=ميقراطي
ªلت³ٔ يد Mىل إالجامع حول الوIدة الوطنية والرتابية كام ٔ�ود إالشادة 

لبالد[، سواء ªلzس?بة Uٔقا�مينا اجلنوبية، ؤ�حيي الفرق وا@موMات ª@لس 
Mىل دمع املوقف املغريب الثابت ملغربية الصحراء ٔ�و ªلzس?بة للك من سÒ¦ة 

Åومليلية واجلزر احملت .  
M يÕىل التقد�ر الك·ري اM يضا�رب عنه ممثلو اUٔمة جلال¥ كام ٔ�ؤكد ٔ

املØ محمد السادس نرصه هللا، القائد اMUٔىل ورئ7س ٔ�راكن احلرب العامة 
Mىل العناية املولوية اليت يو�هيا eلقوات املسلÚة امللكDة ولقوات ا=رك املليك 
واUٔمن الوطين والقوات املساMدة والوقاية املدنية، ولتفاين رVال وÜساء هذه 

فاع عن حوزة الوطن ووIدته الرتابية ويف احلفاظ Mىل املؤسسات يف ا=
  . اUٔمن و�س?تقرار وسالمة املواطنني

�رد[ من sاللها ٔ�ن نعرب لمك ٔ�ننا يف  -ٔ�هيا إالخوة الكرام  -هذه املقدمة ٔ
الوقت اÕي Üشعر فDه ªلتنافس الس?يايس الالزم وقDام املعارضة بدورها 

�كرث مما يفرقXا ؤ�كرب مما يفرقXا، ؤ�ن الرضوري، فٕاننا Üشعر ٔ�ن ما جيمعنا ٔ
امجليع Ìس�شعر دقة اeلحظة وينخرط فâ يعتربه مصلÚة eلبá واUٔجDال 

  . اUٓتية
ٕاننا واعون ªلظرفDة ا=ولية وإالقلميية والوطنية اليت شلكت فهيا هذه 
احلكومة ؤ�Mدت فهيا �ر[جمها، سواء فâ يتعلق Uٔªزمة �ق¦صادية العاملية 

ª و�حلراك العريب وªنعاكسات ذÇ لكه Mىل بالد[، وما يz¦ج عن ذÇ من ٔ
فرص وٕا راهات وقد تفاMلت بالد[ وس�¦فاMل مع هذه الظرفDة خبصوصيهتا، 
اليت �متزي بتطور س?يايس م¦درج حقق �راكامت ٕاجيابية مXذ عقود وٕارادة 

عدا¥ يف جامعية لٕالصالح الالزم يف ظل �س?تقرار ٕالنتاج الرثوة وحتقDق ال
  . توزيعها

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�طمئنمك، Uٔقول لمك ٔ�نين من املؤمXني هبذا املغرب وبقدرته 
Mىل جتاوز إالشاكليات دامئا بطريق¦ه اخلاصة، فل7ست هذه ٔ�ول موVة ت³ٔيت 
Mىل بالد[، ويقني لن �كون �ٓخرها، لكن كام انترص[ Mرب قرون وIافظنا 

ٕان  -نا ووIدتنا سوف نz¦رص Mىل اس?تقاللنا وس?يادتنا ومتزي[ وخصوصيات 
ٕان  –يف املس?تق·ل، وسوف خنرج يف لك مرة  -شاء هللا الرحامن الرحمي 
  . مرفوعي الرؤوس، وٕان شاء هللا ب³ٔقل اخلساíر - شاء هللا الرحامن الرحمي 

وهكذا فٕان الرب[مج احلكويم اÕي تقدمXا به ٔ�مام جملسمك املوقر انطلق 
ية اجلوهرية اليت �رهن مس?تق·ل بالد[ من حتليل وïشخيص معيقني لٕالشاكل 
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واليت تعوق قدرتنا Mىل ٕانتاج الرثوة وال ïسمح ªلتوزيع العادل لها، رمغ ما 
نتوفر Mليه من موارد �رشية وٕاماك[ت مالية، ٕاهنا ٕاشاكلية اف¦قاد جممتعنا ٕاىل 
حاكمة جDدة �رد �عتبار ٕاىل العمل وإالنتاج، كقمية ديDzة وٕاÜسانية 

تؤدي ٕاىل الفعالية والكفاءة يف �جناز و�كون [جعة يف ماكحفة  واجlعية
الفساد يف تدبري الش³ٔن العام، سواء تعلق اUٔمر ªلرشوة ٔ�و احملسوبية ٔ�و 
اخ¦الس املال العام ٔ�و اس?تغالل النفوذ، وذÇ لكه �رؤية مس?تق·لية ال 

  . لتzشغل ªملايض واخ¦الالته عن البناء امجلاعي املتني ملس?تق·ل ٔ�فض
�ؤكد هبذا اخلصوص ٔ�ن الرب[مج احلكويم قد تعرض õتلف القضا� ٔ

من ا=س?تور، واÕي ميثل املرجعية الوحDدة  88اليت ٔ�شار ٕا�هيا الفصل 
بعد تعيني املUٔ Øعضاء : "لتÚديد مضامDنه، حDث ينص رصاIة Mىل ٔ�نه

احلكومة، يتقدم رئ7س احلكومة ٔ�مام جمليس الربملان جممتعني ويعرض 
رب[مج اÕي يعزتم تطبيقه، وجيب ٔ�ن يتضمن هذا الرب[مج اخلطوط ال

الرئ7س?ية eلعمل اÕي تنوي احلكومة القDام به يف خمتلف جماالت الzشاط 
الوطين، وUٔªخص يف مDاد�ن الس?ياسة �ق¦صادية و�جlعية والبيDüة 

  ".والثقافDة واخلارجDة
 –ا يف هذا الورش وIده وٕانين موقن ٔ�þمك مجيعا م¦³ٔكدون ٔ�ننا ٕان جنحن

�ال وهو حماربة الفساد وٕاقرار احلاكمة اجليدة مكهنج يف ترصيف الش³ٔن العام ٔ
س?نكون قد جنحنا، ومع ذÇ فٕان الرب[مج احلكويم قد Iدد الرؤية اليت  -

تتوsاها احلكومة، ؤ�عطى اUٔرقام واUٔهداف املهيلكة وفصل إالجراءات 
ذا فٕان الرب[مج احلكويم هو �ر[مج اليت ختدم هذه الرؤية واUٔهداف، وهب

طموح، يعرب بوضوح عن ٕارادة يف إالصالح العميق واملتدرج، اÕي حتتاج 
  .ٕاليه بالد[

وبصدق لقد اكنت هناÇ مالحظات داsلية يف الغرف¦ني وsارجDة يف 
الصÚافة، ïشفق Mىل هذه احلكومة من شدة طموح هذا الرب[مج، ؤ�قول 

وٕانين . املالحظات تعاطفا  بريا، وقلت هذه نعملمك لقد تعاطفت مع هذه 
Uٔس³ٔل هللا تعاىل ٔ�ن يوفقXا يف حتقDق هذا الرب[مج اÕي ٔ�قررمت مجيعا ٔ�نه 
م·ين Mىل نوا� حس?نة، وكام ال خيفى فٕامنا اUٔعامل ªلنيات، ل7س يف شؤون 

Çدها، ولكن يف شؤون ا=�ن وا=نيا كذIا=�ن و.  
واملؤرشات وإالجراءات ا=قDقة واجلدو¥ ٔ�ما فâ خيص غياب اUٔرقام 

الزمXية فال بد هنا من الت³ٔ يد Mىل رضورة ا�متيزي الواحض بني الرب[مج 
احلكويم وما حتم	 من مس?توى التفصيل وبني قوانني املالية الس?نوية، اليت 
حتمل الربجمة املالية õتلف املشاريع وإالصالIات الواردة ªٕالجامل يف 

ويم، وبني العمل القطاعي اÕي تعمتده احلكومة Mىل مس?توى الرب[مج احلك
لك قطاع، وحتدد ٕاجراءاته وتربمج موارده املالية والÒرشية ؤ�فقه الزمين يف 

  .خمططات قطاعية
لقد وصفت خمتلف املداsالت اليت قدمهتا فرق املعارضة eلرب[مج 

وإالرادية،  احلكويم �كونه ال يعدو ٔ�ن �كون ٕاMالن نوا� يغيب عنه الطموح
يف الوقت نفسه �sٓذت Mىل احلكومة  وهنا اعمتدت مؤرشات يصعب 

  .الوصول ٕا�هيا يف ظل الظرفDة الوطنية وا=ولية
ٕان املعارضة مطالبة ب³ٔن �كون رش�اك فعاال وبناءا يف التطور ا=ميقراطي 

وهذا يف احلقDقة قد المس?ناه يف تدsالت ٕاخواننا رمغ قسوة  - لبالد[ 
مس?توى النوعية يف اخلطاب ٔ�و العمق يف التÚليل ٔ�و القوة يف  Mىل -بعضها 

�قرتاح، حىت �كون يف مس?توى وضعيهتا ومسؤوليهتا يف ا=س?تور 
اجلديد، حDث ٔ�ن مداsالت املعارضة اكتفت ªالنتقاد ومل تقدم مقرتIات 
جوهرية ٔ�و حىت التذكري مبا اعمتدته ٔ�حزاهبا من ٔ�هداف وٕاجراءات يف 

  .�ابية�راجمها �نت
ٕان �ركزي[ اجلوهري Mىل احلاكمة اجليدة هو اÕي يؤطر املوازنة بني 
التغيري املبدع و�س?مترارية املسؤو¥ يف إالسرتاتيجيات والس?ياسات، اÕي 

من  20اسرتاتيجيات قامئة وٕاضافة ٔ�زيد من  10جتىل يف اعlد ٔ�زيد من 
�س?متع لبعض  هنا ïساءلت مع نفيس. �سرتاتيجيات والربامج اجلديدةٔ ]�ؤ

ٕاخواننا يف املعارضة، ملاذا �ريدون القطيعة مع املايض؟ هل لك املايض اكن 
س�7ا؟ هل ج�نا لنقول ٔ�و قلنا فâ س?بق ٔ�ن لك ما اكنت تفع	 احلكومة، مك 

 من مرة صوتنا مع احلكومة؟ 
حنن اكنت عند[ دامئا مالحظات واخ¦الالت Mىل ٔ�مر�ن اثنني، حماو¥ 

  .احمليط والواقع الس?يايس وبعض إالشاكليات املرتبطة ªحلاكمة الهمينة Mىل
حىت س?يد[ النيب صىل .. ٕان املهنج يف تواصل اUٔعامل و�رامك �جنازات

  ".ٕامنا بعثت Uٔمتم ماكرم اsUٔالق: "هللا Mليه وسمل قال
ٕان املهنج يف تواصل اUٔعامل و�رامك إالجنازات يق¦يض اعlد �س?مترارية 

ٕالسرتاجتيات واUٔوراش، واليت س?بق ٔ�ن Mرب[ يف �ر[جمنا يف تÒين ا
�نت�ايب زمن املعارضة عن  وهنا رصيدا قامئا ïس?توجب التمثني والتطو�ر 
و�س?تدراك، ونؤكد ٔ�ن هذا �خ¦يار يzسجم مع اخ¦يار الشعب املغريب 

  .لٕالصالح يف ٕاطار �س?تقرار
ج يقوم Mىل حتصني ٕان �س?مترارية ل7ست عيبا يف Iد ذاهتا، وهو مهن

املك�س?بات ومعاجلة �خ¦الالت وٕاضافة املفقود من إالصالIات، كام ٔ�ن 
�س?مترارية هنج ٕارادي يÒ¦غي احلفاظ Mىل اجلهود والوقت واملوارد املالية 

  .والÒرشية وMدم هدرها
احXا در[ حماو¥ sاصة بنا، فهيا حماو¥ إالصالح يف ٕاطار �س?تقرار، 

  .اس?مترار، ولك يشء امحلد � ªيق مس?متر ؤ�ي اس?تقرار بدون
نظامXا الس?يايس وحكوماتنا ؤ��لبي�Xا ومعارضتنا ورVالنا الس?ياس?يون، 

  .ٕاذ جيب ٔ�ن þزيد مع الت�يل عن اUٔمور السلبية وتثDÒت اUٔمور إالجيابية
�ما فâ خيص التÚالف احلكويم، وهنا امسحوا يل، بعض إالخوان عيبوا ٔ

احلكويم، حىت عيبوا Mيل حىت مع من ٔ�حتالف، Mيل لكيش يف التÚالف 
ومع من �ادي نتÚالف؟ ٕاذا جDت يف احلقDقة ن�سمع لمك �ادي �كون بقى 
ليا نتÚالف �ري مع حزب واIد هو اUٔصا¥ واملعارصة هو اeيل اكن معي يف 

واحXا وهام ما �ادي þمكلوش ا�Uٔلبية وهذا هو .. املعارضة، اكن �ادي يبان
  . نياملشلك، كنا واحض
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احXا ق·ل �نت�اªت قلنا و تنا يه الك¦Å بصدق ووضوح وتواضع، 
وقلنا، ذ ر[ احلركة الشعبية، وعند[ احلق، احلركة الشعبية ما عرف�ش 
واش اليس العنرص هنا وال؟ دميا كنقولها �، تنقول � راه ٔ�[ و�ك خوت، 

ء مجموMني، راه ما عندك فني هترب، Uٔنه اخلطيب ؤ�حرضان بداو هاذ اليش
راه هذا هو املس?تق·ل د�Ç، ها هو داª وز�ر، ها احXا داª جبوج وزراء 

  .يف نفس احلكومة، ويظهر يل ل7س [دما
بطبيعة احلال، كنا ªغيني إالخوان د�ل إالحتاد �شرتايك �كونوا معنا، 
بطبيعة احلال ميل جDنا ٔ�نمت الثانيني اeيل بدينا �مك، وsليين نقولها لمك 

�نمت احXا مشX7ا عندمك مايش ٔ�نمت جDتو عند[، لك اUٔحزاب Vاءت . ضوحبو ٔ
عند[، مشX7ا عندمك Uٔن اليس عبد الواIد الرايض قال يل ٔ�[ عيان، قلت 
�[ جني عندك اليس عبد الواIد، واعتذرتو لنا ولكن مايش �سÒب ٔ �

لمك، ما احلزب د�لنا، اعتذرتو لنا بغيتو تقادو شوية اUٔمور د�ل احلزب د�
Mل7ش، احXا اIرتمXا إالرادة د�لمك وكنقدرو املوقف د�لمك، ما عند[ ما 

 . نقولوا
�ما إالخوان اUٔصا¥ واملعارصة املعركة مس?مترةٔ .  

ؤ�ما إالخوان د�ل اUٔحرار فاج�وين، �� þزلت من مDدلت، �� 
يل،  þزلت من مDدلت من بعد التعيني املليك، وفاج�ين واIد الصحفي قال

�ودي راه اUٔحرار قرروا ªش خيرجوا eلمعارضة، واخو� ما ميكن Iد يدsل ٔ
eلحكومة �زز مXه، ٔ�ما ٔ�[ اكن يف الرٔ�ي د�يل نف¦ح هاذ احلكومة ٔ�كرث ما 
ميكن نظرا eلظرفDة اخلاصة، Mىل لك Iال احXا واUٔحرار اكنت معروفة 

  . sUٔرية يف احلقDقةMالق¦نا طيبة، ما عرف�ش ٔ�ش?نو وقع هلم يف هذه املراIل ا
واملناس?بة .. لقد جسد التÚالف احلكويم تطلعنا حنو بناء حكومة

�نl جبوج .. �س?تقالل حىت هو عيبو Mلينا Mىلٔ Çي د�هلم قا�مع ٔ�ن الرٔ
حمافظني تقاربوا، تقاربوا، بغوا يقاربو[ �زز، ميل در[ها خباطر[ ما جعهبومش 

  . [هااحلال، �ٓ يفاش هاذ اليش؟ خباطر[ در
ؤ�شهد هللا ٔ�نه يف املفاوضات د�يل مع هاذ الناس اكن اجلو ٔ�خو� 
ود�، كنت كzشعر به، يعين جو ممتاز، طبعا Vاءت فDه يش حلظات اكنت 
فDه يش شوية د�ل الصعوبة، وما اكÜش ذاك اليش اeيل تيقولوا  د�ل 

وªملناس?بة حىت فريق ما عرف ٔ�ش?نو �ادي . ال�سابق Mىل �س?توزار
. sٔ³ذ الفريق اUٓخر، هذه من اUٔمور اليت ٔ�هلمين هللا ٕا�هيا، مبا فهيا د�ويلي

قالوا يل شوف اليس عبد إال� حيض لنا د�ولنا اeيل اتفقXا Mلهيم، داروا 
ذاك اليش ªلطريقة د�هلم،  يظهر احXا عند[ ا=ميقراطية ما اكيzش اeلعب، 

، قاÇ حيض  (la machine tourne)احلداثة ل7ست لكمة ما اك�ن �ري 
لنا د�لنا ود�ر راسك مع اUٓخر�ن، ولو اكن مش7ت كنقول للك واIد �ٓش 

البد نقرا Mليمك هاذ اليش اeيل كتبوا . �ادي يsٔ³ذ اUٔخر  ون وIلنا
  . إالخوان

لقد جسد التÚالف احلكويم تطلعنا حنو بناء حكومة قوية وفعا¥ 
  ..ل�6ٔلبيةوم¦ضامXة م·نية Mىل الزتام وثيق ٔ�ساسه مDثاق 

وصدقوين وهللا حىت مرت حلظات كنت كzشوفها �ادي جتي صعيبة ..
اeلحظة د�ل امليثاق اكن اeيل قال حىت þكون احلكومة Mاد . وسهلها هللا

ند�رو امليثاق، من بعد قلنا مايش معقول واش احXا �ادي نرتاجعوا، ٕاذا 
�س?يدي تفضل تولك Mىل هللا، اeلحظة د�ل اخ¦يار رئ7س ٔ Çجملس قا

النواب كنا ªقDني ما اتفقXا Mىل حىت يش IاVة، إالخوان �س?تقالليني 
اقرتحوا اليس  رمي �الب، قلت لٕالخوان واش اك�ن يش اMرتاض؟ قال 

�ودي ما اك�ن اMرتاض، تولكوا Mىل هللا، تولكنا Mىل هللا مشX7أ ..  
ب م·نية Mىل الزتام وثيق ٔ�ساسه مDثاق ل�6ٔلبية، وميثل ٕارادة الشع..

املغريب يف التوفر Mىل حكومة مسؤو¥ مzشغÅ هبمومه ومس?تجيبة 
النتظاراته، وهو ما اكن نتاج مقاربة ïشار ية وشفافة، انطلقت من الوفاء 

  . لتو اتنا اليت ٔ�Mلننا عهنا بوضوح ق·ل �نت�اªت
وهكذا وم·ارشة وبعد إالMالن عن النتاجئ اكن من الطبيعي ٔ�ن نتوVه 

ل اÕي Vاء يف املرتبة الثانية، وذاÇ مضن تو نا ٕاىل حنو حزب �س?تقال
املركز القامئ Mىل ٕاعطاء اUٔولوية eلك¦Å ا=ميقراطية ªعتبار دورها يف 
مسلسل إالصالIات اÕي عرف¦ه بالد[ وٕاىل احلركة الشعبية اليت �ربطنا 

  . هبا Mالقة ;رخيية
الثقة، حكومة وقد ٔ�فرز هذا املسلسل ال�شاريك اÕي طبعه التفامه و 

عرفت جتديد ٔ�كرث من الثلثني ووجودا قو� لوجوه شابة، اك�ن يش ٕاخوان 
�ٓودي ٔ�نت قلت ما بغيت7ش الوجوه القدمية، Mالش ماهلم الوجوه  Çقا

�[ IاVة واIدة اeيل قلت، قلت ! ٔ�[ ما قلهتاش! القدمية؟ واsا þكون قلهتأ
كنت كzشري eلناس كنمتىن ما �كونوش معا� [س ٔ�كرب مين يف السن، و 

اeيل كنعتربمه ٔ�ساتذة د�يل، Vاين صعيب �لك تواضع þكون رئ7س د�ل 
حكومة فهيا [س اكنوا ٔ�ساتذة د�يل، �لك تواضع، وامحلد � ا�Uٔلبية د�ل 
�كرب مهنم س?نا، واsا كنت حشال هاذي دميا  يجيب يل ٔ ]�الوزراء د�يل ٔ

  . معهم تفاهام رائعا يف احلقDقةهللا ٔ�[ الصغري يف القسم، واUٓخرون وVدت 
وخبصوص ا�متثيلية احملدودة eلzساء، ٔ�ؤكد ٔ�نين ٔ�حتمل مسؤولييت  رئ7س 
 ]�eلحكومة، ما þهتر�ش من املسؤولية ونقول لمك اUٔحزاب، ما قل�ش ٔ

Uٔنه ما عرف�ش ٔ�[ إالخوان ميل  يجيو يواsذو احلكومة وال ! اUٔحزاب
ال، . ٕاما يف احلكومة وٕاما يف احلزب يواsذو الرئ7س د�لها يذ رون ٔ�ش�اص

�[ اeيل مسؤول ؤ�م@ل احلزب، ٔ�حتمل مسؤولييت، حDث ٔ ،]��لكموا معي ٔ
Iاولنا مجيعا من ٔ�حزاب ٔ��لبية ووVد[ صعوªت يف غياب مساطر 
الخ¦يار املرحشني لعضوية حكومة تؤسس eلمتيزي إالجيايب لفائدة الzساء سواء 

  . احلكومة يف اقرتاع اUٔحزاب ٔ�و يف ïشكDل
نعم، ٔ�ت³ٔسف اeيل الس?يدة بوعياد ما Iارضاش، ªش ïس?توعب معي 
واIد احلقDقة، وهو ٔ�نه ٕاذا بغينا السعي حنو املناصفة خصنا þرتبو ذاك اليش 
يف اUٔحزاب د�لنا، ªش يطلعوا الzساء بطريقة طبيعية لوا ة اUٔحزاب 

القانون، ؤ�[ الس?ياس?ية وذيك الساMة طبيعيا وsاص �كون النص Mلهيم يف 
Vاو  V60او ªلقانون،  60س?يدة،  64جملس النواب فDه : �ادي نقول لمك
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والبارح رجعنا كzشوفوا حشال .. فقط اeيل Vاو ب ª4لالحئة الوطنية، و
د�ل الzساء رحشت اUٔحزاب الس?ياس?ية لكها مبا فهيا حنن، يف رؤوس اeلواحئ 

عين حصل، ال، هاذ اليش يف Iني ٔ�نه حبال ٕاىل رئ7س احلكومة ي. %5لقDنا 
ؤ�[ �ادي نقول .. ميل �ادي تقولوه د�روه، ود�روه اكملني وهاذيك الساMة

لمك، ؤ�قول eلzساء من sاللمك ٔ�[ عندي واIد القضية، اUٔفاكر د�يل 
�ح¦فظ هبا لنفيس، اeيل يف النصوص ٔ�طبقه بطريقة يعين د�ل املعقولٔ .  

تور، س³ٔسعى eلمناصفة بني �لكمنا Mىل السعي حنو املناصفة يف ا=س? 
الرVال والzساء بطريقة قانونية ªش هاذ القضية اeيل وقعت هذه املرة، وٕاذا 
�عتذر eلzساء يف هذه القضية، ٔ ]�اكن يعترب الzساء ب³ٔنه وقعت ٕاساءة ٕا�هيم، ٔ
وªغي نقول هلم ما بغي�ش يف املس?تق·ل يبقى فDه Uٔنه ميل كتجي �كون 

واكن �ادي .. ضغط د�ل الوقت، وكتوقع حكومة تقع ٕاشاكليات،  يوقع
�Mرتف، ٔ�[ يف احلزب د�يل كنت ªغي جييو ٔ ]�د�ل  �2كون ٔ�كرث، ٔ

الzساء، ولكن ميل كنا كند�رو القانون اeيل �ادي يفرز املس?توزر�ن ما 
sديناش هاذ القضية بعني �عتبار، ميل جDنا eلام ينا كتدور خرجت يل 

ىش يف الطريق Uٔنه دsل يف املفاوضات واIد م 14ٕامس، وكنا طلبنا  13
 ]�وقلت هلم هذا ختاالو Mليه، �� طلعت اUٔس?تاذة �س?مية احلقاوي، ٔ�ما ٔ

��لكم Mىل رايس ؤ�حتمل مسؤولية امجليع، ؤ��لكم Mىل 2كنت ªغي جنيبو ٔ ،
رايس حىت ال ٔ�يسء ليش واIد من املتÚالفني معي، Uٔن لك واIد عندو 

  . الظروف د�لو
ول لمك واIد القضية، الzساء د�ل املغرب اليوم ªغيني IاVة و�ادي نق

واIدة يه هذه احلكومة تنجح، وتقري هلم ٔ�والدمه وتعاجل هلم املرىض 
د�هلم، وªغيهنا هتمت هلم Uٔªرامل اeيل ما عندمه حىت يش واIد اeيل هيمت 

د�ل  هبم، والعجزة وªغيهنا ïشجع �س�Jر، هاذ اليش اeيل ªغيني الzساء
اليوم، وال�شغيل بطبيعة احلال، ال�شغيل هو ا=ور اUٔسايس د�ل لك 

  . حكومة كتجي
وٕاذا اكنت الظروف ïسمح يف وقت من اUٔوقات بتصحيح هذا 
�خ¦الل، مفايش عبد إال� ا�ن كريان اeيل �ادي يوقف ضد هذه القضية، 

نت رئ7سا لها ٔ�[ س?نة وك  25فامجليع يعمل ٔ�نه يف احلركة اليت ٔ�þمتي ٕا�هيا ق·ل 
اÕي اكن يل الفضل بعد هللا، ٔ�[ وهاذ يس عبد هللا هبا اÕي قDل فDه ظلام 
�نه Vاء  وز�ر دو¥ من ٔ�Vل الريع، مفجرد النظر ٕاليه يدفع هذا املتلكم ٔ

  لالس?تغفار، واليس هبا تيجي ªلريع، �ٓعباد هللا؟ 
قق¦ه ؤ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا اUٔمر هو مشلك Mام، حDث ٔ�ن ما ح 

املرٔ�ة من حضور معترب داsل الربملان Vاء Mرب ٕاجراءات قانونية، خصصها 
ªلالحئة الوطنية، ٔ�ما Mىل مس?توى ا=واíر احمللية فقد ٔ�ثب�ت �نت�اªت 
اsUٔرية غياª ملحوظا eلمرٔ�ة، حDث مل حتصل يف ا�هناية ٕاال Mىل ٔ�ربع مقاMد، 

Mىل رٔ�س لواحئ احمللية ثالثة مهنا ل�6ٔلبية احلكومDة، ورحشت اUٔحزاب 
، ولهذا يz·غي ٔ�ن þكون واحضني ورصحيني، ٔ�ن هذا ا@ال ل7س %5حوايل 

وال يz·غي ٔ�ن �كون جماال eلمزايدة من ٔ�Iد Mىل ٔ�Iد، ؤ�ن املدsل اUٔسايس 

ملعاجلته ينطلق من �Mرتاف ب³ٔن هذه املسؤولية يه مسؤولية امجليع 
  .وبدون اس?تXËاء

وكام وMدت عند عرض  - كومة، ٔ�ؤكد ٔ�ين وهنا ومن موقفي  رئ7س eلح
س³ٔمعل Mىل ٔ�ن ت�·ؤ� املرٔ�ة املغربية مواقع م¦قدمة يف الش³ٔن  -الرب[مج 

الس?يايس العمويم ªلعمل Mىل �كرÌس ا�متيزي إالجيايب eلzساء من sالل 
سن ٕاجراءات ïرشيعية وتنظميية متكهنن من متثيلية مXصفة يف احلكومة ويف 

الس إالدارية، وذÇ يف اIرتام eلمق¦ضيات املناصب العليا ويف ا@
ا=س?تورية املتعلقة ªلسعي حنو املناصفة واليت ٔ�قرها ا=س?تور �شلك ال 

  . رجعة فهيا
ٕاجراءات هتم  10ؤ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن الرب[مج احلكويم تضمن ٔ�زيد من 

املرٔ�ة يف ٕاطار تزنيل ٕاسرتاتيجية اUٔجXدة الوطنية eلمساواة، لكوهنا متثل 
ا مرجعيا eلس?ياسات العمومDة اUٔفقDة  eلهنوض ªملرٔ�ة وضامن حقوقها، ٕاطار 

يف ٕاطار العدل بطبيعة احلال، ال فقط املرٔ�ة Uٔهنا امرٔ�ة وال الرVل Uٔنه 
رVل، ولكن ما عند[ ما نقولوا خصنا نعرتفو ب³ٔن جممتعنا ªيق فDه واIد 

ذاك خصنا املنطق اeيل �مييش يف �جتاه د�ل ما Ìسمى Õª ورية، وه
وªملناس?بة يش واIد قال ب³ٔن ٔ�[ �لكمت Mىل .. Üشذبوه وهنذبوه، Uٔنه

 ]�الكفاءة د�ل املرٔ�ة، ٕاذا لقDتيو يش لكمة تنعيب فهيا الكفاءة د�ل املرٔ�ة ٔ
تنقدم اس?تقاليت ٔ�ماممك من هذا املنصب اÕي ٔ�[ فDه، Uٔنين تعلمت اIرتام 

  . ااملرٔ�ة ؤ�[ ال ٔ�عيب املرٔ�ة �كفاءهتا ٔ�بد
Mدد احلقائب وتوزيعها حسب القطاMات، كام ٔ�قف ªملناس?بة عند 
املالحظات اليت ٔ�Nرت بعض التدsالت فâ خيص Mدد احلقائب وموقف 
حزب العدا¥ والتمنية من القطاMات �جlعية، وذª ÇٕالIا¥ Mىل بعض 
الترصحيات اليت حتدثت عن توO حكومة مقلصة، وهنا ٔ�ؤكد مكسؤول 

  .اش?تغلت Uٔªساس هبدف �كو�ن حكومة فعا¥عن ٔ�نين 
امسحوا يل إالخوان، وهللا حىت بقى فDا احلال، Mالش؟ Uٔنه بعض 
إالخوان ت7¦لكموا معا� حبال ٕاذا احلزب د�لنا ما دام هو اeيل Vاء اUٔول، 
 ]�اUٓخر�ن ٔ�ش?نو �ادي حنس?بومه؟ واsا احلزب د�لنا Vاء هو اUٔول، ٔ

د�لها وميل كنت تن�شاور مع إالخوان رؤساء   ونت حكومة ٔ�[ هو الرئ7س
اUٔحزاب، كنت تzساوهلم، تيعطيوين يش امس ما تنعرفوش، تنقول هلم 
واش تتعرفوه؟ واش رVل مس?تقمي؟ واش راVل ما حيشمناش؟ واش 

تنقول هلم تولكوا Mىل هللا، . راVل قادر يقوم ªلواجب د�لو؟ تيقولوا يل نعم
التعلمي واIد من العدا¥ والتمنية، املهم عندي ٔ�[ مايش Pم عندي �كون يف 

 .التعلمي ينجح
ما يش Pم �كون عندي يف الصÚة واIد من العدا¥ والتمنية، املهم 

Uٔن هذه حكومة . عندي الصÚة تنجح، هذا هو املهم، هذا هو املهم
م¦ضامXة، ولو اكن جDت ن�·ع الطلبات اeيل Vاتين sاصين حنتفظ �لك يش 

�ري معقول، ٔ�[ اليوم ٔ�7Mش يف حكومة ªلzس?بة ٕايل اÕي هذا . احلقائب
حيمك Mىل ٔ�عضاهئا هو مدى ٕاجنازمه eلرب[مج اÕي الزتموا به وVد�هتم يف 
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طبعا هذاك التعاطف الشخيص اeيل بين . القDام مبهاPم، ومه عندي سواء
 . Mرب س?نوات وال العالقات الشخصية هاذيك IاVة ٔ�خرى

دف �كو�ن حكومة فعا¥، اشرتطت يف ٕانين اش?تغلت Uٔªساس هب
 Çاوزا احلزبية الضيقة، وذÂ¦ريا الكفاءة و�س?تقامة مs��عضاهئا ٔ�وال ؤٔ
Mىل ٔ�ساس حتمل املسؤولية اكمM Åىل احلكومة، وعهنا مبجموع ٔ�عضاهئا 
 �وقطاMاهتا، واحملاس?بة امجلاعية يف ٕاطار ا=س?تور اجلديد اÕي يقر م·دٔ

حكويم مسؤول عن ٔ�دائه وم¦ضامن يف رئ7س حكومة مسؤول عن فريق 
  .مسؤوليته ومXدمج يف مع	

ومXذ اليوم اUٔول بدٔ�ت ٔ�تعامل مع وزرايئ لكهم بنفس الطريقة، ؤ�ول ما 
وقع لنا مشلك �لكمت مع اليس احمند العنرص  وز�ر د�ل ا=اsلية وطلبت 
مXه جيي هو واليس الرشيق الرضÌس واليس الوفا لعندي eلمك¦ب ومل 

  ).نقطة ٕاىل السطر.(، وVاءوا وVلسوا و�لكمنا Mىل املوضوع اeيل كنايت�لفوا
�ما خبصوص ما ٔ�ثري من ïشكDك يف تقد�ر[ الك·ري eلمؤسسة الربملانية ٔ
ملا حصل من سلوك مرفوض متثل يف ïرسب Üس�ة ٔ�ولية eلرب[مج احلكويم 

�ن  ق·ل ٔ�ن يمت التقدم بzسخته ا�هنائية ٔ�مام السلطة ال�رشيعية، فXؤكد Mىلٔ
 - هذا sلل نت³ٔسف Mليه، وسz¦ابع هذا اUٔمر حىت ال يتكرر، �لك رصاIة 

جتيوا وتقولوا لرئ7س احلكومة رسبت الرب[مج احلكويم ق·ل  -ٔ�هيا إالخوان 
ما جتيبوا لنا، واsا Vابوين Mالش �ادي Üرسبوا ق·ل ما جنيبوا لمك؟ هذا 

وقفت ٔ�[ وهو ٔ�مام  وهذاك اeيل يقول هذا الVم ٕاذا. معقول وهذا يليق
  هللا ªش �ادي جياوب، ٔ�[ رسبت الرب[مج احلكويم؟ 

طيب، ال ما يش ٔ�نت اليس بzشامش، ïرسب، ممن ïرسب؟ ٔ�وال احXا 
وزعنا الرب[مج احلكويم واIد اUٔس?بوع ق·ل، �ك اليس þزار؟ صيف¦ناه 
وق·ل ما نصيف¦وه طرحXا هذا السؤال، واش نصيف¦و الرب[مج احلكويم وال 

صيف¦و للك قطاع Mىل القطاع د�لوا؟ قلنا سz¦حمل مسؤولي�Xا، هاذو ن 
وزراء وصيف¦ناه هلم، واش?تغلوا Mليه، ٔ�س?بوع مل خيرج، وهنüت نفيس 

  . وهنüت إالخوان يف احلكومة eªيل  ونه مل خيرج
مث ٔ�رسلنا الzس�ة الثانية، مع اUٔسف الشديد هاذيك الzس�ة الثانية 

ق خشص من احلكومة؟ واش عن طريق يه اeيل خرجت، واش عن طري
املهم هذا نعرتف احXا Yحكومة م¦ضامXة ٔ�نه sلل . يعين موظف؟ هللا ٔ�Mمل

ؤ�نه ما sاصوش يتكرر، ؤ�نه ٕاذا لقDناه ما ميكzش اeيل معلو ما يتحملش 
واش زعام احلكومة د�ل عبد إال� ا�ن كريان من ٔ�ول يوم ما . مسؤوليته

، وهذا سريوا قلبوا Mىل ..ال ïرسب وال�ادي �كون فهيا خط³ٔ وال sلل و
  ...يش حكومة د�ل املالíكة، ٔ�ما الÒرش راه ما دا�رش حبالهوم

  الس?يدات والسادة،
لقد ٔ�Nر النقاش الربملاين Mددا من القضا� الهامة اUٔخرى، حنتاج ٕاىل 
حوار معيق حولها �لك مسؤولية وبدون مزايدات، ال ختدم املامرسة 

طار هذا احلوار نبادر ªجلواب Mىل Mدد من هذه ا=ميقراطية، ويف إ 
 .املالحظات

فâ خيص اUٔمازيغية، ٕاننا وMىل sالف ما ٔ�Nره البعض من اهتام 
eلرب[مج احلكويم sªزتال اUٔمازيغية يف املس³ٔ¥ اeلغوية، نؤكد Mىل الرؤية 
الواحضة و�لزتام املسؤول مبا س?بق ٔ�ن ورد يف الرب[مج احلكويم من 

Mىل تفعيل الطابع الرمسي ل6ٔمازيغية ب³ٔبعادها املتعددة كام يق¦يض  العمل
  .بذÇ ا=س?تور

ومرة ٔ�خرى كام يتعلق اUٔمر ªملناصفة، س³ٔ ون Vادا يف هذه النقطة ما 
وسعين ذUٔ ،Çنين ج�ت Uٔطبق دس?تورا، وهذا ا=س?تور فDه ٔ�ن 

ع اUٔمازيغية لغة رمسية وس³ٔمعل  دي، ولكن هل هذا يضايق ٔ�ن þرج
eلعربية ماكþهتا الطبيعية؟ ٕاوا هاذي ٕاذا اكنت مشلكة، لكن اUٔمازيغية 
س³ٔ ون Vادا فهيا، و يف ال وحنن مغاربة نع7ش يف بá[ مXذ قرون امزتجت 
فهيا دمائنا ؤ�سامئنا وحDاتنا لكها،  يف ال ؤ�كرب رفDق يف حDايت واÕي اهتم 

ازيغي، وIني ٔ�سافر معه ظلام ب³ٔنه ٔ�صبح وز�را áeو¥ من ªب الريع ٔ�ص	 ٔ�م
  .ٕاىل بáه يتXÒاين ٔ�ه	 كام لو ٔ�نين كنت واIدا مهنم

ؤ�ما احلداثة، كام ميكن ٔ�ال ٔ�جتاوز املالحظات اليت تقدمت هبا بعض 
�ن احلداثة سلوك ٔ Çالفرق دون التطرق ملوضوع احلداثة واملوقف مهنا، وذ

 لٕالÜسان وممارسة ق·ل ٔ�ن �كون شعارات وخطاªت، ٕان احلداثة يه �كرمي
وحتر�ر eلعقل وعامرة ل6ٔرض يف مفهومXا ويف ٕاطار مرجعي�Xا، ويه يف 
مXظور[ �متثل يف �لزتام ªالخ¦يار ا=ميقراطي ويف �نت�اªت احلرة 
والزنهية ويف مXاهضة الفساد والريع ويف ٔ�داء الرضائب ومن طرف من 

  .ميارسون الش³ٔن العام من ªب ٔ�وىل
�شار�ن، sاص الناس يفهموا ابتداء من اليوم برصاIة، إالخوان املس 

�ن املنطق خصوا يتغري، ؤ�ن اك�ساب الرثوة ال ي³ٔيت من الش³ٔن العام، ؤ�ن ٔ
اÕي �ريد الرثوة Mليه ٔ�ن يتوVه eلتÂارة والصناMة والفالIة والعمل اخلاص 
وÌشمر عن ذراMه ويبني لنا Mالش قاد، وٕاذا Vاء eلربملان وال وىل وز�ر 

 confortable pas(ال ب³ٔس هبا، الفرÜس?يني يقولون  يع7ش بطريقة
plus(ه صديق د�يل تيقول يلDد الفقIما دون البغل وفوق : "، اكن وا
  ".امحلار

هذه يه احلداثة اeيل بغينا لبالد[ واeيل احXا حمتاVني لها، كام ٔ�ن 
 احلداثة تعين ªلzس?بة ٕالينا ٕاشعاع العمل واملعرفة وتعممي الرفاهية والعدا¥

�جlعية، وما Iاولنا وحناول جتس?يده �شلك واحض يف �ر[جمنا وما Iاولنا 
�ري ما يبقاش التدsالت من ٔ�Vل . حناول جتس?يده �شلك واحض يف سلوكنا

املصاحل �ري املرشوMة، ٔ�ما احلاVة اeيل مرشوMة ما اك�ن مشلك، �ري هذه 
ل الشغل اeيل راها نقطة  برية يف اجتاه احلداثة، �ري يوليو املناصب د�

كتخرج من ا=و¥ ما كمتش7ش �سÒب �نlء احلزيب وما كمتش7ش �سÒب 
�ن�ساب العائيل ما كمتش7ش �سÒب التوصيات، خطوة ج·ارة حنو 
احلداثة، هذه احلداثة ٔ�ن يصبح الناس سواس?ية ٔ�مام القانون ؤ�مام 

  . �م¦يازات، ؤ�مام لك يشء
�هيا إالخوة، ٔ  
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هتا املzسجمة واملتضامXة ال ميكن ٔ�ن ïس?هتني ٕان هذه احلكومة مبكو[
مبصداقDهتا، وهبذا الصدد ٔ�ؤكد ما قطعته احلكومة من وعود خبصوص الرفع 

درمه، والرفع التدرجيي eلÚد اUٔدىن  1500من احلد اUٔدىن eلمعاشات ٕاىل 
، شوية د�ل املصداقDة، شوية 2016درمه يف ٔ�فق  3000ل6ٔجور ٕاىل 

  . د�ل املصداقDة
ي نقول لمك واIد القضية، احXا �ادي نبذلو جمهود[ ªش þرفعو و�اد

فٕان مل نصل ٕاىل ذÇ واكنت عند[ ٔ�س?باب موضوعية، وج�نا عندمك ٔ�و عند 
�ريمك ممن ميثل الشعب املغريب وعند الشعب املغريب م·ارشة ورشحXا هلم 

ك ٕاذا ووحضنا هلم، ال ٔ�عتقد ٔ�هنم س?يؤاsذوننا، ال ٔ�عتقد، املغاربة ال يؤاsذون
دريت  دك، تيواsذوك ٕاذا كذبت، تيواsذوك ٕاىل بغييت د�رها هبم، قالوا 

  . مشتك قالوا عرف¦ك
 %7هذا هو املشلك وMىل هاذ اليش الناس صوتوا Mلينا، مايش Mىل 

صوتوا Mلينا Mىل هاذ اليش Uٔهنم يثقون ب³ٔننا �ادي þكونو معهم .. وال Mىل
ذا اق¦ىض اUٔمر ٔ�ال يصوتوا واحضني، وس?نكون معهم واحضني ورصIاء، وإ 

Mلينا يف املرة املق·Å هل س?تكون هناية العامل؟ هذه يه الس?ياسة كتجي 
 Ç ددوÂلوعود احلس?نة والنوا� الطيبة وجتهتد ٕاذا حقق¦هيا تيª نت ميلء�ؤ
الناس، وٕاذا ما حقق¦هياش �متيش �ر;ح، وال رضوري يبقى فالن �ن فالن 

مليون مواطن، مايش  30يش، احXا راه احXا sا=ا فهيا ٔ�بدا،  يفاش هاذ ال
وال ما عرف�ش  15�ٓالف واIد اeيل اكينني يف العدا¥ والتمنية وال  10وال  5

  . اكع حشال
يف القطاع العام اÕي هو من مسؤولي�Xا والعمل مع القطاع اخلاص ..

Mىل وصول هذا الهدف يف ٕاطار املسؤولية مع املرونة الالزمة، البد من 
رونة، اك�ن  ات، اك�ن مXاطق، نقدرو منش?يو فهيا يف ٕاطار شوية امل

درمه يف  3000درمه،  3000ال�شجيع ªش �كون الشغل، واش �ري تد�ر 
درمه وحتيد  3000ا=ار البيضاء معقو¥، يف الرªط معقو¥، واش �ري د�ر 

الشغل، الناس ما جييوش اكع Ìس�مثرو، �ري معقول، واحلرص Mىل موا بته 
مXظور وحوار شامل مع الفاMلني �ق¦صاديني و�جlعيني حول يف ٕاطار 

  .... مجموMة من القضا� اليت هتم هذا
ؤ�[ �ادي نقول لٕالخوان النقاªت، اeيل Vاو يتلكمون عن احلوار 
�جlعي، ٔ�[ ال ٔ�sاف من احلوار، عندك احلق نعطيك، ما عندYش ما 

 20ح احلوار مع النقاªت، ، ٔ�[ �ادي نف¦(point à la linge)نعرفكش 
 ]�فربا�ر طلبت مهنم جييو يتÚاوروا معا�، ما بغاوش، س?بق لنا حتاور[ ٔ
مس?تعد نتÚاور مع اeيل اكن، إالخوان د�ل العدل وإالحسان بغاو يتÚاورو 
جييو يتÚاورو، يقولوا يل هاذ املغرب اeيل  يبغيو هام  يفاش �ادي يوصلو 

�كون اUٔمور . ٔ�[ ما عندي ما ند�ر! ي�س?ناو �؟ ٕام¦ا؟ بغاو يبقاو ي�س?ناو،
واحضة، هللا جيازهيم خبري هادئني مساملني، مالنا احXا، هنار يبغيو يتÚاورو 
�[ موجود هام وال �ريمه، �ك �ري احلوار واكن، عندك احلق خوذ، حترتم ٔ
املؤسسات، حترتم املقدسات، هاذ البالد مايش ٔ�نت اeيل  وþهتا ومايش 

 .دي �كوهنا، Mاشت ق·ل مXك و�ادي تع7ش من بعد مXكٔ�نت اeيل �ا
هاذ البالد قامت Mىل ثالثة د�ل اUٔمور، عقلوا Mلهيا اكملني، قامت 
Mىل ا=�ن إالساليم كدو¥ مس?تقÅ، مايش ما اكن�ش من ق·ل اكنت، ما 
تنكروش، ولكن كدو¥ مس?تقÅ، وقامت Mىل الوIدة الوطنية وقامت Mىل 

  .اUٓن تنضيفو جامعيا وªتفاق بيXzا ا=ميقراطية ªملعقولامللكDة ا=س?تورية، و 
ٕاذا اeيل اتفق Mىل هاذ اليش مرح·ا به، جتي تقول ليا ٔ�خو� يش IاVة 
�خرى امسح ليا، �ادي نتواVه معك ما ïشكش فهيا، Mىل هاذ اليش ٔ
اخ¦اروين املغاربة Yحزب ٔ�ول وMىل هاذ اليش نلت الثقة امللكDة، وMىل هاذ 

ننال اليوم ٕان شاء هللا الرحامن الرحمي الثقة د�ل الربملان واsا اليش �ادي 
�ظن ب³ٔنه ٔ�[ل الثقة د�لمك ٕاÜشاء هللا الرمحن ٔ ]��نمت ما �ادÌش تصوتوا ٔٔ

  . الرحمي
�ما فâ يتعلق بتغي7ب الظرفDة ا=ولية، فٕان احلكومة واعية ªلتÚد�ت ٔ

اليت ت�Dحها  اليت تفرض هذه الظرفDة، ولكهنا ٔ�يضا واعية ªلفرص
وªٕالماكنيات اليت تتوفر Mلهيا بالد[، ويف هذا الصدد اعمتدت ٕاسرتاتيجية 
�منوية مقدامة لالس?تÂابة eلÚاجDات وإالنتظارات امللÚة واملرشوMة 

eلمواطنات واملواطنني عوض �كتفاء مبقاربة دفاعية تق¦يض ٔ�ن þكون 
  . sاضعني عوض ٔ�ن þكون فاMلني

يات الس?ياس?ية، �ري تذ روا مز�ن، تذ روا املد وكام جتاوز[ إالشاكل 
ال7ساري ميل اكن يف العنفوان د�لو واملد القويم ميل اكن يف العنفوان د�لو 
�قولها لمك برصاIة ووضوح، ٔ ]�واملد إالساليم ميل اكن يف العنفوان د�لو، ٔ

 ية احXا لك يش د�لنا تنقادوه Mىل طريق¦نا تتجي القومDة تنقادوها، �شرتا
تنقادوها، احلركة إالسالمDة تنقادوها، اUٔمازيغية تنقادوها، تيويل لك يش 
مغريب، لك يش تيويل مغريب، وهكذا �ادي نبقاو ٕان شاء هللا الرحامن 
الرحمي، وا�هنار اeيل ما نبقاوش هكذا �ادي نوليو ;بعني لغري[، ٕا�مك مث 

  . ٕا�مك، ردوا البال
شاء هللا، ومك من ٔ�زمة اق¦صادية هزت  حىت هاذ اUٔزمة �ق¦صادية ٕان

العامل وبقي الناس Ìس?تغربون  يف ٔ�ننا جنو[ مهنا كدو¥؟ هل تذ رون هذا 
�و ال تذ رون؟ Uٔننا �منش?يو يف اجلانب �ق¦صادي ªالح¦ياط، وهاذ اليش ٔ
خصو Ìس?متر، عقلوا Mىل املغريب اeيل اكن تيصور شوية ويوفر، وردوا البال 

وىل تيصور �زاف و�ارق يف ا=يون حىت ت�ش�ت اUٔرسة من املغريب اeيل 
  . د�لو

والرتاجع عن الهدف  5.5%ٔ�ما فâ يتعلق بتحقDق Üس?بة ا�منو مبعدل 
يف  %7اÕي ٔ�Mلنته بعض ٔ�حزاب ا�Uٔلبية وحنن مهنا، واÕي يصل ٕاىل 

، فDنبغي %5.5، ومدى قابلية حتقDق معدل س?نوي يصل ٕاىل 2016ٔ�فق 
 2016يف  7%ٔ�ن هذا الهدف اجلديد هو ٔ�كرب طموIا من الت³ٔ يد ٔ�وال Mىل 

  . 2015و 2012واÕي اكن حيمتل حتقDق معدالت منو ٔ�قل �ك@ري من 
تنXÒيو ª=رVة اUٔوىل Mىل احلاكمة  %7احXا ميل تنقولو، إالخوان، 

اجليدة، تنعرفوا ٔ�ش تنقولوا، املس�مثر�ن، ؤ�[ تزيوروين مس�مثر�ن ٔ�Vانب، 
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ختدموا، لقDتيو مشلك يف إالدارة ٔ�جDو ٔ�[ حنلوا معمك، تنقول هلم سريوا 
ب³ٔن إالدارة ال تبزتمه ولكهنا  -ا=اsليني واخلارجDني  - املس�مثر�ن ميل لقاو

ïساMدمه Mىل ٕاجناز مشاريعهم �ادي �كرث العمل، وٕاذا كرث العمل �ادي 
�كرث Üس?بة ا�منو و�ادي �رتفع طبيعيا اUٔجور ولك يشء �ادي يت7رس ٕان 

 .هللا الرمحن الرحمي شاء
كام ٔ�ن هذا املعدل اجلديد ٔ�كرث طموIا وقابل eلتحقDق حبول هللا يف 
ٕاطار الرؤية �ق¦صادية إالرادية اليت اعمتدهتا احلكومة، واليت تنÒين Mىل 

  :مخس ٔ�سس كربى ختدم هذا الهدف اUٔسايس وإالرادي ويه
  :احلاكمة �ق¦صادية اجليدة: ٔ�وال

ة اجليدة واحلاكمة بصفة Mامة راه يه Ìشوفو ا=و¥ واحلاكمة �ق¦صادي
Vادة يف مؤاsذة من يقعون يف خمالفة ال ميكن ال�سامح معها، املغاربة راه 

  . يفهمون بنصف ٕاشارة، وسرتون ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
تقولون يل ال تتلكم Mىل جDوب املقاومة، ٔ�[ ما بغ7ش نتلكم Mلهيم، 

 وما �ادÌش نتربٔ� مهنم، ولكن تيخص ٔ�نمت تعاونو ولكن ت³ٔكدوا ٔ�هنم اكينني
احلكومة، والربملان بغرف¦يه يعاون احلكومة، ªش توقف يف وVه جDوب 
املقاومة، Uٔن جDوب املقاومة س?نة هللا يف sلقه من ا�هنار اeيل اكن، اeيل 

  . ولف املال السهل ما ميكzش ي�Xازل Mليه
الشعب ªش نقف يف وVه  ولكن Mالش صوتوا Mلينا الناس، احXا منثل

هاذ اجليوب، ما يش �هنيار وما يش إالتباع د�لها، ول7سمح يل إالخوان 
الوزراء، ٔ�[ ال ٔ�قول لمك تع7شوا حبال السلف الصاحل، �زاف Mليا وMليمك، 
ولكن ال ت�·عوا اUٓخر�ن يف احلياة د�ل الرفاهية، راه ما يقدمك حىت يش 

احلالل وال احلرام، ولهذا sليو[ مقاد�ن  IاVة ذيك الساMات، ما يقدمك ال
 .هللا خيرج العاق·ة د�لنا �سالم

احلاكمة �ق¦صادية اجليدة من sالل القDادة الفعلية لرئ7س احلكومة ..
لٕالسرتاتيجيات واUٔوراش لتفعيل تزنيلها وحتقDق اندما ا والتzس?يق ب7هنا 

ل حماربة اق¦صاد وضامن رشوط املنافسة السلمية وحتر�ر الطاقات، من sال
  .الريع والفساد و�م¦يازات والرتاخDص

النية معقودة Mىل هذا اليشء، واليس بzشامش ت7سولين واش �ادي 
؟ �ادي حناولوا اليس بzشامش، ..تعلنوا؟ وال ما �ادي تعلنوش اeلواحئ د�ل

ما Mل7ش ٔ�[ �ادي Üسحبو، ما يش مXك، يش واIد �ٓخر سولوا، نعم ما 
  . اهبت ا@الس ال ب³ٔسMل7ش، املهم ïش

السؤال هو هذا، الريع والرخص و�م¦يازات والت ثقافة يف ا@متع 
د�لنا، اليس ٕادرÌس الرايض البارح رد يل الرخصة د�ل الطا يس هللا 
جيازيه ªخلري، ما عندي ما نقول، ولكن sاص هاذ اليش هذا يتدار � 

قDقDة، واليش Iد، والناس اeيل مس?تحقني sاص متيش هلم مساMدة ح 
اUٓخر يويل خيضع eلمنطق، العامل لكه تي�·دل، إالخوان، واحXا اك�ن يش 
مسائل شاد�ن فهيا وبغينا التغيري وبغينا العدا¥ يك �ادي تد�ر؟ ما ميكzش، 

  .هاذوك اeيل ٔ�لكوا ورشبوا ªراك، ªراك

كام س?تعمل احلكومة Mىل مراMاة البعد الرتايب واجلهوي بت³ٔهيل اجلهات 
ون قاطرة لتحريك دينامDة ا�منو، هذا ªٕالضافة ٕاىل ٕارساء بعد تعاقدي لتك

Vديد بني رئ7س احلكومة والقطاMات الوزارية واملؤسسات العمومDة لتزنيل 
الس?ياسات العمومDة، من sالل وضع خمططات معل ٕاسرتاتيجية م¦عددة 

 .الس?نوات انطالقا من الرب[مج احلكويم
=اsيل  رافعة eلمنو من sالل ïشجيع �منية وïشجيع الطلب ا: Nنيا

�س�Jر والرفع ªخلصوص من فعالية �س�Jر العمويم وتعز�ز القدرة 
الرشائية eلمواطنني، والس?â الف�ات احملتاVة، البد ٔ�ن نعرتف ب³ٔن هاذ 

س?نة و�ركناها لنفسها، لكمك تعرفون هاذ  50الرشاحئ ٔ�مهلناها sالل هذه 
د�لمك اكينني [س مرتوكني Uٔنفسهم، ال ميلكون اليش، لكمك يف اUٔوساط 

حÅD وال Ìس?تطيعون سDÒال، البد من ٔ�ن هنمت هبم ما �ادÌش نقول لمك 
 .  يفاش داª، ما نقولمكش التفاصيل، ولكن هام موجود�ن يف ٔ�ذهاننا

�منية وïشجيع الطلب ا=اsيل eلف�ات احملتاVة من sالل س?ياسة : Nلثا

ملبارش eلف�ات املهمشة و�هlم ªلعامل القروي تضامن حقDقDة ª=مع ا
  .وٕادما م يف ا=ورة �ق¦صادية والتمنية

الرفع من إالنتاجDة ªعlد التقXيات احلديثة وتطو�ر ٕاسرتاتيجية : رابعا
  .Vديدة eلتكو�ن املهين

تنويع اUٔسواق اخلارجDة وتطو�ر العرض القابل eلتصد�ر من : sامسا
  .صناعية مXدجمة sالل اعlد س?ياسة

ويف امليدان �جlعي ٔ�ؤكد Mىل املقاربة اجلديدة واملتاكمÅ اليت Vاء هبا 
الرب[مج احلكويم واملعمتدة Mىل ٔ�هداف هيلكية وبناء الرب[مج �جlعي 
Mىل ٔ�سس م¦اكمÅ هتدف ٕاىل تفعيل �رتقاء �جlعي وحماربة التوريث 

ات واUٔجDال يف ا=ورة �ق¦صادية اجلييل eلفقر، وٕادماج اجلهات والف�
والتمنوية لبالد[، وذÇ من sالل ت7سري الولوج و�س?تفادة من الس?ياسة 
واخلدمات �جlعية، سواء فâ يتعلق ªلتعلمي والصÚة والسكن وامحلاية 
�جlعية، وهذه مايش وعود sاوية وال ªش جنيبو اUٔصوات د�ل 

ملا قلناها، كنا صادقني Uٔنه اكينة مXاظر  الناس، هاذي احXا كنا صادقني
 يعرفها الشعب املغريب اكمل ما بغيناهاش تعاود �كرر، ال فâ خيص الصÚة 

واملهم هو ٔ�ننا نبذلو جمهود[، وما .. وال فâ خيص التعلمي وال فâ خيص
يبقاش واIد املنطق م�Xرش يف هذه ا=و¥ العز�زة وهو ٔ�ن امجليع يطالب 

Å، ويقرص ٕاال من رمح هللا يف القDام بواج·اته، وح·ذا لو �كون حبقوقه اكم
العكس، ح·ذا لو يصبح العكس هو ٔ�وال القDام ªلواجب، وال�سامح يف 
احلقوق، مايش ما ;sذش، sذ ولكن �رفق، sذ �رفق، ªش يبقى خلوتك 
يش IاVة ٔ�[ اكن من الرسائل اليت ٔ�رسلهتا لرVال اUٔعامل واUٔغنياء، قلت 

sري ٔ�ن �كونوا ٔ�قل غىن يف دو¥ مس?تقرة من �كونوا ٔ�كرث غىن يف دو¥ هلم 
  . Pددة، هاذ اليش اeيل قلت هلم، ويبدو ٔ�هنم مسعوين

وتعممي التغطية الصحية واملساMدة الطبية، احXا هاذ اليش �ادي ..
نوضعوه كرب[مج �ادي نوضعوه را[ ٔ�فكر، يش مرات تنقول هاذ اليش 
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و ونبقى Üشوف فDه، لك IاVة þلكف هبا اeيل �ادي sاصين نعلقوا يف البري 
  . خيدPا وينوض هبا بطبيعة احلال يف ٕاطار القطاMات الوزارية د�لنا

يف احلقDقة كنت ٔ�متىن نقول هاذ الرب[مج يف هذه املرÅI ا=قDقة sاص 
إالخوان �مثنوه، ويقولوا �� ٔ�يس عبد إال� د�ر لنا �ري هاذ اليش، ٕاذا در[ 

التغطية الصحية ªش ما تبقاش امرٔ�ة كتجي eلمس�شفى يقولوا لها واش �ري 
عندك الفلوس؟ كتقول هلم ما عندÌش، هكذا القانون  يقول لها سري جDب 
شهادة الضعف، هذه ا�Uٔم هاذي فقد[ صديقة د�لنا يف اUٔرسة، ويه 
امرٔ�ة فقرية مسكDنة، Uٔنه مشات eلمس�شفى قالوا لها سريي ملس�شفى 

  .يف الطا يس ميكن ماتت �ٓخر،
واس?هتداف بعض الف�ات �س?ياسة sاصة �كون ممكe Åلس?ياسات 
واخلدمات اUٔفقDة ملا لهذه الف�ات من خصوصية يف IاجDاهتا ومن ت³ٔثري يف 
التمنية �ق¦صادية و�جlعية ويتعلق اUٔمر ªلzساء يف وضعية صعبة، 

  . والش?باب والطفو¥ وذوي �ح¦ياVات اخلاصة
        : : : : ية القروية واملناطق اجلبلية والنائيةية القروية واملناطق اجلبلية والنائيةية القروية واملناطق اجلبلية والنائيةية القروية واملناطق اجلبلية والنائيةالتمن التمن التمن التمن 

لقد افرد الرب[مج احلكويم ªª اكمال eلتمنية القروية، واملناطق اجلبلية 
والنائية ومبقاربة ٔ�فقDة ومXدجمة Vديدة م·نية Mىل ٕارشاك لك القطاMات 
املعنية حتت إالرشاف املبارش لرئ7س احلكومة وتوفري إالماكنيات الاكفDة 

ر درمه س?نو� لتطو�ر اÜUٔشطة املدرة sáeل وتوفري بتخصيص مليا
احلاجDات واخلدمات اUٔساس?ية من حصة وتعلمي وطرق وقXاطر، وهذه 
þرجو ٔ�ن يتعاون فهيا امجليع خصوصا املمثلون احملليون اeيل كثري مهنم ٔ�و Mىل 
اUٔقل البعض مهنم ملا يتلكفون ªلقرى د�هلم وª=واو�ر د�هلم وªلق·ايل 

م عوض ما يقوموا Mىل اخلدمة د�هلم  ميش?يوا لو ة ٔ�خرى مع اUٔسف د�هل
  . الشديد

 -ٕاننا ٕاذ نقدر املاكنة اليت ٔ�قرها ا=س?تور اجلديد @لس املس�شار�ن 
�[ �ادي نبقى جني  ª120ملناس?بة احXا �كون العدد د�لمك هو هذا ٔ�و ٔ

يف هذه املهمة عندمك ٕان شاء هللا، ٕاذا بقDت، ٕاذا طول هللا العمر وبقDت 
جني عندمك ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ؤ�نصت لمك وتصنتوا يل حىت ٔ�نمت 

وsاصة كقوة رقابية واقرتاحDة ممتزية من حDث ٔ�نه سلطة  -يش شوي 
�ساس?ية يف جتس?يد انتظارات امجلاMات الرتابية والنقاªت املهنية والرقابة ٔ

الوطنية Mىل ا@ال الرتايب Mىل تدبري الش³ٔن العام ؤ��ر الس?ياسات العمومDة 
  . والف�ات �جlعية املعوزة والهشة

و�رس?ي�ا لهذا ا=ور اUٔسايس تتعهد احلكومة ªختاذ اكفة إالجراءات 
ال�رشيعية والتنظميية الكفªٕ ÅDجراء �س?تحقاقات �نت�ابية املتعلقة 

طهتا �اكفة ªمجلاMات الرتابية وªملؤسسات املهنية يف �Vٓالها املقررة، وIªٕا
الضام[ت الالزمة لزناههتا وشفافDهتا وٕارساء فعال @لس املس�شار�ن يف 

  . Iلته اجلديدة
�قول اeيل ٔ ]�ويف هذا إالطار، هاذ اليش راه ما بقاش فDه اeلعب، ؤ
امحلد � ق·ل ما يوصل العدا¥ والتمنية يرتٔ�س احلكومة، دوز[ انت�اªت مل 

القضية واÕ رى تنفع املؤمXني، ٔ�ن Vال¥ يطعن فهيا ٔ�Iد وكنذ ر بواIد 
املØ واIد املرة مسعنا اجمتعنا يف ا=ار د�ل اليس عباس الفايس، وقال 
eلس?يد الوز�ر اUٔول Mالش اجمتعوا رؤساء اUٔحزاب الس?ياس?ية واUٔمXاء 

قلهم ٔ�نين كنضمن : نعم، �ٓس?يدي Mىل �نت�اªت، قال �: العامون؟ قالوا
  . فربا�ر، ؤ�جنز حر ما وMد 20�اªت، ق·ل من الزناهة د�ل �نت

فهن�7ا لنا هبذه �نت�اªت اليت مرت، حصيح حنن ا�Õن تبوئنا الصدارة 
فهيا، ولكن مهنا اكن دامئا هو انت�اªت þزهية، اك�ن فهيا gم، اك�ن فهيا 

  . طعون ولكن لكيش مايش س?يايس، Mادي قانوين، ما اك�ن مشلك
، (définitive)خصنا نعتربوها  -خوان االٕ  - وهاذي نقول لمك 

يف ا@لسني ومل هينXüا  -ٔ�ظن  -ؤ�هنئمك، Uٔن ما اكيzش يش واIد اeيل وقف
Uٔن املهم عند[ . Mىل  وننا جDنا اUٔولني يف �نت�اªت، كzشكرمك وكهننيمك

ٕاذا جDنا احXا اليوم اUٔولني، ميكن واIد �ٓخر �ادي جيي �دا اUٔول، ولكن 
þ ه صايف، ٕاذا در[ يف املغرب هذه الطريقة هذا املشلكXهتينا مþكون ا

هاذي، ٔ�ن لك IاVة دز[ مهنا ما نعاودوش þرجعوا �هيا راه احXا �ادي 
  . نتقدموا ل6ٔمام، ولو شوية �شوية

ويف هذا إالطار، جتدد احلكومة عزPا Mىل ٕاصدار القانون التنظميي ..
دوق الت³ٔهيل اجلهوي eلجهات وامجلاMات الرتابية اUٔخرى وٕارساء صن

وصندوق التضامن بني اجلهات فâ يضمن ٕافراز مؤسسات  وية مXتخبة 
وقوية وذات اخ¦صاصات فعلية واعlد تقطيع  وي يوفر مؤهالت التمنية 
�ق¦صادية و�جlعية والثقافDة والبيDüة للك  ة، وميكن اجلهات من 

تع ªالخ¦صاصات واملوارد  از تنفDذي قوي قادر Mىل القDام مبهامه و�مت 
  . الالزمة

وس�شجع احلكومة احلوار �جlعي القطاعي، وكذM Çىل صعيد 
  . املقاوالت ومن sالل تفعيل ٔ�دوار املؤسسات ا�متثيلية ل6ٔجراء

ويف جمال ت³ٔطري العالقات املهنية، فٕان احلكومة س?تعمل Mىل ٕاخراج 
من هذا القانون؟ خيرج  مالنا sايفني.. مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب

ومرشوع قانون النقاªت لوضع ٕاطار واحض . وال �لطنا فDه نقادوه من بعد
وهاذ اليشء �ادي ند�روه ïشار يا مع املعنيني . حلقوق وواج·ات اUٔطراف

مبا يضمن ممارسة احلقوق النقابية وحق إالرضاب Yحق دس?توري واIرتام 
ك ومع من ج�ت؟ يش حرية العمل، داª لك واIد، �ري ٔ�نت وصاح·

إالرضاب حق، حرية العمل حق، وا=و¥ . مدفق Mىل يش، مايش معقول
 .خصها حترص ªش لك واIد يدي حقه

كام ٔ�Mلن ªملناس?بة عن الزتام احلكومة مبا صدر عن احلوار �جlعي 
، وعن سعهيا لتطو�ره وضامن انتظامه بوضع اUٓليات الالزمة �Uٔ2011ريل 

  .حوار وتعاون مع الفرقاء �جlعيني ÇÕ وٕارساء Mالقة
لقد اعمتد الرب[مج احلكويم خDارا واحضا ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد، حDث 
مت الت³ٔ يد يف هذا الصدد Mىل ٔ�ن احلكومة تلزم ªٕجراء ٕاصالح مXدمج 
لصناديق التقاMد مبا حيفظ التوازن املايل لنظام التقاMد واس?تدام¦ه وتوس?يع 
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، ل7شمل املهن احلرة والقطاع �ري املنظم والصناMة قاMدة املس?تفDد�ن مXه
التقليدية والفالIة والصيد البحري الساIيل والتعاونيات وفق مهنجية 

  .ïشار ية مع الرشاكء �جlعيني و�ق¦صاديني
، لقد مت 2003لقد انطلق مرشوع ٕاصالح صناديق التقاMد مXذ دجXرب 

قXية الثالثية الرت يب اليت فDه بذل جمهودات محيدة من طرف اeلجنة الت 
�Mدت تقر�را �ر يDÒا Uٔشغالها بناءا Mىل نتاجئ مجيع ا=راسات املنجزة ٔ
ال�شخيصية مهنا والتقXية واملالية وإالكتوارية، يف هذا الصدد فٕان اعlد 
املهنجية ال�شار ية مع الرشاكء �جlعيني و�ق¦صاديني تق¦يض مXا ٔ�وال 

�قرب اVٓUال لالنعقاد من ٔ�Vل اختاذ قرار مشرتك  دعوة اeلجنة الوطنية يفٔ
  .خبصوص اخليارات املزمع تبzهيا لتحقDق إالصالح وإالصالIات املzشودة

  الس?يد رئ7س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان مXاقشة الرب[مج احلكويم ل7س سوى حمطة ٔ�وىل يف مسلسل 
�ن ا=س?تور اجلديد ٔ�قر حمطات التغيري املبدع و�ٔ Çس?مترارية املسؤو¥، ذ

  ة nة �رملانnDل احلكويم، �متثل يف لك من Vلسmة العمlة لتقDمي ومراق·kمXتظم

شهرية ملناقشة قضا� الس?ياسة العامة، وVلسة س?نوية ملناقشة الس?ياسات 
 Çلية لعمل احلكومة، وذIاملر Åميها، مث احلصيDة وتقDمن مضن العموم

حمطات ٔ�خرى س?ت�Dح eلمؤسسة الربملانية �لك مكو[هتا، ٔ��لبية ومعارضة، 
  .م¦ابعة العمل احلكويم وتقدمي املقرتIات اليت من ش³ٔهنا ٔ�ن تغنيه

 Åا مواصXا برب[مج حكويم طموح ذي طبيعة تعاقدية، �اي�Xلقد تقدم
جlعية، وذÇ  ود بناء مغرب ا=ميقراطية والتمنية �ق¦صادية والعدا¥ �

بتضافر طاقات القوى احلية eلشعب املغريب حتت القDادة الرش?يدة جلال¥ 
  . املØ محمد السادس نرصه هللا

صدق هللا ". وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون"
  .العظمي

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئ7س ا@لسالس?يد رئ7س ا@لسالس?يد رئ7س ا@لسالس?يد رئ7س ا@لس
  . ة احملرتمشكرا eلس?يد رئ7س احلكوم
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