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  الثانیة وال�نني اجللسةحمرض 

  ).2017 ٔ��ریل 25( 1438 رجب 27الثال�ء : التارخي

، واملس�شار كمي �ن شامش رئ�س ا�لسعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
  .الس�ید عبد الصمد ق�وح اخللیفة أ�ول �لرئ�س

مخس سا�ات وست عرشة دق�قة، ابتداء من السا�ة الثانیة  :التوق�ت
  .لعرش�ن بعد الزوالوا�ق�قة ا

  .م�اقشة الرب�مج احلكويم :�دول أ�عامل

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

  :، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  .زراء احملرتمونالس�یدة والسادة الو 

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
  .ٔ�هيا احلضور الكرمي

من النظام ا�ا�يل  230من ا�س�تور، واملادة  88طبقا ٔ�حاكم الفصل 
�لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ملناقشة الرب�مج احلكويم 

ان يف اجللسة ا�ي س�بق �لس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن قدمه ٔ�مام جمليس الربمل
، وذ� طبقا �لتوزیع الزمين 2017ٔ��ریل  19العامة املشرتكة یوم أ�ربعاء 

  .2017 ٔ��ریل 13ا�ي ٔ�قرته ندوة الرؤساء بتارخي 
ٕاذن �ىل �ركة هللا ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل يف املناقشة، ٔ�ظن �لس�ید 

ثني رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف �دود سا�ة وا�دة وثال
  .�نیة، فلیتفضل مشكورا

ٔ��ربمك ٔ�ن وقائع هذه اجللسة س�مت نقلها �ىل الهواء م�ارشة يف الق�اة 
التلفزیونیة ؤ�ظن الرادیو كذ�، كام هو احلال متاما مع اجللسة اليت عقدها 

  .زمالء� يف جملس النواب، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل  �سم هللا الرمحن

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الرئ�س املعني،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،

  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل ومن �ال� حزب 

ثه الوطين لتوضیح وت�س�یط موقف�ا من احلكومة �س�تقالل �لك ٕار 
و�ر�جمها، هذا املرشوع يف �اكمل وا�س�ام مع ما تفضل به ٕاخواننا يف 

الفریق �س�تقاليل �لس النواب یوم ٔ�مس خبطاب واقعي مدرك �لمطالب 
العاد� �لف�ات �ج�عیة و�لس�یاقات اليت تؤطرها، بعیدا عن الرتضیات 

املزایدات الس�یاس�یة، وبعیدا ٔ�یضا عن خطاب ا�متجید  وعن الت�ٔویالت ولغة
الهادف ٕاىل د�د�ة املشاعر وأ��اس�س، خطاب ی��رص ملصل�ة الوطن 

  .�ىل ما دون سواها
ٕان �لسة الیوم، الس�ید الرئ�س، أ�خوات وإالخوة، ل�ست جمرد 
ٕاجراء دس�توري مسطري �لتنص�ب، وٕامنا يه فرصة �لنظر يف املر�ٓة 

حصیلتنا امجلاعیة وٕاجراء تق�مي موضوعي ومسؤول ملا  العا�سة ومساء�
حتقق وما مل یتحقق �ىل مس�توى توطید اخلیار ا�ميقراطي و�كر�س القمي 

وعن مدى قدرة هذا الرب�مج �ىل �س�ت�ابة  ا�ميقراطیة ثقافة وممارسة،
�ٓمال وطمو�ات مالیني الشعب املغريب يف احلریة والكرامة والعدا� 

  .�ق�صادیة�ج�عیة و
�لس��ا الیوم وتعیني هذه احلكومة الیوم طال انتظارها، أ�خوات 
وإالخوة، واش�تاق ٕا�هيا امجلیع، �لسة هذه احلكومة �رشئب ٕا�هيا أ�عناق 
ٔ�هنا ت�ٔخرت، ويف ت�ٔخرها اكن هناك ٔ�نني احملتا�ني، ٔ�نني الطبقة الشغی�، 

س�تحملون معه الس�ید  ٔ�نني خمتلف رشاحئ ا�متع املدين، ويه ت��ظر ماذا
  .رئ�س احلكومة احملرتم

�لسة الیوم �ك�يس طابعا �اصا لكوهنا �رتبط �ل�س�بة لنا بوقفة مع 
التارخي �لصدح �حلق�قة اليت و�دها �لتارخي و�لمس�تق�ل وم�اقشة �ر�مج 

  .حكويم �شلكت يف مسار س�یايس جعیب وغریب
ة وت��عا من �لسة الیوم �زمع ٔ�هنا س�تكون من ٔ�كرث اجللسات مشاهد

ق�ل الرٔ�ي العام الوطين ومن أ�وساط املت��عة �لش�ٔن الس�یايس ببالد�، 
واليت ترتقب موقف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس�یه يف 

  .الربملان من الترصحي احلكويم ومن احلكومة �شلك �ام
لكن ق�ل اخلوض يف م�اقشة ذ� والوقوف �ىل الس�یاق العام ا�ي 

ملسار الس�یايس ببالد� واس�تعراض موقف حزب �س�تقالل من طبع ا
بعض �الماته الفارقة ا�هتز الفرصة ٔ��دد لمك، الس�ید رئ�س احلكومة، �مس 
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن ٔ��دد لمك ا�هتنئة 

يم ا�ي �ىل الثقة املولویة الكرمية اليت حظیمت هبا وحظي معمك فریقمك احلكو
�متىن � الن�اح والتوف�ق، جناح هو جناح �لمغاربة، جناحمك جناح 

��ميقراطیة، الس�ید رئ�س احلكومة، جناحمك جناح وتتوجي و�مثني �لمجهودات 
اليت یبذلها �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، يف ش�ىت املیاد�ن 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة، جناحمك جناح �لمغاربة وتطلعاهتم
  الس�ید الرئ�س،

بني هذه ا�لحظة وحلظة إال�الن عن نتاجئ اقرتاع السابع من ٔ�كتو�ر 
�ك�دت  ،ٔ�هدر� ٔ�زید من نصف س�نة يف النقاش والس�ال الس�یايس العقمي

املقاوالت، التمنیة، فرص الشغل (ف�ه البالد خسا�ر مادیة ورمزیة ثق�� 
معل املؤسسات، ، �اصة �ىل صعید تعز�ز مصداق�ة ...)وانتظارات ٔ�خرى
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فمل �كن حبا�ة ٕاىل التغیري يف �ش�اص فقط، بل ٕان ٔ�ملنا اكن يف تغیري 
أ�سلوب ومهنجیة وضع املؤسسات وانت�اهبا و�س�یريها يف فن صنا�ة 

  .الت�الفات
مع اكمل أ�سف ٔ�ثب�ت التجربة ٔ�ننا مل نت�ىل بعد عن اس�تد�اء 

اطیة الوا�ة ٔ�و ما اكن أ�سالیب املعلومة يف صنا�ة الزتییف وت�ٔث�ث دميقر 
هذا  ،)le system(یصفه الرا�ل املرحوم محمد بوس�تة طیب هللا �راه ب 

)system(  هذه اللكمة املمزية اليت متزي هبا الرا�ل محمد بوس�تة رمحة هللا
�لیه، والن���ة ٔ�ننا الیوم ٔ�مام مؤسسات خمدومة مت تدج�هنا وٕافراغها من 

 .اطيحمتواها ومضموهنا الشعيب ا�ميقر 
فمل خيامر� شك حلظة وا�دة يف ٔ�ن س�یادة مق�ضیات  ،ومع ذ�

ا�س�تور يه املسار الوح�د ا�ي جيب ٔ�ن �سري �لیه ر�ب املسار 
الس�یايس العام يف البالد، واكنت الق�ا�ة راخسة، ٔ�ن �ال� امل� محمد 
السادس، نرصه هللا، وهو الضامن أ�ول والرئ�يس ال�رتام ا�س�تور، وكام 

 بالغ ا�یوان املليك فٕانه اكنت جلاللته خ�ارات دس�توریة ٔ�خرى بعد �اء يف
�دم متكن أ�س�تاذ عبد إال� ا�ن كريان من �شك�ل احلكومة، لك�ه اخ�ار 
ٔ�ن یعمتد مهنا ما �كرس القراءة ا�ميقراطیة الواحضة ملنطوق ا�س�تور، فال 

ؤم�ة مبسار مالذ ٕاذن عن ا�س�تور ا�ي �زداد قوة ٕ�رادة ملك�ة صادقة وم
  .ٕاصال� س�یايس شامل

و�ىل الرمغ من املالحظات أ�ساس�یة اليت اكنت وال �زال �ینا �ىل 
بعض الفا�لني الس�یاس�یني، فٕاننا �رى ٔ�ن التجربة اكنت مف�دة �دا �لمسار 

و�كفي �س�تدالل �ىل ذ� ب�ٔن . الس�یايس إالصال� العام يف البالد
ٔ�مرا سهال ومرحيا، بل ٔ�حضى شاقا  �شك�ل السلطة التنف�ذیة الیوم مل یعد
  .وم�عبا يف مشهد س�یايس �ش�یط وفا�ل

  الس�ید الرئ�س،
قد �كون ق�ادة الت�الف احلكويم مل تعد حبا�ة ٕاىل مساندة حزب 
�س�تقالل �لحكومة ٔ�هنا حمصنة ب�ٔ�لبیة مرحية �دا، �ىل أ�قل من 

  .الناح�ة العددیة ول�س من الناح�ة النفس�یة
�س�تقالل �ري ملزمني �ملساندة ٔ�ن املرجع يف وقد �كون يف حزب 

حتدید تو�نا اكن هو حامیة الرشعیة �نت�ابیة وتعبید الطریق السالكة 
ٔ�مام املسار ا�ميقراطي يف البالد، فقد مرت م�اه كثرية حتت اجلرس لتفرز 
لنا حكومة يه �ىل ما يه �لیه الیوم، و�اكد جنزم ب�ٔهنا بعیدة بعد السامء 

رض ملا اكن یتطلع ٕالیه الشعب املغريب والرٔ�ي العام الوطين وملا اكن عن ا�ٔ 
  .ٔ�كتو�ر 7مطلو� من هذه املر�� ا�ق�قة من �رخي �ملقارنة مع اقرتاع 

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل مل نقدم ش�یاك �ىل بیاض، مل نقدم ش�یاك �ىل 

قاللیني ل�ست درو�ا بیاض لهذه �لحكومة ؤ�صوات الربملانیني �س�ت
اح�یاطیة ٔ�و ٔ�صوات ٕاضاف�ة وال ٔ�رقام �ددیة، بل يه قوة س�یاس�یة حق�ق�ة 

ٕان : "اقرتاح�ة، لسان الشعب املغريب كام نقول دامئا وحيلو لنا ٔ�ن �ردد

  ".حزب �س�تقالل مضري هذه أ�مة وصوت خمتلف رشاحئها ا�متعیة
یايس ووطن��ه ٕان حزب �س�تقالل �لك معقه التارخيي ووزنه الس� 

الصادقة اليت دفعت احلزب ٕاىل اختاذ موقف جشاع وسلمي يف التوق�ت 
  .املناسب بعیدا عن لغة املاكسب واملغامن

ٕان رهاننا أ�سايس هو ا�رتام تعاقد� مع الشعب من ٔ��ل حامیة 
الرشعیة �نت�ابیة وتوطید دو� احلق والقانون وا�فاع عن احلریة، العدا� 

لتعادلیة �ق�صادیة وإالنصاف واملساواة واملناصفة واملواطنة �ج�عیة، ا
  .احلقة

فٕان فریق�ا س�س�متر يف لعب دوره الاكمل كقوة اقرتاح�ة ت��غي  ،��
ا�هنوض بقضا� املواطن وحتصني مك�س�باته وتقومي �خ�الالت الس�یاسات 

  .یقالعموم�ة وجتویدها يف ٕاطار أ�دوار ا�س�توریة املكفو� لهذا الفر 
تلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، يه مرجعی��ا يف الفریق يف 
التعاطي مع ٔ�داء حكوم�مك، ويه املرجعیة نفسها اليت س�نعمتدها يف م�اقشة 
�ر�جممك احلكويم الیوم �عتباره وثیقة تعاقدیة �رهن معل احلكومة بعد 

ظیفة تنصیهبا و�الل مدة انتداهبا، وس�شلك ٕاطارا مرجعیا لتفعیل الو 
  .ا�س�توریة �لربملان

ٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن 
س�س�تحرض ٔ�یضا يف هذه ا�لحظة اليت یفرتض ٔ�ن �كون حلظة دميقراطیة 
ٕارصار البعض �ىل �لتفاف �ىل إالرادة الشعبیة، ويه نتاجئ �نت�ا�ت 

ٕاىل حمارصة وتوزیع شهادات حسن السرية مينة و�رسى وسعت �اهدة 
�حزاب الس�یاس�یة الوطنیة يف حماو� لق�ل الس�یاسة وفرض اشرتاطات 

 .خشصانیة معینة لق�ول معر ٔ�و زید
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا الیوم وحنن نناقش اخلطوط العریضة �لرب�مج احلكويم نعترب ٔ�ن 
الرهان الك�ري ا�ي ی��غي ٔ�ن �رفعه هذه احلكومة هو رهان الثقة، الثقة اليت 

ف�ئت هتزت جراء محالت التب��س والت���س والت�اذب ولغط البال�ات  ما
  .املضادة اليت وا�بت �شك�ل هذه احلكومة

نعم، الس�ید رئ�س، الثقة، الثقة ب�ٔن ا�ٓفاق مطمئنة ؤ�ن مكو�ت 
احلكومة تثق يف بعضها البعض وم�سجمة ا�س�اما �ما جتعلها تعمل �لك 

  .ملغريبقوة وح�كة تلبیة لتطلعات ا�متع ا
الثقة يف ٔ�ن احلكومة لن تعمل �ىل تغلیب هاجس التوازن املايل �ىل 
حساب املطامح �ق�صادیة املقرونة �لعدل �ج�عي و�لعدا� 

 .�ج�عیة
فهال بعثمت لنا، الس�ید الرئ�س، مبؤرشات مطمئنة حىت نثق يف 

ا �رغب يف حكوم�مك ويف و�ر�جمها ولو ٔ�ننا ال من� سلطة التصویت، ولك�ن
وال �منیة بدون اس�تقرار، "ٔ�ن الشعب املغريب یثق لیطمنئ ٔ�ن شعار� 

، ٕان مل �كن �س�تقرار وأ�من سوف لن �كون هناك ٔ�یة "بدون ٔ�من
�منیة، هنا ويف هذا املنرب ٔ�ماممك ٔ�ؤكد ؤ�حيي حتیة �برية ر�ال أ�من وا�رك 
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ىل ا�هود اجلبار املليك ور�ال القوات املسل�ة امللك�ة �ش�ىت ٔ�صنافها �
ا�ي جعل �ل املغاربة ینامون مطمئنني یتجولون مطمئنني، وهذا هو 
الكزن ا�ي حيظى به هذا الب�، ا�لهم اجع� دامئا ب�ا �ٓم�ا مطمئنا حتت 

  .الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا
 لقد انتظر� ٔ�كرث من نصف العام ولكنا ٔ�مل ٔ�ن یقودمك مسلسل

املشاورات ٕاىل عقلنة حق�ق�ة لهیلكة احلكومة من �الل تقلیص �دد 
الوزارات، لكن ا�ٓمال وأ�ماين ذهبت ٔ�دراج الر�ح وخرجت �لینا 
حكوم�مك �سابقاهتا، وٕاذا قلنا ٔ�ن الیوم یبدو ٔ�نه من الصعب �لهيا ٔ�ن تتعاىف 

الدة رسیعا من �ٓالم ا�اض وجروح الوالدة البادیة �لهيا، ٔ�هنا و�ت بو
  . ق�رصیة ونالحظ الیوم الزالت مل ت�شاىف �افاها هللا وب�ٔرسع ما ميكن

ٕان حكوم�مك، الس�ید الرئ�س، �سائلمك عن الهواجس واملعایري اليت 
حتمكت يف هذه الهندسة، هل أ�مر یتعلق �لفعالیة و��س�ام؟ ٔ�م 

س�ند هباجس الرتضیة و�رب اخلواطر؟ واملثال يف قطاع املاء واملیاه ا�ي �ٔ 
تدبريه ٕاىل ٔ�ربع وزارات ووزارات سام�ة، �متىن هلم اكمل التوف�ق و�متىن ٔ�ن 
حيصل ��س�ام حىت ال نبقى �شا�س يف البحث عن الكرايس ٔ�و 

ولنا جتربة وحنن قطعنا ٔ�شواط يف م�ل هذه .. املاكتب، �لنا خنرج وقد
  . العملیات

م حتالف وهل الرت�یبة وهندسة احلكومة احلالیة �سا�دان �ىل ق�ا
  �الس�تقرار و��س�ام؟ حكويم ی�سم

ٔ��ن حنن الیوم من اخلطاب السايم �اكر جلال� امل�؟ لقد �س�مت 
ودعين ٔ�مر �رس�ة  ،وغفلمت، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هناك هتافت

ٔ�ن السؤال یصعب الت�ٔ�ید �لیه �ٕالجياب، فالتناقضات بني الوزارات 
أ�ول ل�شك�ل هذه احلكومة حول  وكتاب ا�و� ظهرت م�ذ الیوم

�خ�صاصات وا�منوذج من تد�الت بعض فرق أ��لبیة یوم ٔ�مس اليت مل 
�رضها احلال، فٕاذا اكن رب ا�ار ضار� �لطبول مفا عساين ٔ�ن ٔ�قول ؤ�� 

  .ٔ�صنف نفيس يف صنف املعارضة
 -مع ا�رتامايت هلم  -ومما �زید الطني ب� هو العدد املرتفع لك�اب ا�و� 

ومل ولن ٔ�مسح ب�ٔن ینقص ٔ�ي مغريب من قميهتم ٔ�هنم كفاءات، ولكن عىس 
ٔ�ن جيیدوا جماال �لعمل وال تتضارب �زد�امات والرتت��ات، وما �زید 
الطینة ب� هو العدد املرتفع ٕالخواننا كتاب ا�و� يف الرت�یبة احلكوم�ة وا�ي 

م ونطاق التفویض یطرح ٔ�س�ئ� قانونیة كربى خبصوص املهام املس�ندة ٕا�هي
ا�ي س�سمح هلم به من �ة وكذا سلطاهتم يف تدبري القطاع وت��عهم 
ومساء�هتم �اصة ٔ�مام ا�لس الوزاري �رئاسة �ال� امل� مادام ٔ�ن الفصل 

من ا�س�تور حيدد ت�ٔلیف ا�لس الوزاري يف رئ�س احلكومة والوزراء  48
  .وهو ما س�یجعلهم جمرد موظفني سامني عوض وزراء

وال م�اص من ٔ�ن نؤكد لمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن هذه احلكومة تعاين 
ٔ�زمة كربى �س�ب اخنفاض م�سوب املقوم الس�یايس واحلزيب، ذ� ٔ�ن 
احلضور القوي و�ري املتوقع �لتق�وقراط یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل عن العق�دة 

الس�یاس�یة �لرب�مج احلكويم وعن قدرته �ىل ا�متثل الواقعي ملعاجلة 
الت اليت تعرتي ا�منوذج التمنوي و�ق�صادي لبالد� وعن قدرته �خ�ال

�ىل ٕاخراج البالد من البؤس �ق�صادي و�ج�عي بدل ٕالباس هذا 
  .البؤس �ق�صادي و�ج�عي بربیق الس�یاسة

ٕاننا الیوم يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن ٕاخراج البالد من الوضع 
من �الل م�ثاق وطين �رمس التو�ات  الصعب ا�ي جتتازه لن یتحقق ٕاال

الس�یاس�یة ویعید �عتبار �لقرار الس�یايس، لك�مك، الس�ید الرئ�س، قد 
  .ا�رتمت اخلیار السهل ٔ�و ا�رتمت عفوا اخلیار السهل

�ر�مج حكويم �اهز بدون �لف�ة س�یاس�یة وال ميت �لص� لربامج 
 مكو�ت الت�الف احلكويم؛

م�تغاه، ال فرضیاته وال مهنجیته يف تصممي  �ر�مج ال نعرف م�طلقاته وال
الس�یاسات وال ضام�ت تنف�ذ وال مؤرشات وحتق�ب إالجناز وال �ٓلیات 

 التق�مي وال مصادر ا�متویل؛
�ر�مج بدون �رت�ب واحض لٔ�ولو�ت ودون ٔ�هداف كربى ودون 

 مس�توى ا�لحظة الفارقة اليت تع�شها بالد�؛
ٕالدارة املنعطفات و�نتقاالت �ر�مج ال یوفر الرشوط الرضوریة 

 .احلر�ة اليت جتتازها البالد س�یاس�یا ودميوغراف�ا واج�عیا واق�صاد�
تلمك بعض املالحظات العامة والرضوریة، الس�ید رئ�س احلكومة، حول 

ال نعتقد ٔ�هنا قاس�یة كام قد تذهبون  -ٔ�بدا  –�ر�جممك وال نعتقد ٔ�هنا قاس�یة 
املواطنني، ٔ�ي نعم ل�س لك الشعب لكن ٕاىل ذ� ٔ�هنا لسان الشعب و 

  .السواد أ�عظم �ىل أ�قل
مالحظة تقامسناها معمك ٔ�ننا نعمل ٔ��مك تقدرون الرصا�ة وحتبون من 

  .یصارحمك
ٕاننا الیوم ٔ�مام ٕا�دى احملطات أ�ساس�یة لتطو�ر التواصل بني 
السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة، و�لتذا�ر بو�ه مكشوف حول امللفات 

نیة والقضا� الكربى املطرو�ة، املطرو�ة واليت سرتهن معلمك �الل الوط 
امخلس س�نوات القادمة ٕان شاء هللا، وحول ا�ور ا�ي ی��غي ٔ�ن یضطلع 

  .به جملس املس�شار�ن �لك مكو�ته يف هذه املر�� ا�ق�قة
مردد�ن ومعبئني وراء  ،ٔ�وىل هذه القضا� قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة

� من ٔ��ل مواص� ورش إالصالح الس�یايس وحتق�ق التمنیة �ال� امل
الشام� �ٔ�قالمي اجلنوبیة، لكن املالحظ ٔ�ن الرب�مج احلكويم مل یويل �زيا 
�ام �لمشاریع الكربى املربجمة يف ٕاطار ا�طط التمنوي ٔ�قالمي الصحراء 

  .اجلنوبیة
واة �امعیة ٔ��ن حنن من م�ناء ا�ا�� ومن املس�شفى اجلامعي ومن ن
  واملدار املسقي ومن السدود التلیة و�ريها من املشاریع التمنویة؟

  ،الس�ید الرئ�س
كام ن�هتزها م�اس�بة ٔ�یضا لنمثن �الیا الثقة الغالیة اليت حصل �لهيا م�تخبو 
احلزب ومجیع املنتخبني �ٔ�قالمي اجلنوبیة يف مجیع مرا�ل مسلسل �نت�ايب 
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 ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل�، املمثلني احلق�ق�ني أ��ري واليت جتعل مهنم، كام
لساكن أ�قالمي اجلنوبیة سواء �ىل مس�توى املؤسسات الوطنیة ٔ�و يف 

  .�القاهتم ��متع ا�ويل
كام ٔ�ود هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق �س�تقاليل ومن �ال� 

ة امللك�ة حزب �س�تقالل بتحیة تقد�ر وٕا�بار مجلیع ٔ�صناف القوات املسل�
وا�رك املليك وأ�من والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة �ىل الروح العالیة 

� ٔ�هيا ا��ن "والتفاين يف التضحیات اجلسام، مه مرابطون وس�س�مترون 
هو صا�رون " ام�وا اصربوا وصا�روا ورابطوا واتقوا هللا لعلمك تفلحون

  .والفالح ٕان شاء هللا س�یكون �لیفهم
الیوم �شهد ٔ�ن ٕافریق�ا تو�د يف صلب اه�م الس�یاسة  ٕان العامل

اخلارج�ة �لمغرب ومع� ا�ويل، و�كفي �س�تدالل يف هذا الس�یاق ب�ٔن 
املغرب یعترب ٔ�ول ب� مس�مثر يف عرشات أ�قطار إالفریق�ة بفعل الس�یاسة 
احلكوم�ة والرؤیة �سرتاتیجیة الرائدة جلال� امل� محمد السادس، نرصه 

وبفضل الرشااكت املغربیة إالفریق�ة اليت یصل مداها ٕاىل ٔ�كرث من  ا�لهن
  .ٔ�ربعني دو�

وٕاذ یعرب الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة عن ارتیا�ه الشدید لهذا 
التو�ه فٕانه اكن ی�ٔمل ٔ�ن �كون ٕافریق�ا �ارضة �شلك ٔ�كرب و�شلك وافر 

ي حنن الیوم بصدد ؤ�ن تنال �زيا ٔ�كرب من مضامني الرب�مج احلكويم ا�
  .م�اقش�ته

  الس�ید الرئ�س،
مك اكن ٔ�ملنا �بري ٔ�یضا يف ٔ�ن �شلك هذا الرب�مج فرصة لاللزتام مبراجعة 
العدید من النصوص القانونیة املؤطرة �لحر�ت أ�ساس�یة من ق�یل مرشوع 
القانون املتعلق �حلق يف الولوج ٕاىل املعلومة وا�ي مل �رد � اخلروج ٕاىل 

یق بعد والقانون املتعلق حبریة ت�ٔس�س امجلعیات والتجمع السلمي، �زي التطب 
سواء بناءا �ىل نتاجئ احلوار الوطين ا�ي قادته احلكومة السابقة حول 
أ�دوار ا�س�توریة اجلدیدة �لمجمتع املدين، مك اكن ٔ�ملنا �بري يف ٔ�ن �شلك 

رك ما فات هذا الرب�مج فرصة ٔ�یضا �لت�ٔ�ید �ىل رغبة احلكومة وعز�ا تدا
وال�رسیع ٕ�جناز أ�وراش الكربى املهیلكة و�اصة اجلهویة املتقدمة والتعاون 

  .بني اجلهات وهناك �ات فقرية تنئ من الهشاشة والضعف
وال داعي ٔ�ذ�رمك، الس�ید رئ�س احلكومة، هناك �دة وجوه و�دة 

 -ومة هللا یعاو�مك مع هذه احلك - وزارات تتلكف �ملاء یعين هذا ٔ�ننا الیوم 
سوف لن نعود �رى الرح�ل وقاف� البدو ی��قلون من الفجر حىت یعودون 
يف املساء حبثا عن املاء، حفسب ا�هودات و�بتاكرات �لمجمو�ة من 

لنقطع مع النقص يف املاء وس�ی�ٔيت  -وفقهم هللا  -إالخوة ٔ�عضاء احلكومة 
  .ٔ��لكم �ىل املاء ٔ�یضا يف اجلانب الفال�

وس�یطمنئ معي الشعب املغريب ٕاذا اكن العدد الوافر ٕاذن ٔ�� مطمنئ 
من الوزراء هيمتون �ملاء، معىن توفري املاء يف اجلبال ويف الص�اري مرورا 
ٕاىل طلعنا من صفرو ومش��ا مل�سور بوملان، وج�نا حىت لبوعرفة معىن ٔ�ن 

املاء ما اكی�ش، ٔ�� ا�رتت هاذ اجلهة وٕاىل مش��ا من بين مالل والقلعة 
یو وٕاىل مش��ا يف نوا� ا�ار البیضاء معىن ٔ�ن هاذ الناس وغمنش� 

س�س�ت�رشون �ريا ��هودات اليت تبذلوهنا، س�� وقد خصصهتم مجمو�ة 
  . �برية من العقول املد�رة يف البحث والتنق�ب عن املاء وفقمك هللا

س�ٔ�رك ا�ال .. مك اكن ٔ�ملنا �بري ٔ�یضا يف ٔ�ن �شلك هذا الرب�مج 
  .ا�لقطات، ؤ�س�سمحمك �ل�دیث بعض

وخبصوص احملور �ق�صادي والتدابري �ق�صادیة واملالیة 
ن احلا�ة املاسة ٕاىل طرح السؤال  الواردة يف الرب�مج احلكويم، فٕا

  �یف؟، )le pourquoi des choses(�یف؟ 
  الس�ید وز�ر املالیة احملرتم،

ب ٔ�عرف قدرا�مك وكفاء�مك لكن الك�ف ن��ظره وی��طره معي الشع
املغريب، ٔ�قول لكمة وا�دة ف� خيص اجلانب املايل، ٔ�قول مكغريب �ا�شت 
لس�نا يف �ا�ة ٕاىل القروض، لس�نا يف �ا�ة ٕاىل القروض بقدر ما ٔ�ح�ذ ٔ�ن 

  .�كون هناك �رش�ید النفقات، حماربة الغش واسرت�اع ٔ�موال ا�و�
ة ، فهل س�یكون حمارب"حماربة الفساد"ٔ�جعبين ما ٔ�جعبت به يف ترصحيمك 

الفساد فعلیا ٔ�و جمرد �م؟ ٔ�قول ؤ�ردد لس�نا يف �ا�ة لالقرتاض من ٔ�ي 
بنك دويل اكن، بل حنن يف �ا�ة ٕاىل �رش�ید النفقات، مراق�ة املال العام، 
وهنا س�نكون قد وصلنا ٕاىل ما �ریده وما �ریده الشعب املغريب حتت الق�ادة 

  . الرش�یدة جلال� امل�
ضه وفقد راهن��ه ٕاىل منوذج عرصي �یف ن��قل من منوذج اس��فد غر 

تنافيس م�دمج �شلك ٕاجيايب يف �ق�صاد العاملي، منوذج قادر �ىل حتق�ق 
  .منو قوي ومس�تدام و�ادل ومدمج، ند�ل به �دي ا�ول الصا�دة

فهل یتضمن الرب�مج املعروض �لینا الزتامات و�ٓلیات كف�� بتحق�ق 
  ذ�؟

لعمويم وتنویع الصادرات و�ريه ٕانه ومبجرد طرق �ب دمع �س��ر ا
من املواضیع یت�ني ٔ�ن ما تفضلمت بتقدميه، الس�ید رئ�س احلكومة، ال خيتلف 
عن سابق�ه ؤ�ن أ�مر ال خيرج عن ت� �لزتامات �عتیادیة اليت مت 
�ردیدها سابقا عند تقدمي لك مرشوع �ر�مج حكويم، حىت ٔ�حضت 

  .البالغي تصنف يف �انة التمنیقات ا�لفظیة واحلشو
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �مثن تو�ه الرب�مج احلكويم ٕاىل �رسیع 
مسلسل التحویل الهیلكي، ونعتربه املد�ل أ�سايس لتحسني ٔ�داء النظام 
إالنتا� الوطين وحتریك بن��ه اجلامدة واملرتبطة �شلك �بري �لقطا�ات 

ويف تقد�ر  - والرثوة، لكن  التقلیدیة مكصدر رئ�س خللق م�اصب الشغل
فٕان الرب�مج احلكويم ال ی��اول هذه العنارص جممتعة وفق رؤیة  -الفریق 

�ظمة، فٕانه یدفعنا �لقول ٔ�نه ال یوفر الرشوط املوضوعیة وأ�ولیة �مع 
التحول الهیلكي، مففهوم التحول الهیلكي حيیل �لرضورة �ىل ثالثة عنارص 

  . ويه �ندماج، التنویع وإالنتاج�ة ٔ�ساس�یة ومرتابطة ف� ب�هنا
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واحلال ٔ�ننا مل جند يف التدابري املقرت�ة يف �ر�جممك ما ميكن ٔ�ن �سمیه 
مبا �سمح من ) L’intégration" (تعمیق اندماج�ة �ق�صاد الوطين"

حتر�ر وحتویل املوارد من القطا�ات وأ��شطة التقلیدیة ٕاىل القطا�ات 
  . ة املضافة العاملیةوأ��شطة العرصیة ذات القمي

ٕان الرب�مج احلكويم، الس�ید الرئ�س، وهو �ك�في �لرتكزي �ىل مواص� 
�ه�م بنفس القطا�ات دون حتیني �م�یازات املقارنة جيعلنا منیل ٕاىل 
�عتقاد ب�ٔن التنویع، تنویع ب��ة �ق�صاد املغريب س��قى هدفا مؤ�ال ٕاىل 

التو�ه، فٕانه حيسب �لرب�مج  �ني، ؤ�ن بن��ه س�تظل ت�سم بنفس
احلكويم ٕادرا�ه ملوضوع العقار مكحور ٔ�سايس يف حماور العمل احلكويم، 
ٔ�نه یبقى ٔ��د املعیقات اليت حتول دون مردودیة تنافس�یة �ق�صاد املغريب 
�س�ب سوء التدبري وماف�ا العقارات، ون�ٔمل ٔ�ن تتوفر إالرادة الس�یاس�یة 

  . أ�رض يف ٔ�فق إالصالح الشامل �لقطاعلتفعیل التدابري املقرت�ة �ىل
كام جيرين احلدیث عن إالنتاج�ة �لرضورة ٕاىل احلدیث عن ضعف 
التنافس�یة �ق�صاد الوطين، وامسحوا يل يف هذا الصدد ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ن 
التق�مي ا�ي تقرتحونه �موع اتفاق�ات التبادل احلر هو ٕاجراء �م والبد م�ه، 

ید حفصة م�ادالت املغرب الت�اریة اليت تندرج يف لك�ه �ري اكف �لك ت�ٔ� 
ٕاطار اتفاق�ات التبادل احلر تبقى هامش�یة مادام اق�صاد� �ري ممتوقع يف 

صف�ة املراهنة �ىل املنافسة  سالسل إالنتاج ا�ولیة لضعف ٕانتاج�ته كام ٔ�ن
  .«compétitivité-prix»�ٔ�سعار جيب ٔ�ن تطوى 

حوا يل، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن ٔ�سائلمك ومادام اليشء �ليشء یذ�ر، فامس
عن غیاب ٔ�ي ٕاشارة ٕاىل عقد اتفاق�ات التبادل احلر مع بعض ا�ول الكربى 
من ق�یل اجنلرتا من ق�یل اململكة املت�دة واليت سارعت العدید من ا�ول 
اىل بدء املفاوضات ٕاىل طلب ودها، فا�ن حنن من هذا إالرساع يف �سب 

ٔ�ن �سا�د� ٔ�و یق�ل ٕانتاج�ا؟ املهم مايش هو  اللكیان؟ يف �سب من ميك�ه
إالنتاج، املهم هو البحث عن السوق، البحث عن السوق جبودة ؤ�مثنة 

  .معقو�
  الس�ید الرئ�س،

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ثري ان��اهمك ٕاىل بعض النقاط اليت تفادى الرب�مج 
 احلكويم احلدیث عهنا وس�ٔكتفي يف ذ� ب�ٔربع قضا� ٔ�فق�ة نعتربها ٔ�ساس�یة

  : ورضوریة
مل خيصص هذا الرب�مج ولو لكمة وا�دة لقضیة ا�متویل وإالصالح : ٔ�وال

املايل ويه اليت �ك�يس راهنیة كربى يف س�یاق �خنفاض �ري املس�بوق 
  �لقروض البنك�ة وشلل البورصة و�يق أ�سواق ا��ن اخلصويص؛

 مل یتضمن الرب�مج احلكويم ٔ�و مل �رش ٕاىل ٔ�دى ٕاشارة ٕاىل: �نیا
ي ٔ��لنه وايل بنك املغرب مرارا، ا�، “ا�رمه”مرشوع حتر�ر سعر رصف 

�لام ٔ�ن هذا أ�مر ید�ل مضن �خ�صاصات الرصف�ة �لحكومة مبق�ىض 
  من القانون املنظم لبنك املغرب؛ 8املادة 

مل یوحض الرب�مج احلكويم �یف تعزتم احلكومة جعل الس�یاسة : �لثا

ة �ق�صادیة �عتبارها ٔ��د ٔ�دوات تد�ل الرضی��ة �ٓ� من �ٓلیات الس�یاس
ا�و� أ�ساس�یة لتحق�ق ٔ�هدافها، فهل نعترب هذا الصمت املطبق �لرب�مج 
احلكويم عن احلدیث عن الس�یاسة الرضی��ة مبثابة ٕا�الن من احلكومة عن 

ال، الس�ید الوز�ر  (la pause fiscale) ٔ�م ٔ�ن أ�مر اسرتا�ة رضی��ة
ٔ�م ٔ�ن أ�مر یتعلق  (la pause fiscale)�ىل  �یعجبو الفر�س�یة، هنرضو

  بغیاب تصور حول موضوع ٔ�و اخ�الف يف الرؤى بني مكو�ت أ��لبیة؟ 
مل یقدم الرب�مج احلكويم ٔ�ي تصور حول القضا� �ق�صادیة : رابعا

و�ج�عیة وتضامن املقاوالت الصغرى واملتوسطة و�یف�ات اس��ر 
ٔ�فضل و�ريها من القضا�، املقاوالت حتویالت مغاربة اخلارج �شلك 

  . الصغرى
كنت ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�س�متع يف ترصحيمك يف الرب�مج احلكويم �یف�ة دمع 
املقاوالت الصغرى، س�� ؤ�ن املقاوالت الكربى قد ت�ٔ�رت ت�ٔ�را �بريا، سواء 

، ولكن الس�یاسة (la conjoncture économique) مبا ٔ�صاب العامل
 �كن فهيا نربة ا�مع �لمقاول الصغري، الیوم مع هاذ م�بعة �الیا يه مل �رق ومل

) les fournisseurs(الت�ٔخر احلكومة ٔ�عباد هللا �ذات الفلوس من عند 
ومازال ما تت�لصش والرضیبة ت�ساهلم، ��س ٔ�س�یدي �ادي تد�ل 

  .�ل��س ؤ�نت ت�سال ��و�، هنا تیخصنا هذاك املقاول الصغري ندمعوه
جعة املراجعة املراجعة ٕاىل مىت س�تظل هذه املقاوالت الكربى املرا

  املراجعة س�یف �ىل املقاو� الكربى؟
ٔ�رى لنا املقاول دا� ا�ٓن راه ال�س ٕاىل ق�ط لنا ذیك الناس، راه 

 )la CNSS( ال�س ٕاىل بقى قابط لنا الناس وما خر�ومش �لزنقة،
 الرضائب، املراجعة، معىن ٔ�ش�نو معىن ٔ�ن املوت هاذي وهاذي كن�اولو

  .نرضبو املقاول وما منیولوش السعة نتاعو �ش �كون ممثر
  الس�ید الرئ�س،

يف  %5.5و 4.5یتوقع الرب�مج احلكويم حتق�ق منو اق�صادي ما بني 
ٕان شاء هللا، وبغض النظر عن �دم توضیح الفرضیات املعمتدة  2021ٔ�فق 

د هذا و�اصة ف� خيص بعض املتغريات واملرتبطة �حملیط ا�ويل، فٕان حتدی
الهدف هبذه الطریقة ٔ�مر �ري مربر، ذ� ٔ�ن إالرادویة الس�یاس�یة 

  .�ق�صادیة ��ول تقاس بقدرهتا �ىل حتق�ق منو قوي ومس�تدام
وفق هذا املعىن اكن من الواجب �ىل احلكومة �لزتام مبتوسط ا�منو 

 2021ول�س ب�س�بة ا�منو عند هنایة الوالیة احلكوم�ة و�كفي ٔ�ن تزتامن س�نة 
ول هللا مع س�نة فالح�ة، هاذي الفرضیة ج�دة لتحق�ق بطریقة ش�به حب

  .%4.5م�اكنیك�ة معدل منو یفوق 
ٔ�ن عرصنة (وامسحو يل ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسا يف هذا إالطار ٔ�ؤكد لمك 

القطاع الفال� والرفع من ٕانتاج�ته وتنویع ٔ��شطته ودمع اس�تقاللیته عن 
يف ظل النتاجئ احمل�شمة �لمخطط العوامل املناخ�ة واليت ضلت جمرد ٔ�ماين 

أ�خرض واليت ال �رىق ٕاىل طمو�ات وال ت��اسب مع ا�هودات املبذو� 
مالیا من طرف دافعي الرضائب، وال حتقق التضامن والعدا� يف توزیع 
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  .الرثوة بني اجلهات، وا�منوذج س�ٓ�ذه من �ة سوس ماسة
من  %�70تمك، الس�ید رئ�س احلكومة، �ر�كز هبا ٔ�زید من 

اخلرض والفواكه، هاذ اجلهة  من صادرات %70الصادرات، سوس ماسة 
ٔ�لف ٔ��ري فال�، اكنت و�دتوها ٔ�و  600000ك�شغل لنا ٔ�زید من 

سدود راه ما شفهتاش هنا عندمك هنا�،  7و�دهتا الرب�مج احلكويم ب 
 �7اصة ؤ�نمت ٔ�بناء املنطقة، اكن من أ�حرى ٔ�ن تو�هيا اه�م �بري ٔ�ن 

عند� سد كذ� يف الق�یطرة �ش ما .. د فني يه؟ ورمبا س�تربمج سدو 
�كو�يش �وي، ولكن �اصنا التناسق بني اجلهات، �اصنا التعاون بني 
اجلهات، �اصنا اجلهة الضعیفة �س�تف�د حبصة ٔ�وفر حىت �كون يف خط 

  .م�وازن
ومن �ة ٔ�خرى، فٕان املس�توى املس�هتدف من ا�منو لن ميكن حسب 

خفض معدل البطا�، خففض معدل البطا� یتطلب معدل منو  ا�تصني من
% 8.5، وهو ما یعين ٔ�ن الزتاممك خبفض البطا� ٕاىل %6مس�تدام یفوق 

یبقى مرهو� بتحسن اس�ت��ايئ ملضمون ا�منو من فرص الشغل، ويه 
  .فرضیة �س��عدها �دا �لنظر اىل طبیعة �ق�صاد الوطين

  الس�ید الرئ�س، 
مع  ،دایتمك الطیبة، لقد اجمتعمت مع الفرقاء �ج�عینيالبد ب�ٔن ننوه بب

هو  ،وهذا �س�ل نقطة ٕاجيابیة لمك، ٕان ما ینقصنا هو التواصل ،النقا�ت
الكشف عن ماكمن اخلط�ٔ ٔ�و اخلطر ٔ�و املرض حىت ميك�نا اس�ت��اطه 
و��ك�اب �ىل معاجلته، ومع ٔ�ن الوقت ال �سعف�ا إال�اطة �رؤیة اج�عیة 

 الرب�مج احلكويم، فٕاين س�ٔوجز ال�م حول بعض القضا� م�تظمة يف
أ�ساس�یة اليت نعتربها ٔ�ولویة أ�ولو�ت يف ا�ال �ج�عي، مؤكد�ن لمك 
ٔ�ن مضمون الرب�مج احلكويم ومع اكمل أ�سف مل �متكن من قطع مع 
الس�یاسة السابقة ملا ی��غي ٔ�ن �كون �لیه املس�ٔ� �ج�عیة، واملؤرشات 

قدمة ال �رىق ٕاىل جحم الطمو�ات و�نتظارات ا�متعیة، خفالل أ��م امل
املاضیة فارق�نا لك من الطف� فرح والطف� اید� والطف� فاطمة الزهراء 
بفعل إالهامل وضعف التجهزيات الطبیة واخلصاص املهول املس�ل يف 

املوارد  الب��ات التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة والتفاوت الصارخ يف توزیع
  .ال�رشیة ويف ولوج اخلدمات الطبیة �ىل املس�توى الرتايب

وهذه فقط �االت من بني ٔ�خرى كثرية هتم املواطنني ال�سطاء 
یوا�ون لك ٔ�نواع ا�هتم�ش ویعانون يف مصت، ٔ�ننا مل �متكن من حتق�ق ما 

الطب ميك�ين ٔ�ن ٔ�ب�ت بدون ٔ�لك، �ري ٔ�نين ال ٔ�س�تحمل ٔ�ن . و�د�مه به
  .لیل ؤ�� ٔ�تلوى �ٔ�مل، جنا� هللا وٕا�مك من مجیع ا�ٓالمٔ�قيض ا� 

فالتطب�ب جيب العنایة به، وال داعي ��خول يف ماكمن هذا القطاع 
ا�ي ینئ ویعج �خلروقات، ف�جب ��ك�اب �لك عنایة و�رية وطنیة �ىل 

  . حصة املواطن
ة ويف مل �متكن حلد ا�ٓن من التفاوت الصارخ يف توزیع املوارد ال�رشی

الولوج ٕاىل اخلدمات الطبیة ويف سد اخلصاص املهول املس�ل يف الب��ات 

  .التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة
وفاة عن لك  50مل �متكن من تقلیص �دد وف�ات أ��ات ٕاىل 

وفاة عن لك  20والدة، فشلنا يف خفض وف�ات الرضع اىل  100.000
  .والدة 1000

خلدمات الصحیة أ�ساس�یة ورفع التغطیة ٔ�ما الزتاممك بتعممي الولوج ٕاىل ا
فٕاننا ال ميكن لنا ٕاال ٔ�ن �مثنه �لرمغ من ٔ�ننا حبثنا وحبثنا % 90الصحیة اىل 

كثريا يف لكامت الرب�مج احلكويم لك�نا مل جند تدابري معلیة و�دیدة وال 
) la mutuelle(الزتامات مالیة مطمئنة بتحق�ق هذا الهدف، حىت هذیك 

  .�لهيا ات��حیلو 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

)la mutuelle (ولكن ا�لويب  ،التعاضدیة اكنت عندها مص�ات
القوي ی�ٔلك الضعیف �ال ٔ�و حياول برث هذه املص�ات اليت اكن یلتجئ ٕا�هيا 

وكنت ٔ�ود ٔ�ن ٔ�رى  ،املریض، العامل ال�س�یط هذا جيب ��ك�اب �لیه
اضدیة ٔ�هنا املل��ٔ الوح�د الس�ید وز�ر ال�شغیل �هيمت مبا �روج هبذه التع

  . �مو�ة من الفقراء ومن �سمهيم �لهشاشة
�ال ٔ�ن ال ٔ��د يف هذه القا�ة ٔ�و �ار�ا ببالد� �شك يف ٔ�ن قطاع �ٔ 

خفطب �ال� ، شوهات مزم�ة تتفامق یوما بعد یومالتعلمي یعاين ٔ�مراضا و� 
طابه امل� والتقار�ر ا�ولیة والوطنیة مجمعة �ىل وضعه امل�ٔساوي ؤ�ع

ؤ�عراضه املرضیة، ؤ�� خشصیا ال ٔ�ح�اج ٕاىل ٔ�ن ٔ�تد�ل يف التعلمي ٔ�ن 
س�بق يل ٔ�ن رشحت و�سطت بعض الهفوات وبعض أ��الط، هناك ٔ�طر 

ب�ٔن متس �رامهتا، مست ؤ�عف�ت  �مشة الزالت مهشت ٔ�هنا مل �رَض 
ت ٔ�هنا مل جتد صدیق مبفهوم الصداقة القدح�ة ا�ي س�یوصلها ٔ�و شومه 

  .لها مبنصهباس�یحتفظ 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٕاين ٔ�عرف ٔ�ن من هاذ الس�ید الوز�ر ا�ي ٔ�س�ندت ٕالیه التعلمي �كفاءة، 
كفاءته املعهودة س��كب �ىل ٕاج�ثاث لك املعوقات حىت �كون تعلمينا تعل� 
حق�ق�ا وحىت �شجع الطبقات الهشة والضعیفة ٕاىل ولوج قطاع التعلمي، من 

ٔ�ن یذهب ٔ�و �سمح بف�ة �بده لولوج ٕاىل قطاع التعلمي  م�ا الیوم �س�تطیع
العمويم، وهل �هيم ٔ�جراء �سطاء، هل �هيم ما یؤدونه �لتعلمي 
اخلصويص؟ ٕاىل مىت س�یظل هذا التعلمي �شوش �ىل التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة؟ �هیك عن ربط م�اجه التعلمي مبا �سمح هلم �سوق الشغل مك 

 تلمیذ ومسعهتا ؤ�� موظف ؤ�س�متعها الیوم، ربط من مرة مسعهتا ؤ��
املؤسسة �حملیط، ٔ�س�یدي قریو لنا والد� ٔ�ش�یاء يل �ادي تنفعهم يف 
الصنا�ة عطیين �ري وا�د يل تیعرف �ر�ب بو�، واراه �ادي خيدم هبا، 
عطیين يل تیصلح روب�ين �س�یط لست يف �ا�ة ٕاىل �ندسني بقدر ما 

ف�ين ت� ا�لحظة وخيلصين من معا�يت ٔ�نين ملزم ٔ�حبث عن من س�یك 
  .الیوم�ة

تعلمينا جيب ��ك�اب �لیه جام�ة ولست يف �ا�ة ٔ�� خشصیا ٔ�عوذ 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2017ٔ��ریل  25( 1438رجب  27

من قو� ٔ�� ٔ�ن ٔ��لكم يف التعلمي ٔ�نين ٔ�عطیت ما ف�ه ؤ�ظن ٔ�ن رساليت قد 
  .وصلت

لقد فوج�نا مع اكمل �سف �لزتامات و�م سطحي مل �س�تطع النفاذ 
یات بل و�ىل العكس من ذ� �اء يف بعض أ�ح�ان ىل معق إالشاكل إ 

وكام یقال عندما ال �س�تطیع املرء  ،م�ناف�ا وم�عارضا مع املتطلبات ا�متعیة
تغیري أ�ش�یاء �ك�في بتغیري اللكامت، وهذا هو �ل الرب�مج احلكويم وهو 

  .ٔ�مر مل یعد مق�وال الیوم يف قطاع ح�وي واسرتاتیجي كقطاع التعلمي
د تغیري أ�ش�یاء ال اللكامت اليت �رسد هبا مشالك القطاع ون�ين ٕاننا �ری

  .هبا قصورا من الرمال ونصنع هبا أ��الم الوردیة
  الس�ید الرئ�س،

ف� �رتبط مبلف ال�شغیل ومعاجلة ٕاشاكلیة البطا� فٕان اس�تع�الیة هذا 
الورش ال یربره تفامق وسوداویة املؤرشات املرتبطة �سوق الشغل فقط وٕامنا 
ٔ�یضا برضورة تقدمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة لالنتقال الثاليث ا�ي یعرفه املغرب، 

  .�نتقال ا�ميوغرايف و�نتقال �ق�صادي و�نتقال ا�متعي
فاملغرب جيتاز انتقاال دميوغراف�ا حق�ق�ا یفرض ضغطا ٕاضاف�ا �ىل سوق 
الشغل من طرف ف�ات عریضة واسعة من الش�باب املغريب اليت س��ضاف 

ٔ�لف طالب �لشغل مس�� س�نو� �لام ٔ�ن الربع مهنم  600000 حوايل اىل
 .فقط من س�متك�ون من الولوج ٕالیه

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�صارحمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن الرب�مج احلكويم 
و�دد بتفعیل �سرتاتیجیة الوطنیة �ل�شغیل واليت متت املصادقة �لهيا يف 

هتیة وال�هتا واليت نفرضها وحنتفظ �لهيا الوقت املیت من معر احلكومة املن 
مج� وتفصیال ٔ�نه یبدو ٔ�ن احملدد أ�سايس ا�ي ٔ�ن احملمك أ�سايس ا�ي 
حتمك يف ٕاخراج حمك هذه �سرتاتیجیة هو ترب�ر �خفاقات �ىل هذا 
الصعید �ريم الكرة يف مرىم الس�یاسات �ق�صادیة �لتغطیة �ىل 

  .أ�عطاب، ٔ�عطاب ت�ش�یط الشغل
ويف س�یاق �دی��ا عن الشق �ج�عي من الرب�مج احلكويم جند 
ٔ�نفس�نا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مضطر�ن من �دید �لتعبري 
عن اس��ائنا الك�ري من س�یاسة فرض �مر الواقع اليت مت هبا تزنیل ٕاصالح 

صل ٔ�نظمة التقا�د ضدا �ىل مق�ضیات ا�س�توریة ذات الص�، و�اصة الف
ا�ي ینص �ىل رضورة تفعیل املؤسسات ال�شاور �ج�عي وٕارشاك  13

  .الفا�لني �ج�عیني ف� خيص بلورة وتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة
  الس�ید الرئ�س

دقائق لفریق �حتاد ا�س�توري، مفعىن  5الس�ید الرئ�س و�دمت مبنح 
  .یىل كنت عند و�دمك �يق لمك دق�قة

  :لسالم ا�لباراملس�شار الس�ید عبد ا
ٔ�متىن ٔ�ن �كون �ر�جممك الس�ید الرئ�س، يه �سري يف ٕارضاء امجلیع 
و�سري ٔ�متىن مرة ٔ�خرى ٔ�متىن الس�ید الرئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن �كونوا ٔ�و ٔ�ن 
�كون �ر�جممك قد وافق ٔ�و قد متىش مع اخلطاب التارخيي جلال� امل�، 

ى التفعیل، التفعیل إالجيايب فالشق الس�یايس مل نلمسه ٕاذ �لینا الیوم ٔ�ن �ر 
والوقوف �ىل املعضالت و�ىل ماكن اخللل ٕارضاء �لشعب املغريب، ٕارضاء 
�لناخ�ني ا��ن یتطلعون ٕاىل �د ٔ�فضل، وال �سع الفریق �س�تقاليل 

ٕان ٔ�رید " �لو�دة والتعادلیة ٕان لسان �ا� �ردد قول هللا س�ب�انه وتعاىل 
".  �� �لیه تولكت وٕالیه ٔ�ن�بٕاال ٕاصالح ما اس�تعطت وما توف�قي ٕاال

  .صدق هللا والعظمي، والسالم �لیمك ورمحة هللا �راكته

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

دقائق املتبق�ة من وق�مك تنضاف لرصید فریق �حتاد  5نذ�ر ٔ�ن 
  .ا�س�توري
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید رئ�س الفریق

  :�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمات واحملرتمني،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة بصفيت ممثال و�رملانیا عن املنظمة ا�ميقراطیة �سعدين 

  .�لشغل، وبصفيت كذ� رئ�سا لفریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن
وغند�ر وا�د ا�هود �بري حىت ال ٔ��رر ما تفضل به رفايق ورف�قايت 

الرب�مج "مب�لس النواب یوم ٔ�مس، وغن�اول ند�ر جمهود �ش نناقش 
  .من زاویة ٔ�خرى" كويماحل

ق�ل ذ� �غي نتقدم �لشكر �لس�ید رئ�س احلكومة �ىل بیانه 
التوضیحي یوم ٔ�مس يف موضوع اس�تق�ا� لٔ�خ أ�مني العام حلزب أ�صا� 
واملعارصة مرفوقا �رئ�يس الفریقني، ؤ�� كنت �ارض، الس�ید رئ�س احلكومة 

  . هو شاهد
ل الس�ید رئ�س احلكومة �ىل ف�ح لقاء ٔ�وال اح�ا مثننا املبادرة د�ا�ف

جسور التواصل مع ٔ�حزاب املعارضة ومع لك القوى ا�يل ما مشاراكش يف 
  . احلكومة مبا فهيا املركز�ت النقابیة

من هذا املنطلق املبديئ اس�تجبنا واس�ت�اب أ�خ أ�مني العام �عوة 
يس رمسیة ٔ�تته من دیوان الس�ید رئ�س احلكومة، وبلغنا حنن االثنني، رئ�

مش��ا، واكن املوضوع االفریقني، یعين بلغنا الس�ید أ�مني العام واس�تجبنا و 
كام �اء يف البیان التوضیحي د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة، هو حول دور� 
ومسا�دتنا وتعاوننا ل�سهیل و�رسیع مرور ٔ�و متر�ر مرشوع القانون املايل 

عام يف ملتقى حزيب، ، وهذا �لضبط ما رصح به أ�خ أ�مني ال2017د�ل 
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هو امللتقى د�ل م�ظامت �ساء أ�صا� واملعارصة ا�يل اكن یوم الس�ت، 
واكن �لیه الك�ري من الهرج والق�ل والقال وإال�الم، حىت اضطر رئ�س 

  . احلكومة ب�ٔن یصدر بیان التوضیح، ٔ�عتقد مايش هاذي يه القوا�د
حلكومة ومع الرئ�س اح�ا بطبیعة احلال مس�تعد�ن نتعاونو ونتعاملو مع ا

د�لها من موقعنا مكعارضة، و�حلقوق والواج�ات ا�يل مفروضة �لینا مبوجب 
ا�س�تور يف ٕاطار الوضوح، الوضوح ول�س ٕاال الوضوح، ما غمنش�یوش 

  . عند الس�ید رئ�س احلكومة حتت الطاب�، لكيش مكشوف وواحض
 ومن هذا املنطلق، أ�خ أ�مني العام اكن �ادي �دا �ش خيرب

أ�خوات املناضالت د�ل احلزب، ب�ٔنه ٔ�ش�نو ا�يل مطلوب، واح�ا ما 
  .عند�ش مشلك �ش یمت التضخمي د�ل هاذ احلدث، ما عندها حىت معىن

  .دا� �ادي نناقشو هاذ اليش ا�يل اح�ا بصدده
  حرضات الس�یدات والسادة،

حزب أ�صا� واملعارصة، �ش نتافقو، م�ذ الت�ٔس�س ا�يل تبع املسار 
�ل هاذ احلزب یقول العكس، م�ذ الت�ٔس�س عرف عنه وضوح الرؤیة د

وعرف عنه الثبات �ىل املوقف، كنا�ذو  ،الس�یاس�یة، وضوح �خ�یارات
موقف ال نرتدد مبامرس�ته، ٔ�ي ممارسة املوقف �لرصامة املطلوبة، و�یف ما 
بغات �كون الظروف، �الش كنقول هاذ ال�م؟ كنقول هاذ ال�م �ش 

ن حيتاج ٕاىل تذكري، �ىل ٔ�ن حزب أ�صا� واملعارصة، قراره �خ�یار نذ�ر مل
املعارضة قرار هو اكن سابق وٕا�ن وعقب �نت�ا�ت، القرار د�لنا كنا 
واحضني ف�ه، � ٕاما نتصدر نتاجئ �نت�ا�ت و�شلكو احلكومة مع الناس 

بنفس ا�يل �ادي نتفامهو معهم، ما تصدر�ش �نت�ا�ت غتجي احلكومة 
الرت�یبة السابقة و�س�متر يف س�یاساهتا الالشعبیة، و�س�متر يف اخ�یاراهتا 
ا�لیربالیة املتوحشة املس�تو�اة من ٕامالءات صندوق النقد ا�ويل، ال، 

  .موقف واحض، وعند� ف�ه احلق
ٕاذن ال نتودد ٔ��د بغیة یعين يش �ا�ة، موقف�ا مق�نعني به ٔ�شد 

ا�ميقراطیة يف بالد�، وٕاال بالد� والت  �ق�ناع ٔ�نه خيدم املصل�ة د�ل
صبغت بلون وا�د يه س�تكون ٕا�اقة حق�ق�ة ��ميقراطیة والتمنیة يف 

حزب أ�صا� واملعارصة عندو اخ�یارات واحضة، متوقع  (PAM)بالد�، و
يف املعارضة حىت یعطي معنا ��ميقراطیة يف هذا الب�، ؤ�نمت تتعرفوا ال ميكن 

س�تقمي بدون وجود ٔ��لبیة قویة م�سجمة م�سكة، عندها ��ميقراطیة ٔ�ن � 
الوضوح، ومعارضة قویة ولها الوضوح يف الرؤیة د�لها، و�ادي جني نذ�ر 

  .بتفصیل ش��ا ما من بعد
 8ومضننا هذا القرار التارخيي حلزب أ�صا� واملعارصة صبی�ة یوم 

نت�ا�ت د�ل سا�ة �ىل إال�الن د�ل نتاجئ � 24ٔ�كتو�ر، �يق ما داز�يش 
ٔ�كتو�ر  8ٔ�كتو�ر، ومايش صعیب دا� �ش تلقوا البیان د�ل احلزب، یوم  7

د احلواجي ا�يل  �2ىل السا�ة احلادیة عرشة صبا�ا، واكن موقف�ا واحض، 
  :دجبنا يف البیان

  ٔ�وال الت�ٔ�ید �ىل موقع املعارضة؛ -

 .و�نیا هتنئ��ا �لحزب ا�ي تصدر النتاجئ -
ش؟ ٔ�نه م�ش�بعني بقوا�د ا�لعبة ا�ميقراطیة يف وهاذ اليش اك�ن، �ال

بالد� مبا لها وما �لهيا، وكذ� م�ش�ب�ني �خلیار ا�ميقراطي �عتباره �بتا 
 . من ثوابت أ�مة

فانطالقا من هاته الق�ا�ات صارعنا ٕاىل هتنئة احلزب الفا�ز، فاح�ا ما 
مشلك ند�رو  عند�ش مشلك ٔ�نه اخ�ارینا، در� هذا اخلیار، ما عند�ش

�نت�ا�ت وخنرسو وهن� الفا�ز، ولكن البعض عكس ذ� متاما، �رامه 
ینوهون ��ميقراطیة و�نت�ا�ت �ني یفوزون ویلعنون ٔ�بو ا�ميقراطیة 
ؤ�بو �نت�ا�ت �ني خيرسون، یعين دميقراطي هنار ا�يل �رحب، ٔ�� مايش 

اطیة الف�یة، ونقولها دميقراطي هنار ا�يل خنرس، وهذا ما �هتدد ا�ميقر 
ببالد�، اح�ا ت�رسو هاذ الق�ا�ة ٔ�نه يه ق�اعتنا يف الرس والعلن، مايش 

  .يف العلن واها، حىت يف الرس هاذ اليش ا�يل تنقول
�ذینا قرار وقلنا �ىل ٔ�نه املشاورات د�ل �شك�ل احلمكة ال تعن��ا، ال ا

وع، بل واملت��عني ون�ٔینا ب�ٔنفس�نا عن اخلوض يف املوض ،تعن��ا �ملطلق
الحظوا هاذ اليش مجد� العدید من أ��شطة د�ل احلزب حىت نفوت 
الفرصة �ىل يش و�د�ن ا�يل ولفوا �یعلقوا إالخفاقات والفشل د�هلم �ىل 

ٓ س�یدي اح�ا ما معن���ش، هللا �رحب حتاوروا  ،مشجب ا�ٓخر�ن، ال �
مه وا�يل ولفوا �یعرفب��ا�مك، ما تعلقش �ىل املشجب د�يل ٔ��، وهاذ الناس 

املغاربة وا�د العادة مفض� د�ل ا�متسكني واملظلوم�ة، ٕامىت ما تعرثوا 
التبوح�ط، وا نوضين هذا ما �هتدد ا�ميقراطیة بب��، ٕاما ٔ�ن نق�ل بقوا�د 
ا�ميقراطیة ونطورها يف ٕاطار الرشاكة واحلوار شویة �شویة، وٕاما نقولو 

بغیت�ش تلعب هذا حقك، ولكن �ول الغ� اوٕاذا ما  ،�لرصا�ة ما العبی�ش
  . وسب امل� هذه �سمى ��هتازیة الس�یاس�یة، ك�سمى ��هتازیة الس�یاس�یة
 ،ولكن نقول اح�ا �ادي نبقاو واحضني يف مواقف�ا و�بتني �ىل ا�وام

وس�نقاوم وس�ناكحف حىت ینقشع الظالم �ىل جممتعنا، وحىت ین�يل الغموض 
يب الوطين، اك�ن الك�ري من �لتباسات، �ىل مشهد� الس�یايس واحلز

  . و�اص الك�ري من النضال والثبات �ش لك وا�د ینكشف �ىل حق�ق�ه
  الس�یدات والسادة، 

ندرك ج�دا جسامة وثقل املسؤولیة ا�يل �ىل �اتق�ا، وحنن اختذ� 
  . القرار ما �شاور� مع �د، وما تلق�نا ٕامالء من ٔ�ي اكن، قرار مس�تقل

رتم قرارات مجیع أ�حزاب، مايش الیوم القرار د��، ٔ�� و�ملناس�بة حن
ما مواملن�ش وما موافق��ش، ٕاذن القرار د�� مايش مس�تقل، ما �كون 

بغیت ٔ��، هذا ما �هتدد امس�تقل حىت �كون موامل معي ٔ��، ذاك اليش ا�يل 
ا�ميقراطیة يف بالد�، هو ٕاما ٔ�نت معي ٔ�و ضدي، ما اكی�ش مسا�ة 

الف املرشوع، هذا هو ما �هتدد ا�ميقراطیة يف ب��، حنرتم �لحوار واخل
قرارات مجیع أ�حزاب وحىت وا�د ما عندو الرشعیة وال احلق ٔ�نه یعترب 
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  . احلزب د�لو يش �ا�ة یعين هكذا
 6شهور كن�س�ناو،  6ٔ�ما ا�ٓخر�ن وتنظن هاذ املنطق هو ا�يل �ال� 

كومة بوا�د الطریقة ا�يل شهور واح�ا كن�س�ناو ويف ا�ٓخر مت �شك�ل احل
ٔ�كتو�ر التعیني اكن ممكن ت�شلك،  9اكن ممكن بعد مرور وقت و�زي بعد 

ومغربنا ما عندو �س، ولكن دا� طرا �س، ٔ�� نقول لمك، �ادي نقول لمك 
  شهور؟  6الباس ا�يل طرا، �جهتاد �س�یط ٔ�ش�نو وقع فهاذ 

یتو یصحح يل، رمغ بغ امىش ولكن االس�ید وز�ر املالیة اكن هنا ق�ی� و 
ٔ�نه هاذ اليش ا�يل �ادي نقرى �لیمك، اخلدمة تدارت بق�اسات صندوق 
النقد ا�ويل واملؤسسات ا�يل كتعطي الفلوس �لحكومة، ٔ�ش�نو ضیعنا فهاذ 

ملیار درمه من الناجت ا�ا�يل اخلام ولتت�ٔكدوا من  24شهور؟ ضیعنا  6
لیار درمه من م  2.6م�صب شغل، ضیعنا  74000حصهتا جسلوا، ضیعنا 

ملیار درمه من  �1.4ائدات اجلبا�ت �ىل إالنتاج والواردات، ضیعنا 
وفربا�ر  �2016ائدات الرضیبة �ىل القمية املضافة، �زیدمك ما بني نونرب 

مقاو�، �ملقارنة مع نفس الفرتة �زادت  �3800دد املقاوالت املفلسة  2017
بة �ىل ا��ل، ٕاىل ملیون درمه من �ائدات الرضی  618، ضیعنا %52ب

�ٓخره من هدر وضیاع لالق�صاد الوطين، �لزمن �ق�صادي والزمن 
�ج�عي ولك أ�زم�ة وتعطیل �لمؤسسات ا�س�توریة يف الب�، وما ی��ج 

  . عن عطا� املؤسسات من خسا�ر وضیاع
السؤال ا�يل مطروح الیوم من س�یؤدي هذه الفاتورة � �رى؟ هاذ 

شكون اشهور  6ه املالیري ا�يل ضیعتوا �الل هاذ الفاتورة الضخمة هبات
ٔ��ید الب�، ٔ��ید شعب، قسط من هذه  ؟ا�يل �ادي یؤدي الفاتورة د�لها

  .بفقداهنا لرو�ا الطاهرة وضیاع طفو�هتا املغدورة" ٕاید�"الفاتورة ٔ�دهتا 
� ا�يل واقفني يف طوابري إالذالل ؤا�يل ت�سدد الفاتورة مه �سا

ب س��ة، والیوم ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نرتمح �ىل الشهیدة وإالها�ت �ىل �
اليت فقد�ها یوم البار�ة جفرا يف �ب س��ة، هؤالء مه من " البتول"

�سددوا فواتري ت�ٔخر س�تة ٔ�شهر لٕال�الن �ىل ال�شك�� احلكوم�ة هام 
، مه حجافل العاطلني "ٕاید�"شق�قات ؤ�شقاء " البتول"هاذو، مه شق�قات 

یقلبوا �ىل لقمة الع�ش وعن الكرامة يف �دودها ا�نیا، ا�يل ��ٓالف ا�يل � 
ك�سدد الفاتورة هو التعلمي املفلس، يه الص�ة املریضة، يه �خ�الالت 
ا�يل كتعرفها أ�وضاع د�لنا �ق�صادیة و�ج�عیة، هاذو هام ا�يل �ی�ٔدیوا 

  .الفاتورة
ب، الغنمية تبارك هللا، فانعموا ف� غمنمت من حقائ،ٔ�هيا السادة  ،ٔ�ما ٔ�نمت

وما �رتبط �حلقائب من ام�یازات ؤ�جور مسینة وتعویضات �لیظة، �سمن 
ٓ بعذا�ت و  ،ؤ�� ٔ�نظر يف اب�سامة الس�ید وز�ر العدل، ولیيت وز�ر دو� الم �

فقراء الوطن، هاذي يه احلق�قة، هاذي يه احلق�قة، واح�ا �السني حتت 
�طق الغنمية ا�يل تعاملتو به يف ٔ�شهر ضیعتو، مع أ�سف م  6هذه الق�ة، 

�شك�ل هاذ احلكومة يه الصورة ا�يل �ونتو عند الناس، �ني ی�ٔيت الس�ید 
وغیصحح يل ٕاىل كنت  -رئ�س احلكومة املعني و�یك�ب �ىل ٔ�ن اح�ا

كتب عن طریق التواصل �ج�عي، حزب العدا� والتمنیة حصل  -�اطئ
یفه حزب التجمع الوطين �ل  –عفوا  –ملیار درمه، ٔ�ما غرميه  �47ىل 

  .ملیار درمه 30لٔ�حرار 
�� �لیمك واش هذا م�طق � عباد هللا؟ ا�يل غتقولوا �لمغاربة ولیتو 

 ،)RNI(وهاذي د�ل ) PJD( ــك�سابقوا �ىل املالیري، هاذي د�ل ال
وحرام یتقال هاذ النوع د�ل ال�م، الوزراء �ني  ،هاذو فلوس املغاربة
، حكومة �سري قطا�ات، )RNI(ال ) PJD(ا فهيا ال ت�شلك احلكومة م

مسؤو� �ىل ملفات، مؤمتنة �ىل ٔ�موال الشعب، ٔ�ن ا�يل �لیتو يف ا�ماغ 
�ٓ  ،ملیار �30ذا ) RNI(ملیار و �47ذا ) PJD(د�ل املغاربة هو ٔ�ن 

  .�ذاو أ�حزاب أ�خرىاحشال االس�ید الوز�ر، وقولوا هلم 
  ..عتذار من الشعب الیومٔ�عتقد ٔ�نه هذه فضی�ة �س�توجب �

بغیيت، وٕاىل ما االس�یدة الوز�رة، ٔ�� هنا و�لكمي وقويل ا�يل  ،الشعب
انضبطي �لمؤسسة مايش يل  ةالس�یدة الوز�ر  (ok)جعبا�كش هاذ الهرضة، 

��ٔ.  

  :الس�ید الرئ�س
  .ٔ�رجومك

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
هيم وز�ر دو� ف ،وز�ر 39ٔ�حزاب و 6ٔ�شهر متخضت عهنا حكومة  6

ووز�ر وز�ر، ووز�ر م�تدب واكتب دو�، ٔ�نمت مطالبون الس�ید رئ�س 
هاذ السؤال  ،29مايش  �39الش �لضبط ا�لمغاربة  ااحلكومة �ش تفرسو

�ىل الس�ید ٕادر�س  2002مايش د�يل، هاذ السؤال د�لمك وطرح�وه يف 
 يف جملس جطو �ادي نقراه �لیك كام طرح�وه نتوما يف ذاك الوقت، فریقمك

  : طرح�وا هذا السؤال 2002نونرب  21النواب یوم 
مباذا تربرون، الس�ید الوز�ر أ�ول، ٔ�ن  :ٕاننا والشعب املغريب ن�ساءل"

�ٓنذاك اكن وز�ر ٔ�ول مايش رئ�س حكومة، مباذا تربرون، الس�ید الوز�ر 
، ما بني وز�ر واكتب دو� يف الوقت ا�ي تت�ٔسس 39أ�ول، حكومة 
دد یبلغ نصف ذ� ٔ�ح�ا� يف دول �زید �دد ساكهنا حكومات من �

  ."؟�ٔ�ضعاف عن �دد ساكن بالد�
مبا  39والیوم جتیبوا لنا  39ما ا�ي تغري؟ �ش ت��قدوا ذیك السا�ة 

یعين من ز�دة يف املصاریف ومن ٕانفاق املال العمويم يف �ري حم�، ٔ�نه 
ة هو ا�يل حتمك يف اح�ا م��ٔكد�ن �ىل ٔ�ن فعال لو مل �كن م�طق الغنمي

، اكنوا �ادي �كونوا ٔ�قل �39شك�ل هذه احلكومة ما اك�ش �ادي �كونوا 
و�ك�ري، و�لتايل كنا س�نوفر ٔ�مو� �مة ا�يل �ادي متيش خلدمة املواطنات 

  . واملواطنني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

بغینا �لهيا جواب، اهناك بعض أ�مور تتعلق �لهیلكة احلكومة ا�يل 
�الش؟ واش صايف ننعم يف اال لغیتو احلر�ت لوزارة العدل، �ذف�و وا
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احلر�ت ٔ�و ال اكن خط�ٔ ٕا�داث ٔ�صال هذه احلر�ت يف الوالیة السابقة 
  . ا�يل كنتو لفرتة وز�را هبا

�الش؟ واش كام رصح�و، وحصح املاذا ٕاح�اء وزارة حقوق إال�سان؟ 
بغاش �كون اما  ،بغا احلق�بةايل لو كنت �اطئ، ٔ�ن الس�ید وز�ر ا�و� 

ود�رتو �لیه حبقوق إال�سان رمغ ما �يسء هذا أ�مر  ،وز�ر بدون حق�بة
م�ظمة  (Human Watch)والتقار�ر والتقر�ر أ��ري د�ل  ،لسمعة الب�

�لیل، یعين �رضیة ل�ست هناك ٔ�ج�دة حقوق�ة مضبوطة يه ا�يل مالت 
  . ما ٔ�تصور �لیمك ٕاح�اء هذه احلق�بة، معناه ضیاع د�ل الفلوس �ىل

ٔ�شهر لتوزیع املالیري ف� ب��مك، وهذا �ىل عهدة الس�ید  6اس�تغرقمت 
، 47نت ا�يل قليت راه وزعنا يش ارئ�س احلكومة، مايش ٔ�� ا�يل تنقولو، 

ٔ��م،  6و�ني وصلمت ٕاىل ٕا�داد الرب�مج ا�يل اح�ا بصدده الیوم، اس�تغرقمت 
�یف �س�تطیعون املفاوضة ٔ��م، �� �لیمك  6شویة �قص، اشویة زاید ا

تفاوضوا ب��ا�مك، وحط يل من هنا وحط يل من هنا، وج�ب الرب�مج 
�نت�ايب د�� وج�ب الرب�مج �نت�ايب د�يل، وشوف التقاطعات 

هاك أ�رقام د�يل، نتفاوضو �ىل  ،وشوف فني كنختلفو، ٔ�را أ�رقام د��
ل، مبرجعیة عقائدیة �ىل هاذ اليش اكمل، وهذا اليش مبرجعیة بطبیعة احلا

أ�قل اق�صادیة، وال ما اكن�ش س�یاس�یة، ٔ�نه ٔ��ید مايش س�یاس�یة، ٔ�ن 
ف�مك الش�یوعي وف�مك احملافظ وف�مك ا�لیربايل وف�مك التك�وقراطي، وف�مك من 
لك أ�لوان، تبارك هللا، مزر�ش، حكومة مزر�شة، ما كهندرش 

 6تتفامهوا هاذ اليش �اصو  إایدیولوج�ا ولكن املرجعیة �ق�صادیة تقدرو
وغهنرض " الرب�مج"ٔ��م �ش تتفقوا وتصوغوا و�ك�بوا هاذ  6ٔ��م، درتو ف�ه 

  . �لیه
ٕاذن خرج�و �ر�مج حكويم يف س�تة ٔ��م، م�وافق �لیه بني س�تة 

یويل  6ٔ�حزاب، وزعوا الغنامئ يف ما ب�هنم يف س�تة ٔ�شهر، هاذ الرمق د�ل 
  .13رمق شؤم ینضاف �لرمق 

  الرئ�س، الس�ید
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٔ�معنت كثريا يف قراءة وٕا�ادة قراءة ما �سمى ٔ�و ما مسي �طال 
�لرب�مج احلكويم، ومقت �الس�شارات يف هاذ املوضوع مع اخلرباء ا�يل 
عند� يف احلزب، مع �رباء مس�تقلني، ٔ�اكدميیني، واس�توحضت مواطنات 

ذا الرب�مج لعلين ٔ��د اس�ت��اطه، ومواطنني، ؤ�� ٔ�حبث بني ثنا� وسطور ه
یعين اس�ت��اط هذا الرب�مج لرؤیة س�یاس�یة واق�صادیة واج�عیة وثقاف�ة 
تؤطر ٔ�و تؤطره لرفع الت�د�ت العظمية ا�يل كتوا�ه بالد�، و�س�تجیب 

  . �لتايل ٕالنتظارات املواطنات واملواطنني
ذرا م�مك ٔ��متس � ؟الس�ید الرئ�س احلكومة احملرتم ،مفا ا�ي و�دت

شوي، ولكن حبثت، زعام اشویة رصحي وقايس اومن ٔ�عضا�مك، وٕاىل كنت 
حق�قة، يف ثنا� املعجم ��لغة العربیة ا�يل كمنت� املتواضع، هاذ ا�لغة ا�يل 
كنتلكم هبا يه ا�يل لق�ت �ش هنرض هبا �ىل هاذ الرب�مج، وجسلت ما 

  :یيل
ما ميك�ش �رتبوا اف�قاد �ر�جممك ل�شخیص دق�ق ٔ�وضاع الب�، 

ن� ما مشخصی�ش أ�وضاع د�ل البالد، ا�لهم ٔ��مك سلممت اأ�ولو�ت و 
وهذا حقمك، سلممت �لقول و�عتقاد وإالميان د�لمك بصواب اخ�یارات 

  . سلفمك، وهذا من حقمك
ولكن ولو اكن البد من �شخیص الوضعیات، �ش نقولو ٔ�ش�نو يه 

التعلمي رمق : نات واملواطنني عندمه ٔ�ولو�تأ�ولو�ت، ٔ��ید املغاربة واملواط 
وا�د، الص�ة رمق جوج، الشغل رمق ثالثة، ورفع احلكرة تؤطر لكيش هاذ 

  . اليش، احلكرة ا�يل ٔ�ودت حبیاة العدید من املواطنات واملواطنني أ��ر�ء
بغیت نقول رمغ ٔ��مك سلممت بصواب اخلیارات د�ل السلف اولكن 

ف ٔ�قر وا�رتف يف الك�ري من املناس�بات �لفشل، د�لمك، يف �ني ٔ�ن السل
�اصة يف ما یتعلق �لقضا� ا�يل كهتم انتظارات املواطنني ا�يل هرضت 

  .�لهيا، وقالها حتت هذه الق�ة، هذه املالحظة أ�وىل
قر�هتا، ٔ�� هنرض �ىل رايس، االثانیة، من یقرٔ� �ر�جممك، ٔ�� فاش 

لشفقة �ىل هاذ احلكومة، ٔ�نه یمن أ�ول هو ااخ�لجتين مشاعر م�ناقضة، 
لك ما هو مك�وب هنا، ها هو هذا، یمن �ىل ٔ�نه احلكومة رفعت الرایة 

  . البیضاء ومل تقوى �ىل رفع الت�د�ت املطرو�ة �ىل الب�
، 57هذه الصف�ة  ٕارساء فعيل �لجسور، دا� �ري �ىل هللا طحت يف

 2015/2030یة ل تزنیل الهندسة ا�لغویة، هاذ اليش د�ل إالسرتاتیج 
ونقلتوها هنا، مراجعة مدونة الشغل �رب مقاربة، السعي حنو كذا، بلورة 
م�ثاق كذا، ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة كذا، تقویة اجلهاز كذا، تطو�ر الرشاكة، 

شویة د�ل التكو�ن النقايب، �كونت يف ا�م ل�س برب�مج، مع ٔ�� عندي 
ن كتو�وه هاذ ا�فرت املطليب حبال يش دفرت مطليب، وملاالنقابة، هذا لق�تو 

  الس�ید رئ�س احلكومة؟ ،د�لمك
رمبا،  ؟تتو�وه �لس�یدة �رس�تني ال �ارد، املد�رة ا�يل تتعطیمك الفلوس

ٕان مل �كن مو�ا �لس�یدة �رس�تني ال �ارد فاكن �اصو جمهود، مع أ�سف 
ما تبذل ف�ه جمهود، ٔ�نه اكن الضغط الزمين واكن الضغط املعنوي �ىل 

ظفني حيسن عوهنم ا�يل كتبوا هاذ اليش، اك�ن بعض املوظفني رمبا ٔ�نه املو 
ج�ب  ،(copier, coller)ٔ�ش�نو ا�يل كتخرج به فاش تتقرا هاذ اليش؟ 

د�ل الطاقة واملعادن حط، ج�ب د�ل النقل وا�لوجس��ك حط، ج�ب 
ال رابطة بني لك  (les pièces)د�ل الثقافة لصق، ج�ب د�ل هذا لصق 

جزاء، ما اكی�ش رابط �ملنطق د�ل من املفروض يف ٔ�ي �ر�مج هذه ا�ٔ 
�كون ف�ه خ�ط �ظم لتاليق الس�یاسات العموم�ة، �ش �كون الن�ا�ة 

  .والفعالیة يف إالجناز واملردودیة
الشعور ا�يل شعرت به م�ناقض متاما مع أ�ول، ا�يل هو الشعور أ�ول 

ن تقدمي �ر�مج حكويم الشفقة �ىل هذه احلكومة، الشعور �لغضب، �ٔ 
شویة، ٔ�ن اهيم مس�تق�ل الوطن، مس�تق�ل شعب �اصو حيرتم ا�اكء د�لنا 

الصیغة ا�يل �ك�ب هبا هاذ الرب�مج یف�قد ٕاىل ا�رتام من یتو�ه ٕا�هيم، ومه 
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  . حنن الربملانیني ومن �اللنا لشعبنا
شویة وا�رتموا ا�اكء د�لنا اوانتابين غضب شدید و�ارم، ا�رتمو� 

شویة، هاذ اليش درتوه �لزربة، ومايش �ر�مج، وراه �ادي نغفرو لمك ا
وٕاىل ج�توا وقلتوا لنا راه ما عند�ش الوقت �ش ند�رو الرب�مج، ٔ�و ا�يل 

قاو، وراه اك�ن شویة ومن بعد نتالااس�تطعنا ند�رو دا�، غند�رو �ري وا�د 
  .قوانني املالیة لك س�نة

�الش؟ ما اا هباذ �دم ��رتام، حرام وحشومة یعين تتعاملوا معن
مضبوطة واقعیة �ش تنجز كذا مرشوع، نقولو هاذ اكی�ش تدابري 

�ىل هللا، تعممي فضاءات ال�شغیل �ىل  ،املرشوع، ما فهيا �س، �ىل هللا
نت ااكفة املدن وٕا�شاهئا �جلامعة وامجلا�ات الرتابیة، زو�ن هاذ ال�م، و 

بغیيت تد�رو اد�روش، حىت وٕاىل تما غ لس�ید رئ�س احلكومة ودارك ا�ارف 
حشال د�ل املدن؟ وحشال د�ل الفلوس �ادي ا ؟حشال �ادي تد�ر م�وا

شویة الش هاذ ا�رصد لهاذ اليش؟ وم�ني �ادي جتیب الفلوس؟ ا�رتمو� 
  . ال�م الفضفاض، العامئ، ما عندو حىت معىن

، ا ونقر خرى �ىل هللا، زعام �ري نف�حو �ىل هللا�لیك يش �ا�ة  انقر 
وراه ح�ث هاذ اليش لكو هاذ اليش ا�يل ف�ه، ال ٔ�رقام، ال ٔ��لفة زم�یة 

ش �ٓ واحضة مدققة، وال ٔ�هداف مرسومة واحضة، �م يف �م، ٕاذن 
  . �ادي نناقش ٔ�� يف الرب�مج ا�يل هو مايش �ر�مج ٔ�صال

بعض إالجراءات فعال اكنت هنا �ادي نذ�ر وا�د، هو ما مسیمتوه 
وقلتو �ادي �رفعوا ا�مع �ىل املواد املتبق�ة  ،�ل املقاصة�ٕالصالح د

ٕاصال�ا لصندوق املقاصة، خرجوا جوج الوزراء بعد الترصحي د�لمك 
ٓ الس�ید رئ�س احلكومة املعني احملرتم، م�ارشة لك وا�د  ،م�ارشة ش تیقول، �

واش عند وز�ر ا�ا�لیة وال عند وز�ر  ،دا� قول لنا فني هو الصح
ٓ لشؤون العامة، لك وا�د احلاكمة وا ش تیقول،  دا� قول لنا واش �رفعوا �

، وما س�یرتتب عن لك هذا ىبقاا�مع �ىل السكر والبوطا وذاك اليش ا�يل 
  .من ز�دات مؤملة يف أ�سعار د�ل املواد أ�ساس�یة �لشعب املغريب

فالس�ید الرئ�س، ٔ�� قلت مع رف�قايت ورفايق يف جملس النواب هنا يف 
س�شار�ن �راعیو �ر�یبة هاذ ا�لس ف�ه النقا�ت، ف�ه املهنیني، ف�ه جملس امل 

امجلا�ات الرتابیة وف�ه ر�ال أ�عامل، ٕاىل �ٓخره، یعين اك�ن املضمون 
�ج�عي �ارض قلت ٔ�� �ادي �شوف �ركز �ىل املضمون �ج�عي، ما 

ل تعز�ز صف�ة، قلبهتا وشقلبهتا، مسیتوها احملور د� 17هو اج�عي �ا يف 
التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي وا�ايل، ٔ�جزم �ىل ٔ�هنا ما يه ٕاال لغة، 

صف�ة لغة لالس�هتالك، ما ف�ه  17لك هاذیك ا�لغة اليت غطت بیاض 
بغینامك تث��وا العكس فاش �ادي احىت �ا�ة واقعیة ومعلیة، ٔ�ث��وا العكس، 

  . النوابمتش�یو جتاوبوا جتاوبو� �دا رمبا جتاوب يف جملس 
 فهاذ احلكومة �س�متر يف بیع أ�وهام �لمغاربة، و�ادي نقول هاذ ،ٕاذن

أ�وهام ٔ�ش�نو يه، ٔ�� تعلمت وا�د احلا�ة حصحوا يل كذ� وٕاىل �لطت، 
، �ش یتحقق �اص 78حىت  55هذاك اليش ا�يل كت��وا هنا من الصف�ة 

مون ا�و� د�لنا �كون عندها الطابع �ج�عي، یعين ٕاعطاء املض
�ج�عي ��و�، و�ني نقول ا�و�، احلكومة يه من ترتمج هاذ املضمون 

  �الش؟اشویة، ا�ج�عي ��و�، ٔ�� غفهموين دوخ�وين 
ٔ�نه تت��ون عق�دة اق�صادیة لیربالیة م�طرفة وم�وحشة، ويف نفس ا�ٓن 
كتقولوا �س�تاج�و �ل�دمات �ج�عیة �لمواطنني، ما �یناش يف التارخي 

  .�ل ال�رشیة هاذي، احلدیث یعين فاش �نت هاذ الرؤى ��و�د
والناس ٔ�و التیارات ا�يل �یكونوا لیربالیني حبالمك، ال �س�تحیون 
�ال�رتاف هبذا، �یقول لیك ٔ�� كنتقدم لالنت�ا�ت، ٔ�� لیربايل �زنید لیك 
يف الرضیبة وغنقطع �لیك الولوج �ل�دمات �ج�عیة، وكنف�ح � اق�صاد 

محر، و�یقول االسوق وكنحفز هنا وكنحفز هنا وهو �راسو مرفوع وبو�و 
�لیه املواطنني، ميكن ینجح ميكن الخر، ا�يل �یت�ىن  اهاذ اليش، و�یصوتو 

حشال اعق�دة اج�عیة ��و� �یقولها، �یقول � ودي غنتجو الرثوة ها 
نظومة ها �یفاش غند�رو �لتوزیع، ها امل  ،غنتجو، وغنوزعوها �شلك �ادل

  . الرضی��ة �یفاش غتكون، ٔ�ن يه أ�ساس فهاذ اليش اكمل
ن� ما عندمكش هاذ اليش، �ونوا رص�اء مع املغاربة، قولوا هلم إایوا راه 

و من ضفبغینا خنااح�ا ج�نا �ش حنافظو �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة، 
حنافظو �ىل بغینا ابغینا خنفضو من املزيان الت�اري، االعجز املزيانیة، 

  .التضخم يف كذا وكذا، املؤرشات املا�رو اق�صادیة
ولكن هاذ اليش �ىل حساب من؟ وقولوها �لمغاربة و�لیو� من ذیك 

ٓ الهرضة املردود �لهيا، ا�يل راه اح�ا ج�نا لٕالصالح،  ش من ٕاصالح ال�ن؟ �
مشاو ذیك الفلوس ا�يل اراه املقاصة، ٕایوا والوضعیة د�ل املغاربة فني 

ٔ�� كنقلب  ؟لٔ�رامل ؟عطیتومه �لمغاربةاوا من صندوق املقاصة، ش�یطت
وكنويص املسؤولني د�ل احلزب والربملانیني ها هام، وكنحیهيم �ملناس�بة، 

من يش  اد�ل أ�رامل ا�يل ك�س�تافدو   (les listes)كنقول �هيم ج�بوا يل 
يل كنتو ی���ش، فني هام أ�رامل ا�دمع من هاذ احلكومة ا�يل دازت، ما اك

  ؟ ادمعو تك 
فهاذ البالد يف �دود �لمي والتقيص والبحث ا�يل در� راه ما 

فدوش، �يق �ی�شاكو، ٕاذن ما صلحتوش، قولوا راه اح�ا ج�نا، راه اك�س�ت
وقولوها �لوضوح �لمغاربة، عند� رشاكة مع املؤسسات  ،عند� رشاكة

السلف و�رجعو املالیة ا�ولیة ا�يل ك�سلف لنا الفلوس، راه خصنا �ردو 
 ٓ ملواطنني من ج�بك مايش من ج�يب ا الفلوس ملا�هيم، ؤ�نمت ا�يل �رتجعومه �

   .ٔ��، وهاذي يه احلق�قة
حشال الرمق؟ امن الناجت ا�ا�يل اخلام،  %84 ؟فني وصلت املدیونیة

نت �ارف الرمق مز�ن، ولكن املیار درمه، وز�ر املالیة �یتص�ت،  670
  .عوا هاذ اليش؟ �س�مترار يف التقشفبغیتو �رجام�ني امالیري، 

ن� مايش اج�عیني، یعين فاملرجعیة د�لمك كهنرض، مايش إاذن 
اج�عیني فالعالقات د�لمك مع اجلريان، ال، قصدت اج�عیني يف الرؤیة 

هاذ الكرید�ت غمتش�یو �لجیب  اد�لمك �لمجمتع و��و�، �ش غت�لصو 
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درمه، ج�و هنا وقولوا  120البوطا ب  د�ل املواطن، ال قدر هللا �رشي
  . درمه �120لمغاربة، ما تقلقوش راه ما �اد�ش توصل البوطة 

قراو و�لسوا بال اراه املغاربة  ..ٕاذن فالعق�دة لهذه احلكومة واحضة، وبال
�دمة، �ارفني التو�ات والتیارات والعقائد �ق�صادیة و�ج�عیة، ما 

  . هادي، ٕاذن فلنكن رص�اءحشال ابقاوش املغاربة د�ل ا
ٕاذن لك ما ق�ل حول ا�هنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة هو تظلیل 

�ط� من الرب�مج "�لمغاربة، أ�رقام ا�يل لق�ت يف الرب�مج احلكويم 
هو ا�فرت املطليب �لحكومة ٔ�و دفرتا حكوم�ا، أ�رقام، ا�منو قلتو " احلكويم

ت وقلتو �ىل ٔ�نه �ادي ، حشامنني ٔ�نه احلكومة ا�يل س�بق5.5، 4.5
درتوا ذیك اللكمة د�ل املت�دد زعام �ش یعين لعل وعىس، ٔ�عتقد  ا�س�مترو

ما فهيش الت�دید هذا، ٕاذن هذا رمق حم�شم، ما عندمكش التوقعات 
(exacte)  ٔ�ش�نو يه ودون الطموح، هاذ الرمق ف�ه اجلنب الس�یايس، ٔ�نه

ليش ا�يل هنا ا�يل حترر هذا هو ا�يل یثري الغضب �ش حنققو هاذ ا ..�ش
�لفوق يف �س�بة ا�منو، �ش نقدرو  6، من 6هنا، وما �اصناش �زلو �ىل 

  . نوا�و لك الت�د�ت �اصة يف اجلانب �ج�عي
ولو ٕاىل ومه حكومة سلفمك  امل �رقو  8.5 ــقلتو البطا� �ادي ختفضوها ل

ا ل ، مخس س�نني قالوا �ادي هيبطوه%10والیوم يه  %8ا�يل اكن هو 
، هاذي ٔ�رقام ولكن احلق�قة 8.5، ونتوما �غیني هتبطوها ل 10وبقات يف  8

ٔ�كرث ؤ�ورع من هاذ أ�رقام ا�يل �شفة، هاذي ٔ�رقام ترتمج ٕاىل مواطنات 
ٕاىل �رش، ٕاىل ٕا�سان ما عندوش ٔ�دىن رشوط احلیاة الكرمية،  ،ومواطنني

ا املغاربة ، �ري فهمو 50ٕاىل  62، سلفمك %60جعز اخلزینة، ختف�ض ٕاىل 
، 20 ـأ�م�ة �ادي هتبطوها ل ،شویة هاذ اليش، ٔ�� درت جمهود �ش نفهما

، ٕاذن بقات 30واكنت يف  20 ـبغا هيبطها لااكن  ،20والسلف د�لمك اكن 
، 20 ـل 30بغیتو هتبطوها من اود�  30ا�يل عندي هنا،  30يه يه ذیك 

الزمن  الوقت املیت يف ،(le temps mort)س�نني د�ل  5یعين 
  . �ج�عي �لشعب املغريب

د�روها، املؤرش د�ل التمنیة، تحشمتو مهنا �زاف �ش اوا�د احلا�ة 
الس�ید  ،نت ما قلت والوا ،126، واح�ا يف 90بغى یزنل ل اسلفمك اكن 

وال �زید وال تنقص، هذا ما  126رئ�س احلكومة، واش �ادي ختلهيا يف 
  . وح �ى هذه احلكومةمسیته �جلنب الس�یايس و�ف�قاد الطم

 800ٔ�لف و�دة سك�یة، د�ل هاذ احلكومة، واش يه  800السكن 
ٔ�لف ا�يل �ابت احلكومة السابقة بدون حصی�، بدون حصی�، یعين ورثوا 

ٔ�لف، وكنتو و�دتوا الطبقة  800هاذ الثقل لكو من احلكومة السابقة، 
ت��او؟ ٔ��  حشال د�ل ا�یورأ�لف درمه،  800املتوسطة �لسكن د�ل 

�ادي حنشم نقولو، وٕاىل كنت �ادي تقولوا الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�� 
دار، الس�ید  �147، ا�ادي �سكت، وٕاىل ما كنت�ش �ادي تقولو غنقولو د

  . رئ�س احلكومة
� ٕاما املرشوع ٔ�صال فاشل  ،یناش� ٕاما الطبقة املتوسطة ما اك ،ٕاذن

�، فشلتو، دا� هاذ اليش �ىل غرار �ل املشاریع الفاش� حلكومة فاش
قد  147ذا�رتوش �ىل هاذ اليش، ذیك تهاذ الرب�مج، ما  م�ك�وا �لیه يف

تؤكد ما صدر عن صندوق النقد ا�ويل، ٔ�ن ال�س�بة من الطبقة املتوسطة 
  . ، هذا تقر�ر �دیث هاذ أ��مات%15ٕاىل  %�25زلت يف بالد� من 

يه اخنفاض الطبقة هذا ما ج�یناه مخلس سوات من العبث، ٔ�ش�نو 
، معناه هتدید ا�ميقراطیة، معناه هتدید التمنیة يف بالد�، %15املتوسطة ل

، يه القاطرة (la locomotive)ن� �ارفني �ىل ٔ�ن الطبقة املتوسطة يه ا
ال د�ل التمنیة وال د�ل ا�ميقراطیة مبا تعين ا�ميقراطیة من التنو�ر 

  . والعقالنیة والعمل، وقلناها هنا
قلناها �لس�ید رئ�س احلكومة املنهتیة وال�هتا �ىل ٔ�ن  ،والیوم نذ�ر

س�یاسا�مك س�توسع قا�دة الفقراء يف الب�، وس�تقلص من جحم الطبقة 
وسزيداد بعض أ�غنیاء �راء الس�مترار الفساد والریع، ما اكی�ش  ،املتوسطة

لوا �م �لیه ٕاال مجل فضفاضة، ٕاال مجل فضفاضة، هذه يه الن���ة، وكتقو 
الس�ید رئ�س احلكومة س�نواصل إالصال�ات، ٔ�یة ٕاصال�ات؟ لكها 
ٕاجراءات تقشف�ة، ومسیو أ�ش�یاء مبسمیاهتا، هاذي ك�سمى يف �ق�صاد 
التقشف، واحلكومات ا�يل عندها اجلرٔ�ة وكتكون واحضة مع الشعب كتقول 
ٔ�ودي امسحوا يل راه �ادي ند�ر التقشف، وق�عوا املغاربة هباذ التقشف، 

ن تلفوا ودوروا �ىل املصطل�ات والعبارات املمنقة د�ل إالصالح ولك
  .ومواص� إالصالح، هذا �م ٔ�عتقد لن ینطيل �ىل املغاربة

   ...یبقى ٔ�ن ٔ�شري
  ) ؟احلا�ة باليت واش مس�تعدة جتي(

بغیت هاذ ا�قائق ا�يل بقات نعطهيم �ل�ا�ة، الس�یدة املس�شارة أ�� 
رملانیة، فال�ة من غرفة الفال�ة د�ل سوس، احملرتمة، من ٔ�عامق املغرب، �

الفال�ات �ل�دیث �مسهن كرتٔ�س �دة تعاونیات �لفال�ات، واخ�اروها 
  .حتت هذه الق�ة، ويل الرشف العظمي ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �ل�ا�ة

  .شكرا

  :فاطمة ٔ�یت موىس املس�شارة الس�یدة
�منريت ٔ�زول فالون، ٔ�ر�ن �شاكر �زاف اشك�غ ٔ�دنیغ الس�یل ولون 
الرئ�س احلكومة يف الرب�مج احلكومة ايل �زر�ن �ىل حسب التعاونیات، 
 �ىل حسب الرب�مج م�دن هداسلمك اولسن، ٔ�نف�و ف�ودا و� اداسلمك

اس�متزیغت ٕاال هن� التعاونیات  اول�س سالغ الرب�مج ا�يل غوریغ
�لتیفال�ني دیفالحن، ما یالن غر�، ما �زرميغ الرب�مج ا�يل یالنغ �ا 

  س�شار�ن؟امل 
نیغاسن ٔ�ودي �كين ٔ�نف�و ٔ�زرینغ يك الرب�مج ا�يل �زر�ن، تودا ا�يل 
سزند�يك د�سزيوور اس�ت بعدا �ري� ٕا��ن، ٔ�نين خيصا �ك�ني ٔ�دخ�لكمي 

  احلقن غواوملغ، �ش اتلمك احلقن غواوملغ؟
ٕاال ٕادارسالت احلواجي ٔ�تن��یغ ، �د�س�ت �ىل حسب ٔ�وال المك، املدن 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

13 

 )2017ٔ��ریل  25( 1438رجب  27

ش ٔ��سن نتحىت ن�ين ما نريا المك؟ �ىل حسب ٔ�وال�س ٔ�وال ت�سوان �
ٕاخص ٔ�ث�ين المك �ش ا�سن ما نريان ما نريا المك؟ ٕاال مدن �الن ٔ�ورس�نغ 
ا�لغة �ىل حسب �شلحیت اجلبال ٔ�اكد�ر ٕاداون��ان خصنت ٔ�ول�س ن�ين 

  .المك
  الس�ید رئ�س احلكومة،

درسة، لمك الطلب ٕاغرسن، ٔ�ر�كن الطلب الس��طار، ٔ�ر�كن الطلب امل
ٔ�ر�كن �ش تفروغت ار�مك �الت السادس وال ٔ�فروخ ارتبدل، ٔ�شكوا 
دارسن ٔ�دالمك �للیالن، ایدارسن غور المك �ش ات�س المك یغون شلكي 

  ٔ�ران المك تغري، 
�كن غیال الس�ید الرئ�س احلكومة لمك الطلب �ش مد�ن ٔ�راس 

�س��يل السلاكمت توا�سن، ٔ�راسن السلاكمت ا�لغا�سن �ش حىت ن�ين ٔ�ك 
اجلهد �ش هاذ المك غیلیالن، تال متغارت غیالت تال دراس التعاونیة تال 

، ت�ارت 70، تال دارس 60، تال دارس 50ٕامرٔ�ة، تال دارس  300دارس 
�رويف، ویين �وليش �ميغار�ن ٔ�ورت�ت دي احلقس�ت  176، المك 1000تال 

  .�ش ٔ��سن ما ت�مي ما منورامتسن المك
تنرتجو �ش �ميغار�ن تلمك احلقس�ت سوا  �ري الرئ�س احلكومة

  .والن�س�ت، دا�راریني ٔ�درغنني حىت ٔ�یدارسن املس�توى ٕافولكني
  . �منريت ٔ�زول فالون

  : الس�ید الرئ�س
ن �لس�ید ن��ل ش�یخي رئ�س فریق �منرت او�شام ح�و، طیب اللكمة ا�ٓ 

  .العدا� والتمنیة احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س
الفریق مينحها لٕالحتاد  ،دقائق 3صا� واملعارصة بقي من رصید فریق �

  .املغريب �لشغل

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  احملرتمون، الس�یدات والسادة الوزراء

  دات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�ی
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ملناقشة مضامني 
الرب�مج احلكويم ا�ي تفضلمت بعرضه �ىل جملس�نا املوقر ق�ل التصویت 
�لیه من طرف جملس النواب والتنص�ب الربملاين حلكوم�مك طبقا �لفقرة 

اليت تعترب من ٔ�مه املق�ضیات و تور، من ا�س�  88الثالثة من الفصل 
ا�س�توریة اليت تربز الطابع الربملاين لنظام�ا الس�یايس، وذ� بعد التعیني 

مارس، وبعد التعیني  18املليك ا�ي حظیمت به من طرف �ال� امل� یوم 
ٔ��ریل، ويه م�اس�بة �هننئمك �ىل هذا التعیني،  4املليك لفریقمك احلكويم یوم 

مل التوف�ق والن�اح يف �متمك الصعبة، خصوصا ٕاذا مقنا و�متىن لمك اك
�سرت�اع املسار الس�یايس الطویل ا�ي ٔ�فرز هذه احلكومة ب�شك�لهتا 

  .احلالیة
�رخي تنظمي �ين انت�ا�ت  2016ٔ�كتو�ر  7بني املسار الفاصل بني یوم 

مارس �رخي تعی��مك من  �17رشیعیة يف ظل ا�س�تور اجلدید، وبني یوم 
ف �ال� امل�، و�لكیفمك ب�شك�ل احلكومة �لفا لٔ�س�تاذ عبد إال� طر 

ٔ�كتو�ر، هناك مج� من املعطیات  10بنكريان ا�ي جرى تعی��ه یوم 
الس�یاس�یة اليت من الرضوري ٔ�ن �س�تحرضها يف هذه احملطة، ونطرح 

الس�ید  ،بصددها بعض أ�س�ئ� اليت ظلت معلقة، خصوصا بعدما ا�رتمت
يف ترصحيمك احلكويم ا�ي قدممتوه ٔ�مام الربملان مب�لس�یه  ،رئ�س احلكومة

  .ٔ�ن تتجنبوا احلدیث عن الس�یاق الس�یايس ا�ي ٔ�فرز هذه احلكومة
وٕاذ �س�تحرض هذا املسار �لنقد والت�لیل، فذ� بغرض وا�د 

ٔ��ن یقف املغرب �ىل مس�توى ممارس�ته : ووح�د، وهو ٔ�ن نعرف �لضبط
  ا�ميقراطیة؟

�س�شعر جحم املسؤولیة امللقاة �ىل  ،عدا� والتمنیةيف فریق ال ،ٕاننا
ٔ�كتو�ر عن رسا� واحضة،  �7اتق�ا، بعدما �ربت إالرادة الشعبیة یوم 

مقعدا ٔ�ي  125 ــٔ�عطت مبوجهبا حلزب العدا� والتمنیة موقع الصدارة ب
ل نظام انت�ايب بدور ظمن جحم املقا�د املتنافس حولها يف  %32ب�س�بة 

فرض �لینا ا�رتام هذا التعاقد ا�مثني مع الناخ�ني �رب ٕا�ادة وا�د، وهو ما ی
واليت جعلته ی�ساءل حول فعالیة  ،طرح أ�س�ئ� اليت �شغل �ل املواطن

صوته �نت�ايب، واليت قد تصل �ى البعض ٕاىل إالحساس �ٕالح�اط 
وطرح أ�س�ئ� حول اجلدوى من املامرسة �نت�ابیة، وهو ما حيتاج م�ا 

�مك ٕاىل جواب س�یايس قوي ومق�ع من ٔ��ل اسرت�اع الثقة يف ومن حكوم 
  .منوذج�ا الس�یايس و�س�مترار يف مصاحلة املواطنني مع الس�یاسة

وال یفوتنا يف هذه ا�لحظة ٔ�ن نتقدم ب�ٔصدق عبارات الشكر لٔ�س�تاذ 
عبد إال� ٕا�ن كريان، رئ�س احلكومة السابق �ىل إالصال�ات الكربى اليت 

لفاء �الل الوالیة احلكوم�ة السابقة، و�ىل ا�ینام�ة حققها مع �يق احل
الس�یاس�یة اليت سامه يف ٕاطالقها يف البالد من ٔ��ل مصاحلة املواطنني مع 
مؤسساهتم، وهو ما س�یذ�ره � التارخي املغريب املعارص مبداد من الفخر 

�روح "و��زتاز، ولن �زید �ىل ما قا� �ال� امل� يف حقه �ني ٔ�شاد 
ولیة العالیة والوطنیة الصادقة، اليت ٔ��ن عهنا، طی� الفرتة اليت توىل املسؤ 

كام ذ�ر �ال� ". �اللها رئاسة احلكومة، �لك كفاءة واق�دار و�كران ذات
  .امل�

  الس�ید الرئ�س؛
  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

 2016لقد خضنا يف حزب العدا� والتمنیة انت�ا�ت السابع من ٔ�كتو�ر
صعبة، �اءت مطبو�ة حبمالت ٕا�الم�ة وس�یاس�یة �ري يف ظروف 

مس�بوقة اس�هتدفت رضب السمعة اليت �متتع هبا حزبنا �ى الناخ�ني �رب 
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اس�هتداف �دد من رموزه وق�اداته �ٔ�خ�ار الاكذبة وإالشا�ات املغرضة، 
بل وصل أ�مر ببعض اجلهات اخلف�ة ٕاىل تنظمي مسرية غریبة ��ار البیضاء 

�ت ضد حزب العدا� والتمنیة، اكن م�ٓلها الفشل ا�ریع بفضل ق�یل �نت�ا
ذاكء الشعب املغريب وفطنته وقدرته �ىل ا�متیزي بني النخب الوطنیة اليت 
تناضل من ٔ��ل مصلحته وبني ت� اليت �سعى خلدمة مصاحلها واس�تزناف 

هتا املش�بوهة واليت �ٔ �ريات هذا الشعب، واليت یعرف الشعب املغريب �ش
  .تبوح�ط احلق�قيل احتسن 

وال یفوتنا وحنن �س�تعرض هذا الس�یاق التذكري بتورط بعض ر�ال 
ؤ�عوان السلطة يف دمع حزب س�یايس بعینه وذ� بطریقة مكشوفة لق�ت 

  .اس�هت�ا� واحضا من طرف املواطنني
يف هذا  اومع ذ�، و�لرمغ من مجیع الت�اوزات مما ال ی�سع ا�ال ��ره

ات واسعة من الناخ�ني والناخ�ات �ىل ٔ�ن متنح الس�یاق، فقد ٔ�رصت ف�
ٔ�صواهتا �ك�افة ملرحشي حزب العدا� والتمنیة وتبؤ�ه الرتبة أ�وىل من ٔ��ل 

  .مواص� مسرية إالصالح
ويه م�اس�بة ليك نتقدم �لشكر والعرفان �لمواطنني واملواطنات ا��ن 

ها مبثابة ٔ�مانة يف وضعوا ثقهتم يف حزب العدا� والتمنیة، هذه الثقة اليت نعترب 
ٔ�عناق�ا نعاهدمه ٔ�ن نظل ٔ�وف�اء لها، معرب�ن عن �ٓماهلم و�ٓال�م من �الل 

  .املؤسسات، �دمة ملصاحلهم و�لمصاحل العلیا �لوطن وا�متع
ٕاننا نقدر ب�ٔن املساعي وا�هودات اليت بذلها أ�مني العام حلزب العدا� 

ٕاصطدمت ٕ�رادة معا�سة، والتمنیة بصف�ه رئ�سا ملكفا ب�شك�ل احلكومة 
اش�تغلت �شلك مهنجي من ٔ��ل ٕافشال هذه املهمة اليت اكن من ش�ٔن 
جنا�ا ٔ�ن تعزز ثقة املواطنني يف ٔ�صواهتم وِيف ٕارادهتم احلرة املعرب عهنا یوم 
�نت�ا�ت، و�� جتند خصوم ا�ميقراطیة من ٔ��ل بعث رسا� �شك�ك 

لن ینطيل �ىل ذاكء املغاربة ا��ن وٕاح�اط ٕاىل الناخ�ني والناخ�ات، وهو ما 
یعرفون ج�دا ب�ٔن معركة ا�ميقراطیة يه مسار شاق وطویل من النضال 

  . والتضحیات اليت س�ت�هت�ي ال حما� �نتصار الشعوب
وحيدو� ٔ�مل �بري، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن هذه احلكومة اليت 

یع القوى ترتٔ�سوهنا، وانطالقا من جتربتمك وح�ك�مك الس�یاس�یة ودمع مج 
الوطنیة وا�ميقراطیة قادرون �ىل مواص� معركة إالصالح �لك ثبات 

ل ظوٕارصار من ٔ��ل احملافظة �ىل �ٓمال املواطن يف ٕاطار إالصالح يف 
  .�س�تقرار

ٔ�ن الشعب املغريب  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،وی��غي ٔ�ن تعلموا
وال . اقة ٕاىل إالصالح�بع مر�� تعرث �شك�ل احلكومة مبشاعره و�ٓما� التو 

خنف�مك ٔ�ن ف�ات واسعة �تت �شكك يف �دوى املامرسة الس�یاس�یة ويه 
تضع هذا املسار حتت جمهر املراق�ة والرصد، ولن �س�تعید ثقهتا ٕاال من 

  .�الل ٕاجنازات نوعیة �شعر هبا خمتلف الف�ات �ج�عیة
ة، وق�لمت و�ىل اكفة القوى الس�یاس�یة ٔ�ن تعي ب�ٔ�مك حتملمت تنازالت مؤمل

مبا ق�لمت به ٔ�مال يف مواص� إالصال�ات احلق�ق�ة الكف�� �سرت�اع الثقة يف 

  .املسار الس�یايس لب�� وجتن��ه اكفة ٔ�س�باب الرتاجع و�نتاكس
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  ؛الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
لقد �شفت املعطیات املرتبطة �لس�یاق الس�یايس و�نت�ايب عن نضج 

وعي وذاكء املواطن املغريب، �ري ٔ�ن أ�س�باب احلق�ق�ة املرتبطة بتعرث و 
�شك�ل هذه احلكومة، �شفت �ملقابل و�اكمل الرصا�ة عن هشاشة 
مشهد� احلزيب، وختلف الك�ري من النخب الس�یاس�یة عن �رتقاء ٕاىل ما 

ة یطمح ٕالیه املواطن من الع�ش يف ظل جممتع �سوده قمي ا�ميقراطیة والكرام
والعدا� �ج�عیة، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن ینعكس سلبا �ىل قوة املؤسسات 

  .الس�یاس�یة ومصداق�هتا ا�متعیة، و�ىل منوذج�ا الس�یايس والتمنوي
ی��غي ٔ�ن نقول �لك رصا�ة، و�لك روح ٔ�خویة، و�لك معاين ودالالت 

� ال دميقراطیة حق�ق�ة بدون ٔ�حزاب حق�ق�ة مس�تق: النقد ا�ايت املوضوعي
يف اخ�یاراهتا، كام ی��غي ٔ�ن نقول �لك رصا�ة، وانطالقا من دروس التارخي 

ال �منیة حق�ق�ة بدون دميقراطیة، : ومن الت�ارب اليت نتابع جنا�اهتا يف العامل 
ومن الومه ٔ�ن حنمل �الرتقاء ٕاىل مصاف ا�ول الصا�دة ٕاذا فشلنا يف بناء 

  .هيا �ونیادميقراطیة حق�ق�ة مبواصفاهتا املتعارف �ل
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نؤمن ب�ٔن اس�مترار جناح ومتزي ا�منوذج 
املغريب ا�ي قطع ٔ�شواطا م�قدمة يف مسار التطور ا�ميقراطي، رهني 
�خنراط املواطن ومشاركته الفعا� يف صنع القرار، ؤ�ن �كون املؤسسات 

  .اليت متث� مؤسسات قویة ومعربة عن انتظاراته
  الرئ�س احملرتم؛الس�ید 

  ؛الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
لقد ا�رتمت �شك�ل هذه احلكومة انطالقا من ائتالف واسع یضم س�تة 
ٔ�حزاب �ٕالضافة ٕاىل �دد من الشخصیات اليت ال ان�ء حزيب لها، وبدون 
شك ٔ�ن هذا �خ�یار مل �كن هو �خ�یار أ�فضل، ولك�مك جتن�مت بذ� 

ة قد تؤدي ٕاىل دخول البالد يف س��اریوهات ا�خول يف مفاوضات عقمي
  .س�یاس�یة ٔ�خرى

وحنن �متىن صادقني ٔ�ن تنجح هذه التجربة، وس�ندمعها �لك مسؤولیة 
من ٔ��ل ٔ�ن تنجح يف �ا�ا التدبريیة وال�س�یريیة، وق�ل ذ� يف �مهتا 
الس�یاس�یة، املمتثّ� ٔ�ساسا يف إالق�اع ب�ٔن منوذج�ا ا�ميقراطي الزال قادًرا 

  .الصمود �ىل
ذ� ٔ�ن قوة ا�متعات وا�ول، ال �مكن فقط ف� �زخر به من �روات 
طبیعیة وموارد مالیة، بل �مكن يف املقام أ�ول يف �خ�یارات الس�یاس�یة 
و�ق�صادیة والتمنویة اليت تت�ذها يف ب��ة دا�لیة �سودها �س�تقرار 

  .و��رتام التام لالخ�یار ا�ميقراطي
فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل ٔ�سالیب التوج�ه كام نعترب يف 

والضبط والتحمك الس�یايس، لن تفيض ٕاال ٕاىل متییع وتدمري الفعل الس�یايس، 
وتوفري املربرات اليت �س��د �لهيا خطاب ال�شك�ك يف �دوى العمل من 
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دا�ل املؤسسات، وتغذیة �ز�ات التطرف والعنف والعدم�ة، مبا هيدد 
  .ملشاركة الس�یاس�یة، وهتدید �خ�یار ا�ميقراطي�حنسار جحم ا

ٕاننا يف حزب العدا� والتمنیة، ا�رت� م�ذ ٔ�كرث من عرش�ن س�نة ٔ�ن 
�كون �امل اس�تقرار يف الب�، ؤ�ن �سهم يف احملافظة �ىل أ�مل يف 

  .إالصالح �لرمغ من لك الصعو�ت وإال�راهات اليت تعرتض هذا اخلیار
ىل مواصلته یت�ٔسس �ىل م�ادئ مهنجیة ٕان إالصالح ا�ي ندعو ا

تؤطره وتضبط مساره، ومن ٔ��رزها ٔ�ن إالصالح والتغیري يف اجتاه تعز�ز 
ا�ميقراطیة وحتق�ق التمنیة والعدا� �ج�عیة، یق�يض �رس�یخ م�ادئ 
التعاون والتوافق واحلوار والتفا�ل مع القوى الس�یاس�یة واملدنیة والفا�لني 

عیني، لكن يف ٕاطار املرشوعیة ا�س�توریة، وا�رتام �ق�صادیني و�ج�
مق�ضیات �خ�یار ا�ميقراطي، وضامن حقوق املعارضة الس�یاس�یة، 
و�جتاه حنو بلورة صیغ جامعیة لتقویة مواقع إالصالح وٕاس�ناده س�یاس�یا 
وجممتعیا، و�نضباط لقمي الشفاف�ة والزناهة، و�بتعاد عن م�طق املزایدة 

مل جين مهنا املغرب سوى تعرث البناء ا�ميقراطي وت�ٔ�ري قطار والرصاع اليت 
  .التمنیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم؛

لقد مقنا يف فریق العدا� والتمنیة بقراءة اخلطوط العریضة �لرب�مج 
احلكويم ا�ي تعزتمون تطبیقه، وق�ل ا�خول يف م�اقشة مضام�نه، نؤكد 

�مثن تو�مك �ع�د خ�ار �س�متراریة يف مواص� أ�وراش الكربى لمك ٔ�ننا 

لٕالصالح اليت بدٔ�هتا احلكومة السابقة، اق�نا�ا م�ا ٔ�ن معلیة إالصالح يه 
  . معلیة �رامكیة م�واص� يف الزمان

س�ندمع تو�مك القايض �الس�مترار يف ٕاصالح  ،وِيف هذا الس�یاق
الح ٔ�نظمة التقا�د، وٕاصالح املالیة م�ظومة العدا�، وٕاصالح املقاصة وٕاص

  .العموم�ة، وٕاصالح النظام الرضیيب، و�ريها من إالصال�ات
وس�نك�في يف ٕاطار احلزي الزمين ا�صص لفریق�ا، و�س�تحضار 
خصوصیة جملس املس�شار�ن، ؤ��ذا بعني �عتبار ٔ�مهیة التاكمل مع 

اور املرتبطة مدا�� فریق حزبنا مب�لس النواب، �لرتكزي �ىل بعض احمل
مبس�تلزمات البناء ا�ميقراطي والس�� ما یتعلق ٕ�صالح م�ظومة العدا� 
وحقوق إال�سان، وتزنیل مرشوع اجلهویة املتقدمة، والقضا� الرئ�س�یة ذات 

 .الص� �ملس�ٔ� �ج�عیة
 ف�خصوص دمع �خ�یار ا�ميقراطي

مثن �الیا التو�ه ا�ي ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، � 
�اء به الرب�مج احلكويم ف� یتعلق بدمع اخلیار ا�ميقراطي ودو� احلق 
والقانون، وننوه يف هذا إالطار ��زتام حكوم�مك مواص� ما �رشته احلكومة 
السابقة من ٕاصالح يف اجتاه تعز�ز احلقوق واحلر�ت اليت �كفلها ا�س�تور 

ٔ�و الف�ویة، واملرتبطة مبختلف ا�االت �لمواطن، سواء العامة مهنا 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، وذ� من �الل اع�د س�یاسة 

حكوم�ة م�دجمة تمت وفق ختطیط اسرتاتیجي م�ين �ىل مقاربة �شار�یة 
حق�ق�ة، ومن �الل وضع �ٓلیات قانونیة ومؤسساتیة وطنیة �لوقایة من 

ش�یا مع ما تتضمنه االتفاق�ات واملعاهدات اليت ا�هتااكت حقوق إال�سان متا
  .صادق �لهيا املغرب يف ا�رتام �م لثوابت أ�مة

كام ال تفوتنا الفرصة لنؤكد ب�ٔن مما یعزز فرص جناح جترب��ا ا�ميقراطیة 
مراجعة القوانني �نت�ابیة مبا یؤدي ٕاىل ٕافراز مشهد حزيب وس�یايس واحض 

د ال�سجیل التلقايئ يف ا�لواحئ �نت�ابیة اع�دا �متتع �متثیلیة حق�ق�ة، واع�
�ىل جسالت البطاقة الوطنیة �لتعریف، ومبا یؤدي ٕاىل توس�یع قا�دة 
املشاركة �نت�ابیة، �ٕالضافة ٕاىل لك إالجراءات أ�خرى املوا�بة والهادفة 
ٕاىل توفري الرشوط الرضوریة ملامرسة هذا احلق ا�س�توري لاكفة املواطنني 

  .طنات سواء دا�ل الوطن ٔ�و �ار�هواملوا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم؛
  وف� یتعلق ٕ�صالح القضاء

قد ملس�نا، من �الل ما تضمنه الرب�مج احلكويم يف حموره أ�ول، 
ٕاميا�مك واق�ناعمك ب�ٔمهیة ا�ور ا�ي یلعبه القضاء، و�لتايل مفواص� ٕاصالح 

دمع اس�تقالل السلطة القضائیة، وحتق�ق فعالیة القضاء م�ظومة العدا� و 
وجناعته، وحتدیث إالدارة القضائیة، وتعز�ز دوره يف حماربة اجلرمية، تعد من 

  .بني ٔ�مه املتطلبات يف هذا ا�ال
ٕاننا ندرك ٔ�ن اس�تقالل القضاء ال تضمنه فقط، النصوص ا�س�توریة 

ل القضاة ٔ�نفسهم وكذا والقانونیة، بقدر ما هو م�وقف �ىل مدى اس�تقال
كام �ّرب �ال� امل� يف خطاب " الضمري املسؤول �لفا�لني ف�ه"توافر 

  .2013العرش لس�نة 
كام یعترب تنص�ب ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة خطوة �مة يف اجتاه 
اس�تكامل مسار اس�تقالل القضاء، وهو ما جيعلنا �مثّن ما ٔ�كدمت �لیه يف 

مع الس�تقالل هذه السلطة، بني ٔ�ن ذ� ال مينعنا الرب�مج احلكويم من د
من طرح العدید من ال�ساؤالت حول رؤیتمك لتدبري العالقة بني احلكومة، 

ٔ��ىل �لسلطة القضائیة، خصوصا ف� اممث� يف وزارة العدل، وا�لس 
یتعلق �ٕالشاكالت املرتبطة بتطبیق الس�یاسة اجلنائیة، وما یتطلبه هذا 

ل ملق�ضیات املالءمة، و�یف�ة مراق�ة تطبیق هذه الس�یاسة التطبیق من ٕاعام
من طرف الربملان تفعیال �لمبدٔ� ا�س�توري القايض �ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، مبا يف ذ� اس�تحضار التو�ه ا�ي ٔ�صبح ی��لور ٔ�ممیا خبصوص 

 .تطو�ر م�دٔ� املساء� القضائیة �ساوقا مع م�دٔ� اس�تقاللیة القضاء
هذه ال�ساؤالت جتد مربرا لها يف �وننا ال زلنا يف  وال شك ٔ�ن جحم

مس�هتل تزنیل مرشوع ٕاصالح م�ظومة العدا�، مما یثري الك�ري من 
التخوفات والتوجسات �ى املراق�ني واملهمتني ومعوم املواطنني من اح�ل 
احنراف مسار إالصالح عن خطته املعمتدة، وهو ما �س�تدعي تقدمي مزید 

اس�یة والقانونیة الالزمة لطم�ٔنة املرتفقني �ىل مس�تق�ل من الضام�ت الس�ی
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 .العدا� يف بالد�
 و�ىل مس�توى حقوق إال�سان

ٕاذا اكنت حصی� حقوق إال�سان يف املغرب قد متزيت بتطور ملحوظ 
يف بعض ا�االت، فٕاهنا ال زالت �شكو من ٔ�و�ه قصور خطرية يف جماالت 

  .ٔ�خرى
مبوضوع احلقوق واحلر�ت من �الل عزم وٕاننا ٕاذ نقّدر عنایتمك البالغة 

احلكومة اع�د س�یاس�یة حكوم�ة م�دجمة يف جمال حقوق إال�سان وفق 
خمطط اسرتاتیجي �شاريك �رشف �لیه وزارة �اصة ارتقت ٕاىل مس�توى 
وزارة ا�و�، فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�مهیة التعاطي مع هذا ا�ال �عتباره قطا�ا 

. وزاریة وخيرتق لك أ�وراش احلكوم�ةٔ�فق�ا یالمس خمتلف القطا�ات ال
ا�و� يف جمال حقوق إال�سان من  ما یق�يض �لك ت�ٔ�ید، متكني وزارةوهو 

اكفة إالماك�ت والصالح�ات لٕالرشاف �ىل صیا�ة وتنف�ذ س�یاسات 
حقوق�ة معوم�ة م�دجمة وذات ٔ�ولویة، �عتبارها خ�ارا اسرتاتیجیا وركنا 

  .انونٔ�ساس�یا من ٔ�راكن دو� احلق الق
ويف هذا إالطار نلفت عنایتمك �ىل س��ل املثال ٕاىل بعض القضا� اليت 
�س�تحق م�مك ٕادرا�ا يف ٔ�ولو�ت املر�� القادمة من م�ل معض� �عتقال 
�ح�یاطي، وا�هتاك قا�دة الرباءة يه أ�صل، وإالشاكلیات املرتبطة حبامیة 

حریة ت�ٔس�س امجلعیات، احلق يف امللك�ة، وشفاف�ة العملیة �نت�ابیة، و 
  .واحلق يف التجمعات العموم�ة، و�ريها من امللفات احلقوق�ة أ�خرى

حمامكة �دد من ٕاىل م�ابعة و وال یفوتنا يف هذا الس�یاق ٔ�ن نثري ان��اهمك 
ش�باب الفا�س بوك وفق قانون ماكحفة إالرهاب من ٔ��ل ٔ�فعال ال �رىق ٕاىل 

د�ل يف نطاق إال�زالقات اليت مس�توى تصنیفها ٔ�عامل ٕارهابیة بقدر ما ت
قد تعرفها حریة التعبري وهو ما یق�يض معاجلة بیداغوج�ة �س��عد املقاربة 

  .الزجریة وما �رافقها من جتاوزات متس حبقوق إال�سان
  یتعلق بورش اجلهویة املتقدمة ف�ٔ�ما 

فٕاننا نعتربه، كام ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل� يف م�اس�بات م�عددة، 
اتیجیا لتعز�ز �س�تقرار والو�دة الرتابیة �لمملكة وصیانة اخ�یارا اسرت 

س�یادهتا، ورها� ٔ�ساس�یا ٕال�ادة بناء ا�و�، �رب تعز�ز الالمركزیة 
والالمتركز، ووس�ی� لتحق�ق التمنیة ا�الیة بني خمتلف اجلهات ؤ�داة فعا� 

  . لتكر�س �خ�یار ا�ميقراطي لب��
عدا� والتمنیة، وبعد التق�مي أ�ويل لس�نة وبناء �لیه فٕاننا يف فریق ال

ونصف من تزنیل اجلهویة، نؤكد �ىل رضورة وضع �ٓلیة لق�ادة وت��ع وضامن 
التزنیل أ�م�ل لهذا الورش �شق�ه الالمركزیة والالمتركز، والعمل �ىل جتاوز 
الفهم ا�ي �رس�ته التجربة السابقة �لجهویة، وجعل نظام اجلهویة املتقدمة 

ق� نوعیة يف مسار إالصالح الشامل يف ٔ�بعاده الس�یاس�یة احلايل ن
  .واملؤسساتیة وإالداریة والتمنویة

  : ويف هذا إالطار، نؤكد �ىل ما یيل
ال�رسیع مبسلسل تزنیل اجلهویة املتقدمة �س�تكامل وضع وحتیني وجتوید 

 الرتسانة القانونیة، �اصة ما یتعلق �جلانب املايل و�لوظیفة الرتابیة؛
تفعیل ا�ططات التمنویة اجلهویة وإالقلميیة وامجلاعیة �لتمنیة يف ٕاطار  دمع

  تعاقدي مع ا�و�؛
السهر �ىل تنف�ذ �رامج الرشاكة بني ا�و� وامجلا�ات الرتابیة وفق 

  .�ٓلیات التعاقد
رضورة موا�بة تزنیل اجلهویة املتقدمة ٕ�قرار المتركز حق�قي من �الل 

لطات تقر�ریة حق�ق�ة �سامه يف ضامن فعالیة م�ح املصاحل الالممركزة س
  الت�س�یق �ىل املس�توى اجلهوي؛

وضع ٕاطار قانوين مرن وم�درج لتحویل �خ�صاصات املنقو� اىل 
اجلهات �شلك حيرتم قدراهتا مع ضبط �دود تد�ل لك من ا�و� واجلهة 

  �ىل ٔ�ساس تعاقدي يف �يق �خ�صاصات؛
لتمنیة �لعامل القروي، مبا ی�رس تصممي ٕا�شاء مرصد یعىن بت��ع مؤرشات ا

  املشاریع وتنف�ذها وتق�ميها؛
�رسیع ٕا�داث الب��ات إالداریة واملؤسساتیة �لواكالت اجلهویة لتنف�ذ 

  املشاریع؛
وضع خمطط اسرتاتیجي لت�س�یق خمتلف التد�الت وحتق�ق التقائیة 

ٔ�و  الس�یاسات القطاعیة �ىل املس�توى اجلهوي سواء يف مر�� البلورة
  التزنیل؛

توفري موارد �رشیة مؤه� وذات كفاءة �الیة ت��اسب وطبیعة 
�خ�صاصات والوظائف والعملیات اليت تضطلع هبا امجلا�ات الرتابیة 

  .وتوزیعها وفق هیلكة ٕاداریة حممكة
و�س�ل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حرصمك �ىل ٔ�ن یوا�ب تزنیل 

� ٕال�داد الرتاب والتعمري وس�یاسة هذا الورش املهیلك ٕاطالق س�یاسة فعا
رتقاء بدور املدینة، من �الل وضع س�یاسة حرضیة وطنیة شام� و�

ت�ٔطري التعمري والبناء �لعامل القروي، ومواص� تزنیل الواكالت احلرضیة، و 
س�یاسة املدینة من ٔ��ل ضامن منو م�وازن وم�دمج ومس�تدام، �ىل ٔ�ن 

�رتام التام �لب��ة الطبیعیة ی�ٔ�ذ بعني �عتبار يف لك ذ� �
  .واخلصوصیات املعامریة للك م�طقة

كام ال یفوتنا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة إالرشاك احلق�قي �لمواطنات واملواطنني، 
وفعالیات ا�متع املدين، وتعز�ز أ�دوار احلیویة اليت ميكن ٔ�ن تلعهبا يف �ود 

 ملا نصت �لیه ومساعي حتق�ق التمنیة يف خمتلف ا�االت، وذ� تفعیال
من دس�تور اململكة ف� خيص تدبري الش�ٔن  15و 14و 13و 12الفصول 

العام وٕا�داد الس�یاسات العموم�ة وتفعیلها وتنف�ذها وتق�ميها واحلق يف تقدمي 
  .العرائض وامللمتسات

  وف� یتعلق بتعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي وا�ايل
ٔ�ن ننوه من �دید �لرؤیة �ج�عیة حوا لنا يف هذا إالطار امس

الش�ا�ة اليت ام�لكهتا احلكومة السابقة من �الل ٕا�ادة نوع من التوازن 
�ج�عي، يف ظرف�ة اق�صادیة وس�یاس�یة صعبة، وذ� من �الل 
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اق�صادیة وسن �رامج اج�عیة -املزوا�ة بني التحمك يف التواز�ت املا�رو
ض الف�ات ا�ٔكرث هشاشة، واليت مل �كن اس�هتدفت ٔ�ول مرة يف بالد� بع

  .�شلك ٔ�ولویة �ى احلكومات السابقة
ٔ�ما ف� خيص ٕاصالح قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 

 العلمي
ٔ�ن بالد� �تت الیوم  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،ال خيفى �لیمك

  .التعلمي حتتل مراتب �د م�دنیة يف تصنیفات جودة
ويف هذا إالطار ال بد من السهر �ىل حسن تزنیل �سرتاتیجیة 

وجتاوز  2030 – 2015الوطنیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 
التعرثات و�خ�الالت اليت عرفهتا خمتلف مشاریع إالصالح السابقة، وما 

  : �س�تلزمه ذ� من
  رضورة املراجعة الشام� �لمناجه والربامج؛

املوارد ال�رشیة ٕ��ادة النظر يف مسو�ات التكو�ن و�نف�اح �ىل ت�ٔهیل 
البیداغوج�ا العرصیة يف التعلمي، مع وضع نظام �لتكو�ن املس�متر، واع�د 

 نظام �لرتيق �ربط الرتق�ة �ملردودیة؛
 ٕاشرتاط التوفر �ىل قدرات تدبريیة �ى املرتحشني ملنصب املسؤولیة؛

ة والتدبريیة ل�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة الرفع من الكفاءة املؤسساتی
 والتكو�ن؛

 ٕاصالح م�ظومة حاكمة التعلمي وتفعیل �ٓلیة التق�مي و�ف��اص؛
دمع البحث العلمي من �الل حتدید أ�ولو�ت وتوجهيه حنو القطا�ات 
ذات أ�ولویة، ووضع نظام ٔ�سايس حمفز �لباحث مس�تقل عن النظام 

ضافة ٕاىل �شجیع مشاریع البحث �رشاكة أ�سايس لٔ�س�تاذ الباحث، �الٕ 
 مع القطاع اخلاص؛

تعز�ز التدبري اجلهوي �لتكو�ن املهين من �الل مالءمة عرض التكو�ن 
املهين مع احلاج�ات اجلهویة وٕا�داث مراكز �ویة �لتكو�ن حسب 
اح�یا�ات اجلهة، �ٕالضافة ٕاىل ٕا�رام رشااكت مع القطاع اخلاص وا�متع 

  . هذا القطاع املدين يف تدبري
 .وف� یتعلق �خلدمات الصحیة

ال خيفى �لیمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٔ�ن من بني ٔ�مه أ�مور اليت 
�س��د ٕا�هيا املؤسسات ا�ولیة لتق�مي التمنیة ال�رشیة، املؤرشات الصحیة 

وحنن . احملققة، وجحم املزيانیة ا�صصة �لقطاع، والب��ات التحتیة لالس�تق�ال
ریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، ٕاذ �مثن مواصلتمك �لربامج يف ف

املهمة اليت �رشهتا احلكومة السابقة، وننوه مبا �اءت به حكوم�مك يف 
  :�ر�جمها، نقرتح �لیمك لتحسني اخلدمات الصحیة املقدمة �لمواطنني ما یيل

ة لفائدة �رسیع تزنیل مق�ضیات القانون املتعلق بتوس�یع التغطیة الصحی
  املهن احلرة واملس�تقلني وذوي حقوقهم؛ 

  مراجعة حاكمة وقوا�د متویل الب��ات �س�شفائیة �شلك معیق؛
�شاء ٔ�قطاب �ویة �لمس�شف�ات العموم�ة �رشاكة مع اجلهات وتعز�ز 

  اس�تقاللها إالداري واملايل؛
 ،ت�ٔهیل املراكز �س�شفائیة اجلامعیة �ىل املس�تویني املادي والتنظميي

 تعممي املس�شف�ات إالقلميیة �لك ٔ�قالمي اململكة؛
جتمیع اخلدمات يف مراكز حصیة قرویة مؤه� مع توفري وت�سري التنقل 

 ٕا�هيا؛
�ك�یف جتربة ٕا�داث و�دات طبیة ومس�شف�ات م�نق� �جلهات اليت 
تعاين خصاصا �ادا يف اخلدمات الصحیة، ٕاىل �ريها من املقرت�ات 

  .و�جرائات
  یتعلق مب�اربة الفقر والهشاشةٔ�ما ف�

فرمغ ا�هودات اليت بذلت فٕان املغرب ال زال مع أ�سف الشدید حيتل 
مرتبة �ري مرشفة �ل�س�بة ملؤرش التمنیة ال�رشیة، وهبذا اخلصوص فٕان فریق�ا 
�مثن املبادرات اليت �اء هبا الرب�مج احلكويم، و�اصة عزم حكوم�مك �ىل 

قاصة من �الل رفع ا�مع تدرجيیا عن املواد مواص� ٕاصالح صندوق امل
املتبق�ة، مع ت�ٔ�ید� �ىل رضورة توج�ه �ع�دات املوفرة �متویل س�یاسات 
و�رامج التمنیة �ج�عیة ودمع الف�ات الهشة واحملتا�ة، كام �مثن عزممك �ىل 
وضع نظام لرصد الف�ات الفقرية والهشة واع�د قا�دة معطیات مو�دة 

  .هبدف ضامن اس�هتدافها �شلك ٔ�كرث �دال وفعالیة �اصة هبا
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  احملرتمون، الس�یدات والسادة الوزراء

  والسادة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات
  يف اخلتام

ٕاذ نؤكد دمعنا لهذا الرب�مج الطموح �عتباره ميثل وثیقة تعاقدیة  ،ٕاننا
 املؤسسة ال�رشیعیة، فٕاننا نؤكد ٔ�ن مساندتنا لمك س�تكون مساندة ب��مك وبني

دامعة مجلیع �خ�یارات امل�سجمة مع هذا الرب�مج ومع ا�ٓمال العریضة 
، ؤ�كدهتا إالرادة الشعبیة املعرب عهنا �2011لمواطنني اليت جسدها دس�تور 

یوم ، و 2015ش�ت�رب  4، ویوم 2011يف �س�تحقاقات املتتالیة، يف س�نة 
، ح�ث بعث الناخ�ون والناخ�ات �رسا� واحضة من ٔ��ل 2016ٔ�كتو�ر  7

مواص� إالصالح يف ظل �س�تقرار، ا�س�اما مع خطاب الزناهة 
  .والشفاف�ة واملعقول

كام ٔ�ن مساندتنا س�تكون مساندة یقظة و�حصة وفاء م�ا لٕالرادة 
بناء جتربة  الشعبیة وجتاو� مع انتظارات املواطنني وحتق�قا �ٓماهلم يف

س�یاس�یة دميقراطیة راشدة، س�نظل م�طلعني لتحق�قها، مواصلني مسرية 
النضال من ٔ��لها ق�اما �لواجب ووفاء �لعهد ا�ي قطعناه �ىل ٔ�نفس�نا جتاه 
املواطنني واملواطنات، مس�تحرض�ن املصل�ة العلیا �لوطن، حتت الق�ادة 

  .احلكمية جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا
ٔ�رید ٔ�ن ٔ��الفمك ٕاىل ما ٔ�هنامك عنه، ٕان ٔ�رید ٕاال إالصالح ما  وما"

  "اس�تطعت وما توف�قي ٕاال ��، �لیه تولكت وٕالیه ٔ�ن�ب
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  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح، رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س فریق العدا� والتمنیة

ن إ س�ید رئ�س احلكومة و�متىن � حظا وفريا بدوري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رحب �ل 
  .شاء هللا وكذ� الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید م�ارك الس�باعي رئ�س الفریق  ،وم�ارشة بعد ذ�
  .�نیة 15دق�قة و 30احلريك يف �دود 

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
�ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� �سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  .الرئ�ــــــس املــــــــ�رتم

  الس�ید رئـــــ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٕ�مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر، ٔ�عرض 

و�ة نظر الفریق حول مضامني وتو�ات مرشوع الرب�مج  �ىل ٔ�نظارمك
احلكويم، ا�ي تعزتم احلكومة تنف�ذه �ىل مدى الوالیة ال�رشیعیة احلالیة، 
ؤ�غتمن هذه املناس�بة ٔ��دد هتان��ا �لس�ید رئ�س احلكومة ولاكفة ٔ�عضاهئا 

وف�ق �ىل الثقة املولویة السام�ة اليت حضوا هبا، ممتنیا لمك مجیعا اكمل الت
والن�اح يف �اممك الن��� �دمة ملا ف�ه �ري الوطن واملواطنني، حتت الق�ادة 

  .احلكمية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا وایده
وال یفوتين يف هذا إالطار، ٔ�ن ٔ�جسل ٕا�زتاز� العمیق مبا حتقق لبالد� 

حقويق  بفضل حمكة صاحب اجلال� حفظه هللا من ٔ�من واس�تقرار �رصید
راخس، وب�ٔفق دس�توري ممتزي، جعل هذا الب� ا�ٓمن منوذ�ا يف حمیطه 

  .إالقلميي واجلهوي وا�ويل، حتت سقف امللك�ة ا�س�توریة، وٕامارة املؤم�ني
  احملرتم، الرئ�س الس�ید

ٕان مقارب��ا ملضامني ومؤرشات مرشوع الرب�مج احلكويم املعروض 
فكر حريك ٔ�صیل، مس�متد من �ىل ٔ�نظار الربملان، تنطلق من مرجعیة 

حركة شعبیة قادمة من مغرب أ�عامق حركة قالت ال �لحزب الوح�د م�د 
جفر إالس�تقالل، و�رصت التعددیة الس�یاس�یة وال �زال، حركة للك 
املغاربة، حركة ق�ائل واملدن، حركة قاومت الظمل �لك ٔ�شاك�، خملصة �ىل 

ب، حركة �رست معرها وال ا�وام لر�ط البیعة املقدس بني العرش والشع
  .املؤسسات مبغرب إالميان �ایة مؤم�ة الهدامة، أ�فاكر لك حملاربة �زال

  الـرئ�س، الس�ید
  احلكومة، رئ�س الس�ید

ٕاذ نؤطر مدا�لتنا هبذه املرجعیات، فٔ�ن اخ�یاراتنا الس�یاس�یة الیوم 
و�دا، س�تظل م�نیة �ىل هذا التارخي ا�ید حركة حرة يف قراراهتا 

اخ�یاراهتا، ومؤم�ة دوما ٔ�ن الوطنیة ال مثن لها، ؤ�ن حب الوطن فوق لك و 
حساب، لهذا ل�س غریبا ٔ�ن ختتار احلركة الشعبیة الیوم كام أ�مس صف 
بناة الوطن، والغیور�ن �ىل مصاحله العلیا، �ا�� ٔ�ما�ا قا�دة املغرب ق�ل 

ملواقف ق�ل احلزب، ومصل�ة املغاربة ق�ل �زوع �ن�ء، خملصة لصدق ا
ٕاغراء املواقع، مؤم�ة �ىل ا�وام ٔ�ن العمل الس�یايس مدرسة �لقمي ول�س 

  .بورصة �لمنافع
�ىل هذا أ�ساس ٕا�رت�، الس�ید رئ�س احلكومة، التوا�د الیوم ٕاىل 
�انبمك، عن ق�ا�ة وبقرار مس�تقل، كام شاركنا يف ٔ�ول حكومة يف العهد 

ة، فق�ل اخلوض يف تفاصیل ا�س�توري اجلدید، نعم، الس�ید رئ�س احلكوم
 الرب�مج، نعتقد يف فریق�ا ٔ�ن من حق الرٔ�ي العام ٔ�ن یعرف �ىل س�یاق

يف  الیوم ف�وا�د� الرب�مج، هذا تنف�ذ �ىل س�سهر اليت احلكومة هذه والدة
ام�داد ملشاركتنا يف احلكومة السابقة، ووفق  ٕاال أ��لبیة احلكوم�ة ما هو

التقر�ریة، املمتث� يف التوازن الس�یايس يف  قوا�د سطرهنا يف هیالك حزبنا
�ر�یبة أ��لبیة، وحتصني التعددیة الس�یاس�یة، و�رمجة ٔ�ولو�ت حزبنا يف 
هیلكة �ر�مج احلكومة، والتحول من �لفاء ٕاىل رشاكء، ويه بصامت 
واحضة يف الرت�یبة القطاعیة �لحكومة ويف اخلطوط العریضة لرب�جمها، 

لمك إالجيايب معها، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، مس�لني �لك تنویه تفا�
مس�لني ٔ�یضا ا�زتاز� �لكفاءات املمث� حلزبنا يف فریقمك احلكويم، واليت 
تعزز لك الطاقات والكفاءات اليت �زخر هبا احلركة الشعبیة، هبدف واحض 
هو فوز الوطن، وصیانة �رامة املواطنني، ٔ�ن الكرايس ٕاىل زوال ولكن 

  .والقرارات �ق�ة املؤسسات
البد ٔ�یضا ٔ�ن �س�ل، تنوهينا، الس�ید رئ�س احلكومة، بعزممك ا�ٔ�ید 
واملعهود �ىل ربط الطموح �لواقع، وجتنبمك اخلیار السهل املمتثل يف ٕاطالق 
أ�رقام �ىل عواههنا، مس�تحرض�ن ٕاراد�مك القویة �ىل ٕا�داث نق� نوعیة يف 

ايب ؤ�سلوب احلوار البناء، �دمة ٕادارة الش�ٔن العام، وهنج التوافق إالجي
 شام�ة الضیقة �لوطن واملواطنني، بعیدا عن احلسا�ت اليت جتعل احلزبیة

  .الوطن ومساومة البزتاز
  احلكومة، رئ�س الس�ید

ٕاسهاما م�ا يف ٕاغناء هذا املرشوع الطموح ا�ي عرضمتوه، امسحوا يل 
  .ا�امعة �قرتا�ات من مجمو�ة ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظارمك

  :الرتابیة و�دتنا واس�تكامل لتحصني و�القة م�د�ة دبلوماس�یة حنو وال،�ٔ 
يف هذا إالطار، وٕاذ جندد ٕا�زتاز� �لن�ا�ات ا�بلوماس�یة املتواص�  
لبالد�، مببادرات رائدة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، واليت قوت 

ة، فٕاننا نؤكد �ىل ماكنة اململكة املغربیة يف خمتلف احملافل القاریة وا�ولی
رضورة اخنراط احلكومة واملؤسسة ال�رشیعیة، �شلك ٔ�كرب ؤ�كرث فعالیة، يف 
هذا ا�هود الوطين، من �الل اسرتاتیجیة دبلوماس�یة م�ناسقة وم�اكم�، 
م�نیة �ىل رؤیة اس��اق�ة، مع تعز�ز دور ا�بلوماس�یة احلزبیة، وٕارشاك 

، اسرتاتیجیة م�نیة �ىل ��رتاق خمتلف الفا�لیني إالق�صادیني واملدنیني
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والتصدي خلصوم و�دتنا الرتابیة يف خمتلف احملافل، والتعریف ��منوذج 
ا�ميقراطي والتمنوي املمزي لبالد� يف حمیط ٕاقلميي و�وي مطبوع بعدم 

  .�س�تقرار
ويف هذا الس�یاق نعید الت�ٔ�ید خلصوم قضی��ا الوطنیة العاد� ٔ�ن املغرب 

 م�ثاق البیعة، و�لتارخي والطبیعة، و�لرشعیة القانونیة، يف حصرائه حبمك
معترب�ن ٔ�ن مقرتح احلمك ا�ايت يف ٕاطار س�یادة اململكة املغربیة وخ�ار 
اجلهویة املتقدمة، هو سقف احللول املمك�ة لهذا الزناع املف�عل، خفور�ن 
ا ��منوذج التمنوي اجلهوي ا�ي �شهده خمتلف �ات اململكة، ويف صدارهت

  .ٔ�قا�مينا اجلنوبیة العز�زة
ىل رفع �ح��از �ىل ٕاخواننا إ وارتباطا هبذا ا�ال، جندد ا�عوة 

احملارص�ن يف تندوف، يف ظروف م�ٔساویة، عرضة لٕالرهاب والتطرف 
 ردع ٕاىل املت�دة أ�مم دا�ني ،املتنايم يف م�طقة السا�ل وج�وب الصحراء

�لش�یات البولزياریو يف م�طقة م  هبا تقوم اليت الرشعیة �ري املامرسات
 وا�هتدئة، �لسملالكر�رات، والتقاط رسا� اململكة املغربیة القویة جبنو�ا 

  .أ�وىل قضی��ا بعدا� ٕ�مياهنا املطبو�ة
 وا�ميقراطي احلقويق املسار ودمع املواطن �رامة بصیانة املقرون ا�ٔمن تعز�ز �نیا،

  :لبالد�
ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيا� مع احملور املتعلق يف  ال ميك�نا يف احلركة الشعبیة

مرشوع الرب�مج احلكويم �لهویة الوطنیة و�رس�یخ حقوق إال�سان وتفعیل 
  .اجلهویة، ودمع ا�هود أ�مين املتواصل من طرف خمتلف أ��زة ا�تصة

وهبذه املناس�بة، ٔ�ود �مس فریق�ا احلريك، ٔ�ن جندد حتیة تقد�ر وٕا�بار 
ة امللك�ة، ور�ال ا�رك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة �لقوات املسل�

ور�ال الوقایة املدنیة ولك العاملني يف إالدارة الرتابیة، ملا یبذلونه من 
جمهودات ج�ارة محلایة ٔ�من الوطن واملواطنني، وماكحفة اجلرمية وإالرهاب 

  .�لك ٔ�شاك�
تقدمي لك ا�مع ويف هذا ا�ال �مثن ٕالزتاممك، الس�ید رئ�س احلكومة، ب 

لهذه الف�ات ا�اهدة لیل هنار محلایة بالد�، وصیانة ممتلاكت ؤ�من 
املواطنني، م�طلقني يف هذا الصدد من اس�تحضار أ�من مبفهومه الشامل، 
وا�ي �شمل ٔ�یضا أ�من الرو� لاكفة املواطنني واملقميني حتت الر�ایة 

ٔ�من الرو�، معزت�ن مبا السام�ة ٔ�مري املؤم�ني حفظه هللا، ضامن هذا ا
حتقق حتت ٕارشافه املولوي من ٕاصالح جوهري �لحقل ا�یين، وا�ي 
جعل من بالد� م�ارة �لتعا�ش وال�سامح ا�یين، وقلعة صامدة ضد لك 

 �لحر�ت املغلوط �لفهم ٔ�و العرق، ٔ�شاكل التطرف، ٔ�اكن �مس ا��ن ٔ�و

  .الفردیة
  الرئ�س، الس�ید

ان، وانطالقا من مرجعی��ا احلر�یة، خبصوص مسار حقوق إال�س
بدورها السابق، ٕاىل ٕاقرار احلر�ت العامة، وٕارساء احلقوق املرشو�ة، فٕاننا 
الس�ید رئ�س احلكومة، نتطلع ٕاىل س�یاسة معوم�ة حقوق�ة �س�مثر يف اجلیل 

اجلدید حلقوق إال�سان، من �الل تفعیل ٕاجراءات �مع احلقوق �ق�صادیة 
والبی��ة، و�رتباط وثیق بني احلقوق والواج�ات، والتالزم  وا�لغویة والثقاف�ة

بني حقوق إال�سان وحقوق ا�متع، وفوقهام حقوق الوطن، و�قرتان بني 
  .واجب املواطنة وروح الوطنیة الصادقة

ويف هذا الس�یاق، �س�ل ٕ�جياب ما تعزتمون تفعی�، الس�ید رئ�س 
يف ا�س�تور �اصة ما  احلكومة، خبصوص تفعیل مق�ضیات الفصل اخلامس

  .یتعلق بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة
ولكن ٕامسحوا يل، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن نعید الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى 
�ىل مطلبنا أ�سايس يف احلركة الشعبیة، واملمتثل يف رضورة ٕا�ادة النظر 

غیة، يف مرشوعي القانونني التنظميني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازی 
وٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، ق�ل �رجمهتام �لمصادقة 
ال�رشیعیة، وذ� اعتبارا م�ا ملا �شوب هذه املشاریع من �راجعات، وفشلها 
يف �رمجة روح ونص ا�س�تور واملك�س�بات احملققة، �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا ختص 

ق أ��لبیة هویة شعب ال یعقل ٔ�ن �كون حمط �الف، وال ٔ�ن ختضع ملنط
واملعارضة، وال حلساب صنادیق �قرتاع، فهل یعقل بعد عقد ونصف م�ذ 
اخلطاب املليك التارخيي ب�ٔ�د�ر، وبعد مسلسل التفعیل وما رافقه من تعرث 

  و�دل ٔ�ن نق�ل الرتاجع عن مك�س�بات مث احلسم فهيا؟
هل من املعقول طرح مشاریع ترتاجع عن م�ادئ التعممي، وإالج�اریة 

، واملناصفة املرشو�ة يف "تف�ناغ"ة املو�دة، واع�د احلرف أ�صیل وا�لغ
جمال الس�یاسة إال�الم�ة، وٕادما�ا إالجيايب يف القضاء وخمتلف م�ا� 
احلیاة العامة، وٕاعطاء املاكنة الالئقة لٔ�مازیغیة يف الس�یاسة الثقاف�ة ويف 

  جمال التخطیط التمنوي؟
اء س�یاسة لغویة وطنیة تعزز طموح�ا، الس�ید رئ�س احلكومة هو بن

  " متغراب�ت" تنوع الهویة الوطنیة حتت سقف 
تطلعنا، الس�ید رئ�س احلكومة، هو ف�ح حوار وطين موسع حتت 
سقف املؤسسة ال�رشیعیة، ملراجعة هذه املشاریع وجتویدها، ق�ل عرضها 

ى �ٕالجامع، م�ل ظ�ىل املسطرة ال�رشیعیة، ٔ�هنا مشاریع ال بد ٔ�ن حت
 لقضاء ومدونة أ�رسة، والعدا� �نتقالیة، و�ريها من القضا�ٕاصالح ا

  .املغاربة اكفة جتمع اليت الوطنیة
  الرئ�س، الس�ید

ندمع عزممك لتفعیل القوانني املؤطرة �لجهویة املوسعة، وٕا�داد نصوصها 
التنظميیة، ولكن دعين ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن جناح هذا الورش �سرتاتیجي یق�يض 

الفا�ل احلكويم املركزي �ىل التنازل عن القرار ق�ل النصوص، قدرة 
ملس�تعملیه الفعلیني �ىل املس�توى اجلهوي واحمليل، من �الل ال مركزیة 
و�دم ا�متركز احلق�قي، جناح هذا الورش ٔ�یضا رهني ٕ��ادة النظر يف معایري 
حتدید مزيانیات اجلهات �ري املنصفة جلهات مل تنل حضها املرشوع من 

فهل من املعقول لتمنیة �ویة م�وازنة، ٔ�ن تعمتد معایري من �ريات الوطن، 
أ�خرى   50%من املزيانیة م�اصفة بني اجلهات، و 50%ق�یل توزیع 
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�ىل املعیار اجلغرايف فهل  12,5%�ىل �س�بة الساكن، و %37.5حبصة 
  .هبذه املعایري

تطلعنا كذ� �بري، ٔ�ن یتضمن مرشوع القانون املايل، لهذه الس�نة 
دات لصندويق الت�ٔهیل والتضامن اجلهوي، ٕالنصاف اجلهات اليت تعرف اع�

  .مؤرشات ضعیفة يف سمل التمنیة ا�الیة وال�رشیة
ويف هذا الس�یاق، نود ٔ�ن �س�ل تفا�لنا إالجيايب مع عزممك دمع 
امجلا�ات الرتابیة، ومصاح�هتا قانونیا وتنظميیا، و�ىل مس�توى دمع خمططاهتا 

ٕاطارات �لتمنیة احمللیة وملامرسة س�یاسة القرب، م�طلعني التمنویة ٕ�عتبارها 
ٕاىل تعز�ز ٕاخ�صاصاهتا طبقا ملق�ضیات ا�س�تور، وتوفري ٔ��سب الرشوط 
�مع وت�ٔهیل ٕادارهتا، وٕاطالق ا�ططات احمللیة واجلهویة ٕال�داد الرتاب، 
 ويف صدارة هذه التطلعات، دمع امجلا�ات ٕالجناز تصاممي ا�منو اليت �شلك

  .احمللیة �لتمنیة حق�ق�ة رافعة امجلا�ات جلعل ٔ�ساس�یا حمراك
  الرئ�س، الس�ید

�مثن كذ� ما �اء يف ترصحيمك، حول تقویة الت�س�یق بني السلطة 

التنف�ذیة والسلطة ال�رشیعیة، �ىل ٔ�ساس الفصل املتوازن واملتاكمل 
�لسلط، من �الل ف�ح ا�ال �لمبادرات ال�رشیعیة ا�اتیة �لربملان، 

  .�صاصه ا�س�توري اجلدید املتعلق بتق�مي الس�یاسات العموم�ةوالخ 
ولتعمیق هذا التعاون امل�شود، نعتقد، الس�ید الرئ�س احلكومة، ٔ�ن 
املد�ل الطبیعي �� هو تعز�ز �س�تقالل إالداري واملايل �لربملان، من 
ٔ��ل مؤسسة �رشیعیة قادرة فعلیا �ىل ممارسة ٕاخ�صاصاهتا التقلیدیة، 

جلدید من �ا�ا ا�س�توریة، كفضاء ٕالح�ضان النقاش ا�متعي، واجلیل ا
وحتویل احلراك إالج�عي ٕاىل حراك دا�ل املؤسسات، �ىل ٕاعتبار �ٔن 

 �ري يشء وال املؤسسات سقف حتت هو الس�یايس �لتدافع املالمئ املاكن

  .املؤسسات
 التفاوت من واحلد �ل�شغیل وضامن �لمقاو�، م�صف اق�صادي منوذج حنو �لثا،

  :و�ج�عي ا�ايل
ساس�یة �لس�یاسات العموم�ة، لتمنیة إالق�صادیة يه ا��امة ا�ٔ ؤ�ن ا

ىل دمع س�یاسة أ�وراش الكربى، وا�ططات إ فٕاننا حنيي ا�هنج الهادف 
عتباره ٔ�كرب حتدي القطاعیة املنت�ة �لرثوة ٕاكطار لتوس�یع قا�دة ال�شغیل، �

ت املتعلقة ب�سب ا�منو والعجز ؤ�م املعضالت، �اصة ؤ�ن املؤرشا
والتضخم والبطا�، تصطدم بت�د�ت واقعیة من ق�یل جحم اخلصاص 
�ج�عي، وارتباط �ق�صاد الوطين بطبیعة الس�نة الفالح�ة، و�ائدات 
الس�یا�ة، وحمدودیة ٔ��ر التدابري املت�ذة ٕالدماج القطاع �ري املهیلك يف 

  .ا�ورة �ق�صادیة املنظمة
ا�ال، ف�طلعنا �بري، ٕاىل ٕاصالح جوهري �لنظام الرضیيب، ويف هذا 

مبنظور یوسع الو�اء الرضیيب، وحيقق العدا� اجلبائیة، وخيفف الثقل 
الرضیيب �ىل املقاو� املواطنة، و�ىل القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات 
العموم�ة لفائدة املقاوالت �اصة الصغرى واملتوسطة، والرفع من �س�بة 

 .هاأ�فضلیة ل 
تفا�لنا كذ�، ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال ٕاجيابیا مع الزتام احلكومة ٕ�طالق 
ودمع ا��امة الثانیة �طط املغرب أ�خرض، املتعلق �لفال�ة التضام�یة، 

  .جلعل الفالح الصغري يف قلب ا�شغاالت الس�یاسة الفالح�ة
 ة،إالدار  ٕاصالح رؤیة واس�تكامل تفعیل �ىل عزممك مع ٔ�یضا التفا�ل نفس

الالزمة الس�تقالل القضاء وت�ٔهیل إالدارة القضائیة حملیا  التدابري واختاذ
و�و�، والزتاممك ب��ف�ذ أ�حاكم الصادرة ضد ا�و�، ويه لكها ٕاجراءات 

  .من ش�ٔهنا �لق م�اخ ٕاجيايب ٕالنعاش �س��ر
طموح�ا ٔ�یضا، الس�ید رئ�س احلكومة، �بري يف الرشوع، ودون �ردد 

ف�ذ خمطط لتمنیة الوسط القروي واملناطق الغابویة واجلبلیة، يف ٕا�داد وتن 
م�وهني بعودة قطاع وزاري ملكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ٕاىل 
هیلكة احلكومة، وا�ي شلك مطلبا دامئا �لحركة الشعبیة، م�طلعني يف 
هذا إالطار، ٕاىل ٕاخراج قانون اجلبل ٕاىل �زي الوجود، وا�ي س�بق �لحركة 

لشعبیة ٔ�ن ٔ�رشفت �ىل ٕا�داده م�د حكومة التناوب التوافقي، ٔ�ثناء ا
 هذه رفوف يف املرشوع هذا زال وال والغا�ت، املیاه ٕارشافها، �ىل قطاع

  .إالدارة
  احلكومة، رئ�س الس�ید

خبصوص احملور �ج�عي يف مرشوع الرب�مج، وٕاذ �س�ل تفا�لنا 
نة، �اصة ما یتعلق مبواص� ٕاصالح إالجيايب مع مجمل التدابري القطاعیة املعل 

م�ظومة الرتبیة والتكو�ن �رؤیة �دیدة وب�ٔهداف مرمقة وطمو�ة، والعزم 
ا�ٔ�ید �ىل جودة العرض املدريس �اصة يف العامل القروي، ومراجعة بعض 
املقررات ا�راس�یة اليت ال �سا�ر املدرسة احلدیثة، ف�طلعنا يف هذا املسار 

اعتیة يف املناطق القرویة وهوامش املدن، مع ٕاىل دمع هنج املدرسة امجل
  .موا�بهتا بفضاءات إالیواء والتغذیة لٔ�ساتذة والتالم�ذ

و�ىل مس�توى قطاع الص�ة، فاملیثاق الوطين املنتظر واملدمع مبخطط 
معيل، ی��غي ٔ�ن �هن�ي مع مركزیة املؤسسات �س�شفائیة الكربى يف �ات 

�اطق تف�قر ٕاىل ٔ��سط اخلدمات بعیهنا، بغیة رفع احلیف �ىل �دة م 
الصحیة، ٕاىل �انب التعجیل بتوفري أ�طر الطبیة والتجهزيات أ�ساس�یة، 
�رب تفعیل مرسوم التعاقد، ومالءمة خریطة التوظیف العمويم مع هذا 

  . اخلصاص املهول
حىت ال تبقى " م�داالر "ٕاىل �انب ا�عوة ٕاىل ٕاصالح م�ظومة 

 ،الس�ید الرئ�س ،م�داهة فقط، هاد الر صالح�هتا حمصورة �ىل مس�توى اجل 
مىش لٔ�قالمي الشاملیة ا�سان ٕاىل اكن يف أ�قالمي اجلنوبیة و االٕ  ،ف�ه مشلكة

 ،كون حبال البطاقة الوطنیة�خص .. س��طار د�لل � سري �رجع �  ا�یقولو 
مىش اوا�د الس�ید مرض  ،دواوتمش��ا خصنا ن اح�ا مغاربة لكنا فني ما ا

  .ىتداو ت یقول سري �لشامل �ش لعائلتو يف اجلنوب و 
حىت ال تبقى " م�داالر "ٕاىل �انب ا�عوة ٕاىل ٕاصالح م�ظومة 
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صالح�هتا حمصورة �ىل مس�توى اجلهة فقط، �رب جعلها م�ل البطاقة 
  . الوطنیة �سمح �الس�شفاء حلاملها يف لك الرتاب الوطين

، "ت�سري"كومة، مبراجعة �ر�مج �مثن كذ� ٕالزتاممك، الس�ید رئ�س احل
جيابیات لكن ف�ه إ الس�ید الرئ�س، ت�سري فهيا  ،ما ت�سري وما ٔ�دراك

راه امجلا�ات اك�ن امجلا�ات ا�يل يف التقس�مي د�ل  ،الس�ید الرئ�س ،سلبیات
. ك�س�تافد ٕاذا �لقات مشالك..وهذاك امجلا�ات ك�س�تافد من الت�سري  98

رج اكینني الناس ا�يل �یقو� هذا و�و تی�لص �لیه اك�ن ا�يل خ
  .ىكنحفزو الناس �ش یقراو ولكن كنكونو يف وا�د مشالك ٔ�خر ..و�و

" ومقاوليت" ت�ٔهیل" وم�سائلني عن الرس يف غیاب �رامج من ق�یل 
فهل هو دلیل �ىل فشلها يف ف�ح  ،و�ريها يف مرشوع الرب�مج" ٕادماج" و

ا الربامج ا�يل م ذ�ٓفاق ل�شغیل الش�باب، و�اميل الشواهد العلیا؟ �ري ها
  .مشلك ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ا�ش�

ومايه قراءا�مك �لحفاظ �ىل نفس السقف يف جمال تقلیص أ�م�ة كام 
، ونفس إالس�تفسار حول سق�ف %20هو وارد يف ٕالزتام احلكومة السابقة 

 احلكومة الزتام عن نقطة نصف �ز�دة  8,5%البط�ا� اليت ح�ددمتوه يف

  ؟)8%( السابقة
  مة،احلكو  رئ�س الس�ید

ٔ��لنمت يف ترصحيمك احلكويم العزم �ىل مواص� رفع ا�مع، يف ٕاطار 
�از (ٕاصالح صندوق املقاصة، �ىل ما تبقى من املواد أ�ساس�یة واملمتث� يف 

، وٕاذ �س�ل ما لهذا إالجراء من ٕانعاكسات )البو�ن والسكر وا�ق�ق املدمع
ملتوسطة، فٕاننا ٕاج�عیة سلبیة، وضغط �ىل الف�ات إالج�عیة الهشة وا

نتطلع ٕاىل تقدمي بدائل معقو� حتمي د�ل هذه الف�ات العریضة، وهو ما 
ختاذ ایتطلب يف م�ظور� ف�ح حوار وطين مسؤول حول هذا امللف، ق�ل 

  .احلساس القرار هذا
  الرئ�س، الس�ید
  احملرتم، احلكومة رئ�س الس�ید

لتفصیل يف �ك�في هبذا القدر، �ىل ٕاعتبار ٔ�ن ٔ�مام�ا م�اس�بات ٔ�خرى � 
مضامني وتو�ات هذا الرب�مج الطموح، من م�طلق قوة ٕاقرتاح�ة تدمع 
خمتلف إالصال�ات إالجيابیة والرضوریة، �لهنوض ٕ�ق�صاد� الوطين، ودمع 
التمنیة �ج�عیة، وتعمیق اخلیار ا�ميقراطي، وس�ت�دون، الس�ید رئ�س 

 طن واملواطننياحلكومة، من فریق�ا لك الس�ند وا�مع خلدمة مصل�ة الو 

  .هللا نرصه السادس محمد امل� اجلال� لصاحب الرش�یدة الق�ادة حتت
  .و�راكته تعاىل هللا ورمحة �لیمك والسالم

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق احلريك

ؤ�عطي اللكمة م�ارشة �لس�ید محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع الوطين 

  .سلٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�

  :بكوريال محمد  الس�یداملس�شار 
  .السالم �لیمك

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

 وإالخوة وأ�خوات املس�شار�ن احملرتمني،
  احلضور الكرمي،

 الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل من ا�س�تور، یطیب يل 88طبقا ملق�ضیات الفصل 
ملناقشة الرب�مج احلكويم، ويه م�اس�بة �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

جندد من �اللها هتان��ا احلارة ��كتور سعد ا��ن الع�ين ولاكفة الس�یدات 
  .والسادة ٔ�عضاء حكوم�ه املوقرة �ىل الثقة املولویة الغالیة

التجمع الوطين لٔ�حرار  ٕان الكفاءات والشخصیات اليت �زخر هبا فریق
س�تكون ٔ��د ا��امات أ�ساس�یة لن�اح�ا يف ٔ�داء واج�نا من موقعنا دا�ل 
احلكومة ودا�ل هذه أ��لبیة احلكوم�ة اليت سامه حزبنا يف ٕاخرا�ا من 
ٔ��ل بناء حكومة قویة وم�سجمة ذات كفاءات �الیة، ب�ٔ�لبیة قویة تدمع لك 

من ش�ٔهنا ٔ�ن �رىق مبس�توى معلنا �ىل  املبادرات ال�رشیعیة والرقابیة اليت
صعید هذه املؤسسة ال�رشیعیة واملطالبة الیوم �الش�تغال لیل هنار �لهنوض 
ب�ٔوضاع املواطنني، �رب تعز�ز القرب من مهوم وا�شغاالت الساكنة، بت�ين 
س�یاسات معوم�ة م�دجمة، �سعى ٕاىل �لق الرثوة وزرع روح �دیدة يف 

  .عیة الوطنیةا�ورة �ق�صادیة و�ج�
ٕان م�اقشة الرب�مج احلكويم تبقى �ل�س�بة لفریق�ا ولاكفة الفرقاء 
الس�یاس�یني املمثلني دا�ل مؤسس��ا ال�رشیعیة فرصة لتق�مي خمتلف 
الس�یاسات العموم�ة ؤ�رضیة لت��ع معل احلكومة �ىل مدى مخس س�نوات 

  .املق��
يل الطویل يف ٕان حزب التجمع الوطين لٔ�حرار معروف بتارخيه النضا

س��ل ا�فاع عن ثوابت أ�مة ومقدساهتا والنضال كذ� يف ا�فاع عن 
التعددیة الس�یاس�یة الضام�ة ملسار دميقراطي م�وازن، �سامه يف بناء منوذج 

ٕاقلميي ودويل ملهتب، ح�ث كنا  مغريب ٔ�صبح م�اال حيتذى به يف حمیط
م احلمك يف اململكة، ويه زلنا مق�نعني ب�ٔن امللك�ة يه العمود الفقري لنظاالو

  .صامم أ�مان الس�متراره، ويه الضامن الس�تقراره
  الس�ید الرئ�س،

ٕان موقف�ا من �شك�ل احلكومة موقف مرتخس وواحض وال حيمتل 
الت�ٔویل، موقف مؤید لها نعزت به، رمغ لك ما صاحب ذ� من نقاش 
سطحي وشعبوي وس�یاسوي، ساد يف ٔ��لب ت� النقاشات واليت اكنت 

ب لكها يف اجتاه تغلیط الرٔ�ي العام الوطين وٕاخراج النقاش احلق�قي تذه
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حول طبیعة املؤسسات ا�س�توریة و�القاهتا من س�یاقه السلمي والصحیح، 
  .حىت وصلت يف بعض أ�ح�ان ٕاىل حماو� هتییج الرٔ�ي العام

ٕان �الق�نا مع االئتالف احلكويم �القة م�نیة �ىل الصدق والوفاء 
اماتنا، ماضون فهيا ٕاىل ا�هنایة، لكن س�نكون �ملرصاد للك ما لتعهداتنا والزت 

من ش�ٔنه ٔ�ن خيرج تعاقداتنا مع هذه أ��لبیة عن س�یاق ما مت االتفاق �لیه 
  .يف هذا الرب�مج احلكويم

لقد جسد تعرث مسار املشاورات ا�ي دام ٔ�كرث من مخسة ٔ�شهر 
اس در�ة ونضج مسار� �ل�س�بة ٕالینا مترینا دميقراطیا �ام، مك�نا من ق�

ا�ميقراطي ا�ي جيسد دامئا ا�متزي املغريب، بفعل حمكة وتبرص �ال� امل� 
ٔ�وال، ورزانة وبعد نظر النخب الس�یاس�یة الوطنیة الفا�� الیوم يف احلقل 
الس�یايس �نیا، واليت �اءت �رشعیهتا �ىل السواء �رب صنادیق �قرتاع، 

  . ك�ل احلكومةواليت تصارعت �شلك حضاري �ىل �ش 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ن ٕارادة حزب التجمع الوطين لٔ�حرار يف �كو�ن حكومة �رملانیة قویة، إ 
ضام�ة الس�تقرار احلكومة، حكومة م��ا�سة، قویة بعدد نواهبا املساند�ن 

، حكومة �ریدها قویة "ٔ��ارس –ٔ��ارس"لها، یعكسها شعار� اجلدید 
�ىل صنع التغیري يف القطا�ات احلكوم�ة  كذ� �كفاءات ر�االهتا وقدرهتم

املرشفني �لهيا، قویة ��س�ام مكو�هتا وقویة ٔ�یضا بوضع هذا الرب�مج 
احلكويم الطموح ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، وا�ي �رب عن رؤیة �دیدة 
يف التدبري م�نیة �ىل احلاكمة و�ىل جتمیع جمهود ا�و� يف ٔ�قطاب كربى من 

ئیة، يف ٕاطار هندسة حكوم�ة �جعة، وقویة كذ� ٔ�ننا ش�ٔهنا حتق�ق �لتقا
�ریدها ٔ�ن �كون حكومة ثورة اق�صادیة واج�عیة حملاربة الفقر والهشاشة، 
ولك املظاهر املش��ة اليت ٔ�صبحت �شلك عق�ة كربى ٔ�مام تطور جممتعنا 

  .بوثرية ٔ�رسع
دة ا�رتام إالرادة الشعبیة، اليت �شرتك فهيا لك أ�حزاب املوجو  ٕان

من  47الیوم �لربملان واجب �رب ٕارصار �ال� امل� �ىل تطبیق الفصل 
ا�س�تور يف م�اس�ب�ني ا�هت�ى ٕاجيا� بتعیني ا�كتور سعد ا��ن الع�ين رئ�سا 

  . �لحكومة
لقد اكن حزب التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�هيا إالخوة وأ�خوات، يف اكفة 

ها، ومركزا �لثقة اليت �زرعها احلكومات املتعاق�ة د�امة ٔ�ساس�یة الس�تقرار 
  .�ى خمتلف الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني

ف�ارخينا �افل وشاهد و� امحلد �ملواقف، �بتون �ىل العهد، ؤ�ن 
أ�صوات ال�شاز اليت خترج م�سل� من �ني �ٓخر هاته أ��م، حتاول عبثا 

ب�ٔنفس�نا عن اخلوض  نن�ٔى" ٔ�والد الناس"إالساءة ٕالینا لنقول لها ٔ�ننا حزب 
يف اخلزعبالت الناجتة عن التخریف، �ا�لني من اكفة أ�حزاب الوطنیة 
اجلادة �لیفة لنا و�ىل مسافة وا�دة من امجلیع، ما دم�ا �ش�تغل مجیعا حتت 
وطن وا�د وم� وا�د، وهو املوقف ا�ي �رب عنه أ�خ رئ�س احلزب 

  .ب�شلك رصحي م�ارشة بعد انت�ابه رئ�سا �دیدا �لحز 

ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�تقدم �مسي اخلاص و نیابة عن اكفة ٔ�عضاء و
الفریق بتحیة ٕا�الل و ٕا�بار �لقائد أ��ىل �لقوات املسل�ة امللك�ة �ىل املهام 

أ�من  باجلس�مية اليت یقوم هبا �ال� امل� محمد السادس يف س��ل اس�ت��ا
�نا، م�وهني �ملناس�بة وحتصني البالد من لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن �يسء ٕاىل ٔ�م 

بعمل ر�ال أ�من الوطين ومقار�هتم �س��اق�ة يف القضاء �ىل لك اخلال� 
  .النامئة وش�باكت إالرهاب أ�معى ا�ي ال وطن �

حتیة ٕا�الل و ٕا�بار كذ� ٕاىل قواتنا املسل�ة الباس� املرابطة �ىل 
دنیة �ىل احلدود ولر�ال ا�رك املليك والقوات املسا�دة والوقایة امل

  .  جمهوداهتم اجلبارة محلایة بالد�
  الس�ید الرئ�س،

ٕان اس�تكامل بناء الو�دة الرتابیة یبقى ٔ��د الت�د�ت الكربى اليت جيب 
ٔ�ن ننخرط فهيا �لك مكو�تنا ؤ�ن نقطع مع الكريس الفارغ وموا�ة خصوم�ا 
�شلك م�ارش �رب ا�بلوماس�یة الربملانیة وا�بلوماس�یة الشعبیة، 

بلوماس�یة املبادرة اليت یقودها �ال� امل�، م�وهني بعم� اجلبار يف وا�
س�نة،  37ٕار�اع العالقات ا�بلوماس�یة مع دو� �و� ٔ��ريا بعد قطعها ملدة 

هذا يف الوقت ا�ي �سخر ف�ه خصوم�ا ٔ�موال البرتول والغاز �لوقوف 
  .جحرة �رثة ٔ�مام بناء مرشوعنا ا�ميقراطي

  :نفسه الیومفالسؤال ا�ي یطرح 
ٕاىل ٔ�ي مدى توفق�ا يف حتدید منوذج�ا التمنوي �ق�صادي 
و�ج�عي؟ وهل حنن حبا�ة ٕاىل منوذج اق�صادي �ٓخر؟ �لام ٔ�ن ذ� ٔ�مر 

  .ملح ٔ�مام الت�د�ت �ق�صادیة الكربى اليت �رهن �ارض� ومس�تق�لنا
 مب�لس فریق�ا مدا�� تضمنته ما مع وا�س�اما ،الوقت ضیق مؤ�ما

 اع�د �الل من احلكويم الرب�مج هذا حماور م�اقشة س�ٔمتم فٕانين واب،الن

  :التالیة املهنجیة
 وجعلها احملاور تنویع �رب �لمغرب اخلارج�ة الس�یاسة تعز�ز .1

  �لمغرب؛ إالفریقي البعد ودمع م�ادرة، دبلوماس�یة
 املواطنة و�رامة حقوق لصون القضائیة، املنظومة ٕاصالح مواص� .2

  املغريب؛ واملواطن
 خمطط( الوطنیة إالسرتاتیجیة ا�ططات دمع العموم�ة، املالیة  .3

 يف اجلوي النقل مث العمويم، �س��ر دمع ،)أ�خرض املغرب
  الس�یا�ة؛ �دمة

  .�لمواطن الرشائیة القدرة ودمع ال�رشیة التمنیة .4
 د الرئ�س،الس�ی

ٕان عودة املغرب ٕاىل حظرية �حتاد إالفریقي نظرا ٔ�مهیة تعاون ج�وب 
ج�وب و�راغامتیة دول الشامل املب��ة �ىل املصاحل، �شلك دون شك حلظة 
مفصلیة وجب التوقف عندها �لنظر ٕاىل ٔ�بعادها الس�یاس�یة و�ق�صادیة 

ید عنه و�ن�ء فالعمق إالفریقي �لمغرب واقع ال حم . ٕاسرتاتیجیة-واجلیو
  .إالفریقي ��و� املغربیة � �ذور �ز�هيا اجلغراف�ا و�شهد هبا التارخي
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��، فٕان املطلوب م�ا مجیعا، سلطة تنف�ذیة و�رشیعیة، وحنن نناقش 
الرب�مج احلكويم، العمل سو� �ىل �كر�س هذه أ�بعاد وٕاضفاء املزید من 

یقي، بل ا�فع �جتاه ٕا�ادة متوقع بالد� الواقعیة �ىل انضامم�ا ٕاىل إالحتاد إالفر 
كقوة اق�صادیة وس�یاس�یة دا�ل ا�ال إالفریقي ورفع الت�د�ت التمنویة 

  .وأ�م�یة املشرتكة يف س��ل ازدهار هذه القارة ومنوها
ٕان العمل احلكويم جيب ٔ�ن یت�ذ من �نف�اح �سرتاتیجي �ىل دول 

ولویة يف س�یاس�ته اخلارج�ة، دون ٕافریق�ا وأ�شقاء دا�ل العامل العريب �ٔ 
ٕاغفال تطو�ر الرشااكت إالسرتاتیجیة مع �ق�صاد�ت الوا�دة واملؤ�رة يف 
الس�یاسة ا�ولیة من ق�یل الصني والهند وروس�یا �حتادیة و�ىل ٔ�ساس 
�دم التفریط كذ� يف رشااكتنا التقلیدیة، فالس�یاسة و�ق�صاد ٔ�مر�ن 

كزية ٔ�ساس�یة يف توطید العالقات م�وازیني، بل ٔ�حضى �ق�صاد ر 
  .ا�بلوماس�یة

ٕاننا ندعو من �اللمك، الس�ید رئ�س احلكومة، � من وز�ر اخلارج�ة 
والتعاون ا�ويل و�يق املسؤولني احلكوم�ني يف القطاع ٕاىل توفري خمتلف 
ٔ�و�ه ا�مع �لمؤسسة ال�رشیعیة ولبايق املؤسسات ا�س�توریة وا�متع 

�طة بدورها �ىل ٔ�مكل و�ه، �دمة لقضا� البالد املدين، وذ� قصد االٕ 
  .و�ىل رٔ�سها القضیة الوطنیة

ٕان ٕاصالح م�ظومة العدا� ورش ٕاصال� مليك �م�یاز، ٕاذ یعد 
القضاء من املقومات أ�ساس�یة �و� احلق والقانون، ذ� ٔ�ن ضامن س�یادة 

ق السلمي القانون رهني بوجود مؤسسة قضائیة قویة وفعا� قادرة �ىل التطبی
  .والعادل �لنصوص القانونیة يف ٕاطار العدل واملساواة

وقد حظي هذا املوضوع �ه�م �لغ و�ركزي �بري �اصة يف ا�ٓونة 
أ��رية، �ر�ة ٔ�ن امجلیع یتفق �ىل ٔ�ن ٕاصالح القضاء هو قاطرة إالصالح 
الشامل يف مجیع ا�االت الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة، وٕاننا 

ن يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن تعطى لنا الفرصة من �الل لفخورو 
 .هذه احلكومة ملواص� مسرية ٕاصالح م�ظومة العدا�

ٕان ٔ�ي ٕاصالح �ام اكنت قميته ؤ�مهیته لن �كون � قمية ٕاذا مل حيس 
املواطن �ٔ��ر املبارش �� �ىل ح�اته، ف�قة املواطن يف القضاء يه اليت 

ٕاصالح، �ام بلغت كفاءة القايض و�زاهته وح�اده  تعكس مدى جنا�ة ٔ�ي
  .واس�تقال�

  الس�ید الرئ�س،
ٕان مقارب��ا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �لتعاطي مع الشق 
�ج�عي خمتلفة متاما عن الشق �ق�صادي، ح�ث طالبنا �ري ما مرة، 

يف خمتلف مبراجعة املنظومة �ج�عیة يف مشولیهتا �رب جعل املواطن حمورا 
الس�یاسات العموم�ة، وس�نق�رص يف مدا�لتنا هاته �ىل م�اقشة القضا� 

  .املرتبطة �لتمنیة ال�رشیة وحامیة القدرة الرشائیة �لمواطن
یعد عهد امل� محمد السادس عهد التمنیة ال�رشیة �م�یاز، فهو رائد 

�ٕالجراءات  املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، وسعیا ٕاىل تعز�ز مسارها، ننوه

اليت �اء هبا الرب�مج احلكويم يف هذا إالطار، ذ� ٔ�ن املؤرشات 
املوضو�ة س�تعمل �لت�ٔ�ید �ىل تدارك اخلصاص، �اصة يف املنظومة 
�ج�عیة اليت تبقى دون طمو�اتنا �لنظر ٕاىل جحم املزيانیات املرصودة 

ج الیوم ٕاىل �تلف القطا�ات املرتبطة هبذا الشق �ج�عي وا�ي حيتا
ثورة هادئة لت�لیقه ووضعه �ىل سكة احلاكمة �الع�د �ىل الكفاءات 

  .املتخصصة يف هذا ا�ال واع�د م�طق احملاس�بة
ٕان ٔ�مه �لل تع�شه الس�یاسات العموم�ة املرتبطة �لشق �ج�عي هو 
غیاب التقائیة املشاریع، ٔ�ملنا ٔ�ن خترج املناظرة الوطنیة لتطو�ر جنا�ة 

تقائیة س�یاسات ومؤسسات و�رامج التمنیة ال�رشیة و�ج�عیة املزمع وال 
عقدها مس�تق�ال، واليت �اء هبا هذا الرب�مج، ٔ�ن خترج بتوصیات تعمل 
�ىل جتمیع جمهود ا�و� يف قطب اج�عي �سهل معه التد�ل ملوا�ة �ٓفة 

 أ�ول الفقر والهشاشة اليت تبقى �ل�س�بة ٕالینا كتجمع وطين لٔ�حرار �دو�
  . وأ��ري

لقد حرصنا دا�ل هذه أ��لبیة القویة، ٔ�ن حنافظ مجیعا �ىل القدرة 
الرشائیة �لمواطن، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا الرب�مج احلكويم یذهب يف هذا 
�جتاه، م�دد�ن �ٔ�صوات املغرضة اليت حتاول عبثا �ل�� هذا ��س�ام 

  . ثقة ب�هنااحلاصل الیوم بني اكفة مكو�ت أ��لبیة وزعز�ة ال 
وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين، فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن 
ما تضمنه هذا الرب�مج احلكويم یف�د لك ت� �د�اءات، ویتو�ه حنو 
تعز�ز ال�سك �ج�عي، وحياول �ادا �رب خمتلف إالجراءات اليت تضمهنا 

  .ملقاصة، ومواص� ٕاصالح نظام ا)حماربة الفقر والهشاشة(
ومن م�طلق حرصنا �ىل حامیة هذه القدرة الرشائیة، فٕاننا نؤكد �ىل 
رضورة ختصیص دمع م�ارش �لف�ات الفقرية واملعوزة من ٔ��ل تعز�ز التضامن 

  .وحتق�ق العدا� �ج�عیة
البد ٔ�ن ٔ�ش�ید �لس�یاسة املالیة و�ق�صادیة اليت اتبعهتا احلكومة 

الوطين لٔ�حرار يف نصف وال�هتا، ويه السابقة، م�ذ دخول حزب التجمع 
التو�ات الصارمة اليت ٔ�نقذت املغرب ؤ�رجعت العاف�ة ٕاىل مالی��ا العموم�ة 
واق�صاده الوا�د، �رب حتسني معدالت ا�منو والتخف�ض من �س�بة العجز 
رمغ ٕا�راهات أ�زمة �ق�صادیة اليت هزت العامل ب�ٔرسه، مش�ید�ن يف هذا 

ن التنظميي �لاملیة ا�ي یبقى �ل�س�بة لنا ثورة قانونیة إالطار ٕ�خراج القانو
يف ٕا�داد قوانني املالیة، و هو التو�ه العام ا�ي مييض ف�ه هذا الرب�مج 
احلكويم الطموح وا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، ح�ث یذهب يف اجتاه ضبط 

  :، واليت تتجسد يف2021اق�صادیة يف ٔ�فق -املعدالت املا�رو

 ؛%5.5ٕاىل  %�4.5صادي ف� بني حتدید ا�منو �ق  -

 ؛%3ختف�ض جعز املزيانیة ٕاىل ٔ�قل من  -

 .%2حتدید �س�بة التضخم يف ٔ�قل من  -
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  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا خفورون يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ٕالجنازات اليت حتققت 
يف القطاع املايل و�ق�صادي وخفورون كذ� بتو�ه هذا الرب�مج حنو 

-الیة العموم�ة و�س�تعادة التدرجيیة �لتواز�ت املا�رومواص� ٕاصالح امل
اق�صادیة واليت تبقى مضن أ�هداف إالسرتاتیجیة اليت تذهب يف اجتاه 
حتسني املداخ�ل اجلبائیة وحماربة ا�متلص الرضیيب والعمل �ىل إالرساع يف 
وضع نظام م�دمج لتدبري وتق�مي �س��رات العموم�ة و�جتاه حنو حتسن 

اخ أ�عامل وٕادماج القطاع املهیلك والرشوع يف تفعیل ٕاصالح م�ظومة م�
الرصف، ٕاضافة ٕاىل ٕاصالح حمفظة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة ليك 

  .تدمع مالی��ا العموم�ة
ٕاذن، هذه أ�هداف جممتعة تعمل �لك ت�ٔ�ید �ىل توظیف ٔ�سس منو 

 �ىل حتق�ق وا�ي س�یعمل ٕان شاء هللا تعاىل ،اق�صادي م�دمج ومس�تدام
خمتلف هذه �سرتاتیجیات وهذه إالجراءات اليت �اء هبا هذا الرب�مج 

  .احلكويم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان خمطط املغرب أ�خرض ا�ي �اء بتعل�ت ملك�ة سام�ة من �ال� 
امل�، حفظه هللا، ا�كب �ىل معاجلة ٔ�كرب لٕالشاكلیات اليت اكن یعاين مهنا 

  :ىلالقطاع، ح�ث معل �
 عقلنة م�ظومة ا�مع؛ 
 واليت مهت خمتلف سالسل إالنتاج؛ ،هیلكة الهیئات الفا�� يف القطاع 
 دم ارهتان القطاع الفال� لٔ�مطار من �الل عقلنة س�یاسة الري؛� 
  مشاریع ا��امة الثانیة لهذا ا�طط اليت هتدف ٕاىل الرفع من مس�توى

 د�ل الفال�ني الصغار؛
لتمنیة القرویة، البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن وخبصوص اجلزء املرتبط �

النقاش حول مزيانیة هذا الصندوق یبقى نقاشا مغلوطا، �ىل اعتبار 
 :ٔ�ن دور وزارة الفال�ة �متثل فقط يف

 الت�س�یق مع اجلهات �عتبارها م�د�ال ٔ�ساس�یا؛ -

  .مث ضامن التقائیة املشاریع -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

أ�ساس�یة لت�ٔهیل �ق�صاد �شلك �س��ر ٕا�دى ا��امات 
الوطين ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كام ٔ�نه یلعب دورا طالئعیا يف 
حتق�ق التمنیة �ج�عیة، ورمغ ٔ�ن املغرب قد خطا خطوات �برية يف جمال 
إالصال�ات �ق�صادیة واملالیة، ٕاال ٔ�ن م�اخ �س��ر ببالد� حبا�ة ٕاىل 

هذا املنطلق، ندعو احلكومة ٕاىل رضورة مواص� ومن . ٕاجراءات ٔ�كرث جرٔ�ة
ٕاصالح إالدارة، يف ٕاطار التدبري الالممتركز لالس��ر، �رب ت�س�یط 
املساطر إالداریة وجعلها ٔ�كرث مرونة، مع دمع الرتسانة القانونیة مبختلف 
التحفزيات القادرة �ىل �لب املس�مثر�ن اخلواص �عتبارمه رشاكء ٔ�ساس�یني 

هذا ٕاىل �انب حث . یل التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة��و� يف تفع 
  . ال�س�یج البنيك �ىل موا�بة املقاوالت

كام ٔ�ن اس�تقطاب �س��رات اخلارج�ة رهني كذ� بوضع خطة 
  . �سویق�ة حممكة �روج �لمنوذج املغريب بطاقاته ومؤهالته

ٕان قطاع النقل اجلوي هو من القطا�ات إالسرتاتیجیة يف اق�صاد 
ملغرب، كام ٔ�نه �ٓلیة رئ�س�یة �مع و�منیة القطاع الس�یا� ببالد�، يف ظل ا

  .ضعف قطاع النقل البحري وٕا�الق احلدود الربیة مع اجلزا�ر
ومن هذا املنطلق، اكنت رؤیتمك، الس�ید رئ�س احلكومة، سدیدة جبمع 
قطاعي النقل اجلوي والس�یا�ة يف وزارة وا�دة �ىل اعتبار �رتباط 

  . القطا�نيالوثیق بني
الس�یاح�ة اليت �روم جعل بالد� من بني ٔ�كرب  2020وٕان رؤیة 

، �س�تدعي من احلكومة وضع 2020عرش�ن و�ة �املیة حبلول س�نة 
ٕاسرتاتیجیة ٕارادیة م�دجمة يف جمال النقل اجلوي ملوا�بة هذه إالسرتاتیجیة 
ا الطمو�ة ومواص� اجلهود لرفع ش�بكة املطارات الوطنیة وتطو�ر قدراهت

�س��عابیة ومضاعفة �دد الفا�لني يف أ�جواء املغربیة مع الرفع من �ٓلیات 
  .السالمة وأ�من اجلوي

من �الل ما مت ذ�ره، فٕان الرب�مج احلكويم �راه يف فریق�ا �ر�جما 
وا�دا، لكن یبقى إالشاكل احلق�قي ا�ي یفرض �لینا طرح سؤال مركزي؛ 

طن؟ �یف س�یصل ٕالیه؟ ٔ�ن املنطقي هو ما هو ٔ��ر هذا الرب�مج �ىل املوا
ٔ�ن ا�هود املبذول جيب ٔ�ن �كون � انعاكس �ىل الواقع املع�يش �لشعب، 
ليك �سود �رتیاح ب�ٔمهیة خمتلف هذه �سرتاتیجیات، وهذه الس�یاسات 
العموم�ة املسطرة يف هذا الرب�مج، والتو�ه رٔ�سا حنو املناطق اجلبلیة 

  .ٔ�ولویة، ٔ�هنا مل حتظى بعد حبقها يف التمنیةوالنائیة �ملغرب العمیق 
 أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  احلضور الكرمي،
ؤ��ريا نؤكد دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن جناح�ا يف حتق�ق 
هذا الرب�مج احلكويم مرتبط ٔ�ساسا ب��اء الثقة بني اكفة مكو�ت هذه 

  .أ��لبیة وتعز�زها
یعمتد �ىل م�طق الصدق والرصا�ة يف خمتلف الت�د�ت اليت بناء الثقة 

قد تعرتضنا والت�يل بفضی� الوضوح وتفادي ازدواج�ة اخلطاب ٔ�و ٔ�ي 
تبادل لٔ�دوار من ٔ��ل رحب س�یاسوي زائل، بناء الثقة یتعزز كذ� �ع�د 
�ٓلیات التضامن احلكويم احلق�قي و�ش�تغال مبنطق الفریق الوا�د ا�ي 

و ومر التدبري احلكويم بقراراته السه� والصعبة معا، ويه الثقة یق�سم �ل
اليت س�تطال �لك ت�ٔ�ید اكفة رشاكئنا يف ا�ا�ل واخلارج، وهو ما س�سا�د� 

  .�ىل الن�اح يف هذه املهمة اجلس�مية
ٕاننا يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار نؤكد لمك ومن �اللمك لرشاكئنا يف 

�اء للك تعهداتنا والزتاماتنا، وس�نصاح�مك هذه احلكومة ٔ�ننا س�نكون ٔ�وف 
الس�ید رئ�س احلكومة املعني ٕاىل هنایة املشوار، مساند�ن لمك وفق ما مت 
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االتفاق �لیه معمك، ماضون لتحق�ق هذا الرب�مج ا�ي تعاهد� �لیه، 
مؤكدا ٔ�ن الفا�ز ا�ٔكرب الیوم هو املغرب ا�ي س�یخرج شاخما من هذه 

  .اىل، وهللا املس�تعانالتجربة ٕان شاء هللا تع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید عبد إال� حفظي، رئ�س فریق �حتاد العام 
  .�نیة، تفضل الس�ید الرئ�س 39دق�قة و 17ملقاوالت املغرب، يف �دود 

  :إال� حفظياملس�شار الس�ید عبد 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ��رشف الیوم ب��اول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

 الرب�مج احلكويم املنظمة املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیلیة، ملناقشة مضامني
ا�ي تفضل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم بتقدمي خطوطه العریضة ٔ�مام 
ٔ�نظار املؤسسة الربملانیة مب�لس�هيا، بعد ٔ�ن حظي �لثقة املولویة السام�ة 
وتعیني احلكومة يف ٔ�فق حصولها �ىل ثقة الربملان وتنصیهبا وفقا ٔ�حاكم 

  .من ا�س�تور 88الفصل 
اين فریق�ا �لس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س ويه فرصة لن�دد هت

احلكومة املعني ؤ�عضاهئا �ىل الثقة املولویة اليت تفضل �ال� امل� محمد 
السادس، حفظه هللا، بوضعها يف خشصه ويف فریقه احلكويم، معال مببدٔ� 

  .املهنجیة ا�ميقراطیة ؤ�حاكم ا�س�تور، ممتنني هلم اكمل التوف�ق يف �ا�م
رب هذه املناس�بة التجربة أ�وىل من نوعها �ل�س�بة لفریق�ا كام تعت

�عتبار� مكو� �دیدا مب�لس املس�شار�ن، یعزز ویغين التنوع ا�متثیيل 
هذه ا�متثیلیة اليت نعمل �اهد�ن �ىل ٔ�ن �كون ٕاضافة نوعیة . �لم�لس

لتعمیق النقاش العمويم، وتبادل أ�فاكر حول لك القضا� �ق�صادیة 
عیة املرتبطة �ملسار التمنوي ا�ي اخنرطت ف�ه بالد�، وكذا و�ج�

اس��ر التطورات إالجيابیة اليت رامكهتا من ٔ��ل توطید د�امئ منوذج �منوي، 
م�دمج ومس�تدام، یقوم �ىل املزاو�ة بني املشاریع الهیلكیة، وا�هنوض 

املعمتد  �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة، �اصة بعدما ٔ�ث�ت ا�منوذج التمنوي
ببالد� م�ذ عقود حمدودیته، و�ینا ما �كفي من النبوغ ٕالبداع صیغ �دیدة، 
ٔ�كرث جنا�ة، من ش�ٔهنا متكني �ق�صاد املغريب من ولوج �دي ا�ول 

  .الصا�دة
وق�ل ٔ�ن ننكب �ىل م�اقشة حماور الرب�مج احلكويم، البد من 

ولیة وت�ٔثريها �ىل اس�تحضار مجمو�ة من املس�ت�دات اليت عرفهتا السا�ة ا�
مصاحلنا الوطنیة، لعل ٔ��رزها تعیني م�عوث �دید لٔ�مني العام لٔ�مم 

املت�دة حول ملف الصحراء املغربیة، وهو ر�ل �متزي بتجربة دبلوماس�یة 
�متىن ٔ�ن �سعفه يف ٕاجياد �سویة �اد� ودامئة لقضیة و�دتنا الرتابیة، �ىل 

ملغرب، ولقي ٕاشادة و�رح�با دولیا ٔ�ساس مقرتح احلمك ا�ايت ا�ي تقدم به ا
واسعا، وكذا التقر�ر أ��ري لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة، وا�ي ملس�نا ف�ه 
مقاربة �دیدة وٕاجيابیة، جيب العمل �لهيا دبلوماس�یا الس��رها لصاحل �دا� 
قضی��ا أ�وىل، اهتداء ��بلوماس�یة امللك�ة الناجعة، �اصة العالقات 

يت دٔ�بت بالد� �ىل �سجها مع أ�شقاء أ�فارقة، واليت ٔ�مثرت إالسرتاتیجیة ال
عودة املغرب ٕاىل حضنه املؤسيس لالحتاد إالفریقي وسط �رح�ب قاري 
واسع، یعكس معق هذه العالقات، ٕاىل �انب الطلب الرمسي ا�ي تقدم 
به املغرب لالنضامم ٕاىل ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 

)CEDEAO ( حتق�ق ٔ�هداف إالسرتاتیجیة إالفریق�ة الشام� يف ٔ�فق
لبالد� وتو�ات �ال� امل� حفظه هللا، حنو �ندماج إالفریقي لالق�صاد 
املغريب، ٕاذ ٔ�حضى املغرب ص� وصل ٔ�ساس�یة يف التعاون الثاليث واملتعدد 

  . أ�طراف، س�� يف ما یتعلق بضامن أ�من و�س�تقرار والتمنیة ٕ�فریق�ا
لك هذه الت�د�ت، وما تلعبه ا�بلوماس�یة الربملانیة من دور ونظرا ل

ٔ�سايس و�مكیيل يف دمع القضا� إالسرتاتیجیة لبالد� واملبادرات املرتبطة 
هبا، فٕانه البد من توفري الوسائل وإالماك�ت الالزمة لضامن مزید من الن�اح 

املس�شار�ن  لهذه ا�بلوماس�یة املوازیة، وهنا �س�تحرض ا�ور الرائد �لس
�الل فرتة الفراغ ال�رشیعي يف تنظمي زمخ من أ��شطة اليت تصب يف تعز�ز 

  .وٕاشعاع املؤسسة الربملانیة �ىل املس�تویني ا�ا�يل واخلار�
وال یفوتين هنا التذكري ب�ٔن �حتاد العام ملقاوالت املغرب اكن � رشف 

وم�ادرات �اللته موا�بة لك مرا�ل الز�رات امللك�ة �لعدید من ا�ول، 
الهادفة لتعز�ز الروابط �ق�صادیة وتقویة ٔ�وارص التعاون معها خصوصا 
الرشااكت إالسرتاتیجیة مع دول جملس التعاون اخللیجي وروس�یا والصني 

  .والهند و�ريها، �سامه يف �لق قمية مضافة بني املغرب وهذه ا�ول
دارك بعض رشاكة �س�توجب �شجیع وحتفزي املس�مثر�ن املغاربة وت

�خ�الالت، من بني ٔ��رزها ٕاشاكلیة �زدواج الرضیيب املثبُط ملبادرات 
  .�س��ر

فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب معل �ىل �لق  ،ويف هذا الس�یاق
�ٓلیة لت��ع ٕاجناز املشاریع �س��ریة يف خمتلف الب�ان إالفریق�ة، الزتاما م�ه 

العمل �ىل حتق�ق التقائیة ا�بلوماس�یة �ق�صادیة مبوا�بة االتفاق�ات املوقعة و 
مع م�ادرات املس�مثر�ن من مغاربة العامل ا��ن ميثلون �حتاد اجلهوي الثاين 

  .عرشة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب
  الس�ید الرئ�س،

ال ميكن هبذه املناس�بة ٕاغفال ا�ٓ�ر السلبیة النامجة عن الت�ٔ�ري يف 
�دم اع�د ملقاوالت و�ق�صاد الوطين، ح�ث ٔ�دى �شك�ل احلكومة �ىل ا
وهو ما عطل دینام�ة  ٕاىل جتمید �س��ر العمويم، قانون املالیة يف �ٓ�ا�

املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؤ�دى ببعضها ٕاىل إالفالس، مما �س�توجب 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )2017ٔ��ریل  25( 1438رجب  27

�رجمة �ا�� ل�سویة مس�تحقاهتا املت�ٔخرة �ى املؤسسات العموم�ة وفق 
حمددة وتضمني مرشوع القانون املايل مجیع التعدیالت املقرتح �دو� زم�یة 
  .ٕاد�الها �لیه

كام ٔ�دى كذ� ٕاىل تفویت فرص هامة جلذب �س��ر، مما س��عكس 
سلبا �ىل �س�بة ا�منو �الل الس�نة احلالیة والس�نة املق��، ح�ث راجع 

ٕاىل % 4البنك ا�ويل يف تقر�ره أ��ري تقد�راته خبصوص هذه ال�س�بة من 
�ل�س�بة �لس�نة احلالیة، رمغ الظرف�ة �ق�صادیة إالجيابیة املمتزية % 3.8

�س�مترار ٔ�سعار املواد البرتولیة يف مس�تو�ت م�خفضة يف السوق ا�ولیة 
ووجود مؤرشات مومس فال� اس�ت��ايئ بفضل ال�ساقطات املطریة الهامة 

� الصعبة �ى اليت عرفهتا بالد�، ٕاضافة ٕاىل �كو�ن رصید هام من العم
  .البنك املركزي

كام ٔ�ن أ�رقام املتعلقة حبجم املدیونیة العموم�ة تربز املس�توى املقلق 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، % 64ا�ي وصلت ٕالیه، ح�ث بلغت �س�بة 

اليشء ا�ي �رهن مس�تق�ل أ�ج�ال القادمة ویثري هواجس وخماوف 
ومة بطریقة م�ارشة ٔ�و �ري مرشو�ة �ى املقاوالت املغربیة من جلوء احلك

م�ارشة، بدل �رش�یدها �لنفقات، ٕاىل الترضیب ا�حف، وهو ما س�یكون 
� وقع سليب �ىل املقاوالت اليت اس�تزنفت ومل یعد ٕ�ماكهنا حتمل املزید، ٕاذ 

س�تو�ت يف م�طقة شامل ٕافریق�ا امل �س�ل الترضیب يف بالد� ٔ��ىل 
  .والرشق أ�وسط

. �ىل جحم �د�ار و�لتايل �ىل �س��ركام ٔ�ن ذ� ینعكس سلبا 
ٕاضافة ٕاىل �س�تزناف ا�ي ی�س�ب ف�ه القطاع �ري املنظم �ل�س�بة �لقطاع 
املهیلك وهتدیده جبذب املزید من املقاوالت املهیلكة لال�زالق حنوه، وهو ما 
یتطلب إالرساع بتزنیل اسرتاتیجیة �مج هذا القطاع واليت ٔ��لنمت عهنا، 

  .س احلكومة، يف الرب�مج احلكويم واليت نصفق لهاالس�ید رئ�
وبصفة �امة، و�لرجوع ٕاىل الرب�مج ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، 
ف�اعتباره ید�ل يف ٕاطار �س�متراریة بت�ين ا�ططات إالسرتاتیجیة 

هل وقفت احلكومة �ىل نتاجئ هذه ا�ططات اليت : الكربى، فٕاننا ن�ساءل
مي مر�يل ملا ��جنز مهنا وما مل ینجز؟ وهل �سري ور�هتا؟ هل مت ٕاجناز تق�

مجیعها بنفس إالیقاع؟ ما مدى حتق�ق ا�ططات القطاعیة لٔ�هداف 
املتو�اة مهنا؟ هل حققت املرجو مهنا يف جمال ال�شغیل مبقاربة النوع 
املرغوب ف�ه لتحق�ق املساواة، �لام ب�ٔن �س�بة ال�ساء من أ�جراء ال تتعدى 

ذا ٕاىل ٕا�ادة النظر يف احلاكمة الشام� �لس�یاسات ، ٔ�ال یدعو ه23%
العموم�ة؟ ٔ�ال حتتاج حاكمة الس�یاسات �ق�صادیة القطاعیة ٕاىل تعز�ز 
�اكملها وا�س�ا�ا وت�س�یقها لتطو�رها وت�ٔمني جودهتا يف ظل غیاب س�یاسة 

  .ٔ�فق�ة م�دجمة
  الس�ید الرئ�س،

احلكومة يف ٕاطار ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب نعمل جبانب 
رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وتوصلنا معا ٕاىل ٕارساء م�صة 

مشرتكة، �ٓلیة �لحوار والتفاوض، ونؤكد الیوم �ش�ب��ا هبا، �اصة ؤ�هنا 
ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابیة يف مر�� ٔ�وىل ق�ل تعطلها �الل ال�س�ة أ��رية 

  .�لحكومة السابقة
د رئ�س احلكومة، الزتاممك بتفعیلها يف وقد جسلنا �رتیاح �بري، الس�ی

ٔ�قرب ا�ٓ�ال، ٔ�ثناء اس�تق�المك وفدا عن �حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف 
ا�لقاء ا�ي عرضنا �ال� �ر�مج �حتاد العام ملقاوالت املغرب وم�ظوره، 
وقد ملس�نا وجود التقائیة ٕاجيابیة ب��ه وبني الرب�مج احلكويم يف الك�ري من 

، وٕان اكنت بعض القطا�ات إالسرتاتیجیة حبا�ة ٕاىل اه�م ٔ�كرث معقا، فقراته
  .الت�ارة اخلارج�ةنذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص 

ٕاذ �مثن ما ورد يف الرب�مج احلكويم من ٕاجراءات وتدابري لتحفزي ودمع 
 الصادرات املغربیة، فالبد من التذكري ب�ٔن الت�ارة اخلارج�ة وصادراتنا �متزي

بعجز هیلكي یت�ىل يف ضعف مس�توى تغطیة الصادرات �لواردات، مما 
ینعكس سلبا �ىل مزيان أ�داءات و�لتايل �ىل �ح�یاط الوطين من 

  :العم� الصعبة، وتربز ماكمن اخللل يف

 �دم تنویع املنتو�ات املو�ة �لتصد�ر؛ -

ات �دم تنافس�یة املنتوج املغريب �س�ب التلكفة املرتفعة �تلف �لق -
ا�لوجس��ك الت�ارة اخلارج�ة، خصوصا ما �رتبط �لنقل الطريق �لبضائع 
والعبور املینايئ والنقل البحري، ف�الرمغ من ٔ�ن النقل الطريق �لبضائع 
�شلك رافعة حموریة �لتمنیة �ق�صادیة و�منیة الصادرات، فٕان حظريته 

 �2006ة م�ذ ت�سم �لتقادم و�هرتاء وقد س�بق �لحكومات السابقة املتعاق 
ٔ�ن ٔ��دت �ر�جما لت�دید هذه احلظرية، ونؤكد �ملناس�بة �ىل رضورة 

 .مواص� �رجمة جتدیدها وٕادرا�ا يف القانون املايل �لس�نة اجلاریة
لتقلیص لكف�ه، فٕاهنا  2006س�نة  املوا� ورمغ إالصالح ا�ي مه قطاع

نظومة مازالت �هظة، وجيب العمل �ىل تفك�ك امل ) العبور املینايئ(
التعریف�ة دا�ل املوا� ل�شمل اكفة املتد�لني من و�ء ومس�تغيل أ�رصفة 

 ومس�تو�هتا؛ مع ٕا�ادة النظر يف مكو�هتا
، اند�ر 2007ٔ�ما النقل البحري مفنذ حتر�ر مدونة الت�ارة البحریة س�نة 

أ�سطول املغريب و�ركز هذا ا�منط من النقل بني ٔ�ربع رشاكت تتحمك ف�ه، 
 ��افس��ه وهو ما �س�توجب تفك�ك هذه املنظومة والتصدي لها؛مما خيل ب 

ٔ�ما عن القطاع الس�یا�، ف�مثن ت�ين احلكومة مواص� تفعیل 
مع اس�تدراك الت�ٔ�ري ا�ي " 2020رؤیة "إالسرتاتیجیة الوطنیة �لس�یا�ة 

طالها ورضورة ٕا�داد �رامج م�دجمة �س�تجیب ملطالب وتطلعات املهنیني 
صوص اجلوانب املتعلقة �ل�سویق وإالنعاش، يف ٔ�فق واملس�مثر�ن، و�خل

ٕارساء قوا�د صنا�ة س�یاح�ة قامئة بذاهتا، مع �منیة الس�یا�ة ا�ا�لیة اليت 
 .ميكهنا ٔ�ن �شلك حمراك دامئا �لقطاع

وف� خيص القطاع الصناعي، ٕاذ �مثن طفرة القطاع الصناعي يف جمايل 
ومة ٕ�یالء مزید من صنا�ة الس�یارات وصنا�ة الطريان، نطالب احلك
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�ه�م لبايق القطا�ات الصناعیة أ�خرى ومهنا قطاع الصنا�ات املعدنیة 
واملیاكنیك�ة، ا�ي جيب العمل �ىل تطو�ره من �الل مراجعة الس�یاسة 
املتبعة من ق�ل املؤسسات العموم�ة، وختویل املقاو� الوطنیة نفس 

وكذا �ق�صاد الرمقي ا�ي  �م�یازات اليت حتظى هبا املقاو� أ�ج�بیة،
  .یعد ٔ�داة ٔ�ساس�یة لٕالقالع �ق�صادي

 الس�ید الرئ�س،
لقد تضمن الرب�مج احلكويم �دة الزتامات �روم �ٔ�ساس مواص� 
إالصال�ات �ق�صادیة، كام ٔ��رز ٔ�مهیة املقاو� املغربیة، �عتبارها احملرك 

كومة حىت أ�سايس �لتمنیة، من �الل وضعها يف صلب ٔ�ولو�ت احل
ی�س�ىن لها الرتكزي �ىل �مهتا أ�ساس�یة، املمتث� يف �لق الرثوة وفرص 
الشغل، وهنا، الس�ید الرئ�س، نو�ه لمك حتیة ٕا�الل وتقد�ر �ىل الشهادة 
اليت شهدمتوها يف من �اللمك �لمقاو� مع الصعو�ت اليت اكنت حمیطة هبا 

من إالصال�ات ٕاىل یوم�ا هذا، من �الل حزمة مرتابطة  2010م�ذ 
والتدابري الرضوریة واملتاكم� اليت لطاملا طالبنا هبا يف �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب، وذ� ٔ�ن ما مت إال�الن عنه ف� خيص مواص� حتسني م�اخ 
أ�عامل، یتطلب ف� یتطلب، ٕاعامل حاكمة م�تكرة يف ٕاطار ا�لجنة الوطنیة 

قاوالت املغرب ورئاسة احلكومة وق�ادة �رئاسة مشرتكة بني �حتاد العام مل
ٕاصالح و �ویة كذ� مشرتكة بني �حتادات اجلهویة لالحتاد العام والوالة 

وت�س�یط املساطر إالداریة و�رسیع رمقنة إالدارة و�لق بوابة ٕالكرتونیة 
تتضمن إالجراءات واملساطر املتعلقة �الس��ر، وكذا حتسني الولوج �لو�اء 

�لق واك� (لالس��ر الصناعي من �الل لكفة تنافس�یة  العقاري املعب�ٔ 
 Doing، مبا یضمن تصنیف ٔ�فضل يف ر�دة أ�عامل )�لعقار الصناعي

Business خيول املغرب �رت��ا یدمع حلاقه ��ول الصا�دة . 
و�ل�س�بة لٕالجراء املتعلق بولوج ا�متویل �لمقاوالت الصغرية �دا 

من ال�س�یج % 95املبتكرة، اليت متثل واملتوسطة والصغرى والناش�ئة و 
املقاواليت املغريب، ف�جب التنصیص رصا�ة �ىل ت�ين احلكومة لتوصیات 

، وموا�بهتا من �الل وضع ٕاطار 2013املناظرة الوطنیة �لجبا�ت لس�نة 
قانوين �اص �س�تجیب لرها�هتا، ونقرتح ٔ�ن یمت التوافق حول م�ادرة 

بادرات ا�تلفة املعمول هبا �الیا، م�ل هیلكیة مشولیة �دیدة، جتمع لك امل 
يف م�ادرة وا�دة .. ،"مقاوليت"، و"مغرب ابتاكر"، و"املقاول ا�ايت"قانون 
، وت�ٔ�ذ بعني �عتبار التعرثات اليت )(Small Business Actشام� 

عرفهتا خمتلف الربامج السابقة، وجتمع إالماكنیات املالیة والتحفزيات املتفرقة 
�ة ٔ�كرب، كام جيب ابتاكر صیغة حاكمة مشرتكة بني القطاع لتعمل بن�ا

اخلاص وإالدارة حلاكمة فضىل وفعالیة ٔ�حسن، مبوازاة مع م�ح ٕاعفاء رضیيب 
 .ل�شجیع �س��ر

وقد جسلنا من �ة ٔ�خرى و�رتیاح �بري عزم احلكومة �ىل مراجعة 
عمتد مدونة الشغل، خصوصا بعد ٔ�ن ٔ�ث�ت منوذج امحلایة �ج�عیة امل 

، ...)ارتفاع �س�بة البطا�، �س�بة ال�رسحي، ٕافالس املقاوالت(حمدودیته 

وميكن القول ب�ٔن هذه املراجعة مس�ٔ� ٕاجيابیة، ملالءمة مق�ضیات املدونة مع 
الس�یاق �ق�صادي �ج�عي اجلدید، مبا یعزز رشوط ر�دة أ�عامل 

ٔ�جراء وكذا التنصیص و�س��ر، ویدمع ٕاقرار م�اخ الثقة بني املشغلني وا
�ىل ٕاعامل مرونة مسؤو� يف العالقة التعاقدیة مبا یضمن ٔ�من وسالمة 

  .وجودة ال�شغیل
كام جيب إالرساع ٕ�قرار القانون التنظميي املتعلق �رشوط ممارسة حق 

وقد من ا�س�تور،  86إالرضاب ا�ي طال انتظاره يف خرق سافر �لفصل 
مقرتح قانون تنظميي حيدد  2016ا�ر ین 26س�بق لفریق�ا ٔ�ن قدم بتارخي 

رشوط و�یف�ات ممارسة هذا احلق، تطبیقا ٔ�حاكم الفقرة أ��رية من الفصل 
لضامن وحتدید رشوط ممارسة احلق يف إالرضاب �ل�س�بة  من ا�س�تور 29

لٔ��ري، وحریة العمل �ل�س�بة لغري املرضبني، وت�ٔمني سالمة املؤسسات 
  .وممتلاكهتا

تكو�ن، فٕاننا نذ�ر ب�ٔن التكو�ن املس�متر یلعب دورا ٔ�ما ف� خيص ال 
�لغ أ�مهیة �ل�س�بة لٔ��ري واملقاو� �ىل السواء، فهو ميكن الفرد من 
الرتيق املهين و�ج�عي، واحلفاظ �ىل مع�، وميكن املقاو� من موا�ة 
التقلبات �ق�صادیة والتك�ولوج�ة، ٕاال ٔ�ن نظام العقود اخلاصة �لتكو�ن 

یعاين من صعو�ت مجة �ىل مس�توى �س�یريه وتدبريه، مما ضیع  ظل
  ...ویضیع �ىل �ق�صاد الوطين الك�ري من فرص تعز�ز تنافس��ه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الرئ�س، اس�توف�مت الوقت ا�صص لمك

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :لسةاجل  رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 20اللكمة ا�ٓن �لس�ید محمد �لمي، رئ�س الفریق �شرتايك يف �دود 
  .ثوان، فلیتفضل مشكورا 10دق�قة و

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة املعني،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن، 
  الون،سالم من ريب ف

ٔ�تد�ل الیوم �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 
الرب�مج احلكويم ا�ي قدمه ٔ�مام�ا ا�كتور سعد ا��ن الع�ين وا�ي ٔ�ود 
يف البدایة ٔ�ن ٔ�هنئه �ىل الثقة املولویة السام�ة اليت حظي هبا ٕا�ر تعی��ه 

  . رئ�سا لهاته احلكومة من طرف صاحب اجلال�
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�عنا مجیعا �الل الشهور املاضیة ٔ�ن معلیة ٕافراز أ��لبیة ولقد ت� 
احلكوم�ة مل �كن سه� سواء �ل�س�بة �لحزب ا�ي حصل �ىل املرتبة 

ٔ�كتو�ر املايض ٔ�و �ل�س�بة �لهیئات الس�یاس�یة اليت  7أ�وىل ٕا�ر انت�ا�ت 
  . قررت املسامهة يف �شك�ل هاته احلكومة
�لقوات الشعبیة فعىل الرمغ من  و�ل�س�بة لنا يف �حتاد �شرتايك

الت�ٔویالت والقراءات الك�رية واملتضاربة، سواء مهنا الس�یاس�یة ٔ�و الصحف�ة، 
فٕانين ٔ�ؤكد الیوم من هذا املوقع املسؤول ٔ�ن قرار املشاركة يف هاته التجربة 
احلكوم�ة اكن قرارا ٔ��زة حزبنا التقر�ریة، وبناء �ىل حتلیلنا �لوضعیة 

ٔ�فرزهتا انت�ا�ت ٔ�كتو�ر املايض و�لظروف العامة اليت متر الس�یاس�یة اليت 
  .اسرتاتیجي هبا بالد� وحمیطها اجلیو

يف هذا إالطار البد يل ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ننا وبنفس املهنجیة الس�یادیة 
واملوضوعیة ا�رت� يف امخلس س�نوات املاضیة �صطفاف يف املعارضة رمغ 

ابق یتقدم به �ىل ٔ�ساس العرض ا�ي ما ف� الس�ید رئ�س احلكومة الس
حتالف س�یايس مفرتض مع الك�� ا�ميقراطیة، لك�نا �ٓنذاك �لنظر �لتحول 
اجلذري يف الواقع الس�یايس و�نت�ايب عقب احلراك �ج�عي املغريب وما 
تاله من تغیري دس�توري �بري ومن انت�ا�ت سابقة ٔ�واهنا فضلنا الوضوح 

�ي تصدر النتاجئ لیجرب تفعیل الوعود الس�یايس وف�ح ا�ال ٔ�مام احلزب ا
  .�نت�ابیة اليت مل �كن �ٓنذاك نؤمن بواقعیهتا

ولقد ت�ث الیوم مبا ال جمال �لشك ف�ه ٔ�ن موقف�ا ذ� اكن صائبا، ح�ث 
مل �س�تطیع التجربة احلكوم�ة السابقة يف �سختهيا ٔ�ن تبلور �ر�جمها �ىل 

اش إالصالح�ة الكربى ٔ�رض الواقع، بل مل �س�تطیع حىت اس�تكامل أ�ور
اليت اكنت مف�و�ة م�ذ جتربة التناوب، ولك ما ٔ�فلحت ف�ه هو الرتاجعات 
عن املاكسب �ج�عیة وإالرضار �لف�ات الهشة والرتاجع عن احلر�ت 
واملاكسب ا�ميقراطیة، وهو ما مل �كن لزن�یه �حزب وطين دميقراطي 

  .�دايث یؤمن �لعدا� �ج�عیة
ٔ�كتو�ر املايض وربطها  7حتلیل دق�ق لنتاجئ انت�ا�ت لك�نا وبعد 

�س�یاقها الس�یايس وا�س�توري، قرر حزبنا اختاذ املبادرة �ملشاركة يف هاته 
احلكومة حبس وطين مس�ئول من ٔ��ل حامیة املك�س�بات ا�ميقراطیة 
الوطنیة اليت حضینا من ٔ��لها ومن ٔ��ل وقف مسلسل الرتاجعات 

راش إالصالح الكربى اليت �سهر �لهيا �ال� �ج�عیة واس�ت��اف ٔ�و 
  .امل� حفظه هللا

فلقد اتضح �الل الس�تة ٔ�شهر املاضیة ٔ�ن فهام �اصا ��س�تور اكن 
�ى الس�ید رئ�س احلكومة املعني السابق، مل �كن �سا�د �ىل حسن تدبري 
احلیاة الس�یاس�یة الوطنیة مبا تتطلبه من سالسة وتوافق وطين، وهو ما 

فا م�صلبا ٔ�ضاع �ىل بالد� زم�ا س�یاس�یا مثینا اكنت � دون شك نعتربه موق
  .�لكفة اق�صادیة ؤ�خرى اج�عیا س��ضح قدرها ف� بعد

ولقد �هبنا يف ٕا�نه يف �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة يف م�اس�بات 
م�عددة ٕاىل ٔ�ن بالد� يف مر�� دق�قة، سواء �ل�س�بة لبناهئا ا�ميقراطي ٔ�و 

ة �لت�د�ت اليت متر مهنا �ىل مس�تو�ت الو�دة الرتابیة وم�اورات �ل�س�ب
اخلصوم اليت تتصا�د، و�لتايل فال جمال الس�تقواء ٔ�ي حزب بعدد مقا�ده 
يف جملس النواب ما دام مل حيصل �ىل أ��لبیة اليت متك�ه لو�ده من فرض 

  .تو�ه �لاكمل
ل�شاور من ٔ��ل و�ىل هذا أ�ساس �رب حزبنا م�ذ املرا�ل أ�وىل � 

�شك�ل احلكومة عن اخنراطه يف املسامهة �لك مسؤولیة ووطنیة يف جتاوز 
معیقات ما بعد �نت�ا�ت و�سهیل �مة �شك�ل احلكومة، بناءا �ىل 
اخ�یارات وطنیة ٕاسرتاتیجیة یقودها صاحب اجلال� و�رعى �راجمها الكربى 

ساتیة و�ق�صادیة من ٔ��ل اسرت�اع بالد� للك طاقاهتا وقدراهتا املؤس 
  .ملوا�ة الت�د�ت

ويف هذا الس�یاق، امسحوا يل الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�نوه �ملهنجیة 
ال�شار�یة الواسعة اليت ا�هتجها ا�كتور الس�ید سعد ا��ن الع�ين، واليت 
سا�دت �ىل �كو�ن هذه احلكومة الوطنیة يف ا�رتام �م ��س�تور ومرا�اة 

  .ار الت�د�ت الوطنیة�خ�یار ا�ميقراطي واس�تحض
وانطالقا من هذا التو�ه، فٕاننا يف الفریق �شرتايك مب�لس 
املس�شار�ن، س�نحرص �ىل دمع هذه احلكومة بناء �ىل �ر�جمها املعروض 
ٔ�مام الربملان مب�لس�یه، وبناءا �ىل اخ�یاراتنا ا�ميقراطیة احلداثیة واحنیاز� 

يت �راهن �لهيا يف حتق�ق منو الاكمل �لف�ات الشعبیة و�لف�ات الوسطى ال
  .بالد� وازدهارها

�ري ٔ�ننا نؤكد من ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة ولاكفة السادة الوزراء ٔ�ننا 
يف الفریق �شرتايك س�نقوم ب�ٔدوار� ا�س�توریة اكم� كفریق �رملاين، سواء 
ف� یتعلق مبراق�ة العمل احلكويم ٔ�و ف� یتعلق �حلرص �ىل جودة 

ت وفعالیهتا ٔ�و ف� یتعلق ��فاع عن اخ�یاراتنا ا�ميقراطیة ال�رشیعا
  .احلداثیة

ويف هذا إالطار، نؤكد ٔ�عضاء احلكومة، ٔ�ننا س��عاون قدر إالماكن مع 
لك املبادرات احلكوم�ة سواء يف جمال ال�رشیع ٔ�و يف ا�ال ا�بلومايس ٔ�و 

ؤسسايت ؤ�دوار� يف لك ا�االت اليت تتقاطع مع واج�نا الربملاين، امل
�نت�ابیة الرتابیة، لك�نا لن نتواىن يف التن��ه للك نقص ٔ�و جتاوز 
وس��صدى للك �لل ٔ�و ممارسة ترض مبصاحل املواطنات واملواطنني ٔ�و متس 
بقدرهتم الرشائیة ومباكس�هبم �ج�عیة ٔ�و �سعى �لمتیزي ٔ�و إالرضار حبقوق 

  .بابالف�ات الهشة ٔ�و بف�ة د�ل ال�ساء ٔ�و الش� 
كام نؤكد ٔ�ننا س�نكون يف الفریق �شرتايك حریصني �ىل توس�یع 

 ،احلر�ت و�ىل م�اهضة لك تضییق �لهيا ٔ�و الشطط يف اس�تعامل السلطة
وس�سعى �لك الوسائل املؤسساتیة والقانونیة ٕاىل املزید من حتصني 
 املاكسب احلقوق�ة و�مثیهنا وضامن تفعیلها و�منیهتا مبا ی�سجم مع مرجعی��ا

  .ا�ميقراطیة احلداثیة ومع ق�ا�اتنا الفكریة والس�یاس�یة
ولیعمل امجلیع ٔ�ننا ال ن��دع ٔ�سلو� �دیدا يف هذا إالطار، فالفریق 
�شرتايك سواء يف جملس النواب ٔ�و املس�شار�ن اكن دامئا یقوم �لك ٔ�دواره 
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الربملانیة �لك مسؤولیة و�زاهة، حىت و�حتاد �شرتايك یقود حكومة 
ناوب �رئاسة ا�اهد أ�س�تاذ عبد الرمحن الیوسفي، ا�ي مل یتربم یوما الت 

من املبادرة اجلریئة �لفریق �شرتايك �لربملان امل�سجمة مع م�ادئ احلزب 
  .واخ�یاراته

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان الرب�مج احلكويم املعروض الیوم �لینا، هو �اص �لوعود 

فریق وٕان كنا ال نتفق مع خطاب الوعود واملمتنیات إالصالح�ة، وحنن ك
واملمتنیات وأ�ماين، فٕاننا �رجو ٔ�ن �كون أ�ربع س�نوات القادمة يه اكف�ة 
لتحق�ق هاته الوعود، ولو ٔ�ننا كنا يف �ا�ة ٕاىل بعض أ�رقام وإالجراءات 
العملیة الكف�� ب��ف�ذها وبعض املؤرشات اليت �سا�د� �ىل ق�اس ٕاجنازها 

ع، من �تنا فٕاننا لن ند�ل يف جسال حول بعض أ�رقام �ىل ٔ�رض الواق
اخلاصة ��منو م�ال ٔ�و أ�ٍرقام املتعلقة ب�سب البطا� و�ريها، ٔ�ن الوقت 
ا�صص لنا ال �سمح بذ� ٔ�وال، ؤ�ن املناس�بة القریبة ملناقشة مرشوع 

من قانون املالیة �عتباره الرتمجة الفعلیة �لترصحي احلكويم س�متك�نا �نیا 
نقاش مفصل حول هاته املعطیات وأ�رقام اليت �رى ٔ�ننا يف �ا�ة ماسة ٕاىل 

 .نقاشها
وهنا ٔ�ثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ننا كنا �متىن ٔ�ن جتهتد احلكومة اجلدیدة يف حتیني 
مرشوع القانون املايل املوضوعي ٔ�و املودع �ى جملس النواب م�ذ ٔ�كرث من 

د من املعطیات وأ�رقام س�تة ٔ�شهر، وحنن م��ٔكدون الیوم ٔ�ن العدی
والتقد�رات الواردة به يه يف �ا�ة ٕاىل حتیني بناءا �ىل معطیات الواقع 
احلايل، ؤ�مهها معطیات املومس الفال� ا�ي اتضحت معامله وكذ� 
�لنظر �لهیلكة اجلدیدة �لحكومة اليت س��عكس الشك �ىل املزيانیات 

  .مب�لس�یه القطاعیة اليت س�تعرضها احلكومة �ىل الربملان
ٔ�ما ف� �رتبط مبضمون الرب�مج احلكويم، فٕاننا نذ�ر مبواقف�ا يف الفریق 
�شرتايك، وحنن يف املعارضة �الل الوالیة السابقة، ح�ث �رب� م�ذ 
بدا�هتا ٔ�ننا س�نكون مساند�ن فعلیني ٕالرادة حماربة الفساد، ٕان اكنت صادقة 

  .الس�یاس�یة وإال�الم�ة وال تد�ل مضن الشعارات املس�هتلكة واملناورات
الیوم نالحظ غیاب هذا اخلطاب، لك�نا نلح �ىل اخلطاب املتعلق 
ٕ�صالح إالدارة، كام ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل� مبناس�بة خطابه السايم 
ا�ي ٔ�لقاه مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة �لس�نة احلالیة يف ا�ورة 

املبدٔ� ا�س�توري يف ربط اخلریف�ة، ونطالب بتفعیل �رامج احلاكمة وٕاعامل 
الت�لیق�ة اليت ی��غي ٔ�ن �كون  املسؤولیة �حملاس�بة و�ريها من إالجراءات

مضن ا�شغاالت ؤ�ولو�ت هاته احلكومة �رب ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل 
  .وٕاجراءات تنف�ذیة معلیة یلمسها املواطن واملواطنة

ا�س�تور من �انب �ٓخر، اكن مضن ٔ�ولو�ت احلكومة السابقة تفعیل 
املتقدم ا�ي متك�ت بالد� بفضل التعبئة الوطنیة السابقة من ٔ��ل ٕاقراره، 
ٕاال ٔ�هنا تل�ٔت يف تفعیل العدید من املق�ضیات ا�س�توریة يف �دد ال 
�س�هتان به من ا�االت و�ىل رٔ�سها تفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة 

ميي املتعلق ��فع م�ال، كذ� ی��غي ال�رسیع ٕ�خراج القانون التنظ 
بدس�توریة القوانني، س�� ؤ�ن بالد� ٔ�رست الیوم احملمكة ا�س�توریة بعدما 

  .قام صاحب اجلال� بتعیني اكفة ٔ�عضاهئا ورئ�سها
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق �شرتايك نؤكد دمعنا لهذا الرب�مج من دا�ل أ��لبیة 
لوطنیة ورغبة �حتاد �شرتايك احلكوم�ة، و�ىل ٔ�ساس مسؤولیاتنا ا

ا�ٔ�یدة يف ٕاجناح هاته املر��، لك�نا نلح �لیمك احلرص �ىل اس�تحضار 
  :املعطیات التالیة

تطو�ر ا�منوذج التمنوي املغريب ملسا�رة التحوالت اليت تقع �ىل : ٔ�وال
مس�توى ال�س�یج �ق�صادي الوطين ومسا�رة التحوالت العاملیة، ف�ٓخر 

ت ا�ولیة �شري ٕاىل ت�ٔخر� الك�ري �ىل مس�توى مسا�رة تقار�ر املؤسسا
إالیقاع �ق�صادي العاملي، رمغ جمهود� �س��ري الك�ري وتضحیاتنا 
�ج�عیة، بل ٕان منوذج�ا التمنوي ال �س�تجیب من ح�ث املردودیة 

  .�ملقارنة مع جحم ؤ�مهیة �س��ر الك�ري املبذول �الل العرشیة أ��رية
نطالب �س�ت��اف وترية إالصال�ات الكربى والهیلكیة اليت مت : �نیا

تدش�هنا م�ذ حكومة التناوب، واليت تباط�ٔ بعضها وتوقف بعضها ا�ٓخر 
العتبارات س�یاس�یة ٔ�و انت�ابیة، رمغ ٔ�ن املترضر ا�ٔكرب من ذ� هو 

 .اق�صاد� الوطين والف�ات املتوسطة من الشعب املغريب
ات معوم�ة م�دجمة تنخرط �شلك عضوي نطالب ٕ�قرار س�یاس: �لثا

مضن �خ�یارات إالسرتاتیجیة لبالد�، فا�هود �س�ت��ايئ ا�ي قام به 
صاحب اجلال� �ىل مس�توى التقائیة املؤسسات من ٔ��ل وضع خمططات 
ٕاسرتاتیجیة يف جماالت الطاقة، الب��ات التحتیة، النقل، �مثني الرثوة الوطنیة 

قة ٕاىل س�یاسات معوم�ة واحضة وروافد قطاعیة و�ريها حتتاج يف احلق�
 .�معها وتغذیة �ٓفاقها

نطالب ٔ�یضا �لت�يل �لش�ا�ة الس�یاسة �لق�ام �ٕالصال�ات �ج�عیة 
الرضوریة لتدارك فدا�ة �خ�الالت اليت �لفهتا بعض إالصال�ات 
املق�اس�یة، ويف هذا إالطار �شري ٕاىل رضورة الوفاء �ٕالصالح الشمويل 

ومة التقا�د وفق مقاربة حتقق إالنصاف و�س�تدامة، ويف نفس التو�ه ملنظ
ی��غي العمل �ىل تفعیل ا�مع �ج�عي لسداد اخلصاص الفادح ا�ي 
س��ه �ذف ا�مع عن احملروقات لف�ات اج�عیة واسعة، وحنذر كفریق 
دا�ل جملس املس�شار�ن من ال�رسع يف اختاذ بعض القرارات اليت ميكن ٔ�ن 

هتدف رفع ا�مع عن �يق املواد أ�خرى ويف مقدمهتا �از البو�ن یعين �س�
 .البوطا�از، دون ٕاقرار بدائل حق�ق�ة حتافظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني

نطالب ٔ�یضا �رفع التجمید �ري املربر �ىل مؤسسة احلوار �ج�عي، 
ومن وما نتج عن ذ� من مساس �ملك�س�بات ٔ�و املاكسب �ج�عیة 

تو�رات مع الهیئات النقابیة املسؤولیة اليت اكنت يف مس�توى املر�� وما 
تتطلبه من تضحیات ومن روح وطنیة �الیة، ٔ�ن اس�مترار ٔ�ي متاطل يف 
�نف�اح �ىل �يق املكو�ت ٔ�و املركز�ت النقابیة س��ذر بتو�رات، ال نظن 
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ش س��حمل ٔ�ن حتد�ت بالد� وما يه مق�� �لیه من ٕاصال�ات ؤ�ورا
  .تبعاته

نلفت نظر احلكومة املوقرة برضورة الق�ام جبهد قوي واس�ت��ايئ �ل�س�بة 
لبعض القطا�ات الوطنیة اليت تعاين من وضع اكريث وتنذر ب�ٔزمة وطنیة ال 

  . قدر هللا، ونذ�ر هنا �ىل س��ل اخلصوص قطاع التعلمي والص�ة
ء �ىل مس�توى ف�ال�س�بة �لتعلمي ٔ�مجعت لك ال�شخیصات الوطنیة، سوا

احلكومة السابقة ٔ�و �ىل مس�توى ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن ٔ�و 
املندوبیة السام�ة �لتخطیط و�ريها ٔ�ن الوضع هو اكريث ویتطلب تد�ال 

املناجه و�ىل اس�تع�الیا �ىل مجیع أ�صعدة الت�ٔطريیة، الرتبویة، البیداغوج�ة، 
  . مس�توى الب��ات التحتیة

حي، فٕان اخلصاص هو �بري يف الت�ٔطري ويف ٔ�ما �ىل املس�توى الص
ب��ات �س�شفاء، مما جيعل �رامج وطنیة كربى م�ل التغطیة الصحیة 

تبقى قارصة عن ضامن تغطیة اج�عیة " رام�د"أ�ساس�یة واملسا�دة الطبیة 
  . م�اكم� �لمواطنني

نطالب كفریق اشرتايك ٔ�یضا برضورة التعاطي إالجيايب مع �اج�ات 
الوسط القروي، فالتحوالت اجلدیدة جتعل الیوم من العامل وم�طلبات 

القروي هو رافعة ی��غي ٔ�ن �كون رافعة مس�تق�لیة �لتمنیة الوطنیة، ولكن 
املقار�ت الراهنة املنب��ة فقط �ىل بعض جوانب ا�مع ٔ�و �ىل بعض �رامج 
التد�ل �ني یقع اجلفاف، ٔ�و ال قدر هللا بعض الكوارث الطبیعیة، هذه 

راءات مل تعد اكف�ة لتمنیة العامل القروي وٕادما�ه يف املقاربة التمنویة العامة إالج
لبالد�، ی��غي العمل �ىل التقدم ٔ�كرث يف مس�توى تفعیل اجلهویة املوسعة 
واس�تكامل أ�وراش التنظميیة املمهدة لها من ٔ��ل بناء نظام �وي قوي 

  . التمنوي الصا�د ببالد�م�قدم م�اكمل یدمع الو�دة الوطنیة و�ريس ا�منوذج 
نطالب بتعز�ز املنظومة احلقوق�ة الوطنیة ودمع اس�تقاللیة املؤسسات 
الوطنیة ور�ایة و�منیة احلر�ت وٕارساء �ٓلیات �لت��ع واملراق�ة والرصد، ٔ�ن 
لك منو اق�صادي وتطور اج�عي وبناء مؤسسايت ال ميكن ٔ�ن حنصنه ٕاال �رب 

  . �دیث واملامرسة املب��ة �ىل حقوق إال�سانالبناء ا�ميقراطي وثقافة الت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ٔ�ي �ر�مج حكويم ال ی�ٔ�ذ بعني �عتبار ��رتازات واملتطلبات 
السالفة، س��قى يف نظر� خطا� �ري واقعي ولن �كون مو�ا �لس�یاسات 

الربامج ولن �كون � ا�ٓ�ر والنتاجئ املرجو بلورهتا يف الس�یاسات العموم�ة و 
  . القطاعیة

وحنن يف �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة س�ن�دد الت�ٔ�ید من �تنا 
�ىل ٔ�ننا حریصون يف فریق�ا الربملاين �ىل ٕاجناح هذه املر�� احلساسة من 
جترب��ا الوطنیة، �ىل ٔ�ساس �خ�یارات أ�نفة ا��ر و�ىل ٔ�ساس 

  . تق�لیة لبالد��خنراط املسؤول يف الرؤیة إالسرتاتیجیة املس� 
ولعل ٔ��رز ٔ��ر لهذا ا�هود املليك القاري الواسع هو الرجوع املظفر 
�لمملكة املغربیة حلضهنا إالفریقي �ح�ضان جامعي م�قطع النظري یدل �ىل 

معق الت�ٔثري يف الشعور امجلاعي �لقارة إالفریق�ة ٕان �ىل مس�توى ا�ول ٔ�و 
التارخيي اكن � ٔ��ر واحض يف زعز�ة  الشعوب وا�متعات، كام ٔ�ن هذا إالجناز

عق�دة خصوم و�دتنا الرتابیة املنب��ة �ىل احلقد والكراهیة، مما جعل 
املنظومة إالفریق�ة الیوم تن�ذب لس�یاسة احملبة وإال�اء اليت �دى هبا �ال� 

  . امل� وفعلها مع ٔ�شقائه أ�فارقة �س�اء �بري
�رز يف اخلطاب الرمسي لٔ�مني الیوم نالحظ ��زتاز التحول املهم ا�ي 

العام لٔ�مم املت�دة ا�ي جتاوب مع حمكة صاحب اجلال� بزنع ف�یل التو�ر 
من م�طقة الكراكرات، وهو ما فضح صبیانیة وتنطع عصابة البول�ساریو 
و�شف اس�تعاملها كدم�ة �ل�شو�ش من طرف النظام اجلزا�ري ا�ي ما ف� 

ٕال�ساين مع الالج�ني السوریني يف یصطنع أ�زمات، و�ٓخرها التعامل ال
  .احلدود الرشق�ة �لمملكة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان الت�د�ت اليت ت��ظر بالد� كثرية، وحنن �اهزون اكحتاد اشرتايك 
وكفریق �رملاين لنكون يف موقع املسؤولیة ملوا�ة لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن ميس 

  . ٔ�و یضعف �یاننا الوطين ٔ�و و�دتنا الرتابیة
طار �ش�ید ��هود الك�ري ا�ي مت الق�ام به �ىل مس�توى ويف هذا االٕ 

مؤسساتنا أ�م�یة �ر�ایة ملك�ة سام�ة جتعلنا الیوم ننعم ب�ٔم�نا واس�تقرار� 
رمغ جسامة ا�هتدیدات إالرهابیة، بل ٕاننا نفخر الیوم ٔ�ن بالد� ٔ�صبحت 

  .حمط تنویه يف جمال التعاون أ�مين، ويف حماربة إالرهاب �املیا
س املناس�بة نو�ه حتیاتنا اخلاصة لقواتنا املسل�ة امللك�ة الباس� وبنف

و��رك املليك، أ�من الوطين، القوات املسا�دة، الوقایة املدنیة، �ىل 
  . �ودمه وتضحیاهتم يف س��ل ما تنعم به بالد� من ٔ�من واس�تقرار

ىل ٕاننا جندد وعینا الاكمل بدقة املر�� اليت متر هبا بالد� دا�لیا و�
الصعید اجلهوي والقاري ٔ�یضا، كام نؤكد اخنراطنا الواعي واملسؤول يف ٕاجناح 

  .هذه املر�� وموا�ة لك الت�د�ت
و�� فالفریق �شرتايك لن �كون ٕاال يف التو�ه الوطين الصادق 
ا�ي یدمع ٕاسرتاجتیة صاحب اجلال� لبناء مغرب قوي ومو�د ومزدهر 

  .وم�ضامن ویقظ
  .ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك 

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

اللكمة املوالیة �لس�یدة رئ�سة فریق �حتاد املغريب �لشغل، يف �دود 
  .دق�قة وبضعة ثواين 22

 :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،الس�یدات الس�یدات والساد
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  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بصدد م�اقشة الرب�مج احلكويم، خيوض ٕاخواننا الفلسطی��ون وحنن 

أ�رسى يف جسون الك�ان الصهیوين نضال أ�معاء الفار�ة، ٔ�ي ٕارضا� ال 
  . حمدودا عن الطعام، وصل ٕاىل در�ة إالرضار �سالمهتم اجلسدیة

املنرب نعلن تضام�نا يف �حتاد املغريب �لشغل و�مس الطبقة  ومن هذا
العام� املغربیة تضام�ا ال مرشوطا معهم يف حمنهتم، دفا�ا عن حق الشعب 

  .القدس الرشیفقامة دولته املس�تق�، و�امصهتا إ الفلسطیين يف 
ٔ��رشف �مس فریـق �حتـاد املغـريب �لشـغل بتقـدمي  ،بعد هذا التضامن

ــدا�� تف ــ�س م ــه، الســ�ید رئ ــدممت ب ــويم ا�ي تق ــرب�مج احلك ــع ال ــة م ا�لی
مـن ا�سـ�تور  88احلكومة املعني، ٔ�مام أ�مام الربملان بغرف�یه تطبیقا �لفصل 

  . من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن 230املغريب واملادة 
ــة يف اخلــربة  ــام� املغربی ــة الع ــا الطبق ــيت حققهت ــرتاكامت ال ال شــك ٔ�ن ال

والـوعي الـوطين وا�ميقراطـي ٔ�هلهتـا وتؤهلهـا لتقـوم ب�ٔدوارهـا ؤ�داء والتجربة 
�ا�ا يف ٕانتاج الرثوة الوطنیة، ويف البناء ا�ميقراطـي واملؤسسـايت، ولكوهنـا 
صلب وعامد املنظومـة �ق�صـادیة، فـال ميكـن تصـّور ٔ�ي �ـر�مج حكـويم 

اه�مـه  هيدف ٕاىل حتق�ق التقدم والتمنیة امل�شود�ن دون ٔ�ن یضـع يف صـلب
  . الطبقة العام� ومعوم الطبقات الشعبیة واملتوسطة

ومــن هــذا املنطلــق یقــارب �حتــاد املغــريب �لشــغل، �عتبــاره طلیعــة 
ــزمن  ــدر �ل ــد ه ــة بع ــة احلكوم� ــة، الس�یاس ــة املغربی ــة والنقابی ــة العاملی احلرك
ــع  ــة اق�صــادیة ورف ــت � �لكف الســ�یايس ا�ي ٔ�زم الوضــع �ج�عــي، واكن

تظارات لیفرز بعد والدة ق�رصیه حكومة رحجت كفـة إالرضـاءات سقف �ن 
�ىل حساب و�دة التو�ـه وا�سـ�ام الرؤیـة الس�یاسـ�یة الـيت اكن جيـب ان 

  . یعكسها الرب�مج احلكويم
ال یعـدو ٔ�ن �كـون جمـرد  -يف نظر�  –فٕانه  ،ورجو�ا ملضامني الرب�مج

ا �ـاء يف ا�سـ�تور ٕا�الن عن النوا�، یتضمن ٔ�فاكرا منطیة مرتبطة ب�سـخ مـ
من م�ادئ �امة بـدل الزتامـات واحضـة قـاب� �لتنف�ـذ وأ�جـرٔ�ة والتق�ـمي، يف 
�ني ٔ�ن �س�ت�ابة �لتطلعات الك�رية واملتعددة �لشعب املغـريب �سـ�توجب 
التوفر �ىل م�ظور اسرتاتیجي ومهنجیة مشولیـة �شـار�یة �سـ�هتدف إال�اطـة 

مما ميكـن ا�و� والفـا�لني  ،لویة�لسامت أ�ساس�یة �لقضا� الكربى ذات أ�و 
ــا�ت املســ�تق�ل  ــد ره ــن حتدی ــ�یني و�ق�صــادیني م ــني والس�یاس �ج�عی
ـــا  ـوریة اج�عی ـــواز�ت الرضــ ـــق الت ـــتحمك يف صـــريورات احلـــارض و�ل وال

  .واق�صاد� وثقاف�ا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

بعد س�نوات من غیاب حوار �دي ومسؤول، وبعد ٔ�زمة اج�عیة �ـري 
�سـ�ب تعنـت احلكومـة السـابقة ومتادهيـا يف فـرض س�یاسـة أ�مـر مس�بوقة 

الواقع، وت�ـين ٕاصـال�ات مزعومـة �ـروم �سـف املاكسـب �ج�عیـة الـيت 
حققهتا الطبقة العـام� بنضـاالت مر�ـرة �ـرب أ�ج�ـال، اكن ٔ�ملنـا ٔ�ن جنـد يف 
ــة  ــة النقابی ــىل احلرك ــاح � ــراج وانف� ــؤرشات انف ــويم م ــرب�مج احلك ــذا ال ه

، خصوصا بعد تغیی��ا من املشاورات الق�لیة �ىل غرار اس�شـار�مك املسؤو�
ٔ�ر�ب العمــل، ٕاال ٔ�ن خ�بــة ٔ�ملنــا اكنــت �بــرية، فالترصــحي احلكــويم �ــىل 
عكــس ذ� �ــاء مبــا �زیــد مــن �ــدة اســ�هتدافه ملــا تبقــى مــن مك�ســ�بات، 

مدونــة الشــغل وقــانوين النقــا�ت (خصوصــا �ــىل مســ�توى �رشــیع الشــغل 
  ).وإالرضاب

  د رئ�س احلكومة،الس�ی
ــة  ــة والعام ــر�ت الفردی ــال احل ــات املســ�� يف جم ــد الرتاجع ــة (بع حری

و�ىل رٔ�س هذه احلر�ت العامة احلر�ت النقابیة الـيت ) التجمع، و�ح��اج
ما ف�ئت ت�هتك �ىل مرٔ�ى ومسمع من السـلطات العموم�ـة ؤ�ح�ـا� بتواطـؤ 

  . معها
اقــدات مرفوقــة بتــدابري كنــا ن�ٔمــل ٔ�ن تعلــن احلكومــة عــن الزتامــات وتع

وخنص ���ر توس�یع وتعز�ز احلقوق واحلر�ت النقابیة �ٕال�الن عـن  ،قانونیة
التصدیق �ىل لك االتفاق�ات ا�ولیة املتعلقة بعامل الشغل، �اصة أ�ساسـ�یة 

اخلاصــة �حلریــة  87مهنــا، احلقــوق أ�ساســ�یة �لعــامل و�ــىل رٔ�ســها االتفاق�ــة 
مـن القـانون اجلنـايئ ا�ي یعتـرب ومصـة  288ؤوم النقابیة وٕالغاء الفصل املشـ

�ار يف ج�ني ال�رشیعات املغربیة، وا�ي مبوج�ه یـمت اعتقـال وطـرد وم�ابعـة 
املناضالت واملناضلني النقابیني �رد ممارسة حقوقهم النقابیـة املكفـو� بـ�ٔمسى 
قوانني اململكـة، وا�ي صـدرت توصـیة ٕ�لغائـه مـن طـرف ا�لـس الـوطين 

  .ٕال�سانحلقوق ا
ٕان �ســ�متراریة تعــين �ل�ســ�بة لالحتــاد املغــريب �لشــغل الرجــوع ٕاىل 
س�یاسة شد احلبل وال�ش�ث �الخ�یارات الالشـعبیة والالدميقراطیـة و�لـق 

  .ٔ�جواء التو�ر و�س�تقواء مبنطق ٔ��لبیة ال تؤمن ٕاال �لرٔ�ي الوح�د
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

 �ىل الرها�ت املالیـة و�ق�صـادیة ٕاىل ٔ�ي �د جيیب الرب�مج احلكويم
  و�ج�عیة والبی��ة؟ 

يف رٔ�ینا لقد جعز الرب�مج احلكويم عن تقدمي ٕا�ا�ت واجهتـادات بـدی� 
ــىل  ــدا � ــة مؤك ــن املدیونی ــیص م ــل التقل ــن ٔ�� ــة م ــة العموم� ــاش املالی ٕالنع
ــة �اصــة  ــذ إالمــالءات املفروضــة مــن املؤسســات املالی �ســ�مترار يف تنف�

  .لنقد ا�ويل، ا�ي ال �زال یتحمك يف القرار �ق�صادي الوطينصندوق ا
وما همينة التواز�ت املا�رو اق�صادیة يف مضـامني الـرب�مج، �ـىل �ريهـا 
ــ�� ٕالمــالءات  ــان اق�صــاد ب ــة، ٕاال جتســ�ید ٕالذ� ــواز�ت �ج�عی مــن الت
املؤسســـات املالیـــة ا�ولیـــة، مـــا ٔ��ـــر ســـلبا �ـــىل الوضـــعیة �ق�صـــادیة 

  .ج�عیة �لطبقة العام� املغربیة ومعوم جامهري الشعب املغريبو�
و�س�مترار يف هذا �خ�یار �رهن �ارض ومس�تق�ل املغرب ویؤكد من 
�دید جعز الرب�مج احلكويم عن تقـدمي منـوذج �منـوي اق�صـادي قـادر �ـىل 

 وجتدر �شارة هنا ٔ�ن الـرب�مج حرصـ(حتر�ر املالیة العموم�ة من املدیونیة، 
ــة ب�ســ�بة  ــة اخلزین ــة ا�و� يف مدیونی ــدل  %60مدیونی ــاجت  %84ب ــن الن م

ا�ا�يل اخلام ٕاذا ما ٔ�ضف�ا مدیونیـة املؤسسـات العموم�ـة الـيت حتظـى طبعـا 
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  ).ملیار درمه 827بضامن ا�و� وتقدر هذه املدیونیة العموم�ة يف مجملها ب 
رهني �ع�د �ـدا� ٕان التحمك يف القرار املايل وحتر�ر البالد من املدیونیة 

ج�ائیة وتدبري عقالين شفاف �لاملیة العموم�ـة، وامـ�الك لـٕالرادة الس�یاسـ�یة 
احلازمــة حملاربــة الفســاد، عــوض هنــج س�یاســات تقشــف�ة ترضــب يف العمــق 
اخلدمة العموم�ـة والقطا�ـات �ج�عیـة �سـرتاتیجیة ويف مقـدمهتا التعلـمي 

  . والص�ة وال�شغیل
تت�دثون؟ يف �ر�مج �كرس �س�مترار يف ٕاهناك فعن ٔ�ي �دا� ج�ائیة 

الطبقــة املتوســطة و�اصــة الطبقــة العــام� ومعــوم املــ�ٔجور�ن برضــیبة �ــىل 
ا��ل تق�طع من املورد، رضیبة تعترب ٔ��ىل رضیبة يف م�طقة البحر أ�بیض 
املتوسط، مل تعد حتمتل، خصوصا ٕاذا ٔ�ضف�ا ٕا�هيا الرضائب �ىل �س�هتالك، 

  .�ىل القمية املضافة و�اصة الرضیبة
و�ىل مـن �راهنـون اج�عیـا وس�یاسـ�یا؟ بعـد ٕاقصـا�مك وتنكـرمك �لطبقـة 
العام� واملتوسطة؟ �لـام ٔ�هنـا احملـرك واملنـتج أ�سـايس �لـرثوة الوطنیـة، ممـا 

  . یوحض غیاب البعد �ج�عي والعاميل �ى احلكومة
 �ج�عیـة، فالرب�مج مل ی�ٔت جبدید ف� یتعلـق بفـرض ا�ـرتام القـوانني
مالیــني مــن  5حبیــث مل حيــدد ٔ�یــة اســرتاتیجیة متكــن مــن ٕادمــاج ٔ�كــرث مــن 

ا�لهـم (ملیـون  11املنمتني �لقطاع الغري املهیلك وذوي حقوقهم، ٔ�ي ٔ�كرث من 
يف نظـام التغطیـة الصـحیة و�ج�عیـة، ) ٕاذا اس�ت��ینا ٔ�حصاب املهـن احلـرة

لســ�ید رئــ�س احلكومــة، �لــام ٔ�ن هــاذ ٔ�حصــاب املهــن احلــرة مــن حمــامون، ا
ــن  ــريمه م ــاء و� ــا ) les patentés(ؤ�طب ــة ا�نی ــن يف ا�ر� ل�ســوا مه م

كـام ٔ�نـه . القصوى من املل�اح�ة �ل�س�بة �ل�ا�ة �لحامیة �ج�عیة والصحیة
ال یعــري اه�مــا �لطبقــات املتوســـطة املهــددة �لهشاشــة بفعــل اخلیـــارات 

 �سـ�هتالك الـوطين وٕانعـاش احلكوم�ة السـالفة، ٕاهنـا الطبقـات احملوریـة يف
السوق ا�ا�لیة ويه طبعا القا�دة �ج�عیة �لخیـار ا�ميقراطـي، و�لتـايل 
فهتم�شها ورضب مصاحلها الس�یاس�یة و�ج�عیة یعين توس�یع قا�دة الی�ٔس 

  .وإالح�اط والعزوف الس�یايس
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ــب ا ــالد� �ر� ــه يف ٕاحلــاق ب �ول الصــا�دة ٕان الطمــوح ا�ي �ــربمت عن
یصـطدم مب�دودیـة الطمــوح احلكـويم يف �لــق الـرثوة وحتق�ــق معـدل ا�منــو 

من الناجت ا�ا�ـيل اخلـام ولـن �كـون قـادرا  5%ٕاىل 4.5%ا�ي ال یت�اوز 
طبعا �ىل اس��عاب حجافل املعطلني عـن العمـل والوافـد�ن اجلـدد، �لـام ٔ�ن 

ق الشــغل ٔ�لــف لســو  400ٔ�لــف وافــد ٕاىل  350هــاذ الوافــد�ن یت�ــاوزون 
  .س�نو�

فااللت�اق مبصاف ا�ول الصا�دة اليت حتقق منوا �ـرمقني یبقـى جمـرد �ـمل 
ــوطين  ــاج ا�ا�ــيل ال ــو إالنت ــة يف جمــال �ســ�بة من ــؤرشات قوی ــاب م يف غی
والفــردي وطبقــة م�وســطة رضوري ٔ�ن �شــلك القا�ــدة ا�ٔكــرث ان�شــارا يف 

تـوقعي لعـدد  ا�متع، وما یؤكد طو�ویة هذا الطمـوح هـو �لـوه مـن ٔ�ي رمق
م�اصــب الشــغل الــيت تعزتمــون �لقهــا يف هــذه الوالیــة، �لــام ان �ق�صــاد 

الــوطين فقــد يف الســ�نوات أ��ــرية عرشــات ا�ٓالف مــن م�اصــب الشــغل 
  .جراء طبعا إالفالس وجراء ٕا�الق املعامل

ٕان ٕاقرار منوذج اق�صـادي �منـوي ومسـ�تدمي بـبالد� رهـني مبـدى قدرتـه 
�لق م�اصـب الشـغل الالئقـة و�ـدم املراهنـة �ـىل �ىل رفع �س�بة التصنیع و 

  .القطاع الفال� حفسب الرتباطه �لتوقعات املناخ�ة املتقلبة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

لقــد اف�قــر �ــر�جممك ٕاىل �ســ�ت�ابة ٕاىل �ــدد مــن التوصــیات �لهیئــات 
ــيئ  ــل ا�لــس �ق�صــادي و�ج�عــي والب� ــن ق�ی ــة م ا�ســ�توریة الوطنی

  .  حلقوق إال�سان وا�لس أ��ىل �لحسا�توا�لس الوطين
كام ٔ�نه جتاهل �شلك اكمل توصیات جلنة تقيص احلقائق فـ� مسـي ظلـام 

ــا� ب  ــة ٔ�خــرى شــغلت " ٕاصــالح ٔ�نظمــة التقا�ــد"وهبت ويف قضــا� جوهری
ومازالت �شغل الرٔ�ي العام الوطين من ق�یل السن القـانوين �لعـامل املزنلیـني 

ــامالت  ــة �لع ــوق ويف احلق�ق ــوطين حلق ــس ال ــث �شــ�ث ا�ل ــازل، ح� �ملن
سـ�نة ��ـد ٔ�دىن لولـوج  ��18سان مبعیـة احلركـة احلقوق�ـة والنقابیـة �سـن 

  .العمل املزنيل، ومرشوع كذ� القانون املتعلق مب�اربة العنف ضد ال�ساء
بل أ�دىه من ذ�، فٕان �ر�جممك یمن عن حتزي ٔ�و احنیـاز فـادح لصـاحل 

یا رٔ�ســامل العمـل املمتثــل يف العــامالت والعــامل ا��ــن رٔ�سـامل املــال وم�ناســ� 
یع�شون حتـت رمحـة وسـطوة اجلشـع الرٔ�سـاميل املتـوحش دون حسـ�ب ٔ�و 
رق�ب، و�ري م�ال يف هذا إالطار ما تعانیه شغی� تیك�وبـول�س كغريهـا مـن 
م�اطق التصد�ر احلرة اليت �تت �شـلك محمیـات معـزو� �سـود فهيـا قـانون 

شـوف ٔ�ح�ـا� مـع اجلهـات املسـؤو�، يف رضب وخـرق الغاب وبتواطـؤ مك 
  . سافر ملدونة الشغل

ويف خطــوة جهوم�ــة ٔ�خــرى �ــىل مك�ســ�بات الطبقــة  ،وهبــذا اخلصــوص
ــام� ــة  ،الع ــدعوى مالءم ــة الشــغل ب ــة مدون ــا ٕادراجــمك ملراجع ــد الحظن فق

  . مق�ضیاهتا مع معایري م�ظمة العمل ا�ولیة وتطو�ر �رشیع الشغل
التفاف �ىل احلقوق واملك�س�بات ال�رشـیعیة �لطبقـة  ويف ذ� يف الواقع

" مرونـة الشـغل"العام� ورغبة حكوم�ة يف م�ح ٔ�ر�ب العمـل مـن �ـالل 
الید الطوىل يف �رسحي وطـرد العـامل وتقلـیص سـا�ات العمـل وفـ�ح البـاب 

  .�ىل مرصاعیه ٔ�مام رشاكت املناو� لالجتار بعرق العاملني والعامالت
�جممك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ��مك مرصون �ىل كام یظهر من �الل �ر

ٕاحقام الهشاشة يف الوظیفة العموم�ـة واملؤسسـات العموم�ـة والشـ�به معوم�ـة 
وهـو اخ�یـار  ،"العمـل �لعقـدة: "�رب ٕاجراء دخ�ل �ىل القطاع العام عنوانه

ممهنج یعكس مدى خضوع حكوماتنا ٕالمالءات املراكـز املالیـة العاملیـة وكـذا 
لنیولیربالیـة، وهـو مـا یؤكـد مـرة ٔ�خـرى اف�قـار احلكومـة لس�یاسـة تو�ا�مك ا

  .شام� يف جمال ال�شغیل وماكحفة العطا�
كــام �ســ�ل تغی�ــب الــرب�مج لرضــورة الــزتاممك �لتعاقــدات واالتفاقــات 

 �26ج�عیة املوقعة مـن طـرف احلكومـات السـابقة، ويف مقـدمهتا اتفـاق 
السـرتاتیجیة واحضـة ��فـع بتعاقـدات واف�قار الـرب�مج كـذ�  2011ٔ��ریل 
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  .ٔ�خرى من ق�یل االتفاق�ات امجلاعیة الوطنیة والقطاعیة
ٕاننــا ويف الوقــت ا�ي كنــا ن��ظــر مــن الــرب�مج احلكــويم ٔ�ن یقــدم 
اسرتاتیجیة وطنیة مشولیة حمددة يف الزمـان واملـاكن حملاربـة الفقـر والهشاشـة 

�ج�عیـة وفـق مقاربـة  وإالقصاء �ج�عـي والتقلـیص مـن �ـدة الفـوارق
حقوق�ة تعمتد املواثیق ا�ولیة املتعارف �لهيـا واملبـادئ واحلقـوق �ق�صـادیة 
و�ج�عیة والبی��ة املنصـوص �لهيـا يف ا�سـ�تور املغـريب، �اصـة الفصـل 

ــة والفلســفة 31 ــس املقارب ــين نف ــويم �ســالفه يف ت� ــرب�مج احلك ، �ســ�متر ال
من ق�یـل إالجـراءات الـيت خصصـت �ـ�مع إالحسانیة ملعاجلة هذه ا�ٓفات، 

�ج�عـــي كـــدمع أ�رامـــل ومســـ�تق�ال دمع املســـ�تف�د�ن مـــن س�یاســـة 
�س�هتداف، مقابل ٕاصالح صندوق املقاصة، ح�ث ترصون �ـىل رفـع دمع 

 –ا�و� عام تبقى من املواد �س�هتال�یة أ�ساس�یة، �اصـة السـكر والغـاز 
�لقـدرة الرشـائیة، �لـام �ن  ممـا س�شـلك رضبـة ٔ�خـرى –یعين �از البوطان 

ـــربامج  ـــة ال ـــة يف مزيانی ـــ�بة �م ـــي ال �شـــلك �س ـــندوق ا�مع �ج�ع ص
�ج�عیة، ؤ�ن �س�بة املس�تف�د�ن م�ه قلی� �دا وهو من الفرا�ـات املقلقـة 

  .اليت جتعلنا �شك يف نیة احلكومة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
يف ٔ�ن حيظــى احلــوار �ج�عــي ٕان �حتــاد املغــريب �لشــغل اكن ی�ٔمــل 

�ملاكنة الالئقة به مضن �ـر�جممك هـذا ا�سـ�اما مـع مضـامني الرسـا� امللك�ـة 
املو�ــة ٕاىل م�تــدى العــدا� �ج�عیــة ا�ي اح�ضــنه جملــس املس�شــار�ن 
مطلع الس�نة اجلاریة، وا�ي خرج مبجمو�ة من التوصیات تلـح �ـىل أ�مهیـة 

  .عي�سرتاتیجیة �لحوار �ج�
ــة هــو اســ�مترار  ــو�ت احلكوم ــا یؤكــد هامشــ�یة هــذا املنحــى يف ٔ�ول وم
الــرب�مج احلكــويم يف متر�ــر مرشــوع قــانون إالرضاب �ــارج ٕاطــار احلــوار 

  .�ج�عي �ىل غرار القوانني الرتاجعیة لنظام املعاشات املدنیة
وهبذه املناس�بة، یؤكد �حتاد املغـريب �لشـغل رضورة حسـب ٔ�و جتمیـد 

ــانون ا ــوار ق ــو طــاو� احل ــي، وا�ي ه ــاره الطبیع ــه ٕاىل ٕاط ٕالرضاب وٕار�ا�
  .ح�ث التدارس والتفاوض �ىل لك القوانني املتعلقة بعامل الشغل. �ج�عي

ــا احلفــاظ �ــىل  ــة التعاضــد، حــىت ی�ســ�ىن له ويف نفــس الســ�یاق مدون
مؤسساهتا الصحیة ملا لها من ٔ�مهیة يف التحمك يف لكفة النفقات واحلفاظ �ـىل 

زي هـذه املـنظامت التعاضـدیة مـن حاكمـة دميقراطیـة يف �سـ�یريها �ـىل ما ميـ
) les bailleurs de fonds(اعتبار ٔ�ن جمـالس إالدارة تتكـون طبعـا مـن 

  .یعين من املسامهني ومن املس�تف�د�ن
ٕان تطلع املغاربـة، السـ�ید رئـ�س احلكومـة، ٕاىل املواطنـة الاكمـ� وتطلـع 

ــة وا�ميقراطیــة و  ــة یق�يضــ الرهــان �ــىل دولتنــا ٕاىل احلداث العــدا� �ج�عی
�سـ��ر يف العنرصــ ال�رشــي مــن �ــالل ٕاصــالح �ــذري ومشــويل لنظــام 
الرتبیة والتعلمي والتكو�ن یوفر عرضا م�اكف�ـا مجلیـع املواطنـات واملـواطنني يف 
جمال العمل واملعرفة والثقافة وفرص ال�شغیل، ٕاصالح یعمتد �ىل م�اجه �ربویـة 

علمي جمـاين یعیـد �عتبـار �لمدرسـة العموم�ـة الفـا�� يف عرصیة، من ٔ��ل ت
ــايف ویعمتــد ٕارســاء احلــق يف التكــو�ن  ــا �ج�عــي و�ق�صــادي والثق جماله
املس�متر مدى احلیاة املهنیة ؤ�جرٔ�ته طبعا ومراجعـة العقـود اخلاصـة �لتكـو�ن 
املهين، وكذا ت�ٔمني احلق يف الص�ة العموم�ة والرفـع مـن مسـ�توى اخلـدمات 
الصحیة والتعجیل بتعممي التغطیة الصحیة إالج�اریة الـيت ال تتعـدى، السـ�ید 

وتفعیـل نظـام املسـا�دة  %40رئ�س احلكومة، �س�هتا يف ٔ�حسـن أ�حـوال 
الطبیــة �ــرب تــوفري ا�متــویالت والب��ــات التحتیــة، �لــام بــ�ٔن ا�متویــل �شــلك 

  . ٕا�دى ٔ�مه إالشاكلیات �ل�دمة العموم�ة
ــة تضــع املوظــف يف ٕاضــافة ٕاىل رضورة ٕاصــال ــٕالدارة املغربی ح مشــويل ل

صلب اه��ا، حىت �رتقي ٕاىل مـا یصـبو ٕالیـه املـواطن املغـريب و�ـمتكن مـن 
  .و�سامه يف مسلسل التمنیة املس�تدامة. جتوید اخلدمة العموم�ة

فال ٕاصالح لٕالدارة العموم�ة دون ٕارشاك واخنراط املوظفني، و�ٔ�حرى 
وارات القطاعیة الـيت هتـم املـوظفني ٔ�یـ� ضدمه، ومن مت رضورة ف�ح لك احل

اكنوا، سواء موظفو إالدارة العموم�ـة ٔ�و موظفـو امجلا�ـات احمللیـة، وكـذا لك 
  .من هو �اضع �لقطاع الش�به معويم

  الس�ید رئ�س احلكومة،
خصصمت �ٓخـر فقـرة مـن �ٓخـر حمـور مـن �ـر�جممك احلكـويم ملـا مسیمتـوه 

دون ٔ�ن تعلنوا عن ٔ�یة الزتامات معلیة ٔ�مـام " العنایة �جلالیة املغربیة �ملهجر"
لك مغاربة العامل ا��ن ی��ظـرون تعاقـدات تنطلـق ٔ�وال مـن تفعیـل اخلطـاب 
املليك وروح دس�تور اململكة من ٔ��ل وضع اسرتاتیجیة وطنیة شام� جتیب 
�ــىل العدیــد مــن أ�ســ�ئ� ٔ�و ال�ســاؤالت، اســرتاتیجیة تعــاجل الشــ�تات 

ة سـ�نوات معاجلـة قضـیة الهجـرة، بوضـع �ٓلیـات والعشوائیة اليت طبعت لعد
وتدابري تو�د وتنظم معل املؤسسات املش�تغ� �ىل هـذا امللـف، هـذا دون 
ٔ�ن �شــري الــرب�مج احلكــويم ٕاىل �یف�ــة مقاربــة وضــعیة العــامل أ��انـــب 

" والالج�ني بب�� ا���ن یعانون ٔ�وضا�ا �د صعبة ویع�شـون، و�شـ�تغلون 
يف ظــروف ال ٕا�ســانیة تتطلــب بــدورها  "ٕان حظــوا بولــوج ســوق الشــغل

اســرتاتیجیة واحضــة، ٔ�وال، �لحــق يف ا�لجــوء الســ�یايس مث اســ�تكامل ورش 
�سویة الوضعیة القانونیة لٔ��انب، �اصـة املن�ـدر�ن مـن ٕافریق�ـا، ا�سـ�اما 
مع قرار عودة املغرب لالحتاد �فریقي، وتنف�ـذا لاللزتامـات املغربیـة ا�ولیـة 

  .يف هذا الش�ٔن
�بري، الس�ید رئ�س احلكومة، و�اصة بعد ا�لقـاء ا�ي عقـدمتوه مـع  ٔ�ملنا

ٔ�م�ننا العـام أ�خ املیلـودي خمـارق رفقـة ٔ�عضـاء أ�مانـة الوطنیـة یـوم ٔ�مـس 
االثنــني ٔ�ن تتعــاملوا ٕاجيــا� مــع املالحظــات اجلوهریــة الــيت �ــرب� عهنــا �مس 

ذوا بعـني �حتاد املغريب �لشـغل يف تفا�ـل مـع الـرب�مج احلكـويم ؤ�ن ت�ٔ�ـ
  .�عتبار أ�فاكر واملقرت�ات و�نتقادات م�ٔ�ذ اجلد يف صیا�ة تعدیال�مك

ٕان املغرب يف هذه الظرف�ة التارخيیة ا�ق�قة يف �ا�ة ٕاىل التعبئـة ورص 
  ..الصفوف يف موا�ة الت�د�ت ا�ا�لیة واخلارج�ة
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  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة �ٓمال العمري
  .. نصف دق�قة.. �اصة ملف و�دتنا.. 

ملف و�دتنا الرتابیة وف�ح �ٓفاق أ�مل وتقویض شعور الی�ٔس وإالح�اط 
وجتف�ف م�ابع �ح�قان �ج�عي لضامن ٕارسـاء قوا�ـد أ�مـن و�سـ�تقرار 

  .�ج�عیني
ون�ٔمل ٔ�ن �رمسوا مهنجیة خمالفة لت� الـيت طبعـت املـر�� السـابقة ؤ�ن 

ــريب تف�حــوا صــف�ة  ــاد املغ ــا �حت ــة ويف طلیعهت ــة النقابی ــع احلرك ــدة م �دی
�لشغل، مؤكد�ن �ىل ٔ�ننا مس�تعدون وم�ف�حون �ىل لك املبادرات الوطنیـة 

  .البناءة الهادفة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة
  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ریق �حتاد ا�سـ�توري ا�ميقراطـي �ج�عـي، اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س ف
  .ثوان 8دق�قة و 20یتفضل مشكورا يف �دود 

  :الس�ید ادر�س الرايض املس�شار
  .دق�قة الس�ید الرئ�س 23

  :الرئ�سالس�ید 
23.  

  : ادر�س الرايض الس�یداملس�شار 
  ..یصلحوا ذاك

  :الرئ�سالس�ید 
  .، تفضل الس�ید الرئ�س23حصح من فض�، 

  :س�ید ادر�س الرايضاملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ما تفوتن�ش هاذ املناسـ�بة بـال مـا هنـين السـ�ید رئـ�س احلكومـة السـ�ید 
  .رئ�س احلكومة، اليس سعد ا��ن الع�ين، وفقك هللا يف هذه املهمة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ادة الوزراء، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والس

یطیب يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 

  .من ا�س�تور 88م�اقشة الرب�مج احلكويم تطبیقا ٔ�حاكم الفصل 
وهبذه املناس�بة نقف وقفة ٕا�الل وٕا�رام وٕا�بار ٔ�مام ا�هودات الك�رية 

اليت قدمهتا وتقد�ا لك القوات امللك�ة من ��ش  والتضحیات اجلس�مية
ودرك ؤ�من وقوات مسا�دة ولك أ��زة أ�م�یة، ور�ال الوقایة املدینة، 
ٔ��ل الو�دة الرتابیة وا�فاع عن الس�یادة الوطنیة وحامیة املواطنني، يف 
ظل أ�من و�س�تقرار والتصدي للك م�اورات خصوم املغرب �خلارج 

لق�ادة الرش�یدة واحلكمية جلال� امل� محمد السادس نرصه وا�ا�ل، حتت ا
  .هللا ؤ�یده

ولن ٔ�فوت هذه الفرصة �لوقوف وقفة ٕا�الل وٕا�بار وتقد�ر، ٔ�مام ما 
حيققه �اللته، ٔ�ي �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، بت�ٔییده 

توى املكني من ٕاجنازات �برية، �روح القائد امللهم واحلكمي ٕان �ىل املس� 
راحب يف �القة املغرب مع ٕاخواننا أ�فارقة مما اكن - اخلار�، �ع�د م�دٔ� راحب

� أ��ر امحلید والتتوجي الك�ري بعودة املغرب مؤسساتیا ٕاىل ب��ه إالفریقي، 
ؤ�یضا �ملواقف الوطنیة الراخسة �لمغرب والثابتة يف القضیة الفلسطی��ة 

رصا�ات ا�مویة، حفاظا �ىل و�دة ودوره الر�دي حلل ال�ـزا�ات ونبذ ال
الصف العريب واس�هناض لقمي السمل والسالم وضامن الع�ش وأ�من للك 
الشعوب العربیة، �س�ل ��زتاز ٔ�یضا اخنراط بالد� يف املنظومة الكونیة 
وانف�ا�ا �ىل املبادئ العاملیة �لسمل والسالم والتعا�ش وحقوق إال�سان 

  .س�تقر وسلمي بی��اوحق ال�رشیة يف �امل �ٓمن وم 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�س�تحرض هبذه املناس�بة التطورات أ��رية اليت عرفها ملف قضیة 
الو�دة الرتابیة، ح�ث اس�تطاع املغرب ٕاح�اط لك املؤامرات احملاكة من 
طرف خصومه ومن طرف ٔ��داء الو�دة الرتابیة ا��ن اف�علوا ٔ�زمة 

روس، م�عوث أ�مم املت�دة الكر�رات، واليت ا�هتت بتقدمي �رس�توف 
�لصحراء اس�تقالته واملعروف مبواقفه املن�ازة ٕاىل خصوم الو�دة الرتابیة، 

  .وهو انتصار �بري ��بلوماس�یة املغربیة
كام �س�تحرض ٔ�یضا ا�هود الك�ري والتدبري احلكمي �لس�ید وز�ر الفال�ة 

وريب، ح�ث يف ا�فاع عن ملف الصادرات املغربیة الفالح�ة ٕاىل �حتاد ا�ٔ 
اف�عل خصوم املغرب مشلكة �دیدة �حملمكة أ�وربیة، ٕاال ٔ�ن الس�ید الوز�ر 
�نف�ا�ه �ىل التنظ�ت املهنیة، والس�� ممثيل السالسل إالنتاج�ة املعنیة 

  .�لتصد�ر ٔ�ور� متكن من ٕاح�اط مؤامرات ٔ��داء املغرب
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  حرضات الس�یدات والسادة،
ا الترصحي بعد مفاوضات عسرية ل�شك�ل احلكومة عطلت ی�ٔيت هذ

املؤسسات زهاء نصف س�نة، و�لقت جوا من �نتظاریة والرتقب 
والتوجس، �� نقول جيب ٔ�ن تنجح احلكومة وال جمال �لفشل ٔ�و ختی�ب 
انتظارات الشعب املغريب، ٔ�قول ومن م�طلق املصل�ة الوطنیة ٔ�ننا لكنا 

وع الوطين لك من موقعه دا�ل أ��لبیة ٔ�و مسؤولون �ىل جناح هذا املرش 
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  .يف املعارضة
نذ�ر ٔ�یضا مبا جلال� امل� من فضل معمي �ىل املس�توى ا�ا�يل، يف 
تعز�ز دور املؤسسات و�كر�س املبادئ ا�س�توریة وحامیة البالد من لك 
ما من ش�ٔنه ٔ�ن �زعزع اس�تقرارها ؤ�مهنا وتالمحها، �ال� امل� محمد 

هللا ؤ�یده ٔ�خرج مفاوضات �شك�ل احلكومة من عنق السادس نرصه 
الز�ا�ة، وترصف ترصف الضامن لسري املؤسسات يف ا�رتام �م ٕالرادة 
الشعب ونتاجئ �نت�ا�ت، ومق�ضیات ا�س�تور ولعل اجللسة اليت نع�ش 
ٔ�طوارها الیوم، انتظر�ها طویال وت�ٔخرت كثريا عن مو�دها ا�س�توري، 

 م�اقشة الترصحي احلكويم، لوال تد�ل �ال� وكنا قد فقد� أ�مل يف
  .امل�، نرصه هللا ؤ�یده

  .ٕاذن كام قلت، ی�ٔيت هذا الترصحي بعد هذه املفاوضات العسرية
ومن م�دٔ� �ريتنا �ىل منوذج�ا ا�ميقراطي احلضاري، ومن موقع �ريتنا 
�ىل مصل�ة الوطن واملواطنني حنن يف �حتاد ا�س�توري ننخرط بوعي 

ة يف أ��لبیة احلكوم�ة، يف ٕاطار حتالف �رملاين مع ٕاخواننا يف ومسؤولی
  .التجمع الوطين لٔ�حرار وٕاخواننا يف احلركة ا�ميقراطیة �ج�عیة

لك هذه املس�ت�دات، جتعلنا نع�ش حلظة مفصلیة يف حزب �حتاد 
ا�س�توري، بعدما قضینا عرش�ن س�نة يف املعارضة، يه فعال حلظة حتول 

د من ردود أ�فعال ا�تلفة، ؤ��رت العدید من احلساس�یات ٔ��رت العدی
ا�تلفة، لكهنا يف العمق اس�متراریة حمكومة حبب الوطن وإال�الص يف 
�دمة قضا� ا�متع املغريب واحلفاظ �ىل �س�ت��اء املغريب ا�ي ٔ�صبح 

  .منوذ�ا �املیا
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي م�ين لن �كون تد�يل �مس الفریق ا
�ىل ا�امالت الزائدة، وال �ىل املزایدات الفار�ة، وال �ىل الت�ٔیید أ�معى 
والالمسؤول، ف�ٔنمت تعلمون، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ننا س�یاس�یا دا�ل 
أ��لبیة ومع احلكومة، لكن من واج�نا دمعها ومساندهتا �لنصی�ة الصادقة 

املشورة وتصحیح وتقومي أ�خطاء والثغرات، مس�مثر�ن وٕابداء الرٔ�ي عند 
يف ذ� الرصید والرتاكامت م�ذ عرش�ن س�نة يف املعارضة فه�ي �ربة �برية 
وجتربة طوی� يف مقاربة الش�ٔن العام والتن��ه ٕاىل �خ�الالت وتقدمي 
�قرتا�ات ؤ�رش�یف هذه املؤسسة شاهد لنا ال �لینا وميكن �لحكومة 

  .طالع �ىل هذا الرصید واس��رهوالباح�ني االٕ 
وحنن من موقع أ�مانة امللقاة �ىل �اتق�ا من الناخ�ني واملواطنني، 
مطالبون �الجهتاد، مطالبون �لتنو�ر، مطالبون �لنصی�ة، مطالبون 

  . �لتصحیح
هبذه الروح، الس�ید رئ�س احلكومة، نناقش الرب�مج احلكويم، يف 

�ة والوضوح والعمل بنكران ا�ات حلظة دس�توریة تتطلب م�ا الرصا
وتغلیب مصل�ة  - ٔ�قول احملمت�  –وجتاوز �خ�الفات واخلالفات احملمت� 

  .هذا الوطن العز�ز، و�لینا ٔ�ن نتدارك الزمن ا�ي ضاع

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
�لفعل متكن املغرب من رفع قدرة م�ظوم�ه �ق�صادیة �ىل مقاومة 

اق�صاده من ت�ٔثريات خمتلف أ�زمات العاملیة أ�زمات، ومتكن من حتصني 
ومتكن ٔ�یضا من امليض قدما يف الك�ري من ا�ططات لٕالقالع بقطا�ات 
الفال�ة من ق�یل خمطط املغرب أ�خرض، والصنا�ة من ق�یل صنا�ة 
الس�یارات والطا�رات وا�طط أ�زرق يف الس�یا�ة، وا�هنوض �ل�شغیل، 

احلكويم اس�متراریته يف الربامج والس�یاسات  مفن الطبیعي ٔ�ن یعلن الرب�مج
العموم�ة، لكن ما ن�ٔم�، الس�ید رئ�س احلكومة، هو ٔ�ن �كون �س�متراریة 
م�نیة �ىل تق�مي شامل �تلف الربامج والوقوف �ىل نقط الضعف 
وٕاصال�ا ونقط القوة و�مثیهنا، فعىل س��ل املثال اكن طموح سلفمك حتق�ق 

، وبعد ا�هتاء الوالیة السابقة ندشن هذه الوالیة يف �س�بة البطا� %8معدل 
ما ا�ي �ال دون بلوغ  %8.5بطموح الرب�مج احلكويم لتحق�ق 

  أ�هداف؟ ما يه ٔ�س�باب التعرث؟ و�یف ميكن معاجلهتا؟ 
ف�حن من موقع أ��لبیة احلكوم�ة مع �س�متراریة لكن ٕ�صالح 

�ة ٔ�ن �س�متراریة أ�عطاب وتصحیح الثغرات وتقومي الس�یاسات العموم 
ل�ست هدفا يف �د ذاته بقدر ما يه مر�كز لتعز�ز وحتصني ا�متع وتقدم 

  .�ق�صاد وحتسني حمیط ��ش أ�فراد وامجلا�ات
  . �مثن �الیا ما �اء يف الرب�مج احلكويم من املر�كزات امخلس

وهنا امسحوا يل، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسا 
كز اخلامس املتعلق �لرشااكت مع مؤسسات ا�متع املدين خبصوص املر�

و�مع هذه الفلسفة ال�شار�یة ٔ�قرتاح ٕاضافة الغرف املهنیة واملؤسسات 
املامث� يف املشاورات ؤ�ن تعتربوها رش�اك �لحكومة يف مس�توى املؤسسات 

  . ا�س�توریة
�ىل ٕاصالح  �مثن إالجراءات والتدابري املتعلقة بتعز�ز قمي الزناهة والعمل

إالدارة و�رس�یخ احلاكمة اجلیدة بتعز�ز م�ظومة الزناهة ومواص� حماربة 
الرشوة واس�تكامل ت�ٔهیل الرتسانة القانونیة ودمع مؤسسات احلاكمة وتفعیلها 
وم�ٔسسة احلوار �ج�عي، وتعز�ز التقائیة وجنا�ة الس�یاسات العموم�ة 

ش�ید النفقات وٕاصالح وٕاصالح املالیة العموم�ة وٕاصالح إالدارة و�ر 
  .املؤسسات العموم�ة ووضع �ٓلیات الشفاف�ة يف تدبري املال العام

  .�مثن كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، ا�منوذج �ق�صادي
  .�مثن مواص� تعز�ز �سرتاتیجیات القطاعیة، ويه كثرية

كذ� تعز�ز اس�تدامة الفال�ة التضام�یة وحتفزي الصنا�ات الغذائیة 
ملشاریع ا��امة الثانیة، ٕ�طالق مقاربة  2021و 2017 وٕاطالق �رامج

�دیدة �لم�افظة �ىل النظم الغابویة وت�ٔهیلها وضامن اس�تدامهتا يف �القهتا 
  .�لتمنیة القرویة

ٔ�ما ف� خيص قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
عطائه و�ق�صاد �ج�عي، فٕاننا نطالب احلكومة بدمع هذا القطاع وإ 

أ�ولویة يف �ر�جمها، لتحق�ق انطالقة �دیدة لقطاع الس�یا�ة ومواص� 
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  .ت�ٔهیل قطاع الصنا�ة التقلیدیة وتعز�ز مسامههتا �ق�صادیة
و�ش�ید ٕ�حلاق قطاع الطريان املدين بقطاع الس�یا�ة، ونلح �ىل 
احلكومة يف إالرساع بتزنیل ا�طط اجلهوي �لمطارات ودمع النقل اجلوي 

  .ت �دیدةمب�اال
حنن مع ف�ح ورش حتیني وحتدیث ومراجعة الرتسانة القانونیة املؤطرة 

  .�لعقار وفق م�ظور شامل
�مثن، الس�ید رئ�س احلكومة، ا�هنوض �ل�شغیل وبعالقات الشغل 

  .وتطو�ر رشوط العمل الالئق
  .�مثن تعز�ز التمنیة

  .ايئاملكذ� �مثن �منیة العرض 
غريب يف جمال الطاقات املت�ددة والن�ا�ة كذ� �مثن �كر�س ا�منوذج امل

  .الطاق�ة
�مثن تعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك �ج�عي وا�ايل وتفعیل ٕاصالح 

  .م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي
  .�يق شویة د�ل الوقت، �شور �ىل رايس

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
يف ٕاغناء جتربة هذه احلكومة،  كام س�بق ذ� حنن نؤمن بن�ا�ة املسامهة

ونلح �ىل ٔ�ننا نتفا�ل ٕ�جيابیة مع لك ما �اءت به احلكومة وحریصون �ىل 
ٔ�ن �كون قوة اقرتاح�ة مف�دة وفا��، و�� ملزمون �ٕالنصات اجلید هلموم 
املواطنني و�لمشالك املیدانیة والواقعیة، ٔ�ن، الس�ید رئ�س احلكومة، 

�رید إالجنازات اليت تنعكس �ىل واقعه مواطن الیوم �رید امللموس و 
املبارش، هناك مشاریع وهناك ٕاصال�ات �برية يف الطرق والكهربة 
والتجهزيات أ�ساس�یة، لكن العقلیة السائدة �ى املواطن جتع� یبحث 
�ىل الفائدة املبارشة والرسیعة، ولهذا فٕان معاجلة املشالك �ىل ٔ�رض الواقع، 

أ�ج�ال السابقة من املغاربة اكنت تت�ىل �لصرب تعترب ٔ�ولویة ٔ�ساس�یة، ٔ�ن 
ب�� ٔ�ج�ال الیوم حتب الرس�ة يف إالجناز وهذا م�طق �امل الیوم، و�لینا ٔ�ن 

  .حنرتم هذه اخلاصیة إالجيابیة ٔ�ج�ال الیوم، فهم ر�ال املس�تق�ل
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  .اهتمنقدم لمك بعض أ�م�� من املعا�ة الیوم�ة �لمواطنني �لك ف�
املواطنون واملس�مثرون واملس�هتلكون یعانون من ارتفاع أ�سعار سواء 
يف اخلدمات م�ل الكهر�ء، خصوصا �لعامل القروي، كذ� يف املنتو�ات 

ٔ��ل ذ� نقرتح، الس�ید رئ�س احلكومة، . وا�ٓلیات املس�توردة خصوصا
لغش ٕا�داث مؤسسة حكوم�ة محلایة املس�هتلكني واملواطنني من الشطط وا

والرفع الغري املربر يف أ�سعار، تقوم هذه املؤسسة بدور املراق�ة وامحلایة 
حلقوق املس�مثر�ن واملواطنني و�لق التوازن، و�سهر �ىل تدبري الرثوات 

  .الوطنیة وحماربة الریع حىت ال یبقى الق�ل والقال
خبصوص �روات البالد، ٔ��لكم �ىل معلیة التنق�ب، معلیة التنق�ب 

، ٕاذن هاذي فلوس د�ل الشعب، وا�و� %75رشاكت تیدیوا وهاذ ال 

 %75، �كون وا�د إال�ادة، ٔ�ن عند� الغاز بعض أ�ما�ن %25غتدي 
  . تیدیوا

حنن كذ� القطاع الغابوي ال ميكن ٔ�ن نعترب الغابة م�حفا وطنیا حنافظ 
�لیه، فالغابة �روة اق�صادیة �لهيا ٔ�ن �سامه يف التمنیة �ق�صادیة 

ج�عیة و�لق فرص �لشغل وال س�� �لعامل القروي، ما ميك�ش عند� و�
  .�روة واح�ا تنعطیوها، �اصها يه تعطینا

وم�خرطون ف�ه ٔ�نه ، حنن مع هذا الرب�مج، الس�ید رئ�س احلكومة
�لكم �ىل لك ��شغاالت اليت �شغل الرٔ�ي العام يف مجیع ا�االت و�لینا 

ن امللموس والواقعي، فقد ضاع الك�ري من الوقت ٔ�ن نعمل ٔ�ن املغاربة ی��ظرو
وق�ل الك�ري من ال�م، و�لینا ٔ�ن نعمل ٔ�ن مجیع ا�ول الغربیة حت�سب 
الزمن، ٔ�ي الثواين، مث العمل املیداين ٕاىل �انب املواطنني و�لك الرتاب 
الوطين يف تعبئة شام� للك الف�ات إالنتاج�ة الفالح، الصانع التقلیدي 

إالداري ور�ال السلطة وأ�من والعامل والوالة وأ�ساتذة واملس�مثر و 
واملعلمني، ال�ساء والر�ال من لك املواقع احلرضیة والقرویة �لقرى واملدارش 

  .�ملعامل واحلقول واملسا�د واملدارس واجلامعات
تعبئة وطنیة شام� الس�تدراك الزمن الضائع وبناء املس�تق�ل وبناء 

  .املس�تق�ل
رئ�س احلكومة، هاذ الس�نة هاذي اللك �یتلكم �ىل ٔ�خمت، الس�ید 

الس�ید رئ�س  ،مين هاذ املسائل هاذي االفال�ة والعام ز�ن، ولكن �ذو 
ملیون  110احلكومة، ٔ�ن الس�نوات ا�يل اكنت دازت كنا كن��جو حىت ل 

طن، ولكن راه ما كت��جهاش احلكومة، ذاك الفال�ة، الق�طار، تی��جوها 
ن املشلك؟ دا� اك�ن الصابة، ما غتكو�ش ذاك الف�ة ذاك الفال�ة، فني اك�

�ام وهو  40ميكن مر��ة، ا�مثن املرجعي م�ال د�ل القمح راه تقریبا هاذي 
ٔ�لف  80، 4000ق�طار م�ال ٕاىل در� املعدل وبعناها ب  20ر�ل،  4000

ر�ل، فني �ادي مييش هاذ الفالح؟ ولهذا هاذ الف�ة �ش �هنضو هبا و�ش 
الس�ید رئ�س  ،ا الفقر والتطرف وهاذ املسائل لكها، ا�مثن املرجعيیبعد مهن
ملیار فهاذ الفرتة ا�يل دازت احلكومات ا�يل  420راه مشت  ،احلكومة

ر�ل يف  400س�بقت، بغینامك تعاودوا تفرحوا هاذ الناس، كام مشت ذیك 
  ....ر�ل،  800ٔ�خرى، يه  400الق�طار، هاذ املرة زیدومه وا�د 

� ت�متىن یوفق�ا هللا ویوفقمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ویوفق هاذ �ٔ  ،ولهذا
الب� ا�ٓمن وأ�مني يف ظل الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد 

  .السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .وشكرا جزیال

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ــري ــل أ�� ــا ق� ــد�ل م ــة املت ــة الكونفدرالی ــرش مجمو� ــر� حل ــ�یدة �  الس
  .ق�قةد 15ا�ميوقراطیة �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة يف �دود 
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  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .الرئ�س الس�ید شكرا

 �ام� 540 املنرب هذا ومن هنا من ٔ�حيي ٔ�ن ٔ�رید مدا�ليت �ٔ ٔ�بد ٔ�ن ق�ل
 لتكر�ر "السامري" يف ورفاق�ا ٕاخواننا ب�ٔاكد�ر، �لمصربات الضحى �رشكة

 اخنراطهم وهو وا�د لس�ب العمل من واملرس�ات �نياملرس  للك البرتول،
  .�لشغل ا�ميقراطیة الكونفدرالیة يف

 الر�ط شوارع ا�ابو  وا��ن والك�فدرالیات الكونفدرالیني لك ٔ�حيي كام
 الرتبیة يف الشعب هذا ٔ�بناء حق عن ا�فاع ٔ��ل من ٔ��ریل 23 یوم

  .والتعلمي
   احملرتم، احلكومة رئ�س س�یدي
  احملرتم، املس�شار�ن جملس رئ�س الس�ید

 اكتبات هن مسعنا ال�ساء ٔ��لبیة ٔ�ن وز�رة؟ وال ا�و� اكتبة الس�یدة
 ب�ٔنه يل �یظهر احلكومة رئ�س فالس�ید وا�دة، وز�رة ٕاال هناك ول�س دو�
  .النوع ومقاربة املناصفة د�ل ا�ال هاذ يف ند�رو ام �زاف عند�

 �لشغل، ا�ميقراطیة ونفدرالیةالك مجمو�ة ٕ�مس الرئ�س، الس�ید ،�رشفين
 لعرض احلكويم، الرب�مج م�اقشة مبناس�بة املوقر، ا�لس ٔ�مام ٔ�تقدم ٔ�ن

 وبواعث ال�ساؤالت، من �دد وطرح مضمونه، خبصوص مركزی��ا موقف
  .به الق�ام احلكومة تنوي ا�ي �لعمل الرئ�س�یة اخلطوط خبصوص القلق،

   ،الرئ�س س�یدي
 هذا ف�ه تعرضون ا�ي �لس�یاق ٔ�ذ�رمك نو�ٔ  لمك ٔ�قول ٔ�ن يل امسحوا

 �اش�هتا اليت والس�یايس املؤسسايت امجلود بوضعیة �متزي وا�ي الترصحي،
 ٔ�دبیاتنا يف یعرف ٔ�صبح عام �جتة وضعیة ويه ٔ�شهر، لس�تة بالد�

  ".�لبلواكج" الس�یاس�یة
 فهيا ومجدت املؤسسات فهيا عطلت حلظة بعد �اء ا�ي الترصحي هذا

 والطبقة واملواطنات املواطنني معوم جعلت س�یاس�یة حلظة ،�س��رات
 تدمري �ىل وقف�ا ،س�یدي ،ا�لحظة هذه ويف قات�، انتظاریة �ا� يف العام�
 ا�ميقراطیة مقومات ولك الس�یاس�یة واملشاركة الس�یاسة ملعاين ممهنج

  .ا�متثیلیة

   الرئ�س، س�یدي
  البئ�سة؟ الوضعیة هذه ٕاىل وصلنا وملاذا �یف

 العملیة یفرغ املعمتد �نت�ايب النظام ٔ�ن �ساطة و�لك اجلواب ٕاىل درنبا
 التنظ�ت ویضعف ،الس�یايس املشهد ویبقلن مضموهنا، من ا�ميقراطیة

 الس�یايس التارخي مدى �ىل ٔ�فرزت ح�ث الشعب، وقضا� هلموم احلام�
 وتتكون مرجعیا، وال فكر� وال مذهبیا م�سجمة �ري حكومات �لمغرب

 وكذ� حمافظة ش�یوعیة، اشرتا�یة، م�وحشة، لیربالیة ( حزاب�ٔ  من
 املسلسل يف الثقة فقدان ويه العظمى الاكرثة ٕاىل جير� ما وهو ،)ربالیةیل 

 واملواطنني املواطنات معوم بني الس�یايس العزوف و�رش �نت�ايب

  .مهنم الش�باب وخصوصا
 الس�یاس�یة املشاورات ٕا�ن اقرتاح�ا صواب �ىل ٔ�كدت التجربة وهذه

 ليك دورتني يف �مسي الفردي �قرتاع �ع�د 2011 دس�تور لتعدیل
 دون الثاين ا�ور يف ٔ��لبیات �شك�ل من الس�یاس�یة أ�حزاب �متكن
 والخور �لحكومة ید�ل �غي وهذاك وز�ر نويل �غي ٔ��" ٕاىل ا�لجوء
 �كون خصو �ح�اكم ٔ�ننا ید�ل، خصوش ام والخور ید�ل خصو

   الرغبات ٕالرضاء ول�س واملوضوعیة ة�لعقالنی
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الوضع �ج�عي ببالد� مقلق و ینذر �النف�ار، فأ�رقام الرمسیة 
یو�د ٔ�كرث من ثالثة  21فهل یعقل ٔ�ن يف مغرب القرن  ،صادمة ومعربة

مالیني من الشا�ت والش�باب بدون تعلمي وال شغل وال ٔ�دىن مؤهل، مفا 
مك ٕالخراج هذه الرشحية من املواطنات واملواطنني من ا�ي ٔ��ده �ر�جم

  وضع الهشاشة وإالقصاء؟
 عام قلق�ا عن لمك نعرب ٔ�ن لنا امسحوا ،�ج�عي احلوار خيص ف� ٔ�ما

 هذا �منیق ( الشغل مدونة مراجعة احلكومة عزم خبصوص الترصحي يف �اء
  ".وم�دجمة ار�یة�ش ومقاربة اج�عي حوار ٕاطار يف س�یكون" بعبارة إالجراء

  .النقا�ت وقانون لٕالرضاب تنظميي قانون ٕاصدار
  احلكومة، رئ�س س�یدي
 ق�ل القرارات یيتذا� �ج�عي، احلوار جتمع ما ق�ل القرارات یيتذا�

 ا�ٓن النقا�ت واش تعرف ما بال القرارات یيتذا� النقا�ت، مع جتلس ما
 حنن الشغل، مدونة لتعدی من �دوى واك�ن رغبة عندمه ا�لحظة هاته يف
 حنن احلالیة، الشغل مدونة لتنف�ذ خطة �ر�جممك يف �رى ٔ�ن ن��ظر كنا

 من ت�ٔيت فه�ي ،الشغل مدونة تعدیل وراء اليت احلق�ق�ة اخللف�ة يه ما نعرف
  .العاملي البنك وكذ� ا�ويل الصندوق ٕامالءات

  الرئ�س، الس�ید
  ،احلكومة رئ�س الس�ید

  .سلفمك لس�یاسات اس�مترار هو ترصحيمك يف عي�ج� الشق ٔ�ن نعترب حنن
 والسكر وا�ق�ق البوطان �از عن ا�مع رفع س�تواصلون ٔ��مك ٔ��لنمت

 بعدما الوسطى، والطبقة الاكد�ة �لطبقة الرشائیة القدرة س�یضعف ما وهو
 �لموظفات املك�س�بة احلقوق �ىل حلز�مك وأ�مني سلفمك س�یاسات ٔ��زت

 ٕ�صالح �سمى ما �لكفة و�دمه وحتمیلهم رمهٔ�جو  من �الق�طاع واملوظفني
  .املدنیة املعاشات نظام

 مع حنن نعم واملطلقات، أ�رامل �سا�دون سوف ا�مع �رفع ٔ��مك قلمت
 ولكن الهشاشة، وضعیة يف یع�ش من ولك واملطلقات أ�رامل دمع

 �دا ومن والصدق إالحسان مبنطق ل�س هیلكیة اق�صادیة �س�یاسات
 س�یقد�ا؟ و�یف املسا�دة س�یقدم ا�ي ومن لصنادیق؟ا هاته يف س��حمك

  .ٕا�هيا س�تلجئون اليت الطریقة حول ال�ساؤالت من مجمو�ة هناك
 عن ا�مع رفع يف وفرمت احلكومة، رئ�س الس�ید سؤال كذ� هناك
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 رصفت ملیار "12" الشعبیة الطبقة ٔ�فقرت اليت أ�ساس�یة املواد من مجمو�ة
  توفرت؟ ا�يل لیارم  "8" ف�ٔ�ن مالیري، "4" مهنا

  .ملیون �ري كنقول �لیه كن�اول
 وإالجراءات ٔ��ریل 26 اتفاق ٕاىل �ر�جممك ،الرئ�س الس�ید ،یتطرق مل
 االتفاق؟ هذا تنف�ذ ٔ��ل من سرتصدوهنا اليت واملزيانیة س�تعمتدوهنا اليت

 ا��ن واملوظفات املوظفني للك �ج�عیة املشالك مجیع س�ت�لون و�یف
 وا�يل سلفمك عنه ختىل ا�ي ٔ��ریل 24 اتفاق تطبیق م�مك ی��ظرون مه

  .�اد هبا �یقوم ا�يل املهام يف و�س�متراریة �لن�اح لو كندعیو
 التمنیة ٕان احلكومة، رئ�س الس�ید ،لمك نقول ف�حن ،�ل�شغیل �ل�س�بة
 ا�اتیة املقاو� و�شجیع الشغل فرص �لق �رب ال�شغیل مف�ا�ا املس�تدامة
 �رفع ٔ�ن یعين ال هذا احلكومة رئ�س الس�ید لكن طة،واملتوس الصغرى
  .ال�شغیل عن یدها احلكومة
 �لموارد ماسة �ا�ة يف معوم�ة وٕادارة وحصة تعلمي من العام املرفق ٕان
 مما و�بري فادح فاخلصاص وممرضني، ؤ�طباء ومعلمني ٔ�ساتذة من ال�رشیة
   .�ج�عیة اخلدمات جودة �ىل س�یؤ�ر

 لمك نعرب ف�حن �، تطرقمت �ر�جممك يف ؤ�نمت ،لص�ةوا �لتعلمي �ل�س�بة
 العموم�ة املدرسة �ىل إال�از عن العلن ٔ�و اخلفاء يف سريتب ملا قلق�ا عن

 �اص /�ام رشاكة ٔ�سلوب وٕاد�ال �ل�سجیل رسوم بفرض ا�انیة برضب
 يف �ول خصاص ظل يف السوق ملنطق وٕاخضاعها والتعلمي الرتبیة ملنظومة
   .واملناجه الربامج يف وقصور زياتوالتجه أ�طر

 ا�ي أ�ويل، التعلمي من یبد�ٔ  والتكو�ن الرتبیة جمال يف الفرص ؤ�اكف ٕان
  .جما� وتوفريه تعمميه م�مك ون��ظر یتعني

 العلمي، والبحث العايل التعلمي �متویل أ�مهیة ٕاعطاء م�مك، ن��ظر كام
  .الشغل فرص خيلق كذ� هو ٔ�نه

  الرئ�س، الس�ید
 اخلصاص يف تت�ىل ب��ویة اخ�الالت من العموم�ة الص�ة قطاع یعاين

 والولوج ا�ايل والتفاوت الالزمة والتجهزيات واملمرضني أ�طباء يف املهول
  .�ل�دمات

 ٔ�قل الصحیة التغطیة من �س�تف�دون ا��ن املواطنني �س�بة ٔ�ن كام
 "ام�در " الطبیة املسا�دة نظام ٕاىل ٕاضافة احلكومة به رصحت مما �ك�ري
 هذا �متویل �لزتاماهتا السابقة احلكومة وفاء �دم �س�ب �برية مشالك یعرف
  .النظام

 يه ،والتعلمي الص�ة ،القطا�ني هذ�ن ،الرئ�س س�یدي ،ویبقى
  .�م�یاز خنبویة قطا�ات
 یعرف مل املغريب �ق�صاد ٔ�ن �ىل ٔ�ظهرت وأ�حباث ا�راسات ٕان
 �رامة تضمن �ج�عیة العدا� وال امل�شودة التمنیة حيقق ومل ٕاقال�ا

 احلكومات تطمح اليت ا�منو �س�بة تصل مل ح�ث واملواطنات، املواطنني
 الصا�دة، ا�ول مع مقارنة م��ٔخرة مراتب يف جيع� مما حتق�قها، ٕاىل املتعاق�ة

  .ٔ�لكها تالو�هنا �ش�ىت وخمططا�مك اسرتاتیجیا�مك تؤت ومل
  املرتدي؟ �ق�صادي الوضع هذا وراء الاكم�ة أ�س�باب �رى � يه مفا

  الس�ید الرئ�س،
ٔ��لنمت ٔ�ن ٔ�وىل ٔ�ولو�ت حكوم�مك يه احلاكمة اجلیدة وحتسني م�اخ 

ناك ونعترب حنن يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن ه . أ�عامل و�س��ر
  .عامل و�س��رمدا�ل ٔ�ساس�یة لتحسني م�اخ ا�ٔ 

ة ��ميقراطیة �رب ٕاصال�ات ملد�ل أ�ول هو ٕارساء د�امئ حق�ق�ا 
  .س�یاس�یة ودس�توریة �كرس �لملك�ة الربملانیة وفصل حق�قي �لسلط

ٔ�ما املد�ل الثاين فمير �رب القضاء �ىل اق�صاد الریع وحماربة الفساد 
الس�ید الرئ�س، �س�ل كذ�  ،، لكنواملفسد�ن والقضاء �ىل الرشوة

تعطیل جملس املنافسة غیاب ٕارادة س�یاس�یة ��مك حملاربة الفساد، فقد مت 
الهی�ٔة املركزیة �لوقایة من الرشوة، ومل تعرف الهی�ٔة الوطنیة �لزناهة وٕاق�ار 

من ا�س�تور ٔ�ن  36والوقایة من الرشوة وحمار�هتا املنصوص �لهيا يف الفصل 
  .�رى النور

ٕاضافة ٔ�نه ٕاىل �د ا�ٓن مل یمت تعیني و�یل �ام ��لس أ��ىل 
  . �لحسا�ت

الس�ید الرئ�س، هو ٕارشاك الفرقاء �ج�عیني  ،ثاملد�ل الثال
وإالصغاء ٕا�هيم والقرتا�اهتم وحتسني ا��ل من ز�دة لٔ�جور والتعویضات 
و�شجیع �س�هتالك الوطين وحتسني رشوط وظروف معل الید العام� 
واملوظفني واملوظفات واملس�ت�دمني واملس�ت�دمات �لوصول ٕاىل السمل 

  .ان�ج�عي وأ�من وأ�م
  .توس�یع صالح�ات من كذ� الرشوط أ�ساس�یة

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�س، اس��فذت الوقت ا�صص لفریقك، �ٓسف

�ٓخر مدا�� يف �ر�مج هذه اجللسة �مو�ة العمل التقديم، تفضل أ�س�تاذ 
  .دق�قة 15ٔ�معو يف �دود 

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ید رئ�س احلكومة،الس� 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ��رب لمك مرة ٔ�خرى عن هتاين اخلاصة �مس 
مجموعتنا لمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ا�كتور سعد ا��ن، ؤ�ننت ولكمك 

ال  السادة الوزراء احملرتمني �لثقة املولویة، ممتنیا لمك التوف�ق يف �اممك، ؤ��
  .ٔ�شك ٔ�ن التوف�ق س�یكون جبانبمك

يف هذه ا�لحظة املفصلیة اليت ن�ٔمل ٔ�ن تعید احلیویة وال�شاط ٕاىل 
مسار� الس�یايس بعد ت�ٔمل وتوقف دام ٔ�كرث من مخسة ٔ�شهر، �رسين هبذه 
املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم ٕالیمك ؤ�شار�مك يف م�اقشة الترصحي احلكويم جبانب بق�ة 
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ؤ�تلمس م�مك م�ذ البدایة ٔ�ن تعتربوا ما قد  ،الفرق وا�مو�ات الربملانیة
من  -س�ٔواف�مك ب�س�ة مك�وبة مهنا  -تضمنته هذه املدا�� وٕان اكنت قصرية 

مالحظات رمبا م�ٓ�ذ ٔ�ن ت�ٔ�ذوها �ىل ٔ�هنا من ٔ��ل املسامهة يف ٕاغناء ودمع 
  . هذا الترصحي احلكويم ل�س نقدا ٔ�و جتنبا ٔ�و هتر� ٔ�و جمرد ال�م

مك كذ�، س�یدي رئ�س احلكومة، مدى �رتباط وال ٔ�خفي �لی
العضوي بني املهام و�لزتامات الواردة يف ترصحيمك وبني طبعا ٕاشاكلیة 
احلاكمة يف بالد�، يه املعض� الكربى اليت تعوق لك يشء، فٕاهنا معاد� 
صعبة ٔ��ذمت �ىل �اتقمك التو�ه ٕا�هيا مبا تق�ضیه من حزم وجرٔ�ة وجشا�ة، 

لمك ف�ه الن�اح وحنن جبانبمك، مس�تحرض�ن جتربة إالصالح  وهذا ما �متىن
العام �ملغرب و�دل املقا�سة بني الثابت واملتغري م�ذ ما یقرب من عقد من 
الزمن، �رب هذه املقا�سة اليت نعتربها يف حزب التقدم و�شرتا�یة معیارا 

� �لت�لیل والتحیة اليت �س�تيضء هبا لت�دید مواقف�ا الس�یاس�یة يف مسار
  .الس�یايس

ٔ�كتو�ر يه جتربة  7فالتجربة اليت مر هبا املغرب خصوصا من بعد 
مر�رة، توقف �لحكومة يف انتظار تعی�هنا مدة طوی�، تطرح من �دید 
ٕاشاكلیة مفهوم ا�و�، ا�و� �ج�عیة، دو� املؤسسات اليت یمت فهيا 

و ا�ميقراطي التطابق بني العضویة والوظیفة مكؤرش ٔ�سايس الس�مترار ا�من
�لك ٔ�بعاده، دو� قویة بعدها �ج�عي واملؤسسايت، ولعل هذا الت�ٔ�ري 

وتذ�ر� .. احلاصل يف �شك�ل هذه احلكومة ی�ٔيت ل�سائل ولنتوقف مبيل عند
، فهو ال �سائل دا�رة �2011رهان التعاقد اجلدید ا�ي بلوره دس�تور 

�سائل القوى احلیة يف  احلامكني و�دمه حفسب يف جمال تفعی� ؤ�جرٔ�ته، بل
ا�متع لكها من ٔ�حزاب ونقا�ت ومجعیات، ٔ�ن دور القوى ا�متعیة احلیة 
الس�یاس�یة واملدنیة يف ٕاجناز مفهوم �نتقال ا�ميقراطي ال یقل ٔ�مهیة عن 

  .دور ا�و�
وبقدر ما �كون هذه أ��ري مسؤو� عن تدبري وق�ادة التحول 

ع �رم�ه مسؤوال �ىل فعالیة اخنراطه وح�ویته ا�ميقراطي بقدر ما �كون ا�مت
ویقظته ودوام مساءلته، ولعل من �شا�ر هذه الیقظة ما صاحب الفرتة 
الطویة من �نتظار وتعیني احلكومة من �دل وجسال حول املساطر 
وأ�س�باب والنوا�، مما یؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن ا�متع املغريب لهو معیق يف 

  .مساره الصحیح تطوره ا�ميقراطي ؤ�نه يف
ويف هذا إالطار یظهر ٔ�ن من ممزيات الرب�مج احلكويم احلايل انطالقا 
من املرجعیة ا�س�توریة اليت ٔ�ولت عنایة �اصة حلقوق املواطنني من ق�یل 
امحلایة الشخصیة و�كر�س احلر�ت العامة وحتق�ق املساواة بني الر�ال 

ون �ارضا بقوة، وال�ساء، مفنظور إالصالح ا�ميقراطي جيب ٔ�ن �ك
و�خلصوص يف اجلانب املتعلق ب�ٓلیات ؤ�دوات �رس�یخ ا�ميقراطیة كنظام 
�نت�ا�ت ا�ي ٔ�صبح حو� ٔ�س�ئ� كثرية وماكنة أ�حزاب الس�یاس�یة 

  . ودورها ومدى اس�تقاللیهتا
ويف هذا الس�یاق �س�ل رغبة احلكومة يف جمال صون احلر�ت 

ر تعز�ز الزناهة و�كر�س س�یادة ومواص� ٕاصالح م�ظومة العدا� يف ٕاطا
  .القانون ودمع اس�تقالل السلطة القضائیة وحتق�ق فعالیة القضاء وجناعته

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ت�ٔيت يف مرجعیات ترصحيمك ٔ�نه انطلق من مرجعیة اخلطب امللك�ة 
السام�ة لیعزز بذ� هاجس التحول ا�ميقراطي احملكوم من �ة �لتوف�ق 

احلكوم�ة �جهاز تنف�ذي فا�ل یتوفر �ىل صالح�ات بني دور املؤسسة 
ق�ادة وٕادارة الس�یاسات العموم�ة وبني دور املؤسسة امللك�ة مكؤسسة 
س�یادیة �سهر �ىل الضبط والتحكمي يف املؤسسات ا�س�توریة، وتضطلع 
بدور التوج�ه �سرتاتیجي وصیانة �خ�یار ا�ميقراطي وضامن حریة 

  .ممارسة الش�ٔن العام
س�یاق دور التوج�ه �سرتاتیجي، حيرص الرب�مج احلكويم كذ� ويف 

�ىل ٔ�ن ت�سجم حماوره مع التو�ات إالسرتاتیجیة لس�یاسة ا�و� 
وأ�وراش التمنویة إالسرتاتیجیة الكربى، واليت یفوق مداها الوالیة 
احلكوم�ة، كام ٔ�ن عودة املغرب ٕاىل �حتاد إالفریقي �س�تدعي �ىل مس�توى 

الربملان حضورا قو� واس��را ج�دا �لرتاكامت إالجيابیة احلاص� احلكومة و 
  .دا�ل البالد

مفن �ح�ة ٔ�خرى �رى ٔ�ن تقر�رمك ٔ�و �ر�جممك �ىل املس�توى اجلهوي مل 
یعطها ما �كفي من ٔ��ل ٕاخراج النظام اجلهوي كام نظره ا�س�تور وتصوره، 

تصور اكمل ودق�ق ومل �رد يف الترصحي احلكويم ما یف�د ٔ�ن احلكومة لها 
ورسیع التنف�ذ ضامن �لتزنیل الاكمل لورش بناء اجلهویة املتقدمة يف ٔ�فق 
اجلهویة املوسعة وتوفري لك ا�ٓلیات املؤسساتیة وٕاجياد �ل �امس ملعض� 
الالمتركز مع تفعیل م�ثاق الالمتركز، بل ٔ�ن الوضع احلايل سامه يف توس�یع 

هات وا�االت، سواء �ىل املس�توى الفوارق والتبا�د ومتدید الرشخ بني اجل 
  .إالقلميي ٔ�و احمليل

فعىل مس�توى مرجعیات الرب�مج احلكويم، فاحلكومة ٔ�كدت يف 
�ر�جمها ٔ�هنا تلزتم �الس�متراریة يف تنف�ذ �ر�مج احلكومات السابقة وهذا 
يشء ٕاجيايب، ولك�نا �متىن ٔ�ن تقدم احلكومة يف س�یاق �ر�جمها ما خيص 

  .ر ومتویل مشاریعها �شلك واحضالترصحي مبصاد
فٕان  5.5و 4.5مفعدل  ،وخبصوص إال�الن عن معدل ا�منو �ق�صادي

هذا املعدل مل یتطور مقارنة مع الترصحيات والربامج احلكوم�ة السابقة، ويف 
مجیع أ�حوال فٕاهنا �سب ال تتالءم واحلاج�ات املطلوبة وطموح �ق�صاد 

  . املغريب
ي حنن بصدد م�اقش�ته یتضمن مؤرشات ما�رو ٕان العرض احلكويم ا�

اق�صادیة رمقیة طمو�ة، هتم تقلیص املدیونیة والتحمك يف جعز املزيانیة 
وتقلیص جحم التضخم و�س�بة البطا�، هذا ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن تقوم به 

  . احلكومة
�س�ل �رتیاح �ىل مس�توى الفال�ة �ن��اه ٕاىل التبا�د والفرق الك�ري 

 املغرب أ�خرض و�لزتام ٕ��ادة النظر يف ٕا�ادة التوازن بني ا��ام�ني يف
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ٕاىل هاتني ا��ام�ني، فالبد هنا من �سجیل �رتیاح نیة احلكومة التو�ه 
  .ٔ�كرث حنو الفال�ة التضام�یة الس�هتداف الفال�ني الصغار

وخبصوص إالجراءات اليت هتم إالسرتاتیجیة الصناعیة، �س�ل كذ� 
  . یثاق اجلدید لالس��ر، هذا يشء ٔ�سايسالتمنیة يف اع�د امل 

فالس�ید رئ�س احلكومة، نعتقد ٔ�ن تقویة أ�سس وا��امات الرئ�س�یة 
اليت �رتقي �لرب�مج احلكويم وختر�ه من سطحیة أ�رقام والعموم�ات 
الفضفاضة، فالرهان احلق�قي هو حماربة عفاریت اجلهل ومتاس�یح الفقر، فه�ي 

ؤ�شد وقعا، و�ىل رٔ�س هذه ا��امات الرئ�س�یة ٔ�كرث ف�اك �ىل جممتعاتنا 
ا�هنوض �لثقافة و�لرتبیة الوطنیة وٕاعطاهئام املاكنة الر�دیة الالئقة، فال 
خيفى �لیمك ٔ�ن الرتبیة العرصیة يه مفاتیح الثقافة العرصیة القادرة �ىل �مثني 
لك مكو�ت و�دان الشعب املغريب، ٔ�ن الثقافة يه أ�صل، فه�ي حتول 

سان وحتول ا�متع و�رتقي هبام ٕاىل السمو حنو أ�فضل، ول�ست جمرد إال� 
�سب املعارف واملدارك، و�رتباط الثقافة �لتعلمي والرتبیة فه�ي احملفز �ىل 
حفظ املواطن طی� ح�اته �ىل الرغبة يف التعمل والبحث وٕاذاكء حب 

  .�س�تطالع و�ك�شاف
دیدة وٕاطالق س�یاسة لغویة هندسة ا�لغویة اجلال ويف ٕاطار حمور تزنیل 

م�دجمة، یتعني ال�رسیع بتزنیل القانون التنظميي لتفعیل الطابع الرمسي �لغة 
  .أ�مازیغیة مبشاركة مع خمتلف الفا�لني يف ا�ال

ورمغ إالشارة الرمقیة ٕاىل أ�رقام املتعلقة �لتكو�ن، �س�ل هذا �ٕالجياب 
 123كومة، وٕا�داث ٔ�لف خرجي ا�ي تضمنه احل 700ما یفوق ملیون و

مؤسسة �كوی��ة يشء ٕاجيايب، لكن نلفت �ن��اه ٕاىل خطورة ق�ب� موقوتة 
تتعلق �لش�باب ا�ي یبحث عن معل الغري املؤطر والغري املكون وا�ي مل 

  .�كن � حىت فرصة ٔ�ن �كون � مقعد دا�ل املدرسة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ؤرشات اج�عیة املن ٕان �ر�مج حكوم�مك یؤرش �ىل طموح �لرفع م
�رب الز�دة يف متویل الس�یاسات �ج�عیة، هذا يشء ٕاجيايب لك ما ٔ�ت�مت 
به، لكن البد ٔ�ن یتقاطر هذا الطموح الرمقي والمكي يف اجلانب �ج�عي 
مع ٔ�هداف نوعیة تتصدى حبزم ملعض� اجلهل والفقر والهشاشة من �الل 

املتوسطة احملتا�ة ٕاىل ا�مع ت�ٔطريا  ت�ٔطري دمع الفقراء والف�ات الهشة وحىت
مؤسساتیا یضع ا�مع العمويم يف مسار �منوي م�دمج وحيمي املواطنني من 
إال�اكلیة والتبعیة و�س�تغالل وق�ل املبادرة، هنا �مكن ٔ�مهیة ربط صندوق 
املقاصة ٕاصالح صندوق املقاصة ٕ��داث �ٓلیات موا�بة محلایة القدرة 

  .الرشائیة �لمواطنني
لرب�مج احلكويم یضع إال�سان يف صلب الس�یاسات العموم�ة هذا فا

يشء ٕاجيايب، و�سعى ٕاىل التوف�ق بني الن�ا�ة �ق�صادیة والعدا� 
�ج�عیة، جبانب تعمیق البعد الب�يئ �لس�یاسات العموم�ة، وف�ه كذ� 

  .جند عنارص تتو� التزنیل ا�ميقراطي ��س�تور
ة ومعززة يف قلب �ر�جمنا �حزب لك هاته املضامني جندوها واحض

  .التقدم و�شرتا�یة
ؤ��ريا، �رید ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وتقد�ر ٕاىل ا�هودات اليت تقوم هبا 
القوات املسل�ة امللك�ة وا�رك املليك وأ�من الوطين والوقایة املدنیة يف 

�اكمل حامیة ب�� وحامیة ٔ�م�نا والسهر �ىل طم�ٔنی��نا، وٕا�هيم نتو�ه من هنا، 
التقد�ر و�عتبار وحني كذ� لك الساهر�ن �ىل الورش املتعلق بضامن 

  .و�دتنا الرتابیة
ؤ�ثري كذ� ٕاىل ٔ�ن احلكومة يف هذا الباب لها مسؤولیة �برية البد ٔ�ن 
تتحملها، فالرب�مج احلكويم هبذه املنطلقات، هبذه املضامني جيد يف �ر�جمنا 

جيعلنا ندافع عنه �شلك قوي من �حركة س�یاس�یة ٔ�و �حزب س�یايس، ما 
ٔ��ل ٕاجناح املر�� اليت جتتازها بالد�، وله�ي ٔ�كرث حبا�ة ٕاىل تضافر اجلهود 

  .و�اكثف امجلیع من ٔ��ل عبور هذه املر�� �نتقالیة ٕاىل ما هو ٔ�حسن
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  د رئ�س احلكومة،الس�ی

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
مو�د� یوم �د ٕان شاء هللا أ�ربعاء يف متام السا�ة الرابعة بعد الزوال 
لالس��ع ٕاىل جواب ٔ�و رد الس�ید رئ�س احلكومة �ىل تد�الت الفرق 

  .وا�مو�ات الربملانیة
  .ٔ�شكرمك مجیعا، ورفعت اجللسة

**************************************  

  .�لرئاسة ةاملدا�الت املك�وبة املسلم: مالحق

 .مدا�� مجمو�ة العمل التقديم يف م�اقشة الرب�مج احلكويم
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ث� مب�لس تعترب �لسة التنص�ب الربملاين هاته، واليت س�بقهتا �لسة مما

ملر�� اس�هتلت �لتعیني املليك ٔ�عضاء احلكومة، �قرتاح  النواب، اس�تكامال
ويه مر�� مفصلیة تؤدي �لوجود ا�س�توري الفعيل �لحكومة : من رئ�سها

  .اجلدیدة وتؤرش �ىل هنایة مدة انتداب حكومة ترصیف أ�عامل اجلاریة
ي و�مس مجموعتنا، ٕاىل وهبذه املناس�بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��دد هتانيئ احلارة، �مس

الس�ید رئ�س احلكومة �ىل الثقة اليت حظي هبا من طرف صاحب اجلال�، 
وٕاىل الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة، ممتنني لمك اكمل الن�اح والتوف�ق 

  .يف ٔ�عاملمك
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و�رسين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�شار�مك، مع بق�ة الفرق وا�مو�ات الربملانیة 
رصحي احلكويم، من موقعنا �جزء من أ��لبیة، �لس�نا، يف م�اقشة الت

وحنن يف نفس الوقت حریصون �ىل ضبط وتدق�ق مضامني هذا الترصحي 
  .انطالقا من روح وطنیة ورغبة يف حتق�ق املصل�ة العلیا �لبالد

ونلمتس م�مك ٔ�ن تعتربوا ما قد تتضمنه هذه املدا�� من مالحظات ٔ�و 
كويم وٕاغنائه وجع� وثیقة مرجعیة، حىت م�ٓ�ذ من �ب تقویة الترصحي احل

ال تلزم احلكومة و�دها، بل �ىل ضوهئا یمت التعاقد الشامل مع اكفة 
  .املتعاملني مع بالد�

عبارة عن وثیقة تتضمن  -ا�ي حنن بصدده  –هذا الترصحي احلكويم 
الس�یاس�یة اخلطوط العامة الكربى ملا تعزتم احلكومة تنف�ذه �ىل املس�تو�ت 

احملاور امخلسة اليت  یة و�ج�عیة والبی��ة، وحيمل ت�ٔ�یدا �ىل�ق�صادو
  .اعمتدهتا

وال خيفى �لیمك، الس�ید رئ�س احلكومة، مدى �رتباط العضوي بني 
املهام و�لزتامات الواردة يف هذا الترصحي وٕاشاكلیة احلاكمة يف بالد� 

خ احلاكمة وعنارص تعز�ز قمي الزناهة والشفاف�ة وٕاصالح إالدارة و�رس�ی
  .اجلیدة

ٕاهنا معاد� ٔ��ذ �ر�مج احلكومة �ىل �اتقه مسؤولیة حتق�قها �شلك 
هذا الطموح یت�ىل بقوة يف اس�تحضار املرجعیات أ�ساس�یة اليت . م�قدم

�ادة ما �ساند وتدمع الترصحي احلكويم وتعطیه قوة مرجعیة يف نظر الرٔ�ي 
قا�سة بني الثابت العام، مس�تحرض�ن جتربة إالصالح �ملغرب و�دل امل

هذه املقا�سة اليت نعتربها يف . واملتغري م�ذ ما یقرب من عقد�ن من الزمن 
  .حزب التقدم و�شرتا�یة معیارا �لت�لیل وحتدید مواقف مالمئة

  :ؤ�ول هذه املرجعیات
  :اع�د املرجعیة ا�س�توریة

ٔ�كتو�ر من  7فالتجربة اليت مر هبا املغرب، خصوصا بعد انت�ا�ت 
س�نة املنرصمة والصعو�ت اليت ٔ�دت ٕاىل الت�ٔ�ري يف إال�الن عن �شك�ل ال 

ٔ�شهر، تطرح من �دید ٕاشاكلیة مفهوم ) 5(احلكومة، وملدة تفوق مخسة 
ا�و�، و�القهتا مع ا�متع، ٔ�ي دو� العقد �ج�عي ؤ�داة �لصاحل العام 

ة مكؤرش ، اليت یمت فهيا التطابق بني العضویة والوظیف)دو� املؤسسات(
دو� قویة ببعدها ا�متعي : ٔ�سايس الس�مترار ا�منو ا�ميقراطي �لك ٔ�بعاده

  .واملؤسسايت
ولعل هذا الت�ٔ�ري احلاصل يف �شك�ل احلكومة یدعو ٕاىل الوقوف ملیا 
عند ٔ�س�بابه العمیقة واحلق�ق�ة، ویذ�ر� �رهان التعاقد اجلدید ا�ي بلوره 

امكني حفسب، يف جمال تفعی� فهو ال �سائل دا�رة احل. 2011دس�تور 
ؤ�جرٔ�ته، بل �سائل القوى احلیة يف ا�متع لكها، من ٔ�حزاب ونقا�ت 
ومجعیات، ٔ�ن دور القوى ا�متعیة احلیة، الس�یاس�یة واملدنیة، يف ٕاجناز �ام 

  .�نتقال ا�ميقراطي ال یقل ٔ�مهیة عن دور ا�و�
�ادة التحول ف�قدر ما �كون هذه أ��رية مسؤو� عن تدبري وق 

ا�ميقراطي بقدر ما �كون ا�متع �رم�ه مسؤوال عن فعالیة اخنراطه وح�ویة 
  .یقظته ودوام مساءلته

ولعل من �شا�ر هذه الیقظة ما صاحب الفرتة الطوی� يف انتظار تعیني 
احلكومة من �دل وجسال حول املساطر وأ�س�باب والنوا�، مما یؤكد ٔ�ن 

  .ا�ميقراطیة املغربیةهناك مترینا معیقا لتطو�ر 
ويف هذا إالطار، یظهر ٔ�ن من ممزيات الرب�مج احلكويم احلايل انطالقه 
من املرجعیة ا�س�توریة، اليت ٔ�ولت عنایة �اصة حلقوق املواطنني، من 
ق�یل ضامن امحلایة الشخصیة و�كر�س احلر�ت العامة وحتق�ق املساواة بني 

  .الر�ال وال�ساء
و�خلصوص . قراطي جيب ٔ�ن �كون �ارضا بقوةمفنظور إالصالح ا�مي

يف اجلانب املتعلق ب�ٓلیات ؤ�دوات �رس�یخ ا�ميقراطیة كنظام �نت�ا�ت 
  .وماكنة أ�حزاب الس�یاس�یة ودورها واس�تقاللیهتا

والرب�مج احلكويم یو� ب�ٔن هناك الزتاما بدمع احلر�ت، مكبادئ 
املدنیة واحلقوق اس�تحرضها لیؤكد �ىل ٔ�مهیة التالزم بني احلقوق 

�ق�صادیة يف تفعیل م�ظومة احلقوق إال�سانیة، يف ٕاطار دو� احلق 
  .والقانون واملؤسسات

ويف هذا الس�یاق، �س�ل رغبة احلكومة، يف جمال صون احلر�ت، 
ومواص� ٕاصالح م�ظومة العدا� يف ٕاطار تعز�ز الزناهة و�كر�س س�یادة 

  .وحتق�ق فعالیة وجنا�ة القضاءالقانون ودمع اس�تقالل السلطة القضائیة 
كام نؤكد �ىل رضورة مواص� تعز�ز حقوق املرٔ�ة وتفعیل م�دٕا املساواة 
وٕارساء وتفعیل هیئة املصاحلة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي وٕاطالق س�یاسة 
وطنیة ملناهضة العنف ضد ال�ساء واع�د خطة حكوم�ة �لمساواة وتقویة 

  .تقویة متثیلیة ال�ساء إالدماج �ق�صادي �لمرٔ�ة، جبانب
كام تضمن الترصحي احلكويم مقاطع هامة تو� �ٔ�مهیة اليت تنوي 
احلكومة ٕایالءها �لحقوق البی��ة �لمواطنني من �الل تعز�ز التمنیة 

  .املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ
  الس�ید الرئ�س،

كنا ن��ظر ٔ�ن حيمل الرب�مج احلكويم مالمح ا�هاب يف البناء 
سار متزتج ف�ه مشاعر ا�متع وطمو�اته و�ٓمال التوافق مع القمي والت�ٔس�س مل 

الكونیة لبناء قا�دة انطالق منوذج �لتمنیة ٔ�كرث �دال وٕانصافا، وا�ي �متناه ٔ�ن 
�كون نواة صلبة لٕالصالح وٕا�ادة بناء ا�منوذج �ق�صادي السائد، وا�ي 

  .تضعضعت كثري من جوانبه
  :و�ين هذه املرجعیات

  :طب والتوجهيات امللك�ةاع�د اخل
لقد انطلق الرب�مج احلكويم من مرجعیة اخلطب والتوجهيات امللك�ة 
السام�ة، لیعزز بذ� هاجس التحول ا�ميقراطي احملكوم من �ة �لتوف�ق 
بني دور املؤسسة احلكوم�ة �جهاز تنف�ذي فا�ل یتوفر �ىل صالح�ات 

ملؤسسة امللك�ة مكؤسسة ق�ادة وٕادارة الس�یاسات العموم�ة، وبني دور ا
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س�یادیة �سهر �ىل الضبط والتحكمي بني املؤسسات ا�س�توریة، وتضطلع 
بدور التوج�ه �سرتاتیجي، وصیانة �خ�یار ا�ميقراطي وضامن حریة 

  .ممارسة الش�ٔن ا�یين
ويف س�یاق دور التوج�ه �سرتاتیجي، حيرص الرب�مج احلكويم كذ� 

و�ات �سرتاتیجیة لس�یاسة ا�و� �ىل ٔ�ن ت�سجم حماوره مع الت
وأ�وراش التمنویة �سرتاتیجیة الكربى، واليت یفوق مداها الوالیة 

  . احلكوم�ة
لك�نا �رى من �تنا ٔ�ن هذا ا�هود احلكويم ال زال دون الطموح، وال 

ٔ�كتو�ر  �14رىق ٕاىل ما تضمنه اخلطاب املليك عند اف�تاح الربملان بتارخي 
عني ٔ�ن جيد صداه مضن الرب�مج احلكويم �رب صیا�ة ، وا�ي یت2016

  .ٔ�هداف و�رامج م�علقة �ٕالدارة وبعالقهتا �ملواطن
كام خنىش ٔ�ن �كون سقف الطموح املعلن عنه يف احملور الثالث اخلاص 
بتطو�ر ا�منوذج �ق�صادي وا�هنوض �ل�شغیل والتمنیة املس�تدامة ف� خيص 

ٕالشاكلیات ضعف احلاكمة املطرو�ة يف جمال  حتفزي �س��ر �الیا �لنظر
وحتق�ق عنارص احلاكمة إالداریة ... م�اخ أ�عامل، واملرتبطة بتفيش الرشوة 

  .وبناء دو� الثقة كام ورد يف اخلطاب املشار ٕالیه
كام ٔ�ن عودة املغرب لالحتاد إالفریقي �س�تدعي، �ىل املس�توى احلكويم 

س��را ج�دا �لرتاكامت إالجيابیة دا�ل والربملاين واملدين، حضورا قو� وا
البالد، ف� ی�سجم والتوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة يف اخلطاب املليك 

  .�لمسرية اخلرضاء 41بداكر مبناس�بة ا��رى 
ومن �ة ٔ�خرى، خنش ٔ�ال یويف الرب�مج احلكويم اجلهویة حقها، رمغ 

وسعة، وخصوصا ف� ختصیص جزء من احملور أ�ول لرتس�یخ اجلهویة امل
یتعلق بتزنیل اجلهویة املتقدمة و�كر�س احلاكمة الرتابیة وس�یاسة فعا� 

  .ٕال�داد الرتاب
فالبعد ا�س�توري �لجهویة مل یظهر �شلك قوي يف الترصحي احلكويم، 
�عتبارها ورشا جوهر� يف ٕا�ادة هیلكة �از ا�و� من �الل ٕاعطاء 

  .ل وتفعیل نظام الال�ركزيالالمركزیة مدلولها التمنوي الشام
ٕان احلكومة يف الوالیة السابقة اكتفت ٕ�صدار القوانني التنظميیة املتعلقة 
�مجلا�ات الرتابیة اليت مت �ىل ٔ�ساسها وضع الهیالك الت�ٔس�س�یة من �الل 
املنظور اجلدید �لجهویة املتقدمة، ٕاال ٔ�ن تفعیلها مل یمت بعد، سواء �ىل 

  .ميي ٔ�و اجلهوياملس�توى احمليل ٔ�و إالقل 
ولقد اكن من املنتظر ٔ�ن یتلوا وضع القوانني التنظميیة اس�تكامل الورش 
املؤسسايت من �الل وضع �دد من القوانني اليت متكن من ٕادماج لك 
الفا�لني املعنیني �لورش اجلهوي والتمنیة احمللیة من خمتلف املؤسسات 

ن اكفة الف�ات احلیة يف �ق�صادیة و�ج�عیة وهیئات ا�متع املدين، وم
  .و�ريمه... البناء احمليل، من ش�باب و�ساء وم�د�ني وف�انني 

ومل �رد يف الترصحي احلكويم ما یف�د ٔ�ن احلكومة لها تصور اكمل ودق�ق 
ورسیع التنف�ذ، ضامن �لتزنیل الاكمل لورش بناء اجلهویة املتقدمة يف ٔ�فق 

اتیة وٕاجياد �ل �امس ملعض� اجلهویة املوسعة، وتوفري لك ا�ٓلیات املؤسس
الال�ركزي إالداري مع تفعیل م�ثاق الالمتركز، بل ٕان الوضع احلايل سامه يف 
توس�یع الفوارق والتبا�د ومتدید الرشخ بني اجلهات وا�االت، وظهور 
ٕاحساس �ى امجلیع بوجود ٔ�ما�ن ٔ�و م�اطق لها حظ ٔ�وفر من �ريها، �ارج 

  . تصوره ا�س�تور�سق البناء اجلهوي املتوازن كام
  :و�لث هذه املرجعیات

  :مرجعیة الرب�مج احلكويم السابق
ٕا�االته   - ا�ي حنن الیوم بصدده   -من م�طلقات الرب�مج احلكويم 

وهو ما یدل �ىل �س�متراریة، . املتعددة �ىل الرب�مج احلكويم السابق
كربى اليت وف�ه ٕاشارة كذ� ٕاىل �لزتام مبواص� أ�وراش إالصالح�ة ال

  . ف�حهتا احلكومة السابقة، واليت یتعني تقو�هتا وتعز�ز وتريهتا
ويف هذا إالطار، ال بد من التنویه �لت�ٔ�ید �ىل املقاربة ال�شار�یة، 

من : ورغبة احلكومة يف توس�یع دا�رة احلوار البناء مع خمتلف الفا�لني
ويف ... متع املدينمعارضة ومتثیلیات نقابیة وفا�لني اق�صادیني ومكو�ت ا� 

  .ذ� تدارك لبعض مظاهر ال�ش�نج اليت صاح�ت التجربة احلكوم�ة السابقة
وكنا �متىن ٔ�ن یتقدم الرب�مج احلكويم عن سابق�ه ف� خيص الترصحي 
الرصحي مبصادر وجحم ا�متویل، ح�ث یعمتد �ىل اسرتاتیجیات و�رامج 

�كون معززة  حكوم�ة م�دجمة س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا وبی��ا،
مبؤرشات رمقیة دق�قة و�لكفة مالیة واحضة �سمح الحقا �لت��ع ا�ق�ق 

  .س�نوات 5و�لتق�مي املوضوعي لالجناز احلكويم يف ٔ�فق 
وكنا ن��ظر ٔ�ن جيیب �ر�مج احلكومة �ىل ٕاشاكلیة القصور ا�ي ساد 

وة الربامج السابقة، واملتعلق بدینام�ة العمل وإالنتاج من �ة و�لق الرث 
ومزيان توازهنا العادل من �ة ٔ�خرى، �عتبار هذه إالشاكلیة تتطلب 
احلسم لضامن ٕا�ادة بناء منوذج اق�صادي �ادل، بدل معاجلة أ�مور كام يه 
يف ٕاطار صريورة قد یصعب التحمك فهيا، خصوصا ٔ�مام التحوالت العمیقة 

  .اليت یعرفها ا�متع
... % 5.5و 4.5ي بني وخبصوص إال�الن عن معدل ا�منو �ق�صاد

فٕان هذا املعدل مل یتطور مقارنة مع الترصحيات والربامج احلكوم�ة السابقة 
ويف مجیع أ�حوال فٕاهنا �سب ال تالمئ احلاج�ات املطلوبة يف �ق�صاد 

  .املغريب
ونظن ٔ�هنا �سب ميكن حتق�قها يف س�نة ممطرة وا�دة، و�لتايل، ال ميكن 

 الرب�مج احلكويم ٕاال ق�ول، ٕان مل نقل خوف اعتبار �سب ا�منو الواردة يف
  .من واقع �ال من الطمو�ات الك�رية

فعىل احلكومة ٔ�ن �سعى ٕاىل حتق�ق منو ٔ�كرث حىت �كون �لفعل حكومة 
تدبريیة �جعة، ٔ�ن البقاء يف حتدید ا�منو يف �دوده ا�نیا هو �المة 

ب ٔ��ىل يك ال �س�سالم لعقلیة س�یاس�یة غریبة �مكن يف �دم التعهد ب�س
ینظر ٕاىل احلكومة ب�ٔهنا �س�تغفل الناس، وحىت ال تتعرض �لمساء� الحقا، 
مع العمل ٔ�ن �ق�صاد الفال� � دور ٔ�سايس يف حقل �سب ا�منو ورهني 
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  .�لسوق اخلار�
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٕان العرض احلكويم ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته یتضمن مؤرشات ما�رو 
التحمك يف جعز املزيانیة رمقیة طمو�ة، هتم تقلیص املدیونیة و اق�صادیة 

  .وتقلیص جحم التضخم و�س�بة البطا�
ويه طمو�ات �رى ٔ�هنا مرشو�ة ورهینة مبدى ا�س�ام وتعاضد 

  .عنارص تعز�ز قمي الزناهة والشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة، كام قلنا سابقا
  فعىل مس�توى إالجراءات؛

توى قطاع الفال�ة مت �ن��اه ٔ��ريا ٕاىل �س�ل �رتیاح ٔ�نه �ىل مس� 
الالتوازن القامئ �ىل اخللل يف تدبري �ر�مج املغرب أ�خرض ا�ي �مكن يف 

فا��امة أ�وىل املتعلقة : ثنائیة �ري م�ساویة الوسائل ورشوط إالنتاج
�لفال�ة املك�فة، واليت �س�یطر �ىل �البیة أ�رايض الصاحلة �لزرا�ة 

من ثليث اجلهد العمويم، عنایة ومتویال و�شجیعا  �س�تحوذ �ىل ٔ�كرث
رمغ ٔ�هنا هتم  �ٔكرث : ا��امة الثانیة ضعیفة و م�واضعة اس�تفادةومساندة، ف� 

  .من نصف الفال�ني املغاربة
وختصص �مع الفال�ني ال�سطاء يف العامل القروي، ومن مضن اه��ا 

روي، ٕاال ٔ�هنا مل �س�تفد ٕانعاش الفال�ة املع�ش�یة وضامن اس�تقرار العامل الق
بیعة ریعیة �بعة، ال �سامه يف سمل ط من اجلهد املطلوب، بل بق�ت ذات 

ملیون من املغاربة  13وواقع احلال هو ٔ�ن .  الريق وا�رتام �رامة إال�سان
ٔ�لف من الفال�ني املغاربة �ك�فون  800من ساكن أ�ر�ف، ؤ�ن 

�ارات، وی��جون هك  �3س�تغالل م�وسط مسا�ات زراعیة ال تتعدى 
ٔ�ساسا من ٔ��ل تلبیة �اج�اهتم املع�ش�یة، ویعمتدون يف فالحهتم ويف �ربیة 

  . ماش�هتم �ىل ال�ساقطات املطریة و�ىل أ�رايض البوریة
فال بد هنا ٔ�ن �س�ل �رتیاح نیة احلكومة التو�ه ٔ�كرث حنو الفال�ة 

  . التضام�یة �س�هتداف الفال�ني الصغار
 هتم �سرتاتیجیات الصناعیة، �س�ل وخبصوص إالجراءات اليت

كذ� النیة يف اع�د م�ثاق �دید لالس��ر، وربط التحفزيات القطاعیة 
ٕ��داث م�اصب شغل، مع تطو�ر نظام التعویض عن فقدان الشغل، 

  .وتعز�ز القابلیة �ل�شغیل ٕ�جراءات هتم �اميل الشهادات
ين ومواص� طو موح الرفع من تنافس�یة �ق�صاد الطو�س�ل كذ� 

حتسني م�اخ أ�عامل �متكني املغرب من ولوج دا�رة �ق�صاد�ت امخلسني 
يف ) DOING BUSINESS(أ�وائل �املیا يف مؤرش ممارسة أ�عامل 

رتبة �ىل أ�قل يف  15، فعىل املغرب مضاعفة اجلهد لرحب 2021ٔ�فق 
س�نة  مؤرش ممارسة أ�عامل، ح�ث تقدم �رت�ب املغرب خبمسة مراكز يف

  .دو� �189املیا من مضن  75، لیحتل الرتبة 2016
وهذا یعين معلیا، �لزتام احلكويم القوي �ل�رسیع من وترية 
إالصال�ات الكربى يف جماالت العدا� وإالصالح إالداري والشفاف�ة و�ٓ�ال 

  .و�ريها... أ�داء ومعاجلة مدیونیة الرشاكت واحلق يف الوصول ٕاىل املعلومة

  �س احلكومة احملرتم،الس�ید رئ 
ٕان تقویة أ�سس وا��امات الرئ�س�یة، يه اليت �رتقي �لرب�مج 

فالرهان . احلكويم وختر�ه من سطحیة أ�رقام والعموم�ات الفضفاضة
فه�ي ٔ�كرث ف�اك �ىل ... الفقر) متاس�یح(اجلهل و) عفاریت(احلق�قي هو حماربة 
  ...جممتعنا ؤ�شد وقعا

ئ�س�یة، ا�هنوض �لثقافة و�لرتبیة الوطنیة و�ىل رٔ�س هذه ا��امات الر 
  . وٕاعطاءهام املاكنة الر�دیة الالئقة هبام

فال خيفى �لیمك ٔ�ن الرتبیة العرصیة يه مف�اح الثقافة العرصیة القادرة 
�ىل �مثني لك مكو�ت و�دان الشعب، ٔ�ن الثقافة يف أ�صل، يه حتویل 

فضل، ول�ست جمرد �سب لٕال�سان و�لمجمتع، وارتقاء ومسو هبام حنو ا�ٔ 
  .�لمعارف واملدارك

ف��انب ما �اء يف الرب�مج احلكويم خبصوص حتسني الولوج ٕاىل 
الثقافة، �لنظر �ورها يف تعز�ز الهویة الوطنیة واملسامهة يف التمنیة ال�رشیة 
وا�هنوض �لرتاث �ش�ىت ٔ�مناطه ؤ�شاك�، وما تضمنه الرب�مج من تدابري 

ف�حن هنا ...  ىل رٔ�سها ٕارساء اسرتاتیجیة ثقاف�ة وطنیةٕاجيابیة ومشجعة، و�
نلح �ىل املناخ العام املصاحب لٕالبداع الثقايف، من رضورة بناء جسور 

  .وبناء ٔ�راكن الثقافة ا�ميقراطیة" الس�یايس"و" املثقف"�لتواصل بني 
ف�ناء ا�و� احلدیثة لن �س�تقمي دون ٕامعان النظر يف دور مراكز 

سات وبؤر إالبداع واخللق يف صنع الس�یاسات ودون جتسري أ�حباث وا�را
  ".الس�یاسة"و" الثقافة"الفجوة القامئة الیوم بني 

ويف ارتباط الثقافة �لتعلمي والرتبیة، فالثقافة يه احملفز �ىل حفاظ 
املواطن طی� ح�اته �ىل الرغبة يف التعمل والبحث عن وسائل �� وٕاذاكء 

  .إالبداع والشغفحب �س�تطالع و�ك�شاف و 
ونظن ٔ�ن . وال ميكن �لثقافة ٔ�ن �زدهر دون ا�هنوض �ملدرسة الوطنیة

ت�ش�یط احملور�ن الثاين والثالث من الرب�مج احلكويم ركزيته تفعیل ٕاصالح 
  .م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العميل وحتسني جودة الرتبیة والتكو�ن

مل الواسع معقود �ىل ال بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الثقل الك�ري وا�ٔ 
املدرسة العموم�ة اليت تع�ش الیوم ٔ�وضا�ا خطرية �س�تدعي ٕاعطاءها 
أ�ولویة القصوى، ل�س فقط من ٔ��ل ٕانقاذها لكن ليك حتتل ماك�هتا 
كقاطرة يف ورش توج�ه مسرية املغرب احلدیث حنو حتق�ق �ٓمال شعبه يف 

  .املس�تق�ل
يت ال ن��قص من ٔ�مهیهتا، ٕاال ٔ�ن فرمغ إالشارة الرمقیة ٕاىل بعض التدابري ال

تعلمينا يف �ا�ة ٕاىل ثورة وٕاىل طفرة نوعیة تضع التعلمي العمويم يف قلب 

رها�ت التمنیة، ويف صلب تطلعات الرب�مج احلكويم يف حموریه الثالث 
  .والرابع ٔ�ساسا

ويف ٕاطار حمور تزنیل الهندسة ا�لغویة اجلدیدة وٕاطالق س�یاسة لغویة 
ل�رسیع بتزنیل القانون التنظميي لتفعیل الطابع الرمسي �لغة م�دجمة یتعني ا

أ�مازیغیة ل�س�تطیع أ�مازیغیة لكغة وطنیة رمسیة ٔ�ن تقوم بوظیفهتا اكم� 
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  .ووفق مقاربة �شار�یة مع خمتلف الفا�لني يف ا�ال
ورمغ إالشارة الرمقیة ٕاىل الرفع من الطاقة �س��عابیة ملنظومة التكو�ن 

خرجية وخرجي  �1.700.000زوید سوق الشغل مبا یفوق  املهين هبدف
مؤسسة �كوی��ة �دیدة، فال بد هنا من الوقوف �ىل  123وٕا�داث 

وال بد من التفكري يف ... ٕاشاكلیة الشغل الغري القار ومظاهر البطا� املق�عة 
٪ من الش�باب العاطلني عن العمل وا��ن تقل 38م�ٓل ومصري حوايل 

٪ من الش�باب العاطلني عن 80ح�ث ٔ�ن ما یناهز  س�نة، 25ٔ�عامرمه عن 
. العمل یقل مس�توامه التعلميي عن املس�توى الثانوي ٔ�و مل یلجوا املدرسة قط

وبعبارة ٔ�خرى، فٕان الغالبیة العظمى من الش�باب العاطلني عن العمل 
  . یلجون سوق الشغل دون �كو�ن مالمئ، ٔ�و ال جيدون � س��ال

وقد ... لني �لشهادات يه ق�ب� موقوتة ٕان ق�ب� الش�باب �ري احلام
ومل نلمس يف الرب�مج احلكويم . تنفجر ٕاذا مل تت�ذ التدابري املناس�بة
  ٕاشارات قویة ٕاىل هذه الف�ة املهمشة؟

وال بد هنا كذ� من ال�شدید �ىل ٔ�ن بقاء أ�م�ة يف البالد يف �دود 
�ر�مج  وال بد من تق�مي مدى جنا�ة... ملیون مواطن ٔ�مر خم�ل  8.6

حماربة أ�م�ة والتصدي احلازم لهذه الظاهرة املش��ة، واليت تقوض لك 
  .عنارص التمنیة وت�س�ب يف ت�ٓلك د�اماهتا أ�ساس�یة

وال ميكن حماربة الفقر والهشاشة دون الرتكزي �ىل حتق�ق ٔ�هداف التمنیة 
سني املس�تدامة اليت �راد مهنا �رسیع التمنیة، �رب تقلیص الفقر والهشاشة وحت 

املؤرشات ذات العالقة �لتعلمي والرتبیة والثقافة والتكو�ن، وتعز�ز حصة أ�م 
والطفل، جبانب حتق�ق العدا� �ج�عیة والرتابیة وتقریب الفوارق بني 
الر�ال وال�ساء واحلد من الفوارق الصار�ة، واليت �سمح �س�تحواذ ق� 

  .ت الوطنیةمن املواطنني �ىل احلصة العظمى من الرثوا قلی�
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان الرب�مج احلكويم یؤرش �ىل طموح �لرفع من املؤرشات �ج�عیة 

ٕاجراء حكويم  400مفن ٔ�صل . �رب الز�دة يف متویل الس�یاسات �ج�عیة
عي، من �الل مواص� ٕاصالح ٕاجراء هيم اجلانب �ج� 150معلن عنه 

صندوق املقاصة والرفع التدرجيي من ا�مع هبدف متویل الس�یاسات 
�ج�عیة ودمع الف�ات احملتا�ة مع اس�متراریة صندوق ال�سك �ج�عي 

  .وتقویة الربامج املرتبطة بدمع أ�رامل واملطلقات وأ��ات املهمالت

مج ت�سري وتوس�یعها، ٕاضافة ٕاىل كام تنوي احلكومة الرفع من مزيانیة �ر�
 % 90الرفع من التعویضات العائلیة وتوس�یع نظام التغطیة الصحیة ب�س�بة 

ٔ�لف و�دة سك�یة �دیدة وهو ما �س��  800جبانب �لزتام ٕ�جناز 
  .�رتیاح

كام �س�ل ٔ�یضا عزم احلكومة �ىل تقدمي م�ح لفائدة املتدربني يف 
  .   يف اجلامعة التكو�ن املهين �ىل غرار زمالهئم

لكن، ال بد ٔ�ن یتقاطع هذا الطموح الرمقي والمكي يف اجلانب �ج�عي 
مع ٔ�هداف نوعیة تتصدى حبزم ملعظ� اجلهل، والفقر، والهشاشة، من 
�الل ت�ٔطري دمع الفقراء والف�ات الهشة، وحىت املتوسطة احملتا�ة ٕاىل ا�مع، 

�منوي م�دمج، وحيمي  ت�ٔطريا مؤسساتیا یضع ا�مع العمويم يف مسار

املواطنني من ��اكلیة والتبعیة املدج�ة و�س�تغالل وق�ل املبادرة وهنا 
�مكن ٔ�مهیة ربط صندوق املقاصة ٕ��داث �ٓلیة موا�بة محلایة القدرة الرشائیة 

  . �لمواطنني
وال ٔ�خف�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، ارتیاح�ا، حبمك ٔ�ن احملاور امخلسة 

و�ن �لرب�مج احلكويم، ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، يف اليت اختذمتوها عنا
  .تقاطع مع جوانب الرب�مج �نت�ايب حلزب التقدم و�شرتا�یة

فالرب�مج احلكويم یضع إال�سان يف صلب الس�یاسات العموم�ة، 
و�سعى ٕاىل التوف�ق بني الن�ا�ة �ق�صادیة والعدا� �ج�عیة جبانب 

وف�ه كذ� جند عنارص تتو� . ت العموم�ةتعمیق البعد الب�يئ �لس�یاسا
  .ي ��س�تورطالتزنیل ا�ميقرا

وهذا ما جيعلنا نتفا�ل معه �شلك ٕاجيايب، وٕاننا لصادقون يف اخنراطنا 
  .وتعاملنا

ؤ��ريا �رید ٔ�ن نتوقف عن أ�مهیة القصوى لقضی��ا الوطنیة �عتبارها 
�ىل احلكومة من  الشغل الشا�ل �لشعب املغريب وقضیته أ�وىل وما تلق�ه

مسؤولیات لضامن �سو�هتا ا�هنائیة يف ظل الس�یادة املغربیة وضامن الو�دة 
الرتابیة وال �سعنا هنا ٕاال ٔ�ن حني القوات املسل�ة امللك�ة وا�رك املليك 
والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة املرابطة يف �دود بالد� ونرتمح �ىل 

  .شهداء وطننا أ��رار
  .لتوف�ق والن�اح�متىن لمك ا


