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  لس. اAرئيس  ،ا<كتور محمد الشـيخ بيد هللا املستشار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة، ابتداء من الساعة الثانية دقيق ثالث ساعات ومخس وعرشون  :التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  الزوال. عرشة بعد خلامسةعرشة وا<قيقة ا
تقدمي األجوبة عىل األسـئU املتعلقة Tلسـياسة العامة من  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

   .قبل السـيد رئيس احلكومة

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

        ::::املستشار ا<كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اAلساملستشار ا<كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اAلساملستشار ا<كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اAلساملستشار ا<كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اAلس
  بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.

  أعلن عن افتتاح اجللسة.
  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،

  السـيد وزير ا<وn احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات املستشارات والسادة املستشارون احملرتمون،
<سـتور، خيصص من ا 100معال بأحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

اAلس اليوم هذه اجللسة لتقدمي األجوبة عىل األسـئU املتعلقة Tلسـياسة 
أهداف األلفية  :العامة من قبل السـيد رئيس احلكومة احملرتم حول موضوع

  للتمنية "احلصيU واآلفاق".
أعطي اللكمة مبارشة للسـيد رئيس فريق األصاn واملعارصة يف حدود 

  كورا.دقيقة، فليتفضل مش 25

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثون
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 191ويف إطار إعالن األلفية، تعهدت  2000يف شـتنرب من سـنة 
أهداف  8رصد مجيع اإلماكنيات الرضورية لتحقيق دوn، من بيهنا املغرب، ب

  ، ويه:2015تمنوية مشرتكة بني اإلنسانية حبلول سـنة 

  التقليص من الفقر املدقع واجلوع؛ -

 ضامن توفري التعلمي ¡بتدايئ للجميع؛ -

 الهنوض Tملساواة بني اجلنسني واسـتقاللية النساء؛ -

 سـنوات؛ 5ختفيض وفيات األطفال دون  -

 حصة األم؛ -

ات ــــــــــــــحفة مرض فقدان املناعة "السـيدا" ومحى املستنقعماك -
)les marécagesواألمراض األخرى؛ ( 

 ضامن تمنية مسـتدامة وإقامة رشاكة عاملية من أجل التمنية. ،وكذ· -
وعىل بعد حوايل سـنتني ونصف فقط عىل حلول املوعد الهنايئ لتحقيق 

 2009التقرير الوطين لسـنة أهداف األلفية من أجل التمنية، نالحظ أن 
اÃي أجنزته املندوبية السامية للتخطيط يقدم حصيU إجيابية حلد ما، رمغ 
بعض العوائق واإلشاكالت البنيوية، وهنا أحيلمك، السـيد رئيس احلكومة، 

 عىل هذا التقرير لتدارس مجيع املعطيات واألرقام يف هذا التقرير.
 السـيد رئيس احلكومة احملرتم،

اجÉع رمسي يف ير ¡قتصاد واملالية اÃي اعرتف مؤخرا حسب وز
، بدأ T2008لربملان أن ¡قتصاد الوطين، رمغ الصمود اÃي أTنه منذ سـنة 

يتأثر بفعل األزمة املتواصU يف املناطق اAاورة وخاصة منطقة األورو. ومن 
  بني هاته املؤرشات:

Tلوسط القروي،  ارتفاع نسـبة البطاn، سواء Tلوسط احلرضي أو -
  ؛%19,4إىل  17,8وكذ· بطاn حاميل الشهادات اليت ارتفعت من 

يف الربÕمج احلكويم  %4,2كذ· نسـبة المنو اليت حددمتوها يف  -
 اليوم؛ %3,4أصبحت دون 

 وتراجع السـياح األجانب الوافدين عىل املغرب؛ -

 تراجع حتويالت املغاربة املقميني Tخلارج؛ -

 ت ¡ستÙر؛تباطؤ إجنازات نفقا -

مليار درمه يف السـتة أشهر  100ارتفاع جعز املزيان التجاري ليبلغ  -
 األخرية؛ 

 وارتفاع توقعات التضخم؛ -

 تراجع املوجودات اخلارجية الصافية <ى بنك املغرب. -
 السـيد رئيس احلكومة احملرتم،

 nأال تعتقدون أن هذه الوضعية ¡قتصادية القامئة سـيكون لها ال حما
سليب عىل جمهودات بالدÕ لتحقيق أهداف األلفية للتمنية، Tعتبار تأثري 

  ¡رتباط اجلديل بني هذه األهداف وخمتلف مكوÕت ¡قتصاد الوطين؟
ما يه اآلليات واإلجراءات العملية اليت اختذمتوها خالل السـبعة أشهر 

ل من توليمك املسؤولية لترسيع الوترية من أجل حتقيق األهداف املسطرة قب
، ليخرج بÕæ من هذه اإلشاكلية األولية 2015األجل احملدد، أال وهو 

)primaire من Õæاليت يه إشاكلية ا<ول املتخلفة، حيث أن لب (
اإلماكنيات والوسائل واإلرادة امللكية السامية ما يسمح T ìلتقدم والريق 

 les paysوالصعود إىل مسـتوى البæان النامية واملتقدمة (
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émergents؟(  
وحنن مكعارضة بناءة نعترب أن مصلحة بالدÕ وصورهتا ومصداقيهتا <ى 
 .املنتظم ا<ويل والبنيك أعىل من أي إشاكالت ورصاعات سـياسوية ضيقة

نطالبمك من هذا املنرب بتقدمي تقرير سـنوي ملا تبقى من األجل، تقرير 
سـتوى سـنوي حول حتقيق أهداف األلفية للتمنية لك سـنة بغية تتبع م 

  اإلجنازات.
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقيقة. 22شكرا. اللكمة اآلن للفريق ¡سـتقاليل يف حدود 

        ::::املستشار السـيد محمد العزرياملستشار السـيد محمد العزرياملستشار السـيد محمد العزرياملستشار السـيد محمد العزري
  السـيد الرئيس.

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد رئيس احلكومة،

ف املغرب يف العقد األخري مجموعة من اإلصالحات ا<سـتورية لقد عر 
والقانونية وذ· وفاء الختيار املغرب يف بناء دوn دميقراطية، يسودها احلق 
والقانون، تواصل بعزم مسرية توطيد وتقوية مؤسسات ا<وn احلديثة، 

ومات مرتكزاهتا املشاركة والتعددية واحلاكمة اجليدة وذ· إلرساء دعامئ ومق
جممتع متضامن، يمتتع فيه امجليع Tحلرية والكرامة واملساواة وتاك� الفرص 

والعداn ¡جÉعية ومقومات العيش الكرمي، وذ· يف نطاق التالزم بني 
  حقوق وواجبات املواطنة.

 ،Õوقد متزيت هذه األلفية بإصالحات دسـتورية معيقة عرفهتا بالد
ا<سـتور اجلديد اÃي جاء مبضامني جد  وذ· مبصادقة الشعب املغريب عىل

  متطورة يف شـىت امليادين، عكست انتظاراته وتطلعاته يف شـىت اAاالت. 
 nويف هذا السـياق، ونظرا للرعاية واألمهية اخلاصة اليت يولهيا جال
امل� محمد السادس نرصه هللا ملنظومة العداn والقضاء، نصب هيئة عليا 

ىت يمتكن من مواكبة التحوالت ¡جÉعية إلصالح القضاء Tملغرب ح
  و¡قتصادية اليت تعرفها بالدÕ وذ· لضامن اخنراطها يف املنظومة العاملية. 

وموازاة مع ذ·، فتح املغرب أيضا عدة أوراش إصالحية تمنوية 
بتوجهيات ملكية سامية، متثلت اجÉعيا يف املبادرة الوطنية للتمنية البرشية 

  برامج مهنا: وجتسدت يف عدة
  برÕمج مليون حمفظة؛ -
  "؛RAMEDضامن التغطية الصحية مجليع املواطنني، ومضنه برÕمج" -
توفري السكن الكرمي وحماربة السكن العشوايئ والسكن غري الالئق  -

  وحماربة الفقر والهشاشة.
كام فتح عدة أوراش اقتصادية �مة، طبعت املرحU وتتجىل بشلك 

نيات التحتية وشق الطرق والطرق السـيارة للربط بني واحض يف جتهزي الب 
  مجيع �ات اململكة، وبناء املسا· لفك العزn عن العامل القروي.

 nكام هنج املغرب سـياسة اقتصادية حكمية تعمتد عىل روح املقاو
، "إدماج"، "وإنعاشها وخاصة الصغرى واملتوسطة، مهنا برÕمج "رواج

  ياز"... إخل."مقاوليت"، "مساندة"، "امت 
كام سـيحقق انفتاحا عىل األسواق العاملية واعÉد سـياسة مالية مدعومة 
عىل املدى الطويل، والتشجيع القوي للتمنية عرب الرفع من اإلنتاجية 
والتنافسـية وحتسني التشغيل والز دة يف خلق فرص الشغل للشـباب يف 

  القطاعات املنتجة ذات اإلماكنيات الهامة. 
ة من ا#ططات هتم اAال الفال" والصيد البحري، مثل وسطر مجموع

اÃي راهنت عليه بالدÕ لضامن ¡كتفاء اÃايت  "خمطط املغرب األخرض"
وحتقيق األمن الغذايئ، وموازاة مع ذ· قام بإصالحات أخرى متثلت يف 
حسن تدبري السـياسة املائية وترممي املنشآت وكذ· احملافظة عىل البيئة 

  ة اخلرضاء.واألحزم
واÃي  "خمطط املغرب األزرق"كام معدت بالدÕ عىل دمع برÕمج 

جعل من أولو ته هتي* اكفة الشواطئ املغربية <مع القطاع السـيا" 
، Tإلضافة إىل بناء 2020مليون ساحئ يف أفق  20وكسب حتدي جلب 

قافية الفنادق وتوفري األرسة الاكفية، مع ¡هÉم Tلسـياحة اجلبلية والث
والر ضية وغريها، وتشجيع سـياسة املعارض للتعريف Tملنتوج التقليدي 

  املغريب.
كام ال ميكن أن نغفل ا<ور الهام اÃي لعبته واكn التمنية اجلهوية، ومن 
بيهنا واكn تمنية مناطق الشامل اليت متزيت ببناء امليناء املتوسطي، اÃي Tت 

صة الربط بني القارات، اليشء اÃي دورا هاما عىل اكفة األصعدة، وخا
سامه يف توضيح الصورة وهنج املغرب سـياسة اجلهوية املتقدمة واليت شلك 
جالn امل� محمد السادس نرصه هللا جلنة خاصة بشأهنا لهتي* تصور 

  متاكمل <مع اكفة اجلهات، ومهنا اسـتقالال ماليا للقيام بدورها التمنوي.
Ùر يف جمال الطاقات والطاقات املتجددة كام معد املغرب إىل ¡ست

وذ· بتحقيق ¡كتفاء اÃايت من �ة، ومن �ة أخرى بلوغ هدف 
  تصديرها يف املسـتقبل. 

ويعترب الهدف األسايس من هذه املشاريع التمنوية هو دمع معدل المنو 
، لفقر وحماربة الهشاشة¡قتصادي Tملغرب واملسامهة يف تراجع نسـبة ا

معايري معمتدة من <ن هيئة حتدي األلفية واليت تنسجم يف وذ· وفق 
فلسفهتا ومهنجيهتا مع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف إطار تشاوري 
واسع، شاركت فيه اكفة الفعاليات السـياسـية و¡جÉعية و¡قتصادية ولك 

ية وكسب فعاليات اAمتع املدين لالخنراط بقوة يف املنظومة ¡قتصادية العامل 
  رهان حتد ت األلفية. 

 Uمبواص Uت الكفيÕا، نسائلمك، السـيد رئيس احلكومة: ما يه الضامÃ
تطبيق هذه ا#ططات وضامن جناح هذه األوراش اإلصالحية الكربى 
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  املفتوحة للهنوض Tالقتصاد الوطين؟ 
وما يه ا#ططات املسـتقبلية من خالل موقع املغرب من ميثاق حتدي 

ية وضامن جناح األهداف املسطرة اليت سـمتكنه من رفع نسـبة المنو األلف 
  ¡قتصادي للقضاء عىل الفقر والهشاشة؟ 

  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
 17شكرا. اللكمة اآلن لفريق التجمع الوطين لألحرار يف مساحة 

  دقيقة، السـيد الرئيس.

        ::::املستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدور
  رمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.بسم هللا ال

  السـيد الرئيس،
  السـيد رئيس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

أصبحت التمنية رهان األمم والشعوب يف اكفة أحناء العامل، حيث اكنت 
، 2000ة سـنة بداية التفكري يف هذا التحدي خالل مقة األمم املتحدة لأللفي

دوn ورؤساء حكوماهتا عىل العمل من  185واليت تعهدوا مبوجهبا زعامء 
  . 2015أجل مسـتقبل أفضل للجميع حبلول سـنة 

ونيابة عن هاته الشعوب واألمم، قام هؤالء الزعامء Tلتوقيع عىل إعالن 
 48غاية و 18األلفية اليت تنوي مبوجبه حتقيق مثانية أهداف إمنائية لأللفية و

مؤرش لقياس التقدم حنو أهداف تمنية األلفية، تكون هاته األهداف وهاته 
الغا ت واملؤرشات ملزمة لæول الغنية قبل الفقرية، واليت مبوجهبا تعمل 
هاته ا<ول الغنية والفقرية معا يف إطار رشاكة دولية لتحقيق األهداف 

وصندوق النقد ومبشاركة خرباء األمم املتحدة  2015والغا ت حبلول سـنة 
  ا<ويل ومنظمة التعاون ¡قتصادي للتمنية والبنك ا<ويل.

  السـيد رئيس احلكومة،
  تتحدد األهداف الÙنية لأللفية وغا هتا عىل الشلك التايل:

  ، القضاء عىل الفقر واجلوع، من خالل الغايتني التاليتني: أوال

خفض نسـبة األشخاص ذوي ا<خل اÃي يقل عن دوالر واحد  -
  ؛2015و 1990يوميا إىل النصف ما بني 

خفض نسـبة األشخاص اÃين يعانون من اجلوع إىل النصف ما بني  -
  ؛2015و 1990

  9نيا، تعممي التعلمي ¡بتدايئ من خالل الغايتني التاليتني:

  ضامن ولوج األطفال، إ9Õ وذكورا، يف لك أحناء العامل إىل املدرسة؛  -

 ؛2015يئ سـنة إكامل املقرر ا<رايس ¡بتدا -
9لثا، تعزيز املساواة بني اجلنسني ومقاربة النوع ¡جÉعي من خالل 

 إزاn التفرقة بني اجلنسني.
رابعا، خفض نسـبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثلثني ما 

  .2015و 1990بني 
خامسا، حتسني الصحة اإلجنابية والغاية مهنا ختفيض نسـبة الوفيات بني 

  .2015و 1990مبعدل ثالثة أرTع بني عام  األ�ات
سادسا، ماكحفة اإليدز واملالر  وغريها من األمراض الوTئية هبدف 

  حتقيق الغايتني التاليتني:

وقف انتشار فريوس اإليدز اÃي تعرف مؤرشاته أرقاما تصاعدية  -
  سـنة عن أخرى؛

صارها وقف انتشار املالر  وغريها من األمراض الوTئية األخرى واحن -
  .2015يف أفق 

  سابعا، كفاn ا<ول للبيئة املسـتدامة؛
ة عاملية من أجل التمنية هبدف حتقيق الغا ت املتفق 9منا، إقامة رشاك

  علهيا.
  السـيد رئيس احلكومة،

أهداف األلفية واحضة ومرمقة وحمددة يف الزمن، فعىل بعد سـنوات 
 Uالتالية:ثالث من انهتاء أجل حتقيقها، نطرح عليمك األسـئ  

ماذا حتقق من هذه األهداف، علام أن احلكومات السابقة بذلت  - 1
  جمهودات جبارة للوصول إلهيا؟

 ما يه حصيU معل املبادرة الوطنية للتمنية البرشية؟ - 2
أين وصلت الربامج واإلسرتاتيجيات الوطنية املرتبطة بأهداف  - 3

ت إال أن املؤرشات األلفية وآفاقها املسـتقبلية، أنه Tلرمغ من اجلهود اليت بذل
 Õæوالغا ت احملققة تبقى دون طموحاتنا وال ترىق إىل ما يليق بتارخينا وب
ومسعته، خاصة وأن رتبة بÕæ الزالت غري مرشفة يف حتقيق العديد من 

  هذه األهداف؟
  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقيقة. 17شكرا. اللكمة اآلن للفريق احلريك، 

        ::::يد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحل    
  شكرا السـيد الرئيس.
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املستشارون احملرتمون، ،السـيدات
أود يف البداية أن أهT Bمس الفريق احلريك احلكومة وجملسـنا املوقر 

تعرب عن إدارة وإرادة مشرتكة  عىل هذه املبادرة التواصلية واملنتظمة، واليت
لتعميق التنسـيق والتعاون املمثر بني السلطتني التنفيذية والترشيعية، واليت 
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تؤسس يف نفس املناسـبة لالخنراط الفعال يف تزنيل مقتضيات ا<سـتور 
وفق مقاربة تشاركية ختلق أرضية صلبة للعهد ا<سـتوري اجلديد، واليت 

ار دميقراطي مبين عىل الرتامك النوعي والمكي اخنرطت فهيا بالدÕ كتتوجي ملس
للمبادرات اإلصالحية اليت أطلقهتا بالدÕ منذ اعتالء صاحب اجلالn امل� 
محمد السادس نرصه عىل عرش أسالفه املنعمني، وفق منظور إسرتاتيجي 
يقوم عىل ¡سـمترارية املتجددة واإلصالح يف ضوء ¡سـتقرار وبناء التغيري 

  ني املكتسـبات. يف إطار حتص
  السـيد الرئيس، 

يف هذا السـياق وتنفيذا اللزتاماهتا كرشيك اسرتاتيجي يف العامل، قامت 
بالدÕ وعىل مدى العرشية األخرية بإطالق أوراش متعددة يف خمتلف 
اAاالت السـياسـية و¡قتصادية و¡جÉعية واحلقوقية والثقافية والبيئية، 

أهداف وتو�ات إعالن األلفية للتمنية، املعمتد حمكومة خبيط Õظم يتنامغ مع 
بأهدافه الÙنية ذات الطبيعة  2000من طرف املنتظم ا<ويل منذ سـنة 

اإلسرتاتيجية، واليت تنطلق أوال من حماربة الفقر والهشاشة ¡جÉعية، 
مرورا Tملراهنة عىل حتيني مؤرشات التمنية البرشية، وصوال إىل تقوية 

اطية التشاركية، وكذ· بناء اإلطار ا<ميقراطي واحلقويق آليات ا<ميقر 
  الكفيل ببلورة أهداف األلفية. 

سـنة عىل تبين هذا اإلعالن العاملي  12ومن الطبيعي اليوم بعد مرور 
، 2015وأمام قرب هناية السقف الزمين املسطر للتنفيذ واحملدد يف سـنة 

 nأن نقف، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، ملساء Õاليت حققهتا بالد Uاحلصي
يف أجرأة أهداف األلفية عىل أرض الواقع وكذ· تقيمي األداء واإلجناز 
وبسط املعيقات، وTلتايل مساءn األفق والربامج املسطرة للسـنوات الثالثة 

  املقبU واليت تزتامن تقريبا مع معر الوالية احلكومية والترشيعية احلالية.
رئيس احلكومة احملرتم، نود معرفة تقيميمك  يف هذا املنطلق، السـيد

لرصيد اإلجنازات يف جمال تزنيل أهداف األلفية، وما يه التدابري املسطرة 
  السـتكامل وتقومي هذه اإلجنازات؟ 

  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقيقة. 13شكرا. اللكمة اآلن للفريق ¡شرتايك، 

        ::::املستشار السـيد مباراملستشار السـيد مباراملستشار السـيد مباراملستشار السـيد مباركككك النفاوي النفاوي النفاوي النفاوي
  السـيد رئيس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

لقد اكنت بالدÕ من مضن ا<ول امللزتمة بأهداف األلفية الÙنية واملتعلقة 
مبحاربة الفقر املدقع وبتعممي المتدرس وبإنصاف املرأة والقضاء عىل "السـيدا" 

فة إىل الرشاكة من والسل وعىل ظاهرة وفيات األ�ات واألطفال، Tإلضا
  أجل حتقيق هذه األهداف. 

وإذا اكنت بالدÕ قد بذلت جمهودات �مة يف حتقيق عدد من هذه 
األهداف املهمة، فإن احلصيU اليت مت إعالهنا مؤخرا أبرزت أن هناك 
إخفاقات واحضة يف الوصول إىل عدة أهداف، اكنت مبثابة الزتامات للمملكة 

لعجز واحضا يف حصيU مجموعة من األهداف، املغربية، وقد جتىل هذا ا
  أمهها: 

  اسـمترار الفقر املدقع والهشاشة <ى عدة أوساط وفئات اجÉعية؛  -
اسـمترار الهدر املدريس بشلك جيعل جمهود تعممي المتدرس مفرغا من  -

 حمتواه؛ 
 الرتاجعات املسجU يف متثيلية املرأة عىل عدة مسـتو ت ومؤسسات؛  -
يات األ�ات واألطفال دون سن اخلامسة بأرقام اسـمترار ظاهرة وف  -

 ونسب مرتفعة عام وقع ¡لزتام به.
وعليه، فإننا نسائل، السـيد رئيس احلكومة، عن التقيمي اÃي قامت به 
حكومته اللزتامات املغرب ومدى حتققها خبصوص أهداف األلفية؟ وما يه 

هر فN خيص بعد اإلسرتاتيجية احلكومية ملوا�ة الثغرات والقصور اÃي ظ 
  األهداف بشلك جيل؟ 

  والسالم.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقيقة. 11شكرا. اللكمة اآلن للفريق ا<سـتوري، 

        ::::املستشار السـيد حلسن ناملستشار السـيد حلسن ناملستشار السـيد حلسن ناملستشار السـيد حلسن نببببيهيهيهيه
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
، ويه السـنة احملددة لتحقيق 2015سـنتني ونصف من حلول عىل بعد 

أهداف األلفية للتمنية، جيد املغرب نفسه بفضل اخلطوات القوية واملتسارعة 
عىل درب اإلصالح والتمنية اليت قادها صاحب اجلالn امل� محمد السادس 

مؤهال ليكون بني ا<ول اليت ستمتكن من حتقيق األهداف  ،نرصه هللا
  . 2000ة اليت وضعهتا األمم املتحدة بإجامع دويل سـنة الÙني

فقد قاد صاحب اجلالn امل� محمد السادس بإرادة وطنية واحضة 
اململكة الستÙر املكتسـبات اليت حتققت سواء يف امليدان ¡قتصادي أو 
جتاوز العجز ¡جÉعي بفضل مجموعة من الربامج ا<ولتية، املبادرة امللكية 

للتمنية البرشية وامليثاق الوطين حول البيئة ونظام التغطية مثل ورش 

  الصحية للمعوزين. 
 :مرتكزات ويه) 8مثانية ( وجتدر اإلشارة إىل أن أهداف األلفية تعمتد

القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع وضامن التعلمي ¡بتدايئ للجميع وتعزيز 
ات األطفال اÃين تقل املساواة بني اجلنسني واسـتقاللية النساء وخفض وفي

سـنوات، وحتسني الصحة اإلجنابية وحماربة مرض "السـيدا"  5أعامرمه عن 
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ومحى املستنقعات واألمراض األخرى، وضامن بيئة مسـتدامة، وإقامة 
  رشاكة عاملية من أجل التمنية.
  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،

عامة للجمعية ال )65اخلامسة والسـتني (عىل هامش نقاشات ا<ورة 
، رصحت اخلارجية املغربية آنذاك بأن املغرب 2010لألمم املتحدة يف سـنة 

، وحنن اليوم أمام تطورات األزمة العاملية، 2015سـيكون يف موعد سـنة 
وما Ã· من آ9ر عىل املالية العمومية الوطنية وحتد ت صعبة أمام 

، ¡قتصاد الوطين، حيث أن لك املؤرشات تسري يف اجتاه تراجعي
  خصوصا ما يتعلق بنسـبة المنو والعجز املوازÕيت.

هل سيمتكن املغرب من كسب رهان  :لهذا، نسائلمك السـيد الرئيس
  ؟ وما يه ¡سـتعدادات املتخذة Ã·؟2015

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقائق. 10شكرا. اللكمة اآلن لفريق التحالف ¡شرتايك، 

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب خربو خربو خربو خربوشششش
  السـيد الرئيس. شكرا

  السـيد رئيس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
بتحقيق أهداف األلفية للتمنية كام حددها  1990الزتم املغرب يف سـنة 

اAمتع ا<ويل، وُرشع منذ ذ· احلني يف إجناز إصالحات للرفع من 
رى عىل بعد مؤرشات التمنية البرشية، فتحققت بعض األهداف وبقيت أخ

  .2015سـنوات عن املوعد احملدد وهو سـنة  3
نسائلمك، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، عن خطة احلكومة لتنفيذ 
 nمج واجلدوÕالزتاماهتا داخليا ودوليا هبذا اخلصوص؟ كام نسائلمك عن الرب

  ؟2015الزمنية لتحقيق هذه األهداف يف أفق 
  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقائق. 9مة اآلن للفريق الفيدرايل، شكرا. اللك

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
دقائق، أوال عندÕ  9احشال انتاع الوقت؟ ال، السـيد الرئيس، مايش 

دقائق، هاذ اليش اليل اتفقنا عليه، وإذا احتجنا ليش حاجة غادي  10
  .9دقائق عندÕ مايش  Õ10خذوها من عند اليس حكمي، 

  يف اللقاء اليل اكن عندÕ. 10تفقنا عىل السـيد الرئيس، راه ا

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  عندي جدول ومت توزيعه هللا خيليك. 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد رئيس اAلس،

  السـيد رئيس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون،
حتقيق تعممي  هدف ،من بني األهداف اإلمنائية الÙنية لتقرير األلفية

 2012، وأشار تقرير 2015التعلمي ¡بتدايئ للك األطفال يف أفق سـنة 
ألهداف األلفية إىل أن هدف تعممي التعلمي ¡بتدايئ للك األطفال الزال 

ل املزيد من اجلهود لتنفيذه يف أفق القضاء ذهدفا بعيد املنال، ويتطلب ب
  ه.عىل الفقر، اÃي تعترب األمية إحدى أمه أسـباب

وTعتبار أن املغرب معين إىل أبعد احلدود هبذا التقرير، فالبد من 
اإلشارة إىل اعتبار قضية التعلمي وحتسني جودة املنظومة التعلميية وتعمهيا 
يعترب إحدى أمه القضا  ذات األولوية <ى الرأي العام الوطين، بل تعترب 

  ا الرتابية.القضية الوطنية الثانية ذات األولوية بعد قضية وحدتن
ومن هذا املنطلق، نسائلمك، السـيد رئيس احلكومة، عن وضعية تعممي 

ربة يف سن المتدرس، وعن مدى تعمميه االتعلمي عىل لك األطفال املغ
وإلزاميته وحماربة ظاهرة الهدر املدريس وظاهرة األمية <ى الراشدين اÃين 

  مل يسعفهم احلظ يف ولوج املدرسة املغربية.
القول أن اسـمترار ظاهرة األمية <ى األطفال والراشدين تعد مفن Õفل 

معيقا أساسـيا ألي تقدم أو تمنية اقتصادية قادرة عىل املنافسة يف ظل 
العوملة املعمتدة أساسا عىل التنافسـية ¡قتصادية والعلمية والتكنولوجية 

.Uواملوارد البرشية املؤه  
إىل اسـمترار تفيش ظاهرة األمية إننا يف الفريق الفيدرايل نثري انتباهمك 

ببالدÕ، حيث يعرف املغرب أعىل نسـبة لألمية عىل مسـتوى املغرب 
العريب وشامل إفريقيا، وجيعل بالدÕ يف الصفوف األخرية للقضاء عىل هذه 

سـنة  15و 10اآلفة عامليا، إذ تبلغ نسـبة األمية <ى الفئة العمرية ما بني 
و<ى النساء  47%ى النساء إىل كنسـبة عامة، يف حني تصل < 38%

 8، حيث يصل عدد الساكن األميني Tملغرب إىل %67القرو ت إىل 
ماليني نسمة، وهو ما يشلك عائقا أمام أي إمناء اقتصادي أو ثقايف أو 
  اجÉعي أو دميقراطي، ألن األمية والفقر كواحب لæميقراطية والتقدم واحلداثة. 

مية رهان أسايس وأويل من أجل تنفيذ أي إننا نعترب أن القضاء عىل األ
خمطط هبدف اإلقالع ¡قتصادي، فكيف ميكن تصور جناح ا#طط 

من العاملني Tلقطاع يعانون من  %59,8األخرض يف القطاع الفال" و
" بقطاع الصيد البحري أن حيقق Halieutisاألمية؟ وهل ميكن #طط "

  يرزحون حتت وطأة األمية؟  %33,1أهدافه و
هل ميكن تصور تطور اإلدارة املغربية وحتديهثا و¡نتقال إىل اإلدارة 

من مواردها البرشية  %22,7اإللكرتونية واملغرب الرمقي، يف حني مازال 
  أميني؟ 
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هل ميكن للقطاع التجاري أن يتطور ويلج ميدان املنافسة ونسـبة 
  من الناشطني Tلقطاع أميني؟  29,7%

لصناعة التقليدية وما يشلكه من صوn وهل ميكن الهنوض بقطاع ا
  من احلرفيني أميني؟  Z30,3%رخيية وثقافية وحضارية و

هذه التساؤالت جمرد غيض من فيض فN يتعلق هبذه اآلفة املدمرة 
واملعيقة ألي تطلع حنو التطور والتقدم. مفا يه اإلجراءات اليت ستتخذها 

دريس وتعممي المتدرس حكومتمك للقضاء عىل األمية وحماربة الهدر امل
علام أننا الزلنا ننتظر تفعيل مقتضيات القانون  ؟2015وإلزاميته يف أفق 

  .املتعلق بإحداث الواكn الوطنية حملاربة األمية 38.09
  السـيد رئيس احلكومة،

لقد تراجعمت يف ترصحيمك احلكويم عن حتقيق أهداف األلفية بتقليص 
خمططا ì يف ظل احلكومة اÃي اكن  2015سـنة  %20األمية إىل 

يف برÕجممك احلكويم، مفا يه مربراتمك يف  2016السابقة، وأرجأمتوه إىل 
  اختيارمك هذا لتأجيل حماربة آفة األمية؟ 

  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقائق.   5شكرا. اللكمة اآلن Aموعة ¡حتاد املغريب للشغل يف إطار 

        ::::بنطلحةبنطلحةبنطلحةبنطلحةاملستشار السـيد أمحد املستشار السـيد أمحد املستشار السـيد أمحد املستشار السـيد أمحد 
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  السـيد الرئيس،
  السـيد رئيس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

إننا نؤكد عىل أن األهداف التمنوية لأللفية تعد أحد اجلوانب املضيئة 
اليت طبعت العرشية املاضية يف تعاون ا<ول عىل نطاق األمم املتحدة، 

مرجعيا جعل ا<ول ختفض من نسـبة الفقر إىل النصف  حيث نعتربه إطارا
، وأصبح إعالن أهداف األلفية 2015إىل  2005يف عرش سـنوات من 

وثيقة توجد عىل أجندة اهÉمات حكومات ا<ول النامية أو السائرة يف 
  طريق المنو. 

كام أن إسرتاتيجية ختفيض الفقر وفق منظور خرباء األمم املتحدة ترتكز 
ع نطاق ¡ستÙرات العامة وبناء القدرات وتعبئة املوارد احمللية عىل توسـي

وتعزيز احلاكمة وحقوق اإلنسان وإرشاك القطاع اخلاص والنسـيج امجلعوي 
  يف هذا الورش.

  السـيد رئيس احلكومة،
إن جحم التحد ت كبري جدا وأن ما حتقق مهنا ال يصل إىل التطلعات 

سواء من طرف  ،ت املبذوn يف هذا اAالاملسطرة يف الربÕمج رمغ اAهواد
احلكومة السابقة واليت معلت عىل تعممي التعلمي ¡بتدايئ والوصول إىل 

من نسـبة الساكنة املزودة Tملاء الصاحل للرشب،  %94حتقيق نسـبة 
وهذا يف  %90ومعدل التطهري وصل إىل نسـبة حمرتمة تصل إىل حوايل 

  احلارضة. 
زالت تعرف العديد من التعرثات، ذ· أن إال أن بعض األهداف ال

مؤرشات وفيات األطفال واأل�ات أثناء معلية الوالدة تبقى دون املسـتوى 
املطلوب، حفسب التقرير األخري للمندوبية السامية للتخطيط فإن هذه 

يف األلف، وTلتايل  5,26وفاة يف األلف والدة إىل  2,30النسـبة سـمتر من 
عيفا وال يرىق إىل طموحنا، نفس اليشء ينطبق عىل فإن هذا الرمق الزال ض 

الربÕمج الوطين حملاربة اإليدز، حيث تبقى مؤرشات هذا الوTء يف ارتفاع 
  مضطرد، اليشء اÃي تعرب عنه األرقام Tمللموس. 

ما يه  :Tمس ¡حتاد املغريب للشغل، السـيد رئيس احلكومة، نسائلمك
وما يه التعرثات اليت تعوق تنفيذها يف  حصيU الربامج املرتبطة Tأللفية؟

  آجالها احملددة واآلفاق املسـتقبلية يف هذا اإلطار؟ 
  والسالم عليمك.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقائق. 5شكرا. اللكمة اآلن Aموعة اإلحتاد الوطين للشغل Tملغرب، 

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطااملستشار السـيد عبد هللا عطاشششش
يدÕ محمد وعىل آì وحصبه بسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا عىل سـ 

  الطيبني الطاهرين.
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد رئيس احلكومة،
تضمن تقرير األلفية مثانية أهداف لæفع بعجU التمنية يف البالد النامية، 

  ومتحورت حول:
  تقليص عدد األشخاص حضا  الفقر املدقع واجلوع إىل النصف؛ - 1
 كفاn التعلمي للجميع؛ - 2
اواة بني اجلنسني والقضاء عىل الفروق القامئة بني اجلنسني فN تعزيز املس - 3

 خيص احلصول عىل التعلمي؛
 خفض معدل وفيات األطفال؛ - 4
 حتسني حصة األم اإلجنابية؛ - 5
 ماكحفة فريوس نقص املناعة املكتسـبة؛ - 6
 ضامن ¡سـتدامة البيئية؛ - 7
 اسـتحداث رشاكة عاملية ألغراض التمنية. - 8

ؤية واألهداف نمثن، السـيد رئيس من هذه املنطلقات وهذه الر 
احلكومة احملرتم، ومن موقعنا مكجموعة ¡حتاد الوطين للشغل Tملغرب لك 
املبادرات اإلمنائية اليت تقوم هبا حكومتمك يف اسـمترار مندمج مع جمهودات 
ومبادرات احلكومات السابقة الطموحة اليت تقومون هبا، عنواهنا ومدخلها 

واقتصاد الريع وتعزيز هنج احلاكمة، فضال عن  الرئييس حماربة الفساد
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 املبادرات ¡جÉعية ا#تلفة. 
ورمغ هذه اجلهود املهمة املبذوn، فإننا نسجل، السـيد رئيس احلكومة 

  احملرتم، مجموعة من املالحظات:
إن هامش الفقر والهشاشة ما زال مسـتفحال، يؤرق متاسكنا  - 1

ن، مما جيعل من تقليص عدد الفقراء ¡جÉعي وميس بقمي التضامن والتعاو 
  واملهمشني مضن أوىل األولو ت يف سـياسة حكومتمك؛

إن تعممي التعلمي، وإن قطع أشواطا كبرية داخل مدرستنا العمومية،  - 2
حيتاج إىل �ود إضافية، حبيث نسجل، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، أن 

تالالت البنيوية مبادرة الربÕمج ¡سـتعجايل اÃي جاء ليجيب عن ¡خ 
 للتعلمي، مل حيقق بعد أهدافه املرجوة رمغ أننا عىل عتبة سنته الهنائية؛

أما الصحة اإلجنابية لأل�ات مفازالت تعاين نقصا كبريا، ترجع بعض  - 3
 أسـبابه األساسـية إىل نقص كبري يف املوارد البرشية ا#تصة؛

 القطاع كام أن املساواة بني اجلنسني يف عامل الشغل وTألخص يف - 4
 bاخلاص مل تتحقق بعد وبقي هدف تقليص الفوارق بني اجلنسني مل نص
بعد، فرمغ صدور مدونة الشغل مازال النساء يتعرضن للتحرشات مبختلف 

 أشاكلها، فضال عن هزاn األجر مقارنة مع الرجل.
إن أهداف األلفية ستبقى مفتوحة ومطلوبة دوما يف مجيع سـياساتمك 

 اإلسرتاتيجية، مما يتطلب األمر مزيدا من اجلهود حتقيقا القطاعية وبراجممك
لهذه األهداف اإلنسانية النبيU اليت تصب إجامال يف إعادة ¡عتبار إلنسانية 
اإلنسان اÃي كرمه رب العاملني خبلقه واسـتخالفه يف األرض، ولعل من 

 مقتضيات هذا التكرمي العيش الكرمي يف بيئة سلمية.
هل هناك تقومي علمي  :لسـيد رئيس احلكومة احملرتمÃ·، نسائلمك ا

مدقق ملا حتقق من أهداف؟ وكيف سـتحققون ما تبقى من أهداف يف ظل 
  الظرفية ¡قتصادية احلالية واإلماكÕت المتويلية املتاحة؟

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
 Uشكرا. اللكمة اآلن للسـيد رئيس احلكومة احملرتم لإلجابة عىل أسـئ

  دقيقة، ساعة وربع. 75اجللسة،  حمور

        ::::السـيد عبد اإلì ابن كريان، رئيس احلكومةالسـيد عبد اإلì ابن كريان، رئيس احلكومةالسـيد عبد اإلì ابن كريان، رئيس احلكومةالسـيد عبد اإلì ابن كريان، رئيس احلكومة
 ìوالصالة والسالم عىل رسول هللا وآ d بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد

  وحصبه ومن و¡ه.
  السـيد الرئيس،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
  األخوات املستشارات احملرتمات،

 تعاىل وبراكته، و9نيا شهر مبارك سعيد، أوال السالم عليمك ورمحة هللا
  وأعاننا هللا سـبحانه وتعاىل عىل أن خنمته عىل أحسن الوجوه وأفضلها.

  إخواين، أخوايت، 

قبل أن أدخل يف املوضوع، أريد أن أؤكد عىل معىن أسايس مرتبط 
Tلنسـبة إيل مبنطق العمل السـيايس، أÕ من اÃين ال يؤمنون بأن اإلنسان 

 يكون يف املعارضة أن يسود لك يشء ويبخس أعامل الناس مي� حني
واسـتحقاقاهتم، وإذا انتقل إىل احلكومة أن جيهتد يف أن يعطي صورة وضيئة 

  عن الواقع، اليت يف بعض األحيان ال تكون كذ·. 
أÕ من اÃين يؤمنون أنين إن كنت يف املعارضة، وقد فعلت هذا، 

ه من اخلري للبæ وللوطن، وأمثن مواقفها فميكن أن أعرتف للحكومة مبا تنجز
من أجل ذ· وأÕرصها، حىت أهنم يف بعض األحيان اكنوا يشعرون أنين 

  أÕرصمه أكرث مما ينارصمه بعض أفراد فرقهم.
وTملقابل، أؤمن أنه إذا كنت يف احلكومة لست مضطرا أن آيت Tللون 

شلك، بل ليس الوردي وأنرشه عىل العامل وكأن دولتنا ال تعيش أي م 
عندي أي غضاضة يف أنه حني أشعر بأن شيئا ليس عىل ما يرام، أن 

  .أقوì، أن أعرتف به، أن أطرحه للنقاش
حنن لسـنا أعداء، حنن مواطنون ننمتي لنفس الوطن وعندÕ نفس 
اهلموم، ولكنا نريد أن ننجح يف مثل هذه الربامج، واAيء هنا إن اكن والبد 

 .يايس، فهذا ال حيول دون التعاون وبدل النصحمن جزء من الرصاع السـ 
قال صىل هللا عليه وسمل: "ا<ين النصيحة"، قالوا: "ملن   رسول هللا"، 
قال: "d ولكتابه ولرسوì وألمئة املسلمني وعامهتم"، فا<ين النصيحة 
والسـياسة احلقيقية نصيحة يف اجتاه التصويب والتصحيح و¡نتقاد اإلجيايب 

 للتقومي.  اÃي يدفع
وحني نأيت إىل مثل هذا اللقاء، اÃي توافقت فيه مع السـيد الرئيس 
عىل هذا التوقيت إىل أن يوضع يف النظام ا<اخيل للمجلسني ويذهب إىل 
اAلس ا<سـتوري اÃي سـيحسم فيه هنائيا، رغبة يف تيسري األمور، 

ة مل جيد "يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا"، وإذا اكن األخ دعيدع
  .دقائق، هذا ما اكين مشلك 5دقيقة، أÕ أعطيه من وقيت 
جيب أن نتفامه، أننا حني نأيت كام يقول  ،فإذا اكن األمر هكذا

،  لنجرد الواقع، جنرد dresser le bilan) (pourالفرنسـيون، وأعتذر، 
الواقع واحلصيU، حنن هنا لسـنا يف موقع الكذب، لسـنا يف موقع الكذب، 

موقع الزتويق، أÕ ال أومن هبذه السـياسة، وأعمل أهنا ال جتدي، أÕ  لسـنا يف
متأكد داخليا أهنا ال جتدي، املناصب واملواقع، ما هو املشلك؟ بعضها أمحر 
وبعضها أخرض، وحىت اÃي ليس أمحر أو أخرض ال يفرق بيننا وبينه إال 

  بضع خطوات أو بضع مدارج. 
القضية  يه أن ترتفع هامة املغرب، القضية يه أن يتقدم البæ، القضية

يه أن ال خنجل من أنفسـنا، يه أن ال ننعت بأشـياء سيئة كام وقع لنا 
مؤخرا، خليوÕ نقولو األمور يف احلقيقة، حصيح املوضوع هو األلفية ولكن 
حنن أمام حاك ت اآلن وأمام إشارات واهتامات، جيب أن ننتبه حلقيقة 

  املوضوع. 
ع اليوم هو هذه احلكومة وهذا التآلف أو هو اÃي يظن أن املوضو 
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رئيس احلكومة، هذا أبرشه من اآلن بأنه خاطئ، ليس هذا هو املشلك، 
املشلك هو كيف نصحح مسارÕ، امحلد d وسوف أتعرض لهذا يف 
احلصيU، امحلد d حنن شعب أجنز الكثري وينجز الكثري، ولكن مازال تقع 

  نا. فينا ومن �تنا أشـياء ال تناسب 
واليوم، وحنن ننظر يف هذه احلصيU، وسوف أفاجئمك حني أرسد عليمك 
األرقام وأقول لمك تقديري الشخيص لهذه األرقام، ألن هذه األرقام رمغ أهنا 
حصيحة ورمغ أهنا إجيابية ولكن ال تبقى دامئا متبوعة هبذه اإلجيابية، فاÃين 

ائة فعال، ولكن مك مهنم يبقى يدخلون إىل التعلمي فعال يقرتبون من املائة Tمل
  يف التعلمي؟ 

ألف يغادرون  380ألف واحد تقريبا سـنو  و 400إننا نضيع من تعلمينا 
املدرسة، هذه يه احلقيقة، هذه يه احلقيقة، مفا هو السبب؟ وما يه 
اإلشاكليات؟ وامجليع يتحدث معي عن حصيU األلفية يف زمن األزمة، وهذا 

ننا يف زمن أزمة، ولكن هاته األزمة ليست يه فيه نوع من اإلشاكل، أل
األزمة ¡قتصادية اليت توجد يف أورT، واليت جحزت عنا السواح فقط، أو 

  اليت جحزت عنا مداخيل إخواننا من املغاربة املقميني يف اخلارج. 
 ،æلبT هذه األزمة قبل سـنتني، أهيا اإلخوة الكرام، اكدت أن تعصف

ة دميقراطية، هذه األزمة اكنت أزمة حتمك يف احلياة هاته األزمة اكنت أزم
السـياسـية، هذه األزمة اكنت أزمة خلق األحزاب، هذه األزمة اكنت أزمة 
اAيء بسـياسـيني ليسوا بسـياسـيني، وبأشخاص ميلؤون مواقع ال 
يسـتحقوهنا، ومبسؤولني ليسوا مبسؤولني، وال يتحملون مسؤوليهتم، ولك 

م ويفروا يف جنح الليل، تغطهيم ¡نتخاTت مههم هو أن يغرفوا نصيهب
وتغطهيم تتابع احلكومات، من أجل هذا السبب وصلنا إىل رئاسة احلكومة، 
هذا هو السبب، وهذه يه األزمة احلقيقية وهذه يه األزمة اليل خصنا 
خنرجو مهنا Tش ما نعاودوش نرجعو لها، Tش يويل لكيش د لنا، األوىل 

   لطف ببÕæ. قلناها ونكررها، لوال
وأÕ امسحوا يل، أÕ من اÃي يؤمنون هبذا، أن هذا البæ حمفوظ، وأن 
هذا البæ فيه لطف من عند هللا سـبحانه وتعاىل، وقدمي مايش جديد، 
قرون وقرون، تذكروا واقراو التارخي وشوفوا، غادي Zخذمك الرعدة، ميل 

فظ هذا البæ، مسـتقU تقراو التارخي وتشوفوا كيفاش هللا سـبحانه وتعاىل ح
وحفظها إسالمية وحفظ لها نظا�ا وحفظ لها ملوكها وخالها إىل اليوم، 

  واليوم من مسؤوليتنا حنن أن تسـمتر وتزيد يف اإلنتاج واإلجناز. 
ذ· النصيب من الغش والنصيب غري املعقول وغري املنطقي  ،ولكن

ال يف أحزابنا الرشيفة وغري املقبول وغري املرشوع يف ديننا وال يف أخالقنا و
نونرب  25ونضاالتنا األتيU، خصو يتوقف، مايش دوزÕ ¡نتخاTت د ل 

ونعتقد أننا سوف نرجع إىل ما كنا عليه، ليس من املعقول هذا، احنا يف 
حاجة Tش نصححو املسار حقيقة يف لك يشء، وما غاديش نبدا حباجة 

د لنا فهيا خميبة مع األسف  أخرى، غادي نبدا Tلر ضة اليل اكنت النتاجئ
الشديد، مع أننا معروفون Tلقدرة، عىل األقل عىل اإلجناز عىل املسـتوى 

الشخيص وكذ· عىل املسـتوى امجلاعي، واألشـياء اليت تسري وترافق 
األخبار السيئة اليت تسري وترافق وا#جU اليت تسري وترافق مثل هذه 

  النتاجئ. 
شكره أن هاذ البالد د لنا اليل حمفوظة، ومع ذ·، حنن حنمد هللا ون 

هللا سـبحانه وتعاىل حفظها، وملا جاء ما اكن يسمى Tلربيع العريب اÃي 
مارس  9عصف بلك يشء، أهلم هللا سـبحانه وتعاىل جالn امل� خلطاب 

ولæسـتور و¡نتخاTت ولكن راه Tيق ما خرجنا من الواد ونشفو رجلينا، 
  ع ذ· حنمد هللا. ونقولها بلك رصاحة، وم

 ìليس حو nرئيس دو Õدسـتور، اإلخوان، عند Õاحنا اليوم عند
خالف، أÕ قلهتا للجزيرة، قلت لها أÕ جمرد رئيس حكومة، قال يل ما معىن 

مليون  30جمرد رئيس حكومة؟ قلت ì معىن رئيس حكومة معىن أن اكين 
ىل يف بÕæ يه مغريب ميكن يوليو رؤساء حكومة، ولكن املسؤولية األو

مسؤولية جالn امل� Tش تسـمتر ا<وn وتبقى قوية وتزيد واحنا هنا Tش 
  نعاونوه لك واحد من موقعه، Tش تبقى األمور، هذا هو املنطق. 

اإلخوان د لنا يف واحد العدد د ل ا<ول اAاورة Tقني ما وصلوا 
Tقني عاد كيكونوا يف الهيئة التأسيسـية وT ،سـتورæيق إن شاء هللا من ل

  بعد ا<سـتور عاد اكينة انتخاTت.. 
هاذي لكها فرصة أعطاÕ هللا إ ها، أعطتنا واحد التقدم، مايش لكيش 
أسود، غري حصيح، السواح يقبلون عىل البæ أكرث، وزير السـياحة معنا 
ميكن أن يؤكد لنا ذ·، عدة مؤرشات إجيابية، لكن طبعا اكينة أزمة، 

قتصادية عند الرشاكء د لنا األساسـيني اليل هام أوروT، واليل واكينة أزمة ا
مهنم كيجيوÕ السواح واليل مهنم كيجيوÕ الفلوس د ل األبناء د لنا املقميني 

  يف اخلارج، وهام اليل تيرشيو منا املواد د لنا. 
اكينة أزمة ولكن هذه األزمة ال جيب أن تفزعنا فنهنار، احنا قادرين إن 

 الرمحن الرحمي منتصوها، وقادرين إن شاء هللا الرمحن الرحمي شاء هللا
ننطلقو مهنا، ومنشـيو يف ¡جتاه اإلجيايب، وما اكينش خشص واحد كيشـتغل 
عىل هاذ اليش، اكينة حكومة فهيا Õس كيجهتدوا طول الوقت، ال أريد أن 
 أقول ليل هنار حىت ال أقول أشـياء غري دقيقة، وهذه يه الروح اليت يف

إطارها جيب أن نكون، واليت جيب أن نقولها للمغاربة، نقول هلم احلقيقة، 
األخ وزير املالية ميكنه أن يشهد، أنه ميل تنكونو تنذاكرو يف لقاءات 

ì قل هاذ اليش للناس، وحض هلم  حمدودة وتيقول يل املعطيات، تنقول
السـيد وزير الواقع واحلقيقة، طبعا اكين اليل كيسـتغل الفرصة ويقول صايف 

املالية جاء واعرتف بواحد الوضع فيه أزمة وفيه.. ال، امحلد d الوضع متحمك 
  .1983فيه، وأننا نشم راحئة سـنة 

من يومني د ل الرصف اليل اكنت عندÕ، داT حوايل أربعة أشهر اكين 
يعين وصلنا، ما ميكنش، اليل تيقولوا الناس د ل البادية، قولوا علينا وجيو 

  ، اكينة وال ما اكيناش؟ كيقولوا ادويو علينا وجيو علينا، هكذا تيقولوا. علينا
خفص اإلنسان يكون معقول ويكون منطقي، واملعارضة عندها احلق 
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Tش هتامج إذا اكنت تتبغي املواقع، هذا معقول، ولكن تيخص تفهم بأنه 
املصلحة د ل الوطن سابقة عىل مصلحة املعارضة وسابقة عىل مصلحة 

ة النقاTت، وراه احنا مايش غري جينا ححزاب، سابقة عىل مصلاأل
والسالم، جينا مبنطق د ل اإلصالح وTيق ما خرجناش من الواد ونشفو 
رجلينا، وTقية اإلشاكليات، ولكن راه غادية األمور تتنقى يف واحد ¡جتاه، 
 Õمايش املغرب د ل اليوم هو املغرب د ل هاذي عام، امسحوا يل، أ

  نعرف آش تنقول.ت 
هاذي عام، جمرد عام، حىت من بعد ¡نتخاTت، كنت كأمني د ل 
احلزب أتردد عىل مكتب وزير ا<اخلية أكرث من مرتني أو ثالث مرات يف 
األسـبوع لظروف البæ، للتشاور، إلبداء الرأي فN يترصفون فيه، ما كناش 

امحلد d اكن عند عارفني أشـنو غادي يوقع، اكن حتفظ، اكن ختوف، اليوم 
 d بعض الناس هدف واحد وهو رئيس احلكومة، مز ن، هتنينا ميل امحلد
املشلك د ل الوطن ما ابقاش أو عىل األقل كنشعرو بأن ما ابقاش، 
حتسنت األوضاع د لنا والت مشلكتنا هو خشص، معل ترصحي وال ما 

عندك ما معلش ترصحي، وتقبط هذاك الترصحي تبدا تطلعو وهتبطو، ما 
  اليل اكينة اكينة واليل ما اكيناش ما اكيناش. ؟، افهميتهخترج من

ومع ذ·، فإنين ال أفر من هذا املوضوع وال أفر من هذا السؤال 
ومسـتعد أن أÕقشه معمك رمغ أن األسـئU واحملور عندي هاذي مدة، ولكن 
األسـئU ما جاتين حىت البارح أو أول البارح، رمغ ذ· مايش مشلك، 
ألنين تنقول وتنعاود املهم هو ا<ميقراطية، املهم هو ما نكونوش يف شد يل 
نقطع ·، كنجيو كنسـتاجبو ولكن راه مايش معىن ذ· أننا كنتنازلو عىل 
  احلقوق األساسـية وال كنرشعو حىت جتي الهيئات ا#تصة وحتمك يف امسيتو. 

ذ املوضوع هذا فأÕ كنشكرمك اليل جبتيو هاذ املوضوع بطبيعة احلال، ها
من أجل عامل  2000يه أهداف انتهبت لها األمم املتحدة وحددهتا يف سـنة 

أفضل، اليل بسبب املالحظة أنه يف مجيع ا<ول األقو ء دامئا، كيقولوا 
)، دامئا تنقولو يأخذون Tils tirent leur épingle du jeuxلفرنسـية (

  نصيهبم، لكن تبقى فئة فقرية مرتوكة لنفسها. 
  تحدد هذه األهداف الواحضة يف: ت 

التقليص من الفقر املدقع واجلوع، كام قلمت مجيعا ولكن ال بأس وهذا ال  -
  ميكن إال أن نكون متفقني معه؛ 

  ضامن توفري التعلمي ¡بتدايئ للجميع؛  -
  الهنوض Tملساواة بني اجلنسني واسـتقاللية النساء؛  -
  ختفيض وفيات األطفال دون سن اخلامسة؛  -
 حصة األم؛ حتسني -
 حماربة داء فقدان املناعة املكتسـبة ومحى املستنقعات وأمراض أخرى؛  -
 ضامن بيئة مسـتدامة؛  -
إقامة رشاكة عاملية من أجل التمنية، ألن العامل قبل هذه املرحU اكن ينظر  -

مبنطق البقاء لألقوى وليس لألصلح، واألضعف إن اسـتطاع أن يعيش 

  ه. فليفعل وإن مل يسـتطع فليتدبر شأن
وفN خيص بÕæ، معرش اإلخوة الكرام، يواصل املغرب حتقيق نتاجئ 
إجيابية يف جمال حماربة الفقر، حيث متكن من جتاوز الهدف املتعلق مبعدل 
الفقر املقاس حسب عتبة األمم املتحدة، مقياس دوالر للفرد يف اليوم 
الواحد، وهكذا قياسا عىل أساس دوالر واحد للك خشص يف اليوم 

سب القدرة الرشائية، جسل معدل الفقر تراجعا �ام، حيث انتقل من ح 
، متوسط ا<خل الفردي سـنة 2008سـنة  %0,6إىل  1990سـنة  3,5%

هو  2011درمه، متوسط ا<خل الفردي سـنة  13.819اكن هو  2000
  . %1,8تناهز  2015درمه، مع العمل أن القمية املسـهتدفة سـنة  25.311

م، وإن اكنت حصيحة، فهـي ال تفيد أن هنا· ونعرف أن هذه األرقا
عدل، فعال مازالت هنا· فئات و�ات وأشخاص يعانون من الفقر املدقع 

  يف مناطق، يف لك مناطق املغرب يف احلقيقة. 
دوالر أمرييك للك خشص يف اليوم حسب القدرة  2وقياسا عىل أساس 

سـنة  %30,4الرشائية، فإن الفقر عرف أيضا اخنفاضا، حيث انتقل من 
 %15,2، يف حني حدد هدف األلفية يف 2008سـنة  %8,1إىل  1990
  . 2015سـنة 

إذن يف هذا اAال ميكن أن نعترب أن وضعنا أحسن مما حددته أهداف 
األلفية، ولكن حنن غري راضني، غري Tش نكونو واحضني، اكين اختالل يف 

ميكن أن نسري يف اجتاه  اAمتع، والبد أن جنهتد يف اجتاه عداn أكرب، حنن ال
املساواة بني الناس، املساواة يف األرزاق، ال ميكن أن نسري يف هذا 
¡جتاه، ولكن ليس من املعقول أن يكون هاذ عدم التوازن، ألن لك حاجة 

  فهيا عدم التوازن �ددة Tلسقوط، هاذ اليش احنا اقريناه يف الفزي ء. 
ب اليل خالتين نقتنع بيل وجتدر اإلشارة، وهذه واحدة من األسـبا

الصندوق د ل املقاصة خصو يزول أو عىل األقل يوصل للحد اليل ما 
ميكنش يزول فيه، ولكن يزول Tش مييش عند األفراد املعنيني مبارشة، 
حتسن احلاn د هلم نسبيا، يوليو كيلقاو ذاك احلد األدىن الرضوري، طبعا 

ريوا التخوفات، ولكن هذا لن اكين ختوفات وعندمه احلق الناس اليل كيث
يرصفنا عىل أن نسري يف اجتاهنا، وكذ· أن خنصصه للنساء، نوصb للنساء 

  مبارشة. 
ومن خالل تتبع خمتلف التقارير الوطنية حول أهداف األلفية للتمنية، 
يالحظ أن تراجع معدالت الفقر مل يكن بنفس الوترية Tلوسطني احلرضي 

و ما ميكن من اسـتخالص رضورة تتبع وتقيمي والقروي ويف لك اجلهات، وه
حصيU هذه األهداف، ليس فقط عىل املسـتوى الوطين بل جيب إعداد 
تقارير جمالية ملعرفة مدى بلوغ وتعممي أهداف األلفية عىل مسـتوى خمتلف 
املناطق واجلهات ومالءمة السـياسات حسب احلاجيات، وهاذي حقيقة آ 

  اإلخوان. 
يس د ل احلكومة، ال اإلحصائيات، احنا درسـنا خليوين نعرتف لمك كرئ 

اإلحصائيات وكنفهموها، اإلحصائيات يه مؤرش، مايش حقيقة مطلقة، 
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ألنه التأويل د لها ويه نفسها تغري إن مل تكن يعين.. خفص نعرفو Tلضبط 
ألنه احنا  ميل كمنشـيو البوادي وتمنشـيو للمناطق اليل اكن فهيا الفقر، 

ألرقام هاذي، اكينة غري يف هاذ األوراق هاذو، ال عالقة كنلقاو بأن هاذ ا
لها Tلواقع، Tيق ذاك الناس اليل اكنوا يف الربارك Tقني يف الربارك، Tقية 
طريقة املعيشة د هلم يه طريقة املعيشة د هلم، Tقني ال يعرفون ألنفسهم 

  .وسـيU للنقل إال رجلهيم وال الطوبيس إذا اكن عندمه السعد
 تعرفوا أشـنو يه اإلنسان ما عندوش الفلوس Tش خيلص خصمك

الطوبيس، هاذي راه أشـياء رمبا ال يصدقها املواطن العادي، ولكهنا واقع 
وحقيقة، وامسحوا يل غادي نقول لمك واحد القضية، حىت اجلوع Tيق 
موجود، أÕ اليوم يف هاذ األ م هاذي، اكين اليل كيجي وكيقول يل آ اليس 

وهللا ما كنلقاو Tش نمكلو الفلوس Tش نديرو احلريرة د لنا، ألن  ابن كريان
أÕ كيجيو عندي الناس لæار، واش كذبوا وال صدقوا هللا أعمل، ولكن بال 
 nملائة رامه قريبني من الصدق، ألن احلاT شك إذا اكنوا ما صدقوش املائة

  د هلم كتبني أشـنو يه احلقيقة، وعار هذا علينا كأمة. 
املاليري  5ال وصلنا آ اليس نزار د ل الرشاء د ل السـيارات؟ احش

د ل ا<رمه، بصحهتم، ولكن هاذو اليل ما لقاوش احلريرة عاود 9ين راه 
  مشلك هذا. 

 Éمعروف، العكس، ال ما كنخلع حد، ان Õمايش ضد األغنياء، أ Õأ
فساد، إذا هنيوÕ، إذا قلت "عفا هللا عام سلف" يقول · كتدافع عىل ال 

قلت لهاذو يقول · كتخلعنا، أÕ ما كنخلع حىت يش واحد، Tلعكس ولكن 
أقول جممتعنا يف صاحله يكون فيه ¡عتدال وحد أدىن من التضامن، حد 

  أدىن من التضامن، حد أدىن. 
، تعزتم احلكومة العمل عىل 2015وحىت يكون املغرب يف املوعد سـنة 

يع وترية الربامج اليت تسـهتدف الفئات حتصني ما حتقق من مكتسـبات وترس 
  الفقرية والهشة، وذ· من خالل: 

 "،املغرب األخرض"تعزيز ديناميكية ¡ستÙر يف إطار خمطط  -
واÃي هتم بصفة مبارشة صغار الفالحني Tملناطق الهشة، عن طرق تنفيذ 
مشاريع ذات جدوn اقتصادية. وأÕ تنقول لمك ا#طط األخرض جيد وإن 

هللا الرمحن الرحمي غادي جنحو فيه ولكن خص املغاربة يتعبؤوا Tش شاء 
يكون التأطري Tلرفق الالزم ويقتنعوا املغاربة ويتجاوبوا معه، ويشوفوا فيه 

  فائدة، وراه األمور راه يه غادية. 
مواصU إجناز برامج املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف مرحلهتا  -

يع قاعدة ¡سـهتداف الرتايب لفائدة امجلاعات الثانية، واليت متزيت بتوسـ 
القروية واملناطق اجلبلية وكذا املدن واملراكز احلرضية الصغرى، وهنا أشري 

أظهر مسامهة  2007-2006إىل أن البحث الوطين ملسـتوى معيشة األرس 
املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف حتسني ظروف معيشة الساكنة 

، وهذا املعدل %41,7معدل الفقر <هيا بنسـبة  املسـهتدفة، حيث تراجع
جيد، ولكنه أÕ أقول لمك رمغ هذا فهو غري اكيف، ملاذا؟ ألنه الفئات 

املسـهتدفة اجلزء اÃي يسـتفيد مهنا هو جزء واحد أما األكرث هشاشة ال 
  يسـتفيدون مبا فيه الكفاية، واألحسن حاال ال يسـتفيدون مبا فيه الكفاية. 

اقبة وتقيمي املشاريع مع احلرص عىل إحداث انسجام تعزيز تتبع ومر  -
شامل بني خمططات التمنية امجلاعية، وضامن التقائيهتا مع الربامج القطاعية 
للسـياسات العمومية وأخذ البعد اجلهوي بعني ¡عتبار عند تنفيذها، وهذا 

 لكه نشـتغل عليه منذ جميء هذه احلكومة. 
- Uمن طرف تعممي التعلمي ¡بتدايئ، احلصي nأدت اجلهود املبذو :

ا<وn لتحسني ولوج األطفال يف سن المتدرس إىل التعلمي إىل ارتفاع 
ملموس يف معدل المتدرس، حيث شهدت النسب اخلاصة Tلمتدرس 

-2011و T2007 -2008لنسـبة للتعلمي ¡بتدايئ ارتفاعا ملحوظا بني 
نسـبة ، كام اخنفضت %97,9إىل  %91,4، حيث انتقلت من 2012

 . 2012-2011يف  %8,2إىل  2008-2007يف  %12,7التكرار من 
ولكن كام قلت لمك، مع األسف الشديد مازالت ظاهرة الهدر املدريس 
مازالت مل نتغلب علهيا، و�ام حاولنا وأÕ أقول لألخ اليل تلكم عىل حماربة 

تأخرت، األمية وهو حمق فN قال والقضية د ل الواكn د ل حماربة األمية 
وسوف إن شاء هللا الرمحن الرحمي جنهتد يف أن خترج إىل الواقع يف أقرب 
وقت ممكن، أريد أن أقول �ام حاولنا أن حنارب األمية لن نفلح، إذا كنا 

ألف خشص من التعلمي ¡بتدايئ واإلعدادي كميشـيو يف  380كنخرجو 
ألمية يه الطبيعة، فهذا غادي عاود نبقاو حاصلني وغادي تبقى نسـبة ا

هاذيك، خصنا نتخذو اإلجراءات الالزمة Tش حنتفظو هباذ الناس يف 
املدرسة، وبطبيعة احلال يف نفس الوقت اآلخرين ما نلقاومهش، وال ما 
خانتنيش اÃاكرة واحد املرة اتصلت Tلسـيد الوزير د ل التعلمي السابق 

مليون  30 ألنين لقيت بأنه احلصة اليل اكنت خمصصة حملاربة األمية يه
ì كنتقطع...  درمه، عيطت  

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  أكرموا السـيد رئيس احلكومة Tلصمت، تفضل السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومة
  احنا كنحاولو نتفامهو. 

بني  %3,2إىل  %4,6انتقلت نسـبة ¡نقطاع عن ا<راسة من 
  ، ولكن هذا غري اكيف. 2012-2011و 2007-2008

مؤرش اسـتكامل ا<راسة Tلتعلمي ¡بتدايئ تطورا كبريا، وأخريا حقق 
- 2011يف  %86,2إىل  2008-2007يف  %72,6حيث انتقل من 

2012 .  
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلصيU اإلجيابية مل تكن لتتحقق لوال 
اجلهود املبذوn من أجل توسـيع العرض الرتبوي، بإحداث مؤسسات تعلميية 

ا<مع ¡جÉعي للتالميذ وأرسمه عن طريق توسـيع جديدة وكذا بتعزيز 
برÕمج ا<مع املايل املبارش "تيسري" وز دة عدد املسـتفيدين من املبادرة 
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  ماليني.  4امللكية "مليون حمفظة"، حيث جتاوز 
وأÕ أريد أن أقول، لك هذا اÃي نفعb جيد، لكنه غري اكيف، حنن يف 

  ر جديدة. حاجة إىل مبادرات جديدة، إىل أفاك
وTلرمغ من أن هذه األرقام تو" بقرب حتقيق الهدف املسطر، فإن 

ة صعوTت ينبغي التغلب علهيا والتعبئة من أجل جتاوزها، إذ أن الفئة مث
املتبقية السـتكامل الهدف تتشلك أساسا من األطفال ذوي ¡حتياجات 

ل، ويه فئة اخلاصة وأطفال الشوارع وأطفال املناطق املعزوn وأطفال الرح
يصعب ¡حتفاظ هبا يف املنظومة الرتبوية يف ظل اسـمترار ارتفاع نسب 
الهدر والفشل ا<راسـيني، وهذا يرضب يف الصممي مبدأ تاك� الفرص، 

 .Uولكن حىت يش حاجة ما مسـتحي  
، تعزتم احلكومة 2015لبلوغ هدف تعممي التعلمي ¡بتدايئ حبلول سـنة 

ع وترية اإلجناز وترصيد املكتسـبات المكية مضاعفة اجلهود من أجل ترسي
احملققة، مع العمل عىل تعزيز جودة التعلمي األويل و¡بتدايئ والثانوي، 
وذ· انسجاما مع مضامني الربÕمج احلكويم اÃي أوىل أمهية كربى 
لرضورة إعادة الثقة و¡عتبار للمدرسة العمومية املغربية ولضامن جناعة 

بوية، من خالل جتاوز الصعوTت و¡ختالالت اليت أفضل للمنظومة الرت 
  عرفهتا التجارب السابقة. 

يف هذا الصدد إىل أن احلكومة منكبة حاليا عىل وضع  ارةشاإلوجتدر 
، وأجعبتين هاذيك املالحظة اليل 2016- 2013خمطط إسرتاجتيي للفرتة من 

 ، من مفك2016حىت  %20قال اليس دعيدعة، قال تأخرمت ألن درتوا 
d أودي اليس دعيدعة نتأخرو غري بعام، هاذيك زعام جعبتين بزاف، ألن 

، أÕ قابل ذاك 2016، إن شاء هللا يف %20نوليو  2015قايلني بأن يف 
  نتحمل مسؤوليتو. ؟العام، افهميت وال ال

، ولكن إذا أجنزÕ %100نجزوها ن ألنه حىت حاجة ما كنديروها و 
)، التوجه، إذا اكن يش la tendance، مز ن، (90%، 80% ،70%

واحد قاد Tش ينجز أكرث منا وجييب للبالد أكرث منا، تفضل تولك عىل 
هللا، ما عندÕش مشلك، هذا هو املهم، ولكن ما يعتقدش إذا جاء تيبيع 
األوهام أن هذاك اليش حل، يبيع األوهام قبل ما يوصل ويبيع األوهام ميل 

  .يوصل، هاذ الوقت ما ابقاش
ي نقولو، وكنتأسف ألنه ميل كنسمع يش |م، وتنقول إذا اكن أT Õغ

هاذ اليش حصيح شكون اليل دار هاذ الواقع، واش أÕ؟  ك أÕ عاد 
يناير، إيوا احسـبوا،  24جيت، أÕ عاد جيت، أÕ ما تنصبت حىت 

  اشكون املسؤول عىل هاذ اليش؟ البد يش واحد مسؤول، Tرااك اهنا .
خذ بعني ¡عتبار أولوية اإلنصاف وتاك� توفري عرض مدريس يأ

الفرص، حتسني جودة التعلامت، تطوير حاكمة املنظومة الرتبوية، التدبري 
  اجليد للموارد البرشية و¡رتقاء بقدراهتا وكفاءاهتا.

 ،ومن التدابري اليت سيمت الرتكزي علهيا يف إطار هذا ا#طط اإلسرتاتيجي
ؤسسات التعلميية وتوسـيع طاقاهتا مواصU تعزيز برÕمج إحداث امل

¡ستيعابية جبميع األسالك، مع إعطاء األولوية اإلسرتاتيجية لتعممي إحداث 
املدارس امجلاعاتية للتعويض التدرجيي للفرعيات والبناء املفكك. هاذي 

  جتربة اكنت فهيا أخطاء، غادي نتجاوزوها إن شاء هللا الرمحن الرحمي. 
التعلميية وإجناز البنيات التحتية غري املتوفرة مواصU تأهيل املؤسسات 

وجتديد التجهزيات األساسـية وإرساء نظام الصيانة الوقائية للحفاظ عىل 
  دميومة جودة املنشآت. 

¡نتقال من املنطق المكي يف إطار خدمات ا<مع ¡جÉعي إىل منطق 
  ¡سـهتداف والتأطري.

فN خيص اإلملام  %100 ويف جمال حماربة األمية، يظل حتقيق معدل
Tلقراءة والكتابة بني الشـباب البالغني والكتابة بني الشـباب البالغة أعامرمه 

سـنة حتد  حقيقيا، عىل الرمغ من حتسني هذا املؤرش، حيث  24و 15بني 
، فإن حتقيق هدف 2009و 94بني سنيت  %79,5إىل  %58انتقل من 

ة غري النظامية وحماربة الهدر يظل رهينا بتحسني أداء برامج الرتبي 100%
 nاملدريس. ويف هذا الصدد، سـتعمل احلكومة عىل التفعيل الرسيع للواك

  الوطنية حملاربة األمية. 

  9لثا: الهنوض Tملساواة بني اجلنسني واسـتقاللية النساء. 
تعترب املساواة بني النساء والرجال حقا مؤسسا حلقوق اإلنسان وقمية 

، 2011ة كرسها ا<سـتور اجلديد املصادق عليه سـنة أساسـية لæميقراطي
لكن رمغ اجلهود املبذوn تبقى النتاجئ احملصU دون التوقعات، خاصة يف جمال 

  التشغيل والولوج إىل املناصب السـياسـية.
وحىت تكون األمور واحضة وال حنتاج إىل الرجوع إىل هذا املوضوع، 

ì من اآلن بطريقة قانونية  هاذ اليش هذا إذا كنا نريده فيجب أن نؤسس
يف أحزابنا السـياسـية، ألنه إذا ما معلتيش اإلجراءات والمتيزي اإلجيايب 
والسعي حنو املناصفة واملبدأ د ل املساواة يف األحزاب السـياسـية ميل جتي 
ختتار اAالس الوطنية واألماÕت العامة، وميل جتي ختتار املؤمترين ما 

األخري غادي تلقى واحد العدد د ل النساء يف  غاديش جييوك النساء، ويف
املسـتو ت األعىل، إال إذا كنت ابغييت تبقى تعمل يش طرق اليل غري 
دميقراطية، أما هاذ اليش خصو يكون قانوين ودميقراطي، وهكذا معلت 

  األمم اليت سـبقتنا.
 2012-2011ففي جمال الرتبية، بلغ مؤرش التاكفؤ بني اجلنسني يف 

 T95%لتعلمي الثانوي اإلعدادي و T81%لتعلمي ¡بتدايئ،  %94نسـبة 
نقطة  11نقطة،  T28لتعلمي الثانوي التأهييل، مسجال بذ· ارتفاعا بـــ 

  .1991- 1990نقطة عىل التوايل مقارنة مع السـنة ا<راسـية لسـنة  30و
ويف جمال التشغيل، تبقى املشاركة الفعلية للمرأة غري اكفية، حيث ال 

مقابل.. وهاذ  %27، 2011النساء سوى ربع الساكن الناشطني سـنة متثل 
اليش راه فيه جمهود، حيث احنا احلاجة اليل اكينة يف ا<سـتور ما 
كنتالعبوش معها، كنعملو Tش نطبقوها، ولكن تيخص واحد اAهود Tش 
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الظروف د ل العمل تكون أنسب للمرأة، وتكون يه محمية أكرث من 
هاÕت والتحرشات، ألنه ال~م مجيل، غري كيدوز يف خمتلف أنواع اإل

التلفزيون ترجع األمور إىل طبيعهتا، وهذا تيخصو جمهود تربوي، تيخصو 
جمهود ترشيعي وتيخصو جمهود تنفيذي د ل القوانني، وتيخصو ثقافة د ل 

 ؟الرجال املسؤولني والنساء املسؤوالت، هاذ اليش راه مايش، افهميت
موجود يف ثقافتنا، راه امحلد d ما عندÕ ما نسعاو عىل وهاذ اليش راه 

  حد، ولكن بنادم غري كتخليه لراسو عاود 9ين..
حيث مشلكة البطاn تبقى أكرث تفامقا <ى النساء، إذ تصل إىل ..
  Tلنسـبة للرجال.  %8,4مقابل  10,2%

ويبقى ولوج النساء ضعيفا عىل مسـتوى ولوج مراكز القرار رمغ التقدم 
حلاصل، حيث تصل نسـبة النساء اللوايت تشغلن مناصب املسؤولية ا

  يف مناصب السفراء. %14,7وإىل  T15,3لوظيفة العمومية إىل 
ويتضح من خالل هذه املؤرشات بأن املغرب قطع أشواطا �مة لبلوغ 
هذا الهدف، وحقق ماكسب قانونية ومؤسساتية، إال أن هناك رضورة 

لريق بأوضاع املرأة عىل خمتلف املسـتو ت. ويف للمزيد من تكثيف اجلهود ل
هذا اإلطار، يأيت ا#طط احلكويم للمساواة يف أفق املناصفة كدليل عىل 

احلكومة عازمة  ،إرادة احلكومة للسري قدما يف هذا اAال، إضافة إىل ذ·
  من خالل برÕجمها عىل:

  ترسـيخ احلر ت واحلقوق والواجبات واملواطنة املسؤوn؛ -

هيل النساء ومتكيهنن سـياسـيا واقتصاد  وتعزيز مشاركهتن يف تأ -
احلياة العامة، والتحفزي عىل تواجدهن مبراكز صنع القرار مع ضامن املساواة 

 وتاك� الفرص؛

ضامن املساواة بني الرجال والنساء، مايش غادي جنيبو سـيدة فقط  -
وواحد  ألهنا سـيدة، ال، غادي جنيبو سـيدة ميل غادي تكون متساوية يه

 وال قدو، تكون يه سعيا حنو املناصفة؛ هالراجل ويه يف الكفاءة أكرث من

تقوية وحامية األرسة والعمل عىل دمع األرسة اليت يه يف وضعية  -
صعبة، واليت تعيلها النساء وكذا تفعيل صندوق التاكفل العائيل ودمع 

 ¡سـتقرار األرسي والنساء واألرامل والنساء يف وضعية صعبة؛

هيل النساء واحلد من.. (هاذ الصندوق هذا راه Tيق ما تفعلش تأ -
ألن هنا· صعوTت من الناحية العملية، اكين الناس اليل وضعوا الرشوط 
تيطلبوا من النساء اليل ميكن هلم يسـتافدوا من هاذ الرشوط، Tخلصوص 

ق اليل النساء املطلقات اليل األزواج د هلم.. كيطلبوا مهنم جييبوا واحد الو9ئ
كيصعاب علهيم Tش جيمعوها فكيتخالو، فقلنا منشـيو يف اجتاه أنه اإلدارة 
يه تتحمل واحد اجلزء من البحث عىل هذه الو9ئق ويكون الصندوق 

تكون أسهل)، تأهيل النساء واحلد من هشاشة  هرشوط ¡سـتفادة من
 أوضاعهم والتصدي للعوامل املسامهة يف ذ·؛ 

 والعنف واحلرص عىل توسـيع مشاركة النساء يف األمية والفقر والمتيزي -
 إطار املرحU الثانية لربÕمج املبادرة الوطنية للتمنية البرشية. 

هللا جيازيك خبري، السـيد وزير ا<اخلية، هاذ القضية د ل العنف ضد 
النساء خاص املسؤولني د ل األمن يبقاو  خذوها Tجلد، يبداو  خذوها 

لسـيد وزير العدل واش اكين وال ما اكينش، وو|ء Tجلد، وما نعرفش ا
امل� هاذ القضية د ل العنف ضد النساء راه يه حقيقة واقعية يف جممتعنا، 
ومع األسف تقع يف املسـتو ت ا<نيا هاذيك املرأة، اليس الرضيس، ميل 
كمتيش لإلدارة ما كتقدرش حىت تدخل ألن طبيعهتا يه هاذيك، يه 

شم... إخل، ولكن هذاك اليل يف ا<ار ما مسكينة كتخاف وكتح 
  كيحشمش، عاود ترجع يبدا.. 

ختفيض معدل وفيات األطفال واأل�ات، أÕ ميل كنتلكم معمك وتشوفوا 
كنتلكم حبال هكذا عرفوا راه كنتلكم عىل حاالت اليل عاينهتا بعيين، 
وTملناسـبة تنشكر الناس د ل األمن ألنه ميل تنوض طبعا تنطلب مهنم 

  تدخلوا كيتدخلوا بنجاح. ي 
  Tملوافقة عىل أهداف األلفية، الزتم املغرب مبا ييل: 

سـنوات Tلثلثني  5خفض وفيات األطفال اÃين يقل معرمه عن  -
 ، أي سـيحاول؛ 2015حبلول 

  . 2015خفض نسـبة وفيات األ�ات بثالث أرTع يف أفق  -
ة Tلنسـبة خلفض وفيات األطفال، بفضل حتسني ظروف العيش بصف

عامة وبرامج الوقاية وحماربة األمراض بصفة خاصة، اخنفض معدل وفيات 
يف األلف سـنة  84، منتقال من %64األطفال دون سن اخلامسة بـــ 

  .2011وفاة للك ألف والدة حية سـنة  30إىل  1992
 57أما فN خيص معدل وفيات األطفال دون السـنة، فقد اخنفض من 

ليصل  2003يف األلف سـنة  40إىل  1991- 1987يف األلف يف الفرتة 
  . 2011يف األلف سـنة  28,8إىل 

هاذ القضية د ل التخفيض د ل الوفيات د ل  ،اليس الوردي
األطفال، تهننيومك والناس اليل قبل منمك، ألن هذا جمهود كبري ولكن راه Tيق 
واحد اإلشاكل، وهو هذاك الوالدات الصعبة واليت ال ميوت األطفال 

ا، ولكن يصابون بعاهات ويصابون بإعاقات دامئة ترهق أرسمه جراءه
بشلك ال يتصور، وا<وn علهيا أن تساعد هذه األرس، ولكن خصنا هاذ 

، وهاذ اليش هذا بإعادة ¡نتشار د ل األطباء، راه هاليش هذا نقصو من
ما اكينش غري الرTط، ا<ار البيضاء، القنيطرة، وقلها للسادة األطباء 

  رتمني هللا جيازيك خبري. احمل
الهدف السادس ماكحفة فريوس ومرض اإليدز واملالر  وغريهام من 
األمراض، يتعلق األمر بإيقاف انتشار فريوس السـيدا واخلفض من 
احلاالت املرضية، القضاء عىل املالر  وأمراض رئيسـية أخرى، أعتقد 

  املالر  امحلد d عندÕ رمبا حاn واحدة يه اليل..
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يف  6453لقد بلغ عدد حاالت اإلصابة بفريوس السـيدا املرصح هبا 
، غري أن عدد األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص 2011آخر سـنة 

جيهلون إصابهتم،  %80ألف، مهنم  29املناعة البرشية Tملغرب يقدر حبوايل 
تظل نسـبة انتشار داء فقدان املناعة املكتسـبة جد ضعيفة، حيث تصل 

، ومن املتوقع أن تسـتقر هذه النسـبة يف حدود 2010سـنة  %0,11إىل 
0,12%  .Uيف السـنوات املقب  

 nملالر  ومحى املستنقعات، فقد مت الكشف عن آخر حاT يتعلق Nوف
ومنذ ذ· احلني مل تسجل أي إصابة هبذا املرض يف  2004إصابة سـنة 

غرب، إذ مت املغرب، يف احلني ال يزال داء السل يشلك مشلكة حصية Tمل
  . 2009حاn إصابة جديدة سـنة  25.530اإلبالغ عن 

ورمغ النتاجئ احملصل علهيا واAهودات املبذوn يف جمال الوقاية من طرف 
وزارة الصحة ورشاكهئا من قطاعات حكومية ومنظامت اAمتع املدين، فإن 
هناك صعوTت من أجل الوصول للفئات الساكنية الهشة واألكرث عرضة 

صابة. Ã·، الزتمت احلكومة يف برÕجمها بوضع نظام يقظة حصية فعال لإل
يف موا�ة األوبئة واألمراض السارية و¡عتناء Tإلمراض املزمنة يف إطار 

  متغريات المنو ا<ميوغرايف والتحول الوTيئ وأمناط العيش. 
كام تعمل احلكومة عىل تكوين أعداد إضافية من �نيي الصحة 

للطلب عىل اخلدمات الصحية وعىل ختفيض قسط التاكليف لالسـتجابة 
   .اليت تتحملها األرس يف متويل الصحة

، مت وضع ا#طط "السـيدا"ففN خيص نقص املناعة البرشي 
، 2016-2012اإلسرتاتيجي الوطين اجلديد ملاكحفة السـيدا، ميتد عىل فرتة 

ىل الوقاية والعالج وهيدف هذا ا#طط بصفة عامة إىل حتقيق الولوج اللكي إ
والتكفل وا<مع يف جمال ماكحفة فريوس نقص املناعة البرشي قصد الوصول 

وفاة Õجتة عن مرض  0إصابة جديدة من فريوس نقص املناعة و 0إىل 
متيزي يف موضوع السـيدا يف املغرب. وإن اكن هذا بطبيعة احلال  0السـيدا و

نه إن شاء هللا هدف صعب املنال، لكن جيب أن حناول أن نقرتب م 
  الرمحن الرحمي. 

وبصفة عامة، فإن احلكومة تويل أمهية كربى لتحسني النتاجئ احملصل 
علهيا وحتسني أداء املنظومة الصحية، من خالل بذل اAهودات الرضورية 
<مع نظام املراقبة الوTئية واليقظة من أجل احلفاظ عىل هذه املكتبسات. 

ا يف برÕجمنا احلكويم وداخل حكومتنا ومع وأريد أن أكرر هنا أننا تلكمن
السـيد وزير الصحة وهنا· اتفاق وإجامع حول هذا، حول أحقية الولوج 
إىل العالج وإىل املستشفيات عىل األقل فN نطيق، وو�نا انتقادات ل�ين 
هتاونوا يف هذا األمر حىت تسببوا يف بعض األشـياء ا#جU، كوالدة بعض 

، ولكن أظن أن النداء وامحلد d والقرارات اليت اختذها النساء يف الشارع
السـيد الوزير والرصامة اليت تعامل هبا جعلت من هذا األمر يعين يف 

  طريقه إىل زوال إن شاء هللا الرمحن الرحمي.
تعزيز النظام اإلجباري عن املرض عن طريق تعمميه لفائدة موظفي 

املقاومني وأعضاء جيش التحرير ومتقاعدي القطاعني العام واخلاص وقدماء 
  وحضا  ¡نهتااكت اجلسـمية حلقوق اإلنسان.

 2012تعممي نظام املساعدة الطبية عىل Tيق �ات اململكة خالل سـنة 
"، هذا احنا حبال اليل RAMEDمليون مسـتفيد " 8,5 ليشمل حوايل

قلت لمك من قبل حبال اليل ما تنبغيش جني نقول بأن لكيش وردي، ال 
هذا إجناز د ل  "RAMED"أن أسطو عىل إجنازات اآلخرين، هاذ  أريد

احلكومة السابقة، ومبادرة ملكية، وهو اليل أخذ هاذ العام القرار Tش 
مليون  4يعممو، واحلكومة راها كتجهتد وراه احنا تقدمنا ووصلنا حوايل 

Tش منشـيو، ذاك اليش  ؟ألن الرمق يعين يتضاعف، افهمتيين وال ال 500و
أشهر بعدا حىت  6يل خصنا نديروه راه احنا كنديروه، طبعا مايش يف ال

املهم  ؟املليون ونصف آش قلت أÕ 4أشهر،  6يش حاجة ما كتكرب يف 
  غادي حيصلوا علهيم إن شاء هللا.

 12الرفع من املزيانية ا#صصة لقطاع الصحة، حيث وصلت حوايل 
  .2012مليار درمه سـنة 

  غا ت ويه:  4ز هاذ الهدف عىل حتقيق ضامن بيئة مسـتدامة، يرتك

خفض نسـبة الساكن العاجزين عىل الولوج إىل املياه الصاحلة  -
 للرشب، وإىل خدمات الرصف الصحي؛ 

 دمج مبادئ التمنية املسـتدامة يف السـياسات العمومية؛  -

خفض خسارة التنوع البيولو� إىل النصف حبلول.. هاذ املوضوع  -
راه هذا موضوع �م جدا، احلفاظ  هيف العامل لكعىل األقل عندي أÕ، ولكن 

عىل أرضنا، احلفاظ عىل أجشارÕ، احلفاظ عىل حيواÕتنا، احلفاظ عىل 
بيئتنا، عىل هوائنا، عىل نقائه، احلفاظ عىل منتوجاتنا الفالحية كام خلقها 
هللا أول مرة، هذاك اليش بوحدو راه غىن ما بعده غىن، خصنا نبذلو 

 ليش حنافظو عليه. جمهود Tش ذاك ا

 ؛ 2010خفض خسارة التنوع البيولو� إىل النصف حبلول  -

 حتقيق حتسن ملحوظ يف حياة القاطنني Tملناطق العشوائية.  -
لامء الرشوب، فإن اجلهود املبذوn مكنت من رفع لفN خيص الولوج 

إىل  94سـنة  14%معدل الولوج للامء الرشوب يف العامل القروي من 
، وعىل الصعيد الوطين انتقل معدل الربط بشـبكة 2010يف سـنة  91%

  . 2009سـنة  %96,2إىل  94سـنة  %81املاء الرشوب إىل 
أما فN خيص جمال التطهري غري السائل، فإنه يشهد تأخرا كبريا، حيث 

 2009سـنة  %88,4بلغ املعدل العام للربط بشـبكة الرصف الصحي 
 %11,6أو  %12مة، ولكن � T88,4%ملناطق احلرضية، بطبيعة احلال 

اليل Tقية راها صعبة التحمل، البد أن نسـتوعب أن هنا· إشاكليات 
حىت النسـبة د لها ولو تكون قليU، حبال الرصف الصحي تدوز بني بيوت 
وجتد أن الرصف الصحي يذهب يف الشارع، عندو خط د لو حىت هو 

خمططات  وسط.. هذا يشء ال يرشفنا هنائيا وجيب أن تكون هنا·
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  اسـتعجالية للتخلص من هذا يف أقرب وقت. 
نوع من  24.500وعىل مسـتوى التنوع البيولو� بتوفره عىل أكرث من 

  نوع من النباZت، حيتل املغرب..  8000احليواÕت وما يقارب 

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دقيقة وTيق شوط 9ين. 25السـيد رئيس احلكومة، بقي لمك 

        ::::السـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومة
ال ختف، السـيد الرئيس، هاذ اليش �م Tلنسـبة يل، حىت احليواÕت 

  عندمه حقهم. 
حيتل املغرب ماكنة ممتزية يف منطقة البحر األبيض املتوسط يف جمال 
التنوع البيولو�، إال أنه رمغ تشييد مجموعة من املنزتهات الوطنية 

تبقى احلاجة واحملميات البيئية وكذا املواقع ذات األمهية البيولوجية، 
ملضاعفة اجلهود عرب إسرتاتيجية وخطة معل واحضة للمحافظة وتطوير هذا 

 .Õاإلرث البيولو� الهام اليت تزخر به بالد  
أما من �ة اAال الغابوي، فيكفي أن تعلموا أن املغرب شهد معدل 

آالف هكتار يف السـنة يف  10التشجري السـنوي ارتفاعا، حيث انتقل من 
Ùوإن 2006ألف هكتار يف أواخر سـنة  33نينات إىل أكرث من أوائل ال ،

 æهذا املعدل ال يزال غري اكف لوقف الرتاجع املسـمتر وتلبية احتياجات الب
ألف هكتار يف غضون  500وحتقيق أهداف الربÕمج اÃي يتو� تشجري 

سـنوات، وإىل آخره، اجلهود مبذوn سواء تعلق األمر مباكحفة تلوث  10
  أو غريه.  الهواء

  تطوير رشاكة عاملية من أجل التمنية: 
يتوجه هذا الهدف أساسا إىل اAموعات ا<ولية، حيث يضع عىل 
عاتقها بذل املزيد من اجلهد لتطوير نظام مايل وجتاري منفتح و¡لزتام 
Tحلاكمة اجليدة، واملسامهة يف ختفيض الفقر عىل املسـتو ت الوطنية 

التعامل اخلاص مع ا<ول األقل منوا واملسامهة يف  وا<ولية، كام ينص عىل
حل مشالكها، خصوصا مشلكة ا<يون ومشلكة احلصول عىل األدوية 

  األساسـية بسعر معقول. 
وهنا ميكن القول أن املغرب فاعل إجيايب يف حتقيق هذا الهدف، حيث 

يم طور رشااكت ممتزية مع املؤسسات ا<ولية ويشارك يف اAهود ا<ويل الرا
إىل إصالح آليات التعاون ا<ويل وضامن تنسـيقه وانسجامه مع السـياسات 

  الوطنية. 
كام أن بالدÕ قامت مببادرات إجيابية اجتاه ا<ول اإلفريقية األقل منوا، 
سواء من حيث تسهيل ولوج سلعها للسوق املغربية أو التنازل عن ا<يون 

  املسـتحقة علهيا لفائدهتا.
أن بالدÕ اسـتطاعت أن حتقق أو تقرتب من  وختاما، ميكن القول

 �حتقيق أهداف األلفية كأرقام ومؤرشات، غري أن هذه املؤرشات حي
وضعت اكن الهدف مهنا أساسا حتفزي ا<ول واحلكومات واملؤسسات املالية 

ا<ولية لبذل مزيد من اجلهد لسد العجز يف مجموعة من املؤرشات 
لني يف هذا ¡جتاه، والتحدي اليوم يتجاوز ¡جÉعية، وتعبئة خمتلف الفاع

هاته املؤرشات كأرقام، ويتعلق أساسا جبودة السـياسات ¡جÉعية، مبا 
فهيا التعلمي والصحة وحماربة الفقر، وTلتقليص من الفوارق ¡جÉعية 

  والرتابية فN خيص الولوج إىل اخلدمات وجودهتا. 
املثال ال يكفي لقياس  فاخنفاض معدل الفقر النقدي عىل سبيل

املسـتوى احلقيقي ملعيشة الساكن، ذ· أن هناك مؤرشات أخرى تتعلق 
جبودة أو سوء التغذية، كام أن هناك فئات عريضة من املواطنني �ددة 
Tلفقر وما يطلق عليه بوضعية الهشاشة، إضافة إىل أن املعدل العام للفقر ال 

طق البالد، رمغ اجلهود املبذوn يعكس الفوارق ¡جÉعية بني خمتلف منا
الزالت هناك مناطق وجامعات ترابية، خاصة مهنا القروية، تعيش حتت 
عتبة الفقر وتعاين من سوء التغذية ومن صعوبة الولوج إىل اخلدمات 

 األساسـية، خاصة مهنا الصحية واملدرسـية.
ملان ومن مت فإن احلكومة مل تكتفي يف برÕجمها اÃي تقدمت به أمام الرب 

Tلعمل عىل حتقيق أهداف األلفية للتمنية وفق املؤرشات الرمقية احملددة، بل 
وضعت إجراءات طموحة وأكرث معقا هتدف حتقيق الغاية احلقيقية من وراء 

 وضع هذه األهداف.
هذا، Tإلضافة إىل اعÉد مهنجية اسـهتدافية، تقوم عىل إعطاء األولوية 

ألكرث فقرا واألرس منعدمة ا<خل، خاصة يف الربامج ¡جÉعية للفئات ا
اليت تسريها النساء األرامل أو املطلقات، كام تعطي األسـبقية للمناطق 
وامجلاعات الرتابية املهمشة من أجل تقليص الفوارق بني الفئات وامجلاعات 

  الرتابية.
وأود أن أذكر هبذا الصدد أن احلكومة تعكف حاليا عىل وضع اللبنات 

ام ¡سـهتداف يف إطار إصالح نظام املقاصة مبشاركة لك األساسـية لنظ
القطاعات املعنية، وسـنعمل يف هذا اإلطار عىل وضع نظام معلومايت مدقق 
ومعاجلة املعلومات املتعلقة Tلفقر والهشاشة وTلفئات احملتاجة، وكذا 
Tلسـياسات العمومية املعنية عىل املسـتوى احمليل بغية حتقيق أكرب قدر من 

اكمل والتفاعل بني السـياسات ومزيد من ¡لتقائية بني السـياسات الت
  ¡جÉعية اليت تصب يف أهداف األلفية.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

        : : : : السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
ننتقل اآلن إىل التعقيب Tلنسـبة . شكرا السـيد رئيس احلكومة احملرتم
ذ·، اللكمة اآلن لفريق األصاn  للفرق واAموعات اليت ترغب طبعا يف

  واملعارصة.

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيد رئيس احلكومة،
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  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين السادة املستشارين احملرتمني،

السـيد رئيس احلكومة، اسـمتعنا بإمعان جلوابمك عىل أسـئU الفرق 
أن  امسحوا يل وهاش مين من قU الصواب،ذ وما Zخالربملانية، وامسحوا يل

اعرتف لمك بأن احلرية وا<هشة اليت متلكتين يف اجللسة األوىل اليل عقدÕها 
يف هاذ اAلس هذا حوايل شهر، يه نفسها احلرية وا<هشة اليت تمتلكنا أو 

يل، تمتلكين، أÕ نتلكم عىل رأيس خشصيا، وأÕ اسـمتع إىل جوابمك، ألنه تبني 
وهذه قناعة رمبا أنصح هبا زماليئ يف الفرق الربملانية األخرى، أنه فN سـيأيت 
من جلسات مساءn السـيد رئيس احلكومة، رمبا ما احناش حمتاجني نكدو 
وجنهتدو وهن* أسـئU وهن* األرقام ونبحث يف امللفات، ألنه يتضح بأنه هاذ 

>T رجة ميكن جنيو إىل هنا، ااجللسة ميكن يتقال فهيا لكيش، كيف تنقولو
وعذروين عىل هاذ اللكمة، ميكن جنيو هنا نفرقو اللغى ونتلكمو عىل لكيش 
دون الرتكزي عىل املوضوع مبا يطرحه بأمهيته، ألن املوضوع اليل كناقشوه 
اليوم هو املوضوع اليل فيه الوجه د ل البæ بأمكb، ما يش موضوع د ل 

مكb، ألنه فيه الزتامات أمام املنتظم ا<ويل، احلكومة، موضوع د ل البæ بأ
الزتامات دولية بآجال مضبوطة، ومطلوب من بالدÕ تقدم فهيا تقارير 
 æدورية مبؤرشات مضبوطة وبأدوات قياس علمي تتعلق بدرجة وفاء الب

  برمته Tاللزتامات اليل قطعها أمام املنتظم ا<ويل.
يف هذه اجللسات، وأÕ أعرتف  فإذا بنا نفاجأ بأننا نتلكم يف لك يشء

لمك 9نيا بأنين أجد صعوبة كبرية جدا يف التعقيب عىل جواب السـيد الوزير، 
ألن نصف الوقت اليل اخذاه يف املداخU د لو ال أجد أن ì عالقة مبارشة 

  Tملواضيع اليل تلكموا علهيا.
·Ã، يف حرية من أين سنبدأ، علام بأنه اسـتفزتين خشصيا واح Õد أ

السلوك يتكرر دامئا، والسـيد رئيس احلكومة، إذا عندمك يش تعلNت 
وابغيتوا تو�وها للوزراء د لمك بيناتمك، و�وها ملا جتمتعوا بيناتمك، وال 
جتمتعوا يف اAلس احلكويم يعين هاذ القضية د ل أنمت ختاطبون السـيد 

  ارات، بصحهتم..ماليري يف السـي 5وزير ¡قتصاد واملالية، احشال رصفنا؟ 

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
ال السـيد رئيس احلكومة، هللا خيليك أÕ اليل تنسري، السـيد رئيس 
احلكومة هللا خيليك الهدوء، ال أÕ تنسري السـيد رئيس احلكومة، ال امسح 
يل السـيد رئيس احلكومة، السـيد الرئيس امسح يل كنسري، كنسري هللا 

يس رئيس احلكومة، هللا خيليك السـيد يكرث خريك، آ اليس بنكريان، آ ال
رئيس احلكومة خليه يتلكم، هللا خيليك احرتموا الرئاسة هللا يبارك فيمك 

  السـيد رئيس احلكومة، Zبع اليس بنشامش، Zبع.

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
امسحوا يل، السـيد الرئيس، أÕ أتلكم معمك برصاحة، إذا تزتجعمك 

Õهكذا خلقين هللا.. السـيد الوزير، الرصاحة د يل أ Õهكذا خلقين هللا، أ 

  ما تقاطعنيش هللا خيليك...

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
هللا خيليك احرتموا الرئاسة.. السـيد رئيس احلكومة احرتموا الرئاسة 

  هللا خيليمك، بدأÕ يف جو هادئ خليوÕ نمكلو يف جو هادئ، هللا خيليك.

        ::::بنشامبنشامبنشامبنشامشششش    املستشار السـيد عبد احلكمياملستشار السـيد عبد احلكمياملستشار السـيد عبد احلكمياملستشار السـيد عبد احلكمي
... السـيارات بصحهتم، الناس ما لقاوش Tش يديروا احلريرة، ما 

  مقتنعش هباذ اخلطاب. 
وÃ·، هللا خيليمك أÕ امسحوا يل نرجع للموضوع، اعالش أثرت هذه 
املالحظات؟ ألنه وأÕ كنتذكر واحد املقوn قالها أو نسبت، ما عرفتش وجه 

يرمحو احلسن الثاين قال واحد احلقيقة يف املوضوع، نسبت للم� هللا 
اللكمة عىل الربملان، ما ابغيناش الربملان د لنا مييش يف ذاك ¡جتاه، نطرح 
 æمواضيع عىل درجة كبرية من األمهية ومتس ¡لزتامات ا<ولية د ل الب
وفهيا مصداقية دوn برمهتا ومصداقية ا<وn بلك مؤسساهتا، فتعالوا نناقش 

  األرقام مضبوطة.األشـياء مضبوطة و 
يف اجلزء الثاين من املداخU د لمك، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، 
قدممت احلصيU واحلصيU إذا اكن جيوز أن نلخصها يف بعض اللكامت، 
احلصيU يه أن البالد د لنا وd امحلد من الهنار اليل وقعت عىل هاذ 

ير د ل املندوبية أهداف األلفية للتمنية إىل يومنا هذا، وحسب التقر 
السامية للتخطيط البالد د لنا حققت تقدما ال بأس به، وميكن أن نقول 
بأن بالدÕ حققت تقدما عىل درجة كبرية من األمهية قياسا ببæان إفريقيا 
األخرى، حققت تقدم يف بعض األهداف يف بعض املسـتو ت، تراجع يف 

ماكهنا يف بعض  بعض املسـتو ت واألهداف األخرى، والبæ تراوح
  اجلوانب.

السؤال اجلوهري، أهيا السادة، ألنه اكن ممكن السـيد رئيس احلكومة 
يعفينا من هاذ األرقام لكها ويوزع عىل الربملان من أجل الريق Tحلوار 
املؤسسايت بني اجلهاز التنفيذي والربملان، توزع علينا و9ئق، الو9ئق بني 

ة ال بأس هبا، ولكن هناك تساؤالت قوية أيدينا تفيد بأن احملصU اإلجاملي
جدا ورمبا شكوك، الحظوا كنقول رمبا شكوك، حتوم حول قدرة بÕæ عىل 
الوفاء Tاللزتامات اليل قطعها عىل نفسه يف املدة املتبقية من هنا إىل 

، سواء يف اجلانب املتعلق مبحاربة الفقر وختفيض الفقر إىل املعدل 2015
اإلحصائيات الرمسية، وأÕ متفق مع السـيد رئيس د ل النصف، علام أن 

احلكومة األرقام يه يف جانب تعكس احلقيقة ولكن يه يف جانب تضلل 
 ،Uتكشف عن حقائق صادمة وخمج æلفقر يف البT احلقيقة، األرقام املتعلقة

مليون من  2,8مايش فقط الناس ما لقاوش Tش يديروا احلريرة ولكن 
  لفقر املدقع.املغاربة يعانون من ا

نفس اليشء Tلنسـبة للهدف الثاين املتعلق بتعممي المتدرس، حصيح 
تقدم ملحوظ عىل مسـتوى تعممي المتدرس يف  -وd امحلد- بالدÕ حققت 
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املسـتوى ¡بتدايئ، لكن اجلوانب الكيفية واجلوانب النوعية فهيا تساؤالت 
ناقشوه ن و وتساؤالت جوهرية جدا، فالسؤال اجلوهري اليل كنا كنطمح

معمك، السـيد رئيس احلكومة، مايش هو تقدمي احلصيU، احلصيU إىل حد 
ما يعرفها امجليع، تعكسها األرقام املتوفرة اليل كتوفرها املندوبية السامية 
للتخطيط وكتوفرها خمتلف القطاعات احلكومية ويعكسها الواقع املعيش 

أشار إىل ذ·،  اÃي نصطدم به ويصطدم به السـيد رئيس احلكومة كيف
لكن السؤال اجلوهري هو هل البæ د لنا تتوفر عىل اإلماكنيات اليت 
تسمح لها بأن حتقق األهداف و¡لزتامات اليت الزتمت هبا أمام املنتظم 

  ؟2015ا<ويل يف أفق 
 Uفريقنا، وأظن يف مداخ Uالسؤال اجلوهري الثاين واليل ورد يف مداخ

ق Tإلجراءات والتدابري والسـياسات اليت اختذهتا جل الفرق الربملانية، يتعل
وتنوي احلكومة اختاذها، وملا كنتلكمو عىل التدابري وكنتلكمو عىل 
اإلجراءات وكنتلكمو عىل السـياسات راه خصنا نتلكمو عىل أشـياء 
ملموسة، أÕ لفت انتبايه وأÕ اسـمتع جلواب السـيد رئيس احلكومة احملرتم 

مرات، كيقول بأنه احلكومة يف رصده للحصيU  7ريبا أنه قرر، أÕ حسبهتا تق
طيب  ..يف لك هدف من األهداف الÙنية، احلكومة تويل أمهية وسـتعمل

قولوا لنا، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، ماذا أنمت فاعلون يف اجلانب املتعلق 
بتعممي المتدرس يف حل اإلشاكالت املرتبطة Tجلودة؟ ماذا أنمت فاعلون يف 
توفري األسـباب أو احلد األدىن من أسـباب العيش الكرمي د ل املواطن 

هول يف القطاع الصحي؟ املغريب؟ ماذا أنمت فاعلون ملوا�ة اخلصاص امل 
" السـيد رئيس احلكومة اعرتف بأنه RAMEDحصيح أنه الربÕمج د ل "

حكومة سابقة ومبادرة جالn امل�، ولكن املشلك اليل مطروح مايش هو 
التسجيل د ل عدد املواطنني، هو ¡سـتفادة، الولوج إىل اخلدمات، وحنن 

أمام أبوب مستشفياتنا إن نعاين ونرى بأن الكرامة د ل املواطنني هتان 
  قدر هلم أن يلجوا أبواب ت� املستشفيات. هذه يه األسـئU اجلوهرية.

 Uامسحوا يل، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، أن أذكرمك ببعض األسـئ
اجلوهرية األخرى اليت طرحت ومل تتفضلوا Tإلجابة علهيا، كيف ميكن حتقيق 

هداف اليل الزتمت هبا بالدÕ يف التمنية ¡جÉعية؟ كيف ميكن حتقيق األ
غياب اقتصاد قوي وتنافيس ودون حتقيق التمنية ¡قتصادية؟ ماذا قامت 

أشهر من تويل املسؤولية، يعين األشـياء  7به احلكومة هاذي اآلن حوايل 
  امللموسة اليل من أجل حماربة اقتصاد الريع؟

قلمت ترصحي طيب، اطلعنا عىل األوذوÕت د ل الكرميات وماذا بعد؟ 
فيه نوع من التطبيع، نوع من التعايش مع الفساد واملفسدين أ9ر استياء 
عارم يف األوساط احلقوقية ودفع Tمجلعيات احلقوقية إىل إصدار بيان، وأ9ر 
قلق يف معوم املواطنني اليل وضعوا الثقة يف شعار إسقاط الفساد وحماربته، 

األسـئU اجلوهرية ابغينا علهيا  ، يعين مثل هذه"عفا هللا عام سلف"قلمت 
  جواب واحض جدا.

السـيد رئيس احلكومة، أرشمت إىل أن هذا املوضوع اليل اختاريناه د ل 

أهداف األلفية يمت يف ظرفية األزمة، وامسحوا يل أن أذكرمك بأن هذا املوضوع 
مايش من اختيارÕ حنن فقط، ولكن مت بتنسـيق مسـمتر مع وزيرمك امللكف 

مع الربملان، ومعمك خشصيا من خالل رئاسة جملس املستشارين،  Tلعالقات
ما فهمناش كيف أن األسـئU جاتمك عاد البارح، علام بأن احملور وقع عليه 

  ¡ختيار هاذي تقريبا ثالث أسابيع؟
نرجعو اآلن ألحد العناوين البارزة املرتبطة Tألزمة ¡قتصادية اليل 

الوفاء Tاللزتامات د لها. أقدممت، السـيد  كناقشو يف سـياقها قدرة بÕæ عىل
الرئيس، عىل اختاذ قرار الرفع من أسعار احملروقات، وتتبعنا ترصحياتمك 
وترصحيات عدد من املسؤولني يف الفريق احلكويم وقلمت بأن هذا القرار 
د ل الز دة يف احملروقات لن تكون ì أي انعاكسات عىل ¡قتصاد 

ì انعاكسات سلبية عىل ¡ستÙر، احنا ابغينا  الوطين، وأنه لن تكون
نفهمو، ما ابغيناش نكذبمك، ولكن نعتقد بأن ¡لزتامات اليت قطعمتوها عىل 
أنفسمك أمام املواطنني، الزتامات كذبهتا املندوبية السامية للتخطيط نفسها، 
 وأذكرمك Tلتقرير اليل خرج عىل املندوبية السامية للتخطيط، التقرير اليل

كيبني بأن الز دة عىل املدى القريب وعىل املدى املتوسط لها انعاكسات 
سلبية عىل ¡ستÙر، انعاكسات عىل مسـتوى معدل المنو، انعاكسات عىل 
مسـتوى تفامق جعز املزيان التجاري، انعاكسات عىل مسـتوى ¡سـهتالك، 

  .انعاكسات عىل مسـتوى ¡ستÙر
قتصاد واملالية يبتسم، هاذي أرقام أÕ كنشوف اآلن السـيد وزير ¡

د ل املندوبية السامية للتخطيط، أÕ ما ابغيتش نثقل عليمك ونقرا عليمك 
أرقام ولكن احلقيقة املؤكدة اليت تؤكد علهيا املندوبية السامية للتخطيط يه 
أن هذا القرار غادي تكون عندو انعاكسات وهو ما يضع موضع تساؤل 

اليل قطعتوها أمام املواطنني، ملا أكدمت بأن هذا  وشك الوعود و¡لزتامات
القرار سوف يقي بÕæ الكثري من الرشور احملدقة هبا يف ظل مناخ د ل 

  األزمة ¡قتصادية والعاملية.
وضعية ¡قتصاد املغريب، أنمت، السـيد الوزير احملرتم، اعرتفمت بأن 

السـنة تعرف أشهر األوىل من هذه  6وضعية ¡قتصاد املغريب خالل 
منصب  109صعوTت حقيقية، وذكرمت عدد من املعطيات، مهنا فقدان 

، مهنا تراجع معدل المنو إىل ما 9,9إىل  9,1شغل وانتقال نسـبة البطاn من 
، تفامق اخلصاص يف السـيوn، ارتفاع توقعات التضخم عىل عكس %3دون 

املغاربة املقميني  التوقعات اليل بنيمت علهيا قانون املالية، تراجع حتويالت
Tخلارج، تراجع رمغ ارتفاع عدد الوافدين عىل القطاع السـيا" ولكن 
القطاع برمته يواجه إشاكالت وصعوTت، تباطؤ يف إجناز نفقات ¡ستÙر، 

  مليار درمه.  21ارتفاع جعز املزيانية ليبلغ 
 أال تعتقدون أن هذه الوضعية ¡قتصادية اليل فهيا :السؤال اجلوهري

بعض اجلوانب الصعبة من شأهنا أن تؤثر عىل قدرة بÕæ عىل امليض بنفس 
الوترية وبنفس الثبات املسجل يف السـنوات املاضية يف طريق حتقيق 

  ؟أهداف األلفية الثالثة
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إذا اكن <ينا، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، مكغاربة أن نعزت 
ل اإلصالح ا<سـتوري Tالنعطافات التارخيية اليت حققهتا بالدÕ من خال

 nاحلق والقانون ودو nي فتح أفقا جديدا رحبا لبناء دوÃواملؤسسايت ا
املؤسسات، فإننا يف نفس الوقت وبعد أن نهبنامك يف مناسـبات خمتلفة إىل 
بعض القصور يف اجلوانب املرتبطة مبهنجية اشـتغالمك ومبهنجية أداء الفريق 

كن مجيعا.. ألن هذا رهان وطين احلكويم، جند أنفسـنا مضطرين حىت نمت
هيم البæ برمته، حىت نمتكن مجيعا من حتقيق أهداف األلفية الثالثة، أن نعيد 
النظر يف الكثري من اجلوانب املرتبطة بأداء العمل احلكويم، يف الكثري من 

  اجلوانب املرتبطة مبهنجية اشـتغال احلكومة.
خمتلف مظاهر ¡رتباك  لن نعود هنا، السـيد الرئيس احملرتم، ملناقشة

واليل Õقشـناها معمك يف واقع األمر، حنن لسـنا هنا، وأÕ أشكرمك أنمك اعرتفمت 
ولو جاء ¡عرتاف متأخر بأنمك مارسـمت يوم كنمت يف موقع املعارضة، معارضة 
تنظر إىل نصف الكأس يعين الفارغ وتعمم السواد وتبخس العمل، احنا 

بأن هناك جمهود يبذل وبأن هناك  مايش من ذاك النوع، حنن نعرتف
خطوات ال بأس هبا ولكن نعرتف بأن اÃاكء امجلاعي للمغاربة، وبأن 
التحد ت امجلة اليت تواجه بÕæ واإلماكنيات املتوفرة تسمح Tمليض بثبات 
وتسمح كذ· بأن نرفع من وترية رحب التحد ت والرهاÕت اليت قطعناها 

.Õæعىل ب  
 نناقشمك فهيا، مايش هو أن نتسبب يف إحراج هذه يه الروح اليت

سـيايس جماين، املوضوع مايش هو رئيس احلكومة أو املوضوع احلكومة، 
حنن نناقش برÕمج وموضوع هيم البæ، هذه كررهتا للمرة األلف Tش نفهمو 
راسـنا، Tش نتبادلو ¡عرتاف بأننا لكنا يف الباخرة سواء، وÃ· البد، 

ملعارضة يه النصيحة، البد من أن ننصح بعضنا البعض، وتلكممت عىل أن ا
  حىت ولو اكن يف هذه النصيحة بعض القساوة.

وامسحوا يل، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، من هذا املنطلق ÃTات 
ألنه تلكممت يف جوابمك عىل أن البالد د لنا Tش تتغلب عىل الصعوTت 

منا هبا أمام اAمتع ا<ويل خصنا والتأخر املسجل يف هذه األهداف اليل الزت 
¡جهتاد وخصنا ¡بتاكر، طيب أÕ أتساءل معمك، عندما اختذمت قرار 
الز دة يف األسعار د ل احملروقات، واليوم تقبلون عىل فتح Tب 
¡سـتدانة من جديد ألنه قيل يف اجلرائد بأن احلكومة تنوي فتح خط 

رينا، حنن ننتظر منمك أن تؤكدوا أو وتنوي اقرتاض مبلغ مليار، هذا اليل اق
 6تفندوا، ولكن نسـتغرب حقيقة ألن هذا عنوان دال، احلكومة يف ظرف 

أشهر تقبل عىل ¡سـتدانة، ومن حق السادة الربملانيني ومن حق الرأي 
العام الوطين أن يذكر Tألجواء املشؤومة اليت سـبقت ورافقت الربÕمج 

ات واملعطيات اليت كشف عهنا السـيد د ل التقومي الهيلكي، ألن املؤرش 
وزير ¡قتصاد واملالية نفسه أمام جملس النواب، فهيا ما يبعث عىل القلق. 
وÃ·، أال تعتقدون بأن هناك من البدائل بعض أوراش العمل اليت جيب 
عىل احلكومة أن ختصص لها اكمل الوقت وما يلزم من الوقت عوض 

رك اليل يه دونكيشوطية، ويف معارك ال اسـهتالك جزء من طاقاهتا يف املعا
  د ل املواضيع: 6أو  5تقدم وال تؤخر، عىل سبيل املثال اكتفي بذكر 

املوضوع املرتبط مبا ميكن أن يسميه Tلتلكفة اليل كتكبدها بالدÕ من 
جراء التضخم املؤسسايت والبريوقراطية الثقيU، إىل درÕ تشخيص للبناء 

ري والبريوقراطي، من املؤكد أننا سنتفق مجيعا عىل املؤسسايت والبناء اإلدا
أن هناك الكثري من اجلوانب اليت تفيد بأن هناك تضخم يف البناء 
املؤسسايت ويف البناء اإلداري، ماذا أنمت فاعلون؟ ما يه إسرتاتيجيتمك؟ وما 
يه سـياسـتمك ملوا�ة هذا التضخم؟ صاحب اجلالn يف اخلطاب األخري، 

اش اإلسرتاتيجية اليت دعا احلكومة إىل إعطاء أولوية واحدة من األور
قصوى لها هو هاذ املوضوع د ل اإلصالح اإلداري، هاذ املوضوع د ل 

  معاجلة التضخم املؤسسايت.
القضية الثانية، ما دمنا نبحث عن املسا· والبدائل اليل من شأهنا أن 

فني األشـباح، السـيد تسد الفجوة اليت تعاين مهنا مزيانية البæ، قضية املوظ
رئيس احلكومة احملرتم، هذا وزيرمك، وزير الشؤون العامة السـيد بوليف 
اليل اكن معنا وانسحب، يعرتف ملا أصبح وزيرا، يف لقاء جامهريي مبدينة 
طنجة، وهاذ ¡عرتاف ترصحي د لو موثق Tلصوت والصورة يعرتف بأنه 

حث عىل الترصحي د لو ليك يف قطاع الوظيفة العمومية هناك امسحوا يل نب
ألف موظف  90إىل  80ال أنسب إليه |ما.. يعرتف بأن هناك ما بني 

شـبح، إىل اكن غالط يصحح املعلومة د لو، ما اكنش غالط، إىل اكن هاذ 
اليش حصيح، حنن نعتقد بأن اخلزينة د ل بالدÕ ميكن أن توفر املاليري إىل 

  رات جريئة ملعاجلة هاذ اإلشاكل.متكنت احلكومة من إعداد سـياسة وقرا
اإلشاكل الثالث يتعلق بتنايم آفة الزتوير، واش عندمك، السـيد رئيس 
احلكومة، دراسة مضبوطة ودقيقة حول جحم اخلسائر اليل كيتكبدها اقتصاد 
البæ من جراء الترصحيات املغلوطة، اإلغراق التجاري، آفة الزتوير، 

مليار  42سب املعطيات اليل عندÕ الهترب والمتلص الرضيبيني، اليل حب 
  درمه كيخرسها بالدÕ من جراء هاذ المتلص وهاذ الهترب الرضييب.
 globalهتريب األموال إىل اخلارج، السـيد الرئيس احملرتم، مؤسسة (

financial integrity مليار درمه مت هتريهبا بصفة غري  328) كتقول
فقط مت هتريب ما  2008و 2005قانونية وغري مرشوعة إىل اخلارج، مابني 

وبذ· املغرب حيتل حسب هاذ املؤسسة ا<ولية  ،مليار درمه 80يناهز 
املرتبة السادسة عامليا من حيث هتريب األموال بطرق غري مرشوعة، ماذا 

فاعلون؟ علام أنمك يف لقاء جامهريي د لمك خشصيا يف ضوا" مدينة أنمت 
عفاريت وتلكمتو عىل العد ن، مكناس، تلكمتو عىل الÉسـيح وعىل ال

وحددتو اشكون هاذ العد ن، العد ن مه أولئك الناس اليل كيتاجروا 
.æلسـياسة وكهيربوا األموال خارج البT  

هذا ترصحي خطري جدا من رجل دوn ومن مسؤول، طيب ماذا بعد 
الترصحي؟ واش ما جتيوش أمام املغاربة وحتددوا الحئة هؤالء اÃين يرتكبون 

 20امئ فظيعة من هاذ النوع، واليل كيسمح هلم الضمري د هلم هيربوا جر 
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  مليار درمه سـنو  إىل يومنا هذا. 
نطرح عليمك هاذ املواضيع Tش نقولو لمك، السـيد رئيس احلكومة، ميكن 
احنا غالطني، عوض القفز عىل ذاك احليط القصري واملساس جبيوب 

يه حقيقية، املسائل اليل يه  املواطنني، اكن خصمك متشـيو ألشـياء اليل
حقيقية املرتبطة بهتريب األموال إىل اخلارج، املرتبطة Tإلصالح اإلداري، 

  إطالق ورش التفكري يف تزنيل اجلهوية. 
ا#طط الترشيعي، أنمت رصحمت يف هاذ القبة وأمام جملس النواب بأنمك 

يعية املرتبطة و�مت أوامرمك إىل اكفة الوزراء Tش يعطيومك ا#ططات الترش 
Tلقطاعات اليل كيتحملوا فهيا املسؤولية، حيق لنا أن نتساءل ما هو ا#طط 

  د لمك؟ واش السادة الوزراء أعطوا لمك خمططات ترشيعية؟
  حنن نريد أن نلفت انتباهمك...

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  شكرا السـيد الرئيس. اللكمة اآلن للفريق ¡سـتقاليل.

        ::::قديريقديريقديريقديري    املستشار السـيد فؤاداملستشار السـيد فؤاداملستشار السـيد فؤاداملستشار السـيد فؤاد
  بسم هللا الرمحن الرحمي.
  السـيد الرئيس املوقر،

  السـيد رئيس احلكومة املوقر،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أشكر السـيد رئيس  ،Tمس الفريق ¡سـتقاليل للوحدة والتعادلية

واليت مل ختلو من احلكومة عىل اإليضاحات اليت وافاÕ هبا بطريقته اخلاصة، 
  املرح ومن خفة الظل. 

وارتباطا مبالحظات السـيد رئيس احلكومة اليت دشن هبا رده، ويه 
Tملناسـبة مالحظات يف حملها، املالحظة املتعلقة Tملنطق السلمي للعمل 
السـيايس والبعد عن تبخيس العمل السـيايس وتكريس الزناهة السـياسـية، 

يب، وتصحيح أخطاء وتقومي اعوجاع اليت تقيض بإنصاف اAهتد املص 
  ا#طئ إذا أخطأ.

Tملناسـبة ويف هاذ اإلطار، السـيد رئيس احلكومة، هنB أنفسـنا عىل 
مكسب دسـتوري مثني إمسه جلسة املساءn الشهرية، اليت جتمع بني 
الربملان، صوت الشعب وحنجرته، اليت ال ميكن أن تلهج إال مبصلحة البالد 

املنتخبة اليت وصلت محموn عىل األكتاف إىل مركز والعباد، وTحلكومة 
القرار وموطن املسؤولية بعد أن تعهدت أمام هللا وأمام الشعب وأمام 
جالn امل�، تعهدت بأن حتمل األمانة والزتمت عىل وجه اليقني بأن 
حتتوي مهوم املواطنني وانتظاراهتم وانشغاالهتم وأن تقيض يف شؤوهنم مبا 

  ينبغي أن تقيض.
إذن مواقعنا اليوم ال ميكن أن تنسينا بأن جلسة املساءn هذه يه مترين 
دسـتوري دميقراطي، يه ماكشفة سـياسـية حقيقية تتغيا تبادل املعطيات 

بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية يف جو من الرتويض السلمي 
ا وبأخذ ورد جادين ويف إطار ¡سـتصالح أي مراعاة للمصلحة العامة، هذ

المترين ينبغي أن تنخرط فيه لك احلساسـيات وأن تنصهر يف قلبه لك 
  األطياف السـياسـية عىل اختالف مرجعيهتا وخلفيهتا ومشارهبا.

هذا المترين يف تقديري، السـيد رئيس احلكومة والسـيد رئيس اAلس، 
ينبغي أن يكون فضاء وأسلوT للتفكري امجلاعي والتفكري املشرتك، التفكري 

) حىت يسهم امجليع يف Une réflexion à haute voixرتفع (بصوت م
  تقدمي حلول موضوعية مقبوn ومعقوn سـياسـيا واقتصاد  واجÉعيا.

  السـيد رئيس احلكومة،
جيب أن نصدق ما عاهدÕ هللا عليه وأن نصدق ما عاهدÕ عليه املغاربة 

أكرثها، حىت ال حىت جند حلوال لإلشاكالت احلقيقية اليت تسائلنا اليوم وما 
يكون هذا املواطن املغريب أنه اسـتغفل خبطاب سـيايس متوهيـي لربملان 
ضعيف هيأة وفعال، لربملان جعبته قصرية وضيقة ليس فهيا سوى ال~م، 
أو أنه اسـتغفل خبطاب متوهيـي حلكومة قواn ال فعاn، حكومة ال حتسن إال 

  لغة الوعود وسـياسـهتا مرجوحة ال راحجة.
بة للموضوع املتعلق Tحملور، أي حمور برÕمج حتدي األلفية، إذن Tلنسـ 

أقول، السـيد رئيس احلكومة، بأن املغرب بæ طموح، بæ قوي برجاالته 
وبعزميته، حصيح أن موارده هزيU وضعيفة، لكنه اسـتطاع عىل هزاn وعىل 
ضعف هذه املوارد أن يأخذ من ماضيه حلارضه ومسـتقبb وأن خيطو 

يف طريق اإلصالح والبناء والتحديث، وهذا Tلضبط ما  خطوات جبارة
جعb يسـتأثر TهÉم املنتظم ا<ويل وحيظى بدمع مبارش وقوي من األمم 
املتحدة، هذه املنظمة أقوى منظمة دولية حاولت ¡سـتجابة بشلك أو 
بأسلوب ابتاكري ملتطلبات اAمتع ا<ويل من خالل دمع ا<ول عىل حتسني 

  قتصادي وعىل الرفع من املسـتوى املعييش لساكنهتا.مسـتواها ¡
إذن يف تقديري اكن هذا مسلاك سلكته األمم املتحدة ملاكفأة التدابري 
اجلادة املتخذة داخل ا<ول السائرة يف طريق المنو ومن مضهنا اململكة 
املغربية، ساعدهتا عىل دمع منوها ¡قتصادي وعىل التقليص من الفوارق 

التقليص من نسـبة الفقر ومساعدة املواطنني وتيسري ولو�م ¡جÉعية و 
للخدمات الصحية وتوفري السكن الالئق اÃي يضمن الكرامة وإعانة ا<ول 
عىل احملافظة عىل توازÕهتا املالية دون املساس TلتوازÕت ¡جÉعية 

  األساسـية.
زمن إذن يف هذا اإلطار، وإذا حاولنا أن نرتب األحداث عىل حمور ال

أو عىل حمور التارخي، نرى بأن املغرب اكن ì السـبق واكن سـباقا يف 
العديد من اAاالت ويف العديد من املناسـبات، ال ميكن أن نبالغ وأن نقول 
بأنه ابتعد بسـنوات ضوئية عىل املسـتوى اÃي يطبع حميطه اإلقلميي، ولكن 

ته التوقعية عىل أي املغرب بفضل حس جالn امل� الواقعي وبفضل قدرا
وبفضل اسـتجابة احلكومات املتعاقبة املتناسU واملواكبة ملسلسل التحديث 
والتطوير وبفضل هذه احليوية اليت أTنت عهنا، رأت النور مجموعة من 
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املبادرات اليت اسـتطاعت حبق أن ترتمج هدف التضامن من خالل حماربة 
  الفقر والهتميش واإلقصاء.

ادرات املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليت ولعل أبرز وأجنح هذه املب
جسدت أمل مجموعة من األرس املغربية املعوزة أو املهمشة، جسدت أملها 
يف حتقيق مشاريع مرحبة، مشاريع مدرة لæخل، مضنت لها ¡سـتقرار، أي 
لهذه األرس، وأغنهتا عن السؤال ومذn السؤال وخلقت لها حافزا لالسـمترار 

æأب من أجل غد أفضل. ولالجهتاد ول  
وتناسلت وتواترت بعد ذ· مجموعة من الربامج يف نفس السـياق، 

" وقبb برÕمج "تيسري"، واÃي اكن خبلفية واحضة RAMEDبرÕمج "
ويه حماربة الهدر املدريس وتشجيع المتدرس يف صفوف الفتيات القرو ت 

Éعي وصندوق خصوصا، كذ· الربامج املتعلقة بصندوق دمع التاكفل ¡ج
دمع الÉسك ¡جÉعي، لك صندوق بطبيعة معينة ويسـهتدف رشحية 

  اجÉعية معينة.
إذن يف هذا اإلطار وفوق هذه األرضية املهيأة وعىل هذه الرتبة اخلصبة 
جاء امليثاق اÃي مت توقيعه بني اململكة املغربية وبني مؤسسة حتدي األلفية، 

جديد، ألنه وجد األرضية ووجد الرتبة كام  كام قلنا هذا امليثاق جاء بإطار
قلت، إذن جاء بإطار جديد حيقق املزيد من الرتكزي ويكسب التجربة 

  املغربية زخام إضافيا، أعطاها زمخ إضايف لهذه التجربة املغربية.-املغربية
Tلنسـبة للمغرب لن أفيش رسا إذا قلت بأن الوضعية ¡قتصادية د لو 

¡رتياح، هذا مايش رس، واملغرب عىل غرار  يه وضعية ال تبعث عىل
Tيق ا<ول يعاين أزمة اقتصادية ومالية خانقة وجارفة، وال ميكن للمغرب يف 
ظل هذه األزمة هبذه اخلاصية الهيلكية، ويه خاصية هيلكية وبنيوية، 
األزمة أزمة عاملية بنيوية، وخمطئ من يظن أهنا أزمة مرحلية، خمطئ وجيب 

  ة الغباء ¡قتصادي.أن حيامك بهتم
إذن املغرب ال ميكنه أن يعاند التارخي، ال ميكن أن يعاند اإلكراهات 
¡قتصادية، لك ما ميكن أن يقوم به هو أن يترصف حبمكة وذاكء وتبرص 
لتجاوز هذه األزمة وللتخفيف من تداعياهتا وتبعاهتا، وهذا هو Tلضبط 

 اإلماكنيات املتاحة اليوم احلكومة، املطلوب توفري وتسخري لك املطلوب من
برتشـيد وبعقلنة، املطلوب هو أن تبتدع احلكومة أفاكرا جديدة، املطلوب 
من احلكومة اليوم هو أن تتعامل كام قلت بذاكء وتبرص مع هذه األزمة اليل 
راها بنيوية وأكيد أهنا سـتطول، هذا مايش تنبؤ ومايش قراءة يف خطوط 

التحليل العميق للمعطيات اليت بني أيدينا الكف، ولكن القراءة املوضوعية و 
  تؤرش عىل ذ·.

إذن كام قلت الوضعية ليست وضعية مرحية بل يه وضعية مقلقة واحنا 
بæ يعاين من ضعف املوارد، ما عندوش موارد، وسـياسـته ¡قتصادية 

، ما علينا إذن إال أن نعول %100شئنا أم أبينا ال ميكن أن تكون إرادية 
 سواعدÕ وأن نعول عىل رأساملنا احلقيقي اليل هو العنرص عىل هللا وعىل

  .البرشي

جيب علينا أنسـنة منظومتنا ¡قتصادية أي أن جنعل املواطن املغريب 
يف صلب لك املبادرات وأن منجد فكره وكفاءته، علينا كذ· بإرساء 

اليوم فقط، السـيد رئيس  %30آليات التضامن وامحلاية ¡جÉعية، 
من املغاربة ما عندمهش  %70من الناس عندمه التقاعد،  احلكومة،

  التقاعد، وهذا أمر ال حيتاج إىل تعليق.
جيب علينا إرساء دعامئ تمنية �وية متوازنة ومندجمة ومسـتدامة يف ظل 
احلاكمة اجليدة، وعلينا Tلترشيع يف تزنيل اجلهوية املتقدمة ألنه أكرث من 

يوم عىل أرض اململكة، أي أكرث من نصف الرثوة القومية اليت ختلق ال 
من الناجت ا<اخيل اخلام يأيت من أربع �ات يه: ا<ار البيضاء،  50%

ال  16�ة من أصل  12درعة ومراكش، مبعىن أن -ماسة-أاكدير، سوس
  .تسامه إال Tلزنر اليسري

علينا أن حنافظ عىل اسـتقالل واسـتقاللية وسـيادة قرارÕ السـيادي 
املاكرو اقتصادية دون املساس TلتوازÕت ¡جÉعية  بضامن التوازÕت

  .األساسـية
علينا بسن سـياسة إرادية لضامن أمننا الطايق والغذايئ واملايئ، علينا  

أن نعمتد عىل طاقتنا الطبيعية من رحي ومشس، علينا أن نقلص تبعيتنا 
ن لألسواق العاملية، أسواق املواد األولية، علينا كذ· أن حنرس جاهدي

عىل حرص ديننا العمويم يف حدود متحمك فهيا من الناجت ا<اخيل اخلام، وإال 
سـنكون قد مقنا بدق مسامر يف نعش اقتصادÕ سـيدخل وزارة ¡قتصاد 
واملالية حتت وصاية مؤسسات التصنيف ¡ئÉين ومؤسسات النقد ا<ولية 

ت التقشف والتقومي تأمتر بأوامرها وتنهتـي بنواههيا بعد أن متوج هبا بني متاها
الهيلكي، وحال اليوÕن والعديد من ا<ول اآلن األوروبية يغين عن 
السؤال، إذن علينا كذ· بتوفري األمن واألمان الرضوريني والالزمني 

  للعيش و¡سـتقرار قبل ¡ستÙر. 
علينا كذ· Tإلرصار عىل حماربة الفساد، وأT Õملناسـبة، السـيد رئيس 

م، أقول · بأنك أحسنت التوصيف حي� تلكمت عن احلكومة احملرت 
الفساد اÃي ساد واسترشى، قلت بأن من حياول حماربة الفساد داخل 
املغرب مكن يالحق الساحرات، نعم من حياول قطع دابر الفساد يف 
املغرب، من حياول التصدي ملظاهر ¡حنالل والتفسخ القميي والهرطقة بلك 

حرات، فني كنختلف معك، السـيد رئيس أشاكلها مكن يالحق السا
احلكومة، هو أن اإلحساس مبالحقة الساحرات ليس لصعوبة األمر أو 
السـتحالته وإمنا إلحساسـنا أو إرصارÕ يف بداية لك مبادرة نقدم علهيا 
إرصارÕ أن نسعى إىل مثالية ال توجد إال يف اخليال، السـيد رئيس 

توجد إال يف ماض تدحرج يف هاوية  احلكومة، وبثقة مبالغ فهيا، مثالية ال
الزمن، وبعد ذ· ننتفض اكنتفاضة من صعقه التيار الكهرTء ونرتاجع جفأة 

حنني دون أدىن مكسب، بل  ىعن مواقفنا ونرجع إىل نقطة الصفر خبف
نرجع خبسارة كبرية يه ت� املمتثU يف خلخU الثقة اليت تربطنا Tملواطن 

  املغريب.
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يس احلكومة، ال ميكن أن تصح إال إذا حصت البداية، الهناية، السـيد رئ 
وحىت تصح البداية جيب قبل أي مبادرة أن نقوم بتخطيط حممك، يسـتحرض 
البعد ¡ستبايق، ختطيط قبيل تكون ì القدرة عىل تقدير وتوقع اخللل قبل 

  حدوثه. 
إىل جانب حماربة الفساد، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، جيب علينا أن 

صل اإلصالحات القطاعية، جيب أن نكثف ¡ستÙر، جيب أن ندمع نوا
المنو ا<اخيل، جيب أن نواكب املقاوn الصغرى واملتوسطة العمود الفقري 
للنسـيج ¡قتصادي الوطين، اليوم املقاوn الصغرى واملتوسطة متثل أكرث 

من نسـيجنا ¡قتصادي الوطين، ويه كام قلت يف اجللسة  %96من 
ة وكام قلت يف جلسات سابقة، يه حامU لقدرات منو هائU وحتتاج السابق

إىل ا<مع واملؤازرة واملاكثفة احلكومية، السـيد الرئيس. حمتاجة إىل دمع، 
حمتاجة إىل متويل، حمتاجة إىل حتفزيات رضيبية، حمتاجة إىل إطار قانوين 

  يتحمل فيه الربملان مسؤوليته كذ· مادام هو املرشع.
سـيد رئيس احلكومة، تلكممت عن صندوق املقاصة، نعم كذ·، ال 

التعامل مبنطق املسكني مع صندوق املقاصة مل يعد من احلمكة التدبريية وال 
من احلاكمة التدبريية يف يشء، حان الوقت إلصالح منظومة ا<مع بشلك 

تهبو ì هو أن إصالح منظومة ا<مع ن جذري، غري األسايس اليل خصنا ن 
متعدد املداخل، نعم ¡سـهتداف املبارش خصو يكون، جيب أن يكون 

¡سـهتداف مقيد برشوط التمنية اليت تضمن وصول ا<مع ملسـتحقيه من 
معوزين وبسطاء، ولكن خص األبواب األخرى للمنظومة جيب أن تُفتح 
وأن تفت�ح، حماربة الهتريب أو نزيف األموال املهربة، حماربة الغش الرضييب، 

 les faussesالرضييب، حماربة الغش امجلريك (حماربة الهترب 
déclarations(،  قبل أن نركز عىل إصالح املقاصة وصندوق ا<مع

بشلك خاص. يف هذا اإلطار، علينا أن نركز عىل ¡ستÙر، ¡ستÙر يف 
  التمنية و¡ستÙر فN هو اجÉعي بدل الرتكزي عىل ترممي العجز ¡جÉعي.

اليل تلكمتو علهيا، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، نعم  Tلنسـبة للر ضة
صورة الر ضة يف ا<اخل واخلارج صورة غري مرشفة، بل تؤرش عىل 
¡حنطاط والرتدي لثقافتنا الر ضية املغربية، وهذه صورة مرحشة ليك تزداد 
سوءا وقبحا وبشاعة إذ مل تتدخل احلكومة للقيام بتشخيص دقيق، خصنا 

و اخللل؟ حنددو طبيعة هذا اخللل وحنددو من هو املسؤول نعرفو أين ه
عن اخللل، واش ضعف املالية املواكبة للقطاع؟ واش ضعف األغلفة 
املالية؟ واش ضعف التأطري التقين والفين؟ واش سوء التدبري؟ واش 
غياب الكفاءات؟ هذا سؤال البد من اإلجابة عليه حىت يسـتقمي أمر 

.Õالر ضة يف بالد  
بة للمنظومة التعلميية، فرمغ اAهودات اليت بذلت واليت يبذلها Tلنسـ 

السـيد الوزير احملرتم، مفنظومتنا يه منظومة عليU وجسم عليل وكأن 
الشـيطان عطس يف مناخريه كام جاء عىل لسان سـيدÕ أيب بكر ريض هللا 
عنه، ماليري من ا<رامه مت رصفها يف مشاريع يه أشـبه Tألرايض القيعان 

يت ال متسك املاء وال تنبت الكأل، هذا واقع، السـيد الوزير احملرتم، وأنت ال
 Õكنذكر يف هاذ البالصة اليس الوفا، وقلت أ Õاعرتفت، السـيد الوزير، وأ
ال أفهم ملاذا نعت هذا الربÕمج ومسي Tالسـتعجايل، فعال فيه تدابري تتطلب 

أن يكون برÕجما اسـتعجاليا، وقتا الجنازها وألجرأهتا وتفعيلها، إذن ال ميكن 
  صاب يف يشء ولكنه أخطا يف أشـياء.ميكن يكون قد أ

وسأكون متطرفا، السـيد رئيس احلكومة، لكن يف اخلري، وسأكون 
متواطئا، لكن مع املصلحة، ليك أقول إىل اقتىض احلال اعالش ما 
نضحيوش بواحد اجليل السـيد وزير الرتبية الوطنية والسـيد رئيس 

اذا ال نضحي جبيل، واش معر وقمية اململكة املغربية تقاس احلكومة؟ مل
جبيل؟ ال أظن، إىل اقتىض احلال أننا نضحيو بواحد اجليل، يضحي واحد 
اجليل ويدفع مثن رضيبة اإلصالح احلقيقي ملنظومتنا الرتبوية والتكوينية، 
نشقو طريق سا· ومعبد، تعبأ ì اإلماكنيات املادية والبرشية حىت ننجح 

  حىت يسـتقمي أمر هذه املنظومة.و 
  وشكرا السـيد الرئيس احملرتم.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  شكرا السـيد الرئيس. اللكمة اآلن لفريق التجمع الوطين لألحرار.

        ::::املستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدور
  بسم هللا الرمحن الرحمي.

  السـيد الرئيس،
  السـيد رئيس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  املستشارين،األخوات واإلخوة 

السـيد رئيس احلكومة، وضعنا أسـئU تتعلق Tلتمنية بصفة عامة، اكنت 
تتعلق Tلفقر والتعلمي واملساواة والصحة والتمنية املسـتدامة والرشاكة، 
العتقادÕ أن هذه املواضيع يه تثقل اكهل املغاربة وجيب أن تأخذ جبدية 

ب عهنا ونتغلب عن وتعاجل، فإذا ما عوجلت بأسلوب تقين وثقايف سنتغل
إن حص هذا - هاته املعيقات، لكننا تلقينا أجوبة يه يف مجملها اكنت متر 

مر الكرام، ومل تأخذ أي موضوع بدراسة معمقة، األجوبة تكون  -التعبري
واحضة، نضعها يف أجندتنا ليك حناسب املسؤولني فN بعد عىل حتقيقها، 

أننا نطلع وخنرب بكيفية  فنحن عندما وضعنا مشلكة الصحة اكن هدفنا هو
  سـنعاجل ونتغلب عن هاته املعيقات.

يف العموم لنا الشكر عن جوابمك كيفام اكن احلال، فإننا مكعارضة  ،لكن
نسعى إىل الوصول إىل حتقيق هذه األهداف وحتقيق ت� الغا ت السامية، 
فاألرقام اليت أعطيمتوÕ تبني Tلواحض بأن هناك جمهودات جبارة بذلت 

صول إىل هذه األهداف، وهذا ال ينكره أحد، لكن ومع ذ· جسلمت من للو 
خالل جوابمك بعض ¡ختالالت تتعلق بصعوTت التنفيذ والتطبيق 
واحلاكمة يف التدبري، إال أننا نؤكد عىل أن األهداف التمنوية لأللفية تعد أحد 
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نطاق اجلوانب املضيئة اليت طبعت العرشية املاضية يف تعاون ا<وn عىل 
األمم املتحدة، حيث نعتربه إطارا مرجعيا، جعل ا<ول ختفض من نسـبة 

سـنوات، حيث أصبح إعالن أهداف األلفية  10الفقر إىل النصف يف 
وثيقة توجد عىل أجندة اهÉمات حكومات ا<ول النامية أو السائرة يف 

  طريق المنو.
ملتحدة ترتكز كام أن إسرتاتيجية ختفيض الفقر وفق منظور خرباء األمم ا

عىل توسـيع نطاق ¡ستÙرات العامة وبناء القدرات وتعبئة املوارد احمللية 
وتعزيز احلاكمة وحقوق اإلنسان وإرشاك القطاع اخلاص والنسـيج امجلعوي 

  .يف هذا الورش
كام أن إجناح هذا الورش رهني كذ· Tخنراط ا<ول الغنية بلك قواها 

ات يف املعوÕت ا<ولية والرمسية، حيث يف هذا املرشوع من خالل الز د
إىل  2003من الناجت ا<اخيل اخلام سـنة  %0,25نضع هناك أرقاما، مفن 

، فإذا ما وضعت 2015سـنة  %0,45إىل  2006سـنة  %0,44حوايل 
هذه النسب سـيكون لها وقع كبري وذ· Tملساعدة عىل حتقيق هذه 

من إجاميل الناجت  %0,7األهداف، وإن ختصيص ا<ول املاحنة حوايل 
، كام أن ا<ول ذات ا<خل 2015القويم للمعوÕت اخلارجية حبلول سـنة 

املرتفع علهيا أن تفتح أسواقها أمام صادرات البæان النامية بطرق أكرث 
  فاعلية من خالل مقة ا<وحة التجارية.

ونعمل عىل مساعدة ا<ول األقل تقدما عىل ز دة القدرة التنافسـية 
ا، عن طريق ¡ستÙر يف تمنية البنيات التحتية األساسـية املرتبطة لصادراهت

Tلتجارة، مبا يف ذ· الكهرTء والطرق واملوا�، كام أن هذه ا<ول الكربى 
علهيا أن ترصد مزيانيات لتشجيع البحث العلمي لتلبية ¡حتياجات اخلاصة 

اإلدارية والبيئية Tلفقراء يف جماالت الصحة والزراعة واملوارد الطبيعية و 
  والطاقية.

ونريد كذ·، السـيد رئيس احلكومة، أن نضع هناك بعض 
 700املالحظات، حيث تلقى املغرب من الوال ت املتحدة ما مجموعه 

  مليون دوالر من أجل إصالح املواضيع التالية:

  الصحة؛ -

 الصناعة التقليدية؛ -

 الصيد التقليدي. -
ا<وn هبذا ¡عÉد؟ وهل فعال توصلت  ؟فال ندري كيف رصفت

 وماذا حققت به؟
ونعمل كذ· عىل مساعدة ا<ول األقل تقدما عىل ز دة القدرة 
التنافسـية عن طريق ¡ستÙر يف تمنية البنيات التحتية األساسـية املرتبطة 

  Tلتجارة.
إذن، السـيد رئيس احلكومة، املطلوب اليوم وبشلك مسـتعجل تطبيق 

رسيع وترية إجنازاهتا وإعداد الربÕمج الالزم لألخذ هذه التوصيات األممية وت 

  .2015هبا من أجل حتقيق هاته األهداف يف بÕæ يف أفق 
فهذه املواضيع، السـيد رئيس احلكومة، اليت طرحناها يه سواء اكنت 
من املسائل البنيوية ¡قتصادية، فلكها ذات مردودية، سواء اكنت يف 

هو استÙر وهذا ¡ستÙر جيب أن يكون التعلمي، فالبناء يف Õشـئتنا ف 
معقلنا، لكننا الزلنا بعد مل نضع القطار فوق السكة الصحيحة حىت خنرج 

  بتعلمينا تعلمي حصيح.
أما الفقر فهو يعمتد Tألساس، ليك نتغلب عىل الفقر البد من أن نعتين 

ب بفالحتنا، ومسعت، السـيد رئيس احلكومة، أنمك أثنيمت عىل برÕمج املغر 
األخرض، فهو الزال ينتظره أشـياء كثرية، وتعلمون، السـيد رئيس احلكومة، 
أن أمه ما حنتاج إليه فN يتعلق Tلنسـبة للفالحة هو السقي، وأن القنوات 
أو عدد الهكتارات اليت تسقى يه ال تفوق املليون والنصف، وأغلهبا يكون 

 نسـتوردها بأمثان هناك يف الفالحة التجارية اليت تصدر، أما احلبوب اليت
مرتفعة فهـي حتتاج إىل سقي، ولكن البناء، بناء السدود اÃي كنا حنتاج 
إليه يف برÕجمنا الوطين، حيث أن كنا ننتظر بناء سد لك سـنة من احلجم 
الكبري، الحظنا عىل أن السدود الكربى توقفت وهناك سدود من احلجم 

أخرى يف نقل املياه من الصغري، ولكن القنوات مل متد ولنا أهداف كذ· 
السدود الشاملية إىل اجلنوبية حيث هناك األرض اخلصبة اليت ميكن أن تدر 
اليشء الكثري عىل املغرب، هناك خصاص كبري يف هذا اAال وأن خمطط 

  املغرب األخرض مل يضع بعد يف برÕجمه كيف يتغلب عن هاته الصعوTت.
مة عىل التتبع وعىل ما الصحة يه آخذة يف ¡سـتقامة، ونشكر احلكو 

نقرأه يف الصحف اليومية من تتبع لعمل السـيد الوزير املشكور، مفزيدا من 
  العطاء حىت حنقق ما يريده املغاربة مجيعا.

  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  شكرا. اللكمة اآلن للفريق احلريك.

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  اإلخوة املستشارين،
بداية نشكر السـيد رئيس احلكومة عىل هذه اإليضاحات واألرقام، 
وكذ· ما جاء به جيب أال ننفي احلصيU اليت وصلنا إلهيا خبصوص هذه 
األلفية وكذ· مطارحة األوضاع ¡جÉعية القامئة ببالدÕ ومعق اإلميان 

T ملسـتقبل، وهنا كتظهر اإلرادة د ل احلكومة عىل أساس الرصاحة
  والوضوح وTلتايل بناء رؤية منسجمة مبنية عىل التدرج يف اإلصالحات. 

عىل هاذ األساس ويف منظور فريقنا، الفريق احلريك، إننا  ،كذ·
نسجل ضعف وترية اإلصالحات ¡جÉعية ومعق التحد ت املطروحة يف 



 2012201220122012    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

22 

 )2012 غشت 08( 1433رمضان  19

ولكننا نؤكد وال خنفي اعزتازÕ برصيد املنجزات احملققة واليت عىل  هاذ اAال،
لك حال ليست قليU وميكن أن نراها Tلعني اAردة، اليت ترصد مجموع 
¡ختيارات الصائبة اليت جعلت البالد د لنا يف هذه العرشية األخرية 

  تنخرط بإجياب يف بلورة األهداف املسطرة يف إعالن األلفية.
الل هاذ األهداف اليل يه يف قلب السـياسات العمومية ومن خ

املنهتجة واليت تؤطر مبناخ سـيايس عام معق اخليار ا<ميقراطي وفتح اAال 
ملصاحلة Zرخيية Tملضمون د لها احلقويق والهو يت و¡جÉعي، واليل تمتثل 

ثقافة يف منجزات هيئة اإلنصاف واملصاحلة ورد ¡عتبار لألمازيغية لكغة و 
وهوية، وكذ· إىل ترشيع مدونة األرسة اليل عززت ماكنة املرأة املغربية، 
Tإلضافة إىل سن سـياسة إدماج األطفال ذوي ¡حتياجات اخلاصة 
وكذ· املعامل البييئ اليل أصبح يف جوهر السـياسة العامة وبلورة ميثاق 

  الرتبية والتكوين. 
مة للمجمتع املدين وتعطاتو ويف األخري، ما لوحظ وهو إعطاء أولوية �

  ماكنة يف صناعة القرار التمنوي.
بد أال ويف هاذ اإلطار د ل التزنيل التدرجيي ألهداف األلفية التمنوية، ال

ننىس وأال نقفز عىل املبادرة الوطنية للتمنية البرشية اليل اعمتدهتا البالد د لنا 
ل شلكت منوذجا ، واليل Tلفع2005بتوجهيات ملكية سامية منذ سـنة 

إقلمييا، �و  ودوليا حيتدى به نظرا لنبل مقاصد التمنية البرشية واليت بدون 
خلفيات سـياسوية وبطبيعة أوراشها الهادفة للتصدي للفقر والهشاشة 
  والهتميش التمنوي و¡جÉعي، خاصة يف الوسط القروي وهوامش املدن. 

التضامين اÃي معلت  كام ال يفوتنا كذ· اإلشارة إىل نتاجئ العمل
وتعمل مؤسسة محمد اخلامس للتضامن عىل ترسـيخه انطالقا من كون 
التضامن من القمي الراخسة يف اAمتع املغريب، وسـيكون من Tب اإلحجاف 
طبعا أال نذكر TحلصيU اإلجيابية لعمل النسـيج امجلعوي من خمتلف 

¡جÉعية عىل مسـتوى مسـتو ته، خاصة يف جمال التمنية احمللية واملبادرة 
تعممي المتدرس والرعاية الصحية وتوفري فرص التمنية املدرة لæخل 

  والتحسيس بأمهية البيئة وحاميهتا وحماربة األمية والهدر املدريس.
وليك حنصن هذا املسار، لقد توجت �ود بالدT Õمحلاية ا<سـتورية 

قوق ¡قتصادية لهذا اجليل اجلديد من حقوق اإلنسان واملتعلق Tحل
و¡جÉعية والثقافية واللغوية والبيئية. ويف هاذ اإلطار، نسجل كذ· 
خلق صناديق الÉسك ¡جÉعي والتاكفل ¡جÉعي ونظام املساعدة 

  ".RAMEDالطبية "
هذه فقط، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، بعض املؤرشات اليت 

ية وبشلك خمترص حول مسار الحظناها يف فريقنا، يه فعال مؤرشات إجياب 
بالدÕ يف أجرأة أهداف هذه األلفية، واليل كتظل بطبيعة احلال غري اكفية 
أمام اخلصاص ¡جÉعي القامئ، ألن نالحظ Tألرقام أن نسـبة الفقر الزالت 
مرتفعة وهذا يظهر جليا ويعزز حبجم البطاn وكذاك تدهور وضعية الطبقة 

ت األ�ات والرضع، اليل أحصبت والزالت املتوسطة وارتفاع أرقام وفيا

  خميفة رمغ التحسن اÃي يظل دون الطموحات. 
وهبذه املناسـبة، نتوجه Tلشكر إىل السـيد وزير الصحة عىل اAهودات 
اليت يقوم هبا يف التقليص من عدد الوفيات، إال أنه فاقد اليشء ال يعطيه، 

د املستشفيات، وأتلكم يف غياب وسائل النقل، توفر البنية التحتية، بُع
Tخلصوص يف العامل القروي، وهاد الوفيات إذا مقنا بإحصاء دقيق جند بأن 
أكرث من ثالثة أرTع د ل الوفيات د ل األ�ات واألطفال Tملدار القروي 

  وهوامش املدن.
ضعف نسـبة المتدرس يف العامل القروي، وسـبق، السـيد رئيس  ،كذ·

قة قامت مببادرة حول متدرس الفتيات Tلعامل احلكومة، أن احلكومة الساب
صاغية أو مل تلق  ، إال أنه مل تلق هذه املبادرة آذاÕنالقروي وتشجيعه

Tلعامل القروي لمتدرس الفتيات وذ·  جتاوT ء أو العائالتTمن طرف اآل
  نظرا لصعوبة الولوج إىل املدارس وكذ· Tلنسـبة للتضاريس الوعرة Tجلبال.

د رئيس احلكومة احملرتم، هناك كذ· املشلك البييئ كذ·، السـي
وتدهور الرثوة الغابوية و¡سـتغالل العشوايئ للمقالع، مع اسـتزناف الرمال 
وتنايم التصحر وغياب سـياسة تدبري النفا ت، دون إغفال وضعية املرأة 
خاصة Tلعامل القروي اليل تعاين من صعوTت مضاعفة، خاصة يف اAال 

والصحي والثقايف، وأننا نسن ونرشع لك هذه القوانني واللك  ¡جÉعي
أجناس، املرأة القروية ال عالقة  3ينادي Tملناصفة بني اجلنسني، بل هناك 

لها يف الوقت احلايل Tملناصفة نظرا ملا تعيش فيه من قساوة العيش وتردي 
  لقروي.األوضاع املادية و¡جÉعية وانعدام أدىن رشوط العيش Tلعامل ا

  السـيد رئيس احلكومة احملرتم، 
إزاء هذا الوضع هباذ الصورة اإلجيابية والتجاعدية القامتة يف األفق 
املنظور، وحنن يف عهد دسـتور جديد وحكومة منبثقة عن إرادة شعبية 

  ومدمعة بإرادة ملكية قوية، ما نقرتحه هو:
يق التوازن أوال: سن سـياسة اجÉعية مندجمة تضع يف اجلوهر د لها حتق 

اجلهوي واAايل و¡جÉعي، كيظل هذا املنطق بطبيعة احلال هو توجيه 
¡ستÙر العمويم إىل اAاالت ¡جÉعية ذات األولوية ويف صدارهتا 
¡رتقاء Tلمتدرس كام وكيفا، خاصة يف ظل جعز الربÕمج ¡سـتعجايل عن 

Tهظة بدون املردودية  تصحيح الوضعية القامئة رمغ ما لكفه من اعÉدات
  املتوخاة.

9نيا: 9ين جانب يف نظرÕ اÃي ينبغي أن حيظى Tألولوية كذ· هو 
سن سـياسة قروية توحد الصناديق و¡ختصاصات املشتتة يف عدة 
قطاعات وزارية، مع توجهيها إىل اسـهتداف اخلصاص البنيوي و¡جÉعي 

ساكنة القروية واجلبلية اÃي يعمق أسـباب الفقر والهشاشة يف صفوف ال 
بصفة خاصة، وهنا نعترب أن إجراء تعويض العاملني يف املناطق الصعبة لن 

تظل هذه ال حيقق املبتغى منه ألن الهدف األمسى هو العمل عىل أن 
صعبة مما سـيجعلها Tلعكس جذابة لألطر واملوارد البرشية املناطق 

  و¡ستÙرات.
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Õهو رمس خريطة واقعية وحقيقية 9لثا: احللول العملية يف منظور 
جلغرافية الفقر ونسـبه الفعلية، مما سـيوفر النجاح األكيد للربامج ¡جÉعية 
املسطرة من قبيل إصالح صندوق املقاصة وتوجيه ¡عÉدات إىل 

  املسـتحقني الفعليني. 
وللتقليص من وفيات األ�ات والرضع، وإن اكن األمر يف البداية 

هللا، فإن توفري البنيات ¡ستشفائية وتبسـيط مساطر  والهناية من عند
الولوج إلهيا وفرض جودة اخلدمات إىل قاعات الوالدة Tملستشفيات 
العمومية من شأنه احلد من هذا الوضع املزري، إذ ال يعقل أن يفتح أطفال 
مغاربة أعيهنم عىل احلياة يف الشوارع العمومية، وأن حتمل النساء القرو ت 

  ا عن فرصة استشفاء إن وجدت.ثنعوش وا<واب ملسافات طويU حب عىل ال 
ويف اخلتام، واعتبارا أن البيئة عنرص أسايس يف جودة احلياة، فإن 
أجرأة ميثاق وطين للبيئة وترشيع قوانني ملزمة يف هذا اAال من األمور 

  األساسـية اليت ينبغي عىل احلكومة اإلنكباب علهيا يف أرسع وقت.
  س احلكومة احملرتم،السـيد رئي

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

يف اخلتام، نسجل أن تو�ات الربÕمج احلكويم حتمل يف طياهتا روح 
إعالن األلفية للتمنية، فإننا نعترب أن القانون املايل املقبل أول حمك فعيل 
الختيار مدى حضور هذه األهداف يف السـياسة العمومية، كام نعترب أن 

النجاح يف هذا املسار النبيل وقوامه األسايس هو بناء جرس الثقة  جوهر
  بني املواطن واملؤسسات، ألن املواطن املغريب ميكن أن يتفهم التأخر يف...

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  شكرا. اللكمة اآلن للفريق ¡شرتايك. 

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  شكرا السـيد الرئيس.

  رحمي.بسم هللا الرمحن ال
  السـيد رئيس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  زمياليت، زماليئ،

امسحوا يل، السـيد الرئيس، قبل التطرق إىل موضوع هاذ اجللسة، يف 
  إطار تعقيب ومالحظات يف مدخل جوابمك عىل أسـئلتنا:

األول املتعلق Tملعارضة، املعارضة ¡حتادية دامئا تتلكم Tملعقول 
  وTملنطق.

ن معمك بأنه لسـنا بأعداء بل حنن منارس السـياسة من 9نيا، حصيح حن
  أجل الوطن ومن أجل املواطنني، هاذ اليش متفقني عليه.

يف ¡حتاد ¡شرتايك Õضلنا من عدم الزتوير وعدم اخلطاب  ،كذ·
الاكذب، إذن حنن معمك يف هذا التوجه وال ميكننا أن نساند أي تزوير وأي 

  ب احلقيقة.كذب يف اخلطاTت، وحنن مع خطا
لكن، السـيد الرئيس، رصحمت هبا لثاين مرة اليوم بأنمك جمرد رئيس 
حكومة، لقد Õضلت األحزاب التقدمية واألحزاب التارخيية من أجل فصل 
السلط ومن أجل إعطاء السلطة التنفيذية اكمU لرئيس احلكومة، ودافعنا 

غاربة حىت عن اإلمس يتغري ويكون رئيس احلكومة، وصوتوا عليمك امل
وأعطومك الثقة لتحمل هاته املسؤولية كرئيس حكومة، وصفقنا عىل نتاجئ 

.Õæميقراطية واختيارات ا<ميقراطية يف بæصناديق ¡قرتاع تصفيقا ل  
 Õاملشلك كام قلمت احنا متفقني معه، ميل قلتيو كيف نصحح مسار

 أجوبة، مجيعا؟ وهذا هو السؤال الكبري اليل احنا متفقني Tش نقلبو عىل
 æش منيو هاذ البT لك املؤسسات واملواطنني يقلبوا عىل أجوبة، يد يف يد

  العزيز وحنميو مواطن هاذ البæ العزيز.
لكن، السـيد الرئيس، املواطن املغريب مرتبك، مباذا مرتبك؟ مرتبك 
بترصحيات متناقضة لبعض الوزراء، مثال فN خيص الترصحيات يف جلنة 

النواب، السـيد الوزير أعطى واحد املسودة عىل الوضعية املالية يف جملس 
¡قتصادية Tملغرب، رمبا اكن هذا، ولكن من بعد جاء وزير املالية كذ· 
ودار اسـتجواب يف جريدة قريبة منمك وحاول تليني هذه األزمة، مز ن، 
عارفني بأن اكين أزمة يف العامل واملغرب حىت احنا عندÕ أزمة، وخصنا 

  Tش خنرجو من هاذ اليش، هاذ اليش متفقني عليه.  نتعاونو
لكن ميل زدتو، السـيد الرئيس، يف احملروقات، يف هذا املنرب قلتو لنا 
بأنه تزادوا يف احملروقات Tش السـيادة املغربية ما تقاسش والتحمك 
¡قتصادي العاملي ما يبقاش شـبح، ما وقع يف الÙنينات ما يرجعش، هناك 

الطرح، لكن ملا نالحظ نسـبة ¡قرتاضات العالية وا<يون  من اقتنع هبذا
اليل غادي يدخل علهيا املغرب، ورهن املوطن املغريب والشـباب مسـتقبال 
هبذه ا<يون، الحظنا بأنه درتومه جبوج، زدتو يف احملروقات ويف ا<يون. 
وTلتايل، هنا املواطن املغريب مرتبك، ما عارفش أشـنو يه احلقيقة يف هذا 
اAال، ألنه اكين يش مسـتحقات عند املغاربة يف واحد املؤسسات اليل 
اسـتافدوا مهنا سـنني، راه ذاك اليش ميكن يرجع لæوn والسـيوn تزيد 
ترتفع، عوض ال~م عىل "عفا هللا عام سلف"، حز يف نفسـنا هذا 

  الترصحي، السـيد رئيس احلكومة.
ا، أهداف األلفية أشـنا فN خيص مسأn األلفية، أهداف األلفية طبع

هام؟ هام خطة من أجل التمنية البرشية يف ا<ول، واملغرب الزتم هبذه اخلطة 
 )65اخلامسة والسـتني (واكن خطاب عىل أعىل مسـتوى يف امجلعية العامة 

، وأعطي التقرير الرمسي د ل املغرب اليل هيأته 2010يف نيويورك يف 
د ل هذاك التقرير املندوبية السامية للتخطيط واليل جيتوT Õألرقام اآلن 

اليل هو جد مفصل واليل فيه إجنازات وجمهودات وحرضÃ Õاك اليش 
  وترتب املغرب رتبة ال بأس هبا نظرا للمجهودات اليل بذلت، مز ن. 

المتويل د ل هاذ األلفية جد �م، ا<وn املغربية ومزيانية ا<وn راه ما 
ليل هو الرشااكت راه وTلتايل الهدف الثامن ا، %2كتدخلش بأكرث من 
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عدد د ل املنظامت العاملية رشاكء معنا هام اليل كيسامهوا يف هاذ التمنية، 
خلقوا اكع واكn لتحدي األلفية Tش هام اليل يدبروا املزيانيات د هلم وهام 

أهداف  7اليل يديروا احلاكمة لهاذ األلفية، مز ن، املغرب يسـتفيد ب 
  أخرى. 

ل وحماربة الفقر، لك اإلخوان تلكموا عىل حماربة وTلتايل هاذ المتوي
الفقر، جاءت التمنية البرشية من أجل حماوn تدبري هذه املسأn، ولكن يف 
امللموس الزلنا نالحظ.. وأعطييت أمثU د ل الناس اليل ما يقدروش 
يوجدوا حىت احلريرة وTلتايل اجلوع ومسائل أخرى، Tيق املواطن املغريب 

هشاشة، والهشاشة اليل متسه مز ن يه النساء، واآلن نتلكم قريب من ال 
يف العامل عىل تأنيث الفقر واملغرب من ا<ول اليل شاركت يف مناظرة كبرية 

  عىل تأنيث الفقر وعربÕ عىل رأينا يف هذا اAال.
فN خيص التعلمي، اإلخوان تلكموا عىل التعلمي، ولكن مناظرات حول 

مليثاق الوطين حول التعلمي واشـتغلنا عليه مجيعا التعلمي تدارت، اكن ا
دوn  135عىل  130وحتققت بعض املسائل، ولكن Tيق اآلن احنا مرتبني 

يف التمنية البرشية، وهاذ املؤرش د ل التمنية البرشية، السـيد الرئيس، Tش 
  كيتحسب؟ كيتحسب بثالث مسائل، إحصائيا ثالثة مسائل:

 ية؛النسـبة د ل المتدرس واألم  -

وفيات األ�ات داخU يف هاذ الرتتيب و¡حتساب د ل هاذ  -
 املؤرش؛ 

 وكذ· لك ما يتعلق Tلصحة بصفة عامة.  -
وTلتايل، هاذ مشلك التعلمي، مشلك الهدر املدريس ومشلك كذ· 
الترصحي اليل خلق كذ· بلبU فN خيص عدم جمانية التعلمي اليل هو قرار 

ذ املشالك اليل دخل الولوج د ل املعاهد ومكتسب للك املواطنني، وها
العليا واللكيات، لكها أشـياء اليل جعلت بأنه املواطن املغريب يف قلق، و  

  لألسف. 
غنجي ملوضوع املرأة، هو الهدف الثالث، وهو حمدد، السـيد رئيس 

راه ، هاحلكومة، إىل ابغييت املرأة املغربية تبقى تتابع معك هاذ اليش لك
 ها، جيب ¡عتذار للمرأة املغربية ألهنا شـهبت مبسائل اليلخصك تعتذر ل 

مايش يف املسـتوى د ل املرأة املغربية، حبيث ال ميكن أن تقاس نشاط 
وكفاءات املرأة املغربية T>Tز يف امحلامات، هاذ اليش راه ال ميكن للمرأة 
ا املغربية أن تقبb. هاذ الهدف الثالث غادي تكون متفق معي، ألنه رمب

  القريبات منمك رمبا يكونوا داروا · هاذ املالحظة. 
اآلن يف هاذ السـياسة، حصيح عندÕ هاذ الوثيقة، مشكورين أطر 
وزارة املالية اليل موجدين لنا هاذ مزيانية مقاربة النوع واليل عاطينا فهيا 
إحصائيات حبال عدد النساء يف هذا واحشال.. وTلتايل املرأة مل تصل بعد 

لقرار السـيايس، واآلن صعوبة املرأة حصيح األحزاب السـياسـية عندها إىل ا
دور، ولكن حىت املدبرين للحاكمة عندمه دور، اآلن القانون أعطامك، 

السـيد رئيس احلكومة، التعيني يف املناصب العليا، إيوا ديروا لنا املناصفة، 
احلق  يف ا<سـتور، مضامني ا<سـتور اليل هام كيعطيو 19ورسعوا Tلفصل 

للمرأة يف املناصفة، إذن اكين قضا  مرتبطة Tلتدبري احلكويم واكين قضا  
  مرتبطة Tألحزاب السـياسـية، أÕ متفقة معك علهيا.

الهدف السابع هو التمنية املسـتدامة، كنمت، السـيد رئيس احلكومة، 
)، أشـنو يه التوصيات األخرية؟ هو أنه عىل ا<ول أن Rio+20يف (

دان ــــــــة يف ميــــــة األلفيـــــجيات عىل غرار إسرتاتيجيحتدد إسرتاتي 
)le développement durable ماذا فعلت nيف هاذ املسأ ،(

ألنه غادي تكون حىت يه  ؟احلكومة يف اإلعداد لهاذ اإلسرتاتيجية
   .عرشية وغادي تكون حىت يه عىل غرار أهداف األلفية

  وشكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  دة الرئيسة. اللكمة اآلن للفريق ا<سـتوري.شكرا السـي

        ::::املستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطياملستشار السـيد عادل املعطي
  شكرا السـيد رئيس احلكومة احملرتم.

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

تشري بعض املعطيات اإلحصائية الواردة يف التقرير الوطين حول 
املدقع، نعم هناك مؤرش التاك� أهداف األلفية للتمنية يف تراجع نسـبة الفقر 

بني اجلنسني واخنفاض معدل وفيات األطفال وتراجع حاالت وفيات 
  األ�ات. 

وجسل املغرب تقدما ملموسا يف ماكحفة السـيدا ومت القضاء عىل محى 
املستنقعات، كام شلك امليثاق الوطين للبيئة انطالقة لربامج وجمهودات 

ئدة التنوع البيولو�، كام مت حتقيق نتاجئ للحفاظ عىل املوارد الطبيعية لفا
�مة يف جمال الزتويد Tملاء الصاحل للرشب ونظام الرصف الصحي وحماربة 

  السكن العشوايئ. 
وهنا، السـيد رئيس احلكومة، حىت ال يقال عىل املعارضة أهنا دامئا 

·Ã .نرى أنه يف  ،تطرح مسائل سوداء، نعرتف بأن هناك تقدما ملموسا
لتباس حماسبتمك، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، عن إخفاقات أو غاية ¡

جناحات هذه الربامج، ولكن هذه املكتسـبات أصبحت اليوم �ددة يف ظل 
  التخوفات التالية:

والسـتني اخلامسة عىل هامش النقاشات اليت دارت خالل ا<ورة 
، طالبت اخلارجية املغربية 2010للجمعية العامة لألمم املتحدة سـنة  )65(

 %0,7تقدمة بتقدمي ا<مع إىل دول اجلنوب من خالل ختصيص ا<ول امل 
من Õجتها ا<اخيل اخلام، وهذا ما سـيوفر متويالت إضافية ألهداف األلفية 

  عىل املسـتوى العاملي، وTلتايل اسـتفادة املغرب من هذا ا<مع. 
اآلن الوضع ¡قتصادي العاملي ينذر بعدم وفاء ا<ول املتقدمة هبذا 
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ال -ألن معظمها تعرف نسـبا سلبية يف المنو وأزمات اقتصادية  ا<مع، نظرا
nلزتاماهتا.  - حماT انعاكسات سلبية عىل وفاء ا<ول املتقدمة ì سـتكون  

ومن هنا، عىل املسـتوى الوطين هناك مؤرشات اقتصادية غري 
مطمئنة، مهنا ارتفاع معدالت التضخم ونسـبة العجز وتراجع المنو وارتفاع 

ذه املؤرشات سـتجعل مؤرشاتنا ¡جÉعية ستتأثر Tإلجراءات األسعار، ه
  التقشفية. 

تصور، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، يسري يف اجتاه التخوف من 
تراجع اإلجنازات لبلوغ األهداف الÙنية، خصوصا وأننا نعيش وقع فشل 

غل الربÕمج ¡سـتعجايل يف الرتبية الوطنية، الفقدان املسـمتر ملناصب الش
ألف فرصة معل بفعل  100واÃي وصل حسب بعض اآلراء إىل ما يفوق 

تراجع التشغيل العام القروي واجلفاف وتراجع القطاع السـيا". لك هذه 
  املؤرشات لها تأثري سليب عىل الوضع ¡جÉعي. 

Ã·، البد من التنبيه، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، إىل مسؤوليتمك 
وإبداع احللول الناجعة واختاذ اإلجراءات الكفيU الكبرية يف ابتاكر 

Tمتصاص آ9ر األزمة ووضع اآلليات للحد من آ9رها الوخمية عىل الوضع 
¡جÉعي للمغاربة يف جماالت الصحة والتعلمي والتشغيل وحماربة الفقر 

  واألمية. 
إننا قلنا إنه يف غاية ¡لتباس حماسبتمك، فرنيد منمك، السـيد رئيس 

كومة، اطمئنان الرأي العام الوطين عن بلوغ األهداف لكسب رهان احل
، سواء القضاء عىل الفقر واجلوع 2015أهداف األلفية للتمنية إىل حدود 

وضامن التعلمي ¡بتدايئ للجميع وحمو األمية وخفض وفيات األطفال إىل 
  غريها. 

ئنان ونطلب منمك، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، جواT دقيقا الطم 
املغاربة، هل هناك سـياسة لتحقيق هذه األهداف لبÕæ إىل حدود التارخي 

  املذكور؟ 
  وشكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  شكرا. اللكمة اآلن لفريق التحالف ¡شرتايك.

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعواملستشار السـيد عبد اللطيف أمعو
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  رتمني،السـيدات والسادة املستشارين احمل
السـيد الوزير األول، وأÕ أصغى إليمك، كنمت واحضا يف أن طبيعة 
ا#طط أو أهداف التمنية يه مسار، حقق فيه ما حقق ومازلنا نعمل عىل 
حتقيق ما تبقى حبول هللا، ولكن جشاعتمك بشلك واحض إىل تسطري أن 

وبة يف املغرب مازال فقريا، مازال فيه آ9ر اجلوع ومازالت النساء جتد صع
حتقيق مبتغى نسـبة املساواة، مازال تعلمينا مل يسـتقر بعد، هذا جعلين 

ألتجئ إىل خطاب جلالn امل� ألقتبس منه امجلU اآلتية والفقرة الثانية 
ألسس هبا ملناقشتنا عىل قواعد املسؤولية، Tعتبار أنمك حكومة جديدة يف 

ها ألننا نؤدي، وأÕ ظل دسـتور جديد ووراءÕ جتربة مريرة، مازلنا نتذكر 
ة ـــــــــوص جتربــــمعمك، مثهنا غاليا والشعب املغريب يؤدي، وTخلص

)PAS : Programme d'Ajustement Structurel القاسـية من (
املوجه إىل  20/09/2010 ـــالربÕمج الهيلكي، يف خطاب جالn امل� ل

اقع املر املنايف اقع املر املنايف اقع املر املنايف اقع املر املنايف ||||، ، ، ، ننننرفض هذا الو رفض هذا الو رفض هذا الو رفض هذا الو مقة األلفية ألهداف التمنية يقول: "
للمقاصد السمحة لæللمقاصد السمحة لæللمقاصد السمحة لæللمقاصد السمحة لÕ    æت الساموية واألنظمة ا<ميقراطية واملواثيق ا<ولية Õت الساموية واألنظمة ا<ميقراطية واملواثيق ا<ولية Õت الساموية واألنظمة ا<ميقراطية واملواثيق ا<ولية Õت الساموية واألنظمة ا<ميقراطية واملواثيق ا<ولية 
والقمي اإلنسانية املثىل لوالقمي اإلنسانية املثىل لوالقمي اإلنسانية املثىل لوالقمي اإلنسانية املثىل لإلإلإلإلخاء والتضامن واإلنصاف، هذا الواقع اÃي يخاء والتضامن واإلنصاف، هذا الواقع اÃي يخاء والتضامن واإلنصاف، هذا الواقع اÃي يخاء والتضامن واإلنصاف، هذا الواقع اÃي يمتمتمتمت    

" انهتـى |م اسـتغالì لاسـتغالì لاسـتغالì لاسـتغالì لألألألألسف الشديد إلذسف الشديد إلذسف الشديد إلذسف الشديد إلذاكاكاكاكء ء ء ء ننننزاعات احلقد والتطرفزاعات احلقد والتطرفزاعات احلقد والتطرفزاعات احلقد والتطرف
 .nصاحب اجلال  

ليات تقتيض أن نكون حذرين يف التقليد هذا جيعلنا أمام مسؤو
واحللول اجلاهزة، أن ال خنضع لتعلNت اخلارج، أن نكون مسـتقلني يف 
القرار اÃي سنتخذه، أن نكون مبدعني كذ· فN يتعلق بتفعيل برÕمج 
احلكومة من خالل إجراءات معلية ومبادرات مقبوn وواحضة قابU للنقاش، 

وأن نقوم برصد ما حتقق، إىل غري ذ·، احنا أمام  ال يكفي أن نقمي وأن نقمي
  ظروف اسـتثنائية. 

Ã·، سؤالنا جاء بشلك واحض: كيف للحكومة احلالية أن تفي 
Tلزتاماهتا يف ظل اسـمترار األزمة العاملية وتداعياهتا عىل ¡قتصاد املغريب 

  يف ظل تراجع معدل المنو؟ كيف؟ 
بعيدا من أجل تنفيذ هذه Tإلجراءات، وحنن معمك نذهب  :اجلواب

اإلجراءات، عىل احلكومة أن تكون أكرث ابتاكرية وخالقة وأن تكون أكرث 
إبداعية وأال ترخضوا إىل احللول السهU و¡ستسالم، وندعو أال تستسمل 
أمام األزمة وكأهنا قدر مزنل، فاألزمة تنشأ نتيجة الختالالت يف التدبري 

  مة، وليست لك البæان معنية Tألزمة. و¡ختيارات يف التوجهيات واحلاك
حصيح، حكومتمك ليست مسؤوn وليست يه السبب يف هذه األزمة 
اليت حصلت اآلن، ولمك علينا وعليمك تدبريها، وعىل األقل فبإماكن احلكومة 
أن تتجاوز األزمة TعÉد اختيارات مسـتقU والقيام بإصالحات اقتصادية 

ويف الربÕمج احلكويم ورد الكثري، بل جلها واجÉعية ورد الكثري مهنا، 
وارد فهيا، وجيب عىل احلكومة اإلرساع يف تنفيذه بعيدا عن الغوغاء 
والضجيج، إما إذا جينا نوقفو ونضيعو الوقت عىل لك من تلكم ولك من 

  علق ولك من كذا، لن نتقدم، جيب اÃهاب إىل األمام. 
دا عن الغوغائية والضجيج وجيب عىل احلكومة اإلرساع يف التنفيذ بعي

 nمن قبيل إصالح منظومة األجور والنظام اجلبايئ، يف اجتاه أكرث عدا
ونظام احلاكمة مع حماربة أشاكل الفساد والتسيب ووقف التزنيف اليت 
تطال العديد من القطاعات احليوية اإلسرتاتيجية، ووضع حد القتصاد الريع 

جراءات ملموسة، وحتسني مناخ اÃي كرث احلديث يف شأنه دون أن نرى إ
¡ستÙر برفع لك احلواجز والعراقيل لتوفري فرص الشغل مع السهر عىل 
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احرتام حقوق الشغيU والفئات املنتخبة، وعىل احلكومة أن ترفع يف وترية 
  معلها وحتسن مسـتوى أداهئا والرسعة يف اإلجناز، وهو ما ال يعين الترسع.

لرسعة حاسام لرحب الرهاÕت واختاذ أصبح يف وقتنا الراهن عنرص ا
القرارات يف وقهتا املناسب دون تأجيل أو متاطل، يعطي اإلشارة عىل يقظة 
احلكومة ووعهيا Tإلشاكليات األساسـية اليت يعيشها املواطنون، فإرجاء حل 
املشالك لرحب الوقت مل يعد جمد  عىل اإلطالق، بل أنه مرض لعمل 

  احلكومة.
ال نفهم، السـيد رئيس احلكومة، ملاذا تأخرت  ومن هذا املنطلق،

وعىل األقل  2013حكومتمك يف الرشوع يف إعداد القوانني املالية لسـنة 
اإلعالن عن التو�ات األساسـية اليت ينبغي اعÉدها هذا القانون يف ظل 

  موا�ة األزمة اليت نعيشها؟
لية بعد وملاذا تأخرت حكومتمك يف وضع مرشوع القانون التنظميي للام

  تنظمي حوار بشأنه يف عدة منتد ت؟
وملاذا تأخرت وترجئون إىل وقت الحق إصالح النظام اجلبايئ، هذا 

  اإلصالح اÃي نعتربه من و�ة نظرÕ مدخال أساسـيا للك إصالح؟
وملاذا ترتدون أو عىل األقل هذا هو ¡نطباع <ى الرأي العام الوطين 

مفحاربة الفساد يمت Tإلجراءات وTلتدابري  يف حماربة الفساد واقتصاد الريع،
ليس برصاع سـيايس أو سـياسوي، اللك ينتظر ماذا سـيخرج من جعبة 

  احلكومة؟
أال تتطلب حاn األزمة اليت متر مهنا بالدÕ اختاذ إجراءات جشاعة عىل 

  إصالحات بنيوية ملعاجلة هذه األزمة؟
صالحات الكربى اليت أال تعترب األزمة حلظة ممزية للقيام مبثل هذه اإل

  تتطلهبا بالدÕ؟
إذا عرفنا أن مثل هذه اإلصالحات Õدرا ما حتدث يف فرتات الرخاء 

  و¡زدهار، وهذه يه الطريقة املثىل للوصول إىل األهداف التمنوية.
و�ام يكون من أمر، يف اخلتام، عىل احلكومة أن تتجنب لك إجراء 

بأهداف التمنية اليت حنن بصدد  تقشفي ميس Tملصاحل احليوية للساكن أو
 Õي فرض عىل بالدÃكر، اÃمج التقومي البنيوي، السـ* اÕمناقشـهتا، فرب
يف بداية الÙنينات من القرن املايض مازال حارضا يف ذاكرة املغاربة ويف 
ذاكرة الشعب برمته، وما ¡ختالالت ¡جÉعية اليت مازلنا نؤدي مثهنا 

  من الشعب إال نتيجة تداعيات هذا الربÕمج التقشفي.يعاين مهنا جزء كبري 
نمتىن أن تعلن حكومتمك عىل اإلجراءات املطلوبة اليت سـتضمن للشعب 

املغريب حصانة ¡متيازات واليت سزتيد تقوية ثقته يف اÃهاب معمك من 
  أجل الوصول إىل حتقيق هذه األهداف.

  شكرا السـيد الرئيس.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  للكمة اآلن للفريق الفيدرايل.شكرا. ا

        ::::املستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوي
  شكرا السـيد الرئيس.

  السـيد رئيس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
امسحوا يل، السـيد رئيس احلكومة، يف البدء أن أقول أنين أجد نفيس 

تطرق إىل مضطرا ليك أعرب عن اختاليف معمك بشلك جذري، ومل أكن أل
هذا لوال املقدمة اليت قدممت هبا مداخلتمك واليت حتدثمت فهيا عىل مجموعة من 
األشـياء، أجد نفيس خمتلفا معمك يف قراءتمك للتارخي املغريب احلديث 
واملعارص واحلايل اآلن، ألن ما تفضلمت به من خالل مداخلتمك واليت حتدثمت 

املغربية تبتدئ منذ تقæمك ملهام فهيا وكأن التارخي املغريب وا<ميقراطية 
  احلكومة ومنذ ¡نتخاTت األخرية. 

يف حني أن املغرب ينفرد يف إطار السـياق العريب املعارص، ينفرد عام 
حيدث يف العامل العريب بأمكb وبرمته، ألنه املغرب ومنذ بداية ¡سـتقالل 

ة الوطنية Õضلت فيه احلركة الوطنية واحلركة التقدمية Tألساس واحلرك
-Aix-lesبشلك عام، قبل ¡سـتقالل منذ ¡سـتعامر ومنذ معاهدة 

bains ضلت من أجل التعددية من أجلÕ ،إىل جانب املؤسسة امللكية ،
ا<ميقراطية وأدت عنه احلركة الوطنية المثن الغايل والنفيس من خالل 

  .¡عتقاالت واملنايف وصوال إىل ¡ستشهاد
يب وهاذي يه الفرادة املغربية يف إطار ما إذن هذا هو التارخي املغر

حيدث يف العامل العريب، ويه اليت أدت إىل إنقاذ املغرب مما حدث يف 
  الكثري من ا<ول، ألن حاn املغرب يه حاn غري مشاهبة إطالقا، هذا أوال.

9نيا، خنتلف معمك يف مقاربتنا للحارض، ألن مقاربة احلكومة احلالية ومن 
احلكويم من خالل وعودمك ¡نتخابية تبني أن هذه املقاربة  خالل الربÕمج

حنن خنتلف معها بشلك جذري، ال يف ما يتعلق بشقها ¡قتصادي أو 
السـيايس أو الثقايف أو ¡جÉعي وهو اÃي هيمنا، وهذا يؤدي Tلرضورة 
إىل اختالفنا اجلوهري معمك فN يتعلق برؤيتنا للمسـتقبل سواء يف املدى 

  ب أو املتوسط أو البعيد. القري
 Nإذن هذه املقدمة اكنت رضورية ليك حندد بعض ¡ختالفات ف
يتعلق لقراءتنا للتارخي وللحارض، والبد كذ· بطبيعة احلال أن نعود إىل 

  جوهر املوضوع اليل اكن من املفروض أن نتحدث فيه بشلك معمق. 
امية وتعممي التعلمي حنن يف الفريق الفيدرايل اخرتÕ حمور التعلمي وإلز 

¡بتدايئ مضن األهداف اإلمنائية يف تقرير األلفية اعتبارا لضيق الوقت، ومع 
األسف جند أنفسـنا، السـيد رئيس احلكومة، أنمك مل جتيبوا عن تساؤالتنا، 
حبيث أن التساؤالت املطروحة من طرف الفريق الفيدرايل يف واد واللكمة 

آخر، قلمت ما تريدون قوì ولكنمك مل  د ل السـيد رئيس احلكومة يف واد
  جتيبوا عن التساؤالت املطروحة. 

<ينا أرقام كثرية ولكن مع األسف نظرا لضيق الوقت سأضطر إىل 
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إعطاء بعض اإلشارات فقط. اآلن هنا· فشل للمخطط ¡سـتعجايل 
 Õبشلك كبري وعىل مجيع األصعدة، ووصلت نسـبة اإلجناز والتنفيذ فيه أحيا

  . %5اجلهات إىل  يف بعض
9نيا، الواكn الوطنية حملاربة األمية إىل حد اآلن رمغ املصادقة عىل 
القانون إىل أنه إىل حد اآلن مل تعطوا األجوبة الشافية، وTلتايل يطرح 
التصور املوجود <ى احلكومة للقضاء عىل هذه اآلفة اليت تعد معيقا 

  أساسـيا للك تمنية ممكنة. 
ت انهتـى، سأقول السـيد رئيس احلكومة أنمك أخلفمت 9لثا، وألن الوق

  وعودمك. 
دقائق، والسـيد رئيس احلكومة  10السـيد الرئيس امسحوا لنا بــــ 

دقائق غادي يعطهيا لنا، وعاد قلتوها لنا، حىت هاذ الوعد  5وعدÕ بــــ 
تراجعمت عليه، حىت هو تراجعمت عليه، السـيد رئيس احلكومة، وعدتنا أمام 

  ني املغاربة اليل كيشوفوÕ اآلن، أقولها للسـيد الرئيس.املالي

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
من  136إذن انطالقا من وعد السـيد رئيس احلكومة وتطبيقا للفصل 

القانون ا<اخيل، ميكن فعال أن تأخذوا وقت إضايف، ولكن سـيقسم من 
  وقت السـيد رئيس احلكومة.

        ::::املستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوياملستشار السـيد الصادق الرغيوي
يد رئيس احلكومة عىل األرحيية، شكرا بطبيعة احلال شكرا السـ 
  دقائق.  5أعطيمتوÕ هاذ 

وÃ· سأسـمتر يف جوهر املوضوع اليل هو املسأn التعلميية اليل 
  أخذÕها مكحور أسايس. 

البد بطبيعة احلال هاذ املسأn هاذي فهيا إجامع وطين ويه قضية 
منذ ¡سـتقالل إىل اآلن، وطنية ومن أمه القضا  د ل احلركة الوطنية 

ويه بطبيعة احلال قضية لك األرس املغربية والقضية الثانية مضن األولو ت 
بعد قضية الوحدة الرتابية، وفهيا إجامع، واإلجامع اليل فهيا اآلن هو إجامع 
<ى امجليع وهو اإلجامع عىل فشل هذه املنظومة التعلميية، أعتقد أننا لكنا 

Tلتايل البد من رضورة إصالح هذه املنظومة واختاذ مجمعون عىل الفشل، و
  اإلجراءات الكفيU بتحسني اجلودة والتعممي واإللزامية. 

وامسحوا يل، السـيد رئيس احلكومة، أن أعطيمك بعض األرقام اليل البد 
أن تأخذ بعني ¡عتبار، فهنا· أوال نقU نوعية فN يتعلق مبحاربة األمية، 

، البد %75ذ ¡سـتقالل اكنت نسـبة األمية فهيا أكرث من ألنه يف بالدÕ من
أن نعرتف أنه بذلت �ود وجمهودات إجيابية يف اجتاه القضاء عىل هذه اآلفة 

سـنة  %92,2، حيث وصلت إىل نسـبة 2003و 99وخاصة بني سنيت 
، هذه النقU اكنت نوعية وبطبيعة 1998سـنة  %68بعدما اكنت  2003

  رية إىل اآلن. احلال اسـمترت هذه الوت
اكين اآلن لكن إىل حد اآلن ال ميكن أن نقول أننا قضينا عىل األمية، 

نوع من إلزامية وتعممي التعلمي وخاصة يف الوسط القروي، وبشلك أخص، 
وهذا البد أن نشكر عليه احلكومات السابقة، بشلك أخص فN يتعلق 

ال مسـتو ت بتدريس الفتاة يف الوسط القروي واليل اكنت بطبيعة احل
تعلميها مسـتو ت جد متدنية إىل حدود سـنوات قليU، واليل انتقل بطبيعة 

  عىل مسـتوى تدريس الفتاة يف الوسط القروي.  %93إىل  %22احلال من 
إجامال نريد أن نقول أنه رمغ لك هذه اAهودات، البد من بذل  ،لكن

وى تدعمي جمهودات أكرب خاصة اآلن مع خض أغلفة مالية خضمة عىل مسـت
التعلمي واجلودة د ل التعلمي، لكن عىل مسـتوى الواقع التعلمي يف املغرب 
الزال متأخرا واجلودة د ل التعلمي الزالت متأخرة، ومع األسف إىل حد 
اآلن بعض األهداف اليل اكنت نبيU يف ا#طط ¡سـتعجايل، رمغ عدم 

ار، مهنا ¡سـتعجال، إىل اتفاقنا معها منذ البدء ألسـباب مهنا ¡نفراد Tلقر 
غري ذ·، اكنت هناك بعض األهداف، من أمهها أعتقد ما يعرف Tملدرسة 

) 200مائيت ( 2012امجلاعاتية واليت حددت فهيا Tش تبىن إىل حدود 
  مدارس جامعاتية رمغ.. 5مدرسة، لكن إىل حد اآلن بنيت 

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  لوطين للشغل Tملغرب، تفضل.شكرا. اللكمة اآلن Aموعة اإلحتاد ا

        ::::املستشار السـيد محمد الرمااملستشار السـيد محمد الرمااملستشار السـيد محمد الرمااملستشار السـيد محمد الرماشششش
  السـيد رئيس،

  السـيد رئيس احلكومة،
من املداخل األساسـية اليت نعتقد أهنا حمورية لتحقيق مزيد من 
األهداف املرجوة هو العناية Tملوارد البرشية يف لك القطاعات، اخلاص 

  ت النقابية. والعام، توظيفا وتكوينا وترقية مع تعزيز احلر 
ويف إطار حماربة العنف، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، ضد النساء 
ومكثال فقط، خنربمك، السـيد الرئيس احلكومة، أنه صباح اليوم وبرشكة 

)Yazaki ل~بT لقنيطرة، قام مسؤولو هذه الرشكة بتعنيف النساءT (
ازn، السـيد رئيس بعد طرد مكتهبم النقايب. Ãا، نطالبمك بتحقيق يف هذه الن

  احلكومة احملرتم. 
من و�ة أخرى، نؤكد أن أي إصالح للتعلمي بوابته نساء ورجال 
التعلمي، جتاوزا لألخطاء السابقة اليت جتاوزت هذا العنرص األسايس يف 

 .Õموضوع اإلصالح ببالد  
  إن اآلليات املطلوبة للك إصالح لتحقيق أهداف التمنية الÙنية هو: 

يز احلاكمة وحماربة الفساد اإلداري واملايل وتعزيز الشفافية يف أوال، تعز 
  منح املناصب واملسؤوليات؛

9نيا، فتح حوار اجÉعي بني املركز ت النقابية، اÃي مازال مل يفعل 
 .Uي مل تتحقق بعد انتظارات الشغيÃلشلك املطلوب حلد اآلن واT  

لتذكري أن صندوق املقاصة وال يفوتنا، السـيد رئيس احلكومة احملرتم، ا
والتقاعد يف أفق إصال¦ام البد من حوار بني املركز ت النقابية اليت تعد 
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  طرفا يف هذا الشق، السـيد رئيس احلكومة. 
  شكرا.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
شكرا. منر اآلن إىل رد السـيد رئيس احلكومة احملرتم عىل تعقيبات 

  السادة املستشارين، تفضلوا.

        ::::احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
        بسم هللا الرمحن الرحمي.

شكرا لإلخوان اÃين بقوا صامدين معنا والعذر لإلخوان اÃين ذهبوا 
  بدون شك ألسـباب ختصهم. 

أريد أن أقول لإلخوان مجيعا، مع األسف اÃي اهتمنا بأننا تنفرقو 
تظر ينتظر، ألنه Tلنسـبة يل أÕ هذاك مايش اللغى، ولكن ن اللغى، كنت كن 

ن الفرق بيننا ألنه مايش هو اليل اكن يف املعارضة ومايش هو اليل البد يكو
اكن يعين التحرش Tحلزب د لو، ومايش هو اليل اكنوا الناس د لو ابداو 

 2009كيدخلوا للسجن، ومايش هو اليل عىل من وقعت تزويرات يف 
ومايش هو اليل توقفت من أجb ¡نتخاTت حىت يدوزوا الناس د ولو، 

  لطبيعي جييه ال~م د يل لغى. مفن ا
أÕ داT ميل كنجي لهنا ما تنجيش نشيك، ما كنجيش نعاود، كنجي 
Tش نقول بيل احنا كنعيشو واحد الواقع حتمكت فيه فئة من الناس، ابدات 
من بداية ¡سـتقالل، وامسحي يل لال بوعياد، أÕ كنرصح ترصحيات 

اليل اليد يف اليد سامهوا Tش وكنتحمل مسؤوليهتا، د ل الناس الوطنيني 
  هاذ البالد ابقات واقفة مع جالn امل�. 

مع األسف الشديد اكين هنا· أقو ء اسـتطاعوا أن يسـتفيدوا بطريقة 
أو بأخرى، أÕ ما كنتنكرش، وهاذ اليش تنقولو دامئا، تنقولو Tسـمترار، 

ل غادي مايش اليوم وال البارح، ولكن مازال كيخصين نبقى نقولو، ومازا
، ألننا اليوم إذا كنا نعاين، فإننا نعاين ألن هذه السـياسات ولنبقى نقو 

التحمكية اليت لن تصل بنا إىل عدم تطبيق األلفية، برÕمج األلفية اآلن اليت 
اكدت أن تعصف ATمتع لكه وأن تعصف T<وn لكها وأن تعصف ببنياهتا 

اذ اليش هذا مايش حاجة وأن تعصف بنظا�ا السـيايس، وأÕ تنقول بأن ه
تنىس، ألنه املغرب راه واحد ا<وn عندها واحد األسس ي اليل غادي 

وعندها واحد التارخي ومبنية بواحد الطريقة وما تيخصهاش هاذيك الطريقة 
تغري، خصها تبقى دامئا قامئة ولو نؤدي احنا المثن ولو ت تبدل أو ت هاذيك 

البالد احنا تنعتربو بيل الÉسك نضحيو ولو يعين تضيع احلقوق د لنا، ألنه 
د لها، تنعتربو بأن املرجعية اإلسالمية د لها، تنعتربو بيل امللكية د لها، 
تنعتربو بيل الوحدة الوطنية د لها ما عندهاش مثن، ومادام ما عندهاش 
مثن، ولكن يسمحوا لنا الناس اليل داروا ا#الفات واليل اسـتافدوا واليل 

اليل ما كيسـتحقوش، حيث هنا وكون اكنوا امليداليات وصلوا للمواقع 
كيتوزعوا عىل السـياسـيني احلقيقيني، واحد العدد ما غادي يكونوش هنا، 

مع األسف امليداليات اكينني غري يف املالعب، أما لو اكن اكنوا امليداليات 
كذ· يف الربملاÕت واكنوا امليداليات كذ· يف جمالس املستشارين واكنوا 

يداليات كذ· يف اAالس، ذيك الساعة خصك غري الهرضة، والهرضة امل 
مجي�، مجي� عىل الهرضة، هاذي يه املشلكة، ولكن يف اآلخر املغاربة 
كميزيوا ما بني الغث والسمني، تميزيوا بني اليل كيتلكم معهم Tملعقول وكيتلكم 

لو وتيشوفوا معهم Tجلدية وتيشوفوا السلوك د لو وتيشوفوا الترصفات د 
املواقف د لو وبني اليل تيبقى يسـتافد من الفرصة د ل ¡سـتقواء علهيم 
Tألساليب والوسائل غري املرشوعة وغري ا<ميقراطية واليت هتدد بæمه 
وكينتظروا فيه الفرصة، وميل كتجي الفرصة كيعطيو النتيجة د هلم، حىت هام 

الهنار اليل كيتعرتف Tلنتاجئ عندمه الطرق د هلم الهنار اليل كيصوتوا و 
  احلقيقية. 

عىل ذاك اليش أÕ ما تنعتربش ال~م د يل لغى وغادي نبقى نقولو 
  ونعاودو، ما رأيت Ã· حاجة وما رأيت Ã· رضورة.

اكنت التدخالت حقيقة تتدخل الرسور، ألنه اإلنسان اليل  ،وTملناسـبة
 اجتاه احلاجة اليل فهيا تيكون تيتلكم ولو يكون بطريقة قاسـية، كيتلكم يف

املصلحة د ل البالد، ما علهيش واحلاجة اليل فهيا ¡نتقاد د ل احلكومة أو 
د ل رئيس احلكومة ما علهيش، إذا اكن غادي يدفعنا Tش منشـيو يف واحد 
¡جتاه، ولكن خاص عىل األقل تكون األمور مدروسة، فلام نكونو 

ضية د ل ا<يون، ويتطرح عيل السؤال كنتلكمو عىل املقاصة ويتجبد يل الق 
نا مليار د ل ا<والر، كنسـتغرب، ملاذا؟ ألن هاذ ن اعالش امشينا اسـتد

مليار د ل  64اليش اكين يف القانون د ل املالية د لنا، كيعطينا احلق يف 
مليار د ل ا<رمه من ¡قرتاض  20ا<رمه، وتيقول لنا ما تفوتوش 

عندي  ،أنت وزير د يل ؟احلق نتلكم معكاخلار�،  ك أيس، عندي 
وإذا اكن ابغى  ؟فهميتادخل يف، تاحلق نتلكم معك وحىت واحد ما ي 

  يتدخل يف عىل األقل يقرا القانون د ل املالية ويعرف راسو آش كندير. 
 nين اليل اخذينا، شوف الÉإذا كنتو كتلكموا عىل ذاك اخلط ¡ئ

احنا يف املغرب تنعيشو أزمة ويه مضاعفة، بوعياد، احنا راه تنعيشو أزمة، 
احنا أصال دوn بإماكنيات حمدودة وأوروT كتعيش أزمة، شوفوا أشـنو واقع 
يف إسـبانيا اليل يه جبوارÕ، الوضع د لنا امحلد d ما وصلش للوضع د ل 

 نزل المثن د ل البرتول dإسـبانيا، ولكن ابقينا كنفكرو وتنقولو اليوم  
د ل  110اليوم،  110دوالر للربميل، داT اطلع لـ  80ذا وحىت قرب لك

مليون درمه يف العام، واحنا  ما ابغيناش  600ا<والر ولك دوالر تيلكفنا 
يف بضعة شهور إذا تفاجأÕ ما تنعرفوش التحوالت اليل اكينة اليوم يف العامل، 

ن نرشيو ما ابغيناش إذا فوجئنا بتحول يف مثن ا<والر كبري وكنا مضطري
ئÉين إلالبرتول توقع أزمة خانقة يف املغرب، فقلنا Õخذو هاذ اخلط ا

وكنرتجاو من هللا تعاىل ما حنتاجوهش، ولكن إذا احتاجينا لو يكون 
عندÕ، ما يش معلنا واحد اإلجراء، طبعا مايش معلنا إجراءات Tش 

من هنار نقصو، Tيق يش حد كيناقش أعباد هللا يف املقاصة، هاذ املقاصة 
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اليل عقلت دخلت أÕ للربملان وأÕ تنسمع بأن تيخص اإلصالح د ل 
صندوق املقاصة، تيخص الز دة يف المثن د ل البزنين، ولكن احلكومات 
 Õالسابقة اكنت كتاخذ ¡حتياط، احنا تشجعنا وتولكنا عىل هللا وغامر

ل البالد، والناس Tلشعبية د لنا واخذينا قرار اليل اعتربÕه يف املصلحة د 
تيعرتفوا هبذا األمر من خمتلف األطياف السـياسـية ومن خمتلف املؤسسات 

  اليت يعين يؤتنا Tمسها كحجة اليوم يف مثل هاذ اللقاء.
) تيقول Tليل HCPوTملناسـبة تيخص األرقام تكون دقيقة، حصيح (

 Õألف منصب، ولكن يف ( 109فقدsemestre بأن Tاألول، تيقول دا (
منصب شغل، وTليل النسـبة د ل التشغيل انتقلت من  121.000رحبنا 
إىل ما غلطتش، فهذا دليل عىل أنه رمغ الصعوTت اكين  8,1إىل  9,9

  واحد التحسن. 
واحنا  اليل كرناهنو عليه هو أنه املغرب إن شاء هللا الرمحن الرحمي 

أÕ متفق مع رمغ الظروف الصعبة غادي يتخذ من اإلجراءات والتدابري، و 
اإلخوان د ل التقدم و¡شرتاكية، غادي يتخذ من اإلجراءات والتدابري، 

حة، ألنه أوال وقبل لك يشء اولكن حىت حاجة راه يه ما سهU بلك رص 
حنن حتالف ونعمل يف إطار دوn، واكين ما يش غري �ة واحدة اليل تتخذ 

يس د ل ا<وn هو جالn القرار، راه اكين الربملان، افهمتيين وال ال؟ والرئ 
امل�، واحنا  كنعملو يف هاذ اإلطار، ويف هاذ اإلطار راه احنا كنحاولو 
نوصلو لتوافقات، راه ما اكين حىت يش حاجة اليل ميكن يتصور اإلنسان 

.nأهنا سوف تكون بسهو  
اإلصالح د ل اإلدارة، احبال اليل قالوا اإلخوان، موضوع عىل..  ،ولهذا

يعي وجدÕ املسودة د لو وأرسلناها لإلخوان الوزارء Tش ا#طط الترش 
  يقولوا لنا رأهيم فهيا، وغادي جنيبوها. 

اإلصالح الرضييب، اإلصالح د ل أنظمة األجور، لك يش هاذ اليش، 
ولكن تيبقى أنه الفعل الرئييس Tلنسـبة لæوn هو ¡ستÙر، ألنه الناس 

لف"، أÕ ما قلتش من خالل "عفا عيبوا عيل أنين قلت "عفا هللا عام س
هللا عام سلف" أنه السارق أÕ تنقول لو هللا يسامح، واش دا ليا د يل 

ì ش نقولT ؟T د ل ì كنقول Õاحلكومة لن تشغل  هللا يسامح، ال، أ
  نفسها Tلبحث عن الساحرات كام يقال، مبطاردة الساحرات.

املوجودة يف املسـتقبل،  احلكومة سوف تشغل نفسها Tألمور اإلجيابية
أما إذا امشييت كتقلب وكتبحث، ميكن ما غاديش تلقى وإذا لقييت ذاك 
 Uاليش غادي تدخل يف واحد املتاهة، ولكن أي خشص يعين وقع حتت طائ
القانون واكتشف أنه مس درهام واحدا من درمه هاذ الشعب املغريب 

ومة سـترتك هذا سوف حياسب وفق القانون، ولكن هذا ال يفيد أن احلك
 اجمتعنا dالشغل األسايس اÃي هو ¡ستÙر، واليت يه مشغوn به، و 

Tش نشوفو أشـنو هو السبب د ل ¡ستÙرات، ولقينا بأن احلكومة من 
مرشوع،  15خالل واحد اللجنة د ل ¡ستÙرات حلت املشالك د ل 

ل ا<اخلية يعطيوÕ وبأن اكينة مشاريع أخرى متعرثة وطلبنا من اإلخوان د 

التفاصيل واش ذيك املشاريع متعرثة بسبب أو بغري سبب، والوزارات 
األخرى وكوÕ جلنة اليل غادي تبقى تنعقد أسـبوعيا Tش تنظر يف هاذ اليش 

  هذا.
طبعا حىت يش حاجة ما ساهU، ولكن النتاجئ ما كتجيش برسعة، املهم 

لألمام وراه احنا  يعين  هو اإلرادة والنية احلسـنة Tش األمور تتقدم
  غاديني فهيا. 

وابغيت نقول واحد القضية، اإلخوان الوزراء مايش أصاهبم هللا Tلبمك، 
الوزراء راه كميشـيو للربملان، الوزراء راه كميشـيو للربامج يف التلفزيون، 
تميشـيو كيعملوا ترصحيات، اليل القضية د ل الترصحي يشء، احلكومة ملزمة 

زمة بترصحيات، املسؤول عن الترصحيات الرمسية د ل احلكومة بقراراهتا ومل
 ìبن كريان، هاذي يه األمور األساسـية.اهو عبد اإل  

وأما إذا اكن هنا· ترصحي، مفثال الترصحي اليل معل اليس ا<اودي، ما 
اكينش حلد اآلن هنائيا مراجعة اAانية د ل التعلمي يف أي مسـتوى، طبعا 

ì وتيعمل بعض الترصحيات اليل تميكن لها مشلك و  هو واقع bحياول ح
تطرح إشاكليات ونفكرو فهيا للمسـتقبل، ولكن اآلن ليس هنا· أي قرار 

  ليك نسري يف هذا ¡جتاه. 
وTلعكس اإلخوان اليل يتلكموا عن اإلدارة وإصالح اإلدارة والتخفيف 

غي بعض د ل اإلدارة مز ن، هاذي فكرة ممتازة ختفف اإلدارة، بل تل
اإلدارات، ولكن كيف؟ هل من السهوn؟ هل تعتقد أن موظف واحد إذا 
عندك يف إدارة واكن يف رأيك أنه ال يصلح من السهل أن حتوT ìألحرى 

  أن تطرده. 
، شيف املغرب تدارت القوانني، أنت راك عارف هاذ اليش اليس بنشام

فيه هو إعادة  تدارت القوانني بواحد الطريقة، ولهذا احنا اليل تنفكرو
¡نتشار وابغيت من هنا حنيي الناس د ل اإلدارة اليل تيقوموا بعملهم 
جبدية واجهتاد واكين واحد العدد كبري مهنم، وابغيت نقول للمسؤولني يف 
اإلدارة، اليل مسؤولني عىل Tش يفزييو احلساTت د ل الناس يتولكوا عىل 

بأن رامه تيخافوا، اعالش تيخافوا، هللا ويتحملوا مسؤوليهتم، ابداو تيقولوا 
من أزجع أي واحد مهنم؟ أي خشص؟ اكين هنا· أشخاص يف احملامك 
بأسـباب أخرى ال عالقة لها Tإلدارة، وحىت ولو يغلط اإلنسان يف اإلدارة 
ولكن يغلط بنية حسـنة ما غاديش يكون من املعقول أن حناسـبه أو أن 

  خذه، خصها تكون األمور واحضة. اؤ ن
أÕ أقول هلم وكنقول من هنا راه ¡عÉدات املرصودة لواحد  ،اولهذ

العدد د ل املشاريع لن ترصف، وتأجيلها يرض Tالقتصاد املغريب وأÕ أقول 
للناس اختذوا القرار، ووقعوا للناس الفلوس د هلم وأعطيومه املسـتحقات 

ص ـــــــــوختلاس ـــــــــص النــــــــش وختلـــــــد هلم Tش الرشاكت تعي
)Les fournisseurs (  تولكوا ،nش متىش ا<وTش يمتىش ¡قتصاد وT

عىل هللا وحتملوا مسؤوليتمك، وما عندمكش مناش ختافوا، حىت يش حاجة.. 
  األشـباح شوف أنت إذا عارفهم جيهبم يل أÕ نشدمه ·. 
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Tملناسـبة تلكمت عىل ذاك الفلوس اليل خرجوا من املغرب، أÕ يف 
احلقيقة كنت غادي نقول · هاذ القضية، كنت غادي نقول · إذا عرفت 
اشكون اليل خرج، احشال خرج، جيبو يل، أÕ ما عرفتش، كتلكم.. ولو، 

  من؟ قل من؟ هذا هو السؤال، افهمتيين وال ال؟ 
أما ذاك الرمق، اإلخوان تلكموا يل عليه، ولكن من الناحية العملية 

ة د ل الهتريب أنت تعرف بأهنا هذا ابتالء اكين يف ا<وn.. أوال هاذ القضي
واحد العدد د ل دول العامل، ولكن أÕ ال أبرره ولكن اليل أقول · هو 
ليس عندÕ اإلماكنيات، أÕ خشصيا، Tش نضبط هاذ األرقام وTش نضبط 

  هاذ األشخاص اليل كتلكم علهيم أنت. 

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  رئيس احلكومة. Tيق دقيقة ونصف، السـيد

        ::::السـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومةالسـيد رئيس احلكومة
  السـيد الرئيس،

سأخمت Tلر ضة، ابغيت نقول لإلخوان ما ييل: الر ضة منوذج، خصنا 
نعاودو نبنيو األمور د لنا عىل املعقول، مايش �م ما نرحبوش امليداليات، 

  ور ،ول ونعاودو نبنيو األم،ور د لنا عىل املعقولكن خصنا نعاودو نبنيو األم

لنا عىل ¡سـتحقاق، ونعاودو نبنيو األمور د لنا عىل اللعابة احلقيقيني، د 
أوالد الشعب، وما يبقاوش يسـتافدوا من األموال اليل كمتيش للر ضة 
األفراد واألرس والعالقات وما نعرف أشـنو، وما يبقاوش يتدخلوا يف املواقع 

لناس د ل د ل الر ضة األفراد اليل ما عندمهش الكفاءات وخنليو ا
  الكفاءات. 

خصنا منشـيو يف املنطق د ل الكفاءة والثقة يف اAمتع والثقة يف أبناء 
الشعب، وساعهتا سريفع رأسـنا يف الر ضة عاليا كام سريفع رأسـنا إن شاء 

  هللا الرمحن الرحمي عاليا يف أمور أخرى. 
ليه إن وأÕ أريد أن أطمنئ املغاربة أن الوضع متحمك فيه، وأنه مقدور ع 

شاء هللا الرمحن الرحمي، واحنا كنمتناو من هللا سـبحانه وتعاىل جييب الفرج 
  والتيسري د لو وإن شاء هللا سـبحانه وتعاىل ما غاديش يتخىل عنا.

  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

        ::::السـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلسالسـيد رئيس اAلس
  هتم. شكرا للسـيد رئيس احلكومة. شكرا للسادة املستشارين عىل تدخال

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


