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  )2013 د)سمرب 25( 1435 صفر 21 ا6ٔربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  رئAس ا@لس ،ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 احلادية عرش، ابتداء من الساIة س>تة عرش دقCقةساعتان و  :التوقCتالتوقCتالتوقCتالتوقCت
  .صباLا الرابعة عرشوا<قCقة 

تعلقة Xلس>ياسة العامة من Iىل ا6ٔس>ئU امل تقدمي ا6ٔجوبة  ::::Qدول ا6ٔعاملQدول ا6ٔعاملQدول ا6ٔعاملQدول ا6ٔعامل
املسc dٔeجbعية يف الربامج املسc dٔeجbعية يف الربامج املسc dٔeجbعية يف الربامج املسc dٔeجbعية يف الربامج """" ق^ل الس>يد رئAس احلكومة حول موضوع

  .""""والس>ياسات احلكومCةوالس>ياسات احلكومCةوالس>ياسات احلكومCةوالس>ياسات احلكومCة

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

        ::::الس>يد ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا رئAس ا@لسالس>يد ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا رئAس ا@لسالس>يد ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا رئAس ا@لسالس>يد ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللا رئAس ا@لس
  jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  الس>يد وز�ر ا<وd احملرتم،

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

من ا<س>تور، خيصص  100ال بeٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل مع
ا@لس هذه اجللسة لتقدمي ا6ٔجوبة Iىل ا6ٔس>ئU املتعلقة Xلس>ياسة العامة 

املسc dٔeجbعية املسc dٔeجbعية املسc dٔeجbعية املسc dٔeجbعية """"من ق^ل الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، حول موضوع 
  .""""يف الربامج والس>ياسات احلكومCةيف الربامج والس>ياسات احلكومCةيف الربامج والس>ياسات احلكومCةيف الربامج والس>ياسات احلكومCة

cجbع ٔ�ىت بعد توافق ثاليث  وامسحوا يل يف هنهية ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هذا
بني املك�ب من �ة، والس>يد رئAس احلكومة احملرتم من �ة، والسادة 
رؤساء الفرق الربملانية مشكور�ن Iىل ٔ�ن �س>متر يف التوقCت ا�ي اتفق�ا 
Iليه يف املايض رمغ ما يطرLه من ٕاشاكليات Xل�س>بة لتعامل احلكومة مع 

  .ا@لسني Xل�ساوي
رار ا@لس ا<س>توري ا�ي Lاز Iىل صفة اليشء رمغ ق ،وطبعا

به وXلتايل مت االتفاق Iىل ٔ�ن �س>متر اليوم بنفس املهنجية السابقة،  املقيض
  ..ممتنيا ٔ�ن نفرج jرسIة

دقCقة §مكل، دقCقة الس>يد رئAس احلكومة، هذا ٔ�¥ ٔ�جته ٕاىل زماليئ 
ام ا<ا®يل س�شار �رملانيني ٕاذ ن�هتªي من دراسة مرشوع النظامل  ،الربملانيني

املوجود هنائيا، واتفقت الفرق الربملانية Iىل ٔ�ن يطرح سؤال موLد Xمس 
  .املعارضة وسؤال موLد Xمس ا³6ٔلبية

  .ؤ�عطي اللكمة تفضل الس>يد رئAس احلكومة
  

        ::::الس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومة
  ،الس>يد الرئAس

ثري مشلك Xل�س>بة ٕايل ا�ي ميثل جملس املس�شار�ن هو ٔ�نمت، وقد �ٔ 
التوقCت Xعتبار ٔ�ن ا@لس ا<س>توري قد حسم القضية بعد اخلالف ا�ي 
اكن قد وقع يف جملس النواب، والقرار يلزم الغرف�ني بeٔن �كون التوقCت 

  .م�اصفة بAين وبني جملس املس�شار�ن، كام هو بAين وبني جملس النواب
ديت م�مك ٔ�ن ويف املاكملة اليت وقعت بAين وب�Aمك البارLة تق^لت Âعا

ٔ�تنازل هذه املرة ما دام االتفاق قد وقع ب�Aمك Iىل ٔ�ن ٔ�حرض هذا اÅلقاء وفقا 
مع Iلمي  ،ÅلتوقCت ا�ي جرى به العمل حلد ا6ٓن وا�ي كنت Ç�ٔسامح فCه

ن املبدٔ� ا<س>توري ا�ي يق�يض التوازن بني �ٔ ن التوقCت و �ٔ بeٔنين حمق و 
�كون التوقCت بني  السلط يفCد مبا ال ®الف حو· بني العقالء ٔ�ن

م�اصفة  ،املس�شار�ن ورئAس احلكومة، ٔ�و بني النواب ورئAس احلكومة
ومع ذÏ فمل Q�ٔد غضاضة يف ٔ�ن ٔ�تنازل نظرا Åلعالقة الودية اليت Ìربطين 
معمك عن هذه املرة، وÇ�ٔسامح يف هذا احلق ولكن Iىل رشط ٔ�ن هذه يه 

  .�ٓخر Qلسة وهذا ما اتفق�ا Iليه الس>يد الرئAس
مرص Iىل موقفي وال ميكن ٔ�ن Ì�ٔزحزح عنه ولمك ٔ�ن Ìمتنوا ما شÓمت ؤ�¥ 

ياأيها الذين "لكن Xل�س>بة ٕايل هو اتفاق من Qانبمك جيب التوفCة به 

  " آمنوا أوفوا بالعقود
  .شكرا

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  .ٕاذن ٔ�عطي اللكمة Åلس>يد محمد ا6ٔنصاري Xمس فرق املعارضة

        ::::املس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصاري
 jىل ®ري املرسلنيI سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم.  

  الس>يد الرئAس احملرتم،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الزمالء احملرتمون،

الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ال خيفى Iليمك ا6ٔمهية الكربى اليت حتىض 
ف cسرتاتيجيات واملشاريع والربامج هبا املسc dٔeجbعية يف خمتل

القطاعية وذÏ ملا تضطلع به من دور يف حتقCق التوازن والسمل cجbعي، 
والتقليص من التفاوÞت الطبقCة، وحتقCق املساواة وÌاكفؤ الفرص يف الولوج 
ٕاىل اخلدمات ا6ٔساس>ية، ®اصة Xل�س>بة Åلفßات cجbعية احملرومة وا6ٔشد 

  .حرما¥
الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، سواء  ،Iلنمت يف ٔ�كرث من م�اس>بةوقد �ٔ 

®الل عرض الرب¥مج احلكويم ٔ�و يف القوانني املالية، وحىت يف �راجممك 
cنتçابية، عن الزتاممك الرصحي جبعل اجلانب cجbعي ٔ�ولوية قصوى يف 

الل س>ياس>تمك العمومCة، وتعهدمت بتطو�ر وتفعيل الربامج cجbعية، من ®
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ضامن الولوج العادل ٕاىل اخلدمات، وحتقCق التضامن وÌاكفؤ الفرص من 
ا6ٔفراد والفßات وا6ٔجCال وصيانة êرامهتم، واحلفاظ Iىل القدرة الرشائية 
وحتسني مس>توى ا<®ل الفردي، وضامن ب�Cات اكفCة يف جماالت الصëة 

  .والتعلمي والتجهزي، ®اصة Xملناطق الصعبة والنائية
رئAس احلكومة احملرتم، واقع احلال يفCد عكس ذÏ، ويؤكد  لكن الس>يد

Xمللموس الواقع، الرتاجع املهول Åلçدمات cجbعية يف اكفة جتلياهتا، 
جنازها يف ٕاطار املبادرة الوطنية إ ف^اس>ت�ðاء ا@هودات والنتاجئ املمتزية اليت مت 

بقى Qل الربامج اليت Åلتمنية الóرشية بقCادة Qالd املò، تبقى Qل الربامج، ت 
اعمتدت دون مضمون ومعق اجbعي، وبعيدة لك البعد عن تطلعات 
خمتلف الرشاحئ cجbعية jسóب الس>ياسات الالشعبية اليت Ìهنجها 

U يف الز÷دات ثمت احلكومة سواء يف طبعهتا ا6ٔوىل، ٔ�و طبعهتا الثانية، وامل 
لقدرة الرشائية املتكررة يف العديد من املواد ا6ٔساس>ية مع رضب ا

  .Åلمواطنني
ويف انتظار معرفة التو�ات اجلديدة املؤطرة لعمل احلكومة Lاليا، 

وذÏ نيابة  ،وذÏ يف �سخهتا الثانية، �سائلمك الس>يد رئAس احلكومة احملرتم
عن اكفة فرق املعارضة X@لس، ومن مضهنا ا6ٔصاd واملعارصة، الفريق 

  :لفريق ا<س>توري، الفريق الفCدرايلcس>تقاليل، الفريق cشرتايك، ا
ٔ�وال، ماذا حتقق من وعودمك وعهود احلكومة ٔ�مام الربملان والشعب املغريب 
يف الشق cجbعي؟ وêيف تربرون هذا العجز البني لٕالQابة Iىل 

  cنتظارات املغربية يف ا@االت cجbعية؟
اجلة املشالك ومايه تو�ات احلكومة احلالية يف �سخهتا الثانية ملع

  cجbعية الراهنة Åلëد من cح�قان cجbعي؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  . اللكمة ا6ٓن ملتد®ل عن فرق ا³6ٔلبية، اليس جامل ساكك.شكرا

  .تفضل ٔ�س>يدي

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساكاملس�شار الس>يد جامل ساككككك
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  السادة والسادة الوزراء،

  س�شار�ن،السادة امل 
  الس>يدة املس�شارة احملرتمة،

  الس>يد رئAس احلكومة،
ٔ�تد®ل Xمس فرق ا³6ٔلبية يف جملس املس�شار�ن يف هذا املوضوع، ٕاذ 
Çشلك املسc dٔeجbعية ٔ�وىل ا6ٔولو÷ت يف الس>ياسة العمومCة لبالد¥ Iىل 
مر س>نوات ®لت، ٕاذ ال خيلو ٔ�ي �ر¥مج حكويم وال قانون مايل من 

مهية القصوى لهذا اجلانب، ا�ي ٔ�حضى فعال )شلك ٕاLدى ٕاعطاء ا6ٔ 

املشالك والتëد÷ت الكربى اليت توا�ها بالد¥ معوما واحلكومة اليت تتوىل 
  .تدبري شؤون البالد Iىل وQه اخلصوص

ت الس>ياس>ية ئاومادام امللف Iليه ٕاجامع مجيع املغاربة، مبن فهيم الهي 
من املفروض ٔ�ن �كون مبنeٔى عن لك  والنقابية واحلقوقCة وامجلعوية، فانه

مزايدات الس>ياس>ية الرخCصة، ؤ�كرب من ٔ�ن )س>تعمل ٔ�داة لتصفCة 
  .احلساXت ٔ�ي اكن نوعها ٔ�و مصدرها

  الس>يد رئAس احلكومة، 
ٕاطار البحث ٕان ٕاحCاء احلوار cجbعي مع الفرقاء cجbعيني يف هذا 

، 6ٔننا §راه احلل بني هذه املكو¥ت ٔ�صبح رضور÷Iىل رشاكة حقCقCة 
ا6ٔم	ل واملناس>بة الفضىل حلل املشالك cجbعية العالقة، انطالقا من تóين 
س>ياسة معيل واقعي تعمتد Iىل ا6ٔرقام وIىل النتاجئ يف ٕاطار تفعيل مضامني 

  .ا<س>تور احلايل
وارتباطا كذX Ïلرب¥مج وا
ططات الس>ياس>ية العمومCة املوضوIة 

، Iىل جناLه رهني بق^ول لك ٔ�طراف Iىل تóين مشدد�ن يف هذا إالطار
س>ياسة مواطنة غرضها البحث عن احللول يف ٕاطار ما هو معقول وما هو 
مق^ول لصاحل الب�، مؤكد�ن Iىل ٔ�ننا معمك ٕالرساع ويف ٕاخراج القانون 
التنظميي لٕالرضاب حىت نضع ا6ٔسس القانونية ٕالصالح شامل، لبناء Iالقة 

  .قاء cجbعيني واحلكومةمؤسساتية مع خمتلف الفر 
  الس>يد رئAس احلكومة،

ٕان املزيانية املرصودة Åلقطاع cجbعي بعد ٕاطالعنا Iىل مضامني 
، ٕاذا متعنا يف %56، وجتميعها، جندها تناهز 2014مرشوع قانون املالية 

هذا املبلغ، فهو م^لغ خضم وêبري، ولكن لٔ�سف املواطن ³ري راض Iىل ما 
  .Iىل هذا املس>توى يقدم · من ®دمات

حىت Xحلد ا6ٔدىن من هذه  بل ٔ�حCا¥ فßات من املواطنني ال حتىض
اخلدمات cجbعية، الصëة، التعلمي Iىل وQه اخلصوص، ولعل راجع ٕاىل 
سوء التدبري وضعف احلاكمة وا�ي )شجع Iىل cس>مترار يف هذا الزنيف 

  .ؤولية Xحملاس>بةIىل مدى س>نوات ®لت غياب املراق^ة البعدية وربط املس
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

ما يه تصوراÌمك املس>تق^لية حلل ٕاشاكلية املسc dٔeجbعية  :سؤالنا هو
  اليت تؤرق�ا مجيعا؟ 

  .وشكرا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

اللكمة ا6ٓن @موIة إالحتاد املغريب Åلشغل و<�مك دقCق�ني الزائدتني من 
  .تفضل، العفو، إالحتاد املغريب ..يةٔ�رحي 

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد بنطلëةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطلëةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطلëةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطلëة
  .شكرا الس>يد احملرتم
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  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٕان املسc dٔeجbعية ببالد¥، ٔ�صبحت Ìك�يس ٔ�مهية كربى نظرا 

ذا الرتباطها Xلس>ياسات رتباطها الوطيد XملعAش اليويم Åلمواطنني وكال
احلكومCة يف هذا ا@ال واليت كام هو معلوم تعرف ٕاجامع مجيع القوى 

  .الوطنية سواء اكنت حكومة ٔ�و فرقاء اجbعيني
وحنن يف إالحتاد املغريب Åلشغل، ومن موقعنا كنقابيني �ش>تغل ٔ�كرث من 

ه بعض راية ٔ�كرث Xلفشل ا�ي تعرفد³ري¥ Iىل ا@ال cجbعي، ولنا 
القطاIات cجbعية حCث ال يعزو هذا الفشل ٕاىل الربامج وا
ططات، 
ولكن يتóىن س>ياسة التدبري الفاشÅ Uلملفات وضعف احلاكمة وغياب الرقابة 

  .واحملاس>بة
  الس>يد رئAس احلكومة، 

نؤكد Iىل ٔ�ن التطرق ٕاىل امللفات العالقة وا6ٔوراش الكربى املف�وLة  نإان 
يف يد الفريق احلكويم وXيق مؤسسات ا<وd من Q�ٔل  س>يجعلنا نضع يد¥

البحث Iىل تدبري جCد Åلموارد املرصدة وجعل هذه املوارد رهن ٕاشارة 
املواطنني يف ٕاطار حوار شفاف وبناء هيدف ٕاىل ®دمة املصلëة العليا 

  .Åلبالد
ٓ لهذه ا6ٔس>باب، الس>يد رئAس احلكومة، هل من حصيU و  فاق �

  bعية، يف �رامج احلكومة احلالية؟ مس>تق^لية Åلمسc dٔeج
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
ٔ�نمت اÅيل عندمك جوج  .شكرا، اللكمة ا6ٓن @موIة إالحتاد الوطين Åلشغل

  .دقائق زايد�ن من عند إالخوان من احلركة
  .شكرا، تفضلوا، شكرا، شكرا

Uابة عن ٔ�س>ئQس احلكومة احملرتم، لٕالAلس>يد رئÅ حمور اللكمة ا6ٓن 
  .هذه اجللسة

        :::: ٕا�ن كريان رئAس احلكومة ٕا�ن كريان رئAس احلكومة ٕا�ن كريان رئAس احلكومة ٕا�ن كريان رئAس احلكومةٕال·ٕال·ٕال·ٕال·الس>يد عبد االس>يد عبد االس>يد عبد االس>يد عبد ا
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .هامحلد   والصالة والسالم Iىل رسول   وIىل �ٓ· وحصبه ومن وال
  الس>يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
جملسمك املوقر Iىل اخ�يار هذا  ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�توQه Xلشكر ٕاىل ٔ�عضاء

املوضوع املهم ا�ي )ساءل �ود احلكومة يف جمال الس>ياسات cجbعية، 
وكام ال خيفى، لقد ٔ�ولت ا<وd م�د cس>تقالل ٔ�مهية ®اصة Åل"انب 

  .cجbعي واختذت من Q�ٔل ذÏ ٕاجراءات #مة
ار وتعممي لت جمهودا ماليا êبريا ومن تò إالجراءات دمع ا6ٔسعذكام ب

التلقCح وٕا�شاء ب�Cات حتتية كربى حصية وتعلميية ور÷ضية وفالحCة وتوزيع 
Ïا6ٔرايض وحماربة السكن ³ري الالئق وما ٕاىل ذ.  

عbد س>ياسة التقومي الهيلكي يف بداية ال&ن�Aات اوملا اضطر املغرب ٕاىل 
مهنا  ،فةÅلبالد jسóب عوامل خمتل اق�صاديةن�C"ة تدهور التواز¥ت املاêرو 

ٔ�'ر ذÏ م^ارشة  ،اس>تفëال نفقات املزيانية وÌراجع املوارد وارتفاع املديونية
  .ؤ�دى ٕاىل Ìراجع دمع ا<وd لتò القطاIات cجbعيةIىل القطاIات 

Ï� ة"Cىل مدى  ،ون�I عيbجc ىل املس>توىI برياê رامك املغرب جعزا
سعي البالد ٕاىل التحمك يف عقد التقومي الهيلكي والعقد ا�ي تاله نظرا ل 

  .النفقات و®اصة املو�ة Åلçدمات cجbعية من حصة وتعلمي و³ريهام
 cعتبارلت بالد¥ بعد ذÏ جمهودا #ام من Q�ٔل ٕاIادة ذوقد ب

ÅلقطاIات cجbعية وخصصت لها موارد #مة، ٕاال ٔ�ن متت شعورا ٔ�ن ما 
احلياة اليومCة Åلمواطن  عbد Iىل ٔ�مهيهتا ال يصل تeٔثريه ٕاىلايرصف من 

العادي Xلشلك املطلوب، نظرا حلجم اخلصاص وحمدودية املوارد، ولكن 
ٔ�يضا ورمبا خصوصا ن�C"ة ضعف احلاكمة Iىل مس>تو÷ت التخطيط 
وصيا³ة الربامج وتدبري املوارد وان�شار الرشوة واحملسوبية واخ�الس املال 

، مما ال ميكن L6ٔد ٔ�ن العام، واس>تغالل النفوذ، وضعف املراق^ة و³ريها
وهو ما ينقص من فعالية ومردودية جمهود  ،يدعي ٔ�نه Qاء مع حكوم�نا

  .إالنفاق العمويم يف ا@ال cجbعي
وكام تعلمون فٕانه يصعب cس>ت"ابة للك LاجCات القطاIات 

c عية، منbجc ،س يف بالد¥ فقط بل يف ا<ول ا6ٔخرىAدات لbع
طمح ٕاىل املزيد من اخلدمات cجbعية واجلودة ف^قدر êون املواطن ي

ا6ٔفضل، بقدر ما تواQه احلكومات حتدي تعبئة املوارد املمك�ة دون 
املساس Xلتواز¥ت الكربى Åلاملية العمومCة اليت يعترب احلفاظ Iلهيا ٕاLدى 

  .مسؤولياهتا ا6ٔوىل
ٔ�ثقل  والواقع ٔ�ن العبء امللقى Iىل Iاتق احلكومة يف هذا ا@ال ٔ�حضى

نتظارات ولكون ا<س>تور احلايل نص Iىل جCل االٕ اعتبارا حلجم  من السابق
Qديد من احلقوق cق�صادية وcجbعية والثقافCة والبيCÓة، فقد نص 

من ا<س>تور كام تعلمون Iىل ٔ�ن ا<وd واملؤسسات العمومCة  31الفصل 
Aسري ٔ�س>باب وامجلاIات الرتابية تعمل Iىل تعبئة لك الوسائل املتاLة لت 

س>تفادة املواطنني واملواطنات Iىل قدر املساواة، من احلق يف العالج، ا
والعناية الصحية وامحلاية cجbعية والتغطية الصحية، واحلصول Iىل تعلمي 

رس الولوج وذي جودة وcس>تفادة من الرتبية البدنية A عرصي مAرس، م 
سلطات العمومCة يف والف�ية والسكن الالئق، والشغل وا<مع من طرف ال 

البحث عن م�صب شغل ٔ�و يف ال�شغيل ا�ايت واحلصول Iىل املاء 
  .والعAش يف بßAة سلمية والتمنية املس>تدامة و³ريها

ولتفعيل هذه املق�ضيات خصص الرب¥مج احلكويم تو�ه الرابع لهذا 
القطاع Xلتنصيص Iىل تطو�ر وتفعيل الربامج cجbعية مبا يضمن الولوج 

دل ٕاىل اخلدمات ا6ٔساس>ية اكلتعلمي والصëة والسكن، و�كرس التضامن العا
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  .وÌاكفؤ الفرص بني ا6ٔفراد والفßات وا6ٔجCال واجلهات
ٕاذا اكن هناك نقص يف املوارد فال جيب ٔ�ن نعمقه بعدم العداd يف 
التوزيع وXٕعطاء cم�يازات لٔ�رس وا6ٔقارب ؤ�بناء ا6ٔحزاب الس>ياس>ية، 

ف* ييل ما تقوم به احلكومة من جمهودات ف* خيص وسeٔس>تعرض Iليمك 
الس>ياسات cجbعية، ق^ل التطرق 6ٔمه التëد÷ت اليت مازالت توا�نا 

  .لكسب رهان التمنية cجbعية ببالد¥ وفق ما نطمح ٕاليه مجيعا
  الس>يد الرئAس،

البد من التêٔeيد Iىل ٔ�ن الوضعية يف القطاIات cجbعية Iىل  ،بداية
عموم يف حتسن مس>متر، رمغ ٔ�هنا مل تصل بعد ٕاىل النتاجئ املرجوة، فقد ال

اس>تطاعت بالد¥ التقدم يف حتقCق ٔ�هداف ا6ٔلفCة Åلتمنية، بل وجتاوزت 
وصلت �س>بة ولوج  2012بعض ا6ٔهداف املسطرة، فٕاىل Lدود هناية 

، وبلغ معدل الربط Xلش>بكة %74الساكنة القروية Åلش>بكة الطرقCة ٕاىل 
، وارتفعت �س>بة ولوج الساكنة القروية ٕاىل املاء الرشوب X98%ئية الكهر
، وكام ٔ�كدت ٔ�ن إالفالسات وخCبات ا6ٔمل لAست وليدة هذه %93ٕاىل 

احلكومة، فٕانين ٔ�ؤكد ٔ�ن هذه الن"اLات لAست وليدهتا كذÏ وٕامنا سامهت 
  .فهيا

ل �رامج وقامت احلكومة مبتابعة تنفCذ بعض الربامج املهمة اجلارية، وبتزني
ٔ�خرى مل جتد من ق^ل طرقها ÅلتنفCذ ؤ�عطت انطالقة �رامج Qديدة بدٔ�ت 
تعطي ٔ�لكها، ورمغ ٔ�ن الربامج cجbعية يه ٔ�ول ما يمت تقليصه Iادة يف 
ظرفCة ا6ٔزمة، فٕان احلكومة مل Çسò هذا اخليار، بل Lافظت Iىل 

ملالية ف* املك�س>بات cجbعية ومعلت Iىل تعز�زها ووفت Xلزتاماهتا ا
مليار درمه �رمس قانون املالية  13.2خيص احلوار cجbعي، وهو ما لكفها 

  .2013ماليري درمه ٕاضافCة �رمس س>نة  4، و2012لس>نة 
Ïدات املو�ة  ،بل ٔ�كرث من ذbعc رفعت احلكومة من جحم

ÅلقطاIات cجbعية رمغ الظرفCة cق�صادية، ٕاذ ختصص لها لك س>نة 
 2014نصف ٕاعbدات املزيانية، وهو ما صار Iليه مرشوع مزيانية ٔ�كرث من 

مليار درمه مو�ة  35لتò القطاIات Xملزيانية، مهنا  %53ا�ي خصص 
ا6ٔساس>ية، طبعا حنن Iىل نية التحمك يف هذا الرمق <مع ٔ�سعار بعض املواد 

فاظا حىت نصل ٕاىل ا6ٔرقام الفلكCة اليت كنا فهيا يف الس>نوات املاضية، وح
  .Iىل اس>تقرار البالد وتواز¥هتا املاêرو اق�صادية

مليار درمه لك�U ا6ٔجور اليت اكنت  103.7كام خصص هذا املرشوع 
، مهنا حوايل 2006ق^ل بضع س>نوات �ن الس>تني والس>بعني مليار درمه يف 

مليار درمه �رمس معلية الرتقCة اليت ٔ�صبحت ٔ�وتوماتيكCة، واعتبارا لعامل  3
 ٔeذها يف ٔ�مه الوقت سCتوقف فقط عند بعض املنجزات والتدابري اجلاري تنف

  .القطاIات cجbعية
ففي جماالت الرتبية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل، ورمغ ٔ�ن قطاع 
التعلمي يف بالد¥ يعاين من ٕاêراهات خمتلفة، تنعكس Iىل جودة ®دمات 

الل الس>نوات ا6ٔ®رية هذا املرفق احليوي والهام، فٕان �ودا êبرية بذلت ®

مليار درمه س>نة  42لتeٔهي3 وٕاصالLه، وقد خصص Åلرتبية والتكو�ن 
تطورا ٕاجيابيا ملؤرش تعممي  2012-2013، وجسل املومس ا<رايس 2013

س>نة  %91.2ا6متدرس، حCث انتقلت �س>بة ا6متدرس Xالبتدايئ من 
، مع ا6ٔسف الشديد ال 2012-2013س>نة  99.6ٕاىل  2008-2007

  .ظ هبم مجيعا يف املدارسحنتف
 10.208كام مت تعز�ز الب�Cات التحتية ليصل مجموع املؤسسات ا<راس>ية 

  .�رمس هذا املومس
م�صب لفائدة هذا  21.200 ،2013و 2011كام خصص ما بني 

ٕاىل  180.000القطاع، وانتقل Iدد املس>تفCد�ن من حماربة ا6ٔمCة من 
ف* اخنفضت �س>بة  ،2013- 2012و 99-98ما بني مومسي  750.000
Lاليا، وتعزتم احلكومة  %28ٕاىل ٔ�قل من  2004س>نة  %43ا6ٔمCة من 

Çرسيع الوترية ل�سجيل مليون مس>تفCد س>نو÷ وتقليص �س>بة ا6ٔمCة ٕاىل 
  .ٕان شاء هللا 2016يف  20%

  :كام تواصلت اجلهود يف جمال الرتبية ³ري النظامCة بتفعيل الربامج التالية
صة الثانية، ا�ي )س>هتدف ا6ٔطفال ³ري �ر¥مج مدرسة الفر  -

طفل  174000املمدرسني ٔ�و املنقطعني عن ا<راسة يف سن م^كرة، 
  ؛ف�اة 84000، مهنم 2012و 2010مس>تفCد ما بني 

�ر¥مج حماربة التكرار والهدر املدريس، ا�ي مكن من ضامن ت�^ع  -
  ؛تلميذ يف cبتدايئ وإالIدادي Ì876.000ربوي لفائدة 

  .ذه قضا÷ #وd واحلكومات السابقة Lاولت وحنن حناول بعدهاطبعا ه
مليون طفل مس>تفCد، و�ر¥مج  3.9، "مليون حمفظة"معلية  -

تلميذ مس>تفCد  783.000<مع متدرس ا6ٔطفال يف ا@ال القروي،  "تAسري"
ٔ�رسة �رمس ا<خول املدريس احلايل Åلمواطنني، هؤالء  460.000من 

املدرسة ويتلقى ٔ�هلهم مساIدات شهرية jس>يطة التالمCذ يذهبون ٕاىل 
  .ولكهنا موجودة

ويف جمال التكو�ن املهين فقد تواصلت اجلهود الرامCة ٕاىل تنويع التكو�ن 
  .وتوس>يعه حنو #ن Qديدة، اكلس>يارات والطريان وتقريبه من املس>تفCد�ن

ٔ�ما ف* خيص حتسني جودة التعلمي العايل وÇشجيع البحث العلمي، فقد 
 2013ت احلكومة ٕاسرتاتيجية Qديدة لتطو�ر القطاع، متتد ما بني I�ٔد

، وÌرÌكز Iىل حتسني �س>بة Çشغيل Lاميل دبلوم التعلمي العايل 2016و
وحتسني حاكمة هذا القطاع وتقوية اخلدمات cجbعية Åلطلبة ومراجعة 

، املنظومة القانونية املتعلقة Xلقطاع وتطو�ر البحث العلمي والتعاون ا<ويل
  .2013-2012فضال عن الز÷دات اليت ٔ�ضف�اها يف املنح Åلطلبة م�ذ س>نة 
ٕاىل ٔ�كرث من  8وقد مت رفع cعbدات املالية املرصودة لهذا القطاع من 

م�صب ®الل  2440وخصص ·  2013و 2011مليار درمه ما بني  9.6
  .2013م�صب س>نة  500و  2012-2008الفرتة 

ٔ�لف ٕاىل  C180د�ن من املنح من كام مت الرفع من Iدد املس>تف 
، وس>يصل ٕاىل 2013-2012، و 2012- 2011ينب املومسني  216.500
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®الل ا<خول اجلامعي املق^ل، ومت كذÏ الرفع من الغالف  250000
هذا مل يتحرك  ،من نفس الفرتة %75ا
صص Åلمنح ا<راس>ية ب�س>بة 

  .س>نة 30®الل 
زع يف êون قطاع الصëة ما الس>يد الرئAس، ال L�ٔد ينا ،يف جمال الصëة

�زال يعاين جعزا رامكه ®الل عقود Iىل مس>توى املرافق وا6ٔطر واخلدمات 
وا6ٔدوية والولوجCة و³ريها، وقد Xدرت احلكومة من Q�ٔل تeٔهيل هذا 

-2012القطاع ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية Qديدة لقطاع الصëة، متتد Iىل الفرتة 
لصحية وتعز�ز حصة ا6ٔم وÌرÌكز Iىل حتسني الولوج Åلçدمات ا 2016

والطفل، وذوي cح�ياQات اخلاصة وتطو�ر �ٓليات الوقاية والس>يطرة Iىل 
ا6ٔمراض وحتسني احلاكمة وتعممي التغطية الصحية ا6ٔساس>ية، وتوفري 
ا6ٔدوية واملس>تلزمات الطبية، وتعز�ز إالطار القانون وتوطيد اجلهوية 

  .والرشاكة بني القطاIني العام واخلاص
تعممي نظام املساIدة الطبية ا�ي ٔ�عطى انطالق�ه الفعلية Qالd  كام مت

، حCث جسل ٔ�كرث من مليوين "RAMED1"، 2012املò يف مارس 
ٔ�رسة مس>تفCدة Iىل Lد ا6ٓن، ميكن ٕاذا بغيتو نبدا نقولوا اكع احلاQة اÅيل 
دارهتا احلكومة ®ايبة ما عندي مانع، ولكن احلكومة د÷ل Qالd املò يه 

تطبق التوجهيات د÷ل Qالd املò يه اÅيل كتطبق الربامج د÷ل اÅيل ك 
مليون  Q5.60الd املò، يف ٕاطار كذÏ الربامج د÷لها، ٔ�ي حوايل 

مليار درمه لرشاء ا6ٔدوية  1ٔ�زيد من  2014مس>تفCد وس>يخصص �رمس 
  ".RAMED"يف ٕاطار مواêبة نظام املساIدة الطيبة 

 320فٕان احلكومة خفضت ٔ�مثنة ٔ�ما Iىل مس>توى الس>ياسة ا<وائية 
دواء،  800دواء ويه بصدد ختفCض ٔ�سعار دفعة ٔ�خرى تتeٔلف من حوايل 

هذا داز املرسوم داز، وكام ال خيفى هذا وLده اكن اكفCا لين�^ه Åلبعد 
  .cجbعي العظمي لهذه احلكومة

êيف اكن ممك�ا cن�^اه واملوا�ة والقCام Xلواجب لAس الCم وLده، 
ب يعرف ذÏ، ومن Q�ٔل ذÏ فهو يعرف من يدافع عنه ويعرف والشع

Ïىل ³ري ذI من جيمتع.  
 2016- 2012كام شلك ا
طط الوطين Åلتكفل Xملس>تع"الت الطبية 

خطوة #مة  2013مارس  5ا�ي ٔ�عطى Qالd املò انطالق�ه يوم 
 500لتكر)س احلق يف الولوج ٕاىل العالج واخلدمات الطبية، وقد رصد · 

يون درمه، ومت رفع املزيانية ا
صصة لقطاع الصëة بنحو ملياري درمه، مل 
  .2013-2010مليار درمه ما بني  12.3ٕاىل  10.4ٕاذ انتقلت من 

 2000ومت تعز�ز املوارد الóرشية لهذا القطاع حCث اس>تفاد من معدل 
، 2013م�صب مايل س>نة  2300ومن  2008م�صب مايل س>نو÷ م�ذ 

س>يارة،  227الس>نة حظرية س>يارات إالسعاف ب وعززت الوزارة هذه 
احلوز، - �Þس>يفت- ومت ٕاطالق جتربة إالسعاف XملروحCات جبهة مراÂش

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

كتدي ³ري يش فالن  hélicoptère ولعمري هذا �كفي خفرا ما بقاÇش
وفالن وال و< فالن وفالن حىت املواطنة العادية ٕاىل عرفوا هبا املؤسسات 

c ميش>يوÌ لج  اس�شفائيةÅ ش تو< يف املس�شفى يف لهاX بل جييبوها
  .لعمري هذا اكن اكفCا ولكن بعضهم ال يبرص ،ظروف حصية مالمئة

كام تواصل احلكومة تeٔهيل املس�شفCات العمومCة وحتسني ®دماهتا مع 
ٕاعطاء ا6ٔولية لتعز�ز ش>بكة املس�شفCات، طبعا هاد اليش مايش ساهل، 

راط د÷ل امجليع، ولكن حCث ®اصك cخن ،طبعا هاد اليش مايش ساهل
يف نفس الوقت اك�ن م�ابعة د÷ل ا6ٔطباء، مع ا6ٔسف الشديد م�ابعة د÷ل 

  .املمرضني Xش يبداوو يعت�Cوو Xملواطن ٔ�كرث
ويف جمال السكن الس>يد الرئAس، لقد شلك حتسني الولوج ٕاىل السكن 
الالئق ٕاLدى ٔ�ولو÷ت الس>ياسة cجbعية ببالد¥، ®اصة بعد ٕاطالق 

، وÇسعى احلكومة ٕاىل توفري �2004ر¥مج مدن بدون صفCح س>نة 
الظروف املواتية ٕالنتاج سكن الئق وتنويع عروض السكن وحتسني جودة 
املنتوج مع الرتكزي Iىل ٕاIادة التeٔهيل احلرضي وهتيئة وٕاIادة هيلكة املدن 

  .العتيقة
ٔ�لف  221وقد اس>تفاد من �ر¥مج مدن بدون صفCح م�ذ انطالقه 

 2011ٔ�لف ٔ�رسة اس>تفادت ®الل الفرتة املمتدة من ش>ت�رب  43مهنا ٔ�رسة 
ور ط، بSA يقدر Iدد ا6ٔرس املعنية بوLدات يف 2013ٕاىل هناية يونيو 

مدن بدون صفCح ®الل نفس  4ٔ�رسة، كام مت ٕاIالن  56.324إالجناز ب
مدن ٔ�خرى بدون  6، ويتوقع ٕاIالن 2013الفرتة �ٓخرها مدينة وQدة ®الل 

ويف احلقCقة هذه  2014ممت الس>نة اجلارية اكنت مربجمة لس>نة صفCح مع 
  .س>ياسة ا<وd س>بقت هذه احلكومة �لك تواضع

فقد مت اعbد �رامج Çسوية وضعية  ،ٔ�ما خبصوص السكن العشوايئ
ا6ٔحCاء املتواQدة وٕاIادة هيلكهتا وٕادما�ا يف ال�س>يج احلرضي، لفائدة 

مليار درمه،  5.263بغالف  2013- 2012ٔ�لف ٔ�رسة ما بني  225حوايل 
مليار درمه كدمع مايل كام مت ®الل  2.126هذه ا6ٔرقام êبرية وخCالية مهنم 

ٔ�رسة،  32.201نفس الفرتة وضع �رامج ملعاجلة املباين ا6ٓيÅ Uلسقوط لفائدة 
  .مليون درمه 690مليار درمه ودمع مايل ب 2.91بتلكفة 

د Xلسقوط جيب ٔ�ن يفرغ طبعا اختذ¥ ٕاجراء صارم وقلنا ٔ�ي بAت #د
من ساكنته وٕان اكن ا6ٔمر قاس>يا، هذه يه إالجراءات اÅيل رمبا Ìمتزي هاذ 
املرUL هذه 6ٔهنا مصلëة املواطن ويف نفس الوقت تنقلبوا 6هيم Iىل سكن 
وÌهنين رQال السلطة خصوصا يف ا<ار البيضاء اÅيل معلوا جمهود وLلوا 

  .واLد العدد د÷ل املشالك
التضامن والتمنية الóرشية وcجbعية وحماربة الفقر، الس>يد ويف جمال 

ال خيفى Iليمك ٔ�ن املبادرة الوطنية Åلتمنية الóرشية اليت ٔ�عطى  ،الرئAس
Çس��د Iىل مقاربة Qديدة Åلتمنية  2005مايو  18انطالقهتا Qالd املò يف 

الóرشية وفق مهنج تضامين �روم حماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء 
cعيbج.  
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وقد واصلت احلكومة تفعيل املبادرة الوطنية Åلتمنية الóرشية يف مرLلهتا 
مليار درمه برباجمها ا6ٔربعة Xٕالضافة  17مبزيانية قدرها  2015-2011الثانية 

ٕاىل الرب¥مج اخلامس واجلديد ا�ي هيم التeٔهيل الرتايب لفائدة ساكنة 
د÷ل املليار د÷ل  5· م^لغ  املناطق اليت تعاين من العزd واليت �رمج

  .ا<رمه
وحنن Lني §رى بعض املظاهر املؤسفة يف جممتعنا نعمل ٔ�ننا مل نصل بعد 

وب يف ؤ Qالd املò ولكن العمل د هٕاىل لك ما §ريده وٕاىل لك ما )س>هتدف
هذا cجتاه، وا�ي �ريد ٔ�ن يفرق بي��ا وب�Aه هذا شغالو، ومما مزي الشطر 

  :ما ييل الثاين من املبادرة
يف املرUL  403جامIة قروية مقابل  701توس>يع تغطيهتا ل�شمل  -
  ؛ا6ٔوىل
  ؛من ق^ل 264حCا حرض÷ مقابل  530اس>هتداف  -
ٕاطالق �ر¥مج التeٔهيل ا@ال الرتايب لفائدة مليون خشص يقطنون  -

  .ٕاقل* 22دوار معزوال Þبعة ل  3300ب
مرشوع ؤ��شطة  10567وIىل مس>توى احلصيU مت ٕاجناز ٔ�زيد من 

 1984مليون خشص، مهنا  2.42لفائدة  Ì2011 -2012منوية ®الل الفرتة 
  .مليار درمه Å3.6�®ل سامهت فهيا املبادرة ب امدر  ا�شاط

مكن من تنفCذ هذه الربامج ٕاىل هناية ش>ت�رب من ٕاطالق  2013و�رمس 
 308.847مليار درمه لفائدة  �2شاطا Ìمنو÷ بتلكفة  311مرشوIا و 2010

  .مس>تفCد
ٔ�ما ف* خيص تعز�ز الbسك cجbعي وحماربة الفقر، فقد مت كام 
تعلمون ٕاLداث صندوق دمع الbسك cجbعي يف ٕاطار قانون املالية 

، حCث ميول النفقات املتعلقة Xملسامهة يف نظام املساIدة 2012لس>نة 
ة هذا من الناحC ،الطبية ودمع ا6ٔشçاص ذوي cح�ياQات اخلاصة

ومن الناحCة العملية بصدق، Xيق من الناحCة العملية مكCتفعلش  ،املبدئية
هاذ البند د÷ل ذوي cح�ياQات اخلاصة Xلشلك املطلوب لصعوXت 
تق�ية وا6متدرس وحماربة الهدر املدريس وس>تخصص · ثالث ماليري درمه 

  .، مع توس>يع قاIدة املس>تفCد�ن م�ه�2014رمس 
ا�ي يقوم به ال�س>يج امجلعوي ويف جماالت التمنية ووعيا بeٔمهية ا<ور 

 294متويل  c2013جbعية ؤ�وضاع الفßات املعوزة، فقد مت �رمس 
مليون درمه، وقد مهت هذه  43مرشوIا مجعو÷ �لكفة مالية Ìزيد عن 

 صعبة املشاريع ا6هنوض بeٔوضاع املرٔ�ة وتقدمي اخلدمات Åلفßات يف وضعية
  .مؤسسة 126 :رIاية cجbعيةال اتتeٔهيل مؤسسو ودمع 

ٕاكطار لتحقCق التقائية  2016-2013كام وضعت احلكومة خطة ٕاêرام 
  .خمتلف املبادرات يف جمال تعز�ز املساواة بني املواطنات واملواطنني

الس>يد الرئAس، فٕان ٕاشاكلية ال�شغيل تؤرق  ،ويف جمال ال�شغيل
زمة cق�صادية احلكومات يف خمتلف دول العامل، خصوصا يف س>ياق ا6ٔ 

واحنصار �سب ا6منو، وما زلنا نبذل اجلهود لتوفري الظروف املناس>بة Åلتمنية 

  .وcس�&ر ا�XÅن )شCن مصدرا ٕالLداث فرص الشغل
  :كام ٔ�طلقت احلكومة مجموIة من املبادرات ومهنا

نظام املقاول ا�ايت ا�ي س>يخول · نظام ج^ايئ حتفزيي ومساطر  -
  ؛لش>باب Iىل ال�شغيل ا�ايتمóسطة ل�شجيع ا

ا6ٓالف  �10ر¥مج التكو�ن إالضايف يف ا@ال الرتبوي )س>تفCد مهنا  -
  .درمه شهر÷ للك مس>تفCد 1000من Lاميل إالQازة من م�ëة قدرها 

وس��لو هذه املبادرة م^ادرات ٔ�خرى من نفس النوع هتم جماالت م�نوIة 
تكونو بال ما �كونوا اكلصëة م	ال، هاذو طلبة حصلو Iىل إالQازة غي 

Xلرضورة ملزمني ميش>يو Åلوظيفة العمومCة وال يه مس>تعدة الس>تق^اهلم، 
ديك الساIات مليل Ìكونو Ìكو�ن ٕاضايف ملبار÷ت  اولكن ميكن هلم يدوزو 

حبظوظ ٔ�كرب، وميكن هلم ميش>يو Åلتعلمي اخلاص وميكن هلم )ش>تغلو يف ٔ�ي 
  .جمال �ٓخر

ات الهادفة ٕاىل ٕانعاش الشغل واليت كام واصلت احلكومة تفعيل املبادر 
 18ٔ�لف خشص Xل�س>بة لرب¥مج ٕادماج و 55س>متكن من ٕادماج وتeٔهيل 

مقاوQ dديدة يف ٕاطار  500ٔ�لف Xل�س>بة لرب¥مج تeٔهيل، وٕاLداث حوايل 
�ر¥مج مقاوليت، ولتحسني حاكمة سوق الشغل، انصóت اجلهود Xخلصوص 

  .لكفاءاتIىل توس>يع ش>بكة واكd ٕانعاش ال�شغيل وا
كام مت وضع �ٓليات نظام اخلاص Xلتعويض عن فقدان الشغل، هاذي 

س>نني هاد ومعطل، Qاءت هذه احلكومة  10مكCقولوهاش الناس، 
املهم .. مليون درمه س�Aالها كثري من الناس القليل 500ؤ�فرجت عنه، 

نفس الرب¥مج اÅيل اكن دارتو احلكومات السابقة، حنن حرر¥ه Xٕذن هللا، 
صلت احلكومة تنفCذ ٕالزتاماهتا يف ٕاطار احلوار cجbعي ورصفت من ووا

  .Q�ٔل ذÏ ٕاعbدات #مة ٔ�رشت ٕا6هيا من ق^ل
ٔ�ما Iىل املس>توى ال�رشيعي، فٕان احلكومة خرجت مبجموIة من 
النصوص يف ٕاطار تزنيل مدونة الشغل وتوفري امحلاية cجbعية 

ن التنظميي لٕالرضاب Åلمس>تçدمني وتعكف Iىل ٕاIداد مرشوع القانو
  .وٕاصالح صناديق التقاIد

بطبيعة احلال ال ٔ��ىس التوظيف وهو مل تلغيه هذه احلكومة، نفس 
املناصب املالية اÅيل اكنت كتعطى من ق^ل كتعطى ا6ٓن نفس الوظائف، 

، مايش من ®الل دس املئات وا6ٓالف من املقربني يف Xملباراةولكن اليوم 
يوم ٔ�مام الربملان، وهذا ا��ن فعلناه يف صاحلهم مه ا��ن اكنوا يقفون ق^ل ال 

  .ق^ل ³ريمه
  الس>يد الرئAس،

الشك ٔ�ن هدف�ا مجيعا هو توفري الرفاهية cجbعية الالئق Åلمواطن 
ذات جودة وتAسري س>بل cس>تفادة مهنا، ٕاال  اجbعيةومتكCنه من ®دمات 

 وٕاشاكلية احلاكمة ٔ�ن هذا الطموح تواQه ٕاêراهات تتعلق مبëدودية املوارد
Qل تeٔهيل القطاIات cجbعية Iىل �ٔ وا@هودات اليت بذ6هتا احلكومة من 

ٔ�مهيهتا مل متكن بعد من تغطية العجز ا�ي تعرفه اخلدمات cجbعية 
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dىل نصف مزيانية ا<وI ببالد¥ رمغ حصولها.  
ٕاذا وٕاذا اكن من الصعب يف الظرفCة احلالية بذل جمهود مايل ٕاضايف، ٕاال 

Qاد هللا، وما ذI Ïىل هللا بعز�ز، فٕان هناك جماالت Åلمبادرة Iىل 
مس>توى حتسني حاكمة القطاIات cجbعية من هندسة الس>ياسات 

وعقلنة تدبري املوارد وحتسني الت�س>يق والسهر Iىل التقائية  cجbعية
الس>ياسات العمومCة ذات الطابع cجbعي، وتفعيل الرشاكة مع القطاع 

خلاص وتفعيل التضامن cجbعي ٔ�كرث، وامليض قدما يف تزنيل ا
إالصالLات الكربى يف هذه القطاIات، وهذا حيتاج، كام ال خيفى، ٕاىل 
�ود عظمية وêبرية يف ٕاطار يعين Iادات سßAة اس>تحمكت يف الواقع، 
وحيتاج ٕاىل اس>تقرار س>يايس Åلحكومة، وهذا ما ننعم به اليوم وامحلد  ، 

  .هللا ٔ�ن يدوم ٔ�كرث من سابقCهسائلني 
كام ٔ�ن حتسني الس>ياسات cجbعية �رتبط بتحقCق Ìمنية اق�صادية 

كرب �ٔ ٔ�كرب، وهو ما مير Iرب Çشجيع cس�&ر واملقاوd، لتحقCق قمية مضافة 
و®لق فرص Åلشغل وموارد ٕاضافCة Å�وd، ميكن ختصيصها لتحسني 

  .اخلدمات cجbعية
Ï�،  ىل خمتلف هذه املس>تو÷ت لرفع حتدي فٕان احلكومةI تعمل

حتقCق Ìمنية اق�صادية واجbعية وjرشية م�وازنة ومس>تدامة وتدارك العجز 
  .cجbعي، وهللا ويل التوفCق

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا الس>يد رئAس احلكومة احملرتم

رئAس احلكومة، Xل�س>بة ٔ�بدٔ� ا6ٓن يف التعقCبات Iىل جواب الس>يد 
طبعا يف ذÏ واليت الزالت تتوفر Iىل رصيد  Ìرغب Åلفرق وا@موIات اليت

زمين )سمح لها بذÏ، ٔ�ظن ٔ�ن امجليع يتوفر Iىل هذا الرصيد، اللكمة 
  .لفريق ا6ٔصاd واملعارصة، ا6ٔس>تاذ ب�شامش

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئAس، الس>يد
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
  ٔ�هيا احملرتمون مجيعا،

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
املوضوع اÅيل تناقشوه معمك اليوم هو موضوع، êيف ما ٔ�رشت ٕاىل 
ذÏ، موضوع Iىل درQة êبرية من ا6ٔمهية، هو موضوع واسع، موضوع 

مومCة والقطاعية، و�Ï فٕانين I�ٔدمك بeٔنين شاسع وخيرتق لك الس>ياسات الع
يف هذا التعقCب لن ٔ�حتدث عن ا6ٔمور املرتبطة Xلقرارات اÅيل اختذهتا 
احلكومة واملتعلقة Xلز÷دة يف الرضائب واÅيل اكن عندها انعاكس م^ارش 

  .Iىل الطبقات الفقرية والطبقات املتوسطة
سعار احملروقات واليت اكن لز÷دة يف �ٔ Xلن ٔ�حتدث عن القرارات املتعلقة 

لها ٔ�يضا انعاكس م^ارش Iىل القدرة الرشائية 6ٔوسع الفßات الشعبية، كام 
ٔ�كدت املندوبية السامCة Åلتخطيط وكام êيeٔكد الواقع، ولن ٔ�حتدث عن الرتدد 
ٔ�و عن التعنت يف cس>ت"ابة ملطالب ال�شغيل، محU الشهادات العليا 

لن ٔ�حتدث عن املعا¥ة احلقCقCة اليت Xلرمغ من صدور ٔ�حاكم قضائية، و 
Ìاكبدها املقاوالت الصغرية واملتوسطة من جراء قرارات جتميد �س>بة #مة 
من مزيانية cس�&ر، ولن ٔ�حتدث عن معا¥ة الش>باب املغريب وال ساكنة 
العامل القروي وال معا¥ة املغاربة د÷لنا مغاربة املهجر، 6ٔن لك هذه احلاك÷ت 

  .ا معروفةالقصة د÷له
ولك�ين ٔ�حتدث فقط يف موضوع واLد، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�صو³ه يف سؤال 

  :حمدد
هل تتوفر احلكومة Iىل تصور واحض وIىل رؤية م�اكمU م�سجمة 

  وم�ناسقة Åلمسc dٔeجbعية، مبا �سميه Xملسc dٔeجbعية؟
ال ٔ�خفCمك الس>يد رئAس احلكومة احملرتم بeٔنه م�ذ ٔ�ن حتملمت مسؤولية 

دبري الشeٔن العام وحنن نت�^ع القرارات د÷لمك، نت�^ع الس>ياسات د÷لمك، ت
نت�^ع الربامج د÷لمك واكنت دامئا هاذ الفرتة د÷ل س>ن�ني ونصف دامئا ما اكنت 
 Uىل رؤية م�سجمة وم�اكمI راود¥ شكوك حول مدى توفر احلكومةÌ

  .جتيب Iىل لك ٕاشاكالت املرتبطة Xملساc dجbعية
م، وحنن �س>متع ٕاىل التعقCب د÷لمك Iىل ا6ٔس>ئU د÷ل إالخوان واليو 

ق�اIة بeٔن احلكومة تف�قر ملثل هذه ال الربملانيني، ت�^لور <ينا ٔ�كرث فeٔكرث 
Uالرؤية ٔ�عين الرؤية املتناسقة، امل�سجمة، املتاكم.  

مؤرشا يعين  11دليال ٔ�و  11وسeٔقدم لمك الس>يد رئAس احلكومة، 
هذه الرؤية، وسeٔقوم �متر�ن يثóت بeٔن اف�قاد احلكومة  تثóت اف�قادمك ملثل

Åلرؤية يف املسc dٔeجbعية هو ٔ�مر [بت يف و[ئق ٔ�ساس>ية صادرة عن 
مؤسسات وطنية، وصادرة عن م�ظامت دولية، حكومCة و³ري حكومCة، 
Xلرمغ من ٔ�§مك تعلنون يف الرب¥مج احلكويم بeٔن ٕاLدى التو�ات العامة 

  .�ز الbسك cجbعي وا@ايلÅلحكومة يه تعز 
 dف تنعكس املساCاملؤرش ا6ٔول ٔ�و ا<ليل ا6ٔول، يتعلق �ك
cجbعية Iىل مس>توى ال�شكUC والهندسة د÷ل احلكومة، املالحظ، 
خصوصا احلكومة الثانية، ال�سçة الثانية، املالحظ الس>يد رئAس احلكومة، 

حلكومة، بتقطيع ٔ�وصا· ٔ�§مك فككمت ما هو اجbعي كقطب Iىل مس>توى ا
Iرب حتديد اخ�صاصات الوزارات والوزارات املنتدبة jشلك ال )س>تجيب 
 dٔeلمسÅ ة وم�دجمةCشلك ال )س>تجيب لرؤية ٔ�فقj ،ة وم�دجمةCلرؤية ٔ�فق
cجbعية، واكن �كفCمك ٔ�ن تنظروا ٕاىل جتارب بعض الب�ان م	ال، فر�سا 

، cس>تقاللية وماكحفة عندمه حقCبة حكومCة ®اصة 6ٔXشçاص املس>نني
ٓ إالقصاء، عندمه قطاع حكويم    .خر ®اص حبقوق ال�ساء�

احلكومة الفCدرالية البلجيكCة، عندمه حقCبة خمتصة يف Ìاكفؤ الفرص، 
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عندمه حقCبة ٔ�خرى خمتصة يف التمنية املس>تدامة، عندمه حقCبة [لثة خمتصة 
  .يف ماكحفة الفقر

 Cيعين احلكومة ا6ٔملانية احلالية، عندمه حق ،òبة خمتصة يف حامية املس>هت
ÇشكUC د÷ل هاذ احلكومات قامئة Iىل مقارXت ٔ�فقCة، ٔ�ما ٔ�نمت يف هاذ 
احلكومة الثانية، قد قطعمت ٔ�وصال وفككمت ما هو اجbعي Iىل مس>توى 
ال�شكUC احلكومCة jشلك ٔ�صبحت معه احلكومة تعاين من ال�ش�ت 

حبيث ٔ�ننا نعا�ن بeٔن Iدة  ،وتفكCك ما هو اجbعي Iىل ٔ�كرث من قطاع
cخ�صاصات ٔ�و تضارب     تنازع    قطاIات حكومCة، تعAش واLد النوع من

cخ�صاصات، واLد النوع من التيه، jشلك يؤكد بeٔن املنطق املتحمك فCه 
هندسة احلكومة الثانية ³لب Iليه م�طق الرتضيات ولAس م�طق 

  .اس>تحضار إالشاكليات من م�ظور ٔ�فقي ومن م�ظور م�دمج
واكنت الن�C"ة، ن�C"ة هاذ التفكCك ما هو اجbعي يف الهندسة 

س>نوات اÅيل دازت ال تعكس رؤية  3احلكومCة ٔ�ن القوانني املالية د÷ل 
  .م�دجمة لٕالنفاق وcس�&ر العمومCني يف ا@ال cجbعي

ؤ�ود هنا ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسني، 6ٔذêر الس>يد رئAس احلكومة، بeٔن ما ٔ�رشمت 
Åل"انب  %53، خصصت 2014قCب، من ٔ�ن مزيانية س>نة ٕاليه يف التع 

cجbعي، هذا ٔ�مر لAس Qديد، مجيع القوانني املالية السابقة اكنت 
  .Åل"انب cجbعي %50ختصص ٔ�كرث من 

املؤرش الثاين، ٔ�ن احلكومة تد�ر س>ياسات اجbعية مفككة يغلب Iلهيا 
حظات الس>يد وايل الطابع القطاعي ولAس الطابع ا6ٔفقي، وهذه اكنت مال

بنك املغرب ٔ�ثناء تقدمي تقر�ره لصاحب اجلالd، ويف بالد¥ مناذج ملبادرات 
و�رامج ¥حجة قامئة Iىل فهم سلمي Å�مج وال_تeٔهيل واملشاركة واملقاربة 

  .املرÌكزة Iىل حقوق إال�سان وبناء cس>تقالل cجbعي وcق�صادي
و الشeٔن Xل�س>بة Åلمبادرة ومع اكمل ا6ٔسف، م	ل هذه الت"ارب كام ه

Åلتمنية الóرشية و�رامج مؤسسة محمد اخلامس Åلتضامن، هذه الربامج اليت 

تعمل مبعايري تeٔهيل الفقراء كام Lددها نظام ا6ٔمم املتëدة ولكن يف 
  .الس>ياسات العمومCة ال Çس>تلهمون هذه الت"ارب

رشع املؤرش الثالث، ٔ�نمت يغيب Iليمك الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن امل 
عنارص  من ا<س>تور اجلديد Lدد 33، 31، 19ا<س>توري يف الفصول 

معجم معياري Qديد Åلتعامل مع املسc dٔeجbعية من م�ظور مقاربة 
مرÌكزة Iىل حقوق إال�سان والتنصيص الواحض Iىل الزتام ا<وX dلعمل 

ومن املؤسف  ؛Iىل تعبئة الوسائل ملعاجلة ا6ٔوضاع الهشة لبعض الفßات
مك ال Çس>تعملون هذه ا6ٔهداف ذات القمية ا<س>تورية، وهذا املعجم ٔ�§

املعياري يف حتديد مؤرشات الس>ياسات العمومCة وبناء مقاربة مbسكة 
  .لٕالنفاق العمويم يف اجلانب cجbعي

املؤرش الرابع يتعلق LXٕدى ا6ٓليات ا6ٔساس>ية Åلحامية cجbعية 
ال  2014و نظام التقاIد، مزيانية لٔ�شçاص املس>نني jشلك ®اص، ٔ�ال وه

يف  تكرروهك حتمل وIدا واحضا Xٕصالح نظام التقاIد Xس>ت�ðاء الوIد اÅيل 

  .لك املناس>بات وهو التفكري يف إالصالح ومواصU العمل بنظام القطبني
ما فهيش حزمة  2014قانون املالية س>نة  ،ٔ�كرث من هذا وذاك

c اتßلفائدة الف Uصالح ٕاجراءات ج^ائية م�اكمXٕ عية الهشة املرتبطةbج
هذا الورش املهم اÅيل هو ٕاصالح النظام التقاIدي، كام ٔ�ن احلكومة ال توفر 

ال Iرب  ،ٔ�ية رؤية واحضة jشeٔن cس>هتداف cجbعي وا@ايل لهذه الفßات
إالجراءات اجلبائية وال Iرب إالجراءات اÅيل يه ٔ�صال ³ري واحضة Xل�س>بة 

  .لصندوق املقاصة
Iٔلمك الس>يد الوز�روeر صندوق املقاصة، §ريد ٔ�ن �سêىل ذ:  
هل تتوفر احلكومة Iىل تصور واحض حول êيفCة ٕاصالح صندوق  -

  املقاصة؟ 
هل هيeٔمت هذه الوثيقة 6ٔن كتقولو بeٔنه اك�ن هناك من )سعى ٕاىل  -

ح�ا يف Lدود Iلمنا ما شف�اش يش اولكن  ،عرقU ٕاصالح وجمهود احلكومة
  تبني ٔ�ش>نو هو التصور د÷لمك ٕالصالح صندوق املقاصة؟وثيقة خرج�وها ك 

ما شف�اش يعين تدابري مواêبة اÅيل من شeٔهنا ٔ�ن Çس>تق^ل اس�^اق  ،[نيا
واس>تق^ال إالصالح، ما شف�اش رز¥مة ٕاجراءات مواêبة واملامرسات اجليدة 
لبعض الب�ان تعلمنا ٔ�نه اكينة ٕاجراءات مصاح^ة البد من الرشوع يف 

Iىل سCóل املثال الرب¥مج الربازييل Åلمنëة العائلية ما )سمى ٔ�®ذها فورا، 
  :، هادي فهيا واLد ا@موIة من إالجراءات املواêبة"Bolsa Familia"ب

  ؛احلد من ش>بكة الوسطاء واملضاربني يف السلعة الغذائية -
  ؛ٕا�شاء املطامع الشعبية -
ة من رشاء احلكومة ل�س>بة من املواد الفالحCة الغذائية م^ارش  -

  ؛املواطنني
تعاين مهنا ك العالج ا@اين لبعض ا6ٔمراض الشائعة الشعبية اÅيل  -

  ...الطبقات الشعبية
د÷ل إالجراءات املصاح^ة املرتبطة  )package(م	ل هاد احلزمة هاد 

بصندوق املقاصة اÅيل كتف�قر فهيا احلكومة ٕاىل رؤية واحضة مصا³ة يف 
  .ما اكيناشيعين ني ح�ا كربملانياشلك وثيقة تعطى لنا 

املؤرش السادس مرتبط Xخ�الالت م�ظورمك Åلمسc dٔeجbعية تؤكده 
تقC*ت صادرة عن تقار�ر دولية ملنظامت حكومCة و³ري حكومCة، ال ميكن 

  .ٔ�ن تقولوا بeٔن هذه التقار�ر تصدر عن م�ظامت معادية Åلمغرب
كة العداd ؤ�عطيمك Iىل سCóل املثال ؤ�نتقل هنا ٕاىل املؤرش السابع، ش>ب

cجbعية يف م�طقة الرشق ا6ٔوسط وشامل ٕافريقCا املعروفة ب 
"SOLIDAR"،  ٔكد وeٔن احلكومة �ٔ هاد الش>بكة تتeس�شهد مبا تقو· ب

املغربية تف�قر ٕاىل رؤية م�ناسقة خبصوص إالقصاء والفقر، وتؤكد وتدعو 
احلكومة ٕاىل رضورة وضع رؤية اق�صادية واجbعية م�"ددة تعيد هيلكة 

  .الس>ياسات العمومCة يف ارتباط مع الشق cجbعيوبناء 
ا<راسة اليت ٔ�جنزها ا@لس cق�صادي وcجbعي والبAيئ حول  ،[م�ا

الولوج املنصف واملتوازن Åلçدمات الصحية ا6ٔساس>ية، ا<راسة اليت I�ٔدها 
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لك هذه ا<راسات  ،املرصد الوطين Åلتمنية الóرشية jرشاكة مع ا6ٔمم املتëدة
ٔ�وQه اخللل يف الس>ياسة د÷ل احلكومة يف ارتباط Xلشق cجbعي،  تبني

ال وعطبا يف املنظور د÷ل احلكومة لولك هذه ا<راسات تؤكد بeٔن هناك ®
6ٔن هاد املنظور قامئ Iىل س>ياسات قطاعية مش��ة ولAس Iىل ٔ�ساس 

  .رؤية ٔ�فقCة م�دجمة خترتق ÇشكUC وب�Cة احلكومة يف لك مس>تو÷ت ٔ�داهئا
ضيف ٕاىل ذÏ النقطة العارشة، ٔ�ن ا<راسة د÷ل املرصد الوطين �ٔ 

 "Å"l’inclusionلتمنية الóرشية حول تقCمي التقدم املنجز يف جمال إالدماج 
هاد ا<راسة ٔ�وصت jشلك رصحي وواحض Iىل رضورة املراجعة اجلذرية 
Åلس>ياسات cجbعية ملوا�ة إالقصاء وX§هتاج س>ياسات ٕارادوية وٕادماجCة 

وتؤكد هذه ا<راسات بeٔن هناك عطبا يف ، Q�ٔل ٕاIادة توزيع مثار ا6منومن 
  .املنظور د÷ل احلكومة

النقطة احلادية عرشة، يؤسفين ٔ�ن ٔ�قول لمك الس>يد رئAس احلكومة 
ٔ�غرقمت الب� يف ا<يون، وهاذ اليش عنده Iالقة Xملسdٔe احملرتم، بeٔ§مك 

 Aعية، سbجcليمك التارخي ٔ�ن حكومسI ة ا6ٔس>تاذ عبد إال· ٕا�ن كريان "ل
مجموع ما اقرتضته  2012- 2011اقرتضت يف ظرف س>ن�ني فقط، 

س>نوات، ال احلكومة د÷ل ا6ٔس>تاذ عبد  10احلكومات السابقة يف ظرف 
الرمحن يوسفي وال احلكومة د÷ل ا6ٔس>تاذ ٕادر)س جطو وال احلكومة د÷ل 

ن اÅيل داروا، س>نوات د÷ل ا<يو 10يف ظرف  ،ا6ٔس>تاذ عباس الفايس
  .ٔ�نمت اقرتضتوها فقط يف ظرف س>ن�ني

وسAس"ل Iليمك التارخي بeٔن هذه املديونية جزء مهنا كنرصفوه يف 
cس>هتالك مايش يف املشاريع cس�&رية، وسAس"ل Iليمك التارخي بeٔ§مك 
ٔ�غرقمت الب� jشلك ج�وين يف املديونية ووصلنا اليوم ٕاىل واLد الوضعية 

وهذا حصيح 6ٔXرقام حىت د÷ل الوزارة اليس الرXح ارجع  اÅيل ٔ�صبحنا فهيا
لٔ�رقام اÅيل ج^توا لينا، وٕاال ³ادي Ìكونوا كتعطيو¥ ٔ�رقام، حكومة عبد 

 10إال· ٕا�ن كريان اقرتضت يف ظرف س>ن�ني مجموع ما اقرتضته الب� يف 
لكفة ®دمة ا<�ن العمويم تفوق معدل ا6منو، وهذا د÷ل الس>نوات، املعدل 

بعيدة املدى مايش فقط Iىل احلكومة اÅيل Qاية،  ان �رتب �ٓ[ر من شeٔنه �ٔ 
اÅيل غيتقلص هامش التحرك د÷لها، ولكن حىت Xل�س>بة لٔ�جCال القادمة، 
وهذه نقطة وجب التذكري ٕا6هيا 6ٔهنا تقود الب� �رم�ه ٕاىل وضع س>يصعب 

  .Iىل ا6ٔجCال القادمة ٔ�ن تتحمك يف تبعاته
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

لن ٔ�حتدث هنا عن التعديالت وcقرتاLات اÅيل قدم�اه ليمك من Q�ٔل 
، واÅيل اكن من شeٔهنا ٔ�ن 2012جتويد وٕاغناء مرشوع القانون املايل لس>نة 

Çسهم يف توفري املزيد من موارد ا<وd لالس>ت"ابة حلاجCات فßات واسعة 
  .من الشعب املغريب يف اجلانب cجbعي

عديل ورفضمتوه د÷ل الرفع من الرضيبة Iىل لن ٔ�ذêرمك بeٔننا قدم�ا ت
امخلور، لن ٔ�ذêرمك Xلتعديل اÅيل قدم�اه واÅيل طالبنا Xلرفع من الرضائب 
املفروضة Iىل رشاكت االتصاالت اÅيل ®دامة يف االتصاالت و®دمات 

إالنرتنAت والز÷دة يف الرضائب Iىل الرشاكت اليت Çس>تغل بواسطة 
وهو ما اكن س>يوفر خلزينة ا<وd موارد ٕاضافCة cح�اكر املياه املعدنية، 

Çسعفمك لتقدمي بعض ا6ٔجوبة Iىل ٕانتظارات املرشوIة لبعض املواطنني، 
 77ومع لك ٔ�سف رفضمت هذه التعديالت، بل واس>تعملمت فهيا الفصل 

dو�Å ةCيجيب موارد ٕاضافê لرمغ من هذا التعديلX.  
  الس>يد رئAس احلكومة،
مزال - ٕاىل يشء ٔ�سايس حنن يف ٔ�مس احلاQة §ريد ٔ�ن نثري ان�^اهمك

ٕاىل قدر "، حنن يف ٔ�مس احلاQة -قداممك ميكن Iامني ونصف من احلكومة
، حنن يف ٔ�مس احلاQة ٕاىل ٕاIادة نظر Qذرية يف مقاربتمك Åلمسdٔe "هللا

cجbعية، مبا )س>تجيب ملا تؤكد Iليه الو[ئق الرمسية الصادرة عن 
ق الصادرة عن م�ظامت دولية حكومCة و³ري املؤسسات الوطنية والو[ئ

حكومCة، ومهنا م�ظامت دولية صديقة Åلمغرب وال ميكن ٔ�ن نتعامل معها 
Xجلفاء وال ميكن ٔ�ن نتعامل معها Xملنطلق ٔ�هنا Ìك�ب من حمربة معادية 

  .Åلمغرب
Ïل�س>بة  ،و�X ادة النظر يف س>ياس>تمكIوجب ق^ل فوات ا6ٔوان ٕا

يد وهذه يه رؤي��ا يف حزب ا6ٔصاd واملعارصة، Åلمسc dٔeجbعية، §ر 
الرؤية املرÌكزة Iىل ا<ميقراطية cجbعية املنف�ëة، ٔ�ن نؤكد ٔ�نه اÅيل 
مطلوب اليوم êس>ياسة يف املسc dٔeجbعية هو حامية اجbعية ووقائية 
ٕازاء تقلبات السن والسوق واملرض، حامية الناس من cس>تغالل وا6متيزي 

ا6ٔساس>ية يف احلياة، §ريد س>ياسة اجbعية ختدم هدف ٔ�سايس وا
اطر 
وهو مساIدة ا6ٔفراد وامجلاIات Iىل الصمود ٕازاء ا
اطر، وهذه نعتقد بeٔهنا 

 la charitéقضية جوهرية ال من شeٔهنا ٔ�ن تبعد¥ عن املقاربة إالحسانية 
مطلوب س>ياسة تعيد النظر من Q�ٔل تذكري  la charitéمايش مطلوب 

  .اد وامجلاIات من الصمود ٕازاء تقلبات وخماطر الزمنا6ٔفر 
  .وشكرا لمك مجيعا Iىل ان�^اهمك

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة ا6ٓن Åلفريق cس>تقاليل، ٔ�تفضيل الس>يدة احملرتمة

        ::::املس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويم
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  لرئAس،الس>يد ا
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

  الس>يدات والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس>يد رئAس احلكومة، حنن يف الفريق  ،ر�صدتبد من ٔ�وال، ال
cس>تقاليل §رفض لك طروLات العبث اليت ميكن ٔ�ن توصف هبا هذه 

ٔ�®لفت  الغرفة، فقط 6ٔن ٔ�عضاء املعارضة فهيا قاموا بواجهبم، و6ٔن ا³6ٔلبية
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موIدها ومل تقم Xلتعبئة الرضورية الالزمة، وXتت تعلق فشلها Iىل شامIة 
  .املعارضة

الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٔ�ن ال نقوم ٔ�ن ال تقوم  ،ٕاذ لAس م�طقا
ٓ املعارضة بدورها، فٕاذا ختلت عنه فٕامنا Çسمى شßAا  �Ïخر ³ري ذ.  

تتçلف ا³6ٔلبية  فعني العبث ٔ�ن تصوت املعارضة لصاحل احلكومة، ؤ�ن
عن موIدها <مع احلكومة، ويف الس>نة املاضية، كنا Âحزب يف ا³6ٔلبية مقنا 

  .بواجب التعبئة الس>يد رئAس احلكومة

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  ...، املوضوع هللا خيليكاملوضوع ، املوضوع خيليكهللا 

  ::::املس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويماملس�شارة الس>يدة ®دجية الزويم
الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ريدمك هادئا ومصغيا يف ٕاطار إالميان Xلرٔ�ي 

  .خروالرٔ�ي ا6ٓ 
فرعية، ٕاننا ¥قش>نا ٕاىل Lد الصخب يف اÅل"ان ٕاXن م�اقشة املزيانيات ال

. لك ا6ٔس>ئc Uجbعية ومل جند لها ٔ�ي جواب، ؤ�ي ٕاLاI dىل اجلواب
  .مصت مريب مطبق Iىل الشق cجbعي

لقد س>بق لمك الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن وIدمت الطبقة املتوسطة بeٔن 
س>نة لالهbم هبا، وبeٔوضاعها، وتوس>يع رقعهتا، 6ٔهنا  2014جتعلوا س>نة 

وحبثت يف املزيانية فمل جند سطرا واLدا من ٔ�سطر صامم ا6ٔمان cجbعي، 
املزيانية يفي هبذا cلزتام، بل اكن ما هناك هو ٕاثقال لاكهلها ل�سقطوها يف 

  .دهالزي الهشاشة دون شك
  Q�ٔل، لقد دعومت الفرقاء cجbعيني Åلحوار cجbعي، لكن مىت؟

ل ق^يل ساIات من فاحت ماي، وا6ٔذىك من ذÏ دون حتديد Qدو 
عامل، مث Qددمت ا<عوة مؤخرا جبدول ٔ�عامل حمدد يتعلق jس�Aاريوهات �ٔ 

ٕاصالح صناديق التقاIد، وبطبيعة احلال، واLرتاما ملوقعنا مل نلب ا<عوة 
6ٔننا ال §ريد ٔ�ن نناقش ملفا ٕاال ملفا مطلبيا اكمال وم�اكمال، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن 

Cٔجeاز، بت�Xٕ Ïىل املك�س>بات وذI ٕال�ازX ل اجناز مضامني اتفاق نق^ل
 .ٕاىل ٕاشعار بدون Q�ٔل 2011ٔ��ريل  26

وا�ي وقع، من قلب Åلمركز÷ت النقابية ا�ي وقع من ق^ل املركز÷ت 
النقابية ٔ�كرث متثيلية، وبقي معلقا ٕان مل نقل ٔ�نه وئد من طرف حكوم�مك 

  .املوقرة
الس>يد رئAس احلكومة، املعارضة مل Ìكن ٔ�بدا Çشو)شا Iىل احلكومة، 

امل�سAسون احلاليون، بل يه رضورة  هال وضعا Åلعصا يف الع"U كام �روQو
من رضور÷ت النظام ا<ميقراطي، هدفها الرفع من وترية ٔ�داء احلكومة، هذا 

  .ا6ٔداء ا�ي ٔ�مجع اللك ٔ�نه م�عرث ومرتبك وجير ٕاىل الوراء
�ا، فٕاننا نقول لمك، êيف ميكن ٔ�ن نق^ل حبكومة توقف الرتقCات، 

  .ا ٕاىل الس>نة املق^U؟ وٕاذن، هذه س>نة بيضاءوتؤQله
ٕاننا منثل رشحية واسعة من املوظفني واملس>تçدمني وعامل القطاع 

اخلاص، �ا فٕاننا �س>تحرض مصلëة من صوت لصاحلنا، كام Çس>تحرضون 
مصلëة من صوت لصاحلمك، بل نعتربها جزءا ٔ�ساس>يا من مصلëة الوطن، 

وXلتايل، ال ميكن ٔ�ن نتواطeٔ ضد حقوق 6ٔن يف رفاه ا@متع هو رفاه لب�Cه، 
  .املعنيني 6ٔXمر

êيف ميكن ٔ�ن نق^ل جب� املتظاهر�ن املطالبني حبقوقهم، وحنن مل ندخر 
�دا لتحسني ا6ٔداء احلقويق يف ب�¥؟ وا�ي �س"ل Xملناس>بة، ٔ�ن هذه 

  .املامرسات Xتت هتدد ما حقق�اه يف هذا ا@ال
لرتبية الس>* املعلمني ا��ن مل )س>بق êيف ميكن ٔ�ن ال �ساند رQال ا

م�ذ جفر ، هلم، ا��ن ٔ�دوا ®دمات QليU، الس>يد رئAس احلكومة
cس>تقالل، بعدما Iلقت ÌرقCهتم بدعوى جعز صناديق التقاIد، رمغ ٔ�ن 

  .سب ما روته وزارة الرتبية الوطنيةLاd، ح  I28دد املترضر�ن ال يتعدى 
êيف ال �ساند من يطالب حبقه يف الرتقCة Xلشهادة، وحنن نعترب ٔ�ن 

العوملة، وهذا ما تنادي به  س>متر وهو الضامن ÅلتكCف مع Iاملامل التكو�ن 
  .الواكالت الوطنية يف هذا املوضوع

صحية êيف ميكن ٔ�ن ال �ساند املصابني 6ٔXمراض املزم�ة واحلاالت ال 
يوليوز؟  20ال �ساند معطيل حمرض ٔ�و 6ٔبناهئم مل ينقلوا  .. 6ٔهنماملريعة ٕاما 

لمك احلق الس>يد رئAس احلكومة هناÏ قانون ولكن هناك حمرض وحمرض 
ٔ�®القCا �رىق ٕاىل مرتبة العرف والعرف ٔ�رىق من القانون يف ا<ول 

  .ا<ميقراطية الس>يد رئAس احلكومة
يطالب حبقه يف الشغل يف ظل  êيف ميكن ٔ�ن ال �ساند من ال

اخلصاص الصارخ يف لك القطاIات ®اصة يف قطاع الرتبية الوطنية اليت 
Iىل حساب اجلودة، مث  دورهXتت حتل مشالكها Xالكتظاظ ا�ي �كون ب

حنن معمك يف Ìاكفؤ الفرص ولكن ٔ��ن  ..يك نعمالتعلمي ن�ساءل عن Ìردي 
ٔ�لف د÷ل التقاIد ت�^قى  15يه الفرص؟ لقد ٔ�صبحت ³ائبة وضعيفة 6ٔن 

  .الس>يد رئAس احلكومة 3000
êيف ميكن ٔ�ن ال نطالب jسد اخلصاص الصارخ واملزمن يف ا6ٔطر 
الصحية �لك ٔ�صنافها، و®اصة يف املناطق النائية املناطق النائية مما �كرس 

نافع، ٕان التعلمي اجليد والولوج ٕاىل ®دمات ال املغرب النافع واملغرب ³ري 
  .ا6ٔساس>ية Xم�ياز للك مواطن ٔ�كرث مما هو شeٔن اجbعي حصية من احلقوق

قد X�ٔنت حكوم�مك Iىل ٔ�هنا ³ري قادرة Iىل متò  ،لٔ�سف الشديد
ٕاسرتاتيجية واحضة ٕالصالح امحلاية cجbعية، كام ٔ�هنا ال متò �ٓليات 
ٕاصالح قادرة Iىل ضامن صريورة ودميومة نظام امحلاية cجbعية مع ضامن 

  . Åلمعاشاحلد ا6ٔدىن
تعدد ا6ٔنظمة إالج^ارية، تعدد ا6ٔنظمة cخ�يارية Åلحامية cجbعية، 
Iدم الت�س>يق ا6ٔفقي والعمودي، تعدد املتد®لني يف القطاIات الوزارية 
واملؤسسات العمومCة والش>به العمومCة واخلاصة، ®دمات ال Çس>تجيب 


تلف ا6ٔنظمة مع ضعف املزيانية وا³6ٔلفة املرصودة  ،ٕالنتظارات املنخرطني
  .Çسجيل جعز êبري لبعض ٔ�نظمة التقاIد
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ويف ا6ٔ®ري Qاءت احلكومة XقرتاLات إالصالح ÅلتقاIد بناء Iىل 
كتوارية دون ٔ�ن توحض êيفCات بلورهتا يف �Qٓال معقوd تضمن �ٔ Çشخيص 

  .لهذه الصناديق اس>تدامهتا وجتنب جCوب املوظفني وا6ٔجراء
الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،  ،س>تقاليلفٕاننا يف الفريق c ،وXملناس>بة

§رفض ٔ�ي Lل )س>هتدف �ود املنخرطني، ٔ�ما Xل�س>بة لصندوق املقاصة 
فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى Iىل غياب ٔ�ي تدبري ٔ�و ٕاجراء ٕاصال{ لصندوق 

مليار د÷ل  8.2املقاصة مع التقليص من الغالف املايل ا
صص ملا يناهز 
6ٔسعار اليت ال ميكن ٕاال ٔ�ن اواÌر Åلز÷دات يف ا<رمه واÅلجوء املك	ف واملت

  .Ìزيد يف م�سوب cح�قان cجbعي
Xملقابل �س"ل ٔ�ن احلكومة قد حققت فائضا êبريا من احلساXت 

ٕان مل ... اخلصوصية فهªي ال تنفق ليك Ìكدس هذه ا6ٔموال يف الصناديق 
  ..Ìكن

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
 . يق احلريكالس>يد الزويم ا§هتªى الCم، الفر 
 . شكرا الس>يدة املس�شارة احملرتمة

تفضل الس>يد  ..را، شكال الس>يد الرئAس هذا قرار املك�ب، شكرا
  .الرئAس، شكرا الس>يد فريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئAس،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  شار�ن،السادة املس� 

لت ذالس>يد رئAس احلكومة، ف^الد¥ ب ،كام Qاء يف ردمك �لك واقعية
جمهودات êبرية لتحسني املؤرشات cجbعية يف Iدة قطاIات وجماالت 
بفضل التوجهيات امللكCة السامCة والرؤية إالسرتاتيجية جلالd املò اليت 

ت عهنا Iدة قرارات واخ�يارات كربى يف جمال الس>ياسة العمومCة ممثU تبلور
مليار درمه م�ذ  Å27لتمنية الóرشية، ا
صص لها يف املبادرة الوطنية 
، وكذا تقر�ر امخلس>ي�Cة ا�ي رصد ا6ٔوضاع 2015انطالقها ٕاىل ³اية 

عن cجbعية الصعبة ورمس لها ٔ�فقا Åلمعاجلة اجلادة والهادفة، ¥هيك 
ا@هود cجbعي اجلبار ملؤسسة محمد اخلامس Åلتضامن م�ذ تeٔسAسها، ٔ�®ذ 

من املزيانية العامة مو�ة ٕاىل القطاIات  %53بعني cعتبار كذê Ïون 
cجbعية، ورمغ لك هذه ا@هودات املبذوd من طرف احلكومة فٕان 

 واخلصاصاملنجزات ال Ìزال بطبيعة احلال دون مس>توى الطموLات 
  .والالزال # cجbعي

ويف هذا إالطار ومن م�ظور¥ يف الفريق احلريك س>نك�في يف هذا املقام 
ب�شخيص لبعض جوانب هذه اخلصائص وعرض العناو�ن الكربى لبعض 

إالخ�الالت cجbعية مع الصيا³ة Åلبدائل، نعتربها ٔ�ساس>ية لسد العجز 
  :cجbعية بتداعياته ومضاعفاته

لتضارب والتفاوت بني قطاIات حكومCة معنية Xملساءd ٔ�وال، ا -
cجbعية، ٕان Iىل مس>توى الربامج ٔ�و cعbدات Ìربك بلوغ س>ياسة 
اجbعية معومCة م�نامغة وم�سجمة، مما ي�سóب يف Iدم بلورة س>ياسة 

  ؛اجbعية ٔ�فقCة موLدة ا6ٔهداف
ة وا6ٔرقام املعلن [نيا، رمغ الربامج املعمتدة وإالسرتاتيجيات املسطر  -

عهنا وا@هودات احلكومCة اجلبارة املهمة، فٕان النتاجئ امللموسة Iىل ٔ�رض 
الواقع تظل حمدودة يف تقار�ر املؤسسات الوطنية وا<ولية ا
تصة، 

التعلمي ٔ�و  جودةسواء Iىل مس>توى التمنية الóرشية ٔ�و Iىل مس>توى 
سكن بل حىت سمل التغطية الصحية ٔ�و معاجلة الفقر ٔ�و الولوج ٕاىل ال 

 ؛السعادة
[لثا، رمغ ا@هود احلكويم املبذول فمتركز اخلدمات إالجbعية جيعل  -

التوازن اجلهوي وcجbعي امل�شود الزال بعيدا عن املنال، حCث 
Çس>تقطب املدن الكربى يف مجمل اخلدمات وcعbدات واملوارد 

 ،التعلمي والصëةالóرشية املو�ة Åلم"ال cجbعي ®اصة يف جمال 
¥هيك عن الب�Cات التحتية واملرافق العمومCة املرتبطة هبذا ا@ال، 
حCث الزالت صورة الوسط القروي، ؤ�كد Iىل الوسط القروي 
وهوامش املدن، قامتة يف هذا إالطار مع اس>تحضار اخلصاص القامت يف 

 .املدن نفسها
حملرتم، ما �كفي ٔ�ن ٔ�جسل الس>يد رئAس احلكومة ا ،ويف هذا الس>ياق

 يعرفه التعلمي يف بالد¥ معوما Xلوسط القروي بصفة ®اصة من مشالك
Ìمتثل يف اخلصاص يف البنا÷ت املدرس>ية ويف �س>بة التeٔطري وIدد املدرسني 

رة دومعا¥ة التالمCذ جراء بعد املدارس عن م�اطق السكن، ويف ظل ن
دريس ¥هيك عن وانعدام ب�Cات إاليواء والتغذية وغياب وسائل النقل امل
Ïة وانقطاع املساßحتدي الطبيعة يف غياب وسائل التدف. 

ٕاىل العودة  ،ندعومك الس>يد رئAس احلكومة احملرتم ،وÂعالج لهذه الوضعية
ٕاىل جتربة املدارس امجلاIاتية وتعممي الت"ارب ا6منوذجCة املعمتدة يف بعض 

من ا@متع املدين، املناطق القروية مببادرة من القطاع احلكويم ٔ�و مببادرة 
واليت ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابية، كام نقرتح ٕادماج السكن املدريس Åلمدرسني 
والتالمCذ يف ٕاسرتاتيجية احلكومة ٕالصالح صندوق املقاصة Iىل شالكة 

  .ا�ي حيتاج بدوره ٕاىل تقCمي وتقومي "تAسري"�ر¥مج 
فٕان ٕاشاكلية تعممي وضامن جودة العرض املدريس  ،ومبنظور ٔ�مع

جب Lال Qذر÷ يف ٕاطار حوار وطين Qاد، Xٕصالح م�ظومة الرتبية )س>تو 
والتكو�ن وفق التوجهيات امللكCة السامCة الواردة يف خطاب صاحب 

  .غشت 20اجلالd املò يف ذêرى 
ٔ�ما Iىل املس>توى الصحي، رمغ ا@هودات املبذوd فٕان الوضعية الزالت 

�سمة  1630طبAب للك مزرية، ف�س>بة التeٔطري الصحي وطنيا ال يت"اوز 
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�سمة، وهو ما جعل م�ظمة الصëة العاملية تصنف  1109وممرض للك 
  .ب�ا يف العام حتت العتبة احلرQة 57ب�¥ مضن 

ونبل  "RAMED"ويف جمال التغطية الصحية، ورمغ ٔ�مهية �ر¥مج 
هدفه إالسرتاتيجي املس>هتدف ملا يقرب مليوين ٔ�رسة معوزة، فٕانه الس>يد 

تعقد مساطر احلصول Iىل  :يصطدم بعدة عراقCل من ق^يل رئAس احلكومة
البطاقة وٕاشاكلية املعايري احملددة Åلمس>تفCد�ن وربط حق الولوج ٕاىل 
اخلدمات الصحية احملدودة ٔ�صال مبقر إالقامة يف ظل مركزية الب�Cات 

  .الصحية يف بعض اجلهات بعيهنا
jشهادة وز�ر  العراقCل جتعل هذا الرب¥مج ال حيقق املبتغى م�هولك 

الصëة نفسه، وتلمك وضعية تدعون الس>يد رئAس احلكومة ٕاىل ٕاIادة النظر 
يف هذا الرب¥مج Iىل اعتبار ٔ�نه مل )س>تطع ٔ�ن يعوض ما اكنت توفره شهادة 

مشويل، فٕان  رمبنظو ، و "c"RAMEDح�ياج Åلمرىض يف Lاd ما ق^ل 
  .طين Åلصëةبناء س>ياسة حصية ¥جعة )س>تلزم يف نظر¥ بلورة مCثاق و 

خبصوص الس>ياسة السك�ية، ومن Xب املنطق ال ميكن ٔ�ن ننكر ما مت 
ٕاجنازه من طرف ا<وd يف هذا ا@ال، ٕاال ٔ�نه متت هناك بعض املالحظات 
البد من ٕابداهئا من ق^يل متركز ا6ٔوراش السك�ية يف بعض اجلهات 

ات ا
صصة وحمدودية النتاجئ يف القضاء Iىل السكن ³ري الالئق وcس�&ر 
  .�Ï، ٕاىل Qانب غياب س>ياسة سك�ية قروية ٕاسوة jس>ياسة املدينة

عفاءات االٕ كام نغتمن هذه الفرصة لنطالبمك الس>يد الوز�ر، �متديد �Qٓال 
الرضيCóة ٕاىل Lدود هناية الس>نة املق^I Uىل ٔ�ساس املهمة احملققة يف جمال 

  .التحصيل الرضييب جراء إالعفاءات والغرامات
ظور¥ §راعي اخلصوصيات احمللية ويضع م�ظومة قانونية كذÏ يف م�

مرنة يف جمال التعمري والوسط القروي واملدن الصغرى، والبد كذÏ ٔ�ن 
ٕا[رة ٕان�^اه احلكومة يف ٕاشاكليات  ،الس>يد رئAس احلكومة احملرتم ،نعيد

دج�رب اجلاري  31التحفCظ العقاري Iرب دعوÌمك ٕاىل متديد اQ6ٔل احملدد ٕاىل 
بة 6ٓالف ا6ٔرس اليت اق�نت بقعا ٔ�و شققا 6ٔداء <ى الرشاكت العقارية Xل�س> 

Iلام ٔ�ن ال مسؤولية لها يف Iدم cنضباط لهذا اQ6ٔل  ،العمومCة واخلاصة
Iىل ٕاعتبار ٔ�هنا I�ٔدت ملفاهتا ب�سهيالت من امجلاIة الرتابية دون ٔ�ن توفر 

eٔن هذا لها هذه الرشاكت س>ندات امللكCة يف الوقت املناسب، ومن ش
ا6متديد ا�ي نقرتح ٔ�ن ميتد ٕاىل هناية الس>نة املق^U ٔ�ن يضمن حقوق 

dو�Å ىل اخلزينة العامةI لفائدةX املواطنني ويعود.  
وهبذه املناس>بة �شكر احلكومة Iىل جتاوهبا مع مقرتح الفريق احلريك 

  .�متديد Q�ٔل بطاقة التعريف البيومCرتية
  .وشكرا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا
  .ا6ٓن Åلتجمع الوطين لٔ�حرار، الس>يد الرئAس، ا6ٔس>تاد املهايش اللكمة

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهايشيشيشيش
  الس>يد الرئAس،

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدة والسادة الوزراء،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،
بداية وXمس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، البد ٔ�ن �شكر الس>يد 

رتم Iىل جوابه الواحض و�س"ل ٕالزتامه Xملق�ضيات رئAس احلكومة احمل
ا<س>تورية وحرصه Iىل حضور Qلسات املسائU الشهرية وٕانصاته ٕاىل 

  .ممثيل الشعب
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

اس>متعنا ٕاىل جوا�مك Xٕمعان وا�ي Iربمت فCه عن بعض ٔ�س>باب تدهور 
املراق^ة والرشوة  اخلدمات إالجbعية واملمتثU يف ضعف احلاكمة وضعف

واس>تغالل النفوذ ٕاىل ³ري ذÏ، ؤ�كدمت ٔ�ن الوضع cجbعي يتحسن يف 
  .عهد هذه احلكومة لكن دون الوصول ٕاىل ال�سب املرجوة

وحنن نتفق معمك يف هذه اخلالصة، ويف هذا التعقCب، س>نطرح Iليمك 
بعض ال�ساؤالت وإالشاكليات اليت نتو� من إالQابة Iلهيا وضع معامل 

  .س>ياس>ية اجbعية مشولية و¥جعة وذات وقع ٕاجيايب Iىل املواطنني
نعتقد ٔ�نه من Xب حتصيل احلاصل، التذكري Xملعطيات املرمقة 
واملؤرشات إالحصائية حول القطاIات cجbعية وعن مدى احلجم الك^ري 
Åلخصاص يف امليدان cجbعي سواء تعلق ا6ٔمر Xلرتبية والتكو�ن ٔ�و 

لسكن، حماربة الهشاشة وال�شغيل وضامن احلقوق cجbعية الصëة وا
  .Åلمواطنني

وال خيتلف اثنان بeٔن املغرب بدل ويبدل جمهودات êبرية لتخفCف من 
Lدة ا6ٔزمات cجbعية مما سامه و)سامه يف دمع cس>تقرار ا�ي تنعم به 

  .بالد¥
د�ن لكن ال خيتلف اثنان ٔ�يضا حول احلجم الك^ري Åلخصاص يف مCا

حماربة البطاd وان�شار الفقر وا6ٔمCة والهدر املدريس والتغطية الصحية 
  : ومقلق مما جيعلنا نثري ال�ساؤالت التاليةريخصاص êب ،والتeٔمني cجbعي

êيف س��كن من توزيع مثار ا6منو cق�صادي ا�ي يعرفه املغرب  ،ٔ�وال
bجc اتßوم�صفة تضمن احلق مجليع الف dادI عية وحتسن ٔ�حوالها بطريقة

  وحميط AIشها؟
هل  ؟ٔ�ي املقارXت ٔ�جنع لبلوغ ا6ٔهداف cجbعية املرجوة ،[نيا

س>نعمتد Iىل مقاربة ا6منو cق�صادي يقود ا6منو cجbعي؟ ٔ�ن نعمتد Iىل 

مقاربة اجbعية حمضة Ìراهن Iىل املساIدات وا<مع املبارش املوQه Åلفßات 
  ؟ا6ٔكرث فقرا وهشاشة

 ةلقد جسلنا ٔ�ن جحم التحمالت ا
صصة ÅلقطاIات cجbعي ،[لثا
من التحمالت العمومCة دون ا�Lساب حتمالت املقاصة واليت  %56يفوق 

حتافظ Iىل اس>تقرار ا6ٔسعار والقدرة الرشائية Åلمواطنني، لكن ال�ساؤل 
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هل هذا ا@هود املايل واملواز¥يت  :املطروح الس>يد رئAس احلكومة احملرتم
  لص فعال اخلصاص cجbعي؟يق

ن�ساءل عن ٕاصالLات كربى رشع فهيا املغرب م�ذ س>نوات  ،رابعا
لكن احلصيU اكنت والزالت دون الطموح، ففي قطاع الرتبية والتكو�ن 

س>نوات Iىل انطالق امليثاق الوطين، احلصيI Uرب  10وبعد ما �زيد Iىل 
ن الطموح ا�ي I�ٔلن غشت، 6ٔ  20عهنا اخلطاب السايم جلالd املò يوم 

عنه يف امليثاق مل Ìكن · مواêبة ومصاح^ة بتوفري cس�&رات يف الب�Cات 
  .التحتية والتجهزيات واملوارد الóرشية وÌكو�هنا وتeٔهيلها

نفس اليشء ميكن قو· يف قطاع الصëة، فٕاما ٔ�ن املرافق والب�Cات 
³ري م�وفرة ٔ�و  رد jرشية، ٔ�و ٔ�ن املرافقام�وفرة بدون جتهزيات طبية ومو 

  .بعيدة عن املواطنني خصوصا Xلعامل القروي
م	ال �ٓخر يتعلق مب"ال ال�شغيل، كرب¥مج مقاوليت و�رامج التكو�ن 
لٕالدماج يف سوق الشغل واليت تعرثت كثريا وحتولت ٕاىل نتاجئ معاêسة متاما 

  .6ٔهدافها jسóب غياب ٔ�و نقص يف املصاح^ة واملواêبة
  الس>يد الرئAس،

  ئAس احلكومة احملرتم،الس>يد ر 
بعيدا عن  ،³�ٔلبية ومعارضة ،Iلينا ٔ�ن نقف اليوم حكومة و�رملا¥

املزايدات الضيقة، ٔ�ن نقف وقفة تeٔمل وحتليل Åلوضع cجbعي من Q�ٔل 
ÌرتAب ا6ٔولو÷ت والتوافق حول إالصالLات الكربى ٔ�مهها نظام املقاصة 

  .ٔ�نظمة التقاIد وٕاجناح احلوار cجbعي
 التجمع الوطين لٔ�حرار نقرتح Iىل احلكومة التفكري يف �ٓليات وحنن يف

Qديدة تعمتد Iىل جتميع جمهود ا<وd املايل يف ٕاطار قطب اجbعي واLد 
�كون حتت ٕارشافمك الس>يد رئAس احلكومة، لتوحCد التد®الت وفق حتديد 
مس>بق لٔ�ولو÷ت ومن Q�ٔل املس>تق^ل القريب، و�لك رصاLة ت��ظر¥ 

ٔ�نظمة التقاIد والقانون  ،املقاصة :ٕالصالLات الهيلكية الكربىم^ارشة ا
  .التنظميي لٕالرضاب

ؤ�®ريا الس>يد الرئAس، نود ٔ�ن §مثن Iاليا تفعيل نظام املقا)سة مؤكد�ن 
لمك ٔ�ننا تeٔخر¥ فCه كثريا يف تطبيقه، كام �س"ل Xرتياح ٔ�شغال اÅلقاءات 

كومة كذÏ واملتعلقة ال�شاورية اليت نظمهتا احلكومات السابقة وهذه احل
§متىن مجيعا ٔ�ن ننكب Iىل دراسة هذه املواضيع XلرسIة  التعاقدبeٔنظمة 

dجلودة املق^وXاملطلوبة و.  
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
   .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة ا6ٓن Åلفريق cشرتايك

        ::::املس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطي
  .الرحمي jسم هللا الرمحن

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  الس>يدة والسادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسل مالحظتني رسيعتني تتعلق بطبيعة النقاش 

  .العمويم السائد يف بالد¥ ®الل هذه ا6ٔ÷م
ويه املتعلقة Xلنقاش ا�ي جيري دا®ل هذه املؤسسة  املالحظة ا6ٔوىل

سم يف هاذ املوضوع، 6ٔنه جيب ٔ�ن تزنه ٔ�عاملنا عن العبث وجيب ٔ�ن حن 
ف�حن ¥قش>نا الوزراء و¥قش>نا هنا وكنا عقالء، وٕاذا اكن هناك من عبث 

  .ف��مك ما �كفي من الوسائل لوضع Lد لعبث العابثني
املالحظة الثانية تتعلق مبجموIة من ا6ٔفاكر طر�ا حزبنا مؤخرا، يف 

القضية ال�سائية ؤ�ريد لهاذ ا6ٔفاكر ٔ�ن تعزل تفاIل مع قضية شا�كة ويه 
ؤ�ن حترف عن س>ياقها ويه ال تعدو ٔ�ن Ìكون حتي�Aا وتذكريا Xجهتادات 
مفكر�ن ومصلëني، وXلتايل نعت ما طرح من ٔ�فاكر Xلنعيق وXملروق، 
ؤ�عتقد ٔ�ن هذا ال )ساIد ب�¥ يف معاجلة مجموIة من القضا÷ الشا�كة، واليت 

X الجهتادجيب ٔ�ن تعاجلXحلوار و.  
ٔ�§مك يف  ،c dجbعية، ٔ�وال ٔ�جسل الس>يد رئAس احلكومةX ٔeل�س>بة Åلمس

تناولمك لهاذ املوضوع، تطرقمت ٕاىل مسdٔe الرتامك يف Qانب معل احلكومات 
وهذا يشء ٕاجيايب وسطرمت Iىل ٔ�نه اليوم ما يرصف يف ا@ال cجbعي ال 

املالحظات من ®الل هذه  يصل Xلشلك املطلوب، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�بدي بعض
  .اخلالصة

بطبيعة احلال، عندما يقال بeٔن ما يرصف ال يصل Xلشلك املطلوب، 
هذا يعين ٔ�ن هناك ضعف احلاكمة، ان�شار الرشوة واحملسوبية وكذا وكذا 
وكذا، وXلتايل هذا يقود¥ م^ارشة ٕاىل حصيU ما مقمت به يف مقاومة وماكحفة 

يف املوقع الهجويم لكن يبدو ٔ�ن هاذ املوقع  الفساد، كنا ن��ظر ٔ�ن Ìكونوا
صعب ورجعمت ٕاىل الوسط، وا6ٓن ال ٔ�دري هل ٔ�نمت يف ا<فاع ٔ�م رفعمت 

  .الراية البيضاء
يضعنا يف وضعية ال حنسد " Transparency"والتقر�ر ا6ٔ®ري د÷ل 

Iلهيا، وXلتايل ا6ٓن ش�Óا ٔ�م ٔ�ب�Aا جيب حتيني اخلطة احلكومCة حملاربة الفساد 
  ٔ�ن تطلعوا الربملان والرٔ�ي العام، ماذا ٔ�نمت فاIلون يف هاذ الباب؟ وجيب

النقطة الثانية، ويه من ا6ٔولو÷ت الكربى ويه الرتبية والتكو�ن، 
، 2012غشت  20الرتبية والتكو�ن، اكن هناك تنóهيان، التنCóه ا6ٔول يف 

، وهذان 2013غشت  20اخلطاب املليك، والتنCóه الثاين كذQ Ïاء يف 
لتنóهيان مل يثريا احلكومة، واحلكومة اكنت م�شغU بذاهتا، ومل Çس>تطع ٔ�ن ا

  .تeٔيت �رؤية حلل هذا املشلك
هذه الرؤية تeٔيت من مجموIة من الوطنيني من املثقفني، وIليمك  ،اليوم

كذÏ ٔ�ن تeٔتوا ٕاىل الربملان وان يeٔيت وز�ر الرتبية الوطنية، ويطلع املغاربة 
عمتد Åلخروج من هاذ املeٔزق وهذا ا�ي نعAشه Iىل اخلطة اليت جيب ٔ�ن ت 

  .Iىل مس>توى الرتبية والتكو�ن
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قطاع الصëة، هو من القطاIات اليت Çس"ل مجيع التقار�ر ا6ٔكرث 
Ïلتايل كذXلفساد، وÅ ة  عرضةCويف مل نلمس يف إالجراءات احلكوم

 تدابريها ما �رفع املعا¥ة عن املواطنني يف هذا الباب، وهذا القطاع هو
  .قطاع حساس وحساس Qدا، واليويم ومعا¥ة املواطنني

Ïل�س>بة ل ،كذX"RAMED"  ا�ي انتظرته العديد من الرشاحئ
س>توى دون املطلوب، وٕاذا مل ننجح يف تعممي هذه امل املعوزة، الزلنا يف 

اخلدمة cجbعية Iىل املواطنني رمبا ال ميكن ٔ�ن نتëدث عن تقدم يف هذا 
  .الباب

cجbعي، احلوار cجbعي قرٔ�ت لترصحيات النقابيني،  ؤ�خمت Xحلوار
الك�اب العامون ÅلنقاXت يعربون عن خCبة ٔ�ملهم، يعربون عن ا�شغاهلم، 
ويقولون بeٔن العديد من املك�س>بات يه يف طور ³ادي متيش، وXلتايل 
بالد¥ هاذي واLد العرش�ن س>نة عرف�ا فهيا واLد التطور #م د÷ل احلوار 

bجc لتايل ٔ�نمتXملك�س>بات، وX ٔيتeعي هو ا�ي يbجc عي، واحلوار
  .مطالبون ليك تبدعوا يف ٕادارة احلوار cجbعي

قوا لنا إالخوان، التقاIد، املقاصة، ال�شغيل ٕاىل بٔ�ماممك ملفات ثقUC س> 
�ٓخره، وهذه امللفات مطلوب فهيا احلوار واحلوار املضين ومطلوب فهيا 

خي الشعوب وÞرخي العديد من ا<ميقراطيات يعلمنا ٔ�ن إالبداع 6ٔنه Þر
احلوار cجbعي وإالنصات هلموم الشغيU وهلموم املeٔجور�ن، هو ا�ي ٔ�ىت 

  .Xملك�س>بات الكربى
L�ٔد هذه املك�س>بات اليت نعزت هبا يف بالد¥ هو مدونة التغطية 
 الصحية، مدونة التغطية الصحية مكسب êبري، مدونة الشغل ونوقشت

هاÞن املدونتان هنا هبذه الغرفة، واكنتا ن�C"ة حوار ممثر وبناء، وهذا ما 
ينقص هذه احلكومة هو إالرادة اخلالقة يف ا�هاب هبذا احلوار ٕاىل حCث 

  .جيب ٔ�ن �س>ت�^ط احللول 
تلف املعضالت الشا�كة يف بالد¥
يف ا6هناية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Iىل نقطة ٔ�ساس>ية وهو يف جمال احلر÷ت، 

د÷ل املعطلني ود÷ل ا6ٔساتذة  ،الس>يد رئAس احلكومة ،ذه cح�"اQاته
ود÷ل خمتلف املeٔجور�ن، امجليع يالحظ ٔ�هنا تواQه Xلتعنيف وXلتنكCل، 

  .وXلوسائل القمعية، وXلتايل وجب ٔ�ن يوضع Lد لهذه املامرسات
  .وشكرا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا، شكرا ،شكرا

  .اللكمة ا6ٓن Åلفريق ا<س>توري

        ::::د حلسن نCóهد حلسن نCóهد حلسن نCóهد حلسن نCóهاملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ي
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس>يد رئAس  ،ق^ل س>ن�ني تقريبا و®الل لقاء تلفزيوين م^ارش ؤ�نمت
Åلمغاربة املعوز�ن تربرون الز÷دات يف احملروقات، قلمت  ،احلكومة احملرتم

والفقراء بeٔن احلكومة س��çذ ٕاجراءات Åلëد من �ٓ[ر الز÷دات يف ا6ٔسعار 
Iىل القدرة الرشائية Åلفقراء، وطالبمت الفقراء ا��ن ال يتوفرون Iىل حساب 
بنيك القCام بف�ح حساXت ا6ٓن، احلكومة س>ترصف هلم دعام م^ارشا يف 

ذاك يف الشؤون العامة Iىل درمه شهر÷، ورصح وز�رمك �ٓن L1000دود 
يؤكد ٔ�ن موIد رصف ا<مع هو شهر la vie économique صفëات 

  .يونيو من الس>نة اليت نودعها
الزالوا ي��ظرون، ا6ٔسعار Ìرتفع  ،الس>يد رئAس احلكومة احملرتم ،املغاربة

القدرة الرشائية ترتاجع، البطاÇ dس>تفëل وال دمع م^ارش وال ٕاصالح 
احلكومة Iىل جCوب املواطنني Xلرفع من الرضائب Iىل Åلمقاصة بل ٔ��زت 

  .املواد ا6ٔساس>ية
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

ٔ�لAس ذاÏ اس>تعامال فCه الك	ري  ؟ملاذا مل توفوا XلزتاماÌمك اجتاه الشعب
  من املزايدات 6ٔزمة املواطن املغريب؟ 

³ري الوعود حنن كنا Iىل ق�اIة �ٓنذاك بeٔن مقاربتمك تò فهيا ما فهيا من 
املدروسة والغري واقعية وكنا خنتلف مع مقاربتمك Å�مع املبارش اليت تتعامل 
مع الشعب املغريب ؤ�نه ³ري قادر Iىل إالنتاج وIىل cبتاكر، و ³ري قادر 
Iىل العطاء وêسب العAش الكرمي، كنا نطمح ٕاىل مقارب��ا ٔ�كرث مشولية 

قاطرة لقCادة التمنية cجbعية مقاربة جتعل cق�صاد وcس�&ر هو ال
  .بتوفري الشغل وتوفري املناخ املناسب لالبتاكر وإالنتاج وال�شغيل ا�ايت

عوض ٔ�ن ت�شغل احلكومة بربامج اس>تع"الية لتدارك العجز  ،لكن
ووضع خمططات Çشارêية وٕاسرتاتيجية Iىل املدى البعيد، املتصدي لظاهرة 

  .والوعود الفقر والبطاd فضلت احلكومة الCم
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

لزتممت ٔ�مام الشعب املغريب Xٕصالح إ ®الل Qلسة Iامة Xلربملان 
صناديق التقاIد ®الل الس>نة اليت نودعها ال يشء يذêر يف هذا املوضوع 
سوى الوعود حلد ا6ٓن، فاحلكومة ترتدد كثريا وال متò اجلرٔ�ة الق�ëام 

جلدية الرضورية الزال احلوار cجbعي ٕاصالLات الك	ري Xملسؤولية وا
درمه ëÂد ٔ�دىن لٔ�جور، مواطنون مغاربة  3000ي��ظر الزتاممك ب

 يف نظام امحلاية cجbعية من تقاIد وتغطية نيوالشغيU الزالوا ³ري م�خرط
حصية وتغطية ضعيفة Qدا وحىت نظام املساIدات الطبية Åلمعوز�ن مل يعمم 

ويعاين عوائق كثرية ٕاذ ٔ�ن املواطن احلامل لبطاقة حلد الساIة Iىل امجليع 
"RAMED"  6ٔشعة ٔ�و ٕاجراء معليةX د حفصIشهور طوال ملوj ي��ظر

وقد ٔ�كد التقر�ر  ،جراحCة نظرا لضعف وقU التجهزيات واملوارد الóرشية
ا6ٔ®ري Åلم"لس cق�صادي وcجbعي والبAيئ ٔ�ن وفCات ا6ٔ#ات 

  .Iا يف م�طقة شامل ٕافريقCا والرشق ا6ٔوسطوا6ٔطفال تعترب ٔ�كرث ارتفا
  الس>يد الرئAس،
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  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
لم"لس cق�صادي وcجbعي والبAيئ ٔ�ن Çشغيل Åلقد ٔ�كد التقر�ر 

الش>باب �متزي Xلهشاشة وانعدام cس>تقرار فا6ٔجور Xلقطاع اخلاص ضعيفة 
Ì عية، ٕان �س>بة وقليال ماbجc كون تعاقدية وال حتظى بنظام امحلاية

ٔ�ضعاف املعدل املس"ل يف  5ال�شغيل ³ري مس>تقرة يف املغرب تعادل 
ب�ان م�طقة ٕافريقCا والرشق ا6ٔوسط ويبني التقCمي �رامج ا6هنوض ب�شغيل 

  ."مقاواليت"و "تeٔهيل"و "ٕادماج"الش>باب ك
لمك لAس هناك ٕاق^ال ٕان هذه الربامج تعرف نتاجئ اكرثية من حCث ا

Åلش>باب Iىل هذه الربامج 6ٔنه فقد فهيا الثقة وحىت القU اليت Xدرت 
Xالخنراط يف مقاوليت ٔ�صبحوا اليوم #ددون Xملتابعة القضائية والغريب 

مل Ìلكف احلكومة نفسها Iىل مراجعة هذه الس>ياسات  ،الس>يد الرئAس
زيU ٕاكحلا�ا Iىل Iدم الوفاء رمغ النتاجئ الهالفاشU بل تلح Iىل cس>مترار 

يوليوز، ا�ي ®لق توÌرا êبريا الزالت �ٓ[ره قامئة ٔ�مام  X20لزتامات حمرض 
  .الربملان وما يتعرض · محU الشواهد العليا من مقع يويم

ٕاننا خنىش ٔ�ن نؤدي متاطالت احلكومة وÌرددها يف ٕاصالح املنظومة 
الرتبية والتكو�ن ٕاىل الثقافة ٕاىل  cجbعية، بدءا من املقاصة ٕاىل الصëة ٕاىل

ال�شغيل، ٔ�ن يؤدي ٕاىل Ìكر)س فقدان ثقة الش>باب Xلس>ياسة وتعميق 
  .عزوفه عن املشاركة الس>ياس>ية

فeٔنمت تعلمون الس>يد رئAس احلكومة ٔ�ن �س>بة cخنراط يف ا6ٔحزاب ال 
ال تثق يف  %61ال تثق يف ا6ٔحزاب و %66ؤ�ن �س>بة  %1.7تتعدى 

ق يف احلكومة، رمبا ٔ�ن هذه ا6ٔرقام قد تغريت اليوم ٕاىل ثال ت  50.4الربملان و
  .ا6ٔسو�ٔ 

  مفا يه ا6ٔس>باب الس>يد رئAس احلكومة احملرتم؟
ا6ٔس>باب واحضة، ٕان مشهد¥ الس>يايس ³لبت Iليه اجلدcت 
والتصادمات الواهية ذات امل�شeٔ الس>ياسوي واملصلحي املنغلق Iىل ا�ات، 

عارضة وال يؤسس حلوار وطين مف�وح وا�ي �رفض ا6ٓخر وحيارص امل
العليا Åلبالد ومس>تق^ل ٔ�بناء هذا الوطن، خصوصا ف* يتعلق  املصاحلةهدفه 

Xملسc dٔeجbعية وjش>بابنا ا�ي يطمح ٕاىل ال�شغيل وêسب العAش 
  .الكرمي

وIليمك الس>يد رئAس احلكومة ٔ�ن Ìرتبوا ا6ٔولو÷ت عوض cس>مترار يف 
  .تنفذ واليت سزتيد من تعميق ثقافة ا6هتمAش واليeٔسس>ياسة الوعود اليت لن 

  .وشكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا Åلس>يد املس�شار احملرتم

  .معو�ٔ  ا6ٔس>تاذ، اللكمة ا6ٓن Åلتëالف cشرتايك

        ::::معومعومعومعواملس�شار الس>يد عبد اÅلطيف �ٔ املس�شار الس>يد عبد اÅلطيف �ٔ املس�شار الس>يد عبد اÅلطيف �ٔ املس�شار الس>يد عبد اÅلطيف �ٔ 
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ،ت احملرتماتالوز�راالس>يدات 
  الس>يدات السادة املس�شار�ن،

الس>يد رئAس احلكومة، من املهم Qدا Çسجي3 بق�اIة êبرية من ®الل 
عرضمك هو اعتبارمك ٔ�ن الس>ياسة cجbعية تقوم Iىل حتديد إالطار 
املؤسسايت وا6ٔحاكم الالزمة <مج م^ادئ املساواة cجbعية وحقوق 

ة، وٕان كنمت مل Çشريوا ٕاىل م^دٔ� م�ظومة إال�سان يف س>ياسة ا<وd العام
حقوق إال�سان يف هذه الس>ياسة، والهدف وا�ي جسلناه معمك ٔ�ن الهدف 
ا6هنايئ Åلس>ياسة cجbعية وختفCف Lدة الفقر وإالقصاء cجbعي وٕاخامد 
بؤر التوÌر cجbعي وحتسني الرفاه العام مجليع املواطنني Iىل اخ�الف 

  .مت به العرضفßاهتم، هذا ما خمت
يف ا6ٔ®ري ٔ�ن الس>ياسة cجbعية يه مر�ٓة Åلعداc dجbعية، ويف 

 òامل dالQ ىل نفسه ٔ�ن �كون القائد ٕالجناح هاته �ٔ هذا الب� فٕانI ذ®
 ،dواحلكومة بدا®ل ا<و dي قضية دوªلتايل فهXعية، وbجc الس>ياسة

ر ويه تو< ٕاêراهات تطور املسc dٔeجbعية Xس>مترات من الطبيعي ٔ�ن 
  :ورها¥ت Qديدة، �س"ل معمك مضن الرها¥ت

  ؛املوا�ة الرصحية والواحضة Åلواقع cجbعي -
التفاIل التeٔثريي ا�ي Çشهده س>ياسة ال�شغيل تêٔeيد [نيا، ٕاقرار  -

 ؛Xلبالد
[لثا، مجمل هذه الس>ياسات cجbعية ختدم ٔ�هداف التمنية الشمولية  -

U؛واملتاكم 
 الرابع، ٕان معيار مقCاس مدى جناIة الس>ياسات cجbعية التeٔثري -

وÌمثني هذه  ومجمل الس>ياسات cق�صادية هو حتقCقها لتاكفؤ الفرص
  .الفرص، ورفع احليف Iىل املواطن

فهذه التëد÷ت من طبيعهتا كذÏ وهذا ما Lاولنا اس>ت��اQه من 
  :تقر�رمك، بعض اخلصائص يف مقدمهتا

قصد هبا التعدد والتجزئة وÇش�ت اجلهود نسساتية، و ٔ�وال التجزئة املؤ  -
  ؛يف ا@ال cجbعي

[نيا، ضعف الت�س>يق املؤسسايت، وهذا كذÏ ٔ�رشمت ٕاليه jشلك  -
�ٓخر، و®اصة بني املؤسسات اليت تضطلع Xملؤسسات الس>ياس>ية 
cجbعية، ويؤدي ذÏ م	ال ٕاىل ضعف التاكمل بني الس>ياسات العامة يف 

�ن وال�شغيل، والتضارب والتناقض يف الس>ياسات cجbعية جمال التكو 
Ï؛و³ري ذ   

امج اخلاصية الثالثة اليت جسلناها معمك يف تقر�رمك، ضعف الرب  -
cجbعية وتعكس هذه املسI dٔeدم الربط احملمك بني ا6ٔهداف 
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والس>ياسات والرب¥مج والعجز عن موا�ة ا6ٓ[ر العكس>ية والتصحيح 
  .ارالظريف Åلمس

Ïعية، و³ري ذbجc رتبط ظواهر ٔ�خرى بضعف الربامجÌو.  
اخلاصية اخلامسة اليت جسلناها من ®الل عرضمك، ضعف املفاهمي  -

القCادية يف ا@ال cجbعي، وهذا اكن واحضا كذÏ، ؤ�نمت Çشعرون به 
و�رتبط بضعف ا�6ٔزة والقCادات الس>ياس>ية وا6ٔطر احلكومCة يف جمال 

c عيةالهندسةb؛ج  
اخلاصية السابعة اليت جسلناها كذÏ، ضعف دور ا@متع، ا@ال  -

امجلعوي واحنصاره يف بعض ا6ٔحCان، يعترب يف جمال ال�شاط امجلعوي 
  .وضعف التكو�ن يف جمال التدبري، وتقليص من �شاطه واحلد من حر÷ته

Ïكذ، Uٔ�مام هاته اخلصوصيات ٔ�و اخلالصات اليت جسلناها  ..من مج
عمك، Iلينا ٔ�ن نعرتف معمك بeٔن املبادرات امل�ش��ة واجلهود املبعرثة مع م

ضعف الفعالية، يه السمة اÅلصيقة مبؤسساتنا cجbعية، رمغ ٔ�هنا قضية 
dا<و.  

وIىل احلكومة احلرص Iىل معاجلة هذا إالشاكل العميق Åلحاكمة 
ضامن الت�س>يق اجليدة، ٔ�كدمت Iليه، 6ٔنه من c®الالت اليت تعا)شوهنا مع 

  .اجليد بني خمتلف املتد®لني يف ا@ال cجbعي
فرمغ، فرمغ اجلهد املبذول يف هذا ا@ال وا�ي ال ينكره ٕاال QاLد، 

رئAس وا�ي حنن بدور¥ ال ننكره، ف�حن هنا ندعو، ندعومك الس>يد 
bد احلكومة، ٕاىل ضامن الت�س>يق الفاIل والفعال بني خمتلف املتد®لني مع اع

  .مقارXت Qديدة ملعاجلة املسc dٔeجbعية
 %53املقارXت اليت تعملون هبا اليوم ٔ�صبحت ³ري م�ت"ة و³ري اكفCة، 

من املزيانية يذهب ٕاىل القطاع cجbعي، واملواطنون ³ري راضني بeٔن 
  .ٕاحساسهم �متتيعهم Xحلدود ا6ٔدىن ملردودية هذا cس�&ر ³ري اكيف

  .د ٕاضايف مطلوب من حكوم�مكٕاذن، هناك جمهو 
ٕان إالشاكليات املرتبطة Xلتمنية وXلعمل cجbعي جيب مقار�هتا يف 
مشوليهتا، مكنظومة Ìزاوج بني املقاربة ال�شارêية، وس>ياسة القرب واملقاربة 
الرتابية، جبانب قواIد الهندسة cجbعية وÌمثني جمهودات الفاIلني احملليني، 

ا، دون Çش>تAت اجلهد، و�سعى وÇس>تدعي التعبئة ودمعهم ماد÷ وتق�ي
  .الرش>يدة Åلطاقات واملوارد املادية والóرشية Q6ٔل ٕاجنا�ا

ونظن ٔ�§مك يف طريق Qاد، يف طريق Iليمك ٔ�ن تصمدوا يف ا�هاب 
ه املسc dٔeجbعية، 6ٔنه ٔ�صبح اللك يتëدث ذبعيدا يف حتمل ٔ�عباء ه

  .اليوم عن املسc dٔeجbعية
��كرون · البارLة، ٔ�صبحون ا6ٓن يقدمون ٔ�نفسهم يف مقدمة ا��ن ي 

من يدافعون Iىل الطبقات الشعبية وIىل املواطنني احملرومني، ا6ٓن جيب 
الفرز وا�هاب بعيدا مبçاطبة ا@متع، مبصارLة ا@متع، مبا جيب Iليه القCام به 

I ت، ن��احرXاçنتc ىلI ة ويتحمل ا@متع مسؤوليته، مل ن��احرëىل مصل
  .ا@متع

  .وشكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا

  .اللكمة ا6ٓن Åلفريق الفCدرايل

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  الس>يد الرئAس،

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدة والسادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس>يد رئAس احلكومة،

كوم�مك يف ا@ال cجbعي، ال جنادلمك حقمك يف ا<فاع عن ٕاجنازات ح
ولكن §ريد م�مك قراءة موضوعية Åلواقع cجbعي الصعب Åلمغاربة والقول 
ٔ�يضا هل س>ياس>تمك يف هذا ا@ال ٔ�نتجت ما ميكن ٔ�ن جييب Iىل ا6ٔوضاع 

  ؟املقلقة Åلمسc dٔeجbعية
§ريد م�مك Xخ�صاصاÌمك ا<س>تورية وما ي�ëCه لنا ٔ�يضا هذا ا<س>تور 

ون مجيعا وجامعيا ٔ�وفCاء · Xلوفاء مبهام�ا، س��ان مرÞ م�ذ حتملمك ٔ�ن §ك
   ؟مسؤولية رئاسة احلكومة، �Ï فاليوم ن�ساءل ماذا تغري يف حCاة املغاربة

من معر الوالية ال�رشيعية قد مر ثالثة قوانني Åلاملية  %60نعم هناك 
� والزلنا ؤ�®ريها الزال مرشوIا يف جملس النواب، نعم عش>نا ا6ٔزمة êب

نعاين من تداعياهتا ولكن êيف وا�نا ا6ٔزمة؟ ٔ�ية س>ياسات؟ ٔ�ية اخ�يارات 
  .ٕاق�صادية ومالية واجbعية مقنا هبا وهنجناها ملوا�ة ا6ٔزمة؟

لقد ا®رتمت الس>يد رئAس احلكومة، اخ�ارت حكوم�مك الطريق السهل 
، [نيا 6ٔهنا مل م^دIة وعناو�ن واحضة لٕالصالح ا6ٔننا ٔ�وال 6ٔهنا مل تعط ٔ�فاكر 

Çس>تطع موا�ة الك^ار واجتهت ٕاىل احللقات ا6ٔضعف يف ا@متع ٔ�ي الفßات 
الفقرية والفßات الشعبية والطبقة العامU والطبقة الوسطى، س>ياسة êرست 
ٕاس>مترار اخلصاصات يف مجيع ا@االت، اكلتعلمي رمغ اخلطابني السامCني مل 

ومة فقط املبادرة اليت حتدث §رى حلد ا6ٓن ٔ�ي يشء يذêر من طرف احلك
  .عهنا زمCيل يف الفريق إالشرتايك من طرف الشخصيات الوطنية

كذÏ يف جمال الصëة، الزالت الب�Cات إالس�شفائية العمومCة قارصة 
عن ٕاس�Cعاب احلاQة اليومCة Åلمواطن لالس�شفاء، والزالت ال�ساء ت� ٔ�مام 

قولون ٕانه ٕاجناز ، ت"RAMED"املس>توصفات، كذÏ عندما نتëدث عن 
Þرخيي، نعم ٕانه مرشوع êبري لك�مك د�رمتوه بغاية ٕاشهار ا6ٔرقام ولAس بغاية 

ٔ�وال  "يفزي س"ٔ�ن يقطعوا رRAMED"  UL"النتاجئ وIىل Lاميل بطاقة 
 ULىل البطاقة ورI لحصولÅ"لوصول ٕاىل العالج "يفزي سÅ نية].  

®�ٔ Ïمك، كذCس>مترار يف �رامج سابقc ذت السكن مل تفعلوا ³ري
احلكومة Iىل Iاتقها ٔ�ن تواQه مظاهر الهشاشة وL�ٔدثت لهذا الغرض 

عترب¥ ٔ�ن جزء ٔ�ساس>يا من هذا اصندوق الbسك cجbعي، وٕاذا 
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فٕان اجلزء ا6ٓخر مل تظهر �ٓ[ره   "RAMED"الصندوق يذهب ٕاىل متويل 
�رامج Iىل مظاهر الهشاشة املتعددة سواء يف الفقر ٔ�و البطاd ٔ�و ٕاIداد 

  .اصة �وي cح�ياQات اخلاصة®
ٔ�ما �رامج ال�شغيل، رمغ ٔ�مهيهتا فٕاهنا مل Çس>تطع موا�ة اI6ٔداد الوافدة 

ل Iدم قدرة احلكومة Iىل التوصل مع ا6ٔبناك ظلسوق الشغل ®اصة يف 
  .ٕاىل Çسهيل معلية ا6متويل

وٕاذا اكن املبادرة الوطنية Åلتمنية الóرشية، ا6ٔداة ا6ٔساس>ية ملوا�ة 
 ،الهشاشة cجbعية، حققت يف هذا ا@ال ا®رتاقات ٔ�ساس>يةمظاهر 

هذا ال يعفي احلكومة من إالتيان بربامج ٔ�يضا ملوا�ة هذا الواقع الهش 
  .لفßات Iديدة من ا@متع

لقد ترضرت القدرة الرشائية Åلمواطنني ن�C"ة القرار�ن ا�XÅن اختذهتام 
طبيق نظام املقا)سة، والثاين ا6ٔول Xلز÷دة يف مثن احملروقات وت  :احلكومة

ٔ�و مرشوع قانون  X2013لس>ياسة الرضيCóة املنهت"ة ٕان يف قانون املالية 
  .2014املالية 

مطلوXن  ،الس>يد الرئAس ،ٕان ٕاصالح نظام املقاصة وإالصالح الرضييب
لكن لAس  ،اليوم واحلاQة املوضوعية قامئة ٕاىل الرشوع يف هذا إالصالح

دف احللقات الضعيفة يف ال�س>يج ا@متعي وتتëاىش وفق مقاربة L�ٔادية Çس>هت
املس>تفCد�ن الك^ار من ريع املقاصة ومن ا6هترب الرضييب، ٕان ما Qاء به 

يف الرضيبة Iىل القمية املضافة س>يؤدي مثنه  2014مرشوع قانون املالية 
  .jسطاء الناس من الفßات الفقرية وا6ٔجراء

  الس>يد الرئAس،
ت مس>هتدفة فقط من ®الل س>ياسة سن ٕان الشغيU املغربية لAس

رضائب Qديدة وٕامنا مس>هتدفة يف مك�س>باهتا ويف حقوقها وحر÷هتا النقابية، 
لقد مت ا§هتاج س>ياسة التغيAب العمدي Åلحوار cجbعي وا�ي حقق يف 
السابق Ìراكامت ٕاجيابية يف اجتاه املeٔسسة Xعتباره جتليا Å�ميقراطية ال�شارêية 

توQه احلكويم، يعد ٕارادة س>ياس>ية لوقف الرتاكامت اليت مما يعد هذا ال 
حققها هذا احلوار واليت تعزز دور املركز÷ت النقابية يف ا@متع وتعزز دور 
القوى الوطنية وا<ميقراطية يف الرصاع الس>يايس، رمبا 6ٔن النقاXت حتمل 

  .مرشوIا جممتعيا م�اقضا لرؤية احلكومة
الس>يد رئAس احلكومة بتجميد االتفاقات كام يؤكد قرارمك ³ري املعلن 

التوQه السالف ا�êر، ٕاذ رفضت  ،2012ٔ��ريل  26السابقة و®اصة اتفاق 
و�سخ  87احلكومة تطبيق حىت البنود اليت لAس لها انعاكس مايل اكتفاقCة 

من القانون اجلنايئ البوابة املف�وLة ٔ�مام ا6ٔجراء Iىل السجن  288الفصل 
  .وcعتقال

  Aس،الس>يد الرئ 
ٕاننا ال §رفض ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد وٕامنا §رفض املقاربة التجزيCÓة ٕاميا¥ 
م�ا ٔ�ن إالصالح ٕارادة س>ياس>ية ٔ�وال ومهنجية توافقCة [نيا، واحلكومة احلالية 
ٔ�ظهرت غياب إالرادة الس>ياس>ية لبناء حوار اجbعي م�تج ومسؤول 

ل اÅلجنتني من ®ال 2004ومجدت مهنجية إالصالح املتوافق حولها م�ذ 
  .الوطنية والتق�ية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاIد

§رفض احلوار، لكن §رفض امحلوd الفكرية ملنطق ال�شاور، وحنن ال ٕاننا 
مع اس>مترار احلوار املسؤول حول ٕاصالح ٔ�نظمة التقاIد ونظام املقاصة 
والنظام ا6ٔسايس العام Åلوظيفة العمومCة وم�ظومة ا6ٔجور اليت محلمتوها 

تطيع، م�ظومة ا6ٔجور جزء مهنا يعود ٕاليمك Âرضائب، جزء [ين Çس>  مأ�كرث 
يeٔ®ذه Iلية القوم ا��ن تعينون لك ٔ�س>بوع يف ا@لس احلكويم I�ٔدادا مهنم، 

  .واجلزء الثالث يه ٔ�جور صغار املوظفني
املشلك لAس يف كتU ا6ٔجور املشلك يف الناجت ا<ا®يل اخلام  ،لكن

 ذكومة ٔ�ن تعمل Iىل الرفع من هاالضعيف وا�ي من املفروض Iىل احل
  .الناجت ا<ا®يل اخلام

ٕاننا ال §رفض إالصالح وفق مهنجية م�وافق حولها ويف ٕاطار تعبري 
احلكومة عن ٕارادة حقCقCة ٕاعطاء احلوار cجbعي املاكنة اليت )س>تحق، 
ومضن Qدول ٔ�عامل واحض )شمل لك امللفات والقضا÷ العالقة ويف مقدمهتا 

ريل وفق ٔ�ج�دة زم�ية حمددة ويف ظل توقف احلكومة عن ٔ�� 26اتفاق 
cس>تقاd من #ا#ا يف Iامل الشغل من ®الل احلرص Iىل اLرتام ٔ�رXب 
العمل ملق�ضيات مدونة الشغل ووقف ال�رسحيات املتتالية Åلعامل وفرض 

  .اLرتام احلقوق واحلر÷ت النقابية
ورية املطلوبة دون وال ميكن Åلحوار ٔ�ن �كمتل و�ك�سب املصداقCة الرض 

م^ارشة إالصالLات الكربى يف مCاد�ن الرتبية والتكو�ن واملنظومة الصحية 
وIامل الشغل Xٕالرشاك الفعيل Åلمركز÷ت النقابية واملكو¥ت ا@متعية ذات 
الصU وال�رسيع بتفعيل ا<س>تور Iرب ٕاخراج القوانني التنظميية والقوانني 

وجود يف ٕاطار نقاش وطين جيمع لك احلاكمة ٕاىل ال اتالعادية ومؤسس
  .وcق�صادية وcجbعية واملدنيةالس>ياس>ية املكو¥ت 

ٕان اس>مترار اس>تفراد احلكومة يف التقر�ر يف القضا÷ املصريية Åلبالد، 
نه ٔ�ن eٔ وجتاهل وهتمAش املعارضة والنقاXت واملهنيني وا@متع املدين، ملن ش

د¥ يف س>ياق اعbد يقوي لك ا6ٓفاق اليت ف�حها النقاش الس>يايس ببال
  .2011دس>تور 

  الس>يد الرئAس،
حبي اÅلميون  2011نومفرب  25س��ان مرÞ م�ذ تفجرت الغبطة ذات 

XلرXط، واليوم نعAش ٕاح^اطا مل �كن ي��ظر، س��ان مرÞ الس>يد الرئAس 
اس>تعاد الفساد ®الهلام ٔ�نفاسه، س��ان الس>يد الرئAس تeٓلكت فهيام القدرة 

ب ٔ�ن نقAسهام XملقCاس املوضوعي ونقول ونعرتف ٕان الرشائية، س��ان جي
اكن هناك فشل، ٔ�ن نقول هناك فشل، وٕان اكن هناك جناح س>نقول ٕان 

  .هناك جناح
  .شكرا الس>يد الرئAس
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        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
   .لمس�شار احملرتمÅ شكرا 

اللكمة ا6ٓن لالحتاد املغريب Åلشغل، ؤ�ظن ما اك�ن L�ٔد، �ٓخر م�د®ل 
  .وطين Åلشغل Xملغرب، ٔ�تفضل ٔ�س>تاذمن cحتاد ال

        ::::املس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رماشششش
  حشال عندي الس>يد الرئAس؟ا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .³ري جوج، دقCق�ني من ٔ�رحيية الفريق احلريك، ٔ�تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رماشششش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئAس،
  الس>يد رئAس احلكومة،

شاكالت cجbعية اكنت موضوع نقاش يف من م�ا خيالف القول ٔ�ن االٕ 
لك احلكومات السابقة، لكن نقولها �لك جترد ومسؤولية، ٔ�ن هذه احلكومة 
رفعت شعار حماربة الفساد فانقلب Iلهيا ٔ�دعياء ا<ميقراطية ق^ل ³ريمه �لك 

  .ٔ�سف، وديناصورات الريع cق�صادي والس>يايس واملايل وامجلعوي
ٔ�ن متسك توازهنا وحنن �سمع يف لك خطوة فكCف §ريد لهذه احلكومة  

جتاوز "، "ممنوع الرسIة"، "ممنوع السري"" قف" "ال"Qادة ختطوها، �سمع 
ٔ�و  "عكس>نا ٕا¥"، حىت ميكن Çسمية هذا املد Xالجتاه املعاêس ٔ�و "معيب

، )سعى لتك^يل ٕارادة التغيري اجلاد وإالصالح "مقاومة ضد املقاومة"
يا ٔ�ن �كون هدفه البحث هبدف امجليع، امل�شود، وا�ي من املفروض معل 

البحث مع احلكومة يف ٕاطار وطين مؤسسايت ملعاجلة لك cخ�الالت 
   :cجbعية، وحنن ن�ساءل بصدق

هل سريÞح مضري¥ احلزيب Xٕزاd ٔ�و عرقU تنفCذ لك الربامج cجbعية 
تمكU اليت Qاءت هبا احلكومة يف �سخهتا ا6ٔوىل والثانية ٔ�و اليت Qاءت ل 

وصندوق التاكفل " تAسري"و" RAMED"تنفCذها؟ هل §ريد ٔ�ن �زال 
  cجbعي والتضامن ا6ٔرسي؟ 

هل §ريد ٔ�ن Ìزال املنح اليت تقدم Åلطلبة مع الز÷دة اليت مشلهتا واليت 
  س��ضاعف يف ا<خول اجلامعي املق^ل؟ 

ق هل §ريد ٔ�ن §زيل املنافسة الرشيفة يف التباري Iىل املبار÷ت وف
  cس>تحقاق العادل؟ و�سعى لتوظيف ا6ٔبناء وا6ٔحفاد وزبناء ا6ٔحزاب؟ 

هل §ريد من احلكومة ٔ�ن ترتك Lال ا<ار Iىل وضعها البئAس كام اكنت 
  يف عهد لقامن؟

ٕاننا مع الطرح ا�ي يؤكد بeٔن املسc dٔeجbعية ال تتطلب مزايدات 
لقة ®دمة ملصاحل س>ياسوية ومع الطرح ا<اعي Åلحوار حول املشالك العا

الوطن، دون ٕاد®ال املغرب يف م�اهات وٕاêراهات اق�صادية ومالية قد ترض 
  .مبصلëة الوطن ٔ�وال ؤ�®ريا

   ،الس>يد رئAس احلكومة
، وا�ي رفضه البعض 2014ال نغايل يف القول ٔ�ن مرشوع قانون املالية 

دا®ل جملس>نا حيمل يف �راجمه �سçة اجbعية ومسëة اجbعية بلغت 
ف* يعرف XلقطاIات cجbعية، اكلصëة والتعلمي والسكن،  ó53%هتا �س 

  .كام ٔ�ن Xيق القطاIات ا6ٔخرى حتمل �رامج اجbعية ٕاضافCة
رمغ ذÏ فعليمك الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٔ�ن Çسارعوا يف  ،لكن

ÌمكU الربامج إالسرتاتيجية الطموLة مع Xيق رشفاء هذا الب� من ٔ�حزاب 
d، ومن ورا�مك املواطن التواق دوما حنو املزيد من ؤوونقاXت مسQادة 

  .احلرية والعداd والعAش الكرمي
فٕاننا ن��ظر فرمغ التëد÷ت والعراقCل اليت تصبحون Iلهيا ومتسون، 

 dد وصندوق املقاصة والعداIمعمك املعاجلة التارخيية وا6ٓنية لصندوق التقا
سطرمتوه مع رشاك�مك وهو مهنج الرشاكة وقانون التعاضد وفق املهنج ا�ي 

  .واحلاكمة
ٔ�ذêرمك الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٕاIمل ٔ�ن ا6ٔمة لو  ،ويف اخلتام

ترضك ٕاال jيشء قد كتبه هللا Iليك،  لناجمتعت Iىل ٔ�ن ترضك jيشء، 
  .رفعت ا6ٔقالم وجفت الصحف
  .والسالم Iليمك ورمحة هللا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا

س>يد رئAس احلكومة، Åلرد Iىل تعقCبات السادة اللكمة ا6ٓن Åل 
  .املس�شار�ن احملرتمني

        ::::الس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومةالس>يد عبد إال· ٕا�ن كريان رئAس احلكومة
jسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد   والصالة والسالم Iىل رسول هللا 

  .هوالو�ٓ· وحصبه ومن 
  الس>يد الرئAس،

الصدق، ا6ٔجوبة، تeٔ'رت بعض املرات بeٔجوبة ظهر يل مهنا اجلدية و 
وٕان اكنت قاس>ية، ؤ�¥ ٔ�ق^لها ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�نوه هبا، ؤ�ذêر حىت اليس الهبطي 
Xلسمية ولكن مايش بوLده، وظهرت ليا بعض ا6ٔجوبة ٔ�خرى، ماعرف�ش 
هل ٔ�عرض عهنا، بعض يعين التعقCبات ا6ٔخرى، ولكن امسحوا يل إالخوان 

 اليس عبد تغري طرحوا Iيل واLد السؤال معيق، قالوا يل يف Iامني ٔ�ش>نو
  ·؟ الٕ ا

  ارجعوا معي اÅلور هللا خيليمك مادام بغيتوا تعرفوا يف Iامني ٔ�ش>نوا تغري؟
 dالQ ٔمر منeت السابقة 6ٔواهنا، بXاçنتc يل وقعتÅامني، من اI هاذ

مدينة  60املê ،òيفاش اكن املغرب؟ اكن الشارع مش>تعل، ؤ�كرث من 
هذا وامحلد  ، Xيق بعض خترج فهيا مظاهرات يومCة ؤ�س>بوعية، ا§هتªى 

 dاملظاهرات د÷ل بعض الناس احملت"ني و³رنجعوا 6هيا، وهذه طبيعية ومعقو
  .وهذه Iالمة حصية
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هذه Iامني، اكنت جبوارمك مؤسسة د÷ل ا<وd حمجوزة من ق^ل 
مواطنني عندمه مشالك اجbعية، وXملناس>بة حىت احملرض معروف، هو 

يايس معني، امحلد   اليوم مابقاش سóب توافق ٕال®الء مركز حزب س> 
حىت يش مواطن êمييش حىت ليش ٕادارة حيتجزها وال حيتج من ®الل 

  .سك�اها، و  امحلد و  الشكر
يوم يف  60يوم  50هاذ Iامني، لقCنا �س>بة تدر)س يف املدارس املغربية 

ٔ�س>بوع  52يوم، ولقCنا  250املعدل، العام اÅيل فات كنذêرمك ÅXيل قراوا 
د÷ل إالرضاب امجلاIات احمللية مل يبق هناك ٔ�ي ٕارضاب، ولقCنا يف احملامك 
د÷لنا بعض الناس امحلد   مايش لكيش، بعض الناس êيجبوا الاكرسو¥ت 
واملعالق وêيحتجوا، بل وقع ا6هتديد Xالح�"اج 6ٔXحاكم، وامحلد   هاذ 

  .اليش لك اليوم ماêي�شاي
خوة الكرام ك�شوفوا ÅXيل م�غري والو، معرش االٕ  Cوهاذ Iامني، ٕاىل كن� 

  .امسحوا يل
هاذ Iامني، مرينا �زلزالني س>ياس>يني خطري�ن، ا6ٔول اكد ٔ�ن )شعل 
الوطن كام اش>تعلت ا<ول ا@اورة وسقطت ٔ�نظمهتا وم	ل �رؤساهئا، وبعد 
ذÏ ممر¥ �زلزال س>يايس �ٓخر، ٔ�سقط احلكومة ا6ٔوىل والثانية، ؤ�ربك، 

شهور، ولتكو�ن احلكومة  10مر Iلينا هذا الزلزال، ودام وامحلد   ب�¥ 
ا لصاحل ٔ�شهر، ولكن مرر¥ها jسالم ؤ�صبح يعترب شßAا ٕاجيابي 5ٔ�®ذ¥ 
  .املغرب

مصاب لو كنمت تتكونوا معا÷ مليل تيجيوا لعندي الزوار ؤ�¥ امسحوا يل 
اÅيل من ®ارج الب�، الوزراء والسفراء ورؤساء احلكومات والوزراء 

 heureusement qu’il y a cetteابقني، وتيقولوا يل Xلفر�س>ية الس
réussite marocaine ونوا صادقني مليل ا، املغرب اليومê مسحوا ليا

  تتخرجوا Åلبارا Xش تتعزتوا؟
Qاوبوين بصدق ٔ�هيا املس�شارون احملرتمون، ٔ�ال تعزتون Xلتجربة 

  املغربية؟
ها؟ ٔ�م ٔ�ن Åلحكومة نصيبا هل التجربة املغربية ن�C"ة املعارضة وLد

  مهنا؟
طبعا لكنا نقوم هبا حتت قCادة Qالd املò ا�ي ال جيوز ٔ�ن Ìزايدوا 

  .به، وال §زايدوا Iليمك به، ؤ�¥ ما تنعرفش املزايدة ٔ�صال Iيل
ٔ�¥ Xغي نقول لمك ٕاىل معرف�وش �ٓش>نو هو اÅيل تغري هاذ اليش  ،ولهذا

هاذ اليش فقط، يف املغرب اكنوا اÅيل تنقول لمك يف املغرب، ما يش ³ري 
X ادرمه، د 120درمه و 40درمه يف التقاIد د÷هلم و 70لعياالت تيا®دوا 

من بعد ما Çسوى املشلك د÷ل  "2RCAR"ما اكي�ش اÅيل ®اضع Åلنظام 
"CMR3"  يل تتا®ذ ٔ�قلÅد ما اكي�ش اIلتقاÅ ق^ل من الصندوق املغريب

  .درمه 1000من 

                                                 
2 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 
3 Caisse Marocaine des Retraites 

ر÷ل يف املنëة، اليوم ما اكي�ش  4000من ق^ل اكنوا الطلبة تيا®ذوا 
ح�ا ادرمه، حصيح قليU ولكن Xيق راه  200هاذ اليش Ìزاد للك طالب 

   .³اديني
يوم د÷ل العمل  3239ق^ل اليوم جCت لقCت بليل املواطنني اÅيل دار 

يوم كتضيع · التقاIد د÷لو هنائيا،  3240يف القطاع اخلاص وما مكلش 
يش، وهاذ اليش بطلب د÷ل النقاXت د÷ل إالخوان اليوم ما بقاش هاذ ال

 10د÷ل cحتاد املغريب Åلشغل واس>تجبت · بفرLة ورسور، لقCت 
د÷ل إالخوان  ..س>نوات معطU االتفاقCة د÷ل فقدان الشغل ومليل لقCت

ا6ٓخر�ن مسحوا ليا، ومليل لقCت اك�ن هذاك التeٔخر Çشجعت، امحلد  ، 
د÷ل ا<رمه، طبعا ما ³اد)ش �كون ذاك  مليون 500وخرجت مقابل 

، ولكن واش ÷®ذوا يش LاQة اليش اÅيل تيا®ذوا الناس يف التقاIد اكيف
  وال ما ÷®ذوا والو ٔ�حسن �ٓش>نو هو ا6ٔحسن؟

هذا هو اÅيل تيخص املغاربة يعرفوا، هذا هو اÅيل تيخص اÅيل يذêرمه 
فرLانني هبا مليل به، وêيجيوا إالخوان تيحتجوا Iليا يف ا6ٔمور اÅيل هام 

6ٓالف يف الباب د÷ل الربملان من ااكنت كهتزت احلناجر د÷ل العرشات 
الش>باب اÅيل تيجيوا تيطلبوا التوظيف املبارش، ؤ�¥ ما يش ضد الش>باب 
اÅيل تيطلبوا التوظيف املبارش، ولكن قلت هلم �ٓوليدايت ٔ�¥ ما غنعطيمكش 

التوظيف حبالمك حبال ٔ�والد حCث وقفمت قدام الربملان، ٔ�¥ ³ادي نعطيمك 
املغاربة من ®الل املباراة اÅيل Ìمتزي بني الصاحل لهذه الوظيفة والصاحل 

  .Åلوظيفة ا6ٔخرى، واÅيل تيخصوا مييش يقلب Iىل راسو يف القطاع اخلاص
بطبيعة احلال هام مشاوا Åلمحمكة، ٔ�¥ قلت هلم اÅيل ³ادي حتمك Iليا 

، ولكن التقايض يف املغرب راه درQات احملمكة ³ادي نفذ ؤ�¥ Xيق ملزتم
®اصوا �مكل بعدا ا<رQة ا6هنائية د÷لو، ما ميك�ش جتيوا اليوم تقولوا ليا 

  Iالش؟
ؤ�ما ا6ٔساتذة ا�XÅن يتجولون يطالبون XلرتقCة عن طريق الشهادة فقط 
امسحوا يل، هذا ما يش م�طق ما ميك�ش Ìكون الرتقCة Xلشهادة فقط، البد 

لناس واLد املباراة شفوية، قال ليك ال ٔ�س>يدي م�دوزوش ما يدوزوا ا
املباراة الشفوية، من ٔ�كرب م^ادئ إالصالح اليت نت�óاها هو ٕاصالح ا6ٔفاكر 

ما اكي�ش Ìراجع يف هاذ اليش، بطبيعة احلال مليل بغينا نصلحو  ،اخلاطئة
 النظام د÷ل املقاصة تتوا®ذوا Iليا ما عرف�مكش تقول ليا يش LاQة Xلضبط

  اÅيل بغي�Cوا، واش بغيتوا نصلح نظام املقاصة؟
  وال بغيتوا ما منس حىت يش LاQة من املك�س>بات؟

ٕاغناء الفقري : "ال ميكن البد، ما ميك�لناش §رجعو Åلمقوd اÅيل تتقول
ما ميك�ش، البد من واLد شوية د÷ل التوازن §رجعو · " دون ٕافقار الغين

  .مكجمتع
êت اdٓ6 الس>ياس>ية Xش تقول هاذوا ٕاىل مليل جCت لنظام املقاصة حتر 

صلحوا النظام د÷ل املقاصة وو�وا واLد اجلزء م�ه Åلفقراء وÅلمساكني 
Iام، واكن هذا واLد من  30ٔ�و  ³20ادي يبقاوا يف هذه احلكومة 
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ا6ٔشهر ما اك�ش من  10ا6ٔس>باب اÅيل ٔ�ر�كت ا³6ٔلبية ودامت ا6ٔزمة 
مهنا إالصالح د÷ل صالLات تدوز املمكن ®اللها واLد العدد د÷ل االٕ 

التقاIد اÅيل رشف Iليه وز�ر املالية د÷ل احلكومة السابقة اÅيل من احلزب 
ٕالخوان ما لقCتوش، اؤ�ن هذÂيش لكيش .. اÅيل ³ادي ..هو املعروف واÅيل

لو اكن صلحوا الناس اÅيل ق^ل مين ٔ�¥ ما ³اد)ش حنتاج ٕالصالح التقاIد 
املقاصة توخر إالصالح الرضييب ميكن توخر هذيش توخر التقاIد توخرات 

ٔ�¥ §كون شوية ساذج جCت قلت ٔ�¥ ³ادي حناول نصلح هذيش اكمل 
  .وتولكت Iىل هللا و³ادي و³ادي �س>متر حلد ا6ٓن وٕاىل تغلبت الغالب هللا

ولكن ما اكي�ش الفشل اك�ن الن"اح Iالش هاذ احلكومة ³ري Qات 
óب، والو ³ري هكذاك زعام وتطول هللا 6هيا العمر يعين ما اك�ن حىت س

  .والسالم
هذي حكومة، املواطنني بغيAهنا ولو اكن ما بغوهاش êون خرجوا  ،ال

ولو اكن قالها ليا لو اكن مشAت يف Lاليت  "ٕارLل"Åلشارع ولو اكن قالو ليا 
§زيد Iلهيم درت املقا)سة زدت Iلهيم ا6هنار  اولكن املواطن تيعرفوا ٔ�¥ وا®

يل وIاود معلت النظام د÷ل زي درمه يف ا<يدرمه يف ليصانص و  2ا6ٔول 
ح�ا مضطر�ن ااملقا)سة اÅيل زاد Iلهيم ولكن ت�Aقص 6هيم، ويف نفس الوقت 

ٕاىل  يللبتيعرفوا ...  X35ش نتحمكوا يف القدر اÅيل در¥ هاذ العام د÷ل 
6ٔنه التواز¥ت املاêرو  ،زدت Iلهيم ٔ�¥ تزنيد Iلهيم 6ٔنه يف مصلحهتم

ان ق^ل ما متش>يو وتبداو تتقولو Åلناس لكذوب وتقولو بeٔن اق�صادية إالخو 
  .ا¥ تزنيد Iلهيم فكروا مز÷ن معا÷، فكروا معا÷

مسحوا ليا هللا جياز�مك خبري، ما توقفونAش، ®ليوين نقول، قCل هنا ا
   ؟ٔ�كرث من هذا، فهميت
�³سحب الكذوب ق^ل ما تقولو ا6ٔمور Åلناس اÅيل ÷  صايف ٔ�س>يدي 

   ؟تقولوا ا6ٔمور اÅيل مايش دقCقة، فهميتمايش دقCقة، ما 
ق^ل ما تقولوا Åلناس ا6ٔمور اÅيل مايش دقCقة و³رنجع لواLدة فهيا êبرية، 

مسحوا ليا خصمك تقولوا هلم احلقCقة وهو ٔ�ن التواز¥ت املاêرو اق�صادية راه ا
يه كرتهن البالد هذÂيش تيخصنا املديونية ما تف�ش واLد احلد، تيخصنا 

ف�ش واLد احلد، تيخصنا واLد إالنتاج دا®يل ®ام ٔ�كرب ٕاىل العجز ما ي 
ا منول ٔ�¥بغينا هذيش ما Lد هذيش ما اكي�ش، قولوا ليا êيفاش بغيتو 

  .cق�صاد املغريب ٔ�ش>نو حنóس ميل جCت هذي Iامني؟ Xش ما ن�سلفش
بغيت نقول Åليس ب�شامش ما êون�ش Xغي نوQه ليك الCم هنائيا  اوا®

 2011مليار د÷ل ا<رمه، حسóيت Iليا  100ا Çسلف� 2013ل 2012من 
ينا�ر وتنصبات  3هنار د÷يل  ٔ�¥ Xيق ما مكلت Iامني، ٔ�¥ تعي�ت احلكومة

هاذ املرة دقق املعلومات د÷Ï وال شوف اÅيل  2012ينا�ر  26هنار 
تيك�ب ليك يدقق ليك، يدقق Ï العربية ويدقق Ï كذÏ ا6ٔرقام 6ٔنك 

نهتمكش Xلكذب ما تنظ�ش ولكن راك تتجيب ٔ�رقام مايش حصيëة، ومغ 
  .³الط ؤ�¥ تنقولها ليك حتت املراق^ة د÷ل الس>يد وز�ر املالية

فسري حصح اخلطeٔ د÷Ï ؤ�¥ بغي نقول ليمك لقCت ٔ�مايم هذيش، 

س>تفدش من اخلوصصة إالخوان، اÅيل Qابت احلكومات اوطبعا ٔ�¥ م
اÅيل اكنت  2007÷لالسابقة املاليري د÷ل ا<رامه مس>تفدشاي من املرUL د

دفت ٔ�¥ وا6ٔزمة، افهيا فورة مالية يف العامل رمبا ³ري مفهومة ٕاىل Lد ا6ٓن وتص
قولوا امحلد   اÅيل لقCتو هاذ احلكومة فهيا هاذ السذاQة ³ادية بقCة م�وا�ة 
معها، وخمليامك جتيو @لس املس�شار�ن وتبوردوا ما اك�ن حىت مشلك 

وحقي حىت ٔ�¥ ن�^ورد، ٔ�¥ تن�^ورد  ، وحقكن�^وردو Iىل بعضياتنا، حقك
مع رايس، ومازال ³ادي ن�^ورد ٕان شاء هللا، غن�^ورد 6ٔن الشعب 

  .امسح ليا.. الشعب ما³اد)ش... Xغيين، غن�^ورد 6ٔنه 
مسحوا ليا رامك ³الطني رمبا البعض مهنم ا ،ٔ�ما إالخوان د÷ل النقاXت

م Iالقات طيبة عندمه حساXت س>ياس>ية رمبا، لكن ا³6ٔلبية عندي معه
ح�ا م�فقني Xش نعاودوا نتواصلوا ؤ�¥ ميل ما تيجيوش اوكنتفامه ٔ�¥ و÷مه و 

واLد املرة وتيقول ليك ٔ�ودي اس>تدعي��ا م�eٔخر ٔ�و يشء من هذا الق^يل ما 
ت��قلقش وكنعاود نتصل هبم و³ادي نعاود نتالىق معامه و³ادي نعاودوا 

شاء هللا الرمحن الرحمي ³ادي  اÅيل ٕان ،نذاêروا يف القضية د÷ل التقاIد
�كون داÂيش م�فذ يف الشهور  2015ل جمهود êبري Xش من هنا لذنب

املق^U ا6ٔوىل ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ³ادي ند�رو داÂيش، اÅيل 
مس>تطعناش ند�روه يف الس>نة املاضية نظرا لتeٔخرات اÅيل اكن سóهبا هو 

  ..إالشاكل
البد مزنيدو يف سن د÷ل التقاIد،  ونقول لمك إالخوان، ماكي�ش اخ�يار

البد م�قدو القضية د÷ل ٔ�كرب ٔ�جرة اÅيل تيا®ذ إال�سان êيخرج هبا مايش 
معقول، شوية د÷ل التوازن، 6ٔن املهم عند املواطن هو واش ³ادي حتافظ 

ه Iىل التقاIد ميل خيرج يلقا ما يeٔ®ذه وال ³ادي تقوليه غنçيل ليك ذاك يل 
ىل بقCنا ³اديني هكذا لكمك Lافظني ا6ٔرقام، ح�ا إ ا ..اليش ويف ا6ٓخر

 Les réservesمغيبقى حىت درمه، والس>نة املق^U ³ادي منسو  2021ف
cح�ياطيات اÅيل اكينة د÷ل صندوق التقاIد، وهاذيش هذا غمنسو 

  .إالخوان êيطلب جمهود
ٔ�¥ مق�نع بواLد القضية، لو ٔ�ن ا6ٔمور اكنت القضية د÷ل املعارضة ٔ�¥ 

X ي�هبو¥ لٕالشاكليات مايش ضدهاê لعكس، ٕاخوان د÷ل املعارضة هام راه
د÷لنا وÇساءل واLد ا6ٔخ قال Ï ÷ك مرجعيت Å�فاع وال رفعيت الراية 
البيضاء، من حقك تطرح هاذ السؤال، ولكن ا<فاع ميكن، الراية البيضاء 

خر�ن مايش ساهلني، ٔ�حصاب املصاحل مايش ساهلني، ا6ٓ  هال، Iالش؟ 6ٔن
QاL و حىت ،Uيكون اة مساهê اي دميا ميلQ ح�ا راه إال�سان ميل تيكون

Qاي تيكون عنده واLد املنطق قريب من امليثايل، كAشوف ولكن من بعد 
  .êيعدل اخلطة Xش يواQه الفساد

الفساد إالخوان راه قوي يف ا6ٔرض لكها مايش ³ري يف املغرب، وعنده 
ذيك الساIات كتويل حامت ولكن ميل êينوضو الرQال êيوقفو يف و�و 

  .LاQة ٔ�خرى
ولهذا ملا ذêرتوين Xملبادرة د÷ل بعض الرQال الوطنية احملرتمني وا��ن 
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يقدرمه الشعب املغريب ٔ�كرب تقد�ر اÅيل قامو êيطالبو، قاموا êيطالبو 
Iىل اÅلغة العربية مميكن يل ٕاال  وêيناحفوXٕالصالح د÷ل التعلمي، وêيدافعو 

احلكومة  ذد مفهياش ³ري احلكومة، هاذ البالد ها§كون فرLان، هاذ البال
جزء من املكو¥ت الس>ياس>ية د÷لها اÅيل كتدافع Iىل البالد بقدر 
املس>تطاع، واÅيل مصدت امحلد   وراه واLد العدد د÷ل الناس عندمك 

  .مصداو  هنا÷ Xس>مترار êيوصوين êيقول ليا الصرب
صامد�ن وس�س>متر مع ذوي امحلد  ، حلد ا6ٓن مازلنا صا�ر�ن ومازلنا 

النوا÷ احلس>نة ٕاêونوا يف املعارضة وال �كونوا يف ا³6ٔلبية وال �كونوا يف ا@متع 
  .ااملدين وال �كونوا فني ما اكنو 

ح�ا يف ا6هناية م^اغيني ٕاال اخلري د÷ل البالد، �كونو يف ا6ميني �كون يف ا
ني اخلري د÷ل البالد ح�ا م^ا³ني ٕاال اخلري د÷ل البالد، وحCث XغياالAسار، 

ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ³ادي �س>مترو عند¥ ق�اIة ٕان شاء هللا الرمحن 
  .الرحمي، ٔ�ننا ³ادي جنحو

زال ٕان شاء اواليوم حلد ا6ٓن واLد العدد د÷ل ا6ٔمور جنحنا فهيا، وم
هللا الرمحن الرحمي ؤ�÷م هللا طويU، و³ادي نصلحوا نظام املقاصة، 6ٔنه 

مليار د÷ل ا<رمه اÅيل  200مليار د÷ل ا<رمه مايش يه  100هاذيك 
ميك�ش اح�ا بغينا نضبطو التواز¥ت إالق�صادية وماÌلكم Iلهيا ا6ٔخ الكرمي، و 

 Ì10كونو كتجيو لهنا تقولو ³ري ا6ٔمور السلبية، �س�Aو بeٔن املغرب تقدم 
ن ، اÅيل êيبني بeٔن م�اخ ا6ٔعامل حتس"Doing Business"النقط يف ال 

   ؟يف املغرب
�س�Aو بيل صندوق النقد ا<ويل Iىل ³ري Iادته Qاء Åلمغرب ومعل ا

ز÷رة وقال إالق�صاد الوطين ٕاجيايب، وم�خوفونAش، بeٔنه صندوق النقد 
  ا<ويل عندك Iالقات معاه واش ٔ�¥ صندوق النقد ا<ويل ج^تو ٔ�¥؟

  ايش صندوق النقد ا<ويل رشيك ٔ�سايس وكتلكموا معا÷ Iىل ا<يون م

ٓ ³ري ديك ا<يون  ليس ب�شامش، هذاك الصندوق النقد ا<ويل ®ذيت معاه �
 60د÷ل املليار د÷ل ا<والر، حوايل  6.2عقدة د÷ل خط ٕائbين د÷ل

مليار د÷ل ا<رمه Xش يف Lاd ٕاىل ٔ�ح�اجCناها 6ٔنه كتلكمو معا÷ Iىل 
 110 داX دوالر، وال 30و 10املديونية، �س�Aو بيل البرتول اكن ما بني 
، هاذيش هذا صادف�ا معاه، 120د÷ل ا<والر Xس>مترار واكن êيوصل حىت 

الفاتورة الطاقCة اكنت فاتورة êبرية Qدا، صندوق النقد ا<ويل معلنا معه 
خط ائbين وما اس>تعملناهش، وكنمتىن من هللا س>بëان وتعاىل من هنا 

 ،نeٔم�و بالد¥حىت غشت اÅيل ³ادي ي�هتªي ما �س>تعملوهش 6ٔنه ®اصنا 
ميل كتكون الظروف صعيبة راه الناس êيا®دو الكريدي، ما Þخيدوهش 

  .Xش )رشيو ا6ٔمور د÷ل الرفاهية
ي ³ادية ذطبعا ما ميلكياش نزتايد ٔ�¥ وٕا÷ك Iىل القضية د÷ل امخلور ها

Ìكون §ك�ة، ٔ�ن اليس ب�شامش كزييد Iليه اليس ٕا�ن كريان يف ا6مثن د÷ل 
  . معيا ٔ�نت عرف�يين ٔ�¥ اش>نو Xغيامخلور، وêن اتفقيت

املهم ®اصنا نتفامهو راه املس>تق^ل د÷ل البالد د÷لنا إالخوان ما  ،ولكن
³اد)ش يقوم Xحلكومة بوLدها، البد من املعارضة، ولكن املعارضة ®اصها 
تبدل املقاربة، املقاربة د÷ل تنقز Iىل ٔ�ي يشء، Iىل التنصAب د÷ل 

ح�ا ما ااوية ما ³ادي تeٔدي هبا ٕاال Åلفشل، و احلكومة، وIىل القضا÷ اخل
Uح�ا حكومة ¥حجة بغينا معارضة ¥حجة، ا ،عند¥ ما ند�رو مبعارضة فاش

Xش ³دا ٕاىل قدر هللا Xش منش>يوو يف Lاالتنا نعرفوا يف يد من ³ادي 
  .خنليوو البالد

  .والسالم Iليمك ورمحة هللا

        ::::الس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAسالس>يد الرئAس
  .شكرا الس>يد رئAس احلكومة

        ....عت اجللسة وشكرا Åلجميععت اجللسة وشكرا Åلجميععت اجللسة وشكرا Åلجميععت اجللسة وشكرا Åلجميعرفرفرفرف


