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  )م 2014 ليوزيو  21(هـ  1435 رمضان 23 إالثنني: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
اJكتور محمد السFيد رشFيد الطاليب العلمي، رئ?س جملس النواب و : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .املس�شار�ن رئ?س جملس ،الشFيخ بيد هللا
اJقPقة وست وعرشون دقPقة، ابتداء من الساSة الرابعة و  ساعتان :التوقPتالتوقPتالتوقPتالتوقPت
  .بعد الزوالالXنية 

احلصيg خمصصة ملناقشة [لسة مشرتكة cلربملان بغرف_يه     ::::[دول أ\عامل[دول أ\عامل[دول أ\عامل[دول أ\عامل
  .املرjلية لعمل احلكومة

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

  : السFيد رشFيد الطاليب العلمي رئ?س اجللسةالسFيد رشFيد الطاليب العلمي رئ?س اجللسةالسFيد رشFيد الطاليب العلمي رئ?س اجللسةالسFيد رشFيد الطاليب العلمي رئ?س اجللسة
  .tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  كومة احملرتم،السFيد رئ?س احل
  السFيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السFيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
يعقد الربملان هذه اجللسة املشرتكة لالسF{ع ٕاىل مداzالت الفرق 
وا�موSات الربملانية خبصوص العرض ا�ي سFبق cلسFيد رئ?س احلكومة ٔ�ن 

املتعلق بتقدمي احلصيg املرjلية لعمل احلكومة، وذ� قدمه ٔ�مام الربملان و 
  .من اJسFتور 101طبقا ملق_ضيات الفقرة أ\وىل من الفصل 

ؤ�ود جمددا هبذه املناسFبة ٔ�ن S�ٔرب �مسمك مجيعا عن اSزتاز� هبذه القفزة 
النوعية اليت �شهدها مسFتوى الت�سFيق بني ا�لسني يف جمال عقلنة 

الزمن الربملاين خبصوصها، ويه التوجهيات اليت املناقشات وحسن تدبري 
  .ٔ�كد Sلهيا [ال¢ امل¡ يف ٔ�كرث من م�اسFبة

وجتسFيدا لهذه التوجهيات امللكPة السامPة وسعيا مشرتاك من ا�لسني، 
تعد هذه اجللسة اليوم ٕاjدى جتليات هذا التعاون والت�سFيق ا�ي مل يعد 

، سFنعمل مجيعا Sىل ©رسFي¨ه اليوم جمرد ممتنيات، بل ٔ�صبح واقعا ملموسا
  .هبدف بلوغ النتاجئ املتوzاة م�ه

ٔ�[دد شكري cلسFيد رئ?س جملس املس�شار�ن وتلف مكو�ت 
ا�لسني Sىل الرغبة ا\ٔ®يدة املعرب عهنا يف حتقPق هذه أ\هداف، ؤ�ذ®ر 
ا�لس املوقر ٔ�ننا سFنعقد اليوم [لسFتني، أ\وىل واليت س��طلق ا\ٓن، 

ٕاىل مجموSة من الفرق ويه اليت حنن ا\ٓن بصددها، ختصص لالسF{ع 
  .والثانية س��طلق Sىل الساSة العارشة ليال، ٕ�ذن هللا

   .اللكمة ٔ\ول م_دzل عن فريق العدا¢ والتمنية
  .السFيد النائب احملرتم اليس عبد العز�ز عامري، فليتفضل مشكورا

        ::::النائب السFيد عبد العز�ز عامريالنائب السFيد عبد العز�ز عامريالنائب السFيد عبد العز�ز عامريالنائب السFيد عبد العز�ز عامري
وصىل هللا وسمل و�رك Sىل سFيد� محمد وSىل  tسم هللا الرمحن الرحمي

  .�ٓ¿ وحصبه ٔ�مجعني
  السFيد رئ?س جملس النواب احملرتم،

  السFيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السFيد رئ?س احلكومة،

  السFيدات والسادة النواب والوزراء احملرتمون،
ٕاننا نعقد هذه اجللسة يف هاته أ\Àم املباركة من شهر رمضان، بعد 

رية jاشدة نظمها الشعب املغريب cلتضامن مع الشعب الفلسطيين مس
gبة فٕاننا يف فريق العدا¢ والتمنية نؤكد . الصامد ومقاوم_ه الباسFوهبذه املناس

Sىل رضورة عقد [لسة تضام�ية يف املوضوع، كام اكن مقررا، كام جندد 
  . مٕادان��ا cلعدوان الصهيوين الوحيش والغامش Sىل هذا الشعب املظلو 

هذا العدوان وما zلفه من تق_يل جامعي cلمدنيني من ٔ�طفال وشFيوخ 
وÎساء بقطاع غزة، وتدمري cلب�Pات التحتية، ٔ�مام فشل املنتظم اJويل يف 
حتمل مسؤوليته يف حامية هذا الشعب، ا�ي نتو[ه ٕاليه �لتحية وإال®بار 

  .وٕاىل مقاوم_ه الباسg اليت تتصدى tشÐاSة cلعدوان ا\ٓمث
ذه املناسFبة، فٕاننا ننوه �ملبادرة امللكPة الرامPة ٕاىل تقدمي دمع مايل وهب

cلشعب الفلسطيين والتكفل جبرjاه، كام ننوه �خنراط الشعب املغريب �لك 
مكو�ته يف خمتلف املسريات والوقفات والفعاليات التضام�ية Jمع الصمود 

عربية وإالسالمPة الفلسطيين، وندعو احلكومة cلتعاون مع �يق املنظامت ال
cلقPام بواجهبا من ٔ�[ل حامية هذا الشعب املظلوم ومتكPنه من حقوقه 

  .املرشوSة
وخبصوص ملف وjدتنا الرتابية، فٕاننا نؤكد يف فريق العدا¢ والتمنية مرة 
ٔ�خرى ٔ�ن املبادرة املغربية املتعلقة �حلمك ا�ايت يف ٔ�قاÛمينا اجلنوبية تبقى احلل 

Jمع املزتايد cلمنتظم اJويل، وهو ما ينعكس يف أ\مßل ا�ي حيظى �
  .قرارات جملس أ\من املنوهة �جلهود املغربية امل�سمة �جلدية واملصداقPة

كام ال يفوتنا يف هذا املقام التذكري بوضعية املدين�ني السليب�ني، سFبة 
ومليلية ولك اجلزر اجلعفرية، يف ٔ�فق اسFتعادة سFيادتنا Sىل اكفة الثغور 

  .تgاحمل 
ونتفق معمك السFيد رئ?س احلكومة احملرتم، Sىل رضورة العمل Sىل 
تقوية اجلهبة اJاzلية وتطبيق اجلهوية املتقدمة وتفعيل اÛمنوذج التمنوي 

ويه م�اسFبة نتو[ه فهيا ونو[ه حتية تقد�ر وٕا®بار . اخلاص بâٔقاÛمينا اجلنوبية
الثغور، كام حنيي وندمع  ٕاىل ٔ�فراد قواتنا املسلäة امللكPة ولك املرابطني Sىل

æود ر[ال وÎساء أ\من الوطين واJرك املليك وخمتلف أ\æزة أ\م�ية 
والقوات املساSدة والوقاية املدنية اليت èسهر بتفان ويقظة Sىل ٔ�من الوطن 

  .واملواطنني
  السFيد الرئ?س احملرتم،

ٔ�ما خبصوص ما حنن بصدده وهو م�اقشة عرضمك ا�ي تقدممت به حول 
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صيg املرjلية cلحكومة، فامسحوا يل ٔ�ن هنê ٔ�نفسFنا مجيعا، حكومة، احل 
�رملا� ؤ�مة مغربية، Sىل هذه احملطة اJميقراطية �م_ياز، حمطة تندرج يف 

  .سFياق هذه املرgj التâٔس?سFية يف ظل اJسFتور اجلديد
لقد اسFمتعنا �ه{م ®بري ٕاىل عرضمك السFيد رئ?س احلكومة، وîبعنا 

امPنه وصدق ؤ�مهية املعطيات الواردة فPه واليت تعكس ٔ�ننا �رتياح مض
بصدد حصيg ٕاجيابية، حصيg مرشفة لóٔداء احلكويم، تضمنت �ٔ\ساس 
 gرية والنوعية، دون إالغراق يف احلصيõات وإالجراءات الكjإالصال
القطاعية املهمة، هذه احلصيg القطاعية املهمة واليت تولت وزارة االتصال 

  .وتوزيعها Sىل ٔ�عضاء الربملان ٕاSدادها
  السFيد الرئ?س احملرتم،

ف÷ خيص مرجعية التقPمي، اح�ا يف فريق العدا¢ والتمنية انطلق�ا حلظة 
، هاته اcلحظة اليت مت فهيا التنص?ب الربملاين cلحكومة، 2012ينا�ر  26

وهذا التنص?ب شلك مرجعا م_عاقدا بي��ا ®سلطة èرشيعية وبني السلطة 
Pىل م�اقشة هذا العرض دون الوقوع التنفS نعملFذية، و�لك موضوعية س

  .ةوال يف م_اهات التضخمي واملبالغ يف مزنلق التب¨?س والت?ù?س
ٕاننا بصدد حصيg حكومة التحول اJميقراطي، �عتبار ا\ٓفاق 
اJميقراطية اليت ف_حها اJسFتور اجلديد يف هذه املرgj التâٔس?سFية اليت منر 

ش هذه احلصيg وحنن ÎسFتحرض مطالب احلراك الشعيب ا�ي كام نناق .هبا
حماربة الفساد "، واكن شعاره أ\سايس 2011عرفه املغرب سFنة 

، ®رد فعل Sىل م�طق التحمك والسلطوية ا�ي ٔ�نتج jا¢ من "و�س�õداد
، ؤ�دى ٕاىل تدهور أ\وضاع "الرتاجع اJميقراطي"و" �خ_ناق السFيايس"

عية بفعل طغيان اق_صاد الريع واخ_الل مزيان العدا¢ �ق_صادية و�ج{
يف توزيع الرثوة، مما اكن هيدد مبزيد من الرتدي �ق_صادي و�ح_قان 

  .�ج{عي و�خ_ناق السFيايس
كام نناقشها وحنن ÎسFتحرض اسFتحقاقات التزنيل اJميقراطي �cسFتور، 

يق املؤسسات ويه مسؤولية امجليع، مسؤولية احلكومة لكن مسؤولية �
والفاSلني ا\ٓخر�ن، وندعو هبذه املناسFبة ٕاىل اخنراط امجليع �روح من 

  .التعاون والتوافق، �سFتحضار الروح الوطنية العالية يف هذا الورش املهم
  السFيد الرئ?س احملرتم،

، "حصيg الصمود"اح�ا بصدد حصيg اعطيناها العنوان ا\ٓيت 
  ". حصيg أ\مل"، "حصيg الثقة"

مصود اÛمنوذج املغريب يف : صيg الصمود Sىل ثالثة دÀل املسFتوÀتح 
، مصود اÛمنوذج املغريب يف الوقت "الربيع اJميقراطي"الوقت اcيل اكن فPه 

ومصود احلكومة يف و[ه محالت " اخلريف اJميقراطي"اcيل اكن فPه 
gال�شو�ش وإالر�ك والفرم.  

اJميقراطي، مصود يف زمن مصود اÛمنوذج املغريب يف مرgj الربيع 
اشFتعلت فPه الثورات وسقطت فPه ٔ�نظمة وسالت فPه اJماء يف حميطنا 
العريب، ب?� اخ_ار املغرب حبمكة قPادته وتبرصها ووعي ونضج قواه الوطنية 

إالصالح يف "ٔ�ن يصنع منوذ[ه املمتزي والقامئ Sىل املعاد¢ املهمة التارخيية 
  ".ظل �سFتقرار

الشعيب ا�ي Sرب عن jا¢ الرفض للك ٔ�شاكل الفساد  فõعد احلراك
مارس، [اءت  9و�س�õداد، وبعد اخلطاب املليك التارخيي ل 

ب�_اجئها اJا¢ واملعربة، ف�شلكت  2011نونرب  25اسFتحقاقات وانت¨ا�ت 
حكومة س?õقى Sىل رٔ�س ٕاجنازاهتا  .حكوم_مك، حكومة �نتقال اJميقراطي

بالد� من وضعية حر[ة يطبعها �ح_قان واهزتاز ٔ�هنا سامهت يف ٕاخراج 
الثقة يف املؤسسات يف م�اخ ٕاقلميي مضطرب ٕاىل مرgj �سFتقرار وتعز�ز 
أ\من والثقة وٕايقاف املسار الرتاجعي واسFت��اف مسار إالصالح، هذا هو 

  .الصمود أ\ول
الصمود الثاين هو عندما ارتبك مسار Sدد من اJول العربية، 

هيا اسFتحقاقات املرgj �نتقالية، وzاصة بفعل عودة خملفات واضطربت ف
وفلول أ\نظمة �س�õدادية اليت عصفت هبا رÀح الربيع، وانتعش مع اكمل 

لكن . أ\سف، مسار النكوص و�لتفاف و�نقالب Sىل ٕارادة الشعوب
املغرب، املغرب واصل متزيه ٔ�يضا، فمل ينجر ٕاىل اصطفافات اخلريف العريب 

_اهاته، وٕامنا jافظ Sىل وضعيته ®ب� شامخ �متتع �السFتقرار السFيايس وم 
  .يف هذا احمليط املضطرب

، ظل كذ� حبمد هللا "الربيع اJميقراطي"فكام اكن املغرب اسFت��اءا يف 
يف مرgj اكنت فهيا املطّبات اليت تâٔ�ر هبا املشهد السFيايس املغريب يف 

كومة يف jاÛهتا الثانية تâٔ®يدا مرgj اخلريف اJميقراطي، جفاءت احل
cلخصوصية املغربية وتعبريا Sىل هذا الصمود، ا�ي ٔ��نت مكو�ت أ\�لبية 

  . اجلديدة فPه عن در[ة Sالية من املسؤولية
ٕانه مصود املغرب، مصود اÛمنوذج املغريب، املغرب القوي بثوابته، املغرب 

خPاراته املعتد¢ يف القوي مبقوماته، مبلكPته، القوي �منوذ[ه الوسطي و 
خمتلف احملطات الكربى لتارخيه، القوي ٔ�يضًا �لعقالء من خمتلف خنبه 

   .احلزبية والنقابية واملدنية، هذا هو الصمود الثاين
الصمود الثالث هو مصود يف و[ه ال�شو�ش ويف و[ه إالر�ك ا�ي 

عي Sانت م�ه احلكومة، مصود يف مواæة حتدÀت وٕا®راهات الواقع املوضو 
املتâٔ�ر بâٔزمة اق_صادية ومالية Sاملية، مصود يف مواæة ومعاجلة اخ_الالت 
سFياسFية واج{عية ©رامكت Sرب عقود من التدبري، مصود يف ام_الك جرٔ�ة 

  .ملبارشة إالصالjات الهيلكية واختاذ القرارات الرضورية
و�لك وضوح، لسFنا يف jا[ة ٕاىل ترب�ر ما مل تنجزه احلكومة، وسFنقف 

لكهنا فرصة ليك ÎسFتحرض املناخ العام . بعض ما مل تنجزه احلكومةعند 
ا�ي اكنت èشFتغل فPه هذه احلكومة، فطريقها مل �كن معبدا وٕامنا اكنت 
تعمل حتت قصف وèشو�ش من zارæا، مازال م_واصال، ومساع لٕالر�ك 

  .وcلفرمg من داzل ٔ��لب?هتا يف مرjلهتا أ\وىل
صيg دÀل الصمود يف و[ه ال�شو�ش مصود، ٔ�وال، نقف عند هذه احل 

ٔ�وال، مصود يف و[ه قصف ٕاSاليم م�ذ الوهg أ\وىل، ورمبا حىت . اخلار#
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  .قõل èشلك احلكومة
ٕاننا ٕاذ حنيي، هبذه املناسFبة، إالSالمPني املوضوعيني وÎشFيد بدور 
إالSالم احلر واملسؤول يف تطو�ر املامرسة اJميقراطية واملسامهة يف رهان 

ة واJميقراطية، ٕاال ٔ�ننا ÎسFتغرب لبعض أ\قالم اليت يبدو ٔ�هنا تصدر التمني
عن مرشب واjد، و©ك_ب مبداد م�شابه، وتقوم tشلك ممهنج Sىل 

وأ\غرب من . ال�شو�ش والتب¨?س والت?ù?س والتخويف وقلب احلقائق
ٔ�و يف ق�اة معومPة " شFبه رمسية"ذ�، ٔ�ن يو[د هذا يف حصف تعترب 

اليت يذ®ر امجليع ®يف طمست ٕاجنازات " الق�اة املعارضة"معلومة، مسيت بـ
ملف عقد الرب�مج مع  - من التغطية  - حكوم_مك، و®يف غطت مßال 

لقد مصدت احلكومة يف . املك_ب الوطين cلامء والكهر�ء و�ريه من امللفات
  .و[ه هذا القصف إالSاليم املمهنج

د ملواæة تيار جتذر &نيا، مصود يف و[ه تيار مقاومة إالصالح، ٕانه مصو 
Sرب عقود، رامك ٔ�حصابه، مع اكمل أ\سف، zالل العديد من السFنوات 
املصاحل واسFتفادوا من اق_صاد الريع وÎسجوا Sالقات وام_دت هذه 
العالقات، مع اكمل أ\سف، لبعض أ\فراد يف إالدارة واملؤسسات 

  .العمومPة
 وأ\طر ويه م�اسFبة ÎشFيد فهيا جبهود وٕاzالص معوم املسؤولني

وأ\عوان يف إالدارات واملؤسسات العمومPة يف موا®بة æود ودينامPة 
إالصالح والتمنية، ٕاال ٔ�ننا ÎسFتغرب لسلوك بعض املسؤولني يف إالدارة 
واملطبوع بعقلية مقاومة إالصالح، وا�ي يبدو ٔ�نه مرهتن ٔ\ج�دات حتمكية 

  .العليا�ري واحضة، ضدا Sىل مõادئ اJسFتور واملصاحل الوطنية 
&لثا، مصود يف و[ه الفرمg وإالر�ك من اJاzل، فõعد جناح احلكومة 
يف الصمود ٔ�مام الهجامت من اخلارج، [اء دور الفرمg وإالر�ك من داzل 
أ\�لبية، وهنا نتäدث عن ٕاهدار قرابة السFنة من الزمن السFيايس، قرابة 

ل الرٔ�ي العام ٕاىل السFنة من العمل السFيايس لعمل احلكومة العتبارات مازا
  .يوم�ا هذا مل يفهم ٔ�سFباهبا وال خPوطها امل�شا�كة

ٕاهنا مرgj متت فهيا فرمg إالصالjات، مرgj مت فهيا اÛهتديد بتفÐري 
أ\�لبية، مرgj كنمت تتعرضون فهيا، السFيد رئ?س احلكومة، لشFىت ٔ�نواع 
 السب والشFمت من ٔ�ش¨اص يف ٕاjدى مكو�ت أ\�لبية �ٓنذاك، تعرضمت

محلg مكßفة اسFتدعت قاموسا بئ?سا، قاموسا اخ_لطت فPه اخلرافة 
�الفرتاء، ورص� ٔ�مام نوع [ديد من الزSامات ت�_ج �فرتاءات ٔ�حPا� 
والسFباب ٔ�حPا� ٔ�خرى، ومل èسمل من ٕاها/هتا حىت احليوا�ت، ٔ�صبحنا معها 

  .نرتمح Sىل املايض ا�يد لزعامء ٔ�حزاب وطنية îرخيية
هيا التجي?ش املغرض بوسائل مسFتغربة ومسFهتجنة، وحشد مرgj مت ف

لها حىت القارصون وذوو السوابق، ولكن لك هذه �سFتفزازات وحماوالت 
إالر�ك مل تفلح، و©كرست Sىل خصرة الصمود واملصداقPة يف مواæة اÛهبتان 

  .والبلطجية
ومرة ٔ�خرى مصدمت عندما �لبمت احلمكة، �لبمت الصرب، �لبمت املصلäة 

العامة وحتملمت الرض�ت، ومل ©ردوا ومل تنجروا لت¡ املعارك الهامشFية اليت 
  .ال ©راعي مصلäة الوطن واملواطنني

لقد راهن البعض Sىل �نقالب Sىل جتربة التحول اJميقراطي وٕا�الق 
قوس إالصالح zالل الشهور أ\وىل من zالل حماوالت تفÐري أ\�لبية 

راهنت Sىل الومه والرساب، Sىل الومه  من اJاzل وفق ٔ�ج�دات بئ?سة
والرساب، �ري �ٓهبة مبصاحل الوطن، ومل èسFتفد من zالصات التجربة 
إالÎسانية وكذا السنن التارخيية و�ج{عية، �عتبار ٔ�ن ما èشهده املنطقة 
حتول معيق ومسFتقõيل لن توقفه ت¡ احملاوالت، وٕامنا سرتفع من 

   .ا هو احملور أ\ول، حصيc gلصمودف_حية حلصيg الصمود، هذ.لكف_ه،
يه حصيc gلثقة، ثقة يف التحول اJميقراطي، ثقة رفعت من ٕاشعاع 

: ، ٕاشعاع نفخر به يف خمتلف احملافل واملنتدÀت اJولية"املغرب"وطننا 
مغرب �سFتقرار، مغرب اJميقراطية، التعددية السFياسFية، �نف_اح 

  .حلرÀت، ٕانه مغرب الثقة�ق_صادي وا\ٓفاق الواSدة، مغرب ا
فٕاذا اكن îرخينا السFيايس قد متزي يف م�تصف ال�سعينات �نف_اح 

سFتظل  2012، فٕاننا ا\ٓن وسFنة "التناوب التوافقي"سFيايس ٔ�فرز حكومة 
حكومة التحول "شاهدة يف îرخينا السFيايس Sىل مPالد حكوم_مك 

طية، ٔ�عقõه مسار لتصحح مسارا ©راجعيا عن املهنجية اJميقرا" اJميقراطي
حتمكي يف جماالت السلطة والرثوة وضبط احلياة السFياسFية، وشلكت 

  .وما بعدها t�ٔشع جتلياته 2009اسFتحقاقات 
ٕاهنا الثقة اليت اكدت تفقد بعد ما عشFناه من مرgj التحمك و�اب حPاد 

وصنعت التäالفات مبنطق الضبط والتحمك، فاهزتت ثقة املواطن .. السلطة
كته عندما ال جيد ٔ��را مõارشا لصوته Sىل مسFتوى ©ر®يبة يف [دوى مشار 

وها يه، لóٔسف، النتاجئ، نتاجئ /راها اليوم . ا�الس ورئاسة هذه ا�الس
ويعاين من ٔ��رها املواطن يف اJار البيضاء ويف طنÐة و�ريها من املدن اليت 
Sانت من هذا املنطق التحمكي البئ?س، واليت اصطنعت فهيا أ\�لبيات 
وسلبت فهيا الرئاسات، كام يذ®ر امجليع، ضدا Sىل النتاجئ وSىل املنطق 

  .اJميقراطي
ٕاهنا حصيg الثقة ٔ\هنا سامهت tشلك قوي يف دمع �سFتقرار 
السFيايس والتقدم ٔ�كرث �جتاه حتقPق احلرية والكرامة والعدا¢ مبا يؤدي ٕاىل 

  .تقوية ثقة املواطن يف احلياة واملؤسسات السFياسFية
سFياق دمع هذه الثقة، S�ٔلنمت tشلك مõكر وواحض عن ٔ�ج�دة  ويف

�سFتحقاقات �نت¨ابية املقgõ، ودش�مت مسلسل املشاورات مع أ\حزاب 
السFياسFية، ويه م�اسFبة ل�سFتغرب لóٔصوات اليت تطالبمك îرة بتزنيل 
اJسFتور، ولكهنا ال ©ريده عندما يتعلق أ\مر ٕ�رشافمك Sىل �نت¨ا�ت 

يتجزٔ� من معل السلطة التنفPذية اليت ترتٔ�سوهنا، ورمبا هدد البعض 8جزء ال 
  .�ملقاطعة

ومبناسFبة احلديث عن هذه �سFتحقاقات اليت اكن م�تظرا ٔ�ن ©كون 
، ت¡ السFنة اليت ٔ�عقõت 2012سابقة ٔ\واهنا ؤ�ن تنظم قõل ممت سFنة 
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ية، تصدر حزبنا cلمشهد احلزيب وتبوئه cلصدارة يف �سFتحقاقات ال�رشيع 
وحتملمت . مرة ٔ�خرى اكن اÛهتديد بتفÐري أ\�لبية يف jا¢ تنظميها �ٓنذاك

املسؤولية مراSاة cلمصلäة الوطنية يف ٕار[اء هذه �سFتحقاقات ٕاىل 
، ويه فرصة نؤكد Sىل رضورة التقدم يف بناء 2015موSدها العادي سFنة 

رة دو¢ دميقراطية مبؤسسات ذات مصداقPة، èس��د ٕاىل �نت¨ا�ت احل
  .والزنهية والشفافة

ويه فرصة نؤكد فهيا، يف فريق العدا¢ والتمنية، Sىل ٔ�ن عودة التحمك 
وطبخ أ\�لبيات خط ٔ�محر، ونطالب حبياد السلطة وحتمل مسؤوليهتا يف 
مواæة الفساد �نت¨ايب، كام ندعو امجليع ٕاىل ٔ�ن يتحمل مسؤوليته يف 

�، واليت نعزت هبا مجيعا ال ميكن ضامن /زاهة �نت¨ا�ت، ٔ\ن الثقة يف ب�
  .املساس ٔ�و zدش لهذه الصورة املتâٔلقة لتجرب��ا اJميقراطية

الثقة يف �ق_صاد الوطين، ثقة من zالل وضعية دzلمت Sلهيا Sىل 
املسFتوى �ق_صادي اكنت اخ_لت فهيا التواز�ت اJاzلية، اق_صاد خنره 

وارق، وها حنن اليوم ٔ�مام حصيg الريع، متركزت فPه الرثوة، ارتفعت فPه الف
الثقة، ثقة [لب �س�Xرات، ثقة يف تنافسFية �ق_صاد الوطين، ثقة 
يلخصها التصنيف دÀل املغرب من طرف اكفة و9ء واكالت التنقPط 
اJولية، ثقة يف تعز�ز هذا املسار بفضل السFياسة إالرادية حلكوم_مك يف 

م�اخ أ\عامل، دمع املقاو¢ من zالل حتفزي اÛمنو، دمع �س�Xر، حتسني 
  .ٕاجراءات Sديدة اكنت تطالب هبا املقاوالت م�ذ سFنوات

ٕاهنا ثقة مõعهثا اجلرٔ�ة دÀلمك السFياسFية يف حتمل املسؤوليات، يف اختاذ 
القرارات املؤ[g، واليت ٔ�[لها البعض ومل يتحمل مسؤولياته يف اختاذ ت¡ 

طالب املزم�ة اليت كنمت جبرٔ�©مك حتملمت القرارات يف ذ� الزمن املناسب، وامل
املسؤولية من ٔ�[ل متنيع �ق_صاد الوطين، مقمت ٕ�صالح النظام الرضييب، 
ٕاصالح القطاع املايل، القطاع البنيك، معاجلة �خ_الالت الكربى لنظام 
املقاصة، نظام التقاSد، القانون التنظميي cلاملية، اع{د البنوك ال�شار®ية، 

  .õعث الثقة يف اق_صاد� الوطينهذه يه م 
&لثا، الثقة يف التضامن والسمل �ج{عي، دzلمت Sىل مرgj فهيا 
اح_قان اج{عي، اكنت فهيا فوارق اج{عية صارzة، اكنت املظاهرات تعج 

هاته .. هبا الشوارع، اكنت �عتصامات حتتل إالدارات واملؤسسات
Sىل املسFتوى �ج{عي، حPث الوضعية اكنت النÐاjات اcيل مقمت هبا 

جعلمت املواطن يف صلب السFياسات احلكومPة، حكومة ركزت Sىل ابتاكر 
�ٓليات ووسائل [ديدة لتعز�ز التضامن والتقليص من هوة الفوارق 

  .�ج{عية ودمع ال{سك �ج{عي
من  %53ٕاهنا حصيg الثقة يف ا�هود �ج{عي cلحكومة، خصصت 

cلمÐال �ج{عي،  2014ٕاىل  2012العامة zالل الفرتة من  مجموع املزيانية
�ٕالضافة �موSة من التدابري ذ®رتوها يف العرض دÀلمك، السFيد رئ?س 

، "صندوق دمع ال{سك �ج{عي"احلكومة، ومهنا Sىل اخلصوص ٕاjداث 
متويل �ر�مج املساSدة الصحية، اÛمتدرس، �ه{م بذوي �ح_يا[ات 

ٔ\رامل املعيالت لóٔرس ٕاىل �ٓخره من إالجراءات اليت ٔ\ول مرة اخلاصة، ا
  .Îشهدها Sىل املسFتوى �ج{عي

ٕاهنا الثقة يف هذا ا�هود �ج{عي cلحكومة اcيل اسFمترت يف دمع 
القدرة الرشائية cلمواطنني من zالل ا�هودات املبذو¢ من zالل صندوق 

ٔ��ريل، �هيك عن  26ذ اتفاق مليار لتنفP 50املقاصة، وختصيص ٔ�كرث من 
% 10درمه �لقطاع العام و 3000الرفع من احلد أ\دىن لóٔجور ٕاىل 

 �1000لقطاع اخلاص والرفع من احلد أ\دىن cلمعاشات cلمتقاSد�ن ٕاىل 
درمه والرفع من Sدد وقمية املنح اجلامعية و�ريها من املبادرات �ج{عية 

ٔ�ن تطمسها امحلالت إالSالمPة املمهنÐة اليت ال ميكن بâٔي jال من أ\حوال 
  .الرامPة ٕاىل التب¨?س والتقليل من شâٔهنا

وهبذه املناسFبة، نؤكد Sىل اجلهود املبذو¢ cلهنوض مباكنة املرٔ�ة وتقوية 
دور أ\رسة داzل ا�متع وٕاقرار خطة حكومPة م�دجمة cلمساواة يف ٔ�فق 

[ات ال�ساء وتدجمها يف بوصفها خطة ٔ�فقPة èسFتحرض اح_يا" ٕا®رام"املناصفة 
خمتلف السFياسات العمومPة واع{د مõدٔ� السعي ٕاىل حتقPق املناصفة يف 

% 13التعيني يف املناصب العليا، وهو ما جعل املرٔ�ة تصل ٕاىل ٔ�زيد من 
ف÷ خيص مراكز القرار وم�اصب % 100من هذه املناصب بتطور جتاوز 

  .املسؤولية
ة السFياسFية والتضليل إاليديولو# ٔ�ما اخلطاب ا�ي يقوم Sىل املزايد

واالهتامات ا�انية فٕانه ال خيدم القضية ال�سائية يف يشء، بل سFيقوي رمبا 
النفور والعزوف عن العمل السFيايس واحلقويق و �يسء ٕاىل النضاالت 

ف_حية حلصيg الثقة، ثقة يف التحول اJميقراطي، ثقة  .ال�سائية الن@gP واجلادة
   .ين، الثقة يف ا�هود �ج{عي لهذه احلصيgيف �ق_صاد الوط
فكام قلنا يه حصيg الصمود، حصيg الثقة تبقى ٔ\/مك : احملور الثالث

  .قدممت ٔ�ولوÀت املرgj املقgõ ٔ�هنا ثقة أ\مل وحصيg أ\مل
ٕاننا بوقوف�ا عند هذه املعامل الكربى cلحصيg واليت ٔ�درج�اها حتت هذا 

د Sىل ٔ�ن س@Pل حتقPقها اكن هو اجلرٔ�ة السFياسFية املفعمة العنوان، نود التâٔ®ي
�روح املسؤولية الوطنية، واح�ا �ادي حنتاجو هاذ اجلرٔ�ة دÀلمك، السFيد 
رئ?س احلكومة، السادة ٔ�عضاء احلكومة، يف املرgj املقgõ بغينا مزيد من 
الصمود، مزيد من الثقة، مزيد من �سFتÐابة لالنتظارات الشعبية 

   .ني، هنا غنحتاجو هاذ اجلرٔ�ةcلمواطن
هاته اجلرٔ�ة اليت اكنت لمك يف مõارشة ملفات اختذت طابعا معقدا بعد 
ٔ�ن دحرجهتا احلكومات السابقة العتبارات ال èسFتحرض املصاحل العامة، 

  .وٕامنا رمبا èسFتحرض بعض �سFتحقاقات �نت¨ابية و�ريها
ملقاصة، ويه جرٔ�ة ٕاهنا اجلرٔ�ة اليت جعلتمك تبارشون ٕاصالح م�ظومة ا

مايش ساهg، كنحييومك Sلهيا، يه جرٔ�ة اcيل zال©مك تف_حوا ورش ٕاصالح 
ٔ�نظمة التقاSد، يه نفس اجلرٔ�ة اcيل zال©مك، امحلد A، تنجحوا يف ورش 
م�ظومة العدا¢، ٕاجناح ورش احلوار الوطين حول ا�متع املدين، اجلرٔ�ة يف 

افPة واملنافسة يف ورش دفا©ر تطو�ر نظام احلاكمة �ع{د قواSد الشف
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التحمالت اخلاصة بق�وات إالSالم العمويم، موضوع املâٔذونيات، مقالع 
  .الرمال، متويل امجلعيات و�ريها من إالصالjات اليت مهت إالنفاق العمويم

ٕاهنا اجلرٔ�ة اcيل اختذتو هبا قرار توقPع عقد الرب�مج مع املك_ب الوطين 
Sىل أ\شطر �ج{عية وحامية القدرة الرشائية cلامء والكهر�ء مع احلفاظ 

cلفùات الضعيفة، هذه اجلرٔ�ة اcيل zال©مك تت¨ذوا القرارات املرتبطة مببدٔ� 
  .واcيل zىل حPوية Sىل مسFتوى إالدارات العمومPة" أ\جر مقابل العمل"

دواء  1500جرٔ�ة اcيل اختذتوها �ش تقوموا بقرار ختفPض ٔ�مثنة ٔ�كرث من 
اcلوبيات اcيل اكنت كتحصد ٔ�ر�jا فاحشة Sىل حساب القدرة يف مواæة 

  .الرشائية cلمواطنني
جرٔ�ة اكنت عندمك يف وقف التوظيف املبارش و�سFتÐابة املوضوعية 
حلاجPات إالدارة العمومPة �ش ©كون عند� فعال اسFتÐابة cلمرفق العمويم 

هذه  يؤدي اJور دÀلو و�كون ©اكفؤ الفرص ودون اسFتعراض جتليات
اجلرٔ�ة يف املرgj السابقة اكمg، ٕاال ٔ�ننا ف÷ خيص أ\وراش اليت مل 
èسFتمكلوها وإالصالjات اcيل رمبا متت فرملهتا، /ريد هذه إالصالjات 

  :واجلرٔ�ة يف العناو�ن التالية
من zالل ٔ�ملنا، كفريق العدا¢ والتمنية، ٔ�مل يف ٔ�ن تضاعفوا æودمك يف 

الريع، ٔ\ننا وحنن /مثن ا�هودات اليت مقمت هبا،  ماكحفة الفساد واكفة ٔ�شاكل
ٕاال ٔ�ننا مازلنا ن�_ظر عندما حتال �ٓالف القضاS Àىل القضاء فهيا ٕاشارات 
ملوضوSات الرشوة والفساد، ٔ�ملنا ٔ�ن القضاء يقول اللكمة دÀلو يف هاته 
 القضاÀ بفاSلية والرسSة الالزمة ليك تتعزز ثقة املواطن يف هذا الورش دÀل

  .ماكحفة الفساد
ٔ�مل �ش تواصلوا ورش ٕاصالح إالدارة �ش فعال السFياسات 
العمومPة يمت عكسها من zالل ٔ�و تنعكس من zالل قPام إالدارة �ملقو¢ 
اcيل كرتددوا، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�هنا ©كون يف zدمة املواطن ويتصاحل 

  .املواطن مع إالدارة املغربية
التقاSد بعيدا عن املزايدات السFياسFية، ٔ�مل يف تفعيل ٕاصالح ٔ�نظمة 

و�كون فPه املقاربة ال�شار®ية دÀل امجليع، سFياسFيني ونقابيني و�ريمه من 
الفاSلني املعنيني �ملوضوع، من ٔ�[ل تقامس ٔ�عباء إالصالح، من ٔ�[ل ضامن 

  .دميومة هذا النظام، تâٔمني حقوق املنخرطني يف ٕاطار تضامن أ\جPال
نظام املقاصة واحلفاظ Sىل القدرة الرشائية  ٔ�مل يف مواصg ٕاصالح

cلطبقة املتوسطة واس�Xر ما يمت توفريه يف هاذ إالصالح لóٔوراش 
�ق_صادية و�ج{عية، ٔ\ن يف �ٓخر املطاف هاذ أ\موال اcيل ®يمت توفريها 

  .فٕامنا تâٔيت من ٔ�[ل �سFتÐابة cلäاجPات التمنوية و�س�Xرية و�ج{عية
ضاعفة اجلهود دÀلمك 8حكومة ف÷ خيص العامل القروي والتمنية ٔ�مل يف م

حصيح ٔ�نه مت رفع �ع{دات اصصة لصندوق . القروية واملناطق اجلبلية
التمنية القروية واملناطق اجلبلية ليصل ٕاىل ملياري درمه zالل السFن�ني 

لف أ\وليني، ولكن بعد ٕاjداث اcلجنة بني الوزارية، /رجو ٔ�ن تفعل خمت
الربامج املندجمة والرفع من وترية إالجناز لهاته الربامج املقررة وتدارك النقص 

الفظيع اcيل اح�ا ملا كزنورو هاته املناطق يف ٕاطار فعاليات قافg املصباح 
دÀل العدا¢ والتمنية كنوقفو فعال Sىل اخ_الالت جمالية لهذا العامل القروي، 

رٔ�ة يف املرgj املقgõ، ٕان شاء هللا، من اcيل zاصو ينال �ه{م بنفس اجل
  .العمل احلكويم

ٔ�مل دÀلنا يف التعجيل ٕ�قرار سFياسة �جعة ٕالصالح املنظومة 
التعلميية، ٕاصالح كفPل �لرفع من اجلودة دÀلها ومعاجلة �خ_الالت اcيل 

فâٔملنا فعال ٔ�ن يتحمل امجليع . كنتذ®رو لكنا اخلطاب املليك يف هذا املوضوع
سؤولية دÀلو يف هذا الورش املهم ٔ\نه كريهن املسFتقõل دÀلنا دÀل امل 

  .بالد� لóٔجPال املقgõ، ٕان شاء هللا
ٔ�مل يف امليض يف تفعيل املبادرات اليت كمتس فùات Îسائية واسعة 
مهشت لعقود مßل ال�ساء أ\رامل املعيالت لóٔرس واملت¨ىل عهنن، Îساء 

عممي اÛمتدرس �ل�سFبة cلف_يات، حتفزي ا\ٓ�ء القرى، Îساء اجلبال، امليض يف ت
دÀهلم وحتفزيمه Sىل �سFمترار يف التعلمي Sرب تقوية اJمع دÀل �ر�مج 

   ".ت?سري"
ٔ�مل يف مضاعفة ا�هودات الرامPة ٕاىل اÛهنوض �ملسâٔ¢ اcلغوية، سواء 

ة محمد تعلق أ\مر �cلغة العربية مبا تتطلبه من حامية وتطو�ر وتفعيل \ٔاكدميي
السادس cلغة العربية، وكذ� بتفعيل الطابع الرمسي cلغة أ\مازيغية 

  .وٕاjداث ا�لس الوطين cلغات والثقافة املغربية
يه �ٓمال ÎسFتحرضها يف رضورة احلسم من ٔ�[ل تزنيل حق اÛمتثيلية 
 gPلمغاربة املقميني �خلارج، ٕ�قرار املق_ضيات القانونية الكفc يةFياسFالس

قوقهم السFياسFية وم�حهم حق التصويت والرتشFيح و�سFتÐابة �متتيعهم حب
  .ملتطلبات اJسFتور Sىل هذا املسFتوى

ٕاذن يه حصيg قرٔ�� من zاللها الصمود وقرٔ�� مهنا الثقة يف هاذ 
  .الوطن دÀلنا العز�ز، وقرٔ�� فهيا ٔ�مل cلمسFتقõل �ش تبارشوا إالصالjات

  السFيد الرئ?س احملرتم، 
صيg حكومة التحول اJميقراطي، حكومة ٔ�تت يف هكذا ٕاذن اكنت ح 

وضعية صعبة، يف ظرفPة صعبة، يف مرgj حر[ة، Sانت من محالت دÀل 
ورمغ ذ�، يف ظل هذه . ال�شو�ش ومن حماوالت إالر�ك من اJاzل

الظرفPة �ق_صادية املوضوعية الصعبة، ويف ظل هذه التäدÀت اسFتطعمت 
Sىل املغاربة، خرجمت  -مßلام قلمت  - الما ٔ�ن تنجزوا ٔ�شFياء /زلت �ردا وس

وسامهمت يف ٕاخراج الب� دÀلنا من هذه املرgj احلر[ة، وبعثمت ثقة يف 
اق_صاد� الوطين، مجيع الفاSلني واملنظامت اJولية، هناك ثقة ولكنا يف 

  .احملافل اJولية كنفرحو ملا كنتلكمو Sىل بالد� املغرب
اقPة هذه احلكومة، املعقول، اخلطاب يه حصيg ٔ�مل �لنظر ٕاىل مصد

اcيل تقدمه بوضوح وtشفافPة cلشعب املغريب، ل?س كام ورد يف تقر�ر 
السFيد رئ?س ا�لس أ\Sىل cلحسا�ت عندما حتدث ٔ�نه اكنت معليات 

لوضعية املك_ب الوطين cلكهر�ء ٔ�وعندما تناول  - وقالها مرتني  -ٕاخفاء 
Àريها من القضا�ات وjلقاcغي ٔ�ن �كون فهيا حتميل  موضوع اõيل ي�cا
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املسؤولية السFياسFية ملن ٔ�وقف ت¡ �س�Xرات اcيل اكنت مربجمة 
وSالش ما تدارش امليناء الغازي؟ وSالش تعطلت إالصالjات؟ ومن 
سFيؤدي لكفة هذا التâٔخر؟ التâٔخر يف زمن إالصالح ¿ لكفة، مع ذ� 

واكنت إالجنازات اcيل  حتملمت املسؤولية رمغ الثقل دÀل هاته الوضعية،
  .كهننؤومك Sلهيا

يه حكومة ٔ�مل �لنظر ٕاىل اجلرٔ�ة يف مõارشة إالصالjات اcيل تطلباهتا 
 - تâٔمني مصلäة أ\مة املغربية القوية بثوا�هتا، ول?س املصلäة احلزبية 

فعال املصلäة العامة يه ٔ�مه يشء اcيل ي�õغي ٔ�ن جنمتع Sلهيا  -و©رددوهنا دامئا 
  .مجيعا

ة وحصيg ٔ�مل يف حتقPق مزيد من التقدم، ا\ٓمال و�نتظارات حكوم
لكنا كنقولو راه مايش مجيع إالصالjات حقق_وها، ؤ�نمت مبوضوعية �ادي 
تقولوا بâٔنه فعال اك�ن جماالت إالصالح اcيل zاصها تطور، فعال ®يخص 

ي�õغي ٔ�ن . وترية دÀل إالصالjات اcيل ميكن تقدم، واح�ا ذ®ر� البعض مهنا
تبارش ٔ\ن هناك �ٓمال عريضة معلقة Sىل هذه احلكومة اليت خرجت من 
رمح الشعب ومن صناديق �قرتاع، ٔ�مل يف التقدم و�زدهار لالسFتÐابة 
النتظارات وتطلعات املواطنني، ملا تتäىل به من جرٔ�ة سFياسFية ومسؤولية 

  .وطنية
الرمز  حكومة أ\مل يف مواصg البناء اJميقراطي، هذا هو رٔ�س املال

دÀلنا يه اJميقراطية اcيل zاصنا جنحوا فهيا يف خمتلف �سFتحقاقات �ش 
يبقى الرٔ�س دÀلنا Sايل بني أ\مم وبني اJول من zالل تنظمي �سFتحقاقات 
امجلاعية والنيابية املقgõ مبا يؤدي من æة ٕاىل ©كر�س �خ_يار اJميقراطي 

عودة التحمك، اcيل رمبا حياول ومصداقPة ونبل العمل السFيايس والتصدي ل
البعض ا\ٓن بني يدي �سFتحقاقات ٔ�ن يعيد� ٕاىل ذ� املناخ ا�ي اكن 

، ي�õغي ٔ�ن نقوم مجيعا ملواæته من ٔ�[ل ٔ�ن ©كون لنا 2009قõل سFنة 
  .مؤسسات م�تخبة ذات مصداقPة، مؤسسات ذات فعالية

  السFيد الرئ?س، 
خواننا يف فرق أ\�لبية، وحنن قرر� ٔ�ن �كون جزء من توقPتنا ٕاىل إ 

سâٔخمت لكميت، لكمة فريق العدا¢ والتمنية، اcيل قلنا من zاللها ٔ�ن هذه 
احلصيg، امحلد A، لهذه احلكومة اcيل [ات يف هاذ الظروف الصعبة ٔ�هنا 
حكومة مصود، حنتاج ٕاىل مزيد من الصمود، حكومة ثقة، حنتاج ٕاىل املزيد 

مسؤوليتمك ٔ�ن èسFتجيبوا لهاته ا\ٓمال  Sىل. من تعز�ز الثقة، حكومة ٔ�مل
ا، ٕان شاء داليت يتوق ٕاÛهيا املغاربة، واجلواب رمبا سFتجيبون عن م�اقش��ا �

هللا، لكن نقول cلحكومة ٔ�ن ٔ�حسن جواب يف املرgj املقgõ ميكن ٔ�ن 

وقُلِ اعملُوا ﴿: تقدموه لنا مجيعا هو إالجناز، هو العمل، مصداقا لقو¿ تعاىل
وستُردون إِلَٰى عالمِ الْغَيبِ  ◌ۖ اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون  فَسيرى

لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهصدق هللا العظميو ﴾.  
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السFيد الرئ?س

عارصة cلمس�شار السFيد الرئ?س حكمي اللكمة لفريق أ\صا¢ وامل
  .ب�شامش

        ::::املس�شار السFيد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار السFيد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار السFيد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار السFيد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيدان الرئ?سان،
  السFيد رئ?س احلكومة،

  السFيدات والسادة الوزراء،
  زمPاليت، زماليئ الربملانيون،

و©منيقه cلتعبري عن غضبنا العارم وعن  لست حبا[ة ٕاىل ©زويق 9يم
��اكر� القوي ملا يتعرض ¿ الشعب الفلسطيين الشقPق من Sدوان اس 

وقصف وتدمري وتق_يل tشع يف حتد صارخ، ل?س فقط cلقانون اJويل 
شد ما �كون إالميان بâٔن �ٔ ولكن ٔ�ساسا cلضمري العاملي، ولك�نا نعتقد ونؤمن 

الشعب الفلسطيين ال حيتاج ومل يعد حيتاج يف هذا الفصل اجلديد من 
املسFمترة لبيا�ت الشجب والتنديد و�س��اكر اليت ٔ�صبحت من حمنته 

  .ولت واسFهتلكت ممg ومßرية cلسخطو كرثة ما تد
ٔ�نمت مجيعمك، حرضات السFيدات والسادة، تعرفون �لتâٔ®يد ما حيتا[ه 
الشعب الفلسطيين Jمع مصوده وتعضيد كفاjه التحرر الوطين، و�� لن 

حوا يل ٔ�ن ٔ�تدzل �مس فريقي أ\صا¢ ٔ�قول املزيد يف هذ املوضوع، وامس
واملعارصة مبÐليس الربملان cلمسامهة يف هذه اcلحظة الهامة يف م�اقشة 

  .عرض السFيد رئ?س احلكومة املتعلق بنصف الوالية
  :ؤ�ريد ٔ�ن اسFهتل مداzليت هذه tسFبع مالحظات

ٔ�وال، سâٔقدم، �مس فريقي حزبنا مبÐليس الربملان، مسامهتنا يف ٔ�ول 
من اJسFتور، وي�õغي يف البداية من �ب  101ٕالعامل الفصل  متر�ن

إالنصاف التذكري �لتارخي اJسFتوري لهذا الفصل، ا�ي ©كرس مكامرسة 
دسFتورية يف عهد حكومة أ\سFتاذ عبد الرمحن يوسفي، واسFمتر يف عهدي 

  . جطو وعباس الفايس ٕادر�سحكوميت أ\سFتاذ�ن 
تفعيل هذا املق_ىض الهام من  من الواجب ٔ�ن Îشكرمك Sىل حرصمك Sىل

اJسFتور، zاصة ؤ�ن تقدمي حصيg نصف الوالية [اء مببادرة م�مك، ول?س 
من جملس النواب ٔ�و من جملس املس�شار�ن، ٕاال ٔ�نه من الواجب ٔ�يضا ٔ�ن 
نؤكد ٔ�ن هذه املبادرة [اءت مõتورة و�قصة من حPث قميهتا اJسFتورية 

رئ?س احلكومة �لزتام الصارم والسFياسة، ٔ\ننا كنا ن�_ظر من السFيد 
مبنطوق وروح الوثيقة اJسFتورية، اليت نصت كذ� Sىل ٔ�ن ختصص 

وهكذا . [لسة سFنوية من قõل الربملان ملناقشة وتقPمي السFياسات العمومPة
فٕان جتاهل رئ?س احلكومة ملثل هذا املق_ىض ورفضه الواحض و�ري املفهوم 

 138توجPه عريضة موقعة من طرف  ٕاعامل هاته ا\ٓلية الرقابية، �لرمغ من
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مس�شارا �رملانيا، تطالب بتخصيص [لسة سFنوية من قõل الربملان ملناقشة 
مظهر من مجg مظاهر  - يف تقد�ر�  –السFياسات العمومPة وتقPميها، وهذا 

اسFتخفاف احلكومة �JسFتور وتفويت لفرصة اس�Xر الربملان يف املتاح 
لية من ا\ٓليات اليت ي�Pحها اJسFتور اJسFتوري وتعطيل �ري مقõول \ٓ 

  . cلربملان
&نيا، يعترب حزبنا ٔ�ن هذا املس¡ احلكويم املهترب من املراقõة الربملانية 
يعود يف جزء م�ه ٕاىل �خ_الالت املرتبطة �لهندسة وال�شكgP احلكومPة 
ذاهتا، ففي الوقت ا�ي اكن فPه الرٔ�ي العام يتطلع ٕالخراج ال�س¨ة أ\وىل 

 الثانية cلحكومة مبا ي�سجم مع الرها�ت والتäدÀت الكربى cلمرgj مث
الراهنة اليت جتتازها بالد� ومبا يرتمج م�طق �لتقائية يف السFياسات 

  .قطاSات الوزارية tشلك �ري مسFبوقالعمومPة، نفا[âٔ ببلق�ة ال
ٕان م�طق الهندسة احلكومPة مل خيضع لرؤية سFياسFية ٕاسرتاتيجية 

ل ملنطق إالرضاءات، وهو ما يفرس رفع احلقائب الوزارية ©اكملية، ب
، وٕاغراق احلكومة �لوزارات املنتدبة 39 ٕاىل 31املتضخمة ٔ�صال من 

وجتزيء العديد من القطاSات الوزارية، وهو ما ي��اقض ٔ�صال مع مفهوم 
أ\قطاب الوزارية ا�ي روجت ¿ احلكومة يف Îسخهتا أ\وىل ٔ�و عشFية 

  . وىل والثانيةèشكPل ال�س¨ة ا\ٔ 
كام ٔ�ن ما تقدمه احلكومة وVٔنه نقg نوعية يف جمال الرفع من متثيلية 
ال�ساء داzل اجلهاز احلكويم، رسSان ما ينكشف Sىل ضوء واقع حرص 
املسؤوليات احلكومPة cل�ساء يف الوزارات املنتدبة ؤ�حPا� بدون ©لكيفات 

  . واحضة
ضامن احلكويم ال معىن ¿ يف &لثا، لقد ٔ�ظهرت املامرسة ٔ�ن مõدٔ� الت

ظل طغيان م�طق التحمك السFيايس يف تدبري العمل احلكويم من zالل 
انفراد احلزب ا�ي يقود احلكومة يف اختاذ العديد من القرارات zارج 
املق_ضيات اJسFتورية كام هو احلال مع فرض دفا©ر التحمالت zارج 

�يق أ\طراف احلكومPة والتعامل مع  ،Sىل س@Pل املثال ،ا�لس احلكويم
مبنطق الهمينة وإالحلاق و�سFتعالء وSدم الفصل بني التدبري احلكويم 
ورؤية احلزب أ\�ليب وذراSه اJعوي، zاصة يف القضاÀ �ج{عية 
والثقافPة وقضاÀ حقوق إالÎسان واخللط املتعمد بني موقع ال�سFيري واملعارضة 

  . واملنطق اJعويوSدم اÛمتيزي بني èسFيري الشâٔن العام 
رابعا، ٕان لك هذه �خ_الالت الب�Pوية يف الهندسة والعمل احلكويم 
تفرس ٕاىل jد ®بري املواقف احلكومPة االفة cلمبدٔ� اJسFتوري القايض �ربط 
املسؤولية �حملاسFبة، من zالل الترصحي الشهري ا�ي S�ٔلنه رئ?س احلكومة 

�لعفو عن املتورطني يف قضاÀ ٕالjدى الق�وات العربية، وا�ي رصح فPه 
وترصحيه يف اجللسة الربملانية " عفا هللا عام سلف: "الفساد بقولته الشهرية

عن معرف_ه �ملهربني املاليني وعن مالك العقارات  2013 د�سمرب 31ليوم 
zارج القانون، دون سلكه املساطر القانونية ضد املتورطني يف جرامئ 

èسرتا عن ا�رمني يف ترصحي معويم  -ا¢ هاتهواحل - أ\موال، وهو ما يعد 

وداzل مؤسسة دسFتورية، فضال عن غياب ٕاسرتاتيجية وطنية ملاكحفة 
الفساد، كام تفرس ®ون تدبري احلكومة cلسFياسات القطاعية بعيد عن حتقPق 
رشوط النÐاSة املرجوة يف غياب �لتقائية والتاكفؤ أ\فقي والت�سFيق بني 

  .خمتلف القطاSات
مسا، البد لهذه �خ_الالت من خطاب سFيايس مضلل خيفهيا عن zا

الرٔ�ي العام ومعوم املواطنني واملواطنات، ويربر يف نفس الوقت ضعف 
احلكومة وجعزها عن القPام مبهاYا اJسFتورية أ\ساسFية، وهو اخليار ا�ي 
اخ_ارته احلكومة، وzاصة احلزب ا�ي يقودها Sرب ٕانتاج خطا�ت تضليلية 

رشف  –" ال{سFيح والعفاريت"ية ال ٔ�ساس لها يف الواقع من قõيل وومه 
واسFترياد مفاهمي ال Sالقة لها مبشهد� السFيايس الوطين مكفهوم  - هللا قدرمك 

اليت رفض السFيد رئ?س احلكومة التÐاوب مع املطلب " اJو¢ العميقة"
ا ا�ي قدم�اه بتخصيص [لسة املساء¢ الشهرية ملناقشة ما يعنيه هذ

املفهوم عند احلكومة ٔ�و عند رئ?س احلكومة Sىل و[ه اJقة، وحتريف 
العديد من النقاشات العمومPة احلقPقPة �ف_عال معارك ومهية وتوظيف 
خطا�ت ٔ�ساءت cلزمن اJسFتوري والسFيايس املغريب، وا�ي اكن يفرتض 
الرفع من مسFتوى السFياسة، خطا� وممارسة، والعمل Sىل ٔ�جرٔ�ة اJسFتور 

  . اكفة م�ا] احلياة العامة وختليق املرفق العام يف
وعوض ٔ�ن تبارش احلكومة إالصالjات الكربى مع ما تق_ضيه من 
مقار�ت èشار®ية فعلية، ول?ست صورية، ®رست يف املعجم السFيايس 
تداوالت لفظية جهينة، بلغت ٕاىل jدود حتقري الشعب املغريب من zالل ما 

اJعوات وال�شار عندما دSا الشعب املغريب بقي Sالقا يف ذا®رته من ٕاjدى 
، وترصحي رئ?س احلكومة يف الربملان بقو¿ "الرايب وامللوي"ٕاىل الرجوع ٕاىل 

ٔ�نه ال �شFتغل ٕاال مع من صوت Sليه، وهو ما يرتمج حقPقة اÛمتثالت 
السFياسFية Jى احلزب ا�ي يقود احلكومة ومفهومه القارص �cميقراطية 

عنده Sىل zلفPة الهمينة املؤسساتية وإالدارية  اÛمتثيلية، اليت تقوم
  . وإاليديولوجPة

وهكذا ميكن وضع احنطاط وتدهور اcلغة السFياسFية يف جسل 
ومن . cلحكومة لتحملها قسطا وافرا من املسؤولية فPه" املاكسب السلبية"

املؤكد ٔ�ننا مجيعنا نتحمل قدرا من املسؤولية يف هذا �حنطاط املريب 
ايس، ولكن البد من �ب إالنصاف ٔ�ن Îشري ٕاىل ٔ�/مك، cلخطاب السFي

السFيد رئ?س احلكومة، تتحملون القسط أ\وفر يف احنطاط اخلطاب 
السFيايس، لس@ب tسFيط وهو ٔ�/مك الر[ل الثاين يف اJو¢، ا�ي اكن 
يفرتض ٔ�ن �كون قدوة لóٓخر�ن من حPث السعي ٕاىل الريق �خلطاب 

  .السFيايس
  السFيد رئ?س احلكومة،

حنن حبا[ة ٕاىل التذكري جبهبة اخلصومات الواسعة اليت ف_حمتوها  هل
تقريبا مع مجيع أ\وساط؟ هل حقا ٔ�نمت وjدمك من مي¡ احلقPقة ومجيع هذه 
أ\وساط Sىل ضالل؟ هل يعقل ٔ�نه يف مرgj تâٔس?سFية ٔ�و انتقالية ٔ�و 
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مل هل يعقل ٔ�/مك مل تفكروا و –مسها ما ش�ت  -مفصلية يف îرخينا املعارص 
مرة واjدة يف اجللوس مع املعارضة لبحث ما يتوجب مع^ ٕالجناح أ\وراش 

  و®سب التäدÀت املطروjة Sىل [دول ٔ�عامل الب�؟ 
 -ٕاننا ال نتäدث Sىل ٔ�نفسFنا، ف�حن  -ؤ�رجو ٔ�ال تفهموم�ا �لط  –ٕاننا 

حزب الرش وأ\رشار، حنن حزب الفساد  –كام قلمت يف م�اسFبات كثرية 
حزب بقاÀ العهد البائد وفلو¿، وحنن حزب �ٓيل ٕاىل  واملفسد�ن، حنن

احلل، ولكن ال نتäدث Sىل هذا املسFتوى، ولكن نتäدث عن املعارضة، 
عن مكو�ت ٔ�ساسFية يف املعارضة القامئة يف الب�، واليت اكحفت جPال بعد 
جPل من ٔ�[ل حتصني وحتقPق املك�سFبات اليت هيâٔت لمك رشوط حتمل 

  .نعطف احلامس واJقPق ا�ي تع?شه بالد�املسؤولية يف هذا امل 
سادسا، ٕان حزبنا ينطلق يف التعليق Sىل تقدمي احلصيg املرjلية cلعمل 

  : احلكويم من املنطلقات التالية 
�متثل املنطلق أ\ول يف معطى مفاده ب@ساطة شساSة الفرق بني 

راو�ات الرب�مج احلكويم واملنجز احلكويم، وهو فارق ال ميكن ترب�ره �مل
اخلطابية، اليت دٔ�ب، مع أ\سف، رئ?س احلكومة Sىل تقدميها ®وجود قوى 
ٔ�سطورية مPتافزييقPة خفPة معرقg لعم^ ٔ�و ٕالقاء مسؤولية التâٔخر يف املنجز 
احلكويم Sىل الوقت اصص ٕالSادة èشكPل أ\�لبية احلكومPة ٔ�و ترب�ر 

طها قõل قليل tشلك ٕاخفاقاهتا �سFتدSاء نظرية املؤامرة اليت جرى ت@سFي 
  .واحض

ٔ�ما املنطلق الثاين يف مداzلتنا فPمتثل يف ٔ�نه ال [دوى من حتليل 
حصيg العمل احلكويم �الر©اكز Sىل بعض الو&ئق اليت فقدت قميهتا 
السFياسFية والعملية وإالجرائية، وSىل س@Pل املثال، من ميك�ه ٔ�ن يصدق 

اطط "والواردة ف÷ �سمى اليوم ا\ٓ[ال املقررة لوضع مشاريع القوانني 
؟ ومن ميك�ه ٔ�ن يصدق ٔ�ن ا\ٓ[ال الواردة يف اجلزء أ\ول من "ال�رشيعي

اطط إالجرايئ امللحق �مليثاق الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا¢ يه �ٓ[ال 
واقعية وقد مت جتاوزها اليوم �ل�سFبة لعدد من مشاريع القوانني التنظميية 

  ! ؟2014والعادية املقررة يف 
ٔ�ما املنطلق الثالث فPمتثل يف ٔ�ن الربامج القطاعية اليت ميكن وصفها 
Îس@Pا �لناحجة وSىل أ\قل قابg لتقPمي ٕاجيايب يف بعض جوا/هبا يه ت¡ اليت 

املغرب "جرى ٕاSدادها ؤ�جرٔ�هتا قõل جميء احلكومة احلالية مكخطط 
هو الشâٔن  ، ٔ�و اليت تد�ر من طرف املؤسسات إالسرتاتيجية، كام"أ\خرض

�ل�سFبة لربامج الطاقات البديg، ؤ�ن ال�سخ الثانية من الربامج احلكومPة 
اليت مقمت بتحي?هنا ©كون يف الغالب ٔ�قل مسFتوى من حPث ٕاطارها املنطقي 

  . من ال�س¨ة أ\وىل
اليت تقدم ٕاكجناز  "ٕا®رام"وميكن يف هذا ا�ال �س�شهاد مßال خبطة 

اخلطة الوطنية "سخهتا السابقة املسامة ب zارق، فهذه اخلطة مقارنة ب� 
واليت وضعهتا احلكومة السابقة يه ٔ�قل �كßري من املضمون القوي " cلمساواة

ا�ي محلته، كام ٔ�ن اططات القطاعية اليت يتضح من حتليل و&ئقها 

أ\ولية توفرها Sىل رؤية واحضة قابg لóٔجرٔ�ة والتطبيق يه �ٔ\ساس من 
ال �سريها احلزب ا�ي يقود احلكومة، كام هو  وضع قطاSات حكومPة

  .الشâٔن �ل�سFبة طط èرسيع التمنية الصناعية
ومن هذه املنطلقات اسFت¨لصنا م�ذ هناية السFنة أ\وىل من الوالية 

فشلت يف اس�Xر الفرص اليت ت�Pحها  -احلكومPة ٔ�ن احلكومة، مع أ\سف 
، وكذا كتg احلقوق �خ_صاصات اJسFتورية او¢ لرئ?س احلكومة

واملبادئ وأ\هداف ذات القمية اJسFتورية اليت ٔ�رسFهتا الوثيقة اJسFتورية 
اجلديدة، كام فشلت يف �ر©اكز Sىل ثقة الناخõني املمنوjة لها مبق_ىض 

من ٔ�[ل القPام بعمل حكويم  2011نونرب  �25نت¨ا�ت ال�رشيعية ل 
  . م أ\ساسFيةم�سجم ميكن املغاربة من الولوج ٕاىل حقوقه

 gا¢ حلصيJام �متر�ن تقدمي العنارص اPل القõاملالحظة السابعة، وق
العمل احلكويم، كام �راها فريقا حزبنا، البد ٔ�ن ٔ�ذ®ر مبالحظة Sىل در[ة 
®برية من أ\مهية لكوهنا شلكت ٔ�ساس اسFتدالل رئ?س احلكومة يف تقدميه 

ف عن لك متار�ن تقدمي cلحصيg املرjلية لعمل احلكومة tشلك غريب، خيتل
احلصيالت احلكومPة يف اJول اJميقراطية، ذ� ٔ�ن رئ?س احلكومة قدم 
رواية خمالفة cلتارخي الوطين ف÷ يتعلق بâٔمهية إالصالjات واملبادرات يف 

، فالسFيد رئ?س احلكومة، و�رؤية ضيقة 2011و 1999الفرتة ما بني 
يف جزء من التارخي الراهن وقصرية املدى و�ري ٕاسرتاتيجية، وهو بصدد حتر 

ومه  - الوطين املشرتك، jني حياول ٕاهيام من يو[ه ٕاÛهيم حصيلته املرjلية 
ٔ�ن بالد� اكنت يف وضعية سلطوية،  - ل?سوا الناخõني وال حىت الربملانيني 

 20يعرب عهنا رئ?س احلكومة �لتوظيف أ\دايت cلشعار املرشوع حلركة 
�س�õداد، واليت �ملناسFبة مل �كن حزبه فربا�ر املتعلق ٕ�سقاط الفساد و

ٔ�بدا من مؤيدهيا، ؤ�ن حزب العدا¢ والتمنية قدم نفسه عربو� ٔ�و قر�� 
لالسFتقرار وعرا� لالنتقال اJميقراطي، وبعبارة ٔ�خرى فٕان رئ?س احلكومة 

وtشلك ٔ�كرث . املغرب Adolfo Suarezيقدم نفسه وفق هذا الرسد Vٔنه 
�ري مرتبطة " ماكفâٔة ما"رئ?س احلكومة ي�_ظر  مPكPافPلية، فٕان حزب

عن دور تومه ٔ�نه لعبه لفائدة مؤسسات  �2011ملنطق اÛمتثييل JسFتور 
ؤ�ننا " الزنول ٕاىل الشارع"البالد، كام ٔ�ن اÛهتديد املتكرر cلحزب أ\�ليب ب

  .مازال ما Îشف�اش ر[لينا يندرج مضن هذه الرؤية �بزتازية
لسادة، Jحض هذا الزتييف، Jحض هذه لقد jان الوقت، ٔ�هيا ا

الزنSة التحريفPة cلتارخي املغريب الراهن، وذ� قõل ٔ�ي تناول نقدي 
موضوعي cلحصيg املرjلية لعمل احلكومة، ذ� ٔ�ن لك حتليل لوضعية 

ي�õغي ٔ�ن �سFتحرض مجمل املسار  2011بالد� بعد املصادقة Sىل دسFتور 
، واملك�سFبات احملققة 1999قل م�ذ إالصال] ا�ي دش�_ه بالد�، Sىل ا\ٔ 

ٕادماج احلقوق الثقافPة واcلغوية يف ٔ�ج�دة السFياسات : يف ٕاطاره بدءا من
العمومPة مع ٕاjداث املعهد املليك cلثقافة أ\مازيغية وقرار ف_ح ورش العدا¢ 
�نتقالية، مع ٕاjداث هيâٔة إالنصاف واملصاحلة، ومتكني بالد� من عنارص 

ع الولوج ٕاىل احلقوق �ق_صادية و�ج{عية، zاصة سFياسة ©روم توسFي
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�ل�سFبة cلفùات الهشة مع انطالق املبادرة الوطنية cلتمنية ال@رشية، والتفكري 
امجلاعي يف منوذج�ا التمنوي من zالل تقر�ر امخلسFي�Pة، وانطالق املراجعة 

  . العميقة Ûمنط احلاكمة الرتابية مع ورش اجلهوية
لسFيد رئ?س احلكومة، بصدور مدونة أ\رسة سFنة هل نذ®رمك ٔ�يضا، ا

ووضع مدونة  2002وتعديل ومراجعة قوانني احلرÀت العامة سFنة  2004
والتطبيع و�نتظام املزتايد�ن  2006وقانون اجل�سFية يف  c2004لشغل يف 

وٕاjداث مؤسسة الوسFيط وا�لس الوطين  c2002لعملية �نت¨ابية م�ذ 
 2011ية الوزارية حلقوق إالÎسان يف مارس حلقوق إالÎسان واملندوب 

وٕاjداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي الساهرة Sىل اjرتام 
  .التعددية والتنوع يف الولوج ٕاىل إالSالم

هل حنن حبا[ة ٕاىل تذكريمك هبذه السريورة احلافg والغنية �ملشاريع 
  ! واJينامPات إالصالحPة؟

 اليت مك�ت بالد� �لك وضوح من ٕان هذه املك�سFبات و�ريها يه
 gjميقراطي ٕاىل مرJليت اخلروج من السلطوية و�نتقال اjجتاوز مر

بعد دسFتور  la consolidation démocratique التث@Pت اJميقراطي
2011 .  

ٕاننا ÎسÐل، �لك ٔ�سف، ٔ�ن رئ?س احلكومة اخ_ار مهنجية ٔ�خرى ©ريد 
كومPة ال Sالقة لها بتعهداته والزتاماته ٕاهيام املغاربة بâٔن حتم^ cلمسؤولية احل

املرتبطة بتحقPق �نتظارات امللäة cلمغاربة، Sىل خمتلف ا�االت 
السFياسFية �ق_صادية و�ج{عية واحلقوقPة، بل من ٔ�[ل Yام ووظائف 
ٔ�خرى، ال نعمل من فوضها ¿، zلفPهتا إالرصار Sىل ال�شكPك يف �سFتقرار 

ة، �سFتقرار ا�ي تنعم به بالد� بفضل إالجامع ٔ�و ٕاسFناد فض^ cلحكوم
و�ÎسÐام بني خمتلف مكو�ت أ\مة املغربية م�ذ قرون، هذان إالجامع 
و�ÎسÐام اwcان شv القوة اJافعة لرتسFيخ اÛمنوذج املغريب املمتزي 

  . واملتفرد
ويف هذا الصدد، نود ٔ�ن نؤكد ٔ�ن �سFتقرار السFيايس و�ج{عي 

مل يوJ مع والدة هذه احلكومة، بل هو واقع îرخيي طبع دامئا بقوة �ملغرب 
احلياة السFياسFية املغربية، وسامهت يف تقوية سريورته لك القوى احلية 

  .cلشعب املغريب، ويف مقدمهتا أ\حزاب الوطنية اJميقراطية
  : يرتتب عن هذا التذكري zالصتان

) مجع رسد( -ط رسود ٔ�وال، ٔ�نه ال جيوز cلسFيد رئ?س احلكومة ٕاسقا
les récits  -  س ودول عربية ٔ�خرىÎني يف مرص وتوPلفائه إاليديولوجj

Sىل احلا¢ املغربية، ولك حماو¢ �� يه حتريف îرخيي، ال ماكن لها يف 
  ا�ا®رة امجلاعية املغربية؛ 

&نيا، ٕانه ال ميكن cلسFيد رئ?س احلكومة ٔ�ن ي@Pعنا يف حصيلته املرjلية 
، كام ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نقõل ٔ�بدا لعبة ابزتاز اJو¢ "�سFتقرار" مكسFبا �سمى

  .وا�متع �مس �سFتقرار
  : ٔ�قول قويل هذا لسFب@ني Sىل أ\قل 

 gتقرار هو حمصFمتثل الس@ب أ\ول يف ٔ�ن ما تع?شه بالد� من اس�

مسار طويل من أ\وراش واملبادرات واJينامPات إالصالحPة السابقة Sىل 
  س نتاج حلصيg احلكومة؛، ول?2011

و�متثل الس@ب الثاين يف ٔ�ن ضامن �سFتقرار يف بالد� هو املؤسسة 
  . امللكPة

وبعد هذا التوضيح، سFيدايت، ساديت، ميكن ا\ٓن ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل تقدمي 
  .  قراءتنا يف احلصيg املرjلية لعمل احلكومة

  .ٔ�بدؤها �حملور أ\ول املتعلق �حملور �ق_صادي
ٔ�صارحمك القول، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�ننا ©متلك�ا احلرية، ال حقPقة، 

ودون ! ندري ما هو التوصيف املالمئ حلصيg احلكومة يف ا�ال �ق_صادي
اسFتعامل لكامت قد ©كون قاسFية ٔ�و [ارjة يف هذا الشهر املبارك، فٕان ٔ�قل 

 –ما ميكن ٔ�ن نقول بلغة Yذبة يه ٔ�ن حصيلتمك يف ا�ال �ق_صادي 
يه حصيg خميبة لóٓمال وحمدودة [دا وهزيg  –سâٓيت cلمÐاالت أ\خرى 

[دا، سواء �ملقارنة مع احلكومات السابقة ٔ�و حىت �ملقارنة مع ما [اء يف 
  .�ر�جممك احلكويم من الزتامات وتعهدات

ؤ�ول مالحظة جسلناها �سFتغراب عند قراءة وٕاSادة قراءة عرضمك يه 
رب�ري يف لك ما ¿ Sالقة ��ال �ق_صادي يف طغيان وهمينة النفس الت

عرض م�تصف الوالية، وVٔ/مك تعيدون اك�شاف أ\زمة ٔ�و الصعو�ت اليت 
  .�اكبدها �ق_صاد الوطين يف ظل ب?ùة æوية ودولية شديدة التعقPد

ٕان أ\زمة اكنت قامئة قõل جميئمك ٕاىل احلكومة، واكن يتعني Sليمك ٕا�ن 
، مبناسFبة �نت¨ا�ت السابقة ٔ\واهنا، اكن يتعني Sليمك ٔ�ن تقدميمك لرب�جممك

تصارحوا الشعب املغريب مبا ميكن ٕاجنازه وماال ميكن ٕاجنازه، ال ٔ�ن توزعوا 
واحلقPقة املؤكدة اليوم، بعد سFن�ني . Sليه وعودا ؤ�وهاما �سFتحيل حتقPقها

 ونصف، يه ٔ�ن الوضعية �ق_صادية قد ٔ�صبحت مقلقة، ؤ�اكد ٔ�قول [د
صعبة وصعبة، يف ظل ©راجع معدالت اÛمنو وجعز احلكومة عن ابتاكر 

  .احللول الالزمة لتحقPق منو قوي ومسFتدمي وم�تج لفرص الشغل
وcلتذكري، فقد تضمن �ر�جممك احلكويم الزتاما رصحيا بâٔن تعملوا Sىل 

وكنمت، . 2016ٕاىل  z2012الل الفرتة من  %5.5حتقPق ÎسFبة منو مبعدل 
دوا ٔ�ن ذا®رتنا قصرية، قد وSدمت الشعب املغريب ٕا�ن امحلg حىت ال تعتق
كنمت قد وSدمت بتحقPق معدل منو  -وهذا موثق يف �ر�جممك  - �نت¨ابية 

، يف الوقت اcيل اكنت �البية أ\حزاب السFياسFية واملؤسسات 7%
الوطنية واJولية تؤكد ٔ�ن ٔ�قىص ما ميكن الق_صاد� الوطين يف ظل ب?ùة 

، ؤ�نمت %4.5ٔ�و  4ما ميكن حتقPقه هو  ٔ�قىصلية شديدة التعقPد، æوية ودو 
  . %7مت وكنمت مرص�ن Sىل ٔ�/مك قادرون Sىل حتقPق رٔ�رص 

قلمت cلشعب املغريب بâٔ/مك  –وهذا موثق يف و&ئقمك  –ؤ�كرث من ذ� 
قادرون Sىل حتصيل وحتقPق نقطتني يف معدل اÛمنو فقط من zالل حماربة 

  .ل احلاكمة والرتشFيد وما ٕاىل ذ�الفساد والريع ومن zال
 �2لاكد حتققون ÎسFبة ترتاوح بني  ! م اليوم؟افâٔ�ن حنن من هذه أ\رق
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، وذ� �لرمغ من ٔ�ن ا�هود �س�Xري اcيل كتقوم به ببالد� ٔ�كرب %4و
ويتعدى �كßري ا�هودات �س�Xرية اليت تقوم هبا Sدد من اJول املشاهبة، 

  . معدل منو S�ٔىل مما ميكن لب�� ٔ�ن حيققهومع ذ� حتقق Îسب 
فشلمت حىت ٕاننا نعترب، يف فريق أ\صا¢ واملعارصة، ٔ�/مك، مع أ\سف، 

قراءة الواقع �ق_صادي قراءة حصيäة، وال ٔ�دل Sىل ذ� ٔ�ن [ل  يف
اليت ت@�ون Sلهيا توقعات املزيانيات  - ٕان مل ٔ�قل لك الفرضيات  –الفرضيات 

طبعا ال تعتقدوا بâٔننا ال . مئا نوع من إالفراط والتضخمياcيل دازت �شوهبا دا
نعرف حPثيات ٔ�و ٔ�هداف هذا التضخمي وهذا إالفراط واملبالغة يف 

  .الفرضيات
وكام هو الشâٔن �ل�سFبة cلسFن�ني الفارطتني، هناك اليوم شكوك قوية 
حول حتقPق ما توقعمتوه مكعدل منو �رمس السFنة اجلارية؛ ٕاjدى أ\د¢ القوية 
Sىل ذ� ٔ�ن مؤسسات وطنية حمرتمة مßل ا�لس املغريب cلظرفPة 
واملندوبية السامPة cلتخطيط وبنك املغرب بل وحىت البنك اJويل، مجيع 

% 3و 2.5معدل منو يرتاوح بني  2014هذه املؤسسات تتوقع �رمس سFنة 
  .ä8د ٔ�قىص

ٕان ٕاjدى أ\سFباب العميقة اليت تفرس تدين أ\وضاع �ق_صادية 
ويف ٕاSادة ٕانتاج منوذج  يف اسFمترارمك يف �ع{د -يف نظر�  - د� ©مكن ببال

©منوي اس��فذ ٔ�و �اكد �س��فذ ٕاماكنياته، وذ� العتبارات م_عددة، ٔ�مهها ٔ�ن 

دمع الطلب اJاzيل مل يوا®به، �لقدر املâٔمول، منو وتطور Sىل مسFتوى 
ة، ٔ�صبح وكن�ÐPة حمتية لهذه الوضعي. ال�سFيج �ق_صادي الوطين

�ق_صاد املغريب اليوم يعاين حشا يف السFيو¢، tس@ب ©راجع �ح_ياطي 
الوطين من العمg الصعبة وتفامقا ب�PوÀ يف جعز املزيانية، �ٕالضافة طبعا ٕاىل 

  .اخ_الالت ٔ�خرى، تعرفوهنا جPدا
ونصف ٕاننا حقPقة ÎسFتغرب، السFيد رئ?س احلكومة، ®يف ٔ�ن سFن�ني 

بري الشâٔن العام مل ©كن اكفPة ل�سFتوعبوا ٔ�ن تد من حتملمك مسؤولية
السFياسة �س�Xرية املعمتدة ببالد� تعاين من حمدودية Sىل مسFتوى 

  . النÐاSة والفعالية
من الناجت اJاzيل % 36الحظوا ٔ�ننا مبجهود اس�Xري خضم يضايه 

، يف الوقت اcيل %4و% 2اخلام، حنقق �لاكد Îسب منو ترتاوح ما بني 
  .اJول مبجهود اس�Xري ٔ�قل حتقق معدالت منو S�ٔىلSدد من 

وما ال تدر®ونه، لóٔسف، ٔ�ن ٕاشاكلية اÛمنو �ملغرب يه، يف جزء ®بري 
ويتÐىل ضعف ٔ�و . مهنا، ٕاشاكلية حاكمة ٔ�كرث مهنا ٕاشاكلية موارد ٔ�و فرص

سوء فهممك cلحاكمة يف ®و/مك اzزتÛمتوها يف شعارات حماربة الفساد والريع، 
ٔ�هنا  –و�ٓسف Sىل هذه اللكامت  –ية، ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا ولكن �رؤ

رؤية فللكورية وهبلوانية، ومجيعنا يتذ®ر الهرج واملرج ا�ي رافق إالSالن 
عن الحئة املâٔذونيات، وقد اتضح ا\ٓن ٔ�ن أ\مر اكن جمرد مفرقعات ٕاSالمPة 

  .ال ٔ�قل وال ٔ�كرث
ىل القفز Sىل Sدد ٔ�رى ٔ�ن الوقت يدامهين، و�� ٔ�[د نفيس مضطرا إ 

من العنارص ٔ\توقف فقط عند ما ورد يف عرضمك، السFيد رئ?س احلكومة، 
، Doing Businessخبصوص حتسني م�جز ©رت?ب املغرب يف مؤرش 

  .وا�ي قدممتوه كام لو ٔ�نه ٕاجناز zارق cلمغرب
ٕاننا الحظنا ونالحظ ٔ�ن هناك ٔ�شFياء ختفوهنا Sىل الربملان، مرتبطة هبذا 

ومن �ب تنو�ر الرٔ�ي العام، .  تصارحوا هبا الشعب املغريبالتصنيف، ومل
الفرعي املتعلق �رخص البناء ©راجع يف عهد  البد ٔ�ن نذ®ر بâٔن املؤرش

املؤرش الفرعي املتعلق �حلصول Sىل الربط �لشFبكة . حكوم_مك بنقطتني
احلصول Sىل القروض ©راجع فهيا املغرب بâٔربع . الكهر�ئية ©راجع بنقطتني

وف÷ يتعلق . وف÷ يتعلق حبامية املس�مثر�ن ©راجع املغرب بنقطتني. نقط
  . tرشوط التÐارة العا�رة cلäدود ©راجع املغرب بثالث نقط

وبرصف النظر عن ارتفاع jاجPات اJيون الصافPة إالضافPة، وبرصف 
من الناجت اJاzيل اخلام  %2.3النظر عن ارتفاع النفقات العمومPة ٕاىل 

غضون السFن�ني املنرصم_ني، برصف النظر عن لك ذ�،  املتوسط يف
دعو� ا\ٓن ن�_قل ٕاىل واjدة من j�ٔ¡ صفäات حصيg م�تصف الوالية 

  .يف ا�ال �ق_صادي
ٕاننا نعترب، يف فريقي أ\صا¢ واملعارصة، ٔ�ن النقطة ا\ٔكرث سوادا يف 

_صادية cلحكومة ©مكن بدون شك يف �سFتدانة املفرطة احلصيg �ق 
  . وسوء تدبري ا�Jن العمويم

ا�Jن العمويم شهد ارتفاSا Yوال يف السFن�ني أ\ولتني من والية هذه 
وتقر�ر ا�لس أ\Sىل cلحسا�ت أ\zري ٔ�كد ٔ�ن ا�Jن العمويم . احلكومة

د�ن اخلزينة لوjده عرف ارتفاSا ملحوظا zالل السFنوات أ\zرية، ٕاذ بلغ 
من الناجت اJاzيل اخلام، ٔ�ي ما مجموSه % Î62.5سFبة  2013مع ممت سFنة 

 55.400 –كنقول سFن�مي، �ش يفهموا املغاربة  –مليار سFن�مي  55.400
  .مليار سFن�مي

مليار سFن�مي، ٔ�ي  67.800ٔ�ما مجموع ا�Jن العمويم فقد ارتفع جحمه ٕاىل 
يف jني ٔ�ن zدمة ا�Jن، مبا .  اخلاممن الناجت اJاzيل% 76ب�سFبة تفوق 

مليار  15.100يف ذ� أ\صل والفوائد، بلغت zالل نفس السFنة ما قدره 
هاذي أ\رقام دÀل . من الناجت اJاzيل اخلام% 17سFن�مي، مبا �شلك 

  .ا�لس أ\Sىل cلحسا�ت
مل تصدقو� jني /هبنامك و/هبمك �ري� ٕاىل خماطر هذه �سFتدانة املفرطة، 

®يف واæمتوين ٔ�� خشصيا يف ٕاjدى  مازلت ٔ�ذ®ر، السFيد رئ?س احلكومة،و 
املناسFبات مبÐلس املس�شار�ن �سFهتزاء واسFتخفاف jني قلمت ٔ�ن املعطيات 
اليت ٔ�قدYا tشâٔن �سFتدانة املفرطة ©زودين هبا أ\æزة املعلومة، ويه 

  . معطيات �ري حصيäة
أ\zري يقدم معطيات ها هو ا�لس أ\Sىل cلحسا�ت يف تقر�ره 

م_طابقة، ف�ذا ©ردون Sليه؟ التقر�ر كذ� تضمن كذ� ٕاشارة ٕاىل سوء 
تدبري ا�Jن من طرف احلكومة، وتضمن Sدة ٔ�شFياء، والبد، السFيد رئ?س 
احلكومة، ٔ�ن ن�õه ٕاىل خطورة هذا اcلجوء املفرط ٕاىل �سFتدانة ٔ\ن فPه 
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  .أ\جPال املقgõ مساس مبصاحل، مايش �ري أ\جPال احلالية ولكن
ن ما �شجعمك Sىل إالقدام املزتايد Sىل �سFتدانة هو هذا âٔ ونعتقد ب

اخلط االئ{ين cلوقاية والسFيو¢ اcيل كتقدموه دامئا ويقدمه السFيد وز�ر 
  .�ق_صاد واملالية، كام لو ٔ�نه ف_ح مõني

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�طرح Sليمك سؤ� tسFيطا يف هذه اJر[ة، وطرح_و 
حشال كن¨لصو Sىل هاذ اخلط االئ{ين؟ ٔ\ن : Sليه السFيد الوز�ر ومل جيب

من املؤكد ٔ�ن هاذ اخلط االئ{ين ما ممعط?ش cلحكومة دÀلنا لسواد عيوهنا 
ٔ�و لزرقة عيون بعض وزراهئا، البد ٔ�ننا نؤدي Sليه، فمك نؤدي Sىل هذا 

  اخلط االئ{ين؟
  .امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل \ٓن ٕاىل الشق �ج{عي

شق �ج{عي، السFيد رئ?س احلكومة، Îشكرمك ٔ\/مك اSرتفمت يف ال 
عرضمك، ولو بطريقة مايش رصحية وواحضة مبäدودية النتاجئ اcيل حقق_وا 
Sىل املسFتوى �ج{عي، وحنن نعتقد بâٔن حمدودية املنجزات اcيل حقق_وا 
يف ا�ال �ج{عي، �ٕالضافة cلصعو�ت وإال®راهات والتعقPدات اcيل 
اك�شف_وها، هناك س@ب �ٓخر ٔ�مه، ٔ�شFنو هو هاذ الس@ب؟ هو ٔ�/مك قدممت 

ب@ساطة، طموjات الشعب . cلشعب املغريب وعودا ال ميكن حتقPقها
املغريب، السقف دÀل انتظارات املغاربة مرشوع Sايل ومرتفع، ولكن 
ٕاماكنيات الب� حمدودة، واكن يتعني Sليمك ٕا�ن تقدمي الرب�مج �نت¨ايب 

مك والرب�مج احلكويم، ٔ�ن ©كونوا رصjاء مع الشعب املغريب، ؤ�ن دÀل
تقولوا ¿ ما ميكن حتقPقه وما يتوجب �نتظار لتحقPقه Sىل املدى املتوسط 

  .وSىل املدى البعيد
قدممت وعودا �مجلg، ٔ�[د نفيس مضطرا ٕاىل القفز عن لك ما جسلناه 

ر�ر مؤسسات من مالحظات ومن مؤاzذات ومن قراءات، يف ضوء تقا
  :وطنية ودولية ليك ٔ�ذ®رمك فقط ببعض الزتاما©مك

 ، ارتفعت؛%8الزتممت بتخفPض البطا¢ ٕاىل  -

 ؛%20الزتممت بتقليص معدل أ\مPة ٕاىل -

وفاة  20الزتممت بتقليص Sدد وفPات أ\طفال دون سن اخلامسة ٕاىل  -
 والدة حPة؛ 1000للك 

وفاة يف لك  50الزتممت بتخفPض وفPات أ\Yات عند الوالدة ٕاىل  -
 والدة؛ 100.000

 ٔ�لف وjدة؛ 400ٔ�لف ٕاىل  840الزتممت بتقليص العجز السكين من  -

ماليني من املغاربة من �سFتفادة من نظام  10الزتممت �متكني ما يقارب  -
  .التâٔمني إالجõاري عن املرض بصورة تدرجيية

 لك ٔ�و [ل هذه �لزتامات مل يمت الوفاء هبا، و/متىن ٔ�ن ©متك�وا من
الوفاء هبا، ولو ٔ�ن هناك شكواك قوية حول قدر©مك Sىل الوفاء بذ� السقف 
العايل لاللزتامات لعدة ٔ�سFباب، ٔ�مهها ٔ�نه السFنة املقgõ، سFنة �نت¨ا�ت، 

ولو �حلد  –و/رجو ٔ�ن تفوا  –وما ما تبقى من واليتمك من احملال ٔ�ن تفوا 
  .أ\دىن

واملواطنات والفùات ومبناسFبة احلديث عن مشالك الشعب املغريب 
الفقرية والشFباب، اسFتغربنا حقPقة ٔ�نه يف العرض دÀلمك ال لكمة واjدة عن 
الرÀضة، ال لكمة واjدة عن الشFباب وال لكمة واjدة عن الثقافة، ال لكمة 

واÛهتديدات إالرهابية،  "داعش"واملقاتلني املغاربة يف  "داعش"واjدة عن 
طالقا القضاÀ العويصة واملعقدة املرتبطة مبا �سFت��اء لكامت جخو¢ مل ت��اول إ 

  .مليون من مغاربة العامل �4.5زيد Sىل 
  السFيد رئ?س احلكومة،

ٔ�[د نفيس مضطرا مرة &لثة cلقفز Sىل احملور احلقويق ليك ٔ�خمت 
  .مداzليت ببضع لكامت

نعم، كنمت Sىل موSد مع . ٔ�قول لمك لقد كنمت Sىل موSد مع التارخي
يف هذا الشوط أ\ول من فٕا/مك z�ٔلفمت هذا املوSد مع التارخي  التارخي، ويقPنا

  .واليتمك، ٔ\سFباب كثرية يطول رش�ا
ونود ٔ�ن ن�هبمك، السFيد رئ?س احلكومة، ؤ�ن حنذر يف نفس الوقت �ىل 

  .ٔ�ن هناك بعض الشعور �ل�شاؤم واخلوف �رسي يف قطاSات واسعة
ورافقت ٕاقرار  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ®رمك ٔ�ن ت¡ اجلذوة من أ\مل اليت سFبق

دسFتور [ديد، ت¡ اجلذوة من أ\مل املتقد اليت سFبق ورافقت 
. �نت¨ا�ت السابقة ٔ\واهنا، هذه اجلذوة من أ\مل بدٔ�ت ا\ٓن يف اخلفوت

هذه اجلذوة من أ\مل بدٔ� ي�رسب �لهيا إالحõاط واليâٔس و/رجو ٔ�ن 
  .تتدار®وا ما ميكن تداركه

 Fذار ونود يف هناية املطاف ٔ�ن نقول، السj ذار مثj ،يد رئ?س احلكومة
ال قدر  –ن هذا اليâٔس وإالحõاط \ٔ مث jذار من ان�شار اليâٔس وإالحõاط، 

ٕاذا ما اس�رشى واسFتفäل وان�رش يف صفوف فùات ا�متع املغريب  –هللا 
اليت تومست zريا وصدقت وعودمك وتوقعت وانتظرت بفارغ الصرب ٔ�ن تفوا 

ىن، املغاربة بعض املرات ®ميكن �ري تطبطب ولو �حلد أ\دىن، �ري احلد أ\د
Sلهيم، واكن ممكن يف فاجعة بور®ون �ري زÀرة م�مك لفاجعة بور®ون دون ما 

بعض املرات املغاربة ال �ريدون . تعوضوا ذوك الناس �Jور اcيل سقطت
سوى احلد أ\دىن ٔ�و ما دون احلد أ\دىن من الكرامة ومن رفع احلكرة ومن 

ة املعا�ة هلم، و/رجو ٔ�ن ©كون هذه الهواجس ��ات يه �ه{م بقساو 
  .الهواجس اليت جيب ٔ�ن حترض ف÷ تبقى من واليتمك

و/رجو حقPقة ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل فضيg ٔ�ساسFية، قلام معلمت هبا، ٔ�نمت راه 
ٔ�� ٕاىل كنت . رئ?س حكومة، الر[ل الثاين يف اJو¢، بعد [ال¢ امل¡

، ٔ�� يف املعارضة، ولكن انتوما رئ?س قايس وال كنت شعبوي [ات Sيل
حكومة، ال يعقل يف مرgj مفصلية وتâٔس?سFية، يف مرgj هامة كتع?شها 
بالد� ال يعقل ٔ�ن لك هاذ أ\مة اcيل ك�سميومه مشوشني، انتوما م_دا�ز�ن 
مع لكيش، مع ر[ال أ\عامل، مع الصäافة، مع النقا�ت، مع رشاكء معمك يف 

�ري  ! �لك مكو�هتا، واش هاذ الناس لكهم �الطني؟ احلكومة، مع املعارضة



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )م 2014 يوليوز 21( ه 1435 رمضان 23

   ! انتوما اcيل عندمك احلقPقة املطلقة؟
و�� ٔ�رجو ٔ�ن تعود ت¡ اجلرSة الالزمة من احلمكة ٕاىل عقل 
احلكومة، حىت /متكن من تدارك ما فاتنا، وحىت /متكن من مواصg هذا 

يف س@P^ تضحيات الطريق ا�ي عبده املغاربة �Jموع وأ\حزان، وقدموا 
جسFمية، جPال بعد جPل، وال جيب ٔ�ن تغيب Sىل �لمك، السFيد رئ?س 

احلكومة، ٔ�نه يف الوقت دÀل سFنوات الرصاص عندما اكن رشفاء هذا 
الوطن يؤدون التضحيات تلو التضحيات من ٕاSدامات zارج القانون ومن 
اعتقاالت ومن م�فى ومن الزج هبم يف غياهب السجون، لك ذ� من 

[ل ٔ�ن هييئوا لنا حنن ا��ن كتب Sلينا ٔ�ن نع?ش هذا املنعطف الهام يف �ٔ 
îرخينا املعارص، حفرام ٔ�ن نضيع ما ت�äPه هذه املرgj الهامة من îرخينا من 

  . فرص
©لكم  –ال ٔ�ذ®ر التارخي  –[ال¢ امل¡ يف واjد اخلطاب من خطا�ته 

وطâٔهتا وYام اكنت  Sىل أ\زمة، وقال يف لك ٔ�مة Yام اكنت وYام اشFتدت
قاسFية يف لك ٔ�زمة ©مكن فرص، يف لك ٔ�زمة ©مكن فرص، يتعني التقاطها، 
يتعني اس�Xرها من zالل مõادرات جريئة ومقدامة وجشاSة، ولكن ام_الك 
الفرص واس�Xر الفرص ال ميكن ٔ�ن يمت من zالل املنطق اcيل اشFتغلتوا به، 

   .وهو م�طق ادSاء ام_الك احلقPقة املطلقة
ٔ�نمت ال متلكون احلقPقة املطلقة، هناك جزء من احلقPقة عند ٔ�طراف 

  .ٔ�خرى يف ا�متع املغريب، وي�õغي ٔ�ن تنصتوا لها
  .وشكرا لمك

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السFيد الرئ?س
  . شكرا، ا/هت�ى الوقت

  .ٔ�رفع اجللسة عرش دقائق ٔ\داء صالة العرص ونعود ل�سFتâٔنف
        ))))))))))))صالة العصالة العصالة العصالة العرصرصرصرصرفعت اجللسة ٔ\داء رفعت اجللسة ٔ\داء رفعت اجللسة ٔ\داء رفعت اجللسة ٔ\داء ((((((((((((

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

  السFيدات والسادة الوزراء،
  السFيدات والسادة الربملانيون،

در�س إ ÎسFتâٔنف ٔ�شغال اجللسة ؤ�دعو السFيد الرئ?س احملرتم اليس 
ضلوا السFيد فت. لشكر عن الفريق �شرتايك لتناول اللكمة، السFيد الرئ?س

  ٔ�شFنو بغييت؟ . zاصمك zîذوا اللكمة �ش �سك_واالرئ?س نوا صايف 
[لسوا، إالخوان، �ش السFيد الرئ?س zÀذ اللكمة، هللا جياز�مك خبري، 

اتفق�ا، السFيد الرئ?س، ما كند�رش . وفروا لينا الرشوط دÀل �شFتغال
يش jا[ة بدون اتفاق، هللا هيديك، راه بدينا يف الرابعة و�ادي نوقفوا يف 

دا�، السFيد الرئ?س، عندك . نقاطعو أ\خ اcيل واzذ اللكمة الربعة ونصف،
  .التقد�ر، ملا èشوف بâٔنه ممكن zîذ اللكمة تفضل، اح�ا كن�سFناوك

  ..السFيدات والسادة الربملانيون احملرتمون

        ::::در�س لشكردر�س لشكردر�س لشكردر�س لشكرإ إ إ إ     السFيدالسFيدالسFيدالسFيدالنائب النائب النائب النائب 
  السFيدان الرئ?سان احملرتمان،

  السFيد رئ?س احلكومة،
  رتمون،السFيدات والسادة الوزراء احمل

  السFيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
بداية، نؤكد يف الفريق �شرتايك ٔ�ننا و[د� صعوبة ®برية يف م�اقشة 
عرضمك، السFيد رئ?س احلكومة احملرتم، ٔ\ننا مل /كن ٔ�مام حصيè gس��د Sىل 
ٕاجنازات مضبوطة ومؤرشات دا¢ ومعطيات مرمقة، بل لك ما اسFمتعنا ٕاليه 

  . العمومPاتهو خطاب يف
zاب ٔ�ملنا، وحنن /رى السFيد رئ?س احلكومة يترصف هبذا الشلك، 
zاب ٔ�ملنا ٔ\/مك ٔ�فرغمت فصال دسFتورÀ من مضمونه، وzاب ٔ�ملنا ٔ\/مك 
®ررمت Sىل مسامعنا مرة ٔ�خرى الزمة السFياق العام ونعمة �سFتقرار، 

و�بزتاز وحتدثمت ٕالينا مرة ٔ�خرى بلغة مازالت ©هنل من قاموس �س�õداد 
السFيايس، مل تعربوا عن ٔ�ي تعاطف مع ماليني امجلاهري املسFتضعفة من 

  .حضاÀ سFياسFتمك اليت اسFهتدفت ®رامهتم وقوت S?شهم
 �54كفي ٔ�ن تعلموا ٔ�ن املواطن راه وىل ت?رشي ليرتو دÀل املازوت ب 

يؤسف�ا كذ� ٔ�/مك فوتمت . رÀل ٕاضافPة من هنار اcيل وصلتوا لهاذ احلكومة
من اJسFتور واملسامهة يف متر�ن دميقراطي  101نا فرصة ٕاعامل الفصل Sلي 

حقPقي تقدمون فPه حصيg ٔ�داء احلكومة ل{رس املعارضة دورها يف املراقõة 
  .واملساء¢

لقد الت@س أ\مر وقدممت ما اعتقدمت ٔ�نه ٕاجناز حلكوم_مك، يف zلط بني 
زات، وبني الرشوع حصيg سابقمك وحصيلتمك، zلطمت بني الرغبات واملنج

يف ٕاSداد املشاريع و�خنراط يف تنفPذها و�/هتاء من ٕاجنازها، zلطمت بني 
اJو¢ واحلكومة، وzلطمت كذ� بني احلكومة يف Îسخهتا أ\وىل واحلكومة 

  .يف Îسخهتا الثانية
نعم، السFيد رئ?س احلكومة، مل èسFتطيعوا ٔ�ن تفرزوا ما حققمت يف فرتة 

ل مضن حتالفمك، وما حتقق كذ� بعد التäاق حزب توا[د حزب �سFتقال
مل تعرتفوا هنائيا ٔ�ن سFنة . التجمع بتäالفمك واÎسäاب حزب �سFتقالل

اكنت مبثابة سFنة بيضاء Sىل مسFتوى احلصيg احلكومPة، بل أ\دىه  2013
من ذ� هو ٔ�/مك مل èشريوا طيg عرضمك ٕاىل هذا احلدث الهام ا�ي ت�õعه 

ا�ي زعزع ٔ�راكن احلكومة وجعل مكو�ت ٔ��لب?هتا حت@س الشعب املغريب، و 
ٔ�نفاسها، Vٔن أ\مر ال خيص اÎسäاب حزب وازن من االئتالف احلكويم 

و�لكمة  -والتäاق حزب �ٓخر اكن حيرش قادته ٕاىل jدود أ\مس القريب 
  .مضن رفقاء السوء -Yذبة Sىل أ\قل 

  السFيدات والسادة احلضور،
هو عبارة عن قراءة zاصة ملا " احلصيg"البد ٔ�ن ÎسÐل ٔ�ن ما مسي 
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اعترب سFياقا سFياسFيا واق_صادÀ واج{عيا، [اءت فPه احلكومة، بتصور 
وVٔن املغرب Sىل jافة الهاوية، Vٔن البالد مل ©كن هبا دو¢ ٔ�و مؤسسات، 

ٔ�نمت تتعرفوا، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�ن البالد اكنت ©متتع . هذا �ري حصيح
âٔن?�ة، مل تعش بالد� ال ثورة وال متردا وال فوىض، بل دامئا �سFمترار بطم

ظلت دامئا مؤسساهتا قامئة، م{سكة، ٔ\هنا تعودت Sىل ٕادارة �ح_Ðا[ات 
�ت، اوالتعامل مع التعبريات اتلفة والنضاالت مßل التظاهرات وإالرض 

  .، كام ختيلمت"ف_نة"ول?س هذه احلكومة يه اcيل [ات لتنقد البالد من 
الvم، السFيد رئ?س احلكومة، جمرد ٕاÎشاء ال معىن ¿ لترب�ر هذا 

gقة يه ٔ�ن احلكومة تعترب احلكومة ا\ٔكرث حظا يف . حصيلتمك الهزيPاحلق
îرخي احلكومات يف املغرب، و[دتوا أ\رض مفروشة مبك�سFبات 
دسFتورية، مل èسامه مما الشك فPه بعض ٔ�حزا�مك يف النضال من ٔ�[لها، بل 

  .ة بفعل تضحيات الشهداء واملعتقلني يف سFنوات الرصاصو[دهتا [اهز 
جرت انت¨ا�ت بعد اخلطاب املليك لتاسع مارس، وبعد اخنراط لك 
أ\حزاب السFياسFية والنقا�ت وامجلعيات واملواطنني يف ورش إالصالح 
اJسFتوري، يف جو من النضج والهدوء، مايش ®يف تصورتوا ٔ�ن هذه 

بالد� كتعترب . الف_نة ودÀل الال اسFتقراراحلكومة èشلكت يف ظروف دÀل 
من ال�ذج اليت جيب ٔ�ن تقدم يف ج�وب البحر أ\بيض املتوسط لالنتقال 

  .الهادئ والسلس حنو اJميقراطية م�ذ �سFتقالل وٕاىل اليوم
ما يثري �سFتغراب كذ� هو احلديث عن مõادرات وÎ�ٔشطة ملكPة 

[ال¢ امل¡ يف ملف الوjدة يف هذه احلصيg، مßل اJور ا�ي لعبه 
 gة، كذ� تضخمي احلصيPدة أ\مر�كäت املتÀلوالc رتهÀالرتابية ٔ�و يف ز
الهزيg، مببادرات ملكPة لها ٕاطارها اJسFتوري اخلاص، وال ميكن ٕادراæا يف 

  .احلصيالت احلكومPة
مßل هذه العمومPات جندها �سFمترار ف÷ �سمى �حلصيg، عند احلديث 

قلتوا هاذ اليش، هذا 9م �ري حصيح، الربملان ما .  دور الربملانعن تدعمي
احلكومة . 2011معرو ما ©راجع كام ©راجع بعد إالصالjات اJسFتورية دÀل 

معلت لك ما يف وسعها cلتضييق Sىل املؤسسة ال�رشيعية، tشلك خيالف 
ٔ�مgß، اJور ا�ي ٔ�واله لها اJسFتور، ولنا ٔ�ن نقدم Sىل اÛهنج اخلاطئ Sدة 

من قõيل هتم?ش دور املعارضة والتضييق Sىل لك املبادرات ال�رشيعية، 
وzاصة يف ملف القوانني التنظميية، و�ادي نعطيمك مßال صارخ، السFيد 
رئ?س احلكومة، لهذا التضييق، مع اكمل أ\سف، اسFتعملت فPه احلكومة 

  .التدل?س والتضليل
Jا Àو¢ ا�ي انعقد مؤخرا يف حسب ٔ�شغال املؤمتر العارش لهيئات قضا

بريوت يف لبنان، م�ني رجعت cلموقع إاللكرتوين cلمركز العريب cلبحوث 
القانونية والقضائية التابع �لس وزراء العدل العرب، م�ني رجعت cلموقع، 
 Àداث هيئة قضاj�ٕ ٔهنا لها مرشوع ف÷ يتعلقâاحلكومة املغربية تتغىن ب

قرتح لفرق املعارضة وcلفريق �شرتايك، ومل اJو¢، ومل يرصح ممثلمك ٔ�نه م
تناقشوه معه، ٔ\ننا مسFتعد�ن ملقارSة هذه الترصحيات مع الواقع، مع اطط 

ال�رشيعي احلايل، اطط ال�رشيعي ال تتäدثون فPه عن مرشوع قانون 
 1953ٕالjداث هيئة قضاÀ اJو¢، تتäدثون فPه عن تغيري الظهري دÀل 

يه، وال حق لمك يف ٔ�ن ت�سFبوا مرشوSا لمك ل?س من وٕادzال تعديالت Sل 
صالحPا©مك، وارجعوا ٕاىل لكمة ممثل احلكومة املغربية يف هذا �ج{ع ا�ي 
مل ينصف الفريق �شرتايك ومقرتjه يف ٕاطار حماربة الفساد �لفعل ال 

  . Sىل مسFتوى الواقع، ال يو[د ٔ�ي مرشوع لمك .�لقول
كام  –يعي، فPتضح �سFتقرائه انعدام ٔ�ما Sىل مسFتوى اطط ال�رش 

 1953مارس  2وجود ٔ�ي مرشوع قانون، اك�ن تعديل لظهري  -قلت ليمك
كام ٔ�نه يف ٕاطار التعامل مع الربملان تنذ®رو مجيع . املتعلق �لواك¢ القضائية

أ\سلوب �ري الالئق اcيل تعاملوا به بعض الوزراء مع الربملانيني، وصل ٕاىل 
  . �رشف من فاه بهاسFتعامل  9م ال

: هذه احملاور و�ريها من احملاور اcيل قدميت فهيا إالصالjات ٕاكجنازات
ٕاىل كثري من العناء لنجزم بâٔن هذا  ٕاصالح م�ظومة العدا¢، حنن ال حنتاج

نفس �ل�سFبة cلحوار الوطين أ\ول . الورش إالصال] مازال يف بداÀته
مجلعيات واملنظامت، معتربة ٔ�ن اcيل Sارضاتو ٔ�مه ا" ا�متع املدين"حول 

  .مهنÐه �ري موضوعي
ٔ�ما احلديث عن قطاع الصäافة وإالSالم، اcيل متزي، مع اكمل أ\سف، 
مبäاوالت متر�ر تصورات ٕايديولوجPة يف إالSالم، نتج عهنا مجود يف القطاع 
السمعي البرصي، ما اجلديد �ل�سFبة cلمغاربة بعد نصف والية هذه 

ق بتلفزيوهنم اcيل تيع?شوا معه يومPا؟ اجلديد هو ٔ�نه ٕاىل احلكومة ف÷ يتعل
، وصلت م_âٔخرات اJمع ا�ي جيب ٔ�ن يقدم 2013د�سمرب  j31دود 

 c290لصندوق اخلاص بدمع املشهد السمعي البرصي الوطين cلرشكة مجموع 
، 2014مليون درمه �رمس سFنة  120مليون درمه، مل يمت بعد رصف حىت 

، 2013و 2012مليون درمه zالل س�يت  345مجموSه وتوصلت الوزارة مبا 
فâٔ�ن يه املبالغ املتبقPة اcيل . مليون درمه 110مل حتول مهنا cلرشكة سوى 

اكنت ميكن Ûهيا تطور إالSالم دÀلنا؟ رمغ تعهد احلكومة، ٔ�نتوما، السFيد 
مليار دÀل  15الرئ?س، بعد تقليص مزيانية الرشكة الوطنية من ذيك 

�س�Xر اcيل نقصتوا، ت�_فاجؤو بâٔ/مك حPدتوا cلرشكة املعنية اJرمه دÀل 
  .مليون درمه كذ� من مزيان?هتا 200

ٔ�ما عن حقوق إالÎسان، �كفي الطريقة اليت تتذا®روا فهيا Sىل 
�ح_Ðا[ات، والزهو ا�ي èشعرون به بâٔن املشوشني واملظاهرات وعهد 

الزهو هو اcيل اكن ®يعرب جيب ٔ�ن نتذ®ر ٔ�ن نفس هاذ . �عتصامات ا/هت�ى
Sليه صاحب ٔ�م الوزارات عند مقعه للك حركة اح_ÐاجPة، نتذ®ر شهداء 

من هنا خرجت ومن هذه املنصة، نتذ®ر " ®ومرية"، شهداء "®ومرية"
د�سمرب، اوالد  14يونيو،  20الترصحيات احلكومPة بعد لك حمطة نضالية، 

ات الرصاص و©زهو zليفة اكنت كتجي ذيك احلكومات السابقة دÀل سFنو 
بâٔن املغرب مطمنئ ومسFتقر، ويه /زالت بواjد احلركة دÀل العصا 

  .والزرواطة Sىل املواطنني
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مع  1998نتذ®ر يف املقابل، ®يف تعاملت حكومة التناوب يف 
�ح_Ðاج؟ و®يف ارتفعت ÎسFبة التظاهر و�ح_Ðا[ات ومعت اكفة 

عرف ٔ�شFنو يه الوقفة  القرى والبوادي املغربية، املغريب اcيل معرو ما
  .�ح_ÐاجPة، عرفها مع عهد حكومة اليوسفي ومع عهد حكومة التناوب

ما قدممتوه، السFيد رئ?س احلكومة، ال Sالقة ¿ �لواقع، ظاهرة 
املتظاهر�ن وإالæاز Sىل حق إالرضاب و�عتداءات Sىل املواطنني من 

السجون، لكها طرف ر[ال السلطة واسFمترار ا/هتااكت يف خمافر الرشطة و 
  .خروقات ال ميكن ٔ�ن تعفPمك ٔ�و ٔ�ن ©زيل عنمك املسؤولية

يف نفس �جتاه، ت�سÐلو Sدم تفعيل اJسFتور والقPام ٕ�جراءات 
Sدائية ضد الطبقة العامg، �ٓخرها ما [اء يف مذ®ر©مك التقدميية cلقانون املايل 

طة بعدم ٕادراج ٔ�ي زÀدات يف أ\جور ٔ�و ©رقPات حتت Àف 2014دÀل 
 CMR1 د اجلرٔ�ة واحلاكمة اجليدة، فرض ٕاصالح j�ٔادي لصندوق التقاع،

  .ٔ�ما احلوار �ج{عي مجدتوه، ومل يتحرك ٕاال ليتوقف، بدون نتاجئ
، الترصحي "سFياسة معومPة م�دجمة لاله{م بقضاÀ املرٔ�ة"ما مسيمتوه ب 

� ٔ�ي ٔ�مل دÀلمك أ\zري اcيل شFبه ال�ساء �لرثÀت تيضويوا Sىل البيوت فقد
   .يف ٔ�ن قضاÀ املرٔ�ة من اه{مات هذه احلكومة

بعد هذه املالحظات حول ما [اء يف حصيلتمك احلكومPة، البد ٔ�ن 
، وا�ي "حماربة الفساد"نتعرض cلشعار الرئ?يس ا�ي رفعمتوه اcيل هو 

" حماربة الفساد. "حتدث Sليه السFيد رئ?س احلكومة يف ترصحيه احلكويم
انني واختاذ تدابري حقPقPة، وهذا ما مل يمت هنائيا ٕاىل اليوم، يه يف ٕاصدار قو 

يف الوقت ا�ي ي�Pح ليمك اJسFتور والسلطات الواسعة اcيل تتوفروا Sلهيا 
وأ\�لبية اليت لمك يف الربملان، التقدم الفعيل يف ٕارساء أ\سس القانونية 

  .وإالدارية ملواæة الفساد
حماربة "لشعار �لواقع، شعار امللف الواحض اcيل تيكشف تناقض ا

وأ\zالق هو ما مقمت به يف هذا التعديل احلكويم، وز�ر مطرود " الفساد
من حزبه ترصون Sىل تعي?�ه وز�را واش مايش رضب cلتطبيق 

ملاذا مل جتيبوا النواب ؤ�نمت تقدمون احلصيg عن املنفعة اليت  ! السFيايس؟
  سFتجنهيا بالد� من مßل هذه املامرسات؟

ٔ��رز يشء ميكن èسجي^ يف جمال ٕاخفاق وارتباك هذه احلكومة، يه  ٕان
 gهاذ احلكومة، ٔ�� مل ٔ�مسع حصي gيل تقدمت مايش حصيcٔ�ن حصيلهتا ا
 gات الوزارية احلارضة معنا، ٔ�� مسعت حصيSلب الوزراء والقطا�\ٔ
لوزارات èسFيطر Sلهيا، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�ما �يق الوزارات فمل ٔ�مسع 

  .ا حصيgله
لقد رصحمت �مس احلكومة، ٔ�نه بعد التعيني احلكويم �ادي تعملوا Sىل 
ربط املسؤولية �حملاسFبة، رسSان ما ©كشف لنا ٔ�ن هاذ اليش �ري مر©كز 
 gPري م�متي يف ال�شك�ت وز�ر P@ىل ٔ�ي ٔ�ساس، كام ذ®رت، ٔ�نه تثS

                                                 
1 Caisse Marocaine des Retraites  

  .احلكومPة
، و�ٓخر مßال لقد اتضح �مللموس هشاشة التäالفات وضعف التعاقدات

 ،Sىل ذ� حصل قõل شهر�ن عندما اSرتض أ\سFتاذ ن@Pل بنعبد هللا
أ\مني العام حلزب التقدم و�شرتا®ية، الوز�ر يف هذه احلكومة Sىل 
الترصحيات أ\zرية اليت صدرت عن وز�ر االتصال الناطق الرمسي �مس 

ذاعية العمومPة احلكومة، واليت ٔ�دان فهيا ما تعرضه الق�وات التلفزيونية واالٕ 
  ."املاخور"يف �راجمها ومسلسالهتا، دون ٔ�ن نتäدث عن 

�رفع فعالية الفعل احلكويم ذي الطبيعة "وب?� يعد الرب�مج احلكويم 
، جند ٔ�ن زعامء "وحتقPق الوضوح و�ÎسÐام يف املسؤولية إالسرتاتيجية

قصاء هاذ أ\�لبية �شFتكون يف ترصحياهتم ٔ�مام اج{Sات ٔ�حزاهبم من االٕ 
  واÛهتم?ش يف اختاذ القرارات الكربى cلبالد؟ 

ٔ�ية فعالية حكومPة عندما جند أ\مني العام cلحركة الشعبية اليس 
عندما جند أ\مني العام cلحركة .. -الوقت دÀيل تيضيع  - .. لعنرص �شكو

الشعبية �شكو من مهنجيتمك، وتذهب الشكوى ٕاىل در[ة اÛهتديد 
   .�الÎسäاب من احلكومة

لقد بلغت مظاهر العبث والتنافر داzل أ\�لبية ٕاىل در[ة املزايدة يف 
قضية اسرتاتيجية ختص الشâٔن التعلميي ببالد�، جند ٔ�ن حز�مك يتو[ه 
مبدفعيته الثقgP ضد السFياسة اليت يطبقها وز�ر الرتبية الوطنية يف جمال 

ن نفس تدر�س اcلغات وٕارساء الباكلورÀ اJولية، لريد Sليه حزب �ٓخر م
أ\�لبية ب@Pان ملك_به السFيايس يف نوع من التصعيد ا�ي يدعو ٕاىل 

عن ٔ�دجلة العملية الرتبوية وجر  -هذا معمك  -�بتعاد، يدعومك ٕاىل �بتعاد 
النقاش احلايل ٕاىل م_اهات بوÛمييكPة، ٔ�� ٔ�قرٔ� Sليمك ما قا¿ رفاقمك يف 

  .احلكومة
س احلكومة، وز�رمك يف الرتبية يف اcلحظة اليت ©هتموا فهيا، السFيد رئ?

الوطنية �لوالء حلزب فرÎسا و�ٕالجرام يف حق هذا الب�، جند املك_ب 
بقدر ما �مثن وينوه "السFيايس حلزب احلركة الشعبية يعلن يف بيان ¿ ٔ�نه 

 Àيف الباكلور gىل ت@ين التجربة الرائدة املمتثS ٕ�قدام وزارة الرتبية الوطنية
يندهش حملاوالت البعض ٕاعطاء هذا القرار البيداغو# اJولية، بقدر ما 

فâٔي حصيg ميكن ٔ�ن ن�_ظرها من  ."الصائب بعدا ٕايديولوجPا ومحو¢ ٔ�خرى
  هذه أ\�لبية احلكومPة امل�رشذمة؟

ٕان تقPمي أ\داء املرjيل Sىل املسFتوى �ق_صادي، �سFتلزم م�اقشFته 
البد من العودة كذ� انطالقا من احلصيg اليت تقدمت هبا احلكومة، بل 

ٕاىل مجموع �لزتامات اليت z�ٔذهتا احلكومة Sىل Sاتقها، ٔ�شFنو يه �لزتامات 
% 5.5حتقPق معدل منو دÀل : دÀلمك؟ كام حتدث Sلهيا سابقي اليس حكمي

؛ �س�Xر؛ حماربة %6؛ ÎسFبة منو تناهز z2012-2016الل الفرتة 
الشهادات اcيل ما داوا م�مك  البطا¢؛ ٕانعاش ال�شغيل، خصوصا بني jاميل

�ري الزرواطة؛ والشFباب ووضع رؤية اق_صادية م�دجمة تعيد ©رت?ب 
  .أ\ولوÀت
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عند % 8.9لقد اكنت لمك اجلرٔ�ة �لفعل يف القفز مبؤرش البطا¢ من 
، �زÀدة 2014عند هناية الفصل أ\ول من % 10.2 ٕاىل 2012بداية 

ن اليد العامg ال�شطة ٔ�لف م 163نقطة، وهو ما يعادل  1.3كذ� 
اجلديدة اليت التحقت بصفوف العاطلني، معدل البطا¢ عند الشFباب 

، عند jاميل الشهادات معدل البطا¢ %20ارتفعت ٕاىل رمق قPايس جتاوز 
، القطاSات إالنتاجPة املعول Sلهيا خللق الرثوة، ٔ�صبحت %17.5وصل ل 

يف اكن وقطاع مصدرا لفقدان م�اصب الشغل كنتذ®رو قطاع البناء ® 
ٔ�لف م�صب شغل zالل  71قطاع البناء خرس لوjده ٔ�زيد من . الصناSة

ٔ�لف م�صب شغل zالل  20السFن�ني املاضيتني، قطاع الصناSة خرس 
نفس الفرتة، ٕاذن دون احلديث عن �/زالقات اخلطرية اcيل عرفهتا املديونية 

من الناجت % 65العمومPة من zالل تفامق معدل ا�Jن العمويم اcيل فاق 
  .%20ٔ�ي �زÀدة ٔ�كرث من  2014اJاzيل اخلام ٕاىل ممت الفصل الثاين من 

عرفت كذ� الفرتة ©راجع اسFهتالك أ\رس ن�ÐPة لرتاجع القدرة 
الرشائية، وهللا عندما ٔ�ذهب cلبومõات دÀل ليصانص، ذاك اليش اcيل 

 -Àل ر 54ك�سمع دÀل املنا®ر �ري هللا حيفظ وصايف، هاذ القضية دÀل 
[ابوا درمه دÀل الزÀدة  -وقلهتا �لرÀل حPت مسعهتا هاذ الصباح يف احملطة 

رÀل، اكن املواطن قõل ما دzل  S50ال�ن  75سFن�مي و 50وzلصوا 
   .درامه 10رامك وصلتوها ل  7,40وال  c7,30لحكومة ت?رشي ب 

% 2خبصوص �س�Xر و�دzار، ©راجع معدل �س�Xر الوطين ب
عرفت . zالل السFن�ني اcيل حمكتوا فهيا% �5دzار الوطين ب  ومعدل

، %8نفس الفرتة ©راجع اJور �ق_صادي لقطاع البناء اcيل اخنفض ب�سFبة 
  .سFنة 26وهو ©راجع ما جسلوش م�ذ ٔ�زيد من 

 gن�ني املاضيتني كذ� ©راجع ازون الوطين من العمFعرفت الس
وض املمنوjة لالق_صاد سواء ، و©راجع جحم [اري القر %14الصعبة ب 

مقارنة مع نفس الفرتة السابقة، ©راجع % c46لمقاوالت ٔ�و لóٔفراد ب�سFبة 
مقارنة مع الفرتة السابقة، عرفت % 38كذ� جحم الودائع البنكPة ب�سFبة 

، %18الفرتة ©راجع كذ� مؤرشات ٔ�داء البورصة �Jار البيضاء ب�سFبة 
  .هذه ٔ�رقام ٔ�جPبو� Sلهيا

ص ال�سFيج املقاواليت، إالحصائيات املتوفرة اليوم تتâٔكد ارتفاع ٔ�ما خبصو 
ٔ�لف مقاو¢ ٕاىل  12®بري لعدد املقاوالت يف وضعية مالية صعبة، �هزت 

، عرفت الفرتة ذاهتا تفامق التباينات ا�الية، وهو 2014ممت الفصل أ\ول من 
من ما ٔ��نت عنه إالحصائيات أ\zرية اليت ٔ�ظهرت ٔ�ن Sددا حمدودا 

  .اجلهات يه اليت èسامه يف التمنية
تبعا لهذه املؤرشات ميكن التâٔ®يد Sىل ٔ�ن الوضع �ق_صادي مازال هشا 
وم�ف_äا، وهاذ الطمâٔن?�ة املبالغ فهيا j�ٔذر مهنا، ٔ\ن اcلهم ملقا� مع 
�ح_Ðا[ات واملظاهرات اليومPة وتدبريها وال الزرواطة اcيل كتقمع لك 

Ðىل �نفS د، وخنىشj�ٔسtىل أ\خرض والياS ٔيتâيFار ا�ي س .  
و�� تبعا لهذه املؤرشات، تنطلبو مايش برنجسFية ميكن ٔ�ن نتäدث 

عن املقاصة، ومايش جرٔ�ة ٔ�ن نتäدث عن الزÀدات ورضب القدرة 
الرشائية cلمواطنني، zاصنا نتعاملو مع املواطن مبسؤولية، راه املواطن مّيل 

   .ن ®يحتج وتيخرج cلتعبريسFن�مي اك 20دÀل السFن�مي و 10تزتاد 
Sىل املسFتوى الرضييب ال èسل، ٔ�غرقت احلكومة �ق_صاد بâٔزيد من 

ٔ�نت يف : ٕاجراء رضييب [ديد، اح�ا ت�_اقدو هاذ احلصيg، غتقول يل 32
املعارضة، دعو� نقارن بعضا من نتاجئ حكومة التناوب وما تالها، ليقارن 

م�صفا وليكن يف صورة ا�ي جرى املغاربة وليتذ®روا، وليكن الرٔ�ي العام 
ٔ�مس وا�ي جيري اليوم، لنzٔâذ مكثال موضوع ا�Jن اخلار# ا�ي اكن 

مليار دوالر يوم ٔ�ن التحق�ا حبكومة التناوب، وصلناه يف  24ت?_قدر بـ 
دÀل املال�ر دÀل اJوالر، اليوم، ها اح�ا �ادي Îشوفو  9ٕاىل  2006

ذبوا Sليك، اليوم هذه احلكومة tشäال بعنا وتص�ت �ش ما يقõقاوش �ك
بصدد ٕاSادة ذات الس?�اريو دÀل سFنوات التقومي الهيلكي، ٕاذ ٔ�هنا تنفذ 
تعل÷ت املؤسسات املالية اJولية دون رشوط، وال هيمها ٕاال ٔ�ن تبقى 

  .Vٔحزاب jامكة، ال هيمها ٔ�ن تورث أ\جPال القادمة اق_صادا مßقال �Jيون
 Fمنو يف بفضل حكومة التناوب، ورمغ سÛنوات اجلفاف بلغ معدل ا

، �س�Xرات اخلارجPة اكنت %5: 2007حىت ل  1999املتوسط من 
مليار درمه دون  30مليار درمه وانتقلت لـ  5.5، ال تتÐاوز 1998قõل 

، %9واخنفض ٕاىل % 16.2ا�jساب اخلوصصة، معدل الفقر اكن يف 
  .%2و 1التضخم ظل حمصورا بني 

رجعت ا�Jن اJاzيل ا�ي مل ©كن تعرتف به، ٔ�كرث من ذ�، اJو¢ �ٔ 
مليار درمه،  5.5ؤ�دت ما اسFتحق Sلهيا مبوجب سلفات تعاقدية وقدرها 

مليار، دفعت، ©هترضوا دا� Sىل صناديق  5.5رجعت لبنك املغرب 
مليار درمه لصناديق التقاSد، وS�ٔادت  11التقاSد، دفعت حكومة التناوب 

خلاص، ارجعوا قõل ٔ�ن حتمكوا، اليوم مليار درمه اكن يف احلساب ا 7
  .هذه يه أ\رقام ويه �طقة.. نتäدث عن مشالك

وا®بت هذه إالصالjات ٕاصالjات ٔ�شار ٕاÛهيا املتدzل السابق يف 
   ..جمال حقوق إالÎسان، يف جمال املصاحلات، يف جمال أ\مازيغية ٕاىل �ٓخره

اجعات �� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�خ_مت مداzليت هاته، �ش نâٔكد ٔ�ن سFياسة الرت 
هو ما يتعلق �ملسار  - نقدرو نصربو Sىل ®رشFنا  –شامg، ؤ�خطر ما فهيا 

اJميقراطي، هو ما يتعلق هبذه املؤسسة وما جيب ٔ�ن ©كون لها من قدسFية 
واjرتام، هو ما يتعلق حبق املعارضة، هو ما يتعلق �حلرات العامة وحقوق 

حظو، مع اكمل إالÎسان، هو ما يتعلق �كرامة املواطنني، واح�ا تنال
  .أ\سف، ٔ�ن هناك ©راجعا وتدهورا ٕاىل الوراء

احلصيg، احلصيg خميبة لóٓمال، يف الوقت اcيل ت�هبومك هبا ت�شعرو ٔ�مام 
الشعب املغريب ٔ�هنا كتضاعف من مسؤولياتنا مكعارضة، ٔ\ننا مؤمتنني من 

، 1956م�ذ  -مايش �ملناصب الوزارية  -طرف هذا الشعب م�ذ ٔ�ن كنا 
نني Sىل حامية مسFتقõل ٔ�بنائه من سFياسة العبث، وواæنا احلكومات، مؤمت 

واæنا احلكومات اتلفة، ؤ�عطى الشعب املغريب الصدور دÀلو، وخرج�ا 
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يف املظاهرات و�ح_Ðا[ات، وهذه أ\مانة نعتربها ٔ�مانة مازالت Sىل 
  . Sاتق�ا

اJسFتوري  ٕايه، ضيعمت Sىل ب�� زم�ا مثينا، كنا نâٔمل بعد إالصالح
ٔ�ن ننطلق يف خط تصاSدي، ٕانه /كوص و©راجع، لكن حمك  2011دÀل 

الشعب �ٓت والشك ٔ�نه سFيكون عند �نت¨ا�ت القادمة اليت نâٔمل ٔ�ال 
ترصفوا فهيا خطاب املظلومPة وخطاب البحث وخطاب البحث عن مقاSد 

  . من الكوال?س ومن zالل اJهالزي ومن zالل املظلومPة
ٔ\ننا م_يق�ون ٔ�ن بنضالنا  ،ا�ت شفافة، رصحية، واحضةحنن /ريدها انت¨

  .و�لزتام�ا س�_Ðاوز تبعات هذا اخلريف املغريب
   .شكرا لمك والسالم Sليمك

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السFيد الرئ?س

.. اللكمة cلسFيد الرئ?س عن احلركة الشعبية، اليس ن@Pل بلخياط، تقدم
  .نائب د�Àالفريق احلريك، ٔ\نه الفريقني، ال 

        ::::النائب السFيد نالنائب السFيد نالنائب السFيد نالنائب السFيد ن@@@@Pل بلخياط بنعمرPل بلخياط بنعمرPل بلخياط بنعمرPل بلخياط بنعمر
tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني وSىل 

  .�ٓ¿ وحصبه ٔ�مجعني
  السFيد رئ?س جملس النواب احملرتم،

  السFيد رئ?س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

  السFيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  لسFيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،ا

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق احلريك مبÐليس الربملان املغريب 
ملناقشة الترصحي احلكويم ا�ي ٔ�دىل به السFيد رئ?س احلكومة مبناسFبة 

  .م�تصف الوالية ال�رشيعية احلالية
هبذا التقليد اJسFتوري اجلديد،  ؤ�ود يف البداية ٔ�ن S�ٔرب عن تنوهينا

ا�ي ميكن املؤسسة ال�رشيعية من الوقوف Sىل مواطن النÐاح يف أ\داء 
احلكويم وكذا رصد ماكمن اخللل يف تفعيل الرب�مج احلكويم، وهو تقليد 
يتاكمل مع احملطة اJسFتورية أ\خرى املتعلقة �جللسات اصصة ملساء¢ 

c ةPياسات العمومFمي السPتورية حنن مدعوون وتقFلحكومة، ويه تقاليد دس
مجيعا لتطو�رها وتو� جناعهتا حىت ©كون �لفعل حلظات مؤسسة، هادفة، 
م�تÐة ومرخسة ملبدٔ� التعاون والتوازن بني املؤسسFتني، ال�رشيعية 

  .والتنفPذية
  السFيدان الرئ?سان،

متدة يف امسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�جسل تفاSلنا إالجيايب مع املهنجية املع 
بناء هذا الترصحي احلكويم املعروض Sىل ٔ�نظار�، من zالل اع{د مقاربة 

ما فوق قطاعية، جعلت الترصحي يالمس املفاصل املوضوSاتية cلتو[ه 
  . احلكويم يف ٔ�بعاده السFياسFية و�ق_صادية و�ج{عية والسوسFيو ثقافPة

امل الترصحي ومع ذ�، فٕاننا يف الفريق احلريك مبÐلسFيه نقرتح اسFتك
احلكويم ا�ي عرضه السFيد رئ?س احلكومة ٔ�مام الربملان بترصحيات قطاعية 
يقدYا مجيع السFيدات والسادة الوزراء ٔ�مام اcلÐان اJامئة cلمÐلسني عند 

، من ٔ�[ل التقPمي التفصييل لهذه التجربة 2015م�اقشة القانون املايل لسFنة 
  .ان يف هذا الصددواÎسÐاما مع اJور ا�ي يضطلع به الربمل

سFتكون هذه املداgz فرصة لرصد بعض السFياسات القطاعية، 
مشفوSة مبالحظات واقرتاjات لصيا�ة البدائل ورمس معامل أ\فق 

  .املسFتقõيل
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

ال ميك�نا يف الفريق احلريك ا�ي هو ام_داد cلمدرسة احلر®ية، النابعة من 
 zالص، ٕاال ٔ�ن ÎسÐل �Sزتاز ما حقق_ه صلب شعيب ومن معق وطين

بالد�، بتالمح بني العرش والشعب، من تقدم Sىل املسFتوى اJميقراطي 
Sرب عقود من النضال م�ذ جفر �سFتقالل، حPث كنا وما /زال يف صدارة 
القوى السFياسFية اليت �ٓم�ت مبغرب املؤسسات، حPث انتقل الرصاع 

  . اع السFيايس داzلها ومن ٔ�[لهاإاليديولو# حول املؤسسات ٕاىل الرص 
ٔ�مل يعتنق امجليع اليوم حق أ\مازيغية يف دخول احلياة العامة؟ ٔ�مل تصبح 
اجلهوية خPارا ٕاسرتاتيجيا؟ ومن �سFتطيع اليوم ٔ�ن ينكر ٔ�و يتصدى �cعوة 
ٕالنصاف الوسط والعامل القرويني وفق اÛمنوذج املغريب يف بلورة إالصالjات 

  ة وأ\صا¢ املغربية م�هت�ى لك ©منية حقPقPة؟الكربى، مع جعل الكرام
فهبذه الروح الوطنية الصادقة، وحبمكة ملكPة رائدة، رخست بالد� 
اسFت��اءها ومتزيها Sىل املسFتوى إالقلميي واJويل، فمل �كن غريبا Sىل دو¢ 
رائدة من جحم املغرب ا�ي يعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري، ٔ�ن تنجح 

لشعيب ٕاىل حراك مؤسسايت توج بتعاقد دسFتوري [ديد يف حتويل احلراك ا
و�ربيع دميقراطي ٔ�بعد بالد� من حجمي ربيع دموي، رسSان ما صارت ٔ�وراقه 

  .خريفا ٔ�نتج إالرهاب والتطرف ؤ�دzل دوال وشعو� يف نفق بدون ٔ�فق
  السFيدان الرئ?سان،

�روح هذه املسؤولية الوطنية، èسامه احلركة الشعبية يف ٔ�ول جتربة 
حكومPة بعد اJسFتور اجلديد، ٕاميا� مهنا �ملسامهة الفعا¢ يف التâٔس?س 
والتقعيد cلفلسفة اJسFتورية اجلديدة ودمع ٔ�وراش مغرب دميقراطي ©منوي 
دامئ وممتسك بثوابته ومقدساته وهويته أ\صيg القامئة Sىل الوjدة يف 

ع، ؤ�ن zدمة التنوع، مق_نعة يف هذا اخليار ٔ�ن املواقف ال حتددها املواق
الوطن فوق لك حساب، وهو ما جيعل املشاركة احلر®ية يف هذه احلكومة 
مشاركة نوعية قامئة Sىل مõدٔ� وق�اSة ال تث�هيا عن قول احلقPقPة من ٔ�ي 

  .موقع، وعن النقد البناء cلتجربة بغية تقومي مسارها �سFمترار
يg احملققة، ومن هذا املنطلق، وٕاذ نؤكد تفاSلنا إالجيايب مع مجمل احلص 

فٕاننا يف نفس الوقت نتو� ٔ�داًء حكومPا ٔ�كرث جناSة، وتطلعا ٕاىل فعل 
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حكويم مõدع ومõادر يضع احللول وال �ك_في بتدبري الواقع، فعل حكويم 
  .خيلق الرثوة امل�شودة وال �س�سمل لتوزيع مواردها احملدودة يف أ\صل

  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،
حيمك �لعمل Sىل تعميق التعاون بني احلكومة لقد جسلنا �ه{م ترص 

ويف هذا إالطار، البد من إالشادة �لتعاون والتنامغ السائد مؤخرا . والربملان
بني لك من جملس النواب وجملس املس�شار�ن، حPث ٔ�صبäا مككونني 
cلربملان املغريب قادر�ن Sىل تفعيل العديد من املياكنزيمات اJسFتورية، كام 

äا مبوجب هاته العالقة املمتزية قادر�ن Sىل ربط Sالقة تعاون ٔ�هنام ٔ�صب
و©اكمل مع السلطة التنفPذية، zدمة cلمنت اJسFتوري ودفعا �ملامرسة 

  .اJميقراطية حنو أ\مام وأ\فضل
دسFتور م_قدم Sىل مجيع املسFتوÀت،  2011ٕان دسFتور فاحت يوليوز 

طتني ال�رشيعية والتنفPذية ونعتقد ٔ�نه ال م�اص من توطيد العالقة بني السل 
حىت /متكن من اسFتكامل التزنيل السلمي �cسFتور وٕاخراج مجيع القوانني ٕاىل 
jزي الوجود، ممثنني يف نفس الوقت روح التفهم والتنازالت الوطنية اليت 
يظهرها يف هذا اخلضم لك من الربملان املغريب îرة واحلكومة املغربية îرة 

  .ٔ�خرى
الشعبية ٔ�ن مدzل هذه العالقة اجلديدة يقوم Sىل دمع ونعترب يف احلركة 

القوة إالقرتاحPة cلربملان، والعمل Sىل متكني املؤسسة ال�رشيعية من 
اسFتقالل مايل وٕاداري فعيل ميكهنا من تبوئ املاكنة اليت م�حها ٕاÀها 

  .اJسFتور
  حرضات السFيدات والسادة،

اعفت zال¿ ٕان قدر هذه احلكومة، ٔ�هنا [اءت يف سFياق زمين تض
بوادر أ\مل يف �د ٔ�فضل من zالل �نتظارات املتعددة cلشعب املغريب 

فاكن أ\مل العارم ومازال وس?õقى هو ٔ�ن . يف حتقPق الرفاه مجليع مكو�ته
تنجح هذه احلكومة يف قطع دا�ر الفساد، وحتقPق أ\من والطمâٔن?�ة، وٕاشاSة 

يل القضاء وٕاجياد الشغل احلاكمة اجليدة وتقوية وحتصني �ق_صاد وتâٔه 
cلعاطلني وحتقPق التعلمي املنتج والسكن الالئق والشغل والصäة، بل ٕان 
لك مواطن مغريب اليوم يتطلع ٕاىل ٕاجياد ضالته يف احلكومة، يف املدن 

  .والقرى، يف املدارش، يف اJاzل واخلارج ومن قõل خمتلف مكو�ته
  حرضات السFيدات والسادة،

S ادراهتا واجهتادها، ويه مطوقة ال ميك�نا ٔ�ن ننكرõىل هذه احلكومة م
ولنئ . �رهان شعيب ومسؤولية îرخيية مضن انتقال دميقراطي وحتول سFيايس

اكن من �ب املسFتحيالت حتقPق املعجزات وٕادراج لك إال®راهات 
وإالشاكالت مضن أ\ولوÀت، فٕاهنا اختذت قرارات جشاSة وجريئة وقاسFية 

لäة املغرب فوق مصاحل أ\حزاب املشلكة ٔ�حPا�، يف ٕاطار جعل مص
   .لالئتالف احلكويم

كام جتدر إالشارة، ٔ�ن اطط واخلطط و�سرتاتيجيات واملقار�ت 
اليت ختوض فهيا احلكومة jاليا يه من مصمي تدبري وتفكري مغريب رصف، 

يف ٕاطار احلوار واملقاربة ال�شار®ية، سواء تعلق أ\مر مبواضيع اكملقاصة ٔ�و 
  .قاSد ٔ�و إالصالjات الكربى اليت تبارشها احلكومةالت

  السFيدان الرئ?سان،
  السFيد رئ?س احلكومة،

  حرضات السFيدات والسادة،
لقد اختذت احلكومة قرارات صعبة ومسؤو¢ �لك تâٔ®يد، حPث جنحت 
يف توقPف املنäدر السليب Sىل مسFتوى املالية العمومPة وSىل مسFتوى 

ز املزيانية وتقليص جعز احلساب اجلاري التواز�ت اخلارجPة، بتقليص جع
ملزيان أ\داءات، مما سFيäد من ارتفاع املديونية املتفامقة tشلك ®بري، كام ٔ�ن 
cلحكومة احلالية ٕارادة قوية يف إالصالح الفعيل والتدرجيي لصندوق املقاصة 
ٕ�جراءات من قõيل ٕاعامل نظام املقا�سة، مما مكن من ختفPض نفقات 

ٕاىل ٔ�قل من  2011من الناجت اJاzيل اخلام سFنة % 6رث من املقاصة من ٔ�ك
، ٕاىل �ريها من إالجراءات اليت تناولها عرض السFيد 2014سFنة % 4

  .رئ?س احلكومة
ويف نفس السFياق، البد ٔ�ن /مثن مõادرة احلكومة، اليت طاملا �دينا هبا، 

ملان، وهو واملمتثg يف عرض مرشوع القانون التنظميي cلاملية Sىل ٔ�نظار الرب 
املرشوع ا�ي تمت دراسFته ا\ٓن يف جملس املس�شار�ن م�وهني مبجمل 
مضامPنه الهادفة ٕاىل إالنتقال من املزيانية احملاسFباتية حنو مزيانية أ\هداف 
والنتاجئ، وكذا تعز�ز دور الربملان يف ٕاSداد ومراقõة وت�õع تنفPذ املزيانيات 

يف بناهئا، مسÐلني يف هذا إالطار  العمومPة، ٕاىل [انب تقوية البعد اجلهوي
 gõنة املقFٔطري مرشوع مزيانية السâىل تS تطلعنا ٕاىل ٔ�ن تعمل احلكومة

  .مبق_ضيات هذا القانون بعد املصادقة Sليه
ٕاننا، حرضات السFيدات والسادة، نؤكد ٔ�ن فرتة سFن�ني ونصف اليت 

ٕاصالjات، اكنت تâٔس?سFية �م_ياز مل متر عبثا بفعل ما مت إالقدام Sليه من 
رمغ الزمن املهدور سFياسFيا �لنظر لالنتقال من Îس¨ة حكومPة ٕاىل ٔ�خرى، 
لك�نا نعترب يف احلركة الشعبية بâٔن املدة املتبقPة من معر هذه احلكومة يتعني 
ٔ�ن ©كون عنوا� لقرارات وٕاصالjات ٔ�كرث معقا و[دوى وفائدة لصاحل 

  .الشعب املغريب
مرgj بناء، جتسده حركة ٕاصالjات ٕان املرgj املقgõ جيب ٔ�ن ©كون 

هيلكية ؤ�وراش ©منوية ومõادرات ٕاشعاعية، وموقع م_قدم يف العديد من 
وٕاذا اكنت هذه احلصيg قد تطرقت ٕاىل بعض احملاور Sىل س@Pل . ا�االت

املثال ال احلرص، فٕانه من املفPد التذكري بâٔن تفاصيل ٕاجنازات القطاSات 
وء Sىل ما حتقق يف خمتلف املياد�ن اليت احلكومPة من شâٔهنا èسليط الض

�ربط ب?هنا ٕاطار �ظم يتجسد يف الزتامات احلكومة املعرب عهنا يف الترصحي 
احلكويم والقامئ Sىل مõادئ العمل املندمج وال�شاريك واملقاربة والربط بني 

  .املسؤولية واحملاسFبة
اربة، فٕاننا ؤ\ن حتصني واسFتكامل وjدتنا الرتابية يه قضي��ا أ\وىل مكغ

نود يف هذا إالطار ٔ�ن جندد التâٔ®يد Sىل اخنراطنا الفعيل يف دمع املبادرة 
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املغربية الرامPة ٕاىل ٕاقامة حمك ذايت يف ٔ�قاÛمينا اجلنوبية Sىل ضوء اجلهوية 
املوسعة ويف ٕاطار السFيادة املغربية ووjدة الوطن والرتاب، ويف ظل الوفاء 

مؤكد�ن يف هذا إالطار ٔ�ن اململكة اJامئ لروح قسم املسرية اخلرضاء 
املغربية مبسارها احلقويق املمتزي ٔ�كرب من ٔ�ن تتلقى دروسا يف حقوق إالÎسان 
من ٔ�نظمة ال ت�_ج �ري القمع وإالرهاب وحترم شعوهبا من t�ٔسط مõادئ 

  .احلقوق إالÎسانية
ويف هذا السFياق، ندعو احلكومة والربملان وأ\حزاب السFياسFية وا�متع 

 ولك القوى الوطنية ٕاىل بلورة رؤية مشرتكة لتعز�ز اJبلوماسFية املدين
الوطنية مبختلف ٔ�شاكلها، الرمسية والربملانية واحلزبية والشعبية وفق مõادئ 

  .التاكمل ووjدة أ\هداف واملبادرة
وٕاذ /مثن معل احلكومة يف تزنيل املق_ضيات اJسFتورية املتعلقة �جلهوية 

اءات العملية لتطبيق اÛمنوذج �ق_صادي التمنوي املتقدمة، واختاذ إالجر 
اخلاص �ٔ\قالمي اجلنوبية، يف ٕاطار اططات اجلهوية cلتمنية، فٕاننا ندعو 
كذ� ٕاىل ©كßيف التواصل وإالشعاع وتقوية احلضور احلكويم والربملاين 
واملدين يف خمتلف املنا�ر واحملافل اجلهوية والقارية واJولية، م�هتز�ن هذه 

ملناسFبة لتحية ج�ود� ٔ�فراد القوات املسلäة امللكPة واJرك املليك وعنارص ا
أ\من الوطين والقوات املساSدة والوقاية املدنية ولك املواطنني ا��ن 
يدافعون دوما عن حوزة هذا الوطن العظمي، حتت القPادة السامPة لصاحب 

  .اجلال¢
حرك العا[ل والناجع، وال تفوتنا الفرصة دون ٔ�ن جندد اJعوة ٕاىل الت

بغية فك احلصار عن ٕاخواننا احملتجز�ن يف خم÷ت تندوف، ٕالSادة ٕادماæم 
  .يف وطهنم أ\م ومتكPهنم من الع?ش يف ٔ�من و®رامة

  السFيدان الرئ?سان، 
من الواجب ٔ�يضا، وحنن نتابع الغطرسة الصهيونية املقPتة جتاه الشعب 

احلصار الظامل وإالمعان يف تق_يل الفلسطيين، واÛهتديدات املتواصg وjا¢ 
وٕا�دة الفلسطين?ني العزل يف الضفة والقطاع، نعلن ٕادان��ا cلعدوان الصهيوين 
الظامل ومواصg اسFهتداف املقدسات، جمدد�ن يف احلركة الشعبية موقف�ا 
 gتقFفاع عن حق الشعب الفلسطيين يف ٕاقامة دولته املسJالثابت يف ا

  .وSامصهتا القدس الرشيف
كام ÎسÐل يف احلركة الشعبية كذ� اÎشغالنا �ٔ\وضاع املâٔساوية لبعض 
اJول يف شامل ٕافريقPا والرشق أ\وسط، جراء حروب داzلية توفر املناخ 

  .اخلصب ل�رش إالرهاب والتطرف ا�ي ن�õذه À�ٔ اكن مصدره وzلفPاته
  السFيدان الرئ?سان، 

  السFيد رئ?س احلكومة،
 ٕامياننا بâٔن الطموح ٔ�كرب من الواقع، Sىل املسFتوى السFيايس، ورمغ

والتäدÀت ٔ�كرب من إالماكنيات املتاjة، ومن �ب الواقعية، نؤكد تفاSلنا 
  :إالجاميل وإالجيايب مع مجمل إالجنازات يف هذا ا�ال واملمتثg ف÷ ييل

   ٕارساء مرgj [ديدة يف العالقة بني احلكومة والربملان؛ -

   ج وم_اكمل؛ٕاSداد خمطط èرشيعي م�دم -
   ٕاجناز مPثاق ٕالصالح م�ظومة العدا¢؛ -
بلورة تصور م_اكمل لتزنيل مرشوع اجلهوية وتدعمي مسلسل  -

   الالمركزية؛
   تعز�ز م�ظومة حقوق إالÎسان؛ -
�شFتغال Sىل اÛهنوض حبرية الصäافة والسعي ٕاىل ٕارساء ٕاSالم  -

  دميقراطي ومسؤول؛
  {م بقضاÀ املرٔ�ة؛ٕاقرار سFياسFية م�دجمة معومPة لاله -
ضامن ٕاSادة �عتبار cلمرفق العمويم واسFمترار اخلدمة العمومPة وٕارساء   -

  ©اكفؤ الفرص والشفافPة يف التعي?�ات يف املناصب العليا واملبارÀت؛
احلد من �ح_اكرات و�سFت��اءات مع ٕاSداد إالسرتاتيجية الوطنية  -

  .من إالجنازات cلوقاية من الرشوة وحمار�هتا ٕاىل �ريها
ركة الشعبية وبناء Sىل ما تقدم، وSالقة �حملور ا\ٓنف ا�®ر، نود يف احل

  :التâٔ®يد Sىل ما ييل
رضورة اسFتحضار الروح التوافقPة ٕالجناز ملف التحضري : ٔ�وال

لالسFتحقاقات �نت¨ابية املقgõ قانونيا وتنظمييا، بغية متكني بالد� من 
 Àوæت التمنوية مؤسسات م�تخبة حمليا وÀدäىل رفع التS ووطنيا، قادرة

  . املطروjة Sىل بالد�
ويف هذا إالطار نؤكد اسFتعداد� لالخنراط الفعال واJامئ ٕالجناح هذا 
املسار إالنت¨ايب، معرب�ن عن تفاSلها إالجيايب مع مشاريع القوانني اليت 
 ٔ�رشفت Sىل ٕاSدادها وزارة اJاzلية zاصة مرشوع القانون التنظميي

املتعلق �جلهة ومرشوع قانون اcلواحئ �نت¨ابية وكذا مرشوع القانون 
التنظميي حول امجلاSات الرتابية، ويه املشاريع اليت S�ٔدد� بصددها مذ®رات 
مفصg قصد املسامهة يف ٕاغناهئا وجتويدها، داSني �يق أ\طراف السFياسFية 

ؤسساتية الهامة ٕاىل نبذ احلسا�ت الهامشFية يف تقد�ر هذه اcلحظات امل
و�خنراط يف نقاش بناء يوفر املشاركة �نت¨ابية السFياسFية املوسعة 
وميكن من مؤسسات م�تخبة قادرة Sىل رفع التäدÀت التمنوية وحتقPق 
تطلعات الشعب املغريب، مسFتحرض�ن ٔ�ن لبالد� تقاليد راخسة وجتارب 

اف وزارة ®برية يف جمال تنظمي �نت¨ا�ت اليت ظلت دامئا حتت ٕارش 
اJاzلية ٔ�سوة بتÐارب اJول العريقة يف اJميقراطية ولواحئ انت¨ابية عرفت 
مراجع�ات م_عددة يف العقد�ن أ\zري�ن، Sلام ٔ�ن هذه اcلواحئ يه اليت 

  .ٔ�فرزت حكومة التناوب التوافقي واحلكومات اليت بعدها
ٕاقرار ٕان اSزتاز� يف احلركة الشعبية �ملك�سFبات اJسFتورية يف جمال 

التعددية اcلغوية والتنوع الثقايف، جيعلنا ندعو من [ديد ٕاىل التعجيل بâٔجرٔ�ة 
الطابع الرمسي لóٔمازيغية، Sرب ٕاخراج القانون التنظميي املؤطر لها وبلورة 
ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالدماæا إالجيايب يف خمتلف املنا] العامة، مؤكد�ن Sىل 

ل، وا�ي هو م¡ مجليع املغاربة، يف Sدم الزج هبذا املكون الهوÀيت أ\صي
مزايدات سFياسFيوية قصرية، اق_ناSا م�ا بâٔن الهوية الوطنية ي�õغي ٔ�ن ©كون 
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حمط ٕاجامع وطين وفوق م�طق أ\�لبية واملعارضة سريا Sىل اÛهنج املعمتد يف 
كام Îشدد Sىل ٔ�ن ٕانصاف أ\مازيغية ي�õغي . خمتلف القضاÀ وامللفات الكربى

Sارية واع{د حرفها ٔ�ن يمت مبراõد واملعرية وإالجPادئ التعممي والتوحõاة م
  ."تيفPناغ"أ\صيل 

ؤ\ن اجلهوية ظلت دامئا من ثوابت احلركة الشعبية م�ذ مPالدها، فٕاننا 
ندعو ٕاىل تزنيل هذا اخليار �سرتاتيجي مبنظور يعزز الطابع اJميقراطي 

الوطنية املب�Pة Sىل مغرب  والتمنوي لهذا الورش الهام، �رؤية تعمق الوjدة
  .اجلهات يف ٕاطار وjدة الوطن والرتاب

ؤ\ن امجلاSات الرتابية والغرف املهنية و�ريها تعترب من اSJامات 
أ\ساسFية cلتمنية احمللية، فٕانه يتعني متكPهنا من املوارد املادية وال@رشية 

 zاص الالزمة قصد تعز�ز مسFتواها التدبريي والتقين وجعلها مؤهt gشلك
لتنفPذ مشاريعها �س�Xرية لهذا الغرض، مع تعز�ز احلاكمة Sىل مسFتوى 
اجلباÀت احمللية، حPث ٔ�ن املوارد اجلبائية ا�اتية cلجامSات، سواء املد�رة 
من طرفها ٔ�و من طرف اJو¢، مل ©رق بعد ٕاىل املسFتوى ا�ي يضمن لهذه 

  . امجلاSات �سFتقالل املايل امل�شود
Sىل رضورة ٕارساء حاكمة جPدة و©رت?õات مؤسساتية وقانونية، كام نؤكد 

ونطالب يف هذا . تتعلق مبراjل ٕا�رام وت�õع ومراقõة عقود التدبري املفوض
إالطار ٕ�طالق خمططات املناطق الصناعية �لرشاكة مع امجلاSات الرتابية، 
كدSامة ٔ�وال cلتمنية احمللية ولتوسFيع قاSدة èشغيل الشFباب، يف ٕاطار 

  .الصندوق العمويم ملوا®بة التطو�ر الصناعي ا�ي تعزتم احلكومة ٕاjداثه
رضورة حماربة التصورات اÛمنطية اليت يطبعها املزي حPال : zامسا

ال�ساء، فعالوة Sىل توسFيع الولوج ٕاىل سوق الشغل، فٕانه يتعني موا®بة 
مة، ال�ساء يف مسلسل الولوج ٕاىل الوظائف العليا، مبا يف ذ� æ�ٔزة احلاك

Sرب اع{د تدابري تقر ©اكفؤ الفرص يف تطور املسارات املهنية، وندعو ٕاىل 
 "الهيئة العليا cلمناصفة وحماربة لك ٔ�نواع املزي"الرشوع يف ٕاjداث 

  .املنصوص Sلهيا يف اJسFتور، ل�شجيع إالنصاف و©اكفؤ الفرص
رضورة اع{د مقاربة شFبابية يف بلورة السFياسات وتâٔهيل : سادسا

فاملؤكد ٔ�ن . ء الشFباب وتوعيهتم �الخنراط لصاحل مسFتقõل البالدهؤال
املسâٔ¢ الشFبابية يف jا[ة ٕاىل عناية واه{م ٔ�كرب، والسS ÷Fىل مسFتوى 
السFياسات العامة املتعلقة هبذه الفùة، وSىل مسFتوى �سرتاتيجيات 

âٔطريه احلكومPة املهمتة هبذا املكون ا�متعي وSىل مسFتوى تعلميه وèشغي^ وت
وzلق ذ� التاكمل املطلوب بني املؤسسات التعلميية ومؤسسات الت�شFئة 

  .�ج{عية أ\خرى
رضورة ضامن اÛمتثيلية السFياسFية و�نت¨ابية ملغاربة العامل يف : سابعا

خمتلف املؤسسات املنتخبة و�يق املؤسسات اJسFتورية، مع تعز�ز اجلهود 
  .يف دول إالقامة وبوطهنم أ\ميف جمال اJفاع عن حقوقهم ومصاحلهم 

  السFيدان الرئ?سان،
  السFيد رئ?س احلكومة،

Sىل املسFتوى �ق_صادي، ميكن القول بâٔن احلكومة احلالية [اءت يف 
ظرفPة اق_صادية [د صعبة، لها �ٓ&ر سلبية Sىل العديد من اق_صادÀت 

ن املنطقة، مبا يف ذ� �ق_صاد املغريب ا�ي اسFتطاع مع ذ� اخلروج م
دا�رة اخلطر، بفضل إالجراءات اليت مت اختاذها يف جمال احلفاظ Sىل 
املدخرات الوطنية وتعز�ز فعالية �ق_صاد الوطين ودمع الطبقات الفقرية، 
فالوضعية يف املغرب، مقارنة مع اق_صادÀت بعض الب�ان مبحيطه إالقلميي، 

رشهتا هذه تبقى مقõو¢ وذ� بفضل خصوصيته وبفضل إالصالjات اليت �
احلكومة م�ذ تعي?هنا من طرف صاحب اجلال¢، فأ\زمة �ق_صادية العاملية 
اكنت لها تداعيات س?ùة Sىل �ق_صاد الوطين، سواء من حPث ©راجع 
الصادرات ٔ�و ثقل املزيانية اصصة cلمواد النفطية، واليت ارتفعت ٔ�مثاهنا يف 

  .ملزيان التÐاريأ\سواق اJولية مع ارتفاع جعز املزيانية وا
ٕاننا يف الفريق احلريك، نعترب بâٔن احلصيg املرjلية cلحكومة وcلعمل 
احلكويم يف ا�ال �ق_صادي تعترب ٕاجيابية، وذ� رمغ بعض التäدÀت 
اليت ظلت مطروjة، ويتÐىل ذ� يف معدل اÛمنو املسÐل، وٕان اكن ال 

ة وختفPض ÎسFبة التضخم �رىق ٕاىل املâٔمول اق_صادÀ والتحمك يف جعز املزياني
وارتفاع  2012وحتسن املزيان التÐاري cلسلع واخلدمات مقارنة مع سFنة 

، وèسجيل قطاع �2013ح_ياطات الصافPة من العمg الصعبة سFنة 
 gو¢ من العمJل اPمنو ٔ�مثرت تعز�ز مداخÛمة من اY بةFسÎ ةjياFالس

رؤية السFياjة  لتäديد 2010الصعبة، Sلام ٔ�ن االتفاقPات املوقعة سFنة 
 15مل يمت تنفPذ ٔ�ي يشء مهنا، zاصة اجلانب املايل، حPث خصص  2020

ومل يمت رصف ٔ�ي  2010مليار درمه ل�شجيع �س�Xرات السFياحPة سFنة 
ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن اطط ال�رشيعي يتäدث عن . درمه م�ه حلد ا\ٓن

  .واكالت æوية cلتمنية السFياحPة، ومل ©ر النور حلد ا\ٓن z8لق 
وميكن القول، ٔ�ن احلكومة احلالية اكنت لها اجلرٔ�ة الاكفPة لف_ح Sدد من 
أ\وراش إالصالحPة الهامة اليت Sددها السFيد رئ?س احلكومة zالل ٕالقاء 
عرضه، لكن يبقى التäدي ا\ٔكرب هو الصمود يف و[ه إال®راهات 

احمليط  �ق_صادية واملالية احلالية يف ظل أ\زمة اخلانقة اليت تع?شها دول
والسوق اخلارجPة، ؤ�يضا يف ظل التعاطي مع إالشاكالت الكربى، ٕاكصالح 
صندوق املقاصة مع احلفاظ Sىل القدرة الرشائية cلمواطنني والتقليص من 
املديونية اخلارجPة ليك ال نبقى îبعني cلمؤسسات املالية اJولية، مع رضورة 

ناديق �ج{عية وارتفاع إالرساع يف ٕاجياد jلول Sا[g ملعضg ٕافالس الص 
  .مسFتوى جعز املزيانية والتقليص من Sدد الشFباب العاطل عن العمل

  السFيد رئ?س احلكومة، 
مسè ¢ٔâشغيل الشFباب مسâٔ¢ جوهرية جيب ٕاعطاؤها أ\مهية الالزمة 
من zالل ٕابداع jلول مالمئة cلواقع املغريب وحشد دمع مجيع املتدzلني 

وامسحوا . �خنراط يف احلياة العملية واملهنيةملساندة هؤالء الشFباب Sىل 
يل ٔ�ن ٔ�سFتحرض لكمة اسFتعملها زمPيل السFيد النائب احملرتم السFيد عبد 

أ\مل، أ\مل يف ٕاخراج إالسرتاتيجية الوطنية : "العز�ز عامري jني قال
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اليوم عند� ٔ�مل ®بري يف ٕاخراج هاذ إالسرتاتيجية ٔ\نه  ،"ل�شغيل الشFباب
تتفامق، وحنن نعترب يف حزبنا ويف أ\�لبية Sىل ٔ�نه الشغل  الظاهرة ٔ�صبحت

  .هو الكرامة والكرامة يه الشغل
يه حتدÀت، السFيد رئ?س احلكومة، Îس�شعر حنن كفريق حريك 
صعو�هتا، لك�نا واثقون من قدرة هذه احلكومة Sىل رفع التäدي ٕاذا ما 

لفعا¢ توJ دامئا èسلحت بناصية إالبداع و�جهتاد، ٔ\ن احللول الناجعة وا
  .من رمح أ\زمات وإال®راهات والتäدÀت

وحنن ÎسFتحرض جسامة الظرفPة �ق_صادية الصعبة، وٕاميا� م�ا بقدرة 
  :احلكومة Sىل التفاSل معها يف �جتاه الصحيح، فٕاننا نؤكد Sىل ما ييل

ٕاعامل اÛهنج ال�شاريك وال�شاوري يف جمال تفعيل اJينامPة : ٔ�وال
يف بعدها �ق_صادي و�ج{عي، zاصة يف جمال ٕاصالح إالصالحPة 

املقاصة وصناديق التقاSد، من zالل اJعوة ٕاىل م�اظرة وطنية مõنية Sىل 
م�تدÀت æوية لصناSة القرارات احلامسة بعيدا عن ٔ�ي مزايدات ضيقة لهذه 

  .امللفات احلساسة اليت هتم مجيع املغاربة
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

ا نؤكد بâٔن العامل القروي واملناطق اجلبلية èسFتحق وضع ٕاسرتاتيجية ٕانن
©منوية حقPقPة، ول?س فقط جمرد معليات م_نا�رة وظرفPة، الغرض مهنا هتدئة 

اخلواطر وام_صاص الغضب، ف�حن نؤكد بâٔن ٕاحلاح�ا Sىل ٕا&رة هذا 
  امل ـــــعوع، ل?س ٔ\نه من مصمي مõادئ احلركة ؤ�هدافها، ولكن ٔ\ن الـــــاملوض

القروي بقدر ما يعاين من ٕا®راهات وٕاشاكالت ومن جعز ب�Pوي Sىل خمتلف 
املسFتوÀت، فٕانه يعترب فضاء واSدا دامئا الن@ßاق هنضة اق_صادية وسFياسFية 

ويف هذا . واج{عية وثقافPة ٕ�ماكهنا ٔ�ن تعطي القمية املضافة cلتمنية الوطنية
�ملناطق اجلبلية مؤطرة بقانون  الصدد، فٕاننا نطالب ٕ�خراج واك¢ zاصة

اجلبل، وا�ي اكن cلحركة الشعبية رشف ٕاSداده م�ذ حكومة التناوب 
  .التوافقي

لقد اكن اجلانب �ج{عي دامئا jارضا يف احلصيg، وكذا يف �ٓفاق 
اشFتغالها zالل ما تبقى من معر وال�هتا، وÎسÐل يف هذا الصدد 

  .القدرة الرشائية cلمواطنني إالجراءات املت¨ذة من ٔ�[ل احلفاظ Sىل
  السFيد رئ?س احلكومة،

ٕان احلركة الشعبية، ويه رشيك ٔ�سايس يف التäالف احلكويم احلايل، 
تؤكد اخنراطها الفعال ٕالجناح هذه التجربة، واليت اخ_ارت املشاركة فهيا، 
اق_ناSا مهنا ٔ�ن تفعيل إالصالjات الب�Pوية واملؤسساتية ٔ�سس ¿ اJسFتور 

  . اجلديد
  .السالم Sليمك ورمحة هللاو 

        ::::السFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسةالسFيد رئ?س اجللسة
  . شكرا السFيد الرئ?س

ٕاذن سرنفع اجللسة، موSد� يف الساSة العارشة cلäلقة الثانية من 
  .املداzالت
  .شكرا


