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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
ساعتان وست ؤ�ربعون دقPقة، ابتداء من الساSة العارشة  :التوقPتالتوقPتالتوقPتالتوقPت

  .عرش ليال اJقPقة الثانيةو 
سFتكامل مhاقشة الخمصصة ^لسة مشرتكة dلربملان بغرف`يه     ::::^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل

  .احلصيl املرkلية لعمل احلكومة

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

        ::::جملس النوابجملس النوابجملس النوابجملس النوابالسFيد رشFيد الطاليب العلمي، رئ?س السFيد رشFيد الطاليب العلمي، رئ?س السFيد رشFيد الطاليب العلمي، رئ?س السFيد رشFيد الطاليب العلمي، رئ?س 
  .tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

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

  حرضات السFيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  حرضات السFيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

  احلضور الكرمي،
 lلحصيd يد رئ?س احلكومةFاقشة عرض السhم lيف ٕاطار مواص

ية، وذ� لالس�Fع ٕاىل �يق املرkلية، ختصص هذه اجللسة املشرتكة الثان 
تد�الت الفرق وا�موSات النيابية، ؤ�عطي اللكمة dلفريق �سFتقاليل 

  .dلوkدة والتعادلية dلنائب احملرتم، اليس محيد شFباط

        ::::النائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباط
tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل سFيد� محمد وSىل �ٓ� 

  .وحصبه ٕاىل يوم ا�Jن
  ن الرئ?سان احملرتمان،السFيدا

  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،
  السFيدات والسادة ٔ�عضاء الربملان احملرتمون،

  السFيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق الربملاين �سFتقاليل dلوkدة والتعادلية 
مب�ليس النواب واملس�شار�ن ملناقشة عرض السFيد رئ?س احلكومة حول 

من  10حلصيl املرkلية لعملها، وا�ي قدمه ٔ�مام جمليس الربملان يف ا
  .م 2014يوليوز  8هـ، املوافق ل 1435رمضان 

  السFيدان الرئ?سان،
ق¤ل الرشوع يف مhاقشة حصيl العمل احلكويم، نغتمن املناسFبة لنحيي 
مصود الشعب الفلسطيين ٔ�مام العدوان إالرسائييل الغامش، ا�ي �لف ما 

شهيد و�ٓالف اجلر° ٔ�مام مرٔ�ى ومسمع املنتظم اJويل  300ٔ�كرث من �زيد 
والقاري وإالقلميي، مبا يف ذ� ^امعة اJول العربية ومhظمة املؤمتر 

و¹س�ل �Sزتاز ·بري املبادرة امللكPة السامPة القاضية مبنح . إالساليم
  . مساSدة ٕا¹سانية Sا^l لساكن غزة بقمية مخسة ماليني دوالر

 حزب �سFتقالل، جندد الت½ٔ·يد Sىل رفضنا املطلق لهذا العدوان ٕاننا يف
الغامش ا�ي جيسد ٕارهاب اJوÂ �لك جتلياته، ونندد مبختلف ٔ�شاكل 
العنف والعمليات إالرهابية، ٔ�يÇ و^دت ومن ٔ�ي Æة اكنت، وهبذا �مس 
 الفريق �سFتقاليل ٔ�دعو إالخوة النواب والوزراء ٕاىل قراءة الفاحتة Èرحام

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ، الْحمد للَّه رب الْعالَمينS :﴿ ،ىل شهداء غزة
 ،ينتَعنَس اكإِيو دبنَع اكينِ، إِيمِ الدوي كاليمِ، محنِ الرمحالر

يهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم، صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَ
لَا الضَّالِّينو هِملَيٓمنيع� ﴾ .  

 Í ىل املرسلني وامحلدS ان ربك رب العزة عام يصفون وسالمÐبFس
  . رب العاملني
  .شكرا

  إالخوة،
يف حصيl السFيد رئ?س احلكومة هناك نقط Òمة و�ٔ[مهية مباكن البد 

  .لٔ�ن ٔ�تطرق ٕا×هيا يف بداية لكمة حزب �سFتقال
جتلياته، وخصوصا الفساد �نتÚايب، وا�ي حتدث �لك الفساد : ٔ�وال

امجلاعية  �سFتحقاقات عنه السFيد رئ?س احلكومة، وهو �شكك يف Ûزاهة
واجلهوية املق¤l، مع العمل ٔ�نه هو ا�ي �رشف Sلهيا، وهو ا�ي عقد ٔ�ول 

  . لقاء ا�ي حرضه لك أ[حزاب السFياسFية
فٕامنا يدل Sىل ازدواجPة خطاب السFيد ٕاذن هذا ٕان دل Sىل يشء، 

رئ?س احلكومة، مع العمل ٔ�ن رئ?س احلكومة دامئا يطعن يف Æاز وزارة 
اJا�لية، واملغاربة يعلمون لك العمل ٔ�ن وز�ر اJا�لية احلايل هو ا�ي 
اقرتح امسه Sىل صاحب اجلالÂ من ٔ�^ل ٔ�ن يتحمل مسؤولية وزارة 

ٔ�ن وز�ر اJا�لية احلايل اكن واليا يف املغاربة مجيعا يعلمون . اJا�لية
، هذه �نتÚا�ت اليت حتدث عهنا امجليع 2011نومفرب  25اسFتحقاقات 

  . والعامل شهد Sىل ٔ�هنا اكنت Ûزهية
ٕاذن وزارة اJا�لية اليت يطعن فهيا السFيد رئ?س احلكومة اليوم يه 

السFيد اليت ٔ�وصلت بوالهتا وعاملها وشFيوخها ومقدمهيا ا��ن يطعن فهيم 
ويه  ،2011نومفرب  25رئ?س احلكومة ٕاىل املرتبة أ[وىل يف اسFتحقاقات 

ٕاذن . اليت ا[ٓن ٔ�وصلت كذ� رئ?س احلكومة ٔ[ن �كون يف هذا املنصب
  .هاذ ازدواجPة اخلطاب Ûرفضها

�حماربة "�لïسFبة ٕالينا، دامئا السFيد رئ?س احلكومة رفع شعار  ،كذ
ة دا�ل هذه املؤسسة ومن هذا املوقع ، ويف هذه القاS"الفساد واملفسد�ن

اهتم قPاديني يف ٔ�حزاب وطنية ب½ٔهنم هربوا ٔ�مو� ٕاىل اخلارج ؤ�ن هلم 
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حزب . عقارات كربى يف رد Sىل ٔ�جوبة بعض الربملانيني والربملانيات
�سFتقالل قدم دعوى قضائية dلت½ٔكد من ذ�، ٕاميا� مhا �سFتقاللية 

Sة السFيد رئ?س احلكومة مل �سFتجب ، حلد السا2014القضاء مhذ ينا�ر 
dلقضاء املغريب ومل ي½ٔت بالحئة ا��ن هربوا أ[موال ٕاىل اخلارج، بل ٔ�صدر 

  ".عفا هللا عام سلف"قراره املشهور 
ٕاذن نقول لرئ?س احلكومة، Sليه ٔ�ن �سFتجيب كام ¹سFتجيب حنن ٕاىل 

   .القضاء ؤ�ن يديل بدلوه عند القضاء وال �ريم الناس �حل�ارة
طة الثانية، ٔ�ن رئ?س احلكومة يتÐدث كثريا عن اJوÂ العميقة وعن النق

ٔ�� ٔ�قول �مس حزب . اليد الطوىل واملشوشني ومن خيدمون ٔ�جhدة معينة
�سFتقالل، �مس حزب �سFتقالل ولك الوطنيني، ٔ[ننا حنن حنمل 
مشعل احلركة الوطنية دا�ل هذا الوطن، �رشفhا ٔ�ن Ûكون ٕاىل ^انب 

ولهذا . املغرب هو مغرب ثورة املú والشعب ول?س يشء �ٓخر اJوÂ، ٔ[ن
 "داعش"Sىل رئ?س احلكومة اليوم ٔ�ن يقول dلرٔ�ي العام ما Sالق`ه ب

  ".املوساد"و�ýا�رات الصهيونية  "النرصة"و
  السFيدان الرئ?سان،

ٕايوا �ري حضك، الشعب عطاك .. بد يف بداية هذا الرد من إالشارةال
البد .. ساتك، ؤ�� تنصفق Sىل الضحكة د���ش تضÐك، حضك مع را

يف بداية هذا الرد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن السFيد رئ?س احلكومة، احhا بغينا �ري 
توضيح السFيد الرئ?س، مازال يرص Sىل Èرديد الزم`ه التضليلية يف احلديث 

  .بنوع من املن السخيف عن اسFتقرار املغرب
ات، �ريد ٔ�ن يقحم حكوم`ه فالسFيد رئ?س احلكومة ا�ي تعوزه إالجناز 

يف جناkات، يه �ريئة مهنا �راءة ا�ئب من دم يوسف، وهو يعمل Sمل 
 lتقرار ا�ي ينعم به املغرب ال ميكن ٕاد�ا� يف بنود حصيFاليقني، ٔ�ن �س
العمل احلكويم، بل العكس هو الصحيح، جفو �سFتقرار ا�ي مزي هللا به 

احلكومة، ويه ل?ست سوى مثرة من  هذا الب� أ[مني، هو ا�ي ^اء هبذه
مثاره، بل يه جزء من حصيلته، ومجيع املغاربة يعلمون أ[جhدات اJولية 
اليت حتر·ت يف حماوالت فاشl لبث الفوىض وزرع الف`نة، ويعرفون 
التيارات املعنية هبذا احلراك من احمليط ٕاىل اخلليج، ويتذ·رون جPدا الوجوه 

ء من حز�مك، السFيد الرئ?س، اليت اكنت يف احلكومPة احلالية، ومه وزرا
طليعة مسريات Èريد زعزSة �سFتقرار، ومن اكن يظهر يف الواÆة ٔ�ثناء 
التظاهرات، ومن اكن هييج الشارع من الباطن من Æة، ومن اكن �ساوم 
حتت جhح الظالم من Æة ٔ�خرى، حلل بعض إالشاكليات وٕالخراج بعض 

 �Sىل حساب الشعب وال Sىل حساب املتابعني من السجون، واكن ذ
ومن اكنوا �ساوم حتت جhح الظالم يعلمون مصدر �سFتقرار . الوطن

ا�ي ينعم به وطهنم، ويعون متام الوعي قمية التالمح التارخيي بني العرش 
والشعب ومفعول أ[وراش �س�¤اقPة الكربى، ·ورش تزنيل املفهوم اجلديد 

رش التمنية ال�رشية و�ريها، dلسلطة وورش إالنصاف واملصاحلة وو
وينظرون بعني إال·بار ٕاىل دور حكوميت ا�اهد�ن عباس الفايس وعبد 

الرمحن يوسفي، ويقدرون نضاالت القوى احلية يف البالد، اليت دفعت ٕاىل 
حتريك جعl إالصالkات مع احليلوÂ دون وقوع البالد يف �راثني الفوىض 

  .اليت كنمت Èريدوهنا لها
م`مك، السFيد الرئ?س، ش?�ا مذ·ورا kني اكن �سFتقرار مل Èكن حكو 

�ر� tسدو� Sىل الوطن ويغطي بضال� ربوع البالد وkني جتاوب 
مارس وkني مت ٕاSداد الوثيقة اJسFتورية  9الشعب املغريب مع خطاب 

وkني مت �سFتف`اء Sىل اJسFتور وkني متت �نتÚا�ت ال�رشيعية، ويه 
دÈمك ٕاىل سدة احلكومة �خ`صاصات مل تتوفر ٔ[kد نفس �نتÚا�ت اليت قا

  .ولهذا فاالسFتقرار جحة Sليمك، ول?س جحة لمك.. من ق¤لمك
وهكذا يت�ني من اللكامت أ[وىل، ومن مد�ل خطاب رئ?س احلكومة، 
ٔ�نه خطاب من ال يتحرى املوضوعية، وال يتقن لغة الشفافPة، خطاب من 

�ارج kدود املنطق، tسFياقات  Èزجعه وتؤرقه احلقPقة، وخطاب من يتحجج
وصفها مرة �ملتقلبة ومرة �السFت�hائية، ؤ�وضاع نعهتا �لصعبة، وهو ما جيعل 
من خطابه خطا� مكررا، ال يت�اوز اخلطا�ت �سFهتال·ية، خطا� Sدمي 
اجلدوى والفائدة، ال يثري الرغبة يف ال�م، وال يف`ح الشهية dلنقاش، 

صl ٕاىل أ[سلوب العلمي اJقPق والواحض خطاب كتب ب½ٔسلوب ال ميت ب
ٕاطناب يف �حPة : ا�ي جيب ٔ�ن تُصاغ به احلصيl، خطاب �ري م`وازن

ورسد عناو�ن يف �حPة ٔ�خرى ومصت مطبق Sىل ٔ�مور حPوية يف �حPة 
  .�لثة

خطاب يتÐدث يف معظم ٔ�جزائه ٕاما عن سFياقات وظرفPات وٕا·راهات 
كومة، وٕاما عن ممتنيات ومسFتق¤ليات مل جيلهبا من !رخي ما ق¤ل مPالد احل

حتصل بعد، واليت ال ميكن مhاقشFهتا يف ٕاطار احلصيl اýصصة �لرضورة 
ٕاىل املنجز يف فرتة ماضية حمددة أ[�م بدقة، خطاب تتكرر فPه عبارات 

عرشات " سFتقوم احلكومة"، "سFتحرص احلكومة"، "سFتعمل احلكومة"
  .املرات

اليت ماكهنا الطبيعي، السFيد " 2020 ٔ%فق"خطاب يلوذ �[ٓفاق، 
lخطاب . الرئ?س، هو الترصحي احلكويم والرب�مج احلكويم، ول?س احلصي

وحصيl �كرسان لواقع حكويم بئ?س �لك املقاي?س، وهذا يشء ن½ٔسف � 
  .مجيعا

  السFيد رئ?س احلكومة، 
ال ميكن حلكوم`مك ٔ�ن Èكون فعاÂ ويه اليت تعاين من الهشاشة وضعف 

�ام ومن عقدة إالرصار Sىل اخلط½ٔ، ومن التضخم �ري املربر يف Sدد �¹س
ٔ�عضاهئا وÈكرس دونية املرٔ�ة وعقلية الوصاية Sلهيا بتعي?هنا لوز�رات مhتد�ت 
Jى وزراء ذ·ور، رمبا فقط من ٔ�^ل Èزيني الب?ت احلكويم ببعض 

  ."الرث�ت"
ٔ� حكومة (شFتغل يف ظل غياب �ر�مج حكويم حقPقي �ُسا�ر ما طر 

من حتوالت وتغريات حكومPة، حكومة، مع لك ٔ�سف، !هئة تعكس 
صورة م½ٔساوية لنوع ^ديد من ٔ�نواع ٕاهدار املال العام عن طريق وز�ر 
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�dوÂ وبعض الوزراء ا��ن مل جيدوا حلد الساSة ماكهنم يف وزاراهتم ا�ي 
و�� ل?س جعبا ٔ�ن تعاين هذه . يؤدى هباء مhثورا من ٔ�موال الرضائب

كومة من �رتباك ومن بطء يف وترية أ[داء ومن ضعف يف إالجناز، احل
  . وتصاب �نعدام القدرة Sىل �سFت�ابة لتطلعات املواطنني وانتظاراهتم

ول?س مفاج�ا ٔ�ن هتدر حكومة من هذا الق¤يل الزمن املغريب ا×مثني، يف 
ة، رمس احلدود بني القطاSات الوزارية املتدا�l و�خ`صاصات املتضارب

ويف تفاهة ^رب اخلواطر املترضرة، ويف ارÈاكب جÐhة ال�سرت Sىل ما يطفو 
من فضاحئ ويف ٕاطالق الترصحيات والترصحيات املضادة ويف ÒزÂ حرب 
أ[رقام املزورة واملبالغ فهيا، خصوصا ملا ت½ٔيت وتصحح من طرف املندوبية 

لرسSة السامPة dلتخطيط وبنك املغرب، ويف مقابل هذا فه/ي (سFتعمل ا
القصوى يف تعيني املقربني يف املناصب العليا Sىل شالكة اق�سام الغنامئ 

lوالالحئة طوي.  
وٕاذا ٔ�راد السFيد رئ?س احلكومة ٔ�ن يعرف واقع الصدمة القوية اليت 
يع?شها الشعب املغريب وخPبة أ[مل املر�رة اليت مين هبا املغاربة يف 

الوعود العظمية اليت tرش هبا حكوم`ه، ما Sليه ٕاال ٔ�ن يقارن بنفسه بني 
وأ[رقام القPاسFية اليت وSد بتحطميها، رمق واkد حتطم ؤ�صبحمت Sىل رٔ�س 
قامئة الز�دات يف أ[سعار، السFيد رئ?س احلكومة، وأ[هداف اليت روج 
لها حبامس مفرط، ؤ�طلقها زورا �لك خساء و(رسع، kني اكن �سFت�دي هبا 

اهتم، وبني حش النتاجئ وهزاÂ احلصيl ود الناخ¤ني، ويتÐايل هبا Sىل ٔ�صو 
وفراغ جعبته من إالجنازات وخطابه الترب�ري البارد وتقدميه أ[Sذار 
و�عتذار ق¤ل ال�م، والشكر ا�ýل dلمقهور�ن Sىل صربمه، ودعوهتم 

  .الرصحية والضمنية ٕاىل املزيد من الصرب
ن، وسقمتومه ٔ�ل?س يف هذا الشكر اSرتاف ب½Ûٔمك جرجرمت الناس ٕاىل احمل

ٕاىل ضيق الع?ش، ؤ�ن احلكومة اليت تّدعون ٔ�هنا Ûزلت �ردا وسالما، قد 
!جرت يف املك�سFبات �ج�عية، وجتاوزت اخلطوط امحلراء الشهرية، 
وحتولت ٕاىل �خف الكري ا�ي ينفث لهيب الز�دات يف أ[سعار، ويلفح 

الهادئة املطمئنة  جPوب املواطنني، ويلهتم قدرهتم الرشائية، وحيول حPاهتم
  سابقا ٕاىل حجمي اليوم؟

مرح¤ا، ٔ��  -ماذا سFتقول Í بعد ما قلته dلمواطن املغريب ا�ي يقول 
نقول � �ٓش �ادي يقول، ٔ�� معك، اkرتامايت السFيد الرئ?س، حىت ٔ�� 

، صدق هللا العظمي "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"تïشكرك، 
ها الَّذين َآمنُوا لم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون، كَبر يا أَييقول يف حممك كتابه ﴿ -

لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه نْدقْتًا عصدق هللا العظمي ﴾م. ﴿ ينا الَّذها أَيي
﴾ وا ما لَا تَفْعلُونَآمنُوا لم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون، كَبر مقْتًا عنْد اللَّه أَن تَقُولُ

ال ما .. �ري ما تبقاش تقول يش kا^ة ما تد�رهاش وصايف، ما تنقولو والو -
وماذا سFتقول dلمواطنني ا��ن صدقوا  -يطري ليكش ما يطري ليكش 

وعودمك؟ واعتقدوا ^ازمني ٔ�ن املؤمن ٕاذا Sاهد وىف، واملؤمن القوي ٔ�حب 

 م وSدÈمك ف½ٔ�لفت الوSد؟ٕاىل هللا من املؤمن الضعيف، هل سFتقول هل
وجود� هنا، يف هذه املؤسسات، ل?س لïشكر الناس Sىل صربمه، 
وهننهئم Sىل حتملهم، ولكن ٔ�هيا الرئ?س لرنفع عهنم املعا�ة، ولنجنهبم احلرج، 
ولنف`ح يف ووجوههم ٔ�بواب أ[مل، ومنهد هلم الولوج املرحي ٕاىل املسFتق¤ل 

  .الزاهر
  السFيد رئ?س احلكومة،

Sدلت فضحكت � بنكريان، جعيب وهللا  -  �هتمنا k�ٔد وحىت ال
جعيب، وهللا العظمي، امسع، ال �يل الوقت د�يل، ٔ�� ساليت وقيت �ش 

وحىت  -Èكونوا هانيني، ميل حضك السFيد رئ?س احلكومة هذا هو الرشف 
ال �هتمنا k�ٔد اليوم �لتÐامل Sليمك، السFيد الرئ?س، ٔ�و جمانبة املوضوعية 

 تقPمي حصيلتمك، ٔ�ذ·رمك، ؤ�ذ·ر الرٔ�ي العام املغريب معمك، ٔ�ننا وإالنصاف يف
تقدمhا لمك �لنصيÐة و�لتن�Pه ٕاىل خطورة أ[وضاع، يف ٕاطار تفعيلنا مليثاق 
أ[�لبية، ومن مhطلق احلرص Sىل ٕاجناح التجربة احلكومPة، والوعي ب½ٔمهية 

يه نوع من الزناهة املرlk، ويف ٕاطار الزتامhا مبهنجية النقد ا�ايت، اليت 
الفكرية اليت هتدف ٕاىل التقومي ا�ايت، ومراجعة سلوك ا�ات ؤ�ساليب 
العمل ولتدارك النقائص والثغرات وٕاد�ال التعديالت يف الوقت املناسب، 
وتوÆنا لمك �القرتاkات البناءة، وحنن �ٓنذاك جزء ال يتجزٔ� من احلكومة، 

عن ٔ�سلوب العشوائية و�رجتال ومكون ٔ�سايس لها، يف حماوÂ مhا لثPïمك 
ولتدارك ما ضاع من الوقت  ،ا�ي تد�رون به ٔ�شغال العمل احلكويم
وJرء عواقب التحرك بدون  ،وتفادي �ٓفة البطء القاتل يف وترية أ[داء

بوصl و�شFتغال يف غياب !م dلرؤية الواحضة لٕالصالkات وانعدام !م 
  . دية واملندجمةdلسFياسات �ق`صادية و�ج�عية إالرا

ولكhمك @عادÈمك، السFيد الرئ?س، متسكمت بغي التعنت و�س�¤داد 
والفردانية، اليت تطبع سلو@مك، مع اكمل أ[سف، واتبعمت سFياسة أ[ذن 

لنبض الشارع، " إالنصات"الصامء ·سFياسة ^ديدة تنفردون هبا Sىل 
 @طريقة ال ٔ��القPة dلت�اوب مع" ما مسوقش"ؤ�رصرمت Sىل ٔ�سلوب 

رشاكAمك يف احلكومة، وجتاهلمت املذ·رتني اdلتني بعث هبام ٕاليمك حزب 
اليت تتضمن مجموSة من " مذ·رة Æاد الكرامة"�سFتقالل، خصوصا مهنام 

التدابري وإالجراءات العملية القابd lلتطبيق، dلخروج من أ[زمة دون املس 
  . �لقدرة الرشائية dلمواطنات واملواطنني

اكن قرار ا�لس الوطين �ال¹سÐاب من التÐالف ولهذه أ[سFباب 
احلكويم واكن ا×متوقع ٕاىل ^انب أ[�لبية الشعبية املقهورة واملهمشة ٔ�حب 

  .ٕالينا من املقاSد الوثرية dلحكومة
ٕانه قرار !رخيي تتعزز مصداقPته ومرشوعيته يوما بعد يوم، �اصة يف 

 lذف الياء  - ظل هذه احلصيk لية الهزي - معkرق قطعا املرÈ واليت مل ،l
تطلعات الشعب املغريب، ف¤أ[حرى  -يه احلصl، بال ما (سولوا  -ٔ[tسط 

مقارÛهتا برب�جممك احلكويم ا�ي ٔ�صبح جزءا من ا�ا·رة السوداء dلمغاربة، 
  .مع اكمل أ[سف



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

4 

 )م 2014 يوليوز 21( ه 1435 رمضان 23

  السFيد الرئ?س،
ٕان ٔ�وراش إالصالح اليت قامت حكوم`مك ٕ�لغاهئا ٔ�و ال�طل يف 

Sىل رٔ�سها البطء يف تزنيل ورش إالصالح اJسFتوري ا�ي يعد تفعيلها، و 
مفخرة مجليع املغاربة ٔ[نه ان�Cق ٔ[ول مرة بفضل مقاربة (شار·ية واس�شارات 
موسعة مع خمتلف الفاSلني السFياسFيني والنقابيني وا�متع املدين واحلقويق، 

طي ٕاىل ؤ�فىض ٕاىل وثيقة م`وافق Sلهيا؛ تعطيل مسلسل �نتقال اJميقرا
امللكPة الربملانية اليت ينص Sلهيا اJسFتور؛ الفشل يف تفعيل �خ`صاصات 
اجلديدة لرئاسة احلكومة واسFتغاللها Sىل الو^ه املطلوب؛ الفشل يف تفعيل 
اجلهوية املوسعة واحلمك ا�ايت �لصحراء املغربية التفعيل السلمي، وقد S�ٔدت 

البعد اJسFتوري  حكوم`مك مسودة مرشوع ضعيف وهزيل ال يرتمج
dلجهوية؛ ال�طل وال�سويف يف احلوار �ج�عي؛ التضييق Sىل العمل 
النقايب ومقع �ح`�ا^ات السلمية؛ تعرث ٕاصالح التعلمي مع هذه احلكومة، 

غشت املنرصم؛ وتعرث ٕاصالح  20كام ٔ�شار ٕاىل ذ� اخلطاب املليك يف 
وا�زتال ٕاصالح نظام مhظومة التقاSد، اليت S�ٔدهتا احلكومات السابقة 

املقاصة يف رفع اJمع عن املواد أ[ساسFية؛ انطالقة م`عرثة dلحوار الوطين 
حول ا�متع املدين، tس�ب ٕاقصاء لك امجلعيات �سFت�hاء امجلعيات املنمتية 
ٕاىل حز�مك؛ ٕاهامل !م dلعامل القروي ا�ي مل يمت التعرض � ولو �لكمة يف 

شوية د�ل �س�Fع هللا جيازيك خبري، اليس ي�مي، ٔ�رجو  –" حصلتمك"
   .؛ ٕاهامل الشFباب والالحئة طويl -واkرتم املدا�الت

  السFيد رئ?س احلكومة،
وSىل ذ·ر إالصالح ا�ي ٔ��لفمت موSدمك معه، البد من التذكري ب½Ûٔمك 
بدٔ�مت مسريÈمك احلكومPة �SJاية ل�رسيع وترية إالصالح من �الل ٕاSالن 

ملفسد�ن، وتظاهرمت �جلدية، واسFتعرمت شعار احلرب Sىل الفساد وا
، "ٕاسقاط املسFتفPد�ن ظلام من الريع �ق`صادي والرخص و�م`يازات"

ومك ¹رشمت من لواحئ، ومك @شفمت �زمعمك من فضاحئ، ومك هددمت، ومك مارسFمت 
 lمك ٔ�ية ٔ�هداف حمددة، "التبوريدة"ر�ضتمك املفضÈدون ٔ�ن �كون لطلقا ،
هبتان ال�شهري ا�اين مبواطنني رشفاء دون ٔ�دÂ حقPقPة وال ومك مرة اقرتفمت 

  .�راهني �بتة وال ٔ�حاكم قضائية هنائية
واليوم �شاع عنمك، السFيد الرئ?س، Û�ٔمك انقلبمت Sىل الشعارات اليت 
: كنمت Èرفعوهنا ؤ�نمت يف املعارضة، من �الل الشعارات اجلديد ا�ي تت�hوهنا

لبمت Sىل الرب�مج احلكويم ا�ي S�ٔلنمتوه dلشعب ، وانق "عفا هللا عام سلف"
املغريب من �الل قراراÈمك وٕاعفاءاÈمك اليت تتÚذوهنا لصاحل Òريب أ[موال، 
وÛ�ٔمك من �الل ÈراجعاÈمك ومراجعاÈمك، قد طبّعمت مع الفساد، ؤ�صبحمت ٔ�كرب 

  .ظهري � ؤ�رشس اJامعني لوجوده ؤ�شد امل�سرت�ن Sىل ٔ�حصابه
السلوك ما جيعل املواطن �س�شعر فقدان الثقة يف  ل?س يف هذا�ٔ 

مؤسساته، و�شكك يف ^دوى اJميقراطية و�نتÚا�ت من ٔ�ساسها، 
  .وخيلق kاÂ من التوجس ٕازاء املسFتق¤ل؟

ٕاÛمك، السFيد الرئ?س، هبذه الترصفات، اليت تضنون ٔ�هنا مرت مر 

بقى من الكرام، توسعون الهوة بني الشعب ومؤسساته، وجتهزون Sىل ما ت 
تطلعات يف k�ٔالمه، وهتددون نعمة �سFتقرار، اليت متتعت هبا حكوم`مك 

  .دون ٔ�ن هتتدي ٕاىل الس�Pل املسFتقمي لشكرها
  السFيد الرئ?س،  

حبثت �لعني ا�ردة و�ملكرب عن ماكنة املواطن املقهور يف ثنا� لكمتك، 
املفقودة يف  ومل S�ٔرث � Sىل قمية تذ·ر، ؤ%ن املواطن املقهور هو احللقة

حصيلتك بطولها وعرضها، ٕان املواطن هو �ٓخر هاجس يف ا¹شغاالت 
احلكومة ؤ�ضعف kلقة يف جتاذ�هتا، وحظه الف`ات يف مائدهتا، ال تعريه ٔ�ي 
اعتبار يف قراراهتا الال شعبية، حبثت عن املواطن يف حصيلتمك، ٔ[نه يف 

وٕاسعاده هو  نظر الرشع احلكمي ويف نظر� هو حمور مجيع إالصالkات،
هدف مجيع املبادرات، والتخفPف Sليه من وط½ٔة الزمن هو ٔ�ضعف إالميان، 
ولكhين مل S�ٔرث يف ش½ٔنه ٕاال Sىل بضع لكامت  حم�شمة، �ردة، تعزية Sىل 
صربه، من جراء ما ٔ�صابه من حمن بقرارات حكوم`مك، ومل ٔ�^د يف حقه 

�، وهو سوى عبارات اعتذار، عن ضعف �ٓ�ر سFياسFتمك Sىل حتسن kا
Âرتاف �لزSاعتذار مبثابة ا.  

اSمل، السFيد الرئ?س، ٔ�ن ٔ�ي تدبري Òام بلغت عبقريته، ؤ�ن ٔ�ي 
سFياسة ·يفام اكن نوعها، ٕاذا مل تفض ٕاىل اسFتفادة املواطن، بطريقة م¤ارشة 

  . ٔ�و �ري م¤ارشة، فه/ي والهباء سواء
واقع فإالصالح ل?س مفهوما جمردا ٔ�و معىن �امضا ومهبام، بل إالصالح 

ٕا¹ساين ملموس، ينعكس ٕاجيا� Sىل حPاة املواطن ؤ�حوا�، ؤ�ي ٕاصالح ال 
. يصل نفعه ٕاىل املواطن �ري ^د�ر ب½ٔن �سمى ٕاصالkا، بل هو Sني الفساد

، "الفساد هو ٕاصالح سالب"وبلغة الر�ضيات والفزي�ء ليك تفهم ٔ�كرث 
ب وهو ما ينطبق Sىل حصيلتك، ولهذا ٔ�يضا فٕان الشعار ا�ي يناس

�سFتقرار ها هو، وإالصالح : "حصيلتك هو ما �ردده احملتجون السلميون
  "! فPنا هو؟

   :ٕان هناك مجl من املغالطات تطبع حصيلتمك وال ميكن السكوت عهنا

املغالطة أ[وىل تتعلق �لرتايم �ري املرشوع، Sىل ¹�ٔشطة ومhجزات  -
  املؤسسة امللكPة؛

الزنيه ٔ[عامل احلكومات السابقة  املغالطة الثانية تتعلق �لتبÚ?س �ري -
وت�ين جمهوداهتا، واكنت الزناهة السFياسFية وأ[مانة العلمية تق`ضيان 
مhمك، وحت�ن Sليمك التذكري �ٕالجراءات اليت اختذمتوها اسFتكامال ملا تقرر 

يه جمرد Èمتة " حصيلتمك"يف هذه احلكومات، فالكCري من حمتو�ت 
انطلقت مع احلكومات السابقة، فقد نبه ومواصl لعمليات واسرتاجتيات 

صاحب اجلالÂ لهذا التبÚ?س ا�ي متارسونه، kني ٔ�شار يف خطاب 
ٕاىل ٔ�ن إالرث ا�ي Èركته احلكومات السابقة  2013العرش لسFنة 

وSىل احلكومة احلالية مواصl اجلهود وحتقPق الرتامك التمنوي " سلمي"
ٔ��ريل  26بÚ?س ¹سوق حمرض املïشود، ٔ�هيا الرئ?س، ومكثال Sىل هذا الت 
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 :وما يتضمنه من تدابري ومق`ضيات 2011
رمغ احلمك الصادر من احملمكة  2011يوليوز  S20دم تنفPذ حمرض  •

 إالدارية �لر�ط لصاحل أ[طر العليا املعطl؛
درمه، وهو قرار مت اختاذه يف احلوار  1000رفع معاشات التقاSد ٕاىل  •

رشوع يف تطبيقه �لïسFبة ، وقد مت ال �2011ج�عي لسFنة 
، ومت اسFتكامل ذ� سFنة d2011لصندوق املغريب dلتقاSد يف يوليوز 

 �لïسFبة لSٔنظمة أ[خرى؛ 2012
ٕاkداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، مhصوص Sليه يف  •

 ؛2011ٔ��ريل  26حمرض 

اdيل Sدد أ[�م   الضامن �ج�عي   مhح التقاSد لSٔجراء مhخرطي •

 ؛2011   ٔ��ريل  26يوم كذ� يف مق`ضيات حمرض   3240د�هلم 

ومكثال �ٓخر ¹سوق بعض التدابري اليت مت اختاذها واكنت ^اهزة يف  -
، املعدة من طرف 2012الصيغة أ[وىل ملرشوع قانون املالية لسFنة 

 : احلكومة السابقة، واليت مت حسهبا من الربملان ومن مضهنا
 ٕاkداث صندوق ال�سك �ج�عي؛  •
مÐhة الطلبة، وهو إالجراء ا�ي مت اقرتاkه مضن التدابري  رفع •

�سFتع�الية ذات أ[ولوية �ج�عية اليت صادقت Sلهيا احلكومة 
 ؛ 2011السابقة يف شFتïرب 

 2013ختفPض ٔ�سعار أ[دوية ا�ي واصلته حكوم`مك مؤخرا يف دجhرب •
، مث ^اء بعد 2011ل?سFمتر سFنة  2010هو مسلسل انطلق سFنة 

 ،�  من Sدد كثري من أ[دوية؛% 87واكن النقص هو ذ

املغالطة الثالثة تتعلق �النتقاء املفضوح و�كتفاء �ٕالشارة dلتقار�ر  -
اJولية إالجيابية Sىل ندرهتا وغض الطرف وٕاخفاء التقار�ر السلبية، رمغ 
كرثهتا، ورمغ ٔ�مهيهتا يف ÈرشFيد العمل احلكويم، ورمغ ٔ�مهية اجلهات اليت 

  .ٔ�مهية اJراسات اليت تقوم هبأ�صدرهتا و 
  سFيادة الرئ?س،

ل?س هناك مواطن غيور �ريد تعطيل اخلدمات يف املرافق العمومPة، 
ول?س هناك شغيl ميكن نعت نضالها �لكمة ال�س?ب، ول?ست هناك نقابة 

وعند . تل�½ٔ ٕاىل إالرضاب ٕاال مكرهة، ويف kاالت �ضطرار القصوى
ذ� ٔ�ن إالرضاب السFيد . والتفامه ا¹سداد لك طرق احلوار والتفاوض

الرئ?س، نضال مرشوع، �سمح به القانون، وهو حق من حقوق الطبقة 
الشغيl يف اJفاع عن مصاحلها، وم`عارف Sليه Sامليا يف لك اJميقراطيات، 
وال ميكن التنازل عن هذا احلق ٔ�بدا، وال ميكن نعت ممارسFته �ل�س?ب 

  .ٕاطالقا
ٕالرضا�ت، فذ� فقط ٔ[Ûمك وضعمت املوظف ٔ�ما ·وÛمك تفخرون بوقف ا

املقهور بني سFندان أ[جر الزهيد و�ق`طاSات من قوت عيا� ومطرقة 
الغالء والز�دة يف أ[سعار اليت ال تطاق، وهذا ٔ�مر ال يدعو ٕاىل الفخر، 

بل هو ومصة Sار يف ج¤ني هذه احلكومة، ٔ[نه يفضح ٔ�سلوب القمع ومhاجه 
توطيد مزعوم dلسمل : "الش½ٔن العام حتت شعار القهر اليت تد�رون هبا

  .، كام تفهمونه ٔ�نمت ول?س �ريمك، السFيد الرئ?س"�ج�عي
ن أ[مر سFيكون خمتلفا، وكنا سFنصفق لمك ونوافقمك الرٔ�ي، لو ٔ�ن اك

إالرضا�ت توقفت بعد حوارات ^ادة مع النقا�ت، مت بواسطهتا ٕارساء 
طالب الشغيl، ٔ�و برتضيتمك لطموkاهتا، ٔ�جواء الثقة، ٔ�و بفضل اسFت�ابتمك مل

ولكن ش?�ا من ذ� مل حيدث؛ تدهور القدرة الرشائية . وتفهممك ملشالكها
لSٔجور ب½ٔكرث من النصف، السFيد الرئ?س؛ Sدم اكرتاث احلكومة �لطبقات 
املتوسطة، وبقدرهتا الرشائية؛ ت½ٔزم الوضعية املع?شFية dلمواطنني واملواطنات 

عن املواد أ[ساسFية، السFيد الرئ?س، ٔ[Ûمك يف عهد tس�ب رفع اJمع 
حكوم`مك ا(سعت داAرة الفقر، السFيد الرئ?س، من ^ديد، حPث ٔ�ن ٔ�زيد 

ماليني مغريب سFتزنل من الطبقة الوسطى ٕاىل الهشاشة ؤ�زيد من  3من 
من أ[رس سFتزنل حتت خط الفقر؛ وضعية اكرثية لسوق الشغل، % 30

Âايس حبيث ٔ�صبح الوضع قابال متثلت يف ارتفاع معدل البطاPتوى قFٕاىل مس 
لالنف�ار، رمبا هذا ما تبحثون عنه، السFيد الرئ?س؛ ٕاkداث �ق`صاد 

ٔ�لف مhصب يف kني  55ل  2012الوطين سFنو� يف املتوسط �الل 
  .ٔ�لف مhصب شغل 120هو  2011ٕاىل  2008املعدل السFنوي مhذ سFنة 

  السFيد الرئ?س،
ق`صادي مهنا يف مك هائل من املفاهمي ٔ�غرقمت حصيلتمك يف الشق �

التقhية احملضة واملصطلÐات احملاسFباتية اجلافة، وهبذا تعطي احلكومة اJليل 
Sىل ٔ�هنا ال تتوفر Sىل سFياسة اق`صادية مدروسة وال Sىل ٕاسرتاتيجية 
واحضة يف جمال حتفزي أ[عامل، وتدبري الش½ٔن �ق`صادي، وÈكشف انعدام 

لول الناجعة، وٕابداع البدائل املمكhة، واكتفاهئا �ع�د قدرهتا Sىل ا�رتاع احل
الوصفات السهl واجلاهزة ولرمبا املفروضة واملمالة، فه/ي تعمتد اع�دا مطلقا 
وم¤ارشا Sىل جPوب املواطنني، وSىل ٕالغاء اJمع لقدرهتم الرشائية وSىل 

نصياع جتميد أ[جور وختفPض نفقات التجهزي واختاذ ٕاجراءات تقشفPة و�
  .حلقPقة أ[سعار اJولية وSىل اdلجوء املتكرر ٕاىل �سFتدانة اخلارجPة

ٕاىل  2011سFنة % ¹5س�ل Èراجع منو �ق`صاد الوطين من  ،وهكذا
من  2011رمغ ما عرف`ه سFنة % 3ٕاىل % �2,5ادي Èكون  2014

اسFتحقاقات �لïسFبة �dسFتور واسFتحقاقات (رشيعية؛ خروج أ[¹شطة �ري 
ن مسارها التمنوي بفضل الز�دات يف الرضائب اليت قررهتا الفالحPة ع

حكوم`مك حبيث مل حتافظ Sىل قدرهتا، ومن يؤدي ا×مثن؟ هو املواطن 
؛ Èراجع وترية %50املغريب؛ Èراجع وترية ارتفاع اسFهتالك أ[رس ب½ٔزيد من 

؛ اخنفاض معدل %40منو �س�^ر ٕاجاميل رٔ�س املال الثابت ب½ٔزيد من 
وكذ� Èراجع صايف املوجودات اخلارجPة  2013سFنة % 33ٕاىل  �س�^ر

؛ تدهور جعز احلساب 2011ٕاىل ٔ�ربعة ٔ�شهر وا�ي اكن مخسة ٔ�شهر سFنة 
، ٕاذن ال جند يف حصيلتمك ٕاال التدهور %25اجلاري ملزيان أ[داءات ب 

  .وٕاال السطو Sىل جPوب املغاربة



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

6 

 )م 2014 يوليوز 21( ه 1435 رمضان 23

مليار درمه  40انية من تفامق جعز املزي : ؤ�ما Sىل صعيد املالية العمومPة
مليار، مث  22، يعين يف سFنة 2012مليار درمه  62ٕاىل  2011سFنة 

ولقد مت تقليص جعز املزيانية يف . 2013مليار درمه يف سFنة  52حوايل 
Sىل حساب القدرة الرشائية dلمواطنات واملواطنني ٔ[ن �ش  2013سFنة 

ة ولك Sائl احلكومة تد�ر التوازن املا·رو اق`صادي مش?يت جليوب املغارب
عن لك ٔ�رسة مغربية، % 25رسقت ×هيا من جPهبا واkد العدد د�ل تقريبا 

وهذه يه الاكرثة والطامة الكربى؛ تفامق املديونية العمومPة، حبيث ٔ�صبح 
مليار من مضن اJول  39املغرب ا[ٓن بعدما وصلت ديونه اخلارجPة ٕاىل 
kال dلرفع من مسFتوى  اليت تعاين من مشلك املديونية واليت ل?ست

�ق`صاد الوطين، ومن املتوقع ومن املتوقع ٔ�ن تصل ¹سFبة املديونية مع هناية 
  .2015، وهذه اكرثة هتدد مزيانية dلحكومة سFنة %80حوايل  2014

% 5حفكوم`مك، مhذ (سلمها مقاليد السلطة التنفPذية، اسFتدانت بوترية 
، ويف السابق املعدل %3سFنو� وضعف ٕانتاج الرثوة وا×منو ال يتعدى 

وهذه يه احلاكمة يف % 2ومل يمت �قرتاض ٕاال بـ  4,8السFنوي هو 
التدبري، السFيد الرئ?س؛ تقلص وترية فك العزÂ عن العامل القروي حبيث 

لكم، اليوم  1000لكم، السFنة السابقة هبطتوا لـ  2100اكن املعدل هو 
  .ع معدل أ[مPةلكم، والبايق سرياه الشعب املغريب؛ ارتفا 600
  لسFيد الرئ?س،ا

Sىل العموم لقد اكن ٔ[سلو�مك يف تدبري الش½ٔن العام، ولٕالجراءات 
والتدابري اليت اختذهتا حكوم`مك، وdلنتاجئ احملصل Sلهيا، الوقع السS aFىل 
ٔ�وضاع املواطنني وSىل ظروف املقاوÂ وSىل مhاخ �س�^ر، وSىل kد 

اد الوطين وSىل املالية العمومPة وSىل سواء، وعواقب وخمية Sىل �ق`ص
  .أ[وضاع �ج�عية

لقد خPبمت �ٓمال الشFباب املغريب يف Èمنية طاقاته إالبداعية و�خنراط 
يف احلياة اJميقراطية �روح املسؤولية واملواطنة، خPبمت �ٓمال املرٔ�ة املغربية 

خ`صار Sىل ٔ�كرث من صعيد، وخPبمت �ٓمال املغاربة القاطنني �خلارج، �
  .خPبمت �ٓمال مجيع املغاربة
 -وهذه يه املزية أ[وىل لمك مhذ توليمك املسؤولية  -لقد حققمت إالجامع 

فc خيص السخط Sىل ٔ�داAمك، فاملواطن ال�سFيط �شFتيك ٕاىل ^انب 
أ[طباء واحملامني والصحفPني والقضاة واملوثقني والصيادÂ واملس�مثر�ن 

لفالkني واحلرفPني وأ[ساتذة اجلامعيني والطلبة والتالمPذ والعامل وا
واملعلمني وسائقي سFيارات أ[جرة وسائقي احلافالت واملتقاSد�ن واملترصفني 
والتقhيني واملهندسني وأ[طباء البيطريني واملؤمhني واملمرضني والبنكPني، 
�خ`صار، لك ف�ات الشعب املغريب مبا يف ذ� الربملانيني وبعض الوزراء 

  .السFيد الرئ?ساملهمشني، 
¹س�ل تضامhنا مع املعطلني ال�سعة املعتقلني، ونعتربمه معتقلني 
حقوقPني وسFياسFيني، حبيث ٔ�ن هذا �عتقال �سعى ٕاىل تفكPك حركة 
املعطلني @حركة اح`�اجPة اج�عية !رخيية، ال ميكن kلها وتفكPكها سوى 

الوطين،  بتفكPك أ[سFباب اليت ٔ�دت ٕاىل ظهورها ويه ا×هنوض �الق`صاد
  . وهو ما ٔ�ث�مت فشلمك فPه ٕاىل اليوم

بعد الرتمح Sىل ٔ�رواح شهداء d بور·ون، نناشدمك ب�رسيع وترية ٕاSادة 
ٕاساكن النا^ني مهنم ومساSدهتم Sىل اخلروج من Ûك¤هتم وSىل �ندماج 

  .tرسSة يف حPاهتم العادية
 lري راين قريب ¹سايل � - و@لكمة ٔ��رية، ٔ�قول لقد قدممت ٔ�سؤ� حصي

ٔ�سؤ� حصيl يف !رخي احلكومات املغربية، وٕاذا kذفhا من  –ما ختافش 
احلصيl ما فهيا من م¤ادرات ملكPة، ¹س½ٔل هللا عز و^ل يف هذا الشهر 

  .املبارك ٔ�ن �رمح أ[مة، ويع�ل �كشف الغمة، سFيادة الرئ?س احملرتم

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . شكرا السFيد النائب احملرتم

ئ?س اليس وديع بنعبد هللا، عن فريق التجمع الوطين اللكمة dلسFيد الر 
  .لSٔحرار

        ::::النائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباطالنائب السFيد محيد شFباط
  .ٕايوا ال ٕا� ٕاال هللا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  .تفضل ٔ� سFيدي

        ::::النائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللا
tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل سFيد املرسلني وSىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  لس النواب احملرتم، السFيد رئ?س جم

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

  السFيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السFيدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمون،

  احلضور الكرمي،
�سعدين �مس فريقي التجمع الوطين لSٔحرار �لربملان، ٔ�ن t�ٔسط ٔ�ماممك 

cلية لعمل احلكومةرٔ�ينا فkاملر lوقد ال .  خيص النقاش اجلاري حول احلصي
 lريون ٕاذا ٔ�كدت ٔ�نه حىت ق¤ل النظر يف احلصيCخيتلف معي الك
وتفاصيلها، والتعبري عن الرٔ�ي والرٔ�ي املضاد، فٕان ٔ�ول ما جيب الوقوف 
 عنده هو املغزى اJميقراطي العميق لهذا ا×متر�ن، �عتباره �رتب أ[مور وفق

ما تق`ضيه ٔ�سس احلياة اJميقراطية الراقPة، وما تق`ضيه العالقة املثىل بني 
املؤسسات يف دوÂ املؤسسات، وما (سFتدعيه فلسفة �نتداب الشعيب 

  . حىت ق¤ل الت½ٔصيل اJسFتوري لربط املسؤولية �حملاسFبة
�ال ميكhنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبذا التجسFيد العميل dلسري Sىل طريق  ،�
Jلحظة،  .ميقراطيالنضج اdكام �سعد� كتجمعيني ٔ�ن ¹شارك يف بناء هذه ا
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 cواحلال ٔ�ن هناك من �رى يف موقعنا تعبريا عن التباس ٔ�و عن تناقض، ف
  ..ال Ûرى فPه حنن سوى جتسFيدا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
السادة الربملانيون، إالخوان هللا خيليمك، السادة هللا خيليمك، اليس 

  ..ٕا·راما، تفضل  ٔ�سFيدي.. نائبالبوزيدي، السFيد ال 

        ::::النائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللالنائب السFيد وديع بنعبد هللا
كام �سعد� كتجمعيني ٔ�ن ¹شارك يف بناء هذه اdلحظة، واحلال ٔ�ن .. 

هناك من �رى يف موقعنا تعبريا عن التباس ٔ�و حىت عن تناقض، فc ال 
Ûرى فPه حنن سوى جتسFيدا ملسFتوى من النضج السFيايس واJميقراطي يف 

  .بالد�
هل يصح احلديث عن النضج السFيايس : هنا قد ي�¤ادر السؤالو 

واJميقراطي واحلال ٔ�ن انتقاد احلياة السFياسFية الوطنية واسFهت�ان بعض 
مظاهرها �اكد �كون الزمة يومPة للك Òمت وم`تبع؟ �لïسFبة ٕالينا نعترب ٔ�نه 

  .رمغ ما قد يبدو من التناقض، فٕان معطيات كثرية تï`رص لرٔ�ينا ذاك
يتذ·ر، اللك يتذ·ر ٔ�ن دخولنا dلحكومة مل �كن يف ظروف تدبري  اللك

حكويم Sادي يتوf جمرد مزيد من �نف`اح ٔ�و جتديد احليوية ٔ�و خض 
نفس ^ديد، بل اكن ذ� يف ظروف قاهرة، ٔ�ملت ما تالها من 
تطورات، لي�د مكو�ن ٔ�ساسFيان اكنت العالقة ب?هنام �ٔ[مس القريب 

ام، أ[�لبية واملعارضة، يتقاسامن الب?ت احلكويم، تï`ظم وفق تقابل موقعهي
يتقاسامن املسؤولية، يتقاسامن الطموح، يتقاسامن رضورات الهندسة اJقPقة 
واحلذرة ملبارشة الكCري من أ[مور اليت ال Èكون �لرضورة حمط تطابق لكي 

لك هذا من ٔ�^ل جتاوز وضع صعب اكن ينذر، يف kال . يف النظر
  .رات �ري مسFتحبةاسFمتراره، بتطو 

وفعال ٔ�كدت الفرتة أ[�رية، اليت تقارب العرشة ٔ�شهر، ٔ�ن ال�سا·ن 
دا�ل الب?ت احلكويم ل?س �ٔ[مر املسFتحيل، ؤ�ن احلدود اليت Sادة ما 
Èرمسها رصاSات التباينات السFياسFية وأ[يديولوجPة ال تنفي ٕاماكنية هذا 

È نيk ىل ٕانتاج ال^ر الطيبةS ة الوطن يه ال�سا·ن وال قدرتهÐكون مصل
  . املبتدٔ� واملنهت/ى

�ري ٔ�ن ذ� ال يعين لباس عباءة واkدة مبقاس واkد، ولكن يعين 
�لزتام مبشرتك حمدد ومعلوم، مع احلفاظ للك طرف يف نفس الوقت Sىل 

  . ممزياته ورؤيته
ٔ�كرث من ذ�، معلت هذه التجربة Sىل ٕاصالح الكCري من أ[عطاب، 

ٔ�ن املغاربة، قد تفرقهم ٔ�شFياء كثرية، ولكن  - وهذا هو أ[مه -ؤ��نت 
قدسFية الوطن جتمعهم يف لك الظروف، ؤ�ن السواSد اليت ت�hافس يف 
قPاس القوة رسSان ما تتعاضد يف قPاس الوطنية، وهذا لعمري و^ه من 
ٔ�و^ه العبقرية املغربية وجتسFيد ملا وصف`ه �ٓنفا �لنضج السFيايس 

�الن�ء لهذه احلكومة ولبناء هذه التجربة،  واJميقراطي، ما جيعلنا خفور�ن

وخفور�ن ٔ�كرث ب½ٔن Ûرفع صوتنا ونصيح يف حصراء اJميقراطية وا×متدن اليت 
ٕاننا هنا لنجعل �خ`الف امسنتا dلبناء ال : ت�سع هذه أ[�م حولنا، لنقول

داككة dلهدم، ونؤمن ٔ�ن ال يشء �ري لكه وال يشء رش لكه، ولكن العربة 
  .امليضء لطريقhا، ا�ي ل?س سوى الثوابت املقدسة ٔ[م`نا ولب�� �لنرباس

  السFيد رئ?س احلكومة،
  السFيدات والسادة،

ٕان تقPمي احلصيl احلكومPة يف مhتصف الوالية، هو يف احلقPقة جزء من 
تقPمي الوضع العام dلبالد والوقوف عند التطورات واملسارات اليت تتÚذها، 

ٔ�ن هذا املعطى يبدو بدهييا، فاسFتحضاره رضوري  ورمغ. ٕان سلبا ٔ�م ٕاجيا�
من ٔ�^ل ام`الك مهنجية موضوعية، ٔ[نه ال وجود ليشء معزول عن 
حميطه، ٔ�و بدون ^ذور وبدون ام`دادات؛ حفكومة اليوم حمطة مضن 
مسار، ؤ�داؤها يتغذى من هذا املسار ويضيف ٕاليه ٔ�شFياء يف سFياق 

  .البناء
يف ·ون املغرب مل �شهد قطائع يف ويف هذا الصدد، ال خيتلف اثنان 

السFنوات أ[�رية �لنظر لkSٔداث والتحوالت اليت شهدهتا املنطقة، بل 
عرف حمطات نوعية يف ظل �سFمترار، ومن البدهي/ي ٔ�ن احلكومة ^اءت 
ه، ٔ�ي ٔ�ن طابع �سFمترار هو احلامس،  من دا�ل هذا إالطار ال من �ا̂ر

اليت يه من صلب ا�متعات مع ما (سFتدعيه التطورات و�نتظارات 
احلية، من رضورات �جهتاد وإالبداع واحلفاظ Sىل وترية التقدم مع دمعها 

  .و(رسيعها
لقد عرفت بالد� مhذ هنا�ت القرن املايض دينامPة ٕاصالkات قوية 
مشلت ا�االت احلامسة يف تطور البالد، تغري معها و^ه املغرب تدرجييا Sرب 

ة ٔ�ن بعض ا�االت جتاوزت طموkات البداية، وخنص  السFنني، Ĵر
��·ر هنا جمال البىن التحتية، حPث مل �كن من السهل جتاوز النقص احلاد 
و�نتقال يف ظرف و^زي ¹س�Pا، ٕاىل وضع ٔ�صبح فPه التنقل وتدبري 

و�لطبع، مازال . اdلو^?س�Pك ب½kٔدث الطرق م`?رسا وبوسائل م`نوSة
  .بلوغ الوضع امل½ٔمول ٔ�مامhا الكCري من ا�هود قصد

هذا جمرد منوذج، وSىل مhوا� متت ٕاصالkات اق`صادية كربى، 
تطورت مع الزمن، مهنا ما ٔ�عطى الكCري، ومهنا ما ٔ�عطى ٔ�قل، ولكهنا 
ٕاصالkات اكنت ٔ�ساسFية لضامن مhاSة البالد ٔ�مام Sاد�ت الزمن وتقلبات 

�ٓنذاك اح`اجت  العوملة، رمغ ٔ�ن Sددا من �سرتاتيجيات اليت مت بناؤها
لسFنوات طويl حىت تعطي مثارها يف النضج ٔ%ي جشرة ممثرة، من ق¤يل 
صناSة السFيارات وإاللكرتونيك ؤ�جزاء السFيارات اليت عرفت دفعة قوية 

سFنوات، فهل اكن �ٕالماكن ٔ�ن Èرتفع ¹سFبة تغطية الصادرات  10ق¤ل 
ادرات �الل السFتة ٔ�شهر أ[�رية لوال ارتفاع ص d49.8%لواردات ٕاىل 

يف نفس الفرتة قPاسا % 25.9وإاللكرتونيك ب % 35السFيارات ب 
مليار درمه  58مبثيلهتا السFنة املاضية؟ وهل اكن �ٕالماكن ٔ�ن تدر السFياkة 

�رمس السFنة املاضية، لوال تعهد هذا القطاع �لتمنية والت�¤ع من طرف 
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، مرة ٔ�خرى احلكومة السFتكامل اسرتاتيجيات وضعت ق¤ل سFنوات طوال؟
السFيد رئ?س احلكومة، هذه جمرد مناذج �dالS Âىل مhطق �سFمترارية 

  .ا�ي ال ينفي ٕارادة التغيري دون قطائع
كام عرفت بالد� ٕاصالkات سFياسFية معيقة بدٔ�ت مع �نف`اح Sىل 

، ول?شهد تطورات 1998املعارضة ا�ي �لف ٔ�ول حكومة dلتناوب سFنة 
طية، من �الل Èكر�س Ûزاهة ص�ت لكها يف جتذ�ر التجربة اJميقرا

�نتÚا�ت وف`ح ورش اجلهوية، وصوال الع�د اJسFتور املتقدم لسFنة 
2011.  

ومبوازاة مع ذ�، عرفت بالد� ٕاصالkات كربى Sىل مسFتوى حقوق 
أ[فراد وامجلاSات، وال شك ٔ�ن ٔ�روعها Sىل إالطالق اكنت جتربة إالنصاف 

ف عن نصف ا�متع من �الل واملصاحلة، فضال عن التقدم يف رفع احلي
مدونة أ[رسة اليت S�ٔادت �عتبار، املعنوي ق¤ل املادي، dلمرٔ�ة املغربية 

  . املاكحفة واملبدSة
وهل حنتاج اليوم ٕاىل دليل Sىل ٔ�حقPة املرٔ�ة يف املساواة وÈاكفؤ الفرص 
ٔ�كرب من اح`الل ف`ياتنا هذه السFنة dلمراكز أ[وىل يف نتاجئ ام`Ðا�ت 

بل ٕان واkدة من بنات هذه البالد حتولت هذه السFنة ٕاىل  ؟الباكلور�
  .ظاهرة شدت ٔ�نظار فر¹سا من ٔ�قصاها ٔ[قصاها

كام ال ميكن ٕاغفال اجلوانب الثورية يف إالصالkات، ممتثال يف ٕاSادة 
�عتبار لتعدد وغىن الهوية الوطنية من �الل �Sرتاف �ٔ[مازيغية Sرب 

�ر التارخيي، وما تاله من ت½ٔس?س حمطات kامسة، بدءا من خطاب ٔ�^د
  .dلمعهد املليك لSٔمازيغية، وصوال ٕاىل دسرتة اdلغة أ[مازيغية

وبعد هذه وتú، ال ميكن ٕاغفال اJور احلامس لتدبري احلقل اJيين ا�ي 
حول املغرب ٕاىل وÆة لتكو�ن أ[مئة من اJول الصديقة، وجعل التجربة 

PïيJا اhة مطلوبة، يُنظر ٕا×هيا بعني املغربية يف (ش�هثا هبوي�Ðالسم Âة املعتد
إالجعاب يف زمن اكدت تطغى فPه مظاهر التطرف والتعصب اليت ٔ�ضفت 

  .Sىل ا�Jن صورة التنفري والرتهيب
هذا فضال عن القفزة اليت عرفهتا احلر�ت العامة �لك ٔ�صنافها، وصار 

ىل ا�متع املدين معها الفضاء إالSاليم السمعي واملك`وب وإاللكرتوين ٕاضافة إ 
  .من الفضاءات ا[ٔكرث حتررا ومصداقPة

  السFيد رئ?س احلكومة،
ٕان هديف هاهنا ل?س Sد حمطات مؤسسة قد نتغافلها يف زمحة 
�¹شغاالت اليومPة، بل ٕان قصدي الربهنة، نعم الربهنة Sىل ٔ�ن املغرب 
بدٔ� يع?ش ربيعه مhذ مدة �ري قصرية، tشلك تدرجيي وهادئ، دون 

ال اهزتازات، اليشء ا�ي ٔ�هل البالد dلصمود ٔ�مام ٔ�كرب هزتني صدمات و
أ[زمة املالية و�ق`صادية العاملية، اليت ٔ�نتجت : شهدهتام السFنوات أ[�رية

ٔ�وضاSا اكرثية يف Æات Sدة من العامل، واحلراك �ج�عي يف املنطقة 
ٔ�سود ال  وا�ي �اكد يدمر ب�ا� �اكملها وهيدد املنطقة �لسقوط يف ثقب

  .k�ٔد يعرف هنايته

لقد شلكت هذه إالصالkات املرتامكة Sىل مدى قرابة عقد�ن العمود 
الفقري ملا يعرف اليوم �×منوذج املغريب، وهو ا×منوذج ا�ي وفر، بقPادة 
صاحب اجلالÂ، ما �كفي من املناSة ×ميتص املغرب صدمات احلدثني 

وسط العاصفة اليت هزت  الك¤ري�ن، ؤ�هل املغرب dلحفاظ Sىل اسFتقراره
املنطقة، ومكن املغاربة من �س�^ر أ[مCل dلظروف من �الل إالجناز 
ا[ٔكرب املمتثل يف إالصالح اJسFتوري، ووفر ٕاماكنية انتقال املعارضة لقPادة 

  .احلكومة يف جتربة ^ديدة dلتناوب
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،
  أ[خوات وأ[خوة احملرتمون،

سلسل من إالصالkات ا�ي ٔ�رشت ٕاليه، مازال مسFمترا، ٕان هذا امل 
ف¤عض هذه إالصالkات ٔ�جنز ود�ل يف حمك املعتاد، وبعضها ا[ٓخر يو^د 

  .يف kلقاته أ[�رية، وبعضها يف بدا�ته، وٕاصالkات ٔ�خرى تï`ظر دورها
ولقد معلت احلكومة Sىل م¤ارشة هذا املسلسل وفق ٔ�جhدهتا، نورد 

Sىل س�Pل املثال ال احلرص، من ق¤يل ف`ح ورش  هنا بعضا من مhجزاهتا
ٕاصالح العداÂ، ا�ي توج بصدور مPثاق ٕاصالح مhظومة العداÂ وتطو�ر 

  .فعالية وجناSة القضاء
ويف ٕاطار (رسيع وترية تزنيل اJسFتور واسFتكامل انتÚاب الهيئات 

، �درت احلكومة ٕاىل ٕاطالق مسلسل 2011اجلديدة وفق مhطوق دسFتور 
  .ومة اجلهوية مع ضامن املقاربة ال�شار·ية يف مجيع ٔ�طوار العمليةبناء مhظ

وSىل املسFتوى �ج�عي، واصلت احلكومة دمع املواد أ[ساسFية 
مبوازاة ٕاطالق م¤ادرات قصد إالصالح التدرجيي لصندوق املقاصة ا�ي 

كام مت تفعيل . من الناجت اJا�يل اخلام% 4تقلصت Èلكف`ه ٕاىل ٔ�قل من 
 ال�سك �ج�عي املو^ه لصاحل الف�ات املعوزة والهشة صندوق دمع

وختفPض ٔ�سعار " RAMED1"والرشوع يف تعممي نظام املساSدة الطبية 
  .دواء 1600ما يقارب من 

مhصب  68.000وSىل مسFتوى ال�شغيل، وفرت احلكومة ما يناهز 
شغل، ٕاضافة ٕاىل دمع لربامج ال�شغيل املتوفرة وٕاkداث نظام رضييب 

  .قصد حتفزي ال�شغيل ا�ايت ودمع خمتلف الربامج املوجودة �اص،
وSىل املسFتوى �ق`صادي، معلت احلكومة Sىل تدارك �خ`الالت 
املالية اليت صاح¤ت احلراك ا�متعي وانعاكسات أ[زمة العاملية، حPث 

مليار  50حتملت اJوÂ اللكفة املالية، ٕاذ بلغت فاتورة احلوار �ج�عي 
  .  ^اء يف عرضمك، السFيد رئ?س احلكومةدرمه كام

وهكذا متكhت احلكومة من تقليص لك من جعز املزيانية والعجز 
 2013سFنة  5.5ٕاىل  2012سFنة  7.3من : اخلارv بïسFبة نقطتني

�لïسFبة dلعجز اخلارv يف نفس  7.6ٕاىل  �9.7لïسFبة لعجز املزيانية، ومن 
ور الر�دي لالس�^ر العمويم، كام معلت احلكومة Sىل اسFتhwاف اJ. الفرتة

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale  
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مع تطبيق  2014مليار درمه مضن قانون املالية لسFنة  186حPث بلغ 
أ[فضلية الوطنية قصد متكني املقاوالت املغربية من �سFتفادة ٔ�كرث من 

  .�س�^ر العمويم
ودعام dلمقاوÂ دامئا، واصلت احلكومة تقليص الرضيبة Sىل الرشاكت 

ٔ�لف درمه، فضال عن Sدد من  300وز أ[ر�ح ما مل تت�ا% 10ٕاىل 
إالجراءات اليت ^اءت مفصl يف عرضمك، السFيد رئ?س احلكومة، نذ·ر 

  .مهنا Sىل اخلصوص تقليص �ٓ^ال اسFتÚالص الرضيبة Sىل القمية املضافة
وSىل مسFتوى املالية العمومPة، معلت احلكومة Sىل عرض مرشوع 

لربملان، م`طلعة ٕاىل ٔ�ن يمت ٕاSداد قانون القانون التنظميي dلاملية Sىل ٔ�نظار ا
وفق قانون تنظميي ^ديد ي�ىش ؤ�هداف الفعالية والن�اSة  2015املالية 

  .وتقوية سلطة الربملان يف الت�¤ع واملراق¤ة
كام عكست النتاجئ املالية و�ق`صادية dلنصف أ[ول من القانون املايل 

املالية مhذ ثالثة ٔ��م ٔ�مام احلايل، واليت قدÒا السFيد وز�ر �ق`صاد و 
اdلجنتني اýتصتني �لربملان، تطـور اJينامPة العامة وحتسن أ[داء 

  . �ق`صادي واملايل
وقد اكن من نتاجئ ذ� الثقة اليت حظيت هبا بالد� من لyدن هيئات 

Âث رفعت واكPالتصنيف االئ�ين، ح Standard & Poor’s  ميهاPتق

ة املسFتق¤يل من سالب ٕاىل ، فضال عن "اس�^ر" مسFتقر يف ٕاطار د̂ر
جتديد اتفاقPة خط الوقاية والسFيوÂ مع صندوق النقد اJويل لسFن�ني 

  .ٕاضافPتني
ارتفاع تدفق : ٕان هذه املعطيات اليت تنضاف ٔ[خرى من ق¤يل

�س�^رات، Èراجع العجز الت�اري، ارتفاع املوجودات اخلارجPة ملسFتوى 
ات، منو أ[¹شطة الصناعية أ[ساسFية، لك هذه ٔ�شهر من الوارد 5تغطية 

(شلك يف مجملها مؤرشات داÂ، نعم، مؤرشات داS Âىل الثقة املتنامPة اليت 
حيظى هبا �ق`صاد الوطين Jى املس�مثر�ن واملمولني، ما يف`ح �ٓفاقا واSدة 

وتنويع رشاكئنا ؤ�سواقhا " اليورو"مع بداية تعايف اق`صاد�ت مhطقة 
  .اخلارجPة

  السFيد رئ?س احلكومة، 
  السFيدات والسادة،

لقد شهدت قضي�hا الوطنية أ[وىل تطورات م`الحقة Sرب فهيا اخلصوم 
. عن ٕارصار �ري مسFبوق Sىل املس tسFيادة املغرب ومصاحله �سرتاتيجية

يف املقابل معلت احلكومة، حتت التوجهيات السامPة لصاحب اجلالS ،Âىل 
دة أ[بعاد، ال فقط فc خيص تدبري ملف هنج دبلوماسFية ¹شFيطة وم`عد

  .الوkدة الرتابية، ولكن يف تدبري العالقات اخلارجPة لبالد� tشلك Sام
هكذا بدا واحضا وجود رؤية لبناء Sالقات �ارجPة تعمتد التعاون 

جhوب، و(سعى الس�^ر اجلذور التارخيية واجلغرافPة والثقافPة  - جhوب
دة، حترض فهيا قضي�hا الوطنية، طبعا، ولكن لبالد� قصد بناء Sالقات ^دي

حترض �ٔ[ساس ٕارادة ف`ح �ٓفاق ^ديدة Sىل املسFتوى �ق`صادي وSىل 

مسFتوى الرؤية �س�¤اقPة ×متوقع املغرب يف اخلريطة اليت ت�شلك Sىل ضوء 
  .التحوالت اجليوسFياسFية اليت يعرفها العامل

دٔ� رفض التد�ل يف ومن البدهي/ي الت½ٔ·يد ٔ�ن هذا التو^ه يقوم Sىل م¤
الشؤون اJا�لية لرشاكئنا واkرتام سFيادة اJول وحوزة ٔ�راضهيا واJفاع 
Sىل السمل وأ[من والتضامن بني الشعوب، كام �رÈكز كذ� Sىل نرصة 
القضا� املبدئية �لïسFبة ٕالينا، ويف مقدمهتا القضية الفلسطيPïة اليت متر 

شع وا�ي يتعرض � ٔ�شقاؤ� بواkد من úk�ٔ ظروفها Sىل ضوء الهجوم ال� 
يف غزة Sىل يد ٕارهاب اJوÂ الصهيونية، فالتجمع الوطين لSٔحرار يندد 
�لهجمة إالرسائيلية و��ازر املرÈك¤ة من طرف الكPان الصهيوين ضد 
ٔ�شقائنا الفلسطين?ني يف غزة، معربا عن تضامhه املطلق مع الشعب 

  .الصهيونيةالفلسطيين يف حمنته املسFمترة من الغطرسة 
ويعزت حزبنا �ملبادرات امللكPة إال¹سانية العا^d ،lلمواساة والتخفPف 
من معا�ة حضا� هذا العدوان الغامش، مبا يف ذ� املسامهة يف معاجلة 

  .اجلر° واملصابني من الفلسطين?ني أ[�ر�ء
ونظرا ملا تق`ضيه هذه اJينامPة من جتميع dلجهود، �اصة فc �رتبط 

ية الوطنية، اس�hادا ٕاىل القhاSة اليت Sرب عهنا امجليع �كون القضية �لقض 
Sىل �نف`اح جتاه خمتلف  -مشكورة  –قضية لك مغريب، معلت احلكومة 

املتد�لني، ويف مقدمهتم ممثلو أ[مة، حPث عرف الربملان حركة ¹شFيطة 
نظم، تعد بنقل اجلهبة اJا�لية من مhطق ردود أ[فعال ٕاىل مhطق الفعل امل 

  .�س�¤ايق واJامئ
كام معلت احلكومة، حتت قPادة ٔ�مري املؤمhني، Sىل مواصl سFياسة 
تدبري احلقل اJيين، بتوفريها سFبل حتقPق �سرتاتيجيات املرتبطة بضامن 
الطم½ٔن?hة الروحPة دا�ليا وإالشعاع الروd dلمغرب Sىل املسFتوى 

فارقة يف هذا ا�ال، اخلارv، من �الل �سFت�ابة ملطالب ٕاخواننا ا[ٔ 
ومن �الل العمل Sىل احلضور اJامئ يف ٔ�وساط مغاربة املهجر، �اصة مع 

  .�حنرافات والتوÈرات اليت متس �لطم½ٔن?hة الروحPة dلمغاربة
  السFيد رئ?س احلكومة،

  السFيدات والسادة،
لقد ٔ��ذت أ[�لبية Sىل Sاتقها مساندة العمل احلكويم رمغ ما قد 

م½ٓ�ذ بني الفPنة وأ[خرى، سواء تعلق أ[مر بت½ٔخر بعض  �كون Jهيا من
أ[وراش، ٔ�و ببطء ٕاجناز البعض ا[ٓخر، Sىل ٔ�ن املدة املتبقPة من الوالية 
احلالية حتثنا Sىل إالرساع يف ٕاجناز أ[وراش املف`وkة وم¤ارشة ف`ح ٔ�خرى، 

  .�اصة ما �رتبط بتزنيل اJسFتور
احلكومة، ت½ٔجPل ٔ�وراش متس  يف هذا الصدد، ال ميكhنا، السFيد رئ?س

 Âٔ½املناصفة ومس Âٔ½اة املغاربة، وخنص ��·ر مسPشلك م¤ارش ويويم حt
  .التزنيل الواقعي لرتسFمي أ[مازيغية

فاملناصفة نعتربها دا�ل التجمع مس½Âٔ م¤دئية، ٕاميا� مhا حبق املرٔ�ة 
حلياة املغربية يف املساواة ويف توفري اكفة الرشوط ٔ�ماÒا لالخنراط يف ا
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ل، وال خنفPمك مدى ارتياحhا يوم د�ل حزبنا هذه  ا�متعية Sىل غرار ال̂ر
احلكومة وحنن نعا�ن ٕانصافا dلمرٔ�ة، ولو جزئيا dلمرٔ�ة فc خيص عضوية 

  .احلكومة
كام نعترب �لتفات اجلدي والرسيع لSٔمازيغية ٔ�مرا kاسام نظرا الرتباطه 

يت يفخر املغاربة بصال�هتا ومhاعهتا �لشخصية الوطنية و�dلحمة ا�متعية ال
  .ومعق جتذرها يف Èربة بالد�

ومادام عرض السFيد رئ?س احلكومة قد k�ٔاط مبا هو ٔ�سايس يف �ٓفاق 
العمل احلكويم، فٕانين ٔ�كتفي ٕاىل هاتني النقطتني، ٕ�ضافة نقطة واkدة 
تتعلق �لشFباب و�ٓفاق ال�شغيل، حPث Sىل احلكومة ٔ�ن تضع ذ� مضن 

صو� لكرامة شFبابنا، ما يعين رضورة إالبداع ورضورة �سFتفادة  ٔ�ولو�هتا
  .dلمقاوÂ ا�اتية" م¤ادرة"من لك أ[فاكر املتوفرة، ويف مقدمهتا مرشوع 

  السFيد رئ?س احلكومة،
  السFيدات والسادة،

ٔ�ود ٔ�ال ٔ�خمت مدا�ليت دون التطرق هلم �شغل �ل لك فرد مhا، ؤ�قصد 
عرفها املنطقة العربية ٔ�مام �نفالت اخلطري أ[kداث اJراماتيكPة اليت ت

  .لٕالرهاب
لقد ^اءت ا×هتديدات املبارشة ٔ[من واسFتقرار ب�� لتذ·ر� ب½ٔنه مقابل 
مhطق البناء ا�ي جنهتد مجيعا من ٔ�^�، هناك مhطق الهدم واخلراب ا�ي 
يب?`ه لنا من Èزجعهم رؤية بالد� �ٓمhة مطمئنة، �سودها ال�سامح والت½ٓ� 

ومما �زيد من خطورة ذ� ·ون بؤر إالرهاب تو^د Sىل مرىم . عمة احلريةون
وSليه، فلكنا معنيون بتحصني ب�� من �ٓفة إالرهاب، لك من  .جحر مhا

  . موقعه
ويف هذا الصدد، ال ميكhنا ٕاال ٔ�ن نï¤ه ٕاىل عودة خطاب الكراهية 

الت شاذة وحىت لو تعلق أ[مر حبا. والعنف، ونداءات التكفري وهدر اJماء
ومعزوÂ، فٕان احلكومة مسؤوS Âىل ٔ��ذ أ[مور جبدية وحبزم، ٔ[نه ال ماكن 
dلتطاول يف ب� ٔ�مري املؤمhني، القوي مبؤسساته وهيئاته اýتصة يف أ[مور 

  .الرشعية
لقد ^اء الظهري أ[�ري املتعلق بتدبري املسا^د ليضع kدا لعدد من 

�Jن والسFياسة، ٔ[ن من ش½ٔن ذ� الت�اوزات اليت Sىل رٔ�سها اخللط بني ا
ٕاشاSة ٔ�جواء الفوىض ومس بقدسFية ا�Jن و(شويه dلسFياسة، ويه ٔ�مور 
جرت الويالت Sىل ب�ان وشعوب شقPقة، ؤ�سالت ود�� من اJماء، 

  .وامهتنت ·رامة إال¹سان tشلك �ري مسFبوق
ؤ�مام هذه التطورات، ندعو امجليع ٕاىل قPاس أ[مور حبجمها احلقPقي 

قوف صفا واkدا لتحصني ب��، ونؤكد ٔ�ننا نعترب ٔ�نفسFنا يف التجمع والو 
الوطين لSٔحرار يف �دمة املؤسسات العريقة لبالد� وشعبنا، ولن ندخر 
Æدا يف اJفاع عن �خ`يارات اJميقراطية واملنف`Ðة لبالد� حتت قPادة 

  .ٕامارة املؤمhني
S نا وسالم`نا، يف ؤ��ريا، ال يفوتين هنا التنويه �لك الساهر�نhىل ٔ�م

خشص القوات املسلÐة امللكPة واJرك املليك والقوات املساSدة وأ[من 
الوطين وإالدارة الرتابية والوقاية املدنية، حتت القPادة السامPة لصاحب 

  .اجلالÂ، نرصه هللا ؤ�يده
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . ?سشكرا السFيد الرئ 

اللكمة لفريق �حتاد اJسFتوري، السFيد الرئ?س احملرتم، اليس ادر�س 
  .الرايض

        ::::در�س الرادر�س الرادر�س الرادر�س الرايضيضيضيضإ إ إ إ املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد املس�شار السFيد 
  . الرمحن الرحميtسم هللا

  السادة الرؤساء،
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

 ،ÂوJيد وز�ر اFالس  
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة الربملانيون،
 l`توري نعترب هذه اجللسة حنن يف ٕاطار الكFسJالربملانية لالحتاد ا

انتقاال من تقليد سFيايس ٕاىل وضع دسFتوري مم½ٔسس، مؤطر مبق`ىض الفصل 
من اJسFتور، وا�ي يندرج مضن الوسائل وا[ٓليات اليت خص هبا  101

املرشع الربملان ×متكPنه من مhاقشة السFياسات العمومPة، ٕاىل ^انب ٔ�دواره 
  .¤ةيف ال�رشيع واملراق 

ما : هذا الوضع جيعلنا ٔ�مام سؤال يفرض Sلينا مجيعا إال^ابة Sليه
اجلدوى من تقدمي احلصيl ومhاقشFهتا؟ وما يه القمية املضافة لهذا املسFت�د 
اJسFتوري، ٕان مل Èكن يه حمطة لتصحيح �خ`الالت وتقومي العمل 

Ðة العليا احلكويم �لوقوف Sىل ثغراته وهفواته وÈمثني ٕاجيابياته �دمة dلمصل
dلوطن؟ ٔ[ن هاجسFنا مجيعا، معارضة ؤ��لبية وحكومة، هو جناح املرشوع 

  .الوطين وحتصني �سFت�hاء املغريب
وقد مر ا[ٓن، ٔ�كرث من نصف الوالية ال�رشيعية، ويه مhاسFبة لتقPمي 
احلصيl املرkلية لهذه احلكومة، اليت شغلت البالد والعباد مhذ (شكPلها، 

و الثانية، ملا مزيها من تضارب يف املواقف، وما جنم عهنا يف ¹سخهتا أ[وىل �ٔ 
من رصاSات بني مكو�هتا، مما ٔ�دى ٕاىل خروج kليف ودخول kليف �ٓخر 
اكن ٕاىل kدود أ[مس حيظى من طرف حز�مك �لك ٔ�شاكل النقد 

وحىت ال ٔ�قول ش?�ا �ٓخر، ولك ذ� دون ٔ�ن نلمس ٔ�ي تغيري  ! و�نتقاد
حلكومة اجلديدة مزيهتا الرتضيات الشخصية يف الرب�مج احلكويم، فا

واحلزبية، دون مراSاة ملبادئ احلاكمة وحسن التدبري مع تغي?ب اكمل 
dلمصلÐة العامة، ف¤دل ٔ�ن (شمر احلكومة Sىل ساSد اجلد، الس�^ر ماكمن 
اJسFتور الواSدة والغنية يف دالالهتا اJميقراطية املرتبطة �ٕالصالح و(رسيع 

Sٔت اJنيا جضي�ا بترصحيات ووعود هنا وهناك، ؤ%ن وترية ا×منو، م
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وما . إالصالح يمت يف الهواء وSىل الورق، ال Sىل الواقع الفعيل املع?ش
 –ساSدمك يف ذ�، السFيد رئ?س احلكومة، هو توفرمك Sىل قدرة �ارقة 

لتلب?س الباطل �حلق و(سويق وعودمك Sىل  -ٔ�قول قدرة �ارقة و�ارقة ^دا 
حققت �لفعل، وتتقhون لعب دور الضحية املسFهتدف من  ٔ�هنا ٕاجنازات

  .ق¤ل امجليع لترب�ر اس�¤ايق للك فشل حممتل ٔ�و حمقق
لقد ^اء خطاب رئ?س احلكومة م�hشFيا، ؤ%ن التارخي بدٔ� معه، وما 

ف`ارخي املغرب هو !رخي  ! ق¤� اكن يف Sداد ما ق¤ل التارخي، هللا ٔ�كرب
القرار ما هو ٕاال kلقة من kلقات التداول Èرامكي، وحضورمك اليوم يف موقع 

السFيايس، ول?س بداية وال هناية �، بل ٕان هذا الرتامك، هو ا�ي ٔ�سعف 
املفرتضة، ٕاذ ٔ�ن " �ملنجزات"السFيد رئ?س احلكومة يف تقدمي حصيلته 

  .جزءا ·بريا مهنا �رجع الفضل فPه ٕاىل من سFبقوه
ملدة الزمhية لعمر هذه فٕان اكتفى السFيد رئ?س احلكومة احملرتم فقط �

احلكومة، لو^د املغاربة ٔ�ن هذه احلكومة حكومة الفرص الضائعة والزمن 
دروسة، ولكن ٕان تعديال حكومPا امل�ري املهدور واجلهد املعطل والقرارات 

ٔ�شهر، وق¤ل ذ� اكن املغرب، �سري ملدة ل?ست �لقصرية  4تطلب زهاء 
اكنت سFنة Èرهيب dلرٔ�س  2012حبكومة مؤق`ة لترصيف أ[عامل، فسFنة 

اكنت سFنة بيضاء �لïسFبة dلمقاوالت، وسFنة  2013ال الوطين، وسFنة امل
سFنة سوداء �لïسFبة dلمغاربة بفعل الز�دات مث الز�دات يف لك  2014

يشء، بفعل امجلود والر·ود �ق`صادي ا�ي تعمق tس�ب مجموSة من 
اخلوف والتوجس  دروسة، اليت اختذهتا احلكومة وزرعتامل�ري القرارات 

  .يف قلوب املس�مثر�ن و·بلت ٔ��دهيم
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

ٕاذا ما مقنا بتقPمي dلحصيl احلكومPة Sىل املسFتوى �ق`صادي 
و�ج�عي، فٕان النتاجئ سFتكون �لت½ٔ·يد دون مسFتوى انتظاراتنا ودون 

�لت Sىل مسFتوى أ[رقام اليت الزتمت هبا احلكومة يف �ر�جمها، ا�ي 
بل ٕان احلصيl جعلت الربامج �نتÚابية لSٔحزاب . ٔ�ساسه ثقة الربملان

  .املشاركة فهيا جمرد خPال Sلمي، مسFتحيل تنفPذه
 2016-�2012الل فرتة  %5,5ف½ٔ�ن حنن من معدل منو بïسFبة 

  ؟ %6و¹سFبة منو الناجت اJا�يل اخلام �ري الفالd مبعدل 
؟، واحلال ٔ�ن احلكومة عندما %8ؤ��ن حنن من ختفPض البطاÂ ٕاىل 

، وا[ٓن ينÐدر ٕاىل معدل %5تق�ت املسؤولية، اكن معدل ا×منو قد بلغ 
 99مليار درمه، وقد اكنت يف kدود  138، وقد بلغت املديونية 2,4%

، %9، وقد اكنت يف kدود %10,2مليار درمه، وارتفعت البطاÂ ٕاىل 
 173رمه، وقد اكنت مليار د 150واخنفضت املوجودات اخلارجPة ٕاىل 

  .  مليار درمه
فقد اكن من املفروض Sىل احلكومة ٔ�ن جتسد مفهوم التداول Sىل 
احلمك، �بتداع احللول واملقار�ت و�سرتاتيجيات الكفlP ٕ�خراج البالد 
من ٔ�زمهتا والتحسني الفعيل لظروف S?ش املواطنني، ٕاذ ل?س هناك ما 

S ىل توفرهاS ىل بدائل ^ديدة �بعة من مرجعياهتا يؤرش يف تدابري احلكومة
  .السFياسFية والفكرية

ذ� ٔ�نه يف ظل مرÛ� lkكامش اليت يعرفها �ق`صاد، ال نتوقع منوا 
قو� وم`حررا من تقلبات املناخ، �اصة ؤ�ن الظروف العاملية احلالية ال 
(ساSد، ويبقى مسFتوى طاقة ا×منو رهينا مبسFتوى ما تقوم به احلكومة من 

kوية معيقة متس اجلوانب املؤسساتية و�ق`صادية ٕاصالPïات ب
الرتكزي Sىل مسFتو�ت ا×منو،  -يف نظر�  -و�ج�عية، و�� ال يï¤غي 

بقدر ما يï¤غي ٔ�ن نتو^ه ٕاىل إالصالkات الكربى اليت يï¤غي ٔ�ن تعرف 
طريقها ٕاىل التنفPذ مCل ٕاصالح ٔ�نظمة التقاSد وتزنيل واجلهوية املتقدمة 

مhظومة العداÂ وحتسني مhاخ أ[عامل، ا�ي (س�ل فPه بالد�  وٕاصالح
ت½ٔخرا ملحوظا، مما يرض بقدراتنا التنافسFية وا×هنوض �لبحث العلمي 
و�بتاكر التكhولوv وجودة نظام الرتبية والتكو�ن، وكذا جودة التكو�ن 

  .املهين ومالءم`ه الح`يا^ات سوق الشغل
اÆة الوضعية املت½ٔزمة ال تن�ين Sىل ٕان الوصفة احلكومPة احلالية ملو 

ٕاصالkات، بقدر ما تن�ين Sىل ٕاجراءات تقشفPة، ويه ٕاجراءات طالت 
مليار درمه، وطالت منط S?ش إالدارة و�ريها  �15س�^رات بتجميد 

وتقليص دمع ٔ�سعار �سFهتالك وتعز�ز املداخPل اجلبائية �لز�دات يف 
Âتؤدي، ال حماFف لعجز املزيانية الرضائب، ويه عوامل سPراجع طفÈ ٕاىل ،

مع ممت هذه السFنة، لكن ثقلها الك¤ري س�`حملها % 5,2ا�ي سFيصل ٕاىل 
  .جPوب املواطنني

من % 66,4ولسد هذا العجز، سFيï`قل ا�Jن إالجاميل dلخزينة ٕاىل 
السFنة املاضية، % 63,5الناجت اJا�يل إالجاميل هذه السFنة، عوض 

زيد من �قرتاض �ري املسFبوق Sرب السعي ٕاىل وهكذا تت�ه احلكومة ٕاىل امل
خفض العجز لتحسني مؤرشات اقرتاضها اJويل، دون ابتاكر kلول 
ٕالصالkات هيلكية وٕاkداث تغيريات يف الب?�ة �ق`صادية tشلك بPïوي، 
Sلام ٔ�ن التو^ه حنو الضغط الرضييب سFيؤدي مثنه املواطن واملقاوالت 

  . و�س�^ر
السFيد . السFيد رئ?س احلكومة، يتذ·ر مواقفمك احلزبيةومازال املواطن، 

رئ?س احلكومة، ملا كنمت يف املعارضة كنتوا كتï`قدوا سFياسة �قرتاض، ها 
ٔ�نمت اليوم تلجؤون tشلك �ري مسFبوق، بل وتتفhنون يف تقدمي ٕاجيابياهتا 

  .وحسFناهتا، مفاذا تغري بني أ[مس واليوم؟ هللا ٔ�كرب
جhيب ال يتوقف فقط Sىل تقدمي ال�سهيالت ٕان (شجيع �س�^ر ا[ٔ 

 lوطنية �حجة ومؤه Âوال�شجيعات، بقدر ما يتطلب �لق مقاو
ٕان هذا الوضع هو ا�ي س?شجع املس�مثر أ[جhيب، ٔ�ما ٕاذا . dلتنافسFية

اكنت املقاوÂ الوطنية هشة وضعيفة واكنت رؤوس أ[موال الوطنية هترب 
مثر أ[جhيب رمغ ال�شجيعات ٕاىل اخلارج، ف½ٔية صورة تقدم dلمس� 

وإالغراءات؟ وانتوما رامك شف`وا يف التقدمي د�لمك، بقPتوا كتغريوا ذوك 
و�� ندعو احلكومة فc تبقى . الناس �ش يعاودوا �رجعوا أ[موال د�هلم
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من معرها، ٕاىل حتديد معامل سFياسة اق`صادية انتقالية كفlP ب½ٔن تنقلنا ٕاىل 
  .�ق`صادي القوي واملسFتدميمنوذج ^ديد من ا×منو 

وSىل املسFتوى �ج�عي، ويف ظل تباطؤ ا×منو، ال ميكن احلديث عن 
توزيع مثار ا×منو، فهذه مفارقة بPïوية تÛ� �ïزالقات طبقPة، ٕاذ ٔ�ن 
إالجراءات املتبعة من ق¤ل احلكومة سFتدفع، ال حماt ،Âرشاحئ واسعة من 

وم جزء ·بري من القدرة الرشائية الطبقة الوسطى ٕاىل الهشاشة، ؤ�صبح الي
معطال tس�ب ارتفاع أ[سعار، يف الوقت ا�ي يعمتد فPه اق`صاد� الهش 

  .Sىل (شجيع �سFهتالك
كنا نï`ظر مhمك، السFيد رئ?س احلكومة، تقدمي ٕاحصائيات حول وضعية 
الطبقات املتوسطة اليت حظيت حبصة أ[سد يف �ر�جممك �نتÚايب 

قع ٔ�ن الطبقة املتوسطة تعاين اليوم ٔ�زمة �انقة ن��Pة واحلكويم، لكن الوا
قراراÈمك �ري املدروسة، مفن سFيؤدي مثن الز�دة يف احملروقات؟ من 
سFيؤدي مثن الز�دة يف املاء والكهر�ء؟ مواد البناء؟ الفPول الصناعي؟ 

  احلليب؟ دانون؟ تذا·ر الطاAرات؟ ٔ�ل?ست الطبقة املتوسطة؟
ا رفع اJمع عن مواد �سFهتالك، Èروج ويف اdلحظة اليت يمت فهي

هتدف ٕاىل �لق ثقافة اسرتزاقPة توالكية انتظارية،  احلكومة ملقاربة ^ديدة،
(سFهتدف عوامل التمنية احلقPقPة، Sلام ٔ�ن هذه الثقافة �سرتزاقPة ت�hاقض 
 وم¤دٔ� الكرامة اليت، ق¤ل ٔ�ن ينص Sلهيا اJسFتور املغريب، دSا ٕاىل اkرتام

  . ديhïا احلنيف، فاليد العليا �ري من اليد السفىل
ٕان الكرامة املïشودة ال تتحقق ٕاال خبلق رشوط التمنية والتوسع فهيا 
و�لق الرثوات الرضورية لتعود فوائدها Sىل امجليع، ول?س Sىل حساب 

  .التمنية ذاهتا
احلكومة Sاجزة حىت ا[ٓن Sىل حتر�ر القطاع البنيك، ا�ي حتتكره 

حمدودة، Sاجزة ٔ�يضا عن حامية املسFهتú من ارتفاع أ[سعار،  رشاكت
وSاجزة Sىل ابتاكر احللول لتحقPق التواز�ت املالية، لك هذا Sىل حساب 

  .املواطن
احلكومة ٔ�يضا جعزت Sىل ت�سFيط املساطر إالدارية، احلكومة ت½ٔخرت 

يه يف مراجعة مدونة السري، اليت ٔ�فرز تنفPذها مجموSة من الثغرات، فال
kدت من حوادث السري، وال يه رمحت املواطنني والسائقني من حجمي 

  . اýالفات وا�SاAر
احلكومة جعزت حىت ا[ٓن Sىل القPام ٕ�صالkات قطاعية قادرة Sىل 
جتن?ب املغرب العجز الت�اري البPïوي، مCل قطاSات الفالkة واملياه 

ا ولغري� اقرتاkات والغا�ت، وجماالت �م`يازات والريع، وقد اكنت Jين
كثرية هبذا اخلصوص، لكن، السFيد رئ?س احلكومة، �لك صدق، مل جند 

  .عندمك الصدر الرحب وا[ٓذان املصغية
  السFيد رئ?س احلكومة،

فٕانه املظلوم ا[ٔكرب،  –ٔ�قول العامل القروي  –ٔ�ما خبصوص العامل القروي 
  .يف حصيلتمك

  السFيد رئ?س احلكومة،
مرادفة لهذه احلكومة، يف لك شعاراهتا اليت " مةاحلاك"Èاكد Èكون لكمة 

رفعهتا، ب?Ç ت½ٔيت قراراهتا وبعض سلواكهتا ٔ�بعد ما �كون عن مفهوم احلاكمة، 
فلقد Sانت املعارضة من إالقصاء رمغ ما يلح Sليه اJسFتور من بعد (شاريك 
دميقراطي، بل وSاىن الربملان نفسه من Ûزوع حكويم لالسFتحواذ Sىل حقه 

سهامات ال�رشيعية، و�دSاء ب½ٔن القوانني التنظميية حكرا Sىل يف االٕ 
احلكومة وkدها، و�ريها مما يطول ذ·ره، ويتعارض مطلقا مع روح اJسFتور 

  .يف التعاون والتاكمل بني السلطتني ال�رشيعية والتنفPذية
بل ٔ�كرث من ذ�، مل ترت·وا، السFيد رئ?س احلكومة، مؤسسة ٕاال 

�مPة و^د� ال طائل من ورائه، هامجمت الصÐافة،  واخ`لقمت معها ٔ�زمة
ال السFياسة، هامجمت �Èلقمت تو  را يف ا�ال السمعي البرصي، هامجمت ̂ر

ال القضاء، ومؤخرا وصلمت ٕاىل kد  ال التعلمي، هامجمت ̂ر وهذا راه  –̂ر
هل هذا سلوك يليق �رئ?س . هتديد السادة الوالة والعامل -خطر 

  ! احلكومة؟
  ?س احلكومة،السFيد رئ 

فc يتعلق �لقطاSات �ج�عية، Ûركز Sىل نظام املساSدة الطبية 
RAMED  مك ٕاىل نظرةhذ احلكومات السابقة، وهو حيتاج مhا�ي بدٔ� م

اسرتاتيجية اس�رشافPة dلÐاجPات وتصور اسرتاتيجي لالس�^ر يف 
املس�شفPات والتجهزيات، فال يعقل ٔ�ن مواطنا فقريا حيمل بطاقة 

RAMED ار البيضاء مثJويضطر لالنتقال من ٔ�اكد�ر ٕاىل مرا@ش مث ا ،
درمه، وقد ي½ٔيت هذا املواطن من  1500الر�ط، وجيد نفسه جمربا Sىل ٔ�داء 

و^دة ٔ�يضا ٕاىل فاس مث الر�ط، ويقال � الساكنري معطل، وهاذ اليش راه 
امصهتا فهيا تو¹س جبان�hا S. اك�ن، وÛمتىن Èكون جلنة �رملانية (شوف هاذ اليش

مس�شفى ^امعي، ب?Ç اJار البيضاء يعد ساكهنا �ملاليني، ال تتوفر ٕاال  12
هذا دون اعتبار ٔ�ن حىت الوkدات املتوفرة . Sىل مس�شفى ^امعي واkد

معطt lس�ب غياب التجهزيات، وهناك قاSات معليات مغلقة، فhحن مع 
لكن جيب Sليمك  �سFتفادة من ٕاماكنيات القطاع اخلاص يف هذا ا�ال،

  .جمرد بطاقة RAMEDت½ٔهيل قطاع الصÐة العمومPة، حىت ال تبقى 
لن نطيل، السFيد رئ?س احلكومة، يف املناقشة املفصd lلقطاSات 
احلكومPة، وÛك`في k�ٕالتمك Sىل التقار�ر الوطنية واJولية �الل السFن�ني 

kمك، وÈة من قراراSللت نتاجئ وعواقب مجموk ذرت من أ[�ريتني، واليت
  :انعاكساهتا السلبية ؤ�ذ·ر مهنا

 تقر�ر احلر�ت �ق`صادية؛ -

 ؛2013تقر�ر التمنية ال�رشية  -

 مؤرش حرية الصÐافة؛ -

 تقر�ر حجمي املسFنني؛ -

التقر�ر الربيطاين حول اJول ا[ٔكرث عرضة خلطر �ضطرا�ت  -
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 �ج�عية؛

 تقر�ر ا�لس أ[Sىل dلحسا�ت؛ -

 تقر�ر مhظمة العفو اJولية؛ -

 تقر�ر وايل بنك املغرب حول الوضع املايل و�ق`صادي؛ -

تقر�ر ا�لس أ[Sىل �ق`صادي و�ج�عي والب?يئ حول قطاع  -
 الصÐة؛

  .تقار�ر املندوبية السامPة dلتخطيط -
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

كام Èرون  - مك اكن بود� ٔ�ن ¹شاطرمك سعادÈمك �حلصيl املرkلية، ولكن 
- lراجعات مست ا×منو "الرتاجعات" عنواهنا ٔ�هنا حصيÈ ويه ،

ٔ�لف Sاطل ^ديد،  114و�س�^ر، واسFتفÐلت البطاÂ يف املغرب بـ 
من املقاوالت مل ترصف درهام واkدا يف % 72و�ر·ود اق`صادي، ٕاذ 

، وتدنت مسFتو�ت ا×منو وتضخم �2014س�^ر يف الفصل أ[ول من 
حصيl لكها Èراجعات، . مبديونية ال تطاق العجز الت�اري، ومت ٕاغراق البالد

  .وتقدموهنا Sىل ٔ�هنا ٕاجنازات حكومPة
وأ[دىه من ذ�، هو ·وننا Sىل مرىم سFنة انتÚابية، فٕان ذ� وkده 
س?شلك Sائقا الختاذ مواقف مسؤوÂ وواقعية، والرشوع يف ٕاصالkات 

يف  حقPقPة، اdلهم ٕاذا اكنت (سFتجيب dلهاجس �نتÚايب، ا�ي حرض بقوة
  .العرض املرkيل dلسFيد رئ?س احلكومة، حول إالجنازات املفرتضة

هذا الهاجس، السFيد رئ?س احلكومة، ا�ي ٔ�ظهره السFيد رئ?س 
احلكومة عندما ٔ�رص Sىل ٔ�ن �كرر Sىل مسامعنا ٔ�ن �نتÚا�ت سFتكون 
حتت ٕارشافه، �نتÚا�ت غتكون حتت إالرشاف د��، ؤ%ن هناك من 

من بعد قلت ٔ�ودي راك ٔ�نت .. ن بعد اسFتدر·ت أ[مرينازSك يف ذ�، وم
والسFيد وز�ر اJا�لية مز�نني، يف ا¹س�ام !م، فهل ختشون الرتاجع يف 

وتبحثون من ا[ٓن عن الترب�رات جتنبا للك  -هذا سؤال  -�نتÚا�ت 
حماسFبة ٔ�مام قواSدمك؟ سFيظل هذا السؤال مرشوSا، طاملا ٔ�ن رئ?س 

ل ضحمل دوره املؤسسايت ·رئ?س dلحكومة، ويفاحلكومة مل يق¤ل ب½ٔن يت
  .البقاء يف ^لباب حزبه

ل اJوÂ، يف  لقد كنا نتوق ٕاىل Èكر�س سلواكت مسؤوÂ مبواصفات ̂ر
ٕاطار مؤسسايت ي�hامغ واJسFتور اجلديد، فرئ?س احلكومة هو مؤسسة ق¤ل 
ٔ�ن �كون ش?�ا �ٓخر، ويبدو ٔ�ن ذ� ما زال ش?�ا بعيد املنال يف سلواكتنا 

  .ذه ٕاشاكلية ٔ�خرىوه
وSالوة Sىل ذ�، فٕان مسFتوى اخلطاب السFيايس نفسه عرف احندارا 
�ري مسFبوق يف مضمونه ولهجته، بل ٕان رئ?س احلكومة �البا ما يل�½ٔ ٕاىل 
ٔ�سلوب �سFتعارة يف حربه ضد طواkني الهواء، وا¹شغل وشغل الناس هبا 

  .hت�ةفc �شFبه اdلمز والغمز يف قضا� ورصاSات ^ان�Pة �ري م 
ال خنتلف، السFيد رئ?س احلكومة، فS cرب عنه خبصوص قضية وkدتنا 

الرتابية، وÛمثن Sاليا احلضور الوازن جلالÂ املú فc يتعلق �Jفاع عن 
قضا�� املصريية، و¹س�ل �Sزتاز نتاجئ الز�رات اليت قام هبا ^اللته dلعديد 

kليفه يف لك الز�رات  من اJول، كام ٔ�ننا واثقون من ٔ�ن الن�اح سFيكون
اليت يعزتم القPام هبا حنو دول ذات حضور قوي Sىل مسFتوى املنتظم 

  .أ[ممي
وٕان اخلطوات امللكPة تذهب دامئا يف اجتاهات، تؤكد ٔ�ن البالد تتحرك 
�لك مؤسساهتا خلدمة قضا�� احليوية، ويه خطوات Èريم ٕاىل ٔ�ن جتعل 

ٕافريقPا الصديقة والشقPقة، وقاSدة من بالد� قاSدة م`قدمة dلتعاون مع دول 
م`قدمة ٔ�يضا �لس التعاون اخلليجي لالس�^ر يف ٕافريقPا، وهذا ما يعد 
هدفا اسرتاتيجيا يف ظرفPة اق`صادية دولية صعبة، واكن من مثار هذا 

  .التحرك ٔ�ن حتسن التصنيف االئ�ين dلمغرب
، الوترية من هنا حيق لنا ٔ�ن نتÐدث عن وتريتني مييش هبام املغرب

امل�سارSة اليت يعمتدها ^الÂ املú، نرصه هللا، Sىل خمتلف أ[صعدة، 
والوترية البطيئة اليت (سري هبا احلكومة، واليت ٕاىل يومhا هذا ما زالت Èرمم 
الشقوق اليت kدثت يف ^دار اJبلوماسFية اخلارجPة، ن��Pة dلترصحيات 

  .امل�رسSة وبعض املواقف �ري احملسوبة
لوال املنظور املليك التاكميل ا�ي جيع� يزنل بثق� جللب وهكذا، و 

 úىل خمتلف أ[صعدة، ملا حتققت تS س�^رات ودمع مواقف بالد��
الن�اkات املهمة Sىل صعيد املنتظم أ[ممي، وكذا إالشعاع ا�ي �ت يعرف 

  .اجلهوي واJويلبه املغرب Sىل املسFتوى 
  السFيد رئ?س احلكومة،

ن بود� ٔ�ن نقف اليوم يف هذه احملطة Sىل ٕاجنازات �لك صدق، اك
احلكومة وجناkاهتا وهننهئا Sىل تقوية الطبقة الوسطى وحتسني ظروف S?ش 
الطبقات الفقرية و(شغيل العاطلني وحتسني مhاخ أ[عامل واملقاوÂ، وننوه 
 Âق العداPة، لتحقPتو�ت �ق`صادية واملالية والرضي�Fىل املسS بقراراهتا

ج�عية وتوفري ٔ�سس �لق الرثوات وحسن توزيعها، ٔ[ن هذه �
�جنازات اكنت سFتكون يف هناية املطاف يف �دمة تطور املغرب ويف 

واليت ال تï`ج ٕاال التوÈر وخسرت عبقر�هتا  ،�دمة ·رامة ورفاهية املواطنني
  .يف بيع أ[وهام dلشعب dلمتويه عن انتظاراته وطموkاته

رئ?س احلكومة، مفن السهل، السFيد رئ?س  و�الصة �مhا، السFيد
، لنï`ج خطا� شعبو� وÛزحي "امجلهور Sا�ز كده"احلكومة، العمل مببدٔ� 

الكرافاطة وال Ûر·ب السFيارات الفخمة ون½ٔلك يف أ[سواق الشعبية ونصيل 
 �وراء الناس، ؤ�قول ٕان اكن ذ� Í فهو Í، وٕان اكن تدبري ذ

(سFتحرضوا ٔ�ن تدبري الش½ٔن العام خيضع اسFت�ال� لSٔصوات، Sليمك ٔ�ن 
  . ملعادÂ ٔ�صعب من ذ� �كCري

�ٔ�خمت قويل ب½ٔننا عشFنا حلظات مجيl مع الشعب املغريب وحنن  ،و�
هاذ احلصيl ذ·راتنا بقار�ر الïرشة .. نت�¤ع عرضمك dلحصيl اليت ذ·رمتو�

�ن اجلوية، بعدما كتقول لنا اكينة أ[مطار، لكن ميل تنخرجو تنلقاو اك
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  .اجلفاف، اجلفاف، اجلفاف

ادفَع بِالَّتي ﴿: ور^اؤ�، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�ن تعملوا بقو� تعاىل
يممح يلو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يه﴾ .

  .صدق هللا العظمي
  .وسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . شكرا السFيد الرئ?س

  مة dلفريق املوايل، هناك بالغ ٕاخ¤اري؛ ق¤ل ٕاعطاء اللك
بعد املشاورات اليت متت مع السادة رؤساء الفرق يف جملس 
املس�شار�ن وجملس النواب، Sىل ٕا�ر العدوان إالرسائييل الغامش واملسFمتر 

يوليوز  S22ىل غزة، يعقد الربملان ^لسة مشرتكة مب�لسFيه يوم الثال�ء �دا 
 بقاSة اجللسات مب�لس املس�شار�ن يف Sىل الساSة الثانية عرش زو�

  . ^لسة تضامhية مع الشعب الفلسطيين
التفاصيل راه احhا اتفقhا Sلهيا، من بعد Ûرجعو لها، �ري البالغ �ش 
خنرب أ[خوات وإالخوان �ش �دا �كونوا kارض�ن معنا يف هاذ اجللسة 

  .التضامhية
ايك، اللكمة dلسFيد منر ٕاىل فريق التقدم اJميقراطي والتÐالف �شرت 

  .الرئ?س، اليس رشFيد ر·بان

        ::::النائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بان
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيد رئ?س جملس النواب،

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
، السFيد الرئ?س عندو la régie. دقPقة، امسح يل، السFيد الرئ?س 25

ية اdيل دقائق من عند الفريق د�ل العداÂ والتمن  5دقPقة ٔ[نه اكنت  25
        .متنحت dلفريق

        ::::النائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بانالنائب السFيد رشFيد ر·بان
  .ٔ�قول tسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيد رئ?س جملس النواب،
  السFيد رئ?س جملس املس�شار�ن،

  السFيد رئ?س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة الربملانيني،
فريق التÐالف �شرتايك مب�لس : �رشفين، ٔ�ن ٔ�تناول �مس فريقPنا

املس�شار�ن وفريق التقدم اJميقراطي مب�لس النواب هذه اللكمة، يف ٕاطار 
مhاقشة عرض السFيد رئ?س احلكومة، dلحصيl املرkلية من الرب�مج 

  .احلكويم
ال �سعنا يف مسFهتل هذه املدا�l، ٕاال ٔ�ن جندد الت½ٔ·يد Sىل دمعنا 

وحقوقه  املطلق، وتضامhنا الاكمل، مع نضاالت الشعب الفلسطيين البطل،
  .املرشوSة يف بناء دوÂ فلسطيPïة مسFتقl وموkدة، Sامصهتا القدس

وجندد اس�hاكر� وتنديد� �لعدوان إالرسائييل الغامش، ا�ي يتعرض � 
الشعب الفلسطيين، وجشبنا القوي ملا Èهن�ه �Âٓ القمع إالرسائيلية، اليت 

سFياسة تقوض لك فرص السالم، و(سعى ٕاىل Èكر�س واقع �س�Pطان و 
املزي العنرصي، ضدا Sىل لك املبادرات الهادفة ٕاىل حتقPق السمل ومتكني 
الشعب الفلسطيين من حقه املرشوع يف الع?ش يف دولته الفلسطيPïة 

لك التحية ٕاذن ٕاىل الشعب الفلسطيين الصامد . املسFتقl الاكمl السFيادة
  .البطل

  السFيد الرئ?س،
 مhاسFبة دسFتورية وسFياسFية يمت ٕان تقدمي هذه احلصيl املرkلية، يعترب

من �اللها ٕاطالع الربملان ومعه الرٔ�ي العام الوطين، Sىل حصيl العمل 
مhتصف الزمن احلكويم لتدبري الش½ٔن العام، واليت احلكويم وتقدمي حساب 

تتضمن إالجنازات وإال·راهات والبدائل و�سرتاتيجيات وأ[ولو�ت يف ما 
ن هذا التقPمي املرkيل dلرب�مج احلكويم وdلعمل ٕاال �ٔ . تبقى من معر احلكومة

هل ميكن اعتبار احلصيl : احلكويم، جيب ٔ�ن ننظر ٕاليه من زاويتني
املرkلية dلحكومة ٕاجيابية �لنظر لصعوبة السFياق اJويل وإالقلميي والوطين 
الراهن؟ ٔ�م ٔ�ن هذه احلصيl ال Èرىق لتطلعات وانتظارات املواطنات 

  واملواطنني؟
جراء ٔ�ي تقPمي موضوعي ومhصف، و�سFتويف رشوط املوضوعية، ٕان إ 

يتطلب مhا �Sرتاف مبا حتقق Sىل ٔ�رض الواقع، من نتاجئ وٕاجنازات، مث 
رصد إالخفاقات واملعيقات، انطالقا من �لزتامات الكربى اليت ٔ�ىت هبا 
. الرب�مج احلكويم، ول?س الرب�مج �نتÚايب حلزب من دا�ل احلكومة

ة بناء Sىل الرب�مج احلكويم، لو ٔ�ن هناك حزب حصل Sىل احملاسFب
أ[�لبية املطلقة من أ[صوات، �ٓنذاك حناسFبه Sىل ما ورد يف �ر�جمه 

  .�نتÚايب �رم`ه
وانطالقا من هذه القhاSة املبدئية املبPïة Sىل املوضوعية و�لزتام 

ايك، نعترب السFياسFيني، فٕاننا يف فريق التقدم اJميقراطي والتÐالف �شرت 
ٔ�نه ال ميكن احلديث عن احلصيl املرkلية لعمل هذه احلكومة، دون النظر 
dلسFياق العام ا�ي ٔ�فرزها والسFياق �ق`صادي احمليط هبا، وهنا مل �كن 
ٕ�ماكن ٔ�ية حكومة ٔ�خرى ٔ�ن حتقق مرkليا ٔ�كرث من ما حقق`ه احلكومة 

  . احلالية
بعض املالحظات، املرتبطة  بد من تقدميٕاال ٔ�نه ورمغ هذا املعطى، فال

ٔ�ساسا مبسFتوى احلصيl املرkلية، والبطء ا�ي ا(سم به العمل احلكويم يف 
ٔ�وقات بعيهنا، و�ادي نوحض، �اصة يف ما يتعلق بتفعيل مق`ضيات 
اJسFتور، وما �رتبط ٕ�يقاع �سFت�ابة لبعض �لزتامات الكربى والوفاء 
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واطنات واملواطنني، بتفهمنا لبعض هبا، واليت يمت ال�ساؤل حولها من ق¤ل امل
املتاعب السFياسFية اليت اSرتضت السري العادي والطبيعي dلحكومة، ٕا�ر 
القرار السFيادي ٕالخواننا يف حزب �سFتقالل �ال¹سÐاب من احلكومة، 
وما �لفه من kاÂ �نتظارية وتعطيل dلعديد من أ[وراش واملبادرات، من 

ة اليت اسFتغرقهتا (شكlP الïسÚة الثانية من Æة، والتلكفة الزمhية الباهظ
   .احلكومة، من Æة ٔ�خرى

واسFتطاعت احلكومة مع ذ�، ٔ�ن حتافظ Sىل ·ياهنا وSدم �س�سالم 
للك احملاوالت اليت اسFهتدفهتا واملضايقات و�سFتفزازات، بل اختذت يف 

يف  سFياق �ر�جمها إالصالS dددا من التدابري اجلريئة والقرارات احلامسة
ÈرشFيد النفقات العمومPة والت½ٔس?س لتجويد احلاكمة والتحمك يف التواز�ت 
املا·رو اق`صادية والرشوع يف حماربة مظاهر اق`صاد الريع، ومتكhت من 
حتقPق مجموSة من املك�سFبات �ج�عية، تطلبت اع�دات مالية ·برية، 

حمك، السFيد دون الرهان Sىل ماكسب سFياسFية ٔ�و ٔ�رقام انتÚابية، ؤ�س�سم
رئ?س احلكومة، لن ٔ�عيد أ[رقام اليت تفضلمت بتقدميها لنا يف عرضمك، أ[رقام 

  .حتدث عن نفسها
  السFيد رئ?س احلكومة،

ٕان قضية الوkدة الرتابية dلمغرب، تظل قضية مصريية حتظى ٕ�جامع 
وطين راخس، ٕاجامع يلح فريقا�، مب�لس النواب وجملس املس�شار�ن، Sىل 

به ٕاىل ٔ�بعد مدى، Sىل اعتبار ٔ�نه �شلك الصخرة العنيدة اليت رضورة اJفع 
Sلهيا تتحطم مhاورات املرتبصني �لوkدة الرتابية لبالد�، وتتكرس ٔ�طامع 

  .اخلصوم التوسعية يف املنطقة
وتبعا ��، ٔ�حضى من الالزم ٕاSادة النظر، بصورة شامl، دقPقة، 

ر هبا الشؤون ذات الصl موضوعية، بناءة، يف الكPفPة اليت د�رت وتد�
�لقضية الوطنية، �اصة يف أ[قالمي اجلنوبية، وذ� يف ٔ�فق اسFتدراك ما 
ميكن اسFتدراكه، وتصحيح ما يï¤غي تصحيÐه، انطالقا من ٔ�ن الواÆة 
اJا�لية ٔ�صبحت (سFتدعي اعتناء ^ديدا، وجمددا، لتدبري ما يظهر يف 

حتاول ٔ�ن Èر·ب Sلهيا  املنطقة من مطالب ذات أ[صل �ج�عي، واليت
امجلاSات �نفصالية، مسFتغl ٔ�جواء احلر�ت و�نف`اح واJميقراطية، يف 

  .حماوÂ مهنا لت½ٔجPج النعرة الق¤لية
يف هذا السFياق، فٕانه يتعني ٕاSادة طرح املطالب �ج�عية املرشوSة، 
يف سFياقها الوطين، ويف إالطار املؤسسايت والقانوين، وذ� من �الل 

ل م¤دٔ� املساواة بني امجليع، يف احلقوق والواج¤ات، وٕا!kة الفرص، ٕاعام
والتوزيع العادل dلرثوات، وٕاتباع سFياسة ٕادماجPة دون ام`يازات ٔ�و متيزي، 

  . يف خمتلف ا�االت
كام ٔ�ن مك�سFبات بالد� يف جمال اJميقراطية وحقوق إال¹سان 

Sىل مسار ومصري و�سFتقرار السFيايس و�ج�عي، لها ت½ٔثري م¤ارش 
معركتنا الوطنية من ٔ�^ل وkدة بالد� الرتابية ويف س�Pل اسFتكاملها 

اع مديïيت س�`ة ومليلية السليب�ني واجلزر اجلعفرية املسFتعمرة   . �س̂رت

هبذه املناسFبة حنيي Sاليا tساÂ القوات املسلÐة امللكPة واJرك املليك 
القائد أ[Sىل حتت قPادة دنية وأ[من الوطين والقوات املساSدة والوقاية امل

رئ?س ٔ�راكن احلرب العامة، ^الÂ املú محمد السادس، يف ا�ود عن حوزة 
  .Sىل أ[رواح الطاهرة لشهداء وkدتنا الرتابيةالرتاب الوطين، مرتمحني 

وSالقة هبذا املوضوع، فٕاننا ¹شجب بقوة وند�ن القرار الال مسؤول 
كام " املبعوث اخلاص"�درت بتعيني ما مسته ملنظمة �حتاد إالفريقي اليت 

^اء يف بياهنا، وال ميكن لنا ٕاال ٔ�ن ¹سFهتجن هذا القرار املهتور، الفاشل، 
ال تتوفر Sىل املؤهالت املعنوية  - يف تصور�  - والصادر عن مhظمة 

وأ[�القPة والسFياسFية والقانونية، dلتد�ل يف ملف تعاملت معه مhذ 
  . سFهتتار وقl التبرص وSدم احليادثالثني سFنة �كCري من �

هذا التحرك املشFبوه واليا�س حتركه ٔ��دي تعترب نفسها خفPة، يف kني 
ٔ�هنا ٔ�صبحت مكشوفة بعداهئا dلوkدة الرتابية املغربية، وتنفق Sىل خمططاهتا 

  . املاليري Sىل حساب ب�ها وشعهبا
د فشل الرتافع بيد ٔ�ن هذا التحرك أ[�ري ٔ[Sداء وkدتنا الرتابية ^اء بع

 �Sىل الكPان الومهي �سFتعامل الورقة احلقوقPة، وبعدما تبني ٔ�ن ما جس
املغرب من تقدم يف جمال احلر�ت وحقوق إال¹سان، يدحض بقوة ما 

   .�س�شهد به أ[Sداء ٔ�مام املنتظم اJويل
احلكومة، يف ملف ويه مhاسFبة لïس�ل اJور الطالئعي ا�ي لعبته 

ث ٔ�ن اجلهود اليت مت بذلها Sىل املسFتوى احلقويق، حقوق إال¹سان، حبي
  .سامهت يف تقوية ماكنة املغرب وعززت مسعته ٕاجيابيا

  السFيد رئ?س احلكومة،
وحنن نقوم بقراءة احلصيl املرkلية، هناك من طرح ويطرح سؤال حول 
مدى توفق حكومة تضم مكو�ت سFياسFية من توÆات خمتلفة؟ يعين 

اكن قرار� �ملشاركة يف هذه قدم و�شرتا·ية، هل بعبارة ٔ�خرى حنن يف الت
   احلكومة صائبا ٔ�م ال، بقراءة املنتصف د�ل الوالية؟

ال ب½ٔس من التذكري ب½ٔن مشاركة حزب التقدم و�شرتا·ية يف التÐالف 
احلكويم احلايل، ^اءت اسFت�ابة ملتغريات إالصالح، بعد خماض عسري 

ب، ؤ�ن االئتالف احلكويم احلايل اهتدى فPه ٕاىل اخ`يار الطريق الصع
ل?س �ٔ[مر املسFت�د يف احلياة السFياسFية املغربية، Sىل اعتبار ٔ�ن 
احلكومات املن�Cقة من صناديق �قرتاع، املعرتف بزناههتا، ومhذ حكومة 

  . ، اكنت لكها حكومات ائتالفPة1998التناوب التوافقي سFنة 
يدرك، م و�شرتا·ية، ت½ٔس?سا Sىل هذه الرؤية الواقعية، حزب التقد

متام إالدراك، ٔ�ن مرlk �نتقال اJميقراطي املعقد، اليت حنن بصددها 
kاليا، تتطور بن�اkاهتا وٕاخفاقاهتا، يف حر·ية مد وجزر، مما يضع Sىل Sاتقhا 
Òمة سFياسFية صعبة dلغاية، ٕاذ يتطلب مhا الوضع، املعقد دوليا وÆو� 

نظر القامئ Sىل ال�ش�ث �لثوابت املبدئية ووطنيا، التÐيل �كCري من بعد ال 
وتدبري التناقضات السFياسFية، مع ا×متيزي بني أ[سايس والثانوي مهنا، يك 
يظل الهدف أ[مسى، ٔ�ي (ش?Pد مغرب املؤسسات والعداÂ �ج�عية، 
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  .kارضا �سFمترار يف الكفاkات اليت خنوضها، بل وم`صدرا لهذه الكفاkات
حزبنا، ا�ي ال تعين مشاركته يف احلكومة احلالية  اع�دا Sىل هذا، فٕان

قطع ح¤ل االتصال وصl الود مع �يق مكو�ت ال?سار والك`l اJميقراطية، 
" حكومة حمافظة"�رفض ٔ�ي مقاربة تقدم الفريق احلكويم احلايل Sىل ٔ�نه 

يتعني Sىل ال?سار مقاومهتا، انطالقًا من مواقع ٕايديولوجPة رصفة رمغ 
  . ب التقدم و�شرتا·ية فهيامشاركة حز 

ذ� ٔ�هنا حكومة، Èمتزي �لتفرد، سواء يف ¹سخهتا أ[وىل ٔ�و الثانية، 
 dىل �ر�مج ٕاصالS مييين، وٕامنا vىل متوقع ٕايديولوS ول?ست قامئة
م`قدم، يت½ٔسس Sىل خطوات ٕاصالحPة معيقة وشاقة (سFتلزÒا أ[وضاع، 

ٔ�ي  -املتنورة اتفقت Sليه وتطالب هبا ٔ�وسع الف�ات الشعبية وأ[وساط 
مكو�ت أ[�لبية، وجيد حزب التقدم و�شرتا·ية  -الرب�مج احلكويم 

نفسه فPه، كام قررته Æ�ٔزته التقر�رية و·رسه مؤمتره الوطين التاسع أ[�ري 
  . �لك وضوح و�ٕالجامع

يه نفسها اليت اعمتد�ها  -مسو�ات القرار  -ويه مسو�ات نفسها 
ص دامئا Sىل اJفع بع�l التغيري قدما وم¤ارشة ؛ ٔ�ي احلر 1998سFنة 

إالصالkات الكربى الرضورية وت½ٔمني اسFتقرار البالد ا�ي بدونه لن تقوم 
  . لهذه أ[�رية قامئة

كام نؤكد يف هذا السFياق، Sىل �لزتام برضورة توفري الرشوط 
الرضورية لبلوغ الهدف إالصالd، وذ� انطالقا من مرجعي�hا وان�ئنا 
dلصف اJميقراطي التقديم احلدايث، مكدرسة سFياسFية تعطي القمية لاللزتام، 
تعطي القمية dلمسؤولية �لك دالالهتا، و@Ðليف ويف ملن يتÐالف معه ويعمل 

مر!ح ملشاركته يف التجربة احلكومPة نعم، حزبنا . بزناهة وصدقPة و^دية
  .احلالية

طيl سFبعة عقود من  وبناء Sىل ما رامكه احلزب من جتربة ومتوقعات
الكفاح ويف ٕاطار ^دلية الوفاء والت�ديد، يؤكد نبذه لالحنرافات �Ûهتازية 
وامجلود والتحجر الفكري، وجيعل من اkرتام احلر�ت واملؤسسات وقمي 
اJميقراطية واملساواة والعداÂ �ج�عية والكرامة اخلط أ[محر �لïسFبة �، 

س هبا ٔ�و حىت التفكري فهيا، مما يدحض لك ويه اخلطوط اليت مل يمت املسا
االهتامات ا�انية اليت وÆت، ويف وقت سابق وحبدة dلحكومة، ووصفها 

  . ب½ٔوصاف ومهية قرسا وتعسفا
وميكن ٕاضافة ٔ�ن هذه احلكومة، اليت حنن مكون ٔ�سايس فهيا، S�ٔادت 
اجلاذبية dلنقاش السFيايس، رمغ دونية اخلطاب السFيايس ا�ي يظهر بني 

  .فPنة وأ[خرىال 
  السFيد رئ?س احلكومة،

لنا اليقني، يف فريق التقدم اJميقراطي وفريق التÐالف �شرتايك، ٔ�ن 
احلكومة واعية لك الوعي �ملهام اجلسFمية اليت يلقهيا Sلهيا اJسFتور، ا�ي 
kدد لها سقف هناية الوالية ال�رشيعية من ٔ�^ل تقدمي لك مشاريع القوانني 

صادقة Sلهيا من ق¤ل الربملان السFتكامل البناء اJسFتوري املالتنظميية قصد 

واملؤسسايت لبالد�، وحنن ال ¹شك ولو dلحظة، يف جمهودات احلكومة Sىل 
مسFتوى تدبري الزمن ال�رشيعي، ٔ[ن ما هيمنا يف هذا املضامر هو حتقPق 

  .، وحنن نعزت بذ� ٔ%�لبية"احلاكمة ال�رشيعية"
حلصيl املرkلية لعمل احلكومة، هو هنجها يف هذا الصدد، فٕان ما مزي ا

dل�شاور و�نف`اح واحلوار Sرب Sدة قhوات و�ٓليات وSرب Sدة مسFتو�ت 
ويف Sدة قضا� ٔ�ساسFية، ٔ�و من �الل إالkاS Âىل املؤسسات الوطنية 
املو·ول لها دسFتور� تقدمي �س�شارة، كام هو الش½ٔن �لïسFبة dلم�لس 

لس �ق`صادي و�ج�عي والثقايف والب?يئ، الوطين حلقوق إال¹سان ٔ�و ا�
  . و�ريها من ا[ٓليات املؤسساتية أ[خرى

هذه املقاربة مكhت من �لق تفاSل ٕاجيايب وممثر بني املؤسسFتني 
ال�رشيعية والتنفPذية، توج ٕ�خراج العديد من القوانني املهمة اليت لها ارتباط 

ية حظي العديد مهنا �لتوافق بتزنيل الرب�مج احلكويم، وقوانني ٔ�خرى تنظمي 
  .بني مكو�ت أ[�لبية واملعارضة

ٔ�ما Sىل املسFتوى �ق`صادي، يتضح ٔ�ن احلكومة بذلت جمهودات 
بد من بذل املزيد من اجلهد، وهو ما (سFتحق التمثني، ٕاال ٔ�هنا �ري اكفPة، وال

يف فـي ما تبقى من �نتداب احلكويم Sىل احملك، قدرة احلكومة يضع ٔ�يضا 
ة، Èكفل ضامن الفعالية والن�اSة يف  ت�ين رؤية واحضة وواقعية م`د̂ر
إالنفاق املايل و�لق دينامPة اق`صادية �ارج القطاSات اليت هتم املواطنات 
واملواطنني tشلك م¤ارش، تقوم Sىل التنويع والتكCيف، لتعاطهيا مع 

جلبايئ، إالصالkات اليت هتم صندوق املقاصة، مhظومة التقاSد، النظام ا
وهو ما حنييه من �الل ما S�ٔلنمت عنه من ٔ�ولو�ت . اختاذ القرارات tش½ٔهنا

  .يف عرضمك ا�ي تقدممت به السFيد رئ?س احلكومة
و¹س�ل dلحكومة حتملها ملسؤوليهتا وجرٔ�هتا يف ف`ح هذه أ[وراش 

وبذ� Èكون احلكومة فعال قد فكرت يف حقوق . وجعلها مضن ٔ�ولو�هتا
مة، �ختاذها لقرارات بPïوية دون Èردد وجمردة من ٔ�ي رؤية أ[جPال القاد

  .حزبية انتÚابية ضيقة، واضعة املصلÐة العليا dلبالد فوق لك اعتبار
  السFيد رئ?س احلكومة،

ٕان الهاجس �ج�عي هو بطاقة الهوية �لïسFبة لنا، و�لتايل، فٕان 
ٔ�مران مرتبطان،  تدبري إال·راهات املا·رو اق`صادية والتواز�ت �ج�عية

وال ميكن فصلهام الواkد عن ا[ٓخر، و�لتايل، فٕان املطروح اليوم وٕ�حلاح 
هو ٕاجناح إالصالkات الكربى، اليت من ش½ٔهنا تغيري املالمح �ق`صادية 
و�ج�عية dلمغرب، ٔ[ننا نعترب ب½ٔنه Òام اكنت ٔ�مهية التواز�ت املا·رو 

يبقى لزاما ضامن التوازن وال�سك  اق`صادية والتحمك يف جعز املزيانية،
�ج�عيني، ورضورة احلفاظ Sىل القدرة الرشائية dلمسFتضعفني، وSىل 

حمدودية املقاربة احملاسFباتية  ٕالزامPة اختاذ تدابري ٕالنعاش �ق`صاد، ونï¤ه ٕاىل
  .والتقhية ملعاجلة العجز املزيانيايت واملديونية
تنفذ ٕاىل ٔ�صل اJاء و^ذوره، وال  كام نلح Sىل اع�د مقاربة مشولية،

تقف عند املظاهر و�نعاكسات، و�لتايل، وجب إالحلاح، مرة ٔ�خرى، 
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Sىل ٔ�ن ا×منوذج التمنوي املغريب ٔ�صبح يف kا^ة ماسة ٕاىل ٕاSادة قراءته، بل 
  . وٕاىل ٕاSادة نظر ^دية وجمدية

وهذه رؤية نتقامسها مع العديد من الهيئات واملؤسسات الوطنية، من 
  .هنا ا�لس �ق`صادي و�ج�عي والثقايف والب?يئب?

ويقوم هذا ا×منوذج يف تصور�، Sىل رضورة ٕاعطاء أ[مهية الالزمة 
dلسوق اJا�يل، �عتباره قاطرة dلمنو، وٕاعطاء أ[ولوية dلتصنيع، ؤ�نه 
�ٕالماكن التوفPق بني الن�اSة �ق`صادية والعداÂ �ج�عية، �عتبار هذه 

ة رافعة dلتمنية، وٕاSادة النظر كذ� يف �سرتاتيجيات القطاعية، أ[�ري 
Sىل ٔ�ن �كون ذ� م¤نيا Sىل التخطيط، بغية اJفع يف اجتاه حتقPق 
�¹س�ام و�لتقائية بني مجيع الربامج واýططات، مع رضورة تقPمي 
اýططات احلالية، وربطها �رهان اجلهوية املتقدمة لتعز�ز بناء مغرب 

  .ؤسسات، مغرب اJوÂ اJميقراطية احلديثةامل
كام �رÈكز ا×منوذج التمنوي البديل، Sىل ٕاعطاء أ[مهية القصوى dلحوار 
�ج�عي وم½ٔسسFته ليكون فضاء dلحوار، وكذا �ه�م �ملقاوالت 

من % 90 الصغرى ^دا والصغرية واملتوسطة، اليت متثل ما �زيد عن
  .الïسFيج �ق`صادي الوطين

. ٔ�ن ال تعارض بني اJميقراطية والتمنيةعترب من �الل هذا ا×منوذج كام ن 
ويف نفس السFياق البد من الت½ٔ·يد، Sىل ٔ�ن هنج سFياسة التقشف ث�ت 
 �Sدم فاSليهتا، وقصورها يف الرفع من وترية التمنية �ق`صادية، وذ
انطالقا من جتارب اJول اليت جل½ٔت ٕاىل هذه السFياسة، واليت ٔ�دى هبا 

�ولنا يف العديد من . ٕاىل تعميق أ[زمة وÈكر�س الفوارق �ج�عية ذ
�  .اJول الغربية ٔ�مS lCىل ذ

وخيلص هذا ا×منوذج ٕاىل ٔ�ن املس½Âٔ �ج�عية، يه احلل أ[جنع لت�اوز 
الوضعية احلالية، من �الل توسFيع التغطية وامحلاية �ج�عيتني و�ه�م 

  .قراطية، وÈكر�س انف`اح املغرب Sىل العامل�ل�شغيل، واع�د حاكمة دمي
  السFيد رئ?س احلكومة،

ٔ�مام لك املعطيات �ق`صادية و�ج�عية املرمقة، اليت ^اءت يف 
حصيلتمك املرkلية، ؤ�مام لك املبادرات ذات الطابع �ج�عي والقرارات 
 اجلريئة املتÚذة يف س�Pل حتصني اسFتقاللية القرار السFيايس �ق`صادي

لبالد�، و�لتايل مفن �ب املوضوعية والزناهة، ومن �ب و�لزتام 
 lلية حصيkاملر lاعتنا ب½ٔن احلصيhي�ني، نعرب عن قFياسFواملسؤولية الس
ٕاجيابية، ونتوقع ب½ٔن احلصيl ا×هنائية لهذه احلكومة سFتكون ٕاجيابية بدورها 

  .وتعكس ٔ�جرٔ�ة معلية dلرب�مج احلكويم
دون من ٔ�ن املواطنات واملواطنني سFيقدرون ما واطمئنوا، حنن م`½ٔك

مت ٕاجنازه، وس?`فهمون القرارات الصعبة اليت مت اختاذها يف ظل سFياقات 
صعبة ٕاقلمييا ودوليا، و�لك ت½ٔ·يد سFي�ددون الثقة يف احلكومة ومهنجيهتا يف 
العمل املبPïة Sىل الصدق والرصاkة واملاكشفة وÛكران ا�ات وتغليب صاحل 

﴾ وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون﴿. عبادالبالد وال 

  .صدق هللا العظمي

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 

  . شكرا السFيد الرئ?س

  .اللكمة dلفريق الفPدرايل، اليس محمد دعيدSة، السFيد املس�شار

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSة
  السFيد رئ?س جملس املس�شار�ن،

  سFيد رئ?س جملس النواب،ال 
  السFيدات والسادة الوزراء،

  السFيدات لكهم مشاوا،
  السFيدات والسادة الربملانيون،

  السFيد رئ?س احلكومة،
ٔ�(رشف �مس الفريق الفPدرايل dلوkدة واJميقراطية ٔ�ن ٔ�تد�ل ملناقشة 

  .عرضمك خبصوص احلصيl املرkلية
 ٔ[ن واملكرور، ½ٔلوفامل عن خمتلفا خطا�مك �كون ٔ�ن توقعنا فرصاkة،

، الشهرية اdلقاءات عن خيتلف ونصف سFن�ني �الل احلكومة حصيl تقدمي
  . العقمي اجلدل يف النقاش بتوريط مهنا الهدف ضيعمت اليت

 صورة يف الربملانيني لوضع اجلرٔ�ة من �كفي مبا تتÐلوا ٔ�ن كذ� توقعنا
 ؤ�ن اسFتق¤اال، واملغاربة املغرب يï`ظر وما kاال dلبالد احلقPقPة الوضعية
 من معويم لنقاش قاSدة �كون ٔ[ن يصلح عرض تقدمي Sىل حترصوا

  .�اطئا اكن توقعنا لكن البالد، مhه (سFتفPد رفPع مسFتوى
 خليط وفاقدا ومضطر� مفكاك ^اء احلكومة، رئ?س السFيد خطا�مك،

 حبكومة يليقمرkلية  حصيl خطاب ٕاSداد جمرد عن جعزمت فهل �ظم،
  ؟املغرب

 بني امجلع يف ارتباك عن �جت �ضطراب هذا يف الس�ب ٔ�ن أ[رحج
 وبني، النواب جملس Sليه صوت كام احلكويم، رب�مجال حصيl عرض
 مع اdلقاء جعل بني اJولية، املالية املنظامت ٕاىل الزتام رسائل ٕارسال

ة التو^ه وبني ذريعة الربملانيني  احلكومة ٕا×هيم حتتمك من ٕاىل أ[وىل �Ĵر
`ïم، ظروتÒويل النقد صندوق ٔ�ي ٔ�حاكJط وواكالت اPولية التنقJاليت ا 

) Fitch( ال تعرف ال شعبية ف�ات مع لقاءات يف حىت عهنا تتÐدثون رصمت
  ).Standard & Poor’s( وال

  : ¹س½ٔلمك جيعلنا �لضبط �رتباك هذا
 ا�ي الرب�مج احلكويم حصيl عرض بغرض الربملان ٕاىل ج�مت هل

 صندوق مع تعاقدمك حصيl لعرض ٔ�م السابقة؟ ٔ��لب?`مك مع ش½ٔنه يف متتعاقد
  سFن�ني؟ مhذ اJويل النقد

مليار  20ج�مت dلتبايه خبط االئ�ن أ[ول وا�ي لكف املغرب  هل
مليار سFن�مي @عموÂ فقط؟  17سFن�مي والت�شري خبط االئ�ن الثاين �لكفة 
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  مليار سFن�مي، ما هزينا، ما حطينا؟ 37ٔ�ي 
 الفرتة tش½ٔن النص، �ارج به نطقمت عرضمك وما نص يف ورد مال ه
l¤املؤسسات  جتاه لزتامترصحي � ٔ�م اجلديدة ٔ��لب?`مك مع تعاقدمك نتاج املق

  املق¤لتني؟ dلسFن�ني اJولية املالية
 �شعر� ٔ[نه لنا، مربك هذا ارتبا@مك احلكومة، رئ?س السFيد رصاkة،

 اJويل النقد صندوق مع زواجمك Sىل طفق شهودا لنكون اسFتدعينا ٔ�ننا
 ضوء Sىل احلكويم العمل مراق¤ة يف اJسFتوري دور� ملامرسة ول?س

ا�ي اسFتعضمت عنه برب�مج  كويم،احل رب�مجال يف عهنا املعرب �لزتامات
^ديد ب½ٔربع ٔ�ولو�ت، فضلمت متر�ره مضن احلصيl املرkلية عوض ٔ�ن �كون 

  .(شكPل حكوم`مك الثانية موضوع ترصحي حكويم ^ديد بعد
   احلكومة، رئ?س السFيد

 البحث مhمك يق`يض التعقل وحتمل مسؤولية لتدبري الش½ٔن العام اكن
 أ[خرى السFياسFية القوى مع واحلوار ال�شاور عن الوسائل وا[ٓليات ٕالجناح

 املدين ا�متع ومجعيات املغرب ملقاوالت العام النقابية و�حتاد واملركز�ت
 سFبل حول توافق ٕاىل الوصول ٔ�^ل من الوطنية، والشخصيات ربةاخل ذات

 ومحلتمك الضيق حسا�مك لكن اJقPق، الظرف هذا يف البالد مشالك معاجلة
 �لتايل وkال، إالنصات واملبادرة Sىل القدرة من رماÛمكحي اJامئة �نتÚابية

حول  لشام توافق وحتقPق فهيا يعمتل وما املرlk يالمئ �ر�مج وضع دون
أ[ولو�ت �ق`صادية و�ج�عية والسFياسFية dلبالد وٕاطالق دينامPة 
إالصالح ومتتني الرصح اJسFتوري و�رتقاء �ملامرسة السFياسFية خطا� 

  .ؤ�داء
 والتÐيل الغرور من التحرر يتطلب احلكومة، رئ?س السFيد التوافق،

 اليت املقاSد بعدد متا�رتر ٕاذ ما اف`قدمتوه، وهذا والتواضع، إالنصات بفضائل
راك احل عن نتجت اسFت�hائية ظروف يف جرت انتÚا�ت يفSلهيا  حصلمت

امجليع مhذ الوهl  - يعرف  كام - رصاkة Sارضمتوه الشعيب والشFبايب، حراك
 Sلهيا تقفون اليت املغرب ٔ�رض من انطالقا التفكري من أ[وىل، وبدال

 ٔ�ن تïسون جعلمك الومه اهذ. ومه معا�رتمت الع?ش  وثقافهتا، مبجمتعها
ول?ست فPه  �سFتعامر، هناية بعد تïش½ٔ  مل املغربية اJوÂ ؤ�ن !رخي، dلمغرب
 اليوم Ûرى اليت الظالمPة املشاريع جينبه ما احلصا�ت � من ٔ�ن كام طائفPة،

 يفواملسلمني  العرب ولصورة السمح إالساليم ديhïا صورة ٕاىل (سaF ·يف
  .العامل

 ت�hاسون ٔ�و تïسون كذ� احلكومة، رئ?س السFيد علمك،ج الومه هذا
 احلزب ممارسات يف احلق خيول لمك ال النواب جملس يف مقاSدمك Sدد ٔ�ن

 مليون تصويت تعتربون كنمت وٕان تعلمون، كام ٔ��لبية لسFمت أ[�ليب، ف½ٔنمت
من املغاربة  %55قاطعها سابقة ٔ[واهنا  انتÚا�ت يفSليمك  ونصف �خب

مليون شاب وشابة �ري مس�لني ٔ�صال  d15لواحئ، �ٕالضافة ٕاىل املس�لني �
   !ٔ��لبية أ[قلية �نتÚابية، فهن?�ا لمك هبذه الشعبية ف½ٔنمت هبذه اdلواحئ،

ٕان ٔ�كرب حتد يوا^ه املغرب اليوم دوÂ ؤ�حزا� ومؤسسات، هو ·يف 

ون نعيد الثقة dلمغاربة يف مؤسساهتم �نتÚابية؟ فاخلوف لك اخلوف ٔ�ن Ûك
�دا ٔ�مام انتÚا�ت بدون �خ¤ني، ٕاذا اسFمتر أ[مر Sىل ما هو Sليه يف 

  .التنا�ز احلزيب وتدين اخلطاب واملامرسة السFياسFيني
 مع Ûزاع جهبات ف`حمت فٕاÛمك kلفاAمك، مع زناعال ف`ائل ٔ�شعلمت ومCلام
 ةومراق¤ ال�رشيع يف دورها تقزمي kاولمت اليت الربملان، يف املعارضة امجليع، مع

 ا[ٔكرث النقابية املركز�ت ومع العمومPة، السFياسات وتقPمي احلكويم العمل
 حتجمي ٕاىل وسعيمت بل معها، اجلدي احلوار من طويال هتربمت اليت متثيلية،
 ملقاوالت العام �حتاد ومعو�سFهتزاء من معار@ها النضالية،  دورها

 ا�ي املدين، متعا�  ومع متثيليته، يف الطعن Sىل معلمت ا�ي املغرب،
 امجلعيات ا¹سÐاب ٕاىل ٔ�دى ا�ي السلمي �ري بتعاملمك معه احلوار ٔ�فسدمت

  .حوارمك من ؤ�فPد ٔ�غىن حلوار وتنظميها مhه الوازنة اJميقراطية
 اليت اجلدالية بl، فالطريقة الطني زاد dل�دال املسFمتر جلوءمك ٕان

 وÈرغبون �م`ياز، (شعرون Û�ٔمك تعين -ومازلمت  - امجليع  مواÆة يف اعمتدمتوها
 يق¤ل ال ومن واملوقف الرٔ�ي خيالفمك من لك Sىل املربم اسFتعام� dلقضاء يف

  .مرشوعمك ومهنجيتمك يف تدبري شؤون العباد والبالد
  احلكومة، رئ?س السFيد

 البالد سFتقرارضامنة ال �كوÛمك دامئا، عنه تعربون ا�ي شعورمك ٕان
 الال شعبية قراراÈمك تق¤لوا ا��ن dلمغاربة ا�مكخط يف مرتني الشكر وتوجهيمك
 وسامعها، احلقPقة رؤية Èرفضون Û�ٔمك يؤكد ٕامنا الشعور، �� اكم`داد
 نتاجئ ظهرت بعدما مثني، ·رٔ�سامل بالدمه اسFتقرار Sىل حيرصون ٕاذ فاملغاربة

 بوجود �ربطونه ال فٕاهنم الرشق، يف إالسالمPة امجلاSات مغامرات
�سFتقرار بعد ٔ�ن  هبذا �ملساس هتديد ٔ�ي خيشون ال مهو حكوم`مك،

تصاحل املغرب مع ماضيه وذاته، ويتطلع ٕاىل تفعيل ؤ�جرٔ�ة لك توصيات 
هيئة إالنصاف واملصاحلة، وبعد ٔ�ن اخ`ار العداÂ �نتقالية وSدم Èكرار ما 

 ٕاح¤اط Sىل القدرة و� العمياء املغامرات ضد حصا�ته فللمغرب. حصل
  ".dلب?ت رب حيميه"املهد، و يف امراتاملغ هذه

 من kال ب½ٔي يعين، ال كذ� بالدمه اسFتقرار Sىل املغاربة حرص ٕان
 حنو تت�ه اليت حكوم`مك، قرارات جتاه �لغضب �شعرون ال ٔ�هنم أ[حوال،

 التقاSد مPدان يف املك�سFبة �حلقوق الرشائية واملساس قدرهتم تقليص
 الرضائب واملساس يف لز�دةالشغل وا مhاصبو  املرتبات وتقليص

 ٕاطار يف به القPام ٔ�و تعزتمون به مقمت مما ذ� و�ري واملك�سFبات، �حلر�ت
 .الزتاماÈمك مع املؤسسات املالية اJولية

 طرف من وحضارية سلمية ب½ٔساليب عنه التعبري مت هذا الغضب
خمتلف متثيلية واحلراكت �ح`�اجPة السلمية يف  ا[ٔكرث النقابية املركز�ت

التعبري عنه مادام اسFمترار الفساد  وس?سFمتر املدن والقرى املغربية،
   .و�س�¤داد والتحمك

وخصوصا ما يتعلق  ومطا×هبا،وٕان ٕاشارÈمك ٕاىل املركز�ت النقابية 
 dلنقا�ت وحتقريا جمانيا اسFتفزازا Èكون ٔ�ن تعدوال  ا�Jل، تحسنيب 
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سة احلوار �ج�عي الثاليث النقايب، وهو ما يفرس هتر�مك من م½ٔس  والنضال
  . أ[طراف وضامن انتظامه

 ٔ�جور ٕاخضاع ق¤يل من العنق، يل ٔ�ساليب ٕاىل اdلجوء ٔ�ن وال تتصوروا
 ٔ�ن ميكن لالق`طاع، دون سFند قانوين ٔ�و دسFتوري، املرضبني ومرتبات

التفقري والتضييق  سFياسة مواÆة يف غضهبم عن التعبري عن املواطنني ي�ين
  .لقريب لناظره �دا وٕان Èهنجوهنا، يتال Sىل احلر�ت

مليار درمه �رمس  50ٕاننا ¹سFتغرب مما ورد يف مدا�لتمك حول رصد 
ٔ��ريل،  26لتنفPذ �لزتامات العامة واخلاصة �تفاق  2014-2012الفرتة 

فلعلممك، السFيد رئ?س احلكومة، ٔ�ن هذا الغالف املايل هو مجموع الز�دات 
ٕاىل سFنة  2003ر �ج�عي مhذ سFنة والتعويضات الناجتة عن احلوا

، فكPف لمك ٔ�ن تïُسFبوا ٔ[نفسمك مضن احلصيl املرkلية جمهودات 2014
اكنتا  2013و 2012وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن سïيت  ! احلكومات السابقة؟

سFن�ني بيضاو�ن خبصوص احلوار �ج�عي، وما رصدته حكوم`مك مل 
 53.000دىن لSٔجر لفائدة مليون درمه dلرفع من احلد ا[ٔ  160يت�اوز 

موظفة وموظف، ودون ٔ�ن �شمل هذا إالجراء العاملني �مجلاSات احمللية 
واملؤسسات واملïش½ٓت العمومPة وشFبه العمومPة، وا�ي اكن الهدف مhه 

ة أ[وىل   .حتقPق ماكسب سFياسFية وانتÚابية �Ĵر
قات وحىت Èكونوا Sىل دراية من ٔ�مرمك وSىل ب?hة مما مت رصده من نف

�اصة �حلوار �ج�عي ومن ٔ�^ل حتيني معطياÈمك، ¹سلممك، السFيد 
رئ?س احلكومة، وثيقة تفصيلية ýتلف �لزتامات املالية الناجتة عن احلوار 

  . �1986ج�عي مhذ انطالق`ه سFنة 
   احلكومة، رئ?س السFيد

ن ٕان حصيl حكوم`مك املؤق`ة مل Èرق ٕاىل انتظارات الطبقة العامl، ف½ٔ�
حنن من الزتاماÈمك خبصوص وضع ا[ٓليات الفعاd Âلرصد والوساطة يف سوق 

  الشغل؟ 
ٔ��ن حنن من ٕاkداث املرصد الوطين dل�شغيل وٕا¹شاء املنظومة 

  املعلوماتية الوطنية اخلاصة tسوق الشغل وتقوية قدرات الوساطة؟ 
اش ٔ��ن حنن من توسFيع ا×متثلية يف ا�لس إالداري dلواكÂ الوطنية ٕالنع

ال�شغيل والكفاءات وتفعيل ا�لس أ[Sىل وا�الس اجلهوية dل�شغيل 
  املنصوص Sلهيا يف مدونة الشغل؟

ٔ��ن حنن من توسFيع الت½ٔمني الصحي إالج¤اري ل?شمل املهن احلرة 
  والت�ار والصناع التقليديني والطلبة واملشFتغلني ا�اتيني؟

Jميقراطية �ج�عية من تعز�ز ا -ؤ�نمت يف مhتصف الوالية  - ٔ��ن حنن 
واحلوار �ج�عي وٕا¹شاء صندوق معويم dلضامن �ج�عي dلمعوز�ن 
وضامن املساواة وÈاك£ الفرص والقضاء Sىل ا×متيزي يف جمال الشغل وحامية 
املَُشغلني وضامن رشوط الصÐة والسالمة وتطو�ر ثقافة احلوار طبقا ملعايري 

  الشغل الالئق؟
رئ?س احلكومة، ارتفعت �سFمترار مhذ ولوجمك ٕاىل ٕان البطاÂ، السFيد 

املسؤولية احلكومPة، وخصوصا مهنا بطاÂ الشFباب احلامل dلشهادات العليا 
، وتصل يف صفوف %18.1وشهادات التكو�ن املهين، واليت جتاوزت 

، ويف الوسط احلرضي %36سFنة ¹سFبة  24و 25الشFباب البالغني ما بني 
14%. 

 السFيد رئ?س احلكومة،
 يف ٔ�نفسمك جف½ٔة و^دمت Ûمكأل البداية، مhد اخلط½ٔ  الطريق يف رسمت لقد
ٔ�خفقمت ٕاىل  و�� ومواقPهتا، مساراهتا تعرفونالو سFياقهتا تتعلموا مل قاطرة

kد ا[ٓن يف حتقPق العديد من أ[هداف امللزتم هبا يف �ر�جممك احلكويم، 
 سFتور�ن،د بني نع?ش جعلمتوننا املسFتو�ت، فقد م`عددة وٕاخفاقاÈمك

 اع�د يف املربر �ري التباطؤ tس�ب ،1996 ودسFتور 2011 دسFتور
 اJسFتور يف Sلهيا املنصوص والعادية التنظميية القوانني Sىل واملصادقة

اجلديد، و�اصة ما يتعلق ٕ�رشاك ا�متع املدين يف ال�رشيع واملراق¤ة والولوج 
ت احلاكمة وختليق ٕاىل املعلومة وما يتعلق �ملناصفة واملساواة ومؤسسا

إالدارة وتقوية املراق¤ة Sىل املالية العمومPة و�رتقاء بدور املعارضة الربملانية 
ومتكPهنا من لك الوسائل ملراق¤ة ومساءÂ احلكومة ولك ما يتعلق �ربط 
املسؤولية �حملاسFبة واJميقراطية ال�شار·ية، و�ريها من املق`ضيات اخلاصة 

  .مجلاعيةبصون احلر�ت الفردية وا
 من ٔ�حPا� ٕافراغهااليت يمت  اJسFتورية dلمواد ت½ٔويلمك tس�ب ؤ�يضا
 الفرصة Sلينا فومت املفهومة، وبذ� �ريتنازالÈمك  وtس�ب حمتواها،

 وطين توافق وبفضل طويl نضاالت بعد حتققت ماكسب من لالسFتفادة
 جلديدا املؤسسايت البناء معلية وعطلمت حقPقPة، دميقراطية نقl لتحقPق
 بدل السFياسFية احلياة يف امجلود فرضمت بل ،2011 دسFتور عن املرتتب
Sىل ٕا�ر تصدع أ[�لبية احلكومPة ملدة قاربت  املطلوبة، اJينامPات ٕاطالق
 ضيقة يف هذه املرlk املفصلية يف البناء حسا�ت جسناء بقPمت ٔ[ÛمكالسFنة 

النظر واملبادرة  دوبع بعمق به �ق`ناع يتطلب ا�ي السلمي اJميقراطي
  . املقدامة واحلمكة والرزانة

 احلاكمة تطو�ر فرصة كذ� فوت سلمي tشلك اJسFتور تزنيل فعدم
 ٔ�ن املثري ومن. احلساب تقدمي ثقافة وتعممي املؤسسايت البناء تطو�ر Sرب

 اكنت واحلاكمة التقhني هتم اليت والعادية التنظميية القوانني مشاريع ٔ��لب
 تل¦ٔمت لكhمك سFنوات، ذمh مت Sلهيا �شFتغال ·ون ٕاىل لنظر� تقريبا ^اهزة

 يف �ساSد ٔ�ن �ٕالماكن اكن ا�ي الربملان دور وعرقلمت Sلهيا املصادقة يف
 اسFمترار Sىل جشع ما هذا. مهنا والعادية التنظميية القوانني ٕاصدار وترية (رسيع
 الرشوةالفساد و  ق¤يل من تتقلص ٔ�ن مفروضا اكن اليت الظواهر من Sدد

 لتقولوا مhتقاة لواحئ تïرشوا ٔ�ن �كفي والريع، فال النفوذ واسFتغالل والزبونية
�ري  تقريبا، ال يشء ذ�؟ بعد به مقمت مفاذا احلاكمة، تطو�ر يف رشعمت Û�ٔمك

ج�Sات والتجمعات الهادفة ٕاىل التعمية الٕاطالق ال�م Sىل عواهنه يف ا
  .اموالتغطية Sىل العجز يف تدبري الش½ٔن الع

 ول?س ٔ�فقPة شامl معومPة سFياسة تتطلب Sليمك، خيفى ال كام احلاكمة،
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 ل?س صالحإلوا. فاشl ٕاشهار محl ٔ�و ÈرقPعي معل ٔ�و شعارات دSائية
 نضاجإلوا التفاSل من م`واصl معلية هو وٕامنا خطب، يف يقال �ما

  . والنضال
 الحصإلا ٔ�^ل من النضال ٔ�ن ٕاىل التن�Pه السFياق، هذا يف وجيدر بنا

 ا�رتاSا ول?س الب� السعيد، هذا يف اليوم يبد�ٔ  مل وا�متع اJوÂ ودمقرطة
 الب� هذا و!رخي ��، الرتوجي حتاولون كام وحلز�مك، لوزراAمك حيسب

 من ٔ�جPال وحضت من ٔ�^� شعبه داS Âىل ما قدم`ه و�ضلت ونضاالت
اال و¹ساء  املغاربة  .الرصاص سFنوات طيlو  الصعوبة �لغة ظروف يف̂ر

الصفر،  من اليوم نبد�ٔ  ب½ٔننا القول دSاء،الا والتنكر، بل الظمل �ب ومن
انتظام dلجميع والتداول Sىل السلطة و اليوم  احلر�ت املتوفرة مفساkات

 فهيا، لمك فضلال  ٔ�مور لكها س�¤داد،الا ممارسات وتقلص نتÚا�تالا ٕاجراء
 حتمال من هام لنقابيةا واحلركة ال?سار املغريب ٔ�ن �شهدو  �س�ل والتارخي
ال . وحر�ته وحقوقه املغريب الشعب عن دفاSا الباهظ، ا×مثن ؤ�د� العبء

  .غراء حلظة، ف¤عد العرس �رساإل(س�سلموا كثريا 
 وعن العداÂ مhظومة ٕاصالح عن احلكومة، رئ?س السFيد kديثمك، ٕان

 يتعلق أ[مر ٔ�ن واحلال قامئة، ٕاصالkات ؤ%هنا يوd ٔ�خرى، ٕاصالkات
 الفشل توا^ه مازالت لكهنا احلكومة، ٕاىل جميئمك ق¤ل حىت مف`وkة وراشب½ٔ 
  .التحقق صعوبة ٔ�و

 مhذ بد�ٔ  ^دا، اسرتاتيجي ٕاصالح وهو العداÂ، مhظومة ٕاصالح ٕان
 بغرض واملدو�ت القوانني من Sدد ٕاصالح الرشوع يف بد�ٔ  كام سFنوات،

 أ[وروبيني، الرشاكء Jى به معمول ما هو مع واملالءمة النواقص جتاوز
جhائية ت�hاسب و�خنراط املتتايل يف املنظومة  سFياسة ام`الك Sىل والعمل

 حيقق مل بذل ا�ي ا�هود ذ� لكن اJولية حلقوق إال¹سان واJميقراطية،
 املواطنني معوم Jى القامتة صورهتا من العداÂ حيرر ومل املïشود إالصالح
  . جPنياخلار  والرشاكء �ق`صاديني والفاSلني
 Jليل القضاء ٕالصالح اýصصة ملساSدته أ[ورويب �حتاد جحب وٕان

ن Èرت?ب املغرب يف Sدد من �ٔ Sىل تعرث إالصالح، كام  ٔ�خرى ٔ�دÂ بني من
ما زالت  التقار�ر اJولية، وبغض النظر عن حتفظاتنا، دليل �ٓخر، فالرشوة

 اجلسمذ� وخترتق ^ل املرافق إالدارية وÆ�ٔزة اJوÂ، مبا يف  تنخر
  .القضايئ
 عن Ûكون ما ؤ�بعد القضائية، السلطة ت½ٔ·يد عن Ûكون ما ٔ�بعد ٕاننا
Âبني الفعلية املساواة وتضمن وحسب، والقانون القانون تعمل اليت العدا 

 من واملعقد الشائك امليدان هذا يف ٕاجنازا تدعوا فال. القانون ٔ�مام املواطنني
  . شك دون

هيدف فقط ٕاىل ال ٕاىل ٔ�ن ٕاصالح القضاء  طارإلوجيب التن�Pه يف هذا ا
قامة العداÂ لفائدة امجليع بدون متيزي، فٕاصالح إلعامل، وٕامنا ألحتسني مhاخ ا

القضاء ومhظومة العداÂ مل يعدا مطلبا سFياسFيا وحسب، بل ٔ�صبÐا 
مطلبني اق`صاديني واج�عيني ٕالرساء دوÂ احلق والقانون و^لب و(شجيع 

ٔ�ن Èمثر اجلهود املبذوÂ يف هذا ا�ال ٕاقرار  Ûمتىن صادقني. �س�^ر
  .  اسقاللية وÛزاهة القضاء وجناSة وفعالية مhظومة العداÂ ببالد�

الزمع، السFيد رئ?س احلكومة، Û�ٔمك ٔ�حرزمت ٔ�ي تقدم يف  ميكhمكالو
تصال، فالولوج ٕاىل املعلومات ما �زال مشلكة قامئة، الSالم واإلمPدان ا

ا مع املندوبية السامPة dلتخطيط @شفت عن رغبة يف واملعركة اليت ف`حمتوه
  ..حصائيةإلالتحمك يف املعلومات ا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . السFيد الرئ?س، اÛهت/ى الوقت، السFيد الرئ?س

        ::::املس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSةاملس�شار السFيد محمد دعيدSة
  .. والتوقعات وتوجهيها وجحب احلقائق.. 

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  .شكرا، شكرا

        ::::دعيدSةدعيدSةدعيدSةدعيدSةاملس�شار السFيد محمد املس�شار السFيد محمد املس�شار السFيد محمد املس�شار السFيد محمد 
  .شكرا لمك

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . شكرا لمك السFيد الرئ?س

  . اللكمة �موSة �حتاد املغريب dلشغل
اللكمة �موSة حتالف الوسط، السFيد النائب، اليس عبد العايل 

  .الهاليل

        ::::النائب السFيد عبد العايل الهاليلالنائب السFيد عبد العايل الهاليلالنائب السFيد عبد العايل الهاليلالنائب السFيد عبد العايل الهاليل
  السFيدان الرئ?سان،

  السFيد رئ?س احلكومة،
،ÂوJيد وز�ر اFالس  

  لسادة الوزراء،ا
  السFيدات والسادة النواب احملرتمون،

  ٔ�هيا السFيدات والسادة،
ٕان ٔ�ي تقPمي موضوعي dلحصيl املرkلية dلعمل احلكويم، يق`يض إالقرار 
ب½ٔن احلكومة احلالية اكنت لها جشاSة ٔ�كرث يف مالمسة الكCري من 

  . إالصالkات، ٕان Sىل املسFتوى �ج�عي ٔ�و �ق`صادي
بار Sىل امللفات القدمية اجلديدة، اكن � بدون شك �ٓ�را ٕان نفض الغ 

ٕاجيابية �لقت نوSا من النقاش العمويم ٔ�كرث حامسا ملبارشة إالصالkات 
  .الواجب اختاذها

ٕان جمرد احلديث tشدة ·برية Sىل اق`صاد الريع و�م`يازات والفساد 
Jا من اSد، �لق نوSظومة املقاصة ونظام التقاhة ؤ�مهية ٕاصالح مPكPينام

إالجيابية املت�ددة يف مPاه اكنت راكدة، اللك يعرف مدى تعفهنا، وال k�ٔد 
  .جيرؤ Sىل الغوص يف تنقPهتا لتلعب من ^ديد أ[دوار املنوطة هبا
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  ٔ�هيا السFيدات والسادة،
ٕان اكنت هذه الش�اSة ٕاجيابية وحتسب لهذه احلكومة، فٕاهنا مل Èكن 

ويم من م¤ارشة إالصالkات يف معقها، �لقدر الاكيف حىت �متكن العمل احلك
واكتفى هذا العمل احلكويم ٕ��رة العديد من امللفات الشاAكة دون الغوص 

  .يف معقها والبحث يف ٔ�سFباهبا ومس�¤اهتا
ونظرا لضيق الوقت، سFنك`في ٕ�عطاء بعض أ[مlC ٕان Sىل املسFتوى 

  .ٔ�و �ق`صادي �ج�عي
من اخلرباء سواء يف اJا�ل ٔ�و يف  فعىل املسFتوى �ق`صادي، الكCري

اخلارج يقرون Sىل ٔ�ن مشالك اق`صاد� الوطين مشالك بPïوية، يتحمت ٕاSادة 
النظر يف بPïاهتا أ[ساسFية و�لق منوذج اق`صادي ^ديد قادر Sىل مواÆة 
تقلبات أ[سواق اJولية، والتقليل من التبعية dلقرار �ق`صادي واملايل 

vاخلار.  
�سFمترار يف هنج سFياسة اق`صادية مسFمتدة من راكAز �ري  ٕانه ال ميكن

مضمونة النتاجئ، اكلفالkة مCال اليت ختضع �سFمترار لتقلبات مhاخPة �ري 
م`حمك فهيا، وت�ىن Sىل فرضيات تصعد وهتبط حسب السFنوات، وÈمتزي 
بضعف ٕانتاجPهتا رمغ ا�هودات املبذوÂ، وال ميكن كذ� ٔ�ن ¹سFمتر يف 

 Sائدات عاملنا يف اخلارج اليت ما ٕان تت½ٔزم ٔ�ورو� حىت تقل التعويل Sىل
  . وختفت ويصبح تعويلنا Sلهيا يف Òب الرحي

ٕان قدرتنا الصناعية مازالت ضعيفة، بقPت يف مراkلها التحويلية ومل 
Ûمتكن بعد، �لرمغ من لك ا�هودات احملمودة من �لق ¹سFيج اق`صادي 

  .والتاكمل مïسجم وم`اكمل يتكئ Sىل �بتاكر
ٕان �ع�د Sىل ظرفPات م`قلبة، �ري م`حمك فهيا يف شقهيا ا[ٓين 

ٕان . واملسFتق¤يل ملن ش½ٔنه ٔ�ن جيعلنا ال Ûراوح ماكننا، ٕان مل نعد ٕاىل الوراء
Sدم حتقPق إالقالع �ق`صادي رمغ لك هذه ا�هودات خلري حمفز Sىل 

روافد ٔ�خرى، رضورة ٕاSادة النظر يف بPïات ومكو�ت اق`صاد� و�لق 
تعمتد Sىل إالنتاجPة اجليدة واملردودية اJا�لية واخلارجPة املرتفعة للك 

  .مشاريعنا واس�^راتنا ا[ٓنية واملسFتق¤لية
ٕان Sدم اسFتفادتنا وفشلنا يف جين مثار اتفاقPة التبادل احلر لصاحلنا، 
Jليل Sىل هشاشة بPïات اق`صاد� الوطين وضعف التبادل احلر وضعف 

  . ?`ه يف مواÆة الرشاكت والهيئات اخلارجPةتنافس 
ٕاذا كنا قد ٔ�صبحنا ال Ûمتكن حىت من تغطية مصارفhا مبوارد� ا�اتية 
العادية، مما يدفعنا ٕاىل الرضوخ ٕاىل ضغوطات املديونية اJا�لية واخلارجPة، 
فهذا جيب ٔ�ن يدفعنا ٕاىل تعميق النظر وٕاSادة التفحص يف مسلامتنا 

دينامPكPة اق`صادية ^ديدة لنمتكن من اخلروج من املعادÂ  واخ`ياراتنا و�لق
الصعبة ويه ٔ�ن النفقات تتفامق، املوارد ال Èرتفع �لشلك املطلوب لتغطية 
هذه النفقات، الن��Pة يه �سFتدانة، وبعد ذ� جيب ٔ�داء اJيون وند�ل 
بذ� يف نفق مسدود، وخصوصا ٕاذا كنا ال ¹سFتفPد من �سFتدانة يف اجتاه 
ممثر حيقق املردودية املطلوبة بصورة جتعل اJوÂ تïشط اق`صادها وÈمتكن 

  .اJيون بعد توظيفها Sىل الو^ه املرحب وا�يكمن ٕاSادة 
 Âمثن حماوÛ ويف جمال �ٓخر يتعلق ٕ�صالح صندوق املقاصة، البد ٔ�ن
ٕاصالkه من طرف احلكومة احلالية رمغ قدم مشالكه وارتباطها بفرتات 

إالصالح ٔ�ىت من ا[ٓخر ومل يمت ت�¤ع ٕاصالح هذه املنظومة ٔ�خرى، ولكن 
من دا�لها، ٔ�مل �كن ٔ�وىل ٔ�ن نصلح Èر·يبة وبPïة أ[سعار وٕاSادة النظر يف 
اخلصومات اليت ال تطبق و�سرتدادات اليت ال تمت لصاحل اJوÂ و�ريها 
من اجلوانب املتعلقة ب�سFيري مhظومة املقاصة بدل اdلجوء ٕاىل احللول 

  .ائية، ويه رفع اJمع تدرجييا ٔ�و هنائيا عن بعض املواد املدمعةا×هن
ٔ�ما Sىل املسFتوى �ج�عي، فٕان ما ٔ�جنز يعترب ٕاجيابيا �م`ياز، خفلق 

" RAMED"ومتويل صندوق ال�سك �ج�عي ونظام التغطية الصحية 
و�ريهام من إالصالkات بقدر ما يه ٕاجيابية بقدر ما ختلق ٕاشاكالت ^ديدة 
تتعلق بتفعيلها Sىل ٔ�رض الواقع وٕايصالها يف ٔ�حسن أ[حوال ٕاىل املسFتفPد�ن 

 ذبعد صربه الس�hفا" RAMED"مهنا، ما معىن ٔ�ن يذهب املسFتفPد من 
املساطر إالدارية املعقدة dلحصول Sىل هذه البطاقة من الولوج ٕاىل 
املس�شفPات ويه شFبه فار�ة من أ[طباء واJواء الالزم؟ ماذا �سFتفPد 

 "le noir" املواطن ٕاذا اكنت بعض مس�شفPاتنا ومصÐاتنا مازالت تعمل بـ
وتطبع يف بعض مرافقها مع أ[سف �الر(شاء والزبونية؟ ما ٔ�مهية صندوق 
ال�سك �ج�عي ٕاذا مل Èكن مساطر رصفه م`?رسة، وتصل م¤تغاها 

ر بطرق مسFهتدفة ويعمل Sىل املسامهة يف احلد من الهشاشة والفقر والهد
   املدريس ا��ن ال �زيدان ٕاال ا(ساSا مع أ[سف؟

ٕان ٔ�ي معل اج�عي و�لرمغ من ٔ�مهية هدفه الن�Pل، ٔ�ال وهو املسامهة 
يف احلد من الفوارق �ج�عية، ال ميكن ٔ�ن �كمتل وحيقق ٔ�هدافه ٕاذا مل 
�كن �بعا من نظرة مشولية (سFتحرض املشلك يف مجيع جوانبه وجتلياته 

�، بدون ذ� يبقى الوصول ٕاىل وت�سط الوسائk لوصول ٕاىلd ل والطرق
  .حتقPق الهدف م`عرثا وصعب املنال

  .وشكرا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . شكرا السFيد النائب احملرتم

اللكمة �موSة �حتاد الوطين dلشغل، السFيد املس�شار، اليس 
  .عطاش، اليس رماش

    ::::املس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رماشششش
  .حميtسم هللا الرمحن الر 

  السFيدان رئ?سا جملس النواب واملس�شار�ن احملرتمان،
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السادة النواب واملس�شارون،

�سعد� ٔ�ن ¹سهم يف مhاقشة حصيl النصف أ[ول من والية احلكومة، 



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

22 

 )م 2014 يوليوز 21( ه 1435 رمضان 23

مhاقشة سFتكون عبارة عن عناو�ن ل?س ٕاال، حسب الوقت اýصص 
  .�موعتنا
Ûمثن تفعيل هذا املق`ىض اJسFتوري ا�ي يؤطر من �الل الفصل  ٕاننا

، Ûمتىن ٔ�ن Èكون مCل هذه اجللسات ٕاقالSا سFياسFيا حنو التقومي 101
والتجويد والتن�Pه كذ� للك ما ينجز وما هو يف طريق إالجناز، �روح 
مواطنة Sالية (سFتحرض مصلÐة الوطن وتضعها قوال وفعال فوق لك 

الت و�خ`يارات والتوÆات، مع اسFتحضار السFياقات �ن�ءات وامليو
  .والتÐد�ت وانتظارات املواطنني واملواطنات ق¤ل هذا وذاك

ويف هذا املنحى، فٕاننا نؤكد، السFيد رئ?س احلكومة احملرتم، ب½ٔن ما 
لعام كنا نتابعها عن اتفضلمت به من حصيl نصفPة لوالية تدبريمك dلش½ٔن 

عامة دا�ل الربملان Sرب مhاسFبات Sدة، كثب، من �الل النقاشات ال
اكملسائl الشهرية ومhاقشات مرشوع قانون املالية والنقاش دا�ل اdلجن 
 �اJامئة و�ري اJامئة و�ري ذ�، و�لتايل فhحن نعرفها ويعرفها املواطن، و�

  .ٔ�صبحت جزءا Òام يف ثقاف`نا السFياسFية و�ق`صادية و�ج�عية
  احملرتم، السFيد رئ?س احلكومة

ٕان ما قدممتوه من حصيl اكنت يف ٕاطار ممهنج مشل ال�شخيص املركز 
واملنجزات يف عناو�ن كربى ٕاكصالح العداÂ واملالية العمومPة والنظام املايل 
واملقاصة واجلهوية واخلدمات �ج�عية وا�متع املدين وهمل جرا، دون 

املغربية وفلسطني اجلرحية  ¹سFيان قضا�� الوطنية والعربية، نعين الصحراء
وغزة، رمز إال�ء والعزة، وذ� وفق خمطط (رشيعي مhدمج ومبهنجية 
احلاكمة الرشFيدة مع رمس ٔ�ربعة حماور رئ?سFية يف �امتة عرضمك احلكويم 
%ٓفاق واSدة حنو ٕاصالح م`اكمل يقارب لك ا�االت، وسFنقوم ٕ�شارات 

  .يه الوقت اýصص�اطفة لبعض ا�االت دون �ريها، حسب ما ميل 
حمور احلاكمة، تعز�زا dلقدرات وإالماك�ت وتزنيال ملبدٔ� الشفافPة 
والزناهة والعداÂ �ج�عية، وهذا ما نالحظه يف التعي?hات يف املناصب 

مهنا خصص dلïساء، اكن % 13مhصبا سامPا، مهنا  404العليا، ٔ�ي 
ض �دSاءات الفPصل هو اخلربة والكفاءة دون حتزي ٔ�و مزي، رمغ بع

lالباط.  
ٔ�ما الولوج ٕاىل الوظيفة العمومPة، فقد ٔ�صبحت لك املبار�ت متر يف 

م¤اراة اليت مت ٕاجراءها دليل Sىل ٔ�ن املغاربة سواسFية  1925شفافPة، ورمق 
ٔ�مام القانون، سواسFية ٔ�مام املبار�ت، جتاوزا ملنطق الريع يف التوظيف كام 

ا من اخلرجيني �لطبع يï`ظرون إالدماج ٔ�لفhاه من ق¤ل، دون ¹سFيان ب½ٔن Sدد
يف سوق الشغل والوظيفة، مما يتطلب رؤية ^ديدة م`�ددة (سFتوعب لك 

  .الطاقات وتوÆها وتو^ه هذا اýزون ال�رشي حنو التمنية املسFتدامة
يف اجلانب �ق`صادي، ٕاننا Ûمثن التدرج يف تقليص جعز املزيانية مبا 

 اخلام وتقليص جعز احلساب اجلاري يقارب نقطتني من الناجت اJا�يل
، مؤرشات �2012الل  2.7، مقابل %4.4و(سارع ¹سFيب لïسFبة ا×منو 

�ق`صاد العاملي Sىل اق`صاد�، لكن بفعل حنو التعايف رمغ ت½ٔثري ٔ�زمات 

واحلاكمة واسFتقرار الوضع السFيايس وتعز�ز  - وÛكررها  - القرارات اجلريئة 
طين و(شجيع املقاوÂ الصغرى واملتوسطة الثقة يف مؤهالت �ق`صاد الو 

وإالصالkات املالية واجلبائية واملؤسساتية سFتجعل اق`صاد�، ٕ�ذن هللا، 
يف مواقع م`قدمة، �اصة ٕاذا تضافرت وÈك`لت اجلهود يف خhدق اJفاع عن 
مصاحل الوطن وتطهري عقولنا ق¤ل حقولنا من ٔ�لغام الريع �لك ٔ�صنافه وجتنب 

  .درات اجلادةإالقصاء للك املبا
  السFيد رئ?س احلكومة احملرتم،

اكن بود� يف الشق �ج�عي ٔ�ن تفصلوا ٔ�كرث يف هذا احملور، ٔ[نه 
ٕا^ابة معلية عن سFياسة حكوم`مك العامة واليت تصب يف رضورة �دمة 
املواطن وٕا^ابة شافPة يف kاجPات وم`طلبات هذا املواطن، واليت طبعا لن 

  .dلتÐد�ت الكربى تبلغ ٔ�هدافها الاكمl نظرا
، ا�ي لكف 2011ٔ��ريل  26ٕاÛمك الزتممت ٔ��القPا وماد� ب�hفPذ اتفاق 

، مع ٔ�ننا مازلنا 2014و 2012ما بني مليار درمه  50 -وÛكررها  –اخلزينة 
  . نï`ظر �يق بنود االتفاق أ[خرى

ٕان ما اختذمتوه من قرارات اج�عية لصاحل أ[جراء خطوة طال انتظارها 
من احلد أ[دىن لقانون أ[جر يف القطاع % 10ل، فالرفع �لïسFبة ل من ق¤

dجر يف والرفع من احلد أ[دىن  ،الصناعي والت�اري واخلدمايت والفالSٔل
درمه  1000والرفع من احلد أ[دىن dلمعاشات ٕاىل  ،الوظيفة العمومPة
وٕاkداث صندوق التعويض عن فقدان ) يوما 3240(ومعاجلة الرشط 

الصحية و�ري ذ�، لك هذا م¤ادرة وسFيع �سFتفادة من التغطية الشغل وت
حكومPة ممزية، وسFتكون ٔ�كرث متزيا مبزيد من امل½ٔسسة وتعميق ا×هنج 
ال�شاريك وفق مقاربة �كون فهيا املكون النقايب kارضا يف مجيع اخلطوات، 
مركز� وقطاعيا، ومhخرطا �لك مسؤولية دون ٔ�ن جتذبه ٕاىل �ارج السFياق 

  .ج�عي بعض الت�اذ�ت السFياسFية�
وهنا نتو^ه ٕاليمك ببعض املالحظات، و�اصة يف جمال احلر�ت النقابية 
وما �رتبط هبا من طرد تعسفي وSدم الترصحي �لعامل و�ري ذ�، �اصة يف 
 ،dبعض املامرسات الال مواطنة، وهنا ¹شري ٕاىل ٔ�جراء القطاع الفال

امل الزراعيني يف كثري من ربوع هذا السFيد رئ?س احلكومة احملرتم، والع
Sامل  3000الوطن، و�اصة يف مhطقة شFتوكة �ٓيت �ها، حPث مت طرد 

وSامl، ومه ا[ٓن يï`ظرون تد�لمك، السFيد رئ?س احلكومة احملرتم، ٕالجياد 
العاملون يف الصيد يف  �احللول العا^l، فضال Sىل الطرد ا�ي تعرض 

  .و�ريمه IMTC2و S�ٔComanav Ferryايل البÐار وعامل 
لقد تد�لمت يف مواقع خمتلفة ملعاجلة كثري من �خ`الالت وفق القانون 

  . امللفات طريقها ٕاىل احللومهنج احلاكمة، ولكن ٔ�ملنا ٔ�ن جتد هذه 
ٕاننا Ûمثن �لك مسؤولية معوم حصيلتمك، رمغ الظرفPة �نتقالية 

لعمليات القPرصية اليت والسFياقات اJولية وإالقلميية اýتلفة، ورمغ بعض ا

                                                 
2 International Maritime Transport Corporation 
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  ..اختذمتوها، نï`ظر مجيعا ٔ�ن تمت الوالدات املق¤l يف ظروف Sادية

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  .شكرا، شكرا

        ::::املس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رمااملس�شار السFيد محمد رماشششش
لك هذا جعل املواطن ينخرط يف م`ابعة الش½ٔن العام والش½ٔن .. 

  .السFيايس والنقاش العمويم
  .شكرا السFيد الرئ?س

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
  . ماشر شكرا السري 

�ٓخر م`د�ل عن مجموSة احلركة اJميقراطية �ج�عية، السFيد 
  .املس�شار احملرتم، السFيد محمود عرشان

        ::::املس�شار السFيد محمود عرشاناملس�شار السFيد محمود عرشاناملس�شار السFيد محمود عرشاناملس�شار السFيد محمود عرشان
  .tسم هللا الرمحن الرحمي والصالة السالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  السFيدان الرئ?سان،
  السFيد رئ?س احلكومة،

ÂوJيد وز�ر اFالس،  
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة الربملانيون،
اليس بنكريان، كنت وصيتك يف أ[ول قلت ليك ٔ�ودي، �اص Èكون 
^البتك واسعة، واحhا� تتعرف Sىل ٔ�ن احلركة اJميقراطية �ج�عية مhذ 
البداية قرر� املساندة النقدية د�ل احلكومة د�لمك، وسا�ر� إالرادة د�ل 

  . ريب يف رغبته يف التغيريالشعب املغ
وب?ين وب?hك ما ندمhاش، ٔ[ن، �لك موضوعية، فأ[داء د�ل احلكومة 
اdيل كترتٔ�سها عطى نتاجئ، وٕاىل قار� مع مجيع احلكومات اdيل وا·بناها احhا� 

  ات ±كنصيبو Sىل ٔ�ن هذه احلكومة جبميع مكو�هتا، رمغ إال·راه 1956مhذ 

ل الرت·يبة احلكومPة، فالنتاجئ ميكن نقولو اdيل اكنت عندك يف هاذ اليش د�
 Âيل مازاdمتناو ٔ�نك تتوفق يف املسرية اÛلهيا ٔ�هنا نتاجئ د�ل التفاؤل، وS

  .قدامك
ٔ�نين واkد النصيÐة  - ٔ[ن ما عند�ش الوقت �زاف  - ت?¤قى Sيل ٔ�نين 

ٔ�خوية، ٕاىل اكن يف إالماكن ٔ�نك مسFتق¤ال Èرفع من املسFتوى د�ل اخلطاب 
  . د�ل الطبقة د�لنا السFياسFيةالسFيايس 

هاذ العامني اdيل دازت حقPقة ٔ�ن اخلطاب د�ل أ[حزاب السFياسFية، 
د�ل بعض املسؤولني احلكومPني، بعض الربملانيني، تنظن Sىل ٔ�هنا ال تليق 
tسمعة املغرب وال حبضارته وال tشمو�ه التارخيي، و�� ٔ�� تنظن Sىل ٔ�ن 

  . la polémiqueالزم ٔ�ننا خنرجو من 
 25ٔ�نت املهام د�� معروفة، رئ?س احلكومة، ^ابك �قرتاع د�ل 

نومفرب، يف ا¹س�ام !م مع ^الÂ املú، فعليك ٔ�نك Èرفع من املسFتوى د�ل 
اخلطاب د�لنا، ٔ[ن حنن يف ظروف �اصة �لïسFبة dلوkدة الرتابية د�لنا، 

ٔ[مور اdيل �لïسFبة dلهتديدات د�ل إالرهاب، �لïسFبة لزباف د�ل ا
كتجعلها ٔ�ن اليوم �اصنا حنافظو Sىل املناSة د�ل امجلاSة اJا�لية د�لنا، 
و�ش حنافظوا Sلهيا �اصنا البد ند�لو يف مسار ^ديد، وهذا ·يؤدي بنا 
ٔ�ننا �اص التقوية د�ل الïسFيج �ق`صادي و�ج�عي د�ل بالد�، 

ملسار الصحيح، و�ٓنذاك �اص املسار اJميقراطي د�لنا يتعمق ومييش يف ا
سقف ب?يت من kديد، " –كام قليت واkد ا×هنار  -ميكن لينا Ûرددو معك 

� مطر، حنن ال خنىش  ر·ن ب?يت من جحر، فاعصفي � ر�ح ؤ�هطيل
  ".اخلطر

  .شكرا

        ::::رئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابرئ?س جملس النوابالسFيد السFيد السFيد السFيد 
شكرا dلسFيد املس�شار، اليس محمود عرشان، وهبذا Ûكون قد ٔ�ت?hا Sىل 

  . لهناية ^دول أ[عام
  .شكرا لمك. رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


