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اKكتور محمد السGيد رشGيد الطاليب العلمي، رئAس جملس النواب و : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

   .املس�شار�ن رئAس جملس ،الشGيخ بيد هللا
ساVة ومثانية وعرشون دقPقة ابتداء من الساVة الثانية عرشة  :التوقPتالتوقPتالتوقPتالتوقPت

  .Pقة العارشةزوY واKق 
[لسة مشرتكة hلربملان بغرفdيه لالسaGع ٕاىل رد السGيد     ::::[دول ا7ٔعامل[دول ا7ٔعامل[دول ا7ٔعامل[دول ا7ٔعامل

 jات النيابية حول احلصيVموnالت الفرق واqىل مداV س احلكومةAرئ
  .املرtلية لعمل احلكومة

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

  : السGيد رشGيد الطاليب العلمي رئAس اجللسةالسGيد رشGيد الطاليب العلمي رئAس اجللسةالسGيد رشGيد الطاليب العلمي رئAس اجللسةالسGيد رشGيد الطاليب العلمي رئAس اجللسة
  .  الرمحن الرحمي والصالة والسالم Vىل ٔ�رشف املرسلنيwسم هللا

  السGيد رئAس احلكومة احملرتم، 
  السGيد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم، 

  السGيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  السGيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 

  ٔ�هيا احلضور الكرمي، 
ل الرب�مج املتعلق خيصص الربملان هذه اجللسة املشرتكة السGتكام

�حلصيj املرtلية hلحكومة اليت قد�ا يف [لسة سابقة السGيد رئAس 
كام سGيكون جملس النواب Vىل موVد بعد ذ� مع [لسGتني . احلكومة

معومPتني ختصص ا7ٔوىل �hراسة والتصويت Vىل النصوص ال�رشيعية 
  . اجلاهزة و[لسة معومPة ختصص الخdتام اKورة ال�رشيعية

  . ة hلسGيد رئAس احلكومة احملرتم فليتفضلاللكم

  : كريان رئAس احلكومةكريان رئAس احلكومةكريان رئAس احلكومةكريان رئAس احلكومة    �ن�ن�ن�نااااالسGيد عبد إال� السGيد عبد إال� السGيد عبد إال� السGيد عبد إال� 
wسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم Vىل رسول هللا 

  . و�ٓ� وحصبه ومن وYه
  السGيد رئAس جملس النواب احملرتم، 

  السGيد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم، 
  زراء احملرتمون، السGيدات والسادة الو 

            السGيدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني،
ٕاننا نلتقي جمددا السGتكامل م�اقشة احلصيj املرtلية لعمل احلكومة 

ؤ�ود هبذه املناسGبة . من اKسGتور 101وذ� يف ٕاطار تزنيل ٔ�حاكم الفصل 
لبناء الت¤ٔ£يد Vىل ٔ�مهية هذه احملطة السGياسGية يف تعز�ز Vالقات التعاون ا

واحلوار الرصحي واخلطاب املسؤول بني لك من احلكومة والربملان مبا يدمع 

التقدم يف ورش إالصالtات السGياسGية وYقdصادية وYجaعية والثقافPة 
�  . العميقة لبالد

ٕان م³ادرة احلكومة بتقدمي هذه احلصيj يه اسGمترار ملهنج قامئ Vىل 
رص Vىل اس�¶ر إالماك�ت التفاVل إالجيايب بني املؤسسات، واحل

اKسGتورية املتاtة ملا ¸� من دور ٔ�سايس يف دمع مسلسل مصاحلة 
املواطن مع الش¤ٔن السGيايس وتعز�ز الثقة يف املؤسسات املنتخبة وٕاشاVة 

  . ثقافة ربط املسؤولية �حملاسGبة
وامسحوا يل السGيد الرئAس، ٔ�ن ٔ�بدٔ� �لتفاVل مع ما ٔ�دلت به ا7ٔ¼لبية 

لقد شلكت هذه املناقشة . ظات وتنويه حول هذا العرضمن مالح
م�اسGبة ٔ�كدت فهيا ا7ٔ¼لبية مبختلف مكو�هتا ٕاÄسÃا�ا ووفاءها واخنراطها 
املسؤول يف دمع إالصالtات ومساندة احلكومة ويف نفس الوقت ٕابداء 
املالحظات وتقدمي Yقرتاtات وهو ما نتقÉ³ بصدر رحب، وهو موقف 

Yتوجب التنويه وGسÊ لها، هذهqزتاز بفرق ا7ٔ¼لبية والروح الشائعة داV
الفرق اليت حتملت مسؤوليهتا يف Ïمثني احلصيj املرtلية رمغ احملاوالت 

ر مdومه بني مكو�هتا والتحريض Vىل ÏاملسGمتيتة hلبعض يف الرتوجي لتو 
وهنا ن�ساءل عن السÖب وراء اÄشغال بعض ٔ�حزاب املعارضة . الرصاع بAهنا
بني مكو�ت ا7ٔ¼لبية؟ واش ولكهم يش واtد، لكفهم يش واtد  �لعالقات

حمامPني مه دÛل ا7ٔ¼لبية £يفاش هاد القضية هذه، احملايم ما تdAلكم ٕاال ٕايال 
  . لكفو يش واtد

وحول مصادر YدVاءات، حول رصاVات داqل ا7ٔ¼لبية ودوافع 
Kتوري يف الرتوجي لها، ؤ�دعو ٔ�حزاب املعارضة ٔ�ن هتمت بتفعيل دورها اGس

القPام مبعارضة فعاá وبناءة Ïرعى شؤون العباد وßسامه يف تقدم البالد بذل 
ٕاضاVة الوقت يف م�اورات فاشj، وتعطي ا7ٔولوية ق³ل هذا وذاك لتعز�ز 
دميقراطيهتا اKاqلية وتقوية متاسكها واحلد من الرصاVات القامئة، ؤ�ريد ٕايوا 

صة مل ترتك شçAا اكن ميكن ٔ�ن تقو� طبعا، طبعا ملا وصلت املعارضة ٕاىل املن
ٔ�و مل �كن من املمكن ٔ�ن تقو� واكن جيب ٔ�ن يلجمها احلياء واخلوف من 
هللا ا¸ي ذ£ر� بعض ر[االهتا به فليdêظر اليوم ٔ�ن ٔ�رد ولو �ملقدار ا¸ي 

  . يليق �رئAس حكومة وíت � نصاحئ �حلفاظ Vىل الهدوء ما ٔ�مكن
تنوع مكو�هتا وقد �كون داqل بعض ونطمئنمك ب¤ٔن ا7ٔ¼لبية رمغ 

مكو�هتا qالف، اح�ا مايش حزب دÛل سGتالني وال حكومة دÛل 
سGتالني، حنن حكومة مكونة من ٔ�ربعة ٔ�حزاب ومن مسGتقلني وÄسمح 
لبعضنا مبسافة معينة يف جماالت وا¸ي ال ن�سامح فPه مع بعضنا هو ا¸ي 

عند بعض ٔ�حزاب املعارضة ه رمبا افdقدت ذاتفق�ا Vليه، لكن روح احلرية ه
اليت ال Ïرى ٕاال ٔ�ن �كون إالÄسان داqال يف القالب وٕاال فٕانه يقص من 
. ر[É ٔ�و يقص من يده ٔ�و يقص من رٔ�سه Vىل حساب فني [ا املقص

ؤ�طمئنمك ب¤ٔن ا7ٔ¼لبية رمغ تنوع مكو�هتا قوية وملتفة حول ٔ�ولوÛت واحضة 
يف ٕاجناح هذه  ،وا جPدايف العمل احلكويم وم�خرطة حبامس، نعم وامسع

التجربة احلكومPة YسGت÷�ائية وما شهدته اجVaاهتا الوطنية اq7ٔرية 7ٔنه 
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اح�ا مايش هاد اليش فPه تواطؤت Vىل مسGتوى رئاسة ا7ٔ¼لبية ٔ�و النخب 
املوجودة يف احلكومة، ال هاد اليش ùزل لربملا�ت دÛل ا7ٔحزاب دÛلنا 

اليت صادقت Vىل Yنaء لهذه  وكنحيي هاد ا7ٔحزاب دÛل ا7ٔ¼لبية
احلكومة �ٕالجامع، �ٕالجامع و[اء ممثلوها ٕاىل هذه املنصة يعلنون ذ� 
ويعزتون به ويفdخرون به، وهل هنا� ٔ�صدق من �رملا�ت ا7ٔحزاب يف 

هذا بطبيعة احلال ٕاذا Ïرك  ؟احلمك Vىل قPاداهتا وVىل اخلطوات اليت اختذهتا
وم�خرطة حبامس يف ٕاجناح هذه التجربة  .لها هامش من احلرية يه كذ�

احلكومPة YسGت÷�ائية وما شهدته اجVaاهتا الوطنية اq7ٔرية واليت مرت يف 
اكفة ا7ٔحزاب، اكفة ا7ٔحزاب املشاركة يف  ،ظروف ٕاجيابية و�حجة

ا7ٔ¼لبية، ومثنت í�ٔزهتا التقر�رية جتربة ٔ�حزاهبا داqل ا7ٔ¼لبية احلالية 
لعمل يف ٕاطار احلكومة ٕاال دليل �ٓخر Vىل قوة ؤ�مجعت Vىل مواصj ا

  . وتالمح مكو�هتا
ٔ�ما خبصوص ال�شكjP احلكومPة، اليت انتقد بعضمك £وهنا خضعت 
ملنطق الرتضيات، فٕاهنا [اءت ن�ÃPة مشاورات واسعة بني ا7ٔطراف 
املعنية لالسGتÃابة ملتطلبات املرjt يف ٕاطار من ÄYسÃام والتاكمل، وكام 

 V ىسAV ٕايال ما فهمش يش ". من مل �زن فلري�ا حبجر"ليه السالم قال
واtد حىت ملن بعد ويقلب Vىل يش واtد Êرشح ليه، ٔ�نa �يق ما دزتيوش 

  ... فهاد اليش
لقد ت�³عت ومعي ٔ�عضاء احلكومة ومعوم الرٔ�ي العام الوطين طبيعة 

لمك Yنتقادات اليت وíت hلحصيj احلكومPة، واحلقPقة امسحوا يل نقول 
�لك صدق ختيلت ٔ�نه Yنتقادات ¼اÏكون الذVة وقاسGية وهذا مفهوم، لكن 
ما تصورßش السوء دÛل الم يوصل Kيك اKر[ة وخيتلط �لكذب 
واح�ا يف رمضان، وا�هبتان وا7ٔمور املضحكة وا�jÃ واليت ال ميكن ٔ�ن 
يصدقها جمنون ٔ�حرى Vاقل، وقلت يف نفيس واش حبال هاد الم 

 Äىل بالدي ٔ�ن بعض ا7ٔحزاب ذات إالV ليه؟ وت¤ٔسفتV سان خصو �رد
اnد العريق ٔ�صبح �رٔ�سها من ي¤ٔيت ليك يلقي ا�هبتان العظمي والكذب 
وÊشكك يف رئAس احلكومة وÊسائÉ عن Vالقاته ��ا�رات إالرسائيلية يف 

واليين قلت ورمبا وصلنا لواtد املرjt . هذا الوقت Û لٔ�سف الشديد
  . إالÄسان يش �م يبقى Êسمعوا ما جياوwش والسالم اhيل خص

لقد ت�³عت ومعي ٔ�عضاء احلكومة ومعوم الرٔ�ي العام الوطين طبيعة 
Yنتقادات اليت وíت hلحصيj احلكومPة ولكن اكن بعضها مسؤوال ومعربا 
عن ٕارادة  يف إالصالح والتقومي فٕان املعارضة q�ٔلفت خبطاهبا موVدها مع 

ممتزية، حPث اÄشغلت �7ٔخ³ار الصحي�ة و¼ري الصحي�ة حلظة دسGتورية 

بدل Yجهتاد يف التفكري والت�ليل ٕالغناء النقاش، لقد ت¤ٔسفت ملا رٔ�يت 
بعضهم Êس¤ٔلون ملاذا قال فالن لفالن ٔ�و لفالنة ٔ�و عن فالن ٔ�و عن فالنة، 
بقPت تنقول واش املعارضة هذا هو الشغال دÛلها تبقى حتظي يش جريدة 

تخرج يش �م �زوز تيقولو يش خشص Vىل يش خشص وهام مشGبوهة ت 
خبري وVىل qري qدامني فهاد احلكومة، قلت مع رايس هللا �كون يف 

العون، ما لقاوا ما يقولوا، ما لقاوا ما يقولوا، مادام ما لقاوا ما يقولوا بقاوا 
� تيقلبوا وال ما عرفوا �ٓش يقولوا ٔ�� £ون Vارضت احلكومة نعرف ما نقول ٔ�

نعرف ما نقول، واكن ٔ�مور اكن ميكن ٔ�ن ٔ�ساءل فهيا مل ٔ�ساءل فهيا، مل 
ٔ�ساءل عن Vدم ٕايصال اKمع املبارش hلفçات الهشة كام اكن م�تظرا وكام قلته 
ووVدت به ولكن رمبا الناس £يعرفوا حيسGبوا فعال، هادوا £يعرفوا حيسGبوا 

رجوا ال يشء ٔ�كرث مين حساسPÖة ما اكيêش اhلعب 7ٔهنم ÊسGتطيعون ٔ�ن خي
من الال يشء لAس من اليشء هذا العجب العÃاب، اكن ميكن ٔ�ن ٔ�ساءل 
عن ا7ٔاكدميية دÛل اhلغة العربية محمد السادس مل ٔ�س¤ٔل عهنا، اكن ممكن ٔ�ن 
ٔ�س¤ٔل ٔ�سGئj كثرية هكذا ؤ�� V�ٔرتف ٔ�ن هنا� تقصري من ق³يل ومن ق³ل 

ٔ�س¤ٔل، Vالش؟ كنظن  احلكومة اليت Ï�ٔرٔ�سها يف بعض اnاالت ولكن هذه مل
£ي افوا �كون يف ذاك اليش دمع لهذه التوíات فAساVد يف ذ� Vىل 

هام �غيني ¼ري Êسقطون احلكومة ويêسفون ... ٕاخراíا ومه ال �ريدوهنا
احلكومة ورئAس احلكومة ولكن �غي نقول �هيم ٕايال ¼ري هباد Yسلوب لن 

  . تصلوا ٕاىل يشء، لن تصلوا ٕاىل يشء
فوا بيل اKنيا تغريت وبيل املغاربة ما بقاش ذالقة اhلسان البد ما تعر 

Ïكفي يف تضليلهم، وبيل املغاربة والوا £يبغيوا Êسمعوا املعقول و�م دÛل 
 du"املعقول وYنتقاد دÛل املعقول مايش ٔ�ي يشء يقول الفرÄسGيون 

n’importe quoi" .  
مهنا املعارضة  ونتوقف بداية hل�ساؤل حول مزامع ا�هتمAش اليت ßشGتيك

�سGمترار، وقولوا يل ٔ�شGنو بغي�Pوا؟ هل Ïرغبون ٔ�ن ßساVدمك احلكومة Vىل 
 jئGل املثال، نذ£ر املعارضة مبوقفها من [لسة ا7ٔسPÖىل سV معارضهتا؟
الشهرية حPث تعاونت احلكومة �السGتÃابة ملا مت اقرتاtه خبصوص التنظمي 

اطعمت ت1 اجللسات ملدة الزمين جللسة ا7ٔسGئj الشهرية، مث بعد ذ� ق
وtافظنا Vىل اسGمترارية هذه اجللسات حتمال م�ا ملسؤولية تزنيل ٔ�حاكم 
اKسGتور وصيانة السGمترارية املؤسسات املنتخبة وVدم تعطيلها، مث بعد ذ� 
Vدمت حلضور هذه اجللسات، مث [اء قرار اnلس اKسGتوري ٕالنصاف 

  . ني احلكومة والربملاناحلكومة وضامن التوازن اKسGتوري املطلوب ب
فا7ٔول قلتيوا q3ذ الثلث واح�ا الثلثني، قلنا ليمك ٔ�سGيدي هللا �مكل 
خبري ßساVد� هناÛ وßساVد� يف جملس املس�شار�ن، ولك مرة ما معر بعض 
إالخوان دÛل املعارضة £يكونوا Vىل qاطرمه واح�ا كêسائلوا ويف اq7ٔري 

ٕال� رجع خوذ ٔ�نت النص وهام [اء اKسGتور وقال ليك ال ٔ�يس عبد ا
  . النص

اكن مفروض 7ٔنه التدqل دÛل اnلس اKسGتوري فPنا �كون �كون 
ولكن مايش دامئا 7ٔنه اح�ا خصنا ما حنتاجوش، اك�ن التوازن بني السلطتني 
qاص �كون التوازن يف الوقت احلكومة والربملان [اء اnلس اKسGتوري 

  .  قال لينا£يقولها لينا ومايش ¼ري هادي اhيل
ونفس املسار اختذه اخلالف حول فقرة إالtاطة �جللسة الشفوية 
nلس املس�شار�ن، ومرة ٔ�خرى مت ٕانصاف احلكومة من طرف القضاء 
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إالداري واKسGتوري hلمملكة ضام� hلتوازن اKسGتوري املطلوب بني 
 احلكومة والربملان، ولٔ�سف ما زالت املعارضة تربر جعزها ��هتمAش من

  . طرف احلكومة
ما ميكêش احلكومة كتدافع Vىل راسها، املعارضة خصها تدافع Vىل راسها 
خصها ßشوف ٕايال ما جن�اßش تقلب Vىل مقاربة ٔ�خرى، تفهم ٔ�نه املشلك 

واليت نص . فهيا ما ¼اميكêش احلكومة تعاوهنا واqا اح�ا راه اح�ا كنعاونوا
ربر جعزها ��هتمAش من اKسGتور رصاtة ولٔ�سف فٕان املعارضة ما زالت ت

طرف احلكومة ومكثال Vىل ذ� ما يثار حول [لسة التقPمي السGنوي 
hلسGياسات العمومPة واليت نص اKسGتور رصاtة Vىل ختصيص [لسة 
سGنوية لها من ق³ل الربملان، فٕاذن الربملان و�لتايل مفسؤولية �رجمهتا تعود 

ية ذ�، نقول ولكن مرة ٔ�خرى يقع حتميل احلكومة مسؤول . hلربملان
hلمعارضة ٕان قواVد العمل السGيايس تتغري ومل يبقى فهيا ماكن لالبزتاز 
والتضليل، ذاك الوقت اhيل اكنت احلكومة كتكون مرعوبة من املعارضة ٔ�و 
من بعض ا7ٔحزاب، اùهت7ى وٕان شاء هللا لن يعود، احلكومة متثل ٔ�¼لبية 

t3ة حقPقPة ولAست مطعو� فهيا و¸� فه7ي جتد نفسها مر
Confortablement instalée jاهتا اكمPرس صالحaGوس .  

نقول hلمعارضة ٕان قواVد العمل السGيايس تتغري ومل يبقى فPه ماكن 
لالبزتاز والتضليل والتحمك والتدلAس والرتهيب والرتغيب والريع، بل 
. ومؤطر بقواVد دسGتورية ومؤسسات قوية يف ٕاطار املسؤولية والشفافPة

سGبة واtد احلا[ة كنقولها لمك واtد من دوك إالخوان د املعارضة وهللا �ملنا
اhيل [اء لهنا ؤ�� [الس متا بقى كAشوف فPا ؤ�� بقPت كêشوف فPه قال يل 

ما عرفت رايس واش يف الربملان وال فيش قهوى يف Ïكساس ... وشوف
بغيت Äشارك معامك هاد النكdة ... واtد فPنا غيجبد مسدس يقdل الخر

  . شوية واqا اح�ا صاميني هللا يق³لتضحكوا 
واحلكومة تتعامل حبسن نية يف ٕاطار التعاون والوفاء �اللزتامات، هاد 
رئAس احلكومة ما £يت لعش من حفال هادوك، يت لع ٕايال اكن يش معقول 
ٔ�ما ¼ري الت�زن�ز ما خيلعنAش، والوفاء �اللزتامات من ٔ�[ل املصل�ة العامة 

ة ٕاجيابيا مع هذه التحوالت بقPت حA³سة ثقافة وعوض ٔ�ن تتفاVل املعارض
سGياسGية سلبية ومÃdاوزة تنÖين Vىل الرصاع والتنازع واملناورات اليت تؤدي 

  . ٕاىل الفشل
اكن من املنتظر ٔ�ن Êسامه نقاش فرق املعارضة حول الت¤qٔري احلاصل 
يف بعض امللفات واملشاريع كتقدمي اKمع املبارش hلمعوز�ن م@ال، ¼ري ٔ�ن 

قاش انرصف ٕاىل ٔ�مور [انPÖة ال هتم املواطن خمافة ٔ�ن يعترب م@ل هذا الن
النقاش دعام hلتو[ه احلكويم ا¸ي يصب يف هذا Yجتاه وا¸ي هو ساBر 
ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي يف طريقه، وهو حسب ما يبدو ما ال Ïرغب 

  . فPه املعارضة
ولكن ٔ�ي حوار  ؤ�ما عن احلوار مع املعارضة، فهذا ٔ�مر محمود ومطلوب

 �سGيكون مع من يدعي ب¤ٔننا جمانني وجيب ٔ�ن نذهب ٕاىل بوÛ معر، ويÖرش

�Kخول ٕاىل السجن، ويدعي ب¤ٔن فPاضا�ت ßشGيكوسلوفا£يا حنن السÖب 
فهيا، ويدعي ب¤ٔن مظاهرات Ïر£ية حنن السÖب فهيا، ؤ�صبح اليوم ي�ساءل 

عن ٔ�ي حوار ف. عن Vالقdنا بداعش والنرصة وا�ا�رات إالرسائيلية
نت�دث؟ لقد Cشفت م�اقشة املعارضة hلحصيj عن فشل [ديد يف التقPمي 
املوضوعي واملنصف hلعمل احلكويم 7ٔنه دا� احلصيj ق³ل ٔ�ن Ïكون ٔ�وراق 
نتلوها Vىل بعضنا ون�سا[ل فهيا، احلصيj يه ما اكيناش يف اnمتع ويف 

ونصف؟ حىت tا[ة هاد احلكومة دا� ما دارت والو هاد Vامني . الواقع
والو؟ ٕايوا £يفاش؟ احلكومة ٕايال ما دارت والو اكنت فاشj جيب ٕاسقاطها 
وميكن ٕاسقاطها من داqل املؤسسات وميكن ٕاسقاطها حىت من qارج 
املؤسسات �ملسريات، وقد tاولت واسGتعنمت ببعض ا�لوقات الغريبة Vىل 

بمت فاحت ماي ٕاىل ومعلمت بعض التجمعات املغلقة وهر . املسريات ٕاىل اليوم
ٔ�ما£ن ال تظهر فهيا احلقPقة، واسGتعنمت �7ٔوالد الصغار ا¸�ن مل ي¤qٔذوا 
حظهم ومل ينالوا نصيهبم من التغذية ومل �رجع هبم ٕاىل مدهنم، ؤ�شGياء 

ولكن الشارع مل ي�³عمك وال مرة واtدة، لAس ٕالسقاط فقط ... ٔ�خرى
  . ال احلقPقيلالحÃdاج، فقط لالحÃdاج مل ي�³عمك وهذا هو السؤ 

احلصيj، احلصيj راها واقع £يعAشوه الناس، احلصيj واقع ك�شوفوا 
ا7ٔ¼لبية ك�شوفوا ا7ٔحزاب دÛل احلكومة اhيل VاÊشة معا� وتن�شاوفوا 
ٔ�سGبوعيا وكنتالقاوا وكنذا£روا، £يفاش هاد احلصيj يعين زرقا يعين ¼ري 

والَ يجرِمنَّكُم ﴿هاك والسالم؟ ماميكêش، هللا سGب�انه وتعاىل £يقول 
﴾ قولوا بعدا ¼ري شَنَآن قَومٍ علَى أَالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتَّقْوى

يش tا[ة يش وtدة دارهتا، ٔ�� ¼ادي نور�مك واش هداك اليشء نتوما 
áرتافات وا7ٔدVY معتارفني به وال ال؟ ¼ادي جنبد ليمك .  

ة hلحصيj عن فشل [ديد يف التقPمي لقد Cشفت م�اقشة املعارض
املوضوعي واملنصف hلعمل احلكويم وسقوط املؤسفني يف ا[رتار ٔ�حاكم 
مسGبقة ومفdقرة hلوقائع اKاá واملؤرشات امللموسة واشرتاCها يف نفس 
املقوالت الهادفة لتب Aس معل احلكومة وٕاùاكر ما حتقق يف هذه املدة، 

طيj عقود بل وا�هترب من م�اقشة وربطها �لك النقائص اليت Ïرامكت 
مضامني احلصيj وتعويض ذ� خبطاب سGياسوي حترييض ؤ�حPا� Vدايئ 

لقد ظن البعض ٔ�ن اسGتعامل . وVذايب ينكر لك يشء ويdêقص من لك يشء
احلكومة خلطاب سGيايس مÖسط وبلغة تواصلية واحضة تعرف مبشلكة تدبري 

ب وقPل ب¤ٔن املقاصة ٔ�صبح الش¤ٔن العام ويفهمها معوم املواطنني حىت كت
حىت ا7ٔطفال يفهمون فهيا ؤ�صبح حىت ا7ٔطفال يناقشوهنا، ميكن م�افسGته 
ومواíته خبطاب سGيايس ي�سم �الحنطاط مما يؤدي ٕاىل فقدان املصداقPة 
. وجعل البعض موضوع تنظر يف العامل بعد املسرية الشهرية اليت ٔ�رش� ٕا�هيا

سGتعامل يف املايض فه7ي اليوم قرينة ولنئ اكنت ت1 ا7ٔساليب قابj لال
الفشل والسقوط ولAس هناك من خPار ٕاال املراجعة النقدية Mhات وهذا 
راه شهر التوبة وإالقالع عن ت1 ا7ٔساليب لتÃاوز ما qلفdه من ٔ�عطاب 
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 jكون م�اقشة احلصيÏ يف قطاع معترب من النخبة ٕاذ من املفروض ٔ�ن
  . التحول املطلوب حنو ا7ٔفضلاحلكومPة حمطة ٕاضافPة لتجسGيد هذا 

ولعل ما �زيد من tدة بؤس هذا اخلطاب وùزوVه املتكرر حنو جعل 
احلكومة يف تعارض مع املؤسسات وVىل رٔ�سها املؤسسة امللكPة، وNٔن 
احلكومة لAست حكومة [الá امل1 ا¸ي ينص اKسGتور رصاtة Vىل 

ا واشGتغالها معه تعديÉ لها ورئاسGته hلمÃلس الوزاري املتكون من ٔ�عضاهئ
 �ٔ�و القول ٕان احلكومة يشء واKوá يشء �ٓخر، وNٔن احلكومة لAست مكو
من مكو�ت هذه اKوá العريقة ٔ�و اسGتدVاء t�ٔداث يف املراtل السابقة 
من ٔ�[ل ال�شوÊش بني مكو�ت احلكومة ٔ�و اسGهتداف مكون بعينه وNٔن 

  . رئاسة احلكومة لAست مسؤوá عن مجموع ا7ٔداء احلكويم
وهبذه املناسGبة، هنا� يشء فعال �ٓملين لقد ٔ�شار البعض ٕاىل احلادثة 
ا�7ٔمية حلي بور£ون �Kار البيضاء مبؤاqذة رئAس احلكومة Vىل Vدم احلكومة 
ٕاىل Vدم احلضور ٕاىل ماكن احلادث وVدم زÛرة ٔ�رس الض�اÛ واملصابني، 

hلجرR واملصابني  وٕاذ جندد هنا اVKاء �لرمحة hلمتوفني و�لشفاء العا[ل
وتعازينا 7ٔرسمه وذوهيم، نؤكد ٔ�ن [الá امل1 حفظه هللا قد قام يف هذا 
اnال �لواجب نيابة عن املغاربة لكهم، واحلكومة بطبيعة احلال تتابع تنفPذ 

  . التعلSت امللكPة السامPة يف هذا املوضوع
 ؤ�عطى لقد قام [الá امل1 �زÛرة مرة ٔ�وىل وUنية وتفقد املرىض

تعلSته السامPة مبعاجلهتم، ؤ�عطى تعلSته السامPة hلتكفل �ملتوفني، ؤ�عطى 
تعلSته السامPة �متكني اكفة ا7ٔرس من سكن للك ٔ�رسة وهو حفظه هللا 
�لêسGبة ٕالينا ٕامام يف نفس الوقت ا¸ي هو م1 وينوب عنا مجيعا، وٕاال 

Ï زرها فميكن ٔ�ن نطرح السؤال ٕاذا اكنت احلكومة ملÏ زر هؤالء فلامذا مل
املعارضة كذ�؟ ٔ�لAسوا ٕاخواùمك؟ ٔ�لAسوا ٔ�رسمك؟ ٕايوا شوية دÛل احلياء 

�  .اكينة يش ٔ�مور ما تبداوش Ïزايدوا Vلينا هبا هللا ينرص سGيد
  السGيدات والسادة الربملانيات والربملانيني احملرتمني،

حلكومPة و�لêسGبة لنعمة YسGتقرار اليت تعززت مبسامهة التجربة ا
اجلديدة، فقد كنا رصحيني عند عرض احلصيj يف القول �كون احلكومة 
سامهت يف حتقPقها، ومل ندعي الفضل لنا ٔ�بدا، وtد� خصوصا، قلنا 
املسامهة وقفت Vلهيا ؤ�كدت Vلهيا ويه مكسب £بري ال جيادل t�ٔد يف 

ا ٕاال ٔ�ن تعز�زه �متزي ا�منوذج املغريب ؤ�ي مقارنة م�صفة مع حميطنا ال ميكهن
مع ا7ٔسف ا7ٔخ³ار يعين ال تتوقف عن ٕاثبات هذا، والتنويه . تؤكد ذ�

�ملغرب و�سGتقراره ال يتوقف واليوم خرجت ٔ�و البارtة Vىل ٔ�ن املغرب 
هو ٔ�كرث دول املنطقة اسGتقرارا، وهو مكسب حتقق بفضل املبادرة 

القوى  Yس�³اقPة الشÃاVة جلالá امل1 وهذا قلناه يف احلصيj، ودمع
الوطنية املسؤوá وهذا قلناه يف احلصيj، ورصيد إالصالtات إالجيابية 

jوهذا قلناه يف احلصي �  . اليت تعرفها بالد
، لكن البد ٔ�ن نؤكد 2011نعم ٕان التارخي السGيايس لبالد� مل يبدٔ� يف 

ٔ�ن التارخي السGيايس لبالد� مل يبدٔ� يف الزمن ا¸ي �ريد البعض ٔ�ن حيدده، 

فاملغرب ب� عريق يقاس زم�ه �لقرون، كام ال ميكن  99اشاي يف ما بد
t7ٔد ٔ�ن ÊسGت¤Wٔر �لنضال والوطنية من ٔ�[ل التحر�ر وYنعتاق 
 áتقالل [الGسYىل رمز التحر�ر وV لرتمحh بةGميقراطية ويه م�اسKوا
امل1 محمد اخلامس رمحه هللا وVىل م³دع املسرية اخلرضاء [الá امل1 

ين رمحه هللا، وم�اسGبة لتÃديد الشكر جلالá امل1 محمد احلسن الثا
السادس حفظه هللا Vىل م³ادراته إالصالحPة وYس�³اقPة وا7ٔوراش 
الكربى، وما مقنا به Cحكومة يف هذا املسار ينضاف لرصيد مجموVة 

  . املساهامت الصادرة عن قوى هذا الوطن ومؤسساته
دة الربملانيني احملرتمني، لقد تعرضت احلكومة معرش السGيدات والسا

وùكرر ذ� يف م�اقشة احلصيj رمغ " عفا هللا عام سلف"hل�شهري wسÖب 
ٔ�ن الترصحي واحض وال ميكن التعامل معه �نتقائية، فقد نقلنا عن ربنا قو� 

وهو         ﴾ومن عاد فَينْتَقم اللَّه منْه ◌ۚ عفَا اللَّه عما سلَف سGب�انه وتعاىل ﴿
زرع البلبj يف إالدارة  فاكن من الالزم   [اء بعد ٔ�ن شêت محjترصحي

ٕاVادة الثقة، ٕاذ ٔ�ن النÖش يف ملفات املايض سAشغلنا عن بناء املسGتق³ل 
ا¸ي جيب ٔ�ن نتو[ه ٕاليه ٕ�رادة جامعية بدل Yنغامس يف مdاهاته املاضية 

ا مدافعني اليت ال تêهت7ي وٕاtداث ا�متزقات يف احلارض، واهتمنا ب¤ٔننا ٔ�صبحن
�� Vليمك هل يليق يب وهبذه احلكومة ٔ�ن Ïكون مدافعة عن  ،عن الفساد
  ". جعبا رمdين بداهئا واÄسلت"الفساد؟ 

ويف الوقت نفسه جيب ٔ�ن يضطلع القضاء مبسؤوليته يف حماربة الفساد، 
وهو ما يتحقق t�ٕاV áدد من ملفات اnلس اV7ٔىل Vىل القضاء واليت 

  . ملفا 57بلغت 
ن تفعيلنا ملبدٔ� ا7ٔجر مقابل العمل لAس رض� hلحق يف إالرضاب ٔ�و إ 

YحÃdاج ولك�ه يف ا7ٔساس تقوية hلعمل النقايب وÏرشGيده وÏمثني Kور 
العامل واملوظف اnد واVرتاف �نضباطهم وٕانصافا هلم ممن يتقاضون ٔ�جورمه 

ارية دون القPام بواجهبم وحماربة hلتغيب ¼ري املرشوع وضام� السGمتر 
اخلدمات العمومPة، وٕاذا اكن وس¤ٔقول هذه القضية Vدة مرات ٕاذا اكنت هذه 
القضية تعتربوهنا يعين ٔ�مرا ¼ري حصيح، رصحوا يف مشاريعمك املسGتق³لية ù�ٔمك 
سGترتاجعون عن هذا القرار يف يوم من اÛ7ٔم ٕاذا وصلمت ٕاىل احلكومة، 

رضاب دون ٔ�ن رصحوا بذ� قولوا سGنرتاجع عن هذا وسêسمح hلناس �الٕ 
نقdطع هلم، قولوها وبPêوا امحلj دÛلمك Vلهيا وهزمو� يف Yنت ا�ت، شGنو 
¼ادي خترسوا؟ Ûك مقdانعني يف دواqل ٔ�نفسمك ٔ�نمت سعيدون هبذه 
القرارات اليت Ûما Ïرددت يف احلكومات السابقة اليت كنمت فهيا ومل تتجرءوا 

  ". وٕان ¼دا لناظره قريب"Vىل اختاذها 
احملتÃني ا¸�ن قاموا q�ٕالء الشارع ا¸ي اكنوا حيتلونه ويصدح  مث ٕان

هبتافاهتم، كام يدعي البعض مل يقوموا q�ٕالء هاد الشارع �لعنف والرتهيب 
بل ٕالهنم اقdعوا ب¤ٔن احلكومة طبقت املبادئ اKسGتورية ؤ�رست ثقافة 

 54املساواة وYسGتحقاق وÏاكفؤ الفرص، وما £رست من qالل توظيف 
ف �حث عن الشغل عن طريق املبارÛت واسGتفاد مهنا من اكنوا يف ٔ�ل
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الشارع كغريمه من tاميل الشهادات، ّمعر السلطة والقوة ما tلوا يش 
مشلك يف العامل بوtدمه، نعم ÄسGتعمل القوة tني حيتل الشارع العام ومتنع 
السGيارات من ٔ�ن تصل وكنقولها hليس حصاد، تنقولوا اليس حصاد £ن 

يف تطبيق القانون ولكن ال تظمل الناس فdي ليومه حيتجوا ما شاءوا صارما 
ولكن م�ني £يحتلوا الطريق £مينعهم وعندو احلق، واح�ا كنت�Öاوا هاد اليش 

  . ٔ�و وíنا محر وفرtانني به وتنعزتوا به نعم
ؤ�ما ا¸�ن اكنوا حيتجون من ٔ�[ل يعين التوظيفات، فهام مشاوا املغاربة 

ري اhيل [اء احdج يف الربملان نوظفو وندوز معاه اhيل اكملني £يفاش؟ ¼
ود�روا الفرق بني  4000واhيل توظف  1500بغيت، هام تيفرحوا ٔ�لف وال 

وشوفوا الفرق م�ني  1500وزÛدة و 4000اhيل توظفات �ٓخر مو[ة  4000
ّد�روا يش ت[اء و£يفاش [اء، وقريب ملن [اء غتفهموا qاص هاد اليش 

ال ٔ�سGيدي اhيل [اء واhيل ما [اش املواطنني �لêسGبة  هنار يش íة البد،
ٕاليه حبال حبال يدوزا املباراة واhيل جنح فهيم Vىل الرٔ�س والعني، والعيب 
والعار كام يقول الكذابون ؤ�حصاب ا�هبتان ا¸�ن ال ÊسGتحيون اكن واtد 
النوع ما £يحشمش تيقول اhيل بغا و£يÖين Vىل ٔ�نه ¼دا غيتêىس داك اليش، 

 £يقول ب¤ٔن يش واtد من هادو مر �لزبونية وال احملسوبية جييبوا ليا ؤ�� اhيل
  .وهللا حىت نقدم اسGتقاليت

وخبصوص إالنت ا�ت، وqالفا ملا ادعته بعض ٔ�صوات املعارضة من 
ت¤ٔخر يف إالVالن عن ٔ�ج�دة إالنت ا�ت املقC ،j³شفت احلكومة و7ٔول مرة 

ا7ٔج�دة ؤ�طلقت مسلسل  سGنة اكمj ق³ل املوVد املقرر عن هذه
املشاورات مع ا7ٔحزاب السGياسGية خبصوص املنظومة القانونية املؤطرة لهذه 
إالنت ا�ت، مما ميكن الفاVلني السGياسGيني من YسGتعداد الالزم لهذه 

  . YسGتحقاقات الهامة
ؤ�[دين مدعوا مرة ٔ�خرى ٕاىل حضد مجj من Yفرتاءات qاصة ما 

ن ßشكPك يف ùزاهة إالنت ا�ت والم عن يتعلق مبا Äسب يل زورا م
اKوá العميقة، معر هاد اللكمة ما خرجهتا من مفي ٔ�� يف حPايت، ما كنفAش 
ٔ�نه بعض ا7ٔفراد يف ا7ٔ¼لبية وال يف احلزب دÛيل خرجوها ما كنفAش، 
ولكن ٔ�� ما معرين ما خرجهتا واhلجوء ٕاىل ٔ�سلوب إالبزتاز وخطاب 

قاVد إالنت ابية عيب، عيب ٔ�ن يو[ه يل ٔ�� املظلومPة لنيل بعض امل
ال�شكPك ب¤ٔنه رمبا كنقلب Vىل يش طرق ملتوية �ش �qذ يش مقعد، 
هادي مايش م�د�رهاش هادي ما جتAش معاÛ، ما تليقش بيا وهنار اhيل 
¼ادي ند�رها ال قدر هللا ¼ادي نتفضح Vىل العامل، ولهال يعAشGين Kاك 

ة والعامل مع ت¤ٔ£يد حرص احلكومة Vىل حماسGبة وهتديدي hلوال. .ا�هنار، �ٓمني
لك املسؤولني واش الوالة والعامل غيوليوا مقدسني؟ ال Vىل حماسGبة لك 

يف حقهم املس wشفافPة وùزاهة إالنت ا�ت ولكن يف  تÖث املسؤولني ا¸�ن 
نفس الوقت دون التفريط يف اKفاع عن مسعة ر[ال وÄساء السلطة 

بعد اليوم ٔ�ن يش واtد �هتم يش واtد بال ما ولهذا لن Êسمح  ،الزنهاء
Ïكون عندو احلÃة والربهان، ويف نفس الوقت ٕايال ثÖت Vىل يش واtد 

يش tا[ة ¼ادي ي¤ٔدي ا�مثن دÛلو حصيح، وهادي توجهيات ملكPة السGيد 
  . لرئAسا

  السGيد رئAس جملس النواب احملرتم، 
  السGيد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  ة الوزراء احملرتمون، السGيدات والساد
  السGيدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمون،

وCش¤ٔهنا يف اجلانب السGيايس، فلقد اعمتدت املعارضة يف م�اقشGهتا 
hلشق Yقdصادي Vىل تقدمي معطيات ؤ�رقام مغلوطة بعيدة عن ا7ٔرقام 

ملايل احلقPقPة، وهذه املغالطات ٕاما ٔ�هنا تمن عن íل �لواقع Yقdصادي وا
لبالد� من طرف من ٔ�مضوا سGنوات مديدة يف ال�سGيري، وٕاما ٔ�هنا مقصودة 

ودعو� نقدم مناذج Vىل . ويتوe من وراهئا التدلAس وتغليط الرٔ�ي العام
هذه ا7ٔرقام املضلj حPث ٔ�شارت بعض فرق املعارضة ٕاىل Ïراجع £بري يف 

 186ٔ�كرث من إالس�¶رات العمومPة، هذا يف الوقت ا¸ي رصدت احلكومة 
، وكنظن هاد الرمق ¼ري مسGبق ال يف احلكومات 2014مليار درمه سGنة 

السابقة وال هاد احلكومة، ؤ�شارت ٕاىل اخنفاض إالس�¶رات ا7ٔج�بية 
ٕاىل ٔ�كرث من  2011مليار درمه سGنة  26املبارشة والواقع ٔ�هنا انتقلت من 

ع اس�¶رية ويه اس�¶رات مدعومة مبشاري 2013مليار درمه سGنة  39,6
qاصة يف الوقت ا¸ي اكنت فPه يف السابق مقرونة بعملية اخلوصصة، 
ؤ�شارت ٕاىل اخنفاض إالحdياطي الوطين من العمj الصعبة وهللا ٕايال 
[اتين الضحكة م�ني مسعت هادي، Û هللا £ي رب� السGيد وز�ر املالية 

 �وجPت كêسمع هنا  ٔ�شهر وهنار 5احملرتم فني وز�ر املالية احملرتم اhيل عند
 �ٔ�شهر، وقلت واش وز�ر املالية اhيل Vارف وال هاد اليس  h�4يل عند

ا7ٔمني العام اhيل Vارف وال الناس دÛولو ما عرفêPش وال [ابوا لو هاد 
ٔ�شهر هادي وال £يفاش؟ qاص إالÄسان شوية دÛل راه  6اليش من يش 

ا الناس وصايف هذا �م مسؤول تdAقال hلشعب واش �غيني ¼ري ختلعو 
ٕاخنفاض إالحdياطي الوطين من العمj الصعبة qالل السGنة . مايش معقول

واللك يعمل ٔ�ن هذه احلكومة يه من ٔ�وقفت إالحندار ا¸ي بدا  14%
ٔ�شهر وبضعة Û�ٔم  3م�ني جPنا اكنت  2010يعرف هاد إالحdياطي م�ذ 

رضة ٕاىل وهو اليوم �زيد عن مخسة ٔ�شهر من الواردات، ؤ�شارت هذه املعا
Ïراجع جحم [اري القروض اجلديدة املمنوtة لٕالقdصاد سواء hلمقاوالت 

يف الوقت ا¸ي توحض فPه ا7ٔرقام الرمسية  %46وا7ٔفراد بêسGبة �هزت 
 2012سGنة  Ï4,6%زايد القروض املقدمة لالقdصاد الوطين بêسGبة 

، ؤ�شارت ٕاىل Ïراجع جحم الودائع البنكPة اجلارية 2014سGنة  %3,5و
 Gسêزايد هذه الودائع % 38بة بÏ ه ا7ٔرقام الرمسيةPيف الوقت ا¸ي توحض ف

، وٕاىل تفامق ا�Kن العمويم 2014سGنة % 3,5و 2012سGنة % 4,2بêسGبة 
من % 80وارتفاع �ول hلمديونية وهناك من فرق املعارضة من قدرها ب 

 ، الناجت اKاqيل%66الناجت اKاqيل اخلام وهناك من ٔ�شار ٕاىل ٔ�هنا تبلغ 
مليار دÛل اKرمه  900اخلام هو لكيش اhيل كنتجوا يف املغرب حوايل 
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والناس £يقAسوا املديونية اhيل Vىل اKوá �لêسGبة لهاد الناجت اKاqيل اخلام 
واكينة واtد احلد £ي�سمى يعين حبال خط ٔ�محر ٕايال زدتوا كتعترب اKوá يف 

% 66اhيل قال  واك�ن% 80اك�ن اhيل قا� اح�ا فdنا % 65ٔ�زمة هو 
والسGيد وز�ر املالية احملرتم، يÖرشين ٔ�ننا ٕان شاء % 63,5والرمق احلقPقي هو 

يونية تدرجييا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي سGندqل مرjt ننقص فهيا من املد
الرحمي، وهاد املديونية واش ٔ�� qذ�هتا لكها؟ ٕان اhلجوء ٕاىل  نهللا الرمح

متها احdيا[ات ا�متويل الناجتة عن جعز YسGتدانة اKاqلية واخلارجPة حت 
املزيانية وحmP يفوق مسGتوى العجز معدل ا�منو فٕان مؤرش املديونية �رتفع 

وبالد� تعاين من هذه الوضعية هذا معقول  2010تلقائيا، وم�ذ سGنة 
وطبيعي مرينا من مرjt فهيا ٔ�زمة اقdصادية Vاملية مست الرشاكء دÛلنا 

مرjt سGياسGية يعين نقصات فهيا الثقة والت فهيا  ا7ٔساسGيني، ومرينا من
مشالك وما معر امحلد � خصنا يف املغرب حىت يش tا[ة، دامئا بقPنا 

  . حريصني Vىل ٔ�ن نوفر hلمواطن لك يشء ٔ�لفه
وبالد� تعاين من  2010فٕان مؤرش املديونية �رتفع تلقائيا وم�ذ سGنة 
اسGتطعنا ختفPض العجز  هذه الوضعية ومعلت احلكومة Vىل جتاوزها حPث

وسGتواصل احلكومة هاد اnهود لتمتكن من  2013و 2012بنقطتني بني 
، لقد معلنا Vىل %60اسGتعادة التحمك يف املديونية يف مسGتوى ٔ�قل من 

توفري ا�متويل ب¤ٔفضل الرشوط وهذا ما سامه يف حصولنا Vىل اخلط 
ك qاص بعدا االئaين، حصيح Vالش ¼ري كتبغي ßسلف وكتلقى اhيل Êسلف

تلقى اhيل Êسلفك، انa رامك اقdصاديني ٔ�كرث مين كتعرفوا هاد اليش، واح�ا 
  . كن�سلفوا وكنلقاوا اhيل Êسلف�ا وwرشوط ٔ�حسن �ك@ري مما اكن سابقا

لقد Vلمنا Vىل توفري ا�متويل ب¤ٔفضل الرشوط وهذا ما سامه يف حصولنا 
بعض الناس تيجيوا Vىل اخلط االئaين من ق³ل صندوق النقد اKويل و 

وتيقول ليك صندوق النقد اKويل، ٔ�فPقوا إالخوان من النعاس، راه 
صندوق النقد اKويل والبنك اKويل و¼ريها من املؤسسات املاحنة عنرص 
رضوري اليوم �لêسGبة �hول ومايش Vاد اليوم لكن حشال هادي اكنوا 

وا ال ٔ�� ما عندÊش الناس £يت لعوا ¼ري كAسمعوا صندوق النقد اKويل تيقول
Vالقة به ٔ�� ما نعرف شGنو، ال ٔ� سGيدي عندي Vالقة بيه وهو اليوم ميثل 
ما متثÉ البنك �لêسGبة 7ٔي واtد م�مك، واحلا[ة ٕاليه وٕاىل Yقرتاض م�ه 
اKول العرصية يه هادي ؤ�� كنتحمل مسؤولييت يف هاد اليش، وهذا 

ما اسGتطعت ٕاىل ذ� مسار ولكن كن�اول ٔ�ن ٔ�دافع عن مصاحل بالدي 
من سPÖل وا¸ي �كرس ثقة هذه املؤسسة يف اقdصاد� ويقوي ثقة 
املس�مثر�ن ا7ٔ[انب يف بالد� 7ٔنه انa كتلكموا Vىل اخلط االئaين اhيل 

 34مليار دÛل اKوالر واhيل لكف�ا  6,4اخPذ�ه وما اسGتعملناهش فPه 
ولوا ولكن هداك راه مليار دÛل السGن�مي حبال اhيل كتق 37مليار ٔ�و 

�ملقايAس دÛل اKوá ال يعترب شçAا يف الوقت اhيل كنا داqلني يف واtد 
املرjt اhيل بدا البرتول فهيا £يطلع بطريقة ج�ونية وما عرف�اش واش ¼دا 
وال بعد ¼دا غنكونوا قادر�ن Vىل توفري البزن�ن hلمواطن، املواطن £يبقى فPه 

ن�مي يف ا�مثن دÛل املازوط والّ درمه يف ا�مثن سG  40درÛل  8احلال ٕايال زاد 
دÛل لAساÄس ولكن شوفوا £يفاش غيبقى فPه احلال ٕايال ما لقاش لAساÄس 
وال ما لقاش املازوط وهذه مل تقع ويه تقع يف كثري من اKول ومهنا من هو 

بدÛهلم واقفني و3يد�رو الرسبAس، اح�ا  ...قريب م�ا، الناس £يمتوا ¼اديني
Yحdياط هاذ اليش ما يوقعش وامحلد � ما حdاجPنالوش ومّيل ما  qذينا

حdاجPنالوش ما اكÄش ¼ري هاذي كنتاجئ؛ اجلهات املاحنة ا7ٔخرى قالت لوال 
ٔ�ن هاذ اKوá £ي÷Pقوا فهيا هاذ الناس ما يعطيوهاش هاذ اخلط االئaين، 

hل ارج �ش فاكن وز�ر املالية السابق ووز�ر املالية احلايل مّيل تيخرج 
جييب Yقرتاض اhيل كتصوتوا Vليه يف الربملان £يلقى الرتحPب نعم السGيد 
الوز�ر، ٔ�م ال؟ و£يلقى رشوط واك�ن املرة اhيل طلبنا فS ٔ�ذ£ر مليار دÛل 

مليار دÛل ا7ٔورو اك�ن هاذ اليش السGيد  34ا7ٔورو و[اتنا عروض دÛل 
ما ÏكوÄش م�ضبطة ميكن  34ميكن هاذ ... الوز�ر وال ما اكيêش؟ عروض

  . ميكن ما يغي�ش نويل حىت ٔ�� مهتم �لكذب وا�هبتان... ولكن
لقد معلنا Vىل توفري ا�متويل ب¤ٔفضل الرشوط وهذا ما سامه يف حصولنا 
Vىل اخلط االئaين من ق³ل صندوق النقد اKويل وا¸ي �كرس ثقة هذه 

املس�مثرون ا7ٔ[انب  املؤسسة يف اقdصاد� ويقوي ثقة املس�مثر�ن ا7ٔ[انب،
تيقولوا لوال الثقة فهاذ احلكومة ما تعطهياش هاذ املؤسسة املاحنة هاذ 
الفلوس وتيجيوا Êس�مثروا وقدرهتا Vىل الوفاء �لزتاماهتا املالية وينعكس ٕاجيا� 
Vىل لكفة ا�متويل من السوق املالية اKولية واKليل Vىل ذ� الفرق الشاسع 

 2010قرتاض املغرب من السوق املايل اKويل بني يف الرشوط ا�متويلية ال
 %3,5ٕاىل  2010سGنة  4,5، حPث اخنفضت ÄسGبة الفائدة من 2014و

وهنا ال بد من هنج خطاب الرصاtة واملسؤولية والشفافPة مع . 2014سGنة 
املواطنني، 7ٔن اح�ا هاذ اليش هذا راه هذا هو اhيل تغري خصمك تن�هبوا 

ناس وكنقول hلسGيد وز�ر املالية وهو tارض معنا اح�ا ما كنخبيوش Vىل ال 
قول الرصاtة hلناس، وهنا البد من هنج خطاب الرصاtة واملسؤولية 
والشفافPة �لقول ٔ�ن املؤسسات اKولية يه رشيك ٔ�سايس لبالد� ؤ�ن ثقهتا 
�ٕالصالtات اليت نقوم هبا تنعكس ٕاجيا� Vىل ثقة املمولني ورشاكئنا 

  . ة وا7ٔ[انبواملس�مثر�ن املغارب
ٔ�ما �لêسGبة لتقر�ر البنك اKويل حول م�اخ ا7ٔعامل �ملغرب وا¸ي 

فال ميكن  حسن التصنيف العام لبالد� بعرشة مراكز qالل هذه السGنة،
ٔ�ن ن¤ٔيت اليوم كام فعل فريق من املعارضة ونبخس هذا التطور الهام �لتدقPق 
يف بعض املؤرشات الفرعية اليت Ïراجعنا فهيا بدر[ة ٔ�و ثالث، مكن ٔ�ىت 
خشصا خيربه بنÃاtه بتفوقه يف شهادة الباكلورÛ وعوض هتنdtه هاذي 

 dههتنt دÛل ا7ٔم، وعوض £يد�رها ّ�ت ا7ٔم تيد�رها مع الربAب دÛلو الزوج 
رشع هاذ اq7ٔري يف البحث عن بعض املواد اليت قد �كون قد حصل فهيا 
Vىل نقط ٔ�قل من املعدل، راه جنح يف البالكورÛ السGيد بêشامس، واحلقPقة 
ٔ�ن املعارضة ارتبكت وتفا[¤ٔت حبجم إالجنازات Vىل املسGتوى Yقdصادي 

áة واملسؤوVاÃاليت اختذهتا احلكومة السرت[اع  وكذا بطبيعة القرارات الش
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VافPة املالية العمومPة ووقف الزنيف وكذا �لتنويه اKويل وهنا ٔ�حتدى 
املعارضة، ٔ�حتدى املعارضة ٔ�ن جتد تقر�را واtدا معتربا يdêقد ٔ�داء Yقdصاد 

  . الوطين وال ÊشGيد به
ٕان ٕاصالح نظام املقاصة هو ٕاصالح حقPقي، مّيل جPت إالخوان لهاذ 

ان ؤ�� هاذ اللكمة تتفرع يل وذين املقاصة، املقاصة اح�ا جPنا قلنا الربمل
غتنولكوا Vىل هللا وندqلو فهاذ املقاصة شوف فني غتخرج، وس�سGتفPد 
م�ه احلكومات املقj³ مبا ٔ�نه وVاد Uين مرة ٔ�خرى ٕايال ما كن�Pوش مdفقني 

ا ٕان شاء Vىل إالصالtات اhيل تند�روا يف املقاصة واhيل اح�ا ¼اديني فهي
هللا الرمحن الرحمي ما اكيêش فهيا Ïراجع، ٕايال ما كن�Pوش مdفقني قولوها 

اKرامه واملازوط  h8لمواطنني قولوا اح�ا ميل ¼رنجعو ¼رندوا ليمك البزن�ن بـــ 
مبا ٔ�نه حررÏهيا من . اKرامه حبال اhيل قلتوا قولوها hلناس، قولوها �هيم 7بــ 

ٔ�نه حررت املزيانية لتقلبات ا7ٔسعار وسGي�Pح  املزيانية قPاس اخلري، مبا
hلحكومات يف املسGتق³ل هامشا حقPقPا ميكن اس�¶ره يف مشاريع hلهنوض 

د  �5لوضع Yقdصادي، راه اح�ا كنضحكوا Vىل ريوسGنا دا� كن لصوا 
املليار دÛل اKرمه �ش ندمعو السكر، مليار دÛل اKرمه £يجيب 

  . اKرمه، كنضحكوا Vىل ريوسGنا مس�شفى [امعي، مليار دÛل
وٕاذا اكن ا7ٔمر ¼ري حصيح فعوض التبايك ٔ�مام املواطنني Vىل الزÛدة يف 
ٔ�سعار احملروقات، Vىل ٔ�حزاب املعارضة ٔ�ن تعلن موقفها برصاtة وبوضوح 
ؤ�ن تتعهد ب¤ٔن سGترتاجع عن هذه الزÛدات ؤ�هنا سرتجع اKمع كام اكن ٕان 

  . دمةيه فازت يف YسGتحقاقات القا
وقد اسGتدعت املعارضة Cعادهتا الزمة Cخصومة احلكومة مع املقاوالت 
واملقاولني، ويف هذا الصدد ٔ�ذ£ر �ٕالجراءات اليت اختذهتا هذه احلكومة 

  . ملعاجلة ٕاشاكليات مزم�ة ومطالب قدمية
ؤ�� بعدا هاد املقاولني دميا كنتلقى معامه ميكن هام الهي¤ٔة اhيل كêشوف 

ت دÛل العامل Yقdصادي واملدين والسGيايس حىت هو، ما ٔ�كرث من الهيئا
 �معرمه قالوا يل هاد الم، عندمه مالحظات حصيح ولكن ما معر

  . ختامصنا
 دمzة املصyة ٕاشاكلxPمليار سGن�مي ملعاجل 150هذه احلكومة خصصت 

le butoir  ش اكع املغاربة £يعرفوا هادي رشاكت اكنت كت لصÄهذا ما اك
la TVA  كPناي حىت ليش هنار جتي فGسß د الطرف £يقول �هياtووا

ال اح�ا مش�Aا دا� بدينا كنقولوا هلم ٔ�جPوا . املناسGبة ورديه انيت م³ارشة
مليار دÛل السGن�مي hلرضيبة Vىل القمية املضافة املرتامكة،  125خنلصومك 

علق د املليار دÛل السGن�مي ٕاللغاء قاVدة الفاصل الزمين املت 110وخصصت 
  . خبصم الرضيبة Vىل القمية املضافة
هاد الشهر وùردوا لمك الشهر  )1La TVA(هذا كنا كنقولوا هلم qلصوا 

دا� كنقولوا هلم انمت غت لصوا هاد الشهر واح�ا ¼ادي خنلصومك هاد . اجلاي

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

د املليار دÛل السGن�مي Vىل حساب اhيل  110هادي خصصنا لها . الشهر
مليار دÛل السGن�مي و�رجع  160املالية كتلكف�ا قال يل وز�ر Yقdصاد و 

مليار  520، 2012مليار سGن�مي من الرضيبة Vىل القمية املضافة سGنة  520
 210ؤ�داء  2011مليار سGن�مي سGنة  380، مقابل 2013سGن�مي سGنة 

مليار سGن�مي من املت¤ٔخرات املرتامكة م�ذ سGنوات Vىل ا7ٔاكدمييات اجلهوية 
وما بعدها يف ٕاطار الرب�مج  2010م�جزة م�ذ  hلرتبية �رمس مشاريع

 Y2,1سGتعÃايل ومل تؤدى hلمقاوالت حىت جميء هذه احلكومة، هادي 
من . مليار اKرمه اكنت ك�سالها رشاكت واjt ما Vارفة راسها £يفاش تد�ر

الرب�مج YسGتعÃايل اhيل رمبا ما اختاذßش Yحdياطات الالزمة يف إالرسال 
دÛلو واكنوا Vىل tافة إالفالس، وهاد الفلوس راه qذاومه  دÛل املشاريع

  . £يمتتعوا هبم دا� وقولوا Vاود Uين احلكومات السابقة
مليار سGن�مي ل�رسيع وترية ٔ�داء املت¤ٔخرات لفائدة  200ختصيص  -

املقاوالت املموh áلمكdب الوطين hلكهر�ء واملاء الصاحل hلرشب املرتامكة 
ليار دÛل اKرمه وضعاهتا اKوá رهن ٕاشارة املكdب د امل  2م�ذ سGنوات، 

الوطين hلكهر�ء واملاء الصاحل hلرشب �ش خيلص وهاد اليش هذا دارتو 
من بعد توقPع عقد الرب�مج �ش ¼دا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي بعد ¼دا 

ومن بعد مّيل يربك املواطن Vىل البوطون يلقى الضو وميل  2017ومن هنا 
  وبAين ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي يلقى املاء؛ حيل الر 

من الصفقات العمومPة hلمقاوالت الصغرى  %20ختصيص ÄسGبة  -
  واملتوسطة؛ 

 20ٕاصدار املرسوم املتعلق �لضابط العام hلبناء بعد تعرث دام حوايل  -
Vام وجPنا اح�ا ونفذ�ها ¼اتقولوا  20سGنة، واش احلا[ة اhيل تقررت هادي 

سGنة  20مات السابقة اhيل دارهتا، ٔ�لAس يف اKنيا حPاء، هادي لينا احلكو 
يه عيب Vىل الناس ا¸�ن تعاق³وا Vىل احلكومة ومل ينجزوها و[اب هللا 
هاد احلكومة اhيل دارهتا وحتمالت مسؤوليهتا وهادي ٕان شاء هللا الرمحن 
الرحمي هدي ¼ادي تعاود حتسن ٕان شاء هللا هاد السGنة الرتتAب دÛلنا 

  وVاوتين و[دوا �ٓش ¼اتقولوا ٕان شاء هللا؛   Doing businessيف
تÖسGيط بعض إالجراءات إالدارية الهامة اليت ختص القطاع اخلاص  -

C لق املقاوá، ومسطرة ٔ�داء الرضائب ونقل امللكPة وكذا الربط �لشGباكت 
  الكهر�ئية؛ 

 �hوá ٕاعفاء امللزمني �لرضائب والرسوم واحلقوق امجلر£ية واملدينني -
من فوائد الت¤qٔري والغرامات مقابل ٔ�داء ٔ�صل ا�Kن، هذا دqل hلمزيانية 

 áوKرمه مع ا7ٔسف �يق؛  6اKل اÛد املليار د  
تفعيل املقdضيات املتعلقة بتقدمي ال�سPÖقات hلمقاوالت وتقدمي  -

مرشوع قانون يتعلق �رهن الصفقات العمومPة لرفع القدرات ا�متويلية 
اليت تعمل يف جمال الصفقات العمومPة وهذا فعال اكن ولكن ما  hلمقاوالت

معرو ما tلموا بيه املقاوالت ا7ٓن ¼ادي �كون معيل، املقاوá اhيل كتجي 
كتاqذ واtد الصفقة معومPة وما عندهاش الفلوس �ش تبدى كتعطى لها 
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  ٕاذا كنت مازلت ٔ�ذ£ر؛ %10وال  5واtد الêسGبة 
ة واملعقدة hلعقود اخلاصة �لتكو�ن من qالل معاجلة إالشاكليات املزم� -

تÖسGيط وتوضيح املساطر وتقليص مدة ٕار[اع مصاريف التكو�ن، نعم هذا 
  اكن مشلك قدمي جPنا اح�ا امحلد � tليناه، ال يشء بدا لمك؛ 

وخبصوص ا7ٔموال اليت يقال عهنا �ربة، فٕان املسامهة إال�رائية عن  -
رف املواطنني املغاربة و�لرمغ من £ون هذه ا7ٔموال املكونة �خلارج من ط

احلكومة ¼ري معنية هبذا املايض ٕاال ٔ�هنا ارت¤ٔت من �ب املسؤولية، اح�ا 
كنقولوا Vالش هاد الفلوس ¼ادي يبقاوا Vىل �را؟ سهلوا Vىل املغاربة 
يدqلومه ÊسGتفدوا مهنم، املواطنني دÛهلم يف رسية 3مة، مضمونة من طرف 

. فون نقول هلم ال ختافواأ�£ررها ليك يبادر ا¸�ن مازالوا خياKوá، ٔ�قولها و 
ومن الرمغ ب¤ٔن هذه احلكومة ¼ري معنية هبذا املايض ٕاال ٔ�هنا ارت¤ٔت من �ب 
املسؤولية ٔ�ن متكن هؤالء املواطنني ا¸�ن £ونوا هذه ا7ٔموال، لك 
العتبارات qاصة وVىل غرار ما هو معمول به بدول العامل من ßسوية 

م ٕازاء قانون الرصف وYسGتفادة من إالعفاء من ٔ�ي مdابعة رضيPÖة وضعيهت
ٔ�و قضائية ٔ�و ٕادارية وم�حهم حق الترصف يف هذه ا7ٔموال يف ٕاطار قانوين 

  .يضمن هلم الشفافPة وVدم املتابعة
  السGيدات والسادة النواب املس�شار�ن،

لقد اسGتغربت ؤ�� ٔ�سGمتع لمك من qالل تدqالت فرق املعارضة ويه 
حتاول ٔ�ن تبخس حصيj احلكومة يف اجلانب Yجaعي، حPث اعمتدت 
ٕاخفاء احلقائق ومل تدفعها فضيj املوضوعية اليت ادعهتا ٕاىل VYرتاف ولو 
جبزء Êسري مما اختذته احلكومة من تدابري ذات بعد اجaعي لكفهتا جمهودا 

مات يف بعرشات املاليري يف ظرفPة اقdصادية ومالية صعبة ٔ�[ربت احلكو 
دول مdقدمة Vىل مراجعة سGياسGهتا Yجaعية وتقليص Yعaدات 

بل ٕانين ذهلت ؤ�� ٔ�مسع ٔ�ن Vدم إالجراءات اللزتامات سابقة . املرصودة لها
والواقع ٔ�ن احلكومات السابقة قدمت الزتامات يف ٕاطار احلوار Yجaعي 

Pذها من ؤ�ن هذه احلكومة يه اليت حتملت املسؤولية وحرصت Vىل تنف 
ق³يل التعويض عن فقدان الشغل ومتكني ا7ٔجراء ا¸�ن مل ÊسGتوفوا رشط 

يوم من Yخنراط يف الصندوق الوطين hلضامن Yجaعي من حقهم  3240
اسرت[اع م³الغ مسامههتم ٔ�و اسGتكامل Vدد اÛ7ٔم الالزمة لالسGتفادة من 

ا ذ£رين هبا معاش التقاVد، ٔ�ودي هللا هيد�مك هادي لقد مقت فهيا هبب مل
يوم ¼ري �هنار  3240النقابيون، قالوا ليا اليس عبد إال� راه اhيل ما دارش 

، قلت حصيح هذا )2LA CNSS(£مييش لو لكيش داك املايض دÛلو يف 
الم تذ£رت قوá معر يوم بلغه ٔ�ن ا7ٔطفال ا¸�ن مل يبلغوا سن معينا 

يت اكن خصصها معر ٔ��اهتم حتÖس عهنم الرضاVة حىت ي¤qٔذن املن�ة ال
اكن ما £يعطهيومش 7ٔن £يقول هلم هادو مواهتم . ريض عنه hلمسلمني

£يولكومه ما حمتاجêPش، بداوا العياالت £يحيدوا �hراري الزبوá �ش 

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

qÛذوا هديك املن�ة، بداوا اKراري £ميوتوا wسوء التغذية مّيل بلغوا اخلرب 
ارعت وجعلت هبذا إالجراء ومقت وص". Û ليت معر مل ت�ه ٔ�مه"معر قال 

ٕاىل اليوم qÛذوا  2000حىت ال يضيع بعد اليوم و¼ريجعوا الناس من 
احلقوق دÛهلم وال ÊسGتمكلوا النصAب دÛهلم ويبقاوا و�ش م�ني يوصلوا 
hلتقاVد qÛذوا التقاVد دÛهلم ¼ري هادي بوtدها £ون ¼ري يش واtد فPمك 

اVرتفت هبا النقا�ت وتتقولوا يل ذ£رها نقولو بعدا ولكن مع ا7ٔسف وهادي 
  . دارهتا النقا�ت ا7ٔخرى هام هلم ٔ�جر ٔ�هنم كتبوها واح�ا لنا ٔ�جر ٔ�ننا معلناها

وذهلت ؤ�� ٔ�مسع من يدعي ٔ�ن ٕاصالح التقاVد م@ال هو ٕاجناز hلحكومة 
السابقة وهللا ٕايال م�كر، عرفdيوا �ٓش كêسGتغرب ٔ�� يف بعض اجلرائد دÛلمك 

يا هاد التقاVد مايش نتا اhيل دريت إالصالح دÛلو، وشوية كنلقا كتقولوا ل 
كتقولوا ليا ال Vالش تعطليت فPه £يفاش؟ ما ميكêش qاص �م واtد ٕاما 
تعيبوا Vيل التقاVد ٕاما مdقولوش ليا Vالش تعطليت فPه، ال هاد احلكومة 
ٕايال دريت Vالش دريت؟ ٕايال ما درتAش Vالش ما درتAش؟ حىت اح�ا 

ا ودن�Aا وند�روا داك اليشء اhيل اح�ا مقdانعني به واhيل بغا قرر� Äسدو 
هو ٕاجناز hلحكومة السابقة ؤ�ن . يقول Vالش وال مايش Vالش Vىل qاطرو

يه من ٔ�قرت الزÛدة يف م�ح الطلبة وخفضت ٔ�سعار Vدد من ا7ٔدوية م�ذ 
ؤ�خرجت لك من صندوق دمع الaسك Yجaعي  2011و 2010

عائيل ورفعت من احلد ا7ٔدىن لراتب التقاVد hلمتقاVد�ن وصندوق التاكفل ال
 1000واملنخرطني يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاVد وهذا ¼ري حصيح، 

احلكومة السابقة هذا حصيح، ولكن  يف... درمه ّدارت hلمتقاVد�ن دÛل 
ة إالرساء اح�ا اhيل در�ه ومببادرة من رئAس احلكومة ما طلباهتا مين ال نقاب

وال حزب سGيايس وال حىت يش واtد اكنت [ات ن�ÃPة hلناس اhيل 
£يجيوا عندي لباب اKار تيقو� اليس عبد إال� ٔ�� كêشد يف التقاVد 

ٔ�شهر هادوك هام  3رÛل يف  8000وال كêشد  1400وال كêشد  2800
السÖب اhيل qالين ند�ر هاد اليش وجتاوب معاÛ فPه السGيد وز�ر املالية 

   .(la CDG3) جيازيه خبري والناس دÛل السابق هللا
وٕامعا� يف ا�هبتان والكذب وحماوá تغليط الرٔ�ي العام مل ÊسGتحي 
البعض من اخdالق ٔ�رقام ومعطيات ال يق³لها عقل سوي وٕاليمك بعض 

  :ا7ٔم@V jىل ذ�
قد اهتمت احلكومة �ل�سÖب يف تدهور القدرة الرشائية hلمواطن ب¤ٔكرث 

ما تقولوش لكيش ما بقى عند حىت واtد حىت رÛل من النصف، Vالش 
يف  %100قول ٔ�حسن؟ يعين ٔ�ن ÄسGبة التضخم يف بالد� قد جتاوزت 

الوقت ا¸ي يعرف فPه امجليع wشهادة املؤسسات اKولية و¼ري احلكومPة ٔ�ن 
ولكيش تيعرف هاد اليشء اليوم،  2013سGنة  %1هذه الêسGبة مل تصل 

�ني £يخرج Êرشي احلبوب وÊرشي القطاين املواطن امحلد � £يعرفوه م 
وÊرشي اخلرض وÊرشي الفواكه Kر[ة ٔ�هنا يؤسف�ا يف بعض ا7ٔحPان 7ٔنه 

                                                 
3 Caisse de Dépôt et de Gestion 
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درامه  2درامه وال الطامطم بــ 2.50كنعرفوا �hيل مين تيكون الربتقال ب
  . رضر واح�ا ما بغيناش الفالح دÛلنا يترضرتكنعرفوا �hيل الفالح £ي 

ماليني 7ٔبناء ورمبا �كون  3فعت ب¤ٔكرث من واهتمت احلكومة 7ٔهنا د
اhيل تيقول هذه ا7ٔرقام �كون ما ضابطش ا7ٔمور، كتب � فقرٔ� وهو [اهل 

ماليني ٔ�بناء الطبقة  3واهتمت احلكومة ب¤ٔهنا دفعت ب¤ٔكرث من . ال يفهم ميكن
  ماليني؟  3الوسطى ٕاىل الفقر، 

ت عتبة من املواطنني حت %30واهتمت احلكومة �Kفع ب¤ٔكرث من 
  ؛الفقر

واهتمت احلكومة ب¤ٔهنا ßسGبÖت يف Ïراجع وترية اسGهتالك ا7ٔرس ب¤ٔكرث 
وذ� يف الوقت ا¸ي Ïرتفع ÄسGبة اسGهتالك ا7ٔرس سGنة بعد  %50من 

�   ؛سGنة ؤ�صبحت ßشلك t�ٔد ٔ�معدة ا�منو يف بالد
واهتمت احلكومة wرسقة والسارق والسارقة واهتمت احلكومة wرسقة 

من ماذا و£يف رسقت؟  %25نني وال ندري من جPوب املواط  25%
حصيح السارق هذاك هو اجلزاء  ..واهتمت احلكومة ب¤ٔهنا ßسGبÖت يف ارتفاع

دÛلو ولكن م�ني £يتامه الناس ��هبتان حىت هو عندو جزاء يف القر�ٓن 
  ؛الكرمي

واهتمت احلكومة ب¤ٔهنا ßسGبÖت يف ارتفاع معدل ا7ٔمPة يف tني ٔ�ن 
 %28ٕاىل  2011سGنة  Ä30%سGبة ا7ٔمPة من  إالحصائيات ßشهد بتقليص

وزÛدة Vدد املسGتفPد�ن من �رامج حمو ا7ٔمPة ليصل �رمس  2012سGنة 
ٔ�لف مسGتفPد ومسGتفPدة ولو اكن قلتيوا ب¤ٔن  736ٕاىل  2013-2012مومس 

اnهود ¼ري اكيف يف هاد اnال ٔ�� مdافق معامك نعرتف ٔ�ن اnهود ¼ري اكيف 
املناسGبة ولكن ماكيêش ازدÛد ا7ٔمPة اك�ن Ïراجع،  �يق ما لقPناش املقاربة

من مجموع املسGتفPد�ن مهنا والعامل القروي  %88متثل الêساء ٔ�كرث من 
48%  áداث الواكtموع كام متك�ت احلكومة من تفعيل ٕاnمن هاد ا

الوطنية حملاربة ا7ٔمPة وتوفري إالماك�ت الالزمة لها حPث خصص لها ٔ�كرث 
لقد مارست فرق املعارضة íارا  ،2014مه يف سGنة مليون در 130من 

ٔ�ساليب Ïهتمنا wسلوCها �لسطو Vىل م�جزات الغري ومن ذ� ٔ�ن حز� 
wرش ق³ل ٔ�شهر بطنÃة سائقي سGيارات ا7ٔجرة الك³رية ب¤ٔنه سGمينحهم م��ة 
لتجهزي ت1 السGيارات مس�³قا بذ� مرسوما V�ٔدته احلكومة هبذا 

واش احلكومة دÛيل يه اhيل معاÛ وال اخلصوص، حىت ولّيت كن�ساءل 
  . اك�ن يش tد �ٓخر حىت هو داqل معاÛ ؤ�� ما فراسAش

ٕاننا قد نتصور ٔ�ن تقوم املعارضة �لتقليل من ٔ�مهية التدبري Yجaعي 
ا¸ي تقوم به احلكومة، لك�نا مل ùكن نتصور ٔ�هنا سGتêسب ٔ�مام املٔ� فضل 

 Vىل جناح احلكومة يف توíها ت1 التدابري ٕاىل نفسها وهذا دليل قامئ
Yجaعي وحرصها Vىل رفع الظمل وا�هتمAش عن الفçات الشعبية ومعاجلة 

مما دفع حىت املعارضة ٔ�ن تتÖىن  ،إالخdالالت إالجaعية اليت Ïرامكت لسGنني
هذه النÃاtات وتêسGهبا لنفسها 7ٔن النÃاح يت�Öاه امجليع والفشل ي�مي ال ٔ�ب 

� .  

  ة النواب واملس�شار�ن احملرتمني، السGيدات والساد
لقد اكنت احلكومة رصحية مع املغاربة ومل تبعهم الومه وقلنا مرارا ٔ�نه 
�لرمغ من املوارد وإالعaدات املهمة ا�صصة hلقطاVات Yجaعية ٔ�كرث من 

من املزيانية العامة، فٕان مفعولها ال يصل ٕاىل احلياة اليومPة hلمواطن  53%
وب نظرا لرتامك العجز Yجaعي وحمدودية املوارد وضعف �لشلك املطل

احلاكمة ا¸ي حيد من فعالية ومردودية جمهود إالنفاق العمويم يف اnال 
كنعتارفوا، " Y"RAMEDجaعي واح�ا كنعتارفوا قلتيوا املشالك يف 

 قلتيوا املشالك يف الهشاشة كنعتارفوا، قلتيوا املشالك يف ا7ٔمPة كنعتارفوا،
 سكنعتارفوا �حلا[ة اhيل اكينة حقPقPة ولكن ا�هبتان ال وما تنPÖعوش hلنا

ا7ٔوهام وما تنقولوش hلناس غنجيبوا ليمك البحر hلمدن اKاqلية وما تنقولوا 
وما تنقولوش �هيم هاد التخربيق  )la Tour Eiffel(�هيم ¼ادي نبPêوا ليمك 

ٔ�ن احلكومة بذلت íدا  لكن هذا ال ينفي، ال ينفي ٔ�و يقلل من £ونهذا، 
ماليا حقPقPا يف ظرفPة ا7ٔزمة ٔ�زمة احلفاظ Vىل التواز�ت Yجaعية والقدرة 

  .الرشائية والوفاء �ٕاللزتامات وحامية الفçات ا7ٔكرث هشاشة
وال ب¤ٔس من التذكري ببعض ت1 ا7ٔرقام اليت تنكرت لها املعارضة 

هيا؛ لقد رصدت احلكومة ولكهنا مل جتد غضاضة يف Äسب هذه إالجراءات ٕا�
ملن ال يفهم ٕاال �لسGن�مي �رمس  - ٔ�لف مليار سGن�مي 13 -مليار درمه  130

 K57مع بعض املواد ا7ٔساسGية Vرب صندوق املقاصة  2014-2012الفرتة 
مليار  35، 2013مليار دÛل اKرمه يف  46، 2012مليار دÛل اKرمه يف 

  . 2014دÛل اKرمه يف 
تنقولوا ما بغيناش اKمع يبقى مييش  ،غنحيدوا اKمع اح�ا ما تنقولوش

qاصنا مييش Mhي هو يف ٔ�شد احلا[ة ٕاليه واhيل اكن عندو إالماكنيات 
ورصدت احلكومة �ٔكرث . �ش يصرب يصرب ويتحمل هذا هو اnمتع التضامين

لتنفPذ إاللزتامات العامة  2014-2012مليار درمه �رمس الفرتة  50من 
مليار  50ٔ��ريل وهذا شGنو غتنكروا فPه هذا  26تعلقة �تفاق والقطاعية امل 

 2012دÛل اKرمه عرفوها املوظفني ودqلت hلجيوب دÛهلم سولوا يف 
الرتقPات اhيل دازت، هاد السمل Yجaعي جماين ما عندو مثن؟  2013و

ولهذا م�ني كAسمعومك كهترضوا ٔ�� كنظن البد Êشكوا يف ريوسهم واش بصح 
  . ء £يفاش؟ ال ميكن وتقولون ٔ�شGياء ¼ري حصي�ةهاد اليش

من احلد ا7ٔدىن من قانون ا7ٔجر يف  %10ورفعت احلكومة ÄسGبة 
قطاVات الصناVة والتÃارة واخلدمات ويف الفالtة Vىل مرtلتني وانمت 
كتقولوا هاد اليش قليل، واملقاوالت قا� هاد اليش كثري و£هيدد� قولوا لنا 

ولوا �qذوا العصا من الوسط وكنرب£وا Vىل هذا ٔ�شGنو ند�روا؟ اح�ا كنق
�ش ùراعيو لهذا �ش مييش اnمتع دÛلنا فPه شوية من التضامن وكنعرتفوا 

ولك Vامل يف  2014درمه اhيل ¼ادي Ïزاد للك Vامل يف  120بيل هاديك 
ابتداء من يوليوز كنقولوا قليj حصيح، هللا �كون يف العون، ولكن  2015

مع اKيب ونبكPو مع السارح ال، مايش معقول كنقولوا  مايش كنفرسوا
  . احلقPقة
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ورفعت احلكومة من احلد ا7ٔدىن لٔ�جر يف الوظيفة العمومPة ٕاىل 
 160موظف وموظفة �لكفة مالية تقدر ب  53.000درمه لفائدة  3000

امسحوا ليا ٔ�� قلت بّيل . مليون درمه وهذا هو التو[ه دÛل احلكومة
ا امحلد � £يت لصوا مزÛن و�يق كنقولها، املعدل دÛل املوظفني دÛلن

درمه ويه ٔ�جرة ¼ري اكفPة ٕايال  8000ا7ٔجور يف الوظيفة العمومPة حوايل 
بغييت تد�ر لكيش ولكن ال ب¤ٔس هبا يف هذا الزمن ويف هذا احمليط وقلهتا 
 وكنعاودها، ولكن ميل جPنا هاد املرة �ش ند�رو واtد احلركة حنو املوظفني

درمه كام وVد� بذ� يف  3000قلنا Äشوفو هادوك اhيل عندمه ٔ�قل من 
�ر�جمنا احلكويم، اhيل بغى حياس�Öا حياس�Öا �لرب�مج احلكويم مايش 
. برب�مج حزب من ا7ٔحزاب واqا �كون هو احلزب اhيل £يرتٔ�س احلكومة

  .اح�ا راه حكومة فهيا اربعة دÛل املكو�ت Vاد املسGتقلني
حلكومة من احلد ا7ٔدىن hلمعاشات اليت ترصف لفائدة ٔ�زيد ورفعت ا

من مdقاVدي املؤسسات العمومPة وامجلاVات احمللية واملياومني  10.500من 
  . درمه شهرÛ كام رشحت لمك 1000ليبلغ 

دواء  1500مثن ٔ�كرث من  2014و 2012وخفضت احلكومة بني سGنة 
وهادي اكن خصها  %80و 20ترتاوح ÄسGبة اخنفاض العديد مهنا بني 

الشÃاVة اhيل ٔ�دت ٔ�ن السGيد وز�ر الص�ة اليوم يتحرك حبراس خشصيني 
  . مع ا7ٔسف الشديد ولكن ماVلAش

" تAسري"ورفعت احلكومة من Vدد املسGتفPد�ن من �ر�مج 
hلمساVدات املالية املبارشة لفائدة متدرس ٔ�بناء ا7ٔرس الفقرية خصهم يعرفوا 

لبادية �ش Êشجعومه يقراوا كنعطيوا ل�ٓ�ء هادي املغاربة، اKراري يف ا
درمه واح�ا  120درمه و 80درمه وال  60دÛهلم يف املناطق الفقرية 

كنفكروا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي �ش هاد اليش ¼ادي ùرفعو من 
تلميذ �لكفة  825.000تلميذ ا7ٓن  1000يعين  690املسGتوى دÛلو واكن 

  . مليون درمه 700تفوق 
سGنة  30احلكومة من قمية وVدد املنح 7ٔول مرة م�ذ ٔ�كرث من ورفعت 

طالب  230.000ليفوق Vدد املسGتفPد�ن �رمس املومس اجلامعي احلايل 
  . 2011-2010طالب يف املومس اجلامعي  150.000مقابل 

مليون درمه يف  528وارتفعت املزيانية املرصودة hلمنح اجلامعية من 
مليون درمه �رمس املومس اجلامعي  280ر وٕاىل مليا 2011املومس اجلامعي 

ما عرف�ش واش  "chiffres sont têtus les"احلايل، الفرÄسGيني £يقولوا 
ن ــة هاد اللكمة يف العربية؟ ولكن يبدو يف العقلية دÛل يش وtديxاكي�
)eux ils sont plus têtus que les chiffres(  هنا الغالب هللا ما

هاÏرات، ما نقدرش نبدا نقول ٔ�ي يشء ٔ�� نقدرش ندqل معامه يف امل 
كنحشم، بغي�Pوا تعرفوا احلقPقة ٔ�� مّيل مسعت داك الم اسGتغربت قلت 
هاد اليش جعيب هاد القدرة Vىل الم والتب Aس بقPت كêسGتغرب قلت 
£يف در�  حىت ¼لبنا يش وtد�ن من هادو يف Yنت ا�ت السابقة؟ قلت 

  . اك�ن ولكن املصداقPة والو صايف القضية �ينة الم

صندوق دمع الaسك Yجaعي بغالف  2012وÄ�ٔش¤ٔت احلكومة سGنة 
مايل، ما تêساوش اhيل [اء هو الرابع يف الالحئة بصعوبة وما تêساوش 

 2013مليار درمه يف سGنة  3,5مليار درمه و 2,5بغالف مايل يناهز 
ليبلغ يف " RAMED4"ورشعت احلكومة يف تعممي نظام املساVدة الطبية 

ٔ�قل من سGن�ني Vدد املؤهلني لالسGتفادة من نظام املساVدة الطبية حوايل 
من الفçة املسGهتدفة واليت تقدر ب % 82ماليني مسGتفPدا ٔ�ي ما يفوق  7

مليون Äسمة، وحصيح ٔ�ن هاد النظام ال Ïزال تعرتيه بعض النواقص  8,5
ا7ٔخ اhيل قال  والصعو�ت، حصيح داك اليش اhيل قال داك السGيد داك

البارح وال وق³ل البارtة �hيل الناس تيجيوا من و[دة وميشGيوا لفاس ومن 
فاس ميشGيوا hلر�ط وتيجيوا من زا£ورة وميشGيوا ملراCش ومن مراCش 
تيجيوا hلر�ط وتنقوهلم رجعوا هاد اليش حصيح وهادي اخdالالت وهذا 

د  7هيم حوايل دا� د املليون ونص دÛل الناس دا� Ï 8نظام £هيم حوايل 
املليون دÛل الناس وما ¼ايتقادش wرسVة ورمبا ما غيتقادش اكمال يف هاد 
احلكومة هادي اح�ا كنعرتفوا ٕايال كنا ¼الطني وتنعرتفوا ٕايال كنا مقرص�ن 
وتنعرتفوا ٕايال كنا ما قدر�ش نوصلو Kاك اليش اhيل اكنبغيوا، ولكن 

دات وتقاليد ؤ�ساليب اكنت مرتامكة ضاربوا مع Vاتكنقولوا اح�ا qدامني كن 
بعدا امحلد هللا مايش وحىت اليوم �يق بعض الناس ما تيلقاوش، ما 
تيلقاوش الطبAب م�ني £ميشGيوا املس�شفى ولكن ما بقاßش كتكون امحلد � 
إالرضا�ت Vىل ا7ٔقل ما بقاßش �لêسGبة اhيل اكنت من ق³ل، وهذا مايش 

قدر Ïكون ولكن دا� غتكون ٕايال اكن معناه ٔ�نه إالرضاب ما غتكوÄش ت
يش سÖب معقول اhيل إالÄسان تيقدر ٔ�نه واqا يضحي بواtد اجلزء من 

لَا يحب اللَّه ا7ٔجرة دÛل غيد�ر إالرضاب �ش حيتج 7ٔنه مظلوم، ﴿
مظُل نلِ إِلَّا مالْقَو نوِء مبِالس رهالْج﴾.  

عض النواقص والصعو�ت حبمك وحصيح ٔ�ن هاد النظام ال Ïزال تعرتيه ب
لك�ه حصيح كذ� ٔ�هنا مثة فرق شاسع وواحض بني  ،ٔ�ننا ال ùزال يف البداية

وضعية املرىض احملتا[ني ق³ل وجود نظام املساVدة الطبية حPث يضطرون 
ٕاىل ٔ�داء Ïلكفة العالج اكمj وما بعد ٕاtداث هذه التغطية الصحية اليوم 

 £يدqل واtد العدد دÛل املرات وم�ني )V)une carteىل ا7ٔقل عندو 
£يتعاجل و£يت اذ بعني Yعتبار و£يت لص Vليه العال[ات واqا Ïكون ¼الية 

وال �كون ٔ�ي يشء وبعض  )Scanner(وال �كون  )IRM5(�كون 
املرات هللا ¼الب �يق ما وصلناش �يق ما وصلناش املسGتوى املطلوب ال 

وال من حPث ا7ٔداء دÛل  من حPث ا7ٔداء دÛل ا7ٔطر الÖرشية دÛلنا
  . التجهزيات دÛلنا ولكن ها اح�ا ¼اديني

ؤ�ما ما ٔ�ثري خبصوص التحويالت، وضاعفت احلكومة مزيانية اقdناء 
 1,6ٕاىل  2011مليون درمه سGنة  675ا7ٔدوية املوíة hلمس�شفPات من 

  . 2013مليار درمه سGنة  2,4مث ٕاىل  2012مليار درمه سGنة 
                                                 

4 Régime d'Assistance Médicale 
5Imagerie par Résonance Magnétique  
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التحويالت املالية لفائدة الرشكة الوطنية لٕالذاVة  ؤ�ما ما ٔ�ثري خبصوص
والتلفزة، فلٔ�سف كنا مرة ٔ�خرى مع معطيات بعضها ¼ري حصيح وبعضها 
مdقادم ويف الوقت ا¸ي بذلت احلكومة جمهودا ماليا اسGت÷�ائيا هبدف ضامن 
اسGمترارية اخلدمة العمومPة، ولكن �ملناسGبة س¤ٔل t�ٔد ٕاخواننا ا7ٔم�اء العامني 

هو اhيل تغري يف التلفزيون ٕاىل tد ا7ٓن؟ qليو� نعرتفو �حلقPقة �يق  شGنو
ما تغريش التلفزيون حبال اhيل £يمتىن ٔ�ي واtد فPنا ولكن qاص إالÄسان 
Êشوف حشال دÛل الوقت دوزات هاد احلكومة وحشال دÛل الوقت 
دوزات احلكومات املتتالية، �ش يعرف �hيل هذا واtد إالشاكل عويص 

ن ٕايال بغينا نواíوه، نواíوه من qالل الربامج هنار اhيل اكنت املسرية ولك
دÛل فلسطني هتزت لها شوارع الر�ط tليت التلفزيون شعرت �خلÃل 
وعيطت Vىل السGيد املد�ر العام دÛل إالذاVة والتلفزيون وقلت ليه واش 

لناس مايش حشومة الناس £ميوتوا يف غزة والشوارع دÛلنا هتزت ب¤ٓالف ا
مçات ا7ٓالف من الناس واح�ا كن�لوا التلفزيون دÛلنا كنلقاوا الرقص 
وكنلقاوا الربامج العادية وكنلقاو إالشهار hلمسلسالت الباخية مايش عيب 

اح�ا كنعرتفوا واليين هاد اليش هذا راه qاص فPه التعاون لك  ؟هاد اليش
  ... القوى اخلرية qاصها تعاون مايش

وض �ملشهد السمعي البرصي الوطين وا¸ي وخبصوص صندوق ا�هن
 290مليون درمه ؤ�ن املت¤ٔخرات تبلغ  110قPل ٔ�ن ما حيول � ينحرص يف 

 15ٕاىل tدود  2012مليون درمه، فقد بلغ مجموع ما مت حتويÉ م�ذ سGنة 
وما  2013مليون درمه مما حيرص املتؤخرات عن سGنة  343 ،2014يوليوز 

مه وسAمت رصفها وفق إالجراءات املتفق مليون در 150ق³لها يف tدود 
مليار درمه ٕاىل الرشكة عن  2,5مت حتويل  ،Vلهيا، �ٕالضافة ٕاىل ذ�

مليون درمه لتعويض Ïراجع  200، و2014و 2013، 2012سGنوات 
مليون درمه Kمع املغادرة الطوعية،  63مداخPل املشهد السمعي البرصي و

ر االتصال �ش اKفاÏر 7ٔن وهناÛ اكن qاص الناس يعاونوا السGيد وز�
اKفاÏر دÛل التحمالت ما ¼اتعطAش الن�ÃPة دÛلها ٕايال ما اكن�ش النية 
احلسGنة وما غتعطAش الن�ÃPة دÛلها ٕايال ما شعروش املعنيني هبا ب¤ٔن 
السادة ممثيل ا7ٔمة مجيعا مع هاد التو[ه ٔ�و ٔ�ن هذه اKفاÏر ما فهياش العدل 

وها ديك الساVات لهنا وحنمكو Vلهيا ب¤ٔنه ظاملة وإالنصاف؟ ال راه ¼ادي جنيب
 400وحنيدوها ولكن اKفاÏر اhيل اكنت الربامج كتلكف اKوá مليار و

مليون رحباهتا اKوá وqليوين  500مليون،  900مليون ٔ�و والت كتلكفها 
  ... نقول لمك �hيل رمبا هداك اليش ما اكفAش واليين £يخص ٔ�ما ٕايال

  "ٕاذا كنت تÖين و¼ريك هيدم     متامه مىت يبلغ البناء "
  حرضات السGيدات والسادة، 

بقدر حريص Vىل جتديد التنويه والشكر لٔ�¼لبية الربملانية Vىل تعبtهتا 
املتواصj حول إالصالtات الهيلكية واKمع القوي واملسؤول ا¸ي مافdئت 
تقدمه hلحكومة Vىل هذا املسGتوى، وبقدر حريص Vىل جتديد الشكر 

نعم [اء من حياول ٔ�ن خيÃلين ب¤ٔنين  .�ر لعموم املواطنني واملواطناتوالتقد

مل "شكرت املواطنني اhيل صربوا معاÛ هللا جيازهيم خبري كنعاود Äشكرمه 
وما جتAش تقول ليا املواطنني ما " Êشكر هللا من مل Êشكر الناس

م £ي�سGناوش م�ك هاد اليش سري قولوا �هيم هام، ٔ�� املواطنني بAين وبAهن
كنقول هلم داك اليش اhيل يف رايس واhيل امحلد � خمرجين مزÛن مايش 
خمرجين من احلكومة خمر� مزÛن وغنبقى نقولها �هيم وٕايال Vاود صربوا 
معاÛ غنعاود Äشكرمه، وUين تيعرفوا �hيل داك الفلوس ما كند�رمهش يف 

فقات وما جPيب ما كنتعداش Vىل ا7ٔرايض دÛل العباد وما كناqذش الص
كناqذش العموالت تيعرفوا هاد اليش، وتيعرفوا �hيل ٕايال درت هاد اليش 
ويال طلبت مهنم ٕايد�روا تضحية فلصاحلهم، بطريقة ٔ�خرى تنفعهم وتنفع 

بلْ ٔ�والدمه يف املسGتق³ل هاد اليش اhيل اك�ن وهذا ال رد Vليه ال رد Vليه، ﴿
دلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فنَقْذقزَاه وفَإِذَا ه غُهىل . ﴾مV وبقدر حرصي

 jهتم املتواصtىل تعبV جتديد الشكر والتقد�ر لعموم املواطنني واملواطنات
وتفاVلهم إالجيايب مع إالصالtات الهيلكية الكربى اليت تنجزها احلكومة مما 
من ش¤ٔنه ٔ�ن Êسامه يف تعز�ز [اذبية منوذج�ا التمنوي وحتر�ر طاقاته و�ٓفاقه 
حنو مزيد من التمنية Yقdصادية وYجaعية املنتÃة hلرثوة ولفرص الشغل 
وٕادماج الفçات واnاالت الهشة، بقدر ما اسGتغربت ٕاغفال تدqالت بعض 
ممثيل املعارضة الربملانية لهذه إالصالtات Vىل ٔ�مهيهتا، ال رمبا اسGمترارا Vىل 

كومPة من جتاهل لهذه ما دٔ�بوا Vليه عندما اكنوا يف مواقع املسؤولية احل
  . إالصالtات وßسويفها والت اذل يف م³ارشهتا

ؤ�[دد هبذا الصدد الت¤ٔ£يد Vىل ٕارصار احلكومة Vىل مواصj هذه 
إالصالtات 7ٔن اللكفة Yقdصادية وYجaعية والسGياسGية لت¤ٔجPل هذه 
إالصالtات سGتكون �هظة �لك ت¤ٔ£يد، هذا ا¸ي نتحمÉ حنن هذا ا¸ي 

لها �مس إالخوان يف و ن يف هذه احلكومة وبطريقة مdضام�ة ؤ�قنتحمÉ حن
 j³نت ا�ت املقY احلكومة مجيعا، وحىت لوال قدر هللا ٔ�دت ٕاىل فشلنا يف
سGيكون لنا الرشف ٔ�ننا در� هاد إالصالtات ؤ�ننا بديناها Vىل ا7ٔقل، 

j³نت ا�ت املقY ٕان وٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ٕاطمئنوا لن نفشل يف 
  . شاء هللا الرمحن الرحمي

ؤ�[دد هبذا الصدد، الت¤ٔ£يد Vىل ٕارصار احلكومة Vىل مواصj هذه 
إالصالtات 7ٔن اللكفة Yقdصادية وYجaعية والسGياسGية لت¤ٔجPل هذه 
إالصالtات سGتكون �هظة �لك ت¤ٔ£يد وهذا لعمري هو التحقري احلقPقي 

د �كون مدعوا ٕاىل حتمل hلمواطن ا¸ي ال يتÃىل يف تنفPذ ٕاصالtات ق
جزء من لكفهتا بل يف هترب ٔ�حصاب القرار السGيايس من مصارtة املواطن 
حبمتية واسGتعÃالية هذه إالصالtات الهيلكية وتقدميهم ملصاحل انت ابية 

وسGياسGية ضيقة Vىل مصل�ة الوطن وهو ما من ش¤ٔنه ٔ�ن ÊشGيع �لفعل 
t من التوجس ٕازاء شعور الي¤ٔس وإالح³اط يف نفوس املواطنني وخيلق áا

املسGتق³ل، وقد قال يل t�ٔد إالخوة واش كتحس �راسك وال �غي Ïكون 
 Adolfo"دÛل املغرب؟ Vالش ¼اùكون  "Adolfo Suárez"ٔ�نت هو 
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Suárez"  لياV ل املغرب، �ركةÛري عبد إال� بنكريان د¼ �دÛل املغرب؟ ٔ�
 Adolfo"وال ٔ�حسن من  "Adolfo Suárez"ويال بغى هللا ùكون 

Suárez"  ش �يقêين حىت ٔ�نت اليس؟ ما ميكAالش؟ حقرتV الش ال؟V
Û�ٔم هللا طويj وما يدريك؟ تقدر Ïكون طويj �زاف Vىل يش وtد�ن، 
وٕانين لعىل يقني من احملاوالت اليا�سة لن تنال من ثقة املواطنات 

ملها واملواطنني يف هذه احلكومة واس�شعارمه الفعيل ب¤ٔن احلصيj املرtلية لع 
تعترب حصيj ٕاجيابية ومرشفة وواVدة �لنظر Kقة وصعوبة الظرفPة اKولية 
وإالقلميية والوطنية اليت تق�ت فهيا احلكومة مسؤولية تدبري الش¤ٔن العام 
 jtالل هذه املرq شود من احلكومةêوطبيعة العمل اجلاد والعميق امل

قدر ÏرسGيخ هذه ب. Yنتقالية امل�سمة ٔ�ساسا بتزنيل اKسGتور اجلديد
احلصيj لصدقPة الزتام احلكومة ب��فPذ ما تعهدت به ومصداقPة املسار 
إالصال� ا¸ي اخنرطت فPه فٕاهنا تعترب كذ� مطمئنة �لنظر ٕاىل ا7ٓفاق 
الواVدة اليت فdحهتا �لêسGبة لبالد�، ويف هذا الصدد ٔ�[دد عزم احلكومة 

سGية واقdصادية الرتكزي Vىل ٕاصالtات كربى من qالل ٔ�وراش سGيا
واجaعية Ïريم ٕاىل صيانة السGيادة والوtدة الوطنية والرتابية وٕاىل تعز�ز 
البناء اKميقراطي ومواصj تزنيل مقdضيات اKسGتور وÏرسGيخ القانون 
واحلرÛت واحلاكمة اجليدة، وامسحوا يل كذ� �ٓملين هنا ٔ�ن يقال ٔ�نه اكن ال 

tامل1 يف قضية و áشار ٕاىل [الÊ ريدون ٔ�ن جيب ٔ�نÏ دتنا الرتابية، ملاذا
تفرقوا بني [الá امل1 وبني حكومdه؟ ٔ�لAس عند� وز�را hل ارجPة يعمل 
مع [الá امل1؟ ٔ�مل ٔ�قل لمك ملا جPت لهنا �hيل هاد القضية دÛل الوtدة 
الرتابية ا¸ي Êرشف Vلهيا وÊسريها هو [الá امل1 ؤ�ننا مجيعا �مسمك مجيعا 

هذه القضية ٔ�ي حرج يف هذا؟ ٔ�لAست هذه حكومة  حنن ٔ�عوان � يف
[الá امل1؟  ٔ�لAس السGيد وز�ر qارجPهتا وز�ر جلالá امل1؟ ٔ�لAس 

  . وز�را يف هذه احلكومة؟ £يفاش ¼اند�رو لهاذ اليش �ش نفرقوه؟  £يفاش؟
ا�هنوض �القdصاد الوطين وتعز�ز الثقة وqلق ظروف إالقالع 

�كقطب íوي لالس�¶ر وإالنتاج  Yقdصادي وتعز�ز دور بالد
واملبادالت، ؤ�� جPت ؤ�� [اي البارح £يتêرش اخلرب دÛل مس�مثر صيين 

  1,3ادي جييوا ــــــ[ا ¼اÊس�مثر فالصلب هناÛ يف املغرب ودÛل مس�مثر�ن غ

مليار دÛل اKرمه ومس�مثر�ن ¼ادي جييوا Vاود Uين Êس�مثروا يف الصناVة 
ر�ن �ٓخر�ن ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ¼ادي جييوا يف دÛل الطريان ومس�مث

السGيارات، كتعرفوا مجيع ب¤ٔنه املداخPل دÛل القطاع الصناعي هاد املرة 
هادي دÛل السGيارات جتاوز املداخPل دÛل الفوسفاط، بالد� ¼ادية كتقدم 
�ملعقول بالد� ¼ادية تتقدم �ملعقول ويش وtد�ن مشغولني ��هترتيف، 

، ...ا�هنار اكن واtد الاكتب واtد ا7ٔديب قال qيل هللا Êسامح ياله واtد
دمع الaسك Yجaعي حىت ùكونو ٔ�� وÛك، دمع الaسك Yجaعي، 
ا�هنوض �القdصاد الوطين وتعز�ز الثقة وqلق ظروف إالقالع Yقdصادي 
 وتعز�ز دور بالد� كقطب íوي لالس�¶ر وإالنتاج، اليوم الناس ما

£يتلكموش Vىل املغرب كدوá، £يتلكموا Vىل املغرب كدولyة Yس�مثyار فهيxا 
سGيكون موíا ٕالفريقPا وسGيكون موíا hلعامل العربــي وإالساليم وسGيكون 

، ما تفرحوش، ما تفرحوش ...موíا 7ٔورو�، ٔ�نa ¼ري فرحوا ٔ�صاحيب
Kىل هاد احلكومة لهاد اV ليمك احلقدV ر[ة هادي؟ ¼ري لبالدمك، واش غطى

  . فرحوا بعدا وال كتفرحوا ب�AاÏمك وما تتقدوش تقولوها لينا؟ هللا Êسامح
دمع الaسك Yجaعي وحتقPق Ïمنية اجaعية مdوازنة وتدعمي التنوع 
الثقايف وبلورة سGياسة اجaعية مdاكمj وم�دجمة ومdناسقة وفاß ،jVرسيع 

حملققة والنتاجئ املسjÃ وطموح�ا وترية إالصالtات الكربى ٕان إالجنازات ا
 �اليوم �رÏكز Vىل تثPÖت منوذج�ا املمتزي سGياسGيا واجaعيا وحتويل بالد
اقdصادÛ ٕاىل قطب íوي لفرص Yس�¶ر وفاVل يف جمال إالنتاج 

  .واملبادالت التÃارية
ويف هذا السGياق، فٕاننا واعون ب¤ٔن ظروف YسGتقرار السGيايس 

هبا بالد� من ش¤ٔهنا ٔ�ن متك�نا من التو[ه حنو مراtل  وYجaعي اليت تنعم
ٔ�كرث تقدما Vىل درب إالصالح والتقدم والmء وYسGتÃابة لالنتظارات 
الشعبية املرشوVة، لك ذ� حتت القPادة اجلليj جلالá امل1 محمد السادس 

  .نرصه هللا، السالم Vليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جملس نوابجملس نوابجملس نوابجملس نواب    السGيد رئAسالسGيد رئAسالسGيد رئAسالسGيد رئAس
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا hلسGيد رئAس احلكومة، شكرا hلجميع 


