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 بعد المائة التاسعة والثمانين محضر الجلسة

 
 (.3153يوليوز  35) 5321رمضان  32اإلثنني : التاريخ
الطاليب العلمي رئيس جملس النواب السيد رشيد : الرئاسة

 .رئيس جملس املستشارين والسيد حممد الشيخ بيد اهلل
الرابعة دقيقة ابتداء من الساعة أربع وأربعني ساعتان و : التوقيت

 .والدقيقة الثامنة بعد الزوال
مناقشة عرض رئيس احلكومة للحصيلة  :جدول األعمال

 .املرحلية لعمل احلكومة
 

الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس السيد رشيد 
 :الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

 المحترمون،البرلمانيون السيدات والسادة 
 أيها الحضور الكريم،

شكرةة لساستما  لى يعقد الربملان هذه اجللسة امل 
مداخسات الفرق واجملموعات الربملانية، خبصوص العرض الذي 
سبق للسيد رئيس احلكومة أن قدمه أمام الربملان واملتعلق بتقدمي 
احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة وذلك طبقا ملقتضيات الفقرة 

 . من الدستور 515األوى من الفصل 
وأود جمددا هبذه املناسبة، أن أعرب بامسكم مجيعا عن  

اعتزازنا هبذه القفزة النوعية اليت يشهدها مستوى التنسيق بني 
اجمللسني يف جمال عقلنة املناقشات وحسن تدبري الزمن الربملاين 

خبصوصها، وهي التوجيهات اليت أةد عليها جسالة امللك يف 
 .أةثر من مناسبة

التوجيهات امللكية السامية، وسعيا وجتسيدا هلذه  
مشكرةا من اجمللسني، تعد هذه اجللسة اليوم لحدى جتليات هذا 
التعاون والتنسيق الذي مل يعد اليوم جمرد متمنيات بل أصبح 
واقعا ملموسا سنعمل مجيعا على ترسيخه هبدف بلوغ النتائج 

 .املتوخاة منه
أجدد شكري لى السيد رئيس جملس املستشارين  

وملختلف مكونات اجمللسني، على الرغبة األةيدة املعرب عنها يف 
حتقيق هذه األهداف وأذةر اجمللس املوقر أننا سنعقد اليوم 
جلستني األوى واليت ستنطلق اآلن ختصص لساستما  لى 
جمموعة من الفرق وهي اآلن اليت حنن بصددها، والثانية 

 .ستنطلق على الساعة العاشرة ليسا بإذن اهلل
الكلمة ألول متدخل لفريق العدالة والتنمية السيد  

  .  النائب احملكرم عبد العزيز العماري فليتفضل مشكورا
عن فريق العدالة  العزيز العماريالنائب السيد عبد 

 :والتنمية
بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 مجلس النواب المحترم،السيد رئيس 

 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة النواب والوزراء المحترمون،
هاته األيام املبارةة من شهر لننا نعقد هذه اجللسة يف 

مسرية حاشدة نظمها الشعب املغريب للتضامن بعد رمضان، 
وهبذه املناسبة . ومقاومته الباسلة مع الشعب الفلسطيين الصامد

جلسة فإننا يف فريق العدالة والتنمية نؤةد على ضرورة عقد 
جندد لدانتنا للعدوان  ةما،  يف املوضو  ةما ةان مقرراتضامنية 



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

2 

، هذا الصهيوين الوحشي والغاشم على هذا الشعب املظلوم
وما خلفه من تقتيل مجاعي للمدنيني من أطفال العدوان 
وتدمري البنيات التحتية أمام فشل  ،نساء بقطا  غزةوشيوخ و 

املنتظم الدويل يف حتمل مسؤولياته يف محاية هذا الشعب، الذي 
نتوجه لليه بالتحية واإلةبار ولى مقاومته الباسلة اليت تتصدى 

 .بشجاعة للعدوان اآلمث
لى تقدمي الرامية ننوه باملبادرة امللكية ، فإننا وهبذه املناسبة

ايل للشعب الفلسطيين والتكفل جبرحاه، ةما ننوه دعم م
باخنراط الشعب املغريب بكل مكوناته يف خمتلف املسريات 
 ،والوقفات والفعاليات التضامنية لدعم الصمود الفلسطيين

وندعو احلكومة بالتعاون مع باقي املنظمات العربية واإلسسامية 
متكينه من و  املظلومالشعب هذا للقيام بواجبها من أجل محاية 

 .حقوقه املشروعة
يف فريق ، فإننا نؤةد كرابيةوخبصوص ملف وحدتنا ال

أن املبادرة املغربية املتعلقة باحلكم  ،مرة أخرىالعدالة والتنمية 
الذايت يف أقاليمنا اجلنوبية، تبقى احلل األمثل الذي حيظى 

وهو ما ينعكس يف قرارات  ،بالدعم املتزايد للمنتظم الدويل
 .من املنوهة باجلهود املغربية املتسمة باجلدية واملصداقيةجملس األ

ةما ال يفوتنا يف هذا املقام التذةري بوضعية املدينتني السليبتني 
اجلزر اجلعفرية، يف أفق استعادة سيادتنا على  لسبة ومليلية وة

 .ةافة الثغور احملتلة
على ضرورة  احملكرم، ونتفق معكم السيد رئيس احلكومة

العمل على تقوية اجلبهة الداخلية وتطبيق اجلهوية املتقدمة 
مناسبة  يوه .وتفعيل النموذج التنموي اخلاص بأقاليمنا اجلنوبية

حتية تقدير ولةبار لى أفراد قواتنا املسلحة  فيها ونوجه وجهتن
امللكية وةل املرابطني على الثغور، ةما حنيي وندعم جهود 

ن الوطين والدرك امللكي وخمتلف األجهزة رجال ونساء األم

األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية اليت تسهر بتفان 
 .ويقظة على أمن الوطن واملواطنني

 السيد الرئيس المحترم،
عرضكم الذي مناقشة ما حنن بصدده وهو خبصوص أما 

فامسحوا يل أن  ،للحكومةتقدمتم به حول احلصيلة املرحلية 
هذه احملطة على برملان وأمة مغربية  ،فسنا مجيعا حكومةهننئ أن

تندرج يف سياق هذه املرحلة  حمطة ،الدميقراطية بامتياز
 .التأسيسية يف ظل الدستور اجلديد

لقد استمعنا باهتمام ةبري لى عرضكم السيد رئيس 
احلكومة، وتابعنا بارتياح مضامينه وصدق وأمهية املعطيات 

حصيلة  ،جيابيةلحصيلة أننا بصدد كس الواردة فيه واليت تع
مشرفة لألداء احلكومي تضمنت باألساس اإلصساحات 
واإلجراءات الكبرية والنوعية، دون اإلغراق يف احلصيلة القطاعية 

اليت تولت وزارة االتصال املهمة و  ، هذه احلصيلة القطاعيةاملهمة
 .لعدادها ومت توزيعها على أعضاء الربملان

 المحترم،السيد الرئيس 
 فيما خيص مرجعية التقييم، احنا يف فريق العدالة والتنمية

هاته اللحظة اليت مت فيها ، 3153يناير  32انطلقنا حلظة 
تنصيب الربملان للحكومة، وهذا التنصيب شكل مرجعا متعاقد 

 موضوعية ، وبكل بيننا ةسلطة تشريعية وبني السلطة التنفيذية
الوقو  يف منزلق  ونسنعمل على مناقشة هذا العرض د

 . يف متاهات التضخيم واملبالغة الالتبخيس والتيئيس و 
باعتبار لننا بصدد حصيلة حكومة التحول الدميقراطي 

يف هذه املرحلة  اآلفاق الدميقراطية اليت فتحها الدستور اجلديد
  .التأسيسية اليت منر هبا

وحنن نستحضر مطالب  ةما نناقش هذه احلصيلة
، وةان شعاره 3155الذي عرفه املغرب سنة  احلراك الشعيب

، ةرد فعل على منطق "حماربة الفساد واالستبداد" ساسياأل
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" االختناق السياسي"التحكم والسلطوية الذي أنتج حالة من 
، وأدى لى تدهور األوضا  االقتصادية "الكراجع الدميقراطي"و

دالة واالجتماعية بفعل طغيان اقتصاد الريع واختسال ميزان الع
" الكردي االقتصادي"يف توزيع الثروة، مما ةان يهدد مبزيد من 

، اختناق سياسي، تردي اقتصادي، "االحتقان االجتماعي"و
 .واحتقان اجتماعي

استحقاقات التنزيل ستحضر وحنن نةما نناقشها 
الدميقراطي للدستور، وهي مسؤولية اجلميع، مسؤولية احلكومة 

ندعو هبذه والفاعلني اآلخرين و باقي املؤسسات لكن مسؤولية 
من التعاون والتوافق باستحضار بروح املناسبة لى اخنراط اجلميع 

 .يف هذا الورش املهم عاليةالوطنية الروح ال
 السيد الرئيس المحترم،

حصيلة " اآليت عنوانال اعطيناهالننا لذن أمام حصيلة 
حصيلة الصمود . "األملحصيلة " ،"الثقةحصيلة " ،"الصمود

صمود النموذج املغريب يف الوقت : على ثساثة ديال املستويات
يف النموذج املغريب  صمود؛ "لربيع الدميقراطيا"اللي ةان فيه 

وصمود احلكومة  يف " خريف دميقراطي"الوقت اللي ةان فيه 
 . وجه محسات التشويش واإلرباك والفرملة

صمود النموذج املغريب يف مرحلة الربيع الدميقراطي، 
زمن اشتعلت فيه الثورات وسقطت فيه أنظمة صمود يف 

بينما اختار املغرب حبكمة  ،وسالت فيه الدماء يف حميطنا العريب
قيادته وتبصرها ووعي ونضج قواه الوطنية أن يصنع منوذجه 

اإلصساح يف ظل " املهمة التارخيية عادلةاملاملتميز والقائم على 
 ".ستقراراال

فبعد احلراك الشعيب الذي عرب عن حالة الرفض لكل 
 9 ـلالتارخيي اخلطاب امللكي  وبعد ،أشكال الفساد واالستبداد

 3155 نونرب 31انتخابات جاءت استحقاقات و مارس 

 االنتقالحكومة  ،، فتشكلت حكومتكمواملعربة بنتائجها الدالة
 .الدميقراطي

سيبقى على رأس لجنازاهتا أهنا سامهت يف لخراج  حكومة
بسادنا من وضعية حرجة يطبعها االحتقان واهتزاز الثقة يف 
املؤسسات يف مناخ لقليمي مضطرب، لى مرحلة االستقرار 
وتعزيز األمن والثقة وليقاف املسار الكراجعي واستئناف مسار 

 .، هذا هو الصمود األولاإلصساح
ارتبك مسار عدد من الدول دما الصمود الثاين هو عن

العربية واضطربت فيها استحقاقات املرحلة االنتقالية، وخاصة 
بفعل عودة خملفات وفلول األنظمة االستبدادية اليت عصفت 

مسار النكوص مع ةامل األسف، هبا رياح الربيع، وانتعش 
، لكن املغرب .وااللتفاف واالنقساب على لرادة الشعوب

أيضا، فلم ينجر لى اصطفافات اخلريف  واصل متيزه املغرب
يتمتع  شامخ العريب ومتاهاته، ولمنا حافظ على وضعيته ةبلد

 .ضطربامليط هذا احملباالستقرار السياسي يف 
ظل  " الربيع الدميقراطي"فكما ةان املغرب استثناءا يف 

املطّبات اليت تأثر هبا ةانت فيها مرحلة  يف ةذلك حبمد اهلل 
املغريب يف مرحلة اخلريف الدميقراطي، فجاءت املشهد السياسي 

احلكومة يف حالتها الثانية تأةيدا للخصوصية املغربية وتعبريا 
مكونات األغلبية اجلديدة   عليه أبانت الذيصمود ال لى هذاع

لنه صمود املغرب، صمود  .عن درجة عالية من املسؤوليةفيه 
 ،قوماتهمب القوي ، املغرب القوي بثوابته، املغربالنموذج املغريب

مبلكيته، القوي بنموذجه الوسطي وخياراته املعتدلة يف خمتلف 
احملطات الكربى لتارخيه، القوي أيضًا بالعقساء من خمتلف خنبه 

  . ، هذا هو الصمود الثايناحلزبية والنقابية واملدنية
هو صمود يف وجه التشويش ويف وجه  الثالث صمودوال

مواجهة حتديات  كومة، صمود يفاإلرباك الذي عانت منه احل
 ،ةراهات الواقع املوضوعي املتأثر بأزمة اقتصادية ومالية عامليةلو 
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معاجلة اختساالت سياسية واجتماعية مواجهة و صمود يف 
باشرة ملصمود يف امتساك جرأة  ،تراةمت عرب عقود من التدبري

 .صساحات اهليكلية واختاذ القرارات الضروريةاإل
يف حاجة لى تربير ما مل تنجزه  لسنا ،وبكل وضوح

لكنها . وسنقف عند بعض ما مل تنجزه احلكومةاحلكومة، 
هذه  فرصة لنستحضر املناخ العام الذي ةانت تشتغل فيه

فطريقها مل يكن معبدا ولمنا ةانت تعمل حتت قصف  احلكومة،
لفرملة لوتشويش من خارجها مازال متواصسا ومسا  لإلرباك و 

 .األوى مرحلتهايف  تهامن داخل أغلبي
يف نقف عند هذه احلصيلة ديال الصمود  أوالصمود 
مود يف وجه قصف لعسامي ي، أوال صارجاخلوجه التشويش 
 .ورمبا حىت قبل تشكل احلكومة منذ الوهلة األوى

عساميني املوضوعيني اإلهبذه املناسبة، ذ حنيي للننا 
املمارسة عسام احلر واملسؤول يف تطوير اإل ونشيد بدور

لال أننا ، والدميقراطية الدميقراطية واملسامهة يف رهان التنمية
 ،قسام اليت يبدو أهنا تصدر عن مشرب واحدنستغرب لبعض األ

وتقوم بشكل ممنهج على التشويش  ،مبداد متشابهتكتب و 
من واألغرب  .والتبخيس والتيئيس والتخويف وقلب احلقائق

أو يف قناة " شبه رمسية"أن يوجد هذا يف صحف تعترب ذلك، 
اليت يذةر اجلميع  " القناة املعارضة"ــــعمومية معلومة مسيت ب

من وةيف غطت مثسا  ،جنازات حكومتكملةيف طمست 
ملف عقد الربنامج مع املكتب الوطين للماء والكهرباء التغطية 
القصف يف وجه هذا لقد صمدت احلكومة  .من امللفات وغريه
 .عسامي املمنهجاإل
لنه ، صمود يف وجه تيار مقاومة اإلصساح، ياثان 

مع ةامل صمود ملواجهة تيار جتذر عرب عقود، راةم أصحابه 
صا ح واستفادوا من السنوات املخسال العديد من األسف، 

هذه العساقات مع  امتدت و اقتصاد الريع ونسجوا عساقات 
 .لبعض األفراد يف اإلدارة واملؤسسات العموميةةامل األسف 
جبهود ولخساص عموم املسؤولني  فيها اسبة نشيدوهي من

يف مواةبة  ،واملؤسسات العمومية اتواألطر واألعوان يف اإلدار 
ال أننا نستغرب لسلوك لجهود ودينامية اإلصساح والتنمية، 

بعض املسؤولني يف اإلدارة واملطبو  بعقلية مقاومة اإلصساح 
واضحة، ضدا والذي يبدو أنه مرهتن ألجندات حتكمية غري 

 .على مبادئ الدستور واملصا ح الوطنية العليا
، داخلالصمود يف وجه الفرملة واإلرباك من ، ثالثا 
ارج، جاء اخلبعد جناح احلكومة يف الصمود أمام اهلجمات من ف

دور الفرملة واإلرباك من داخل األغلبية، وهنا نتحدث عن 
نة من العمل ، قرابة السلهدار قرابة السنة من الزمن السياسي

لعمل احلكومة العتبارات مازال الرأي العام لى يومنا السياسي 
 .هذا مل يفهم أسباهبا وال خيوطها املتشابكة

مرحلة مت فيها  ،لهنا مرحلة متت فيها فرملة اإلصساحات
مرحلة ةنتم تتعرضون فيها السيد  ،األغلبية التهديد بتفجري

ن أشخاص يف رئيس احلكومة لشىت أنوا  السب والشتم م
تعرضتم حلملة مكثفة  ،لحدى مكونات األغلبية آنذاك

 ،استدعت قاموسا بئيسا، قاموسا اختلطت فيه اخلرافة باالفكراء
وصرنا أمام نو  جديد من الزعامات تنتج االفكراءات أحيانا 
 ،والسباب أحيانا أخرى، ومل تسلم من لهاناهتا حىت احليوانات

اجمليد لزعماء األحزاب الوطنية  أصبحنا معها نكرحم على املاضي
  .التارخيية

مرحلة مت فيها التجييش املغرض بوسائل مستغربة 
ومستهجنة، وحشد هلا حىت القاصرون وذوو السوابق، ولكن  
ةل هذه االستفزازات وحماوالت اإلرباك مل تفلح وتكسرت  

 .ةيعلى صخرة الصمود واملصداقية يف مواجهة البهتان والبلطج
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 ،الصرب ، غلبتمصمدمت عندما غلبتم احلكمةومرة أخرى 
ومل تردوا ومل تنجروا  ،املصلحة العامة وحتملتم الضرباتغلبتم 

 .الوطن واملواطنني ةلتلك املعارك اهلامشية اليت ال تراعي مصلح
لقد راهن البعض على االنقساب على جتربة  التحول 

صساح خسال الشهور األوى من ولغساق قوس اإل ،الدميقراطي
من الداخل وفق أجندات بئيسة  األغلبيةخسال حماوالت تفجري 

غري آهبة  ، على الوهم والسرابراهنت على الوهم والسراب
مبصا ح الوطن ومل تستفد من خساصات التجربة اإلنسانية وةذا 
السنن التارخيية واالجتماعية، باعتبار أن ما تشهده املنطقة 

كرفع من  سومستقبلي لن توقفه تلك احملاوالت ولمنا  حتول عميق
، هذا هو احملور األول حصيلة فتحية حلصيلة الصمود.، ةلفته

 . للصمود
هي حصيلة للثقة، ثقة يف التحول الدميقراطي، ثقة 

لشعا  نفخر به يف خمتلف  ،"املغرب"رفعت من لشعا  وطننا 
 ،غرب الدميقراطيةمغرب االستقرار، م: احملافل واملنتديات الدولية

التعددية السياسية، مغرب االنفتاح االقتصادي واآلفاق 
 .الواعدة، مغرب احلريات، لنه مغرب الثقة

فإذا ةان تارخينا السياسي قد متيز يف منتصف 
، "التناوب التوافقي"التسعينات بانفتاح سياسي أفرز حكومة 

يف تارخينا السياسي ستظل شاهدة  3153سنة فإننا اآلن و 
لتصحح " حكومة  التحول الدميقراطي"لى ميساد حكومتكم ع

مسارا تراجعيا عن املنهجية الدميقراطية أعقبه مسار حتكمي يف 
جماالت السلطة والثروة وضبط احلياة السياسية، وشكلت 

 .وما بعدها أبشع جتلياته 3119استحقاقات 
مرحلة من عدما عشنا بالثقة اليت ةادت تفقد لهنا 
وصنعت التحالفات مبنطق .. ب حياد السلطةوغا.. التحكم 

فاهتزت ثقة املواطن يف جدوى مشارةته .. الضبط والتحكم 
عندما ال جيد أثرا مباشرا لصوته على مستوى ترةيبة اجملالس 

نراها  ، نتائجوها هي لألسف النتائج.. ة هذه اجملالسورئاس
 اليوم ويعاين من أثرها املواطن يف الدار البيضاء ويف طنجة
وغريها من املدن اليت عانت من هذا املنطق التحكمي البئيس، 
واليت اصطنعت فيها األغلبيات وسلبت فيها الرئاسات، ةما 

 . املنطق الدميقراطيعلى يذةر اجلميع، ضدا على النتائج و 
حصيلة الثقة ألهنا سامهت بشكل قوي يف دعم لن 

ة والكرامة االستقرار السياسي والتقدم أةثر باجتاه حتقيق احلري
يف احلياة واملؤسسات  ة املواطنوالعدالة مبا يؤدي لى تقوية ثق

 .السياسية
ويف سياق دعم الثقة واستكمال مسار البناء 
الدميقراطي، أعلنتم بشكل مبكر وواضح عن أجندة 
االستحقاقات االنتخابية املقبلة، ودشنتم مسلسل املشاورات 

ستغرب لألصوات اليت وهي مناسبة لن.. مع األحزاب السياسية 
تريده عندما يتعلق  كنها البتنزيل الدستور ولتارة تطالبكم 

األمر بإشرافكم السيد رئيس احلكومة على االنتخابات ةجزء 
، ورمبا هدد ال يتجزأ من عمل السلطة التنفيذية اليت تكرأسوهنا

 .البعض باملقاطعة
ةان   اليت ن هذه االستحقاقاتومبناسبة احلديث ع

أن تكون سابقة ألواهنا وأن تنظم قبل متم سنة منتظرا 
تلك السنة اليت أعقبت تصدر حزبنا للمشهد احلزيب .. 3153

وتبوؤه للصدارة يف االستحقاقات التشريعية، مرة أخرى ةان 
وحتملتم .. التهديد بتفجري األغلبية يف حالة تنظيمها آنذاك

 االستحقاقاتيف لرجاء هذه املسؤولية مراعاة للمصلحة الوطنية 
، وهي فرصة نؤةد على 3151لى موعدها العادي سنة 

يف بناء دولة دميقراطية مبؤسسات ذات مصداقية ضرورة التقدم 
 .تستند لى االنتخابات احلرة والنزيهة والشفافة

وهي فرصة نؤةد فيها، يف فريق العدالة والتنمية على أن 
حبياد  ونطالب.. عودة التحكم وطبخ األغلبيات خط أمحر 
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السلطة وحتمل مسؤوليتها يف مواجهة الفساد االنتخايب، ةما 
أن يتحمل مسؤوليته يف ضمان نزاهة لى ندعو اجلميع 

ألن الثقة يف بلدنا، واليت نعتز هبا مجيعا ال ميكن  .. االنتخابات
 .ة املتألقة لتجربتنا الدميقراطيةصور هلذه الاملساس أو خدش 

ثقة من خسال وضعية دخلتم ، الثقة يف االقتصاد الوطين
ةان اختلت فيها التوازنات املستوى االقتصادي   عليها على
اقتصاد خنره الريع، مترةزت فيه الثروة،ارتفعت فيه  ،الداخلية

الفوارق، وها حنن اليوم أمام حصيلة ثقة، ثقة جلب 
االستثمارات، ثقة يف تنافسية االقتصاد الوطين، ثقة يلخصها 

ب من طرف ةافة وةساء وةاالت التنقيط التصنيف ديال املغر 
الدولية، ثقة يف تعزيز هذا املسار بفضل السياسة اإلرادية 
حلكومتكم يف حتفيز النمو، دعم االستثمار، حتسني مناخ 
األعمال، دعم املقاولة من خسال لجراءات عديدة ةانت 

 .املقاوالت منذ سنواتتطالبها 
يف حتمل  ةالسياسية ديالكم رأاجلثقة مبعثها لهنا 
واليت أجلها البعض ومل يف اختاذ القرارات املؤجلة  املسؤوليات،

يتحمل مسؤولياته يف اختاذ تلك القرارات يف ذلك الزمن 
اليت ةنتم جبرأتكم حتملتم املسؤولية واملطالب املزمنة املناسب، 
النظام ، قمتم بإصساح متنيع االقتصاد الوطينمن أجل 

البنكي، معاجلة ، القطا  ايلالضرييب، لصساح القطا  امل 
القانون  ،التقاعدنظام  ،ملقاصةلنظام ااالختساالت الكربى 

، اعتماد البنوك التشارةية، هذه هي مبعث التنظيمي للمالية
  .الثقة يف اقتصادنا الوطين

، دخلتم على الثقة يف التضامن والسلم االجتماعي
ماعية مرحلة فيها احتقان اجتماعي، ةانت فيها فوارق اجت

ةانت  ،عج هبا الشوار تاملظاهرات  ، ةانتصارخة
هاته الوضعية ةانت .. االعتصامات حتتل اإلدارات واملؤسسات

النجاحات اللي قمتم هبا على املستوى االجتماعي حيث 

جعلتم املواطن يف صلب السياسات احلكومية، حكومة رةزت 
والتقليص ابتكار آليات ووسائل جديدة لتعزيز التضامن على 

 .من هوة الفوارق االجتماعية ودعم التماسك االجتماعي
، لهنا حصيلة الثقة يف اجملهود االجتماعي للحكومة

 يف املائة من جممو  امليزانية العامة خسال الفكرة 12خصصت 
، باإلضافة جملموعة من للمجال االجتماعي 3153 -3153
اخلصوص كم، ومنها على العرض ديالم يف يهةرتذ  التدابري

امج نمتويل بر  ؛لحداث صندوق دعم التماسك االجتماعي
ذوي االحتياجات االهتمام ب ؛التمدرس ؛املساعدة الصحية

لى آخره  من اإلجراءات اليت  ألسرلاألرامل املعيسات ؛ اخلاصة
 .ألول مرة نشهدها على املستوى االجتماعي

اللي اجملهود االجتماعي للحكومة  هذا لهنا الثقة يف
من خسال للمواطنني يف دعم القدرة الشرائية  مرتاست

اجملهودات املبذولة من خسال صندوق املقاصة، وختصيص أةثر 
أبريل، ناهيك عن الرفع من  32مليار لتنفيذ اتفاق  11من 

% 51درهم بالقطا  العام و 2111ر لى و احلد األدىن لألج
دين بالقطا  اخلاص والرفع من احلد األدىن للمعاشات للمتقاع

درهم والرفع من عدد وقيمة املنح اجلامعية وغريها  5111لى 
 من األحوال من املبادرات االجتماعية اليت ال ميكن بأي حال
تبخيس لى الأن تطمسها احلمسات اإلعسامية املمنهجة الرامية 

 .والتقليل من شأهنا
وهبذه املناسبة نؤةد على اجلهود املبذولة للنهوض مبكانة 

وية دور األسرة داخل اجملتمع ولقرار خطة حكومية املرأة وتق
بوصفها خطة أفقية " لةرام"مندجمة للمساواة يف أفق املناصفة 

تستحضر احتياجات النساء وتدجمها يف خمتلف السياسات 
العمومية واعتماد مبدأ السعي لى حتقيق املناصفة يف التعيني يف 

 %52زيد من املناصب العليا، وهو ما جعل املرأة تصل لى أ
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مراةز  فيما خيص%(  511 جتاوزبتطور )من هذه املناصب 
 .القرار ومناصب املسؤولية

السياسية والتضليل  ةأما اخلطاب الذي يقوم على املزايد
خيدم القضية النسائية يف  ال فإنهاإليديولوجي واالهتامات اجملانية 

شيء بل سيقوي النفور والعزوف عن العمل السياسي واحلقوقي 
  .و يسيء لى النضاالت النسائية النبيلة واجلادة

ثقة .. يف التحول الدميقراطي، ثقة فتحية حلصيلة الثقة
ذه الثقة يف اجملهود االجتماعي هل ..يف االقتصاد الوطين

 . احلصيلة
هي حصيلة الصمود، كما قلنا ف: المحور الثالث

حصيلة الثقة تبقى ألنكم قدمتم أولويات املرحلة املقبلة أهنا ثقة 
 .األمل وحصيلة األمل

اليت و املعامل الكربى للحصيلة هذه لننا بوقوفنا عند 
   ل حتقيقها عنوان، نود التأةيد على أن سبيهذا الأدرجناها حتت 

واحنا  ،سؤولية الوطنيةالسياسية املفعمة بروح امل ةرأاجلةان هو 
غادي حنتاجوا هاذ اجلرأة ديالكم السيد رئيس احلكومة، السادة 
أعضاء احلكومة يف املرحلة املقبلة، بغينا مزيد من الصمود، مزيد 
من الثقة، مزيد من االستجابة النتظارات الشعبية للمواطنني، 

 . هنا حنتاجوا هاذ اجلرأة
شرة ملفات اختذت يف مباة اليت ةانت لكم رأهاته اجل

  العتبارات طابعا معقدا بعد أن دحرجتها احلكومات السابقة 
ال تستحضر املصا ح العامة ولمنا رمبا تستحضر بعض 

  ...االستحقاقات االنتخابية وغريها
  منظومة لهنا اجلرأة اليت جعلتكم تباشرون لصساح

وهي جرأة ماشي ساهلة، ةنحييوةم عليها، هي جرأة املقاصة 
اللي خساتكم تفتحوا ورش لصساح أنظمة التقاعد، هي نفس 
اجلرأة اللي خساتكم احلمد هلل تنجحوا يف ورش منظومة العدالة، 
لجناح ورش احلوار الوطين حول اجملتمع املدين، اجلرأة يف تطوير 

افسة يف ورش دفاتر احلكامة باعتماد قواعد الشفافية واملننظام 
موضو   ،التحمسات اخلاصة بقنوات اإلعسام العمومي

متويل اجلمعيات وغريها من  ،مقالع الرمال ،املأذونيات
 . العمومي اإلنفاقاإلصساحات اليت مهت 

 مععقد برنامج قرار توقيع  اللي اختذتوا هبالهنا اجلرأة 
 مع احلفاظ على األشطراملكتب الوطين للماء والكهرباء 

، هذه اجلرأة ومحاية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة االجتماعية
األجر مقابل  اللي خساتكم تتخذون القرارات املرتبطة مببدأ

  .واللي خلى حيوية على مستوى اإلدارات العمومية العمل
قرار ختفيض أمثنة أةثر باش تقوموا بجرأة اللي اختذمتوها 

تحصد ةي ةانت  لاللوبيات ال يف مواجهةدواء  5111من 
 . أرباحا فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنني

يف وقف التوظيف املباشر ةانت عندةم جرأة  
واالستجابة املوضوعية حلاجيات اإلدارة العمومية باش تكون 
عندنا فعسا استجابة للمرفق العمومي يؤدي الدور ديالو وتكون 

ات هذه اجلرأة يف املرحلة تكافؤ الفرص ودون استعراض جتلي
السابقة ةاملة، لال أننا فيما خيص األوراش اليت مل تستكملوها 
واإلصساحات رمبا متت فرملتها، نريد هذه اإلصساحات واجلرأة 

 :يف العناوين التالية
من خسال أملنا ةفريق العدالة والتنمية، أمل يف أن 

يع ألننا تضاعفوا جهودةم يف مكافحة الفساد وةافة أشكال الر 
وحنن نثمن اجملهودات اليت قمتم هبا لال أننا الزلنا ننتظر عندما 
حتال آالف القضايا على القضاء فيها لشارات ملوضوعات 
الرشوة والفساد، أملنا أن القضاء يقول الكلمة ديالو يف هاته 
القضايا بفاعلية والسرعة السازمة لكي تتعزز ثقة املواطن يف 

 . فحة الفسادالهذا الورش ديال مكا
أمل باش تواصلوا ورش لصساح اإلدارة باش فعسا 
السياسات العمومية يتم عكسها من خسال أو تنعكس من 
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خسال قيام اإلدارة باملقولة اللي ةكردوا السيد رئيس احلكومة، 
 .مع اإلدارة املغربيةملواطن أهنا تكون يف خدمة املواطن ويتصا ح ا

عد بعيدا عن صساح أنظمة التقالأمل يف تفعيل 
ديال اجلميع  تشارةيةيكون فيه املقاربة الاملزايدات السياسية و 
تقاسم وغريهم من الفاعلني املعنيني من أجل سياسيني ونقابيني 

مني أت ،النظامهذا من أجل ضمان دميومة  ،صساحأعباء اإل
 .طار تضامن األجياللحقوق املنخرطني يف 

واحلفاظ على  املقاصةصساح نظام لأمل يف مواصلة 
توسطة واستثمار ما يتم توفريه فهاذ القدرة الشرائية للطبقة امل

ألن يف آخر املطاف  جتماعيةاالقتصادية و االوراش اإلصساح لأل
هاذ األموال اللي ةيتم يعين توفريها فإمنا تأيت من أجل 

 .االستجابة للحاجيات التنموية واالستثمارية واالجتماعية
ديالكم ةحكومة فيما خيص ة اجلهود أمل يف مضاعف

صحيح أنه مت لتنمية القروية واملناطق اجلبلية، العامل القروي و ا
ات املخصصة لصندوق التنمية القروية واملناطق رفع االعتماد

ولكن ني، تملياري درهم خسال السنتني األوليلى  ليصلاجلبلية 
ربامج ال خمتلفتفعل  نرجو أن وزاريةال -لحداث جلنة بنيبعد 
الربامج املقررة وتدارك هلاته جناز اإلندجمة والرفع من وترية امل

لي احنا ملا ةنزوروا هاته املناطق يف لطار النقص الفظيع ال
فعاليات قافلة املصباح ديال العدالة والتنمية ةنوقفوا فعسا على 
اختساالت جمالية هلذا العامل القروي اللي خصو ينال االهتمام 

 .يف املرحلة املقبلة لن شاء اهلل من العمل احلكوميبنفس اجلرأة 
 يف التعجيل بإقرار سياسة ناجعة إلصساح ديالنا أمل

ا ة دياهلوداجلبالرفع من  املنظومة التعليمية لصساحا ةفيل
ةنذةروا ةلنا اخلطاب امللكي يف هذا ي  لومعاجلة االختساالت ال

ديالو يف هذا  نا فعسا أن يتحمل اجلميع املسؤوليةأملف .املوضو 
الورش املهم ألنه ةريهن املستقبل ديالنا ديال بسادنا لألجيال 

  .املقبلة لن شاء اهلل

يف املضي يف تفعيل املبادرات اليت متس فئات أمل 
نسائية واسعة مهشت لعقود مثل النساء األرامل املعيسات لألسر 

اجلبال، واملضي يف تعميم نساء  ؛نساء القرى ؛واملتخلى عنهن
على وحتفيزهم اآلباء دياهلم  حتفيز ،لتمدرس بالنسبة للفتياتا

  ."تيسري"برنامج ديال االستمرار يف التعليم عرب تقوية الدعم 
ى النهوض باملسألة ليف مضاعفة اجملهودات الرامية  أمل 

مر باللغة العربية مبا تتطلبه من محاية سواء تعلق األ ،اللغوية
 ةذلكد السادس للغة العربية، و وتطوير وتفعيل ألةادميية حمم
ألمازيغية، ولحداث اجمللس الوطين ابتفعيل الطابع الرمسي للغة 

 .املغربية ةللغات والثقاف
تنزيل من أجل سم ضرورة احليف نستحضرها  ل اأمهي 

حق التمثيلية السياسية للمغاربة املقيمني باخلارج، بإقرار 
املقتضيات القانونية الكفيلة بتمتيعهم حبقوقهم السياسية 

واالستجابة ملتطلبات الدستور ومنحهم حق التصويت والكرشيح 
 .على هذا املستوى
ثقة، قرأنا منها صمود و  قرأنا من خساهلاحصيلة لذن هي 

العزيز، وقرأنا فيها أمل للمستقبل باش  ذ الوطن ديالنافها
 .تباشروا اإلصساحات

 السيد الرئيس المحترم، 
هكذا لذن ةانت حصيلة حكومة التحول الدميقراطي، 
حكومة أتت يف وضعية صعبة، يف ظرفية صعبة، يف مرحلة 
حرجة، عانت من محسات ديال التشويش ومن حماوالت 

ه الظرفية ورغم ذلك، يف ظل هذ. اإلرباك من الداخل
االقتصادية املوضوعية الصعبة، ويف ظل هذه التحديات 
استطعتم أن تنجزوا أشياء نزلت بردا وسساما مثلما قلتم على 

من هذه املرحلة املغاربة، خرجتم وسامهتم يف لخراج البلد ديالنا 
احلرجة وبعثتم ثقة يف اقتصادنا الوطين، مجيع الفاعلني 
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ةلنا يف احملافل الدولية ةنفرحوا ملا واملنظمات الدولية هناك ثقة و 
 .ةنتكلموا على بسادنا املغرب

هي حصيلة أمل بالنظر لى مصداقية هذه احلكومة، 
املعقول، اخلطاب اللي تقدمه بوضوح وبشفافية للشعب املغريب 
ليس ةما ورد يف تقرير السيد رئيس اجمللس األعلى للحسابات 

وقاهلا مرتني لوضعية عندما حتدث أنه ةانت عمليات لخفاء 
املكتب الوطين للكهرباء، وعندما تناول موضو  اللقاحات 
وغريها من القضايا ال ينبغي أن تكون فيها حتميل املسؤولية 
السياسية ملن أوقف تلك االستثمارات اللي ةانت مربجمة 
وعساش ما دارش امليناء الغازي؟ وعساش تعطلت اإلصساحات؟ 

ر؟ التأخر يف زمن اإلصساح له  ومن سيؤدي ةلفة هذا التأخ
ةلفة، مع ذلك حتملتم املسؤولية رغم الثقل ديال هاته الوضعية 

 .وةانت اإلجنازات اللي ةنهنؤوةم عليها
يف مباشرة  ةرأاجلى لالنظر هي حكومة أمل ب

القوية  مة املغربيةا تأمني مصلحة األاهتي تطلبلاإلصساحات ال
دوهنا دائما، فعسا املصلحة وترد يةزباحلصلحة املوليس  بثوابتها

 .العامة هي أهم شيء اللي ينبغي أن جنتمع عليها مجيعا
 ، أمل يف حتقيق مزيد من التقدموحصيلة حكومة 

ةلنا ةنقولوا راه ماشي مجيع اإلصساحات نتظارات  واال اآلمال
وأنتم مبوضوعية غادي تقولوا بأنه فعسا ةاين جماالت حققتوها 

اإلصساح اللي خصها تطور، فعسا ةيخص وترية ديال 
ينبغي . اإلصساحات اللي ميكن تقدم، واحنا ذةرنا البعض منها

أن تباشر ألن هناك آمال عريضة معلقة على هذه احلكومة 
اليت خرجت من رحم الشعب ومن صناديق االقكرا ، أمل يف 

وتطلعات املواطنني ملا دم واالزدهار لساستجابة النتظارات التق
 .تتحلى به من جرأة سياسية ومسؤولية وطنية

، هذا هو حكومة األمل يف مواصلة البناء الدميقراطي
رأس املال الرمز ديالنا هي الدميقراطية اللي خصنا جنحوا فيها يف 

مم خمتلف االستحقاقات باش يبقى الرأس ديالنا عايل بني األ
وبني الدول من خسال تنظيم االستحقاقات اجلماعية والنيابية 

مبا يؤدي من جهة لى تكريس االختيار الدميقراطي املقبلة 
اللي عودة التحكم لومصداقية ونبل العمل السياسي والتصدي 

رمبا حياول البعض اآلن بني يدي االستحقاقات أن يعيدنا لى 
، ينبغي أن نقوم مجيعا 3119ذلك املناخ الذي ةان قبل سنة 

ملواجهته من أجل أن تكون لنا مؤسسات منتخبة ذات 
 .ةيفعال ذات مؤسساتمصداقية، 

 السيد الرئيس، 
وحنن قررنا أن يكون جزء من توقيتنا لى لخواننا يف فرق 
األغلبية، سأختم ةلميت، ةلمة فريق العدالة والتنمية، اللي قلنا 
من خساهلا أن هذه احلصيلة احلمد هلل هلذه احلكومة اللي جات 
فهاذ الظروف الصعبة أهنا حكومة صمود حنتاج لى مزيد من 

يد من تعزيز الثقة، حكومة الصمود، حكومة ثقة حنتاج لى املز 
أمل على مسؤوليتكم أن تستجيوا هلاته اآلمال اليت يتوق لليها  
املغاربة، واجلواب رمبا ستجيبون عن مناقشتنا لذا لن شاء اهلل، 
لكن نقول للحكومة أن أحسن جواب يف املرحلة املقبلة ميكن 
أن تقدموه لنا مجيعا هو اإلجناز، هو العمل مصداقا لقوله 

 ۖ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿: تعاى
﴾ َوَستـَُردُّوَن ِلَىٰ َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم مبَا ُةْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  .والسسام عليكم ورمحة اهلل. صدق اهلل العظيم
 :السيد الرئيس

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة  شكرا السيد الرئيس،
 .للمستشار السيد الرئيس حكيم بنشماس
عن فريق األصالة  المستشار السيد حكيم بنشماس

 :والمعاصرة

 



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدان الرئيسان،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 زميالتي، زمالئي البرلمانيون،
تزويق الكسامى وتنميقه للتعبري عن لست حباجة لى 

غضبنا العارم وعن استنكارنا القوي ملا يتعرض له الشعب 
الفلسطيين الشقيق من عدوان وقصف وتدمري وتقتيل بشع يف 
حتد صارخ، ليس فقط للقانون الدويل ولكن أساسا للضمري 
العاملي، ولكننا نعتقد ونؤمن اشد ما يكون اإلميان بأن الشعب 

ال حيتاج ومل يعد حيتاج يف هذا الفصل اجلديد من الفلسطيين 
حمنته املستمرة لبيانات الشجب والتنديد واالستنكار اليت 
 .أصبحت من ةثرة ما تدوولت واستهلكت مملة ومثرية للسخط

أنتم مجيعكم، حضرات السيدات والسادة، تعرفون 
بالتأةيد ما حيتاجه الشعب الفلسطيين لدعم صموده وتعضيد  

تحرر الوطين، ولذلك لن أقول املزيد يف هذ املوضو ، ةفاحه ال
وامسحوا يل أن أتدخل باسم فريقي األصالة واملعاصرة مبجلسي 
الربملان للمسامهة يف هذه اللحظة اهلامة يف مناقشة عرض السيد 

 .رئيس احلكومة املتعلق بنصف الوالية
 :وأريد أن استهل مداخليت هذه بسبع مساحظات

م فريقي حزبنا مبجلسي الربملان، أوال، سأقدم، باس
من الدستور،  515مسامهتنا يف أول مترين إلعمال الفصل 

وينبغي يف البداية من باب اإلنصاف التذةري بالتاريخ الدستوري 
هلذا الفصل، الذي تكرس ةممارسة دستورية يف عهد حكومة 
األستاذ عبد الرمحان اليوسفي، واستمر يف عهدي حكوميت 

 . يس جطو وعباس الفاسياألستاذين ادر 
من الواجب أن نشكرةم على حرصكم على تفعيل 
هذا املقتضى اهلام من الدستور، خاصة وأن تقدمي حصيلة 

نصف الوالية جاء مببادرة منكم، وليس من جملس النواب أو 
من جملس املستشارين، لال أنه من الواجب أيضا أن نؤةد أن 
هذه املبادرة جاءت مبتورة وناقصة من حيث قيمتها الدستورية 
والسياسة، ألننا ةنا ننتظر من السيد رئيس احلكومة االلتزام 

ة، اليت نصت ةذلك الوثيقة الدستوري الصارم مبنطوق وروح 
على أن ختصص جلسة سنوية من قبل الربملان ملناقشة وتقييم 

وهكذا فإن جتاهل رئيس احلكومة ملثل . السياسات العمومية
هذا املقتضى ورفضه الواضح وغري املفهوم لعمال هاته اآللية 

 521الرقابية، بالرغم من توجيه عريضة موقعة من طرف 
صيص جلسة سنوية من قبل مستشارا برملانيا، تطالب بتخ

يف  –الربملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وهذا 
مظهر من مجلة مظاهر استخفاف احلكومة   -تقديرنا 

بالدستور وتفويت لفرصة استثمار الربملان يف املتاح الدستوري 
وتعطيل غري مقبول آللية من اآلليات اليت يتيحها الدستور 

 .  للربملان
ترب حزبنا أن هذا املسلك احلكومي املتهرب ثانيا، يع

من املراقبة الربملانية يعود يف جزء منه لى االختساالت  املرتبطة 
باهلندسة والتشكيلة احلكومية ذاهتا، ففي الوقت الذي ةان فيه 
الرأي العام يتطلع إلخراج النسخة األوى مث الثانية للحكومة مبا 

ى للمرحلة الراهنة اليت ينسجم مع الرهانات والتحديات الكرب 
جتتازها بسادنا ومبا يكرجم منطق االلتقائية يف السياسات 
  .العمومية، نفاجأ ببلقنة القطاعات الوزارية بشكل غري مسبوق

لن منطق اهلندسة احلكومية مل خيضع لرؤية سياسية 
لسكراتيجية تكاملية، بل ملنطق اإلرضاءات، وهو ما يفسر رفع 

، ولغراق 29اى 25ملتضخمة أصسا من احلقائب الوزارية ا
احلكومة بالوزارات املنتدبة وجتزيء العديد من القطاعات 
الوزارية، وهو ما يتناقض أصسا مع مفهوم األقطاب الوزارية 
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الذي روجت له احلكومة يف نسختها األوى أو عشية تشكيل 
 .  النسخة األوى والثانية

عية  يف جمال ةما أن ما تقدمه احلكومة وةأنه نقلة نو 
الرفع من متثيلية النساء داخل اجلهاز احلكومي، سرعان ما 
ينكشف على ضوء واقع حصر املسؤوليات احلكومية للنساء يف 

 . الوزارات املنتدبة وأحيانا بدون تكليفات واضحة
ثالثا، لقد أظهرت املمارسة أن مبدأ التضامن احلكومي 

اسي يف تدبري ال معىن له يف ظل طغيان منطق التحكم السي
العمل احلكومي من خسال انفراد احلزب الذي يقود احلكومة 
يف اختاذ العديد من القرارات خارج املقتضيات الدستورية ةما 
هو احلال مع فرض دفاتر التحمسات خارج اجمللس احلكومي 
على سبيل املثال والتعامل مع باقي األطراف احلكومية مبنطق 

ء وعدم الفصل بني التدبري احلكومي اهليمنة واإلحلاق واالستعسا
ورؤية  احلزب األغليب وذراعه الدعوي، خاصة يف القضايا 
االجتماعية والثقافية وقضايا حقوق اإلنسان واخللط املتعمد بني 
موقع التسيري واملعارضة وعدم التمييز بني تسيري الشأن العام 

 . واملنطق الدعوي
يف اهلندسة  رابعا، لن ةل هذه االختساالت البنيوية

والعمل احلكومي تفسر لى حد ةبري املواقف احلكومية املخالفة 
للمبدأ الدستوري القاضي بربط املسؤولية باحملاسبة، من خسال 
التصريح الشهري الذي أعلنه رئيس احلكومة إلحدى القنوات 
العربية، والذي صرح فيه بالعفو عن املتورطني يف قضايا الفساد 

وتصرحيه يف اجللسة " عفا اهلل عما سلف: "بقولته الشهرية
عن معرفته باملهربني املاليني  3152ديسمرب 25الربملانية ليوم 

وعن مساك العقارات خارج القانون، دون سلكه املساطر 
 -القانونية ضد املتورطني يف جرائم األموال، وهو ما يعد 

وداخل  تسكرا عن اجملرمني يف تصريح عمومي  -واحلالة هاته
ة دستورية، فضسا عن  غياب لسكراتيجية وطنية ملكافحة مؤسس

الفساد، ةما تفسر ةون تدبري احلكومة للسياسات القطاعية 
بعيد عن حتقيق شروط النجاعة املرجوة يف غياب االلتقائية 

 .والتكافؤ األفقي والتنسيق بني خمتلف القطاعات
خامسا، ال بد هلذه االختساالت من خطاب سياسي 

عن الرأي العام وعموم املواطنني واملواطنات،  مضلل خيفيها
ويربر يف نفس الوقت ضعف احلكومة وعجزها عن القيام 
مبهامها الدستورية األساسية، وهو اخليار الذي اختارته 
احلكومة، وخاصة احلزب الذي يقودها عرب لنتاج خطابات 

التماسيح "تضليلية  وومهية ال أساس هلا يف الواقع  من قبيل 
واسترياد مفاهيم ال عساقة  -شرف اهلل قدرةم  –" اريتوالعف

اليت " الدولة العميقة"هلا مبشهدنا السياسي الوطين ةمفهوم 
رفض السيد رئيس احلكومة التجاوب مع املطلب الذي قدمناه 
بتخصيص جلسة املساءلة الشهرية ملناقشة ما يعنيه هذا املفهوم 

الدقة، وحتريف  عند احلكومة أو عند رئيس احلكومة على وجه
العديد من النقاشات العمومية احلقيقية بافتعال معارك ومهية 
وتوظيف خطابات أساءت للزمن الدستوري والسياسي املغريب، 
والذي ةان يفكرض الرفع من مستوى السياسة، خطابا وممارسة، 
والعمل على أجرأة الدستور يف ةافة مناحي احلياة العامة وختليق 

 . املرفق العام
عوض أن تباشر احلكومة اإلصساحات الكربى مع ما و 

تقتضيه من مقاربات تشارةية فعلية، وليست صورية، ةرست يف 
املعجم السياسي تداوالت لفظية هجينة، بلغت لى حدود 
حتقري الشعب املغريب من خسال ما بقي عالقا يف ذاةرته من 
  لحدى الدعوات والنشار عندما دعا الشعب املغريب لى الرجو 

، وتصريح رئيس احلكومة يف الربملان بقوله "الرايب وامللوي"لى 
أنه ال يشتغل لال مع من صوت عليه، وهو ما يكرجم حقيقة 
التمثسات السياسية لدى احلزب الذي يقود احلكومة ومفهومه 
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القاصر للدميقراطية التمثيلية، اليت تقوم عنده على خلفية اهليمنة 
 . يديولوجيةاملؤسساتية واإلدارية واإل

وهكذا ميكن وضع احنطاط وتدهور اللغة السياسية يف 
للحكومة لتحملها قسطا وافرا من " املكاسب السلبية"سجل 

ومن املؤةد أننا مجيعنا نتحمل قدرا من املسؤولية .  املسؤولية فيه
يف هذا االحنطاط املريب للخطاب السياسي، ولكن البد من 

السيد رئيس احلكومة، باب اإلنصاف أن نشري لى أنكم، 
تتحملون القسط األوفر يف احنطاط اخلطاب السياسي، لسبب 
بسيط وهو أنكم الرجل الثاين يف الدولة، الذي ةان يفكرض أن 
يكون قدوة لآلخرين من حيث السعي لى الرقي باخلطاب 

 .السياسي
 السيد رئيس احلكومة،

هل حنن حباجة لى التذةري جببهة اخلصومات الواسعة 
يت فتحتموها تقريبا مع مجيع األوساط؟ هل حقا أنتم وحدةم ال

من ميلك احلقيقة ومجيع هذه األوساط على ضسال؟ هل يعقل 
أنه يف مرحلة تأسيسية أو انتقالية أو مفصلية يف تارخينا املعاصر 

هل يعقل أنكم مل تفكروا ومل مرة واحدة  –مسها ما شئت  -
عمله إلجناح  يف اجللوس مع املعارضة لبحث ما يتوجب

 األوراش وةسب التحديات املطروحة على جدول أعمال البلد؟ 
لننا ال نتحدث  -وأرجو أال تفهمومنا غلط  –لننا 

حزب  –ةما قلتم يف مناسبات ةثرية   -على أنفسنا، فنحن 
الشر واألشرار، حنن حزب الفساد واملفسدين، حنن حزب بقايا 

احلل، ولكن ال  العهد البائد وفلوله، وحنن حزب آيل لى
نتحدث على هذا املستوى، ولكن نتحدث عن املعارضة، عن 
مكونات أساسية يف املعارضة القائمة يف البلد، واليت ةافحت 
جيسا بعد جيل من أجل حتصني وحتقيق املكتسبات اليت هيأت 
لكم شروط حتمل املسؤولية يف هذا املنعطف احلاسم والدقيق  

 .الذي تعيشه بسادنا

ن حزبنا ينطلق يف التعليق على تقدمي سادسا، ل
 : احلصيلة املرحلية للعمل احلكومي من املنطلقات التالية 

يتمثل املنطلق األول يف معطى مفاده ببساطة شساعة 
الفرق بني الربنامج احلكومي واملنجز احلكومي، وهو فارق ال 
ميكن تربيره باملراوغات اخلطابية، اليت دأب، مع األسف، رئيس 

مة على تقدميها ةوجود قوى أسطورية ميتافيزيقية خفية احلكو 
معرقلة لعمله أو للقاء مسؤولية التأخر يف املنجز احلكومي على 
الوقت املخصص إلعادة تشكيل األغلبية احلكومية أو تربير 
لخفاقاهتا باستدعاء نظرية املؤامرة اليت جرى تبسيطها قبل قليل 

 .بشكل واضح
داخلتنا فيتمثل يف أنه ال جدوى أما املنطلق الثاين يف م

من حتليل حصيلة العمل احلكومي باالرتكاز على بعض الوثائق 
اليت فقدت قيمتها السياسية والعملية واإلجرائية، وعلى سبيل 
املثال، من ميكنه أن يصدق اليوم اآلجال املقررة لوضع مشاريع 

 ؟ ومن ميكنه"املخطط التشريعي"القوانني والواردة فيما يسمى 
أن يصدق أن اآلجال الواردة يف اجلزء األول من املخطط 
اإلجرائي امللحق بامليثاق الوطين إلصساح منظومة العدالة هي 
آجال واقعية وقد مت جتاوزها اليوم بالنسبة لعدد من مشاريع 

 ! ؟3153القوانني التنظيمية والعادية املقررة يف 
اعية اليت أما املنطلق الثالث فيتمثل يف أن الربامج القط

ميكن وصفها نسبيا بالناجحة وعلى األقل قابلة لتقييم لجيايب 
يف بعض جوانبها هي تلك اليت جرى لعدادها وأجرأهتا قبل 

، أو اليت "املغرب األخضر"جميء احلكومة احلالية ةمخطط 
تدبر من طرف املؤسسات اإلسكراتيجية، ةما هو الشأن 

النسخ الثانية من الربامج بالنسبة لربامج الطاقات البديلة، وأن  
احلكومية اليت قمتم بتحيينها تكون يف الغالب أقل مستوى من 

وميكن يف هذا اجملال . حيث لطارها املنطقي من  النسخة األوى
اليت تقدم ةإجناز خارق، فهذه ( لةرام)االستشهاد مثسا خبطة 
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اخلطة الوطنية "اخلطة مقارنة بنسختها السابقة املسماة ب 
واليت وضعتها احلكومة السابقة هي أقل بكثري من " ةللمساوا

املضمون القوي الذي محلته، ةما أن املخططات القطاعية اليت 
يتضح من حتليل وثائقها األولية توفرها على رؤية واضحة قابلة 
لألجرأة والتطبيق هي باألساس من وضع قطاعات حكومية ال 

أن بالنسبة يسريها احلزب الذي يقود احلكومة، ةما هو الش
 .ملخطط تسريع التنمية الصناعية

ومن هذه املنطلقات استخلصنا منذ هناية السنة األوى 
فشلت يف  -من الوالية احلكومية أن احلكومة، مع األسف 

استثمار الفرص اليت تتيحها االختصاصات الدستورية املخولة 
لرئيس احلكومة، وةذا ةتلة احلقوق واملبادئ واألهداف ذات 

ة الدستورية اليت أرستها الوثيقة الدستورية اجلديدة، ةما القيم
فشلت يف االرتكاز على ثقة الناخبني املمنوحة هلا مبقتضى 

من أجل القيام  3155نونرب  31االنتخابات التشريعية ل 
بعمل حكومي منسجم ميكن املغاربة من الولوج لى حقوقهم 

 . األساسية
رين تقدمي العناصر املساحظة السابعة، وقبل القيام بتم

الدالة حلصيلة العمل احلكومي، ةما يراها فريقا حزبنا، ال بد أن 
أذةر مبساحظة على درجة ةبرية من األمهية لكوهنا شكلت 
أساس استدالل رئيس احلكومة يف تقدميه للحصيلة املرحلية 
لعمل احلكومة بشكل غريب، خيتلف عن ةل متارين تقدمي 

ول الدميقراطية، ذلك أن رئيس احلصيسات احلكومية يف الد
احلكومة قدم رواية خمالفة للتاريخ الوطين فيما يتعلق بأمهية 

، 3155و 5999اإلصساحات واملبادرات يف الفكرة ما بني 
فالسيد رئيس احلكومة، وبرؤية ضيقة وقصرية املدى وغري 
لسكراتيجية، وهو بصدد حتريف جزء من التاريخ الراهن الوطين 

 -حياول ليهام من يوجه لليهم حصيلته املرحلية املشكرك، حني 
أن بسادنا ةانت يف  -وهم ليسوا الناخبني وال حىت الربملانيني 

وضعية سلطوية، يعرب عنها رئيس احلكومة بالتوظيف األدايت 
فرباير املتعلق بإسقاط الفساد  31للشعار املشرو  حلرةة 

ن مؤيديها، وأن واالستبداد، واليت باملناسبة مل يكن حزبه أبدا م
حزب العدالة والتنمية قدم نفسه عربونا أو قربانا لساستقرار 
وعرابا لسانتقال الدميقراطي، وبعبارة أخرى فإن رئيس احلكومة 

 Adolfo Suarezيقدم نفسه وفق هذا السرد ةأنه 
وبشكل أةثر ميكيافيلية، فإن حزب رئيس احلكومة . املغرب
ملنطق التمثيلي لدستور غري مرتبطة با" مكافأة ما"ينتظر 
عن دور توهم أنه لعبه لفائدة مؤسسات البساد، ةما  3155

" النزول لى الشار "أن التهديد املتكرر للحزب األغليب ب 
وأننا مازال ما نشفناش رجلينا يندرج ضمن هذه الرؤية 

 .االبتزازية
لقد حان الوقت، أيها السادة، لدحض هذا التزييف، 

حريفية للتاريخ املغريب الراهن، وذلك قبل لدحض هذه النزعة الت
أي تناول نقدي موضوعي للحصيلة املرحلية لعمل احلكومة، 
ذلك أن ةل حتليل لوضعية بسادنا بعد املصادقة على دستور 

ينبغي أن يستحضر جممل املسار اإلصساحي الذي  3155
، واملكتسبات احملققة يف 5999دشنته بسادنا، على األقل منذ 

لدماج احلقوق الثقافية واللغوية يف أجندة : ءا منلطاره بد
السياسات العمومية مع لحداث املعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية وقرار فتح ورش العدالة االنتقالية، مع لحداث هيأة 
اإلنصاف واملصاحلة، ومتكني بسادنا من عناصر سياسة تروم 

خاصة توسيع الولوج لى احلقوق االقتصادية واالجتماعية، 
بالنسبة للفئات اهلشة مع انطساق املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية، والتفكري اجلماعي يف منوذجنا التنموي من خسال تقرير 
اخلمسينية، وانطساق املراجعة العميقة لنمط احلكامة الكرابية مع 

 . ورش اجلهوية
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هل نذةرةم أيضا، السيد رئيس احلكومة، بصدور 
وتعديل ومراجعة قوانني احلريات  3113مدونة األسرة سنة 

وقانون  3113ووضع مدونة للشغل يف  3113العامة سنة 
والتطبيع واالنتظام املتزايدين للعملية  3112اجلنسية يف 

ولحداث مؤسسة الوسيط واجمللس   3113االنتخابية منذ 
الوطين حلقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان يف 

اث اهليئة العليا لساتصال السمعي البصري ولحد 3155مارس 
 .الساهرة على احكرام التعددية والتنو  يف الولوج لى اإلعسام

هل حنن حباجة لى تذةريةم هبذه السريورة احلافلة 
 ! والغنية باملشاريع والديناميات اإلصساحية؟

لن هذه املكتسبات وغريها هي اليت مكنت بسادنا 
اخلروج من السلطوية واالنتقال  بكل وضوح من جتاوز مرحليت

 laالدميقراطي لى مرحلة التثبيت الدميقراطي
consolidation démocratique  بعد دستور

3155 . 
لننا نسجل، بكل أسف، أن رئيس احلكومة اختار 
منهجية أخرى تريد ليهام املغاربة بأن حتمله للمسؤولية احلكومية 

تبطة بتحقيق االنتظارات ال عساقة هلا بتعهداته والتزاماته املر 
امللحة للمغاربة، على خمتلف اجملاالت السياسية االقتصادية 
واالجتماعية واحلقوقية، بل من أجل مهام ووظائف أخرى، ال 
نعلم من فوضها له، خلفيتها اإلصرار على التشكيك يف 
االستقرار أو لسناد فضله للحكومة، االستقرار الذي تنعم به 

  واالنسجام بني خمتلف مكونات األمة بسادنا بفضل اإلمجا 
املغربية منذ قرون، هذان اإلمجا  واالنسجام اللذان شكسا القوة 

 . الدافعة لكرسيخ النموذج املغريب املتميز واملتفرد
ويف هذا الصدد، نود أن نؤةد أن االستقرار السياسي 
واالجتماعي باملغرب مل يولد مع والدة هذه احلكومة، بل هو 

خيي طبع دائما بقوة احلياة السياسية املغربية، وسامهت واقع تار 

يف تقوية سريورته ةل القوى احلية للشعب املغريب، ويف مقدمتها 
 .األحزاب الوطنية الدميقراطية

 : يكرتب عن هذا التذةري خساصتان
أوال، أنه ال جيوز للسيد رئيس احلكومة لسقاط سرود 

حلفائه اإليديولوجيني يف مصر  - les récits( مجع سرد) -
وتونس ودول عربية أخرى على احلالة املغربية، وةل حماولة 
لذلك هي حتريف تارخيي، ال مكان هلا يف الذاةرة اجلماعية 

 املغربية؛ 
ثانيا، لنه ال ميكن للسيد رئيس احلكومة أن يبيعنا يف 

 ، ةما أنه ال ميكن"االستقرار"حصيلته املرحلية مكسبا يسمى 
 .أن نقبل أبدا لعبة ابتزاز الدولة واجملتمع باسم االستقرار

 : أقول قويل هذا  لسببني على األقل 
يتمثل السبب األول يف أن ما تعيشه بسادنا من 
استقرار هو حمصلة مسار طويل من األوراش واملبادرات 

، وليس نتاج 3155والديناميات اإلصساحية السابقة على 
 حلصيلة احلكومة؛
ل السبب الثاين يف أن ضامن االستقرار يف بسادنا ويتمث

 . هو املؤسسة امللكية
و بعد هذا التوضيح، سيدايت، ساديت، ميكن اآلن أن 

 .   أنتقل لى تقدمي قراءتنا يف احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة
 .أبدؤها باحملور األول املتعلق باحملور االقتصادي

القول، السيد رئيس احلكومة، أننا  حقيقة، أصارحكم
تتملكنا احلرية، ال ندري ما هو التوصيف املسائم حلصيلة 

ودون استعمال ةلمات قد ! احلكومة يف اجملال االقتصادي
تكون قاسية أو جارحة يف هذا الشهر املبارك، فإن أقل ما 
ميكن أن نقول بلغة مهذبة هي أن حصيلتكم يف اجملال 

هي حصيلة خميبة  –لمجاالت األخرى سآيت ل –االقتصادي 
لآلمال وحمدودة جدا وهزيلة جدا، سواء باملقارنة مع احلكومات 



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

15 

السابقة أو حىت باملقارنة مع ما جاء يف برناجمكم احلكومي من 
 .التزامات وتعهدات

وأول مساحظة سجلناها باستغراب عند قراءة ولعادة 
 ةل ما له قراءة عرضكم هي طغيان وهيمنة النفس التربيري يف

عساقة باجملال االقتصادي يف عرض منتصف الوالية، وةأنكم 
تعيدون اةتشاف األزمة أو الصعوبات اليت يكابدها االقتصاد 

 .الوطين يف ظل بيئة جهوية ودولية شديدة التعقيد
لن األزمة ةانت قائمة قبل جميئكم لى احلكومة، وةان 

بة االنتخابات يتعني عليكم لبان تقدميكم لربناجمكم، مبناس
السابقة ألواهنا، ةان يتعني عليكم أن تصارحوا الشعب املغريب 
مبا ميكن لجنازه وماال ميكن لجنازه، ال أن توزعوا عليه وعودا 

واحلقيقة املؤةدة اليوم، بعد سنتني . وأوهاما يستحيل حتقيقها
ونصف، هي أن الوضعية االقتصادية قد أصبحت مقلقة، 

صعبة، يف ظل تراجع معدالت النمو وأةاد أقول جد صعبة و 
وعجز احلكومة عن ابتكار احللول السازمة لتحقيق منو قوي 

 .ومستدمي ومنتج لفرص الشغل
وللتذةري، فقد تضمن برناجمكم احلكومي التزاما صرحيا 

خسال الفكرة  %1.1بأن تعملوا على حتقيق نسبة منو مبعدل 
ذاةرتنا وةنتم، حىت ال تعتقدوا أن . 3152لى  3153من 

 -قصرية، قد وعدمت الشعب املغريب لبان احلملة االنتخابية 
ةنتم قد وعدمت بتحقيق معدل منو   -وهذا موثق يف برناجمكم 

، يف الوقت اللي ةانت غالبية األحزاب السياسية 7%
واملؤسسات الوطنية والدولية تؤةد أن أقصى ما ميكن القتصادنا 

دة التعقيد، اقصى ما الوطين يف ظل بيئة جهوية ودولية شدي
، وأنتم أصريتم وةنتم مصرين %3.1أو  3ميكن حتقيقه هو 

 . %7على أنكم قادرون على حتقيق 
قلتم  –وهذا موثق يف وثائقكم  –وأةثر من ذلك 

للشعب املغريب بأنكم قادرون على حتصيل وحتقيق نقطتني يف 

معدل النمو فقط من خسال حماربة الفساد والريع ومن خسال 
 .امة والكرشيد وما لى ذلكاحلك

بالكاد حتققون  ! فأين حنن من هذه األرقم اليوم؟
، وذلك بالرغم من أن اجملهود %3و 3نسبة تكراوح بني 

االستثماري اللي ةتقوم به ببسادنا أةرب ويتعدى بكثري 
اجملهودات االستثمارية اليت تقوم هبا عدد من الدول املشاهبة، 

أعلى مما ميكن لبلدنا أن  ومع ذلك حتقق نسب معدل منو
 . حيققه

لننا نعترب، يف فريق األصالة واملعاصرة، أنكم، مع 
قراءة الواقع االقتصادي قراءة  فشلتم حىت يفاألسف، 

لن مل أقل   –صحيحة، وال أدل على ذلك أن جل الفرضيات 
اليت تبنون عليها توقعات امليزانيات اللي  -ةل الفرضيات 

طبعا ال . من اإلفراط والتضخيمدازت يشوهبا دائما نو  
تعتقدوا بأننا ال نعرف حيثيات أو أهداف هذا التضخيم وهذا 

 .اإلفراط واملبالغة يف الفرضيات
وةما هو الشأن بالنسبة للسنتني الفارطتني، هناك اليوم 
شكوك قوية حول حتقيق ما توقعتموه ةمعدل منو برسم السنة 

أن مؤسسات وطنية اجلارية؛ لحدى األدلة القوية على ذلك 
حمكرمة مثل اجمللس املغريب للظرفية واملندوبية السامية للتخطيط 
وبنك املغرب بل وحىت البنك الدويل، مجيع هذه املؤسسات 

%  2و 3.1معدل منو يكراوح بني  3153تتوقع برسم سنة 
 .ةحد أقصى

لن لحدى األسباب العميقة اليت تفسر تدين األوضا  
يف استمرارةم يف  -يف نظرنا  -من االقتصادية ببسادنا تك

ويف لعادة لنتاج  منوذج تنموي استنفذ أو يكاد  االعتماد
يستنفذ لمكانياته، وذلك العتبارات متعددة، أمهها أن دعم 
الطلب الداخلي مل يواةبه، بالقدر املأمول، منو وتطور على 

حتمية هلذه  وةنتيجة . مستوى النسيج االقتصادي الوطين
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بح االقتصاد املغريب اليوم يعاين شحا يف السيولة، الوضعية، أص
بسبب تراجع االحتياطي الوطين من العملة الصعبة وتفاقما 
بنيويا يف عجز امليزانية، باإلضافة طبعا لى اختساالت أخرى، 

 .تعرفوهنا جيدا
لننا حقيقة نستغرب، السيد رئيس احلكومة، ةيف أن 

لشأن العام مل تكن  تدبري ا ونصف من حتملكم مسؤوليةسنتني 
ةافية لتستوعبوا أن السياسة االستثمارية املعتمدة ببسادنا تعاين 

 . من حمدودية على مستوى النجاعة والفعالية
% 22الحظوا أننا مبجهود استثماري ضخم يضاهي 

من الناتج الداخلي اخلام، حنقق بالكاد نسب منو تكراوح ما بني 
مبجهود استثماري  ، يف الوقت اللي عدد من الدول%3و% 3

 .أقل حتقق معدالت منو أعلى
وما ال تدرةونه، لألسف، أن لشكالية النمو باملغرب 
هي، يف جزء ةبري منها، لشكالية حكامة أةثر منها لشكالية 

ويتجلى ضعف أو سوء فهمكم للحكامة يف . موارد أو فرص
ةونكم اختزلتموها يف شعارات حماربة الفساد والريع، ولكن 

 –وآسف على هذه الكلمات  –قل ما يقال عنها أهنا برؤية، أ
أهنا رؤية فلكلورية وهبلوانية، ومجيعنا يتذةر اهلرج واملرج الذي 
رافق اإلعسان عن الئحة املأذونيات، وقد اتضح اآلن أن األمر 

 .ةان جمرد مفرقعات لعسامية ال أقل وال أةثر
أرى أن الوقت يدامهين، ولذلك أجد نفسي مضطرا 

قفز على عدد من العناصر ألتوقف فقط عند ما ورد يف لى ال
عرضكم، السيد رئيس احلكومة، خبصوص حتسني منجز ترتيب 

، والذي قدمتموه ةما Doing Businessاملغرب يف مؤشر 
 .لو أنه لجناز خارق للمغرب

لننا الحظنا ونساحظ أن هناك أشياء ختفوهنا على  
. ارحوا هبا الشعب املغريبالربملان، مرتبطة هبذا التصنيف، ومل تص

ومن باب تنوير الرأي العام، البد أن نذةر بأن املؤش الفرعي 

املؤشر . املتعلق برخص البناء تراجع يف عهد حكومتكم بنقطتني
الفرعي املتعلق باحلصول على الربط بالشبكة الكهربائية تراجع 

. احلصول على القروض تراجع فيها املغرب بأربع نقط. بنقطتني
وفيما . ما يتعلق حبماية املستثمرين تراجع املغرب بنقطتنيوفي

يتعلق بشروط التجارة العابرة للحدود تراجع املغرب بثساث 
 .  نقط

وبصرف النظر عن ارتفا  حاجيات الديون الصافية 
اإلضافية، وبصرف النظر عن ارتفا  النفقات العمومية لى 

ن السنتني من الناتج الداخلي اخلام املتوسط يف غضو  3.2%
املنصرمتني، بصرف النظر عن ةل ذلك، دعونا اآلن ننتقل لى 
واحدة من أحلك صفحات حصيلة منتصف الوالية يف اجملال 

 .االقتصادي
لننا نعترب، يف فريقي األصالة واملعاصرة، أن النقطة 
األةثر سوادا يف احلصيلة االقتصادية للحكومة تكمن بدون 

 . ء تدبري الدين العموميشك يف االستدانة املفرطة وسو 
الدين العمومي شهد ارتفاعا مهوال يف السنتني األولتني 

وتقرير اجمللس األعلى للحسابات . من والية هذه احلكومة
األخري أةد أن الدين العمومي عرف ارتفاعا ملحوظا خسال 
السنوات األخرية، لذ بلغ دين اخلزينة لوحده مع متم سنة 

تج الداخلي اخلام، أي ما من النا% 23.1نسبة  3152
ةنقول سنتيم، باش يفهموا   –مليار سنتيم  11.311جمموعه 
 .مليار سنتيم 11.311 –املغاربة 

أما جممو  الدين العمومي فقد ارتفع حجمه لى 
من الناتج % 72مليار سنتيم، أي بنسبة تفوق  27.111

يف حني أن خدمة الدين، مبا يف ذلك األصل . الداخلي اخلام
مليار  51.511وائد، بلغت خسال نفس السنة ما قدره والف

هاذي . من الناتج الداخلي اخلام% 57سنتيم، مبا يشكل 
 .األرقام ديال اجمللس األعلى للحسابات
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مل تصدقونا حني نبهناةم ونبهكم غرينا لى خماطر 
 هذه االستدانة املفرطة، ومازلت أذةر، السيد رئيس احلكومة،
ةيف واجهتموين أنا شخصيا يف لحدى املناسبات مبجلس 
املستشارين باستهزاء واستخفاف حني قلتم أن املعطيات اليت 
أقدمها بشأن االستدانة املفرطة تزودين هبا األجهزة املعلومة، 

 . وهي معطيات غري صحيحة
ها هو اجمللس األعلى للحسابات يف تقريره األخري 

ذا تردون عليه؟ التقرير  ةذلك يقدم معطيات متطابقة، فبما
تضمن ةذلك لشارة لى سوء تدبري الدين من طرف احلكومة، 
وتضمن عدة أشياء، والبد، السيد رئيس احلكومة، أن ننبه لى 
خطورة هذا اللجوء املفرط لى االستدانة ألن فيه مساس 

 .مبصا ح، ماشي غري األجيال احلالية ولكن األجيال املقبلة
يشجعكم على اإلقدام املتزايد على  ونعتقد بان ما

االستدانة هو هذا اخلط االئتماين للوقاية والسيولة اللي ةتقدموه 
دائما ويقدمه السيد وزير االقتصاد واملالية، ةما لو أنه فتح 

 .مبني
وامسحوا يل أن أطرح عليكم سؤاال بسيطا يف هذه 

 شحال ةنخلصو: الدرجة، وطرحتو ومل جيب عليه السيد الوزير
على هاذ اخلط االئتماين؟ ألن من املؤةد أن هاذ اخلط 
االئتماين ما ممعطيش للحكومة ديالنا لسواد عيوهنا أو لزرقة 
عيون بعض وزرائها، البد أننا نؤدي عليه، فكم نؤدي على 

 هذا اخلط االئتماين؟
 .امسحوا يل أن أنتقل آلن لى الشق االجتماعي
ة، نشكرةم الشق االجتماعي، السيد رئيس احلكوم

ألنكم اعكرفتم يف عرضكم، ولو بطريقة ماشي صرحية وواضحة 
مبحدودية النتائج اللي حققتوا على املستوى االجتماعي، وحنن 
نعتقد بأن حمدودية املنجزات اللي حققتوا يف اجملال االجتماعي، 
باإلضافة للصعوبات واإلةراهات والتعقيدات اللي اةتشفتوها، 

نو هو هاذ السبب؟ هو أنكم قدمتم هناك سبب آخر أهم، أش
ببساطة، طموحات . للشعب املغريب وعودا ال ميكن حتقيقها

الشعب املغريب، السقف ديال انتظارات املغاربة مشرو  عايل 
ومرتفع، ولكن لمكانيات البلد حمدودة، وةان يتعني عليكم 
لبان تقدمي الربنامج االنتخايب ديالكم والربنامج احلكومي، أن 

صرحاء مع الشعب املغريب، وأن تقولوا له ما ميكن  تكونوا
حتقيقه وما يتوجب االنتظار لتحقيقه على املدى املتوسط وعلى 

 .املدى البعيد
قدمتم وعودا باجلملة، أجد نفسي مضطرا لى القفز 
عن ةل ما سجلناه من مساحظات ومن مؤاخذات ومن 

رةم قراءات، يف ضوء تقارير مؤسسات وطنية ودولية لكي أذة
 :فقط ببعض التزاماتكم

 ، ارتفعت؛%1التزمتم بتخفيض البطالة لى  -
 ؛31%التزمتم بتقليص معدل األمية لى  -
التزمتم بتقليص عدد وفيات األطفال دون سن  -

 والدة حية؛ 5111وفاة لكل  31اخلامسة لى 
 11التزمتم بتخفيض وفيات األمهات عند الوالدة لى  -

 والدة؛ 511.111وفاة يف ةل  
ألف لى  131لتزمتم بتقليص العجز السكين من ا -

 ألف وحدة؛ 311
مسايني من املغاربة من  51التزمتم بتمكني ما يقارب  -

االستفادة من نظام التأمني اإلجباري عن املرض بصورة 
 .تدرجيية

ةل أو جل هذه االلتزامات مل يتم الوفاء هبا، ونتمىن أن 
ا قوية حول قدرتكم تتمكنوا من الوفاء هبا، ولو أن هناك شكوة

على الوفاء بذلك السقف العايل لسالتزامات لعدة أسباب، 
أمهها أنه السنة املقبلة، سنة االنتخابات، وما ما تبقى من 



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

18 

ولو باحلد  –ونرجو أن تفوا  –واليتكم من احملال أن تفوا 
 .األدىن

ومبناسبة احلديث عن مشاةل الشعب املغريب واملواطنات 
لشباب، استغربنا حقيقة أنه يف العرض والفئات الفقرية وا

ديالكم ال ةلمة واحدة عن الرياضة، ال ةلمة واحدة عن 
الشباب وال ةلمة واحدة عن الثقافة، ال ةلمة واحدة عن 
داعش واملقاتلني املغاربة يف داعش والتهديدات اإلرهابية، 
باستثناء ةلمات خجولة مل تتناول لطساقا القضايا العويصة 

 .مليون من مغاربة العامل 3.1رتبطة مبا يزيد على واملعقدة امل
 السيد رئيس احلكومة،

أجد نفسي مضطرا مرة ثالثة للقفز على احملور احلقوقي  
 .لكي أختم مداخليت ببضع ةلمات

نعم،  . أقول لكم لقد ةنتم على موعد مع التاريخ
ةنتم على موعد مع التاريخ، ويقينا فإنكم أخلفتم هذا املوعد 

يف هذا الشوط األول من واليتكم، ألسباب ةثرية ريخ مع التا
 .يطول شرحها

ونود أن ننبهكم، السيد رئيس احلكومة، وأن حنذر يف 
نفس الوقت غلى أن هناك بعض الشعور بالتشاؤم واخلوف 

 .يسري يف قطاعات واسعة
أن أذةرةم أن تلك اجلذوة من األمل اليت سبق  أود

ورافقت لقرار دستور جديد، تلك اجلذوة من األمل املتقد اليت 
سبق ورافقت االنتخابات السابقة ألواهنا، هذه اجلذوة من 

هذه اجلذوة من األمل بدأ . األمل بدأت اآلن يف اخلفوت
 يتسرب غليها اإلحباط واليأس ونرجو أن تتدارةوا ما ميكن

 .تدارةه
ونود يف هناية املطاف أن نقول، السيد رئيس احلكومة، 
حذار مث حذار مث حذار من انتشار اليأس واإلحباط، الن هذا 

لذا ما استشرى واستفحل  –ال قدر اهلل  –اليأس واإلحباط 

وانتشر يف صفوف فئات اجملتمع املغريب اليت تومست خريا 
رب أن تفوا ولو وصدقت وعودةم وتوقعت وانتظرت بفارغ الص

باحلد األدىن، غري احلد األدىن، املغاربة بعض املرات ةيمكن 
غري تطبطب عليهم، وةان ممكن يف فاجعة بورةون غري زيارة 
منكم لفاجعة بورةون دون ما تعوضوا ذوك الناس بالدور اللي 

بعض املرات املغاربة ال يريدون سوى احلد األدىن أو . سقطت
الكرامة ومن رفع احلكرة ومن االهتمام  ما دون احلد األدىن من

بقساوة املعاناة هلم، ونرجو أن تكون هذه اهلواجس بالذات هي 
 .اهلواجس اليت جيب أن حتضر فيما تبقى من واليتكم

ونرجو حقيقة أن تنتبهوا لى فضيلة أساسية، قلما 
عملتم هبا، أنتم راه رئيس حكومة، الرجل الثاين يف الدولة، بعد 

أنا لى ةنت قاسي وال ةنت شعبوي جات علي، . لكجسالة امل
أنا يف املعارضة، ولكن انتوما رئيس حكومة، ال يعقل يف مرحلة 
مفصلية وتأسيسية، يف مرحلة هامة ةتعيشها بسادنا ال يعقل أن  
ةل هاذ األمة اللي ةتسميوهم مشوشني، انتوما متدابزين مع  

بات، مع ةلشي، مع رجال األعمال، مع الصحافة، مع النقا
شرةاء معكم يف احلكومة، مع املعارضة بكل مكوناهتا، واش 

غري انتوما اللي عندةم احلقيقة  ! هاذ الناس ةلهم غالطني؟
  ! املطلقة؟

ولذلك أرجو أن تعود تلك اجلرعة السازمة من احلكمة 
لى عقل احلكومة، حىت نتمكن من تدارك ما فاتنا، وحىت 
نتمكن من مواصلة هذا الطريق الذي عبده املغاربة بالدمو  
واألحزان ، وقدموا يف سبيله تضحيات جسيمة، جيسا بعد 
جيل، وال جيب أن تغيب على بالكم، السيد رئيس احلكومة، 

نه يف الوقت ديال سنوات الرصاص عندما ةان شرفاء هذا أ
الوطن يؤدون التضحيات تلو التضحيات من لعدامات خارج 
القانون ومن اعتقاالت ومن منفى ومن الزج هبم يف غياهب 
السجون، ةل ذلك من أجل أن يهيئوا لنا حنن الذين ةتب 
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رام أن علينا أن نعيش هذا املنعطف اهلام يف تارخينا املعاصر، فح
جسالة . نضيع ما تتيحه هذه املرحلة اهلامة من تارخينا من فرص

 –ال أذةر التاريخ  –امللك يف واحد اخلطاب من خطاباته 
تكلم على األزمة، وقال يف ةل أمة مهما ةانت ومهما اشتدت 
وطأهتا ومهما ةانت قاسية يف ةل أزمة تكمن فرص، يف ةل 

عني استثمارها من خسال أزمة تكمن فرص، يتعني التقاطها ، يت
مبادرات جريئة ومقدامة وشجاعة، ولكن امتساك الفرص 
واستثمار الفرص ال ميكن أن يتم من خسال املنطق اللي 

أنتم ال . اشتغلتوا به، وهو منطق ادعاء امتساك احلقيقة املطلقة
متلكون احلقيقة املطلقة، هناك جزء من احلقيقة عند أطراف 

 .وشكرا لكم، وينبغي أن تنصتوا هلا، ع املغريبأخرى يف اجملتم
 :السيد الرئيس

دقائق  51شكرا السيد الرئيس انتهى الوقت، نرفع اجللسة 
 .ألداء صساة العصر ونعاودوا نستانفوا

 :السيد الرئيس
 السادة البرلمانيون،
 السيدات والسادة،

من فضلكم، أخوايت، ياهلل تفضلوا السيدات والسادة 
 ...الربملانيني

 رئيس الحكومة المحترم، السيد
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة البرلمانيون،
نستأنف أشغال اجللسة وأدعو السيد الرئيس احملكرم  

السي لدريس لشكر عن الفريق االشكراةي لتناول الكلمة، 
جلسوا اإلخوان باش السيد الرئيس ياخذ ... السيد الرئيس

... الكلمة اهلل جيازيكم خبري وفروا لينا الشروط ديال االشتغال
ق اهلل اتفقنا السيد الرئيس مكانديرش شي حاجة بدون اتفا

راه بدينا يف الربعة وغادي نوقفوا يف الربعة ونصف ... يهديك

دابا السيد الرئيس عندك ...نقاطعوا األخ اللي واخذ الكلمة
تقدير ملا تشوف بأنه ممكن تاخذ الكلمة تفضل، احنا  

 ...السيدات والسادة الربملانيون احملكرمون... ةنتسناوك
 : شتراييالفريق اال عنالنائب السيد إدريس لشكر 

 ،المحترمان الرئيسان السيدان
السيد رئيس الحكومة والسيدات والسادة الوزراء و 

 ،المحترمين
 ،نيالمحترم السيدات والسادة البرلمانيين

وجدنا صعوبة  أننا الفريق االشكراةي بداية نؤةد يف 
ننا مل أل. كم السيد رئيس احلكومة احملكرممناقشة عرضةبرية يف 

جنازات مضبوطة ومؤشرات دالة  لستند على تنكن أمام حصيلة 
ليه هو خطاب يف لومعطيات مرقمة،  بل ةل ما استمعنا 

 .العموميات
وحنن نرى السيد رئيس احلكومة يتصرف  ،خاب أملنا

فصسا دستوريا من  تمأفرغ كمهبذا الشكل، خاب أملنا ألن
على مسامعنا مرة أخرى  متةرر   كممضمونه، وخاب أملنا ألن

لينا مرة أخرى ل تمحتدثو ونعمة االستقرار، العام الزمة السياق 
مل بلغة الزالت تنهل من قاموس االستبداد واالبتزاز السياسي،  

مسايني اجلماهري املستضعفة من تعربوا عن أي تعاطف مع 
  .عيشهموقوت  تهماليت استهدفت ةرام تكمضحايا سياس

املواطن راه وى تيشري ليكرو ديال  يكفي أن تعلموا أن
. لاير لضافية من هنار اللي وصلتوا هلاذ احلكومة 13املازوت ب

 515عمال الفصل لعلينا فرصة  تمفوتأنكم ذلك ة يؤسفنا
 فيه  ونمن الدستور، واملسامهة يف مترين دميقراطي حقيقي تقدم

تمارس املعارضة دورها يف املراقبة احلكومة ل حصيلة أداء
 .ساءلةوامل

اجنازا أنه  متما اعتقدتم لقد التبس األمر وقدم
، تكموحصيلسابقكم  ةحصيل خلط بني ، يفكمحلكومت
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عداد لبني الرغبات واملنجزات، وبني  الشرو  يف  تمخلط
بني  تماملشاريع واالخنراط يف تنفيذها واالنتهاء من لجنازها، خلط

تها يف نسخ ةكوماحلبني ةذلك  تمالدولة واحلكومة وخلط
 .تها الثانيةيف نسخ ةكوماحلو  األوى

        وافرز تأن  واعيستطتمل  ،نعم السيد رئيس احلكومة
، وما كميف فكرة تواجد حزب االستقسال ضمن حتالف تمما حقق
وانسحاب  كمبعد التحاق حزب التجمع بتحالفةذلك حتقق  

ةانت   3152أن سنة مل تعكرفوا هنائيا  .حزب االستقسال
بل األدهى مبثابة سنة بيضاء على مستوى احلصيلة احلكومية، 

من ذلك هو أنكم مل تشريوا طيلة عرضكم لى هذا احلدث 
اهلام الذي تتبعه الشعب املغريب والذي زعز  أرةان احلكومة 
وجعل مكونات أغلبيتها حتبس أنفاسها، ةأن األمر ال خيص 

لتحاق حخزب ف احلكومي واانسحاب حزب وازن من االئتسا
وبكلمة مهذبة ى حدود األمس القريب لةان حيشر قادته   آخر

 .ضمن رفقاء السوءعلى األقل 
 الحضور، السيدات والسادة

عبارة عن  ما مما مسي احلصيلة، هوالبد أن نسجل أن 
قراءة خاصة ملا اعترب سياقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

  ،ةأن املغرب على حافة اهلاويةو  بتصورجاءت فيه احلكومة، 
. هذا غري صحيح، ةأن البساد مل تكن هبا دولة أو مؤسسات

دائما بساد ةانت تتمتع الأن وا السيد رئيس احلكومة عرفتت أنتم
ال ثورة وال متردا وال  بسادناباستمرار بطمأنينة،  مل تعش 

مؤسساهتا قائمة، متماسكة، ألهنا دائما فوضى، بل ظلت 
حتجاجات والتعامل مع التعبريات لدارة االتعودت على 

ظاهرات واإلضربات، وليس هذه النضاالت مثل التاملختلفة و 
 .تم، ةما ختيل"فتنة"ي جات لتنقد البساد من لاحلكومة هي ال

    جمرد لنشاء السيد رئيس احلكومة،  لن هذا الكسام
، احلقيقة هي أن احلكومة اهلزيلة تكمحصيل تربيرلال معىن له 

ترب احلكومة األةثر حظا يف تاريخ احلكومات يف املغرب، تع
تساهم مما مبكتسبات دستورية، مل وجدتوا األرض مفروشة 
ا هتيف النضال من أجلها، بل وجدالشك فيه بعض أحزابكم 

بفعل تضحيات الشهداء واملعتقلني يف سنوات  جاهزة
 .الرصاص

نتخابات بعد اخلطاب امللكي لتاسع مارس، اجرت 
واجلمعيات  اتاألحزاب السياسية والنقابةل اخنراط  وبعد 

واملواطنني يف ورش اإلصساح الدستوري، يف جو من النضج 
يف  شكلتت احلكومة توا أن هذه صور ت ماشي ةيفواهلدوء، 

ةتعترب من ، بسادنا  ظروف ديال الفتنة وديال السااستقرار
النماذج اليت جيب أن تقدم يف جنوب البحر األبيض املتوسط 
لسانتقال اهلادئ والسلس حنو الدميقراطية منذ االستقسال ولى 

 . اليوم
ما يثري االستغراب ةذلك هو احلديث عن مبادرات 
وأنشطة ملكية يف هذه احلصيلة، مثل الدور الذي لعبه جسالة 

للواليات املتحدة امللك يف ملف الوحدة الكرابية أو يف زيارته 
بادرات ملكية هلا مبتضخيم احلصيلة اهلزيلة، ةذلك األمريكية،  

ت ميكن لدراجها يف احلصيسا لطارها الدستوري اخلاص، وال
 .احلكومية

 ىسمي مامثل هذه العموميات جندها باستمرار في
قلتوا هاذ . احلديث عن تدعيم دور الربملان عندباحلصيلة، 

الربملان ما عمرو تراجع ةما هذا ةسام غري صحيح، الشي 
احلكومة . 3155ع بعد اإلصساحات الدستورية ديال تراج

عملت ةل ما يف وسعها للتضييق على املؤسسة التشريعية، 
أن نقدم على   لنابشكل خيالف الدور الذي أواله هلا الدستور، 

النهج اخلاطئ عدة أمثلة من قبيل هتميش دور املعارضة 
بادرات التشريعية، وخاصة يف ملف املوالتضييق على ةل 

السيد رئيس  صارخ وغادي نعطيكم مثالقوانني التنظيمية، ال
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استعملت فيه مع ةامل األسف هلذا التضييق  احلكومة،
 . التدليس والتضليلاحلكومة 

حسب أشغال املؤمتر العاشر هليئات قضايا الدولة 
لموقع الذي انعقد مؤخرا يف بريوت يف لبنان، منني رجعت  ل

ث القانونية والقضائية التابع اإللككروين للمرةز العريب للبحو 
 احلكومة املغربية منني رجعت للموقع،جمللس وزراء العدل العرب 

يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة  فيمامشرو   بأهنا هلا تتغىن
ممثلكم أنه مقكرح لفرق املعارضة وللفريق االشكراةي ومل يصرح 

مع  التصرحياتألننا مستعدين مبقارعة هذه . ومل تناقشوه معه
املخطط التشريعي         املخطط التشريعي احلايل،مع  ،الواقع

ال تتحدثون فيه عن مشرو  قانون إلحداث هيئة قضايا الدولة، 
ولدخال تعديسات  12ديال  تتحدثون فيه عن تغيري الظهري

عليه، وال حق لكم يف أن تنسبوا مشروعا لكم ليس 
ملغربية يف هذا لصساحياتكم وارجعوا لى ةلمة ممثل احلكومة ا

االجتما  الذي مل ينصف الفريق االشكراةي ومقكرحه يف لطار 
 .حماربة الفساد بالفعل ال بالقول

لكم أما على مستوى الواقع، ال يوجد أي مشرو  
–انعدام على مستوى املخطط التشريعي، فيتضح باستقرائه 

وجود أي مشرو  قانون، ةاين تعديل لظهري  -ةيما قلت ليكم
ةما أن يف لطار . املتعلق بالوةالة القضائية 12مارس  3

التعامل مع الربملان تنذةروا مجيع األسلوب غري السائق اللي 
 تعاملوا به بعض الوزراء مع الربملانيني، وصل لى استعمال  

  .ةسام ال يشرف من فاه به
هذه احملاور وغريها من احملاور اللي قدميت فيها 

 منظومة العدالة، حنن ال حنتاج لصساح : اإلصساحات ةإجنازات
اإلصساحي الزال يف لى ةثري من العناء لنجزم بأن هذا الورش 

 اجملتمع" حول ولاأل لحوار الوطينل بالنسبةنفس بداياته، 

أهم اجلمعيات واملنظمات، معتربة أن  وي عارضتلال "املدين
 .موضوعيمنهجه غري 

ي متيز لال ،قطا  الصحافة واإلعسامأما احلديث عن 
مبحاوالت مترير تصورات ليديولوجية يف مع ةامل األسف، 

ما اجلديد اإلعسام نتج عنها مجود يف القطا  السمعي البصري، 
بالنسبة للمغاربة بعد نصف والية هذه احلكومة فيما يتعلق 

حدود بتلفزيوهنم اللي تيعيشوا معاه يوميا؟ اجلديد هو أنه لى 
ب أن الدعم الذي جي ، وصلت متأخرات3152ديسمرب  25
لصندوق اخلاص بدعم املشهد السمعي البصري الوطين لقدم ي

 حىت مل يتم بعد صرف ،مليون درهم 391للشرةة جممو  
توصلت الوزارة مبا و . 3153مليون درهم برسم سنة  531

مل  ،3152و 3153مليون درهم خسال سنيت  231جمموعه 
هي املبالغ  فأين. مليون درهم 551لشرةة سوى لحتول منها 

تعهد اللي ةانت ميكن ليها تطور اإلعسام ديالنا؟ رغم  املتبقية
بعدم تقليص ميزانية الشرةة  ، أنتما السيد الرئيس،احلكومة
ديال الدرهم ديال االستثمار اللي مليار  51 من ديكالوطنية 

مليون  311شرةة املعنية بأنكم حيدتوا لل أواتفاجنقصتوا، ت
 .تهامن ميزانيةذلك درهم  

 اتداةرو يكفي الطريقة اليت ، حقوق اإلنسان أما عن 
بأن  الذي تشعرون به والزهو ،االحتجاجات على فيها

جيب أن . انتهىواملظاهرات وعهد االعتصامات املشوشني 
نتذةر أن نفس هاذ الزهو هو اللي ةان ةيعرب عليه صاحب أم 

نتذةر شهداء  ،حرةة احتجاجية كلعند قمعه لالوزارات 
من هنا خرجات ومن هذه املنصة، " ةومريا"شهداء ، "مرياةو "

 ،يونيو 31تصرحيات احلكومية بعد ةل حمطة نضالية، نتذةر ال
اوالد خليفة ةانت ةتجي ديك احلكومات  يسمرب،د 53

السابقة ديال سنوات الرصاص وتزهو بأن املغرب مطمئن 
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ومستقر وهي نزالت بواحد احلرةة ديال العصا والزرواطة على 
    .املواطنني

يف  ةيف تعاملت حكومة التناوب  ،نتذةر يف املقابل
وةيف ارتفعت نسبة التظاهر  ؟الحتجاجا مع 91

 املغريبوعمت ةافة القرى والبوادي املغربية، واالحتجاجات 
اللي عمرو ما عرف أشنو هي الوقفة االحتجاجية عرفها مع 

  .عهد حكومة اليوسفي ومع عهد حكومة التناوب
ه السيد رئيس احلكومة، ال عساقة له تمو ما قدم

بالواقع، ظاهرة املتظاهرين واإلجهاز على حق اإلضراب 
عتداءات على املواطنني من طرف رجال السلطة، واستمرار واال

ال ميكن  خروقات ةلهاانتهاةات يف خمافر الشرطة والسجون،  
  .أن تعفيكم أو أن تزيل عنكم املسؤولية

القيام و عدم تفعيل الدستور  او نسجلت ،جتاهيف نفس اال
 تكمة آخرها ما جاء يف مذةر عاملبإجراءات عدائية للطبقة ال

ي زيادات أبعدم لدراج  3153 ديالللقانون املايل  قدمييةالت
احلكامة اجليدة، فرض اجلرأة و جور أو ترقيات حتت يافطة يف األ

أما احلوار  CMRصساح أحادي لصندوق التقاعد ل
 .ومل يتحرك لال ليتوقف، بدون نتائج ه،تو االجتماعي مجد
بقضايا  لساهتمامه بسياسة عمومية مندجمة يتمو ما مس
ي شبه النساء بالثريات لاألخري ال ديالكم املرأة، التصريح
فقدنا أي أمل يف أن قضايا املرأة من . البيوت تيضويوا على

 . اهتمامات هذه احلكومة
 تكمبعد هذه املساحظات حول ما جاء يف حصيل

 الليه تمو ة، ال بد أن نتعرض للشعار الرئيسي الذي رفعياحلكوم
 رئيس احلكومة السيده ليوالذي حتدث ع. "حماربة الفساد"هو 

هي يف لصدار قوانني   "حماربة الفساد". يف تصرحيه احلكومي
، يف الوقت لى اليوم تدابري حقيقية، وهذا ما مل يتم هنائيا ذواختا

عليها  واي تتوفر لالسلطات الواسعة الالدستور و  ليكمالذي يتيح 

يف الربملان، التقدم الفعلي يف لرساء األسس اليت لكم  ةواألغلبي
 .القانونية واإلدارية ملواجهة الفساد

الواقع، بيكشف تناقض الشعار تي لامللف الواضح ال
قمتم به يف هذا هو ما واألخساق " حماربة الفساد"شعار 

التعديل احلكومي، وزير مطرود من حزبه تصرون على تعيينه 
وزيرا واش ماشي ضرب للتطبيق السياسي، ملاذا مل جتيبوا النواب 
وأنتم تقدمون احلصيلة عن املنفعة اليت ستجنيها بسادنا من مثل 

 .   هذه املمارسات
خفاق وارتباك لن أبرز شيء ميكن تسجيله يف جمال ل

اللي تقدمت ماشي حصيلة  حصيلتهاهي أن  ،كومةاحلهذه 
هاذ احلكومة، أنا مل أمسع حصيلة ألغلب الوزراء والقطاعات 
الوزارية احلاضرة معنا، أنا مسعت حصيلة لوزارات تسيطر عليها 

  .فلم أمسع هلا حصيلة ترااما باقي الوز السيد رئيس احلكومة، أ
حلكومي لقد صرحتم باسم احلكومة، أنه بعد التعيني ا

غادي تعملوا على ربط املسؤولية باحملاسبة، سرعان ما تكشف 
لنا أن هاذ الشي غري مرتكز على أي أساس ةيما ذةرت، أنه 

 . تثبيت وزير غري منتمي يف التشكيلة احلكومية
وضعف  تتحالفااللقد اتضح بامللموس هشاشة 

آخر مثال على ذلك حصل قبل شهرين عندما و ، تتعاقداال
األمني العام حلزب التقدم ستاذ نبيل بنعبد اهلل األاعكرض 

واالشكراةية، الوزير يف هذه احلكومة على التصرحيات األخرية 
اليت صدرت عن وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، 
واليت أدان فيها ما تعرضه القنوات التلفزيونية واإلذاعية العمومية 

 ."املاخور"عن  دون أن نتحدثيف براجمها ومسلسساهتا، 
برفع فعالية الفعل "وبينما يعد الربنامج احلكومي 

احلكومي ذي الطبيعة االسكراتيجية وحتقيق الوضوح واالنسجام 
يف يشتكون األغلبية  هاذعماء جند أن ز ، "يف املسؤولية
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يف تهميش  القصاء و تصرحياهتم أمام اجتماعات أحزاهبم من اإل
 القرارات الكربى للبساد؟       ذاختا

لحرةة لالعام  األمنيأية فعالية حكومية عندما جند 
.. الوقت ديايل تيضيع..عندما جند ..السي لعنصر الشعبية

، تكميشكو من منهجيعندما جند األمني العام للحرةة الشعبية 
   .من احلكومة ى درجة التهديد باالنسحابلوتذهب الشكوى 

ى ل التنافر داخل األغلبيةالعبث و لقد بلغت مظاهر 
درجة املزايدة يف قضية اسكراتيجية ختص الشأن التعليمي 

يتوجه مبدفعيته الثقيلة ضد السياسة  كمحزبأن ببسادنا، جند 
رساء لاليت يطبقها وزير الكربية الوطنية يف جمال تدريس اللغات و 
ببيان البكالوريا الدولية، لريد عليه حزب آخر من نفس األغلبية 

 االبتعاد"ى لملكتبه السياسي يف نو  من التصعيد الذي يدعو 
عن أدجلة العملية الكربوية  -هذا معاةم- يدعوةم لى االبتعاد

أنا أقرأ عليكم ما  "وجر النقاش احلايل لى متاهات بوليميكية
 .قاله رفاقكم يف احلكومة

فيها السيد رئيس احلكومة،  واتهمتيف اللحظة اليت 
بالوالء حلزب فرنسا وباإلجرام يف حق "وزيرةم يف الكربية الوطنية 

جند املكتب السياسي حلزب احلرةة الشعبية يعلن يف " هذا البلد
 على الوطنية الكربية وزارة بإقدام وينوه يثمنبقدر ما "بيان له أنه 

         بقدر لدولية،ا البكالوريا يف املتمثلة الرائدة التجربة تبين
 البيداغوجي القرار هذا لعطاء البعض تحملاوال ندهشي ما

 .أخرى ومحولة ليديولوجيا بعدا الصائب
 األغلبية هذه من ننتظرها أن ميكن حصيلة فأي

 ؟املتشرذمة احلكومية
    لن تقييم األداء املرحلي على املستوى االقتصادي، 

مناقشته انطساقا من احلصيلة اليت تقدمت هبا احلكومة، يستلزم 
هتا ذلى جممو  االلتزامات اليت أخةذلك بل ال بد من العودة  

شنو هي االلتزامات ديالكم؟ ةيما احلكومة على عاتقها، 

 ديالحتقيق معدل منو : حتدث عليها سابقي السي حكيم
نسبة منو تناهز  ؛3152-3153خسال الفكرة   1.1%
حماربة البطالة؛ لنعاش التشغيل خصوصا بني  الستثمار؛؛ ا2%

 ؛والشبابحاملي الشهادات اللي ما داوا منكم غري الزرواطة؛ 
 .ووضع رؤية اقتصادية مندجمة تعيد ترتيب األولويات

لقد ةانت لكم اجلرأة بالفعل، يف القفز مبؤشر البطالة 
هناية عند  10.2%لى  3153بداية عند  %1.9من  

      نقطة وهو  5.2 ةذلك  بزيادة 3153ألول من الفصل ا
يد العاملة النشطة اجلديدة اليت الألف من  522ما يعادل 

معدل البطالة عند الشباب  التحقت بصفوف العاطلني،
عند حاملي  ،% 31ارتفعت لى رقم قياسي جتاوزت 
القطاعات ، %57.1 ــــالشهادات معدل البطالة وصل ل

ها خللق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان اإلنتاجية املعول علي
. وقطا  الصناعةةيف ةان قطا  البناء  ذةروا مناصب الشغل ة
ألف منصب شغل  71 أزيد منلوحده  قطا  البناء خسر
ألف  31قطا  الصناعة خسر  اضيتني،خسال السنتني امل

لذن دون احلديث عن منصب شغل خسال نفس الفكرة، 
االنزالقات اخلطرية اللي عرفاهتا املديونية العمومية من خسال 

من الناتج  % 21 فاقي لتفاقم معدل الدين العمومي ال
أي بزيادة  3153الداخلي اخلام لى متم الفصل الثاين من 

 .%31 أةثر من
الفكرة تراجع استهساك األسر نتيجة ةذلك عرفت  
، واهلل عندما أذهب للبومبات ديال الشرائيةلكراجع القدرة 

ليسانس، ذاك الشي اللي ةنسمع ديال املناةر غري اهلل حيفظ 
لاير وقلتها بالريال حيت مسعتها  13وصايف، هاذ القضية ديال 

سنتيم  11هاذ الصباح يف احملطة جابو درهم والزيادة وخلصوا 
 مةلاير، ةان املواطن قبل ما دخل للحكو  11عساين  71و

 .  دراهم 51راةم وصلتوها لـــ  7331وال  7321تيشري بـــ 
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تراجع معدل االستثمار  ،خبصوص االستثمار واالدخار
خسال السنتني  %1 ـــومعدل االدخار الوطين ب 3% ــالوطين ب

عرفت نفس الفكرة تراجع الدور االقتصادي . اللي حكمتوا فيها
 وشسجل اتراجع موهو  %  1اخنفض بنسبة اللي لقطا  البناء 

 . سنة 32أزيد من منذ 
ملخزون الوطين اتراجع عرفت السنتني املاضيتني ةذلك 

، وتراجع حجم جاري القروض  %53 ـــمن العملة الصعبة ب
 % 32املمنوحة لساقتصاد سواء للمقاوالت أو لألفراد بنسبة 

حجم الودائع ةذلك مقارنة مع نفس الفكرة السابقة، تراجع  
مقارنة مع الفكرة السابقة، عرفت الفكرة  % 21البنكية بنسبة 

البيضاء بنسبة بالدار بورصة الأداء  اتمؤشر ةذلك  تراجع
 .هذه أرقام أجيبونا عليها ،51%

 أما خبصوص النسيج املقاواليت، اإلحصائيات املتوفرة
 ،بةةد ارتفا  ةبري لعدد املقاوالت يف وضعية مالية صعتأت اليوم

، 3153ألف مقاولة لى متم الفصل األول من  53ناهزت 
عرفت الفكرة ذاهتا تفاقم التباينات اجملالية وهو ما أبانت عنه 
اإلحصائيات األخرية اليت أظهرت أن عددا حمدودا من اجلهات 

 .هي اليت تساهم يف التنمية
تبعا هلذه املؤشرات ميكن التأةيد على أن الوضع 

وهاذ الطمأنينة املبالغ فيها  ،شا ومنفتحااالقتصادي الزال ه
أحذر منها، ألن اللهم ملقانا مع االحتجاجات واملظاهرات 
اليومية وتدبريها وال الزرواطة اللي ةتقمع ةل أحد وخنشى على 

ولذلك تبعا هلذه . االنفجار الذي سيأيت على األخضر واليابس
املؤشرات، تنطلبوا ماشي بنرجسية ميكن أن نتحدث عن 

ملقاصة وماشي جرأة أن نتحدث عن الزيادات وضرب القدرة ا
الشرائية للمواطنني، خصنا نتعاملوا مع املواطن مبسؤولية، راه 

سنتيم ةان ةيحتج  31د السنتيم و 51املواطن مّلي تتزاد 
 .  وتيخرج للتعبري

غرقت احلكومة ال تسل، أ على املستوى الضرييب
احنا تنتاقدوا هاذ  جديد،لجراء ضرييب  23أزيد من االقتصاد ب

احلصيلة، غاتقول ليا أنت يف املعارضة، دعونا نقارن بعضا من 
املغاربة وليتذةروا،  نتائج حكومة التناوب وما تساها، ليقارن 

وليكون الرأي العام منصفا وليكون يف صورة الذي جرى أمس 
والذي جيري اليوم لنأخذ ةمثال موضو  الدين اخلارجي الذي  

يوم أن التحقنا حبكومة مليار دوالر  33 ــر بقدتيتةان 
، ديال املساير ديال الدوالر 9لى  3112 التناوب، وصلناه يف

اليوم، ها احنا غادي نشوفوا بشحال بعنا وتصنت باش        
ما يقبقاوش يكذبوا عليك، اليوم هذه احلكومة بصدد لعادة 

ا تنفذ ذات السيناريو ديال سنوات التقومي اهليكلي، لذ أهن
تعليمات املؤسسات املالية الدولية دون شروط وال يهمها لال أن 

القادمة  ةأحزاب حاةمة، ال يهمها أن تورث األجيالتبقى  
 . اقتصادا  مثقسا بالديون

بفضل حكومة التناوب، ورغم سنوات اجلفاف بلغ 
  ؛%1 :3117 ـــلحىت  5999معدل النمو، يف املتوسط من 

 1.1، ال تتجاوز 5991ةانت قبل   االستثمارات اخلارجية
مليار درهم دون احتساب  21ــ مليار درهم وانتقلت ل

  ؛%9ى لواخنفض  %52.3يف معدل الفقر ةان  ؛اخلوصصة
 .% 3و 5التضخم ظل حمصورا بني 

رجعت الدين الداخلي الذي أأةثر من ذلك، الدولة 
وأدت ما استحق عليها مبوجب سلفات  ،مل تكن تعكرف به
 ،1.1ت لبنك املغرب ارجع ،مليار درهم 1.1تعاقدية وقدرها 

دفعت حكومة صناديق التقاعد  تتهضروا دابا علىدفعت 
مليار  7مليار درهم لصناديق التقاعد وأعادت  55 التناوب

درهم ةان يف احلساب اخلاص، لرجعوا قبل أن حتكموا، اليوم 
 ..هذه هي األرقام وهي ناطقة ملن ال.. نتحدث عن مشاةل
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أشار لليها صساحات لصساحات واةبت هذه اإل
املتدخل السابق يف جمال حقوق اإلنسان، يف جمال املصاحلات، 

 .. يف جمال األمازيغية لى آخره
  باش نأةد أن، يت هاتهتم مداخلتخأأن  أودلذلك 

وا على  نقدروا نصرب –فيها كراجعات شاملة، وأخطر ما السياسة 
هبذه هو ما يتعلق يتعلق باملسار الدميقراطي، هو ما  -ةرشنا

املؤسسة وما جيب أن تكون هلا من قدسية واحكرام، هو        
ما يتعلق حبق املعارضة، هو ما يتعلق باحلرات العامة وحقوق 
اإلنسان، هو ما يتعلق بكرامة املواطنني، واحنا تنساحظوا مع  

 .تراجعا وتدهورا لى الوراءةامل األسف أن هناك 
يف الوقت اللي خميبة لآلمال،  ، احلصيلةاحلصيلة

تنبهوةم هبا تنشعروا أمام الشعب املغريب أهنا ةتضاعف من 
منذ الشعب هذا ألننا مؤمتنني من طرف ، مسؤولياتنا ةمعارضة

على محاية ، مؤمتنني 12أن ةنا ماشي باملناصب الوزارية منذ 
وواجهنا احلكومات، واجهنا اسة العبث، مستقبل أبنائه من سي

احلكومات املختلفة وأعطى الشعب املغريب الصدور ديالو 
وخرجنا يف املظاهرات واالحتجاجات، وهذه األمانة نعتربها 

ةنا   أمانة الزالت على عاتقنا، ليه ضيعتم على بلدنا زمنا مثينا
أن ننطلق يف خط  3155نأمل بعد اإلصساح الدستوري ديال 

دي، لنه نكوص وتراجع لكن حكم الشعب آت والشك تصاع
أنه سيكون عند االنتخابات القادمة اليت نأمل أال تصرفوا فيها 
املظلومية وخطاب البحث وخطاب البحث عن مقاعد من 
الكواليس ومن خسال الدهاليز، ومن املظلومية حنن نريدها 
انتخابات شفافة، صرحية، واضحة ألننا متيقنون أن بنضالنا 

بالتزامنا سنتجاوز تبعات هذا اخلريف املغريب، شكرا مل و 
  .  والسسام عليكم
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس عن احلرةة  
الفريق احلرةي ألنه .. .الشعبية السي نبيل بلخياط، تقدم

 ...الفريقني
 :النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر عن الفريق الحريي

شرف أبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم

 ،السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم
 ،السيد رئيس الحكومة المحترم

 ،نو السيدات والسادة الوزراء المحترم
 ،نو السيدات والسادة البرلمانيين المحترم

 أيها الحضور الكريم،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلرةي مبجلسي 

ملناقشة التصريح احلكومي الذي أدى به السيد  املغريب الربملان
 .رئيس احلكومة مبناسبة منتصف الوالية التشريعية احلالية

وأود يف البداية أن أعرب عن تنويهنا هبذا التقليد 
الذي ميكن املؤسسة التشريعية من الوقوف  ،الدستوري اجلديد

على مواطن النجاح يف األداء احلكومي وةذا رصد مكامن 
اخللل يف تفعيل الربنامج احلكومي، وهو تقليد يتكامل مع 
احملطة الدستورية األخرى املتعلقة باجللسات املخصصة ملساءلة 
 وتقييم السياسات العمومية للحكومة، وهي تقاليد دستورية حنن
مدعوون مجيعا لتطويرها وتوخي جناعتها حىت تكون بالفعل 

والتوازن منتجة، ومرسخة ملبدأ التعاون  ،حلظات مؤسسة، هادفة
 .بني املؤسستني، التشريعية والتنفيذية

 السيدان الرئيسان،
بداية أن أسجل تفاعلنا اإلجيايب مع يف الامسحوا يل 

ومي املعروض على املنهجية املعتمدة يف بناء هذا التصريح احلك
عتماد مقاربة ما فوق قطاعية جعلت اأنظارنا، من خسال 
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التصريح يسامس املفاصل املوضوعاتية للتوجه احلكومي يف 
 .أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسوسيو ثقافية

ومع ذلك فإننا يف الفريق احلرةي مبجلسيه نقكرح استكمال 
أمام سيد رئيس احلكومة التصريح احلكومي الذي عرضه ال

بتصرحيات قطاعية يقدمها مجيع السيدات والسادة الربملان 
الوزراء أمام اللجان الدائمة للمجلسني عند مناقشة القانون 

 هلذه التجربة من أجل التقييم التفصيلي، 3151املايل لسنة 
 .انسجاما مع الدور الذي يضطلع به الربملان يف هذا الصددو 

داخلة فرصة لرصد بعض السياسات وستكون هذه امل 
قكراحات لصياغة البدائل االقطاعية، مشفوعة مبساحظات و 

 . ورسم معامل األفق املستقبلي
 

 ،السيد رئيس الحكومة المحترم
ال ميكننا يف الفريق احلرةي الذي هو امتداد للمدرسة 
احلرةية، النابعة من صلب شعيب ومن عمق وطين خالص، لال 

ما حققته بسادنا، بتساحم بني العرش عتزاز اأن نسجل ب
والشعب من تقدم على املستوى الدميقراطي عرب عقود من 

حيث ةنا والنزال يف صدارة   ستقسالالنضال منذ فجر اال
نتقل االقوى السياسية اليت آمنت مبغرب املؤسسات، حيث 

الصرا  اإليديولوجي حول املؤسسات لى الصرا  السياسي 
أمل يعتنق اجلميع اليوم حق األمازيغية يف   .داخلها ومن أجلها

دخول احلياة العامة؟ أمل تصبح اجلهوية خيارا لسكراتيجيا؟ ومن 
للدعوة إلنصاف الوسط  ىيستطيع اليوم أن ينكر أو يتصد

وفق النموذج املغريب يف بلورة اإلصساحات  نيالقرويوالعامل 
نمية الكربى؟ مع جعل الكرامة واألصالة املغربية منتهى ةل ت

 .حقيقية
فبهذه الروح الوطنية الصادقة، وحبكمة ملكية رائدة، 

اإلقليمي على املستوى ستثناءها ومتيزها ارسخت بسادنا 

والدويل، فلم يكن غريبا على دولة رائدة من حجم املغرب 
ى أين يسري، أن تنجح يف حتويل لالذي يعرف من أين أتى و 

احلراك الشعيب لى حراك مؤسسايت توج بتعاقد دستوري جديد 
    بعد بسادنا من جحيم ربيع دموي سرعان أوبربيع دميقراطي 

ما صارت أوراقه خريفا أنتج اإلرهاب والتطرف وأدخل دوال 
 . وشعوبا يف نفق بدون أفق

 السيدان الرئيسان،
لوطنية، تساهم احلرةة الشعبية يف بروح هذه املسؤولية ا

أول جتربة حكومية بعد الدستور اجلديد، لميانا منها باملسامهة 
الفعالة يف التأسيس والتقعيد للفلسفة الدستورية اجلديدة، ودعم 

تمسك بثوابته ومقدساته ومأوراش مغرب دميقراطي تنموي دائم 
عة يف هذا وهويته األصيلة القائمة على الوحدة يف  التنو ، مقتن

اخليار أن املواقف ال حتددها املواقع، وأن خدمة الوطن فوق ةل 
حساب، وهو ما جيعل املشارةة احلرةية يف هذه احلكومة، 
مشارةة نوعية قائمة على مبدأ وقناعة ال تثنيها عن قول 
احلقيقية من أي موقع، وعن النقد البناء للتجربة بغية تقومي 

 . مسارها باستمرار
ملنطلق، ولذ نؤةد تفاعلنا اإلجيايب مع جممل ومن هذا ا

احلصيلة احملققة لى حد اآلن، فإننا يف نفس الوقت نتوخى أداًء 
حكوميا أةثر جناعة، وتطلعا لى فعل حكومي مبد  ومبادر 
يضع احللول وال يكتفي بتدبري الواقع، فعل حكومي خيلق الثروة 

 .يف األصلدها احملدودة ر املنشودة وال يستسلم لتوزيع موا
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

تصرحيكم بالعمل على تعميق  باهتماملقد سجلنا 
التعاون بني احلكومة والربملان، ويف هذا اإلطار، ال بد من 
اإلشادة بالتعاون والتناغم السائد مؤخرا بني ةل من جملس 

حيث أصبحا ةمكونني للربملان  ،النواب وجملس املستشارين
زمات الدستورية، يناكين على تفعيل العديد من املاملغريب قادري
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ةما أهنما أصبحا مبوجب هاته العساقة املتميزة قادرين على ربط 
عساقة تعاون وتكامل مع السلطة التنفيذية خدمة للمنت 

 . الدستوري ودفعا باملمارسة الدميقراطية حنو األمام واألفضل
دستور متقدم على  3155لن دستور فاتح يوليوز 

ستويات، ونعتقد أنه ال مناص من توطيد العساقة بني يع املمج
السلطتني التشريعية والتنفيذية حىت نتمكن من استكمال التنزيل 

مثمنني  .السليم للدستور ولخراج مجيع القوانني لى حيز الوجود
يف نفس الوقت روح التفهم والتنازالت الوطنية اليت يظهرها يف 

املغريب تارة واحلكومة املغربية تارة هذا اخلضم ةل من الربملان 
 .أخرى

ونعترب يف احلرةة الشعبية أن مدخل هذه العساقة 
اجلديدة يقوم على دعم القوة اإلقكراحية للربملان، والعمل على 

ستقسال مايل ولداري فعلي امتكني املؤسسة التشريعية من 
 .املكانة اليت منحها لياها الدستور ئميكنها من تبو 
 ،يدات والسادةحضرات الس

لن قدر هذه احلكومة، أهنا جاءت يف سياق زمين  
فضل من خسال أتضاعفت خساله بوادر األمل يف غد 

االنتظارات املتعددة للشعب املغريب يف حتقيق الرفاه جلميع 
فكان األمل العارم والزال وسيبقى هو أن تنجح هذه . مكوناته

احلكومة يف قطع دابر الفساد، وحتقيق األمن والطمأنينة، 
ولشاعة احلكامة اجليدة وتقوية وحتصني االقتصاد وتأهيل 

 وحتقيق التعليم املنتج والسكن القضاء ولجياد الشغل للعاطلني
يتطلع اليوم السائق والشغل والصحة، بل لن ةل مواطن مغريب 

يف  ،املداشريف  ،يف املدن والقرى: ى لجياد ضالته يف احلكومةل
 .هالداخل واخلارج ومن قبل خمتلف مكونات

 ،حضرات السيدات والسادة
ن ننكر على هذه احلكومة مبادراهتا أ ناال ميكن 
هادها، وهي مطوقة برهان شعيب ومسؤولية تارخيية ضمن جتاو 

ولئن ةان من باب . انتقال دميقراطي وحتول سياسي
ملعجزات ولدراج ةل اإلةراهات املستحيسات حتقيق ا

شكاالت ضمن األولويات، فإهنا اختذت قرارات شجاعة واإل
حيانا، يف لطار جعل مصلحة املغرب فوق أوجريئة وقاسية 
 . املشكلة لسائتساف احلكوميمصا ح األحزاب 
اخلطط املخطط و أن  ،اإلشارة درةما جت

واالسكراتيجيات واملقاربات اليت ختوض فيها احلكومة حاليا هي 
من صميم تدبري وتفكري مغريب صرف يف لطار احلوار واملقاربة 

      املقاصة أو التقاعد واضيع ةالتشارةية سواء تعلق األمر مب
 .احلكومةاليت تباشرها   اإلصساحات الكربى أو

 ،السيدان الرئيسان
 ،السيد رئيس الحكومة

 ،حضرات السيدات والسادة
لقد اختذت احلكومة قرارات صعبة ومسؤولة بكل  

تأةيد، حيث جنحت يف توقيف املنحدر السليب على مستوى 
املالية العمومية وعلى مستوى التوازنات اخلارجية، بتقليص عجز 

احلساب اجلاري مليزان األداءات، مما  امليزانية وتقليص عجز
ةما أن   ،سيحد من ارتفا  املديونية املتفاقمة بشكل ةبري

للحكومة احلالية لرادة قوية يف اإلصساح الفعلي والتدرجيي 
لصندوق املقاصة بإجراءات من قبيل لعمال نظام املقايسة، مما 

من  % 2مكن من ختفيض نفقات املقاصة من أةثر من 
سنة  % 3ى أقل من ل 3155اخلي اخلام سنة الناتج الد
، لى غريها من اإلجراءات اليت تناوهلا عرض السيد 3153

 . رئيس احلكومة
ويف نفس السياق، البد أن نثمن مبادرة احلكومة، اليت 
طاملا نادينا هبا، واملتمثلة يف عرض مشرو  القانون التنظيمي 

ذي تتم دراسته اآلن للمالية على أنظار الربملان، وهو املشرو  ال
ى ليف جملس املستشارين منوهني مبجمل مضامينه اهلادفة 
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، والنتائج ية حنو ميزانية األهدافاتاإلنتقال من امليزانية احملاسب
وةذا تعزيز دور الربملان يف لعداد ومراقبة وتتبع تنفيذ امليزانيات 

مسجلني  .ى جانب تقوية البعد اجلهوي يف بنائهالالعمومية، 
ى أن تعمل احلكومة على تأطري مشرو  ليف هذا اإلطار تطلعنا 

 .ميزانية السنة املقبلة مبقتضيات هذا القانون بعد املصادقة عليه
نؤةد أن فكرة  -حضرات السيدات والسادة-لننا 

  سنتني ونصف اليت ةانت تأسيسية بامتياز  مل متر عبثا بفعل 
رغم  الزمن  املهدور  ،ما مت اإلقدام عليه من لصساحات

سياسيا بالنظر لسانتقال من نسخة حكومية لى أخرى، لكننا 
نعترب يف احلرةة الشعبية بأن املدة املتبقية من عمر هذه احلكومة 
يتعني أن تكون عنوانا لقرارات ولصساحات أةثر عمقا وجدوى 

 .وفائدة لصا ح الشعب املغريب
بناء جتسده لن املرحلة املقبلة جيب أن تكون مرحلة 

حرةة لصساحات هيكلية وأوراش تنموية ومبادرات لشعاعية، 
ولذا ةانت هذه احلصيلة  ،وموقع متقدم يف العديد من اجملاالت

اور على سبيل املثال ال احلصر،  فإنه احملقد تطرقت لى بعض 
من املفيد التذةري بأن تفاصيل لجنازات القطاعات احلكومية من 

ما حتقق يف خمتلف امليادين اليت يربط  شأهنا تسليط الضوء على
بينها لطار ناظم يتجسد يف التزامات احلكومة املعرب عنها يف 

القائم على مبادئ العمل املندمج و احلكومي  تصريحال
 .والربط بني املسؤولية واحملاسبةواملقاربة تشارةي الو 

ستكمال وحدتنا الكرابية هي قضيتنا اوألن حتصني و 
فإننا نود يف هذا اإلطار أن جندد التأةيد على األوى ةمغاربة، 

خنراطنا الفعلي يف دعم املبادرة املغربية الرامية لى لقامة حكم ا
ذايت يف أقاليمنا اجلنوبية على ضوء اجلهوية املوسعة ويف لطار 

ويف ظل الوفاء الدائم  ،السيادة املغربية ووحدة الوطن والكراب
يف هذا اإلطار أن اململكة  لروح قسم املسرية اخلضراء مؤةدين

املغربية مبسارها احلقوقي املتميز أةرب من أن تتلقى دروسا يف 

حقوق اإلنسان من أنظمة ال تنتج غري القمع واإلرهاب وحترم 
 .بسط مبادئ احلقوق اإلنسانيةأشعوهبا من 

ويف هذا السياق، ندعو احلكومة والربملان واألحزاب 
القوى الوطنية لى بلورة رؤية السياسية واجملتمع املدين وةل 

مشكرةة لتعزيز الدبلوماسية الوطنية مبختلف أشكاهلا، الرمسية 
والربملانية واحلزبية والشعبية وفق مبادئ التكامل ووحدة 

 .األهداف واملبادرة
ولذ نثمن عمل احلكومة يف تنزيل املقتضيات الدستورية 

لعملية لتطبيق املتعلقة باجلهوية املتقدمة، واختاذ اإلجراءات ا
النموذج االقتصادي التنموي اخلاص باألقاليم اجلنوبية، يف لطار 

لى تكثيف ةذلك فإننا ندعو   ،املخططات اجلهوية للتنمية
التواصل واإلشعا  وتقوية احلضور احلكومي والربملاين واملدين يف 
خمتلف املنابر واحملافل اجلهوية والقارية والدولية، منتهزين هذه 

ة لتحية جنودنا أفراد القوات املسلحة امللكية والدرك املناسب
من الوطين والقوات املساعدة والوقاية املدنية امللكي وعناصر األ

وةل املواطنني الذين يدافعون دوما عن حوزة هذا الوطن العظيم 
 .ت القيادة السامية لصاحب اجلسالةحت

ى التحرك لن جندد الدعوة أوال تفوتنا الفرصة دون 
العاجل والناجع بغية فك احلصار عن لخواننا احملتجزين يف 
خميمات تندوف إلعادة لدماجهم يف وطنهم األم ومتكينهم من 

 . العيش يف أمن وةرامة
  ،السيدان الرئيسان

من الواجب أيضا وحنن نتابع الغطرسة الصهيونية 
الة املقيتة جتاه الشعب الفلسطيين، والتهديدات املتواصلة وح

احلصار الظامل واإلمعان يف تقتيل ولبادة الفلسطينيني العزل يف 
الضفة والقطا ، نعلن لدانتنا للعدوان الصهيوين الظامل ومواصلة 
استهداف املقدسات، جمددين يف احلرةة الشعبية موقفنا الثابت 
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يف الدفا  عن حق الشعب الفلسطيين يف لقامة دولته املستقلة 
 .يفوعاصمتها القدس الشر 

ةما نسجل يف احلرةة الشعبية ةذلك انشغالنا 
باألوضا  املأساوية لبعض الدول يف مشال لفريقيا والشرق 
األوسط جراء حروب داخلية توفر املناخ اخلصب لنشر 

 .اإلرهاب والتطرف الذي ننبذه أيا ةان مصدره وخلفياته
  ،السيدان الرئيسان

 ،السيد رئيس الحكومة
ةرب من أورغم لمياننا بأن الطموح ، على املستوى السياسي

الواقع، والتحديات أةرب من اإلمكانيات املتاحة، ومن باب 
اإلجيايب مع جممل اإلجنازات يف اإلمجايل و الواقعية، نؤةد تفاعلنا 

 : هذا اجملال واملتمثلة فيما يلي
  ؛لرساء مرحلة جديدة يف العساقة بني احلكومة والربملان -
  ؛ج ومتكامللعداد خمطط تشريعي مندم -
  ؛لجناز ميثاق إلصساح منظومة العدالة -
بلورة تصور متكامل لتنزيل مشرو  اجلهوية وتدعيم  -

  ؛مسلسل السامرةزية
  ؛تعزيز منظومة حقوق اإلنسان -
االشتغال على النهوض حبرية الصحافة والسعي لى  -

 ؛لرساء لعسام دميقراطي ومسؤول
 ؛سياسية مندجمة عمومية لساهتمام بقضايا املرأة لقرار -
ضمان لعادة االعتبار للمرفق العمومي واستمرار   -

اخلدمة العمومية ولرساء تكافؤ الفرص والشفافية يف التعيينات 
 ؛يف املناصب العليا واملباريات

لعداد مع  احلد من االحتكارات واالستثناءاتو  -
ى غريها من تها لوحماربشوة الر  من اإلسكراتيجية الوطنية للوقاية

 .اإلجنازات

وبناء على ما تقدم وعساقة باحملور اآلنف الذةر نود يف 
 : احلرةة الشعبية التأةيد على ما يلي

ملف  زضرورة استحضار الروح التوافقية إلجنا: أوال
التحضري لساستحقاقات االنتخابية املقبلة قانونيا وتنظيميا بغية 

منتخبة حمليا وجهويا ووطنيا، قادرة  متكني بسادنا من مؤسسات
ويف هذا  .على رفع التحديات التنموية املطروحة على بسادنا

دائم إلجناح هذا واللساخنراط الفعال  نااإلطار نؤةد استعداد
عن تفاعلها اإلجيايب مع مشاريع  يننتخايب معرب املسار اإل

شرفت على لعدادها وزارة الداخلية خاصة أالقوانني اليت 
قانون التنظيمي املتعلق باجلهة ومشرو  قانون اللوائح المشرو  

االنتخابية وةذا مشرو  القانون التنظيمي حول اجلماعات 
وهي املشاريع اليت أعددنا بصددها مذةرات مفصلة  ،الكرابية

قصد املسامهة يف لغنائها وجتويدها داعني باقي األطراف 
ى نبذ احلسابات اهلامشية يف تقدير هذه اللحظات للسياسية ا

املؤسساتية اهلامة واالخنراط يف نقاش بناء يوفر املشارةة 
االنتخابية السياسية املوسعة وميكن من مؤسسات منتخبة قادرة 
على رفع التحديات التنموية وحتقيق تطلعات الشعب املغريب، 

جتارب ةبرية يف جمال مستحضرين أن لبسادنا تقاليد راسخة و 
تنظيم االنتخابات اليت ظلت دائما حتت لشراف وزارة الداخلية 

ولوائح انتخابية  أسوة بتجارب الدول العريقة يف الدميقراطية،
علما أن هذه . عرفت مراجعـات متعددة يف العقدين األخريين

اللوائح هي اليت أفرزت حكومة  التناوب التوافقي واحلكومات 
 .اليت بعدها

لن اعتزازنا يف احلرةة الشعبية باملكتسبات : ثانيا
جيعلنا  ،الدستورية يف جمال لقرار التعددية اللغوية والتنو  الثقايف

ندعو من جديد لى التعجيل بأجرأة الطابع الرمسي لألمازيغية 
لخراج القانون التنظيمي املؤطر هلا وبلورة لسكراتيجية وطنية عرب 

ناحي العامة، مؤةدين على عدم املتلف إلدماجها اإلجيايب يف خم
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الزج هبذا املكون اهلويايت األصيل والذي هو ملك جلميع املغاربة 
، اقتناعا منا بأن اهلوية الوطنية قصرية يف مزايدات سياسيوية

ينبغي أن تكون حمط لمجا  وطنـــي وفوق منطق األغلبية 
امللفات واملعارضة سريا على النهج املعتمد يف خمتلف القضايا و 

ةما نشدد على أن لنصاف األمازيغية ينبغي أن يتم . الكربى
مبراعاة مبادئ التعميم والتوحيد واملعرية واإلجبارية واعتماد 

 ."تيفيناغ"حرفها األصيل 
ألن اجلهوية ظلت دائما من ثوابت احلرةة و : ثالثا

ى تنزيل هذا اخليار لالشعبية منذ ميسادها، فإننا ندعو 
مبنظور يعزز الطابع  الدميقراطي والتنموي هلذا االسكراتيجي 

الورش اهلام برؤية تعمق الوحدة الوطنية املبنية على مغرب 
 .اجلهات يف لطار وحدة الوطن والكراب

ألن اجلماعات الكرابية والغرف املهنية وغريها و : رابعا
ساسية للتنمية احمللية، فإنه يتعني متكينها تعترب من الدعامات األ

املوارد املادية والبشرية السازمة قصد تعزيز مستواها التدبريي من 
والتقين وجعلها مؤهلة بشكل خاص لتنفيذ مشاريعها 
االستثمارية هلذا الغرض، مع تعزيز احلكامة على مستوى 
اجلبايات احمللية، حيث أن املوارد اجلبائية الذاتية للجماعات 

 ترق بعد لى سواء املدبرة من طرفها أو من طرف الدولة مل
  .املنشود املستوى الذي يضمن هلذه اجلماعات االستقسال املايل

ةما نؤةد على ضرورة لرساء حكامة جيدة وترتيبات مؤسساتية 
. وقانونية، تتعلق مبراحل لبرام وتتبع ومراقبة عقود التدبري املفوض

إطساق خمططات املناطق الصناعية بنطالب يف هذا اإلطار و 
للتنمية احمللية أوال ماعات الكرابية ةدعامة بالشراةة مع اجل

، وذلك يف لطار الصندوق الشباب توسيع قاعدة تشغيللو 
 .العمومي ملواةبة التطوير الصناعي الذي تعتزم احلكومة لحداثه

ضرورة حماربة التصورات النمطية اليت يطبعها : خامسا
ل، ى سوق الشغلامليز حيال النساء، فعساوة على توسيع الولوج 

ى الوظائف لفإنه يتعني مواةبة النساء يف مسلسل الولوج 
العليا، مبا يف ذلك أجهزة احلكامة، عرب اعتماد تدابري تقر 

ى الشرو  يف لندعو و تكافؤ الفرص يف تطور املسارات املهنية، 
لحداث اهليئة العليا للمناصفة وحماربة ةل أنوا  امليز املنصوص 

 .نصاف وتكافؤ الفرصإلعليها يف الدستور، لتشجيع ا
ضرورة اعتماد مقاربة شبابية يف بلورة : سادسا

السياسات وتأهيل هؤالء الشباب وتوعيتهم باالخنراط لصا ح 
ى عناية لفاملؤةد أن املسألة الشبابية يف حاجة . مستقبل البساد

واهتمام أةرب، والسيما على مستوى السياسات العامة املتعلقة 
وى االسكراتيجيات احلكومية املهتمة هبذا وعلى مست ،هبذه الفئة

املكون اجملتمعي وعلى مستوى تعليمه وتشغيله وتأطريه وخلق 
ذلك التكامل املطلوب بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات 

 .األخرى التنشئة االجتماعية
ضرورة ضمان التمثيلية السياسية واالنتخابية : سابعا

نتخبة وباقي املؤسسات ملغاربة العامل يف خمتلف املؤسسات امل
الدستورية، مع تعزيز اجلهود يف جمال الدفا  عن حقوقهم 

 .ومصاحلهم يف دول اإلقامة وبوطنهم األم
 السيدان الرئيسان،

 السيد رئيس الحكومة،
ميكن القول بأن احلكومة  ،على املستوى االقتصادي

احلالية جاءت يف ظرفية اقتصادية جد صعبة هلا آثار سلبية على 
د من اقتصاديات املنطقة، مبا يف ذلك االقتصاد املغريب يعدال

الذي استطا  مع ذلك اخلروج من دائرة اخلطر، بفضل 
اإلجراءات اليت مت اختاذها يف جمال احلفاظ على املدخرات 

 .الوطنية وتعزيز فعالية االقتصاد الوطين ودعم الطبقات الفقرية
عض فالوضعية يف املغرب مقارنة مع اقتصاديات ب

البلدان مبحيطه اإلقليمي تبقى مقبولة وذلك بفضل خصوصيته 
اإلصساحات اليت باشرهتا هذه احلكومة منذ تعيينها من بفضل و 
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طرف صاحب اجلسالة، فاألزمة االقتصادية العاملية ةانت هلا 
تداعيات سيئة على االقتصاد الوطين سواء من حيث تراجع 

اليت و الصادرات أو ثقل امليزانية املخصصة للمواد النفطية 
ارتفا  عجز امليزانية  معارتفعت أمثاهنا يف األسواق الدولية 

 .وامليزان التجاري
ةي، نعترب بأن احلصيلة املرحلية لننا يف الفريق احلر 

للعمل احلكومي يف اجملال االقتصادي تعترب لجيابية، للحكومة و 
مطروحة، ويتجلى ذلك  توذلك رغم بعض التحديات اليت ظل

ى املأمول اقتصاديا  ليف معدل النمو املسجل، ولن ةان ال يرقى 
 والتحكم يف عجز امليزانية وختفيض نسبة التضخم وحتسن امليزان

وارتفا   3153التجاري للسلع واخلدمات مقارنة مع سنة 
، وتسجيل 3152االحتياطات الصافية من العملة الصعبة سنة 

نمو أمثرت تعزيز مداخيل مهمة من القطا  السياحة نسبة 
علما أن االتفاقيات املوقعة سنة  الدولة من العملة الصعبة،

شيء  مل يتم تنفيذ أي 3131لتحديد رؤية السياحة  3151
مليار درهم  51خصص  حيثمنها خاصة اجلانب املايل 

ومل يتم صرف أي  3151سنة  لتشجيع االستثمارات السياحية
أضف لى ذلك أن املخطط التشريعي . درهم منه حلد اآلن
وةاالت جهوية للتنمية السياحية ومل تر  1يتحدث عن خلق 

 .النور حلد اآلن
ت هلا اجلرأة أن احلكومة احلالية ةان ،وميكن القول

الكافية لفتح عدد من األوراش اإلصساحية اهلامة اليت عددها 
السيد رئيس احلكومة خسال للقاء عرضه، لكن يبقى التحدي 

ةراهات االقتصادية واملالية األةرب هو الصمود يف وجه اإل 
احلالية يف ظل األزمة اخلانقة اليت تعيشها دول احمليط والسوق 

التعاطي مع اإلشكاالت الكربى،  اخلارجية، وأيضا يف ظل 
ةإصساح صندوق املقاصة مع احلفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطنني، والتقليص من املديونية اخلارجية لكي ال نبقى 

ضرورة اإلسرا  يف لجياد مع تابعني للمؤسسات املالية الدولية، 
حلول عاجلة ملعضلة لفساس الصناديق االجتماعية، وارتفا  

امليزانية، والتقليص من عدد الشباب العاطل عن مستوى عجز 
 .العمل

  ،السيد رئيس الحكومة
ها ؤ مسألة تشغيل الشباب مسألة جوهرية جيب لعطا

األمهية السازمة من خسال لبدا  حلول مسائمة للواقع املغريب، 
الشباب على هؤالء دة نوحشد دعم مجيع املتدخلني ملسا

، امسحوا يل أن أستحضر  واملهنيةاالخنراط يف احلياة العملية 
ةلمة استعملها زميلي السيد النائب احملكرم السيد عبد العزيز 

األمل، األمل يف لخراج االسكراتيجية : "العماري حني قال
اليوم عندنا أمل ةبري يف لخراج هاذ " الوطنية لتشغيل الشباب

 االسكراتيجية ألنه الظاهرة أصبحت تتفاقم وحنن نعترب يف حزبنا
 .ويف األغلبية على أنه الشغل هو الكرامة والكرامة هي الشغل

نستشعر حنن   -السيد رئيس احلكومة-هي حتديات  
ةفريق حرةي، صعوبتها، لكننا واثقون من قدرة هذه احلكومة 
على رفع التحدي لذا ما تسلحت بناصية اإلبدا  واالجتهاد، 

ألزمات ألن احللول الناجعة والفعالة تولد دائما من رحم ا
 .   ةراهات والتحدياتواإل 

وحنن نستحضر جسامة الظرفية االقتصادية الصعبة، 
 ولميانا منا بقدرة احلكومة على التفاعل معها يف االجتاه

 :، فإننا نؤةد على ما يليالصحيح
عمال النهج التشارةي والتشاوري يف جمال ل: أوال

يف بعدها االقتصادي واالجتماعي،  اإلصساحيةتفعيل الدينامية 
املقاصة وصناديق التقاعد من خسال  لصساحخاصة يف جمال 

ى مناظرة وطنية مبنية على منتديات جهوية لصناعة لالدعوة 
ضيقة هلذه امللفات بعيدا عن أي مزايدات القرارات احلامسة 

 .احلساسة اليت هتم مجيع املغاربة
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 السيد رئيس الحكومة المحترم،
ا نؤةد بأن العامل القروي واملناطق اجلبلية تستحق لنن

وضع اسكراتيجية تنموية حقيقية، وليس فقط جمرد عمليات 
متناثرة وظرفية، الغرض منها هتدئة اخلواطر وامتصاص الغضب، 
فنحن نؤةد بأن لحلاحنا على لثارة هذا املوضو ، ليس ألنه من 

القروي بقدر ولكن ألن العامل  ،صميم مبادئ احلرةة وأهدافها
شكاالت وعجز بنيوي على خمتلف لةراهات و لما يعاين من 

املستويات، فإنه يعترب فضاء واعدا دائما النبثاق هنضة 
مكاهنا أن تعطي القيمة إاقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ب

خراج إويف هذا الصدد فإننا نطالب ب .املضافة للتنمية الوطنية
الذي ةان و ية مؤطرة بقانون اجلبل وةالة خاصة باملناطق اجلبل

 . للحرةة الشعبية شرف لعداده منذ حكومة التناوب التوافقي
يف حاضرا دائما لقد ةان اجلانب االجتماعي 

، وةذا يف آفاق اشتغاهلا خسال ما تبقى من عمر احلصيلة
نسجل يف هذا الصدد اإلجراءات املتخذة من أجل و  ،واليتها

  .الشرائية للمواطننياحلفاظ على القدرة 
 السيد رئيس الحكومة،

لن احلرةة الشعبية وهي شريك أساسي يف التحالف 
جناح هذه التجربة احلكومي احلايل، تؤةد اخنراطها الفعال إل

اليت اختارت املشارةة فيها، اقتناعا منها أن تفعيل و 
  .صساحات البنيوية واملؤسساتية أسس له الدستور اجلديداإل
 .ة اهلليكم ورمحالسسام علو 

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، لذن سنرفع اجللسة موعدنا يف الساعة 

 .العاشرة للحلقة الثانية من املداخسات، شكرا
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 محضر الجلسة رقم

 (3153يوليوز  35)، 5321رمضان  32االثنني   :التاريخ

السيد رشيد الطاليب العلمي، رئيس جملس النواب  :الرئاسة

 .والدةتور حممد الشيخ بيد اهلل، رئيس جملس املستشارين

 .................... :التوقيت

استكمال أشغال اجللسة املشكرةة املخصصة  :جدول األعمال

 .ملناقشة احلصيلة املرحيلة لعمل احلمومة

العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس  رشيد الطالبي السيد
 :الرئيس الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
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 حضرات السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 حضرات السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،

 الحضور الكريم،
يف لطار مواصلة املناقشة لعرض السيد رئيس احلكومة  

للحصيلة املرحلية، ختصص هذه اجللسة املشكرةة الثانية وذلك 
لساستما  لى باقي التدخسات للفرق واجملموعات النيابية 
وأعطي الكلمة للفريق االستقسايل للوحدة والتعادلية للنائب 

 .احملكرم السي محيد شباط
 
نائب السيد حميد شباط عن الفريق االستقاللي للوحدة ال

 :والتعادلية
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا 

 .محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
 السيدان الرئيسان المحترمان،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات والسادة أعضاء البرلمان المحترمون،

 والسادة الوزراء المحترمون،السيدات 
يسعدين أن أتدخل باسم الفريق الربملاين االستقسايل 

ملناقشة عرض  ،للوحدة والتعادلية مبجلسي النواب واملستشارين
السيد رئيس احلكومة حول احلصيلة املرحلية لعملها والذي 

ه املوافق 5321من رمضان  51قدمه أمام جملسي الربملان يف 
 .م3153 يوليوز 1 ــــــل

 ،السيدان الرئيسان
قبل الشرو  يف مناقشة حصيلة العمل احلكومي، نغتنم  
املناسبة لنحيي صمود الشعب الفلسطيين أمام العدوان 

شهيد  211 أةثر مناإلسرائيلي الغاشم الذي خلف ما يزيد 
وآالف اجلرحى أمام مرأى ومسمع املنتظم الدويل والقاري 
واإلقليمي، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 

ونسجل باعتزاز ةبري املبادرة امللكية السامية القاضية . اإلسسامي
مبنح مساعدة لنسانية عاجلة لسكان غزة بقيمة مخسة مسايني 

جندد التأةيد على رفضنا  ،ساللننا يف حزب االستق .دوالر
املطلق هلذا العدوان الغاشم الذي جيسد لرهاب الدولة بكل 
جتلياته ونندد مبختلف أشكال العنف والعمليات اإلرهابية أينما 

، وهبذا باسم الفريق االستقسايل وجدت ومن أي جهة ةانت
أدعو اإلخوة النواب والوزراء لى قراءة الفاحتة ترمحا على شهداء 

* احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي * ﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  :ةغز 
يِن * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  * ِليَّاَك نـَْعُبُد َوِليَّاَك َنْسَتِعنُي * َماِلِك يـَْوِم الدِّ

َغرْيِ ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم * اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم 
آمني، سبحان ربك رب العزة   اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي﴾

 .عما يصفون وسسام على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
 .شكرا

اإلخوة يف حصيلة السيد رئيس احلكومة، هناك نقط 
أن أتطرق لليها يف بداية ةلمة البد مهمة وباألمهية مبكان 

 . حزب االستقسال
الفساد بكل جتلياته، وخصوصا الفساد االنتخايب  أوال

والذي حتدث عنه السيد رئيس احلكومة وهو يشكك يف نزاهة 
االستحقاقات اجلماعية واجلهوية املقبلة، مع العلم أنه هو الذي 
يشرف عليها وهو الذي عقد أول لقاء الذي حضره ةل 

  لذن هذا لن دل على شيء فإمنا يدل على. األحزاب السياسية
ازدواجية خطاب السيد رئيس احلكومة، مع العلم أن رئيس 
احلكومة دائما يطعن يف جهاز وزارة الداخلية واملغاربة يعلمون  

مسه على اةل العلم أن وزير الداخلية احلايل هو الذي اقكرح 
. صاحب اجلسالة من أجل أن يتحمل مسؤولية وزارة الداخلية

مجيعا يعلمون أن وزير الداخلية احلايل ةان واليا يف  املغاربة
، هذه االنتخابات اليت حتدث 3155نوفمرب  31استحقاقات 

لذن وزارة . عنها اجلميع والعامل شهد على أهنا ةانت نزيهة
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الداخلية اليت يطعن فيها السيد رئيس احلكومة اليوم هي اليت 
ين يطعن فيهم ا وشيوخها ومقدميها الذأوصلت بوالهتا وعماهل

 31السيد رئيس احلكومة لى املرتبة األوى يف استحقاقات 
وهي اليت اآلن أوصلت ةذلك رئيس احلكومة  3155نوفمرب 

لذن هاذ ازدواجية اخلطاب  .ألن يكون يف هذا املنصب
 .نرفضها

ةذلك بالنسبة للينا، دائما السيد رئيس احلكومة رفع 
داخل هذه هذه القاعة شعار حماربة الفساد واملفسدين، ويف 

املؤسسة ومن هذا املوقع اهتم قياديني يف أحزاب وطنية بأهنم 
هربوا أمواال لى اخلارج وأن هلم عقارات ةربى يف رد على أجوبة 

حزب االستقسال قدم دعوة . بعض الربملانيني والربملانيات
قضائية للتأةد من ذلك لميانا منا باستقسالية القضاء منذ يناير 

حلد الساعة السيد رئيس احلكومة مل يستجب ، 3153
 بسائحة الذين هربوا األموال لى اخلارج، للقضاء املغريب ومل يأيت
  ".عفا اهلل عما سلف"بل أصدر قراره املشور 

لذن نقول لرئيس احلكومة، عليه أن يستجيب ةما 
نستجيب حنن لى القضاء وأن يديل بدلوه عند القضاء وال 

 . رةيرمي الناس باحلجا
النقطة الثانية، أن رئيس احلكومة يتحدث ةثريا عن 
الدولة العميقة وعن اليد الطوى واملشوشني ومن خيدمون أجندة 
معينة، أنا أقول باسم حزب االستقسال، باسم حزب 
االستقسال وةل الوطنيني ألننا حنن حنمل مشعل احلرةة الوطنية 

ولة ألن داخل هذا الوطن، يشرفنا أن نكون لى جانب الد
وهلذا . املغرب هو مغرب ثورة امللك والشعب وليس شيء آخر

للرأي العام ما عساقته على رئيس احلكومة اليوم أن يقول 
 ".املوساد"بداعش والنصرة وباملخابرات الصهيونية 

 السيدان الرئيسان،

من اإلشارة لى أن السيد رئيس ... هذا الرد  بداية البد يف  
الزال يصر  غري توضيح السيد الرئيس، ، احنا بغينااحلكومة

على ترديد الزمته التضليلية يف احلديث بنو  من املن السخيف 
 .عن استقرار املغرب

، يريد -الذي تعوزه اإلجنازات-فالسيد رئيس احلكومة 
أن يقحم حكومته يف جناحات، هي بريئة منها براءة الذئب من 

ر الذي ينعم به دم يوسف، وهو يعلم علم اليقني، أن االستقرا
املغرب ال ميكن لدخاله يف بنود حصيلة العمل احلكومي، بل  

االستقرار الذي ميز اهلل به هذا جو ف هو الصحيح،العكس 
هي ليست سوى البلد األمني، هو الذي جاء هبذه احلكومة، و 
مجيع املغاربة يعلمون مثرة من مثاره بل هي جزء من حصيلته، و 

رةت يف حماوالت فاشلة لبث الفوضى األجندات الدولية اليت حت
وزر  الفتنة، ويعرفون التيارات املعنية هبذا احلراك من احمليط لى 

ويتذةرون جيدا الوجوه احلكومية احلالية وهم وزراء من اخلليج، 
حزبكم السيد الرئيس، اليت ةانت يف طليعة مسريات تريد 

ظاهرات، ومن ةان يظهر يف الواجهة أثناء التزعزعة االستقرار، 
يساوم من ةان ، و من جهةومن ةان يهيج الشار  من الباطن 

حلل بعض اإلشكاليات  أخرى،حتت جنح الظسام من جهة 
وإلخراج بعض املتابعني من السجون وةان ذلك على حساب 

ومن ةان يساوم حتت جنح  .الشعب وال على حساب الوطن
عون الذي ينعم به وطنهم، ويالظسام يعلمون مصدر االستقرار 

متام الوعي قيمة التساحم التارخيي بني العرش والشعب، ومفعول 
األوراش االستباقية الكربى، ةورش تنزيل املفهوم اجلديد 
 للسلطة، وورش اإلنصاف واملصاحلة، وورش التنمية البشرية

، وينظرون بعني اإلةبار لى دور حكوميت اجملاهدين وغريها
ويقدرون نضاالت عباس الفاسي وعبد الرمحان اليوسفي، 

القوى احلية يف البساد، اليت دفعت لى حتريك عجلة 
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 اإلصساحات مع احليلولة دون وقو  البساد يف براثني الفوضى
 .اليت ةنتم تريدوهنا هلا

حني ةان  مل تكن حكومتكم السيد الرئيس شيئا مذةورا
االستقرار يرجي بسدوله على الوطن ويغطي بضساله ربو  البساد 

مت وحني مارس  9ب الشعب املغريب مع خطاب وحني جتاو 
حني مت االستفتاء على الدستور و حني لعداد الوثيقة الدستورية و 

متت االنتخابات التشريعية وهي نفس االنتخابات اليت قادتكم 
.. لى سدة احلكومة باختصاصات مل تتوفر ألحد من قبلكم

 .وهلذا فاالستقرار حجة عليكم، وليس حجة لكم
ني من الكلمات األوى، ومن مدخل خطاب وهكذا يتب

 تقنرئيس احلكومة، أنه خطاب من ال يتحرى املوضوعية، وال ي
لغة الشفافية، خطاب من تزعجه وتؤرقه احلقيقة، وخطاب من 
يتحجج خارج حدود املنطق، بسياقات وصفها مرة باملتقلبة 
ومرة باالستثنائية، وأوضا  نعتها بالصعبة، وهو ما جيعل من 

خطابا مكررا، ال يتجاوز اخلطابات االستهساةية،  هخطاب
خطابا عدمي اجلدوى والفائدة، ال يثري الرغبة يف الكسام، وال 
يفتح الشهية للنقاش، خطاب ةتب بأسلوب ال ميت بصلة لى 
األسلوب العلمي الدقيق والواضح الذي جيب أن ُتصاغ به 

لطناب يف ناحية، وسرد عناوين : خطاب غري متوازن ،احلصيلة
يف ناحية أخرى، وصمت مطبق على أمور حيوية يف ناحية 

 . ثالثة
عن سياقات لما خطاب يتحدث يف معظم أجزائه 

وظرفيات ولةراهات جيلبها من تاريخ ما قبل ميساد احلكومة، 
 حتصل بعد، واليت ال ميكن ملمتمنيات ومستقبليات  ولما عن

يف  املنجزشتها يف لطار احلصيلة املخصصة بالضرورة لى مناق
، خطاب تتكرر فيه عبارات بدقة فكرة ماضية حمددة األيام

" ستقوم احلكومة" ،"ستحرص احلكومة" ،"ستعمل احلكومة"
 .عشرات املرات

اليت مكاهنا " 3131ةأفق "خطاب يلوذ باآلفاق،  
ربنامج هو التصريح احلكومي وال السيد الرئيس، الطبيعي

خطاب وحصيلة يكرسان لواقع . احلكومي، وليس احلصيلة
 . مجيعا سف لهنأحكومي بئيس بكل املقاييس، وهذا شيء 

  ،السيد رئيس الحكومة
ال ميكن حلكومتكم أن تكون فعالة وهي اليت تعاين  

ومن عقدة اإلصرار على اخلطأ، من اهلشاشة وضعف االنسجام 
ملرأة اومن التضخم غري املربر يف عدد أعضائها وتكرس دونية 

وزيرات منتدبات لدى وزراء ل هاوعقلية الوصاية عليها بتعيين
تزيني البيت احلكومي ببعض  فقط من أجلذةور، رمبا 

  ."الثريات"
كومة تشتغل يف ظل غياب برنامج حكومي حقيقي، ح

حكومة مع ةل ة، يحكوموتغريات من حتوالت ُيساير ما طرأ 
أسف تائهة تعكس صورة مأساوية لنو  جديد من أنوا  لهدار 
املال العام عن طريق وزير للدولة وبعض الوزراء الذين مل جيدوا 

الذي يؤدى هباء منثورا من حلد الساعة مكاهنم يف وزاراهتم 
من  ولذلك ليس عجبا أن تعاين هذه احلكومة. أموال الضرائب

رية األداء، ومن ضعف يف اإلجناز، تو يف االرتباك، ومن بطء 
وتصاب بانعدام القدرة على االستجابة لتطلعات املواطنني 

وليس مفاجئا أن هتدر حكومة من هذا القبيل  .وانتظاراهتم
الزمن املغريب الثمني، يف رسم احلدود بني القطاعات الوزارية 

ويف تفاهة جرب اخلواطر  املتداخلة، واالختصاصات املتضاربة،
، من فضائحاملتضررة، ويف ارتكاب جنحة التسكر على ما يطفو 

حرب ويف لطساق التصرحيات والتصرحيات املضادة، ويف مهزلة 
األرقام املزورة واملبالغ فيها خصوصا ملا تأيت وتصحح من طرف  

، ويف مقابل هذا فهي املندوبية السامية للتخطيط وبنك املغرب
يف املناصب العليا لسرعة القصوى يف تعيني املقربني تستعمل ا

 .والسائحة طويلة على شاةلة اقتسام الغنائم
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قع الصدمة الذا أراد السيد رئيس احلكومة أن يعرف و و 
القوية اليت يعيشها الشعب املغريب، وخيبة األمل املريرة اليت مين 
هبا املغاربة يف حكومته، ما عليه لال أن يقارن بنفسه بني الوعود 
العظيمة اليت بشر هبا، واألرقام القياسية اليت وعد بتحطيمها، 
رقم واحد حتطم وأصبحتم على رأس قائمة الزيادات يف 

واألهداف اليت روج هلا حبماس . رئيس احلكومةاألسعار السيد 
مفرط، وأطلقها زورا بكل سخاء وتسر ، حني ةان يستجدي 
هبا ود الناخبني، ويتحايل هبا على أصواهتم، وبني شح النتائج، 
وهزالة احلصيلة، وفراغ جعبته من اإلجنازات، وخطابه التربيري 

الشكر املخجل قبل الكسام، و االعتذار و  األعذار البارد، وتقدميه
للمقهورين على صربهم، ودعوهتم الصرحية والضمنية لى املزيد 

 .من الصرب
أنكم جرجرمت الناس لى ب اهذا الشكر اعكرافيف أليس 

عون هم لى ضيق العيش، وأن احلكومة اليت تدّ سقتمو احملن، و 
أهنا نزلت بردا وسساما، قد تاجرت يف املكتسبات االجتماعية، 

احلمراء الشهرية، وحتولت لى نافخ الكري وجتاوزت اخلطوط 
الذي ينفث هليب الزيادات يف األسعار، ويلفح جيوب 
املواطنني، ويلتهم قدرهتم الشرائية، وحيول حياهتم اهلادئة 

 املطمئنة سابقا لى جحيم اليوم؟
 الذي املغريب للمواطنهلل بعد ما قلته  ماذا ستقول

الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل  ﴿ يَا أَيُـَّهايف حمكم ةتابه .. يقول
﴾ (2)َةبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن ( 3)تـَْفَعُلوَن 

 .صدق اهلل العظيم
َةبـَُر ( 3)﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن 

غري ما تبقاش ﴾ (2)تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن 
وماذا .. تقول شي حاجة ما ديرهاش وصايف ما تنقولوا والو

ستقول للمواطنني الذين صدقوا وعودةم؟ واعتقدوا جازمني أن 

املؤمن لذا عاهد وىف، واملؤمن القوي أحب لى اهلل من املؤمن 
 ؟الوعد وعدتكم فأخلفتالضعيف، هل ستقول 

وجودنا هنا، يف هذه املؤسسات، ليس لنشكر الناس 
لنرفع أيها الرئيس على صربهم، وهننئهم على حتملهم، ولكن 

أبواب  همعنهم املعاناة، ولنجنبهم احلرج، ولنفتح يف ووجوه
 .األمل، ومنهد هلم الولوج املريح لى املستقبل الزاهر

 الحكومة، السيد رئيس
 -ت يا ابن ةريانعدلت وضحك-، وحىت ال يتهمنا أحد

 اليوم بالتحامل عليكم، وحى ال يتهمنا أحد ..عجيب واهلل
، أو جمانبة املوضوعية واإلنصاف يف تقييم السيد الرئيس

أذةرةم، وأذةر الرأي العام املغريب معكم، أننا  .حصيلتكم
تقدمنا لكم بالنصيحة وبالتنبيه لى خطورة األوضا ، يف لطار 

ومن منطلق احلرص على لجناح التجربة  تفعيلنا مليثاق األغلبية،
احلكومية، والوعي بأمهية املرحلة، ويف لطار التزامنا مبنهجية 
النقد الذايت، اليت هي نو  من النزاهة الفكرية اليت هتدف لى 
التقومي الذايت، ومراجعة سلوك الذات وأساليب العمل ولتدارك 

ناسب، النقائص والثغرات ولدخال التعديسات يف الوقت امل
وتوجهنا لكم باالقكراحات البناءة، وحنن آنذاك جزء ال يتجزأ 
من احلكومة، ومكون أساسي هلا، يف حماولة منا لثنيكم عن 
أسلوب العشوائية واالرجتال الذي تديرون به أشغال العمل 
احلكومي، ولتدارك ما ضا  من الوقت وتفادي آفة البطء 

لتحرك بدون بوصلة، رية األداء، ولدرء عواقب اتالقاتل يف و 
واالشتغال يف غياب تام للرؤية الواضحة لإلصساحات، وانعدام 
. تام للسياسات االقتصادية واالجتماعية اإلرادية واملندجمة

متسكتم بغي التعنت ةعادتكم السيد الرئيس، ولكنكم  
، مع ةامل األسف واالستبداد والفردانية، اليت تطبع سلوةكم

 علىفردون هبا ناء ةسياسة جديدة تواتبعتم سياسة األذن الصم
" ما مسوقش"لنبض الشار ، وأصررمت على أسلوب " اإلنصات"
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أخساقية للتجاوب مع شرةائكم يف احلكومة، ال ةطريقة 
وجتاهلتم املذةرتني اللتني بعث هبما لليكم حزب االستقسال 

اليت تتضمن جمموعة " مذةرة جهاد الكرامة"خصوصا منهما 
راءات العملية القابلة للتطبيق، للخروج من من التدابري واإلج

وهلذه . األزمة دون املس بالقدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني
االنسحاب من التحالف اجمللس الوطين باألسباب ةان قرار 

احلكومي والتموقع لى جانب األغلبية  الشعبية املقهورة 
 .أحب للينا من املقاعد الوثرية للحكومة واملهمشة

لنه قرار تارخيي تتعزز مصداقيته ومشروعيته يوما بعد يوم، 
 املرحلية اهلزيلة، -مع حذف الياء- خاصة يف ظل هذه احلصيلة
 -بسا ما تسولوا" احلصلة"هي - واليت مل ترقى قطعا ألبسط

تطلعات الشعب املغريب، فباألحرى مقارنتها بربناجمكم 
للمغاربة مع  الذاةرة السوداء احلكومي الذي أصبح جزءا من 

  .ةامل األسف
 السيد الرئيس،

     لن أوراش اإلصساح اليت قامت حكومتكم بإلغائها 
أو التماطل يف تفعيلها وعلى رأسها البطء يف تنزيل ورش 

ألنه انبثق اإلصساح الدستوري الذي يعد مفخرة جلميع املغاربة 
ألول مرة بفضل مقاربة تشارةية، واستشارات موسعة، مع 

الفاعلني السياسيني والنقابيني واجملتمع املدين واحلقوقي، خمتلف 
تعطيل مسلسل االنتقال  ؛وأفضى لى وثيقة متوافق عليها

 ملانية اليت ينص عليها الدستور؛الدميقراطي لى امللكية الرب 
احلكومة  ةساالفشل يف تفعيل االختصاصات اجلديدة لرئ

تفعيل اجلهوية ؛ الفشل يف على الوجه املطلوب استغساهلاو 
املوسعة واحلكم الذايت بالصحراء املغربية التفعيل السليم، وقد 
أعدت حكومتكم مسودة مشرو  ضعيف وهزيل ال يكرجم 

لتماطل والتسويف يف احلوار البعد الدستوري للجهوية؛ ا
االجتماعي؛ التضييق على العمل النقايب وقمع االحتجاجات 

ه احلكومة، ةما أشار لى تعثر لصساح التعليم مع هذ السلمية؛
تعثر لصساح ؛ و غشت املنصرم 31ذلك اخلطاب امللكي يف 

اختزال و منظومة التقاعد، اليت أعدهتا احلكومات السابقة 
  ؛لصساح نظام املقاصة يف رفع الدعم عن املواد األساسية

انطساقة متعثرة للحوار الوطين حول اجملتمع املدين، بسبب 
ناء اجلمعيات املنتمية لى حزبكم؛ باستث معياتاجل ةللقصاء  

لمهال تام للعامل القروي الذي مل يتم التعرض له ولو بكلمة يف 
السي يتيم أرجو شوية د االستما  اهلل جيازيك –" حصلتكم"

 . ؛ لمهال الشباب والسائحة طويلة-خبري واحكرم املداخسات
 ،الحكومة السيد رئيس

عه، البد وعلى ذةر اإلصساح الذي أخلفتم موعدةم م
رية تالتذةري بأنكم بدأمت مسريتكم احلكومية بالدعاية لتسريع و 

اإلصساح من خسال لعسان احلرب على الفساد واملفسدين، 
وتظاهرمت باجلدية، واستعرمت شعار لسقاط املستفيدين ظلما، من 
الريع االقتصادي والرخص واالمتيازات، وةم نشرمت من لوائح، 

فضائح، وةم هددمت، وةم مارستم وةم ةشفتم بزعمكم من 
، دون أن يكون لطلقاتكم أية "التبوريدة"رياضتكم املفضلة 

أهداف حمددة، وةم مرة اقكرفتم هبتان التشهري اجملاين، مبواطنني 
ابتة، وال أحكام قضائية شرفاء، دون أدلة حقيقية، وال براهني ث

 .هنائية
على  واليوم يشا  عنكم، السيد الرئيس، أنكم انقلبتم 

الشعارات اليت ةنتم ترفعوهنا وأنتم يف املعارضة، من خسال 
، وانقلبتم "عفا اهلل عما سلف: "ااجلديد الذي تتبنوهن اتالشعار 

الذي أعلنتموه للشعب املغريب من احلكومي على الربنامج 
خسال قراراتكم ولعفاءاتكم اليت تتخذوهنا، لصا ح مهريب 

عتم ومراجعاتكم، قد طبّ  األموال، وأنكم من خسال تراجعاتكم
له، وأشرس الداعمني  ظهريمع الفساد، وأصبحتم أةرب 

 .لوجوده، وأشد املتسكرين على أصحابه
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أليس يف هذا سلوك، ما جيعل املواطن يستشعر فقدان 
الثقة يف مؤسساته؟ ويشكك يف جدوى الدميقراطية 
واالنتخابات من أساسها؟ وخيلق حالة من التوجس لزاء 

 .املستقبل؟
هبذه التصرفات، اليت تضنون أهنا السيد الرئيس، لنكم 

مرت مر الكرام، توسعون اهلوة بني الشعب ومؤسساته، 
وجتهزون على ما تبقى من تطلعات يف أحسامه، وهتددون نعمة 

حكومتكم دون أن هتتدي لى  ا متتعت هبيتاالستقرار، ال
 .السبيل املستقيم لشكرها

   ،رئيسالالسيد 
حبثت، بالعني اجملردة وباملكرب، عن مكانة املواطن املقهور 

املواطن  وةأن، ومل أعثر له على قيمة تذةر، ةلمتكيف ثنايا  
ن لبطوهلا وعرضها، " حصيلتك"املقهور هو احللقة املفقودة يف 

املواطن هو آخر هاجس يف انشغاالت احلكومة، وأضعف 
ا، ال تعريه أي حلقة يف جتاذباهتا، وحظه الفتات يف مائدهت

حبثت عن املواطن يف حصيلتكم، ؛ اعتبار يف قراراهتا الساشعبية
ألنه يف نظر الشر  احلكيم ويف نظرنا هو حمور مجيع 
اإلصساحات، ولسعاده هو هدف مجيع املبادرات، والتخفيف 
عليه من وطأة الزمن هو أضعف اإلميان، ولكنين مل أعثر يف 

على صربه،  ة، باردة، تعزيشأنه لال على بضع ةلمات  حمتشمة
ومل أجد يف  ،من جراء ما أصابه من حمن، بقرارات حكومتكم

حقه سوى عبارات اعتذار، عن ضعف آثار سياستكم على 
 .حتسن حاله، وهو اعتذار مبثابة اعكراف بالزلة

رئيس، أن أي تدبري مهما بلغت عبقريته، ال السيدعلم ل
تفضي لى استفادة وأن أي سياسة ةيفما ةان نوعها، لذا مل 

. املواطن، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فهي واهلباء سواء
فاإلصساح ليس مفهوما جمردا، أو معىن غامضا ومبهما، بل 
اإلصساح واقع لنساين ملموس، ينعكس لجيابا على حياة 

ال يصل نفعه لى املواطن غري " لصساح"املواطن وأحواله، وأي 
وبلغة . هو عني الفسادجدير بأن يسمى لصساحا، بل 

الفساد هو لصساح "زياء لكي تفهم أةثر يالرياضيات والف
وهلذا أيضا فإن الشعار  ،وهو ما ينطبق على حصيلتك" سالب

: الذي يناسب حصيلتك هو ما يردده احملتجون السلميون
 ".االستقرار ها هو واإلصساح فينا هو"

ن لن هناك مجلة من املغالطات تطبع حصيلتكم وال ميك
  :السكوت عنها

تتعلق بالكرامي غري املشرو ، على  المغالطة األولى
  املؤسسة امللكية؛أنشطة ومنجزات 

تتعلق بالتبخيس غري النزيه ألعمال  المغالطة الثانية
احلكومات السابقة، ويف نفس الوقت تبين جمهوداهتا وةانت 
النزاهة السياسية واألمانة العلمية تقتضيان منكم، وحتتمان 

ليكم التذةري باإلجراءات اليت اختذمتوها استكماال ملا تقرر يف ع
هي جمرد " حصيلتكم"هذه احلكومات، فالكثري من حمتويات 

تتمة ومواصلة لعمليات واسكراجتيات انطلقت مع احلكومات 
قد نبه صاحب اجلسالة هلذا التبخيس الذي متارسونه، فالسابقة، 

 أن اإلرث لى 3152حني أشار يف خطاب العرش لسنة 
وعلى احلكومة احلالية " سليم"الذي ترةته احلكومات السابقة 

أيها الرئيس،  مواصلة اجلهود وحتقيق الكراةم التنموي املنشود
 3155أبريل  32وةمثال على هذا التبخيس نسوق حمضر 

 : وما يتضمنه من تدابري ومقتضيات
رغم احلكم  3155يوليوز  31عدم تنفيذ حمضر  -

 احملكمة اإلدارية بالرباط لصا ح األطر العليا املعطلة؛الصادر من 
وهو قرار  ،درهم 5111رفع معاشات التقاعد لى  -

، وقد مت الشرو  3155مت اختاذه يف احلوار االجتماعي لسنة 
، 3155 زيف تطبيقه بالنسبة للصندوق املغريب للتقاعد يوليو 

 ؛األخرى لألنظمةبالنسبة  3153ومت استكمال ذلك سنة 

https://www.rcar.ma/arabe/
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لحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل،  -
 ؛3155أبريل  32منصوص عليه يف حمضر 

 الضمان االجتماعي منح التقاعد لألجراء منخرطي -
ةذلك يف مقتضيات حمضر يوم   2331دياهلم  ياماألعدد اللي 
 .5513 أبريل 32

ذها ااختوةمثال آخر نسوق بعض التدابري اليت مت  -
الصيغة األوى ملشرو  قانون املالية لسنة يف  وةانت جاهزة

، املعدة من طرف احلكومة السابقة، واليت مت سحبها 3153
لحداث صندوق التماسك  :من ضمنهاو  من الربملان
رفع منحة الطلبة، وهو اإلجراء الذي مت اقكراحه  ؛االجتماعي
لتدابري االستعجالية ذات األولوية االجتماعية اليت ضمن ا

ختفيض  ؛3155صادقت عليها احلكومة السابقة يف شتنرب 
 3152أسعار األدوية اليت واصلت حكومتكم مؤخرا يف دجنرب

مث جاء  ،3155ليستمر سنة  3151سنة هو مسلسل انطلق 
 من عدد ةثري من األدوية؛ %17هو  بعد ذلك وةان النقص 

تتعلق باالنتقاء املفضوح واالةتفاء  ة الثالثةالمغالط
باإلشارة للتقارير الدولية اإلجيابية على ندرهتا، وغض الطرف 
ولخفاء التقارير السلبية، رغم ةثرهتا، ورغم أمهيتها يف ترشيد 
العمل احلكومي، ورغم أمهية اجلهات اليت أصدرهتا وأمهية 

 .اهبالدراسات اليت تقوم 
 سيادة الرئيس،
هناك مواطن غيور يريد تعطيل اخلدمات يف املرافق ليس 

العمومية، وليس هناك شغيلة ميكن نعت نضاهلا بكلمة 
التسيب، وليست هناك نقابة تلجأ لى اإلضراب لال مكرهة، 

وعند انسداد ةل طرق احلوار  .ويف حاالت االضطرار القصوى
نضال  السيد الرئيس، ذلك أن اإلضراب. والتفاوض والتفاهم

و ، يسمح به القانون، وهو حق من حقوق الطبقة مشر 
الشغيلة يف الدفا  عن مصاحلها، ومتعارف عليه عامليا يف ةل 

الدميقراطيات، وال ميكن التنازل عن هذا احلق أبدا، وال ميكن 
 .نعت ممارسته بالتسيب لطساقا

أما ةونكم تفخرون بوقف اإلضرابات، فذلك فقط 
 سندان األجر الزهيد ألنكم وضعتم املوظف املقهور بني

واالقتطاعات من قوت عياله، ومطرقة الغساء والزيادة يف 
بل هو  وهذا أمر ال يدعو لى الفخر، األسعار اليت ال تطاق،

ضح أسلوب القمع، وصمة عار يف جبني هذه احلكومة، ألنه يف
توطيد : "ومناهج القهر اليت تدبرون هبا الشأن العام حتت شعار

وليس غريةم  ةما تفهمونه أنتم" تماعيمزعوم للسلم االج
 .السيد الرئيس

ةان األمر سيكون خمتلفا، وةنا سنصفق لكم ونوافقكم   
الرأي، لو أن اإلضرابات توقفت بعد حوارات جادة مع 

، مت بواسطتها لرساء أجواء الثقة، أو بفضل النقابات
استجابتكم ملطالب الشغيلة، أو بكرضيتكم لطموحاهتا، 

تدهور  ؛ولكن شيئا من ذلك مل حيدث. ةلهاوتفهمكم ملشا 
عدم السيد الرئيس؛  القدرة الشرائية لألجور بأةثر من النصف

تأزم ؛ اةكراث احلكومة بالطبقات املتوسطة، وبقدرهتا الشرائية
سبب رفع الدعم عن للمواطنني واملواطنات بالوضعية املعيشية 
السيد الرئيس، ألنكم يف عهد حكومتكم  املواد األساسية
من جديد، حيث أن أزيد من  السيد الرئيس اتسا  دائرة الفقر

ستنزل من الطبقة الوسطى لى اهلشاشة وأزيد مسايني مغريب  2
وضعية ةارثية ؛ سر ستنزل حتت خط الفقرمن األ % 21من 

لى مستوى ارتفا  معدل البطالة  لسوق الشغل، متثلت يف
يث أصبح الوضع قابسا لسانفجار، رمبا هذا ما تبحثون قياسي حب

لحداث االقتصاد الوطين سنويا يف املتوسط عنه السيد الرئيس؛ 
منذ املعدل السنوي  يف حني ألف منصب 11 3153خسال 
 .منصب شغلألف  531هو  3155لى  3111 سنة

 السيد الرئيس،
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أغرقتم حصيلتكم يف الشق االقتصادي منها يف ةم  
احملاسباتية هائل من املفاهيم التقنية احملضة واملصطلحات 

على أهنا ال تتوفر على  الدليل احلكومة وهبذا تعطياجلافة، 
وال على لسكراتيجية واضحة يف جمال سياسة اقتصادية مدروسة 

انعدام حتفيز األعمال، وتدبري الشأن االقتصادي، وتكشف 
قدرهتا على اخكرا  احللول الناجعة، ولبدا  البدائل املمكنة، 

رمبا املفروضة ال واةتفائها باعتماد الوصفات السهلة واجلاهزة، و 
فهي تعتمد اعتمادا مطلقا ومباشرا على جيوب . واملمساة

املواطنني، وعلى للغاء الدعم لقدرهتم الشرائية، وعلى جتميد 
لتجهيز، واختاذ لجراءات تقشفية، األجور، وختفيض نفقات ا

واالنصيا  حلقيقة األسعار الدولية، وعلى اللجوء املتكرر لى 
  .االستدانة اخلارجية

  %1تراجع منو االقتصاد الوطين من  وهكذا نسجل
رغم  %2لى  %331 غادي تكون 3153 لى 3155 سنة

من استحقاقات بالنسبة للدستور  3155ما عرفته سنة 
خروج األنشطة غري الفساحية عن تشريعية؛ واستحقاقات 

بفضل الزيادات يف الضرائب اليت قررهتا مسارها التنموي 
حكومتكم حبيث مل حتافظ على قدرهتا، ومن يؤدي الثمن؟ هو 

تراجع وترية ارتفا  استهساك األسر بأزيد من املواطن املغريب؛ 
 لمجايل رأس املال الثابت تراجع وترية منو االستثمار ؛11%

سنة  %22اخنفاض معدل االستثمار لى ؛ %31بأزيد من 
وةذلك تراجع صايف املوجودات اخلارجية لى أربعة  3152

تدهور عجز ؛ 3155أشهر والذي ةان مخسة أشهر سنة 
، لذن ال جند يف %31احلساب اجلاري مليزان األداءات ب 

  .حصيلتكم لال التدهور ولال السطو على جيوب املغاربة
تفاقم عجز امليزانية من  :صعيد املالية العموميةوأما على 

، 3153مليار درهم  23لى  3155مليار درهم سنة  31
مليار درهم يف سنة  13مث حوايل مليار،  33يعين يف سنة 

على  3152ولقد مت تقليص عجز امليزانية يف سنة . 3152
ألن باش دير  حساب القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني

املاةرو اقتصادي مشييت جليوب املغاربة وةل عائلة  التوازن
 %31احلكومة سرقات ليها من جيبها واحد العدد ديال تقريبا 
تفاقم عن ةل أسرة مغربية وهذه هي الكارثة والطامة الكربى؛ 

حبيث أصبح املغرب اآلن بعد ما وصلت املديونية العمومية، 
يت تعاين من مليار من ضمن الدول ال 29ديونه اخلارجية لى 

مشكل املديونية واليت ليست حسا للرفع من مستوى االقتصاد 
ومن املتوقع أن تصل نسبة املديونية مع الوطين، ومن املتوقع 

وهذه ةارثة هتدد ميزانية يف املائة،  11حوايل  3153هناية 
 . 3151للحكومة سنة 

 
فحكومتكم، منذ تسلمها مقاليد السلطة التنفيذية، 

      ضعف لنتاج الثروة والنمو و سنويا  %1ة استدانت بوتري 
ومل يتم  331، ويف السابق املعدل السنوي هو % 2تعدى يال 

وهذه هي احلكامة يف التدبري السيد  %3االقكراض لال بـــ 
وهذا، يف الوقت الذي ةان اقتصادنا ينمو وينتج   الرئيس؛

ومل يتم  %331مبعدل سنوي  3155و 3111الثروة ما بني 
 .ةمعدل سنوي يف نفس الفكرة  %3قكراض لال بوترية اال

حبيث ةان رية فك العزلة عن العامل القروي تتقلص و 
  5111هبطتوا لـــ  ، السنة السابقةةلم  3511املعدل هو 

ارتفا  والباقي سرياه الشعب املغريب؛ ةلم    211اليوم  ةلم،
  .معدل األمية

 ،رئيسالالسيد   
لقد ةان ألسلوبكم يف تدبري الشأن العام، وعلى العموم 

ولإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا حكومتكم، وللنتائج احملصل 
عليها، الوقع السيئ على أوضا  املواطنني وعلى ظروف املقاولة 

على حد سواء، وعواقب وخيمة على و وعلى مناخ االستثمار، 
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ا  االقتصاد الوطين وعلى املالية العمومية وعلى األوض
 . االجتماعية

لقد خيبتم آمال الشباب املغريب يف تنمية طاقاته 
اإلبداعية واالخنراط يف احلياة الدميقراطية بروح املسؤولية 
واملواطنة، خيبتم آمال املرأة املغربية على أةثر من صعيد، 

باختصار خيبتم آمال وخيبتم آمال املغاربة القاطنني باخلارج، 
 .مجيع املغاربة

م اإلمجا  وهذه هي امليزة األوى لكم، منذ لقد حققت
توليكم املسؤولية فيما خيص السخط على أدائكم، فاملواطن 
البسيط يشتكي لى جانب األطباء واحملامني والصحفيني 
والقضاة واملوثقني والصيادلة واملستثمرين والطلبة والتساميذ 

مني والعمال والفساحني واحلرفيني واألساتذة اجلامعيني واملعل
وسائقي سيارات األجرة وسائقي احلافسات واملتقاعدين 
واملتصرفني والتقنيني واملهندسني واألطباء البيطريني واملؤمنني 

ةل فئات الشعب املغريب مبا باختصار،   واملمرضني والبنكيني 
 .يف ذلك الربملانيني وبعض الوزراء املهمشني السيد الرئيس

املعتقلني، ونعتربهم  نسجل تضامننا مع املعطلني التسعة
معتقلني حقوقيني وسياسيني حبيث أن هذا االعتقال يسعى لى 
تفكيك حرةة املعطلني ةحرةة احتجاجية اجتماعية تارخيية ال 
ميكن حلها وتفكيكها سوى بتفكيك األسباب اليت أدت لى 
ظهورها وهي النهوض باالقتصاد الوطين وهو ما أثبتتم فشلكم 

الكرحم على أرواح شهداء حي بورةون فيه لى اليوم، بعد 
نناشدةم بتسريع وترية لعادة لسكان الناجني منهم ومساعدهتم 
على اخلروج من نكبتهم وعلى االندماج بسرعة يف حياهتم 

 . العادية
يف  ..وةكلمة أخرية، أقول لقد قدمتم أسوأ حصيلة

تاريخ احلكومات املغربية ولذا حذفنا من احلصيلة ما فيها من 

رات ملكية نسأل اهلل عز وجل يف هذا الشهر املبارك أن مباد
 .سيادة الرئيس احملكرم. يرحم األمة ويعجل بكشف الغمة

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملكرم، الكلمة للسيد الرئيس  

تفضل ..السيد وديع بنعبد اهلل عن فريق التجمع الوطين لألحرار
 .السيد الرئيس

فريق التجمع الوطني رئيس النائب السيد وديع بنعبد اهلل 
  :لألحرار

والصالة والسالم على سيد  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
  ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم

 ،السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم
 ،السيد رئيس الحكومة المحترم

 ،نو الوزراء المحترمالسيدات والسادة 
 ،نو السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترم

 الحضور الكريم،
 ،يسعدين باسم فريقي التجمع الوطين لألحرار بالربملان

أن أبسط أمامكم رأينا فيما خيص النقاش اجلاري حول احلصيلة 
لذا  ..وقد ال خيتلف معي الكثريون. املرحلية لعمل احلكومة

بل النظر يف احلصيلة وتفاصيلها، والتعبري عن أةدت أنه حىت ق
الرأي والرأي املضاد، فإن أول ما جيب الوقوف عنده هو املغزى 
      الدميقراطي العميق هلذا التمرين، باعتباره يرتب األمور وفق 
ما تقتضيه أسس احلياة الدميقراطية الراقية، وما تقتضيه العساقة 

ؤسسات، وما تستدعيه فلسفة املثلى بني املؤسسات يف دولة امل
االنتداب الشعيب حىت قبل التأصيل الدستوري لربط املسؤولية 

لذلك ال ميكننا لال أن ننوه هبذا التجسيد العملي . باحملاسبة
 .للسري على طريق النضج الدميقراطي
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ةما يسعدنا ةتجمعيني أن نشارك يف بناء هذه 
ريا عن التباس اللحظة، واحلال أن هناك من يرى يف موقعنا تعب

السيد ..أو عن تناقض، فيما ال نرى فيه حنن سوى جتسيدا
 ..الرئيس

 :السيد الرئيس
السادة الربملانيني، اإلخوان اهلل خيليكم، السادة اهلل 

لةراما تفضل  .. خيليكم، السي البوزيدي، السيد النائب
 ..أسيدي

فريق التجمع الوطني  رئيسالنائب السيد وديع بنعبد اهلل 
 : لألحرار

ةما يسعدنا ةتجمعيني أن نشارك يف بناء هذه 
اللحظة، واحلال أن هناك من يرى يف موقعنا تعبريا عن التباس 

 عن تناقض، فيما ال نرى فيه حنن سوى جتسيداحىت أو 
 . ملستوى من النضج السياسي والدميقراطي يف بسادنا

هل يصح احلديث عن النضج : قد يتبادر السؤال وهنا
السياسي والدميقراطي واحلال أن انتقاد احلياة السياسية الوطنية 
واستهجان بعض مظاهرها يكاد يكون الزمة يومية لكل مهتم 

تناقض، الومتتبع؟ بالنسبة للينا نعترب أنه رغم ما قد يبدو من 
 .فإن معطيات ةثرية تنتصر لرأينا ذاك

لحكومة مل لأن دخولنا  ، الكل يتذةرذةرالكل يت
يكن يف ظروف تدبري حكومي عاد يتوخى جمرد مزيد من 
االنفتاح أو جتديد احليوية أو ضخ نفس جديد، بل ةان ذلك 
يف ظروف قاهرة أملت ما تساها من تطورات، ليجد مكونان 
أساسيان ةانت العساقة بينهما باألمس القريب تنتظم وفق 

األغلبية واملعارضة، يتقامسان البيت احلكومي، تقابل موقعيهما، 
يتقامسان املسؤولية، يتقامسان الطموح، يتقامسان ضرورات 

احلذرة ملباشرة الكثري من األمور اليت ال تكون و اهلندسة الدقيقة 
بالضرورة حمط تطابق ةلي يف النظر؛ ةل هذا من أجل جتاوز 

ري وضع صعب ةان ينذر، يف حال استمراره، بتطورات غ
 . مستحبة

وفعسا أةدت الفكرة األخرية اليت تقارب العشرة أشهر، 
أن التساةن داخل البيت احلكومي ليس باألمر املستحيل، وأن 
احلدود اليت عادة ما ترمسها صراعات التباينات السياسية 
واأليديولوجية ال تنفي لمكانية هذا التساةن وال قدرته على 

صلحة الوطن هي املبتدأ لنتاج الثمار الطيبة حني تكون م
غري أن ذلك ال يعين لباس عباءة واحدة مبقاس واحد، . واملنتهى

ولكن يعين االلتزام مبشكرك حمدد ومعلوم، مع احلفاظ لكل 
أةثر من ذلك، . طرف يف نفس الوقت على مميزاته ورؤيته

عملت هذه التجربة على لصساح الكثري من األعطاب، 
ملغاربة، قد تفرقهم أشياء ةثرية، وأبانت، وهذا هو األهم، أن ا

ولكن قدسية الوطن جتمعهم يف ةل الظروف؛ وأن السواعد اليت 
تتنافس يف قياس القوة، سرعان ما تتعاضد يف قياس الوطنية، 
وهذا لعمري وجه من أوجه العبقرية املغربية، وجتسيد ملا وصفته 

تماء آنفا بالنضج السياسي والدميقراطي، ما جيعلنا فخورين باالن
هلذه احلكومة، ولبناء هذه التجربة، وفخورين أةثر بأن نرفع 
صوتنا ونصيح يف صحراء الدميقراطية والتمدن اليت تتسع هذه 

    نجعل االختساف امسنتا للبناء لاأليام حولنا، لنقول لننا هنا 
ال دةاةة للهدم، ونؤمن أن ال شيء خري ةله وال شيء شر  

ملضيء لطريقنا، الذي ليس سوى ةله، ولكن العربة بالنرباس ا
 .الثوابت املقدسة ألمتنا ولبلدنا

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة،

هو يف  ،لن تقييم احلصيلة احلكومية يف منتصف الوالية
احلقيقة جزء من تقييم الوضع العام للبساد، والوقوف عند 

أن ورغم . التطورات واملسارات اليت تتخذها، لن سلبا أم لجيابا
هذا املعطى يبدو بديهيا فاستحضاره ضروري من أجل امتساك 
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    منهجية موضوعية، ألنه ال وجود لشيء معزول عن حميطه، 
أو بدون جذور وبدون امتدادات؛ فحكومة اليوم حمطة ضمن 
مسار، وأداؤها يتغذى من هذا املسار ويضيف لليه أشياء يف 

 .سياق البناء
يف ةون املغرب مل  ثناناويف هذا الصدد ال خيتلف 

يشهد قطائع يف السنوات األخرية بالنظر لألحداث والتحوالت 
اليت شهدهتا املنطقة، بل عرف حمطات نوعية يف ظل 

ومن البديهي أن احلكومة جاءت من داخل هذا . االستمرار
اإلطار ال من خارجه، أي أن طابع االستمرار هو احلاسم، مع 

اليت هي من صلب  ما تستدعيه التطورات واالنتظارات
اجملتمعات احلية، من ضرورات االجتهاد واإلبدا  واحلفاظ على 

 .دعمها وتسريعهامع وترية التقدم 
لقد عرفت بسادنا منذ هنايات القرن املاضي، دينامية 
لصساحات قوية مشلت اجملاالت احلامسة يف تطور البساد؛ تغري 
معها وجه املغرب تدرجييا عرب السنني، لدرجة أن بعض اجملاالت 
جتاوزت طموحات البداية، وخنص بالذةر هنا جمال البىن التحتية 

اد واالنتقال يف حيث مل يكن من السهل جتاوز النقص احل
ظرف وجيز نسبيا، لى وضع أصبح فيه التنقل وتدبري 

وبالطبع . اللوجستيك بأحدث الطرق متيسرا وبوسائل متنوعة
 .الزال أمامنا الكثري من اجملهود قصد بلوغ الوضع املأمول

هذا جمرد منوذج، وعلى منواله متت لصساحات 
لكثري، اقتصادية ةربى، تطورت مع الزمن، منها ما أعطى ا

ومنها ما أعطى أقل، ولكنها لصساحات ةانت أساسية لضمان 
مناعة البساد أمام عاديات الزمن وتقلبات العوملة، رغم أن عددا 
من االسكراتيجيات اليت مت بناؤها آنذاك احتاجت لسنوات 

مثارها يف النضج ةأي شجرة مثمرة، من قبيل  عطيطويلة حىت ت
اليت عرفت  جزاء السياراتوأ صناعة السيارات واإللككرونيك

سنوات، فهل ةان باإلمكان أن ترتفع  51دفعة قوية قبل 

خسال الستة أشهر  3931نسبة تغطية الصادرات للواردات لى 
لككرونيك واإل % 21ــــــاألخرية لوال ارتفا  صادرات السيارات ب

يف نفس الفكرة قياسا مبثيلتها السنة املاضية؟ وهل % 3139ــــــــب
مليار درهم برسم السنة  11باإلمكان أن تدر السياحة ةان 

املاضية لوال تعهد هذا القطا  بالتنمية والتتبع من طرف 
 احلكومة الستكمال اسكراتيجيات وضعت قبل سنوات طوال؟  

هذه جمرد مناذج ، مرة أخرى السيد رئيس احلكومة
ن للداللة على منطق االستمرارية الذي ال ينفي لرادة التغيري دو 

 .قطائع
ةما عرفت بسادنا لصساحات سياسية عميقة بدأت 

ذي خلف أول حكومة للتناوب مع االنفتاح على املعارضة ال
، وليشهد تطورات صبت ةلها يف جتذير التجربة 91سنة 

الدميقراطية، من خسال تكريس نزاهة االنتخابات وفتح ورش 
 . 3155اجلهوية وصوال العتماد الدستور املتقدم لسنة 

عرفت بسادنا لصساحات ةربى على  ،وازاة مع ذلكومب
مستوى حقوق األفراد واجلماعات ال شك أن أروعها على 

جتربة اإلنصاف واملصاحلة، فضسا عن التقدم يف ةانت اإلطساق  
رفع احليف عن نصف اجملتمع من خسال مدونة األسرة اليت 

املكافحة أعادت االعتبار، املعنوي قبل املادي، للمرأة املغربية 
وهل حنتاج اليوم لى دليل على أحقية املرأة يف املساواة  .واملبدعة

وتكافؤ الفرص أةرب من احتسال فتياتنا هذه السنة للمراةز 
األوى يف نتائج امتحانات البكالوريا، بل لن واحدة من بنات 
هذه البساد حتولت هذه السنة لى ظاهرة شدت أنظار فرنسا 

 .من أقصاها ألقصاها
 ،ةما ال ميكن لغفال اجلوانب الثورية يف اإلصساحات

متمثسا يف لعادة االعتبار لتعدد وغىن اهلوية الوطنية من خسال 
من خطاب  ااالعكراف باألمازيغية عرب حمطات حامسة، بدء
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ألمازيغية، لأجدير التارخيي وما تساه من تأسيس للمعهد امللكي 
 .وصوال لى دسكرة اللغة األمازيغية

هذه وتلك ال ميكن لغفال الدور احلاسم لتدبري وبعد 
احلقل الديين الذي حول املغرب لى وجهة لتكوين األئمة من 
الدول الصديقة، وجعل التجربة املغربية يف تشبثها هبويتنا الدينية 
املعتدلة السمحة، مطلوبة يُنظر لليها بعني اإلعجاب يف زمن  

أضفت على  ةادت تطغى فيه مظاهر التطرف والتعصب اليت
 .الدين صورة التنفري والكرهيب

هذا فضسا عن القفزة اليت عرفتها احلريات العامة بكل 
أصنافها وصار معها الفضاء اإلعسامي السمعي واملكتوب 
واإللككروين لضافة لى اجملتمع املدين من الفضاءات األةثر حتررا 

 .ومصداقية
 السيد رئيس الحكومة،

حمطات مؤسسة قد نتغافلها لن هديف هاهنا ليس عد 
، نعم الربهنة يف زمحة االنشغاالت اليومية، بل لن قصدي الربهنة

على أن املغرب بدأ يعيش ربيعه منذ مدة غري قصرية، بشكل 
تدرجيي وهادئ، دون صدمات وال اهتزازات، الشيء الذي 
أهل البساد للصمود أمام أةرب هزتني شهدهتما السنوات 

لية واالقتصادية العاملية اليت أنتجت أوضاعا  األزمة املا: األخرية
ةارثية يف جهات عدة من العامل، واحلراك االجتماعي يف 

الذي يكاد يدمر بلدانا بكاملها ويهدد املنطقة و املنطقة 
 .بالسقوط يف ثقب أسود ال أحد يعرف هنايته

لقد شكلت هذه اإلصساحات املكراةمة على مدى 
ا يعرف اليوم بالنموذج املغريب، قرابة عقدين العمود الفقري مل

وهو النموذج الذي وفر، بقيادة صاحب اجلسالة، ما يكفي من 
املناعة ليمتص املغرب صدمات احلدثني الكبريين، وأهل املغرب 
للحفاظ على استقراره وسط العاصفة اليت هزت املنطقة، ومكن 
املغاربة من االستثمار األمثل للظروف من خسال اإلجناز األةرب 

املتمثل يف اإلصساح الدستوري، ووفر لمكانية انتقال املعارضة 
 .لقيادة احلكومة يف جتربة جديدة للتناوب

 ،السيد رئيس الحكومة المحترم
 األخوات واألخوة المحترمين،

لن هذا املسلسل من اإلصساحات الذي أشرت لليه، 
الزال مستمرا، فبعض هذه اإلصساحات أجنز ودخل يف حكم 

بعضها اآلخر يوجد يف حلقاته األخرية، وبعضها يف املعتاد، و 
 .بداياته، ولصساحات أخرى تنتظر دورها

ولقد عملت احلكومة على مباشرة هذا املسلسل وفق 
        أجندهتا، نورد هنا بعضا من منجزاهتا على سبيل املثال 
ال احلصر، من قبيل فتح ورش لصساح العدالة الذي توج 

منظومة العدالة وتطوير فعالية وجناعة بصدور ميثاق لصساح 
 .القضاء

ويف لطار تسريع وترية تنزيل الدستور واستكمال 
، بادرت 3155انتخاب اهليئات اجلديدة وفق منطوق دستور 

احلكومة لى لطساق مسلسل بناء منظومة اجلهوية مع ضمان 
 .املقاربة التشارةية يف مجيع أطوار العملية
واصلت احلكومة دعم  ،وعلى املستوى االجتماعي

املواد األساسية مبوازاة لطساق مبادرات قصد اإلصساح التدرجيي 
من  % 3لصندوق املقاصة الذي تقلصت تكلفته لى أقل من 

ةما مت تفعيل صندوق دعم التماسك  .الناتج الداخلي اخلام
االجتماعي املوجه لصا ح الفئات املعوزة واهلشة والشرو  يف 

 وختفيض أسعار ما يقارب "راميد"ة الطبية تعميم نظام املساعد
 .دواء 5211 من

وفرت احلكومة ما يناهز  ،وعلى مستوى التشغيل
ربامج التشغيل لدعم لى منصب شغل، لضافة  21.111

املتوفرة ولحداث نظام ضرييب خاص قصد حتفيز التشغيل الذايت 
 .ودعم خمتلف الربامج املوجودة
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حلكومة على عملت ا ،وعلى املستوى االقتصادي
تدارك االختساالت املالية اليت صاحبت احلراك اجملتمعي 
وانعكاسات األزمة العاملية، حيث حتملت الدولة الكلفة املالية 

مليار درهم ةما جاء  11لذ بلغت فاتورة احلوار االجتماعي 
هكذا متكنت احلكومة من و . يف عرضكم السيد رئيس احلكومة
: لعجز اخلارجي بنسبة نقطتنيتقليص ةل من عجز امليزانية وا

بالنسبة لعجز  3152سنة  131لى  3153سنة  732من 
بالنسبة للعجز اخلارجي يف نفس  732ى ل 937ومن . امليزانية
ةما عملت احلكومة على استئناف الدور الريادي  .الفكرة

مليار درهم ضمن قانون  512لساستثمار العمومي حيث بلغ 
ق األفضلية الوطنية قصد متكني مع تطبي 3153املالية لسنة 

 .املقاوالت املغربية من االستفادة أةثر من االستثمار العمومي
واصلت احلكومة تقليص  ،ودعما للمقاولة دائما

 211ما مل تتجاوز األرباح  % 51الضريبة على الشرةات لى 
ألف درهم، فضسا عن عدد من اإلجراءات اليت جاءت مفصلة 

حلكومة، نذةر منها على اخلصوص يف عرضكم السيد رئيس ا
 .تقليص آجال استخساص الضريبة على القيمة املضافة

عملت احلكومة على  ،وعلى مستوى املالية العمومية
عرض مشرو  القانون التنظيمي للمالية على أنظار الربملان 

وفق قانون  3151متطلعة لى أن يتم لعداد قانون املالية 
لفعالية والنجاعة وتقوية تنظيمي جديد يتماشى وأهداف ا

 .سلطة الربملان يف التتبع واملراقبة
ةما عكست النتائج املالية واالقتصادية للنصف األول 
من القانون املايل احلايل، واليت قدمها السيد وزير االقتصاد 

ان، ــــــواملالية منذ ثساثة أيام أمام اللجنتني املختصتني بالربمل
. يــــــالعامة وحتسن األداء االقتصادي واملالور الدينامية ـــــــتط
د ةان من نتائج ذلك الثقة اليت حظيت هبا بسادنا من ــــــوق
دن هيئات التصنيف االئتماين، حيث رفعت وةالة ـــــــل

“Standard & Poor’s”  تقييمها املستقبلي من سالب
، فضسا عن جتديد اتفاقية "استثمار"لى مستقر يف لطار درجة 

ط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدويل لسنتني خ
 . لضافيتني

لن هذه املعطيات اليت تنضاف ألخرى من قبيل ارتفا  
تدفق االستثمارات، تراجع العجز التجاري، ارتفا  املوجودات 

أشهر من الواردات، منو األنشطة  1اخلارجية ملستوى تغطية 
، ا مؤشرات دالةتشكل يف جمملهةل هذه الصناعية األساسية،  

على الثقة املتنامية اليت حيظى هبا االقتصاد الوطين لدى  نعم،
املستثمرين واملمولني، ما يفتح آفاقا واعدة مع بداية تعايف 

 .وتنويع شرةائنا وأسواقنا اخلارجية "اليورو"اقتصاديات منطقة 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السيدات والسادة،
ى تطورات متساحقة لقد شهدت قضيتنا الوطنية األو 

عرب فيها اخلصوم عن لصرار غري مسبوق على املس بسيادة 
يف املقابل عملت احلكومة حتت . املغرب ومصاحله االسكراتيجية

 دبلوماسيةالتوجيهات السامية لصاحب اجلسالة على هنج 
نشيطة ومتعددة األبعاد، ال فقط فيما خيص تدبري ملف الوحدة 

 .العساقات اخلارجية لبسادنا بشكل عامالكرابية، ولكن يف تدبري 
هكذا بدا واضحا وجود رؤية لبناء عساقات خارجية 

جنوب وتسعى الستثمار اجلذور -تعتمد التعاون جنوب
التارخيية واجلغرافية والثقافية لبسادنا قصد بناء عساقات جديدة، 
حتضر فيها قضيتنا الوطنية، طبعا، ولكن حتضر باألساس لرادة 

يدة على املستوى االقتصادي وعلى مستوى فتح آفاق جد
الرؤية االستباقية لتموقع املغرب يف اخلريطة اليت تتشكل على 

 .ضوء التحوالت اجليوسياسية اليت يعرفها العامل
 أومن البديهي التأةيد أن هذا التوجه يقوم على مبد
رفض التدخل يف الشؤون الداخلية لشرةائنا واحكرام سيادة 
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أراضيها والدفا  على السلم واألمن والتضامن بني الدول وحوزة 
الشعوب، ةما يرتكز ةذلك على نصرة القضايا املبدئية بالنسبة 
للينا ويف مقدمتها القضية الفلسطينية اليت متر بواحد من أحلك 

والذي يتعرض له أشقاؤنا يف  ظروفها على ضوء اهلجوم البشع
مع الوطين لألحرار غزة على يد لرهاب الدولة الصهيونية، فالتج

يندد باهلجمة اإلسرائيلية وباجملازر املرتكبة من طرف الكيان 
الصهيوين ضد أشقائنا الفلسطينيني يف غزة معربا عن تضامنه 
املطلق مع الشعب الفلسطيين يف حمنته املستمرة من الغطرسة 

 .الصهيونية
 ،ويعتز حزبنا باملبادرات امللكية اإلنسانية العاجلة

للمواساة والتخفيف من معاناة ضحايا هذا العدوان الغاشم مبا 
يف ذلك املسامهة يف معاجلة اجلرحى واملصابني من الفلسطينيني 

  .األبرياء
ونظرا ملا تقتضيه هذه الدينامية من جتميع للجهود، 

قناعة اليت لى الخاصة يف ما يرتبط بالقضية الوطنية، استنادا 
لقضية قضية ةل مغريب، عملت عرب عنها اجلميع بكون ا

على االنفتاح اجتاه خمتلف املتدخلني، ويف  -مشكورة-احلكومة 
مقدمتهم ممثلو األمة، حيث عرف الربملان حرةة نشيطة تعد 
بنقل اجلبهة الداخلية من منطق ردود األفعال لى منطق الفعل 

 .املنظم، االستباقي والدائم
على  ،مننيةما عملت احلكومة حتت قيادة أمري املؤ 

مواصلة سياسة تدبري احلقل الديين، بتوفريها سبل حتقيق 
االسكراتيجيات املرتبطة بضمان الطمأنينة الروحية داخليا 
واإلشعا  الروحي للمغرب على املستوى اخلارجي من خسال 
االستجابة ملطالب لخواننا األفارقة يف هذا اجملال، ومن خسال 

ط مغاربة املهجر، خاصة العمل على احلضور الدائم يف أوسا
 .مع االحنرافات والتوترات اليت متس بالطمأنينة الروحية للمغاربة

 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة،
لقد أخذت األغلبية على عاتقها مساندة العمل 
احلكومي رغم ما قد يكون لديها من مآخذ بني الفينة 

و ببطء واألخرى، سواء تعلق األمر بتأخر بعض األوراش، أ
على أن املدة املتبقية من الوالية احلالية . لجناز البعض اآلخر

حتثنا على اإلسرا  يف لجناز األوراش املفتوحة ومباشرة فتح 
 .أخرى، خاصة ما يرتبط بتنزيل الدستور
 ، السيد رئيس احلكومة،يف هذا الصدد ال ميكننا

تأجيل أوراش متس بشكل مباشر ويومي حياة املغاربة، وخنص 
بالذةر مسألة املناصفة ومسألة التنزيل الواقعي لكرسيم 

 .األمازيغية
فاملناصفة نعتربها داخل التجمع مسألة مبدئية، لميانا 
منا حبق املرأة املغربية يف املساواة ويف توفري ةافة الشروط أمامها 

تمعية على غرار الرجل، وال خنفيكم مدى لساخنراط يف احلياة اجمل
ارتياحنا يوم دخل حزبنا هذه احلكومة وحنن نعاين لنصافا، ولو 

 .جزئيا للمرأة فيما خيص عضوية احلكومة
ةما نعترب االلتفات اجلدي والسريع لألمازيغية أمرا 
حامسا نظرا الرتباطه بالشخصية الوطنية وباللحمة اجملتمعية اليت 

 .بصسابتها ومناعتها وعمق جتذرها يف تربة بسادنا يفخر املغاربة
ومادام عرض السيد رئيس احلكومة قد أحاط مبا هو 
أساسي يف آفاق العمل احلكومي، فإنين أةتفي لى هاتني 
النقطتني، بإضافة نقطة واحدة تتعلق بالشباب وآفاق التشغيل، 
حيث على احلكومة أن تضع ذلك ضمن أولوياهتا صونا لكرامة 

بنا، ما يعين ضرورة اإلبدا  وضرورة االستفادة من ةل شبا
 . للمقاولة الذاتية" مبادرة"األفكار املتوفرة، ويف مقدمتها مشرو  

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة،
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أود أال أختم مداخليت دون التطرق هلم يشغل بال ةل 
فرد منا، وأقصد األحداث الدراماتيكية اليت تعرفها املنطقة 

 .لعربية أمام االنفسات اخلطري لإلرهابا
لقد جاءت التهديدات املباشرة ألمن واستقرار بلدنا 
لتذةرنا بأنه مقابل منطق البناء الذي جنتهد مجيعا من أجله، 
هناك منطق اهلدم واخلراب الذي يبيته لنا من تزعجهم رؤية 
. بسادنا آمنة مطمئنة، يسودها التسامح والتآخي ونعمة احلرية

ا يزيد من خطورة ذلك ةون بؤر اإلرهاب توجد على مرمى ومم
 .حجر منا

وعليه فكلنا معنيون بتحصني بلدنا من آفة اإلرهاب،  
ويف هذا الصدد ال ميكننا لال أن ننبه لى عودة . ةل من موقعه

 .خطاب الكراهية والعنف، ونداءات التكفري وهدر الدماء
فإن احلكومة وحىت لو تعلق األمر حباالت شاذة ومعزولة، 

مسؤولة على أخذ األمور جبدية وحبزم ألنه ال مكان للتطاول يف 
بلد أمري املؤمنني، القوي مبؤسساته وهيئاته املختصة يف األمور 

 .الشرعية
لقد جاء الظهري األخري املتعلق بتدبري املساجد ليضع 
حدا لعدد من التجاوزات اليت على رأسها اخللط بني الدين 

من شأن ذلك لشاعة أجواء الفوضى ومس والسياسة، ألن 
بقدسية الدين وتشويه للسياسة، وهي أمور جرت الويسات على 
بلدان وشعوب شقيقة، وأسالت وديانا من الدماء، وامتهنت  

 .  ةرامة اإلنسان بشكل غري مسبوق
وأمام هذه التطورات، ندعو اجلميع لى قياس األمور 

حصني بلدنا، ونؤةد حبجمها احلقيقي، والوقوف صفا واحدا لت
أننا نعترب أنفسنا يف التجمع الوطين لألحرار يف خدمة 
املؤسسات العريقة لبسادنا وشعبنا، ولن ندخر جهدا يف الدفا  
عن االختيارات الدميقراطية واملنفتحة لبسادنا حتت قيادة لمارة 

 .املؤمنني

وأخريا ال يفوتين هنا التنويه بكل الساهرين على أمننا 
، يف شخص القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي وسسامتنا

والقوات املساعدة واألمن الوطين واإلدارة الكرابية والوقاية املدنية، 
                                        . حتت القيادة السامية لصاحب اجلسالة نصره اهلل وأيده

 .تعاى وبرةاته والسسام عليكم ورمحة اهلل
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق االحتاد الدستوري  
 .السيد الرئيس احملكرم السي لدريس الراضي

رئيس فريق االتحاد  المستشار السيد إدريس الراضي
 :الدستوري 

 .بسم اله الرحمن الرحيم
 السادة الرؤساء،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد وزير الدولة، 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة البرلمانيون،

حنن يف لطار الكتلة الربملانية لساحتاد الدستوري 
نعترب هذه اجللسة انتقاال من تقليد سياسي لى وضع دستوري 

من الدستور، والذي  515ممأسس، مؤطر مبقتضى الفصل 
يندرج ضمن الوسائل واآلليات اليت خص هبا املشر  الربملان 

سات العمومية، لى جانب أدواره يف لتمكينه من مناقشة السيا
 .التشريع واملراقبة

علينا مجيعا  هذا الوضع جيعلنا أمام سؤال يفرض
ما اجلدوى من تقدمي احلصيلة ومناقشتها؟ وما : اإلجابة عليه

هي القيمة املضافة هلذا املستجد الدستوري، لن مل تكن هي 
حمطة لتصحيح االختساالت وتقومي العمل احلكومي بالوقوف 
على ثغراته وهفواته وتثمني لجيابياته خدمة للمصلحة العليا 
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معارضة وأغلبية وحكومة، هو للوطن؟ ألن هاجسنا مجيعا، 
 .جناح املشرو  الوطين وحتصني االستثناء املغريب

وقد مر اآلن، أةثر من نصف الوالية التشريعية، 
وهي مناسبة لتقييم احلصيلة املرحلية هلذه احلكومة، اليت شغلت 
البساد والعباد منذ تشكيلها، يف نسختها األوى أو الثانية، ملا 

واقف، وما جنم عنها من صراعات بني ميزها من تضارب يف امل
مكوناهتا، مما أدى لى خروج حليف ودخول حليف آخر ةان 
لى حدود األمس حيظى من طرف حزبكم بكل أشكال النقد 

وحىت ال أقول شيئا آخر، وةل ذلك دون أن نلمس  ! واالنتقاد
أي تغيري يف الربنامج احلكومي، فاحلكومة اجلديدة ميزهتا 

صية واحلزبية، دون مراعاة ملبادئ احلكامة الكرضيات الشخ
وحسن التدبري مع تغييب ةامل للمصلحة العامة، فبدل أن 
تشمر احلكومة على ساعد اجلد، الستثمار مكامن الدستور 
الواعدة والغنية يف دالالهتا الدميقراطية املرتبطة باإلصساح 
وتسريع وترية النمو، مألت الدنيا ضجيجا بتصرحيات ووعود 

وهناك، وةأن اإلصساح يتم يف اهلواء وعلى الورق، ال على  هنا
وما ساعدةم يف ذلك، السيد رئيس . الواقع الفعلي املعيش

أقول قدرة خارقة  –احلكومة، هو توفرةم على قدرة خارقة 
لتلبيس الباطل باحلق وتسويق وعودةم على أهنا  -وخارقة جدا 

ة املستهدف لجنازات حققت بالفعل، وتتقنون لعب دور الضحي
 .من قبل اجلميع لتربير استباقي لكل فشل حمتمل أو حمقق

لقد جاء خطاب رئيس احلكومة منتشيا، وةأن التاريخ 
 ! بدأ معه، وما قبله ةان يف عداد ما قبل التاريخ، اهلل أةرب

فتاريخ املغرب هو تاريخ تراةمي، وحضورةم اليوم يف موقع 
اول السياسي، وليس القرار ما هو لال حلقة من حلقات التد

بداية وال هناية له، بل لن هذا الكراةم، هو الذي أسعف السيد 
املفكرضة، لذ أن " باملنجزات"رئيس احلكومة يف تقدمي حصيلته 

 .جزءا ةبريا منها يرجع الفضل فيه لى من سبقوه

فإن اةتفى السيد رئيس احلكومة احملكرم فقط 
املغاربة أن هذه  باملدة الزمنية لعمر هذه احلكومة، لوجد

احلكومة حكومة الفرص الضائعة والزمن املهدور واجلهد املعطل 
والقرارات الغري مدروسة، ولكن لن تعديسا حكوميا تطلب زهاء 

أشهر، وقبل ذلك ةان املغرب، يسري ملدة ليست بالقصرية  3
ةانت سنة   3153حبكومة مؤقتة لتصريف األعمال، فسنة 

ةانت سنة بيضاء   3152سنة ترهيب للرأس مال الوطين، و 
سنة سوداء بالنسبة للمغاربة  3153بالنسبة للمقاوالت، وسنة 

بفعل الزيادات مث الزيادات يف ةل شيء، بفعل اجلمود والرةود 
االقتصادي الذي تعمق بسبب جمموعة من القرارات الغري 
مدروسة، اليت اختذهتا احلكومة وزرعت اخلوف والتوجس يف 

 .ةبلت أياديهمقلوب املستثمرين و 
 السيد رئيس احلكومة احملكرم،

لذا ما قمنا بتقييم للحصيلة احلكومية على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي، فإن النتائج ستكون بالتأةيد 
دون مستوى انتظاراتنا ودون مستوى األرقام اليت التزمت هبا 

بل . احلكومة يف برناجمها، الذي نالت على أساسه ثقة الربملان
احلصيلة جعلت الربامج االنتخابية لألحزاب املشارةة فيها لن 

 .جمرد خيال علمي، مستحيل تنفيذه
خسال  %131فأين حنن من معدل منو بنسبة 

ونسبة منو الناتج الداخلي اخلام غري  3152-3153فكرة 
 ؟ %2الفساحي مبعدل 

؟، واحلال %1وأين حنن من ختفيض البطالة لى 
املسؤولية، ةان معدل النمو قد بلغ أن احلكومة عندما تقلدت 

، وقد بلغت املديونية %333، واآلن ينحدر لى معدل 1%
مليار درهم،  99مليار درهم، وقد ةانت يف حدود  521

، %9، وقد ةانت يف حدود %5133وارتفعت البطالة لى 
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مليار درهم، وقد   511واخنفضت املوجودات اخلارجية لى 
 .  مليار درهم 572ةانت 

ةان من املفروض على احلكومة أن جتسد   فقد
مفهوم التداول على احلكم، بابتدا  احللول واملقاربات 
واالسكراتيجيات الكفيلة بإخراج البساد من أزمتها والتحسني 
الفعلي لظروف عيش املواطنني، لذ ليس هناك ما يؤشر يف 
تدابري احلكومة على توفرها على بدائل جديدة نابعة من 

 .لسياسية والفكريةمرجعياهتا ا
ذلك أنه يف ظل مرحلة االنكماش اليت يعرفها  

االقتصاد، ال نتوقع منوا قويا ومتحررا من تقلبات املناخ، خاصة 
وأن الظروف العاملية احلالية ال تساعد، ويبقى مستوى طاقة 
النمو رهينا مبستوى ما تقوم به احلكومة من لصساحات بنيوية 

تية واالقتصادية واالجتماعية، عميقة متس اجلوانب املؤسسا
الكرةيز على مستويات النمو،  -يف نظرنا  -ولذلك ال ينبغي 

بقدر ما ينبغي أن نتوجه لى اإلصساحات الكربى اليت ينبغي 
أن تعرف طريقها لى التنفيذ مثل لصساح أنظمة التقاعد وتنزيل 
واجلهوية املتقدمة ولصساح منظومة العدالة وحتسني مناخ 

، الذي تسجل فيه بسادنا تأخرا ملحوظا، مما يضر األعمال
بقدراتنا التنافسية والنهوض بالبحث العلمي واالبتكار 
التكنولوجي وجودة نظام الكربية والتكوين، وةذا جودة التكوين 

 .املهين ومساءمته الحتياجات سوق الشغل
لن الوصفة احلكومية احلالية ملواجهة الوضعية 

لصساحات، بقدر ما تنبين على لجراءات املتأزمة ال تنبين على 
مليار  51تقشفية، وهي لجراءات طالت االستثمارات بتجميد 

درهم، وطالت منط عيش اإلدارة وغريها وتقليص دعم أسعار 
االستهساك وتعزيز املداخيل اجلبائية بالزيادات يف الضرائب، 
وهي عوامل ستؤدي، ال حمالة، لى تراجع طفيف لعجز امليزانية 

مع متم هذه السنة، لكن ثقلها % 133ذي سيصل لى ال
 .الكبري ستتحملها جيوب املواطنني

ولسد هذا العجز، سينتقل الدين اإلمجايل 
من الناتج الداخلي اإلمجايل هذه السنة، % 2233للخزينة لى 

السنة املاضية، وهكذا تتجه احلكومة لى % 2231عوض 
سعي لى خفض العجز املزيد من االقكراض غري املسبوق عرب ال

لتحسني مؤشرات اقكراضها الدويل، دون ابتكار حلول 
إلصساحات هيكلية ولحداث تغيريات يف البيئة االقتصادية 
بشكل بنيوي، علما أن التوجه حنو الضغط الضرييب سيؤدي 

 . مثنه املواطن واملقاوالت واالستثمار
ومازال املواطن، السيد رئيس احلكومة، يتذةر 

السيد رئيس احلكومة، ملا ةنتم يف املعارضة  . حلزبيةمواقفكم ا
ةنتوا ةتنتقدوا سياسة االقكراض، ها أنتم اليوم تلجؤون بشكل 
غري مسبوق، بل وتتفننون يف تقدمي لجيابياهتا وحسناهتا، فماذا 

 .تغري بني األمس واليوم؟ اهلل أةرب
لن تشجيع االستثمار األجنيب ال يتوقف فقط  

سات والتشجيعات، بقدر ما يتطلب خلق على تقدمي التسهي
لن هذا الوضع هو . مقاولة وطنية ناجحة ومؤهلة للتنافسية

الذي سيشجع املستثمر األجنيب، أما لذا ةانت املقاولة الوطنية 
هشة وضعيفة وةانت رؤوس األموال الوطنية هترب لى اخلارج، 
فأية صورة تقدم للمستثمر األجنيب رغم التشجيعات 

ت؟ وانتوما راةم شفتوا يف التقدمي ديالكم، بقيتوا  واإلغراءا
. ةنغربوا ذوك الناس باسى يعاودوا يرجعوا األموال دياهلم

ولذلك ندعو احلكومة فيما تبقى من عمرها، لى حتديد معامل 
سياسة اقتصادية انتقالية ةفيلة بأن تنقلنا لى منوذج جديد من 

 .النمو االقتصادي القوي واملستدمي
وعلى املستوى االجتماعي، ويف ظل تباطئ 
النمو، ال ميكن احلديث عن توزيع مثار النمو، فهذه مفارقة 
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بنيوية تنبئ بانزالقات طبقية، لذ أن اإلجراءات املتبعة من قبل 
احلكومة ستدفع، ال حمالة، بشرائح واسعة من الطبقة الوسطى 

ئية معطسا لى اهلشاشة، وأصبح اليوم جزء ةبري من القدرة الشرا
بسبب ارتفا  األسعار، يف الوقت الذي يعتمد فيه اقتصادنا 

 .اهلش على تشجيع االستهساك
ةنا ننتظر منكم، السيد رئيس احلكومة، تقدمي 
لحصائيات حول وضعية الطبقات املتوسطة اليت حظيت حبصة 
األسد يف برناجمكم االنتخايب واحلكومي، لكن الواقع أن الطبقة 

اليوم أزمة خانقة نتيجة قراراتكم غري املدروسة،  املتوسطة تعاين
فمن سيؤدي مثن الزيادة يف احملروقات؟ من سيؤدي مثن الزيادة 
يف املاء والكهرباء؟ مواد البناء؟ الفيول الصناعي؟ احلليب؟ 

 دانون؟ تذاةر الطائرات؟ أليست الطبقة املتوسطة؟
ويف اللحظة اليت يتم فيها رفع الدعم عن مواد 

هتدف لى خلق  ساك، تروج احلكومة ملقاربة جديدة،االسته
ثقافة اسكرزاقية تواةلية انتظارية، تستهدف عوامل التنمية 
احلقيقية، علما أن هذه الثقافة االسكرزاقية تتناقض ومبدأ 
الكرامة اليت، قبل أن ينص عليها الدستور املغريب، دعا لى 

 . د السفلىاحكرام ديننا احلنيف، فاليد العليا خري من الي
لن الكرامة املنشودة ال تتحقق لال خبلق شروط 
التنمية والتوسع فيها وخلق الثروات الضرورية لتعود فوائدها على 

 .اجلميع، وليس على حساب التنمية ذاهتا
احلكومة عاجزة حىت اآلن على حترير القطا   

البنكي، الذي حتتكره شرةات حمدودة، عاجزة أيضا عن محاية 
من ارتفا  األسعار، وعاجزة على ابتكار احللول املستهلك 

 .لتحقيق التوازنات املالية، ةل هذا على حساب املواطن
احلكومة أيضا عجزت على تبسيط املساطر 
اإلدارية، احلكومة تأخرت يف مراجعة مدونة السري، اليت أفرز 
تنفيذها جمموعة من الثغرات، فساهي حدت من حوادث 

واطنني والسائقني من جحيم السري، وال هي رمحت امل
 .املخالفات والذعائر

احلكومة عجزت حىت اآلن على القيام 
بإصساحات قطاعية قادرة على جتنيب املغرب العجز التجاري 
البنيوي، مثل قطاعات الفساحة واملياه والغابات، وجماالت 
االمتيازات والريع، وقد ةانت لدينا ولغرينا اقكراحات ةثرية هبذا 

كن، السيد رئيس احلكومة، بكل صدق، مل جند اخلصوص، ل
 .عندةم الصدر الرحب واآلذان املصغية

 السيد رئيس احلكومة،
 –أقول العامل القروي  –أما خبصوص العامل القروي  

 .فإنه املظلوم األةرب، يف حصيلتكم
 السيد رئيس احلكومة،

مرادفة هلذه " احلكامة"تكاد تكون ةلمة 
اليت رفعتها، بينما تأيت قراراهتا وبعض  احلكومة، يف ةل شعاراهتا

سلوةاهتا أبعد ما يكون عن مفهوم احلكامة، فلقد عانت 
املعارضة من اإلقصاء رغم ما يلح عليه الدستور من بعد 
تشارةي دميقراطي، بل وعاىن الربملان نفسه من نزو  حكومي 
لساستحواذ على حقه يف اإلسهامات التشريعية، واالدعاء بأن 

 التنظيمية حكرا على احلكومة وحدها، وغريها مما يطول القوانني
ذةره، ويتعارض مطلقا مع روح الدستور يف التعاون والتكامل 

 .بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
بل أةثر من ذلك، مل تكرةوا، السيد رئيس 
احلكومة، مؤسسة لال واختلقتم معها أزمة ةسامية وجداال ال 

الصحافة، خلقتم توثرا يف اجملال  طائل من ورائه، هامجتم
السمعي البصري، هامجتم رجال السياسة، هامجتم رجال 

وهذا  –التعليم، هامجتم رجال القضاء، ومؤخرا وصلتم لى حد 
هل هذا سلوك يليق . هتديد السادة الوالة والعمال -راه خطر 

 ! برئيس احلكومة؟
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 السيد رئيس احلكومة،
اعية، نرةز على فيما يتعلق بالقطاعات االجتم

الذي بدأ منذ احلكومات  RAMEDنظام املساعدة الطبية 
السابقة، وهو حيتاج منكم لى نظرة اسكراتيجية استشرافية 
للحاجيات وتصور اسكراتيجي لساستثمار يف املستشفيات 
والتجهيزات، فسا يعقل أن مواطنا فقريا حيمل بطاقة 

RAMEDمث  ، ويضطر لسانتقال من أةادير لى مراةش
 5111الدار البيضاء مث الرباط، وجيد نفسه جمربا على أداء 

درهم، وقد يأيت هذا املواطن من وجدة أيضا لى فاس مث 
الرباط، ويقال له السكانري معطل، وهاذ الشي راه ةاين، 

تونس جبانبنا . ونتمىن تكون جلنة برملانية تشوف هاذ الشي
ر البيضاء يعد مستشفى جامعي، بينما الدا 53عاصمتها فيها 

. سكاهنا باملسايني، ال تتوفر لال على مستشفى جامعي واحد
هذا دون اعتبار أن حىت الوحدات املتوفرة معطلة بسبب غياب 
التجهيزات، وهناك قاعات عمليات مغلقة، فنحن مع 
االستفادة من لمكانيات القطا  اخلاص يف هذا اجملال، لكن 

ة، حىت ال تبقى جيب عليكم تأهيل قطا  الصحة العمومي
RAMED جمرد بطاقة. 

لن نطيل، السيد رئيس احلكومة، يف املناقشة 
املفصلة للقطاعات احلكومية، ونكتفي بإحالتكم على التقارير 
الوطنية والدولية خسال السنتني األخريتني، واليت حللت نتائج 
وعواقب جمموعة من قراراتكم، وحذرت من انعكاساهتا السلبية 

 :وأذةر منها
 تقرير احلريات االقتصادية؛ -
 ؛3152تقرير التنمية البشرية  -
 مؤشر حرية الصحافة؛ -
 تقرير جحيم املسنني؛ -

التقرير الربيطاين حول الدول األةثر عرضة خلطر  -
 االضطرابات االجتماعية؛

 تقرير اجمللس األعلى للحسابات؛ -
 تقرير منظمة العفو الدولية؛ -
 تقرير وايل بنك املغرب حول الوضع املايل -

 واالقتصادي؛
تقرير اجمللس األعلى االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -

 حول قطا  الصحة؛
 .تقارير املندوبية السامية للتخطيط -

 السيد رئيس احلكومة احملكرم،
ةم ةان بودنا أن نشاطرةم سعادتكم باحلصيلة 

أهنا حصيلة عنواهنا  -ةما ترون   -املرحلية، ولكن 
النمو واالستثمار،  ، وهي تراجعات مست"الكراجعات"

ألف عاطل جديد،  553واستفحلت البطالة يف املغرب بـ 
من املقاوالت مل تصرف درمها % 73وبرةود اقتصادي، لذ 

، وتدنت 3153واحدا يف االستثمار يف الفصل األول من 
مستويات النمو وتضخم العجز التجاري، ومت لغراق البساد 

وتقدموهنا على أهنا  حصيلة ةلها تراجعات،. مبديونية ال تطاق
 .لجنازات حكومية

واألدهى من ذلك، هو ةوننا على مرمى سنة 
انتخابية، فإن ذلك وحده سيشكل عائقا الختاذ مواقف 
مسؤولة وواقعية، والشرو  يف لصساحات حقيقية، اللهم لذا  
ةانت تستجيب للهاجس االنتخايب، الذي حضر بقوة يف 

حول اإلجنازات العرض املرحلي للسيد رئيس احلكومة، 
 .املفكرضة

هذا اهلاجس، السيد رئيس احلكومة، الذي 
أظهره السيد رئيس احلكومة عندما أصر على أن يكرر على 
مسامعنا أن االنتخابات ستكون حتت لشرافه، االنتخابات 
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غتكون حتت اإلشراف ديالك، وةأن هناك من ينازعك يف 
راك من بعد قلت أودي .. ذلك، ومن بعد استدرةت األمر

أنت والسيد وزير الداخلية مزيانسن، يف انسجام تام، فهل 
وتبحثون من  -هذا سؤال  -ختشون الكراجع يف االنتخابات 

اآلن عن التربيرات جتنبا لكل حماسبة أمام قواعدةم؟ سيظل هذا 
السؤال مشروعا، طاملا أن رئيس احلكومة مل يقبل بأن يتحمل 

ل البقاء يف جلباب دوره املؤسسايت ةرئيس للحكومة، ويفص
 .حزبه

لقد ةنا نتوق لى تكريس سلوةات مسؤولة 
مبواصفات رجل الدولة، يف لطار مؤسسايت يتناغم والدستور 
اجلديد، فرئيس احلكومة هو مؤسسة قبل أن يكون شيئا آخر، 
ويبدو أن ذلك ما زال شيئا بعيد املنال يف سلوةاتنا وهذه 

 .لشكالية أخرى
ستوى اخلطاب وعساوة على ذلك، فإن م

السياسي نفسه عرف احندارا غري مسبوق يف مضمونه وهلجته، 
بل لن رئيس احلكومة غالبا ما يلجأ لى أسلوب االستعارة يف 
حربه ضد طواحني اهلواء، وانشغل وشغل الناس هبا فيما يشبه 

 .اللمز والغمز يف قضايا وصراعات جانبية غري منتجة
ما عرب عنه ال خنتلف، السيد رئيس احلكومة، في

خبصوص قضية وحدتنا الكرابية، ونثمن عاليا احلضور الوازن 
جلسالة امللك فيما يتعلق بالدفا  عن قضايانا املصريية، ونسجل 
باعتزاز نتائج الزيارات اليت قام هبا جسالته للعديد من الدول،  
ةما أننا واثقون من أن النجاح سيكون حليفه يف ةل الزيارات 

م هبا حنو دول ذات حضور قوي على مستوى اليت يعتزم القيا
 .املنتظم األممي

ولن اخلطوات امللكية تذهب دائما يف اجتاهات، 
تؤةد أن البساد تتحرك بكل مؤسساهتا خلدمة قضايانا احليوية، 
وهي خطوات ترمي لى أن جتعل من بسادنا قاعدة متقدمة 

ة للتعاون مع دول لفريقيا الصديقة والشقيقة، وقاعدة متقدم
أيضا جمللس التعاون اخلليجي لساستثمار يف لفريقيا، وهذا ما 
يعد هدفا اسكراتيجيا يف ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وةان من 

 .مثار هذا التحرك أن حتسن التصنيف االئتماين للمغرب
من هنا حيق لنا أن نتحدث عن وتريتني ميشي 

امللك، نصره  هبما املغرب، الوترية املتسارعة اليت يعتمدها جسالة
اهلل، على خمتلف األصعدة، والوترية البطيئة اليت تسري هبا 
احلكومة، واليت لى يومنا هذا ما زالت ترمم الشقوق اليت 
حدثت يف جدار الدبلوماسية اخلارجية، نتيجة للتصرحيات 

 .املتسرعة وبعض املواقف غري احملسوبة
وهكذا، ولوال املنظور امللكي التكاملي الذي 

ه ينزل بثقله جللب االستثمارات ودعم مواقف بسادنا على جيعل
خمتلف األصعدة، ملا حتققت تلك النجاحات املهمة على 
صعيد املنتظم األممي، وةذا اإلشعا  الذي بات يعرف به 

 .املغرب على املستوى  اجلهوي والدويل
 السيد رئيس احلكومة،

بكل صدق، ةان بودنا أن نقف اليوم يف هذه 
ى لجنازات احلكومة وجناحاهتا وهننئها على تقوية احملطة عل

الطبقة الوسطى وحتسني ظروف عيش الطبقات الفقرية وتشغيل 
العاطلني وحتسني مناخ األعمال واملقاولة، وننوه بقراراهتا على 
املستويات االقتصادية واملالية والضريبية، لتحقيق العدالة 

زيعها، ألن االجتماعية وتوفري أسس خلق الثروات وحسن تو 
هذه االجنازات ةانت ستكون يف هناية املطاف يف خدمة تطور 

واليت ال تنتج لال . املغرب ويف خدمة ةرامة ورفاهية املواطنني
التوتر وسخرت عبقريتها يف بيع األوهام للشعب للتمويه عن 

 .انتظاراته وطموحاته
وخساصة ةسامنا، السيد رئيس احلكومة، فمن 

اجلمهور عايز  "حلكومة، العمل مببدأ السهل، السيد رئيس ا
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، لننتج خطابا شعبويا ونزيح الكرافاطة وال نرةب "ةده
السيارات الفخمة ونأةل يف األسواق الشعبية ونصلي وراء 
الناس، وأقول لن ةان ذلك هلل فهو هلل، ولن ةان تدبري ذلك 
استجسابا لألصوات، عليكم أن تستحضروا أن تدبري الشأن 

 . ادلة أصعب من ذلك بكثريالعام خيضع ملع
ولذلك أختم قويل بأننا عشنا حلظات مجيلة مع 
.. الشعب املغريب وحنن نتتبع عرضكم للحصيلة اليت ذةرمتونا

هاذ احلصيلة ذةراتنا بقارير النشرة اجلوية، بعدما ةتقول لنا ةاينة 
األمطار، لكن ملي تنخرجو تنلقاو ةاين اجلفاف، اجلفاف، 

 .اجلفاف
لسيد رئيس احلكومة، أن تعملوا بقوله ورجاؤنا، ا

ادفع باليت هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة  : "تعاى
والسسام عليكم ورمحة اهلل . صدق اهلل العظيم". ةأنه ويل محيم

 .تعاى وبرةاته، شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، قبل لعطاء الكلمة للفريق املوايل 
املشاورات اليت متت مع السادة رؤساء هناك بساغ لخباري بعد 

الفرق يف جملس املستشارين وجملس النواب على لثر العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم واملستمر على غزة، يعقد الربملان جلسة 

 53يوليوز على الساعة  33مشكرةة مبجلسيه يوم الثساثاء غدا 
زواال بقاعة اجللسات مبجلس املستشارين يف جلسة تضامنية 

والتفاصيل راه احنا اتفقنا عليها من . الشعب الفلسطيينمع 
بعد نرجعوا ليها غري البساغ باش خنرب األخوات واإلخوان باش 

 .غدا يكونوا حاضرين معانا فهاذ اجللسة التضامنية
منر لى فريق التقدم الدميقراطي والتحالف االشكراةي، 

 . الكلمة للسيد الرئيس السي رشيد روةبان
السيد رشيد رويبان عن فريق التقدم الديمقراطي النائب 

 :والتحالف االشترايي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ...،السيد رئيس مجلس النواب

  :السيد الرئيس
 la régieدقيقة، امسح يل السيد الرئيس،  31..  

دقائق من عند  1دقيقة ألنه ةانت  31السيد الرئيس عندو 
 .الفريق ديال العدالة والتنمية اللي متنحات للفريق

النائب السيد رشيد رويبان عن فريق التقدم الديمقراطي 
 :والتحالف االشترايي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس مجلس النواب،

 ،السيد رئيس مجلس المستشارين
 ،رئيس الحكومةالسيد 

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة البرلمانيين

التحالف فريق : يشرفين، أن أتناول باسم فريقينا
التقدم الدميقراطي مبجلس مبجلس املستشارين وفريق  االشكراةي

النواب هذه الكلمة، يف لطار مناقشة عرض السيد رئيس 
  .للحصيلة املرحلية من الربنامج احلكومياحلكومة، 

دد التأةيد جنلال أن  ،ال يسعنا يف مستهل هذه املداخلة
على دعمنا املطلق، وتضامننا الكامل، مع نضاالت الشعب 
الفلسطيين البطل، وحقوقه املشروعة يف بناء دولة فلسطينية 

  .مستقلة وموحدة عاصمتها القدس
الغاشم  اإلسرائيليالعدوان وجندد استنكارنا وتنديدنا ب

الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين، وشجبنا القوي ملا تنهجه 
آلة القمع اإلسرائيلية، اليت تقوض ةل فرص السسام، وتسعى 
لى تكريس واقع االستيطان وسياسة امليز العنصري ضدا على  
ةل املبادرات اهلادفة لى حتقيق السلم ومتكني الشعب 

دولته الفلسطينية  الفلسطيين من حقه املشرو  يف العيش يف
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ةل التحية لذن لى الشعب  ،املستقلة الكاملة السيادة
 .الفلسطيين الصامد البطل

 السيد الرئيس،
ة، يعترب مناسبة دستورية لن تقدمي هذه احلصيلة املرحلي

يتم من خساهلا لطسا  الربملان ومعه الرأي العام وسياسية 
منتصف   الوطين، على حصيلة العمل احلكومي وتقدمي حساب

الزمن احلكومي لتدبري الشأن العام، واليت تتضمن اإلجنازات 
واإلةراهات والبدائل واالسكراتيجيات واألولويات، يف ما تبقى 

لال أن هذا التقييم املرحلي للربنامج  .من عمر احلكومة
هل : ، جيب أن ننظر لليه من زاويتنيوللعمل احلكومي احلكومي

ة للحكومة لجيابية بالنظر لصعوبة ميكن اعتبار احلصيلة املرحلي
السياق الدويل واإلقليمي والوطين الراهن؟ أم أن هذه احلصيلة 

 ال ترقى لتطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنني؟
لن لجراء أي تقييم موضوعي ومنصف، ويستويف 
شروط املوضوعية، يتطلب منا االعكراف مبا حتقق على أرض 

مث رصد اإلخفاقات واملعيقات،  الواقع، من نتائج ولجنازات،
انطساقا من االلتزامات الكربى اليت أتى هبا الربنامج احلكومي 

احملاسبة  .احلكومة نتخايب حلزب من داخلاالربنامج الوليس 
بناء على الربنامج احلكومي، لو أن هناك حزب حصل على 
األغلبية املطلقة من األصوات آنذاك حناسبه على ما ورد يف 

  .االنتخايب برمتهبرناجمه 
وانطساقا من هذه القناعة املبدئية املبنية على املوضوعية 
وااللتزام السياسيني، فإننا يف فريق التقدم الدميقراطي والتحالف 

ال ميكن احلديث عن احلصيلة املرحلية  أنه االشكراةي، نعترب
لعمل هذه احلكومة، دون النظر للسياق العام الذي أفرزها، 

مل يكن بإمكان أية  هناو  االقتصادي احمليط هبا،والسياق 
 حكومة أخرى أن حتقق مرحليا، أةثر من ما حققته احلكومة

لال أنه ورغم هذا املعطى، فسا بد من تقدمي بعض . احلالية

املساحظات، املرتبطة أساسا مبستوى احلصيلة املرحلية، والبطء 
دي وغاالذي اتسم به العمل احلكومي يف أوقات بعينها، 

ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور، وما  خاصة يفنوضح، 
يرتبط بإيقا  االستجابة لبعض االلتزامات الكربى والوفاء هبا، 

تفهمنا بواليت يتم التساؤل حوهلا من قبل املواطنات واملواطنني، 
السري العادي والطبيعي  لبعض املتاعب السياسية اليت اعكرضت

للحكومة، لثر القرار السيادي إلخواننا يف حزب االستقسال، 
باالنسحاب من احلكومة، وما خلفه من حالة االنتظارية  
وتعطيل للعديد من األوراش واملبادرات، من جهة، والتكلفة 
الزمنية الباهظة اليت استغرقتها تشكيلة النسخة الثانية من 

 . رىاحلكومة، من جهة أخ
واستطاعت احلكومة مع ذلك، أن حتافظ على ةياهنا 
وعدم االستسسام لكل احملاوالت اليت استهدفتها واملضايقات 
واالستفزازات، بل اختذت يف سياق برناجمها اإلصساحي، عددا 
من التدابري اجلريئة والقرارات احلامسة يف ترشيد النفقات 

م يف التوازنات العمومية، والتأسيس لتجويد احلكامة، والتحك
املاةرو اقتصادية، والشرو  يف حماربة مظاهر اقتصاد الريع، 
ومتكنت من حتقيق جمموعة من املكتسبات االجتماعية، تطلبت 
    اعتمادات مالية ةبرية، دون الرهان على مكاسب سياسية 

، وأستسمحكم السيد رئيس احلكومة، لن أو أرقام انتخابية
بتقدميها لنا يف عرضكم، األرقام أعيد األرقام اليت تفضلتم 

 .حتدث نفسها
 ،السيد رئيس الحكومة

لن قضية الوحدة الكرابية للمغرب، تظل قضية مصريية حتظى 
؛ مبجلس النواب وجملس بإمجا  وطين راسخ، لمجا  يلح فريقانا

على ضرورة الدفع به لى أبعد مدى، على اعتبار  املستشارين،
عليها تتحطم مناورات  أنه يشكل الصخرة العنيدة اليت
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املكربصني بالوحدة الكرابية لبسادنا، وتتكسر أطما  اخلصوم 
 . التوسعية يف املنطقة

وتبعا لذلك، أضحى من السازم لعادة النظر، بصورة 
بناءة، يف الكيفية اليت دبرت وتدبر  ،شاملة، دقيقة، موضوعية

 هبا الشؤون ذات الصلة بالقضية الوطنية، خاصة يف األقاليم
اجلنوبية، وذلك يف أفق استدراك ما ميكن استدراةه، وتصحيح 
ما ينبغي تصحيحه، انطساقا من أن الواجهة الداخلية أصبحت 

يف املنطقة من يظهر تستدعي اعتناء جديدا، وجمددا، لتدبري ما 
مطالب ذات األصل االجتماعي، واليت حتاول أن ترةب عليها 

حلريات واالنفتاح اجلماعات االنفصالية، مستغلة أجواء ا
 .والدميقراطية، يف حماولة منها لتأجيج النعرة القبلية

فإنه يتعني لعادة طرح املطالب  ،يف هذا السياق
االجتماعية املشروعة، يف سياقها الوطين، ويف اإلطار املؤسسايت 
والقانوين، وذلك من خسال لعمال مبدأ املساواة بني اجلميع، 
  ،يف احلقوق والواجبات، ولتاحة الفرص، دون امتيازات أو متييز
تلف والتوزيع العادل للثروات، ولتبا  سياسة لدماجية يف خم

ةما أن مكتسبات بسادنا يف جمال الدميقراطية . اجملاالت
وحقوق اإلنسان واالستقرار السياسي واالجتماعي، هلا تأثري 
مباشر على مسار ومصري معرةتنا الوطنية من أجل وحدة بسادنا 
الكرابية ويف سبيل استكماهلا باسكرجا  مدينيت سبتة ومليلية 

هبذه املناسبة حنيي عاليا  .مرةالسليبتني واجلزر اجلعفرية املستع
بسالة القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي واألمن الوطين 

القائد األعلى  والقوات املساعدة والوقاية املدنية  حتت قيادة 
يف  ،جسالة امللك حممد السادس ،رئيس أرةان احلرب العامة

ة الذود عن حوزة الكراب الوطين، مكرمحني  على األرواح الطاهر 
 .لشهداء وحدتنا الكرابية

وعساقة هبذا املوضو ، فإننا نشجب بقوة وندين القرار 
السامسؤول ملنظمة االحتاد اإلفريقي اليت بادرت بتعيني ما مسته 

ةما جاء يف بياهنا، وال ميكن لنا لال أن " اصاخلبعوث امل"
يف الفاشل، والصادر عن منظمة  ،نستهجن هذا القرار املتهور

تتوفر على املؤهسات املعنوية واألخساقية والسياسية ال تصورنا 
والقانونية، للتدخل يف ملف تعاملت معه منذ ثساثني سنة بكثري 

هذا التحرك املشبوه . من االستهتار وقلة التبصر وعدم احلياد
واليائس حترةه أيادي تعترب نفسها خفية، يف حني أهنا أصبحت 

بية، وتنفق عليها من مكشوفة بعدائها للوحدة الكرابية املغر 
بيد أن هذا التحرك األخري  .املسايري على حساب بلدها وشعبها

ألعداء وحدتنا الكرابية، جاء بعد فشل الكرافع على الكيان 
الومهي  باستعمال الورقة احلقوقية، وبعد ما تبني أن ما سجله 
املغرب من تقدم يف جمال احلريات وحقوق اإلنسان، يدحض 

 .به األعداء أمام املنتظم الدويلبقوة ما يستشهد 
  وهي مناسبة لنسجل الدور الطسائعي الذي لعبته
احلكومة، يف ملف حقوق اإلنسان، حبيث أن اجلهود اليت مت 
بذهلا على املستوى احلقوقي، سامهت يف تقوية مكانة املغرب 

 .جيابيالوعززت مسعته 
 ،السيد رئيس الحكومة
هناك من طرح ويطرح  ،املرحليةحلصيلة اوحنن نقوم بقراءة 

سؤال حول مدى توفق حكومة تضم مكونات سياسية من 
حنن يف التقدم واالشكراةية، بعبارة أخرى يعين  توجهات خمتلفة؟

بقراءة - أم ال املشارةة يف هذه احلكومة صائبابةان قرارنا هل   
  ؟-املنتصف ديال الوالية

ال بأس من التذةري بأن مشارةة حزب التقدم 
واالشكراةية يف التحالف احلكومي احلايل، جاءت استجابة 
ملتغريات اإلصساح، بعد خماض عسري اهتدى فيه لى اختيار 
الطريق الصعب، وأن االئتساف احلكومي احلايل، ليس باألمر 
املستجد يف احلياة السياسية املغربية، على اعتبار أن احلكومات 

بنزاهتها، ومنذ حكومة املنبثقة من صناديق االقكرا ، املعكرف 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQtwIwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvgni3CnzqTA&ei=6n7NU5XgGurn7Aa83YHgBA&usg=AFQjCNF0UsJC9hmakaL_ZSQJG0EuGAf9wA&bvm=bv.71198958,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQtwIwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvgni3CnzqTA&ei=6n7NU5XgGurn7Aa83YHgBA&usg=AFQjCNF0UsJC9hmakaL_ZSQJG0EuGAf9wA&bvm=bv.71198958,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFcQtwIwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvgni3CnzqTA&ei=6n7NU5XgGurn7Aa83YHgBA&usg=AFQjCNF0UsJC9hmakaL_ZSQJG0EuGAf9wA&bvm=bv.71198958,d.bGQ
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 ، ةانت ةلها حكومات ائتسافية،5991التناوب التوافقي سنة 
، حزب التقدم واالشكراةية،  تأسيسا على هذه الرؤية الواقعية

يدرك، متام اإلدراك، أن مرحلة االنتقال الدميقراطي املعقد، اليت 
حنن بصددها حاليا، تتطور بنجاحاهتا ولخفاقاهتا، يف حرةية مد 

، مما يضع على عاتقنا مهمة سياسية صعبة للغاية، لذ وجزر
يتطلب منا الوضع، املعقد دوليا وجهويا ووطنيا، التحلي بكثري 
من بعد النظر القائم على التشبث بالثوابت املبدئية، وتدبري 
التناقضات السياسية، مع التمييز بني األساسي والثانوي منها،  

املؤسسات والعدالة  ةي يظل اهلدف األمسى، أي تشييد مغرب
، خنوضهااالجتماعية، حاضرا، باستمرار، يف الكفاحات اليت 

 .بل ومتصدرا هلذه الكفاحات
اعتمادا على هذا، فإن حزبنا، الذي ال تعين مشارةته 
يف احلكومة احلالية قطع حبل االتصال وصلة الود مع باقي 
مكونات اليسار والكتلة الدميقراطية، يرفض أي مقاربة تقدم 

يتعني على " حكومة حمافظة"الفريق احلكومي احلايل على أنه 
اليسار مقاومتها، انطساقًا من مواقع ليديولوجية صرفة رغم 

ذلك أهنا حكومة، . مشارةة حزب التقدم واالشكراةية فيها
تتميز بالتفرد، سواء يف نسختها األوى أو الثانية، وليست قائمة 

على برنامج لصساحي متقدم، على متوقع ليديولوجي مييين، ولمنا 
عميقة وشاقة تستلزمها  لصساحيةسس على خطوات أيت

األوضا ، وتطالب هبا أوسع الفئات الشعبية واألوساط املتنورة 
مكونات األغلبية، وجيد ( احلكومي ي الربنامجأ)اتفقت عليه 

التقريرية  أجهزتهحزب التقدم واالشكراةية نفسه فيه، ةما قررته 
. وباإلمجا  بكل وضوح األخريالوطين التاسع وةرسه مؤمتره 

القرار هي نفسها اليت  نفسها مسوغات مسوغاتهي و 
أي احلرص دائما على الدفع بعجلة  ؛5991اعتمدناها سنة 

الكربى الضرورية وتأمني  اإلصساحاتالتغيري قدما، ومباشرة 
ةما  .استقرار البساد الذي بدونه لن تقوم هلذه األخرية قائمة

نؤةد يف هذا السياق، على االلتزام بضرورة توفري الشروط 
الضرورية لبلوغ اهلدف اإلصساحي، وذلك انطساقا من مرجعيتنا 
وانتمائنا للصف الدميقراطي التقدمي احلداثي، ةمدرسة سياسية 
تعطي القيمة لسالتزام، تعطي القيمة للمسؤولية بكل دالالهتا، 

. بنزاهة وصدقية وجديةوةحليف ويف ملن يتحالف معه ويعمل 
 . نعم حزبنا  مرتاح ملشارةته يف التجربة احلالية

وبناء على ما راةمه احلزب من جتربة ومتوقعات طيلة 
سبعة عقود من الكفاح ويف لطار جدلية الوفاء والتجديد، يؤةد 

الفكري، وجيعل  نبذه لساحنرافات االنتهازية واجلمود والتحجر
وقيم الدميقراطية واملساواة  ت،من احكرام احلريات واملؤسسا

والعدالة االجتماعية والكرامة اخلط األمحر بالنسبة له، وهي 
حىت التفكري فيها، مما  اخلطوط اليت مل يتم املساس هبا أو

يف وقت سابق و يدحض ةل االهتامات اجملانية اليت وجهت، 
وميكن . وحبدة للحكومة، ووصفها بأوصاف ومهية قسرا وتعسفا

هذه احلكومة، اليت حنن مكون أساسي فيها، أعادت ضافة أن ل
اجلاذبية للنقاش السياسي، رغم دونية اخلطاب السياسي الذي 

 .يظهر بني الفينة واألخرى
 السيد رئيس الحكومة،

لنا اليقني يف فريق التقدم الدميقراطي وفريق التحالف 
االشكراةي، أن احلكومة واعية ةل الوعي باملهام اجلسيمة اليت 
يلقيها عليها الدستور، الذي حدد هلا سقف هناية الوالية 
التشريعية من أجل تقدمي ةل مشاريع القوانني التنظيمية قصد  
املصادقة عليها من قبل الربملان الستكمال البناء الدستوري 
واملؤسسايت لبسادنا، وحنن ال نشك ولو للحظة، يف جمهودات 

عي، ألن ما يهمنا، يف احلكومة على مستوى تدبري الزمن التشري
، وحنن نعتز بذلك  "احلكامة التشريعية"هذا املضمار، هو حتقيق 

 .ةأغلبية
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يف هذا الصدد، فإن ما ميز احلصيلة املرحلية لعمل 
احلكومة، هو هنجها للتشاور واالنفتاح واحلوار عرب عدة قنوات 

يف عدة قضايا أساسية، أو من وعرب عدة مستويات و وآليات 
ة على املؤسسات الوطنية املوةول هلا دستوريا، خسال اإلحال

تقدمي االستشارة، ةما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطين 
حلقوق اإلنسان أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف 

هذه املقاربة . والبيئي، وغريها من اآلليات املؤسساتية األخرى
تشريعية مكنت من خلق تفاعل لجيايب ومثمر بني املؤسستني ال

والتنفيذية، توج بإخراج العديد من القوانني املهمة اليت هلا 
ارتباط بتنزيل الربنامج احلكومي، وقوانني أخرى تنظيمية حظي 

 . العديد منها بالتوافق بني مكونات األغلبية واملعارضة
أما على املستوى االقتصادي، يتضح أن احلكومة 

غري ةافية، وال بد من بذلت جمهودات تستحق التثمني، لال أهنا 
فـي   بذل املزيد من اجلهد، وهو ما يضع أيضا  قدرة احلكومة ـ

ما تبقى من االنتداب احلكومي على احملك، يف تبين رؤية 
واضحة وواقعية متدرجة، تكفل ضمان الفعالية والنجاعة يف 
اإلنفاق املايل وخلق دينامية اقتصادية خارج القطاعات اليت هتم 

بشكل مباشر، تقوم على التنويع ملواطنني وا املواطنات
اليت هتم صندوق  اإلصساحاتتعاطيها مع لوالتكثيف، 

املقاصة، منظومة التقاعد، النظام اجلبائي، اختاذ القرارات 
علنتم عنه من أولويات يف أوهو ما حنييه من خسال ما . بشأهنا
 .الذي تقدمتم به السيد رئيس احلكومة عرضكم

ونسجل للحكومة حتملها ملسؤوليتها وجرأهتا يف فتح 
 وبذلك تكون احلكومة. أولوياهتاوجعلها ضمن   األوراشهذه 
قد فكرت يف حقوق األجيال القادمة، باختاذها لقرارات  فعسا

بنيوية دون تردد وجمردة من أي رؤية حزبية انتخابية ضيقة، 
 . واضعة املصلحة العليا للبساد فوق ةل اعتبار

 لسيد رئيس الحكومة،ا

لن اهلاجس االجتماعي هو بطاقة اهلوية بالنسبة لنا، 
اقتصادية والتوازنات -وبالتايل، فإن تدبري اإلةراهات املاةرو

االجتماعية أمران مرتبطان، وال ميكن فصلهما الواحد عن 
اآلخر، وبالتايل، فإن املطروح اليوم وبإحلاح، هو لجناح 

شأهنا تغيري املسامح االقتصادية  اإلصساحات الكربى، اليت من
واالجتماعية للمغرب، ألننا نعترب بأنه مهما ةانت أمهية 

اقتصادية والتحكم يف عجز امليزانية، يبقى -التوازنات املاةرو
لزاما ضمان التوازن والتماسك االجتماعيني، وضرورة احلفاظ 
على القدرة الشرائية للمستضعفني، وعلى للزامية اختاذ تدابري 
إلنعاش االقتصاد، وننبه لى  حمدودية املقاربة احملاسباتية والتقنية 

 . ملعاجلة العجز امليزانيايت واملديونية
ةما نلح على اعتماد مقاربة مشولية، تنفذ لى أصل 
الداء وجذوره، وال تقف عند املظاهر واالنعكاسات، وبالتايل، 

ملغريب وجب اإلحلاح، مرة أخرى، على أن النموذج التنموي ا
أصبح يف حاجة ماسة لى لعادة قراءته، بل ولى لعادة نظر 

ت ئاوهذه رؤية نتقامسها مع العديد من اهلي. جدية وجمدية
واملؤسسات الوطنية، من بينها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 .والثقايف والبيئي
ويقوم هذا النموذج يف تصورنا، على ضرورة لعطاء 

الداخلي، باعتباره قاطرة للنمو، ولعطاء األمهية السازمة للسوق 
األولوية للتصنيع، وأنه باإلمكان التوفيق بني النجاعة 
االقتصادية والعدالة االجتماعية، باعتبار هذه األخرية رافعة 
للتنمية، ولعادة النظر ةذلك يف االسكراتيجيات القطاعية، على 

حتقيق  أن يكون ذلك مبنيا على التخطيط، بغية الدفع يف اجتاه
االنسجام وااللتقائية بني مجيع الربامج واملخططات، مع ضرورة 
تقييم املخططات احلالية، وربطها برهان اجلهوية املتقدمة لتعزيز 

 .بناء مغرب املؤسسات، مغرب الدولة الدميقراطية احلديثة
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ةما يرتكز النموذج التنموي البديل، على لعطاء 
مأسسته ليكون فضاء األمهية القصوى للحوار االجتماعي و 

جدا والصغرية  ىللحوار، وةذا االهتمام باملقاوالت الصغر 
من النسيج االقتصادي  % 91واملتوسطة، اليت متثل ما يزيد عن

  .الوطين
ةما نعترب من خسال هذا النموذج،  أن ال تعارض 
بني الدميقراطية والتنمية، ويف نفس السياق البد من التأةيد، 

لتقشف ثبت عدم فاعليتها، وقصورها يف على أن هنج سياسة ا
الرفع من وترية التنمية االقتصادية، وذلك انطساقا من جتارب 

السياسة، واليت أدى هبا ذلك لى   هذهالدول اليت جلأت لى
ولنا يف العديد من . تعميق األزمة وتكريس الفوارق االجتماعية

  .الدول الغربية أمثلة على ذلك
أن املسألة االجتماعية، هي  وخيلص هذا النموذج لى

احلل األجنع لتجاوز الوضعية احلالية، من خسال توسيع التغطية 
واحلماية االجتماعيتني واالهتمام بالتشغيل، واعتماد حكامة 

 .دميقراطية، وتكريس انفتاح املغرب على العامل
 ،السيد رئيس الحكومة

أمام ةل املعطيات االقتصادية واالجتماعية املرقمة، 
اليت جاءت يف حصيلتكم املرحلية، وأمام ةل املبادرات ذات 
الطابع االجتماعي والقرارات اجلريئة املتخذة يف سبيل حتصني 

ي االقتصادي لبسادنا، وبالتايل فمن  ساستقسالية القرار السيا
باب املوضوعية والنزاهة، ومن باب وااللتزام واملسؤولية 

صيلة املرحلية حصيلة السياسيتني، نعرب عن قناعتنا بأن احل
ستكون  هلذه احلكومةجيابية، ونتوقع بأن احلصيلة النهائية ل
 .أجرأة عملية للربنامج احلكوميوتعكس جيابية بدورها ل

طمئنوا، حنن متأةدون من أن املواطنات واملواطنني وا
سيقدرون ما مت لجنازه، وسيتفهمون القرارات الصعبة اليت مت 

بة لقليميا ودوليا، وبكل تأةيد اختاذها يف ظل سياقات صع

سيجددون الثقة يف احلكومة ومنهجيتها يف العمل املبنية على 
الصدق والصراحة واملكاشفة ونكران الذات وتغليب صا ح 

﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه  .البساد والعباد
 .َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾ صدق اهلل العظيم

 :رئيسالسيد ال
الكلمة للفريق الفدرايل، السي . شكرا السيد الرئيس 

 .حممد دعيدعة السيد املستشار
 : عن الفريق الفدرالي المستشار السيد محمد دعيدعة

 السيد رئيس مجلس المستشارين،
 السيد رئيس مجلس النواب،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات يلهم مشاوا،

 السيدات والسادة البرلمانيون،
 السيد رئيس الحكومة،

أتشرف باسم الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية أن  
 .أتدخل ملناقشة عرضكم خبصوص احلصيلة املرحلية

 املألوف عن خمتلفا خطابكم يكون أن توقعنا فصراحة، 
 ونصف سنتني خسال احلكومة حصيلة تقدمي ألن واملكرور،
 بتوريط منها اهلدف ضيعتم اليت، الشهرية اللقاءات عن خيتلف
 من يكفي مبا تتحلوا أن ةذلك توقعنا. العقيم اجلدل يف النقاش
 حاال للبساد احلقيقية الوضعية صورة يف الربملانيني لوضع اجلرأة
 تقدمي على حترصوا وأن استقباال، واملغاربة املغرب ينتظر وما

 رفيع مستوى من عمومي لنقاش قاعدة يكون ألن يصلح عرض
 .خاطئا  ةان توقعنا لكن البساد، منه تستفيد

 مفككا جاء احلكومة، رئيس السيد خطابكم،
 لعداد جمرد عن عجزمت فهل ناظم، خليط وفاقدا ومضطربا
 .املغرب حبكومة يليقمرحلية  حصيلة خطاب
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 ارتباك عن ناتج االضطراب هذا يف السبب أن األرجح
 صوت ةما احلكومي، ربنامجال حصيلة عرض بني اجلمع يف
 املنظمات لى التزام رسائل لرسال وبني، النواب جملس عليه
 التوجه وبني ذريعة الربملانيني مع اللقاء جعل بني الدولية، املالية

 أحكامهم، وتنتظر احلكومة لليهم حتتكم من لى األوى بالدرجة
 صرمت اليت  الدولية التنقيط ووةاالت الدويل النقد  صندوق أي

 ال تعــــــــــــــرف ال شعبية فئات مع لقاءات يف حىت عنها تتحدثون
(fitch )وال (Standard and Poor.) 

 : نسألكم جيعلنا بالضبط االرتباك هذا
الربنامج  حصيلة عرض بغرض الربملان لى جئتم هل
 أم السابقة؟ أغلبيتكم مع شأنه يف تعاقدمت الذي احلكومي
 سنتني؟ منذ الدويل النقد صندوق مع تعاقدةم حصيلة لعرض

جئتم للتباهي خبط االئتمان األول والذي ةلف  هل
مليار سنتيم والتبشري خبط االئتمان الثاين بكلفة  31املغرب 
مليار سنتيم، ما  27مليار سنتيم ةعمولة فقط؟ أي  57

 هزينا، ما حطينا؟
 خارج به نطقتم عرضكم وما نص يف ورد ماهل 

 اجلديدة أغلبيتكم مع تعاقدةم نتاج املقبلة الفكرة بشأن النص،
 للسنتني املؤسسات الدولية املالية جتاه التزامتصريح ب أم

 املقبلتني؟
 مربك هذا  ارتباةكم احلكومة، رئيس السيد صراحة،

 على فقط شهودا لنكون استدعينا  أننا يشعرنا ألنه لنا،
 دورنا ملمارسة وليس الدويل النقد صندوق مع زواجكم
 املعرب االلتزامات ضوء على احلكومي العمل مراقبة يف الدستوري

الذي استعضتم عنه بربنامج جديد  كومي،احل ربنامجال يف عنها
بأربع أولويات، فضلتم متريره ضمن احلصيلة املرحلية عوض أن 
يكون موضو  تصريح حكومي جديد بعد تشكيل حكومتكم 

 .الثانية

  احلكومة، رئيس السيد
 ولية لتدبري الشأن العامالتعقل وحتمل مسؤ  ةان 
 التشاور عن الوسائل واآلليات إلجناح البحث منكم يقتضي
 النقابية واالحتاد واملرةزيات األخرى السياسية القوى مع واحلوار
 اخلربة ذات املدين اجملتمع ومجعيات املغرب ملقاوالت العام

 سبل حول توافق لى الوصول أجل من الوطنية، والشخصيات
  حسابكم لكن الدقيق، الظرف هذا يف البساد مشاةل معاجلة
 على القدرة من رمانكمحي الدائمة االنتخابية ومحلتكم الضيق

 يسائم برنامج وضع دون بالتايل وحال، اإلنصات واملبادرة
حول األولويات  شامل توافق وحتقيق فيها يعتمل وما املرحلة

دينامية  االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبساد ولطساق
اإلصساح ومتتني الصرح الدستوري واالرتقاء باملمارسة السياسية 

 .خطابا وأداء
 من التحرر يتطلب احلكومة، رئيس السيد التوافق، 
 ما افتقدمتوه، وهذا والتواضع، اإلنصات بفضائل والتحلي الغرور
 جرت انتخابات يفعليها  حصلتم اليت املقاعد بعدد اغكررمت لذ
 راك الشعيب والشبايب، حراكاحل عن نتجت استثنائية ظروف يف

اجلميع منذ الوهلة األوى،  -يعرف  ةما - صراحة عارضتموه
 عليها تقفون اليت املغرب أرض من انطساقا التفكري من وبدال

 جعلكم الوهم هذا. وهم معاخكرمت العيش  وثقافتها، مبجتمعها
 هناية بعد تنشأ مل املغربية الدولة  وأن تاريخ، للمغرب أن تنسون

 ما احلصانات له من أن ةما وليست فيه طائفية، االستعمار،
  صورة لى تسيئ ةيف اليوم نرى اليت الظسامية املشاريع  جينبه
 .العامل يفواملسلمني  العرب ولصورة السمح اإلسسامي ديننا

 ةذلك احلكومة، رئيس السيد جعلكم، الوهم هذا 
 ال النواب جملس يف مقاعدةم  عدد أن تتناسون أو تنسون

 أغلبية لستم األغليب، فأنتم احلزب ممارسات يف احلق خيول لكم
 ونصف ناخب مليون تصويت تعتربون ةنتم ولن تعلمون، ةما
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من املغاربة  %11قاطعها سابقة ألواهنا  انتخابات يفعليكم 
مليون شاب وشابة غري  51املسجلني باللوائح، باإلضافة لى 
أغلبية األقلية االنتخابية،  فأنتم مسجلني أصسا هبذه اللوائح،

  !فهنيئا لكم هبذه الشعبية
لن أةرب حتد يواجه املغرب اليوم دولة وأحزابا  

ومؤسسات، هو ةيف نعيد الثقة للمغاربة يف مؤسساهتم 
؟ فاخلوف ةل اخلوف أن نكون غدا أمام انتخابات االنتخابية

بدون ناخبني، لذا استمر األمر على ما هو عليه يف التنابز 
 .احلزيب وتدين اخلطاب واملمارسة السياسيني

 فإنكم حلفائكم، مع نزا ال فتائل أشعلتم ومثلما
 اليت الربملان، يف املعارضة اجلميع، مع مع نزا  جبهات فتحتم
 وتقييم احلكومي العمل ومراقبة التشريع يف دورها تقزمي حاولتم

 متثيلية، األةثر النقابية  املرةزيات ومع العمومية، السياسات
  لى وسعيتم بل معها، اجلدي احلوار من طويسا هتربتم اليت

 االحتاد ومعواالستهزاء من معارةها النضالية،  دورها حتجيم
 متثيليته، يف الطعن على عملتم الذي املغرب، ملقاوالت العام
 غري بتعاملكم معه احلوار أفسدمت  الذي املدين، اجملتمع ومع

 الوازنة الدميقراطية اجلمعيات انسحاب لى أدى الذي السليم
 .حوارةم من وأفيد أغىن حلوار وتنظيمها منه

 بلة، فالطريقة الطني زاد للجدال املستمر جلوءةم لن
 تعين -ومازلتم  –اجلميع  مواجهة يف اعتمدمتوها اليت اجلدالية
 على املربم استعماله للقضاء يف وترغبون بامتياز، تشعرون أنكم
مشروعكم  يقبل ال ومن واملوقف الرأي خيالفكم من ةل

 .ومنهجيتكم يف تدبري شؤون العباد والبساد
 احلكومة، رئيس السيد

ضمانة  بكونكم دائما، عنه تعربون الذي شعورةم لن 
  للمغاربة  خطابكم يف مرتني الشكر وتوجيهكم البساد ستقرارال

 لمنا الشعور، لذلك ةامتداد السا شعبية قراراتكم تقبلوا الذين

 حيرصون لذ فاملغاربة ومساعها، احلقيقة رؤية ترفضون أنكم يؤةد
 نتائج ظهرت بعدما مثني، ةرأمسال  بسادهم استقرار على

  يربطونه ال فإهنم الشرق، يف اإلسسامية اجلماعات مغامرات
 هبذا باملساس هتديد أي خيشون ال وهم حكومتكم، بوجود

االستقرار بعد أن تصا ح املغرب مع ماضيه وذاته، ويتطلع لى 
تفعيل وأجرأة ةل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وبعد أن 

 فللمغرب. اختار العدالة االنتقالية وعدم تكرار ما حصل
 هذه لحباط على القدرة وله العمياء املغامرات ضد حصاناته
 ".للبيت رب حيميه"املهد، و يف املغامرات

 ال ةذلك بسادهم استقرار على املغاربة حرص لن
 جتاه بالغضب يشعرون ال أهنم األحوال، من حال بأي يعين،
الشرائية  قدرهتم تقليص حنو تتجه اليت حكومتكم، قرارات
 املرتبات وتقليص التقاعد ميدان يف املكتسبة باحلقوق واملساس

 باحلريات الضرائب واملساس يف الشغل والزيادة مناصبو 
 يف به القيام أو تعتزمون به قمتم مما ذلك وغري واملكتسبات،

 .التزاماتكم مع املؤسسات املالية الدولية لطار
 وحضارية سلمية بأساليب عنه التعبري مت هذا الغضب

واحلرةات متثيلية  األةثر النقابية املرةزيات طرف من
 وسيستمر االحتجاجية السلمية يف خمتلف املدن والقرى املغربية،
  .التعبري عنه مادام استمرار الفساد واالستبداد والتحكم
 ومطالبها،ولن لشارتكم لى املرةزيات النقابية 

 تكون أن تعدوال  الدخل، تحسنيوخصوصا ما يتعلق ب
قايب، وهو ما يفسر الن والنضال للنقابات وحتقريا جمانيا استفزازا

هتربكم من مأسسة احلوار االجتماعي الثساثي األطراف وضمان 
 قبيل من العنق، يل أساليب لى اللجوء أن وال تتصوروا. انتظامه
لساقتطا ، دون سند قانوين أو  املضربني ومرتبات أجور لخضا 
 يف غضبهم عن التعبري عن املواطنني يثين أن ميكن دستوري،
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 تنهجوهنا، اليت التفقري والتضييق على احلريات سياسة مواجهة
 .لقريب لناظره غدا ولن

 11لننا نستغرب مما ورد يف مداخلتكم حول رصد 
لتنفيذ االلتزامات  3153-3153مليار درهم برسم الفكرة 
أبريل، فلعلمكم، السيد رئيس  32العامة واخلاصة باتفاق 

الزيادات احلكومة، أن هذا الغساف املايل هو جممو  
 3112والتعويضات الناجتة عن احلوار االجتماعي منذ سنة 

، فكيف لكم أن تُنسبوا ألنفسكم ضمن 3153لى سنة 
وجتدر  ! احلصيلة املرحلية جمهودات احلكومات السابقة؟

ةانتا سنتني بيضاوين   3152و 3153اإلشارة لى أن سنيت 
جاوز خبصوص احلوار االجتماعي، وما رصدته حكومتكم مل يت

مليون درهم للرفع من احلد األدىن لألجر لفائدة  521
موظفة وموظف، ودون أن يشمل هذا اإلجراء  12.111

العاملني باجلماعات احمللية واملؤسسات واملنشآت العمومية 
وشبه العمومية، والذي ةان اهلدف منه حتقيق مكاسب سياسية 

 .وانتخابية بالدرجة األوى
من أمرةم وعلى بينة مما مت وحىت تكونوا على دراية 

رصده من نفقات خاصة باحلوار االجتماعي ومن أجل حتيني 
معطياتكم، نسلمكم، السيد رئيس احلكومة، وثيقة تفصيلية 
ملختلف االلتزامات املالية الناجتة عن احلوار االجتماعي منذ 

 . 5912انطساقته سنة 
  احلكومة، رئيس السيد

لن حصيلة حكومتكم املؤقتة مل ترق لى انتظارات 
الطبقة العاملة، فأين حنن من التزاماتكم خبصوص وضع اآلليات 

 الفعالة للرصد والوساطة يف سوق الشغل؟ 
أين حنن من لحداث املرصد الوطين للتشغيل ولنشاء 
املنظومة املعلوماتية الوطنية اخلاصة بسوق الشغل وتقوية قدرات 

 الوساطة؟ 

أين حنن من توسيع التمثلية يف اجمللس اإلداري للوةالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل اجمللس األعلى 

 واجملالس اجلهوية للتشغيل املنصوص عليها يف مدونة الشغل؟
أين حنن من توسيع التأمني الصحي اإلجباري ليشمل 

ملشتغلني املهن احلرة والتجار والصنا  التقليديني والطلبة وا
 الذاتيني؟

من تعزيز  -وأنتم يف منتصف الوالية  -أين حنن 
الدميقراطية االجتماعية واحلوار االجتماعي ولنشاء صندوق 
عمومي للضمان االجتماعي للمعوزين وضمان املساواة وتكافئ 
َشغلني 

ُ
الفرص والقضاء على التمييز يف جمال الشغل ومحاية امل

تطوير ثقافة احلوار طبقا وضمان شروط الصحة والسسامة و 
 ملعايري الشغل السائق؟

لن البطالة، السيد رئيس احلكومة، ارتفعت باستمرار 
منذ ولوجكم لى املسؤولية احلكومية، وخصوصا منها بطالة 
الشباب احلامل للشهادات العليا وشهادات التكوين املهين، 

، وتصل يف صفوف الشباب البالغني %51.5واليت جتاوزت 
، ويف الوسط احلضري %22سنة نسبة  33و 31 ما بني
53%. 

 السيد رئيس احلكومة،
 وجدمت نكمأل البداية، مند اخلطأ الطريق يف سرمت لقد
 مساراهتا تعرفونالو سياقتها تتعلموا مل قاطرة يف أنفسكم فجأة

أخفقتم لى حد اآلن يف حتقيق العديد من  ولذلك ومواقيتها،
 متعددة برناجمكم احلكومي، ولخفاقاتكماألهداف امللتزم هبا يف 

 دستور دستورين، بني نعيش جعلتموننا املستويات، فقد
 اعتماد يف املربر غري التباطؤ بسبب ،1996 ودستور 2011
 يف عليها املنصوص والعادية التنظيمية القوانني على واملصادقة
اجلديد، وخاصة ما يتعلق بإشراك اجملتمع املدين يف  الدستور
ريع واملراقبة والولوج لى املعلومة وما يتعلق باملناصفة التش
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واملساواة ومؤسسات احلكامة وختليق اإلدارة وتقوية املراقبة على 
املالية العمومية واالرتقاء بدور املعارضة الربملانية ومتكينها من  
ةل الوسائل ملراقبة ومساءلة احلكوم وةل ما يتعلق بربط 

ميقراطية التشارةية، وغريها من املقتضيات املسؤولية باحملاسبة والد
 .اخلاصة بصون احلريات الفردية واجلماعية

 اليت يتم  الدستورية للمواد تأويلكم بسبب وأيضا
املفهومة،  غريتنازالتكم  وبسبب حمتواها، من أحيانا لفراغها
 بعد حتققت مكاسب من لساستفادة الفرصة علينا فومت وبذلك
 دميقراطية نقلة لتحقيق وطين توافق وبفضل طويلة نضاالت
 عن املكرتب اجلديد املؤسسايت البناء عملية وعطلتم حقيقية،
 بدل السياسية احلياة يف اجلمود فرضتم بل ،3155 دستور
على لثر تصد  األغلبية احلكومية  املطلوبة، الديناميات لطساق

ضيقة يف هذه  حسابات سجناء بقيتم ألنكمملدة قاربت السنة 
 يتطلب الذي السليم الدميقراطي املرحلة املفصلية يف البناء

 . النظر واملبادرة املقدامة واحلكمة والرزانة وبعد بعمق به االقتنا 
 فرصة ةذلك فوت سليم بشكل الدستور تنزيل فعدم

 تقدمي ثقافة وتعميم املؤسسايت البناء تطوير عرب احلكامة تطوير
 التنظيمية القوانني يعمشار  أغلب أن املثري ومن. احلساب
 بالنظر تقريبا جاهزة ةانت واحلكامة التقنني هتم اليت والعادية

 يف تلكأمت لكنكم سنوات، مند مت عليها االشتغال ةون لى
 أن باإلمكان ةان الذي الربملان دور وعرقلتم عليها املصادقة
. منها والعادية التنظيمية القوانني لصدار وترية تسريع يف يساعد
 مفروضا ةان اليت الظواهر من عدد استمرار على شجع ما هذا
 النفوذ واستغسال والزبونية الرشوةالفساد و  قبيل من تتقلص أن

 شرعتم أنكم لتقولوا منتقاة لوائح تنشروا أن يكفي والريع، فسا
 تقريبا، ال شيء ذلك؟ بعد به قمتم فماذا احلكامة، تطوير يف

جتماعات والتجمعات الاغري لطساق الكسام على عواهنه يف 
 .اهلادفة لى التعمية والتغطية على العجز يف تدبري الشأن العام

 سياسة تتطلب عليكم، خيفى ال ةما احلكامة،
 أو ترقيعي عمل أو شعارات دعائية وليس أفقية شاملة عمومية
 خطب، يف يقال ةساما ليس صساحإلوا. فاشلة لشهار محلة
وجيدر . والنضال نضاجإلوا التفاعل من متواصلة عملية هو ولمنا
 صساحإلا أجل من النضال أن لى التنبيه السياق، هذا يف بنا

 البلد السعيد، هذا يف اليوم يبدأ مل واجملتمع الدولة ودمقرطة
 الكرويج حتاولون ةما وحلزبكم، لوزرائكم حيسب اخكراعا وليس
شعبه دالة على ما قدمته  ونضاالت البلد هذا وتاريخ لذلك،
 يفرجاال ونساء  املغاربة من أجيال وضحت من أجله وناضلت
 الظلم باب ومن .الرصاص سنوات طيلةو  الصعوبة بالغة ظروف

الصفر،  من اليوم نبدأ بأننا القول دعاء،الا والتنكر، بل
للجميع والتداول على السلطة اليوم  احلريات املتوفرة فمساحات

 ةلها ستبداد،الا ممارسات وتقلص نتخاباتالا لجراءانتظام و 
اليسار  أن يشهد و يسجل والتاريخ فيها، لكم فضلال  أمور
 الثمن وأديا العبء حتمسا من مها النقابية واحلرةة املغريب
ال . وحرياته وحقوقه املغريب الشعب عن دفاعا الباهظ،

 .غراء حلظة، فبعد العسر يسراإلتستسلموا ةثريا 
 لصساح عن احلكومة، رئيس السيد حديثكم، لن
 وةأهنا يوحي أخرى، لصساحات وعن العدالة منظومة

 حىت مفتوحة بأوراش يتعلق األمر أن واحلال قائمة، لصساحات
 أو الفشل تواجه مازالت لكنها احلكومة، لى جميئكم قبل

 .التحقق صعوبة
 اسكراتيجي لصساح وهو العدالة، منظومة لصساح لن

 من عدد لصساح الشرو  يف بدأ ةما سنوات، منذ بدأ جدا،
 ما هو مع واملساءمة النواقص جتاوز بغرض واملدونات القوانني
 سياسة امتساك على والعمل األوروبيني، الشرةاء لدى به معمول

جنائية تتناسب واالخنراط املتتايل يف املنظومة الدولية حلقوق 
 حيقق مل بذل الذي اجملهود ذلك لكن اإلنسان والدميقراطية،
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 عموم لدى القامتة صورهتا من العدالة ررحي ومل املنشود اإلصساح
 . اخلارجيني والشرةاء االقتصاديني والفاعلني املواطنني

 املخصصة ملساعدته األورويب االحتاد حجب ولن
على تعثر  أخرى أدلة بني من لدليل القضاء إلصساح

اإلصساح، ةما ان ترتيب املغرب يف عدد من التقارير الدولية، 
 تنخرما زالت  حتفظاتنا، دليل آخر، فالرشوةوبغض النظر عن 

 اجلسموختكرق جل املرافق اإلدارية وأجهزة الدولة، مبا يف ذلك 
 .القضائي
 وأبعد القضائية، السلطة تأةيد عن نكون ما أبعد لننا 

 وحسب، والقانون القانون تعمل اليت العدالة عن نكون ما
 تدعوا فسا. القانون أمام املواطنني بني الفعلية املساواة وتضمن
وجيب . شك دون من واملعقد الشائك امليدان هذا يف لجنازا

يهدف فقط ال طار لى أن لصساح القضاء إلالتنبيه يف هذا ا
قامة العدالة لفائدة اجلميع إلعمال، ولمنا أللى حتسني مناخ ا

بدون متييز، فإصساح القضاء ومنظومة العدالة مل يعدا مطلبا 
حا مطلبني اقتصاديني واجتماعيني سياسيا وحسب، بل أصب

نتمىن . إلرساء دولة احلق والقانون وجلب وتشجيع االستثمار
صادقني أن تثمر اجلهود املبذولة يف هذا اجملال لقرار اسقسالية 

 .  ونزاهة القضاء وجناعة وفعالية منظومة العدالة ببسادنا
الزعم، السيد رئيس احلكومة، أنكم  ميكنكمال و 

تصال، فالولوج لى العسام واإلدم يف ميدان اأحرزمت أي تق
املعلومات ما يزال مشكلة قائمة، واملعرةة اليت فتحتموها مع 
املندوبية السامية للتخطيط ةشفت عن رغبة يف التحكم يف 

 ..حصائيةإلاملعلومات ا
 :السيد الرئيس

 . السيد الرئيس، انتهى الوقت، السيد الرئيس
 :المستشار السيد محمد دعيدعة

 .. والتوقعات وتوجيهها وحجب احلقائق ..

 :السيد الرئيس
 .شكرا، شكرا

 :المستشار السيد محمد دعيدعة
 .شكرا لكم

 :السيد الرئيس
. انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس 

الكلمة جملموعة االحتاد املغريب للشغل، الكلمة جملموعة حتالف 
 .اهليسايلالوسط، السيد النائب السي عبد العايل 

النائب السيد عبد العالي الهاللي عن مجموعة تحالف 
 :الوسط

 السيدان الرئيسان،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 أيها السيدات والسادة،

لن أي تقييم موضوعي للحصيلة املرحلية للعمل  
اإلقرار بأن احلكومة احلالية ةانت هلا احلكومي، يقتضي 

شجاعة أةثر يف مسامسة الكثري من اإلصساحات؛ لن على 
لن نفض الغبار على . املستوى االجتماعي أو االقتصادي

امللفات القدمية اجلديدة، ةان له بدون شك آثارا لجيابية خلقت 
نوعا من النقاش العمومي أةثر محاسا ملباشرة اإلصساحات 

 .اذهاالواجب اخت
لن جمرد احلديث بشدة ةبرية على اقتصاد الريع  

واالمتيازات والفساد وأمهية لصساح منظومة املقاصة ونظام 
التقاعد، خلق نوعا من الديناميكية اإلجيابية املتجددة يف مياه  
ةانت راةنة الكل يعرف مدى تعفنها، وال أحد جيرؤ على 

 .نوطة هباالغوص يف تنقيتها لتلعب من جديد األدوار امل
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 أيها السيدات والسادة،
لن ةانت هذه الشجاعة لجيابية وحتسب هلذه  

مل تكن بالقدر الكايف حىت يتمكن العمل احلكومة، فإهنا 
احلكومي من مباشرة اإلصساحات يف عمقها، واةتفى هذا 
العمل احلكومي بإثارة العديد من امللفات الشائكة دون الغوص 

ونظرا لضيق الوقت، . يف عمقها والبحث يف أسباهبا ومسبباهتا
سنكتفي بإعطاء بعض األمثلة لن على املستوى االجتماعي   

 . القتصاديأو ا
فعلى املستوى االقتصادي، الكثري من اخلرباء سواء يف  

الداخل أو يف اخلارج يقرون على أن مشاةل اقتصادنا الوطين 
مشاةل بنيوية، يتحتم لعادة النظر يف بنياهتا األساسية وخلق 
منوذج اقتصادي جديد قادر على مواجهة تقلبات األسواق 

 .رار االقتصادي واملايل اخلارجيالدولية، والتقليل من التبعية للق
لنه ال ميكن االستمرار يف هنج سياسة اقتصادية  

مستمدة من رةائز غري مضمونة النتائج، ةالفساحة مثسا اليت 
ختضع باستمرار لتقلبات مناخية غري متحكم فيها، وتبىن على 
فرضيات تصعد وهتبط حسب السنوات، وتتميز بضعف 

بذولة، وال ميكن ةذلك أن نستمر لنتاجيتها رغم اجملهودات امل
يف التعويل على عائدات عمالنا يف اخلارج اليت ما لن تتأزم 
. أوروبا حىت تقل وختفت ويصبح تعويلنا عليها يف مهب الريح

لن قدرتنا الصناعية الزالت ضعيفة، بقيت يف مراحلها التحويلية 
ومل نتمكن بعد بالرغم من ةل اجملهودات احملمودة من خلق 

ج اقتصادي منسجم ومتكامل يتكئ على االبتكار نسي
 .والتكامل

لن االعتماد على ظرفيات متقلبة، غري متحكم فيها  
يف شقيها اآلين واملستقبلي ملن شأنه أن جيعلنا ال نراوح مكاننا، 

لن عدم حتقيق اإلقسا  االقتصادي رغم  . لن مل نعد لى الوراء
عادة النظر يف ةل هذه اجملهودات خلري حمفز على ضرورة ل

بنيات ومكونات اقتصادنا وخلق روافد أخرى تعتمد على 
اإلنتاجية اجليدة واملردودية الداخلية واخلارجية املرتفعة لكل 

 .مشاريعنا واستثماراتنا اآلنية واملستقبلية
لن عدم استفادتنا وفشلنا يف جين مثار اتفاقية التبادل  

تصادنا الوطين احلر لصاحلنا، لدليل على هشاشة بنيات اق
وضعف التبادل احلر وضعف تنافسيته يف مواجهة الشرةات 

اخلارجية، لذا ةنا قد أصبحنا ال نتمكن حىت من واهليئات 
تغطية مصارفنا مبواردنا الذاتية العادية، مما يدفعنا لى الرضوخ 
لى ضغوطات املديونية الداخلية واخلارجية، فهذا جيب أن 

لعادة التفحص يف مسلماتنا يدفعنا لى تعميق النظر و 
واختياراتنا وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة لنتمكن من 
اخلروج من املعادلة الصعبة وهي أن النفقات تتفاقم، املوارد ال 
ترتفع بالشكل املطلوب لتغطية هذه النفقات، النتيجة هي 
االستدانة وبعد ذلك جيب أداء الديون وندخل بذلك يف نفق 

ذا ةنا ال نستفيد من االستدانة يف اجتاه مسدود وخصوصا ل
حيقق املردودية املطلوبة بصورة جتعل الدولة تنشط اقتصادها 
وتتمكن من لعادة  الديون بعد توظيفها على الوجه املربح 

 .والذةي
ويف جمال آخر يتعلق بإصساح صندوق املقاصة، البد  

أن نثمن حماولة لصساحه من طرف احلكومة احلالية رغم قدم 
مشاةله وارتباطها بفكرات أخرى، ولكن اإلصساح أتى من 
اآلخر ومل يتم تتبع لصساح هذه املنظومة من داخلها، أمل يكن 
أوى أن نصلح ترةيبة وبنية األسعار ولعادة النظر يف اخلصومات 
اليت ال تطبق واالسكردادات اليت ال تتم لصا ح الدولة وغريها من 

ة املقاصة بدل اللجوء لى احللول اجلوانب املتعلقة بتسيري منظوم
النهائية وهي رفع الدعم تدرجييا أو هنائيا عن بعض املواد 

 .املدعمة
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أما على املستوى االجتماعي، فإن ما أجنز يعترب لجيابيا  
بامتياز، فخلق ومتويل صندوق التماسك االجتماعي ونظام 

وغريمها من اإلصساحات بقدر ما هي " راميد"التغطية الصحية 
لجيابية بقدر ما ختلق لشكاالت جديدة تتعلق بتفعيلها على 
أرض الواقع وليصاهلا يف أحسن األحوال لى املستفيدين منها، 

بعد صربه الستنفاد " راميد"ما معىن أن يذهب املستفيد من 
املساطر اإلدارية املعقدة للحصول على هذه البطاقة من الولوج 

ألطباء والدواء السازم، لى املستشفيات وهي شبه فارغة من ا
ماذا يستفيد املواطن لذا ةانت بعض مستشفياتنا ومصحاتنا 

وتطبع يف بعض مرافقها مع " le noir"الزالت تعمل بـــ 
األسف باالرتشاء والزبونية؟ ما أمهية صندوق التماسك 
االجتماعي لذا مل تكن مساطر صرفه متيسرة، وتصل مبتغاها 
بطرق مستهدفة ويعمل على املسامهة يف احلد من اهلشاشة 
 والفقر واهلدر املدرسي الذين ال يزدان لال اتساعا مع األسف؟ 

وبالرغم من أمهية هدفه النبيل،  لن أي عمل اجتماعي
أال وهو املسامهة يف احلد من الفوارق االجتماعية، ال ميكن أن 
يكتمل وحيقق أهدافه لذا مل يكن نابعا من نظرة مشولية 
تستحضر املشكل يف مجيع جوانبه وجتلياته وتبسط الوسائل 
والطرق للوصول لى حله بدون ذلك يبقى الوصول لى حتقيق 

 .را وصعب املنال وشكرااهلدف متعث
  : السيد الرئيس

 
الكلمة جملموعة االحتاد الوطين . شكرا السيد النائب احملكرم

 . للشغل، السيد املستشار، السي عطاش، السي رماش
المستشار السيد محمد رماش عن لمجموعة االتحاد 

 :الوطني للشغل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والمستشارين المحترمان،السيدان رئيسا مجلس النواب 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة الوزراء،

 السادة النواب والمستشارون،
يسعدنا أن نسهم يف مناقشة حصيلة النصف األول 
من والية احلكومة، مناقشة ستكون عبارة عن عناوين ليس لال، 

 .حسب الوقت املخصص جملموعتنا
ي الذي يؤطر لننا نثمن تفعيل هذا املقتضى الدستور 

، نتمىن أن تكون مثل هذه اجللسات 515من خسال الفصل 
لقساعا سياسيا حنو التقومي والتجويد والتنبيه ةذلك لكل ما 
ينجز وما هو يف طريق اإلجناز، بروح مواطنة عالية تستحضر 
مصلحة الوطن وتضعها قوال وفعسا فوق ةل االنتماءات 

ستحضار السياقات وامليوالت واالختيارات والتوجهات، مع ا
 .والتحديات وانتظارات املواطنني واملواطنات قبل هذا وذاك

ويف هذا املنحى، فإننا نؤةد، السيد رئيس احلكومة 
احملكرم، بأن ما تفضلتم به من حصيلة نصفية لوالية تدبريةم 
للشأن ألعام ةنا نتابعها عن ةثب، من خسال النقاشات العامة 

عدة، ةاملسائلة الشهرية ومناقشات داخل الربملان عرب مناسبات 
مشرو  قانون املالية والنقاش داخل اللجن الدائمة وغري الدائمة 
وغري ذلك، وبالتايل فنحن نعرفها ويعرفها املواطن، ولذلك 
أصبحت جزءا مهما يف ثقافتنا السياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية
 السيد رئيس احلكومة احملكرم،

ة ةانت يف لطار ممنهج مشل لن ما قدمتموه من حصيل
التشخيص املرةز واملنجزات يف عناوين ةربى ةإصساح العدالة 
واملالية العمومية والنظام املايل واملقاصة واجلهوية واخلدمات 
االجتماعية واجملتمع املدين وهلم جرا، دون نسيان قضايانا 
 الوطنية والعربية، نعين الصحراء املغربية وفلسطني اجلرحية وغزة،
رمز اإلباء والعزة، وذلك وفق خمطط تشريعي مندمج ومبنهجية 
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احلكامة الرشيدة مع رسم أربعة حماور رئيسية يف خامتة عرضكم 
احلكومي ةآفاق واعدة حنو لصساح متكامل يقارب ةل 
اجملاالت، وسنقوم بإشارات خاطفة لبعض اجملاالت دون غريها، 

 .حسب ما ميليه الوقت املخصص
تعزيزا للقدرات واإلمكانات وتنزيسا ملبدأ حمور احلكامة، 

الشفافية والنزاهة والعدالة االجتماعية، وهذا ما نساحظه يف 
منصبا ساميا، منها  313التعيينات يف املناصب العليا، أي 

منها خصص للنساء، ةان الفيصل هو اخلربة والكفاءة % 52
 .دون حتيز أو ميز، رغم بعض االدعاءات الباطلة

لى الوظيفة العمومية، فقد أصبحت ةل  أما الولوج
مباراة اليت مت لجراءها  5931املباريات متر يف شفافية، ورقم 

دليل على أن املغاربة سواسية أمام القانون، سواسية أمام 
املباريات، جتاوزا ملنطق الريع يف التوظيف ةما ألفناه من قبل، 

دماج يف دون نسيان بأن عددا من اخلرجيني بالطبع ينتظرون اإل
سوق الشغل والوظيفة، مما يتطلب رؤية جديدة متجددة 
تستوعب ةل الطاقات وتوجهها وتوجه هذا املخزون البشري 

 .حنو التنمية املستدامة
يف اجلانب االقتصادي، لننا نثمن التدرج يف تقليص 
عجز امليزانية مبا يقارب نقطتني من الناتج الداخلي اخلام 

ي وتسار  نسيب لنسبة النمو وتقليص عجز احلساب اجلار 
، مؤشرات حنو التعايف 3153خسال  3.7، مقابل 3.3%

رغم تأثري أزمات  االقتصاد العاملي على اقتصادنا، لكن بفعل 
واحلكامة واستقرار الوضع  -ونكررها  -القرارات اجلريئة 

السياسي وتعزيز الثقة يف مؤهسات االقتصاد الوطين وتشجيع 
توسطة واإلصساحات املالية واجلبائية املقاولة الصغرى وامل

واملؤسساتية ستجعل اقتصادنا، بإذن اهلل، يف مواقع متقدمة، 
خاصة لذا تضافرت وتكتلت اجلهود يف خندق الدفا  عن 

مصا ح الوطن وتطهري عقولنا قبل حقولنا من ألغام الريع بكل 
 .أصنافه وجتنب اإلقصاء لكل املبادرات اجلادة

 احملكرم، السيد رئيس احلكومة
ةان بودنا يف الشق االجتماعي أن تفصلوا أةثر يف 
هذا احملور، ألنه لجابة عملية عن سياسة حكومتكم العامة 
واليت تصب يف ضرورة خدمة املواطن ولجابة شافية يف 
حاجيات ومتطلبات هذا املواطن، واليت طبعا لن تبلغ أهدافها 

 .الكاملة نظرا للتحديات الكربى
أبريل  32أخساقيا وماديا بتنفيذ اتفاق لنكم التزمتم 

مليار درهم   11 -ونكررها  –، الذي ةلف اخلزينة 3155
، مع أننا مازلنا ننتظر باقي بنود 3153و 3153ما بني 

 . االتفاق األخرى
لن ما اختذمتوه من قرارات اجتماعية لصا ح األجراء 

من % 51خطوة طال انتظارها من قبل، فالرفع بالنسبة ل 
األدىن لقانون األجر يف القطا  الصناعي والتجاري  احلد

واخلدمايت والفساحي والرفع من احلد األدىن  لألجر يف الوظيفة 
درهم  5111العمومية والرفع من احلد األدىن للمعاشات لى 

ولحداث صندوق التعويض عن ( يوما 2331)ومعاجلة الشرط 
ية وغري فقدان الشغل وتوسيع االستفادة من التغطية  الصح

ذلك، ةل هذا مبادرة حكومية مميزة، وستكون أةثر متيزا مبزيد 
من املأسسة وتعميق النهج التشارةي وفق مقاربة يكون فيها 
املكون النقايب حاضرا يف مجيع اخلطوات، مرةزيا وقطاعيا، 
ومنخرطا بكل مسؤولية دون أن جتذبه لى خارج السياق 

 .االجتماعي بعض التجاذبات السياسية
وهنا نتوجه لليكم ببعض املساحظات، وخاصة يف جمال 
احلريات النقابية وما يرتبط هبا من طرد تعسفي وعدم التصريح 
بالعمال وغري ذلك، خاصة يف بعض املمارسات السا مواطنة، 
وهنا نشري لى أجراء القطا  الفساحي، السيد رئيس احلكومة 



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

67 

ذا الوطن، وخاصة احملكرم، والعمال الزراعيني يف ةثري من ربو  ه
عامل  2111يف منطقة شتوةة آيت باها، حيث مت طرد 

وعاملة، وهم اآلن ينتظرون تدخلكم، السيد رئيس احلكومة 
احملكرم، إلجياد احللول العاجلة، فضسا على الطرد الذي تعرض 

 Comanavهلم العاملون يف الصيد يف أعايل البحار وعمال 
Ferry وIMTS وCCRL وغريهم. 

لقد تدخلتم يف مواقع خمتلفة ملعاجلة ةثري من 
االختساالت وفق القانون ومنهج احلكامة، ولكن أملنا أن جتد 

 . هذه  امللفات طريقها لى احلل
لننا نثمن بكل مسؤولية عموم حصيلتكم، رغم 
الظرفية االنتقالية والسياقات الدولية واإلقليمية املختلفة، ورغم 

ليت اختذمتوها، ننتظر مجيعا أن تتم بعض العمليات القيصرية ا
 ..الوالدات املقبلة يف ظروف عادية

 :السيد الرئيس
 .شكرا، شكرا

 :المستشار السيد رماش
ةل هذا جعل املواطن ينخرط فيمتابعة  الشأن .. .

 .العام والشأن السياسي والنقاش العمومي
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
آخر متدخل عن جمموعة احلرةة . شكرا السري رماش
السيد املستشار احملكرم، السيد حممود الدميقراطية االجتماعية، 

 .عرشان
عن مجموعة الحرية .السيد محمود عرشان المستشار

 :الديمقراطية االجتماعية
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة السالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيدان الرئيسان،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة البرلمانيون،
السي بنكريان، ةنت وصيتك يف األول قلت ليك 
أودي، خاص تكون جسابتك واسعة، واحنايا تتعرف على أن 
احلرةة الدميقراطية االجتماعية منذ البداية قررنا املساندة النقدية 
ديال احلكومة ديالكم، وسايرنا اإلرادة ديال الشعب املغريب يف 

 . رغبته يف التغيري
ألن، بكل موضوعية،  وبيين وبينك ما ندمناش،

فاألداء ديال احلكومة اللي ةتكرأسها عطى نتائج، ولى قارنا مع 
ةنصيبو على أن   12مجيع احلكومات اللي وةابناها احنايا منذ 

هذه احلكومة جبميع مكوناهتا، رغم اإلةراهات اللي ةانت 
عندك يف هاذ الشي ديال الكرةيبة احلكومية، فالنتائج ميكن 

ا نتائج ديال التفاؤل، ونتمناو أنك تتوفق يف نقولو عليها أهن
 .املسرية اللي مازالة قدامك
 -ألن ما عنديش الوقت بزاف  -تيبقى علي أنين 

أنين واحد النصيحة أخوية، لى ةان يف اإلمكان أنك مستقبسا 
ترفع من املستوى ديال اخلطاب السياسي ديال الطبقة ديالنا 

 . السياسية
ت حقيقة أن اخلطاب ديال هاذ العامني اللي داز 

األحزاب السياسية، ديال بعض املسؤولني احلكوميني، بعض 
الربملانيني، تنظن على أهنا ال تليق بسمعة املغرب وال حبضارته 
وال بشموخه التارخيي، ولذلك أنا تنظن على أن الزم أننا 

 . la polémiqueخنرجوا من 
 أنت املهام ديالك معروفة، رئيس احلكومة، جابك

نوفمرب، يف انسجام تام مع جسالة امللك،  31االقكرا  ديال 
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فعليك أنك ترفع من املستوى ديال اخلطاب ديالنا، ألن حنن يف 
ظروف خاصة بالنسبة للوحدة الكرابية ديالنا، بالنسبة 
للتهديدات ديال اإلرهاب، بالنسبة لبزاف ديال األمور اللي  

اعة ديال اجلماعة ةتجعلها أن اليوم خاصنا حنافظو على املن
الداخلية ديالنا، وباش حنافظوا عليها خاصنا البد ندخلو يف 
مسار جديد، وهذا ةيؤدي بنا أننا خاص التقوية ديال النسيج 
االقتصادي واالجتماعي ديال بسادنا، خاص املسار الدميقراطي 
ديالنا يتعمق وميشي يف املسار الصحيح، وآنذاك ميكن لينا 

سقف بييت من " –يت واحد النهار ةما قل  -نرددو معك 
حديد، رةن بييت من حجر، فاعصفي يا رياح وأهطل يا مطر، 

 .شكرا ".حنن ال خنشى اخلطر
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد املستشار السي حممود عرشان، وهبذا 
 . نكون قد أتينا على هناية جدول األعمال

 .شكرا لكم. رفعت اجللسة
 
 


