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 بعد المائة نو التسع محضر الجلسة

 

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

 .والدكتور حممد الشيخ بيد اهلل، رئيس جملس املستشارين
ساعتان وست وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة : التوقيت

 .العاشرة ليال والدقيقة الثانية عشر
استكمال أشغال اجللسة املشرتكة املخصصة  :جدول األعمال

 .ومةكملناقشة احلصيلة املرحيلة لعمل احل
 

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

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

 حضرات السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 حضرات السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،

 الحضور الكريم،
يد رئيس احلكومة يف إطار مواصلة املناقشة لعرض الس 

للحصيلة املرحلية، ختصص هذه اجللسة املشرتكة الثانية وذلك 
لالستماع إىل باقي التدخالت للفرق واجملموعات النيابية وأعطي 
الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية للنائب احملرتم السي 

 .محيد شباط
النائب السيد حميد شباط عن الفريق االستقاللي للوحدة 

 :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،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

الربملاين االستقاليل  يسعدين أن أتدخل باسم الفريق
للوحدة والتعادلية مبجلسي النواب واملستشارين، ملناقشة عرض 
السيد رئيس احلكومة حول احلصيلة املرحلية لعملها والذي قدمه 

 8ه املوافق لــــــ 5321من رمضان  51أمام جملسي الربملان يف 
 .م3153يوليوز 

 السيدان الرئيسان،
لعمل احلكومي، نغتنم  قبل الشروع يف مناقشة حصيلة ا

املناسبة لنحيي صمود الشعب الفلسطيين أمام العدوان 
شهيد  211اإلسرائيلي الغاشم الذي خلف ما يزيد أكثر من 

وآالف اجلرحى أمام مرأى ومسمع املنتظم الدويل والقاري 
واإلقليمي، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر 

بري املبادرة امللكية السامية القاضية ونسجل باعتزاز ك. اإلسالمي
مبنح مساعدة إنسانية عاجلة لسكان غزة بقيمة مخسة ماليني 

إننا يف حزب االستقالل، جندد التأكيد على رفضنا . دوالر
املطلق هلذا العدوان الغاشم الذي جيسد إرهاب الدولة بكل 
 جتلياته ونندد مبختلف أشكال العنف والعمليات اإلرهابية أينما

وجدت ومن أي جهة كانت، وهبذا باسم الفريق االستقاليل 
أدعو اإلخوة النواب والوزراء إىل قراءة الفاحتة ترمحا على شهداء 

* احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي * ﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم : غزة
يِن * الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  * ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي * َماِلِك يـَْوِم الدِّ

ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ * اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم 
آمني، سبحان ربك رب العزة   اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي﴾
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. عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
 .شكرا

اإلخوة يف حصيلة السيد رئيس احلكومة، هناك نقط 
مهمة وباألمهية مبكان البد أن أتطرق إليها يف بداية كلمة حزب 

 . االستقالل
أوال الفساد بكل جتلياته، وخصوصا الفساد االنتخايب 
والذي حتدث عنه السيد رئيس احلكومة وهو يشكك يف نزاهة 

مع العلم أنه هو الذي االستحقاقات اجلماعية واجلهوية املقبلة، 
يشرف عليها وهو الذي عقد أول لقاء الذي حضره كل 

إذن هذا إن 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  

ة احلايل هو الذي اقرتح امسه على كل العلم أن وزير الداخلي
. صاحب اجلاللة من أجل أن يتحمل مسؤولية وزارة الداخلية

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

إذن وزارة . عنها اجلميع والعامل شهد على أهنا كانت نزيهة
ية اليت يطعن فيها السيد رئيس احلكومة اليوم هي اليت الداخل

أوصلت بوالهتا وعماهلا وشيوخها ومقدميها الذين يطعن فيهم 
 31السيد رئيس احلكومة إىل املرتبة األوىل يف استحقاقات 

وهي اليت اآلن أوصلت كذلك رئيس احلكومة  3155نوفمرب 
 .ب نرفضهاإذن هاذ ازدواجية اخلطا. ألن يكون يف هذا املنصب

كذلك بالنسبة إلينا، دائما السيد رئيس احلكومة رفع 
شعار حماربة الفساد واملفسدين، ويف هذه القاعة داخل هذه 
املؤسسة ومن هذا املوقع اهتم قياديني يف أحزاب وطنية بأهنم 
هربوا أمواال إىل اخلارج وأن هلم عقارات كربى يف رد على أجوبة 

حزب االستقالل قدم دعوة قضائية . اتبعض الربملانيني والربملاني
، 3153للتأكد من ذلك إميانا منا باستقاللية القضاء منذ يناير 

حلد الساعة السيد رئيس احلكومة مل يستجب للقضاء املغريب ومل 
يأيت بالئحة الذين هربوا األموال إىل اخلارج، بل أصدر قراره 

 ". عفا اهلل عما سلف"املشور 
ومة، عليه أن يستجيب كما إذن نقول لرئيس احلك

نستجيب حنن إىل القضاء وأن يديل بدلوه عند القضاء وال يرمي 
 . الناس باحلجارة

النقطة الثانية، أن رئيس احلكومة يتحدث كثريا عن 
الدولة العميقة وعن اليد الطوىل واملشوشني ومن خيدمون أجندة 

ل معينة، أنا أقول باسم حزب االستقالل، باسم حزب االستقال
وكل الوطنيني ألننا حنن حنمل مشعل احلركة الوطنية داخل هذا 
الوطن، يشرفنا أن نكون إىل جانب الدولة ألن املغرب هو 

وهلذا على رئيس . مغرب ثورة امللك والشعب وليس شيء آخر
احلكومة اليوم أن يقول للرأي العام ما عالقته بداعش والنصرة 

 ".املوساد"وباملخابرات الصهيونية 
 سيدان الرئيسان،ال
من اإلشارة إىل أن السيد رئيس ... البد يف بداية هذا الرد   

احلكومة، احنا بغينا غري توضيح السيد الرئيس، الزال يصر على 
ترديد الزمته التضليلية يف احلديث بنوع من املن السخيف عن 

 .استقرار املغرب
، يريد -الذي تعوزه اإلجنازات-فالسيد رئيس احلكومة 

يقحم حكومته يف جناحات، هي بريئة منها براءة الذئب من أن 
دم يوسف، وهو يعلم علم اليقني، أن االستقرار الذي ينعم به 
املغرب ال ميكن إدخاله يف بنود حصيلة العمل احلكومي، بل  
العكس هو الصحيح، فجو االستقرار الذي ميز اهلل به هذا 

هي ليست سوى البلد األمني، هو الذي جاء هبذه احلكومة، و 
مثرة من مثاره بل هي جزء من حصيلته، ومجيع املغاربة يعلمون 
األجندات الدولية اليت حتركت يف حماوالت فاشلة لبث الفوضى 
وزرع الفتنة، ويعرفون التيارات املعنية هبذا احلراك من احمليط إىل 
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اخلليج، ويتذكرون جيدا الوجوه احلكومية احلالية وهم وزراء من 
سيد الرئيس، اليت كانت يف طليعة مسريات تريد زعزعة حزبكم ال

االستقرار، ومن كان يظهر يف الواجهة أثناء التظاهرات، ومن  
كان يهيج الشارع من الباطن من جهة، ومن كان يساوم حتت 
جنح الظالم من جهة أخرى، حلل بعض اإلشكاليات وإلخراج 
بعض املتابعني من السجون وكان ذلك على حساب الشعب 

ومن كان يساوم حتت جنح الظالم . وال على حساب الوطن
يعلمون مصدر االستقرار الذي ينعم به وطنهم، ويعون متام 
الوعي قيمة التالحم التارخيي بني العرش والشعب، ومفعول 
األوراش االستباقية الكربى، كورش تنزيل املفهوم اجلديد للسلطة، 

شرية وغريها، وورش اإلنصاف واملصاحلة، وورش التنمية الب
وينظرون بعني اإلكبار إىل دور حكوميت اجملاهدين عباس الفاسي 
وعبد الرمحان اليوسفي، ويقدرون نضاالت القوى احلية يف 
البالد، اليت دفعت إىل حتريك عجلة اإلصالحات مع احليلولة 

 .دون وقوع البالد يف براثني الفوضى اليت كنتم تريدوهنا هلا
الرئيس شيئا مذكورا حني كان مل تكن حكومتكم السيد 

االستقرار يرجي بسدوله على الوطن ويغطي بضالله ربوع البالد 
مارس وحني مت  9وحني جتاوب الشعب املغريب مع خطاب 

إعداد الوثيقة الدستورية وحني مت االستفتاء على الدستور وحني 
متت االنتخابات التشريعية وهي نفس االنتخابات اليت قادتكم 

.. حلكومة باختصاصات مل تتوفر ألحد من قبلكمإىل سدة ا
 .وهلذا فاالستقرار حجة عليكم، وليس حجة لكم

وهكذا يتبني من الكلمات األوىل، ومن مدخل خطاب 
رئيس احلكومة، أنه خطاب من ال يتحرى املوضوعية، وال يتقن 
لغة الشفافية، خطاب من تزعجه وتؤرقه احلقيقة، وخطاب من 

نطق، بسياقات وصفها مرة باملتقلبة يتحجج خارج حدود امل
ومرة باالستثنائية، وأوضاع نعتها بالصعبة، وهو ما جيعل من 
خطابه خطابا مكررا، ال يتجاوز اخلطابات االستهالكية، خطابا 

عدمي اجلدوى والفائدة، ال يثري الرغبة يف الكالم، وال يفتح 
الشهية للنقاش، خطاب كتب بأسلوب ال ميت بصلة إىل 

ب العلمي الدقيق والواضح الذي جيب أن ُتصاغ به األسلو 
إطناب يف ناحية، وسرد عناوين : احلصيلة، خطاب غري متوازن

يف ناحية أخرى، وصمت مطبق على أمور حيوية يف ناحية 
 . ثالثة

خطاب يتحدث يف معظم أجزائه إما عن سياقات 
وظرفيات وإكراهات جيلبها من تاريخ ما قبل ميالد احلكومة، 

عن متمنيات ومستقبليات مل حتصل بعد، واليت ال ميكن وإما 
مناقشتها يف إطار احلصيلة املخصصة بالضرورة إىل املنجز يف 
فرتة ماضية حمددة األيام بدقة، خطاب تتكرر فيه عبارات 

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

 مكاهنا اليت" 3131كأفق "خطاب يلوذ باآلفاق،  
الطبيعي السيد الرئيس، هو التصريح احلكومي والربنامج 

خطاب وحصيلة يكرسان لواقع . احلكومي، وليس احلصيلة
 . حكومي بئيس بكل املقاييس، وهذا شيء نأسف له مجيعا

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

اهلشاشة وضعف االنسجام ومن عقدة اإلصرار على اخلطأ، 
ومن التضخم غري املربر يف عدد أعضائها وتكرس دونية املرأة 
وعقلية الوصاية عليها بتعيينها لوزيرات منتدبات لدى وزراء 

ض ذكور، رمبا فقط من أجل تزيني البيت احلكومي ببع
 ". الثريات"

حكومة تشتغل يف ظل غياب برنامج حكومي حقيقي، 
ُيساير ما طرأ من حتوالت وتغريات حكومية، حكومة مع كل 
أسف تائهة تعكس صورة مأساوية لنوع جديد من أنواع إهدار 
املال العام عن طريق وزير للدولة وبعض الوزراء الذين مل جيدوا 
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يؤدى هباء منثورا من  حلد الساعة مكاهنم يف وزاراهتم الذي
ولذلك ليس عجبا أن تعاين هذه احلكومة من . أموال الضرائب

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

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

واالختصاصات املتضاربة، ويف تفاهة جرب اخلواطر املتضررة، ويف 
ارتكاب جنحة التسرت على ما يطفو من فضائح، ويف إطالق 
التصرحيات والتصرحيات املضادة، ويف مهزلة حرب األرقام املزورة 

طرف  املندوبية  واملبالغ فيها خصوصا ملا تأيت وتصحح من
السامية للتخطيط وبنك املغرب، ويف مقابل هذا فهي تستعمل 
السرعة القصوى يف تعيني املقربني يف املناصب العليا على شاكلة 

 .اقتسام الغنائم والالئحة طويلة
وإذا أراد السيد رئيس احلكومة أن يعرف واقع الصدمة 

املريرة اليت مين القوية اليت يعيشها الشعب املغريب، وخيبة األمل 
هبا املغاربة يف حكومته، ما عليه إال أن يقارن بنفسه بني الوعود 
العظيمة اليت بشر هبا، واألرقام القياسية اليت وعد بتحطيمها، 
رقم واحد حتطم وأصبحتم على رأس قائمة الزيادات يف األسعار 

واألهداف اليت روج هلا حبماس مفرط، . السيد رئيس احلكومة
زورا بكل سخاء وتسرع، حني كان يستجدي هبا ود وأطلقها 

الناخبني، ويتحايل هبا على أصواهتم، وبني شح النتائج، وهزالة 
احلصيلة، وفراغ جعبته من اإلجنازات، وخطابه التربيري البارد، 
وتقدميه األعذار واالعتذار قبل الكالم، والشكر املخجل 

ية إىل املزيد للمقهورين على صربهم، ودعوهتم الصرحية والضمن
 .من الصرب

أليس يف هذا الشكر اعرتافا بأنكم جرجرمت الناس إىل 
احملن، وسقتموهم إىل ضيق العيش، وأن احلكومة اليت تّدعون 
أهنا نزلت بردا وسالما، قد تاجرت يف املكتسبات االجتماعية، 

وجتاوزت اخلطوط احلمراء الشهرية، وحتولت إىل نافخ الكري الذي 
زيادات يف األسعار، ويلفح جيوب املواطنني، ينفث هليب ال

ويلتهم قدرهتم الشرائية، وحيول حياهتم اهلادئة املطمئنة سابقا إىل 
 جحيم اليوم؟

.. ماذا ستقول هلل بعد ما قلته للمواطن املغريب الذي يقول
﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن يف حمكم كتابه 

صدق ﴾ (2)َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن ( 3)
 .اهلل العظيم

َكبـَُر ( 3)﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن 
غري ما تبقاش ﴾ (2)َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن 

وماذا .. حاجة ما ديرهاش وصايف ما تنقولوا والوتقول شي 
ستقول للمواطنني الذين صدقوا وعودكم؟ واعتقدوا جازمني أن 
املؤمن إذا عاهد وىف، واملؤمن القوي أحب إىل اهلل من املؤمن 

  الضعيف، هل ستقول وعدتكم فأخلفت الوعد؟
وجودنا هنا، يف هذه املؤسسات، ليس لنشكر الناس على 

نئهم على حتملهم، ولكن أيها الرئيس لنرفع عنهم صربهم، وهن
املعاناة، ولنجنبهم احلرج، ولنفتح يف ووجوههم أبواب األمل، 

 .ومنهد هلم الولوج املريح إىل املستقبل الزاهر
 السيد رئيس الحكومة،

 -عدلت وضحكت يا ابن كريان-وحىت ال يتهمنا أحد، 
امل عليكم ، وحى ال يتهمنا أحد اليوم بالتح..عجيب واهلل

السيد الرئيس، أو جمانبة املوضوعية واإلنصاف يف تقييم 
أذكركم، وأذكر الرأي العام املغريب معكم، أننا . حصيلتكم

تقدمنا لكم بالنصيحة وبالتنبيه إىل خطورة األوضاع، يف إطار 
تفعيلنا مليثاق األغلبية، ومن منطلق احلرص على إجناح التجربة 

املرحلة، ويف إطار التزامنا مبنهجية النقد احلكومية، والوعي بأمهية 
الذايت، اليت هي نوع من النزاهة الفكرية اليت هتدف إىل التقومي 
الذايت، ومراجعة سلوك الذات وأساليب العمل ولتدارك النقائص 
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والثغرات وإدخال التعديالت يف الوقت املناسب، وتوجهنا لكم 
جزأ من احلكومة، باالقرتاحات البناءة، وحنن آنذاك جزء ال يت

ومكون أساسي هلا، يف حماولة منا لثنيكم عن أسلوب العشوائية 
واالرجتال الذي تديرون به أشغال العمل احلكومي، ولتدارك ما 
ضاع من الوقت وتفادي آفة البطء القاتل يف وترية األداء، ولدرء 
عواقب التحرك بدون بوصلة، واالشتغال يف غياب تام للرؤية 

الحات، وانعدام تام للسياسات االقتصادية الواضحة لإلص
ولكنكم كعادتكم السيد الرئيس، . واالجتماعية اإلرادية واملندجمة

متسكتم بغي التعنت واالستبداد والفردانية، اليت تطبع سلوككم 
مع كامل األسف، واتبعتم سياسة األذن الصماء كسياسة 

رمت لنبض الشارع، وأصر " اإلنصات"جديدة تنفردون هبا على 
كطريقة ال أخالقية للتجاوب مع " ما مسوقش"على أسلوب 

شركائكم يف احلكومة، وجتاهلتم املذكرتني اللتني بعث هبما 
" مذكرة جهاد الكرامة"إليكم حزب االستقالل خصوصا منهما 

اليت تتضمن جمموعة من التدابري واإلجراءات العملية القابلة 
لقدرة الشرائية للتطبيق، للخروج من األزمة دون املس با

وهلذه األسباب كان قرار اجمللس الوطين . للمواطنات واملواطنني
باالنسحاب من التحالف احلكومي والتموقع إىل جانب األغلبية  
الشعبية املقهورة واملهمشة أحب إلينا من املقاعد الوثرية 

إنه قرار تارخيي تتعزز مصداقيته ومشروعيته يوما بعد  .للحكومة
املرحلية  -مع حذف الياء- ظل هذه احلصيلة يوم، خاصة يف

بال ما " احلصلة"هي -اهلزيلة، واليت مل ترقى قطعا ألبسط 
تطلعات الشعب املغريب، فباألحرى مقارنتها بربناجمكم  -تسولوا

احلكومي الذي أصبح جزءا من الذاكرة السوداء للمغاربة مع  
  .كامل األسف

 السيد الرئيس،
      قامت حكومتكم بإلغائها إن أوراش اإلصالح اليت 

أو التماطل يف تفعيلها وعلى رأسها البطء يف تنزيل ورش 

اإلصالح الدستوري الذي يعد مفخرة جلميع املغاربة ألنه انبثق 
ألول مرة بفضل مقاربة تشاركية، واستشارات موسعة، مع 
خمتلف الفاعلني السياسيني والنقابيني واجملتمع املدين واحلقوقي، 
وأفضى إىل وثيقة متوافق عليها؛ تعطيل مسلسل االنتقال 

ليت ينص عليها الدستور؛ الفشل الدميقراطي إىل امللكية الربملانية ا
يف تفعيل االختصاصات اجلديدة لرئاسة احلكومة واستغالهلا 
على الوجه املطلوب؛ الفشل يف تفعيل اجلهوية املوسعة واحلكم 
الذايت بالصحراء املغربية التفعيل السليم، وقد أعدت حكومتكم 
مسودة مشروع ضعيف وهزيل ال يرتجم البعد الدستوري 

تماطل والتسويف يف احلوار االجتماعي؛ التضييق للجهوية؛ ال
تعثر إصالح على العمل النقايب وقمع االحتجاجات السلمية؛ 

التعليم مع هذه احلكومة، كما أشار إىل ذلك اخلطاب امللكي 
غشت املنصرم؛ وتعثر إصالح منظومة التقاعد، اليت  31يف 

يف رفع أعدهتا احلكومات السابقة واختزال إصالح نظام املقاصة 
الدعم عن املواد األساسية؛  انطالقة متعثرة للحوار الوطين حول 
اجملتمع املدين، بسبب إقصاء كل اجلمعيات باستثناء اجلمعيات 
املنتمية إىل حزبكم؛ إمهال تام للعامل القروي الذي مل يتم 

السي يتيم أرجو شوية –" حصلتكم"التعرض له ولو بكلمة يف 
؛ إمهال -خبري واحرتم املداخالتد االستماع اهلل جيازيك 

 . الشباب والالئحة طويلة
 السيد رئيس الحكومة،

وعلى ذكر اإلصالح الذي أخلفتم موعدكم معه، البد 
التذكري بأنكم بدأمت مسريتكم احلكومية بالدعاية لتسريع وترية 
اإلصالح من خالل إعالن احلرب على الفساد واملفسدين، 

شعار إسقاط املستفيدين ظلما، من وتظاهرمت باجلدية، واستعرمت 
الريع االقتصادي والرخص واالمتيازات، وكم نشرمت من لوائح، 
وكم كشفتم بزعمكم من فضائح، وكم هددمت، وكم مارستم 

، دون أن يكون لطلقاتكم أية "التبوريدة"رياضتكم املفضلة 
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أهداف حمددة، وكم مرة اقرتفتم هبتان التشهري اجملاين، مبواطنني 
، دون أدلة حقيقية، وال براهني ثابتة، وال أحكام قضائية شرفاء
 .هنائية

واليوم يشاع عنكم، السيد الرئيس، أنكم انقلبتم على  
الشعارات اليت كنتم ترفعوهنا وأنتم يف املعارضة، من خالل 

، وانقلبتم "عفا اهلل عما سلف: "الشعارات اجلديد الذي تتبنوهنا
نتموه للشعب املغريب من خالل على الربنامج احلكومي الذي أعل

قراراتكم وإعفاءاتكم اليت تتخذوهنا، لصاحل مهريب األموال، 
وأنكم من خالل تراجعاتكم ومراجعاتكم، قد طّبعتم مع 
الفساد، وأصبحتم أكرب ظهري له، وأشرس الداعمني لوجوده، 

 .وأشد املتسرتين على أصحابه
دان أليس يف هذا سلوك، ما جيعل املواطن يستشعر فق

الثقة يف مؤسساته؟ ويشكك يف جدوى الدميقراطية واالنتخابات 
 .من أساسها؟ وخيلق حالة من التوجس إزاء املستقبل؟

إنكم السيد الرئيس، هبذه التصرفات، اليت تضنون أهنا 
مرت مر الكرام، توسعون اهلوة بني الشعب ومؤسساته، وجتهزون 

عمة على ما تبقى من تطلعات يف أحالمه، وهتددون ن
االستقرار، اليت متتعت هبا حكومتكم دون أن هتتدي إىل السبيل 

 .املستقيم لشكرها
  السيد الرئيس، 

حبثت، بالعني اجملردة وباملكرب، عن مكانة املواطن املقهور 
يف ثنايا كلمتك، ومل أعثر له على قيمة تذكر، وكأن املواطن 

ضها، إن بطوهلا وعر " حصيلتك"املقهور هو احللقة املفقودة يف 
املواطن هو آخر هاجس يف انشغاالت احلكومة، وأضعف حلقة 
يف جتاذباهتا، وحظه الفتات يف مائدهتا، ال تعريه أي اعتبار يف 
قراراهتا الالشعبية؛ حبثت عن املواطن يف حصيلتكم، ألنه يف نظر 
الشرع احلكيم ويف نظرنا هو حمور مجيع اإلصالحات، وإسعاده 

، والتخفيف عليه من وطأة الزمن هو هو هدف مجيع املبادرات

أضعف اإلميان، ولكنين مل أعثر يف شأنه إال على بضع كلمات  
حمتشمة، باردة، تعزية على صربه، من جراء ما أصابه من حمن، 
بقرارات حكومتكم، ومل أجد يف حقه سوى عبارات اعتذار، 
عن ضعف آثار سياستكم على حتسن حاله، وهو اعتذار مبثابة 

 .بالزلةاعرتاف 
إعلم السيد الرئيس، أن أي تدبري مهما بلغت عبقريته، 
وأن أي سياسة كيفما كان نوعها، إذا مل تفضي إىل استفادة 

. املواطن، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فهي واهلباء سواء
فاإلصالح ليس مفهوما جمردا، أو معىن غامضا ومبهما، بل 

ابا على حياة املواطن اإلصالح واقع إنساين ملموس، ينعكس إجي
ال يصل نفعه إىل املواطن غري جدير " إصالح"وأحواله، وأي 

وبلغة الرياضيات . بأن يسمى إصالحا، بل هو عني الفساد
وهو ما " الفساد هو إصالح سالب"والفيزياء لكي تفهم أكثر 

ينطبق على حصيلتك، وهلذا أيضا فإن الشعار الذي يناسب 
االستقرار ها هو : "ون السلميونحصيلتك هو ما يردده احملتج

 ".واإلصالح فينا هو
إن هناك مجلة من املغالطات تطبع حصيلتكم وال ميكن 

 : السكوت عنها
تتعلق بالرتامي غري املشروع، على  المغالطة األولى

 أنشطة ومنجزات املؤسسة امللكية؛ 
تتعلق بالتبخيس غري النزيه ألعمال  المغالطة الثانية

احلكومات السابقة، ويف نفس الوقت تبين جمهوداهتا وكانت 
النزاهة السياسية واألمانة العلمية تقتضيان منكم، وحتتمان 
عليكم التذكري باإلجراءات اليت اختذمتوها استكماال ملا تقرر يف 

هي جمرد " حصيلتكم"هذه احلكومات، فالكثري من حمتويات 
تمة ومواصلة لعمليات واسرتاجتيات انطلقت مع احلكومات ت

السابقة، فقد نبه صاحب اجلاللة هلذا التبخيس الذي متارسونه، 
إىل أن اإلرث الذي  3152حني أشار يف خطاب العرش لسنة 
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وعلى احلكومة احلالية مواصلة " سليم"تركته احلكومات السابقة 
أيها الرئيس، وكمثال اجلهود وحتقيق الرتاكم التنموي املنشود 

وما يتضمنه  3155أبريل  32على هذا التبخيس نسوق حمضر 
 : من تدابري ومقتضيات

رغم احلكم  3155يوليوز  31عدم تنفيذ حمضر  -
 الصادر من احملكمة اإلدارية بالرباط لصاحل األطر العليا املعطلة؛

درهم، وهو قرار مت  5111رفع معاشات التقاعد إىل  -
، وقد مت الشروع يف 3155حلوار االجتماعي لسنة اختاذه يف ا

، ومت 3155تطبيقه بالنسبة للصندوق املغريب للتقاعد يوليوز 
 األخرى؛ لألنظمةبالنسبة  3153استكمال ذلك سنة 

إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل،  -
 ؛3155أبريل  32منصوص عليه يف حمضر 

 الضمان االجتماعي منح التقاعد لألجراء منخرطي -
يوم كذلك يف مقتضيات حمضر  2331اللي عدد األيام دياهلم 

 .5513 أبريل 32
وكمثال آخر نسوق بعض التدابري اليت مت اختاذها  -

وكانت جاهزة يف الصيغة األوىل ملشروع قانون املالية لسنة 
سابقة، واليت مت سحبها من ، املعدة من طرف احلكومة ال3153

إحداث صندوق التماسك االجتماعي؛ : الربملان ومن ضمنها
رفع منحة الطلبة، وهو اإلجراء الذي مت اقرتاحه ضمن التدابري 
االستعجالية ذات األولوية االجتماعية اليت صادقت عليها 

؛ ختفيض أسعار األدوية اليت 3155احلكومة السابقة يف شتنرب 
هو مسلسل انطلق  3152مؤخرا يف دجنرب واصلت حكومتكم

، مث جاء بعد ذلك وكان 3155ليستمر سنة  3151سنة 
 من عدد كثري من األدوية؛% 88النقص  هو 

تتعلق باالنتقاء املفضوح واالكتفاء  المغالطة الثالثة
باإلشارة للتقارير الدولية اإلجيابية على ندرهتا، وغض الطرف 

كثرهتا، ورغم أمهيتها يف ترشيد   وإخفاء التقارير السلبية، رغم

العمل احلكومي، ورغم أمهية اجلهات اليت أصدرهتا وأمهية 
 .الدراسات اليت تقوم هبا

 سيادة الرئيس،
ليس هناك مواطن غيور يريد تعطيل اخلدمات يف املرافق 
العمومية، وليس هناك شغيلة ميكن نعت نضاهلا بكلمة 
التسيب، وليست هناك نقابة تلجأ إىل اإلضراب إال مكرهة، 

وعند انسداد كل طرق احلوار . ويف حاالت االضطرار القصوى
 ذلك أن اإلضراب السيد الرئيس، نضال. والتفاوض والتفاهم

مشروع، يسمح به القانون، وهو حق من حقوق الطبقة الشغيلة 
يف الدفاع عن مصاحلها، ومتعارف عليه عامليا يف كل 
الدميقراطيات، وال ميكن التنازل عن هذا احلق أبدا، وال ميكن 

 .نعت ممارسته بالتسيب إطالقا
أما كونكم تفخرون بوقف اإلضرابات، فذلك فقط 

ر بني سندان األجر الزهيد ألنكم وضعتم املوظف املقهو 
واالقتطاعات من قوت عياله، ومطرقة الغالء والزيادة يف األسعار 
اليت ال تطاق، وهذا أمر ال يدعو إىل الفخر، بل هو وصمة عار 
يف جبني هذه احلكومة، ألنه يفضح أسلوب القمع، ومناهج 

توطيد مزعوم : "القهر اليت تدبرون هبا الشأن العام حتت شعار
كما تفهمونه أنتم وليس غريكم السيد " االجتماعيللسلم 
 .الرئيس

كان األمر سيكون خمتلفا، وكنا سنصفق لكم ونوافقكم   
الرأي، لو أن اإلضرابات توقفت بعد حوارات جادة مع 
النقابات، مت بواسطتها إرساء أجواء الثقة، أو بفضل استجابتكم 

. ملشاكلهاملطالب الشغيلة، أو برتضيتكم لطموحاهتا، وتفهمكم 
تدهور القدرة الشرائية لألجور  ولكن شيئا من ذلك مل حيدث؛

بأكثر من النصف السيد الرئيس؛ عدم اكرتاث احلكومة 
بالطبقات املتوسطة، وبقدرهتا الشرائية؛ تأزم الوضعية املعيشية 
للمواطنني واملواطنات بسبب رفع الدعم عن املواد األساسية 

https://www.rcar.ma/arabe/
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كومتكم اتساع دائرة الفقر السيد الرئيس، ألنكم يف عهد ح
ماليني مغريب  2السيد الرئيس من جديد، حيث أن أزيد من 

من  % 21ستنزل من الطبقة الوسطى إىل اهلشاشة وأزيد من 
األسر ستنزل حتت خط الفقر؛ وضعية كارثية لسوق الشغل، 
متثلت يف ارتفاع معدل البطالة إىل مستوى قياسي حبيث أصبح 

رمبا هذا ما تبحثون عنه السيد الرئيس؛  الوضع قابال لالنفجار،
 11 3153إحداث االقتصاد الوطين سنويا يف املتوسط خالل 
إىل  3118ألف منصب يف حني املعدل السنوي منذ سنة 

 .ألف منصب شغل 531هو  3155
 السيد الرئيس،

أغرقتم حصيلتكم يف الشق االقتصادي منها يف كم  
احملاسباتية اجلافة، ملصطلحات هائل من املفاهيم التقنية احملضة وا

وهبذا تعطي احلكومة الدليل على أهنا ال تتوفر على سياسة 
اقتصادية مدروسة وال على إسرتاتيجية واضحة يف جمال حتفيز 
األعمال، وتدبري الشأن االقتصادي، وتكشف انعدام قدرهتا 
على اخرتاع احللول الناجعة، وإبداع البدائل املمكنة، واكتفائها 

. ماد الوصفات السهلة واجلاهزة، وال رمبا املفروضة واملمالةباعت
فهي تعتمد اعتمادا مطلقا ومباشرا على جيوب املواطنني، وعلى 
إلغاء الدعم لقدرهتم الشرائية، وعلى جتميد األجور، وختفيض 
نفقات التجهيز، واختاذ إجراءات تقشفية، واالنصياع حلقيقة 

 . تكرر إىل االستدانة اخلارجيةاألسعار الدولية، وعلى اللجوء امل
سنة   %1تراجع منو االقتصاد الوطين من وهكذا نسجل 

     رغم  %2إىل  %3,1غادي تكون  3153إىل  3155
من استحقاقات بالنسبة للدستور  3155ما عرفته سنة 

واستحقاقات تشريعية؛ خروج األنشطة غري الفالحية عن 
مسارها التنموي بفضل الزيادات يف الضرائب اليت قررهتا 
حكومتكم حبيث مل حتافظ على قدرهتا، ومن يؤدي الثمن؟ هو 

من  املواطن املغريب؛ تراجع وترية ارتفاع استهالك األسر بأزيد

؛ تراجع وترية منو االستثمار إمجايل رأس املال الثابت 11%
سنة  %22؛ اخنفاض معدل االستثمار إىل %31بأزيد من 

وكذلك تراجع صايف املوجودات اخلارجية إىل أربعة  3152
؛ تدهور عجز 3155أشهر والذي كان مخسة أشهر سنة 
، إذن ال جند يف %31احلساب اجلاري مليزان األداءات ب 

 . يلتكم إال التدهور وإال السطو على جيوب املغاربةحص
تفاقم عجز امليزانية من : وأما على صعيد املالية العمومية

، 3153مليار درهم  23إىل  3155مليار درهم سنة  31
مليار درهم يف سنة  13مليار، مث حوايل  33يعين يف سنة 

على  3152ولقد مت تقليص عجز امليزانية يف سنة . 3152
ب القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني ألن باش دير حسا

التوازن املاكرو اقتصادي مشييت جليوب املغاربة وكل عائلة 
 %31احلكومة سرقات ليها من جيبها واحد العدد ديال تقريبا 

تفاقم عن كل أسرة مغربية وهذه هي الكارثة والطامة الكربى؛ 
ن بعد ما وصلت املديونية العمومية، حبيث أصبح املغرب اآل

مليار من ضمن الدول اليت تعاين من  29ديونه اخلارجية إىل 
مشكل املديونية واليت ليست حال للرفع من مستوى االقتصاد 
الوطين، ومن املتوقع ومن املتوقع أن تصل نسبة املديونية مع هناية 

يف املائة، وهذه كارثة هتدد ميزانية للحكومة  81حوايل  3153
 . 3151سنة 

حكومتكم، منذ تسلمها مقاليد السلطة التنفيذية، ف
        سنويا وضعف إنتاج الثروة والنمو  %1استدانت بوترية 

ومل يتم  3,8ويف السابق املعدل السنوي هو ، %2ال يتعدى 
وهذه هي احلكامة يف التدبري السيد  %3االقرتاض إال بـــ 

وينتج الثروة وهذا، يف الوقت الذي كان اقتصادنا ينمو   الرئيس؛
ومل يتم  %3,8مبعدل سنوي  3155و 3118ما بني 

 .كمعدل سنوي يف نفس الفرتة  %3االقرتاض إال بوترية 



 

 

 4102 أبريل دورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

9 

تقلص وترية فك العزلة عن العامل القروي حبيث كان 
كلم،   5111كلم، السنة السابقة هبطتوا لـــ   3511املعدل هو 

كلم والباقي سرياه الشعب املغريب؛ ارتفاع معدل    211اليوم 
 . األمية

 السيد الرئيس،  
وعلى العموم لقد كان ألسلوبكم يف تدبري الشأن العام، 

اليت اختذهتا حكومتكم، وللنتائج احملصل ولإلجراءات والتدابري 
عليها، الوقع السيئ على أوضاع املواطنني وعلى ظروف املقاولة 
وعلى مناخ االستثمار، وعلى حد سواء، وعواقب وخيمة على 
االقتصاد الوطين وعلى املالية العمومية وعلى األوضاع 

 . االجتماعية
ه لقد خيبتم آمال الشباب املغريب يف تنمية طاقات

اإلبداعية واالخنراط يف احلياة الدميقراطية بروح املسؤولية واملواطنة، 
خيبتم آمال املرأة املغربية على أكثر من صعيد، وخيبتم آمال 

 .املغاربة القاطنني باخلارج، باختصار خيبتم آمال مجيع املغاربة
لقد حققتم اإلمجاع وهذه هي امليزة األوىل لكم، منذ 

ما خيص السخط على أدائكم، فاملواطن توليكم املسؤولية في
البسيط يشتكي إىل جانب األطباء واحملامني والصحفيني 
والقضاة واملوثقني والصيادلة واملستثمرين والطلبة والتالميذ 
والعمال والفالحني واحلرفيني واألساتذة اجلامعيني واملعلمني 
وسائقي سيارات األجرة وسائقي احلافالت واملتقاعدين 

فني والتقنيني واملهندسني واألطباء البيطريني واملؤمنني واملتصر 
واملمرضني والبنكيني  باختصار، كل فئات الشعب املغريب مبا يف 

 .ذلك الربملانيني وبعض الوزراء املهمشني السيد الرئيس
نسجل تضامننا مع املعطلني التسعة املعتقلني، ونعتربهم 

عتقال يسعى إىل معتقلني حقوقيني وسياسيني حبيث أن هذا اال
تفكيك حركة املعطلني كحركة احتجاجية اجتماعية تارخيية ال 
ميكن حلها وتفكيكها سوى بتفكيك األسباب اليت أدت إىل 

ظهورها وهي النهوض باالقتصاد الوطين وهو ما أثبتتم فشلكم 
فيه إىل اليوم، بعد الرتحم على أرواح شهداء حي بوركون 

إسكان الناجني منهم ومساعدهتم نناشدكم بتسريع وترية إعادة 
على اخلروج من نكبتهم وعلى االندماج بسرعة يف حياهتم 

 . العادية
يف تاريخ .. وككلمة أخرية، أقول لقد قدمتم أسوأ حصيلة

احلكومات املغربية وإذا حذفنا من احلصيلة ما فيها من مبادرات 
ة ملكية نسأل اهلل عز وجل يف هذا الشهر املبارك أن يرحم األم

 .سيادة الرئيس احملرتم. ويعجل بكشف الغمة
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد الرئيس السيد  
تفضل السيد ..وديع بنعبد اهلل عن فريق التجمع الوطين لألحرار

 .الرئيس
النائب السيد وديع بنعبد اهلل رئيس فريق التجمع الوطني 

 : لألحرار
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

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

 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمون،

 الحضور الكريم،
يسعدين باسم فريقي التجمع الوطين لألحرار بالربملان، 
أن أبسط أمامكم رأينا فيما خيص النقاش اجلاري حول احلصيلة 

إذا .. وقد ال خيتلف معي الكثريون. املرحلية لعمل احلكومة
أكدت أنه حىت قبل النظر يف احلصيلة وتفاصيلها، والتعبري عن 
الرأي والرأي املضاد، فإن أول ما جيب الوقوف عنده هو املغزى 
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الدميقراطي العميق هلذا التمرين، باعتباره يرتب األمور وفق       
ما تقتضيه أسس احلياة الدميقراطية الراقية، وما تقتضيه العالقة 

املؤسسات يف دولة املؤسسات، وما تستدعيه فلسفة  املثلى بني
االنتداب الشعيب حىت قبل التأصيل الدستوري لربط املسؤولية 

لذلك ال ميكننا إال أن ننوه هبذا التجسيد العملي . باحملاسبة
 .للسري على طريق النضج الدميقراطي

كما يسعدنا كتجمعيني أن نشارك يف بناء هذه اللحظة،         
أن هناك من يرى يف موقعنا تعبريا عن التباس أو عن  واحلال

 ..السيد الرئيس..تناقض، فيما ال نرى فيه حنن سوى جتسيدا
 :السيد الرئيس

السادة الربملانيني، اإلخوان اهلل خيليكم، السادة اهلل 
إكراما تفضل  .. خيليكم، السي البوزيدي، السيد النائب

 ..أسيدي
 رئيس فريق التجمع الوطني النائب السيد وديع بنعبد اهلل

 : لألحرار
كما يسعدنا كتجمعيني أن نشارك يف بناء هذه 
اللحظة، واحلال أن هناك من يرى يف موقعنا تعبريا عن التباس أو 
حىت عن تناقض، فيما ال نرى فيه حنن سوى جتسيدا ملستوى 

 . من النضج السياسي والدميقراطي يف بالدنا
يصح احلديث عن النضج هل : وهنا قد يتبادر السؤال

السياسي والدميقراطي واحلال أن انتقاد احلياة السياسية الوطنية 
واستهجان بعض مظاهرها يكاد يكون الزمة يومية لكل مهتم 
ومتتبع؟ بالنسبة إلينا نعترب أنه رغم ما قد يبدو من التناقض، فإن 

 .معطيات كثرية تنتصر لرأينا ذاك
لنا للحكومة مل يكن الكل يتذكر، الكل يتذكر أن دخو 

يف ظروف تدبري حكومي عاد يتوخى جمرد مزيد من االنفتاح أو 
جتديد احليوية أو ضخ نفس جديد، بل كان ذلك يف ظروف 
قاهرة أملت ما تالها من تطورات، ليجد مكونان أساسيان  

كانت العالقة بينهما باألمس القريب تنتظم وفق تقابل 
قامسان البيت احلكومي، موقعيهما، األغلبية واملعارضة، يت

يتقامسان املسؤولية، يتقامسان الطموح، يتقامسان ضرورات 
اهلندسة الدقيقة واحلذرة ملباشرة الكثري من األمور اليت ال تكون 
بالضرورة حمط تطابق كلي يف النظر؛ كل هذا من أجل جتاوز 
وضع صعب كان ينذر، يف حال استمراره، بتطورات غري 

 . مستحبة
الفرتة األخرية اليت تقارب العشرة أشهر،  وفعال أكدت

أن التساكن داخل البيت احلكومي ليس باألمر املستحيل، وأن 
احلدود اليت عادة ما ترمسها صراعات التباينات السياسية 
واأليديولوجية ال تنفي إمكانية هذا التساكن وال قدرته على 
إنتاج الثمار الطيبة حني تكون مصلحة الوطن هي املبتدأ 

غري أن ذلك ال يعين لباس عباءة واحدة مبقاس واحد، . واملنتهى
ولكن يعين االلتزام مبشرتك حمدد ومعلوم، مع احلفاظ لكل طرف 

أكثر من ذلك، عملت هذه . يف نفس الوقت على مميزاته ورؤيته
التجربة على إصالح الكثري من األعطاب، وأبانت، وهذا هو 

اء كثرية، ولكن قدسية الوطن األهم، أن املغاربة، قد تفرقهم أشي
جتمعهم يف كل الظروف؛ وأن السواعد اليت تتنافس يف قياس 
القوة، سرعان ما تتعاضد يف قياس الوطنية، وهذا لعمري وجه 
من أوجه العبقرية املغربية، وجتسيد ملا وصفته آنفا بالنضج 
السياسي والدميقراطي، ما جيعلنا فخورين باالنتماء هلذه 

ناء هذه التجربة، وفخورين أكثر بأن نرفع صوتنا احلكومة، ولب
ونصيح يف صحراء الدميقراطية والتمدن اليت تتسع هذه األيام 
حولنا، لنقول إننا هنا لنجعل االختالف امسنتا للبناء ال دكاكة 
للهدم، ونؤمن أن ال شيء خري كله وال شيء شر كله، ولكن 

ى الثوابت العربة بالنرباس املضيء لطريقنا، الذي ليس سو 
 .املقدسة ألمتنا ولبلدنا
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 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة،

إن تقييم احلصيلة احلكومية يف منتصف الوالية، هو يف 
احلقيقة جزء من تقييم الوضع العام للبالد، والوقوف عند 

أن  ورغم. التطورات واملسارات اليت تتخذها، إن سلبا أم إجيابا
هذا املعطى يبدو بديهيا فاستحضاره ضروري من أجل امتالك 

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 إليه أشياء يف 

 .سياق البناء
ن يف كون املغرب مل ويف هذا الصدد ال خيتلف اثنا

يشهد قطائع يف السنوات األخرية بالنظر لألحداث والتحوالت 
. اليت شهدهتا املنطقة، بل عرف حمطات نوعية يف ظل االستمرار

ومن البديهي أن احلكومة جاءت من داخل هذا اإلطار ال من 
خارجه، أي أن طابع االستمرار هو احلاسم، مع ما تستدعيه 

ت اليت هي من صلب اجملتمعات احلية، من التطورات واالنتظارا
ضرورات االجتهاد واإلبداع واحلفاظ على وترية التقدم مع 

 .دعمها وتسريعها
لقد عرفت بالدنا منذ هنايات القرن املاضي، دينامية 
إصالحات قوية مشلت اجملاالت احلامسة يف تطور البالد؛ تغري 

بعض اجملاالت معها وجه املغرب تدرجييا عرب السنني، لدرجة أن 
جتاوزت طموحات البداية، وخنص بالذكر هنا جمال البىن التحتية 
حيث مل يكن من السهل جتاوز النقص احلاد واالنتقال يف ظرف 
وجيز نسبيا، إىل وضع أصبح فيه التنقل وتدبري اللوجستيك 

وبالطبع الزال أمامنا . بأحدث الطرق متيسرا وبوسائل متنوعة
 .بلوغ الوضع املأمول الكثري من اجملهود قصد

هذا جمرد منوذج، وعلى منواله متت إصالحات 
اقتصادية كربى، تطورت مع الزمن، منها ما أعطى الكثري، ومنها 

ما أعطى أقل، ولكنها إصالحات كانت أساسية لضمان مناعة 
البالد أمام عاديات الزمن وتقلبات العوملة، رغم أن عددا من 

آنذاك احتاجت لسنوات طويلة  االسرتاتيجيات اليت مت بناؤها
حىت تعطي مثارها يف النضج كأي شجرة مثمرة، من قبيل صناعة 
السيارات واإللكرتونيك وأجزاء السيارات اليت عرفت دفعة قوية 

سنوات، فهل كان باإلمكان أن ترتفع نسبة تغطية  51قبل 
خالل الستة أشهر األخرية لوال  39,8الصادرات للواردات إىل 

% 31,9واإللكرتونيك بــــــــ % 21درات السيارات بــــــارتفاع صا
يف نفس الفرتة قياسا مبثيلتها السنة املاضية؟ وهل كان باإلمكان 

مليار درهم برسم السنة املاضية لوال تعهد  18أن تدر السياحة 
هذا القطاع بالتنمية والتتبع من طرف احلكومة الستكمال 

 ؟  اسرتاتيجيات وضعت قبل سنوات طوال
هذه جمرد مناذج للداللة ، مرة أخرى السيد رئيس احلكومة       

  .على منطق االستمرارية الذي ال ينفي إرادة التغيري دون قطائع
كما عرفت بالدنا إصالحات سياسية عميقة بدأت 
مع االنفتاح على املعارضة الذي خلف أول حكومة للتناوب 

، وليشهد تطورات صبت كلها يف جتذير التجربة 98سنة 
الدميقراطية، من خالل تكريس نزاهة االنتخابات وفتح ورش 

 . 3155اجلهوية وصوال العتماد الدستور املتقدم لسنة 
ذلك، عرفت بالدنا إصالحات كربى على  ومبوازاة مع

مستوى حقوق األفراد واجلماعات ال شك أن أروعها على 
اإلطالق كانت جتربة اإلنصاف واملصاحلة، فضال عن التقدم يف 
رفع احليف عن نصف اجملتمع من خالل مدونة األسرة اليت 
أعادت االعتبار، املعنوي قبل املادي، للمرأة املغربية املكافحة 

وهل حنتاج اليوم إىل دليل على أحقية املرأة يف املساواة  .بدعةوامل
وتكافؤ الفرص أكرب من احتالل فتياتنا هذه السنة للمراكز 
األوىل يف نتائج امتحانات البكالوريا، بل إن واحدة من بنات 
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هذه البالد حتولت هذه السنة إىل ظاهرة شدت أنظار فرنسا من 
 .أقصاها ألقصاها

إغفال اجلوانب الثورية يف اإلصالحات، كما ال ميكن 
متمثال يف إعادة االعتبار لتعدد وغىن اهلوية الوطنية من خالل 
االعرتاف باألمازيغية عرب حمطات حامسة، بدءا من خطاب 
أجدير التارخيي وما تاله من تأسيس للمعهد امللكي لألمازيغية، 

 .وصوال إىل دسرتة اللغة األمازيغية
ميكن إغفال الدور احلاسم لتدبري وبعد هذه وتلك ال 

احلقل الديين الذي حول املغرب إىل وجهة لتكوين األئمة من 
الدول الصديقة، وجعل التجربة املغربية يف تشبثها هبويتنا الدينية 
املعتدلة السمحة، مطلوبة يُنظر إليها بعني اإلعجاب يف زمن  
كادت تطغى فيه مظاهر التطرف والتعصب اليت أضفت على 

 .دين صورة التنفري والرتهيبال
هذا فضال عن القفزة اليت عرفتها احلريات العامة بكل 
أصنافها وصار معها الفضاء اإلعالمي السمعي واملكتوب 
واإللكرتوين إضافة إىل اجملتمع املدين من الفضاءات األكثر حتررا 

 .ومصداقية
 السيد رئيس الحكومة،

تغافلها إن هديف هاهنا ليس عد حمطات مؤسسة قد ن
يف زمحة االنشغاالت اليومية، بل إن قصدي الربهنة، نعم الربهنة 
على أن املغرب بدأ يعيش ربيعه منذ مدة غري قصرية، بشكل 
تدرجيي وهادئ، دون صدمات وال اهتزازات، الشيء الذي أهل 

: البالد للصمود أمام أكرب هزتني شهدهتما السنوات األخرية
العاملية اليت أنتجت أوضاعا كارثية يف األزمة املالية واالقتصادية 

جهات عدة من العامل، واحلراك االجتماعي يف املنطقة والذي 
يكاد يدمر بلدانا بكاملها ويهدد املنطقة بالسقوط يف ثقب 

 .أسود ال أحد يعرف هنايته

لقد شكلت هذه اإلصالحات املرتاكمة على مدى 
نموذج املغريب، قرابة عقدين العمود الفقري ملا يعرف اليوم بال

وهو النموذج الذي وفر، بقيادة صاحب اجلاللة، 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 خالل اإلجناز األكرب 

ح الدستوري، ووفر إمكانية انتقال املعارضة املتمثل يف اإلصال
 .لقيادة احلكومة يف جتربة جديدة للتناوب

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 األخوات واألخوة المحترمين،

إن هذا املسلسل من اإلصالحات الذي أشرت إليه، 
الزال مستمرا، فبعض هذه اإلصالحات أجنز ودخل يف حكم 

يف حلقاته األخرية، وبعضها يف  املعتاد، وبعضها اآلخر يوجد
 .بداياته، وإصالحات 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 إصالح العدالة الذي توج بصدور 
 .ير فعالية وجناعة القضاءميثاق إصالح منظومة العدالة وتطو 

ويف إطار تسريع وترية تنزيل الدستور واستكمال 
، بادرت 3155انتخاب اهليئات اجلديدة وفق منطوق دستور 

احلكومة إىل إطالق مسلسل بناء منظومة اجلهوية مع ضمان 
 .املقاربة التشاركية يف مجيع أطوار العملية

وعلى املستوى االجتماعي، واصلت احلكومة دعم 
املواد األساسية مبوازاة إطالق مبادرات قصد اإلصالح التدرجيي 

من  % 3لصندوق املقاصة الذي تقلصت تكلفته إىل أقل من 
كما مت تفعيل صندوق دعم التماسك . الناتج الداخلي اخلام

االجتماعي املوجه لصاحل الفئات املعوزة واهلشة والشروع يف 
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فيض أسعار ما يقارب وخت" راميد"تعميم نظام املساعدة الطبية 
 .دواء 5211من 

وعلى مستوى التشغيل، وفرت احلكومة ما يناهز 
منصب شغل، إضافة إىل دعم لربامج التشغيل  28.111

املتوفرة وإحداث نظام ضرييب خاص قصد حتفيز التشغيل الذايت 
 .ودعم خمتلف الربامج املوجودة

وعلى املستوى االقتصادي، عملت احلكومة على 
االختالالت املالية اليت صاحبت احلراك اجملتمعي تدارك 

وانعكاسات األزمة العاملية، حيث حتملت الدولة الكلفة املالية 
مليار درهم كما جاء يف  11إذ بلغت فاتورة احلوار االجتماعي 

وهكذا متكنت احلكومة من . عرضكم السيد رئيس احلكومة
: ة نقطتنيتقليص كل من عجز امليزانية والعجز اخلارجي بنسب

بالنسبة لعجز  3152سنة  1,1إىل  3153سنة  8,2من 
بالنسبة للعجز اخلارجي يف نفس  8,2إىل  9,8ومن . امليزانية
كما عملت احلكومة على استئناف الدور الريادي . الفرتة

مليار درهم ضمن قانون  582لالستثمار العمومي حيث بلغ 
ة قصد متكني مع تطبيق األفضلية الوطني 3153املالية لسنة 

 .املقاوالت املغربية من االستفادة أكثر من االستثمار العمومي
ودعما للمقاولة دائما، واصلت احلكومة تقليص 

 211ما مل تتجاوز األرباح  % 51الضريبة على الشركات إىل 
ألف درهم، فضال عن عدد من اإلجراءات اليت جاءت مفصلة 

على اخلصوص  يف عرضكم السيد رئيس احلكومة، نذكر منها
 .تقليص آجال استخالص الضريبة على القيمة املضافة

وعلى مستوى املالية العمومية، عملت احلكومة على 
عرض مشروع القانون التنظيمي للمالية على أنظار الربملان 

وفق قانون  3151متطلعة إىل أن يتم إعداد قانون املالية 
وتقوية سلطة تنظيمي جديد يتماشى وأهداف الفعالية والنجاعة 

 .الربملان يف التتبع واملراقبة

كما عكست النتائج املالية واالقتصادية للنصف األول 
من القانون املايل احلايل، واليت قدمها السيد وزير االقتصاد 
واملالية منذ ثالثة أيام أمام اللجنتني املختصتني بالربملــــــان، تطـــــــور 

وقــــــد كان . االقتصادي واملالــــــيالدينامية العامة وحتسن األداء 
من نتائج ذلك الثقة اليت حظيت هبا بالدنا من لـــــــدن هيئات 

 & Standard“التصنيف االئتماين، حيث رفعت وكالة 
Poor’s”  تقييمها املستقبلي من سالب إىل مستقر يف إطار

، فضال عن جتديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة "استثمار"درجة 
 . ع صندوق النقد الدويل لسنتني إضافيتنيم

إن هذه املعطيات اليت تنضاف ألخرى من قبيل ارتفاع 
تدفق االستثمارات، تراجع العجز التجاري، ارتفاع املوجودات 

أشهر من الواردات، منو األنشطة  1اخلارجية ملستوى تغطية 
الصناعية األساسية، كل هذه تشكل يف جمملها مؤشرات دالة، 

على الثقة املتنامية اليت حيظى هبا االقتصاد الوطين لدى نعم، 
املستثمرين واملمولني، ما يفتح آفاقا واعدة مع بداية تعايف 

 .وتنويع شركائنا وأسواقنا اخلارجية" اليورو"اقتصاديات منطقة 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السيدات والسادة،
لقد شهدت قضيتنا الوطنية األوىل تطورات متالحقة 

 فيها اخلصوم عن إصرار غري مسبوق على املس بسيادة عرب
يف املقابل عملت احلكومة حتت . املغرب ومصاحله االسرتاتيجية

التوجيهات السامية لصاحب اجلاللة على هنج دبلوماسية نشيطة 
ومتعددة األبعاد، ال فقط فيما خيص تدبري ملف الوحدة الرتابية، 

 .الدنا بشكل عامولكن يف تدبري العالقات اخلارجية لب
هكذا بدا واضحا وجود رؤية لبناء عالقات خارجية 

جنوب وتسعى الستثمار اجلذور التارخيية -تعتمد التعاون جنوب
واجلغرافية والثقافية لبالدنا قصد بناء عالقات جديدة، حتضر 
فيها قضيتنا الوطنية، طبعا، ولكن حتضر باألساس إرادة فتح 
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تصادي وعلى مستوى الرؤية آفاق جديدة على املستوى االق
االستباقية لتموقع املغرب يف اخلريطة اليت تتشكل على ضوء 

 .التحوالت اجليوسياسية اليت يعرفها العامل
ومن البديهي التأكيد أن هذا التوجه يقوم على مبدأ 
رفض التدخل يف الشؤون الداخلية لشركائنا واحرتام سيادة الدول 

لم واألمن والتضامن بني وحوزة أراضيها والدفاع على الس
الشعوب، كما يرتكز كذلك على نصرة القضايا املبدئية بالنسبة 
إلينا ويف مقدمتها القضية الفلسطينية اليت متر بواحد من أحلك 
ظروفها على ضوء اهلجوم البشع والذي يتعرض له أشقاؤنا يف 
غزة على يد إرهاب الدولة الصهيونية، فالتجمع الوطين لألحرار 

باهلجمة اإلسرائيلية وباجملازر املرتكبة من طرف الكيان يندد 
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، 

ا هذا العدوان الغاشم مبا للمواساة والتخفيف من معاناة ضحاي
يف ذلك املسامهة يف معاجلة اجلرحى واملصابني من الفلسطينيني 

 . األبرياء
ونظرا ملا تقتضيه هذه الدينامية من جتميع للجهود، 
خاصة يف ما يرتبط بالقضية الوطنية، استنادا إىل القناعة اليت 
عرب عنها اجلميع بكون القضية قضية كل مغريب، عملت 

على االنفتاح اجتاه خمتلف املتدخلني، ويف  -مشكورة- احلكومة
مقدمتهم ممثلو األمة، حيث عرف الربملان حركة نشيطة تعد 
بنقل اجلبهة الداخلية من منطق ردود األفعال إىل منطق الفعل 

 .املنظم، االستباقي والدائم
كما عملت احلكومة حتت قيادة أمري املؤمنني، على 

ل الديين، بتوفريها سبل حتقيق مواصلة سياسة تدبري احلق
االسرتاتيجيات املرتبطة بضمان الطمأنينة الروحية داخليا 

واإلشعاع الروحي للمغرب على املستوى اخلارجي من خالل 
االستجابة ملطالب إخواننا األفارقة يف هذا اجملال، ومن خالل 
العمل على احلضور الدائم يف أوساط مغاربة املهجر، خاصة مع 

 .ات والتوترات اليت متس بالطمأنينة الروحية للمغاربةاالحنراف
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة،
لقد أخذت األغلبية على عاتقها مساندة العمل 
احلكومي رغم ما قد يكون لديها من مآخذ بني الفينة 
واألخرى، سواء تعلق األمر بتأخر بعض األوراش، أو ببطء إجناز 

املدة املتبقية من الوالية احلالية حتثنا على على أن . البعض اآلخر
اإلسراع يف إجناز األوراش املفتوحة ومباشرة فتح أخرى، خاصة 

 .ما يرتبط بتنزيل الدستور
يف هذا الصدد ال ميكننا، السيد رئيس احلكومة، تأجيل 
أوراش متس بشكل مباشر ويومي حياة املغاربة، وخنص بالذكر 

 .زيل الواقعي لرتسيم األمازيغيةمسألة املناصفة ومسألة التن
فاملناصفة نعتربها داخل التجمع مسألة مبدئية، إميانا 
منا حبق املرأة املغربية يف املساواة ويف توفري كافة الشروط أمامها 
لالخنراط يف احلياة اجملتمعية على غرار الرجل، وال خنفيكم مدى 

افا، ولو ارتياحنا يوم دخل حزبنا هذه احلكومة وحنن نعاين إنص
 .جزئيا للمرأة فيما خيص عضوية احلكومة

كما نعترب االلتفات اجلدي والسريع لألمازيغية أمرا 
حامسا نظرا الرتباطه بالشخصية الوطنية وباللحمة اجملتمعية اليت 

 .يفخر املغاربة بصالبتها ومناعتها وعمق جتذرها يف تربة بالدنا
ومادام عرض السيد رئيس احلكومة قد أحاط مبا هو 
أساسي يف آفاق العمل احلكومي، فإنين أكتفي إىل هاتني 
النقطتني، بإضافة نقطة واحدة تتعلق بالشباب وآفاق التشغيل، 
حيث على احلكومة أن تضع ذلك ضمن أولوياهتا صونا لكرامة 
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كل شبابنا، ما يعين ضرورة اإلبداع وضرورة االستفادة من  
 . للمقاولة الذاتية" مبادرة"األفكار املتوفرة، ويف مقدمتها مشروع 

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة،

أود أال أختم مداخليت دون التطرق هلم يشغل بال كل 
فرد منا، وأقصد األحداث الدراماتيكية اليت تعرفها املنطقة العربية 

 .أمام االنفالت اخلطري لإلرهاب
لتهديدات املباشرة ألمن واستقرار بلدنا لقد جاءت ا

لتذكرنا بأنه مقابل منطق البناء الذي جنتهد مجيعا من أجله، 
هناك منطق اهلدم واخلراب الذي يبيته لنا من تزعجهم رؤية 

. بالدنا آمنة مطمئنة، يسودها التسامح والتآخي ونعمة احلرية
مى ومما يزيد من خطورة ذلك كون بؤر اإلرهاب توجد على مر 

 .حجر منا
وعليه فكلنا معنيون بتحصني بلدنا من آفة اإلرهاب،  

ويف هذا الصدد ال ميكننا إال أن ننبه إىل عودة . كل من موقعه
. خطاب الكراهية والعنف، ونداءات التكفري وهدر الدماء

وحىت لو تعلق األمر حباالت شاذة ومعزولة، فإن احلكومة 
نه ال مكان للتطاول يف مسؤولة على أخذ األمور جبدية وحبزم أل

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 
والسياسة، ألن من شأن ذلك إشاعة أجواء الفوضى ومس 

وتشويه للسياسة، وهي أمور جرت الويالت على بقدسية الدين 
بلدان وشعوب شقيقة، وأسالت وديانا من الدماء، وامتهنت  

 .  كرامة اإلنسان بشكل غري مسبوق
وأمام هذه التطورات، ندعو اجلميع إىل قياس األمور 
حبجمها احلقيقي، والوقوف صفا واحدا لتحصني بلدنا، ونؤكد 

لوطين لألحرار يف خدمة أننا نعترب أنفسنا يف التجمع ا
املؤسسات العريقة لبالدنا وشعبنا، ولن ندخر جهدا يف الدفاع 
عن االختيارات الدميقراطية واملنفتحة لبالدنا حتت قيادة إمارة 

 .املؤمنني
وأخريا ال يفوتين هنا التنويه بكل الساهرين على أمننا 
وسالمتنا، يف شخص القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي 

القوات املساعدة واألمن الوطين واإلدارة الرتابية والوقاية املدنية، و 
                                        . حتت القيادة السامية لصاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

توري شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق االحتاد الدس 
 .السيد الرئيس احملرتم السي إدريس الراضي

المستشار السيد إدريس الراضي رئيس فريق االتحاد 
 :الدستوري 

 .بسم اله الرحمن الرحيم
 السادة الرؤساء،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد وزير الدولة، 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة البرلمانيون،

الربملانية لالحتاد الدستوري حنن يف إطار الكتلة 
نعترب هذه اجللسة انتقاال من تقليد سياسي إىل وضع دستوري 

من الدستور، والذي  515ممأسس، مؤطر مبقتضى الفصل 
يندرج ضمن الوسائل واآلليات اليت خص هبا املشرع الربملان 
لتمكينه من مناقشة السياسات العمومية، إىل جانب أدواره يف 

 .بةالتشريع واملراق
هذا الوضع جيعلنا أمام سؤال يفرض علينا مجيعا 

ما اجلدوى من تقدمي احلصيلة ومناقشتها؟ وما : اإلجابة عليه
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هي القيمة املضافة هلذا املستجد الدستوري، إن مل تكن هي 
حمطة لتصحيح االختالالت وتقومي العمل احلكومي بالوقوف 

حة العليا على ثغراته وهفواته وتثمني إجيابياته خدمة للمصل
للوطن؟ ألن هاجسنا مجيعا، معارضة وأغلبية وحكومة، هو جناح 

 .املشروع الوطين وحتصني االستثناء املغريب
وقد مر اآلن، أكثر من نصف الوالية التشريعية، 
وهي مناسبة لتقييم احلصيلة املرحلية هلذه احلكومة، اليت شغلت 

و الثانية، ملا البالد والعباد منذ تشكيلها، يف نسختها األوىل أ
ميزها من تضارب يف املواقف، وما جنم عنها من صراعات بني 
مكوناهتا، مما أدى إىل خروج حليف ودخول حليف آخر كان 
إىل حدود األمس حيظى من طرف حزبكم بكل أشكال النقد 

وحىت ال أقول شيئا آخر، وكل ذلك دون أن نلمس  ! واالنتقاد
حلكومة اجلديدة ميزهتا أي تغيري يف الربنامج احلكومي، فا

الرتضيات الشخصية واحلزبية، دون مراعاة ملبادئ احلكامة 
وحسن التدبري مع تغييب كامل للمصلحة العامة، فبدل أن 
تشمر احلكومة على ساعد اجلد، الستثمار مكامن الدستور 
الواعدة والغنية يف دالالهتا الدميقراطية املرتبطة باإلصالح وتسريع 

ألت الدنيا ضجيجا بتصرحيات ووعود هنا وهناك، وترية النمو، م
وكأن اإلصالح يتم يف اهلواء وعلى الورق، ال على الواقع الفعلي 

وما ساعدكم يف ذلك، السيد رئيس احلكومة، هو . املعيش
 -أقول قدرة خارقة وخارقة جدا  –توفركم على قدرة خارقة 

حققت  لتلبيس الباطل باحلق وتسويق وعودكم على أهنا إجنازات
بالفعل، وتتقنون لعب دور الضحية املستهدف من قبل اجلميع 

 .لتربير استباقي لكل فشل حمتمل أو حمقق
لقد جاء خطاب رئيس احلكومة منتشيا، وكأن التاريخ 

 ! بدأ معه، وما قبله كان يف عداد ما قبل التاريخ، اهلل أكرب
القرار فتاريخ املغرب هو تاريخ تراكمي، وحضوركم اليوم يف موقع 

ما هو إال حلقة من حلقات التداول السياسي، وليس بداية وال 

هناية له، بل إن هذا الرتاكم، هو الذي أسعف السيد رئيس 
املفرتضة، إذ أن جزءا  " باملنجزات"احلكومة يف تقدمي حصيلته 

 .كبريا منها يرجع الفضل فيه إىل من سبقوه
فإن اكتفى السيد رئيس احلكومة احملرتم فقط 

ملدة الزمنية لعمر هذه احلكومة، لوجد املغاربة أن هذه احلكومة با
حكومة الفرص الضائعة والزمن املهدور واجلهد املعطل والقرارات 

أشهر،  3الغري مدروسة، ولكن إن تعديال حكوميا تطلب زهاء 
وقبل ذلك كان املغرب، يسري ملدة ليست بالقصرية حبكومة 

كانت سنة ترهيب   3153مؤقتة لتصريف األعمال، فسنة 
كانت سنة بيضاء بالنسبة   3152للرأس مال الوطين، وسنة 

سنة سوداء بالنسبة للمغاربة بفعل  3153للمقاوالت، وسنة 
الزيادات مث الزيادات يف كل شيء، بفعل اجلمود والركود 
االقتصادي الذي تعمق بسبب جمموعة من القرارات الغري 

اخلوف والتوجس يف  مدروسة، اليت اختذهتا احلكومة وزرعت
 .قلوب املستثمرين وكبلت أياديهم

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
إذا ما قمنا بتقييم للحصيلة احلكومية على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي، فإن النتائج ستكون بالتأكيد 
دون مستوى انتظاراتنا ودون مستوى األرقام اليت التزمت هبا 

بل . احلكومة يف برناجمها، الذي نالت على أساسه ثقة الربملان
شاركة فيها إن احلصيلة جعلت الربامج االنتخابية لألحزاب امل

  .جمرد خيال علمي، مستحيل تنفيذه
خالل  %1,1فأين حنن من معدل منو بنسبة 

ونسبة منو الناتج الداخلي اخلام غري  3152-3153فرتة 
 ؟ %2الفالحي مبعدل 

؟، واحلال %8وأين حنن من ختفيض البطالة إىل 
أن احلكومة عندما تقلدت املسؤولية، كان معدل النمو قد بلغ 

، وقد بلغت املديونية %3,3ن ينحدر إىل معدل ، واآل1%
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مليار درهم،  99مليار درهم، وقد كانت يف حدود  528
، %9، وقد كانت يف حدود %51,3وارتفعت البطالة إىل 

مليار درهم، وقد   511واخنفضت املوجودات اخلارجية إىل 
 .  مليار درهم 582كانت 

فقد كان من املفروض على احلكومة أن جتسد 
التداول على احلكم، بابتداع احللول واملقاربات  مفهوم

واالسرتاتيجيات الكفيلة بإخراج البالد من أزمتها والتحسني 
الفعلي لظروف عيش املواطنني، إذ ليس هناك ما يؤشر يف تدابري 
احلكومة على توفرها على بدائل جديدة نابعة من مرجعياهتا 

 .السياسية والفكرية
نكماش اليت يعرفها ذلك أنه يف ظل مرحلة اال 

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 إصالحات بنيوية 
عميقة متس اجلوانب املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية، 

الرتكيز على مستويات النمو،  -يف نظرنا  -غي ولذلك ال ينب
بقدر ما ينبغي أن نتوجه إىل اإلصالحات الكربى اليت ينبغي أن 
تعرف طريقها إىل التنفيذ مثل إصالح أنظمة التقاعد وتنزيل 
واجلهوية املتقدمة وإصالح منظومة العدالة وحتسني مناخ 

يضر األعمال، الذي تسجل فيه بالدنا تأخرا ملحوظا، مما 
بقدراتنا التنافسية والنهوض بالبحث العلمي واالبتكار 
التكنولوجي وجودة نظام الرتبية والتكوين، وكذا جودة التكوين 

 .املهين ومالءمته الحتياجات سوق الشغل
إن الوصفة احلكومية احلالية ملواجهة الوضعية 
املتأزمة ال تنبين على إصالحات، بقدر ما تنبين على إجراءات 

مليار  51، وهي إجراءات طالت االستثمارات بتجميد تقشفية
درهم، وطالت منط عيش اإلدارة وغريها وتقليص دعم أسعار 
االستهالك وتعزيز املداخيل اجلبائية بالزيادات يف الضرائب، وهي 

عوامل ستؤدي، ال حمالة، إىل تراجع طفيف لعجز امليزانية الذي 
لها الكبري مع متم هذه السنة، لكن ثق% 1,3سيصل إىل 

 .ستتحملها جيوب املواطنني
ولسد هذا العجز، سينتقل الدين اإلمجايل للخزينة 

من الناتج الداخلي اإلمجايل هذه السنة، عوض % 22,3إىل 
السنة املاضية، وهكذا تتجه احلكومة إىل املزيد من % 22,1

االقرتاض غري املسبوق عرب السعي إىل خفض العجز لتحسني 
الدويل، دون ابتكار حلول إلصالحات مؤشرات اقرتاضها 

هيكلية وإحداث تغيريات يف البيئة االقتصادية بشكل بنيوي، 
علما أن التوجه حنو الضغط الضرييب سيؤدي مثنه املواطن 

 . واملقاوالت واالستثمار
ومازال املواطن، السيد رئيس احلكومة، يتذكر 

ملعارضة  السيد رئيس احلكومة، ملا كنتم يف ا. مواقفكم احلزبية
كنتوا كتنتقدوا سياسة االقرتاض، ها أنتم اليوم تلجؤون بشكل 
غري مسبوق، بل وتتفننون يف تقدمي إجيابياهتا وحسناهتا، فماذا 

 .تغري بني األمس واليوم؟ اهلل أكرب
إن تشجيع االستثمار األجنيب ال يتوقف فقط  

على تقدمي التسهيالت والتشجيعات، بقدر ما يتطلب خلق 
إن هذا الوضع هو الذي . وطنية ناجحة ومؤهلة للتنافسيةمقاولة 

سيشجع املستثمر األجنيب، أما إذا كانت املقاولة الوطنية هشة 
وضعيفة وكانت رؤوس األموال الوطنية هترب إىل اخلارج، فأية 
صورة تقدم للمستثمر األجنيب رغم التشجيعات واإلغراءات؟ 

بقيتوا كنغربوا ذوك الناس وانتوما راكم شفتوا يف التقدمي ديالكم، 
ولذلك ندعو احلكومة . باسى يعاودوا يرجعوا األموال دياهلم

فيما تبقى من عمرها، إىل حتديد معامل سياسة اقتصادية انتقالية 
كفيلة بأن تنقلنا إىل منوذج جديد من النمو االقتصادي القوي 

 .واملستدمي
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وعلى املستوى االجتماعي، ويف ظل تباطئ 
كن احلديث عن توزيع مثار النمو، فهذه مفارقة النمو، ال مي

بنيوية تنبئ بانزالقات طبقية، إذ أن اإلجراءات املتبعة من قبل 
احلكومة ستدفع، ال حمالة، بشرائح واسعة من الطبقة الوسطى 
إىل اهلشاشة، وأصبح اليوم جزء كبري من القدرة الشرائية معطال 

مد فيه اقتصادنا بسبب ارتفاع األسعار، يف الوقت الذي يعت
 .اهلش على تشجيع االستهالك

كنا ننتظر منكم، السيد رئيس احلكومة، تقدمي 
إحصائيات حول وضعية الطبقات املتوسطة اليت حظيت حبصة 
األسد يف برناجمكم االنتخايب واحلكومي، لكن الواقع أن الطبقة 
املتوسطة تعاين اليوم أزمة خانقة نتيجة قراراتكم غري املدروسة، 

من سيؤدي مثن الزيادة يف احملروقات؟ من سيؤدي مثن الزيادة ف
يف املاء والكهرباء؟ مواد البناء؟ الفيول الصناعي؟ احلليب؟ 

 دانون؟ تذاكر الطائرات؟ أليست الطبقة املتوسطة؟
ويف اللحظة اليت يتم فيها رفع الدعم عن مواد 

هتدف إىل خلق  االستهالك، تروج احلكومة ملقاربة جديدة،
افة اسرتزاقية تواكلية انتظارية، تستهدف عوامل التنمية ثق

احلقيقية، علما أن هذه الثقافة االسرتزاقية تتناقض ومبدأ الكرامة 
اليت، قبل أن ينص عليها الدستور املغريب، دعا إىل احرتام ديننا 

 . احلنيف، فاليد العليا خري من اليد السفلى
شروط  إن الكرامة املنشودة ال تتحقق إال خبلق

التنمية والتوسع فيها وخلق الثروات الضرورية لتعود فوائدها على 
 .اجلميع، وليس على حساب التنمية ذاهتا

احلكومة عاجزة حىت اآلن على حترير القطاع  
البنكي، الذي حتتكره شركات حمدودة، عاجزة أيضا عن محاية 
املستهلك من ارتفاع األسعار، وعاجزة على ابتكار احللول 

 .يق التوازنات املالية، كل هذا على حساب املواطنلتحق

احلكومة أيضا عجزت على تبسيط املساطر اإلدارية،         
احلكومة تأخرت يف مراجعة مدونة السري، اليت أفرز تنفيذها 
جمموعة من الثغرات، فالهي حدت من حوادث السري، وال هي 

 .ائررمحت املواطنني والسائقني من جحيم املخالفات والذع
احلكومة عجزت حىت اآلن على القيام بإصالحات          

قطاعية قادرة على جتنيب املغرب العجز التجاري البنيوي، مثل 
قطاعات الفالحة واملياه والغابات، وجماالت االمتيازات والريع، 
وقد كانت لدينا ولغرينا اقرتاحات كثرية هبذا اخلصوص، لكن، 

صدق، مل جند عندكم الصدر السيد رئيس احلكومة، بكل 
 .الرحب واآلذان املصغية

 السيد رئيس الحكومة،
 –أقول العامل القروي  –أما خبصوص العامل القروي  

 .فإنه املظلوم األكرب، يف حصيلتكم
 السيد رئيس الحكومة،

مرادفة هلذه احلكومة، يف " احلكامة"تكاد تكون كلمة 
قراراهتا وبعض سلوكاهتا أبعد كل شعاراهتا اليت رفعتها، بينما تأيت 

ما يكون عن مفهوم احلكامة، فلقد عانت املعارضة من اإلقصاء 
رغم ما يلح عليه الدستور من بعد تشاركي دميقراطي، بل وعاىن 
الربملان نفسه من نزوع حكومي لالستحواذ على حقه يف 
اإلسهامات التشريعية، واالدعاء بأن القوانني التنظيمية حكرا 

ومة وحدها، وغريها مما يطول ذكره، ويتعارض مطلقا على احلك
مع روح الدستور يف التعاون والتكامل بني السلطتني التشريعية 

 .والتنفيذية
بل أكثر من ذلك، مل ترتكوا، السيد رئيس 
احلكومة، مؤسسة إال واختلقتم معها أزمة كالمية وجداال ال 

اجملال طائل من ورائه، هامجتم الصحافة، خلقتم توثرا يف 
السمعي البصري، هامجتم رجال السياسة، هامجتم رجال 

وهذا  –التعليم، هامجتم رجال القضاء، ومؤخرا وصلتم إىل حد 
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هل هذا سلوك يليق . هتديد السادة الوالة والعمال -راه خطر 
 ! برئيس احلكومة؟

 السيد رئيس الحكومة،
فيما يتعلق بالقطاعات االجتماعية، نركز على 

الذي بدأ منذ احلكومات  RAMEDعدة الطبية نظام املسا
السابقة، وهو حيتاج منكم إىل نظرة اسرتاتيجية استشرافية 
للحاجيات وتصور اسرتاتيجي لالستثمار يف املستشفيات 
والتجهيزات، فال يعقل أن مواطنا فقريا حيمل بطاقة 

RAMED ويضطر لالنتقال من أكادير إىل مراكش مث الدار ،
درهم،  5111اط، وجيد نفسه جمربا على أداء البيضاء مث الرب

وقد يأيت هذا املواطن من وجدة أيضا إىل فاس مث الرباط، ويقال 
له السكانري معطل، وهاذ الشي راه كاين، ونتمىن تكون جلنة 

 53تونس جبانبنا عاصمتها فيها . برملانية تشوف هاذ الشي
اليني، ال مستشفى جامعي، بينما الدار البيضاء يعد سكاهنا بامل

هذا دون اعتبار أن حىت . تتوفر إال على مستشفى جامعي واحد
الوحدات املتوفرة معطلة بسبب غياب التجهيزات، وهناك 
قاعات عمليات مغلقة، فنحن مع االستفادة من إمكانيات 
القطاع اخلاص يف هذا اجملال، لكن جيب عليكم تأهيل قطاع 

 .بطاقة جمرد RAMEDالصحة العمومية، حىت ال تبقى 
لن نطيل، السيد رئيس احلكومة، يف املناقشة 
املفصلة للقطاعات احلكومية، ونكتفي بإحالتكم على التقارير 
الوطنية والدولية خالل السنتني األخريتني، واليت حللت نتائج 
وعواقب جمموعة من قراراتكم، وحذرت من انعكاساهتا السلبية 

 :وأذكر منها
 تقرير احلريات االقتصادية؛ -
 ؛3152تقرير التنمية البشرية  -
 مؤشر حرية الصحافة؛ -
 تقرير جحيم املسنني؛ -

التقرير الربيطاين حول الدول األكثر عرضة خلطر  -
 االضطرابات االجتماعية؛

 تقرير اجمللس األعلى للحسابات؛ -
 تقرير منظمة العفو الدولية؛ -
 تقرير وايل بنك املغرب حول الوضع املايل واالقتصادي؛ -
اجمللس األعلى االقتصادي واالجتماعي والبيئي  تقرير -

 حول قطاع الصحة؛
 .تقارير املندوبية السامية للتخطيط -

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
كم كان بودنا أن نشاطركم سعادتكم باحلصيلة 

، "الرتاجعات"أهنا حصيلة عنواهنا  -كما ترون-املرحلية، ولكن 
واستفحلت البطالة يف وهي تراجعات مست النمو واالستثمار، 

ألف عاطل جديد، وبركود اقتصادي، إذ  553املغرب بـ 
من املقاوالت مل تصرف درمها واحدا يف االستثمار يف % 83

، وتدنت مستويات النمو وتضخم 3153الفصل األول من 
حصيلة  . العجز التجاري، ومت إغراق البالد مبديونية ال تطاق

 .إجنازات حكومية كلها تراجعات، وتقدموهنا على أهنا
واألدهى من ذلك، هو كوننا على مرمى سنة 
انتخابية، فإن ذلك وحده سيشكل عائقا الختاذ مواقف مسؤولة 
وواقعية، والشروع يف إصالحات حقيقية، اللهم إذا كانت 
تستجيب للهاجس االنتخايب، الذي حضر بقوة يف العرض 

 .ضةاملرحلي للسيد رئيس احلكومة، حول اإلجنازات املفرت 
هذا اهلاجس، السيد رئيس احلكومة، الذي أظهره 
السيد رئيس احلكومة عندما أصر على أن يكرر على مسامعنا 
أن االنتخابات ستكون حتت إشرافه، االنتخابات غتكون حتت 
اإلشراف ديالك، وكأن هناك من ينازعك يف ذلك، ومن بعد 

 من بعد قلت أودي راك أنت والسيد وزير.. استدركت األمر
الداخلية مزيانسن، يف انسجام تام، فهل ختشون الرتاجع يف 
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وتبحثون من اآلن عن التربيرات  -هذا سؤال  -االنتخابات 
جتنبا لكل حماسبة أمام قواعدكم؟ سيظل هذا السؤال مشروعا، 
طاملا أن رئيس احلكومة مل يقبل بأن يتحمل دوره املؤسسايت  

 .زبهكرئيس للحكومة، ويفصل البقاء يف جلباب ح
لقد كنا نتوق إىل تكريس سلوكات مسؤولة 
مبواصفات رجل الدولة، يف إطار مؤسسايت يتناغم والدستور 
اجلديد، فرئيس احلكومة هو مؤسسة قبل أن يكون شيئا آخر، 
ويبدو أن ذلك ما زال شيئا بعيد املنال يف سلوكاتنا وهذه 

 .إشكالية أخرى
وعالوة على ذلك، فإن مستوى اخلطاب 

نفسه عرف احندارا غري مسبوق يف مضمونه وهلجته،  السياسي
بل إن رئيس احلكومة غالبا ما يلجأ إىل أسلوب االستعارة يف 
حربه ضد طواحني اهلواء، وانشغل وشغل الناس هبا فيما يشبه 

 .اللمز والغمز يف قضايا وصراعات جانبية غري منتجة
ال خنتلف، السيد رئيس احلكومة، فيما عرب عنه 

ية وحدتنا الرتابية، ونثمن عاليا احلضور الوازن خبصوص قض
جلاللة امللك فيما يتعلق بالدفاع عن قضايانا املصريية، ونسجل 
باعتزاز نتائج الزيارات اليت قام هبا جاللته للعديد من الدول،  
كما أننا واثقون من أن النجاح سيكون حليفه يف كل الزيارات 

ضور قوي على مستوى اليت يعتزم القيام هبا حنو دول ذات ح
 .املنتظم األممي

وإن اخلطوات امللكية تذهب دائما يف اجتاهات، 
تؤكد أن البالد تتحرك بكل مؤسساهتا خلدمة قضايانا احليوية، 
وهي خطوات ترمي إىل أن جتعل من بالدنا قاعدة متقدمة 
للتعاون مع دول إفريقيا الصديقة والشقيقة، وقاعدة متقدمة 

ن اخلليجي لالستثمار يف إفريقيا، وهذا ما يعد أيضا جمللس التعاو 
هدفا اسرتاتيجيا يف ظرفية اقتصادية دولية صعبة، وكان من مثار 

 .هذا التحرك أن حتسن التصنيف االئتماين للمغرب

من هنا حيق لنا أن نتحدث عن وتريتني ميشي 
هبما املغرب، الوترية املتسارعة اليت يعتمدها جاللة امللك، نصره 

على خمتلف األصعدة، والوترية البطيئة اليت تسري هبا اهلل، 
احلكومة، واليت إىل 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 جيعله 

الستثمارات ودعم مواقف بالدنا على خمتلف ينزل بثقله جللب ا
األصعدة، ملا حتققت تلك النجاحات املهمة على صعيد املنتظم 
األممي، وكذا اإلشعاع الذي بات يعرف به املغرب على املستوى  

 .اجلهوي والدويل
 السيد رئيس الحكومة،

بكل صدق، كان بودنا أن نقف اليوم يف هذه 
جناحاهتا وهننئها على تقوية الطبقة احملطة على إجنازات احلكومة و 

الوسطى وحتسني ظروف عيش الطبقات الفقرية وتشغيل 
العاطلني وحتسني مناخ األعمال واملقاولة، وننوه بقراراهتا على 
املستويات االقتصادية واملالية والضريبية، لتحقيق العدالة 
االجتماعية وتوفري أسس خلق الثروات وحسن توزيعها، ألن 

ازات كانت ستكون يف هناية املطاف يف خدمة تطور هذه االجن
واليت ال تنتج إال . املغرب ويف خدمة كرامة ورفاهية املواطنني

التوتر وسخرت عبقريتها يف بيع األوهام للشعب للتمويه عن 
 .انتظاراته وطموحاته

وخالصة كالمنا، السيد رئيس احلكومة، فمن 
اجلمهور عايز  " السهل، السيد رئيس احلكومة، العمل مببدأ

، لننتج خطابا شعبويا ونزيح الكرافاطة وال نركب السيارات "كده
الفخمة ونأكل يف األسواق الشعبية ونصلي وراء الناس، وأقول 
إن كان ذلك هلل فهو هلل، وإن كان تدبري ذلك استجالبا 
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لألصوات، عليكم أن تستحضروا أن تدبري الشأن العام خيضع 
 . ثريملعادلة أصعب من ذلك بك

ولذلك أختم قويل بأننا عشنا حلظات مجيلة مع 
هاذ .. الشعب املغريب وحنن نتتبع عرضكم للحصيلة اليت ذكرمتونا

احلصيلة ذكراتنا بقارير النشرة اجلوية، بعدما كتقول لنا كاينة 
األمطار، لكن ملي تنخرجو تنلقاو كاين اجلفاف، اجلفاف، 

 .اجلفاف
أن تعملوا بقوله ورجاؤنا، السيد رئيس احلكومة، 

ادفع باليت هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة  : "تعاىل
والسالم عليكم ورمحة اهلل . صدق اهلل العظيم". كأنه ويل محيم

 .تعاىل وبركاته، شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، قبل إعطاء الكلمة للفريق املوايل 
ع السادة رؤساء هناك بالغ إخباري بعد املشاورات اليت متت م

الفرق يف جملس املستشارين وجملس النواب على إثر العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم واملستمر على غزة، يعقد الربملان جلسة 

 53يوليوز على الساعة  33مشرتكة مبجلسيه يوم الثالثاء غدا 
زواال بقاعة اجللسات مبجلس املستشارين يف جلسة تضامنية مع 

تفاصيل راه احنا اتفقنا عليها من بعد وال. الشعب الفلسطيين
نرجعوا ليها غري البالغ باش خنرب األخوات واإلخوان باش غدا 

 .يكونوا حاضرين معانا فهاذ اجللسة التضامنية
منر إىل فريق التقدم الدميقراطي والتحالف االشرتاكي، 

 . الكلمة للسيد الرئيس السي رشيد روكبان
يق التقدم الديمقراطي النائب السيد رشيد روكبان عن فر 

 :والتحالف االشتراكي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ...السيد رئيس مجلس النواب،
 

 : السيد الرئيس
 la régieدقيقة، امسح يل السيد الرئيس،  31..  

دقائق من عند  1دقيقة ألنه كانت  31السيد الرئيس عندو 
 .الفريق ديال العدالة والتنمية اللي متنحات للفريق

النائب السيد رشيد روكبان عن فريق التقدم الديمقراطي 
 :والتحالف االشتراكي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس مجلس النواب،

 السيد رئيس مجلس المستشارين،
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة البرلمانيين،

 التحالففريق : يشرفين، أن أتناول باسم فريقينا
مبجلس املستشارين وفريق التقدم الدميقراطي مبجلس  االشرتاكي

النواب هذه الكلمة، يف إطار مناقشة عرض السيد رئيس 
 . للحصيلة املرحلية من الربنامج احلكومياحلكومة، 

دد التأكيد على ال يسعنا يف مستهل هذه املداخلة، إال أن جن
دعمنا املطلق، وتضامننا الكامل، مع نضاالت الشعب 
الفلسطيين البطل، وحقوقه املشروعة يف بناء دولة فلسطينية 

 . مستقلة وموحدة عاصمتها القدس
العدوان اإلسرائيلي الغاشم وجندد استنكارنا وتنديدنا ب

الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين، وشجبنا القوي ملا تنهجه 
ة القمع اإلسرائيلية، اليت تقوض كل فرص السالم، وتسعى إىل آل

تكريس واقع االستيطان وسياسة امليز العنصري ضدا على كل 
املبادرات اهلادفة إىل حتقيق السلم ومتكني الشعب الفلسطيين من 
حقه املشروع يف العيش يف دولته الفلسطينية املستقلة الكاملة 

 .شعب الفلسطيين الصامد البطلالسيادة، كل التحية إذن إىل ال
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 السيد الرئيس،
إن تقدمي هذه احلصيلة املرحلية، يعترب مناسبة دستورية 
وسياسية يتم من خالهلا إطالع الربملان ومعه الرأي العام الوطين، 

منتصف الزمن   على حصيلة العمل احلكومي وتقدمي حساب
احلكومي لتدبري الشأن العام، واليت تتضمن اإلجنازات 

ات، يف ما تبقى واإلكراهات والبدائل واالسرتاتيجيات واألولوي
إال أن هذا التقييم املرحلي للربنامج احلكومي . من عمر احلكومة

هل ميكن : وللعمل احلكومي، جيب أن ننظر إليه من زاويتني
اعتبار احلصيلة املرحلية للحكومة إجيابية بالنظر لصعوبة السياق 
الدويل واإلقليمي والوطين الراهن؟ أم أن هذه احلصيلة ال ترقى 

 وانتظارات املواطنات واملواطنني؟لتطلعات 
إن إجراء أي تقييم موضوعي ومنصف، ويستويف 
شروط املوضوعية، يتطلب منا االعرتاف مبا حتقق على أرض 
الواقع، من نتائج وإجنازات، مث رصد اإلخفاقات واملعيقات، 
انطالقا من االلتزامات الكربى اليت أتى هبا الربنامج احلكومي 

احملاسبة بناء . تخايب حلزب من داخل احلكومةوليس الربنامج االن
على الربنامج احلكومي، لو أن هناك حزب حصل على األغلبية 
املطلقة من األصوات آنذاك حناسبه على ما ورد يف برناجمه 

 . االنتخايب برمته
وانطالقا من هذه القناعة املبدئية املبنية على املوضوعية 

ق التقدم الدميقراطي والتحالف وااللتزام السياسيني، فإننا يف فري
ال ميكن احلديث عن احلصيلة املرحلية  االشرتاكي، نعترب أنه

لعمل هذه احلكومة، دون النظر للسياق العام الذي أفرزها، 
وهنا مل يكن بإمكان أية  والسياق االقتصادي احمليط هبا،

حكومة أخرى أن حتقق مرحليا، أكثر من ما حققته احلكومة 
أنه ورغم هذا املعطى، فال بد من تقدمي بعض  إال. احلالية

املالحظات، املرتبطة أساسا مبستوى احلصيلة املرحلية، والبطء 
الذي اتسم به العمل احلكومي يف أوقات بعينها، وغادي 

نوضح، خاصة يف ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الدستور، وما 
ا، يرتبط بإيقاع االستجابة لبعض االلتزامات الكربى والوفاء هب

واليت يتم التساؤل حوهلا من قبل املواطنات واملواطنني، بتفهمنا 
السري العادي والطبيعي  لبعض املتاعب السياسية اليت اعرتضت

للحكومة، إثر القرار السيادي إلخواننا يف حزب االستقالل، 
باالنسحاب من احلكومة، وما خلفه من حالة االنتظارية  

بادرات، من جهة، والتكلفة وتعطيل للعديد من األوراش وامل
الزمنية الباهظة اليت استغرقتها تشكيلة النسخة الثانية من 

 . احلكومة، من جهة أخرى
واستطاعت احلكومة مع ذلك، أن حتافظ على كياهنا 
وعدم االستسالم لكل احملاوالت اليت استهدفتها واملضايقات 

دا واالستفزازات، بل اختذت يف سياق برناجمها اإلصالحي، عد
من التدابري اجلريئة والقرارات احلامسة يف ترشيد النفقات 
العمومية، والتأسيس لتجويد احلكامة، والتحكم يف التوازنات 
املاكرو اقتصادية، والشروع يف حماربة مظاهر اقتصاد الريع، 
ومتكنت من حتقيق جمموعة من املكتسبات االجتماعية، تطلبت 

على مكاسب سياسية      اعتمادات مالية كبرية، دون الرهان
أو أرقام انتخابية، وأستسمحكم السيد رئيس احلكومة، لن أعيد 
األرقام اليت تفضلتم بتقدميها لنا يف عرضكم، األرقام حتدث 

 .نفسها
 السيد رئيس الحكومة،

إن قضية الوحدة الرتابية للمغرب، تظل قضية مصريية حتظى 
س النواب وجملس بإمجاع وطين راسخ، إمجاع يلح فريقانا؛ مبجل

املستشارين، على ضرورة الدفع به إىل أبعد مدى، على اعتبار 
أنه يشكل الصخرة العنيدة اليت عليها تتحطم مناورات املرتبصني 
بالوحدة الرتابية لبالدنا، وتتكسر أطماع اخلصوم التوسعية يف 

 . املنطقة
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وتبعا لذلك، أضحى من الالزم إعادة النظر، بصورة 
، موضوعية، بناءة، يف الكيفية اليت دبرت وتدبر هبا شاملة، دقيقة

الشؤون ذات الصلة بالقضية الوطنية، خاصة يف األقاليم 
اجلنوبية، وذلك يف أفق استدراك ما ميكن استدراكه، وتصحيح 
ما ينبغي تصحيحه، انطالقا من أن الواجهة الداخلية أصبحت 

املنطقة من تستدعي اعتناء جديدا، وجمددا، لتدبري ما يظهر يف 
مطالب ذات األصل االجتماعي، واليت حتاول أن تركب عليها 
اجلماعات االنفصالية، مستغلة أجواء احلريات واالنفتاح 

 .والدميقراطية، يف حماولة منها لتأجيج النعرة القبلية
يف هذا السياق، فإنه يتعني إعادة طرح املطالب 

إلطار املؤسسايت االجتماعية املشروعة، يف سياقها الوطين، ويف ا
والقانوين، وذلك من خالل إعمال مبدأ املساواة بني اجلميع، 
يف احلقوق والواجبات، وإتاحة الفرص، دون امتيازات أو متييز،  
والتوزيع العادل للثروات، وإتباع سياسة إدماجية يف خمتلف 

كما أن مكتسبات بالدنا يف جمال الدميقراطية وحقوق . اجملاالت
ستقرار السياسي واالجتماعي، هلا تأثري مباشر على اإلنسان واال

مسار ومصري معركتنا الوطنية من أجل وحدة بالدنا الرتابية ويف 
سبيل استكماهلا باسرتجاع مدينيت سبتة ومليلية السليبتني واجلزر 

هبذه املناسبة حنيي عاليا بسالة القوات  .اجلعفرية املستعمرة
األمن الوطين والقوات املساعدة املسلحة امللكية والدرك امللكي و 

القائد األعلى رئيس أركان احلرب  والوقاية املدنية  حتت قيادة 
، جاللة امللك حممد السادس، يف الذود عن حوزة الرتاب العامة

 .الوطين، مرتمحني  على األرواح الطاهرة لشهداء وحدتنا الرتابية
وعالقة هبذا املوضوع، فإننا نشجب بقوة وندين القرار 
الالمسؤول ملنظمة االحتاد اإلفريقي اليت بادرت بتعيني ما مسته 

كما جاء يف بياهنا، وال ميكن لنا إال أن " املبعوث اخلاص"
نستهجن هذا القرار املتهور، الفاشل، والصادر عن منظمة يف 

ة واألخالقية والسياسية تصورنا ال تتوفر على املؤهالت املعنوي

والقانونية، للتدخل يف ملف تعاملت معه منذ ثالثني سنة بكثري 
هذا التحرك املشبوه . من االستهتار وقلة التبصر وعدم احلياد

واليائس حتركه أيادي تعترب نفسها خفية، يف حني أهنا أصبحت 
ري مكشوفة بعدائها للوحدة الرتابية املغربية، وتنفق عليها من املالي

بيد أن هذا التحرك األخري ألعداء . على حساب بلدها وشعبها
وحدتنا الرتابية، جاء بعد فشل الرتافع على الكيان الومهي  
باستعمال الورقة احلقوقية، وبعد ما تبني أن ما سجله املغرب من 
تقدم يف جمال احلريات وحقوق اإلنسان، يدحض بقوة ما 

وهي مناسبة لنسجل  .دويليستشهد به األعداء أمام املنتظم ال
احلكومة، يف ملف حقوق اإلنسان،   الدور الطالئعي الذي لعبته

حبيث أن اجلهود اليت مت بذهلا على املستوى احلقوقي، سامهت يف 
 .تقوية مكانة املغرب وعززت مسعته إجيابيا

 السيد رئيس الحكومة،
نقوم بقراءة احلصيلة املرحلية، هناك من طرح ويطرح  وحنن

سؤال حول مدى توفق حكومة تضم مكونات سياسية من 
توجهات خمتلفة؟ يعين بعبارة أخرى حنن يف التقدم واالشرتاكية، 

بقراءة -هل  كان قرارنا باملشاركة يف هذه احلكومة صائبا أم ال 
 ؟ -املنتصف ديال الوالية

أن مشاركة حزب التقدم ال بأس من التذكري ب
واالشرتاكية يف التحالف احلكومي احلايل، جاءت استجابة 
ملتغريات اإلصالح، بعد خماض عسري اهتدى فيه إىل اختيار 
الطريق الصعب، وأن االئتالف احلكومي احلايل، ليس باألمر 
املستجد يف احلياة السياسية املغربية، على اعتبار أن احلكومات 

يق االقرتاع، املعرتف بنزاهتها، ومنذ حكومة املنبثقة من صناد
، كانت كلها حكومات ائتالفية، 5998التناوب التوافقي سنة 

تأسيسا على هذه الرؤية الواقعية، حزب التقدم واالشرتاكية،  
يدرك، متام اإلدراك، أن مرحلة االنتقال الدميقراطي املعقد، اليت 

هتا، يف حركية مد حنن بصددها حاليا، تتطور بنجاحاهتا وإخفاقا

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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وجزر، مما يضع على عاتقنا مهمة سياسية صعبة للغاية، إذ 
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،  

األمسى، أي تشييد مغرب املؤسسات والعدالة كي يظل اهلدف 
االجتماعية، حاضرا، باستمرار، يف الكفاحات اليت خنوضها، بل 

 .ومتصدرا هلذه الكفاحات
اعتمادا على هذا، فإن حزبنا، الذي ال تعين مشاركته 
يف احلكومة احلالية قطع حبل االتصال وصلة الود مع باقي 

يرفض أي مقاربة تقدم  مكونات اليسار والكتلة الدميقراطية،
يتعني على " حكومة حمافظة"الفريق احلكومي احلايل على أنه 

اليسار مقاومتها، انطالقًا من مواقع إيديولوجية صرفة رغم 
ذلك أهنا حكومة، تتميز . مشاركة حزب التقدم واالشرتاكية فيها

بالتفرد، سواء يف نسختها األوىل أو الثانية، وليست قائمة على 
ديولوجي مييين، وإمنا على برنامج إصالحي متقدم، متوقع إي

يتأسس على خطوات إصالحية عميقة وشاقة تستلزمها 
األوضاع، وتطالب هبا أوسع الفئات الشعبية واألوساط املتنورة 

مكونات األغلبية، وجيد ( أي الربنامج احلكومي)اتفقت عليه 
تقريرية حزب التقدم واالشرتاكية نفسه فيه، كما قررته أجهزته ال
وهي . وكرسه مؤمتره الوطين التاسع األخري بكل وضوح وباإلمجاع

مسوغات نفسها مسوغات القرار هي نفسها اليت اعتمدناها 
؛ أي احلرص دائما على الدفع بعجلة التغيري قدما، 5998سنة 

ومباشرة اإلصالحات الكربى الضرورية وتأمني استقرار البالد 
كما نؤكد يف هذا . رية قائمةالذي بدونه لن تقوم هلذه األخ

السياق، على االلتزام بضرورة توفري الشروط الضرورية لبلوغ 
اهلدف اإلصالحي، وذلك انطالقا من مرجعيتنا وانتمائنا للصف 
الدميقراطي التقدمي احلداثي، كمدرسة سياسية تعطي القيمة 
لاللتزام، تعطي القيمة للمسؤولية بكل دالالهتا، وكحليف ويف 

نعم حزبنا  . حالف معه ويعمل بنزاهة وصدقية وجديةملن يت
 . مرتاح ملشاركته يف التجربة احلالية

وبناء على ما راكمه احلزب من جتربة ومتوقعات طيلة 
سبعة عقود من الكفاح ويف إطار جدلية الوفاء والتجديد، يؤكد 
نبذه لالحنرافات االنتهازية واجلمود والتحجر الفكري، وجيعل من 

حلريات واملؤسسات، وقيم الدميقراطية واملساواة والعدالة احرتام ا
االجتماعية والكرامة اخلط األمحر بالنسبة له، وهي اخلطوط اليت 
مل يتم املساس هبا أو حىت التفكري فيها، مما يدحض كل 
االهتامات اجملانية اليت وجهت، ويف وقت سابق وحبدة للحكومة، 

وميكن إضافة أن هذه . ووصفها بأوصاف ومهية قسرا وتعسفا
احلكومة، اليت حنن مكون أساسي فيها، أعادت اجلاذبية للنقاش 
السياسي، رغم دونية اخلطاب السياسي الذي يظهر بني الفينة 

 .واألخرى
 السيد رئيس الحكومة،

لنا اليقني يف فريق التقدم الدميقراطي وفريق التحالف 
اجلسيمة اليت االشرتاكي، أن احلكومة واعية كل الوعي باملهام 

يلقيها عليها الدستور، الذي حدد هلا سقف هناية الوالية 
التشريعية من أجل تقدمي كل مشاريع القوانني التنظيمية قصد  
املصادقة عليها من قبل الربملان الستكمال البناء الدستوري 
واملؤسسايت لبالدنا، وحنن ال نشك ولو للحظة، يف جمهودات 

الزمن التشريعي، ألن ما يهمنا، يف  احلكومة على مستوى تدبري
، وحنن نعتز بذلك  "احلكامة التشريعية"هذا املضمار، هو حتقيق 

 .كأغلبية
يف هذا الصدد، فإن ما ميز احلصيلة املرحلية لعمل 
احلكومة، هو هنجها للتشاور واالنفتاح واحلوار عرب عدة قنوات 

ن وآليات وعرب عدة مستويات ويف عدة قضايا أساسية، أو م
خالل اإلحالة على املؤسسات الوطنية املوكول هلا دستوريا، 
تقدمي االستشارة، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطين 
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حلقوق اإلنسان أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف 
هذه املقاربة . والبيئي، وغريها من اآلليات املؤسساتية األخرى

املؤسستني التشريعية  مكنت من خلق تفاعل إجيايب ومثمر بني
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 

ني، إال أهنا غري كافية، وال بد من بذلت جمهودات تستحق التثم
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

املواطنات واملواطنني بشكل مباشر، تقوم على التنويع والتكثيف، 
لتعاطيها مع اإلصالحات اليت هتم صندوق املقاصة، منظومة 

وهو ما حنييه من . التقاعد، النظام اجلبائي، اختاذ القرارات بشأهنا
خالل ما أعلنتم عنه من أولويات يف عرضكم الذي تقدمتم به 

 .السيد رئيس احلكومة
ل للحكومة حتملها ملسؤوليتها وجرأهتا يف فتح ونسج

وبذلك تكون احلكومة . هذه األوراش  وجعلها ضمن أولوياهتا
فعال قد فكرت يف حقوق األجيال القادمة، باختاذها لقرارات 
بنيوية دون تردد وجمردة من أي رؤية حزبية انتخابية ضيقة، 

 . واضعة املصلحة العليا للبالد فوق كل اعتبار
 رئيس الحكومة، السيد

إن اهلاجس االجتماعي هو بطاقة اهلوية بالنسبة لنا، 
اقتصادية والتوازنات -وبالتايل، فإن تدبري اإلكراهات املاكرو

االجتماعية أمران مرتبطان، وال ميكن فصلهما الواحد عن 
اآلخر، وبالتايل، فإن املطروح اليوم وبإحلاح، هو إجناح 

ا تغيري املالمح االقتصادية اإلصالحات الكربى، اليت من شأهن

واالجتماعية للمغرب، ألننا نعترب بأنه مهما كانت أمهية 
اقتصادية والتحكم يف عجز امليزانية، يبقى -التوازنات املاكرو

لزاما ضمان التوازن والتماسك االجتماعيني، وضرورة احلفاظ 
على القدرة الشرائية للمستضعفني، وعلى إلزامية اختاذ تدابري 

اش االقتصاد، وننبه إىل  حمدودية املقاربة احملاسباتية والتقنية إلنع
 . ملعاجلة العجز امليزانيايت واملديونية

كما نلح على اعتماد مقاربة مشولية، تنفذ إىل أصل 
الداء وجذوره، وال تقف عند املظاهر واالنعكاسات، وبالتايل، 

يب وجب اإلحلاح، مرة أخرى، على أن النموذج التنموي املغر 
أصبح يف حاجة ماسة إىل إعادة قراءته، بل وإىل إعادة نظر 

وهذه رؤية نتقامسها مع العديد من اهليئات . جدية وجمدية
واملؤسسات الوطنية، من بينها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 .والثقايف والبيئي
ويقوم هذا النموذج يف تصورنا، على ضرورة إعطاء 

الداخلي، باعتباره قاطرة للنمو، وإعطاء األمهية الالزمة للسوق 
األولوية للتصنيع، وأنه باإلمكان التوفيق بني النجاعة االقتصادية 
والعدالة االجتماعية، باعتبار هذه األخرية رافعة للتنمية، وإعادة 
النظر كذلك يف االسرتاتيجيات القطاعية، على أن يكون ذلك 

حتقيق االنسجام  مبنيا على التخطيط، بغية الدفع يف اجتاه
وااللتقائية بني مجيع الربامج واملخططات، مع ضرورة تقييم 
املخططات احلالية، وربطها برهان اجلهوية املتقدمة لتعزيز بناء 

 .مغرب املؤسسات، مغرب الدولة الدميقراطية احلديثة
كما يرتكز النموذج التنموي البديل، على إعطاء 

مأسسته ليكون فضاء األمهية القصوى للحوار االجتماعي و 
للحوار، وكذا االهتمام باملقاوالت الصغرى جدا والصغرية 

من النسيج االقتصادي  % 91واملتوسطة، اليت متثل ما يزيد عن
  .الوطين
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كما نعترب من خالل هذا النموذج،  أن ال تعارض بني 
الدميقراطية والتنمية، ويف نفس السياق البد من التأكيد، على 

لتقشف ثبت عدم فاعليتها، وقصورها يف الرفع أن هنج سياسة ا
من وترية التنمية االقتصادية، وذلك انطالقا من جتارب الدول 
اليت جلأت إىل هذه السياسة، واليت أدى هبا ذلك إىل تعميق 

ولنا يف العديد من الدول . األزمة وتكريس الفوارق االجتماعية
  .الغربية أمثلة على ذلك

أن املسألة االجتماعية، هي  وخيلص هذا النموذج إىل
احلل األجنع لتجاوز الوضعية احلالية، من خالل توسيع التغطية 
واحلماية االجتماعيتني واالهتمام بالتشغيل، واعتماد حكامة 

 .دميقراطية، وتكريس انفتاح املغرب على العامل
 السيد رئيس الحكومة،

يت أمام كل املعطيات االقتصادية واالجتماعية املرقمة، ال
جاءت يف حصيلتكم املرحلية، وأمام كل املبادرات ذات الطابع 
االجتماعي والقرارات اجلريئة املتخذة يف سبيل حتصني استقاللية 
القرار السياسي االقتصادي لبالدنا، وبالتايل فمن  باب 
املوضوعية والنزاهة، ومن باب وااللتزام واملسؤولية السياسيتني، 

يلة املرحلية حصيلة إجيابية، ونتوقع بأن نعرب عن قناعتنا بأن احلص
احلصيلة النهائية هلذه احلكومة ستكون إجيابية بدورها وتعكس 

 .أجرأة عملية للربنامج احلكومي
واطمئنوا، حنن متأكدون من أن املواطنات واملواطنني 
سيقدرون ما مت إجنازه، وسيتفهمون القرارات الصعبة اليت مت 

إقليميا ودوليا، وبكل تأكيد  اختاذها يف ظل سياقات صعبة
سيجددون الثقة يف احلكومة ومنهجيتها يف العمل املبنية على 
الصدق والصراحة واملكاشفة ونكران الذات وتغليب صاحل البالد 

﴾ ْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلكُ . والعباد
 .صدق اهلل العظيم

 

 :الرئيسالسيد 
الكلمة للفريق الفدرايل، السي . شكرا السيد الرئيس 

 .حممد دعيدعة السيد املستشار
 : المستشار السيد محمد دعيدعة عن الفريق الفدرالي

 السيد رئيس مجلس المستشارين،
 السيد رئيس مجلس النواب،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات كلهم مشاوا،

 والسادة البرلمانيون، السيدات
 السيد رئيس الحكومة،

أتشرف باسم الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية أن  
 فصراحة،  .أتدخل ملناقشة عرضكم خبصوص احلصيلة املرحلية

 ألن واملكرور، املألوف عن خمتلفا خطابكم يكون أن توقعنا
 عن خيتلف ونصف سنتني خالل احلكومة حصيلة تقدمي

 يف النقاش بتوريط منها اهلدف ضيعتم اليت، الشهرية اللقاءات
 اجلرأة من يكفي مبا تتحلوا أن كذلك توقعنا. العقيم اجلدل
 وما حاال للبالد احلقيقية الوضعية صورة يف الربملانيني لوضع
 عرض تقدمي على حترصوا وأن استقباال، واملغاربة املغرب ينتظر
 رفيع مستوى من عمومي لنقاش قاعدة يكون ألن يصلح

 .خاطئا  كان توقعنا لكن البالد، منه تستفيد
 مفككا جاء احلكومة، رئيس السيد خطابكم،

 إعداد جمرد عن عجزمت فهل ناظم، خليط وفاقدا ومضطربا
 .املغرب حبكومة يليقمرحلية  حصيلة خطاب

 ارتباك عن ناتج االضطراب هذا يف السبب أن األرجح
 صوت كما احلكومي، ربنامجال حصيلة عرض بني اجلمع يف

 املنظمات إىل التزام رسائل إرسال وبني، النواب جملس عليه
 التوجه وبني ذريعة الربملانيني مع اللقاء جعل بني الدولية، املالية

 أحكامهم، وتنتظر احلكومة إليهم حتتكم من إىل األوىل بالدرجة
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 صرمت اليت  الدولية التنقيط ووكاالت الدويل النقد  صندوق أي
      تعــــــــــــــرف ال شعبية فئات مع لقاءات يف حىت عنها تتحدثون

 (.Poor’s &  Standard) وال( fitch) ال
 : نسألكم جيعلنا بالضبط االرتباك هذا
الربنامج  حصيلة عرض بغرض الربملان إىل جئتم هل

 أم السابقة؟ أغلبيتكم مع شأنه يف تعاقدمت الذي احلكومي
 سنتني؟ منذ الدويل النقد صندوق مع تعاقدكم حصيلة لعرض

جئتم للتباهي خبط االئتمان األول والذي كلف  هل
مليار سنتيم والتبشري خبط االئتمان الثاين بكلفة  31املغرب 

مليار سنتيم، ما هزينا،  28مليار سنتيم كعمولة فقط؟ أي  58
 ما حطينا؟

 خارج به نطقتم عرضكم وما نص يف ورد ماهل 
 أم اجلديدة أغلبيتكم مع تعاقدكم نتاج املقبلة الفرتة بشأن النص،

 املقبلتني؟ للسنتني املؤسسات الدولية املالية جتاه التزامتصريح ب
 مربك هذا  ارتباككم احلكومة، رئيس السيد صراحة،

 زواجكم على فقط شهودا لنكون استدعينا  أننا يشعرنا ألنه لنا،
 يف الدستوري دورنا ملمارسة وليس الدويل النقد صندوق مع

 يف عنها املعرب االلتزامات ضوء على احلكومي العمل مراقبة
الذي استعضتم عنه بربنامج جديد بأربع  كومي،احل ربنامجال

أولويات، فضلتم متريره ضمن احلصيلة املرحلية عوض أن يكون 
 .موضوع تصريح حكومي جديد بعد تشكيل حكومتكم الثانية

  مة،احلكو  رئيس السيد
 التعقل وحتمل مسؤولية لتدبري الشأن العام كان 

 التشاور عن الوسائل واآلليات إلجناح البحث منكم يقتضي
 النقابية واالحتاد واملركزيات األخرى السياسية القوى مع واحلوار

 اخلربة ذات املدين اجملتمع ومجعيات املغرب ملقاوالت العام
 سبل حول توافق إىل الوصول أجل من الوطنية، والشخصيات

  حسابكم لكن الدقيق، الظرف هذا يف البالد مشاكل معاجلة

 على القدرة من رمانكمحي الدائمة االنتخابية ومحلتكم الضيق
 املرحلة يالئم برنامج وضع دون بالتايل وحال، اإلنصات واملبادرة

حول األولويات االقتصادية  شامل توافق وحتقيق فيها يعتمل وما
والسياسية للبالد وإطالق دينامية اإلصالح ومتتني واالجتماعية 

 .الصرح الدستوري واالرتقاء باملمارسة السياسية خطابا وأداء
 من التحرر يتطلب احلكومة، رئيس السيد التوافق، 

 ما افتقدمتوه، وهذا والتواضع، اإلنصات بفضائل والتحلي الغرور
 جرت خاباتانت يفعليها  حصلتم اليت املقاعد بعدد اغرترمت إذ
 راك الشعيب والشبايب، حراكاحل عن نتجت استثنائية ظروف يف

اجلميع منذ الوهلة األوىل،  -يعرف  كما - صراحة عارضتموه
 عليها تقفون اليت املغرب أرض من انطالقا التفكري من وبدال

 جعلكم الوهم هذا. وهم معاخرتمت العيش  وثقافتها، مبجتمعها
 هناية بعد تنشأ مل املغربية الدولة  وأن تاريخ، للمغرب أن تنسون

 ما احلصانات له من أن كما وليست فيه طائفية، االستعمار،
  صورة إىل تسيئ كيف اليوم نرى اليت الظالمية املشاريع  جينبه
 .العامل يفواملسلمني  العرب ولصورة السمح اإلسالمي ديننا

 كذلك احلكومة، رئيس السيد جعلكم، الوهم هذا 
خيول  ال النواب جملس يف مقاعدكم  عدد أن تتناسون أو تنسون

 كما أغلبية لستم األغليب، فأنتم احلزب ممارسات يف احلق لكم
 ونصف ناخب مليون تصويت تعتربون كنتم وإن تعلمون،
من املغاربة  %11قاطعها سابقة ألواهنا  انتخابات يفعليكم 

مليون شاب وشابة غري  51املسجلني باللوائح، باإلضافة إىل 
أغلبية األقلية االنتخابية،  فأنتم مسجلني أصال هبذه اللوائح،

  !فهنيئا لكم هبذه الشعبية
إن أكرب حتد يواجه املغرب اليوم دولة وأحزابا  

ومؤسسات، هو كيف نعيد الثقة للمغاربة يف مؤسساهتم 
؟ فاخلوف كل اخلوف أن نكون غدا أمام انتخابات االنتخابية
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بدون ناخبني، إذا استمر األمر على ما هو عليه يف التنابز احلزيب 
 .وتدين اخلطاب واملمارسة السياسيني

 فتحتم فإنكم حلفائكم، مع نزاعال فتائل أشعلتم ومثلما
 حاولتم اليت الربملان، يف املعارضة اجلميع، مع مع نزاع جبهات

 وتقييم احلكومي العمل ومراقبة التشريع يف دورها تقزمي
 اليت متثيلية، األكثر النقابية  املركزيات ومع العمومية، السياسات

 حتجيم  إىل وسعيتم بل معها، اجلدي احلوار من طويال هتربتم
 العام االحتاد ومعواالستهزاء من معاركها النضالية،  دورها

 ومع متثيليته، يف الطعن على عملتم الذي املغرب، ملقاوالت
 السليم غري بتعاملكم معه احلوار أفسدمت  الذي املدين، اجملتمع
 منه الوازنة الدميقراطية اجلمعيات انسحاب إىل أدى الذي

 .حواركم من وأفيد أغىن حلوار وتنظيمها
 بلة، فالطريقة الطني زاد للجدال املستمر جلوءكم إن

 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 كل

 .ومنهجيتكم يف تدبري شؤون العباد والبالد
 الحكومة، رئيس السيد

ضمانة  بكونكم دائما، عنه تعربون الذي شعوركم إن 
  للمغاربة  خطابكم يف مرتني الشكر وتوجيهكم البالد ستقرارال

 إمنا الشعور، لذلك كامتداد الال شعبية قراراتكم تقبلوا الذين
 حيرصون إذ فاملغاربة ومساعها، احلقيقة رؤية ترفضون أنكم يؤكد
 نتائج ظهرت بعدما مثني، كرأمسال  بالدهم استقرار على

  يربطونه ال فإهنم الشرق، يف اإلسالمية اجلماعات مغامرات
 هبذا باملساس هتديد أي خيشون ال وهم حكومتكم، بوجود

االستقرار بعد أن تصاحل املغرب مع ماضيه وذاته، ويتطلع إىل 
تفعيل وأجرأة كل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وبعد أن 

 فللمغرب. اختار العدالة االنتقالية وعدم تكرار ما حصل

 هذه إحباط على القدرة وله العمياء املغامرات ضد حصاناته
 ".للبيت رب حيميه"املهد، و يف املغامرات

 يعين، ال كذلك بالدهم استقرار على املغاربة حرص إن
 قرارات جتاه بالغضب يشعرون ال أهنم األحوال، من حال بأي

 الشرائية واملساس قدرهتم تقليص حنو تتجه اليت حكومتكم،
 مناصبو  املرتبات وتقليص التقاعد ميدان يف املكتسبة باحلقوق

 واملكتسبات، باحلريات الضرائب واملساس يف الشغل والزيادة
التزاماتكم  إطار يف به القيام أو تعتزمون به قمتم مما ذلك وغري

 .مع املؤسسات املالية الدولية
 وحضارية سلمية بأساليب عنه التعبري مت هذا الغضب

واحلركات االحتجاجية متثيلية  األكثر النقابية املركزيات طرف من
التعبري عنه  وسيستمر السلمية يف خمتلف املدن والقرى املغربية،
  .مادام استمرار الفساد واالستبداد والتحكم

 ومطالبها،وإن إشارتكم إىل املركزيات النقابية 
 استفزازا تكون أن تعدوال  الدخل، تحسنيوخصوصا ما يتعلق ب

النقايب، وهو ما يفسر هتربكم  والنضال للنقابات وحتقريا جمانيا
من مأسسة احلوار االجتماعي الثالثي األطراف وضمان 

 قبيل من العنق، يل أساليب إىل اللجوء أن وال تتصوروا. انتظامه
لالقتطاع، دون سند قانوين أو  املضربني ومرتبات أجور إخضاع

 يف غضبهم عن التعبري عن املواطنني يثين أن ميكن دستوري،
 تنهجوهنا، اليت التفقري والتضييق على احلريات سةسيا مواجهة

 .لقريب لناظره غدا وإن
 11إننا نستغرب مما ورد يف مداخلتكم حول رصد 

لتنفيذ االلتزامات  3153-3153مليار درهم برسم الفرتة 
أبريل، فلعلمكم، السيد رئيس  32العامة واخلاصة باتفاق 

احلكومة، أن هذا الغالف املايل هو جمموع الزيادات 
إىل  3112والتعويضات الناجتة عن احلوار االجتماعي منذ سنة 

، فكيف لكم أن تُنسبوا ألنفسكم ضمن احلصيلة 3153سنة 
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وجتدر اإلشارة إىل أن  ! املرحلية جمهودات احلكومات السابقة؟
كانتا سنتني بيضاوين خبصوص احلوار   3152و 3153سنيت 

مليون  521االجتماعي، وما رصدته حكومتكم مل يتجاوز 
موظفة  12.111درهم للرفع من احلد األدىن لألجر لفائدة 

ف، ودون أن يشمل هذا اإلجراء العاملني باجلماعات وموظ
احمللية واملؤسسات واملنشآت العمومية وشبه العمومية، والذي  
كان اهلدف منه حتقيق مكاسب سياسية وانتخابية بالدرجة 

 .األوىل
وحىت تكونوا على دراية من أمركم وعلى بينة مما مت 

حتيني رصده من نفقات خاصة باحلوار االجتماعي ومن أجل 
معطياتكم، نسلمكم، السيد رئيس احلكومة، وثيقة تفصيلية 
ملختلف االلتزامات املالية الناجتة عن احلوار االجتماعي منذ 

 . 5982انطالقته سنة 
  الحكومة، رئيس السيد

إن حصيلة حكومتكم املؤقتة مل ترق إىل انتظارات 
ات الطبقة العاملة، فأين حنن من التزاماتكم خبصوص وضع اآللي

الفعالة للرصد والوساطة يف سوق الشغل؟ أين حنن من إحداث 
املرصد الوطين للتشغيل وإنشاء املنظومة املعلوماتية الوطنية 

 اخلاصة بسوق الشغل وتقوية قدرات الوساطة؟ 
أين حنن من توسيع التمثلية يف اجمللس اإلداري للوكالة 

ألعلى الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل اجمللس ا
 واجملالس اجلهوية للتشغيل املنصوص عليها يف مدونة الشغل؟

أين حنن من توسيع التأمني الصحي اإلجباري ليشمل 
املهن احلرة والتجار والصناع التقليديني والطلبة واملشتغلني 

 الذاتيني؟
من تعزيز  -وأنتم يف منتصف الوالية  -أين حنن 

اعي وإنشاء صندوق الدميقراطية االجتماعية واحلوار االجتم
عمومي للضمان االجتماعي للمعوزين وضمان املساواة وتكافئ 

َشغلني 
ُ
الفرص والقضاء على التمييز يف جمال الشغل ومحاية امل

وضمان شروط الصحة والسالمة وتطوير ثقافة احلوار طبقا 
 ملعايري الشغل الالئق؟

إن البطالة، السيد رئيس احلكومة، ارتفعت باستمرار 
وجكم إىل املسؤولية احلكومية، وخصوصا منها بطالة منذ ول

الشباب احلامل للشهادات العليا وشهادات التكوين املهين، 
، وتصل يف صفوف الشباب البالغني ما %58.5واليت جتاوزت 

 .%53، ويف الوسط احلضري %22سنة نسبة  33و 31بني 
 السيد رئيس احلكومة،

 وجدمت نكمأل البداية، مند اخلطأ الطريق يف سرمت لقد
 مساراهتا تعرفونالو سياقتها تتعلموا مل قاطرة يف أنفسكم فجأة

أخفقتم إىل حد اآلن يف حتقيق العديد من  ولذلك ومواقيتها،
 متعددة األهداف امللتزم هبا يف برناجمكم احلكومي، وإخفاقاتكم

 2011 دستور دستورين، بني نعيش جعلتموننا املستويات، فقد
 واملصادقة اعتماد يف املربر غري التباطؤ بسبب ،1996 ودستور

 الدستور يف عليها املنصوص والعادية التنظيمية القوانني على
اجلديد، وخاصة ما يتعلق بإشراك اجملتمع املدين يف التشريع 
واملراقبة والولوج إىل املعلومة وما يتعلق باملناصفة واملساواة 

وتقوية املراقبة على املالية ومؤسسات احلكامة وختليق اإلدارة 
العمومية واالرتقاء بدور املعارضة الربملانية ومتكينها من كل 
الوسائل ملراقبة ومساءلة احلكوم وكل ما يتعلق بربط املسؤولية 
باحملاسبة والدميقراطية التشاركية، وغريها من املقتضيات اخلاصة 

 .بصون احلريات الفردية واجلماعية
 اليت يتم  الدستورية للمواد متأويلك بسبب وأيضا

املفهومة،  غريتنازالتكم  وبسبب حمتواها، من أحيانا إفراغها
 بعد حتققت مكاسب من لالستفادة الفرصة علينا فومت وبذلك

 دميقراطية نقلة لتحقيق وطين توافق وبفضل طويلة نضاالت
 عن املرتتب اجلديد املؤسسايت البناء عملية وعطلتم حقيقية،
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 بدل السياسية احلياة يف اجلمود فرضتم بل ،3155 دستور
على إثر تصدع األغلبية احلكومية  املطلوبة، الديناميات إطالق

ضيقة يف هذه  حسابات سجناء بقيتم ألنكمملدة قاربت السنة 
 يتطلب الذي السليم الدميقراطي املرحلة املفصلية يف البناء

 . امة واحلكمة والرزانةالنظر واملبادرة املقد وبعد بعمق به االقتناع
 فرصة كذلك فوت سليم بشكل الدستور تنزيل فعدم

 تقدمي ثقافة وتعميم املؤسسايت البناء تطوير عرب احلكامة تطوير
 التنظيمية القوانني مشاريع أغلب أن املثري ومن. احلساب
 إىل بالنظر تقريبا جاهزة كانت واحلكامة التقنني هتم اليت والعادية

 يف تلكأمت لكنكم سنوات، مند مت عليها االشتغال كون
 أن باإلمكان كان الذي الربملان دور وعرقلتم عليها املصادقة
. منها والعادية التنظيمية القوانني إصدار وترية تسريع يف يساعد

 مفروضا كان اليت الظواهر من عدد استمرار على شجع ما هذا
 النفوذ واستغالل والزبونية الرشوةالفساد و  قبيل من تتقلص أن

 يف شرعتم أنكم لتقولوا منتقاة لوائح تنشروا أن يكفي والريع، فال
غري  تقريبا، ال شيء ذلك؟ بعد به قمتم فماذا احلكامة، تطوير

جتماعات والتجمعات اهلادفة الإطالق الكالم على عواهنه يف ا
 .إىل التعمية والتغطية على العجز يف تدبري الشأن العام

 عمومية سياسة تتطلب عليكم، خيفى ال كما احلكامة،
 محلة أو ترقيعي عمل أو شعارات دعائية وليس أفقية شاملة
 هو وإمنا خطب، يف يقال كالما ليس صالحإلوا. فاشلة إشهار
 يف وجيدر بنا. والنضال نضاجإلوا التفاعل من متواصلة عملية

 ودمقرطة صالحإلا أجل من النضال أن إىل التنبيه السياق، هذا
 اخرتاعا وليس البلد السعيد، هذا يف اليوم يبدأ مل واجملتمع الدولة

 وتاريخ لذلك، الرتويج حتاولون كما وحلزبكم، لوزرائكم حيسب
وضحت  شعبه دالة على ما قدمته وناضلت ونضاالت البلد هذا

 بالغة ظروف يفرجاال ونساء  املغاربة من أجيال من أجله
 والتنكر، بل الظلم باب ومن .الرصاص سنوات طيلةو  الصعوبة

احلريات  الصفر، فمساحات من اليوم نبدأ بأننا القول دعاء،الا
 إجراءانتظام للجميع والتداول على السلطة و اليوم  املتوفرة

 فضلال  أمور كلها ستبداد،الا ممارسات وتقلص نتخاباتالا
 واحلركة اليسار املغريب أن يشهد و يسجل والتاريخ فيها، لكم

 عن دفاعا الباهظ، الثمن وأديا العبء حتمال من مها النقابية
غراء إلتستسلموا كثريا ال . وحرياته وحقوقه املغريب الشعب

 .حلظة، فبعد العسر يسرا
 إصالح عن احلكومة، رئيس السيد حديثكم، إن

 إصالحات وكأهنا يوحي أخرى، إصالحات وعن العدالة منظومة
 جميئكم قبل حىت مفتوحة بأوراش يتعلق األمر أن واحلال قائمة،

 .التحقق صعوبة أو الفشل تواجه مازالت لكنها احلكومة، إىل
 اسرتاتيجي إصالح وهو العدالة، منظومة إصالح إن

 من عدد إصالح الشروع يف بدأ كما سنوات، منذ بدأ جدا،
 ما هو مع واملالءمة النواقص جتاوز بغرض واملدونات القوانني
 سياسة امتالك على والعمل األوروبيني، الشركاء لدى به معمول

جنائية تتناسب واالخنراط املتتايل يف املنظومة الدولية حلقوق 
 حيقق مل بذل الذي اجملهود ذلك لكن اإلنسان والدميقراطية،

 عموم لدى القامتة صورهتا من العدالة حيرر ومل املنشود اإلصالح
 . اخلارجيني والشركاء االقتصاديني والفاعلني املواطنني

 املخصصة ملساعدته األورويب االحتاد حجب وإن
على تعثر اإلصالح،   أخرى أدلة بني من لدليل القضاء إلصالح

كما ان ترتيب املغرب يف عدد من التقارير الدولية، وبغض النظر 
وخترتق جل  تنخرما زالت  عن حتفظاتنا، دليل آخر، فالرشوة

 .القضائي اجلسماملرافق اإلدارية وأجهزة الدولة، مبا يف ذلك 
 وأبعد القضائية، السلطة تأكيد عن نكون ما أبعد إننا 

 وحسب، والقانون القانون تعمل اليت العدالة عن نكون ما
 تدعوا فال. القانون أمام املواطنني بني الفعلية املساواة وتضمن

وجيب . شك دون من واملعقد الشائك امليدان هذا يف إجنازا
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يهدف فقط إىل ال الح القضاء طار إىل أن إصإلالتنبيه يف هذا ا
قامة العدالة لفائدة اجلميع بدون إلعمال، وإمنا ألحتسني مناخ ا

متييز، فإصالح القضاء ومنظومة العدالة مل يعدا مطلبا سياسيا 
وحسب، بل أصبحا مطلبني اقتصاديني واجتماعيني إلرساء 

نتمىن صادقني . دولة احلق والقانون وجلب وتشجيع االستثمار
جلهود املبذولة يف هذا اجملال إقرار اسقاللية ونزاهة أن تثمر ا

 .  القضاء وجناعة وفعالية منظومة العدالة ببالدنا
الزعم، السيد رئيس احلكومة، أنكم  ميكنكمال و 

تصال، فالولوج إىل العالم واإلأحرزمت أي تقدم يف ميدان ا
املعلومات ما يزال مشكلة قائمة، واملعركة اليت فتحتموها مع 
املندوبية السامية للتخطيط كشفت 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

 .مشكرا لك
 :السيد الرئيس

. انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس 
الكلمة جملموعة االحتاد املغريب للشغل، الكلمة جملموعة حتالف 

 .الوسط، السيد النائب السي عبد العايل اهلياليل
النائب السيد عبد العالي الهاللي عن مجموعة تحالف 

 :الوسط
 السيدان الرئيسان،

 الحكومة،السيد رئيس 

 السيد وزير الدولة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 أيها السيدات والسادة،

إن أي تقييم موضوعي للحصيلة املرحلية للعمل  
احلكومي، يقتضي اإلقرار بأن احلكومة احلالية كانت هلا شجاعة 
أكثر يف مالمسة الكثري من اإلصالحات؛ إن على املستوى 

إن نفض الغبار على امللفات القدمية . تماعي أو االقتصادياالج
اجلديدة، كان له بدون شك آثارا إجيابية خلقت نوعا من 
النقاش العمومي أكثر محاسا ملباشرة اإلصالحات الواجب 

 .اختاذها
إن جمرد احلديث بشدة كبرية على اقتصاد الريع  

ونظام  واالمتيازات والفساد وأمهية إصالح منظومة املقاصة
التقاعد، خلق نوعا من الديناميكية اإلجيابية املتجددة يف مياه  
كانت راكنة الكل يعرف مدى تعفنها، وال أحد جيرؤ على 

 .الغوص يف تنقيتها لتلعب من جديد األدوار املنوطة هبا
 أيها السيدات والسادة،

إن كانت هذه الشجاعة إجيابية وحتسب هلذه احلكومة،  
قدر الكايف حىت يتمكن العمل احلكومي من فإهنا مل تكن بال

مباشرة اإلصالحات يف عمقها، واكتفى هذا العمل احلكومي 
بإثارة العديد من امللفات الشائكة دون الغوص يف عمقها 

ونظرا لضيق الوقت، سنكتفي . والبحث يف أسباهبا ومسبباهتا
 وأ بإعطاء بعض األمثلة إن على املستوى االجتماعي

 . االقتصادي
فعلى املستوى االقتصادي، الكثري من اخلرباء سواء يف  

الداخل أو يف اخلارج يقرون على أن مشاكل اقتصادنا الوطين 
مشاكل بنيوية، يتحتم إعادة النظر يف بنياهتا األساسية وخلق 
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منوذج اقتصادي جديد قادر على مواجهة تقلبات األسواق 
 .ي واملايل اخلارجيالدولية، والتقليل من التبعية للقرار االقتصاد

إنه ال ميكن االستمرار يف هنج سياسة اقتصادية  
مستمدة من ركائز غري مضمونة النتائج، كالفالحة مثال اليت 
ختضع باستمرار لتقلبات مناخية غري متحكم فيها، وتبىن على 
فرضيات تصعد وهتبط حسب السنوات، وتتميز بضعف 

كن كذلك أن نستمر يف إنتاجيتها رغم اجملهودات املبذولة، وال مي
التعويل على عائدات عمالنا يف اخلارج اليت ما إن تتأزم أوروبا 

إن . حىت تقل وختفت ويصبح تعويلنا عليها يف مهب الريح
قدرتنا الصناعية الزالت ضعيفة، بقيت يف مراحلها التحويلية ومل 
نتمكن بعد بالرغم من كل اجملهودات احملمودة من خلق نسيج 

 .سجم ومتكامل يتكئ على االبتكار والتكاملاقتصادي من
إن االعتماد على ظرفيات متقلبة، غري متحكم فيها يف  

شقيها اآلين واملستقبلي ملن شأنه أن جيعلنا ال نراوح مكاننا، إن 
إن عدم حتقيق اإلقالع االقتصادي رغم كل . مل نعد إىل الوراء

 بنيات هذه اجملهودات خلري حمفز على ضرورة إعادة النظر يف
ومكونات اقتصادنا وخلق روافد أخرى تعتمد على اإلنتاجية 
اجليدة واملردودية الداخلية واخلارجية املرتفعة لكل مشاريعنا 

 .واستثماراتنا اآلنية واملستقبلية
إن عدم استفادتنا وفشلنا يف جين مثار اتفاقية التبادل  

احلر لصاحلنا، لدليل على هشاشة بنيات اقتصادنا الوطين 
وضعف التبادل احلر وضعف تنافسيته يف مواجهة الشركات 
واهليئات اخلارجية، إذا كنا قد أصبحنا ال نتمكن حىت من تغطية 

ا إىل الرضوخ إىل مصارفنا مبواردنا الذاتية العادية، مما يدفعن
ضغوطات املديونية الداخلية واخلارجية، فهذا جيب أن يدفعنا إىل 
تعميق النظر وإعادة التفحص يف مسلماتنا واختياراتنا وخلق 
ديناميكية اقتصادية جديدة لنتمكن من اخلروج من املعادلة 
الصعبة وهي أن النفقات تتفاقم، املوارد ال ترتفع بالشكل 

ذه النفقات، النتيجة هي االستدانة وبعد ذلك املطلوب لتغطية ه
جيب أداء الديون وندخل بذلك يف نفق مسدود وخصوصا إذا 
كنا ال نستفيد من االستدانة يف اجتاه حيقق املردودية املطلوبة 
بصورة جتعل الدولة تنشط اقتصادها وتتمكن من إعادة  الديون 

 .بعد توظيفها على الوجه املربح والذكي
آخر يتعلق بإصالح صندوق املقاصة، البد ويف جمال  

أن نثمن حماولة إصالحه من طرف احلكومة احلالية رغم قدم 
مشاكله وارتباطها بفرتات أخرى، ولكن اإلصالح أتى من 
اآلخر ومل يتم تتبع إصالح هذه املنظومة من داخلها، أمل يكن 
أوىل أن نصلح تركيبة وبنية األسعار وإعادة النظر يف اخلصومات 
اليت ال تطبق واالسرتدادات اليت ال تتم لصاحل الدولة وغريها من 
اجلوانب املتعلقة بتسيري منظومة املقاصة بدل اللجوء إىل احللول 
النهائية وهي رفع الدعم تدرجييا أو هنائيا عن بعض املواد 

 .املدعمة
أما على املستوى االجتماعي، فإن ما أجنز يعترب إجيابيا  

ويل صندوق التماسك االجتماعي ونظام بامتياز، فخلق ومت
وغريمها من اإلصالحات بقدر ما هي " راميد"التغطية الصحية 

إجيابية بقدر ما ختلق إشكاالت جديدة تتعلق بتفعيلها على 
أرض الواقع وإيصاهلا يف أحسن األحوال إىل املستفيدين منها، 

بعد صربه الستنفاد " راميد"ما معىن أن يذهب املستفيد من 
ملساطر اإلدارية املعقدة للحصول على هذه البطاقة من الولوج ا

إىل املستشفيات وهي شبه فارغة من األطباء والدواء الالزم، ماذا 
يستفيد املواطن إذا كانت بعض مستشفياتنا ومصحاتنا الزالت 

وتطبع يف بعض مرافقها مع األسف " le noir"تعمل بـــ 
وق التماسك االجتماعي إذا باالرتشاء والزبونية؟ ما أمهية صند

مل تكن مساطر صرفه متيسرة، وتصل مبتغاها بطرق مستهدفة 
ويعمل على املسامهة يف احلد من اهلشاشة والفقر واهلدر املدرسي 

 الذين ال يزدان إال اتساعا مع األسف؟ 
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إن أي عمل اجتماعي وبالرغم من أمهية هدفه النبيل، 
ق االجتماعية، ال ميكن أن أال وهو املسامهة يف احلد من الفوار 

يكتمل وحيقق أهدافه إذا مل يكن نابعا من نظرة مشولية 
تستحضر املشكل يف مجيع جوانبه وجتلياته وتبسط الوسائل 
والطرق للوصول إىل حله بدون ذلك يبقى الوصول إىل حتقيق 

 .اهلدف متعثرا وصعب املنال وشكرا
  : السيد الرئيس
الكلمة جملموعة االحتاد . السيد النائب احملرتم شكرا

 . الوطين للشغل، السيد املستشار، السي عطاش، السي رماش
المستشار السيد محمد رماش عن لمجموعة االتحاد 

 :الوطني للشغل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيدان رئيسا مجلس النواب والمستشارين المحترمان،
 ،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 إال، 

 .حسب الوقت املخصص جملموعتنا
إننا نثمن تفعيل هذا املقتضى الدستوري الذي يؤطر 

هذه اجللسات ، نتمىن أن تكون مثل 515من خالل الفصل 
إقالعا سياسيا حنو التقومي والتجويد والتنبيه كذلك لكل ما ينجز 
وما هو يف طريق اإلجناز، بروح مواطنة عالية تستحضر مصلحة 
الوطن وتضعها قوال وفعال فوق كل االنتماءات وامليوالت 
واالختيارات والتوجهات، مع استحضار السياقات والتحديات 

 .واطنات قبل هذا وذاكوانتظارات املواطنني وامل
ويف هذا املنحى، فإننا نؤكد، السيد رئيس احلكومة 
احملرتم، بأن ما تفضلتم به من حصيلة نصفية لوالية تدبريكم 

للشأن ألعام كنا نتابعها عن كثب، من خالل النقاشات العامة 
داخل الربملان عرب مناسبات عدة، كاملسائلة الشهرية ومناقشات 

ية والنقاش داخل اللجن الدائمة وغري الدائمة مشروع قانون املال
وغري ذلك، وبالتايل فنحن نعرفها ويعرفها املواطن، ولذلك 
أصبحت جزءا مهما يف ثقافتنا السياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن ما قدمتموه من حصيلة كانت يف إطار ممنهج مشل 
يف عناوين كربى كإصالح العدالة  التشخيص املركز واملنجزات

واملالية العمومية والنظام املايل واملقاصة واجلهوية واخلدمات 
االجتماعية واجملتمع املدين وهلم جرا، دون نسيان قضايانا 
الوطنية والعربية، نعين الصحراء املغربية وفلسطني اجلرحية وغزة، 

نهجية رمز اإلباء والعزة، وذلك وفق خمطط تشريعي مندمج ومب
احلكامة الرشيدة مع رسم أربعة حماور رئيسية يف خامتة عرضكم 
احلكومي كآفاق واعدة حنو إصالح متكامل يقارب كل 
اجملاالت، وسنقوم بإشارات خاطفة لبعض اجملاالت دون غريها، 

 .حسب ما ميليه الوقت املخصص
حمور احلكامة، تعزيزا للقدرات واإلمكانات وتنزيال ملبدأ 

والنزاهة والعدالة االجتماعية، وهذا ما نالحظه يف الشفافية 
منصبا ساميا، منها  313التعيينات يف املناصب العليا، أي 

منها خصص للنساء، كان الفيصل هو اخلربة والكفاءة % 52
 .يز، رغم بعض االدعاءات الباطلةمتدون حتيز أو 

أما الولوج إىل الوظيفة العمومية، فقد أصبحت كل 
مباراة اليت مت إجراءها  5931ر يف شفافية، ورقم املباريات مت

دليل على أن املغاربة سواسية أمام القانون، سواسية أمام 
املباريات، جتاوزا ملنطق الريع يف التوظيف كما ألفناه من قبل، 
دون نسيان بأن عددا من اخلرجيني بالطبع ينتظرون اإلدماج يف 

ة متجددة سوق الشغل والوظيفة، مما يتطلب رؤية جديد
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تستوعب كل الطاقات وتوجهها وتوجه هذا املخزون البشري 
 .حنو التنمية املستدامة

يف اجلانب االقتصادي، إننا نثمن التدرج يف تقليص 
عجز امليزانية مبا يقارب نقطتني من الناتج الداخلي اخلام 
وتقليص عجز احلساب اجلاري وتسارع نسيب لنسبة النمو 

، مؤشرات حنو التعايف 3153خالل  3.8، مقابل 3.3%
رغم تأثري أزمات  االقتصاد العاملي على اقتصادنا، لكن بفعل 

واحلكامة واستقرار الوضع السياسي  -ونكررها-القرارات اجلريئة 
وتعزيز الثقة يف مؤهالت االقتصاد الوطين وتشجيع املقاولة 
الصغرى واملتوسطة واإلصالحات املالية واجلبائية واملؤسساتية 

عل اقتصادنا، بإذن اهلل، يف مواقع متقدمة، خاصة إذا ستج
تضافرت وتكتلت اجلهود يف خندق الدفاع عن مصاحل الوطن 
وتطهري عقولنا قبل حقولنا من ألغام الريع بكل أصنافه وجتنب 

 .اإلقصاء لكل املبادرات اجلادة
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

ثر يف كان بودنا يف الشق االجتماعي أن تفصلوا أك
هذا احملور، ألنه إجابة عملية عن سياسة حكومتكم العامة واليت 
تصب يف ضرورة خدمة املواطن وإجابة شافية يف حاجيات 
ومتطلبات هذا املواطن، واليت طبعا لن تبلغ أهدافها الكاملة نظرا 

 .للتحديات الكربى
أبريل  32إنكم التزمتم أخالقيا وماديا بتنفيذ اتفاق 

مليار درهم  ما  11 -ونكررها  –، الذي كلف اخلزينة 3155
، مع أننا مازلنا ننتظر باقي بنود االتفاق 3153و 3153بني 

 . األخرى
إن ما اختذمتوه من قرارات اجتماعية لصاحل األجراء 

من احلد % 51ل خطوة طال انتظارها من قبل، فالرفع بالنسبة 
األدىن لقانون األجر يف القطاع الصناعي والتجاري واخلدمايت 
والفالحي والرفع من احلد األدىن  لألجر يف الوظيفة العمومية 

درهم ومعاجلة  5111والرفع من احلد األدىن للمعاشات إىل 
وإحداث صندوق التعويض عن فقدان ( يوما 2331)الشرط 

التغطية  الصحية وغري ذلك، كل الشغل وتوسيع االستفادة من 
هذا مبادرة حكومية مميزة، وستكون أكثر متيزا مبزيد من املأسسة 
وتعميق النهج التشاركي وفق مقاربة يكون فيها املكون النقايب 
حاضرا يف مجيع اخلطوات، مركزيا وقطاعيا، ومنخرطا بكل 
مسؤولية دون أن جتذبه إىل خارج السياق االجتماعي بعض 

 .ات السياسيةالتجاذب
وهنا نتوجه إليكم ببعض املالحظات، وخاصة يف جمال 
احلريات النقابية وما يرتبط هبا من طرد تعسفي وعدم التصريح 
بالعمال وغري ذلك، خاصة يف بعض املمارسات الال مواطنة، 
وهنا نشري إىل أجراء القطاع الفالحي، السيد رئيس احلكومة 

ثري من ربوع هذا الوطن، وخاصة احملرتم، والعمال الزراعيني يف ك
عامل  2111يف منطقة شتوكة آيت باها، حيث مت طرد 

وعاملة، وهم اآلن ينتظرون تدخلكم، السيد رئيس احلكومة 
احملرتم، إلجياد احللول العاجلة، فضال على الطرد الذي تعرض 

 Comanavهلم العاملون يف الصيد يف أعايل البحار وعمال 
Ferry وIMTS وCECRL  غريهمو. 

لقد تدخلتم يف مواقع خمتلفة ملعاجلة كثري من 
االختالالت وفق القانون ومنهج احلكامة، ولكن أملنا أن جتد 

 . هذه  امللفات طريقها إىل احلل
إننا نثمن بكل مسؤولية عموم حصيلتكم، رغم الظرفية 
االنتقالية والسياقات الدولية واإلقليمية املختلفة، ورغم بعض 

يصرية اليت اختذمتوها، ننتظر مجيعا أن تتم الوالدات العمليات الق
 ..املقبلة يف ظروف عادية

 :السيد الرئيس
 .شكرا، شكرا
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 :رماشمحمد المستشار السيد 
كل هذا جعل املواطن ينخرط فيمتابعة  الشأن ... 

 .شكرا السيد الرئيس، العام والشأن السياسي والنقاش العمومي
 :السيد الرئيس

آخر متدخل عن جمموعة احلركة . شكرا السري رماش  
الدميقراطية االجتماعية، السيد املستشار احملرتم، السيد حممود 

 .عرشان
عن مجموعة الحركة  المستشار السيد محمود عرشان

 :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، كنت وصيتك يف األول قلت ليك 
أودي، خاص تكون جالبتك واسعة، واحنايا تتعرف على أن 
احلركة الدميقراطية االجتماعية منذ البداية قررنا املساندة النقدية 

لكم، وسايرنا اإلرادة ديال الشعب املغريب يف ديال احلكومة ديا
 . رغبته يف التغيري

وبيين وبينك ما ندمناش، ألن، بكل موضوعية، فاألداء 
ديال احلكومة اللي كترتأسها عطى نتائج، وإىل قارنا مع مجيع 

كنصيبو على أن هذه   12احلكومات اللي وكابناها احنايا منذ 
اهات اللي كانت عندك يف احلكومة جبميع مكوناهتا، رغم اإلكر 

هاذ الشي ديال الرتكيبة احلكومية، فالنتائج ميكن نقولو عليها 
أهنا نتائج ديال التفاؤل، ونتمناو أنك تتوفق يف املسرية اللي 

 .مازالة قدامك

أنين  -ألن ما عنديش الوقت بزاف  -تيبقى علي أنين 
واحد النصيحة أخوية، إىل كان يف اإلمكان أنك مستقبال ترفع 
من املستوى ديال اخلطاب السياسي ديال الطبقة ديالنا 

هاذ العامني اللي دازت حقيقة أن اخلطاب ديال . السياسية
عض األحزاب السياسية، ديال بعض املسؤولني احلكوميني، ب

الربملانيني، تنظن على أهنا ال تليق بسمعة املغرب وال حبضارته 
وال بشموخه التارخيي، ولذلك أنا تنظن على أن الزم أننا خنرجوا 

 . la polémiqueمن 
أنت املهام ديالك معروفة، رئيس احلكومة، جابك 

نوفمرب، يف انسجام تام مع جاللة امللك،  31االقرتاع ديال 
ن املستوى ديال اخلطاب ديالنا، ألن حنن يف فعليك أنك ترفع م

ظروف خاصة بالنسبة للوحدة الرتابية ديالنا، بالنسبة للتهديدات 
ديال اإلرهاب، بالنسبة لبزاف ديال األمور اللي كتجعلها أن 
اليوم خاصنا حنافظو على املناعة ديال اجلماعة الداخلية ديالنا، 

مسار جديد، وهذا   وباش حنافظوا عليها خاصنا البد ندخلو يف
كيؤدي بنا أننا خاص التقوية ديال النسيج االقتصادي 
واالجتماعي ديال بالدنا، خاص املسار الدميقراطي ديالنا يتعمق 

كما -وميشي يف املسار الصحيح، وآنذاك ميكن لينا نرددو معك
سقف بييت من حديد، ركن بييت من حجر، "-قليت واحد النهار 

 .شكرا". ا مطر، حنن ال خنشى اخلطرفاعصفي يا رياح وأهطل ي
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد املستشار السي حممود عرشان، وهبذا 
. رفعت الجلسة. نكون قد أتينا على هناية جدول األعمال

 .شكرا لكم


