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 محضر الجلسة الثالثة والتسعون بعد المائة

 
 (.5153يوليوز  54) 5342رمضان  52األربعاء : التاريخ
والسيد  العلمي رئيس جملس النوابالسيد الطاليب : الرئاسة

 .حممد الشيخ بيد اهلل
ساعة ومثانية وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية : التوقيت

 .عشرة زواال والدقيقة العاشرة
جلسة مشرتكة للربملان بغرفتيه لالستماع إىل : جدول األعمال

رد السيد رئيس احلكومة على مداخالت الفرق واجملموعات 
 .حول احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة النيابية

 
 : رشيد الطالبي العلمي رئيس الجلسةالسيد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
  .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 
 والسادة البرلمانيون المحترمون،  السيدات

 أيها الحضور الكريم، 
خيصص الربملان هذه اجللسة املشرتكة الستكمال 
الربنامج املتعلق باحلصيلة املرحلية للحكومة اليت قدمها يف 

سيكون جملس النواب  كما  .جلسة سابقة السيد رئيس احلكومة
على موعد بعد ذلك مع جلستني عموميتني ختصص األوىل 

لتصويت على النصوص التشريعية اجلاهزة وجلسة واللدراسة 
الكلمة للسيد رئيس  .عمومية ختصص الختتام الدورة التشريعية

 . احلكومة احملرتم فليتفضل
 

 : رئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران السيد
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 

  .هلل وآله وصحبه ومن واالهارسول 
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 

 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 
 ن، و السيدات والسادة الوزراء المحترم

 ن، يالسيدات والسادة النواب والمستشارين المحترم
نلتقي جمددا الستكمال مناقشة احلصيلة املرحلية  إننا

من  515لعمل احلكومة وذلك يف إطار تنزيل أحكام الفصل 
وأود هبذه املناسبة التأكيد على أمهية هذه احملطة  .الدستور

السياسية يف تعزيز عالقات التعاون البناء واحلوار الصريح 
يدعم  واخلطاب املسؤول بني كل من احلكومة والربملان مبا

التقدم يف ورش اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
  .والثقافية العميقة لبالدنا

إن مبادرة احلكومة بتقدمي هذه احلصيلة هي استمرار 
واحلرص على  ،ملنهج قائم على التفاعل اإلجيايب بني املؤسسات

استثمار اإلمكانات الدستورية املتاحة ملا لذلك من دور 
دعم مسلسل مصاحلة املواطن مع الشأن السياسي  أساسي يف

وتعزيز الثقة يف املؤسسات املنتخبة وإشاعة ثقافة ربط املسؤولية  
  .باحملاسبة

      وامسحوا يل السيد الرئيس، أن أبدأ بالتفاعل مع 
. ما أدلت به األغلبية من مالحظات وتنويه حول هذا العرض

يها األغلبية مبختلف لقد شكلت هذه املناقشة مناسبة أكدت ف
مكوناهتا إنسجامها ووفاءها واخنراطها املسؤول يف دعم 
اإلصالحات ومساندة احلكومة ويف نفس الوقت إبداء 

 ،املالحظات وتقدمي االقرتاحات وهو ما نتقبله بصدر رحب
وهو موقف يستوجب التنويه واالعتزاز بفرق األغلبية والروح 

ملت مسؤوليتها يف تثمني هذه الفرق اليت حت ،الشائعة داخلها
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احلصيلة املرحلية رغم احملاوالت املستميتة للبعض يف الرتويج 
وهنا  .لتوثر متوهم بني مكوناهتا والتحريض على الصراع بينها

نتساءل عن السبب وراء انشغال بعض أحزاب املعارضة 
  ،واش وكلهم شي واحد ؟بالعالقات بني مكونات األغلبية

 هم ديال األغلبية كيفاش هاد كلفهم شي واحد حماميني
  .شي واحد وكلف   الإيالقضية هذه، احملامي ما تيتكلم إال 

حول صراعات داخل  ،وحول مصادر االدعاءات
األغلبية ودوافع الرتويج هلا، وأدعو أحزاب املعارضة أن هتتم 

فعالة وبناءة ترعى  ةالدستوري يف القيام مبعارض ابتفعيل دوره
شؤون العباد وتساهم يف تقدم البالد بذل إضاعة الوقت يف 
مناورات فاشلة، وتعطي األولوية قبل هذا وذاك لتعزيز 
دميقراطيتها الداخلية وتقوية متاسكها واحلد من الصراعات 

ملا وصلت املعارضة إىل املنصة مل  ، طبعاالقائمة، وأريد إيوا طبعا
تقوله أو مل يكن من املمكن أن تقوله أن  نميكترتك شيئا كان 

وكان جيب أن يلجمها احلياء واخلوف من اهلل الذي ذكرنا 
ملقدار الذي يليق اهتا به فلينتظر اليوم أن أرد ولو ببعض رجاال

        برئيس حكومة وجهت له نصائح باحلفاظ على اهلدوء 
  .ما أمكن

قد يكون ونطمئنكم بأن األغلبية رغم تنوع مكوناهتا و 
حنا ماشي حزب ديال ستالني ا ،الفخداخل بعض مكوناهتا 

الني، حنن حكومة مكونة من أربعة أحزاب توال حكومة ديال س
ومن مستقلني ونسمح لبعضنا مبسافة معينة يف جماالت والذي 

 روحلكن  ،ال نتسامح فيه مع بعضنا هو الذي اتفقنا عليه
ملعارضة اليت ال ترى افتقدت عند بعض أحزاب ارمبا  هاحلرية هد

يف القالب وإال فإنه يقص من  كون اإلنسان داخالأن يإال 
رجله أو يقص من يده أو يقص من رأسه على حساب فني جا 

وأطمئنكم بأن األغلبية رغم تنوع مكوناهتا قوية وملتفة . املقص
 ،حول أولويات واضحة يف العمل احلكومي ومنخرطة حبماس

ح هذه التجربة احلكومية االستثنائية امسعوا جيدا يف إجنا و نعم 
 حنا ماشي هاداوما شهدته اجتماعاهتا الوطنية األخرية ألنه 

على مستوى رئاسة األغلبية أو النخب  تؤ شي فيه تواطال
شي نزل لربملانات ديال ال ال هاد ،املوجودة يف احلكومة

األغلبية اليت  األحزاب ديالنا وكنحيي هاد األحزاب ديال
صادقت على االنتماء هلذه احلكومة باإلمجاع، باإلمجاع وجاء 

 ،ها إىل هذه املنصة يعلنون ذلك ويعتزون به ويفتخرون بهو ممثل
حزاب يف احلكم على وهل هنالك أصدق من برملانات األ

هذا بطبيعة احلال إذا ترك  ،وات اليت اختذهتاطقياداهتا وعلى اخل
منخرطة حبماس يف إجناح و  .هي كذلك هلا هامش من احلرية

هذه التجربة احلكومية االستثنائية وما شهدته اجتماعاهتا 
كافة ليت مرت يف ظروف إجيابية وناجحة  الوطنية األخرية وا

األحزاب، كافة األحزاب املشاركة يف األغلبية، ومثنت أجهزهتا 
التقريرية جتربة أحزاهبا داخل األغلبية احلالية وأمجعت على 
مواصلة العمل يف إطار احلكومة إال دليل آخر على قوة وتالحم 

 . مكوناهتا
اليت انتقد بعضكم   ،أما خبصوص التشكيلة احلكومية

فإهنا جاءت نتيجة مشاورات  ،ياتضكوهنا خضعت ملنطق الرت 
واسعة بني األطراف املعنية لالستجابة ملتطلبات املرحلة يف إطار 

مل من "ل عيسى عليه السالم وكما قا ،من االنسجام والتكامل
ما فهمش شي واحد حىت ملن بعد  يالإ". فلريمها حبجر يزن

، أنتما باقي ما دزتيوش فهاد ويقلب على شي واحد يشرح ليه
 . ..الشي

لقد تتبعت ومعي أعضاء احلكومة وعموم الرأي العام 
 ،الوطين طبيعة االنتقادات اليت وجهت للحصيلة احلكومية

يل نقول لكم بكل صدق ختيلت أنه مسحوا اواحلقيقة 
        االنتقادات غاتكون الذعة وقاسية وهذا مفهوم، لكن 

وصل لديك الدرجة وخيتلط يسوء ديال الكالم الما تصورتش 
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والبهتان واألمور املضحكة  ،بالكذب واحنا يف رمضان
واملخجلة واليت ال ميكن أن يصدقها جمنون أحرى عاقل، وقلت 

يرد عليه؟  وهاد الكالم اإلنسان خص يف نفسي واش حبال
وتأسفت على بالدي أن بعض األحزاب ذات اجملد العريق 
أصبح يرأسها من يأيت لكي يلقي البهتان العظيم والكذب 

ته باملخابرات اويشكك يف رئيس احلكومة ويسائله عن عالق
واليين قلت ورمبا  .اإلسرائيلية يف هذا الوقت يا لألسف الشديد

وصلنا لواحد املرحلة اللي خص اإلنسان شي كالم يبقى 
  .ما جياوبش والسالم وايسمع

لقد تتبعت ومعي أعضاء احلكومة وعموم الرأي العام 
الوطين طبيعة االنتقادات اليت وجهت للحصيلة احلكومية ولكن  

ومعربا عن إرادة  يف اإلصالح والتقومي فإن  كان بعضها مسؤوال
املعارضة أخلفت خبطاهبا موعدها مع حلظة دستورية متميزة، 

صحيحة بدل الحيث انشغلت باألخبار الصحيحة وغري 
االجتهاد يف التفكري والتحليل إلغناء النقاش، لقد تأسفت ملا 
رأيت بعضهم يسألون ملاذا قال فالن لفالن أو لفالنة أو عن 

بقيت تنقول واش املعارضة هذا هو الشغال  ،ن أو عن فالنةفال
دياهلا تبقى حتظي شي جريدة مشبوهة تتخرج شي كالم مهزوز 

شي شخص على شي شخص ومها خبري وعلى خري  وتيقول
   خدامني فهاد احلكومة، قلت مع راسي اهلل يكون يف العون، 

لقاوا ما يقولوا ما لقاوا ما يقولوا، مادام ما  ،ما لقاوا ما يقولوا
بقاوا تيقلبوا وال ما عرفوا آش يقولوا أنا كون عارضت احلكومة 
نعرف ما نقول أنا نعرف ما نقول، وكان أمور كان ميكن أن 

ساءل عن عدم إيصال الدعم أمل  ،أساءل فيها أساءل فيها مل
املباشر للفئات اهلشة كما كان منتظرا وكما قلته ووعدت به 

هادوا كيعرفوا حيسبوا  ،رفوا حيسبوا فعالولكن رمبا الناس كيع
أكثر مين حساسبية ما كاينش اللعب ألهنم يستطيعون أن 

عجب الخيرجوا ال شيء من الال شيء ليس من الشيء هذا 

كان ميكن أن أساءل عن األكادميية ديال اللغة ،  العجاب
كان ممكن أن أسأل أسئلة    ،العربية حممد السادس مل أسأل عنها

وأنا أعرتف أن هنالك تقصري من قبلي ومن قبل  كثرية هكذا
احلكومة اليت أترأسها يف بعض اجملاالت ولكن هذه مل أسأل، 

اك الشي دعم هلذه ذكنظن كيخافوا يكون يف   ؟عالش
 ...ساعد يف ذلك على إخراجها وهم ال يريدوهنايالتوجهات ف

ون احلكومة وينسفون احلكومة ورئيس طقسمها باغيني غري ي
ال غري هباد االسلوب لن يهم إيولكن باغي نقول ل احلكومة

البد ما تعرفوا بلي الدنيا . تصلوا إىل شيء، لن تصلوا إىل شيء
 ،القة اللسان تكفي يف تضليلهمذتغريت وبلي املغاربة ما بقاش 

ملعقول وكالم ديال املعقول ا ايسمعو  اكيبغيو   اوبلي املغاربة والو 
      املعقول ماشي أي شيء يقول الفرنسيون واالنتقاد ديال

du n’importe quoi.  
ونتوقف بداية للتساؤل حول مزاعم التهميش اليت 

؟ هل اوقولوا يل أشنو بغيتيو  ،تشتكي منها املعارضة باستمرار
ترغبون أن تساعدكم احلكومة على معارضتها؟ على سبيل 

الشهرية حيث  سئلةذكر املعارضة مبوقفها من جلسة األناملثال، 
تعاونت احلكومة باالستجابة ملا مت اقرتاحه خبصوص التنظيم 

طعتم تلك امث بعد ذلك ق ،الزمين جللسة األسئلة الشهرية
اجللسات ملدة وحافظنا على استمرارية هذه اجللسات حتمال منا 
ملسؤولية تنزيل أحكام الدستور وصيانة الستمرارية املؤسسات 

مث بعد ذلك عدمت حلضور هذه  ،املنتخبة وعدم تعطيلها
اجللسات، مث جاء قرار اجمللس الدستوري إلنصاف احلكومة 

. وضمان التوازن الدستوري املطلوب بني احلكومة والربملان
كم أسيدي اهلل يقلنا ل ،حنا الثلثنياالثلث و  ذتاخ افاألول قلتيو 

 ،جملس املستشارين وتساعدنا يف يايكمل خبري تساعدنا هنا
املعارضة كيكونوا على  لعمر بعض اإلخوان ديا وكل مرة ما
   الدستور وقال ليك  ءاألخري جا حنا كنسائلوا ويفاخاطرهم و 

كان . نت النص ومها النصأذ و رجع خ عبد اإلله سيأال 
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مفروض ألنه التدخل ديال اجمللس الدستوري فينا يكون يكون 
التوازن  حنا خصنا ما حنتاجوش، كاينا هولكن ماشي دائما ألن

الربملان و الوقت احلكومة  ص يكون التوازن يفابني السلطتني خ
نا وماشي غري هادي اللي قال ياجمللس الدستوري كيقوهلا ل ءجا
  .لينا

ونفس املسار اختذه اخلالف حول فقرة اإلحاطة 
باجللسة الشفوية جمللس املستشارين، ومرة أخرى مت إنصاف 

الدستوري للمملكة ضمانا احلكومة من طرف القضاء اإلداري و 
     ولألسف  ،للتوازن الدستوري املطلوب بني احلكومة والربملان

  . زالت املعارضة تربر عجزها بالتهميش من طرف احلكومة ما
ما ميكنش احلكومة كتدافع على راسها، املعارضة خصها تدافع 

ما جنحاتش تقلب على مقاربة  اليعلى راسها خصها تشوف إ
ميكنش احلكومة تعاوهنا انه املشكل فيها ما غأخرى، تفهم أ

 نص الدستور صراحة يتوال. حنا كنعاونوااحنا راه اواخا 
زالت تربر عجزها بالتهميش من  ولألسف فإن املعارضة ما

طرف احلكومة وكمثال على ذلك ما يثار حول جلسة التقييم 
السنوي للسياسات العمومية واليت نص الدستور صراحة على 

فإذن الربملان وبالتايل  ،لسة سنوية هلا من قبل الربملانختصيص ج
ولكن مرة أخرى يقع حتميل  .فمسؤولية برجمتها تعود للربملان

نقول للمعارضة إن قواعد العمل  ،احلكومة مسؤولية ذلك
ذاك  ،السياسي تتغري ومل يبقى فيها مكان لالبتزاز والتضليل

املعارضة أو من كتكون مرعوبة من احلكومة  الوقت اللي كانت 
احلكومة متثل  ،دو شاء اهلل لن يع بعض األحزاب، انتهى وإن

       أغلبية حقيقية وليست مطعونا فيها ولذلك فهي جتد 
وستمارس  Confortablement instaléeنفسها مرتاحة 
 . صالحياهتا كاملة

نقول للمعارضة إن قواعد العمل السياسي تتغري ومل 
يبقى فيه مكان لالبتزاز والتضليل والتحكم والتدليس والرتهيب 

والرتغيب والريع، بل ومؤطر بقواعد دستورية ومؤسسات قوية 
واهلل باملناسبة واحد احلاجة كنقوهلا . يف إطار املسؤولية والشفافية

نا وأنا هل ءضة اللي جالكم واحد من دوك اإلخوان د املعار 
وأنا بقيت كنشوف فيه قال يل  ابقى كيشوف في اجالس مت

 ربملان وال فشي قهوى يف الما عرفت راسي واش يف.. .وشوف
بغيت .. .خرل التتكساس واحد فينا غيجبد مسدس يق

حنا صاميني اتضحكوا شوية واخا   ةنشارك معاكم هاد النكت
 . اهلل يقبل

نية يف إطار التعاون والوفاء واحلكومة تتعامل حبسن 
بااللتزامات، هاد رئيس احلكومة ما كيتخلعش من فحال 

          كان شي معقول أما غري التحنزيز   يالهادوك، يتخلع إ
والوفاء بااللتزامات من أجل املصلحة العامة  ،ما خيلعنيش

وعوض أن تتفاعل املعارضة إجيابيا مع هذه التحوالت بقيت 
اسية سلبية ومتجاوزة تنبين على الصراع والتنازع حبيسة ثقافة سي

 . واملناورات اليت تؤدي إىل الفشل
كان من املنتظر أن يساهم نقاش فرق املعارضة حول 
التأخري احلاصل يف بعض امللفات واملشاريع كتقدمي الدعم 

غري أن النقاش انصرف إىل أمور جانبية  ،املباشر للمعوزين مثال
ة أن يعترب مثل هذا النقاش دعما للتوجه ال هتم املواطن خماف

شاء  احلكومي الذي يصب يف هذا االجتاه والذي هو سائر إن
وهو حسب ما يبدو ما ال ترغب  ،اهلل الرمحان الرحيم يف طريقه

 . فيه املعارضة
فهذا أمر حممود ومطلوب  ،وأما عن احلوار مع املعارضة

وجيب أن ولكن أي حوار سيكون مع من يدعي بأننا جمانني 
ويدعي  ،ويبشرنا بالدخول إىل السجن ،نذهب إىل بويا عمر

ويدعي بأن  ،السبب فيها حننكوسلوفاكيا يبأن فياضانات تش
ل عن ءوأصبح اليوم يتسا ،مظاهرات تركية حنن السبب فيها

فعن أي حوار . ليةيعالقتنا بداعش والنصرة واملخابرات اإلسرائ
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عن فشل  للحصيلةلقد كشفت مناقشة املعارضة  ؟نتحدث
جديد يف التقييم املوضوعي واملنصف للعمل احلكومي ألنه دابا 

 ،فيها اجلاحلصيلة قبل أن تكون أوراق نتلوها على بعضنا ونتس
دابا هاد احلكومة . الواقع اجملتمع ويف احلصيلة هي ما كايناش يف

إيوا   ؟حىت حاجة والو ونصف؟ منياما دارت والو هاد ع
ما دارت والو كانت فاشلة جيب  اليكيفاش؟ احلكومة إ

إسقاطها وميكن إسقاطها من داخل املؤسسات وميكن 
وقد حاولت  ،إسقاطها حىت من خارج املؤسسات باملسريات

. بعض املخلوقات الغريبة على املسريات إىل اليومبواستعنتم 
وهربتم فاتح ماي إىل أماكن  وعملتم بعض التجمعات املغلقة

، واستعنتم باألوالد الصغار الذين مل ال تظهر فيها احلقيقة
يأخذوا حظهم ومل ينالوا نصيبهم من التغذية ومل يرجع هبم إىل 

ولكن الشارع مل يتبعكم وال مرة ... مدهنم، وأشياء أخرى 
واحدة، ليس إلسقاط فقط لالحتجاج، فقط لالحتجاج مل 

احلصيلة راها واقع   ،احلصيلة .هذا هو السؤال احلقيقييتبعكم و 
ة واقع كتشوفوا األغلبية كتشوفوا لاحلصي ،الناس هيشو كيع

شاوفوا أسبوعيا تاألحزاب ديال احلكومة اللي عايشة معانا وتن
ا يعين غري قكيفاش هاد احلصيلة يعين زر   ،وكنذاكروا اوكنتالقاو 

َوالَ  ﴿اهلل سبحانه وتعاىل كيقول  ،ميكنشام ؟هكا والسالم
 ﴾أالَّ تَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى  َيْجرَِمنَُّكْم َشنَ آُن قَْوٍم عََلى

دارهتا، أنا غادي نوريكم بعدا غري شي حاجة شي وحدة  واقول
غادي جنبد ليكم  ؟واش هداك الشيء نتوما معتارفني به وال ال

 . االعرتافات واألدلة
فشل  نلقد كشفت مناقشة املعارضة للحصيلة ع

املنصف للعمل احلكومي وسقوط ديد يف التقييم املوضوعي و ج
ني يف اجرتار أحكام مسبقة ومفتقرة للوقائع الدالة فاملؤس

واملؤشرات امللموسة واشرتاكها يف نفس املقوالت اهلادفة 
وربطها  ،لتبخيس عمل احلكومة وإنكار ما حتقق يف هذه املدة

بكل النقائص اليت تراكمت طيلة عقود بل والتهرب من مناقشة 
لة وتعويض ذلك خبطاب سياسوي حتريضي مضامني احلصي
 .ينكر كل شيء وينتقص من كل شيءوعذايب وأحيانا عدائي 

لقد ظن البعض أن استعمال احلكومة خلطاب سياسي مبسط 
وبلغة تواصلية واضحة تعرف مبشكلة تدبري الشأن العام 
ويفهمها عموم املواطنني حىت كتب وقيل بأن املقاصة أصبح 

فيها وأصبح حىت األطفال يناقشوهنا، حىت األطفال يفهمون 
ا ممحنطاط ميكن منافسته ومواجهته خبطاب سياسي يتسم باال

يؤدي إىل فقدان املصداقية وجعل البعض موضوع تنظر يف 
ولئن كانت تلك  .العامل بعد املسرية الشهرية اليت أشرنا إليها

الستعمال يف املاضي فهي اليوم قرينة الفشل لاألساليب قابلة 
سقوط وليس هناك من خيار إال املراجعة النقدية للذات وال

     وهذا راه شهر التوبة واإلقالع عن تلك األساليب لتجاوز 
ما خلفته من أعطاب يف قطاع معترب من النخبة إذ من 
املفروض أن تكون مناقشة احلصيلة احلكومية حمطة إضافية 

  .لتجسيد هذا التحول املطلوب حنو األفضل
يد من حدة بؤس هذا اخلطاب ونزوعه ولعل ما يز 

املتكرر حنو جعل احلكومة يف تعارض مع املؤسسات وعلى 
وكأن احلكومة ليست حكومة جاللة  ،رأسها املؤسسة امللكية

امللك الذي ينص الدستور صراحة على تعديله هلا ورئاسته 
للمجلس الوزاري املتكون من أعضائها واشتغاهلا معه أو القول 

وكأن احلكومة ليست  ،آخروالدولة شيء يء إن احلكومة ش
مكونا من مكونات هذه الدولة العريقة أو استدعاء أحداث يف 
     املراحل السابقة من أجل التشويش بني مكونات احلكومة 

وكأن رئاسة احلكومة ليست مسؤولة  هأو استهداف مكون بعين
  .عن جمموع األداء احلكومي

هنالك شيء فعال آملين لقد أشار  ،وهبذه املناسبة
خذة ؤاالبعض إىل احلادثة األليمة حلي بوركون بالدار البيضاء مب
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رئيس احلكومة على عدم احلكومة إىل عدم احلضور إىل مكان 
وإذ جندد هنا  ،احلادث وعدم زيارة أسر الضحايا واملصابني

الدعاء بالرمحة للمتوفني وبالشفاء العاجل للجرحى واملصابني 
نؤكد أن جاللة امللك حفظه اهلل قد  ،تعازينا ألسرهم وذويهمو 

قام يف هذا اجملال بالواجب نيابة عن املغاربة كلهم، واحلكومة 
بطبيعة احلال تتابع تنفيذ التعليمات امللكية السامية يف هذا 

لقد قام جاللة امللك بزيارة مرة أوىل وثانية وتفقد  .املوضوع
وأعطى تعليماته  ،امية مبعاجلتهموأعطى تعليماته الس املرضى

وأعطى تعليماته السامية بتمكني   ،السامية للتكفل باملتوفني
كافة األسر من سكن لكل أسرة وهو حفظه اهلل بالنسبة إلينا 

وإال  ،إمام يف نفس الوقت الذي هو ملك وينوب عنا مجيعا
فيمكن أن نطرح السؤال إذا كانت احلكومة مل تزر هؤالء فلماذا 

وا يإ ؟أليسوا أسركم ؟أليسوا إخوانكم ؟زرها املعارضة كذلكمل ت
علينا هبا  واشوية ديال احلياء كاينة شي أمور ما تبداوش تزايد

 .اهلل ينصر سيدنا
 السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين المحترمين،

وبالنسبة لنعمة االستقرار اليت تعززت مبسامهة التجربة 
كنا صرحيني عند عرض احلصيلة يف   فقد ،احلكومية اجلديدة

ومل ندعي الفضل لنا  ،القول بكون احلكومة سامهت يف حتقيقها
قلنا املسامهة وقفت عليها وأكدت  ،وحدنا خصوصا ،أبدا

تميز لعليها وهي مكسب كبري ال جيادل أحد يف تعزيزه 
النموذج املغريب وأي مقارنة منصفة مع حميطنا ال ميكنها إال أن 

مع األسف األخبار يعين ال تتوقف عن إثبات  .تؤكد ذلك
     والتنويه باملغرب وباستقراره ال يتوقف واليوم خرجت  ،هذا

وهو  ،أو البارحة على أن املغرب هو أكثر دول املنطقة استقرارا
مكسب حتقق بفضل املبادرة االستباقية الشجاعة جلاللة امللك 

املسؤولة وهذا  ودعم القوى الوطنية ،وهذا قلناه يف احلصيلة
ورصيد اإلصالحات اإلجيابية اليت تعرفها  ،قلناه يف احلصيلة

نعم إن التاريخ السياسي لبالدنا  .بالدنا وهذا قلناه يف احلصيلة
لكن البد أن نؤكد أن التاريخ السياسي  ،5155مل يبدأ يف 

         ،لبالدنا مل يبدأ يف الزمن الذي يريد البعض أن حيدده
كما   ،منه بالقرونز فاملغرب بلد عريق يقاس  99 ما بداشاي يف

ال ميكن ألحد أن يستأثر بالنضال والوطنية من أجل التحرير 
واالنعتاق والدميقراطية وهي مناسبة للرتحم على رمز التحرير 
واالستقالل جاللة امللك حممد اخلامس رمحه اهلل وعلى مبدع 

ومناسبة  ،اهلل املسرية اخلضراء جاللة امللك احلسن الثاين رمحه
حفظه اهلل على حممد السادس لتجديد الشكر جلاللة امللك 

وما قمنا به   ،ته اإلصالحية واالستباقية واألوراش الكربىامبادر 
كحكومة يف هذا املسار ينضاف لرصيد جمموعة املسامهات 

  .الصادرة عن قوى هذا الوطن ومؤسساته
لقد تعرضت احلكومة معشر السيدات والسادة 

 "عفا اهلل عما سلف"للتشهري بسبب  ،ملانيني احملرتمنيالرب 
ونكرر ذلك يف مناقشة احلصيلة رغم أن التصريح واضح وال 

سبحانه  قولهفقد نقلنا عن ربنا  ،ميكن التعامل معه بانتقائية
وهو  ﴾َوَمْن عَاَد فَيَْنتَِقُم اللَُّه ِمْنهُ  ۚ  َعفَ ا اللَُّه َعمَّا َسَلَف  ﴿وتعاىل 

بعد أن شنت محلت زرع البلبلة يف اإلدارة  فكان تصريح جاء 
إذ أن النبش يف ملفات املاضي سيشغلنا  ،من الالزم إعادة الثقة

عن بناء املستقبل الذي جيب أن نتوجه إليه بإرادة مجاعية بدل 
االنغماس يف متاهاته املاضية اليت ال تنتهي وإحداث التمزقات 

 عني عن الفساد باهللواهتمنا بأننا أصبحنا مداف ،يف احلاضر
عليكم هل يليق يب وهبذه احلكومة أن تكون مدافعة عن 

  ".عجبا رمتين بدائها وانسلت" ؟الفساد
ويف الوقت نفسه جيب أن يضطلع القضاء مبسؤوليته 

وهو ما يتحقق بإحالة عدد من ملفات  ،يف حماربة الفساد
تفعيلنا إن  .ملفا 25اجمللس األعلى على القضاء واليت بلغت 

ملبدأ األجر مقابل العمل ليس ضربا للحق يف اإلضراب         
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حتجاج ولكنه يف األساس تقوية للعمل النقايب وترشيده أو اال
وتثمني لدور العامل واملوظف اجملد واعرتاف بانضباطهم 
وإنصافا هلم ممن يتقاضون أجورهم دون القيام بواجبهم وحماربة 

 ،ا الستمرارية اخلدمات العموميةللتغيب الغري املشروع وضمان
مرات إذا كانت هذه عدة وإذا كان وسأقول هذه القضية 

صرحوا يف مشاريعكم  ،القضية تعتربوهنا يعين أمرا غري صحيح
القرار يف يوم من األيام إذا  ذااملستقبلية أنكم سترتاجعون عن ه

صرحوا بذلك قولوا سنرتاجع عن هذا  ،وصلتم إىل احلكومة
 اقولوها وبنيو أن نقتطع هلم، ناس باإلضراب دون وسنسمح لل

ادي شنو غ ،نتخاباتاحلملة ديالكم عليها وهزمونا يف اال
اخل أنفسكم أنتم سعيدون هبذه و ياك مقتانعني يف د ؟ختسروا

احلكومات السابقة اليت كنتم فيها يف ترددت  االقرارات اليت يام
  ".وإن غدا لناظره قريب"ومل تتجرءوا على اختاذها 

مث إن احملتجني الذين قاموا بإخالء الشارع الذي كانوا 
كما يدعي البعض مل يقوموا بإخالء ويصدح هبتافاهتم،  حيتلونه 

هنم اقتعوا بأن احلكومة إلهاد الشارع بالعنف والرتهيب بل 
ستحقاق طبقت املبادئ الدستورية وأرست ثقافة املساواة واال

ألف  23ظيف وما كرست من خالل تو  ،الفرص ؤوتكاف
باحث عن الشغل عن طريق املباريات واستفاد منها من كانوا 

ر السلطة والقوة عم   ،يف الشارع كغريهم من حاملي الشهادات
نعم نستعمل القوة  ،مشكل يف العامل بوحدهم يشا حلو ا م

حني حيتل الشارع العام ومتنع السيارات من أن تصل وكنقوهلا 
صارما يف تطبيق  نكتنقولوا السي حصاد   ،للسي حصاد

القانون ولكن ال تظلم الناس فتيخليوهم حيتجوا ما شاءوا ولكن 
هاد  احنا كنتبناو او  ،منني كيحتلوا الطريق كيمنعهم وعندو احلق

  .وتنعتزوا به نعمأو وجهنا محر وفرحانني به الشي 
 ،وأما الذين كانوا حيتجون من أجل يعين التوظيفات

احتج يف  اءغري اللي ج ؟كيفاش  املغاربة كاملني مشاوافهما 

      مها تيفرحوا ألف  ،الربملان نوظفو وندوز معاه اللي بغيت
 3111وديروا الفرق بني  3111واللي توظف  5211وال 

وشوفوا  5211ووزيادة  3111اللي توظفات آخر موجة 
غتفهموا خاص  ءوقريب ملن جا ء،جا وكيفاش ءالفرق منني جا

 ءاللي جا، ال أسيدي البدشي جهة هنار شي يروا هاد الشي د  
جاش املواطنني بالنسبة إليه حبال حبال يدوزا املباراة ا اللي مو 

والعيب والعار كما يقول  ،واللي جنح فيهم على الرأس والعني
الكذابون وأصحاب البهتان الذين ال يستحيون كان واحد 

كيحشمش تيقول اللي بغا وكيبين على أنه غدا ا  النوع م
شي واحد من هادو مر  أناللي كيقول ب ،نسى داك الشيغيت

 .ستقاليتاقدم ن حىتوأنا واهلل  ابالزبونية وال احملسوبية جييبوا لي
ادعته بعض وخالفا ملا  ،وخبصوص اإلنتخابات

أصوات املعارضة من تأخر يف اإلعالن عن أجندة اإلنتخابات 
وعد املقرر كشفت احلكومة وألول مرة سنة كاملة قبل امل  ،املقبلة

عن هذه األجندة وأطلقت مسلسل املشاورات مع األحزاب 
 ،السياسية خبصوص املنظومة القانونية املؤطرة هلذه اإلنتخابات

االستعداد الالزم هلذه مما ميكن الفاعلني السياسيني من 
مجلة  ضحدوأجدين مدعوا مرة أخرى إىل  .ستحقاقات اهلامةاال

تشكيك من  مبا نسب يل زوراخاصة ما يتعلق  االفرتاءاتمن 
هاد عمر  ،يقةميف نزاهة اإلنتخابات والكالم عن الدولة الع

كنفيش أنه بعض ا  م ،يف حيايتأنا  ما خرجتها من فميالكلمة 
 ،كنفيشا  األفراد يف األغلبية وال يف احلزب ديايل خرجوها م

خرجتها واللجوء إىل أسلوب اإلبتزاز ا عمرين ما ولكن أنا م
عيب  ،لومية لنيل بعض املقاعد اإلنتخابية عيبوخطاب املظ

نه رمبا كنقلب على شي طرق أأن يوجه يل أنا التشكيك ب
هادي ماشي منديرهاش هادي  ،ملتوية باش ناخذ شي مقعد

وهنار اللي غادي نديرها ال قدر  بياتليقش ا م ،جتيش معاياا م
 ،نهارالال يعيشين لداك هلو  ،اهلل غادي نتفضح على العامل
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وهتديدي للوالة والعمال مع تأكيد حرص احلكومة على  .نيآم
      ؟مقدسني اغيوليو العمال و حماسبة كل املسؤولني واش الوالة 

ال على حماسبة كل املسؤولني الذين تبث يف حقهم املس 
بشفافية ونزاهة اإلنتخابات ولكن يف نفس الوقت دون التفريط 

نزهاء وهلذا لن يف الدفاع عن مسعة رجال ونساء السلطة ال
تكون ا ح بعد اليوم أن شي واحد يتهم شي واحد بال مسمي

بت على شي ث اليويف نفس الوقت إ ،عندو احلجة والربهان
لثمن ديالو صحيح، وهادي ادي يأدي اواحد شي حاجة غ

  .السيد الرئيس توجيهات ملكية
  ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم

 ،المحترمالسيد رئيس مجلس المستشارين 
  ،نو السيدات والسادة الوزراء المحترم

 ،نو المحترم والمستشارين السيدات والسادة النواب
فلقد اعتمدت املعارضة  ،اجلانب السياسييف وكشأهنا 
قتصادي على تقدمي معطيات وأرقام اال قيف مناقشتها للش

وهذه املغالطات إما أهنا تنم  ،مغلوطة بعيدة عن األرقام احلقيقية
قتصادي واملايل لبالدنا من طرف من هل بالواقع االعن ج

وإما أهنا مقصودة ويتوخى  ،أمضوا سنوات مديدة يف التسيري
ودعونا نقدم مناذج  .من ورائها التدليس وتغليط الرأي العام

على هذه األرقام املضللة حيث أشارت بعض فرق املعارضة إىل 
لوقت الذي هذا يف ا ،تراجع كبري يف اإلستثمارات العمومية

 ،5153مليار درهم سنة  581رصدت احلكومة أكثر من 
وكنظن هاد الرقم غري مسبق ال يف احلكومات السابقة وال هاد 

وأشارت إىل اخنفاض اإلستثمارات األجنبية املباشرة  ،احلكومة
إىل أكثر  5155مليار درهم سنة  51والواقع أهنا انتقلت من 

وهي استثمارات مدعومة  5154مليار درهم سنة  49,1من 
مبشاريع استثمارية خاصة يف الوقت الذي كانت فيه يف السابق 

 يوأشارت إىل اخنفاض اإلحتياط ،مقرونة بعملية اخلوصصة

 جاتين الضحكة منني مسعت يالالوطين من العملة الصعبة واهلل إ
وزير املالية فني  يا اهلل كيخربنا السيد وزير املالية احملرتم هادي،

أشهر وهنار وجيت كنسمع هنا باللي  2احملرتم اللي عندنا 
وقلت واش وزير املالية اللي عارف وال هاد  ،أشهر 3عندنا 

عرفينش وال ا ي األمني العام اللي عارف وال الناس دياولو مسال
 ؟أشهر هادي وال كيفاش 1هاد الشي من شي  ولا جابو 

هذا كالم مسؤول تيتقال  خاص اإلنسان شوية ديال راه
 .للشعب واش باغيني غري ختلعوا الناس وصايف ماشي معقول

     الوطين من العملة الصعبة خالل السنة  يإخنفاض اإلحتياط
والكل يعلم أن هذه احلكومة هي من أوقفت  % 53ب 
منني  5151منذ  يار الذي بدا يعرف هاد اإلحتياطداإلحن

وهو اليوم يزيد عن مخسة أشهر وبضعة أيام  4جينا كانت 
وأشارت هذه املعارضة إىل تراجع حجم  ،أشهر من الواردات

لمقاوالت لجاري القروض اجلديدة املمنوحة لإلقتصاد سواء 
يف الوقت الذي توضح فيه  % 31واألفراد بنسبة ناهزت 

قتصاد الوطين بنسبة األرقام الرمسية تزايد القروض املقدمة لال
وأشارت إىل  ،5153سنة  % 4,2و 5155سنة  % 3,1

يف الوقت % 48تراجع حجم الودائع البنكية اجلارية بنسبة 
الذي توضح فيه األرقام الرمسية تزايد هذه الودائع بنسبة 

وإىل تفاقم  ،5153سنة %  4,2و 5155سنة % 3,5
الدين العمومي وارتفاع مهول للمديونية وهناك من فرق 

الداخلي اخلام وهناك  من الناتج%  81املعارضة من قدرها ب 
الناتج الداخلي اخلام هو   ،% 11من أشار إىل أهنا تبلغ 

مليار ديال الدرهم  911يف املغرب حوايل  واكلشي اللي كنتج
املديونية اللي على الدولة بالنسبة هلاد الناتج  واوالناس كيقيس

الداخلي اخلام وكاينة واحد احلد كيتسمى يعين حبال خط أمحر 
كاين اللي قالك %  12يف أزمة هو الدولة كتعترب  واال زدتيإ
والرقم احلقيقي هو %  11وكاين اللي قال %  81حنا فتنا ا



 

 

 -2014دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

9 

 شاء اهلل يبشرين أننا إن ،والسيد وزير املالية احملرتم%  14,2
الرمحان الرحيم سندخل مرحلة ننقص فيها من املديونية تدرجييا 

تها  ذيخ ية واش أناوهاد املديون ،شاء اهلل الرمحان الرحيم إن
 هاإن اللجوء إىل االستدانة الداخلية واخلارجية حتتم ؟كلها

جتة عن عجز امليزانية وحينما يفوق ااحتياجات التمويل الن
 ،مستوى العجز معدل النمو فإن مؤشر املديونية يرتفع تلقائيا

وبالدنا تعاين من هذه الوضعية هذا معقول  5151ومنذ سنة 
ت سحلة فيها أزمة اقتصادية عاملية موطبيعي مرينا من مر 

ومرينا من مرحلة سياسية يعين  ،الشركاء ديالنا األساسيني
نقصات فيها الثقة والت فيها مشاكل وما عمر احلمد هلل 

دائما بقينا حريصني على  ،خصنا يف املغرب حىت شي حاجة
  .أن نوفر للمواطن كل شيء ألفه

 5151ذ سنة فإن مؤشر املديونية يرتفع تلقائيا ومن
وبالدنا تعاين من هذه الوضعية وعملت احلكومة على جتاوزها 

 5154و 5155حيث استطعنا ختفيض العجز بنقطتني بني 
وستواصل احلكومة هاد اجملهود لتتمكن من استعادة التحكم يف 

لقد عملنا على توفري  ،% 11املديونية يف مستوى أقل من 
 حصولنا على اخلط التمويل بأفضل الشروط وهذا ما ساهم يف

اللي  ىصحيح عالش غري كتبغي تسلف وكتلق ،االئتماين
انتما راكم اقتصاديني  ،يسلفك خاص بعدا تلقى اللي يسلفك

اللي  اكنلقاو و  واحنا كنتسلفاو  ،شيال هاد واأكثر مين كتعرف
لقد علمنا على  .يسلفنا وبشروط أحسن بكثري مما كان سابقا

توفري التمويل بأفضل الشروط وهذا ما ساهم يف حصولنا على 
اخلط االئتماين من قبل صندوق النقد الدويل وبعض الناس 

أفيقوا اإلخوان من  ،ك صندوق النقد الدويللي وتيقول اتيجيو 
راه صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وغريها من  ،النعاس

ماشي و وري اليوم بالنسبة للدول املؤسسات املاحنة عنصر ضر 
غري   واالناس كيتخلعكانوا عاد اليوم لكن شحال هادي  

صندوق النقد الدويل تيقولوا ال أنا ما عنديش عالقة  واكيسمع
ه وهو اليوم يال أ سيدي عندي عالقة ب، عرف شنونبه أنا ما 

واحلاجة إليه وإىل  ،ميثل ما متثله البنك بالنسبة ألي واحد منكم
رتاض منه الدول العصرية هي هادي وأنا كنتحمل مسؤولييت االق

وهذا مسار ولكن كنحاول أن أدافع عن مصاحل  ،شيال يف هاد
بالدي ما استطعت إىل ذلك من سبيل والذي يكرس ثقة هذه 

ة املستثمرين األجانب يف بالدنا ثقاملؤسسة يف اقتصادنا ويقوي 
ناه وما ذي اخيعلى اخلط االئتماين الل واألنه انتما كتكلم
 43مليار ديال الدوالر واللي كلفنا  1,3استعملناهش فيه 

ولكن  وامليار ديال السنتيم حبال اللي كتقول 45مليار أو 
هداك راه باملقاييس ديال الدولة ال يعترب شيئا يف الوقت اللي  
كنا داخلني يف واحد املرحلة اللي بدا البرتول فيها كيطلع 

 واناش واش غدا وال بعد غدا غنكونبطريقة جنونية وما عرف
املواطن كيبقى فيه احلال  ،قادرين على توفري البنزين للمواطن

الثمن ديال املازوط وال  درهم  سنتيم يف 31دلاير  8ال زاد يإ
كيفاش غيبقى فيه احلال   االثمن ديال ليسانس ولكن شوفو  يف

ي إيال ما لقاش ليسانس وال ما لقاش املازوط وهذه مل تقع وه
 االناس كيتمو  ،تقع يف كثري من الدول ومنها من هو قريب منا

واقفني وتايديرو السربيس، احنا خذينا  دياهلمب... غاديني 
االحتياط هاذ الشي ما يوقعش واحلمد هلل ما حتاجينالوش 

اجلهات  ؛ي ما حتاجينالوش ما كانش غري هاذي كنتائجومل  
فيها هاذ الناس  اقو يكيثاملاحنة األخرى قالت لوال أن هاذ الدولة  

فكان وزير املالية السابق  ،ما يعطيوهاش هاذ اخلط االئتماين
ي تيخرج للخارج باش جييب االقرتاض ووزير املالية احلايل مل  

 ،الربملان كيلقى الرتحيب نعم السيد الوزير عليه يف االلي كتصوتو 
 أم ال؟ وكيلقى شروط وكاين املرة اللي طلبنا فيما أذكر مليار

مليار ديال األورو كاين  43جاتنا عروض ديال و ديال األورو 
ميكن هاذ  ...لسيد الوزير وال ما كاينش؟ عروضاهاذ الشي 
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ميكن ما يغيتش نويل ... ولكنميكن ما تكونش منضبطة  43
  .حىت أنا متهم بالكذب والبهتان

  لقد عملنا على توفري التمويل بأفضل الشروط وهذا 
على اخلط االئتماين من قبل صندوق  ما ساهم يف حصولنا

النقد الدويل والذي يكرس ثقة هذه املؤسسة يف اقتصادنا 
 اويقوي ثقة املستثمرين األجانب، املستثمرون األجانب تيقولو 

لوال الثقة فهاذ احلكومة ما تعطيهاش هاذ املؤسسة املاحنة هاذ 
املالية وقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا  ايستثمرو  االفلوس وتيجيو 

وينعكس إجيابا على كلفة التمويل من السوق املالية الدولية 
والدليل على ذلك الفرق الشاسع يف الشروط التمويلية القرتاض 

، حيث 5153و 5151املغرب من السوق املايل الدويل بني 
 % 4,2إىل  5151سنة  3,2اخنفضت نسبة الفائدة من 

ة واملسؤولية وهنا ال بد من هنج خطاب الصراح .5153سنة 
ألن احنا هاذ الشي هذا راه هذا هو  ،والشفافية مع املواطنني

احنا ما كنخبيوش على الناس وكنقول  االلي تغري خصكم تنتبهو 
ل الصراحة للناس، وهنا و للسيد وزير املالية وهو حاضر معنا ق

ال بد من هنج خطاب الصراحة واملسؤولية والشفافية بالقول أن 
هي شريك أساسي لبالدنا وأن ثقتها  املؤسسات الدولية

باإلصالحات اليت نقوم هبا تنعكس إجيابا على ثقة املمولني 
  .وشركائنا واملستثمرين املغاربة واألجانب

أما بالنسبة لتقرير البنك الدويل حول مناخ األعمال 
باملغرب والذي حسن التصنيف العام لبالدنا بعشرة مراكز 

فال ميكن أن نأيت اليوم كما فعل فريق من  ،خالل هذه السنة
املعارضة ونبخس هذا التطور اهلام بالتدقيق يف بعض املؤشرات 

كمن أتى شخصا   ،الفرعية اليت تراجعنا فيها بدرجة أو ثالث
خيربه بنجاحه بتفوقه يف شهادة البكالوريا وعوض هتنئته هاذي  

 ،ديال األمكيديرها ب ات األم تيديرها مع الربيب ديالو الزوج 
هاذ األخري يف البحث عن بعض املواد اليت  عشر  ةنئهتوعوض 

قد يكون قد حصل فيها على نقط أقل من املعدل، راه جنح 
واحلقيقة أن املعارضة ارتبكت  بنشماس،الباكلوريا السيد  يف

وتفاجأت حبجم اإلجنازات على املستوى االقتصادي وكذا 
اليت اختذهتا احلكومة بطبيعة القرارات الشجاعة واملسؤولة 

السرتجاع عافية املالية العمومية ووقف النزيف وكذا بالتنويه 
الدويل وهنا أحتدى املعارضة، أحتدى املعارضة أن جتد تقريرا 

  .واحدا معتربا ينتقد أداء االقتصاد الوطين وال يشيد به
ي مل   ،إن إصالح نظام املقاصة هو إصالح حقيقي

اإلخوان هلاذ الربملان وأنا هاذ الكلمة تتفرع يل وذين  جيت
على اهلل وندخلو فهاذ  ااملقاصة احنا جينا قلنا غتنوكلو  ،املقاصة

املقاصة شوف فني غتخرج، وستستفيد منه احلكومات املقبلة 
مبا أنه وعاد ثاين مرة أخرى إيال ما كنتيوش متفقني على 

اللي احنا غاديني فيها إن املقاصة و  يف ااإلصالحات اللي تنديرو 
شاء اهلل الرمحن الرحيم ما كاينش فيها تراجع، إيال ما كنتيوش 

كم    يل ااحنا ملي غنرجعو غنردو  امتفقني قولوها للمواطنني قولو 
الدراهم حبال اللي قلتوا  5 ــالدراهم واملازوط ب 8ـــ ب البنزين

قياس  من امليزانية يهامبا أنه حررت .هميقولوها للناس، قولوها ل
اخلري، مبا أنه حررت امليزانية لتقلبات األسعار وسيتيح 
للحكومات يف املستقبل هامشا حقيقيا ميكن استثماره يف 

حنا كنضحكوا على ا ، راهمشاريع للنهوض بالوضع االقتصادي
د املليار ديال الدرهم باش ندعمو  2ريوسنا دابا كنخلصوا 

يجيب مستشفى جامعي، مليار مليار ديال الدرهم ك ،السكر
مر غري وإذا كان األ. ديال الدرهم، كنضحكوا على ريوسنا

صحيح فعوض التباكي أمام املواطنني على الزيادة يف أسعار 
احملروقات، على أحزاب املعارضة أن تعلن موقفها بصراحة 
وبوضوح وأن تتعهد بأن سترتاجع عن هذه الزيادات وأهنا 

هي فازت يف االستحقاقات  سرتجع الدعم كما كان إن
 . القادمة
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 الزمة كخصومةوقد استدعت املعارضة كعادهتا 
احلكومة مع املقاوالت واملقاولني، ويف هذا الصدد أذكر 
باإلجراءات اليت اختذهتا هذه احلكومة ملعاجلة إشكاليات مزمنة 

وأنا بعدا هاد املقاولني دميا كنتلقى معاهم . ومطالب قدمية
ت ديال العامل ئاكثر من اهليأة اللي كنشوف اهليأ ميكن مها

االقتصادي واملدين والسياسي حىت هو، ما عمرهم قالوا يل هاد 
. عندهم مالحظات صحيح ولكن ما عمرنا ختاصمنا م،الكال

مليار سنتيم ملعاجلة إشكالية  521هذه احلكومة خصصت 
دي اه اهذا ما كانش كاع املغاربة كيعرفو  le butoirاملصدم 

ها يكيقول لوواحد الطرف   la TVAت كانت كتخلص شركا
   . تسناي حىت لشي هنار جتي فيك املناسبة ورديه انيت مباشرة

 552خنلصوكم  واهلم أجي احنا مشينا دابا بدينا كنقولو اال 
 ،مليار ديال السنتيم للضريبة على القيمة املضافة املرتاكمة

إللغاء قاعدة الفاصل  د املليار ديال السنتيم 551وخصصت 
هذا كنا  . الزمين املتعلق خبصم الضريبة على القيمة املضافة

هاد الشهر ونردوا لكم الشهر  La TVAخلصوا  مهل اكنقولو 
ادي حنا غاالشهر و هاد دابا كنقولوا هلم انتم غتخلصوا . اجلاي

د املليار ديال  551هادي خصصنا هلا . الشهرهاد خنلصوكم 
وزير االقتصاد واملالية   يل اللي قال السنتيم على حساب

مليار سنتيم  251مليار ديال السنتيم ويرجع  511كتكلفنا 
مليار  251، 5155بة على القيمة املضافة سنة يمن الضر 

 5155مليار سنتيم سنة  481، مقابل 5154سنتيم سنة 
مليار سنتيم من املتأخرات املرتاكمة منذ سنوات  551وأداء 

اجلهوية للرتبية برسم مشاريع منجزة منذ  على األكادمييات
وما بعدها يف إطار الربنامج االستعجايل ومل تؤدى  5151

مليار الدرهم  5,5 يهاد ،مةللمقاوالت حىت جميء هذه احلكو 
من . ش تديركيفاعارفة راسها   ما ةحلاكانت كتساهلا شركات و 

زمة تش االحتياطات الالذختااالربنامج االستعجايل اللي رمبا ما 

 ،ديالو وكانوا على حافة اإلفالس رسال ديال املشاريع اإليف
ثاين اوهم كيتمتعوا هبم دابا وقولوا عاود ذوهاد الفلوس راه خ

  .ات السابقةاحلكوم
رية أداء تمليار سنتيم لتسريع و  511ختصيص  -

املتأخرات لفائدة املقاوالت املمولة للمكتب الوطين للكهرباء 
د املليار ديال  5 ،املرتاكمة منذ سنوات واملاء الصاحل للشرب

الدرهم وضعاهتا الدولة رهن إشارة املكتب الوطين للكهرباء 
بعد من  توواملاء الصاحل للشرب باش خيلص وهاد الشي هذا دار 

بعد شاء اهلل الرمحان الرحيم  توقيع عقد الربنامج باش غدا إن
بوطون لاي يربك املواطن على ومن بعد مل   5155غدا ومن هنا 

شاء اهلل الرمحان الرحيم يلقى  يلقى الضو وملي حيل الروبيين إن
  ؛املاء

من الصفقات العمومية  % 51ختصيص نسبة  -
  ؛للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

إصدار املرسوم املتعلق بالضابط العام للبناء بعد  -
 51واش احلاجة اللي تقررت هادي  ،سنة 51تعثر دام حوايل 

نا احلكومات السابقة اللي يل اتقولو غانا ونفذناها حاعام وجينا 
سنة هي عيب على  51 يليس يف الدنيا حياء، هادأ ،دارهتا

الناس الذين تعاقبوا على احلكومة ومل ينجزوها وجاب اهلل هاد 
شاء اهلل  دي إنااحلكومة اللي دارهتا وحتمالت مسؤوليتها وه

شاء اهلل هاد السنة  الرمحان الرحيم هدي غادي تعاود حتسن إن
ش آوعاوتين وجدوا   Doing businessالرتتيب ديالنا يف

  ؛شاء اهلل تقولوا إناغ
تبسيط بعض اإلجراءات اإلدارية اهلامة اليت ختص  -

القطاع اخلاص كخلق املقاولة، ومسطرة أداء الضرائب ونقل 
  ؛الشبكات الكهربائيةبربط الامللكية وكذا 

ئب والرسوم واحلقوق اجلمركية إعفاء امللزمني بالضرا -
واملدينني للدولة من فوائد التأخري والغرامات مقابل أداء أصل 
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د املليار ديال الدرهم مع  1لميزانية الدولة لهذا دخل  ،الدين
  ؛األسف باقي

تفعيل املقتضيات املتعلقة بتقدمي التسبيقات  -
للمقاوالت وتقدمي مشروع قانون يتعلق برهن الصفقات 

مية لرفع القدرات التمويلية للمقاوالت اليت تعمل يف جمال العمو 
وا مالصفقات العمومية وهذا فعال كان ولكن ما عمرو ما حل

املقاولة اللي كتجي   ،يه املقاوالت اآلن غادي يكون عمليب
عندهاش الفلوس باش تبدى   واحد الصفقة عمومية وما ذكتاخ

 ؛زلت أذكرإذا كنت ما %51وال  2كتعطى هلا واحد النسبة 
معاجلة اإلشكاليات املزمنة واملعقدة للعقود اخلاصة  -

بالتكوين من خالل تبسيط وتوضيح املساطر وتقليص مدة 
حنا انعم هذا كان مشكل قدمي جينا  ،إرجاع مصاريف التكوين

  ؛شيء بدا لكم احلمد هلل حليناه، ال
فإن  ،وخبصوص األموال اليت يقال عنها مهربة -

خلارج من طرف املواطنني باموال املكونة اإلبرائية عن األاملسامهة 
املغاربة وبالرغم من كون هذه احلكومة غري معنية هبذا املاضي 

حنا كنقولوا عالش هاد ا ،إال أهنا ارتأت من باب املسؤولية
على برا؟ سهلوا على املغاربة يدخلوهم  ايبقاو ادي الفلوس غ

سرية تامة، مضمونة من يستفدوا منهم، املواطنني دياهلم يف 
أقوهلا وأكررها لكي يبادر الذين مازالوا خيوفون  ،طرف الدولة

ومن الرغم بأن هذه احلكومة غري معنية  .نقول هلم ال ختافوا
هبذا املاضي إال أهنا ارتأت من باب املسؤولية أن متكن هؤالء 
املواطنني الذين كونوا هذه األموال، كل العتبارات خاصة وعلى 

هو معمول به بدول العامل من تسوية وضعيتهم إزاء  ماغرار 
   قانون الصرف واالستفادة من اإلعفاء من أي متابعة ضريبية 
أو قضائية أو إدارية ومنحهم حق التصرف يف هذه األموال يف 

 .إطار قانوين يضمن هلم الشفافية وعدم املتابعة
 

 السيدات والسادة النواب المستشارين،
ستمع لكم من خالل تدخالت أنا لقد استغربت وأ

حصيلة احلكومة يف  سة وهي حتاول أن تبخفرق املعارض
حيث اعتمدت إخفاء احلقائق ومل تدفعها  ،اجلانب االجتماعي

مما  دعتها إىل االعرتاف ولو جبزء يسريافضيلة املوضوعية اليت 
تدابري ذات بعد اجتماعي كلفتها جمهودا  ناختذته احلكومة م

املاليري يف ظرفية اقتصادية ومالية صعبة أجربت بعشرات 
احلكومات يف دول متقدمة على مراجعة سياستها االجتماعية 

بل إنين ذهلت وأنا أمسع أن . وتقليص االعتمادات املرصودة هلا
تزامات سابقة والواقع أن احلكومات السابقة لعدم اإلجراءات ال

هذه احلكومة  قدمت التزامات يف إطار احلوار االجتماعي وأن
املسؤولية وحرصت على تنفيذها من قبيل  تهي اليت حتمل

التعويض عن فقدان الشغل ومتكني األجراء الذين مل يستوفوا 
يوم من االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان  4531شرط 

مال كأو است تهماالجتماعي من حقهم اسرتجاع مبالغ مسامه
أودي اهلل  ،التقاعد عدد األيام الالزمة لالستفادة من معاش

 ،ي لقد قمت فيها هبب ملا ذكرين هبا النقابيوناديهديكم ه
يوم غري  4531 دارش السي عبد اإلله راه اللي ما اقالوا لي

 ،LA CNSS  بنهار كيمشي لو كلشي داك املاضي ديالو يف
قلت صحيح هذا الكالم تذكرت قولة عمر يوم بلغه أن 

عة انا أمهاهتم حتبس عنهم الرضاألطفال الذين مل يبلغوا سن معي
حىت يأخذن املنحة اليت كان خصصها عمر رضي عنه 

ومش ألن كيقول هلم هادو مواهتم  هكان ما كيعطي. للمسلمني
للدراري  االعياالت كيحيدو  اكيوكلوهم ما حمتاجينش، بداو 

بسوء  االدراري كيموتو  اوا هديك املنحة، بداو ذالبزولة باش ياخ
. "ليت عمر مل تلده أمه يا"قال عمر ي بلغوا اخلرب ل  مالتغذية 

وقمت وصارعت وعجلت هبذا اإلجراء حىت ال يضيع بعد اليوم 
وا احلقوق دياهلم ذإىل اليوم ياخ 5111من وغريجعوا الناس 
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وباش منني يوصلوا  اوال يستكملوا النصيب دياهلم ويبقاو 
غري  كونوا التقاعد دياهلم غري هادي بوحدها  ذللتقاعد ياخ

ولكن مع األسف وهادي شي واحد فيكم ذكرها نقولو بعدا 
اعرتفت هبا النقابات وتتقولوا يل دارهتا النقابات األخرى مها هلم 

  .جر أننا عملناهاأنا لحنا اأجر أهنم كتبوها و 
ن إصالح التقاعد مثال من يدعي أوأنا أمسع ذهلت و 

آش   او عرفتي ،منكر يالهو إجناز للحكومة السابقة واهلل إ
هاد  اكنستغرب أنا يف بعض اجلرائد ديالكم كنلقا كتقولوا لي

 اوشوية كتقولوا لياإلصالح ديالو، التقاعد ماشي نتا اللي دريت 
ميكنش خاص كالم واحد إما ا م ؟ال عالش تعطليت فيه كيفاش

عالش تعطليت فيه، ال هاد  اتعيبوا علي التقاعد إما متقولوش لي
       درتيش عالش ا م يالإ ؟دريت دريت عالش يالاحلكومة إ

حنا قررنا نسدوا ودنينا ونديروا داك الشيء احىت  ؟درتيشا م
حنا مقتانعني به واللي بغا يقول عالش وال ماشي عالش االلي 

ن هي من أقرت ألحكومة السابقة و لإجناز  وه .على خاطرو
الزيادة يف منح الطلبة وخفضت أسعار عدد من األدوية منذ 

وأخرجت كل من صندوق دعم التماسك  5155و 5151
جتماعي وصندوق التكافل العائلي ورفعت من احلد األدىن اال

لمتقاعدين واملنخرطني يف النظام اجلماعي ملنح للراتب التقاعد 
ارت درهم د   5111 ،رواتب التقاعد وهذا غري صحيح

ولكن  ،احلكومة السابقة هذا صحيح يف... للمتقاعدين ديال 
طلباهتا ا م  حنا اللي درناه ومببادرة من رئيس احلكومة ا اإلرساء

مين ال نقابة وال حزب سياسي وال حىت شي واحد كانت 
عندي لباب الدار تيقولك  اجات نتيجة للناس اللي كيجيو 

وال كنشد         5811نا كنشد يف التقاعد أالسي عبد اإلله 
سبب أشهر هادوك مها ال 4لاير يف  8111وال كنشد  5311

السيد وزير املالية فيه اللي خالين ندير هاد الشي وجتاوب معايا 
  .la CDG         السابق اهلل جيازيه خبري والناس ديال

البهتان والكذب وحماولة تغليط الرأي العام إمعانا يف و 
مل يستحي البعض من اختالق أرقام ومعطيات ال يقبلها عقل 

اهتمت احلكومة  سوي وإليكم بعض األمثلة على ذلك قد
 ،بالتسبب يف تدهور القدرة الشرائية للمواطن بأكثر من النصف

حىت واحد حىت لاير قول عند  ىبقا تقولوش كلشي ما عالش م
 %511يعين أن نسبة التضخم يف بالدنا قد جتاوزت  ؟أحسن

يف الوقت الذي يعرف فيه اجلميع بشهادة املؤسسات الدولية 
 5154سنة  %5ة مل تصل ن هذه النسبأاحلكومية غري و 

املواطن احلمد هلل كيعرفوه  ،وكلشي تيعرف هاد الشيء اليوم
القطاين ويشري اخلضر يشري منني كيخرج يشري احلبوب و 

ويشري الفواكه لدرجة أهنا يؤسفنا يف بعض األحيان ألنه  
دراهم وال  5.21كنعرفوا باللي مين تيكون الربتقال ب

       حنا اباللي الفالح كيضرر و  دراهم كنعرفوا 5ــــــالطماطم ب
  .ضررتبغيناش الفالح ديالنا يا م

ماليني  4احلكومة ألهنا دفعت بأكثر من  اهتمتو 
بطش اضا بناء ورمبا يكون اللي تيقول هذه األرقام يكون مأل

واهتمت  .كتب له فقرأ وهو جاهل ال يفهم ميكن  ،األمور
ماليني أبناء الطبقة الوسطى  4احلكومة بأهنا دفعت بأكثر من 

واهتمت احلكومة بالدفع بأكثر من  ؟ماليني 4 ،إىل الفقر
هنا أواهتمت احلكومة ب ،من املواطنني حتت عتبة الفقر 41%

 % 21رية استهالك األسر بأكثر من تتسببت يف تراجع و 
ك األسر سنة بعد وذلك يف الوقت الذي ترتفع نسبة استهال

واهتمت  ،يف بالدنا النمو  سنة وأصبحت تشكل أحد أعمدة
والسارق والسارقة واهتمت احلكومة بسرقة  ةاحلكومة بسرق

من ماذا وكيف  % 52من جيوب املواطنني وال ندري  52%
ح يواهتمت احلكومة بأهنا تسببت يف ارتفاع صح ؟سرقت

تاهم الناس السارق هذاك هو اجلزاء ديالو ولكن منني كي
واهتمت  ،بالبهتان حىت هو عندو جزاء يف القرآن الكرمي
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 األمية يف حني أن لا تسببت يف ارتفاع معدهنأاحلكومة ب
سنة  % 41مية من اإلحصائيات تشهد بتقليص نسبة األ

وزيادة عدد املستفيدين من  5155سنة  % 58إىل  5155
إىل  5154-5155برامج حمو األمية ليصل برسم موسم 

بأن اجملهود غري   اكان قلتيو  ألف مستفيد ومستفيدة ولو 541
كايف يف هاد اجملال أنا متافق معاكم نعرتف أن اجملهود غري كايف 

لقيناش املقاربة املناسبة ولكن مكاينش ازدياد األمية  ا باقي م
من جمموع  % 88متثل النساء أكثر من  ،كاين تراجع

من هاد اجملموع كما  % 38املستفيدين منها والعامل القروي 
متكنت احلكومة من تفعيل إحداث الوكالة الوطنية حملاربة األمية 

 541وتوفري اإلمكانات الالزمة هلا حيث خصص هلا أكثر من 
 القد مارست فرق املعارضة جهار  5153مليون درهم يف سنة 

أساليب تتهمنا بسلوكها بالسطو على منجزات الغري ومن ذلك 
شهر بطنجة سائقي سيارات األجرة الكبرية أن حزبا بشر قبل أ

بأنه سيمنحهم منحة لتجهيز تلك السيارات مستبقا بذلك 
ل ءيت كنتساحىت ول   ،مرسوما أعدته احلكومة هبذا اخلصوص

واش احلكومة ديايل هي اللي معايا وال كاين شي حد آخر 
  .فراسيشا حىت هو داخل معايا وأنا م

بالتقليل من أمهية  إننا قد نتصور أن تقوم املعارضة
لكننا مل نكن  ،ي تقوم به احلكومةذجتماعي الالتدبري اال

نتصور أهنا ستنسب أمام املأل فضل تلك التدابري إىل نفسها 
جتماعي اال هاوهذا دليل قائم على جناح احلكومة يف توجه

الفئات الشعبية  نوالتهميش عالظلم على رفع  اوحرصه
اليت تراكمت لسنني مما دفع  ومعاجلة اإلختالالت اإلجتماعية

تنسبها لنفسها ألن و حىت املعارضة أن تتبىن هذه النجاحات 
  .النجاح يتبناه اجلميع والفشل يتيم ال أب له

  ،نيالمستشارين المحترمو السيدات والسادة النواب 

لقد كانت احلكومة صرحية مع املغاربة ومل تبعهم الوهم 
وقلنا مرارا أنه بالرغم من املوارد واإلعتمادات املهمة املخصصة 

 ،من امليزانية العامة % 24جتماعية أكثر من للقطاعات اال
فإن مفعوهلا ال يصل إىل احلياة اليومية للمواطن بالشكل 

حمدودية املوارد جتماعي و املطلوب نظرا لرتاكم العجز اال
وضعف احلكامة الذي حيد من فعالية ومردودية جمهود اإلنفاق 

شاكل يف قلتيوا املحنا كنعتارفوا وا يجتماعال االاجملالعمومي يف 
 اقلتيو  ،املشاكل يف اهلشاشة كنعتارفوا اقلتيو  ،نعتارفواك "الراميد"

كنعتارفوا باحلاجة اللي كاينة   ،املشاكل يف األمية كنعتارفوا
         تنبيعوش للناش األوهام ا حقيقية ولكن البهتان ال وم

     تنقولوش للناس غنجيبوا ليكم البحر للمدن الداخلية ا وم
وما  la Tour Eiffelليكم ا نبنيو ادي غ ا ليهمتنقولو ا وم

  ال ينفي  ،لكن هذا ال ينفي، تنقولوش ليهم هاد التخربيق هذا
جهدا ماليا حقيقيا يف  لتذأو يقلل من كون أن احلكومة ب

جتماعية والقدرة زمة احلفاظ على التوازنات االأظرفية األزمة 
 .الشرائية والوفاء باإللتزامات ومحاية الفئات األكثر هشاشة

وال بأس من التذكري ببعض تلك األرقام اليت تنكرت 
هذه اإلجراءات غضاضة يف نسب هلا املعارضة ولكنها مل جتد 

ألف مليار  54مليار درهم  541لقد رصدت احلكومة  ؛إليها
 5153-5155برسم الفرتة  سنتيمسنتيم ملن ال يفهم إال بال

مليار  25لدعم بعض املواد األساسية عرب صندوق املقاصة 
 ،5154مليار ديال الدرهم يف  31 ،5155ديال الدرهم يف 

تنقولوش غنحيدوا ا حنا ما .5153مليار ديال الدرهم يف  42
ميشي خاصنا ميشي للذي  ىبغيناش الدعم يبقا الدعم تنقولوا م

يف أشد احلاجة إليه واللي كان عندو اإلمكانيات باش هو 
ورصدت  .يصرب يصرب ويتحمل هذا هو اجملتمع التضامين

-5155مليار درهم برسم الفرتة  21احلكومة أكثر من 
 51اق لتنفيذ اإللتزامات العامة والقطاعية املتعلقة باتف 5153
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مليار ديال الدرهم  21أبريل وهذا شنو غتنكروا فيه هذا 
 5155لجيوب دياهلم سولوا يف لعرفوها املوظفني ودخلت 

   جتماعي جماين هاد السلم اال ،الرتقيات اللي دازت 5154و
روا أنا كنظن البد ضوهلذا منني كيسمعوكم كته ؟عندو مثنا م

ال ميكن  ؟شيشكوا يف ريوسهم واش بصح هاد الشيء كيفا
 % 51ورفعت احلكومة نسبة  .وتقولون أشياء غري صحيحة

قانون األجر يف قطاعات الصناعة والتجارة من دىن من احلد األ
واخلدمات ويف الفالحة على مرحلتني وانتم كتقولوا هاد الشي 

شي كثري وكيهددنا قولوا لنا أشنو ال قليل، واملقاوالت قالك هاد
وا العصا من الوسط وكنربكوا على ذخحنا كنقولوا ناانديروا؟ 

هذا باش نراعيو هلذا باش ميشي اجملتمع ديالنا فيه شوية من 
درهم اللي غادي تزاد  551التضامن وكنعرتفوا بلي هاديك 

ابتداء من يوليوز   5152 وكل عامل يف 5153 لكل عامل يف
ولكن ماشي   ،العون كنقولوا قليلة صحيح، اهلل يكون يف

يب ونبكيو مع السارح ال، ماشي معقول  كنفرسوا مع الد
 . كنقولوا احلقيقة

ورفعت احلكومة من احلد األدىن لألجر يف الوظيفة 
موظف وموظفة  24.111درهم لفائدة  4111العمومية إىل 

 يالمليون درهم وهذا هو التوجه د 511بكلفة مالية تقدر ب 
احلمد هلل   ي املوظفني ديالنال  أنا قلت ب اامسحوا لي .احلكومة

 كيتخلصوا مزيان وباقي كنقوهلا، املعدل ديال األجور يف
هي أجرة غري كافية و درهم  8111الوظيفة العمومية حوايل 

بغييت تدير كلشي ولكن ال بأس هبا يف هذا الزمن ويف هذا  إيال
ولكن ملي جينا هاد املرة باش نديرو ها، احمليط وقلتها وكنعاود

قلنا نشوفو هادوك اللي عندهم أقل  واحد احلركة حنو املوظفني
اللي  ،درهم كما وعدنا بذلك يف برناجمنا احلكومي 4111من 

بغى حياسبنا حياسبنا بالربنامج احلكومي ماشي بربنامج حزب 

. من األحزاب واخا يكون هو احلزب اللي كيرتأس احلكومة
 .حنا راه حكومة فيها اربعة ديال املكونات عاد املستقلنيا

كومة من احلد األدىن للمعاشات اليت ورفعت احل
من متقاعدي املؤسسات  51.211زيد من أتصرف لفائدة 

درهم  5111ليبلغ  ومنيالعمومية واجلماعات احمللية وامليا
 . شهريا كما شرحت لكم

مثن  5153و 5155وخفضت احلكومة بني سنة 
دواء ترتاوح نسبة اخنفاض العديد منها بني  5211أكثر من 

هادي كان خصها الشجاعة اللي أدت أن و  %81و 51
السيد وزير الصحة اليوم يتحرك حبراس شخصيني مع األسف 

 . الشديد ولكن ماعليش
دين من برنامج يورفعت احلكومة من عدد املستف

املالية املباشرة لفائدة متدرس أبناء األسر  اتمساعدلل "تيسري"
بادية باش ال دي املغاربة، الدراري يفاالفقرية خصهم يعرفوا ه

 11املناطق الفقرية  باء دياهلم يفآلل اكنعطيو   ايشجعوهم يقراو 
شاء اهلل  حنا كنفكروا إنادرهم و  551درهم و 81درهم وال 

الشي غادي نرفعو من املستوى ديالو  هادالرمحان الرحيم باش 
تلميذ  852.111تلميذ اآلن  5111يعين  191وكان 

 . مليون درهم 511بكلفة تفوق 
منذ احلكومة من قيمة وعدد املنح ألول مرة  ورفعت

دين برسم املوسم يسنة ليفوق عدد املستف 41أكثر من 
طالب  521.111طالب مقابل  541.111اجلامعي احلايل 

 . 5155-5151معي ايف املوسم اجل
 258وارتفعت امليزانية املرصودة للمنح اجلامعية من 

 581ار وإىل ملي 5155مليون درهم يف املوسم اجلامعي 
الفرنسيني كيقولوا   ،مليون درهم برسم املوسم اجلامعي احلايل

chiffres sont têtus les هاد الكلمة  ةما عرفتش واش كاين
        العقلية ديال شي وحدين ولكن يبدو يف ؟العربية يف
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eux ils sont plus têtus que les chiffres  هنا الغالب
املهاترات، ما نقدرش نبدا  اهلل ما نقدرش ندخل معاهم يف

ي نقول أي شيء أنا كنحشم، بغيتيوا تعرفوا احلقيقة أنا مل  
مسعت داك الكالم استغربت قلت هاد الشي عجيب هاد 

درنا  ف القدرة على الكالم والتبخيس بقيت كنستغرب قلت كي
قلت  ؟االنتخابات السابقةهادو يف حىت غلبنا شي وحدين من 

  .املصداقية والو نلكو م كاين صايف القضية باينة الكال
صندوق دعم  5155وأنشأت احلكومة سنة 

هو  ءما تنساوش اللي جا ،التماسك االجتماعي بغالف مايل
الرابع يف الالئحة بصعوبة وما تنساوش بغالف مايل يناهز 

وشرعت  5154مليار درهم يف سنة  4,2مليار درهم و 5,2
ليبلغ يف أقل  "راميد"احلكومة يف تعميم نظام املساعدة الطبية 

الستفادة من نظام املساعدة الطبية لمن سنتني عدد املؤهلني 
من الفئة %  85ماليني مستفيدا أي ما يفوق  5حوايل 

وصحيح أن هاد  ،مليون نسمة 8,2املستهدفة واليت تقدر ب 
 صحيح داك ،النظام ال تزال تعرتيه بعض النواقص والصعوبات

 قبلاللي قال داك السيد داك األخ اللي قال البارح وال و  شيال
فاس من لفاس و  اشيو ميمن وجدة و  اباللي الناس تيجيو  ةالبارح
راكش ومن مراكش مل اميشيو و من زاكورة  اللربباط وتيجيو  اميشيو 
صحيح وهادي هاد الشي  وااط وتنقوهلم رجعبللر  اتيجيو 

ون ونص ديال د امللي 8اختالالت وهذا نظام كيهم حوايل 
د املليون ديال الناس وما  5الناس دابا تيهم حوايل دابا 

غايتقادش بسرعة ورمبا ما غيتقادش كامال يف هاد احلكومة 
ال كنا مقصرين يإ واتنعرتفو ال كنا غالطني يإ واحنا كنعرتفاهادي 
 ا،شي اللي كانبغيو ال لداك وال كنا ما قدرناش نوصليإ واوتنعرتف

مع عادات وتقاليد  واا خدامني كنضاربحنا واولكن كنقول
وأساليب كانت مرتاكمة بعدا احلمد اهلل ماشي وحىت اليوم باقي 

 اطبيب منني كيمشيو الما تيلقاوش  ،بعض الناس ما تيلقاوش

املستشفى ولكن ما بقاتش كتكون احلمد هلل اإلضرابات على 
وهذا ماشي معناه  ،األقل ما بقاتش بالنسبة اللي كانت من قبل

ال  ياإلضراب ما غتكونش تقدر تكون ولكن دابا غتكون إ هأن
كان شي سبب معقول اللي اإلنسان تيقدر أنه واخا يضحي 
بواحد اجلزء من  األجرة ديال غيدير اإلضراب باش حيتج ألنه 

 .﴾ال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلقَْوِل ِإالَّ َمْن ظُلِمَ ﴿ ،مظلوم
تزال تعرتيه بعض النواقص  النظام ال وصحيح أن هاد
يف البداية لكنه صحيح كذلك نزال  والصعوبات حبكم أننا ال

فرق شاسع وواضح بني وضعية املرضى احملتاجني قبل  مثةأهنا 
وجود نظام املساعدة الطبية حيث يضطرون إىل أداء تكلفة 
العالج كاملة وما بعد إحداث هذه التغطية الصحية اليوم على 

ومنني كيدخل واحد العدد ديال  une carte ل عندواألق
بعني االعتبار وكيتخلص عليه  اذاملرات كيتعاجل وكيتخ

وال يكون  IRMالعالجات واخا تكون غالية يكون 
Scanner  وال يكون أي شيء وبعض املرات اهلل غالب باقي

ما وصلناش باقي ما وصلناش املستوى املطلوب ال من حيث 
األطر البشرية ديالنا وال من حيث األداء ديال  األداء ديال

  .حنا غادينيها االتجهيزات ديالنا ولكن 
ت احلكومة فعاوض ،وأما ما أثري خبصوص التحويالت

مليون  152ميزانية اقتناء األدوية املوجهة للمستشفيات من 
مث إىل  5155مليار درهم سنة  5,1إىل  5155درهم سنة 

  .5154مليار درهم سنة  5,3
وأما ما أثري خبصوص التحويالت املالية لفائدة الشركة 

نا مرة أخرى مع معطيات كفلألسف   ،الوطنية لإلذاعة والتلفزة
بعضها غري صحيح وبعضها متقادم ويف الوقت الذي بذلت 
احلكومة جمهودا ماليا استثنائيا هبدف ضمان استمرارية اخلدمة 

مناء العامني ا األولكن باملناسبة سأل أحد إخوانن ،العمومية
 وخليونا نعرتف ؟ىل حد اآلنإشنو هو اللي تغري يف التلفزيون 
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ي واحد أ تمىنيباحلقيقة باقي ما تغريش التلفزيون حبال اللي ك
ت افينا ولكن خاص اإلنسان يشوف شحال ديال الوقت دوز 

 ،وشحال ديال الوقت دوزات احلكومات املتتاليةاحلكومة هاد 
ال بغينا يواحد اإلشكال عويص ولكن إش يعرف باللي هذا اب

واجهوه من خالل الربامج هنار اللي كانت املسرية ن ،نواجهوه
ديال فلسطني هتتز هلا شوارع الرباط حليت التلفزيون شعرت 

ر العام ديال اإلذاعة يداملباخلجل وعيطت على السيد 
يف غزة  واه واش ماشي حشومة الناس كيموتيوالتلفزيون وقلت ل

والشوارع ديالنا هتتز بآالف الناس مئات اآلالف من الناس 
الربامج  االرقص وكنلقاو  االتلفزيون ديالنا كنلقاو  واحنا كنحلاو 

 لمسلسالت الباخية ماشي عيب هادلاإلشهار  االعادية وكنلقاو 
شي هذا راه خاص فيه ال دايين هوال واحنا كنعرتفا ،شيال

  ...صها تعاون ماشياالتعاون كل القوى اخلرية خ
وخبصوص صندوق النهوض باملشهد السمعي البصري 

مليون  551الوطين والذي قيل أن ما حيول له ينحصر يف 
فقد بلغ جمموع  ،مليون درهم 591درهم وأن املتأخرات تبلغ 

 5153يوليوز  52إىل حدود  5155ما مت حتويله منذ سنة 
ما و  5154عن سنة  مليون درهم مما حيصر املتؤخرات 434

ق فمليون درهم وسيتم صرفها و  521قبلها يف حدود 
 5,2باإلضافة إىل ذلك مت حتويل  ،اإلجراءات املتفق عليها

 5154 ،5155 واتالشركة عن سن إىلمليار درهم 
مليون درهم لتعويض تراجع مداخيل  511و، 5153و

دعم املغادرة لمليون درهم  14املشهد السمعي البصري و
السيد وزير االتصال  واخاص الناس يعاون ناوهنايا ك ،يةالطوع

باش الدفاتر ألن الدفاتر ديال التحمالت ما غاتعطيش النتيجة 
ال ما كانتش النية احلسنة وما غتعطيش النتيجة دياهلا يدياهلا إ

ال ما شعروش املعنيني هبا بأن السادة ممثلي األمة مجيعا مع يإ
    ؟ما فيهاش العدل واإلنصاف هذه الدفاترأن هاد التوجه أو 

عليها بأنه  وجنيبوها ديك الساعات هلنا وحنكمدي غاراه ال 
ظاملة وحنيدوها ولكن الدفاتر اللي كانت الربامج كتكلف الدولة 

 211 ،مليون 911والت كتكلفها أو مليون  311ر واملي
شي ال نقول لكم باللي رمبا هداك مليون رحباهتا الدولة وخليوين

 ... أما إياليين كيخص يش والما كاف
 "إذا كنت تبين وغريك يهدم ***مىت يبلغ البناء متامه "     

 حضرات السيدات والسادة، 
بقدر حرصي على جتديد التنويه والشكر لألغلبية 
الربملانية على تعبئتها املتواصلة حول اإلصالحات اهليكلية 

على  والدعم القوي واملسؤول الذي مافتئت تقدمه للحكومة
وبقدر حرصي على جتديد الشكر والتقدير  ،هذا املستوى

لعموم املواطنني واملواطنات نعم جاء من حياول أن خيجلين بأنين 
ازيهم خبري كنعاود جيمعايا اهلل  واشكرت املواطنني اللي صرب 

وما جتيش تقول  "مل يشكر الناس من مل يشكر اهلل"نشكرهم 
 ،هم مهايلوا لو شي سري قال منك هاد ليا املواطنني ما كيتسناوش

شي اللي يف راسي ال أنا املواطنني بيين وبينهم كنقول هلم داك
واللي احلمد هلل خمرجين مزيان ماشي خمرجين من احلكومة 

معايا  واال عاود صرب يم وإيهنقوهلا ل ىخمرجي مزيان وغنبق
            باللي داك الفلوس  واتيعرف ينوثا ،غنعاود نشكرهم

رمهش يف جييب ما كنتعداش على األراضي ديال العباد يما كند
 هاد واش العموالت تيعرفذخاش الصفقات وما كنذخاوما كن

شي ويال طلبت منهم ال ال درت هاديباللي إ واتيعرفو  ،شيال
بطريقة أخرى تنفعهم وتنفع  ،تضحية فلصاحلهم اديرو يإ

     رد عليه شي اللي كاين وهذا ال ال أوالدهم يف املستقبل هاد
بَ ْل َنْقِذُف بِاْلَحقِّ عََلى اْلبَ اِطِل فََيْدَمُغُه فَ ِإذَا ُهَو  ﴿ ،ال رد عليه

وبقدر حصري على جتديد الشكر والتقدير لعموم . ﴾زَاِهق  
املواطنني واملواطنات على تعبئتهم املتواصلة وتفاعلهم اإلجيايب 

مما من مع اإلصالحات اهليكلية الكربى اليت تنجزها احلكومة 
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ته اشأنه أن يساهم يف تعزيز جاذبية منوذجنا التنموي وحترير طاق
وآفاقه حنو مزيد من التنمية االقتصادية واالجتماعية املنتجة 

بقدر ما  ،للثروة ولفرص الشغل وإدماج الفئات واجملاالت اهلشة
املعارضة الربملانية هلذه ممثلي استغربت إغفال تدخالت بعض 

ال رمبا استمرارا على ما دأبوا عليه  ،أمهيتهااإلصالحات على 
عندما كانوا يف مواقع املسؤولية احلكومية من جتاهل هلذه 

  .اإلصالحات وتسويفها والتخاذل يف مباشرهتا
وأجدد هبذا الصدد التأكيد على إصرار احلكومة على 
مواصلة هذه اإلصالحات ألن الكلفة االقتصادية واالجتماعية 

ة بكل ظيل هذه اإلصالحات ستكون باهوالسياسية لتأج
هذا الذي نتحمله حنن هذا الذي نتحمله حنن يف هذه  ،تأكيد

احلكومة وبطريقة متضامنة وأقلوها باسم اإلخوان يف احلكومة 
حىت لوال قدر اهلل أدت إىل فشلنا يف االنتخابات املقبلة و  ،مجيعا

ها سيكون لنا الشرف أننا درنا هاد اإلصالحات وأننا بدينا
نفشل يف  نء اهلل الرمحان الرحيم إطمئنوا لشا وإن ،على األقل

  .شاء اهلل الرمحان الرحيم االنتخابات املقبلة إن
رار احلكومة على صالتأكيد على إ ،هبذا الصدد دوأجد

مواصلة هذه اإلصالحات ألن الكلفة االقتصادية واالجتماعية 
كل ة بظوالسياسية لتأجيل هذه اإلصالحات ستكون باه

       تأكيد وهذا لعمري هو التحقري احلقيقي للمواطن الذي 
ال يتجلى يف تنفيذ إصالحات قد يكون مدعوا إىل حتمل جزء 
من كلفتها بل يف هترب أصحاب القرار السياسي من مصارحة 
املواطن حبتمية واستعجالية هذه اإلصالحات اهليكلية وتقدميهم 

     صلحة الوطن وهو ملصاحل انتخابية وسياسية ضيقة على م
ما من شأنه أن يشيع بالفعل شعور اليأس واإلحباط يف نفوس 

، وقد قال يل لاملواطنني وخيلق حالة من التوجس إزاء املستقب
أحد اإلخوة واش كتحس براسك وال باغي تكون أنت هو 

نكون أدولو سواريس اأدولفو سواريس ديال املغرب؟ عالش غ

املغرب؟ أنا غري عبد اإلله بنكريان ديال املغرب، باركة  يالد
من أدولفو اهلل نكون أدولفو سواريس وال أحسن  ىعليا ويال بغ

       عالش ال؟ عالش؟ حقرتيين حىت أنت السي؟  سواريس
ما ميكنش باقي أيام اهلل طويلة وما يدريك؟ تقدر تكون طويلة 

احملاوالت اليائسة  بزاف على شي وحدين، وإنين لعلى يقني من
لن تنال من ثقة املواطنات واملواطنني يف هذه احلكومة 

ن احلصيلة املرحلية لعملها تعترب حصيلة أواستشعارهم الفعلي ب
إجيابية ومشرفة وواعدة بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية 
واإلقليمية والوطنية اليت تقلدت فيها احلكومة مسؤولية تدبري 

طبيعة العمل اجلاد والعميق املنشود من احلكومة الشأن العام و 
خالل هذه املرحلة االنتقالية املتسمة أساسا بتنزيل الدستور 

بقدر ترسيخ هذه احلصيلة لصدقية التزام احلكومة  .اجلديد
بتنفيذ ما تعهدت به ومصداقية املسار اإلصالحي الذي 
 اخنرطت فيه فإهنا تعترب كذلك مطمئنة بالنظر إىل اآلفاق

الواعدة اليت فتحتها بالنسبة لبالدنا، ويف هذا الصدد أجدد عزم 
احلكومة الرتكيز على إصالحات كربى من خالل أوراش 
سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إىل صيانة السيادة والوحدة 
الوطنية والرتابية وإىل تعزيز البناء الدميقراطي ومواصلة تنزيل 

 ،ن واحلريات واحلكامة اجليدةلقانو مقتضيات الدستور وترسيخ ا
وامسحوا يل كذلك آملين هنا أن يقال أنه كان ال جيب أن يشار 

ملاذا تريدون أن تفرقوا  ،إىل جاللة امللك يف قضية وحدتنا الرتابية
بني جاللة امللك وبني حكومته؟ أليس عندنا وزيرا للخارجية 

 دهايعمل مع جاللة امللك؟ أمل أقل لكم ملا جيت هلنا باللي 
القضية ديال الوحدة الرتابية الذي يشرف عليها ويسريها هو 
جاللة امللك وأننا مجيعا بامسكم مجيعا حنن أعوان له يف هذه 

القضية أي حرج يف هذا؟ أليست هذه حكومة جاللة امللك؟  
أليس السيد وزير خارجيتها وزير جلاللة امللك؟ أليس وزيرا يف 
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   ذ الشي باش نفرقوه؟هذه احلكومة؟ كيفاش غانديرو هلا
  .؟كيفاش

النهوض باالقتصاد الوطين وتعزيز الثقة وخلق ظروف 
اإلقالع االقتصادي وتعزيز دور بالدنا كقطب جهوي 
لالستثمار واإلنتاج واملبادالت، وأنا جيت وأنا جاي البارح  

يستثمر فالصلب هنايا اكيتنشر اخلرب ديال مستثمر صيين جا غ
مليار ديال  5,4 ان غادي جييو املغرب وديال مستثمري يف

الصناعة  يف اعاود ثاين يستثمرو  االدرهم ومستثمرين غادي جييو 
ديال الطريان ومستثمرين آخرين إن شاء اهلل الرمحن الرحيم 

مجيع بأنه املداخيل ديال  االسيارات، كتعرفو  يف اغادي جييو 
ي ديال السيارات جتاوز املداخيل داملرة ها دالقطاع الصناعي ها

بالدنا غادية كتقدم باملعقول بالدنا غادية  ،ديال الفوسفاط
تتقدم باملعقول وشي وحدين مشغولني بالتهرتيف، واحد النهار 
كان واحد الكاتب واحد األديب قال خلي اهلل يسامح 

، دعم التماسك االجتماعي حىت نكونو أنا وياك، دعم ...ياله
وتعزيز الثقة  النهوض باالقتصاد الوطين ،التماسك االجتماعي

وخلق ظروف اإلقالع االقتصادي وتعزيز دور بالدنا كقطب 
اليوم الناس ما كيتكلموش على  ،جهوي لالستثمار واإلنتاج

ار ــــــــــــة االستثمـــعلى املغرب كدول ااملغرب كدولة، كيتكلمو 
  يـــــــــــــــــا سيكون موجها إلفريقيا وسيكون موجها للعامل العربــــــــفيه

 
 
 
 
 
 
 

 اواإلسالمي وسيكون موجها ألوروبا، أنتما غري فرحو 
، ما تفرحوش، ما تفرحوش لبالدكم، واش غطى ...أصاحيب

 اي؟ غري فرحو دالدرجة ها داحلكومة هلا دعليكم احلقد على ها
بيناتكم وما تتقدوش تقولوها لينا؟ اهلل  ابعدا وال كتفرحو 

  .يسامح
الجتماعي وحتقيق تنمية اجتماعية دعم التماسك ا

متوازنة وتدعيم التنوع الثقايف وبلورة سياسة اجتماعية متكاملة 
ومندجمة ومتناسقة وفاعلة، تسريع وترية اإلصالحات الكربى إن 
اإلجنازات احملققة والنتائج املسجلة وطموحنا اليوم يرتكز على 

دنا اقتصاديا تثبيت منوذجنا املتميز سياسيا واجتماعيا وحتويل بال
إىل قطب جهوي لفرص االستثمار وفاعل يف جمال اإلنتاج 

 .واملبادالت التجارية
فإننا واعون بأن ظروف االستقرار  ،ويف هذا السياق 

السياسي واالجتماعي اليت تنعم هبا بالدنا من شأهنا أن متكننا 
من التوجه حنو مراحل أكثر تقدما على درب اإلصالح والتقدم 

كل ذلك   ،الشعبية املشروعة لالنتظارات ةستجابالوالنماء وا
 ،حتت القيادة اجلليلة جلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل

 .السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

ورفعت للجميع  شكرا للسيد رئيس احلكومة، شكرا 
  .الجلسة

 
 
 

 


