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القطاعية؛ والشق الثاين يتعلق بباقي األسئلة ،ويتضمن سؤالني
األول لفريق األصالة واملعاصرة حول إسرتاتيجية احلكومة لتأهيل
ساكنة املناطق اليت تعاين من الربد ملواجهة الظروف املناخية
القاسية ،والثاين تقدم به الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية حول
موضوع "أي سياسة حكومية لتحسني القدرة الشرائية
للمواطنني".

حمضر اجللسة السادسة والثالثني بعد املائة
التاريخ :االثنني  03ربيع الثاين 0443ه ( 7يناير )2019
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

ونشرع اآلن يف طرح أسئلة اجلزء األول الذي يتضمن ثالث

التوقيت :ثالث ساعات وتسعة وثالثني دقيقة ،ابتداء من الساعة

أسئلة حمورية ذات املوضوع الوحيد ،وأعطي الكلمة للنائب السيد
عبد الرزاق انيت ادبو ابسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال
املتعلق بتقييم أداء اإلسرتاتيجيات القطاعية يف أفق بلورة النموذج
التنموي اجلديد ،تفضل السيد النائب.

الثالثة زواال والدقيقة السادسة عشر.
جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية
الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة.

النائب السيدعبد الرزاق انيت ادبو:
شكرا السيد الرئيس،

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

يف إطار دعم التحول والتنوع اهليكلي للنسيج اإلقتصادي
الوطين ،ودعم املقاولة وحتفيز اإلستثمار والشغل ،وتعهد الربانمج

املرسلني.

افتتحت اجللسة،

احلكومي مبواصلة وتعزيز اإلسرتاتيجيات القطاعية اخلاصة
ابلقطاعات املنتجة ،وهو ما ترمجه القانون املايل لسنة
. 8302ومن خالل التأكيد على هدف توطيد دينامية التنمية
عرب مواصلة األوراش الكربى للبنية التحتية ،واإلسرتاتيجيات

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

القطاعية ،وحتقيق إقالع اإلقتصاد الوطين ودعم اإلستثمار
واملقاولة.

طبقا ألحكام الفصل  033من الدستور وخاصة الفقرة
الثالثة منه ،وكذلك عمال مبقتضيات املادة من  872إىل 820
من نظامنا الداخلي ،يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة

وانطالقا مما تقدم ،نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم،
عن تقييم احلكومة للمخططات اإلسرتاتيجية املرتبطة ابلقطاعات
اإلنتاجية وخاصة "خمطط التسريع الصناعي"" ،خمطط املغرب

لألسئلة الشفوية املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها السيد
رئيس احلكومة .ويتضمن جدول أعمال هذه اجللسة جزئني:
األول يتعلق بسؤال حموري حول موضوع تقييم أداء اإلسرتاتيجيات

األخضر" و"املخطط األزرق" للسياحة ،ما هي اجملهودات املبذولة
لإلجراءات والتدابري املتخذة لتوطيد دعائم هذه اإلسرتاتيجيات،
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وترصيد نتائجها اإلجيابية ،ومعاجلة ما قد يعرتيها من اختالالت،

النائب السيد حممد إدموسى:

وتعزيز التكامل والتنسيق واإللتقائية فيما بينها ،حىت تعزز دورها
يف منو اإلقتصاد الوطين ،وتعبئة فرص إضافية للشغل ،وربطها
إبنتاج األطر املباشرة على املواطنني؟ وشكرا السيد رئيس احلكومة.

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

احلكومة وضعت عدة اسرتاتيجيات وخمطط وبرامج يعين

قطاعية ذات أبعاد اقتصادية وإجتماعية هبدف تنفيذ التوجهات
واإلختيارات احلكومية يف إطار تدبري السياسات احلكومية،
ورصدت اعتمادات مالية مهمة ،يعين يستوجب األمر يعين أداءها

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،يف نفس املوضوع ابسم فريق األصالة
واملعاصرة ،الكلمة للسيد النائب حممد احلجرية.

يف إطار يضمن احلكامة اجليدة من حيث التدبري وكذا ربط
املسؤولية ابحملاسبة يف التنفيذ .وعلى سبيل املثال الربانمج
اإلستعجايل للتعليم ،وكذا "خمطط املغرب األخضر" وكذا "التسريع
الصناعي" و"رؤية  ،"8383وكذا "برانمج أليوتيس" ،كذلك أمام

النائب السيد حممد احلجرية:
شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

أكيد أن اإلسرتاتيجيات القطاعية املختلفة اليت أطلقتها أو
أطلقها بلدان قد سامهت يف تطوير اإلقتصاد الوطين ،وحتقيق حتول

واحد اجملموعة دايل اخلطب دايل صاحب اجلاللة ،على حث
ونزلت بواحد النوع دايل الثقل إلعطائها هذه املكانة من وزن عن
املسألة االجتماعية.

مهم يف بنية هذه القطاعات اإلسرتاتيجية ،سواء القطاعات
التقليدية كالفالحة والصيد البحري والسياحة أو تلك القطاعات
اجلديدة واملستحدثة ،كاإلسرتاتيجية املتعلقة ابلطاقات املتجددة،
وكذلك قطاع الصناعة كصناعة السيارات والطائرات .إال أن

أمام هذه اإلعتبارات وهذه املعطيات ،نسائلكم يعين عن
افتحاص دقيق وتقييم هلذه اإلسرتاتيجيات .وما هي األهداف اليت
حققتها؟ وابلتايل ما هي اإلختالالت واإلكراهات اليت عرفتها؟
وما هي االاثر اإلجيابية على مستوى الدخل وكذلك ابلنسبة
للفرد ،وكذلك يعين على مستوى حياة الفرد ومستوى املعيشة
والقدرة الشرائية؟ وشكرا.

غياب الرؤية الواضحة ،وقلة اإلنسجام والتكامل بني هذه
اإلسرتاتيجيات قد أسفر عن إختالالت يف الفعالية وبلوغ
األهداف املسطرة .لذلك نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم،
عن تقييمكم لفعالية اإلسرتاتيجيات القطاعية الكربى ببالدان؟
وشكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة
لإلجابة عن األسئلة املرتبطة ابحملور األول.

شكرا للسيد النائب ،دائما يف إطار وحدة املوضوع ،الكلمة

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

للسيد النائب حممد إدموسى إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ،السيد النائب.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
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املستدامة"؛ "الرؤية اإلسرتاتيجية للرتبية والتكوين -8302
 ،"8303وغريها من اإلسرتاتيجيات.

السادة الوزراء أعضاء احلكومة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أان دائما سعيد أبن أحضر إىل الربملان لإلجابة عن أسئلة
يف هذه اجللسة الدستورية ،وأشكر السيدات والسادة النواب

وهتدف سياسة التخطيط اإلسرتاتيجي إىل حتقيق مجلة من
األهداف الطموحة تتمثل أساسا يف:

احملرتمني الذين تفضلوا بطرح هذا السؤال اهلام حول تقييم أداء
اإلسرتاتيجيات القطاعية.

 .0دعم منو قوي ومستدام لإلقتصاد الوطين ،وذلك من خالل
دعم اإلستثمار سواء كان استثمارا عاما أو استثمارا خاصا
واإلستغالل األمثل لإلمكانيات اليت تتوفر عليها بالدان يف
خمتلف اجملاالت؛

ال خيفى عليكم أن التخطيط اإلسرتاتيجي مهم جدا مبفهومه
احلديث ،ويوجد يف صلب السياسات العمومية وقد تبنت بالدمنا
منذ...

 .8متكني بالدان من مؤهالت اإلقالع وتوفري اآلليات والوسائل
والبنيات األساسية واهليكلية لذلك؛
 .0دعم التحول اهليكلي لإلقتصاد الوطين ،وهاذ التحول اهليكلي

السيد الرئيس:
 ..السيدات والسادة املصورين ،من فضلكم افتتحنا اجللسة،
من فضلكم.

هو شرط أساسي ابش يكون االقتصاد الوطين قادر على
اإلستمرارية على املدى البعيد ،وقادر على الصمود أمام أي
هزات اقتصادية عاملية أو إقليمية ،وما أكثرها يف هذه
الفرتات؛

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
تبنت بالدان منذ حوايل عقد ونصف أو عقدين من الزمان،
حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة حممد السادس نصره هللا،
هذه السياسة إلعداد وتنفيذ جمموعة من اإلسرتاتيجيات والربامج

 .4تعزيز إحداث فرص الشغل يف خمتلف اجملاالت والقطاعات
اإلنتاجية الواعدة ،وأيضا حتسني تنافسية اإلقتصاد الوطين
وحتقيق إندماجه يف اإلقتصاد العاملي؛

القطاعية ،ابعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،ولتحسني مستوى عيش املواطنات واملواطنني،
واإلستجابة حلاجياهتم احلقيقية.

 .2وأخريا حتسني ظروف عيش السكان وتوفري التنمية أيضا
مستدامة ويف مستوى وخصوصا يف املناطق البعيدة واهلشة.

وقد مت يف هذا اجملال إطالق أزيد من  83إسرتاتيجية ،مهت
خمتلف القطاعات وخصوصا القطاعات اإلنتاجية كالصناعة:

وبطبيعة احلال الربانمج احلكومي ملا أتى أوىل إهتمام خاص
هباذ اإلسرتاتيجيات القطاعية ،وقد قلنا يف البداية ملا عرضت هنا
من هذا املنرب الربانمج احلكومي ،قلت أبنه على املستوى املنهجي

"خمطط التسريع الصناعي"؛ الفالحة" :خمطط املغرب األخضر
"8383-8332؛ السياحة" :املخطط األزرق للسياحة رؤية
"8383؛ الطاقة" :الرؤية اإلسرتاتيجية للطاقة رؤية "8303؛
التجارة" :خمطط رواج  ،"8383إضافة إىل "اإلسرتاتيجية الوطنية

يرتكز على أمرين؛ أوال اإلستمرار يف اإلصالحات واإلسرتاتيجيات
اليت بدأت قبل اليوم والعمل على إطالق إسرتاتيجية وإصالحات
جديدة ،فاإلستمرار يف اجملال اإلسرتاتيجي شيء ضروري ألن

لتنمية التنافسية اللوجستيكية"؛ "اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية

اإلسرتاتيجية ال تسمى إسرتاتيجية إىل إذا جتاوزت عمر حكومة
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وحكومتني ورمبا  0حكومات عاد كتسمى اإلسرتاتيجية ،أما
الباقي كيتسمى برامج وسياسات.

يف اإلقتصاد الوطين ،معىن ذلك أننا نسري حنو اهلدف إن شاء هللا
بثبات.

إذن أوىل الربانمج احلكومي أمهية خاصة هلذه اإلسرتاتيجيات

وتعترب املنظومات الصناعية اللبنة األساسية للمخطط

القطاعية من خالل :أوال التأكيد على ضرورة االستمرارية يف
اإلسرتاتيجيات املوجودة ووضع إسرتاتيجيات أخرى جديدة؛
ومواصلة تعزيز اإلسرتاتيجيات يف القطاعات املنتجة؛ وأيضا
التنصيص على تقييم عام لطريقة تدبري اإلسرتاتيجيات القطاعية.

الصناعي " "les écosystèmesاملنظومات الصناعية ،فهي
مهمة جدا مهمة لتحقيق أوال وقبل كل شيء اإلندماج والتكامل
بني خمتلف أنشطة املقاوالت الصناعية ،دران منظومة صناعة
السيارات كدخل فيه عدد كبري من املقاوالت الصغرى واملتوسطة

وجوااب على األسئلة اليت طرحها السيدات والسادة النواب،

والكربى وخصوصا منها الوطنية ،مع احلرص على نسبة اندماج
حمرتمة ويف مجيع اإلتفاقيات اجلديدة مع املصنعني اجلدد،
املستثمرين الكبار اللي كيجيو لبالدان كيشرطو أكثر من %03

سأقدم يف البداية بعض املعطيات املتعلقة حبصيلة تنزيل أهم هذه
اإلسرتاتيجيات .بطبيعة احلال أان غاديش نغرق يف اإلسرتاتيجيات
ألن ماشي هذا هو املهم ،ولكن نشوفو هاذ اإلسرتاتيجيات اللي
انطلقت قبل يف "املغرب األخضر" يف  ،8332وعدد من

من نسبة اإلدماج اللي هو اهلدف اللي خصنا نوصلو ليه ،أما
اآلن ال زلنا يف أقل من  ،%23وهذا سيتم تدرجييا .وقد حقق
خمطط التسريع الصناعي حصيلة مهمة يف هذا اإلطار ،حيث مت
إحداث  24منظومة صناعية ،بشراكة مع  08مجعية وجامعة

االسرتاتيجيات قبل وبعد فرتات متعددة ،لكن عندها على األرض
أتثريات موحدة ،ما هي هذه التأثريات؟ يف البداية أول أتثري هو
دعم التحول اهليكلي لإلقتصاد الوطين ،ذلك أنه التحول اهليكلي

مهنية يف خمتلف القطاعات :قطاع السيارات ،قطاع النسيج ،قطاع
الطريان ،مواد البناء ،الصناعة امليكانيكية والتعدينية ،الصناعة
الكيماوية ،قطاع ترحيل اخلدمات ،صناعة األدوية ،الصناعة

ضروري ابش يكون التوازن يف خمتلف القطاعات وأتثريها يف
اإلقتصاد الوطين ويف التنمية ،وما نكونوش متكيّني على قطاع
واحد أو على جمال إنتاج واحد ،مما سيؤدي غري يوقع إشكال
فهذاك اإلنتاج ألسباب ماشي ضروري مرتبطة بنا كأسباب يف

الغذائية ،الفوسفاط وغريها .فهذا إذن أول نتيجة مهمة ،وبطبيعة
احلال هذا ما ميكنش يكون إال بتدعيم اإلسرتاتيجيات األخرى،
أاي كانت "املغرب األزرق" و"املغرب األخضر" ،ابش يبقى هلم
نفس املكانة ألن تطوير الصناعة ال يعين إضعاف القطاعات
األخرى؛

السياق العاملي واجلهوي ،سيؤدي إىل إرابك يف اإلقتصاد الوطين.
وابلتايل هاذ إعادة اهليكلة شيء ضروري إسرتاتيجيا ليس فقط
آنيا ،ميكن ما تستافدش منو هاذ احلكومة ولكن سيستفيد منه
األجيال املقبلة .ويف هذا اإلطار كنا قلنا أبنه سنعمل على أن
يكون للقطاع الصناعي يف أفق سنة  8308دور أكرب ،وغادي
نوصلو فيه اهلدف هو الوصول إىل  %80من نسبة الصناعة يف
الناتج الداخلي اخلام ،وميكن أن نقول أن هذا اإلنتقال يتعزز ببطء

اثنيا على مستوى حتسني نسبة النمو ،مكنت مواصلة تفعيل

سنة بعد سنة ،تدرجييا سنة بعد سنة تقريبا اآلن يف نسبة الصناعة
وصلنا اآلن بني  02و 02 ،%02و % 02من دور الصناعة

 %4,0سنة  8307مقابل  0,0سنة  ،8300كما يتوقع أن
تصل نسبة النمو سنة  8302إىل أكثر من  ،%0,0وحوايل

اإلسرتاتيجيات القطاعية ودعم اإلستثمار وتنويع النسيج
اإلقتصادي الوطين ،من حتقيق نسب منو مهمة يف السنوات
األخرية .ويف هذا اإلطار ،حقق االقتصاد الوطين نسبة منو بلغت
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 %0,8سنة  8302حسب التوقعات أو وفقا آلخر التوقعات

إفريقيا أصبح اليوم أول مصدر للسيارات ،بعد أن جتاوز جنوب

املنجزة من طرف أو من قبل خمتلف املؤسسات الوطنية والدولية.
ويعزى هذا التحسن إىل أداء القطاع الفالحي ،وكذا انتعاش
األنشطة غري الفالحية اليت يرتقب أن تتجاوز نسبة منوها %0,0
سنة  ،8302بعدما كانت ترتاوح بني  8و %0منذ األزمة املالية

إفريقيا ،وميكن أن يتجاوز يف السنة املقبلة أو السنة اليت تليها
إيطاليا أيضا .وهذا مهم ويؤثر مباشرة على عجز امليزان التجاري
ويف تقليصه ،وميكن أن أقول أن نسبة تغطية الصادرات للواردات
يتحسن تدرجييا سنة بعد سنة ،ألن اللي خصنا انتبهو ليه فهاذ

لعام  .8332وهكذا فإن مواصلة تنزيل إسرتاتيجية "املخطط
األخضر" مكن من حتسني القيمة املضافة للقطاع الفالحي،
لتستقر يف حدود  02,7سنة  .8307أما فيما خيص األنشطة

األرقام هو نسبة التغطية أساسا .كما ستستفيد صادرات املواد
املصنعة غذائيا -وبطبيعة احلال املغرب األخضر تطور من جمرد
اإلنتاج إىل التصنيع ،وهي املرحلة اليت تبدأ اآلن -من حتسن

غري الفالحية ،فقد إرتفعت قيمتها املضافة ب %8,7خالل سنة
 ،8307فيما يبدو أهنا إرتفعت ب % 0,0سنة ،8302
ويتوقع أن ترتفع ب 0,4يف  8302مستفيدة من حتسن األنشطة
الصناعية ،وكذا قطاع اخلدمات وخصوصا قطاع السياحة الذي

الطلب اخلارجي املوجه هلا ،مبا قدره  3,2نقط يف منو الصادرات.
وهكذا كانت ليديناميكية القطاعات اإلنتاجية أتثري إجيايب على
مستوى التجارة اخلارجية خالل السنة اجلارية ،حيث سجل معدل
تغطية الصادرات للواردات حتسنا يقدر ب 3,2نقطة ،ليبلغ
 %22,8بفضل ارتفاع الصادرات؛

حيقق ارتفاعا يف قيمته املضافة سنة بعد سنة .ويتوقع على العموم
أن تستمر هذه الديناميكية اليت تعرفها القطاعات اإلنتاجية سنة
 8302وأن تواصل منوها املضطرد؛

ما هو التأثري الرابع هلاذ اإلسرتاتيجيات القطاعية؟ تعزيز
دينامية التشغيل ،ألن التشغيل حيتاج إىل دينامية يف خمتلف هذه
اإلسرتاتيجيات القطاعية ألهنا كلها مشغلة .الفالحة أكرب مشغل،
السياحة أضحت مشغال كبريا ،الصناعة تتبعها أيضا حىت هي

اثلثا ،التأثري الثالث هو على مستوى تقليص عجز امليزان

التجاري ،وحنن نعرف أن عجز امليزان التجاري كنجرجروه منذ
فرتة طويلة ،وقد عملت احلكومة من خالل مواصلة
اإلسرتاتيجيات القطاعية ودعم اإلستثمار فيها ،تنويع النسيج
اإلقتصادي الوطين بوصفه خيار أساسي فهاذ اجملال ،والذي

تشغل ،وهكذا خمتلف اإلسرتاتيجيات األخرى ،من بني أهدافها
هو رفع نسبة التشغيل ،ومن هنا ساهم تنفيذ اإلسرتاتيجيات
القطاعية يف تعزيز هذه الدينامية.

سيؤدي على املدى اإلسرتاتيجي إىل تقليص العجز التجاري الذي
تفاقم منذ فرتة .ويف هذا اإلطار ،فإن التحول اهليكلي اهلام الذي
يعرفه النسيج اإلقتصادي ببالدان يف اجتاه الرفع من نسبة التصنيع،
ساهم بشكل كبري يف حتصني الطلب اخلارجي املوجه للمغرب

وتشري املعطيات اإلحصائية اليت نشرهتا املندوبية السامية
للتخطيط إىل متكن اإلقتصاد الوطين ما بني الفصل األول من
 8307والفصل األول من  8302إىل إحداث  088ألف
منصب شغل صايف 002 ،ألف منها ابلوسط احلضري والباقي
ابلوسط القروي ،وأيضا حسب آخر إحصائية للمندوبية السامية
للتخطيط ،مت يف الفصول الثالث األوىل من سنة  8302إحداث

خالل الفصل الرابع من سنة  8302بزايدة تقدر ب،% 0,2
وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة  %2,0بفضل ارتفاع مبيعات
قطع الطريان ،مبيعات السيارات ،وقطع السيارات مبسامهة تقدرب

 088ألف منصب شغل يف ثالثة فصول غادي نزيدو عليه
الفصل الرابع مما يعين أنه اآلن وصلنا إىل ..قلبنا هذاك التوجه،

 %23يف اإلرتفاع اإلمجايل للصادرات .وأنتم تعرفون أبن املغرب
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فيما خيص التشغيل من االخنفاض إىل االرتفاع يف نسبة مناصب

الصغار ،وغادي يهم عدد من اجملاالت فيها األشجار املثمرة،

الشغل الصافية احملدثة سنواي ،ولذلك آخر تقرير للمندوبية السامية
للتخطيط كيقول أبن نسبة البطالة حتسنت ب %3,0ما بني
 8307و ،8302وهذا شيء مهم.

فيها الوحدات دايل التثمني ،فيها التهيئة اهليدروفالحية وفيها
املسالك القروية وفيها غريها من اجلهود اليت تتوجه إىل املناطق
اهلشة وإىل الفئات اهلشة.

ويعزى هذا التحسن يف جزء كبري منه إىل الدينامية اهلامة
اليت صاحبت تنزيل هذه اإلسرتاتيجيات القطاعية وخصوصا
املرتبطة ابلقطاعات اإلنتاجية ،فقطاع اخلدمات أحدث  22ألف

وابلتايل فتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية جزء مندمج يف
خمتلف هذه اإلسرتاتيجيات .وعندما كتبىن املنظومات الصناعية
على فكرة إدماج املقاوالت الصغرية املنظومة ،هو كاين شركة كبرية

منصب شغل ،قطاع الصناعة ،مبا فيها الصناعة التقليدية02 :
ألف منصب شغل ،وقطاع الفالحة 2 :أالف منصب شغل .ويف
هذا السياق جيدر التنبيه والتنويه إىل استمرار جاذبية املغرب

وعدد من الشركات واملقاوالت الصغرية املتوسطة كتحاول ما
أمكن تدخل للمنظومة حىت هي لتستفيد من هاذ البنية الصناعية
هذا يعين أنه حماولة إلدماج املقاوالت الصغرية واملقاوالت املتوسطة

كوجهة صناعية ،كوجهة صناعية ذات مصداقية ،ذات تنافسية
عاملية ،واستقرار شركات رائدة ببالدان ،ال سيما يف الصناعات ويف
اجملاالت اليت أشران إليها منذ قليل؛

والصغرية جدا يف إطار هذه املنظومة وفق التحفيزات املوجودة يف
هذه املنظومة؛
سادسا-اهلدف السادس هو دعم اإلنتقال حنو اإلقتصاد

هناك خامسا من بني أتثريات هذه اإلسرتاتيجيات هو

األخضر ،وهذا بطبيعة احلال شيء مهم وتدخل فيه ابخلصوص
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ويعترب هذا توجها عاما
لبالدان.

تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،وهنا أذكر أنه خمتلف هذه
اإلسرتاتيجيات هناك حماولة ليدمج فيها دائما البعد التضامين وبعد
توزيع الثروة جماليا .هاذ الشي حاضر وميكن نعطي مثال واحد
فيما خيص "خمطط املغرب األخضر" اللي كتشكل الفالحة
التضامنية جزء أساسي من املخطط من هنار توضع ،ألن "خمطط

اآلن ما هو مقاربة احلكومة يف جمال تنسيق اإلسرتاتيجيات
القطاعية وضمان تكامليتها والتقائيتها؟ ال خيفى على السيدات
والسادة النواب احملرتمني ،أن التقائية وإنسجام السياسات
العمومية والسياسات القطاعية كانت دوما يف صلب إهتمام

املغرب األخضر" إيال بغينا نقيموه حبال "املغرب األزرق" ،حبال
اإلسرتاتيجيات األخرى "التسريع الصناعي" عندها أهداف معينة
يف البداية دايل اإلنطالق ،خصنا نقولو واش هاذ اهلدف وصلنا

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا ،والذي سبق أن
دعا يف خطابه السامي منذ سبع سنوات مبناسبة عيد العرش
 ،8308دعا إىل توفري شروط التكامل بني خمتلف القطاعات
اإلسرتاتيجية والقطاعية واعتماد آليات لليقظة واملتابعة والتقومي

ليه وال ما وصلناش ليه؟ ،هذا هو ..فالفالحة التضامنية مكنت
من تطوير الضيعات الصغرية يف عدد من املناطق اهلشة ،وهو
يشكل الركيزة الثالثة" ،خمطط املغرب األخضر" عندو  8ركيزات،
الركيزة اثنية هي الفالحة التضامنية .فأعطي منذ بدايته إىل اليوم

تساعد على حتقيق التناسق فيما بينها ،وقياس جناعتها ،وحسن
توظيف اإلعتمادات املرصودة هلا.

انطالق أكثر من تقريبا  233مشروع ابستثمار إمجايل يناهز 02
مليار درهم لفائدة ما يفوق  233ألف مستفيد من الفالحني
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ويف هذا اإلطار ،كنا سجلنا يف الربانمج احلكومي منذ
البداية ،كنا واعيني أبن النتائج اللي كتحققها اإلسرتاتيجيات
القطاعية مرتبطة بتنسيق وتطوير التنسيق فيما بينها أوال ،ومرتبطة
اثنيا بتقييمها وهاذ التقييم يكون منتظم أيضا كي يتم التدارك دايل
أي نقص يف الوقت املناسب ،وجتاوز مجيع الصعوابت

الربامج على املستوى اجملايل؛

خامسا -ضعف التنسيق الرتايب وجمال اإلسرتاتيجيات
والربامج القطاعية؛
 سادسا -ضعف أتهيل املوارد البشرية اخلاصة هبا والضروريةهلا لتنفيذها؛

احلكومة ما عندهاش فقط اإلسرتاتيجيات القطاعية ،عندها
الربانمج احلكومي اللي فيه عدد من السياسات والربامج األخرى
إضافة إىل هاذ اإلسرتاتيجيات القطاعية .وقلنا بداية أبننا غادي
نديرو وحدة ،فعال دران وحدة لتتبع تنفيذ الربانمج احلكومي

-

سابعا -التباين الزمين ألمد اإلسرتاتيجيات القطاعية اليت

من شأهنا احلد من آاثر هذه اإلسرتاتيجيات بعض هذه األمور
ميكن معاجلته على املدى القصري واملتوسط ،بعضه حيتاج إىل
معاجلة على املدى الطويل ابش نكونوا صرحيني ،األمور اللي هي
ميكن أن تعاجل على املدى املتوسط والقصري احنا بدينا فيه فعال
وهو الذي يهم:

ومتابعة اإلسرتاتيجيات القطاعية ،ورصدان عدد من اإلكراهات
والصعوابت ميكن أن نسردها معكم ،نتقامسها معكم رمبا هذه
كتهم السيدات والسادة النواب احملرتمني ،هاذ اإلكراهات أشنو
هي؟ ألن إيال فهمناها غادي نفهمو عدد من األمور:

-

أول إكراه هو احلاجة إىل -أثناء وضع اإلسرتاتيجيات

أوال :احلرص على أعلى درجة التنسيق ،وهذه دران وحدة

خاصة وهناك عملية التفكري متت ابإلستفادة من التجارب
الدولية ،كيف يتم تقييم السياسات القطاعية عادة والسياسات
العمومية؟ وكيف ميكن أن تتطور إليها ،وقد دعى إىل هذا جاللة
امللك يف اخلطاب امللكي الذي حتدثنا عنه ،ويف هذا اجملال

القطاعية -إىل رؤية شاملة تتضمن موجهات عامة للسياسة
العمومية على املدى البعيد مع أولوايت متقامسة ومتفق عليها،
وهذه حقيقة خصها تكون قبل وضع اإلسرتاتيجيات القطاعية،
إذن خص احلرص على إجياد هذه الرؤية الشمولية حبال إسرتاتيجية
عامة اليت تدمج اإلسرتاتيجيات القطاعية ،إذن احلاجة إىل هذه
الرؤية؛
-

-

رابعا -إكراهات الوصول إىل التوزيع املتكافئ يف تنفيذ

والربامج على التنمية عموما يعين ،نتمىن أكثر؛

واإلكراهات .وقد قامت عدد من العمليات دايل التقييم ،وقلنا
يف البداية أبن دران واحد خلية خاصة ملتابعة اإلسرتاتيجيات
القطاعية ومتابعة تنفيذ الربانمج احلكومي ،ألن احنا ابلنسبة لنا

-

-

اثلثا-عدم كفاية جناعة ومردودية هاذ اإلسرتاتيجيات

توضعات زوج دايل اآلليات على األقل مت بلورة آليتني :اآللية
األوىل هي العمل على إعداد بنية خاصة للتقييم ،واش هاذ البنية
تكون وكالة لتقييم السياسات العمومية؟ وهذا موجود يف التجارب

اثنيا -عدم كفاية التنسيق واحلكامة يف ظل تعدد

الدولية ،أو تكون بنية لتقييم السياسات العمومية ولكن داخل
احلكومة ،هذا حنن يف آخر مراحل التفكري وقد وضعنا مشروع
إيال كان اخليار غادي ميشي للوكالة مشروع دايل إعداد أو إخراج
الوكالة الوطنية لتقييم السياسات العمومية موجود يعد راه يف

اإلسرتاتيجيات واملخططات القطاعية وآليات تتبعها وعدم كفاية
مستوى اإلنسجام والتكامل يف ما بينها؛

األمانة العامة للحكومة ،إيال كان اآلخر عندان مشروع مرسوم
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إلعداد هذه البنية وحنن يف آخر مراحل دايل الدراسة والتقييم

كيلقاوش اللي حمتاج للكفاءات اللي عندهم .فلذلك العملية اللي

دايل هاذ اآللية ،ألن هنار توضع غتكون عندان واحد اآللية
مستقلة للتقييم ومتابعة السياسات العمومية مبا فيها
اإلسرتاتيجيات القطاعية ،ولبلورة آليات اإلنسجام فيما بينها ،إذن
هذه النقطة األوىل؛

خصنا نديرو ،وهو نطورو التكوين ابش يكون متكيف مع
التشغيل وهاذي كلها آلية مهمة اللي عليها مرتكزة من بني
اآلليات األخرى اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل ،احنا خدامني فيها
ابستمرار ،وجاللة امللك ،مهتم هباذ امللف كثريا ألنه ،إن شاء هللا،

النقطة الثانية :ضعف التنسيق الرتايب واجملايل للسياسات

إيال استطعنا نديرو فيه آليات عملية على األرض قادرة على أن
تكون ما حيتاجه فعال املقاول والقطاعات واجلماعات وغريها،
هذا غادي حيسن لنا نسبة التشغيل وغادي يقلل البطالة بنسبة

-

والربامج القطاعية ،ألنه واخا يكون عندان واحد اإلسرتاتيجية
ولكن اجلزء األكرب من االسرتاتيجية فني كيتم؟ كيتم على املستوى
الرتايب يف األرض ،يف اجلهات ،يف اجلماعات الرتابية ،يف األقاليم،
يف البوادي ،املدن البعيدة إخل ،...وهنا جاءت األمهية من جهة

كبرية ،وهذا مهم جدا يف تنفيذ اإلسرتاتيجيات القطاعية،
االسرتاتيجيات القطاعية حىت هي حمتاجة راه عندما نطور السياحة
حمتاجة إىل موارد بشرية معينة ذات دربة معينة ،أحياان جندها
وأحياان ال جندها .وبطبيعة احلال عندان آلية أخرى اللي هي مهمة

طبيعة احلال دايل اجلهوية املتقدمة ،ولكن أمهية أيضا الالمتركز
اإلداري ،ألن الالمتركز اإلداري هو اللي يعطي الصالحيات
للمندوبيات اجلهوية تكون عندها الصالحيات ابش تنسق مباشرة

أيضا يف تقييم السياسات القطاعية ومتابعتها ،هي آلية اللجن
اإلدارية لتتبع وتيسري تنفيذ خمتلف هذه اللجن الوزارية ،هذه
السياسات والربامج واإلسرتاتيجيات القطاعية .وقد حرصت

فيما بينها ومع اجلماعات الرتابية ،ويتخذوا القرار حمليا ،ويطوروا
الربامج حمليا دون احلاجة إىل الرجوع إىل املركز ،ألن دائما الرجوع
إىل املركز كيثقل العملية ودائما ال تكون متناسبة مع احلاجيات
احمللية .ومن هنا احلمد هلل ،خرجنا دااب ،وبعد جهد ،وخدمنا عليه

احلكومة منذ جينا ،حرصنا على انتظام انعقاد عدد من هاذ اللجن
الوزارية وبعضها مل ينعقد منذ فرتة طويلة ورمبا منذ أتسيسه حاولنا
نعقدوه ،اجمللس الوطين لإلسكان من عقد أتسس يف ،8338
عقد دورة واحدة سنة  8330إىل أن عقدانه يف هذه السنة ،من

ميثاق الالمتركز اإلداري وسنعمل على تنزيله إن شاء هللا التنزيل
دايلو على حسب املرسوم والربانمج املقرر خاص فهاذ سنة
 8302يتم تنزيل أهم الربامج وأهم اإلجراءات دايل هاذ الالمتركز

 8330إىل  8302يعين بعد  08سنة ،وهو آلية مهمة للتنسيق،
ألن التنسيق ما تيتمش فقط يف اسرتاتيجية معينة بني القطاعات
احلكومية يتم التنسيق حىت بني الفاعلني اآلخرين :املهنيني ،اجملتمع
املدين ،اخلرباء ،املؤسسات الدستورية وغريها...

اإلداري ،آنذاك غادي يطور التنسيق فيما بني اإلسرتاتيجيات
القطاعية؛
-

اثلثا :وحنن نعتز أبن هاذ املرسوم دايل الالمتركز اإلداري

وابلتايل فهاذ اآللية دايل التنسيق مهمة ألهنا تتجاوز

أخريا خرجاتو احلكومة ،اثلثا أتهيل املوارد البشرية هذا فعال هذا
واحد اهلم ألن عندان حاجيات الناس كيطلبوا واحد املوارد بشرية

احلكومة ،احلكومة ميكن تنسق بني الوزراء ،ولكن االخرين خصهم
يدخلو يف آليات التنسيق اللي كتجاوز جمرد العمل الرمسي أو
احلكومي .إذن ولكن هناك آلية أخرى مهمة ،وأنتم سامهتم فيها
السيدات والسادة النواب احملرتمني ،هي تعزيز التقائية

من نوع معني ابش خيدموهم ما كيلقاومهش يف املوارد املوجودة،
ألن التكوين مل يتكيف مبا فيه الكفاية مع حاجياهتم ،وهناك
شباب يبحثون عن الشغل وما كيلقاوش اللي يشغلهم ،ألن ما
8
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اإلسرتاتيجيات القطاعية من مدخل القانون التنظيمي للمالية،

ودوليا ،وإلزام مكوانت النظام اإلحصائي الوطين ابحلفاظ على

الذي أضحى يلزم بوجود الربجمة امليزانياتية متعددة السنوات على
ثالث سنوات ،مما يعين أنه يف نفس الوقت التنسيق بني خمتلف
اإلسرتاتيجيات القطاعية على املدى اإلسرتاتيجي ،وقد انطلق
العمل هبذه اآللية هذه السنة أثناء إعداد قانون املالية اجلديد هاذ

السر اإلحصائي واملهين بوضع اإلحصائيات الرمسية رهن إشارة
املستعملني والعموم هذا العمود األول؛
العمود الثاين :هو حتسني حكامة النظام اإلحصائي الوطين

من خالل إحداث اجمللس الوطين لإلحصاء الذي يتوىل تنسيق
برامج اإلحصاءات واألحباث اإلحصائية الرمسية وتقييم جودهتا

مشروع قانون املالية اللي صادقتو عليه ،هو أعد هباذ الربجمة
امليزانياتية املتعددة السنوات لثالث سنوات ،ولذلك مجيع
القطاعات اللي قدمت امليزانيات دايهلا قدمتها على ثالث سنوات

واحرتامها للمبادئ واملعايري املعمول به وطنيا ودوليا يف هذا اجملال.
إن شاء هللا ،احنا يف اللمسات األخرية هلاذ مشروع القانون ،وايال
جا غادي يطور النظام اإلحصائي الوطين وابلتايل غيطور التقييم
دايل السياسات العمومية واإلسرتاتيجيات القطاعية.

وتقوم وزارة املالية ابخلصوص ،ولكن أيضا رائسة احلكومة ،مبحاولة
إجياد اإلنسجام اإلسرتاتيجي وليس فقط اآلين يف سنة واحدة يف
تطبيق هذه اإلسرتاتيجيات.

إذن هذه هي أهم األوراش اليت حنن بصدده متابعتها والعمل
على تنفيذها لتحقيق تقييم أفضل والتقائية أكرب وتنسيق أدق بني

البد أن أشري يف األخري إىل أن هناك واحد اآللية مهمة
جدا حىت هي احنا مهتمني هبا وغنخرجوها فيها شيء مهم يف
القريب وهو إصالح النظام اإلحصائي الوطين .ألن التقييم ،التقييم

خمتلف اإلسرتاتيجيات القطاعية ،وأريد هنا أن أقول أبن احلكومة
تتتبع التوصيات الصادرة عن خمتلف هيئات احلكامة ،ألن حىت
هاذي آلية مهمة يف هيئات احلكامة وخصوصا اجمللس األعلى

دايل اإلسرتاتيجيات مبين على يكون عندان إحصائيات متفق
عليها ،ذات مصداقية" ، "crédibleصحيح ،صحيح عندان
عدد من اجلهات منتجة لإلحصائيات وكلها حمرتمة ،وصحيح

للحساابت واجمللس االقتصادي واإلجتماعي أصدر عدد من
التقييمات ألداء عدد من اإلسرتاتيجيات القطاعية ،ونعتربها
مصدر مهم لتشخيص واقع هذه اإلسرتاتيجيات القطاعية ،وهي
قوة اقرتاحية ابلنسبة للحكومة ،وعلى هذا األساس فإننا قد حرصنا

املندوبية السامية للتخطيط كتقوم بواحد الدور مهم وكنشكرهم
ألهنم مواكبني وعندهم النشرة دايهلم ،النشرات دايهلم منتظمة
واإلحصائيات دايهلم منتظمة ،ولكن حنتاج إىل تطوير هذا حىت
وابملناسبة املندوبية السامية للتخطيط هي اللي اقرتحت هاذ النظام

منذ البداية على دراسة هذه التقارير على مجع خمتلف توصياهتا
على العمل لتنفيذ أقصى ما ميكن من هذه التوصيات.

املنظومة اجلديدة إلصالح النظام اإلحصائي الوطين ،وتتمحور
مضامني هاذ النظام اإلحصائي الوطين والذي سريد مبقتضى قانون
اآلن وأعددان مشروع القانون موجود ،مشروع قانون مشروع قانون
متعلق ابلنظام اإلحصائي الوطين يتضمن أساسا ما يلي:

وهناك أخريا خمتلف التقارير اليت تصدر عن ،بطبيعة احلال،
املؤسسة التشريعية عن الربملان ،حبكم أنه حىت هو يقوم بتقييم
السياسات العمومية ،وقد قمتم يف اللجنة ،جلنة تقييم السياسات
العمومية مبتابعة عدد من اإلسرتاتيجيات فعال وإصدار عدد من
التقييمات والتقارير وحنن هنتم هبا وحناول أن أنخذها بعني اإلعتبار
يف املستقبل ،وأيضا أثناء مناقشة خمتلف السياسات العمومية

أوال :حتديد املبادئ األساسية املنظمة لإلحصائيات الرمسية
املتمثلة أساسا بطبيعة احلال يف اإلستقاللية العلمية احليادية،
التجرد ،املوضوعية ،احرتام املعايري واملناهج املعمول هبا وطنيا

وخمتلف القطاعات أو هذه اإلسرتاتيجيات القطاعية يف خمتلف
9
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اللجان اليت هتم حىت هي راه كندخلوها فهذيك التقييمات دايلنا

على األقل عندان واحد خارطة طريق ،عندان واحد البوصلة عارفني

ونتابعها ابستمرار ،ولذلك حنن مجيعا مشرتكون يف هذا الورش
ونساهم فيه مجيعا .أجدد مرة أخرى الشكر جلميع السيدات
والسادة النواب على طرح هذا السؤال ،وعلى إاثرة هذا النقاش
اللي مهم وغين وسأكون سعيدا ابإلستماع إىل مالحظات خمتلف
الفرق ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

فني ماشيني ،ماذا نريد أن حنقق؟ كما يقال " :ال توجد رايح ملن
ال وجهة له" ومن ليس له رؤية ليس له جمهر رجعنا للربانمج
احلكومي دايلكم ،السيد رئيس احلكومة ،ودايلنا طبعا واللي هو
من أهم األبواب الرئيسية اللي ميكنّا حنققو يف هاذ اإللتقائية دايل
اإلسرتاتيجيات القطاعية ،هذا اليوم من بني اإلشكاالت .وكما
أكدمت فهاذ الربانمج احلكومي على ضرورة تعزيز هاذ
اإلسرتاتيجيات القطاعية اخلاصة ابلقطاعات املنتجة ،مع حتسني

السيد الرئيس:
شكرا ،شكرا للسيد رئيس احلكومة .نفتح اآلن ابب

الظروف دايل التنزيل دايهلا والشروط دايل التكامل دايهلا ،وهذا
أساسي .كذلك رجعنا للقوانني املالية الثالث -8302-8307
 ،8302وكانت هناك الزمة اللي متافقني معكم ،السيد رئيس
احلكومة ،فيها إعطاء دينامية جديدة لإلستثمار ،لإلستثمار

التعقيبات إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب
إدريس عدوى الصقلي ،السيد الرئيس ،بدون سالح.
النائب السيد إدريس عدوي الصقلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسوله وآله

العمومي واخلاص ملواصلة هاذ اإلسرتاتيجيات القطاعية واألوراش
الكربى دايل البنية التحتية اللي اليوم تنفتاخرو يف بالدان واللي
قطعنا فيها أشواط مهمة.

السيد رئيس احلكومة،

اليوم السيد رئيس احلكومة ،دوران يف الربملان ينبغي أن نقوم
به كامال وال سيما بعد دستور  ،8300وهذا دور حصري هلاذ

وصحبه.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الوزراء احملرتمني،
اإلخوة واألخوات النواب احملرتمني،

املؤسسة التشريعية .الفصل  73من الدستور ،الربملان يراقب عمل
احلكومة ويقيم السياسات العمومية ،اليوم دران أن نقوم أبحباث
وحتاليل دقيقة ،وهذه مأخوذة من املادة  823من النظام الداخلي
هلاذ املؤسسة احملرتمة ،للسياسات العمومية نوقفو عند نتائج دايل

كما أشرمت إىل ذلك ،السيد رئيس احلكومة ،املغرب احلمد

هلل ،اعتمد واحد املقاربة جديدة للتنمية ،تعتمد على التخطيط
اإلسرتاتيجي ،من خالل إعداد جمموعة من اإلسرتاتيجيات
القطاعية .اهلدف منها أشرمت إليه  :إنعاش اإلستثمار ،خلق الثروة،
إحداث مناصب شغل جديدة ،حتسني ظروف العيش دايل

هاذ السياسات وهاذ الربامج واإلسرتاتيجيات ،نقيسو مجيعا،
معارضة وأغلبية ،اآلاثر دايل هاذ الربامج وهاذ اإلسرتاتيجيات
على الفئات اإلجتماعية ،على داك املرا يف اجلبل ،على داك املرا

املغاربة وحتسني الولوج للخدمات اإلجتماعية .هاذ
اإلسرتاتيجيات متوالت ،السيد رئيس احلكومة ،أبموال عمومية
ضخمة ،ومت التنفيذ دايهلا عن طريق هيئات ومؤسسات عمومية،

يف الصحراء ،على داك الراجل ،نقيسو هاذ املستوى دايل اإلجناز،
ونقيسو األهداف اليت حتققت واألعمال اليت أدت للوصول إليها
وهذا هو النجاعة دايل هاذ اإلسرتاتيجيات .ونسامهوا مجيعا،
معارضة وأغلبية ،يف التحسينات املمكنة هلذه اإلسرتاتيجيات ألن

وهذا جيب أن نفتخر به يف بالدان هذا مكسب هلاذ الوطن دايلنا
ومكسب هلاذ القطاعات املعنية .على األقل عندان واحد الرؤية،
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الكمال هلل عز وجل ،طبعا كاين واحد نصف الكاس فارغ خصنا

ضرورة وضع رؤية اقتصادية وطنية مندجمة تعيد ترتيب األولوايت

منلؤه مجيعا ،كاين قطارات تتوصل يف الوقت وقطارات ال تصل يف
الوقت .ونقف مجيعا عند املوارد اليت رصدت كيف مت إستعماهلا
يف إطار ربط املسؤولية ابحملاسبة؟ ألن هذا مال عام ،هذا مال
عمومي وما هي احلصيلة؟ ونوضعو كل هذا عند الربملانيني كذلك
عند املواطنني ابش يعرفوا ما جيري يف بالدهم.

وتدقق أهداف هذه اإلسرتاتيجيات القائمة ،ومؤشرات اإلجناز
دايهلا؛
 رابعا :عدم وضوح آلية تنزيل هاذ اإلسرتاتيجيات؛ خامسا :اإلشكالية دايل مصادر التمويل ،أكيد تطرح يفبعض احلاالت؛

قناعتنا السيد رئيس احلكومة ،داخل فريق العدالة والتنمية

-

وكنا دائما نؤكدها منذ سنوات ،اعتماد إسرتاتيجيات قطاعية هو
حتول هيكلي لإلقتصاد الوطين ،وأعتقد قد أشرمت إىل ذلك ،اعتماد
اسرتاتيجيات قطاعية مهيكلة عززت االقتصاد الوطين على

إحداث وكاالت ومكاتب ومؤسسات خاصة هباته
اإلسرتاتيجيات ،وهنا أذكر مثال ومعنا السيد وزير الفالحة احملرتم،
وهاذ الشي انقشناه يف  8337و 8332معه ،اليوم عندما حندث
 4مؤسسات داخل القطاع الوزاري دايل الفالحة ،مرتبطة
ابملكتب الوطين للسالمة الصحية ،املكتب الوطين لإلستشارة
الفالحية ،الوكالة دايل التنمية الفالحية"ANDZOA" ،دايل

الصمود يف ظل ظرفية صعبة ،األزمة اإلقتصادية العاملية واملالية.
رغم كل هذا فهذا سيبقى هذا غري كايف السيد الرئيس ،فالطريق
ما زال طويال طبعا ،هناك أسئلة قلقة ومطروحة على هاته
اإلسرتاتيجيات ،وأكيد تتقامسوها معنا ملا عهدان فيكم من صدق
ومصداقية ،وقد أكدمت بعضها 2 ،أسئلة وال  2مالحظات:
-

الواحات وشجراألركان ،اليوم أي دور للقطاعات الوزارية بتنسيق
مع هاذ املؤسسات يف تنزيل هذه اإلسرتاتيجية هاذي .وطبعا
التقييم الذايت وإدماج وظيفة التقييم يف مسلسل التخطيط

األوىل :غياب قوانني إطار ،السيد رئيس احلكومة ،تضمن

استمرارية تنفيذ هاذ اإلسرتاتيجيات ،وهذا طاملا صدحنا به منذ
 8337يف فريق العدالة والتنمية ،اإلسرتاتيجيات ما تتناقش داخل
الربملان قبل أن توضع ،وحىت رمبا داخل اجملالس احلكومية ،تعدد

اإلسرتاتيجي عرب وضع واحد النظام معلومايت مندمج للتتبع
والتقييم ،وطبعا التواصل يف شأن هاته اإلسرتاتيجيات ،وهذا حق
املواطن انطالقا من القانون  00.00املتعلق ابحلصول على
املعلومة.

اإلسرتاتيجيات آبفاق زمنية متباينة -8303-8382-8383
8323؛

السيد رئيس احلكومة،

 اثنيا :غياب رؤية اقتصادية ،وقد أشرمت إليها وطنية مندجمةتنتظم فيها هاذ اإلسرتاتيجيات؛
-

سادسا :أي دور للوزارات والقطاعات الوزارية يف ظل

ال خيفى عليكم أن جناح هاذ اإلسرتاتيجيات القطاعية
يتطلب تعبئة وطنية وسلما وحوارا اجتماعيني ،لذا نؤكد على

اثلثا :غياب اإللتقائية ال على املستوى اإلسرتاتيجي ال

ضرورة أن تعمل كل األطراف على تقدمي التوافقات الالزمة إلجناح
احلوار اإلجتماعي ،وهذا أساسي اليوم ،وال سيما اليوم احلوار
اإلجتماعي متوقف .عليكم ،السيد رئيس احلكومة ،أن تواصلوا
جمهوداتكم -وتنعرفو الغرية دايلكم-لتقدمي عرض يستجيب

على املستوى القطاعي ،ال على املستوى اجملايل ،ال سواء عند
التخطيط ،ال سواء أثناء التنفيذ ،وهنا نستحضر ما جاء يف
الربانمج احلكومي دايل السي عبد اإلله بنكريان ،عندما أكد على
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النتظارات هاذ الطبقة ،ومن جهة أخرى ،طبعا ،هنيب ابلطرف

واجملمعني كما يقال والنتائج دالة هلى ذلك ،اليوم اإلشكال دايل

اآلخر اللي هو الفعاليات النقابية أن تستحضر كعادهتا وتساهم
كما دأبت على ذلك يف توفري الظروف املواتية اليت تستفيد
الشغيلة من الفرص املتاحة حاليا ابلنظر لإلمكانيات دايل بالدان.

التسويق إشكال حقيقي ،اليوم بني الفالح وما بني املستهلك 7
وسطاء .إذن القيمة املضافة دايل هاذ املنتوج تعود إىل وسطاء ال
عالقة هلم ابلقطاع.

السيد الرئيس ،يف سؤالنا اخرتان ثالثة قطاعات إسرتاتيجية،
تنتج نصف الثروة دايل بالدان؛ قطاع الفالحة وغانبدى به،
غانبدى به عالش؟ الرتباطي العاطفي والوجداين هباذ القطاع ،هو

طبعا خمطط املغرب األخضر نسى جمموعة من الفئات ،نسى
العمال الزراعيني ،نسى الفالحني بدون أرض اللي هم  03ألف،
نسى األسر القروية اليت تعيش داخل القرية .وهنا نستحضر دائما

أكثر من قطاع ،هو رهان اجملتمع ،هو استقرار الساكنة القروية،
هو احلد من اهلجرة القروية ،هو األمن الغذائي دايل  04مليون
مغريب وينبغي أن يكون -قناعيت أكدهتا يف مناسبات متعددة-

ما جاء يف خطاب جاللة امللك ،يف نفس املناسبة" :ضرورة انبثاق
وتقوية الطبقة الوسطى الفالحية تشكل عامل التوازن ورافعة
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية".

أن يكون قاطرة وحمرك للتنمية اإلقتصادية لبالدان ،املغرب بلد
فالحي وينبغي أن يبقى كذلك .فتحيتنا للفالح املغريب حتية
للفالحة املغربية اللي تنعرفو املهنية دايهلا ..ها أان جاي للفالح
الصغري اصرب ..صحيح عندان "خمطط املغرب األخضر" واللي

السياحة ،السياحة هذا قطاع له أمهية ،قطاع أفقي مرتبط
بقطاعات أخرى يستلزم واحد اإللتقائية دايل السياسات
العمومية .قطاع احلمد هلل ،عنده مسامهة  8,2ماليني منصب
شغل مباشر وغري مباشر ،وهنا حنيي العاملني فهاذ القطاع ،حنيي
هاذ  2آالف مقاولة اللي تتعمل فهاذ القطاع .اليوم عدد السياح

حقق جمموعة من النتائج اإلجيابية ال ميكن أن ننكرها ،لكن هناك
مشاكل حقيقية وهيكلية فهاذ القطاع مرتبطة ابألنظمة العقارية
املعقدة ،مرتبطة ابلبنية العقارية دايل اإلستغالليات الفالحية،

اللي تيوصلوان واحد  00مليون سائح .لكن سؤالنا ،السيد رئيس
احلكومة ،أين هي "رؤية  "8383للسياحة؟ ال بد من إعادة
النظر ،وأكيد هاذ الشي أتكد من خالل الدراسة اليت أعلنتموها
أخريا يف إعادة النظر يف رؤية  8383للسياحة ،ألن اليوم ال ميكن

 %72من اإلستغالليات الفالحية أقل من  2هكتارات ،وقد
أشار جاللة امللك ،فهاذ القبة يف اإلفتتاح إىل ضرورة العناية هباذ
الفئة دايل الفالحني الصغار .

أن نبين إسرتاتيجية سياحية على واحد  8مؤشرات ،مؤشرين
معربين %02 ،من السياح هم من فرنسا وإسبانيا %02 ،من
الوجهات كاين مراكش وأكادير ،إذن  %42من السياح هم
مغاربة ،يتجيو لبالدهم يف إطار واحد السياق عائلي.

طبعا "خمطط املغرب األخضر" قام على واحد املقاربة تقنية
وهاذ الشي قلناه ،واعتمدت على دعامتني الفالحة الصغرية
والفالحة الكبرية طبعا النتائج اليوم ،النتائج تبقى إجيابية لكن
هناك بعض اإلخفاقات ال ميكن إال أن نؤكدها ،ما زالت الفالحة
يف املغرب ذات وجهني كما يقال ،ما زال الفالح الصغري هو
احللقة األضعف دايل هذا القطاع ،ما زال الفالح الصغري طبعا

إذن اليوم ال بد من مراجعة هاذ اإلسرتاتيجية ،وال سيما ،ال
حاجة أن أذكر ابلتقرير األخري دايل اجمللس األعلى للحساابت
الذي وقف عند جمموعة من اإلخفاقات ال على مستوى "خمطط
املغرب األزرق" ،اللي تنعتربوه أبن هاذ املخطط والنتائج اليت حقق
مل تكن يف املستوى املطلوب ،وكذلك السياحة القروية مل تعط

واملعاانة اليت يعاين منها تؤكد أبن هاذ الفئة ينبغي أن هنتم هبا
أكثر ،اليوم التجميع مل نستطع أن نوفر الثقة ما بني اجملمع
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النتائج امللموسة رغم أن  %22من السياح تيزورو العامل القروي،

يف األخري ،تنعتقدو أبهنا هناك جمموعة من مداخل هاذ

ت ّدار مسارات سياحية قروية وال ينفق ولو درمها واحدا يف هاذ
املسار هذا .إذن آن لنا أن نعيد النظر أبن جمموعة من املؤشرات
لألسف الشديد مل تكن يف املستوى املطلوب .ويف األخري ،دائما
يف قطاع السياحة املغرب بلد التاريخ واحلضارة ،وهي ثروته احلقيقية
من أجل تطوير مكانته كوجهة سياحية ثقافية.

اإلسرتاتيجيات :أوال التعليم العمومي ذي اجلودة العالية ،هذا
مدخل رئيسي ،ال تنمية بدون تعليم بدون تكوين؛ االبتكار
والبحث املرتبط ابلتنمية ،اليوم ما خنصصه للبحث العلمي أساسا
البحث العلمي نسب ضعيفة  %3,2من الناتج الداخلي اخلام؛
وأخريا ال بد هنا أن نستحضر البعد القيمي ،قيم العمل ،احرتام
الوقت ،احرتام اآلخر ،املسؤولية ،الواجبات قبل احلقوق .وطبعا
كل هذا وحنن نستحضر هاذ الورش الكبري اللي اليوم املغرب

ابلنسبة لقطاع الصناعة ،طبعا هذا قطاع إسرتاتيجي ،قطاع
مشغل ،اليوم  0أهداف حددت يف املخطط دايل التسريع
الصناعي؛ أن نصل إىل  233ألف منصب شغل ،أن نصل إىل
واحد املسامهة هبذا القطاع يف  %84من الناتج الداخلي اخلام،

منطلق فيه ،ورش اللي أعلن عليه صاحب اجلاللة ،املتعلق
ابلنموذج التنموي حنو مغرب أفضل ،حنو مغرب التنمية والعدالة،
شكرا.

وأن نساهم يف احلد من العجز اليوم اللي عندان يف امليزان التجاري.
اليوم سؤالنا ،السيد رئيس احلكومة ،نريد ابش تطمأنوان ،هاذ
األرقام واش أرقام فلكية ،أهداف فلكية أم ممكن املغرب أن حيقق
فهاذ القطاع هاذ األهداف؟ وال سيما اليوم اإلمكانيات اللي

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،شكرا .الكلمة اآلن ،الكلمة اآلن إبسم
فريق األصالة واملعاصرة للسيد النائب حممد احجرية.

تعطات لقطاعات أخرى ممكن تعطى أكثر للقطاع الصناعي،
لكي حيقق هاذ األهداف اليت وضعها ،وهنا ال بد ،طبعا ،من
عدالة جمالية يف هاذ املشاريع الصناعية ،وال سيما تنشوفو جهات

النائب السيد حممد احلجرية:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس احملرتم،

فيها مشاريع صناعية متقدمة ،وجهات أخرى انخذ جهة فاس-
مكناس منوذجا ،اجلهة الشرقية منوذجا ،ال بد أن حتظى ابلعناية.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،

اليوم ،السيد رئيس احلكومة ،وحنن نتكلم عن قطاع الصناعة
والتجارة ،هناك بعض اإلحتجاجات يقوم هبا التجار واحلرفيني
والصناع التقليديون خبصوص تطبيق بعض مقتضيات املدونة

السيدات والسادة النواب،

استمعت إبمعان شديد لكالم أو مداخلة السيد رئيس
احلكومة ،وبنفس اإلمعان استمعت للمداخلة اليت جاءت قبلي،

العامة للضرائب حول الفوترة دايل العمليات اليت يقومون هبا،
ابعتبار الدور الكبري الذي تقوم به هاذ الفئات على جناح خمتلف
اإلسرتاتيجيات القطاعية .نطلب منكم ،السيد الرئيس ،أن تقدموا
التوضيحات الالزمة والطمأنة الواجبة حول ظروف تطبيق هذا
النظام.

وقلت ماذا ميكنين أضيف كفريق يف املعارضة؟ أكيد املداخلة اليت
قمت ببنائها سأعيد ترتيبها من أجل أن نكون كمؤسسات
دستورية نساهم مجيعا يف بناء الوطن ،خصوصا وأن وطننا له موقع
إسرتاتيجي من أورواب ،جاللة امللك ،يقوم بفتوحات على مستوى
إفريقيا ،لدينا خطط إسرتاتيجية ،لدينا تصورات واضحة ،أقول
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ماذا منع احلكومة من إعداد تصور شامل ورؤية واضحة لالقتصاد

نسبة اإلجناز وابلتايل كنراكمو ديك  %43-%03طاملا ما

على املستوى الوطين خالل الوالية السابقة والوالية احلالية؟ أيضا
عندما ننظر إىل هذه اإلسرتاتيجيات ،أكيد زمنها ال ميشي
ابلواجب أو ابلتمام مع الزمن احلكومي ،ولكن الذي وجدان
أنفسنا فيه بعد كل هذا التنزيل ،واقع ال يعكس ابلبت واملرة

كنقدوش جنزو ،وهذا كينعكس سلبا على التشغيل وعلى البطالة
وعلى عدم إنتاج الثروة ،وهذا هو اإلشكال احلقيقي ،هو ماذا
ينتج ابلثروة؟ وكيف نوزع هذه الثروة بني كل املتدخلني يف إنتاجها
على املستوى الوطين؟ هذا هوالسؤال العريض الذي جيب أن جند
له جوااب.

اإلمكانيات املالية اليت مت رصدها لكل هذه اإلسرتاتيجيات على
املستوى ،عندما ننظر إىل الفالح يف العامل القروي أو إىل رجل
التعليم يف املناطق البعيدة والقروية أو يف ضواحي املدن ،أو إىل

أكيد السيد الرئيس ،يف الشق املتعلق ابمليثاق الوطين لالنبثاق
الصناعي أو التسريع الصناعي ،عندما ننظر إىل مناصب الشغل
اللي كانت منتظرة كنا ننتظر  883ألف منصب ،مبعىن كنا
كنتظرو يف املعدل يف اإلسرتاتيجية  233ألف يعين نصف مليون،

إسرتاتيجية التشغيل والشباب ووضعيته يف سوق الشغل أو إىل
اجلانب املتعلق ابلتصنيع وملاذا مل حنقق األهداف كما مت رصدها،
وأحيي السيد رئيس احلكومة ،على ما مسيتموه إكراهات ،أان
أمسيها ابلفشل وأنتم لطفتم املصطلح وقلتم أهنا إكراهات ،وهي

وصلنا مثال فهاذ السنة اللي مرات من قبل هاذي خلق  20ألف
منصب شغل علما أن القطاع الصناعي برمته فقد حوايل 002
ألف منصب شغل خالل مدة إجناز الربانمج ،مبعىن أن  20ألف
منصب شغل اليت حققتها املهن العاملية للمغرب تعوض مناصب
الشغل اليت فقدها هذا القطاع .

يف احلقيقة عني الصواب ،وهذا يف حد ذاته هو اعرتاف،
واالعرتاف أكيد من القيم دايل أنه هناك جمموعة من احملاور مل
نستطع ،مل نستطع احلكومات املتعاقبة ومنها احلكومة احلالية
والسابقة يف حتقيق األهداف املرسومة من خالل كل تلك
اإلسرتاتيجيات اليت تكلمتم عليها.

أيضا الشق املتعلق ابملناطق الصناعية وكيف توزع ،هاذ
املناطق الصناعية مركزة يف جغرافية معينة من تراب هذا الوطن ،يف
حني إيال بغينا نقومو ابلنهضة االقتصادية اللي كنطمحو ليها،
وكم من مرة جاللة امللك ،يشري إليها هو أنه هاذ الشي دايل

سأحاول أن أنظر للشق ،يعين ،املاكرو ،عدد اإلستثمارات
املرصودة على املستوى الوطين ،تضاهي ما مت رصده من قبل دول
كانت يف املستوى دايلنا يف فرتة قريبة الثمانينات والستينات إىل
آخره ،ولكن نسبة النمو اليت حققتها تلك الدول ختتلف متاما عن

الفوارق واإلستثمارات العمومية يف الشق املتعلق ال ابلبنيات
التحتية ،وال ابملناطق اللوجستيكية ،وال ابملناطق الصناعية فيه
إشكال ،وهنا غادي نربط ابش منشي لواحد القطاع اللي هو

ما حنققه حنن على مستوى نسب النمو ،وهي فيها تفاواتت،
مبعىن داك املعدل دايل  0,2كنكونو يف واحد وال جوج وميكن
نطلعو ومن بعد هنبطو ،املهم املعدل كنبقاو يف  0,2يف حني

مهم ،القطاع دايل اللوجستيك اللي هو أساسي ،فيه كانت أولوية
اهلدف منو هو تقوية تنافسية اإلقتصاد الوطين ،أين املغرب من
شبكات املمرات اللوجستيكية على املستوى الدويل وعلى مستوى
اإلفريقي وعلى املتسوى اإلقليمي؟ .تقليص الكلفة اللوجستيكية

الدول اللي هي كانت يف نفس املستوى دايلنا حققت بنفس
املستوى دايل االستثمارات نسب منو مرتفعة ،وهنا كاين اإلشكال
دايل احلكامة ودايل التنفيذ حبيث أنه يف نفس قوانني املالية اللي
من خالهلا يتم تبديلها ابسرتاتيجيات ،كنوصلو ل%73-%03

للمغرب على مستوى التصدير وال على مستوى االسترياد وال على
مستوى التوزيع الداخلي ،عندان إشكال خطري هو أنه االختناق
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الذ ي تعرفه الطرقات الوطنية وكذلك املدن دايلنا طارح إشكال

أيضا الشفافية يف قطاع التجارة أيضا هو نفسو وابلتايل على

على مستوى التكلفة ،على مستوى مفهوم الوقت ،على مستوى
إيصال املنتوج يف الوقت املناسب.

مستوى إحداث الصناديق ،صندوق "رواج" كان اهلدف منو هو
التنمية وعصرنة التجارة والتوزيع ،واش اآلن عندان على املستوى
الوطين ،هاذ العصرنة اللي كنتكلمو عليها دايل جتارة القرب،
مازال ما وصلناهاش ،كاينة حماوالت ولكن عدد مناصب الشغل

أيضا أين حنن من إحداث شبكة وطنية مندجمة للمناطق
اللوجستيكية؟ وكاين جهات ما فيهاش املناطق اللوجستيكية
وكاين فرص هائلة ميكن نستثمروها خنلقو ثروة يف اجلبال والقرى
وهنا ميكن نربط مع إسرتاتيجية ابألمهية مبكان اللي هي دايل

اللي حتدث هي ضعيفة ابملقارنة مع األرابح اليت حتققها مثل هذه
احملالت ،وأيضا مرافقة األبطال يعين هاذ "رواج" كان اهلدف منو
هو مرافقة األبطال الوطنيني ،أان على حد علمي واش كاين هناك

السياحة ،ويسمح يل السيد وزير السياحة ،طبعا أنتم غري
مسؤولون عن النتائج يف سنتني ،ولكن هنالك املسؤولية السياسية
اللي كتقتضي هو أنه األرقام اليت كان مت اإلعالن على ما

شي أبطال وطنيني كاين املرافقة دايهلم من خالل هذا الربانمج؟،
وابن وعاطيا نتائج على مستوى األرض ،ال أظن .أيضا إنشاء
املناطق أو األنشطة التجارية يف كل ربوع الوطن ،أين حنن من هذا
اهلدف؟ ،أين حنن من هذا اهلدف؟ ،وابلتايل حىت اهلدف الذي

وصالتش ،وجهات مثال انخذو وجهة كانت رائدة وجهة أكادير
كانت رائدة أين هي أكادير اآلن؟ كاين الفرص على مستوى
العامل القروي واجلبلي وكاين فرص يعين إعداد الرتاب ،وهنا أكيد
مع السيد وزير إعداد الرتاب ،إعداد الرتاب ميكن تكون عندان

كان متعلق ابخلطط اجلهوية للتجارة والتوزيع ،مل نصل إىل حتقيقه.
وابلتايل الواقع املزري يضعنا أمام نفس امللفات اليت تقض مضجع
املواطن وتؤثر على استقراره املادي واملعنوي.

خارطة سياحية على املستوى الوطين ميكن تنتج ثروة ،ميكن
تشغل ،ميكن ختفف لنا من اهلجرة من اجملال القروي إىل اجملال
احلضري ،ولكن لألسف اللي واقع هو أنه ما كاينش اإللتقائية ما

ال نزال ننتظر اخرتاق عتبات النمو اللي كما قلت ما
كتجاوزش املعدل دايهلا واحد  ،% 0,2من أجل امتصاص أفواج

بني كل هاذ اإلسرتاتيجيات املهمة يف بالدان ،واحنا ميكنّا نفتخرو
هبا ،ولكن على مستوى التنزيل والنتائج املرصودة كاين هناك
إخفاقات ابجلملة" .رواج"" ،رواج  "8383مازال عام ونوصلو
لنهاية هاذ املخطط ،رواج يف التنمية التجارية والتوزيع الذي تضع

العاطلني ،مع التطلع إىل خروج األوراش املتعلقة ابلتكوين املهين،
ننتظر ألنه كاين إشكال مطروح على مستوى املوارد البشرية ،كاين
موارد بشرية تنقلبو يف السوق ما تنلقاوهاش ،وكاينة موارد بشرية
موجودة وما عندهاش  le profilاللي مطلوبني يف سوق الشغل.

املستهلك يف قمة اإلهتمام ،اللي الحظنا هو أنه مت القضاء على
التجارة يف األحياء ،والتجارة القريبة من املواطنني ،واحد النسيج
عندان حضاري تقليدي يف املغرب مت القضاء عليه ،أيضا هاذ ما

إذن عندان هاذ املنظومة دايل التكوين املهين ودايل الرتبية والتكوين
آش كتوجد؟ ،أخطر من ذلك على مستوى التعليم العايل ما
عندانش رؤية إسرتاتيجية ،كيفاش بغينا يكون عندان هاذ التصور

مت ،اهلدف كان هو محاية إجتماعية مستدامة للتجار ولكن فهاذ
واحد  02يوم كان ترهيب للتجار ،إذن هاذ القرارات راه تطرح
إشكال على مستوى تنفيذ اإلسرتاتيجيات.

اللي به تكون عندان السوق اإلقتصادية الصاعدة ونكونو احنا
اقتصاد صاعد ،ما عندانش رؤية إسرتاتيجية على مستوى التعليم
العايل ،وابلتايل ما ميكنش هنائيا أننا حنققو اإلقالع احلقيقي
لتحقيق هاذ األهداف إذ اجململ دايهلا أهداف نبيلة ،أهداف يعين
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متافقني عليها املغاربة ما ميكنش جيي شي واحد يقول هاذ

على مستوى الفجوة الرقمية أو املغرب الرقمي ،منذ إجياز

شاداش .ولكن على مستوى التنزيل ،على مستوى
اإلسرتاتيجية ما ّ
األهداف ،على مستوى النتائج ،على مستوى الوقع على املواطن،
مازال املشكل عندان مطروح وبقوة حبيث أنه يعين طي الصفحة
دايل املاضي والتوجه إىل املستقبل ،يعين كينتظر ملء جمموعة من

برانمج املغرب الرقمي اللي كان منذ  ،8332استمر حىت
ل ،8300مما يعين كان هناك فشل فهاذ احملور حبيث أنه تسهيل
عملية ولوج املواطنني إىل األنرتنيت ذي الصبيب العايل مثال ،مل
يتم إجناز سوى مشروع أو مشروعني من أصل  03مشاريع كانت

الفراغات والبياض اللي كاين ،وخاص ضروري فيه واحد السرعة
يف اإلجناز طبعا من أجل أن حنقق التنمية اإلقتصادية اليت نصبوا
إليها ،والعدالة اجملالية والعدالة اإلجتماعية كمدخل لتحقيق العيش
الكرمي للمواطنني.

مربجمة يف هذا اجلانب؛ احملور الثاين الذي كان يروم تطوير اإلدارة
الرقمية أو ما يعرف ب " "egovاللي كان اهلدف منو لتقدمي
املواطنني واحد  22خدمة إدارية بواسطة األنرتنيت ،ما مت 8300
وال  04العدد دايل الربامج اليت أو اخلدمات اليت مت تقدميها ما
جتاوزاتش  0وال  7دايل اخلدمات ،من أصل  22مبعىن نسبة
اإلجناز فيه متجاوزاتش %2؛ احملور الثالث اللي عندو عالقة
إبستعمال املعلوميات املقاوالت الصغرى واملتوسطة كانوا  2أوراش

أيضا دحر الفساد ،اإلسرتاتيجية املتعلقة ابلفساد وتعزيز
احلكامة اجليدة وإاتحة الفرصة طبعا للشباب من أجل التعبري عن
طاقاهتم وإمكاانهتم وقدراهتم ،فهاذ الباب ،األرقام اليت أو األرقام
واملؤشرات اللي عندها يعين كتحشم ،احنا يف واحد الرقم دايل
 %20دايل على مستوى الدويل فهاذ املؤشر دايل الرشوة ودايل

فهاذ اإلسرتاتيجية مل يتم إهناء العمل إال بورشتني ،مما يعين نسبة
اإلجناز مفاتتش واحد  ،%83هذه األرقام تبني جبالء كيما قلت
فشل هاذ املخطط الرقمي.

الفساد يف كل أنواعه ،وابلتايل من أجل ..من عدد الدول دايل
 70دولة اللي ّدار اليوم ،السيد رئيس احلكومة ،كيتساءل كنقول
أبنه آخر تقرير اللي كاين فيه املغرب راه يف الصف  ،20وابلتايل

ابلنسبة للنواقص اليت تشوب "خمطط املغرب األخضر"،
اإلختيار كاين ألن بالدان مشات يف اإلجتاه دايل الفالحة ،على

هذا البطء والركود والزمن اللي كنضيعو والسنوات اللي كتضيع
خالل يعين ،احلكومات املتعاقبة ما كان منتظرا منها هو أوال
يتجاوز واحد الفرتة دايل الصراعات اللي كتكون داخلية ،واحنا
هاذ النهار جد فرحيني السيد رئيس احلكومة ،على اعتبار أنه منذ

مستوى الكمي وعلى املستوى الكيفي اإلنتاج كاين ،مطروح
اإلشكال دايل التسويق حبدة حيث أنه شفنا بعض الفيديوهات
اللي كضر ،واش حقيقة وال كذا احلكومة ميكن تقول العكس أو
تقول احلقيقة ،ولكن اللي كاين هو أنه واش املغرب غادي يستطع

البداية السادة الوزراء حاضرين معاكم ،ألنه يف املاضي كنا كنلقاو
احلضور دايل احلكومة كيكون بقطاع أو قطاعني ،هاذ النهار
كنقولو بصراحة هناك إعطاء قيمة كربى هلاذ املؤسسات وهذا يف

يستمر يف تصدير املاء السؤال الكبري؟ ،واش املغرب عندان القدرة
دايل أننا نستمروا يف تصدير املاء؟ ،أيضا ابلنسبة للفالحة املعاشية
على املستوى القروي ،اجملهود اللي ّدار ننتظر جمهود أكرب ابش
ميكن ساكنة العامل القروي واجلبلي يف إطار الفالحة التضامنية
ميكن يسامهوا أيضا مها يف إنتاج القيمة املضافة يف تصريف هاذ
 le circuitدايل الطبقة الوسطى يف العامل القروي اللي اندى

حد ذاته حيسب لكم مجيعا كحكومة ،يف احلقيقة هاذ النهار إجيايب
أنكم حاضرين معاان ،لذلك نريد كخالصة تسريع الوترية
ومضاعفة اجلهد لتدارك ما ضاع.
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القروض البنكية اللي ماشي غري فهاذ القطاع ،القروض البنكية يف

هبا جاللة امللك ،وميكن التوطني دايهلم يبقى يف األماكن ويف هذا
العامل القروي الذي نتكلم عنه.

عالقتها مع التجارة ،ومع الصناعة ،ومع الفالحة هاذ القطاع
البنكي يك ّدس الودائع ولكن ال يتجاوب ابلشكل املطلوب
وفوائده جد مرتفعة يف هذا اجلانب .لذلك نتمىن السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،أنه يتم حتقيق االلتقائية اليت نصبوا إليها من أجل

والشق املتعلق بنفس املوضوع ،مبعىن موضوع املغرب األخضر،
القطاع اإلسرتاتيجية أو الفالحة التضامنية كنت كنتمىن أن بالدان
بنفس التوجه تكون عندان إسرتاتيجية دايل اإلقتصاد اإلجتماعي
والتضامين ،اللي مازال عاد كنبحثو كيفاش إىل آخره ...رغم أنه
املادة األولية ميكن متوفرة ولكن على مستوى تصور واضح تتكون

أن تصبح بلدان اقتصادا صاعدا مع هاذ الدول العشرين على
املستوى الدويل.
السيد الرئيس:

فيه اسرتاتيجية واضحة ،أبهداف واضحة مرقمة يف الزمان واملكان
ما زال ما وصلنا ليه.

شكرا السيد النائب شكرا ،السيد الرئيس احلكومة ،السيدات
والسادة الوزراء ،عفوا السيدات والسادة النواب 02 ،دقيقة قبل
أن نستأنف.

أيضا إشكالية العقار ،كل اإلسرتاتيجيات ابش ميكن تنزهلا
خاص واحد اجملهود على مستوى العقار ،اللي كاين هو أنه ما
كاينش تصور واضح حلد اآلن ،كاين الكالم وفقط على مستوى

السيد الرئيس:

توفري العقار من أجل تشجيع املستثمرين يف املناطق الصناعية وملا
ال ميكن يتعطى ابجملان ،إيال كان غادي خيلق لينا فرص الشغل
واضحة وفيها تعاقد ملزم لكل األطراف ،واألخطر من ذلك هو

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد رئيس احلكومة،

أنه هاذ القطاع دايل العقار أيضا مرتبط به واحد القطاع آخر
اللي هو قطاع البناء ،حبيث أنه هاذ القطاع عرف انفجار أزمة،
أزمة حقيقية مع احلكومة السابقة ومازال الوضع مستمر على ما
هو عليه اآلن ،حيث أنه من خالل ..كنا نتمىن أن يكون هناك

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
نستأنف أشغال اجللسة الشهرية ،حبضور السيد رئيس

برانمج من أجل إنقاذ هذا القطاع احليوي ،خاصة فيما يتعلق
بتشغيل اليد العاملة ،حيث أنه تتجلى أزمة القطاع يف تراجع عدد
الوحدات السكنية املزمع إجنازها حبوايل  ،%-02منذ 8308

احلكومة ،والسيدات والسادة الوزراء .وأعطي الكلمة إبسم فريق
التجمع الدستوري للسيد النائب عبد هللا الغازي.
النائب السيد عبد هللا غازي:

إىل  %-84يف  ،8300إىل  %-2يف  ،8304إىل -2,0
 %يف  ،8302و %-03يف  .8300ونالحظ نفس املنحى
الرتاجعي ابلنسبة للسنة األوىل للحكومة احلالية ،مبعىن هاذ املنحى
الرتاجعي فهاذ القطاع ما زال مستمرا ،هذا الرتاجع يف جمموع

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السادة والسيدة أعضاء احلكومة،

الوحدات السكنية املربجمة خالل اإلنتاج يتقلص ابلثلثني مقارنة
مع ما كان عليه يف سنة  ،8300وابلتايل يالحظ أن حىت

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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املخططات .عمليا وواقعا يف السابق منذ اإلستقالل املخططات

السيد رئيس احلكومة ،أيها السادة ،يف البداية أمتىن للجميع

اخلماسية كان عندها طابع أفقي جتاوزانها منذ هناية األلفية الثانية،
اليوم واحلمد هلل ،وجات يف التدخل دايلكم السيد رئيس احلكومة،
تنحمدو هللا وتنشكرو جاللة امللك رئيس الدولة ،ألن هاذ
املخططات وهاذ اإلسرتاتيجيات جاءت ابش تعتق االقتصاد

سنة سعيدة ،فات شوية ولكن جاية السنة األمازيغية .السيد رئيس
احلكومة ،أسكاس أمباركي إيغودان ،تيك ريب دومباركي.
السيد رئيس احلكومة،
املناسبة شرط ،واحد اجملموعة من السادة النواب والنائبات
احملرتمني من خمتلف الفرق واجملموعة النيابية وجهنا ليكم واحد
املذكرة ،أكثر من  003انئب وانئبة لرتسيم بطلب ترسيم رأس
األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رمسية مؤدى عنها ،نسخة من هاذ

املغريب نظرا ملا هلا من خاصيات ومميزات ،هاذ اخلاصيات اللي
تشار ليها التعدد دايل الربامج والقطاعات ،تعدد السنوات ،جتاوز
املدى واملنطق اإلنتخايب واحلكومي وابلتايل اإلرتباط ابلدولة
وبرهاانهتا ،وهو ما يتيح استمرارية التنزيل بغض النظر عن الظرفية
والتغريات املرتبطة ابلسياق السياسي واالنتخايب.

املذكرة اللي تسلمتوها يف الديوان دايلكم غنسلمها ليكم يف هناية
السؤال.

اليوم أي تقييم السيد رئيس احلكومة ،هلذه املخططات من
خالل جتربة هاذ املخططات الثالثة اللي جاو يف السؤال دايل
األغلبية" ،املغرب األخضر"" ،التسريع الصناعي" و "plan
"AZUR؟ كاينة املقاربة املنهجية وكذلك املنهج يف التقييم

السيد الرئيس،
السادة النواب والسيدات النائبات،
اإلسرتاتيجيات القطاعية جاء يف كالمكم السيد الرئيس،
وابلفعل هناك خيارات ،هناك خياران أمام السياسات العمومية؛
اخليار دايل النفس اإلسرتاتيجي دايل التخطيط اإلسرتاتيجي،
واخليار اآلخر دايل تدبري العمليايت " "par actionsاللي فيه

ضروري نستحضرو املقاربة املنهجية ،املقاربة واملنهجية قبل ما
نستحضرو اإلجناز ،هاذ املخططات السيد رئيس احلكومة ،هي
مساحات مضيئة هي مبثابة مساحات مضيئة يف أرخبيل
السياسات العمومية ،هي منارات تستشرف األفق التنموي يف
حميطات وحبار أبمواج عاتية وإكراهات مقدرة ،هي متارين فضلى
لإلرتقاء ابلفعل التنموي من النظرة والتناول الظريف والسياسي
االنتخايب إىل املنطق اإلسرتاتيجي العام .مبعىن آخر ،مبعىن آخر

التناول املعزول للفعل التنموي .وأعتقد يف البداية أن املستوى
األول فهاذ التقييم املستوى األول هو أننا نتوقفو على هاذ اخليار..
القطاعات اللي اختارو اخليار اإلسرتاتيجي أعتقده إجنازا يف حد
ذاته ،ملاذا؟ ألنه اقرتن هذا التدبري اإلسرتاتيجي بقيم ومبادئ
دستورية وكونية ،أوهلا وأمهها هو ربط املسؤولية ابحملاسبة اللي
تيسهال مع هاذ اخليار هذا ،مث أن نصبح إزاء نسق حلكامة جيدة
ورشيدة فيها مجيع اآلليات دايل احلكامة الرشيدة؛ من تعاقد،

رجال السياسة يقودون التدبري العمليايت واإلسرتاتيجيات ال
تستقيم ،وال تستقيم قيادهتا إال بربوفيالت رجال الدولة ،الربهان
ابخللف السيد رئيس احلكومة ،لننظر للتخبط الذي تعرفه
القطاعات الغري املدبرة ابإلسرتاتيجيات ،هاذ الربهان ابخللف
تيبان لينا جبالء فواحد العدد دايل القطاعات ،اللي اليوم هي جمرد
خمتربات لسياسات مرتبكة ،كذلك هي خمططات أنقذتنا من
أزمات دولية هبا واجهنا أزمة دايل  ،8332-8332هبا واجهنا

وتدبري ابلنتائج ،وتتبع ،وتقييم وغريها من اآلليات .مث إن هذا
التخطيط اإلسرتاتيجي يعتمد مقارابت تنموية تدبريية انجعة
وانجحة كمقاربة السالسل يف املغرب األخضر ،مقاربة املنظومات
يف التسريع الصناعي ،واملقارابت الرتابية واجلهوية يف كل
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مريب األبقار
كان احلديث على أتمني األجراء  23ألف من ّ
احللوب مؤمنون ،الضمان اإلجتماعي  820ألف عوض 003
ألف سنة  ،8308اإلستقرار النسيب ملؤشر األسعار مجيع األسعار
بقات مستمرة مبعدل  ،%8,8نسبة تغطية احلاجيات الوطنية
مجيع الساللسل فاتت ابستثناء اثنتني فات  %24من تغطية

االنتكاسة واالنكماش دايل االقتصادات دايل الدول الشريكة
دايلنا.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
مناذج املغرب األخضر مبنسوب من الشجاعة األدبية ال
يضاهيه إال منسوب جحود املشككني ،نقول وبكل بساطة أنه

احلاجيات الوطنية ،االستثمار  033مليار درهم منها  43مليار
درهم دايل القطاع اخلاص ،املاحنني الثقة دايل املاحنني  %07من
املنح الدولية على شكل هبات إىل آخره...

ثورة فالحية ،أن "خمطط املغرب األخضر" حقق ثورة فالحية ،فهو
ورش مرجعي وملحمة تنموية ابلنسبة للبادية املغربية ،ملاذا؟ ألنه
من إهلام امللك ،ملك البالد وال أحد غري ملك البالد ،وتوىل تنزيله

السياحة أو التسريع الصناعي السيد رئيس احلكومة ،بغيناكم

أتكدو يف التعقيب دايلكم على هاذ العدد دايل فرص الشغل،

أشخاص يؤمنون بقدرات املغرب ،بقدرات قطاع الفالحة ومل يتوىل
تنزيله وزراء قالوا يوما ما أن املغرب بلد غري فالحي ،ألنه أسس
على تشخيص وألن إكراهات الفالحة املغربية جعلته جييب
عليها .

بغيناكم أتكدو عليها ألن عليها لغط كثري بغينا نعرفو شحال دايل
فرص الشغل حقيقة ختلقت يف " "P.A.Iيف التسريع الصناعي.
اليوم التسريع الصناعي بفضله صادرات السيارات تضاعف مرتني
للسنة الثالثة على التوايل صادرات" ، "OCPمن كان يظن
ويعتقد هاذي سنوات أن الصادرات دايل السيارات غادية تفوت
الصادرات دايل الفوسفاط اللي كان هو املفخرة دايل املغرب ،يف
 8304يف احلكومة الوزير الوصي كان تكلم على املنافسة مع

املقاربة كانت مشولية واإلجناز حتقق منه الكثري ،حقق التوازن
بني القدرة اإلنتاجية والقدرة الشرائية ،حتول القطاع الفالحي من
غلبة املعيشي إىل األمناط العصرية التسويقية ،تفاعل وواجه اإلكراه
املائي ،أزمة املاء جاء املغرب األخضر ومل يلجأ للمياه بعشوائية،
 003ألف هكتار دايل السقي ابلتنقيط يف  ،8332اليوم 223

الصني مت االستهزاء من القول دايلو ،اليوم املستثمرين الصينيني
جاو للمغرب ،اليوم التنافسية دايل املغرب كاينة مع الصني ،اليوم
السميك عند الصني أقل منو يف املغرب ب 4دايل املرات.

ألف هكتار هي اللي مسقية ابلسقي املوضعي"P.I.B" ،
الفالحي الناتج الداخلي اخلام الفالحي كيساهم اليوم مبا يقارب
 07مليار ،تطور ب %03مقارنة مع  082 ،8332مليار
درهم متوسط النمو السنوي  ،%2,82استفاد الفالح الصغري

السياحة قطاع واعد كذلك واإلسرتاتيجية دايلو من ،8330
ومن موراها  ،8383بدات تتعطي األكل دايهلا 70 ،مليار من
اإلرادات ابلعملة الصعبة سنة  %7 ،8307من الناتج الداخلي
اخلام 202 ،منصب شغل مباشر ،و 8,2مليون غري مباشر.
اإلكراهات ،البد ما نذكر بعض إكراهات:

من تدخالت وصلت جمموعها إىل  43مليار درهم ،الصادرات
دايل الفالحة ابلنسبة لإلشكال دايل التسويق تضاعفت مرتني،
وصلت سنة  8307إىل  00مليار درهم ،عشرين سلسلة دايل

 غياب رؤية مشولية من خالل مقاربة إعداد الرتاب
الوطين ،فسران هلا مع السيد الوزير؛ التواصل والتثمني ،نتواصل

اإلنتاج عشرين حيوانية ونباتية ،التجميع هو الضالة دايل هاذ
املخطط ،الفالح الصغري وجد فيه ضالته وملجأه ،التغطية الصحية
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شكرا للسيد الرئيس على مالحظته ،هل هناك ضرورة حبيث
اإلقرتاح مهم ،ما كيحتاجش للجدل ،تفضل.

كثريا على قطاعات توزيع الثروة ،وال نتواصل على قطاعات
إنتاجها وخلقها لألسف ،وهذا يقابله ابلعكس تبخيس متعمد؛
 اإلسناد ضروري من اإلسناد بسياسات متقاطعة
ومتكاملة ،الفالح يف العامل القروي خصو طبيب للعائلة دايلو،
خصو فني يقرا ولدو ،إذن ضروري من التقاطع؛

النائب السيد عبد هللا غازي (نقطة نظام):
السيد الرئيس،

 اآلفاق ،اإلستقبال امللكي لوزير الفالحة  02أكتوبر
أعطى آفاق جديدة للقطاع دايل املغرب األخضر ابلذات،
ضروري تلعب الفالحة دورا رايداي لتنمية العامل القروي وانبثاق

التبديع ،البدع إيال كانت حسنة ال ابس أهنا تكون ،البدع
إيال كانت حسنة وهاذي قاعدة ..إيال كانت بدعة حسنة..
واثنيا ما ظنيتهاش بدعة هذه مذكرة سناوها للسادة النواب...

الطبقة الوسطى ،كما جاء يف كالم صاحب اجلاللة .تثمني املليون
هكتار اإلضافية ،ضروري تكون هي األفق املنطقي.
 يف اخلتام ،ضروري من بلورة رؤية مستقبلية لتطوير القطاع
آبفاق وحتدايت جديدة من أجل مغرب األمل والثقة ،شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ..على كل ،هذه مبادرة مجاعية مهمة جدا ،هلا داللة
سياسية ،ال حتتاج إىل أي نوع من اجلدل رمحة ابملبادرة ،شكرا..

السيد الرئيس:

أان يف نظري نقتصدو املالحظات ونقط نظام فهاذ اجملال ..تفضل
السيد النائب.

شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية الكلمة للسيد النائب عمر حجرية ..تفضل السيد
الرئيس.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):
أوال من الناحية القانونية ،الفرق ال تقدم يف الربملان مذكرات
إىل رئيس احلكومة ،إال خارج الربملان .رئيس جملس النواب هو
الوحيد الذي له احلق أن يعرض على الربملان أن يقدم مذكرة للسيد
رئيس احلكومة ،شكرا.

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):
السيد الرئيس،
طبقا للنظام الداخلي ،وطبقا هلذاك احلرز املتني اللي وزعتو
علينا واملتعلق مببادئ دايل مدونة السلوك ،السيد النائب قال أبن
غيسلم رئيس احلكومة واحد املذكرة .احنا كعدالة وتنمية موقعني
عليها وما كاينش شي فريق ما موقعش ،وابلتايل كان جيب أن
ختضع لإلستشارة قبل تسليمها داخل قبة الربملان لرئيس احلكومة.
ما ميكنش شي واحد بوحدو ينوب على  002واحد وشكرا.

السيد الرئيس:
امللتمس موقع من طرف النواب ،ال من طرف رؤساء
اجملموعات ،شكرا شكرا ..إذن منر إىل االستماع للسيد النائب
عمر حجرية.

السيد الرئيس:
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النائب السيد عمر احجرية:

احلدودية ال جواب .وابلتايل هذا واحد العمل من رئيس احلكومة،
من املفروض أنك اليوم رئيس حكومة كتسجل يف التاريخ أبنك
كتعتين ..ماشي املعارضة اللي ضعيفة ،هناك إرادة إلضعاف
تقوى خصكم انتما تقويوها ،من املنطلق
املعارضة ،املعارضة ابش ّ
أنكم حكومة وأنكم تستمعو وتعطيو اإلنصات الكايف لصوت

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

املعارضة ابش تعطيوها قيمة .وابلتايل ،وال بد نذكرك السيد رئيس
احلكومة أبنك كنت يف املعارضة ،وال بد واحد النهار ترجع هلا،
ومنني ترجع هلا خصك أنت تلقى أبنك اعطيتيها قيمة يف واحد

هذا اللقاء الشهري اللي جابو الدستور دايل  8300هو
واحد مترين دميقراطي جديد علينا ،وابلتايل بغينا نسألوك السيد
رئيس احلكومة...

الوقت ابش منني ترجع هلا تلقى عندها القيمة اللي أنتما وجدتوها
هلا .وهلذا السيد رئيس احلكومة ،وال بد كان خصين نقول هاذ
املدخل ألنه صعيب أننا جنيو فواحد اجللسة ونبقاو نذاكرو بال ما
نعرفو املآل دايل هاذ اجللسات ،اشنو هي؟.

السيد الرئيس:
نستمعو للسيد النائب من فضلكم ،نستمعو للسيد النائب.
النائب السيد عمر احجرية:
..

السيد رئيس احلكومة ،يف غياب االفتحاص السياسي هلاذ
الربامج اللي ت ّذاكرتو عليها ،اإلفتحاص املايل ،كاين مؤسسات

هاذ التمرين الدميقراطي اللي كنجيو كل شهر ونسولوك

وجتاوبنا ،بغينا يف الفريق اإلستقاليل أننا نديرو تقييم هلاذ العملية،
واش هاذ اجللسة هي جلسة فقط ابش ندوزو للمغاربة أننا احنا
كنسولو رئيس احلكومة ورئيس احلكومة كيجاوبنا ،والّ كاين

دايل الدولة اللي كتدير االفتحاص املايل واإلداري ،الربملان الدور
دايلو أنه يدير افتحاص سياسي هلاذ الربامج اللي تذاكرتو عليها،
ما ميكنش جنيو اليوم ونفتحصو يف دقائق ،ورئيس احلكومة يعطينا

تبعات دايل هاذ احلوار وكاين إجراءات اللي كتخذها احلكومة،
وكاين رئيس احلكومة اللي كيهتم ابملالحظات دايل النواب ،والّ
فقط هي جلسة دايل" ، "le showرئيس احلكومة كيجي
وكيجيوا النواب وكنسولوك كتجاوبنا.

ساعة وال ساعة ونص وهنضرو على برامج كربى ،برامج اعطت
للمغرب منذ سنوات نتائج ،ما نقولوش أبهنا سلبية ،كاين إجيابية
فيها السلبية وابلتايل هاذ الوقت قليل ابش أننا نديرو التقييم دايل
هاذ السياسات .كيما كتعرفو يف املغرب كانوا  8دايل األمناط منذ

كاين كذلك السيد رئيس احلكومة ،وأنتم كنتم يف املعارضة

االستقالل إىل اليوم ،بدينا النهار االول كنديرو برامج يف الزمن،
"املخطط اخلماسي" ،و"املخطط الثالثي" ،ورجعنا اليوم
ملخططات قطاعية .ومع بلوغ النموذج التنموي املدى دايلو كاين

تبخيس لعمل املعارضة وما مسوقني هلاش ،كنطلبو مواعيد ما
كتستقبلوانش ،كنعطيو اقرتاحات ما كتاخذوش هبا ،دران لقاءات
يف األقاليم احلدودية واعطيناكم مذكرة ال جواب ،جينا يف القانون
املايل ودران قانون مايل تعديلي ال جواب ،طلبنا مواعيد من الوزراء

منوذج تنموي جديد حبال اللي جا يف اخلطاابت دايل صاحب
اجلاللة ،اليوم غادي نتوجهو إىل منوذج تنموي جديد ،اللي هو
النموذج التنموي اللي من املفروض أنه يرتكز على اجلهوية وعلى
التنمية اجملالية ،هاذ النموذج التنموي اجلديد ال ميكن احلديث عنه

ال جواب ،طلبنا منكم راه احنا احتفلنا منذ أسابيع ابلذكرى األوىل
لطلب موعد من السيد رئيس احلكومة ،احنا النواب دايل األقاليم
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إال إذا دران تقييم موضوعي ،احنا يف الربملان مع احلكومة ونشوفو

كانوا كيوقفو ،الصيادلة عمرهم ما كانوا كيوقفو ،املتصرفني عمرهم

اشنو مها احلوايج اللي جنحنا فيهم؟ اشنو مها ..بغض النظر على
اللغة دايل السياسة واملعارضة ،ابلعكس جنتمعو حبال اللي قالوا
اإلخوان قبل مين معارضة وأغلبية ونديرو واحد التقييم معقول هلاذ
السياسات العمومية منذ االستقالل إىل اليوم ابش نتوجهو حنو

ما كانوا كيوقفو ،التجار دايل "درب عمر" القلب النابض للتجارة
دايل املغرب ،عمرهم ما كانوا كيديرو إضراب ،وابلتايل كاين
مشكل وجب أننا نتلقاو ونتناقشو هبدوء ونشوفو كيفاش احللول.
احنا يف املعارضة كنمدو ايدينا للحكومة عندان اقرتاحات مع

منوذج تنموي جديد انجح ،ألنه النموذج التنموي اللي غادي
يكون وهاذ املخططات اللي كاينة اليوم املغاربة خصهم حيسوا هبا
حيسو هبا يلقاو جوج دايل احلوايج
يف العيش اليومي دايهلم ،ابش ّ

األسف ما كتخذوش هبا ،أعطيناكم اقرتاحات ،كاين 2333
مقاولة كتسد سنواي ،أعطيناكم اقرتاحات مع األسف ما
كتخذوش هبا ،راه احنا ماشي ضد احلكومة ،احنا مع البالد،
احلكومة إيال خدمت البالد احنا معاها ،واحنا بغينا نتعاونو،
نتعاونو يف إطار أننا جنحو املهمة دايلكم ،راه إيال جنحتو ماشي
مشكل ،ألن غادي منني تنجحو غادي تنجح بالدان.

منني ميشي يطلب الشغل تكون سهولة يف الولوج إىل سوق
الشغل؛ احلاجة الثانية يلقاو اقتصاد نشيط ،احلركة دايرة ،اليوم
هاذ جوج حوايج ما متوفرينش عند املغاربة ،منني تيبغي سوق
الشغل عندو صعوبة ،املشكل األساسي دايل األسر املغربية كلها

السيد رئيس احلكومة ،هاذ النتائج دايل املخططات كلها
أان عندي مؤشرات أبنه ما جنحاتش ،بديتو ،بدينا يف -8337
 8300كانت نسبة النمو يف املغرب فهاذ الفرتة املعدل دايهلا

ما كاينش اخلدمة ،املشكل الثاين احلركة اإلقتصادية ،السيد
رئيس احلكومة ،أان عارف ابللي عندك األخبار ولكن أنكدها
ليك الدنيا واقفة ،احلركة اإلقتصادية واقفة يف مجيع املناطق ماشي

 ،4,4جينا يف  ،4,0 : 8307جينا يف  ،0,2 : 8302اللي
كتوقعو احلكومة يف الربانمج يف القانون املايل دايل : 8302
 0,8مبعىن الرتمجة احلقيقية دايل هاذ الربامج مكايناش يف أرض

غري يف املناطق احلدودية ،وابلتايل ماشي احنااي ،احنا كنقولو هاذ
الشي ابش نديرو اليأس ،ولكن غري ابش نثريو اإلنتباه كمعارضة
أنه وجب عليكم أن أتخذو بعني اإلعتبار هاذ املالحظات هاذي.

الواقع ،نسبة النمو هو أحسن مؤشر دايل جناح احلكومات ،منني
تقول يل  0,8مبعىن غادي تزيد البطالة ،مبعىن غادي تزيد األزمة،
وابلتايل أنتما كتشهدو على راسكم بلّي ما قادرينش حتققو نسبة
منو كافية .املعدل السيد رئيس احلكومة ،يف الدول النامية دايل

كاين اإللتقائية ،اإللتقائية غائبة عنك فهاذ الربامج ،ومنها
الصور دايل كنوجدو مستشفى ،مكاينش الطريق اللي تدي
للمستشفى ،مدرسة مكاينش الطريق اللي تدي للمدرسة،
مستوصف مبين ومسدود ألنه مكاينش األطباء ،هاذو مناظر
ألفناها يف البالد دايلنا ألنه مكاينش اإللتقائية ،ومكاينش واحد
الربامج اللي كتشرف عليها رائسة احلكومة من أجل التنسيق فيما

النمو هو  4,7وابلتايل كاين إشكال ،يف املخططات هاذي اللي
اليوم كناقشوها ،كيف أنه "خمطط املغرب األخضر" يف امليزانية
دايلكم دايل  8302كتوقعو أبنه غادي يوقع تراجع دايل -0,8

بينها .السيد رئيس احلكومة ،هاذ الربامج هاذو لو كان كانوا
انجحني ما نوصولوش إىل إضراابت ،ما نوصلوش إىل وقفات
احتجاجية ،ما نوصلوش إىل نسب عالية يف البطالة ،اليوم واحد
الشرحية دايل اجملتمع عمرها ما كتدير إضراب ،أطباء عمرهم ما

 ،كيفاش كاين خمطط أخضر واحنا كنشوفو الناس كتلوح الليمون،
مبعىن درتو خمطط وما مشيتوش حىت لتايل دايلو شفتو التسويق
وشفتو كيفاش الصناعات الغذائية؟ كيفاش هاذ الشيء اللي
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غادي تنتج الصناعة وكتنتج الفالحة كيفاش غادي نسوقوه فيما
بعد؟.

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،

يف ما يتعلق ابملخطط الصناعي ،املخطط الصناعي ما

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

خصوش يتموقع فقط يف الدار البيضاء والرابط والقنيطرة وطنجة،
سريو لألقاليم اليت تعاين من البطالة ،سريو لألقاليم اليت تعاين من
األزمة ،وسريو لفكيك وديرو وحدة صناعية ،سريو لوجدة ،وسريو
ألزيالل ،وسريو لسيدي قاسم .خاص هاذ املخطط الصناعي

دائما وأبدا وبنفس البهجة أتشرف مبساءلتكم السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،هناك ورقة مت حتضريها ملخاطبتكم ،لكن وأان أقف
أمامكم ،فسأضع هذه الورقة جانبا ألحدثكم بلغة القلب ،لغة
القلب الذي يدق ابنتظارات وهواجس وانشغاالت املواطنني
الذين لنا الشرف أن حندث أو حندثكم ابمسهم .نعم السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،اجللسة مفيدة جدا لتقييم السياسات العمومية
أفقيا ،نعم جاءت يف كلمتكم أن كاينة  83إسرتاتيجية ،غادي

ينعش املناطق اللي يف حاجة إىل سوق ،الناس دايوهلا ابغيني
خيدمو ،وابلتايل راه إيال ما مشيتوش هلذوك الباليص راه صعيب
أننا نقولو حلينا األزمة.
كاين كذلك "أليوتيس" ،ما عمران ما مسعنا به أشنو هو هاذ
"أليوتيس"؟ وفيه  0233كيلومرت دايل البحر والسردين 03

يكون املرء جاحد إيال نكر األثر اإلجيايب دايل هاذ
اإلسرتاتيجيات ،فعال قامت ابلدور دايهلا التقوميي ،وتصدت
للضرابت الصادمة دايل اإلقتصاد دايلنا ،وجعالتو يتمتع ابملناعة

درهم؟  0233دايل البحر يف غياب صناعات املتعلقة ابلصيد
البحري .وابلتايل السيد رئيس احلكومة ،راه صعيب اليوم أننا
نتكلمو على هاذ املواضيع كلها يف ظرف وجيز ،أان كنطلب منكم

ليكون اليوم صامدا كبلد يعين دايل العامل الثالث .ولكن السيد
رئيس احلكومة احملرتم ،ملّي كنديرو التقييم دايل هاذ القطاعات،
خاصنا نلمسو اآلثر دايهلا على املواطنني ،خاصنا نلمسو اآلثر
دايهلا على اإلقتصاد ،خاصنا نلمسو اآلثر دايل يف احلركة

أنه يف إطار التهييء للنموذج التنموي اجلديد نديرو مناظرة كربى
لتقييم هاذ السياسات ،ونوجدو راسنا إن شاء هللا للمستقبل ،راه
غادي توجدو فينا أننا بغينا نتعاونو معكم ،وأننا عندان قوة إقرتاحية
كربى ،وهاذ القوة اإلقرتاحية لفائدة البالد ولنجاح البالد إن شاء
هللا ،شكرا والسالم عليكم.

التجارية .نعم السيد رئيس احلكومة ،جا يف الكلمة دايلكم خاصنا
خنلقو آليات دايل التقييم من أجل التقومي والتسقيم والتصحيح،
احنا اليوم يف هناية أو الكل تيتكلم على هناية النموذج التنموي

السيد الرئيس:

احلايل ،مبعىن أن هاذ اإلسرتاتيجيات هي املكون ،هي الدعائم
األساسية دايل هاذ النموذج التنموي ،إيال اليوم هاذ النموذج
التنموي بدا تيفقد الفعالية دايلو ،إذن خاصنا نراجعو هاذ
اإلسرتاتيجيات ،رمبا كانت انجحة وكانت جيدة يف وقت ما،

شكرا للسيد النائب ،اآلن الكلمة ابسم الفريق احلركي للسيد
الرئيس حممد مبديع.
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:

اليوم خاصنا نالءموها مع املتطلبات ،اإلنتظارات اإلجتماعية،
التقلبات اإلقتصادية ،سواء وطنيا أو دوليا.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
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جلعل هذا املنتوج ،اللي اصبح كنعتزو به وافر جدا ،كيفاش يستافد
منو املواطن املغريب.

اليوم السيد رئيس احلكومة ميكن لينا نقول ،ميكن بينا نقولو
كاين هناك غياب دايل اإللتقائية كما جاء يف الكلمة دايلكم،
وعلينا اليوم إيال شفنا القدام يف إطار منوذج تنموي جديد ،شوفو
بنظرة مشولية ،مشولية ابش يكون اإللتقائية دايل هاذ القطاعات،
ابش يصبو كلهم يف إسعاد املواطن املغريب ،وتوفري اخلدمات،

ندوزو للقطاع الصناعي ،القطاع الصناعي حقيقة املغرب
احلمد هلل ،بدا كيتوفرعلى وحدات صناعية دولية كبرية ،ولكن بغينا
منكم السيد رئيس احلكومة ،اآلاثر دايهلا ،نسبة اإلندماج دايل
الصناعة املغربية احمللية فهاذ الصناعات وفهاذ اإلسرتاتيجية
الصناعية ،واآلاثر دايهلا ،والعدد دايل املناصب ،والدور دايهلا يف

وتيسري الولوج إىل اخلدمات العمومية ،وحتسني منط احلياة .اليوم
السيد رئيس احلكومة ،كنشوفو بعض التقلبات يف اجملتمع ،انجتة
ماشي من اخلصاص ،راه هاذي  83عام ،كنا أفقر من اليوم ،كنا

حتسني يعين الناتج الداخلي اخلام ،حتسني الناتج الداخلي اخلام،
هاذي أموال وافرة كبرية مت اإلستثمار دايهلا بال ما نلمسو اآلاثر
دايهلا السيد رئيس احلكومة احملرتم .هاذ الشي كولشي مرتبط

أفقر من اليوم ،غادي يكون اإلنسان جاحد إيال قال العكس.
اليوم احنا أحسن حال من هاذي  83عام ،ولكن املتطلبات
تزايدت ألننا رمبا ما استطعناش نبلغو املواطن األهداف دايل هاذ
اإلسرتاتيجيات وما ملسوهاش ،علينا فهاذ التصور اجلديد دايل

ابإلستثمار ،حسنا عملتو منني عاودتو النظر يف املراكز اجلهوية
لإلستثمار ،كنتمناو أهنا خترج للوجود وراها خرجات ،ولكن
التنزيل دايهلا ابآلليات دايهلا ،ابإلمكانية دايهلا ،ابلعنصر البشري
املؤهل اللي يلزم املضامني ويعين املسؤولية دايل هاذ املراكز
اجلهوية.

النموذج التنموي اجلديد نعاودو مقاربة دايلنا ابش فعال نوضعو
املواطن يف صلب هذه اإلسرتاتيجيات.
نتكلمو على القطاع الفالحي ،اليوم القطاع الفالحي من
أجنح الربامج على اإلطالق .أوال عبأ الوعاء العقاري ،هيأ الفالح
على خمتلف املستوايت ،دعمه يف مجيع املستوايت ،يف التجهيز

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،هاذ الشي ما كيستقمش غري
بواحد اإلطار يعين منفرد على التشاور ،على التشاور مع كل
مكوانت اجملتمع ،اليوم تنشوفو وقفات احتجاجية دايل التجار،
البد ما نصنتو ليهم ،ورمبا إرادة حسنة دايل احلكومة ولكن خاصنا

يف إعادة يعين جتهيز األرض ،يف املعدات ،اليوم اإلنتاج بوفرة
واحلمد هلل يف األسواق؛ الليمون ،الزيتون ،البصلة ،الفلفلة ،اخلري
موجود ،الرمان اخلري موجود .السيد رئيس احلكومة ،اليوم احنا
أشنو هو التصور دايلنا ابش ميكن لينا نستافدو من هاذ املنتوج،

نتواصلو مع املواطنني ،نفهموهم أشنو هو اهلدف ورمبا نوضعو
آليات دايل اإلنتقال التدرجيي دايل التنزيل دايل هاذ املبادرات
هاذو ،هاذي واحد شهرين كاين دايل النقل كانت فيه إشكالية،

اللي أصبح اليوم بوفرة؟ ،خاصنا هنيأو روسنا للتعبئة ،للتلفيف،
للتخزين ،للتربيد ،نبحثو على أسواق جديدة ،وهاذي ماشي
مسؤولية دايل وزير الفالحة بوحدو ،هاذي مسؤولية دايل

هاذ املبادرات السيد الرئيس ،اللي هي حممودة كتقومو هبا ،ولكن
خاصنا نتعبأو مجيعا ابش نبلغوها للمواطن ،وأنطروها وخنلقو ليها
اإلطار ابش تنجح ،وهاذ الشيء يعين احنا كأغلبية نعتز ابلنتائج
اإلجيابية دايل كل اإلسرتاتيجيات ،ولكن علينا أن ننزهلا تنزيال

احلكومة ،ألن فيها التجارة والصناعة ،فيها التجارة اخلارجية ،فيها
الضرائب ،فيها واحد اجملموعة دايل التصورات ،فيها اجملتمع
املدين ،فيها الغرف املهنية .احنا مستعدين نتعاونو مجيع ابش
نبحثو على أسواق ونبحثو على آليات ابلطبع ابلدعم من احلكومة

حكيما .اليوم كنشوفو األغلبية دايل الصناعات كاينة من طنجة
حىت اجلديدة ،هاذ الناس الدخالنيني ما عندمهش؟ واش احنا
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السيد الرئيس احلكومة،

ماشي مغاربة؟ عالش ما نديروش منطقة صناعية
دايل  offshoringيف بين مالل-خنيفرة ،وال يف الرشيدية،
وال يف ورزازات ،إن شاء هللا ،إن شاء هللا .فهاذي التوزيع اجملايل
كيخلق إشكالية ،والتنسيق ،رمبا األكثرية دايل هاذ
اإلسرتاتيجيات ،توضعات فواحد الوقت اللي ما كانش هاذ

من هذا املنطلق ،فإننا يف الفريق اإلشرتاكي نعترب أنه ال ميكن
احلديث عن صياغة وبلورة أو تنزيل منوذج تنموي متكامل
ومستدام ،دون الوقوف عند أعطاب النموذج التنموي احلايل،
ودون تقييم أثر الفعل العمومي والسياسات العمومية والقطاعية
على وجه اخلصوص ،من أجل تقومي اإلخفاقات وتثمني
املكتسبات وترصيدها.

املفهوم دايل اجلهوية املوسعة .اليوم اجلهة أصبحت واقع والزم ما
نتعاملو معاه فهاذ اإلجتاه هذا ابش يكون واحد التكامل بني كل
مكوانت اإلقتصاد املغريب ،شكرا السيد رئيس احلكومة احملرتم.

يف هذا السياق ،نرى يف الفريق االشرتاكي أن بالدان وبفعل

السيد الرئيس:

املقومات اليت متتاز هبا على خمتلف املستوايت السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية ،قد استطاعت خالل السنوات األخرية،
من حتقيق نتائج اقتصادية مهمة من خالل املخططات
اإلسرتاتيجية املرتبطة ابلقطاعات اإلنتاجية على وجه اخلصوص.

شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي
للسيد النائب رشيد هبلول.
النائب السيد رشيد هبلول:

بطبيعة احلال ،ما وصلناش هلاذيك التطلعات اللي ابغيني ،ولكن
ميكن اإلقرار أبن هناك نتائج ومكتسبات قد حققت ،مثال
"خمطط التسريع الصناعي"" ،املخطط األزرق" و"خمطط املغرب
األخضر".

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

فإن حمدودية آاثر هذه املخططات ،السيد رئيس احلكومة،

السيدات والسادة الوزراء،

على املستوى اإلجتماعي مل تنعكس بشكل إجيايب على الرفاه
اإلجتماعي ،ومل تعمل على احلد من الفوارق اإلجتماعية واجملالية.
وهنا تطرح وبكل قوة إشكالية ترجيح املقاربة االقتصادية

السيدات والسادة النواب،

إن اختيار جاللة امللك حفظه هللا ،يف مناسبتني؛ األوىل
مبناسبة افتتاح السنة الثانية من الوالية التشريعية العاشرة ،من أجل

والتوازانت املالية واملاكرو اقتصادية على املقاربة اإلجتماعية،
وغياب الرؤية الواضحة واإلنسجام ،وغياب اإللتقائية بني
السياسات القطاعية ،دون إغفال بطبيعة احلال إشكالية ضعف
احلكامة يف تدبري بعض الربامج واملخططات ،مما جعلها قاصرة
وغري قادرة على حتقيق األهداف التنموية املطلوبة.

بلورة منوذج تنموي جديد ،والثانية جتديد ،أتكيد جلاللة امللك
حفظه هللا ،مبناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من هذه الوالية،
يربز أمهية اخنراط كل املؤسسات الدستورية يف هذا الورش التنموي،
ومنها بطبيعة احلال اإلسرتاتيجيات القطاعية ،اليت تعترب أهم
مرتكزاته.
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السيد رئيس احلكومة،

منو جمموعة من املساطر وكريجع وكيسمح يف كلشي .هلذا خاصنا
التفكري يعين يف التبسيط دايل املساطر اإلدارية ،وهنا جيب أن
نقرتح عليكم بعض احللول ،حنن نرى داخل الفريق اإلشرتاكي أنه
البد من تقوية طبقة وسطى فالحية وإنصاف وأتهيل الفالحني
الصغار عرب تبسيط املساطر كما قلت ،وعرب تثمني وتنويع

موضوع احلكامة واالرتقاء ابلعنصر البشري ،ووضعه يف
صلب أهداف السياسات العمومية واملساواة والعدالة اإلجتماعية
واجملالية ،أحد أهم التحدايت اليت تنتظر بالدان من أجل إقرار
منوذج تنموي متكامل مستدام ،ننشده مجيعا.

املنتوجات احمللية وضمان استفادة كل األقاليم من الغالف املايل
اإلمجايل املرصود ملشاريع "خمطط املغرب األخضر" على قدم
املساواة انطالقا من خصوصيات كل إقليم وحاجيات الساكنة
وانتظاراهتا.

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
ابلرغم من أن البالد دايلنا قطعت أشواطا هامة فيما يتعلق
ابجلهوية املتقدمة ،إال أن هذه اإلصالحات مل تستطع احلد من
الفوارق وحماربة الفقر واهلشاشة والتوزيع العادل للثروات وكذلك
فك العزلة عن العديد من املناطق القروية واجلبلية والنائية ،مما زاد

فيما يتعلق مبخطط التسريع الصناعي ،حقيقة السيد رئيس
احلكومة ،أشدمت يف جوابكم ابملكتسبات واإلجنازات اليت حققت
يف هذا املخطط ،لكن السيد رئيس احلكومة ،جيب أن نكون
موضوعيني ونقر أبن بلدان مازال يعاين من هشاشة أفقية
ومؤسساتية تعرقل حتول اإلقتصاد دايلنا ،وتطوير نسيجه اإلنتاجي
الصناعي من جهة ،وتعوق تنافسيته ومن جهة أخرى.

من حدة اإلحتجاجات واإلحتقاانت اإلجتماعية واتساعها
ابإلضافة إىل زعزعة الثقة يف املؤسسات .كما ميكن أن أقول أن
التجارب دوليا أثبتت أن املخططات طويلة األمد مل تعد انجحة،
ونتائجها جد حمدودة وغري جمدية .وهنا جيران احلديث عن الكالم
عن املخططات والربامج القطاعية الوطنية اليت نقر أهنا مل حتقق
بعد األهداف احملدثة من أجلها على سبيل املثال وليس احلصر،
ابلنسبة ملخطط املغرب األخضر.

لذا نرى يف الفريق اإلشرتاكي ،أنه من الضروري اليوم تقوية
الصناعات املتوفرة وخلق أمناط صناعية جديدة وخلق الشروط
املناسبة لتشجيع املقاوالت الصناعية على مواجهة اإلكراهات
املتعددة ،واتباع سياسة صناعية ذات بعد اجتماعي تسهم يف

السيد رئيس احلكومة ،أنصت إبمعان عن تطرقكم وكالمكم عن
"خمطط املغرب األخضر" ،وأان فالح وإبن فالح وإبن البادية،

تقوية اإلقتصاد الوطين ،ويف نفس الوقت تشكل حمركا للتنمية
البشرية وحماربة الفقر واهلشاشة والبطالة.

متنيت على أن ما جاء يف مداخلتكم ويف جوابكم يكون منعكس
على أرض الواقع ،الواقع شيء آخر السيد رئيس احلكومة ،مازال
الفالحا راه غري كيسمعو "خمطط املغرب األخضر" ،كاين اللي

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
إنسجاما مع قناعاتنا داخل اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات

كيشوفو عرب وسائل اإلعالم والتلفزيون ،ألنه خاصنا نقر ونعرتف
أبنه هناك جمموعة من الصعوابت واملعيقات يف اجلانب دايل
امللكية بزاف دايل الفالحا ما عندمهش امللكية؛ كاين املشكل
دايل تعقيد املساطر اإلدارية ،راه كاين اللي غري كيمشي كيطلبو

الشعبية ،نعترب أن احملددات الكربى املؤطرة للنموذج التنموي
البديل والناجح للجاذبية اإلستثمارية ،والعدالة الرتابية ،والتضامن
اإلجتماعي يستلزم تغيريمقاربة الوضع السوسيوإقتصادي بشكل
26

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

جذري للتمكن من إرساء دعائم صلبة للتوزيع العادل للثروة

جيعلنا نستخلص أن نظامنا التعليمي يفتقد للنجاعة واإلنتاجية،

وتقليص الفوارق الطبقية وإخراج نسيج جمتمعي متماسك ،األمر
الذي يقتضي إرساء النموذج اجلديد على دعامتني متوازنتني  :منو
اقتصادي مضطرد وتنمية إجتماعية مستدامة أي مضاعفة اجلهود
من أجل تعزيز التنافسية اإلقتصادية موازاة مع حتسني الوضع
اإلجتماعي للمواطن ،ودعم قدرته الشرائية ،شكرا السيد الرئيس.

رغم ما يرصد له من ميزانية ،واليت تقدر حبوايل  %2,0من الناتج
الداخلي اخلام.
وللخروج من هذا الوضع نقرتح ما يلي  :هنج مقاربة
مؤمنة مبا يكفي من أدوات التقييم لضمان
إسرتاتيجية قطاعية ّ
جناحها؛ التفكري جبدية يف هنج التخطيط اإلسرتاتيجي املتحكم فيه
كوسيلة لتدبري عقالين للموارد والنفقات ،واستشراف املستقبل

السيد الرئيس:

ملواجهة التقلبات الطارئة وحتقيق اإللتقائية املطلوبة بني خمتلف
الربامج القطاعية والسياسات العمومية لتحقيق مزيد من الفعالية
وتدبري أمثل للموارد املتاحة وإنتاج الثروة الكفيلة بتوفري فرص
الشغل الكافية.

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن ابسم اجملموعة النيابية
للتقدم واإلشرتاكية للسيد النائب أمحد الغزوي.
النائب السيد أمحد الغزوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

فإنسجاما مع ما سبق ،ويف أفق اإلنتقال إىل منوذج تنموي
جديد ،جيب توجيه "خمطط املغرب األخضر" حنو ما يلي:

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،



حتقيق هدف األمن الغذائي أوال ،وتطوير العامل القروي،

وحتسني دخل الفالحني املتوسطني والصغار ،علما أن  %43من
الساكنة تشتغل ابلقطاع الفالحي؛

السيدات والسادة النواب،
إن السياسات العمومية القطاعية اليت مهت العديد من
األنشطة اإلقتصادية واخلدماتية ،اليت تندرج يف إطار النموذج
التنموي احلايل ،والذي استنفذ كل إمكانياته ،افتقدت إىل الفعالية

 إعطاء األولوية للرافعة الثانية واليت ال حتظى سوى
ب %03مما خيصص للرافعة األوىل؛
 تشجيع وتثمني املنتوجات الفالحية من خالل إنشاء
وحدات صناعية للتحويل يف العامل القروي ،مما سيساهم ال حمالة

والنجاعة ،وذلك راجع حسب رؤيتنا يف اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية ،إىل غياب خمطط وطين مندمج حيقق التلقائية والتوافق
حول أهداف الوطنية مشرتكة حمددة بصفة تشاركية ودميقراطية
مدعمة بتعبئة وطنية وشعبية .ضعف جودة التعليم والرأمسال

يف انبثاق وتقوية الطبقة الوسطى يف العامل القروي وجعلها عامل
توازن ورافعة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على غرار الدور اهلام
للطبقة الوسطى يف املدن ،كما دعا إىل ذلك صاحب اجلاللة ،يف
خطابه مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية اجلارية.

البشري بصفة عامة ،وخصوصا التكوين املهين الذي ال يساهم يف
توفري العدد املطلوب من اليد العاملة التقنية املؤهلة واألطر ذات
الكفاءة العلمية الالزمة ملواكبة املخططات القطاعية ،والرفع من

وخبصوص "خمطط التسريع الصناعي" الذي حدد من بني

جودهتا حبيث أن  %03من الفئة النشيطة ال تتوفر على
شهادات ،و %82من حاملي الشهادات هم معطلني ،ذلك ما

أهدافه خلق  70.333منصب شغل ،فإننا نؤكد على ضرورة
تقوية حضور الدولة واملقاولة الوطنية يف سياسة التصنيع ،مع
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ابإلخنراط اجلماعي يف توسيع الدميقراطية وإعمال الدستور بكل
مضامينه ،وشكرا على االنتباه.

حتسني مستوى اإلندماج والسري حنو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية
من خالل إشراك اجلامعة املغربية ومعاهد البحث يف أفق تشييد
صناعة وطنية حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية،
وضمان استقالل اإلقتصاد الوطين.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى
الشناوي.

أما ابلنسبة للمخطط األزرق ،فيجب تنويع العرض السياحي
ملالءمته مع تنوع الطلب اخلارجي والداخلي ،مع احلرص على
إمثار املوروث احلضاري والثروة الالمادية اليت تزخر هبا بالدان.

النائب السيد مصطفى شناوي:

السيد الرئيس ،يف إطار هذا التحليل ،نعتقد أنه ال ينبغي إعادة

السالم عليكم.
السيد الرئيس،

إنتاج نفس األخطاء ،والبد لنا وحنن نفكر يف النموذج التنموي
اجلديد أن نستحضر جتارب الشعوب ،وأن نستحضر السياق
الدويل املتغري ،والرهاانت الكربى اليت تواجه اإلنسانية عموما واليت
هتم بلدان كذلك .لذا ينبغي أوال قبل كل شيء ،اإلعتماد على

السيد رئيس احلكومة،

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

تطوير إمكانياتنا الذاتية وتطوير مهاراهتنا الوطنية لوضع الربامج
واملخططات التنموية ،دون اإلعتماد املفرط على اخلربات األجنبية
اليت تكلفنا ماال وكأن بالدان تفتقر إىل الكفاءات .إننا نريد برامج

ماذا عساان نقول يف دقيقتني يف ملف ضخم ،سنذكركم
السيد رئيس احلكومة ،مبا قلناه فهاذ الصدد خالل تدخلنا
كفدرالية اليسار ملناقشة برانجمكم احلكومي:

قطاعية من صنع املغاربة ،من أجل املغاربة ،ولصاحل مستقبل
املغاربة ،ومن مثة فإن أي منوذج تنموي وأي سياسة عمومية عليهما
أن يضعا يف صلب إهتمامهما أوال وأخريا املواطن املغريب ،وحتسني
مستوى عيشه ،وضمان كرامته ،إذ ما الفائدة من تطوير البالد

 أوال قلنا أبن هاذ املخططات واإلسرتاتيجيات يتم بلورهتاووضعها خارج التدبري احلكومي ،ويتم تطبيقها خارج الرقابة
احلكومية ،وتصرف عليها ميزانيات ضخمة من املال العام ،قد
أشارت بعض تقارير جملس األعلى للحساابت لفشل بعضها؛

اقتصاداي وتكنولوجيا إذ مل يؤدي هذا التطور إىل حتسني مستوى
عيش املواطنني؟ ،وما هو املعيار اليت ينبغي أن أيخذ بعني اإلعتبار
يف تقييم الربامج واملخططات والسياسات؟ ،وهذا ما يهم املواطن

-

اثنيا هاذ املخططات واإلسرتاتيجيات القطاعية يغيب عنها

وتغيب عنها اإللتقائية ،وال تنطلق من رؤية مشولية أو مشروع
جمتمعي شامل ،وأنتم أشرمت إىل هذا ،أببعاده أو من منوذج تنموي
أببعاده االقتصادية واإلجتماعية؛

ويعيد له الثقة يف املؤسسات وخيلق له احلماس لبذل املزيد من
اجلهود .فاملدخل يف هناية املطاف هو سياسي ،والنموذج التنموي
هو أيضا خيار سياسي وإرادي حول توجهات خمتلفة ومسارات
متعددة ،فلنتفق إذن حول املغرب الذي نريده لشعبنا ،ونعتقد أننا

 اثلثا تكلمتم عن العديد من األرقام اليت تعتربوهنا إجيابية،لكن مع األسف املعيش اليومي للمواطن ،املواطن املغريب مل يلمس

مطالبون ابلقطيعة مع بعض املمارسات اليت أابنت عن فشلها
ومراجعة بعض الربامج اليت أابنت عن عقبها ،ولن يتأتى ذلك إال

أثرها على مستوى عيشه اليوم ،بل إن ما يعيشه املواطن يوميا هو
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املزيد من احلكرة ،واملزيد من التهميش ،واملزيد من الفوارق

ميكن أان نقول غري مسبوق ،وهاذ الشي برهناه ابألرقام وأنتم

اإلجتماعية مع تدمري الطبقة الوسطى ومع احتجاجات املواطنني
يف الريف وجرادة ومدن أخرى ،واحتجاجات فئوية إال تعبري عن
ذلك.

صادقتم على قانون املالية ،وخرج قانون املالية وفيه األرقام ،وكاين
الزايدة أساسا يف القطاعات ذات البعد اإلجتماعي؛ فيها التعليم
والصحة واحلماية اإلجتماعية والربامج اإلجتماعية املوجهة للفئات
األكثر هشاشة ،غري الزايدة هاذ العام يف الربانمج دايل "تيسري"

السيد رئيس احلكومة ،مقاربتكم جتزيئية يغيب عنها مع

اللي كيضاعف ثالث مرات "80 =0*7" ،كيضاعف ثالث
مرات عدد األطفال اللي غادي األسر دايهلم غادي تستافد ،من
 733ألف إىل  8داملليون و 033ألف هذا بوحدو راه هو برانمج

األسف البعد اإلجتماعي ،مقاربتنا كفدرالية اليسار يؤطرها
مشروع جمتمعي شامل عمقه البعد اإلجتماعي ،وتسود فيه
الدميقراطية واملساواة واحلرية والعدالة اإلجتماعية والعيش الكرمي
لكل املواطنني .هذا ما انضلنا من أجله ،ومازلنا نناضل من أجله،
وشكرا لكم.

إجتماعي ضخمّ ،ديرو احلكومة يف ميزانية واحدة ،يف ميزانية يف
مشروع قانون واحد ،من غري الزايدة يف عدد من امليزانيات األخرى
املرتبطة ابلنقل املدرسي ،وابإلطعام املدرسي ،والبدء يف تعميم
التعليم األويل ،وغريه ..والزايدة يف ميزانية وزارة الصحة بنسبة 03

السيد رئيس اجللسة:
شكرا للسيد النائب ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة للرد
على تعقيبات السادة النواب.

 %غري مسبوقة أيضا ،هذا كله جهد كبري مايل فيه ،تقولو ليا
حىت نشوفو هاذ الشي يف الواقع يطبق إىل آخره ...أان متافق
معاكم ،ولكن احلكومة تعتز أبهنا يف الوقت الذي حتاول أن تعمل
على املستوى اإلقتصادي أيضا تشتغل على املستوى اإلجتماعي.

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هللا والصالة والسالم على

صحيح أان متافق مع اإلخوان كاين إضراابت ،كاين

رسول هللا.

إحتجاجات واحنا هاذ اإلضراابت واإلحتياجات كنتصنتو ليها،
ولكن الحظتم أن هاذ اإلحتجاجات واإلضراابت وصلت ملستوى
دايل اإلحتجاجات واإلضراابت يف ،8300-8303-8332
ال أظن إىل حد الساعة .ولكن احنا غادي نديرو كل جهدان ابش

أوال كنشكر مجيع األخوات واإلخوان على املالحظات
دايهلم والتدخالت دايهلم ،وقد أان أكدت على واحد القضية،
الربملان هو شريك يف تقييم السياسات العمومية واإلسرتاتيجيات
القطاعية ،الربملان عندو مهمة أيضا ابش يدير هاذ التقييم ،وكاين
جهد فهاذ الشي جيب أن نعرتف كاين واحد اجلهد وخصوصا يف

هاذ اإلخوان نتصنتو ليهم ونستقبلوهم وحنلو أقصى ما ميكن من
اإلشكاالت .من هنا أان أريد أن أطمئن مجيع التجار إىل أنه راه
قانون املالية دايل  8302ليس هناك تغيري يف القضية دايل

إطار اللجنة املعنية ،جلنة تقييم السياسات العمومية .وابلتايل فنحن
هنا يف املنطق دايل اإلنصات واإلستفادة أيضا ،وال حرج يف ذلك،
ولكن خاصنا اثين نكونوا موضوعيني ،خصنا نكونوا موضوعيني،
ما خصناش نغطيو احلقائق .احلكومة يف برانجمها ،واحلكومة يف

التعامل مع التجار ،ليس هناك تغيري ،األمور اللي كانت هي
كانت إما يف مدونة التجارة أو كانت يف قوانني مالية سابقة .أريد
أن أطمئن أيضا أنه فهاذ القضية دايل الفوترة ال تعين ابملرة التجار
الصغار ومالني احلوانت ومالني احمللبات ،ال تعنيهم يف شيء ،غري

سلوكها ،واحلكومة يف ميزانيتها ذات بعد اجتماعي قوي جدا ورمبا
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معنيني هبذا ألن املعين ..ألن مها عندهم حماسبة جزافية،

غادي حيضر وغادي نوقعوه االتفاق النهائي ،ايك فهمتيين ،ولكن

""forfaitaireفإذن مها ما معنيينش ابملرة ،اللي معين ابلتحول
إىل الرقمنة هو اللي عندو أصال نظام دايل "la
" comptabilitéغري ابش نفهمو هاذ القضية .ورغم ذلك
أان بقيت يوم السبت يف اتصال مستمر مع السيد وزير التجارة

احنا حكومة واحنا كندبرو راه بقيت يف اتصال مع وزير املالية
ابخلصوص كناقشو هاذ القضية ،وغادي نتبعوه ،واحنا ما
نكرهوش نوصلو التفاق ،اإلتفاق يكون فيه تثمني اجلهود دايل
املوظفني ،دايل العمال ندير ،واحنا يف اتصال حىت مع املشغلني،

والسيد وزير املالية ،على أساس أهنم فهاذ  0أايم غادي يستقبلهم
وغادي حياولو يشوفو أشنو هي احللول املمكنة ،وإذا اقتضى
احلال أان نستقبلهم أان مستعد ،غادي نشوفو مع الوزيرين غادي

يعين"CGEM" ،حىت مها يف اتصال معهم ،وان شاء هللا،
غادي نوصلو ،ما كاين مشكل ،وراه قلت فواحد املرة هنا جاوبت
اإلخوان قلت هلم راه يف والية سابقة حىت األخري 0 ،أشهر األخرية

ينسق معاهم ،غادي نسق معاهم ،وبطبيعة احلال احنا حريصني،
احنا حريصني أي إشكال ،أي اإلشكال نلقاو ليه احللول دايلو
املناسبة .حنا ما بغينا حىت شي فئة تضرر ،وحىت شي فئة ميسها
واحد مشكل كبري يف العمل دايهلا ،احنا حريصني على مجيع

عاد توقع اتفاق ،فإيال احنا يف السنتني األوىل وقعناه يف السنة
الثانية وال يف السنة الثالثة ،إيال وصلنا التفاق ،ألن اإلتفاق هو
إتفاق ،إيال ما اتفقناش راه ما اتفقناش ،فهمتيين هاذ الشي اللي
كاين .فلذلك احنا عندان كل اإلرادة إلجناح احلوار اإلجتماعي،

الفئات ،ولكن أيضا يف إطار تطبيق القانون يف إطار املقتضيات
القانونية ابلطريقة املعقولة .ولذلك أان شخصيا سأحرص على
هذا.

عندان كل إرادة منشيو بشوية بشوية حىت ،إن شاء هللا ،نوصلو
للنتائج ،ونتمناو على هللا اجلميع ينخرط ،ألن هاذي مسؤولية
دايل اجلميع ،هي مسؤولية مجيع األطراف اللي مسامهة يف احلوار
اإلجتماعي ،ما غادي نزيدش على هاذ الشي ،فهمتيين.

وأيضا أان شخصيا حريص على جناح احلوار اإلجتماعي،
وصابرين ابش نوصلو احلوار اإلجتماعي لنتائج معقولة ومنطقية،

بطبيعة احلال أيضا ،بغيت نوضح واحد املسألة ضرورية ،هو

وما عندان حىت شي عقدة فهاذ الشي .ولذلك احنا اتبعنا هاذ
املسألة دايل ما بعد ،ما بعد هداك اجلولة األخرية أو اللقاءات
األخرية يف احلقيقة هي ماشي جولة غري إجتماعات أخرية دايل
احلوار اإلجتماعي ،وكنا يف اجتماعات متتالية مع السيد وزير

واخا احنا داخل احلكومة مكوانت خمتلفة ،وهاذ الشي راه قلتو
مرة أخرى قبل ،واخا احنا خمتلفني ،خمتلفني من حيث التوجهات
دايلنا وهاذي طبيعية ،وإال ما نكونوش  0دايل األحزاب ،كل
حزب كل واحد عندو املرجعية دايلو ،عندو الربانمج دايلو ،عندو

الدولة؛ السيد وزير الشغل؛ السيد وزير الداخلية؛ وزير املالية؛ وزير
اإلصالح اإلداري والوظيفة العمومية بقينا يف نقاش ،ويف لقاء
اتفقنا ،كلفنا السيد الوزير الداخلية يواصل جولة دايل

األسس دايلو ،عندو اهليئات دايلو ،عندو التقريري إىل آخره...
لكن اتفقنا نشكلو احلكومة وفق برانمج حكومي متفقني عليه،
خارج الربانمج احلكومي كل واحد حر يعرب عن موقف سياسي

اإلتصاالت .هو يف احلقيقة ما شي هو اللي اقرتح ،ومكانش
متحمس يف البداية ،ولكن احنا يف النهاية كلفناه ابش نواصلو،
هاذي حكومة كتدير احلوار اإلجتماعي بكليتها ،ماشي أبجزائها،
ومكاين حىت شي إتفاق غادي يتم إال رئيس احلكومة هو اللي

على حسب اهليئات دايلو ،احنا ماشي هنا غادي نلزمو على
مجيع األحزاب السياسية اللي يف احلكومة يكون عندها ،..هذا
ما كاين حىت فشي دولة يف العامل حىت شي حتالف ،كل حتالف
فيه نوع من االختالف يف مواقف سياسية معينة ،ولكن داخل
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احلكومة تشتغل حناول أن نشتغل متماسكني ،كنديرو جهدان.

احلكومي األخري نوهت ابلقطاعات احلكومية اللي قدمت

أحياان تقع بعض اإلختالفات ،كنحاولو حنلوها ابلطرق القانونية
اللي منصوص عليها يف القانون دايل ..أو أدبيات دايل العمل
احلكومي ،ولكن ايال وقع شي اختالف يف موقف سياسي ماشي
معناه أنه غادي ندقو انقوس اخلطر ،حبال ايال وقع هناية العامل.

احلصيلة دايهلا ،ألن كل وزير خصو ميشي للمواطنني ويقدم
احلصيلة دايلو ،ويتحمل املسؤولية دايلو كوزير ،ألنه هو عندو
مسؤوليات ،وشجعنا والزلت أشجع املزيد من القطاعات
احلكومية ابش تقدم احلصيلة دايهلا .هذا ال يضر اإلنسجام

داخل كل حزب ،داخل كل حزب هناك اختالفات يف وجهات
النظر ،داخل كل حزب ،هناك حرية ابش الواحد يكون عندو
موقف يف نقطة أو يف قضية من القضااي ،صايف نقولو هذا احلزب

احلكومي يف شيء ،هو داخل يف الشفافية ويف احملاسبة الضرورية،
وبطبيعة احلال احلكومة أيضا عندها احلصيلة دايهلا وحنن نستعد
للحصيلة اللي غاديني نقدموها دايل حصيلة نصف الوالئية دايل

انتهى ،ابلعكس أان داخل حزيب أن أعتز ابش تكون هناك مواقف
وأفكار خمتلفة ،ومقارابت خمتلفة ،وكنعتربها غىن ولكن يف هناية
املطاف اجلهات املعنية وفق القوانني املرعية تتاخذ القرارات وكل
شي يدخل يف إطار القرار .ولكن يف التعبري عن املواقف هناك

نصف الوالية غنقدموها ،إن شاء هللا ،أمام الربملان بعد بضعة رمبا
 0أو  4أشهر يف بداية الدورة املقبلة ،على حسب ما ينص عليه
الدستور إن شاء هللا ،وغادي نقدموه آنذاك غادي تكون احلصيلة
دايل احلكومة ككل ،وحنن بدأان اإلشتغال عليها ،فلذلك هاذ

سعة وهذا أحسب أبنه داخل مجيع األحزاب السياسية ،وهذا
أيضا داخل احلكومة.

التقدمي دايل القطاعات حلصيلتها هذا واجب عليها وال ميس يف
شيء متاسك احلكومة وال جتانس احلكومة.

فلذلك ألطمئن اجلميع أبنه داخل احلكومة راه كاين إنسجام
مقبول لتحقيق أهداف القطاع احلكومي ،واحد املرة قلت هنا
وكون مكاينش واحد اإلنسجام ما غادي خنرجوش هاذ الشي

طيب ،صحيح أنه احنا مجيع املالحظات كنحاولو نتصنتو
ليها ،ولكن بعض املالحظات راه عندها أمسو ،أان كنحرتم
اإلخوان دايل الفريق اإلستقاليل ،واستقبلت املكتب السياسي

كامل ،ما نوصلوش لكم القانون رغم صعوابت الوصول فيه إىل
نوصلوش املشروع القانون دايل التعديل جوهري
توافقات ،ما ّ
وإصالح جوهري للمراكز اجلهوية لإلستثمار على الرغم من
صعوبة هاذ امللف ،وكانت فيه اختالفات يف البداية ،وبقينا يف

بعد أن قدمتم مذكرة ،وانقشنا املواضيع واخذينا بعني اإلعتبار
هاذيك املالحظات فكران فيها ،ولكن قانون مايل تعديلي احنا
ظنينا أبنه من األحسن هاذيك املالحظات جتيبوها للربملان ،ألن
الربملان حىت هو عندو ..ومل نر مربرا لنقدم حنن قانون مايل تعديلي،

خنرجوه ألول مرة يف
احلوارات إىل أن وصلنا إىل مشروع ابغيني ّ
اتريخ املغرب ميثاق الالمتركز اللي حىت هو راه فيه إختالفات يف
البداية ،وبقينا احلمد هلل ،حىت ..وأيضا عدد من القوانني األخرى

ولكن ميكن جتيبوه يف املالية دايل  ،8302عندكم يف هذا متسع،
وأظن أبن بعض التعديالت اللي جابوها جمموع الفرق راه قبلتها
احلكومة ألهنا ترى أبن هذا واحد الورش مشرتك .فلذلك

وستأيت مشاريع قوانني أخرى يف املستقبل .وتقدمي بعض
القطاعات ،ألن بعض اإلخوان ماشي هنا يف الربملان ولكن بعض
الكتاابت تشري إىل تقدمي بعض القطاعات احلكومية حلصيلة
نشجع عليه ويف اجمللس
عملها بشكل منفرد ،هذا أان شخصيا ّ

االقرتاحات مزاين ،ولكن االقرتاحات ما ميكنش تويل أوامر اثين
بزاف ،االقرتاحات نتصتو ليها احنا واجبنا ،ولكن أوامر بزاف!.
وأريد أيضا أن أشري إىل بعض األفكار اليت تقول أبن ما
مسيته ابإلكراهات تسموهنا أنتم ابلفشل ،احنا هذا ماشي يف
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االصطالح بغيتو تسميوها فشل مسيوها فشل ،ولكن أظن أبن

املغرب ،إال دولة واحدة اللي تقريبا زايدة علينا شوية ،اآلخرين

احلكومة هاذ اإلسرتاتيجية ختلّي هاذ احلكومة ألن هاذ احلكومة
غري سنتني ،إسرتاتيجيات أقدم منها أغلبها وضع يف حكومات
معتزين ابش نستمرو فيها ،أان كنظن أبنه واحد
سابقة ،ولكن احنا ّ
العمل إيال جنح فراه ماشي كينجح يف مجيع املفردات ،احلكومة

كلهم عندهنم نسبة النمو أقل من املغرب ،واحنا هاذو اللي عندان
معهم  %73دايل املبادالت التجارية %73 ،من اإلستثمارات
كلهم ،احنا صحيح هناك توجه للتنويع ،ولكن هذا التوجه إىل
التنويع اسرتاتيجي ،مبعىن مكيدارش بني عشية وضحاها ،هو توجه

السابقة اللي كنعتزو هبا جنحت والدليل هو يف االنتخاابت اللي
جات ،والدليل هو الرأي دايل الشارع املغريب ،ولكن هذا ماشي
معناه أنه ما انقصاش يف حاجة ،ألن إيال جنحت عندي 83/04

دايل املغرب ،يكون دور أكرب للتجارة واإلقتصاد مع إفريقيا ،دور
أكرب مع آسيا ،دور أكرب مع أمريكا اجلنوبية ،ولكن هاذ الشي
كيجي على مدى  02 ،03سنة ،ولكن التوجه غادي ،ولكن

ميكن شي مادة عندي فيها  83/2ما كاين مشكل ،ولكن
النجاح هو هذا ،ألن حكومة معينة عندما تشتغل قد جتد
إكراهات وصعوابت يف واحد املوضوع معني ،ممكن أن جتد فيه
وهذا ليس مربر ابش نسميوها كلها أبهنا فاشلة.

اليوم واحلمد هلل على الرغم من أن ،ألن احمليط يف اإلقتصاد كيجر
لتحت ،احمليط كيجران لتحت ،ورغم ذلك استطاع املغرب أن ال
ينجر كثريا ويبقى.
أان مبغيتش نطول يف القضية دايل ،القضية دايل الفالحة
ألن هو هاذ القضية اللي تقال دايل الفالح الصغري واملتوسط
صحيح أنه كاين صعوابت يف ما خيص العقار ،هو أنه إيال

اإلسرتاتيجيات نفس الشي ،هاذ اإلسرتاتيجيات عموما
انجحة ،فيها إسرتاتيجيات اللي عندها صعوابت واللي خاصها
املراجعة ،ولكن عمومها انجحة ،الدليل هو النتائج ،وراه كلكم
اعرتفتو مبا فيه الفريق دايل املعارضة ،راه اعرتف أبن بعض
اإلسرتاتيجيات "خمطط املغرب األخضر" ،وبعض اإلسرتاتيجيات

مكاينش عقار يعين بعض العقارات اللي ما تسواتش ،كتكون
صعوابت يف الدعم دايل الفالحة اللي فيها ،هذا شيء واقعي
صحيح ،وهذا اليوم عندان خطة حلل اإلشكاالت دايل العقار،

األخرى جنحت ،على الرغم من وجود بعض اإلشكاالت اللي
خاصها تعاجل ،احنا مكاين مشكل ،ولكن جنح ألن حقق أمور
مهمة جدا ،الثروة الوطنية يف جمال الفالحة اآلن الوفرة موجودة،
ويف عدد من اجملاالت أصبح عندان اكتفاء ذايت ابلنسبة للمغرب،

بديناها وخصوصا العقار ،وخصوصا أراضي اجلموع ،األراضي
اللي على الشياع ،اللي هي هناك اآلن إسرتاتيجية للتمليك ،وهاذ
الربانمج دايل التمليك بدا يف الغرب راه تقريبا كمل ،يف احلوز راه
حىت هو مستمر ،بعد أخذ منوذج معني دايل قضااي التسوية راه

وهاذ الشي راه مكانش ،هاذي  03سنوات ،وهذا بوحدو راه
جناح ،وبطبيعة احلال هاذ اإلسرتاتيجيات سامهت يف القدرة
الشرائية للمواطنني ،يف حتسني هاذ القدرة الشرائية على الرغم من

غادي تعمم كما أمر جاللة امللك ،يف آخر لقاء أخريا وغادي
يكون هاذ التعميم إن شاء هللا مفيد ،ألن ..ولكن ماخصناش
ننساو أبن هاذ أراضي اجلموع  03سنة من بعد اإلستقالل عاد

الصعوابت صحيح ،وسامهت يف نسبة النمو ،صحيح نسبة النمو
دايلنا كنا كنتمناو تكون أكثر ،ولكن ما تنساوش أبنه يف احمليط
دايل البحر األبيض املتوسط كلها الدول ،كلها وخصوصا ومبا
فيها الدول اللي عندها الغاز والبرتول عندها نسبة منو أقل من

كتسوا املشكل دايهلا ،ما ننساوش هاذ القضية هاذي .مبعىن كون
هو ساهل كون حتل شحال هاذي ،كون كان واحد احلاجة اللي
سهلة بسيطة لو كان حتالت شحال هاذي ،احنا القدر دايلنا
فهاذ احلكومة أان جينا احنا اللي غاديني حنلوه جزئيا أو كليا،

32

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

ولكن على األقل غادي يكون املسامهة يف احلل دايلو ،هناك اليوم

التجميع الفالحي هناك عدد جهود فهاذ التجميع الفالحي

واحد اللجنة خاصة كتدير السياسة العقارية دايل بالدان ،املراجعة
دايل هاذ السياسة العقارية ووضع إسرتاتيجية خاصة فهاذ اجملال،
راه دران مع اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي احلكومة ،وطلبنا منو
ابش يقوم جبزء من هاذ الوضع هلذيك اإلسرتاتيجية وعندان واحد

بطبسيعة احلال هاذ اجلهود قدمية ولكن اآلن تواصلت مع هاذ
املخطط ،وهناك تقريبا  28ألف جممع أغلبهم فالحون صغار،
هناك على مستوى السقي وهو املوجه ابخلصوص لتجهيز
الفالحني ضمن برانمج اقتصاد املاء 08 ،مليار درهم  %23من

األبعاد أخرى اللي كلفنا هبا هيئات أخرى وطنية بطبيعة احلال،
واحنا غادي يتكامل هاذ الشي وغادي خنرجو هاذ اإلسرتاتيجية
دايل السياسة العقارية للمغرب ،وإن شاء هللا غادي تشمل مجيع

املشاريع املعنية هي هلا مساحة أقل من  03هكتار بلغ حجم
اإلستثمارات لتحديث شبكة الري اجلماعي  2,0مليار درهم
 %20من هاذ اإلستغالليات دايل شبكة الري اجلماعي هي أقل

أنواع دايل العقار ،ولكن ابخلصوص هاذ العقار اللي على الشياع
أو الساللية.

من  2هكتار ،و %24منها مساحة أقل من 03هكتار .ولكن
رغم ذلك البد من مضاعفة اجلهود لتصل أكثر إىل املناطق أو إىل
الفالحا الذين مل تصلهم إىل حد الساعة.

ابلنسبة للبعد اإلجتماعي دايل "خمطط املغرب األخضر"،
أنتم تعرفون أنه راه قلتها قبيال ،واحد جزء كبري من امليزانية موجهة
إىل الفالح الصغري وإىل الفالح املتوسط ،وهاذ الشي حىت
اإلحصائيات كتربهن عليه ،اللي عندهم أكثر من 03هكتار

آخر الكلمة مرتبطة ابلقضية دايل التسريع الصناعي" ،خمطط
التسريع الصناعي" اللي مبين على عدد من األهداف راه ذكرتوها
وذكرهتا أان  0دايل األهداف ،احلمد هلل نسري يف اجتاه حتقيق هاذ

عندهم جزء مهم من التمويل ومن الدعم .ولكن الدعم بطبيعة
احلال هو الدعم ما كيتعطاش فلوس وإمنا الدعم يكون عن طريق
السقي اللي هو السقي املوضعي وبعض التجهيزات الفالحية،

األهداف ،يعين على حسب املخطط راه غاديني تقريبا .احنا دااب
كما قلت  %02تقريبا يف نسبة القطاع الصناعي يف الناتج
الداخلي اخلام على آخر اإلحصائيات ،احنا عندان  %84سنة

وإيصال املاء ،ودعم الكسابة يف بعض املستوايت املعينة ،جتويد
املنتجات الفالحية هاذي كلها كان اشتغال مع الفالح الصغري،
ألن كما قلنا يف األول "خمطط املغرب األخضر" عندو  8أعمدة
 :الفالحة التضامنية هذا عمود ،والفالحة احلديثة هذا عمود اثين،

 ،8380نتمناو ملّي نوصلوه غادي نعقدو جلنة اإلستثمارات يف
آخر هاذ شهر يناير ابش نطلقو استثمارات جديدة ،وراه يف السنة
املاضية عقدانها  8مرات ،وكانت إطالق عدد من اإلستثمارات
غري مسبوق ،وعدد مناصب الشغل احملدثة أيضا كل سنة تزيد،

وكل واحد فيهم فيه برامج موجهة ليه إمكانيات وموجهة ليه واحد
الدعم .وهذا أدى إىل تسجيل ارتفاع ملموس يف اإلنتاج كما قلنا
واملردودية بشكل كبري جدا الزيتون مثال تزاد ب  % 807منذ

كل سنة تزيد على حسب اإلحصائيات الدقيقة لكل مستثمر،
وعلى حسب التسجيالت لدى صندوق الضمان اإلجتماعي ألن
متة فني غادي نعرفو على حسب القطاع واملقاولة والتسجيل يف

بدء املخطط ،احلوامض  ،%003احلبوب  ،%22اللحوم
البيضاء  ،%40احلليب  ،%00وهو إرتفاع ملحوظ وأدى إىل
حتسني حىت الوضعية دايل الفالحا .وامسحوا يل نعطيو حىت األرقام
فيما خيص التجميع الفالحي ألن بعض اإلخوان هضرو عليه،

"CNSS".ولذلك يف  8300كاين  20ألف منصب شغل
حمدث يف إطار "خمطط التسريع الصناعي" ،ويف سنة 8307
كاين  22ألف و 233يعين تقريبا  23ألف ،ومنتظر يف هاذ
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بقيت نقطة مهمة أشارو هلا اإلخوان ،أشار ليها الفريق

السنة تكون  20ألف ابقي ما كاينش األرقام النهاية سنة
.8302

احملرتم ،وهو التوزيع اجملايل دايل اإلستثمارات ،احنا شرحنا مرارا
هاذ املسألة ،أان شخصيا شخصيا من غري الوزير بطبيعة احلال
املعين هو يوميا ،ولكن أان مرة مرة كيجيو عندي مستثمرين
نوجهوهم راه ماشي ساهل ،مستثمر ميكن ليه ميشي
وكنحاولو ّ

ولذلك حنن أنمل أبن تزيد هاذ مناصب الشغل احملدثة سنة
بعد سنة ابش حنققو اهلدف الذي كان قد أعلن عنه ،إذن هذه
هي املعايري األساسية ،وكما قلت سابقا ،وعلى حسب آخر
اإلحصائيات فإن اإلستثمارات األجنبية يف بالدان املباشرة غري
مسبوقة يف سنة  ،8302وحنن عندما نطلق غادي ندوزو جلنة

لدولة أخرى وميشي لك لواحد اإلقليم اللي هو كيشوف أبنه،
مثال غادي نعطي مثال واحد كاين مستثمرين جاو عندي
واستقبلتهم  8مرات وبقيت يف اتصال معهم هذا واحد املصنع

اإلستثمارات ابش ميكن نعطي دفعة للمزيد من اإلستثمارات يف
سنة  8302وهذا يبشر ابخلري .صحيح أنه كاين بزاف دايل
اخلصاص وهاذ الشي أمشن أتثري عندوعلى املواطن وعلى احلياة

كبري دايل البواخر ،ولكن هو كيصنّع ولكن أيضا كيقوم ابلعملية
دايل اإلصالح دايل البواخر ،بقينا معه بغينا نصيفطوه لشي ميناء
آخر غري ميناء الدار البيضاء ،راه ابقي ما جاش ما ميكنش عالش؟
ألن إصالح البواخر فيه مجيع املهن ،أي مهنة ألن الباخرة حبال

دايل املواطن؟ ،هاذ الشي كلشي ولكن إيال زدان يف التشغيل راه
سيؤثر على املواطن ،إيال كانت الوفرة الغذائية واخلضر والفواكه
مزادش الثمن دايهلا راه هذا مؤثرعلى املواطن ،اإلخوان كيقولو أبنه
الليمون اللي كيضيع كيبان الليمون أبنه يعين حبال إيال كاين الوفرة

املدينة ،مجيع املهن؛ فيه الرصاص يعين ، plombierفيه
الكهرابئي "تريسيان" ،فيه الصباغ ،فيه اللي كيدير
" ،"l'étanchiètéفيه " "l'informaticienأي حاجة

زائدة يف اإلنتاج وأان متفق معكم ،ولكن هو سيف ذو حدين إيال
رخاص الليمون تيكون املنتج هو املتضرر ،إيال غال كيكون
املستهلك هو املتضرر ،كيفاش نلقاو واحد التوازن بيناهتم بني
املستهلك واملنتج؟.

جاتك يف البال كاينة يف الباخرة ،تيقوليك ما ميكنش تديين لشي
إقليم اللي غادي نقلّب على شي ختصص ما كنلقاهش حدااي،
خصين منشي لبالصة اللي أان عندي الثقة أبن كلشي موجود،
وبقينا يف حوار معه راه ابقي ما جاش ابقي كنتحاورو معه.

املرحلة الثالثة اللي خدامني فيها داب ابلنسبة ملخطط املغرب

احنا كنديرو جهد ،ولكن أان طمئن إىل أن املخطط البعيد،
ألن فاش طرحنا املخطط على مستوى اجلهوية ،هاذ اجلهوية فيها

هي الصناعة الغذائية ،أان متفق معكم أن هاذ املرحلة ولكن حىت
شي واحد ما غادي يستثمر يف الصناعة الغذائية إالّ إيال كان وفرة
يف اإلنتاج ،إيال ما كيشوف اإلنتاج وافر وعندو ضمانة دايل 0

أيضا حماولة توفري يف كل جهة ،يف كل جهة اللي هي على البحر
ألن البحر ميناء ،ميناء مركزي قوي كبري من هنا جا ميناء الناظور،
وهاذ ميناء الناظور اآلن فاش وىل قريب ،وأان وعدت فاش زرت

سنني و  4سنني 2 ،مخس سنني جاية أبنه غادي يكون ما
ميكنش يستثمر ،غادي يبين معمل ابش هاذ العام كاين الليمون
والعام جاي مكاينش .فلذلك هناك عمل مع املستثمرين ابش
ميكن يتشجعو يف إطار الصناعة الغذائية بناء على املعطيات
اجلديدة املتوفرة يف اإلنتاج.

وجدة أبنه غيكون اخلط دايل السكة احلديدية والطريق السيار
""l'autorouteابش هذاك امليناء يكون الذهاب ليه واخلروج
على مستوى الوطن وعلى مستوى اجلهة ابخلصوص سهل ،ابش
ميكن أي واحد جا ميكن يستثمر يف منطقة صناعية قريبة يف
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وتفاوض حىت أنت مع املستثمرين ،شكون اللي حىت رئيس مجاعة

اجلهة ،وعندو فني يص ّدر وفني يستورد بسهولة ،هذا غادي حيول

اجلهة ولكن خص شوية دايل الصرب حىت يكمل .وراه من دااب
غنقول ليكم ،من دااب أان أعرف مستثمرين اللي اآلن يستعدون
ميشيو للجهة ألن عندهم مبجرد ما يكون امليناء تيكون هو موجود
ابش يستافد منو ،لذلك هنا هذا ختطيط إسرتاتيجي هذا هو

راه عندو إمكانيات ابش يدير هاذ الشي ،ورئيس اجلهة عندو
القدرة ابش حياول يدير هاذ الشي ،فحىت مها خصهم يسامهو
ويدخلو مباشرة يف هذه الديناميكية ،وشكرا جزيال والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.

التخطيط اإلسرتاتيجي وخا نديرو بريكوالج آلخر حىت نعياو ما
غاديش يدير اإلقالع للجهة ،خص واحد العمل اللي هو قوي
اللي غادي يعطي للجهة ،ومن هنا جات التفكري يف خمتلف

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن السيدات والسادة
النواب إىل اجلزء الثاين املتعلق بباقي األسئلة .الكلمة اآلن للنائب

اجلهات كيفاش غادي تكون فيها واحد نقالت نوعية ولكن
تستجيب للحاجيات دايل كل جهة ،ألن كل جهة عندها
نقويوها ونعطيوها
خصوصيات دايهلا وعندها كيفاش نديرو ابش ّ
اإلنطالقة ،هذا حيتاج إىل وقت صحيح ،سيحتاج إىل وقت وهناك

السيد أمحد شوكي من فريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال املتعلق
إبسرتاتيجية احلكومة لتأهيل ساكنة املناطق اليت تعاين من الربد
قصد مواجهة ظروف املناخية القاسية ،لكم الكلمة السيد النائب.
النائب السيد أمحد شوكي:

جهات ابقي متأخر فيها نسبة اإلستثمار ،ولكن هناك يف كل
جهة راه كاين عملية التفكري كيفاش ميكن تعطى ليها هاذ الدفعة
عن طريق استثمارات عامة قوية اللي تعطيها هاذ الدفعة ،وإن

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

شاء هللا ،إن شاء هللا غادي تكون كل جهة عندها اخلصوصيات
دايهلا فهاذ الشي ما غادي يتأخرش إبذن هللا.

أسألكم عن اسرتاتيجيتكم اخلاصة لتأهيل ساكنة املناطق
الباردة اهلشة وخاصة ما يتعلق بوضعية السكىن يف هذه املناطق
ومعاانة السكان فيها خالل فصل الثلوج واألمطار؟ شكرا.

وأريد أن أشري أخريا إىل النقطة أشرت هلا شوية ،هو ميثاق
الالمتركز اإلداري ،ميثاق الالمتركز اإلداري اللي غادي نبداو يف
التطبيق دايلو إن شاء هللا فورا ،هذا غادي مي ّكن ابش هاذ النقاش
حول اإلستثمار يف اجلهات البعيدة ما غاديش يبقاش مركزي

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة ..السادة
النواب ،السادة النواب ،ابقي ما هنيناش اجللسة مل ننه اجللسة.

غادي يبقى حملي ،مث هاذوك املندوبيات اجلهوية دايل خمتلف
القطاعات مع اجلهة ،مع الوايل اللي هو املنسق دايل القطاعات
اللي هو غادي يكون هاذ النقاش ،ومتا غادي يقررو ،ومتا غادي

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

يناقشو مع املستثمرين وغادي يناقشو مع املقاوالت وغادي إىل
تويل واحد القفزة ،مع التأكيد على
آخره ...فلذلك هذاغادي ّ
نقطة ألن راه كل واحد ..رئيس اجلماعة راه عندو مسؤولية حىت
هو جيب أسيدي  l'offshoringعندك أنت ،ودير هاذ الشي

السيد الرئيس ،أان بغيت نقول أبن هاذ السؤال أجاب عنه
السيد وزير الداخلية يوم  84دجنرب  .8302ولذلك ال أرى
أمهية يف إعادته ألن غادي نعاودو نفس األجوبة ،غري هاذ الشي
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األمران مها سكىن الناس يف هذه املناطق وحالتها؛ اثنيا معاانهتم
مع شدة الربد والصقيع واألمطار.

هاذي غري  03أايم أو أسبوعني ،وهو سؤال قطاعي يف احلقيقة،
الوزير كفيل أبن جييب عنه وهاذ الشي راه واضح وأان كررته مرارا.
أان كررت مرارا هاذ املالحظة ،ورغم ذلك راه اجلهود واضحة
والسيد الوزير أعطى ولكن أان غادي نعطيكم اجلواب دايل السيد
الوزير كتابة غادي نسيفطو ليكم إبذن هللا ،شكرا.

السيد رئيس احلكومة ،إن السكىن يف املناطق الباردة واهلشة
يف جمملها سكىن غري الئقة تقل فيها املرافق الضرورية ،وكثريا ما
يشارك فيها اإلنسان العيش مع مواشيه .وإذا كانت احلكومات
املتعاقبة قد بذلت جهودا لتمكني الناس من مسكن الئق يف املدن
وأجنزت برامج للقضاء على أحياء الصفيح ،فإهنا جتاهلت حلد

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد النائب ،تفضل السيد النائب تفضل ،تفضل
السيد النائب ،تفضل السيد الرئيس.

اآلن سكان البوادي واملناطق اهلشة .إن عدم اإلهتمام ابملسكن
الالئق يف هذه املناطق يضاعف من اهلجرة إىل ضواحي املدن،
فتتجدد األحياء الصفيحية ،وتصبح كل اجلهود الرامية إىل حمو

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
(نقطة نظام):

هذه األحياء الصفيحية أمرا مستحيال .وقد اعرتف وزير سابق يف
السكىن أبنه يصعب القضاء على مدن الصفيح ابملغرب يف مثل
هذه األوضاع.

شكرا السيد الرئيس،
بغيت غري نزيد أنكد أبن هذا السؤال ما كيتعلقش بقطاع

السيد الرئيس ،إن اإلستمرار يف هذه السياسات يكرس
الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،ويضرب العدالة يف العمق ويبتعد عن

معني ،عندو عالقة ابملواصالت ابلسكن إىل آخره ...ابلفالحة،
ابلصحة ،ابلتعليم ،إذن هذا سؤال موجه لرئيس احلكومة .ومن
هاذ املنرب ،السيد الرئيس ،إيال كاين شي سؤال تيهم قطاع واحد
أان كنظن أبنه ممكن أنه يرتفض شكرا.

املساواة بني الناس .إن الدولة تبذل كثريا من اجلهد لدعم املبادرات
واإلستثمارات الصغرية والكبرية ،ولكن مثل هذه اجلهود احلميدة
ال متتد إىل املناطق اهلشة اليت نتحدث عنها يف جمال السكىن،
فيرتك املواطن الفقري وحده يتخبط ويعاين ،وتزداد معاانته مع سن

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب.

بعض القوانني اليت ال تالئم ظروفه وبيئته .كان على احلكومة أن
تعدل قبل اليوم ،وال مناص اليوم من أن تعدل وتدخل يف حسباهنا
حالة السكىن يف املناطق اهلشة ،وتدرجها يف تفكريها وخمططها.

النائب السيد أمحد شوكي:
شكرا السيد الرئيس،

ونرى يف فريقنا أن االهتمام مبجال السكىن يف العامل القروي واجلبلي
ميكن أن ينصب على التوجيه والدعم وسن تشريعات مالئمة،
ففي التوجيه ميكن إعداد تصاميم منوذجية متعددة تالئم الظروفا
املادية والبيئية ،مث تعمل احلكومة على السهر على تنفيذ هذه

السيد رئيس احلكومة،
السادة والسيدات الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس احلكومة ،أان يف هذه الكلمة إبسم فريق األصالة
واملعاصرة ،أقتصر عن أمرين اثنني يف ما يعاين منه الساكنة يف
املناطق اهلشة واجلبلية ،وخاصة يف فصل الثلوج واألمطار .هذان

التصاميم بتحفيزات من الدعم املادي والتقين وتبسيط خمتلف
املساطر.
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السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

وأييت السيد الرئيس احلكومة ،وأييت السيد رئيس احلكومة
فصل الشتاء من كل سنة وتعيش املناطق اجلبلية والنائية اهلشة
ظروفا صعبة ال طاقة لسكاهنا ملواجهة بردها ،وصقيعها ،وثلوجها،
وأمطارها ،وسيوهلا .وإذا كانت بعض القطاعات تتجند يف هذا
الفصل إلزاحة الثلوج عن الطرق املعبدة واملعبدة فقط ،فإن

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
أوال أريد أن أقول أبن  87إقليم اليت أدخلت يف املخطط
الوطين ملواجهة اآلاثر السلبية ملوجة الربد هذه السنة ،كانت 88
قبل ،ما شي معناه أهنا كلها هشة ،ماشي هذا هو املعيار ،املعيار

السكان يف هذه املناطق يبقون يف أمس احلاجة إىل الدفء ،إىل
الدفء السيد رئيس احلكومة ،وإىل حرارة تسري يف أوصاهلم.
ولقد أحصت احلكومة أخريا  87إقليما هشا يف حاجة إىل وضع

أهنا تعاين من الثلوج ومن الربد القارس ،سواء كانت هشة أو غري
هشة ،على كل إقليم راه فيه مواطن هشاشة وفيه مواطن قوة .لكن
 87إقليم اآلن هاد العام تزادت  2دايل األقاليم اليت تيدوز عليها

برامج ترمي إىل تقليص هوة الفوارق اجملالية واإلجتماعية .وهو
اعرتاف من احلكومة شجاع ،اعرتاف أبن حوايل نصف املغرب ال
يزال بعيدا عن العدالة اليت نطمح إليها ،وعن التنمية املتوازنة.

املوسم الشتوي ابلثلوج وابلربد القارس ،وحتتاج إىل تدخالت،
وهاذ التدخالت بطبيعة احلال هي متعددة:

الناس ،السيد الرئيس ،يف حاجة إىل الدفء ،يف حاجة إىل
وسائل للتدفئة دائمة تقيهم الربد القاتل ،وقد أطلقت املندوبية
السامية للمياه والغاابت مناذج للتدفئة لكنها تظل حمدودة وقليلة

أوال وزارة التجهيز كتدخل ابخلصوص يف فك العزلة ويف
إزالة الثلوج ،وهذا كيحتاج لعدد من الوسائل اللوجستيكية ،وميكن
أن أقول فقط أنه ،على سبيل املثال ،السنة املاضية ،السنة املاضية

األثر .وحني ال جيد الناس وسائل للتدفئة مدروسة ومتوفرة
يضطرون إىل البحث عما يذرأون به عن أطفاهلم وعن أنفسهم
املوت ،فيلجأون إىل الغاابت إن وجدت ،يستنزفوهنا ويدمروهنا

استمرت الفرتة دايل الثلوج والتدخل  4أشهر ،مت التدخل
الستعادة حركة السري يف  820نقطة ،انقطعت فيها الطريق يف
 87إقليم ،إزاحة الثلوج عن  0420كلم من الشبكة الطرقية
املصنفة ،وأيضا إزاحة الثلوج التابعة للوزارة بفتح  0042كلم من

وتلكم خسارة أخرى كانت قيمتها كافية لتوفري وسائل بديلة
للتدفئة .إن الوضع املزري للسكىن يف املناطق اهلشة اجلبلية والنائية
ومعاانة الناس يف هذه املناطق خالل فصل الثلوج واألمطار معضلة
كبرية ،على احلكومة أن جتد هلا احللول الناجحة ،ولعل السيد

الطرق الغري املصنفة ،ماشي غري املعبدة هي اللي امسو ابملناسبة،
واملصنفة وأحياان غري املعبدة أيضا وذلك لفك العزلة عن الساكنة
على مستوى  00إقليما .وهذا حيتاج إىل تعبئة خاصة يف هذه
الفرتة؛

رئيس احلكومة ،ما يتوافر لديكم من صندوق املقاصة ما يساعدكم
على حل هذه املعضلة ،فلنوفر الدفء للمواطنني وحنفظ غاابتنا،
ونزداد أمنا واستقرارا ،شكرا.

-وأيضا هناك التدخل على املستوى الطيب عن طريق توفري املوارد

السيد الرئيس:

البشرية والتجهيزات األدوية واملوارد الصحية واملواد الصحية الكافية
يف املراكز الصحية يف هذه املناطق ،ووضع سيارة إسعاف رهن
إشارة كل مركز صحي ،وتكثيف أيضا األنشطة ،أنشطة الصحة
املتنقلة عرب إجناز زايرات ميدانية للوحدات الطبية املتنقلة ،وتنظيم

شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس احلكومة سيكون من
املفيد إذا مسحتم اإلدالء ببعض التوضيحات ،شكرا لك.
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للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال املتعلق ابلقدرة الشرائية
للمواطنني ،تفضل السيد النائب.

بعض القوافل الطبية املتخصصة لإلستجابة حلاجيات السكان.
وهناك أيضا إحصاء ومعرفة النساء احلوامل القاطنات ابلدواوير،
هاذ الشي كولشي كتقوم به السلطات احمللية ،وهي النساء اليت
ميكن أن تتعرض يف الدواوير اليت ميكن أن تتعرض للعزلة والتكفل
ابملقبالت منهن على الوالدة يف دور األمومة واملراكز الصحية

النائب السيد يوسف حدهم:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

احملدثة هلذا الغرض .يكون هناك أيضا إحصاء املشردين يف مجيع
مناطق املغرب ،وإيوائهم يف مناطق آمنة وهاذ الشي كيبدا فهاذ
الفرتة ،كيكون يف بعض املناطق ،هاذ املناطق توزيع حطب التدفئة

السيد رئيس احلكومة،

السادة السيدات الوزراء،

على مستوى خمتلف املؤسسات التعليمية املعنية مبوجة الربد
والثلوج ،ويتم أيضا إعداد برانمج لتوزيع املؤن الغذائية واألغطية
حني الضرورة يف الدواوير األكثر تضررا .وأيضا توزيع العلف املدعم
على مريب املاشية يف بعض هذه املناطق.

السادة والسيدات النواب احملرتمني،
عرفت القدرة الشرائية للمواطنني تدنيا خطريا مل يسبق له
مثيل يف حياة املغاربة أمام جتميد األجور ،وارتفاع أسعار املواد
الواسعة اإلستهالك بشكل صاروخي إىل درجة مل تعد يف متناول
األغلبية الساحقة من املستهلكني ،الذين وجدوا أنفسهم عاجزين
عن تلبية حاجياهتم اليومية من املواد األساسية األمر الذي أدى
إىل إفراز مظاهر اجتماعية متس بكرامة اإلنسان كالتسول والسرقة

لكن أريد أن أقول أبن هناك أيضا واحد اجملموعة داإلجراءات
ذات البعد اإلسرتاتيجي ابلنسبة للسكن يف البوادي ،راه أنتما
شفتوه يف مشروع قانون املالية راه جبنا هاذ القضية دايل السكن
اإلجتماعي بدال من  233نشرتط للدخول يف التعاقد لإلستفادة
من التحفيزات الضرورية يف السكن االجتماعي هبطناه ل033

والرشوة وغريها من املظاهر الغريبة عن اجملتمع املغريب .املفروض
أن تسود فيه قيم التضامن ومبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة
اإلجتماعية.

يف بعض املناطق البعيدة وخصوصا يف العامل القروي ،وهذا دعم
هلاذ املناطق فهاذ العامل القروي ،ولكن غادي ندعمو املراكز
الصاعدة ،ابملناسبة راه تدار واحد الربانمج دايل التطهري السائل
يف املراكز الصاعدة وعلى مدى متوسط وغادي يبدا كل سنة،

السيد رئيس احلكومة ،فهل لدى احلكومة سياسة واضحة
لتحسني القدرة الشرائية للمواطنني ،وضمان حقهم الدستوري يف
العيش الكرمي؟ .وهل لديها اسرتاتيجية حمددة ملعاجلة الوضعية
اإلجتماعية املتأزمة اليت أصبحت تدعو للقلق وهتدد السلم
اإلجتماعي؟ وهل لديها إجراءات مواكبة لسياسة حترير املواد

غادي تزود عدد من املراكز الصاعدة هباذ القنوات دايل الصرف
الصحي ،وغادي جيي يف بعض الربانمج إن شاء هللا ،الطموح
إبذن هللا غادي حنلو به عدد من املشاكل اإلسرتاتيجية ،وشكرا
جزيال السيد الرئيس.

املدعمة حلماية القدرة الشرائية للمواطنني ،واحلفاظ على مستوى
معيشة حترتم فيه مقومات العيش الكرمي؟

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن للسؤال األخري

شكرا للسيد النائب ،السيد رئيس احلكومة لكم الكلمة.

إبعطاء الكلمة للنائب السيد يوسف حدهم ابلفريق اإلستقاليل
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السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

غادي نديرو نواكبو هاذ الدعم عن طريق صندوق املقاصة ابش
ميشي فعال إىل املستحقني؟ ،وليس أن يذهب أيضا إىل غري
املستحقني ،ملا دعمنا عدد من الربامج اإلجتماعية وقويناها إهنا
يف احلقيقة دعم للقدرة الشرائية للمواطنني .إذن مجيع اإلجراءات
راه غادية فهاذ اإلجتاه ،الدعم اإلجتماعي هو كلو غادي يف دعم
القدرة الشرائية.

شكرا جزيال،
هاذ السؤال املتعلق بسياسة احلكومة يف حتسني القدرة
الشرائية سبق أن أجبت عنه أيضا ،وغادي نعطي فيه بعض
املالحظات وبعض األفكار العامة .أوال سياسة التضامن ،هاذ
احلكومة كتجسدها بطريقة واضحة ،ملا قمنا يف قانون املالية بفرض
هو فرض ألن فاش صدر كقانون وىل فرض ،مسامهة تضامنية
على الشركات الكربى اللي عندها أكثر من  43مليون درهم يف

األسعار ليس هناك زايدات كبرية يف األسعار ،نسبة التضخم
يف املغرب هو أدىن نسب التضخم يف املنطقة كلها ،ورغم ذلك
حنن نقول أبنه البد من التفكري يف دعم هذه القدرة الشرائية أكثر
يف املستقبل ،وهلذا هناك جلنة ،راه هناك جلنة تنعقد كل أسبوعني،

السنة دايل األرابح ،فهو لتصرف يف القطاعات اإلجتماعية
ونزيدو يف الدعم اإلجتماعي يف برامج الدعم اإلجتماعي ،هاذي
هي تتويج أو إجراء من اإلجراءات السياسة التضامنية اللي

كل أسبوعني فيها القطاعات املعنية ،كل أسبوعني وكتدرس
األسعار وكتدرس كيف ميكن؟ وما هي اإلشكاالت اللي كتعرض
ليها األسعار؟ وكيف ميكن أن تتدخل السلطات املعنية للتأثري يف
األسعار مع اإللتزام مبقتضيات قانون دايل حترير حترير األسعار
واملنافسة؟ ،شكرا جزيال.

واضحة لدى احلكومة .فاحلكومة عندها سياسة واضحة يف
التضامن بطبيعة احلال ،وأيضا ملا قمنا بدعم املقاوالت الصغرى
واملتوسطة وخصوصا بتخفيض نسبة الضريبة يف الشطر الثاين من
 %83إىل  %07,2فهو يسري يف هذا اإلجتاه .وأيضا أريد أن

السيد الرئيس:

أشري إىل أن حترير املواد املدعمة ليس ..لن نقوم أبي حترير للمواد
املدعمة إال إذا كانت ستكون يف صاحل املواطن ،ما غتضرش
القدرة الشرائية دايلو ،داك الشي عالش طلقنا هاذ الدراسات

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،الكلمة اآلن دائما ابسم الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية للسيد النائب عبد العزيز لشهب،
يف ما تبقى من الوقت.

كلها ،وبقينا كنفكرو وغادي منشيو بشوية بشوية ألن القدرة
الشرائية دايل املواطن مهنا اليومي وابستمرار.

النائب السيد عبد العزيز لشهب:

ويف هذا اجملال ،ميكن أن أقول أبن التدابري اليت اختذهتا هاذ
احلكومة فهاذ اجملال كثرية جدا ،بل خمتلف الربامج اإلجتماعية،
خمتلف ما قمنا به من إجراءات هي كلها تسري يف هذا اإلجتاه،
إن استمرار احلكومة يف مواصلة دعم املواد األساسية بواحد امليزانية

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

كبرية وصالت يف سنة  8302ل 00مليار ،ورصدان هلا يف ميزانية
 07,0 : 8302مليار درهم ،إمنا هو رصد إمكاانت كبرية لدعم
القدرة الشرائية للمواطنني .طبيعي هناك دراسات اآلن كيفاش

ويف احلقيقة ،السيد رئيس احلكومة ،أنتصنت إليكم إبمعان،
ولكن امسح يل نقول لكم أان متبع الشأن العام ما فهمت والو من

الكالم دايلكم .أان أستغرب كتكلموا على اهلم دايل احلكومة هو
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محاية القدرة الشرائية للمواطنني لتحسني ظروف العيش ،ولكن

دايل املواطنني دايل الشركات على املستوى دايل دول العامل

عن ماذا تتحدثون ،السيد رئيس احلكومة؟ ،عن ماذا تتحدثون
والتقارير الدولية والوطنية عكس ما تقولون ،التقرير دايل املندوبية
السامية دايل التخطيط أن هناك تراجع دايل القدرة الشرائية دايل
املواطنني ،وأن الدخل ،يعين ،اخنفض الدخل دايل املواطنني،

العريب ،هاذ الشي عالش كيدل؟ ،هذا كيدل أبن ما كاينش واحد
رؤية منسجمة دايل ،ما كاينش إسرتاتيجية ،ما كاينش واحد
الربانمج دايل احلكومة .كذلك السيد رئيس احلكومة ،إضافة هلذا
الضغط الضرييب اللي كاين ،واش ما كتشوفوش أن يف سياق هاذ

كذلك نعطيك أرقام أخرى تراجع دايل ادخار األسر املغربية،
الناس ما بقاش كيبقى عندها شي رايالت تبارك هللا يف اآلخر
دايل الشهر ،األغلبية اتيكملو غري ابلكريدايت السيد رئيس

فشل دايل املنظومة دايل التعليم ،ابش ما نكذبوش على بعضها،
أغلبية دايل األسر املغربية فني تيمشيو تيقريو وليداهتم؟ كيمشيو
للقطاع اخلاص ،شحال كيدي هلم من الراتب دايهلم؟ عالش
كيمشيو للقطاع اخلاص؟

احلكومة ،الديون ارتفعت دايل األسر املغربية ،دزان  03,0مليار
دايل الدرهم إىل أكثر من  07مليار دايل الدرهم السيد رئيس
احلكومة ،يف حني أن الديون اللي كتقدمو للمقاوالت اخنفضت،
هذا دليل أن القدرة الشرائية دايل املواطنني ضعفت السيد رئيس

اليوم السيد رئيس احلكومة أؤكد لكم ،أكرب هجرة عندان
اليوم من املدن الصغرى واملتوسطة كيمشيوا الناس كيهاجرو،
عالش؟ ابش كيبحثو على التعليم ،ما لقاوهش يف املدن الصغرى
والبوادي ،ما كاينش عندان جودة دايل التعليم ،إىل مىت غنبقاو
كنتظروا؟ .كذلك نفس الشيء ابلنسبة للصحة ،السيد رئيس

احلكومة ،والواقع املعاش يبني ذلك .نتمناو السيد رئيس احلكومة،
متشي خترج لألسواق خترج بعض املناطق تسول ،تسول املواطن
يقول لك كيف داير األمور وكيقول ليك عدي وصايف ،سلك
وصايف ،كل شي هذا الكالم.

احلكومة ،أعرف شخصيا جمموعة من املواطنني املغاربة اللي عندهم
بطاقة "راميد" ابعوا األمالك دايهلم ،ابعوا البقع األرضية دايهلم
ابش ميشيو يداواو ،نتمناو السيد رئيس احلكومة ،تدير غي واحد

الوضعية اإلقتصادية امسح يل السيد رئيس احلكومة ،وإيال
كانت بعض الفئات احملظوظة استفدت ،الفئات الفقرية إزدادت
فقرا ،الفئات املتوسطة يعين قاللت يف املغرب ،وهذه أرقام
إحصائيات كلها كتبني هاد الكالم اللي نقولو .كذلك السيد
رئيس احلكومة ،امسح يل نقول لكم احلكومة ما عندهاش شي

الطلة غري هنا غي يف الرابط ،غي قدامكم السيد رئيس احلكومة،
وتشوف املستعجالت دايل مستشفى ابن سينا ،وتشوف الضغط
اللي كاين على املستشفيات .هاذ الشي هذا منني جاي؟ ،هذا
كلو كينعكس على القدرة الشرائية دايل املواطنني ،كنا نتمناو

رؤية واضحة من أجل حتسني القدرة الشرائية دايل املواطنني،
وحتسني ظروف العيش دايل الساكنة دايل املغاربة ،وهذا حق
دستوري ،ونعطيك بعض املعطيات السيد رئيس احلكومة ،ونتمىن

فعال ،كنسمعوا اآلن ،السيد رئيس احلكومة ،من هاذ املنرب كيقول
أودي حكومة إجتماعية وحكومة اإلنصات ،احنا ما بغيناكمش
تكونوا غري حكومة إنصات ،السيد رئيس احلكومة ،كونوا حكومة

تنصت يل بكل إمعان .اليوم الفشل دايل احلوار اإلجتماعي
وجتميد األجور ألكثر من  03سنوات ،هذا عالايش كيدل؟،
اليوم هاذ الضغط الضرييب اللي هو جد مرتفع على املواطنني وعلى
الشركات املغربية ،رمبا املغرب هي أول دولة فيما خيص تضريب

اإلنصات واإلجنازات .كتقول يل زدتو يف امليزانية ،إيه زدتو يف
امليزانية ،هاذوك راه أموال دايل الشعب ،أموال دايل دافعي
الضرائب ،كنا نتمناو أنكم تقوموا يف التنويع دايل املصادر دايل
املوارد دايل امليزانية ،وتبحثوا على موارد إضافية ،ماشي غري من

40

مداوالت جملس النواب – دورة  -أكتوبر - 8102

السيد الرئيس:

دافعي الضرائب .زدتوها يف الربامج اإلجتماعية يف "تيسري" إيه،
شحال زدتو  033درهم لكل طفل ،هذا هو الدعم اللي كان
كل مرة كان الدعم لتيسري الدعم لتيسري ،واش هذا هو اللي
غيغطي املصاريف دايل األسر املغربية؟.

شكرا للسيد النائب ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة.
هذا منوذج توافقي يعين بليغ جدا ،وعلينا أن حنتذي به ،تفضل.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

إضافة إىل هذا السيد رئيس احلكومة ،يف إطار هاذ حكومة
اإلنصات ،وقلتو قبيال أبن استقبلتو القيادة دايل حزب اإلستقالل
وقدمت ليكم واحد اجملموعة دايل املقرتحات ،قدمناها لكم احنا

بسم الرمحن الرحيم.
شكرا السيد النائب احملرتم ،أوال الوضعية اإلقتصادية يف بالدان
وخا ما وصفتيهاش ،ولكن قليت حبال إيال الوضعية اإلقتصادية يف

أثناء مناقشة قانون املالية  ،8302عالش ما استاجبتوش ليها؟،
يف إطار الرفع من مستوى دايل العيش وحتسني ظروف العيش
واحلد من هاذ املشكل دايل األثر على األسر املغربية.

بالدان تتحسن ،فيها صعوابت ،ولكن ليست يف أزمة ،وليست
سيئة .ما ميكنش واحد املستثمر جيي يستثمر يف بالدان ،وكون
كان واحد الوضع إقتصادي أسود أو سيء ،وتتحسن سنة بعد
سنة .صحيح أن هاذ التحسن مكافيش؟ أان متفق معكم ،وهذا

هاذ القضية دايل األسعار قلتو ما ارتفعاتش ،رمبا نقدر ليكم
السيد رئيس احلكومة ،متفق معكم ولكن واش معارفينش أبن

هو اإلصالح ،اإلصالح كيمشي سنة بعد سنة ،كون كان
حسنوها الناس اللي قبل منا كاعما نلقاوها خاصها ابقي ما
جنيوش كاع؟ .إيوا غتقول الضغط الضرييب ،الضغط الضرييب اليوم

كاين واحد كثرة الوسطاء ،كثرة احملتكرين .أان نعطيكم غري واحد
املثال بسيط جدا ،وقلته لإلخوان يف الفريق ،اليوم الثمن دايل
هذيك البيدوزة اللي يشري الفالح البسيط اللي كيدير فيها

انقص على اللي كان عليه هاذي  03سنني ،اليوم الضغط
الضرييب أول إجراء درانه هو دران الضريبة التصاعدية ،وخفنا على
الشركات املتوسطة اللي قبل...

الزيت ،دايل  03درهم والت  73درهم ،دايل  83درهم والت
 23درهم ،فني هي احلكومة؟ ،أين هي مراقبة األسعار؟ ،أين هي
مراقبة اإلحتكار؟ ،والسبب أنه واحد جمموعة الناس احتكرو ذيك
السلع ،وابلتايل كيبان أبن املواطن خليناه وجها لوجه مع هذوك
احملتكرين ،أين هي احلكومة؟.

السيد الرئيس:
نستمعو ،نستمعو للسيد رئيس احلكومة.

وأخريا السيد رئيس احلكومة ،كنقولو ليكم احنا يف الفريق

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

اإلستقاليل ،ونؤكد أن تدين القدرة الشرائية لألغلبية الساحقة
للمغاربة أصبح تدعو إىل القلق ،وهتدد اإلستقرار ،والسلم
اإلجتماعي ،وهناك اختناق إجتماعي راكد ،راكد .وابلتايل السيد

..

كذلك الضغط الضرييب إيال ما حسناه ما نقصنا ما

نزيدو .فلذلك حنن غاديني يف التحسني ،وكاين التفكري وغادي
تكون واحد املناظرة يف ماي املقبل حول السياسة الضريبية،
وغادي نعاود نشوفو كيفاش منشيو بواحد الرؤية واضحة يف
املستقبل إبذن هللا .ولكن احنا حريصني على هاذ جوج أعمدة

رئيس احلكومة ،مرة أخرى ندعو يف احلكومة مطالبة إبعادة توزيع
الثروة انسجاما مع توجيهات جاللة امللك ،عندما تساءل أين هي
الثروة؟ وشكرا لكم.

اللي هو حتسني الوضع اإلقتصاد ،ورعاية الوضع اإلجتماعي
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للمواطنني واملضي إىل األمام يف سياسة إجتماعية قوية فاعلة

الصندوق ابش نعطيوه دفعة .هناك أمور كثرية ،أمور كثرية تسري

مفيدة للمواطن ،هاذ الشي مغاديش نرتاجعو عليه ،وكنديرو فيه
إجراءات عملية .بطبيعة احلال ،بطبيعة احلال إيال جينا فاش ت ّدار
أي دعم درانه ألي فئة راه الربملاين وال شي واحد اللي يف طبقة
معينة غادي جييه هذاك الشي بسيط ،ولكن هو ابلنسبة لتلك

يف اجتاه دعم القدرة الشرائية للمواطنني وغادي حنرصو عليها
وغادي نطوروها أكثر ،بطبيعة احلال إيال كاين اقرتاحات أخرى
منشيو فيها .ولكن أيضا ليس صحيح أن اإلحصائيات دايل
املندوبية السامية للتخطيط أن مستوى املعيشة مل يتحسن ،بل هو

الفئات مهم جدا .فلذلك سنوسع برامج الدعم اإلجتماعي
وغادي منشيو فيها إىل األمام ،وغادي ندعموها أكثر الفئات
الفقرية واهلشة وفق برامج متنوعة ألن الربامج اللي ّدارت اآلن غري

يف مجيع تلك اإلحصائيات هناك حتسن نسيب ،ولكن هو نسيب
ملستوى املعيشة وفق إحصائيات عامة ،بعض الفئات ما
كيتحسنش عندها ،بعض الفئات كيتحسن عندها ،احنا من
واجبنا أن نعمل مجيعا ،أن نعمل هذا من واجب احلكومة أن
تعمل ابش تدير توازن فهاذ اجملال ،واحنا غادي حنرصو عليه إن
شاء هللا ،واحنا فيه عندان فيه عدد من اإلجراءات وشكلنا واحد
الفريق خاص للتفكري يف كيفية العمل على الدفع يف اجتاه حتسن

فهاذ قانون املالية أان أعطيت مثال دايل "تيسري" ،ولكن هذا مثال
واحد.
املرحلة الثالثة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي غيتعترب
قفزة يف هاذ اجملال اللي غتمشي هلاذ الفئات هي أيضا مهم،
الربانمج دايل اإلستفادة ،دعم الداخليات ،دعم املطاعم املدرسية
هو شيء مهم حىت هو ،قاعدة املمنوحني ال يف التعليم العام ،وال

هذه القدرة الشرائية ،ألن حنن عندان واحد القانون اللي هو قانون
حترير األسعار واملنافسة ،اللي هو كيلزمنا ابش منشيو يف حدود ما
يفرضه القانون ،وحنن مستشربون أبن جملس املنافسة بدا كيخدم

يف التعليق التعليم اجلامعي العايل ،وال يف التكوين املهين حىت هو
شيء مهم ،رفع عدد املستفيدات من الدعم املباشر دايل األرامل
ابش يوصل تقريبا ل 22.333اآلن ،ما يناهز  022.333يتم

ابش اآللية ،ألنه آلية ضرورية صعيب على احلكومة تتدخل فيها،
ابش عندما يكون هناك إخالل ابملنافسة ألن حترير األسعار عندو
شرط أن تكون املنافسة حرة وما يكونش فيه اإلحتكار واإلتفاق
من قبل جمموع الشركات ،هاذ اآللية دايل التدخل اآلن احلمد هلل

وهاذو شهراي كيتلقاو هاذ الدعم هذا ،هذا هو أيضا شيء مهم
هذا كله حتسني القدرة الشرائية .صحيح كاين فئات أخرى اللي
خاصنا نوصلوهم وغادي ليهم ،حىت مها غادي جنيو ليهم ،حتسني
الئحة املستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي ،وأنتما

جات ،فهي احنا غادي نعملو معاها وغادي نطبقو التوصيات
دايهلا يف خمتلف امللفات ،وقد أحلنا عليها ملف دايل األسعار
دايل احملروقات ،واآلن مبجرد ما غيخرج القرار دايهلا غادي نشوفو

عارفينو راه دوزانه يف مشروع قانون هنا ،يف القانون وسعناه هذا
أيضا غادي يوصل لفئات جديدة مل تكن الدولة تلتفت إليها
وهكذا ،وعندان اآلن يف احلوار مع جملس اإلداري دايل

هاذيك التوصيات وغادي منشيو ليها مباشرة .هاذ اآللية دايل
التدخل اآلن راه ،احلمد هلل ،مستبشرون هبا وغادي يكون عندها
أتثري على القدرة الشرائية للمواطنني ،شكرا جزيال.

""CNSSالقضية دايل التعويض عن فقدان الشغل كيفاش
نوسعوه ،ألول مرة يف اتريخ املغرب يف ظل احلكومة السابقة جاء
هاذ الصندوق دايل التعويض عن فقدان الشغل ،احنا عارفني أبنه
خاصو يتطور ،قريبا غادي نديرو إجراءات ابش نطورو هاذ

السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،شكرا للجميع ،رفعت اجللسة.
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