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 ائةبعد امل احلادية والستنيحمضر اجللسة 
 
 (.م1122ماي 12)ه 2441 انرمض 12 اإلثنني التاريخ:
 .جملس النواب رئيساحلبيب املالكي السيد  الرائسة:

 ة ليالر شاعالابتداء من الساعة  ةقوأربعون دقي ساعة التوقيت:
  .الثالثنيوالدقيقة 
جلسة عمومية خمصصة لتقدمي جواب رئيس  األعمال:جدول 

شة احلصيلة يف مناق النيابيةاحلكومة على تدخالت الفرق واجملموعة 
 .املرحلية لعمل احلكومة

 
 :لسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسةا

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 افتتحت اجللسة،

 احلكومة،السيد رئيس 

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 السيد الوزير،

من الدستور يعقد جملس النواب هذه  212عمال أبحكام الفصل 
اجللسة اليت ختصص جلواب السيد رئيس احلكومة عن املناقشة 
اخلاصة ابحلصيلة املرحلية لعمل للحكومة السيد رئيس احلكومة 

 .لكم الكلمة
 :سعد الدين العثماين رئيس احلكومةالسيد 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 رسول هللا وآله وصحبه،

دااب ميكن نشربو شوية د املاء ايك إذا القضية غادي تكون احلمد 
 .هلل هاديك كانت التنبئة دايل الصباح راه كان عندها أتثري

 والصالة والسالم على بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل
 رسول هللا وآله وصحبه،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء وأعضاء احلكومة والسيدات 

 والسادة النواب احملرتمني،
سعيد ابللقاء بكم مرة أخرى ملناقشة احلصيلة املرحلية لعمل 

تورية ساحلكومة، وذلك يف إطار استكمال فصول هذه احملطة الد
من 212املتميزة اليت أتيت يف إطار تنزيل مقتضيات الفصل 

الدستور، هي فرصة أخرى للتأكيد على أمهية هاد املمارسة 
الدميقراطية يف تعزيز التواصل بني احلكومة والربملان احملرتم ومن 
خالهلا مع مجهور املواطنات واملواطنني، إرساء اآلن ملبدأ التواصل 

 البناء واملسؤول، مبا يعزز األدوار الدستورية هلذهواحلوار والتعاون 
املؤسسة يف تقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل اجلهاز 

ة أخرى اعتزازي ابلتفاعل اإلجيايب للمؤسس التنفيذي، وأجدد مرة
التشريعية املوقرة مع مبادرة رئيس احلكومة بتقدمي هذه احلصيلة 

بع قاش احلر والصريح الذي طاملرحلية، وأيضا اعتزازي أبجواء الن
جلسة مناقشة هذه احلصيلة من قبل خمتلف الفرق واجملموعات 
النيابية، وهو ما يدل على إرادتنا اجلماعية، كل من موقعه 

ز ومنطلقاته وأدبياته يف استثمار هذه اآللية الدستورية من أجل تعزي
 ةالرتاكم اإلجيايب الذي حققته وحتققه بالدان يف جمال املمارس

 .الدميقراطية
وال بد يف البداية من اإلشادة مبواقف فرق األغلبية احلكومية     

اليت جعلت من هذه املناسبة املناقشة، مناسبة أخرى للتأكيد على 
تعبئتها حول األوراش اإلصالحية اليت اخنرطت فيها احلكومة، 
ودعمها ومساندهتا هلذه األوراش من خالل تثمني العمل اإلجيايب 

أجنز مع تقدمي مجلة من املالحظات املوضوعية واإلقرتاحات  الذي
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البناءة، ورمبا اإلنتقادات وملا ال اليت هتدف إىل جتويد عمل احلكومة 
والرفع من أدائها. فشكرا جلميع األخوات واإلخوان أعضاء فرق 
األغلبية احلكومية، والشكر موصول أيضا ملكوانت املعارضة اليت 

ها الدستوري من خالل املسامهة يف حرصت على ممارسة دور 
 .مناقشة احلصيلة املرحلية

وكما سبق يل أان أكدت مبناسبة عرضي للحصيلة املرحلية فإن    
هدف احلكومة ابستمرار من هذه املبادرة ومن غريها من 
املبادرات، هو اإلصغاء اإلنصات ملناقشاتكم ملقرتحاتكم لتمكيننا 

 مقدرة، واستشراف املستقبلمن ترصيد مبا حتقق من منجزات 
أبوراش حمددة ودقيقة، وتسريع وترية اإلجنازات واإلصالحات 
اجلارية واملربجمة وجتويدها والرفع من مردوديتها، واستدراك ما قد 
يعرتيها من نقص أو قصور. لكين أريد السيد الرئيس، أان أسجل 

ات عيف البداية اعتزازي ابملواقف املشرفة ملختلف الفرق واجملمو 
النيابية خبصوص قضية الصحراء املغربية، وتعبئتها مع خمتلف 
مكوانت الشعب املغريب وراء جاللة امللك، حفظه هللا، للدفاع 
عن احلق املغريب حفاظا على الوحدة الوطنية والرتابية واستكماال 
هلا واستكماال هلا، وإن شاء هللا ال شك أن هذه املواقف ستعزز 

ميا  وستزيد من جناحات املوقف املغريب إقليأكثر التالحم املغريب
 .ودوليا إبذن هللا

 السيد الرئيس احملرتم،
إن االنطباع العام الذي ميكن أن نستخلصه من هذه املناقشة    

هو أن عددا من التدخالت تعاملت مع هذه احلصيلة املرحلية 
وكأهنا تقييما حلصيلة احلكومة، الوالية احلكومية كاملة، شي 

وخا هي غري سنتني بغاو حيسبوها مخس سنني، ما كاين  وحدين
مشكل، فحكمت عليها ظلما بعدم الوفاء لكافة اإللتزامات 
احلكومية وإلتزامات الربانمج احلكومي، حماولة اإلستدالل على 
ذلك بذكر غياب بعض اإلجراءات أو عدم إجناز بعضها، يف 

عدو  صوص ال يحني أن أغلب ما أشار إليه السادة النواب هبذا اخل

كونه يتعلق إبجراءات أو مؤشرات مربجمة لكامل الوالية وليس 
 .ملنتصفها

وجتدر اإلشارة إىل أن منهجية الربجمة والتتبع اليت اعتمدهتا     
احلكومة متكنها من املتابعة الدقيقة لوضعية خمتلف اإلجراءات 

ذه ه املتضمنة يف الربانمج احلكومي، وهو ما مكننا من عرض
 صيلة بذلك التفصيل، إن األمر يتعلق حبصيلة سنتني فقط مناحل

عمل هذه احلكومة، وهذا يف حد ذاته يشكل مصدر اعتزاز لنا، 
ألنه ينطوي على اعرتاف ضمين من قبل الفرق واجملموعات النيابية 
ابجملهودات اهلامة اليت بذلتها احلكومة يف تنزيل عدد من األوراش 

ت والنتائج على األرض، بل أن هناك اإلصالحية، وحبجم اإلجنازا
من املتدخلني من ذهب أبعد من ذلك عندما حتدث عن حصيلة 
سبع سنوات من تدبري الشأن احلكومي، وما ينطوي على مغالطة  
كبرية، ألن األمر يتعلق حبصيلة سنتني من عمل احلكومة، حكومة 

 مهلا سياقها اخلاص، هلا برانجمها اخلاص، اللذي انل ثقة مؤسستك
املوقرة، منذ سنتني وبضعة أسابيع ابلضبط، وهذه الثقة تشكل 

 .أساس التعاقد وأساس احملاسبة
وجوااب على هذا اخللط، أود التذكري مرة أخرى أبن الوالية    

احلكومية السابقة واليت دامت مخس سنوات كاملة ابلتمام 
والكمال، قد مت احلكم على حصيلتها من خالل انتخاابت 

، أما إذا كان القصد من إاثرة سبع 1122خاابت وانت 1122
سنوات هو نسبتها إىل احلزب الذي ترأس احلكومة يف الواليتني 
السابقة واحلالية، تبخيسا لدوره طيلة مسرية سبع سنوات، فإن 
الرد على هذا األمر له جمال آخر، ولكل مقام مقال، وقد نرجع 

حلزب أبن يرأس ا اإليه يف حينه بشيء من التفصيل، ولكن يعتز هذ
هذه احلكومة ألن فيها ثقة الشعب املغريب، ثقة جاللة امللك، 
وأيضا الثقة املؤسسة الدستورية اللي هي الربملان، وخصوصا جملس 

 .النواب



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

3 

لقد انطلقنا، معشر السيدات والسادة النواب، يف عرض    
احلصيلة املرحلية أمام املؤسسة التشريعية املوقرة من تقييم 

ي، جتسد يف خطاب الصراحة والوضوح الذي نعتمده موضوع
منهجا يف التواصل، مع الربملان وأيضا منهجا يف التواصل مع عموم 
املواطنني، وذلك إببراز إجنازات احلكومة: أشنو اللي دارت؟ وشنو 
هي األوراش اللي فتحت؟ أشنو اللي حققت هاد األوراش؟ أشنو 

حات اللي دارت؟ وأشنو هي النتائج دايل هاد األوراش واإلصال
هي اإلصالحات اللي بداهتا وغادي ننتظرو النتائج دايهلا يف 
القريب إن شاء هللا. وذلك كله وفق برانجمها احلكومي، وعززت 
ذلك مبؤشرات وأبرقام دالة، مع اإلعرتاف ابملقابل ابخلصاص 
الذي ال تزال تعرفه عدد من اجملاالت، ابلنظر إىل حجم انتظارات 

ني وتطلعاهتم املشروعة، وهذا الوعي هو الذي يدفعنا إىل املواطن
مضاعفة اجلهود وتقوية التواصل، مع احلرص املستمر على أن 
يلمس املواطنون األثر املباشر هلاد اإلصالحات على معيشهم 

 .اليومي
ومن هذا املنطلق، كان خطابنا واضحا أبننا ال ندعي أبن هذه    

 ة، فورية لكل مشاكل املغرب، أواحلكومة متلك حلول سحرية آني
أهنا استجابت لكافة اإلنتظارات وجتاوزت كل التحدايت، هذا مل 
نقله وال ميكن أن نقوله، وال ميكن أن يقوله عاقل، لكن ابملقابل، 
املؤشرات واإلجنازات احملققة حلد اآلن يف ظرف سنتني فقط من 

جعنا على شعمل احلكومة، تؤكد أننا نسري يف اإلجتاه الصحيح، وت
املضي قدما الستكمال الوفاء ابإللتزامات اليت تعهدان هبا يف 
برانجمها احلكومي، واإلجتهاد من أجل جتاوز التحدايت، جتاوز 
الصعوابت، حل املزيد من اإلشكاالت اليت ال تزال تواجه بالدان 

 .ويعيشها مواطنوان
 للكننا خطاب املعارضة يف مناقشة احلصيلة املرحلية لعم    

احلكومة، ذهبا أحياان إىل حد العدمية، أحياان إىل حد السوداوية، 
إبستعمال عبارات غري مفهومة من قبيل الشعبوية املاكرة وفقدان 

ورة تدهور ص -أان كنختار العبارات اللي قولتو -البوصلة، 
التأخر سنة بعد سنة يف مؤشر الفساد مع أن املؤشرات  املغرب،

العكس، ما عرفتش كيفاش منني جات  الوطنية والدولية كتقول
هاد مؤشر الفساد، هدر املال العام، هدر الزمن السياسي، طول 
اإلنتظارية اليت طال أمدها، أزمة الثقة يف املستقبل، احلمد هلل، ما 
عندانش ثقة يف املستقبل عندان ثقة يف بالدان، ثقة يف جاللة 

البلوكاج و  امللك، ثقة يف الشعب املغريب وثقة يف املستقبل،
ة التشريعي، ما عرفتش هاد البلوكاج التشريعي فني كاين، الضبابي

واإلنتظارية الشديدة، بل ذهب بعضهم، اي للعجب إىل حد 
  التلميح إىل املوجه الثانية من الربيع العريب، كأننا احلمد هلل احنا ما

كنعرفوش، حنا مغاربة فينا عرب وفينا أمازيغ، أان دميا هاد الكلمة 
كنعرفهاش ما كنفهمها، وكأننا نعيش وضع كارثيا، واحلال أن   ما

أغلب هذه األحكام اهتامات عارية من الصحة وعكس الواقع، 
فبالدان حققت بفضل هللا، حققت بفضل هلل مجلة من النجاحات 
على مستوايت عدة، وتعيش يف اآلن ذاته عددا من التحدايت.  

ة تصريف كما ذهب البعض إىل حد وصف احلكومة حبكوم
األعمال، أان ابن يل شي وحدين غري كيلوحو الكلمات، ما 
عرفتشي، غري كيلوحو الكلمات بدون أن يكون هلا مضمون 
حقيقي، وأن البالد تشهد بسبب هذه احلكومة توقفا عاما، غريب 
واملفارقة الواضحة أن اإلصالحات واإلجنازات تشهد بعكس 

 دا مها، ألن كيسريواذلك، وأصحاب هذا اإلدعاء يعرفون ذلك جي
، كيشوفوا TGV ، كيمشيوا يفl'auto route يف

اإلستثمارات، كيشوفوا، كيدوزو، كنجيبو هلم القوانني هنا، 
القوانني هنا إىل آخره، إيال كان توقف كامل، وأصحاب هذا 
اإلدعاء يعرفون ذلك جيدا، ألن يعيشون يف الواقع عكس ذلك، 

ان من واجبهم ومن حقهم ويشاهدون عكس ذلك يوميا، وإال لك
 .من الدستور دونكم وإايه212أيضا اللجوء إىل الفصل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

4 

وهبذه املناسبة أوجه عنايتكم إىل أن املعارضة ابملفهوم النبيل     
للسياسة، ليس من الالزم كي تسمى معارضة أن تعمل جاهدة 
بكل الوسائل وبكل األساليب على تبخيس كل ما تعمله وتنجزه 
احلكومة، ولو تطلب األمر إشاعة املغالطات وقلب احلقائق 

ة من يضا فإن األغلبيوصباغة كل شيء ابلسواد، ويف املقابل أ
جانبها ليس من الالزم كي تكون أغلبية حكومية أن تقول دائما 
أبن الكل على ما يرام والعام زين يف كل شيء. لست أدري هل 
 املعارضة واعية خبطورة اخلطابة التيئيسي والتبخيسي؟ ألنه لألسف

أنه ال يسيء احلكومة، بل إنه يسهم يف إشاعة اإلحباط واليأس، 
ب التيئيسي راه كيضر، كيضر اجلميع، كيضر الفاعل اخلطا

اإلقتصادي، كيضر الفاعل املدين، كيضر املواطنني يعطي صورة 
غري واقعية لبالدان، واحنا خصنا كلنا نتعاونو نديرو اليد يف اليد 
ابش نديرو واحد صورة إجيابية لدى املواطن للطبقة السياسية، 

امل كله اإلقتصادي بل للع لألحزاب السياسية، للربملان، للفاعل
دفاعا عن وطننا وبالدان، هكذا جيب أن نكون، إن هذا ال يسيء 
للحكومة وحدها، أنه يسهم يف إشاعة اإلحباط واليأس وقضية 
ميس ال قدر هللا أيضا بصورة بالدان، شحال من مقال يف جرائد 
دولية بل يف تقارير دولية يرجع إىل مقال يف جريدة استند على 

طار قاهلا برملاين يف الربملان، فتذهب مثال وهي إمنا قيلت يف إ مقولة
أثناء املناكفة السياسية، فلنحذر، فلنحذر هذا، وهنا ال بد أن 
نقف لنسائل أنفسنا مجيعا عن مدى مسؤولية خطاب بعض 
الفاعلني سياسيني وغريهم يف ما وصلنا إليه، ولذلك فإن غاية ما 

ألداء ا فضل مشكورا بتقييمننتظره من اجلميع ومن كل من ت
احلكومي، هو اإللتزام حبد معقول من النزاهة، من املوضوعية، من 

 .اإلنصاف يف التعاطي مع احلصيلة املرحلية املعروضة عليكم
إن مشكلة بعض املداخالت، أهنا تتعمد تفادي مناقشة    

مضمون احلصيلة وال تؤسس تقييمها على معطيات موضوعية.  
ليا اإلخوان هاد نسبة النمو اللي ما طلعاش  كنت متنيت يقول

عالش؟ وشنو هي املقرتحات دايهلم؟ وكيفاش؟ ادخلوا يف 
املضمون، قولوا لنا املؤشرات اليت قلنا أبهنا حتققت، إىل قليت ما 
حتققت ما كاينش، قول ليا أشنو هي األرقام واملستندات؟ ومنني 

سس ذلك، وال تؤ جبيت األرقام األخرى؟ غادي نرجع لألرقام بعد 
تقييمها على معطيات موضوعية، بل على انطباعات شخصية 
حتكمها خلفيات سياسية هلا عالقة هلا ابلواقع، وإال كيف نفسر 
قول بعضهم، إن اإلقتصاد املغريب يعاين ويوجد يف أزمة، واحلال 
أن كل املؤشرات اإلقتصادية الوطنية والدولية الصادرة فيما خيص 

ذا  اقتصادان متني ويوفر مناخا حمفزا لإلستثمار، هل املغرب، تؤكد أن
كتزاد اإلستثمارات األجنبية بل واإلستثمارات الوطنية، كما أن 
تقرير مؤشر مناخ األعمال األخرية، مل حتاب املغرب ملا أقرته من 

 .تقدم مضطرب
ففي الوقت الذي كنا ننتظر من السيدات والسادة النواب،    

وخصوصا من املعارضة، أن يناقشوا احلصيلة انطالقا من مضموهنا، 
من إجنازاهتا، من أرقامها، من مؤشراهتا الدقيقة لتقييمها وتقدمي 
مقرتحات واقعية بشأهنا مبا خيدم مصلحة الوطن واملواطنني، أتسفنا 

ما من جانب املعارضة اليت تفادت لبعض املداخالت وال سي
 مناقشة احلصيلة يف مشوليتها، لتغرق يف خطاب تبخيسي انتقائي
جتزيئي ينتحل االستئثار ابلكالم إبسم املواطنني، مسقطا عليهم 
ظلما وإجحافا حالة نفسية نسجوها ألنفسهم وبقوا أسرى هلا،  
كما أن بعضهم توسل خبطاب يطبعه التعميم وأحكام القيمة، 

حىت إذا ذكر بعض املؤشرات، فإنه خيرجها عن سياقها ويتعمد و 
عمدا بذكر التطور اإلجيايب الذي عرفته خالل السنتني األوليتني 
من عمل احلكومة، وذهب البعض أكثر من هذا، اي للعجب إىل 
أن يدعي أن احلكومة فقط مشغولة ابلتطاحنات الداخلية، 

بلدان،  األغلبية يف تضخيما الختالفات موجودة فعال بني داخل
بل يف سائر البلدان، ولكن هللا يعلم شكون اللي كيعرف 
التطاحنات والتصاحنات، التطاحنات ابلصحون والتناطحات 
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ابلرؤوس داخل بعض األحزاب، وعلى الرغم من ذلك، فقد 
سجلنا يف تدخالت املعارضة، ابش احىت حنا نكونو موضوعيني، 

ا كاين ابس..، وعلى الرغم من عددا من املالحظات املهمة،..، م
ذلك، فقد سجلنا ..، ال ال أان جاوبت غري على الكلمات اللي 
قلتو..، وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلنا يف تدخالت املعارضة 
عدد من املالحظات املهمة واالستدراكات املفيدة، سنعمل على 

 .اإلستفادة منها يف مستقبل األايم
حظة قيلت هذا الصباح، مرتبطة وأريد أن أرجع فقط إىل مال   

مليار  4.4ابمليزانية دايل اجلهة، ألقول أبن الرقم الصحيح هو 
مليار درهم، لكن يف التقرير  4.4درهم لدعم اجلهات. هاد 

ال امسح  هذا خطأ مطبعي معروف كيوقع 4.4الرتكييب فعال وقع 
 ليا احلصيلة اليت وزعت،

 :السيد الرئيس
سيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد السيد رئيس احلكومة، ال

 الرئيس،
 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 أان أريد أن أقول
 :السيد الرئيس

 نستمعو للسيد رئيس احلكومة،
 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 4.4واثئق احلصيلة اليت تلوهتا وطبعت ووزعت فيها  1عندان 
 4.4صيلة اليت تلوهتا ووزعت فيها مليار درهم ايك صحيحة؟ احل

ت مليار درهم، األخرى التقرير الرتكييب وقع فيه غلط مطبعي اتقلبا
 4.4، 1122واضح ويف مشروع القانون املالية  4.4واّلت 

، يف أفق كما هو منصوص 1122مليار درهم دعم للجهات يف 
 من القانون التنظيمي للجهات أن هاذ الزايدة 244عليه يف املادة 

دايل  21سنواي غادي مت دايل دعم اجلهات إىل أن تصل إىل 
منصوص عليه، فهذا الدعم دايل اجلهات  1112املليار سنة 

واضح ملتزمون به ونسري حنو اهلدف بطريقة مضطردة وطريقة 
إجيابية، هاذ الغلط مطبعي نعتذر عنه للمعارضة وللمواطنني، 

 ..ووعيا منا ووعيا منا، شكرا جزيال
 :لرئيساالسيد 

 السادة النواب، السيد الرئيس،
 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

 ..ووعيا منا هللا جيازيكم خبري
 :السيد الرئيس

السادة النواب، السادة النواب، خنّليو السيد رئيس احلكومة يواصل 
 .العرض دايلو

 :احلكومةالسيد سعد الدين العثماين رئيس 
هللا جيازيكم خبري، ما كاين ابس ما كاين ابس، ووعيا منا بسلبية 

 ..هذا النوع من اخلطاب الذي ذكرمت فإننا
 :السيد الرئيس

 .شوية دايل اإلنصات
 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

فإننا مدعوون مجيعا للتعبئة من أجل رفع منسوب األمل والثقة 
العام، من خالل تبين خطاب  لدى عموم املواطنني يف الشأن

واقعي وخطاب موضوعي وخطاب مسؤول ما دامت بالدان تسري 
يف املسار الصحيح، على الرغم من التحدايت واإلكراهات واألمل 
يف هللا أوال، ويف جاللة امللك، حفظه هللا، ويف الوطن مبؤسساته 
ومؤهالته وقدراته وموارده، وهذا الكالم أقوله لنفسي أوال 

لبية واملعارضة على حد سواء، كلنا معنيون ابلتصرف ولألغ
السياسي السليم واحلضاري، الذي يبت األمل وحيث على العطاء، 
مث كيف يتم الرتكيز واإلفتخار ابإلستقرار الذي ينعم فيه املغرب 
من قبل اجلميع، وذلك بفضل هللا علينا مجيعا ويف نفس الوقت 

ذولة، وكأن وتبخيس اجلهود املبنقوم أحياان بتسويد الواقع املغريب 
هذا اإلستقرار واألمن الذي ننعم به غري قائم على أساس. إن 
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حقيقة األمر أن هذا اإلستقرار واألمن الذي مييز بالدان دون 
العديد من دول املنطقة قائم على أسس مكينة بفضل صالبة 
مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها املؤسسة امللكية الضامنة إلستقرار 

ملؤسسات واستمرارها، يف ظل الرتاكم اإلجيايب جلميع اجلهود ا
املبذولة واليت ال تزال تبذل نعم واقعنا مرة أخرى يعاين إختالالت 

 .وإشكاالت لكن يعرف العديد من التطورات اإلجيابية
 السيد الرئيس احملرتم،

لقد حرصت احلكومة على اعتماد لغة األرقام واملؤشرات اقتناعا 
 تتميز ابلشفافية ومتكن من التقييم ابلقياس واملقارنة منا أبهنا

والتأكد من الصحة تلك األرقام بدل اإلكتفاء بسرد انطباعات 
رقم  121عامة، فالعرض الذي تقدمت به لوحده يتضمن حوايل 

وهو ما يبدو أن بعض املداخالت عجزت عن استيعابه  ومؤشر
يما يتعلق البعض فوالتعامل معه ابملوضوعية الالزمة، فردود فعل 

ابألرقام سواء من حيث نسب اإلجناز، من حيث نسب التقدم 
يلفها كثري من سوء الفهم أو سوء اإلستعمال أو جتاهل احلقيقة 
رغم وضوحها ونصاعتها، وكمثال على ما أقول ورد يف إحدى 
املداخالت أن احلصيلة جاءت ببياانت أسرد أحياان خاطئة 

يث ملدرسني بني اجملال القروي حوخاصة فيما يتعلق بتوزيع ا
 %22منهم وبني اجملال احلضري حيث يشتغل  %42يشتغل 

وهذا ال معىن له، ويدعو الشك يف األرقام  %211هو ما يعطي 
انتهت املداخلة، وهذا التشكيك يف أرقام احلصيلة انطالقا من 

 42مثال واحد وهو مثال يف نفسه عار من الصحة، ألن خلق 
من أولئك  22.111نسبة، وإمنا هي ليست  22نسبة و

األساتذة، فكان اخللط بني النسبة املئوية والعدد العام دايل 
األساتذة وهو ما يدعو إىل اإلستغراب بسب اخللط بني نسبة 
مئوية وبني عدد رقمي، وقد ميكن أن أسرد عدد من األخطاء مثل 

 هذه؛

من جهة أخرى، وحىت ال يتم تغليط الرأي العام الوطين ال بد    
من التنبيه إىل أن بعض البياانت واألرقام املقدمة من قبل بعض 
املداخالت تفتقد لعناصر علمية وموضوعية، إن ما يؤسف له هو 
التبخيس املمنهج دون حتمل عناء حتري احلقيقة واإلسهاب 

ىن ذكر املصادر حىت يتس ابملقابل يف سرد أرقام ومؤشرات دون
التأكد من مدى صدقيتها ومصداقيتها، ودون إجراء مقارنة هذه 
األرقام يف الفرتة الراهنة مع ما كانت عليه يف بداية الوالية 
احلكومية، وكمثال على ذلك أسرد قضية املديونية اليت مت 
تضخيمها ومع أنه مع أنه هذه احلكومة، هذه احلكومة ألول مرة 

سنوات استطاعت أن تؤدي إىل تراجع يف نسبة  ومنذ عشر
سنوات من اإلرتفاع املضطرد  21بعد  %1.4املديونية 

واملديونية  1112، غنقول لكم من 1112واملتواصل، من 
وهذا  %1.4مضطردة يف االرتفاع، ألول مرة تنخفض املديونية ب
 note de تبينه مجيع األرقام. ابملناسبة صدرت مذكرة الظرفية

conjoncture   إذا راجعتموها سرتون أبن 1122ماي ،
 خمتلف األرقام فيها اإلقتصادية كلها إجيابية، كلها إجيابية بل بعض

ارتفاع دايل مبيعات  12األرقام ألول مرة تشهد ارتفاعا، الصفحة 
، وهذا يف %2.2، ارتفاع قروض السكن ب %2اإلمسنت ب

، وأيضا ة يف القطاع دايل البناءحد ذاته يعين إنتعاشة غري منتظر 
عدد من األرقام ذات الدالالت املهمة هاد املؤشرات دايل خمتلف 

كانت بعض القطاعات لباقي ابالمحر   1122القطاعات 
كلها خضراء، مجيع القطاعات تشهد   1122وابلليموين، ماي 

 laتطورا ومنوا إجيابيا وهكذا، عدد من األرقام ذات الداللة، 
ballance commerciale يعين، امليزان التجاري الذي ،

يتحسن، وتغطية الواردات ابلصادرات الذي حتسن أبكثر من 
، وهذا حىت هو راه حتسن مهم جدا وغريه من املؤشرات، 2.2%

وإذا رجعتم إليها سرتون أبن ما قدمناه من أرقام مبين على 
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حتسنت  1122اإلحصائيات دايل بداية السنة، أما اآلن يف ماي 
 .تلك املؤشرات أكثر

 السيد الرئيس،
عكس ما ورد على لسان  لقد حرصت احلكومة منذ تنصيبها   

بعض فرق املعارضة، حرصت احلكومة على تغليب أسلوب احلوار 
والتعاون مع مجيع الشركاء مبا فيهم املعارضة مبختلف مكوانهتا 

ل يإعالء للمصاحل العليا للوطن، وجتلى ذلك من البداية أثناء تشك
احلكومة وقبلها يف عدد من اللقاءات واإلستقباالت للنقاابت 
 األكثر متثيلية الشركاء االقتصاديني الفعاليات الثقافية فعاليات

اقتصادية فعاليات إعالمية فعاليات رايضية، كما تكررت هذه 
اللقاءات يف حمطات أخرى مركزاي ولكن كذلك جهواي من خالل 

ية هبا رئيس احلكومة مع وفود حكوم الزايرات اجلهوية اليت يقوم
مهمة ألول مرة يف اتريخ املغرب، كّتم للتواصل واإلخبار وتبادل 
الرأي والتعرف على املشاكل عن قرب ويف الساحة وعمليا، 
خبصوص بعض القضااي الكربى أيضا كانت هناك اجتماعات 
ولقاءات كان آخرها إطالع أحزاب املعارضة على تطورات ملف 

 .أطر األكادمييات اجلهوية األساتذة
ورغم ذلك، فإنين أقول أبن من واجبنا أن نعمل على دعم هذا    

التوجه أكثر واإلستجابة إىل ما عرّب عنه بعض اإلخوان من فرق 
املعارضة يف القريب إبذن هللا، وأريد أيضا أن أقول أبنه بفضل 

ملثال من ا هذه املقاربة التشاورية والتشاركية متّكنا مجيعا على سبيل
إجناح اإلتفاق الثالثي يف إطار احلوار اإلجتماعي والتوقيع على 

 1مذكرة التعاون مع اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، هاذو 
اإلتفاقيات ذات اهتمام مهمة جدا وكانوا اإلخوان دايل املعارضة  
كيجيو هنا كيقولو أتخر تعثر توّقف احلوار اإلجتماعي، واليوم 

مسعود توّقع حوار اجتماعي جيد، جيب أن نكون قولو امبارك 
منصفني، ذيك الساعة كنا كنقولو ليكم أبن احلوار اإلجتماعي 
غري متوقف، وأننا نعمل على إمتامه وعلى الوصول إىل هناية 

ووقّعناه واحلمد هلل بفضل هللا، وأشكر املركزايت النقابية، كما 
هم وهبم وتشاركأشكر اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب على جتا

 .وتعاوهنم على هذا املستوى
التفاعل املستمر للحكومة مع الربملان، استغربت أيضا ملن     

عاب ظلما على احلكومة على احرتامها لقواعد التعامل مع 
املؤسسة التشريعية، يف حني أن الواقع شاهد على عكس ذلك، 

لكن أان و  ويكفي يف هاذ اإلطار تقدمي األرقام واملؤشرات التالية،
بغيت نقول السي مضيان كاين واحد القضية أخرى هي اإلتفاق 

امسو  1الثالثي، مذكرة التعاون، كاين واحد القضية إجناح 
 االستثنائية دايل الربملان دورات استثنائية دايل الربملان هذا بسبب
تعاون اجلميع وجبوجهم جنحو، را ذاك الشي اللي كيقولو 

تش هاذي جنحت الدليل ملاذا؟ أان غادي الصباح ما جنحا اإلخوان
نشرح نشرح هللا جيازيكم، اّل، اّل امسحو ليا امسحو ليا الدورة 
اإلستثنائية للسنة املاضية كانت للمصادقة على مشروع القانون 

ملدونة التجارة اخلاص  2آنذاك اللي أصبح قانون لتعديل الكتاب 
آخر معه  د القانونبصعوبة املقاولة ومت املصادقة عليه، كاين واح

ما تصاردقش عليه، راه على ذاك الشي عالش جيت نشكر، 
بطبيعة احلال أان قلت يف إطار التعاون والتشاور كنشكركم راه قلنا 

قوانني ولكن دائما واحد دورة  1هاذ الشي، صحيح أنه برجمنا 
كان مربمج القانون األساسي وكان مربج معه قوانني  استثنائية

وز، يف هاذ الدورة هاذي كان القانون املعين اللي أخرى رمّبا تد
، هو القانون اخلاص 1122أبريل  01خصو يتنشر قبل 

ابلضماانت املنقولة، ألنه عندو عالقة مباشرة بتقييم املغرب فيما 
جبنا هذاك طلب من السيد الوزير  doing business خيص

خرى، وأيضا حىت السيد الرئيس ابش ندجمو فيه بعض القوانني األ
مبا فيها القانون اإلطار مبا فيها قانون دايل مشروع القانون اخلاص 

ما دازوش  1دايل القوانني اخلاصة ابألراضي الساللية هاذ  0
ولكن القانون اللي هو أساسي اللي على أساسه جات الدورة 
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اإلستثنائية صادق عليه الربملان بغرفتيه، فشكرا جلميع أعضاء 
 فرق معارضة وأغلبية شكرا جزيال، ويكفي يفالربملان من مجيع ال

 :هذا اإلطار تقدمي عدد أيضا من األرقام واملؤشرات
سؤال شفوي متعلق  22رئيس احلكومة مع  جتاوب-أوال

ابلسياسات العامة، أجاب عنها خالل اجللسات الشهرية اليت بلغ 
جلسة، مع تطلعنا إىل أن تتناول هذه اجللسات  12عددها 

قضااي هتم حقيقة السياسات العامة بذل قضااي جزئية بشكل أكرب 
 أو قضااي قطاعية؛

الدور الدستوري للجلسات اخلاصة ابألسئلة  تكريس-اثنيا
جلسة أجابت خالهلا احلكومة  242الشفوية واليت بلغ عددها 

 سؤال شفوي مبجلسي الربملان؛ 0201عن 
ان سؤال كتايب مبجلسي الربمل 4012احلكومة على  جواب-اثلثا

 ؛%24سؤال كتايب أي بنسبة  24111من أصل 
التفاعل اإلجيايب مع طلبات التحدث يف موضوع طارئ عام -

وطارئ مبجلس النواب من خالل استعداد احلكومة لتقدمي 
طلب حول قضااي  214املعطيات والتوضيحات املتعلقة ب 

منها من  222حظيت إبهتمام الرأي العام ومتت فعال برجمة 
 معها؛ إبتفاق 214

مسامهة احلكومة يف تنشيط الدور الرقايب لللجن الدائمة من -
طلب لتقدمي عروض من طرف أعضاء  204خالل إستجابة ل 
 طلبا؛ 122احلكومة من أصل 

طلب متعلق ابلقيام ابملهام 20جتاوب احلكومة مع أزيد من -
 اإلستطالعية املؤقتة؛

ات ياسمشاركة احلكومة يف اجللسات السنوية لتقييم الس-
أبريل اخلاصة مبسامهة الربانمج الوطين للطرق  14العمومية، جلسة 

القروية الثاين يف فك العزلة عن املناطق اجلبلية والقروية، جلسة 
فرباير مبجلس املستشارين حول املرفق العمومي، كما سامهت  21

بفعالية يف مناقشة عرضني للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى 
 .قني أبعمال احملاكم املاليةللحساابت متعل

 فيما يتعلق ابملبادرات التشريعية حرصت احلكومة على تفعيل    
التزامها ابلتفاعل اإلجيايب معها، إذ اتبعت اللجنة التقنية شّكلنا 
جلنة تقنية خاصة دائمة تتّبع املبادرات التشريعية يعين دايل 

يعية الربملانية شر الربملانيني، يعين مقرتحات القوانني املبادرة الت
واحملدثة لدى رئيس احلكومة اتبعت عملها وبلغ عدد اجتماعاهتا 

اجتماع خصصت لدراسة مقرتحات القوانني، وقد حددت  22
مقرتح قانون من أصل  204احلكومة إىل حد اآلن موقفها من 

، وجتدر اإلشارة إىل أنه متت فعال %41أي ما نسبته  220
دايل املقرتحات قوانني قبلتها  4املصادقة بصفة هنائية على 

مقرتح قانون آخر على  42احلكومة وشرع الربملان يف دراسة 
مستوى اللجن الربملانية، كما أن احلكومة جاهزة للتعبري عن 

مقرتح قانون يف حالة برجمتها على مستوى اللجان  22موقفها من 
 .الربملانية بغرفتيه

ا السيدات الت اليت يقدمهالتفاعل اإلجيايب للحكومة مع التعدي    
والسادة الربملانيون مبناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع 
القوانني، حيث بلغت نسبة التعديالت اليت مت قبوهلا يف عدة 

 21على سبيل املثال قبلت احلكومة  %21حاالت أكثر من 
بينها  1122تعديل قّدم بشأن قانون املالية  212تعديل من بني 

به فريق واحدة من املعارضة، وهاذ الشي كلو   قدمالتعديل ت 22
كيعين التجاوب اإلجيايب مع مقرتحات الربملان وخصوصا 
املعارضة، وعكس ما ادعته بعض التعقيبات فإن احلصيلة املرحلية 
لعمل احلكومة مل تكن جمرد سرد لبياانت أو تركيبا ملعطيات 

 برانمجقطاعية، بل إنه نتاج عمل مجاعي منسق انطلق من 
حكومي متفق عليه برؤية واضحة ومؤطرة ومن خالل منهجية 

 .عمل آبليات حكامة لتدبري التنزيل واألجرأة والتتبع



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  9102أبريل     

 -  

 

9 

وهنا ال يفوتين أن أنوه هبذه املنهجية املبدعة ونشكر كافة    
مسؤويل وأطر القطاعات الذين سامهوا يف إجناحها، وابلتايل فإن 

فيذ التقدم يف تنزيل تنمضامني هذه احلصيلة تعكس حقيقة 
إلتزامات الربانمج احلكومي إىل حدود منتصف الوالية وليست 

 .جتميعا قطاعيا ال يؤطره برانمج حكومي معني
عجبت أيضا لبعض املداخالت اليت ختلط بقصد أو غري قصد     

بني مؤسسات خمتلفة هلا ذاتياهتا اخلاصة واملستقلة وحتكمها قواعد 
لق األمر ض أوجه التقاطع فيما بينها، ويتعوضوابط خمتلفة رغم بع

أبربع مؤسسات: احلكومة، األغلبية احلكومية، األغلبية الربملانية، 
األحزاب السياسية، وحنن ملزمون ابستحضار هذا التمايز حني 
التعامل مع كل واحدة منها، ابلنسبة للحكومة اليت أتشرف 

أحزاب  2ىل برائستها تتشكل من وزراء و كّتاب دولة ينتمون إ
مبرجعيات وبرامج وتطلعات خمتلفة، ووزراء بدون انتماء حزيب، 
وإن عملها مؤطر بقانون تنظيمي، يتعلق بتنظيم أشغال احلكومة 
من جهة، وابلربانمج احلكومي من جهة اثنية، وابلتايل فبوصلة 
احلكومة مرجعيتها واضحة وهي حكومة سياسية جاءت نتيجة 

 الشأن ر فيها املصوتون من سيتوىل تدبريانتخاابت دميقراطية اختا
العام احلكومي، وهو اإلختيار الذي أقره جاللة امللك، حفظه هللا، 
وتاله التنصيب الربملاين مبصادقة جملس النواب عن الربانمج 

 .احلكومي، كل ذلك وفق القواعد الدستورية اجلاري هبا العمل
 هجها بنّي إهنا حكومة أصلها اثبت وبرانجمها واضح ومن    

وجهودها بدأت تؤيت أكلها بفضل هللا، وكنموذج على التقاطع 
والتمايز واخللط الذي وقع فيه بعض السادة النواب ما يتعلق 
ابملسامهة يف إعداد النموذج التنموي، فاحلكومة أعدت مسامهتها 
وقدمتها وساهم يف ذلك أعضاء احلكومة مبن فيهم املنتمون إىل 

يف  بصفتهم احلكومية ال بصفتهم احلزبية،أحزاب األغلبية لكن 
حني قامت بعض األحزاب بشكل مستقل بنفس األمر بينما مل 
تتوافق أحزاب األغلبية على تقدمي مسامهة مشرتكة يف هذا اجملال 

إبسم األغلبية كما مل تتوافق أحزاب املعارضة بتقدمي مسامهة 
ور ملنظمشرتكة إبمسها كأحزاب معارضة. إن احلكومة وفق هذا ا

ويف واقع احلال حكومة تتمتع حبد مقبول من اإلنسجام والتماسك 
ال يضرها ما قد يصدر من حني آلخر من تصرحيات أو مواقف 
من املؤسسات األخرى، وال ينبغي هلا أن يضريها ذلك ولوال هذا 
احلد املعقول من التماسك ملا كان بوسعها حتقيق هذه النتائج 

اليت طال انتظارها بعضها لسنوات  اإلجيابية وهذه اإلصالحات
، قانون التغطية 1112طوال، وقد أشرت يف يف القانون دايل 

سنة وهو  24، 1112، نّص عليه ومنذ 1112الصحية دايل 
 24و صدر يف اجلريدة الرمسية 1112ينتظر هذه احلكومة اّل 

سنة وهو ينتظر اخلروج إىل أن حتّلت هذه احلكومة ابلنجاعة 
خترجه، وتتحلى ابلنجاعة والشجاعة للعمل يف والشجاعة كي 

تطبيقه عمليا على األرض، وأيضا أشرت إىل ميثاق الال متركز 
خطاب دايل جاللة امللك، وحتلت هذه  22الذي ورد فيه 

احلكومة ابلشجاعة وابلنجاعة يعين إحداث التوافقات الضرورية 
دق صاوإصدار قانون مشروع املرسوم دايل الالمتركز اإلداري امل

عليه يف الربانمج احلكومي وإصداره يف اجلريدة الرمسية وعقد إىل 
حد الساعة اجتماعني للجنة القيادة لتنفيذ وتنزيل هاذ ميثاق الال 
متركز وإن شاء هللا أيضا سنتحلى ابلنجاعة وابلشجاعة الضرورية 
لتنفيذ هذا اإلصالح على األرض، وهكذا عدد من اإلصالحات 

يعة احلال أن أشكر مجيع الذين سامهوا يف اجلر األخرى وأريد بطب
 .ابش والعمل اجلاد إلجناز هذه اإلصالحات

وبصفيت رئيسا للحكومة فإنين لن نسمح أبي حال من     
األحوال أبن تؤثر اإلعتبارات احلزبية أو اهلواجس اإلنتخابية على 

اردة و السري العادي لعمل احلكومة، وتركيزها على الوفاء إبلتزاماهتا ال
يف الربانمج احلكومي خدمة للصاحل العام واملضي قدما يف تنفيذ 
إصالحات أخرى، مث كيف ملن عجزوا أن يضمنوا التماسك داخل 
أحزاهبم أن يعيبوا تصدعا متخّيال وتطاحنا متومها داخل األغلبية 
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احلكومية لدرجة قالوا إعاقة العمل احلكومي الذي احلمد هلل يسري 
 قبولة حلد الساعة؟بطريقة جيدة أوم

وعلى عكس بعض املداخالت السيد الرئيس، اليت ادعت     
تدهور صورة املغرب يف التقارير الدولية فإن واقع احلال وهلل احلمد 
يظهر خالف ذلك، وهو ما تثبته بشكل متواتر عدد من التقارير 
الدولية ذات املصداقية وكذا التصرحيات الرمسية للوفود اليت تزور 

 من إفريقيا والدول اإلسالمية والدول العربية وابقي دول بالدان
العامل، ففي اجملال اإلقتصادي مثال وفضال عن تقرير سهولة ممارسة 
األعامل دوين بيزنيس اليت تصدره جمموعة البنك الدويل سنواي 

عامليا، هناك مجلة من املؤشرات  21والذي حيتل فيه املغرب الرتبة 
 بالدان وعلى أمهية اإلصالحات املنجزة اليتالدالة على الثقة يف 

حظيت ابعرتاف املؤسسات الدولية ذات املصداقية، واش داب هاذ 
التصاعد النجاح الكبري يف هاذ املؤشر غري جا هكاك لسواد 
عيوننا؟ جاء نتيجة عمل لفرق خمتلفة من قطاعات خمتلفة مبا فيه 

شكركم م ونالقطاع اخلاص مبا فيه القطاع اخلاص حىت هو مساه
 على ذلك، مبا فيها املركزايت النقابية حىت مها سامهو فيه، مبا فيه

الربملان من خالل املصادقة على القوانني، فلذلك هذا جناح مقّدر 
عامليا وحنن نسري حنو اهلدف الذي حددانه اللي  21لبالدان الرتبة 

، تقدم املغرب يف مؤشر 1122األوائل يف العامل يف أفق  21هو 
الصادر عن املنتدى االقتصادي  1124تنافسية العاملي لسنة ال

 العاملي حيث تقدمت بالدان مبرتبتني مقارنة مع السنة املاضية، بعد
دولة اليت مشلها  241عامليا من أصل  22أن احتلت املرتبة 

؛ وكذا إحتالله 22التقرير، وكان املغرب قبل ذلك حيتل املرتبة 
ات التحتية من حيث جودة على مستوى البني 20املرتبة 

الشبكات وامتدادها وذلك وفق نفس التقرير متصدرا بذلك دول 
عامليا يف مؤشر رايدة  22القارة اإلفريقية؛ إحتالل املغرب املرتبة 

بلدا مشلها التقرير السنوي للمعهد العاملي  202األعمال من أصل 
مراكز  2، متقدما ب 1124لرايضة األعمال والتنمية لسنة 

مركزا خالل السنوات الثالثة  22، وب 1122ارنة بسنة مق
دولة يف  244عامليا من بني  22األخرية؛ إحتالل املغرب املرتبة 

تقرير مؤشر األداء الصناعي التنافسي الذي تصدره منظمة األمم 
، متقدما ب 1122املتحدة للتنمية الصناعية، وفق آخر إصدار 

ؤشر، وعلى املستوى للم مراكز مقارنة ابلنسخة السابقة 0
الصناعي حنن نرى تطورا مستمرا جلميع املؤشرات على هاذ اجملال، 
وخصوصا اإلستثمار يف اجملال الصناعي الصادرات يف مجيع 
اجملاالت الصناعية، ألس هذا جناح لبالدان؟ هذا جناح لبالدان 
اجلميع ساهم فيه بطريقة من الطرق وتنحمدو هللا عليه، ميكن 

اح أكرب ولكن احلمد هلل يف اجملال الصناعي اليوم احنا بغينا جن
املغرب يتقدم إفريقيا، صادرات سيارات املغرب هو األول إفريقيا، 
يف اإلستثمارات الصناعية األجنبية وسهولة جميئها إىل املغرب أيضا 
املغرب يتقدم إفريقيا، هذه جناحات جيب أن نعرتف هبا ونقول 

رض وعمل، تصّدر املغرب دول هي كاينة نتيجة برامج على األ
إفريقيا يف جمال جذب اإلستثمارات األجنبية شرت ليه، تصدر 
املغرب قائمة دول إفريقيا يف تصنيف اإلقالع اإلقتصادي الصادر 
هذه السنة عن جمموعة البحث معهد اإلقالع، ومت تصنيفه كأقوى 
 دولة إفريقية انشئة متقدما كل اإلقتصادات اإلفريقية األخرى ال
سيما يف جماالت االندماج اجليد يف اإلقتصاد العاملي، التحول 
اهليكلي، الدينامية اإلقتصادية والثروة الشاملة، تصّدر املغرب دول 
إفريقيا يف مؤشر الربط البحري الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة 

، وحلوله اثنيا على صعيد دول مشال 1124للتجارة والتنمية 
عامليا من بني  22ط، حيث حال ابملرتبة إفريقيا والشرق األوس

 .سنوات األخرية 4دولة حمسنا تصنيفه بنقطتني خالل  222
ويعكس كل هذا حتّسن ثقة املؤسسات واجملتمع الدوليني يف    

اإلقتصاد الوطين، كما يؤكد أمهية اإلصالحات اليت ابشرهتا بالدان 
لثقة يف بالدان اوابشرهتا هذه احلكومة طيلة السنتني املاضيتني، هاذ 

من قبل املستثمرين، من قبل املقاوالت األجنبية ليس عبثا ألنه 
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يستحق الثقة الواحد ما ميكنش يوضع فلوسو يف واحد اإلقتصاد 
اللي هش، دائما أشري إىل أن جناح املغرب فيما خيص اإلنتقال 
إىل السعر املرن للدرهم دون تلك ما كان خييف منه بعض اإلخوان  

ّوفو من أن الدرهم سينهار والقدرة الشرائية غتنهار كانوا كيخ
واألمثنة غادي تطلع واإلقتصاد غادي يشهد تدهور والشركات 
غادي تسرّح العمال وغريه، كل هذا مل يقع واحلمد هلل، هذا يبنّي 
متانة اإلقتصاد الوطين ألن هاذ النوع وخا هو إصالح جزئي ولكن 

ش يقوم هباذ اإلصالح، هو يّبني أن املغرب عندو الشجاعة اب
وهذا شيء مهم ولكن ينبين على مؤشرات اقتصادية قوية وهاذ 
اإلصالح كيساهم يف تقوية اإلقتصاد الوطين، بدل من أن يساهم 
يف اإلضرار به غري هذا بوحدو كايف ليعيد لنا الثقة يف اقتصادان، 
هذا ال يعين ما كاين شي أمور كثرية خصنا نديروها خصنا نطّورو 

ثر عندان جوانب نقص عندان جوانب قصور اللي خص ضروري أك
نعاجلوها ونتقدم وفيه عندان حتدايت سنواجهها، هذا كله صحيح 

 .ولكن أيضا عندان جوانب إجيابية كثرية قمنا هبا
 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،
سأحاول يف الفقرات التالية قبل التطرق لألوراش بعض األوراش 

ملستقبلية أن أتفاعل مع بعض تدخالت السيدات والسادة النواب ا
حماور أساسية، جمال احلكامة، اجملال  0احملرتمني من خالل 

اإلقتصادي واجملال اإلجتماعي، مواكبة السياسة امللكية اإلفريقية 
يبدو أن بعض املداخالت حتاول يف هذا اجملال خلط األوراق، 

دى فرق املعارضة اليت اهتمت وأكتفي بذكر منوذج مداخلة إح
احلكومة ابلتقصرييف مواكبة السياسة اإلفريقية اليت يقودها جاللة 
امللك، حفظه هللا، لقد فتحت الدبلوماسية امللكية اإلفريقية جمال 
عالقات متميزة مع الكثري من الدول اإلفريقية يف العديد من 

ص حا خيامليادين، وعكس ما يقال فإن هناك منوذجا تنمواي واض
التعاون اإلفريقي املغريب، أو كما يسمى السياسة اإلفريقية 

للمملكة املغربية، وخيص جماالت التعاون السياسي والتعاون 
اإلقتصادي والتعامل اإلنساين والتعاون الديين والتعاون الثقايف 
والتعاون اإلجتماعي، وخري دليل على ذلك توقيع املغرب خالل 

اتفاقية مع أكثر  2111رب ما يزيد عن سنة األخرية ملا يق 11
دولة إفريقية، مّكنت من فسح اجملال لعدد من املقاوالت  01من 

وإحداث العديد من فرص الشغل، وتطوير عدد من  املغربية
الصناعات واجملاالت والرقي بعدد من اخلدمات، واهلدف العام 
املتوخاة من تفعيل هذه اإلتفاقيات يتمثل يف الرفع من مردودية 
اقتصاد الدول اإلفريقية الشقيقة، وكذا حتسني عيش ساكنتها 

 دس، نصره هللامتاشيا مع رؤية صاحب اجلاللة، امللك حممد السا
وأيده، الذي يعترب أن تنمية إفريقيا مير عرب التعاون بني الدول 
اإلفريقية نفسها، ولضمان السري العادي للمشاريع التنموية اليت 
تندرج ضمن هذه اإلتفاقية، فإن احلكومة من قبل عدد من 
القطاعات احلكومية املتابعة هلذه األوراش تعمل بشكل جدي 

الل الزايرات امليدانية، وكذا من خالل جلن وبشكل واقعي من خ
ية التتبع واملواكبة اليت تنعقد سواء يف املغرب أو يف الدول اإلفريق

الشقيقة، اليت توجد هبا هذه املشاريع وإذا كانت بعض تلك 
املشاريع قد عرفت يف السابق تعثرا فإن ذلك يف الغالب كان خارج 

خلاص سواء كانوا من القطاع ا إرادة الفاعلني اإلقتصاديني املغاربة،
أو من القطاع العام، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن املشاريع التنموية 
إبفريقيا تعرف تغطية إعالمية كبرية كما يظهر ذلك جليا من 
خالل الزايرات امليدانية اليت يقوم هبا خمتلف الوزاراء إىل عدد من 

جاح نتابع الن الدول، وال ميكن مع هاذ التتبع اإلعالمي إاّل أن
لعدد من تلك املشاريع، وابلتايل ففي كل جمال القطاع احلكومي 
املعين يف جمال اإلسكان، يف جمال البنيات األساسية، يف جمال 
الصحة، يف جمال التعليم يف غريه من اجملاالت، جمال الفالحة، يف 
جمال الطاقة، كلها هذه قطاعات وغريها من القطاعات عندها 

اريع مع إفريقيا، هاذ القطاعات تتابع تلك املشاريع عدد من املش
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وحتاول أن تتقاسم وتشارك جتربتها مع الدول اإلفريقية الشقيقة 
 .والصديقة

وفيما خيص احلكامة البد أن نشري إىل قضية وأعيد أن أشري     
إىل أن تقدم املغرب يف مؤشر دايل مالمسة الفساد هاذ التقّدم 

ؤشر دليل على أن جهود احلكومة يف جمال دايل املغرب يف هاذ امل
احلكامة أتت بعض أكلها، احنا بغينا أكثر من هاذ الشي احنا 
واعيني أبن الفساد ال يزال موجودا وأن خصنا نستمرو يف املقاومة 
هذا حيتاج إىل تضافر اجلهود دايل اجلميع، ولكن ال ميكن أن 

صنا ها، خننكر أن هناك جهود قامت هبا احلكومة أتت بعض أكل
نستمرو، خصنا نديرو أكثر هذا متفق عليه، أتهيل وجتويد 
املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، ورد يف بعض 
املداخالت أن احلكومة مل تف ابلتزامها إبعداد بعض النصوص 
القانونية، وأان هنا أعرّب عن استغرايب من حالة اإلنكار هذه إزاء 

ي ي والتنظيمي املتميز الذي قدمته احلكومة، والذاجملهود التشريع
جعل فرتة السنتني املاضيتني من أخصب احلقب على مدى 
العقدين األخريين يف جمال اإلنتاج القانوين للحكومة، إذ متت 

مشروع نص قانوين وتنظيمي منها أكثر  401دراسة أكثر من 
 مشروع قانون، واحلكومة مع ذلك عازمة على الرفع 221من 

من وترية هذا اإلنتاج القانوين من خالل مواصلة إعداد بعض 
مشاريع النصوص القانونية اليت سأل عن بعضها السادة النواب 
احملرتمني، من مثل مشروع القانون املتعلق إبعادة تنظيم جملس 
اجلالية املغربية ابخلارج، الذي يندرج يف إطار تفعيل مقتضيات 

على  أتليف اجمللس ومن منطلق احلرصالدستور، فبالنظر إىل أمهية 
ية توطيد استقالليته وتعزيز التعددية وضمان متثيلية أكثر دميقراط

ملمثلي مجعيات اجملتمع املدين، فإن املشاورات مستمرة قصد 
قيمني إىل صيغة توافقية خبصوص متثيلية عادلة للمغاربة امل التوصل

دميوغرايف ملناطق وال ابخلارج، أتخذ بعني اإلعتبار التمثيل اجلغرايف
 إقامتهم؛

مشروع القانون املتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين من برامج  -
الدعم اإلجتماعي الذي صادق عليه جملس احلكومة املنعقد بتاريخ 

، املشاورات جارية قصد التوصل إىل السبل 1122يناير  02
الكفيلة بضمان محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي، يف أفق 

 إيداع املشروع مبكتب جملس املستشارين؛
مشروع القانون اإلطار مبثابة ميثاق اإلستثمارات ابلنظر لألمهية  -

اليت يكتسيها موضوع هذا املشروع و ارتباطه الوثيق أبهم 
اإلصالحات الكربى اليت ابشرهتا احلكومة واليت تنكب عليها 

هوية ان اجلحاليا، إصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار، إحداث جل
املوحدة لإلستثمار، ميثاق الال متركز اإلداري، ومشروع القانون 
اإلطار املتعلق ابجلباايت، وميثاق املقاوالت الصغرى، وميثاق 
املرافق العمومية، فقد تقرر إعداد صياغة جديدة ملشروع هذا 
القانون اإلطار، حرصا على تدقيق أحكامه حىت تكون منسجمة 

ات السالف ذكرها يف أفق عرضه على مع منظومة اإلصالح
مسطرة املصادقة. بغيت نشرح شواي هاد النقطة، هي أن بعض 
القوانني املتداخلة، بعض مشاريع القوانني املتداخلة مع القوانني 
األخرى اللي موجودة، فاش كنا تنصاوبوا نعد املشروع القانون 

ة يدايل إصالح الالمركزية واإلستثمار وإحداث اللجان اجلهو 
املوحدة لإلستثمار، وقفنا مشروع القانون دايل امليثاق 

، 1اإلستثمارات ألنه متداخل معه، ما ميكنش نصاوبوهم ب
خصنا هذا نصاوبوه و يصادق عليه الربملان عاد املقتضيات دايلو 
غادي انخذوها بعني اإلعتبار يف ميثاق االستثمار، إيال ما درانش 

ركز وانني متعارضة، ميثاق الالمتهاكا غادي نبداو جنيبو مشاريع ق
اإلداري نفس الشي اضطرينا نبداو أنخروا فيه شوية حىت ندوزوا 
 املراكز اجلهوية لإلستثمار يبان لينا التوجه اللي فيها أبن هو قانون

واآلخر مرسوم ابش انخذوه بعني اإلعتبار يف ذلك املرسوم، ألنه 
ال جينا  ها، إيجيب أن تكون النصوص متكاملة منسجمة فيما بين
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كل قانون كنجيبوه بوحدو غادي يوقع لنا التعارضات وهذا 
 .الشك أنه كيأثر يف وترية العمل التشريعي، ما عندان ما نديرو

مشروع القانون املتعلق بنقاابت العمال واملنظمات املهنية  -
للمشغلني وهو الذي نص عليه الدستور، يتم العمل حاليا على 

 هلذا املشروع بتنسيق بني القطاعات احلكوميةإعداد صيغة أولية 
املعنية، قصد التشاور يف شأهنا مع الشركاء اإلجتماعيني 

 واالقتصاديني؛
مشروع ميثاق املرافق العمومية الذي تنكب احلكومة على إعداد  -

صيغة متفق بشأهنا لوضعها يف مسطرة املصادقة يف القريب إبذن 
 .هللا، الصيغة األوىل موجودة

كما جتدر اإلشارة، إىل الورش املهيكل واهلام الذي تنكب    
احلكومة حاليا على إعداده، ويتعلق إبحداث اللجنة العليا للتدوين 
وحتيني التشريعات الذي التزمت به احلكومة مبوجب برانجمها، 
والذي يهدف إىل أتهيل املنظومة القانونية الوطنية وجتويدها من 

ة مشويل لتأطري عملية املراجع خالل وضع أسس منهجية وتصور
الشاملة واملتدرجة للتشريعات اجلاري هبا العمل، وحتيني هذه 
 التشريعات وجتميعها وتدوينها وجعلها مواكبة للتطورات يف بالدان.

وأشري هنا إن ما يقرب من ثلث التشريعات صدرت يف مرحلة 
ادي غاحلماية ومل يتم حتيينها وحتتاج إىل مراجعة وحتيني، ولذلك 

 .جتي هاد اللجنة العليا للتدوين وحتيني التشريعات
 وابملقابل، فإننا يف احلكومة نتطلع إىل التسريع ابملصادقة على   

بعض مشاريع القوانني املهيكلة اليت توجد قيد املناقشة على 
مستوى املؤسسة التشريعية املوقرة، يتعلق األمر على اخلصوص، 

حث لق منظومة الرتبية والتكوين والبمبشروع القانون اإلطار املتع
العلمي؛ مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف 
جماالت احلياة العامة ذات األولوية؛ وكذا مشروع القانون التنظيمي 

روع قانون غربية؛ مشاملتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة امل

النظام العام للتعرف التعاضد؛ مشروع القانون التنظيمي ملمارسة 
 .حق اإلضراب

التفاعل اإلجيايب مع تقارير اجمللس األعلى للحساابت، البد أن 
نتوقف عند بعض املداخالت اليت زعمت أبن احلكومة ال 
تتجاوب مع توصيات تقاريراجمللس األعلى للحساابت ألؤكد 

دية، بكل ج ع، عكس ما يزعمه البعض أبن احلكومة أتخذللجمي
أتخذ بكل جدية تلك التقارير، بل هي املستفيد األول من تقارير 
هذه املؤسسة الدستورية ، تعترب مالحظاهتا وتوصياهتا عامال مهما 
ورافعا لتجويد وتسديد األداء احلكومي والرفع من فعالية وجودة 

 اما أبمهية التقارير والتوصياتاملرفق العمومي، وحنن واعون مت
الصادرة عن هذه املؤسسة الوطنية اهلامة، اليت تسهر على ممارسة 

 .الرقابة العليا على تدبري املال العام
وهذه مناسبة للتأكيد على قيمة اإلختيار الذي سار فيه املغرب 
من أجل مأسسة النقد والتقييم إبسنادها ملؤسسات وهيئات 

ربط  كريسا لوقع احلكامة اجليدة وحتقيقا ملبدأدستورية مستقلة، ت
 .املسؤولية ابحملاسبة

وهبذا اخلصوص، حرصت شخصيا على إحداث وحدة إدارية 
خاصة لدى مصاحل رئيس احلكومة تعىن بتتبع تقارير اجمللس 
األعلى للحساابت وتفعيل توصياته، إضافة إىل عدد من التقارير 

 .األخرى الليت تصدر عن مؤسسات أخرى
أما موضوع املتابعات لدى القضاء، فإن هذه املؤسسة، أي اجمللس 
األعلى للحساابت كما هو معلوم، تتوفر على جهاز للنيابة العامة 
للوكيل العام للملك ادى اجمللس منذ تعيينه، خيول له القانون إذا 
اكتشف أفعاال يظهر أهنا قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع األمر 

إبيعاز من الرئيس األول للمجلس إىل الوكيل من تلقاء نفسه أو 
العام للملك لدى حمكمة النقض قصد اختاذ ما يراه مالئما، مع 
إخبار السلطة اليت ينتمي إليها املعين ابألمر وتقوم فعال املؤسسة 
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هبذا العمل وتصدر تقارير سنوية ابحلاالت اليت حتيلها على حمكمة 
 .النقض

ة وضعية اإلقتصادية، أصدرت مديرياجملال اإلقتصادي، عالقة ابل
الدراسات والتوقعات املالية منذ بضعة أايم مذكرهتا حول الظرفية 
الصادرة عن شهر ما ي اجلاري، واليت اعتمدت آخر املعطيات 

ولقد  ،1122واملؤشرات الرمسية املتوفرة إىل غاية متم أبريل 
على  ةأظهرت هذه املذكرة عددا من املؤشرات اإلقتصادية واملالي

اإلجيابية. ومع ذلك، فإن هذه التطورات اإلجيابية ال حتجب عنا 
التحدايت األساسية لسياستنا اإلقتصادية، إذ يظل اهلدف 
األساس هو إحداث فرص الشغل املستدامة، إنتاج الثروة لضمان 
خدمات عمومية ذات جودة، متويل سياسات إجتماعية إرادية 

ة واجملالية. الفوارق اإلجتماعيوجريئة واستباقية تسهم يف تقليص 
 :ولتحقيق ذلك، حددان ثالث أهداف اقتصادية أساسية

تعزيز القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطين ودعم قدرته على  :أوال
حتقيق منو قوي وشامل ومستدام، واحلمد هلل هو الذي يتحقق 

 down business شيئا فشيئا، رأينا النتائج يف هاد السنتني
 واملؤشرات األخرى الدولية واملؤشرات الوطنية؛منوذجا، 

احلفاظ على التوازانت املاكرو اقتصادية لبالدان من أجل  :اثنيا
تعزيز قدرهتا على مواجهة الصدمات اإلقتصادية واإلجتماعية 

 وتوسيع هامش املناورة لصاحل التنمية املستدامة؛
الثروة  تاجدعم املقاولة الوطنية وتكريس دورها كوسيلة إلن :اثلثا

 .وإحداث فرص الشغل ورفع القدرة التنافسية للبالد
ولقد جاء يف بعض املداخالت، أن هذه احلكومة مل تفعل شيئا    

للمقاولة الوطنية، وهذا أمر تفنده اإلصالحات والتدابري اليت مت 
 .اختاذها والنتائج اليت مت تنزيله على أرض الواقع

إجنازات كبرية تؤكد  21ب ويف هذا اإلطار، يكفي أن أذكر    
الشجاعة واجلرأة يف اختاذ القرارات لدى هذه احلكومة، مما يسهم 

 :يف تعزيز الثقة يف النسيج اإلقتصادي الوطين

إطالق ورش إصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار وإحداث  :أوال
اللجنة اإلقليمية املوحدة لإلستثمار، وهو الذي سامهتم فيه من 

لى القانون املعين هباد ااملراكز اجلهوية خالل املصادقة ع
 واإلستثمار؛

مواصلة وتسريع عملية غري مسبوقة يف اتريخ املغرب  :اثنيا
مليار درهم،  41ابسرتجاع متأخرات الضريبة على القيمة املضافة، 

مليار درهم، كيف ميكن أن نتعامى عن هذا  01خرج منها فعال 
وهو دين على املقاولة تراكم على مدى  والضخم،اجلهد الكبري 

سنة، هاد احلكومة ال تتحمل مسؤوليتها، ورغم  22أكثر من 
ذلك حتملنا املسؤولية دايل اإلسرتجاع دايل الرد دايل هاد 

هناك عديد من املؤشرات، منها إقبال  األموال، واحلمد هلل،
املقاوالت الصغرى واملتوسطة على قروض اإلستثمار وغريها من 

ملؤشرات لتدل على أن ضخ هاد األموال يف النسيج اإلقتصادي ا
الوطين أسهم يف إنعاشه، وهاد املؤشرات إضافة إىل هاد املذكرة 
دايل الظرفية صدرت يف تقاريردايل عدد من املؤسسات األخرى 

 يكفي أن نرجع إىل األرقام دايل الصندوق املركزي للضمان
CCG ابقا أبن عدد آخر أرقامه الذي يبني كما قلت س

املقاوالت اليت أقبلت يف هاد ثالثة أشهر األوىل دايل هاد السنة 
أوشي حاجة  2211على حلصول على قروض منها تضاعف من 

تقريبا تضاعف على مدى سنة واحدة، وهذا غري  2211ل 
مسبوق، وهذا يدل على أن احلمد هلل هاد العملية وعمليات أخرى 

ة ولة املتوسطة، ولكن حنن بطبيعأفادت املقاولة الصغرى واملقا
احلال عازمون على إدخال إصالحات أخرى والقيام إبجراءات 

 أخرى؛
والذي كان فرصة لتقوية الثقة  1124العفو الضرييب لعام  :اثلثا

لدى الفاعلني، العفو عن الذعائر دايل الضرائب املرتتبة على 
هم لقيي م املقاوالت وعلى املستثمرين، واحلمد هلل حىت هذا إجراء

ارتياحا لدى املقاولة الوطنية، وبطبيعة احلال أان عرفت أبن 
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الفاعلني يطالبون أيضا ابلعفو عن الذعائر دايل التأخرات دايل 
، وهذا ندرسه، CNSS الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي

وقد كنا وجهنا إىل اجمللس اإلداري دايل هاد املؤسسة مراسلة ابش 
ي هاد النقطة وسنتابع هاد النقطة إن شاء يناقش اجمللس اإلدار 

هللا واحنا ما نكرهوش تكون بطبيعة احلال ابلتشاور مع هاد 
 .املؤسسة الوطنية

تطبيق النظام القانوين املتعلق آبجال األداء والذي حتقق  :رابعا
فيها احلمد هلل قفزة مهمة، وبديناها وبدأان منذ اإلتفاق املوقع بني 

ة اد العام ملقاوالت املغرب يف الوضع وهاد القضيوزارة املالية واإلحت
دايل املرصد لآلجال هاد األداء ابقيا، دااب والت عندان آلية للتقييم 

 من أجال األداء ومتابعتها وتطويرها؛
إصالح اإلطار القانوين من خالل اعتماد تعديل الكتاب  :خامسا

ث ياخلامس ملدونة التجارة املتعلق بصعوبة املقاوالت وحتد
النصوص املتعلق بشركة املسامهة وشركة التضامن وشركة التوصية 
البسيطة وشركة التوصية ابألسهم والشركة ذات املسؤولية احملدودة 

مشاريع قوانني صادقتم  1ومها  saو sarl وشركة احملاصة، وهي
 ل؛اجلريدة الرمسية هاد أبري وصدرانهم يفعليهم هنا، او صدروا، 

تصاعدي يف الضريبة على دخل الشركات،  اعتماد نظام :سادسا
وأيضا ختفيض نسبة الشطر الثاين يف الضريبة على الشركات 

والذي تستفيد منه الشركات واملقاوالت الصغرى  22%، 11%
 واملتوسطة؛

توسيع املزااي املمنوحة للمصدرين لتشمل مجيع الشركات  :سابعا
رى غاليت تنتج منتجات للتصدير، وهذا حىت الشركات الص

والشركات املتوسطة اللي متد املصدرين الكبار بقطاع الغيار حىت 
مها والو كيتمتعوا ابمتيازات دايل هاد الشركات املصدرة، وهذا 
دعم هلذه املقاوالت ودعم للمنظومات اإلقتصادية املختلفة، وهذا 

 شيء مهم؛
 بنوك تشاركية جديدة، وهذا شيء مهم؛ 4دعم إطالق  :اثمنا

يبة ذ تدابري ضريبية لتحفيز اإلستثمار واإلعفاء من الضر اختا :اتسعا
شهرا  02عن القيمة املضافة على العمليات اإلستثمارية ملدة 

للشركات القائمة اليت تنفد مشاريع جديدة وهذا يف القانون املايل 
 ؛1122ل 

مليون درهم لدعم املشاريع  211إطالق صندوق بقيمة  :عاشرا
 .الناشئة واملبتكرة

ميكنين أن أقدم أربع مؤشرات رئيسية تظهر تطورا ملموسا كما 
لبالدان، خاصة فيما يتعلق حبالة مناخ األعمال وظروف 

  :املقاوالت
ذكرت منذ قليل، ارتفاع هام لإلستثمار األجنيب بنسبة  كما-أوال
 01، حيث مت بلوغ 1124وآخر  1122ما بني سنيت  % 22

ند توفر تستثمر ع األجنبيةمليار درهم. ونعلم جيدا، أن الشركات 
ظروف مواتية اقتصادية، ظروف سياسية مواتية، ظروف الثقة 
والشعور ابإلستقرار واألمان واملغرب من بني أفضل الدول اإلفريقية 

 .يف هذا اجملال
اتفاقية استثمار  222وقد قامت احلكومة منذ تنصيبها بتوقيع     

مؤشر ممارسة  مليار درهم، تصنيف 214بقيمة إمجالية بلغت 
درجة، اخنفاض معدل إفالس الشركات على  22األعمال ب

، 1124عكس ما يظن بعض اإلخوان ألول مرة، ألول مرة سنة 
نقص، اخنفض، اخنفض معدل إفالس الشركات ألول مرة منذ 

لينتقل من  1124و 1122 1122سنوات، إذ تراجع بني 
أول  شركة، وهو 2244شركة إىل أقل حوايل  4.111أكثر من 

سنوات، علما أبن هذه النسبة، نسبة اإلفالس   21اخنفاض منذ 
كلها يف املغرب غري بعيدة عن مثيالهتا حىت يف الدول املتقدمة، 

 la ولكن ابملناسبة سجلت سجل إحداث الشركات
création d'entreprise  إحداث شركات سجل زايدة

 غري مسبوقة يف اتريخ املغرب أبكثر من 1124قياسية سنة 
 %11شركة، وهو ما ميثل زايدة  21.111إحداث أكثر من
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سنوات، كل  21، وهو أكرب ارتفاع منذ 1122مقارنة مع سنة 
هذه املؤشرات وغريها تعكس وجود ديناميكية اقتصادية إجيابية، 
أنمل أن تستمر وأن تسهم يف تعزيز التنمية املنشودة رغم كل 

 .التحدايت اليت نواجهها
وأغتنم هذه املناسبة ألجدد التأكيد مرة أخرى أن من واجب     

احلكومة ومن واجب كافة الفاعلني مبا فيهم اإلدارة تيسري حياة 
املقاولة، واجلميع مدعو إلزالة العوائق لتدليل العقبات، لتوفري جو 
الشفافية، جو املنافسة الشريفة وتفادي كل ما من شأنه احليلولة 

ها فيما يتعلق بنسبة النمو، حنن ندرك أمهيت دون ذلك، نسبة النمو
لضمان التنمية املستدامة والشاملة ببالدان مع التأكيد أبن رفع هذا 
املؤشر ليس هو اهلدف الوحيد، إذ اهلدف األساسي يكمن يف 
حتقيق منو هيكلي قوي وشامل ويف ذات الوقت حيافظ على 

دان هلدف بلوغ ياملصاحل املستقبلية لبالدان، وعالقة بذلك فإن حتد
يف هناية الوالية انطلق من  2.2و 4.2متوسط نسبة منو ما بني 

ران قناعتنا بضرورة حتقيق منو هيكلي وليس منو ظريف وهلل احلمد، يس
أن نرى أن أحدث التوقعات الصادرة عن وزارة املالية وبعض 
اهليئات الدولية تظهر آفاق إجيابية للنمو على املدى املتوسط، 

مع اإلصالحات اهليكلية اليت بدأت تؤيت مثارها، هاد  ابلتوازي
اإلصالحات اهليكلية اليت حتدثت عن بعضها وكان الكثري 
إصالحات أخرى ملا هضرت عليها اليوم ولكن هضرت عليها يف 
احلصيلة داك النهار هي إصالحات هيكلية ستؤيت مثارها على 

تثناء ن وابساملدى املتوسط، إن شاء هللا، يف الواقع إىل حد اآل
احلاالت اليت شهدت بعض العوامل الظرفية اليت تؤثر على الطلب 
الداخلي من مثل اإلنفاق العام املرتفع يف ظل إحدى احلكومات 
السابقة أو ارتفاع مداخيل اخلوصصة يف ظل أخرى، أو مبناسبة 
سنوات فالحية جيدة جدا مل تسمح طبيعة اقتصادان وقدرتنا 

 la ل النمو احملتمل لإلقتصادالتنافسية لتحسني معد
croissance potencielle   اليت مل يتجاوز على امتداد

، ونتطلع أن يتحسن هذا املؤشر أكثر على املدى %0السنوات 
املتوسط بفضل اإلنعكاسات اإلجيابية لإلصالحات األخرية 
املتعلقة بدعم اإلستثمار بتسريع التحول اهليكلي و ابلتنمية 

 الرأمسال البشري؛
ابلنسبة لتطور الدين العمومي، نتائج هامة بشهادة املؤسسات 
اليت تستشهدون هبا معشر النواب احملرتمني على عكس ما ذهبت 
إليه بعض املداخالت، اليت حاولت أن تصور مستوى املديونية 
ابلكارثي وحتميل احلكومة هذه الوضعية يف أن املؤشرات املسجلة 

ديونية اخلزينة اخنفضت من تؤكد عكس ذلك متاما، أن نسبة م
 %24.2إىل  %22.2من  %24.2إىل  1122سنة  22%
ولقد مسح هذا التطور اإلجيايب بوضع حد للمنحى  1124سنة 

التصاعدي الذي تعرفه بالدان منذ عشر سنوات هلذه املديونية 
نسبة إىل الناتج الداخلي اخلام، أؤكد هنا على أن سبب مستوى 

 ع إىل عجز السنتني أو السنوات الثالثاملديونية احلايل ال يرج
األخرية وإمنا إىل تراكم نسب العجز املرتفعة املسجلة خالل 
سنوات خلت، ولقد مت حتقيق هذه النتائج اهلامة بفضل عدد من 
اإلصالحات والتدابري واإلجراءات للتحكم يف املديونية والذي هو 

أوضح  من األهداف األساسية يف الربانمج احلكومي، وأود أن
 1121و  1112لبعض السيدات والسادة النواب أنه بني عامي 

نقطة مئوية من الناتج الداخلي  21زادت املديونية أبكثر من 
 1122بني  % 1.4اخلام بينما اخنفضت وألول مرة اليوم نسبة 

أما الباقي فمجرد أتويالت ولني ألعناق األرقام  1124و 
 .واملعطيات

 : نبه لثالثة داألمور أساسيةوعالوة على ذلك خاصين    
 1122القانون التنظيمي للمالية الذي صودق سنة  منذ-أوال

فإن مجيع القروض اللي كتاخذها اليوم الدولة كلها يلزم أن تسيري 
نية قانونيا أن يؤدى مبيزا وال ميكنيف اإلستثمار أو أداء الديون 

التسيري يعين وخا كاع إرتفعت امليزانية إىل مشات لإلستثمار 
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اإلستثمار ينتج الثروة ونردوا الديون ورغم ذلك راه هوكاين خفض 
 األوىل؛

هذه التمويالت يتم توجيهها أساسا لإلستثمار يف  أن-اثنيا
جماالت إسرتاتيجية خاصة منها الطاقة الشمسية والسكك 

حلديدية واملوانئ واملطارات والطرق السيارة وغريها وكلها ا
استثمارات هيكلية تعطي دفعة لإلقتصاد الوطين وتعطي دفعة 

 للمقاولة الوطنية؛
أن الولوج إىل اإلستدانة يعكس الثقة يف بالدان وقدرة املالية  -اثلثا

العمومية على تسديد هذه الديون، التحكم يف التضخم ميكن أن 
أبن بالدان تسري يف الطريق الصحيح فيما خيص سياسة نقول 

احلكومة من أجل ضبط األسعار مكنت السياسات اإلقتصادية 
واملالية والنقدية من إرساء توازانت ماكرو اقتصادية وضبط 
التضخم، ففيما يتعلق بتطور األسعار تؤكد األرقام الرمسية وليست 

يح مل تتجاوز اإلجتاه الصح الومهية أو اإلنطباعية أن بالدان تسيري يف
منذ عدة سنوات إذ استقرت يف مستوى مل  %1نسبة التضخم 

 % 2.2، 1122يف  %1.2، 1122سنة  %2.2يتجاوز 
وهو املعدل الضئيل مقارنة مع جل الدول النامية  1124سنة 

ومماثل ملستوى التضخم يف الدول املتقدمة مجيع الدول احمليطة بنا 
ة هاد دول العربية يف أغلب الدول اإلفريقييف مشال إفريقيا يف ال

نسبة التضخم عندان ضئيل جدا، ويعزى استقرار األسعار ابلنسبة 
للتضخم كيأدي إىل استقرار األسعار إىل التطور الطفيف يف املواد 

، يف 1124سنة  %2.04;  1122. % سنة 2الغذائية ب 
خالل  2.0حني تطورت أسعار املواد الغري غذائية مبعدل 

وأيضا على مستوى  1124-1122السنوات الثالثة األخرية 
املبادالت التجارية هضران عليها مواصلة التقليص من العجز 
البنيوي للميزان التجاري وهو هذا مؤثر إجيايب دليل على أن 
اإلقتصاد الوطين مصدر عنده قوة قوة تصديرية تزداد مع مرور 

هو ما صاد الوطين و السنوات وهذا يعكس املنحى اإلجيايب لإلقت

نتج عنه كما قلت منذ قليل ارتفاع مضطرد لنسبة تغطية 
 .الصادرات للواردات وحتسن القوة التصديرية لبالدان

أما على اجملال اإلجتماعي فحدث وال حرج،  :اجملال اإلجتماعي
خالفا ملا عرب عنه البعض النواب احملرتمني من عدم الرضا على 

، فقد بينا من خالل عرض احلصيلة األداء اإلجتماعي للحكومة
احلكومة ابألرقام وابإلجراءات و ابإلجنازات حكومة  احلكومية أن

ذات توجه اجتماعي واضح وقوي وما يتضح ابمللموس يف خمتلف 
براجمها وأود يف هذا اجملال أن أتوقف عند بعض املالحظات اليت 

عض باستوقفتين واليت يبدوأهنا حتتاج إىل مزيد من التوضيح و 
التصحيح: إصالح منظومة الرتبية والتكوين بدءا ابلتنزيل وبداية 
التحسن، ال يسعين إال أن أبدأ يف اجملال االجتماعي إبصالح 
ا منظومة الرتبية والتكوين الذي نعتربه أولوية وطنية ابمتياز و إن كن

الزلنا نطمح ال زلنا نطمح إىل املزيد يف سبيل حتقيق مدرسة 
ة واالرتقاء، فإننا على يقني أبن ما أجنزانه يسري اإلنصاف واجلود

يف هذا االجتاه وال أدل على ذلك التحسن الذي عرفته عدد من 
املؤشرات يف هذا اجملال بسبب النجاح اخنفاض نسب االنقطاع 

 عن اهلدر املدرسي؛
اخنفاض االكتظاظ وغريه من املؤشرات الرقمية وهنا أدعو 

يلية العودة بروية إىل املعطيات التفصالسيدات والسادة النواب إىل 
ن الواردة يف واثئق احلصيلة وأكتفي يف هذا املقال ابلتذكري ابلتحس

امللموس املسجل يف نسبيت التمدرس ابالبتدائي والثانوي 
اإلعدادي اللتني انتقلتا على الصعيد الوطين على التوايل من 

يف  %22إىل  1124/1122خالل املوسم الدراسي  20%
املوسم الدراسي هذا ابلنسبة االبتدائي، ابلنسبة الثانوي  هذا

سنوات وهو ما  4على مدى  %22إىل  %42اإلعدادي من 
يستحق فعال اإلشادة والتنويه من لدن اجلميع بدل التشكيك 

 .والتبخيس
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كما أود أن أتوقف عند إحدى املداخالت اليت عابت على 
ية والتكوين قبل جية للرتباحلكومة الشروع يف تنزيل الرؤية االسرتاتي

املصادقة على مشروع القانون اإلطار املتعلق ابملنظومة الوطنية 
للرتبية والتكوين والبحث العلمي، إن اعتماد الرؤية االسرتاتيجية 

بطريقة توافقية واسعة منذ سنة  1101-1122لإلصالح 
 4من قبل اجمللس األعلى للتعليم وحنن اليوم على بعد  1122

ن اتريخ اعتماد هاد الرؤية االسرتاتيجية فهل يستصاغ سنوات م
يف ظل اإلشكاليات املتعددة واآلنية اليت يعاين منها قطاع الرتبية 
والتكوين وحجم اخلصاص احلاصل أن تظل احلكومة مكتوفة 
األيدي طيلة هذه املدة إىل حني إصدار القانون اإلطار لتنزيل 

تعارض اليت ال ميكن أن ت هذه الرؤية خاصة فيما يتعلق ابجلوانب
 .مع املقتضيات املتوقعة للقانون اإلطار

إن احلكومة وتنفيذا للربانمج احلكومي عملت على اختاذ التدابري 
الالزمة والضرورية ملواجهة مظاهر االختالل والنقص وهو ما 

ن يفسرالرفع االستثنائي للميزانية املوجهة لقطاع الرتبية والتكوي
د  2أي بزايدة  1122درهم برسم سنة  مليار 24لتصل إىل 

سنوات زدان  0يف  %12 1122مقارنة مع  %12املليار 
امليزانية دايل الرتبية والتكوين، ويف نفس السياق املنسجم مع 
مقتضيات الرؤية عملنا كذلك على حتسني العرض الرتبوي، تعزيز 
الدخل االجتماعي للتمدرس من خالل خمتلف الربامج مجيع 

االجتماعية زادت امليزانيات دايهلا وتدعمات، تطوير الربامج 
النموذج البيداغوجي، حتسني جودة الرتبية والتكوين تعميم 
االهتمام والبث يف تعميم التعليم األويل وهذا ورش كذلك مهم 
جدا، وغريها من التدابري اليت مكنت فعال من بدأ حتسني 

لتعليمية وإن رات ااملؤشرات التعليمية ولكن هو بدأ يف حتسن املؤش
شاء هللا ستتحسن يف السنوات املقبلة أكثر ابلعكس أنتما 

ال تنتظرو إبدئو يف  1122خاصكم تقولو لنا الرؤية موجودة من 
 التطبيق وحنن نتابعكم وحنن نقيم تطبيقكم هاد الشي اللي بغينا

ديروه، أما خبصوص النقاش حول مشروع القانون اإلطار رقم 
أن أكتفي ابلقول أن احلكومة قامت بواجبها فامسحو يل  22.22

وأعدت مشروع القانون اإلطار تدارسته يف جملس احلكومة صودق 
عليه يف اجمللس الوزاري مت إيداعه ابلربملان والباقي تتكلف به 

 .ابملؤسسة التشريعية املوقرة
دعم التشغيل وحماربة البطالة جمهودات مقدرة وحتسن مباشر، لقد 

مداخالت السادة النواب على ضرورة العناية أنصبت عدد من 
 معضلة البطالة وال سيما يف صفوف الشباب ابلتشغيل ومواجهة

حاملي الشهادات، وإذ نشاطركم هذا اهلم واحنا كنحسوا هباد اهلم 
داك الشي عالش مشمري على ساعد اجلد داك الشي عالش 

شغيل تاحنا كنحاولوا مجيع األوراش اللي هي مرتبطة ابلقضية دال
والتكوين من أجل التشغيل كنحاولوا ما أمكن جنريوا فيها وحنن 
واعون بصعوبة هذا التحدي، ولكن أيضا مستبشرون ببعض بداية 
 بعض النتائج اإلجيابية لكن نتأسف لبعض املداخالت اليت حتتوي

على خطاب تيئيسي وتبخيسي، أريد أن أشري إىل أن احلصيلة 
ألرقام الصادرة عن مؤسسة وطنية املقدمة أمامكم نقلت أحدث ا

حمرتمة ولو قالت العكس ولو كانت العكس لو كون تربدتوا علينا 
 هبا ولكن اليوم احلمد هلل املندوبية السامية للتخطيط بنفسها تقول
أبنه هي مؤسسة وطنية مستقلة حمرتمة اليوم تقول أبهنا أبن نسبة 

بني الربع . % 1البطالة حتسنت اخنفضت نسبة البطالة بنسبة 
ومها يوازي  1122و الربع األول من عام  1124األول من 

ألف عاطل جديد إضافة إىل  21إىل  21تشغيل ما يناهز 
املشغلني اللي مها أصال داخلني يف الربانمج خصوصا يف صفوف 
الشباب وأييت هذا التحسن بعد تطور إجيايب مماثل بني سنيت 

 . %1.4ابخنفاض يناهز  1124و  1122
اخنفاضا ضئيال لنسبة البطالة يف بعض البلدان وخصوصا  إن

يعترب إجنازا كبريا ابلنظر لصعوبة  %1.2البلدان املتقدمة ولو ب 
حتقيق هذا النوع من اإلجنازات لكن حنن نعترب أننا عند املسؤولية 
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ن وأن نستمر هبذه الوترية يف أفق السنتني املقبلتني إبذن هللا، وإ
من  رية فقط يف السنتني املقبلتني سيمكناإلستمرار هبذه الوت

 % 4.2اإلقرتاب من هدف خفض نسبة البطالة إىل حوايل
ابملوازاة مع العمل على خفض البطالة فإن احلكومة واعية أبمهية 
مؤشرات أخرى ذات الصلة من قبيل تطور الساكنة النشيطة 
وجودة مناصب الشغل، فإذا أردان بسط كل التفاصيل البد من 

لسؤال التايل، هل حتسن وضع الشباب املغاربة فيما يتعلق، طرح ا
هل حتسن وضع الشباب املغاربة فيما يتعلق إبجياد شغل الئق؟ 
إن اجلواب الفصل مرتوك للمواطن لكن أود التأكيد على عدم 
املؤشرات ذات الدالالت القوية من مثل أوال دمج ما يناهز من 

نذ بداية والية ألف شخص يف إطار برامج اإلدماج م 111
احلكومة سنتني ونصف فقط وهو ما يعكس فعالية هذه اآلليات 

ألف  211ولو نسبيا عكس ما يزعم البعض، بلوغ أكثر من 
ألف مقاول ذايت مما يعكس ديناميكية إجيابية  211وابلضبط 

وجب دعمها ورعايتها واإلشادة هبا ولإلشارة فإن هذا الرقم ميثل 
، تعزيز واحدة 1112ج احلكومي لعام اهلدف الذي حدده الربانم

من أفضل أنظمة التحفيزات يف املنطقة على مستوى حتفيزات 
لتشغيل الشباب واخلرجني إذ تطورت تطوير نظام حتفيز لتشمل 
امتيازاته مجلة من اإلعفاءات لفائدة عشر وضائف ومن قبل كان 

رة م يف إطار هاد القانون املالية األخري، توفر بالدان ألول 2غري 
على إسرتاتيجية وطنية للتشغيل مت إعدادها واعتمادها بتشارك، 
وحنن واعون متام الوعي أبن ما حتقق غري كاف ويستدعي املزيد 

ة بني النظر إىل تطلعات الشباب املغريب، خاصة فيما يتعلق ببطال
حاملي الشهادات منهم. لكن نعتقد أن هناك مؤشرات إجيابية 

ناميكية، ونظن أبن جهود إصالح منظومة أولية يف إطار هذه الدي
الرتبية التكوين، جهود إصالح التكوين املهين، جهود إصالح 

اء التعليم العايل أيضا سيتوقع أن يكون هلا أتثري يف املستقبل إن ش
 .هللا على املدى املتوسط

وجتدر اإلشارة إىل أن معدل البطالة يف املغرب هو األقل يف    
 إلضافة إىل وجوب استحضار السياق الوطينمنطقته املباشرة، اب

سن القدرة الشرائية للمواطن حت والدويل واجلهوي الغري املالئمني
مطرد ومؤشرات دالة متثل القدرة الشرائية أحد املواضيع اليت يكثر 
احلديث عنها وتتعدد فيها التقييمات بعدد الشرائح املستقبلية 

رائية حتسني هذه القدرة الشوأريد أن أؤكد أبن احلكومة تعامل على 
من عدة مداخل، رفع األجور، ضبط نسبة التضخم، مراقبة 
األسعار، دعم بعض املواد األولية، الرفع من جودة اخلدمات 
االجتماعية، توسيع ودعم الربامج االجتماعية، توسيع التغطية 
الصحية اليت تشكل نفقاهتا أكرب ضغط على ميزانية األسر، دعم 

السكن، دعم املقاولة الوطنية لتمكينها من إحداث الولوج إىل 
فرص الشغل اليت تبقى املدخل األساس لتحسني القدرة الشرائية 
للمواطن ولتحقيق كرامته، لكن ال نقف عند ذلك بطبيعة احلال 
من خالل االتفاق األخري كان هناك الزايدة وعناية مبوظفيني 

زمة ن احلكومة ملوابألجراء املصرح هبم يف القطاع اخلاص، ولك
أيضا مبعاجلة وضعية غري األجراء واملستقلني والباحثني عن العمل 
والفئات اهلشة والفئات ذات االحتياجات االجتماعية وساكين 
 املناطق اجلبلية والنائية وغريهم من الفئات اليت تزيد احتياجاهتم يف

غالب األحيان عن احتياجات أولئك الذين يتوفرون على دخل 
إن قل كما أنه يف الغالب العام األقل استفادة من توزيع قار و 

 .ثروات وخريات البلد
ولقد أاثر استغرايب يف إحدى املداخالت، االدعاء أبن احلكومة  
كما قيل ابلنص ماضية يف هنج سياسة خوصصة غري معلنة هبدف 
تعميم اخلوصصة حىت على القطاعات االجتماعية ونقول أنه ال 

العام من خالل إطالق الكالم على عواهنه جيب تغليط الرأي 
فعن أي خوصصة يتحدث اإلخوة وخاصة إذا ما استحضران 
مضاعفة جمهودات هذه احلكومة لدعم اخلدمات االجتماعية 
وجتويدها، كما مل تفعله من قبل أي حكومة أخرى كما يتجلى 
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ذلك يف ميزانية التعليم، ميزانية الصحة، ميزانية الدعم االجتماعي، 
يزانية التنمية القروية، وتقليص الفوارق االجتماعية واش اللي بغا م

سنوات  4غري يف  %12يدير اخلوصصة كيزيد يف ميزانية التعليم 
مليار واش اللي بغا يديراخلوصصة كيزيد يف ميزانية  24لنصل ل 

الصحة واش اللي بغا يدير اخلوصصة كيزيد يف الربامج 
لنائب خوصصة ال يعدو أن يكون االجتماعية، فما أمساه السيد ا

فتح جمال أمام قطاع خاص أيضا للمسامهة حبرية يف أعباء بعض 
املرافق العمومية بناء على شروط وحتمالت صارمة حترص الدولة 

 .على احرتامها من خالل دفاتر للتحمالت
بعض األوراش املستقبلية ذات األولوية كانت هذه أجوبة على 

والتساؤالت واالستفسارات اليت تقدمتم به بعض املالحظات 
ماي اجلاري والوثيقة املكتوبة تتضمن بعض  11مشكورين يوم 

اإلضافات األخرى، وال يفوتين من جديد التأكيد على أن هذه 
احلصيلة تتعلق بنصف الوالية فقط وأننا نسعى جاهدين إىل 

اك الشي داستكمال الوفاء ابلتزاماتنا الواردة يف الربانمج احلكومي 
اللي حققناه دااب جزء من التزامات الربانمج احلكومي، ولذلك 
احنا غادي نستمرو يف تنزيل عدد من اإلصالحات أو االستمرار 

 :يف إصالحات بدأانها فعال
خيص اخلدمات االجتماعية املوجهة للمواطن سنعمل  فيما-أوال

ة يعلى االستمرار يف مواصلة تنفيذ مضامني الرؤاي االسرتاتيج
سنستمر يف  1101-1122 والتكوينإلصالح منظومة الرتبية 

وأيضا يف  1112تسريع تفعيل املخطط الوطين للصحة يف أفق 
إخراج اإلصالح اهليكلي للمنظومة الصحية والذي حتدث عنه 

احلماية اإلجتماعية  هذا الصباح، سنعمل على إصالح منظومة
ى سنعمل علوخصوصا إخراج ووضع السجل اإلجتماعي املوحد، 

البدء يف التنفيذ العملي، إن شاء هللا، للتغطية الصحية للمهن 
احلرة واألجراء املستقلني، وحنن واعون حباجة هذه الفئات املمتدة 
من املواطنات واملواطنني إىل التغطية الصحية وإىل التقاعد، غادي 

نستمرو بنجاعة وبفاعلية يف التشاور معهم لتنزيل هاد التغطية 
ة، مواصلة تنفيذ برانمج احلد من الفوارق اجملالية يف العامل الصحي

وأيضا الربانمج  1124و 1122سنني  0القروي وهذا فهاد 
، احلمد هلل لقي جناحا مقدرا، كم من طرق يف العامل 1122دايل 

القروي اآلن عّبدت وسويت واحلمد هلل كم من دواوير فكت عنها 
امج تقليص عليمية يف إطار بر العزلة، كم من بنيات صحية وبنيات ت

الفوارق اجملالية فهذا جناح احلمد هلل، وأريد أن أشري إىل أن الربجمة 
دايل هاديك الربامج ال تتم مركزاي، تتم إقليميا وحمليا وجهواي، ألن 
اجلهات حىت هي عندها الدور دايهلا املسامهة دايل حىت املالية، 

 مبنطق تشاركي؛فهاد الربانمج فلذلك هاد الربانمج يتم 
على مستوى دعم املقاولة، حتفيز التشغيل والرفع من  -اثنيا

تنافسية اإلقتصاد الوطين سنعمل على تنزيل إصالح املراكز اجلهوية 
لإلستثمار على إعتماد وتفعيل ميثاق جديد لإلستثمار، على 
تفعيل إطار اجلديد للشراكة بني القطاعني العام واخلاص حنن 

إعداد القانون مشروع القانون الذي سنحيله على بصدد، يعين، 
الربملان، تنزيل املخطط الوطين للتشغيل على مستوى اجلهوي 
وإصالح برامج إنعاش الشغل، عقد امللتقى الوطين للتشغيل 
والتكوين وبلورة خارطة الطريق لتفعيل خمرجاته، تفعيل خمرجات 

ريبية أكرب، ض املناظرة الوطنية للسياسة الضريبية يف أفق عدالة
متابعة التنزيل اجلهوي ملخطط التسريع الصناعي ألنه يهم هيكلة، 
هيكلة، اإلقتصاد الوطين ودعم التصدير ودعم مجيع الصناعات 
الوطنية، مواصلة تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 
ابملوازاة مع تفعيل آلية حكامة مركزية لتتبع أهداف التنمية 

 ، مواصلة مواكبة خمتلف اإلسرتاتيجيات التنموية الكربىاملستدامة
يف الفالحة والطاقات املتجددة والسياحة واملاء والصناعة التقليدية 
والصيد البحري والبنيات التحتية واللوجيستيك والطاقة واملعادن 

 وغريها؛
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مواصلة تعزيز اإلصالحات الكربى وجتويد احلكامة، متابعة  -اثلثا
 الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، مواصلة تنزيلتنفيذ اخلطة 

اجلهوية املتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع اجلهات اللي حتدثنا 
عليها هذا الصباح، تنفيذ ميثاق الال متركز اإلداري الذي صادق 
عليه اجمللس احلكومي، فعال، ألن شفنا بعض اجلرائد نشرت أبنه 

در عليه اجمللس احلكومي، ص مل يصادق عليه بعد وال ال، صادق
يف اجلريدة الرمسية، حنن بدأننا اخلطوات األوىل لتفعيله، تسريع 
تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وحنن واعون أبن 
الفساد ال زال يعاين منه املواطن، تعاين منه املقاولة، يعشعش يف 

 الية يفعدد من اجملاالت اإلقتصادية واإلدارية، وال بد من فع
 موضوع حماربته، تنزيل الرؤية الوطنية، الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح
اإلدارة، بدأ التشاور حول إصالح النظام العام للوظيفة العمومية 
واإلصالح الشمويل ملنظومة التقاعد، تسريع التنمية الرقمية، 
استكمال وإصالح املنظومة العقارية، وحنن واعون أبمهية هذه 

اهليكلية، وحجم التحدايت اليت حنن مدعوون مجيعا اإلصالحات 
 إىل مضاعفة العمل لرفعها؛

ختاما، معشر السيدات والسادة، إن بالدان تعرف حركية    
 فني ما دريت، احلمد هلل، يف املدن الكربى، يف متزايدة،وحيوية 

الطرق الكربى، يف اجلهات، يف عدد من املناطق هناك حركية 
مفتوحة مما يعين حيوية اإلقتصاد الوطين،  وحيوية، هناك أوراش

فني ما دريت كتلقى أوراش، هاد الشي ما جايش من الفراغ، هادي 
أوراش مفتوحة نتيجة وجود برامج ونتيجة وجود سياسات إرادية، 

يوية وهذه احل أوراش يف كل مكان، وجيب أن حنيي هذه احلركية
ة إىل القطاع ياملتزايدة بتعاون من اجلميع وأن نوجه ابخلصوص حت

اخلاص الوطين وإىل املقاولة الوطنية، إرادتنا قوية عندان إرادة قوية 
للعمل حنو مغرب أفضل بشعار اإلنصات واإلجناز وسنستمر 
شوف واخا هاد اخلطاب دايل التيئيس يتقال ويقولو لنا وسودو  
كل شي، حنن عندان أمل يف هللا أوال، مث يف جاللة امللك، مث يف 

غريب، مث يف مستقبل هذا الوطن، وسنستمر حنن ال الشعب امل
نعرف اليأس ولن نعرف اليأس وسنبقى واقفني صامدين مستمرين، 
إرادتنا قوية يف هاد اجملال وسنستمر حىت يفتح هللا وهو خري 
الفاحتني واعون ابنتظارات املواطنني حمسون ابنتظارات هذه 

ب ، وحنن ال نعياملواطنني و نعمل على االستجابة هلا ما أمكن
على املواطنني عندما يوصلون إلينا انتظاراهتم مطالباهتم بل حنن 
نعتز أبن املواطنني ألن املواطن عندما حيتج وفئات عندما حتتج 
دليل على أهنا حتس أبن هناك من ينصت وحنن نقول هلم فعال 
هناك ما ينصت وحنن نعمل إن شاء هللا على االستجابة هلم، 

قلت الصباح هذه احلكومة تشهد أقل درجة من  احلمد هلل كما
االحتجاجات يف حكومات سابقة سنعمل سنستمر ارجعو داك 
الشي شهدانه وعرفناه كان الربملان يف بعض األحيان كان حماصرا  

وكان الوزراء إيال جاو يدخلو   oui كنا كندخلو من الوراء آه
 كيفاش كيديرو أودي هللا يهديك واخا شوف وسنستمر أيضا

وسنستمر أيضا وسنستمر أيضا يف بث األمل يف بث الثقة، لكن 
ألن هذه مسؤوليتنا ومسؤوليات الطبقة السياسية واألحزاب 
السياسية واجلهات اإلعالمية ومجيع الفاعلني املدنيني اجلميع 
مسؤوليته بت األمل بث خطاب املوضوعية بث خطاب الثقة يف 

 الختالالت وإىل التحدايت،بالدان مع اإلشارة إىل األخطاء وإىل ا
ما كاين حىت شي مشكل، معبئون مجيعا، والشك أنه كلكم ميكن 
أن تقولو مجيعا حنن معبئون وراء جاللة امللك، حفظه هللا، جاللة 
امللك، حممد السادس، نصره هللا، للعمل من أجل الوطن 

 .واالستجابة النتظارات املواطنني
أفضل  مة أتطلع إىل تنسيقإين مرة أخرى بوصفي رئيس احلكو     

مع مجيع املتدخلني ومجيع الفرق كرئيس احلكومة أان هنا أحتدث  
كرئيس احلكومة أتطلع إىل تنسيق أفضل مع مجيع املتدخلني مع 
مجيع الفرق الربملانية، مجيع األحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، 

اور شمجيع اهليئات املدنية والنقاابت والقطاع اخلاص، أتطلع إىل ت
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أفضل مع اجلميع يف األوراش املستقبلية وإن شاء هللا سنعمل على 
ترمجة هذا يف برامج ويف موعيد وأتطلع إذن أيضا إىل إجناز أفضل 

 .إبذن هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس احلكومة، وشكرا للسيدات والسادة الوزراء، 

 .رفعت اجللسة والسادة النواب،شكرا للسيدات 
 


