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 اةةبعد امل لثماننياة و الرابعحمضر اجللسة 
 

 (.2192أكتوبر  92ه )1414 صفر 92 اإلثنني :التاريخ

 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي السيد : لرائسةا

 ةلثالثادقيقة ابتداء من الساعة  ونأربع ساعات وعشر  :التوقيت
 .عشر ةاحلاديوالدقيقة زواال 

لألسئلة الشفهية  جلسة عمومية خمصصة جدول األعمال:
  الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة.

  
 :السيد احلبيب املالكي رةيس جملس النواب، رةيس اجللسة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرةيس احلكومة،

 السيد وزير الدولة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 ات والسادة النواب،السيد

وخاصة الفقرة الثالثة  من الدستور 122طبقا ألحكام الفصل 
من نظامنا  922إىل  972منه، وعمال مبقتضيات املواد من 

الداخلي، يعقد جملس النواب اجللسة الشهرية املخصصة لألسئلة 
الشفوية املتعلقة ابلسياسة العامة، واليت جييب عنها السيد رئيس 

تعلمون يتضمن جدول أعمال هذه اجللسة حمورين  احلكومة، وكما
 األول، يتعلق مبوضوع مناخ األعمال، والثاين يتناول اثنني: احملور

موضوع أولوايت السياسة احلكومية للفرتة املتبقية من الوالية 

التشريعية احلالية. قبل ذلك إذا مسحتم، أعطي الكلمة للسيدة 
 .ى اجمللساألمينة لتالوة املراسالت الواردة عل

 :السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس، 

مشاريع قوانني اليت  5توصل اجمللس من السيد رئيس احلكومة ب 
 :يوافق مبوجبها على اتفاقيات دولية. ويتعلق األمر ب

  تفادي  بشأن االتفاقمشروع قانون يوافق مبوجبه على
 ييب على األرابح الناجتة عن النقل اجلهوي والبحري،الضر  االزدواج

 .يدراليةالربازيل الف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية
  االعرتاف بشأن االتفاقمشروع قانون يوافق مبوجبه على 

املتبادل برخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 
 .مجهورية ليبرياي

 وجبه على اتفاقية التعاون مشروع قانون يوافق مب
 .العريب اجلمركي

  مشروع قانون يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون والتسهيل
 .لربازيلا بني اململكة املغربية ومجهورية االستثماريف ميدان 

  مشروع قانون يوافق مبوجبه على الربوتوكول امللحق
ريقي إلفاإلفريقي املتعلق ابلربملان ا لالحتادابلقانون التأسيسي 

 .الرئيس شكرا السيد ،غينيا االستوائية البومب املعتمد

 :السيد الرةيس

 شكرا السيدة األمينة،

نشرع اآلن يف بسط احملور األول املتعلق مبناخ األعمال، والذي 
 سمابيتضمن أربعة أسئلة ذات املوضوع الواحد، وأعطي الكلمة 

ح السؤال ر فرق األغلبية للسيد النائب سعيد بعزيز، وأذكر أبن ط
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ال جيب أن يتجاوز دقيقة واحدة، شكرا للسيد النائب على تفهمه 
 .مسبقا

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

 شكرا السيد الرةيس،
 السيد رةيس احلكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السيدات السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
 السيد رةيس احلكومة،

لق تضمن يف إطار احملور املتع كما تعلمون أن الربانمج احلكومي
لج املغرب الوطين، التزام احلكومة أبن ي االقتصادابلرفع من تنافسية 

، 9291اخلمسني األوىل عامليا، يف أفق سنة  االقتصاداتدائرة 
ودات فيه تداخل دايل اجمله فطبعا اجملهود اللي كاين اليوم، هو

نية ملناخ دايل جمموعة دايل األطراف، أكيد أنه اللجنة الوط
األعمال سامهت يف هذا اجملال، الربملان أيضا ساهم، من خالل 
جمموعة نصوص تشريعية اللي كان عندها بعد تنزيلي واضح 
للسياسة العمومية يف هاد اجملال، سواء فيما يتعلق ابلرقمنة يف 
الشركات ويف الضرائب وغريها، وهلذا السيد رئيس احلكومة، اليوم، 

بعد ما وصلنا اليوم  9291لداك االلتزام يف  ويف أفق أنه نوصلو
، نسائلكم على األثر دايهلا على املواطنات واملواطنني، 52ل 

خاصة فيما يتعلق بتحسني املستوى املعيشي هلم، وأيضا حتسني 
أيضا القدرة الشرائية، وكذلك على اخلطوات واإلجراءات اللي 

ذ غادي تقوم هبا احلكومة، من أجل الوصول إىل تنفي
 .املتضمن يف الربانمج التزام

 :السيد الرةيس

ريق ف ابسمابتسام عزاوي  شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة
 .األصالة واملعاصرة لطرح سؤال يف نفس املوضوع

 :الناةبة السيدة ابتسام عزاوي

 السيد الرةيس،

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

ببالدان،  األعمال احلكومة لتحسني مناخ اسرتاتيجيةنسائلكم عن 
ما هي التدابري اإلجرائية اليت تعتزمون القيام هبا خللق الشروط 
الكفيلة لضمان بيئة أعمال مالئمة قادرة على دعم وتقوية نسيج 
املقاوالت ببالدان؟ وابلتايل خلق الثروة والدفع بعجلة التنمية 

 ة؟ واهلدف دائما األمسى هو الرقي بوضعيواالجتماعية االقتصادية
 املواطنات واملواطنني ببالدان؟

 :الرةيسالسيد 

لوحدة ل االستقاليلالفريق  ابسمشكرا للسيدة النائبة، اآلن 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عبد الغاين جناح

 :الناةب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرةيس،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،
 يدات الوزيرات احملرتمات،السادة الوزراء احملرتمون والس

 السادة النواب والسيدات النواب احملرتمون،
نة والتنموية يف ظل املرحلة الراه االقتصاديةإن جناح التحدايت 

رهني بتوفري الشروط الالزمة لتحسني مناخ األعمال من أجل 
بية مبا األجن االستثماراتالوطنية، وجذب  االستثماراتتشجيع 

نمو وإحداث فرص الشغل، فهل لدى يضمن تسريع وترية ال
احلكومة سياسة كفيلة لتحسني مناخ األعمال قادرة على أن 

 االقتصاديةتشكل مدخال حقيقيا لربح رهاانت التنمية 
يف ظل التحدايت اليت تعرفها املرحلة الراهنة؟ وما  واالجتماعية

هي التدابري القانونية والتنظيمية واإلدارية الكفيلة بتفعيل هذه 
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سياسة احلكومية بشكل يصبح معها رهان مناخ األعمال يف ال
 .قلب تدبري السياسات العمومية؟ وشكرا

 :الرةيسالسيد 

تقدم اجملموعة النيابية لل ابسمشكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن 
 .السيدة النائبة ثراي الصقلي واالشرتاكية

 :الناةبة السيدة ثراي الصقلي

 شكرا السيد الرةيس،
 ةيس احلكومة احملرتم،السيد ر 

 أي حد نسائلكم إىل واالشرتاكيةابسم اجملموعة النيابية للتقدم 
ستجعلون من اجملهودات املبذولة لتحسني مناخ األعمال املدخل 

املنتج للرفع من النمو وإحداث فرص  االستثماراألساسي جلذب 
الشغل وكذا حتسني ظروف عيش املواطنات واملواطنني ومعاجلة 

ين واسرتجاع الوط االقتصادالبنيوية اليت تعيق تطور  التاالختال
الثقة واالطمئنان للمستثمرين يف منظومة اإلنتاج الوطنية وتصحيح 
معيقات تطور القطاع اخلاص وإعمال دولة احلق والقانون وقيم 

 .النزاهة والشفافية يف قطاع املال واألعمال؟ وشكرا

 :الرةيسالسيد 

 م الكلمة السيد الرئيس احلكومة لتقدميشكرا السيدة النائبة، لك
اجلواب على ضوء األسئلة املطروحة من طرف السيدات والسادة 

 .النواب

 :رةيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

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

 السيد الرةيس،
 السيدات والسادة الوزراء،

 لسيدات والسادة النواب احملرتمني،ا

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
أوال امسحوا يل أن أعرب عن سعاديت بتجديد الثقة بتجديد اللقاء 
مرة أخرى يف هذه اجللسة األوىل اللي هي خمصصة ألسئلة السياسة 
العامة يف هذه السنة التشريعية اجلديدة، وهي فرصة مرة أخرى 

 د ولنواصل التواصل بني احلكومة وبني الربملانلنواصل عملنا جب
ومن خاللكم التواصل مع عموم املواطنات واملواطنني حول 
السياسة العامة للحكومة وعملها على خمتلف األصعدة، وأييت 

من قبل جاللة  هذا اللقاء أايم قليلة بعد افتتاح السنة التشريعية
الستحضار امللك، حممد السادس، حفظه هللا، وهي مناسبة 

التوجيهات السامية جلاللة امللك، حيث دعا إىل استثمار هذه 
 السنة التشريعية يف النهوض ابألمانة اليت نتحملها مجيعا بتكليف

من املواطنني والتنافس اإلجيايب على خدمة الوطن وخدمة مصاحل 
الوطن وخدمة مصاحل املواطنني والدفاع عن قضااي الوطن، كما 

على أن الطبقة السياسية حكومة وبرملاان  أكد جاللة امللك،
وأحزااب سياسية بصفة خاصة مسؤولون عن توفري شروط النجاح 

ضها هذه والتنموية اليت تفر  االقتصاديةألهم التحدايت والرهاانت 
املرحلة، وهي املرحلة اليت يؤكد جاللته تبدأ من اآلن وتتطلب كما 

 من الثقة والتعاونقال جاللة امللك: "اخنراط اجلميع ابملزيد 
والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع 
الوقت والطاقات وأييت يف صدارة أولوايهتا تنزيل اإلصالحات 
ومتابعة القرارات وتنفيذ املشاريع، وهي من اختصاص اجلهازين 

 .التنفيذي والتشريعي ابلدرجة األوىل" انتهى كالم جاللة امللك

أن أشكر السيدات والسادة الذين ابدروا بطرح هاد  كما أود
السؤال حول موضوع مناخ األعمال وهو املوضوع الذي حيظى 
أبولوية كبرية من قبل احلكومة انطالقا من قناعتنا يف احلكومة أبن 

 القتصاداحتسني مناخ األعمال رافعة أساسية لتقوية تنافسية 
ضا حتسني ة الوطنية، وأيالوطين وتقوية تنافسية املقاولة املغربي

زيز مسامهة املنتج، وابلتايل تع االستثمارجاذبية الوطن الستقطاب 
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الوطن يف إنتاج الثروة وتوفري فرص الشغل اليت هي أحد املداخل 
حتسني عيش و  االجتماعيةالرئيسية حملاربة الفقر وتقليص الفوارق 

 .املواطنني

من احلكومي نص ضويف هذا اإلطار جيذر التذكري أبن الربانمج 
وحتفيز  صادياالقتالتدابري املتعلقة ابلتحول اهليكلي للنسيج 

سني مناخ الوطين وحت االقتصادعلى الرفع من تنافسية  االستثمار
 اخلمسني االقتصاداتاألعمال لتمكني بالدان من ولوج دائرة 

األوائل عامليا يف مؤشر مناخ األعمال "دوين بيزنس" وذلك يف 
، ولذلك ميكن أن أقول اليوم أبن، احلمد هلل، 9291أفق سنة 

نتيجة هذا التصنيف اجلديد الذي صدر هذه السنة وهو تصنيف 
دليل ملموس على أن عمل مجيع املتدخلني،  52بالدان يف املرتبة 

احلكومة، صحيح، ولكن أيضا خمتلف املتدخلني جدي، تدخل 
ملية عجدي منتج وليس جمرد شعارات فضفاضة، أنه يعطي نتائج 

مثمرة على األرض فهذا التقييم مؤشر ممارسة األعمال "دوين 
بيزنيس" هذا التقييم يف مؤشر ممارسة األعمال يتم من قبل جهة 
دولية معتمدة وفيه تنافس دويل وليس عندهم أي دافع ليحابوا 
الوطن أو حيابوا املغرب، مبعىن هذا التصنيف ما فيهش احملاابة وال 

لك أريد أن أوجه، من هنا، التحية، التحية ميكن أن حيايب، ولذ
والتقدير والشكر والعرفان ابجلميل جلميع املتدخلني يف أعضاء 
اللجنة الوطنية ملناخ األعمال، وأخص ابلذكر اللجنة الوطنية ملناخ 
األعمال مبختلف أعضائها، الوزارات واإلدارات املعنية، 

ة ملناخ الوطنياملؤسسات الدستورية اليت هم أعضاء يف اللجنة 
األعمال، القطاع اخلاص واهليئات املهنية واليت هي مساهم رئيسي 

يه، ال شك الربملان بغرفت يف هذا الورش احليوي، السلطة القضائية
أن الربملان كما قال األخ منذ قليل ساهم مسامهة مباشرة من 
خالل املناقشة والتجويد واملصادقة على عدد من القوانني، القطاع 

من  ةاالستفادكي، الشركاء الدوليني الذين يساعدون يف البن
املمارسات الفضلى عرب العامل، وبطبيعة احلال إدارة اللجنة الوطنية 

ملناخ األعمال ومصاحل رائسة احلكومة هذه اجلهات كلها 
واملتدخلة أريد أن أوجه هلا الشكر، ألن، احلمد هلل، برهنت على 

ناك عمل منسجم ولكن مبنهجية أنه عندما نتعاون، عندما يكون ه
علمية مضبوطة أبهداف مرقمة واضحة آبجال زمنية حمرتمة 
نستطيع أن نصل إىل نتائج ملموسة وإىل أن تعلي شأن بلدان يف 

 .املنتظم الدويل، فللجميع التحية

بتحسني مناخ األعمال  االهتماموأيضا أريد أن أقول أبن     
صنيف فقط بتحسني التيندرج ضمن مقاربة مشولية ال تكتفي 

ضمن تقرير البنك الدويل اخلاص مبؤشر مناخ األعمال الذي 
يصدر سنواي، احنا ما كنكتفيوش هباد الشي، ذلك أن اللجنة 
الوطنية ملناخ األعمال كتعترب هذا الورش أوسع بكثري ولذلك 
تشتغل على عدد من املؤشرات ومن الربامج ومن األوراش ال تندرج 

الدويل، وتستجيب لشروط وطنية دايل  ضمن هذا التصنيف
اجلودة ودايل التعميم ليست ضرورية يف التصنيف، فلذلك العمل 
دايلنا أوسع من جمرد هذا التصنيف وهذا شيء مهم ألنه أيضا 

 الستثماراالوطين ويف حتسني البيئة  االقتصاديعزز جاذبية 
ية لواألعمال وطنيا، ووفق هذه الرؤية، رؤية تشاركية ورؤية مشو 

اخنرطت احلكومة يف سلسلة من اإلصالحات املهمة اليت مكنت 
 52من حتسني ترتيب بالدان يف مؤشر ممارسة األعمال إىل الرتبة 

سنة  192، أريد أن أذكر أنه كنا 9292عامليا برسم سنة 
، واحلمد هلل سنة بعد سنة هذا تراكم، هذا عمل تراكمي 9212

نت ىل هذه املرتبة، كما مكسنة بعد سنة التحسن إىل أن وصلنا إ
وستمكن على مستوى أمشل من حتسني جاذبية اقتصادان الوطين 

الوطنية واألجنبية وحتسني نشاط املقاوالت ال سيما  لالستثمارات
الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، وال شك أن كل هذا بشكل 

من هدف دخول اندي الدول الصاعدة  االقرتابأمشل يساهم يف 
 .يف السنوات املقبلة إبذن هللا
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وجوااب على أسئلتكم املهمة، سأتطرق على التوايل للتقدم احملرز 
 يف حتسني هذا التصنيف يف أفق حتقيق الرهان املتمثل يف ولوج

، قبل استعراض أهم 9291األوائل برسم  االقتصادايت
 االستثماراإلصالحات اليت تباشرها احلكومة يف إطار دعم 

 :لوحتسني مناخ األعما

حتسن تصنيف املغرب يف تقرير ممارسة األعمال، ال بد أن  :أوال
هننئ أنفسنا على هذا التقدم املعترب الذي حققته بالدان يف هذا 

أكتوبر  94والصادر يوم اخلميس  9292التصنيف برسم سنة 
عامليا من  52، يعين منذ أايم فقط ابرتقائها إىل املرتبة 9212

درجات  7ر، إذ سجل تقدما بدولة مشلها التقري 122بني 
درجات برسم السنة  2مقارنة مع السنة املاضية بعد تقدم ب 

مركز  75الفارطة، وهبذا تكون بالدان قد حققت تقدما إمجاليا ب
، حيث  9212منذ إحداث اللجنة الوطنية ملناخ األعمال سنة 

عامليا، وقد مكن هذا التصنيف  192كان املغرب كما قلت حيتل 
غرب من احلفاظ على صدارته لدول مشال إفريقيا وعلى اجلديد امل

لى ع املرتبة الثالثة على صعيد جممل القارة اإلفريقية واملرتبة الثالثة
 .مستوى منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

وال خيفى عليكم أن تقرير ممارسة األعمال يعد من بني التقارير 
إلشعاع والتتبع قدر من االدولية اليت تتمتع مبصداقية عالية وأبكرب 

دولة يف جمال  122على املستوى الدويل، ويصنف هذا التقرير 
تسهيل ممارسة األعمال، عرب تقييم القوانني والتنظيمات 

مؤشرات  12مؤشرات،  12واإلجراءات اإلدارية املعتمدة يف 
تعكس دورة حياة املقاولة، وهي إحداث املقاولة، التجارة اخلارجية 

ب، تراخيص البناء والربط ابلشبكة الكهرابئية ونقل أداء الضرائ
ملكية واحلصول على التمويل وتنفيذ العقود ومحاية املستثمرين 

ة األقلية، ابإلضافة إىل تدبري ملفات املقاوالت اليت توجد يف وضعي
 .صعبة

وابلنظر لألمهية اخلاصة هلذا التقرير على الصعيد العاملي، فإن 
ئات املاحنة قبل املستثمرين الدوليني واهلي خمتلف نتائجه تعتمد من

ووكاالت التنقيط األخرى لتقييم مدى تنافسية الدول يف جمال 
والتمويالت األجنبية،  االستثماراتمناخ األعمال واستقطاب 

جزئية  قاعدة بياانته ومؤشراته بصفة كلية أو استعمالابإلضافة إىل 
فسية والتنا ثماراالستمن طرف تقارير دولية عدة هتم جماالت 

تقرير دويل يستعمل معطيات  95الدولية ولقد مت رصد أزيد من 
 .وخمرجات التقرير املذكور

من  ةلالستفادومن جهة أخرى يشكل هذا التقرير مرجعا أساسيا 
 املمارسات الفضلى على الصعيد العاملي يف حتضري واعتماد وتقييم

 هذا يصدر يف السياسة العمومية، واعتبارا لذلك فإن تتبع ما
التقرير ابملوازاة مع تقارير أخرى والتفاعل مع حمتواه بشكل جدي 
وفعال أصبح يفرض نفسه ابستمرار، حيث تعمل احلكومة على 
غرار خمتلف دول العامل وحكومات العامل على التتبع املستمر هلذا 
التقرير من أجل حتسني تصنيف املغرب، وهن نقطة أخرى مهمة 

شر هو تنافسي فيه تنافس شرس بني الدول سنة وهو أن هذا املؤ 
بعد سنة مجيع الدول كتحاول تقّدم، وتقدم املغرب دليل على أنه  
كي ينجح يف هذا التنافس، وهذا شيء مهم ماشي األخرين 
واقفني واحنا كنقدموا، راه كل واحد كيحاول حيسن، وكل واحد  

لبشرية واكيتنافس، كل واحد كيدير مزيد من اإلمكانيات املالية 
ومزيد من النجاعة ومزيد من التطوير يف القوانني ويف األنظمة، 
ويف األعمال، ويف الربامج كي يستطيع أن يتقدم وهذا العامل املتقدم  
كما العامل الثالث اجلميع ينافس، وابلتايل هذا يدل على أن 
تنافسية بالدان حىت على مستوى الربامج تتحسن سنة بعد سنة، 

جدا، وأريد أيضا أن أشري إىل نقطة وهادي  وهذا شيء مهم
مهمة، وهي أن التحسن يف مؤشر ممارسة األعمال كما رصدانه 
طيلة السنوات األخرية عن طريق رسوم بيانية كيمشي مع جاذبية 

 اراتاالستثم، ابش ما كيتحسن مناخ األعمال كتزيد االستثمار
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مارات ثاألجنبية يف بالدان، وابش ما كينزل كتنقص هاد االست
األجنبية ألن املستثمر كيشوف هاد املؤشر الدويل كيعتمد هو إيال 

دايلو فشي بلد كيعتمد على هذا ألن، لذلك  االستثماراتبغى 
وجدت تنقيطات دولية حىت يعتمد عليها املستثمرون سواء كان 
عموميني أو خصوصيني أو منظمات دولية وهذا شيء مهم وثبت 

الدول  األجنبية يف خمتلف ثماراتاالستعن طريق متابعة تطور 
 ثبتت هذه العالقة؛

يعا اشرتكنا فيها مج هي اإلصالحات اليت أدخلناها واليت ما :اثنيا
جهاز تنفيذي وتشريعي ومجيع املتدخلني والشركاء اآلخرين واليت 
مكنت من حتقيق هاد النتيجة، لقد أدخلنا احلمد هلل جمموعة من 

ولصاحل  صاحل املقاولة املغربية والوطنيةل التدابري واإلصالحات اهلامة
 ولتشكل جزء من برانمج عمل االستثمارالقطاع اخلاص ولصاحل 

 .اللجنة الوطنية ملناخ األعمال

ويعد إصالح القانونني املتعلقني بشركات املسامهة وابلشركات 
ذات املسؤولية احملدودة من بني اإلصالحات اهلامة اليت دخلت 

 سنة، حيث اعتمدت وفق مقاربة تشاركية منحيز التنفيذ هذه ال
قبل مجيع املتدخلني يف القطاعني العام واخلاص، وكذا أعضاء مجيع 
الفرق الربملانية مبجلسي النواب واملستشارين الذين سامهوا يف 
مناقشتها وإغنائها واملصادقة على هذين املشروعني، وللتذكري فقط 

مستجدات مهت ما كان هذا اإلصالح من إدخال تعديالت و 
أساسا تعزيز محاية املستثمرين األقلية وترسيخ مبدأ الشفافية 

 إىل املعايري الدولية، ويف هذا اجملال ابالستنادواحلكامة اجليدة 
ونتيجة لذلك انتقل تصنيف املغرب يف مؤشر محاية املستثمرين 

عامليا، فقط ابملصادقة  27عامليا إىل املرتبة  44األقلية من املرتبة 
لى هذا القانون وإخراجه يف اجلريدة الرمسية بطبيعة احلال، وحل ع

عامليا فيما خيص مؤشر احلصول على  14املغرب أيضا يف املرتبة 
رخص البناء من خالل إطالق نسخة جديدة للمنصة اإللكرتونية 

يف مدينة الدار البيضاء  9.2الرقمية لرخص البناء، بدينا كازا إيراب 

ازا إيراب اآلن هديك ك االقتصاديةمنصة الرخص واليت مت دجمها يف 
 مشات ودجمناها بواحد املنصة أمشل ابش تشمل املغرب كامل

roukhass.ma   لتشكل منصة وطنية موحدة حتمل إسم هذه
التعميم  هبدف االقتصاديةاألخرية وتشمل رخص التعمري والرخص 

على الصعيد الوطين، املهم فيما خيص مؤشر احلصول على رخص 
البناء واملدة الزمنية الضرورية للحصول عليها والرقمنة جعلنا ننتقل 

 .دولة وهذا مهم جدا 122عامليا من بني  14إىل 

كما حتسن ترتيب املغرب املتعلق مبؤشر الربط بشبكة الكهرابء 
السنة  52عامليا مقابل  24ابلنسبة للمقاوالت ابحتالله املرتبة 

ت ابلدار ط الكهرابئي للمقاوالاملاضية، بفضل تيسري عملية الرب
البيضاء عرب إطالق منصة إلكرتونية إليداع وتتبع طلبات الرفض، 

عامليا فيما خيص مؤشر  24دااب املغرب هو يف املرتبة عامليا املرتبة 
الربط بشبكة الكهرابء ابلنسبة للمقاوالت، كما مكن اعتماد نظام 

راء جبناه أول إج 9217التصاعدي للضريبة عقلتوا عليه يف 
ضرييب يف هاد احلكومة هو إدخال نظام تصاعدي للضريبة على 

، الشطر الثالث 92، الشطر الثاين 12الشركات، الشطر األول 
مكن هذا إدخال النظام التصاعدي من ارتقاء املغرب إىل  21

عامليا يف مؤشر أداء الضرائب ويف جمال التجارة اخلارجية 94املرتبة 
التعشري والدفع اإللكرتوين لرسوم امليناء  سامهت رقمنة إجراءات

ومتديد لساعات العمل من تسريع عمليات التجارة اخلارجية وتقدم 
عامليا، وحتية إىل رجال اجلمارك الذين  52املغرب إىل املرتبة 

داألفواج  2يسامهون يف هاد اجملال ألن زادوا يوم السبت زادو 
هذا رفع ري إىل آخره، و مبعىن الليل والنهار كيخدموا عملية التعش

التنافسية دايل املغرب والسهولة للمصدرين واملوردين، ارتفعنا إىل 
 .عامليا 52املرتبة 

كان مكن إحداث نظام إلكرتوين يتعلق إبسناد القضااي إىل 
القضاة ونشر تقارير عن أداء احملاكم من تسهيل تنفيذ العقود 

ة ر تنفيذ العقود، حتيعامليا يف مؤش 42ويتقدم املغرب إىل املرتبة 
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أيضا إىل السلطة القضائية وإىل رجال القضاء الذي يشتغلون أيضا 
جبد إلدخال عملية الرقمنة، دااب احنا يف البداية دايهلا وإن كانت 

أايم  2احملكمة التجارية ابلدار البيضاء كذلك السيد الرئيس منذ 
اء لبيضمن الرقمنة اآلن، احملكمة التجارية ابلدار ا %22أهنم 

يف آخر هذه السنة، مجيع اإلجراءات مبا  %122وسيصلون إىل 
فيها األداء، كل شيء سيتم عرب إسم فهاد احملكمة وسيتم تعميمه 
على خمتلف احملاكم تدرجييا وهذا شيء مهم يستحقون أيضا 
التحية، أان حييت عدد من اجلهات ملاذا ألن بغيت نبني أبن هذا 

ومة وحدها، هذا عمل اجلميع  كالعمل تشاركي ليس عمل احل
 ك فيه، اجلميع كيخدم فيه واجلميع يستحق التحية؛رت كيش

 52ما هي اآلن خطة العمل لبلوغ هدف الولوج إىل  -اثلثا
، اآلن هاد 9291األوائل عامليا يف مؤشر ممارسة األعمال يف أفق 

، قلنا 52النتيجة دايل هاد العام ابملناسبة ما كناش كننتظرو قاع 
، احلمد هلل، وابملناسبة بغيت 7فإذا به تقدمنا ب 4واحد  نتقدم

نشري واحد املسألة يقع فيها الغلط، ماشي غري خترّج القانون  
كيتحسب، راه دوزان القانون دايل الضماانت املنقولة وما 
حسبوهش لينا عالش ألن خصنا خنرجو السجل دايل الضماانت 

ويكون  ت املنقولة،املنقولة، خصنا خنرجو السجل الوطين للضماان
عملي وكاين الناس كيدخلو ليه بفاعلية عاد كيتحسب، اعطينا 
داك الشي دايل القانون إىل آخره، قال لك فينهو السجل، 
السجل يلاله دران املرسوم دااب اآلن اجلهات القضائية وزارة العدل 
راه كتشتغلش، إن شاء هللا غادي خنرجوه قبل هناية هاد السنة أو 

لسنة املقبلة غادي خيرج هو، غري اإلشكال تقين صايف بداية ا
وفقط ولذلك كثري من الدول ابملناسبة، كثري من الدول حتسبت 
هلا بعض اإلصالحات مث تبني بعد ذلك أهنا واخا دخالت ولكن 

دايل املواطنني واملقاولة منها حمدود  االستفادةما دخلتش عمليا 
 ب دايل اإلصالحات،فرتاجعوا عاود تسحبات هلم هداك احلسا

ابش تشوفوا أبنه راه ماشي فقط غري تدير قانون راه كيتحسب،  

كاين قوانني اآلن حىت احنا عندان بعض اإلجراءات دخالت 
ولكن ابقي ما تستعملش مزاين، فلذلك، ما غيتحسب يثبت 
عمليا أبهنا تستعمل من قبل شرائح واسعة من املقاوالت ومن 

 املواطنني؛

واحد اهلدف يف الربانمج احلكومي هو الوصول  إذن احنا عندان
األوائل يف هاد املؤشر عامليا واحلمد هلل إن شاء هللا، يظهر  52إىل 

أن هذا اهلدف ليس بعيد إذا استمر بنفس العمل التشاركي اللي 
التقدم وسنعمل يف إطار اللجنة الوطنية ملناخ األعمال اليت أترأس 

 اللي هي واضحة واللي توضعتأشغاهلا ووفق العمل، خطة العمل 
لكل سنة عرفنا آش غادي نديرو فيه، حمدد اإلجراءات األوراش 
اللي خصنا نديرو، ال قوانني، ال أنظمة، ال إجراءات عملية إىل 
آخره، واضح واليت مت حىت هي إعدادها وفق تشارك وفق مقاربة 
تشاركية وتشاورية ضمت مجيع املتدخلني، إن شاء هللا، إيال 

رينا هباد الوترية، سنلج إىل اندي اخلمسني األول عامليا يف استم
مؤشر ممارسة األعمال، وبطبيعة احلال عندان برانمج دايل السنتني 

 :املقبلتني واضح

سنواصل حتديث النصوص القانونية املتعلقة حبكامة املقاولة : 1
غادي نعاود نردو ليكم فيه واحد  SA وخصوصا شركات املسامهة

 روري ومهم جدا يف تنافسية املقاولة؛التحسني ض

سنعمل على إخراج النصوص التنظيمية اليت تتيح العمل : 2
ابلوسائل إلكرتونية احلديثة، ملا توفره من إمكانية نشر األحكام 
القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد، ابعتبارها وسائل فعالة 

ملال اتضمن النجاعة والسرعة املطلوبة خاصة ابلنسبة جملال 
 ؛واألعمال

وقد حتدث بقليل عن التجربة ابحملاكم التجارية وخصوصا احملكمة 
 التجارية مبدينة الدار البيضاء؛
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مواكبة تفعيل إصالح الكتاب اخلامس ملدونة التجارة املتعلق : 3
 ابملقاوالت يف وضعية صعبة عرب املصادقة على النصوص التنظيمية

دبري قى خصنا خنرجوه، وتاملتعلقة ابلسنديك اللي هو اللي ب
 مساطر صعوبة املقاولة بصفة بطريقة إلكرتونية؛

مواكبة تفعيل املرسوم اخلاص ابملوافقة على ضابط البناء العام : 4
والرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة  9212 الصادر يف يوليوز

املتعلقة ابلتعمري ملعاجلة طلبات احلصول على رخص البناء، واحنا 
 مني فهاد اجملال؛غاديني خدا

ملتعلقة ا مواصلة نزع الصفة املادية الرقمنة عن جمموع اخلدمات: 5
بنقل امللكية، جزء منها راه مت واحلمد هلل، املوثقني راه حىت مها راه 

ن قلت املهنيني قبيلة املهنيني ما بغيتش منشي نذكرهم كاملني، ولك
غلني وعندان تمجيع املهنيني كلهم احلمد هلل اشتغلوا املوثقني مش

هو واحد املنصة إلكرتونية متكن من القيام  taoutik.ma توثيق
خبدمات نقل امللكية بطريقة إلكرتونية جزء منها اآلن كيتم جزء 
غادي جيي وخصوصا األداء عن طريق اإللكرتوين، إمتام مجيع 
اإلجراءات من قبل املوثقني وكنحيي الشركاء، احملافظة العقارية، 

ب، إدارة التسجيل، اخلزينة العامة، اجلماعات الرتابية إدارة الضرائ
اللي مها كلهم شركاء يف هاد الورش واللي إن شاء هللا يف الشهور 
املقبلة غادي نكملوا احللقة دايل إمتام نزع الصفة املادية عن هذه 
اخلدمات املتعلقة مبس امللكية وغادي ترفع بالدان إن شاء هللا فهاد 

ذا ابلرقمنة يف هاد اجملال مرتبة عالية بني املؤشر ابخلصوص ه
 األمم؛

اعتماد وتفعيل منصة إحداث املقاولة على اخلط، أنتم تعرفون : 6
 22.17أبنه إحداث املقاولة على اخلط مت عن طريق القانون 

 91الذي صادقتم عليه ومواكبتها والذي صدر يف اجلريدة الرمسية 
حد لدخول القانون والذي يعطي سنة على أقصى  9212يناير 

وحنن اآلن نشتغل يف إجراءات  9292يناير  94حيز التنفيذ أي 

التنفيذ دايل هاد القانون ابلتعاون مع مجيع املتدخلني إذن هذا 
هو، وغادي نصدروا النصوص التنظيمية الضرورية وغيدخل حيز 
التنفيذ إن شاء هللا قبل انتهاء األجل الذي حدده القانون وبذلك 

هو مهم جدا اعتماد وتفعيل مبسط إحداث املقاولة عرب هذا حىت 
اخلط والذي سيمكن حاليا املشاريع من إحداث املقاولة يف فرتة 

عامليا  42وجيزة و بدون عناء التنقل، حاليا املغرب يف هاد املؤشر 
معىن ذلك إيال دخلنا هذا سيتحسن ترتيب املغرب أكثر عامليا 

إجراءات: إخراج املرسوم  9 فيه ويسهل احلياة على املقاولة عندان
وإطالق املنصة، هاد الشي راه خدام يف تقنيا مع املتدخلني 

 .املعنيني

ويعد تنزيل القانون املتعلق ابلضماانت املنقولة اللي أشرت له منذ 
قليل، وخاصة إحداث وتفعيل السجل الوطين اإللكرتوين 

تمكن من س للضماانت املنقولة من بني اإلصالحات اجلوهرية اليت
تسهيل الولوج إىل التمويل خاصة ابلنسبة للمقاوالت الصغرية جدا 
والصغرية واملتوسطة، ابإلضافة إىل ما يوفره هذا السجل من شفافية 
وبساطة يف املعامالت التجارية وكذا حتسني ترتيب املغرب يف 
مؤشر احلصول على التمويل الذي ال زالت حتتل فيه بالدان املرتبة 

يا وال حيسب إال املؤشر الذي يطبق عملية كما قلت عامل 112
منذ قليل فلذلك هاد السنة إن شاء هللا هاد املؤشر غيتحسن 

 .بطريقة كبرية

أريد أن أشري مالحظتني أو ثالث أخريتني: املالحظة األوىل إىل 
أن هاد اإلصالحات املنجزة كما أهنا هتم املقاوالت هتم أيضا 

لنسبة ص البناء إيال والت إلكرتونية اباملواطن حىت هي تتحسن رخ
للمقاولة ال ابلنسبة املواطن وهكذا عدد من الرخص األخرى عن 
طريق الرقمنة حىت هي كتحسن ولوج املواطن عن طريق الرقمنة 
عن طريق اإلنرتنيت، كيسهل عليه الوقت وكيسهل عليه اجلهد 

يع وكيسهل عليه املال كيختصر عليه كثري من األمور، فلذلك مج
هاد األمور اللي ذكرانها كتهم أيضا املواطن واملواطنة. أريد أن 
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أشري أيضا املالحظة الثانية إال أن تسهيل حتسني مناخ األعمال  
كيهم عدد من األوراش األخرى وخا ما دخالش يف هاد املؤشر 
لدى صندوق النقد الدويل وخا ما داخلش يف املؤشر لكن بالدان 

اإلصالحات األهم يف هذا اجملال أوال  تشتغل عليها وأشري إىل
التنزيل الفعلي لإلصالح الشامل للمراكز اجلهوية لالستثمار إن 
شاء هللا الشهور املقبلة غادي نزلوه، اختاذ التدابري الالزمة إلصالح 

مشاريع قوانني  9حكامة اإلدارة وتبسيط املساطر اإلدارية وعندكم 
علي مليثاق لثاين، التنزيل الفو سأرجع إليها بعض قليل يف السؤال ا

الال متركز اإلداري واحنا مشتغلني بطريقة عملية، أجرأة اإلصالح 
الضرييب عرب اعتماد القانون اإلطار الذي سيشكل مرجعا لقوانني 
املالية والذي سيأتيكم موازاة مع هاد مشروع قانون املالية 

مويل تومناقشته، تطوير العديد من آليات التمويل ويف قضية ال
التعاوين وكاين مشروع قانون عندكم هنا مبجلس النواب مواصلة 

اره تقوية البنيات التحتية األساسية، تسهيل الولوج إىل العقار ابعتب
، اعتماد إطار جديد االستثماريةاحلامل األساس للمشاريع 

للشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وراه املشروع عندكم يف 
عداد مشروع مدونة خاصة ابلتحكيم والوساطة جملس النواب، إ

كما تنكب احلكومة على وضع اللمسات األخرية على   االتفاقية
مل كما ترون هناك مشروع متكا  لالستثمارمشروع امليثاق اجلديد 

وهناك رؤية وهناك إصالحات طموحة سندخلها يف هذا اجملال 
 السنتني يف وحتسني عيش املقاولة واالستثماردايل املال واألعمال 

 .املقبلتني إبذن هللا

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أان سعيد بعرض هذا التقدم اهلام الذي أحرزته بالدان والذي هو 
نتيجة كما قلت عمل متواصل وفق مقاربة تشاركية، أريد أن أحيي 
مرة أخرى وأن أشكر وأهنئ مجيع املتدخلني، أريد أن أقول أبنه 

 يعا إىل أن نزيد يف وترية عملنا أن نستمر وهذا مرةهذا كيحفزان مج
أخرى كيبني أبن بالدان إال املغاربة داروا عينهم يف اخلدمة جمتمعني 

متضامنني ينظرون إىل الثمرات ويتفاعلون ويشعرون ابألمل إن 
شاء هللا حيققون نتائج إجيابية للوطن واملواطنني، شكرا جزيال، 

 .بركاتهوالسالم عليكم ورمحة هللا و 

 :السيد الرةيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، بعد السادة رؤساء الفروق وكذلك 
اجملموعة النيابية نطلب من السيدات والسادة النواب النشيد 

 .الوطين ردا على ما ميكن أن نسميه ابجلرمية

 منبت األحرار مشرق األنوار

 منتدى السؤدد ومحاه

 دمت منتداه ومحاه

 ى عنوانعشت يف األوطان للعل

 ملء كل جنان ذكر كل لسان

 ابلروح ابجلسد هب فتاك

 لىب نداك

 يف فمي ويف دمي

 هواك اثر نور وانر

 إخويت هيا للعلى سعيا

 نشهد الدنيا أن هنا حنيا

 ابلشعار
 امللك هللا الوطن

شكرا للسيدات والسادة النواب، شكرا للسيد رئيس احلكومة 
شة فتح اآلن ابب املناقوشكرا كذلك للسيدات والسادة الوزراء، ن
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لعدالة فريق ا ابسمإبعطاء الكلمة للسيد النائب حممد احلارثي 
 .والتنمية

 :الناةب السيد حممد احلاريت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرةيس،

 السيد رةيس احلكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
 ارسةملرتبة متقدمة يف مم ابحتاللهرزا لقد شهد املغرب حداث اب

األعمال وهو تتويج لتنزيل رؤية اسرتاتيجية حمكمة ليست وليدة 
الصدفة، بل مثرة ختطيط اسرتاتيجي حلكومات متعاقبة جعلت من 
حتسني مناخ األعمال ابملغرب أولوية ضمن سياساهتا العمومية 

 .ورافعة أساسية لتطوير االقتصاد املغريب

 السيد رئيس احلكومة، يف حسن تدبري مؤشرات تسيري لقد جنحتم،
ممارسة األعمال للمقاولة الصغرية واملتوسطة أو الكبرية املعتمدة 
من طرف البنك الدويل وجعلتم إدماج القطاع اخلاص يف تعزيز 

ة خلق الثروة ومسامهته الفعالة يف تنمية املغرب ويف الرفع من مردودي
ال ملموسا، وهبذه املناسبة ال يسعنا إاالستثمارات العمومية واقعا 

أن هننئكم السيد رئيس احلكومة وهننئ حكومتكم على هذا اإلجناز 
الكبري الذي جعل املغرب يعزز مكانته بني الدول قوية اجلاذبية 
الستثمارات، وإذ نعرب لكم كذلك عن افتخاران كفريق ساهم بكل 

يل هذه  حتصمسؤولية يف إخراج عدد من القوانني كانت حامسة يف
 .الرتبة املشرفة

 السيد رةيس احلكومة،

سنوات املنصرمة ترتيبه بسلم تسهيل  2لقد حسن املغرب خالل 
هلذه  52نقاط متبوائ الرتبة  7ممارسة األعمال مبعدل سنوي يناهز 

السنة متفوقا على دول املتقدمة كإيطاليا، نتيجة لوضع خطة 

ست القوانني اليت المتشريعية مت من خالهلا إخراج ترسانة من 
وأخص  down business املؤشرات احملتسبة يف تقريب

ابلذكر قانون إنشاء املقاولة عرب املنصة اإللكرتونية، إصالح مدونة 
اذ التجارة وجتويد اإلطار القانوين املتعلق مبعاجلة صعوبة املقاولة واخت

جمموعة من اإلجراءات والتدابري اليت تصب يف حتسني مناخ 
مال وجاذبية االستثمار، وهذا يعطي إشارة قوية عن األع

ديناميكية األداء احلكومي يف عدة جماالت وكذلك يعزز الثقة يف 
مؤهالت البلد وقدرته على رفع حتدي منافسات الدول املتقدمة 
يف خلق أجواء مناسبة لتوطني االستثمار وتشجيع املقاولة بكل 

وض غمار املغامرة أصنافها وزرع الثقة يف شبابنا من أجل خ
 .املقاوالتية واملسامهة يف دعم االقتصاد

 السيد رةيس احلكومة،

على أمهية هذا الرتتيب، فهو يقع مبثابة قياس سهولة ملمارسة 
األعمال عرب مؤشرات حمددة ال يغطي كل اهتمامات املستثمرين 
وشروطهم واليت حتتاج لتدابري مواكبة، وهنا أود أن أشيد بعدد من 

حات املصاحبة اجلوهرية حلكومتكم واليت من شأهنا أن اإلصال
ر الشروط بالدان وتوفببيئة خصبة لتنمية االستثمارات  ختلق

األساسية هلا ترتكز على تعزيز االستقرار السياسي واملاكرو 
اقتصادي وتطوير منظومة التمويل حديثة تتماشى مع طبيعة 

نفتاح ي واالحتوالت نسيج املقاولة وتطوير حجم السوق الداخل
على األسواق اخلارجية وتطوير احلكامة وأتهيل املوارد البشرية، 
وهذه كلها خيارات سبق أن أكد عليها صاحب اجلاللة، يف 
خطاابته، وجعل منها خارطة طريق لتحديث بلد املغرب من 

 .خالل اعتماد منوذج تنموي جديد يكون رافعة للنمو القوي

 السيد رةيس احلكومة،

لسياق، نود أن ننوه بكل اجملهودات املبذولة من أجل ويف هذا ا
توطيد الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز دور املؤسسة التشريعية 
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واستقالل السلطة القضائية، وكذلك تعزيز دور املرأة يف أخد 
املبادرة بكل حرية وجعلها شريكا أساسيا يف اجملال املقاولة 

 تغالل ومتتيعهم ابحلق يفواالستثمار ومحاية األطفال من االس
التعليم األويل وحتقيق السلم االجتماعي، وابملناسبة نود كفريق 
العدالة والتنمية أن ننبه من كل تراجع عن احلرايت املكتسبة يف 

الرتباطها اللصيق بسمعة املغرب احلديثة يف  9211دستور 
األوساط العاملية للمال واألعمال، وجتدر اإلشارة كذلك للتنويه 

 ةمبسامهتكم يف استكمال املنجزات الكبرية يف جمال البنيات التحتي
 ستثماراتاالاليت قام هبا املغرب، وكان هلا وقع كبري على جلب 

وتطويرها، حبيث بناء شبكة مهمة من الطرق السيارة واملوانئ 
الكربى كميناء طنجة املتوسطي والقطار فائق السرعة جعل املغرب 

اليت تتنافس على جلب منظومات  يف مصاف الدول الكربى
صناعية جد متطورة كقطاع السيارات والطائرات، وال يفوتين هنا 
أن أنوه بقيامكم مؤخرا بربجمة بناء ميناء الداخلة مما يؤشر على 
 عنايتكم ابلعدالة اجملالية وأمتىن أن يتم املزيد من تكريسها يف جمال

 االستفادةمن  اجلهاتبناء البنيات التحتية املهيكلة لتمكني مجيع 
من آاثر هذا املناخ املالئم واملسامهة الفعالة للجهات مجيعها يف 

 .الوطين االقتصادبناء 

إن اهتمامات حكومتكم ابلتنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة 
طموحة يف جمال الطاقات املتجددة والعمل على  اسرتاتيجيةورسم 

سية كان غرب قوة تنافتنزيلها أعطى صورة جد عصرية أكسبت امل
طاع األجنبية، لقد است االستثماراتهلا أثر إجيايب على جلب 

املغرب كذلك أن حيسن صورته لدى األوساط املالية العاملية 
ل املدن العاملية مما سه تضاهيبتأهيل مدنه الكربى وجعلها 

 .استقطاب املزيد من رؤوس األموال األجنبية

 السيد رةيس احلكومة،

آخر أولت حكومتكم اهتماما خاصا يف جمال قطاع على صعيد 
الرقمي، من خالل استصدار قوانني وتدابري حتث على  االقتصاد

رقمنة عدد من املساطر واخلدمات تصب يف تسهيل ممارسة 
األعمال وكذلك خلق وكالة التنمية الرقمية تعمل على توفري مناخ 

ني توطاألعمال يف هذا اجملال الرقمي جد مشجع الستقطاب و 
مشاريع يف هذا القطاع، من خالل توفري بنيات حتتية مالئمة بعدد 
من املدن وجتويد القوانني املتعلقة ابملواصالت من أجل تزويد 
 املغرب بشبكات االتصاالت واألنرتنيت عالية الصبيب واليت نتمىن
أن تصبح موازية لشبكة املاء والكهرابء، وإذ نثمن كذلك حرصكم 

 جديدة ومبتكرة متكن من متويل املالئم للشركاتعلى خلق آليات 
 الناشئة هبذا القطاع الذي يتميز خباصية فريدة مبنية على االبتكار

 .والفكر

وإذ هنيب بكم إبيالء عناية خاصة هلذا اجملال بتوفري اآلليات 
ى القمينة مبواكبته والنهوض به وحتقيق إقالعه خبلق قوانني تتماش

شفافية احرتام فيه أكثر من غريه مبادئ الوخاصيته وسرعة تطويره و 
والتحفيز والتشجيع، إنه وبكل بساطة قطاع سريع التطور يتطلب 
 مواكبة دائمة تستدعي التحيني املستمر لكل اآلليات املتوفرة تفاداي
ألن يصبح حبيس قوانني جتاوزها الزمن مع العلم أنه الطريق 

ذا من خالل ه املختصر واألكثر سهولة لتحقيق منو مذهل، إن
القطاع ميكن ترسيخ األمل لشرحية كبرية من الشباب كما أن 
 تطويره سيؤهل بلدان مبكرا ملهن املستقبل واليت أصبحت تظهر يف

 .األفق

وال يفوتين السيد رئيس احلكومة أن أؤكد على أتهيل املوارد البشرية 
يف حتسني مناخ األعمال، وهنا وجب تسجيل بكل ارتياح 

لى القانون اإلطار الذي ركز يف مضامينها على إصالح املصادقة ع
منظومة التعليم وأتهيل من خالهلا شبابنا ومتكينهم من الكفاايت 
الالزمة من أجل مواكبة هذه الدينامية املواتية ملناخ األعمال وزرع 
فيهم قيم العمل واملسؤولية وثقافة املقاولة وأخذ املبادرة وكذلك 

ؤسسات بلدهم وإعدادهم لبناء مستقبل بناء الثقة لديهم يف م
األمل، بقي أان أبرز أمهية انفتاح املغرب على أسواق العامل وخاصة 
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 حتظى بعناية واليت متينةالدول اإلفريقية اليت تربطنا معها عالقات 
 ملكية، حبيث أهنا متثل فرصة ذهبية للمقاولة املغربية إىل توسيع

بية اب االستثمارات األجنآفاقها وكذلك عامال أساسيا يف استقط
 .من أجل توسيع آفاقها

 السيد رةيس احلكومة،

لقد ابشرمت عددا من اإلصالحات اهليكلية يف جمال حماربة معيقات 
ز وحنثكم على تسريع تنزيلها ملا هلا من أمهية يف تعزي االستثمار

 منظومة قيم قوية يف جمال املال واألعمال خاصة يف جمال حماربة
شوة وإصالح اإلدارة وتسهيل الولوج إىل التمويل، وال الفساد والر 

ابية لتحسني اإلجي االنعكاساتيفوتين يف األخري التذكري ببعض 
مناخ األعمال على املواطنني، حبيث أهنا تشجع على خلق ثقافة 
جديدة لدى الشباب وحّتهم على خلق املقاولة وضمان توفري 

 .شروط منائها

 :رةيسالالسيد 

النائب، اآلن الكلمة للسيدة النائبة ابتسام عزاوي شكرا للسيد 
 .فريق األصالة واملعاصرة ابسم

 :الناةبة السيدة ابتسام عزاوي

 السيد الرةيس احملرتم،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
السيد رئيس احلكومة احملرتم، نناقش اليوم موضوع حتسني مناخ 

بالدان واهلدف واملبتغى من سؤالنا هو احلصول على األعمال ب
واقعية عملية وعلمية  اسرتاتيجيةإجاابت واضحة، تعكس 

وبراغماتية حتدث القطائع الالزمة مع مكامن القصور 
احلالية، وهو ما يدفعنا من موقع املعارضة معارضة  واالختالالت

مسؤولة ومواطنة إىل االستغراب خبصوص قدرة احلكومة على 

ممارسة كل أشكال التعتيم والتضليل، عرب خطاب سياسي 
مشحون ابلشعارات غري القابلة ألن جتد هلا أثرا يف الواقع أو 
انعكاسات على املناخ العام لألعمال، من قبيل عزمكم على 
تفعيل آليات احلوار املؤسسايت بني القطاعني العام واخلاص 

تسهيل ار تنظيمي لوتبسيط املساطر اإلدارية للمقاوالت ووضع إط
اإلجراءات ورقمنتها وتقوية الرتسانة القانونية لألعمال، فبني املعلم 
واملنجز وبني املطلوب واملنجز هنالك هوة السيد رئيس احلكومة 

 ال تستقيم طموحات مغرب اليوم والغد،

السيد رئيس احلكومة احملرتم، لقد أصبح لدينا يف فريق األصالة 
املثل  ن هذه احلكومة كسابقتها ينطبق عليهاواملعاصرة يقني اتم أب

الصيت فاقد الشيء تعرفون اجلواب ال يعطيه، فحني  الذائع
 فيما خيص حتسني مناخ األعمال اسرتاتيجيتكمنسائلكم عن 

فنحن بذلك نطلب منكم مّدان ابلتدابري العملية وامليدانية، 
يق قلقطاعاتكم احلكومية ذات الصلة بعامل األعمال فيما خيص حت

ع، املنتج للثروة على أرض الواق االستثمارهدف تقوية جاذبية 
وذات األثر الفعلي واملباشر على حتسني ظروف وشروط عيش 
املواطنات واملواطنني، وحنن حني نسائلكم عن املقاربة املعتمدة 
لتحسني مناخ األعمال مبنظور يستهدف بلوغ بالدان ملرتبة مشرّفة 

فنحن نريد منكم اإلفصاح والكشف  يف مؤشر ممارسة األعمال،
لعموم املغاربة عن اآلليات الكفيلة خبلق شروط مالئمة لتيسري 

املغريب  اعيواالجتم االقتصاديحياة املقاولة وتنميتها يف احمليط 
 .اإلفريقي والعاملي

 السيد رئيس احلكومة احملرتم، حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نعترب
عمال مرتبط بشكل كبري ابلعديد من أن حتدي حتسني مناخ األ

اإلشكاالت والصعوابت اليت تعرفها إداراتكم داخل القطاعات 
احلكومية واملؤسسات العمومية، نلفت انتباهكم إىل أن مناخ 
األعمال لن يتحسن إاّل غاية برؤية وتصور جديدين للنموذج 
 التنموي املتوخى، و ابلعمل على فّك عقدة الدين اخلارجي اجلامثة
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على أنفاس اقتصادان الوطين، وإبعادة النظر يف تدبريكم اإلداري 
بشكل عام وبتحّلي أطركم السياسية واإلدارية ابجلدية والشجاعة 

الوطين  القتصادافيما خيص حماربة الفساد، للفساد كلفة كبرية على 
سنواي،  االقتصاديمن النمو  %9الفساد يكّلف املغرب 

ص رب يف مواجهة التهّرب والتمليف الته ةالثابتمسؤوليتكم 
الضرييب، امليزان التجاري وميزان األداءات يعرف عجزا مزمنا 

 الختاللاوهيكليا عجز يف تفاقم متزايد، ما خطتكم لتقومي هذا 
السيد رئيس احلكومة؟ نريد إجابة مباشرة وواضحة وابخلصوص 
واقعية، نستحضر كذلك هشاشة عجز ميزان األداءات سواء من 

االستثمارات املباشرة اخلارجية أو من خالل القروض خالل 
واهلبات اخلارجية أو من خالل اللجوء إىل االحتياط الوطين من 

 .العملة الصعبة وغريها من النقاط

السيد رئيس احلكومة احملرتم، نالحظ أن احلكومة احلالية منكبة 
أكثر من سابقاهتا على حتسني املؤشرات الدولية، غري أن هذه 

 ؤشرات تعترب اختزاال للواقع كما أهنا عبارة عن متثالت حمدودةامل
limités des modèles   معطيات سطحية عن القطاعات

اليت تكون فكرة عنها، فال تغوص يف خمتلف جوانب هذا القطاع 
يق، وال تتناول خمتلف جتلياته ابلتحليل التفصيلي والتشريح الدق

، bravo األولني نقولو لكممزاين حتسنو املؤشرات الدولية، احنا 
لكن هذا الرقم يظل رقما جافا إن مل يكن له أثر على الواقع املعاش 
للمواطنات واملواطنني، حتسني مؤشر متعلق بقطاع معني ما  
كيعنيش أبدا أننا حسنا األوضاع دايل هاد القطاع، ما كيعنيش 

ين اأننا عاجلنا االختالالت البنيوية واألعطاب واألورام اللي كيع
منها هذا القطاع، وابش نوضحو املواطنات واملواطنني اللي  
كيتابعوان غناخد مثال بسيط ومباشر، القانون احملدد آلجال أداء 

 يوم ومن مور ما صدر هذا القانون هذا احنا رحبنا 22الديون يف 
oui ت رحبنا النقط يف التصنيف يف املراتب يعين يف التصنيفا

عالش؟  impact 0 الوطين ما ربح والوالعاملية، لكن االقتصاد 

ألن املمارسة والواقع أبن هاد القانون هذا ما كيتطبقش، 
 22املؤسسات العمومية براسها ما كتحرتمش هاد األجل دايل 

يوم، فعدم قابلية هذا القانون للتطبيق أدى إىل إفالس العديد من 
من النسيج  %25املقاوالت الصغرى واملتوسطة واللي كتشكل 

ملقاواليت الوطين جتاوز عدد وفيات املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا
آالف مقاولة، هذا مؤشر خطري السيد رئيس  2ل  9212يف 

 4142احلكومة، يف النصف األول من هاد السنة هادي مت إعدام 
عن السنة املاضية، فما اجلدوى السيد  %2.1مقاولة أي بزايدة 

انش يفات العاملية؟ إذا ما كرئيس احلكومة من االرتقاء يف التصن
هاد الشي عندو انعكاس يعين على القطاع؟ والقطاع الزال يتخبط 
يف اختالالته البنيوية توصيات عدة مناظرات بقات دون تنفيذ 
دون تتبع ابلرغم من االرتباط دايهلا الوطيد مبناخ األعمال كاملناظرة 

 إلصالححول حكامة القطاع العمومي، واملناظرة الوطنية حول ا
 .اجلبائي واللي بقات اخلالصات دايهلا حرب على ورق

السيد رئيس احلكومة، من جهة العالقة ابلقضاء، فالكل كيعلم 
أن القضاء هو ورش أساسي وحموري فيما يتعلق بتحسني مناخ 
األعمال وهذا كان موضوع توجيه خاص من طرف جاللة امللك، 

لدويل للعدالة الثانية للمؤمتر انصره هللا وأيده، مبناسبة انعقاد الدورة 
يوم اإلثنني املاضي مبراكش، فبنفس عملي براغميت وإجرائي ورد 
يف الرسالة امللكية السامية، تدابري لتحسني مناخ األعمال، احلاجة 
ماسة اليوم إىل التسريع إبخراج امليثاق اجلديد لالستثمار، إىل 

اطر سيط مسإصالح ودعم املراكز اجلهوية لالستثمار، إىل تب
االستثمار، إىل مواكبة املقاوالت وتسهيل ولوجها للتمويل والرفع 
من إنتاجيتها وتكوين وأتهيل مواردها البشرية، إىل مقاربة جديدة 
لدور القاضي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، إىل العمل على 
إحداث توازن موضوعي بني حقوق األجراء وأرابب العمل وهو 

شروع مدونة خاصة ابلتحكيم والوساطة ما يفرض إعداد م
االتفاقية، فمن مظاهر القصور مبناخ األعمال هنالك وضعية 
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يوم  492القضاء والعدالة مثال القضااي العقارية كتاخذ يف املعدل 
يوم كحد أقصى، اللجوء إىل القضاء مكلف جدا  222مقابل 

للمقاولة، تكاليف تسجيل األمالك العقارية ابهض، تسجيل 
مرات أكثر من نيويورك  12مالك العقارية يف املغرب كيكلف األ
د املرات أكثر من مصر، تعدد األنظمة العقارية ال تساعد  5و

 .على تشجيع االستثمار ولنقس على ذلك

السيد رئيس احلكومة احملرتم، احلكومة مطالبة مبجهود كبري إلعادة 
، هة أخرىالثقة بني املقاولة واملقاول من جهة واإلدارات من ج

فلهذه العالقة وطبيعتها ومساهتا وقع على مناخ األعمال، الثقة هي 
دعامة من دعائم االستقرار الوطين واملالحظ أن منسوب الثقة يف 
تراجع كبري ومستمر والسؤال إىل مىت؟ وأبي تكلفة يدفعها الوطن 
واملواطنات واملواطن، تعاين املرافق واإلدارات العمومية من عدة 

تتعلق ابلضعف يف األداء ويف جودة اخلدمات اليت تقدمها نقائص 
للمواطنات واملواطنني، كما أهنا تعاين من ضعف التكوين 
والتكوين املستمر وغياب معايري الكفاءة واالستحقاق والتزام 

ة الثقة املضافة املفيدة، جيب إرساء عالق بتحقيق الفعالية والقيمة
ق ملواطنني، وهذا مير عرب ختليبني اجلهاز اإلداري واملواطنات وا

احلياة العامة حماربة الريع والفساد ضمان النزاهة والشفافية حتقيق 
 العتباراالعدالة اإلجتماعية واجملالية، ربط املسؤولية ابحملاسبة إعادة 

ملصداقية مؤسسات الدولة وللمنظومة القيمية، الشركات ابملغرب 
هذا  مصرفية، تواجه كذلك صعوابت يف احلصول على قروض

ابإلضافة إىل تراكم متأخرات األداء العمومية فالدولة ال تؤدي ما 
بذمتها من دين فائدة املقاوالت حبيث تقدر نسبة اإلرجاءات 

مليار درهم، عالوة  44الضريبية اليت تنتظرها املقاوالت حبوايل 
دايل املليار دايل  12على اإلرجاءات الضريبية توجد حوايل 

تأخرات األداء اإلضافية املتعلقة بديون خمتلفة اللي الدرهم من م
تقاعست احلكومة يف صرفها ألصحاهبا. كاين واحد املؤشر عاملي 

 24آخر وهو مؤشر االزدهار واللي كيوضع البالد دايلنا يف الرتبة 

يف احلكامة،  192يف التعليم  117عامليا يف جمال مناخ األعمال، 
  Doing Business عي،يف جودة الرأمسال اإلجتما 124

، لكن هاذ التنقيط هذا كيصّنف 52صّنف بالدان يف الرتبة 
 وكيتعطى هاذ التنقيط تنقيط يعين كريتبط إبلتزامات الدول على

علي على تزامات الفلمستوى املسطري والسطري فقط ال يناقش اال
أرض الواقع واإلنعكاسات احلقيقية على حياة املقاوالت، هنالك 

تدى املنافسة اخلاصة يعين تقرير املنافسة اخلاصة ابملن أيضا تقرير
، واللي كيعطي تقومي فعلي 9212العاملي اللي يف  االقتصادي

يف بيئة  44لكفاءات احلكومات واللي صّنف بالدان يف الرتبة 
يف  124يف كفاءة سوق العمل،  111 الكلي، الرتبة االقتصادي

والتطور، البنك  االبتكاريف عوامل  29التعليم العايل والتدبري، 
الدويل قدم أيضا مالحظات حول الوضعية اإلجتماعية 
واالقتصادية يف بالدان اللي ميكن تلخيصها فيما يلي: أنه رغم 
االستثمارات والربامج املتقدمة اللي عرفها املغرب، إاّل أن 

ا ظلت جد حمدودة وظل معه واالجتماعيةانعكاساهتا االقتصادية 
ملغريب ما ا االقتصادن املستوى املطلوب، ال خيلق خلق الثروة دو 

يكفي من مناصب الشغل للشاابت والشباب، وهنا أذكر أن 
دايل الشباب ال يعمل ال يدرس وال  4شاب أو شابة من كل 

ميارس أي تكوين، شنو كيديرو هاذ الشباب؟ هللا حيفظ وصايف، 
ايهلم د األسر عندها شعور ابلقلق خبصوص املستقبل دايل األوالد

الطبقة الوسطى سائرة حنو التقليص، التقلص بسبب غالء املعيشة 
بسبب اخللل الوظيفي للخدمات العمومية، الطبقة الوسطى  

كتخلص الضرائب  la double imposition كتعاين من
وكتخّلص مضطرة مضطرة التطبيب اخلاص والتعليم اخلاص إىل 

 غري ذلك من األساسيات،

 احملرتم، إن فريق األصالة واملعاصرة من خاللالسيد رئيس احلكومة 
هذه الكلمة يريد أن يوّجه رسالة واضحة للحكومة، مفادها أهنا 
مل تتحمل مسؤوليتها يف اختاذ اخلطوات واإلجراءات الكفيلة حبل 
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أزمة الثقة بينها وبني الفاعلني اإلقتصاديني، وهو ما أثر سلبا على 
صاد الوطين واألوضاع مناخ األعمال ومن خالله على اإلقت

اإلجتماعية بصفة عامة، جيب أن تلتزم احلكومة ابلقيام بواجباهتا 
وبلعب أدوارها وابالطالع بوظائفها ومهامها يف إطار حتسني مناخ 

ا ان، ال نطلب من حكومتناألعمال بشكل عملي وواقعي يف بالد
جزات الزمان حينما نتطرق ملوضوع حتسني مناخ األعمال حتقيق من

الدان فاهلدف النهائي هو حتسني وضعية املواطنات واملواطن، بب
عن اإلنسان نتحدث ويف مجلة بسيطة السيد رئيس احلكومة، 
املواطنة فاطمة و املواطن أمحد بغاو ميشيو يقراو ويلقاو تعليم ذو 
جودة بغاو إيال مرضو يلقاو الصبيطارعمومي كيحرتم اإلنسانية 

يف املستوى املطلوب يف املستوى  transport دايهلم، بغاو يلقاو
املقبول بغا ويلقاو خدمة مّلي يساليو القراية دايهلم، بغاو فرصة 
خللق املقاولة واملسامهة يف اإلقتصاد الوطين والتنمية، كذلك خنربكم 
السيد رئيس احلكومة أنه يف بعض مناطق املغرب كاين مواطنني 

ملاء، وما ش ينزل االلي ما عندمهش الروبيين اللي غادي حيّلوه اب
عندمهش هاذيك النقاصة دايل الضوء اللي غادي يقيسوها ابش 
يشعل الضوء، نتطّلع لسماع جوابكم السيد رئيس احلكومة، وفقنا 
هللا وإايكم ملا فيه اخلري لوطننا لوطننا مجيعا، شكرا على حسن 

 .اإلصغاء

 :الرةيسالسيد 

لدستوري ا التجمع فريق ابسمشكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن 
 .للسيد النائب حممد الوالف

 :الناةب السيد حممد الوالف

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري املرسلني،
 السيد الرةيس،

 السيد رةيس احلكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
ق التجمع ريتعرتيين خواطر متناقضة وأان أتناول الكلمة ابسم ف

الدستوري للتعقيب على جوابكم، السيد الرئيس حول مناخ 
األعمال، فمن جهة تستدعي مين اإلجنازات اليت حققتها جمموعة 

من مؤشر  52من قطاعات احلكومة للرقي ابملغرب إىل الرتبة 
مناخ األعمال كل التشييد والتقدير، ومن خاللكم يود فريقنا 

صا وأهنا ق هاد القفزة النوعية خصو التنويه بكل من ساهم يف حتقي
جاءت متاما بعد قفزة مماثلة يف السنة املاضية، مما يعطيها وقعا 

 .دقيقا وصدا قواي يف نفس كل متفائل مؤمن مبستقبل هذا البلد

ومن جهة أخرى سأسلط الضوء على اجملاالت اليت ما زالت فيها 
دويل الجهود الدولة، جهود احلكومة جد حمتشمة، تقرير البنك 

ينذر كل سنة أبن السنة املقبلة ستكون أشكل من اليت ولت، 
مرتكز  42و 122والشك أنكم واعون أبن الرتقي بني الرتبة 

ابألساس على النصوص، مما جيعله يف املتناول بعد اجتهاد عادي، 
بينما الرتاقي بني الدول اخلمس األوائل سيتطلب عمال استثنائيا 

امسحوا يل إذن سيدي الرئيس أبن وشجاعة سياسية حقيقية، ف
أقف عن النقطتني اليت شكلتا حاجزا أمام ظفران برتبة أحسن يف 
هذا الرتتيب واليت ستتطلب احلكومة قرارات جريئة ملعاجلتها ومها: 

 .أوال صعوبة متويل االستثمار، واثنيا تسوية حاالت اإلعصار

ناسبة كل هذا يعود بنا إىل ما ورد يف خطاب صاحب اجلاللة، مب
 افتتاح السنة التشريعية احلالية وتوجيهاته النرية إلشراك البنوك يف

متويل اقتصاد البالد، ولذا فإين أطلب منكم اليوم السيد الرئيس، 
مساءلة هذا القطاع عن الدور احلقيقي الذي يلعبه يف متويل 
االستثمار والعمل على أال يبقى رقم معامالته يتكون ابألساس 

ستهالك وقروض السكن واملنتوجات املالية املختلفة، من قروض اال
مل هلم من واقع جد ضعيف على التشغيل والنمو االقتصادي، 
إنكم مطالبون اليوم حبزم أكرب للسمو ابملنظومة البنكية إىل منظومة 
استثمارية حقيقية، وفريقنا مستعد إليفائكم مبجموعة من 
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أبن  غرض، كما نطالبكماإلجراءات اليت ميكنها أن توصلنا هلذا ال
 crowed تعملوا على االنفتاح على التمويالت العصرية

finder وbusiness Angeles ويف شق آخر جيب على ،
احلكومة أن تبتكر إجراءات نوعية يتسىن مبوجب هاد الشركات 
يف حالة اإلعصار أن خترج من دوامة اإلفالس، مما سيعطي 

مقاومة أفضل لتقلبات ملنظوماتنا االستثمارية مرونة أشد و 
 .االقتصاد العاملي

السيد الرئيس، يف عدد من لقاءاتنا التواصل اليت نظمناها إلشراك 
الفاعلني االقتصاديني يف النقاش الذي يهمنا اليوم، طفت إىل 

ثالثة إشكاليات، إذا مت التعاطي معها جبدية سنعطي  السطح
ريدة ومها ف للمغرب جاذبية قصوى، سرتقى ابقتصادان إىل فعالية
 .إشكالية العقار، إشكالية التكوين، وإشكالية العدالة

إشكالية العقار، ال زالت التهيئة وتصفية العقار العمومي  :أوال
املخصص لالستثمار تشوهبا كثري من النواقص اليت تستوجب من 
احلكومة سياسة شاملة مندجمة وشجاعة، لكي ال يصبح العقار 

إن  ستثمر من املغرب قبل حلوله، مثتلك الفزاعة اليت تطرد امل
إجراءات التحفيظ ظلت غري مقبولة عند املستثمرين وغريهم 
لتعسفها وتعقيدها وغالئها، فرجاء السيد الرئيس أن تتدخل، كما 
جيب دعم إجناز املناطق الصناعية ومناطق التصنيع الصناعي،  
 كاليت اآلن يف طور اإلجناز أبكادير واحملطات اللوجيستيكية

الكربى لتوفري العديد من العروض النوعية للمستثمرين يف جل 
 جهات اململكة وذلك من أجل حتقيق عدالة جمالية صرفة؛

إشكالية التكوين، من ينكر اليوم أن الكفاءات يف بالدان  :اثنيا
تعرف ضغطا رهيبا؟ ال أحد، فاهلجرة من جهة، وطلبات 

التكوين  ، جعلت مناملستثمرين األجانب واحملليني من جهة اثنية
، اديةاالقتصومالءمته لكل الطلبات نقطة سوداء يف منظومتنا 

حقا لقد حان الوقت إلحداث ثورة شاملة يف هذا اجملال، بعيدا 

عن كل املزايدات السياسوية، كيف؟ أحيلكم السيد الرئيس، على 
منوذجي ماليزاي وسنغافورة، فأين شخصيا أرى عندهم جمموعة من 

ة يت ميكن أن نقيس عليها ونستلهم منها تدابري موضوعياخليارات ال
مالئمة لواقعنا وخصوصياتنا املغربية، لكن هذا لن يتوخى إال بعد 

 .اجتهاد املتمكنني ذوي علم وعرفان

وأخريا، إشكالية العدالة، تقوم اليوم هيئة القضاء مبجهود كبري 
ولعل  مارثلالستللسمو مبنظومة العدالة، من أجل توفري بيئة آمنة 

املؤمتر الدويل األخري حول العدالة مبراكش، خلري دليل، هذا املؤمتر 
ريق ف ابسمخرج ابلعديد من التوصيات، أطلب من سيادتكم، 

التجمع الدستوري، أن تضعوها من أولوايتكم وأن تعملوا على 
تفعيلها وإخراجها إىل الوجود، هذا الطلب موجه لكم السيد رئيس 

م تم كذلك السيد رئيس الربملان، ابلفعل حنن اليو احلكومة، ولكم أن
نطلب الكثري من قضاتنا، ومن منظومة العدالة ككل، نريد قضاة 
اقتصاديني، نريدهم أكفاء، نريد العجلة يف األحكام، نريد 

، ومن املطالب ال احلصر، لذلك فعلى اجلهود أن تتضافر االجتهاد
يع القضاة ومج بني مجيع أجهزة التشريع، لتسهيل املأمورية

املتدخلني يف منظومة العدالة، من أجل حتقيق األمن القانوين 
وحتديث املنظومة والعمل على مالءمة هذه القوانني واملعاهدات 

 .الدولية

لقد تبني اليوم للجميع الدفعة النوعية اليت أعطتها رقمنة اجلمارك 
 اوالضرائب وخلق الشركات، جلاذبية بالدان، فما ابلكم لو قمن

بنفس اجملهود يف منظومة العدالة، وهيئنا البنيات التحتية لذلك، 
وأهلنا املوارد البشرية؟ ما ابلكم لو استخدمنا الذكاء املعلومايت 

 L'algorithme de Justice- وبرامج العدالة التوقعية
prédictive - كربانمج "Juge"  املستعمل يف أمريكا، لو

 .إجناز يف واليتكم فعلتم السيد الرئيس، سيكون أكرب
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 :السيد الرةيس

لوحدة ل االستقاليلشكرا للسيد النائب، اآلن، ابسم الفريق 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب أمحد التومي

 :الناةب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 الرةيس احملرتم،

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء،

 يدات والسادة النواب،الس
كيفما قال السيد رئيس احلكومة، هاد النتيجة اللي وصلنا هلا 
اليوم، هي عمل مشرتك بني اجلهاز التنفيذي والتشريعي، إذن هننئ 

 .أنفسنا على هذه النتيجة، ونتمىن كل التوفيق

 السيد رةيس احلكومة،

، 9212هاد العمل دايل حتسني مناخ األعمال، هو بدا من 
رائسة األستاذ السي عباس الفاسي. وكان مستمر العمل حتت 

دايلو. إذن فزايدة على مشاركة الربملان واحلكومة، كذلك 
احلكومات املتعاقبة، كلها سامهت يف هاد العمل، وهذا الشيء 

 .جيب أظن اإلنتباه إليه

 السيد رةيس احلكومة،

واحنا كنديرو هادي تقريبا عشر سنني دايل هاد حتسني مناخ 
ألعمال، البد ما نقومو بواحد العملية دايل التقييم، أظن هذا ا

مهم جدا، ابش نشوفو أشنو هو األمور اللي جنحنا فيها، وأشنو 
هي األمور اللي ما جنحناش فيها، وأشنو هي األمور اللي خصنا 

 حنسنوها؟

السيد رئيس احلكومة، كنشوفوا أنه رمبا كاين واحد اخللط  -أوال
، كأنه هو يعين 52التصنيف دايلنا يف الرتبة  عند املواطن، أنه

التصنيف دايلنا يف الرتتيب د القوة االقتصادية دايل املغرب، هذا 
ليس صحيح، يعين القوة االقتصادية دايل بالدان، ابقية يف املرتبة 

، P.I.B حسب صندوق النقد الدويل، يعين ابلنسبة ل 192
ما نساوهش،   الناتج الداخلي اخلام، إذن هذا الشئ خصنا

كنشوفو إىل أي حد، يعين هاد مناخ األعمال ساهم يف واحد 
العدد دايل املؤشرات؟ أوال اإلستثمار، كنشوفو، السيد رئيس 

تقريبا كان  9212ل 9212االستثمار تقريبا من  احلكومة، أنه
مليار، يعين ما تغريش، واخا نزلنا ب  2.5ماليري  2يف حدود 

 عين فنفسو، كذلك ابلنسبة لوضعدرجة بقى هاد املؤشر ي 75
املقاولة، وضع املقاولة ، يعين، هذا شي اللي تتعرتفوا به هادي 

ل  9212أرقام يعين تقريبا يعين اإلفالس دايل الشركات من 
هو تقريبا تضرب يف أربع مرات، يعين كان يف  9212 9212
 2222، اآلن تقريبا فواحد  9212شركة مفلسة يف  9222

، كذلك يعين كنشوف 4522االوالين تقريبا  semestre وهاد
أنه هاد يعين هاد اإلفالس مع األسف كيمس الشركات الصغرى 
واملتوسطة، كنعرفو هاد الشركات هي اللي معنية أساسا هي اللي 
خصها تكون معنية بتحسني املناخ، ألن هي الضعيفة، يعين يف 

ت..،  االشركات اللي الدولية هاديك راه ما كتحتاجش بعض املر 
كتجي وكتعمل اتفاقيات مع الدولة املغربية وكتدير اللي بغت، 

من الشركات،   %25فهاد الشركات املتوسطة والصغرية كتمثل 
من القيمة املضافة، كذلك يعين كتساهم فواحد  %42كذلك 

من التشغيل ألنه هاد الشركات راه هي اللي مرتبطة  22%
 لي كتكون يفابلسكان، يعين هاد الشركات الصعرى هي ال

ت الفيالج دايهلا، كتكون يف املدينة دايهلا، وابلتايل فهي إيال أفلس
 .متاك فني كتخلق لنا يعين املشكل

كذلك مشكل الثقة، يعين واحد كنشوف أنه واحد اجملهود كبري 
خصو يّدار يف الثقة ال بني، يعين، يعين املقاوالت مع نفسها،  

ران عالش هاد الشي يف نظكذلك بني املقاوالت واحلكومة، يعين 
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اللي تقدمنا هبا عالش ما انعكست  %75يعين ما انعكسش هاد 
على اإلقتصاد الوطين، أان كنظن واحد، ألنه ركزان كثري على 
التشريعات، يعين التشريعات يعين مهمة، ولكن ماشي هي النهاية 
يف نفسها، التشريعات مزاينة وغالبا آش كتديرو؟ كتمشيوا ملي  

قوانني كأننا خلصنا، يعين القوانني انتهت، حبيث أنه كنديروا 
 قتبقى كنقاو متبوعني بواحد مراسيم تطبيقية، كنبقاو متبوعني

بواحد القرارات، وهنا فني كيبدا العمل يف احلقيقة لكن كيدل على 
احلق اجلدي، هنا فني كيبدا اجلهاد األكرب، وهذا وهاد الناحية رمبا 

لي يعين األمهية خلصنا اللي خصنا الشوية كتكون ما كنعطيوهاش 
خصنا نعطيوها، كذلك هاد التشريعات كتكون دائما يعين 
مدفوعة أنه من الشركات الكربى، كيفاش هاد الشركات الكربى 
نبانو هلا أنه احنا راه احنا جنيبوها عندان، يف حني أهنا أن كنساو 

نا لأنه راه راه هاد الشركات الكربى كيف ما قلت ما كتحتاجش 
 .الشركات الصغرى واملتوسطة

أان كنظن السيد رئيس احلكومة ابش نكونو عمليني، أان كنظن 
هاد ملي كيكون واحد مشروع قانون مهم، خصنا جنيبو كأنه 

يز مشروع بنية حتتية، نبداوه من االول حىت للتنفيذ دايلو، يعين ابحل
يو حىت شالزماين، يعين ابملوارد البشرية ابملوارد املالية ابش من

، ابش ايال ما حققش النتيجة ميكن نعاودو jusque boutل
نراجعوه، ماشي غري نديرو القانون وصايف وتنساوه، هذا راه شيء 
مهم، حنسبوه كأنه مشروع دايل البنية التحتية طرق أو موانئ أو 
مطارات إىل آخره، كاين كذلك السيد رئيس احلكومة واحد 

ىن يقع عرفو أنه التنزيل دايل هذاك يعاملشكل دايل التنزيل، احنا تن
على عاتق اإلدارة، أان أثق يف النظام املصريف، يعين، اإلدارة، السيد 
الرئيس، كنعرفوا أنه ابقي عندان واحد التعقيدات اإلدارية وابقي 
عندان واحد اإلجراءات رغم أن يعين أن صاحب اجلاللة، نصره 

، ة الرقمية، هادي يفهللا، اندى ابش يعين إبدخال يعين اإلدار 
، دعا هلاد القضية، 9214يعين، يف خطاب دايلو يف الربملان يف 

يعين ملي كنشوفو اليوم يعين القانون دايل تبسيط املساطر جا 
 2السنوات  2زائد  5سنوات، إذن  5وتيقول يف حدود 

السنوات، هادي كثرية السيد رئيس احلكومة، ال يعقل، احنا عندان 
وعندان يف اإلنرتنيت دايل  Big DATA فهاد الوقت يف
ونبقاوا  l'intelligence artificielle األشياء وعندان

سنني أخرى ابش نديرو اإلدارة اإللكرتونية، هذا ال  5نتسناو 
يعقل السيد رئيس احلكومة، راه كنتمناو عام عامني وتكون 
إلزامية، تكون اإلداراة تكون إلزامية، ويكون عمل مندمج ألنه 

 كنشوفو اإلدارة االلكرتونية كل إدارة كتحاول تدير واحد  ابش
des applications ولكن ما كاينش هداك االندماج على ،

 .صعيد اإلدارات كلها، هذا شيء يعين املهم مهم جدا

كاين كذلك، جنيو، السيد الرئيس، كذلك النظام يعين املصريف، 
د رئيس يو هبا السيأان قبل ما ندير هاد اإلدارة، اإلدارة خصنا نعتان

 احلكومة، ألنه اإلدارة راها شي يف احلقيقة، يعين من بعد داك
départ volontaire القانون دايل  من بعد واحد يعين

املناصب السامية كلها يف احلقيقة ضاعفتها، ما كاينش الوقت مع 
 .األسف ابش ندخلوا يف التفاصيل

و فيه ي حىت هكاين النظام املصريف، النظام املصريف راه ابق
عند  l'enquête تعقيدات، راه غتشوفو إيال درتو واحد

املقاوالت الصغرى واملتوسطة راه غادي يبكيو ليكم على يشكيو 
لكم اشنا هي التعقيدات اللي مازال كيلقاو؟ يعين هذا شيء 
خصنا ننتبهو له، وأان بغيت من السيد وزير املالية رمبا غادي نتوجه 

القروض راها يعين انقصة  les crédits نه راهليه بواحد التوصية أ
جدا، يعين راه السياسة النقدية دايلنا الزم نعيدو فيها النظر، راه 

دايل التضخم ونديرو  %9ما ميكن ليناش احنااي نديرو أقل من 
يف..، هذا راه ال ميكن احنا راه احنا ماشي دولة أوروبية  2.5%

نا خصنا نزيدو هاد شوية يف منطقة األورو، احنا ما عندانش، اح
ونزيدو شوية هذا، ابش نعطيو قروض للشركات  l'inflationد
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ابش تطور هاد الشركة، راه حنا ال يعقل، السيد رئيس احلكومة، 
راه احنا تنقجو نفوسنا أبنفسنا، هذا ال يعقل؛ كذلك السيد 
السيد وزير املالية احنا خصنا نشوفو هاد يعين هاد ابلنسبة هلاد 

القروض راها شي حاجة اللي خصنا ننتبه هلا جدا، دران فوائد 
واحد العدد  les valeurs mobilières السندات، دران

دايل  le risque داحلوايج خصنا دااب نديروهم ابش خنفضو
البنك ابش نزيدو يعين نعطيو قروض، يعين، أبسعار فائدة ميسرة، 

وقت يسع ال أظن واحد العدد داحلوايج، السيد رئيس احلكومة، ال
أان كنظن هذا ، يعين، نستمرو فهاد ولكن راه خصنا نشوفوا 
التطبيق، خاصنا نشوفو العمل، ما يقع، يعين، يف داخل يعين 

ة واملتوسطالوطن وابخلصوص الشركات املتوسطة الصغرى 
 .ى جدا، وشكراغر والص

 :السيد الرةيس

نائب لشكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للفريق احلركي، السيد ا
 .حممد األمني ديدى

 :الناةب السيد حممد األمني ديدى

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرةيس احملرتم،

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،
 السيدات السادة النواب احملرتمني،

ال بد من التنويه يف البداية مبا حققته بالدان يف جمال ممارسة 
مرات حسب  7ب  ، حيث تقدم املغرب9292األعمال لسنة 

من  52التقرير الذي تصدره جمموعة البنك الدويل ليحتل املرتبة 
بلدا يف العامل، هذا اإلرتقاء يعكس جبالء حجم  122بني 

اجملهودات اليت بذهلا املغرب منذ سنوات بفضل جمهود مجاعي 
وعمل إرادي على مستوايت عدة بشكل سيحقق ال حمالة إمكانية 

 األوائل عامليا يف مؤشر سياسة ولوج إقتصادايت اخلمسني

كما تضمنها   9291يف أفق  doing business األعمال
الربانمج احلكومي، من هذا املنطلق فإننا نعتقد، السيد الرئيس 

التقدم و  االرتقاءاحلكومة احملرتم، أبن العوامل اليت أدت إىل هذا 
وه نجيب أن تستثمر يف اجتاه مزيد من التعزيز والتوطيد بقدر ما ن

يت على خمتلف اإلشكاليات ال االنكبابمبا سبق بقدر ما جيب 
األجنيب  ستثمارلالتعترب عائقا بنيواي خللق تلك البنية املواتية 

والداخلي وحتقيق رقم تصاعدي يف مؤشر مناخ األعمال، قد يقفز 
ابملغرب إىل املراتب األربعني األوىل، فنحن هننئ أنفسنا على هذا 

هود ثقة كبرية لبالدان وندعوكم إىل مواصلة اجل التحسن الذي يعطي
اليت أدت إليه، ولكننا نطلب كذلك أبن ينعكس هذا التقدم 
داخليا على حتسني وضعية املقاولة الصغرية واملتوسطة والصغرية 
جدا، وعلى حتسني العديد من املؤشرات اليت جتعل بالدان برتتيب 

، وكذا على واطننيأقل مما نصبو إليه وعلى حتسني ظروف عيش امل
 ؛واالجتماعيةاإلسهام يف تقليص التفاواتت اجملالية 

 السيد الرةيس احلكومة،

املستحق فإننا مع ذلك نديل  االرتقاءبقدر ما نثمن هذا 
 :ابملالحظات التالية

كما تعلمون فإن التقرير األخري للمجلس األعلى  :أوال
لطبع هناك ، وابللحساابت أحصى عددا كبريا من املشاريع املتعثرة

تنكب عليها احلكومة وعلى رأسها  أسباب لذلك جيب أن
شكالية االستخالص، فاملقاول الذي ال تؤدى له واجباته إ

املستحقة سيتوقف ويفلس، والنتيجة هو ضياع حقوق وفرص 
 العمل ابلنسبة لشرحية كبرية من املواطنني؛

ستثمر فاملهناك إشكالية عدم استقرار املنظومة الضريبية  :اثنيا
 الستثمارااألجنيب مثال يعتمد على مدونة الضرائب لإلخنراط يف 

لكن هذه املدونة تتطري دائما يف قوانني املالية، وهذا إشكال كبري 
 أيضا؛
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غرب، الضريبية لكل مناطق امل االمتيازاتجيب ختويل نفس  :اثلثا
 جيب أهنا تكون هناك عدالة استثمارية بنفس املقدار من املساواة

 المتيازاتافمثال ملاذا يعمم األفشورينغ على هذه اجلهات وكذلك 
 الضريبية واجلمركية؛

ضرورة تبسيط املساطر اإلدارية وشروط طلبات العروض  :رابعا
تتضمن شروطا ال  CPS فال يعقل أبن دفرت الشروط اخلاص

تتناسب مع طبيعة املشاريع األمر الذي يؤجل هذه املشاريع مما 
مشروع من قبل الساكنة حول مشاريع مربجمة  يطرح تساؤالت

ولكنها ال تنجز، األمر الذي يدعو إىل إعادة النظر يف تدبري 
 الصفقات العمومية؛

 السيد رةيس احلكومة،

ين الوط االقتصادإن رهان إصالح مناخ األعمال عرف تنافسية 
األجنبية خصوصا يف املهن ذات القيمة  االستثماراتيف جلب 

لية، ال ميكن حتقيقه بدون تطوير املهارات البشرية املضافة العا
ابلرأمسال البشري من خالل املضي قدما يف تنزيل  واالهتمام

إصالح منظومة الرتبية والتكوين وفق توجه جيعل من هذا التكوين 
متناقضا مع أفق التنمية اليت نطمح إليها، فال ميكننا أن نتطلع إىل 

 نبية بدون توفري اإلمكانياتاألج االستثماراتجلب املزيد من 
 .البشرية املتوفرة اخلربة واملهارة الالزمة املطلوبة

 السيد الرةيس،

 إننا نتطلع يف الفريق احلركي إىل استحضار أفق العدالة اجملالية يف
وتوزيعها مبا يتطلب األمر من نقل اخلربة   االستثماراتتوجيه 

ة حيتاج ضريبيال االمتيازاتكذلك، ويف نفس السياق فإن نظام 
بدوره إىل العقلنة وضمان النجاعة، وابلتايل فإننا وإذ ندعو إىل 
ربط التحفيزات هبدف خلق الثروة وفرص الشغل فإننا نؤكد على 
ضرورة سن نظام جبائي استثنائي خاص ابملناطق القروية واجلبلية 
الفقرية اليت تشكو من ركود اقتصادي أو نقص يف اإلنتاج، فالبد 

شتغل ت ة املقاوالت املوجودة يف املناطق النائية لكيمن مواكب
وتشغل كذلك، كما حنث على ضرورة أن تكون األبناك يف قلب 
املعادلة التنموية كما أكد على ذلك جاللة امللك، يف خطاب 
افتتاح الربملان هلذه الدورة ونعتقد أبن األبناك املغربية ستجين 

 .الكثري، شكرا

 :السيد الرةيس

الكلمة للسيد النائب رشيد  االشرتاكيالفريق  سمابشكرا، 
 .البهلول

 :الناةب السيد رشيد البهلول

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرةيس،
 السيد رةيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

إطار  يف االشرتاكيالفريق  ابسمأبخذ الكلمة  أتشرف اليوم
األسئلة الشفوية اخلاصة برئيس احلكومة حول السياسة العامة، 
واليت اختري هلا يف هذه اجللسة موضوع مناخ األعمال، البد أن 
نسجل يف البداية راهنية موضوع مناخ املال واألعمال ببالدان يف 

الهلا على قي بظجيوسياسية تل بتوتراتظل سياق دويل يتسم 
وعلى تدفق رؤوس األموال، وعلى  االقتصاديةالسياسات 

و  صادهاالقتاإلجراءات اجلمركية اليت تنهجها بعض الدول محاية 
ملقاولتها، وكذا يف ظل حتدايت وطنية عنواهنا البارز التنمية بكل 
أبعادها وهو ما جسده صاحب اجلاللة، من خالل أتكيده يف 

مية منوذج تنموي جديد متعدد األبعاد خطاابت عديدة على حت
ينشد اإلقالع االقتصادي ويتأسس على العدالة اإلجتماعية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

21 

واجملالية وحيافظ على البيئة ويضع اإلنسان يف صلب اهتماماته 
 .وهو ما يفرض علينا

ن كل م االستفادةمن  بنية استقبال متكن املغرب توفري-أوال
 واحمليط اإلقليمي؛ اإلمكانيات اليت يوفرها السياق الدويل

اقتصادان انطالقا من قدراته الذاتية وارتكازا على كل  تقوية-اثنيا
الرتاكمات يف درب اإلصالحات اليت حققتها بالدان سواء على 

 .أو احلقوقي أو اإلجتماعي االقتصادياملستوى املؤسسايت أو 

 السيد رةيس احلكومة،

جملهود ار ابكل إجيابية مث االشرتاكيلقد سجلنا يف الفريق 
اإلصالحي املؤسسايت الذي شرعت فيه بالدان يف السنوات 
األخرية، والذي نالمس بعض نتائجه يف ما تفضلتم بذكره 
خبصوص ترتيب املغرب على مستوى التقارير الدولية، ذات الصلة 

وكذا على مستوى تصنيف املغرب من لدن  االقتصاديابجملال 
يت تطلعنا ط املايل، فبالقدر الالوكاالت املتخصصة يف جمال التنقي

هذه التقارير على مؤشرات أساسية تسمح لنا مبقارنة بالدان على 
مستوى بعض املؤشرات ببلدان أخرى، فإهنا تلزمنا يف نفس اآلن 
مبستوايت معينة من النتائج واإلجنازات جتعل احلكومة أمام 
حتدايت متجددة، تستوجب منها يقظة مستمرة يف مواصلة 

 .حات اهليكلية لبنية اقتصادان الوطيناإلصال

 ويف هذا الباب نوجه عنايتكم إىل ضرورة تسريع اإليقاع يف التعاطي
 :مع األوراش التالية

اإلقبال على التدابري املاكرو اقتصادية متحكم فيها تسمح ابحلّد  -
من مستوى عجز امليزانية ومستوى التضخم وحتقيق نسبة النمو 

 مستقرة؛

لسل التشريعي للقانون اإلطار للضرائب و فق إطالق املس -
أجندة زمنية حمددة مما ميكن املغرب من التوفر على خريطة طريق 

هذا اجملال يف اجملال اجلبائي، سواء املباشر منه أو غري مباشر 
 تساهم يف توضيح الرؤية للفاعل الوطين واألجنيب؛

 االنكباب بشكل جلي على معاجلة معضلة آجال األداءات -
خاصة تلك اليت ترتبط ابإلدارات واملقاوالت العمومية، مما يروم 
 من إنقاذ جمموعة من املقاوالت الصغرى واملتوسطة من اإلفالس؛

مراجعة بعض اتفاقيات التبادل احلر واليت أضرت ابقتصادان  -
الوطين وكّرست عجز امليزانية ميزاننا التجاري أكثر مما فتحت له 

 .يت وعدان هبا، شكرا السيد الرئيساآلفاق االقتصادية ال

 :الرةيسالسيد 

 اكيةواالشرت اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمشكرا، الكلمة اآلن 
 .السيد النائب مجال بنشقرون كرميي

 :الناةب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الرةيس احملرتم،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيد وزير الدولة،
 الوزراء احملرتمني، السيدة والسادة

 والسيدات والسادة النواب احملرتمني،
اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمنعم السيد رئيس احلكومة، 

 بد أن ال واالشرتاكية نعم هناك حتسن يف مناخ األعمال ببالدان،
نقوهلا عالنية ونسّجل أبن هذا ليس وليد اليوم بل هو نتيجة عمل 

اكمة ومنذ حكومة التناوب تراكمي حصيلة احلكومات املرت 
التوافقي اليت سامهنا فيها بشكل كبري، كذلك على مستوى هذه 
املؤسسة التشريعية اليت سامهت بشكل قوي يف إنتاج عدد من 
النصوص القانونية ويف الرتاكم التشريعي الذي حدد هذه املراتب 
املهمة، لكن وإذ كان السيد رئيس احلكومة هذا التحسن يسجل 

، ايب على مستوايت معينة يف ترتيب وطننا يف اخلارجبشكل إجي
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لكن هذه التصنيفات نتساءل معكم ويتساءل اجلميع عن أثرها 
اإلجيايب على املستوى املعيشي اليومي للمواطنني واملواطنات، أمام 
وجود رقم خميف للبطالة استمرار اهلشاشة والفقر يف جمتمعنا، 

شة اليوم،  طبقات ه ى إىلالتفاوت الطبقي، تدهور الطبقة الوسط
كذلك على مستوى منظومة األجور والتفاواتت اخلطرية والبنيوية 
على هذه املستوايت، كذلك على مستوى وجود مظاهر ما زالت 

مما يتطّلب  الزبونية،، مل تصحح، مظاهر الفساد، الرشوة، احملسوبية
ام ممنا اليوم أيضا إصالح اإلدارة العمومية وجعلها رافعة أساسية أ

جعل هذه املراتب ذات جدوى على مستوى اقتصادان الوطين،  
كذلك السيد رئيس احلكومة ومعه السادة الوزراء احملرتمني نسبة 
النمو املستقرة وغري املتطورة إذا كانت هذه األرقام ذات دالالت 
جيب أن تنعكس على نسبة منوان االقتصادي، كذلك على مستوى 

ذه ة بعد أخرى تراجع على مستوى هاملديونية ثقل املديونية سن
احملصلة اليت تعيق على مستوى البنيوي ميزاننا التجاري ببالدان؛  
كذلك توفري فرص الشغل جيب هذه األرقام أن توفر فرص الشغل، 

 يتساءل اجلميع عن دور املنظومة البنكية اليت جيباءل و وهنا نتس
 دعم يف علينا أن جنربها أقول، جيب أن جنربها على أن تنخرط

املقاوالت الصغرى والناشئة والصغرية واملتوسطة حىت ميكن هلذا 
اإلجتماعي يكون متوازان وأن يكون متضامنا  االقتصاديالنسيج 

مع كبار الشركات اليت تتميز ابإلعفاءات وتستفيد من 
اإلعفاءات، كذلك على مستوى الشركات األخرى اليت ختلق لنا 

ة، هنا جيب أن نقّيم تقييم السيد رئيس احلكوم فرص الشغل،
 العمومي ببالدان كذا على مستوى لالستثمارموضوعي ومنطقي 

اخلطر الداهم وهو هجرة رؤوس األموال ابخلارج، كذلك هجرة 
 األدمغة والكفاءات، وهنا منظومة الرتبية والتعليم ببالدان تنتج خرية

األطر والكفاءات وأتيت دول أخرى وتستقطبها ابنتقاء بني 
دها وأتخذها وتستثمرها يف كياانهتا االقتصادية واالجتماعية أجو 

فر له جيب أن نو  االستثماردون أن يثري ذلك إنتباه، علما أبن 

قاعدة من القوانني وكذلك موارد بشرية مؤهلة كفأة، وشكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد الرةيس

الكلمة لكم لإلجابة  السيد رئيس احلكومة شكرا للسيد النائب،
ى تساؤالت السيدات والسادة النواب، كما تعلم السيد رئيس عل

 .احلكومة فيما تبقى من الوقت ما زال عندك، ما زال رصيد مهم

 :السيد سعد الدين العثماين، رةيس احلكومة

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 الستماعابإىل خمتلف األجوبة وسعيد أيضا  ابالستماعأان سعيد    
املالحظات، غري إيال كان السؤال يف مناخ األعمال إىل خمتلف 

ما ميكنش تعاود تسولين يف الدار البيضاء وخترج يل يف شي مدينة 
أخرى، طبيعي ايال كان يف السؤال يف واحد اجملال، احنا كنذاكرو 
 يف هاد اجملال، بغيتو السؤال يف اجملال اإلجتماعي جنيوا نديروه، يف

لشي نديروه، ولكن السؤال هو سؤال الشغل عنديروه، وكل داك ا
ما ميكنش جناوبو يف مجيع امليادين واجملاالت يف نفس الوقت، 
وأظن أيضا أبن خطابنا كطبقة سياسية جيب أن يكون فيه واحد 
شوية املصداقية ويكون منطقي ومعقول، إن واحد التيئيس 
والتبخيس ويعين حماولة تسويد الصورة دايل املغرب حاال ومستقبال 
هاد احلاجة هادي معاجلتها مسؤوليتنا مجيعا، ونتائجنا هي علينا 
مجيعا، فلذلك أان بعض األلفاظ مسعتها شوية أمسو، حبال قول 
األخ دايل أحد اإلخوان تكوين نقطة سوداء يف منظومتنا 

، أان هادي دااب أستغرهبا كثريا واحنا عندا دااب الشركات االقتصادية
ارجية يف املغرب، وعندان االستثمارات اخلالكربى العاملية مستثمرة 

ابلعكس، جات ألن عندان كفاءات مؤهلة وال التكوين دايلنا ال 
على مستوى األطر العليا وال على مستوى التقنيني املتوسطني وال 
على املستوى األيدي العاملة املدربة، عندان تكوين عايل جدا، 

كتلقاش تكوين عايل جدا، ولذلك الشركات اللي جات ما  
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مشكل كي جتد كفاءات يف عدد من اجملاالت التقنية الدقيقة، واان  
كنستغرب الناس الشركات كيقولو العكس وجيي شي وحدين 
اخرين يقولوا العكس، ميكن نقولو النقص، العدد ما كافيش، 
نقولو ما كنكونوش كلشي، نقولو ابقي عندان شوية داهلدر 

ت صحيح، ولكن ما املدرسي يعين واحد املسائل اإلشكاال
ميكنش نقولو نضربو هاد الشي كامل يف الصفر، وإال أان كنظن 

الربملانيني هنا جاو من هاذ املنظومة التعليمية دايلنا  أبن أغلب
واملنظومة دايل التكوين، حىت مها وجيدين احلمد هلل أان ما عرفتش 
شي برملاين اللي ما عندوش تكوين جيد، أان كنظن أبنه املنظومة 

ا عر فتش شي واحد اللي ما عندوش التكوين جيد كل شي م
عندو تكوين جيد احلمد هلل، فلذلك أان كنظن منظومة التكوين 
دايلنا جيدة عموما عموما فيها إشكاالت، فيها نقص معقو،ل 
هاذ النقص وهاذ أمسو املشاكل نعاجلوهم ونوقفو عندهم وانتقدهم 

ش نعّممو، والنجاح هذا معقول، ولكن جيب أن ال نعّمم ماخصنا
دايل املغرب يف حتسن هاذ املؤشر هو جناح للمغرب، خصنا  

عا، كاملني حنتفلو به وحنتفيو به ونصفقو عليه ونفرحو ليه، مجي
وقد أشدت وأان بغيت نقول عمدا تشاركية دايل اجلميع، وهي 
إيال كانت تشاركي دايل اجلميع، خصنا حنييوها وخصنا نكونو يف 

ضي إىل األمام، وكاين شي أمور صحيح فيها املستوى دايل امل
 صعوابت ولكن الصعوابت دايهلا تتجاوز جمرد احلكومة؛

امسحو يل نعطيكم مثال وأان امسحوا يل على هاذ املثال الرقمنة، 
مزاين تقول ليا يف اإلدارة يف الرقمنة غادي متواضعة إىل آخره وأان 

ول وهاذ السنة كنقالسيد وزير املالية عندان هنا السنة املاضية 
عالش هاذ الربملان كطّبع ليه اآلالف دايل األوراق غري يف نسخة 
دايل قانون املالية؟ ملاذا نطبعها وحنن يف عهد الرقمنة؟ حط هلا 
ليهم وعطيها ليهم يوسيب كاع وصايف، قالك اّل راه قال لك 

 92 %92خصك تعطينا بعدا، هنار تنقصو هاذ الشي يوليو 
و حىت هي تنقص ابش تعرف سخة تعرفو اإلدارةن 122نسخة وال 

أبن هاذ املشكل دايل الرقمنه هو مشكل مشرتك، مشكل 
اجتماعي، ماشي مشكل دايل احلكومة، أان راه بغيت نديرو 
ولكن اللي غادي يتستافد خصو يقول ليك الّ عطينا الورقة، وخا 

ا ري كرتونية ال يستفيد منها الناس كثلنديروه راه كاين منصات اإل
ىل آخره، إ ذشوفو املوظف ويدخلو لإلدارة وايخألنه بغاو جييو ي

هذا تطور، أان ماشي كنعّيب ولكن إيال كان واحد احلاجة حتتاج 
إىل تطور اجتماعي وثقايف معني خصنا كاملني نتشاركو عليه 

هاذ التطور ولكن نديروه   هاذ التطور إىل األمام، نديرو ونديرو
شكال، ولكن احنا نديرو التطور، ما كاملني نعرفو أبنه فيه إ

نعطيكمش أمثلة أخرى ألن إيال جيت نعطي أمثلة أخرى كاين 
 .أمثلة كثرية

طيب بعض التدخالت مع األسف عطات معطيات غري دقيقة 
ورتّبات عليها نتائج غري صحيحة وأان نقول ليكم نعطيكم غري 

ب اأمثلة، كيف سنتحدث اليوم على تزايد البطالة وبطالة الشب
تزايد البطالة وبطالة الشباب وآخر تقرير دايل املندوبية السامية 

،  9212للتخطيط وأنتما كتعرفوها دايل الدورة الثانية دايل 
وهذا  2.5، إىل 9212يف  2.1كتقول أبن البطالة نقصات من 

هو اهلدف اللي حطات احلكومة وهاذ الشي راه يف األنرتنيت راه 
 les شباب، بطالة الشباب هذاعندكم! وأان قصدت بطالة ال

diplômés  تقولو ليا ما  15.1إىل  %14.5نقصت من ،
كافيش، متفق معكم، ولكن راه تتنقص ما ميكنش نقولو ما 
تتنقش، وإال األرقام األخرى اللي عطيتوين أبهنا تتزيد حىت هي 
مشكوك فيها، إيال شككنا إيال قلنا غادي نعتمدواألرقام دايل 

ال ة للتخطيط فإيال قالت لينا تزاد نقولو زادو وياملندوبية السامي
قالت نقصت خصها حىت هي نقولو نقصو، ماشي كنتيقوها غري 
إيال قالت تزادت، إيال قلت نقصت ما تنتيقوهاش، فلذلك جيب 
أن حنذر من األرقام حنيينوها مبعىن أن حنذر من األرقام شوية، ما 

ا هي يف ونعتربوه 9217وال  9214انخذوش الرقم دايل 
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شهور كتصدر واثئق رمسية كتسطّر األرقام  2، راه كل 9212
دايل التطور مجيع املؤشرات اإلقتصادية ابخلصوص، وأحياان عدد 

 من املؤشرات اإلجتماعية واليت تتحسن؛

ولذلك أريد أن أقف عند املؤشرات اإلجتماعية صحيح عندان 
ت من ابواحد املؤشر اجتماعي اللي املغرب فيه عندو فيه صعو 

مؤشر التنمية ولكن اآلن البنك الدويل وبعد  IDH قبل، هو
التشاور مع مجيع الدول املعنية واحنا ما بني الدول األوىل اللي 
دخلنا يف التشاور ودخلنا يف وضع املؤشر يف املرحلة النموذجية 
األوىل، السيد وزير املالية متّبع مع البنك الدويل هذا املؤشر وصدر 

مؤشر الرأمسال  C.H ل ، اللي هو مؤشر9212 أول تقرير يف
البشري اللي هو أدق، عالش؟ أان غنقول لكم الفرق واحد 

ل آش كيقول لنا؟ كيقول ليا عندي عدد من  I..D.Hالفوارق، 
األميني كذا اليوم إذا املؤشر داييل كذا، ولكن عدد األميني، 

عام،  15شكون املسؤول عليه؟ مسؤول عليه احلكومة هادي 
 12عام وال  15ن األمي دايل اليوم خارج من املدرسة هادي أل

سنني على األقل، هاد املؤشر جديد كيقيس اليوم ماشي عدد 
األميني، ولكن عدم التأهيل دايل النظام الدراسي دايلنا ابش خيرّج 
األميني يف املستقبل، فهو أدق يف حماكمة اجلهود دايل احلكومة 

رتنيت رج راه التقرير دايلو موجود يف اإلناليوم، وهاد التقرير اللي خ
وهي مرتبة جيدة،  22وميكن خترجوه، اآلن املغرب عندو فيه املرتبة 

جيدة فيما خيص الدول دايل العامل الثالث والدول اإلفريقية 
وأان  2.52متوسطة متوسطة يف العامل كلو، عندو النقطة دايلو 

ل سن هذا املؤشر دايسنني املقبلة سيتح 2على يقني أبنه السنتني 
الرأمسال البشري حتسنا، ألن اإلصالحات اللي كندخلوها اليوم 
على مستوى التعليم على مستوى الصحة وعلى مستوايت أخرى 
ستؤيت أكلها إبذن هللا، لكن هذا هو املؤشر اللي خصنا نتبعوه 

 دااب واللي هو مؤشر أدق من انحية اإلجتماعية؛

فس الشي، حىت هو أداء األجل جنيو ألداء دايل األجل هو ن
مجيع األرقام تبني أبن األداء، أجل األداء، امسحو يل، آجال األداء 
ابلنسبة للمقاوالت، ابلنسبة لإلدارة العامة حتسنت بشكل كبري 

 2يوم، اليوم هاديك  22يوم وشحال قلنا  27جدا، وأهنا اليوم 
الشركة، و  شهور اللي قلتو، هاديك دايل القطاع اخلاص بني الشركة

حىت املؤسسات العمومية يف آخر األرقام راه عندكم يف الورقة 
التقدميية دايل مشروع قانون املالية راه هاد الشي كامل كاين، 

، اليوم 9212يوم سنة  44إىل  9214يوم سنة  72انتقلنا من 
يوم ابلنسبة للمقاوالت  55وصلنا ل 9212 4دااب شهر 

ما بقاتش ال ابلنسبة لإلدارة  أشهر 2يوم  22العمومية، وذلك 
ابلنسبة للمقاوالت العمومية، كاين إشكاالت أخرى من غري أجل 
األداء، كاين إشكاالت أخرى، صحيح ولكن فهاد املؤشر هناك 
حتسن كبري جدا ابلنسبة ألداء دايل اإلدارة وأداء دايل املقاوالت 
واملؤسسات العمومية، بطبيعة احلال ما نوقفش عند العجز 

تجاري وعجز ميزان األداءات إىل آخره هاد الشي أرقام فيه ال
ماشي كما قدمت، العجز التجاري، احلمد هلل، ما تشوفو، ما 

 en valeur absolu valeur عمران ما نشوفو الرقم
absolu  ابلعربية؟ الرقم اجململ املطلق، املهم ميكن نقول هلم

مليار،  22مليار،  72القيمة املطلقة، القيمة املطلقة دايل الرقم، 
خصنا النسبة دايلو، النسبة دايلو ونسبة تغطية الواردات 
ابلصادرات تتحسن سنة بعد سنة على األقل تقريبا بنقطة من 

حىت لنقطة كل سنة، وهاد السنة حتسنت وهذا هو املهم   2.4
كتحسن نسبة التغطية، فلذلك إيال حتسنت هاذ نسبة، وراه ميكن 

 note de conjoncture ظرفيةنشوفو املذكرة دايل ال
مذكرة الظرفية اللي صدرت أخريا، وبينت حتسن دايل نسبة تغطية 
 الواردات ابلصادرات بنقطة يف هذه السنة وهذا شيء مهم جدا؛

غادي جني ملوت املقاوالت، اإلفالس دايل املقاوالت هذا أيضا 
من األمور اليت كتعطى فيها أمور غري دقيقة، عالش غري دقيقة؟ 
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 il est اشي الرقم غري دقيق، الرقم صحيح ولكن الرقمم
rapporté à quoi   مبقارنة مع ماذا، دااب عدد املوتى يف

املغرب كيزيد كل عام والّ ما كيزيدش؟ كيزيد ولكن السكان حىت 
هو كيزيدوا، فلذلك كنديرو النسبة، كنديرو النسبة، نسبة 

نة مع املقاوالت ابملقار املقاوالت احملدثة نسبة املقاوالت اليت تفلس 
نقص عدد  9212احملدثة، وهو مؤشر يتحسن، وألول مرة سنة 

املقاوالت املفلسة، عدد املقاوالت ابلقيمة املطلقة نقص ابملقارنة 
، ولكن إيال دران النسبة فهو حتّسن أكثر، وابملقارنة 9217مع 

 دوابملناسبة نسبة دايل إفالس الشركات يف املغرب ابملقارنة مع عد
الشركات احملدثة هو نفس النسبة تقريبا كما هو يف فرنسا، ما  

يف  تقريبا هو املتوسط العاملي ومتوسط ما يقع كاينش يعين نسبة
العامل كله، وابش نعرفو هادي هي مقاوالت، وضع حد للشركات،  
كاين مقاوالت اللي أصحاب أرابهبا يضعون حدا للشركة  

، اين بزاف دايل األسبابكيبدلوها كيديرو شركة أخرى، عندو ك
ماشي ضروري كاين إفالس متعمد، ولكن أنتما ليس بعض 
الشركات اللي كيكون خاصنا نواجهوه، ولكن اليوم مع القانون 
اجلديد اللي كيحاول ما أمكن يواجه صعوابت املقاولة وكيدير 
الوقاية من صعوبة املقاولة وكيدير املواكبة للمقاوالت اللي كتعيش 

رو حالة معاجلة عدد من القانون اللي صادقتو عليه صعوبة كيدي
انتما يف تعديل الكتاب اخلامس واللي اآلن كيدخل حيز التنفيذ 
غادي حيسن يف حياة املقاولة أيضا يف املستقبل، إذن هناك عدد 

 من األمور جيب أن حنذر منها ماشي ضروري كما تقدم؛

شي  ا امسعتغادي جني هلاد الزايدة يف هاد التضخم والذي أيض
مرة شي تعليق دايل شي مواطن كيقول لك انتما ديتوها غري يف 
املاكرو اقتصادي هباد الزايدة حبال التحكم يف التضخم وما 
ديتوهش يف املواطن، والتحكم يف التضخم راه كيعين املواطن ما 
ميكنش ندعيو للزايدة يف التضخم، ألن الزايدة يف التضخم يعين 

، الغالء دايل املعيشة التضخم هو النسبة ابش  الزايدة يف األمثنة

كتزيد هبا األمثنة وفق سلة معينة حمددة عند املندوبية السامية 
ة للتخطيط وفق معايري دولية اللي كتزيد هبا سنواي، إيال كانت نسب

التضخم ضعيفة كما هو عندان هي من أضعف نسب التضخم 
املعيشة  تكلفةيف احمليط كله، معىن ذلك أن نسبة الزايدة يف 

راه  %1.9ابلنسبة املواطن ضعيفة سنواي بينما، إيال عندان احنا 
هنائيا،  %4و %5و %4يف دول احمليط ما كاينش قل من 

فلذلك حمافظة احلكومة حرص احلكومة على أن حتافظ على نسبة 
التضخم رغم صعوبتها هو احلرص على القدرة الشرائية للمواطن، 

لى املواطن وذلك هذا جهد تقوم به ابش ما تغالش املعيشة ع
احلكومة يكلفها ولكن هي حريصة عليه، ألن الثمن اآلخر هو 
املواطن خيرج كيلقى األمثنة كتزيد بطرق صاروخية مما سيتعب 
املواطن، بطبيعة احلال راه احنا قلنا يف مشروع قانون املالية اجلديد 

ية شرائأبن من بني األهداف دايلو هو احلفاظ على القدرة ال
للمواطن بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ابلطريق املباشرة هو دعم 
دايل املواد األساسية ولذلك أان بغيت حنذر من عدد من 
اإلشاعات اليت تربز بني الفينة والفينة األخرى واإلشاعات اللي  
كتحاول تلوح أخبار غري اثبتة وكتبدى تروج يف مواقع التواصل 

كومة على الزايدة يف البوطة، مثل ومع أن االجتماعي مثل عزم احل
امليزانية اليت عندكم اآلن فيها امليزانية دايل صندوق املقاصة واضحة 
وهي حمددة وحمسوبة ابش الثمن دايل البوطة السنة املقبلة يبقى  
كيما هو بدون زايدة وال نقصان ال البوطة الصغرية وال البوطة 

هو احلفاظ على القدرة الكبرية، وهذا جهد وهذا اهلدف منو 
الشرائية للمواطن، عندان بدائل كثرية كندرسوها ولكن غادي 
نديروها يف الوقت املناسب عندما جند بدائل للطبقة املتوسطة 
والطبقة الفقرية والطبقة اهلشة، وإيال ما لقيناش اليوم البدائل ما  
 كاينش التغيري، ألن خصنا نلقاو بدائل انجعة فيها الثقة وانفعة

للمواطن، إيال ما أتكدانش من هاد الشي راه ما غنمسوش ألن 
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احنا ما كنغمروش ابألمن االجتماعي دايل بالدان ودايل الطبقات 
 اهلشة والطبقات؛

عمليا ومرة أخرى هاد املؤشر دايل مناخ األعمال ما تنقسوش 
منو، ألن العامل كلو كيطلع ويهبط به ما تبقاوش أمسو دااب اللي  

ومات األبناك الدولية واجلهات املاحنة اللي كتدير كيقرض احلك
القروض راه كتقرض على حسب هادا، كتعطيك على حسب 
الثقة يف االقتصاد إيال طلعيت يف مؤشر مناخ األعمال كتهبط لك 
نسبة الفائدة، كتقرض لك بثمن أقل كتكون كلفة الدين أقل 

يف فوائد  كبكثري، إيال نزليت يف هداك املؤشر كتخسر كتبدا طلع ل
القروض معىن ذلك عندو أتثري مباشر على االقتصاد وطنيا ودوليا، 

سن حت انهيك عن املستثمرين اللي مها كيشوفو الدول اللي عندهم
فهاد املؤشر كيجيو كيستثمرو فهذا مشجع االستثمار، وقد 
أوضحت منذ قليل من خالل رسم بياين، رسم بياين دايل 

 بياين دايل حتسن دايل املؤشر أنهاالستثمارات اخلارجية ورسم 
ابش ما كيتحسن املؤشر االستثمارات األجنبية كتسحن ابملاليري 
دايل الدراهم كتحسن وهذا ما وقع السنة املاضية والسنة اللي قبل 
منها وهذا ما سيقع هذه السنة إبذن هللا، نسأل هللا سبحانه وتعاىل 

 أن يوفقين؛

أان  ة دايلك قالتها ضروري تقولبقات ليا نسبة النمو راه املماثل
إيال حضر شي واحد من الفريق كنعترب الفريق كلو هضر دااب اليوم 
تكايسو شوية تكايس عليا نتكايس عليكم، كاينة شي حاجة 
ولكن قلنا ما كاين ابس، ال نسبة النمو ضروري نوقف عندها، 
ألن بزاف كيقولو هاد املؤشر ما عندو عالقة ما عندو أتثريا على 
نسبة النمو، هللا جيازيكم خبري عندو أتثري ألنين اليوم اليوم نسبة 

توقعات نسبة النمو  9212النمو العاملي تتناقص عامليا اليوم 
حىت  %2.7ونسبة النمو يف املغرب غتكون  %2.4غيكون 

يعين أحسن من املتوسط العاملي وأحسن من نسبة النمو  2.2%
بة النمو يف يعة احلال أحسن نسإمجالية متوسط منو يف إفريقيا، بطب

يف إيطاليا  %2.9 %2.2 %1أورواب بدون نزاع انتما كتعرفو 
 %1 %9إىل آخره هادو كلهم عندهم نسبة النمو دايل أقل من 

هاد الشي اللي عندهم، معىن ذلك احنا نسبة النمو يف بلدان 
أحسن من نسبة النمو يف افريقيا املتوسط، أحسن نسبة منو يف 

شرق األوسط ومشال افريقيا، أحسن من نسبة النمو منطقة ال
العاملية، فلذلك أظن أبنه راه هداك دايل حتسن مناخ األعمال 
مكنا ابش ما أتثروش سلبيا من نسبة النمو العاملية بزاف، ألن 
العامل كينزلنا والعامل كله دااب كيهدر كيدوي على أنه ميكن تكون 

شاكل ألن احلديث عن أزمة، أان كنشك كتكون شوية دايل امل
األزمة قبل األزمة يسبب األزمة يف حد ذاته، فهمتيين، وخطاب 
التفاؤل كيزرع التفاؤل كينشط الناس اقتصاداي وكنواجهو األزمة، 
فلذلك أان كنظن أبن هاد نسبة النمو ما خصناش نعطيوها اهتمام  
كبري وإال فعمليا حنن ننتج الثروة احلمد هلل الشق االجتماعي 

ع إليه بعد قليل، شكرا جزيال للسيد والسادة، السالم عليكم سنرج
 .ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرةيس

 .دقيقة 15شكرا السيد رئيس احلكومة، ننتقل 

 :السيد الرةيس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرةيس احلكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السيدة والسادة الوزراء،
 شهرية حبضور السيد الرئيس احلكومةنستأنف أشغال اجللسة ال

وننتقل اآلن إىل احملور الثاين، احلرارة يف اجلسم وال يف، طيب، 
وع سنقوم مبا أتمل أن يتم، ننتقل اآلن إىل احملور الثاين املتعلق مبوض

أولوايت السياسة احلكومية للفرتة املتبقية من الوالية التشريعية 
يف إطار وحدة املوضوع أسئلة  4احلالية والذي يتضمن كذلك 
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وأعطي الكلمة للسيد النائب عبد اللطيف وهيب ابسم فريق 
األصالة واملعاصرة وأذكر السيد النائب أبن طرح السؤال ال جيب 

 .أن يتجاوز دقيقة، شكرا لك على تفهمك

 :الناةب السيد عبد اللطيف وهيب

 يف علمي إن هلل وإان إليه راجعون،
 السيد الرةيس،
 السادة النواب،

 السيد رةيس احلكومة،
أان احلقيقة كنت آمل أن أتتو إىل الربملان يف إطار مقتضيات 

الذي يعود لكم احلق لتقدمي بياانت، ولكن حاولت  42الفصل 
يف جلسة شفوية سابقة أن أطلب حضوركم، ألن ال ميكن احلكومة 
 أن تناقش فقط لدى الرأي العام يف الشوارع ويف األزقة ويف

منتدايت ويف الربملان ألن هو املعين األساسي للحكومة وهو الذي 
يراقبها ولكن أنتم تعرفون السيد الرئيس قرار احملكمة الدستورية 
بعدم أحقية احلكومة يف تنصيب جديد ال من طرف الربملان وال 
من طرفكم ألن كيعتابروان استمراريتكم للدستور أنتم تستمرون 

ايل تغريت األشخاص وأصبح التغيري د ولكن نريد توضيحات ألن
اخلريطة، لذلك حنن نطرح الكثري من األشياء، ما هي األولوايت؟ 
ما هي التوجهات؟ كيف ستتحكمون يف مسار احلكومة بوجود 

وزيرا من وزراء تيقنوقراط؟ كيف مت هذا االختيار؟ أمتىن أن  12
 .راكنناقش هذا املوضوع بكل أرحيية، وتفضلوا السيد الرئيس، ش

 :السيد الرةيس

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن من إبسم الفريق االستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة منرية الرحوي

 :الناةبة السيدة منرية الرحوي

 السيد الرةيس،

 السيد رةيس احلكومة،

ولوايت أ التعديل احلكومي الذي عرفته بالدان أخريا يطرح إشكالية
كومي ملا تبقى من الوالية احلالية على ضوء التوجيهات العمل احل

امللكية السامية واختيارات الربانمج احلكومي الذي أصبح ال يساير 
املرحلة اجلديدة للحكومة، األمر الذي يقتضي من احلكومة تقدمي 
التوضيحات الالزمة بشأن برانجمها للمرحلة املقبلة اجلديدة، السيد 

امج م اليوم يف الفريق االستقاليل عن الرب رئيس احلكومة، نسائلك
 اليت ستعتمدوهنا وعن التدابري اليت ستتخذوهنا لتنفيذ تصوركم

 للعمل احلكومي يف ظل املرحلة اجلديدة؟

 :السيد الرةيس

شكرا للسيدة النائبة، دائما يف إطار مكوانت املعارضة الكلمة 
قدم تللسيد النائب رشيد محوين ابسم اجملموعة النيابية لل

 .واالشرتاكية

 :الناةب السيد رشيد محوين

 شكرا السيد الرةيس،
 السيد رةيس احلكومة،

 السادة الوزراء،
أيتها الكراسي الفارغة ملعظم أعضاء احلكومة، "نريد مغراب ال 
مكان فيه للتفاواتت الصارخة وال للتصرفات احملبطة وال ملظاهر 

مغرب األمل  الريع وإهدار الوقت والطاقات الستكمال بناء
واملساواة للجميع"، هذا مقتطف من خطاب جاللة امللك مبناسبة 
عيد العرش الذي كلفكم من خالله بتعديل حكومي، لقد أخذمت 
وقتكم الكايف هلذا التعديل من حيث الشكل حيث قمتم حبذف 
وزارات وكتاابت الدولة ولكن ماذا عن املضمون؟ وماذا عن اجلوهر 

يوم بغاو يعرفو التوجهات اجلديدة إلعطاء السياسي؟ املغاربة ال
نفس جديد من حيث العمق لعمل احلكومة يف التنمية االقتصادية 
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واالجتماعية ويبان هلم اجلدوى من هاد التعديل، كنا كنتمناو 
 ..يكون لكم السبق هلذا التعديل التواصل إعالميا مع

 :السيد الرةيس

دة النائبة األغلبية للسيشكرا السيد النائب، اآلن الكلمة ابسم فرق 
 .لبىن الكحلي

 :الناةبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرةيس،

قامت احلكومة منذ يعين بداية الوالية  السيد رئيس احلكومة،
احلكومية احلالية جملموعة من اإلصالحات البنيوية وذلك تنزيال 
االلتزامات اليت جاءت يف الربانمج احلكومي الذي انلت ثقة 

ربملان، خالل شهر ماي املاضي كانت لنا فرصة السيد رئيس ال
احلكومة معكم لعرض احلصيلة املرحلية للحكومة، جاءت 
مبجموعة من املؤشرات اإلجيابية وجمموعة من اإلجنازات املهمة، 
لكن اليوم السيد رئيس احلكومة تواجه بالدان جمموعة من 

طلب ويب الالتحدايت االقتصادية واالجتماعية رفعت من منس
االجتماعي، أهم هذه التحدايت تقليص الفوارق االجتماعية 
وتسريع وثرية النمو، لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة عن 
أولوايت احلكومة خالل املرحلة املتبقية من هذه البداية خاصة يف 

 .اجملال االجتماعي؟ وشكرا

 :السيد رةيس

جابة لكم الكلمة لإلالسيد رئيس احلكومة،  شكرا السيدة النائبة،
 .على األسئلة املطروحة

 :السيد سعد الدين العثماين، رةيس احلكومة

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الصالة والسالم على رسول 
 هللا،

 السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أريد أن أشكركم على إاتحة هاد الفرصة إلطالع اجمللس املوقر 
العام الوطين من خاللكم على أولوية اشتغال احلكومة يف  والرأي

مية إبذن هللا وهي املرحلة املتبقية من الوالية احلكو  املرحلة املقبلة
 .احلالية

وأريد أن أؤكد منذ البداية وأجدد التأكيد على أن احلكومة يف 
هيكلتها اجلديدة مبختلف مكوانهتا، ما هي إال استمرار للحكومة 

على أساس  9217على ثقة مؤسستكم املوقرة سنة اليت حازت 
التعاقد الذي جسده وجيسده الربانمج احلكومي، وحنن واعون 
حبجم املهام وجسامة التحدايت وكرب وعظم انتظارات املواطنات 

يف  الستمرارواواملواطنني، مما سيحتم علينا الرفع من وترية العمل 
 جناز وفاءا هلذهالعمل الواقعي العملي بشعاران اإلنصات واإل

اليت كانت جمسدة وال تزال يف الربانمج احلكومي الذي  االلتزامات
 .قدمناه أمامكم

وأريد أن أقول أيضا أبنه قد حتقق حلد اآلن جزء مهم من هاد 
الربانمج احلكومي، وقد عرضنا هذا يف إطار احلصيلة املرحلية 

هبا عدد  بورح -مسعتوا هلا مزاين-وصفقتم هلا مجيعا أو أغلبكم 
ني من املواطنات واملواطنني واملراقبني واملتتبعني والباحثني واإلعالمي

وبينا ابألرقام وابمللموس أن جزء مهم من الربانمج احلكومي قد 
حققناه وحققناه معا بتعاون مع املؤسسة التشريعية أيضا، وأريد 
أيضا أن أؤكد على أمر مهم هو أن هذه احلكومة منذ البداية  

كومة سياسية ابمتياز حكومة ذات رؤية سياسية كانت ح
واقتصادية واجتماعية وإصالحية، وتثبت هذا على أرض الواقع، 
وابلتايل فإن احلكومة ستواصل تنفيذ برانجمها كما قدمته أمام 
الربملان وعلى أساسه إانلة الثقة من جملس النواب وإذا اقتضى 

الربانمج   لتحينياحلال بطبيعة احلال القيام كما نقوم به سنواي
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تكيفا مع التطورات ومع اإلجنازات على أرض الواقع واستنارة 
 ابلتوجيهات امللكية يف خمتلف اخلطاابت امللكية املتتالية، فهذا

 زاماتناابلتشيء سنقوم به وواجب، ومهنا يف كل هذا هو الوفاء 
 أمام املواطنني وأمام جاللة امللك، وهو ما نعمل على ترمجته إجنازا

وتنمية ومصلحة للمواطنات واملواطنني ولسنا يف كل هذا مهووسني 
املقبلة يف كل وقت وحني، كما يظهر يف بعض  ابالنتخاابت

 .التصرحيات البعض

البد أن نذكر يف البداية أبن الربانمج احلكومي والذي كان ذا 
نفس إصالحي واضح وذا توجه اجتماعي صريح وهو التوجه 

ملالية يف خمتلف مشاريع القوانني أو قوانني ا اإلجتماعي الذي تبلور
اليت تتالت مبا فيها هاد مشروع القانون املالية املعروض أمام برملان 

 :حماوراليوم ينبين هاد الربانمج احلكومي على مخسة 

ودعم اخليار الدميقراطي ودولة احلق والقانون  : األولاحملور -
 وترسيخ اجلهوية املتقدمة؛

 تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة هو : الثايناحملور -
 وترسيخ احلكامة اجليدة؛

لتشغيل والنهوض اب االقتصادي: تطوير النموذج  احملور الثالث-
 والتنمية املستدامة؛

 هو تعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي : الرابعاحملور -
 واجملايل؛

 إلشعاع الدويل للمغرب: العمل على تعزيز ا احملور اخلامس-
 .وخدمة قضاايه العادلة عرب العامل

وقد كنت وضحت مرارا وخصوصا أثناء عرض احلصيلة النصفية 
أو احلصيلة املرحلية أنه مباشرة بعد تعيني احلكومة من طرف جاللة 

رانمج ب امللك، ومباشرة بعد تنصيبها أمام الربملان على أساس
سنوات، حرصت احلكومة 5 العمل كما حتدثت واملمتد على مدى

فيذي يف الربانمج احلكومي يف خمطط تن التزاماهتاعلى أن ترتجم 
قد يكون هو األول من نوعه يف اتريخ احلكومات يف املغرب، 

ع يتضمن اإلجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بتنزيلها بشكل انج
وفّعال، وضّمن مضمون هاذ املخطط التنفيذي وفق إجراءات 

ن مرقمة أبهداف ومؤشرات وآجال التنفيذ والتتبع مبا ميكّ تطبيقية 
من التقييم وقياس األثر، ويف نفس الوقت حرصنا على إحداث 
جلنة وزارية لتتبع وتيسري تنفيذ الربانمج احلكومي، تسهر على 
حسن تنفيذ املخطط التنفيذي هلذا الربانمج، وضمان التقائية يف 

ر أو لتدارك أي أتخ االقتضاء تنزيله وإجياد احللول الالزمة عند
ذ بطء يف اإلجناز، وتبين املقرتحات واحللول املناسبة لتيسري تنفي

الربانمج احلكومي، كما أحدثت وحدة على مستوى رائسة 
 احلكومة مكلفة بتتبع وتيسري تنزيل الربانمج احلكومي والوحدة اليت

ظام تتواكب هذا امللف إىل اليوم، ولنفس الغرض مت احلرص على ان
عقد خمتلف اللجن الوزارية وحتسني منهجية عملها لتطّلع على 

 االخنراطو الوجه األكمل ابملهام املنوطة هبا بغية حتقيق االتقائية 
اجلماعي يف تنزيل الربانمج احلكومي، ويعلن ابستمرار وفق 
بالغات وبياانت على عقد هذه اللجان الوزارية، ويف إطار 

 االقتصاديو  واالجتماعيركاء السياسي انفتاحها املستمر على الش
وتوفري شروط إجناح اإلصالحات الكربى يف خمتلف اجملاالت، 
دأبت احلكومة منذ البداية على تغليب أسلوب التوافق والتعاون 

 والشراكة ترجيحا للمصلحة العليا للوطن؛

وأولت احلكومة عناية خاصة للتواصل مع الرأي العام من خالل 
رير الدولية التواصلية اليت تضع حصيلة العمل جمموعة من التقا

احلكومي بطريقة منتظمة أمام الرأي العام، وأيضا عرضنا هنا 
احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة النصفية طبقا ألحكام مقتضيات 

من الدستور، وميكن أن نقول أنه يف تلك احلصيلة  121الفصل 
تلك  ناها يفاملرحلية أن نربز أن هناك عدد من املكتسبات ومث

احلصيلة وأبرزان عدد من الرهاانت اليت تعيشها بالدان اليوم، وال 
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حاجة إىل التذكري مبختلف األهداف اليت حتققت يف تلك املرحلة، 
لكنين قبل أن أدخل إىل فقرة استعراض عدد بعض أولوايت 
السياسة احلكومية للفرتة املتبقية من هذه الوالية التشريعية أي 

د أن أشري إىل أن احلكومة فيما خيص تعزيز اإلشعاع سنتني، أري
الدويل للمغرب وخدمة قضاايه العادلة يف العامل، وتنفيذا 

بلوماسي اصل اجملهود الدللتوجيهات امللكية السامية واصلت وستو 
قضية الصحراء ابعتبارها القضية الوطنية األوىل،  نللدفاع ع

ن هذه الوحدة، والتجند وراء جاللة امللك، ألجل الدفاع ع
يت متت الدبلوماسية املغربية ال االنتصاراتواإلشارة أيضا أشري إىل 

يف املرحلة األخرية مع الدعوة لليقظة خاصة وأن هذا األسبوع 
سيشهد حتركات ابألمم املتحدة بشأن قضيتنا الوطنية األوىل، اآلن 
 ميكن أن أحتدث عن أولوايت السياسة احلكومية للفرتة املتبقية من
الوالية التشريعية احلالية، ابإلشارة إىل أن هناك نتائج إجيابية 
مسجلة كثرية يف عدد من املؤشرات الداخلية واخلارجية االقتصادية 

وهذا التحسن حنن واعون مبا فيه ومبا يقتضيه من  واالجتماعية
يش عدد من التحدايت وامللفات اليت نع االعتبارضرورة أخذ بعني 

وصا على املستوى اإلجتماعي ابلنظر فيها صعوابت، وخص
ابخلصوص إىل تطلعات واحتياجات املواطنات واملواطنني 

 .ومطالبهم املشروعة يف هذا اجملال

وعلى هذا األساس، فإن استعراض أولوايت السياسة احلكومية 
 :للفرتة املتبقية ستكون يف أربعة حماور

 ية؛جتماعاال: هو مواصلة دعم السياسات العمومية احملور األول
 : تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية وإرساء آلياتثاينال احملور

 االجتماعية؛احلماية 

اولة من ودعم املق لالستثمار: إعطاء دينامية جديدة ثالثالاحملور 
 ؛الشغلوترية النمو وإحداث فرص  أجل رفع

 .اإلصالحات الكربى وأخريا: مواصلة الرابع احملور 

اور كربى هي اليت ضمناها يف الورقة التوجيهية هذه إذن اربعة حم
دايل مشروع قانون املالية. وهي اليت وردت أيضا يف املذكرة 

 .التقدميية ملشروع قانون املالية املعروض أمام جملسكم املوقر

سأبدأ أوال مبواصلة دعم السياسات اإلجتماعية، وذلك وعيا منا 
ية سياسات احلكومأبمهية اإلستمرار يف النفس اإلجتماعي لل

مبختلف أنواعها، واليت سطرانها منذ البداية وخصوصنا أن قلنا 
أبن األولوايت هي كالتايل: التعليم والصحة والتشغيل وتقليص 
الفوارق. ولذلك ستبقى هذه األولوايت هي هي يف املرحلة املتبقية 
من هذه الوالية احلكومية. ويف هذا اإلطار، ستعمل احلكومة 

 :ختصار على ما يليابخلصوص اب

الشروع  عرب والتكوين،تسريع وتفعيل إصالح منظومة الرتبية -أوال
، الذي يعد إطار 51.17يف التنزيل الفعلي للقانون اإلطار رقم 

مرجعي وتعاقدي وطين ملزم للجميع وضامنا الستدامة اإلصالح 
الرامي إىل حتقيق اإلنصاف وحتقيق مدرسة اجلودة وتكافؤ 

هذا اإلطار، تعمل احلكومة على الرفع املستمر ويف   الفرص.
للموارد املالية املخصصة هلذا القطاع، هانتما شفتو، منذ 

فهاد مشروع القانون اللي عندكم،  9292 إىل 9217 سنة
، %29امليزانية دايل قطاع الرتبية والتكوين يف جمملها ب  ارتفعت

أ أقصى ما بوهذا غري مسبوق يف اتريخ املغرب، مبعىن احلكومة كتع
ميكن من املوارد املالية، ابش تعطي األولوية عمليا وفعليا وابألموال 
وابملوارد البشرية هلذا القطاع احليوي، وهو اجملهود املخصص أساسا 
لتوفري املوارد البشرية هلذا القطاع، الرفع من قدرات التكوين يف 

ع، ا هاد املوارد البشرية، حتسني بنيات اإلستقبال يف هذا القط
وتطوير املناهج الربامج الرتبوية فيه، وحتسني مالءمة التكوين 

 .والتشغيل من أجل أتهيل وحتسني قابلية الشباب املتعلم للتشغيل

مواصلة التعميم التدرجيي للتعليم األول وتعزيز الدعم -اثنيا
مرارا،  اإلجتماعي للتمدرس، هنا أيضا عندان برامج قدمت أمامكم
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 األوىل هلا، وفهاد السنة ة وغادي منشيومرقمة أبهداف واضح
أألف  122واحلمد هلل، حققنا اهلدف اللي كنا حددان هو إدماج 

طفل جديد فالتعليم األويل، مت فعال فالسنة املاضية، وغادي يتم 
ألف فهاد السنة، ولذلك حنن نسري يف هذا اإلجتاه يف أفق  122

، مجيع للتمدرستعميم التعليم األويل، وأيضا الدعم اإلجتماعي 
الربامج اإلجتماعية املوجهة لألطفالو التالميذ كلها تزاد فيها يف 
ظل هاد احلكومة، وأمهها هو برانمج "تيسري" اللي ترفع امليزانية 

مليون،  122مليار و 9د املليون درهم، إىل  722 دايلو من
وهذا شيء غري مسبوق أيضا، توسيع قاعدة املستفيدين من 

  ."برانمج "تيسري

تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين املهين، املقدمة أمام -اثلثا
، ال سيما من 9212 أبريل 4جاللة امللك، حفظه هللا، ف 

خالل الشروع يف إنشاء مدن الكفاءات واملهن، وهذا واحد الورش 
عملي، اآلن مجيع األوراش تقريبا يف مجيع اجلهات ألن هو مدينة 

ة، راه اآلن مجيع الوسائل إلجناز هذا للكفاءات واملهن يف كل جه
اهلدف يف القريب، يعين ماض فيها، وأيضا عرب حتديث الطرق 
 الرتبوية، طرق التكوين ابلتناوب، التكوين ابلتدرج، تعزيز تلقني

اللغات األجنبية، املهارات السلوكية، روح املقاولة، إدماجها يف 
أنواعها،  لفملختمجيع التكوينات، ابإلضافة إىل حتسني املهارات 

 .ابلنسبة للشباب املنتمني للقطاع غري املهيكل

حتسني وتعميم اخلدمات الصحية، وضمان ولوج املواطن  :رابعا
خلدمات صحية جيدة، يف إطار تسريع تفعيل املخطط الوطين 
للصحة، ويف هذا اإلطار، ميكن أن نشري أن اإلعتمادات املالية 

-9217بري منذ املخصصة للصحة أيضا، شهدت تطور ك
، وهذا جمهود كبري، بتعزيز املوارد %29، يقرتب أو يناهز 9292

البشرية من جهة، وتعزيز بنيات اإلستقبال وحتسني اجلودة، ويف 
هذا اإلطار ميكن أن أقول أبنه عدد من اإلصالحات على الطاولة 
وبعض مشاريع القوانني غادي توصلكم هنا، منها إخراج القانون 

و لة الوطنية للتأمني الصحي، نقويو املوقع دايهلا ونغري اجلديد للوكا
شوية نظام احلكامة دايهلا، ابملقارنة مع عدد من املؤسسات املدبرة 
للقطاع الصحي، اثنيا، إصالح نظام املساعدة الطبية، مواكبة 
إطالق الصندوق املغريب للتأمني الصحي واللي أنتم خرجتو 

نا عن طريق مرسوم بقانون، القانون دايل التأسيس دايلو، خرج
إذن مواكبة إطالق..، وهاد اإلصالحات اللي هي جوهرية، كلها 

 .غادي متكننا أبن نقفز ابملنظومة الصحية حنو خدمات جيدة

تنزيل املخطط الوطين للتشغيل على املستوى اجلهوي  :خامسا
وإصالح برامج إنعاش الشغل، وإذا كان هدف احلكومة هو بلوغ 

، فاحلمد هلل هاد 9291للبطالة يف أفق  كمعدل  % 2.52
 2.52اهلدف قد حتقق مؤقتا فعال، بتسجيل نسبة بطالة تناهز 

، كما أوضحت ذلك 9212خالل الفصل الثاين من سنة  %
املندوبية السامية للتخطيط، ولكن نبهين السيد وزير الشغل منذ 
قليل، فعال إىل أنه واحد التصحيح دارتو املندوبية السامية 

، % 2.5تخطيط، وراجعات األرقام دايهلا وبينات أبن هاد لل
، مبعىن ذلك فهديك النصف الثاين % 2.1بعد التصحيح هي 

اهلدف دايلنا اآلن هو كيف ميكن هاد اهلدف اللي  9212دايل 
ألن  9292وصلناه مؤقتا، أن جنعله هدفا مستداما من هنا ل 

كومي، انمج احلهذا هو اهلدف اللي بيناه ووضحناه يف إطار الرب 
إذن إن شاء هللا، حنن متفائلون ابلوصول إىل هذا اهلدف، حبال  

 .اللي هضران عليه منذ قليل Business كيما اهلدف دايل دول
دعم ولوج الطبقات الفقرية واملتوسطة إىل السكن الالئق،  :سادسا

وهاد الشي يف عدد من الربامج، تشجيع إنتاج السكن والولوج 
لبناايت اآليلة للسقوط، وحماربة مدن الصفيح، إليه، وترميم ا

وأتهيل األحياء اهلامشية، ومن املتوقع أن يتم حتسني ظروف عيش 
ألف من السكان، متاشيا مع اهلدف الذي سطرانه  922أكثر من 

 .يف الربانمج احلكومي
مواصلة العناية ابلشباب والولوج للرايضة، وال سيما عرب  :سابعا
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م دعم ة الوطنية املندجمة للشباب، اليت ترو تسريع تفعيل السياس
املستوى  ورايضة الربامج املوجهة للشباب وتطوير رايضة القرب،

 .العايل مع تعزيز حكامة اجلامعات الرايضية
 .هذا احملور األول .بلورة سياسة ثقافية وطنية :اثمنا

تقليص الفوارق اإلجتماع واجملالية وإرساء آليات  :احملور الثاين
اية اإلجتماعية، وهذا حمور مهم أيضا، عطيناه واحد اإلهتمام  احلم

  :كبري، فيه

، تسريع وترية إجناز برانمج تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية: 1
عرب تعبئة التمويالت الضرورية ملواصلة إجناز هذا املشروع، احلمد 

د املليار درهم  7حىت ل 4هلل هذا املشروع عندو ما يقرب من
منو من اجلهات، الدولة كتعبأ منو  % 42يف اجملموع، سنواي 

 اجلزء األكرب، وأيضا عدد من املؤسسات األخرى، حبال
L'ONEP   ،املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب

وعدد من اجلهات األخرى، وهذا تتابعه جلنة مركزية، ولكن بطبيعة 
  يع؛املشار  احلال الربجمة تتم إقليميا وجهواي، الربجمة دايل

مواكبة املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق : 2
التوجه اجلديد لربانجمه، اللي كيعطي اإلهتمام ابلرأمسال البشري 
وابألجيال الصاعدة اإلهتمام الكبري، ابلتايل الربامج دايلو غتمشي 

ديد إدماج الشباب، إطالق ج األويل، برانمجيف إطار دعم التعليم 
من املبادرات املدرة للدخل واملوفرة لفرص الشغل، وغريه من 

ية الربامج اليت هتتم هبا فهاد املرحلة الثالثة، املبادرة الوطنية للتنم
 البشرية؛

احلوار اإلجتماعي ومواصلة جوالته، وأنتم  التزاماتتنفيذ : 2
 وتعرفون أبن هاد احلوار اإلجتماعي احلمد هلل، اللي انتهينا ليه ه

 االجتماعينيواحد اإلجناز مهم جدا، أحيي مجيع الشركاء 
، اللي حتالو بواحد الروح وطنية عالية حىت أجنزانه واالقتصاديني

 19دااب هاد السنة غادي يكون عندان ما يقرب من أكثر من 

مليار درهم، الكلفة غري دايل احلوار اإلجتماعي يف هذه السنة، 
مليار غتبقى هاد السنة  5وهاديك  داملليار، 5ألن السنة املاضية 

مليار، مما يعين أهنا كلفة   12د املليار أخري، هي  4وزيد عليها 
كبرية، تتحمل احلكومة هذه الكلفة، وفاء إبلتزامات احلوار 
اإلجتماعي وحتسينا للقدرة الشرائية للطبقة املتوسطة وللشغيلة، 

إلتزامات  اكوفيه عدد من االلتزامات األخرى نعمل بتوفريها، وهن
التزم هبا القطاع اخلاص اللي كنحييهم عن الروح الوطنية دايهلم، 

 .واللي مها اآلن يشتغلون للوفاء هبا

توسيع التغطية اإلجتماعية األساسية، اللي هو واحد الورش : 4
مهم جدا، تعميم التغطية الصحية األساسية وتطبيق نظام التقاعد 

اولون  وغري األجراء، الذين يز لفائدة املهنيني والعمال املستقلني
د املراسيم  2نشاطا خاصا، إن شاء هللا هذا راه خدامني فيه، راه 

صدرو يف اجلريدة الرمسية منذ أايم فقط، منذ يومني أو ثالثة اايم 
فقط، وغتجي املراسيم دايل املهن األخرى، فكثري من املهن، حنن، 

ادي خنرجو هللا، وغ يعين القطاعات املعنية، يف تشاور معها إن شاء
تباعا املراسيم دايهلا، وهذا ورش مهم جدا، اللي غادي يرفع إن 
شاء هللا، يف هنايته بعد سنتني أو ثالث سنوات، نسبة التغطية 

إبذن هللا، وهذا ورش مهم، حتلت هاد  %22الصحية إىل 
احلكومة الشجاعة ابش خترجو، راه قلت ديك النهار راه هو 

سنة  14، 9225ايل التغطية الصحية دايل موجود يف القانون د
 .انتظر هذا الورش

حتسني استهداف املواطنني يف وضعية هشاشة، والتطوير : 5
التدرجيي للمساعدات املباشرة لفائدهتم، من خالل اعتماد اإلطار 
القانوين وإطالق العملية التجريبية للسجل اإلجتماعي املوحد، 

سجل اإلجتماعي املوحد، وقبل ذلك إخراج القانون املنظم لل
صادق عليه اجمللس احلكومي، ابقي فيه مع بعض املؤسسات 
الدستورية تشاورات وغادي حنيلوه على الربملان قريبا إن شاء هللا، 
وغادي ميكننا من رفع اإلستهداف، وابلتايل الربامج االجتماعية 
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 ةغتكون النجاعة دايهلا والفائدة دايهلا أكرب، هلذه الفئات الفقري 
واهلشة واملستهدفة بطبيعة احلال، ابإلضافة إىل مواصلة دعم مجيع 
الفئات اليت كانت الربامج دايهلا بدات قبل جميء هذه احلكومة، 
دعم األرامل، دعم النساء املطلقات، األمهات املعوزات 
الكفيالت، األشخاص يف وضعية إعاقة، ومحاية الطفولة، 

فيهم فيها سياسة أعلن ومساعدة األشخاص املسنني، كل حاجة 
عنها، وعندها التقييم دايهلا وعندها الربامج دايهلا عملية، إذن هذا 

 .تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية

إعطاء دينامية جديدة لإلستثمار ودعم املقاولة من  :احملور الثالث
أجل رفع وترية النمو وإحداث فرص الشغل، يف احلقيقة هادي ما  

فيها، هضران على املعيار على املستوى  كاينش عالش هنضر
، مناخ األعمال حتسنات فيه بالدان احلمد هلل، وعندو االقتصادي

مؤشرات عملية مفيدة، مباشرة للمقاولة، وهادي وضحتو 
ابألرقام، وميكن أن أوضح حىت بعدد االايم اللي كريحبها املواطن 

راه  يأو املقاولة، يف كل يف خدمة خدمة اللي حتسنات، داك ش
حتسب ابألايم، هذا املعيار االول، املعيار الثاين، التشغيل وفق 
آخر اإلحصائيات دايل املندوبية السامية للتخطيط احلمد هلل، 
وصلنا لواحد احلد معقول دايل البطالة، خصنا أكثر، صحيح، 
حىت شي مواطن فقري وال شي مواطن عاطل، غادي نبقاو حنا 

حنارب  عرو ابرتياح، حنن لن نراتح حىتنقولو اىل بقا لنا، غادي نش
، صحيح، ولكن إىل %122، وحنارب البطالة %122الفقر 

حققنا شوية خصنا نثمنوه نشوفو كيفاش درانه ابش نعاودو 
نستمرو ألنه معاجلة هذه اإلشكاالت تتم بطريقة متدرجة، ما  
كاينش اللي عندو عصا سحرية، وال خامت سليمان، مرة وحدة  

كلها مرة وحدة، وإمنا هناك أمساء، وابلتايل عدد   كيقلب األمور
دايل الربامج، عدد من األمور احلمد هلل، كانت دعم اإلستثمار 
العمومي وتعزيز الفاعلية دايلو، عندكم واحد مشروع القانون دااب 

قطاع خاص، إيال خرجتوه  -عندكم، دايل الشراكة قطاع عام

د املشروع علي واح فورا، سنبدأ يف تطبيقيه ولذلك كان تقرتح
دايل هاد الشراكة  دايل السؤال، السيد الرئيس، ال أفشي سرا

قطاع عام قطاع خاص ، فقلت ما دام القانون عندكم اجلواب 
على السؤال شوية ما غري مناسب، احسن خيرج القانون من بعد 
ست شهور وال عام ديك الساعة سولوان، كيفاش طبقنا القانون؟ 

؟ معقول، ولكن مادام القانون عندكم خّليوه اشنو وصلنا للنتائج
بعد خيرج القانون، إن شاء هللا، هذا عمل تشاركي وسيعطي دفعة 

، الستثمارامهمة للتمويل هذه من اآلليات املبتكرة للتمويل دايل 
اللي غادي يكون القطاع اخلاص الشريك للحكومة  االستثمار
 وللدولة؛

د هلل، نيب، هاد الشي، احلماخلاص الوطين واألج االستثمارحتفيز 
حقنا فيه أهداف مهمة حتدثنا عليها؛ دعم املقاولة وخصوصا 
الصغرية والصغرية جدا واملتوسطة وذلك من خالل مواصلة التدابري 

اسبة الرامية إىل التحفيز املايل، التحفيز التقين هلذه املقاوالت، وابملن
خوان اإلعندما نتحدث عن اإلعفاءات غري صحيح ما قاله بعض 

أبن إعفاء الشركات الكربى فقط، إيال كان إعفاء راه فيه الكبري 
والصغري ابلعكس كثري من القطاعات حبال الفالحة اآلن الفالحا 
الكبار راه واّلو كيعطيو الضرائب منذ ثالث سنوات، وكل سنة  
كنزلوا هداك املستوى دايل الربح اللي كيخلصو عليه الضريبة سنة 

عد سنة كنزلوه، معىن ذلك غادي يبقاوا غري بعد سنة، سنة ب
عكس مها اللي معفيني من الضريبة ال الفالحا املتوسطني والصغار

متاما، ابلتايل فإذن هناك وآخرها هو هادي راه عندكم فهاد 
مشروع القانون دايل أمسو، وأعلناه منذ أايم فقط إحداث صندوق 

توسطة برسم غرية واملللتأهيل والدعم املايل للمقاوالت الصغرية والص
داملليار دايل الدرهم على مدى ثالث  4قانون املالية احلايل لفيه 

سنوات فيه القطاع البنكي مع احلكومة غيتشاركوا هذا غادي 
يعطي النص، احلكومة غادي تعطي النص، القطاع البنكي غادي 
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يعطي النص، إن شاء هللا، وهاد الشي غادي تصادقوا عليه أيضا 
 شروع قانون املالية احلايل؛يف إطار م

 التنزيل اجلهوي ملخطط تسريع التنمية الصناعية واللي بدا، بديناه
دااب غادي ميشي لفاس، غري خصو شوية الوقت، و  يف أكادير

ولكن هذه املناطق الصناعية هادي خصها توفري الوعاء العقاري، 
مور ألتوفري اإلطارات احمللية، الشراكة مع القطاع اخلاص، وكتبدا ا

تدرجييا ولكن، إن شاء هللا غادين يف هاد اجملال دايل التنزيل 
اجلهوي ملخطط تسريع التنمية الصناعية وغادي يعطي دفعة 

 للجهات وللجهوية املتقدمة؛

دعم الشركات التصدير الشركات املصدرة وتعزيز تنافسيتها وأخريا 
رة و حتفيز القطاع غري املهيكل على اإلندماج التدرجيي يف الد

اإلقتصادية واستثمار كل اآلليات املتاحة يف هذا اجملال، ويف هاد 
 قانون املالية كاين بعض اإلجراءات اليت تدخل يف هذا اإلطار؛

اإلصالحات الكربى، بطبيعة احلال، هناك أيضا  :احملور الرابع
عدد من اإلصالحات الكربى نتشارك فيها، الربملان احلكومة، 

رج ها مير عرب قوانني، وهذه والقوانني كتخنتشارك فيها ألن أغلب
 : من عندكم تدرجييا

يف إعداد جيل جديد من املخططات القطاعية  الشروع-1
مللكية تنفيذا للتوجيهات ا واالنسجامالكربى تقوم على التكامل 

 السامية وهذا ورش نشتغل عليه حاليا؛

 اتنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنزيل خمططه مواصلة-2
التنفيذي ومواصلة التنزيل اجلهوي للخطة ومواصلة التفاعل مع 
 منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملنظمات الغري احلكومية؛

 رتاتيجيةاالستعزيز مكافحة الفساد من خالل تسريع تنفيذ -3
 الوطنية ملكافحة الفساد، وسنبدأ بتعزيز وتوسيع صالحيات اهليئة

اية من الرشوة وحماربتها، من خالل إحالة الوطنية للنزاهة والوق
املشروع على جملس النواب يف الشهور املقبلة لتعديل القانون 

املؤسس هلذه اهليئة سيوسع من صالحيتها ويقويها، وآليات 
تدخلها ومواصلة تنزيل القانون املتعلق ابحلق يف احلصول على 

ليق احلياة خمعلومة، واملقتضيات القانونية املؤسسية ذات الصلة بت
 العامة وغريها من الربامج؛

استكمال تنزيل ورش اجلهوية املتقدمة وذلك بوضع آلية -4
للتعاقد بني الدولة واجلهات، ومواصلة املشاورات بشأن متكني 
اجلهات من ممارسة اختصاصاهتا الذاتية واملشرتكة بشكل أمثل، و 

يف دجنرب  ةستكون هناك املناظرة الوطنية األوىل للجهوية املتقدم
املقبل يف أكادير، غادي يكون فيها اجلهات وبطبيعة  9212

ف ميكن كي احلال احلكومة وخمتلف املتدخلني وغادي تركز على
سنني اللي فات  4أن نطور هاد اجلهة املتقدمة؟، غادي تقيم هاد 

وغتحول تدير الربانمج لتطويرها و لتحظى هاد اجلهوية املتقدمة 
سنني يعين واحد املدة زمنية كافية لنقوم  4دان مبكانة أكرب دااب عن

ابلتقييم الدوري بطبيعة احلال اجلهات من املسامهني أساسا يف 
هذه ألن هو هي بغيت نقول إعداد وتنظيم مشرتك بني حكومة 

 .وزارة الداخلية واجلهات

مواصلة التنزيل تنزيل ميثاق الال متركز اإلداري والسيما من -5
قات املديرية املرجعية ونقل االختصاصات، ب خالل تفعيل تصاميم

دايل تصاميم املديرية اللي بقات لنا غندوزوها فهاد األسبوع  2لنا 
تقريبا أو األسبوع املقبل وغادي تكون عندان خريطة دايل 
االختصاصات املركزية اليت سننقلها واالختصاصات املركزية اليت 

 ضروري متشي معسنفوضها واإلمكاانت املالية أو البشرية ال
االختصاصات وسنبدأ فورا ابلتنفيذ إن شاء هللا يف أفق هذا القانون  

سنني، وابلتايل إن شاء هللا غادي منشيو تدرجييا إلجناح  2كيعطينا 
هذا الورش اللي هو ورش هيكلي ومهم جدا يف تقريب اإلدارة 

 من املواطنني ومن الفاعلني االقتصادين واالجتماعيني؛
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ح وحتديث اإلدارة العمومية هذا فيه عدد من تعزيز إصال-6
األوراش شران فيها، راه واحد املرة جاوبت على سؤال خاص يف 
هاد اجملال يف الربملان، ولكن بغيت نشري هنا ملشروعي قانونني 
اخلاصني، مشروع القانون املتعلق مبيثاق املرافق العمومية اللي 

يط املساطر تعلق بتبسعندكم يف جملس النواب، مشروع امليثاق امل
واإلجراءات اإلدارية خاصة املستثمرين راه عندكم يف جملس 

 .النواب، غري خنرجو إن شاء هللا غادي نبداو يف التنظيم دايهلم

د الشروع يف التنزيل الفعلي للقانون التنظيمي املتعلق بتحدي-7
مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال 

عليم ويف جماالت احلياة العامة ذات األولوية وأيضا القانون الت
ا دي التنظيمي املتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية، أيتم
مغ كإستما هاد تفىت الورش آدايت إسهما ابهرا تيفاز أكيس أ

  ؛أكما

عندان دااب خريطة دران أوال خريطة ألن هذا كيتضمن مراسيم  )
ابش إن شاء ريطة دايل خمتلف اإلجراءات كيضمن إجراءات خ

 .(؛هللا لنبدأ يف تنزيله

يت الدراسة ال نتائج مواصلة إصالح نظام التقاعد على ضوء-8
تشرف عليها وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتفعيل 
إصالح البنيوية املندمج ألنظمة التقاعد مما يضمن دميومتها وذلك 

فق ما الفرقاء االجتماعيني واالقتصاديني و وفق مقاربة تشاركية مع 
مت االتفاق عليه يف إطار احلوار االجتماعي، الدراسة بقا هلا أقل 

غادي تكمل إن شاء هللا وسنبدأ يف هذا الدمج يف دايل  من شهر
 خمتلف أنظمة التقاعد؛

أجرأة اإلصالح الضرييب وذلك من خالل خمرجات دايل -9
اركي فيها اجلميع والورش وطين تش املناظرة الضريبية اليت شارك

تشاوري، اجلميع شارك فيه، عندها خمرجات من هاد القانون 
مشروع القانون املايل اللي عندكم راه فيه إجراءات أولية لتنزيل 

هاديك املخرجات دايل هاد املناظرة، وأيضا سنأيت مبشروع 
ة يالقانون اإلطار قانون اإلطار الذي سيشكل مرجع لقوانني املال

 للسنوات املقبلة يف هذا اجملال؛

قيق تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل البيئي وتسريع وترية حت-11
أهداف التنمية املستدامة وهاد الشي راه عندان فيه اسرتاتيجية 

كون راه هي بدأت  SCDD دالتنمية الوطنية والتنمية املستدامة
باقة ابش ارة هي سيف تفعيل ميثاق ميزانية اإلدارة ابش تكون اإلد

 طبقها وزعنا هاد امليثاق ميكن من بعد نزودوكم بنسخة منو؛

ابإلضافة  9252وأخريا اعتماد املخطط الوطين للماء لسنة -11
إىل مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للمتطلبات اآلنية واملستقبلية، 
ألول مرة يف اتريخ املغرب غادي يكون عندان خمطط وطين للماء 

مالية، كانت عندان  سنة من قبل كانت عندان سياسات 22على 
برامج مؤقتة، دااب غادي يكون عندان خمطط بعيد املدى وهذا 
على كل حال التزام يفرضه القانون دايل املاء، كيفرض أمسو، اآلن 
الشهور املقبلة دااب يف هاد الشهر غادي يكمل اإلعداد دايل 

الوزارية، وغادي  املخطط الوطين للماء غادي جنمعو اللجنة
نشوف اإلعتمادات دايلو كيف سيتم يف الشهور املقبلة إبذن هللا، 
وميكن أن أقول أبن العرض املائي الوطين كيتحسب كل سنة عندان 

دايل السدود كربى سنواي سنواي اآلن ويف املستقبل، سنواي  9-2
سدود صغرية سنواي سنواي، وعندان برانمج  12 ملتزمني هبا، حوايل

سط املدى جمهود حمدد بعدد السدود إىل آخره، وراه غادين متو 
يف اإلجناز، وذلك لوعينا أبن اإلشكالية دايل املاء هي إشكالية 

ة معقدة وتتفاقم مع التحوالت اللي كاينة يف العامل والتغريات املناخي
املوجودة، هذا ال ينفي أبن أيضا عندان خمططات مستعجلة، كل 

ي كيتغري، ما ميكنش ندير خمطط سنة كتكيف ألن داك الش
استعجايل دايل من هنا لسنتني، خمطط اإلستعجايل كنديرو يف 
العام على حسب املعلومات اليت جنمعها، راه من شهر فرباير 
وكتجمع املعطيات، ابش نعرفو فني غادي يكون املاء انقص، فني 
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غادي يزيد املاء إىل آخره، وكل عام كتغري اخلريطة، كل عام خص 
ن فرباير كيكون هاد اليقظة، كتجمع املعطيات ابش ما جيي م

يونيو حىت نكون اآلليات دايل التدخل وجدانها وتدارت يف إطار 
اللجنة املعنية مركزاي ابش يكون التدخل يف املناطق اليت تشهد 

 خصاصا يف املاء؛

 السيدات والسادة احملرتمني،

اب مامكم ابقتضأود أن أؤكد على أن األوراش اليت استعرضتها أ
ما هي إال ترتيب ألولوايت اشتغال احلكومة للفرتة املتبقية، بل 
هي أمهها واليت جتسد من جهة النفس اإلجتماعي للحكومة من 
خالل استمرارها يف إعطاء األولوية الكربى للسياسات اإلجتماعية  
كما أوضحت ذلك، وللقطاعات اإلجتماعية األساسية املتمثلة 

وير صحة والتشغيل واليت حتتاج إىل مزيد من التطيف التعليم وال
ليتحقق وقعها املباشر على فئات واسعة من املواطنني ال سيما 
الطبقات الفقرية واهلشة واملتوسطة، وإىل جانب ذلك فإن احلكومة 

امج ملتزمة بتنزيل خمتلف هذه التدابري، ملتزمة بتطبيق خمتلف الرب 
 على أساسه حازت ثقة الواردة يف برانجمها احلكومي واليت

املؤسسة، مؤسسة جملس النواب املوقرة ابعتباره أساس التعاقد 
وأساس احملاسبة وأساس التقييم، وسيتم تنزيل هذه األوراش ذات 
األولوية املقدمة أمامكم وفق جدولة زمنية حمددة بطريقة منتظمة 
من خالل لوحة قيادة مشرتكة، متكن من تتبع التقدم يف اإلجناز 

قيق اآلاثر وضمان اإللتقاء وتنسيق تدخالت خمتلف وحت
 .القطاعات املؤسسة

وأريد اليوم، أن أحىي مجيع املتدخلني ماشي فقط اإلدارة واحلكومة 
والقطاعات الوزارية، ولكن أيضا املؤسسات العمومية والقطاع 
اخلاص وخمتلف املتدخلني الذين شاركوا يف خمتلف األوراش اليت 

إىل  ذين سيشاركون يف املستقبل فكلهم حيتاجونحتدثت عنها، وال
التحية والتصفيق، أريد أن أحيي أيضا الوحدة اخلاصة لدى رائسة 
احلكومة لتتبع تنفيذ هاد الربانمج واللي غالبا األصل عندي معهم 

لقاء كل أسبوع لتقييم ما مضى، كل أسبوعني، أعتذر، لتقييم ما 
ا، إىل والتحدث عن مضى وتقييم األوراش ذات األولوية حين

اإلشكاالت اليت تقع يف بعض األحيان والتعثرات عدم التفاهم 
ذا بني بعض املتدخلني للتدخل فورا لتسريع خمتلف الربامج، حنن هب

متفائلون ،إن شاء هللا، يف حتقيق األهداف اليت وعدان هبا يف 
 .الربانمج احلكومي، شكرا جزيال، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرةيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، نفتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء 
عدالة فريق ال ابسمالكلمة للسيد الرئيس مصطفى إبراهيمي 

 والتنمية

 :الناةب السيد مصطفى إبراهيمي رةيس فريق العدالة والتنمية

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدان حممد 
 ه،وعلى آله وصحب

 السيد الرةيس جملس النواب احملرتم،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء والوزيرات،
 السادة والسيدات النواب والناةبات احملرتمني،

بداية السيد رئيس احلكومة، نود هتنئتكم على الثقة املولوية يف 
 احلكومة اجلديدة بعد التعديل الذي أجريتموه وبنجاحكم يف

التقليص من عدد الوزارات وذلك بتجميعها وتركيزها وبدمج 
بعضها من أجل التقاء السياسات والربامج وتسريع وثرية عملها 
وجناعة أفضل وترشيد نفقات التسيري يف عالقة بنمط عيش 

 .اإلدارة

 السيد رةيس احلكومة،

يسرين يف مستهل هاد التعقيب أن أشكركم على حسن تواصلكم 
للنواب األمة بربجمة هذا السؤال املهم الذي من خالله واستجابتكم 
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نسائلكم حول أولوايت حكومتكم فيما تبقى من هاته الوالية 
والذي أاثر لدينا سجال هل هذا السؤال لألولوايت يف املرحلة 
القادمة يدخل يف إطار السياسة العامة اليت ينص الدستور يف 

ىن أو هذا السؤال من أهنا لن يتأ 122مقتضياته خاصة الفصل 
إغناء السياسة العامة ولكن نظرا ألمهيته يبقى أبنه على أساس أنه 
ال ميكن أن نعتربه أبي حال من األحوال أبنه تصريح حكومي 
جديد ألن بعض النقاشات ظهرت على أساس أنه جيب على 
رئيس احلكومة أن أييت ويقدمون تصرحيا حكوميا جديدا وهذا 

أن  وكذلك قرار اجمللس الدستوري قبل ينايف مقتضيات الدستور
وقد متيزت احلكومة اجلديدة السيد  .يتحول إىل احملكمة الدستورية

رئيس احلكومة بطاقات شابة وكفاءة عالية تفاعال مع اخلطاب 
امللكي السامي، كما ال يفوتنا تقدمي الشكر للوزراء السابقني 

 .اللذين أسدو خدماهتم للصاحل العام

سة الدستورية وحنن بصدد مناقشة مشروع قانون أتيت هذه اجلل
املالية وهو الرابع يف أمور هاته احلكومة ويعطي مؤشرات حول 

لوايت وهي أربع أو  اهتمامات احلكومة يف الفرتة املقبلة، وقد وضع
مواصلة الدعم السياسات االجتماعية وتقليص الفوارق 

ل لشغاالجتماعية وإعطاء دينامية لالستثمار وإحداث فرص ا
وكذلك مواصلة اإلصالحات الكربى وهذا تنزيال للخطب امللكية 
خاصة خطاب العرش وثورة امللك والشعب وافتتاح الدورة اخلريفية 

 .وأيضا يف إطار تنزيل مواصلة تنزيل الربانمج احلكومي

 السيد رةيس احلكومة،

أييت هذا بعد التصنيف اجلديد للمغرب يف مناخ األعمال، وقد 
هذا يف السؤال األول، فمن ذا الذي ميكن أن ينكر فصلتم يف 

على هذه احلكومة جمهوداهتا ومنجزاهتا وسنأيت عليها وخاصة يف 
 .جمموعة من اجملاالت وعلى وجه التحديد اجملال االجتماعي

 السيد رةيس احلكومة،

إذ نثمن ما تقوم به ألن هذه احلكومة أخذت على عاتقها 
شة واحملرومة بشكل كبري وما مسؤولية االهتمام ابلفئات اهل

االسرتاتيجيات والسياسات االجتماعية وامليزانيات املرصودة هلا إال 
دليل راسخ على ذلك، مع التذكري على أن القفزة النوعية اليت 

د عرفها املغرب خاصة فيما يتعلق ابلبىن التحتية مل يصل أثرها بع
 .إىل شرائح معتربة من اجملتمع

 ة،السيد رةيس احلكوم

أتيت برجمة هذه اجللسة وهذا املوضوع ابلذات مباشرة بعد خطاب 
جاللة امللك، الذي حل فيه أبن املرحلة اجلديدة تبتدأ من اآلن 
وتتطلب اخنراط اجلميع ابملزيد املزيد من الثقة والتعاون والوحدة 
والتعبئة واليقظة بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت 

 صدارة أولوايهتا تنزيل اإلصالحات ومتابعةوالطاقات وأييت يف 
ذي وهي من اختصاص اجلهازين التنفي القرارات وتنفيذ املشاريع
 .والتشريعي ابلدرجة األوىل

نعم السيد رئيس احلكومة، املرأة املرحلة اجلديدة ابتدأت اآلن فعلى 
اليم مسؤولياته لبناء مغرب لكافة املغاربة يف كافة األق اجلميع حتمل

 .هاتواجل

وأتيت هذه اجللسة بعد مرور أشهر قليلة على تقدميكم للحصيلة 
حيث أفضتم يف تقدمي املنجزات واملؤشرات، إذن ما املطلوب فيما 
تبقى من هاته الوالية؟ السيد رئيس احلكومة، ابحملور األول 

، االختيارد الدميقراطي وها االختيارللتصريح احلكومي حتدثتم عن 
، ، هو مسؤولية اجلميع وخاصة الفاعل احلزيبالسيد رئيس احلكومة

وقد وافقت كل اجلهات على مضامني اخلطة الوطنية للدميقراطية 
وحقوق اإلنسان الذي نسجله بكل إجيابية ونود أن يقع تفعيله 

 .ابلسرعة واملسؤولية الضرورية

ون ، حنمد هللا على أمطار اخلري ونتمىن أن تكاالقتصادييف اجملال 
لفالحية أكثر من جيدة بعد توايل السنوات الصعاب، هذه السنة ا
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ونسجل إبجيابية كبرية مدى تقدم احلكومة يف تنزيل الشق 
من الربانمج احلكومي سواء على مستوى حتقيق  االقتصادي

املناخ الدويل  اراالعتبمعدالت النمو اليت تعترب حمرتمة أبخذ بعني 
القطاعية  اساتواإلقليمي املضطرب، مواصلة تفعيل خمتلف السي

وال سيما ما يتعلق ابلسيارات والطائرات وما إىل ذلك، مواصلة 
حتسني مضطرد ملناخ األعمال، ويف هذا اجملال ابلضبط نود توجيه 
عنايتكم، السيد رئيس احلكومة احملرتم، على أن هاته النتائج 

كون له الالزمة وأن ت ابالستدامةاإلجيابية املسجلة جيب أن حتظى 
ثر على عموم املواطنني وجهات اململكة، وال ميكن ذلك واسع األ

إال من خالل احلرص على أن تنال كل اجلهات، جهات اململكة 
كم أن والقطاعية، وهنا نلتمس من االقتصاديةنصيبها من الدينامية 

 :تركزوا على تنزيل احملاور التالية املتبقية من الربانمج احلكومي

اص العمومي واخل لالستثمارادل احلرص على التوزيع الع: أوال
 ؛االقتصاديةوالبنيات التحتية 

تفعيل اإللتزام فيما خيص إحداث مناطق التسريع الصناعي : اثنيا
منطقة التسريع الصناعي بكل جهة، حنن نسجل إبجيابية ما 
ذكرمت، السيد رئيس احلكومة، أبنكم تعتزمون وخاصة ابلنسبة جلهة 

فر س، وهم يقولون أبن العقار متو فاس اليت ذكرمت جهة فاس مكنا
وابلتايل وليست هذه اجلهة الوحيدة ولكن حىت جهات أخرى 
هي مستعدة وهلذا جيب التسريع إبنشاء هاته املناطق للتسريع 

 الصناعي بكل جهة؛

 اخلاص والشركات حنو اجلهات اليت مل االستثمارتوجيه : اثلثا
إلستثمارات ز اتستفد بعد وكفى، السيد رئيس احلكومة، من تركي

 والبنية التحتية يف جهة أو جهتني؛

وأخريا احلرص على أن تنال كل مدن اململكة وابلتساوي : رابعا
 والعدالة من جمال من برانمج أتهيل البنيات التحتية واحلضرية للرفع

ه املدن ظر للضغط الذي تعرفه هذمن جاذبيتها وتنافسيتها ابلن
 .ميحلاجتها لتوفري شروط العيش الكر و 

يف اجملال اإلجتماعي، السيد رئيس احلكومة، ال أحد ميكن أن 
يزايد عليكم يف هذا اجملال، نظرا للربامج وامليزانيات القطاعية اليت 

 :خصصتموه هلذا اجملال، ولكن لنا بعض املالحظات

شهر  ، القانون صادقتم عليه تقريبا منابالستهداففيما يتعلق 
فنحن نلتمس منكم أن أتتون ، االستهدافقانون  9212يناير 

هبذا القانون قانون استهداف للمجلس التشريعي لكي نصادق 
 عليه وينطلق لتطبيق ابقي مشاريع وآليات احلماية اإلجتماعية؛

وهنا جمموعة من املشاريع وخاصة ما يتعلق منها  املسألة الثانية
بصندوق التماسك اإلجتماعي وهنا نريد أن نلفت انتباهكم، 

ئيس احلكومة، أبن اإلعاقة جيب أن أتخذ العناية الالزمة، السيد ر 
فقد خصصتم هلا خالل السنة املاضية مائيت منصب شغل، ولكن 
هذه السنة مل جند هذا الرقم وهناك رقم هزيل، وهلذا نرجو أن حتظى 

ات مالحظ االعتباربعناية من لدنكم، أيضا جيب أخذ بعني 
لتماسك اإلجتماعي اجمللس األعلى للحساابت حول صندوق ا

وصرف أموال الرميد وتيسري وغريها، فهي أموال مهمة ولكن 
 .الصرف يطرح بعض املشاكل

بية جيب أن التنزيل السليم للقانون اإلطار للرت  يف جمال التعليم،
مليار  79.4والتعليم اجملهود على الصعيد املايل فهو جمهود مقدر 

ملليار مقارنة مع د ا 12وزايدة  14.5خالل هاد السنة بفارق 
ألف منصب مايل وهذا كان عندو نتائج  14السنة املاضية و

 إجيابية؛

فيما يتعلق ابلصحة السيد رئيس احلكومة هناك مشكلني إيال 
 غري نلخصوهم مشكل املوارد البشرية الكليات واملستشفيات بغينا

 1222دايل األطباء وكيخرجو لنا  1222اجلامعية كتوفر لنا 
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 92لتايل ما ميكن ليناش فيما حنن حنتاج إىل أكثر من التقاعد، واب
 . ألف طبيب وضعفهم، شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد الرةيس

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم، الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة 
 .واملعاصرة للسيد النائب عبد اللطيف وهيب

 :الناةب السيد عبد اللطيف وهيب

م، والصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمحن الرحي
 .املرسلني

 السيد الرةيس،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيد وزير الدولة،
 السادة وزراء حزب العدالة والتنمية ألن مها اللي قدامي،

 السادة رؤساء الفرق،
 السادة النواب،

لقد اخرتان يف فريق األصالة واملعاصرة أن نسائل احلكومة سياسيا 
رة، اقتناعا منا أبن الفعل السياسي الدميقراطي الناجع هو هذه امل

املدخل األساسي لتحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي 
املنشود، ومن مت فهو عماد تفعيل وتنزيل أي برانمج حكومي، 
لذلك فاملسألة اليوم ليست أولوية سياسية حكومتكم خالل ما 

انمج احلكومي مسألة الرب  تبقى من الوالية التشريعية احلالية، بل هي
زام يف مشوليته كمسؤولية وتعاقد مع الشعب املغريب ومع الربملان والت

اجتاه جاللة امللك، وابلتايل ليس لديكم سلطة االنتقائية يف ما 
التزمتم به، ومن مت نعترب أن اإلقدام على تعديل حكومي ال يدخل 

توجها حمكوما  ربهيف ابب اإلجراءات الروتينية العادية، بقدر ما نعت
بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقومي االختالالت وإعادة 
تصحيحها وبنائها، وابلتايل تدعيم القرار السياسي للحكومة يف 

أفق حتقيق جناعة جديدة قد تسعفها يف تفعيل وأجرأة برانجمها 
 .احلكومي

 السيد الرئيس احلكومة احملرتم، كنتم قد سطرمت على رأس أولوايتكم
يف برانجمكم احلكومي دعم اخليار الدميقراطي، ويف هذا السياق 
انتظران ومعنا كافة املغاربة صيانة ودعم هذا االختيارات خالل 
التعديل احلكومي األخري، سيما وأنه جاء مباشرة بعد خطاب 
العرش األخري وما محله من تعليمات ملكية سامية، مباشرة لكم 

نكلف رةيس " ال جاللتهبصفتكم رئيسا للحكومة، حيث ق
احلكومة أبن يرفع لنظران يف أفق الدخول املقبل مقرتحات 
إلغناء وجتديد مناصب املسؤولية احلكومية واإلدارية بكفاءات 

وهذه الكفاءات  .انتهى كالم جاللة امللك "وطنية عالية املستوى
 ،رحلة اجلديدةللمأتيت استعدادا  وطنية اليت اندى هبا جاللة امللكال
أبهنا ستعرف إن شاء هللا جيال جديدا من  ليت قال جاللتها

املشاريع، وهي مناسبة لنثمن فيها اإلشارة امللكية بعدد أتكيد 
استمراريتكم كرئيس للحكومة احرتاما للدستور وما تضمنه ذلك 
من رمزية ابحرتام الدستور وإرادة الناخبني املغاربة، وابلتايل أتكيد 

دميقراطي كثابت دستوري من ثوابت جاللته على االختيار ال
األمة؛ ألجل ذلك انتظران هذا التعديل احلكومي على أحر من 
اجلمر، لنمحص النظر يف تقاسيم وجوه هذه الكفاءات الوطنية 
العالية، غري أن أملنا خاب بعد أن خرجت احلكومة اجلديدة من 
عنق الزجاجة، حيث صدمنا حبكومة أقل ما يقال عنها كوهنا 

للمشروعية السياسية والتنظيمية، إىل درجة أصبح معها  فاقدة
طنية فسرمت مفهوم الكفاءة الو  اجلميع يتساءل ابستغراب، كيف

اليت ستحل األزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها الكفاءات 
 .الوطنية اليت ستنفذ الربانمج احلكومي الغارق يف الصراعات

ألزمة املعاصرة حل ا السيد الرئيس، كنا ننظر يف فريق األصالة
بطريقة خمتلفة وأبشخاص خمتلفني، حل يقطع مع منطق وطبيعة 

 لتشتتاأداءها اليوم أن ما مييزها هو  أتثبتاحلكومة السابقة اليت 
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وغياب اإلنسجام بني مكوانهتاـ بل أكثر من ذلك هناك اهتامات 
واهتامات مضادة إىل درجة تبادل النعوت القدحية يف ما بينها، 

حتالفا داخل التحالف، بل حتالف ضد هذا احلزب أو ضد  فكان
ذاك، فما اجتمعت اليوم كأغلبية إال لتتصارعوا واليوم وابحتفاظكم 
برؤوس الصراع، برؤوس خالفات مرحلة تعيينكم كرئيس احلكومة 

وزارء تكون  سوبر ابلرؤوس املتجسدة يف الوزراء يعتربون أنفسهم
احة ساابت اإلنتخابوية إىل سقد نقلتم اخلالف املبين على احل

 .احلكومة احلالية مع ما سيجره ذلك من خيبات وفشل منتظر

السيد الرئيس، يف الوقت الذي كنا أنمل فيه العمل على جتاوز 
 هذا التشتت بني أحزاب األغلبية املتناطرة لتسريع تنفيذ الربانمج
احلكومي جعلتم احلكومة اجلديدة ال تعيش الشتات السياسي 

، بل حتولتم إىل جزور شخصيات مالية ذات بعد هيمين، فحسب
فباتت حكومتكم تتكون من رئيس احلكومة يستمد سلطته من 
الدستور ورئيس حزب حياول تقاسم رئيس احلكومة سلطات قيادة 

وزير  12هذه األخرية بشكل هيمين ووزير واحد لكل حزب و
ت مباشر وأربع مت تكنوقراطينيمنهم تسع وزرا  تكنوقراطي

 .صباغتهم اتئهني يف تصرحيات ابإلنتماء هلذا احلزب أو داك

السيد الرئيس، إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعترب إفراطكم يف 
 ضراب مباشرا ملضامني الدستور، ال سيما فصله السابع التكنوقراط

الذي ينص على دور األحزاب السياسية يف أتطري املواطنات 
ن ري الشأن العام وهو ضرب أيضا ملضمو واملواطنني ودورها يف تدب

من الدستور الذي ينص على أن اإلنتخاابت احلرة  11الفصل 
والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الدميقراطي. إن 

هذا الكم اهلائل للحكومة والذي ابملناسبة  التكنوقراطيانضمام 
ذا ليس هبذا الشكل وهب ال منانع يف انتمائهم للحكومة، ولكن

احلجم الذي جعله يسائلكم عن صدقية برانجمكم اإلنتخايب الذي 
نص على متسك حزبكم ابملشروعية الدستورية واحرتام اإلختيار 
الدميقراطي، غري أنكم استكنتم إىل اختيارات هتم األشخاص وال 

هتم القوى السياسية اليت انتخبها الشعب وتناقضتم وبرانجمكم 
ح رة صيغ مجاعية لتقوية مواقع اإلصالاالنتخايب الداعي إىل بلو 

وإسناده سياسيا كما جاء يف برانجمكم، فهذه يف رأيكم هبؤالء 
 .ستستند احلكومة سياسيا طالتكنوقرا

السيد الرئيس، كنا ننتظر منكم إحرتاما لذكاء املغاربة أن تشرحوا 
للرأي العام اليت انتخبكم طبيعة تصوركم ملفهوم الكفاءة يف ظل 

الدميقراطي، أما اآلن وقد أصبحنا أمام  االختياريانة احرتام وص
، فإننا نتساءل عن حدود نوقراطكللتواقع غالبية احلكومة 

مسؤوليتهم السياسية كمدبرين حكوميني بقطاعات اقتصادية 
وسياسية هامة، وبتنا نكتوي بنار التساؤل الكبري، هل  واجتماعية

مات أم يل احلكو الدميقراطي احلزيب عند ابب تعد النضالوقف 
 الدميقراطي االختيار اثبتأن احلكومات أصبحت خارجة عن 

 ابعتباره أحد الثوابت العامة لألمة؟

السيد الرئيس، إن للناخبني املغاربة احلق يف أن يكون ممثلني داخل  
كل حكومة ستدبر شأهنم العام، وابلتايل من حقهم ومن حقنا 

ختيار ال حناسبكم على اأن خنشى على العملية الدميقراطية، حنن 
األشخاص، فهذه سلطتكم الدستورية املطلقة ابعتباركم رئيسا 
للحكومة ولكننا نرفض تقزمي دور األحزاب السياسية يف خلق 

من  47حكومات وفقا لنتائج اإلنتخاابت وما إعمال الفصل 
طرف جاللة امللك، إال إشارة منه، على احرتام إرادة الناخبني 

 .أساس اإلنتخاابت احلرة والنزيهةواليت تقوم على 

السيد رئيس احلكومة، كنا يف فريق األصالة واملعاصرة ننتظر منكم 
أن توضحوا للمغاربة سبب هذه اإلختيارات يف التعديل األخري، 
هل ألن الوزراء السابقني كانوا غري أكفاء وال يسامهون يف 

 ال أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلموهنا وحنن اإلصالح
نعلمها، رغم أننا يف احلقيقة ال أنسف على ذهاب بعض من 
الوزراء، لكوهنم كانوا جمرد عبء سياسي سليب على حكومة جاللة 
امللك، اليت يف خدمة الشعب املغريب، ونستغرب ونستغرب شديد 
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اإلستغراب عن بقاء وزراء آخرين صدرت يف حقهم تقارير سلبية 
 .من مؤسسات دستورية حماسباتية

ن ما خييفنا اليوم هو أن تقرر األحزاب، شكرا، إن ما خياف أان  إ
كنمّكن السيد الرئيس من نسخة من اخلطاب داييل قبل ما نبدا، 
احرتما حلقه يف املعلومة، إن ما خييفنا اليوم كدميقراطيني..، السيد 
الرئيس، إن ما خييفنا اليوم هو أن تقزمي األحزاب ويهمش دورها 

ا غري مرئية تفتقد لذلك اخليط الناظم لتصورهلفائدة قوى أخرى 
السياسي، فمن الصعب أن نكون دميقراطيني بال أحزاب وحىت 
دميقراطيني دون أن تتحمل األحزاب مسؤوليتها يف إدارة الشأن 
العام، ومن اخلطر على الدميقراطية أن تنعت األحزاب أبهنا ال 

ملاليني املغاربة  امتلك كفاءات فهذه الرسالة اليت ترغبون يف توجيهه
الذين أمنوا ابإلنتخاابت هي كون النخب احلزبية تفتقد للكفاءة 

هم الكفاءات اليت تكتشف موقع هذه السلطة  التكنوقراطأو أن 
 .بشكل مباشر و بدون أحزاب

إننا يف فريق األصالة املعاصرة آثران أن نلفت انتباهكم إىل أمهية 
ج ي للحكومة داخل الربانمالبناء واإلختيار السياسي الدميقراط

احلكومي وإىل دوره يف جناح أو فشل حكومة الكفاءات، وأثران 
 هذا التأسيس لنقول لكم واآلن على أي برانمج سياسي

وزراء ا على برانمج سياسي؟ و سنحاسبكم بعدما نصبناكم برملاني
ابنتماءات سياسية مدركني لتوجهاهتا ومستوعبني خلياراهتا؟ إننا  

راقبني أمسينا اتئهني وضائعني بني أمساء كمعارضة وكم
وشخصيات بني اختيارات وزارية ال نعرف منطلقاهتا وال 
مشروعيتها وال اهلدف من إدماجها يف جهازكم احلكومي، وما إذا  
كانت ال تزال مؤمنة ابألولوايت لربانجمكم احلكومي أم ابلربانمج 

 احلكومي كله أصال؟

 نتمىن صادقني تدارك ذلك يف إننا يف فريق األصالة واملعاصرة
حواراتنا السياسية مع األحزاب خارج هذه القبة، أو يف لقاءاتنا 

داخل اللجن عند مناقشة القانون املايل  التكنوقراطمع الوزراء 

وغريه من القوانني، لعّلنا نتلّمس توجهاهتم كمسؤولني على 
 عالسياسة القطاعية يف تنزيل الربانمج احلكومي الذي هو موضو 

التزام وتعاقد سياسي بيننا وبينكم. إن إختالالت التعديل 
احلكومي األخري مل تقف عند حدود الرسائل السلبية اليت 
وجدمتوها على مستوى اإلختيار الدميقراطي، بل انتقلت إىل 
مواضيع وهيكلة هذا التعديل اليت كانت رسائلها سلبية كذلك، 

لقوى على فشل فما بعد ابت هناك شبه إمجاع من لدن كل ا
منوذجنا التنموي الذي انعكس على وضعنا االقتصادي املتأزم، 
أعتقد معه اجلميع أن التعديل احلكومي سينصب ال حمالة على 
القطاعات املتأزمة كالصناعة والفالحة والتجارة عفوا السياحة 
بدلتوها وغريها، فإذا بنا نتفاجأ أبن التغيري هم فقط الثقافة 

ة وكأن فشل املنتخب الوطين لكرة القدم كان والشباب والرايض
حامسا إىل جانب الفشل اإلقتصادي والتنموي برمته، لنغرّي داخل 

مكوانته  بكل االقتصادياملنصب الوزاري للرايضة وهنمل اجلانب 
 .الفالحية والتجارية واملالية، يف حني هو موضوع الفشل احلقيقي

عديل ملعاصرة أن أي تويف ذات السياق نعلم يف فريق األصالة وا
حكومي يكون بناء على خطوات استباقية وترتيبات واضحة 
بشأن مصري القطاع ومصري العاملني به، وهو ما مل حيصل على 

مل تصدر احلكومة مرسوم  حيث االتصالمستوى وزارة 
اختصاصات هذا القطاع، سوى بعد أسابيع من وضعية القلق 

القطاع،   لني مركزاي وجهواي معوتيهان املوظفني والعاملني واملتعام
كما هو مصري املساءلة السياسية لنا كنواب األمة على مستوى 

خاصة أن اإلعالم العمومي املمول من جيوب  واالتصالاإلعالم 
دافعي الضرائب، يبدو أن دخلنا مرحلة ارجتالية للسيد الرئيس، 
 وكما عرب عن ذلك وزير اقتصادكم واملالية خالل تقدميه ملشروع

املايل األسبوع املاضي بوصفه حني قال أبن القانون املايل  .القانون
ة ، نعم انتقايل يف حكومة تصرح أبن حكومة استمراريانتقايلقانون 

نعم انتقايل ألنه مل يعد يرتكز على الربانمج احلكومي وال على 
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أولوايته، وإمنا ابت يرتكز على احللول الرتقيعية اآلنية لتمديد 
لهم إذا كانت هذه احلكومة اليت مل يتبق هلا سوى قانون األزمة، ال

 .مايل واحد قادر على حتقيق املستحيل يف زمن ولت فيه املعجزات

ويف األخري السيد الرئيس احلكومة حنن نستحضر ما ظللتم ترددونه 
يف خامتة برانجمكم احلكومي، بكون جناح تنفيذ الربانمج احلكومي 

لبية، قوي، وهو ما جيسده ميثاق األغرهني بتوفري التزام سياسي 
نتساءل معكم، هل تشعرون اليوم بكل صدق أن األحزاب 
احلكومة ملتزمة سياسيا معكم وبشكل قوي؟ هل فعال ميثاق 
األغلبية جيسيد هذا اإللتزام؟ نريد جوااب من عندكم، أما التاريخ 
فقد نطق حبكمه، ختاما رغم كل ذلك، فإننا يف فريق األصالة 

اصرة نتمىن لكم كامل التوفيق حتت الرعاية السامية..، اثنيا واملع
 ..الدستور هاد النهار االسيد الرئيس، وغري احرتمو 

 :السيد الرةيس

يد شكرا الس الدميوقراطي،شكرا لك، يف إطار احرتام االختيار 
النائب، الكلمة إبسم التجمع الدستوري للسيدة النائبة خدجية 

 .الزايين

 :خدجية الزايين الناةبة السيدة

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني،

 السيد الرةيس احملرتم،
 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،
 والنواب احملرتمون،

لة ييسعدين أن أساهم إبسم فريق التجمع الدستوري يف احلص    
العامة مبناسبة حضوركم السيد رئيس احلكومة يف هذا املوعد 
الشهري األول هلذه الدورة املفعمة ابآلمال واآلفاق الواعدة بعد 
التعديل احلكومي الذي ابشرمتوه بتعليمات ملكية سديدة، وهبذه 

املناسبة نبارك وهننئ حكومتنا اجلديدة يف حلتها املعدلة، وهننئ 
ثقة امللتحقة هبا والكفاءات اليت مت جتديد الابخلصوص الكفاءات 

املولوية فيها متمنيني بكل صدق أن يكون هلذا التعديل أثر ونتائج 
ملموسة على واقع حياة املواطنني واملواطنات يف خمتلف جهات 
اململكة، ونفسا سياسيا وأدائيا جديدا ومتجددا وتسريعا ألداءان 

 .اان وأجهزة عموميةالسياسي وتدبريان وعطائنا حكومة وبرمل

وهبذه املناسبة نسجل، السيد رئيس احلكومة، بكل ارتياح التزامكم 
ت ابلتواصل املستمر مع املؤسسة التشريعية يف احرتام اتم للمقتضيا

الدستورية واملراعاة السياسية خالل هذه الوالية من احلضور 
الشهري إىل تقدمي حصيلة املائة يوم، إىل تقدمي حصيلة السنة 

، إىل تقدمي احلصيلة 9212-9217األوىل من الوالية احلكومة 
املرحلية األوىل بداية شهر رمضان املاضي، حيث اطلعنا على 

ومي تفاصيل خمتلف اإلجنازات اليت مت تنزيلها تنفيذا للربانمج احلك
وتعهداته، واليوم أييت حضوركم مبوازاة مع إحالة مشروع القانون 

فيه إجنازات خمتلف القطاعات  لنناقش 72.12املايل رقم 
احلكومية خالل السنة اجلارية ابألرقام وابإلحصاءات البيانية 

 .9292وجداول مبيانية بتفاصيلها، والسنة املالية املقبلة 

شني مع كنواب لألمة ملتصقني ومتعاي  ةيالتمثيلوإن طبيعة مهمتنا 
اعني إىل سالواقع اليومي للمواطنني واملواطنات يف أقاليمنا وجهاتنا 

مالمسة اآلاثر والواقع اليومي للجهود اليت تبذهلا احلكومة جبميع 
مكوانهتا وفروعها اإلدارية يف اجلهات واألقاليم واجلماعات اليت 

ن مل نقل ، إوالتذمرنتواجد فيها، حيث يقابلنا نوع من اإلحباط 
السخط يف بعض األحيان فيما خيص بعض القطاعات وبعض 

 ة واملصاحل اليت يقصدها املرتفقون لقضاءالواجهات اإلداري
مة حاجياهتم وحبكم متابعتنا وتتبعنا ملا يقوم به بعض أعضاء احلكو 

وحرصهم على حتقيق املصلحة العامة والتجاوب مع مطالب 
وأسئلة نواب األمة وممثليها لفائدة املواطنات واملواطنني، ال يسعنا 

ئلة جباهتم، إال أن أسإال أن ننوه مبجهودهم وتفانيهم يف أداء وا
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مقلقة ال تفارقنا حينما ال جند الصدى اجليد والرتمجة الفعلية هلذا 
احلرص واجملهود املايل واملادي والتنظيمي الذي تقدمه احلكومة 

 .وأعضاءها يف خمتلف مناسبات

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

إن بعض ما ينشر يف الصحف الورقية واإللكرتونية وما يصدر عن 
بعض مراكز وهيئات التقومي والتقييم ال يعكس منطوق احلكومة 
وال مضامني الواثئق والتقارير املعممة الصادرة عن خمتلف اجلهات 
احلكومية واهليئات التابعة هلا، ونغتنم هذه املناسبة لطرح مسألة 
مدى استمرارية اإلرادة السياسية عرب اإلدارات احلكومية وأجهزهتا 

ومة فعيل القرارات والسياسات العامة عرب املنظيف حسن تنفيذ وت
اإلدارية والتنظيمية جهواي إقليميا وحمليا لضمان حسن التدبري 

 .وحكامته والتنفيذ والتجاوب امليداين

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

إنكم ال تتوفرون على سلطة التعيني وإعادة التعيني يف خمتلف 
وراي وترابيا، وأنتم مسؤولون دستمناصب املسؤولية اإلدارية مركزاي 

وسياسيا عن تنفيذ برانجمكم وسياستكم واإلدارة موضوعة رهن 
تصرفكم، ولديكم حكومة جديدة لقحتموها بكفاءاهتم يف وسط 
الطريق، ومقبلون على إجراء تغيريات على خمتلف مناصب 
املسؤولية تنفيذا للتعليمات امللكية يف هذا الشأن، فإن واجب 

واحملاسبة يفرض على كل مسؤول تقدمي الكشف املساءلة 
واحلساب وال عذر للمتقاعسني واملستهرتين مبصاحل املواطنات 
واملواطنني ومل يبق أمامنا من وقت للضياع واهلدر للزمن السياسي، 
وأن ما تبقى أمامنا من نتوقع شهور هناية هذه الوالية، مبا يف ذلك 

منتظم  ة واملهنية كاستحقاقالعامة والرتابي االنتخاابتمن تدبري 
وملتزم به، يفرض علينا أن نركز على األولوايت والتحدايت 
الكربى يف انتظار صياغة منوذج تنموي جديد كمرجعية مستقبلية 

 .ملشاريعنا وبراجمنا

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

إن شبابنا من اخلرجيني وغري اخلرجيني يف حاجة إىل فرص الشغل، 
ة يف مغربنا أولوية سياسية وإجتماعية واقتصادية، مناطق اهلشاش

فئات عريضة تعيش أوضاعا هامشية تعاين من صعوبة الولوج إىل 
اخلدمات العامة املقدمة من الدولة ملواطنيها، حتقيق وتعميم 
اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية واجملالية أولوية، تنزيل احلكيم 

والبحث العلمي  واحملكم للقانون إطار للرتبية والتكوين
ا الصحية والتشغيلية واإلستثمار من األولوايت مل واالسرتاتيجية

 ..تبقى من هذه الوالية

 :السيد الرةيس

للوحدة  يلاالستقالشكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم الفريق 
 .والتعادلية، السيد النائب عمر عباسي

 :الناةب السيد عمر عباسي

 ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد رةيس احلكومة،

 السيد رةيس جملس النواب،
 السيد الوزير، السيدتني الوزيرتني،

 السادة النواب والسيدات الناةبات احملرتمات واحملرتمون،
هل ما زال احلوار مؤسسايت مع احلكومة ممكنا وجمداي؟ وملاذا ما 
زال يصلح الكالم مع حكومة صماء؟ وألي مقاصد ميكن أن 

كومتنا احملرتم اليوم؟ تداعت أمامي أسئلة كثرية نسائل رئيس ح
وأان أحاول أن أفكر يف عناصر التعقيب على جواب ما صار 
معلوما لدينا، ماذا سيتضمن؟ فكسائر أجوبتكم السيد رئيس 

ضبا يف العموميات، خمقعت أنه سيكون غارقا احلكومة، قلت وتو 
مبنهج التدرج  بكثري من األجوبة اجلاهزة البعيدة عن الواقع ومتوسال

املفرتى عليه وخمتبئا وراء األرقام والتقارير احلاجبة واملظللة، 
يستدعي السؤال موضوع هذا التعقيب التأكيد على احلاجة اليوم 
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إىل مناقشة العمق واإلعراض عن املناقشات السطحية، فلكأننا 
أمام موضوع هناك من خيتار مناقشة طابقه العلوي وهناك من ما 

ومن  لاالستقال بطابقه السفلي، لقد سبق حلزب زال منشغال
منطق وطين صادق كما دأب على ذلك دوما أن دعا احلكومة 
إىل مراجعة أولوايت الربانمج احلكومي وذلك بسبب العديد من 

 .املتغريات اليت جعلته متجاوزا

التوجهات امللكية اليت تضمنتها العديد من اخلطب امللكية  :أوال
 ابلسياسات القطاعية؛ خصوصا ذات الصلة

توجه بالدان حنو وضع منوذج لتنموي جديد جيب أن يرافق  :اثنيا
 بعمل حكومي جديد؛

أزمة ثقة كبرية يف البالد، وهي أزمة ال ميكن أن تعاجل ابلعفو  :اثلثا
اجلبائي، بل ابلعكس متاما سوف يعّمق هذا اإلجراء أزمة الثقة 

لقبول أي شيء من ألنه دليل آخر على أن احلكومة مستعدة 
أجل األموال، هذا انهيك على أنه ميس مببدأ دستوري اثبت هو 

 .املساواة أمام الضريبة

لكل ذلك فإن األولوايت املستعجلة اليوم هي العمل دون إبطال 
دابري الفورية واختاذ الت واالجتماعيةعلى حماصرة التفاواتت اجملالية 

رية هيك عن احلاجة الفو إلنقاذ الشباب من البطالة واليأس، هذا ان
إىل القيام إبجراءات إلنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى اليت ال 
تزيدها إجراءات احلكومة إال اندحرا. كنت حريصا السيد رئيس 

الفريق  ابسماحلكومة، يف آخر مرة حظيت بشرف الكلمة 
للوحدة والتعادلية ملساءلتكم أن أمهس عالنية لكم أن  االستقاليل
ليس امتحاان يصعب إدراكه، ولكن  االقرتاعديق حكم صنا

األصعب واجللل هو حكم التاريخ ذلك أن التاريخ حيكم على 
التجارب، أما تقييم الوالايت احلكومية والربملانية فمكانه الصناديق 
اليت تؤكد التجارب العاملية أهنا ال تستقر طويال على لون معني، 

 كيف إذن سنربر لألجيالهلا كثريا،   االطمئنانلذلك وجب عدم 

املقبلة التحّلل من املواقف السابقة اليت كنتم دوما تدافعون عنها؟  
كيف سنربّر التنكر لواثئق مرجعية من قبيل أطروحة النضال 
الدميقراطي؟ وتعرفها جيدا إنه تنكر أصبح معلوما للجميع وهو ما 

يف  مراراالستيعين القبول أبي شيء وبكل شيء، فقط من أجل 
بري الشأن العام أو جزء هامشي منه حىت ولو مت ذلك على تد

حساب الدستور واملقاصد والقيم واألهداف، والشعارات اليت 
رفعتم رذحا من الزمن أين حنن اليوم من أطروحة النضال 
الدميقراطي؟ أين حنن اليوم من شعار صوتك فرصتك إلسقاط 

ي الذي دميقراطال االختيار؟ أين حنن اليوم من واالستبدادالفساد 
أصبح اثبتا من الثوابت الدستورية؟ لست من أنصار التشاؤم 

نذ يف احلياة الوطنية م االخنراطوكشاب مغريب اختار عن قناعة 
زمن بعيد يؤسفين السيد رئيس احلكومة أن أقول لكم، أنه مل يعد 
لدينا ما نقوله للشباب احملبط والغاضب والذي خاب أمله يف 

، 9211الم اليت رافقت هذه التجربة منذ سنة التغيري ويف األح
أان ال أشك يف نواايكم اإلصالحية السيد الرئيس احلكومة، 

 ستقالليةاالومنهج املعارضة  ،االستقالليةوتفرض علينا األخالق 
الوطنية الذي اختار ومنذ البداية النأي عن معارضة األشخاص 

وبة، ة املعطواألحزاب والرتكيز على معارضة السياسات العمومي
وذلك على خالف ما أصبحتم، مع كامل األسف، تقومون به 
مؤخرا من استدعاء لقضااي داخلية لألحزاب يف خطابكم 
السياسي وهو أمر تكرر غري ما مرة، إن حكومتكم أو على األقل 
قطباها األساسيان مل يعودا معنيون مبواجهة األزمة اخلانقة املتعددة 

 من أجل املرتبة األوىل ما حيرك اجلميع، الاألوجه، رمبا هو الصراع 
شيء أصبح مهما لدى مكوانت األغلبية إال السعي بال هوادة 

، حىت ولو كان ذلك يف ذلك هدر االنتخابيةإىل ضمان الصدارة 
لزمن اإلصالح و للدخول يف صراعات انتخابوية أخرت صدور 

 .القوانني وعطلت إجناز املشاريع
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 جسر احلكومة منذ تقدميها الربانمج لقد جرت مياه كثرية حتت
احلكومي يف سياق أزمة سياسية غري مسبوقة، كان من نتائجها 
أغلبية قسرية وبني ذلك التاريخ واليوم تعمقت أزمة الثقة يف 
السياسة ويف املؤسسات السياسية، تعمقت األزمة اإلجتماعية، 

 بالوطين، تزايد واهلّبات اإلجتماعية للشبا االقتصادتراجع 
الغاضب واحملبط، عادت قوارب اهلجرة السرية وشد الشباب 
واألطر الرحال صوب اخلارج، انفرط عقد األغلبية أو كاذ، 

 سرتاتيجيااوغادرها من كنتم تعتربونه حىت األمس القريب حليفا 
ضد الفساد والتحكم، توالت اإلعفاءات امللكية للعديد من 

اذ توجه احلكومة إىل اختالوزراء، توالت اخلطاابت امللكية اليت 
، تزايدت االستعجاليةالعديد من التدابري واإلجراءات 

النقابية واملدنية والشبابية على قرارات حكومتكم  االحتجاجات
الالشعبية، تقوى حزب التقنوقراط داخل احلكومة أكثر مما مضى 
يف ضرب ملبدأ املسؤولية السياسية للحكومة وألعضائها، توالت 

د لس األعلى للحساابت اليت عرت سوء التدبري وتبديتقارير اجمل
املال العام، تراجع مقلق يف احلقوق واحلرايت، تزايد الفساد والغالء 
وتضارب املصاحل، وقفت احلكومة عاجزة أمام اللوبيات وأمام 
أصحاب املصاحل، ووجهت مدافعها حنو املواطن البسيط وحنو 

ح ضرييب تم يف إقرار إصالالطبقة املتوسطة أو ما تبقى منها، فشل
حقيقي جيعل من الضريبة آلية مركزية إلعادة توزيع الثروة واحلد من 
التفاواتت اإلجتماعية واجملالية، هل هذه احلكومة اليوم يف 

لح إذن ؟ كال، ملاذا تصاالقرتاعصياغتها املعدلة تشبه صناديق 
دة اواألحزاب والربملان؟ هل هذه احلكومة تشبه اإلر  االنتخاابت

الشعبية اليت كنتم دوما يف مقدمة امللوحني هبا واملنافحني عنها؟ 
ملاذا هذا الرتاجع؟ ملاذا هذا النكوص؟ عذرا السيد رئيس احلكومة، 
إذا ما اعرتى هذا التعقيب شيء من القسوة، فلرمبا أن ذلك يعود 
إىل أنين قمت بتحريره أثناء زايريت خالل هناية األسبوع إلقليم 

ساوة احلياة وحيث ميكن للمرء أن يشاهد حجم وهول زاكورة، ق
 .اخلصاص التنموي الذي تعاين منه املناطق احلدودية

 :السيد الرةيس

د الفريق احلركي للسي ابسمشكرا السيد النائب، الكلمة اآلن 
السيدات والسادة النواب، ننتظر الرد  .النائب حلسن السكوري

 .سيد النائبللسيد رئيس احلكومة شكرا لكم، تفضل ال

 :الناةب السيد حلسن السكوري

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

 السيد الرةيس،

 السيدتني الوزيرتني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ملناقشة مضامني 
العرض الذي تقدمتم به حول أولوايت السياسة احلكومية، مؤكدا 

كفريق، نثمن ما جاء يف عرضكم ونتقاسم معكم األولوايت   أبننا
فرتة الصدارة يف جمال اشتغال احلكومة، لل تبويئهااليت تعتزمون 

املتبقية من هذه الوالية، وهي األولوايت اليت تضمنها الربانمج 
احلكومي، واألكيد أن العديد من الرهاانت املستمدة من هذه 

اور الكربى لبلورة النموذج املرجعيات، ستشكل ال حمالة احمل
التنموي اجلديد، على ضوء ما جاء به اخلطاب امللكي السامي 
يف هذا الشأن، علما أن هاد النموذج سيغطي بطبيعة احلال مرحلة 

 .زمنية تتعدى هذه الوالية

ويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق احلركي، ونظرا لضيق الوقت، 
قديران يت تستحق يف تاختصر على استحضار بعض القضااي ال

عناية أكثر من قبل احلكومة، على اعتبار حجم املشاكل 
واإلنتظارات الكثرية اليت تعاين منها فئة عريضة من املغاربة، 
وخاصة الشباب منهم. لذا فإن الرهان األساسي، هو بناء اقتصاد 
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تنافسي قوي مطبوع بتحفيز املبادرة اخلاصة، وإطالق برامج 
املنتج، بغية خلق املزيد من فرص الشغل  ماراالستثجديدة من 

وفتح آفاق واعدة للشباب، لذا نتساءل عن مآل تعبئة مليون 
هكتار من األراضي الفالحية قصد إجناز مشاريع استثمارية خللق 
فرص الشغل وتعزيز الدخل لفائدة الشباب، ودعم انبثاق الطبقة 

لس ل اجملالوسطى ابلعامل القروي. كما نتساءل عن آفاق تنزي
 .للشباب والعمل اجلمعوي االستشاري

السيد الرئيس، إذا كانت املشاريع الكربى اليت عرفها املغرب 
شكلت، بكل أتكيد، نقلة نوعية، وسامهت يف تراجع نسبة الفقر، 
فإن العديد من املواطنني ال يلمسون حتسني ظروف عيشهم وتلبية 

قنا احلركي ما فتئ فريحاجياهتم األساسية اليومية، ويف هذا الصدد، 
يطرح إبحلاح ، إلزامية تقومي الفوارق اإلجتماعية واجملالية املرتاكمة، 
وذلك عرب إقرار احلكامة اجليدة ووضع برامج متناسقة ومندجمة، 
لذلك نعترب اجلهوية املتقدمة مدخال حقيقيا لتجاوز إكراهات 

بة عن جا، وهي كفيلة ابإلواالجتماعيالتفاواتت بشقيها اجملايل 
العديد من اإلنتظارات التنموية، وإجياد حلول أكثر جناعة 
لإلشكاليات اإلجتماعية حسب اخلصوصيات اجملالية، وهذا ما 
يطرح استعجالية تفعيل ميثاق الال متركز اإلداري عرب نقل القرارات 
واإلمكانيات، متسائلني موازاة مع اهليكلة احلكومية اجلديدة، عن 

ى إحداث تنظيمات وأقطاب ال ممركزة على مدى عزم احلكومة عل
ة، ية أكثر للسياسات التنمويئاملستوى اجلهوي، لنضمن التقا

واندماجية فاعلة وحقيقية للربامج واملشاريع على مستوى اجملال، 
حىت تتمكن القطاعات الوزارية، السيد رئيس احلكومة، على 

 .تنظيمي و اسرتاتيجيأكثر مبا هو  ابالهتماممستوى الالمركزي، 

السيد رئيس احلكومة، إننا نؤكد على ضرورة مراجعة املعايري توزيع 
، االجتماعيةو امليزانيات اخلاصة، بربانمج احلد من الفوارق اجملالية 

وإقرار التضامن على مستوى اجلهات، وفق منطق اإلنصاف من 
مؤشرات اخلصاص والفقر من جهة  االعتبارجهة، وأخذا بعني 

ء على معياري عدد السكان واملساحة اجلغرافية، اثنية، وليس بنا
اليت جتعل املناطق ذات الطابع القروي اخلاسر األكرب، على اعتبار 

والساكنة قليلة. كما أن الفريق احلركي يرى أنه  أن املساحة كبرية
د البد من إيالء أمهية كربى لتنزيل القانون التنظيمي املتعلق بتحدي

ي لألمازيغية، وكذا القانون اإلطار مراحل تفعيل الطابع الرمس
 .للتعليم، وكانت هناك إجاابت يف هاد اجملال يف تدخلكم

 :السيد الرةيس

للسيدة  االشرتاكيالفريق  ابسمشكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن 
 .النائبة مينة الطاليب

 :الناةبة السيدة مينة الطاليب

 السيد الرةيس احملرتم،
 السيد رةيس احلكومة،

 يدات الوزيرات،الس
 السيد وزير الدولة،
 السادة النواب احملرتمون، السيدات الناةبات،

، نشارككم اليوم هذا النقاش، حول ماهي االشرتاكيالفريق  ابسم
 أولوايت احلكومة خالل السنتني املتبقيتني من عمر هذه احلكومة؟

السيد رئيس احلكومة، كنت أمتىن أن سيادتكم، وأنتم اآلن 
يما تبقى من عمر هذه احلكومة، أولوايتكم يف تدبري، تعرضون ف

وحنن جزء من هذه األغلبية، أن تستحضروا وأن تقوموا السيد 
الرئيس إبعطاء مدلول عملي للتوجيهات امللكية يف خطاب العرش 

غشت السيد الرئيس، خطاب العرش الذي حدد جمموعة  92
ة د الثقمن الرهاانت وجمموعة من األولوايت، أساسا يف توطي

ثا ورفض االنغالق على الذات، اثل االنفتاحواملكتسبات، اثنيا 
عية والنجاعة املؤسساتية، رابعا العدالة اإلجتما االقتصاديالتسريع 
 .واجملالية
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كانت هناك وقفة خالل الشهرين الفارطني، وقفة انتهت بتعديل 
حكومي السيد رئيس احلكومة، هل كانت الغاية هي تعديل 

حد ذاته؟ أم كانت الغاية هو جتويد العمل، هو إعادة حكومي يف 
النظر يف طرق عملنا، يف تدبرياتنا، يف تنزيل الربانمج احلكومي؟ 
إن تقييم جاللة امللك، السيد الرئيس احلكومة، للعمل احلكومي 
وجلميع اإلسرتاتيجيات اليت نفذت واليت مل يكن هلا أثر على 

ذه ثر على املواطنني، كانت هاملستوى اإلجتماعي، ومل يكن هلا أ
هي غاية الوقفة، أن يستنجد ابلكفاءات، ال لشيء السيد رئيس 
احلكومة، هو أن نبدع، هو أن أنيت جبديد، هو أن نبتكر سبل 
وأسس جديدة لتنزيل برامج وإسرتاتيجيات حقيقية، تستجيب 

 .لطموحات وآلمال املواطنات واملواطنني

مع األمل حقيقة، مع إعطاء  لألسف السيد رئيس احلكومة، حنن
واحد خطاب الثقة، ألن املواطن ينتظر خطاب الثقة، حنن لسنا 
عدميني ولكن جيب أن نكون واقعيني يف طروحاتنا، كنت أمتىن 

، أن نسمع منكم اليوم، السيد رئيس االشرتاكيمع إفريقي 
احلكومة، حمورين أساسيني خالل ما تبقى من واليتكم، نقول فيه 

إلمكانيات املادية كذا وابإلمكانيات واملوارد البشرية  "سنعمل اب
هناية واليتكم، حتقيق نتائج أساسية  9291كذا" لنصل إىل 

تنعكس إجيااب على املواطن، ويتلمس فيها جدية عملنا، يتلمس 
يد فيها ابلفعل أننا يعين نستمع لنبضه ونستمع آلالت ونستمع الس

غيل، ز فقط مثال على التشالرئيس، ملعاانهتم. كان بودان أن نرك
ونركز على الصحة، السيد رئيس احلكومة، لألسف، اليوم 

ه ذكرمتوان، كما ذكرمتوان ابلسابق ابلربانمج ابلفعل الذي تعاقدمت في
 مع الربملان وتعاقدمت فيه مع الشعب املغريب، وتعاقدمت فيه كذلك

طاب ما قاله اخل مع جاللة امللك. ولكن ما غاية الوقفة ؟ ما غاية
امللكي السيد الرئيس، إن مل نعكسه يف هذه املرحلة، مسعنا بكامل 
األسف األستاذ وهيب مسعنا لصوت املعارضة السيد الرئيس، يف 
قراءته لتشكيل هذه احلكومة، ابلفعل كان هناك برانمج حكومي، 

برانمج حكومي الذي شاركت فيه األغلبية لكن اآلن هناك فاعلني 
لفعل منخرطون يف تنزيل هذا الربانمج؟ جدد إىل أي مدى هم اب

 إىل أي مدى مقتنعون به السيد رئيس احلكومة؟

 :الرةيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية السيدة الرئيسة عائشة لبلق

الناةبة السيدة عاةشة لبلق رةيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :شرتاكيةواال

 السيد رةيس احلكومة احملرتم،

تتوجه إليكم اليوم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية من موقع 
 تؤطر عمل احلكومة بعد سياسيةاملعارضة ألننا مل نلمس رؤية 

التعديل الواسع الذي عرفته، وما تفضلتم بعرضه علينا اليوم ال 
ارات ، وال يعطي إشخيرج عن ما كان مسطرا يف الربانمج احلكومي

قوية ملباشرة اإلصالحات علما أن دواعي وأسباب التعديل جاءت 
يف اخلطب امللكية األخرية، واليت وقفت على حجم اإلختالالت 
 والنقائص الكبرية اليت تعاين منها بالدان. كان يتعني عليكم السيد

رئيس احلكومة، وهم ما مل يتم لألسف ويف ظل هذه املستجدات 
موا أمام الربملان والرأي العام الوطين بتصريح سياسي أن تتقد

من الدستور، أال يعترب  22وبرانجمي، وهو ما خيوله لكم الفصل 
كية حزب التقدم واإلشرتا  وانسحابهذا التعديل احلكومي الواسع 

حداث وطنيا هاما يستدعي األمر وإعادة ترتيب أولوايتكم مبا 
ة رة الصادرة عن قوى جمتمعييتجاوب مع النداء العديدة واملتكر 

خمتلفة؟ وهي انشغاالت عرّي عنها حزب التقدم واإلشرتاكية لطيلة 
السنتني املاضيتني، حبيث أكدان أن النموذج التنموي استنفذ مداه 
ودعوان إىل ضخ نفس سياسي دميقراطي وتنموي جديد يف احلياة 

اجهة و الوطنية العامة، وتقدمي أجوبة عملية ومستعجلة من شأهنا م



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

48 

مظاهر القلق واالحتقان اليت جسدهتا حركات احتجاجية يف 
 .مناطق خمتلفة من وطننا

 سيدي الرةيس،

احلكومة ويف إطار ما أكدمت عليه من استمرار يف اإلنصات 
واإلجناز ما هو ردكم على صرخات اآلالف بل مئات اآلالف من 

دكم ر  الشااّبت والشّبان املطالبة ابلشغل والعيش الكرمي؟ ما هو
آالف مقاولة صغرية أفلست خالل هذه  5 على أن ما يناهز

السنة إىل حدود شهر أكتوبر؟ ما هو ردكم عن مسريات العطش 
يف زاكورة وتنغري؟ ما هو ردكم على أشكال اإلهانة واإلدالل اليت 
تتعرض هلا مئات النساء يف معا بر احلدود يف سبتة من أجل لقمة 

 ت من النساء يف الصويرة من أجلالعيش، بعدما توفيت العشرا
حفنة الدقيق، وقليل من السكر والزيت؟ ما هو ردكم عن اختيار 
الشباب والنساء بل حىت األطفال ركوب قوارب املوت حبثا عن 

 واالغتصابالعيش الكرمي؟ ما هو ردكم عن مظاهر العنف 
أمن اليت أضحت متأل الفضاء العام؟ ما أنتم  والال واإلعتداءات

ن حملاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع؟ ماذا أنتم فاعلو 
فاعلون إلنصاف بنات وأبناء جرادة وعلى غرارهم كل املناطق 
النائية واملهمشة؟ ما أنتم فاعلون الحرتام حقوق اإلنسان واحلرايت 
منها الفردية واجلماعية؟ إن املعارضة اليت اختار حزب التقدم 

تجه ها هي معارضة تقدمية مسؤولة، تواإلشرتاكية طوعا التموقع في
إىل املستقبل لبعث روح األمل روح الثقة يف احلزيب يف السياسي  

 .كمدخل ألي إصالح وتغيري

 :السيد الرةيس

لكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى شكرا للسيدة الرئيسة، ا
 .شناوي

 

 

 :الناةب السيد مصطفى شناوي

 حتية واحرتام للجميع،

 ة وابقني يف املعارضة،احنا كنا يف املعارض

 السيد رةيس احلكومة،

حدثتم يف تدخلكم أولوايت احلكومة فيما تبقى من الوالية، لكن 
يظهر جليا أن أولوايتكم احلقيقية هي شيء آخر وكمثال على 
ذلك ما قلتموه قبل قليل خبصوص الرتتيب اللي حتسن دايل 

أثر له  املغرب يف مناخ األعمال، الذي تتفتخرو به كثري وهو ال
على حجم استثمارات وهاذ التنمية وال أثر له على املعيش اليومي 
للمغاربة، مسعت أبننا أحسن من فرنسا ومن إيطاليا ودول أوروبية 

، مقارنة مع مع نسبة %1، 2.2اللي عندها نسبة منو ضعيف 
، غريب %2.7يل جيدة كتعتربوها جيدة  النمو دايلنا كيما قلتو

دايل  %1سيد رئيس احلكومة غري هاذوك هاذ األمر عطينا ال
فرنسا ودايل الطاليان وعطينا معها الدخل الفردي دايل 
الفرنسويني والطاليان، أان بغيت غري نفهم كتقول العام زين والكل 
خبري، إذن ال حاجة لكم ولنا يف تغيري النموذج التنموي، أان  

ديد! جلكنتساءل على اللجنة املكلفة ببلورة النموذج التنموي ا
املغاربة كيقولو أنه ال على جدوى من سياستكم الال شعبية وهم 
يعيشون املزيد من احلقرة والتهميش وغياب العدالة اإلجتماعية، 

 :احنا يف فيدرالية اليسار نعترب األولوايت هي كالتايل

أن ترجعوا الثقة للمواطن املغريب يف العمل السياسي وأن  :أوال-
 إلصالح السياسي والدستوري؛تبادروا يف فتح ملف ا

أن تعملوا كحكومة ودولة يف خلق جو من الفراس  :اثنيا-
السياسي واحلقوقي وتكفوا عن املزيد من الرتاجع الحرتام حقوق 
اإلنسان واحرتام احلرايت الفردية واجلماعية، وتطلقوا صراح كل 

 املعتقلني وعلى رأسهم معتقلي الريف؛
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 عن ما سلف وحتاربوا كل مظاهر أن تكفوا عن عفا هللا :اثلثا-
الفساد والريع ومن بينها لكي نعطي املثال تقاعد الربملانيني 

 وتعويضات الوزراء بعد انتهائهم من مهامهم؛

أن تركزوا ابألساس على الدعم الفعلي واحلقيقي يف قطاع  :رابعا-
التعليم والصحة والرفع امللموس من امليزانية واملوارد البشرية إبقرار 
الوظيفة العمومية الصحية، أن تقوموا إبجراءات استثناء يف وضعية 
املرأة لضمان حقوقها ودعمه حضورها يف النشاط االقتصادي، 

 .شكرا لكم

 :الرةيسالسيد 

شكرا السيد النائب، السيد رئيس احلكومة بدون شك استمتعنا 
أبمهية العروض كيفما كانت منطلقاهتا واحلوار دائما مفيد جدا، 

 .م الكلمة للرد على التعقيباتفلك

 :السيد سعد الدين العثماين، رةيس احلكومة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

مجيع  ىيأحأان لن أقوم ابلرد على التعقيبات وإمنا مبناقشتها، 
األخوات واإلخوان الذين بداو آرائهم ولكن استغربت قلتو ليا 

 البعض قال هذه األولوايت جيب أناألولوية نعطيكم األولوايت، 
نغريها أان ما عرفتش آش غادي نغري فيها؟ قولو ليا! مواصلة دعم 

يم السياسات اإلجتماعية ما بقيتوش بغيتوها يف األولية؟ وفيها التعل
والشغل والصحة والشغل! بغيتو نغري هاذ األولوية نغريوها، آش 

ق االجتماعية فوار غندير يف بالصتها قولو ليا!! اثنيا: تقليص ال
وقلنا  .واجملالية إرساء آليات احلماية اإلجتماعية، وعطينا الربامج

ليكم القوانني عندكم، وقلنا ليكم هذه األهداف، املهم الكثري من 
الكالم دايل اإلخوان وخصوصا دايل املعارضة خارج النص مع 
األسف الشديد، ألن أعطيتو سؤال جاوبت على السؤال انتقادو 

ول هاذ األولوية قلتيها خاصنا نزولوها، ماشي التعليم نديرو يل، ق
فيه بالصتها كذا، داب إذن هناك كالم آخر خارج النص يف ما 
خيص األولوية؛ مراجعة أولوايت الربانمج احلكومي بغيت نراجعها 
ايهلل قولو يل، أعطيوين إجراءات عملية يف مراجعة هذه، أما ما 

و كل بغيتو توسعو فيه استدعي قدمته هو برانمج عملي واضح،
قطاع، كل قطاع غادي يعطيكم، هنا جاوبت على التعليم 
والتكوين وجبتو التعليم والتكوين من األولوايت يف السنة األوىل 
والسنة الثانية والربامج كاع ذاك الشي، بغيتو ابألرقام راه سهل، 
لكن السؤال أنتما قلتو األولوايت من حيث العموم، فقدمنا 

لوايت من حيث العموم، التفصيل حيتاج إىل سؤال أسئلة خاصة أو 
يف كل ملف ملح؛ داب هذا من حيث املنهجية العامة يف مناقشة 
ما أدليت به، ولكننا بغيت نقول لألخوات أو اإلخوان تكايسو 

 92على روسكم وعلى بالدكم، ألن اللي يف التسيري والتدبري 
ت  يس شوية، راه بينعام، خاصو من بعد يتكايس شوية، يتكا

 Indice de هذاك  INDHكثريا بينتو ف
développement humain  مؤشر التنمية االجتماعية

بينت ابخلرباء هاذ الشي راه مكتوب يف التقارير دايل اخلرباء أشنو 
؟ L'indice de développement humain هو

إيال قال ليك أنت متأخر اليوم معىن ذلك السياسات اللي كانت 
عام هي اللي أدت هلاذ التأخر، ما ميكنش جني أان يف  15 هاذي

عامني أو تقول يل قلب مجيع املؤشرات مرة واحدة، هاذ الشي ما  
كاينش، هذا تراكم وما كاينش العامل مثال أان حددان اهلدف دايل 
اخلمسني األوائل يف مؤشر ممارسة األعمال، ميكن حنققها السنة 

النقط،   4النقط،  7النقط،  5األوىل، ضروري كل عام كنزيد 
من بعد مخس سنوات، هذا هو الرتاكم، وكذلك  52كنوصل 

 الكتظاظامؤشر حماربة اهلدر املدرسي، حماربة  مؤشر تعميم التعليم،
يف املدارس، هاذي، هذا واحد امللف اللي فيه أتخرات اليت حنتاج 
الستدراكها إىل برامج كنمشيو فيها سنة بعد سنة، أما احلديث 
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عن أن هذه احلكومة غري سياسية، أان بغيت اإلخوان، خلي 
قراط كان و نكاللي ما، وخا مها عندهم واحد التاإلخوان داب 

عندهم يف احلكومة سابقا ما كالوهاش ذيك الساعة ما عليش، 
غنميكو عليكم، ولكن اإلخوان اللي كيقولو هو احلكومات اليت 

 زاب املوجودة طيلةشارك فيها الوزراء، يعين شارك فيها األح
العشرين سنة املاضية كلها هبا تيقنوقراط، أشنو اجلديد اليوم؟ أشنو 

ربية ما لة دميقراطية غاجلديد اليوم؟ الدستور ال مينع، كاين شي دو 
نوقراط، كول جيب يل وحدة اسبانبا، فرنسا، إيطاليا كفيهاش الت

ثة بلجيكا، غري موجود وأحياان يشكلها حزب واحد، وأييت بثال
أو أربعة أو مخسة من كفاءات غري منتمية وكيعطيوهم وزير الدفاع 
الفرنسي سابقا كان تقنوقراطي، وزير احلكومة اإلسبانية احلالية 

إىل آخره،  5أو  4فيها ثالثة وال أربعة، احلكومة اإليطالية فيها 
هذا شيء، ولكن املسؤولية السياسية اثبثة حىت ولو كان هناك 

وزراء أان ما كنسميومهش  وقراطنكنسميوهومش تيأحزاب أان ما ك
نوقراط، كنسميوهم غري منتمني سياسيني، ماعندهومش انتماء كتي

سياسي، ولكن أان أنكد ليكم أبن هاذو إيال استثنينا القطاعات 
أمسو وزارة األوقاف إىل آخره، هاذيك   اللي جاللة امللك، هو

ة ق دايل جاللكيشاورين جاللة امللك وال كيقول يل، هذاك احل
امللك، وأان ابملشاورات معاه أان كنقرتح، اآلخرين أان اللي 

فهاذيك القطاعات اللي هي من  اقرتحتهم، اللي ماشي
تصاص دايل جاللة امللك، أان شخصيا اقرتحتهم، وأان  خاال

كنهضر هنا والناس اللي كيسمعوين كيعرفو، كيعرفو ومن حقي 
الش؟ غلبية قررت هاذ القطاع عبتشاور مع األغلبية احلكومية، األ

األحزاب إيال واحد القطاع زدت فيه واحد فني  5راه ابين، احنا 
غادي نزيدو؟ هلذا وال هذا وال، إيال زدتو هلذا خاصين نزيد هلذا 
وخاصين نزيد هلذا، كنديرو التوازن، وكنقولو هذا غادي نديرو فيه 

ذا دليل ، هغري منتمي سياسيا وكنختارو احنا هذا ما فيهش أمسو
على أننا احنا كأحزاب سياسية ماشي احنا بغينا خندمو غري 

دايلنا، نوزرو غري دايلنا، احنا املهم عندان احلكومة متشى مزاين 
والبالد متشى مزاين، عالش مانشوفوش اجلانب اإلجيايب، عالش  

 ما نكرهش أان هذوك اللي عندي كنشوفو غري اجلانب السليب أان
اشي م كاملني إىل آخره ونديرهم متا، ولكن احنايف احلزب جنيبهم  

لعامل وال يف قوانني ا ضروري ليس هناك أي شيء ال يف الدستور
 وال يف الدميقراطية؛

ا  طيب النقطة الثانية هللا جيازيكم خبري، خليوان النقطة الثالثة، حن
كأحزاب سياسية دايل األغلبية، حنا كأحزاب سياسية نتحمل 

احلكومة ودايل العمل دايهلا حاال ومستقبال  املسؤولية دايل هاد
وغادي جييو املواطنني من هنا لعامني غادي يقيموان وانتما أيضا 
غادي تقيموان كربملانيني فهمتيين فلذلك هنا كنتحملو املسؤولية 

 نوقراطالتك السياسية اشنو هو املشكل ما فهمتش وهاد القضية
شهور، واش هي  4شهور وال  2واش غري دااب وال حىت قبل 

سياسية كانت سياسية وال ما والتش سياسية بعد خروج حزب 
حمرتم منها وال أشنو؟ دااب كاين واحد شوية دايل االرتباك يف هذه 
األمور، نعم واحد القضية أان كنهضر اللي كيهضر على قوة غري 
مرئية وهو اللي كان دار هاد الغري املرئية دهرا من الزمن، ما فهمتش 

ضية، هادي وكتهضر على األزمة والفشل احلكومي إىل هاد الق
آخره، هذا قلنا لكم لسنا يف أزمة املغرب احلمد هلل عندو مشاكل 
ولكن ليس يف أزمة، وأؤكد هذا غادي نكررو، عندان مشاكل 
دايلنا وهاديك مشاكل دايلنا نعاجلوها نعتارفو هبا، ولكن لسنا يف 

قارير الواقع، يعارض التأزمة ولسنا يف فشل حقيقي، هذا يعارض 
الوطنية والدولية، يعارض خطاابت جاللة امللك األخرية، اللي 
قال حققنا مزاين يف كذا وحققنا مزاين يف كذا، عندان نقص يف 
اجلانب االجتماعي كذا خاص اخلطاب املنصف نصفو بالدان 
ماشي كنصف احلكومة وال رئيس احلكومة وال وزير معني ننصف 

دا فاش جيت هضرت على فرحت فاش طلبتو ليا املغرب وأان عم
هاد القضية دايل مناخ األعمال عالش ألن هو النموذج دايل 
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التشاركية اللي كاينة جنحنا فيه جبهد اجلميع؟ ما كاين حىت شي 
واحد ميكن يقول أان خدمت فيه كثر من اآلخر ولكن جبهود 

ت تاجلميع فلذلك يف األوراش األخرى نفس الشي وليس هناك تش
بني مكوانت األغلبية وغياب االنسجام بني األعضاء احلكومة، 
هاد الشي دااب راه غري كتقولوه راه غري اخليال، وأان كنظن أبن 
بعض اخلطاابت شيء وعلى األقل صفحات منها إيال رجعنا 
السنة املاضية والسنة اللي قبل منها نلقاو العبارات، ما كاينش 

وابملناسبة هادي حكومة  هاد الشي احنا حكومة منسجمة،
عندها رئيس حكومة واحد ووزير دولة والباقي دايل الوزراء كلهم 
ابلتساوي كلهم متساوون فهمتيين وحىت واحد ما كيتقاسم السلطة 
مع رئيس احلكومة كما يف الورقة اللي قدمها السيد الرئيس ما 
عندانش سوبر وزير وما ميكنش نسمحو به هاد سوبر وزير يكون، 

يين واحلكومة منسجمة واألغلبية كتعرب على املواقف دايهلا فهت
السياسية أحياان واملشاكل الش هاد الشي، أان قلت حاجة ورد 
عليا واحد رئيس الش هاد قضية كاع تناقش، تناقش معااي الربامج 
العملية، وال تقول ليا األرقام غري مهمة، النهار جيي شي تقرير 

تجي كتنوض تغوتو عليا هنا، هنار داملراتب ك 9دويل انقص فيه 
د املراتب ما كاين حىت اللي يقول لك هللا يرحم  12 7نزيد أان 

الوالدين، واش هادي معقولة؟ إيوا غدا هللا يرحم ابكم يف املعارضة 
وال شي مؤشر نقصيت  1ما تقولش ليا مؤشر الفساد نقصيت فيه 

يا غري قول ل فيه مادام األرقام غري مهمة ما تبقاش تقول ليا رقم
السياسة ياله، حىت حنا، ولكن أان عارف عالش؟ ألن كأنكم 
لقيتو روسكم أمام حائط حديدي فيه إجنازت، فيه أرقام إجيابية، 
فيه تقدم، ما مينكنش تناقش داك الشي العملي وبيغيت تناقش 
السياسة آش هاد السياسة والت أشباح ولينا كناقشو األشباح، 

 حقيقة فهميت؛

واحد القضية أخرى، ال ال هللا جيازيكم خبري، ال ال امسح طيب من 
 ..إذن أان بغيت أنكد شوف أان بغيت أنكد ليا

 :السيد الرةيس

 .نستامعوا للسيد رئيس احلكومة

 :السيد سعد الدين العثماين، رةيس احلكومة

مع كل االحرتام هللا جيازيك ابخلري، ال صايف اسكت، ولكن بغيت 
طاب آخر، مجيع أعضاء احلكومة الذين أيضا جنيب واحد اخل

غادروا احلكومة أان أحييهم، ألن التقليص تقليص احلكومة اللي 
هو قرار ماشي ساهل، قرار ماشي ساهل، وكان مطلب دايل 
املواطنات واملواطنني وبغينا نلبيوا هذا املطلب وأيضا حرص جاللة 

ادرين غامللك، واحنا نفذان هاد الشي وكنشكر أعضاء احلكومة امل
وكنشكر األحزاب السياسية ألن قبالت رغم أن كلها تتقلص،  
كنشكر أعضاء احلكومة املغادرين ألن التقليص هو الذي أدى 
إىل مغادرهتم وتعديل اهليكلة ودارت قطاعات يف قطاعات وهاد 
الشي كل شي درانه بروح وطنية، بروح وطنية بروح عالية، 

قص يف ما كتعنيش أن كاين ن فهمتيين، وهذا يعين املغادرة دايهلم
الكفاءة دايهلم وال يف اجلدية دايهلم، فلذلك أان مرة أخرى كنحيهم 

 وكنحيوا بطبيعة احلال الذين التحقوا جديدا ابلفريق؛

فعال  -عنيأبن أمسينا اتئهني ضائ -فعال قلتها السيد الرئيس قلت
ألن ما استطعتش جتاوب على عطيتوا سؤال وما استطعتوش 

على األمور اليت طرحناها واللي هي واضحة أبهداف مرقمة  جتاوبوا
فنتمىن أن ترجعوا من ذلك التيهان وذلك الضياع، ليست هناك 
عموميات يف اجلواب الذي قدمته، كله إجراءات واضحة 
وأولوايت فهمتيين ال ميكن أن نراجع أولوايت التاريخ ومواجهة 

جعنا تيين، إيال ر الفساد واإلستبداد ال تزال مستمرة معنا، فهم
تنتكلم مبنطق كرئيس حكومة  للمسألة دايل األحزاب غادي أان

مع احلكومة واألغلبية كلها ما بغيتش هنظر مبنطق احلزب وهذا 
شيء آخر هذاك حديث آخر جنيوا له يف ملتقيات أخرى حزبية 
إما تلفزية وال غريها فهمتيين، فلذلك أان بغيت نقول مرة أخرى 
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 يعا على إرجاع الثقة للمواطنات واملواطنني يفجيب أن نتعاون مج
العمل السياسي هذا ماشي عمل داحلكومة بوحدها هذا عمل 
مجيع األحزاب السياسية والقوة السياسية واجملتمع املدين واإلعالم 
اجلميع جيب أن يشتغل على هذا الورش، وأان أظن أبنه احلمد هلل 

اء أذكياء  وا وكيشوفوا أذكياملواطنني املغاربة راه كاين اللي كيعرف
كثريا فلذلك جيب أن ال نستغفلهم ونستبلدهم ونطلقوا واحد 
الشعارات وال أفكار وال آراء اللي كنظنوا أبهنا غادي نستملهم هبا 
وهم ال ميكن أن يستمالوا بذلك، العمل دايل احلكومة يف الواقع 
عمل ميداين عمل منتج وهو املسؤولية دايلوا كتحملها مجيع 
مكوانت احلكومة مبا فيها مبا فيها الوزراء الغري املنتمني حىت هم  
كيتحملوا املسؤولية، ولكن احنا كأغلبية حكومية كنتحملوا 
املسؤولية السياسية دايل هاد احلكومة وأان كرئيس احلكومة حىت 
هادوك اللي غري منتمني كنتابع معهم عدد من الربامج دايهلم عدد 

دايهلم كتمر يف جملس احلكومة ماشي كتجي  منها وكثري من األمور
هكاك فارغة بعيدة كأهنم حىت مها ما خاضعني ال لقانون وال 
ملراسيم وال لقرارات، ال، خاضعني هلا كنديروا عندما رئيس 
احلكومة كيدير منشور مثال كيسري عليهم مجيعا وكلهم كيدخلوا 

لك ذيف الصف ابش يطبقوا هداك املرسوم وكنشكرهم مجيعا، فل
مسؤولية دايل إرجاع الثقة مرة أخرى هي مسؤوليتنا مجيعا نشتغل 
هبا وراه خاص يكون اهلضرة دايلنا الكالم دايلنا هو اللي يكون  
كالم دايل املعقول كالم دايل املنطق ونعطيوا الثقة واألمل 
ا للمواطنني واملواطنات ونعرتفوا ابلنقص إيال كاين، نعرتفوا به واحن

 ناك جماالت انقصة ولكن كاين أمور كثرية احلمد هللمعرتفني أبن ه
ة دارت إجيابية واللي كيقولوا ليا الزايدة يف الفقر والزايدة يف البطال

اش غانديروا هبا نلوحوها، آش غانديروا  hcp وهاد األرقام دايل
واملندوب السامي دايل  la HCP وأنتما عارفني هبا ما عرفتش

لقيناه بقى احلمد هلل كما كنقّدم جا من العهد دايلكم انتما، 
األرقام كيقدمها كما كان كيحسب للبارح كيحسب اليوم، 

شكل؟  اليوم يف واحلساب دايل البارح يف بشكل واحلساب دايل
راه كاين شي حاجة داخلة يف املنطق احلمد هلل البطالة تتحسن 

األجنبية  االستثماراتمؤشرات املغرب الدولية االقتصادية تتحسن 
لي كتجي للمغرب كتحسن، صادرات املغرب على مستوى ال

اجة شي حالصناعة يف أغلب القطاعات الصناعية كتحسني، 
حنسنوها املؤشرات على مستوى التعليم أيضا تتحسن وإن شاء 
هللا سنعمل على حتسينها أكثر يف املستقبل، وهللا جييبنا يف 

 .الصواب، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :الرةيسد السي

شكرا، أهنينا جدول األعمال للجلسة الشهرية شكرا 
 .رفعت اجللسة للجميع،

 
 


