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توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة مبراسلة
حييط فيها اجمللس علما بدعوة املرتشح السيد عباس الومغاري
لشغل املقعد الشاغر الذي كان يشغله املرحوم إدريس قشال عن
الدائرة االنتخابية احمللية مكناس-عمالة مكناس.

حمضر اجللسة العشرين
التاريخ :الثالاثء  62شعبان  8341ه ( 64ماي  6182م).

ومن احملكمة الدستورية توصلت رائسة اجمللس مبا يلي:

الرائسة :السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب.
التوقيت :ساعتان ومخسة وثالثون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثانية

 -قرار رقم  82/10يقضي...

بعد الزوال والدقيقة العاشرة.

السيد الرئيس:

جدول األعمال :اجللسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة

السيد النائب ،السيد النائب احملرتم ،السيد النائب احملرتم.

ابلسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة.

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

 ..يقضي برفض طلب السيد يونس بنسليمان الرامي إىل إلغاء
انتخاب السيدة فاطمة الزهراء املنصوري يف اإلقرتاع الذي أجري

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.

يف  2أكتوبر  6182ابلدائرة االنتخابية احمللية سيدي يوسف بن
علي-عمالة مراكش؛

السيد رئيس احلكومة،

 القرار الثاين وهو قرار رقم  82/12الذي يقضي برفض طلبالسيدين خالد العسري وحسن قامسي الرامي إىل إلغاء انتخاب
السيدين ايسني الراضي وحممد احلفياين يف االقرتاع الذي أجري
يف 2أكتوبر  6182ابلدائرة االنتخابية احمللية سيدي سليمان-
إقليم سيدي سليمان ،شكرا لك السيد الرئيس.

السيدات والسادة أعضاء احلكومة،
السيدات والسادة النواب،
طبقا ملقتضيات الفصل  811من الدستور وخاصة الفقرة
الثالثة منه ،وعمال مبقتضيات املواد من  816إىل  812من النظام
الداخلي .يعقد جملس النواب اجللسة الشهرية املخصصة لألسئلة
الشفهية املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها السيد رئيس
احلكومة .وقبل الشروع يف جدول األعمال ،أعطي الكلمة للسيدة
األمينة لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب،
فلتتفضل مشكورة.

السيد الرئيس:
شكرا ،قبل إعطاء الكلمة للسيدات والسادة ممثلي الفرق،
أود يف البداية أن أشكر أعضاء املكتب وكذلك رؤساء الفرق على
روح التوافق العالية اليت طبعت حتضري هذه اجللسة .وبدون شك
أن هذه اجللسة األوىل يف إطار احرتام مقتضيات الدستور ،وكذلك

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

مقتضيات النظام الداخلي سنعمل مجيعا بنفس الروح التوافقية
على تطويرها وعلى عقلنتها يف األشهر أو األسابيع القليلة املقبلة،
فأجدد شكري للجميع مرة أخرى.

شكرا السيد الرئيس،
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النائب السيد عبد الواحد األنصاري:

نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن سؤالني حموريني:
األول يتعلق مبوضوع ختليق احلياة العامة ،والثاين يتعلق مبوضوع
آفاق الدبلوماسية اإلقتصادية للمغرب يف إفريقيا .وأعطي الكلمة
اآلن للفرق لطرح أسئلتها دفعة واحدة يف إطار احملور األول املتعلق
بتخليق احلياة العامة يف حدود دقيقة .الكلمة اآلن لفرق وجمموعة
األغلبية ،النائبة مرمية بومجعة.

السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمني،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

النائبة السيدة مرمية بومجعة ابسم فرق وجمموعة األغلبية:

يف الفريق اإلستقاليل كان بودان يف هاته اجللسة الدستورية
املتميزة أن يكون موضوعها ما تعرفه املناطق املغربية من حراك ومن
تفاعالت اجتماعية وخاصة ما تعرفه احلسيمة وتقدمي احلكومة
للرأي العام من خالل الربملان ،ماهي عازمة على اختاذه من تدابري
للتعاطي اإلجيايب مع هذا احلراك؟ شكرا.

إذن ،السيد الرئيس احلكومة،
السيد رئبيس اجللسة،
السيدات والسادة أعضاء جملس احلكومة،
السيدات والسادة النواب،

السيد الرئيس:

لقد خصص اخلطاب امللكي الفتتاح الدورة األوىل للوالية
التشريعية احلالية إلصالح اإلدارة وجعلها يف خدمة املواطن
واإلستثمار ،وقد ربط هذا اخلطاب ذلك بضرورة حتديد أولوايت

السيد الرئيس ما نقوم به يف إطار هذه اجللسة كان موضع
توافق على مستوى املكتب ،وعلى مستوى عدة اجتماعات اليت
ضمت رؤساء الفرق ،شكرا.

مدققة ،وكذلك منهجية حمددة ملباشرة هذا اإلصالح .كما أن
الربانمج احلكومي أكد على ضرورة اإلسراع ملباشرة إصالح اإلدارة
واخلدمات العمومية وتقريبها من املواطنني ،وكذلك حتسني حكامة

الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة ،النائب عمر الزراد.
النائب السيد عمر الزراد ابسم فريق األصالة واملعاصرة:

متويل املقاوالت واملؤسسات العمومية وضمان قيم النزاهة
والشفافية يف تدبري املال العام.

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن اآلليات اليت
ستعتمدوهنا لتحسني عالقة اإلدارة ابملواطنني ،وكذلك السبل اليت
ستسلكوهنا لتثمني الرأمسال البشري وتطوير آليات احلكامة
والتنظيم ،وترسيخ قيم النزاهة والشفافية واليت انقشها جملسكم...

السادة الوزراء،
النواب والنائبات احملرتمون،
السيد رئيس احلكومة ،نسائلكم عن إسرتاتيجيتكم فيما
يتعلق ابآلليات اليت ستعتمدها حكومتكم هبدف حماربة الفساد
وختليق احلياة العامة ببالدان ،شكرا.

السيد الرئيس:
الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة ،النائب السيد عمر
الزراد ،تفضل ،تفضل السيد الرئيس.
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السيد الرئيس:

والسيدات النواب على تواصلهم املستمر وعلى تفهمهم وتسهيلهم
وتيسريهم لعقد هذه اجللسة وتنظيمها.

شكرا ،الكلمة اآلن للفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
السيد النائب يوسف حدهم ،إحدى النائبات أو أحد النواب
لطرح السؤال تفضل ،تفضل السيد النائب ،تفضل.

سأتطرق أيضا إىل موضوعني األسئلة تتمحور حول
موضوعني ،املوضوع األول مرتبط بتخليق احلياة العامة واملوضوع
الثاين مرتبط إبصالح اإلدارة وإن كاان موضوعني مرتابطني
متداخلني ،ما ميكنش يكون هنا إصالح إدارة بدون ختليق احلياة
العامة وحماربة الفساد ،وما ميكنش تكون حماربة الفساد وختليق

النائب السيد عمر عباسي ابسم الفريق االستقاليل للوحدة

والتعادلية:

السيد ئيس احلكومة ،نسائلكم يف الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية على ما تنوون القيام به للتصدي إلشكالية الفساد الذي
كان موضوع عدة يعين وعود ولتخليق احلياة العامة؟ شكرا.

احلياة العامة بال إصالح اإلدارة الذي هو عمود فقري هلاذ العملية
دايل التخليق.
حنن نعرف مجيعا أن حماربة الفساد وختليق احلياة العامة هو
واحد املوضوع اهتم به املغرب مبكرا وكان هناك إهتمام كبري لكن
كانت كثري من الربامج وهاذ الربامج ماشي دائما أنتجت

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن السؤال
احملوري األول.

األهداف املتوخاة ،حنن نعرف أن أول مناظرة وطنية حول حماربة
الفساد سنة  ،8111وهذا ال ينفي أنه كانت هناك جهود قبل
ذلك ،وبعد ذلك كانت جهود وكانت برامج متتالية .والسبب يف

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

أن كثريا من الربامج ما أداتش األكل دايهلا يف جمال حماربة الفساد
جوج أمور يف رأينا وعلى حسب التقييمات اللي كانت :أوال أن
حماربة الفساد وختليق احلياة العامة هو قضية مركبة كيشارك فيها
اجلميع ،ماشي فاعل واحد أو متدخل واحد فقط ،وإيال جا اخللل

رسول هللا وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة الوزراء ،وزراء منتدبني ،كتاب

الدولة،

من واحد من املتدخلني كينسحب على اجلميع ،وابلتايل فيجب
على احلكومة من جهة ،وبطبيعة احلال احلكومة تتحمل املسؤولية
األوىل واإلدارات التابعة للحكومة واملؤسسات العمومية ،ولكن

والربملانيني والربملانيات احملرتمني،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

أيضا منظمات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية وعموم املواطنني
ووسائل اإلعالم عندها دور كبري يف حماربة الفساد ،ويف ختليق
احلياة العامة؛

أان سعيد أبن نفتتح جلسات األسئلة الشهرية حول
السياسات العمومية أو السياسات العامة ،وأن نفتتحها هبذه
اجللسة املتميزة مبوضوعيها أو مواضيعها ذات األولوية ابلنسبة
للمغرب كمغرب وابلنسبة للحكومة أيضا .والبد أن أعرب عن
شكري للمجلس؛ جملس النواب وللسيد الرئيس وجلميع السادة

السبب الثاين هو أنه ما عمرو مكانت شي إسرتاتيجية
متكاملة حملاربة الفساد ،فكانت برامج ولكن برامج قصرية املدى،
هاذ املسألة هي اللي أدت إىل أنه يف اخلطاب امللكي مبناسبة
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مقتضيات دايهلا ،تبنات على مشاريع 641 :مشروع تقريبا ،وهاذ
املشاريع تدارت ليها مدد زمنية ابلتمويل دايهلا إىل آخره...

الذكرى  82بعيد العرش ،منذ حوايل  81سنوات تقريبا ركز
اخلطاب امللكي على أمهية حماربة الفساد .يقول جاللة امللك" :إن
حماربة الفساد هي قضية الدولة واجملتمع ،الدولة مبؤسساهتا من
خالل تفعيل اآلليات القانونية حملاربة هذه الظاهرة اخلطرية وجترمي
كل مظاهرها ،والضرب بقوة على أيدي املفسدين ،واجملتمع بكل

هاذ اإلسرتاتيجية هي اآلن اليت سنعمل على تفعيلها من
خالل إخراج املرسوم ألن ابقي ما بداتش اإلسرتاتيجية التطبيق
دايهلا بدات جزئيا ،التطبيق دايهلا حيتاج إىل إخراج مرسوم اللجنة
الوطنية ملكافحة الفساد؛ اثنيا وضع هذه اللجنة الوطنية موضع
التنفيذ وبدأ اجتماعاهتا بعد املصادقة على املرسوم .دااب احنا

مكوانته من خالل رفضها ،وفضح ممارسيها ،والرتبية على اإلبتعاد
عنها ،مع استحضارمبادئ ديننا احلنيف ،والقيم املغربية األصيلة
القائمة على العفة والنزاهة والكرامة" ،انتهى ما ورد يف خطاب
جاللة امللك حول هذا املوضوع.

مربجمني هاذ املرسوم غادي نصادقو عليه بعد أسبوعني تقريبا،
فاآلن تقريبا شبه موجود ،ابقي احلوار حوله ،بعد أسبوعني تقريبا
غيتصادق على املرسوم ،فورا بعدها غادي نبداو عقد هذه اللجنة

من هنا قامت احلكومة املاضية السابقة بفتح ورش وضع

وسيبدأ العد العكسي يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد.

إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد ،هذا هو التطور اجلديد اللي
وقع ،وصودق على اإلسرتاتيجية سنة  ،6180يف أواخر سنة
 ،6180هاذ املصادقة على اإلسرتاتيجية فتح عهد جديد يف
جمال مكافحة الفساد ،واألهم أن هاذ اإلسرتاتيجية انبنت على

بطبيعة احلال هاذ القضية كتطرح جمموعة دايل املسائل؛ أوال
هناك إجراءات متت يف الوالية املاضية ،وهناك إجراءات اآلن يعين
مستمرة ،وهاذ اإلجراءات مهمة جدا اللي متت ،وإن متت قبل

التشاركية ،شارك فيها مجيع املتدخلني مبا فيه اجملتمع املدين وخمتلف
اإلدارات والكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب ،وغريهم وغريها
التشاركية؛

اإلسرتاتيجية ،ولكن ذات أتثري وغادي ترصد يف جماالت
إسرتاتيجية ،وغادي دخل يف جمال اإلسرتاتيجية ،مثال كانت وزارة
العدل دارت الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة ،واخا هو يف السنة
األوىل دايلو أو سنة ونصف األوىل ،اي هللا مكن من ضبط 61

اثنيا الرؤية وجود رؤية واضحة ،وهاذ الرؤية هي متوسطة
املدى على  81سنوات مبعىن خرجنا من الربامج اللي هي دايل

متهم ،ولكن دائما مثل هذه األعمال يف البداية دايهلا طبيعي حىت
الناس كلهم يتونسو هبا ،وحىت يتسنسو هبا إخل ...كاين بزاف
دايل املسائل عملية ،اآلن سيتحول الرقم األخضر إىل مركز للنداء

سنتني وثالث سنوات قصرية املدى اليت عادة يف هذا النوع دايل
القضااي ال تفيد؛
اثلثا ،التقائية عن طريق مشاركة خمتلف اجلهات واإلدارات
ابش يكون كلشي متداخل وممكن هاذ الشي؛

غادي يوسع اخلدمات دايلو وغادي يطور وغادي ميكن من ضبط
القضااي دايل حالة التلبس مثال أو غريها ،غادي يضبطها يف
الوقت املناسب .هناك تفاعل مع هيئات احلكامة والرقابة ،هيئات
الرقابة واحلكامة من خالل مثال املتابعة املتعلقة جبرائم الفساد،

رابعا ،وضع آليات عملية للربجمة والتنزيل .هاذ اإلسرتاتيجية
تبنات على ركائز اللي هي احلكامة والوقاية والزجر والتوعية
والتحسيس والرتبية ،هاذي كلها الدعائم دايهلا ،كل دعامة عندها

وميكن نقول أبنه غري سنة  6182وحدها كانت هناك 6116
متابعة يف جرائم الفساد ومجيع املسائل اليت أحاهلا اجمللس األعلى
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على وزارة العدل يف إطار الفصل  888من مدونة احملاكم املالية

عملية موضوعية تتواجد كتحتاج إىل تطور الوعي؛ الوعي لدى

كلها حتالت على القضاء ،وأيضا قامت وزارة العدل جبهد إلحالة
التلقائي لعدد من القضااي مباشرة على القضاء .فأحالت أكثر من
 01أو كذا  01قضية على القضاء ،وهاذ العمل غادي يرتصد
ويطور أكثر ،فإذن هاذي غري ابش نقول را هناك جهود حثيثة،

املوظف والوعي لدى املواطنني ،وهاذ الشي كيطور تدرجييا من
خالل تطور اجملتمع املغريب ،ابش ما كيطور كنوليو أقدر على هاذ
األدوات نستعملوها ويستافد منها املواطن أكثر .حنن هندف فهاذ
 0سنوات إىل أن تصبح أغلب العمليات اإلدارية مرقمنة ميكن

مهمة وأمام جملس النواب اليوم أمام الربملان اليوم قانونني مهمني
مرتبطان مبكافحة الفساد ومها غادي يرصدو هاذ اإلسرتاتيجية:
أوال مشروع القانون املتعلق حبق الوصول احلق يف الوصول إىل

أن يستفيد املواطن من خدماهتا مباشرة عن طريق اإلنرتنيت ،وهاذ
املسألة غيتمكن أوال من ختفيض اإلزدحام يف املرافق دايل
اإلستقبال ،غادي ختفض العالقة بني املواطن وبني اإلدارة مباشرة

املعلومة؛ الثاين هو مشروع القانون القاضي بتغيري وتتميم القانون
اجلنائي ،وهاذ مشروع القانون القاضي بتغيري وتتميم القانون
اجلنائي والذي يوجد يف الربملان ،هو يهدف إىل مالءمة القانون
مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،فيه تشديد العقوابت،

يقضي األشغال دايلو يف كثري من األحيان بعيدا ،ومن بني هذه
العمليات املهمة هو توحيد الولوج إىل بطاقة التعريف الوطنية
والسجل العديل والسجل التجاري من قبل اإلدارات ،مما سيمكن
من إلغاء عدد من الواثئق اليت حنتاجها .دااب بطاقة التعريف الوطنية

فيه جترمي اإلثراء غري املشروع ورشوة املوظف العمومي األجنيب ،يف
توسيع نطاق جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص ،يف جترمي الوساطة يف
الرشوة والغش يف الصفقات العمومية وعقود الدولة مع التنصيص

كنحتاجوها يف  821 ،821رمبا أو أكثر عملية ،ملف ،غادي
نديرو شي حاجة كيقول ليك جيب بطاقة التعريف الوطنية
مصادق عليها .دااب إيال عندان الولوج املشرتك من قبل اإلدارات

على مصادرة القيمة كآلية السرتداد املال العام وفيه مقتضيات
أخرى وهذا موجود لدى املؤسسة التشريعية ،إذا صودق عليه
غادي يكون آلية من أهم اآلليات ملكافحة الفساد.

املختلفة إىل ملف دايل بطاقة التعريف الوطنية والسجل العديل
وغريها ...غادي نوليو ،هاذ الواثئق غادي نبداو نقصو منها،
غادي يويل املوظف اللي يستلم امللف مباشرة ميكن أن يدخل إىل
املعلومة إىل ملف البطاقة الوطنية وملفات أخرى .إيال استطعنا

ابلنسبة ،..ال بد أن أحتدث أيضا عن إصالح اإلدارة الذي
هو واحد املوضوع مهم جدا ومتداخل مع املوضوع األول ،وهاذ
إصالح اإلدارة فيه أيضا هناك برانمج قد عرضه السيد الوزير يف

حنققو هاذ النقلة وهذا هدف مرجو وفيه إتفاق بني القطاعات،
غادي نعاجلو اإلشكاالت دايلو التقنية يف القريب العاجل،
سيمكن من حتسني ولوج املواطنني إىل خدمات بشكل كبري،

جملس حكومة وأصبح اآلن معتمد ،وغادي هاذ إصالح اإلدارة
كيهم خمتلف احملاور اللي كتهم اإلدارة ،وأهم ما فيها :أوال تسريع
عملية الرقمنة دايل العمليات اإلدارية وأنتم تعرفون أبن عملية

سيمكن من ختفيف العبء دايل التنقل حىت دايل املواطنني،
سيخفف من امللفات اللي كتطلب دااب للمواطنني يف عدد من
امللفات اللي كيعطي ،اللي بغا يدوزاملباراة ،اللي بغا ميشي يدوز
مثال بطاقة السياقة وغريها كثري ،غادي خنففو امللف غادي

الرقمنة دايل العمليات اإلدارية مهمة ،غادي تويل مزيد من
اخلدمات للمواطنني غتويل عن طريق اإلنرتنيت ،وهاذ الشي
كيتوسع تدرجييا وأنتم تعرفون أبن هاذ العمل هذا سواء كان عمل
مكافحة الفساد أو كان عمل إصالح اإلدارة والرقمنة كاين عوائق

خنفضوه إىل احلد األدىن الضروري ،وهذا سيحدث ثورة يف عالقة
املواطن ابإلدارة.

5

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل -7102

إذن هذه أهم النقاط وإن كان هناك هذا موضوع طويل،

استمعنا لعرضكم إبمعان ،ونؤكد لكم السيد الرئيس بكل

حنن نشران ملخص كامل ملختلف أوجه اإلصالح الذي تنوي
احلكومة ،وأشرت إليها يف الربانمج احلكومي يف جمال إصالح
اإلدارة ،وإن كان ميكن أن نضيف مزيد من املعلومات ومزيد من
التفاصيل أثناء التعقيب إبذن هللا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

صدق أن الوضع ال زال يراوح مكانه والرضى عن الذات يف هاته
اإلشكاالت اجملتمعية ،ال يزيد الوضع إال تفاقما وتعقيدا.
السيد رئيس احلكومة،
كما تعلمون أن موضوع ختليق احلياة العامة هو موضوع
قدمي جديد ،اجلديد فيه هو أن حزبكم السيد رئيس احلكومة،
جعل من حماربة الفساد أهم شعار له يف محلته اإلنتخابية ويف
براجمه السياسية .موضوع ختليق احلياة العامة ،السيد رئيس

السيد الرئيس:
شكرا ،شكرا السيد رئيس احلكومة .قبل فتح ابب التعقيبات،
امسحوا يل أن أرحب إبمسكم مجيعا ابلسادة الرؤساء وأعضاء الوفود
املشاركني يف الدورة اخلامسة والعشرين للجمعية الربملانية
للفرنكفونية ،جهة إفريقيا واملنعقدة ببالدان ،وعلى رأسهم السيد
 ،NDJALANDJOKOرئيس اجلمعية الربملانية
للفرانكفونية وكذلك رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية الكونغو

احلكومة ،له عدة أوجه وأشكال متداخلة فيما بينها ،منها ما هو
متصل ابلفساد اإلداري ،ومنها ما هو متصل خبرق القانون ،ومنها
على ما هو بصلة ابستغالل النفوذ ،ومنها ما هو مرتبط بغياب
اإلرادة السياسية .إن تدبري احلكومة السابقة واحلالية اليت تشكل

الدميقراطية ..وكذلك السيد ، SIDIBEرئيس اجلمعية الوطنية
املالية ..والسيد ، RAKOTOMAMONJYرئيس
اجلمعية الوطنية ملدغشقر ..والسيد ، Santosرئيس اجلمعية

اإلستمرارية ،لتخليق احلياة العامة وحماربة الفساد مل يلمسه السيد
الرئيس احلكومة ،املواطن يف معيشه اليومي وما مت حتقيقه هو ترديد
عبارات من قبيل العفاريت والتماسيح على مسامعنا والنتيجة يف

الوطنية للرأس األخضر ..والسيد ، NYABENDAرئيس
اجلمعية الوطنية للبوروندي .والسيد SORO
 ،GUILLAUMEرئيس اجلمعية الوطنية للكوت ديفوار..
وأخريا ، Roger Nkodo Dangرئيس برملان عموم
إفريقيا ..شكرا شكرا جزيال.

األخري هي عفا هللا عن ما سلف وهي عبارة شهرية تعكس جبالء
خيبة آمال املغاربة وخيبة اإلقتصاد الوطين وانتصارا للفساد
واملفسدين والتعايش معهم وتوسيع هوة الالإنصاف والالعدالة
والالمساواة.
السيد رئيس احلكومة،

أفتح اآلن ابب التعقيبات ،الكلمة للسيد النائب عمر الزراد
إبسم فريق األصالة واملعاصرة.

إن تدبريكم للشأن العام مر دون إصالح شامل للمرفق
العمومي ،حبيث مت اإلستسالم للبريوقراطية اإلدارية وتعقد املساطر

النائب السيد عمر الزراد ابسم فريق األصالة واملعاصرة:

واستغالل النفوذ وترك حاجيات املواطنني تنتظر مؤجلة إىل حني.
والنموذج الصارخ ابلدارجة املغربية ،السيد رئيس احلكومة ،مواطن
مغريب كيمشي لإلدارة حي يرزق يطالبونه بشهادة احلياة يف الوقت

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

اليت تتكلمون على الرقمنة واألمية ضاربة أطناهبا يف أوساط
الشعب املغريب وابألخص يف البادية املغربية.

6

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل -7102

السيد رئيس احلكومة،

يف إحالة امللفات على القضاء مما يعين التعامل مبنطق سياسي
ضيق .فهل ختليق احلياة العامة ،السيد رئيس احلكومة ،جمرد مبدأ
يتم استعماله لتصفية احلساابت؟ أم من أجل احرتام القوانني
واملساطر والشفافية يف املعامالت؟ وأقول لكم السيد رئيس
احلكومة ،من هذا املنرب وقد انتهت العملية االنتخابية ،عليكم عن

ما حناججكم به على استمرار الفساد اإلداري وغياب
اإلصالح هو اخلطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللته ،من
هذه القبة مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية احلالية ،حبيث كان
خطاب صاحب اجلاللة صرحيا وجريئا يف مالمسة الداء ،لكن
السيد رئيس احلكومة ،مل تتفاعلوا ابجلدية الالزمة فصاحب

تدفعوا هبذه امللفات إىل أقصى مداها ليعرف الشعب املغريب من
هو الفاسد ومن هو الصاحل .ختليق احلياة العامة السيد رئيس
احلكومة ،يتطلب من احلكومة توفري املعلومات للمواطنني

اجلاللة ،قال يف خطابه "نتوخى النجاعة اإلدارية فهي معيار للتقدم
األممي ،وما دامت عالقة املواطن ابإلدارة مل تتحسن فإن تصنيف
املغرب يف هذا امليدان سيبقى ضمن دول العامل الثالث إن مل أقل
الرابع أو اخلامس" انتهى كالم صاحب اجلاللة .انهيك عن األرقام

واملواطن ،كيف ذلك واحلكومة السابقة قدمت قانوان ملؤه
االستثناءات حيث أصبحت هذه االستثناءات هي القاعدة .فأي
جمهودات قامت هبا حكومتكم السابقة يف ظل االستمرارية اليت
تتحدثون عنها السيد رئيس احلكومة ،فيما يتعلق بتخليق احلياة

واملؤشرات الوطنية والدولية الدالة على بطئكم يف اختاذ إجراءات
عملية ملموسة والنموذج تقرير مؤسسة الوسيط اليت هي مؤسسة
وطنية.

العامة؟ وقد كنا شهود عيان على إلغاء وزير يف احلكومة السابقة
ألربع صفقات عمومية بعدما استنفذت مجيع املساطر ومت فتح
أظرفتها ،أال ميكن اعتبارهذا فسادا واستغالال للنفوذ وشططا يف

السيد رئيس احلكومة،
ال شك أن البداايت كانت مشوقة واتبعها الشعب املغريب،
وكانت البداية ابإلعالن عن الئحة املستفيدين من املأذونيات
والتشهري هبم .والنتيجة ،السيد رئيس احلكومة ،هي التطبيع مع

استعمال السلطة املمنوحة للوزراء .فأين حنن من مؤشر حماربة
الفساد يف القطاعات احليوية ذات الصلة املباشرة ابملواطنني ،ومبناخ
االقتصاد واألعمال؟ فكم من مقاولة ،السيد رئيس احلكومة،
تعذرعليها احلصول على مستحقاهتا املالية فأفلست وزج أبصحاهبا

هؤالء وغريهم ومل نلمس أي تغيري هبذا اخلصوص وال سيما فيما
يتعلق بتحرير قطاع نقل املسافرين وإلغاء اإلمتيازات.

يف السجن يف الوقت الذي تقدم فريقكم بتعديل املادة  1مكرر
من مشروع قانون املالية هلذه السنة يف خرق سافر للدستور واليت
جتعل الدولة واجلماعات الرتابية تتملص من تنفيذ األحكام

السيد رئيس احلكومة،
انتهت الوالية التشريعية التاسعة دون تنزيل مقتضيات
الدستور فيما يتعلق إبصدار القوانني ذات الصلة من قبيل اجمللس
الوطين حلقوق اإلنسان ،مؤسسة الوسيط ،اهليئة الوطنية للوقاية

القضائية الصادرة ضد حماكم اململكة بعد استيفائها قوة الشيء
املقضي به حبجة عدم توفر االعتمادات املالية الكافية يف الوقت
الذي كان هناك مرسوم صدر يف  66يوليوز  6182ومت العمل
به يف بداية السنة احلالية يلزم املرتفقني أبداء املستحقات.

من الرشوة وكل املؤسسات ذات الصلة ابحلكامة .مخس سنوات
مرت كانت حافلة بتقارير أعدها اجمللس األعلى للحساابت هتم
العديد من املؤسسات العمومية واجلماعات احمللية يف إطار املراقبة
املخولة له مبقتضى الدستور ،والنتيجة هي التعاون مبنطق اإلنتقائية
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السيد رئيس احلكومة،

السابقة واحلالية ضربت مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنات
واملواطنني عرض احلائط حيث إقصاء الكفاءات لولوج املناصب
العليا وابعتماد خيار ثالثة فائزين وما ثبت يوما ،السيد رئيس
احلكومة ،أن وقع االختيار على املرتب األول ،أال ميكن اعتبار
هاذ استغالل النفوذ وشرطا يف تطبيق آليات اإلستحقاق وليس

لقد خالفتم بشكل صريح خطاب صاحب اجلاللة ،من
هذه القبة وضربتم يف العمق الضماانت املمنوحة دستوراي
للمواطنني بتحقري األحكام القضائية .لقد قال صاحب اجلاللة،
من هذه القبة "فمن غري املفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن
حقوقه ،وهي اليت جيب أن تصوهنا وتدافع عنها ،وكيف ملسؤول

ختليقا للحياة العامة ،ولكم يف ردكم أن تصححوا إن كنا على
خطأ السيد رئيس احلكومة.

أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأهنا حكم قضائي هنائي"،
ويضيف جاللته" :كما أنه من غري املعقول أال تقوم اإلدارة حىت
بتسديد ما بذمتها من ديون املقاوالت الصغرى املتوسطة بدل
تشجيعها ودعمها لدورها اهلام يف التنمية والتشغيل" .فكم من

السيد رئيس احلكومة،
يف الوقت الذي تشكوا فيه ميزانية الدولة من عجز يقدر
بعشر ماليري درهم ،فإن مؤشرات الفساد اليت استفحلت وعمت
كل مناحي احلياة تضيع على هذه امليزانية ما جمموعه عشرة
وعشرين مليار درهم .هبذه املبالغ الضائعة ،السيد رئيس احلكومة،

مقاولة ،السيد رئيس احلكومة ،مل تستطع الولوج بسالسة وشفافية
للصفقات العمومية ،واستطاعت مواجهة تضارب املصاحل
واستغالل النفوذ ،وكم من مواطن انتزعت أرضه ألجل املنفعة

نبنيو املستشفيات ونعبأوهم ابملعدات ،نبنيو املدارس وخنففو
االكتظاظ ،جنابو على جزء مهم وكبري من احلاجيات اللي كتعطي
الفوائد دايلنا للمدن دايلنا.

العامة ،وال زالت تتقاذفه اإلدارات واملؤسسات ،وكم من مواطن
انتزعت عقاراته ابلتحايل والتزوير يف واضحة النهار إىل أن جاءت
رسالة صاحب اجلاللة إىل السيد وزير العدل بتاريخ  4شتنرب
 6182حول السطو على عقارات األجانب كاشفة للمستور
بعدما وصل هذا األمر إىل حد ال يطاق.

السيد الرئيس:
احملرتم.

السيد رئيس احلكومة،

السيد النائب انتهى الوقت ،انتهى الوقت السيد النائب

النائب السيد عمر الزراد ابسم فريق األصالة واملعاصرة:

كم من إخواننا من مغاربة املهجر يقضون عطلهم الصيفية

السيد رئيس احلكومة،

يف الطواف بني رداهات اإلدارات العمومية ،دون أن يتلقوا أجوبة
واضحة عن مشاكلهم .السيد رئيس احلكومة ،كم من مواطن
ومواطنة اليوم يف إقليم احلسيمة وإقليم الشاون وابب برد يتعرضون
لالبتزاز ابلشكاايت اجملهودة ،وال أحد ينقضهم إهنم كما يقال يف

كان بودي أن أشري ملا يقع يف احلسيمة ألقول أنه ال ميكن
أن يكون هذا املوضوع موضوع مزايدات ،ففي الوقت الذي كان
هناك الزلزال كان أبناء احلسيمة يدافعون عنها بدون مزايدات.

حالة صراح وينتظرون اهلجرة اجلماعية أبهنم مل يستطيعوا حىت تعبئة
ملفات البكالوراي ألوالدهم خوفا من متابعتهم ومالحقتهم .كيف
السبيل ،السيد رئيس احلكومة ،لتخليق احلياة العامة وحكومتكم

وهلذا عليكم ،السيد رئيس احلكومة أن تلتزموا يف انسجام اتم مع
أغلبيتكم وال تقولون ما يقال يف الرابط ويكون عكسه يف احلسيمة
أو يف تطوان وشكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس اجللسة:

شكايته هذا مشكل حقيقي .وهذا يطرح السيد رئيس احلكومة،
استعجالية الذهاب إىل إقرار امليثاق الوطين لالمتركز اإلداري ألن
هاذ امليثاق دايل المتركز سيجعل املواطن يعاجل مشاكله حمليا
ويعطينا واحد القيمة دايل اإلدارة فعال غاتنخارط...

شكرا السيد النائب ،السيد سليمان العمراين عن فريق
العدالة والتنمية.
النائب السيد سليمان العمراين ابسم فريق العدالة والتنمية:

السيد رئيس احلكومة:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شوية د اإلنصات.

السيد رئيس احلكومة،

النائب السيد سليمان العمراين ابسم فريق العدالة والتنمية:

حنن يف فريق العدالة والتنمية ..إرادتكم السياسية ،السيد
الرئيس ،وإرادة احلكومة تعلو فوق الشك ،أنتم من خالل برانجمكم
وبرانمج الوزارة وعزمكم على مواصلة اإلصالحات اليت بدأهتا

..

دايل اإلصالح ،السيد رئيس احلكومة ،عندان قانون تعليل

القرارات اإلدارية قانون مهم ،وازن ،مهيكل ،لكن ما زلنا نعاين
إىل اليوم يف انتهاك حقوق أتسيس اجلمعيات ،ويف حق التظاهر
هاذ الشي ابقي مستمر واحلمد هلل كاين إجيابيات ال ختفى وال

احلكومة السابقة عنوان ابرز ودال على احلكومة إن شاء هللا سوف
متضي بدون هوادة حملاربة الفساد وإصالح اإلدارة العمومية.

ننكرها ،لكن ما زال خص جمهود فهاذ اإلجتاه ،كاين أرقام خضراء
رهن إشارة املواطن للتبليغ عن الفساد لكن بعضها ال يستجيب
للمكاملة السيد رئيس احلكومة ،راه عندان انتما ،كاين إجراءات
مهمة جدا عبأمتوها لكن اإلشكال يف التنفيذ ويف املتابعة .اليوم

يف املقابل السيد رئيس ،فريق العدالة والتنمية من منطلق
املساندة الراشدة واملبصرة والناصحة نقولكم السيد رئيس
احلكومة ،أوال يف عالقة اإلدارة ابملواطنني اليوم ما يزال يظهر أن
هناك غياب أو ضعف الرضى دايل املواطنني عن اخلدمات
العمومية تعكسه تقارير متعددة حتتاج احلكومة إىل بذل مزيد من
اجلهود يف هذا اإلجتاه .اليوم ليست الدولة يف حاجة واإلدارة أن
تنتظر احلراك يف احلسيمة أو يف غريها لكي تتحرك لتستجيب

اإلدارة والدولة مطلوب دير واحد املصاحلة حقيقية مع املواطن
ومع اجملتمع ،ألنه إذا جنحت السياسة يف البالد ،غادي جنحو
احنا كبالد وكدولة وكمجتمع وكمواطنني.
األمر الثاين السيد رئيس احلكومة ،قيم النزاهة والشفافية
والتخليق ،ال خيفى اليوم أنه كاين إشكال حقيقي ،عندان

النتظارات وعالج املشاكل ،جيب أن تقوم الدولة واإلدارة ابملبادرة
وابملقاربة الوقائية بدل العالجية ،جيب أن تبادر اإلدارة لإلنصات
اجليد ملشاكل املواطنني هنا وهناك وأن تكون خري خادم هلذا
املواطن الذي هو يف قلب السياسات العمومية.

االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،إسرتاتيجية واعدة ممتازة
عبأت من اإلجراءات ومن اإلمكان املايل إىل آخره ...ابلشيء
الذي ال ينكر .ولكن اليوم التحدي السيد رئيس احلكومة ،هو
حسن التنفيذ والتفعيل ،ألنه كاين واحد املفارقة بقدر ما نعبئ

السيد رئيس احلكومة،

الربامج واخلطط ،بقدر ما نتقهقر يف سلم إدراك الرشوة ،كاين
إشكال ما ،كاين إشكال يف املقاربة .يف ذلك اليوم خاص
احلكومة ،هاديك اإلجراءات اليت اعتمدهتا جيب أن تعززها مبقاربة

سبة للدولة ولإلدارة يف حق اجملتمع أن أييت املواطن من
أقصى البالد متعبطا امللفات والشكاايت إىل الرابط العاصمة
واحلال أن هناك إدارات يف اجملال ينبغي أن تستقبله وأن تنظر يف
9
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السيد الرئيس:

انجعة ،دايل النفاذ القوي هلذه اإلسرتاتيجية ،اليوم خصنا نقولو
ابلفم املليان ،املشكل اللي عندان يف بالدان على مستوى التخليق،
هو الفساد اإلنتخايب ،كاين حزب ال خيجل وهو الذي يعطي
الدليل القاطع على الفساد اإلنتخايب وعلى التحكم يف البلد اللي
وصلنا إىل حراك عشرين فرباير ،وصلنا إىل احلسيمة وغريها...
اليوم شوية د اخلجل ،شوية دايل احلشومة.

شكرا لكم ،السيد حممد زكراين عن فريق التجمع الدستوري..
نستمعو لبعضنا من فضلكم السيد النائب تفضل.
النائب السيد حممد زكراين ابسم فريق التجمع الدستوري:
السيد الرئيس،

اليوم املغاربة كيعرفو شكون مها العدالة والتنمية الذي

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

ساهم ،مبنطق دايل الوطنية ودايل مصلحة الدولة واجملتمع وصرب
يف البلوكاج دايل مخسة أشهر ،املواطنني كيعرفو احلمد هلل اليوم
كيميزو بني العدالة والتنمية وبني من يدعي ما ال يستحق .اليوم

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات السادة النواب احملرتمون،

السيد رئيس احلكومة ،الرهان هو التفعيل اجليد للربامج واإللتفات
إىل اإلنسان ،إىل املؤسسات ألن هي حجر الزاوية يف أي إصالح.

بداية نسجل بكل اعتزاز ما جاء يف اخلطاب امللكي مبناسبة
افتتاح السنة التشريعية األوىل من هذه الوالية ،من مضامني
توجيهية إلصالح اإلدارة العمومية حيث وضع جاللته ،أصبعه
على مكامن اخللل والضعف يف جهازها اإلداري .كما نثمن أيضا

السيد رئيس احلكومة،
ختليق احلياة العامة واخنراط املواطنني يف احلياة العامة يقتضي
اإلعالء مبستوى القانون ودايل العدالة ،ما ميكنش شباب الذي
يتابع اليوم يف حالة اعتقال بتهمة دايل اإلرهاب وهم منها براء.
أي رسالة نرسل للمواطنني ونرسل للشباب؟ هاذ الناس الذين

ما تضمنه الربانمج احلكومي ،الذي صادقنا عليه وذلك بتخصيص
حمور كان لإلصالح اإلداري وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ احلكامة
اجليدة .وبعدما استمعنا إىل عرض السيد رئيس احلكومة ،وما
بسطه على مسامعنا من إجراءات وتدابري ،فإننا من موقعنا
كممثلني لألمة ومدركني ما ينتظره املواطنون منا ،ومن موقعنا يف
األغلبية ،فإننا لن نبخل عليكم السيد رئيس احلكومة ،ببعض
املالحظات واإلقرتاحات هبدف إغناء وتسريع تفعيل هذا الورش

سامهوا يف إصالح دايل البالد مؤمنون ببلدهم بوطنهم ..واليوم
نعاقبهم هذا العقاب .هذه رسالة سيئة للشباب املغريب اللي يغيناه
ينخرط يف احلياة العامة ويف السياسة .السيد رئيس احلكومة ،هذه
اإلجراءات مهمة ،لكن مهددة متشي يف مهب الرايح ،إيال ما
كانتش مقاربة شاملة إلصالح اإلدارة واملوظفني شريك أساسي
يف اإلصالح دايل اإلدارة وختليق احلياة العامة خصهم يكونو
شريك أساسي ،يعين احملاسبة الداخلية والالعقاب خاص يكون

اإلصالحي الوطين بفعالية وجناعة ،علما السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب ،أن تشخيص أوضاعنا اإلدارية وما
يعشعش يف دهاليزيها من سلوكات غري أخالقية ورشوة وتعسفات
على املتعاملني واملدارين وحىت التعسفات بني عناصرها وهو
السبب الرئيسي يف طرح هذا املوضوع.

أساسي جدا .اعتبار تقارير مؤسسات الدولة وتفعيلها ومتابعتها
بصرامة هاذي هي العناوين دايل املقاربة ميكن نشوفوها إن شاء
هللا إىل األمام وعندان الثقة فيكم رئيس احلكومة ...والسالم عليكم
ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
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السيد رئيس احلكومة،

ابملرفق العام كل من موقعه ودرجة مسؤوليته ،من شأن هذا
اإللتقائية أن ترفع من درجة التحسيس واملسؤولية واإلخنراط الفعال
يف إجناح اإلصالح و جتديده ودميومته؛

يعين التقييم والتشخيص دايل اإلدارة دايلنا احنا عارفينها
كاملني ،بال ما ندخلو يف التفاصيل دايهلا احنا كنواب كنمثلو

-

األمة يف املناطق دايلنا ،كنرافقو املواطنني يف بعض اإلدارات يعين
داك الشي راه ما زال ال يشرف .وتبقى اإلدارة هي الواجهة
اإلجتماعية للحكومة ومرآهتا ابلنسبة للمواطنني سلبا وإجيااب وهي
امليسرة واإلدارة لتحقيق التنمية من عدمها.

مببادرة أعضاء احلكومة واملسؤولني املركزيني من مفتشني ومديرين
مركزيني للقيام بزايرات عمل ميدانية مكثفة وممنهجة ملختلف
املصاحل اإلدارية اخلارجية قيد االطالع واملعاينة املباشرة ملختلف
أوضاع اإلستقبال واإلختناقات وظروف العمل وإكراهاته،
واإلستماع إىل املرتفقني والعاملني ومالمسة سراينن اإلجراءات
واملساطر اإلدارية على أرض الواق .من املفيد أن يطلع املسؤولون

السيد رئيس احلكومة،
إننا يف فريق التجمع الدستور الدستوري نؤكد على ما يلي:
-

أوال :الطابع االستعجايل لإلصالح اإلداري وختليق احلياة

املركزيون على الواقع اليومي لفضاء املستشفيات العمومية واملراكز
الصحية وفضاءات املصاحل واحملافظة ومكاتب تسليم الواثئق
اإلدارية ورخص مصاحل النقل والوكاالت احلضرية وغريها...
لالطالع على اإلختالالت وكذلك املمارسات اجليدة؛

اإلدارية والرفع من مردودية املرفق العام كأولوية وطنية ،وذلك
ابلشروع الفوري وامليداين يف القيام مبا يلزم من إجراءات والتدابري
املنصوص عليها الربانمج احلكومي والتسريع يف إعداد وتقدمي
مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية بصورة مستعجلة والقطع مع

-

اخلطاابت املتكررة منذ صدور تقرير البنك الدويل عن أوضاع
اإلدارة والتعليم والقضاء سنة  ،8112وبدون نتائج ملموسة على
أرض الواقع؛
-

خامسا :وأخريا ترشيد وعقلنة الزمن اإلداري ،عنصر

الوقت له قيمة كبرية ومؤثرة سلبا وإجيااب للمتعاملني مع اإلدارة من
مستثمرين وطلب الرتاخيص والواثئق سواء كانوا متنقلني من مدينة
ألخرى أو قادمني من خارج الوطن أو مقيمني ،لكل التزامات

اثنيا :اإلهتمام والعناية ابملوارد البشرية ،حيث يعترب

خاصة إزاء أطراف أخرى من أبناك وممولني وشركاء .لذا لزم األخذ
بعني اإلعتبار عنصر الوقت واحتسابه يف األعمال اإلدارية .تبسيط
واختزال اإلجراءات واملستندات واآلجال اإلدارية لفائدة طاليب
الرتاخيص والشواهد والواثئق واملعلومة اإلدارية .وأختم بقوله تعاىل
الص ِ
ِ ِ
احلُو َن "صدق هللا العظيم .وذلك من
ي َّ
"ا أأل أَر َ
ض يَ ِرثُ َها عبَاد َ

اإلنسان غاية ووسيلة ابلنسبة لإلدارة ورأمسال مثني وذلك إبعادة
أتهيله مهنييا وسلوكيا والرفع من قدراهتم ماداي ومعنواي ،ضماان
الخنراط فعال يف عملية اإلصالح وتعزيز قيم املواطنة واإلنتماء إليه
من خالل تنظيم دورات تكوينية وبرامج حتديثية الكتساب
املهارات واملمارسات اجليدة وحتيني املعارف الفنية والتدبريية حىت
نضمن استعماال جيدا لإلدارة اإللكرتونية والرقمية؛
-

رابعا :املقاربة الرتابية امليدانية جهواي وإقليميا وحمليا وذلك

نزهائها ومسيريها ومقريها للكرامة اإلنسانية والنبيلة وملاذا ال نكون
منهم والسالم عليكم.

اثلثا :اعتماد املنهجية التشاركية ،وذلك إبشراك وتضمني

مجيع الفعاليات املهنية واإلجتماعية واإلقتصادية واإلعالمية املعنية
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السيد الرئيس:

هلذه الظاهرة ولكن أبية آليات وأبية وسائل؟ فهنا أستغرب كل

النائب السيد حممد إد موسى ابسم الفريق االستقاليل للوحدة

الغرابة كيف ميكن معاجلة واحد املوضوع بدون آليات وبدون
آليات عملية للتصدي له .فهذه الظاهرة ترتبت عليها آاثر سلبية
كثرية .فعدم وجود آليات وابلتايل عدم تطبيق ما ينص به القانون
يف هذا اإلطار ،ترتب عليه توترات إجتماعية واحتجاجات

السيد رئيس جملس النواب،

نشاهدها على أرض الواقع ،وابلتايل يصعب عالج هذه املشكلة
يف غياب هذه اآلليات.

شكرا السيد النائب ،شكرا .النائب السيد حممد إد موسى
إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.
والتعادلية:

كذلك هناك على مستوى منظمات دولية سجلت واحد
درجة دايل التدين يف املستوى اإلقتصادي ابلنسبة للمغرب ،وهذا
ال يشرف .هلذا يتعني التعامل والتعاطي إبجيابية مع هذا املوضوع.

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

كذلك هناك اإلقتصاد واإلستثمار املغريب تضر ركثريا ألنه يتعني
لتطويق هذا موضوع الفساد ،وذلك بوجود آليات اليت تتمثل يف
قوانني تنظيمية ومراسيم ،وابلتايل نسجل واحد النوع دايل البطء
والتأخر يف هاذ املضمار هذا ،فأمام غياب هذه الوسائل يعين ال

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،تتبعت إبمعان جوابكم فيما
يتعلق ابلسؤال املتعلق بتخليق احلياة العامة .السيد رئيس احلكومة،
إن تدبري السياسات العمومية مبين على احلكامة اجليدة كما هو

ميكن إال أن نسجل واحد النوع دايل الرتدي يف األوضاع،
فأانشدكم السيد الرئيس...

منصوص عليه دستوراي وكذلك يف املقتضيات القانونية.
فاإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد يعين هلا مظاهر وجتليات
كثرية ،وابلتايل أسائلكم السيد رئيس احلكومة ،هل احلكومة

السيد الرئيس:

احلالية تنوي اإلستمرار يف هذه السياسة واإلسرتاتيجية الوطنية
حملاربة الفساد؟ وابلتايل نسائلكم أنه يف التصريح احلكومي إن مل
يكن هناك وقع وابلتايل تناول هذا املوضوع بقوة فهو جمرد شعارات
ليس إال.

شكرا السيد النائب ،شكرا جزيال .السيد الرئيس حممد
مبديع عن الفريق احلركي.
النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

فالسيد رئيس احلكومة ،هناك حماور عدة يف هذا املوضوع،
وابلتايل فمعاجلة هذه القضية تقتضي وجود آليات كبرية ،أال وهي
جمموعة من املراسيم والقوانني التنظيمية .ففي جوابكم مت مالمسة
واحد العدد دايل اإلختالالت ،ما هي ؟ تتجلى يف أن حماربة
هذه الظاهرة تقتضي وجود قوانني وابلتايل مراسيم لتفعيلها وابلسري

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

هبا قدما ،وابلتايل حتسني األداء .فأمام غياب هذه املراسيم ،سيما
أن الوالية األوىل هناك ،كما جاء يف جوابكم ،أن هناك معاجلة

السيدات والسادة النواب،
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السيد رئيس احلكومة ،أان سعيد جدا بتناول هذا املوضوع

خاصنا أنديوه ،يعين املوظف اللي كيشتغل واحد الشغل معني

اهلام يف أول مساءلة لكم ،وسعيد جدا بكونه يشكل أولوية يف
الربانمج احلكومي ،وهذا يربهن إدراك احلكومة على أمهية ودور
اإلدارة يف السياسة يف تنزيل السياسات العمومية .تدركون السيد
رئيس احلكومة احملرتم ،أنه كيفما كانت الربامج واملشاريع

تيقوم بواحد اخلدمة اللي تيقوم هبا نفس املوظف اللي كيقتضي
أو اللي كيتقاضى  4أو  3مرات نفس األجر ،هذا ورش كبري
تنتمىن على هللا نسمع منكم اآلليات اللي غتوضعو ابش ميكن لنا
نعاجلوه؛

والسياسات احلكومية ال بد هلا من آلية لتنزيلها لنلمس اآلثر
اإلجيايب على املواطن ،فاإلدارة هي اآللية احلقيقية هلذه املهمة،
نريدها وهذا رهان إدارة شفافة ،مواكبة ،متفهمة ،مضيافة،

النقطة الثانية العالقة دايل اإلدارة مع املواطنني ،حىت شي
واحد اليوم ما تينكر أهنا عالقة غري جيدة جدا يف اإلستقبال ،يف
اإلرشاد ،يف تبسيط املساطر ،يف تسهيل وتبسيط الولوج إىل
اخلدمات العمومية ،إشكالية كبرية نتمىن أن أمسع منكم ومن
حكومتكم املوقرة اليت أساندها وسأبقى أساندها مبعىن أومن
بقدراهتا وإبرادهتا.

مسهلة .فهذا ورش كبري أان أقدر اإلكراهات دايلو ،أقدر
الصعوابت دايلو ،فهذا مشروع جمتمعي متكامل ،خاصو إرادة وال
تنقصكم اإلرادة .حنن معكم السيد الرئيس احملرتم ،اليوم كما قلتم
هناك واحد اجملموعة دايل املقارابت ودايل اآلليات اللي

السيد الرئيس:

توضعات ،مل تفي بوعدها يعين بشكل واضح ،ملاذا؟ ألهنا كانت
تنقص أو تفتقد إىل التتبع ،وإىل التقييم ،وإىل اإللتقائية .فأمتىن أن
مشروعكم التحديثي يرتكز على هذه اآلليات دايل اإللتقائية ،أو
دايل املراقبة أو التتبع والتقييم.

شكرا السيد الرئيس احملرتم ،شكرا .السيدة النائبة أمينة
الطاليب إبسم الفريق اإلشرتاكي.
النائبة السيدة أمينة الطاليب ابسم الفريق االشرتاكي:

لنا يف الفريق احلركي نرى أن هذا التحديث له ثالت ركائز:

السيد الرئيس،

أوال تثمني الرأمسال البشري ،الرأمسال البشري السيد رئيس احلكومة
احملرتم ،هو الصلب التحديث ،هو صلب اإلصالح ،اليوم عندان
إشكالية يف الوظيفة العمومية :أوال هناك إشكالية يف إعادة انتشار
املوظفني ،عدم التوزيع العادل بني اإلدارات وبني اجلهات؛ اثنيا:

السيد رئيس احلكومة،
السيدات السادة النواب احملرتمون،
أوال نشيد بربجمة هذه النقطة يف هذه اجللسة األوىل الشهرية
ملدى أمهيتها ،حنن يف الفريق اإلشرتاكي كان من ضمن أوىل
أولوايت برانجمنا اإلنتخايب هو ختليق احلياة العامة ،ابلفعل هذاا

هناك إشكالية يف التقييم دايل املوظفني ،اليوم التقييم ما بقات
عندو قيمة ،كل واحد كيشد  61/61وما بقاش كنلمسو ذاك
التحفيز ،اليوم السيد رئيس احلكومة ،عندان غياب دايل التكوين

موضوع ليس ابملوضوع اهلني ،هذا موضوع يعين مل أيت جاللة
امللك ،يف بداية الدورة التشريعية هلذا الربملان وكذلك يف بداية
حكومة جديدة ويضع يده على نقطة سوداء أصبحت لدى
املواطن املغريب .املواطن املغريب الذي فقد الثقة يف اإلدارة نتيجة

املستمر يف الوظيفة العمومية ،عندان واحد عدم التالؤم بني
التكوين وبني العمل اللي تيقومو به املوظفني ،يعين اخلدمة أو قيمة
اخلدمة اإلدارية ما بقاش عندها واحد املرجعية ذات إنتاجية
ومردودية .كنأديو اخلدمة العمومية بواحد الثمن تيفوق الثمن اللي
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وجه اإلستعجال من خلق هيئة قضااي الدولة حلماية املال العام
والبد كذلك...

لكل املمارسات ،نتيجة لكل السلوكيات اليت يعين أصبحت هتز
ثقة املواطن يف إدارته ويف مرافقه العامة وابلتايل ثقته يف بلده.

السيد الرئيس:

لذلك نعترب أبن خطاب جاللة امللك ،وجاء لوضع واحد
احلد مع ما سبق وابلتايل لوضع برانمج جديد ،برانمج استعجايل،
برانمج يلمسه املواطن يف أسرع وقت ممكن .ال ميكن إلصالح
اإلدارة جبميع مرافقها ،ملا نقول اإلدارة؛ اإلدارة هي القضاء ،هي
الوظيفة العمومية ،هي الصحة ،هي احلياة السياسية كذلك ،هي

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد أمحد الغزوي إبسم
اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية ،تفضل السيد النائب تفضل.
النائب السيد أمحد الغزوي ابسم اجملموعة النيابية للتقدم
واالشرتاكية:

األحزاب السياسية .املواطن يريد أن يثق يف بلده وأن يثق يف
مرافقه ،و ابلتايل أن جاللة امللك ،ملا يعين جاء يف خطابه هو
الرتكيز ووضع خارطة طريق اللي كنعتربوه وضع خارطة طريق هلذه

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،

احلكومة مبعىن هناك تقييم ملرحلة سابقة ،مبعىن أن كل الربامج ،كل
اإلسرتاتيجيات السابقة جيب أن نضعها جانبا وأن ننكب على
هذا املوضوع مبنظور جديد ،املواطن املغريب اآلن يريد يف ثالثة
أشهر أو أربعة أشهر أن يلمس أن يلمس بواقعية وبفعالية يعين

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

هاذ اإلرادة السياسية للحكومة يف تنزيل هذا الورش املهم واجلدي،
جيب أن نقطع مع كثرة املفاهيم ،مع كثرة اإلسرتاتيجيات ،مع كثرة
املكاتب واللجان ،جيب أن تكون خططنا يعين واقعية وابلتايل
قريبة للمواطن.

لقد أقر الدستور املغريب منظومة متكاملة من املبادئ واآلليات
إلرساء قواعد حكامة جيدة ،وكذا إرساء مبدأ ربط املسؤولية
ابحملاسبة .وهي آليات دستورية متطورة ،اهلدف منها حماربة الفساد
وختليق احلياة العامة ودعم احلكامة اجليدة يف مجيع املستوايت
خاصة دعم حكامة املرفق العام الذي يتصل بشكل مباشر
ابملعيش اليومي للمواطنات واملواطنني ،ولكونه القاعدة األساس
لكل تنمية اقتصادية اجتماعية بيئية وحقوقية ببالدان.

كذلك للوصول إىل التنزيل احلقيقي هلذا الورش ،ال بد من
تفعيل أو ال بد من مداخل أساسية هلذا اإلصالح ،أهم مدخل
هلذا اإلصالح :أوال تفعيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة واإلهناء
مع ما اصطلح عليه "عفا هللا عما سلف" وهناك ثروات طبيعية

وحنن يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية ،نقر بصعوبة

يف املغرب ،هناك ثروات مادية املواطن املغريب له احلق فيها واحلق
فيها له عدة مداخل للوصول إليها وهذه من يعين مسؤوليات
احلكومة ومن مسؤولية مجيع الفاعلني إلصالح منظومة اإلدارة
ولكذلك يعين احلكامة اإلدارية ال بد كذلك من تفعيل هيئات

اإلصالح وختليق احلياة العامة بشكل آين مستعجل ،ليس بسبب
عدم توفر اإلرادة السياسية ،ولكن بسبب حجم اإلختالالت
املرتاكمة وأحياان البنيوية اليت استوطنت داخل املرفق العام على
امتداد عقود من الزمن .إال أن ذلك ال مينع ،السيد رئيس احلكومة

الوطنية ،اجمللس األعلى للحساابت ،اهليئة الوطنية للوقاية من
الرشوة ،هيئة املنافسة ،هيئة محاية املستهلك ،وال بد اآلن وعلى

احملرتم ،من مباشرة اإلجراءات اليت ميكن اختاذها من قبيل إرساء
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اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها ،والقانون املتعلق

كالمكم كالم مجيل ،وكالم معسول ،لكننا يف فدرالية اليسار

حبق الولوج إىل املعلومة ،وكذا إعداد ميثاق املرفق العام لتحديد
قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري اإلدارات واجلهات
واجلماعات الرتابية األخرى.

نعترب أن ختليق احلياة العامة يبدأ أبن تقوم احلكومة بتخليق خطاهبا
جتاه املواطنني .فما معىن أنكم كلما احتج املواطنون تلصقون هلم
هتمة وآخرها مع ساكنة احلسيمة قبل أسبوع ،حيث قلتم
وأغلبيتكم أبهنم انفصاليني ويتلقوا متويال من اخلارج ووو ...وبعد

وهذه مناسبة نشدد من خالهلا ،على ضرورة توفري احلماية
الالزمة للمنتخب الذي يكون دوما بني فئة خدمة القضااي احليوية
للسكان وبني خيار التشدد يف املساطر ،ولنا على سبيل املثال

أسبوع تقولون العكس ،أبن مطالب سكان احلسيمة اجتماعية
وأبهنم ضد االنفصال و ..ما هذا التناقض وهذه اللخبطة؟ فإذا
كانت لديكم أدلة دامغة على ما قلتم قدموها للربملان وللشعب

قضية السيد حممد النور رئيس اجلماعة تودغة السفلى إبقليم تنغري،
الذي استجاب ملطالب اجتماعية ملحة إابن احلراك اإلجتماعي
الذي عرفته املنطقة ،ليجد نفسه اليوم مداان بعقوبة جنائية قاسية

املغريب ،وإذا كنتم قد أخطأمت فعليكم أن تقدموا استقالتكم
وتعطون بذلك املثال احلقيقي على ختليق احلياة العامة.
إن كل ما يقع يف احلياة وما وقع مؤخرا يؤكد الفشل الذريع
لسياستكم والنموذج التنموي الذي اعتمدمتوه وهو منوذج ال حيافظ
على الكرامة بل ينتج الفقر واحلكرة والتهميش.

ال عالقة هلا ابملخالفة اإلدارية املرتكبة ،حيث يتوجب علينا محاية
املنتخبني ضد فساد اإلدارة.
السيد رئيس احلكومة،

السيد الرئيس:

إن تبين املغرب خليار اجلهوية املتقدمة ،سيساهم ال حمالة يف
تعزيز حكامة إدارية رائدة ومتقدمة ،عالوة على العمل على إعداد
وبلورة إسرتاتيجية وطنية مندجمة ملكافحة الفساد وغريها من
اإلجراءات ،اليت ال تستقيم دون تثمني الكفاءات الوطنية

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب
على التعقيبات ،السيد رئيس احلكومة فيما تبقى من الوقت.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

وإعطائها األمهية الالزمة من أجل حتفيزها على تطوير أساليب
التسيري .ونظرا لضيق الوقت ،السيد رئيس احلكومة ،تكتفي هبذه
املالحظات شكرا لكم مجيعا.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا جزيال جلميع اإلخوان واألخت الكرمية الذين تدخلوا
وأبدوا مالحظاهتم ،وأان جاي يف الطريق كنقول لن أستجيب
لالستفزاز واالبتزاز بغيت نشد راسي ،لكن بكل صراحة كاين
بعض األمور ضروري خاصين جناوب عليها شوية وصايف .آش

السيد الرئيس:
شكرا ،شكرا .السيد النائب مصطفى الشناوي.
النائب السيد مصطفى الشناوي ابسم فدرالية اليسار:
اثنية.

غنقولو؟ الذي قال األخ الكرمي اللي كيقول ليعرف الشعب املغريب
من هو الفاسد ومن هو الصاحل؟ أان أظن األخ الكرمي أن الشعب
املغريب صوت ل 2أكتوبر ،صوت  2أكتوبر وقال كلمته وحزب
العدالة والتنمية وأيضا األحزاب املشاركة يف التحالف...

حتية واحرتام للجميع ،هذا مترين أن أقول كل شيء يف 21

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
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السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد النائب ..السيد النائب...

نستمعو لبعضنا.

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

طيب ،ماشي هذا هو اإلشكال...

احلكومي ال تشكل األغلبية إال بناء على تصويت
املواطنني...

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

خنليو السيد رئيس احلكومة يكمل ..شكرا ،السيد النائب..
السيد النائب...

نستمعو لبعضنا من فضلكم...

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
ونتائج االنتخاابت شاهد على اختيار الشعب املغريب.

الصحيح أن نقول أن اإلشكاالت الكربى دايل الوطن جيب

ولكن أيضا كاين إشكال ،ولكن أيضا هناك إشكال ،هناك
إشكال ،عندما يقول اإلخوان ويستشهدون ابحلسيمة ،واان أحيي
مجهور احلسيمة وأحيي املواطنني دايل احلسيمة ،وأان شخصيا قلت

أن نشرتك مجيعا يف حلها بنفس وطين ،أبفق وطين ،وأن نسمو
على حساابت صغرية...
السيد الرئيس:

منذ البداية جيب الوفاء واالستجابة للمطالب االجتماعية لإلخوان
واألخوات دايل احلسيمة .وكذلك قلنا يف بيان واضح نشرانه دايل
األغلبية احلكومية مث بعد ذلك التصريح دايل بعد اجمللس
احلكومي ،ولكن أقول هؤالء اإلخوان واألخوات دايل احلسيمة

السيد النائب ..السيد النائب ..تفضل السيد الرئيس.
السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
ولذلك ،أان بديت بواحد املالحظة من البداية ،حماربة الفساد

شكون اللي عندو اجلماعات القروية والبلدايت دايل احلسيمة؟
األغلبية شكون اللي عندو جملس األمانة دايل احلسيمة؟ شكون
اللي عندو رائسة اجلهة؟ ال ال ال امسح ليا...

هذا إشكال كبري ،ليس صغري ،إشكال ممتد عرب الزمان كما قالو
عدد من اإلخوان النواب احملرتمني .ماشي احنا ،أان اي هللا شهر
ونصف دااب وغادي تقول ليا أعطيين النتيجة ،كيف ميكن؟ وإن
كان امسحوا يل ،ال ال بال ما تعلقو ،وإن كان أان شخصيا أحتمل

السيد الرئيس:

املسؤولية جلميع ما قامت به احلكومة املاضية ،ألن أان أعتز بنتائج
دايل احلكومة املاضية ،ابألستاذ عبد اإلله بنكريان ،ليس فقط أان
كمن حزيب ولكن من موقع األغلبية ألن األغلبية كانت موجودة،

من فضلكم السيدة النائبة ،السيد النائب..السيد
النائب..السيد النائب..
السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

وتقريبا أغلب أحزاب األغلبية املاضية هم فهاذ احلزب .وأقول بكل
مسؤولية ،هم فهاذ احلكومة ،وأقول بكل مسؤولية ،أبن احلكومة
املاضية قامت جبهود جبارة يف جمال مكافحة الفساد ،ولكن ما

السيد النائب ،فاش كنيت تتكلم أان تسنطت ليك بكل
اهتمام واحرتام.
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ميكنش حنلو هاذ املشكل ل 0سنوات أو  81سنوات فقط،

الفصل دايل الدستور التطبيق دايلو ندققو فيه يف التنزيل دايلو يف

لذلك قلنا جيب اخلروج من منطق الربامج قصرية املدى إىل
اإلسرتاتيجيات بعيدة املدى ،ألن اإلسرتاتيجيات بعيدة املدى هي
اللي ميكن توجه ،هي اللي ميكن متكن إصالحات جذرية عميقة
بعيدة املدى ،ونشرتك فيها مجيعا وتكون ملزمة للحكومات املقبلة،

القانون ،هذا شيء شأن برملاين إن شاء هللا إيال اللي درتو فيه راه
احنا يف احلكومة بطبيعة احلال غادي نطبقوه.
صحيح أنه السيد الرئيس ،أان منذ البداية أشرت إىل أن
احلكومة ماشي ضروري راضية عن املوقع اليوم دايل مكافحة
الفساد يف بالدان ،وإال ملا وضعت إسرتاتيجية ملكافحة الفساد
وهناك فساد ،ولكن مقاومة الفساد راه ما كيتمش من طرف

ومن هنا أمهية هاذ اإلسرتاتيجية اللي غادي نطلقو التنفيذ والعمل
هبا يف األسابيع املقبلة إبذن هللا.
ولكن أيضا عندما تقولون السيد النائب عن العفو عن
املفسدين أان ما عمري ما شفت شي حكومة قدمت قضااي ضد
الفساد إىل القضاء قد احلكومة املاضية ،حبيث أنه  84ألف84 ،

واحد ،احلكومة تتحمل املسؤولية األوىل صحيح ،ولكن اجلميع
يتحمل املسؤولية .وأان أقول اشرت للجماعات ،األحزاب كلهم
عندهم شي مجاعات اللي ما عندو القليل عندو الكثري ،راه

ألف قضية سنواي قدمت إىل القضاء من قبل وزارة العدل84 ،
ألف قضية فساد ،هذا رقم ضخم ،وبطبيعة احلال بعدها يكون
للقضاء كلمته وأنتم تعرفون أبن القضاء سلطة مستقلة يقوم بعمله
ابستقالل عن السلطة التنفيذية ،ولكن احنا خاصنا نقومو ابملهمة
دايلنا.

اجلماعات هي واحد اإلحتكاك مباشر مع املواطنني .إذن رؤساء
اجلماعات واألغلبيات فهاذيك اجلماعات كتحمل جزء من
املسؤولية ،ما تتحملش كامل املسؤولية ،صحيح ما كتحملش
كامل ولكن تتحمل جزء من املسؤولية ،وميكن أن أقول أننا حنن
غادي نوضعو هاذ اللجنة الوطنية ملتابعة اإلسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد يف األسابيع املقبلة وغادي نعلنو عليها .ولكن
عندان الكتابة دايهلا على مستوى الوزارة اخلاصة ابإلصالح

طيب غادي جني لواحد القضية طرحتوها دايل اإلستثناء يف
القضية دايل احلق يف املعلومة ،أان ابلتايل كنستغرب أوال هاذ
القانون دايل احلق يف احلصول على املعلومة راه عند الربملان،
يتصرف فيه كيما بغا ،احلكومة دارت العمل دايهلا على حسب

اإلداري والوظيفة العمومية ،وسنحاول إن شاء هللا والوزير احلمد
للله ديناميكي وفاعل وفاهم فهاذ املوضوع تبارك هللا عليه بكل
صراحة هاذ الوزير أان أقول أبنه خص الوزارة تدير واحد اإلمكانية
دايل مجيع الربملانيني بل مجيع مجعيات اجملتمع املدين وغريهم اللي

ذاك الشي اللي فهمها هللا ،أو دارت القانون على حساب ما ترى
أنه قواعد والربملان يتصرف .ولكن أقول أبن التقييد يف حق
املعلومة هو اليوم حمكوم دستوراي ،وسأقرأ النص دايل الفصل 62

عندو اقرتاح ،اللي عندو استدراك ،اللي عندو انتقاد يوصلو هلاذ
اللجنة الوطنية ،يوصلو هلاذ اللجنة الوطنية .وغادي حناولو نديرو
خلية للمتابعة املستمرة هلاذ النوع دايل التفاعالت من الربملانيني

من الدستور اللي هضر على هاذ القضية يقول يف الفقرة الثانية:
"ال ميكن تقييد احلق يف املعلومة إال مبقتضى القانون" ،مبعىن التقييد
مبقتضى القانون مشروع ،القانون راه عندكم" ،هبدف محاية كل
ما يتعلق ابلدفاع الوطين ومحاية أمن الدولة الداخلي واخلارجي،

أوال ومن اجملتمع املدين ومن عموم املواطنني ابش نتفاعلو معاهم،
ماشي على مستوى القضااي اجلزئية ابألساس ،ولكن على مستوى
املقاربة ،على مستوى اإلسرتاتيجيات ،على مستوى الربامج؛
تطبيق الربامج ،تنفيذ الربامج ،تطوير الربامج ألن أي إسرتاتيجية

واحلياة اخلاصة لألفراد وكذا الوقاية من املس ابحلرايت واحلقوق
األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور" .طيب اآلن هاذ
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هي قابلة للتطوير .فإذن احنا غادي نبقاو مستمعني ،وابملناسبة

ولكن يف األغلبية كيتختارو األوائل ،وأظن أبن هاذ العملية دايل

وضع اإلسرتاتيجية شاركت فيها مجعيات اجملتمع املدين وخصوصا
transparencyوأصدرت بيان بعد إقرار وضع اإلسرتاتيجية
مثنت فيه املنهج التشاركي يف وضع اإلسرتاتيجية وتضمنت فيه
املقاربة دايهلا واستدركت بعض األمور على القانونني اللي هضران

التعيني يف املناصب العليا هي من األمور اللي فتحت الشفافية
فهاذ التعيني يف املناصب العمومية ،مكنت من الشفافية
ومكنت على األقل هناك مراحل ،هناك مواعيد ،هناك آجال،
هناك أمور التزمت به احلكومة وستعمل على اإللتزام هبا مستقبال
إن شاء هللا.

عليهم واللي مها يف الربملان ،وأيضا شاركت فيه هيئة النزاهة وحماربة
الرشوة أيضا شاركت يف وضع هذه اإلسرتاتيجية وهم أيضا عضوان
يف اللجنة الوطنية لتنفيذ هاذ اإلسرتاتيجية.

هناك عدد من األمور ،ولكن أان بغيت نوقف على هاذ
القضية دايل اإلعالن على اللوائح دايل اللي استافدو اللي عندهم
مأذونيات دايل خمتلف املأذونيات ،هاديك اللوائح اللي كان تعلن
عليها يف إطار وزارة التجهيز يف الوالية املاضية .أان كنظن أبن هاذ

إذن احنا املؤسسات الدستورية اللي غري احلكومة وأيضا
ممثلة عن اجملتمع املدين موجودين فهاذ اللجنة الوطنية ،ألننا
هندف ..وأيضا برملانيني ضد الفساد تذكرت حىت مها كانوا شاركوا
يف وضع اإلسرتاتيجية وأعضاء يف اللجنة الوطنية .إذن احلمد هللا
كان هناك حرص على أن يشرتك اجلميع وابشرتاك اجلميع إن
شاء هللا ميكن نتغلبو على هاذ التحدي اللي هو حتدي وطين،

اإلعالن هو يف حد ذاته حق للمواطن ،ماشي فضيحة للناس اللي
عندهم مأذونية .هادو عندهم مأدونيات يف إطار تعطات ليهم
ماشي تعطت ليهم ،ولكن يف إطار الشفافية تنشرات هاذ اللوائح،
وهذا بعدا راه مزاين ،احلصول إىل املعلومة دايل املواطن حيصل

خصنا نظرو ليه أبفق وطين ،نظرو ليه حبال احنا كنخدمواملغرب
وكنخدمواملغاربة ونديرو جهدان ابش نوصلو اخلري دايل هاذ الشي
للمغاربة ولكن جيب أن حنس أبننا كلنا مسؤولني على الرغم من
اختالف درجات املسؤولية ،أان كنعرتف هباذ القضية.

على املعلومة يعرف ،وأيضا تكون الشفافية أظن أبنه مجيع هاذ
اللوائح خاصها تنشر على املواطنني خاص كلشي يعرفها .طيب
واش قدينا نصلحو من بعد هاذ النظام دايل املأدونيات كلية؟ أان
أقول ال ،ولكن مت اإلصالح دايلو جزئيا .فقطاع النقل ،مثال نقل
عدد من املستوايت دايل النقل ،عرف عملية التحرير ،ألن إزالة
نظام املأدونيات هو معىن حترير دايل القطاع ،واحد اجملموعة د
املستوايت تزوالت منها املأدونية ،ولكم مستوايت أخرى بقات،

هناك نقطة أخرى ،التعيني يف املناصب العليا ،حشومة
عليك تقول أبن دائما كنختارو ما عمران ما اخرتان األول ،أان
كنت وزير اخلارجية وكان عند شي سبعة وال مثانية دايل طلبات
الرتشيح دايل املناصب ستة منهم اخرتان األول ،إذن يف األغلبية

ألنه إشكال ،واش اإلشكال اللي جا على  01سنة بغييت حتيدو
يف مخس سنوات؟ اللي قد على هاذ الشي جيي يديرو احنا ما
عندانش مشكل ،ولكن هو أنتم تعرفون أبنه صعب ،أي واحد

كيتختار األول ابملناسبة األغلبية كيتختار االول ،أحياان خيتار
األول والثاين ولكن هذا يف إطار ما يسمح به القانون املرسوم،
سامح للسلطات العمومية بدءا من الوزير ومن رائسة احلكومة
وكيمر يف جملس احلكومة خيتار الثاين والثالث إلعتبارات البد أن

كيكون رئيس مجاعة ،كيلقا أمور ابغي حييدها ،كدوز الوالية دايلو
مقادش يزوهلا حييدها ،ألنه مشغول أبمور أخرى ،ألهنا مستعصية،
ألهنا صعبة ،إىل إخل ...ولكن إيال طور وحسن وجا اللي بعد منو
لقا ما هو أفضل ،غادي يكون ..إذن ابلعكس ولكن مت إيقاف

يشرحها ،خص يشرح االعتبارات وخص يربر ،ولكن هاذ الشي
كاين احنا كنسريو يف إطار ما هو مسموح به يف إطار القانون
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ابلعمل ابملأدونيات على العموم ،حىت اجملاالت اللي فيها

كيدوز هادي وكيدوز هادي ،كينتاظر إمىت غادي ينجح ،وهو

املأدونيات مت توقيف العمل هبا ،وهذا تطور بعدا وقفنا العمل هبا،
ابش نعاجلو املخلفات دايل املأدونيات القدمية ولكن هناك خمطط
متكامل إلصالح قطاع النقل وإلصالح نقل املسافرين
ابخلصوص.

داك الشيء كيتعطل عليه ،ألن عندو غري  4املناصب مثال يف كل
إدارة ،دااب غادي جنمعو هاذ املناصب كلها ،وغادي نديرو ليها
مباراة واحدة ،هاذ الشيء غي ّدار فيه مرسوم ،وهنار ّدار مبادرة
واحدة غادي يتمكن ،دقيقة أو نصف دقيقة غادي يتمكن من
الرتشيد...

يف ما خيص اإلصالح اإلداري أان متافق مع الكثري من
املالحظات اللي متت ،والربانمج دايل اإلصالح اإلداري وكما

السيد الرئيس:

قلت اللي قدمو السيد الوزير يف اللجنة اخلاصة أثناء تقدمي امليزانية
هضر على  4د املستوايت؛ املستوى األول هو حتسني عالقة
اإلدارة ابملواطن ،وهذا فيه حتسني اإلستقبال ،حتسني اإلجراءات

انتهى الوقت السيد الرئيس.
السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:
نصف دقيقة واحدة ،غادي متكن من الرتشيد ومن التوجيه
ومن حىت التخليق وغريه من اإلجراءات إن شاء هللا ستجدون

يعين تبسيط املساطر ،الرقمنة دايل املساطر إخل ...فيه تنظيم
عملية الشكاايت وألول مرة غادي يكون عندان بوابة وطنية
للشكاايت كتمكن من مراقبة خمتلف الشكاايت اللي كتجي من
املواطنني ومتابعة اإلستجابة هلا على األنرتنيت ،وهذا شيء مهم،

مصداقيتها يف الواقع ،شكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.

وغادي نوليو يف املستقبل اللي صيفط شي شكاية كيعرف ابنه
توصل هبا القطاع الفالين ،يف التاريخ الفالين ،وأهنا مت اإلستجابة
دايهلا ،وال إحالتها على قطاع آخر ،إىل آخره ...وأيضا احنا

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب امسحوا يل
أن أخربكم حبضور وفد برملاين رفيع املستوى من مجهورية غاان،
برائسة آرون مايك أوكواي رئيس برملان غاان ،وكذلك السيد منساه
بونسو زعيم األغلبية ،وكذلك هاروان إدريسو زعيم املعارضة،
شكرا.

مركزاي إما يف وزارة الوظيفة العمومية يف رائسة احلكومة غادي
نتابعو عدد من الشكاايت وغيتطرح لينا الضوء األمحر ،عندما
تكون إدارة معينة ال تستجيب ابلقدر الكايف أو يف الوقت
املناسب للشكاايت؛

ننتقل اآلن إىل السؤال احملوري الثاين حول موضوع آفاق

اثنيا ،تثمني الرأمسال البشري وهذا يف حتسني وضعية املوظفني

الدبلوماسية االقتصادية للمغرب يف افريقيا ،الكلمة اآلن ،تفضل
تفضل السيد الرئيس.

وعدد من اإلجراءات كاينة يف الربانمج متكامل وأان بغيت نشري
غري لواحد اإلجراء ،هو توحيد املبارايت دايل الفئات املشرتكة،
دااب من هنا للقدام غادي يويل التوحيد دايل املبارايت ،مثال منني
كيكون مهندسني معلوماتيني ،هاذ اإلدارة بغات ثالثة ،هاذ اإلدرة

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة:
شكرا السيد الرئيس احملرتم،

بغات ربعة ،دااب كل واحد كيدير املباراة دايلو وهذا يضيع اجلهد،
يضيع املال ،وفيه بزاف دايل اإلشكاالت اآلن وكيمشي واحد

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
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السيدات والسادة الوزراء،

السيد الرئيس:

احنا اليوم ،السيد الرئيس ،احنا يف مؤسسة تشريعية كنساءلو
احلكومة ،وما ميكنش اليوم السيد رئيس احلكومة ،جيي وحيمل

ال امسح يل ،امسح يل السيد الوزير ،التوقيت وتدبري اجللسة
من اختصاص األجهزة دايل اجمللس ،ال امسح يل ،ال ال امسح يل،

املسؤولية للجماعات الرتابية ،املسؤولية السياسية دايل احلكومة،
إيال كاين شي أتخر ،وإيال كاين شي مشاكل راه مسؤولية
احلكومة ،السيد الرئيس ،شكرا.

سبق يل أن حتدثت معك قبل افتتاح الدورة ،وتناقشنا يف املوضوع،
هذا من اختصاص ..ال امسح يل السيد الوزير ،ال امسح يل هذا
من تدبريأجهزة اجمللس .الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة،

السيد الرئيس:

السيد صالح الدين أبو الغايل ال امسح يل ..كمل الوقت دايلو
أان هو اللي عندي السيد الوزير ...أبدا أبدا الوقت حمدد هنا ،ال
امسح يل امسح يل السيد اخللفي امسح يل ،ذاكران يف املوضوع عدة
مرات ال ال ،تدبري اجللسة امسح يل تدبري اجللسة من اختصاص

شكرا ،الكلمة ..احلكومة غتعمل نقطة نظام؟ إذا مسحت
السيد الوزير احملرتم ،إذا مسحت ال كالم بعد كالم السيد رئيس
احلكومة ...من بعد ،السيد الوزير ،السيد الوزير ..هذا بصراحة
خمالف للضوابط دايلنا إذا مسحت ،إذا مسحت ،إذا مسحت..
السيد ال شوف احنا جدول األعمال حمدد ،إذا مسحت السيد
الوزير احملرتم ..توجه للسيد رئيس احلكومة إيال كان شي تعقيب،

رائسة اجمللس ال من اختصاص أي مسؤول حكومي ...الكلمة
اآلن لفريق األصالة املعاصرة السيد النائب صالح الدين أبو
الغايل ..تفضل السيد الرئيس ...ال امسح يل ما عندك شوف هذا
من اختصاص رائسة اجمللس ...ال ماشي من اختصاصك أنت،
ماشي من اختصاص احلكومة ...أان آسف ماشي من
اختصاصك ...السيد الرئيس ،السيد الرئيس ،السي بووانو تفضل
لك الكلمة ،تفضل السيد الرئيس.

إيال إيال مسحيت إيال كان شي تعقيب تيخص يكون من طرف
السيد رئيس احلكومة ،هذا هو ..وا امسح لنا السيد الوزير إذا
مسحت امسح لنا الكلمة حنرتمو ..تفضل السيد الوزير.
السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

النائب السيد عبد هللا بووانو) ،رئيس فريق العدالة والتنمية

املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين الناطق الرمسي

نقطة نظام(:

ابسم احلكومة) نقطة نظام(:

السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،

يف إطار نقطة نظام وما يسمح به النظام الداخلي ،عندي
ثالثة نقط :أول نقطة هو القرار دايل اجمللس الدستوري 163
اللي كيتكلم على التوازن يف التوقيت ما بني احلكومة والربملان،
وجيب أن حنرتمه؛ اثنيا :اجلماعات الرتابية يف الباب  86من
الدستور ،إىل جانب ابقي هيئات دايل الدولة هي جزء ال يتجزأ

السيدات والسادة،
نقطة نظام بشكل أساسي يف التوقيت ،ألنه سبق للقضاء
الدستوري يف بالدان...

وكيخصنا نكونو مسؤولني ،وأان كرئيس مجاعة خصنا نكونو
مسؤولني اللي دايلنا دايلنا واللي ماشي دايلنا ماشي دايلنا ،ولكن
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النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري،

نتهربو غري معقول؛ لثالثا السيد الرئيس ،اثلثا السيد الرئيس ،فيما
يتعلق ابالحرتام ...الواجب فيما يتعلق...

ابسم فرق وجمموعة األغلبية:

السيد الرئيس:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

نستمعو لبعضنا ...تفضل ...إذا مسحتم خنليو السيد الرئيس
يكمل إبجياز نقطة نظام.

السيد رئيس احلكومة،
السيد السيد الرئيس،

النائب السيد عبد هللا بووانو) ،رئيس فريق العدالة والتنمية

السيد رئيس احلكومة،

نقطة نظام(:

السيدات والسادة الوزراء،

السيد الرئيس ،فيما يتعلق ابلنقطة الثالثة من نقطة نظام،
حني يتوجه عضو من الربملان إىل حزب معني من حقنا أن جنيبه
بنفس الطريقة وأن أنخذ نقط نظام ،إذا بغا االحرتام ،االحرتام
متبادل وإال هاذي مؤسسة فيها التوازن ،كل واحد خصو حيرتم
راسو ابش االخرين حيرتموه شكرا.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إننا يف فرق األغلبية نعترب أن هذه اجللسة وهي أول جلسة
ملساءلة احلكومة ،للمساءلة الربملانية للحكومة ،حبضور السيد
رئيس احلكومة ،أقول نعتربها حلظة نقاش برملاين حكومي مهم
ملناقشة السياسة العامة لبالدان .لذلك علينا كفرقاء سياسيني أن
نستحضر مربر وجودان حتت هذه القبة وهي الدفاع عن املواطن

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد النائب صالح الدين أبو الغايل إبسم
فريق األصالة واملعاصرة تفضل إبجياز إبجياز.
النائب السيد صالح الدين أبو الغايل ابسم فريق األصالة

املغريب أينما تواجد سواء يف احلسيمة والّ يف كلميم وال يف بئر
كندوز وال يف تنغري أينما كان املواطن املغريب ،ما يهمنا هو حتقيق
املكاسب امليدانية للمواطن املغريب وليست املكاسب السياسوية.
سؤايل يف هذا اإلطار للسيد رئيس احلكومة ،يتعلق آبفاق

بفضل اجملهودات الشخصية جلاللة امللك حممد السادس

الدبلوماسية اإلقتصادية لبلدان يف العمق اإلفريقي وكذا عن أمهية
هذه االوراش .السيد رئيس احلكومة ،ما هو آثر ووقع السياسة
اإلقتصادية والدبلوماسية االقتصادية لبلدان يف إفريقيا على تنمية

واملعاصرة:
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
نصره هللا املغرب رجع لألسرة انتاعواإلفريقية .نسائلكم السيد
رئيس احلكومة احملرتم ،أي سياسة حلكومتكم ملواكبة رجوع املغرب
لعائلته وأسرته اإلفريقية؟ وشكرا.

الشعوب اإلفريقية ومن ضمنها الشعب املغريب ،ضمن عالقة رابح
-رابح؟ شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

الكلمة اآلن لفرق وجمموعة األغلبية السيد النائب السيد
الرئيس توفيق كامل تفضل.

شكرا ،ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية السيد
النائب حممد بودس ،تفضل السيد النائب.
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واإلجتماعية والثقافية والدينية وغريها ...وأيضا هذا أفقيا؛ عموداي

النائب السيد حممد بودس ابسم الفريق االستقاليل للوحدة

على املستوى الرمسي احلكومة وعلى مستوى القطاع اخلاص أيضا،
كما على مستوى اجملتمع املدين .هذه اإلسرتاتيجية متعددة األبعاد
واليت أتت متصاعدة ومنذ عقود من الزمن طورت يف الفرتة األخرية
بعد الزايرات املكثفة جلاللة امللك إىل مخسة عشرة بلدا إفريقيا يف

والتعادلية:
السيد رئيس احلكومة،
التزمت احلكومة يف برانجمها بتنشيط دور الدبلوماسية
اإلقتصادية خاصة ما يتعلق ابستكشاف أسواق جديدة إبفريقيا،
سواء على املستوى الثنائي أو على مستوى املؤسسايت ،مبا فيها
التجمعات اإلقليمية منها اجملموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا.

هاذ السنتني ،وأيضا بسبب رجوع املغرب إىل اإلحتاد اإلفريقي،
كان هذا أيضا عامل سيكون مساعدا.
وهباذ املناسبة ميكن أن أقول أبن املغرب اليوم عندو أكثر
من ألف اتفاقية منذ الستينيات مع البلدان اإلفريقية ،هو اآلن
املغرب عندو وجود قوي بسياسة قوية ،وكما يقول جاللة امللك،

وأييت هذا االلتزام إنسجاما مع عودة املغرب إىل األسرة اإلفريقية
بفضل اإلخنراط الشخصي جلاللة امللك يف القارة .فهل لدى
احلكومة إسرتاتيجية واضحة املعامل لتنشيط الدبلوماسية اإلقتصادية
ابلقارة اإلفريقية؟ وما هي التدابري القانونية والتنظيمية واإلدارية
والعملية املتخذة لتحقيق هذا اإلسرتاتيجية؟ شكرا.

يف عدد من خطبه" :اإلسرتاتيجية املغربية أوال هي إسرتاتيجية مع
إفريقيا"" ،هي إسرتاتيجية مبنية على التنمية املشرتكة"؛ اثلثا كما
يقول جاللة امللك" ،مبنية على تقاسم التجربة" ،يقول" :ال يتعلق
األمر إطالقا إبعطاء دروس ،وإمنا حنن نقرتح أن نتقاسم جتربتنا مع

السيد الرئيس:

إخواننا األفارقة" .هاذ احملددات لإلسرتاتيجية املغربية تكرست
على املستوى الرمسي كما تكرست على املستوى الشعيب على
مستوى الرمسي؛ عن طريق تطوير العالقات الدبلوماسية ،وهناك

شكرا الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة ،لإلجابة عن
السؤال احملوري الثاين.
السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة:

اليوم عدد من السفارات جديدة يف إفريقيا ،هناك اليوم عدد من
اإلتفاقيات على املستوى الدبلوماسي أيضا جديدة؛

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة الربملانيني،

وعلى املستوى اإلقتصادي هناك ،يشتغل اليوم يف إفريقيا
أكثر من  8111مقاولة مغربية ومؤسسة عمومية ،ويرتفع مع
مرور الوقت حجم املشاريع اليت أجنزت يف بلدان القارة اإلفريقية

لقد جعلت اململكة املغربية بقيادة جاللة امللك حممد السادس
نصره هللا ،وبتوجيه منه ،من التعاون مع إفريقيا وشعوب وبلدان
القارة اإلفريقية توجها إسرتاتيجيا ،بدأ منذ عقود من الزمن ،قوامه

من لدن القطاع اخلاص املغريب والقطاعات العمومية وخصوصا
املؤسسات العمومية املغربية ابملسامهة أو ابإلقتناء .ولذلك اليوم
كيعرفو عندان تقريبا  68بنك إفريقي اللي هي مشاركة فيها بنوك
مغربية متلكها كليا أو جزئيا ،وهناك ثالثة د البنوك مغربية كبرية

السيد الرئيس،

الشراكة ،الربح املشرتك ،التنمية كهدف ،حماولة تفعيل املستوايت
املختلفة للشراكة وللتعاون على املستوايت السياسية واإلقتصادية

اليوم عندها وجود يف إفريقيا .األمهية دايل اإلسرتاتيجية اللي بدات
منذ مدة ،ألن هذا  68بنك افريقي ،يعين ،يشارك فيها بنوك
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مغربية ،هذا ما جاش بني عشية وضحاها ،ولكن أتى نتيجة

نصادقو على مزيد من االتفاقيات ابش نوجدوها ألقرب جملس

اسرتاتيجية بعيدة املدى ،وهذه األمهية دايلو ليس فقط يف
العالقات التجارية العادية أو املالية العادية ،ولكن يف أهنا تشكل
شبكة متكن املستثمر املغريب واملقاولة املغربية من أن يذهب إىل
إفريقيا وهو مراتح ألن عندو مواكبة من قطاع بنكي مغريب ذي

نسرعو ألن اإلتفاقيات ال ميكن أن
وزاري ابش جتي للربملان ابش ّ
تدخل حيز التنفيذ إال ،حقيقة ،إال بعد مصادقة الربملان عليها.
ولكن أيضا يف جمال االتفاقيات اآلن حنن بصدد وضع برامج
لتنفيذ هذه اإلتفاقيات ،ألن هاذ اإلتفاقيات ها هي كاينة ولكن

فعالية وذي جناعة .هناك أربع شركات إتصاالت ،هناك حضور
يف  84دولة يف قطاع التأمني ،هناك حضور يف ستة دول يف قطاع
استخراج املعادن مبختلف أنواعها ،هناك حضور يف عشرة دول

خصنا برامج لتنفيذها ومجيع القطاعات املعنية معبأة لوضع برامج
تنفيذ هذه لتنفيذ هذه االتفاقيات؛
اثنيا :الثاين احملور الثاين اللي كنشتغلو عليه هو أتهيل النسيج
اإلقتصادي الوطين ليكون قادر على التفاعل مع خمرجات هذه
اإلسرتاتيجية واإلستفادة مما متكنه هذه اإلتفاقيات إما ابالستثمار

يف قطاع السكن وهكذا .هناك هذا واحد العمل مهم جدا
وحضور قوي للمقاوالت املغربية سواء كانت عامة أو خاصة،
وأخريا قررت جمموعة املكتب الشريف للفوسفاط إنشاء  83شركة
للتحويل الفالحي وإنتاج األمسدة يف الدول اإلفريقية أخريا.

أو ابلتصدير إىل الدول اإلفريقية ،وهذا كيحتاج فعال إىل نوع من
املواكبة وهذا ما تشتغل عليه القطاعات احلكومية املعنية ،ومن هنا
غادي تالحظو يف آخر إسرتاتيجية تقدمت أمام جاللة امللك
للتسريع اإلقتصادي فيها واحد العملية دايل الدمج بني عدد من

هاذ اجلهد الكبري اللي قامت هبا الدولة املغربية من جهة،
ولكن أيضا قام به القطاع اخلاص أيضا بدعم من الدولة املغربية

املؤسسات املهتمة ابلتصدير أو ابإلستثمار ،هذيك مغرب
تصدير ، Maroc Exportجملس التجارة اخلارجية وأيضا
الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات يف هيئة واحدة قادرة على قيادة

نتيجة إصالحات ،ت ّدارت واحد جمموعة دايل اإلصالحات يف
مواكبة املقاوالت اخلاصة املغربية لإلستقرار يف إفريقيا ،هاذ اجلهد
اليوم توج كما قلنا بعدد من اإلتفاقيات مهم صادقت عليها
بقطاعات خمتلفة يف الزايرات امللكية األخرية.

هاذ العملية دايل مواكبة وأتهيل النسيج اإلقتصادي الوطين،
كيهمنا احنا يف إفريقيا أو عندها مهام أخرى أيضا ولكن
ابخلصوص احنا كيهمنا هنا إفريقيا؛

اآلن السؤال يف احلقيقة كريكز على واحد املسألة أساسية،
أشنو اليوم كتدير احلكومة ملواكبة هاذ اإلسرتاتيجية؟ احلكومة
عندها ثالثة مستوايت دايل التدخل هي اللي كرتكز عليها اليوم:

اثلثا :الرتويج والتعريف والتنسيق بني القطاعات احلكومية
فهاذ اجملال دايل السياسة اإلفريقية ،هذا أيضا احملور الثالث اللي

املستوى األول هو املصادقة على االتفاقيات ،ألن هاذ
اإلتفاقيات ،هاذ اإلتفاقيات وقعت لكن جيب أن متر يف جملس
احلكومة واجمللس الوزاري مث أتيت إىل الربملان للمصادقة عليها.

كنشتاغلو عليه ،فالرتويج والتعريف يف إفريقيا وهذا واحد العمل
طويل بطبيعة احلال املغرب عندو املوقع دايلو يف إفريقيا ولكن
كيحتاج اقتصاداي على املستوى اإلقتصادي إىل مواكبة وأيضا
التنسيق بني خمتلف القطاعات احلكومية املتدخلة ،ألن هاذ

سرعنا يف اجملالس احلكومية األخرية املصادقة على هاذ
ولذلك ّ
اإلتفاقيات يف كل جملس حكومي كنصادقو على عدد من
اإلتفاقيات ،اليوم صادقنا على  62اتفاقية مرتبطة إبفريقيا فقط،
 62اتفاقية يف جملسني حكوميني ،وكل جملس حكومي غادي

القطاعات احلكومية عندها برامج متنوعة وابملناسبة عدد من
الوزراء انتقلو إىل إفريقيا لإلطالع عن قرب على عدد من املشاريع
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وإلعطاء اإلنطالقة ملشاريع أخرى غري يف هاذ الفرتة األخرية،

وأخريا ،هناك قضية وهو أن عندان واحد الربانمج دايل

وستبقى هذه احلركية واحليوية مهمة .بطبيعة احلال بغيت نشري إىل
أن هاذ العملية غادي يستافذ منها اجلميع ،الربح املشرتك كما
قالو اإلخوان الربملانيني احملرتمني ،الربح املشرتك هذا هو اهلدف
من هاذ اإلسرتاتيجية دايل التوجه حنو إفريقيا ،ستستفيد إفريقيا

التعاون الثالثي قدمي كان املغرب ينهجه حنو إفريقيا بتعاون مع
دول أخرى :مع الياابن ،مع بلجيكا ،مع اإلحتاد األورويب بثالثة
الربامج ،أو مع عدد من الشركاء اآلخرين املهتمني إبفريقيا ،كيجيو
عند املغرب ألن املغرب عندو خربة يف إفريقيا فكيفضلو خرباء

ألن املغرب عندو خربة سيقتسمها مع إخوانه األفارقة ،هناك
استثمارات ستحدث تنمية يف املناطق اللي غتكون فيها
اإلستثمارات .ولكن أيضا املغرب ،املقاولة املغربية ،اخلرباء املغاربة،

مغاربة مها اللي ميشيو إلفريقيا ألسباب متعددة ،كيفضلو يديرو
تكوين خلرباء أفارقة يف املغرب من متويل ومن دعم ومن شراكة مع
هذه الدول .هاذ التعاون الثالثي حىت هو كنعطيوه أمهية كبرية ألن

األيدي العاملة املغربية ،التقنيني املغاربة ،حىت مها غادي يستافدو
ألن غيتوفر مناصب شغل هلم وغيتوفر إمكانيات املقاولة املغربية
للتصدير ،هذا كله حىت هو خاصنا نفتحو ليه آفاق مستقبلية.
إذن هناك ربح مشرتك وسيستفيذ اإلقتصاد اإلفريقي كما

فيه نقل خربات عالية جدا وهذا غادي يواصلو بطبيعة املغرب،
قطعنا فيه أشواط ،ولكن غادي حناولو ندعموه أكثر أو نطوروه
أكثر أو غيكون عندو دور كبري يف املستقبل ،وابخلصوص يف جمال
نقل اخلربات ،ويف جمال تكوين الكفاءات واألطر ودعمها .إذن

سيستفيذ اإلقتصاد املغريب ،ألن آش كنقولو اللي بغى يربح بوحدو
كيشيط ليه ،ما كاينش الربح الواحد ،االقتصاد فيه الربح املشرتك،
الربح املشرتك إيال ما انطلقناش بفكرة الربح املشرتك ما عمران ما
غادي جنحو على املستوى اإلقتصادي.

هذه هي احملاور الكربى هلذه اإلسرتاتيجية ،أكتفي هبذه اإلشارات
يف هذا التدخل األول ،وأمتىن للجميع التوفيق ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

ال بد أن أشري هنا إىل واحد النقلة مهمة غادي حتقق أوال

شكرا السيد رئيس احلكومة ،أفتح اآلن ابب التعقيبات،
الكلمة للسيد نور الدين قرابل ابسم فريق العدالة والتنمية.

برجوع املغرب إىل اإلحتاد اإلفريقي ،ألن هاذ رجوع املغرب لالحتاد
اإلفريقي سيمكننا من الرجوع إىل عدد من املؤسسات ،واإلندماج
يف عدد من املؤسسات اإلفريقية اللي هي اتبعة لإلحتاد اإلفريقي،
هاذي نقطة مهمة جدا .ولكن أيضا هاذ القضية دايل طلب

النائب السيد نور الدين قرابل ابسم فريق العدالة والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،

املغرب اإلنضمام إىل اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا La
 ،CEDEAOهو واحد القرار اسرتاتيجي أيضا مهم جدا
فهاذ السياسة اإلفريقية ،إيال إن شاء هللا دخل املغرب هلاذ اجملموعة

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا ،غادي تكون عندها نتائج إجيابية
كبرية ال على اجملموعة دايل اجملموعة اإلقتصادية دايل دول غرب
إفريقيا ،وال على املغرب يف إطار الربح املشرتك الذي حتدثنا عنه.

السيدات والسادة النواب،
احلضور الكرمي،
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املوضوع اللي تناقشوه اليوم هو اآلفاق دايل السياسة

املخطط األخضر الغابون الصناعي ،أخذ الفكرة من امليثاق

الدبلوماسية اإلقتصادية املغربية إبفريقيا ،ولكن هاذ الشي اللي قال
السيد رئيس احلكومة اليوم احنا مسعنا ليه ،طبعا هناك سياسة
ملكية اليت تقوم هبذه الدبلوماسية داخل إفريقيا ،هناك سياسة
موازية يقوم هبا الربملان ،اجملتمع املدين ،الشركات ،يعين هناك عمل

الوطين لإلقالع الصناعي ،غابون اخلدمات يف ترحيل اخلدمات،
أزيد من ثالثني خط جوي ،خطوط جوية تربط املغرب ،احتضان
 80.111طالب إفريقي ،هاذي موارد بشرية جيب أن نستثمرها،
وهذا مهم جدا ،التكوين املهين .مث تكييف الفالحة اإلفريقية مع

مجاعي من أجل احلضور يف إفريقيا .لكن إيال بغينا نعطيو النموذج
احلقيقي إلفريقيا ،خاصنا نتهالو يف النموذج الدميقراطي دايلنا
داخل البالد ،أي اعتداء على احلرايت وعلى احلقوق ،ال دايل

التغيريات املناخية ،ونستحضر القمة اليت ترأسها جاللة امللك يف
الكوب .66
املغرب كما قلنا أبن  62دولة اآلن إفريقية حضرت يف فاس
مؤخرا تريد أن تستفيد من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،يف يعين
الذكرى  ،86هذا كذلك كله تيعطينا نتساءلو على أي دبلوماسية

األحزاب السياسية ،وال دايل اجلمعيات ،وال دايل اجملتمع املدين،
هذا يشوش على الوجود دايلنا داخل إفريقيا .ابلتايل حنن نعتز يف
املغرب ،أبسس وبثوابت ،أول هاذ الثوابت اإلختيار الدميقراطي،
جيب أن نعزز هذا اإلختيار؛

نريد؟ أان السيد رئيس احلكومة ،أدعو إىل التغيري يف املقارابت
الدبلوماسية ،إفريقيا اآلن أصبحت واحد اإلسرتاتيجية ضرورية
وأساسية ومهمة جدا بل أصبح املغرب اآلن هو قاعدة ملرور مجيع
ودارت مع
الدول إىل إفريقيا ،واإلتفاقات اللي ّدارت مع سوراي ّ

املسألة الثانية السلم واإلستقرار اللي عندان يف بالدان نعتز
به ،هذه قضااي البد أن حنرتمها ونقدرها ،ملاذا اختار املغرب
إفريقيا؟ أوال ألن إفريقيا عمق إسرتاتيجي للمغرب ،إفريقيا املشاريع
اإلقتصادية يف إفريقيا تتم بواحد هي مذرة للثروة ،ولكن بنكهة
إجتماعية وثقافية متميزة ،إفريقيا  41مليون كيلومرت مربع ،إفريقيا

ودارت مع جمموعة من الدول مؤشر على ذلك ،البد من
الصني ّ
التغيري يف املقاربة واألدوات والوسائل ،نعطيك منوذج بسيط
وصغريجدا ،كنا يف جنوب إفريقيا عندان قائم ابألعمال مكلف

 03دولة ،إفريقيا نتقاسم معها التجارب ،وبذلك املغرب اليوم
أكرب مستثمر أجنيب يف الساحل العاج ،املغرب اليوم هو اثين
مستثمر بعد جنوب إفريقيا .احلمد هلل املغرب اآلن يستثمر يف
البنيات التحتية ،يف اإلتصاالت ،يف الطرق إىل غري ذلك ...اليوم

بستة دول ،ب 1موظفني آبذلك نريد ان نفعل الدبلوماسية
االقتصادية أو الدبلوماسية املغربية؟ البد من إعادة النظر يف اإلطار
الدبلوماسي ،واإلهتمام به ،وتوفري مناخ العمل والتكوين إىل غري
ذلك ...التغيري يف املقاربة واألدوات إىل غري ذلك واألدوات

حنن نشاهد بعض املشاريع الضخمة والكربى مثل خط أنبوب
للغاز الرابط بني نيجرياي واملغرب مرورا بدول غرب إفريقيا ،هناك
استثمارات اليت متت مبجموعة من الدول ،هناك تقريبا واحد

والوسائل ،مث املأسسة مأسسة العالقة بني السلطات العمومية
واملؤسسات املنتخبة واجملتمع املدين ،مث التشاركية مث احلكامة اجليدة
وربط املسؤولية ابحملاسبة واعتماد على العقالنية بدل العاطفة
واحلماس والتنسيق والتشاور ،شكرا السيد الرئيس.

 8111مقاولة اللي موجودة يف إفريقيا ،هناك  8111اتفاقية
وبرتوكول اليت وقعت ابحلضور الفعلي جلاللة امللك نصره هللا،
الثلثني من اإلستثمار دايل املغرب كاين يف إفريقيا ،أكرب مستثمر
للمغرب يف الساحل العاج ،الغابون األخضر خاذ الفكرة من

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب صالح
الدين أبو الغايل إبسم فريق األصالة واملعاصرة.
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غريعالقات والّت كذلك مصاحل اقتصادية قومية وال بد نعرفو

النائب السيد صالح الدين أبو الغايل ابسم فريق األصالة

على أنه الكل مبا فيه املغرب راه ما منعزلش على املنتظم الدويل
ألنه اصبح كقرية ،قرية دولية صغرية.

واملعاصرة:
شكرا السيد رئيس جملس النواب،

بطبيعة احلال رجوع املغرب لإلحتاد اإلفريقي هو تتويج لواحد
العمل جبار ورائع وهائل وشخصي جلاللة امللك حممد السادس
نصره هللا ،هاذ اجملهودات اللي ماشي بدات اليوم ،بدات منذ
توليه العرش  ،11سنة من بعد  6111يف القمة االورو-إفريقية

شكرا السيد الرئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب الربملانيون،
يف احلقيقة غري بدينا تنهضروعلى العالقات الدولية وابلشراكة
جنوب-جنوب ابن ليا السيد رئيس احلكومة ،الوزراء خرجو من

جاللة امللك ،أول إشارة للدول اإلفريقية هو إلغاء مجيع الديون
دايل الدول الفقرية االفريقية املستحقة لدى املغرب ،إذن هداك
املؤشر من متا بدات اجملهودات جلاللة امللك- ،الشخصية أقول

القاعة وخالوك بوحدك ،هاذ املؤشر هذا ما مكيطمأنش .بغيت
نقول قبل ما ندخل يف املوضوع اللي تيهمنا اليوم ،هو أنه تكلميت
بصراحة على الثقة ويف استقاللية القضاء ،والبد اليوم حنبسو هاذ

مرة أخرى -ابش املغرب يتوج ابلعالقات دايلو جنوب-جنوب مث
مبختلف الشراكات الثنائية اللي وصالتنا اليوم ملا يناهز ألف
اتفاقية شراكة مع إفريقيا .هاذ الزايرات امللكية ما كانتش بوحدها
فقط زايرات ملكية ثنائية ،بل كانت كذلك مواكبة من طرف

اخلطاب دايل التشكيك يف بعضياتنا ويف انتخاابت وخصنا نرجعو
الثقة دايلنا يف بعضياتنا وحنن يف جملس النواب كلشي هنا انئبات
ونواب برملانيون كلهم خارجني من صناديق اإلقرتاع ،كلشي نفس
الصندوق تيخرج هاذ احلزب وهاذ احلزب .هاذ اخلطاب دايل

جاللة امللك ،على مستوى عدة أبعاد :مثال الدبلوماسية الدينية
ملا جاللة امللك ،ألنه كتعرفو على أنه كاين واحد النوع من الزحف
دايل املد الشيعي يف الدول اإلفريقية ،وأنه راه les touaregs

التشكيك يف اإلنتخاابت اللي هي حتت مسؤولية رائسة احلكومة
ومسؤولية وزير العدل ووزير الداخلية ،البد أن نعرفو على أنه ملّي
تنشكو يف االنتخاابت راه تنشكو يف املؤسسات ،وملّي تنشكو

ال يف مايل وال يف نيجرياي راه عربوا على هاذ التخوب دايهلم ،اليوم
املساجد اللي كيتبناو ،األئمة اللي كيواكبوهم البالد دايلنا فيما
خيص مايل ونيجرياي  011أئمة اللي كيتم التكوين دايهلم.

يف املؤسسات راه تنضربو الثقة اللي عند األجانب يف بالدان،
فاملرجو نغريو هاذ اخلطاابت دايل التشكيك.

هاذ الدبلوماسية اليوم تغريات ما بقاتش دبلوماسية كالسيكية
دايل فتح السفارات عندان  62سفارة ،هاذ الشي ما كافيش ما

فيما خيص السيد رئيس احلكومة احملرتم ،املوضوع دايل اليوم
البد اليوم نعرفو على أنه املمارسة دايل الدبلوماسية اإلقتصادية
تغريت ،ما بقاتش الدبلوماسية يف حد ذاهتا يف العامل تتمارس
ابلطريقة الكالسيكية ،غريت املفهوم دايهلا ،األوجه دايهلا وما

بقاتش يف مفهوم العدد دايل السفارات ،والّت يف األداء والنجاعة
دايل الدبلوماسية ،كذلك ملّي تنشوفو هاذ اإلتفاقيات وتنعرفو
على أنه هاذ املشروع األخري دايل مشروع دايل الغاز الطبيعي مع
نيجرياي 0111 ،كيلومرت غتستافد منو  88دولة ،غرتجع عندو

بقاتش دبلوماسية عندها عالقة فقط بنسج العالقات السياسية
الكالسيكية ،األمور تغريات البلدان ،تغريوالعامل تغري ،التقلبات يف
العامل .احنا اليوم يف املغرب حىت احنا خصنا نغريو املقاربة اتعنا

التنمية على  88دولة ،وهاذ الدول دايل غرب إفريقيا غتستافد

فيما خيص املمارسة دايل الدبلوماسية ،ألنه الدبلوماسية ما بقاتش
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رجوع املغرب إلفريقيا على مستوى الواقع واحلكومات ،واش

من العائدات املادية دايل هاذ املشروع الطموح اللي جاللة امللك
وقف عليه شخصيا.

كانت شي آلية دايل التنسيق ما بني هاذ الوزارات؟ واش كاين
شي جلينة عابرة للوزرارات؟ واش كاين شي وزارة اللي عندها شي
إسرتاتيجية؟ احنا ابلنسبة لنا يف الربانمج احلكومي من غري واحد
اربع مجل دايلكم ما شفناش شي إسرتاتيجية ،ما شفنا إجراءات،

كذلك املغرب بفضل اجملهودات الشخصية جلاللة امللك،
اليوم من الدول اإلفريقية القليلة جدا اللي تتشارك يف  3دايل
القارات فيما خيص مهام حفظ السالم ،املغرب البلد العريب الوحيد
اللي تيشارك جبانب  l'OTANاحللف األطلسي واالحتاد
األورويب بعد موافقة جملس األمن ،هاذ اجملهودات كلها اللي دار

ما شفنا كيفاش غاختدمو القطاعات الوزارية ،ما شفناش كيفاش
حىت األجوبة على األسئلة املتعلقة مبا قليت ،السيد رئيس احلكومة،
على املغرب وضع طلب يف فرباير  6182واحنا إن شاء هللا

جاللة امللك ،هي اللي توجت املغرب ابلرجوع إىل اإلحتاد
اإلفريقي.

الشهر املقبل غنرجعو ، la CEDEAOولكن كاين معاهدة
أبوجا دايل  18السيد رئيس احلكومة ،وأنتم كنتم وزير اخلارجية
كتعرفو أنه معاهدة أبوجا فيها على أنه يف أفق  6160غيويل
سوق إفريقي ،خصكم تقولو لنا إيال غيويل سوق إفريقي من هنا

ولكن احنا اللي كنتساءلو يف فريق األصالة واملعاصرة ،ملّي
كنشوفو هاذ اجملهودات كاملة وتنتساءلوا فني هي احلكومة؟ فني
هي القطاعات احلكومية؟ كيفاش غادي تواكب اإلقتصاد

 1سنني ،أشنو هيئات احلكومة ابش غنوليواعندان هاذ السوق
اإلفريقي املشرتك غاتكون حاليا ما يسمى ابجملتمع اإلقتصادي
دايل دول غرب الصحراء من غري هذا كاين واحد اجملتمع

واإلستثمار؟ وهاذ اإلستثمار اللي تنتكلمو عليه دايل هاذ
املقاوالت فني هو؟ احنا ايالّه واصلني ل  % 2 ،% 2دايل
املبادالت التجارية دايل املغرب :% 02 ،اإلحتاد األورويب2 ،

اقتصادي l'UMOفيه  1دايل الدول ما بني déjà 82
عندهم عملة موحدة ،عندهم احتاد مجركي وعندهم zone de
 ،libre échangeأشنو هيأت احلكومة فيما خيص املغرب
اللي غدا غيلتحق ب ، la CEDEAOواش غتويل عندان

 :%إفريقيا ايالّه  2مبعىن كاين ، un potentielكاين واحد
الفرصة كبرية جدا ممكن إلاي عرفنا كيفاش نستغلوها ممكن حنسنو
املبادالت ،احلمد هلل ،املبادالت دايلنا مع االحتاد اإلفريقي يف
 4.6 :6113مليار دايل الدرهم 6180 ،وصلنا  31مليار

عملة اليوم احنا مستعدين ابش تكون عندان عملة موحدة؟ شنو
هيأان هلا؟ شنو هو القوانني والتشريعات املالئمة اللي غادي تالءمو
هبا هاذ النصوص القانونية؟  6160ما بقاتش حدود يف افريقيا،

كتزاد كل سنة .إذن كاين واحد
دايل الدرهم مبعدل ّ % 83
 ،potentielكاين واحد املؤهالت ،كاين كفاءات ،كاين خربة
مغربية يف الطاقة ،ويف الكهرابء ،ويف اإلنتاج واحد اجملموعة دايل

ما بقاتش  des barièresما بقات حىت حاجة ،الفصل 33
من معاهدة أبوجا هذا قرار ، c'est terminéمعاهدة أبوجا
 18السوق املشرتكة ،ماذا أعدت احلكمة؟ بغيناكم جتاوبوان أشنو
وجدتو ابش ندخلو للسوق املشرتكة؟

امليادين ،ولكن خاصنا نستثمرو أكثر يف إفريقيا ،هاذ الشي عالش
قلت قبايلة كنتأسف أنه كنشوف بعض الوزراء مشاو غادروا
القاعة ملّي بدينا كنتكلمو على التعاون جنوب-جنوب ما
فهمتش.

مث بغيت نتكلم على الدبلوماسية الرمسية ،السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،ال يكفي فتح سفارات ،خاصنا السفراء دايلنا

مث نسائلكم ،السيد الوزير أو رئيس احلكومة احملرتم ،بغيناك
توضح لنا الرؤية دايل احلكومة ،فيما خيص التنزيل وتطبيق هاذ
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السيد الرئيس احملرتم،

يعرفو أنه احنا راه الشركاء دايهلم برملانيون يف الدبلوماسية الربملانية،
راه احنا شركاء دايهلم خاصهم يستقبلوان منني ميشيو الوفود
االفريقية ويعطيوان بعض النصائح ،وينسقو معاان ،ويقولو لينا الش
خاصنا نردو ابلنا .ماشي فقط عندان سفارات وعندان موظفني
كأكفاء جدا وخرباء يف الدبلوماسية ،ولكن احنا يف الربملان راه
خاصهم يواكبواان.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يل الشرف أنين نتناول الكلمة ابسم زمالئي يف فريق التجمع
الدستوري ،خالل أول جلسة مساءلة رئيس احلكومة عرب طبعا
هاذ اجللسة اليت نعتربها مهمة جدا .وهباذ املناسبة ،البد ندير

كذلك بغينا تعزيز اجلانب االقتصادي عند هاذ السفارات،
واملستشارون االقتصاديون شحال هاذي مجيع السفارات دايل
الدول املتقدمة عندهم مستشارون اقتصاديون ،هل احلكومة
هيئات مستشارون اقتصاديون ابلسفارات؟ كذلك بغينا السفري

واحد املالحظة ابعتبار أن املواطنني متابعني هاذ اجللسة وإيال
كنبغيو بالدان خاصنا نسامهو يف حتسني الصورة دايل الربملان ،ألن
الظروف ما ساحنلناش ابش ما نتناقشوش هبدوء ويكون النقاش
البناء .احنا كنستشعرو مجيع أمهية هذا املوضوع ،وكنسجلو ابعتزاز

فني ما كان يف أي بالد يف العامل وخاصة افريقيا يكون وجهة
افريقية للمغرب ،منني كيهضر السفري كيهضر en
 connaissance de causeدايل مجيع البنيات احلكومية،
كذلك بغينا انشغاالت منني كتكون البعثات الرمسية ،وقلتو السيد

وابفتخار ذاك الشي اللي حققاتو الدبلوماسية املغربية خالل
الثالث سنوات األخرية ،مسرتشدة ابلتوجيهات احلكيمة والرؤية
املتبصرة لصاحب اجلاللة امللك نصره هللا ،واللي كتمثل طبعا يف

رئيس احلكومة ،كتكون زايرة الوزراء ما تيديوش معاهم املقاولني،
ما تيديوش معاهم رجال األعمال وجاللة امللك ،فني ما تيمشي
تيدي معاه الناس دايل ، la CGEMوتيدي معاه رجال

قرار عودة املغرب لبيته وعائلته االفريقية يف إطار منظمة االحتاد
االفريقي .كذلك االنفتاح على عدد كبري من الدول اللي طبعا
الحظناها خالل جوالت صاحب اجلاللة ،اللي زار أزيد من 61
دولة ،وهاذ الشي كيعكس ما يسعى إليه بلدان من تكريس

األعمال بغينا نعرفو واش هاذ احلكومة عندها احلس عند
املقاوالت؟ وماذا هيأت هلم من أجل االستثمار يف افريقيا وطمأهنم
ألنه كاين بعض املناطق فيها اضطراابت أمنية واضراابت ،فخاصنا
احلكومة تطمأان وطمأنكم مجيعا ،وشكرا.

عالقات متميزة وإجناز أوراش اقتصادية كربى نسوق منها مشروع
أنبوب الغاز الطبيعي الذي سريبط املغرب بنيجرياي.

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة،

شكرا لكم السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب بدر
الطاهري ابسم فريق التجمع الدستوري.

النجاعة تفرتض اإلعتماد على اآللية اإلقتصادية كإحدى
الروافع لتقوية احلضور واإلشعاع الدبلوماسي وتوسيع رقعة
املساندين لقضيتنا الوطنية األوىل ،هاذ التوجه طبعا يتجسد يف
مرافقة وفود من رجال األعمال واإلقتصاد من الطراز العايل خالل

النائب السيد بدر الطاهري ابسم فريق التجمع الدستوري:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

الزايرات امللكية .ومن متة فإننا نطرح السؤال ويف معرض التعقيب

املرسلني.
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على جوابكم نود أن نثري اإلنتباه ،إىل أن احلكومة مدعوة أكثر

علما أبننا نظمنا واحد املنتدى يف فاس-مكناس ،وعلى هامش

من أي وقت إىل وضع وتفعيل إسرتاتيجية متكاملة وتنسيق اجلهود
لتثبيت الدور الرايدي الذي يتبوؤه املغرب قاراي ومن متة نتقدم
ببعض النقط األساسية لتندرج املقاربة يف تصور انظم وتفضي إىل
أداء متناغم وحضورفعال:

هذا املنتدى كان واحد اللقاء اللي أسسناه وغيكون ممأسس سنواي
مسيتو ":"We Africainوهو موجه ابمتياز للقارة السوداء.
اجملهودات اليت يقوم هبا املغرب من خالل الوكالة املغربية
للتعاون الدويل ،من خالل املنح اللي كيعطيو للطلبة األفارقة
خاص التسهيل والدعم للمنح ألن هاذ الطلبة راهم سفراء للثقافة
املغربية ،شكرا السيد الرئيس.

أوال مفهوم الذكاء االقتصادي كيتطلب من احلكومة احلرص
على وضع واحد اآللية دايل اليقظة اإلسرتاتيجية أو مرصد
لإلستثمار سيمكن من:

السيد الرئيس:

 1تعزيز التشبيك مع الدول اإلفريقية ،وسيمكن كذلك منرصد ونشر املعلومات اإلقتصادية والتعريف بفرص اإلستثمار
املنتجة اليت حتقق يف نفس اآلن اإلسهام يف اجملهود التنموي للدول
اإلفريقية الصديقة عرب تبادل اخلربات ،ومن جهة أخرى يوفر

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب حممد احلافظ
إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.
النائب السيد حممد احلافظ ابسم الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية:

األمان اإلقتصادي للمستثمر الوطين مع ما يفرتضه ذلك من
عائدات للرأمسال الوطين كان عاما أو خاص؛

شكرا السيد الرئيس،

 2جيب التشديد على الدور احملوري الذي تضطلع بهامللحقات اإلقتصادية لدى سفاراتنا ابلدول اإلفريقية وضرورة
جتويد األداء مع مصاحبة القطاع اخلاص من خالل لقاءات ثنائية

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

بني رجال األعمال وكذا البعثات اليت تنظم بعض املؤسسات
واهليئات العمومية لفتح األسواق ،طبعا وجود ملحقات اقتصادية
فاعلة كيساهم ،وكيكون كذلك عنصر دايل الثقة ابلنسبة
للمستثمرين املغاربة؛

يف البداية ،ال بد أن نرتحم على اجلنود الذين استشهدوا يف
حفظ السالم ،كلنا جنمع اجملهودات اجلبارة والشخصية اليت قام
هبا جاللة امللك ،من أجل الرجوع إىل اإلحتاد اإلفريقي وتطوير
العالقات بني املغرب وإفريقيا ،عندما نتحدث عن الديبلوماسية
اإلقتصادية ،فإننا نتحدث عن رافعة أساسية للعالقات الدولية
املعاصرة ،خاصة وأن بالدان تتمتع مبوقع إسرتاتيجي ابعتباره بوابة

غرف التجارة والصناعة واخلدمات وفق قانوهنا األساسي
تقوم مبهمة متثيل مهنيي هاذ القطاعات لدى املؤسسات
واملنظمات الدولية ،طبعا هي صلة الوصل كذلك بني املستثمرين
املغاربة ونظرائهم األجانب وجب ،يعين ،جتاوب احلكومة مع هاذ
الغرف إجيابيا ،خاص واحد التجاوب حكومي إجيايب يف كل

إفريقيا ،والدور املنوط بنا يف توطيد دعائم التعاون جنوب جنوب
الذي حرص جاللة امللك على تقويته خاصة مع القارة اإلفريقية،
يف ظل عودة بالدان إىل بيته اإلفريقي خصوصا أنه ينتظر انظمامه

املبادرات اللي كرتمي أهنا تعزز العالقات مع إفريقيا .وأحيطكم
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أي دور تلعبه املؤسسات العمومية يف تفعيل الديبلوماسية

إىل اجملموعة اإلقتصادية لدول غرب افريقيا وهوما يطرحه من
حتدايت ينبغي علينا رحبها.

اإلقتصادية إبفريقيا ،خاصة ابلنسبة ملؤسسات التسويق والرتويج
والرمسلة واإلستثمار والتجارة اخلارجية والسياحة والصناعة
التقليدية؟

السيد الرئيس،
فما هي إذن اخليارات الدبلوماسية اليت من شأهنا ضمان

السيد الرئيس،

الظروف املالئمة لربح رهان هذه التحدايت وتعزيز مكانة املغرب
داخل األسرة اإلفريقية وإجناح دور الديبلوماسية اإلقتصادية يف
هذه القارة؟

مىت سيتم إحداث اخلط البحري بني أبيدجان والدار البيضاء؟
إىل أي مدى استطاعت احلكومة أن هتيء الظروف املناسبة جللب
السياح األفارقة خاصة السياحة العالجية مثال؟ أين أتهيل املقاولة

السيد الرئيس،

املغربية حىت تكون يف مستوى التنافسية خاصة على مستوى
التصدير ومتكينها من الدعم الالزم ومتكينها من الضماانت الالزمة
من طرف الدولة املغربية؟ ما هي استفادة املقاولة املغربية الصغرية
واملتوسطة من اتفاقيات الشراكة املدرجة يف إطار العالقات جنوب

ماذا أعددمت من تدابري لتفعيل املئات من اإلتفاقيات الثنائية
واملتعددة األطراف ذات البعد اإلقتصادي اليت مت توقيعها مبناسبة
الزايرات امللكية للقارة اإلفريقية؟ كم حجم اإلعتمادات املالية اليت
مت رصدها للقطاعات احلكومية املعنية هبذه اإلتفاقيات؟ خاصة
عندما يتعلق األمر بقطاعات وازنة ذات بعد إسرتاتيجي
كالصناعة ،الفالحة ،الصيد البحري ،التجهيز والنقل وغريها؟ هل
واكبت احلكومة القطاع اخلاص من أجل الوفاء إباللتزامات
املفروضة عليه يف إطار اإلتفاقيات املربمة؟

جنوب؟ كيف ميكن أن تتحول افريقيا إىل فرصة خللق مناصب
الشغل للمغاربة املقيمني هناك؟
السيد الرئيس،
أنمل أن تكون احلكومة يف مستوى مواكبة اجملهودات امللكية
السامية إبفريقيا سواء على مستوى احلضور الدبلوماسي
االقتصادي أو على مستوى متابعة مشاريع الربانمج ،شكرا السيد
الرئيس.

السيد الرئيس،
إىل أي مدى تتوفر السفارات املغربية إبفريقيا على اإلمكانيات
الكفيلة لتتبع هذه الدبلوماسية اإلقتصادية ،مبا يف ذلك امللحقون
اإلقتصاديون الذين يلعبون دورا أساسيا يف هذا اجملال؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد النائب حلسن سكوري إبسم
الفريق احلركي.

ما هي التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتسريع وترية إجناز بعض
املشاريع امللكية ويف مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الذي يربط بني
نيجرياي واملغرب؟

السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة،

النائب السيد حلسن السكوري إبسم الفريق احلركي:
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السيدات والسادة الوزراء،

من خالل هنج سياسة شاملة ومتكاملة جتاه إفريقيا واملؤسسات
القارية والتجمعات اإلقليمية وخاصة اجملموعة اإلقتصادية لدول
افريقيا الغربية .CEDEAO

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
أان سعيد ابلتدخل إبسم احلركة الشعبية يف هاذ اجللسة األوىل،
لكم السيد رئيس احلكومة حول تقييم السياسات العمومية يف

إن املقاربة املتجددة للدبلوماسية االقتصادية للمغرب وآفاقها
توضح ابمللموس أبن القرار اإلقتصادي إبمكانه توجيه القرار
السياسي حنو املنطق واملشروعية ،فاتفاقية أنبوب الغاز الذي
سيمنح املغرب مكانة دولية إسرتاتيجية ،سيجعله يستفيد من

موضوع ذي أمهية ابلغة ،ما يقوم به املغرب اجتاه إفريقيا حتت
القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة هو يف احلقيقة مواصلة ربط
املاضي ابحلاضر عرب توطيد العالقات املغربية اإلفريقية املتجدرة يف
التاريخ واليت كان للمغرب دوما دور فاعل فيها ،وابلرغم من

اإلستثمارات الضخمة اليت ستواكب املشروع ،سوف يعيد الدفء
إىل العالقات املغربية النيجريية اليت كانت راسخة منذ القدم ،وقد
أفقدت هذه اإلخرتاقات الدبلوماسية خصوم وحدتنا الرتابية

انسحابه من منظمة الوحدة اإلفريقية استمر املغرب بقيادة جاللة
امللك يف نسج وإرساء عالقات وشراكات إسرتاتيجية مع بلدان
إفريقيا ومت فتح أوراش مهيكلة ومشاريع استثمارية يف إطار التعاون

صواهبم وأدت هبم إىل فتح فصول جديدة يف املواجهات السياسية
والدبلوماسية أبوجه من العبث واملناورات بينما سيظل املغرب طرفا
قواي ضمن معادلة ميثل فيها املشروعية واإلمجاع والوفاء لعمقه
التارخيي.

جنوب جنوب ،مقاربة رابح رابح ،تروم اعتماد إفريقيا على
مقوماهتا الذاتية ومواردها البشرية.
كما أقدم املغرب على تسوية وضعية املهاجرين األفارقة
املتواجدين ابملغرب ،مبقاربة إنسانية وتضامنية ،تروم اإلخنراط يف
دعم احرتام حقوق اإلنسان .على مستوى الروحي والديين ،مت
إنشاء مؤسسة حممد السادس لألئمة األفارقة ملواكبة وأتطري

لذا نود يف احلركة الشعبية مساءلتكم السيد رئيس احلكومة،
حول اآلليات واملقارابت اليت أنتم عازمون اعتمادها ملواكبة اإليقاع
اهلادف الذي أعطاه صاحب اجلاللة للعالقات مع الدول اإلفريقية
واليت تالمس العديد من ميادين التعاون؟ وهل هناك منهجية
للتدبرياملرحلي لعودة املغرب إىل اإلحتاد اإلفريقي وما يتطلبه ذلك

وتكوين األئمة وترسيخ قيم اإلعتدال والوسطية والتسامح
واإلنفتاح على اآلخر والتضامن.

من تنسيق والتقائية التدخالت واملبادرات ،إن على املستوى
السياسي أو اإلقتصادي أو حىت اإلداري ،وذلك لضمان فاعلية
احلضورالفعلي للمغرب يف أجهزة اختاذ القرار؟ شكرا.

على املستوى األمين ،فإن املغرب يشارك دوما بقوات ملكية
مرابطة ابلعديد من الدول اإلفريقية ،يف إطار جهود األمم املتحدة
إلقرار السلم يف القارة .وهنا البد من الرتحم على روح اجلنود

السيد الرئيس:

الذين ضحوا حبياهتم يف سبيل الوقوف إىل جانب إخواهنم األفارقة
يف دعم اإلستقرارواألمن ببلداننا.

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة فتيحة سداس
إبسم الفريق اإلشرتاكي.

وتعترب عودة املغرب إىل حظرية اإلحتاد اإلفريقي شيئا
طبيعيا ابلنظر هلذا املسار املتميز وهذه العالقات اخلاصة مع
البلدان اإلفريقية ،واليت جيب أن ترقى إىل الرؤية امللكية السامية
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النائبة السيدة فتيحة سداس إبسم الفريق اإلشرتاكي:

املسامهة الفعالة يف مواكبة تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية عرب وضع
آليات واضحة للشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام املغريب
واإلفريقي والعمل على توفري مناخ أعمال آمن ومحاية رأمسال
املؤسسات والشركات ووضع إسرتاتيجية واضحة للتسويق مبنية
على تكافؤ الفرص وتشغيل اليد العاملة املغربية واإلفريقية ،يف إطار

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

حمصن عن اإلنزالقات ويف إطار الشفافية الكاملة مبا خيدم مصلحة
املغرب وشركائه.

السالم عليكم.
أود اإلشارة يف البداية أن جملس النواب افتتح نشاطه
ابملناقشة والتصويت على اتفاقية عودة املغرب إىل اإلحتاد
اإلفريقي ،ويبدأ اليوم أيضا األسئلة الشهرية املوجهة لرئيس
احلكومة ،بسؤال حول آفاق الدبلوماسية اإلقتصادية يف إفريقيا،

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة ،السيدة النائبة سعاد الزايدي إبسم اجملموعة
النيابية للتقدم واإلشرتاكية.

كما أن الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب كان قد عقد يف الوالية
السابقة ندوة مهمة مبقر جملس النواب بدعوة األحزاب اإلشرتاكية
يف غرب إفريقيا حول موضوع التعاون وقضااي األمن والتنمية يف

النائبة السيدة سعاد الزايدي إبسم اجملموعة النيابية للتقدم

واإلشرتاكية:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

دول غرب إفريقيا ،وهذا يدل على األمهية القصوى اليت تليها
األحزاب السياسية املغربية ونواب األمة ملوضوع التعاون جنوب
جنوب ،مبا خيدم املصاحل العليا للوطن ويف مقدمتها قضية الوحدة
الرتابية.

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

السيد رئيس احلكومة،

السيدات والسادة النواب،

حنن يف الفريق اإلشرتاكي ،ال ميكننا إال أن نثمن املبادرة
امللكية ابإلنفتاح على إفريقيا و ابملقاربة امللكية الشاملة اليت

السالم عليكم ورمحة هللا.

اعتمدها جاللته يف التعاطي الثقايف واإلقتصادي واإلجتماعي
واإلتفاقيات املهمة اليت تكلمتم على وصوهلا اآلن ،اللي غتوصل
للربملان والذي سيتم يعين ميكن اآلن أن تقدم إىل الربملان ملناقشتها

إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية جندد اعتزازان
الكبري مبصادقة القمة اإلفريقية على طلب عودة بالدان إىل مكاهنا
الطبيعي يف اإلحتاد اإلفريقي بدعم وترحيب من غالبية دول القارة،
مما يؤكد اإلنتصار الساطع لبلدان يف هذه اللحظة اهلامة ضمن
مسار معركته املشروعة واملتواصلة لتوطيد حقوقه وحتصني وحدته

والتصديق عليها وإمكانية العمل هبا ،ورغم احملاوالت الفاشلة
خلصوم املغرب لعزله عن حميطه اإلفريقي ،إن إسرتاتيجية التعاون
جنوب جنوب ومقاربة رابح رابح ال ميكنها إال أن ختلق روابط
جديدة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وعلى احلكومة

الرتابية ،نعرب كذلك عن تثميننا العايل للمجهودات اجلبارة
واملبادرات احلميدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه
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السيد الرئيس:

هللا ،اجتاه بلدان القارة اإلفريقية اليت حضيت وال تزال حتضى
بتقدير كبري انبع من اإللتزام الصادق لبلدان بعقد شراكات قوية
يف كافة اجملاالت ،ما جعله يكرس مسعته ويرتقي مبكانته املتميزة
يف الساحة اإلفريقية ،وما بدأ تنفيذ املغرب اللتزامه بربط نيجرياي
واملغرب أبنبوب غاز مير عرب إحدى عشر دولة غرب إفريقيا إال

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب على
التعقيبات يف ما تبقى من الوقت.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم،

دليل قاطع على تنفيذ املغرب اللتزاماته اجتاه قارته األم ،وهو ما
سيكون له انعكاسات جد إجيابية خبلق فرص استثمارية وتنموية
يف املنطقة الشيء الذي جيعلنا نتفهم شيئا ما اإلنزعاج الكبري

شكرا جلميع األخوات واإلخوان الذين تدخلوا ،وأريد أن أشري
يف البداية إال أن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الذين

والتشويش املتعمد من قبل بعض األطراف اجلارة اجلزائر اليت ترى
يف جناح هذا املشروع الضخم بداية تشكل أرضية لتحقيق التكامل
واإلندماج الطاقي واإلقتصادي لبلدان القارة اإلفريقية.

غادروا أوال إما بسبب جلسة األسئلة الشفوية يف جملس
املستشارين وإما الستقبال وفود إفريقية ابملناسبة ،ألن رئيس
الربملان الغاين موجود يف املغرب ،وكان قد استقبله السيد الرئيس
واستقبلته أان شخصيا أمس ونظمت له لقاءات مع بعض

لقد وصل املغرب إىل درجة أصبح معها ابإلمكان توسيع
حضوره اإلقتصادي واإلستثماري وفتح آفاق جديدة ،خاصة على
مستوى القارة اإلفريقية وإعطاء نفس جديد للمقاولة املغربية

القطاعات اليت رغب يف تنظيمها وعندو غري اليوم فقط ،وغدا
غادي ميشي للدار البيضاء وبعدها سيسافرون ،فلذلك بعض
اإلخوان الوزراء وكتاب الدولة نظمنا هلم يف إطار السؤال الذي
طرحتموه تفعيال له يف الواقع.

السيد الرئيس،

املتوسطة والصغرى هبدف جعلها يف مستوى الرهاانت والتحدايت
املطروحة ،واحلكومة اليوم ،السيد الرئيس ،مطالبة مبواكبة هذا
التوجه واحلرص على جعل السوق اإلفريقية من ضمن اهتمامات
القطاع اخلاص املغريب ،هي مناسبة كذلك السيد رئيس احلكومة،

عدد من املالحظات اليت قيلت نرحب هبا بطبيعة احلال ،حنا
من واجب احلكومة يواكب هاذ اإلسرتاتيجية ،من واجب احلكومة
نفعلو مجيع اإلتفاقيات اللي توقعت أمام جاللة امللك ،من واجب
ّ
احلكومة نبحثو على حلول لإلشكاالت اليت يعين تعرتض عدد
من الفاعلني اإلقتصاديني املغاربة يف إفريقيا سواء كانوا مؤسسات
عمومية أو كانوا خواص.

نود من خالهلا معرفة حجم اإلستثمارات املوجهة حنو القارة
اإلفريقية وكذا آجال بلورهتا وجماالت ومكان توطينها.
السيد الرئيس،

احملاور دايل التدخل حتدثت عليها اللي هي:

لقد جنح املغرب يف تنويع الشركاء اإلسرتاتيجيني للمملكة بقارتنا
األم إفريقيا ودول جملس التعاون اخلليجي وكذا انفتاح بالدان على
فضاءات سياسية واقتصادية كربى مثل روسيا والصني واهلند

أوال -املصادقة على االتفاقيات ووضع برامج تنفيذ هلذه

وغريها ،ويتعني علينا اليوم التوجه حنو دول أمريكا الالتينية
كفضاءات جديدة من شأهنا تقوية وتعزيز مكانه املغرب.

اثنيا -أتهيل النسيج اإلقتصادي الوطين ومواكبة املقاولة الوطنية

االتفاقيات؛

املغربية؛
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طالب إفريقي يف املغرب ،فيهم  % 11مبنحة من الدولة املغربية،

اثلثا -الرتويج والتعريف لإلقتصاد الوطين وأيضا التنسيق ،راه

هذا جهد كبري ،ماشي جهد اليوم فقط ،إمنا جهد دايل عقود من
الزمن تراكمت تدرجييا إىل أن وصلت هلاذ املستوى ورمبا خاصنا
نديروا جهد أكرب ولكن اثنيا املغرب راه عنده إمكانيات يف إطار
اإلمكانيات دايله ،كيدير جهده يف إطار اإلمكانيات دايله،

هضرت على التنسيق ،عندان آلية التنسيق بطبيعة احلال ،عندان
آلية التنسيق كتجمع مجيع الربامج وكتابع مع القطاعات احلكومية،
وكما قلت هناك قطاعات حكومية منذ اليوم األول وهي تتحرك
ألن داك الشي مرقم ،داك الشي فيه ميشي فيه مواعيد ،ألن إيال
كتخدم مع دول أخرى ،إيال انت بغييت تراخى شوية اآلخر عندو
حىت هو إكراهات وجيب أن تستجيب على حسب الربامج الزمنية
اليت حددت أول مرة ،فلذلك هاذ القضية راه القطاعات واخذينها
جبد وحنن يف رائسة احلكومة نتابع عدد من هذه الربامج.

وابملناسبة هذا ما كنعتابروش ضياع ،هاذ األفارقة خوتنا وحبال
األبناء دايلنا حىت هم كيستحقوا كل خري واألبناء دايل املغرب
أكثر يستحقون كل خري أيضا ،ولذلك هناك توازن واألغلبية دايل
هاذوا أصبحوا أطر يف إفريقيا أصبحوا رسل دايل املغرب يف إفريقيا،
األغلبية دايهلم ولذلك كثري ما نلتقي مع وزير إفريقيا جنده درس
يف املغرب ،مع مسؤول أمين يف إفريقي جنده درس يف املغرب ،مع
وهكذا بزاف تيجيوان سفراء أفارقة معتمدين هنا يف املغرب

أريد أن أشري هباذ املناسبة تفاعال مع كثري من األمور اليت ذكرها
األخوات واإلخوان النواب احملرتمني:
أوال -النموذج املغريب متميز يف عالقته إبفريقيا وعندو

تنلقاوهم درسوا يف املغرب ،كيعرفوا املغرب مزاين ،وأحياان كيهضروا
ابلدارجة ،فلذلك هاذ اجلهد اللي كيدير املغرب هو جهد
كيستافدوا منه مجيعا ،الربح املشرتك كما قلنا يف البداية راه هو

خصوصيات؛ أوال منوذج عالقة املغرب إبفريقيا عالقة مشولية،
ليست اقتصادية أو جتارية حمضة هي بدأت منذ قرون مبعىن اترخيية
هي عندها جوانب ثقافية وحضارية ودينية مهمة ،ولذلك كثريمن

ماشي كلمة هذيك رابح رابح أان كنرتمجها الربح املشرتك أحسن،
ابش ما نرتمجوش حرفيا من اإلجنليزية أو من الفرنسية ،هو هاذاك
الربح املشرتك راه هو هذا احلقيقة دايل طبيعة التعاون دايل املغرب
مع إفريقيا ،إذن هو منوذج مغريب يف التعاون الدويل فيه الشمولية

الشعوب يف إفريقيا كتستقبل جاللة امللك كأمري املؤمنني وليس
فقط كملك املغرب ،وكرتجوا من النموذج الديين دايل الرتشيد
الديين وتكوين األئمة يف املغرب أن يستفيدوا منه ،ولذلك اليوم
هناك العديد من الدول اللي عندها أئمة كيتكونوا يف املغرب
وتوقعات يف هذا اجملال اتفاقيات أمام جاللة امللك ،وهاد الشي
خذا إذن هو عالقة أكرب ممن جمال العالقة االقتصادية ،إضافة إىل
اجلوانب السياسية ،اجلوانب الدبلوماسية ،اجلوانب الثقافية اليت

والتكاملية يف خمتلف اجملاالت فيما خيص التعاون هاذي النقطة
األوىل؛
النقطة الثانية املقاولون املغاربة يف إفريقيا هناك حماولة للمواكبة،
راه مجيع املؤسسات ومنذ سنوات ماشي اليوم كتقوم جبهود ،كتقوم
مبعارض يف إفريقيا كتقوم مبرافقة املستثمرين إىل إفريقيا ،وزارة

هنتم هبا كثريا ،ويف هاذ اجملال البد أن أشري إىل أن املغرب قام
بواحد اجلهد كبري ذاك الشي اللي ذكروا بعض السادة النواب أان
أعي به ،ألنين كنت وزير اخلارجية كنت أان املسؤول على الوكالة

اخلارجية بطبيعة احلال مستعدة واليوم عندان كاتبة الدولة يف
اخلارجية متخصصة يف العالقات اإلقتصادية ابملناسبة وخدمات
مع إفريقيا ،فلذلك التعيني دايهلا ما جاش عبث ،جاء ألن هي
ابش حىت هي تكون جزء يف مواكبة هاذ اإلسرتاتيجية ودعمها،

املغربية للتعاون الدويل وكنا مواكبني هاد املشاريع دايل استقبال
الطلبة املغاربة ومواكبة الربامج دايل أتهيل الكفاءات اإلفريقية يف
املغرب ،وأيضا احلضور يف إفريقيا واليوم عندان أكثر من  84ألف
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فلذلك كاين هناك إستعداد للمواكبة واملؤسسات املعنية مستعدة

متافق معاكم ،خاص إسرتاتيجية يف هاذ اجملال ابش منكنو هاذ

الستقبال هذه املقاوالت وهؤالء املستثمرين وأيضا السفارات
اإلفريقية والسفراء على حد علمي حتت تصرفكم السادة
والسيدات النواب وحتت تصرف أيضا مجيع املغاربة ،ولكن
ابخلصوص املقاولة واملستثمرين حتت تصرفهم لدعمهم إلعطاء

املؤسسات دايلنا تكون قادرة على اإلستجابة هلذا الطلب
املوجود.
ال شك أنه كما أشار بعض السادة النواب احملرتمني ،أن
اإلتفاقيات اللي توقعت أمام جاللة امللك األخرية ،يف املغرب مع
اإلخوان دايل نيجرياي حول أنبوب الغاز وحول التعاون يف جمال
األمسدة ،هاذي اتفاقيات إسرتاتيجية مهمة جدا ،مهيكلة

اخلربة دايهلم واملعرفة دايهلم ابلساحة اإلفريقية والعالقات دايهلم،
وهاذ الشي قمنا به راه أان ابش كنت وزير خارجية تندخلوا عند
الرئيس ابش حنلوا إشكال اللي تعقد ألن ما بقاش قدو األجهزة

للعالقات اإلقتصادية يف املنطقة ،غادي يكون عندها واحد الدور
إسرتاتيجي كبري إىل متت بطبيعة احلال اآلن هاذ السنة املقبلة
غادي تكون سنة دايل الدراسات ،ومن بعد غادي منشيو مرحلة

العادية حيلوه ،عند رئيس دولة إفريقية كتقول له راه وقع املشكل
كبري وراه املستثمر عنده إشكال إخل أو نتدخل عند وزير إخل ابش
ميكن حنلوا إشكال عندما يتعقد بشكل أنه يشكل خطر على
مستثمر أو على مقاول ،وهذا واجب ،واجب الدولة املغربية

مبرحلة ،إن شاء هللا نتمناو أن هاذ الشي يوصل للنهاية دايلو
ويكون انجح ،ألن إيال جنح غادي يكون ملصلحة املنطقة كلها،
غتستفد منو على األقل  86دولة إفريقية اللي غادي ميرر الغاز
جبوارها ،كلهم غادي يستفادو منها ،وأيضا ستستفيد منها

وواجب الوزارة املعنية وواجب السفارات والسفراء املعنيني وعلى
حد علمي كيقوموا هباذ الواجب ،وإيال كاين شي حاجة نعاونوا
فيها راه ما كاين حىت شي مشكل ألن هذا مهمة الدولة ماشي

الساكنة يف نيجرياي ويف املغرب ،ولكن هذا واحد املشروع
إسرتاتيجي.

شي حاجة أخرى ،بطبيعة احلال ما غندخلوش يف املنافسة ماشي
هنا ابش ندعمو القطاع اخلاص ماليا ،ولكن ابش نسهلو
إشكاالت اإلدارية والسياسية إن وجدت .بطبيعة احلال حنا
كنذاكرو على أغلب دول إفريقيا اللي كتعرف اإلستقرار ،احلمد

أيضا أشري إىل أنه شركة الطريان ،اخلطوط امللكية املغربية قام
بواحد اجلهد كبرييف السنوات األخرية ،اليوم عندان ربط الطريان
بني الدار البيضاء وحوايل  31وجهة إفريقية ،وهدي راه شبكة

هلل عموما مستقرة ،كتعرف تطور دميقراطي ،يعين حمرتم ومعترب،
كتعرف التقدير دايل املغرب ،مجيع الشعوب اإلفريقية كتقدر
املغرب واجلهود دايل املغرب والرايدة د جاللة امللك إىل آخره.

ماشي سهلة ،إيال قلصنا يف شي جهة أخرى ابش نقويو اجلهة
دايل إفريقيا ،فهذا أيضا ابش يسهل العالقات مع إفريقيا ،ابش
يسهل املقاولة املغربية واملستثمرين املغاربة والشركاء اإلقتصاديني

فلذلك املقاولة اليوم عندها فرصة ذهبية أهنا احلمد هلل كتلقى
الصيت دايل املغرب أمامها.

دايلنا يف إفريقية التعاون واحلركية ،ابش تكون الدار البيضاء ويكون
املغرب واحد احملور دايل العالقات مع خمتلف دول العامل ،صحيح
أنه خاصنا على املستوى اجلودة وعلى مستوى اإلستقبال نطورو
اخلدمات يف مطار الدار الدار البيضاء ،وأيضا يف املطارات أخرى،

السياحة مرحبا إبخواننا األفارقة ببلدهم ،السياحة العالجية
بدأت فعال بدأت ،اخلدمات الصحية يف املغرب كيجيو ليها عدد
كبري من األفارقة ،وكاين مؤسسات عالجية مغربية معروفة يف
إفريقيا وذات كفاءة عالية ،ولكن هاذ الشي حمتاج إىل تطوير ،أان

هاذ الشي من بني الربامج اللي كنهتمو هبا كثريا وإن شاء هللا
غادي حناولو نطوروها يف املستقبل القريب.
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هذه إذن أهم احملاور ،بقات القضية دايل اتفاقية أبوجا اللي

أان أعدكم أبن هنا حنا غادي نعطيو هلاذ العالقة مع إفريقيا

شار ليها السيد النائب احملرتم ،صحيح هاذي كانت اتفاقية أبوجا،
وهي كتهدف إىل يكون هاذ السوق اإلفريقية املشرتكة ،حنن بصدد
الدراسة دايل هاذ اإلتفاقية ،أوال فني وصالت؟ هي غري غتبدا
ماشي غتفتح السوق األوروبية واحد النهار ،مرة واحدة ،ال ،إمنا

أمهية كبرية وغادي نواكبوها على قدر اجلهد دايلنا ،وزارة الشؤون
اخلارجية والتعاون هي معبئة هلذا املوضوع وخمتلف الدبلوماسيني
معبئني ليه ،وأيضا الوزارات املعنية مبختلف أنواعها ،أي وزارة
عندها عالقة بشي اتفاقية توقعات أمام جاللة امللك هي تعبئت

ستبدأ وفق مراحل ،وأظن أبن املغرب مؤهل أكثر من أغلب الدول
األخرى يف الدخول إىل هذه السوق ،اإلشكال ما غاديش جيي
من عندان حنا ،ألن حنا اإلقتصاد دايلنا فيه واحد على مستوى

هلذا اجملال وغادي نديرو جهدان إن شاء هللا ،غنديرو واحد اخللية
خاصة للمتابعة ومتابعة تنفيذ تلك املشاريع على األرض مركزاي،
إضافة إىل املتابعة اليت تتم قطاعيا ،شكرا جزيال جلميع السادة

التوازانت املاكرو اقتصادية ،على مستوى تنافسية اإلقتصاد
الوطين ،على مستوى تنافسية املقاولة ،إلن هدي إشكاالت اللي
كتطرح فيما خيص فتح اإلقتصاد ،ابلنسبة للمغرب اللي عندو
اتفا قيات التبادل احلر مع الوالايت املتحدة األمريكية لن يعجزه

النواب احملرتمني الذين شاركوا يف هذه اجللسة ،والسالم عليكم
ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،وشكرا للسيدات والسادة

اتفاقيات التبادل احلر مع الدول اإلفريقية ،فاإلستعداد ماشي
غادي يكون ،..يعين النقص ما غادي يكونش جهة املغرب وإمنا
خاص االستعداد يكون أيضا من جهة الدول األخرى وغادي

النواب ،رفعت اجللسة.

يكون هاذ الشي تدرجييا ألن ماشي كل شي مستعد ،غادي يكون
ديك الشي بشوية بشوية ،وهاذيك املراحل دايل وضع هاذ
اإلتفاقية حيز التنفيذ هي اللي غتمكن مجيع الشركاء من أن يتأهل
إقتصادهم أكثر ليصبح قادرا على املنافسة ،وابلتايل الدخول يف
هاذ السوق اإلفريقية املشرتكة اليت ،أان أظن ،أبن املغرب ماعندو
حىت شي عائق ذايت سياسي وال دبلوماسي ،وال شيء آخر ابش
ينضم ليها عندما تكون إفريقيا موجودة ،وإال ملا طلب ابإلنضمام
إىل ، CDEAOيعين اجملموعة االقتصادية لغرب أفريقيا وهو
يظن أبن إنضمامه إىل هذه اجملموعة االقتصادية سيكون ربح
للمجموعة ،إضافة نوعية للمجموعة وإضافة نوعية أيضا للمغرب،
يف إطار هاذ النموذج دائما اللي كنهضرو عليه دايل الشراكة اللي
هي الشراكة اللي فيها الربح املشرتك.
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