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محض5يبلجلسةيبلثالثة

بلكاليخ: االثنين 4 ربيع األول 1443ه )11 أكتوبر 2021(.

بل5ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: ساعة وخمسة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال والدقيقة الخامسة.

جد 8يبرعما8: جلسة مخصصة النتحاب أعضاء مكتب املجلس 
ورؤساء اللجان النيابية الدائمة واإلعالن عن لوائح الفرق واملجموعة 

النيابية.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش5في علىي بل5ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

حض5بتيبلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

يعقد املجلس هذه الجلسة النتخاب أعضاء املكتب، مكتب مجلس 
النواب ورؤساء اللجن النيابية الدائمة، وذلك تطبيقا ألحكام الفقرة 3 
من الفصل 62 من الدستور ومقتضيات املادتين 28 و89 من النظام 
الداخلي. وقبل انطالق عملية التصويت، أخبر املجلس املوقر أن رئاسة 
املجلس وطبقا ملقتضيات املادة 59 من النظام الداخلي، فقد توصلت 
بلوائح الفرق واملجموعة النيابية بأسمائها وأسماء رؤسائها وهي على 

الشكل التالي:

-يالئحةيلؤساءيبلف5قي بملجمأعةيبلن اب ةي:

- فريق التجمع الوطني لألحرار : 102 ديال األعضاء، النائب املحترم 
السيد محمد غيات هو الرئيس.

- فريق األصالة واملعاصرة : 87 عضو، الرئيس النائب املحترم السيد 
أحمد تويزي.

- الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية : 81 عضو، النائب املحترم 
السيد نور الدين مضيان.

- الفريق االشتراكي : 34 عضو، النائب املحترم السيد عبد الرحيم 
الشهيد، مع اإلشارة أن الفريق اختار املعارضة طبقا للمادة 66 من 

النظام الداخلي ملجلس النواب.

- الفريق الحركي : 28عضو، الرئيس النائب املحترم السيد إدريس 
السنتي�سي. مع اإلشارة أن الفريق اختار املعارضة طبقا ملقتضيات املادة 

66 من النظام الداخلي.

النائب  نائب،   23  : االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق   -

السيد الرئيس النائب املحترم السيد شاوي بلعسال، مع اإلشارة أن 
الفريق اختار املساندة النقدية.

- فريق التقدم واالشتراكية : 22 عضو، رئيس الفريق السيد النائب 
املحترم السيد رشيد حموني، مع اإلشارة أن الفريق اختار املعارضة 

طبقا ملقتضيات املادة 66 من النظام الداخلي.

- املجموعة النيابية للعدالة والتنمية : 13 نائب، النائب السيد 
الرئيس النائب املحترم السيد عبد هللا بووانو، وقف ال�سي عبد هللا 
طبقا  املعارضة  اختارت  املجموعة  أن  اإلشارة  مع  املجموعة،  رئيس 

للمادة 66 من النظام الداخلي.

الرسمية  الجريدة  في  رؤسائها  وأسماء  القوائم  هذه  نشر  سيتم 
للبرملان واملوقع اإللكتروني للمجلس، متمنيا للسيدات والسادة رؤساء 

الفرق واملجموعة النيابية كامل التوفيق والنجاح في مهامهم.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

املكتب  لعضوية  الترشيحات  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
ورئاسة اللجن الدائمة، وقبل الشروع في عملية التصويت أخبر املجلس 
املوقر أننا توصلنا بالترشيحات التالية املقدمة من طرف الفرق النيابية 
لعضوية املكتب ورئاسة اللجن النيابية الدائمة، في إطار الئحة تضم 

كافة الترشيحات وهي على الشكل التالي:

النائب األول للرئيس: النائب املحترم السيد محمد الصباري عن 
فريق األصالة واملعاصرة، ال�سي محمد الصباري.

السيدة خديجة  املحترمة  النائبة  السيدة  للرئيس:  الثاني  النائب 
الزومي عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

النائب الثالث للرئيس: النائب املحترم السيد إدريس الشطيبي عن 
الفريق اإلشتراكي.

عن  والزين  محمد  السيد  املحترم  النائب  للرئيس:  الرابع  النائب 
الفريق الحركي، �سي محمد والزين.

النائب الخامس للرئيس: النائب املحترم السيد محمد جودار عن 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

النائب السادس للرئيس: النائبة املحترمة السيدة نادية التهامي عن 
فريق التقدم واالشتراكية.

النائب السابع للرئيس: النائب املحترم السيد حسن بن عمر عن 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

النائبة املحترمة السيدة زينة إدحلي عن  للرئيس:  الثامن  النائب 
فريق التجمع الوطني لألحرار.

محاسب املجلس: النائب املحترم السيد محمد الحموتي عن فريق 
األصالة واملعاصرة.
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املحاسب الثاني: النائب املحترم السيد عبد العزيز لشهب عن فريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية �سي عبد العزيز.

التجمع  فريق  عن  بودريقة  محمد  السيد  املحترم  النائب  األمين: 
الوطني لألحرار.

األصالة  فريق  الساقي عن  إلهام  السيدة  املحترمة  النائبة  األمين: 
واملعاصرة.

األمين: النائب املحترم السيد طارق قديري عن الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية.

فيما يتعلق بالئحة املترشحات واملترشحين لرئاسة اللجن الدائمة:

واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
املقيمين في الخارج: النائبة املحترمة السيدة نادية بوعيدة عن فريق 

التجمع الوطني لألحرار.

لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة: فريق 
األصالة واملعاصرة النائب املحترم هشام املهاجري.

لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان عن الفريق الحركي النائب 
املحترم السيد محمد األعرج.

لجنة املالية والتنمية االقتصادية عن فريق التجمع الوطني األحرار 
النائب املحترم السيد محمد شوكي.

لجنة القطاعات االجتماعية النائب املحترم السيد حميد نوغو عن 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

لجنة القطاعات اإلنتاجية النائب املحترم السيد جمال الديواني 
عن فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة النائب املحترم 
السيد محمد مالل عن الفريق اإلشتراكي.

»عذرا باقي ما حفظتش السميات«

عدي  السيد  املحترم  النائب  واإلتصال  والثقافة  التعليم  لجنة 
شجيري عن فريق التقدم واالشتراكية.

لجنة مراقبة املالية العامة النائبة املحترمة السيدة لطيفة لبليح 
عن فريق األصالة واملعاصرة.

واآلن أطلب من السيدات والسادة أعضاء املكتب املؤقت االلتحاق 
بمكتب التصويت للسهر على تتبع العملية االنتخابية وفرز األصوات.

نشرع اآلن في عملية التصويت وأطلب من السيد النائب املحترم 
لحسن السعدي عضو املكتب املؤقت املناداة على السيدات والسادة 
معازل  داخل  بأصواتهم  لإلدالء  واحدا  واحدا  املحترمين  النواب 

مخصصة لهذه الغاية، شكرا.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسعدييعضأيبملككبيبملؤقت:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

السيد عمر مورو.

السيد النائب ال�سي عبد السالم الحسناوي.

السيد النائب ال�سي محمد السيمو.

بوطاهر البوطاهري.

عبد الرحمان العمري.

السيد النائب �سي محمد حويط.

بلس ديبل5ئيس:

بلسادةيبلنأببيبملحترمين.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسعدييعضأيبملككبيبملؤقت:

السيدة النائبة زينب السيمو.

السيد النائب محمد هوار.

السيد النائب محمدي توحتوح.

السيد النائب املحترم عبد هللا البوكيلي.

السيد النائب مصطفى توتو.

السيد النائب امليلود ناصر.

السيد النائب محمد جمال الدين.

السيدة النائبة فاتن الغالي.

السيد النائب التهامي الوزاني.

السيد النائب رشيد الفايق.

السيد النائب بدر الطاهري.

السيد النائب وحيد حكيم.

السيد النائب عبد الرزاق هاشمي.

السيد النائب التهامي العكبي.

السيد النائب حفيظ وشاك.

السيد النائب محمد شوكي.

السيد النائب بوشتى بوصوف.

السيد النائب نور الدين قشيبل.

السيد النائب خليل الصديقي.
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السيدة النائبة سميرة قصيور.

السيدة النائبة زاينة شاهيم.

السيد النائب عبد الرحيم واسالم.

السيد النائب عالء الدين البحراوي.

النائب السيد نور الدين األزرق،

النائب السيد عبد الكريم الزمزامي،

النائب السيد رشيد الحمري،

النائب السيد حاتم بن رقية،

النائب السيد جواد غريب،

النائب السيد عبد السالم البويرماني،

النائب السيد حسن الفياللي،

النائب السيد أحمد الغزوي،

النائب السيد أنوار صبري،

النائب السيد ياسمين ملغور،

النائب السيد ثورية العزاوي،

النائب السيد خالد املنصوري،

النائب السيد املصطفى الرداد،

النائب السيد رشيد املنصوري،

النائب السيد املحفوظ كمال،

النائب السيد محمد بادو،

النائب السيد حميد العر�سي،

النائب السيد سعدية أمحزون،

النائب السيد محمد شّباك،

النائب السيد أحمد بودريقة،

النائب السيد حسن بن عمر.

النائب السيد إدريس الشرايبي

النائب السيد محمد شفيق ابن كيران

النائب السيد عبد الرحيم وطاس

النائب السيد توفيق كميل

النائب السيد محمد حدادي

النائب السيد هشام آيت مانة

النائب السيد بناصر رفيق

النائب السيد نور الدين رفيق

النائب السيد ياسين عكاشا

النائب السيد صابر الكياف

النائب السيد محمد غياث

النائب السيد عبد القادر قنديل

النائب السيد فاطمة خير

النائب السيد سلمى بنعزيز

النائب السيد يونس بنسليمان

النائب السيد اسماعيل البرهومي

النائب السيد عبد الواحد الشافقي

النائب السيد عبد الرحمان رابح

النائب السيد سعيد لكورش

النائب السيد املختار بن فائدة.

النائب السيد محمد جني.

النائب السيد عبد اللطيف صنديل.

النائب السيد محمد الحيداوي.

النائبة السيدة مريم الرميلي.

النائب السيد عمر أووجيل.

النائب السيد يوسف شيري.

النائب السيد مروان شبعتو.

النائب السيد عبدي خزو.

النائب السيد الحسين وعالل.

النائبة السيدة حياة أم النجوح.

النائب السيد كريم أشنكلي.

النائب السيد اسماعيل الزيتوني.

النائب السيد اسماعيل كرام.

النائب السيد محمد بوهدود.

النائب السيد عبد هللا غازي.

النائب السيد مصطفى تضومانت.

النائب السيد زينة إدحلي.
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النائب السيد كليلة بونعيالت.

النائب السيد محمد الرجدال.

النائب السيد عبد هللا أوبركى.

النائب السيد مصطفى بايتاس.

النائبة السيدة نادية بوعيدا.

النائب السيد محمد عياش.

النائب السيد سيدي إبراهيم خي.

النائب السيد عبد الحي حرطون.

النائب السيد ليلى داهي.

النائب السيد مبارك حمية.

النائب السيد محمد االمين حرمة هللا.

النائبة السيدة ليلى أهل سيدي مولود.

النائب السيد عادل الدفوف،

النائب السيد محمد العربي املرابط،

النائب السيد محمد العربي احنين،

النائب السيد محمد حماني،

النائب السيد محمد الحموتي،

النائب السيد عبد الرحيم بوعزة،

النائب السيد العربي املحر�سي،

النائبة السيدة قلوب فيطح،

النائبة السيدة بديعة الفياللي،

ر النائب السيد فيق مجعيط،

النائب السيد مصطفى الخلفيوي،

النائب السيد رضوان بوكطاية،

النائب السيد محمد إبراهيمي،

النائب السيد عبد الرحمن سهلي،

النائب السيد محمد البرني�سي؛

النائب السيد حميد الشاية؛

النائبة السيدة حورية ديدي؛

النائبة السيدة خديجة حّجوبي؛

النائب السيد عزيز اللبار؛

النائب السيد جواد شامي؛

النائب السيد الحسن بلمقّدم؛

النائب السيد إدريس الشبشالي؛

النائب السيد عبد اللطيف الفويقر؛

النائب السيد محمد حجيرة؛

النائب السيد عبد الواحد املسعودي؛

النائب السيد إلهام الساقي؛

النائب السيد محمد املهدي بنسعيد؛

النائب السيد أديب بن ابراهيم؛

النائب السيد رشيد العبدي؛

النائب السيد محمد بنعطية؛

النائب السيد محمد الهاللي؛

النائب السيد عبد العزيز بوحسيني.

النائب السيد محمد اشرورو.

النائب السيد رحو الهيلع.

النائب السيد السعد ابن زروال.

النائبة السيدة لطيفة لبليح.

النائب السيد هشام صابري.

النائب السيد عادل البراكات.

النائب السيد ابراهيم مجاهد.

النائب السيد ابراهيم فضلي.

النائب السيد خليفة مجيدي.

النائبة السيدة جوهرة بوسجادة.

النائب السيد سعيد الناصري.

النائب السيد محمد التويمي بن جلون.

النائب السيد عادل البيطار.

النائب السيد صالح الدين شنكيط.

النائب السيد عبد الحق الشفيق.

النائب السيد احمد بريجة.

النائب السيد املصطفى جداد.

النائب السيد الطاهر بمزاغ.
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النائب السيد محمد مهدب.

النائب السيد عبد الرحيم بن الضو.

النائب السيد صالح الدين ابو الغالي.

النائب السيد نور الدين البي�سي.

النائب السيد ربيع هرامي.

النائب السيد عبد الفتاح عمار.

النائبة السيدة نجوى ككوس.

النائب السيد فاطمة الزهراء املنصوري.

النائب السيد فاطمة الزهراء بنطالب.

النائب السيد طارق حنيش.

النائب السيد موالي هشام املهاجري

النائب السيد أحمد تويزي

النائب السيد عبد الرحيم واعمرو

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم

النائب السيد محمد كاريم

النائب السيد يوسف الرويجل

النائبة السيدة نادية بزندفة

النائبة السيدة حنان أتركين

النائب السيد عبد هللا العمري

النائب السيد الحسين بوحسيني

النائب السيد ابراهيم بنديدي

النائبة السيدة إيمان ملاوي

النائب السيد حميد وهبي

النائب السيد محمد ودمين

النائب السيد أحمد بومكوك

النائب السيد خالد حاتمي.

النائب السيد عبد اللطيف وهبي.

النائب السيد حسان التابي.

النائبة السيدة حنان املا�سي.

النائبة السيدة ياسمينة حجي.

النائب السيد محمد الصباري.

النائب السيد رشيد التامك.

النائب السيد إبراهيم الوعبان.

النائب السيد سيداتي جمال.

النائبة السيدة ياسمينة حجي.

النائب السيد سيدي محمد سالم جماني.

النائب السيد سيدي صالح اإلدري�سي.

النائبة السيدة لال الحجة الجماني.

النائب السيد محمد الحمامي.

النائب السيد منصف الطوب.

النائب السيد ادريس ساور املنصوري.

النائب السيد نزار بركة.

النائب السيد نور الدين مضيان.

النائب السيد اسماعيل البقالي.

النائب السيد عبد العزيز لشهب؛

النائبة السيدة مليكة الحيان؛

النائب السيد عمر حجيرة؛

النائب السيد محمد الطيبي؛

النائب السيد عبد املنعم الفّتاحي؛

النائب السيد عبد الحكيم بوعزة بنعبد هللا؛

النائب السيد علي الجغاوي؛

النائب السيد الكبير قادة؛

النائبة السيدة فطيمة بن عّزة؛

النائب السيد عبد املجيد الفا�سي الفهري؛

النائب السيد عالل العمروي؛

النائب السيد عبد الواحد األنصاري؛

النائب السيد لحسن العمود؛

النائب السيد املفّضل الطاهري؛

النائب السيد منير شنتير؛

النائبة السيدة مروى األنصاري،

النائب السيد عبد اإلله اإلدري�سي البوزيدي؛

النائب السيد عمر السنتي�سي؛
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النائب السيد رشيد الساجد؛

النائب السيد محمد العزري؛

النائب السيد محمد الحافظ؛

النائبة السيدة خديجة الزومي؛

النائب السيد عبد الرحمن خبيبر.

النائب السيد عبد العالي بروكي.

النائب السيد صالح اوغبال.

النائب السيد محمد زكراني،

النائب السيد حسان بركاني.

النائب السيد الحسين نصر هللا.

النائب السيد رشيد أفيالل العلمي اإلدري�سي.

النائب السيد محمد الركاني.

النائب السيد اسماعيل بنبي

النائب السيد هشام الحيد.

النائب السيد عبد اإلله امهدي.

النائب السيد سعيد التدالوي.

النائب السيد امبارك الطرمونية.

النائب السيد بوشعيب طه.

النائب السيد هاشم امين الشفيق.

النائب السيد محمد كريمن.

النائب السيد طارق قديري.

النائب السيد املصطفى القاسمي.

النائب السيد محمد الناجي.

النائبة السيدة سومية قديري.

النائب السيد محمد نجيب الخالدي.

النائب السيد عبد الرزاق احلوش.

النائب السيد حسين ايت اولحيان.

النائب السيد محمد ادمو�سى.

النائب السيد العيا�سي الفرفار.

النائب السيد عزيز الفيدي.

النائب السيد عبد الحليم املنصوري.

النائب السيد هشام سعنان

النائب السيد حسن البهي،

النائبة السيدة سحر ابدوح،

النائب السيد موالي الحسن بنلفقيه،

النائب السيد رشيد عدنان،

النائب السيد ميمون عميري،

النائبة السيدة سميرة حجازي،

النائب السيد جمال ديواني،

النائب السيد خالد الشناق،

النائب السيد الحسين أزوكاغ،

النائب السيد عبد الصمد قيوح،

النائب السيد عبد العزيز البهجة،

النائبة السيدة حنان عدباوي،

النائبة السيدة نورة كروم،

النائبة السيدة خولة الخر�سي،

النائب السيد موالي حمدي ولد الرشيد،

النائب السيد عبد العزيز أبا

النائب السيد عبد هللا بيالت،

النائب السيد موالي زبير حبذي

النائبة السيدة فاطمة سيدة

النائبة السيدة الرباب عيالل

النائب السيد الخطاط ينجا

النائب السيد عبد الفتاح أهل املكي

النائبة السيدة خديجة بوكرن

النائب السيد عبد القادر الطاهر؛

النائب السيد عبد النور الحسناوي؛

النائب السيد حميد الدراق؛

النائب السيد األمين البقالي الطاهري؛

النائبة السيدة سلوى الدمناتي؛

النائب السيد عمر أعنان؛

النائب السيد محمد أبركان؛
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النائبة السيدة لطيفة الشريف؛

النائب السيد عبد القادر البوصيري؛

النائب السيد إدريس اشطيبي؛

النائبة السيدة خدوج السال�سي؛

النائب السيد الحسن لشكر؛

النائب السيد محمد لعسل؛

النائب السيد عبد الواحد الرا�سي؛

النائبة السيدة عائشة الكرجي؛

النائب السيد فاضل براس؛

النائب السيد الشرقاوي الزنايدي؛

النائب السيد الحبيب املالكي؛

النائبة السيدة مليكة الزخنيني؛

النائب السيد موالي املهدي الفاطمي؛

النائب السيد محمد البوعمري؛

النائب السيد سعيد انميلي؛

النائب السيد عبد الغني مخداد؛

النائبة السيدة عتيقة جبرو؛

النائب السيد نور الدين آيت الحاج؛

النائب السيد محمد مالل؛

النائبة السيدة حنان فطراس؛

النائب السيد املهدي العالوي؛

النائب السيد عبد الرحيم شهيد؛

النائبة السيدة مجيدة شهيد؛

النائبة السيدة النزهة ابا كريم؛

النائب السيد محمود عبا؛

النائبة السيدة عويشة زلفى؛

النائبة السيدة حياة العرايش؛

النائب السيد محمد األعرج؛

النائبة السيدة لطيفة أعبوث؛

النائبة السيدة فاطمة الكشوتي؛

النائب السيد عبد القادر لبريكي؛

النائب السيد محمد والزين؛

النائب السيد حسن العنصر

النائب السيد عبد املجيد بن كمرة؛

النائبة السيدة فدوى محسن الحياني؛

النائب السيد نبيل الدخش؛

النائب السيد إدريس السنتي�سي؛

النائب السيد محمد لحموش؛

النائب السيد عبد النبي عيدودي؛

النائبة السيدة سكينة لحموش؛

النائب السيد أحمد شد؛

النائب السيد محمد إبراهيمي البوفري�سي؛

النائب السيد محمد مبديع

النائب السيد ابرهيم اعبا

النائب السيد سعيد سرار

النائبة السيدة زينب أمهروق

النائب السيد محمد املخنتر

النائب السيد محمد هيشامي

النائبة السيدة كلثوم نعيم

النائب السيد عادل السباعي

النائب السيد عواض عمارة

النائب السيد عزيز أبوجريدة

النائب السيد عمر الباز

النائب السيد رشيد طيبي علوي

النائبة السيدة فاطمة ياسين

النائبة السيدة نهى املوسوي

النائبة السيدة فريدة اخنيتي

النائب السيد رشيد حموني

النائب السيد عبد اإلله اإلدري�سي البوزيدي،

النائب السيد أحمد العبادي،

النائب السيد إكرام الحناوي،

النائب السيد محمد عواد،
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النائبة السيدة نادية تهامي،

النائبة السيدة مريم وحساة،

النائب السيد عبد الصمد خناني،

النائبة السيدة زهرة املومن،

النائب السيد عبد اإلله شيكر،

النائب السيد يوسف بيزيد،

النائب السيد سعيد الزيدي،

النائبة السيدة لبنى الصغيري،

النائب السيد سعيد إدبعلي،

النائبة السيدة مليكة أخشخوش،

النائب السيد عدي شجري،

النائبة السيدة نزهة مقداد،

النائب السيد حسن أومريبط،

النائبة السيدة خديجة أروهال،

النائبة السيدة الرفعة ماء العينين،

النائب السيد محمد الزموري.

النائب السيد نور الدين الهرو�سي.

النائب السيد عبد العزيز الوادكي.

النائبة السيدة وسيلة الساحلي.

النائب السيد عباس الومغاري.

النائبة السيدة حكيمة سحاقي.

النائب السيد حسن عاريف.

النائب السيد الحسين الرحوية.

النائب السيد شاوي بلعسال.

النائب السيد ياسين الرا�سي.

النائبة السيدة جيهان تاتو.

النائب السيد عبد اللطيف حرشيش.

النائب السيد محمد جودار.

النائب السيد الصغير بابور.

النائبة السيدة أميمة زهير.

النائب السيد ابراهيم أتكارت.

النائب السيد فيصل الزرهوني.

النائبة السيدة سناء البنين.

النائبة السيدة سلوى البردعي.

النائبة السيدة فاطمة الزهراء باتا،

النائب السيد عبد هللا بووانو.

النائبة السيدة نادية القنصوري.

النائب السيد مصطفى ابراهيمي.

النائبة السيدة ربيعة بوجة.

النائبة السيدة ثورية عفيف.

النائب السيد عبد الصمد حيكر.

النائبة السيدة هند الرطل بناني.

النائبة السيدة عائشة الكوط

النائب السيد ابراهيم جنين.

النائبة السيدة نعيمة الفتحاوي.

النائبة السيدة الباتول ابال�سي.

النائب السيد عبد الصمد عرشان؛

النائبة السيدة خديجة والباشا؛

النائب السيد التهامي املسقي؛

النائبة السيدة مريم املسقي؛

النائب السيد حميد نوغو.

النائب السيد رءوف عبدالوي معن؛

النائب السيد ريم شباط؛

النائبة السيدة شفيقة األشرف.

النائبة السيدة فاطمة التامني.

النائبة السيدة نبيلة منيب.

بلس ديبل5ئيس:

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

لقد أسفرت عملية الفرز عن النتائج التالية:

عدديبملصأتيني292 2•

عدديبرصأبتيبملعبريعنها:ي282 2•

عدديبرصأبتيبمللغاة:ي5أيو لبق. 2•
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إذن فقد أحرزت الالئحة املعروضة أمامكم على التصويت على 
282يصأتا.

بهذا نكون قد أنهينا انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء 
اللجن الدائمة. ويسعدني باملناسبة أن أتوجه لكم بأصدق التهاني معربا 
لكم عن صادق إرادتنا للتعاون املشترك خدمة لوطننا العزيز. كما أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة النواب أعضاء املكتب املؤقت عن 

املجهودات التي بذلوها إلى جانب الرئاسة، للسهر على حسن سير عملية 
االنتخاب.

كما أخبر السيدات والسادة أعضاء مكتب املجلس، أننا سنعقد 
مباشرة بعد هذه الجلسة، االجتماع األول ملكتب املجلس واللي من بعدو 
غادي تكون جلسة عمومية لتقديم البرنامج الحكومي شكرا لكم لفعتي

بلجلسة.
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محض5يبلجلسةيبل5ببعة

بلكاليخ: االثنين 4 ربيع األول 1443ه )11 أكتوبر 2021(.

بل5ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: ساعة واحدة ودقيقتان، ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء.

جد 8يبرعما8: جلسة مشتركة ملجل�سي البرملان مخصصة لتقديم 
البرنامج الحكومي من طرف السيد رئيس الحكومة.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش5في علىي بل5ح مي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالينيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلبرملان أنيبملحترمأن،

طبقا ألحكام الفصل 88 من الدستور، نعقد هذه الجلسة املشتركة 
للسيد  الكلمة  الحكومي.  البرنامج  لتقديم  تخصص  البرملان  ملجل�سي 

رئيس الحكومة، فليتفضل مشكورا.

بلس ديعزيزيوخنأشيلئيسيبلحكأمة:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح مي بلصالةي بلسالميعلىيلسأ8يهللاي
 آلهي صحبهيوجمعين.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأببيبملحترم،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالينيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

حض5بتيبلس دبتي بلسادةيبلنأببي بملستشالينيبملحترمين،

الزال املغرب يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة، شأنه شأن كل بلدان 
العالم. وقد شكلت هذه األزمة التي يواجهها املغاربة بشكل جماعي، 
لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بالدنا تحت الريادة امللكية السامية عن 
قدرتها على الصمود والتكيف. إذ أعلن جاللة امللك التعبئة العامة 
للحد من آثار األزمة، وجعل صحة املغاربة فوق كل اعتبار. فتجندت 
كل السلطات العمومية وانخرطت املواطنات واملواطنون في إجراءات 
منفردة ملحاصرة الوباء وتحقيق املناعة. وإن كان صحيحا أن الوباء 
املرتبط بفيروس كوفيد 19 لم يكن وراء كل اإلشكاليات، إال أن انتقاله 

التي  واالجتماعية  االقتصادية  النواقص  عن  بجالء  كشف  السريع 
تواجهها بالدنا. وكشفت األزمة عن ضخامة االقتصاد غير املهيكل وأوجه 

القصور في القطاعات االجتماعية، وضعف شبكات األمن االجتماعي.

وإدراكا منها لحجم التحديات، تقدم الحكومة أمام أنظار مجلسكم 
مشروعا  واالقتصادي.  االجتماعي  للتحول  موحدا  مشروعا  املوقر 
التماسك  قيم  على  يرتكز  الدستورية،  الثوابت  من  أساسا  مستمدا 
االجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية. ويقدم هاد البرنامج 
وإلستشراف  األزمة  من  للخروج  وطموحة  واقعية  إجابات  الحكومي 
تفعيل  تبتغي  إجراءات  حزمة  خالل  من  وثبات  بعزيمة  املستقبل 
مخرجات النموذج التنموي الجديد واإلجابة الصريحة على أولويات 

املواطنين واملواطنات.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

إن نجاح بالدنا في ربح رهان هذا التمرين الديمقراطي، يدعو لنبدأ 
مسار جديد تقع على عاتقنا جميعا حكومة ونوابا ومستشارين ومنتخبين 
مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه، وإن التشكيلة الجديدة سواء على 
مستوى الوزراء أو أعضاء البرملان بغرفتيه أو باقي املنتخبين، تعكس 
إلى حد كبير نجاحنا املشترك في تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر 
إيجابي ستظهر نتائجه ال محال على أرض الواقع. وأغتنم هذه الفرصة 
ألتوجه إلى حضراتكم بخالص التهاني على الثقة التي حظيتم بها من 
لدن الناخبات والناخبين، وعلى املسؤولية التي قلدكم إياها الشعب 

املغربي لتمثيله في هذه املؤسسة املحترمة.

بالتهنئة لألحزاب السياسية أغلبية ومعارضة وأتوجه  كما أتقدم 
إليها بخالص التقدير على انخراطها في هذه املرحلة الجديدة آمال أن 
نرتقي معا بالعمل السيا�سي بمعناه اإليجابي املؤثر لنقدم البديل الذي 
للرؤية  تنفيذا  التحديات،  معا  ونرفع  واملواطنات  املواطنين  له  يتوق 
املتبصرة لصاحب الجاللة نصره هللا واملبنية باألساس على التفاعل 

السريع والناجع مع تطلعات املواطنين واملواطنات.

وأود هنا أن أتوجه إليكم جميعا اليوم للتأكيد على ضرورة تضافر 
جهودنا جميعا، ألن نجاحنا كحكومة مرتبط كذلك بنجاحكم في آداء 
الزمن  إلى تسريع  الحاجة  في أمس  اليوم  التشريعية، ونحن  مهامكم 
التشريعي وندرك جميعا حجم انتظارات املواطنين وحجم املسؤولية 
التي تقع على عاتقنا جميعا وحجم اإلنجاز الذي ينتظر منا تحقيقه 
وإذا ما دبرنا معا الزمن التشريعي والديمقراطي وفق مقاربة تشاركية 
بناءة سننجح إن شاء هللا في إحداث التغيير الذي ينتظره املواطنات 

واملواطنون.

كما أود اغتنام هاد الفرصة ألتوجه خاصة لفرق األغلبية من منطلق 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا جميعا في توفير الظروف املثلى لضمان 
تكامل وانسجام مختلف مكوناتها، ولجعل الخيط الناظم لعمل أغلبية 
واضحا في ظرفية تقت�سي تخليق الحياة العامة السترجاع ثقة املواطنين 
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في العمل السيا�سي وتحصين مكتسبات دولة الحق والقانون وتحفيز 
االقتصاد الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكل املواطنين واملواطنات.

بلسادةيبل5ؤساء،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببي بملستشالينيبملحترمين،

الديمقراطية  تعزيز  ورش  في  هامة  أشواطا  املغرب  قطع  لقد 
سياسية  بمشروعية  بالدنا  اليوم  وتتمتع  السياسية،  واإلصالحات 
وتاريخية وثقافية، مستمدة من امللكية املغربية ذات التاريخ العريق 
الجريئة،  واملبادرات  العميق  اإلصالحي  والنفس  الدائمة  والوطنية 
واإلصالحية  الحقوقية  واإلرادة  هللا  بفضل  اآلمنة  املستقرة  فبالدنا 
الراسخة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ونصره، وانخراط 
األخيرين  العقدين  خالل  زرعته  ما  اليوم  تحصد  الحية  القوى  كل 
الجريئة  الحقوقية  واإلجراءات  الوازنة  السياسية  املبادرات  من 
وجرأة  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  إحداث  كدستور2011 وشجاعة 
التغييرات الجوهرية في مدونة األسرة، وإقرار املفهوم الجديد للسلطة، 
وطرح ورش الجهوية املتقدمة، وفتح ورش إصالح العدالة، وإطالق 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغير ذلك من األوراش االستراتيجية 
آثارها  استثمارها وتكريس  الحكومة على  التي سنعمل داخل  الكبرى 
الحقوق  بناء دولة  لتعزيز  املواطنين واملواطنات،  اإليجابي على حياة 
والحريات والعدالة االجتماعية واملجالية القادرة على لعب دور تنموي 

استراتيجي في خضم التحوالت اإلقليمية والدولية املحيطة بها.

وتعتبر الحكومة بأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان 
والحريات هي قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين عدد من القطاعات. 
يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق وإلتقائية ناجعة. كما أن 
في مجال  الوطنية  العمل  إلى تحيين خطة  اليوم  هناك حاجة ملحة 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، بهدف تطويرها وتجويد محاورها من 
أجل تقوية مسلسل اإلصالح السيا�سي في بالدنا، وضمان فعلية حقوق 

اإلنسان بكل أجيالها، تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي بالبالد.

كما أن ورش إصالح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات، 
قد جعل بالدنا نموذجا في هذا املجال. خاصة وأن اإلصالح القضائي لم 
يقتصر على جوانب تقنية فقط، وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة 
القانون، وتحسين مناخ األعمال، ومحاربة الفساد، وجعل املواطنات 

واملواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقضاء.

الدين اإلسالمي  في  واملتمثلة  الجامعة،  األمة  بثوابت  منها  وتشبثا 
الدستورية،  وامللكية  الروافد،  املتعددة  الوطنية  والوحدة  السمح، 
الكاملة  السيادة  لقدسية  منها  واستحضارا  الديمقراطي.  واالختيار 
من  وانطالقا  الخارجية،  التحديات  بإكراهات  منها  ووعيا  لبالدنا، 
التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بالدنا تحت القيادة الدبلوماسية 
السديدة لصاحب الجاللة، املتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم 

الذاتي بالصحراء املغربية، واالعتراف األمريكي بسيادة بالدنا على جميع 
بأقاليمنا  األجنبي  الدبلوما�سي  التمثيل  وتيرة  ارتفاع  ظل  وفي  ترابها. 
الصحراوية، وترسيخ الصورة املشرقة لبالدنا داخل القارة اإلفريقية 
امللك  جاللة  وراء  ملتفة  الحكومة  ستبقى  األممية.  امللتقيات  وباقي 
الضامن لحوزة البالد، وستسير على النهج امللكي القويم للطي النهائي 
مللف الصحراء املغربية، وذلك باالعتراف الذي ال لبس فيه بالسيادة 
الوطنية وبإقرار الحل السيا�سي الذي قدمه املغرب والذي لقي تجاوبا 

واسعا لدى املنتظم الدولي.

وأريد في هذا املقام أن أتقدم أمام مجل�سي البرملان املقرين باسم 
نصره  السادس  محمد  امللك  لجاللة  وإكبار  تقدير  بتحية  الحكومة، 
هللا وأيده، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة 
املسلحة  للقوات  يوليها  التي  السامية  املولوية  العناية  على  امللكية، 

امللكية والدرك امللكي.

وأشيد بالروح العالية للتفاني والتضحية التي ما فتئ رجال ونساء 
النبيلة،  ملهامهم  مزاولتهم  خالل  من  عليها  يبرهنون  املؤسسات  هاد 
امللكية  التوجيهات  تنفيذ  حسن  على  جاهدة  الحكومة  وستعمل 
بتمكين  الكفيلة  والوسائل  اإلمكانيات  كافة  بتسخير  السامية، وذلك 
القوات املسلحة امللكية من االطالع باملهام املنوطة بها في الدفاع عن 
واالستقرار  األمن  على  الحفاظ  وفي  الثوابت،  ووحدة  الوطن  حوزة 
وسالمة املواطنين وكذلك باملهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ 
السالم واألمن الدوليين، كما ستعمل الحكومة على االستثمار األفضل 
لإلجماع الوطني حول الوحدة الترابية وعلى اإلشارات القوية الصادرة 
االستحقاقات  في  الجنوبية  األقاليم  في  الكبيرة  التصويت  نسبة  عن 
األخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة املغربية داخل مختلف املحافل 
والتكتالت والقوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية الدولية، كما 
تلتزم الحكومة بالتجند وراء جاللة امللك نصره هللا للتصدي للتحديات 
الدبلوماسية  ودعم  للوطن  العليا  املصالح  عن  والدفاع  الخارجية 
البرملانية وتعزيز قدرات الدبلوماسية املوازية والدبلوماسية االقتصادية 
والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية وتقوية للدور الذي تطلع به بالدنا 

على الصعيد القاري والدولي.

وسنعمل داخل الحكومة على مواصلة دعم مسار التنمية بأقاليمنا 
الجنوبية، والوفاء بكل االلتزامات املعلنة سابقا وتسريع تنفيذ مختلف 
املخططات والبرامج التنموية املسطرة في إطار وحدتنا الترابية املساندة 
ستعمل  الذي  األخير  الورش  هذا  املتقدمة،  للجهوية  باختياراتنا 
السياق ستعمل  باستكمال إرسائه، وفي هذا  الحكومة على اإلسراع 
الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي و كبديل  توطيد  الحكومة على 
تنموي لتعثر السياسات العمومية املركزية واملمركزة في القضاء على 
الخدمات  إلى  والولوج  االستثمارات  يخص  فيما  املجالية  التفاوتات 
العمومية األساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة 
بين الجهات، كما ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى 
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الجهة من خالل إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات، وفق مقاربة 
ترتكز على النتائج وعلى نهج يضمن االستقاللية في التدبير املالي واإلداري 
للجهة، ويجعل من هذه األخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية 

البشرية واالرتقاء االجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

لقد نهج جاللة امللك نصره هللا سياسة انفتاح وتعاون وصداقة 
الدوليين  والشركاء  الدولية  واملؤسسات  الدول  من  مجموعة  مع 
الدولي وجعل  املنتظم  داخل  املغرب  مكانة  مما عزز  االستراتيجيين، 
مواقف اململكة املغربية قوية في مختلف املحافل ومكنها من الدفاع 
عن قضاياه العادلة بكل فخر واعتزاز، وإن دعم السياسة الخارجية 
لبالدنا عامة وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والذي يقوده 
السادس حفظه هللا، هو مرتكز ستعمل  امللك محمد  ويرعاه جاللة 
هذه الحكومة على ترسيخه، فاملغرب بقيادة جاللة امللك بعد عودته 
إلى أحضان أسرته في االتحاد اإلفريقي وإصراره الدائم واملبدئي على 
التمسك بجدوره اإلفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية إلى تطوير 
شراكات قوية مع عمقه اإلفريقي وفق مبادئ تبنى على توجهات التنمية 
امللكية  التوجيهات  الحكومة  تستحضر  أخرى  جهة  ومن  املشتركة، 
السامية املتعلقة بالعناية بمغاربة العالم، باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من 
املجتمع املغربي، ويساهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة. وتعتزم 
الحكومة تنفيذ عدد من البرامج واملشاريع للنهوض بأوضاعهم والدفاع 
عن حقوقهم ومصالحهم، سواء فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي 
واالجتماعي. أما فيما يتعلق باملواكبة القانونية لتبسيط املساطر ودراسة 
ومعالجة الشكايات، وكذلك على مستوى تعبئة وتشجيع استثمارات 

الكفاءات، ودعم الدينامية املقاوالتية وجمعيات مغاربة العالم.

وستعمل والحكومة جاهدة على تعزيز الصورة املشرفة للمملكة، 
على  الساهرة  الدولية  واملنظمات  والهيئات  املؤسسات  لدى  خاصة 
والديمقراطية  الجيدة  والحكامة  اإلنسان  وحقوق  الحريات  احترام 
في  اململكة  ترتيب  وتحسين  الفساد  ومحاربة  والشفافية،  التشاركية 

مختلف مؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية.

بلسادةيبل5ؤساء،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملستشال نيبملحترمأن،

أعطى جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، االنطالقة الفعلية 
لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد، يهم وضع خطة لالنتقال إلى مغرب 
مزدهر. مغرب الكفاءات، مغرب اإلدماج والتضامن، ومغرب االستدامة 
والجرأة. خطة يؤطرها ميثاق وطني ويجعلها لحظة توافقية النخراط 
جميع الفاعلين في مجال التنمية، حول طموح جديد للبالد ومرجعية 

مشتركة، تقود وتوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها.

وأننا نتعهد بإيالء األهمية الالزمة للميثاق الوطني، حتى يكون وثيقة 
موجهة لعملنا باعتباره التزاما وطنيا أمام جاللة امللك، وأمام املغاربة 

كافة.

ونلتزم داخل الحكومة بإنجاز األوراش االستراتيجية الكبرى، وأجرأة 
النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية. وسنعمل على مأسسة آليات 
تتبع وتقييم أداء السياسة العمومية واإلصالحات، كما يو�سي بذلك 
ودعم  األوراش  لتقدم  الدقيق  التتبع  عن  التنموي، فضال  النموذج 

تنفيذيها وتجاوز العراقيل املحتملة.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

إن البرنامج الحكومي الذي أتشرف اليوم بعرضه أمام مجلسكم 
روحه  يستمد  اململكة،  دستور  من   88 الفصل  ألحكام  طبقا  املوقر 
وفلسفته من التوجهات امللكية السامية، ويتقاطع مع مضامين النموذج 
التنموي الجديد للمملكة، وينهل من اإلجراءات التي التزمت بتنفيذها 
األحزاب املشكلة لألغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام املواطنين 
واملواطنات، وصوتوا ملضامينها بأغلبية. وهو مشروع نابع من ثوابت 
اململكة، وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، 

مستشرف آلفاق التنمية املندمجة واملستدامة.

وقد تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية لإلجابة على انتظارات 
اجتماعية ملحة، ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقالع اقتصادي، يعزز 
مكانة املغرب قاريا ودوليا بعد أن تمكنا من تقوية تجربتنا الديمقراطية 
بتنظيم مختلف االستحقاقات االنتخابية بنجاح كبير، أكده املتتبعون 
وطنيا ودوليا، وميزه إقبال استثنائي للمواطنين واملواطنات على صناديق 
االقتراع، مؤكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل املؤسسات 
وفي مواصلة مسار البناء الديمقراطي التي تسير فيه بالدنا بقيادة جاللة 

امللك نصره هللا وأيده.

وملواجهة التحديات الراهنية والخروج من األزمة الحالية بنجاح، 
يقوم البرنامج الحكومي الذي نعرضه على أنظاركم اليوم على خمسة 

مبادئ توجيهية:

-يتحسينيبالخك اليبلديمق5بطيي تعزيزيآل اته؛

-يمأسسةيبلعدبلةيبالجكماع ة؛

-ي ضعيلوسيبملا8يبلبش5ييفييصلبيتفع ليبلنمأذجيبلكنمأيي
لبالدنا؛

-يجعليت5بمةيبملأبطنيوساسيبلس اساتيبلعمأم ة؛

قدلتهاي بلأسطىي تعزيزي بلطبقةي ديا8ي قاعدةي تأس عي -ي
بلش5بئ ةي بالدخالية.

وانطالقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناءا على 
مقترحات األحزاب السياسية املكونة لالئتالف الحكومي، يرتكز البرنامج 

الحكومي على ثالثة ديال املحاور االستراتيجية:
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- األولى هي تدعيم ركائز الدولة االجتماعية؛

- الثانية هي تحفيز االقتصاد لفائدة التشغيل؛

- الثالثة هي تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

في ذات اآلن ال يعني التركيز على هاد األولويات إغفال باقي القطاعات، 
وإنما هو من باب التجاوب الفوري ملا عبر عنه املغاربة من انتظارات 
ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ االهتمام، سواء في 
إطالقها  التي سبق  واملخططات  االستراتيجيات  باستكمال  يتعلق  ما 
من  املزيد  تستدعي  التي  باملجاالت  يتعلق  فيما  أو  نجاعتها،  وأثبتت 
املواكبة واإلصالح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة كقطاع 
التجهيز واملاء واملعادن والطاقة والبيئة واإلسكان وإعداد التراب الوطني 
وخدمات النقل واالتصال والخدمات املالية وغيرها من املجاالت ذات 

األهمية االستراتيجية.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

غالبية  اختار  التشريعية  والجهوية  الجماعية  االنتخابات  خالل 
الناخبين دعم األحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية 
خالل  من  الشعبية  اإلرادة  وأظهرت  محددة،  إجراءات  تضم  والتي 
نسب املشاركة ومخرجات صناديق االقتراع أن إعادة الثقة في العمل 
ذات  اجتماعية  وبرامج  خيارات  تقديم  عبر  محالة  ال  يمر  السيا�سي 
نفس  على  وسيرا  للمواطنين،  الحقيقية  األولويات  تتناول  مصداقية 

املنهجية حددت الحكومة عشرة التزامات كبرى.

وتقييم  لتتبع  وتيسيرا  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  ملبدأ  تفعيال 
الحصيلة الحكومية يتمثل أبرزها:

ديال   5 خالل  األقل  على  صافي  شغل  منصب  مليون  إحداث   -
السنوات املقبلة إن شاء هللا؛

- رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 اليوم؛

- تفعيل الحماية االجتماعية الشاملة؛

االقتصادية  الشروط  وتوفير  الوسطى  الطبقة  وتوسيع  -حماية 
واالجتماعية النبثاق طبقة فالحية متوسطة في العالم القروي؛

- تعبئة املنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف املغرب ضمن 
أحسن 60 دولة عامليا، عوض املراتب املتأخرة في جل املؤشرات؛

إحداث  خالل  من  خاصة  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل   -
صندوق خاص بامليزانية تصل ملليار ديال الدرهم بحلول سنة 2025.

هذا وستعمل الحكومة على التحسين التدريجي للتوازنات املاكرو 
االقتصادية للمملكة خالل مدة واليتها.

بلس دبتي بلسادة،

إن الحكومة التي أتشرف بقيادتها واملعتزة بثقة ودعم جاللة امللك 

السامية والتوجيهات املولوية النيرة، تعي جيدا أن مهمتها األولى تتجلى 
في تعزيز دعائم الدولة االجتماعية وتثمين رأس املال البشري املغربي، 
وتوفير  وتعزيز حقوقه  كرامته  لحفظ  وثبات  بعزم  السير  إلى  وتطمح 

ظروف رفاهيته.

هذا  في  تنفيذيها  على  الحكومة  التي ستنصب  املشاريع  أبرز  وإن 
للرؤية  وفقا  االجتماعية،  الحماية  تعميم  ورش  في  ستتمثل  اإلطار، 
محمد  امللك  جاللة  أعطى  يوليوز2020،  شهر  في  السامية.  امللكية 
السادس في خطاب العرش انطالقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة 
اجتماعية. ويتمثل في تعميم الحماية االجتماعية لفائدة كافة املغاربة. 
وتال ذلك خطابان ساميان في شهري غشت وأكتوبر من السنة نفسها، 
أكد على أولويات هذا الطموح امللكي. كما أعطى جاللة امللك تعليماته 
إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية االجتماعية بين 

2021 و2022.

وتطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب 
جاللة امللك يوم الجمعة املا�سي، بمناسبة افتتاح أشغال هاد الوالية 
االجتماعية  الحماية  ورش  مواصلة  في  الحكومة  تنخرط  التشريعية. 
وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جاللة امللك. وتقوم السياسة 
االجتماعية للحكومة على أربعة ركائز، من شأنها ضمان تكافؤ الفرص 
حقيقي لجميع املواطنين واملواطنات، وتثمين الرأسمال البشري لبالدنا.

ركائز  لتدعيم  األولى  الركيزة  االجتماعية  الحماية  تعميم  ويشكل 
الدولة االجتماعية. فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي 

للمساعدة االجتماعية، يستهدف األسر األكثر هشاشة.

وللحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية، تقدم الحكومة على 
وجه الخصوص وفي إطار املشروع امللكي لتعميم الحماية االجتماعية 
لألسر  وتعويضات  السن،  كبار  كرامة  لحفظ  أدنى  كحد  قارا  دخال 
املعوزة. كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة 
الجمعيات  دعم  مع  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  لفائدة  األبعاد، 

العاملة بالفعل على إدماجهم.

ومن أجل توسيع نطاق برامج املساعدة االجتماعية عبر تحويالت 
الحكومة  ستسرع  املتفرقة،  املساعدات  من  بدال  مباشرة،  مالية 
بإخراج السجل االجتماعي املوحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة 
للمساعدات االجتماعية املوجهة إلى مستفيديه. وسيمكن هاد اإلجراء 
تيسير  الحالية، من خالل  برامج املساعدات االجتماعية  من ترشيد 
التدابير االجتماعية،  إليها. وستستكمل هذه  التعرف على املحتاجين 
إذ  والتعليم.  للصحة  االستراتيجية  القطاعات  في  مهمة  باستثمارات 
الصحي  للنظام  حقيقيا  تأهيال  االجتماعية  الحماية  تعميم  يتطلب 
لالستجابة  االجتماعية،  للدولة  الثالثة  الركيزة  يعتبر  الذي  الوطني. 

النتظارات املواطنين واملواطنات في قطاع الصحة.

وقد أكد جاللة امللك في خطابه السامي األخير، على أن التحدي 
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الرئي�سي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا ألفضل 
املعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. وهو الرهان التي تدركه 
الحكومة جيدا، وستعمل بكل جد وتفاني على تحقيقه، ألن تعميم 
الحماية االجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية. تولي 
الحكومة أهمية خاصة لرفع العديد من تحديات في املجال الصحي 

ابتداءا بتأهيل املستشفى العمومي.

ولهذه الغاية تلتزم الحكومة بتعزيز خدمة الصحة العمومية من 
املدى  على  املاسة  الحاجة  تلبية  تروم  طموحة  خطة  تنفيذ  خالل 
القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على املدى 
البعيد، ولتمويل الخطة الشاملة إلصالح قطاع الصحة تلتزم الحكومة 
بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خالل الوالية الحكومية، وتشمل العناصر 
الرعاية  في  العاملين  عدد  رفع  الصحة،  منظومة  إلصالح  األساسية 
أجل  من  وتضحياتهم  لكفاءاتهم  وفقا  وضعيتهم  مراجعة  الصحية، 
تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات املر�سى على وجه أمثل، 
وتعميم طب األسرة على نحو تدريجي وتعزيز املراكز الصحية األولية 

وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.

فضال عن ذلك، فإن إحداث بطاقة الصحة صحية ذكية للحد من 
اإلنفاق املباشر للمر�سى على الخدمات الصحية ومراجعة السياسة 
الدوائية ومنح تحفيزات ملهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء 
التوزيع املجالي ملهنيي الصحة وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات 
من شأنها إعادة ثقة مواطنين في املستشفى العمومي، ما فيها باس نديرو 
un clin d›oeil للصيادة نسلمو عليهم، فضال عن ذلك فإن إحداث 

البطاقة الصحية... وتتجلى عفوا:

املدرسة  إصالح  في  االجتماعية  للدولة  الرابعة  الركيزة  وتتجلى 
العمومية والرقي بها ورد االعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتال لكفاءات 
االهتمام  على  جودة  ذات  املدرسة  تحدي  إنجاح  ويقوم  املستقبل، 
املتجدد لفاعلي املدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو 
تكافؤ فرص حقيقيةk ويعد إثقال األطفال املغاربة ملكتسبات املرحلتين 
االبتدائية والثانوية شرطا الزما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها 
املتمثل في نقل املعرفة وتعميقها، ويتطلب التقدم نحو تكافؤ الفرص 
دعم سياسة طموحة للطفولة املبكرة وتمكين األطفال من املعارف 
الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية املغربية بكل 
مكوناتها اإلسالمية والتراثية والفكرية واملعرفية واالجتماعية والفنية، 
قيم  تشبعه على  أجل  الصاعد من  الجيل  مواكبة  الحرص على  مع 
بمختلف  الثقافي  باإلرث  واالهتمام  األديان  بين  والتسامح  االنفتاح 

مكوناته.

مدخال  التدريس  ملهنة  االعتبار  رد  الحكومة  تعتبر  الغاية  ولهذه 
رئيسيا إلصالح املنظومة التعليمية والتربوية من خالل تحسين جودة 
تكوين األساتذة واالرتقاء بظروف اشتغالهم، وتعزيزا لكفاءة األساتذة 
ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة 

التعليم، وتتجلى أهم ركائز هاد الخطة في خلق تكوين انتقائي ومتجدد 
لألساتذة، من خالل إحداث كلية التربية لتكوين األساتذة يكون الولوج 
إليها على أساس انتقاء، باملوازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات 
الحالية، خاصة منها املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين لتعزيز جودة 
التكوين املستمر لألساتذة، كما أن إعادة االعتبار ملهنة التدريس تقت�سي 
وتقييما  األخير  هذا  ومواكبة  املسار  بداية  في  األستاذ  دخل  تحسين 

منتظما للكفاءات.

وفي إطار الحوار االجتماعي الوطني تلتزم الحكومة خالل السنة األولى 
من واليتها في فتح حوار اجتماعي خاصة مع املركزيات النقابية للتعليم 
األكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول اإلجراءات والتدابير الرامية للرفع 
التدريجي من الحد األدنى لألجور عند بداية املسار لحملة شهادة التأهيل 

التربوي من املراكز الجهوية ملنهي التربية والتكوين.

هذا وستجعل الحكومة من االستثمار في رأس املال البشري أولوية 
لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات كتالءم مع 
تزويدها  من  الجامعي  التكوين  تجويد  سيمكن  حيث  احتياجاتهم، 
بموارد بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه 
بالدنا،  في  العالي  التعليم  مؤسسات  لجاذبية  وتعزيزا  االبتكار،  نحو 
للجامعة  أكبر  انفتاح  إلى  تهدف  استثمارية  الحكومة خطة  ستدشن 
على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات 

جامعية حقيقية.

ومن أجل انفتاح أكبر على عدم املقاوالت، ستعمل الحكومة على 
تحفيز االختيار اإلرادي مليادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات 
عالم  بين  املسالك  تطوير  على  كذلك  الوطني، وستحرص  االقتصاد 
املقاوالت والتعليم عبر التكوين املنهي والتكوين املستمر، قصد تيسير 
إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات املقاوالت من الكفاءات.

وفي املجال الثقافي ستعطي الحكومة األولية إلدماج تراثنا الثقافي 
تحقيق  واملواطنين،  للمواطنات  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  في 
تنمية واسعة لإلنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف 
تعابيرها وتوفير شروط التنمية، تتيح لبالدنا االنخراط في عالم املعرفة 

والتواصل.

هذا وستعمل الحكومة على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي 
ومتكامل من خالل إحداث جواز الشباب لتسهيل االندماج والتنقل 
والتمكين الثقافي لهذه الفئة، وسنعمل على إشراك الجماعات الترابية 
والشركاء االقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات مع مرور 

الوقت.

فإن  للرياضة،  املتنامية  لألطوار  واعتبارا  الريا�سي  املجال  في  أما 
املدرسية  بالرياضة  للنهوض  األولوية  إعطاء  على  عازمة  الحكومة 
والجامعية على املستوى الترابي ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة 
بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة املدرسية 
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على الصعيد الترابي من خالل تحفيز الجامعات الرياضية وتشجيعها على 
ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين املنهي، كما 
سيتم العمل بشراكة مع مختلف املتدخلين على تقوية حضور املغرب 
وتكاثف  تنسيق  على  والحث  ودوليا،  جهويا  الرياضية  الساحة  على 
الصعيد  على  املغاربة  الرياضيين  إنجازات  تحسين  أجل  من  الجهود 

الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

بلسادةيبل5ؤساء،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببي بملستشالينيبملحترمين،

شكلت الجائحة صدمة خارجية قوية لالقتصاد الوطني، فاختل 
ولم  املقاوالت،  من  العديد  أنشطة  وانهارت  للمغاربة  اليومي  الواقع 
تترد الدولة في القيام بدورها والتدخل للحد من تشظي نسيج اإلنتاج 
والذي  كوفيد19-  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  ومكن  الوطني، 
أحدث بتوجيهات ملكية من تمويل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة 
على  الصحية  األزمة  آثار  من  كبير  بشكل  والتخفيف  االقتصادية 

املقاوالت واألسر.

في املقابل، فإن كان صحيحا أن هاته التدابير سمحت بالحد من 
خاصة  كثيرون،  لألزمة  االقتصاديين  الضحايا  فإن  الصدمة،  آثار 
من  حاد  إقصاء  أصال  يعانون  الذين  والنساء،  الشباب  صفوف  في 
االقتصاد املهيكل، وبشكل عام يظل التشغيل والحد من تف�سي البطالة 
من القضايا الكبرى التي تشغل بال املغاربة، وتواجه الحكومة في هذه 
الحالة الطارئة بتنفيذ سياسة وطنية للتحول االقتصادي، كتحكمها 

3 املبادئ:

جعل التشغيل املحور األسا�سي لكل السياسات العمومية في امليدان 
االقتصادي؛

والخدمات  املنتوجات  في  الوطنية  السيادة  تعزيز  على  العمل 
االستراتيجية؛

املنافسة  من  وحمايته  ودوليا  وطنيا  املغربي  باملنتوج  التعريف 
الالمشروعة.

وغتشمل هاد السياسة 5 ديال املحاور الرئيسية:

خصنا واحد اإلنعاش فوري لالقتصاد الوطني؛

في  الناشئة  املقاوالت  دعم  أجل  من  وجهوي  وطني  برنامج  وضع 
القطاعات الواعدة؛

وتفعيل اإلصالحات الهيكلية لدعم االقتصاد الوطني؛

تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني واملجالي؛

وأخيرا سن سياسة فاعلة لدعم النشاط االقتصادي للنساء.

القتصادنا،  الهيكلي  للتحول  الرئيسية  الخمسة  املحاور  ولتنفيذ 
تعتمد الحكومة إجراءات محددة تهم:

سوق  من  املقصيين  ملواكبة  استعجالية  سياسة  وتنفيذ  وضع 
الشغل؛

املصاحبة السريعة للمقاوالت املهددة باإلفالس من خالل املواكبة 
والتوجيه؛

التنظيمية  العقبات  تدليل  خالل  من  الخاصة  املبادرة  تحفيز 
واإلدارية؛

خلق رجة تنافسية من خالل مواكبة وتطوير املقاولة التنافسية 
املبتكرة والدفاع عن عالمة الصنع املغربي من أجل دعم اإلنتاج الوطني.

وتفاعال مع مضامين الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح هاد 
الوالية التشريعية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصالح شامل 
الضريبي  اإلصالح  مسار  ومواكبة  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات 

وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز لالستثمار.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة

لتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهالت وعانوا من تأثير 
األزمة، تقدم الحكومة ابتداء من 2022 ملدة سنتين برنامج أوراش عامة 
صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة على مستوى الجماعات الترابية 
وبشراكة مع جمعيات املجتمع املدني والتعاونيات املحلية دون اشتراط 
مؤهالت، وسيمكن هذا البرنامج من خلق ال يقل عن 250 ألف فرصة 
شغل مباشرة في غضون سنتين، كما تقدم الحكومة ابتداء من سنة 
2022 برنامجا لدعم املبادرات الفردية ويتخذ شكل املواكبة وتوجيه 
وتكوينات من أجل هيكلة املشروع في كل أطواره منذ تصور الفكرة إلى 
تحقيقها و بمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من املشاريع ال تدخل 
والناشئة  الصغيرة  للمقاوالت  املمنوحة  الحالية  التمويالت  نطاق  في 
انطالقة  لبرنامج  جديد  نفس  إعطاء  على  كذلك  الحكومة  وتحرص 

وضمان استدانته.

وتلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج امللكي من أجل إنعاش االقتصاد 
باعتباره  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  خالل  من  الوطني 
رافعة لتنويع وتجويد وتثمين اإلنتاج الوطني، ويساهم هذا الصندوق 
التحول  كركائز  وكذلك  الطموحة  القطاعية  السياسات  تمويل  في 
االقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكاربون وتسريع التحول 
الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب صندوق محمد السادس 
والصغيرة  الناشئة  املقاوالت  املال  رأس  مالك  كمستثمر  لالستثمار 

املتوسطة.

تعزيز  على  الحكومة  ستعمل  األفقية،  اإلجراءات  لهاد  ومواكبة 
وتحديث القطاعات األساسية لالقتصاد الوطني، فيما يتعلق بالفالحة 
من خالل  السامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  على  الحكومة  ستعمل 
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انبثاق طبقة  الجيل األخضر من أجل  تفعيل استراتيجيات  مواصلة 
الفالحيين  املقاولين  وسطى فالحية واسعة ومواكبة جيل جديد من 
الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من أرا�سي الجموع قصد إنجاز 
على  الحكومة  وستحرص  الفالحي،  املجال  في  االستثمارية  املشاريع 
التفاعل اآلني مع التوجيهات امللكية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة 
الغذائية  سيما  وال  األساسية  للمواد  االستراتيجي  باملخزون  تتعلق 
والصحية والطاقية والعمل على التحيين املستمر للحاجيات الوطنية 

ملا يعزز األمن االستراتيجي لبالدنا.

وفيما يتعلق بالصناعة ستفعل الحكومة خطة تهم تطوير صناعة 
مولدة ملناصب الشغل منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها 

العاملية.

وفيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية ستعمل الحكومة على 
تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين املنتوج املغربي وإلى 
الذي  القطاعين  هذين  فاعلي  مع  بالتنسيق  وذلك  بالتكوين  االرتقاء 

تضرر كثيرا بفعل األزمة الصحية.

كما ستعمل الحكومة على تحفيز قطاعات خدماتية أخرى ومنها 
الالئق  الوطني وتوفير السكن  إنعاش االقتصاد  قطاع السكن قصد 
للمواطنين واملواطنات، وستبدل الحكومة مجهودات إضافية لتقوية 
للنمو والتنمية  التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة 
املجال  هاد  في  تنافسية  املغربية  واملقاولة  الوطني  االقتصاد  وجعل 
على  حفاظا  متنوعين  وشركاء  أسواق  استهداف  خالل  من  خاصة 

استدانة هذا القطاع.

فيما يخص االستثمار العمومي، تمثل خطط االستثمارات املهمة، 
املهمة في قطاعي الصحة والتعليم خيارا استراتيجيا قويا لتثمين رأس 
املال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بالدنا وخلق 
فرص الشغل والرفع من القيمة املضافة الوطنية، ويشكل تعزيز القدرة 
التنافسية لالقتصاد الوطني الهدف الرئي�سي للتحول االقتصادي التي 
تتوخاه الحكومة كما يشكل التوضيح اإلطار التشريعي وتجويد مناخ 
الوطني  االستثمار  ميثاق  بإخراج  التسريع  األعمال خاصة من خالل 
األسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول االقتصادي 

التي ستتبناها الحكومة؛

وتشمل اإلجراءات التي تعتزم الحكومة إحداثها وضع قواعد واضحة 
االقتصاديين  الفاعلين  جميع  أمام  الفرص  تكافؤ  تضمن  ومستقرة 
السليم  النمو  تعرقل  التي  والتنظيمية  اإلدارية  الحواجز  بتجاوز 
لالقتصاد، باإلضافة إلى تكريس دور هيئات املراقبة والتقنين وتعزيز 
استقالليتها من أجل تنافسية أكبر خاصة في القطاعات االستراتيجية 

للدولة.

النشاط  لدعم  استباقية  سياسة  بتنفيذ  الحكومة  تلتزم  كما 
االقتصادي للنساء، ويتعلق اإلجراء الرئي�سي في هذه السياسة بتمويل 

املستخدمين  نقل  وتحفيز  للحضانات  الوطني  العرض  تطوير  برنامج 
لفائدة النساء النشيطات أو الراغبات في ممارسة نشاط منهي.

حض5بتيبلس دبتي بلسادة،

لقد أثبتت األزمة كما أثبت اختبار استحقاقات الثامن من سبتمبر 
على أن املغاربة على استعداد ملنح ثقتهم ملنظومة إدارية تتصدر فيها 
الحكومة  ستوجه  الهدف  هذا  ولبلوغ  االجتماعية،  املعادلة  الدولة 
مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية اإلدارة، 
اعتماد املقاربة التشاركية حتى يساهم املواطنون في تدبير شؤونهم مع 
تعزيز سبل محاربة الرشوة واملحسوبية والزبونية، وستعمل الحكومة 
كذلك على سن إجراءات ملموسة تحسن ولوج املواطنين سواسية إلى 

الخدمات العمومية،

وفي سبيل تعزيز أثر اإلجراءات االجتماعية، تلتزم الحكومة بالرفع 
من الرقابة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم الصحة من أجل تقييم 
لهدف  وتحقيقا  االجتماعية،  السياسات  لنتائج  ومتواصل  صارم 
بناء أواصر الثقة بين اإلدارة واملواطنات واملواطنين سنشتغل داخل 

الحكومة على خمسة محاور رئيسية:

أوال: تفعيل الجهوية املتقدمة والالتمركز اإلداري؛

جودة  مراقبة  تعزيز  مع  اإلداري  الجهاز  وتحديث  تقريب  ثانيا: 
الخدمات االجتماعية؛

ثالثا: تقليص الفوارق االجتماعية؛

رابعا: تسريع وتيرة التحول الرقمي؛

باالنتقال  والتسريع  املائية  للموارد  تدبير عادل ومسؤول  خامسا: 
البيئي؛

والعالم  جهة  من  الحواضر  بين  املجالية  الفوارق  تقليص  ويعد 
القروي واملناطق الجهوية، عفوا، املناطق الجبلية من جهة أخرى ورشا 
ذات أهمية بالغة، حيث تعتزم الحكومة تجديد برنامج تقليص الفوارق 
االجتماعية واملجالية قصد مواصلة تنسيق جهود مختلف الوزارات 
العالم  تنمية  في  املتدخلة  الترابية  واملجالس  املركزية  واملؤسسات 
القروي من أجل تنفيذ السياسات العمومية التنموية بحكامة وفعالية 

وتلقائية زمنية ومجالية.

مواصلة  على  منها  وحرصا  السامية  امللكية  للتوجيهات  وتفعيال 
اإلصالح العميق للقطاع العام ستعمل الحكومة على التسريع بإحداث 
الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء 
امللكي  الخطاب  مضامين  مع  كذلك  وتفاعل  واملقاوالت،  املؤسسات 
السامي بمناسبة افتتاح الوالية التشريعية ستسعى الحكومة لضمان 
العمومية وتتبعها، كما ستفتح  تناسق وتكامل وانسجام السياسات 
في أقرب اآلجال ورش إصالح املندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية 
للمساعدة على التنسيق االستراتيجي لسياسة التنمية وملواكبة تنفيذ 

النموذج التنموي.
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الحكومة  تعتزم  التي  للبرنامج  العريضة  الخطوط  هي  إذن  هادي 
تنفيذا  الحكومي  البرنامج  في وثيقة  تفاصيلها  والتي تجدون  تطبيقه، 
للتوجيهات السامية التي حددها صاحب الجاللة نصره هللا وتفعيال 

ملضامين النموذج التنموي، واستجابة لتطلعات املواطنين.

وأخيرا أود أن أؤكد على عزم الحكومة إقرار عالقاتها مع الجهاز 
التشريعي بغرفتيه، في احترام تام ملبدئ فصل السلط على أسس الحوار 
العقبات  مختلف  لتجاوز  واملتواصل  املفتوح  والتنسيق  والشفافية 
والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه، مع الحرص الدائم 
على إعالء مصلحة الوطن واملواطنات واملواطنين، كما أن الحكومة 
عازمة على وضع أسس متينة لعالقة يسودها االحترام والحوار والقبول 
فتح  مع  البرملانية  للمعارضة  البناء  بالنقد  واألخذ  املخالف  بالرأي 
املجال أمامها لالضطالع أدوارها الدستورية، من خالل تيسير ولوجها 
السياسات  بتنفيذ  املتعلقة  وامللفات  عفوا  للمعطيات  للمعطيات، 
العمومية، وذلك إيمانا منا بأن االرتقاء باملمارسة الديمقراطية يقت�سي 
تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤوليتها بتفان 

وإخالص.

إن األزمة تمنحنا فرصة تاريخية إلرساء أسس دولة أكثر عدال وقوة 
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، يحدونا 
طموح جماعي لتكون هذه الحكومة التي تعبر عن إرادة شعبية قوية عند 
حسن ظن جاللة امللك والشعب املغربي، وندرك تمام اإلدراك أن سبيل 
ونكران  والجرأة  والفعالية  والتضامن  التشاركية  املقاربة  هو  النجاح 

لتجاوز  التنمية  وثيرة  من  والتسريع  املغاربة  خدمة  أجل  من  الذات 
إكراهات املرحلة وتداعيات الجائحة.

وإن إدراكنا لحجم الطموحات التي يختزنها هاد البرنامج ال يوازيه 
إلى ثقتنا بأن إرادة صاحب الجاللة وعزيمة الحكومة وتطلع املواطنين 
يحدث  برنامج  حالة  ملا  منه  سيجعل  البرملان  ومساندة  واملواطنات 
برنامج  إنه  املنشود،  التغيير  للتحقيق  حاسمة  مرحلة  في  القطيعة 
األمل للخروج من األزمة بنجاح إنه ميثاق شرف نعقده مع املواطنين 
واملواطنات ونحن نلتزم من خالله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية 
الهيئات  رأسهم  وعلى  واجتماعيين  اقتصاديين  فاعلين  من  لبالدنا 

النقابية وجمعيات املجتمع املدني إلنجاح ما يعد بتحقيقه.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير لهاد األمة تحت القيادة الرشيدة 
والحكيمة ملوالنا أمير املؤمنين حامي امللة والدين، صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس حفظه هللا ونصره وأقر عين جاللته بصاحب السمو 
امللكي ولي العهد األمير موالي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد وسائر أفراد األسرة امللكية الشريفة إنه سميع 

مجيب، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل5ئيس:

مجلس  رئيس  السيد  شكرا  الحكومة،  الرئيس  السيد  شكرا 
الشكر  البرملانيين،  والسادة  السيدات  شكرا  املحترم،  املستشارين 

موصول لكل السيدات والسادة الحاضرين، لفعتيبلجلسة.
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محض5يبلجلسةيبلخامسة

بلكاليخ: األربعاء 6 ربيع األول 1443ه )13 أكتوبر 2021(.

بل5ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: ثالث ساعات وعشر دقائق ابتداء من الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة الثانية عشر.

البرنامج  مشروع  ملناقشة  مخصصة  جلسة  برعما8:  جد 8ي
الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة أمام مجل�سي البرملان.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش5في علىي بل5ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

افتتحت الجلسة،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

عمال بأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي 
ذات الصلة، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة التي تخصص ملناقشة 
مشروع البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة. قبل 

ذلك أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت، فليتفضل مشكورا.

بلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

طبقا ألحكام القانون التنظيمي ملجلس النواب ومقتضيات النظام 
الداخلي، توصل مكتب املجلس بمجموعة من االستقاالت من العضوية 
بمجلس النواب املرتبطة بوجود حاالت التنافي ويتعلق األمر باألعضاء 

اآلتية أسماؤهم:

للمجلس اإلقليمي  املنتخب رئيسا  التامك  السيد رشيد  استقالة 
بآسا الزاك؛

استقالة السيد عبد الواحد األنصاري املنتخب رئيسا ملجلس جهة 
فاس مكناس؛

استقالة السيد عمر مورو املنتخب رئيسا ملجلس جهة طنجة تطوان 
الحسيمة؛

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل5ئيس:

الفرق  إطار تدخل  في  املناقشة  باب  نفتتح  شكرا، على بركة هللا 
التجمع  لفريق  الكلمة  املنتسبين،  غير  والنواب  النيابية  واملجموعة 
الوطني لألحرار، النائب السيد الرئيس ال�سي محمد غياث، فليتفضل 

مشكورا.

بلأطنيي بلكجمعي ف5يقي لئيسي غ اثي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح5بل:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م،ي بلصالةي بلسالميعلىيلسأ8يهللاي
 آلهي صحبه.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

هاته  في  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
البرنامج  على  والتصويت  للمناقشة  املخصصة  الدستورية  الجلسة 
الحكومي، وإننا نعتبر هاته املحطة الدستورية والسياسية ذات صبغة 
نوعية خاصة ومتميزة، لقد شكلت استحقاقات الثامن من سبتمبر 
لحظة فارقة في تاريخ بالدنا، فقد أبانت عن مستوى نضج كبير لتجربة 

املغرب الديمقراطية، وأفرزت

مكوناته  تتميز  حكومي  تحالف  عنها  انبثق  جديدة  واعدة  نخبا 
واإليمان  والكفاءة  املناصفة  ويكرس  الكبيرين،  والتقارب  باالنسجام 
بالطاقات الشابة مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية، إننا 
بالدنا  في  للديمقراطية  انتصارا  كانت  اإلستحقاقات  هذه  بأن  نؤمن 
وشكلت مرحلة جديدة وبداية ملجتمع جديد كذلك، تحت كنف تجربة 
ديمقراطية مغربية رائدة ومتفردة كانت وال زالت وستبقى تنضج وتثمر 
وقوامها  والتوجهات  األطياف  مختلف  بين  والتداول  التوافق  مبناها 

اإلستقرار السيا�سي في بالدنا.

هذه التجربة أيتها السيدات والسادة، تعكس حقيقة اإلستثناء في 
سياق إقليمي وجهوي مقلق وهي التي مكنت بالدنا من النأي بنفسها عن 
متاهات اإلنزالقات واألزمات الداخلية بفضل الحكمة امللكية السديدة 
والرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
وأيده، وبعيدا عن كل منطق فئوي ضيق نعتبر في فريقنا أنه ال مجال 
في  كاهلنا  امللقاة على  املسؤولية  بثقل  نؤمن  ألننا  بالنتائج،  لإلنتشاء 
هذا الظرف الدقيق، وألن العمل النيابي هو تكليف وليست تشريف 
فالتحديات أمامنا كبيرة وانتظارات مواطنينا كبيرة كذلك، تستدعي منا 
بذل كل الجهود من أجل أن نكون أهال للثقة الغالية التي وضعونا فينا.

أكد  فقد  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  عرضكم  إلى  ورجوعا 
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من  الخروج  مرحلة  لتدبير  املوالت  األهمية  على  الحكومي  البرنامج 
األزمة بنجاح، وإذ نثمن املقاربة التشاركية املعتمدة للتصور وتنفيد 
وهي  املتضررة  القطاعات  ومساندة  لتأهيل  الحكومية  املخططات 
كثيرة ومتعددة، فإننا نشدد على ضرورة استخالص الدروس من هذه 
األزمة الكونية وإعادة تقييم شامل لفلسفة العمل الحكومي على ضوء 
ما عاشته بالدنا إبانة هذه املرحلة العصيبة، ويمر ذلك عبر اعتماد 
مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكومي من قبيل إستراتيجية 
التدبير العام للمخاطر ودعمه بمنظومة جديدة وبإطار مرجعي وتشريعي 
وإداري متكامل، هذا اإلطار املبتكر سيمكن من تحسين املجهود العام 
وتحسين سيرورة وصيرورة اإلستراتيجيات العمومية عن طريق خلق 
شبكات حقيقية للحماية تقي بالدنا اإلنزالق في األزمات، ونستحضر هنا 
التوجيهات املولوية السامية بضرورة التوفر على إستراتيجيات محكمة 
لتوفير ودعم مخزون بالدنا من املواد ذات الطابع الحيوي واإلستراتيجي 

من قبيل املواد الغذائية والصحية والطاقية.

وفي هذا اإلطار نستحضر كذلك التوجيهات املولوية بشأن إصالح 
عميق للمندوبية السامية للتخطيط تجعلها تلعب دورها الحيوي كجهاز 
إحصائي متكامل األركان يوفر املعطيات الكمية والكيفية املعالجة وفق 
أحدث املقاربات العلمية واإلستراتيجية، لتكون نبراسا للجهاز التنفيذي 
حتى يقف بشكل دقيق وحثيث على تقدم العمل الحكومي، ويوفر للقوى 
الحية املجتمعية واإلقتصادية املادة األولية لإلنتاج والعطاء كل حسب 
مجال اشتغاله، وندعو الحكومة إلى اإلسراع بتقديم نص تشريعي في 
هذا اإلطار تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، إن التصريح الحكومي 
يؤكد أنه ال توجد رهانات مستقلة بصيغة املفرد، بل هناك رهانات 
اقتصادية وإجتماعية جمعت في التزام واحد، والدليل هو أنكم السيد 
رئيس الحكومة، تطرقتم إلى مقاربة جديدة للتنمية تحت مسمى التنمية 
املجتمعية وليس اإلجتماعية، فالتنمية املجتمعية هي رافعة للتنمية 
اإلقتصادية سعيا إلى املراهنة على إدماج املرأة وخلق الوظائف ودعم 
املبادرة الذاتية وبناء مجتمع املعرفة دون أن نن�سى سعي الحكومة إلى 

دعم الحكامة الجيدة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

إن ربط املسؤولية باملحاسبة مبدأ أسا�سي لتخليق الحياة العامة، 
وبالتالي فاألمر يتعلق بمقاربة جديدة تروم البناء على توصيات النموذج 
التنموي الجديد، واستشرافا لآلفاق التي يفتحها هذا البرنامج الحكومي 
نود التأكيد وبكل تجرد أن البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج لألمل، 
األمل في مغرب الغد بطاقاته الشابة الواعدة املفعمة بالحيوية واملتقدة 
ذكاء وابتكارا والتي نعقد عليها آماال لتحمل املشروع التنموي الوطني 
والترقي  التطور  في  األمل  واالقتصادية،  والبشرية  املجتمعية  بأبعاده 
املجتمعيين لتحقيق األهداف التنموية مبناهما ترسيخ قيم الوطنية 
الجبهة  ولتحصين  منهم،  الشباب  وخصوصا  مواطنينا  لدى  الحقة 
كبناء  املغربي  التميز  وتكريس  السيادية  التحديات  زمن  في  الداخلية 

التسامح  يسوده  الحضاري  ورصيده  وتراثه  بمكوناته  غني  مجتمعي 
واالنفتاح والتعدد. سوف ندعم من جهتنا العمل الحكومي من منطلق 
العمل النيابي البناء سواء على صعيد اإلنتاج التشريعي أو على صعيد 
العمل الرقابي، لقد أكدتم السيد الرئيس املحترم على عزم الحكومة 
على إقرار عالقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه في احترام تام ملبدأ فصل 
السلط، على أسس الحوار والشفافية والتنسيق املفتوح واملتواصل 
تنفيذ  مسار  تواجه  قد  التي  والصعوبات  العقبات  مختلف  لتجاوز 
واملواطنين  الوطن  إعالء مصلحة  الدائم على  الحرص  مضامينه مع 

واملواطنات.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

هذه املرحلة تاريخية بامتياز، أنتم اليوم تقودون حكومة تحظى 
بدعم شعبي كبير وأغلبية برملانية منسجمة مسنودة بحكومة كفاءات، 
مشهود لها بالنزاهة والجدية وعطف ملكي سامي متجدد، وهي كلها 
عناوين لنجاح محقق بإذن هللا، ورش كبير السيد الرئيس الحكومة هللا 

يعاونكم، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا في نفس اإلطار، الكلمة للنائب املحترم ياسين عوكاشا عن 
التجمع الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديياسينيعأكاشا:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

تتميما ملا تقدم به السيد رئيس الفريق، وبخصوص موقفنا فيما 
يتعلق بالجانب االقتصادي أقول أن الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 
4 % خالل الخمس السنوات املقبلة هو نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ، 
ويعد الحفاظ على ديمومة مستويات النمو من أولى أولويات البرنامج 
الحكومي وهو ما ملسناه من خالل التأكيد والتنصيص على نسبة النمو 
السنوي التي حددت في 4 %. والهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل 
للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة النسيج االقتصادي الوطني وإلى اإلشكاالت 
الرقم،  النسيج املجتمعي، إذ نؤكد على واقعية هذا  التي تؤشر على 
وعلى  بل  فقط  عليه  للحفاظ  ال  الحكومة  مجهودات  نستحث  فإننا 
الرفع منه بنقطتين حتى نضمن استقامة النمو وفق املعايير الدولية. 
وهنا نود التشديد على ضرورة االستنارة بالتعليمات املولوية السامية 
العتماد النموذج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة وذلك 
وفق املقاربة التجديدية التي حث عليها جاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، باالعتماد على بدائل تنموية جديدة تكسب النموذج طابعه 

املتجدد وتستشرف اآلفاق الواعدة للنمو كما قال جاللته.

العملية  تؤثر بشكل سلبي على  األكيد أن اإلكراهات والتراكمات 
من  محالة  ال  ستكون  هيكلية  وإصالحات  حلوال  وتستدعي  التنموية 
امللفات اآلنية على طاولة الحكومة، ويبقى دعم التحول الهيكلي لعدد 
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العمل  تواجه  التي  التحديات  أكبر  إحدى  اإلنتاجية  القطاعات  من 
الحكومي، ولذلك نشدد على دور الحكومة في دعم املخططات القطاعية 
في مجاالت التسريع الصناعي، في الفالحة، والسياحة، واإلبتكار، ودعم 
تطورها الكيفي، وتنويع املعروض اإلستثماري ببالدنا مع تحفيز أكبر 
للرأسمال الوطني قصد االستثمار في القطاعات اإلستراتيجية. كما نحث 
الحكومة في هذا اإلطار على اإلسراع بتقديم مشروع ميثاق اإلستثمار 
الجديد كإطار قانوني لدعم اإلقالع اإلقتصادي، كما ال يخفى عليكم 
أهمية امل�سي قدما في اإلصالح العميق والشامل للمالية العامة ويكت�سي 
تنزيل القانون اإلطار املتعلق القانونين اإلطار املتعلقين بإصالح الجبايات 
وإصالح املؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع، في إطار الرفع 
من كفاءات اإلنفاق العام، على أن إصالح اإلدارة يبقى ركيزة أساسية في 

دعم املجهودات الحكومية لدعم وتحفيز اإلقتصاد.

وبخصوص إحداث مليون منصب شغل صافي على األقل خالل 
الخمس سنوات املقبلة، تكت�سي املبادرة الفردية رافعة تنموية حقيقية 
وتبقى الخيار األمثل لدعم املجهود التنموي في أبعاده البشرية واملجتمعية 
واإلقتصادية، وإذ نثمن املقاربة الجديدة للحكومة والتي تخرج اإلدماج 
أن دعم  نرى  فإننا  النمطي،  التشغيل  املبنية على  املقاربة  املنهي من 
تحقيق  من  للدخل سيمكن  املدرة  واملشاريع  الجد صغيرة  املقاوالت 
الهدف املذكور على أن تطور أنماط اإلنتاج والطفرة الرقمية يطرح 
العديد من التحديات أمام الذين يلجون سوق الشغل، مما يستدعي 
البنى املقاوالتية للحفاظ على نسيج املقاوالت جد الصغيرة من جهة، 
وإبعاد شبح البطالة والهشاشة من جهة أخرى، ويبقى دعم الشراكات 
بين منظومة التربية والتكوين واملقاولة أساسا لضمان اإلدماج املنهي 
من جهة، وتأهيل هذه املنظومة من جهة أخرى قصد مواكبة حاجيات 

سوق الشغل، والتي تزداد تطورا يوما بعد يوم.

إن اإلقتصاد املغربي هو اقتصاد فالحي بامتياز وال أدل على ذلك 
غلبة القيمة املضافة الفالحية على القيمة املضافة العامة، وفي هذا 
ن من تحقيق 

ّ
املقام تجدر اإلشادة بمخطط املغرب األخضر الذي مك

نت من دعم تحّول 
ّ
مكاسب هامة للقطاع الفالحي الوطني، والتي مك

هذا القطاع نحو التصدير، مما رفع من مساهمته في دعم تنوع الشركاء 
جهة  من  اإلنتاج  سالسل  وتطوير  جهة،  من  للمملكة  اإلقتصاديين 
أخرى، ويبقى هذا القطاع الحيوي رافدا تنمويا هاما بيد أن األنشطة 
الفالحية تبقى مورد الرزق األسا�سي للبوادي، وبالتالي فالتنمية بمعناها 
الشامل تمر عبر تطوير هذا القطاع، ونستحضر هنا خطب صاحب 
الجاللة نصره هللا وأيده، حيث دعا إلى دعم صمود هذا القطاع بتوفير 
كل اإلمكانيات الالزمة، حتى يلعب دوره املحوري كركيزة تنموية، ومن 

ذلك توفير الوعاء العقاري بغية تثمينه وتطويره.

بهذا  إلتزاماتها  تنزيل  قصد  الحكومة  يد  على  نشد  املحصلة  وفي 
ي املجتمعي بالبوادي وسيسهم 

ّ
الصدد، فالنهوض بالقطاع سيدّعم الترق

ل طبقة متوسطة بالعالم القروي، بخصوص تقليص الفوارق 
ّ
في تشك

%46.4 حسب مؤثر  %39 عوض  إلى أقل من  اإلجتماعية واملجالية 
أمام  عثرة  واملجالية حجر  اإلجتماعية  الفوارق  لت 

ّ
شك لطاملا  جيني، 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وال زلنا نلمس آثار هذه الفوارق على 
في السياسات، مما يستدعي  التراكمات وقصور  نتيجة  عدة أصعدة 
من  مرضية  مستويات  وتحقيق  التفاوتات  هذه  من  للحد  ل 

ّ
التدخ

التنمية، تستفيد منها جميع الجهات وكافة الطبقات املجتمعية بشكل 
متوازن ومتساوي، وهذا فإن تنزيل الجهوية املوسعة يبقى الحل األمثل 
للحد من هذه التفاوتات، وجعل املردود التنموي متناسبا مع أهداف 
ديموغرافية  معطيات  على  تقوم  املجالية  التنمية  ولكون  التنمية، 
باألساس، فإننا وفي إطار إصالح املندوبية السامية للتخطيط والذي 
وجهه به صاحب الجاللة نصره هللا، فإننا نطالب بإعادة صياغة قوانين 
التعمير وتصاميم التهيئة في الجوار كما في العالم القروي، لكي تعطى 
األولوية للجهات األكثر احتجاجا على أن يفّعل صندوق التكافل بين 
الجهات، ومن الجانب املتعلق بالتمويل نحث الحكومة على التسريع 
بتحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية املحلية، حتى يتمكن 
إخراج  في  التسريع  قصد  الترابية  الجماعات  االعتمادات  توفير  من 
املشاريع التنموية إلى الوجود وتجنب محدودية امليزانية املقصود من 

طرف الدولة.

وفي الختام، فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار سنصوت باإليجاب 
البرنامج الحكومي، شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم  على 

ورحمة هللا، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، نفس الفريق النائبة املحترمة السيدة فاطمة خير.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيخير:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادة،

تتميما ملا تفضل به رئيس الفريق في مداخلته وبصفتي امرأة أقول 
أن إدماج املرأة في العملية التنموية شكل هاجسا للسياسات العمومية 
ورغم اإلجماع الوطني واملجهودات املبذولة لم تتمكن املرأة بعد من أن 
تتبوأ املكانة الحقيقية التي تستحق ولم ننجح في فرض املناصفة كمعيار 
للترقي املجتمعي وإعادة االعتبار للدور الحيوي للمرأة املغربية بيد أننا 
نشدد على املقاربة التي يمكن وصفها بالتاريخية والتي اعتمدها السيد 
ثلث  من  املرأة  بتمكين  الحكومة،  تشكيلة  انتقاء  في  الحكومة  رئيس 
املناصب الوزارية بعضها وألول مرة على رأس وزارة املالية والصحة، مما 
يشكل مكسبا كبيرا للمرأة املغربية، إال أن واقع املرأة ما زال يستدعي 
املزيد واملزيد من املجهودات من جانب الحكومة، وإن كنا نثمن ما جاء 
به البرنامج الحكومي من توجهات وأهداف لعل أبرزها هو رفع نسبة 
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نشاط النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 حاليا، قصد إقرار مزيد 
من املكاسب للمرأة املغربية في جميع املجاالت ورفع كل أشكال التمييز 

والحيف عليه.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

هم كل أسرة مغربية هو العيش الكريم من سكن وتعليم وصحة، 
سعيدة أنا اليوم كنائبة برملانية أن أرى في برنامجكم اهتماما وتخطيطا 
إلخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، الكل يعلم أن الفقر معضلة 
تهدد التوازن املجتمعي وتؤثر على الصيرورة االقتصادية لبالدنا وال طاملا 
كانت تحديا حقيقيا لسياسة الدولة وقد جاء البرنامج الحكومي بمقاربة 
جديدة في هذا اإلطار مستمدة من النموذج التنموي الذي يضع اإلنسان 
في صلب العملية التنموية وبالتالي إعطاء هذا الورش الحيوي األهمية 
الخاصة به مع ضرورة التقيد بتنزيل أهدافه كما وكيفا، ولتجنب كل 
الظواهر السلبية والتي تهدد السلم االجتماعي بل والنظام العام بشكل 
تبقى  والفقر  الهشاشة  فمحاربة  وانحراف،  وجريمة  تطرف  من  عام 
الحل األمثل لتحصين التماسك املجتمعي وحماية قيمه من االندثار 

واملزايدات.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

إن التعليم والتكوين هو حجر األساس في البنيان املجتمعي ولقد 
أثرت االختالالت العميقة التي عرفتها هذه املنظومة على جودة العملية 
الهدر  محاربة  فإن  الحكومي  البرنامج  نص  وكما  ومردودها،  التربوية 
املدر�سي يعد أولوية من أولويات هذا القطاع، وهنا هنا نثمن في فريقنا 
تعميم التعليم األولي لفائدة كل األطفال ابتداء من سن الرابعة، مع 

إرساء حكامة دائمة وفعالة ملراقبة الجودة.

س دييلئيسيبلحكأمة،

اليوم  بناء وتكوين طفل  في  اللبنة األساسية  يبقى  التعليم األولي 
الذي هو رجل الغد، رجل املستقبل مستقبل املغرب، وبالتالي فتركيز 
الحكومة على هذا الشق وإيمانا منها بالنهوض بمنظور التعليم وجب 
رئيس  للسيد  التاريخي  اإللتزام  عبر  التعليم  أسرة  بأوضاع  االرتقاء 
عرفانا  التعليم،  ورجال  نساء  أجور  مستوى  من  للرفع  الحكومة 
تثمين  أجل  من  لهم  وتشجيعا  التربوية  العملية  في  الحيوي  بدورهم 
القطاع والرفع من مردوديته، وألن العقل السليم في الجسم السليم 
جاء في البرنامج الحكومي منح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في 
البرامج الدراسية، من خالل تحفيز الجمعيات الرياضية وتشجيعها على 

ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين املنهي.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

من األشياء املهمة التي تحسب للبرنامج الحكومي لسيادتكم إعطاء 
ورش  وهو  األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  لتفعيل  خاصة  أهمية 
رئيس  سيد  لكم  موصول  والشكر  الوطنية  الهوية  يكرس  دستوري 

الحكومة على تخصيص ميزانية هامة من خالل إحداث صندوق خاص 
وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

ال يختلف اثنان على أن الفن هو مرآة املجتمع وأعي ما أقول، على 
أن الفن مرآة املجتمع تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، ويلعب 
الفن دورا مهما في توعية ورقي املتلقي، والبد من هنا باإلشادة باملستوى 
املشرف لإلبداع واملبدع املغربي على جميع األصعدة وفي جميع املجاالت، 
لكن وبالخط األحمر العريض املفارقة الغريبة هي وضعية الفنان املغربي 
ال زالت تعيش الهشاشة والضعف، لذا وجب اإلشتغال على امللفات 
املرتبطة بالشق القانوني واإلجتماعي مع إعادة النظر في الدعم املوجه 
لقطاع الثقافة والفنون، لضمان اإلشتغال في مناخ تناف�سي يحتكم 
لتكافؤ الفرص، فالفنان املغربي سيدي رئيس الحكومة وأقولها مرة 
ثانية وأعي ما أقول ينتظر رعاية ووضع اعتباري لعطائه في وإبداعه، 

خصوصا عندما تنطفئ األضواء فيعيش خريف العمر.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

في الختام، أود أن أقولها وبكل صراحة ومن القلب، هو برنامج األمل 
واألمل في الشباب والشباب هم املستقبل واملستقبل هو املغرب األفضل 

بإذن هللا، هللا يعينا ملا فيه الخير والصالح، شكرا.

بلس ديبل5ئيس:

النائب  واملعاصرة  املحترمة، فريق األصالة  النائبة  السيدة  شكرا 
املحترم السيد الرئيس ال�سي أحمد تويزي، تفضل مشكورا.

بلنائبيبلس ديوحمديتأيزي:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح مي بلصالةي بلسالميعلىيبلنبييبرمين،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنائباتيبلنأببيبملحترمأن،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب املنتمي لألغلبية الحكومية في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، 
الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة معلنا من خالله رؤية وتوجهات 
واسمحوا   ،2026-2021 الفترة  خالل  الجديدة  الحكومة  وإلتزامات 
لي، السيد الرئيس، أن ننهئ الحكومة على الثقة التي حظيت بها من 
طرف جاللة امللك نصره هللا، ونتمنى لها التوفيق والسداد في مهامها 
الصعبة، وفي هذه الظرفية الصعبة بما يسهم في تحقيق تقدم البالد، 
ونشكر جميع املغاربة على مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي 
أبان عن تشبث الدولة واملغاربة بالخيار الديمقراطي ونضج التجربة 
الديمقراطية ببالدنا، وفتح املجال لجيل جديد من النساء والشباب 
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للمساهمة في صناعة حاضر ومستقبل املغرب، فقد عبر املغاربة عن 
ثقتهم في األحزاب املشكلة لألغلبية الحكومية ودعمها باإلرادة الشعبية 
والشرعية الديمقراطية بالنظر لبرامجها اإلنتخابية الجادة والتي اتسمت 
الديمقراطية  املكتسبات  تحصين  على  والواقعية، حرصا  بالصدقية 
واإلجتماعية واقداما على تفعيل سياسات مطبوعة باملزيد من النجاعة 

واملردودية.

إن الفترة الزمنية القصيرة تم فيها اإلعالن عن التحالف الحكومي 
والسالسة التي طبعت تشكيل الحكومة وعرض برنامجها أمام أنظار 
البرملان، ومناقشتنا له اليوم يعتبر بداية موفقة ومؤشرا داال على إرادة 
اإلصالح والتغيير والقطع مع هدر عامل الزمن السيا�سي، وال يسعنا 
سيا�سي  كبديل  جديد  حكومي  تحالف  تشكيل  تثمين  سوى  كفريق 
التداول  إطار  في  املرحلة  لقيادة  اإلقتراع  أفرزته صناديق  ديمقراطي 
على السلطة ولتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تطبعها اإلرادة القوية 
بداية واليتها  السابقة، خاصة وأن  املمارسات  التغيير والقطع مع  في 
تأتي كما جاء في الخطاب امللكي السامي الفتتاح هذه الدورة في الوقت 
الذي يدشن فيه املغرب مرحلة جديدة تقت�سي تظافر الجهود حول 
التحديات  ومواجهة  التنمية  مسيرة  ملواصلة  اإلستراتيجية  األولويات 
الخارجية لتعزيز مكانة املغرب، والدفاع عن مصالحه العليا وال سيما في 
ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والتهديدات« انتهى كالم جاللة 
امللك، وكلنا أمل في أن ينعكس اإلنسجام الحكومي على التدبير املجالي 
بشكل يكون للبرنامج الحكومي تأثيره في العمق الترابي، ويعمل على تلبية 
احتياجات وانتظارات الساكنة املحلية بما سيعمل على إعادة الثقة إلى 
املؤسسات ، انطالقا من توجهات النموذج التنميوي الجديد واستثمار 
كل املؤشرات التي تبعث على التفاؤل إنسجاما مع اإلرادة القوية للشعب 

املغربي لصنع البديل الخالق والرؤية الواضحة املستقبل .

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

مجال  في  نقلة  إحداث  في  باملساهمة  اإلفتخار  جميعا  لنا  يحق 
االختيار الديمقراطي على إثر نجاح انتخابات2021 التي عرفت ست 
استحقاقات متتالية في ظرف زمني وجيز، خاصة فيما يتعلق باملشاركة 
اإلنتخابية،  العمليات  تنظيم  وبحسن   50% فاقت  التي  السياسية 
وهو ما يؤكد أن بالدنا قطعت مسارا ال رجعة فيه رغم كيد الكائدين 
ومناورة الحاقدين، خاصة وأن ذلك يأتي في إطار التوجيهات امللكية 
السامية التي ما فتئت تؤكد على الوضع يتطلب تعبئة شاملة وتضافر 
جهود الجميع واغتنام املواعيد الدستورية العامة لإلرتقاء إلى مستوى 
تحديات املرحلة لتحقيق النجاح الجماعي لصالح الوطن واملواطنين في 
إطارمن الوحدة الوطنية والتضامن اإلجتماعي، وقد سجلت العديد 
من الجهات الخارجية على أنه بالرغم من سياق األزمة الصحية بسبب 
جائحة كورونا شكلت اإلنتخابات العامة عرسا انتخابيا بفعل تجند 
املغاربة واملجهودات الجبارة لجميع الفاعلين من أجل أن تمر في أحسن 
الظروف، وأن تعرف نسبة مشاركة معبرة سياسيا وديمقراطيا على 

اإلرادة الشعبية، خاصة وأن هذه النسبة كانت مرتفعة لدى ساكنة 
األقاليم سواء في اإلستحقاقات التشريعية أو الجهوية أو الجماعية، 

وشكلت بذلك دليال إضافيا على ارتباطاتها التاريخي والجغرافي بالوطن.

كما لم يفت العديد من الجهات الخارجية التي واكبت العمليات 
اإلنتخابية بالرصد واملتابعة واملالحظة داخل املراكز اإلنتخابية، التعبير 
عن أنها تمت بكل حيادية وشفافية ونزاهة موفرة بذلك أجواءا من 
التنافسية وفق األنظمة القانونية ذات الصلة باإلنتخابات، وإذا كان 
هناك أمر ينبغي التأكيد عليه اليوم فهو ضرورة اإلستفادة من هذا 
الرأسمال السيا�سي والزخم اإلنتخابي لقيادة املرحلة بخطوات أكثر جرأة 
على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذ، فأمام الهدر الكبير من الزمن السيا�سي 
طيلة عقد كامل بسبب الحسابات الضيقة وعدم االنسجام في األداء 
الحكومي، ها هي ذي املحطة اإلنتخابية التي مكنت الحكومة الحالية من 
غطاء سيا�سي وانتخابي قوي وتقارب برامجي قادر على تجاوز صعوبات 
التجانس السيا�سي، وعلى الحكومة الحالية أن تكون في مستوى الوفاء 
لبرنامج مكونات أغلبيتها في كل من القطاعات الحكومية وفي مقدمتها 
اإلجتماعية، ونخص بالذكر التربية والتكوين، التعليم العالي والبحث 
العلمي، الصحة والشغل والسكن واإلقتصاد الغير املهيكل ومحاربة 
الفقر والتهميش واإلرتقاء بالعالم القروي وغيرها، مما قد يخلقه نوعا 
من الر�سى لدى فئات عريضة من داخل املجتمع، فالنموذج التنموي 
والحكومة  مكوناته،  بكل  والبرملان  الحكومة  أمام  واسعة  آفاقا  يفتح 
الجديدة مسؤولة عن وضع األولويات واملشاريع خالل واليتها وتعبئة 
أشار  النموذج، كما  تنزيل هذا  إطار  في  لتمويلها  الضرورية  الوسائل 

جاللة امللك إلى ذلك في الجلسة اإلفتتاحية لهذه الدورة.

بلس ديبل5ئيسيبلحكأمةيبملحترم،

نستهل انطالق أشغال هذه الدورة بتوجيه الشكر لكل املواطنات 
الحكومة كتعبير عن اإلرادة  في هذه  ثقتهم  الذين وضعوا  واملواطنين 
الشعبية التواقة للتغيير من أجل مغرب أفضل ومتقدم، وفي مساهمة 
في ضخ منسوب جديد للثقة في العمل السيا�سي واملؤسسات املنتخبة، 
والشكر موصول بشكل خاص ملناظرات ومناضلي حزبنا ولكل املواطنات 
واملواطنين واملتعاطفين الذين وضعوا ثقتهم في حزب األصالة واملعاصرة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

املغرب  أن  النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نسجل 
عمل على تكييف سياسته الخارجية مع العديد من املتغيرات الدولية 
واإلقليمية باستحضار الثوابت واملحددات في ارتباط بقضية الوحدة 
واإلنفتاح على  إقليمية،  الكبير كقوة  املغاربي  اإلتحاد  وبناء  الترابية، 
املحيطين العربي واإلسالمي، وتعزيز عالقاته ضمن الدائرة اإلفريقية 
والجوار األورو متوسطي وتمتين عالقاته مع مختلف القوى الدولية، 
وشهدت السياسة الخارجية للمغرب تطورا مهما في العقدين األخيرين 
تحقيق  واستطاعت  ووضوحا  دينامية  وأكثر  مبادرة  أضحت  بعدما 
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املوازنة بين تعزيز العالقات املغربية مع شركاء جدد، كما نجحت إلى حد 
كبير في املوازنة بين الدفاع عن قضية الوحدة الترابية من جهة والحفاظ 

على العالقات املتينة مع القوى الدولية املؤثرة دوليا.

وفي هذا اإلطار، تعتبر قضية الوحدة الترابية أولى األولويات لدى 
مواصلة  على  واملعاصرة  األصالة  كفريق  نؤكد  والتي  املغاربة  كافة 
تنزيل  ومواصلة  الجنوبية  املناطق  تنمية  مسلسل  في  بثبات  امل�سي 
النموذج املعد لفائدة هاد األقاليم، والذي يشكل رافعة أساسية لدعم 
املؤهالت الطبيعية والبشرية التي تزخر بها هاد األقاليم، وعلى الرغم 
من ذلك يتعين مواصلة الجهود والتعبئة الشاملة دبلوماسية رسمية 
ودبلوماسية موازية، ولإلنخراط التام لكافة القوى الحية لألمة تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس، في إطار التصدي املستمر 

واليقظ ملا يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات.

وفي هذا السياق، يدعو فريق األصالة واملعاصرة الحكومة إلى تعزيز 
أدوار املغرب في محيطه اإلقليمي والدولي، وألنه في الوقت الذي ازداد 
عدم اإلستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل طيلة العقد املا�سي، 
فإن املغرب والحمد هلل برز كطرف فاعل في مكافحة اإلرهاب وكمساحة 
وهو  الفاعلة،  لألطراف  آمن  منطقة مضطربة وكحليف  في  إستقرار 
ما عزز موقعه كطرف أسا�سي قادر على املساعدة في املجهود الدولي 
ملكافحة اإلرهاب، فاملغرب لم يحد في سياسته الخارجية عن حماية 
أمنه واستقراره والحفاظ عن وحدته الترابية واستكمالها بتحرير كامل 
أراضيه واعتبار حماية السيادة والدفاع عن مصالحه، هو املعبر إلى 
الفعل اإلقليمي والدولي وسن سياسات متوازنة تراعي مصالح اآلخرين.

وفي هذا اإلطار، ال يسعنا سوى اإلشادة بالنصر الدبلوما�سي الذي 
حققه املغرب في قضية الصحراء املغربية بالقيادة الحكيمة واملتبصرة 
األخير  األمريكي  اإلعتراف  مع  خاصة  السادس،  محمد  امللك  لجاللة 
بمغربة الصحراء الذي من شأنه املساهمة في الطي النهائي لهذا امللف، 
وال يسعنا كذلك في هذا السياق سوى اإلشادة باملوقف الرسمي للمملكة 
املغربية الداعي دوما إلى إطالق دينامية بناءة للسالم من أجل التوصل 
إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الفلسطينية، بما 
يلبي الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات 

سيادة تتوفر لها شروط الحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

بلس ديلئيسيللحكأمةيبملحترم،ي

بعد تقديم البرنامج الحكومي من طرفكم، يشرفنا اليوم كفريق 
التعبير على أن اإللتزامات الواردة في طياته لم تقتصر فقط على املزاوجة 
بين الطموح املعبر عنه من طرف املغاربة والواقعية التي تطبع الرؤية 
العامة لتدبير الشأن العام من طرف مكونات األغلبية، بل تجاوزت 
لقيم  والوفاء  والنجاح  للتوفيق  ضمانة  تشكل  باعتبارها  بكثير  ذلك 
النجاعة ونكران الذات، وال يمكن اعتبار النفس الذي بني على أساسه 
هذا البرنامج إال عامال من عوامل استحضار ثقة املواطنين واملواطنات، 

ينضاف إلى روح اإلرادة التلقائية في التغيير املبني على نهج مقاربة جديدة 
في العمل الحكومي، وال الهندسة الحكومية املترجمة للرغبة في تفعيل 
أولويات النموذج التنموي، وإلى السير الذاتية ألعضاء الحكومة املتمثلة 
في معايير الكفاءة والنجاعة واملسؤولية، وهي كلها أمور تعد بشكل كبير 
بتوفير مقومات اإللتزام بالبعد اإلجتماعي كمحور أسا�سي في السياسة 

العمومية.

البرنامج  في  الواردة  اإللتزامات  أن  على  التأكيد  كذلك  يفوتنا  وال 
الحكومي، والتي تتوزع على املحاور الثالث األساسية تحمل في ثناياها 
السياسية  الحاجيات  من  العديد  على  وشفافة  واضحة  أجوبة 
واالقتصادية واإلجتماعية، وهو ما يجعلنا نعرب عن دعمنا للحكومة في 
أجرأة هذا البرنامج على أرض الواقع، مع التعبير عن األمل الكبير الذي 
يحذو املغاربة قاطبة، في تسريع وتيرة اإلنجاز وإكسابه النجاعة املرجوة 

واملردودية املنتظرة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة في مجلس النواب متفائلون بنجاح هذه 
التجربة، وفي تفاؤلنا هذا دعم قوي ومستمر إلنجاح البرنامج الحكومي، 
خاصة وأنه برنامج منخرط في اإلصالح السيا�سي والديمقراطي وترسيخ 
للوحدة الترابية للمملكة، وتحصين الخيار الديمقراطي واستكمال ورش 
الجهوية املتقدمة واإللتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، 
واستكمال ورش إصالح العدالة وترشيد املكتسبات وأمن واستقرار 
العالم  بمغاربة  الرسمي لألمازيغية واإلهتمام  الطابع  البالد، وتفعيل 
وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة 
الدولة، وهو ما يتطلب اليوم من الحكومة سوى تنسيق الجهود وتوفير 
شروط التعبير الالزمة لتحقيق النجاح املنشود، ونقّدر فريق األصالة 
واملعاصرة أن الحكومة واعية تمام الوعي بجسامة املهام امللقاة على 
عاتقها بخصوص أهمية استكمال ورش إصالح العدالة، بما يكرس 
االستقاللية املؤسساتية للسلطة القضائية كما ورد ذلك في البرنامج 
الحكومي، لذلك فإن اإلنكباب على مراجعة الترسانة التشريعية ذات 
القانون  مقدمتها  وفي  اإلنسان،  وحقوق  والحريات  بالحقوق  الصلة 
الجنائي وقانون املسطرة الجنائية واملسطرة املدنية ومراجعة مدونة 

األسرة؛

وبنفس اإلدراك والوعي يتعّين إعطاء أولوية قصوى لقطاع السياحة 
الذي تضرر بشكل كبير من جائحة كورونا، وعانت فئات عريضة لها 
ارتباط بهذا القطاع من انعكاسات هذه األزمة كقطاع النقل السياحي، 
واملقاهي واملطاعم والفنادق ووكاالت األسفار وكاالت كراء السيارات، 
تظاهرات  األفرنة،  الحمامات  التقليدية،  الصناعة  املهنية،  الحرف 
كثيرة جدا قطاعات عانت األمّرين من هذه الجائحة، والشك في أن 
قطاع العقار والبناء عانى هو اآلخر من هذه األزمة من جهة ومن ضعف 
أداء السياسة الحكومية ذات الصلة من جهة أخرى، على أنه قطاع 
يكت�سي أهمية قصوى في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا، وعليه 
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ينبغي إعطاءه األولوية الالئقة بمكانته من خالل معالجة االختالالت 
السكن بشكل عام والسكن اإلجتماعي على وجه  يعرفها قطاع  التي 
الخصوص، مما يقت�سي ذلك من محاربة السكن الغير الالئق واإلهتمام 
التعمير  في إعداد وثائق  التأخر  بالدور اآليلة للسقوط، وكذا تدارك 
وإرساء منظومة جديدة للتعمير املستدام، باإلضافة إلى توحيد األنظمة 
والقوانين املؤطرة للمجال العقاري، وحل املشاكل العالقة واملعقدة في 

البناء بالعالم القروي.

ونسجل في هذا اإلطار بارتياح كبير التزام السيد رئيس الحكومة وكل 
مكونات أغلبيته باعتماد أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير 
محددة ألجرأة وتنفيذ برنامجه، ونثمن منهجية بناء وصياغة مضامين 

املحاور الثالث الكبرى ذات األولوية واملتمثلة في:

-أوال: تدعيم ركائز الدولة اإلجتماعية ورعاية صحية جيدة لصون 
بالثقافة  واإلهتمام  البشري،  الرأسمال  وتنمية  املواطن،  كرامة 

والرياضة؛

-ثانيا: مواكبة تحول االقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل 
الئقة  شغل  فرص  أجل  من  طموحة  قطاعية  وسياسات  للجميع، 

ومنتجة، وتحرير النشاط اإلقتصادي للمرأة؛

-ثالثا: حكامة في خدمة املواطن ومراقبة وتقييم جودة الخدمات 
واملجالية،  اإلجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  وتجديد  العمومية، 
املائية  للموارد  الرقمي، وتدبير عادل ومسؤول  التحول  وتسريع وتيرة 

والتسريع باالنتقال البيئي.

كما نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن نجاح اإلصالحات واألوراش 
والبرامج يقت�سي إرادة وطنية جماعية وتعبئة وانخراط تام للمؤسسات 
والفاعلين السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين واملدنيين، وعموم 
محمد  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  واملواطنات،  املواطنين 

السادس.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

السابقة  العمومية  السياسات  أن  إدراك  الحكومي  الفريق  على 
شكلت سببا في معاناة مختلف القطاعات اإلجتماعية من تخلف في 
مجال ضمان خدمة املواطن والتنمية بشكل عام، لذلك على أعضاء 
للقطاعات  استثمارات  من  رصده  تم  ما  أن  إدراك  الحكومة  هذه 
اإلجتماعية في ظل الحكومات السابقة لو اقترن بإرادة حقيقية، وكفاءة 
مستحقة، ومجهود كافي، ونجاعة ذات مردودية لكان بإمكانه املساهمة 
فعال في النهوض بالعنصر البشري وباإلقتصاد الوطني. لكن ولألسف 
الحكومي  باألداء  الصلة  ذات  الكثيرة  اإلختالالت  على  اإلنكباب  بدل 
وبالحقوق اإلجتماعية التي تشكل انشغاال أساسا للمواطنين في صلب 
الولوج  مؤشرات  تحسين  على  والعمل  العمومية  السياسات  إهتمام 
إلى الخدمات اإلجتماعية، بدل كل ذلك تم الزج باملواطنين في مأزق 

الصعوبات التي حالت دونهم والعيش الكريم.

وقد أبانت الجائحة بما ال يدع مجاال للشك، أن مأزق السياسات 
العمومية، وأزمة القطاعات اإلجتماعية في بالدنا كان بفعل مراكمة 
العديد من اإلختالالت في مرحلة ما قبل الجائحة، وهو ما جعل املنظومة 
الصحية ال تستجيب بالشكل املطلوب لحق املغاربة في الصحة، ومنظومة 
التشغيل تساهم في إغراق املجتمع في براثين العطالة، ومنظومة التعليم 
غارقة في مفاقمة اإلختالالت على مستوى اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص 
بين املجالين الحضري والقروي وبين مختلف الفئات اإلجتماعية، وكذا 

اإلخالل الواجب بالتأهيل الندماج منهي واإلجتماعي.

لذلك لم نكن مجانبين للصواب حين اعتبرنا في السابق أن األزمة التي 
يعيشها املغاربة هي في جزء كبير منها بسبب التدبير العشوائي والفشل 
الوقت  في  اإلمكانيات  بغياب  والتذرع  واملواكبة  والتنفيذ  البرمجة  في 
الذي كانت تفرض املسؤولية اعتماد النجاعة في األداء واملردودية على 
أرض الواقع، وهنا البد لنا من التأكيد على أن عهد التملص من تقديم 
الحصيلة أو تقديمها بشكل يبرز اإلنجازات دون الوقوف على اإلخفاقات 
قد ولى، ألن املغاربة لم يعودوا مبالين بما تم اعتماده من خطط وبرامج 
واتخاذ إجراءات وتدابير، بقدر ما هم متطلعون لتسليط الضوء على 
مدى استجابة الحكومات للخصاص املجتمعي الحاصل، والحاجات 
استحضار  معادلة  جوهر  في  يصب  ما  وهو  الواقعية  واالنتظارات 
الحكومة الحالية للبعد االجتماعي في السياسات العمومية، وكذا تعزيز 

التنمية البشرية والتماسك االجتماعي.

في  املعلنة  الحكومية  املنهجية  تبقى  السياسية  الظرفية  وفي ظل 
تقديرنا إجابة عن هذه املشاكل املطروحة، سواء فيما يخص التفاعل 
مع نبض الشارع أو التمكين التمكن من إنجاز مشاريع وأوراش إصالحية 
يتطلب  ما  وهو  واملجتمع،  املواطن  على  وامللموس  املباشر  األثر  ذات 
اإلعتماد على منهجية تشاركية في مختلف القطاعات الوزارية، وإشراك 
واملدنيين  واالقتصاديين واالجتماعيين  السياسيين  الفاعلين  مختلف 
في دورات البرمجة واألجرة والتنفيذ والتقييم والتفاعل اإليجابي مع 
املالحظات والتوصيات الصادرة عن مختلف املؤسسات الوطنية برصد 

وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

إن البرنامج الحكومي موضوع املناقشة اليوم هو موضوع تعاقد بين 
كل مكونات األغلبية الحكومية، وأساس اإللتزام أمام امللك واإللتزام 
أمام نواب األمة وعموم املواطنين واملواطنات، على الحكومة أن تدعمه 
وإصالحاته  أهدافه  بتحقيق  يتعلق  فيما  مردودية،  وذي  ناجع  بأداء 
املحددة في املضمون والزمن املخصص له في إطار هذه الوالية الحكومية 
البرملانية  ومجموعتها  بفرقها  التشريعية  املؤسسة  وعلى  والتشريعية، 
البرنامج الحكومي  لتفعيل  التشريعية  القيام بواجب تسريع املساطر 
ومواكبة وتتبع السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها بكل موضوعية 
وتجرد والتواصل مع الرأي العام تحقيقا لشرط الشفافية وتجسيدا 

ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

حجم  إلى  بالنظر  الحكومة،  رئيس  السيد  الحالية  فالحكومة 
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اإلنتظارات عليها القيام بمجهود كبير وجدي وملتزم لتبرهن على إمكانية 
منسجم  إصالحي  عرض  تقديم  في  واملساهمة  السابق  العجز  تجاوز 
الجميع  أمام  املجال  وفسح  العام،  الشأن  قواعد وضوابط سير  مع 
للمشاركة في إنعاش الحياة السياسية وتقويم ممارسة فاعليها وتيسير 
سبل اندماج فئات عريضة من العمل في العمل السيا�سي واملؤسساتي.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بكل الصراحة املعهودة فينا كفريق األصالة املعاصرة واستحضار 
وفي  والبناء  اإلستدراك  أجل  من  والتنبيه  املالحظة  تقديم  لواجب 
إطار دعمنا الواضح والشفاف للحكومة وبرنامجها، البد من التذكير 
بأن الحكومة أمام امتحان صعب فما عاد باإلمكان إخفاء أو حجب 
اإلخفاقات في األداء حكومي، وال حتى تبريرها باإلكراهات والظروف الغير 
املواتية فهي مطوقة بواجب تفادي املساهمة في أي تراجع عن املسار 
الديمقراطي أو في إفراغ الجهوية املتقدمة بمدلول مضمونها ومدلولها 
التنموي أو في إذكاء فقدان الثقة والتشكيك في أهمية املشاركة السياسية 
ودور الفاعلين السياسين، فكل املتتبعين للسياسات العمومية يدركون 
بأن الحاجة اليوم أشد ما تكون إلى عدم اإلرتكان للمقاربة الكمية في 
املجال اإلجتماعي، خاصة وأن األساس في التعليم ليس هو الحق في نيل 
الشواهد والدبلومات فقط بل هو أن يكون مؤديا إلى سوق الشغل، 
واألساس في الصحة ليس هو الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية 
فقط بل هو العالج واإلستشفاء، واألساس في السجل اإلجتماعي ليس 
هو املدخول الفردي بل املدخول الصافي لألسر باإلضافة إلى اإلدماج 
التدريجي والسلس والناجع للقطاع الغير املهيكل في النسيج اإلقتصادي.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

نحن في فريق األصالة واملعاصرة ندعم ما جاء به البرنامج الحكومي 
املبادئ الخمس املوجه، وإذ نسجل هذه  التأكيد على أن  من حيث 
اللحظة التاريخية بفخر واعتزاز، ال يسعنا إال أن نثمن العمل األولي 
للحكومة الذي قامت من خالله بتحديد إلتزامات كبرى أساسية في 
إطار اإلجابة عن اإلنتظارات االجتماعية امللحة، وتجاوز آثار الجائحة 
وتحقيق اإلقالع االقتصادي تيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، 
وهي إلتزامات أشار إليها البرنامج الحكومي بكل وضوح وشفافية واملتمثلة 
في إحداث مليون منصب شغل صافي على األقل خالل 5 سنوات املقبلة 
وتفعيل   % 20 %30 عوض  أكثر من  إلى  النساء  نشاط  نسبة  ورفع 
الحماية االجتماعية الشاملة وتوسيع الطبقة الوسطى وحمايتها وتوفير 
في  متوسطة  فالحية  طبقة  لبروز  واالجتماعية  االقتصادية  الشروط 
العالم القروي، إضافة إلى تعبئة املنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف 
تصنيف املغرب ضمن أحسن 60 دولة عامليا عوض املراتب املتأخرة في 
جيل املؤشرات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
خاصة من خالل إحداث صندوق خاص بامليزانية تصل إلى مليار درهم 
املاكرو اقتصادية  للتوازنات  التدريجي  2025 وكذا تحسين  في حدود 
للمملكة خالل مدة والية هذه الحكومة، وإنجاز األوراش االستراتيجية 

الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية ومأسسة آليات 
الدقيق  والتتبع  واإلصالحات  العمومية  السياسة  أداء  وتقييم  تتبع 

لألوراش وإيالء األهمية الالزمة للنطاق الوطني التنمية؛

وهذا ما يؤكد وعي الحكومة الجيد بأن مهمتها األولى تتجلى في تعزيز 
دعائم الدولة االجتماعية وتثمين الرأسمال البشري املغربي والطموح 
إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته وتكريس حقوقه وتوفير ظروف 
حقيقي  نظام  إحداث  في  العملية  ترجمته  يلقي  ما  وهو  رفاهيته، 
من  والحد  هشاشة  األكثر  األسر  يستهدف  االجتماعية  للمساعدة 
التفاوتات االجتماعية واالقتصادية وتعويض األسر املعوزة وااللتزام 
لفائدة  األبعاد  متعددة  متكاملة  واضحة  عمومية  سياسات  بسن 
األشخاص في وضعية إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على 
إدماجهم ورفع العديد من التحديات في املجال الصحي ابتداء بتأهيل 
املستشفى العمومي وتنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة املاسة 
على املدى القريب مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي 

على املدى البعيد؛

كما أن الحكومة كانت موفقة بالتوجه إلى إصالح املدرسة العمومية 
والرقي بها ورد االعتبار لتكون ذات جاذبية ومشتال لكفاءة املستقبل، 
واالهتمام بفاعل املدرسة العمومية ورد االعتبار ملهنة التدريس وتحسين 
جودة تكوين األساتذة واالرتقاء بظروف اشتغالهم وكذا بالتزامها بفتح 
تمثيلية  األكثر  للتعليم  النقابية  املركزيات  مع  اجتماعي خاصة  حوار 
التدريجي  للرفع  الرامية  والتدابير  اإلجراءات  حول  التوافق  أجل  من 
من الحد األدنى لألجرة الصافية الشهرية عند بداية املسار املنهي، هو 
نفس االهتمام الذي ينبغي إليالء للتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
العلمي من خالل الحد من االختالالت والنواقص والتعثرات اللي تحد 
من فعاليته ونجاعة أدائه ونجاعة أداء الجامعة املغربية التي ينبغي أن 

تكون في خدمة شعار مجتمع املعرفة واالنفتاح على سوق الشغل؛

وفي نفس اإلطار ينبغي إعطاء نفس جديد لقطاع الثقافة واالتصال 
والشباب والرياضة عبر فتح آفاق جديدة في مجال التنشيط الريا�سي 
والثقافي والتواصلي الذي تضرر بشكل ملفت جراء جائحة كورونا، كما 
نثمن عاليا التحول النوعي في مقاربة جديدة للحكومة في مجال االنتقاد 
الطاقي، وقد أصبح من املؤكد أن نموذج النمو ببالدنا وصل مداه، بحيث 
يجب العمل على املزاوجة بين القطاعات املنتجة والخدماتية، بما يفرز 
املزيد من مناصب الشغل التي نحن في حاجة إليها اليوم، خصوصا إذا 
ما استحضرنا مخلفات جائحة كورونا على مستوى الرفع من نسبة 

العطالة؛

ال زالت العديد من التحديات قائمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
وعلى الحكومة أن تكون في مستوى إنجاز املطلوب منها وفق التكليف 
امللكي والدعم الشعبي من أجل وضع هذه التحديات في املسار الطبيعي، 
بعد هذا النجاح على املستوى السيا�سي والديمقراطي، واليوم ينبغي 
التوجه رأسا إلى اإلصالح االقتصادي واالجتماعي باعتباره يمثل معيشة 
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الناس بدء من مراجعة األسعار والقوانين واألنظمة التي تحكم حياتنا 
وإلنتشال السوق من أوضاعه الصعبة وتجاوز كل أشكال العجز في 
امليزانية العامة للدولة وتسريع وتيرة العمل ملشاريع على اختالف أحجامها 
السادس  محمد  الجاللة  صاحب  أكد  كما  فاإلنتخابات  وقطاعاتها، 
لم تكن غاية في حد في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتعزيز مصداقية 
املؤسسات من أجل خدمة مصالح املواطنين واملواطنات، ولذلك فهي 
اليوم تعد مدخال للسعي من أجل تجسيد النموذج التنموي الجديد 

وتفعيل امليثاق الوطني من أجل التنمية« انتهى كالم جاللة امللك.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

ال يفوتنا في األخير أن نوجه الشكر بالغ الشكر وبالغ التقدير للقوات 
املسلحة امللكية على جهودها في إطار الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته 
وكافة أطر األمن على حراسة الوطن ومواطنيه والسهر على أمنه وأمانه 
السلم  بعجلة  للدفع  وبناته،  أبنائه  بين  الطمأنينة  ونشر  وسالمته 
وأعوانهم  السلطة  ورجال  املساعدة  القوات  أفراد  وكل  واإلستقرار، 
واألطر الصحية التي شكلت الدرع الواقي في إطار املجهودات املبذولة 
األصالة  فريق  في  إننا  املغاربة.  على  وتداعياتها  كورونا  وباء  ملواجهة 
واملعاصرة سنظل مساندين داعمين لهذه الحكومة من خالل تقديم 
املالحظات واإلقتراحات البناءة والهادفة والتنبيهات إذا اقت�سى الحال، 
وكل ذلك من أجل إغناء وتجويد كل املشاريع واإلستراتيجيات والبرامج 
التنفيذية وكذا اإلجراءات والتدابير التي كلها تصب في خدمة املصالح 

العليا لألمة شكرا لكم والسالم عليكم.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
السيد الرئيس السيد نور الدين مضيان.

بلنائبيبلس دينأليبلدينيمض انيلئيسيبلف5يقيبالسكقالليي
للأحدةي بلكعادل ة:

وش5في علىي بل5ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
في مناقشة مضامين هذا البرنامج الحكومي، الذي قدمه السيد رئيس 
واإلقتصادية  منها  السياسية  املجاالت  مختلف  في  املعين  الحكومة 
 88 واإلجتماعية والثقافية والخارجية والبيئية طبقا ألحكام الفصل 
من الدستور. في البداية نثمن مضامين الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح 

السنة التشريعية األولى من الفترة النيابية 11 بما حملته من توجيهات 
ورسائل ذات دالالت عميقة تشكل في حد ذاتها خارطة طريق واضحة 
املعالم للعمل الحكومي والبرملان على السواء، كما نغتنم هذه املناسبة 
لنسجل باعتزاز كبير املكانة املتميزة التي بوأنا الناخبون بها في املشهد 
السيا�سي، كما جسدته صناديق اإلقتراع ليوم 8 شتنبر 2021 حينما 
حصل الحزب حزب اإلستقالل على أصوات املواطنين الذين رأوا في 
حزب اإلستقالل بتاريخه الوطني الصادق وبرنامجه اإلنتخابي الواقعي 
الوفاء  حزب  نعم  املواطنين،  وانتظارات  لتطلعات  يستجيب  الذي 
بالعهود والتغيير نحو الغد األفضل، هذه األصوات التي ترجمة بحق قوة 
الحزب ومناعته وقدرته على تحصين مكانته في جميع املواقع واملحطات 

والعهود.

السيد الرئيس، في هذا اإلطار جاءت مشاركة حزب االستقالل في 
األغلبية الحكومية الحالية إيمانا منه بضرورة املساهمة في بناء مغرب 
قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، واإلنخراط في الجيل الجديد من 
األوراش اإلصالحية الكبرى التي يقودها جاللة امللك نصره هللا وتنزيل 
النموذج الجديد ومشروع تعميم الحماية اإلجتماعية وتسريع الجهوية 
املتقدمة والحد من الفوارق املجالية واإلجتماعية والنهوض بالطبقة 
الوسطى وهي محاور من بين أخرى كثيرة نتطلع في الفريق اإلستقاللي 
لكي تكون على رأس اهتمامات هذه الحكومة، كما تأتي هذه املشاركة 
استحضارا منه للظرفية اإلقتصادية واإلجتماعية الصعبة التي تجتازها 
بالدنا بفضل آثار األزمة املتنوعة وتداعيات جائحة كوفيد -19- خاصة 
بالنسبة للطبقة الهشة والفقيرة، وتأتي هذه املشاركة اعتبارا للتحديات 
الخارجية التي تواجهها بالدنا واملتمثلة أساسا في ترسيخ وحدتنا الترابية 
في ظل مناخ إقليمي مضطرب وغير مستقر ومواصلة بعض الجهات 
الخارجية استعداد املصالح الحيوية لبالدنا ومعاكسة الوحدة الترابية 
املستوى  على  للمغرب  املتصاعد  الدور  تحجيم  ومحاولة  للمملكة 

اإلقليمي والقاري.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

الكبير بوحدة  الكلمة أن نعبر عن اعتزازنا  ويهمنا في مستهل هذه 
صف أمتنا وصمودها في دفاعها املستميت عن قضيتنا األولى قضية 
وحدتنا الترابية املقدسة، وهي معركة ال هوادة فيها سواء تعلق األمر 
بجهتنا الجنوبية التي أضحت تنعم بمقومات تنمية مستدامة على كل 
األصعدة والتي توجتها املشاركة الفاعلة واملكثفة ألهلنا في من ساكنة 
الصحراء املغربية سواء في دينامية البناء والتنمية والتنمية الوطنية 
أو في تدبير الشؤون السياسية والتمثيلية املحلية وهو ما أصبح محط 
الكبيرة  التصويت  الدولي والحقوقي، ولعل نسبة  إشادة من املجتمع 
واملشاركة املكثفة لساكنة األقاليم في اإلستحقاقات األخيرة ال تؤكد 
مدى تشبث أبناء الصحراء املغربية بمغربيتهم وحرصهم على تمسكهم 
بالوحدة الترابية األمر الذي يقت�سي من الحكومة تعزيز هدية استحقاق 
بتوطيد البناء اإلقتصادي وتعزيز التماسك اإلجتماعي حتى تصبح هذه 
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األقاليم قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة، أو فيما يتعلق 
الجعفرية  والجزر  املحتلتين  املغربيتين  ومليلية  سبتة  بمدينة  أيضا 
مؤكدين أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا بالجارة الشمالية 
إسبانيا تاريخيا وجغرافيا ال يمكن أن يكون على حساب االنتقاص من 
سيادتنا ووحدتنا الترابية، كما نعبر عن اعتزازنا بالتطورات اإليجابية 
األخيرة التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية على مستوى األمم املتحدة 
وهذا ما يتطلب من الحكومة القيام بالتحركات الالزمة من أجل تعزيز 
مكانة املغرب والدفاع عن قضاياه الحيوية والطي النهائي مللف النزاع 
املفتعل خاصة بعد تعيين ممثل شخ�سي جديد لألمم لألمين العام 

املكلف بقضية الصحراء املغربية.

وال يفوتنا هنا أن نجدد التقدير واإلعتزاز بقواتنا املسلحة امللكية 
الباسلة بكل تصنيفاتها تحت قيادة جاللة امللك القائد األعلى للقوات 
املسلحة امللكية ورئيس أركان الحرب على ما تبذله من تضحيات وطنية 

استثنائية للدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

إذا كانت بالدنا قد خطت خطوات مهمة في مجال تكريس الحقوق 
والحريات وتعزيز اإلختيار الديمقراطي، فإننا نتطلع لكي تشكل املرحلة 
املقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عن ما تبقى من معتقلي 
الحراكات اإلجتماعية داعين الحكومة إلى مواجهة الطلب االجتماعي 
في إطار  الجاد  الدائم والعمل  الحوار والتواصل  بكثير من  املتصاعد 
مأسسة الحوار اإلجتماعي، وألن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى 
أمام تحقيق أي تنمية منشودة، فإننا نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة 
العامة ومحاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع واإلمتيازات واإلثراء 
غير املشروع، نتطلع أيضا إلى استكمال ورش إصالح منظومة العدالة 
النصوص  بإخراج  التعجيل  خالل  من  القضاء  استقاللية  وتدعيم 
مجموعة  أساسا  فيها  بما  الوجود،  حيز  إلى  بها  املرتبطة  التشريعية 
القانون الجنائي واملسطرة الجنائية وقانون املسطرة املدنية كذلك، 
أجل  من  وننشدها  ننتظرها  التي  واإلصالحات  القوانين  من  وغيرها 
استكمال ورش إصالح القضاء، كما نتطلع إلى حكامة التدبير اإلداري 
واملالي واإلقتصادي من خالل محاربة اإلحتكار والهيمنة والتحكم في 

األسعار.

بلس ديبل5ئيس،

إن التحوالت اإلجتماعية في عالم املعرفة والعوملة الثقافية تقت�سي 
املغربية  واإلنسية  الوطنية  الهوية  ترسيخ  على  الشديد  الحرص  منا 
الرئيسية  واملرتكزات  املغربية  للدولة  األساسية  الدعامات  باعتبارها 
للمجتمع املغربي، وما يطرح هنا ذلك من تساؤالت في ظل هذه املتغيرات 
تجعلنا نتطلع إلى ترسيخ ثقافة مغربية تقاوم التنوع الثقافي وصراع 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  على  وتساعدنا  الحضارات، 
والثقافية والتواصل والبحث العلمي بعد ما تم دسترة اللغة األمازيغية 

إلى جانب اللغة العربية ، وتجعل املجتمع املغربي مجتمعا صامدا أمام 
بعض تجليات الغزو الفكري الذي أملته متطلبات نظام العوملة واإلرث 
السابق بعد االستقالل بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والفكرية والحضارية.

بلس ديبل5ئيس،

إن التحديات املطروحة اليوم علينا كثيرة ومتعددة، وإذا كنا ننوه 
بدعوتكم، السيد رئيس الحكومة، إلى سن عمل مشترك مع البرملان 
قوامه التعاون والتوازن فإننا ندعوكم بهذه املناسبة إلى التعجيل بفتح 

األوراش التالية:

أوال-ورش إصالح التقاعد الذي ال زال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي 
يهدد بالقضاء على تقاعد مئات اآلالف املتقاعدين في أفق 2026 كما 
كشفت عن ذلك تقارير املؤسسات املعنية بالرغم من اإلصالح الجزئي 

الذي أدى فيه املوظف العمومي لألسف تكلفة كبيرة جدا؛

اإلطار  القانون  في  الواردة  املقتضيات  تسريع  على  ثانيا-الحرص 
املتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون املالي لسنة 2022؛

ثالثا-ورش تنزيل الجهوية املتقدمة التي حملها املشروع الدستوري 
مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية وإنتاج نخب محلية قادرة على 
التجاوب مع القضايا املحلية املتفردة، وما يواكب ذلك من الرفع من 
ميزانياتها وتدعيمها باملوارد البشرية املؤهلة مع تحقيق التكامل املطلوب 

بين العمل الحكومي وعمل الجماعات الترابية؛

القروية  التنمية  وتحقيق  القروي  بالعالم  النهوض  -ورش  رابعا 
املستدامة، نعم بذل مجهود كبير، ولكن ال زالت هناك انتظارات أكبر 
في العالم القروي ينتظرها املواطن من هذه الحكومة، بعدما أبانت 
تحسين  في  قدرتها  عدم  عن  املرحلية  والحلول  الترقيعية  اإلجراءات 

وضعية ساكنة العالم القروي؛

خامسا: ورش إقرار العدالة اإلجتماعية والتوازن املجالي والقضاء 
على الفوارق اإلجتماعية والقضاء على الفوارق اإلجتماعية في إطار 
التوزيع العادل للثروة، ما ينتظره املواطن هو التوزيع العادل للثروة 
كمدخل أسا�سي يعني إلعادة واسترجاع الثقة بالدرجة األولى يعني في 
عهد هذه الحكومة، معالجة ملف املشاركة السياسية واسعة ألبناء 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج، واعتماد سياسة مندمجة من أجل 
حلحلة مشاكلها املتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد املهجر، البد من 
حل.. أعتقد أن هذه الحكومة أمام هذا الورش وهذا املطلب البد من 
إعادة النظر في تمثيلية الجالية املغربية وإعادة النظر كذلك في بعض 
املؤسسات التي تمثل هذه الجالية من أجل تواصل أفضل، ومن أجل 

خدمة الجالية التي تقدر األكثر ربما من 6 د املليون يعني في الخارج.

سياسة  سن  عفوا،  والتوازن  اإلجتماعية  العدالة  إقرار  -ورش 
خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية، 
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التعجيل بإعادة النظر في ميثاق اإلستثمار من أجل تحفيز اإلستثمار 
بإنعاش  التسريع  الشغل،  وفرص  الثروة  وخلق  واألجنبي  الوطني 
املقاوالت املغربية وخاصة الصغيرة واملتوسطة وتعزيز دورها التنموي 
خاصة عبر تحقيق األفضلية الوطنية وضمان حصة املقاوالت الصغرى 
في الطلبيات العمومية، التسريع بتنزيل سياسة مندمجة لألشخاص 
في وضعية إعاقة والذين يفوق عددهم 3 داملليون مواطن وتخصيص 

دعم مباشر لألسر والجمعيات العاملة في هذا املجال؛

إعادة اإلعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها 
أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص مما كرس تعليما طبقيا بامتياز لم 
تعد معه املدرسة العمومية بوابة الشرائح اإلجتماعية لتحقيق اإلرتقاء 
اإلجتماعي بل أصبحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي، النهوض 
ظلوا  ما  بعد  التعليم  ورجال  لنساء  واإلجتماعية  املادية  باألوضاع 
لسنوات على هامش اإلصالح بالرغم من أنهم عماده خاصة عبر تجاوز 
مخلفات هشاشة الوضعية القانونية لألساتذة، وفي هذا الصدد نأمل 
السيد رئيس الحكومة املحترم، العمل على الطي النهائي مللف األساتذة 
املتعاقدين، ال يمكن أن نقبل باستمرار هذا الواقع، اآلن هم في إضراب 
مفتوح، من يؤدي الضريبة؟ هم أبناؤنا، هم التالميذ. إذن البد من 
التعجيل بفتح هذا امللف وعالجه وطيه يعني بشكل نهائي وذلك في إطار 
اإلنصاف وتكافؤ الفرص فقط، بغينا نسويوهم مع زمالئهم األساتذة، 
ما�سي هذا متعاقد، هذا موظف رسمي هذا كيخلق نوع من الحيف، 

يعني وعدم اإلنصاف وعدم تكافؤ الفرص والتمييز.

-إعادة النظر في املنظومة الصحية بعدما أبانت الجائحة عن فشلها 
في تحقيق األمن الصحي، رغم امليزانيات الكبرى املرصودة لهذا القطاع 
فإننا نأمل أن نعيد النظر في إصالح املنظومة الصحية، املشكل ما�سي 
في الفلوس، املشكل في املنظومة الصحية السيد رئيس الحكومة، فأثناء 
استطاع  امللك  وبرعاية جاللة  بتوجيهات  املغربي  الشعب  أنه  كوفيد 
أن ينخرط باملئات من املاليير، ولكن لألسف الشديد ظل الحال على 
حاله، واليوم نفكر في استقبال بل صوتنا على قانون في استقدام أطباء 
أجانب، أين أطباءنا؟ فين كيمشيوا األطباء ديالنا؟ إذن هذا موضوع 

يجب أن تهتم به أكثر.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

تطوير منظومة البحث العلمي واإلبداع الذي ال مستقبل لبالدنا إال 
باإلستثمار فيه من خالل تخصيص اعتمادات مالية مشجعة ومحاربة 
هجرة األدمغة واملخترعين املغاربة، حان الوقت السيد رئيس الحكومة 
هاجرت  التي  واألدمغة  العقول  استرجاع  مشجعة  وتدابير  بتحفيزات 
والتي تكونت على حساب مال الشعب ومال الدولة، راه غير تحفيزات 

بسيطة راه غادي يرجعوا لألسف الشديد.

بلس ديبل5ئيس،

جعل 100 اليوم األولى من عمل الحكومة قاعدة لتحقيق عدد من 

القطائع إلسترجاع الثقة وخلق مناخ يلمس فيه املواطنون واملواطنات 
تغيير الذي حملته صناديق اإلقتراع، الشعب املغربي كيستنى 100 يوم 
باش يشوف األثر ديالنا والنتائج ديالنا أتمنى أن تكون إيجابيا إن شاء 

هللا.

بلس ديبل5ئيس،

إننا إذ نثمن مضامين هاد البرنامج الحكومي، فإننا نتطلع إلى التزام 
بتنفيذ جميع الوعود، الوعود اللي جات في البرنامج الحكومي والوعود 
اللي جات في البرامج اإلنتخابية والذي كرسه بطبيعة الحال البرنامج 
والتكامل  والتعاون  التوازن  إطار  في  الوعود  جميع  بتنفيذ  الحكومي 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هاد االلتزامات في قلب 
السياسات العمومية من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى املغاربة 
املنتخبة  املؤسسات  فيها  بما  املؤسسات،  في  منهم  الشباب  خاصة 
في مستوى  والبرملاني  الحكومي  العمل  يكون  والبرملان حتى  والحكومة 
املشاركة الواسعة للناخبين خالل اإلنتخابات السابقة، ويبقى أملنا كبيرا 
في إنجاح هذه املحطة السياسية حتى تشكل رافعة أساسية في التنمية 
اإلقتصادية وإجتماعية، ودعامة رئيسية لتوطيد البناء الديمقراطي، 

وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

والسيد الرئيس الحكومة، غير بعد املرات ربما غادي تسامحوا لنا 
ألن مازال ما توالفناش مع الخطاب الحكومي الرسمي مازال نحن إلى 
املعارضة فبالتدريج إن شاء هللا غادي يتحسن األسلوب ديالنا إن شاء 

هللا، شكرا.

بلس ديبل5ئيس:

الرئيس  السيد  اإلشتراكي  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم ال�سي عبد الرحيم شهيد.

بلنائبيبلس ديعبديبل5ح ميشه ديلئيسيبلف5يقيبالشتربكي:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأببيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيبلأزي5بتيبلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

بلس دبتيبلنائباتيبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

بعد أن استمعنا إلى عرض السيد رئيس الحكومة أو ل أمس وبعد أن 
استمعنا اليوم لتدخالت فرق األغلبية الحكومية، تداخالت أخذت من 
الوقت ما يكفي لتعرض تصوراتها وجهات نظرها، يأتي دور املعارضة 
تفاصيل  ملناقشة  املماثلة  الزمنية  املساحة  من  تمكينها  يتم  لن  التي 
بمثابة  إنها  البرملان،  أنظار  على  املعروض  الحكومي  البرنامج  مشروع 
إشارة غير مطمئنة تدعونا في الفريق االشتراكي للتعبير عن أسفنا لضيق 
في  قوية  كانت  ما  الدستور  أوالها  التي  للمعارضة  املخصص  الوقت 
املؤسسة البرملانية، وهي إشارة غير مطمئنة بحكم السياق السيا�سي 
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بها وأيضا  التي تشكلت  الكيفية  الذي تشكلت فيه الحكومة وبحكم 
الطريقة التي تشكلت بها هياكل مجلسنا هذا، حيث استحوذت األغلبية 
متمركزة  املالية  واملحاسبة  املراقبة  يجعل  مما  املكتب  مناصب  على 
مرت  كيف  جميعا  شهدنا  فقد  الحكومية،  لألغلبية  املنتسبين  لدى 
استحقاقات 8 شتنبر في أجواء إيجابية مشحونة بحس وطني واضح 
مما فسح املجال لتناوب جديد انبثق من صناديق اإلقتراع، متمتعا 

بالشرعية اإلنتخابية والشرعية الدستورية.

لقد سجلت محطة 8 شتنبر مشاركة غير مسبوقة فاقت نسبتها 
%50، وأثبتت أن الكتلة الكبرى من الناخبات والناخبين عبرت عن 
رغبتها في تغيير األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية، ومن غير 
املقبول في مشروع البرنامج الحكومي الذي ينبغي أن يتفرغ لإلستجابة 
املغاربة  رئيس حكومة كل  يقحم  أن  واملواطنات  املواطنين  لتطلعات 
عناصر غير دقيقة للقيام بقراءة سياسية غير محايدة للنتائج اإلنتخابية.

حسنت  أحزاب  لفائدة  صوتوا  حينما  واملواطنات  املواطنين  إن 
في  حققته  عنما  تراجعت  أخرى  أحزابا  عاقبوا  وحينما  مواقعها 
الديمقراطي اإلجتماعي  للخيار  السابقة، فإنهم صوتوا  اإلستحقاقات 
وللتعددية السياسية، وبدل التقاط الرسائل التي بعثها املواطن في 8 
شتنبر شاهدنا على غير املتوقع كيف تم استثمار مخرجات هذه اللحظة 
التاريخية، كيف سعت أحزاب إلى سياسة فرد األمر الواقع وتكريس 
نوع من الهيمنة القصرية على كل املؤسسات املنتخبة لتخضع بالقوة 
لتوافقات قبلية من األجهزة املركزية لهذه األحزاب، في تناقض تام مع 
إرادة تطوير تجربة الجهوية التي ما زالت في بدايتها، األمر الذي شكل 
التناوب الجديد الذي  تشويشا على اآلمال التي عقدها املغاربة على 
صنعوه، وضدا على الرغبة في التوجه نحو ممارسة سياسية تعددية 
متوازنة انتقلنا من مرحلة اإلستقواء باإلعداد إلى مرحلة التغول على 

العباد والهيمنة على الحياة السياسية بكل الطرق؛

في  الحكومة فضلت بشكل خاص  السيد رئيس  لذلك وإن كنت 
بداية كلمتكم باألمس أول أمس التوجه لفرق األغلبية مستثنيا فرق 
نرفض  أننا  لنعلن  املعارضة  في  إليك كفريق  نتوجه  فإننا  املعارضة، 
املهادنة مع التضييق على مساحات التعددية السياسية وأننا سنبقى 
الصوت األصيل للدفاع عن اإلختالف والتنوع والتعدد داخل املؤسسة 
البرملانية، كما قال جاللة امللك في افتتاح هذه الدورة البرملانية، سنكون 
الكاملة  حقوقها  عن  بالدفاع  متمسكة  ومبادرة  مسؤولة  معارضة 
وحريصة على القيام باملهام الدستورية املنوطة بها من أجل اإلسهام في 
إنجاح املرحلة املقبلة، سنكون معارضة مسؤولة واعية ويقظة سنكون 
مسؤولون بمبادراتنا ورقابتنا الجادة، واعون بأن حقل الخصام واضح 
مع الفقر، مع التقهقر اإلقتصادي واإلجتماعي، مع الفكري الالعقالني 
السياسات  وانحراف  املالي  املنطق  طغيان  مع  األعمى،  والتقليدي 
العمومية، يقضون للدفاع عن املكتسبات اإلجتماعية ومواجهة أي 
قوانين تمس بالحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والثقافية 

للمواطنين واملواطنات.

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيبلأزي5بت،يبلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيبلنائبات،يبلسادةيبلنأبب،

لقد استمعنا جيدا سيدي الرئيس لتصريحكم الحكومي وتفحصناه 
بإمعان مشروع برنامجكم الحكومي مستحضرين مقتضيات الفصل 
88 من الدستور، وحصلت لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة 
وهندستها الحالية باعتبارها آلية للتنفيذ لم تكن في مستوى رهانات 
فبعد  التنموي،  النموذج  بتفعيل  يتعلق  ما  الراهنة وخاصة  املرحلة 
التي اعتمدت األقطاب الكبرى وتجميع القطاعات  التجربة السابقة 
املتقاربة أو املتكاملة من أجل نجاعة أفضل رجعتم إلى التشتيت وفصل 
القطاعات االستراتيجية املتجانسة بعضها عن بعض مما قد يؤثر على 
طبيعة العمل العمومي ويضعف الحكامة املؤسساتية، كما أنه بعد 
تجربة الحكومة املقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة للتنسيق بين 
مكوناتها من أجل اإلرتقاء باألداء الحكومي يبدو أن هناك اتجاها نحو 
التخلي عن هذا الخيار والرجوع إلى نمط الحكومة املتضخمة خاصة مع 
فسح املجال إلحداث كتابات الدولة، أضف إلى ذلك طغيان التمثيلية 
التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير القطاعات الحكومية، 
الحياة  في  للمشاركة  الشباب  تشجيع  على  سلبا  ينعكس  الذي  األمر 

السياسية والحزبية.

إن هذا النوع من الهندسة الحكومية قد ال يالئم تحديات الظرفية 
الحالية وخاصة في ظل إطالق الورش االستراتيجي الكبير املتعلق بتفعيل 
النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك وواعي، إن النموذج 
التنموي الذي اعتبره جاللة امللك في افتتاح الدورة البرملانية الحالية 
إطارا عاما مفتوحا للعمل يكت�سي بعدا إستراتيجيا متوسط وبعيد املدى 
يجعل تفعيله ممتدا ألكثر من والية حكومية واحدة وهو ما يتطلب 
تراها  التي  الدقيق والواضح لألولويات  الوضع  الحالية  الحكومة  من 
أساسية خاللها واليتها في أفق سنة 2026، غير أن املشروع املعروض 
أمامنا يستعرض محاور النموذج التنموي دفعة واحدة دون اعتماد أي 

ترتيب لإلجراءات ودون تحديد أية برمجة زمنية واضحة.

في  حددتموها  عامة  أولويات  طرحتم  الرئيس،  سيدي  بالفعل، 
لفائدة  الوطني  اإلقتصاد  وتحفيز  اإلجتماعية  الدولة  ركائز  تدعيم 
التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، وكلها في الواقع 
أهداف كبرى لن تتحقق إال بإجراءات عملية وواقعية لم نجد لها أثرا في 
مشروع البرنامج الحكومي، ولعل الدولة اإلجتماعية التي وضعتموها في 
الصدارة والتي لم تحدد طبيعتها وتوجهاتها تثير أكثر من عالمة استفهام 
هل سنقوي ركائز الدولة اإلجتماعية بمرجعيات لطاملا هددت التوازن 
االقتصاد  تجعل  التي  والرأسمالية  ليبرالية  هيمنة  بفعل  اإلجتماعي 

محكوما بمنطق الربح والسوق.
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إننا في الفريق االشتراكي مع اإلرساء القوي للدولة االجتماعية للدولة 
التي ينبغي أالتكون محايدة والتي تقوم بدورتحفيزي واجتماعي لصالح 
الفئات اإلجتماعية األكثر تضررا في املجتمع من خالل توفير شروط 
العيش الكريم والحماية اإلجتماعية العدالة املنصفة، إننا مع الدولة 
الداعمة للتخفيف من حدة آثار نظام العوملة املتمثلة في إنتاج املزيد من 
الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية االقتصاد الوطني القادرة على 
تحقيق التوازن اإلجتماعي، ونحن كاشتراكيين ديمقراطيين مع الدولة 
العادلة والقوية ومع املجتمع الحداثي املتضامن اللذان من شأنها توفير 
الشروط السياسية واالجتماعية وفق مقاربة استباقية من أجل مواكبة 
التحوالت الوطنية والدولية، بهذه املقاربة فقط نستطيع درأ مخاطر 
إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق 
وإعطاء  والقانون  الحق  دولة  مقومات  توطيد  عبر  املواطن  وكرامة 
مضمون ملموس لخصوصيات النظام السيا�سي املغربي بوصفه ملكية 
ديمقراطية واجتماعية. هذا هو النموذج الذي برهنت عليه بالدنا من 
خالل العالقة املتناغمة التي تمت بين الدولة واملجتمع في لحظة األزمة 
الوبائية الدولة بمختلف مؤسساتها وسلطها املدنية وأجهزتها العسكرية 
واألمنية التي تحرص على حماية حياة ومصالح مواطنيها واملجتمع الذي 

يحترم قرارات مؤسساته ويبرهن على الحس التضامني الراقي.

إن الظرفية الحالية وروح النموذج التنموي الجديد الذي يسودها 
يقت�سي وضع القطائع مع العديد من السياسات العمومية املعتمدة في 
املجال االجتماعي لكن لألسف أتيتم بإجراءات تعد استمرارا بشكل أو 
بآخر للمراحل السابقة، هل سنستمر في العمل وفق منطق املساعدة 
االجتماعية بدل التوجه نحو إقرار نظام مؤسساتي للعدالة االجتماعية 
يقوم على أساس الحماية االجتماعية املوسعة كما أعلنها جاللة امللك؟ 
تعلنون عن دعم مالي مباشر ال يقدم أي برمجة زمنية واضحة 400 

درهم سنة 2022 لكبار السن في وضعية هشاشة و1000 درهم سنة 

2026، وال وجود للتفصيل فيما يتعلق بالتدرج واإلنتظام في تفعيل 

هذا اإلجراء. تغلبون التدبير املالي لقضايا اجتماعية متعددة األبعاد 

سياسية، وحقوقية، ومؤسساتية وثقافية من قبيل األمازيغية والنساء 

القضايا  هذه  تدبير  يكون  أن  واألجدر  واملسنين،  واإلعاقة  والشباب 

التربوية  املنظومة  تهم  بإلتزامات  تقدمتم  األساسية شامال ومندمجا. 

وتطوير  الكفاءة،  وتعزيز  الجودة،  وتحسين  باإلستثمار،  يتعلق  فيما 

القدرات التكوينية ولم تطرحوا تصورا للحلول املناسبة لبعض املشاكل 

التي ما زالت قائمة والتي وعدت أطراف في أغلبيتكم بحلها وعلى رأسها 

ملف األساتذة املتعاقدين. أعلنتم عن عناية بالطبقة املتوسطة وهو 

أمر مستحسن، لكنكم لم تدققوا في طبيعة التقاطعات بين السياسات 

العمومية املوجهة إليها في مختلف القطاعات، وكيفية ضمان التناسقية 

بينها وهذا مصدر تخوفنا من عدم إعطاء هذه الفئة ما تستحق من 

اهتمام وهي التي عانت األمرين خالل العشر سنوات األخيرة.

س دييبل5ئيس،

العمومي رهين بإصالح مؤسساتي  تقوية األداء  تعلمون أن  إنكم 
جدي، وإذ نسجل السيد رئيس الحكومة، أهمية إبعاد حقوق اإلنسان 
واملجتمع املدني عن التشكيلة الحكومية، واعتبارهما شأنا عرضانيا بين 
مختلف القطاعات، فإننا نؤكد على أهمية اإلسراع بتفعيل املقتضيات 
الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن، لكننا لم نجد لها أي التزام 
في مشروع البرنامج الحكومي، ومن هنا ضرورة اإلسراع في إخراج هيئة 
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واملجلس اإلستشاري للشباب 
والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام املندوبية 
الوزارية لحقوق اإلنسان، والبد أيضا من ن تجديد السياسات العامة 
والعمومية واملتعلقة باملنظومة الحقوقية وبالتالي إعداد خطة وطنية 
جديدة للديمقراطية وحقوق اإلنسان بنفس الروح التشاركية السابقة 

وليس فقط اإلكتفاء بتحيينها.

كل  إلى  لنتطرق  اإلشتراكي  للفريق  املخصص  الوقت  يسعفنا  لن 
املجاالت التي استعرضها مشروع البرنامج الحكومي، لكننا نستغرب 
وجود فقرة مخصصة ملغاربة العالم تم السكوت فيها عن مشاركتهم 
السياسية التي نص عليها الدستور، ونستغرب أكثر تخصيص فقرة 
يتيمة للعالقات الخارجية دون إلتزامات جريئة في الوقت التي تتعرض 
في  والحاقدين،  الحاسدين  طرف  من  مدروسة  لهجمات  بالدنا  فيه 
الوقت الذي تحظى فيه اململكة باملصداقية والثقة جهويا ودوليا بفضل 

املبادرات امللكية الرائدة دفاعا عن مصالحنا العليا ووحدتنا الترابية.

بلس ديبل5ئيسيبلحكأمةيبملحترم،

املالية  املوارد  تعبئة  بتحسين  رهين  اإلجتماعي  األداء  نجاح  إن 
الوطنية، لكنه مشروط أيضا بضرورة عقلنة اإلنفاق العمومي وتوجيه 
اإلستثمار اإلقتصادي بطريقة تجعل نتائجه حاسمة في تحسين شروط 
عيش املواطنين، فاإلقالع االقتصادي الحقيقي يتطلب عدم التمادي 
تنعش  املطاف  نهاية  في  املالية ألنها  النقدية واملصرفية  السياسة  في 
عوامل اإلفالس املقاوالتي وبالتالي فقدان مناصب الشغل مع ما يترتب 
وتفاقم عجز  املغربية  لألسر  املعي�سي  للمستوى  تقهقر  ذلك من  عن 
صناديق اإلحتياط اإلجتماعي بسبب تراجع نسبة التشغيل، كما أن 
التحول اإلقتصادي الذي تتحدثون عنه لن يتم إال من خالل الحد من 
املضاربات واإلحتكارات ومصالح الريع مما يستوجب اإلقدام على تغيير 
شامل في مناخ اإلستثمار وتسهيل عمل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

واإلدماج التدريجي للقطاع غير املهيكل.

التدابير  من  العديد  الحكومي  البرنامج  مشروع  استعرض  لقد 
واإلجراءات التي ال نعلم كيفية تمويلها، هل من خالل اإلصالح الجبائي 
بين  شراكة  إطار  في  بتمويالت  هل  الضريبية؟  املداخيل  وتحسين 

القطاعين العام والخاص؟ هل باللجوء إلى املديونية؟

التزمتم السيد رئيس الحكومة، بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% 
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خالل الخمس سنوات املقبلة، وال نعلم هل بهذا توقع تقرون ضمنيا 
بالعجز عن تحقيق نسبة %5،5 من النمو التي أعلنها جاللة امللك في 
خطابه السامي إلفتتاح الدورة البرملانية، لم تلتزموا بنسبة نمو سنوية 
على  أنه خجول  عنه  يقول  ما  أقل  بمعدل سنوي  اإللتزام  وفضلتم 
االنتعاش  وعلى ضوء  التنموي،  النموذج  من  املنتظرة  النتائج  ضوء 

االقتصادي بعد محاصرة وباء كوفيد19-.

السابقة،  الحكومية  الوالية  في  تحققت  أشياء  بتحقيق  تلتزمون 
للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  التسريع  على  العمل  لكم  فكيف 
االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت 
العمومية؟ وقد تم إحداثها بمقت�سى القانون 30.82 والذي صدر ظهير 
تجاهل  في  اعتبرتم كذلك   ،2021 يوليوز   26 بتاريخ  بتنفيذه  شريف 
تام ملغزى التناوب الجديد بأن غالبية الناخبين اختارت دعم األحزاب 
السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية تضم إجراءات مرقمة 
ومحددة، في حين عجز مشروع التصريح الحكومي عن إعطاء أرقام و 
إجراءات تفصيلية لتحقيقها، ففي الحاالت النادرة التي قدمتم فيها 
أرقاما تحدثتم عن إحداث مليون منصب شغل وخلق ما ال يقل على 
250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين أي 125 ألف فرصة 
5 سنوات،  625 ألف فرصة عمل خالل  عمل سنويا، وهو ما يعني 

كيف؟ وبأية آليات؟ ووفق أي تخطيط؟ ال نجد جواب.

حذاري السيد الرئيس من األرقام الحاملة، ألن البرنامج الحكومي 
تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية، وأملنا أن تتمكن الحكومة من 

الوفاء بإلتزاماتها حفاظا على السلم االجتماعي واالستقرار املجتمعي.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

لكل هذه اإلعتبارات نعتبر في الفريق االشتراكي أن املشروع البرنامج 
الحكومي، لم يستجب لإلنتظارات املأمولة ولم يرقى إلى مستوى لحظة 
بالقضايا  اهتم  وإن  تصريح  تصريحكم  أن  ونعتبر  الجديد  التناوب 
التاريخية  اللحظة  مستوى  إلى  يرقى  ال  واالقتصادية  االجتماعية 
املوسومة بإطالق تفعيل النموذج التنموي، تصريح نوايا ال يكشف 
عن آليات التنفيذ وال عن البرمجة الزمنية ضمن الوالية املمتد ل5 
سنوات، تصاريح ملتبس يتحدث عن اإلبتكار لكنه يتحدث أيضا عن 
استراتيجيات مكملة في مجاالت استراتيجية تتطلب القطع مع طريقة 

تدبيرها خالل العقد األخير.

ونعلن أننا سنظل معارضة مسؤولة واعية يقظة لحماية التعددية 
السياسية وتحصين املكتسبات السياسية واالجتماعية والحقوقية التي 
تحققت في بالدنا، ومن موقعنا هذا نعلن أننا سنصوت ضد مشروع 
البرنامج الحكومي وسنحرص ليس فقط على أداء مهامنا التشريعية كما 
تفضلتم السيد رئيس الحكومة في حصرها، بل سنحرص على القيام 
بمهامنا الرقابية على الوجه األكمل بما فيه تسهيل بما في ذلك تسهيل 
مهام حكومتكم في كل ما يخدم املصالح العليا لبالدنا قناعة منا بأن 

املصلحة العامة فوق أي اعتبار وأن املغاربة أوال والسالم عليكم.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي السيد الرئيس السيد 
النائب املحترم ال�سي ادريس السنتي�سي.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�سييلئيسيبلف5يقيبلح5كي:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

الذي  الحكومي  البرنامج  اليوم  نناقش  الحكومة،  الرئيس  السيد 
تقدمتم به أمام البرملان طبقا للفصل 88 من دستور اململكة، وكما يعلم 
الجميع فإن هذه اللحظة الدستورية حصيلة منطقية إلستحقاقات 
انتخابية نجحت بالدنا في تنظيمها في موعدها، رغم السياقات والظروف 
أن  إال  يمكننا  اإلنتخابات، وال  بإجراء هذه  أحاطت  التي  اإلستثنائية 
نثني على اإلرادة والجرأة التي تحمل في طياتها إصرارا ملكيا على ترسيخ 

وتوطيد اإلختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري ال محيد عنه.

السيدات  وإلى  الحكومة  رئيس  السيد  إليكم  نتقدم  باملناسبة 
والسادة الوزراء بخالص التهنئة على الثقة املولوية السامية، فنجاح 
الحكومة هو بالطبع نجاح للمغرب وأملنا كبير وأملنا كبير في أن تنجحوا 
في تحقيق انتظارات املغاربة واألمل كبير الذي عقدوه على هذه األغلبية 
وعلى البرامج والشعارات التي بفضلها حازت على أغلبيتها، نخاطبكم 
اليوم السيد رئيس الحكومة وقد اخترنا عن قناعة وإيمان التموقع في 
املعارضة، معارضة كاملة، معارضة تقييمية وتقويمية، معارضة تساند 
للبالد ومصالح  العليا  باملصالح  العالقة  الجوهرية ذات  القضايا  كل 
املواطنات واملواطنين وتتصدى بقوة لكل ما ال يتما�سى مع اختياراتها 

الديمقراطية.

وهو  الحركي  الفريق  في  واطالعنا  استماعنا  بعد  الرئيس،  السيد 
امتداد لحزب الحركة الشعبية على ما سميتمونه بالبرنامج الحكومي، 
تبين لنا بأننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إال 
الدستور،  من   88 الفصل  عليه  ينص  كما  حكوميا  برنامجا  وليس 
فالبرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان 
واملكان بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها اإللتقائية والتناسق والقدرة 
على التفعيل وإستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 

مؤطرة بالكلفة املالية الالزمة ومعززة بالنتائج املتوقع تحقيقها.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

تصريح  كونه  هو  تقديرنا  في  التصريح  لهذا  األبرز  العنوان  إن 
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يشير  أن  دون  السابقة  الحكومية  للتجربة  يستقيم  فتارة  متداخل، 
إليها، وتارة أخرى يضع فقرات من البرامج اإلنتخابية ألحزاب األغلبية 
بدون خيط ناظم بينها، إنه برنامج في نظرنا يفتقد إلى هوية ومرجعية 
مؤطرة، برنامج يفتقر لألبعاد واإلبتكار ويقتصر على بعض األولويات 
وهي أولويات ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية 

االجتماعية وتدعيم ركائز دولة اجتماعية.

وفي هذا السياق، تحدثتم عن الزيادة في ميزانية التعليم والصحة 
وهذا أمر أكاد أقول مستحيل، هاد القطاعات هي قطاعات إجتماعية 
وغالبا غتكون في ميزانية التسيير وطبعا على حساب أي قطاع تنوون 
الزيادة في هاد امليزانية ديال قطاع التعليم والصحة، وطبعا ال يمكن 
هناك  الرئيس  السيد  باملقابل  لكن  للتسيير،  اإلقتراض  إلى  اللجوء 
إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية كالتجهيز والنقل 
واإلجتماعية  املجالية  والتفاوتات  الرقمي  والتحول  املائية  والثروة 
والتحول الطاقي وإصالح اإلدارة والبحث العلمي وغيرها، بل إنه تصريح 
ال ينسجم مع الهندسة الحكومية نفسها وهناك دعوني أطرح بعض 
التساؤالت، السيد رئيس الحكومة، أية آليات لتفعيل مضامين النموذج 
الحكومة  تعتزم  التي  األوراش  إلى  إشارة  أية  هناك  ليس  التنموي؟ 
إنجازها؟ ما هي مؤشرات ركائز الدولة اإلجتماعية؟ وكيف سيتم تمويل 
السياسات العمومية؟ وبخصوص الصندوق الخاص باألمازيغية الذي 
رصد له مليار درهم بحلول سنة 2025 يطرح التساؤل عن موارد تمويل 
هاد الصندوق؟ وأوجه ومجاالت صرفها؟ بأية ميكانيزمات سيتم تحفيز 
اإلقتصاد الوطني السيد رئيس الحكومة؟ وما هي السياسة الجديدة 
للمواطنين؟  الشرائية  القدرة  للحفاظ على  الجديدة  السياسة  أقول 
السيد رئيس الحكومة خاصة وأن املغاربة دابا تيعيشوا في واحد الفترة 
صعيبة جدا وزيادات في األسعار خيالية، ماهي مقاربتكم للتحكم في 
األسعار وحماية املستهلك والتحكم في التضخم والتحكم في املديونية 

والعجز وتوازن امليزان التجاري؟

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

ملاذا أغفلتم في البرنامج الحكومي إحداث منظومة وطنية متكاملة 
الغذائية  سيما  ال  األساسية،  للمواد  اإلستراتيجي  باملخزون  تتعلق 
والصحية والطاقية؟ كما أكد على ذلك صاحب الجاللة في الخطاب 
التساؤل أيضا ما  الحالي، على مستوى آخر يطرح  للبرملان  االفتتاحي 
هي مقاربتكم بخصوص إصالح أنظمة التقاعد؟ ملاذا اقتصرتم على 
املادية واإلجتماعية  يتعلق بتحسين األوضاع  فئات دون أخرى فيما 
حول  ثم  في صمت؟  يعانون  الذين  واملوظفين  واألجراء  كاملتقاعدين 
القطاع الخاص وتشجيع هاد القطاع على مستوى البحث العلمي نسجل 
غياب اإلستثمار في اإلبتكار، وهنا نسائل عن التدابير التي ستتخذونها 
الناتج  من   % 0.7 نسبة  تتجاوز  ال  التي  العلمي  البحث  لرفع حصة 
الداخلي الخام؟ ما هي التدابير واإلجراءات املتخذة لتعزيز اإلستثمار في 
القطاع العمومي في عالقته بالقطاع الخاص؟ ما هي األجندة التشريعية 

التي ستدشنون بها تعاونكم مع املؤسسة التشريعية؟

بلس ديبل5ئيس،

فضال عن مالحظاتنا السابقة نالحظ بأن إجراءات رفع نسبة نشاط 
النساء إلى أكثر من %30 عوض %20 تنحصر في تطوير العرض الوطني 
للحضانات واملأمول أن يرتفع هذا النشاط إلى املستوى الذي يحقق 
املناصفة الحقيقية، لم نسجل السيد رئيس الحكومة أية إشارة إلى 

التنمية القروية والعالم القروي والفالح الصغير والجبل.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

لكننا  البرنامج،  التي تضمنها  لقد حاولنا إحصاء عدد اإللتزامات 
فوجئنا باستغراب بأنها نوايا وأماني معدودة حيث أن أغلب التعهدات 
جاءت في شكل تسويفات أو مسبوقة بعبارة الحكومة تؤكد على ضرورة 
كذا والحكومة ستسعى إلى كذا، واملثير في األمر أن هاد البرنامج ال يتضمن 
أرقاما أو مؤشرات واضحة وال على مصادر التمويل أو طرق اإلنجاز، بل 
البرنامج الذي استنسخ فقرات من النموذج التنموي الجديد ال  إن 

يرفقها بآليات األجرأة أو مواعيد التنفيذ.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

لقد كنا ننتظر بأن يتضمن برنامجكم توطيد وتعزيز املشاريع الكبرى 
وإبداع مشاريع أخرى من جيل جديد لكننا لم نلمس شيئا من هذا 
القبيل، وهنا نتساءل عن ما هي اآلليات املتخذة لتنزيل البرنامج الوطني 
للماء؟ الذي أطلقه جاللة امللك، ما هي السدود واملوانئ الكبرى والطرق 

السيارة وغيرها من املشاريع الكبرى التي تعتزمون إنجازات؟

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

فيها  بما  الوسطى  الطبقة  إلى دعم  في معرض تصريحكم  أشرتم 
الطبقة الوسطى بالعالم القروي، نحن ال يمكننا إال أن ننخرط معكم في 
هذا التوجه، لكن بأية مقاربة ستدعمون هذه الطبقة الوسطى؟ وملاذا 
انتظرتم كل هذه املدة لتفعيل املنطوق امللكي في الخطاب في افتتاح 
الفالحية؟  الوسطى  الطبقة  تقوية  بخصوص   2018 لسنة  البرملان 
وأنتم أشرفتم على هذا القطاع ألزيد من 15 لسنة، في املقابل الفئات 
باستثناء  البرنامج  في هذا  الالزم  باالهتمام  والفقيرة ال تحظى  الهشة 
السياق الدعم املباشر لبعض الفئات التي ال تشكل إال استمرارا ملا 
قررته الحكومات السابقة، وهنا البد من التطرق إلى إشكالية البطالة 
وانسداد آفاق الشغل التي تعاني منها هذه الفئات باإلضافة إلى حاملي 
الشهادات الجامعية العليا ال سيما بعد تداعيات أزمة كورونا، فأنتم 
تتعهدون بتشغيل مليون عاطل على امتداد خمس سنوات وهو عدد 
ضئيل جدا إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار األعداد الهائلة من العاطلين، 
لكن السؤال املطروح هل يتعلق األمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص 
أو اإلثنان معا؟ هل يتعلق األمر بمليون عاطل الذين تم تسريحهم بسبب 
جائحة كورونا؟ أم في فرص شغل جديدة علما أن هذا الرقم غير واقعي 
وإذا اعتبرنا أن الحد األدنى من املناصب املفقودة سنويا يصل إلى 100 

آالف.
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وفي هذا السياق، ال نعتقد بأن معدل النمو الذي حددتموه كأفق 
توطيد  رهان  ربح  على  قادر   4% أي  املقبلة  سنوات  الخمس  خالل 
التشغيل والتقليص من البطالة معدل %4 كنسبة نمو لن يتجاوز 500 
ألف منصب وليس مليون فرصة عمل، فال يمكن علميا ومنطقيا ربح 

رهان التشغيل بدون رفع معدل النمو والرفع من وتيرة اإلستثمار.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

لقد تضمن برنامجكم مجموعة من مجاالت التعاون مع الجهات 
والجماعات الترابية في إطار توطيد الالمركزية والالتمركز اإلداري، لكننا 
لم نلمس أية إرادة دعم هذه الجماعات والجهات وخاصة الفقيرة منها 
أو التنازل لها عن بعض االختصاصات باعتبارها شريكا في التنمية، وهنا 
البد أن تجيبونا السيد رئيس الحكومة عن بعض األسئلة التي نعتبرها 
جوهرية: ما مآل ميثاق الال تمركز اإلداري وطريقة تدبيره في ظل هاد 
الحكومة؟ هل الحكومة مستعدة لرفع اليد عن االختصاصات املوكولة 
للجهات؟ وهل هناك نية في إعادة النظر في توزيع معايير الدعم على 
الجهات باعتماد معيار املجال الجغرافي بدل عدد السكان حتى تتحقق 
تنمية الجهات الشاسعة الفقيرة؟ كيف ستفعلون الحكامة الجيدة التي 
وردت في تصريحكم بدون اإلشارة إلى مكتسب دستوري أال وهو ميثاق 
املرافق العمومية الصادر هذه السنة واملنشور بالجريدة الرسمية في 

يوليوز 2021.

السيد الرئيس، على العموم وبكل أسف نعتبر هذا البرنامج دون 
الطموحات وال يستجيب للعدد من الرهانات املجتمعية وال ملجموعة 
من الفئات التي ورد ذكرها في هذا البرنامج بشكل عابر كمغاربة العالم 
والشباب وغيرهم، بل إن البرنامج لم يؤسس ألية رؤية واضحة لبعض 
العرض  وتقوية  والبيئة  والثقافة  الخارجية  كالسياسة  القطاعات 
السكني وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بما في ذلك من إمتيازات 

واقتصاد الريع وغيرها.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيوعضاءيبلحكأمة،

زم التييزمالئي،

إن الحركة الشعبية التي بصمت التاريخ الوطني من خالل مختلف 
املحطات التي عرفتها بالدنا منذ الحصول على اإلستقالل إلى اليوم كما 
أسلفنا، تؤكد إن كان األمر يحتاج إلى تأكيد بأنها ستظل وكما كانت 
على الدوام متشبثة بثوابتها، متمسكة بمقدساتها حريصة على هويتها 
جانب  إلى  للوقوف  الدوام  على  متجندة  املتنوعة  بوحدتها  الوطنية 
جاللة امللك، للتصدي لكل املناوئين وأعداء وحدتنا الترابية ومواصلة 
النضال الستكمالها وللدفاع عن قيمنا النبيلة، متخندقين في أي موقع 
ونمائها،  وتطويرها  البالد  واستقرار وخدمة  أمن  في  يسهم  أن  يمكنه 

معلنين في الختام، بأننا لن نكون إال بنائين وموضوعيين في التعامل 
ملعية محطة سياسية وضمنها هذه املحطة الدستورية التي قررنا على 
ضوئها تبني موقف الرفض للبرنامج الحكومي الذي سنتخذ بخصوص 
تنفيذه وتفعيل املواقف املناسبة في حينها، وفقنا هللا ملا فيه خير البالد 
والشعب املغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا 

وأيده والسالم.

بلس ديبل5ئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
اإلجتماعي السيد الرئيس السيد النائب املحترم السيد شاوي بلعسال.

بلدسكأليي بلف5يقي لئيسي بلعسا8ي شا يي بلس دي بلنائبي
بلديمق5بطييبالجكماعي:

وش5في علىي بل5ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي 
البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة  في مناقشة 
املحترم وفقا ملقتضيات الفصل 88 من الدستور املغربي، بداية أتوجه 
لرئاسة  املباركة  الرئيس املحترم على عودته  للسيد  الخاصة  بالتهنئة 
مجلسنا املوقر متمنين له كل التوفيق والنجاح، كما أهنئ كافة النائبات 
والنواب الفائزين في انتخابات 8 شتنبر الجدد والعائدين على الثقة 
الديمقراطية التي حصل الجميع عليها من قبل الناخبات والناخبين، 
ونبارك للسيد رئيس الحكومة الصدارة التي حصل عليها حزبه التجمع 
من  وتشريفه  التاريخي،  الوطني  االستحقاق  هذا  في  لألحرار  الوطني 
طرف صاحب الجاللة برئاسة الحكومة التي ننهئ جميع أعضائها بالثقة 
بكل  الدستورية  مهامنا  أداء  في  للجميع  التوفيق  متمنين  املولوية، 
مسؤولية وفعالية وتجاوب سريع مع انتظارات املواطنات واملواطنين 

املغاربة في مناخ تسوده الثقة وروح التفاؤل واإليجابية.

الزمني  املوعد  في هذا  اليوم  تواجدنا جميعا  إن  الرئيس،  السيد 
الديمقراطي يعود للنجاح الذي حققته بالدنا والرهان الذي كسبته 
يوم 8 شتنبر التاريخي بكل إصرار وتصميم، رغم اإلكراهات والتحديات 
الوبائية والصحية وتداعيتها والضغوط الخارجية املوجهة لبالدنا من 
مختلف الجهات، وبكل اعتزاز وفخر ربح املغرب ملكا وشعبا ومؤسسات 
وقوة حية هذا الرهان وبرهن للجميع على تفوقه في تحصين نموذجنا 
االختيار  ورش  بناء  مواصلة  على  وتصميمنا  النموذجي  الديمقراطي 



8859 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1352–218ربيع األول14432  )225أكتوبر20212( 

والتحديات،  والصعوبات  الظروف  كانت  مهما  الوطني،  الديمقراطي 
موعد ديمقراطي تميز بمشاركة واسعة ومكثفة.

السياسية  القوى  جميع  أن  الرئيس،  السيد  فيه  شك  ال  مما 
الديمقراطي  الورش  هذا  في  شاركت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 
الوطني تلقت وسجلت بوضوح الرسائل واملطالب واإلنتظارات التي عبر 
عنها املواطن املغربي عبر جميع الجهات واألقاليم والعماالت والجماعات 
االجتماعي  الوعي  مستوى  الجميع  المس  كما  االنتخابية،  والدوائر 
السائد في مغرب اليوم والذكاء السيا�سي واملمارسة اإلنتخابية املتطورة 
التي طبعت اإلستحقاقات اإلنتخابية األخيرة، والتي تدعون جميعا إلى 
التعامل مع هذه املخرجات املسجلة بكل جدية ومسؤولية، وتجاوب 
سريع وميداني واحترام للوعود املعلنة وبنفس إصالحي عميق وانفتاح 
مستمر على نبض الشارع وديناميته، في إطار من املسؤولية الجماعية 
واملشتركة برملانا وحكومة أغلبية ومعارضة، مجتمعا مدنيا باستحضار 
املصالح العليا للبالد وتعزيزا الستقرارها ونموذجها الديمقراطي الرائد 
في املنطقة، وتكريسا لنموذجنا التنموي الجديد الذي أنتجه املغرب 
بجميع مكوناته وقواه الحية بدعوة كريمة من صاحب الجاللة أدام هللا 

عزه ونصره.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

إن مناقشة فريقنا الدستوري الديمقراطي االجتماعي الذي جمعته 
شراكة ناجحة مع فريق التجمع الوطني لألحرار خالل الوالية التشريعية 
في  الناجحة  التجربة  هذه  واعتزاز  اعتبار  بكل  يأخذ  حيث  العاشرة، 
االنسجام والتعاون املشترك والقواسم املشتركة حول العديد من املواقع 
والقضايا التي نستحضرها بكل موضوعية في مناقشتنا للبرنامج الذي 
أعلن عنه السيد رئيس الحكومة، حيث وجدنا فيه العديد من القضايا 
واملبادرات التي تبنيناها في برامجنا االنتخابي أو في املذكرات التي ساهمنا 
بها في بلورة النموذج التنموي الجديد كأولويات اجتماعية واقتصادية 
وإصالحية تشكل مجاالت للتوافق وااللتقائية، وتهدف إلى تعزيز كرامة 
املواطن وتحقيق املزيد من العدالة االجتماعية واملجالية ومواصلة بناء 
املؤسسات الترابية الفاعلة من جهوية متقدمة وتنمية ترابية شاملة 
ومدمجة ومنصفة والسعي نحو بناء ركائز الدولة االجتماعية والتماسك 
االجتماعي األسري عبر تعميم الحماية االجتماعية والتغطية الصحية 
وتنمية رأس املال البشري انطالقا من مدرسة تكافؤ الفرص إلى تأهيل 
وقيما  وثقافا  ورياضتنا  وتعليما  وتكوينا  تربيتا  البشري  الرأسمال 

مجتمعية.

إضافة إلى ما سبق فإن مناقشتنا لهذا البرنامج الحكومي يستدعي 
استحضار مجموعة من املرجعيات املؤطرة للمرحلة الراهنة:

أوال-تسريع استكمال تفعيل مقتضيات اإلصالحية لدستور 2011، 
ومتطلباته،  وحاالته  وأوضاعه  املتنوعة  وحقوقه  باإلنسان  املتعلقة 
وتوفير متطلبات العيش الكريم واآلمن واملستدام في مناخ صحي سليم 

وديمقراطي.

بهدف  الجديد  التنموي  النموذج  محتويات  مضامين  ثانيا-تنزيل 
تدارك الخصاص وتجاوز االختالالت في منظومتنا التنموية والتدبيرية 
واإلنتاجية والتكوينية، وترتيب األولويات املجتمعية املرحلية وإعداد 
واإلكراهات  التحديات  مختلف  ملواجهة  وتأهيله  البشري  الرأسمال 
مستقبله،  تملك  في  واالستقاللية  النفس  على  لإلعتماد  وتسليحه 

والتجاوب السريع مع االحتجاجات واملطالب االجتماعية والفئوية.

ثالثا-إذكاء روح اليقظة والحس األمني الدائم إزاء مختلف املخاطر 
األمنية  املخاطر  واألوبئة،  الصحية  املخاطر  املناخ،  وتقلبات  البيئية 
واالضطرابات االجتماعية والخارجية املهددة ملناخ االستقرار والطمأنينة 

املستدامة.

بروح  املتميز  السامي  امللكي  الخطاب  مع  وااللتزام  رابعا-التجاوب 
املبادرة واالستباقية والتوجيهية والتأطير ملختلف املؤسسات والهيئات 
الفاعلين العموميين، خطاب يتميز بخيط ناظم وبعد استراتيجي توجيهي 
وتصحيح ملكامن الخلل والتركيز على نقاط القوة والضعف في مختلف 

منظوماتنا وبرامجنا املتنوعة.

وآخر هذه الخطب املرجعية خطاب افتتاح الدورة التشريعية األولى 
للوالية التشريعية الحادية عشرة، حيث رسم هذا الخطاب خارطة 

طريق املرحلة املقبلة بكل وضوح.

وانطالقا من هذه املعطيات والحقائق قمنا بقراءة موضوعية ملحاور 
وعناصر البرنامج الحكومي للوالية التشريعية الحكومية الحادية عشرة، 
مستحضرين كذلك الهندسة الحكومية ملكونات الحكومة وللهندسة 
التنظيمية املؤسس للحكومة وقطاعاتها ومستجداتها ومدى توافق هذه 
الهندسة مع مضامين البرنامج الحكومي وأولوياته، حيث يتبين بوضوح 
وجود تناسق بين هذه البنية الحكومية وهذه األولويات ووجود مالمح 
اإلنتقال نحو العقلنة والترشيد في الهندسة التنظيمية الحكومية. وبهذه 
املناسبة نلح على مواصلة هذا التوجه على املستوى التنظيمي اإلداري 
موحد  منظام  لتشكيل  القطاعية  اإلدارية  الهياكل  وإدماج  بتجويد 
مركزيا وترابيا وتفويضا لالختصاصات ونقلها إلى الجهات تفعيال مليثاق 

الال تمركز اإلداري.

بلس ديبل5ئيس،

إننا فعال أمام برنامج حكومي عاكس بصدق ومعبر عن مختلف 
القضايا واألولويات املطروحة للنقاش العمومي في الساحة الوطنية 
تمخض  الذي  الجديد،  التنموي  النموذج  بلورة  عن  اإلعالن  منذ 
النقاش  أو  التنموي  النموذج  لجنة  تقرير  عن  واإلعالن  تقديمه  عن 
اإلقتصادية  وتداعياتها  كوفيد19-  جائحة  انتشار  تطور  رافق  الذي 
واإلجتماعية والصحية، وكذا النقاش املؤطر لالستحقاقات االنتخابية 
األخيرة. ونؤكد مرة أخرى على أن مكونا الفريق الدستوري الديمقراطي 
واالقتصادية  السياسية  وتصوراتهما  نفسيهما  يجدان  اإلجتماعي 
على  املعروض  البرنامج  في  كثيرة  وعناصر  محاور  واإلجتماعية ضمن 
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تنموي  إصالحي  بعد  وذو  طموح  برنامج  وأنه  املوقر،  مجلسنا  أنظار 
نوعي وعميق وواقعي يقدم من الضمانات والوعود املدعمة باملعطيات 
واملواعد املعززة لوضع الثقة في مضامينه وأولوياته والتفاؤل في نتائجه 
املنتظرة لصالح جميع املغاربة ولصالح جميع فئاته النشيطة واملتطلعة 
إلى آفاق الشغل والتشغيل أفرادا ومقاوالت ناشئة وصغيرة ومتوسطة، 
برنامج يفتح آفاقا وفرصا لتعزيز الطبقة الوسطى والحد من الفوارق 
والتفاوتات واملزيد من العناية باملناطق واملجاالت املقصية من تكافؤ 
الفرص كاملناطق الجبلية، وفي مجال تعميم تكافؤ الفرص والحد من 
التفاوت املجالي املجتمعي نثير اإلنتباه إلى أولوية تعبئة الجهود لتقليص 
الفوارق في املناطق الحضرية بين مراكزها وهوامش هذه املناطق التي 

تشكل بؤرا إلنتاج البؤس والفقر والخصاص في التأطير واإلدماج.

إن معالجة الفضاءات ذات الكثافة السكانية املرتفعة الباحثة عن 
فرص العيش واالستقرار بكل وسائله تتطلب عناية مكثفة وتوجيهها 
الشغل  وسوق  الحضرية  املنظومات  في  إلدماجها  لإلمكانيات  إراديا 
وإدماجها في املنظومة اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والتكوينية، 
مبتكررة  اجتهادية  حلوال  أيدينا  بين  الذي  الحكومي  البرنامج  ويقدم 
ببعد اجتماعي إدماجي واعد نشير إلى سبيل املثال على إحداث الدخل 
الكرامة  مدخول  املغربي  اإلنسان  وكرامة  تماسك  لحفظ  اإلجتماعي 
املعوزة  األسر  لكل  االجتماعية  التعويضات  وتقديم  املسنين  لفائدة 
مدى  على  اإلعاقة  إجتماعية  وضعية  في  لألشخاص  املوجه  والدعم 

الحياة واعتماد طبيب األسرة كمبدأ ملسار الرعاية الصحية.

مما ال شك فيه السيد الرئيس، أن هذه السلسلة من املبادرات 
للولوج  املجتمع  من  واسعة  وشرائح  ستمكن  والصحية  اإلجتماعية 
إلى االنتفاع من الخدمات الصحية واإلجتماعية، إننا فعال أمام والية 
القانونية  الشروط  بعد ما توفرت جميع  بامتياز  حكومية اجتماعية 
الوطني املنتظر أن  الورش اإلصالحي  لتنزيل هذا  والتنظيمية واآللية 
يشكل رافعة محركة للنهوض بالتنمية االجتماعية الشاملة وتقليص 
الفوارق ودعم الطبقة الوسطى، هذا الورش يتطلب تنزيال متسارعا 
ناجعا وإحتراما للزمن السيا�سي املبرمج وتقديم أجوبة فعلية النتظارات 
املستهدفين واملنتفعين من هذا الورش اإلصالحي املجتمعي الذي أعاننا 

عنه ودشنه صاحب الجاللة نصره هللا ويتابعه بكل عناية ورعاية.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

إثارة  أيدينا دون  بين  الذي  البرنامج  نناقش هذا  يفوتنا ونحن  ال 
السيادة  وخاصة  اإلستراتيجية  بأبعادها  الوطنية  السيادة  موضوع 
الغذائية التي تضمن لنا األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي من حاجياتنا 
اإلستهالكية، وقد برهنت أزمة كوفيد 19 عن قدرات املغرب في هذا 
املجال األمني خالفا لبلدان كثيرة عانت من الخصاص الغذائي خالل 
هذه األزمة، كما علمتنا األزمة الوبائية طرح مسألة السيادة الصحية 

لبالدنا بتطوير الصناعات الطبية والخدمات املرتبطة بها والتي أصبحت 
تشكل مجاال حديثا للتطور الصناعي والبيولوجي والدوائي والبيوتقني 
هذا  والعالجية،  الصحية  املستلزمات  إنتاج  في  للتشغيل  ومجاال 
التحول فرضته جائحة كورونا وألن طرح مسألة السيادة الوطنية في 
هذه األجواء من التنافسية الدولية والبحث عن التموقع في نظام دولي 
قيد التشكل لها وقع إيجابي جيد على التماسك الوطني وتعزيز الجبهة 
املحيطة  التحديات  مختلف  مواجهة  في  الوطنية  والوحدة  الوطنية 

واملخاطر املحتملة.

الوطنية  سيادتنا  يخدم  ما  كل  قوة  بكل  نساند  فريقنا  في  وإننا 
أمنيا وصحيا وغذائيا حماية ملصالح بالدنا، وتعزيزا ألمننا اإلجتماعي 
واستقالليتنا. وفي إطار العناية بمختلف مكونات املجتمع املغربي وفئاته 
الخارج كمكون اجتماعي  في  املقيمة  املغربية  الجالية  إلى  نثير اإلنتباه 
للموارد  ومصدر  اتجاهين  في  للحضارة  ثقافي  وحامل  ودينامي  نشيط 
للتضامن  ومصدر  وعينية  مالية  تحويالت  السنة  مدار  على  املحولة 
االجتماعي والعائلي، يجب العمل على استدامته وتنميته واإلستثمار في 
األجيال املتعاقبة للجالية، كرأسمال بشري مؤهل ومفيد للوطن علميا 

وتقنيا ورياضيا وسياحيا واجتماعيا.

للسيد  فريقنا  تعبير  نجدد  أن  إال  يسعنا  ال  مداخلتنا  ختام  في 
رئيس الحكومة املحترم على الثقة الخاصة التي يتمتع بها لدى هيئتينا 
السياسيتين وفي الهيئة الحكومية املعينة بجميع مكوناتها، ثقة مبنية 
على حسن النية السياسية والتفاؤل اإليجابي بما أعلن عنه السيد 
بها خالل هذه  الوفاء  بإرادة  املقرونة  اإللتزامات  الحكومة من  رئيس 
الوالية فإن فريقنا يصادق على البرنامج الحكومي مساندة للسيد رئيس 
والسالم  لكم  وشكرا  املحترمين،  الحكومة  وأعضاء  املحترم  الحكومة 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل5ئيس:

السيد  واالشتراكية  التقدم  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
النائب السيد الرئيس ال�سي رشيد حموني.

بلكقدمي ف5يقي لئيسي بلحمأنيي لش دي بلس دي بلنائبي
 بالشتربت ة:

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببي بلنائبات،

صباحيبلخير،

أتشرف اليوم بأن أقدم أمامكم في هذه املحطة الدستورية الهامة 
البرنامج  في  النواب  بمجلس  واالشتراكية  التقدم  فريق  نظر  وجهة 
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السادس  الحكومة  رئيس  أمس  أول  أمامنا  عرضه  الذي  الحكومي 
والعشرين في تاريخ املغرب املستقل، ويطيب لي في البدء أن أعرب عن 
تهاني لكم السيد رئيس املجلس ولعضوات وأعضاء املكتب ورؤساء 
رئيس  السيد  أهنئكم  وأن  فيكم،  املجلس  أعضاء  ثقة  وعلى  اللجن 
الحكومة على الثقة التي وضعها فيكم جاللة امللك محمد السادس 
بتعيينكم على رأس الحكومة، ونفس الشعور أنقله لزميالتي وزمالئي 
تركيبة  على  أثني  أن  وأود  الوزراء،  والسادة  للسيدات  وكذا  النواب 
الحكومة وخاصة تمثيلية النساء والشباب، وهو اختيار كان دوما من 
الخيارات الثابتة لحزب التقدم واإلشتراكية أمال في أن يتعزز هذا املنحى 
في اتجاه املناصفة في مختلف املؤسسات التمثيلية والتنفيذية ومراكز 
القرار العمومي بالخصوص، وإعماال ملبدأ الوضوح السيا�سي والصراحة 
والصدق مع الرأي العام أعيد التأكيد السيد رئيس الحكومة على أن 
حزبنا حزب التقدم واإلشتراكية اختار مباشرة بعد اإلعالن عن انتخابات 
معارضة  نمارس  بأن  فخورون  فإننا  املعارضة،  في  تموقعه  شتنبر   8
بناءة، تقدمية، ديمقراطية، اجتماعية، اقتراحية أساسها استقاللية 
القرار الحزبي، وكونوا على يقين السيد رئيس الحكومة من أننا سنكون 
معارضين حيث ينبغي للسياسات التي تكون نكوصية غير عادلة وغير 
منصفة وتنقض الوعود التي رفعتم سقفها في برنامجكم الحكومي، 
بنفس القدر الذي سنساند به السياسات والتدابير التي تتوجه في ترسيخ 
مسارنا الديمقراطي بكل مفاعله االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

جرت االنتخابات وعبدت لكم الطريق إلى رئاسة الحكومة في سياق 
االقتصادية  وانعكاساتها كسبت  كورونا  ودولي خاص، جائحة  وطني 
واالجتماعية، وإننا إذ نجدد فخرنا في حزب التقدم واالشتراكية بقدرة 
بالدنا على تنظيم كل االستحقاقات االنتخابية في ظرف وجيز وكذا على 
للدستور  احتراما  في ظروف غير عادية،  املنتخبة  املؤسسات  تجديد 
وعربونا على نضج وفعالية ونجاعة املنظومة السياسية واملؤسساتية 
واإلدارية والحزبية دون اإلطالة في الحديث عما اتسمت به االنتخابات 
من ممارسات مسيئة، أحيانا لديمقراطيتنا وال تنسجم مع مسار بالدنا 
فإنه البد أن نعيد استنكارنا لالستعمال املريب للمال في شراء األصوات، 
وإفشال أجواء التنافس الشريف، وسيكون علينا استخالص الدروس 
من ممارسات بعض األحزاب وقطاع واسع من املرشحين الذين يسيئون 
لست  نفسها،  ولألحزاب  وللوطن  الديمقراطي  ملسارنا  السلوك  بهذه 
هنا ألعطي الدروس في هذا املكان ولكن علينا جميعا أن نفكر جيدا في 
مخاطر استعمال املال السيا�سي الفاسد على املؤسسات وعلى صورة 

بالدنا وعلى مصداقية أحزابنا.

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلزم التي بلزمالء،

في الصلب مجموع األوراش والسياسات، نحن مقبلون عليها ينبغي 
أن تظل قضية وحدتنا الترابية في صدارة اهتمامنا ومرافعاتنا وإذ كان 
من حقنا أن نطمئن إلى املنجز في هذا امللف من تكريس واعتراف بشرعية 
حقوقنا الثابتة وتثبيت سيادتنا، فإن املناسبة تقت�سي أن نجدد اإلعراب 
عن اإلمتنان لصاحب الجاللة امللك محمد السادس الذي يدبر هذا 
امللف على النحو الذي يجعلنا نطمئن إلى الحسم الدبلوما�سي النهائي 
لهذا امللف بعد حسمهم في امليدان، فإلى جاللته تحية إجالل وإكبار، 
وإلى القوات املسلحة كذلك كل التقدير واإلحترام وهي ترابط مدافعا 

حوز التراب الوطني.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

ملرجعيات  وفيا  بقي  الحكومي  برنامجكم  بإيجاب  كذلك  نسجل 
الجديد  التنموي  النموذج  وملخرجات  السامية  امللكية  التوجيهات 
وللدولة اإلجتماعية، وليس لدينا أي حرج في أن نعترف بأننا نسجل هذا 
باإليجاب ألن هذه مرجعية حزب التقدم واإلشتراكية منذ زمان نطالب 
للدولة اإلجتماعية،  اإلنتصار  تقوم على  الراعية  بالدولة اإلجتماعية 
كما أن النموذج التنموي هو ملك للجميع ولجميع األحزاب السياسية 
التقدم  حزب  بمساهمة  ونفتخر  اإلنتخابات  قبل  ميثاق  وقعت  التي 

اإلشتراكية في النموذج التنموي الذي أعدته اللجنة.

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

دعونا نعود إلى محتوى برنامجكم الحكومي ودعونا نسمي األشياء 
حكومة  هي  حكومتكم  أن  على  ومفاهميا  سياسيا  ونتفق  بمسمياتها 
يمين وسط اختيارات أو إعالنات اجتماعية، وهذا أمر مهم وانتصار 
بوعودكم  الوفاء  وبمدى  بالنتائج  سيرتبط  عملكم  تقدير  ولكن  كبير 
التي رفعتم سقفها بوضع برنامجكم تحت عنوان الدولة االجتماعية، 
وإن كنا في حزب التقدم اإلشتراكية نستعملها كما سبق أن قلت. لقد 
دفعت جائحة كوفيد الدول والحكومات إلى إعادة النظر في األولويات 
التي باتت في العديد من البلدان ومنها املغرب تتصدرها الصحة وإذ كنا 
في بالدنا بفضل تبصر وحرص جاللة امللك، قد نجحنا في ربح رهانات 
السيادة فيما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء، فإنه ينبغي 
البناء على هذا املنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية 
واإلجتماعية، وهو ما يتطلب بالتأكيد تحوالت، تحوال في حكامة القطاع 
إو في تقدير جهود املوارد البشرية العاملة في القطاع وإعادة النظر على 
نحو جذري في منظومة أجور موظفي الصحة بتحسينها بشكل كبير، 
العمومية  واملرافق  الخدمات  توزيع  في  مجالية  عدالة  يتطلب  كما 
الصحية من خالل تمكين الفئات الهشة من خدمات صحية ذات جودة 
واألقاليم  املجاالت  في  املتطورة  الصحية  العمومية  املرافق  وبتوطين 

النائية والجبلية.
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السيد رئيس الحكومة، في برنامجكم الحكومي التزمتم برفع عدد 
العاملين بقطاع الصحة، السيد رئيس الحكومة، الطبيب تيتكون في 9 
سنين، 10 سنين، راه ما يمكنش نحلو املشكل ديال النقص في املوارد 
البشرية بمجرد عنوان، اليوم، اليوم مستعجل كيما األمس أقاليم اليوم 
محتاجة أطباء ما يمكنش تكونوهم في 4 سوايع باش غتصيفطوهم 
يخدمو. حزب التقدم واالشتراكية منين كان البروفيسور الوردي، كان 
أعطى مشروع ديال الخدمة الوطنية، الخدمة الوطنية يعني هادوك 
اللي غيتخرجو بحال service civil شحال هادي، يمشيو يخدمو سنتين 
في املناطق الجبلية والقروية التي تعاني اليوم من خصاص مهول، كل 
سنة كتخرج واحد العدد يمكنا نتحكمو فهاد النقص. كذلك األطباء 
ما�سي الزيادة في األجور، األطباء اليوم وجميع يعني اإلختصاصات اللي 
كاينة من سائقين، من ممرضين يعني جميع العاملين في قطاع الصحة 
خص تنهج الحكومة الجديدة يعني العمل مقابل تحفيزات من أجل 
تشجيع األطباء واملمرضين على بذل مجهود آخر، كذلك تحفيزات على 
املناطق الجبلية واملناطق البعيدة عن املركز، والتوزيع العادل للموارد 

البشرية، أكثر من 70 % ما بين محور القنيطرة-الدار البيضاء.

بلس ديبل5ئيسيبلحكأمة،

بلس ديبل5ئيس،

وما  املزدهرة،  املتقدمة  الدول  نادي  وولجت  نجحت  أمة  من  ما 
من دولة راعية تستحق هذا اإلسم إال هي وضعت التعليم في صلب 
اهتماماتها، وإننا إذ نسجل املكانة التي أعطاها البرنامج الحكومي لقضية 
التعليم، فإننا نعيد التأكيد في حزب التقدم واالشتراكية على ضرورة 
العودة إلى املبادئ املؤسسة لنظام التعليم كما كانت تطالب به األحزاب 
الوطنية الديمقراطية، ويتعلق األمر بمبادئ التعميم والتوحيد ونضيف 
إليها اليوم التجويد واإلنصاف ودمقرطة الولوج إلى املدرسة العمومية، 
وحرمتها.  اإلجتماعية  املكانة  وإلى  إليها،  اإلعتبار  يعاد  أن  يجب  والتي 
السيد رئيس الحكومة، غاب في برنامجكم الحكومي لم تتطرقوا نهائيا 
إلى القطاع الخاص في التعليم الذي يشكل 15 % من منظومة التربية 
والتكوين، واللي كيعرف الجميع التغول ديال هاد القطاع، يجب إعادة 
النظر فيه ألن هو شريك بطبيعة الحال ولكن يجب إعادة في منظومة 
التربية والتكوين ويجب إعادة ومراجعة كذلك القوانين املؤطرة لهذا 
القطاع الخاص في التعليم، ألن اليوم يستغلون الفقر ويستغلون يعني 
الحاجة ديال املواطن واملواطنة من أجل، من أجل، يعني، والت واحد 
الصورة اليوم، في القديم كان اإلنسان كيم�سي للقطاع الخاص هو اللي 
فاشل في الدراسة، اليوم والت تعطات صورة وكيوهموا بأن اليوم اللي 
م�سى للقطاع الخاص هو من يكون متوفق، ولهذا يجب إعادة االعتبار إلى 
املدرسة العمومية اللي أغلب الحاضرين هم خريجي املدرسة العمومية؛

خالل ثالث واليات، السيد رئيس الحكومة، كنتم في املوقع الذي 
جعلكم تتعرفون على مفصل قطاع الفالح وأدق تفاصيله، وإذ نثمن 
ما تحقق في القطاع من عصرنة ودعم العمومي، ولكن نعتبر أن الوقت 

قد حان للقطع مع اختزال قضايا العالم القروي في الفالحة وتطويرها، 
وكذلك ينبغي البناء على التراكم اإليجابي املحقق في القطاع إلطالق 
دينامية جديدة في العالم القروي بتثمين املنتوج والتركيز أكثر على صغار 
الفالحين واليد العاملة، اليوم الفالحين السيد الوزير، مخطط املغرب 
الناس عاطية  اليوم  للتسويق،  األخضر ألن كانت غياب استراتيجية 
الشيكات و تقدر تم�سي للحبس ألن ما لقاتش فين تسوق أو الثمن باش 
غتبيع، يعني، اقل من التكلفة ولهذا يجب إعادة النظر في مسألة ديال 

التسويق بالنسبة للمنتوجات الفالحية.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

نسائلكم بصدق ومن باب املسؤولية الوطنية تفرضها علينا مهمتنا 
النيابية توضح لنا، كيف ستحققون إحداث مليون منصب شغل؟ أي 
بمعدل 200 ألف منصب شغل خالل كل سنة على األقل، وفي نفس 
الوقت تتوقعون وتيرة النمو في %4، نستنتج من هذه املعادلة أن كل 
نقطة نمو ستسمح لنا ب 50 ألف منصب شغل علما أن االقتصاد 
الوطني لم يتجاوز في أحسن األحوال الحاالت إحداث 35 ألف منصب 
في  وخصوصا  تقهقرت  النسبة  هذه  أن  علما  نقطة،  كل  عن  شغل 
السنوات األخيرة وما بلغتش حتى 20 ألف، وهذا أمر بغيناك تشرحوا 
الوزير  السيد  الشغل  مناصب  وما�سي  يتحقق  لو  يمكن  كيفاش  لنا 
أي شغل الشغل الحقيقي هو من يحقق الكرامة للمواطن هذا هو 
الشغل اإلنسان اللي كيشد 600 درهم ما كيتحسبش وال 1000 درهم 
في الشهر، الشغل الحقيقي اللي يدخل في هاد املليون هو اللي يعطي 

املواطن واملواطنة العيش بكرامة وفي أبسط حقوق العيش الكريم.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

تفاجأنا بغياب رؤية برنامجكم الحكومي لصندوق املقاصة، انتم 
البترول،  وديال  الغاز  ديال  ارتفاع  في  اليوم  الدولي  السياق  كتعرفوا 
كذلك غياب صندوق التقاعد اللي اليوم غادي اإلفالس لم يتطرق 
برنامج الحكومة ديالكم للصندوق، بغينا توضيح فهاد الشأن؟ بغينا 
نعرفوا توضيح كذلك شنو هي االستراتيجية ديالكم واش غتستمروا 
في املديونية ألن هاد القطاعات واإلصالحات خاصها فلوس واش غادي 
تستمرو في املديونية اللي بلغت أكثر من 350 مليار ديال الدرهم؟ واش 
غتبيعوا املؤسسات أو منين غتجيبوا الفلوس؟ في البرنامج ما بانش 
منين غادي تجيبو الفلوس، بغيناكم توضحوا لنا هاد اإلستراتيجيات 
اللي احنا موافقين عليها منين غادي تمولوها؟ كذلك نسائلكم اليوم 
وهذا امتحان للحكومة مستعجل، الزيادات اليوم اللي كاينة في املواد 
الغذائية والبترولية واملحروقات، الحكومة اليوم أول امتحان عندها 
خصها تباشرو هو الحد والتدخل من هذه الزيادات ديال املواد الغذائية 
اللي قهرات املواطن البسيط، كذلك غياب ما عطيتوش واحد محور 
اللي  املوارد  اللي هي كيما كتعرفوا مورد من  للسياحة  بالنسبة  كبير 
من   10% من  أكثر  وكتشكل  املغرب  ديال  امليزانية  تنعش  لها  يمكن 
اإلنتاج الداخلي، مع األسف لم تحظى بأولوية في برنامجكم الحكومي، 
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كذلك غياب الجالية املغربية لم تتطرقوا إلى الجالية املغربية، يجب 
ديال  املوارد  من  مورد  هي  تا  ألنها  سياسيا  املغربية  الجالية  إشراك 
ميزانية ديال الدولة وخصوصا في العملة الصعبة. ورد في برنامجكم 
الحكومي إلتزامات عامة وعمومية ولم يجب عن كيفية بلورة مضامين 
الدستور2011، وعن كيفية رد االعتبار للمؤسسات الوطنية ولألحزاب 
السياسية ولباقي املؤسسات، ما هضرتوش على كيفاش تحاربوا الريع 
والفساد، الريع اليوم ديال الصيد في أعالي البحار وديال مقالع الرمال 
السابقة، شنوا شنوا  في الحكومة  اللي فشلت فيه  وديال الكريمات 
أنتوما رأيكم في هاد ال�سي؟عرفتوا الريع راه كيفقد الدولة املاليير السيد 
رئيس الحكومة، بغيت تكون عندكم الجرأة ويمكن هاد ال�سي يمكن لو 
يخلق موارد للميزانية. كيف ستتعامل مع موضوع الحريات ومع حرية 
الرأي السيد الوزير وهبي، اللي أنت كنت من املدافعين على املعتقلين 
ديال الريف، اليوم أنت عضو في الحكومة، كيفاش غتعامل الحكومة 
مع حرية الرأي والتعبير، مع حرية الصحافة واإلعالم، هي مواضيع 
بطبيعة الحال لم تكن من اهتمامات بعض األحزاب املشكلة لألغلبية، 

لكن كانت من إهتمام بعض األحزاب اللي هي..

بلس ديبل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس.

بلكقدمي ف5يقي لئيسي بلحمأنيي لش دي بلس دي بلنائبي
 بالشتربت ة:

بالنسبة لألمازيغية كفى من استغالل األمازيغية أرجوكم، كفى من 
استغالل األمازيغية.

بلس ديبل5ئيس:

السيد الرئيس انتهى التوقيت.

بلكقدمي ف5يقي لئيسي بلحمأنيي لش دي بلس دي بلنائبي
 بالشتربت ة:

األمازيغية هي هويتنا، هي ماضينا، هي حاضرنا، هي مستقبلنا.

بلس ديبل5ئيس:

السيد الرئيس انتهى التوقيت.

بلكقدمي ف5يقي لئيسي بلحمأنيي لش دي بلس دي بلنائبي
 بالشتربت ة:

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل5ئيس:

الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية النائب املحترم السيد 
عبد هللا بووانو.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأ بنأي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةي بلكنم ة:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م،ي بلصالةيبلسالميعلىيمأالنايلسأ8ي
هللايعل هي آلهي صحبه.

بلس ديبل5ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملعين،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

السيد الرئيس الحكومة، اعتمدتم واحد املنهجية فيها املبادئ، فيها 
التزامات، فيها األولويات وفيها اإلجراءات، 39،3،10،5 احنا غنعتامدوا 

تقريبا نفس الطريقة، ولكن ما غنهجموش احنا غادي نتواصلوا.

الوزراء  ولكل  لكم  ندعوا  بداية  تكليف،  التعيين  املبادئ  أوال، 
والوزيرات بالتوفيق والنجاح في مهامكم ألن نجاح الحكومة هو نجاح 
للوطن وهو ما نتمناه صادقين، ونذكركم بأن هذا التعيين هو تكليف 
املواطنين  وخدمة  العامة  املصالح  ورعاية  العمومي  الشأن  بإدارة 
واملواطنات من موقع قيادة العمل الحكومي والحكومة، وليس موقعا 
الذي  باملنطق  للعمل  وليس  الثروة  ومراكمة  الريع  مصادر  لتحصيل 
للوفاء  تكليف  كذلك  وهو  للمال«  املفيد  »الجاه  خلدون  ابن  سماه 
بالوعود واإلنصات العميق آلمال املغاربة وآالمهم وليس موقع لدغدغة 
تم ذلك لألسف من  بالكالم املعسول، كما  أسماعهم وشراء والئهم 
خالل شراء األصوات باألمس القريب في انتخابات يعرف الجميع حجم 
األموال التي نزلت فيها والتي كانت محل تنديد من مختلف املكونات 
السياسية بما فيها من يشاطركم األغلبية اليوم، هذه األموال التي ال 
يمكن أن تكون إال مما يطلق عليه املال السهل. املعارضة التي نريد طبعا 
في ظل الدستور نحن خبرنا املعارضة ودروبها لسنوات عديدة أبلينا 
خاللها البالء الحسن لفائدة وطننا وشعبنا، ولن تنقص من عزيمتنا 
وعطائنا سنوات التدبير العشر التي تحملنا مسؤوليتها بنجاح، سنمارس 
املعارضة بحزم ومسؤولية ووطنية، معارضة مواطنة تنصت بإمعان 
واهتمام لهموم وانتظارات املواطنين وتدافع وتترافع بقوة عن مصالحهم 
وتنتصر لقضايا الوطن وتدافع عن ثوابته الراسخة ومصالحه العليا، ال 

نخ�سى في ذلك لومة الئم وال تثنينا عن ذلك العقبات واملضايقات.

لنعبر  مناسبة  نغتنمها  املكتسبات،  وترصيد  تثمين  الثالث  املبدأ 
كمجموعة نيابية للعدالة والتنمية مع اعتزازنا بما حققته الحكومات 
السابقة وخاصة األخيرتين برئاسة األستاذ عبد اإلله بنكيران والدكتور 
اإلصالحات  هذه  لتعداد  املجال  يسعنا  وال  العثماني،  الدين  سعد 
الوالية  لهذه  اإلفتتاحي  امللك  في خطاب جاللة  ما جاء  منها  فيكفينا 
التشريعية، أنه عرف اإلقتصاد انتعاشا ملموسا حقق نمو ديال 5،5%، 
ملحوظ،  ارتفاع  الصادرات  تحقيق   ،1% حدود  في  التضخم  نسبة 
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صناعة السيارات، النسيج، الصناعة اإللكترونية، الكهربائية، ارتفاع 
اإلستثمارات األجنبية ب%16، زيادة تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج 
بحوالي %46، املساهمة في هذه النتائج التوفر على احتياطات مريحة 
من العملة الصعبة 7 أشهر التحكم كما قلت في نسبة التضخم، هذا 
يبعث على التفاؤلية واألمل هذا هو الرصيد اللي خلينا لكم اللي غادي 
التراجع عنها  يمكنكم  بالنسبة لكم ال  انطالق  نعتبره خطة  به  تبداو 
وسيأتي يوم الحساب مع املواطن الذي لن ين�سى الوعود الكبيرة التي 

قدمتموها.

قضية وحدتنا الترابية كمبدأ رابع البد أن نذكر بما سجلته قضية 
وحدتنا الترابية خالل 2017-2021 إلنتصارات كبرى بقيادة جاللة امللك 
حفظه هللا، توسعت معها دائرة اإلعتراف الدولي بمغربية الصحراء، 
دائم  كحل  الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  وجدية  شرعية  وترسخت 
وعادل للنزاع اإلقليمي املفتعل، وتسفهت األوهام املضللة للمشروع 

اإلنفصالي وتعمقت أزمته في مخيمات تندوف.

خامسا الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، كما ال يمكن أن نن�سى 
كما نسيتم في برنامجكم وعرضكم التأكيد على املواقف الثابتة لبلدنا 
أمام القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف 
في العودة وفي إقامة دولته املستقلة وعاصمته القدس الشريف، وهي 
مناسبة لنجدد موقف حزبنا الرافض إلختراق التطبيعي والتحذير من 
للكيان  املتكررة  لإلعتداءات  وإدانتنا  الوطني،  نسيجنا  على  مخاطره 
الصهيوني على القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، ودعوتنا ملواصلة 
الجهود بلدنا بقيادة جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا في دعم 
دولة  إقامة  في  فلسطين  حق  عن  والذوذ  واملقدسيين  الفلسطينيين 

فلسطين املستقلة وعاصمته القدس الشريف.

طبعا ما يمكنش نتكلموا على برنامج والتنصيب دون أن نقف عن 
نتائج 8 شتنبر واإلدرار باإلختيار الديمقراطي، البد السيد رئيس الحكومة 
املعين قبل الخوض في مناقشة البرنامج الحكومي من التذكير ببعض 
الوقائع التي تحيد ما جاء في تصريحكم بشأن حرصكم على تفصيل 
بالتاريخية  إلى وصفه  ذهبت  بل  آلياته،  وتعزيز  الديمقراطي  اإلختيار 
 2021 انتخابات  تكون  أن  ننتظر  كنا  لقد  التاريخية،  باإلختيارات 
انتخابات حقيقية تنهي حالة التردد والتذبذب الديمقراطي الدائم في 
بالدنا بين إرادة اإلنحياز املطلق للديمقراطية ومبادئها وقيمها واإلحتكام 
إرادة  وبين  وشفافة  ونزيهة  حرة  انتخابات  إطار  في  الشعبية  لإلرادة 
إعمال منطق التوجيه والضبط املسبق للحياة السياسية ومخرجاتها، 
ديمقراطية  انتكاسة  اإلنتخابات  هذه  كرست  الشديد  لألسف  لكن 
نعتقد  كنا  وممارسة،  وتنظيما  تصورا  قديمة  ممارسات  واستدعت 
أننا قطعنا معها بعد دستور 2011 وانتخابات 2011 و2015 و2016، 
لقد أسهمتم في إفساد معاني التمثيلية الديمقراطية بدعمكم خارج 
منطق التوافقات السياسية لتعديالت قانونية تراجعية، وهنا نؤكد أن 
نتائج حزب العدالة والتنمية اإلنتخابية كيف ما كانت لم تمنعنا من 

التأكيد املبدئي ملوقفنا الرافض للقاسم اإلنتخابي الجديد والدعوة إلى 
التراجع عنه، ألن ما يحرك حزبنا ليس هو الحسابات اإلنتخابات ربحا 
كانت أو خسارة وإنما ما يحركنا هو إرساء قواعد الديمقراطية السليمة 

واإلنتصار الخيار الديمقراطي واإلرادة الشعبية.

للحزب  مباشرا  استهدافا  فيها  كانت  اإلستحقاقات  هاد  فضال 
استهداف واسع للحزب ورموزه، والتوظيف الفج للعمل اإلجتماعي، 
الطابع  كنا  يعني  اإلنتخابي،  وامليركاطو  السيا�سي  الترحال  ظاهرة 
السيا�سي النتخابات 2021 ما بقاش، إضافة للخروقات واإلختالالت 
الثابتة للضغط على املئات من أعضاء الحزب، التضارب الحاصل في 
لوائح الناخبين، ظاهرة األسماء املتكررة، حجم األموال التي ضخت 
لشراء الصحف واملواقع واملدونين وتبخيس املؤسسات املنتخبة، التي 
االنتخابية  العملية  إفساد  تم  الصدارة، كما  الحزب على  فيها  يحوز 
بممارسات غير مشرفة، اشتكت منها العديد من األحزاب بما فيها تلك 
التي تشارككم اليوم التدبير الحكومي، من خالل استعمال أموال طائلة، 
مبالغ غير مسبوقة والضغط على املنتخبين وتهريبهم لتشكيل مجالس 
وانعدام  الحزبية  والزبونية  العائلية  القرابات  على  قائمة  جماعية 
تغرقون حزبكم  بكم  فإذا  األطر،  بوهم  دفعتم طويال  لقد  الكفاءة، 
باملرّحلين من مختلف األحزاب، كما عّمقتم بهذا اإلفساد اإلنتخابي من 
خالل محاولة سخيفة للتدارك والتغطية على ما وقع في 8 شتنبر من 
خالل ابتداع أسلوب تصويت غريب وعجيب يوم 5 أكتوبر جمع على 
عجل وبطرق مشبوهة أصواتا بشكل غير منطقية يتبوأ حزب العدالة 
التنمية الصدارة ويحصل على عدد كبير من األصوات ال عالقة له بها 
في  التأكيد على ما ورد  نهائيا وبعدد مستشاريه، ولذلك فإننا نجدد 
البيان الصادر عن األمانة العامة 9 شتنبر 2021، أن النتائج املعلنة غير 
مفهومة غير منطقية وال تعكس حقيقة الخريطة السياسية، وال موقع 
الحزب ومكانته في املشهد السيا�سي وحصيلته في تدبير الشأن العام 
املحلي والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطن مع الحزب خالل الحملة 
االنتخابية، لكننا نؤكد كذلك أن ثقتنا في وطننا لن تتغير وأننا لن نكون 
معول هدم أو تشكيك فيه، وفي مؤسساته ولن نفسح لخصوم املغرب 
أن يشككوا فيها أو يستغلوا انتقادنا للممارسات الخاطئة أو النزوعات 
النكوصية على اختيار الديمقراطي، سنواصل من خالل شعارنا الوطن 
التنمية  مغرب  وبناء  الديمقراطي  البناء  تعزيز  أجل  من  نضالنا  أوال 
أجله،  التضحيات من  الوطن وتقديم  بمنطق غيرتنا على  والعدالة، 
طبعا احنا كانت أول إشارة دالة على هاد الثقة هو إعالن األمانة العامة 
نهاية  في  غيكون  اللي  استثناء  ملؤتمر  والدعوة  استقالتها  تقديم  على 
هذا الشهر، ثم قيادة مؤقتة في انتظار املؤتمر اللي غيكون بعد سنة، 
هاذي هي املرحلة اللي غادي هاذ املرحلة االنتقالية تحت القيادة التي 
سننتخبها أواخر أكتوبر ستكون فرصة الستجماع كل املعطيات املتعلقة 
في األسباب واملسببات واقتراح  العميق  والتفكير   ،2021 8 شتنبر  ب 
تشكيل  املؤتمر،  بعد  ما  ملرحلة  واألولويات  والتصورات  الخيارات 
نقولو  يكفي  الجماعات  كاتب  والحكومة  األغلبية  وتركيبة  الحكومة 
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لكم مارستم السيد الرئيس الهيمنة بشكل غير مسبوق في تاريخ هذه 
الحكومات، جمعتم في آن واحد بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرملان، 
جمعتم بين عدد من الوزارات واملجالس الجماعية، فشلتم في تشكيل 
الحكومة حكومة سياسية، نحن أمام حكومة التقنوقراط ببعض ألوان 
وقياداتها  ومناضليها  األحزاب  ملصداقية  ضرب  في  الباهتة  السياسة 
احتضان  عن  عاجزة  عقيمة  األحزاب  وكأن  املجتمعي،  وإشعاعها 
وإنتاج الكفاءات املختلفة، ونسجل بكل أسف أن حتى األقطاب التي 
كانت في الحكومات السابقة تم تفتيتها تم الزيادة في عدد الوزارات وما 
زال العاطي يعطي! عندنا اليوم 24 وغنجيبو كتابة الدولة ثم تفتيت 
األقطاب وزارة املالية قسمها ل 3، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
إلى وزارة التفتيت وزارة الصناعة والتجارة إلى 4 إلى غير ذلك، التفرقة 
لم نفهم التفرقة بين قطاع التواصل واملنسق الناطق الرسمي، كرستم 
بتم كذلك منطق األغلبية الحكومية في تشكيل 

ّ
الهيمنة واإلقصاء وغل

راه  مستقلة  راها  الترابية  الجماعات  الترابية،  والجماعات  الحكومة 
عندها تدبير مستقل، لكن اسمح لي أن أقف في األخير مع بعض ما جاء 
والحريات،  اإلنسان  الحكومي حقوق  البرنامج  الحكومي،  البرنامج  في 
السيد وزير العدل، كنتم من بين املدافعين على هذا القطاع اليوم ما 
كاينش كاع ما كاين ال في السمية ما كاين ال في البرنامج! ما مصير ما كنتم 
تدافعون عنه إلطالق سراح املعتقلين على إثر اإلحتجاجات؟ ما مصير 
إطالق سراح الصحفيين؟ اليوم كيتحاكم الصحفي كتعرفوه مزيان 
اللي هو ال�سي الريسوني، أشنو غاتديرو؟ ولذلك تحيين الخطة الوطنية 
للديمقراطي وحقوق اإلنسان وما يستتبعها الرقي باإلدارة القضائية 
وتحديثها، غياب الحديث عن سياسة املغرب اتجاه املنظمات الدولية؛

و 
ّ
أما في التعليم عندنا عدة مالحظات ألن هاذ ال�سي اللي جبتو كل

كاين، لم تضيفوا الرؤية االستراتيجية ل 2015-2030 ما تكلمتوش 
عليها! قانون اإلطار ما تكلمتوش وهاذ ال�سي اللي جبتوه كامل بدون 
ومني  اإلطار  لقانون  ترجعوا  أن  دون  كاين  استثناء  بدون  استثناء 
ماشرتولهاش وللينا أمام ما دعى إليه جاللة امللك إلى تخليص املنظومة 
مني  ينتهي،  ال  الذي  اإلصالح  وإصالح  اإلصالح  سياسة  من  التربوية 
كتكلموا على تعميم التعليم األولي لألطفال كاين تعزيز كفاءة األساتذة 
التالميذ كاين، مني كتكلموا على خطة التعليم الرقمي كاين، ولكن ما 
تكلمتوش على مشروع املدرسة الرقمية والجامعة الرقمية، كتكلموا 
على تعميم املدارس الجماعاتية كاين أنتوما غير كيغاديروا تعمموه، 
أشنو الوسائل؟ النقل املدر�سي كاين، أشنو بغيتوا تضيفوا لو، كاينة في 
الجهات، كاينة في املجالس الجماعية، رد اإلعتبار ملهنة التدريس كاين، 
بهذه الطريقة، بكلية التربية، بسنتين في املراكز الجهوية ملهن، ها الد�سي 
كولو كاين أشنو ضفتوا؟ قولنا أشنو ضفتو؟ الزيادة في األجور لألسف 
الشديد مني ذكرتوها هنا احنا نتأسف، ذكرتوها على اإلطالق وقلتوا 
املعلمين كاع ما�سي تا األساتذة، وقلتوا غتزيدوهم 2500 درهم، اليوم 
جيتوا كتشتارطوا ال راه خصها تكون شهادة جديدة، وراه خص يكون 
الحوار اجتماعي، وما غيكونش فالسنة األولى إلى غير ذلك. حتى بالنسبة 

للصحة املرأة واألسرة الغياب الكامل على كل حال هاد ال�سي كلو عندنا 
في املداخلة، برنامج تعزيز حرية اإلستقالل اإلعالم وأدوار املجتمع املدني 
غائب، بداية التراجع عن الوعود اإلنتخابية تكلموا عليه ما�سي أنا راه 
هو غي ال�سي مضيان دابا تيتكلم فين هو هاد صندوق املقاصة؟ فين 
هو صندوق التقاعد؟ فين هو التعاقد؟ فين هو املقاصة؟ فين هو واحد 
العدد ديال اإلصالحات اللي كنتوا كتقولوا غادي نراجعوها، أين هي 
للمؤشرات  اإلنشاء هو مغيب  بلغة  برنامج حكومي  فإذن  مراجعتها؟ 
وآجال تكييف التنفيذ، برنامج في غياب وسائل التمويل ما كايناش، 
موقع القطاع الخاص، األبناك، عجز امليزانية، حتى مني تكلموا اإلخوان 
عن نسبة النمو، نسبة النمو اللي عندكم اآلن %4 احنا دابا خلى لكم 
 4.4% غتنزلوا  أنتوما   5.5% لكم  قال  امللك  وجاللة  الحكومة  رئيس 
كتعطيكم أقل من 500 ألف، إذا مشينا للدراسة اللي دارت في 2013 
راه كتعطيكم أقل من 400 ألف في السنة، أنتوما كتكلموا على مليون، 
مليون راه خصها %7، عالش ما بغيتوش تقولوا %7؟ خفتوا؟ فلذلك 
احنا خصنا برنامج يكرس التطبيع مع الفساد، ما جاش أولوية، نهائيا، 
مجلس أولوية نهائيا ما عطيتوش تا �سي مؤشر، كيفية الحد من الريع، 
اإلحتكار، تضارب املصالح، حتى حاجة مشروع، ثم املشاريع املوقف 
ديالكم من املشاريع السابقة احتالل امللك البحري، اإلثراء غير املشروع، 
برنامج اإلستمرارية أو القطيعة ما غاديش نتكلم عليه، ألصل في األخير 
قالها  راه  تكرر،  ما خصهاش  األخطاء  بعض  الحكومة  رئيس  السيد 
الزميل السيد الرئيس شهيد هاد الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي 
ملساهمات الدولة، هذا الرقم ديالو باملناسبة هو80.20 ما�سي30.20 
هو 82.20 هذا كاين أشنو غديروا فيه؟ كتقولوا غتعتامدوا على جيني، 
 nul part جيني بهاد الطريقة اللي قلتوا غترجعوه من 46 ل 39 ما كاينش
هذا عاد دار التجربة في 2019 دارها HCP دارها مع واحد املعهد إيطالي.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأ بنأي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةي بلكنم ة:

شكرا، هو كيتسنى غير 14 باش يدق عليا انا كنتسنى.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب املحترم السيد رؤوف عبدالوي 
معن.

بلنائبيبلس ديعبديبل5ؤ فيعبدال ييمعن:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م.

بلس ديلئيسيبملجلس،
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بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

يشرفني أن أعرض عليكم في حدود الحيز الزمني املخصص لنا وجهة 
نظرنا في جبهة القوى الديمقراطية للبرنامج الحكومي الذي ال نعتقد أن 
التحدي امللقى عليه يرتبط بالتنصيب البرملاني لحكومتكم، بالنظر إلى 
ما أتاحته لكم اإلنتخابات األخيرة من إمكانيات تشكيل فريق حكومي 
إضافة  املتحالفة،  الثالثة  لألحزاب  األولين  املسؤولين  منسجم يضم 
املجالس  وأغلب  البرملان  مجلس  على  تحالفكم  بسط سيطرتكم  إلى 
املنتخبة، بل أن التحدي األساس الذي يواجهه هذا البرنامج هو رسم 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  امللفات  ملباشرة  واضحة  طريق  خريطة 
إلى  وبالنظر  كورونا،  جائحة  خلفتها  التي  التدعيات  جراء  الصعبة، 
التحديات التي يمليها الدفاع عن املصالح العليا للبالد في ظل الظرفية 
إقاع  من  الرفع  على  نهنئكم  نحن  لذا  الدقيقة،  إستراتيجية  الجيو 
وتيرة العمل، نتمنى أن تساهم السرعة التي ستشتغلون بها في جعل 
النتائج 100 يوم األولى من عمر حكومتكم عربونا على نجاحها، ألن في 
نجاح حكومتكم نجاح للمغرب وأن يكون انسجام واستقرار تحالفكم 
وأغلبيتكم مبعثا للجرأة في مقاربة امللفات والقضايا املصيرية للشعب 
املغربي، وفق مقاربة تشاركية تحترم التعددية السياسية النابعة من 
عمق التعددية التي تميز املجتمع املغربي، وتبتعد عن منطق األغلبية 
واملعارضة ومنطق الحسابات العددية التي انحازت بعدد من القرارات 

السابقة إلى اتجاهات أثارت حفيظة الشعب املغربي.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

نعلم كما تعلمون أنتم كذلك أن سهولة حصولكم على تصويت 
البرملان لصالح تنصيب حكومة لن يجعلها في وضع مريح، كما أنه لن 
يجعل مهمتها سهلة في ظل ما ينتظرها من ملفات صعبة في سعيها ملجابهة 
وضع اقتصادي واجتماعي الصعب، فرضه تف�سي وباء كورونا وتطبيق 
نموذج التنمية، وتنفيذ التزامات ورش الحماية اإلجتماعية، وإصالح 
منظومة التربية والتكوين، والنهوض بالوضع اإلجتماعي للمغاربة من 
خالل رفع األجور، ومحاربة البطالة والفقر، وتقليص الفوارق الطبقية 
بجعل املعدل الجيني ينزل إلى %30 عوض %39، كما جاء في التزاماتكم 
العمومية  الخدمات  وتعزيز  للفقراء،  الشرائية  القدرة  تتحسن  حتى 
في مجال الصحة والتعليم والسكن وإصالح اإلدارة ومناخ األعمال، 
والترتيب اللي تكلمتوا عليه السيد رئيس الحكومة بجعل املغرب من 
60 دولة األولى هو ترتيب ليس له معنى ألنه يكفي باش نغيروا معيار 
بإحدى املعايير حتى الترتيب يتغير، أنا تنفضل أنه تركزوا على أهداف 
معينة في التعليم وتنبغي نركز فقط على وحد النقطة وحدة اللي هي 
اشنو طموحات الحكومة في التقليص من األمية في هاد البالد؟ اللي هي 

متفاحشة.

إن نجاحكم السيد رئيس الحكومة، رهين بما سيلمسه املواطن 
فإن  ولذلك  اليومية،  حياة  في  خصوصا  ملموس  إيجابي  تغيير  من 
ليس باملهمة الهينة خصوصا ونحن نستحضر التحديات الكبرى التي 
تجابهها البالد في هاد املرحلة نتيجة توالي املناورات وأساليب إستهداف 
وحدتنا ومصالحهنا العليا تحت غطاء ملفات حقوقية واقتصادية ليس 
أقلها قرار محكمة العدل األوروبية األخير بخصوص اتفاقيتي الزراعة 
والصيد البحري، إن طبيعة املهام التي تنتظر حكومتكم والتي تتطلب 
تدبيرا تقنيا سلفا هو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة العمل بحس سيا�سي 
عالي حتى ال ندفع فئات جديدة من الشعب املغربي للشعور بخيبة األمل 

واليأس والهجرة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

إن اختيار أولويات برنامجكم الحكومي بناءا عن التعليمات امللكية 
على توجهات املناخ املغربي وخالصة الذكاء الجمعي املشترك للمغاربة 
بخصوص النموذج التنموي البديل هو اختيار موافق، إذا ما نجحتم 
في جود الدولة اإلجتماعية حقيقة مؤسساتية قادرة على تعبئة وطنية 
سياسية واجتماعية، حتى نعيد صياغة عقد إجتماعي يعيد النظر في 
تصميم شبكة الحماية اإلجتماعية وأنظمة الضرائب وكيفية تموين 
امليزانية بطريقة متوازنة ومستدامة، وبناء أسس اقتصاد للقرن 21 
قادر على تحويل التحديات إلى فرصة حقيقية للتنمية واإلزدهار وهو 
العقل اإلجتماعي الذي ينبغي أن يقوم على تصور واقعي ملهام اإلقتصاد 
الوطني من خالل خطة دقيقة لتعديل سياسة اإلنفاق العام وإنعاش 
إعادة  واملتوسط، وذلك عبر  القصير  األمدين  الوطني على  اإلقتصاد 
وتحفيز  التنموية  وظيفتها  تقتضيه  ما  وفق  الدولة  تدخالت  تكييف 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد خلق نسيج من املقاوالت 
الوطنية املرنة والتنافسية بناء على أولويات قطاعية لرسم سياسة 

شمولية فعالة وقادرة على تجاوز تداعيات الجائحة.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

برنامجكم  في  الواردة  االلتزامات  تفاصيل  مناقشة  في  ندخل  لن 
الحكومي والتي تدابير املحاور الثالثة التي ينبني عليها آملين أن تكون 
هذه املحاور الثالث تدبيرا لتحالفكم الثالثي، لكن دعونا أن نشير فقط 

لبعض املالحظات في شكل أسئلة استنكار:

أوال- طبعا نتفهم حرصكم على املوضوعية والحيطة في تبني أرقام 
في هذا البرنامج، حيث أن البرنامج ورد في شكل تدابير وتوجهات عامة 
وإعالن فقط عن النوايا، وحتى األرقام التي وردت فيه جد متواضعة 
جدا، لكن فيما يرتبط بنسبة النمو التي حددتموها في %4 فهي نسبة 
إن كانت تراعي صعوبة الظرفية اإلقتصادية الوطنية والدولية، فكيف 
يعاني  التي  املشاكل  حل  من  الهزيلة  الضعيفة  النسبة  لهذه  يمكن 
منها املغرب؟ كيف يمكن لهذه النسبة أن تؤهل الحكومة من الوفاء 

بإلتزاماتها مثال على ذلك توفير مليون فرصة عمل؛
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إلتزامات برنامجكم الحكومي غير كافية خصوصا في  ثانيا- وحتى 
يقدمه  لم  الذي  املطروح  املشكل  فإن  اإلجتماعية،  الجوانب  بعض 
البرنامج الحكومي عناصر الجواب عليه مرتبط بمسألة التمويل، فكيف 
تنوي الحكومة تمويل هذه التدابير؟ فحذار ثم حذار أن تلجأ الحكومة 
لإلستدانة من الخارج، فال نعتقد أن بالدنا قادرة على تحمل تكاليف 

جديدة إال إذا كنتم على استعداد للتفريط في سيادة القرار الوطني؛

الحالية  البرملانية  للوالية  اإلفتتاحي  امللكي  الخطاب  في  ورد  ثالثا- 
إشارة توجيهية مهمة مرتبطة بتوفير مخزون وطني إستراتيجي وهي إشارة 
سياسية بالغة األهمية، ال نعتقد أن ما ورد في برنامجكم من إشارة 
الصفحة 54 كافية لتأمين هذا املخزون اإلستراتيجي في أبعاده املرتبطة 
البالد  تحتاجه  ما  وكل  الصعبة  والعملة  والدواء،  الغذاء،  بالطاقة، 
لتأمين أمنها واستقرارها االستراتيجي. فلحكومة تصور في تأمين مقومات 

االقتصاد والسلم االجتماعي، وشكرا.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة نبيلة منيب.. تفضل السيدة 
النائبة.. شحال عدد النواب في فيديرالية في اليسار؟

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

ولكن اللوائح كل هي اللي عندكم فيها الترتيب ديال فيديرالية اليسار 
قبل يعني الترتيب اللي اعتمدتو دابا، يعني إذا اسمحتو حتى نرجعو 

للترتيب السيد الرئيس وتأكدو منو راه عندكم الالئحة.

بلس ديبل5ئيس:

إن شاء هللا غادي نتأكدو.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

ال ولكن أنا متشبثة بها دابا، يعني ما�سي من بعد غادي نبداو به دابا.

بلس ديبل5ئيس:

السيدة النائبة من فضلك شكرا، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنائباتي بلنأببيبملحترمأن،

نحن نعتبر في الحزب االشتراكي املوحد نقاش التصريح الحكومي 
والبرنامج الحكومي لحظة مسؤولية، لحظة مسؤولية وضرورة الوعي 

العاملية  والرهانات  بالتحديات  والوعي  أوال  الشعبية  باالنتظارات 
واإلقليمية املطروحة علينا نحن أيضا، وهذا يتطلب أوال الحاجة إلى 
تقييم اإلنتخابات ومدى إستعمال املال واألعيان والفساد اإلنتخابي 
الذي مع كل األسف شاب العملية االنتخابية لهذه السنة، هذا أعطانا 
أغلبية مطلقة وهاذ األغلبية املطلقة ال يجب أن تقتل منطق السياسة 
املبني على صراع األفكار وصراع البرامج، هناك حاجة أيضا إلى استشعار 
منسجمة  استباقية  نظرة  وضع  إلى  والحاجة  املغاربة،  انتظارات 
إلى  حاجة  هناك  علينا،  املطروحة  والرهانات  للتحديات  مستحضرة 
وبناء  ديمقراطية  دولة  لتأسيس  ديمقراطي  مشروع مجتمعي حداثي 

مجتمع املواطنة واملعرفة واملساواة والعدالة اإلجتماعية واملناطقية؛

هذه لحظة مسؤولية تتطلب مّنا الوعي بانتظارات الشعب املغربي 
الذي أبدع أشكاال من الصراع الطبقي عبر الحراك الشعبي بالريف 
وبجرادة عبر التنسيقيات، عبر األلطراس، عبر حركات املقاطعة، عبر 
حركة مناهضة ارتفاع األسعار، وهنا نحن أمام سؤال الحفاظ على 
سياسات  من  ذلك  يتطلبه  وما  واإلستقرار  واألمن  اإلجتماعي  السلم 
املتأزمة  األوضاع  إلى  أوصلتنا  التي  اإلختيارات  مع  وقطائع  شجاعة 
الكبرى  بالرهانات  الوعي  التي نعيشها، هناك كذلك ضرورة  بة 

ّ
واملرك

واملتغيرات الدولية واإلقليمية، وعلى رأسها أزمة النظام النيو ليبرالي 
وموارد الطاقة والصراعات الجيو إستراتيجية التي ستؤدي إلى توازنات 

جديدة، ويجب علينا أن نحدد موقعنا نحن داخلها؛

هناك كذلك ضرورة الوعي للتخلص من السلطة ما فوق وطنية 
عنا 

ّ
ترك والتي  واالقتصادية  املالية  الدوائر  قبل  من  علينا  املفروضة 

تحت ثقل املديونية والخوصصة، هناك كذلك ضرورة الوعي باألزمة 
املركبة حضارية وديموقراطية واجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث 
أننا ال زلنا في بالدنا نعيش في ديمقراطية الواجهة ورجوع السلطوية 
وضرب الحريات، هناك كذلك ضرورة للوعي باألزمة البيئية التي تشكل 
تجاوز  أزمة ضرورة  البيئة، وكذلك  وأمام  اإلنسان  أمام  تحدي  أكبر 
كذلك  هناك  الدولة،  دواليب  يخترق جميع  الذي  املمأسس  الفساد 
أزمة معنى أمام انهيار منظومة القيم وتنامي الفردانية واإلستهالكية 
واإلنتهازية واستغالل مؤسسات الدولة لإلغتناء غير املشروع، هناك 
 cyber-souveraineté الرقمية  السيادة  بعالم  للوعي  ضرورة  كذلك 
التي تترأسها دول الواليات املتحدة وبعض الدول من آسيا وباقي الدول 
ستبقى تحت الحماية، إذن عندما نطرح سؤال اإلنتقال الرقمي البد 
أن نربطه بضرورة تشجيع البحث العلمي في هذا املجال أيضا، كل هذه 
استرجاع  إمكانية  سؤال  علينا  وتطرح  تسائلنا  والتحديات  الرهانات 
السيادة الوطنية واستقالل قراراتنا واختياراتنا، سؤال الديمقراطية 
املرتبطة  والقطاعية  والسياسية  الدستورية  العميقة  واإلصالحات 
بها، سؤال السلطة والسلطة املضادة، سؤال محاربة الفساد، سؤال 
استكمال وحدتنا الترابية عبر مدخل الديمقراطية وعبر مدخل محاربة 
الفساد واإلهتمام بالشباب الذي يعاني من البطالة أكثر من كل جهة، 
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يعني، في األقاليم الجنوبية حيث أن نسبة تجاوزت %50، يطرح علينا 
كذلك سؤال الحرية املرتبطة بالكرامة وهذه الحرية تتطلب اليوم أوال 
املعتقلين  بإطالق سراح  يبدأ  بالدنا  في  انفتاح سيا�سي  خلق شروط 
السياسيين، معتقلي الحراك الشعبي للريف السياسيين والصحافيين 

ورفع التضييق على املثقفين وعلى رأسهم املعطي منجب.. شكرا.

بلس ديبل5ئيس:

املحترمة  للنائبة  الكلمة  التوقيت،  انتهى  النائة،  السيدة  شكرا 
السيدة فاطمة التامني.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكامني:

بلس ديبل5ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

أسجل بداية عدم أخذا السيد الرئيس بعين اإلعتبار نقطة نظام 
التي سجلت، وكان ممكن التأكد من الالئحة املوجودة بالرئاسة، لقد 
تابعنا في فيدرالية اليسار بإهتمام كبير التصريح الحكومي الذي قدمه 
السيد رئيس الحكومة، ونظرا لضيق الحيز الزمني الذي تم تخصيصه 

لنا فإننا سنركز على املالحظات األساسية:

لقد أشار التصريح الحكومي لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة 
والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، لكننا نسجل 
اإلشارة السلبية بتغييب وزارة مختصة في حقوق اإلنسان مع تسجيل 
بحقوق  الخاصة  التوصيات  تنفيذ  بعدم  اليسار  مالحظتنا كفدرالية 
وباملناسبة  الحريات،  على  والتضييق  انتهاكها  استمرار  بل  اإلنسان، 
انفراج سيا�سي من خالل إطالق سراح  نجدد مطلبنا بضرورة خلق 

معتقلي الحراكات ومعتقلي الرأي.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

إن برنامجكم الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع اختيارات 
الحكومات التي سبقتكم والتي كنتم طرفا أساسيا داخلها، رغم رفعكم 
بل حديثكم عن  االجتماعية  الحمولة  ذات  الشعارات  من  ملجموعة 
الدولة االجتماعية هي رؤية وتصور  الدولة االجتماعية متناسين أن 
فكري سيا�سي اقتصادي واجتماعي مدخله األسا�سي التوزيع العادل 
للثروة بين الجهات وبين الشرائح االجتماعية، والتي تتطلب القطع مع 
منظومة الريع والفساد التي تمثل العائق األساس ألية نهضة تنموية أو 

تحول ديمقراطي حقيقي وهو الغائب في البرنامج.

اجتماعي  لعقد  الحاجة  أكدت على   19 تبعية جائحة كوفيد  إن 
جديد و لدولة اجتماعية حاضنة للقطاعات الحيوية التي تعنى بالصحة 
على  الرأسمال  وتغول  الخوصصة  زحف  أمام  والتشغيل  والتعليم 
القطاعات العمومية واالجتماعية خاصة، لقد جاء التصريح الحكومي 

بمجموعة من األرقام دون توضيح سبل تحقيقها، بل في تناقض مع 
بعضها البعض ومنها هدف خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات 
والتي ستبقى حبرا على ورق إذا لم تحدد آلياتها وقطاعاتها، خاصة أن 
نسبة النمو التي وضعت كهدف ال تتعدى %4، علما أن نقطة واحدة 
من نسبة النمو في املغرب ال تنتج سوى 26 ألف منصب شغل على األكثر 
أي 520 ألف منصب في خمس سنوات، فمن أين ستأتون ب480 ألف 
منصب الباقية؟ كما أن هدف اإلنتقال بنسبة نشاط النساء من 20 
إلى %80 أي زيادة مليون و400 ألف امرأة نشيطة خالل 5 سنوات 
يطرح أكثر من سؤال في تعارض مع الهدف األول، فهل مليون منصب 
أنكم  أم  ؟  فقط  النساء  على  سيقتصر  بخلقه  تلتزمون  الذي  شغل 
تتوقعون أن تصبح الغالبية العظمى من النشيطات الجدد عاطالت عن 
العمل؟ ويبقى السؤال العريض والذي ال نجد له جوابا في تصريحكم 
وبرنامجكم حول سبل تمويل كل اإلجراءات املقترحة في ظل غياب أي 
توجه حقيقي نحو إصالح جبائي عادل، وعلما أن املديونية العمومية 
وصلت إلى مستوى ال يسمح بإمكانات تمويلية جديدة، كذلك السيد 
العالقات  في  الهشاشة  مع  القطع  إلى  تتطرقوا  لم  الحكومة،  رئيس 

الشغيلة واحترام قانون الشغل ومأسسة الحوار االجتماعي.

إن تكرار الحديث عن الطبقة املتوسطة السيد الرئيس، في التصريح 
الحكومي يبقى بدون جدوى بدون ضمان خدمات اجتماعية عمومية، 
من تعليم وصحة وشغل وسكن الئق وتخفيف الضغط الضريبي على 
دخل األجراء وكل شرائح فئات املجتمع املنتمية لهاته الطبقة، واعتماد 
السلم املتحرك لألجور وحماية القدرة الشرائية لهذه الشرائح، خاصة 
ودعم الفئات الهشة في العالم القروي، وكذا رفع القدرة الشرائية بعدم 
أمام موجة  املقاصة  املتبقية من صندوق  باملواد األساسية  املساس 

الغالء.

إننا في فيدرالية اليسار كنا واضحين مع مضامين تقرير النموذج 
التنموي، حيث نعتبر بأن سبل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مرتبط 
بسيادة الديمقراطية وحقوق اإلنسان والقضاء على الفساد والريع، 
تنمية  ألي  كرافعة  الفعلية  املساواة  ورود  عدم  نسجل  إننا  كذلك 
املجتمعي وقضية  النسيج  يمثل كل  الحكومي  البرنامج  حقيقية فهل 
املساواة غائبة في املخططات الحكومية؟ إننا في فيدرالية اليسار رفعنا 
شعار اعمل ثقة في املستقبل وفي مغرب آخر وفي قدرة الشعب املغربي، 

ثواني لكل ما سبق إننا، شكرا.

بلس ديبل5ئيس:

الوزراء،  والسادة  للسيدات  الحكومة، شكرا  رئيس  السيد  شكرا 
مشروع  مناقشة  أنهينا  قد  نكون  بهذا  النواب،  والسادة  السيدات 
البرنامج الحكومي، أخبر املجلس املوقر أننا سنكون على موعد في جلسة 
عمومية أخرى هذا املساء تخصص لجواب السيد رئيس الحكومة على 
مختلف املداخالت والتصويت على البرنامج الحكومي، شكرا، لفعتي

بلجلسة.
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محض5يبلجلسةيبلسادسة

بلكاليخ: األربعاء 6 ربيع األول 1443ه )13 أكتوبر2021(

بل5ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: اثنان وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة السابعة مساء 
والدقيقة الثانية.

جد 8يبرعما8: جواب السيد رئيس الحكومة على مداخالت الفرق 
واملجموعة النيابية حول مشروع البرنامج الحكومي.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش5في علىي بل5ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل5حمني هللاي بسمي
بمل5سلين.

افتتحت الجلسة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

عمال بأحكام الفصل 88 من الدستور، وتطبيقا ملقتضيات املادتين 
244 و245 من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة 
التي تخصص لالستماع إلى جواب السيد رئيس الحكومة على مختلف 
املداخالت، وسنعرض مباشرة بعد ذلك البرنامج الحكومي للتصويت. 
أعطي في البداية الكلمة للسيد األمين لتالوة املراسالت الواردة على 

مجلس النواب.

بلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنأبب،

من  االستقاالت  من  بمجموعة  كذلك  املجلس  مكتب  توصل 
العضوية بمجلس النواب املرتبطة بوجود حاالت التنافي، ويتعلق األمر 

باألعضاء اآلتية أسماؤهم:

لجهة  رئيسا  املنتخب  العبدي  رشيد  السيد  -استقالة 
الرباط-سال-القنيطرة؛

جهة  ملجلس  رئيسا  املنتخب  ينجى  الخطاط  السيد  -استقالة 
الداخلة-وادي الذهب؛

جهة  ملجلس  رئيسا  املنتخب  أشنكلي  كريم  السيد  -استقالة 
سوس-ماسة.

ولإلخبار توصل مكتب املجلس بمراسلة من النائب السيد ادريس 
السنتي�سي تتعلق باستقالته من العضوية من املجلس الوطني لحقوق 
االنسان بسبب حالة التنافي مع العضوية بمجلس النواب، شكرا السيد 

الرئيس.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة فليتفضل مشكورا.

بلس ديعزيزيوخنأشيلئيسيبلحكأمة:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م.

بلس ديبل5ئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلسالميعل كم،يوز 8يفال ن،

هاد الصباح كانت له أهميته ملا استمعنا لواحد النقاش اللي هو جد 
مفيد، وأشكر األحزاب التي تدعم الحكومة وتدعم البرامج ديالها، أشكر 
كذلك املعارضة على األفكار وعلى االنتقادات اللي جات بها واالحترام 
اللي عندنا للمعارضة اللي إن شاء هللا تكمل العمل ديالها في أحسن 
الظروف. أنا بغيت نقول لكم عندي un discours ولكن نتكلمو شوية 
بالقلب، فقط أنه مباشرة من بعد ما التقيت باألحزاب السياسية في 
املشاورات األولى اللي كانت، اتضح أنه يعني االنتخابات خرجات بنتائج 
اللي هي صريحة واعطات األول والثاني والثالث، األول والثاني والثالث 
اللي هما ثالثة ديال األحزاب يعني لها مكانتها وقوتها داخل يعني املشهد 
السيا�سي بين املواطن بأنه كاين توجه اللي هو واضح، فزد على هذا أنه 
فهاد التوجه كاين برنامج اللي متقارب، ال ديال األحزاب بثالثة، هذا 
ال يعني أنه يعني أحزاب أخرى مكاينش عندنا تقارب في وجهات النظر 
وال احنا بعاد يعني ألنه تعاملنا فواحد العدد ديال املحطات. ولكن 
االختيار ديال املواطن كان واضح واالختيار ديال املواطن كان واضح 
جابت  اللي  انتخابات  هادي  ألنه  بقوة  البديل  طلب  البديل،  وطلب 
واحد النسبة ديال املشاركة اللي فاتت 50 %، يعني هذا الحمد هلل 
يعني نتيجة تاريخية بالنسبة للبالد، واحنا كتفرحنا أنه املغربي يهتم 
بالشأن السيا�سي. الحمد هلل أنا كنشوفو وجوه عديدة أوال وجوه عزيزة 
اللي كانت واللي رجعات واللي اشتغالت بجدية، وكنشوفو كذلك وجوه 
جديدة بحيث كاين واحد التجديد كذلك اللي موجود وتجديد كذلك 
اللي موجود داخل الحكومة، فبعدما تالقينا بهاد املناسبة بغيت نشكر 
ال�سي عبد اللطيف وهبي وال�سي نزار بركة ألنه عاونوني وساهموا معايا 
فهاد املرحلة باش دوز في أحسن الظروف وباش نوصلو لهاد النتائج، 
وأنتم كتعرفو بأنه septembre 8 كانت اإلنتخابات، كانت النتائج ومن 
بعد بدا العد العك�سي وتسنينا اإلنتخابات ديال 8 أكتوبر وكان كذلك 
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ديال 7 أكتوبر، ديال 5 أكتوبر 7 أكتوبر هو نهار اللي سيدنا هللا ينصرو 
شرفني بالتعيين بالتكليف باش يعني باش نتكلف بالحكومة، ومن بعد 
املسار بأنه تابعنا قانون املالية اللي غادي يجيكم في األسبوع املقبل 
خاصنا les attributions وخصنا واحد العدد ديال املسائل، لوال الحمد 
هلل التفهم ولوال النيات الحسنة ما كانش نوصلو لهاد النتيجة اليوم 
اللي يمكن نقولو أنه احنا بالنسبة لنا هذا نهار كبير أنه نكونو معاكم 

لإلستماع لصوتكم فيما يخص البرنامج الحكومي.

النهار اللي بدينا وتالقينا درنا برنامج، درنا برنامج، وهاد البرنامج 
منبثق من البرامج ديال األحزاب اللي تقدمات فيه في اإلنتخابات، وعملنا 
لجنة كل واحد عمل 2 ديال الناس واشتغلو، ومن بعد كانت القراءة 
 une 2eme2lecture ديال األمناء العامون وديال الرئيس، وعاود ّدارت
الحكومي  العرض  لهاد  توصلنا  باش   une 3eme2 lecture وتعمالت 
اللي تقدم أمام أنظاركم يوم اإلثنين املا�سي. من بعد ما عملنا واتفقنا 
على البرنامج عاد دخلنا في الهندسة ديال الحكومة، والهندسة ديال 
ي كنا كنفكرو كيفاش نعملوها بغينا فيها الجديد 

ّ
الحكومة بغينا فيها مل

وبغينا يكون فيها وحد ديال التكامل وكذلك باش تجاوب مع املشاكل 
اآلنية ديال البالد، وdonc عملنا l›organigramme يعني وآنذاك قلنا 
بأنه كيما الحمد هلل السياسة اليوم والوجود اللي حاضرة كاين كفاءات 
وكاين كفاءات كبار وحتى الحكومة خصها كفاءات ألن املواطنين طالبين 
الكفاءات. نتمناو على هللا أنه كنا توفقنا فهاد املسار بالفضل يعني البد 
ما نشكر األغلب يعني األحزاب ديال األغلبية اللي قامت بواحد الدور 

اللي هو كبير واللي هو جد إيجابي.

من بعد فهاد البرنامج جاء باش يجاوب على يعني األولويات ديال 
املواطنين، راه كان يمكن لينا نعملو واحد البرنامج طويل، وكان يمكن 
ليا ناخذ الكلمة ونتكلم ساعتين ونص ونعاود كل�سي نتكلم على املغرب 
كلو، ولكن احنا بغينا نتكلمو مع املواطن ومعاكم باش نقولو فين هما 
األولويات الحقيقية اللي بغى اسميتو، ما نغلطوش في األولويات، ما 
نغلطوش في األولويات ألن إيال غلطنا في األولويات غلطنا ملدة 5 سنين 
وهاد ال�سي املواطن ما يسمحش لينا باش نغلطو pendant 5 ans ملدة 

5 سنوات.

املواطن  لها  يتطرق  كيبغيوها  اللي  املشاكل  جاب  البرنامج  هاد 
اللي هي إشكالية ديال الشغل، إشكالية ديال التعليم، إشكالية ديال 
ديال  اإلشكالية  اإلدارة،  مع  ديالو  العالقة  ديال  اإلشكالية  الصحة، 
العدالة اإلجتماعية، إشكالية ديال تكلمت عليها على الشغل، وحاولنا 
 le نجيبو إجابات، وبغيت نقول لكم بأنه هداك الجواب اللي جبت
bouquet اللي كاين راه ما�سي هو فقط التصريح الحكومي اللي عملت 
هادي يومين، راكم توصلتو كذلك يعني بوثيقة فيها أكثر من 80 ورقة 
.les objectifs وفيه les2chiffres اللي فيها البرنامج بالتدقيق ومرقم وفيه

احنا خذينا على عاتقنا أنه نكونو صرحاء، بأنه خذينا باش يكونو 
يعني واحد العرض اللي يكون فيه أرقام وإيال رجعتو للعرض اللي هو 

مكتوب راه فيه أرقام، وخذيناهم على عاتقنا واحنا عارفين بأنه يعني 
الحالة املالية اآلن ليست يعني في املستوى املطلوب، هادي ما�سي ديال 
يعني السنوات اللي عرفها املغرب واللي كانت فيها la croissance وال 
 la2pandémie هذا، احنا خارجين من أزمة وأزمة كبيرة اللي هي ديال
واللي خالت األثر ديالها ال على مستوى يعني الصندوق ديال الدولة، 
وال على مستوى اإلشكالية ديال التشغيل، وال على واحد العدد ديال 
بعض  بواحد  جينا  فيه  احنا  اللي  الوقت  هاد  راه  ولكن  املستويات. 
األرقام تكلمنا مثال على 4 % ديال la croissance وتكلمنا على مليون 
ديال l›emploi، كاين اللي كيقول وا 4 % ديال croissance، راه 1 % 
هي   100.000 وال   80.000 يااله  إذن   emplois  20.000 غير  كيجيب 
500.000 في 5 سنين والبقية فينا هي؟ أوال أنا هاد العالقة املرتبطة 
راه ما�سي صحيحة كلها، 1 % ما كيجيبش 20.000، أنا نعطيكم أمثلة 
في 2000 وغادي نلقاها واش 2015 وال 2016، إيه في 2016، في 2016 
كانت واحد la croissance واحد النمو ديال اإلقتصاد ديال 1,1 %، 
وكانت emplois 36.000 ديال الشغل مناصب شغل اللي مشات ما طلع 
والو، وكاين مجهودات أخرى مثال في 2019 كان 2,6 % ديال النمو ولكن 
طلعات emplois 63.000 على حسب النوع ديال اإلستثمار والنشاط 
اإلقتصادي وla2qualité يعني ديال اإلستثمار اللي غادي يتعمل، إيال هو 
استثمار يعني في البني ما�سي في البني كيجيب l›emploi في le2béton أو 
ال في هذا وال في هذا ما غاديش يجيب، إيال كان في األول استثمار اللي 
كيجيب الشغل وكيجيب اإلمكانيات هداك غادي يجيب. فاحنا فهاد 
البرنامج très simple، ا emplois 250.000 يعني منصب شغل غتجي 
من هداك البرنامج ديال les travaux يعني األشغال الصغرى واملتوسطة 
والكبرى اللي غادي نعاونو بيها الناس هاد السنتين األولى، وإيال كانت 
ناجحة غنزيدو أكثر. عندك 200.000 ديال مناصب الشغل غادي تجي 
من مليون هكتار و«الجيل األخضر«، وعندك 250.000 ديال منصب 
الشغل كتجيبها اإلدارة راه احنا كنتكلمو على 5 سنين، اإلدارة كتنّصب 
ما  سنويا  منصب  يعني   50.000 كتنّصب  املحلية  والجماعات  هي 
غاديش نخلقوهم، وما نخلطوش هادو ما�سي مليون ديال املناصب اللي 
الدولة غادي تجيبها وغادي تحطها باش نكونو واضحين مع املواطنين، 
املناصب ديال املواطنين راهم باينين، يعني ديال اإلدارة راهم باينين 
هما 50.000 سنويا، ال�سي الخر غادي يجي من القطاع الخاص، إيال 
جمعتي غير هادو راه عندك مليون عاد زيد برنامج ديال »فرصة« اللي 
 lesلواحد العدد ديال الشباب و des2prédonneurs هو غادي يتعطاو
associations باش يتحركوا وباش يخدموا باش سميتو زيد الحاضنات 
 crèche ،زيد، الحاضنات راه بغينا نمشيو حتى ل حتى لـ 12.000 يعني
إن شاء هللا في املستقبل على في l›horizon ديال 5ans، ا donc هادي 
إمكانيات اللي هي مهمة، أنا كيظهر لي بأنه املشكل ما�سي، كان يمكن لنا 
نقولو 7 ونفضيو ب2,2، ولكن احنا درنا اختيار آخر، غنكونو واضحين 
مع املواطنين، احنا في واحد la zone يعني اللي هي بكل صراحة يمكن 
نقول منطقة خطر »zone de risque« ألنه باقة la2pandémie كاينة، 
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 la preuve باقي املرض كاين، يعني، ال يمكن أنه نقولو بأنه هاد ال�سي
 les masques وما زال خصنا نعملو masque الحجة أن كل �سي عامل
في املستقبل وما عارفينش هاد ال�سي فين غادي، نهار اللي نخرجو من 
la2، راه la croissance ما يمكن إال  pandémie هاد اإلشكالية ديال
تم�سي طالعة، إن شاء هللا، في املستقبل، ولكن ناخذو اإلحتياط، أو 
 
ّ
نقولو بأنه اليوم في الدول، يعني، ديال الشمال في شمال إفريقيا وال
2 و%3 هاد  moyen orient الشرق األوسط ما فايتاش بين  كذلك 
السنة، احنا الحمد هلل اليوم يعني احنا الحمد هلل هاد السنة غادي 
نكونو في 5,6، 5,6 هي نتيجة إيجابية، ولكن واش كتظنو أن غادي نديرو 
5,6 في السنة املقبلة؟ point d›interrgation، ألن 5,6 ديال هاد السنة 
جات في سنة فالحية اللي هي exceptionnelle اللي ما يمكنش تجيب 
%17 العام الجاي، على األقل إيال درتي درتي مزيان غادي تجيب بحالها، 
غادي توصل لniveau ديالها، et puis جات من بعد %-7، %-7 ديال 
 la راه غادي تكون سهلة، هذا يعني، واحد donc la croissance 2020
prudence الحذر أنه نمشيوا في �سي مستويات اللي هي معقولة باش ما 
نكذبوش على املواطن. ولكن العمل ديالنا، والجهد ديالنا، والعمل اللي 
غادي نخدمو به باش نحيدو هادوك البولونات اللي كيزّيرو اإلستثمار 
وما كيخليوش املستثمر باش يزيد باش ندفعو به، هداك ال�سي غادي 
la2 العقيدة  volonté يخلينا، إن شاء هللا، نمشيو أكثر من %4 املهم
ديالنا أن نمشيو أكثر وأكثر ولكن l›engagement ديالنا اللي مكتوب هو 
%4 وانا متيقن بأنه بفضل هاد الفريق اللي موجود، وبفضل الدعم 
ديالكم والدعم ديال األغلبية وحتى املعارضة أنه إن شاء هللا، غادي 

نتوصلو لنتائج اللي هي يعني جد جاذبية وغادي تكون مهمة.

برنامج إجتماعي،  في األغلبية كلو  l›état2 هذا  social هضرنا على 
 la ديال   4% كاينة  بأنه  عارفين  ولكن  مالي،  ثقل  كاين  بأنه  عارفين 
 les2dépenses عارفين بأنه غادي نحيدو داك ال�سي ديال ،croissance
fiscales وغادي نطلعو les recettes ألن الناس خصها تخلص الضريبة 
ديالها وخصها تفهم هاد التصويت اللي كان يعني نهار 8 سبتمبر املغاربة 
خصهم يفهموا بالخصوص يعني املقاولين وles commerçants بأنه 
الناس بغات البديل، وبغات الشغل، وبغات social، وهداك السيد 
باش تخّدمو وباش تعطيه social راه الدولة خصها اإلمكانيات، وهداك 
اللي كيشتغل خصو يخلص الضريبة ديالو، ما غاديش نتفاكو على هاد 
 donc .ال�سي، كل واحد اللي خصو يخلص �سي حاجة خصو يخلصها
كاين اإلمكانيات، إن شاء هللا، الخير أمام أنه غادي، اليوم احنا في واحد 
التجربة اللي كاين %6 ديال déficit وغادي نمشيو بشوية بشوية هاد 
الخمس سنين باش نهبطوها ل 3,5 أو 3,8، إن شاء هللا، من هنا لألفق 
ديال 2025، هذا يعني البرامج باش نكونو واضحين، يعني ألن كل�سي غدا 
كل�سي كيقوليك بغيت غدا، غنكونو واضحين بعدا احنا راه ما غاديش، 
يعني فهاد الحكومة ما كاينش نتزايدو في الكالم غادي نقولو ليكم كاينة 
وال ما كايناش، يعني وهاد ال�سي راه قلتو للنقابات قبيلة في الغرفة الثانية 
واللي كانوا رجال أعمال، اللي نقدرو عليه غادي نديروه اللي ما نقدروش 

عليه غادي نديروه، التعهدات ديالنا غادي نديروهم وغادي نجلسو مع 
 la2 loi2de2finance النقابات هاد السنة إن شاء هللا غير غنساليو من
 les وغادي نتافقو وما�سي بغينا نزيدويهم ،pour 2022 أنجلسو معاهم
 la ديال les budgets غير هكداك لوجه هللا، لهما وال كذلك salaires
santé، ألن األولويات ديال املغاربة هما يعني التعليم والصحة داك 
 la2qualité ال�سي عالش غادي نزيدوهم، ولكن غادي نزيدوهم ألنه بغينا
la2qualité2 خصهم يعني  il2y2a2des2conditions وباش تكون en face
كاين واحد االعتبارات اللي خصهم ياخذوها بعين اسميتو، وهاديك 
االعتبارات غادي يكون فيها نقاش، غيكون فيها حوار وغادي نتكلمو 
عليها وديك الساعة منين نتكلمو راه عندنا يعني هاد السنين اللي جاية 

قدامنا كلها باش نطبقو العمل ديالنا اللي غادي نقومو به إن شاء هللا.

في  إيال  وهللا  السياسة  كنديرو  ما  وهللا  األمازيغية،  على  وتكلمنا 
ي خذا ال�سي 

ّ
القلب، زعما وهللا إيال.. تكلمنا على قبيلة في الحقيقة مل

مضيان الكلمة حتى أنا دخلني الشك قبيلة قلتي واش في األغلبية وال في 
املعارضة واش غادي نعاودو نعيشو داك�سي اللي عشنا هادي 5 سنين، 
بأنه إيال بغيت  الثانية وفهمت واحد القضية،  ولكن مشيت للغرفة 
نسمع لحزب االستقالل نم�سي للغرفة الثانية وإيال بغيت نسمع ل�سي 
مضيان نجي للغرفة األولى. donc احنا إن شاء هللا، غادي نشتغلو اليد 
في اليد أ ال�سي مضيان وكتعرف العالقة ديالي معاك كبيرة وطيبة واحنا 
نحتاج إلى دعمك ونحتاج إلى دعم الفريق ديالك باش نزيدو لألمام. 
الحكومة تشتغل  بغينا  ما نطولش عليكم إن شاء هللا  alors هادي 
 la loi de في أحسن الظروف، وتبدا تشتغل يعني من غدا ألن عندها
 la loi de بالطبع البرنامج اللي جبنا يعني ما�سي برنامج ديال ،finance
finance هذا برنامج على 5 سنين وl›article 88 راه واضح كيهضر على 
التوجهات الكبرى، احنا اعطينا أكثر من التوجهات الكبرى وقلنا فين 
نبغيو نمشيو واعطينا بعض األرقام، إن شاء هللا، نتمنى على هللا أنه 
اليوم تصويتكم تصويت األغلبية يكون إيجابي بالنسبة لنا، وبأنه نبداو 
نشتغلو وكنشكروكم وكنهنيكم على يعني هاد املرحلة كلها اللي دوزتو 

اللي كنعرف بأنه ما كانتش مرحلة اللي هي صعيبة، وشكرا لكم.

بلس ديبل5ئيس:

البرنامج  للتصويت  أعرض  واآلن  الحكومة،  رئيس  للسيد  شكرا 
الحكومي وذلك بناء على مقتضيات الفصل 88 من الدستور واملادة 

245 من النظام الداخلي:

بملأبفقأن:يرأ2؛

بملعالضأن:ي68؛

بملمكنعأن:يأ.

بهذه النتيجة وطبقا ملقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل 88 من 
الدستور، تعتبر الحكومة منّصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب 
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لصالح  )تصفيقات(  منهم  يتألف  ذين 
ّ
ال لألعضاء  املطلقة  باألغلبية 

البرنامج الحكومي. وال تفوتني املناسبة دون تقديم التهاني للسيد رئيس 
السامية،  املولوية  الثقة  على  الوزراء  والسادة  والسيدات  الحكومة، 
وثقة مجلس النواب، مؤكدين على الحرص املشترك واملسؤول لكافة 
أعضاء مجلس النواب املحترمين كل من موقعه على إقامة وترسيخ 
ثقافة التعاون املثمر والبناء بين املجلس والحكومة مما فيه املصلحة 
الرشيدة والحكيمة لصاحب  القيادة  للوطن واملواطنين تحت  العليا 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. وأغتنم هذه الفرصة 
لكي أتقدم بالشكر الجزيل لألخوات واإلخوان في املعارضة اللي ساهموا 
بشكل إيجابي في عقد هذه الجلسات املاراطونية، واملجهود الكبير الذي 

قاموا به إلى جانب األخوات واإلخوان في األغلبية.

وردت على الرئاسة بعض طلبات تفسير التصويت، الفريق الحركي 
في حدود ثالث دقائق لكل...

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�سي،يلئيسيبلف5يقيبلح5كي:

بسميهللايبل5حمنيبل5ح م.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأبب،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

 بلزمالءيبرعزبء،

بداية هنيئا لكم السيد رئيس الحكومة، والسادة والسيدات الوزراء 
على ثقة أغلبية مجلس النواب، ونتمناوا لكم التوفيق، ثانيا بدوري أنا 
بقلبي وبالنيابة على األخوات واإلخوان أعضاء الفريق الحركي تنقول لكم 
على أننا ما تصفحناش املشروع تاع التصريح الحكومي، ولإلشارة هو راه 
كان مشروع أنتما كتبتو عليه يعني برنامج، قرينا هداك البرنامج وبحثنا 
فيه جملة بجملة وما وجدناش املضامين اللي خص تكون.. إيوا هذا 
رأي الديمقراطية تقت�سي باش األغلبية تقبل رأي املعارضة واملعارضة 
أنا  األغلبية،  وتقبل  تحترم  أن  الديمقراطية  تقت�سي  كذلك  يقت�سي 
تنقولكم احنا في الفريق الحركي قرينا مزيان البرنامج، هو فعال برنامج 
فيه 79 صفحة ولكن هاد 79 صفحة ما جابتش اللي تينتظرو الشعب 
88 من الدستور، هو كنا  %100 مع الفصل  املغربي وما مطابقاش 
تنتمناو باش نشوفوا املشاريع املهيكلة، املشاريع الكبرى، التوطين ديالها، 
الغالف املالي ثم مصدر التمويل، ألن هاد ال�سي طبيعي، احنا تتقولو لنا 
أودي راه غادي نزيدو في امليزانية دالتعليم والصحة ما يمكن إال نقولو 
غادي  منين  ولكن  ونعاونوكم،  قوة  من  عندنا  ما  بكل  ونمشيو  آمين 
يجيو هاد الفلوس؟ واش غادي يجيوعلى حساب القطاعات الحكومية 
األخرى؟ واش غادي يجيو من اإلقتراض؟ أو ال غادي يجيو من الضرائب؟ 
الضرائب على بركة هللا واللي تتسالو �سي حاجة راه احنا متافقين خاصو 
يخلصها ولكن ما خصناش ننساو بأن يااله خرجو التجار والصناع وهذا 

la2 اللي هادي  déclaration2 rectificative من تصريح التعديلي هداك
أسبوع عاد خلصو آخر شطر فيها، هاد السنة ما غادي يكونوش مداخيل 
كبيرة، وكما تعلمون يعني طبعا املراقبة كيف غاديرو لها في عام واحد 
إلى آخره ألن هاد ال�سي راه تيطلب واحد الوقت. احنا راه معاكم راه 
قلتها في البداية، ولو كان كانت تيكون تصويت مقسوم على 2 الحكومة 
نعم احنا معاكم مقتانعين وعندكم ثقة صاحب الجاللة وثقة البرملان 
كذلك، ولكن املشروع وبصراحة فيه كثير ما يتقال؛ %4 أنا كنت تنظن 
تنعرفكم مزيان منذ مدة طويلة، كنت تنتظر باش غتجي بجرأة قوية 7% 
بدل هاذيك 4 ونديرو جميع يد في يد باش نوصلو لها، كي غادي نديرو 
احنا عندنا مليون انتاع الفرص العمل اللي ضاعت؟ احنا عندنا مائة 
ألف كتضيع كل سنة! احنا عندنا مشاكل كبيرة تينتظرو املغاربة كلهم 
الحلول ديالها، الغالء، الغالء انتاع املعيشة املغاربة كلهم تيكتويو به 
ما جبرناش �سي حاجة اللي تتكلم على هاذ الغالء! التحكم في التضخم، 
موضوع التقاعد ثم الزيادة في األجور كي غادي نديرو باش نزيدو ولو 
أنه بعد ذيك الزيادة في ذاك األجور ديال األساتذة أصبحت مقرونة 
بحوار اجتماعي وبالحصول على هذاك الديبلوم! هاذ املؤسسات انتاع 
التكوين راه عندنا كلية انتاع يعني صالحة لهاذ الغرض وكاين معاهد 

كذلك.

إذن نعتبر على أن حاليا التصريح الحكومي وما جاءت به الحكومة 
يفتقر لإلبتكار، ونتمناو على هللا احنا عارفين بأنه بدون شك عندكم في 
الجعبة �سي حاجة مخبية إن شاء هللا، اللي غتجبدوها للمغاربة ألننا 
خصنا البد ما نخرجو من هاذ النفق، كي غنديرو؟ احنا كونو متيقنين 
وبصدق على أن وكان حديث كثير ما بين مكّونات املعارضة ربما غادي 
تكون وغتّميز هاذ 5 سنين بواحد التعاون، ولكن بصراحة كبيرة ألنه املهم 
ما�سي هو املزايدات والهضرة الخاوية وهذا، املهم هو القوة اإلقتراحية 
نجيبو  وغادي  اقتراحية،  بقوة  نجيو  غادي  كمعارضة  بنفسنا  احنا 
اللجن،  في  في املستوى غادي نحضرو  اللي غتكون  مقترحات قوانين 
غادي نساهمو في العمل التشريعي، هذا هو املهم غادي نقومو به إن 
شاء هللا، مرة أخرى نتمناو لكم التوفيق والنجاح وهللا يكّمل بالخير، 

شكرا جزيال.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، الكلمة للفريق اإلشتراكي.

بلنائبيبلس ديعبديبل5ح ميشه د،يلئيسيبلف5يقيبالشتربكي:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأببيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

السادة  كل  ومعكم  البرملان  ثقة  على  ألهنئكم  الفرصة  أستغل 
دقائق  القصيرة  الكلمة  فهاذ  بوّدي  املحترمين،  الوزراء  والسيدات 
القصيرة أن أفسر موقفنا كمعارضة وكفريق اشتراكي ملاذا صوتنا بال. 
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أهنئكم السيد رئيس الحكومة على التفاعل التلقائي والذي اعتبرتموه 
من القلب مع الكثير من املالحظات اللي قدمناها في البرنامج الحكومي، 
بأننا التصويت ديالنا واملالحظات  لينا نقولو مرة أخرى  ولكن يمكن 
اللي قلنا مازال محافظين عليها ألن فعال اطلعنا على كيما قال ال�سي 
السنتي�سي على البرنامج الحكومي وحتى البرنامج الحكومي تيبقى تصريح 
حكومي، ألن فعال األرقام واملؤشرات وآليات التنفيذ تبقى غائبة عن 
البرامج  نوايا  الحكومي  البرنامج  الحكومي، فعال غلبت على  التصريح 
اإلنتخابية وأهدافها وطموحاتها، بسرعة أننا نلّبيو الطلبات للناخبين 
وهذا أمر مشروع، وكنتمناو مرة أخرى غنقولو بأننا بغينا الخير لهاذ 
البالد، والشعار ديالنا كفريق اشتراكي املغرب أوال وسنكون بجانبكم 
من أجل هذا املغرب ألننا كلنا نحبه ونريد له الخير. ولكن في التفاصيل 
يكمن الشيطان السيد رئيس الحكومة، كثير من األشياء اللي عبرتم 
عليها في البرنامج الحكومي تخّوف أثاره مرة أخرى الفريق الحركي ونعيد 
إثارته، مصادر التمويل تبقى إشكالية في جوابكم بشكل تلقائي السيد 
رئيس الحكومة، أشرتم إلى شق واحد الضرائب، هل يمكن للضرائب 
أن تغطي هذه األحالم كلها املوجودة فهاد البرنامج الحكومي؟ التخّوف 
إلى  أننا سنلجأ مرة أخرى  البرنامج الحكومي هو  اللي عبرنا عليه من 
الدين الخارجي، بما سيرهن أجياال قادمة معنا في هذا الوقت وحذاِر 
من هاذ التوجه، الكثير من القوانين التي كان منتظرا أن تعّبر الحكومة 
ورئيس الحكومة على اإلنخراط فعال هي التي ستكون مداخيل للكثير من 
آليات التنفيذ لم يتم التعبير عنها. ولكن السيد رئيس الحكومة، كما 
عبرنا صباحا بأننا سنكون سندا للحكومة في ما فيه خير للبالد والعباد 
وسنكون معارضة يقظة وواعية ومسؤولة، وفقنا هللا ملا فيه خير البالد 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا، وشكرا لكم.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأ بنأ،ي عبديهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةي بلكنم ة:

بداية السيد رئيس الحكومة نهنئكم على هذا التنصيب ونتمنى لكم 
التوفيق في العمل ديالكم، ألن كما قلنا نجاحكم هو نجاح لنا جميعا.

أوال إذا أبقيتم على ما أسميتم برنامج كنطلب منكم رسميا أنكم 
تحذفوا منو 2 دالحوايج اللي هما خطأ فادح؛ إحداث هديك الوكالة 
أحدثت كاينة، هادي راه نص صفحة كاينة في البرنامج، هو كيقول لك ما 
كامالش كيجاوبني، طيب هاد الوكالة أنشئت والقانون صدر في الجريدة 
إحداث  عن  يتكلم  القانون  إحداث  حيث  املوضوع،  انتهى  الرسمية 
القانون إحداث الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة 
وتتبع نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية، هذا القانون صدر 

الرقم ديالو 82.20 وصدر في يوليوز انتهى املوضوع ما غنحدثوهش؛

ثانيا اعتماد مؤشر »جيني«، مؤشر »جيني« هذا خطأ فادح كونه 
يكون في البرنامج ألننا غنعتمدو على هاد املؤشر »جيني« ندوزو من 46,4 
 le HCP ل 39، هاد املؤشر غير معتمد لحد الساعة، هادي تجربة دارها
في 2019-2020 حتى ملارس 2020 غير معتمدة، ال يمكن أن نأخذها 
كمؤشر ونعتمده. لذلك أطلب رسميا حذفها من البرنامج، باش تكون 
األمور واضحة ألنه اعتمد على الدخل واملغرب كان دائما يعتمد على 
اإلستهالك، إذا اعتمدنا على الدخل ما كاين حتى �سي مؤشر في البرنامج 

لهذا املوضوع، إذن هادي النقطة الثانية؛

النقطة الثالثة، احنا على كل حال في املعارضة بغينا غير نوضحو 
بعض األمور، هاد نسب النمو اللي كتكلم عليها السيد الرئيس الحكومة 
ديال %4 وأنه في 2016، في 2017 كاين دراسة احنا درنا راه معاك واحد 
مختص اللي هو ال�سي لقجع وغيعطيك هداك�سي بالتفاصيل، ألنه ال 
يعقل احنا جينا، جاللة امللك، في اإلفتتاح كيتكلم على 5,5، صندوق 
النقد الدولي قلتوا 5,6 ال 5,7 في MENA اللي عندنا، والحكومة كتجي 
واحد الحزب كيقول %6، حزب آخر كيقول %6، وجينا في البرنامج 
درتو لنا %4. فلذلك أين هو هاد الوعد اللي كتقولو بأنكم درتو لجنة 
وجوج دالناس من كل ما احترمتوهاش، فلذلك احنا كنقولو لكم غير 

�سي حاجة اللي معقولة؛

راه  التجار  اليوم  اللي سمعناه  الكالم  هاد  التمويل،  قضية  ثالثا 
عاد خرجو من األزمة وباقي في األزمة، كتقول لهم غتخلصو الضرائب 
واللي عليه �سي حاجة غيخلصها مزيان، ولكن هادي إشارة سلبية، 
ثم أن الخطاب بقي كبحال أنه خطاب ديال الحملة اإلنتخابية، هذا 
راه خطاب آخر، قل لنا التمويل منين غيجي؟ عندنا يا إما غتزيد في 
الضرائب، الترشيد ما غيجيبش.. أنا كيبان لي ما أنا ما عزيزش عليك.. 

شكرا.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا آخر متدخل من فريق التقدم واإلشتراكية.. السيد النائب، 
السيد النائب، السيد النائب من فضلك موالي هشام.

بلنائبيبلس ديلش ديحمأني،يلئيسيف5يقيبلكقدمي بالشتربت ة:

شك5بيبلس ديبل5ئيس،

السيد رئيس الحكومة، أنا بدوري وطبقا للمادة 245 من النظام 
الداخلي والفصل 83 من الدستور، يعني تعتبر الحكومة منصبة بعد 
الوزراء على هذا  البرملان، أهنئكم وأننهئ السيدات والسادة  تصويت 
التنصيب، ونتمنى بدورنا كمعارضة كما قلنا بناءة، ديمقراطية النجاح 

لهذه الحكومة ألن نجاحها هو نجاح املغرب.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

أشرت لذاك الكتيب اللي فيه 79 صفحة، وباش تعرف املعارضة 
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نيتها حسنة وبغات تعاون، النظام الداخلي كيعطينا الحق من 3 أيام 
حتى ل 5 أيام، هو تعرض اإلثنين والثالثاء وهذا حقنا حق البرملان ما�سي 
املعارضة، ولكن املعارضة يعني شافت ألن كاين واحد اآلجال دستورية 
ديال قانون املالية وتجاوزناه وقبلنا رغم ضيق الوقت أما وكان بقينا 
نبشو وعطاتنا 5 أيام راه غانجبدو حوايج أخرى هاد ال�سي غير ديال نهار.

مسألة أخرى احنا عالش صوتنا ضد، ألن أغلب ما جاء في البرنامج 
الحال  بطبيعة  اإلستمرارية  كاين،  فيه  ما  أغلب  كاين،  الحكومي هو 
كاينة، ولكن مكاينش ما ملسناش �سي حاجة كبيرة اللي تزادت، كاين 
أمور اللي بدات من الحكومة السابقة، كاين أمور اللي كانت يمكن قبل 
الحكومة حتى السايقة يعني واليتين، ولهذا ما ملسناش �سي حاجة اللي 

جديدة اللي جات؛

مسألة أخرى ديال التمويل، التمويل احنا ومع األسف السيد رئيس 
الحكومة، ألن في الجواب ديالكم كنا كنتظرو ألن كانت املداخالت ديال 
ثالثة د السوايع وعشرين دقيقة، كنا كنتمناو املداخلة ديالكم على 
األقل إحتراما للمؤسسات تكون ساعة، هادي بداية يمكن غير سليمة 
في عالقتنا مع الحكومة والبرملان، ألن امللفات اللي طرحنا والتساؤالت 

مهم  البرنامج  في  درتوهش  ما  لقيناه  راه  ال�سي  هاد  كنتساءلو،  احنا 
اعطيونا أجوبة، واش هداك�سي ديال التعاقد صافي ضربو عليه نساو 
دوك املعلمين ما فيهش؟ وال وال راكم نسيتوه؟ واش صندوق املقاصة 
ما بقاش سميتو �سي حاجة؟ واش داك التقاعد راه مزيان؟ اعطيونا 
البرامج  في  ديرو  غادي  شنو  مواقف  غير  فقط،  مواقف  أجوبة  غير 
الحكومية؟ بالنسبة للمديونية واش غاد تستمروا في املديونية؟ واش؟ 
ألن هذا برامج ديال 5 سنوات أما ديال القانون املالية فيه سنة. في 
اإلستثمارات العمومية كنا كنتظرو غتقولو لنا غنديرو فهاد 5 واحد 5 
ديال املوانئ، غادي نديرو 300 كيلومتر ديال l›autoroute، على األقل 
نهائيا واحد الصورة  تكون عندنا واحد الصورة واضحة، ما كاينش 
اإلستثمارات  هي  شنو  وكتعرفوا  العمومةي  اإلستثمارات  في  واضحة 

العمومية.. هي الرافع الرئي�سي.

بلس ديبل5ئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس، شكرا انتهى الوقت.. .

حضرات السيدات والسادة شكرا لكم،يلفعتيبلجلسة.
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