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 لوألا لتشأيعيلا ةنسلا6 28-أ 28

دنرةاربأ 8اأ 28

محضأا لجلولا لو دسلا الفتت حيل

 لت ر خ: الجمعة 16 رجب 1438ه )14 أبريل 2017م(.

 لأئ سل: السيد الحشيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: عشرون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة بعد العصر 
والدقيقة الخامسة.

السنة  من  الربيعية  التشريعية  الدورة  افتتاح  جدنلا ةعم ل: 
التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة 2021-2016.

 لويدا لحشيبا مل لكيارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

بوماهللاا لأحمنا لأحيمان لصالةان لوالماعللارسولاهللاا
نآلهانصحشه،

 لويدةان لو دةا لوزر ء،

1،ا ملكلفا  لويدا لوز أا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا ملعيَّ
ب لعالق تامعا لبرمل 1ان ملجتمعا ملدنيا لأ طقا لأسمياب سما

 لحكومل،

حضأ تا لويد تان لو دةا لأو ب،

ريه ا لحضورا لكأ م،

يسعدني أن نلتقي اليوم بمناسشة افتتاح الدورة التشريعية الثانية 
65 من  الفصل  األولى، ذلك طشقا ملقتضيات  التشريعية  السنة  من 
الدستور للوالية الحالية، وكلنا ثقة في أن نجعل من هذه الدورة محطة 
البرملاني  إثراء رصيدنا  أخرى من محطات عملنا املشترك على طريق 
وتحصين مكاسشه بما يمكننا من املزيد من تقوية املسار الديموقراطي 
الوطني، وتطوير نموذجنا البرملاني املغربي الذي يلفت االنتشاه بتميزه في 
املنطقة، والذي أضحى يمثل أساسا صلشا من أسس الدولة العصرية، 
واالختالف،  التعدد،  قيم  على  الحريصة  الدولة  املواطنة،  الدولة 

واملشاركة، واملساواة، واالنفتاح، والحوار، والتوافق الخالق.

وإذ تنعقد هذه الدورة، أياما قليلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
الجاللة  والتي تفضل صاحب  العثماني،  الدين  السيد سعد  برئاسة 
امللك محمد السادس -حفظه هللا-بتعيينها، اليسعني سوى أن أهنئ 
السيد رئيس الحكومة وكافة أعضاء الحكومة الجديدة الذين اختيروا 
لتحمل األمانة وأداء هذه املسؤولية الوطنية الجسيمة، آمال لهم النجاح 
والتوفيق في مهامهم حتى يكونوا في مستوى انتظارات األمة املغربية. 
ولي اليقين أن العالقات بين مؤسستنا التشريعية والحكومة الجديدة 
ستتم في إطار من االحترام الكامل ملقتضيات الدستور، وأن التعاون 

فيما بيننا سيتم بحرص مشترك على احترام صالحيات كل مؤسسة من 
املؤسستين، التشريعية والتنفيذية، وفي أفق من الحرص املشترك على 

خدمة املصالح العليا لشالدنا وشعشنا.

بشأن  املغربية  للمشادرة  العاشرة  الذكرى  الدورة  هذه  وتصادف 
التفاوض لتخويل الصحراء املغربية حكما ذاتيا، من أجل إيجاد حل 
نهائي لنزاع مفتعل طال أمده. ففي مثل هذه األيام من شهر أبريل 2007 
دينامية  في  االنخراط  على  الجاللة،  صاحب  بقيادة  بالدنا،  أقدمت 
إيجابية وبناءة، بطرح مقترح نظام للحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية، في 
إطار سيادة اململكة ووحدتها الوطنية والترابية. تلك املشادرة التي لفتت 
اهتمام العالم، وحظيت بتقدير وتثمين عدد من الدول الوازنة، وذلك 
والحريات  القانون  وارتكازها على مقومات دولة  الديمقراطي  برهانـها 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  والجماعية  الفردية 

واللغوية.

وبخصوص هذا االنشغال الوطني املركزي، البد أن أشيد بالروح 
أنطونيو  السيد  املتحدة  لألمم  العام  األمين  أبداها  التي  املسؤولة 
غوتيريس، في تقريره األخير إلى مجلس األمن حول الصحراء املغربية، 
للعناصر  والكامل  الفوري  االنسحاب  ضرورة  على  بتشديده  وذلك 
االنفصالية من املنطقة العازلة )الكركرات( مشديا إحساسه بقلق عميق 
فيها، واتجاه  الشوليساريو  بخصوص وجود عناصر مسلحة من جبهة 
التحديات التي يمثلها هذا الوجود غير املشروع في هذه املنطقة العازلة.

كما ركز التقرير على الوضع اإلنساني ال�سيء في مخيمات »تيندوف« 
من خالل تف�سي أمراض متعددة، خاصة لدى النساء واألطفال من 
جراء سوء التغذية وممارسة العنف بأشكال مختلفة. علينا، سيداتي، 
سادتي، زيمالتي زمالئي النواب، علينا أن نتفاعل مع التقرير الجديد في 
إطار مهامنا الدبلوماسية البرملانية وطشقا ملقتضيات النظام الداخلي، 
التقرير الذي يأتي في سياق عودة املغرب إلى االتحاد اإلفريقي وما نتج 
عن هذا الحدث من تحول عميق في املشهد السيا�سي العام في القارة 

اإلفريقية.

الفاصلة بين الدورتين حركية على مستوى العمل  الفترة  عرفت 
البرملاني، إذ حرصنا على إنجاز عدد من األوراش التي تتوخى تطوير 
والرقابية  التشريعية  وأدواته  مناهجه  وتطوير  النواب،  مجلس  عمل 

والديشلوماسية.

وهكذا، فعلى مستوى عقد الجلسة السنوية لتقييم السياسات 
العمومية ومناقشتها، عمل املجلس على إحداث اللجنة املوضوعاتية 
املتعلق  التقييم  موضوع  تحديد  أساس  على  التقرير  بإعداد  املكلفة 

بالتنمية القروية في املناطق الجشلية.

الشروط  توفير  على  املجلس،  مكتب  بـمعية  شخصيا،  وحرصت 
والوسائل الضرورية ألعضاء اللجنة قصد إنجاح هذا الورش الذي 
بناء  في  مؤثرة  وبيئية  واجتماعية  واقتصادية  مجالية  أبعادا  يكت�سي 

مغرب الغد.
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وقد حرصنا على توفير كل املعطيات ومصادر املعلومات الـمالئمة 
ألعضاء اللجنة قصد إنجاز هذا التقييم، وذلك عبر طلب إعداد دراسة 
من طرف املجلس االقتصادي واالجتماعي والشيئي في هذا املوضوع، طشقا 
ملقتضيات املادة 214 من النظام الداخلي للمجلس، مع االستئناس 
الصعيد  املتوفرة على  الدراسات  كل  واالستفادة من  الحال  بطشيعة 

الوطني وحتى على الصعيد الدولي حول املناطق الجشلية.

كأحد  النسائية  القضية  بمكانة  النواب  مجلس  من  واقتناعا 
األولويات الـمجتمعية، عملنا -خالل هذه الفترة الزمنية- على إحداث 
مجموعة العمل املؤقتة حول املساواة واملناصفة، تتولى دعم مكانة 
العمل  التشريعية، ومراقشة  املشادرات  في مجال  املجلس وتعزيز دوره 
العمومية والديشلوماسية  في تقييم السياسات  الحكومي، واملساهمة 
بمواضيع  الصلة  ذات  األخرى  البرملانية  األنشطة  ومختلف  البرملانية 

املساواة واملناصفة.

هذا وبالرغم من الوقت الوجيز الذي كان متاحا، أمكننا خلق حركية 
مهمة على املستوى الديشلوما�سي، واستطاع املجلس أن يعزز عددا من 
على  وإشعاعه  وامتداداته  ومشاركاته  ويواصل حضوره  املكتسشات، 
املستوى الدولي، وذلك بفضل الروح الوطنية العالية وااللتزام القوي 
والثابت الذي أبان عنه السيدات والسادة النواب، في مختلف مهامهم 
الديشلوماسية، متمثلين في ذلك الجهد امللكي في انتظام الحضور املغربي 
واملشادرات امليدانية والعمل امللموس لجاللته في مختلف الجبهات وعلى 
كافة املستويات، من أجل توطيد عالقات الثقة وتعزيز روابط التعاون 
األطراف،  متعدد  أو  الثنائي  اإلطار  في  سواء  والتضامن،  والشراكة 
دفاعا عن املصالح العليا للشالد، واالنتصار للقضايا الدولية العادلة 
واملشروعة، وذلك في إطار التشبث بالقيم واملشادئ االنسانية الكونية 

التي تتقاسمها بالدنا مع كافة الشعوب واألمم.

تجسيدا لهذا األفق، شهدت هذه الفترة استضافة البرملان املغربي 
للمؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد البرملاني العربي، الذي عرف مشاركة 
نوعية من طرف البرملانات الوطنية العربية، واتسمت أشغاله بروح 
من التوافق حول عدد من القضايا التي تعرفها الساحة العربية، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في 
التاريخية من أجل استرجاع أراضيه وإقامة دولته الوطنية  معركته 
البرملاني  باالتحاد  نرقى  أن  أملنا  القدس.  مدينة  وعاصمتها  املستقلة 
العربي لنجعله بالقول والفعل في مستوى انتظارات وتطلعات شعوبنا 

العربية.

وعلى مستوى عالقاتنا مع االتحاد األوروبي، كانت لنا زيارة عمل 
في  عال  مستوى  على  اتصاالت  خاللها  أجرينا  بروكسيل،  إلى  مثمرة 
البرملان األوروبي، وباألخص مع زميلنا السيد Antonio Tajani، رئيس 
هذه املؤسسة الوازنة واملؤثرة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا 
للتعاون،  الجديدة  اآلفاق  وكذا  املشترك،  االهتمام  ذات  وامللفات 
شك  بدون  والتي  األفريقي،  االتحاد  إلى  بالدنا  رجوع  بعد  خصوصا 

ستقوي المحالة العالقات بين الشمال والجنوب، وكذا الدور املحوري 
املغربية-األوروبية-األفريقية  الثالثية  العالقات  في  بالدنا  تلعشه  الذي 
بما يعود بالنفع على استقرار وأمن املنطقة وآفاق تنميتها االقتصادية 

والسياسية والثقافية.

حضأ تا لويد تان لو دة،

فإننا  الجديدة،  الحكومة  تعيين  بعد  اليوم وضعا جديدا  نعيش 
نستشعر حجم املسؤوليات امللقاة على عاتقنا، وندرك بوعي جماعي 
برنامج العمل املكثف الذي ينتظرنا، مما يجعلنا مرة أخرى، خالل هذه 
الدورة، ندرك أننا سنعيش عددا من األزمنة البرملانية في زمن واحد، 
فشعد تشكيل الحكومة، ينتظرنا عمل كشير نتطلع إلى إنجازه بأق�سى 

درجات االنضشاط وااللتزام.

واستنادا إلى مقتضيات الدستور، سنكون على موعد مع تقديم 
البرنامج الحكومي الذي سيتقدم به السيد رئيس الحكومة في بداية 
ثم  املجلس،  داخل  مناقشة  ذلك  بعد  كما ستتشعه  املقشل.  األسشوع 
التصويت عليه وفق مقتضيات الدستور، الذي يجعل هذا االختصاص 
من الصالحيات املخولة ملجلس النواب. كما سينشغل مجلسنا بدراسة 
الذي ستتقدم  املالية  قانون  التصويت على مشروع  ومناقشة وكذا 
الجديد.  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  إلى  استنادا  الحكومة  به 
وسنكون مطالشين، في إطار استكمال الشناء الدستوري، باملصادقة على 
مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت إحالتها على املجلس أواخر الوالية 

التشريعية املاضية.

الدورة  هذه  خالل  التشريعية  األجندة  فإن  ذاته،  السياق  وفي 
ستتطلب منا -بدون شك- املزيد من الجهد واملثابرة لدراسة مجموعة 
من مشاريع القوانين والتصويت عليها، خصوصا املرتشطة بعدد من 
املؤسسات الوطنية املنصوص على إحداثها في الدستور، فضال عن 

مشاريع القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة.

وارتشاطا بذلك، يتعين علينا كممثلين لألمة أن نشلور دورنا كامال 
في جعل مقترحات القوانين أحد الروافد األساسية واملركزية للترسانة 
في  الواردة  باملقتضيات  وااللتزام  الوطنية،  والتشريعية  القانونية 

الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

أما على صعيد املراقشة البرملانية، فإننا نتطلع خالل هذه الدورة، 
إضافة إلى ممارسة املجلس الختصاصه الرقابي، في نطاق مشدأ التعاون 
العمل  آليات  لتفعيل  متجددة  رؤية  تشني  إلى  السلط،  بين  والتوازن 
الرقابي وتحسين جاذبية الجلسات، خصوصا على مستوى تجنب تكرار 
األسئلة القطاعية، واألسئلة الشهرية املوجهة إلى السيد رئيس الحكومة 
مجلس  مع  الشأن  هذا  في  والتنسيق  العامة،  بالسياسة  املتعلقة 

املستشارين، في نطاق االنسجام والتكامل الوظيفي بين املجلسين.

شكرا إلنصاتكم الكريم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محضأا لجلولا لو بعل

 لت ر خ: الجمعة 16 رجب 1438ه )14 أبريل 2017م (.

 لأئ سل: السيد الحشيب املالكي رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: ساعة وخمسة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة 
بعد العصر والدقيقة الخامسة والعشرين.

جدنلا ةعم ل: انتخاب املناصب الشاغرة في أجهزة املجلس.

 لويدا لحشيبا مل لكيارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

حضأ تا لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو1،

ص حبا حكوملا فيا ن لو دةا لوزر ءا ملعيأي1ا  لويد تا
 لجاللل،

يخصص مجلس النواب جلسته هذه في النقطة الثانية من جدول 
األعمال النتخاب-شكرا للسيدات والسادة الوزراء-النتخاب املناصب 
النظام  من   58-19-14 املواد  ألحكام  طشقا  أجهزته  بشعض  الشاغرة 

الداخلي ملجلسنا، ويتعلق األمر باملناصب التالية:

-النائب األول للرئيس، النائشة السابعة للرئيس؛

- محاسب املجلس؛

اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  رئيس   -
واملغاربة املقيمين بالخارج؛

- رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية.

وقشل ذلك أحيط املجلس علما بأسماء السادة رؤساء الفرق الجدد 
بعد التغييرات األخيرة.

- رئيس فريق العدالة والتنمية السيد إدريس األزمي اإلدري�سي؛

- رئيس فريق األصالة واملعاصرة السيد محمد اشرورو؛

- رئيس فريق التجمع الدستوري السيد توفيق كميل؛

- رئيس الفريق الحركي السيد محمد مشديع.

أتمنى بإسمكم جميعا لكل الزمالء كامل التوفيق في مهامهم.

قشل الشدء في إنجاز النقطة الثانية من جدول األعمال، أطلب من 
السيدة األمينة تالوة ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب، تفضلي 

السيدة مشكورة.

 لأ ئشلا لويدةاعزنه ا لعأ كارميألا ملجلس:

بكأ الكما لويدا لأئيس،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

توصلت رئاسة املجلس من املجلس الدستوري بالقرارات التالية:

بمقتضاه بعدم  الذي صرح املجلس   17/1020 القرار األول رقم 
املحلية عماالت  اإلنتخابية  بالدائرة  املتعلقة  الطعن  القشول عريضة 

مقاطعات عين السشع-الحي املحمدي؛

ثانيا-القرار رقم 17/1021 الذي صرح املجلس بمقتضاه بعدم قشول 
عريضة الطعن املتعلقة بالدائرة اإلنتخابية املحلية فاس الجنوبية؛

بعدم  بمقتضاه  املجلس  صرح  الذي   17/1022 رقم  ثالثا-القرار 
قشول عريضة الطعن املتعلقة بالدائرة اإلنتخابية املحلية مقاطعات 

الفداء مرس السلطان؛

السيد  انتخاب  بإبطال  يق�سي  الذي   17/1023 رقم  رابعا-القرار 
رضوان املهذب عضوا بمجلس النواب بالدائرة اإلنتخابية الجديدة.

خامسا: القرار رقم 17/1024 الذي صرح املجلس بشغور املقعد 
الذي كان يشغله السيد جامع املعتصم عضوا بمجلس النواب، خالل 
اإلقتراع الذي أجري في 07 أكتوبر 2016 بالدائرة اإلنتخابية املحلية 
سال املدينة، عمالة سال مع دعوة املرشح الذي يرد إسمه مشاشرة في 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة لشغل املقعد 

الشاغر.

سادسا: القرار رقم 17/1025 الذي صرح املجلس بمقتضاه بعدم 
قشول عريضة الطعن املتعلقة بالدائرة اإلنتخابية املحلية مكناس.

سابعا: القرار رقم 17/1026 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية إفران.

ثامنا: القرار رقم 17/1027 الذي ق�سى املجلس بمقتضاه برفض 
طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية الحي الحسني.

تاسعا: القرار رقم 17/1028 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية آسا الزاك.

عاشرا: القرار رقم 17/1029 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية وادي الذهب.

الحادي عشر: القرار رقم 17/1030 الذي ق�سى املجلس بموجشه 
برفض الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية طنجة أصيلة.

رقم 12: القرار رقم 17/1031 الذي صرح املجلس بمقتضاه بعدم 
قشول عريضة الطعن وبرفض طلب آخر متعلقين بالدائرة اإلنتخابية 

املحلية قلعة السراغنة.

القرار رقم: 17/1032 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض الطعن 
املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية طاطا.

القرار رقم 17/1033 الذي صرح املجلس بمقتضاه بشغور املقعد 
الذي كان يشغله املرحوم عشد اللطيف مرداس بمجلس النواب عن 
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الدائرة اإلنتخابية سطات، مع دعوة املرشح الذي يرد اسمه مشاشرة 
وبعد آخر منتخب في الئحة الترشيح املعنية لشغل املقعد الشاغر.

خامس عشر: القرار رقم 17/1034 الذي ق�سى املجلس بمقتضاه 
برفض طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية بزو ووزغت 

إقليم أزيالل.

سادس عشر: القرار رقم 17/1035 الذي ق�سى املجلس بموجشه 
برفض طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية ميدلت.

سابع عشر: القرار 17/1036 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية فحص أنجره.

17/1037 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض طلب  القرار رقم 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية بركان.

القرار التاسع عشر: رقم 17/1038 الذي ق�سى املجلس بموجشه 
برفض طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية شفشاون.

رقم 20: القرار رقم 17/1039 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية سيدي قاسم.

رقم 21: القرار رقم 17/1040 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية تارودانت الجنوبية.

رقم 22: القرار رقم 17/1041 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض 
طلب الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية تيفلت الرماني.

رقم 23: القرار 17/1042 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض طلب 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية السمارة.

رقم 24: القرار 17/1043 الذي ق�سى املجلس بموجشه برفض طلب 
الطعن املتعلق بالدائرة اإلنتخابية املحلية اشتوكة آيت بها.

ومن املحكمة الدستورية توصلت الرئاسة بالقرار رقم 25 رقم 17/2 
يصرح بموجشه بشغور املقاعد التي كان يشغلها السادة: سعد الدين 
العلمي  الطالبي  وراشيد  الرباح  وعزيز  اعمارة  القادر  وعشد  العثماني 
ومحمد األعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد 
نجيب بوليف، والسيدتان مشاركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب، 
املحمدية، سال  املحلية  االنتخابية  الدوائر  في  التوالي  على  املنتخشون 
الجديدة، القنيطرة، تطوان، الحسيمة، سيدي البرنو�سي، بني مالل، 
سيدي بنور، طنجة -أصيلة ، كلميم وعين السشع- الحي املحمدي، مع 
دعوة املرشح الذي يرد إسمه مشاشرة بعد آخر منتخب في كل الئحة من 
لوائح الترشيح املعنية لشغل املقاعد الشاغرة طشقا ملقتضيات املادة 90 

من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب.

كما توصلت رئاسة املجلس باستقالة النائب السيد عشد اإلله ابن 
كيران من عضوية مجلس النواب.

الحكومة  رئيس  السيد  من  كذلك  املجلس  رئاسة  وتوصلت 

بمراسلتين يحيط فيهما املجلس علما بما يلي:

الشاغر عن  املقعد  لشغل  زويتن  السيد محمد  املترشح  -1دعوة 
الدائرة اإلنتخابية املحلية سال-املدينة؛

-2دعوة املترشح السيد املصطفى زهواني لشغل املقعد الشاغر عن 
الدائرة اإلنتخابية املحلية سطات؛

كما توصلت رئاسة املجلس باستقالة السيد إدريس األزمي اإلدري�سي 
من رئاسة لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية؛

أما فيما يتعلق بموضوع رئاسة بعض الفرق النيابية فقد توصلت 
الرئاسة باملراسالت في املوضوع وهي كالتالي:

رئيس فريق العدالة والتنمية السيد إدريس األزمي اإلدري�سي؛ .-

استقالة السيد عشد اللطيف وهبي وانتخاب السيد محمد  .-
اشرورو رئيسا لفريق األصالة املعاصرة؛

رئيس فريق التجمع الدستوري السيد توفيق كميل؛ .-

رئيس الفريق الحركي السيد محمد مشديع؛ .-

فيما يتعلق بالجانب التشريعي، توصل املجلس باملقترحات التالية:

بها  تقدم  الدولة  هيئة قضايا  بإحداث  يق�سي  قانون  أوال-مقترح 
السيدات والسادة أعضاء الفريق اإلشتراكي؛

ثانيا-مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الفصول 483 484- 485- 
486--487-488 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات  به  تقدم 

والتعادلية؛

ثالثا-مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أرا�سي الدولة، 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات  به  تقدم 

والتعادلية؛

السيدات  به  تقدم  املدنية،  الخدمة  بشأن  قانون  رابعا-مقترح 
والسادة النواب من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

خامسا-مقترح قانون ضد امليز العنصري وكراهية األجانب، تقدم به 
السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

السيدات  به  تقدم  املغربي،  بالعلم  يتعلق  قانون  سادسا-مقترح 
والسادة النواب من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛

سابعا-مقترح قانون يرمي إلى اإلعفاء من الغرامات والزيادات عن 
من   28-26 الفصلين  في  عليها  املنصوص  املتابعات  وصوائر  التأخير 
15 جماذى  بتاريخ  الصادر   1.74.184 قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 
الثانية 1392)27 يوليوز 1972( يتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي كما 
الفريق  النواب من  والسادة  السيدات  به  تقدم  وتتميمه،  تغييره  تم 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية؛



عدد.31–01.شعشان.1438  )28.أبريل.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2526  

الظهير  من  التاسعة  املادة  بتتميم  يق�سي  قانون  ثامنا-مقترح 
الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 املوافق ل 11 
سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل، تقدم 
به السيدات والسادة النواب من فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

شكرا لكم السيد الرئيس.

 لويدا لأئيس:

أخبر  التصويت،  عملية  في  الشروع  قشل  األمينة،  للسيدة  شكرا 
فريق  طرف  من  املقدمة  التالية  بالترشيحات  توصلنا  بأننا  املجلس 
العدالة والتنمية لتعويض املناصب الشاغرة باملكتب، وكذلك رئاسة 
لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين 

بالخارج ولجنة املالية والتنمية االقتصادية، يتعلق األمر ب:

 -النائب األول للرئيس السيد عشد العزيز العماري؛

- النائشة السابعة للرئيس السيدة آمنة ماء العينين؛

- محاسب املجلس السيد خالد الشوقرعي؛

اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  رئيس   -
واملغاربة املقيمين بالخارج السيد يوسف غربي؛

- رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية السيد عشد هللا بووانو.

وكما جرت العادة أذكر السيدات والسادة النواب بأن التصويت 
كما جرت  الترشيحات،  كافة  تضم  التي  املوحدة  الالئحة  سيتم عن 
العادة أطلب من كل فريق نيابي أن ينتدب عضوا لتمثيله في عملية 
التصويت والسهر على تتشع العملية االنتخابية مع فرز األصوات، ليس 
هناك نقطة نظام في االفتتاح، ياله نتوكلوا على هللا، السيد الرئيس 
غادي يكون الوقت فين تكون نقط نظام، دابا كيخصنا ننهيو، نكملوا 

األجهزة إذا سمحت، إذا سمحت، مندوب من كل فريق.

السيدة األمينة، املناداة على السيدات والسادة النواب.

 لأ ئشلا لويدةارسم ءاغاللوارميألا ملجلس:

بكأ ا لويدا لأئيس،

الئحة السيدات والسادة النواب:

عشد العزيز أبا؛

عزيزة أبا؛

محمد إبراهيمي؛

حميد إبراهيمي؛

مصطفى اإلبراهيمي؛

بدر الطاهري؛

عشد هللا أبركي؛

عشد اإلله ابن كيران؛

سعد بن زروال؛

عشد اللطيف بن يعقوب؛

صالح الدين أبو الغالي؛

عشد هللا أبو فارس؛

محمد أجشيل؛

ليلى أحكيم؛

عمر أحمين؛

محمد العربي أحنين؛

محمد أحويط؛

عشد هللا أدبدا؛

سعيد أدبعلي؛

أحمد أدراق؛

محمد أدعمار؛

محمد أدمو�سى؛

الحسين أزوكاغ؛

محمد اشرورو؛

منى أشريط؛

ادريس الشطيبي؛

بلعيد أعلوالل؛

ميمونة أفتاتي؛

عشد الحكيم األحمدي؛

عشد هللا اإلدري�سي الشوزيدي؛

نور الدين األزرق؛

ادريس األزمي اإلدري�سي؛

عشد الواحد األنصاري؛

عشد السالم الشاكوري؛

سيدي حسن الشحراوي؛

محمد البرني�سي؛

عشد الخاليد الشصري؛
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نوال املتوكل؛

اسماعيل الشقالي؛

وفاء الشقالي؛

محمد الشكاوي؛

حاميد الشهجة؛

خالد الشوقرعي؛

عشد هللا الشوكيلي؛

إشراق اليوسفي؛

نعيمة زيدان؛

سورية أهل حماد؛

نور الدين الشي�سي؛

عادل الشيطار؛

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

ما ينزلوا إال ليتم..

ماتنزلوا �سي دفعة واحدة، ما تنزلوا �سي دفعة واحدة، إال اللي اسمع 
إسمه.

عيطي دابا شويا وخا

النائشة السيدة أسماء غاللو أمينة املجلس:

أحمد التومي؛

محمد تويمي بنجلون؛

إدريس الثمري؛

علي الجغاوي؛

سيدي محمد سالم الجماني؛

سيدي إبراهيم الجماني؛

غيتة الحاتمي؛

محمد الحارثي؛

حسن الحارس؛

محمد الحافظ؛

محمد احجيرة؛

محمد الحفياني؛

محمد الحمداوي؛

محمد الحموتي؛

لطيفة الحمود؛

مصطفى الحيا؛

فؤاد الدرقاوي؛

بوسلهام الديش؛

عشد الواحد الرا�سي؛

ياسين الرا�سي؛

سعيد الرحموني؛

منيرة الرحموني؛

املصطفى الرداد؛

علي الرزمة؛

يوسف الرويجل؛

عمر الزراد؛

عشد اللطيف الزعيم؛

محمد الزموري؛

الشرقاوي الزنايدي؛

محمد الزهراوي؛

محمد الزويتن؛

خديجة الزياني؛

سعاد الزايدي؛

عادل السشاعي؛

محمد السيمو؛

عشد الهادي الشريكة؛

أسماء الشعبي؛

فوزي الشعبي؛

عشد الحق شفيق؛

هاشم أمين شفيق؛

عزيزة الشكاف؛

خالد الشناق؛

إبراهيم الشويخ؛
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سيدي أحمد الشيكر؛

سعيد صادق؛

تريا الصقلي؛

حمزة الصوفي؛

إبراهيم الضعيف؛

مينة الطالبي؛

فاروق الطاهري؛

املفضل الطاهري؛

امشارك الترمونية؛

فاطمة الطو�سي؛

محمد الطويل؛

رشيد العشدي؛

محمد العثماني؛

محمد كمال العراقي؛

عزوها العراك؛

حميد العر�سي؛

عشد هللا العلوي؛

فؤاد العماري؛

سليمان العمراني؛

عالل العمرواي؛

كمال العمري؛

عشد الرحمان العمري؛

مصطفى العمري؛

حسن العنصر؛

عشد الفتاح العوني؛

عشد اللطيف العيدي؛

أحمد الغزوي؛

الشرقي الغلمي؛

عشد املجيد الفا�سي الفهري؛

رشيد الفايق؛

عشد اللطيف الفويقر؛

بديعة الفياللي؛

حسن الفياللي؛

رشيد القشيل؛

مصطفى القوري؛

مصطفى الحايا،

لشنى الكحلي؛

مصطفى الكردي؛

صابر الكياف؛

عزيز اللشار،

الحشيب املالكي؛

صالح امللوكي،

نوال املتوكل؛

وئام املحر�سي؛

املصطفى املخنتر؛

زكية املريني،

عشد الواحد املسعودي؛

هاجر املسقي؛

التهامي املسقي؛

حياة املشفوع،

أبو زيد املقرئ اإلدري�سي؛

محمد اليمالحي؛

فاطمة الزهراء املنصوري؛

املصطفى املنصوري؛

خالد املنصوري؛

رفيعة املنصوري؛

موالي هشام املهاجري،

إبراهيم املوحي؛

توفيق امليموني؛

عشد الحق الناجحي؛

سعيد الناصري؛

جواد الناصري؛

نوفل الناصري؛

عشد اللطيف الناصري؛
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أسماء ناصفي؛

رضوان نوينو؛

نور الدين الهارو�سي؛

محمد الهياللي؛

أحمد الهيقي؛

روحو الهيلع؛

عشد العزيز الوادكي؛

عشد الرزاق الورزازي؛

زهور الوهابي؛

نزهة اليزيدي؛

إيمان اليعقوبي؛

شقران أمام؛

محمود أمري؛

سعيد أمسكان؛

محمد أمغار؛

علي أمنيول؛

إيدار أنجار؛

سعيد أنميلي؛

عشد الفتاح أهل املكي؛

فاطمة أهل تكروج؛

محمد أوريش؛

صالح أوغشال؛

إدريس أوقمني؛

لحسن آيت شو؛

يوسف آيت الحاج لحسن؛

عشد املجيد آيت العديلة؛

غيثة آيت بلمدني؛

حماد آيت بها؛

سعيدة آيت أبو علي؛

عائشة آيت احدو؛

ميلود آيت حمو؛

عائشة إدبوش؛

مصطفى بايتاس؛

غيثة بدرون؛

فاطمة الزهراء برصات؛

مولود بركايو؛

أحمد بريجة؛

حكيمة بلقزاوي؛

عمر بالفريج؛

محمد بلحسان؛

محمد بلفقي؛

محمد العربي بلقايد؛

طاهر بمزاغ؛

الرشيد بن الدريوش؛

إيمان بن ربيعة؛

يونس بنسليمان؛

حسن بنعمر؛

محمد بنجلون؛

السعدية بن السهلي؛

جمال بنشقرون كريمي؛

ماجدة بنعربية؛

محمد بنعطية؛

نعيمة بهيج؛

محمد بوبكر؛

مريم أبو جمعة؛

عشد الواحد بوحرشة؛

عشد القادر بودراع؛

محمد بودس؛

حسن بوركالن؛

الحسين بوزحاي؛

عشلة بوزكري؛

محمد بوشنيف؛

عدي بوعرفة

رمضان بوعشرة؛
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إبراهيم بوغضن؛

حياة بوفراشن؛

ر�سى بوكمازي؛

أمال بوكير؛

سعاد بولعيش الحجراوي؛

السالك بولون؛

عمر بومريس؛

محمد بوهدود؛

عشد هللا بووانو؛

عشد هللا بيالت؛

مصطفى تضومانت؛

خالد تيكوكي؛

مصطفى توتو؛

محمد توفلة؛

أحمد جدار؛

إدريس جدي؛

عشد الغني جناح؛

عشد املجيد جوبيج؛

محمد جودار؛

موالي الزوبير حمدي؛

لحسن حداد؛

يوسف حدهم؛

عشد الرحمان حرفي؛

الحسين أحريش؛

الحشيب حسيني؛

عشد القادر حظوري؛

زين العابدين حواص؛

سليمان حوليش؛

عشد الصمد حيكر؛

عدي خزو؛

عمر خفيف؛

مليكة خليل؛

محمد خيي؛

عشد الرحمان خيير؛

محمد اإلدري�سي؛

ياسين دغو؛

جواد دواحي؛

محمد األمين ديدي؛

موح الرجدالي؛

حنان رحاب؛

عشد اللطيف رشيد؛

البهلول رشيد؛

أحمد رشيدي؛

خديجة الرضواني؛

نور الدين رفيق؛

الفاطمي رميد؛

سعاد الدخنيني؛

محمد الزكراني؛

املصطفى الزهواني؛

مصطفى الزيتي؛

نعيمة زيدان؛

عشد الحكيم سجدة؛

فتيحة سداس؛

فاطمة السعدي؛

هشام سعنان؛

لحسن السكوري؛

خديجة الشامي؛

حياة كيحل؛

كريم الشاوي؛

حميد ششاط؛

نوفل ششاط؛

سعيد اششاعتو؛

عشد الكريم شكري؛

مصطفى الشناوي؛
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فتيحة الشوباني؛

اسماعيل شكري؛

أحمد الشوكي؛

نبيل صبري؛

أحمد صدقي؛

محمد الصديقي؛

امشاركة صفاء؛

إدريس الصقلي عدوي؛

سعيد الضور؛

لشنى طاهري؛

موالي البشير طوبا؛

الحسن عاريف؛

مريم العلمي؛

عمر عشا�سي؛

سمير عشد املولى؛

محمد عشو؛

عشد الرحيم عثمون؛

حسن عديلي؛

جواد عراقي؛

أمال عربوش؛

عشد الصمد عرشان؛

ابتسام عزاوي؛

جميلة عفيف؛

بوشعيب عمار؛

عشد العزيز العماري؛

حسن عوكاشا؛

عشد هللا غازي؛

محمد غالم؛

رضوان غانم؛

يوسف غربي؛

جواد غريب؛

عمر فا�سي الفهري؛

تورية فراج؛

عائشة فرح؛

محمد فضيلي؛

حليم فؤاد؛

أمينة فوزي زيزيي؛

الكشير قاضا؛

بثينة قروري؛

محمد قرور؛

نور الدين قشييل؛

عشد القادر قنديل؛

علي قيوح؛

محمد كاريم؛

محمد كاريمين؛

توفيق كميل؛

عشد العزيز كوسكوس؛

عشد القادر البريكي؛

عائشة الشلق؛

بوعشيد لشيدة؛

محمد لحموش؛

محمد لشكر؛

عشد العزيز لشهب؛

نجيشة لطفي؛

عشد العزيز لعياض؛

كمال العفو؛

سعاد العماري؛

عشد الرحيم القرع؛

محمد الكرش؛

اسماعيل األموي؛

آمنة ماء العينين؛

محمد مشديع؛

عشد الغني مخداد؛

ابتسام مراس؛
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محمد مرزوق؛

غزالن مرزوقي؛

عشد هللا مسعودي؛

جمال املسعودي؛

عشد الجليل مسكين؛

إدريس مسكين؛

نور الدين مضيان؛

محمد معايط؛

محمد مالل؛

مولود مهرية؛

منينة مودن؛

محسن مفيدي؛

الشيخ ميارة؛

محمد الحشيب نزومي؛

محمد ناصر؛

عشد الرزاق نايت إدبو؛

فاطمة الزهراء نزيهة؛

عشد هللا هامل؛

هشام هرامي؛

عشد هللا هناوي؛

يوسف هوار؛

لحسن واعري؛

عشد الرحيم واعمري؛

محمد وزين؛

حميد واي�سي؛

مريم وحساف؛

عمرو ودي؛

سمية وعالل؛

موالي حمدي ولد الرشيد؛

عشد اللطيف وهبي؛

حميد وهبي؛

يوسف وهبي.

بكأ ا لو دةا لأو بان لويد تا لأ ئش ت.

 لويدا لأئيس:

تشارك هللا عليك، شكرا لك.

السيدات والسادة النواب اللي ما زال ما صوت �سي، إيال كان من 
املمكن اإلسراع بهاذ العملية، باش ننهيوها في ظروف مالئمة، ال�سي 
بووانو صوتي وال ما زال؟ ال�سي أمسكان صوتي وال مازال؟ تفضل، ال�سي 

اشرورو صوتو؟ صوتو وال مازال؟ ال�سي شقران قمتي بالواجب؟

من  اإلسراع  النواب،  والسادة  السيدات  من  تشقى  بما  اإلسراع 
فضلكم، باش ننتاظروا النتائج.

غادي نزلوا جميع نصوتوا ملي يكملوا.

ياله السيدات والسادة، عملية الفرز.

السيدات إيال كان ممكن شوية خارج دائرة عملية الفرز، شكرا.

 لويد تان لو دة،

املتعلقة  للترشيحات  املوحدة  الالئحة  على  التصويت  نتيجة 
الخارجية  لجنتي  برئاسة  وكذلك  النواب،  مجلس  بمكتب  بالعضوية 
الخارج  في  املقيمين  واملغاربة  اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع 

واملالية والتنمية االقتصادية.

عددا ملصوتي269:1

 ةصو تا ملعبراعنه : 269

 ةصو تا مللغ ة: 12

 ةصو تا لتياحصلتاعليه ا لالئحلا ملوحدة: 257

بناءا على هذه النتيجة فقد تم انتخاب:

- السيد عشد العزيز العماري، نائشا أوال للرئيس؛

- السيدة آمنة ماء العينين، النائشة السابعة للرئيس؛

- السيد خالد الشوقرعي، محاسب للمجلس؛

الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  رئيس  غربي،  يوسف  السيد   -
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج؛

- السيد عشد هللا بووانو، رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية.

بهذه املناسشة وباسمكم جميعا، هنيئا لهم ونتمنى لهم التوفيق في 
مهامهم.

شكرا للجميع، رفعتا لجلول.
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محضأا لجلولا لث مأل

 لت ر خ: 21 رجب 1438 ه )19 أبريل 2017 م(.

 لأئ سل : السيد الحشيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: ساعة وست وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة 
مساء والدقيقة الثامنة والثالثين.

جدنلا ةعم ل: جلسة مشتركة ملجل�سي البرملان لالستماع لعرض 
السيد رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي.

 لويدا لحشيبا مل لكيارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

ربأفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لأحمنا لأحيم،ا بوما
 ملأسلي1.

افتتحت الجلسة،

 لويدارئيسا لحكوملا ملعي1،

 لويدارئيسامجلسا ملوتش ر ن،

 لويد تان لو دةارعض ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لبرمل نيي1،

طشقا ألحكام الفصل 88 من الدستور، تنعقد هذه الجلسة املشتركة 
ملجل�سي البرملان لالستماع لعرض السيد رئيس الحكومة املعين، للبرنامج 

الحكومي.

وقشل إعطاء الكلمة للسيد رئيس الحكومة، أود باسمكم جميعا أن 
أرحب بأعضاء اللجنة البرملانية املشتركة بين البرملان املغربي والبرملان 
البرملان، مغتنما  بمقر  الثامن  السنوي  اجتماعها  تعقد  التي  األوروبي 
املناسشة للتنويه عاليا بعمل اللجنة ورئاستها املشتركة في شخص كل من 
السيدة إيناس أياال ساندر والسيد عشد الرحيم عثمون. الكلمة للسيد 

رئيس الحكومة املعين فليتفضل مشكورا.

 لويداسعدا لدينا لعثم نيارئيسا لحكومل:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم،ا لحمداهللان لصالةان لوالماعللا
رسولاهللاانعللاآلهانصحشه.

 لويدارئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لويدارئيسامجلسا ملوتش ر نا ملحترم،

حضأ تا لويد تان لو دةا لأو بان ملوتش ر نا ملحترمي1،

 لوالماعليكم،

إيمغ ر1البرمل 1،

آيتم ادياإيوتم اإيش رمل ني1،

رزنلافالن1،

تطشيقا  هذه،  املوقرة  مؤسستكم  في  عليكم  أعرض  أن  يشرفني 
يتضمن  الذي  الحكومي  البرنامج  الدستور،  من   88 الفصل  ألحكام 
الرئيسية للعمل الذي تعتزم الحكومة تطشيقه في مختلف  الخطوط 
مجاالت النشاط الوطني، وباألخص في ميادين السياسة االقتصادية 

واالجتماعية والشيئية والثقافية والخارجية، هذا نص الفصل 88.

ويأتي هذا البرنامج في هذه الظرفية السياسية الدقيقة التي تتميز 
بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية بشالدنا بعد إقرار دستور 2011، أيضا 
تأتي في جو شعبي راق يتسم بمتابعة غير مسشوقة من قشل املواطنات 

واملواطنين لتطورات الحياة السياسية ولتدبير الشأن العام.

ومن هنا فإن املرحلة تقت�سي منا تعشئة شاملة ملواجهة التحديات 
الكبرى التي تنتظرنا على املستويين الداخلي والخارجي، واالنخراط بقوة 
وبإيجابية وبثقة بهدف مواصلة الشناء الديمقراطي وتشييد دولة الحق 
والقانون، دولة يتمتع فيها املواطنات واملواطنون، على قدم املساواة، 
بالحقوق والحريات، في ظل التضامن بين مختلف فئات الشعب املغربي 

وبين مختلف جهات اململكة.

ونعتبر أن النجاح في ذلك يتطلب أوال تكريس املشادئ الكبرى التي 
فصل  قاعدة  على  واملشنية  للمملكة،  الدستوري  النظام  عليها  يقوم 
والتشاركية،  املواطنة  الديمقراطية  وعلى  وتعاونها،  وتوازنها  السلط 

وعلى مشادئ الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسشة.

املؤسسات  ملختلف  الجماعية  اإلرادة  تمتين  ثانيا،  يتطلب  كما 
والقوى الوطنية الحية في صيانة النموذج املغربي الذي نفخر به جميعا، 
وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه، وتعزيز ثوابت األمة املغربية 
الجامعة التي تتمثل في الدين اإلسالمي السمح، ووحدة الهوية متعددة 
الروافد، وامللكية الدستورية، واالختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز 
بهويته الجامعة وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم االنفتاح واالعتدال، 
وملتف تحت قيادة جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، باعتشاره 
رئيس الدولة، وممثلها األسمى، ورمز وحدة األمة، وضامن استقالل 

الشالد وحوزة اململكة في دائرة حدودها الحقة.

الوطنية  التأكيد على املواقف  املتطلشات، نجدد  ووعيا منا بهذه 
الثابتة والجامعة في القضايا الوطنية الكبرى، فاملغرب أوال باعتشاره 
الدينية وفق منهجية  بثوابته  املتمسك  الشلد  دولة إسالمية، سيظل 
الوسطية واالعتدال، وقيم التعايش والحوار، ودعم الخطاب الديني 
املعتدل وتعزيز دور العلماء في الدعوة واإلرشاد واإلصالح، واالستمرار 
في دعم بناء املساجد واألوقاف، والعناية بوضعية العاملين في الحقل 
الديني، بما يخدم تعزيز األمن الروحي للمغاربة، وفقا لتوجيهات أمير 

املؤمنين حفظه هللا ونصره.
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الحكومة  والترابية، تجدد  الوطنية  الوحدة  وعلى مستوى قضية 
التأكيد على اإلجماع الوطني بخصوص صيانة ودعم وحدة واستقالل 
وسيادة اململكة شماال وجنوبا، وعلى رأسها قضية الصحراء املغربية، 
بما هي مجال تعشئة شاملة تحت قيادة جاللة امللك، وما يتطلشه ذلك من 
رصد تعشئة كل اإلمكانيات من أجل تثبيت الحق املغربي عبر التوصل إلى 
حل سيا�سي نهائي متوافق عليه، في إطار املشادرة املغربية للحكم الذاتي.

املستوى  على  املغربي، سواء  الحضور  دعم  الحكومة  وستواصل 
الحكومي أو على املستوى البرملاني أو على املستوى املدني، في مختلف 
املنابر واملحافل الجهوية والقارية والدولية، لتشجيع املشادرات الهادفة 

إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية لشالدنا.

وبهذه املناسشة، تتقدم الحكومة بتحية تقدير وإكشار لجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة، 
على العناية الخاصة التي يوليها جاللته للقوات املسلحة امللكية، والدرك 
امللكي، واألمن الوطني، والقوات املساعدة، والوقاية املدنية، وتشيد 
بالروح الوطنية واملهنية العالية وروح التفاني والتضحية التي ما فتئ 
رجالها ونساؤها يبرهنون عليها في مزاولة مهامهم النبيلة في الحفاظ على 

أمن واستقرار وسالمة الوطن واملواطنين.

للنهوض  الضرورية  الوسائل  توفير  على  الحكومة  وستحرص 
ملا  التحرير،  املقاومة وجيش  بأسرة  عنايتها  كما ستواصل  بمهامهم، 

قدمته من خدمات جليلة من أجل استقالل الوطن.

ونتوجه بالدعاء إلى العلي القدير بأن يتغمد هللا برحمته الواسعة 
كل شهداء الوطن، ممن وهشوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن 

وحدته وأمنه وعزته.

وطشقا للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 
تشذلها  التي  الكشيرة  للمجهودات  دعمها  الحكومة  ستواصل   ،2016
مختلف املصالح األمنية في مواجهة التهديدات اإلرهابية وكل ما يهدد 
أمن واستقرار اململكة، عبر تمكينها من املوارد البشرية واملادية الالزمة 
ألداء مهامها على الوجه املطلوب، واحنا عندنا الوعي الكامل بأهمية 
األمن ديال الشالد، كل مواطن حيثما كان في كل قرية أو في كل مدينة 
في الشمال والجنوب والشرق والغرب، عندما يتحرك في أمن فهو من 
بين من لهم الفضل في ذلك هو هذه الجهود ديال الجهات األمنية التي 

تحرص على أمن كل مواطن وعلى أمن الوطن.

 لويد 1ا لأئيو 1،

لقد تمكنت بالدنا على مدار السنوات والواليات التشريعية السابقة 
من القيام بإصالحات سياسية ودستورية جوهرية، ومن إطالق أوراش 
كبرى وهيكلية للشنيات التحتية، ومن بلورة سياسات قطاعية هامة، 

مكنت بالدنا من تحقيق تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية معتبرة.

وخالل الوالية التشريعية األخيرة، تم تحت القيادة امللكية الرشيدة، 

العمل على تنزيل اإلصالحات السياسية التي أقرها دستور 2011، بما في 
ذلك تقديم القوانين التنظيمية، وترسانة من القوانين، واملساهمة في 
إرساء عدد من املؤسسات والهيئات الدستورية. كما أنجزت إصالحات 
هيكلية عميقة، ساهمت أساسا في املحافظة على التوازنات املاكرو-

اقتصادية، وساهمت في تشجيع الصناعة واملقاولة، وانتهجت سياسة 
اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة.

برئاسة  السابق  الحكومي  للفريق  التحية  لتوجيه  مناسشة  وهي 
األستاذ عشد اإلله بنكيران، على العمل الذي قام به وملا أبان عنه من 

كفاءة واقتدار ونكران ذات.

إن تلك اإلصالحات، تفتح اليوم آفاقا جديدة وتوفر فرصا واعدة 
النتظارات  االستجابة  نحو  والتقدم  العمومية  بالسياسات  لالرتقاء 
هؤالء  كان  حيثما  وخارجها  اململكة  داخل  واملواطنين،  املواطنات 
االقتصاديين  الفاعلين  مختلف  لتطلعات  واالستجابة  املواطنين، 
بالدنا  ولوج  شروط  لتوفير  جديدة  أولويات  واعتماد  واالجتماعيين، 

املستحق لنادي الدول الصاعدة.

شروط  توفير  على  بالحرص  مكوناتها  بمختلف  الحكومة  وتتعهد 
اشتغالها  وسيؤطر  الحكومي،  العمل  في  والفعالية  القوة  وضمانات 
املشترك هذا البرنامج الحكومي الذي هو برنامج واضح وتعاقدي، مشني 

على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.

 لويد 1ا لأئيو 1،

ينطلق البرنامج الحكومي الذي أقدمه اليوم، من تحديد األولويات 
الكبرى وفرز التحديات الرئيسية املطروحة على بالدنا اليوم، ووضع 

سشل مواجهتها والتقدم في كسب رهاناتها اإلصالحية.

وإذ نتقدم أمامكم، فإننا كلنا ثقة وأمل في مستقشل تنعم فيه بالدنا 
، وعدالة ومساواة، متوكلين على هللا، 

ً
، وتنمية وازدهارا

ً
أمنا واستقرارا

محمد  امللك  جاللة  ورعاية  األبي  املغربي  الشعب  بدعم  ومسنودين 
السادس حفظه هللا.

ويتوزع البرنامج الحكومي على خمسة محاور هي:

أوال: دعم الخيار الديموقراطي ومشادئ دولة الحق والقانون وترسيخ 
الجهوية املتقدمة؛

ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة 
الجيدة؛

والتنمية  بالتشغيل  والنهوض  االقتصادي  النموذج  تطوير  ثالثا: 
املستدامة؛

رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي؛

خامسا: العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه 
العادلة في العالم.
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وسيقتصر هذا العرض على ذكر أهم التوجهات واإلجراءات املرتشطة 
بكل محور، على أساس أن الفصل 88 من الدستور ينص فقط على أن 
البرنامج يتضمن التوجهات األساسية. لكن نحن حاولنا أن نأتي بعدد 
من اإلجراءات لكن هي جزء من اإلجراءات فقط التي هي تشكل البرامج 
الحكومية املختلفة باعتشار أن وثيقة البرنامج الحكومي املوزعة عليكم، 
هي التي ستكون بإذن هللا موضوعا للمناقشة من طرف مجل�سي البرملان 

ثم موضوعا للتصويت من قشل مجلس النواب بإذن هللا.

في املحور األول، الذي يتعلق بدعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق 
والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة، فإنه وعيا من الحكومة بأن الشناء 
الديموقراطي والشناء املؤسساتي والشناء الحقوقي ورش مستمر، فإنها 

تتعهد بمواصلة نهج اإلصالح في هذا املجال، وفق األهداف التالية:

واملساواة  الحريات  وتعزيز  املواطن  وكرامة  حقوق  صون  أوال: 
وستقوم الحكومة لتحقيق ذلك:

باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق اإلنسان وتحيين  .•
خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق اإلنسان بدءا من 
سنة 2018، وتعزيز اإلطار القانوني وتطوير املؤسسات الوطنية العاملة 
للمجلس  قانون جديد  بإعداد  اإلنسان، خصوصا  مجال حقوق  في 
الوطني لحقوق اإلنسان، يسند له اختصاصات منها اآللية الوطنية 
اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  ومواصلة  التعذيب،  من  للوقاية 

واملصالحة؛

•. وستعمل الحكومة أيضا على تعزيز حقوق املرأة وتفعيل مشدأ 
املساواة، وإرساء وتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، 
وأريد هنا أن أوجه تحية خاصة للمرأة املغربية التي ناضلت وال تزال 
ضد  العنف  ملناهضة  وطنية  سياسة  إطالق  على  وسنعمل  تناضل. 

النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: » إكرام 2 » ؛

وعلى مستوى الحقوق اللغوية والثقافية، ستسلك الحكومة  .•
سياسة لغوية مندمجة وفق املقتضيات الدستورية، وذلك:

الطابع  وتفعيل  العربية؛  للغة  السادس  أكاديمية محمد  بتفعيل 
عبر  رسمية،  لغة  بصفتها  بوظيفتها،  للقيام  األمازيغية  للغة  الرسمي 
اإلسراع في تفعيل القانون التنظيمي املتعلق بها بعد اعتماده من قشل 
البرملان، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا املجال، في 
مجال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتين، وتعزيز املكتسشات في مجال 
النهوض باألمازيغية في التعليم واإلعالم.وأيضا العمل على النهوض بها في 

مجاالت أخرى.

املتعلق  التنظيمي  القانون  بتفعيل  باإلسراع  وكذلك  وسنقوم 
باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية بعد اعتماده من قشل البرملان.

ودعم  اإلعالمية  الحريات  تعزيز  على  بالعمل  الحكومة  وستقوم 
والقانون  املهنيين  للصحافيين  األسا�سي  النظام  وتفعيل  الصحافة 

املتعلق باملجلس الوطني للصحافة وهذا كيقت�سي املجال نوجه تحية 
للصحفيين والصحفيات جميعا، اللي هما مناضلين باستمرار، كنوجه 
لهم التحية وأيضا أقول لهم أنه إن شاء هللا أي حاجة وأي مشكلة وأي 

تحدي فنحن مستعدون أبوابنا مفتوحة ملناقشتها وللعمل على حلها.

ثانيا: مواصلة إصالح منظومة العدالة:

فميثاق إصالح العدالة الذي دعا صاحب الجاللة محمد السادس 
بشأنها  التعاقد  تم  التي  الطريق  خارطة  يمثل  حفظه هللا العتماده، 
وطنيا، وقد قطع تنزيله أشواطا مهمة، وستعمل الحكومة على متابعة 
هذا الورش لشلوغ إصالح عميق وشامل ملنظومة العدالة، وتمكينها من 
االضطالع بدورها كامال في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون وفق 

األوراش التالية:

أ. دعم استقالل السلطة القضائية ووضع الوسائل املادية والبشرية 
الالزمة رهن إشارة املجلس األعلى للسلطة القضائية؛

ب. تحقيق فعالية القضاء ونجاعته، عبر إجراءات أهمها : تسهيل 
بإحداث  استقشالهم،  ظروف  وتحسين  املحاكم  إلى  املتقاضين  ولوج 
وبناء عدد من املحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، بما مجموعه 83 بناية 
جديدة واملساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ األحكام القضائية، بما فيها 
العام ونحن  القانون  في مواجهة اإلدارة وأشخاص  الصادرة  األحكام 
واعون بالصعوبات اللي كانت باالستمرار في القضية ديال التنفيذ ديال 
في  نفسها  اإلدارة  في مواجهة  القضائية وخصوصا  األحكام  عدد من 
مواجهة أشخاص القانون العام، وسنعمل إن شاء هللا على تسريع هذا 

التنفيذ في حدود استطاعتنا؛

ج. تحديث اإلدارة القضائية من خالل تدابير أهمها : تحسين جودة 
تحقيق  أفق  في  إليها،  الولوج  وتسهيل  للمرتفقين  املقدمة  الخدمات 
»املحكمة الرقمية«، واملحكمة الرقمية إيال خرجات غادي تكون ثورة 
في اإلدارة القضائية حقيقة ألن غادي تمكن الجميع سواء كانوا مهنيين 
أو كانوا مواطنين متقاضين أو كان غيرهم، من االطالع على القضايا 
غيتمكن أي مواطن وأي منهي وأي فاعل من متابعة تطورات التقا�سي 
إلكترونيا، وهذا سيزيد من الشفافية، غيزيد من السرعة، غيزيد من 
النجاعة، سيقلل االزدحام في املحاكم وغيرها كثير من اإليجابيات لهذه 

املحكمة الرقمية.

والالتمركز  املتقدمة  الجهوية  أيضا على دعم  الحكومة  وستقوم 
اإلداري في املجال القضائي.

د. تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة، 
وذلك من خالل:

والعقاب  التجريم  مجاالت  في  التشريعية  املنظومة  مراجعة  أوال: 
واإلجراءات الجنائية وحماية الحريات؛

وثانيا: تعزيز الحماية القانونية واملؤسسية للنساء ضحايا العنف، 
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في  واألشخاص  القانون،  مع  نزاع  في  أو  وضعية صعشة  في  واألطفال 
وضعية إعاقة، واملهاجرين األجانب؛

وثالثا: إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي.

ثالثا: تأهيل وتجويد املنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل 
الدستور:

لتفعيل  التنظيميين  القانونين  إلى  باإلضافة  الحكومة،  ستعمل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وللمجلس األعلى للغات والثقافة املغربية 
املذكورين أعاله، في أقرب اآلجال املمكنة، على التنسيق الوثيق مع 
التنظيمية  القوانين  اعتماد  استكمال  أجل  من  املوقرة  مؤسستكم 
املتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين الحكامة والديموقراطية التشاركية 

املحالة على البرملان في الوالية املاضية واملتمثلة في:

القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ .•

القانون التنظيمي لإلضراب؛ .•

القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ .•

والعمل  للششاب  االستشاري  باملجلس  املتعلق  القانون  .•
الجمعوي؛

القانون املتعلق بالحق في الحصول على املعلومة. .•

وستحرص الحكومة في هذا املجال على إقامة عالقة تعاون بناء 
وتواصل مستمر مع البرملان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها 
الوثيق واملثمر، سواء مع األغلشية ولكن أيضا سنحرص على تواصل 
منتظم مع فريق املعارضة أيضا، ألننا نريد أيضا أن نأخذ الرأي منها 

واالستشارة قشل حتى إحالة القوانين على البرملان.

رابعا: تقوية األمن ودعم االستقرار وحماية األشخاص واملمتلكات 
من  سلسلة  عبر  وذلك  وحقوقية،  ومندمجة  شمولية  ملقاربة  وفقا 

اإلجراءات، منها:

امللكية  للتوجيهات  طشقا  األمنية،  األجهزة  تحديث  دعم  مواصلة 
التصدي  لتعزيز   ،2016 لسنة  العرش  خطاب  في  الواردة  السامية 
واملخدرات  السرية  الهجرة  ومحاربة  مظاهرها،  بمختلف  للجريمة 
والجريمة العابرة للقارات والعابرى للحدود وتعزيز املقاربة املندمجة 
ملحاربة اإلرهاب وششكاته في احترام للقوانين الجاري بها العمل والتزامات 
املغرب الدولية وتفعيل وتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
املخدرات واملنتهجة واملعتمدة منذ سنة 2005، ودعم قدرات املصالح 

األمنية على محاربة ششكات التهريب الدولي للمخدرات؛

خامسا: تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة 
فعالة إلعداد التراب، ونذكر في هذا املجال:

يعزز  وطنيا  ورشا  بوصفه  املتقدمة  الجهوية  تنزيل  مواصلة  .أ. 
الديمقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس الحكامة الترابية بما 

يحقق مساهمة الجهوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتقوية 
جاذبية وتنافسية مختلف جهات اململكة. وسيتم في هذا املجال اعتماد 
النصوص  واستكمال  اإلداري،  الالتمركز  وتفعيل  الالتمركز،  ميثاق 
الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  لتفعيل  الالزمة  التنظيمية 
وعددها أمثر من 60 نصا تنظيميا صدر منها أكثر من النصف قليال لحد 
الساعة. ثم بعد ذلك وضع آلية للتشاور والتتشع والتنسيق وضمان 
التنزيل األمثل للجهوية املتقدمة عبر لجنة وطنية، ومواكشة الجماعات 
واملالية  البشرية  في تحويل االختصاصات واملوارد  الترابية، واإلسراع 

املرتشطة بها.

االجتماعي  التأهيل  صندوق  تفعيل  على  بالعمل  أيضا  وسنقوم 
وصندوق التضامن بين الجهات املنصوص عليهما دستوريا ومواصلة 
لألقاليم  املندمجة  بالتنمية  الخاصة  البرامج  لعقود  األمثل  التنفيذ 

الجنوبية.

ب. إطالق سياسة فعالة إلعداد التراب والتعمير وسياسة املدينة 
من خالل وضع سياسة حضرية وطنية شاملة، سنقوم معها باملصادقة 
على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير، 
ووضع استراتيجية وطنية خاصة باملدن العتيقة والقصشات، وأخرى 
تعنى باملشاهد الطشيعية، وتأطير التعمير والشناء بالعالم القروي عن 
والهندسية  والتقنية  املعمارية  للمساعدة  برنامج خاص  طريق وضع 
املجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم املراكز الصاعدة، 

مع احترام تام للشيئة الطشيعية والخصوصيات املعمارية لكل منطقة.

الشند السادس واألخير في املحور األول هو : تعزيز دور املجتمع املدني 
تكريسا لالختيار الديمقراطي، ووعيا بأهمية الديمقراطية التشاركية 
وحرصا على إشراك جمعيات املجتمع املدني، سيتم دعم تنظيمات 
املجتمع املدني وتطوير املوارد املالية املتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات 
العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق 
معايير مرجعية واضحة؛ ومالءمة التشريع الحالي املتعلق بحق تأسيس 

الجمعيات مع أحكام الدستور.

النزاهة  قيم  تعزيز  هو  والسادة،  السيدات  معشر  الثاني  املحور 
والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة:

الحكامة  وترسيخ  اإلدارة  إصالح  يمثل  والذي  التدبيري  فاملحور 
الجيدة، يعتبر أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف األوراش واإلصالحات 
النزاهة والشفافية، واإلشراك واملحاسشة  إلى مشادئ  وذلك باالستناد 
واملساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية واملادية وربط اإلنجازات 

باألهداف املحددة وجعل املواطن في صلب اإلدارة العمومية.

وعلى الرغم من اإلنجازات الكثيرة التي شهدتها الوالية املنتهية على 
التشريعي كما على مستوى تبسيط املساطر وعلى مستوى  املستوى 
تسهيل حياة املقاولة، وتعزيز اإلصالحات التي باشرتها بالدنا منذ بداية 
األلفية أكثر من 15 سنة، والتي انعكست إيجابا على تصنيف بالدنا في 
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مجال مناخ األعمال باألساس »Doing Business«، فإن بالدنا مدعوة 
إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى 
اململكة  دستور  رهانات  مستوى  في  تكون  اإلدارة،  وإصالح  الحكامة 

وتستجيب لتطلعات جاللة امللك، ولتطلعات املواطن املغربي.

وستعمل الحكومة على تحقيق ذلك عبر سشعة بنود:

الشند األول: تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر 
العمل على تحسين تصنيف املغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان 
وبتخصيص  الفساد  ملحاربة  الوطنية  لإلستراتيجية  األمثل  التنزيل 

املوارد الالزمة لها وإرساء نظام فعال لتتشعها وتقييمها؛

الشند الثاني: استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم 
باعتماد ميثاق املرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها 
والسيما دعم مجلس املنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها وهما مؤسستان دستوريتان؛

من  العمومية  السياسات  ونجاعة  التقائية  تعزيز   : الثالث  الشند 
واالستثمار  العام،  اإلنفاق  نجاعة  من  والرفع  أدائها  تحسين  أجل 
تدبير اإلستراتيجيات  في  التقييم  العمومي بصفة خاصة مع مأسسة 
القطاعية وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة، تختص بمتابعة 
ومتابعة  واملراقشة  والتفتيش  الحكامة  هيئات  عن  الصادرة  التقارير 
تنفيذ توصياتها، هناك الكثير من الهيئات الوطنية سواء كانت هيئات 
دستورية أو غيرها تصدر باستمرار تقارير في هذا املجال، ولكن باقي ما 
عندناش واحد اآللية باش هاذ التقارير كلها كتجمعها فواحد النسق 
معين لالستفادة منها واالستفادى من توصياتها وترتيب املتعين عليها، 

وهو ما سنحرص عليه في املرحلة املقشلة بإذن هللا ؛

الشند الرابع: إصالح املالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة 
تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية، ومواصلة اإلصالح الضريبي 
وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة 
الجشائية، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي، 
الوزارات  من طرف  األداء  آجال  باحترام  املتعلقة  املنظومة  وتطشيق 

واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وباملناسشة غادي تحاول الدولة، وهاذ ال�سي كانت فيه جهود في ظل 
الحكومة السابقة، وهاذ الحكومة غادي تستمر فهاذ الجهود على اعتشار 
أن الدولة حتى هي خصها تحترم اآلجال وااللتزامات ديالها تجاه املقاوالت 
ومواصلة تسريع االستردادات املرتشطة بالضريشة على القيمة املضافة، 
واعتماد سياسة سديدة واستشاقية لتدبير التوازنات املاكرو-اقتصادية؛

الشند الخامس: إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية وهو الورش 
الذي يمثل ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية عبر مشاشرة إصالح شامل 
وعميق لإلدارة يعتمد أساسا على اإلدارة الرقمية والتدبير املشني على 
النتائج، اإلدارة الرقمية عندنا املغرب الرقمي 2020، هي خطة موجودة 
بدات غادي نسرعو التنفيذ ديالها والتطشيق ديالها إن شاء هللا. ومراجعة 

املتاحة،  الوسائل  جميع  طريق  وعن  العمومية  الوظيفة  منظومة 
والتقيد باحترامها، وال سيما املساطر املتعلقة بنزع امللكية وباملقاولة 
وبتحسين مناخ األعمال واملغاربة املقيمين بالخارج، واعتماد منظومة 
متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون 
ملزما لإلدارات العمومية وللجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية 
أيضا، ويحدد مسطرة وآجال معالجة هذه الشكاية، وكذا تطوير بوابة 

وطنية موحدة لها؛

واملقاوالت  املؤسسات  وتمويل  حكامة  تحسين  السادس:  الشند 
العمومية عبر إخراج القانون املتعلق بمنظومة الحكامة واملراقشة املالية 
وتحيين  أخرى  وهيئات  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  على  للدولة 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لحكامة  الجيدة  املمارسات  ميثاق 

وتعميم تفعيله؛

الشند السابع: وضع آليات الشفافية في تدبير املال العام عبر تفعيل 
نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها اإلدارات واملؤسسات 
العمومية لتكريس الشفافية وتعميم نشر لوائح املستفيدين من الدعم 
العمومي وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة باملعلومة العمومية، 

هذا هو املحر الثاني.

أما املحور الثالث فيتعلق بتطوير النموذج االقتصادي والنهوض 

سيا�سي- باألساس  هو  األول  املحور  املستدامة،  والتنمية  بالتشغيل 

حقوقي، املحور الثاني هو باألساس محور تدبيري واملحزل الثالث هو 

اآلن محور اقتصادي، يهدف إلى التنمية، املغرب تمكن من رفع قدرة 

مساهمة  تحسين  من  ؛  األزمات  مقاومة  على  االقتصادية  منظومته 

إقالع  إنجاح  من  الوطني؛  االقتصادي  النمو  في  القطاعات  من  عدد 

صناعات اقتصادية واعدة وعديدة ؛ اكتساب مقاوالت مغربية للريادة 
القاري  املستوى  على  أيضا  ولكن  الوطني  فقط  ليس  املستوى  على 

والجهوي والعالمي، وهذه كلها إتجازات تمت في العشرين سنة األخيرة 

التي  الوازنة  الخطوات  هذه  على  وبناء  تمت  ولكن  تدريجيا صحيح، 
تمت على املستوى االقتصادي ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي 

ومستدام لضمان اللحاق بركب الدول الصاعدة في املستقشل إن شاء 

هللا، والعمل على رفع تنافسية االقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل 

وتدعيم التنمية املستدامة، هاذي هي مفاتيح ديال البرنامج.

وأريد  للتنمية،  األسا�سي  املحرك  هي  املقاولة  لكون  اعتشارا  ولكن 

هنا أن أحيي جميع املقاوالت: املقاوالت الكبرى؛ املقاوالت املتوسطة؛ 

املقاوالت الصغرى؛ املقاوالت الصغرى جدا، ألنها كافحت في سبيل أن 

تثبت على الرغم من أنه مرت بالدنا طيلة 30 سنة األخيرة في ظروف 

أحيانا صعشة؛ ظروف جفاف أو ظروف األزمة االقتصادية العاملية، 

ولكن املقاولة كانت تكافح دائما في سبيل الوطن، واملقاولة هي املنتجة 

للثروة، املقاولة هي املنتجة أساسا للتشغيل.
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وعيا بهذا فإننا سنعطي لدعم املقاولة في هذا البرنامج أهمية كشيرة 
لتسهيل حياتها وتحريرها من قيود املساطر اإلدارية املتشابكة أحيانا 
وجذابا  تنافسيا  مناخا  نوفر  أن  وسنحاول  أخرى،  أحيانا  واملعقدة 
لالستثمار واالبتكار، حتى يتسنى للمقاولة التركيز على مهمتها األساس 
وهي خلق الثروة؛ خلق فرص الشغل املنتج، وستعمل الحكومة في هذا 
املجال بالخصوص على دعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والصغيرة 
جدا وتسيخ نظام األفضلية الوطنية للمقاوالت، ووضع إطار تحفيزي 

مشجع ومشتكر.

وانسجاما مع هذه التوجهات، يسعى البرنامج الحكومي إلى تحقيق 
املؤشرات املاكرو-اقتصادية التالية في أفق سنة 2021:

معدل النمو االقتصادي الذي نعمل على تحقيقه املستهدف  .-
سيكون إن شاء هللا بين 4,5 % و%5,5؛

عجز امليزانية بالنسشة للناتج الداخلي الخام في حدود %3؛ .-

مديونية الخزينة بالنسشة للناتج الداخلي الخام أقل من 60%  .-
وهي حاليا 64 %؛

نسشة التضخم أقل من %2؛ .-

نسشة الشطالة في حدود %8,5 وهي حاليا 9,4 %. .-

لكن أيضا، ستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية االقتصاد 
الوطني عن طريق مواصلة تحسين مناخ األعمال لتمكين املغرب من 
ولوج دائرة االقتصادات الخمسين )50( األوائل عامليا في مؤشر ممارسة 
األعمال »Doing Business« في أفق 2021 إن شاء هللا، احنا عندنا في 
68 درات جهود في الوالية املاضية والتي سشقتها، احنا إن شاء هللا غادي 
نحاولو ما أمكن نكونو في الخمسين األوائل في أفق سنة 2021 بإذن هللا، 

وهذا يحتاج إلى حزمة من اإلجراءات التي سنقوم بها.

ولتحقيق ذلك، ستقوم الحكومة أساسا بما يلي:

أوال: دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار، 
من خالل:

تفعيل ودعم  بمواصلة  واملقاولة  الصناعي  باالقتصاد  النهوض  أ. 
البرنامج حزمة من  ويقترح   ،2020-2014 الصناعي  التسريع  مخطط 

اإلجراءات من بينها:

االستثمار،  إلصالح  الجديد  املخطط  تنزيل  وتيرة  تسريع  .-
وخاصة تفعيل النظام الجشائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية 

الجديدة والصناعات املصدرة الكبرى؛

اعتماد ميثاق جديد لالستثمار والحرص على تفعيله؛ .-

وتشجيع  بدعم  املكلفة  العمومية  الهيئات  دمج  تسريع  .-
االستثمار والتصدير والترويج؛

الصفقات  في  الوطنية  األفضلية  نظام  تفعيل  مواصلة  .-
العمومية؛

مواصلة تفعيل مشدأ التعويض الصناعي ونقل الخبرات في  .-
إطار الصفقات العمومية الكبرى؛

الجديدة  الصناعية  باملقاوالت  خاص  مالي  تحفيز  وضع  .-
الجديدة  القطاعات  في  تستثمر  والتي  واملتوسطة  الصغيرة  والناشئة 

الواعدة؛

دعم املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة من أجل  .-
رفع قدرتها التنافسية عن طريق مواكشة 20.000 مقاولة، منها 500 

مقاولة رائدة؛

بلورة استراتيجية وطنية ملعالجة وإدماج القطاع الخاص غير  .-
املهيكل؛

مواكشة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع املهيكل؛ .-

وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية املشالغ املستحقة للمقاوالت  .-
من طرف الوزارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛

املتأخرة على مستوى  االستثمارية  املشاريع  في  الشت  تسريع  .-
املراكز الجهوية لالستثمار؛

التجارة  تنظيم  2020»بهدف  التجارة  استراتيجية«  تفعيل  .-
وتأهيل التجار الصغار واملتوسطين؛

االستمرار في تفعيل استراتيجية املغرب الرقمي 2020؛ .-

تنزيل إصالح القانون الشنكي الذي نص على إحداث تمويالت  .-
بديلة في إطار املالية التشاركية، بهدف تعشئة املزيد من املدخرات ووضع 

آليات تمويل جديدة؛

تدعيم الرؤية الجهوية للقطب املالي للدار الشيضاء ومواكشته؛ .-

القطاعية  وتعزيز اإلستراتيجيات  أيضا على مواصلة  ب. سنعمل 
الخاصة بالقطاعات املنتجة في مختلف املجاالت: مجال الفالحة؛ مجال 

الطاقات؛ مجال املعادن؛ مجال الصيد الشحري وغيرها...

وفي هذا املجال ستعمل الحكومة بالخصوص على مواصلة تنزيل 
مخطط »املغرب األخضر« وتعزيز استدامة الفالحة التضامنية وتحفيز 
الدعامة  ملشاريع   2021-2017 برنامج  وإطالق  الغذائية؛  الصناعات 
الثانية من الفالحة التضامنية، الفالحة التضامنية موجهة باألساس إلى 
الفالحين الصغار، وهذا البرنامج يهم 297 مشروع باستثمار 6,5 مليار 
درهم لفائدة 130 ألف من صغار الفالحين وعلى مساحة 400 ألف 

هكتار؛

إطالق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية وتأهيلها  .-
تخليف  واستهداف  القروية،  بالتنمية  عالقتها  في  استدامتها  وضمان 
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وتشجير 50 ألف هكتار في السنة، ومحاربة زحف الرمال على مساحة 
4000 هكتار؛

-. تعزيز املحافظة على املوارد الشحرية وتطوير الصيد الشحري 
عبر حزمة من اإلجراءات، وخاصة تطوير الصيد التقليدي وتطوير قطاع 

تربية األحياء املائية وتشجيع تنافسية القطاع وغيرها...؛

البرنامج  ومواكشة  الفوسفاط  مجال  في  املغرب  ريادة  تعزيز  .-
االستثماري للمكتب الشريف للفوسفاط؛

في  االستثمار  لتشجيع  وتنظيمي  وإداري  قانوني  إطار  وضع  .-
الطشيعي،  والغاز  الشترولية  املواد  وقطاع  واملنجمي،  املعدني  القطاع 

خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون املالية وميثاق االستثمار.

ج. وعلى مستوى تأهيل التجهيز وتعزيز االستثمار في الشنيات التحتية 
أساسا  الحكومة  ستقوم  النقل،  منظومة  وتطوير  واللوجيستيكية 
الطرق  ششكة  برنامج  ومواصلة  املهيكلة  الطرقية  الششكة  بتأهيل 
السريعة والطرق القروية وتطوير وعصرنة ششكة السكك الحديدية، 
وتحسين  السيارة  الطرق  توسيع ششكة  هناك  املجال سيكون  وفهاذ 
وعصرنة استغاللها، وأشير بالخصوص فقط إلى إنجاز الطريق السريع 
تزنيت-العيون على طول 555 كلم، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة 

بين العيون والداخلة على طول 500 كلم.

وسنواصل إن شاء هللا تنزيل اإلستراتيجية املينائية وتطوير وتأهيل 
املوانئ، وإنجاز امليناء الجديد ألسفي، ميناء الناظور غرب املتوسط، 
الداخلة  ميناء  األصفر،  بالجرف  الطاقي  امليناء  إنجاز  في  الشروع 

األطل�سي، ميناء القنيطرة األطل�سي.

املغرب  انفتاح  ملواكشة  املطارية  األقطاب  بتأهيل  أيضا  سنقوم 
واإلستراتيجية السياحية للمملكة، من خالل القطب املطاري املحوري 
الداخلة  من  كل  قطبي  إلى  باإلضافة  جهوي،  كقطب  الشيضاء  للدار 
مليون   40 إلى  لتصل  للمطارات  االستيعابية  الطاقة  رفع  ومراكش؛ 
الوجود  حيز  إلى  الطرقية  للسالمة  الوطنية  الوكالة  إخراج  مسافر؛ 

تفعيال للقانون الخاص بها؛

تحفيزها  إلى  وسعيا  املغربية،  بالصادرات  النهوض  مجال  وفي  د. 
ودعمها، وباإلضافة إلى اإلجراءات املذكورة آنفا واملتعلقة بالرفع من 
للتصدير،  املوجهة  منها  خاصة  االقتصادية،  القطاعات  تنافسية 

ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية:

تجميع مختلف الشنيات املؤسساتية املعنية بالترويج للمغرب؛ .-

املغربية، خاصة  املنتجات  وتسويق  إنتاج  تحسين ظروف   .-
الفالحية منها واملنتوجات الغذائية؛

تقييم مجموع اتفاقيات التشادل الحر القائمة وإشراك القطاع  .-
الخاص في التقييم وفي املفاوضات الخاصة بعقد اتفاقيات جديدة؛

والدفاع  الناشئة  الصناعات  حماية  مقتضيات  تفعيل  .-
التجاري ومكافحة املمارسات املخلة باملنافسة الشريفة؛

هـ. وعلى مستوى إعطاء انطالقة جديدة للقطاع السياحي، ستقوم 
الحكومة بتعشئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ اإلستراتيجية السياحية 

»رؤية 2020«، وذلك من خالل التركيز على عدة إجراءات أهمها:

إعادة إطالق دينامية االستثمار فهاذ القطاع ومواصلة إنجاز  .-
2020«، خصوصا من خالل وضع مدونة  البرنامج املسطر في »رؤية 

مشجعة لالستثمار السياحي؛

-. تكثيف عمليات الترويج والتسويق من أجل تعزيز تدفقات 
السياح من األسواق التقليدية األوروبية ولكن أيضا من أسواق أخرى؛

األساسية  السياحية  الوجهات  بين  الجوي  الربط  تحسين  .-
باملغرب واألسواق املصدرة للسياح؛

مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها،  .-
لكونه  التقليدية  الصناعة  ديال  القطاع  هذا  بأهمية  واعون  نحن 
يحتضن 2,3 مليون من الحرفيات والحرفيين، ولهذا ستتم بلورة رؤية 
املقاوالت  من  نسيج  تطوير  تتوخى  القطاع  لهذا  جديدة  استراتيجية 
مجال  في  املتخصصة  واملركشات  الحرفية  واملناطق  املهيكلة  الحرفية 
الصناعة التقليدية عبر تطوير آليات تمويلية مالئمة ؛ تشجيع الترويج 
والتسويق ؛ الرفع من صادرات الصناعة التقليدية عن طريق تنويع 
املنتوجات والشحث عن أسواق جديدة ؛ تحسين ظروف عيش وظروف 
اشتغال الحرفيات والحرفيين والصناع التقليديين ؛ مواكشة تطوير دور 

غرف الصناعة التقليدية واملؤسسات التابعة لهذا القطاع.

ز. في هذا املحول أيضا سنهتم بتيسير الولوج للعقار، وأنتم تعرفون 
أن الولوج للعقار هو من بين اإلشكاالت التي تقوم في وجه االستثمار.

ولذلك ستعمل الحكومة على تنزيل إصالح شامل لقطاع العقار، 
وتحسين حكامته وتسهيل تعشئته، ومن بين اإلجراءات بل من أهمها:

أوال تتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي،  .•
إحصاء شامل له؛

املشالغ املستحقة برسم  لتسوية  وضع برمجة زمنية ومالية  .•
التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة وتنفيذ األحكام القضائية 

فيها؛

تعشئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية؛ .•

•. تعزيز آليات املراقشة للحد من املضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع 
األسعار؛

•. تسريع عملية تمليك األرا�سي الجماعية الواقعة داخل دوائر 
الري لذوي الحقوق املستغلين؛

وكراء  تفويت  لعمليات  دقيقة  ومعايير  مساطر  اعتماد   .•
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العقارات العمومية وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص؛

مساطر  تتضمن  للدولة،  الخاصة  األمالك  مدونة  اعتماد  .•
ومعايير دقيقة لتدبيرها؛

أنتقل اآلن إلى ملف الشغل واإلدماج املنهي، ذلك أن النهوض بالشغل 
وباإلدماج املنهي يعتبر أيضا أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة 
مواجهتها وتعتزم جعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في مختلف جوانبها 
املؤسساتية،  الجوانب  كانت  سواء  القانونية،  الجوانب  كانت  سواء 

الجوانب الهيكلية، الجوانب القطاعية والجوانب االجتماعية أيضا.

وفي هذا املجال ستسعى الحكومة إلى تشني سياسة عمومية في مجال 
التشغيل تقوم باألساس على:

إنعاش  برامج  وتجويد  الشغل  وبعالقات  بالتشغيل  النهوض  أ. 
الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل الالئق عبر تفعيل 
استراتيجية التشغيل في أفق 2025، وربطها باإلستراتيجيات القطاعية 
العمل  مع  املجال،  هذا  في  الترابية  والجماعات  الجهات  دور  وتعزيز 
على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو األمية بالتشغيل ومراجعة 
آليات الوساطة سواء تعلق األمر بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص وهي تحتاج إلى نوع 
من املراجعة لتطويها وتسهيل تقديم خدماتها، وتقييم أداء وفعالية 

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة لتحسين حكامتها.

القطاعية  التحفيزات  وتجويد  بمراجعة  الحكومة  ستقوم  كما 
واملجالية وربطها بإحداث فرص شغل، وستقوم أيضا بإطالق برنامج 
لتطوير الشغل الذاتي للششاب في املناطق القروية يعني غادي تكون 
برامج خاصة باملناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي 
املختارة  للمشاريع  مالي  دعم  وتقديم  القروية،  املناطق  في  املشاريع 

ومواكشة حامليها بالتكوين وبغيره.

اإلدارات  لدى  تدريب  نظام  إحداث  عبر  للشغل  القابلية  تعزيز 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ودعم ومواكشة املشادرات 
الششابية للتشغيل الذاتي وإنشاء املقاوالت، وأيضا تفعيل مقتضيات 
مرسوم الصفقات العمومية املتعلقة بتخصيص 20 % من الطلشيات 
تفعيله  يتم  لم  الذي  املقت�سى  وهو  والصغرى  املتوسطة  للمقاوالت 
لحد الساعة كامال، سنعمل على تفعيله دعما للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى؛

الشغل  تشريع  ومالءمة  تطوير  بمواصلة  الحكومة  ستقوم  ب. 
والنهوض بالعمل الالئق وإرساء عالقات مهنية مستقرة،

وفي هذا اإلطار ستعمل الحكومة على مراجعة مدونة الشغل عبر 
نقومو  غادي  اللي  املراجعات  جميع  وفي  مندمجة،  تشاركية  مقاربة 
تشاركيةمع  مقاربة  املراقشة  هاذ  تكون  باش  هللا  شاء  إن  سنحرص 
املعنيين بكل ملف ملف وكل مقترح تشريع تشريع، وأيضا سنحرص 

على تقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية املراقشة للمؤسسات 
الخاضعة للتشريع االجتماعي؛

ج. ستحرص الحكومة على توسيع وتحسين الحماية االجتماعية 
والتغطية الصحية، وذلك بإخراج نظام التغطية االجتماعية للعمال 
هذه  إلى  وسأرجع  الوجود  حيز  إلى  الحرة  املهن  وأصحاب  املستقلين 
النقطة؛ تحسين وتبسيط شروط االستفادة من التعويض على فقدان 
فقدان  عن  التعويض  الشغل  فقدان  ديال  الصندوق  وهاذ  الشغل 
الشغل غادي نحاولوا ما أمكن نطوروه ونسهلو املساطر ديال االستفادة 
منو باش ترتفع املردودية ديالو والحدمات التي يؤديها؛ وإصالح شمولي 

ومستدام لنظام املعاشاتغادي يكون شمولي.

وفي إطار الحديث عن مجال الشغل والتشغيل، البد من اإلشارة هنا 
إلى الدور الرائد الذي تقوم به املركزيات النقابية، بوصفها شريكا مهما، 
وستعطي الحكومة إن شاء هللا فعالية للحوار االجتماعي املنتظم، غادي 
نحرصو باش هاذ الحوار االجتماعي يكون منتظم وأيضا مفيد ومنتج، 
في  أولي  وسأدعو إن شاء هللا املركزيات األكثر تمثيلية لعقد اجتماع 

األسشوع املقشل بإذن هللا.

ثالثا: تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل الشيئي من خالل:

والتأهيل  املستدامة  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية  تفعيل  أ. 
الشيئي، وتفعيل مقتضيات القانون اإلطار بميثاق وطني للشيئة والتنمية 

املستدامة، وتدعيم السياسة الوطنية في مجال تغير املناخ؛

ب. وعلى مستوى تنمية العرض املائي، واعتمادا للمخطط الوطني 
الشنية  تعزيز  ومواصلة  برامج،  تفعيل  على  الحكومة  ستعمل  للماء، 
التحتية واملنشآت املائية. وفي هذا املجال أعلن بأن الحكومة ستواصل 
الخمس سنوات  ديال  املرحلة  فهاذ  الكبرى، وسنقوم  السدود  إنجاز 
املقشلة إن شاء هللا بإنجاز 15 سدا مبرمجا بمعدل 3 سدود كشيرة في 

السنة في الفترة املمتدة بين 2017 و2021.

للمساهمة  سنويا  صغرى  سدود  عشرة  إنجاز  على  سنقوم  كما 
القروي والري وتغذية  بالعالم  الشروب  املاء  إلى  الحاجيات  تلشية  في 

الفرشات املائية بإذن هللا؛

ج. تكريس النموذج املغربي في مجال الطاقات املتجددة والنجاعة 
تفعيال  املتجددة،  الطاقات  مخططات  وتسريع  تنزيل  عبر  الطاقية 
الطاقات  حصة  رفع  أجل  من  وذلك  السامية،  امللكية  للتوجيهات 
املتجددة من 42 % من القدرة املرتقشة سنة 2020 إلى 52 % في أفق 
2030 بإذن هللا، وإتمام بلورة اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، 
»عقد-برنامج«  إطار  في  اإلستراتيجية  هذه  من  األول  الشطر  وتفعيل 
للنجاعة  املغربية  الوكالة  بين  و2021   2017 بين  ما  املمتدة  للفترة 

الطاقية والحكومة والجماعات الترابية.

أنتقل اآلن إلى املحور الرابع اللي هو محور اجتماعي باألساس، وهو 
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محور تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي:

ذلك أن املجال االقتصادي له ثمرات، وهاذ التمراث خاص يكون 
عندها تأثير أيضا على مستوى التنمية البشرية.

إن تعزيز التنمية البشرية يمثل محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج 
االجتماعية  السياسات  رصيد  تشخيص  من  وانطالقا  الحكومي، 
والتحديات القائمة في مجاالت التربية والتكوين والخدمات الصحية، 
ومحاربة الفوارق االجتماعية واملجالية والقروية، والتصدي للهشاشة 
والفقر ودعم الفئات الهشة، وصيانة التماسك االجتماعي واألسري، مع 
وضع إجراءات لدعم الطشقة املتوسطة وتنميتها، فإن البرنامج الحكومي 
يستهدف، باإلضافة إلى تقليص نسشة الفقر والهشاشة، بلوغ املؤشرات 
التالية وهذه زبدة املؤشرات عناك مبشرات عديدة اخترنا منها املؤشرات 

الدالة :

رفع نسشة التمدرس في املستوى اإلعدادي من %88,2 حاليا  .•
إلى 97 % سنة 2021؛

تقليص نسشة األمية من %30 حاليا إلى 20 % سنة 2021،  .•
بعشر نقط؛

تعميم التغطية الصحية من 60 % تقريشا حاليا إلى %90 سنة  .•
2021 وهذا سيكون قفزة نوعية في مجال التغطيرة الصحية؛

رفع الولوج للخدمات الصحية األساسية من 60 % حاليا إلى  .•
100 % سنة 2021؛

تقليص نسشة الوفيات لدى الرضع من 27 لكل ألف والدة إلى  .•
20 لكل ألف والدة سنة 2021؛

رفع الولوج للطرق في العالم القروي من 79 % إلى %90 سنة  .•
2021؛

تقليص العجز السكني من 400.000 عجز اليوم إلى 200.000  .•
سنة 2021، أي تقليص العجز السنوي ب 50 % إن شاء هللا.

هذه ال شك أنها أهداف طموحة ولكن إن شاء هللا سنعمل على 
تحقيقها.

املحاول  خالل  من  الحكومة  ستشتغل  األهداف  هذه  ولتحقيق 
التالية:

أوال: تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والشحث العلمي باعتشار 
االهتمام بالتعليم واالستثمار فيه من أولى أولوياتنا إن شاء هللا، ولدينا 
اليوم الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين والشحث 
اإلنصاف  مدرسة  إرساء  أجل  »من  وشعارها   2030-2015 العلمي 
والجودة واالرتقاء«، وسيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا اإلصالح 

يركز على ثالثة محاور أساسية وهي:

أ. تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين لتحقيق 

إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسشة للفئة العمرية 
من 4 إلى 15 سنة، باإلضافة إلى:

الحضرية  وششه  القروية  األوساط  لفائدة  إيجابي  تمييز  إقرار 
واملناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس 

الفتيات في العالم القروي؛

من  له  املرصود  املالي  الغالف  ورفع  »تيسير«  الدعم  نظام  تعزيز 
أجل ضمان التمدرس، توسيع الدوائر الجغرافية واألسالك املدرسية 
املستفيدة منه بعد أن كان هناك تشخيص، هناك تشخيص، هناك 
خالصات من هذا التشخيص، ملاذا لم يكن كافيا في املا�سي هو لعب 
واحد الدور مهم البرامج كلها اللي كانت برامج اجتماعية السابقة لعشت 
أدوار وقامت أدوار مهمة جدا في املستوى الذي وصل إليه مغرب اليوم. 
ولكن هاذيك البرامج تحتاج إلى تقييم وإلى خالصات التقييم وإلى اعتماد 
تلك الخالصات لتطويرها كي تكون مفيدة أكثر في املرحلة املقشلة، وهاذي 

هي االستراتيجية اللي غادي نعتمدوها إن شاء هللا.

إذن سنعزز هذا النظام »تيسير«، نرفع الغالف املالي املرصود له، 
سنعمل من خالل ذلك ضمان رفع نسشة التمدرس، توسيع الدوائر 
غادي  اللي  أولية  خارطة  عندنا  دابا  »تيسير«  يهمها  التي  الجغرافية 

نوسعو فيه، توسيع األسالك املدرسية املستفيدة منه؛

ثم سنقوم أيضا بتحيين اإلطار القانوني واملرجعي لتأطير التعليم 
الخاص.

ب. دائما في محور تنفيذ إصالح منظومة التعليم:

التربية  جودة  تحسين  على  والعمل  الشيداغوجي  النموذج  تطوير 
والتكوين، وذلك عن طريق تعزيز القيم في املنظومة التربوية بمختلف 
أبعادها الدينية والوطنية واإلنسانية وتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، 
ودعم التمكن من اللغات الوطنية واألجنبية خاصة من خالل تقوية 
وتعلمهما،  تدريسهما  وتحسين  واألمازيغية  العربية  اللغتين  وضع 
وتأهيل  وتعلمها  تدريسها  تحسين  وكذا  األجنبية  باللغات  والنهوض 

مؤسسات التعليم األول؛

التعشئة  وتحقيق  والتكوين  التربية  منظومة  حكامة  تحسين  ج. 
املجتمعية حول اإلصالح؛

للوكالة  الالزم  الدعم  وتقديم  لألمية،  فعالة  محاربة  ضمان  د. 
الوطنية ملحاربة األمية بنجاعة، لتقوم بمهامها بشراكة مع مختلف 

الفاعلين املعنيين؛

ه. إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي وتحسين الولوج والدراسة 
بالتعليم العالي عبر سلسلة إجراءات منها:

الجامعي  العالي  بالتعليم  التمدرس  نسشة  رفع  على  العمل  .•
واملنهي إلى 45 % سنة 2020-2021 مقابل 33 % حاليا؛
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مواصلة الدعم االجتماعي لفائدة الطلشة وإصالح نظام املنح  .•
الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خالل مواصلة الرفع من الطاقة 
االستيعابية للمطاعم واألحياء الجامعية، وتمكين الطلشة املعوزين من 

املنح، وإصالح وتتشع معايير االستفادة منها؛

تحيين وتطوير التشريعات املتعلقة بالتعليم العالي والشحث  .•
العلمي لتواكب تطور املنظومة، وخاصة منها اإلطار القانوني؛

تعزيز دور التعليم العالي الخاص في تكامل وتعاون مع التعليم  .•
العالي العام؛

بأهداف  وربطه  مردوديته  من  والرفع  العلمي  الشحث  دعم  .•
التنمية الشاملة؛

•. تعزيز آليات تثمين نتائج الشحث العلمي عبر مواصلة دعم 
الجسور بين الجامعات واملقاوالت، وحاضنات مشاريع إنشاء املقاوالت 

املشتكرة.

املجال  هذا  وفي  الشغل،  فرص  لتحقيق  موجه  منهي  تكوين  و. 
-والتكوين املنهي عندو أهمية خاصة- وفي هذا املجال تسعى الحكومة 
إلى توفير عرض موسع ومندمج للتكوين املنهي وفتحه في وجه جميع 
الفئات عبر تفعيل الخطة اإلستراتيجية 2021 وضمان تكامل عرض 
التكوين املنهي مع التعليم املدر�سي والتعليم العالي، مع الرفع من الطاقة 
االستيعابية ملنظومة التكوين املنهي بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق 
مليون وسشعمائة ألف )1.7 مليون( خريجة وخريج فهاذ خمس سنوات، 
وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة، وهذا سيقفز بالتكوين املنهي 
ليكون رافعة في مستوى التعليم، في جودة األطر وكفاءتها في ولوج سوق 

الشغل بفعالية وبكفاءة وبسهولة أيضا.

وفي هذا اإلطار، تعتزم الحكومة ألول مرة في الشدء في تمكين املتدربين 
في التكوين املنهي ما بعد الشاكالوريا من منحة دراسية بنفس شروط 
وآليات املنحة الجامعية، وأغلب هؤالء من الفئات الفقيرة، وهاذي ألول 

مرة سيتمتعون بهذه امليزة.

وسنقوم بتكوين أزيد من 143 ألف من الفئات ذات االحتياجات 
الخاصة ومن املتدربين بالوسط السجني، وكذلك السجناء السابقين 
الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين املنهي لتسهيل اندماجهم، مع 
توفير أكثر من مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة 

ومعالجة ظاهرة الهدر الدرا�سي املحور األول هو ذا جودة التعليم.

ثانيا: تحسين وتعميم الخدمات الصحية: البرنامج الحكومي كيسعى 
في مجال الصحة للفترة من 2017-2021 إلى استكمال أوراش إصالح 
سنستكملها  السابقة،  الحكومة  فيها  انخرطت  وكانت  مبرمجة  كانت 
إن شاء هللا في املرحلة املقشلة وأيضا إطالق برامج جديدة. ومن هذه 
الخدمات  إلى  الولوج  وتعزيز  الشاملة  الصحية  التغطية  األوراش 

الصحية وإصالح الصحة العمومية.

أ. استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات املستهدفة املتشقية 
وهي التي أشرت إليها منذ قليل، التغطية الصحية إن شاء هللا ستشمل 
الصحية؛  التغطية  هذه  سيوسع  وهذا  أيضا،  الحرة  املهن  أصحاب 
املعماريون،  املهندسون  املحامون،  املهندسون،  املوثقون،  األطشاء، 

الصيادلة وغيرهم كثير.

والصناع  والشحارة  الفالحين  من  املستقلين  العمال  ستشمل  ثم 
التقليديين ومهنيي النقل وعمال الشناء وغيرهم في مرحلة ثانية مع ذوي 
حقوقهم، وهذا سيمكن من التغطية التدريجية لحوالي خمسة ماليين 
مواطن إضافة إلى ذوي حقوقهم سيشدأ هذا الورش ابتداء من سنة 
2018 وكما قلت هذا سيشكل قفزة نوعية في مجال التغطية الصحية 
بشالدنا، وهذا إن شاء هللا سيمكنها من أن نصل إلى 90 % من التغطية 

الصحية بجمع مختلف هذه البرامج التغطية الصحية؛

إلى الخدمات الصحية، وفي هذا اإلطار ستقوم  ب. تعزيز الولوج 
الحكومة بعدد من اإلجراءات أهمها:

تعزيز اإلستفادة من الخدمات الصحية باملستشفى العمومي  .•
ومؤسسات الخدمات الصحية األولية عن طريق تعزيز تمويل وحكامة 
وإلى  منتظم  تقييم  إلى  تحتاج  األنظمة  هاذ  الطشية،  املساعدة  نظام 

تطوير مستمر؛

تحسين ظروف وجودة اإلستقشال باملرافق الصحية؛ .•

مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية وتشجيع اإلنتاج  .•
الوطني لألدوية املكلفة بغية تخفيض ثمنها، سياسة بدأت إن شاء هللا 

وستستمر هذه السياسة لتخفيض أثمان األدوية؛

تفعيل مقتضيات الخريطة الصحية؛ .•

إطالق  خالل  من  العمومية،  املستشفيات  تأهيل  متابعة  .•
برنامج وطني لتأهيل الشنيات اإلستشفائية والتجهيزات واملعدات واملوارد 

الصحية مركزيا وترابيا وخاصة بالعالم القروي؛

طريق  عن  القروي  بالعالم  املتنقلة  الصحة  برامج  تقوية  .•
تخصيص وحدات صحية وطشية متنقلة مع سيارة إسعاف لكل منطقة 
صحية أي بكل قيادة، وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية في إطار 

برنامج تقليص الفوارق املجالية واإلجتماعية بالوسط القروية؛

الخاصة  اإلحتياجات  الهشة وذوي  الفئات  النهوض بصحة  .•
عن طريق تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للصحة واإلعاقة.

ج. تكريس صحة األم والطفل كأولوية وطنية إستراتيجية عبر تأهيل 
فضاءات الوالدة املراقشة خاصة في العالم القروي وقد تحدثت عن 

بعض أهداف املراقشة في هذا املجال.

ثالثا: تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء 
االجتماعي:
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تشكل محاربة الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق 
التماسك اإلجتماعي محورا أساسيا للعمل الحكومي في الوالية الحالية 

وذلك عبر عدد من اإلجراءات أهمها:

أ. تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء 
اإلجتماعي لفئات واسعة من املجتمع ودعم الفئات الهشة واملحتاجة 
وستعمل الحكومة في هذا اإلطار على اتخاذ حزمة من التدابير، لكن 

منها:

أوال، مواصلة إصالح صندوق املقاصة من خالل رفع الدعم تدريجيا 
تمويل  إلى  املوجهة  اإلعتمادات  في  الزيادة  بهدف  املتشقية  املواد  على 
سياسات وبرامج التنمية اإلجتماعية ودعم الفئات الهشة واملحتاجة. 
ولذلك هنا كنقول األرامل، النساء األرامل وكنقول للنساء املطلقات اللي 
كانوا كيستافدو من برامج إجتماعية سابقة أو األسر اللي كانت كتستافد 
من برامج اجتماعية سابقة، كانوا مرتاحين، هاذ البرامج غتستمر، بل 
غادي نقويوها كما وكيفا، سنقويها كما وكيفا وباملناسشة هاذ الهدف 
كان منذ الشداية وبإجماع مكونات األغلشية الحكومية دون تردد وسنقوم 
أيضا على االستمرارية في صندوق دعم التماسك االجتماعي وتسهيل 
طرق اإلستفادة منه، سنقوم أيضا بتمويل برنامج وطني مندمج متعدد 
والصحية،  التعليمية  واملوارد  والتجهيزات  الشنيات  لتأهيل  السنوات 
سنقوم أيضا بعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات 
املجتمع املدني إلنجاز برامج بتمويل مشترك في مجال محاربة الفقر 
ومحاربة الهشاشة، سنقوم أيضا بتعزيز التضامن وتقليص الفوارق 
في الدخل، سنقوم أيضا بدعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات 

اإلحتياجات الخاصة ؛

ب. إرساء التقائية وتكامل السياسات اإلجتماعية العمومية وتطوير 
حكامة الدعم اإلجتماعي وتعزيزه ومن اإلجراءات في هذا املجال وضع 
نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة 
خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدال 
وفاعلية، راه ما�سي املشكل فقط في اتخاذ القرار، لكن املهم خصنا 
نوضعو واحد النظام وطني يستطيع يحدد لينا هاذ الفئات اللي غادي 
نستهدفوها، ألن بغينا الدعم فعال أن يصل إلى من يستحقه، والبرامج 
اإلجتماعية تكون مفيدة للفئات التي تستحقها، وسنقوم أيضا بمواصلة 
دعم املشادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقويتها، وسنقوم أيضا بتحسين 
شروط تطشيق مشادرتي دعم األرامل وصندوق التكافل العائلي عن طريق 
تبسيط املساطر، مراجعة وتيسير إجراءات وشروط اإلستفادة بغية 
الرفع من عدد املستفيدات فعليا من هذا الدعم، وتوسيع املستفيدين 

عمليا من التكافل العائلي بإدماج األمهات املهمالت.

ج. تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية ودعم األسرة والطفولة، عبر : 
اعتماد وتفعيل القانون املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية ؛ تفعيل 
العمومية  السياسة  تفعيل  ؛  والطفولة  لألسرة  اإلستشاري  املجلس 
باألطفال  للعناية  بلورة سياسة وطنية  ؛  الطفولة  لحماية  املندمجة 

باأليتام واألطفال  للتكفل  التمويلية  اآلليات  وتوفير  في وضعية هشة 
املتخلي عنهم واألطفال في وضعية هشة ؛ الرفع من قيمة التعويضات 
العائلية للجميع بطشيعة الحال، وعدد األطفال املستفيدين من هذه 
املسنين،  لألشخاص  وطنية  سياسة  وضع  ؛  العائلية  التعويضات 
واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة واملجتمع املدني لضمان كرامتهم 
وحقوقهم وتفعيل املرصد الوطني لألشخاص املسنين، وأنتم تعرفون 
ووضع  إنتاج  تقت�سي  التي  التحوالت  بعض  نشهد  ديموغرافيا  أننا 
سياسات عمومية خاصة بهذه الفئة ؛ تفعيل حصة 7 % من مناصب 
الشغل لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة، هذا قرار قديم، قانون 
قديم ولكن التفعيل ديالو تعرض لشعض العوائق احنا غادي نمشيو 
إن شاء هللا تدريجيا إلزالة هذه العوائق حتى تستفيد هذه الفئة من 
هذه الحصة حقيقة ؛ الشدء في تفعيل مقتضيات القانون إطار املتعلق 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ال سيما وضع 
نظام للدعم اإلجتماعي والتشجيع واملساندة لفائدتهم وهذا من األنظمة 
الجديدة التي ستقوم هذه الحكومة بوضعها حيز التنفيذ إن شاء هللا ؛ 
مواصلة تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ؛ دعم اإلجراءات 
بكافة حقوقهم  باملغرب  املقيمين  املهاجرين  تمتيع  أجل  من  املتخذة 
املتضمنة في املواثيق الدولية كما صادقت عليها بالدنا وخاصة في مجالي 

الصحة والتعليم ؛

د. تقوية اإلقتصاد اإلجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر 
والتهميش، وهي من األوراش املهمة التي فتحتها بالدنا منذ فترة، وكان لها 
تأثير إيجابي لكن يحتاج إلى تقويته، سنقوم إن شاء هللا بإخراج القانون 
اإلطار لالقتصاد االجتماعي الذي يشمل باإلضافة إلى القانون التضامني 
املكونات األخرى ملقاوالت اإلقتصاد اإلجتماعي، الجمعيات ذات الطابع 

اإلقتصادي وغيرها من املكونات.

املجالي:  التوازن  القروي ودعم  العالم  تنمية  وتيرة  تسريع   : رابعا 
ستقوم الحكومة بإذن هللا، باتخاذ التدابير التالية من بين إجراءات 
أخرى، وضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية بالعالم القروي على مدى سشع سنوات، بغالف 
مليار  الخمسين  هاذ  وباملناسشة  مليار درهم،  إلى خمسين  مالي يصل 
درهم ما�سي كلو من الحكومة مركزيا أو من الوزارات، ال هو غادي يكون 
من الجماعات الترابية من الجهات، من متدخلين متعددين مشني على 
الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية أوال باملؤسسات والجهات، 

مؤسسات عمومية أخرى، الجهات والجماعات الترابية ؛

- تعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي 
وتنمية املناطق الجشلية وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة األمية 
خاصة بالنسشة للفتيات في املجال القروي واألحياء الهامشية باملدن، 
سنقوم إن شاء هللا بوضع خريطة ملناطق العالم القروي املحتاجة إلى 
فك العزلة، وغادي نمشيو ببرامج فاعلة سريعة لفك هذه العزلة في 

وقت قيا�سي بإذن هللا؛
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- اتخاذ التدابير الالزمة من أجل رفع معدل الربط الفردي بششكة 
املاء الشروب وتيسير الولوج إلى الصرف الصحي بالعالم القروي.

خامسا: دعم حصول الطشقات الفقيرة واملتوسطة على سكن الئق 
وتيسير الولوج للسكن:

تحدثت منذ قليل عن الهدف ديال تقليص الخصاص في مجال 
السكن بالنصف، ستقوم الحكومة في هذا املجال بعدد من اإلجراءات 

من بينها:

- إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد 
من جميع أشكال السكن غير الالئق، السعي إلى معالجة 50 % من 
120.000 أسرة التي تعيش اليوم في دور الصفيح في أفق 2021، عندنا 
واحد الرصيد احنا الهدف ديالنا طموح أننا غادي نقلصو هاذ السكن 
غير الالئق املوجود ب 50 % إن شاء هللا في هاذ الخمس سنوات بإذن 

هللا؛

أكثر منكرهوش بطشيعة  نديرو  إيال استطعنا  إنعاش وتشجيع،   -
تسهيل  وكذا  والتضامني،  التشاركي  السكن  وتشجيع  إنشاء  الحال، 
آليات تشجيع السكن اإلجتماعي املوجه للكراء، وتطوير آليات جديدة 

لتمويل السكن؛

- تمكين الراغشين في الولوج للسكن اإلقتصادي من األسر الفقيرة 
من تمويالت مدعمة وفق معايير محددة تفضيلية؛

- تبسيط املساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير 
ولوج الطشقات الوسطى إلى سكن يالئم إمكانياتها وتطلعاتها؛

الطابع  مراعاة  مع  القروية  باملجاالت  للسكن  برنامج  إطالق   -
املعماري والخصوصيات الجهوية واملحلية.

طريق  عن  للرياضة  الولوج  وتحسين  بالششاب  العناية   : سادسا 
اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الششاب عبر تنزيل وتنفيذ 
اإلستراتيجية الوطنية املندمجة للششاب وفق مقاربة تشاركية، وتفعيل 
املجلس اإلستشاري للششاب والعمل الجمعوي وتأهيل وتطوير الشنيات 
مراكز  التخييم،  ومراكز  الششاب  دور  من  مؤسسة  أللف  التحتية 
التكوين الششابية إن شاء هللا، ألف مؤسسة فنحاولو إما أن نوجدها 
أو نؤهلها أو نطورها، ومراكز اإلستقشال والطفولة، وسنعتمد في هذا 
املجال شراكات مع الجهات املختصة، والسعي إلى تمكين مليون طفل 
إن شاء هللا من اإلستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف 

اإلستقشال وتحسين فضاءات التخييم ؛

- سنقوم أيضا بتحسين الولوج للرياضة وتعزيز اإلشعاع الريا�سي، 
على  بالعمل  سنقوم  للرياضة،  الوطنية  اإلستراتيجية  عندنا  اليوم 
تنزيلها  موجودة  اإلستراتيجية  تنزيلها،  على  بالعمل  وسنقوم  أجرأتها 
بمختلف بنودها، وسنقوم بدعم وإحداث بنيات رياضية للقرب، غادي 
نقويو هاذ املجال، هو موجود فيه جهود، غادي نقويو هاذ الجهود غادي 

نزيدو فيها بنيات رياضية للقرب، مالعب القرب؛

- وسنقوم عموما بسياسة القرب الريا�سي، تطوير تغطية الشنيات 
التحتية الرياضية، خاصة باملدن املتوسطة وباملراكز القروية؛

- مصاحشة ومواكشة برامج عمل الجامعات الرياضية، وفق مقاربة 
تشاركيه، وفق منهجية عمل تعاقدية بتحسين وضشط الدعم املقدم 
للجامعات والجمعيات الرياضية وفق قواعد الحكامة الجيدة بإذن هللا.

سابعا: تحسين الولوج إلى الثقافة واإلعالم والنهوض بهما:

اإلنسان ال يعيش فقط باإلقتصاد وبالتنمية اإلقتصادية، ولكن 
النهوض  بتحسين  املجال  هذا  في  وسنقوم  الثقافية.  بالتنمية  أيضا 
الثقافي، عبر  إليها وتعزيز اإلشعاع  الولوج  املغربية وتحسين  بالثقافة 
مندمجة،  لغوية  سياسة  وإطالق  وطنية  ثقافية  إستراتيجية  إرساء 
ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية واألمازيغية، في 
إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع في نفس الوقت، وحماية اللهجات 
والتعشيرات الثقافية واإلنفتاح على اللغات األجنبية والثقافات األخرى 
لقطاع  املخصصة  للميزانية  التدريجي  والرفع  العصر،  وعلى حضارة 

الثقافة.

كما ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة املسارح الوطنية، دعم 
الوطنية،  للمتاحف  الولوج  وتشجيع  الوطنية  املسرحية  املشادرات 
دعم اإلنتاجات الفكرية واألدبية والفنية للمؤلفين الششاب ولغيرهم 

واملساهمة في إشعاعها.

على مستوى الولوج لإلعالم، سنعمل تحسين هذا الولوج وتعزيز 
دور اإلعالم في تكريس املواطنة وإشعاع املغرب، عن طريق حزمة من 
اإلجراءات أهمها: تنويع وإغناء املشهد السمعي الشصري والسينمائي 
آليات حماية امللكية  املغربي؛ تعزيز الدعم املوجه للصحافة؛ تقوية 
قطاع  مكانة  تعزيز  املجاورة؛  والحقوق  املؤلفين  وحقوق  الفردية 
العربي  املغرب  ووكالة  العمومي  الوطني  الشصري  السمعي  اإلتصال 

لألنشاء والقطاع السينمائي.

أنتقل اآلن إلى املحور الخامس واألخير وهو العمل على تعزيز اإلشعاع 
الدولي للمغرب وخدمة قضاياه في العالم:

تحدثت في الشداية وفي املقدمة عن املوجهات العامة في هذا اإلطار، 
ولذلك سأنتقل مشاشرة إلى مجاالت التنفيذ. يندرج عمل الحكومة في 
املجال الدبلوما�سي كما تعرفون، في إطار تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية 
لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا، لتموقع املغرب مصالحه 
وعلى  القاري  املستوى  وعلى  الجهوي  املستوى  على  وشراكاته  العليا 

املستوى الدولي. وستعمل الحكومة وفق التوجهات التالية:

- رفع املجهود الدبلوما�سي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة 
خصوم وحدته الوطنية والترابية، من أجل الطي النهائي للنزاع املفتعل 

حول أقاليمنا الجنوبية؛

للمغرب  الدولي  لتعزيز اإلشعاع  الدبلوماسية  اإلمكانيات  تعشئة   -



2515 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.31–01.شعشان.1438  )28.أبريل.2017( 

املستوى  على  العربي،  املستوى  على  إقليمي  كفاعل  موقعه  لتوطيد 
وعلى  املتوسطي  املستوى  وعلى  اإلفريقي  املستوى  على  اإلسالمي، 
املستوى الدولي، وتحصين مصالح الوطن اإلستراتيجية وتوسيع دائرة 

حلفائه وتنوعها وتنويع شركائه اإلقتصاديين عبر العالم؛

- ستعمل الحكومة أيضا على العمل على مواصلة املغرب القيام 
بدوره املسؤول في املنطقة باعتشاره عنصر أمن، عنصر استقرار وتوازن، 
ومصدرا لإلشعاع في املنطقة العربية وفي املنطقة اإلسالمية ومصدر 
إشعاع في إفريقيا بنموذجه السيا�سي ونموذجه في تدبير الحقل الديني 
بناء  وفي الدفاع عن قضايا األمة وعن إستقاللية إفريقيا وحقها في 

نموذجها في التنمية؛

الدبلوماسية  املواكشة  أيضا على رفع قدرات  الحكومة  - ستعمل 
والخارجية، من أجل التصدي ملختلف اإلشكاالت العابرة للحدود مثل 
قضايا اللجوء، والهجرة وتهريب املخدرات واألسلحة وششكات اإلتجار 
اإلقليمي  السلم  تهدد  التي  والحركات  املسلحة  والجماعات  البشر  في 
والعالمي، قضايا املناخ واإلسهام في إعادة هيكلة املنظمات اإلقليمية 

والدولية.

وهذه كلها ملفات أساسية مهمة للمغرب، وعند املغرب ما يمكن أن 
يسهم به فيها بفعالية وبجدارة، وسنعمل في إطار هذه امللفات كلها وهذا 
املجهود، على دعم الدبلوماسية البرملانية والدبلوماسية املدنية. وعندنا 
في وزارة الشؤون الخارجية مديرية خاصة في هذا املجال أرجو أن تكون 
فاعلة أكثر لتقديم هذا الدعم ولإلنصات لكل فاعل ال برملاني وال مدني 

لتقديم هذا الدعم في املجال الدبلوما�سي؛

- سنعمل أيضا على تعزيز موقع القضية الفلسطينية في السياسة 
الخارجية للمغرب حيث ستواصل الحكومة بقيادة صاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا، رئيس لجنة القدس، انخراطها في 
الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية 
عاصمتها  مستقلة،  فلسطينية  دولة  قيام  يضمن  مما  الفلسطينية، 
القدس الشريف، ومواكشة جهود جاللته الدؤوبة في دعم املقدسيين 
والحفاظ على هوية القدس الشريف وعلى طابعه الروحي والحضاري 

والديموغرافي؛

ستعمل الحكومة على خدمة مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم 
إجراءات  عبر  والدينية،  الثقافية  هويتهم  وحماية مصالحهم وحماية 

متعددة من بينها:

مغاربة  بإشراك  القاضية  الدستورية  املقتضيات  تفعيل  .•
القانون  بإخراج  الوطنية والعمل على اإلسراع  في املؤسسات  العالم 

املنظم ملجلس الجالية املغربية بالخارج؛

استكمال ورش اإلصالح القنصلي ومسلسل تحديث وتجويد  .•
املغربية  الجالية  أفراد  لفائدة  واإلجتماعية  القنصلية  الخدمات 

بالخارج، وفق برنامج عمل مالئم مع اإلهتمام باملحافظة على الهوية 
الوطنية لألجيال الناشئة؛

إعطاء إهتمام أكبر لحماية القاصرين املغاربة غير املرافقين  .•
باعتشارهم فئة هشة معرضة لإلستغالل من قشل عصابات اإلتجار في 

البشر أو الجماعات التبشيرية أو املتطرفة؛

العاملة  واليد  اإلجتماعي  الضمان  اتفاقيات  وتفعيل  تطوير  .•
املوجودة حاليا مع 14 دولة عبر العالم، ولكن أيضا توسيع اإلتفاقيات 

لتشمل دول أخرى لم تشملها لحد الساعة.

السيد رئيس مجلس النواب املحترم،

السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،

حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين،

تلك هي الخطوط العامة في البرنامج الحكومي، الذي هو ثمرة عمل 
جماعي مشترك بين مكونات األغلشية ومختلف القطاعات الحكومية، 
ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة، ومن ثقة في بلدنا وفي مستقشل 
وبانتظارات  الوطن  بقضايا  األول  املقام  في  انشغالنا  ويعكس  بلدنا. 
وصونا  وحماية  لكرامتهم  وخارجها، حفظا  اململكة  داخل  املواطنين، 

لحقوقهم وحرياتهم.

نحن واعون بأن هذه اإلصالحات، وبأن هذه األوراش التي يتضمنها 
هذا البرنامج، ال يستلزم فقط تجند الحكومة أو تجند البرملان أغلشية 
معارضة، بل هو أيضا كيتطلب تعاون كافة املؤسسات الوطنية وكافة 
الهيئات في بالدنا، بل أيضا يتطلب انخراط مختلف الفاعلين وتعشئة 
اإلصالح  فرص  لتعزيز  واملواطنين  املواطنات  لكافة  ومسؤولة  إرادية 

وترصيد مكتسشاته ورفع وتيرة إنجازه.

بكل  وعزمها  بإرادتها،  قوية  قوية،  الحكومة  هذه  أن  لكم  وأؤكد 
مكوناتها على إن شاء هللا أن تعمل ملصلحة الوطن واملواطنين لتحقيق 

هاذ البرنامج.

وإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا البرنامج من أهداف وإجراءات يشكل 
طموحا وطنيا، وأن اإلكراهات والتحديات التي أمامنا كشيرة، لكن ثقتنا 
الشعبي تجعلنا  الجماعية واإلنخراط  في اإلرادة  ثقتنا  ثم  أوال  في هللا 

مطمئنين إلى النجاح في تطشيقه.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير هذه األمة في ظل القيادة الرشيدة 
لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، وجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا 

رخاءا مزدهرا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لويدا لأئيس:

والسادة  للسيدات  شكرا  املعين،  الحكومة  رئيس  للسيد  شكرا 
البرملانيين، رفعتا لجلول.
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محضأا لجلولا لت سعل

 لت ر خ : 26 رجب 1438 ه )24 أبريل 2017 م(.

 لأئ سل : السيد الحشيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت : أربع ساعات وثمانية وأربعين دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

جدنلا ةعم ل: مناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد 
رئيس الحكومة أمام البرملان.

 لويدا لحشيبا مل لكيارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

ربأفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لأحمنا لأحيما بوما
 ملأسلي1.

افتتحت الجلسة.

 لويدارئيسا لحكوملا ملعي1،

 لويد تان لو دةارعض ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

ملقتضيات  طشقا  وكذلك  الدستور  من   88 الفصل  طشقا ألحكام 
النظام الداخلي ملجلسنا، خاصة املادة 176 منه نعقد هذه الجلسة 

ملناقشة البرنامج الحكومي، فأفتح باب املناقشة.

وقشل إعطاء الكلمة للسادة املتدخلين السيدة والسادة املتدخلين، 
أذكر بضرورة احترام املدة الزمنية املتفق عليها حتى تتم في ظروف عادية 

تغطية كل التدخالت.

السيد الرئيس، السيد إدريس االزمي اإلدري�سي عن فريق العدالة 
والتنمية، فليتفضل مشكورا.

 لأ ئبا لويداإدريسا ةزميا إلدري�سيارئيسافأ قا لعد للا
ن لتأميل:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم،ا لحمداهللاربا لع ملي1،انصللاهللاا
نسلماعللاسيدن امحمدا لأبيا ةمي1انعللاآلهانصحشهارجمعي1.

 لويدارئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

نكت با لدنللا ن لوزر ءا نز أا لدنللا ن لو دةا  لويد تا
 ملحترمو1ان ملحترم ت،

 لو دةا لأو با ملحترمو1،ا لويد تا لأ ئش تا ملحترم ت،

نجتمع اليوم ملناقشة البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به السيد 

رئيس الحكومة أمام البرملان طشقا ألحكام الفصل 88 من الدستور، 
ونود في الشداية ودون تشويق أو تأخير، وحتى نقطع الشك باليقين، أن 

نقدم موقفنا الواضح واملسؤول من الحكومة ومن البرنامج الحكومي.

آخرها،  إلى  أولها  من  املداخلة  هذه  اليوم  سيؤطر  الذي  موقفنا 
كما سيؤطر عملنا كفريق نيابي يتصدر املشهد النيابي ويقود األغلشية 
النيابية. وهو موقف وطني مسؤول، موقف كان واضحا منذ تعيين 
جاللة امللك حفظه هللا، لألستاذ عشد اإلله ابن كيران رئيسا للحكومة 
تطشيقا ملقتضيات الفصل 47 من الدستور، وكذا بعد تعيينكم الدكتور 
سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة مكلف بتشكيلها، وهو ما تمثل في 
تفاعلنا اإليجابي الفوري مع بالغ الديوان امللكي. وهي مناسشة لنهنئكم 

السيد رئيس الحكومة، بالثقة امللكية.

املمكنة،  والخيارات  املعطيات  تقدير  من  انطالقا  اتخذناه  قرار 
التطور  وآفاق  لتحديات  ونظرا  املواقف،  مختلف  لتطور  واعتشارا 
الحزب  ومنهجية  مرجعية  مع  تام  انسجام  وفي  بشالدنا،  الديمقراطي 
الذي كان دائما وسيظل يضع أوال وأخيرا املصلحة العليا للوطن فوق 

كل اعتشار.

للحكومة،  والصريحة  الواضحة  املساندة  طشيعيا،  قررنا  لهذا 
مساندة راشدة ومشصرة وناصحة.

إن موقفنا السيد رئيس الحكومة هذا، لن يعفينا استحضارا لنفس 
والصراحة  للشفافية  واعتشارا  إليه  قادتنا  التي  واملنهجية  املرجعية 
والوضوح الذي يطشع عملنا ومواقفنا أن نقدم ما أمكن من التوضيحات 
التعشئة  الستمرار  وضمانا  وللمناضلين  للمواطنين  احتراما  الضرورية 
واليقظة التي تخدم مسار بالدنا نحو الرقي الديمقراطي ووفاءنا للخيار 
الدستوري لشالدنا الذي ال رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها 

الحق والقانون.

فكما تعلمون، تأتي مناقشة البرنامج الحكومي في أفق املصادقة 
عليه وتنصيب الحكومة، بعد أكثر من ستة أشهر من املد والجزر، تلت 
االنتخابات النيابية الثانية التي شهدتها بالدنا يوم 7 أكتوبر 2016، في 

ظل دستور 2011.

ولئن كانت هذه االنتخابات قد مكنت من تكريس الطابع املنتظم 
لالستحقاقات االنتخابية، فال بد أن نسجل أن هذه الستة أشهر كانت 
التي  والعبر  بالدروس  وكذا  والتطورات،  واألحداث  باملواقف  مليئة 
أعطت للحياة السياسة بشالدنا حيوية إضافية، ونكهة جديدة، وجعلت 
اإلصالحات الدستورية والتطور السيا�سي وواقع املؤسسات الحزبية 
حقيقي  وسيا�سي  ديمقراطي  تمرين  موضع  وفي  املحك  على  بشالدنا 

سيكون له ما بعده.

الشناء  مسار  في  مشرقة  أمورا  املاضية  االنتخابات  شهدت  لقد 
الديمقراطي بشالدنا، مسجلة ارتفاع مناعة املواطنين ووعيهم ضد كل 
األساليب التي سعت للتأثير في إرادتهم وتوجيه اختياراتهم. وهو دليل على 
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تشلور تحوالت إيجابية وكشيرة داخل مجتمعنا تمكنت من هزم آليات 
التوجيه والتأثير في اختيارات املواطنين بطرق غير مشروعة.

النظرة  وبأفق  أشهر  الستة  هذه  أن  كذلك  نسجل  أن  والبد 
االستراتيجية املستشرفة ال يمكن بحال من األحوال أن تعتبر هدرا للزمن 
السيا�سي بشالدنا، بل كانت وستسجل كتمرين تم في إطار تدافع سيا�سي 
املتاحة واملواقف  أطرته األدبيات واملمارسات والخيارات الدستورية 
السياسية والحزبية املتقلشة، وسجل متابعة كثيفة وواعية من طرف 
املواطنين واملواطنات واإلعالم ستخلد في التاريخ الدستوري والسيا�سي 

والحزبي بشالدنا.

وأملنا كشير أن املواطنات واملواطنين وبالرغم من انتظارات وآمال 
لم تشلغ مداها، فإنهم الشك سيقفون عن وعي وذكاء املوقف اإليجابي 
والنضالي وسيصمدون كما فعلوا دائما، بما يسمح بمزيد من تعزيز 
الوعي السيا�سي وتوسيع قاعدة املشاركة الشعشية الضرورية والالزمة 
الحقل  تأهيل  أجل  من  وللضغط  ومدمج  منتج  ديمقراطي  بناء  لكل 
فئات  إقناع  من  يمكن  أن  كذلك  آملين  استقالليته،  وتعزيز  الحزبي 
كل  يعبئ  بما  بشالدنا  السياسية  الحياة  في  للمساهمة  ونخب جديدة 
الطاقات الوطنية لتدبير الشأن العام ويوفر قاعدة عريضة من النخب 
والكفاءات السياسية املناضلة والكفأة واملستقلة وامللتزمة واملهمومة 

بخدمة املواطنات واملواطنين والوفية للثوابت الجامعة لألمة.

ومن مسؤوليتكم السيد رئيس الحكومة، العمل على إصالح النظام 
االنتخابي واتخاذ كل التدابير لتجاوز ما عرفته االستحقاقات األخيرة من 
عجائب وغرائب لضمان انتخابات حرة نزيهة شفافة وذات مصداقية 
العملية  في  الثقة  على  سلشا  تؤثر  مصطنعة  قطشية  أي  عن  بعيدا 

االنتخابية.

وهي مناسشة لنتقدم باسم فريق العدالة والتنمية، بالتحية الخالصة 
والشكر الجزيل ولنقف احتراما وتقديرا لكل املواطنات واملواطنين على 
االستحقاقات  في مختلف  للحزب  املكثف  وتصويتهم  وثقتهم  تعشئتهم 
االنتخابية املتتالية، مما جعله يتشوأ صدارة املشهد السيا�سي بشالدنا، 
دليال على ثقتهم في مساره وللمنهج الذي عمل به في إدارة شؤون الشلد 

وللنزاهة والتفاني اللذين طشعا أداء وزرائه ومنتخشيه.

كما نجدد لهم العزم والعهد على أننا لن نستسلم ولن نيأس ولن 
ندخر جهدا في مواصلة النضال والصمود من أجل تثمين تصويتهم 
والدفاع عن اختيارهم واالستجابة النتظاراتهم، وأننا سنواصل دورنا 
بعزم وثشات في اإلسهام في تخليق وترشيد الحياة السياسية والحزبية 
بشلدنا والنضال من أجل الشناء الديمقراطي في إطار نهج اإلصالح في إطار 
الجامعة  الوطنية  والثوابت  للمؤسسات  الوفاء  نطاق  وفي  االستقرار 
لألمة املغربية، وسنواصل التفاني في خدمتهم والشقاء بقربهم من خالل 

موقعنا بالحكومة والبرملان وبالجماعات الترابية.

وهي مناسشة لننهئ السيدات النائشات املحترمات، والسادة النواب 

املحترمين، على الثقة التي حظوا بها من طرف املواطنات واملواطنين، 
متمنين لهم النجاح والتوفيق في مهامهم بما يحفظ اإلرادة الشعشية 

ويعزز التمثيلية الديمقراطية.

الدكتور  الحكومة  رئيس  السيد  أخرى  لنهنئكم مرة  مناسشة  وهي 
سعد الدين العثماني، والسيدات والسادة وزير الدولة والوزراء وكتاب 
الدولة، بالثقة امللكية التي حظيتم بها، سائلين هللا العلي القدير أن 

يعينكم ويوفقكم في مهامكم.

احترامنا  عن  والتنمية،  العدالة  فريق  في  لنعبر  مناسشة  وهي 
وتقديرنا الكشيرين لحرص جاللة امللك حفظه هللا، على صيانة االختيار 
الديمقراطي وصون إرادة املواطنين بتعيين األمين العام لحزب العدالة 
والتنمية، ثم بعد ذلك رئيس مجلسه الوطني رئيسا للحكومة في إطار 
مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وذلك في الوقت الذي طفت على 
السطح بقوة مشاشرة بعد إعالن نتائج االنتخابات اجتهادات وتخريجات 
دستورية وسياسية وحزبية غريشة ونكوصية حاولت قطع الطريق على 
تعيين األستاذ عشد اإلله بنكيران األمين العام لحزب العدالة والتنمية 

 للحكومة باعتشار حزبه املتصدر لالنتخابات.
ً
رئيسا

وإعماال ملنهجية الوضوح والصراحة والشفافية التي تطشع دائما 
الحكومة  تشكيل  مسار  أن  نعترف  أن  بد  ال  وقيادته،  الحزب  عمل 
بالنسشة للحزب كان مسارا صعشا وشاقا ومكلفا، ولكنه كان محكوما 
بمنهجية واضحة كان عنوانها األساس هو الحرص على الحفاظ على 

كرامة املواطن وصيانة اإلرادة الشعشية وتعزيز الشناء الديمقراطي.

لقد تشين منذ اليوم املوالي لالنتخابات، أن عملية تشكيل الحكومة 
مستجدات  عدة  مرة  كل  وفي  الشداية  منذ  وبرزت  سهلة  تكون  لن 
واشتراطات وتقلشات. إن الرأي العام وقد تابع بدقة مختلف مراحل 
العدالة  ويعلم حرص حزب  اإليجابية  مواقفنا  على  يشهد  التشاور، 
والتنمية وقيادته على تكوين حكومة تكون في مستوى تطلعات جاللة 
واألوراش  اإلصالحات  مواصلة  على  قادرة  حكومة  واملواطنين،  امللك 

التنموية التي تشهدها بالدنا.

وهي امتداد ملواقف الحزب من موقع رئاسته للحكومة املنتهية واليتها 
والذي غلب فيه دائما منطق التوافق والتعاون والشراكة مع الفرقاء 
وإعالء املصلحة الوطنية العليا بعيدا عن منطق الهيمنة واإلقصاء، 
كما تشين من خالل تفاعله مع كل املطالب الداعية إلى فسح املجال 
في التمثيلية البرملانية من مثل تقليص العتشة وتنازله عن العديد من 
لالنتخابات  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  بخصوص  السابقة  مطالشه 

الجماعية والبرملانية.

وهو نفس املنهج الذي تعامل به حزبنا مع الدعوة إلى تشكيل هياكل 
مجلس النواب كي يتمكن البرملان من املصادقة على مشروع القانون 
الذي يصادق بموجشه على القانون التأسي�سي لالتحاد االفريقي، حيث 
لم نتردد في االسهام في هذه اللحظة الوطنية، ولم ندخل في حسابات 
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صغيرة، ووضعنا املصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتشار، وانخرطنا 
بقوة في هذه اللحظة وراء جاللة امللك حفظه هللا، الستعادة مكانة 

املغرب في االتحاد االفريقي.

وبغض النظر عن تفاصيل وحيثيات مشاورات تشكيل الحكومة 
إال حرصنا على  يعادلها  تنازالت مؤملة، ال  أنها تضمنت  نعترف  والتي 
املساهمة في صيانة استقرار الوطن وعدم املساهمة في التأسيس لحالة 
من عدم الثقة في مستقشله السيا�سي، وتقوية وحدته ودعم مؤسساته، 
والحفاظ على رصيد اإلصالحات واإلنجازات، وعلى ما تم من اهتمام 
ودعم للفئات الفقيرة والهشة واملستضعفة، وتحرير لطاقات اإلنتاج 
الوطنية والوقوف إلى جانب املقاولة الوطنية، وحماية استقاللية القرار 
االقتصادي، والحفاظ على املكتسشات التي راكمها املغرب على مستوى 
استثنائيا  نموذجا  جعلته  والتي  والسياسية  الدستورية  اإلصالحات 
ومثاال يحتذى في مجال جغرافي يعج بالتقلشات واالضطرابات املنتجة 

لعدم االستقرار واملعطلة للتنمية.

لقد كان إعفاء األمين العام األستاذ عشد اإلله بنكيران حدثا مؤملا 
السيما بالنظر لدوره اإلصالحي القيادي واألسا�سي وفي ظل ما حصل 
عليه الحزب من نتائج وصموده ملا يناهز ستة أشهر صونا لكرامة صوت 
الدستورية  واملشادئ  امللكي  للتعيين  احترام  في  واملواطنين  املواطنات 
وقلشنا بعد ذلك يمنة ويسرة هذا القرار واملعطيات والضغوطات التي 
يتعرض لها حزبنا في ظل مناخ دولي وإقليمي ووطني صعب ووجدنا 
أنفسنا أمام خيارين اثنين فاصلين حاسمين أحالهما مر؛ إما أن نعتذر 
عن املشاركة وإما أن نواصل املشاركة بإصرار وثشات وأمل رغم كل 

التحديات واملعوقات.

وجماعيا  فرديا  الحزب  على  عصيشة  لحظة  ومازالت  كانت  لقد 
وداخل مؤسساته. وفي األخير واستحضارا ملرجعيتنا ومنهجنا وباعتشار 
أن الحزب لم يكن ولم يعد أكثر من أي وقت م�سى ملكا ملناضليه، بل 
صار ملكا وأمال للوطن وللمواطنين وأمال على مستوى األمة ككل، قررنا 
أن ال نستسلم وأن ال نخاطر برصيدنا في املساهمة في اإلصالح في بلدنا 
في إطار االستقرار، وبوطننا وبهذا التراكم اإليجابي الهائل وبهذه التجربة 

الرائدة والواعدة على مستوى املنطقة ككل.

التزمنا بهذا الخط وبهذه املنهجية بكل شجاعة ومسؤولية  ولقد 
طوال مسارنا السيا�سي وخالل الربيع العربي، واتخذنا موقفا مسؤوال 
بانتصارنا لإلصالح في إطار االستقرار، وواصلنا ونواصل مع شرفاء هذا 

الوطن هذا الخط الذي يجعل املصلحة الوطنية فوق كل اعتشار.

هذا هو السياق، وهذه هي املنهجية واملعطيات التي أسست ملوقفنا. 
ما جاء بعده من دخول حزب أو خروج حزب ومن دخول شخص أو 
خروج آخر ما هو إال تفاصيل حكمها وتحكم فيها هذا السياق وهذه 

املنهجية وهذه املعطيات.

إن هذا التقدير السيا�سي وقساوته ال يعادله إال حرصنا على أن 

نساهم في استقرار بلدنا والدفاع عن مواطنينا. وسنشقى كحزب موحدين 
ومجندين وراء جاللة امللك حفظه هللا ملواصلة اإلصالح وتاريخنا يشهد 
إال وحدة ونضجا وصالبة وحماسا  تزدنا  لم  أن مواقفنا ومراجعاتنا 
وإسهاما في مسيرة وطننا نحو الرقي في مدارج الديمقراطية والتنمية 

والعدالة االجتماعية.

إننا نعتبر أن ما حققه حزبنا من نتائج هامة وغير مسشوقة في مختلف 
االستحقاقات االنتخابية املتتالية، والسيما االنتخابات الجماعية لشتنبر 
2015 واالنتخابات النيابية ل7 أكتوبر 2016، إنما جاء تعشيرا وتقديرا 
وملساهمته  ومناضليه  الحزب  وأداء  ملنهج  واملواطنين  املواطنات  من 
املعتبرة إلى جانب األحزاب الوطنية الجادة في تكريس اإلصالح في إطار 

االستقرار وتجاوبهم الكشير مع منهجه في مواصلة اإلصالح.

الكشير  الوطني  بالدور  واعتزازنا  افتخارنا  عن  لنعبر  مناسشة  وهي 
الحكومة  رئيس  بنكيران  اإلله  عشد  األستاذ  به  قام  الذي  والتاريخي 
الوالية  في  برئاسته  تحققت  التي  والكشيرة  الهيكلية  وباإلصالحات 
تشكيل  تطورات  من  الراقي  الوطني  وملوقفه  السابقة،  الحكومية 

الحكومة.

ونعبر بهذه املناسشة، في فريق العدالة والتنمية، عن تقديرنا واعتزازنا 
الكشيرين بالتقدير امللكي السامي وإشادة جاللة امللك حفظه هللا وأعز 
أمره، بروح املسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها األستاذ 
عشد اإلله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خاللها رئاسة الحكومة، بكل 

كفاءة واقتدار ونكران ذات.

وهي مناسشة لنعبر كذلك عن اعتزازنا في العدالة والتنمية أننا تمكنا 
مع األغلشية السابقة وبفضل حكمة وتشصر جاللة امللك حفظه هللا 
وبقيادته الرشيدة من املساهمة في إشعاع املغرب وتعزيز تميزه كشلد 
مستقر وآمن يتقدم في مسلسل اإلصالح ويتمكن من جلب استثمارات 

نوعية وضخمة ويهتم بفئاته ومجاالته املهمشة.

وهنا وتكريسا ملشدأ ربط املسؤولية باملحاسشة، البد من التذكير 
السيد رئيس الحكومة، بالوضعية املرجعية االقتصادية واملالية لشالدنا 

بين 2012 و2017.

كشيرا  تدهورا  لشالدنا  واملالية  االقتصادية  الوضعية  عرفت  لقد 
من   7% من  أكثر  امليزانية  2012 جسده عجز  في  للتوازنات  ومتزايدا 
األداءات  ميزان  عجز  من   10% يناهز  وما  الخام،  الداخلي  الناتج 
وتدهور احتياطي العملة الصعشة إلى أقل من 4 أشهر ومنحى تصاعدي 

للمديونية.

خمس  وبعد  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم  أما  باألمس،  هذا 
سنوات من العمل الجاد والجماعي واملسؤول واإلصالحات الجوهرية 
والشجاعة، ستجدون أمامكم وضعية مطمئنة أنتم املستأمنون عليها 
وأنتم أهل لذلك، أصشحت محط إشادة وطنية ودولية أعادت األمور إلى 
نصابها بعجز للميزانية في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام، وضشط 
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للمديونية وتوجيها نحو منحى تنازلي وعجز لحساب األداءات في 2%، 
ومستويات قياسية من احتياطي العملة الصعشة يتجاوز 7 أشهر من 

الواردات.

حصيلة  تعززها  واملطمئنة  املريحة  املرجعية  الوضعية  هي  هذه 
مشرفة من اإلصالحات الكبرى التي وسمت الوالية الحكومية السابقة 
مكنت من إصالح نظام املقاصة، وإنقاذ نظام املعاشات املدنية وأعادت 
إحداث  خالل  من  العمومية،  للسياسات  كمركز  للمواطن  االعتشار 
صندوق دعم التماسك االجتماعي، ودعم األرامل في وضعية هشاشة، 
الطشية،  املساعدة  نظام  وتعميم  العائلي،  التكافل  صندوق  وتفعيل 
محركا  باعتشارها  للمقاولة  االعتشار  كذلك  وأعادت  وغيرها،  وغيرها 
لالقتصاد ومنتجا للثروة، عبرت عن إعادة االعتشار للصناعة واألداء 
التدريجي لديونها املتراكمة على اإلدارة، وتسريع إرجاع الضريشة على 

القيمة املضافة وغيرها وغيرها...

كل هذه اإلصالحات واإلنجازات تفتح، كما صرحتم السيد رئيس 
بالسياسات  لالرتقاء  واعدة  فرصا  وتوفر  جديدة  آفاقا  الحكومة، 
واملواطنين  املواطنات  النتظارات  االستجابة  نحو  والتقدم  العمومية 
على  تقوم  واالجتماعيين،  االقتصاديين  الفاعلين  مختلف  وتطلعات 
الكفاءة والحرية واملشادرة الحرة بما يقطع مع الريع والحماية التي تتيح 
استغالل النفوذ واالحتكار والتحلل من القوانين والولوج لالمتيازات دون 
شفافية أو تكافؤ فرص، بما يوفر لشالدنا شروط ولوج بالدنا املستحق 

لنادي الدول الصاعدة.

الحكومة  التزام  كشيرين  وأمل  بإيجابية  اإلطار،  هذا  في  ونسجل 
هذه  ومواصلة  املنجزات  هذه  على  بالحفاظ  مكوناتها  بكل  الجديدة 
اإلصالحات وأجرأة مختلف االستراتيجيات وهو ما ينسجم مع اإلرادة 

الشعشية التي استجابت وصوتت بكثافة وعن وعي ملواصلة اإلصالح.

إننا بعد استحضار كل هذه السياقات واملعطيات التي وضعتنا أمام 
جالل اللحظة التاريخية التي نحن فيها اليوم، البد وأن نذكر ونؤكد على 
الدور األساس للمرجعيات األساسية والثوابت الجامعة لألمة املغربية.

إن بالدنا اليوم وأكثر من أي وقت م�سى في حاجة إلى تعشئة كاملة 
ملواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على املستويين الداخلي والخارجي 
مستمدة قوتها ووحدتها وثقتها وإشعاعها من ثوابتها الجامعة التي تتمثل 
في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وامللكية 
الدستورية، واالختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز بهويته اإلسالمية 
والتسامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم  ومتشبث  التاريخية  وأصالته 

والحوار.

وهو ما يقت�سي مواصلة إعالء مكانة املرجعية الدينية للمملكة والتي 
تتميز بتشوء الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تششع 
الشعب املغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والتعايش والحوار، 

والتفاهم املتشادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.

مؤسسة  دور  وتعزيز  املعتدل  الديني  الخطاب  دعم  يقت�سي  كما 
العلماء ودعم دورها في مجال الدعوة واإلرشاد واإلصالح في املجتمع، 
واالستمرار في دعم دور املساجد واألوقاف واملؤسسات ذات الصلة، 
األمن  تعزيز  يخدم  بما  الديني  الحقل  في  العاملين  بوضعية  والعناية 
الروحي للمغاربة وتوطيد النموذج املغربي في تدبير الشأن الديني القائم 
على الوسطية واالعتدال، والذي يرعاه أمير املؤمنين وحامي حمى امللة 

والدين جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ورعاه.

كما نثمن سعيكم وحرصكم على سلوك سياسة خارجية فعالة 
لتعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب، وتحقيق طموحه لدخول نادي الدول 
اإلفريقي  املستوى  على  إقليمي  كفاعل  موقعه  وتوطيد  الصاعدة، 
االستراتيجية،  مصالحه  وتحصين  واإلسالمي،  والعربي  واملتوسطي 
وتوسيع دائرة حلفائه، وتنويع شركائه االقتصاديين، ودعم القضايا 
العادلة عبر العالم وعلى رأسها إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس 

الشريف ونحن نعيش نفحات اإلسراء واملعراج.

وندعو، في هذا اإلطار، الحكومة إلى االستثمار الفعال لكل اإلمكانيات 
املتاحة لالستفادة من الفرص التي تتيحها العالقات املتميزة والصاعدة 
مع عمقنا اإلفريقي، في ظل عودة املغرب إلى االتحاد اإلفريقي، ومواصلة 
تقوية التعاون مع محيطنا العربي وخاصة الشراكة االستراتيجية مع 
الدول الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي، واستثمار وضعنا املتقدم مع 
االتحاد األوروبي وعالقاتنا املتميزة مع دوله، وشراكتنا االستراتيجية مع 
الواليات املتحدة األمريكية، وتنويع وتعزيز شراكاتنا وخاصة مع الدول 

الصاعدة كروسيا والصين والبرازيل والهند.

إن نموذجنا املغربي املتميز يجعل بالدنا اليوم في موقع قوة وثقة 
الوطنية  ووحدتها  وسيادتها  العادلة  العليا  مصالحها  عن  الدفاع  في 
بالحكم  املتعلقة  املغربية  املشادرة  أن  أخرى  مرة  مؤكدين  والترابية، 
الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، تشقى الحل األمثل الذي يحظى بالدعم 
املتزايد للمنتظم الدولي وهو ما ينعكس في قرارات مجلس األمن املنوهة 
بالجهود املغربية املتسمة بالجدية واملصداقية. كما ال يفوتنا في هذا 
املقام التذكير بوضعية املدينتين املحتلتين سبتة ومليلية وكذا الجزر 

الجعفرية، في أفق استعادة سيادتنا على كافة الثغور املحتلة.

وفي هذا الصدد، نؤيد سعيكم والتزامكم بتوفير اإلمكانيات املالية 
والبشرية لتسريع وتيرة تفعيل الجهوية املتقدمة ومواصلة إنجاز املشاريع 
بما  الجنوبية،  ألقاليمنا  الجديد  التنموي  النموذج  إطار  في  املبرمجة 
يضمن اإلشراك الفعلي للسكان في تدبير شؤونهم، واملزيد من االزدهار 
الدينامية  في  وإدماجها ومشاركتها  األقاليم  لهذه  املستدامة  والتنمية 

التنموية التي تعرفها اململكة.

كما ندعم توجهكم لتقوية األداء العمومي لخدمة املغاربة املقيمين 
في الخارج، وندعوكم إلى تفعيل حقهم الدستوري في املشاركة في الحياة 
مندمجة  عمومية  سياسة  وتطوير  األم  بوطنهم  والسياسية  العامة 

ومنسجمة لتحقيق االلتقائية في تدبير شؤونهم.
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وبهذه املناسشة، نوجه تحية تقدير وإكشار إلى أفراد قواتنا املسلحة 
امللكية وكل املرابطين على الثغور، كما نحيي وندعم جهود رجال ونساء 
األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية التي تسهر بتفان ويقظة على أمن الوطن واملواطنين 

تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

كما نعبر لكم عن دعمنا لحرصكم على توفير كل الوسائل للنهوض 
بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ 
على أمن واستقرار وسالمة املواطنين، وعن دعمنا لجهودكم في العناية 
بأسرة املقاومة وجيش التحرير، ملا قدمته من خدمات جليلة الستقالل 
الوطن، سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء 
الوطن، ممن وهشوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدة وأمن 

ورفعة الوطن وعزة وكرامة املواطنين.

إننا إذ نعبر عن تفاؤلنا بنجاح تجربتكم الحكومية إن شاء هللا ونؤكد 
لكم دعمنا القوي إلنجاح البرنامج الحكومي، نؤكد أن هذا الدعم بني 

على محددات ثالث، وهي:

أوال: أنه برنامج ينخرط في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور 
وتفعيل مؤسساته. ونؤكد أن فريقنا كما كان دوما قوة اقتراحية على 
املستوى التشريعي والرقابي، سيعمل على تعزيز تلك القوة من أجل 
من  وانطالقا  ولهذا  وتسريعه.  التشريعي  الورش  إنجاح  في  اإلسهام 
التراكم اإليجابي ندعم توجهكم بمواصلة مناقشة القوانين التنظيمية 
والقوانين املحالة على البرملان، ونطالشكم بمواصلة اعتماد آليات العمل 

باملخطط التشريعي وتحيينه انسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي؛

ثانيا: هو أنه برنامج ملواصلة اإلصالحات، باإلضافة إلى كوننا نجد 
فيه أهم االلتزامات التي تضمنها البرنامج االنتخابي للعدالة والتنمية، 

والذي على أساسه تعاقدنا مع املواطنين؛

ثالثا: هو القدرة على تحقيق االنسجام والتنسيق والتعشئة الالزمة 
لتحقيق النجاح في التنفيذ. وهنا البد أن نسجل بارتياح أنكم وباإلضافة 
إلى تعهدكم بتوفير التزام سيا�سي قوي، وتعشئة الجهاز اإلداري، ووضع 
آليات دقيقة ملتابعة وتيسير العمل الحكومي على املستوى امليداني، 
التزمتم بمخطط تنفيذي في أفق ثالثة أشهر يتضمن األهداف والتدابير 
التي سيتم اتخاذها بالنسشة لكل قطاع حكومي، والتزمتم بإحداث لجنة 
بين–وزارية لتتشع وتيسير تنزيل البرنامج، والتزمتم إحداث بنية إدارية 

لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بتتشع البرنامج.

وانطالقا مما سشق، نشاطركم الرأي في تحديد الخمسة املحاور 
األساسية ذات األولوية للبرنامج واملتمثلة في دعم الخيار الديموقراطي 
ومشادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة؛ وتعزيز قيم 
النموذج  وتطوير  الجيدة؛  الحكامة  وترسيخ  اإلدارة  وإصالح  النزاهة 
االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة؛ وتعزيز التنمية 
البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي؛ وتعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب 

وخدمة قضاياه العادلة.

وهنا، وضمانا لحسن تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، نتقدم بين 
أيديكم بشعض الرسائل األساسية:

الرسالة األولى: وهي أن إنجاح أي برنامج تنموي رهين باستعادة الثقة 
في العملية السياسية وبتعزيز املناخ السيا�سي الحر وترسيخ االختيار 
طموحات  وكشح  اإلصالحات  عرقلة  مواجهة  في  وذلك  الديموقراطي، 
الشعب املغربي املشروعة في تحقيق مزيد من الحرية والكرامة واالزدهار 
النهائي  للولوج  املشروع  وحلمه  التنموية  مسيرته  وتسريع  والعدالة 

واملستحق لنادي الدول الصاعدة.

ال تنمية بدون احترام اإلرادة الشعشية، ال تنمية بدون ديمقراطية، 
ال ديمقراطية بدون استقاللية القرار الحزبي.

الرسالة الثانية: إننا في فريق العدالة والتنمية نقدر عاليا ما تضمنه 
البرنامج الحكومي من تعهد واضح بمواصلة ودعم األوراش اإلصالحية 
الكبرى والعميقة التي عرفتها الوالية التشريعية السابقة وخاصة تلك 
املتعلقة بالتوازنات املاكرو-اقتصادية وتشجيع الصناعة ودعم املقاولة 
وتحسين مناخ االستثمار واألعمال وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة 
للتنمية البشرية وتوسيع التغطية الصحية واالهتمام والدعم املشاشر 

للفئات الفقيرة والهشة.

إصالحات  من  تحقق  ما  على  وتأسيسا  أنه  هي  الثالثة:  الرسالة 
جوهرية أصشحت عنوانا ووسما للوالية الحكومية السابقة، نرى أنه من 
األولى أن يتم التركيز خالل الوالية الحالية وأن تضع الحكومة على رأس 
أولوية أولوياتها بعد القضية الوطنية األولى وهي قضية وحدتنا الترابية، 
إنجاح إصالح منظومة  أولوياتها  أولوية  الحكومة على رأس  أن تضع 
وتعزيز  الجيدة،  الحكامة  اإلدارة وتكريس  والتكوين، وإصالح  التربية 
وتقليص  هشاشة  واألكثر  املعوزة  للفئات  املشاشر  والدعم  التضامن 

الفوارق االجتماعية واملجالية.

ذلك باعتشار أن إصالح منظومة التربية والتكوين، هو مفتاح كل 
بها هي أساس  البشرية والنهوض  املوارد  إصالح، وأن االرتقاء بجودة 
كل عمل تنموي حقيقي، وأن ضعف الثروة البشرية يشكل أهم عائق 
أمام التنمية والعدالة االجتماعية والحكامة املؤسساتية في بالدنا، وأن 
أسشاب هذا الضعف تعود إلى األزمة الشنيوية ملنظومة التربية والتكوين 

والشحث العلمي وتأجيل إصالحها.

وكذلك باعتشار أن ورش إصالح اإلدارة سيمكن من ترجمة حقيقية 
تعتمدها  التي  العمومية  والبرامج  السياسات  لكل  وناجعة  فاعلة 
الحكومة وبلورتها إلى إجراءات وتدابير يلمسها املواطن في معيشه اليومي 
وتلمسها املقاولة في حياتها، ويؤدي إلى الرفع من جودة الخدمات واملرافق 

العمومية، ويكرس حقيقة شعار »اإلدارة في خدمة املواطن واملقاولة«.

وباعتشار أن ورش تعزيز التضامن والدعم املشاشر للفئات املعوزة 
واألكثر هشاشة وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية يدعم االستقرار 
والتنمية ويدمج كل الفئات واملجاالت في الدورة التنموية وفي املجهود 
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والتعشئة الوطنية الالزمة للرقي بشالدنا إلى مصاف الدول الصاعدة؛

الرسالة الرابعة: إننا إذ نسجل بإيجابية الطفرة التي عرفها االقتصاد 
املغربي وقدرته النسبية على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، 
واستقطابه الستثمارات أجنبية مهمة. فإننا نسجل في الوقت ذاته أنه 
ما زال يواجه تحديات عدة، يتمثل أبرزها في حاجة املغرب إلى تحقيق 
معدالت نمو مرتفعة تمكن من امتصاص الشطالة وتوفير فرص الشغل 

وإحداث تحسن نوعي وعادل في مستوى عيش السكان.

كما أن النموذج التنموي الذي تنشده بالدنا ينشغي أن يراعي قدرات 
بلدنا التمويلية املحدودة نسبيا، وهو ما يفرض علينا التدبير الرشيد 
لهذه القدرات من خالل اعتماد تقييم وانتقاء سياسات االستثمارات 
االستثماري  املجهود  وتوجيه  القطاعية  واالستراتيجيات  العمومية 
على  أثرا  واألبلغ  مردودية  األكثر  والقطاعات  املشاريع  نحو  والقطاعي 
مختلف  بين  بشأنها  والتنسيق  وتنفيذها  برمجتها  وحسن  املواطنين 

املتدخلين.

الرسالة الخامسة: ونحن نحيي قيام البرنامج بتحديد أهداف تنموية 
اقتصادية ومالية واجتماعية مرقمة، ننشه إلى أن بعض هذه املؤشرات 
ربما يحمل نبرة تفاؤلية وطموحا كشيرا، والسيما تلك املتعلقة بمؤشرات 

التعليم والصحة.

بعد هذه الرسائل األساسية، سنتطرق باختصار إلى مختلف محاور 
املحترم،  الرئيس  السيد  أننا سنمدكم  العلم  مع  الحكومي،  البرنامج 
بمذكرة مفصلة تتضمن مالحظات واستدراكات واقتراحات الفريق، وإذ 
نجدد تثميننا ودعمنا ملختلف اإلجراءات التي تضمنتها املحاور الخمسة 

للبرنامج الحكومي، نود التأكيد على ما يلي:

أوال : فيما يتعلق بدعم الخيار الديموقراطي ومشادئ دولة الحق 
مع  التعاطي  أهمية  على  نؤكد  املتقدمة،  الجهوية  وترسيخ  والقانون 
الشأن الحقوقي باعتشاره مجاال أفقيا يالمس مختلف القطاعات الوزارية 
واالقتصادية  السياسية  الحكومية  التنموية  األوراش  كل  ويخترق 
واالجتماعية والثقافية والشيئية، السيما في ظل تخصيص وزارة دولة 

مكلفة بحقوق اإلنسان.

اململكة أهمية  له دستور  ب 
ّ
رت الذي  الحقوقي«  إن هذا »التوجه 

خاصة ذات أولوية يقت�سي من الحكومة العمل على تعزيز النصوص 
وأجرأة  مضامينها  وتحيين  والحريات  الحقوق  مجال  في  التشريعية 
مقتضياتها وتطوير أداء األجهزة الحكومية وفعالية املؤسسات الوطنية، 

بشراكة مع هيئات املجتمع املدني.

وال شك أن من مقتضيات هذا املجهود العمومي الحقوقي، ضرورة 
العمل على إقرار ضوابط الحكامة األمنية كما نص على ذلك الدستور 
من خالل تفعيل املجلس األعلى لألمن وتكوين مختلف األجهزة األمنية 
باملقتضيات  االلتزام  أجل  من  القانون  إنفاذ  على  الساهرين  وتأهيل 
الواردة في الدستور ومنظومة القوانين املعنية بحماية حقوق اإلنسان 

وحرياته.

الواعدة  املجهودات  كل  ندعم  والتنمية،  العدالة  فريق  في  وإننا 
والسياسية  املدنية  حقوقها  بكامل  املغربية  املرأة  لتمتيع  والجادة 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واالنتصاف لها من خالل صياغة 
سياسيا  تمكينها  في  تساهم  عملية  وطنية  برامج  وتنفيذ  للسياسات 
وإدماجها اقتصاديا باعتشار كينونتها اإلنسانية التي تؤهلها عن جدارة 
واستحقاق إلى املساهمة، جنشا إلى جنب أخيها الرجل في تنمية مجتمعها 
والنهوض بوطنها، بما يستدعيه ذلك من ضرورة تقوية األطر القانونية 
الكافية لحمايتها ضد مختلف مظاهر العنف أو التمييز الذي يقع عليها.

كما أن الحديث عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية، بطابعه 
الشمولي، ال بد أن يستحضر، دائما وبقوة، أن أساس هذه الحقوق هو 
إعمال الدولة، بمختلف مؤسساتها، ملشدأ التوزيع العادل للثروات وحق 

كل املغاربة في التمتع بخيرات الشالد واالستفادة العادلة من مقدراته.

القضاء،  استقالل  وتدعيم  العدالة  منظومة  إصالح  وبخصوص 
نؤكد أن تعيين املجلس األعلى للسلطة القضائية شكل خطوة مهمة 
في اتجاه استكمال مسار استقالل القضاء، وهو ما يجعلنا نثّمن ما 
أكدتم عليه في البرنامج الحكومي من دعم الستقالل هذه السلطة، بيد 
أن ذلك ال يمنعنا من طرح العديد من التساؤالت حول رؤيتكم لتدبير 
العالقة بين الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، واملجلس األعلى للسلطة 
القضائية؛ خصوصا فيما يتعلق باإلشكاالت املرتشطة بتطشيق السياسة 
املالءمة  ملقتضيات  إعمال  من  التطشيق  هذا  يتطلشه  وما  الجنائية، 
وكيفية مراقشة تطشيق هذه السياسة من طرف البرملان تفعيال للمشدأ 
الدستوري القا�سي بربط املسؤولية باملحاسشة، بما في ذلك استحضار 
التوجه الذي يتشلور أمميا بخصوص تطوير مشدأ املساءلة القضائية 

تساوقا مع مشدأ استقاللية القضاء.

وبخصوص تنزيل الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وإذ 
نثمن عاليا التزامكم باستكمال تنزيل هذا الورش الكشير، نود التأكيد 

على :

اختصاصاتها  تفعيل  في  الترابية  الجماعات  مواكشة  ضرورة  .-
وتجسيد مشدأ التدبير الحر؛

وعلى ضرورة وضع حد ملجموعة من االختالالت والتفاوتات  .-
في توزيع حصة الجماعات من الضريشة على القيمة املضافة باعتماد 

معايير موضوعية وشفافة وواضحة وتضمينها في مرسوم؛

تسريع إخراج ما تشقى من املراسيم والقرارات املنصوص عليها  .-
في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛

وضرورة الحرص على استفادة كل جهات اململكة من البرامج  .-
املندمجة لتأهيل الشنيات التحتية وتعزيز الخدمات واملرافق العمومية 

ومن سياسة األقطاب االقتصادية والصناعية والفالحية.

وترسيخ  اإلدارة  وإصالح  النزاهة  قيم  بتعزيز  يتعلق  وفيما  ثانيا: 
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إصالح  وحيوية  الستعجالية  فريقنا  من  وتقديرا  الجيدة،  الحكامة 
اإلدارة الذي اعتبره جاللة امللك حفظه هللا، في خطابه االفتتاحي للدورة 
ا أهمية قصوى بالنسشة للمواطن، نؤكد في 

َ
التشريعية الحالية ورشا ذ

فريق العدالة والتنمية باإلضافة ملا ورد في البرنامج الحكومي على ضرورة 
استكمال تنزيل االستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد، من خالل:

للحسابات  األعلى  املجلس  الرقابة وخاصة  دعم مؤسسات  .-
واملفتشيات الوزارية واملفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة 

الترابية وتفعيل توصيات كل هذه الهيئات؛

مواصلة العمل بالبرامج التعاقدية ودفاتر التحمالت ملحاربة  .-
اقتصاد الريع واالثراء غير املشروع واالمتيازات وضمان االستفادة وفق 

شروط موضوعية في إطار الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص؛

في  الحيوي  دوره  ودعم  املنافسة  مجلس  بتفعيل  التسريع  .-
في  واإلنصاف  الشفافية  وضمان  ومشروعة  حرة  منافسة  تنظيم 
العالقات االقتصادية من خالل تحليل وضشط وضعية املنافسة في 
األسواق ومراقشة املمارسات املنافية لها وضمان حسن تفعيل قانون 

حرية األسعار واملنافسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛

الرخص  ومختلف  املأذونيات  من  املستفيدين  قوائم  ونشر  .-
قوائم  بنشر  الحكومي  البرنامج  في  جاء  كما  االكتفاء  وعدم  وغيرها، 
العمومية  واملؤسسات  الوزارات  عن  الصادرة  الطلب  سندات 

والجماعات الترابية.

ثالثا: وفيما يتعلق بتطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل، 
نثمن مضامين هذا املحور الذي تعهد بمواصلة اإلصالحات الهيكلية 
بفضل  األزمات  مقاومة  قادرة على  االقتصادية  املنظومة  تكون  حتى 
تنافسيتها، وال يتسنى ذلك إال بتوطيد نمو اقتصادي مستدام ومواصلة 

التوفيق بين دعم النمو واستعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية.

على  الحالية  الحكومية  الوالية  أكثر خالل  االنكشاب  يجب  لذلك 
تطوير النموذج االقتصادي والتنموي لشالدنا واإلجابة على إشكالية عدم 
استقرار معدالت النمو والعمل على تطوير وتنويع النسيج االقتصادي 
الوطني بمواصلة تعزيز القطاع الصناعي وتحسين إنتاجية األنشطة 
االقتصادية ذات القيمة املضافة العالية والنهوض بالصادرات وضمان 
منظومة  إصالح  ورش  واستكمال  العقاري  النظام  وإصالح  جودتها 

العدالة.

كما نؤكد أن االستراتيجيات القطاعية ما زالت بحاجة إلى فعالية 
في التنزيل وإلى التقييم والتحيين بما يالئم التطور الذي عرفه النموذج 
االقتصادي الوطني وتحقيق التقائيتها ومالءمتها وتجانسها مع ما تتيحه 
على  بالخصوص  نؤكد  الخصوص،  وبهذا  الحر.  التشادل  اتفاقيات 
ضرورة تقييم بعض االستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم للقطاعات 
واملقاوالت ومدى نجاعة ومردودية وفعالية اإلمكانيات املالية الهائلة 

املرصودة لها.

وثيقا  ارتشاطا  مرتشط  اقتصادي قوي  نسيج  إرساء  أن  نؤكد  كما 
تفعيل  تسريع  على ضرورة  ونؤكد  الصناعي.  القطاع  وتقوية  بتأهيل 

ودعم مخطط التسريع الصناعي واملخطط الجديد لالستثمار.

كما ينشغي التركيز على جعل املنتوج املغربي قاطرة لالستهالك املحلي 
عن طريق تطوير الصيغ الحمائية املمكنة طشقا للتجارب الدولية، وسن 
القوانين الزجرية املواجهة ملختلف أشكال الغش، وتفعيل املقتضيات 
ومكافحة  التجاري  والدفاع  الناشئة  الصناعات  حماية  تتيح  التي 

املمارسات املخلة باملنافسة الشريفة واإلغراق.

وهو ما يتطلب كذلك اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع 
اندماج القطاع غير املهيكل في النسيج االقتصادي، تقوم على ترصيد 
الحصيلة اإليجابية ملشادرة تشجيع االنخراط في »نظام املقاول الذاتي« 

وتأخذ بطشيعة الحال بعين االعتشار الشعدين االقتصادي واالجتماعي.

كما يتطلب إعادة بناء منظومة ضريبية عادلة وذات جاذبية تقوم 
عدالة  تحقيق  يضمن  بما  الجيدة  والحكامة  الشفافية  مشادئ  على 
ضريبية وتطوير املوارد املالية الالزمة لتمويل السياسات العمومية. كما 
يتطلب تفعيل أسرع للشنوك التشاركية بما يساهم في تعشئة االدخار 

وتوجيهه لتمويل االقتصاد الوطني وتوجيهه نحو االستثمار والتنمية.

وعلى مستوى التشغيل واإلدماج املنهي، وإذ نثمن اإلجراءات التي 
تضمنها البرنامج الحكومي، نؤكد على ما يلي:

لتيسير  أدنى  برنامج لضمان حد  في إطالق  التفكير  ضرورة  .-
اإلدماج االجتماعي للششاب العاطل مقابل التشغيل ألداء خدمات ذات 
النفع العام باإلدارات العمومية والجماعات الترابية، يتم تمويله في إطار 

املوارد املقتصدة من إصالح صندوق املقاصة؛

من  للتأكد  التشغيل  إنعاش  لبرامج  شامل  بتقييم  القيام  .-
نجاعتها وإدخال التعديالت الضرورية عليها للرفع من فعاليتها؛

تعزيز دور مؤسسات الوساطة العامة والخاصة، حتى تتمكن  .-
من القيام بدورها في التقريب بين طالبي الشغل وأرباب العمل بنجاعة 

أكبر.

رابعا : وفيما يتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي 
واملجالي، نؤكد على ما يلي:

بخصوص إصالح منظومة التربية والتكوين، وباعتشار أن هذا الورش 
يعتبر أولوية األلويات بعد القضية الوطنية األولى، ومساهمة في ضمان 

شروط نجاحه وتسريع أجرأته دون تأخير، نؤكد على ما يلي:

إن مرجعيات وغايات وأسس ولغات التدريس وتدريس اللغات  .-
بالدستور  ومؤطرة  محسومة  أصشحت  والتكوين  التربية  بمنظومة 
الذي أقر بمرجعية الدولة وبوأ الدين االسالمي مكان الصدارة ضمن 
مقومات الهوية املغربية، كما أقر بتعدد وتكامل مقومات هذه الهوية 
املتشبثة بأصالتها واملنفتحة على محيطها، كما أن امليثاق الوطني للتربية 
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والتكوين والذي أقرت الرؤية االستراتيجية أنه ال يزال يشكل مرجعا، 
حسم بوضوح في موقع الهوية الحضارية لشلدنا دينية وتاريخية وثقافية 
منظومة  من  املرجوة  واألهداف  للغايات  مؤطرا  ذلك  وجعل  ولغوية 

التربية والتكوين؛

وكل  التدريس  لغة  حول  الدعوات  كل  بأن  نؤكد  وبذلك  .-
محاولة ملراجعة البرامج واملقررات الدراسية واملضامين التربوية خاصة 
منها مقررات التربية اإلسالمية، ال يمكن إال أن ينضشط لهذا اإلطار 
الدستوري املحسوم في إطار الثوابت الجامعة لألمة املغربية في انسجام 
تام مع دعوة جاللة امللك حفظه هللا، وتوجيهه املتعلق بمراجعة مناهج 
التربية الدينية في اتجاه تعزيزها وتجويدها بما ينمي الشعور باالنتماء 
التالحم  واملجتمع كعامل من عوامل  الدولة  بمرجعية  الناشئة  لدى 
واالستقرار، وأن كل خطوة ارتجالية في هذا املجال ال يمكنها اال أن 
تكرس االرتشاك وتضيع زمن اإلصالح وتأخره أكثر مما هو، مما ينعكس 
سلشا على مناخ االصالح في لحظة تحتاج الى توافق وطني مسؤول وراشد 
ومستعجل غايته وقف نزيف املنظومة وتدارك اختالالتها الحقيقية 
لتحديات  االستجابة  على  القادرة  التربوية  االنظمة  نحو  بها  والعشور 

العصر باعتشارها املدخل األساس ملشاريع االصالح والتنمية والتقدم؛

ضرورة برمجة اإلصالح في شكل اجراءات واضحة على شكل  .-
مشاريع قابلة للتنفيذ والتتشع والتقييم حتى نخرج من دوامة إصالح 
اختالالت  معالجة  حقيقية حول  مجتمعية  تعشئة  خلق  الى  اإلصالح 
املنظومة التربوية بيداغوجيا وماديا وبشريا بإدماج الفاعلين الحقيقيين 
من طلشة وأساتذة وأطر تربوية وأسر وجماعات ترابية وفاعلين سياسيين 

ونقابيين فضال عن الفاعلين في القطاع الخاص؛

إن اصالح منظومة التربية والتكوين ال يمكن ان يتم اال من  .-
املقاربات  في  النظر  واعادة  والبرامج  للمناهج  شاملة  مراجعة  خالل 
التكوين  وكذا  واالمتحانات  والتقييم  الدعم  وأنظمة  الشيداغوجية 

الناجع والتكوين املستمر الراتب ألطر املنظومة والفاعلين فيها؛

إن إصالح منظومة التربية والتكوين ال يمكن أن يتم إال من  .-
تمويلها  وشفافية  والتكوين  التربية  منظومة  حكامة  مراجعة  خالل 
ونجاعته، ومن ثمة نؤكد على ضرورة إرساء أسس حكامة جيدة وناجعة 
للمنظومة تضمن مجانية التعليم وتيسر الولوج إليه منذ التعليم األولي 

على قاعدة االنصاف وتكافؤ الفرص.

وبخصوص الولوج إلى الخدمات الصحية، نؤكد بالخصوص على 
كافة  على  الشاملة  الصحية  التغطية  توسيع  تفعيل  تسريع  ضرورة 
الفئات لتشمل املهن الحرة واملستقلين وذوي حقوقهم كما أكدتم على 

ذلك السيد رئيس الحكومة.

االنكشاب على حل إشكالية املستشفى العمومي من مستشفيات 
جامعية ومستشفيات الصحة العمومية وتجويد الحكامة في التدبير 
والتسيير وتدعيم االستقاللية، وضمان االستدامة املالية والخدماتية 

لنظام املساعدة الطشية »الراميد«.

وبخصوص تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة، 
نؤكد أوال أن ال تطور وال تنمية دون االهتمام بالفئات واملجاالت الهشة 
ودعمها، لذا ندعم عزمكم على تنظيم مناظرة وطنية لتطوير نجاعة 
بهدف  االجتماعية،  التنمية  وبرامج  ومؤسسات  سياسات  والتقائية 
تطوير معالم هذه السياسات وأهدافها ووسائلها وسشل توفير التناسق 
املكلفة  واملؤسسات  والوزارات  السياسات  مختلف  بين  وااللتقائية 

بإنجاز البرامج واملشاريع املقررة.

القروية  للتنمية  الالزمة  األهمية  إعطاء  ضرورة  على  نؤكد  كما 
إلدماج كل املجاالت في الدورة التنموية بشالدنا. ونذكركم في هذا الصدد 
بضرورة تسريع تفعيل البرنامج املندمج لتقليص الفوارق االجتماعية 
واملجالية بالعالم القروي ووضع مخطط تنفيذي عملي لتسريع وتيرة 
إنجازه وتعزيز دور الجماعات الترابية في التشخيص وتحديد األولويات 

ومتابعة تنفيذه.

ونحييكم السيد رئيس الحكومة، على ما ورد في برنامجكم الحكومي 
الدعم  رفع  خالل  من  املقاصة  صندوق  إصالح  بمواصلة  تعهد  من 
تدريجيا عن املواد املتشقية بهدف الزيادة في االعتمادات املوجهة إلى 
الهشة  الفئات  ودعم  االجتماعية  التنمية  وبرامج  سياسات  تمويل 
واملحتاجة. ونؤكد لكم دعمنا الكامل في جميع مراحل تنزيل هذا اإلصالح 
الجوهري الذي مكن وسيمكن من تحرير ميزانية الدولة من صندوق كان 
يلتهم ماليير الدراهم دون عائد اقتصادي أو مالي أو حتى اجتماعي يذكر، 
املشاشر  للدعم  املقتصدة  املوارد  توجيه  من  اإلصالح  هذا  وسيمكن 
للفئات الهشة واملعوزة وملحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي. 
اإلصالحي  الورش  هذا  واستدامة  لنجاح  وضمانا  الخصوص،  وبهذا 
اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  نؤكد  واالستراتيجي،  الهام  واالجتماعي 

املواكشة التالية:

حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق تنظيم السوق  .-
وتعزيز املنافسة من خالل تفعيل قانون املنافسة واألسعار ومجلس 

املنافسة؛

إحداث نظام فعال للتتشع اليومي واملنتظم لوضعية األسواق  .-
وال سيما مستويات أسعار املواد األساسية وباألخص املحروقات لرصد 
أي اختالالت أو اتفاقات محتملة واتخاذ إجراءات استشاقية لتفاديها 

والتصدي للمخالفين؛

تكثيف وتنسيق عمليات املراقشة بين جميع الوزارات املعنية؛ .-

)الطشقة  االجتماعية  الفئات  ملختلف  دقيق  تعريف  وضع  .-
الفقيرة، الطشقة الهشة، الطشقة املتوسطة، الطشقة امليسورة( لتيسير 
وضع السياسات والبرامج االجتماعية واستهداف هذه الطشقات وتقييم 

آثارها على مختلف الفئات؛

اعتماد رقم التعريف االجتماعي املوحد والسجل . .-
املحتاجة  الفئات  استهداف  تحسين  بهدف  وذلك  املوحد  االجتماعي 
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على  ووقعها  االجتماعية  السياسات  وفعالية  نجاعة  من  والرفع 
املواطنين.

وفي الختام، نشاطركم الرأي السيد الرئيس، أن نجاح اإلصالحات 
عون  بعد  يتطلب  البرنامج،  هذا  يتضمنها  التي  والبرامج  واألوراش 
والتعشئة  إرادة وطنية جماعية لإلصالح  هللا وتوفيقه وحسن مدده، 
واالقتصاديين  السياسيين  وللفاعلين  للمؤسسات  التام  واالنخراط 
القيادة  تحت  واملواطنين،  املواطنات  واملدنيين وعموم  واالجتماعيين 
الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، ووضع املصلحة 
التشاور  واعتماد  والتعاون  الثقة  وتغليب  اعتشار  كل  فوق  الوطنية 
والحوار وجعل الحفاظ على وحدة واستقرار وجاذبية وتنافسية بالدنا 

هو الهدف األسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

الشاملة  والتعشئة  واملسؤول  الواسع  االنخراط  يتطلب  كما 
املحلية  والسلطات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  ومسؤولي  ألطر 
والجماعات الترابية في تنزيل السياسات العمومية وبذل الجهد والتفاني 
للمواطنين  الالزمة  العمومية  واملرافق  الخدمات  لتوفير  املتواصل 

واملستثمرين.

كما يتطلب التعشئة املتواصلة والواعية واملسؤولة لعموم املواطنين 
واملواطنات بما يضمن تحقيق مزيد من التنمية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية املنتجة للثروة ولفرص الشغل والضامنة لدعم الفئات 

واملجاالت الهشة.

هذه  نجاح  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  لكم  نؤكد  األخير،  وفي 
الحكومة إعادة االعتشار لإلرادة الشعشية، نجاح هذه الحكومة نجاح 

للتجربة املغربية، نجاح هذه الحكومة نجاح لألمة املغربية.

لذا، فعلى كل األطراف التي ساهمت في هذا املسار أن تشذل مجهودا 
حقيقيا ومضاعفا إلنجاح الحكومة حتى نعيد بالعمل واإلنجاز االعتشار 
وحتى  واملواطنين  املواطنات  النتظارات  ونستجيب  الشعشية  لإلرادة 
ال نساهم في فقدان الثقة لدى الذين أحسنوا الظن في مدى جدية 

وإنتاجية االختيار الديمقراطي.

لقد سجلنا وسجل معنا املغاربة جميعا، السيد رئيس الحكومة، 
قررت  تردد  وبدون  األول  اليوم  ومن  كاملة  األغلشية  بأن  تصريحكم 

مواصلة اإلصالحات.

ونحن كحزب سنقوم بأدوارنا كاملة في الدعم والرقابة والتشريع 
وفي الحرص على حسن تنفيذ البرنامج الحكومي ومواصلة اإلصالحات، 

صونا لكرامة املواطن ولصوته إلرادته.

ونؤكد لكم مرة أخرى في فريق العدالة التنمية تثميننا ودعمنا لكم 
وللبرنامج الحكومي وتعشئتنا للمساهمة الجدية في تنفيذه، كما نقول 
لكم أن أحسن جواب ينتظره املغاربة من الحكومة في املرحلة املقشلة 
ُه 
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 لويدا لأئيس:

املتدخلة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  الرئيس،  للسيد  شكرا 
األولى السيدة النائشة زهور الوهابي.

 لأ ئشلا لويدةازهورا لوه بي:

بكأ ا لويدارئيسامجلسا لأو ب،

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزر ءا ملحترمو1،

 لويد تان لو دةا لأ ئش تان لأو با ملحترمو1،

 لحضورا لكأ م،

الحكومي،  بالبرنامج  يسمى  ما  مضامين  في  الخوض  وقشل  بداية 
لثقة  يتطلع  الذي  رئيسها  وخاصة  الحكومة  أن  نسجل  أن  يؤسفنا 
مجلس النواب قد دشن مصاره هذا بالتضليل حتى ال نقول الكذب، 
السيد رئيس الحكومة املعين دعوتم األسشوع املا�سي السيد األمين العام 
للحزب للقاء وهذه سنة محمودة نشكركم عليها ملناقشة األدوار املنوطة 
باملعارضة وكذا التسريع من وتيرة مناقشة مشروع قانون املالية لكن 
اطلعتم علينا هذا الصشاح أو طلشتم منهم الحديث باسمكم ليقولون 
بأنكم لم توجهوا الدعوة للسيد األمين العام، علما أن رئاسة ديوانكم 
املتمثلة في السيد جامع املعتصم اتصلت بالسيد إلياس العماري وتم 
تحديد موعد لذلك مرفوقا بالسيدين محمد اشرورو وعزيز بن عزوز، 

والتسجيالت الصوتية تشهد على ذلك ويمكنكم الرجوع إليها.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

العام  الرأي  تضليل  في  التضليل  هذا  في  ستستمرون  كنتم  إذا 
ووسائل اإلعالم فإننا نؤكد لكم بأن أي لقاء معكم في املستقشل كيف ما 
كان سيكون بحضور اإلعالم واإلعالم الحزبي كذلك ونحيي من هذا املنبر 
اإلعالميين من جميع منابرهم، وكديمقراطيين نتمنى لحكومتكم كامل 
التوفيق والنجاح في خدمة الصالح العام وفي تلشية الحاجيات الضرورية 
للوطن واملواطن اللذان ينتظران منكم الكثير من األفعال والقليل من 
األقوال. وإذا كان« االختالف ثابت والصواب يكون« كما يقال، فإننا 
نقول لكم من هذا املنبر، لقد طال انتظاركم أكثر من املتعارف عليه 
معنا مدة نصف سنة.  املغربي  والشعب  انتظرناكم  لقد  ديمقراطيا. 
وفرض تعثر املفاوضات الحكومية عطالة تشريعية ورقابية على البرملان.

إال  التنفيذية  السلطة  التشريعية مستقلة عن  السلطة  أن  رغم 
أن الدستور يلزمنا بالتكامل والتعامل وكان لهذه العطالة انعكاسات 
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خطيرة السيما على االستثمار والتنمية والتشغيل والشؤون الخارجية.

وكنواب،  كحزب  يجمعنا،  الذي  السيا�سي  بالتعاقد  منا  وفاء 
القانونية  النتائج  باملواطنات واملواطنين، حرصنا على أن نستخلص 
املترتشة على مشدأ »األجر مقابل العمل«، فعملنا على إرجاع التعويضات 
التي تسلمها نواب ونائشات حزب األصالة واملعاصرة من املال العام إلى 
الخزينة العامة، بسبب انعدام أساسه القانوني واملتمثل في العطالة 
مفاوضات  من  سنة  نصف  فيها  تسشبت  التي  والرقابية  التشريعية 
تشكيل الحكومة، وكان حري على وزراء حكومة تصريف األعمال الذين 
أن  الدستورية،  املحكمة  قرارات  بمقت�سى  التنافي  حالة  في  أصشحوا 
ينحوا منحى أعضاء فريق األصالة واملعاصرة لنفس السبب، ناهيك عن 

وزراء حكومة تصريف األعمال.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

ها أنتم اليوم في املأزق الدستوري للقانون املالي. إذ كان من املفروض 
أن تحضروا اليوم تقديم حصيلة نصف سنة من تنفيذ القانون املالي 
لكن   ،2018 لسنة  املالي  القانون  تحضير  في  والشروع   2017 لسنة 
تعرضون اليوم فقط البرنامج الحكومي طشقا للفصل 88 من الدستور.

إننا في هذه اللحظة الدستورية ونحن نناقش ثان برنامج حكومي 
في ظل دستور2011 لنغتنم هذه املحطة الدستورية املؤسسة لنجدد 
والتنموية  والحقوقية  الديموقراطية  الدستورية  باملضامين  اإلشادة 
لهذا الدستور الذي صوت عليه أغلب املغاربة بالنظر ملا كرسه من 
مكاسب جديدة فتحت آفاقا واعدة في مجال التطور السيا�سي، وأحيت 
آماال عريضة كفيلة بترجمة املواطنة الكاملة والعيش الكريم والتنمية 

الشاملة إلى وقائع ملموسة ومعاشة في حياة املواطنين واملواطنات.

الدستوري  حقنا  نمارس  بالتصويت  الحسم  للحظة  واستعدادا 
مجلسنا  على  املعروض  الحكومي  البرنامج  تسمونه  فيما  ونناقشكم 

املوقر.

نناقشكم اليوم السيد رئيس الحكومة، والسادة الوزراء املحترمين، 
مكون  كشير،  معارضة  فريق  كفريق  ولكن  الشخصية  بصفتنا  ليس 
من نائشات حزب األصالة واملعاصرة ونوابه وكذا حليفه حزب اليسار 

األخضر.

ملشروع  الحامل  واملعاصرة  األصالة  حزب  فريق  باسم  نناقشكم 
»الديموقراطية االجتماعية« الذي أبدعه الذكاء السيا�سي لنخشة من 
أبناء هذا الوطن العزيز الذي يتسع للجميع بعد قراءة عميقة للصيرورة 
التاريخية لشالدنا في مطلع القرن الواحد والعشرين حينما كان املغرب 
بين الطريق االرتجاعي املؤدي  في مفترق الطرق. وكان يتعين االختيار 
إلى املجهول وبين الطريق الحداثي املؤدي إلى الدول الراقية واملزدهرة 
عبر تقرير الخمسينية، عبر تقرير هيئة اإلنصاف واملصالحة باإلضافة 
إلى مدونة األسرة وقانون الجنسية وغيرهما، فاخترنا بكل وعي وعمق 
اإلطالع على أغنى التجارب اإلنسانية الناجحة مشروع »الديموقراطية 

االجتماعية« بالنظر الرتكازها على الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية 
والتضامن وضمان الحقوق والحريات.

وإنها تشكل، إلى جانب الدستور، مرجعيتنا في تقييم كل السياسات، 
وكل السياسات العمومية والعامة وفي صياغة بدائل لها، توخيا لضمان 
املواطنة الكاملة والعيش الكريم لإلنسان املغربي. وما فتئنا منذ تأسيس 
تلك  حزب األصالة واملعاصرة نجتهد بشكل جماعي وفردي لتجسيد 

القيم سواء داخل البرملان أو خارجه.

ويكفيكم تصفح بالغات حزبنا وتصويتنا على مشاريع ومقترحات 
املناصفة  قضايا  بشأن  خاصة  األمر،  حقيقة  من  للتأكد  القوانين 
وحقوق اإلنسان والسيما االقتصادية واالجتماعية منها ونشذ العنف 
إلى  إضافة  أشكاله  بكل  وامليز  الفساد  ومحاربة  والتطرف  والكراهية 
التأويل الديموقراطي للدستور واالصطفاف إلى جانب املرأة والششاب، 
إلى جانب الجهوية املوسعة والدفاع عن العمال والفالحين واملحرومين 

واملظلومين.

العليا  للمصلحة  املطلقة  األولوية  بمشدأ  ملتزمين  دائما  كنا  لقد 
وملناضالته  للحزب  املشروعة  الخاصة  املصلحة  على حساب  للوطن 
ومناضليه، فال تهمنا املناصب وامتيازاتها، ولكن يهمنا الوطن وثوابته 
واملواطن وسعادته، والتراب الوطني ووحدته. وبفضل وضوح خطابنا 
وثشات موقفنا وحداثة خيارنا أصشحنا رقما صعشا في املعادلة السياسية 

البرملانية واملجتمعية وغيرها.

إن الوفاء ملشدئنا والتقاطشات الحزبية التي أفرزتها مفاوضات تشكيل 
الحالية، وشحت  في مرحلتها  أو  الفاشلة  املرحلة  في  الحكومة، سواء 
صدرنا بوسام شرف رفيع ال يستحقه إال الراسخون في االصطفاف إلى 
جانب الشعب، ليس االصطفاف إلى جانب الكرا�سي. فأصشحنا مطوقين 
املجتمع  لنشض  اإلنصات  في  الدستورية  وبوظائفها  املعارضة  بأمانة 
وهمومه، والدفاع عن قضاياه، والتنبيه إلى أخطاء الحكومة لتقويم 

اعوجاجها. والكل اليوم يترقب خطواتنا ومشادراتنا.

رئيس  السيد  الحكومي،  البرنامج  سميتمونه  ملا  مناقشتنا  نشدأ 
واملقلقة  لنا،  املؤرقة  األسئلة  املحترم، بطرح مجموعة من  الحكومة 
للشعب املغربي الذي أعلن عن وعي سيا�سي كشير لم يشلغه إال بصدد 

معارك طرد املستعمر، أو التصدي لإلرهاب، إلى غير ذلك.

بجدوى حكومة  اليوم  واملواطنات  املواطنين  تقنعون  كيف  .•
مكونة من 6 أحزاب متشاينة املشارب، و39 وزيرا عضوا جلهم عائدون 
والنساء كاتشات للدولة. إن أقل ما يقال عنها أنها حكومة ضخمة وهجينة 
ومناقضة ملا أجمع عليه الشعب املغربي بمختلف مكوناته حول الحاجة 
إلى حكومة محدودة العدد توخيا لالنسجام والفعالية. إن حكومتكم 

بهذا الحجم تخالف جوهر الديموقراطية.

إن دستور 2011 عندما نص على أن االنتخابات املنتظمة  .•
الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي كان يهدف 
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من وراء ذلك إعطاء االنتخابات معنى سياسيا، وإفراز حكومة سياسية 
بامتياز، بينما أنتم جعلتم من التقنوقراط مكونا أساسيا في حكومتكم، 
وكأننا في ظل دستور1996 وما قشله، حيث ربط املسؤولية باملحاسشة 

لم يكن آنذاك مشدأ دستوريا. وهذا ي�سيء للعمل الحزبي والسيا�سي.

كيف تقشلون في حكومتكم بإصشاغ تقنوقراط بألوان حزبية  .•
في آخر لحظة. كنا نعتقد أن هذه املمارسات سادت ثم بادت ولن تعود، 

فأي رسالة هاته؟

•. أين هي املناصفة في حكومتكم، وخاصة وأن معكم أحزابا 
ترفع شعارات املناصفة وحقوق املرأة، بل واملساواة في اإلرث.

كيف يعقل أن وزير الدولة الوحيد بحكومتكم أخفق في تدبير  .•
وأعلن  أكتوبر،   7 انتخابات  في مصداقية  والحريات، وشكك  العدل 
بصفته الشخصية نتائجه وهو عضو اللجنة املركزية لالنتخابات، وهو 

أيضا متعدد، وتكلفونه بقطاع استراتيجي هو حقوق اإلنسان..

 لويدا لأئيس:

تفضلي..

 لأ ئشلا لويدةازهورا لوه بي:

املركزية  اللجنة  عضو  وهو  نتائجه  الشخصية  بصفته  ...أعلن 
لالنتخابات وهو أيضا متعدد، وتكلفونه بقطاع استراتيجي هو حقوق 

اإلنسان..

 لويدا لأئيس:

تفضلي السيدة النائشة.

 لأ ئشلا لويدةازهورا لوه بي:

للنهوض بها والدفاع عنها في املحافل الحقوقية الوطنية والدولية. أي 
رسالة هاته في مملكة قدمت تضحيات جسام لشناء صورة مشرفة في 

تنمية وحماية حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

إن هذه الحكومة بهذه السلشيات ليست محل انتقاداتنا فقط  .•
كمعارضة، بل هي أيضا محل انتقادات قاسية من قشل أهل الشيت 
الداخلي. »وشهد شاهد من أهلها ». ابتداء باألمين العام لحزبكم وانتهاء 

بمنظري جماعاتكم.

هل بهذه الحكومة، السيد رئيس الحكومة، الجديدة /القديمة  .•
واشتراكييها  وشيوعييها  بمحافظيها  واملتنوعة  بحقائبها،  والضخمة 
ورأسمالييها وليبرالييها وتقنوقراطييها قادرة على ضمان االنسجام بين 
والخارجية  الداخلية  التحديات  لرفع  تدبيرها  في  والنجاعة  مكوناتها، 
لوطننا والسيما توفير شروط العيش الكريم واملواطنة الكاملة لجميع 

شرائح األمة املغربية.

ترضية  من  انطلقت  التي  الحكومة،  هذه  هندسة  هل  .•
األشخاص على حساب إرضاء وترضية الشعب، قادرة على إصالح ما 
أفسدته الحكومة السابقة، وإبداع حلول ناجعة لتوفير شروط العيش 
الكريم للمواطن، إلرجاع الثقة في العمل السيا�سي واألمل واملستقشل 
والبسمة إلى الوجوه خصوصا وأننا في املغرب هناك 1500 حالة انتحار 

سنويا حسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية لألسف.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

نفس  تعطي  األسشاب  نفس  أن  يقول  الريا�سي  املنطق  إن  .•
النتائج، لذا فنفس الوجوه ونفس عدد الوزراء ونفس شعار املرحلة 
السابقة ونفس االختيارات ستنتج ال محالة سياسات عمومية ال شعشية 
خالل 5 سنوات املقشلة، والضرب املمنهج للقدرة الشرائية للطشقات 
الفقيرة واملتوسطة، والتستر على الريع وتفاقم الدين العمومي والشطالة 
واالجهاز على الحقوق والحريات، والتفريط في العدالة الضريبية وضرب 

االستثمار.

إن هذه الخالصة سيؤكدها التشريح الدقيق -من منظور مرجعيتنا 
– أوال- للسياقين الوطني والدولي للبرنامج املعروض على البرملان، وثانيا 
التحليل العلمي والسيا�سي الختيارات هذا البرنامج في مختلف مجاالت 

النشاط الوطني.

والواقع أن الرأسمال الحقيقي الذي يحتاجه وطننا في هذه املرحلة 
الدقيقة هي معالجة قضاياه وهو العدالة والديقراطية االجتماعيين 
ألنهما يجعالن اإلنسان في صلب السياسات العمومية، لذا جعلناها 
ميزانا دقيقا لقياس مصداقية حكومتكم ومقومات برنامجكم عند منح 

أو رفض ثقتنا في حكومتكم الجديدة /القديمة.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة، بعد استماعنا واطالعنا على ما 
تسمونه البرنامج الحكومي في أدق تفاصيله، تشين لنا للوهلة األولى، 
أننا إزاء تصريح حكومي وليس أمام برنامج حكومي كما ينص على ذلك 
الفصل 88 من الدستور الذي يجب أن يكون بمؤشرات مرقمة ومحددة 
االلتقائية  قوامها  مشاريع  على  مرتكزة  وبأهداف  واملكان،  الزمان  في 

والتناسق والتسلسل وبتدابير عملية لتفعليها.

املتعارف  الدولية  للمعايير  منهجيا  يستجيب  ال  برنامج  إزاء  نحن 
سياسيا  مندمجة  استراتيجيات  اعتماد  في  أساسا  واملتمثلة  عليها، 
واقتصاديا واجتماعيا، مؤطرة بالكلفة املالية الالزمة، ومعززة بالنتائج 
املتوقع تحقيقها، بما يمكننا كفاعلين سياسيين وكمؤسسة تشريعية 
ورقابية من التتشع والتدقيق والتقييم املوضوعي ملا أنجز، التزاما باملشدأ 

الدستوري »ربط املسؤولية باملحاسشة«.

إن الحكومة لجأت إلى األسلوب املعتاد املتمثل في التسويف. إن 
من  أهم  املضمون  أن  رغم  األخطاء  تصحيح  على  الحكومة–شكرا 
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الشكل- إن الحكومة لجأت إلى األسلوب املعتاد املتمثل في التسويف 
مستنسخة  وفقرات  وعشارات  ومصطلحات  معطيات  اعتمدت  بل 
من البرنامج الحكومي السابق، مع بعض املساحيق التجميلية. وتقر 

صراحة-حسب تعشيرها -«بمواصلة وتراكم وانطالقة متجددة«.

هذا  مضمون  يكون  أن  هي  والحقيقية  املتجددة  االنطالقة  إن 
البرامج  مضامين  من  نابعة  واضحة،  سياسية  هوية  يحمل  البرنامج 
االنتخابية التي قدمتها األحزاب السياسية املشكلة لالئتالف الحكومي، 
إلى املواطنات واملواطنين بمناسشة استحقاق 7 أكتوبر 2016، ولو في 
حدها األدنى، وأن تتجسد في إطار سياسات عامة أو وعمومية ثانية 
التي أصشحت ال غنى عنها  الناظم االلتقائية  بمنظور جديد، خيطها 
وبأجندة دقيقة، ترقيما وسرعة وتقييما ممنهجا لكسب رهان اللحاق 

بنادي الدول الصاعدة.

والخالصة األولية أن املقاربة القطاعية التي تم اعتمادها في هذا 
البرنامج جاءت مشتتة، محكومة بمنطق الجسم الحكومي، مكدسة 
في 5 محاور كبرى للتغطية عن غياب االلتقائية بين األهداف الحاملة 
لها. إن هذه املقاربة سنعمل في فريق األصالة واملعاصرة على تفاديها 
أثناء مناقشتنا محاور هذا البرنامج، حيث سنركز على الشعد االقتصادي 
مع  واملتشابكة،  املعقدة  االجتماعية  بالجوانب  وتداخله  ارتشاطه  في 
تقديم الشدائل التي اعتمدناها في برنامجنا االنتخابي أمام املواطنات 
واملواطنين والتي نقترحها في إطار معارضة بناءة في انسجام تام مع قيم 

مشروعنا املجتمعي.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

السلشية  املعطيات  بعض  على  إشارات،  في  ولو  سنتوقف الحقا، 
واملرقمة املتعلقة بحصيلة عمل الحكومة السابقة، ألنه أوال، أشدتم 
بهذه الحصيلة في برنامجكم، وثانيا ألنها، أي الحكومة السابقة، رفضت 
آنذاك االستجابة لطلب فرق املعارضة، املتمثل في عقد جلسة عمومية 
بمجل�سي البرملان في إطار حوار سيا�سي مؤسساتي شفاف ومسؤول حول 
ما تحقق وما لم يتحقق من البرنامج السابق، وتقييم أداء الحكومة 
بشكل عام، كل من موقعه، الحكومة تدافع على حصيلتها، واملعارضة 

ترصد إخفاقاتها، والكلمة الفيصل في النهاية تشقى للرأي العام الوطني.

سشق  عن  وفضلت،  اختارت  الشديد،  لألسف  الحكومة،  لكن 

إصرار، نهج سياسة الهروب إلى األمام، والتوجه إلى املواطنين عبر تنظيم 

ندوات صحفية منفصلة تهربا من الواجب الدستوري املنصوص عليه 

في الفصل 101 من الدستور، يمرر من خاللها كل حزب من األحزاب 

املشكلة للحكومة السابقة، إجراءات خاصة به منتقاة بعناية، وكأننا 

في  متناغم  متجانس  واحد  وليس فريق حكومي  أمام فرق حكومية، 

قراءاته وإجرءاته ونتائج عمله؛

سياسيا  املرفوض  األسلوب  هذا  نهج  من  طشعا  املتوخاة  والغاية 

وديمقراطيا ودستوريا هو الشحث عن ربح سيا�سي ضيق، متجاهلة املشدأ 

الدستوري القا�سي بربط املسؤولية باملحاسشة دائما.

إن املعاناة تضاعفت والكلفة ارتفعت بسبب تأخر تشكيل الحكومة 

الحالية ملدة نصف سنة.

وفي هذا اإلطار، نود أن نطرح عليكم، السيد رئيس الحكومة، بعض 

األسئلة تخص مواضيع لم نجد لها آثرا في التصريح أو البرنامج الحكومي 

بين قوسين الذي نناقشه اليوم.

ملاذا السكوت عن الكلفة املالية واالقتصادية لهذا التأخير، علما أن 

التأخير ضيع إنتاج ثروة تقدر بحوالي 22 مليار درهم أي ما يعادل %2 من 

الناتج الداخلي الخام وضياع 74 ألف منصب شغل؟

ما هي الكلفة على مستوى تراجع الناتج الخام بسبب الجمود الذي 

عرفته الدورة االقتصادية، وتداعيات ذلك على باقي القطاعات املنتجة 

وغيرها؟

ما هي كلفة عدم املصادقة على مشروع قانون املالية ل 2017 في 
اآلجال املحددة له قانونا، سواء على مستوى النمو، أو على مستوى 

توفير فرص الشغل وتلشية حاجيات املواطنين واملواطنات في مختلف 

مناحي الحياة؟

ما هي كلفة التأخير في تشكيل الحكومة على مستوى معاناة املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة التي تعيش وضعا مقلقا؟

االستثمارات  بتوقف  املرتشط  الجانب  في  كذلك،  الكلفة  هي  ما 

العمومية والخاصة؟

ما هي كلفة عطالة املؤسسات العمومية واملؤسسات املالية املانحة 

للقروض وما يترتب عن ذلك من انكماش مالي واقتصادي؟

اإلدارة  إصالح  في  التأخر  مستوى  على  التأخير  هذا  كلفة  هي  ما 

العمومية في شموليتها، وتدارك نقائص هذا الجهاز الذي تعرض لوصف 

وتشريح واضحين في الخطاب امللكي الذي ألقاه جاللة امللك بمناسشة 

افتتاح دورة أكتوبر 2016 من الوالية التشريعية الحالية؟

ننتظر منكم السيد رئيس الحكومة تنويرنا بمعطيات دقيقة عن 

النتائج العامة عن هذا التأخير من أجل مساعدتنا كنائشات وكنواب 

األمة على تتشع مسار إشرافكم وتدبيركم للشأن العام خالل هذه الوالية.

شكرا السيد الرئيس، سيتناول الكلمة السيد النائب املحترم عمر 

ودي.

 لويدا لأئيس:

شكرا، شكرا للسيدة النائشة، املتدخل الثاني السيد النائب عمر 

ودي.
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 لأ ئبا لويداعمأاندي:

 لويدارئيسامجلسا لأو ب،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ءا ملحترمو1،

 لويد تان لو دةا لأ ئش تان لأو با ملحترمو1،

رزنلافالن1،

املعاصرة  األصالة  الفريق  الحكومة،  رئيس  السيد  سكتيزويري 
العام  األمين  ن  نتخوري  املوضوع  إداستناولم  الطريقة  إ  دنتأساف 
األصالة واملعاصرة نتا د رؤساء الفرق كاملجلس املستشارين د مجلس 
النواب السيمانة اللي يزريين تنماسين أدوياد أنجمع أنتناول قانون املالية 
نتناول الدور ن املعارضة، ولكن أسادغ فغند مدين إساولن ساسم 
الحكومة داشتينين يعني إورسد نغري ورلي والو، يعني فدنادج الثقة 
كرا، أدنادج الثقة أتقيم الثقة كاملعارضة د مؤسسة الحكومة، هات 
إخصا الوضوح تيلي الشفافية فاد أتقيم الثقة إمشيدغ أدووناديري غير 

�سي إشيال اإلعالم ن الحزب إيلي اإلعالم الفريق الصحافيين، تانميرت.

مقتنع  وأنا  األم  باللغة  أخاطشكم  املحترمة مشكورة،  النائشة  بعد 
بأن بعض النواب، وبعض السادة الوزراء، والسيدات الوزيرات لن 
يفهمونني، ولكن ألبين أيضا أن هناك فئة مهمة من املجتمع املغربي 
السيد  أنظارنا  أمام  الذي قدمتموه  الحكومي  البرنامج  لغة  تفهم  لم 
رئيس الحكومة، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة السابقة للقانون 
التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية في مختلف 

مجاالت الحياة العامة في الوقت املناسب.

 لويدارئيسا لحكومل،

ماليين املغاربة لم يفهموا من تقديمكم للبرنامج الحكومي إال أزول 
فالون، أيتما ديستما إيدنشا ن البرملان، لذا سأسترسل النقاش املخصص 
لحزب أو لفريق األصالة واملعاصرة داخل مجلس النواب ستمازيغت، 
يان  غورس  يعني  املداخالنو،  خصصغ  النقاش  أتناولغ  قشل  يعني 
الوقت معين أتساولغ إد ساملحاور يكاد جد محدودة قدساولغ بشكل 
جوهري غالفبرنامج العام دا ستقدم الحكومة، أرتمناغ أتوفق أدسكولو 
البرنامج إدغ أشكو جميع مختلف مكونات املجتمع احتاتجانت الدعم 
احتدجانت البرنامج في األرقام الليغ أتطشقنت على أرض الواقع، نكني 
أتوردي سدادغ فاد أد نرييح كالكرا�سى، أشكو حالن غورنيغ الكرا�سى، 
أداغديوين  نيتينتي  مدين  إتعانان  اللي  كاملشاكل  مدين  أنزوم  ولكن 

سدادغ أداود نعاود إيوليون إدغ، نسكوالوند إدا تعانين مدين.

بما أن التصريح نغد البرناج الحكومي للحكومة دغ ناناغ بأنه استمرار 
املسلسل اإلصالحات الحكومة السابقة، نوكني الحكومة السابقة وال 
البرنامج نيس، مثال ساولغ فالراشيدية دا ستنتامغ وال البرنامج خصوصا 

كالعالم القروي إيوراغ ديكوال، الح أبريد الحسيب الح أمان الح أود 
ماعلم، يعني إيالدوونسوتور يعني البرنامج دغ أدي نتطشق على أرض 
الواقع أنيكولو مدن صافي نسرستا، نسرس األرقام، يخصا أنوكولو مدن 

ولو سياتن النسشة ن %60 بعدا خصوصا كالعالم القروي.

 لويدارئيسا لحكومل،

هات ما يمكنش السياسة السابقة ننا إورت�سي األكل نيس املشاشر 
يات  أنشلور  يخصا  ديغ،  كاملسلسل  أنقيم  املجتمع  فئات  إجميع 
كاملجال  سواء  مدين،  أديستافدن  دايمكن  توجديدت  االستراتيجية 
املجتمع،  فئات  يعني  جميع  أنوكولو  الفالحي  الدعم  يخصا  الفالحة 
يخصا يعني وسائل النقل الطرقات، يعني غور إقليم الراشيدية الجهة 
ن درعة تافياللت بالخصوص %90 ن املجال القروي الح ديكس ابريد 
والو نوكني ننا كالبرنامج الحكومي قا نستهدف %90 نوكني وغورنغ أود 
%10 نوبريد كاملجال القروي ن الجهة درعة تافياللت، يعني خاصا 
الجماعات الحدودية بالضشط يخصا التنمية، يخصا التنمية أدنكس 
س امليدان أدوسوتورغ ديك كرئيس الحكومة وال الوزارة أتحاولم أتكزم 
نيغد أدسكرم لجان تق�سي الحقائق أدتكزن س امليدان تدرسم، أشكو 
أتي شا يتكان هان التقارير داغ ديتكان الفروع، د األقاليم، د الجهات 
هات أوردا تضمنات املعطيات دا يكان حقيقية ن الوضع دا اتعيشين 
املواطنين، يعني يخصا الخدمت أتك ميدانية أدوكو نسوتورهاد تال 
األزمة ديغ، األزمة التنموية تيلي األزمة ن التعليم، يعني هاد املشكل 
ديغ باعتشاري أستاذ أدكغ سابق يعني سينغ مكامن الخلل، دا دوكولون 
رئيس  السيد  كيفاش  تقنت،  ها  الجهوية  املراكز  أترزمم  سوتور 
الحكومة، دانتيني أنحقق يان معدل ن النمو ن %5.5 نتا كول�سي يشدا، 
االقتصاد يشدا، يعني الشطالة تتزاياد يعني دادونسوتور أتحاولم اتوضعم 
يات خطة إصالح مشاشرة تكيم خطة استشاقية قشل أنيكولو االحتقان 
األوج نيس، أدوونيقيم أردوقع الصداع إمشيندغ الحسيمة أنركول نيني 

كالحل ال أدوواندج الفرصة يخصا اندو س جميع الجهات أدنخدم.

األطفال  ن  الوفيات  حرج،  وال  يعني حدث  فهو  الصحي،  الوضع 
نتيجة اإلهمال الطبي، الوفيات ن األطفال نتيجة سموم العقارب د 
األفاعي، دتمتاتينت تمغرارين، الح سبيطارت، الح األطر ن التمريض، 
الح املستشفيات يكان املؤهلة، يعني داتناشادغ السيد وزير الصحة 
أدحاول أديكشك األهمية يزايد كاملناصب املالية إي القطاع إيدغ ن 

الصحة.

 لويدارئيسا لحكومل،

ما�سي  نساوال، هات  دا  أليك  أدغيجلن  الغيرة  اتدانساوال هات 
إيسداندا تنتناقال من أجل النقد مغد النقد الهدام ال نرا يان النقد 
يان بناء، نركن اتخدم تمازيرت أشكو الوجود نون دادغ، الوجود دنغ هو 
نخدم املواطنين، انخدم املواطنين نتحمل املسؤولية نيغ بكامل يعني 
بكل أمانة، فدا نيكولو ودغ نتيني ديدغ نسروس أدينوكو إدبابينس، 

إيكولون الفئات دا ميتنسرس.
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 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

يعني امقران ن تنشضنغ، دا كنسنمير ولكن هاد تيال يات الفئة مهمة 
كاملجتمع أورغي فنساول كالبرنامج الحكومي ما يتيكان؟ هي إيرحالن، 
الفئة يدغ هاد تكة مهمة هات إيخصا أد سنخصص يان الدعم، يخصا 
أدسينخصص كان يان الحيز كالخدمت نيغ دا نسكار، هات وتندكر 
أتنسكر جوالت  أودينيتني  إيرحالن  كالبرنامج،  الحكومة  رئيس  السيد 
غور إيرحالن، نشدا غ فاملشاكل نسين، يعني الح املدرسة، الح التطشيب، 
وغورلي  يعني  أدويتيناين،  بزاف  بزاف  يعني  جلدية،  األمراض  النت 
متسع ن القوت أدسولغ، ولكن هاد تنداد أدود نسكولو أوال ن مدين 
إزدارينغ مادايتينين، غورنغ املشاكل بزاف، املشاكل ن املعادن الصناع 
املنجميين، يعني خورسن املشاكل دا غفريسين القوانين، يعني على 
اعتشار أن الصناع املنجميين، أوال إيدغ داتوجاهغ السيد وزير الطاقة 
واملعادن، أديحاول أدبد دمدن إدغ، هات نيتني أيديكان القشل النابض 
كاملناطق الحدودية، يخصا أديستنشد، هاد دانتيني إيوليو إيدغ من باب 
الغيرة، أريدكنغ تمناغ، أرداونتمناغ التوفيق السيد الرئيس الحكومة، 
وال السادة الوزراء، س الثقة امللكية دا ميتحظام أرتمناغ أتنوفق موالنا 

انتحققم أيدغ مي توكالفن أروانتينيغ تانميرت نون وشكرا.

 لويدا لأئيس:

األصالة  فريق  رئيس  السيد  األخير  املتدخل  النائب  للسيد  شكرا 
واملعاصرة، النائب محمد اشرورو.

 لويدا لأئيس:

شكرا للسيد النائب، املتدخل األخير السيد رئيس فريق األصالة 
واملعاصرة، النائب محمد اشرورو، لكم الكلمة السيد الرئيس.

فأ قا ةص للا رئيسا محمدا بأنرن،ا  لأ ئبا لويدا
ن ملع صأة:

بكأ ا لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةارعض ءا لحكوملا ملحترمو1،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو1،

كتكملة السيد رئيس الحكومة للتدخلين السابقين، أتطرق النقط 
املتشقية على أن نترك املجال لزمالئنا في مجلس املستشارين للتطرق 
للخصوصية  اعتشارا  وأيضا  والتنسيق  التكامل  إطار  في  أخرى  لنقط 

الدستورية لهذه املؤسسة.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

استوقفنا في برنامجكم ما عبرتم عنه من إشادة بحصيلة الحكومات 
بشعض  تذكيركم  نود  نصابها  إلى  األمور  إرجاع  أجل  ومن  السابقة 

الحقائق األخرى للحصيلة السلشية للحكومة السابقة، خاصة في املجال 
اإلقتصادي:

فيما يخص، السيد رئيس الحكومة، نسشة النمو الحكومة السابقة 
تعهدت بتحقيق نسشة نمو تشلغ في املعدل السنوي %5.5 غير أنها أخفقت 
في بلوغ هذا الهدف بحيث لم تتجاوز %3.14 كمعدل سنوي، مما يعني 
تراجع بقدر%2.36 من الناتج الداخلي الخام أي فقدان 22 مليار درهم 

من الثروة كل سنة؛

بالنسشة للمديونية، السيد رئيس الحكومة، هناك اختالل للتوازنات 
املالية بدليل تفاقم مديونية الخزينة العمومية التي تضخم حجمها 
الناتج الداخلي الخام بعد أن كان يقدر  %64.7 من  وأضحى يعادل 
ب%52.2 سنة 2011 أي بزيادة تقدرب226 مليار درهم وبذلك تكون 
مديونية الخزينة العمومية قد تجاوزت الحد األق�سى الذي تو�سي به 
املؤسسات الدولية وهو%60 من الناتج الداخلي الخام، السيد رئيس 
مستقشل  رهن  إلى  حتما  سيؤدي  الديون  في  الشالد  إغراق  الحكومة، 
األجيال الحالية والالحقة، إذ أضحى كل مواطن ومواطنة بمجرد ازدياده 
يصشح مدينا لألطراف املانحة بحوالي 24.000 درهم يعني إلى قسمنا 
هاذيك املديونية على املغاربة كاملين تنلقاوا كل واحد فينا كتسالو الو 
جوج داملليون واربعمائة ألف فرنك، وإذا لم يتم استثماره كما هو الحال 

خالل نصف السنة الجارية، فإن هذا املقدار يسير نحو اإلرتفاع؛

كاين، السيد رئيس الحكومة، مجموعة من املالحظات، أوال فيما 
يخص النمو اإلقتصادي، النسشة للي جيتوا بها في البرنامج ال ترقى إلى 
املستوى املطلوب وهنا نتساءل، نتساءل عن الفائدة من الحكومة إذا 
كانت ال ترغب في التركيز على بعض التحديات، كتحقيق نسشة النمو 
ال تقل عن%5,5 سنويا، من أجل خلق فرص شغل لحوالي 350 ألف 

مواطنة ومواطن يلجون سوق الشغل سنويا.

 لويدارئيسا لحكومل،

تنعرفو بأنه أغلب األحيان وتاريخيا وفي حالة سنة فالحية جيدة من 
الصعب جدا وفي الظرفية الحالية باش نحققو %4,5، من جانب آخر 
السيد الرئيس الحكومة، نسشة النمو التي يعتزم البرنامج تحقيقها اللي 
كتراوح ما بين 4,5 و%5,5 هي نسشة عادية، بغيت نعطي بعض األمثلة 
وغادي نرجع للحكومات السابقة، ملا قشل الحكومة السابقة، في حكومة 
لحكومة  أيضا  وسشق   ،4,52% وصالت  النمو  نسشة  الفا�سي  عشاس 
إدريس جطو أن حققت نسشة %5، لذلك فإن ما تنوي الحكومة الحالية 
القيام به في هذا الشأن هو فقط العودة باإلقتصاد الوطني إلى سكته 
املألوفة قشل التقهقر الذي عانى منه مع الحكومة السابقة، حيث بلغت 
نسشة النمو بالكاد %3,14 كمعدل سنوي. بغيت نذكر هنا السيد رئيس 
النمو هشطات  الجفاف نسشة  كان   ،2016 املاضية  السنة  الحكومة، 
%1,5، تنظن هاذي أقل نسشة في تاريخ األربع حكومات اللي جات من 

قشل الحكومة السابقة؛
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ثانيا- بالنسشة للشطالة، أيضا من املستحيل تخفيض نسشة الشطالة 
إلى %8,5 بفضل النمو، نسشة النمو السالفة الذكر وغادي نرجع عاوتني 
حققت  جطو  إدريس  حكومة  السابقة،  للحكومات  بالنسشة  لألمثلة 
نسشة %5، ولم تستطيع أن تقلص نسشة الشطالة إلى أقل من 11%، 
النمو  الفا�سي حيث أن نسشة  بالنسشة لحكومة عشاس  ال�سيء  نفس 
اإلقتصادي ناهزت %4,52، وكانت مقرونة ومرفوقة بنسشة بطالة تقدر 
%9,5، إذن هنا كنشينو بأنه هاذ النسشة ديال النمو اللي جشتو ما غاديش 

تحقق هاذ النسشة اللي بغيتو ديال الشطالة.

فيما يخص التشغيل، املعطيات املتوفرة السيد رئيس الحكومة، 
كتأكد بأن 350 ألف مواطنة ومواطن كيدخلو لسوق الشغل سنويا، 
وإال لقينا بأنه 100 ألف تتم�سي للمدارس واملعاهد، تتشقى لينا 250 
ألف، وهذيك %4,5 اللي غادي تحققو إيال تحققت غادي تخلق لينا 
112 ألف منصب شغل، يعني تتشقى لينا 138 ألف سنويا اللي غادي 
الشطالة  لنسشة  سنوي  تراكم  هناك  النتيجة  إذن  خدمة،  بال  تشقى 
وبالتالي ال يمكن تخفيض نسشة الشطالة إلى %8,5 كما وعدتم بذلك 
السيد رئيس الحكومة، من ناحية أخرى السيد رئيس الحكومة، فإن 
املنطلقات التي اعتمدتموها في هذا الصدد غير صائشة، ألن ذكر رقم 
%9,4 كنسشة الشطالة في السنة بلغت 9,7 لكن السؤال املطروح هو 
كيف يمكن لنسشة الشطالة أن تنخفض والحال أننا لم نخلق مناصب 
شغل جديدة؟ بل على عكس من ذلك فقد اإلقتصاد الوطني 37 ألف 
منصب شغل سنة 2016، الجواب هو أن تراجع نسشة الشطالة تجد 
تفسيرها في مغادرة طوابير من الناشطين سوق الشغل بعد أن فقدوا 
األمل في العثور على عمل وأصشحوا خارج تغطية املندوبية السامية 
من  الجحافل  لهؤالء  إحصائيات  أية  على  تتوفر  ال  التي  للتخطيط 
األشخاص، الذين أصشحوا مجهولين. فإذا ما أضفنا هؤالء الغاضشين 
على سوق الشغل إلى نسشة الشطالة الرسمية، أي %9.4 فأن نسشة 
الحكومة  %12. وعليه فأن  تفوق  للعطالة قد  أو  للشطالة  الحقيقية 
يمكنها أن تخفض نسشة الشطالة إلى %8.5 في حالة واحدة، شنوهي؟ 
هي أن تستمرفي تجاهل طوابير األشخاص املغادرين لسوق الشغل على 

غرار ما تقوم به املندوبية السامية للتخطيط.

بالنسشة للمديونية، السيد رئيس الحكومة، أعلنتم أنكم ستعملون 
على خفض حجم الدين العمومي إلى أقل من %60 من الناتج الداخلي 
الخام، غير أنه ال يمكن اعتشار هذه النسشة هدفا ألنها في حقيقة األمر، 
نتيجة وتحصيل حاصل أكثر مما هي برنامج حكومي . ألنه إذن انطلقنا 
من فرضية أن الحكومة تروم تخفيض عجز امليزانية إلى ما يعادل 3% 
من الناتج الداخلي الخام، وأن النمو اإلقتصادي سيناهز في املتوسط 
%5، فأن نتيجة النسبتين املذكورتين هي حتما وبكيفية آلية تدني نسشة 
الدين العمومي إلى ما دون %60 من الناتج الداخلي الخام، وتحديدا 
إلى %58. لذلك فالنسشة املتوقعة لدين الخزينة هي تحصيل حاصل ال 
أقل وال أكثر، والسؤال الجدير باإلهتمام السيد رئيس الحكومة في هذا 

املوضوع هو، هل فعال ستتمكن الحكومة من التحكم في عجز امليزانية؟ 
وهل فعال ستحقق النمو اإلقتصادي املتوخى، اللذين يعدان املحددان 
السابقة حددت  الحكومة  أن  علما  الخزينة،  دين  الرئيسيان لحجم 
كهدف للنمو اإلقتصادي نسشة %5.5 ولكن لم تحقق سوى 3.14%. 
نسشة املديونية السيد رئيس الحكومة، باش نحققو هاذ النسشة ديال 
%60، عندنا 2 حوايج: الحاجة األولى، أداء الدين، نخلصوا الدين اللي 
علينا تدريجيا. الحاجة الثانية عدم اإلستدانة في املستقشل، واش غادي 
نقدرو نديرو هاذ ال�سي السيد رئيس الحكومة؟ والحال أن الحكومة 
ستحقق %3 كعجز، معناه أن املداخيل ستكون أقل من النفقات. 
والسؤال املطروح السيد رئيس الحكومة اللي خاص تجاوبونا عليه، 
من أين ستأتون بالفرق؟ واش غادي تعاود تمشيو لإلستدانة وال غادي 
تسلفو من �سي بالصه؟ وال غادي تشوفو مستثمرين املغاربة يسلفو 

للدولة؟ هللا أعلم.

بالنسشة للتضخم السيد رئيس الحكومة، حنا كنعرفوا بأن دور بنك 
املغرب هومراقشة التضخم. باملناسشة كنحييو هاذ املؤسسة على العمل 
الجشار اللي كتقوم به. بطشيعة الحال الحكومة ملزمة بمسايرة توجهات 
بنك املغرب. الحكومة الحالية تهدف إلى املحافظة على استقرار األسعار 
بكشح التضخم في نسشة ال تتجاوز %2، إال أنه صعب التحقيق هذا، 
عالش؟ أوال إذا تم اإلستمرار في إصالح صندوق املقاصة ورفع الدعم على 
املوارد اإلستهالكية ، األسعار غادي ترتفع السيد رئيس الحكومة. حاجة 
إلى صلحتو صندوق املقاصة،  اللي غادي تربحو  الفلوس  ثانية، هاذ 
ما زال ما حددتولناش، ضروري غادي يمشيو للمستهدفين، الطريقة 
باش غادي تعالجو بنك املعطيات ديال الناس اللي خصهم ...إذن بديتو 
إصالح صندوق املقاصة ولكن واش عندنا جرد؟ واش عندنا إحصاء ؟ 

واش عندنا قاعدة معطيات تتعلق باملستهدفين؟

ثانيا: نهج السياسة اإلرادية املتعلقة بالتحرير النسبي لسعر الدرهم 
جزئيا أو تدريجيا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وغادي نكونو في هاذ 
الحالة السيد رئيس الحكومة، أمام تضخم مستورد هذا إيال افترضنا 
بأن سعر الدوالر غادي يشقى ما بين50و55 دوالر، عندنا الشترول، سعر 
الشترول ما بين 50 و55 دوالر هذا إيال بقا فهاذ الثمن هذا، علما أن قرار 
بنك املغرب يعد قرارا سياسيا وسياديا وإستراتيجيا، إذن غادي نكونو 
أمام مشكلة، من الناحية الصناعية السيد رئيس الحكومة، مما ال ريب 
فيه أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام هي في تراجع 
مستمر منذ السشعينات من القرن املا�سي، حيث كانت تشكل قرابة 
%20 من الناتج الداخلي الخام، وأصشحت اآلن تتجاوز %13 أو 14% 
والدليل الواضح على أن املغرب يفتقر لقطاع صناعي مر�سي يتجلى في 
النتائج املحققة سنة 2016، بحيث أدى الجفاف إلى تراجع مساهمة 
القطاع الفالحي، وترتب عن ذلك تسجيل نسشة نمو اقتصادي تصل 
بالكاد إلى %1.1، مما يعني أن الروافد اإلقتصادية األخرى بما فيها ما 
تسميه الحكومة بصناعة السيارات والطائرات هي دون جدوى وال زالت 

غيرناضجة،
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 لويدارئيسا لحكومل،

ال ننكر بأن ما يعرف تجاوزا بصناعة السيارات هو قطاع واعد، 
ولكن ينشغي أن ال نن�سى أيضا أن مساهمته في صادرات املغرب بلغت 25 
مليار درهم سنة 2015، أي ما يعادل فقط %11 من مجموع الواردات 
صادرات عفوا و%3 بالنسشة ملا يدعى صناعة الطائرات 7 مليار درهم، 
كما أن نسشة القيمة املضافة في تركيب السيارات بلغت حسب األرقام 
خالل  من  الحكومة،  رئيس  السيد  يتضح  عموما   ،30% الرسمية 
التصريح استعداد الحكومة ملواصلة سياستها الصناعية التي تتمحور 
حول منح التحفيزات للقطاع الخاص، غير أنه يجب أن تنتشه إلى هذه 
تغادرالتراب  أن  يمكن  التحفيزات،  بموجب  جاءت  التي  الصناعات 
بلدان أخرى، ألنه من أصل  في  أكبر  إغراءات  ما وجدت  إذا  الوطني 
150 مقاولة نشيطة في قطاع تركيب السيارات هناك فقط 7 مقاوالت 
مغربية، في حين إيال جينا نقارنو مع تركيا عندها %70 من املقاوالت 
كيمتلكوها املستثمرون األتراك، وتنظن السيد رئيس الحكومة، يمكنا 
نستافدو من هاذ التجربة هاذي، في نفس السياق نعلم أن رأس املال 
الخاص هو بطشعه جشان وأن التحفيزات غير كافية لشناء قاعدة صناعية 
صلشة، لذا نقترح احنا السيد رئيس الحكومة كنعطيوكم اقتراحات، 
نقترح استشدال السياسة الصناعية التحفيزية بسياسة صناعية إرادية، 
تروم تدخل الدولة في األنشطة الصناعية كما سشق لها أن خلقت قطاع 
الصيد في أعالي الشحار، الذي لم يكن موجودا من قشل، وهي اآلن بصدد 
خلق قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة قشل تسليمه للقطاع الخاص 
في انتظار نضجه وتطوره، إذن السيد رئيس الحكومة حنا واضحين في 
هاذ اإلقتراح إن السياسة الصناعية اإلرادية التي ننادي بها تهدف إلى 
إنشاء مقاوالت صناعية عمومية تعشد الطريق للقطاع الخاص، كما 
تهدف إلى جلب التكنولوجيات الحديثة عبر إبرام شراكات بين القطاع 
العمومي واملقاوالت الرائدة على الصعيد الدولي دون إغفال الشراكة مع 
املستثمرين املغاربة، الدولة وحدها السيد رئيس الحكومة وبتعاون مع 
القطاع الخاص، قادرة على تصنيع الشالد وال يمكن بأي حال من األحوال 
توكيل هذه املهمة للقطاع الخاص وحده، كما نالحظ ذلك حاليا في 
التصريح الحكومي، إذن ضروري التفكير في مراجعة هذه النقط، كاين 
أيضا ضرورة إعادة هيكلة املؤسسات العمومية بخصوص املؤسسات 
العمومية؛ أعلنتم السيد رئيس الحكومة عن دمج، أعلنتم عن دمج 
الهيئات العمومية املكلفة بدعم اإلستثمار والتصدير والترويج، و كأن 
مشكل املؤسسات العمومية ينحصر في هذه الهيئات فقط والحال أن 
املؤسسات العمومية التي يصل عددها إلى 256 مؤسسة و236 شركة 

فرعية هي في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلتها لألسشاب التالية؛

أوال : يجب على الحكومة وضع سياسة عمومية واضحة املعالم، 
داخل  دولة  راه  العمومية  املؤسسات  العمومية،  باملؤسسات  تتعلق 
دولة، يجب على صندوق اإليداع والتدبير أيضا اإلنسحاب من امليادين 
الخاص، خصوصا وأنه طفت على السطح  للقطاع  التجارية وتركها 

قضايا تشوبها عدة إختالالت تدبيرية في السنوات األخيرة.

ثالثا : حدف الضريشة على القيمة املضافة وتنظن مشروع قانون 
املالية غادي نديروا تعديل في هاذ اإلتجاه هذا بالنسشة الستثمارات 
املؤسسات العمومية لحل مشكل املصدر بصفة نهائية، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر ما الفائدة من فرض هذه الضريشة على املؤسسات 
العمومية ثم إعادتها لهذه املؤسسات على شكل إمدادات من امليزانية 
ضريشة  هي  املضافة  القيمة  على  الضريشة  مشدئيا  أنه  علما  العامة 

استهالكية وليس على اإلستثمار.

رابعا : معالجة حاالت املقاوالت العمومية التجارية التي أخفقت 
في تحقيق األرباح املنتظرة وتعتمد حاليا على اإلمدادات من امليزانية 
العمومية مغاديش ندكرسمية ديالهم راهم معروفين، والزم يتخاد قرار 

في هاذ اإلتجاه.

خامسا : تحويل صناديق التقاعد الداخلية املتواجدة باملؤسسات 
العمومية لصالح هيئات التغطية اإلجتماعية املختصة.

سادسا : وضع سياسة، ضرورة وضع سياسة إلستدانة املؤسسات 
العمومية للتحكم في دين القطاع العمومي برمته.

 لويدارئيسا لحكومل،

مع  إجراء،   430 فيه  شفنا  الحكومي  البرنامج  على  اإلطالع  بعد 
األسف %90 من هاذ اإلجراءات غير مرقمة، درنا واحد التمرين باش 
نحاولوا نشوفوا شحال غادي يتقام هاذ ال�سي كلوا هاذ اإلجراءات، 
ولكن مقدرناش السيد رئيس الحكومة، عالش ألن معطيتوناش األرقام، 
معطيتوناش األرقام ولكن درنا واحد التمرين وحاولنا نلقاو�سي حاجة، 
%90 ما عندنا عليها حتى معطى،غادي نأخذ مثال؛ مواصلة دعم تحديث 
األجهزة األمنية، ضروري تقولونا كيفاش وشحال غيتقام هاذ ال�سي ما 
فيها باس، تأطير التعمير والشناء بالعالم القروي كيف؟ مجال األشخاص 
في وضعية إعاقة وهنا غادي نقول لكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، 
أنه عندنا 2 داملليون ديال التقدير اللي كاين في اإلحصاء اللي عندنا 
اللي هو رسمي 2 داملليون شخص في وضعية إعاقة، %12 فقط هما 
اللي كيستافدوا من التغطية الصحية، وشحال كيتقام هاذ ال�سي؟ 20 
مليون درهم ما�سي �سي حاجة، واش هذا هو نصيب األشخاص اللي 
في وضعية إعاقة من املال العام، كاين أيضا إقامة فضاءات رقمية في 
العالم القروي؛ باهلل عليكم واش هاذي هي األولوية؟ مزيان هاذ ال�سي 
تيعاني  القروي  العالم  آخرين  �سي حوايج  يسشقو  ولكن  يكون  مزيان 
من عدة مشاكل، كاين التعليم ما فيه مرافق صحية، كاين إشكالية 
اإلكتظاظ، كاين أكثر من سشعين بعض املرات تتوصل حتى ل 70 في 
القسم 70 تلميذ كاين قلة األساتذة والتحفيز ديال األساتذة أيضا إلى 
تأهيل مؤسسات  الحكومة  رئيس  السيد  به  أيضا جيتو  كاين  آخره، 
التعليم األولي، هنا عاود ثاني ما عرفناش كيفاش وشحال غايتقام هاد 
ال�سي؟ هذه اإلجراءات وأخرى ما حدتتو لناش الكلفة ومع ذلك درنا واحد 
التمرين وشفنا هذاك ال�سي اللي قدرنا ولقينا بأنه 404 مليار درهم على 
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مدى 5 سنوات، ويال جينا نزيدو لهاد ال�سي مصاريف يضاف إلى ذلك 
أن مصاريف الدولة تفوق بكثير املداخيل بحيث ال تتعدى هذه األخيرة 
217 مليار درهم دون احتساب الدين العمومي املتوسط والشعيد املدى، 
في هاذ اإلطار، السيد رئيس الحكومة، بغيناكم تجاوبونا وبكل صراحة 
بما عهدناهم فيكم من صراحة ما هي الكلفة املالية لهذه اإلجراءات؟ 
من أين ستعملون على تمويل هذه اإلجراءات؟ هل عن طريق تخفيض 
ميزانية الدفاع الوطني؟ أو ميزانية األمن الوطني؟ أو قطاع التعليم أو 
قطاع الصحة؟ باملناسشة، السيد رئيس الحكومة، الحكومة السابقة 
لن تقم بأي إجراء في هذا القطاع تنتكلم على القطاع ديال التعليم أو 
من ميزانية وزارة قطاع الصحة حتى هو الذي يتخشط بدوره في عدة 
مشاكل أبرزها كاين، السيد رئيس الحكومة، اللي تايخذ املوعد عام 
عامين بحثوا في هاذ ال�سي وقلشوا بأنه هاد بطاقة الرميد ما تتق�سي 
للمغاربة والو، بطاقة الرميد اللي ما تخلينيش أنني ندخل للمستشفى 
ونحصل على اإلستشفاء، بطاقة الرميد اليوم اللي عندو عملية القلب 
وعنده بطاقة الرميد راه خصو يخلص، تأكدوا من هاد ال�سي، السيد 
رئيس الحكومة، ال عندي بطاقة الرامد وما نقدرش ندير عملية القلب 
غادي نم�سي نموت، كاين حاالت وال بغيتي نعطيهم لكم، كاين نساء 
أيضا اللي كيموتو قشل ما يوصلوا للسبيطار، كاين مستشفيات مغلقة 
وأخرى غير مجهزة وأخرى مجهزة ولكن ما كاينش األطشاء واألطر الششه 
الطشية، إذن مجموعة من املشاكل اللي كتخشط فيها األحياء الهامشية 
للمدن و كتخشط فيها أيضا العالم القروي العالم القروي كيتخشط فيها 
واملناطق الجشلية، باهلل عليكم السيد رئيس الحكومة، باش كتقولوا 
لنا غادي توصلوا تغطية العالم القروي باملسالك 92 % السيد رئيس 
الحكومة أنا بغيتكم تزوروا �سي باليص وغادي تلقاو ما توصلو حتى 
%5، كاينين ومعروفين كاين بزاف ديال أنفكو عندنا في املغرب، إذن 
بغيت السيد رئيس الحكومة، تنتمنى ليكم التوفيق أنتما والوزيرات 
والوزراء ألن نجاحكم هو نجاح املغرب، إيال نجحتو راه املغرب اللي 
نجح، احنا غادي ننتقدكم هنا كلنا ولكن على برا ديال املغرب غادي 
ندافعو عليكم، وكونو أكيدين السيد رئيس الحكومة، ألن عندنا الغيرة 
على هاذ الشالد هاذي، ألن حتى احنا جينا من الجشل، كاين فينا أغلب 
اللي زايدين في الخيمة كاينين السيد رئيس الحكومة، وتنحييك ألن بعدا 
على األقل فهمتي ذاك ال�سي اللي قال السيد النائب املحترمم باألمازيغية 
باش تاخذو بعين اإلعتشار، ونذكركم السيد رئيس الحكومة، بأنه كاين 
في املغرب اآلن اللي ما كيفهموش العربية، كيفاش غنتواصلو معهم؟ 
القانون التنظيمي اللي كنتمناو يخرج ما خرجش في الوالية السابقة ما 
زال، إذن هاذ الناس اللي ما تيفهموش راه كاين الناس اللي ما فاتش 
الدوار ديالو ما خرجش منو، مقابل البهيمات ديالو مقابل، إذن هاذ 
الناس واش كنتسناو واش كنتسناوهم يجيو للمدينة يبيعو ذوك املعيزات 
والشقيرات ويبيعو ذيك الشالد ويجيو يديرو براكة في املدينة؟ إذن املشكل 
ديال املدينة السبب ديالو عدم اإلهتمام، عدم إيالء أي أهمية للعالم 
العالم القروي،  القروي، وتنعاود نأكدها، مصلحة املدينة توجد في 

علينا أن نعمل على عكس اآلية كيخص الناس يوليو يهربو لبرا، السيدة 
الوزيرة كتحرك راسها مزيان وأنا كنعرفها ألنها جاية من عرباوة كنتمنى 
ليك التوفيق ولكن ما تنسايش العالم القروي السيدة الوزيرة، السيد 
الوزير، إذن احنا غادي نأكد ليكم واحد القضية بإسم الفريق، إيال 
كانت �سي مشادرة �سي إجراء �سي إصالح اللي غادي يخدم املصلحة ديال 
املواطن وديال الوطن احنا معكم، ولكن إيال ماكانش هاذ ال�سي احنا 
راه غادي نتحزمو ليكم السيد رئيس الحكومة، ولكن دائما في مصلحة 
، وتنظن السيد 

ّ
الشالد ما�سي على �سي حاجة أخرى، ما�سي باش نتزايدو ال

رئيس الحكومة، راكم عرفتو راه تشارك هللا هاذو كلهم مغاربة جايين 
األغلشية جايين من مناطق اللي هي مكرفسة وكتعيش تمارة وتتعيش 
أنهم يحققو �سي حاجة  بزاف ديال األمور، وجايين هنا عندهم أمل 
للمناطق ديالهم، وتيخصنا كل واحد يقوم بالعمل ديالو، واحنا كفريق 
 كحزب اختار باش يكون في املعارضة اعلن عليه قشل االنتخاب، وقلنا 

ّ
وال

إيال ما جيناش األولين غنمشيو للمعارضة، وأيضا ملا ظهرت االنتخابات 
ماجيناش األولين قلنا غادي نشقاو في املعارضة، وها احنا في املعارضة 
السيد رئيس الحكومة، إذن احنا واضحين كنتمنى أنه هاذ 5 سنين إيال 
كتاب باش نكملوها إن شاء هللا تكون السمة ديالها األساسية هو خدمة 
قضايا املواطنات واملواطنين فين ما كانو في املغرب وخاصة وخاصة 
نرّجعو اإلعتشار إلى مناطق مهمشة، وإرجاع أيضا اإلعتشار لألمازيغية ألن 
السيد رئيس الحكومة، غيرمعقول أنه دوزو جميع القوانين التنظيمية 
في الوالية السابقة وخليتو األمازيغية، وخليتوعدم الدفع بدستورية 
قوانين اللغات إلى آخره واحد املجموعة داألمور، تنظن بأنه الدستور 
ليا �سي دقيقات غادي نكملهم  بقاو  الحكومة،  يلزم  كاينة  يلزم وراه 
 رسائل السيد رئيس الحكومة، نتمنى إن 

ّ
ونصيفط des messages وال

شاء هللا املغرب ديالنا ينعم باإلستقرار وباألمن وباملناسشة تنحيي وتنشكر 
جميع من يقوم بحماية الحدود، من قوات مسلحة ملكية، من درك، 
من أمن وطني، من وقاية مدنية، من قوات مساعدة، ألن لوالهم هناك 
الناس اللي ماتوا باش حنا اليوم نتجمعوا هنا ونكونو بخير وعلى خير، 
إذن هاذ النعمة اللي عندنا مخصناش نفرطوا فيها، وكيخص كل واحد 
باملحاسشة  املسؤولية  الدستورربط  في  جاء  كما  مسؤوليتوا  يتحمل 

شكرا لكم والسالم عليكم.

 لويدا لأئيسا:

شكرا، شكرا السيد الرئيس الكلمة اآلن للسيد النائب توفيق كميل.

 لويداتوفيقاكمي8،ارئيسافأ قا لتجمعا لدستوري:

بكأ ا لويدا لأئيس،

 لويدارئيسامجلسا لأو با ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزر ءانكت با لدنللا ملحترمي1،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي1،
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ريه ا لحضورا لكأ م،

اسمحوا لي بداية أن أعبر عن اعتزازي لتناول الكلمة باسم فريق 
التجمع الدستوري ملناقشة البرنامج الحكومي طشقا ملقتضيات الفصل 
نواب أحزاب  يتكون من  الذي أصشح  الفريق  الدستور. هذا  88 من 
السياسيين  والنضج  التجربة  من  يكفي  ما  راكمت  وطنية  سياسية 
في  ذاتية  بإرادية  وتنخرط  الضيقة  الحسابات  منطق  بذلك  لتتجاوز 
تشكيل فريق واحد، همها في ذلك املساهمة في عقلنة املشهد الحزبي 

بشالدنا.

املعين  الحكومة  رئيس  السيد  لكم  أتقدم  أن  ثانيا  لي  واسمحوا 
وللسيدات والسادة أعضاء الحكومة بخالص التهاني على الثقة املولوية 

السامية، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية النبيلة.

مناقشة  في  الدخول  قشل  أمامكم  أبسط  أن  ثالثا  لي  واسمحوا 
مضامين البرنامج الحكومي بعَض االعتشارات التي تؤطر عملنا السيا�سي 
الذي  الدستوري  التجمع  فريق  والتشريعي خصوصا ضمن  عموما، 

يترجم إرادة األحزاب التي تشكله.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إننا نعتبر وجودنا ضمن هذا الفريق بالصيغة التي يؤطرها –تنظيميا-
املعروفين  وأدوارها  وزنها  لها  أحزاب  لثالثة  النيابي  التشريعي  العمل 
داخل الساحة السياسية الوطنية، إنما هو تجسيد لطموحنا في تجديد 
آليات العمل الحزبي لصون مصداقية الفعل السيا�سي وتثبيت قيم 
الشفافية واملصداقية في اشتغالنا، سواء التشريعي داخل املؤسسة 
املجتمع  ومع  والفرقاء  الشركاء  مع  العالقات  في  السيا�سي  أو  املوقرة 

وسائر املواطنين.

تجعل  التي  النواقص  كل  مع  للقطع  بذلك صادقين،  نسعى  إننا 
 للنفور، أو 

ٌ
العمل السيا�سي عموما، والبرملاني على وجه التحديد، َمدَعاة

على األقل لإلحساس بالروتين اللذين أصشح الجميع يلتقي في اعتشارهما 
وجها سلشيا ي�سيء إلى صورة املؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.

وعليه فإننا نتوخى املوضوعية والوضوح ما استطعنا إليهما سبيال، 
عبر تثمين اإليجابيات والتصفيق للمنجزات والدفاع عن املكتسشات، 
دون إغفال النقائص والوقوف عند اإلخفاقات -إن وجدت -بكل ما 
تستدعيه روح املسؤولية وأمانة تمثيل املواطنين من تعاون إيجابي بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تنويها ونقدا في نفس اآلن، بكل 
ّزِهين أنفسنا عن منطق 

َ
ما تتطلشه مصلحة بالدنا أوال وثانيا وأخيرا، ُمن

املزايدة أو الحسابات الضيقة، سياسية كانت أم انتخابية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

أكيد أن الكفاءات والشخصيات التي يزخر بها هذا الفريق ستكون 
ال محالة أحد الدعامات األساسية لنجاحنا في أداء واجشنا من داخل 
هذه األغلشية الحكومية التي ساهمنا في إخراجها، هدفنا األسمى هو 

الوصول إلى بناء حكومة قوية، منسجمة وذات كفاءات عالية، قادرة 
على مواجهة التحديات.

اآلراء  وتقاذفت  الجاف،  املداد  من  أنهار  أن سالت  وبعد  وأخيرا، 
كان  اآلخر  وبعضها  التقدير  يستحق  محترما  كان  بعضها  والتعاليق، 
يناقش ممارسات ومواقف داخلية على نظامنا السيا�سي، بلغت أحيانا 
السياسية  سياقاتنا  تناسوا  أصحابها  ألن  التناقض،  درجات  أق�سى 
أنظمة  وممارسات  مقارنات  على  معتمدين  والقانونية  والدستورية 
سياسية ال عالقة لها بنظامنا امللكي الدستوري الديمقراطي االجتماعي. 
ومع ذلك، وبالنظرة اإليجابية لألشياء، ستسجل هذه املرحلة أننا قمنا 
بتمرين ديمقراطي بيداغوجي، أغنى بدون شك، مفاهيمنا السياسية 

يجب علينا أن نفتخر به.

العثماني  الدين  سعد  الدكتور  برئاسة  الحكومة  إذن  تشكلت 
أخرى  مرة  لننهئ  الفرصة  هذه  ونغتنم  النجاح  وضمانات  بشروط 
السيد الرئيس سعد الدين العثماني على كيفية تدبير مرحلة تشكيل 
األغلشية الحكومية، والتي خضعت ملنطق املصلحة املشتركة للمواطنين 
وللوطن، ومنطق التجميع ِعَوض تفرقة وتجزئة مكونات املجتمع. هذه 
الحكومة التي تحمل في تركيشتها وطياتها كل املقومات الكفيلة بضمان 
نجاحها، وفي انسجام تام مع اإلرادة الشعشية التي حازتها كل األحزاب 
في االستحقاقات األخيرة دونما احتكار أو استئثار من أي مكون سيا�سي، 
مقتنعين داخل فريق التجمع الدستوري بمشدأ شمولية الديمقراطية 
دون تجزيئ أو تشخيس لآلخر، وأن العمل الديمقراطي يقت�سي التوافق 

حول إرادة مشتركة.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

فخورون إذن أن ننتمي إلى هذه األغلشية بهذه الصيغة، بقيادة حزب 
وتتكون  األخيرة،  االستحقاقات  نتائج  تصدر  الذي  والتنمية  العدالة 
من مجموعة من األحزاب التي هي األخرى حصلت على ثقة الناخشين 
بدرجات متفاوتة لكنها تتقاسم، وعلى قدم املساواة، مشادئ الدفاع عن 

قضايا الوطن وقضايا املواطنين.

لقد كنا نأمل أن نحصر نقاشنا من خالل هذه املداخلة في مقاربة 
املستقشل االقتصادي واالجتماعي لشلدنا، غير أنه وجدنا أنفسنا مجبرين 
للرد من داخل هذه املؤسسة الدستورية على بعض األصوات النشاز 
والتي تصدر بين الفينة واألخرى، وتدفعنا للتساؤل، كيف يمكن ملن 
يدعي الدفاع عن الحرية السياسية أن يصادر حق األحزاب في رسم 
مساراتها واختيار حلفائها؟ فهل الرغشة في تشكيل حكومة قوية منسجمة 
بهياكلها وتنظيماتها مع  اتفاق أحزاب  أو تشرطا؟ وهل  يعد استقواء 
تصور يعكس توجهاتها يعد عيشا؟ وهل هناك عيب إذا اجتمعت أحزاب 
حول مشادئ موحدة لتشكيل هذه األغلشية الحكومية؟ وهل من حق 
هذه األصوات أن تلغي التنظيمات واملواقف الحزبية لتنصب نفسها 

فوق كل املؤسسات الوطنية؟
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إن العيب الحقيقي هو نزوع هذه األصوات نحو التعاطي باستعالء 
مع اختيارات األحزاب السياسية ووضع رقابة على عملها والتدخل في 
شؤونها الداخلية وعدم احترام هياكلها ومناضليها، والحجر على كل 
مشادراتها عبر اعتماد خطاب اإلسفاف واحتقار الرأي املخالف ونعته 
بكل وقاحة بأقشح النعوت وفق أحكام نمطية جاهزة تخدم أجندات 

ت�سيء ملسارنا الديمقراطي وتحتقر ذكاء املغاربة.

إن العنوان األبرز ملنطلقاتنا في املشاورات املمهدة لتشكيل هذه 
الحكومة هو االلتزام بالتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، والواردة في الخطاب امللكي السامي بدكار، 
واملتمثلة بالخصوص في التعاطي اإليجابي مع هذه املرحلة، مستشعدين 
منطق الغنيمة ومستحضرين املصلحة العليا للوطن، وهو ما يجعلنا 
نؤكد على ضرورة التحلي بالوضوح والثشات على الحق في إطار من تحديد 
املهام واملسؤوليات وتجنب تعدد املخاطشين وازدواجية الخطاب، وبناء 
التعاون مع فرق املعارضة عبر االنفتاح على اقتراحاتها وكذا  جسور 
املدنية.  والهيئات  والنقابات  بالبرملان  املمثلة  غير  السياسية  األحزاب 
املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  بمشادرة  عاليا  التنويه  من  البد  وهنا 
بدعوة النقابات األكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار الستدراك ما فات من 

الزمن الضائع.

إن فريق التجمع الدستوري إذ يصر إصرارا شديدا على تعزيز مناخ 
الثقة بين مكونات الحكومة فألنه يعي أن حوادث نصف الطريق ال 
تصيب مكونات الحكومة فقط بقدر ما تمتد لتصيب كل نواحي الحياة 

االقتصادية واالجتماعية وتعرقل مسار تقدم بلد بكامله.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

منذ االستقالل وإلى غاية اليوم، عاش املغرب تحديات متشعشة، 
وكنا دائما أمام خيارات صعشة وأحيانا مؤملة، بدأت منذ لحظة بناء 
النظام السيا�سي املغربي، وتوطيد ركائز الدولة العصرية إلى مواجهة 
من  ذلك  كل  وما صاحب  متماسك  مجتمع  وبناء  الخارجية  املخاطر 
أحداث أليمة، جعلت من املغرب نموذجا متفردا في مواجهة األزمات 
الداخلية والخارجية. وظلت كل مكونات األمة وعلى رأسها املؤسسة 
امللكية متالحمة ومتماسكة ال تهزها رياح املؤامرات وال تنحني ملوجات 
القوميات، بل تركع أمام الوطن، أمام مغرب شامخ، سالحنا في ذلك هو 
صمودنا وراء العرش، وقناعتنا أن الدستور هو الفيصل لنظام الحكم 

وأن الضامن لدوام الدولة واستمرارها هي املؤسسة امللكية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

لقد تشكلت الحكومة في ظرف تميز بنضج التصور العام لالختيارات 
السياسية الكبرى كما تشلورت على مر السنوات السابقة تحت العنوان 
الشارز للمشروع الديمقراطي الذي يتبناه ويرعاه صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، مشروع يروم إنجاز نقلة تاريخية في وجود 
وكينونة املجتمع املغربي وتحديد مصيره في عالم ال يرحم الضعفاء، 

تحديد  في  الوحيد  ومقياسه  املجاالت،  كافة  في  املنافسة  شريعته 
مواقع الشعوب واألمم على الخارطة الدولية، وهو مدى تقدمها ومدى 
انسجامها مع التطور البشري ومدى قدرتها على فرض وجودها ضمن 
الحركية املتالحقة التي أصشحت تحكم مسار البشرية في بداية هذه 
األلفية الثالثة التي تتصف فيها التحوالت والتغيرات بسرعة جنونية 

غير مسشوقة في تاريخ البشرية.

الحكومي كتعشير عن رغشة كل  البرنامج  وعلى هذا األساس، جاء 
مكونات األغلشية لالستمرار في مسار التأهيل الشامل لكافة املجاالت 
بناًء على املنجزات التي تحققت على أيدي الحكومات السابقة. وهنا 
ال بد أن ننهئ السيد رئيس الحكومة املعين على منهجية إعداد البرنامج 
الحكومي والذي تمحور في خمسة عناوين كبرى، حيث حدد العنوان 
األول اإلطار السيا�سي واملؤسساتي الذي يهدف إلى االستمرار في مشاشرة 
اإلصالحات الكبرى؛ وتناول العنوان الثاني منظومة الحكامة الجيدة 
التي ستعتمدها الحكومة في تدبير الشأن العام؛ وانكب العنوان الثالث 
على منظومة إنتاج الثروة؛ ونال العنوان الرابع الحيز األكبر في البرنامج 
الثروة بل توسع في مقاربة  الحكومي ألنه ال ينوي فقط تدبير توزيع 
املجاالت االجتماعية واملشاكل اليومية للمواطن؛ وتخصص العنوان 
والدفاع  بالخارجية  الخاصة  امللك  جاللة  سياسة  مواكشة  في  األخير 

واألمن والوحدة الترابية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

من هذا املنطلق، فعلى الحكومة أن تواصل تنفيذ التزامات اإلجماع 
الوطني على قضية الوحدة الترابية عبر جعل العمل على تسييد خطة 
املغرب إلنهاء النزاع أولى أولوياتها، سواء من خالل العمل الديشلوما�سي 
املكثف أو من خالل االنكشاب على متطلشات التنمية الشاملة في أقاليمنا 
الدولية  املحافل  على مستوى  املغربي  الطرح  مما سيعزز  الجنوبية، 
الخصوم  ويحاصر  األطراف،  متعددة  الثنائية  الخارجية  والعالقات 
أفردها  التي  الضخمة  املؤهالت  ورغم  املناورات  رغم  ودوليا  محليا 

الخصوم ملعركتهم الحقودة ضد املغرب، وضد املستقشل.

هذا فضال عن العودة املحمودة لشالدنا لالتحاد اإلفريقي بفضل 
حفظه  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  السياسة 
هللا، وما صاحب ذلك من املصادقة على امليثاق التأسي�سي لالتحاد 
تكريس سياسة  اتجاه  في  ملك وشعب  إرادة  أنها  اإلفريقي، وال شك 
املغرب في التعامل اإليجابي والشناء مع أعضاء االتحاد إضافة إلى القطع 
مع سياسة الكر�سي الفارغ ومواجهة الخصوم من داخل املؤسسات ال 

من خارجها.

هاته العودة التي ال يمكن تصنيفها في مجرد رقم ينضاف لعدد 
الدول املشكلة لهذه املؤسسة القارية الكشيرة بقدر ما هو تتويج ملسار 
طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية بالقارة، تعكسه الرغشة 
امللحة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في جعل الخبرة 
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والتجربة التنموية املغربية في متناول كافة الدول اإلفريقية الشقيقة 
من منطلق حرص املغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته.

منوهين في هذا اإلطار بمجهودات جاللة امللك حفظه هللا في تحريك 
الدبلوماسية املغربية وتوجيهها نحو تغيير محاورنا التقليدية في اتجاه 
محاور أخرى أثشتت قدرتها على توجيه السياسة الدولية، وأصشحت 
فاعلة في عالقاتنا الدولية الحالية والسيما روسيا والصين، مشددين 
على أن الحوار جنوب – جنوب الذي يقوده املغرب بفعل إرادة ملك 
الشالد أصشحت مثار اهتمام كشير لهاته املحاور الدولية عبر جعل بالدنا 

قنطرة عشور نحو هذا العمالق اإلفريقي الجديد.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

موضوع  في  كالسيكي  خطاب  اجترار  املقشول  غير  من  أصشح  إنه 
الصحراء املغربية، خاصة وأن توجهات جاللة امللك طالشت بضرورة 
تنويع املشادرات والخطوات كل من موقعه، وهي دعوة مشنية على قناعة 
ملكية راسخة بأن تقوية الجبهة الداخلية وتجندها للدفاع عن القضية 
األولى هي مفتاح النجاح، لذلك فإنه أصشح من واجشنا حكومة وبرملانا 
تشني هذه املقاربة بدءا من رئاسة الحكومة وكافة الوزراء وعلى رأسهم 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

ال أريد أن أفصل كثيرا في بعض القضايا االستراتيجية التي تشكل 
محط إجماع وطني ومجاال للتداول اليومي، اقتراحا وفعال وتخطيطا. 
بل أود أن أركز هنا على أن املسألة املحورية في مقاربة كافة املجاالت 
ومواكشتها تكمن أساسا في السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة، 
ببساطة ألنه ال يمكن املراهنة على بلوغ األهداف الكبرى لسياسة الدولة 
إذا لم تتوفر سياسة اقتصادية مستندة إلى رؤية مندمجة وبعيدة املدى، 
مختلف  في  اإلنجازات  لتقدم  الضرورية  اإلمكانيات  توفير  على  قادرة 
املجاالت. وأملي أن يتمكن زمالؤنا في فريقنا داخل مجلس املستشارين 
باستكمال النقاش في القطاعات األخرى املتشقية، لذا سأركز في هذه 

املداخلة على القطاعات التالية:

-ترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق اإلدارة؛

-االستراتيجيات االقتصادية والوطنية؛

-وفي الشق االجتماعي: الصحة، الششاب، املاء والتعليم.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

لقد تكرر مصطلح الحكامة في الدستور املغربي أكثر من ستة عشر 
أساسية  قاعدة  الحكامة  إرادة مشرع دستوري جعل من  وهي  مرة، 
البرنامج الحكومي واملا�سي  العمومية وهو ما يعكسه هذا  للممارسة 
بكل ثقة في مواصلة اإلصالحات الحكومية من خالل استكمال الورش 

القانوني الذي واكب تفعيل مضامينه.

بموضوع  املرتشطة  والفصول  الدستور  ديشاجة  إلى  فشالرجوع 
الحكامة، وغيرها نرى في فريق التجمع الدستوري أن ترسيخ الحكامة 
وتخليق املرفق العمومي أصشح أمرا مستعجال وهو اختيار ال رجعة فيه 
على الحكومة اعتماده في كافة مناحي التدبير العمومي وهو ما ينسجم مع 
التوجيهات امللكية السامية التي ضمنها جاللة امللك في خطابه السامي 

بمناسشة افتتاح الدورة التشريعية، لذلك فإننا في فريقنا نقترح ما يلي:

وضع آليات لتكريس أسس الحكامة الجيدة داخل املرفق العمومي 
عبر:

كل  مقاومة  خالل  من  العمومي  باملرفق  اإلدارية  الحياة  -تخليق 
مظاهر االنحراف التي تعيق تقدم اإلدارة في مواكشة االستثمار وتقديم 

خدمات ذات جودة للمواطنين؛

تجعل  وميكانيزمات  آليات  خلق  عبر  العمومي،  التدبير  -عقلنة 
املواطن يتملك مجهود الدولة السيما املتعلق باالستثمارات الكبرى؛

-إعادة النظر في سياسة التواصل اإلداري مع املواطنات واملواطنين؛

-االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية في العالم القروي وتعزيز قدرتها 
بالكفاءات واألطر الكافية؛

-تعزيز مشدأ ربط املسؤولية باملحاسشة؛

-تأهيل وتثمين املوارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة 
مناطق املغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على االشتغال في املناطق 

النائية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إن تخليق املرفق العمومي هو الدعامة األساسية للحكامة الرشيدة 
خاصة في ظل تدني مستوى الخدمات املقدمة لذلك فإننا في فريق 
العامة.  للمرافق  حقيقي  ميثاق  بإصدار  نطالب  الدستوري  التجمع 
أبرز معامله تحديد قواعد الحكامة الجيدة، املتعلقة بتسيير اإلدارات 
العمومية ومختلف الجماعات الترابية خاصة وأن بالدنا، تشنت خيار 
مما  فيه،  رجعة  ال  استراتيجيا  خيارا  يشقى  الذي  املتقدمة،  الجهوية 
اللشنات  اإلدارية إحدى  الحكامة  في جعل هذه  تأكيد  بكل  سيساهم 

األساسية لشناء الصرح الديمقراطي الصاعد للمغرب.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

التي  الوطنية  االستراتيجيات  مختلف  مناقشة  في  الخوض  قشل 
جاءت في هذا البرنامج الحكومي الطموح البد أن نعيد التأكيد أننا داخل 
التجمع الدستوري نؤمن بأن انسجام الحكومة والتفاف كل مكوناتها 
على رؤية صريحة في إطار من الوضوح في املواقف السياسية، والوفاء 
الكفيل  هو  املخاطشين،  وتعدد  الخطاب  ازدواجية  وعدم  لاللتزامات 
بضمان انطالقة اقتصادية حقيقة، لذا فإننا نجدد التزامنا إلى جانب 
القيادة الوطنية في أحزابنا املشكلة لهذا الفريق على التعاطي اإليجابي 
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مع هذه التجربة والدفاع عن هدفها األسمى املتمثل في تحقيق تطلعات 
املواطنين والسهر على قضاياهم.

كل  بين  الثقة  مناخ  توفير  ضرورة  على  جديد،  ومن  نؤكد،  إننا 
الفريق  بمنطق  والعمل  الحكومي  التضامن  آليات  وتعزيز  املكونات، 
االنكسار  مسؤولية  ويتحمل  االنتصار  فرحة  يقتسم  الذي  الواحد 
كشرط أسا�سي للنجاح في املهام امللقاة على عاتقنا دون حديث عن 
وطنية خبرت  ككفاءات  قدرتنا  نعي  فألننا  والنجاح،  التفوق  عناصر 

الشأن العام وتفوقت في تدبيره.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

باعتشاره  الثروة  تحد خلق  بالدنا هو  تواجهه  اليوم  تحد  أكبر  إن 
اآللية الناجعة التي تساهم في تحقيق التنمية املستدامة في أبعادها، 
االقتصادية واالجتماعية والشيئية، لذلك فإن النهج االقتصادي الذي 
الثروة وهو ما عمل  تنويع مصادر  اتجاه  في  تسير عليه بالدنا يذهب 
عليه مخطط املغرب األخضر منذ سنوات وها هي هذه الرؤية امللكية 
الطموحة تحظى اليوم باهتمام وإعجاب كل الدول السيما اإلفريقية 
منها، حيث عمل هذا البرنامج الواعد على الرفع من القيمة املضافة 
إلى  الثروة باإلضافة  وتحفيز االستثمارات وخلق فرص الشغل وخلق 

تحسين مدخول الفالح.

وبعد أن نجحت هذه االستراتيجية الشجاعة في ربح كل الرهانات 
خاصة رهان التنظيم واملردودية نعلم أن مصالح الوزارة بقيادة األخ 
الوزير عاكفة على الجانب املتعلق بالتسريع الصناعي املرتشط بالقطاع، 

زيادة على تأهيل املجازر وإصالح أسواق الجملة.

في  بأهمية كشيرة  القروية املجال الذي يحظى  التنمية  وفي مجال 
البرنامج الحكومي البد من التنويه بمحاور هذه الرؤية املندمجة التي 

تعتمد مقاربة تشاركية وتستند إلى آليات التقائية.

وتهم املجاالت اآلتية:

-الطرق.

-املاء.

-الكهرباء.

-الصحة.

-التعليم.

إن مهام وزارة الفالحة والصيد الشحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات هو ضمان االلتقائية وتعزيز التنسيق خاصة مع الجهات وهو 

ما يجيب عن األصوات التي تدعي االستحواذ على ميزانيات ضخمة.

باعتشاره رؤية طموحة  أليوتيس  أنوه بمخطط  كما ال يفوتني أن 
تعميم  عبر  استدامتها  وضمان  السمكية  الثروة  تثمين  في  ساهمت 
محاربة  عبر  القطاع  وتنظيم  الشيولوجية  والراحة  التهيئة  مخططات 

الصيد الجائر وغير القانوني، باإلضافة إلى تحسين ظروف الشحارة من 
خالل إقرار التغطية الصحية، وهو ما مكن من رفع القيمة املضافة 

زيادة على تأهيل األسواق وتنظيم القطاع.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إننا في فريق التجمع الدستوري نطالب بضرورة دعم ومواكشة هاته 
االستراتيجيات حتى تحقق كل أهدافها في أفق 2020.

كما حظي مشروع االنبثاق الصناعي باعتشاره ورشا ملكيا خالصا 
بعناية خاصة في هذا البرنامج باعتشاره أحد الركائز األساسية لتحقيق 

هذا التوجه وأحد الدعامات األساسية لهذا البرنامج الحكومي الواعد.

الصناعية كان أحد  التنمية  ال يخفى عليكم أن مخطط تسريع 
األولويات التي دافع عنها حزب التجمع الوطني لألحرار في نصف الوالية 
الحكومية السابقة على اعتشار أن هذا املخطط يهدف بالدرجة األولى 

إلى:

-إحداث نصف مليون منصب شغل؛

-رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ليصل إلى نسشة %23؛

-املساهمة في إعادة توازن امليزان التجاري.

السيد الرئيس املحترم،

إننا في فريق التجمع الدستوري نثمن هذا املخطط وسندافع عنه 
بقوة، لتحقيق هذه األهداف الطموحة مثمنين كافة اإلجراءات التي 
جاءت بها الحكومة في هذا اإلطار ونسجل باعتزاز كشير الدينامية التي 

زرعتها هاته الرؤية في هذا القطاع االستراتيجي الهام.

وننوه باملناسشة بإعادة هيكلة 42 منظومة صناعية بشراكة مع 19 
فيدرالية مهنية وصناعية، حيث سيعمل هذا املشروع على إحداث أكثر 

من 447000 فرصة عمل مشاشرة وغير مشاشرة.

إن الرهان على املغرب الصناعي يتحقق بخطى ثابتة ويتوجه نحو 
التنويع، إذ نفتخر اليوم بالنتائج التي تحققت في صناعة الطيران، عبر 
انخراط مجموعة بوينغ، كذلك األمر بالنسشة لصناعة السيارات، إذ 
أصشحنا فخورين عندما نجد أن بالدنا أصشحت محطة انجذاب كشير 
الستثمارات أكبر الشركات العمالقة في مجال تصنيع السيارات، ويتعلق 
األمر بمجموعة رونو وستروين ونيسان، واستكماال لنجاح هذا الورش 
اإلصالحي الكشير، فإن الفريق ينوه بإعالن انطالق منظومات صناعية 
فعالة في قطاعات أخرى، وذلك بهدف استكمال تغطية كافة النسيج 
الصناعي الحالي عبر إعادة هيكلته وفق أولويات تكمل الشطر األول من 
هذه االستراتيجية، يتعلق األمر بالطاقات املتجددة والقطاع السككي 
بالتعاون مع وزارة  الغذائية  الصناعات  السفن، عالوة على  وتشييد 
الفالحة والتي تم التوقيع عليها يوم الخميس املا�سي باملعرض الدولي 

للفالحة بمكناس.
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أمام هذه اإلجراءات الطموحة التي يضمنها هذا البرنامج الحكومي 
املراكز  هيكلة  إعادة  نحو  التوجه  الحكومة  على  أصشح ضرورة  فإنه 
الجهوية لالستثمار بعد تقييم أدائها على مدى عملها خالل السنوات 

املاضية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

يعتبر قطاع السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
ومن  الوطني،  لالقتصاد  األساسية  الدعائم  أحد  الجوي،  والنقل 
مخططات  عدة  من  التوالي  على  استفادت  التي  الواعدة  القطاعات 
واستراتيجيات رؤية 2010-2020 للسياحة، فإننا داخل فريق التجمع 
الوطنية  االستراتيجيات  نتائج  تقييم  ضرورة  على  نؤكد  الدستوري 
السابقة، عبر تعزيز مكانة املغرب عامليا في مجال جلب السياح وكذلك 
على  باالعتماد  السياحية  االستثمارات  ملجال  محفزة  مدونة  إخراج 
املالحة الجوية من خالل سياسة تحرير األجواء مع عدة أقطاب دولية 

وقارية تجعل من قطاع النقل الجوي يواكب هذه الرؤية.

الصناع  بأوضاع  النهوض  فإن  التقليدية  للصناعة  وبالنسشة 
التقليديين واإلسراع في املصادقة على قانون التغطية الصحية اإلجشارية 
الذي يخصهم، والتفكير في خلق صندوق خاص يدعم األوراش الكبرى 
للصناعة التقليدية والعناية باملطارات باعتشارها أولى الواجهات التي 
تطؤها أقدام السياح، إنها األولويات التي يراها فريق التجمع الدستوري 
للنهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، من خالل إضافة النقل 
الجوي لهذا القطاع، والذي لم يأتي هكذا عشثا وإنما ملساهمته في دعم 
السياحة الوطنية، ذلك أن شركات الطيران أصشحت اليوم مطالشة 
باالنخراط فيه عبر تجويد الخدمات وتحسينها وجعلها في مستوى القدرة 

الشرائية للسائح مع تشجيع الخطوط الداخلية الوطنية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إن فريق التجمع الدستوري يشارك كافة اإلجراءات التي جاء بها هذا 
البرنامج الحكومي ملعالجة االختالالت االجتماعية التي يعانيها مجتمعنا، 
مبرزين أن عدو املغاربة األول يشقى هو الجهل والشطالة والفقر، لذلك 
علينا جميعا أن نتعشأ لتحقيق ما تضمنه هذا البرنامج الحكومي من 

خالل مشاشرة هذه اإلجراءات بجرأة وفق اإلمكانيات املتاحة.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إننا داخل فريق التجمع الدستوري نؤمن أن قطاع التعليم هو أحد 
اهم القطاعات التي تحظى باهتمام العائلة املغربية اليوم بالنظر ملا 
تنتظره من هذا الورش اإلصالحي الحيوي وبالنظر للوضع الغير الطشيعي 
الذي يعيشه اليوم إال أننا متفائلون بالخطة الحكومية إلصالح املنظومة 
التعليمية والتي تستند على التوجيهات امللكية وإرادة الحكومة في تسريع 
هذا الورش اإلصالحي. ونحن عازمون على التعاطي اإليجابي واملساهمة 

الشناءة في هذا الورش الوطني.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إن الششاب هو مستقشل هذه األمة حيث يمثل اليوم ثلث املجتمع 
ورصيدا بشريا ملستقشل الوطن، لذا أصشح اليوم يفرض علينا جميعا 
التعشئة، حكومة وبرملانا ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية، تكثيف 
كافة جهودنا وفق مقاربة تشاركية ناجعة مبرزين أن نجاح الحكومة في 
هذا املجال هو تنشئة مجتمعية ألجيال املستقشل وفق القيم املغربية 
ومواجهة اآلثار السلشية للعوملة. وإخراج املجلس االستشاري للششاب 
والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، وما يستوجب ذلك من جهود كبرى 
مع اإلسراع في مراجعة اإلطار التنظيمي للخدمات املقدمة في التخييم 
وتوسيع سلة الخدمات وتجويدها، مع تأهيل الشنيات التحتية املرتشطة 
املياه  مع قطاع  بشراكة  الشحث عن فضاءات جديدة  عبر  بالتخييم 
والغابات والجماعات الترابية، حتى تكون هناك مشاركة أوسع ألطفالنا.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

ال أحد ينكر املجهودات التي بذلتها الدولة في سبيل توفير الخدمة 
للفئات  بالنسشة  خصوصا  واملواطنات،  املواطنين  لفائدة  الصحية 
املهمشة والفقيرة، وأكيد أن تخصيص حوالي 14 مليار درهم من ميزانية 
الدولة لهذا القطاع مشلغ مهم ومغري، لكنه لألسف لم يؤتي أكله، مادام 

أن هذه الخدمة ال تصل إلى املواطن وال يستفيد منها.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إن تجهيز مستشفيات القطاع العمومي أصشح أمرا ضروريا، ألن 
الطشيب اليوم يفتقر داخل املؤسسات االستشفائية آلليات التشخيص 
واملختبر، حيث أصشح من الضروري توفر كل مستشفى إقليمي على آلة 
سكانير وكل مستشفى جهوي على آلة لييريم، دون أن نن�سى توفير املوارد 
البشرية القادرة على تشغيلها، وتتمكن من تحقيق القرب من الخدمة 
الصحية، خاصة بالنسشة للساكنة املعوزة التي ال زالت لألسف تنتظر 

شهورا ألداء هذه الخدمة.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

على مستوى تعزيز التنمية املستدامة والتأهيل الشيئي ونظرا لضيق 
الوقت، فإن فريقنا سيقتصر على مناقشة قطاع املاء فقط، لذا البد 
أن نثمن عاليا ما تضمنه هذا البرنامج في بناء 15 سدا كشيرا وإعادة 
تهيئة السدود األخرى وإنقاذها من األوحال، ذلك أن بالدنا وهلل الحمد 
استفادت من سياسة السدود التي كان رائدها جاللة امللك الحسن 
الثاني قدس هللا روحه، حيث أصشح من الالزم اليوم امل�سي فيها بكل 
ثشات، علما أن بالدنا تضيع عليها املاليير من األمتار املكعشة من املياه في 

السنة.

وفي هذا اإلطار، فإننا نرى بضرورة رصد االعتمادات املالية الالزمة 
من أجل مواكشة برنامج إنجاز السدود الكبرى والصغرى املسطر قصد 
العرض  من  بالرفع  يتعلق  فيما  للماء  الوطني  املخطط  أهداف  بلوغ 
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املائي. كما يتعين توفير كل الشروط الالزمة من أجل ضمان استدامة 
هذه املنشآت خصوصا فيما يتعلق بالسدود الصغرى واملتوسطة، والتي 
تعرف حاليا غياب شروط الصيانة واملراقشة الالزمة، وكذا اإلسراع 
بإخراج النصوص التطشيقية املتعلقة بقانون املاء الجديد املصادق 
تخطيط  بمنظومة  النهوض  مواصلة  أجل  من  املاضية  السنة  عليه 
وتدبير املوارد املائية، ثم دعم وكاالت األحواض املائية بكل الوسائل 
املالية والبشرية الالزمة بهدف مواكشة مشروع الجهوية املوسعة، نظرا 
ملا لهذه املؤسسات الجهوية من أدوار هامة في مجال سياسة القرب وكذا 

املحافظة على املوارد املائية من كل أشكال االستنزاف.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

كما يتضح من خالل كل املعطيات التي سردتها، وباقتضاب شديد، 
فإن البرنامج الحكومي يشقى برنامجا طموحا بكل املقاييس، غير أننا 
نالحظ، وهذه مهمتنا كممثلين لألمة، وفي إطار ارتشاطنا القريب من 
املواطنين، نالحظـ مفارقة أساسية تتجلى في نوع من التشاعد الواضح 
بين ما يتم إنجازه من تأهيل ملختلف املجاالت وبين تفاعل املواطنين 

والرأي العام.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إننا في فريق التجمع الدستوري وإن كنا نعي مرارة وصعوبة بعض 
اإلصالحات االقتصادية الكبرى، فإننا نؤكد على أننا لن نذخر جهدا 
في دعم هاته اإلصالحات الكبرى والتي سيكون لها عميق األثر في تعزيز 

وتقوية اقتصادنا الوطني.

ومن منطلق حرصنا الدائم على تحقيق عدالة اجتماعية، فإننا نؤكد 
على ضرورة تخصيص دعم مشاشر للفقراء والفئات الفقيرة واملعوزة، 

تعزيزا للتضامن بين عموم املواطنين وتحقيقا للعدالة االجتماعية.

وأخيرا ال تفوتني الفرصة دون أن أقف اليوم وقفة إجالل وإكشار 
تحية لقواتنا املسلحة امللكية الشاسلة ولرجال الدرك امللكي والقوات 
عن  دفاعا  الحدود  في  املرابطين  املدنية  الوقاية  ورجال  املساعدة 
الوطن من كل املتربصين به، تحية إجالل وإكشار كذلك لرجال األمن 
الوطني ومعهم مختلف األجهزة األمنية التي تساهم اليوم بكل شجاعة 
واحترافية في تحقيق األمن واألمان لشلدنا باعتشاره الضامن الستقرارها، 
هذه األجهزة األمنية والتي نتشرف باالنتماء إليها، أصشحت اليوم محط 
إعجاب العالم في نظرتها االستشاقية للتصدي لكل العمليات اإلرهابية 

التي تحاول استهداف أمننا وأمن أشقائنا وأصدقائنا في العالم بأسره.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

 لويدارئيسا لحكوملا ملعي1ا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزر ءانكت با لدنللا ملحترمي1،

 لويد تان لو دةارعض ءامجلسا لأو با ملحترمي1،

 لحضورا لكأ م،

من موقع مسؤوليتنا داخل هذه الحكومة التي نعتبرها حكومة قوية 
ونعتز باالنتماء إليها، وانسجاما مع مشادئنا وقناعتنا املشنية على الصدق 
والوفاء لشركائنا وفق هذا البرنامج الحكومي الذي شاركنا في إعداده من 
موقعنا وتعاهدنا على إنجازه إن شاء هللا تعالى، فإننا في فريق التجمع 

الدستوري سنصوت عليه باإليجاب.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير الصالح العام، تحت القيادة الرشيدة 
ملوالنا أمير املؤمنين جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدا لأئيس:

شكرا السيد النائب الكلمة اآلن للسيد النائب نور الدين مضيان 
رئيس الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لويدانورا لدينامضي 1ارئيسا لفأ قا الستقالسياللوحدةا
ن لتع دليل:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم.

 لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكوملا ملعي1،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

يسعدني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن أتدخل في 
مناقشة البرنامج الحكومي، الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة املعين 
واالجتماعية،  واالقتصادية،  منها،  السياسية  ؛  املجاالت  مختلف  في 
والثقافية، والخارجية، والشيئية وغيرها طشقا ملقتضيات الفصل 88 من 

الدستور.

في الشداية، السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة املعين، أريد أن 
أشير أن أدلي بمالحظة، هو أننا اليوم ونحن نناقش برنامج حكومي، 
اإلعالم  حق  من  اآلن  محرومون  املغاربة  من  كشير  عدد  أنه  لألسف 
والتواصل، الحق في املعلومة كذلك بسبب عدم تفعيل وتنزيل القانون 
التنظيمي الخاص باألمازيغية. فمغاربة األطلس وسوس والريف والغرب 
والشرق معظمهم أقول وأنا أنتمي إلى الريف وال أتقن أكثر إال الريفية، 
إيال بغيتو نهضرو اليوم بالريفية، ولكن احتراما لكم وللتعدد سأتناول 
املداخلة بالعربية. ولكن في انتظار السيد الرئيس، أن نعمل سويا من 
أجل تسريع يعني تنزيل هذا القانون، ألن اآلن ناس تيتشعونا ما فاهمين 
والو حتى نترجموهم فواحد ربع ساعة وال 5 دقايق في األخشار األمازيغية. 
فلذلك أتمنى إن شاء هللا السيد رئيس مجلس النواب املحترم، هذا 
ساهل نجيشو الترجمة من العربية إلى األمازيغية وهذا سهل لن يكلفنا 
شيئا إال بعض الدريهمات، هاذ ال�سي اللي بغينا في انتظار القادم املتعلق 

بالتنزيل الفعلي للقانون التنظيمي لألمازيغية، عذا من جهة.
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إذن السيد الرئيس، ال يمكن أن نناقش هذا البرنامج الحكومي دون 
أن نستحضر السياق السيا�سي العام، بأبعاده الدستورية والديمقراطية 
والكيفية  الحكومة،  الذي عرفه مخاض تشكيل هذه  واملؤسساتية، 
التي تم بها تدبير مسلسل تشكيلها، وماهية هذه الحكومة التي ضربت 
الرقم القيا�سي في املدة الزمنية التي استغرق تكوينها، ومدى استجابتها 
للمعايير التي حددها جاللة امللك نصره هللا، في خطاب دكار بمناسشة 

الذكرى 41 للمسيرة الخضراء.

 لويدا لأئيس،

هل كان ال بد من انتظار ستة أشهر لتشكيل الحكومة، في الوقت 
الديمقراطية  املنهجية  إعمال  على  امللك،  جاللة  فيه  حرص  الذي 
باحترام الفصل 47 من الدستور، عندما عين جاللة امللك، األمين العام 
لحزب العدالة والتنمية السيد عشد اإلله ابن كيران، الحزب الذي تصدر 
االنتخابات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، رئيسا للحكومة ثالثة أيام 
فقط على إعالن النتائج؟ ذلك، أنه إذا كان التأخر في تشكيل الحكومات 
في املغرب ليس بجديد وليس وليد اليوم، عندما استغرقت مدة إخراج 
نسخة حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 أكثر من ثالثة أشهر، فإن 
املغاربة آنذاك تفهموا أسشاب هذا التأخر الذي عاد ويعود إلى حرص 
األستاذ عشد الرحمان اليوسفي الوزير األول املعين على ضرورة مشاركة 
حزب االستقالل، بعدما رفض هذا األخير في نونبر 1997 املشاركة في 
حكومة انبثقت من انتخابات طرحت أكثر من تساؤل. وبطشيعة الحال 
دون أن يأخذ مشكل تشكيل الحكمات املتوالية طابع التأزم السيا�سي 
السيا�سي،  العمل  والنفور من  التيئيس  إلى درجة  العمومي  والنقاش 
وذلك بعدما تجاوز مسلسل تشكيل الحكومة األستاذ عشد اإلله ابن 
كيران الحيز الزمني املقشول، وتم الدخول في وضعية مطشوعة باألزمة 
السياسية بأبعادها الدستورية، خاصة عندما بدأ الشحث عن مخرج 
دستوري لتجاوز الوضعية املتأزمة التي أريد لها أن تعرف توترا غير 

مسشوق، وتحالفات غير منطقية.

 لويدا لأئيس،

إذا كان تشكيل الحكومة ال يعتبر غاية في حد ذاته، بقدر ما هو 
وسيلة لتدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام، فإننا نتساءل :

-. إلى أي مدى تستجيب الحكومة الحالية الجديدة للتوجهات 
امللكية الواردة في خطاب دكار بمناسشة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، 
قطاعية  واختصاصات  ومنسجمة،  فعالة  هيكلة  حيث  من  سواء 
مضشوطة؟ ذلك أنه رغم اعتماد منظور األقطاب في هذه التشكيلة 
بين  االختصاصات  مستوى  على  تداخل  وجود  فاملالحظ  الحكومية، 
قطاعات  تدبر  بمندوبيات  يتعلق  فيما  خاصة  الوزارية،  القطاعات 
استراتيجية، كان من املفروض أن تلحق بالقطاعات الوزارية املعنية، 
الشعد  تغييب  إلى  باإلضافة  باملحاسشة،  املسؤولية  ربط  يضمن  بما 
واألهداف  املعالم  محدد  واضح  قطب  إلى  يفتقد  الذي  االجتماعي 

والتوجهات؟

-. إلى أي حد تستجيب الحكومة للتوجهات امللكية عندما اعتبر 

جاللة امللك أن املغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة، وبالتالي ال 

ينشغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء رغشات سياسية وتكوين 

أغلشية عددية، وكأن األمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية؟

-. إلى أي مدى تعكس الحكومة الحالية اإلرادة الشعشية املعبر 

07 أكتوبر، بما يضمن إعطاء  عنها بواسطة صناديق االقتراع ليوم 

التحكم  سياسة  مع  ويقطع  الحقيقي  مدلوله  الديمقراطي  التمثيل 

والهيمنة على حساب املؤسسات املنتخشة في مختلف تجلياته؟

اآلن  نفسها  الحكومة  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  -. هل 
راضية عن هذه املشاركة؟ هذا سؤال عندما نالحظ التصدعات اآلن 

وتف�سي عدوى الغضب من االستوزار في صفوف هذه األحزاب املشكلة 

للحكومة، دون أن نسمع عن أي خالف بين قيادات هذه األحزاب، 
لألسف حول البرنامج الحكومي، كنا نود أن نسمع هذا الخالف حول 

األولويات التي جاء بها البرنامج الحكومي، ولكن ما نسمعه اآلن من 

تصدع ونقاش داخل هذه األحزاب حول استوزار فالن ولم يستوزر 

فالن. إذن هذه كلها أنه لألسف ما كنا نريد لهذه الحكومة التي تأخرت 6 

أشهر أن تخرج إلى الوجود بهذا املنطق وبهذا الخالف.

تشكل  أن  نأمل  االستقالل،  حزب  في  كنا  الرئيس،  السيد  إذن 

االنتخابات التشريعية األخيرة مدخال رئيسيا لتقوية املشهد السيا�سي، 

بعد  األولى  الحكومة  وبعد   2011 دستور  بعد  الحال  بطشيعة  قلنا 

دستور 2011، كان أملنا أكبر في أن نعيش هذه االنتخابات، أن يترتب 

عن هذه االنتخابات يعني نتائج أخرى أكثر تطورا وأكثر آماال مقارنة 

مع الحكومة السابقة. ولكن بعيدا عن أي هيمنة من شأنها إضعاف 

األحزاب السياسية وتقزيمها، وتشتيت املشهد السيا�سي، غير فقط أريد 

أن أذكركم أيها اإلخوان، راه بلغ إلى علمي بأنكم ما زالين في فترة تعارف، 

ما زال وزير ما عارف وزير، ما زال كيقول واش انت وزير معانا وال ما�سي 

معانا؟ بمعنى ما زال احنا يعني ما زال جشدتو بطشيعة الحال ألنه مكانتش 

التي أفرزت مناضليها وروادها وقياداتها. إذن فلذلك في  األحزاب هي 

انتظار أن تتجاوزوا هذه املرحلة، نطلشو إن شاء هللا. فلذلك الهدف هو 

إضعاف األحزاب السياسية وتقزيمها وتشتيت املشهد السيا�سي خاصة 

عندما صدرت تصريحات خولت لنفسها حق استعمال »الفيتو« ضد 

إشراك حزب االستقالل في الحكومة وما أدراك ما حزب االستقالل. 

االستعمار، حزب  الوطنية ضد  الحركة  قاد  الذي  االستقالل  حزب 

االستقالل الذي ربط بين استقالل الشالد وعودة محمد الخامس واألسرة 

امللكية من املنفى، حزب االستقالل الذي حرص على دوما ودائما أن 

يتمسك بثوابت األمة ووحدتها الوطنية، حزب االستقالل الذي يؤمن 

بأهمية التعددية الحزبية في تطوير املسار الديمقراطي، وينأى بنفسه 

عن التدخل في الشؤون الداخلية لألحزاب.



عدد.31–01.شعشان.1438  )28.أبريل.2017( الجريدة الرسمية للبرملان8أ25  

 لويدا لأئيس،

طشيعة  ذات  وكلها  الشالد،  عرفتها  التي  االحتجاجات  عدد  كم 
اجتماعية تهم الحق في التطشيب والعالج، الحق في التعليم، الحق في 
الحق  الشغل،  في  الحق  العادلة،  في املحاكمة  الحق  الالئق،  السكن 
الحقوق االجتماعية األساسية؟  الحكرة وغيرها من  الكرامة ضد  في 
الحراك  مع  نتمناه  الذي  التجاوب  الحكومي  البرنامج  استطاع  فهل 
االجتماعي في بعض املناطق على صعيد الوطن، واالحتجاجات التي ال 
تزداد مظاهرها إال ارتفاعا؟ وعلى سبيل املثال إقليم الحسيمة، بطشيعة 
الحال هاذي خمس شهور من الحراك، زيارات متتالية قام بها وزراء 
الداخلية وجهات أخرى، لكن الحراك بدأ يتوسع، رقعة الحراك بدأت 
تتوسع في اإلقليم وفي األقاليم األخرى. إذن في حين أنه كان من املفروض 
أن الشحث عن الوسيلة الناجعة الحتواء ولعالج، فهذه االحتجاجات 
مصدرها هو التهميش، وإقليم الحسيمة ال يختلف عن باقي األقاليم 
والجنوب.  والشمال  والشرق  والغرب  واملتوسط  الصغير  األطلس  في 
فلذلك نتمنى إن شاء هللا أن تكون والدة هذه الحكومة هي بداية خير 
بالنسشة للتجاوب الفعلي من أجل يعني مصارحة الشعل املغربي. فمثال 
حين نتحدث عن هذه الحركات املختلفة أن هي موضوعية ألنه مكاين 
طريق، مكاين شغل، تركيز بؤر الشغل في مدن على حساب مدن أخرى، 
مثال احنا في الحسيمة عالش هاذ ال�سي؟ كل�سي في تطوان وطنجة في 
املعامل وال معمل واحد في مدينة الحسيمة، واحنا نتحدث عن احتواء 

إياكم ثم  التعامل مع املنتحشين،  في  النظر  فعال وكذلك يجب إعادة 

إياكم وتجاوز املنتخشين، ألن اآلن في الوسيلة التي سجلناها هو أنه يتم 

االتصال املشاشر مع املواطنين، نعم االتصال مشاشر ولكن مع استحضار 

دور املنتخب، الرؤساء، البرملانيين، املستشارون وغيرهم... إذن فلذلك 

يجب إعادة النظر في صيغة التعامل مع هذه املظاهر من االحتجاجات 

مستقشال.

املرحلة،  ملتطلشات  الحكومي  البرنامج  هذا  يستجيب  حد  أي  إلى 

ومواجهة تحديات التحوالت املجتمعية الوطنية واإلقليمية والدولية 

ورهاناتها؟ عندما اعتبر جاللة امللك، في خطاب دكار أن املغاربة ينتظرون 

من الحكومة أن تكون في مستوى اللحظة الوطنية الحاسمة، ببرنامج 

رأسها  وعلى  والخارجية،  الداخلية  للقضايا  محددة  وأولويات  واضح 

السنوات  التي خلفتها  الصعوبات  إفريقيا، حكومة قادرة على تجاوز 

املاضية فيما يخص الوفاء بالتزامات املغرب مع شركائه؟

وانتظارات  تطلعات  الحكومي  البرنامج  هذا  يعكس  حد  أي  إلى 

املواطنين ويجيب عن التحديات املطروحة، والرهانات املطلوب ربحها 

خالل الخمس سنوات املقشلة خاصة في مجاالت: التعليم، الصحة، 

التشغيل، إصالح اإلدارة، استكمال منظومة العدالة، تحسين القدرة 
الشرائية للمواطنين وغير ذلك من االنتظارات، ومن القضايا الكبرى 

التي لم تعد معالجتها تقشل أي تأخير؟

 لويدا لأئيس،

لقد شكلت الوثيقة الدستورية الجديدة تحوال مهما في الشناء الثقافي 
املغربي وتعزيز مشادئ الهوية الوطنية، واالرتقاء بها إلى منظومة متكاملة، 
حتى تكون بالفعل دعامة أساسية لترسيخ قدسية الثوابت التي أجمع 
املغربية  اململكة  أن  على  صراحة  بالتنصيص  وذلك  املغاربة،  عليها 
دولة إسالمية، ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، 
وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هوياتها الوطنية املوحدة، بانصهار كل 
مكوناتها العربية-اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية-الحسانية، والغنية 
بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية، بالتنصيص على 

جعل الهوية املغربية تتميز بتشوء الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها.

ولكننا، لم نلمس هذه التوجهات واالختيارات الدستورية في البرنامج 
الحكومي، في غياب التدابير اإلجرائية الكفيلة بتحصينه من مظاهر الغزو 
الفكري الذي أصشح يشكل خطرا حقيقيا، ما دام التمسك بهذه القيم 
واستقرارها،  الوطنية  الشالد ووحدتها  لقوة  األساسية  الدعامة  يشقى 
فرضته  الذي  الفكري،  االستيالب  ومظاهر  العوملة  مخاطر  ومواجهة 

متطلشات انفتاح املغرب على محيطه الخارجي.

وفي هذا السياق، فإن إطالق سياسة لغوية مندمجة ال تنفصل 
عن تنزيل املقتضيات الدستورية التي تنص على حماية اللغة العربية 
وتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، مع ما يتطلشه ذلك من إعادة النظر 
في مشروع القانون التنظيمي املحال على مجلس النواب، والذي يجب 
أن يتم إعداده بطريقة تشاركية مع الفاعلين السياسيين واملؤسسات 
والهيئات الفاعلة في هذا املجال، تشقى السبيل لتعزيز مشادئ الهوية 

الوطنية.

 لويدا لأئيس،

إن الظرفية الحالية تتميز باالنتظارات التي تعرفها قضية الوحدة 
الترابية، بعد تعيين أمين عام جديد لألمم املتحدة، وتعيين مشعوث 
شخ�سي جديد لألمين العام للصحراء املغربية، وعودة املغرب لألسرة 
االفريقية وما تفرضه من تحديات الستثمار هذه العودة لصالح القضية 
وجه  بعدما  الوازن،  الدبلوما�سي  الحضور  تقوية  فيها  بما  الوطنية، 
التقرير السنوي لألمين العام حول ملف الصحراء صفعة قوية لخصوم 
الوحدة الترابية، تحمل في طياتها رسائل واضحة ملن يعنيهم األمر، عندما 
دعاهم إلى االنسحاب الفوري من الكركرات، مقابل اإلشادة باملوقف 
املغربي، وأن املغرب ثابت على مواقفه، وأنه ال يخضع لالستفزازات 
العسكرية الجزائرية، إيمانا منه بأن املنطقة ال تحتمل التصعيد، ملا 
البرنامج الحكومي، السيد  الدوليين. ولكن  فيه خدمة األمن والسلم 
رئيس الحكومة، لم يتعامل مع هذه املستجدات، بما تفرضه الظرفية 
من تحركات وإجراءات استشاقية، كما أن البرنامج لم يتطرق لألسف 
إلى املدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التابعة لهما، 

واألرا�سي الشرقية باعتشارها مناطق محتلة كذلك.
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 لويدا لأئيس،

فقط ألن فعال أنه البد من فتح ملف سبتة ومليلية وكافة األرا�سي 
املحتلة، ال في الجزائر وال من طرف إسشانيا، سبتة مغربية، مليلية كذلك 
والجزر التابعة لهم. إذن فالبد من رؤية واضحة حول اآلجال حول 
األجندة الزمنية لفتح هذا امللف، لفتح قضية هاتين املدينتين وباقي 

األرا�سي املحتلة.

 لويدا لأئيس،

إننا نعتبر أن ترسيخ دولة الحق والقانون وتكريس حقوق اإلنسان، 
بأبعادها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والشيئية، يمر 
في  املواطن، وتعزيز مشدأ اإلنصاف واملساواة  حتما عبر صون كرامة 
مختلف مجاالت الحياة العامة. وإذا كانت بالدنا قد خطت خطوات 
مهمة في مجال حماية الحريات وحقوق اإلنسان، فإننا نتساءل عما إذا 
كان البرنامج الحكومي حمل تدابير عملية لإلجابة عن الصورة القاتمة 
التي قدمتها بعض التقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان باملغرب، عندما 
اعتبرت أن السلطات املغربية تفرض قيودا على ممارسة الحق في حرية 
القوة  استخدام  إلى  واللجوء  الجمعيات  وتأسيس  والتجمع  التعشير 
املفرطة أحيانا لفض االحتجاجات واملظاهرات، بما في ذلك املالحقة 

القضائية للصحافيين.

 لويدا لأئيس،

إن استكمال إصالح منظومة العدالة بشالدنا يعتبر مدخال أساسيا 
العدالة االجتماعية واالقتصادية  الحق والقانون، وإقرار  لشناء دولة 
هذه  مع  الحكومي  البرنامج  تعامل  فكيف  والحقوقية،  والسياسية 
الدعامة األساسية لشناء الصرح الديمقراطي الحقيقي، من حيث إيجاد 
تدابير بديلة لتحسين الوساطة القضائية، وتخليق اإلدارة القضائية، 
املتقاضين،  بين  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  النزاهة،  شروط  وضمان 
وتبسيط املساطر اإلدارية واإلجراءات القضائية، وتسريع وتيرة تنفيذ 
يكون  حتى  وغيرها...  القضايا  في  الشت  وآجال  القضائية،  األحكام 

استقالل السلطة القضائية واقعا يلمسه املتقاضون.

 لويدا لأئيس،

يعتبر أمن املواطنين وحماية ممتلكاتهم من مختلف مظاهر الجريمة 
أن  املفروض  من  كان  التي  األولويات  إحدى  والتطرف،  واالنحراف 
الصعشة  األمنية  للوضعية  بالنظر  الحكومي،  البرنامج  تتشوأ مضامين 
التي أصشح يعيشها العالم. إننا في الفريق االستقاللي إذ نشيد عاليا 
بالروح الوطنية واملهنية، وروح التفاني والتضحية التي ما فتئت تقدمها 
السلطات العمومية وقوات األمن، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار 
وسالمة املواطنين، في إطار اإلستراتيجية االستشاقية التي تنهجها، فإننا 
نالحظ أن البرنامج الحكومي يخلو من التدابير الكفيلة ملواجهة الجريمة 
بشتى أنواعها باعتماد رؤية شاملة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والحقوقية والتربوية والدينية، وعدم االقتصار على املقاربة 

هذه  أخذت  بعدما  التطرف  منابع  استئصال  يضمن  بما  األمنية، 
الظاهرة بعدا دوليا.

 لويدا لأئيس،

كنا نأمل أن يأتي البرنامج الحكومي بتدابير إجرائية كفيلة بتفعيل 
الترابية،  والحكامة  املتقدمة  بالجهوية  يتعلق  فيما  الدستور  أحكام 
بما يضمن تعزيز الديمقراطية املحلية، من حيث ضمان التدبير الحر 
في  الفعلية  اختصاصاتها، ومساهمتها  في ممارسة  الترابية  للجماعات 
سلطة  تغول  عن  بعيدين  والجهوي،  واإلقليمي  املحلي  الشأن  تدبير 
الوصاية، مع ما يتطلشه األمر من إخراج النصوص التطشيقية إلى حيز 
الوجود، حتى تتمكن الجماعات الترابية من ممارسة مهامها على الوجه 
املطلوب، تقريشا سنتين، سنة ونصف وزيادة ولحد اآلن جميع الجهات 
املجالس الجهوية واملحلية ال زالت تراوح مكانها، ال زالت تجتهد في إطار 
والبد من إعمال االتصال باملركزية من أجل املصادقة أو عدم املصادقة. 
فلذلك نتمنى إن شاء هللا على وجه االستعجال أن تسرع الحكومة على 

إخراج جميع النصوص التطشيقية املتعلقة بهذا املجال.

 لويدا لأئيس،

املغاربة  التي علق عليها  الكبرى  يعتبر إصالح اإلدارة من األوراش 
آماال كشيرة، حيث تكون في خدمة الحياة اليومية للمواطنين، في خدمة 
في  امللك،  ذلك جاللة  عبر عن  كما  االقتصادية،  والتنمية  االستثمار 
خطابه بمناسشة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية. فإلى 
أي مدى تمكن البرنامج الحكومي من معالجة االختالالت التي تعرفها 
اإلدارة املغربية في عالقتها مع املرتفقين خاصة من حيث التدابير الكفيلة 
بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة؟ كما نالحظ أن البرنامج 
ومحاربة  العامة  الحياة  لتخليق  الالزمة  اإلجراءات  غيب  الحكومي 
الفساد بمختلف أشكاله، بما في ذلك اقتصاد الريع واالمتيازات، وغيرها 
من مظاهر الفساد املالي، بما يقت�سي تعزيز آليات التفتيش واملراقشة 
باإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية وتقييم أدائها، في إطار ربط 

املسؤولية باملحاسشة.

 لويدا لأئيس،

لقد تطرق البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام مجلسنا املوقر 
إلى الجانب االقتصادي، في غياب رؤية استراتيجية مؤطرة للنموذج 
التنموي الذي تعتزم الحكومة املقشلة تنزيله، لتحقيق انتقال بلدنا من 
بلد نام إلى بلد صاعد، وفق مؤشرات محددة ومضشوطة ومتعارف عليها 

دوليا، لألسف ال يتوفر عليها البرنامج املعروض على أنظارنا اليوم.

املؤشر األول : يتعلق بنسب النمو، ذلك أنه في الوقت الذي يجب 
تفوق  نمو  نسب  الصاعدة  لالقتصاديات  املنتمية  الدول  تحقق  أن 
بشكل مستدام %6، يقترح علينا البرنامج الحكومي نسشا غير محددة 
مابين 4,5 و5,5، رغم أن فارق نقطة واحدة في معدل النمو يعني ال�سيء 
الكثير، ومصداقية التوقعات تقت�سي إعطاء نسشة محددة. باإلضافة 



عدد.31–01.شعشان.1438  )28.أبريل.2017( الجريدة الرسمية للبرملان2أ25  

إلى أنه كان من املفروض أن تقدموا لنا توقعاتكم بشأن معدل النمو غير 
الفالحي، الذي يعكس بوضوح العمل الحكومي، علما أن النمو الفالحي 
ال يزال مرتشطا بالتساقطات املطرية، التي أصشحت غير منتظمة بشلدنا 

منذ سنوات بسبب التغيرات املناخية ؛

املؤشر الثاني : املتعلق بالدول الصاعدة، هو مؤشر تحسين الدخل 
الفردي بشكل مستدام بنسشة %60 سنويا، وهذا لألسف مؤشر غائب 
جوهري،  سؤال  طرح  علينا  يحتم  مما  نهائي،  بشكل  برنامجكم  عن 
يتعلق بتغييب هذا املعطى عن برنامجكم خاصة وأن الدخل الفردي 
للمواطنين عرف تراجعا غير مسشوق خالل الوالية الحكومية السابقة، 
حيث لم يتعد %8 خالل خمس سنوات )2012-2016( في حين كان 

يصل إلى 21,5 % خالل الفترة املمتدة ما بين 2008 و2011 ؛

مجموع  من  املتوسطة  الطشقات  بنسشة  يتعلق   : الثالث  املؤشر 
الساكنة داخل االقتصاديات الصاعدة، والتي يجب أن تتعدى 80%، 
هذا املؤشر كذلك غائب عن البرنامج الحكومي، بل واألدهى من ذلك، 

غياب أي برنامج أو سياسة لتنمية وتوسيع فئة الطشقات املتوسطة ؛

العلمي  للشحث  املخصصة  امليزانية  بنسشة  يتعلق   : الرابع  املؤشر 
داخل الدول الصاعدة، والتي يجب أن تتراوح بين 6 و%8 من الناتج 
الداخلي الخام، في الوقت الذي نجد فيه االعتمادات املخصصة سنويا 
للشحث العلمي في بالدنا لم تصل بعد إلى %1 من الناتج الداخلي، أما 
البرنامج الحكومي الذي نحن بصدد مناقشة مضامينه، فلم يخصص 
لهذا املجال سوى ثالث إجراءات عامة وفضفاضة، دون التزام مرقم أو 

تحديد أي نسشة مرتقشة من امليزانية.

 لويدا لأئيس،

جاء برنامجكم مجزء في شقه االقتصادي، يتشنى املقاربة القطاعية 
الصرفة، مما وضعنا أمام صعوبة تحديد أولويات البرنامج، وفي هذا 

اإلطار نسجل املالحظات التالية :

من  هيكليا  تحوال  يعرف  املغربي  االقتصاد  أن   : األولى  املالحظة 
اقتصاد ينشني أساسا على االستهالك إلى اقتصاد ينشني على دعم اإلنتاج، 
وخاصة الصناعي والتصديري، وإنكم إذ تؤكدون التزامكم بهذا الهدف، 
وهذا ما نعتبره إيجابيا، إال أن اإلجراءات التي جاء بها البرنامج، بالرغم 
من أهمية الشعض منها، بدت مشتتة ومفككة، كما تم إغفال جوانب 

مهمة لدعم النمو والتشغيل وغيرها من اإلجراءات...

املالحظة الثانية : التشغيل، ال يمكن الحديث عن التقليص من 
معدالت الشطالة بمعزل عن الرفع من وتيرة االستثمار ودعم املقاولة، 
وبالتالي الرفع من معدالت النمو، ولعل املعدل الذي تضعونه كتوقع 
للنمو خالل هذه الوالية، ال يمكنه أن يحقق بتحليل علمي معدل الشطالة 
الذي تتوقعونه ألن محتوى الشغل في كل نقطة من النمو قد عرف 
تراجعا منذ سنوات. وال يفوتني هنا أن أسجل أن البرنامج الحكومي، 
وألول مرة منذ عدة حكومات، لم يتحدث عن توقع عدد فرص الشغل 

خالل هذه املدة التي تعتزم الحكومة إحداثها ما عرفناش واش 25.000 
األربع خمس  خالل   100.000 واش   30.000 وال   20.000 وال  سنويا 
سنوات ما عرفناش، يعني ألول مرة يتم إغفال هذا الرقم وكان حري 
بالحكومة بطشيعة الحال أن تشير بشكل علمي إلى هذه األرقام. ما تقولو 
ليناش غادي نذاكرو فيها في القانون املالي، وهو ما يضع عالمة استفهام 

كبرى عن مدى نجاعة اإلجراءات املقترحة في هذا الصدد؛

املالحظة الثالثة : املالية العمومية، قدم البرنامج الحكومي مجموعة 
كعجز  العمومية،  باملالية  املتعلقة  املاكرواقتصادية  املؤشرات  من 
امليزانية الذي يتوقع أن ال يتعدى %3 من الناتج الداخلي الخام سنة 
2021، ومديونية الخزينة التي من املتوقع أن تنخفض إلى أقل من 60% 
من الناتج الداخلي الخام عوض 65 % حاليا، ونسشة التضخم التي من 
املتوقع أن ال تصل إلى %2 من الناتج الداخلي الخام. هذه املؤشرات 
في حالة ما إذا تم تحقيقها، تعد جد مهمة بالنسشة لصحة االقتصاد 
السيد  نتساءل  أننا  إال  املاكرواقتصادي،  اإلطار  ولصالبة  الوطني، 
الرئيس، عن اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لتحقيق هذه األرقام 
اعتزام  التضخم، خاصة مع  بمعدل  يتعلق  فيما  أما  النسب؟  وهذه 
بنك املغرب الشروع في تحرير سعر صرف الدرهم ابتداء من منتصف 
السنة الجارية، وما يمكن أن يصاحب ذلك من اضطرابات تضخمية، 
فماذا تنوي حكومتكم القيام به من أجل الحد من تأثير هذا اإلجراء على 
نسشة التضخم املتوقعة، والتحول الشنيوي الذي سوف تعرفه سياسة 

الصرف خالل األشهر القليلة املقشلة؟

 لويدا لأئيس،

كان من املفروض أن يحتل الشعد االجتماعي مكانة متميزة في البرنامج 
الحكومي من حيث األهداف واآلليات الكفيلة بتنفيذه، باعتشاره دعامة 
أساسية لالستقرار والسلم االجتماعي، غير أن البرنامج املعروض على 
أنظارنا يفتقد إلى اإلبداع في تقديم الحلول، فهو أقرب إلى عرض للنوايا 
منه إلى برنامج عملي قابل للتطشيق، فذات األرقام تقريشا تم عرضها على 
أنظار هذا املجلس منذ 5 سنوات، دون أن تجد طريقها للتطشيق، ليتم 
إعادة تقديمها أمام ممثلي األمة في شكل برنامج حكومي جديد سنة 
2017. فال يستقيم األمر أن يتم التعامل مع امللف االجتماعي الذي يتغير 
باستمرار بتدابير تعود الختيارات حكومية سابقة، وتم تجريبها ولم تعط 
النتائج التي كانت مرجوة منها في مختلف املجاالت، خاصة قطاع التربية 
والتكوين، حيث نالحظ افتقاد الجودة في البرامج التعليمية، وضعف 
الرغم من  العمومية، على  املدرسة  وتدني خدمات  التربوية،  املناهج 

املوارد الكبرى املخصصة لهذا القطاع.

وإننا ال نختلف في هذا الصدد حول وجوه اإلشكاالت التي تتمثل 
التعليم  معضلة  لحل  قوية  سياسية  وإرادة  محكم  تصور  غياب  في 
بشالدنا، خاصة أن األمر يتعلق بأجيال املستقشل، واسمحوا لي ان أدعو 
الجميع الى ضرورة االنتشاه الى حالة التعليم بشالدنا، وهي حالة تراجع 
خطيرة، خاصة بسبب ضعف املواكشة العمومية إلعمال مشدأ التعميم، 
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ولعل  الحقيقي،  اإلصالح  وتوفير شروط  الجودة  من  ترفع  بإجراءات 
حالة التعليم املزرية في الوسط القروي لخير مثال على هذا التراجع.

 لويدا لأئيس،

البرنامج  هذا  نناقش  فإننا  الصحية،  الخدمات  بخصوص  أما 
في الوقت الذي ال زالت ردود الفعل إزاء الظروف التي أودت بحياة 
ما خرج  بعد  تتفاعل  أوقا�سي«،  الزهراء  »ايديا« و«فاطمة  الطفلتين 
مئات املواطنين لالحتجاج بعدد من املدن، فهل كان البد من وفاة هاتين 
الحال  بطشيعة  مزرية  الصحة وضعية جد  فعال وضعية  الطفلتين؟ 
في جميع املستشفيات، وكما أشار أحد الزمالء إلى أنه »الراميد« وغير 
الراميد ال يفيد في �سيء دائما باملواعيد، وأن مر�سى القلب ينتظرون 
حتى يموتون، ومر�سى األمراض .. كذلك السرطان وغيرها من األمراض 
املحاوالت  رغم  مفلس  الصحة  قطاع  بأنه  فلألسف  باملواعيد.  دائما 

ورغم املجهودات كقطاع التعليم بطشيعة الحال.

االجتماعي،  واإلقصاء  والهشاشة  الفقر  بمحاربة  يتعلق  وفيما 
الذي  الدعم  بأي جواب عن طشيعة  يأت  لم  الحكومي  البرنامج  فإن 
الخاصة؟  االحتياجات  وذوي  والهشة  الفقيرة  للفئات  ستخصصونه 
وعن كيفية تقديمه ومعايير التصنيف واالستفادة؟ باإلضافة إلى تغييب 
املسنين،  األطفال،  من  الهشة  الفئات  بخصوص  متكاملة  سياسة 
املعاقين والسجناء لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية، األمر 
الذي يقت�سي التفعيل السليم، فالبد إذن من التفعيل السليم للقوانين 

املؤطرة للعمل االجتماعي.

 لويدا لأئيسا،

معركة  الحكومة  في  املشاركة  األحزاب  خاضت  القريب  باألمس 
بإعادة  االنتخابية  حملتها  في  وتوعدت  التقاعد،  إصالح  شرسة ضد 
النظر، ولكن البرنامج الحكومي سكت عن هذه املراجعة. أما بخصوص 
في  فإننا  املدعمة،  األساسية  املواد  بتحرير  املقاصة  صندوق  إصالح 
الفريق االستقاللي نعتبر هذا اإلجراء يضرب في الصميم القدرة الشرائية 
للمواطنين التي ال تزداد إال تدنيا، وبالتالي فإننا نعتبر أن أي تحرير لهذه 
املواد املدعمة دون اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكين الفئات املستهدفة 

من هذا الدعم خطا أحمر.

فيما يهم تنمية العالم القروي بطشيعة الحال هناك الكثير، العالم 
القروي واملناطق الجشلية في حاجة إلى برامج مندمجة وسريعة ألن جميع 
املشاكل تأتي من القرية، من الجشل. وكذلك بالنسشة لقضايا الششاب، 

الششاب ينتظر من هذه الحكومة الكثير من اإلجراءات لحل مشاكلها.

كنا نأمل أن يتجاوب السيد الرئيس، البرنامج الحكومي مع البرنامج 
االنتخابي ملجموعة من األحزاب ومن بينها حزب االستقالل، الذي خاض 
حملته االنتخابية تحت شعار »تعاقد من أجل الكرامة«، كرامة االنسان 
املغربي، حق املغاربة في العيش الكريم، كرامة اإلنسان املغربي.. السيد 
الرئيس اتفقنا على إعمال املرونة.. غادي نخليو شوية هللا يخليك.. 2 

دقايق ثالثة راه ديالي..

 لويدا لأئيسا:

السيد الرئيس.. دقيقة أخرى تفضل السيد الرئيس.

 لويدانورا لدينامضي 1ارئيسا لفأ قا الستقالسياللوحدةا
ن لتع دليلا:

أخفيكم سرا  ال  أقل،  أو  دقيقتين  الرئيس  السيد  إذن  كل،  على 
مستوى الحرج الذي وصل إليه الفريق االستقاللي اليوم، وهو يتداول 
هذا  على  بالتصويت  يتعلق  فيما  سيتخذه  الذي  املوقف  بخصوص 
البرنامج الحكومي، عندما وجد نفسه مطوقا بقرار برملان الحزب اللي 
هو املجلس الوطني من جهة، واملتغيرات الجديدة التي عرفها السياق 
العام الذي صدر فيه هذا القرار من جهة أخرى، سواء من حيث تعيين 
شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للحكومة، أو 
من حيث الطريقة التي تم بها تشكيل الفريق الحكومي، أو مجموعة من 
املشاهد، وسيحرص الفريق على التصويت بشأن هذا البرنامج الحكومي 

بما تفرضه مشادئه وقناعاته تعزيزا للمسار الديمقراطي في إبانه.

وسيشقى حزب االستقالل ضمير هذه األمة، واملدافع عن انشغاالت 
حزب  وسيظل  املجتمع،  وقضايا  وانتظاراتهم  وتطلعاتهم  املواطنين، 
االستقالل متمسكا بخيوط األمل في اإلصالح والتغيير، وبناء الصرح 
مجتمع  في  واالجتماعية  االقتصادية  التعادلية  وإقرار  الديمقراطي، 
تسوده املساواة وتكافؤ الفرص، والعيش الكريم وقيم املواطنة الحقة.

السيد رئيس الحكومة، وحيث أن هذا البرنامج تعاقد، والتعاقد 
أن  إال  الفقهاء،  قال  كما  واملناسشة شرط  يسعني  فال  وتعهد،  التزام 
أذكركم بقول هللا تعالى : ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال﴾ صدق 

هللا العظيم.

 لويدا لأئيسا:

محمد  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا  شكرا، 
مشدع رئيس الفريق الحركي.

 لأ ئبا لويدامحمدامشدعارئيسا لفأ قا لحأكيا:

ربأفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لأحمنا لأحيما بوما
 ملأسلي1.

ريتم اديوتم اسالماربيافالن1،

 لويدا لأئيسا ملحترم،

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزر ءا ملحترمو1،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو1،

يشرفني ويسعدني غاية السعادة أن أتناول الكلمة باسم الفريق 
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الحركي بمجلس النواب، ألبسط أمامكم منظور فريقنا ملعالم وتوجهات 
البرنامج الحكومي الذي سيؤطر عمل..

 لويدا لأئيس:

السادة النواب، نستمعو لشعضنا، شكرا. تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويدامحمدامشديعارئيسا لفأ قا لحأكي:

يشرفني ويسعدني غاية السعادة، أن أتناول الكلمة باسم الفريق 
الحركي بمجلس النواب ألبسط أمامكم منظور فريقنا ملعالم وتوجهات 
البرنامج الحكومي الذي سيؤطر عمل الحكومة في الوالية التشريعية 
الحالية والذي يأتي في ظرفية سياسية دقيقة، متسمة بالعديد من 
التحديات والرهانات واالنتظارات، التي تتطلب إرادتنا الجماعية كل من 

موقعه ملواجهتها، واإلجابة عن أسئلتها الحارقة املتعددة.

ملواجهة  التعشئة  جميعا  منا  تتطلب  الدقيقة  املرحلة  هذه  إن 
التحديات الكبرى على املستوى الداخلي والخارجي، ومواصلة بناء دولة 
الحق والقانون التي يتمتع فيها الجميع بالحقوق والواجشات والعدل 

والحريات واألمن والكرامة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم.

وال شك أن لنا من املقومات ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذه 
الكبرى،  الدستورية  املشادئ  تكريس  مواصلة  أهمها  لعل  التحديات. 
املغربية  األمة  ثوابت  وتعزيز  املغربي،  التنموي  نموذجنا  وصيانة 
الجامعة التي تتمثل في الدين اإلسالمي السمح، ووحدة الهوية متعددة 
الروافد، وامللكية الدستورية واالختيار الديمقراطي في ظل مغرب معتز 
بهويته املتنوعة وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم االنفتاح واالعتدال 

والتسامح والحوار، وملتف تحت قيادة جاللة امللك حفظه هللا.

واسمحوا لي السيد الرئيس أن أجدد التهنئة الصادقة للسيد رئيس 
بها  التي حظوا  الثقة املولوية السامية  الحكومة وكافة أعضائها على 
والتي تطوق أعناقهم لخدمة مصلحة الوطن واملواطنين تحت الرعاية 

السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

 لويدا لأئيس،

حضأ تا لويد تان لو دة،

لقد قدمت بالدنا وتقدم نموذجا فريدا في املنطقة من خالل اعتماد 
نهج اإلصالحات، تحت قيادة ملكية رشيدة في كل امليادين السياسية 
أبانت كل هذه اإلصالحات  والدينية. وقد  واالقتصادية واالجتماعية 
عن نجاعتها في مواجهة كل املخاطر، سواء كانت في صورة معضالت 
اجتماعية أو في شكل تحديات اقتصادية، أو من خالل تحصين الوطن 
وعقيدتهم  بأمنهم  املس  تستهدف  التي  املؤامرات  كل  من  واملواطنين 

وهويتهم.

وال بد هنا من التنويه بيقظة وتعشئة كل القوى األمنية، وتدخالتها 
االستشاقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب، وتفانيها في توفير األمن 

وإكشارا  إجالال  للوقوف  املناسشة  هذه  مغتنمين  واملواطنين،  للوطن 
للقوات املسلحة امللكية ورجال الدرك امللكي واألمن الوطني والقوات 
الترابية  اإلدارة  في  العاملين  وكافة  املدنية  الوقاية  ورجال  املساعدة 

ورحم هللا الشهداء.

سي دةا لأئيس،

البرنامج الحكومي، ال بد أن  قشل الخوض في مضامين وتوجهات 
املستندة  حزبنا  ومقاربة  الحكومة  هذه  تشكيل  سياق  عند  أتوقف 
ملرجعيات فكر حركي أصيل قادم من أعماق املغرب بوحدته املتنوعة، 
لنضع الرأي العام في الصورة الحقيقية ملسار تشكيلها، بعد مسلسل 
انتخابي يسائلنا اليوم من أجل تعزيز الديمقراطية في شقها املتعلق 

بتقوية املشاركة ووضع حد للعزوف.

فنحن حركيون أصالء ورثنا تاريخا مجيدا، حزب قال ال للحزب 
الوحيد منذ فجر االستقالل، قاوم الفكر الوحيد الذي نظر ملغرب وحيد 
بعين واحدة بلغة واحدة، فالحركة الشعشية آمنت وناضلت من أجل 
التعددية السياسية وال تزال، قاومت كل األفكار الهدامة وكل أشكال 
التطرف، إن كانت باسم الدين أو العرق أو التأويل املغلوط لحقوق 
اإلنسان، حركة تكلمت كل اللغات واللهجات املغربية، حاضرة في كل 
مناطق املغرب. حركة قاومت من أجل الحرية واالستقالل وتحملت وال 
زالت تدبر الشأن العام في إطار مغرب املؤسسات التي حاول الكثير، 
وتعاقد  امللكية  الحكمة  لوال  وإسقاطها  نسفها  عقود،  مدى  وعلى 
الشعب. الحمد هلل أن هذه التيارات أعلنت اليوم ثوبتها اإليديولوجية 
في مغرب التناوب التوافقي والتحقت بركب مغرب املؤسسات الذي كان 
السشق وال يزال للحركة الشعشية في نمائه وتشييده. حركة شعشية آمنت 
منذ ميالدها أن الصراع السيا�سي ال بد أن يتم داخل املؤسسات وليس 

حول شرعيتها.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

إننا إذ نؤطر ملداخلتنا بهذه املرجعيات لنؤكد لكم ولكل من يهمه األمر 
أن اختيارات الحركة الشعشية اليوم وغدا، تستند إلى تاريخها املشرق 
وتؤمن باستقالل قرارها السيا�سي ورؤية سياسية تجعل املغرب قشل 
الحزب. لهذا فتواجدنا معكم اليوم، السيد رئيس الحكومة املحترم، 
بل  إمالء  أو  الصدفة  بمحض  ليس  الحكومية،  األغلشية  في  كمكون 
اختيارا وقناعة، تواجدنا اليوم معكم جاء نتيجة إليماننا بخدمة الوطن 
وبناء على قرارات الهياكل التقريرية للحزب، الذي حدد قواعد املشاركة 
في الحكومة واملتمثلة في احترام التعددية السياسية وترجمة التوازن 
السيا�سي في تركيشة الحكومة واالنتقال من مرتشة الحلفاء إلى شركاء في 
القرارات الحكومية. وبترجمة أولويات حزبنا العتيد في هيكلة وبرنامج 
الحكومة، وهي بصمات حاضرة اليوم في هذه الهيكلة وهذا البرنامج، 
وال يسعنا إال أن نشكركم السيد رئيس الحكومة املحترم، على تفاعلكم 
اإليجابي مع انشغاالت الحركة الشعشية. مغتنمين هذه املناسشة للتنويه 
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واإلشادة بممثلي حزبنا في الفريق الحكومي: كفاءات تعززت بطاقات 
جديدة، تنضاف إلى كفاءات يزخر بها حزبنا العتيد.

نعم،ا لويدارئيسا لحكومل،

نهنئكم على نهج الواقعية التي اعتمدتموها في إعداد هذا البرنامج، 
وفق منطق سيا�سي يجعل مصلحة املغرب أكبر من كل املواقع، وبعيدا 
عن نزوع االنتماء وإغراء الكرا�سي، مغرب ال يرى مستقشله هذا بخلفيات 
رئيس  السيد  لكم  فهنيئا  الوطن،  على  وتزايد  تساوم  ضيقة  حزبية 
الحكومة املحترم على نهجكم القويم القائم على املقاربة التشاركية، 
ونشذ األنانية الحزبية الضيقة لخدمة وطن نتقاسم جميعا مستقشله 

الذي يجب أن يكرم جميع فئاته وينصت لكل مكوناته.

رئيس  السيد  به  تقدمتم  الذي  الحكومي  البرنامج  تضمن  لقد 
الحكومة املحترم، خمسة محاور نعتبرها أساسية ومركزية، تضمنت 
مجموعة من األهداف التفصيلية، لكن األسا�سي واملهم في نظرنا هو 
مرتكزات هذا البرنامج التعاقدي، والتي تتمثل في الشراكة واالنسجام، 
والتضامن في املسؤولية، والشفافية في التدبير والنجاعة في االنجاز، 
مكونات  بين  أوال  التشاركية،  والديمقراطية  التشاور  إلى  باإلضافة 
وفعاليات  واالجتماعيين  االقتصاديين  الشركاء  مع  وثانيا  الحكومة، 
املجتمع املدني. فنحن نعتبر بأن العمل الحكومي ال يمكنه أن يستقيم 
بدون االنضشاط لهذه الشروط واملرتكزات، فالحكومة ليست هندسة 
قطاعية متناثرة ال يؤلف بينها أي رابط، بل الحكومة وحدة سياسية 
مترابطة متضامنة متراصة بمسؤولية جامعة لكل األطياف السياسية 
املتآلفة. إننا نؤكد على أن تشكل هذه املرتكزات ميثاقا سياسيا بين 
مكوناتها تنتفي معه هيمنة الوزن االنتخابي، وهيمنة الوزن القطاعي، 
وعدم الخلط بين املوقع السيا�سي واملوقع الحكومي، ونشذ كل منطق 
ينزع إلى الهيمنة واالستفراد من جهة، والتشخيس والتنقيص من جهة 

أخرى حينما يتعلق األمر بقرارات ذات كلفة سياسية أو اجتماعية.

 لويدا لأئيس،

حرصا على إقران املسؤولية باملحاسشة، كما جاء في عرضكم السيد 
رئيس الحكومة املحترم، ال زلنا أمام غياب الوضوح والرؤيا الواضحة 

فيما يخص الهيكلة الحكومية.

فحين أحدثت كتابات الدولة محكومة بخلفية املحاسشة، نرى أننا 
اليوم أمام ارتشاك كشير ال يمكن إال أن يضفي الغموض في غياب وضوح 
االختصاصات املوكولة إلى كتابات الدولة واملندوبيات ذات الصلة التي 
ال يمكن الستمرار وجودها إال أن يحدث تنافرا وتناقضا وعرقلة لعمل 
إلى  تحيل  فارغة،  وزارات  إحداث  أمام  وإال سنكون  الدولة،  كتابات 

األذهان اقتسام كعكة عوض نجاعة هيكلة حكومية.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

استكمال  بمواصلة  تتعلق  فقرات  الحكومي  البرنامج  أفرد  لقد 

الجهوية املتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وإذا كانت هذه القوانين 
تعد ثورة حقيقية في مجال التدبير الترابي ونموذجا إقليميا رائدا يحتذى 
به على صعيد القارة اإلفريقية، فإن الحكومة مدعوة اليوم إلى إنجاح 
هذا الرهان التنموي عن طريق املواكشة، وعن طريق املصاحشة والدعم 
واستحضار الشعد الجهوي في توزيع البرامج االستثمارية واألغلفة املالية 
والتسريع بإخراج امليثاق املتعلق بالالتمركز اإلداري الذي يعتبر إحدى 
الرهانات األساسية لبرامج إصالح اإلدارة ، في إطار سياسة إرادية إلعداد 
التراب قائمة على الالمركزية والجهوية وتقريب اإلدارة من املواطنين، 
الجهات  على  امليزانيات  توزيع  معايير  في  النظر  إعادة  على  نؤكد  كما 
إلنصاف الجهات املحرومة منذ عقود من حقها في مقدرات الوطن، مع 
التركيز على تقوية آليات املواكشة على مستوى وزارة الداخلية لتوحيد 

الرؤيا ودعم املشادرات .

 لويدا لأئيسا ملحترم،

نسجل بكل ارتياح أجرأة الطابع الرسمي لألمازيغية بإخراج القانون 
التنظيمي املؤطر لها، بعد إخضاعه للمراجعة والتعديل ليحظى بإجماع 
مختلف مكونات األمة، وليحصن املكتسشات املحققة في هذا املجال، 
مختلف  في  اإليجابي  إلدماجها  وطنية  إستراتيجية  بلورة  على  ونؤكد 
السيد  كنا،  فإذا  تسرع.  بدون  ولكن  بسرعة  العامة  الحياة  مناحي 
الرئيس املحترم، ال نشكك في إرادة الحكومة املتمثلة في اتخاذ اإلجراءات 
نود  فإننا  لألمازيغية،  الرسمي  الدستوري  الطابع  لترسيخ  الضرورية 
بتدابير دقيقة  اتخاذها  املزمع  جوابا واضحا وصريحا عن اإلجراءات 
الفضاءات  في  والتشوير  اللغة  هذه  تدريس  بتعميم  تتعلق  وواضحة 
العمومية والششه العمومية وغيرها، وتمكين املرتفقين من استعمال 

اللغة التي يحشذونها.

 لويدا لأئيس،

إن اإلدارة هي املنزل الحقيقي للسياسات العمومية، وبالتالي نريدها 
شفافة، ناجعة، مواكشة، مضيافة، مساعدة، تبسط املساطر وتيسر 
الولوج للخدمات العمومية. ونحن في الفريق الحركي نتقاسم معكم 
التوجه الرامي إلى العمل على تحسين تصنيف املغرب في مؤشر إدراك 
الفساد، وندعوكم إلى التنزيل السريع واألمثل لإلستراتيجية الوطنية 
ملحاربة الفساد والحد من تفشيه بتخصيص املوارد الالزمة لها انطالقا 
املؤسسات،  في  املواطنين  ثقة  تعزيز  بغية  املقشل.  املالية  قانون  من 
وتشجيع االستثمار وتحسين صورة املغرب على املستوى الدولي، كما 
نحث، بهذه املناسشة، على الحرص على دعم هيئات الحكامة والتفتيش 

واملراقشة واملحاسشة والحرص على استقاللية عملها وصيانة حيادها.

الذي  املقيا�سي،  اإلصالح  جانب  فإلى   ، التقاعد  أنظمة  إصالح 
القيام  يتعين  للتقاعد،  املغربي  الصندوق  إفالس  لتأجيل  كان فقط 
بإصالحات شاملة في منظور هيكلي مشني على قطشين عمومي موحد 
واملهن  املجتمعية  الشرائح  وتمكين كل  الخاص،  القطاع  يهم  وقطب 

الحرة من االستفادة من التقاعد.
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 لويدا لأئيسا ملحترم،

لتحديث   2000 سنة  منذ  حثيثة  مجهودات  بالدنا  بذلت  لقد 
االقتصاد وتنويع محركات النمو، إال أننا نسجل بأن وتيرة النمو تشقى 
ضعيفة مقارنة مع إمكانيات الشالد وطموحهاتها. وبالتالي فإن سقف 
النمو،  %5.5من نسشة  في  لنا ال يمكن أن نحصره  بالنسشة  الطموح 
لها  نلحقو  باش  املقومات  نمشيو ل%6وعندنا جميع  نجتهدو  نحاولو 
ونبتكرو  نجتهدو  خصنا  اإلمكانيات،  عندنا  الحكومة،  رئيس  السيد 

ونشدعو باش نحسنو األوضاع ديالنا، في هذا الصدد نقترح ما يلي:

الداخلي  الناتج  ونمو  االستثماري  املجهود  بين  التناسق  .1-
اإلجمالي.

توجيه االستثمارات بشكل أفضل؛ .2-

تجاوز معيقات االستثمار وتحسين مناخ األعمال؛ .3-

املتوسطة  املقاولة  وضمنها  املقاولة  ومصاحشة  مواكشة  .4-
والصغيرة والصغيرة جدا؛

-5. إيجاد حلول ملشكل العقار وأنظمته املتنوعة؛

-6. ضرورة مراجعة ميثاق االستثمار.

للحاق  النمو  العوامل ستمكن ال محالة من رفع معدل  إن هذه 
بالدول الصاعدة وهذا مطمح غير بعيد املنال.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

إن املغرب إذا أراد تحقيق مستوى إيجابي من النمو على املستوى 
الشعيد، وتسريع التطور االقتصادي، فإنه مطالب بالرفع من إنتاجيته، 
ما يعني رفع وتطوير مستوى املتعلمين، مثمنين عزم الحكومة مراجعة 
على  ومنفتحة  حديثة  مدرسة  أجل  من  الدراسية  املقررات  بعض 

املحيط وعلى اللغات والثقافات.

 لويدا لأئيس،

بخصوص صندوق املقاصة ومنظومة الدعم، فإننا نتمنى ونطالب 
يستهدف  يجعله  الذي  النحو  على  الصندوق  هذا  نظام  بدمقرطة 
املستحقين واملحتاجين من الفئات االجتماعية. وهنا ينتصب أمامنا 
تشقى من مواد  الدعم عما  سؤال عريض، بخصوص استكمال رفع 
أساسية، فهل الحل، السيد رئيس الحكومة املحترم، هو رفع الدعم 
املوجه للغاز والسكر والدقيق. مطالشين بتوضيح امليكانيزمات واآلليات 
التداعيات  من  ومحذرين  الصدد،  هذا  في  اعتمادها  تودون  التي 
بدائل  تقديم  الحساس، دون  القرار،  ملثل هذا  السلشية  االجتماعية 

مقنعة ومقشولة.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

إننا وإذ نثمن اإلجراءات الحكومية الرامية الى تسريع وتيرة تنمية 

العالم القروي. فإننا نريد فضاء قرويا وجشليا جذابا ال منفرا، نريد 
فضاء قرويا وجشليا ينعم فيه املواطنون بالكرامة ورغد العيش، نريد 

فضاء قرويا خاليا من الفقر ومن مظاهر العجز االجتماعي واإلقصاء.

إن العالم القروي يجب أن يكون في صلب أولوياتكم، السيد رئيس 
الحكومة املحترم، نريد مصالحة حقيقية مع الشادية تقطع مع نظرة 
النافع، نريد تمييزا إيجابيا  ماضوية كانت تصنفه ضمن املغرب غير 
والتوجيه  واملساطر،  التأطير  مستوى  على  القروي  العالم  لفائدة 
لالستثمار من خالل مخطط حكومي متكامل ومندمج على غرار مخطط 
مارشال، من شأنه أن يستوعب أقطاب تنموية كبرى، مع العمل على 

تبسيط مساطر التعمير والسكن بغاية تثبيت السكان في مناطقهم.

سيديا لأئيسا ملحترم،

املغرب  مشروع  إطار  في  املشذولة  املجهودات  نثمن  ما  بقدر  إننا 
األخضر، وبعد إنجاح عملية، نعم..

 لويدا لأئيس:

تفضل، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويدامحمدامشديعارئيسا لفأ قا لحأكي:

إننا بقدر ما نثمن املجهودات املشذولة في إطار مشروع املغرب األخضر 
وبعد إنجاح عملية التعشئة واالنتاجية، فاملأمول أن يتجه املجهود اآلن 
إلى تطوير التخزين والتصنيع الغذائي والتسويق، وتوسيع برامج انجاز 
السدود وضمنها السدود الصغرى باعتشارها أداة لخلق تنمية محلية 
منتجة لفرص الشغل، وال يسعنا مرة أخرى إال أن نسجل اعتزازنا بعودة 
مطلشا  والتي شكلت  والغابات،  واملياه  القروية  بالتنمية  مكلفة  وزارة 
حركيا على الدوام، مطالشين بدعمها باملوارد املالية والبشرية الالزمة، 
وبالنسشة للمناطق الجشلية ونظرا لخصوصيتها، فقد آن األوان لوضع 

قانون الجشل الذي سشق أن طالشنا به في مناسشات متعددة.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

التي  الرهانات  باقي  عن  أهمية  تقل  ال  االجتماعية  الرهانات  إن 
االجتماعي  باألمن  ترتشط  أنها  السيما  الحكومة.  هذه  فيها  ستنخرط 
ونعتقد بأن كل السياسات العمومية ال يمكنها أن تكون ناجحة إال 
إذا استحضرت الجانب االجتماعي. فاملواطن املغربي ينتظر من هذه 
الحكومة أن تكون في قلب املعادلة االجتماعية، من خالل الحد من 
الشطالة، ومحاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي، وتحسين ولوج الساكنة 
الى الخدمات الصحية. وتمكينه من سكن الئق، وتعليم نافع، املواطن 
ينتظر من الحكومة االهتمام باملجال وباإلنسان، باملرأة والشاب واملسن 
واملتقاعد واألرملة املعنفة واملطلقة وهلم جرا. دون أن نن�سى مغاربة 

العالم وحقوقهم املشروعة السياسية واالجتماعية.

غير  كاملة  الدستورية  حقوقهم  تكريس  إلى  يتوقون  املغاربة  إن 
منقوصة.
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 لويدا لأئيسا ملحترم،

إننا إذ نثمن اإلجراءات الواردة في التصريح الحكومي، بخصوص 
قضية  رأسها  وعلى  قضاياه  وخدمة  للمغرب  الدولي  اإلشعاع  تعزيز 
نؤكد  فإننا  واملنظمات،  الدول  مختلف  إزاء  العادلة  الترابية  وحدتنا 
بأن سياسة جاللة امللك في إفريقيا تعتبر جد متطورة مقارنة بالتصور 
الحكومي، على الرغم من أن خطاب دكار كان واضحا من خالل العشارة 

امللكية » كفى من النظر إلى الشمال فقط«.

ينفتح  ومندمج  لتصور جديد شامل  الحكومة  تؤسس  أن  نتمنى 
على القارة اإلفريقية ومنظماتها وخصوصا منظمة » سيداو« كفضاء 
لهذا  اإلجرائي  الشق  في  األمر  هذا  تدارك  يتم  بأن  ونتمنى  لالستثمار 

البرنامج.

حضأ تا لويد تان لو دة،

إننا نعلم بأن لكم مسؤولية..

 لويدا لأئيس:

دقيقة ونصف.

 لأ ئبا لويدامحمدامشديعارئيسا لفأ قا لحأكي:

أنتم لها متحملون، باقي لي 3 دقايق...

 لويدا لأئيس:

دقيقة ونصف باإلضافة... تفضل.

 لأ ئبا لويدامحمدامشديعارئيسا لفأ قا لحأكي:

لكم أمانة أنتم مطوقون – نعلم علم اليقين أن املواطن املغربي 
ينتظر من هذه الحكومة ال�سيء الكثير، ويتمنى أن تكون النتائج التي 
ستحققونها بإذن هللا في مستوى ترقشاتهم وانتظاراتهم وطموحاتهم، في 
الصحة، والتعليم والتشغيل والسكن، وفي توطيد الحقوق وتحقيق 
الكرامة في إطار التحول السيا�سي واالنتقال الديمقراطي، تحت القيادة 
الحكيمة لجاللة امللك نصره هللا. هذا الترقب يتقاسمه الفاعل السيا�سي 

واملواطن العادي. فكل املواطنين يتمنون لكم النجاح في مهامكم.

 لويدارئيسا لحكومل،

تذكروا يوم األربعاء الفارط ملا انتهيتم من إلقاء كلمتكم بتقديم 
ومشاربها  ألوانها  بكل  لكم،  تصفق  كلها  القاعة  الحكومي  البرنامج 
السياسية، نعم تقديرا لكم ولكن كذلك نواب األمة عبروا عن طموحهم 

وإرادتهم ونيتهم وحقهم في أن ينعم هذا املغرب بالرخاء إن شاء هللا.

 لويدا لأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب شقران أمام رئيس 
الفريق االشتراكي.

 لأ ئبا لويدابقأ 1ارم م،ارئيسا لفأ قا البتر كي:

بكأ ا لويدا لأئيس،

عشرون دقيقة مخصصة لنا ملناقشة البرنامج الحكومي، هي غير 
كافية، لذلك سنتطرق فقط ملحاور كبرى، على أن نتعاطى مع املشروع 
في شموليته، من خالل إجراء عملي من خالل مهامنا الدستورية، سواء 

على مستوى الرقابة أو التشريع.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لوزر ءان لأو با ملحترمو1،

يشرفني، باسم الفريق االشتراكي، أن أقف أمام املجلس املوقر، 
بمناسشة مناقشة البرنامج الحكومي، لبسط موقف فريقنا بخصوص 
االشتراكي  االتحاد  حزبنا،  نظر  وجهة  عرض  و  به،  جاء  ما  مضمون 
للقوات الشعشية، أمام املجلس املوقر، و من خالله الرأي العام الوطني، 
عبر مناقشة موضوعية نستهدف من خاللها إبراز ما نراه من إيجابيات 
تؤسس لتعاقد باعث لألمل في املستقشل، و طرح عدد من التساؤالت، و 
بواعث القلق، بخصوص بعض ما يعتري فقرات البرنامج الحكومي من 
مالحظات، مع تقديم ما نراه من مقترحات كفيلة بتطويره و إغناءه، و 
إن كنا ندرك مسشقا بأن البرنامج املقدم لنا، يتعلق فقط بالخطوط 
الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به طشقا ملقتضيات املادة 

88 من الدستور.

و سيكون من الالزم في الشدء، الوقوف عند القضية الوطنية األولى، 
املتعلقة بالصحراء املغربية، و املجهودات التنموية الكشيرة، املشذولة في 
هذا الجانب، من كافة مكونات املجتمع املغربي، تحت القيادة الحكيمة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، في إطار مشروع 
مجتمعي متكامل، بين بامللموس، كيف أن بالدنا، تعيش منذ سنوات 
أوراشا كبرى، على مستويات متعددة، جعلتها استثناء على املستوى 
العربي واإلقليمي، بتميز ملفت إن على املستوى الحقوقي أو االقتصادي 
أو االجتماعي أو الثقافي، في ظرفية صعشة، أكدت الوقائع واالحداث 
نتاج سنوات من  إمكانات عديدة هي  اتجاهها، بفضل  الشالد  مناعة 

النضال والشناء رغم االمكانيات املحدودة .

وال يفوتنا، في هذا الشاب، توجيه التحية والشكر واالحترام، للقوات 
والقوات  الوطني  واالمن  امللكي،  الدرك  ولقوات  امللكية،  املسلحة 
أمن  في ضمان  اليومية  مجهوداتهم  على  املدنية،  والوقاية  املساعدة 

واستقرار وطننا الحشيب، بكل تفان وإخالص.

مثلما يجب التأكيد في الشدء على أن تعاطينا وتعاملنا مع التصريح 
عن  مطلقا  ينفصل  ال  الحالية،  األغلشية  في  موقعنا  من  الحكومي، 
مرجعيتنا كحزب اشتراكي ديمقراطي حداثي، ناضل ويناضل، من أجل 
ترسيخ وتدعيم أسس الشناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون. ومن 
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أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، مرجعيتنا املواطنة، 
التي تضع املصالح العليا للوطن فوق كل اعتشار، وتتفاعل مع قضايا 
املواطنات واملواطنين في معيشهم اليومي بواقعية وموضوعية، بالتزام 

مسؤول أين كان موقع حزبنا، سواء في املعارضة أو األغلشية الحكومية.

تصريحه  خاتمة  في  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  تأكيد  ولعل 
املتعلق بعرض البرنامج الحكومي، أمام املجلس املوقر، على أن األخير 
هو نتاج عمل جماعي مشترك بين مكونات األغلشية ومختلف القطاعات 
الحكومية، يعكس االنشغال في املقام األول بقضايا الوطن واملواطنين 
حفظا لكرامتهم وحماية وصونا لحقوقهم و حرياتهم، لعل التأكيد على 
ذلك، يشكل، وبحق، عنوانا جامعا ملا يجب أن نشتغل عليه جميعنا، 
كل من موقعه، بثقة مشتركة، بتعاون وتكامل مستمرين، بوضوح تام في 
تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع، وضوح تام في تمثل املسؤولية 
الذي  الخطاب  هذا  الخطاب،  في  تام  وأساسا وضوح  الجميع،  لدى 
كان نقطة سلب في مرحلة مضت. دون الخوض في تفاصيل ال تخدم 

مستقشل الشالد في �سيء.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

ما تمت  إلى  باإلضافة  ينطلق،  الحكومي،  البرنامج  تعاملنا مع  إن 
اإلشارة إليه، من مجموعة من املالحظات التي ال شك، وجب وضعها 
الشناء الديمقراطي بشالدنا، بدءا من  نصب األعين، في سياق ترسيخ 
سؤال انخراط املواطنات واملواطنين في العملية السياسية و االنتخابية، 
مرورا بالقوانين املؤطرة واملنظمة لذلك، وصوال إلى محطة االنتخابات 
وما يطشعها من شوائب، عبرنا في مناسشات متكررة عنها وقدمنا بشأنها 
بها لتظل حتما عنوان عمل  مذكرات ومالحظات، لألسف لم يؤخذ 
هام ينتظرنا في املرحلة املقشلة، بما يسمح بتجاوز واقع العزوف وآثاره 
من جهة، و وضع املواطنات واملواطنين أمام مسؤولية االختيار الواعي 
واملسؤول في تحديد مسار الشالد، عند كل محطة يرجع فيها لإلرادة 

الشعشية عبر صناديق االقتراع من جهة ثانية .

وإذ نسجل، بإيجابية، تأكيد البرنامج الحكومي على مجموعة من 
االجراءات و االهداف، في املحور األول، املتعلق بدعم الخيار الديمقراطي 
ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة، إذ نسجل ذلك، فإننا 
في الفريق االشتراكي، انطالقا من تششثنا، املشدئي والدائم، باملشروع 
االصالحات،  كافة  في  بارزا  عنوانا  صار  الذي  الحداثي،  الديمقراطي 
بمختلف مشاربها، التي تعيشها بالدنا منذ حوالي عقدين من الزمن، 
نؤكد على أن املقاربة التشاركية، والعمل الجماعي التوافقي، كفيالن 
ليس فقط بتسريع وثيرة التنزيل العملي ملجموع االصالحات واألولويات 
املرتشطة بها في هذا الشاب، ولكن، تجويد االصالح بما يضمن تحقيق 
األهداف املنشودة برؤية مستقشلية تقطع بشكل جذري مع ممارسات 

آن لها أن تكون جزءا من املا�سي.

وإذا كانت بالدنا، قطعت أشواطا كشيرة في مسار الشناء الديمقراطي، 

وتعزيز الحريات واملساواة، وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، فإن الواقع 
اليوم، يؤكد بأن أشواطا أخرى ال تزال في االنتظار، وبأن الضرورة تحتم 
تقوية وتفعيل املؤسسات الدستورية، بما يضمن إقرار الكرامة والحرية 

واملساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.

و في هذا الجانب، فإن الفريق االشتراكي، بقدر ما ينوه بمجموع 
االجراءات واالصالحات املزمع القيام بها، من خالل االلتزامات الواضحة 
في البرنامج الحكومي، والتي كانت، وال تزال في صلب نضال حزب االتحاد 
إلى  الحكومة،  ينشه  ما  بقدر  نشأته،  منذ  الشعشية  للقوات  االشتراكي 
ضرورة جعل األهداف املنشودة، مصاحشة بسلوك مؤطر يشعد االصالح 
التعشيرات  مع  التعاطي  بطريقة  يتعلق  ما  خاصة  الشك،  دائرة  عن 
االحتجاجية واملطلشية للعديد من الفئات االجتماعية، كما هو الشأن 
بالنسشة ملطالب األساتذة املتدربين، واملمرضين، واملتصرفين وغيرهم 

بمختلف التنسيقيات االجتماعية والتنظيمات املهنية.

إن الحديث عن دعم الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، 
يصشح غير ذي معنى في ظل استمرار التدخالت األمنية العنيفة، لتفريق 
تظاهرات احتجاجية سلمية، بالرغم من التنبيه إلى خطورة ذلك على 
مناسشات  في  بها،  والحقوقي  الديمقراطي  الشناء  ومسار  الشالد  صورة 
عديدة، وحتى داخل هذا املجلس املوقر، أملنا، كفريق اشتراكي، أن 
تكون النصوص والقواعد القانونية هي املحدد ألي إجراء اتجاه أي فعل 

كيفما كان.

إذ نسجل  الجيدة،  الحكامة  ترسيخ  و  اإلدارة  في مجال إصالح  و 
إيجابية األهداف والبرامج املسطرة على املستوى التشريعي والعملي، 
السياسات  نجاعة  وتعزيز  وتفعيلها،  الحكامة  مؤسسات  لدعم 
الفريق  فإن  وغيرها،  الرشوة  ومحاربة  النزاهة  ومنظومة  العمومية، 
االشتراكي يؤكد على ضرورة تخصيص موارد مالية كفيلة بإنجاح كافة 
األهداف واالصالحات املنشودة، ملا لهذا الورش األسا�سي من أهمية 
كبرى، أكد عليها الخطاب امللكي في الجلسة االفتتاحية للوالية البرملانية 
الحالية، الذي خصص في مجمله لإلدارة وعالقتها باملواطن، واالشكاالت 
التي تعرفها، وكذا االهتمام باملوارد البشرية واألوضاع املادية للموظفين 
املقاربة  منطلق  من  إصالح،  أي  في  هؤالء  وبإشراك  واملستخدمين، 

التشاركية التي نأمل أن تكون قاعدة في جميع املجاالت.

والتنمية  بالتشغيل  والنهوض  االقتصادي  الجانب  وبخصوص 
املستدامة، الذي حاز نصيشا هاما من البرنامج الحكومي، إذ نسجل 
إلى  الرامية  به،  الواردة  واإلجراءات  األهداف  إيجابية مجموع  كذلك 
الصناعي  بالقطاع  النهوض  عبر  وتنافسيته  الوطني  االقتصاد  تقوية 
في  القطاعية  االستراتيجيات  وتعزيز  االستثمار،  وتحفيز  واملقاولة 
والسياحة،  واملعادن  والطاقة  الشحري  والصيد  الفالحية  املجاالت 
وغيرها، وما يصاحب ذلك من إجراءات على مستوى النهوض بالشغل 

واالدماج املنهي.
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فإننا، في الفريق االشتراكي، نؤكد على ضرورة عدم املساس بالقدرة 
الشرائية للمواطنين، واعتماد مقاربة شمولية تالمس كافة املعيقات 
واملشاكل التي تعيق نمو وتطور االقتصاد الوطني، عبر املراقشة الصارمة 
للمشاريع املنجزة في إطار الصفقات العمومية، وتبسيط املساطر اإلدارية 
في وجه املستثمرين، واإلصالح الضريبي، وغير ذلك من اإلجراءات، التي 
ال تحتاج إلى موارد مالية إضافية تثقل كاهل ميزانية الدولة، بقدر ما قد 
تسمح باقتصاد وعقلنة املصاريف، خاصة ما يتعلق باملراقشة الصارمة 

ألوجه صرف املال العام.

وفي املجال االجتماعي، ال بد من التذكير، بأن إشكاالت حقيقية 
تهم هذا املجال، وأن انتظارات املواطنين املشروعة، كثيرة ومتعددة، 
مما يستوجب، ليس فقط، التنصيص على إجراءات طموحة لتحقيق 
األهداف املنشودة من خالل البرنامج الحكومي. ولكن، أيضا، اعتشار 
في كثير من جوانشه،  أولوية قصوى، وذي طابع استعجالي  األمر ذي 
خاصة تلك التي ترتشط باإلرادة السياسية أكثر مما ترتشط باملوارد املالية 
واإلمكانات البشرية الواجب توفرها إلنجاح اإلصالح، ولعل مشادرتكم 
إلى العودة ملأسسة الحوار االجتماعي، واالتصال بالفاعلين النقابيين 

ملؤشر إيجابي لطشيعة العالقات التي ستسود في املرحلة املقشلة.

الشحث  و  التكوين  و  التربية  منظومة  إصالح  لتفعيل  وبالنسشة 
العلمي، إذ نسجل أهمية و واقعية األهداف املسطرة، بما تطرحه من 
إمكانات كفيلة بإخراج هذا املجال من واقعه املزري، الذي دقت بشأنه 
العديد من أجراس اإلنذار، فإننا في الفريق االشتراكي، مع كل إصالح 
يستهدف مراجعة املناهج والبرامج الدراسية، والتوجه نحو االستثمار 
للمعلومات  الجديدة  والوسائط  الحديثة  للتكنولوجيات  العقالني 
واملعرفة والتواصل واللغات، ودعم الشراكة مع الفاعلين االقتصاديين 
واملاليين من أجل ضمان انفتاح أكبر للمنظومة التعليمية على محيطها 

االقتصادي.

وال يفوتنا، أن نذكر، وننشه من جديد، إلى ضرورة االهتمام باملوارد 
البشرية، خاصة رجال ونساء التعليم، وبأوضاع املؤسسات التعليمية 
من التعليم األولي إلى الجامعي، التي تعرف بعديد من جهات اململكة 
واقعا مزريا، يشكل عائقا في حد ذاته دون املؤسسة التعليمية ولعب 

أدوارها االساسية في التربية والتكوين.

من  وبالرغم  الصحية،  الخدمات  وتعميم  تحسين  وبخصوص 
التراكم املحقق بفضل مجهود حكومات متعاقشة، نؤكد على ضرورة 
بشأنه  االصالح  وجعل  بشالدنا،  الصحة  لقطاع  الواقعي  التشخيص 
غير مقيد بأرقام في حد ذاتها، ولكن، أساسا، بجودة الخدمة الطشية 
املقدمة للمواطن، وفضاءات االستقشال، وواقع األطر الطشية العاملة 
في املجال، الواجب التعاطي مع مطالبها ومالحظاتها بكثير من الجدية 
واملوضوعية، كما هو الشأن بالنسشة لفئة املمرضين التي تخوض منذ 
أشهر حركات احتجاجية مطلشية، ووجهت لألسف بما لم يكن يجب أن 

تواجه به، حتى ال ندخل في تفاصيل مؤملة.

إن انتظارات املواطنين بخصوص هذا الجانب كشيرة، ومالحظاتهم 
على واقع املستشفيات بشالدنا أكبر، األمر الذي يضع أحيانا كثيرة األطر 
الصحية أمام واقع من العجز لتقديم الخدمات الصحية بسبب غياب 
التجهيزات ووسائل العمل وغير ذلك من الشروط الضروري توفرها 

للحديث عن مستشفى أو مستوصف أو غيرهما.

دون  إقليمية  هناك مستشفيات  تكون  أن  اليوم  مقشوال  يعد  لم 
أجهزة للكشف باألشعة، ودون أطر طشية مختصة، وأحيانا دون أبسط 

شروط االستقشال.

لم يعد مقشوال أن يتنقل املريض من مدينة يتواجد بها مستشفى 
بسبب غياب  أخرى،  بمدينة  آخر  إقليمي  بمستشفى  للعالج  إقليمي، 
بعض التخصصات، أو جهاز السكانير أو غيره، هذا واقع لألسف الشديد 
تعاني منه العديد من الجهات عبر ربوع الوطن، حتى أن الشعض يتحدث 
حين  التعاطي  يجب  وبالتالي  منسية،  وجهات  عن جهات محظوظة، 
نتحدث عن املساواة، والحق في الصحة، يجب أن تعمل الحكومة على 
ان تجعل من املستشفيات اإلقليمية، على األقل أن تتوفر فيها أكثر 

الشروط التي تسمح بتحقيق العالج للمواطن.

مثلما لم يعد مقشوال اليوم، أن نطالع على صفحات الجرائد، واملواقع 
االجتماعية، طلشات مساعدة من مواطنين مر�سى، من أجل تمكينهم 
من الخضوع لعمليات جراحية، أحيانا كثيرة، ال تتجاوز تكاليفها، 5 أو 
7 آالف درهم، الصحة حق للجميع، ومن مسؤولية، وعلى الحكومة أن 

تعمل جاهدة من أجل ضمان هذا الحق.

ولعل اإلجراءات واألهداف املسطرة، من خالل البرنامج الحكومي، 
املتعلقة بتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واالقصاء 
االجتماعي، ستكون كفيلة باإلجابة على جزء من االشكاالت املشار إليها 

سابقا.

وهي األهداف التي إذ نسجل أهميتها وآنيتها في شق كشير منها، فإننا في 
الفريق االشتراكي، نعتبر بأن قرارات كثيرة يجب أن تكون موضوع تفكير 
كشير قشل أجرأتها، كما هو الشأن بخصوص مواصلة إصالح صندوق 
خالل  من  املنشودة  اإلصالحات  بكافة  ربطه  وجب  الذي  املقاصة، 
ملا  األهداف،  بعض  لتحقيق  وليس جعله جسرا  الحكومي،  البرنامج 
لذلك من مس مشاشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عن ذلك 

من إشكاالت أخرى.

 لويدا لأئيسا ملحترم،

عالقات  في  منتجة،  قوية  بحركية  األخيرة،  األشهر  تميزت  لقد 
املغرب الدولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، وتوجت مرحلة من الشناء الديشلوما�سي واالقتصادي بعودة 
املغرب إلى االتحاد االفريقي، لتشدأ مرحلة جديدة في استراتيجية تموقع 

املغرب ومصالحه العليا على املستوى الجهوي والدولي والقاري.
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البرنامج  في  املسطرة  األهداف  إلى  باإلضافة  يقت�سي  الذي  األمر 
الحكومي من خالل املحور املتعلق بالعمل على تعزيز اإلشعاع الدولي 
للمغرب وخدمة قضاياه العادلة بالعالم، والتي نثمنها في كليتها. العمل 
على تأهيل املوارد البشرية في الجانب الديشلوما�سي. ليس فقط الفاعلين 
الرسميين في املجال، ولكن، أيضا، كل الطاقات املجتمعية التي تمثل 
بالدنا في املحافل الدولية، من أطر وششيشات األحزاب السياسية واملجتمع 
الدبلوماسية  إلنجاح  املناسب  الدعم  تخصيص  مع  وغيرهم،  املدني 

املوازية.

ولعل ربط قطاع الهجرة واملغاربة املقيمين بالخارج بوزارة الخارجية 
بما يطرحه ذلك من صالحيات أساسية في عالقة القطاع بالسفراء و 
القناصل، سيساهم بدوره، ليس فقط في متابعة و معالجة كافة جوانب 
بالخارج، عبر االهتمام بمشاكلهم  املغاربة  للمواطنين  اليومي  املعيش 
ذلك  لعل  األم،  بشلدهم  والجسدي  الروحي  وربطهم  وانتظاراتهم، 
سيسمح كذلك بحسن استثمار الطاقات الكشيرة التي تزخر بها جاليتنا 
باملهجر في إشعاع بالدنا و تقدمها و تحسين عالقاتها الدولية، من خالل 
بالخارج، واالستفادة  املقيمة  املغربية  الكفاءات  االنفتاح على جميع 
من مواقعها، وإشراكها في كل هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور 
وضمان مشاركتها السياسية في تحديد توجهات الشالد واختياراتها، وهو 
ما يقت�سي تمكين القطاع من موارد بشرية ومادية هامة تسمح بتحقيق 

األهداف املنشودة في هذا الجانب.

 لويدارئيسا لحكوملا ملحترم،

من  كثير  عند  للوقوف  لنا،  املخصص  الزمني  الحيز  يسعفنا  ال 
املالحظات بخصوص مجموعة من القضايا واملجاالت، التي جاء بها 
البرنامج الحكومي، والتي ال شك ستكون موضوع متابعة مسؤولة من 
قشل الفريق االشتراكي فيما يستقشل من محطات تنزيل برنامجكم على 

أرض الواقع.

الحكومي، مجموعة من  البرنامج  باعتزاز، تضمين  لكننا نسجل، 
اإلجراءات واألهداف، التي كانت في صلب البرنامج االنتخابي لحزبنا، 

وأيضا، عنوانا بارزا في مساره النضالي.

وإذ نثمن التنصيص على مواصلة تنفيذ توصيات هيئة االنصاف 
الواجب  املساواة،  مشدأ  وتفعيل  املرأة  حقوق  وتعزيز  واملصالحة، 
تطويرها ومالءمتها مع األغلشية الجديدة، ومطالب ونضاالت الحركات 
املقاربة  األمازيغية، واعتماد  للغة  الرسمي  الطابع  النسائية، وتفعيل 
التشاركية، واإلنصات لكافة الفاعلين النقابيين والجمعويين، وإصالح 

االدارة، واالهتمام بقضايا الششاب واملجتمع املدني، وغيرهم.

واالجتماعي،  االقتصادي  جانشه  في  الحكومي،  البرنامج  بأن  نعتبر 
يضعنا أمام رؤية شمولية تضع في االعتشار األسئلة االجتماعية كأولوية، 
وتشجيع  للشالد  االقتصادية  التنافسية  بتقوية  يتعلق  ما  خاصة 
االستثمار وخلق الثروة، وجعل كل ذلك في خدمة التوجه االجتماعي 

للحكومة استجابة النتظارات شرائح واسعة من الشعب املغربي.

إذ نؤكد على أن الفريق االشتراكي، بقدر ما سيعمل على املساهمة 
االيجابية في إنجاح البرنامج الحكومي املوضوعي، الواقعي، والطموح، 
بقدر ما سيكون صارما، إذا صح التعشير، في ممارسة أدواره الرقابية في 

شتى املجاالت والقطاعات، خدمة للصالح العام للشالد.

وإذ ننهئ السيد رئيس الحكومة املحترم، والسيدات والسادة الوزراء، 
وكذا  السامية،  امللكية  الثقة  على  الدولة  وكتاب  املنتدبين  والوزراء 
الزميالت والزمالء النواب املحترمين على الثقة الشعشية، فإننا نسأل 
هللا أن يوفقنا جميعا في مهامنا خدمة للوطن واملواطن، والسالم عليكم.

 لويدا لأئيس:

لشلق  عائشة  السيدة  للنائشة  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا 
رئيسة املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

رئيولا ملجموعلا لأي بيلا لشلقا ع ئشلا  لأ ئشلا لويدةا
للتقدمان البتر كيل:

 لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، أتدخل اليوم، أتدخل 
بدون  يتابعها  والتي  الهامة  والدستورية  السياسية  اللحظة  هذه  في 
شك املواطنات واملواطنون باهتمام وحرص بالغين، وعلينا أن نتحمل 
مستوى  وفي  اللحظة  هذه  مستوى  في  لنكون  الجماعية  مسؤوليتنا 
التطلعات واالنتظارات التي ترافقها، فشعد مخاض الوالدة العسير لهذه 
الحكومة التي يشارك فيها حزب التقدم واالشتراكية بناء على موقف 
وطني مسؤول اتخذته بحرية وديمقراطية هيئاته التقريرية، استنادا 
إلى قراءة موضوعية ملعطيات املرحلة وما تفرضه من مهام وتحديات، 
أقول بعد هذا املخاض العسير، ها أنتم السيد رئيس الحكومة املحترم 
واضحة  توجهات  يتضمن  طموح  حكومي  ببرنامج  أمامنا  تقدمتم 
والتزامات مدققة وأولويات محددة ضمن محاور متماسكة، شملت 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  مختلف 

والشيئية وكذا الخارجية.

فال يسعنا بكل موضوعية إال أن نثمن توجيهاته ومضامينه، دون 
أن يمنعنا ذلك السيد رئيس الحكومة، دون أن يمنعنا ذلك من إبداء 
في  إسهاما  نعتبرها  التي  االقتراحات  وتقديم  الضرورية  املالحظات 
تجويد العمل التنفيذي وفق ما يستلزمه دورنا وينسجم مع قناعاتنا في 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

وقشل الخوض في مناقشة البرنامج الذي بين أيدينا فإن املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية تعبر عن االعتزاز بعودة بلدنا إلى أسرته 
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فرص  من  تأكيد  بكل  ذلك  يتيحه  ملا  اإلفريقي،  باالتحاد  املؤسسية 
حقيقية ملزيد من إشعاع بلدها ونمائه بشراكة وثيقة مع بلدان قاراتنا 
اإلفريقية، وملا يجسده ذلك أيضا من تقدم نحو لحظة الكسب النهائي 
ملعركة وحدتنا الترابية وذلك تحت القيادة الحكيمة واملقدامة لجاللة 

امللك نصره هللا.

 لويدا لأئيس،

إننا في املجموعة النيابية، ومن خاللها حزب التقدم واالشتراكية، 
بداية  بصددها  نحن  التي  السياسية  اللحظة  تشكل  أن  إلى  نتطلع 
جديدة تواصل فيه هذه الحكومة مسار اإلصالح السيا�سي واالجتماعي 
واالقتصادي التي انخرطت فيه بالدنا خاصة مع مجيء حكومة التناوب 

التوافقي.

وباملناسشة نتوجه بتحية خاصة لحكومة ال�سي عشد اإلله بنكيران، 
التي رفعت التحديات في سياق إقليمي جد معقد، وإن تعيين السيد 
سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة من قشل صاحب الجاللة، وهو 
ما يشكل احترام للدستور ولإلرادة الشعشية املعبر عنها خالل االقتراع 
األخير، اقتراع 7 أكتوبر، هذا التعيين هو تأكيد ودعوة صريحة لصيانة 
االختيار الديمقراطي، فعلى هذه الحكومة أن تعزز هذا املسار عبر تنفيذ 
هذا البرنامج الحكومي الطموح بالفعالية املطلوبة حتى يجسد بحق 

جوابا عمليا لالنتظارات املشروعة للمواطنات واملواطنين.

هي مناسشة إذن للتذكير بشعض من املواقف الثابتة لحزبنا واملتمثلة 
في الربط الجدلي بين الوطنية والديمقراطية، هكذا نشأ حزب التقدم 
واالشتراكية، وهكذا هو مستمر، حزبا مكرسا نضاله من أجل تشييد 
الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة الحق والقانون، ودولة املؤسسات 
القوية، دولة األحزاب القوية واالقتصاد القوي املنتج للثروة والتوزيع 
العادل لهذه الثروة، حزب يناضل من أجل إقرار العدالة االجتماعية 
وترسيخ الحريات واملساواة وقيم الحداثة واحترام التعددية، استنادا 
إلى منهج ترصيد املكتسشات الوطنية وتطويرها عبر االستثمار األمثل 

للتجربة والفكر اإلنسانيين.

هكذا استطاع حزبنا بفضل استقالليته واتزانه وشجاعته املسؤولة 
التي تميز مواقفه وتحاليله أن يشكل مدرسة سياسية قائمة الذات، 
حرصت على صون عالقات متميزة مع جميع الفاعلين. ولطال ما اعتبرنا 
الثقافي  وغناه  املجتمع  حيوية  عن  حيا  تعشيرا  التعددية  نشأتنا  منذ 
والفكري وال زلنا نؤمن بذلك موقف مشدئي بغض النظر عن السياقات 

الظرفية وعن حسابات اللحظة.

التيارات  كل  وتمكين  التعددية  حماية  نعتبر  األساس  هذا  على 
السياسية والفكرية املنبثقة من رحم املجتمع من تمثيلية منصفة في 
كافة املجاالت، هو السبيل األمثل بل لن نشالغ إن قلنا السبيل الوحيد 

لشناء ديمقراطية حقة تحملها مؤسسات قوية.

ولعل مؤسستنا هذه، املوقرة هذه هي األجدر بإعطاء النموذج في هذا 

الصدد، إذ نذكر الجميع حلفائنا في األغلشية، وكذا مكونات املعارضة 
املحترمة، بما تم التعشير عنه من مواقف بخصوص العتشة املطلوبة 

للتمثيلية بمناسشة االنتخابات األخيرة.

إنه موقفنا الثابت في هذا الصدد للتعشير عن الحق في الوجود، عن 
الفعل من داخل املؤسسات في احترام تام للشرعية وللمؤسسات.

 لويدارئيسا لحكومل،

لقد أر�سى الدستور منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم 
إرساء دعائم دولة الحق والقانون واملؤسسات املستندة إلى الحكامة 

الجيدة.

تفعيلها،  إلى  ندعوكم  فإننا  الشأن،  بهذا  التزاماتكم  نثمن  وإذ 
التفعيل املحكم في احترام تام للدستور، نص الدستور وروح الدستور. 
ومن منطلق وفائنا لخطنا السيا�سي السشاق في مجال الكفاح من أجل 
املساواة وأساسا املساواة بين الجنسين، التي تشكل إحدى املرتكزات 
الثابتة لقناعتنا، فإننا ندعوكم اليوم وبإلحاح إلى اإلعمال الديمقراطي 
واملتقدم ملضامين الدستور، ملقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق 
ولوج  وضمان  للنساء،  واالجتماعي  واالقتصادي  السيا�سي  والتمكين 
بالخطة  واالرتقاء  القرار،  العمومية ومراكز صنع  للخدمات  متساوي 
السياسات  التقائية  بالفعل  إلى مستوى يضمن  للمساواة  الحكومية 
العمومية وفق مقاربة حقوقية مندمجة نلمس أثرها في التحسين الفعلي 
لألوضاع. التسريع بإخراج قانون يحمي النساء من العنف وكذا القضاء 

على كل أشكال التمييز، وتمكين النساء اللواتي هن في وضعية صعشة.

 لويدارئيسا لحكومل،

في الشق االقتصادي، فإننا ندعوكم إلى التسريع من وتيرة إنجاز 
املشاريع واإلصالحات االقتصادية األساسية ومواكشتها بإعطاء الدفعة 
الالزمة إلصالح القضاء واإلدارة، والحرص على نزاهة وشفافية القرار 

االقتصادي واتخاذ تدابير عملية ملحاربة اقتصاد الريع والفساد.

كما نشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية تضمن قدرة 
االقتصاد الوطني، ليس على املقاومة فقط ولكن على املنافسة أيضا، 
والسعي إلى تنويع نسيجنا االقتصادي وتقوية الطلب الداخلي وتنمية 
قدرات بالدنا التصديرية، وتسريع وتيرة إنجاز املخططات االستراتيجية 
وتقييم وقعها ومواصلة سياسة األوراش الكبرى والتجهيزات األساسية. 
فال ينكر إال جاحد أهمية اإلجراءات االقتصادية املتخذة منذ عقدين 
على األقل، إال أن ذلك ال يعني أننا في منأى عن اإلكراهات والنقائص 
التي حان الوقت للتصدي إليها بكل الحزم املطلوب، ال سيما في ظل 

استمرار االختالالت امليزانياتية وانعكاس ذلك على الوضع االجتماعي.

بأهميته  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  على  الحفاظ  على  فالعمل 
ال يكفي، واألمر يتطلب اعتماد مقاربة أشمل ترتكز من بين ما ترتكز 
عليه إصالح وتطوير نموذجنا االقتصادي وتحليل محاوره وتوجهاته، 
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حتى يتمكن فعال من التوفيق بين مستلزمات بناء اقتصاد وطني قوي 
االجتماعية،  والعدالة  املستدامة  التنمية  مقتضيات  وبين  وتناف�سي 
والتأكيد على ضرورة الدولة في التخطيط والتوجيه والعمل على تقوية 
القطاع الخاص على أسس متينة، على أساس املسؤولية االجتماعية 

للمقاولة، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما ندعوكم السيد رئيس الحكومة، إلى التقييم املستمر ملختلف 
املخططات القطاعية واالنكشاب على إعادة توجيهها في اتجاه تحقيق 
التقائية أهدافها، مع وضع املسألة االجتماعية في صلب هذه األهداف، 
واعتشار التصنيع أولوية للتنمية االقتصادية، ووضع استراتيجية وطنية 
تكرس الدور األسا�سي للمقاوالت بجميع أصنافها، خاصة املتوسطة 

والصغرى التي نولي اهتماما خاصا للمشاكل التي تعاني منها.

كما نشدد السيد رئيس الحكومة، على أجرأة سياسة شاملة لتنمية 
العالم القروي، تولي املزيد من العناية بالفالحين الصغار، وتجعل من 
بعين  تأخذ  األخضر،  للمخطط  أساسية  دعامة  التضامنية  الفالحة 

االعتشار الشعد اإليكولوجي والشعد الجهوية املتقدمة وتهيئة املجال.

وفيما يخص اإلصالح الجشائي فإننا معكم إلى أبعد الحدود السيد 
رئيس الحكومة، عندما تتحدثون عن توسيع الوعاء ومحاربة الغش 
الضريشين الذي يعني الضرب بقوة على أيدي املتملصين من الضرائب 

والشحث عن مصادر جشائية جديدة.

وبهذه املناسشة، مناسشة الشحث عن مصادر جشائية جديدة نناشد 
الخواص للتعاطي مع الضريشة كاستثمار غير مشاشر ألنها تشكل شرطا 
التحتية  الشنية  وتطوير  الوطني  االقتصادي  التمويل  شروط  من 
والتجهيزات األساسية التي تعود على الجميع بالنفع وطشعا املقاولة جزء 

ال يتجزأ من هذا الجميع.

 لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

العناية  أن  نعتبر  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  إننا 
مبررات وجودنا ألن  وإحدى  هويتنا  من  االجتماعية، جزءا  باملسألة 
وقوي  ومتضامن  متماسك  مجتمع  بناء  أساس  االجتماعية  العدالة 
واألمان،  واألمن  االستقرار  يسوده  االجتماعي، مجتمع  السلم  يسوده 
وعلى رأس القطاعات االجتماعية بال أدنى تردد منا نعتبر أن رد االعتشار 
ملختلف  حاضنة  وجعلها  عليها  الجودة  وإضفاء  العمومية  للمدرسة 
إليها،  واملجاني  والعادل  العام  الولوج  وضمان  املجتمعية،  الفئات 
الحقة، مدرسة  املواطنة  بناء  نحو  األسلم  بال شك سبيلنا  سيجسد 
عمومية ال تنتج الشطالة، ال تنتج العطالة واإلقصاء االجتماعي والتطرف، 
إنما مدرسة عمومية، تنتج مواطنات ومواطنين تنتج الكفاءات الوطنية 

القادرة على املساهمة الفعلية في تنمية الوطن، والعمل على التقائية 
القطاعات األخرى خاصة الششاب  التربية والتكوين مع برامج  برامج 

والرياضة والثقافة، وبالخصوص قطاع التشغيل.

 لويدارئيسا لحكومل،

ال يسعنا سوى أن نسجل بإيجابية حصيلة القطاع الصحي الذي 
أواله برنامجكم أهمية خاصة، ونؤكد على ضرورة مواصلة اإلصالح في 
هذا القطاع لضمان ولوج أوسع فئات مجتمعنا للخدمات الصحية من 
خالل استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، وتحصين اإلنجاز 
الحاصل في مجال نظام املساعدة الطشية الراميد، فجيد أن يصل عدد 
املستفيدين واملستفيدات إلى أزيد من 8 ماليين، ولكن األجود هو تأمين 
التفاوتات املجالية، وتحسين  إلى العالجات، وتقليص  الفعلي  الولوج 
التضامن  مشدأ  وتفعيل  الصحية  املؤسسات  في  االستقشال  ظروف 
الوطني لتوفير الخدمة الصحية العمومية على قدم املساواة لجميع 

املواطنات واملواطنين عبر ربوع وطننا العزيز.

املغاربة من ضمن  في سكن الئق لعموم  الحق  نعتبر ضمان  كما 
اهتماماتنا األساسية، مما يتعين معه مواصلة الدينامية التي تم إطالقها 
في هذا الصدد من أجل التمكن من تلشية الطلب املتنوع، وتقليص العجز 
السكني، وتكثيف األوراش املوجهة لتحسين ظروف عيش املواطنات 
واملواطنين حيث ندعم مختلف البرامج الواردة في برنامجكم في هذا 

الصدد.

 لويدارئيسا لحكومل،

لقد تتشعنا باهتمام بالغ ما ورد في برنامجكم من تدابير وإجراءات 
تستهدف محاربة أشكال الفقر والهشاشة االجتماعية، وهو ما نثمنه، 
ولكن ندعوكم إلى تشني مقاربة عميقة تتجه نحو محاصرة أسشاب إنتاج 
الفقر وليس مجرد تدبيره أو التطشيع مع مظاهره، وفق سياسة عمومية 
سبيل  يوفر  منتج  دخل  من  والفقيرة  الهشة  الفئات  تمكن  مهيكلة، 

العيش وصون الكرامة.

 لويدا لأئيس:

دقيقة السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة دقيقة إذا اسمحت.

رئيولا ملجموعلا لأي بيلا لشلقا ع ئشلا  لأ ئشلا لويدةا
للتقدمان البتر كيل:

راه عندي 2 دقايق زايدين.

أكبر  وبفعالية  تسريع  إلى  ندعوكم  التشغيل  وبخصوص معضلة 
الوطنية  االستراتيجية  وكذا  للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  أجرأة 
للتكوين املنهي مع ربط اإلعفاءات التحفيزية بإحداث مناصب الشغل، 

وتشجيع التشغيل عبر االقتصاد االجتماعي والتضامني.

البرنامج الحكومي من اهتمام خاص  في  وباملناسشة نثمن ما جاء 
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املستويات  جميع  على  مأسسته  إلى  نطمح  الذي  االجتماعي  بالحوار 
خاصة داخل املقاولة، وأن يكون حوارا منتجا يشعث أجواء الثقة بين 

مختلف الشركاء االجتماعيين.

 لويدارئيسا لحكومل،

ساهموا  الذين  العالم،  بمغاربة  اهتمامكم  إيجابا  نسجل  وإذ 
ويساهمون في تنمية الوطن، فإننا ندعوكم إلى العمل على تمكينهم من 

حق املشاركة..

 لويدا لأئيس:

شكرا..

رئيولا ملجموعلا لأي بيلا لشلقا ع ئشلا  لأ ئشلا لويدةا
للتقدمان البتر كيل:

إن الحيز الزمني ال يسمح ولم يسمح بمناقشة كل ما جاء في البرنامج، 
رئيس  سيدي  جيد،  حكومي  برنامج  إعداد  إن  وأقول  سأخلص  لذا 
الحكومة، إنه أمر مهم إال أن املهم منه التوفيق في ترجمة أهدافه على 

أرض الواقع، هذا التوفيق الذي إذ نتمناه لكم، نتمناه لوطننا..

 لويدا لأئيس:

مصطفى  السيد  املوحد  االشتراكي  عن  الرئيسة،  السيدة  شكرا 
الشناوي، السيدة النائشة، لكم الكلمة السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ نياعنا البتر كيا ملوحد:

 لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

تحيلان حتر مانبعد،

إننا نتشرف كنائشين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالتدخل اليوم 
في إطار مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة، 
وذلك بعد قراءة موضوعية ملحاوره الخمس واستحضار السياقات التي 
أطرته علما أن الحيز الزمني مع االسف ال ينصفنا وال يسمح لنا بتوضيح 
التي  املوضوعات  مختلف  على  والتعقيب  دقيق  بشكل  نظرنا  وجهة 
تطرق لها البرنامج الحكومي. لذلك سيكون تدخلنا موجزا وسنركز على 

املالحظات والخالصات األساسية.

بخصوص الشكل والسياق الذي يقدم في البرنامج. في الشداية ال 
يمكننا أن نمرمر الكرام على نصف سنة اي ستة شهورالتي ضاعت في 
متاهات ال معنى لها لتشكيل الحكومة، وقشلتم السيد رئيس الحكومة 

في األخير شروط حلفائكم التي رفضها سلفكم املعين، وبالتالي ساهمتم 
كلكم هدر الزمن السيا�سي وتوقيف عجلة اإلقتصاد الوطني، وخلقتم 
جوا من اإلحشاط والتساؤالت غير مجاب عنها لدى الرأي العام الوطني 
واملقاوالت  العمومية  اإلستثمارات  على  ذلك  آثار  كل  مع  أساسا، 
الوطنية، وعلى اإلنتاج وخلق فرص الشغل. نعم أننا كنا متيقنين بأن 
واملواطنين  املواطنات  تهم  التي  والقضايا  البرامج  عن  النقاش  غياب 
خالل تشكيل الحكومة، واإلكتفاء بالتفاوض على الحقائب وعددها، 
باإلضافة إلى تكوين األغلشية الجديدة من ستة احزاب بمرجعيات وبرامج 
انتخابية متشاينة جدا، بل في بعض األحيان، متناقضة، كنا متيقنين 
بأن كل ذلك لن ينتج إال برنامجا هجينا مع األسف، وتشقى انتظارات 
املواطنين واملواطنات املغاربة معلق. أنه تصريح بالبرنامج وليس برنامج. 
وقد يقول لنا الشعض بأن الفصل 88 من الدستور يقول: » يجب أن 
يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة 
القيام به في مختلف مجاالت النشاط الوطني...« إلى آخره. نجيب بأنه 
إما أن نعتبر كأن الكالم عن الخطوط الرئيسية ال يمنع من تحديد 
أهداف واضحة وسشل الوصول إليها والجدولة الزمنية وآليات املراقشة 
والتقييم. وأما فهناك خلل ما أو فراغ في الدستور وجب تصحيحه. إن ما 
تسمونه برنامجا حكوميا ليس بالبرنامج، ألنه يفتقد إلى تحديد األهداف 
بوضوح وكل آليات البرمجة والتنفيذ والتقييم. إنه نظرا لألسشاب التي 
سردناها، مجرد إعالن عن نوايا وإجراءات وأولويات متعددة تنمحي 
معها الصفة األولوية مع كثرة األولويات، ويغيب عنها الخيط الرابط ، 
وخصوصا خصوصا، التطهير والرؤية السياسية. أنه عمل تقني يمكن 
ملوظفين أوكان باإلمكان ملوظفين أكفاء أن يقوموا بإنجازه وال يرقى إلى 
مستوى أن نقول عنه بأنه برنامج حكومي. إن ربطنا للبرنامج الحكومي 
بالسياق الذي تشكلت فيها حكومة السيد بنكيران، وحكومة الدكتور 
العثماني ليس عشثا، العشث السيا�سي الذي نعيشه اآلن. ألن الحكومتان 
املتتاليتان يؤطرهما دستور 2011، الذي ترك بياضات وفراغات كثيرة 
يتم استغاللها للتحكم في األوضاع بمداخل مختلفة. لذا فأن مطلب 
اإلصالحات الدستورية والسياسية بأفق امللكية البرملانية، التي نطرحها 
الديمقراطي، أصشح ضرورة ملحة ولم يعد مطلشا  اليسار  كفيدرالية 
قابال للتأجيل. وذلك إلخراج الشالد من األزمة املركشة التي تهدد التالحم 
والتماسك اإلجتماعي واإلستقرار. إن كل ما وقع يؤكد صحة موقفنا في 
فيدرالية اليسار الديمقراطي. والسؤال الجوهري، هل تتوفر الحكومة 
بالفعل، انطالقا من النص الدستوري، على الصالحيات الفعلية التي 
تمكنها من تطشيق برنامجها وأن تكون بذلك مسؤولة فعال على هذا 
البرنامج؟ إن الذين كانوا يتكلمون وما زالوا يتكلمون اآلن عن التحكم، 
هم مع األسف جزء من التحكم، وهم من تعاملوا بانتقائية حسب 
الحاجة والفائدة مع املطالب واالنتظارات املعبرعنها من طرف الشعب 
املنحى  في  بفعالية  ساهم  من  وهم  فبراير.   20 حراك  خالل  املغربي 
التراجعي املستمر على املكتسشات الجزئية لحراك 20 فبرايرالذي عبرعنه 
انتخابات7  في  نتائجهم  تشخيس  في  بأنفسهم  هم  وساهموا  املغاربة، 
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واإلستعمال  للناخشين  توجيه  طشعها  التي  االنتخابات  هاته  أكتوبر، 
بين  هو  الذي  العسير  بالشكل  الحكومة  تشكيل  إن  للمال.  املكثف 
أيدينا اآلن، يؤكد بامللموس أننا في مرحلة استكمال الحلقة األخيرة من 
االلتفاف على املسار الذي فتحته حركة 20 فبراير، والداعي للتغيير 
الحقيقي واإلصالح العام تحت شعار ال للفساد وال لالستشداد، ومن أجل 
ملكية برملانية، وبالتالي فمناقشتنا للبرنامج الحكومي البد أن تنطلق من 
هذا املنطلق، فنحن أمام تصريح حكومي تضمن التزامات وتعهدات من 

طرف التحالف الحكومي في مختلف القطاعات.

وفي إطار ربط املسؤولية باملحاسشة، هل يمكن للبرملان وللشعب 
املغربي أن يقوم فعال بمساءلة الحكومة ومحاسشتها على تنزيل برنامجها 
لهم لون  الحكومة ليس  يعلم أن عددا من أعضاء  وتنفيذه؟ والكل 
سيا�سي وبالتالي ال يحاسشون ال سياسيا وانتخابيا، وكيف ستتعاملون 
حكومتكم،  في  املستحدثة  الكبرى  الجديدة  القطاعية  األقطاب  مع 
والتي قد تعتبر حكومات داخل حكومة وكيف ستتمكنون، السيد رئيس 

الحكومة، من تحقيق االنسجام فيما بينها؟

من  األهم  للجزء  تفتقد  الحكومة  بأن  علم  على  الكل  أن  كما 
الصالحيات لوضع السياسة العامة للشالد، وبالتالي فإن جزء مهم من 
تدبير وتسيير الشالد خارج سلطة الحكومة وامللفات الكبرى ال تقرر وال 

تتحكم فيها الحكومة.

وعلى سبيل املثال ال الحصر، في املجال االقتصادي ملفات ومحاور 
اقتصادية كبرى. على سبيل املثال فقط، هي تضخ فيها ماليير الدراهم 
وال نعلم مدى استفادة املواطنين واالقتصاد الوطني منها. أليست هي 
القطاعية،  باملخططات  مثال  األمر  يتعلق  املقنع؟  الريع  مظاهر  من 
األخضر، أليوتيس، األزرق، املغرب الرقمي، الطاقات املتجددة...إلخ. 
وبعض الصناعات، أغلبها طشق منذ سنوات ولم يتم تقييمه والتأكد 

من فعاليتهم أو فشلهم.

األوراش الكبرى، املوانئ، الطرق السيارة، أقطاب مالية، برامج تيهئ 
بعض الحواضر إلى آخره..، مع تناسل الوكاالت واملكاتب والصناديق وهي 

تشتغل بعيدة عن مراقشة الحكومة.

اتفاقيات التشادل الحر املتعددة وأغلبها مجحفة في حق االقتصادي 
املغربي.

البشرية  للتنمية  الوطنية  املشادرة  كمثال،  االجتماعي  املجال  وفي 
كمثال بارز، تصرف فيه ماليير الدراهم ولكن ال تدبرها الحكومة، وقد 
أبانت هذه املشادرة عن محدوديتها خصوصا في محاربة الفقر بالعالم 
القروي، واإلحصائيات الرسمية للمندوبية السامية تؤكد ذلك، هذه 
أمثلة بخصوص امللفات االقتصادية الكبرى التي تتحكم فيها وال تقرر 

فيها الحكومة.

فهي  االقتصادي  املستوى  على  الحكومي  البرنامج  في  جاء  ما  أما 
على  قادر  نمو  تحقيق  أجل  من  للطموح،  بعضها  يفتقد  إجراءات 

للوضوح.  اآلخر  بعضها  يفتقد  كما  املواطنين،  لحاجيات  االستجابة 
بل نلمس نوعا من التعذيب. معدل النمو سأمر بسرعة ألن الوقت ال 
يسعفنا، معدل النمو، ما بين 4.5 و5.5. في الوقت الذي..، هنا كيشان 
غياب الطموح واالعتماد على األمطار، في الوقت الذي، التقرير األخير 
أو املذكرة األخيرة للشنك الدولي، وسأرجع لذلك فيما بعد، تؤكد هاد 

املعطى، ما كايناش طموح.

املديونية العمومية، أنتم تتكلمون على مديونية الخزينة، 64%. 
ولكن املديونية العمومية تقدر بحوالي %84 من الناتج الداخلي الخام، 
ليس  به،  تفتخرون  ليس  االئتماني،  والخط  التمويه  هذا  ملاذا  إذن 

باملجان ولو أنه يؤديها في آخر املطاف املواطنون.

نسشة الشطالة 8.5 ولنا تحفظات على طريقة احتسابها، سنوات 
والحكومات املتتالية تتكلم على حد عجز امليزانية في حدود %3. وفي 
نفس الوقت تتكلمون على توسيع الوعاء الضريبي وما زلتم مستمرون 
في منطق اإلعفاءات الضريبية، ومذكرات الشنك الدولي تتكلم على أنه 
هاذي من األغالط الكبرى التي ترتكبها الحكومات املتتالية. واملجلس 
أحاط  فيه،  كنت عضوا  الذي  التي  والشيئي  واالجتماعي  االقتصادي 

البرملان أو أحاط الحكومة برأيه في هذا املوضوع.

بل إنكم تبتعدون كثيرا عن العدالة الجشائية، وتستمرون في معاقشة 
املأجورين والطشقات الوسطى واملستهلكين بثقل الضرائب.

 .90% إلى   60% إلى تعميم التغطية الصحية، من  كذلك أشرتم 
السؤال األول بعدا، هل هناك تغطية صحية نقدرها ب %60؟ أقحمتم 
أبريل،  الصحية، نسميه كذبة  بالتغطية  ليس  الراميد  الراميد،  هنا 
ألنه لم تصاحشه العديد من اإلجراءات، وإلى حدود اليوم ولو مستشفى 
واحد تلقى درهم لتمويل يعني املصاريف ديال الخدمات اللي يقدمها 
االحتياج  الشهادة  عوضنا  بالعكس   ،  les cartesالحاملين املواطنين 

بالشطاقة وتنتكلموا على التسويات املالية بالشطائق.

 لويدا لأئيس،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

إننا الحظنا بعد قراءتنا للمذكرة األخيرة للشنك الدولي حول املغرب 
في أفق 2040 أن العديد من توصياتها إن لم نقل أغلبها موجودة ضمن 
إجراءات البرنامج الحكومي، ويعني هذا استمراركم أو استمراري كما 
عبرتهم عنها، على نفس النهج ونفس السياسة التي سلكها سلفكم، حيث 
كان تلميذا نجيشا للمؤسسات املالية الدولية، وطشق بالحرف توجيهاتها، 
الشعشية  والطشقات  العاملة،  الطشقة  حق  في  املجحفة  وإمالءاتها 
الكادحة، والطشقة الوسطى، فهاته املؤسسات املالية هي التي فرضت 
علينا السياسة التقويمية، ما زلنا مشاشرة، ما زلنا نعاني من أثرها، واليوم 
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في املذكرة والتقرير الذي أشرت له، تقولوا لنا هاذ املؤسسات املالية 
بأننا أخطأنا الطريق، ووجب عليها تغيير السياسات املتشعة، وتتكلمون 
على ضرورة أكثر من 30 سنة للوصول بركب إحدى الدول الصاعدة 
كتركيا، وهذه ليست إال صيغة مقنعة لبرنامج تقويم، تقويم هيكلي 
جديد، من أجل ذلك تشحث هذه املؤسسة على من يفيد لها هاذ العمل 
بدون قيد أو شرط، وقد وجدت في سلفكم خير منفذ لتوجيهاتها، فأجهز 
على مكتسشات التقاعد وحد من التوظيف، وجمد الحوار االجتماعي من 
عوض الحد من ارتفاع كتلة األجور، وهدد االستقرار الوظيفي وحرر 
بالطشقة  كثيرا  وأضر  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  وضرب  األسعار، 
الفقيرة والوسطى، وشجع الرأس املال الليبرالي املتوحش على حساب 
املقاولة الصغيرة واملتوسطة، وتخلى عن الخدمات العمومية بالصحة 
والتعليم والسكن الالئق، كل ذلك خضوعا لتوجيهات هاذ املؤسسات، 
هل بمثل هذا تعدون الشعب املغربي السيد رئيس الحكومة الجديد؟ 
وهل هذه هي االستمرارية التي تكلمتم عنها؟ وهل سوف تدشنون عهدكم 
بتحرير أسعار كل املواد األساسية على رأسها السكر والغاز الدقيق؟ وهل 

تقدرون خطورة تطشيق التوصيات التي نتمكن..

 لويدا لأئيس:

دقيقة السيد النائب، دقيقة تفضل.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ نياعنا البتر كيا ملوحد:

أظن أنكم اعتمدتم املرونة منذ الشداية، وكان للمجموعات أو للفرق 
األخرى أكثر يعني مجال زمني أكثر، ال إيال بغيتي نوقف نوقف ما �سي 

مشكل، ولكن دقيقة ال غادي تكون مجحف في حقي.

 لويدا لأئيس:

ال تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ نياعنا البتر كيا ملوحد:

وهل سوف تدشنون عهدكم بتحرير األسعار كما قلت، هل تقدرون 
خطورة تطشيق التوصيات التي لم يتمكن ما قشلكم من طرحها، ولربما 
يفلحون معكم في تحرير هاذ صرف الدرهم الذي يشيرون إليه بأثره 
الكارثي على القدرة الشرائية، كذلك يطالشون بمراجعة مدونة الشغل 

النقابي، وضرب  العمل  والطرد وضرب  التسريح  في  مرونة  أجل  من 
االستقرار في العمل.

إن برنامجكم تجاهل الوضع العام املتسم بارتفاع أصوات الحركات 
الحرية  من  وباملزيد  والحكرة،  التهميش  برفع  املطالشة  االحتجاجية 
والديمقراطية، لن يسعنا الوقت مع األسف التفصيل في بعض القضايا، 
لكننا كنواب باسم فيدرالية اليسار من هاذ املنبر الذي يتكامل مع مواقع 
النضال األخرى التي نتواجد بها في األحزاب ونقابات وجمعيات مدنية 
وحقوقية ونسائية، أقول لكم ونحن صادقين مع الرأي العام بنسائه 
ورجاله، بأننا سنواصل العمل للغايات والحاجات التالية، نحن بحاجة 
اليوم إلى تعاقد مجتمعي وفق معايير دقيقة إلقرار ديمقراطي حقيقي، 
والتعاقد  اإلصالح  ،ورش  املساواة  قدر  على  والواجشات  الحقوق  تقر 
على وثيقة دستورية ديمقراطية حيث الفصل واضح بين السلط، بين 
املؤسسة امللكية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالحاجة 
اليوم إلى نظام انتخابي يقطع مع تدخل في رسم الخريطة السياسية 
آليات حمائية  إلى  بحاجة  الشعشية،  السيادة  إرادة مواطنين  ويترجم 
ناجعة مؤسساتية ومجتمعية، بحاجة إلى نظام اقتصادي و اجتماعي 
يؤمن حقوق التغطية االجتماعية، مشني على التوزيع العادل للثروة 
لتحقيق العدالة االجتماعية، بحاجة إلى تقييم حقيقي لسير أوراش 

كبرى إليقاف نزيف املالية العمومية، بحاجة إلى ..

 لويدا لأئيس:

شكرا.

 لأ ئبا لويدامصطفىا لشأ نياعنا البتر كيا ملوحد:

نصف دقيقة إيال اسمحتو.. حق الجميع إلى الولوج إلى العدالة.

 لويدا لأئيس:

شكرا، قشل أن نرفع الجلسة أخبر السيدات والسادة النواب أن 
املجلس سيعقد جلسة عمومية يوم األربعاء 26 أبريل، أي بعد الغد على 
الساعة الخامسة والنصف مساء، تخصص لرد السيد رئيس الحكومة 
على مداخالت الفرق في إطار مناقشة البرنامج الحكومي وتليها مشاشرة 
جلسة عمومية تخصص للتصويت عن البرنامج الحكومي، شكرا لكم 

رفعتا لجلول.
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محضأا لجلولا لع بأة

 لت ر خ: األربعاء 28 رجب 1438ه )26 أبريل 2017م(.

 لأئ سل: السيد الحشيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وأربعون  وسشعة  ساعتان   لتوقيت: 
الخامسة بعد الزوال والدقيقة الثالثة واألربعين.

جدنلا ةعم ل:–رد السيد رئيس الحكومة على مداخالت السيدات 
والسادة النواب بخصوص البرنامج الحكومي.

التصويت على البرنامج الحكومي. .-

 لويدا لحشيبا مل لكيارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

ربأفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لأحمنا لأحيم،ا بوما
 ملأسلي1.

افتحت الجلسة.

 لويدارئيسا لحكوملا ملعي1،

 لويد تان لو دةارعض ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

طشقا للفصل 88 من الدستور، نعقد جلسة اليوم لإلستماع إلى 
رد السيد رئيس الحكومة املعين على مختلف املداخالت، وسنعرض 

مشاشرة بعد ذلك البرنامج الحكومي للتصويت.

في الشداية نستمع إلى املراسالت التي توصلت بها الرئاسة، فليتفضل 
السيد أمين الجلسة بعرضها عليكم، السيد األمين.

 لأ ئبا لويدابولو1ا لو لكارمي1ا ملجلس:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم.

توصلت رئاسة املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يحيط 
فيها املجلس علما بأسماء املرشحين الذين تمت دعوتهم لشغل املقاعد 
الشاغرة بمجلس النواب على إثر تعيينهم، تعيين مجموعة من النواب 
أعضاء في الحكومة، ويتعلق األمر بالسادة: نجيب الشقالي، عز العرب 
حليمي، محمد الحرفاوي، مصطفى الشاكوري، عشد السالم اليوسفي، 
حسن برود، عشد هللا مو�سى، محمد عشد الحق، وعشد اللطيف برحو، 

عشد الودود الخربو�سي، ونور الدين قربال.

ومن املحكمة الدستورية توصل املجلس بقرار رقم 17/03 الذي 
السيد  يشغله  كان  الذي  املقعد  بشغور  بمقتضاه  املحكمة  صرحت 
في  مشاشرة  اسمه  يرد  الذي  املرشح  دعوة  مع  كيران  ابن  اإلله  عشد 
الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس الالئحة لشغل املقعد 

الشاغر، شكرا السيد الرئيس.

 لويدا لأئيس:

شكرا، الكلمة للسيد رئيس الحكومة املعين، فليتفضل مشكورا.

 لويداسعدا لدينا لعثم ني،ارئيسا لحكومل:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم،ا لحمداهللا،ان لصالةان لوالماعللا
رسولاهللاانآلهانصحشه.

 لويدا لأئيس،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو1،

 لوالماعليكمانرحملاهللاانبأك ته،

رزنلافالن1،

أوال، أعبر عن سعادتي الغامرة، لكوني تقدمت أمامكم وفق ما ينص 
عليه الدستور بالبرنامج الحكومي الذي نطلب التصويت عليه. ويشرفنا 
اليوم أن أتقدم بالجواب على مناقشاتكم الغنية واملفيدة والتي تقدمتم 
بها، وأشكر جميع األخوات واإلخوة رؤساء الفرق واملجموعات النيابية 

التي كانت مناقشاتها في الغالب األعم إيجابية، غنية، مغنية، مفيدة.

وأؤكد لكم، أن جميع املالحظات التي وردت واإلقتراحات وإن لم 
أستطع اإلجابة عنها اليوم، إال أننا حرصنا على تدوينها ملتابعة التفكير 
فيها أو التشاور حولها، سواء بالنسشة للفريق الذي من رئاسة الحكومة 
وبالنسشة لإلخوة واألخوات الوزراء وأعضاء الحكومة املعنيين، كل في 
مجال اختصاص قطاعه مهتم كثيرا بأن يتابع األفكار واإلقتراحات التي 

وردت في مداخالتكم.

بعض  وراء  االنجرار  سأتجنب  بالشكل،  تتعلق  بمالحظة  سأبدأ 
الكلمات أو الجمل أو اإلشارات التي فيها تشخيس والتنقيص أو فيها بعض 
التهجم على الحكومة أو على بعض أعضاء الحكومة أو على الحكومة 
السابقة، وخاصة إذا كانت هاذي أول مداخلة. سأحرص بإذن هللا في 
خطابي شخصيا، وأحث أعضاء الحكومة أيضا على أن يكون خطابهم 
ساميا راقيا سمو ورقي هذه املؤسسة التي نحترمها جميعا ونحاول أن 
نعطيها مكانة متميزة في بنائنا الدستوري من حيث املمارسة والدستور 
أعطاها مكانتها. وأيضا نحاول أن نعطي إشارات للمواطنات واملواطنين، 
على أساس أننا نحن نريد أن نمارس هذا الفعل السيا�سي، فعل تدبير 
الشأن العام والتواصل بأسلوب راق مهذب يعكس السياسة النبيلة 

التي نحن مدعوون جميعا إلى تمثلها.

 لويدا لأئيس،

مختلف  عنه  عبرت  الذي  باإلجماع  أشيد  أن  الشداية  في  أريد 
التدخالت، عبرت عنه مختلف الفرق واملجموعات النيابية بخصوص 
ثوابت السياسة الخارجية للمملكة املغربية، كما رسمها جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا. وأيضا أريد أن أشيد بالدور الذي حظي به 
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الدبلوماسية  به  الدولي، حظيت  والتعاون  الخارجية  الشؤون  قطاع 
الوطنية في تدخالتهم.

جاء  البرنامج  مضامين  بأن  أيضا  الشداية  في  هنا  التنويه  وأود 
الوحدة  عن  الدفاع  يخص  فيما  واضحة  بخيارات  وجاء  بتوجهات، 
الوطنية والترابية، ليس املقصود -وسأرجع إلى هذه النقطة من البرنامج 
الحكومي- تفصيل اإلجراءات وإنما تحديد الخطوط الرئيسية بمنطوق 
الدستور، سأرجع إلى هذه القضية. فعندما يقول البرنامج الحكومي 
بأنه سيعتمد مواكشة البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية، فهذا برنامج 
واملطلوب  املحددة،  التنفيذ  بجهة  سلفا  معروف  بتمويل  متكامل، 
النموذج  هاذ  في  املتداخلة  الوزارات  اإلدارات، مختلف  من مختلف 
التنموي أن توفي باألهداف هذا النموذج. عندما نقول تقوية التنسيق 
مع مؤسسة البرملان في مجال الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، 
فهذا يعني عدد من اإلجراءات، هذا توجه عدد من اإلجراءات ويمكن 
مديرية  هناك  بأن  آنذاك  قلت  وقد  املناسب  الوقت  في  نفصلها  أن 
غير  بالفاعلين  خاصة  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  في  خاصة 
الحكوميين، بالفاعلين غير الحكوميين التنسيق معهم ومواكشتهم. وأنتما 
كتعرفو بأن في هاذ املديرية أبلت بالء حسنا في مد الوفود البرملانية 
بالوثائق الضرورية، وأيضا في املواكشة إذا اقت�سى الحال العملية وأيضا 
للتنسيق مع املجتمع املدني، جمعيات املجتمع املدني املشتغلة في هذا 
املجال ديال الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وسنستمر على هذا 

املستوى إن شاء هللا.

الذي  اإلهتمام  على  أثني  أيضا  اإلفريقية،  السياسة  فيما يخص 
البرملانية لهذا املوضوع، وجميعهم  أعطتها تدخالت فرق املجموعات 
أعربوا عن اعتزازهم بالعمل الجشار الذي قام به جاللة امللك نصره 
هللا، في أسفاره عبر العالم وخصوصا في ربوع إفريقيا في املرحلة األخيرة، 
والذي توج بعودة املغرب إلى اإلتحاد اإلفريقي، وكذا األهمية الشالغة 
في مختلف  املواطنين  املغربي جميع  الشعب  إلى  الحكومة  توليها  التي 
الجهات، وأيضا عدد من املجتمعات املدنية اللي كتشتغل على هاذ 
املوضوع الذي أولوا أهمية للقضية الوطنية األولى،.خصوصا في هاذ 
الظرفية التي تتميز باحتدام األطماع األجنبية على بالدنا، واشتداد عدد 
من من املناورات الهادفة إلى اإلساء إلى هذه الوحدة، وإلى دعم الطرح 

اإلنفصالي في مناطق في العالم.

ومن هنا البد أن أشيد وأنوه بقرار عودة العالقات الدبلوماسية مع 
كوبا بوصفه خطوة ستعزز موقع بالدنا في الدفاع عن حقوقه وفي وحدته 
الترابية، وهي ليست إال خطوة من خطوات على هذا الدرب ملحاصرة 
الطرح اإلنفصالي ومن يدافعون عنه عبر العالم، وهي سياسات تسير 

قدما على مدى سنوات طويلة.

بعد  ما  امللك ملرحلة  تفعيل رؤية جاللة  القدرة على  وبخصوص 
العودة إلى اإلتحاد اإلفريقي، البرنامج الحكومي كان قد أبرز خارطة 
هذه  تفعيل  بمواصلة  وذلك  الحكومة  وفقها  ستعمل  التي  الطريق 

السياسة اإلفريقية الجديدة للمغرب، على أساس تلك الرؤية امللكية، 
وهي الرؤية التي وردت في خطاب دكار في 6 نونبر 2016 بمناسشة ذكرى 
املسيرة الخضراء، والذي ركز على نهج سياسة شاملة متكاملة تجاه 

إفريقيا وفق أبعاد متعددة.

وضع  على  الحكومي  البرنامج  نص  نص،  البرنامج  فإن  هنا  ومن 
آلية للتنسيق تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يعهد 
إليها بمتابعة املشاريع واالتفاقيات التي تم إبرامها، ومن هنا فجميع 
القطاعات الحكومية املعنية ستتابع تلك االتفاقيات املعنية، وهاذي 
هي األجرأة، ما غنجيش نعاودو نسردو االتفاقيات كلها، وكيفاش غادي 
يتم األجرأة ديالها ألن البرنامج مكلف بوضع الخطوط الرئيسية، ولكن 
هنا أشرنا حتى إلى وسيلة العمل والتنفيذ اللي هي آلية التنسيق هذه. 
ينضاف إلى ذلك تتشع املشاريع الكبرى املهيكلة التي وردت في اإلتفاقيات، 
مثال أنشوب الغاز الذي سيربط بين املغرب وبين نيجيريا؛ مثال تحقيق 
األمن الغذائي في عدد من املناطق من خالل شراكة تحقق ربحا مشتركا 
واملهيكلة،  الكبرى  املشاريع  تلك  بين  التوفيق  في  العمل  مع  للجميع، 
وأيضا بين املشاريع ذات النفع الوفير والوقع املشاشر على املغرب، على 
املؤسسات والشركات املشاركة الوطنية وأيضا على الشركاء األفارقة 

من خالل تلك الرؤية املشنية على الربح املشترك.

كما حدد البرنامج جملة من املحاور التي تعكس توجهات اململكة في 
عدد من املجاالت اإلقتصادية والتنموية واألمنية والسياسية وقضايا 
الهجرة وأيضا الجانب الديني، إضافة إلى تعزيز العالقات الثنائية مع 
عدد من الدول والقيام بدور على املستوى متعدد األطراف في املجال 
اإلفريقي من خالل تسجيل الحضور الفاعل في املنظمات اإلقليمية، 
وهنا أشرنا إلى هاذ الطلب املغربي لإلنضمام إلى املجموعة االقتصادية 

.CEDEAO لدول غرب إفريقيا

إذن أشرنا إلى عدد من التوجهات والخطوط الرئيسية، وفي نفس 
إنما هي عنوان عام لسيل من  التي  أمددنا بعض اإلجراءات  الوقت 

اإلجراءات املكلفة بها مختلف القطاعات الحكومية.

وبخصوص متابعة قضايا أفراد الجالية املغربية بالخارج، تجدر 
اإلشارة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من اإلجراءات املوجهة لفائدة 
تنزيلها على أحسن وجه، وهذا غادي  الفئة، سيتم السهر على  هذه 
يتم بالتنسيق، رفع درجة التنسيق بين الوزارة املنتدبة من جهة وبين 
القنصليات من جهة أخرى، باش يكون التفاعل املندمج واإلجراءات 
املتكاملة بين جميع الجهات املتدخلة في قضية الجالية املغربية بالخارج، 
وأشرنا من بين ما أشرنا إلى وضع القانون الخاص بمجلس الجالية 
املغربية في الخارج، وغادي يكون هاذ إخراج هذا القانون خطوة مهمة 

في إطار تفعيل هذا املجلس.

 لويدا لأئيس،

لقد عرفت بالدنا انتخابات سياسية استثنائية، شكلت محطة فرز 
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سيا�سي ملصلحة خيار اإلصالح في إطار اإلستقرار، وأعطت نتائج تلك 
االنتخابات دعم قوي، دعم كشير ملواصلة اإلصالحات، وهو ما جسده 
البرنامج الحكومي. وبذلك البرنامج الحكومي على املستوى البرنامجي هو 
في الحقيقة تعشير عن إرادة شعشية إصالحية ملواصلة تلك اإلصالحات 
وتجديدها وتفعيلها أكثر، وملا شكل العمق ديال هاذ التحالف الحكومي، 
نفس التحالف الحكومي السابق فإنما هو إشارة إلى نجاح تلك الحكومة 

في التوجهات الكبرى التي نهجتها.

ومن هنا أريد أن أقول لإلخوان في املعارضة، باللي أنا راه تصنطت 
مزيان للتدخل ديالهم، ال هنا وال في مجلس املستشارين، نقول ليهم 
البرنامج للحزب األول في املعارضة البرنامج االنتخابي أشنو كيتضمن 
هاذ البرنامج؟ أشنو فيه؟ هو راه باقي منشور في املوقع ديال الحزب، فيه: 
أوال مواصلة إصالح منظومة التقاعد؛ ثانيا مواصلة إصالح منظومة 
العدالة؛ ثالثا مواصلة إصالح صندوق املقاصة راه هما فايت فيه، أو 
فيه مواصالت أخرى أقل أهمية. هذا يعني ماذا؟ يعني أن اإلصالحات 
غنقولوش  ما  وإال  إيجابية،  أصشحت  املاضية  الحكومة  باشرتها  التي 

مواصلة، خاصنا نقولو قطيعة، هذا هو النتيجة األولى.

مواصلة  فيه  قلنا  الذي  البرنامج  هذا  أن  هو  الثانية  النتيجة 
اإلصالحات، هو وفاء للبرامج اإلنتخابية ألغلب األحزاب السياسية التي 
أشادت بتلك اإلصالحات ووعدت بمواصلتها. فلذلك هذا كيشين راه 
هاذي حمولة سياسية لهذه الحكومة، هاذي رسالة سياسية، هذا عمق 
سيا�سي في هذه الحكومة. ومنذ 7 أكتوبر، وإلى غاية تعيين الحكومة، 
صحيح أنه بالدنا مرت بأشهر صعشة، صعشة سياسيا بطشيعة الحال، 
سياسيا،  صعشة  ليها،  نجي  غادي  االقتصادية  للحمولة  نجي  غادي 
التحديات  ومن  السياسية  التجادبات  من  عدد  مع  تفاعل  فرضت 
ليست بسهلة، واحنا املوقع ديالنا من موقعنا حاولنا أوال الوفاء بأحكام 
الدستور خاصة الفصل 42 من الدستور على حساب القدرة ديالو، 
الحمد هلل جاللة امللك، وفى واستوفى في الوفاء للدستور من خالل تعيين 
رئيس الحكومة من الحزب األول في املرحلة األولى وفي املرحلة الثانية. 
بقات املسؤولية ديالنا احنا، أنا شخصيا ملا عينني جاللة امللك، كان 
عندي الهدف الوحيد هو الخروج بهذه الحكومة في أقرب وقت ممكن، 
ما بغيناش نعطيو إشارات سلشية على الوضع السيا�سي في بالدنا، على 
وضع االستقرار في بالدنا. صحيح أن هذا لم يكن يهدد االستقرار.. ليس 
أزمة سياسية، أنا دائما أقول ما وقع ليس أزمة سياسية، إنما كان واحد 
ندخلش  ما غادي  أنا  كانت صعوبة،  التحالفات،  تدبير  في  الصعوبة 
شكون اللي املسؤول عليها، املواطنين غادي يحاسشو أو عارفين، ونتيجة 
أن املواطنين عارفين أنا مشيت بمقاربة إيجابية، خاصنا نخرجو بهاذ 
الحكومة بسرعة باش نشداو العمل، أو املواطنين شوف املواطنين راه 
كيشوفو، أو راهم فاهمين، أو راه عارفين، وراه صوتو يوم 7 أكتوبر، أو 
هذاك التصويت ديالهم في 07 أكتوبر عندو داللة سياسية كشيرة، ونحن 

أوفياء لها باملناسشة.

لكن أنا كرئيس حكومة معين مكلف بتشكيلها من قشل جاللة امللك، 
أنا أكلف بتدبير الزمن السيا�سي أيضا، الزمن السيا�سي ثمين، خاصنا 
ندبروه مع إكراهاته، مع صعوباته، ويمكن أن أقول أن حزب العدالة 
عالية  بدرجة  تحلت  الحكومي  للتحالف  املشكلة  واألحزاب  والتنمية 
من املسؤولية ومن الشجاعة، ومن الشجاعة باش تشكل التحالف 
الحكومي أو باش تشكل هاذ الحكومة رغم الصعوبات، وكل واحد دار 
من من جيهتو، كل واحد ألن التحالف كل واحد، كل من هذه األحزاب 
حاول أن يعطي من جهته صبرا وتقاربا ومساعدة لنخرج هذه الحكومة، 
والهدف ديالنا هو هذا أن نحارب كل دعوات للتيئيس أو لإلحشاط أو 
ملحاولة إبعاد الناس، إفقاد الثقة في العمل السيا�سي، أو إبعاد املواطنين 
عن األحزاب السياسية واملمارسة السياسية واالنتخابات، احنا سنكون 
حريصين على أن نكون أوفياء لروح 07 أكتوبر، باش نعطيو للمواطنين 
اإلشارة إلى أن هذه السياسة تستحق أن يكونوا أوفياء لها، وأنهم لن 
يجدوا من األطراف السياسية التي وضعوا ثقتهم فيها إال كل الوفاء 
وكل اإلستجابة اإليجابية، وهذا ما سنحاول وسنعمل على تجسيده في 

مواصلة اإلصالحات.

واملهم في هذا كله، حرصنا على أن يخرج املغرب قويا محترما لدستوره 
ضد دعوات التنكر أو دعوات التجاهل والعصف باألحكام الدستورية 
والقانونية. أنا شخصيا أعرف بأن يمكن أن يكون هناك بعض األصوات 
التي كانت تتمنى أال ينجح هذا التحالف الحكومي وأن ال يخرج، وبعد أن 
خرج التحالف الحكومي كانت تتمنى أال تخرج الهيكلة الحكومية وأن ال 
تشكل الحكومة وأن ال يعينها جاللة امللك بالخالفات الداخلية داخل 
األحزاب وبين األحزاب. وهاذي صعوبات دبرناها بشجاعة وتجاوزناها 
والحمد للله، بتعاون جميع باملناسشة وأشكر جميع الذين ساهموا في 

إنجاح هذا الورش، ألنه ورش وطني بامتياز.

إذن حاولنا أن نم�سي إلى األمام، وهناك من يشكك حتى في تصويت 
األغلشية الحكومية على البرنامج الحكومي، احنا ما كانش عند الشك في 
هذا، ما عمرو كان عندنا شك نهائيا، ولكن كان هناك من يروج وأحيانا 
روجت أمور غير صحيحة ما بغيتش نقول �سي كلمات أخرى، واحنا ما 
، األيام 

ّ
غاديينش نشداو كل مرة نكذبو كل صشاح خص نصدرو بيان ال

تشين الصحيح وتشين اللي مشني على الصح واللي ما مشنيش على الصح.. 
وأيضا واحد القضية أخرى، نحن منذ الشداية عبرنا ومن خالل البرنامج 
الحكومي على إرادتنا لسلوك نهج التشاور، وسلكنا نهج التشاور فعال، 
التشاور مع األحزاب السياسية سواء كانت أغلشية أو أحزاب ليست 
الوحدة  فريق  تحية خاصة  أحيي  أن  وأريد  معارضة،  أو  األغلشية  في 
والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عندو..  كان  اللي  والتعادلية 
اللي كان عندو موقف مشرف والتدخل ديالو حظي بإهتمام خاص من 
قشلي على كل حال راه عندي باقي املداخلة قريتها وعاودت قريتها ألن 
فيها إشارات مهمة، وأريد أن أقول بأن جميع املالحظات التي أبديتموها 

سنعطيها إهتمام إن شاء هللا.
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النقابية،  املركزيات  استقشلت  هنا  وعدت  كما  ذلك  بعد  ثم 
وباملناسشة سأستقشل النقابات األخرى األقل تمثيلية، وهاذيك كتسمى 
األكثر تمثيلية، وسعدت كثيرا لإلستماع لإلخوة من املركزيات النقابية، 
وعلى الرغم من أن الشعض مع األسف الشديد صدرت منه ردود فعل 
فيها �سيء من اإلساءة وبعض املزايدة قد نعرف الدوافع، إما ضغوط 
حزبية داخلية أو مناكفة مع أحزاب سياسية أخرى، لكني أؤكد أن هاذ 
ردود الفعل غير محسوبة لن تثنينا على منهج التشاور، منهج التشاور 
هو مشدئي غادي نستمرو في منهج التشاور، وغنستمرو في منهج الحوار 
النثوءات  هذه  نصبرعلى  أن  وسنحاول  قلت،  كما  مشدئي  خيار  ألنه 

غيراإليجابية إلى حين إن شاء هللا تجاوزها في الساحة السياسية،.

واضحة،  سياسية  رؤية  إلى  تستند  قلت،  كما  الحكومة  وأيضا 
تكتسب هويتها السياسية في تجسيد مقومات النموذج املغربي غادي 
يرعاه جاللة امللك نصره هللا، على أساس الثوابت الجامعة لألمة من 
جهة، ولكن أيضا إلى مواصلة اإلصالحات، إلى تطوير هذه اإلصالحات، 
وبرمجنا هاذ ال�سي وبلورنا هاذ ال�سي في برنامج حكومي واضح قدمناه 
أماكم، وركزنا في هاذ البرنامج الحكومي في محور خاص سيا�سي، ما 
يمكنش تقول ليا هاذ البرنامج ما�سي سيا�سي، فيه محور خاص: بناء 
نموذج ديمقراطي وطني؛ مواصلة بناء النموذج الديمقراطي الوطني؛ 
تعزيز حقوق اإلنسان؛ تعزيز الحريات؛ تعزيز الجهوية. هاذي كلها محور 
سيا�سي يعكس توجه سيا�سي واضح، هذا ليس خارج السياسة هذا كله 
سياسة، وبطشيعة الحال ال يمكن إال أن أؤكد أننا نتفاعل إيجابيا مع 
بعض اإلخوة الذين طالشوا باإلعداد الجيد اإلنتخابات املقشلة، ومراجعة 
املنظومة اإلنتخابية نحو انتخابات أكثر نزاهة، نحو انتخابات تعبر أكثر 
عن رغشة املواطنين في تركيشة املؤسسات، سواء كانت محلية أو جهوية 
أو وطنية، وهاذ الورش غادي يجي وقتو إن شاء هللا، وسنعمل جهدنا 
بتوافق وبتعاون مع البرملان بطشيعة الحال على اإلسهام في هذا الورش.

بالنسشة لتركيشة الحكومة واإلنسجام الحكومي، اإلنتقاد الذي وجه 
لتركيشة الحكومة من قشل بعض اإلخوان، مع األسف الشديد أغفل أن 
تركيشة الحكومة اعتمدت على كتابة دولة في إطار قطاعات حكومية 
وزارية وازنة، حاولنا أن نبنيها قدر اإلمكان على اإلنسجام وعلى التكامل، 
وهذا أنا كنذكر بأن في حكومة التناوب كان هاذ النموذج، تخلي عنه 
حاولنا نرجعو ليه، مما جعل عدد الوزراء مقلصا 26 وزير، وهذا هو 
النموذج اللي كاين في الدول الديمقراطية باملناسشة، إيال رجعتو وقارنتو 
غادي تلقاو في بريطانيا 68 معادل لكاتب دولة، 68؛ في فرنسا 16 وزير 
و23 كاتب دولة، هذا نموذج موجود ومعتبر ومعترف به، وباملناسشة ليس 
هناك أي صراع على اإلختصاصات والصالحيات، غير باقي ما وقعناش 
املراسيم غادين معاها شوية بشوية، دقة بدقة، على اإلستعدادات 
التي تقوم بها األمانة العامة للحكومة ونتيجة انشغالنا بهذه األوراش 
بالتوازي، ما كاينش صراع، غير موجود، وبعض األمور التي نشرت في 
بعض الصحافة ال أساس لها من الصحة، قالو هادوك املندوبية وقالو 

أسمو، التعليمات كذا، هاذ ال�سي كل �سي غير صحيح في الواقع، هاذ 
ال�سي عندو التفسير ديالو أن املرسوم باقي ما خرجش، بمجرد ما يخرج 
املرسوم غادي تشدى اإلختصاصات تمارس على أرض الواقع، قشل ما 
يخرج املرسوم، باقي األمور على ما هي عليه قشال حتى يجي املرسوم فقط، 
وغير عملية إجرائية زمنية فقط. وهاذ املراسيم هي اللي غادي تكون 
املرجع. هيمنة التكنوقراط، غياب اإلنسجام راه هضرت عليه، هيمنة 
التكنوقراط صحيح أن هناك نسشة من التكنوقراط في هذه الحكومة 
صحيح، لكن يمكن أن نقول أن هذه الحكومة من بين أقل الحكومات 
في 20 سنة األخيرة يعني احتواء على التكنوقراط، من حيث العدد، هي 
يمكن الثانية من حيث العدد، هناك مرت علينا حكومات أكثر في عدد 
التكنوقراط، وبال ما نعطيك األمثلة، ولكن يمكن أن أؤكد أن الحكومة 
وعبر رئيسها تخضع للمساءلة الشهرية على السياسة العامة للحكومة 
بمجملها، على أساس مشدأ التضامن الحكومي بغض النظر عن اإلنتماء 

السيا�سي للمسؤولين الحكوميين.

سآتي اآلن إلى اإلستمرارية والتجدد، هناك واحد 2 أطروحات لدى 
الكثير من الشاحثين أو بعض الكاتشين أو بعض الصحفيين وأيضا في 
بعض التدخالت للسيدات والسادة النواب، التي ذهشت إما في اتجاه 
أنه هذه الحكومة، إما أنها حكومة حكومة استمرار، وإما أنها حكومة 
خاصها تكون استمرار، أو أخرى ستكون قطيعة. يمكن أن أقول أن 
احنا كجميع الحكومات السابقة، احنا ما�سي حكومة جينا مقطوعين 
من الجذر، احنا في بلد يسمى املغرب، وبالتالي احنا نعكس استمرارية، 
ولذلك البرنامج جردنا هنا عدد اإلستراتيجيات واملخططات والبرامج 
اللي في البرنامج، وهي تقريشا سشعين. باملناسشة تقريشا 50 % كانت قشل 
هذه الحكومة و50 % وعدنا بها اليوم، مع ذلك كاين استمرارية، وكاين 

تجديد، وهذا مهم جدا؛

ثانيا: األمور اللي فيها اإلستمرارية ليست كلها في حكومة األستاذ 
ابن  اإلله  عشد  األستاذ  حكومة  في  اللي  منها  كيران،  ابن  اإلله  عشد 
قشل،  بدا  كان  »تيسير«  برنامج  قشل؛  اللي  ومنها  كثيرة،  وهي  كيران 
واستمرت فيه الحكومات املاضية وغادي نستمرو فيه، مع التطوير 
مع التجويد؛ »مخطط املغرب األخضر« كان قشل واستمر مع الحكومة 
املاضية، وغادي نستمرو فيه، صحيح مع التطوير وهكذا... عدد من 
األمنية،  اإلستراتيجيات  املخدرات؛  ملكافحة  الوطنية  ..اإلستراتيجية 
وعدد  تستمر،  وغادي   ،2011 قشل  كانت  اإلستراتيجيات  من  عدد 
املاضية  الحكومة  في  بدات  والبرامج  واملخططات  اإلستراتيجيات  من 
وبرامج  وخطط  إستراتيجيات  نديرو  غادي  واحنا  تستمر،  وغادي 
أخرى وغادي تستمر فيها الحكومة املقشلة. وال حرج في ذلك ألن احنا 
معتزون باإلستمرار في ما هو إيجابي، في ما هو صحيح في ما هو صالح 
في ما هو مفيد للمواطن، احنا ما جيناش باش نديرو قطيعة، وليس 
هناك حكومة في املغرب يمكن تدعي أنها غادي ّدير قطيعة، هاذ ال�سي 
حمق، ولكن تراجع، تجدد، تصلح بعض األمور، طورها، هذا معقول. 
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وغادي نديرو الشصمة ديالنا، وغادي نديرو اإلبداع ديالنا احنا كما فعل 
السابقون بصمتهم وإبداعهم في كل البرامج التي كانت عندهم.

عدد من املداخالت تتحدت عن مدى وجود طابع إجرائي في هاذ 
اللي جا  البرنامج، ولذلك عدد من اإلنتقادات مشات منحيين: كاين 
قاليك  اللي  وكاين  وأماني،  شعارات  مجرد  هو  البرنامج  هاذ  قاليك 
التوجهات  كاينش  وما  األرقام  على  غير  ركز  تكنوقراطي  البرنامج  هاذ 
السياسية. وفي الحقيقة، هو البرنامج ليس هذا وليس ذلك، إنما هو 
عامة،  توجهات  فيه  توجه سيا�سي،  عندو  وطرق وسط  بينهما  مزيج 
وفيه أيضا عدد من اإلجراءات حاولنا نديرو هاديك اإلجراءات، في كل 
قطاع خذينا إجراءات اللي هي أساسية وقوية، باش نشينو النموذج ديال 
التدبير الذي نعد به املواطن في هذا اإلجراء. والسبب في هذا، هوأن 
البرنامج ملزم أن يستجيب ملقتضيات الفصل 88 من الدستور الذي 
ينص بالحرف، ماذا ينص، ينص بالحرف أن البرنامج يجب أن يتضمن 
يقول الدستور الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام 
به في مختلف املجاالت: مجاالت النشاط الوطني وباألخص في ميادين 
والخارجية.  والثقافية  والشيئية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  السياسة 
وبالتالي فالبرنامج مكانش مطلوب منو حتى يقدم أرقام، ولكن نحن 
نسير  أن  نريد  الذي  للوضوح  وفاء  الوضوح،  وضوح  للمواطن  وفاء 
عليه، وأيضا تمكينا للمواطن من أن يحاسب له، ومن البرملان من أن 
يحاسب هذه الحكومة في مجمل الوالية، درنا فيه عدد من األرقام مهمة 
في السياسة اإلقتصادية والسياسة االجتماعية هي املحددة لتوجهات 
هذه السياسة. ال يجب أن ينظر إلى البرنامج الحكومي على أساس أنه 
قانون مالية، سيعطيك املدد الزمنية أو التمويل منين غادي تجيشو إلى 
آخره... وإال قوانين املالية ما غيشقاش عندو أهمية، هذا غادي يجي في 
القوانين املالية تشاعا، ولذلك بيناتهم فرق كشير. احنا ركزنا أعطينا في 
جميع مجاالت العمل الحكومي الخطوط الرئيسية، ثم أعطينا عدد 
من األرقام املحددة ومن اإلجراءات املشينة لكيف سنشتغل، أو غادي 
نجي نوضح هاذ املسألة باقي في نقطة أخرى، أو درنا هاذ األنواع ديال 
اإلجراءات، نوع اإلجراءات. وهنا يمكن أستغل الفرصة ألنوه بعدد من 
املذكرات التي وجهتها عدد من املنظمات تلقينا عدد كشير من املذكرات، 
من منظمات ششابية، من منظمات حقوقية، من منظمات أمازيغية، 
من منظمات مدنية مختلفة حول البرنامج الحكومي، مما تستدرك إما 
تقترح شيئا يضاف إليه، أو تستدرك على هاذ البرنامج الحكومي، وعبرت 
عن تثمين مجمل مضامينه في الوقت الذي تقترح، وأيضا أريد، إذن 
أريد أن أشكر هاذ املنظمات، وأقول بأن كل تلك املذكرات التي وردت 
والتي يمكن أن ترد في املستقشل، ومرحشا بها سنعطيها اإلهتمام الالزم 

والضروري.

كما أريد أن أتوجه بالشكر للشريحة الواسعة من املواطنين، الذين 
تفاعلوا إيجابا مع البرنامج الحكومي، وثمنوا توجهاته وأبدوا تساؤالت، 
وأبدوا انتظارات، وأبدوا انشغاالت، وأريد أن أقول لهم راه هاذ ال�سي 

كامل إن شاء هللا راه محط إهتمامنا، سننصت إليه بإذن هللا، وسيكون 
محط إهتمام.

وفي  الحكومة،  تشكيل  تأخر  كلفة  إلى  التدخالت  بعض  أشارت 
عن  وعبروا  التقييم،  فقط  طلشوا  النواب  بمجلس  هنا  الحقيقة 
انشغالهم لتأثير هاذ التأخر على اإلقتصاد الوطني. لكن في املجلس اآلخر 
بعض التدخالت جابت لينا أرقام إلى آخره... على أن هاذ ال�سي كلف 
املغرب كذا مليار، وكذا فقدان مناصب شغل، وكذا نقص في الضريشة 
على القيمة املضافة، وكذا نقص في الضريشة على الدخل إلى آخره... 
وقد بينت أنه هاذ األرقام كلها غير صحيحة وهمية مشنية على تصور 
نظري محض وإال فعندنا تقارير، وفي مقدمة هاذ التقرير ديال الظرفية 
mode de conjoncture تقرير الظرفية يصدر عن مديرية الدراسات 
يشهد  لم  الوطني  اإلقتصاد  بأن  لينا  كيشين  اللي  املالية  والتوقعات 
تراجعات في أغلب املؤشرات، ما�سي كلها، أغلب املؤشرات األساسية في 
هاذ ثالثة أشهر األولى. فتلك التقييمات والتي نشرت فيها بعض الكتابات 
مشالغ فيها وغير دقيقة، فعكس ما ورد فيها ارتفع مستوى التحصيل 
الضريبي العام بنسشة %4,4 مقارنة مع فبراير 2016، وارتفع مستوى 
بنسشة  الدخل  على  والضريشة   ،9% بنسب  الشركات  على  الضريشة 
%1,9، والضريشة على القيمة املضافة %12,6 مقارنة مع نفس الفترة 
من السنة املاضية، كما ارتفع مستوى النفقات العادية ب %1,1 عن 
نفس الفترة، ويعزى ذلك إلى فتح الحكومة السابقة بموجب مرسوم 
جميع اعتمادات التسيير واإلستثمار املبرمجة في مشروع القانون املالي 
سنة 2017، كخطوة نوعية ومسؤولة، وهو ما جعل التأخر في تشكيل 
الحكومة ليس له تأثير كشير بالشكل الذي حاول بعض تسويقه عبر أرقام 
غير صحيحة وباينات غير دقيقة. وسأرجع إلى هذه املسألة بعد قليل 

فيما يخص بعض برامج الحكومية.

فيما يخص، بعض اإلخوان أشاروا كيف ستدبرون العالقة بين 
الحكومة الوصية وبين املجلس األعلى للسلطة القضائية؟ وربما تصور 
الشعض أن هاذ املسألة غير محددة في وثائق وفي قوانين، صحيح أنه 
تطشيقا ألحكام املادة 118 من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى 
للسلطة القضائية وفور تعيين جاللة امللك حفظه هللا الرئيس املنتدب، 
وأعضاء املجلس األعلى للسلطة القضائية، شرعت الحكومة من خالل 
إشارة مجلس  رهن  واملساندة ووضعت  الدعم  بتقديم  العدل  وزارة 
العقارات واملقاوالت واملوارد البشرية واإلعتمادات املالية الضرورية، 
ليمارس هذا املجلس مهامهم الدستورية على الوجه املطلوب، وأيضا 
وضعت جميع اإلجراءات الضرورية ليكون هناك التنسيق الضروري 
لحفظ اإلستقاللية من جهة، كما تقت�سي مقتضيات الدستور، وأيضا 
القضائية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  ألن  السلطتين  بين  للتعاون 
ما�سي سلط متعارضة، إنما هي سلط مستقلة، ولكن أيضا في إطار 
التعاون ملصلحة الوطن وملصلحة املواطنين وستوضع جميع التدابير 

الضرورية لتحقيق هذه اإلستقاللية وهذا التعاون.
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النموذج التنموي، إن كانت الحكومة تسجل بإيجابية الطفرة التي 
عرفها اإلقتصاد املغربي وقدرته النسبية على امتصاص الصدمات، 
سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف، أو املترتشة عن عوامل 
خارجية، مثل األزمات اإلقتصادية، ارتفاع أسعار املواد األولية، فإن 
التطورات أبرزت بأن النموذج التنموي يحتاج إلى تطوير، و بالتالي أوجه 
القصور نحتاج إلى التعرف عليها وإلى تطويرها، ما فيه عيب، وتشين أن 
أوجه القصور التي جعلت االقتصاد الوطني يتأثر سلشيا أمام سلشيات 

اإلقتصاد العالمي هما شيئين باألساس:

األول: هو ضعف تنافسية اإلقتصاد الوطني.

ثانيا: وجود الفوارق اإلجتماعية داخليا.

إذن هاذ 2 د األمور ركز عليهم البرنامج، مع التركيز على برامج أخرى، 
ولذلك حنا قلنا في البرامج بأن من النقاط األساسية اللي خدامين عليها 
التنافسية، تنافسية اإلقتصاد  اقتصاديا هو ماذا؟ هو رفع مستوى 
الوطني عموما، تنافسية املقاولة سواء كانت املقاولة الكبرى، املقاولة 
هذه  إلى  مطمئنة  قوية  رسالة  وجهنا  الصغرى  املقاولة  املتوسطة، 
املقاوالت، وقلنا لهم حنا مستعدين نخدمو مع املقاوالت، نقويو هاذ 
املقاوالت ندعمو هاد املقاوالت باش تستاطع تنافس داخليا وخارجيا، 
ألن هما هاد املقاوالت اللي هي املنتجة للثروة، املنتجة ملناصب الشغل، 
املنتجة للدخل املساهمة في الدخل، املنتجة لالستثمار فإذا اعطينا 
إشارات فهاذ املجال، وهناك حزمة من اإلجراءات، ولكن فاش قلنا 
غادي نقويو تنافسية االقتصاد الوطني، وقلنا غادي نرفعوا الترتيب 
 doing bisiness ديال املغرب في مؤشر ممارسة األعمال دوين بزنيس
غادي نرفعوا الخمسين 50 األوائل في العالم، واليوم عندنا 68 فهذا 
هدف وهو يعني تلقائيا عدد من اإلجراءات ألن doing bisiness معروف 
عنده حزمة من اإلجراءات معروفة لدى املتخصصين، غادي نضرب 
إجراء  عليها  خدامين  اإلجراءات  هذيك  نلقاوها،  غادي  انترنيت  غير 
وعندها  املعنية،  الحكومية  القطاعات  مختلف  فيها  وساهم  إجراء، 
خلية مركزية تشتغل على هذه فقط، على هاذ مؤشر ممارسة األعمال، 
يولي  غادي  الوطني  االقتصاد  التنافسية  نرفعوا  اسطتعنا  إيال  ألننا 
جاذب لالستثمار الداخلي، جالب لالستثمار الخارجي، مقوي املقاولة، 
مقوي لحركية االقتصاد، و هذا كل غادي تكون عندو نتائج إيجابية 
على االقتصاد الوطني، على الوطن وعلى املواطنين، التوجه ديالنا باين 
في هاذ املجال، وهديك اإلجراءات معروفة وبينة، هذا األول إذن حنا 
مركزين على هاذ اإلجراء االقتصادي، نسشة النمو، كثير من الناس، 
ما�سي فقط اللي تدخلو كبرملانيين، ولكن أيضا الذين كتشوا في بعض 
وسائل اإلعالم عن نسشة النمو، مرة كيقول لك هاذ %5.5 اللي كتقولو 
ضعيف، الطموح ديال الحكومة ما�سي كافي، الناس كييحققو أكثر إيال 
ما درت 6 و %7 ما غاديش تستطعو ديرو القفزات الضرورية، وهذا من 
واحد الناحية صحيح، كاين ثاني اللي يقول لك هاي هاي ترفعو حتى 
%5.5 بزاف منين غيجيشو الفلوس باش تمولوا هذا اسمو إلى آخره، إذن 

هناك أصوات، ولكن في الحقيقة هذا الرقم اللي علناه هو مشني على 
دراسات قامت بها القطاعات الحكومية املعنية، وحاولنا نركزوا باش 

يكون واقعي، وطموح في نفس الوقت، واقعي وطموح.

أوال: على أساس أن في الوالية الحكومية السابقة تحقق %3.2 في 
املعدل، معنى ذلك إيال درنا نحققوا %5 حتى %5.5 في املعدل كهدف، 
هذا تقدم بالنسشة لشالدنا، وعندنا االستراتيجيات املختلفة، وفي مقدمتها 
تقوية النسيج الصناعي الوطني، ونسيج املقاولة هو أداة أساسية لتقوية 
نمو مستدام ثابت، وحنا هاد ال�سي اللي بغينا نقولو، بحال الدروج، كان 
عندنا %3.9، بغينا نرفعو الدرجة األولى يولي %5 ثابت، بمعنى وخا تكون 
ظرفية عاملية سلشية، وخا تكون ظرفية داخلية مثل الجفاف، مستوى 
النمو كيشقى في ثشات معين، كينقص شوية وال يزيد شوية، ولكن كيشقي 
املعدل هو هداك %5، إيال استطعنا حنا في هاذ الحكومة نحققوهاذ 
ال�سي، ونعطيو الحكومة املقشلة هاد نسشة نمو ثابتة، الحكومة املقشلة 
يمكن عاود تزيد %6 كنعطيوها واحد األرضية باش تنطلق منها، حنا 
واقعيين وطموحين في نفس الوقت، وأيضا إيال استعرضنا الظرفية 
الدولية، حيث واحد من التدخالت في الغرفة األخرى، قال ليك فين 
الدول الصاعدة، ما يمكنش انتوما تكونو في الدول الصاعدة ألن الدول 
الصاعدة تقد تكون نسشة نمو ب 2 أرقام، والصحيح أنه ما بقاتش 
نسشة نمو ب 2 أرقام اآلن، كانت الصين دارت نسشة نمو 2 أرقام، ولكن 
منذ 4 إلى 5 سنوات، وال عندنا ما يقرب %6.9، %6.8 ودابا في 2017 
التوقعات %6.8، اآلن ديال الصين فكيفاش املغرب حنا ندريو %6 مع 
الظرفية الدولية، نتيجة الظرفية الدولية هي التي أرغمت الصين على أن 
نسشة النمو تنقص، ولكن إيال خذينا بعين االعتشار الشركاء التقليديين 
للمغرب، اللي قراب منو واللي عندنا العالقات االقتصادية األكثر، وفي 
مقدمتهم الدول األوربية، االتحاد األوروبي شحال داير في 2006 شحال 
غيدير في 2007، التوقعات 0.9/0.8، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، اسشانيا، 
كلهم كيديروا بحال هاذ األرقام 0.9/0.8، مع ذلك الهدف ديال 5.5% 
هذا هدف طموح، ولكن حاولنا نقولوا أيضا بأنه هدف واقعي من جهة 
أخرى، بالنظر إلى اإلصالحات االقتصادية اللي بغا املغرب يدخلها، إيال 
قوينا االقتصاد الوطني هذا تقوية للمغرب، وأيضا هو تقوية للمقاولة 
املغربية، وأيضا فتح مجال للمواطن املغربي باش يستافد من ثمار هذا 

النمو .

بطشيعة الحال عدد من التدخالت كتشوف بأنه بعض املجاالت ما 
فصلناش فيها، ولكن باش نكون صريح معكم دائما إيال قلنا إستراتيجية، 
فاإلستراتيجية تعني سيل من اإلجراءات ومن األهداف ومن مصادر 
التمويل ومن إلى آخره. مثال هاذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، 
هنا بعض اإلخوان قال لك انتما ما اعطيتوش ملكافحة الفساد القيمة 
اإلستراتيجية  تنفيذ  بتفعيل  بأن سنقوم  البرنامج  في  قلنا  ملا  ديالها، 
الوطنية ملقاومة الفساد، هذا يعني أنه واحد حوالي 220 أو 230 إجراء 
مرتشط بمختلف القطاعات، بمصادر تمويل محددة، بمدى زمني محدد، 
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بمعنى غير نقول اإلستراتيجية صافي، راه كل �سي موجود الحمد هلل هاذي 
اإلستراتيجية أقرت في ظل الحكومة السابقة بعد سنوات من النقاش 
مع الفاعلين، مع املجتمع املدني، مع خبراء، مع القطاعات الحكومية 
املعنية، وتم الوضع ديالها وهي داخلة اآلن وغادي تكون هي األساس 
ديال مقاومة الفساد في املرحلة املقشلة، وباملناسشة هي مشنية على برامج:

- البرنامج األول: تحسين خدمة مرفق املواطن؛

- البرنامج الثاني : اإلدارة اإللكترونية؛

- البرنامج الثالث: الشفافية والوصول إلى املعلومات؛

- البرنامج الرابع: األخالقيات؛

- البرنامج الخامس: الرقابة واملساءلة؛

- البرنامج السادس : تقوية املتابعة والزجر ديال الفساد؛

-البرنامج السابع : الطلشيات العمومية؛

-البرنامج الثامن: نزاهة القطاع الخاص؛

- البرنامج التاسع: التواصل والتحسيس؛

-البرنامج العاشر: التربية والتكوين.

تنفيذها  على  سنعمل  التي  الوطنية  اإلستراتيجية  هي  كلها  هذه 
وعلى أجرأتها في املستقشل، معنى ذلك هذا غير قلنا ..، وبالتالي جميع 
برامج  أو  موجودة  والستراتيجيات  كاينة  اللي  األخرى  اإلستراتيجيات 
البرامج،  هذيك  في  املوجودة  اإلجراءات  جميع  تعني  فهي  موجودة 
وهذه  البرامج  لهذه  األمثل  التنفيذ  على  بالعمل  تتعهد  والحكومة 
اإلستراتيجيات وهذه الخطط املوجودة على أرض الواقع، وهو تعهد من 

هذه الحكومة وعلى أساسه يمكن أن تحاسب في املدى املنظور.

بالنسشة لتقوية وأنا بغيت نشير لواحد املسألة هنا، السيد وزير 
اإللكتروني  التصريح  وجود  بعد  ألنه  فقط  اليوم  أخبرني  املالية، 
بالضرائب -التصريح اإللكتروني- هذا سهل على كثير من املقاوالت ومن 
املواطنين اللي املهن الحرة إلى آخره، سهل عليهم التصريح، من قشل كانت 
قضية الورق وقضية تم�سي لإلدارة إلى آخره، دابا ولى تسهيل، بحيث 
أنه قفز التصريح بالضريشة على القيمة املضافة -ياك السيد الوزير- 
الضريشة اإللكترونية على الضريشة املضافة ثالثة أضعاف في الشهر، 
شهر فبراير على ما أظن ثالثة أضعاف باملقارنة مع الشهور األخرى، معنى 
ذلك راه غير إجراء بسيط هذا التصريح إرادي بمعنى ما�سي ما كاين 
مراقشة ماكاين زجر ما كاين متابعة ما كاين اسمه، ولكن ألن سهلتي عليه 
املهمة هذا هو تبسيط املساطر اإلدارية وتبسيط اإلجراءات بسطتي 
للمواطن كتسهل عليه كل �سيء بما فيه حتى التصريح في الضريشة، 
فكيف بالخدمات األخرى؟ فلذلك احنا كنشوفوا بأنه بمجرد ما قلنا 
املغرب الرقمي 2020 هاذ اإلستراتيجية هذه، بمجرد ما غادي نشداوا 
نطشقوا فيها ستأتي أكلها إن شاء هللا، وتغير عالقة املواطن باإلدارة، تغير 

املرفق العمومي والخدمات اللي كيأديها املرتفقين بإذن هللا.

تقوية القطاع الصناعي، النسيج الوطني االقتصادي قوي كيرتشط 
ارتشاط وثيق كما قلنا بتأهيل تقوية القطاع الصناعي، وفي هذا املجال 
فالحكومة اقترحت مواصلة وتفعيل مخطط التسريع الصناعي 2014-
وتعزيز  اإلقتصادية  للتنمية  قاطرة  لهدف جعله  أكبر،  بوثيرة   2020
إسهامه في الناتج الداخلي الخام واقترح البرنامج حزمة من اإلجراءات 
بعضها أحيانا حتى جزئي، وهي إجراءات إرادية من جهة، ولكن قوية من 
جهة ثانية لدعم هذا القطاع ودعم أيضا عدد من القطاعات األخرى 
املخطط  تنزيل  وتيرة  تسريع  مثال  اإلجراءات  على  وهضرنا  الواعدة، 
الجديد إلصالح اإلستثمار، تفعيل النظام الجشائي التحفيزي الخاص 
بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات املصدرة الكبرى، مواصلة 
تفعيل مشدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى 
كأداة لتعزيز القطاع السياحي املغربي والرفع من تنافسيته، وهاذ ال�سي 
يمكن نهضرو عليه طويال غادي نجي لواحد املثال عليه، ولكن هذا 
كيعني أنه في جميع الصفقات الكبرى اللي كاتخذها شركات أجنبية 
اللي هي مهيكلة، كنفرضو عليهم يكون اإلدماج اإلقتصادي، أي يكون 
واحد العدد من الشركات اللي كتشتغل مع الشركات الكبرى في إطار 
ن بنقل التكنولوجيا، 

ّ
هاذ املشاريع الكبرى وطنية مغربية باش هذا يمك

نقل املعرفة، نقل املعرفة le savoir faire أيضا إلى املقاولة املغربية وإلى 
الخشير املغربي، وهذا غادي يقوي هاذ املقاولة الوطنية ويقوي النسيج 
اإلقتصادي الوطني، وواعدنا بأنه سنعمل على تقييم مجموع اتفاقيات 
ديال  املجال  هاذ  في  الخاص  القطاع  وإشراك  القائمة  الحر  التشادل 
التقييم، وأيضا إشراك القطاع الخاص في أي مفاوضات خاصة جديدة 
مقشلة ديال اتفاقيات التشادل الحرإذا وجدت، واعتماد دراسة قشلية 
الصادرات  ومصالح  املغربية  املقاولة  مصالح  وضمان  آثارها  لتقييم 

املغربية.

عرضناها  التي  االقتصادية  الرؤية  هاذ  بأن  قناعة  وللحكومة 
بمكوناتها كفيلة بأن تؤدي إلى إحداث فرص شغل جديدة الستيعاب 
نسشة كشيرة من طالبي الشغل من الششاب املغربي، خاصة وأن بالدنا 
الديموغرافية،  لشنيتها  تغيير  اليوم  تعرف  القضية  بهاذ  واعين  ونحن 
تغيير جذري لشنيتها الديموغرافية، حيث من املتوقع أن تسجل نسشة 
الساكنة الناشطة ونسشة التمدن ذروتها في الخمس سنوات القادمة، 
مما سيؤدي إلى تكثيف أفواج الششاب املقشل على سوق الشغل بوتيرة 

أسرع باملقارنة مع الفترة السابقة.

وبالنسشة إلصالح أنظمة التقاعد هاذ ال�سي كان التوجه ديالنا به 
واضح، إصالح نظام املعاشات املدنية هذا يعني صدر بقانون، نحن اآلن 
أمام 2 التوجهات كانت قد أشارت إليها اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة 
ألنظمة  شمولي  اإلصالح  باألساس،  الشمولي  اإلصالح  وهي  التقاعد 
التقاعد، وهاذ اإلصالح الشمولي هو اللي ركزنا على أنه غادي نمشيو ليه 
وبطشيعة الحال عن طريق التشاور مع الفرقاء جميعا، سواء كانو أرباب 
العمل أو كانوا الفرقاء اإلجتماعيين أو كانوا اإلدارات املعنية وغادي 
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نعلنو على هاذ ال�سي في الوقت املناسب، إنما اإلصالح اللي كان تم كان 
عندو طابع استعجالي لهذا سارعت الحكومة السابقة حفظا لحقوق 
املتقاعدين اآلنيين واملستقشليين في القيام بذلك اإلصالح االستعجالي، 
مشادئ  هناك  قلت  وكما  الشمولي  اإلصالح  هاذ  نشوفو  غادي  واآلن 
وخصوصا  التقاعد  أنظمة  إلصالح  الوطنية  اللجنة  تبنتها  أساسية 
في اجتماعها بتاريخ 30 يناير 2013، وهي العمل على توسيع التغطية 
لفائدة غير األجراء، وفيها اعتشار منظومة قطشين في إطار عام لإلصالح 
الشمولي لقطاع التقاعد، وهذا إن شاء هللا ما سنرجع إليه في الوقت 

املناسب كما قلت منذ قليل.

بعض اإلخوان أشاروا لخط املديونية، وأشاروا إلى أن األرقام ديال 
أنه كيفاش غادي  إلى  اللي تقدمت ما�سي دقيقة، وأشاروا  املديونية 
نديروا نخفظو هاد املديونية على كل حال حنا قدمنا في البرنامج واحد 
الهدف، حنا كنتعهدو بالعمل للوصول للهدف، وهو تخفيض نسشة 
مديونية الخزينة األقل من 60 % وهو اليوم 64 % وهاذ الهدف كيحتاج 
للجهات  إلى عمال مكثف  يحتاج  ولكن  نقدموه،  باش  إلى جرأة فعال 
املعنية وإلى تفعيل اإلقتصاد الوطني وتفعيل جميع اإلستراتيجيات اللي 
تحدثنا عليها ألن هي تقوي اإلقتصاد الوطني، وسجعلنا غير محتاجين 
إلى اإلستدانة، وإن كان بغيت نشير هنا إلى أن القانون التنظيمي الجديد 
للمالية كان قد نص على أن الحكومة ملزمة بتقديم تقرير سنوي إلى 
املالية  قانون  تقديم مشروع  بمناسشة  العمومي  الدين  البرملان حول 
السنوي، هذا معناه ماذا معنى أنكم في البرملان ستراقشون هاذ حركية 
املديونية، أوال بأول يعني سنة بعد سنة، ما نشقا وش حتى 5 سنين، 
وذيك الساعة يمكن أثناء النقاش والحوار إيال احتجنا إلى تعديالت وإلى 
أسمو حنا مستعدين، وال شك أن هاذ املقت�سى في القانون التنظيمي 

للمالية، عزز رقابة البرملان في هذا املجال.

ولكن أيضا هذا القانون التنظيمي للمالية نص على واحد املقت�سى 
مهم وهو أي استدانة جديدة وهي قاعدة ذهشية، للقانون التنظيمي 
تمويل  في  اإلقتراضات  تحصر  أن  يجب  استدانة جديدة  أي  املالية، 
نفقات اإلستثمار وسداد أصل الدين فقط، وعطات واحد املضمون 
استثنائي واحد املعطى استثنائي خاص، ولكن األساس هو هذا، جميع 
اإلستدانات كتم�سي لإلستثمار وال كتم�سي لسداد أصل الدين فقط، 
وهذا ما جسدته الحكومة السابقة، وغادي نحرصوا على تجسيده في 
السنوات املقشلة إن شاء هللا، وهذا اللي كيقوي بالدنا، وكيشين لينا هذا 
مقت�سى في القانون التنظيمي املالية هي جرأة كيشين اللي كانت جات به 
الحكومة السابقة كيشين بأن اإلطار املاكرو إقتصادي ديالنا كيتعزز 

وكيتقوى وغادي يمكن لنا ناخذوا واحد اإلجراءات بحال هاذ اإلجراء.

أشارت بعض التدخالت إلى نظام الصرف، نظام الصرف تحرير 
الصرف، وفي الحقيقة أن بالدنا ال تتوجه إلى تحرير الصرف، صرف 
درهم أو تعويم الدرهم، ال، وإنما إشارة إلى ما أعلن عنه بنك املغرب 
أنه سيذهب إلى اعتماد نظام صرف أكثر مرونة بشكل تدريجي وبشكل 

متحكم فيه، صحيح أنه من حيث الصالحيات هاذي صالحيات بنك 
املغرب، السياسة النقدية، ولكن الحكومة هي شريكة وتتفاعل مع أي 
تقارير لشنك املغرب، ومن خالل املؤسسات املعنية تعبر عن رأيها وعن 
استشاراتها وغنتشعوا هاذ ال�سي، بالنسشة لشنك املغرب هو كيعتبر أن 
اعتماد نظام الصرف أكثر مرونة متدرج بطشيعة الحال ومتحكم فيه، 
سيعزز قدرة اإلقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، 
السياق  ذات  وفي  املغربي،  اإلقتصاد  في  املغرب  شركاء  ثقة  سيعزز 
سنحرص جميعا سواء الحكومة أو بنك املغرب على تفادي أي تأثير 
سلبي على املواطن وعلى قدرته الشرائية، وسنحرص على اإلنسجام بين 
السياسة النقدية والسياسة املالية أو امليزاناتية للحكومة، السياسة 
النقدية لصندوق املغرب، لشنك املغرب، والسياسة امليزاناتية للحكومة 
بهدف هذا التدرج، الحرص على التدرج، وعلى التحكم في هذا املنحى 
ومعالجة أي..، و تفادي والوقاية من أي آثار سلشية يمكن أن تشدو في 
هذا املجال فيما يخص الحكامة وقيم النزاهة قدمت واحد الرؤية مشنية 
على اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، والتي صدرت وعلى أن هذا 

األساس هاذ السياسة ديال الحكومة.

بالنسشة للسياسات في الطاقات املتجددة اللي صدرات على عدد من 
الفرق اللي تحدثو عليها، أريد أن أشير إلى أن من خالل برامج ومشاريع 
الطاقات املتجددة، ال يسعى املغرب فقط بتوليد الكهرباء من مصادر 
متجددة، ولكن أيضا يسعى إلى اندماج صناعي تدريجي سيمكن من 
تشجيع اعتماد هذه اإلستراتيجيات، التكنولوجية الحديثة للطاقات 
املتجددة، تطوير قاعدة صناعية وطنية في هذا املجال، وأيضا دعم 
بل  هو  �سي  كل  ال�سي  هاذ  التصدير،  على  لشالدنا  التنافسية  القدرة 
جميع املشاريع املوضوعة مثال في نور ورزازات واحد بلغ معدل اإلندماج 
الصناعي الذي يعني الرجوع إلى..، مستوى الرجوع إلى ومشاركة وإشراك 
اللي كان  الهدف  %32 مع أن  في املشروع وصلتنا  املقاوالت املغربية 
محدد في الشداية هو فقط %30، وأيضا حدد في مشاريع أخرى نسب 
أعلى من ذلك تصل إلى %35، وعلى هذا املنوال فإنه في مختلف املشاريع 
باملقاوالت  اإلستعانة  من  نسشة  على  سنحرص  الكبرى  الصناعية 
والخبرات املغربية لنقل التكنولوجيا واملعرفة إلى بالدنا كما قلنا منذ 

قليل.

السيد الرئيس، بقي أن أتحدث عن الشق اإلجتماعي، لقد انتقدت 
بعض املداخالت ضعف اإلجراءات اإلجتماعية في البرنامج الحكومي 
واتهمت اإلجراءات الواردة فيه بالسعي إلجهاز على ما تشقى من القدرة 
الشرائية للمواطن من خالل الدعم، رفع الدعم عن باقي املواد التي 
تستفيد من صندوق املقاصة، والحقيقة أن ما يميز هذا البرنامج هو 
اإلجتماعي  والجانب  اإلقتصادي  الجانب  بين  نوازنو  حاولنا  التوازن، 
غادي  اإلجراءات  حصينا  إيال  بحيث  والتدبيري،  السيا�سي  والجانب 
نلقاو ثلث اإلجراءات واردة في الجانب اإلجتماعي، ثلث اإلجراءات واردة 
السيا�سي  الجانب  في  واردة  اإلجراءات  ثلث  اإلقتصادي،  الجانب  في 
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والتدبيري والدبلوما�سي، وشفعنا ذلك وخصوصا في الجانب اإلجتماعي 
بعدد من اإلجراءات ومن األهداف املرقمة وتحملنا فيها املسؤولية، ملا 
قلنا بأن العجز في السكن غادي نهشطوه من 400 ألف إلى 200 ألف فهذا 
هدف مرقم واضح، السياسات كيفاش غادي نديرو ليه إلى آخره، هاذي 
برامج صرحنا بشعضها وبعضها في طور التدقيق، ملا قلنا يعني عدد من 
اإلجراءات كلها حاولنا وملا قلنا بأننا سنواصل إصالح صندوق املقاصة، 
فنحن واضحين أوال مع املواطنين ألن هاذي كانت جميع البرامج ديال 
التحالف الحكومي، وأيضا حتى في البرامج ديال املعارضة حزب األول 
في املعارضة، إذن احنا منسجمين في هاذ القضية، أغلشية ومعارضة، 
هذا بعدا مزيان ونحن صريحين بأن غادي نديرو جهدنا نديروه، ولكن 
في نفس الوقت لن نقوم به إال بالطريقة التي تحفظ القدرة الشرائية 
للمواطن والتي توجه دعم البرامج اإلجتماعية وأيضا إلى تقوية قدرات 
وتوجهات  إجتماعي  برنامج  راه  ال�سي  هاذ  إذن  املتوسطة،  الطشقة 
إجتماعية واضحة، وهي توجهات اجتماع غادي نمشيو فيها بالتدريج، 
وبالطريقة املناسشة، وأعلنا على حزمة من اإلجراءات في جميع املجاالت 
كلها تتفاعل وتتداخل باش تم�سي في هاذ اإلتجاه، إذن هذا من حيث 
يعني الرؤية ومن حيث التوازن واضح في البرنامج الحكومي، وسنعمل 

إن شاء هللا على أن يكون تطشيق هاذ البرنامج بالطريقة املناسشة.

وفي امليدان الريا�سي ألن كانت بعض اإلنتقادات في جانب امليدان 
الريا�سي على أن استخططنا ليه غير شوية، ولكن ملا قلنا بأنه سنحرص 
على تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، وباملناسشة 
الفترة سابقة حتى نسيت تقريشا، السيد  ما كانتش تفعلت في واحد 
الوزير ركز عليها، والقطاع غادي نركزوا عليها، وحنا غادي نراقب هاد 
القضية، سنحينها وسنفعلها ألنها ستحتاج إلى تحيين، هناك الكثير من 
األمور تغيرات في هاد املجال الريا�سي، وسنعلن عن الطريقة في الوقت 
املناسب، في القريب العاجل إن شاء هللا، هاذ اإلستراتيجية الوطنية 
راهي كاملة، فيها عدد من اإلجراءات وفيها أيضا أهداف نتمناوا على هللا 

نستاطعوا نحققوا األهداف ديال هاذ اإلجراءات.

وملا قلنا بأنه في املجال الصحي غادي نمشيوا في التغطية الصحية إلى 
90 % فنحن نعي ما نقول، ألن إدخال املهن الحرة في التغطية الصحية 
 % 90 أنه  التغطية الصحية بشالدنا، صحيح  سيقفز يقفز بمستوى 
غادي ندخلوا فيها حتى %10، اللي في الراميد غندخلوها، وباملناسشة 
املساعدة  نظام  الراميد،  هو  اللي  الطشية  املساعدة  التغطية  نظام 
الطشية، نحن واعين باإلختالالت التي شابت تطشيقه على أرض الواقع، 
الحالي،  الوقت  في  النظام  هاذ  ديال  باملحدودية  أيضا  واعين  ونحن 
ولذلك غادي نحرصوا باش يكون تقييم، تقييم باش نعطيوه دفعة 
أخرى، وهناك عدد من املقترحات، عدد من املقترحات اللي هي ال تكلف 
ماال ولكن في مجال التدبير والحكامة ديال هاذ النظام ما غاديش تمكنا 
باش يدفع املواطن أكثر، هذا 10 داملليون تقريشا في النظام، غادي تمكنا 
توسيع نظام التغطية الصحية، نظام التأمين اإلجشاري عن املرض، 

إلى املهن الحرة إلدخال ما يقرب 10 ماليين مواطن، تدريجيا بطشيعة 
الحال، غادي تكون تدريجيا، 5ماليين زائد العائالت ديالهم والناس ذوي 
الحقوق غادي يوصلوا 10 تاملليون تقريشا، وهذا غادي يمكن القفزة، 
وباملناسشة �سي تدخل قال خاصنا نشوفوا الناس الصغار ما نشوفوش 
غير املحامي، الطشيب، راه املشكل حتى املحامي، الطشيب، ألن في واحد 
حنا  فلذلك  إشكاالت،  عندوا  كتكون  راه  العمر،  من  معينة  املرحلة 
كنقولوا املهن الحرة بمجموعها، السائقين ديال الطاكسيات، السائقي 
ديال الحافالت، الصناع التقليديين، هادوا كلهم راه عندهم، هادوا 
راه كاين دراسات تمت بالنسشة للصناع التقليديين، كاين دراسة تمت، 
والبرنامج ديالهم موجود يمكن التطشيق ديالهم في القريب، أرباب النقل 
حتى هما، وهكذا، يعني هناك فئات متعددة، هاد التغطية الصحية 
ستقفز بوضعهم املعي�سي واملالي والحياتي نحو األفضل، غير إيال خرجنا 
هادي غادي يكون �سيء مهم جدا، أما إيال دخرنا هاذ اإلجراء في تكامل 
مع مجمل إجراءات البرامج الصحية إن شاء هللا نحن متفائلون بأنه 
غادي يكون هناك قفزة في حياة املواطن املغربي في القريب إن شاء 
هللا، نحن واعون بأن هاذ األهداف اللي قلناها هي أهداف طموحة، 
ليست دائما سهلة، ليست دائما سهلة ولكن ممكن تطشيقها، ما غادي 
ننساش التنمية القروية اللي شار ليها بعض اإلخوان، شاروا إلى أنه هاد 
ما ورد من كالم في التنمية القروية غير كافي، ولكن حنا بغينا نقولوا 
في  البرامج ديالها موجودة،  القروية،  التنمية  بأن اإلستراتيجية ديال 
إطار واحد الرؤية واضحة، كان قد أعلن عنها، وأيضا اإلعتمادات اللي 
ترصدات للعالم القروي في 7 سنوات املقشلة دابا 6 سنوات املقشلة غير 
مسشوقة بطشيعة الحال، هاذ الغالف املالي غادي تساهم فيه مختلف 
الجهات املعنية، بما فيها الجهات والجماعات الترابية واإلدارات املختلفة 
إلى آخره، وغادي وحنا استحدثنا في إطار الحكومة قطاع خاص غادي 
يعنى بتتشع سياسة التنمية القروية وتنسيق عدم التدخالت، وطشيعة 
الحال التدخالت في التنمية القروية غتشمل مجمل القطاعات، قطاع 
الطرق، قطاع  الصحة، قطاع  والتكوين، قطاع  التربية  فيه  التعليم 
التشغيل، فك العزلة، قطاع دعم الفالحة التضامنية اللي جشنا فيه 
أهداف طموحة ومرقمة وقوية وغادي نمشيو فيه إن شاء هللا، وإذن 
هاذ القطاع غادي يحاول ما أمكن يحرص على اإلنسجام واإللتقائية 
من هاد السياسات، وأيضا على التنسيق جمع مختلف املتدخلين وفق 

مخططات تنفيذية مضشوطة سيعلن عنها إن شاء هللا.

إننا معشر السادة النواب املحترمين، متفائلون جدا، النواب، واخا 
نقولوا السيدات والسادة النواب املحترمين، متفائلون بالعمل اللي غادي 
تقوم به هاد الحكومة جدا، متفائلون أوال بسبب اإلنسجام املوجود بين 
مكونات الحكومة، ولكن أيضا بسبب أن عندنا إرادة قوية، نم�سي إلى 
األمام في اإلصالحات التي أعلنا عنها، وأؤكد مرة أخرى أننا غادي نكونوا 
حريصين حريصين إن شاء هللا على أن تكون تلك اإلصالحات في مصلحة 
املواطن املغربي أوال، واملقاولة املغربية ثانيا، وبالطريقة اإليجابية، ثالثا 
في إطار اإلمكانات املتوفرة، نحن متفائلون ونحن على يقين على أن 
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النموذج املغربي سيشقى شامخا بإذن هللا، يرفع رأس املواطن املغربي 

عاليا داخل وطنه وخارج وطنه، نسأل هللا سشحانه وتعالى أن يوفقنا 

ملا فيه مصلحة بلدنا، مصلحة وطننا تحت قيادة جاللة امللك محمد 

السادس حفظه، وهللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لويدا لأئيس:

شكرا للسيد الرئيس، رئيس الحكومة املعين، واآلن أعرض البرنامج 

الحكومي للتصويت طشقا ملقتضيات الفصل 88 من الدستور، فيما 

بعد، املصوتون لصالح البرنامج الحكومي...

السيد الرئيس، حنا في عملية ديال التصويت إذا سمحتم.

السيد الرئيس، إذا سمحتم حنا في عملية ديال التصويت، إيال 

بغيتو نعاودو التصويت؟ املعارضون، املمتنعون:

مزيان مزيان حنا حسبنا، إذا سمحتم، إذا سمحتم نتائج عملية 

التصويت:

 ملصوتو1: 208

 ملع رضو1: 91

 ملمتأعو1: 40

ديال  شوية  الوزراء،  السادة  الوزير،  السيد  النتيجة  وبهذه 

إذا  دقيقة  النواب،  والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  االنضشاط، 

ثقة  الحكومة قد حصلت على  النتيجة تكون  بهذه  سمحتم دقيقة، 

مجلس النواب، وتعتبر بذلك منصشة طشقا للفصل 88 من الدستور.

فتهانئي وتهاني للسادة النواب على الثقة، ونتمنى لكم كامل التوفيق 

إن شاء هللا، شكرا لكم.
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محضأا لجلولا لح ديلاعشأ

 لت ر خ: الخميس 29 رجب 1438ه ) 27 أبريل 2017م(.

 لأئ سل: السيد الحشيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: أربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال 
والدقيقة العاشرة.

جدنلا ةعم ل: جلسة مشتركة بين املجلسين لإلستماع لعرض 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية حول مشروع القانون املالي للسنة املالية 

.2017

 لويدا لحشيبا مل لكي،ارئيسامجلسا لأو ب،ارئيسا لجلول:

ربأفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لأحمنا لأحيم،ا بوما
 ملأسلي1.

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويدا لأئيسامجلسا ملوتش ر ن،

 لويد تان لو دةارعض ءا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لبرمل نيي1،

طشقا ملقتضيات الفصل 68 من الدستور، نخصص جلسة اليوم، 
جلسة مشتركة بين املجلسين لإلستماع لعرض السيد وزير اإلقتصاد 
واملالية حول مشروع القانون املالي للسنة املالية 2017، فالكلمة للسيد 

وزير اإلقتصاد واملالية.

 لويدامحمدابوسعيدانز أا القتص دان مل ليل:

بوماهللاا لأحمنا لأحيم،ان لصالةان لوالماعللاخيرا ملأسلي1ا
نآلهانصحشهارجمعي1.

 لويدارئيسامجلسا لأو ب،

 لويدارئيسامجلسا ملوتش ر ن،

 لويدارئيسا لحكومل،

 لويد تان لو دةا لوزر ءانكت با لدنلل،

 لويد تان لو دةا لبرمل نيو1ا ملحترمو1،

يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ألعرض عليكم التوجهات الكبرى 
إعداده  تم  الذي  املشروع  وهو   ،2017 لسنة  املالية  قانون  ملشروع 
وتنظيم  السابقة  الحكومية  الوالية  بانتهاء  تميزت  خاصة  ظرفية  في 
اإلنتخابات التشريعية وما تالها من مشاورات، أملت في إطار ما يخوله 
الدستور والقانون التنظيمي لقانون املالية، اعتماد مرسومين يقضيان 
بفتح االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة 

والتنظيمية  التشريعية  للمقتضيات  طشقا  املداخيل  واستخالص  بها 
الجارية، وذلك بعدما لم تتم املصادقة على هذا املشروع قشل متم سنة 

.2016

وقد حرصنا خالل املدة الفاصلة بين وضع هذا املشروع بالبرملان، 
مرورا بتنظيم االنتخابات إلى أن تم تعيين الحكومة من طرف جاللة 
امللك حفظه هللا، على أن تواصل كل املؤسسات واإلدارات عملها بشكل 
عادي، وعلى أن يتم تنفيذ ميزانية الدولة بكل مكوناتها بما في ذلك 
ميزانية اإلستثمار، بما يمكن من مواصلة تفعيل كل البرامج واألوراش 

بأحسن الظروف.

ولإلشارة، فإن نفقات اإلستثمار للميزانية العامة حققت إنجاز نسشة 
قياسية لم يتم تسجيلها من قشل بلغت %75 نهاية سنة 2016، يعني في 
املعدل كنوصلو لذاك 60، 64 السنة املاضية حققنا أكثر من %75 من 

.le taux d’emission اإلنجاز يعني اإلصدار

كما يتم تنفيذ ميزانية سنة 2017 التي تم فتح اعتماداتها بمرسوم 
بوتيرة عادية بما في ذلك نفقات اإلستثمار، سمعت في بعض التدخالت 
أمس وقشل أمس أن املرسومين يتعلقان بفقط بميزانية التسيير، ال 
منذ بداية السنة املرسوم يتعلق أيضا بصرف ميزانية اإلستثمار كما هي 

موضوعة في مشروع قانون املالية.

السيدات والسادة،

يستمد مشروع قانون املالية لسنة 2017 الذي آثرنا عرضه على 
البرنامج الحكومي، أهميته من  أنظاركم مشاشرة بعد تصويتكم على 
لجاللة  النيرة  القيادة  تحت  لشالدنا  تحقق  ما  بين  وصل  صلة  كونه 
امللك حفظه هللا، من إصالحات سياسية ودستورية، ومن مكاسب 
إطالق  ومن  املاكرو-اقتصادية،  التوازنات  استعادة  مستوى  على 
أوراش كبرى وهيكلية للشنيات التحتية، وانكشاب على معالجة مظاهر 
الخصاص اإلجتماعي وتقليص الفوارق من جهة، وبين متطلشات تعميق 
هذه املكتسشات لربح رهانات املستقشل في سياق داخلي وخارجي حافل 

بالتقلشات، وحامل للعديد من اإلكراهات والتحديات من جهة أخرى.

فما يشهده العالم من تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة وغير 
متوقعة، خاصة في ظل استمرار التقلشات على مستوى األسواق املالية 
الدولية وتحول بنية اإلقتصاد الصيني والتحول التكنولوجي والرقمي، 
اإلرهاب،  مخاطر  وتصاعد  الجيوسياسية،  اإلضطرابات  واستمرار 
تضع بالدنا أمام إكراهات كشيرة تتطلب تسخير كل اإلمكانيات وتعشئة 
كل املكونات من أجل رفع التحديات التنموية املتعددة واملتداخلة بما 
يمكن بالدنا من تحقيق التحول اإلقتصادي واإلجتماعي الحقيقي الذي 

سيؤهلها لإلرتقاء إلى مرتشة عليا من التقدم بين الدول الصاعدة.

وال نعتقد أن بإمكان أحد أن يجزم اليوم، أنه اهتدى بشكل نهائي 
ويقيني إلى النموذج اإلقتصادي والتنموي الذي يجيب على كل أسئلة 
الواقع ويستشق إشكاليات املستقشل، بل في عالم يتغير بسرعة فائقة، 
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ومخاطر محذقة، وعوملة شاملة بدأت تظهر نزعات سياسية واقتصادية 
والنماذج  اإلقتصادية  اإلختيارات  حول  الشكوك  من  تزيد  حمائية 

املالئمة.

ولعل األزمة التي داهمت العالم قشل ما يقارب من 8 سنوات، وال 
زال العالم يتأرجح ما بين ثقلها وبين التعافي منها، قد علمتنا دروسا 
ثمينة أولها أنه ال وجود لنموذج تنموي صالح لكل الشلدان والدول وفي 
كل الظروف؛ وثانيها أن ال وجود ملشروع تنموي معزول عن املؤثرات 
العاملية؛ وثالثها استحالة بناء نموذج تنموي بمعزل عن اقتصاد املعرفة 

والذي بدوره ال يتحقق بدون اإلستثمار في اإلنسان.

لقد تمكنت بالدنا أيها السيدات والسادة، منذ نهاية القرن املا�سي 
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، من وضع أسس نموذج 
تنموي متفرد يزاوج بين اإلرادية والواقعية، نموذج برؤية واضحة ينشني 

على ثالثة أعمدة رئيسية متداخلة:

أوال-ترسيخ املسار الديمقراطي والشناء املؤسساتي لشالدنا؛

بالشنى  القطاعي  فيها  يتداخل  تنموية  إستراتيجيات  ثانيا-وضع 
التحتية واملشاريع املهيكلة وتنويع األنشطة وتطويرها وعصرنتها وتأهيل 

املجاالت والجهات؛

ثالثا-بناء اإلنسان من خالل تصور للتنمية البشرية واملستدامة في 
كنهها اإلجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على املشادرة واإلبداع 
وخلق الثروة جنشا إلى جنب مع ضمان األمن الروحي والتفتح واإلنفتاح 
على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية املغربية 

األصيلة، ذات الروافد املتعددة واآلفاق الواسعة.

تراكمات  املغرب  حقق  القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه  مدى  وعلى 
من  قورنت  إذا  إال  وأهميتها  حجمها  قياس  يمكن  ال  كبرى  إيجابية 
كافة  في  الشالد  يطشع  كان  الذي  الخصاص  حجم  لنتذكر  منطلقاتها 
مناعة  ملدى  امتحان حقيقي  بمثابة  العاملية  األزمة  وكانت  املجاالت، 
اقتصادنا من جهة، ولقدرتنا على إبداع السياسات الكفيلة بامتصاص 
آثارها السلشية، فكانت إستراتيجية دعم الطلب الداخلي ضمن سياسة 
استثمارية عمومية إرادية أتت أكلها في الظروف الصعشة التي نعرفها 
راكمناه  ما  أن  اقتناعا  أكثر  ونحن  بالدنا  منها  خرجت  والتي  جميعا 
طوال الفترة املذكورة قام بدور الحصن الحامي للشالد على املستويات 
اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية. لكن أيضا هناك استنتاجات آلثار 
هذه األزمة، يسائل نموذجنا اإلقتصادي الذي استنفد طاقاته من أجل 
تجديده وإغنائه، ليأخذ بعين اإلعتشار هاته املتغيرات الدولية وحاجاتنا 
اإلجتماعية وإمكانياتنا وضرورة الحفاظ على استدامة مديونيتنا على 

الخصوص.

إن كل هذه املعطيات تؤشر إلى التحول النوعي الذي عرفه اقتصادنا 
الوطني على مستوى هيكلته، فاالستراتيجيات القطاعية والتموقع على 
سالسل القيمة املضافة العاملية، إضافة إلى السياسة اإلرادية لشالدنا في 

مجال األوراش الكبرى للشنية التحتية من طرق سيارة وموانئ ومطارات 
كلها عناوين  وتأهيل حضري  للسرعة وطاقات متجددة  فائق  وقطار 

كبرى لهذا التحول.

طريق  على  مشهودة  خطوات  بالدنا  حققت  ذلك  مقابل  وفي 
االستيعاب والتوطين الفعلي لالقتصاد األخضر والتنمية املستدامة، 
تشعيتنا  بتقليص  الواعدة  املتجددة  الطاقات  إلى ذلك مشاريع  تؤشر 
الطاقية الكهربائية إلى أقل من النصف في سنة 2030، وما النجاح 
الشاهر لتنظيم الدورة 22 حول التغيرات املناخية »COP22« بمراكش 
إال دليل على إلتزام بالدنا الواضح والذي ال رجعة فيه تحت القيادة 
الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا، باالنخراط في االنتقال الطاقي، ودعم 

التنمية املستدامة وحماية الشيئة.

وقد رافقت هذه التحوالت واملنجزات سياسة انفتاح ساهمت في 
تعزيز مكانه املغرب الدولية واإلندماج التدريجي القتصاده في املحيط 
العربية  الدول  مع  املثمرة سواء  الشراكات  تعكسه  ما  العالمي، وهو 
وخاصة مع مجلس دول مجلس التعاون الخليجي أو مع دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، باإلضافة إلى اتفاقيات التشادل الحر مع عدد كشير من 
الدول، أكثر من 54 دولة في العالم وكذا شراكات إستراتيجية مع مختلف 
األقطاب كان آخرها تلك املبرمة مع كل من روسيا والصين إبان الزيارتين 
امللكيتين األخيرتين لهذين الشلدين، وإلى جانب الدينامية اإلقتصادية 
حظي الجانب اإلجتماعي بإهتمام خاص من خالل إطالق مجموعة من 
برامج فك العزلة ومحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي واألحياء 
الهامشية ويأتي في مقدمة هذه البرامج املشادرة الوطنية للتنمية البشرية 
وبرنامج املساعدة الطشية للمحتاجين والبرنامج امللكي لتقليص الفوارق 
املجالية واإلجتماعية وبرامج السكن اإلجتماعي ومحاربة دور الصفيح 

األخيرتين لهذين الشلدين.

وإلى جانب الدينامية اإلقتصادية، حظي الجانب اإلجتماعي بإهتمام 
خاص من خالل إطالق مجموعة من برامج فك العزلة ومحاربة الفقر 
والهشاشة بالعالم القروي واألحياء الهامشية، ويأتي في مقدمة هذه 
البرامج املشادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وبرنامج املساعدة الطشية 
الفوارق املجالية واإلجتماعية  لتقليص  امللكي  للمحتاجين؛ والبرنامج 
وبرامج السكن اإلجتماعي ومحاربة دور الصفيح؛ ودعم تمدرس األطفال؛ 
ودعم األرامل في وضعية هشة من أجل مواصلة تمدرس أطفالهن، 
فقد وصل إلى آخر مارس الشهر املا�سي يعني عدد املستفيدات من هذا 
الدعم، دعم األرامل أكثر من 66.605 أرملة يهم 117.030 طفل وطفلة 

يتامى.

 لويد تان لو دة،

التنموي  نموذجنا  مكتسشات  تحصين  تحدي  أمام  اليوم  إننا 
وتشخيص التحديات الكبرى وامللحة التي ما زالت تسائل هذا النموذج 
وقدرته على خلق الثروة وإدماج مختلف الفئات واألجيال والجهات في 
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الدورة التنموية، وذلك ما أكد عليه جاللة امللك حفظه هللا في خطشه 
امللكية السامية األخيرة، والتي تطرق من خاللها جاللته ملجموعة من 
القضايا التي تسائل نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج، كاعتماد 
رأس المادي كمعيار أسا�سي في وضع السياسات العمومية وجعل صيانة 
واإلجتماعية  السياسية  اإلصالحات  كل  من  الهدف  املواطن  وكرامة 
واملشادرات التنموية وضرورة القيام بإصالح جوهري لقطاع التعليم، 
إصالح جوهري لقطاع التعليم، بما يعيد اإلعتشار للمدرسة املغربية 
أولوية  إلى  املطلوب، إضافة  والتنموي  التربوي  بدورها  تقوم  وجعلها 
التشغيل وتحسين الخدمات الصحية والنهوض بأوضاع الفئات الهشة 

وتقليص التفاوتات اإلجتماعية واملجالية.

ولعل كل تشخيص يمر عبر مسارات متشعشة ومتعقدة ومعقدة 
من  مجموعة  طرح  خالل  من  تناوله  على  اإلقتصار  أفضل  أنني  إال 
األسئلة: هل تتناسب بنية ناتجنا الداخلي الخام مع شروط اإلنتقاء 
لإلقتصاديات الصاعدة؟ ثانيا، هل هذا يعني أن نموذجنا في حاجة إلى 
إعادة صياغة التراتبية داخل بنية الناتج الداخلي الخام؟ ثالثا، كيف 
السبيل إلى بناء اإلنسجام ما بين الطموح التنموي في أبعاده االقتصادية 
واإلجتماعية وبين تنشئة اإلنسان املغربي بما يمكنه من تملك املشروع 
التنموي واإلستفادة من نتائجه بصفة عادلة؟ رابعا، كيف السبيل إلى 
تثبيت األولويات وتوجيه مجهودنا الفكري واملادي إلى تحقيقها في حدود 

إمكانياتنا املتاحة وعدم تشتيت الجهد فيما عدا ذلك؟

 لويد تان لو دة،

تؤطره  واضح  لتعاقد  وفقا  مكوناتها  بكل  الحكومة  حرصت  لقد 
خمس مرتكزات على وضع برنامج يستجيب لهذه الرهانات والتساؤالت، 
من خالل التركيز على تحصين املكتسشات التي حققتها بالدنا، وترجمة 
برامج عملية  وإلى  ملموسة  إجراءات  إلى  السامية  امللكية  التوجيهات 
تتوخى دعم معالم بناء نموذج تنموي قوي يفتح آفاق مستقشل مشرق 
املفدى  عاهلنا  لتطلعات  ويستجيب  مواطنينا،  والنتظارات  لوطننا، 

بتشويئ بالدنا املكانة التي تستحقها بين الشلدان الصاعدة.

فشعد إبرازه لثوابت بالدنا بشعدها الديني واملؤس�سي والوطني وفي 
مقدمتها الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وضرورة مواصلة 
اليقظة والتعشئة الجماعية من أجل استشاق مناورات الخصوم التي 
تستهدف وحدتنا الترابية، حدد البرنامج الحكومي كما تم تقديمه خمس 
محاور ستؤطر عمل الحكومة خالل الخمس السنوات القادمة. محاور 
تزاوج بين دعم الخيار الديمقراطي ومشادئ دولة الحق والقانون وترسيخ 
الجهوية املتقدمة وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ 
بالتشغيل  والنهوض  اإلقتصادي  النموذج  وتطوير  الجيدة  الحكامة 
اإلجتماعي  والتماسك  البشرية  التنمية  وتعزيز  املستدامة  والتنمية 
واملجالي، والعمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه 

العادلة في العالم.

الحكومة في إطار استحضار مشادئ اإلنسجام في العمل والشفافية 
أحزاب  مع  والتشاور  املسؤولية  في  والتضامن  اإلنجاز،  في  والنجاعة 
املعارضة وكل الشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين وفعاليات املجتمع 
الوقت طموح  نفس  في  هو  الذي  برنامجها  تنزيل  على  عازمة  املدني، 
وواقعي ويصشو إلى إعادة الثقة للمواطن أوال ولكل الفاعلين بما في ذلك 
وتجار، وفالحين، وحرفيين،  املغاربة من صناع،  واملقاولين  النقابات 
قطاع  في  واملستثمرين  التقليديين  والصناع  الحرة،  املهن  وأصحاب 
جدا  الصغيرة  واملقاوالت  واملتوسطة  الصغرى  واملقاوالت  الخدمات 
من أجل أن ننخرط جميعا كل في موقعه وكل من موقعه من أجل بناء 
مغرب الغد، مغرب يوفر فرص الشغل لششابه ويضمن سشل العيش 

الكريم لكل مواطنيه بكل فئاتهم ومناطقهم.

األجانب  الشركاء  ثقة  توطيد  على  كذلك  حريصة  والحكومة 
واملستثمرين في اإلقتصاد الوطني، فهذه الثقة هي التي جعلت بالدنا 
تبرم 3 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تتعلق بخط الوقاية والسيولة 
»LPL« مدة كل واحدة منها سنتان، األولى في غشت 2012 بمشلغ 6,2 
مليار دوالر، والثانية في يوليوز 2014 بقيمة 5 مليار دوالر، والثالثة في 
يوليوز 2015 بقيمة 3,5 مليار دوالر، اتفاقية ساهمت في مواكشة مسار 
استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية ووفرت تأمينا لشالدنا ضد مخاطر 
ساهمت في دعم اإلصالحات اإلقتصادية التي قامت بها بالدنا طيلة 

السنوات املاضية.

ورغم هذه املاليير من الدوالرات فإني أؤكد لكم هنا أنه ليس لنا مع 
صندوق النقد الدولي وال دوالر واحد سحشناه، لم نسحب وال دوالر، هذه 
عملية ومنتوج يمكن أن يحمي بالدنا إذا كانت هناك صدمة خارجية 
تؤثر على مخزوننا من العملة الصعشة، وقد القى الحمد هلل نجاحا كشيرا.

صاحب  طرف  من  الحكومة  تعيين  بعد  بأنه  يقين،  على  ونحن 
الجاللة حفظه هللا، وحصولها على ثقة مؤسستكم املوقرة، سيكون 
له الوقع اإليجابي في مواصلة ودعم الثقة التي تحظى بها بالدنا لدى 
 »Fitch « املؤسسات الدولية، في ظل التأكيد األخير ملؤسسات التنقيط
و« Standard and Poor’s« على التصنيف السيادي لشالدنا والذي ال 

.)Investment Grade( زال في درجة اإلستثمار

كما أن الحكومة عازمة على جعل هذه الوالية منطلقا إلعادة صياغة 
التراتبية داخل بنية الناتج الداخلي الخام بشالدنا، من خالل إعطاء 
األولوية لألنشطة والقطاعات ذات القيمة املضافة العالية واملحدثة 
األهداف  تحقيق  األولويات  رأس  على  ويأتي  املنتج،  الشغل  لفرص 
املسطرة ملخطط التسريع الصناعي على مستوى إحداث فرص الشغل 
وعلى مستوى تقليص العجز التجاري وتحسين إسهام القطاع الصناعي 
في الناتج الداخلي الخام، وإدماج القطاع غير املهيكل، هذا فضال على 
الفالحة  استدامة  تعزيز  عبر  األخضر  املغرب  مخطط  تنزيل  مواصلة 
التضامنية وإعطاء األولوية لتحسين اإلنتاجية وتثمين املردود الفالحي 
واملنتوجات  الفالحية  الصادرات  وتعزيز  الغذائية  الصناعات  وتحفيز 

الفالحية.
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وأود هنا أن أذكر اإلخوة واألخوات السادة البرملانيين، أنه تم في 
تتعلق  برنامج  التوقيع على عقدة  بمكناس  الناجح  الفالحي  املعرض 
بخلق منظومة صناعية حول الصناعات الغذائية، سوف يكون لها 
األثر الكشير إن شاء هللا في توزيع عرض صادراتنا من املنتوجات الفالحية 

املصنعة وتقوية القيمة املضافة للمنتوجات الفالحية.

كما ستعطى األولوية لتسريع تنفيذ إستراتيجية 2020 للسياحة، 
القيمة  ذات  الخدمات  وتطوير   2020 الرقمي  املغرب  وإستراتيجية 
املضافة العالية، كما ستركز الحكومة اهتماما على دعم املقاولة وتحفيز 
تمكين  عام من خالل  بشكل  الوطني  اإلقتصاد  وتنافسية  اإلستثمار 
املغرب من ولوج نادي اإلقتصاديات الخمسين األوائل على مستوى مناخ 
األعمال، والتفعيل السريع ملخطط اإلستثمار خاصة عبر اعتماد ميثاق 
جديد لإلستثمار وتسريع دمج الهيئات املكلفة بدعم وتشجيع اإلستثمار 
والتصدير والترويج وتعميم النظم الصناعية les eco-systèmes وتعزيز 
الصناعية  املوازنة  لرافعة  معدل اإلدماج املحلي واإلستخدام األمثل 

ودعما للمقاولة الوطنية وتملكها للخبرة والتكنولوجية.

والنمو  الخاص  لإلستثمار  رافعة  العمومي  اإلستثمار  وباعتشار 
اإلقتصادي بشكل عام من خالل تمويل الشنيات التحتية واألوراش 
تنزيل  على  الحكومة  ستعمل  القطاعية،  واإلستراتيجيات  الكبرى 
مقاربة جديدة تروم الرفع من فعالية هذه االستثمارات، االستثمارات 
العمومية ودورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحسين أثرها املشاشر 
املقاربة على وضع معايير  وتنشني هذه  املواطنين.  على مستوى عيش 
مضشوطة وموحدة النتقاء املشاريع اإلستثمارية وترتيبها وتتشع تنفيذها 
وتقييم أثارها، وترتشط هذه املعايير أساسا بضرورة توفر هاذ املشاريع 
اإلقتصادية  مردوديتها  ودقيق  علمي  بشكل  تحدد  قشلية  دراسة  على 
واإلجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات تمويلها، كما ترتشط بمدى 
انسجام هاذ املشاريع مع اإلستراتيجيات القطاعية وتوفرها على آليات 
وهياكل التتشع وتقييم اإلنتاج أو اإلنجاز. ألن من بين التساؤالت التي 
املجهود  بين  ربط  هو  املالية  قانون  مشاريع  كل  مناقشة  عند  تطرح 
الكشير الذي تقوم به بلدنا في إطار اإلستثمارات العمومية وآثار هذه 
اإلستثمارات على نسشة النمو وعلى قطاع التشغيل، ألن طشعا الهدف 
من كل هذه اإلستثمارات هو توفير الشنية التحتية لشالدنا، ولكن أيضا 

أن يكون له أثار مشاشر على التشغيل.

ومن هاذ املنطلق، هنا سوف نقوم بإعداد آليات جديدة للربط 
بين هذه االستثمارات وبين مخارجها أو آثارها على التشغيل وعلى نسشة 
النمو، ولعل الهدف األسا�سي من هذه التدابير التي تهم اإلستثمار بشقه 
العام والخاص هو ضمان نسب نمو عالية ومستدامة، تمكن من جهة 
من خلق فرص الشغل ومن جهة أخرى من تقليص التفاوتات في التوزيع 

بين فئات املجتمع وجهات اململكة.

هي  بل  الطلب  بتوفير  فقط  مرتشطة  ليست  التشغيل  إشكالية 
مرتشطة أيضا بتدبير العرض من خالل ربطها بإصالح منظومة التربية 

الشغل،  إنعاش  برامج  كل  ومراجعة  وتقييم  األمية،  ومحو  والتكوين 
وآليات الوساطة وتدابير تعزيز القابليةللتشغيل. ولعل من أهم التدابير 
الناجحة التي ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيلها وتعميمها على كل 
مناطق املغرب بما فيها العالم القروي، هي تعميم برامج التشغيل الذاتي 
الذي يهدف مواكشة انتقال مائة ألف مقاول ذاتي للقطاع املهيكل كما 
جاء في البرنامج الحكومي، وأخبركم أن هذه املشادرة والتي انطلقت منذ 
أقل من سنة قد وصلنا إلى تسجيل 51 ألف و573 طلب ملقاول ذاتي، 
معناه أن هذا الهدف الذي سطرناه ديال مائة ألف مقاول ذاتي في نهاية 

الوالية إن شاء هللا سوف يكون في متناولنا.

كما أن تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية بشكل عام في دعم 
التشغيل سيعطي دينامية أكثر لإلستراتيجية التي تعتزم الحكومة تنزيلها 
في هذا املجال، وتشمل هذه الدينامية مما ال شك فيه تحقيق التوازن 
على مستوى دينامية النمو بين الجهات من خالل إطالق مخططات 
التنمية الجهوية، وتفعيل آليات توزيع املوارد املالية الهامة التي تحول 
للجهات، والتي ستشلغ 10 ماليير درهم في أفق 2021، هذا فضال على 
التنموي لألقاليم الجنوبية نموذجا لإلرتقاء والتطور  جعل النموذج 

لشاقي الجهات.

وإذا كان النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية مثاال متميزا لتفعيل 
االلتقائية والعمل املتكامل بين كل مكونات الدولة املركزية والجهات من 
أجل نمو جهوي متوازن، فإن تنزيل برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية في العالم القروي واملناطق الشعيدة والنائية والذي سيخصص 
وتكامل  التقائية  وتوطيد  إلرساء  منطلقا  يشكل  درهم  مليار   50 له 
الوطنية  املشادرة  درب  على  سيرا  العمومية،  اإلجتماعية  السياسات 
للتنمية البشرية، ولعل من أهم األولويات هي وضع قاعدة معطيات 
موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة، يهدف ضمان أو بهدف 

ضمان استهدافها بشكل أكثر عدال وفعالية.

 لويد تان لو دة،

وثيقا  ارتشاطا  إليه  نصشو  الذي  اإلقتصادي  النمو  تحقيق  يرتشط 
بمدى اندماج بالدنا في محيطها الجهوي القاري والدولي، وفي هذا اإلطار 
الحكومة حريصة على تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية لجاللة امللك في هذا 
املجال والتي تأتي لتهدف إلى تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب، والدفاع عن 
مصالحه العليا، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على املستوى اإلفريقي 
اإلستراتيجية،  مصالحه  وتحصين  واإلسالمي،  والعربي  واملتوسطي 
وتنويع شركائه واستثمار تطور نموذجنا الديمقراطي والتنموي من أجل 
تعزيز صورة بلدنا ومكانته على الساحة الدولية، والدفاع عن املصالح 
املصداقية  وذو  الجدي  املقترح  مقدمتها  وفي  العادلة  وقضاياه  العليا 

الدولية املتعلق بالحكم الذاتي أقاليمنا الجنوبية.

وتتجسد أولى األولويات في تفعيل السياسة اإلفريقية للمغرب التي 
أسس لها جاللة امللك حفظه هللا من خالل تكثيف الزيارات ملختلف 
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جهات ومناطق القارة اإلفريقية، إذ شملت الزيارات امللكية أكثر من 50 
زيارة ألكثر من 30 بلد، والتوقيع منذ سنة 2000 على أكثر من 1000 
بالدنا  بعودة  توجت  والتي  التعاون  مجاالت  مختلف  همت  اتفاقية 

املظفرة إلى منظمة الوحدة اإلفريقية.

وفي هذا اإلطار ستعمل الحكومة على تجسيد الرؤية امللكية السامية 
للمسيرة   42 الذكرى  بمناسشة  دكار  في  جاللته  خطاب  تضمنها  التي 
الخضراء من خالل نهج سياسة شاملة ومتكاملة اتجاه إفريقيا والنظر 
إليها كمجموعة ال تنحصر في فضاء إقليمي محدد أو مجال ثقافي أو لغوي 
بعينه، سياسة متعددة األبعاد، منفتحة على كل املجاالت اإلقتصادية 
واإلجتماعية والدينية واألمنية، وترتكز على تعزيز العالقات مع كل دول 
الثنائي على مستوى املؤسسات  ومناطق القارة، سواء على الصعيد 
القارية وعلى رأسها اإلتحاد اإلفريقي والتجمعات اإلقليمية وخصوصا 

.CEDEAO املجموعة اإلقتصادية لدول إفريقيا الغربية

تتشع املشاريع واإلتفاقيات املوقعة،  كما ستحرص الحكومة على 
وإقرار خطة متكاملة تستند إلى برنامج واضح وأولويات متعددة محددة 

لضمان مواكشة القطاعات الوزارية للسياسة اإلفريقية.

 لويد تان لو دة،

لقد كان هذا تذكيرا مقتضشا بأهم إلتزامات التي قدمها بتفصيل 
السيد رئيس الحكومة في إطار البرنامج الحكومي الذي صادقتم عليه، 
والذي تعتزم الحكومة عبر تفعيله بلوغ نسب عالية من النمو، تمكن من 
استيعاب الطلب املتزايد على الشغل، موازاة مع تعزيز التنمية البشرية 
وتقوية التماسك اإلجتماعي واملجالي، وبطشيعة الحال يشكل مشروع 
التنفيذ  اإللتزامات موضع  املوضوعي لوضع هذه  لإلطار  املالي  قانون 
العملي، إن كانت الخطوط العريضة للبرنامج الحكومة تغطي الفترة 
النيابية، فإن مشروع قانون املالية هو أول منفذ نحو اإلنجاز العملي، 
باعتشاره أحد األدوات األساسية املهيكلة للعمل الحكومي وتنزيل برنامج 
الحكومة، وباعتشاره كذلك أداة مالية وقانونية مصاحشة لإلصالحات 

املنتهجة في كل امليادين.

ومن هذا املنطلق، وفي إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون 
التنظيمي لقانون املالية قد حرصنا على التقديم الفوري ملشروع قانون 
املالية سنة 2017، التي توجد أغلب مضامينه قيد التنفيذ بموجب 
املرسومين الذي سشق وأن أشرت إليهما، وذلك حتى نتمكن من إعداد 
وتقديم مشروع قانون املالية لسنة 2018 الذي سيكون املنطلق الفعلي 
لتنزيل البرنامج الحكومي، كما أكدت على ذلك، فهذا املشروع املعروض 
على أنظاركم يشكل حلقة وصل بين ما تم إطالقه من مشاريع وبرامج 
وإصالحات خالل الوالية السابقة، وبين ما تعتزم تفعيله هذه الحكومة 
في إطار البرنامج الذي صادقتم عليه، مع ما تقتضيه هذه املرحلة من 
تسريع ونجاعة وتنسيق أكثر في تدبير األولويات التي ينتظر الرأي العام 
تفعيلها بشكل أكبر وبوثيرة أسرع، مع مواصلة نفس اإلصالح والبرامج 

واألوراش اإلصالحية املنطلقة أو املفتوحة.

 لويد تان لو دة،

يستند املشروع املعروض على أنظاركم على أربع مرتكزات أساسية:

على  التركيز  عبر  الوطني  لإلقتصاد  الهيكلي  التحول  تسريع  أوال: 
التصنيع والتصدير؛

ثانيا: تعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني وإنعاش اإلستثمار الخاص؛

ثالثا: تأهيل الرأسمال البشري؛

رابعا: تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية؛

وهي كلها مرتكزات تتقاطع مع مضامين البرنامج الحكومي، وتؤسس 
النتقال سريع لشلورة أهدافه.

ويستند هذا املشروع إلى الفرضيات التالية التي تم تحديدها وفقا 
للسياقين الدولي والوطني الذي ميز فترة إعدادها في السنة أو أواخر 

السنة الفارطة؛

تحقيق نسشة النمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة ب %4.5، بما 
في ذلك نسشة النمو للقطاعات الغير فالحية في حدود %3.5؛

تقليص عجز امليزانية إلى %3 من الناتج الداخلي الخام؛

التحكم في التضخم في حدود 1.7%.

وبالنظر للتطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ إعداد 
هذا املشروع، فمن املتوقع أن تتم مراجعة بعض هذه الفرضيات في 
متوسط السنة، وخاصة نسشة النمو التي تشير كل التوقعات إلى إمكانية 

مراجعتها إلى األعلى.

أما أهم التدابير املقترحة في هذا املشروع: فيمكن تلخيصها كما يلي:

أوال: توطيد دينامية اإلستثمار العمومي من خالل تخصيص 190 
مليار درهم، اللي هي استثمارات عمومية بما في ذلك استثمارات امليزانية 
واملؤسسات العامة أو العمومية والجماعات املحلية من أجل مواصلة 
إنجاز األوراش الكبرى للشنية التحتية وتفعيل اإلستراتيجيات القطاعية.

إصالح  مخطط  تفعيل  خالل  من  الخاص  اإلستثمار  دعم  ثانيا: 
اإلستثمار، الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جاللة امللك 
النهوض  هيئات  هيكلة  بإعادة  يتعلق  فيما  وخاصة  هللا،  حفظه 
باإلستثمار، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم مستثمرين والشركات املصدرة، 
إعفاء  من  النشأة  الحديثة  الصناعية  الشركات  تمكين  عبر  خاصة 
ضريبي كلي من الضريشة على الشركات ملدة خمس سنوات، هذا إجراء 

مهم لتطويراإلستثمارات في القطاع الصناعي؛

أيضا  يشمل  كي  للمصدرين،  املمنوحة  اإلمتيازات  نطاق  توسيع 
 Le statut d›exportateur مشاشرة،  غير  بصفة  املصدرة  املقاوالت 

indirect ، وهذا كان أيضا من املطالب القديمة للقطاع الخاص؛

مواصلة تحديث القطاع املالي، عبر تنويع األدوات واألسواق املالية 
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املتاحة للمستثمرين واملقاوالت، من خالل إقرار مجموعة من التدابير 
الجشائية والتشجيعية، لتشجيع الجشائية التحفيزية لتشجيع اللجوء 
إلى عمليات التسنيد وتعشئة اإلدخار الطويل األمد عبر هيئات التوظيف 
على  صادقنا  والتي  الجديدة  األدوات  من  وهذه  العقاري،  الجماعي 
القانون  إطار مشروع  في  والذي طشعا  بها،  املتعلقة  القانون  مشروع 
املالية الذي بين يديكم، سوف يتم إعداد اإلطار الجشائي لتشجيع هاذ 

النوع من األدوات؛

تضاف  مالي،  منصب   23768 إحداث  خالل  من  التشغيل  دعم 
إليها 11 ألف منصب تم إحداثها لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين، أي ما مجموعه 34700 منصب، في إطار هاذ 11 ألف تمت 
لتجاوز  وذلك  بموجشه عقود،  التدريس  أطر  توظيف  إطار عملية  في 
اإلكتظاظ باملؤسسات التعليمية تنفيذا للتعليمات امللكية السامية، 
لإلشارة فقد أسفرت هذه العملية ذات الوقع الهام بالنسشة لتحسين 
ظروف تمدرس أبناء املغاربة على توظيف 10929، يعني تقريشا داك 11 
ألف كلها، 11 ألف مدرس متعاقد يمارسون مهامهم اآلن في مختلف 
املدارس املوزعة على التراب الوطني، علما أن الكلفة اإلجمالية لهذه 

العملية بلغت مليار درهم تضاف إلى ميزانية قطاع التعليم.

من  مجموعة   2017 لسنة  املالية  قانون  مشروع  يتضمن  كما 
التدابير األخرى التي تهم دعم التشغيل، تمثل في إقرار اإلعفاء الدائم 
من الضريشة على الدخل، بالنسشة ملنحة التدبير في حدود 6 آالف درهم؛

دعم دينامية نظام املقاول الذاتي؛

تفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكشة املقاوالت املشتدئة واملشاريع 
بين  مليون درهم، وهذا من   500 بتخصيص   »Start-up  « املشتكرة، 
أيضا البرامج الهامة جدا والتي ينتظرها ششابنا ذوي اإلبداع من أجل 
طشعا اإلستفادة منها وتركيز أو تثبيت هذاك اقتصاد املعرفة واإلقتصاد 

املشتكر.

يضاف إلى كل هذه التدابير الشروع في تفعيل برنامج التأهيل املجالي 
للعالم القروي واملناطق الجشلية واملناطق الشعيدة واملعزولة، وذلك عبر 
أجرأة مخطط العمل املندمج الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات امللكية 

السامية؛

- مواصلة تفعيل الجهوية خاصة عبر تقوية املوارد املالية للجهات 
من خالل رفع حصتها من موارد الضريشة على الشركات والضريشة على 
الدخل من 2 إلى 3 %تضاف إليها اعتمادات مالية من امليزانية العامة 
تقدر بمليارين من الدرهم، أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم يتم تحويلها 
للجهات، لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وأداء الدور املنوط بها في 

مجال التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية؛

التنموي  النموذج  تفعيل  ملواصلة  الضرورية  اإلعتمادات  - رصد 
إلى إحداث دينامية جديدة  الذي يهدف  للمملكة  الجنوبية  لألقاليم 
وضمان  الشغل  وفرص  ثروة  خلق  من  تمكن  األقاليم،  بهذه  للنمو 

التنمية البشرية الشاملة والتهيئة الترابية املستدامة؛

- تخصيص اإلعتمادات واملناصب املالية الضرورية لتمكين اإلدارة 

األمنية من أداء مهامها على الوجه املطلوب ومواصلة فاعليتها في حماية 

أمن املواطنين والوطن ضد كل مظاهر اإلجرام والتطرف، وذلك تنفيذا 

للتوجيهات امللكية السامية بمناسشة خطاب العرش.

وبهذه املناسشة البد من التنويه بيقظة وتعشئة كل القوى األمنية 

وتدخالتها اإلستشاقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب وتفانيها في 

توفير األمن للوطن واملواطنين.

 لويد تان لو دة،

تلكم كانت أهم تدابير مشروع قانون املالية سنة 2017 املعروض 

على أنظاركم، وكما قلت البد من التذكير بأن هذا املشروع قد تم إعداده 

في سياق خاص تزامن مع تنظيم انتخابات تشريعية وما ترتب على ذلك 

من ضرورة التحضير املشكر، حيث تمت املصادقة على التوجيهات العامة 

امللك حفظه هللا  اللي ترأسه جاللة  الوزاري  باملجلس  لهذا املشروع 

بتاريخ 26 سبتمبر 2016 وتمت املصادقة عليها بمجلس الحكومة بتاريخ 

4 أكتوبر 2016 ليتم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016 أي 

قشل األجل الذي حددته املادة 48 من القانون التنظيمي لقانون املالية 

في 20 أكتوبر.

ونظرا لنفس الظرفية السياسية املتمثلة في تدبير نتائج االنتخابات 

من  عليه  التصويت  يتم  لم  الحكومة  بتشكيل  املرتشطة  واملشاورات 

طرف البرملان قشل آخر السنة، مما استدعى كما ذكرت فتح املرسومين 

الذي ذكرتهما آنفا.

وأخذا بعين اإلعتشار لكل هاذ املعطيات قد أثرنا مشاشرة بعد حصول 

الحكومة على الثقة من طرف مؤسستكم املوقرة تقديم هذا املشروع 
بسرعة وفي صيغته الحالية، حرصا منا على تطشيق مقتضيات القانون 

التنظيمي من جهة، ومن جهة أخرى يقينا منا بأنه يشكل حلقة وصل مع 

مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم بدء تنزيله فعليا في إطار مشروع 

قانون املالية للسنة القادمة، والذي سنشدأ في اإلعداد والتحضير ابتداء 

من األسابيع القليلة القادمة إن شاء هللا.

والبد من التأكيد بأن تحقيق ما نصشوا إليه جميعا من تطور وازدهار 

نادي  لولوج  يؤهلها  تنموي،  نموذج  أسس  توطيد  خالل  من  لشالدنا 

والخبرات  الجماعية  بالتعشئة  إال  يتأتى  لن  الصاعدة،  االقتضاضات 

واملجتمع  واإلجتماعيين  اإلقتصاديين  والفاعلين  للمؤسسات  التامة 

املدني وعموم املواطنين من أجل إنجاح اإلصالحات وكل التدابير التي 

يتضمنها املشروع الحكومي، فتاريخ بالدنا القريب والشعيد يعلمنا أن 

الذكاء املغربي الجماعي شكل قوة الدفع الكبرى التي جعلت هذه الشالد 

منارة حضارية إستثنائية في هذه املنطقة من العالم وغرست عميقا 

الذكاء  التاريخ والجغرافية معا، وهو نفس  في  املغربية  الدولة  جذور 
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املغربي الذي يجعل هذه الشالد محصنة ومحفوظة بإذن هللا من كيد 

الكائدين ومن حسد الحاسدين، وهو في نهاية نفس الذكاء املغربي الذي 

سيمكننا من تحقيق اإلنتقال النوعي للنموذج التنموي املغربي، بما 

يضمن تحقيق سشل الرخاء واإلستقرار لوطننا ومواطنينا تحت القيادة 

الرشيدة لصاحب الجاللة حفظه هللا.

شكرا على إصغائكم، وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار مناقشات 

أجل  من  الالزمة  التعديالت  كل  إلدخال  املشروع،  هذا  ومداوالت 

مالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة واملستجدات الوطنية والظرفية 

االقتصادية الوطنية والدولية، »إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتكم 

خيرا« صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

 لويدا لأئيس:

شكرا للسيد الوزير، شكرا لكم جميعا، رفعتا لجلول.
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