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بشأن  اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   100.18 رقم  قانون  مشروع  .-

املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بنيودلهي في 12 نوفمبر 

من سنة 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية الهند؛

مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على اإلتفاق املوقع بالرباط  .-

في 19 يوليو من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة 

التنفيذية  باألمينة  ممثلة  التصحر  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية 

من أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق األول من 

اإلتفاقية املذكورة وعلى اإلتفاق التكميلي لها املوقع بالرباط في 7 دجنبر 

من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على إتفاق البلد املضيف  .-

املبرم بالرباط في 11 ماي من سنة 2016 بين حكومة اململكة املغربية 

التابعة  البشرية  املستوطنات  ببرنامج  ممثلة  املتحدة  األمم  ومنظمة 

لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني للمملكة املغربية؛

مشروع قانون رقم 32.18 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01  .-

املتعلق باملسطرة الجنائية.
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محرر الجلسة الث منة والخمسي5 بعد امل ئة

الت ضيخ: الثالثاء 14 رمضان 1440ه )20 ماي2019م(.

الرئ سة: السيدة مريمة بوجمعة النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

التوقيت: ثالث ساعات وستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
الحادية عشر صباحا والدقيقة التاسعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الحكومية التالية:

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛ .•

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الثقافة واإلتصال؛ .•

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ .•

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية؛ .•

كتابة الدولة املكلفة باإلسكان؛ .•

كتابة الدولة املكلفة بالنقل؛ .•

املكلف بحقوق اإلنسان. .•

السيدة مريمة بوجمعة، ضئيسة الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5.

افتتحت الجلسة.

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
على  موزعة  شفهيا  سؤاال   32 األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي. 
القطاعات التالية: إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة؛ التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ 
الثقافة واإلتصال؛ األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ الشغل واإلدماج املنهي؛ القطاعات 
النقل،  العمومية؛  وبالوظيفة  اإلدارة  بكل من إصالح  املكلفة كذلك 

وأخيرا القطاع املكلف بحقوق اإلنسان. في البداية نستمع إلى املراسالت 
الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد األمين لتالوتها مشكورا.

السيد الس لك بولو5 أمي5 املجلس:

شكرا السيدة الرئيسة،

توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفوية  األسئلة  عدد 
بها مجلس النواب من 13 إلى 20 مايو 2019: توصلت رئاسة مجلس 
النواب ب84 سؤال شفوي؛ 322 سؤال كتابي؛ 114 جوابا على األسئلة 

الكتابية؛ تم سحب سؤال واحد كتابي، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد األمي5،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة 
النواب، بناء على املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، فقد 
برمج موضوع اإلقتطاعات التي طالت أجور عدد من موظفي القطاع 
العام والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املنخرطين بالهيئات 
التعاضدية ملوظفي اإلدارات واملصالح العمومية باملغرب لفريق األصالة 
واملعاصرة. كما تمت برمجة، في إطار كذلك املادة 152 طلب للفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية حول إضراب طلبة كلية الطب.

األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع  والسادة،  السيدات  حضرات  إذن 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع إعداد التراب الوطني 
تسليم  مساطر  عن  إذن سؤال  املدينة.  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 
فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  البناء  رخص 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد عبد الحق ف ئق:

السيدة الرئيسة،

التي ستقومون  التدابير واإلجراءات  الوزير، نسائلكم عن  السيد 
باتخاذها لتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء بالعالم القروي 

بما يراعي الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية للساكنة؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، مرحبا السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،
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السيدات والس دة النواب،

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال اللي غادي يعطيني الفرصة 
باش نأكد بأن مسألة العالم القروي تحظى بعناية خاصة من طرف 
الحكومة، وأن نتعامل إيجابا مع الحق املشروع ديال العالم القروي 
في التنمية، في اإلستثمار وفي السكن الالئق، فيما يخص رخص البناء 
في العالم القروي، السبب ديال هاذ الرخص هو نتأكدو، أوال احترام 
أنها تكون تم عن طريق  اللي مفروض  التعمير  املضمون ديال وثائق 
التشاور وتحظى بواحد النوع من التوافق على الصعيد املحلي من جهة؛ 
ثم هناك واحد العدد القوانين اللي تضبط واحد العدد ديال املعايير 
فيما يخص البناء بالعالم القروي، إال أن القوانين في حد ذاتها تتسمح 
بواحد العدد استثناءات ألخذ بعين اإلعتبار الخصائص ديال العالم 
القروي والخصائص ديال كل جهة جهة، وكل محل محل، وكل مكان 
مكان، وبالتالي التوجه العام ديالنا نحو املرونة في تفعيل هاذ املعايير، 
وأخذ بعين اإلعتبار إذن الخصوصيات ال فيما يخص القضية ديال 
املساحة، ال فيما يخص نسبة املساحة املبنية إلى غير ذلك، هذا هو 
التوجه الليونة املرونة، بطبيعة الحال في إطار احترام واحد العدد ديال 

الضوابط.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الحق ف ئق:

السيد الوزير، الليونة واملرونة وما إلى ذلك، هاذ السؤال كيتطرح 
من 2012، السيد الوزير، ونفس األجوبة اللي كتجاوبونا السيد الوزير. 
السيد الوزير، اليوم هدوك الشروط اللي تنهضرو عليهم ديال 1 هكتار 
وما إلى ذلك، راه %90 السيد الوزير، ديال السكان في العالم القروي 
ما عندهمش 1 هكتار، هللا يجازيك بخير السيد الوزير، اليوم تندفعو 
بالساكنة ديال العالم القروي اللي يكفيها غير قساوة الظروف الطبيعية 
كندفعو بها اليوم، السيد الوزير، أننا كنصيفطوها للمدن وما يترتب 
على ذلك من مشاكل إجتماعية واقتصادية، والتجمعات اللي كيتنشأو 

في الضواحي ديال املدن.

السيد الوزير، هناك متضررون من الفيضانات اللي اليوم عندهم 
مشاكل كبيرة باش يعاودو البناء ديال الديور ديالهم فهاذ الرخص، 
والخرسانة  التصميم،  كلفة  هو  الوزير  السيد  آخر  مشكل  هناك 
املسلحة، واللجوء للبناء العشوائي اللي كيجعل املواطن السيد الوزير، 
ضحية لبعض املمارسات الشاذة. السيد الوزير، نسائلكم كذلك عن 
مآل برنامج املساعدة املعمارية والتقنية املجانية في العالم القروي، 
إنسجاما مع الخصوصيات املحلية؟ السيد الوزير، هناك أيضا التأخر 
في إصدار املراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي، القوانين التنظيمية، 

القانون 66.12 وعدم الوفاء بالوعود..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية عن 
هذا السؤال؟ السيد الوزير، هل تنوون التعقيب في ما تبقى من الوقت.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

فقط نعطي بعض األرقام، 60.000 طلب رخصة دالبناء في العالم 
القروي في 2017-2018، %70 باملوافقة، %80 أقل من 5000 متر مربع.

السيدة ضئيسة الجلسة:

مدن  برنامج  عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
بدون صفيح للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، ليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد ي سي5 الرا�سي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، بغينا نعرفو ما هي املعايير اللي كتاخذ الوزارة ديالكم 

لإلعالن عن مدن بدون صفيح؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

شكرا لهذا السؤال، الجواب هو تفعيل اإلتفاقيات اللي فيها واحد 

العدد ديال األرقام، وفيها واحد العدد ديال األهداف مضبوطة، وكلما 

أنجزت يتم إعالن املدينة بدون صفيح. هاذ السؤال يمكن لي نعطي 

واحد العدد ديال األرقام اللي كتصحح واحد العدد من االرقام اللي 
بدون  مدن  برنامج  يخص  فيما  األخيرة  املدة  في  الصحف  في  ظهرت 

صفيح: تم معالجة 282 ألف أسرة، 282 ألف أسرة حسنات ظروف 

العيش ديالها؛ 40 ألف تم إنجاز الوحدات واآلن ننتظر الترحيل؛ 42 

ألف وحدة في طور اإلنجاز؛ 80.000 براكة إما في طور الدراسة، إما غير 

مبرمجة، هذا يعني بأنه كاين عمل، بالفعل تقدمنا في واحد العدد ديال 

املجاالت ولكن حقيقة، هذا واقع، ما استطعناش نوضعو حد للظاهرة 

ديال الصفيح. وبها خصنا نطورو املقاربة ديالنا نحو مزيد من النجاعة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.
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الن ئب السيد ي سي5 الرا�سي:

شكرا السيد الوزير املحترم،

كنشكروكم على اإليضاحات اللي عطيتونا، ولكن السيد الوزير، 
بغيت نقولك بأن هاذ اإليضاحات بعيدة جد البعد عن الواقع. الواقع 
السيد الوزير، هو أنه العام اللي فات جا السيد الوزير اللي قبل منكم 
وأعلن بأنه مدينة سيدي سليمان، مدينة بدون صفيح، وهز طوموبيلتو 
وم�ضى فحالو، وخالنا احنا كمنتخبين حاصلين مع املواطنين، وتورطنا 
معاهم ألنهم اليوم والو كيتاهمونا بالكذب، دابا إيال حضرنا كنتسماو 
النشاط دارتو  بأنه كنكذبو عليهم، ما حضرناش راه كنعرقلو واحد 
الوزير  السيد  عندكم  جينا  املشكل،  هاذ  نتداركو  وباش  الحكومة، 
للمكتب ديالكم، وهضرنا معاكم وتكلمنا مرارا وتكرارا، وما كاينش حل 

لهاذ املشكل.

السيد الوزير، كتعرفو بأنه اليوم أكثر منا بأنه كاين احتقان وسط 
الناس  كانوا  وإيال  اإلحتقان،  هاذ  كيخلق  اللي  ال�ضي  وهاذ  املجتمع، 
كيحتجو، راه هاذ ال�ضي اللي كيخليهم يحتجو. واملواطنين اليوم ديال 
سيدي سليمان راهم عايشين غير وسط الزبل، وسط البرارك، إيال اليوم 
حاشمين ما كيخرجوش يحتجو، راه ما�ضي حبا في الحكومة، راه حبا في 
البالد ديالهم وفي امللك ديالهم، أما الناس راها مكرفسة، وشكرا السيد 

الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
نعم، السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة زهوض الوه بي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، هاذ اإلشكال واعترفتو دابا جاء على لسانكم، أنكم 
ما قدرتوش تلقاو الحل ملدن الصفيح. مدينة العرائش السيد الوزير، 
هناك أحياء ألكثر من 60 سنة مستمرة في القصدير: »جنان كاستيين«، 
»جنان الباشا«، »الكواش«... هاذو أحياء عندهم أكثر من 60 عام السيد 
على  الوزير  السيد  تسائلكم  املستمرة  األحياء  هاذ  نسائلكم  الوزير، 
مسؤوليتكم في إيجاد سكن الئق لهاذ الساكنة ديال مدينة العرائش، 

واإلقليم بشكل عام، شكرا السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الواحد بوحرشة:

السيدة الرئيسة،

كان من املفروض أن مجموعة ديال املدن تعلن مدن بدون صفيح، 
ومنهم مدينة فاس. اليوم كاين واحد رحلة جماعية من القرى، نظرا 
اليوم  نموذجا،  »زواغة«  مقاطعة  املدن،  داخل  املساطر  لصعوبة 
واحد املجموعة ديال التالميذ محرومين من الدخول للمدارس بسبب 
أن الوضعية اإلدارية والوضعية األمنية يعني ما تيتوفروش حتى على 

البطاقة الوطنية، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب آخر؟ إذن نمر إلى رد السيد الوزير على التعقيبات.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

برنامج ديال مدن بدون صفيح، كاين مجهود كبير ديال الدولة، 
البرامج،  هاذ  ديال  النجاعة  نحسنو  خصنا  بالتأكيد  مالي،  مجهود 
النجاعة ديال اإلنفاق العمومي وهذا كيفرض علينا بالفعل مراجعة 
واحد العدد ديال املقاربات. ما يمكناش نختزلو القضية ديال الصفيح 
فقط في إيجاد العقار لترحيل الساكنة من أجل إعادة اإلسكان وإعادة 
اإليواء، وكذلك كاين واحد القضية مهمة، كيفاش نتحكمو في الالئحة 
ديال املستفيدين، وشفافية أكبر شفافية أكبر وضبط القضية وتوحيد 
الحال  بطبيعة  الجميع  ديال  مسألة  وهاذي  املعايير،  ديال  القضية 
قضية الصفيح الوزارة ديالنا في الواجهة، ولكن كل �ضي شاعر بأن 
مسألة الصفيح هو امللتقى ديال عدد ديال اإلشكاليات؛ اقتصادية، 

إجتماعية، ثقافية، أخالقية، انتخابوية إلى غير ذلك...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي املتعلق برخصة البناء في 
العالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد عبد هللا مو�سى:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، تعاني ساكنة العالم القروي من مشاكل الحصول 
على رخص البناء، عن اإلجراءات املتخذة لتسهيل الحصول على هذه 

الوثيقة الهامة نسائلكم؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

البناء  ديال رخص  القضية  أن  نأكد  باش  تيمكني  السؤال، هذا 
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كيفاش نوفقو ما بين الحق في السكن اللي هو حق دستوري خصنا 
نستاجبو له من جهة، ثم ثانيا نحتارمو واحد العدد ديال الضوابط: 
السالمة ديال املواطنين، األرا�ضي الفالحية، وثائق التعمير إلى غير ذلك، 
هذه هي اإلشكالية اللي مطروحة في تعقيداتها. ولكن إلى جانب هاذ 
الليونة اللي تكلمت عليها في ما قبل، كاين واحد العمل مهم فيما يخص 
مثال دفع الوكاالت الحضارية لتغطية بوثائق التعمير للعالم القروي، 
وتقدمنا فهاذ املجال وتحديد املراكز والدواوير وآنذاك تتسهال األمور 

اللي تتعلق برخصة البناء.

كذلك فيما يخص واحد العدد ديال الدراسة ديال إعادة الهيكلة 
ديال واحد العدد الدواوير، وتقدمنا فهاذ املجال بنتائج ملموسة، ثم 
كذلك كاين البرنامج ديال املساعدة التقنية واملعمارية املجانية بالعالم 
القروي وعندنا برنامج على ثالث سنوات ورصدنا االعتمادات في إطار 
شراكة مع الجهات، وغنتقدمو فهاذ املجال كذلك اللي استجبو لهاذ 

الحق في السكن ديال الساكنة ديال العالم القروي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد لحسن واعر9:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيدة الرئيسة،

الضوابط  على  اإلستثناءات  على  كنشكروكم  الوزير،  السيد 
والشروط ديال منح رخص البناء في العالم القروي، ولكن املواطن، 
السيد الوزير، الزال يعاني في الحصول على هاذ الوثيقة الهامة مثال 
وخرج   ،2013 ماي  منذ  صدر  املرسوم  بأن  كتعرفو  بالطين،  البناء 
التفعيل  مكاينش  اآلن  2013، ولحد  نوفمبر  في  الرسمية  الجريدة  في 
ومكاينش النصوص التنظيمية لهاذ الرخصة. نفس ال�ضيء بالنسبة اللي 
قال السيد الوزير، اآلن على أن هناك املساعدة ما كاينة مساعدة، لحد 
اآلن ال وجود ملساعدة بالنسبة لساكنة العالم القروي، هم استبشروا 
خيرا على أن غتكون مساعدة في الحصول على الوثائق ولكن لحد اآلن 
لم يفعل ذلك، نفس ال�ضيء بالنسبة لهاذ اإلستثناءات اللي ذكرنا اآلن 
للجنة  الجماعة، كتم�ضي  في  الرخصة  املواطن كيحط طلب  أن  على 
اإلقليمية، من اللجنة اإلقليمية كتم�ضي للجنة اإلستثناءات، من لجنة 
ديال  املسار  اللجنة، واحد  ديالها وكترجعها  الرأي  االستثناءات كّدير 
التعطال ديال املواطن، مع أن الرخصة ال تتطلب 8 أيام وال 15 يوم. 
نفس ال�ضيء بالنسبة للرخص اللي كيطلبها املواطن بالنسبة للهدم وال 
اإلصالح، هذا كينظموا القانون 66.12، لحد اآلن مكايناش النصوص 
السيد  نطالبكم  لذا  الوجود.  لحيز  القانون  هاذ  لخروج  التنظيمية 
الوزير، هللا يجازيكم بخير، غّديرو واحد امليثاق خاص بالعالم القروي، 

ما�ضي معقول أننا تحاكمونا بالقوانين اللي مشاركانا مع املدن الكبرى...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات إضافية عن 
هذا السؤال؟ نعم تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عمر خفيف:

شكرا السيدة الرئيسة،

القروي،  العالم  أودي  تنقولو  مرات  عدة  املحترم،  الوزير  السيد 

السيد الوزير، هنا فهاذ القاعة، إمتى غيتحل هاذ املشكل ديال العالم 

القروي، ما عرفتش أنا، الوزير اللي جا كيقول لك راه كاين كاين راه 

ما كاين والو، راه العالم القروي عايش في أرا�ضي ديال الدولة، وعايش 

في أرا�ضي الجموع، وأرا�ضي دالكيش والشواهد باش نوصلو، السيد 

الوزير، للقانون باش تعطيونا الرخص راه مكاين شواهد، راه 99% 

تيبنيو، غنعطيك على سبيل  الدولة وراه  أرا�ضي  في  الناس  عايشين 

املثال، السيد الوزير، عندي أنا جماعة ديال »أكفاي« فيها 18 ألف 

نسمة وكلها في أرا�ضي ديال الدولة. لهذا السيد الوزير، بغيتك تجي 
وتخرج لعين املكان باش تستوعب كيفاش األمور كتدوز، بغينا نديرو 
القانون في العالم القروي وبغينا نسكنو في األمان، راه بقى لنا نديرو 

النوايل، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة حكيمة بل قس و9:

السيد الوزير، إعداد التراب الوطني صراحة la vocation ديالو أكثر 

من هاذ البرامج أو هاذ الحلول اللي ما كترقاش باش تحل املشاكل ديال 
العالم القروي. السيد الوزير، أنا في نظري الحل خصو يكون حل جذري 

والئق، وما يمكنش لنا نطبقو كيما جا على لسان السيد النائب، نطبقو 

القوانين اللي خصنا نطبقوها على املدينة نطبقوها على القرى، بحيث 

التراب الوطني خص تكون عندو واحد الرؤية،  السيد الوزير إعداد 

ونشوفو كيفاش بغينا هاذ الدواوير ديال القرى وهاذ القرى كيفاش 

غنشوفوها مستقبال، وهاذ الحلول اللي قلتو بأن كاينة مساعدة تقنية، 

لحد الساعة مازال كما مازال ما توصلوش، فعال كاين جهات خصصت 

واحد املنحة لألقاليم اللي هي ضعيفة كتبقى في la moyenne واحد 

عشرة دواوير غادي يديرو ليهم هاذ املساعدة...

السيدة ضئيسة الجلسة:

النائب  السيد  تفضل  إذن  الوقت.  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
املحترم.
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الن ئب السيد حم د آيت ب ه :

السيد الوزير، ربما اإلجماع كاين بأنه العالم القروي مازال يعاني 
خاصة فهاذ املوضوع ديال البناء، خاصة الدواوير والقصور واملراكز. 
وإيال كتقولو السيد الوزير، بأنه كاينة �ضي مرونة والليونة راه املواطن 
في العالم القروي ما ملس والو، املشكل ديال الرسوم، ديال الكلفة ديال 
درهم،  2000 درهم ل7000-5000  من  اللي والت طلعات  التصميم 
املشكل ديال املساطر فيما يخص امللكية والوثائق راه أرا�ضي الجموع في 

العالم القروي، ثم في املناطق املعنية واملوارد املحلية، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

على  الوزير  السيد  رد  إلى  نمر  إذن  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هل 
التعقيبات.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

على كل حال واحد العدد ديال القضايا كبيرة مهمة طرحات، أنا 
متافق بأن املشكل كبير وكيتعلق باملسألة ديال إعداد التراب، وانطلق 
واحد الحوار وطني لتحيين التوجهات ديال إعداد التراب، وهذه في إطار 
ترشيد البرنامج الحكومي نطرحو املشكل حتى العمق ديالو واألهمية 
ديالو هاذي وحدة. ما يمكناش نقولو مكاين حتى حاجة، كان واحد 
العداد ديال األعمال ملموسة فيما يخص إعادة الهيكلة ديال واحد 
العدد ديال الدواوير، التغطية بوثائق التعمير، العمل اللي تنقومو به 

فيما يخص املراكز الصاعدة إلى غير ذلك...

تنقول  القروي،  العالم  يخص  فيما  وطني  ميثاق  على  األخ  تكلم 
خاص مواثيق حيث كاين خصوصيات، العالم القروي متنوع والتواجد 
امليداني راه أسبوعيا موجودين في عين املكان، وكتناقشو هاذ القضايا 
مع املنتخبين إلى غير ذلك... درنا واحد اللقاء وطني ببنجرير وكان مهم، 
وتندفعو جميع الوكاالت الحضرية تفتح نقاش حقيقة على الصعيد 
املحلي، ألن الليونة واملرونة خصها بطبيعة الحال تأخذ بعين اإلعتبار 
الخصائص املحلية في إطار التشاور، هذا هو التوجه، هذا هو التوجه. 
كاين عمل، القضية معقدة حتى واحد تنظن هنايا ما تيظن وال ما 
تيطلب أننا نعطيو الرخص بال ما نحرصو على احترام واحد العدد ديال 
الضوابط اللي تتعلق بقضية سالمة املواطنين، احترام واحد العدد 
التوجه  في إطار هذا  إلى غير ذلك. إذن  إيكولوجية فالحية  التوازنات 

لنجتهد جميعا باش حقيقة نتقدمو في معالجة هذه اإلشكالية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال املوالي ويهم الرسوم العقارية 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد كريم ش و9:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نالحظ أنه في الوقت الذي تلزم فيه، مسألة اإللزامية 
بضرورة  التعمير  مجال  في  الخاص  القطاع  الدولة  تلزم  قوسين  بين 
التحفيظ واستخراج الرسوم العقارية للتجزئات العقارية، وكذلك إقرار 
املشرع واحد املجموعة ديال اإلجراءات من أجل تشجيع والتعميم على 
هاذ املسألة، نالحظ أن بعض املؤسسات العمومية التابعة لوزارتكم، 

يعني، ال تمتثل لذلك، فنتساءل معكم ملاذا؟ وما هي أسباب ذلك؟.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم، جواب السيد الوزير املحترم.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9 وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

السبعينات  منذ  بالفعل  السؤال،  هاذ  على  النائب  السيد  شكرا 
الدولة حققت واحد، أنجزت واحد العدد من البرامج السكن اإلجتماعي 
في أرا�ضي، أما الدولة أما ديال الجماعات الساللية. واملقاربة اللي كانت 
هو أن نسلمو املنازل الوحدات، ثم التسوية العقارية تجي فيما بعد. إال 
أن هاذ العملية بالفعل، عارضتها واحد العدد ديال اإلكراهات منها بطء 
مسطرة التحفيظ، التعرضات لبعض مطالب التحفيظ والحجوزات 
على واحد العدد ديال الرسوم العقارية إلى غير ذلك من اإلكراهات. 
ولكن نجتهد باش نتغلبو على هاذ املسألة، كاين، نعطيك أرقام : اآلن تم 
التسوية ديال 200 واستخراج ديال الرسم العقاري في نهاية 2018 ديال 
220.800 رسم، على واحد املجموع ديال 320.000 رسم، إذن كاين 
واحد املجهود في 2017-2018 خرجات 22.000 رسم عقاري؛ وكاين 
واحد اللجان اآلن تتشتغل ثنائية ما بين العمران وما بين الوزارة، وكاين 
كذلك لجنة لدى رئيس الحكومة في بعض الحاالت التحكيم تيم�ضي 

مباشرة لرئيس الحكومة، إذن كاين مجهود...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد كريم ش و9:

شكرا السيد الوزير على الجواب، بالفعل هنالك مجهودات، لكن 
الرقي  وحتى  املبذولة  املجهودات  هاذ  من  الرغم  ،على  الوزير  السيد 
كنتكلمو  صبحناش  ما  وطنية  وكالة  ديال  مرتبة  إلى  من  باملحافظة 
على محافظة، رغم هاذ املجهودات ال تزال املسطرة ديال التحفيظ 
املجموعة  واحد  كيما ذكرتو،  العقارية كتعرف،  الرسوم  واستخراج 
ديال التعقيدات إما قانونية أو تقنية أو إدارية في بعض األحيان حتى 
سوسيو ثقافية في بعض األحيان، وغنركز على واحد 2 ديال النقط 
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اعتبرها أساسية: إذن بالنسبة الستخراج الرسوم العقارية والتحفيظ 
هي من اإللتزامات امللقاة على عاتق املجزئ، أنا أتساءل معكم السيد 
الوزير، ملاذا ال تلتزم هاذ املؤسسات العمومية وتعطي املثال؟ ملاذا ال 
تلتزم بهذا االلتزام؟ املسألة الثانية أنها مسألة ديال عدم التزام املحافظة 
بمواعد التحديد، احنا كنعرفوها كترجع ألسباب موضوعية اللي خارجة 
على اإلرادة ديال املحافظة، ومن بين أهم األسباب ديال هاذ التأخير هو 
الشساعة ديال املساحة، املساحة موضوع التحديد، وكذلك غياب 
ونطلب  الفرصة،  هاذ  نستغلو  كنطالبو  إذن  اللوجستيكية.  املعدات 
منكم خالل هاذ الجلسة، ما�ضي من وزاراتكم ولكن من الحكومة بصفة 
عامة أنها تولي إهتمام أكبر للوكالة، وتوفير الوسائل اللوجستيكية لها 

واملوارد البشرية، اإلهتمام باملوظفين لرفع الضغط عليهم..

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية عن هذا السؤال؟ إذن نمر إلى السؤال املوالي عن، ماذا بعد 
بلوغ إستراتيجية السكن اإلقتصادي نهايتها في سنة 2020؟ للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عبد الرحم 5 أبليال:

السيد الوزير، نسائلكم عن ما بعد إستراتيجية السكن اإلقتصادي 
التي ستنتهي في سنة 2020؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

شكرا السيد الن ئب،

السكن االجتماعي ماغاديش يسالي في 2020، اللي غادي يسالي في 
2020 واحد النظام ديال الدعم مبني فقط على اإلعفاءات الجبائية. 
إذن هاذ البرامج اإلجتماعية، أوال حققت مكتسبات هامة، وساهمت 
بشكل عام في تخفيض العجز السكني، وتقريبا واحد 400 ألف وحدة 
تنجزات ومئات اآلالف ديال األسر حسنات ظروف العيش ديالها عن 
طريق هاذ السكن اإلجتماعي خصوصا السكن ديال 250 ألف درهم. 
اآلن احنا مطالبين بتطوير املقاربة ديالنا، السكن االجتماعي في الدراسة 
ديالنا ديال الطلب ال زال يمثل تقريبا واحد %60، إذن هو السكن 
القطاعات  مع  املهنيين،  مع  نبحث  عمومي،  دعم  خصو  االجتماعي 
األخرى على سبل ديال الدعم، الدعم املباشر، التسهيالت في مجال 
التعمير والعلو في قضية العقار إلى غير ذلك. ولكن صفة عامة، نحن اآلن 

في مطالبة أكثر ترابية استهداف أحسن وأدق لألسر، اإلعفاءات...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، إنتهى الوقت. تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الرحم 5 أبليال:

مع  املبرمة  اإلتفاقيات   ،400.000 ذكرتو  الوزير،  السيد  طيب 
القطاع الخاص كتضمن إنجاز واحد 1.700.000 سكن تقريبا فهاذ 
انتهاء  على  كنتحدثو  اليوم  مرتبطة  املسألة  هاذ  أن  صحيح  اإلطار. 
التحفيزات اللي غادي تنتهي في 2020، والحديث اليوم على البديل، 
البديل لسد الخصاص ألن خصاص مهول ألنه راه كل سكن كيتعلق 
بعائلة. انتما مؤخرا صرحتم بأن الحل هو الدعم املباشر، التأثير ديال 
هذا التصريح هو أنه بزاف ديال املستفيدين الراغبين في اقتناء هاذ 
النوع من السكن توقف ألنه كينتظرو هاذ الدعم املباشر اللي تحدثوا 
تخفيض  كيقترحو  خص  أنه  على  تيتحدثو  املنعشين  املهنيين  عليه. 
من  النوع  لهاذ  املخصصة  العقارية  للقروض  املخصصة  الفائدة  في 
اسميتو، ولكن في كل األحوال هذا املوضوع تيخصكم تنوروا فيه الرأي 
العام وتعطيو اشنو هو البديل املباشر، والبديل املعتمد فهاذ اإلطار 

وبصورة استعجالية ألن املوضوع مهم جدا وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
ال يوجد. إذن نمر للسؤال املوالي عن اإلختالالت التي تعرفها هوامش 
املدن الكبرى للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، كثير من املدن املغربية اتسعت على حساب األرا�ضي 
الفالحية املحيطة بها، واللي اصبحت فيما بعد جزء من البناء الحضري 
ديال هاذ املدن، إال أنها كتعرف واحد املجموعة ديال اإلختالالت في 
مجال التعمير ديالها. فما هي اإلجراءات اللي اتخذتموها باش تجاوزو 

هاذ اإلختالالت السيد الوزير؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

القضية ديال هوامش املدن واالمتدادات القروية ديالها، مسألة 
أساسية. تدخل الوزارة على 2 مستويات: أوال املستوى العملي في إطار 
السياسة ديال تأهيل املدينة، وحقيقة اللي كتهم األحياء الهامشية، وكان 
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واحد العدد ديال التدخالت فيما يخص البنيات التحتية، فيما يخص 
الطرقات، املرافق، اإلنارة إلى غير ذلك... كذلك التأهيل ديال الجماعات 
القروية املجاورة، كذلك في ما يخص كذلك واحد العدد ديال األقطاب 
حضرية اللي في هوامش املدن واللي تستافذ منها الجماعات القروية 

املجاورة.

في ما يخص األحياء الناقصة التجهيز 33 اتفاقية، واحد املجموع 
ديال 6 مليار درهم في السنوات األخيرة، تأهيل املدينة 112 اتفاقية 52 
مليار ديال الدرهم، 8 مليار ديال الدرهم املساهمة ديال الوزارة، اتفقنا 
كاين واحد اإلشكالية خاصنا ننتقل من مشاريع داخل املدينة إلى مشروع 
املدينة، اللي تعالج بشكل شمولي املدينة بالوسط ديالها وبالهوامش 
ديالها. كاين كذلك مسألة ديال التخطيط وكان مجهود كبير باش نغطيو 
للقضية  املنظور جديد  إطار واحد  في  الهوامش كذلك  تعمير  بوثائق 
ديال التخطيط الحضري، كذلك واحد الشبكة معيارية جديدة في ما 
يخص املرافق العمومية، في ما يخص مثال مرجعية في ما يخص وضع 
املخططات الخضراء لواحد عدد ديال املدن، ومن ضمنها مثال الرباط، 
طنجة، فاس، تازة، القنيطرة، قلعة السراغنة، مكناس، إذن متفقين 
بأن هاذي واحد اإلشكالية، احنا نجتهد ولكن الحل الجذري هو واحد 

املقاربة شمولية...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

السيد الوزير، هناك مجهود بذالتو الدولة فهاذ اإلطار، ولكن هناك 
أيضا اختالالت وغياب الحكامة في هذا املجال ديال التعمير، والسبب 
هو تداخل اإلختصاصات وتداخل واحد املجموعة ديال القطاعات بال 
ما يتم الفصل ما بين السلطات املحلية واملنتخبون والوكالة الحضرية، 
وهذا كينعكس على هذه املناطق. السيد الوزير، املدينة بحال مدينة 
مراكش إيال تكلمنا على الضفة اليمنى ديال »واد إسيل« من »تسلطانت« 
حتى للنخيل هي منطقة ديال املتناقضات الكبرى، باقي كتسمى املناطق 
دوار »الفخارة«، دوار.. علما بأنه هاذ املنطقة بالضبط فيها القصور 

وفيها الفيالت وفيها النوايل اللي تكلم عليها السيد النائب املحترم.

ولذلك السيد الوزير، البد أوال من تفعيل املقتضيات ديال واحد 
القانون ديال الزجر ديال اختالالت التعمير، هذا من جهة؛ من جهة 
املناطق  واحد  كيمكنش  ما  ألنه  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ثانية 
يكونو فيها 10 ديال الديور بقدرة قادر كيصبحو 100 ديال الديور بال 
ما نحاسبو الناس اللي مسؤولين عليها. ولذلك السيد الوزير، املجهود 
اللي كتقوم بها الدولة كيخص يتعضض أساسا بتطبيق القانون، ألن 
القانون كيجي باش كيضبط هاذ اإلختالالت، وطاملا ال نعمل بذلك فكل 

مجهود...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيبات إضافية عن هذا 
السؤال؟ نعم تفضل السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد عبد اللطيف ضشيد:

السيد الوزير، عالقة باألحياء الناقصة التجهيز، نذكركم بأن هناك 
مجموعة من اإلتفاقيات التي وقعت بين يدي صاحب الجاللة، والتي 
تهم مجموعة من األحياء بإقليم النواصر. ونذكركم السيد الوزير، بأن 
ساكنة إقليم النواصر وبالخصوص ساكنة حي »الزاوية« متذمرة من 
تباطؤ مؤسسة العمران التي تكلفت بإعادة هيكلة هذه األحياء، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذن نمر إلى جواب السيد الوزير عن 
التعقيب اإلضافي، عندك بعض الثواني.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

هي  العمران  بالفعل  العمران،  ديك  ديال  القضية  تم  بيما  واخا 
الذراع الترشيدي لعملية ديال البرامج ديال الوزارة، كاين عمل، كاين 
إنجازات، كان مكتسبات، ولكن خاصنا نضبطو اإللتزامات. احنا اآلن في 
إطار واحد النقاش حول عقد برنامج مع العمران اللي تضبط االلتزامات 

ديال كل واحد وأساسا احترام.. فيما يخص اآلجال...

السيدة ضئيسة الجلسة:

عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 

التأخر في إصدار املراسيم التطبيقية للقانون 12.66 املتعلق بمراقبة 

وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء، بالرغم من مصادقة املجلس 

الحكومي عليها للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد عزيز بنبراهيم:

شكرا السيدة الرئيسة،

إصدار  في  التأخير  أسباب  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 

املراسيم التطبيقية للقانون 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات 

الحكومي على هذه  التعمير والبناء، رغم مصادقة املجلس  في مجال 

املراسيم، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم جواب السيد الوزير، تفضل.
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السيد عبد األحد الف �سي الفهر9، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

شكرا األخ الكريم على هاذ السؤال اللي تيبين أن كاين هناك حرص 
باش نفّعلو القانون 66.12، هو بطبيعة الحال مؤهل إلى التجويد بعد 
املجال  فهاذ  املشاورات  العدد  واحد  وفتحنا  ذلك،  غير  إلى  التقييم 
ولكن خصنا نفعلوه. وبالفعل في 28 وال 27 دجنبر اللي فات، صادق 
مجلس الحكومة على املراسيم اللي تتعلق بالرخص الجديدة للبناء، 
اإلصالح، الهدم والتسوية اللي من شأنها حقيقة تحرك التعمير أساسا 
في العالم القروي، ولكن ما�ضي فقط في العالم القروي. إال أن كانت 
بعض املالحظات فهاذ املجلس وتمت واحد االجتماعات على صعيد 
األمانة العامة للحكومة ملعالجة هاذ املالحظات اللي واحد العدد ديال 
بالتفاسير  وتقدمنا  لها،  اإلستجابة  تم  املالحظات  القطاعات وجميع 
باش نتجاوزو هاذ اإلشكالية، مالحظة وحدة اخذيناها بعين االعتبار وتم 
اإلدخال ديالها، واآلن 3 ماي اللي فات اللجنة اجتمعت واتفقت على 
الصيغة النهائية اللي مفروض أنها األمانة العامة للحكومة تعرض. إذن 
هاذ املرسوم، هاذ املراسيم في الحلة ديالها األخيرة على التوقيع ديال 

السيد رئيس الحكومة، باش تنشر في الجريدة الرسمية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عزيز بنبراهيم:

شكرا السيد الوزير، بطبيعة الحال صدور القوانين دون إصدار 
هاذ  ثانيا  العدم؛  حكم  في  القوانين  هاذ  يجعل  التطبيقية  املراسيم 
القانون كيتعلق بقطاع حيوي على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي. 
الناحية  من  كيأثر  عامة  بصفة  التطبيقية  املراسيم  إصدار  فعدم 
مباشرة على الحركية والدينامية ديال التعمير، وبطريقة غير مباشرة 
على الحركة االقتصادية، وعدم نشر املراسيم اللي تصادق عليها في 
املجلس الحكومي، بطبيعة الحال هاذ العملية طولت بزاف، خاصة 
السيد الوزير، أنه األمر كيتعلق برخص ديال الهدم وديال اإلصالح 
اللي من جهة عندها الوجه األول أننا كنضعفو اإلستجابة لحاجيات 
إجتماعية ديال الساكنة اللي كتبغي تدير فقط أشغال طفيفة ديال 
املجالس  ديال  الرؤساء  أنه  اإلستجابة  حالة  في  وكتضطر  اإلصالح، 

يكونوا في وضعية مخالفة قانونية، سيسألون عنها فيما بعد.

لذلك السيد الوزير، احنا كنعرفو الجدية ديالكم، كنلتمسو منكم 
إذا كان مشكل في واحد املرسوم من هاذ املراسيم، ما�ضي مشكل يتأجل، 
ولكن اللي ما فيهاش مشاكل عّجلوا بالنشر ديالو بالجريدة الرسمية، 
ويتحل املشكل على األقل جزئيا، وعندنا مطلب السيد الوزير، باش 
تستكمل الترسانة ديال جميع املراسيم املنصوص عليها في هذا القانون، 
ألنه كيفما قلت فيها مصالح كبيرة ديال املغاربة، وفيها إشكاليات كترتبط 

باملسؤولية ديال املدبرين ديال هاذ القطاعات على مستوى الجماعات 
الترابية...

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد النائب استنفدتم وقتكم، هل هناك من تعقيبات إضافية 
عن هذا السؤال؟ السيد النائب املحترم من فريق األصالة املعاصرة.

الن ئب السيد أحمد بريجة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، أنتما ورثتوا هاد القانون، وهاد القانون كنا متأكدين 
بأنه لم يخدم ولن يخدم القضية ديال التعمير واملنظومة ديال التعمير، 
ورغم تأخر هاد املراسيم التطبيقية وال النصوص املواكبة واخا غادية 
تخرج، ألن القانون ولد ميتا، هاد القانون 66.12 ولد ميتا وما صوتناش 
عليه ولم يح�ضى باإلجماع وكانت فيه إختالالت وكانت فيه بزاف ديال 
النقائص، ينبغي إعادة هاد املنظومة ديال التعمير كلها ما�ضي هذا، كل 
�ضي واقف في الدار البيضاء، رخص الهدم، رخص التسوية، رخص 
مستوى  على  نهائيا  البيضاء  الدار  في  كاينة  ما  حاجة  اإلصالح، حتى 

التعمير، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير الجواب على التعقيب.

السيد عبد األحد الف �سي الفهر9، وزير إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة:

أوال أنا متافق باش حقيقة خصنا نجتهدوا باش جميع املراسيم 

هاد  ديال  القضية  يخص  وفيما  بمجهود،  وتقوم  تخرج  التطبيقية 

الرخص الجديدة أعتقد في األيام وال األسابيع القليلة املقبلة غتخرج، 

 ،66.12 القانون  يخص  فيما  الوتيرة،  نسرعوا  خصنا  بأن  متفقين 

القانون 66.12 بطبيعة الحال كجميع عمل تشريعي قابل للتجويد بعد 

التقييم واحنا فهاد العمل، إال أن 66.12 في حد ذاتو راه جا كتجويد 

لقوانين التعمير اللي كانت قبل، وجاب واحد العدد داألمور أساسية 

مثال التفريق ما بين املهام ديال الترخيص واملهام ديال املراقبة، فيما 

يخص القضية ديال ضبط املسؤولية فيما يخص مختلف املتدخلين 

ويكون عندنا القدرة على تتبع التدخالت في واحد الورش مثال، هادي 

أشياء إيجابية، ولكن أنا متفق معاك بأن هاد العمل خصوا تقييم 

وتشاور باش نطوروه..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير استنفذتم الوقت، إذن شكرا السيد الوزير 
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على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة وننتقل إلى القطاع املوالي 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  وهو 
سؤال  القطاع  هذا  في  األول  السؤال  الوزير،  السيد  مرحبا  العلمي 
املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الجامعية  املنح  تعميم  عن 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

الن ئب السيد عبد العزيز لشهب:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

تنوون  أو  املتخذة  التدابير  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
اتخاذها من أجل تعميم املنح للطلبة وخصوصا املنحدرين باألقاليم 
التي ال تتوفر على نواة جامعية، كما هو الشأن بالنسبة لألقاليم ديال 

الشمال خصوصا إقليم وزان وشفشاون؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضل.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، البد في البداية للتذكير باملجهودات التي تقوم 
بها الحكومة سنويا من الرفع من املنح الجامعية، هاد السنة يمكن لي 
نقولكم بأن عدد املمنوحين كانت أكثر من 382 ألف منحة بالنسبة 
لواحد الزيادة ديال %4، وأيضا التذكير باملجهود املالي ألن اليوم هاد 
امليزانية املخصصة للمنح تفوق مليار و800 مليون درهم، كان تقريبا في 
2012 ال تتجاوز 600 مليون درهم، اللي بغيت نوضح هو املعيار اليوم 
اللي يتم اعتماده بالنسبة لحاملي البكالوريا هو معيار اجتماعي محض، 
هو الحصيص اللي كيتمنح أيضا لألقاليم اللي ما فيهومش نواة جامعية 
أو أحياء جامعية هو كان %80، هاد السنة عرفت واحد التزايد مهم ديال 
تقريبا واحد 27 ألف منحة ومرينا من اإلستفادة في اإلقليم من %80 إلى 
%95، واحد الزيادة جد مهمة وسنويا إن شاء هللا احنا كنطمحوا باش 

نرفعوا هاد العدد حتى التعميم، وشكرا السيد النائب املحترم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد العزيز لشهب:

السيد الوزير، غير فيما يخص املعايير، تكلمتوا على املعايير املعتمدة 
فهي مازالت معايير شوية نوعا ما مجحفة بالنسبة للمواطنين، الهدف 
ديالنا احنا هو التعميم عالش كنقولو التعميم ألن مازال واحد عدد ديال 

الطلبة كثير مازال ما كيستافدوش، يعني حوالي كنظن بعض األقاليم 
كيوصل حتى ل %20 ما كيستافدوش من هاد املنح، وإذا كان هاد 
املوضوع مرتبط بالشكل املالي أنا أتساءل واحد املفارقة غريبة، عالش 
الحكومة رفضات أحد الجزء ديال ميزانية ديال جهة طنجة تطوان 
الحسيمة اللي كان مخصص لفائدة الطلبة باش نعممو هاد املنحة، 
فإذن الحكومة رفضات هاد املسألة هادي، وهادي مسألة ماوال ما 
لقينا لها حتى �ضي جواب، إضافة إلى هذا السيد الوزير انتوما كتعرفو 
نسبة مهمة من الطلبة ديال الجامعيين كيعانيو من الهدر الجامعي 
أكثر من الناس السيد الوزير، بغيتك تنتبه لهاد القضية السيد الوزير 
والسبب هو اإلمكانيات املالية الناس ما كيكملوش قرايتهم، أكثر من 
الناس ما كيحسلوش على الشواهد الجامعية السيد الوزير، وبالتالي 
هاد املسألة د الهدر راه كتشكل واحد اإلشكال كبير بالنسبة الجامعات 

املغربية وكنتسائلو..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية 
عن هذا السؤال؟ تفضل السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة خديجة الزي ني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، مشكورا ومشكورة وزارتكم على املنح اإلضافية التي 
أثرتموها هذه السنة إال أنه لوحظ على أنه على الرغم من هذه اإلضافة 
مازال هناك نقص كبير مهول في صفوف مجموعة من الطلبة املنحدرين 
أفق  في  الوزير  السيد  منكم  لذا  الفقيرة،  واألسر  املعوزة  األسر  من 
التعميم أن تقومو بإضافة حصص أخرى من املنح في املوسم الدرا�ضي 

2020/2019، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السيد النائب املحترم من فريق العدالة التنمية، تفضل.

الن ئب السيد ادضيس صقلي عدو9:

فأما بنعمت ربك فحدث، قناعتنا السيد الوزير وأكيد تتقاسمها 
معنا، ال تنمية بدون جامعة وبدون تكوين، أكيد األرقام اللي اعطيتيو 
معبرة، وهذا جهد كبير تبذل، راه هادي 30 سنة واملنحة واقفة، اليوم 
الحمد هلل ما بذل فهاد املجال يمكن لنا اليوم نفتخرو بهاد الحكومة 
وما قامت به الحكومة التي قبلها، أكثر من هذا اليوم الطلبة تيستفادو 
من النظام ديال التأمين الصحي اإلجباري اللي وصل ل 60 ألف طالب، 
زيدو  ولكن  ارتفعت  الجامعية  لألحياء  االستيعابية  الطاقة  اليوم 
بذلوجهد لتحسين ظروف اإلقامة د هاد الطلبة، اليوم سابقة في بالدنا 
35 ألف متدرب في التكوين املنهي يتوصلون باملنحة والخير أمامنا إن شاء 

هللا والالئحة طويلة السيد الوزير.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذا رد السيد الوزير عن هذه 
التعقيبات.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

السيد النائب املحترم، للتذكير بهاد األرقام اللي حقيقة كتعبر على 
املجهودات الكبيرة اللي قامت بها الحكومة والحكومة املنصرمة، أحسن 
دليل هو هاد الرقم ديال %95 ما عمر ما كان تحقق كنا كنوقفوه 80% 
بالنسبة األقاليم اللي ماعندهاش األحياء الجامعية والنواة الجامعية، 
إن  باش سنويا   95% باش نوصلو  الحمد هلل استطعنا  السنة  وهاد 
شاء هللا غنوصلو %100، مليار و800 مليون راه هذا رقم جد جد مهم 
ومرتقب باش غتزاد واحد 100 مليون درهم بالنسبة للدخول املقبل، 

والسالم عليكم، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعميم االستفادة من برامج 
التكوين املنهي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد محمد أمغ ض:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم حول تعميم االستفادة من برامج 
التكوين املنهي؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، تفضل الجواب السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، البد أيضا التذكير بأن سنويا يتم رفع الطاقة 
املنهي، وهاد  للتكوين  املتزايد  للطلب  بالنسبة لالستجابة  االستيعابية 
رفع الطاقة االستيعابية تدخل في إستراتيجيات التكوين املنهي 2021. 
وبهذا الصدد تم إحداث هاد السنة 16 مؤسسة ديال التكوين املنهي 
همت واحد العدد ديال املدن وأيضا فتح ثالثة ديال الداخليات لتمكين 
الوافدين من العالم القروي باش يمكن لهم يولجوا للتكوين املنهي، 
إحداث أي مؤسسة التكوين املنهي كتخضع لواحد العدد ديال املعايير 

بالنسبة لهاد املعايير:

أوال-هي نسبة النمو الديموغرافي للمنطقة وعدد التالميذ اللي في 
سن التمدرس أو ما يفوق 15 سنة؛

ثانيا-نسبة اإلنقطاع الدرا�ضي في اإلقليم، أيضا توفر املنطقة على 
واحد البيئة سوسيو اقتصادية محفزة ونسيج مقاوالتي ألن التدريب 
يتم في هاد الفضاء والتكوين أيضا يتم في هذا املجال، وعدد مؤسسات 
التكوين املنهي املتواجدة باإلقليم. اليوم وصلنا تقريبا لواحد 477 ألف 

اللي في التكوين األسا�ضي من املتدربات واملتدربين

السيدة ضئيسة الجلسة:

النائب  السيد  تعقيب  وقتكم،  استنفذتم  الوزير  السيد  شكرا 
املحترم.

الن ئب السيد محمد أمغ ض:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، وأشكركم على املجهودات اللي 
كتبذلوها على رأس هاد القطاع، املطلوب السيد الوزير هو أنه يكون 
فعال التعميم ديال االستفادة، وما انقتصروش فقط على املدن الكبرى 
املنهي  التكوين  من  اإلستفادة  الحق  عندها  الصغرى  املدن  حتى  ألن 
وبالتالي نعطيك مثال وهو بالنسبة ملدينة تاهلة، التكوين املنهي كان فيها 
الحدود بداية التسعينيات تم إغالقه، الكثافة دعدد السكان تتجاوز 

120 ألف نسمة، بال املناطق املجاورة.

باش  منكم  كنطلبوا  هذا  الصدد  هاد  في  املحترم،  الوزير  السيد 

يتهدد حتى  تاهلة الذي  التكوين املنهي بمدينة  إحداث مركز مؤسسة 

يستفيد أبناء املدينة على غرار باقي أبناء املناطق األخرى من التكوين 

املنهي، وأنا أحيطكم علما ألن املصالح اإلقليمية وال املحلية مستعدة 

لتوفير الوعاء العقاري باش تنجزو هاد املشروع هذا، وكنتمناوا لكم 

التوفيق، وشكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 

إذن ال يوجد أي تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال املوالي عن أهمية البحث 

النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا  التعليمية  املنظومة  العلمي ضمن 

املحترمين من فريق التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

الن ئب السيد خ لد الشن ق:

شكرا السيدة الرئيسة،

ضمن  العلمي  البحث  لتطوير  املتخذة  الحكومية  اإلجراءات  عن 

املنظومة التعليمية، نسائلكم السيد الوزير املحترم؟
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السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضل.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، البد في البداية أن أذكر باألولوية اللي كتوليها 
الحكومة للبحث العلمي واإلبتكار في منظومة التربية والتكوين وأهمية 
البحث العلمي في اإلرتقاء باإلقتصاد الوطني وأيضا باملدخل األسا�ضي 
للرفع من جاذبية الجامعة املغربية وتأهيلها لتحتل مكانتها والتنافسية 
املنشودة في مجتمع املعرفة، انسجاما مع الرؤية اإلستراتيجية واحد 
العدد دالرافعات اللي كتخص البحث العلمي قامت الحكومة بتنزيل 
وفتح واحد الورش إصالحي جد مهم يتعلق أوال بدعم تمويل البحث 
العلمي؛ ثانيا بإصالح نظام الدكتوراه؛ ثالثا بحكامة هاد البحث العلمي 

وأيضا إلعطاء إشعاع وطني ودولي الذي سيرفع من جاذبيته.

أوال: بالنسبة للتمويل، خصنا نذكروا باملجهود اللي قامت به الوزارة 
هاد السنة األخيرة عبر إطالق 2 ديال طلبات العروض واحد في العلوم 
اإلنسانية واإلجتماعية برنامج ابن خلدون بغالف مالي30 مليون درهم، 

واحد في الذكاء االصطناعي، برنامج خوارزمي 50 مليون درهم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد خ لد الشن ق:

كنقدرو السيد الوزير املحترم املجهودات اللي كتقوم بها الحكومة 
في هذا الباب، لكن اسمح لي نقول بكل صدق السيد الوزير، يحز في 
النفس صراحة واقع البحث العلمي باملغرب، ألن بكل صراحة كنشوفو 
منذ  مطروح  مشكل  وهذا  األولويات  من  كتعتبروش  ما  الحكومة 
تعيق  التي  واإلكراهات  التحديات  من  مجموعة  وهناك  االستقالل. 
تطور البحث العلمي باملغرب: كامليزانية املرصودة للبحث العلمي اللي ما 
كتجاوز 0,8 من الناتج الداخلي الخام، في حين في الدول املتقدمة كتبلغ 
على األقل %3؛ كاين كذلك مشكل اللغة مطروح ألن لغة البحث العلمي 
اليوم هي اللغة االنجليزية، معظم الطلبة اليوم محرومون من االستفادة 
واستغالل البحوث واملراجع ذات القيمة العالية؛ كاين القطاع الخاص 

اللي هو غائب ما كيساهمش بالشكل املطلوب في البحث العلمي.

البحث العلمي كما تعلمون السيد الوزير، هو كيلعب واحد الدور 
أسا�ضي ومهم في تنمية الشعوب واملجتمعات. اليوم املغرب وهلل الحمد، 
يسير بخطى ثابتة اللتحاق بنادي الدول الصاعدة، لكن في ظل هاذ 
االقتصادية  القطاعات  من  مجموعة  في  الكبير  التكنولوجي  التأخر 

الحيوية ما يمكن ليناش نلتحقو بهاذ الدول الصاعدة. لهذا نطالبكم 
عمومية  السياسة  واحد  بإخراج  باإلسراع  املحترم،  الوزير  السيد 
مندمجة للبحث العلمي والرفع من امليزانية املرصودة لكي تصل ل1% 

وملا ال %2، وكذلك تشجيع...

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت.  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية عن هذا السؤال؟ نعم السيد النائب املحترم عن فريق األصالة 

املعاصرة تفضل.

الن ئب السيد نوض الدين الهرو�سي:

شكرا السيدة الرئيسة،

املؤسسات  من  مجموعة  هناك  النتباهكم  ننهي  الوزير،  السيد 
الجامعية تعاني من نقص كبير على مستوى البنيات التحتية وخاصة 
املدرجات والقاعات، مع العلم أن هذا النوع من الكليات يستقبل عدد 
كبير من الطلبة، فمثال كلية الحقوق بتطوان عدد املقاعد املخصصة 
4050 مقعدا؛ عدد الطلبة 26.396 السيد الوزير؛ عدد األساتذة 65 
ونائب  العميد  وكاتب  العميد  باحتساب   33 املوظفين  عدد  أستاذا؛ 
أجل  من  استعجالي  بشكل  التدخل  تستدعي  املعطيات  العميد هذه 

إحداث ملحقات للكليات ببعض األقاليم، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير الرد على التعقيب.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، البد من التذكير أيضا بواحد العدد ديال 
املؤشرات مهمة بالنسبة للبحث العلمي هو عدد البحوث املنشورة، 
اليوم وصلنا 6800 بحث مصنف عامليا في »scopus«، أيضا التصنيف 
الدولي لعدد من الجامعات لها تصنيف تمكنا باش نوصلو لو على إثر 
املجهود اللي دايرين في البحث العلمي واالبتكار، عدد براءات االختراع 
أيضا اللي كيتم وضعها من طرف الجامعات املغربية اللي غادي يكون 

عندها واحد األثر مباشر على االقتصاد الوطني.

السيد ضئيس الجلسة:

النهوض  يهم  املوالي  السؤال  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
بأوضاع فئات أطر املمونين داخل املنظومة التربوية للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.
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الن ئب السيد عبد الحكيم األحمد9:

شكرا السيد الوزير،

بالنظر للمكانة األساسية واملهمة لفئات أطر املمونين في املنظومة 
التربوية، نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي تتخذونها من أجل 

تحسين الوضعية اإلدارية واملالية لهذه الفئة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، البد أوال االعتراف باألدوار األساسية التي 
تقوم بها هذه الفئة من أجل توفير الظروف املالئمة لتمدرس الفتيات 
تحسين  تم  هلل،  الحمد  واليوم  املدرسية،  املؤسسات  في  والتالميذ 
نظام  إقرار  وأيضا  أيضا،  واملادية  الفئات  لهذه  اإلدارية  الوضعية 
التعويضات جد محفز بالنسبة كتعويضات تكميلية وتعويضات عينية 
بالنسبة لهاذ الفئة هاذي، أيضا هناك دعم القدرات التدبيرية لهذه 
الفئة عن طريق استفادتها من املصاحبة والتأطير من قبل املفتشين 
املختصين وتثمين مجهودات هذه الفئة بتوفير السكن الوظيفي بمعظم 
املؤسسات التعليمية، وأيضا تنظيم حركة انتقالية سنوية خاصة بهذه 
األطر، أطر التدبير املالي واملادي واملحاسباتي، وهاذ الحركة االنتقالية 

والت خاضعة على واحد املعايير:

املنصب  في  2018 تخفيض من سنوات اإلستقرار  تم سنة  أوال- 
قصد املشاركة في هذه الحركة من ثالث سنوات إلى سنة واحدة؛ وأيضا 
إعطاء األولوية في إسناد مناصب التدبير املالي واملادي واملحاسباتي لفئة 
الثانوي  التعليم  بمؤسسات  الشاغرة  املناصب  وفتح جميع  املمونين 
بسلكيه املتوفرة على داخلي أو مطعم مدر�ضي وكذا املناصب الشاغرة 
املعايير  على  بناء  الحركة  هذه  خالل  للتباري  الجماعاتية  باملدارس 

املحددة في املذكرة، وشكرا السيد النائب املحترم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الحكيم األحمد9:

وزارتكم  إهتمام  يعكس  الذي  جوابكم  على  الوزير  السيد  شكرا 
بعض  الوزير،  السيد  نضيف  نبغي  الفئة،  هذه  وضعية  بتحسين 
املطالب ديال هاذ الفئة من أجل تحسين وتعزيز هاذ املكاسب، واللي 

كتجلى أساسا في :

اإلداريين  املساعدين  من  الفئة  هاذ  ديال  املصالح  تعزيز   .•
واملساعدين التقنيين، وكذا توفير التجهيزات املكتبية واللوجستيكية 
من أجل تنزيل مشروع الدعم اإلجتماعي باملؤسسات التعليمية بالرفع 

من جودة الخدمات باألقسام الداخلية من إيواء وإطعام؛

االنتقالية  الحركة  شروط  تحسين  الوزير،  السيد  أيضا،   .•
الخارجية  األقسام  فيها  بما  الشاغرة،  املناصب  جميع  عن  باإلعالن 
بدل اإلكتفاء باألقسام الداخلية فقط، وتمكينهم أيضا من الولوج إلى 
الدرجة األولى في إطار مفتش املصالح املادية واملالية كما كان معمول به 

سابقا، دون التقيد بحصيص املباراة؛

القرار  املحترم،  الوزير  السيد  لها  اشرتو  اللي  وأخيرا، وهي   .•
في  صادر  قرار  هو  واللي  العينية  بالتعويضات  كيتعلق  اللي  الوزاري 
سنة 1938، هاذ القرار كيخلي واحد التضارب واحد االختالف عند 
األكاديميات الجهوية في كيفية تدقيق هاذ التعويضات والقيمة ديالها، 
وكيوقع اختالف أيضا حتى على الوثائق التبريرية. وبالتالي كيطالبوكم 
هاذ الفئة السيد الوزير، باش هاذ التعويضات يتم التوحيد ديالها 
على املستوى الوطني، وتضاف لهم في الصالير، يعني، في األجر السنوي 

ديالهم أسوة بباقي األطر، شكرا لكم السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
النظامين  من  املتضررين  ملف  حول  املوالي،  للسؤال  نمر  توجد.  ال 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  و2003   1985 األساسيين 

فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد أحمد صدقي:

السيد الوزير، التوجه نحو إصالح منظومة التربية والتكوين لن 
املا�ضي،  ديال  واإلختالالت  اإلشكاالت  مختلف  بمعالجة  إال  يستقيم 
ضحايا  ديال  امللف  ضمنها  امللفات  مختلف  املتضررين  وإنصاف 
النظامين ديال 1985 و2003. في هذا اإلطار نسائلكم السيد الوزير 
املحترم، عن طبيعة وتفاصيل وآجال اإلجراءات التي ستتخذونها ملعالجة 
هذا امللف وإنصاف هذه الفئة، التي أفنت األعمار خدمة لألجيال شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضل.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد النائب املحترم، أريد أوال اإلشادة بالدور املحوري اللي كيقومو 
به هاذ األساتذة فهاذ الفئة، وأيضا أشيد بالعمل الجبار اللي قاموا به 
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شركاؤنا اإلجتماعيون باش نوصلو لواحد الحل، وأيضا دعم الحكومة 
لتسوية هذا اللي امللف. واللي بغيت نشير لو أن اليوم يمكن لي نقول 
بأن تم تتويج هاذ العمل التشاركي بالطي النهائي بالنسبة لهاذ امللف 
ديال املوظفين الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8 وال زالوا إلى اليوم في 
السلم 10 وعددهم حوالي تقريبا واحد 20.000، واليوم يمكن نقول لك 
بأن تم التسوية النهائية لهذا امللف وغادي يستافدو الجتياز السلم 11 

قبل املغادرة ديالهم إلى التقاعد، وشكرا السيد النائب املحترم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

الن ئب السيد إدضيس مسكي5:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، الطي النهائي حتى ل2023، 17 ألف فقط هي التي 

ستترقى و7 آالف سوف تحرم، وحتى هاذو اللي غادي يترقاو في 2023 

يعني يااله سنة واحدة هي اللي فاش غيستافدو من السلم 11 وهي اللي 

غتدخل في التقاعد، 7 سنين غتبقى لهم في السلم 10، بمعنى حتى هاذ 

العرض الذي جاء في البنذ ديال االتفاق 25 أبريل لم يحترم واحد البنذ 

اللي هو أسا�ضي اللي هو تحسين عرض الترقي لهذه الفئة. هم شيوخ 
التربية والتعليم ببالدنا، 50 سنة نصف قرن من الزمان وهم يعانون 

ال نظام 85، وال 2003، وال جلسات الحوار اإلجتماعي منذ 96 أنصفتهم 

يحسون بالغبن والظلم وعدم اإلنصاف.

وبالتالي نطالبكم السيد الوزير، على األقل أن يتم الرجوع إلى سنة 

2012 اللي بدا فيها التفاوض حول هذا امللف، ولذلك نقول بأن كثير 

منهم قد ق�ضى نحبه، وهناك من تقاعد وحمل معه غصة عدم اإلنصاف 

وتكافؤ الفرص، واآلن الذين بقوا على قيد الحياة هم اآلن أملهم أن يتم 

إنصافهم من سنة 2012. السيد الوزير، اآلن كل الفئات تقريبا ديال 

هاذ القطاع هذا تشتكي وتخوض إضرابات واحتجاجات، أما آن األوان 

أن نعيد النظر في النظام األسا�ضي 2003؟، هو نظام املآ�ضي ألنه خضع 

ملجموعة ديال العمليات الجراحية 2013-2011-2007-2005-2004 

دون جدوى قد بلغ مداه لألسف الشديد...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية عن 

هذا السؤال؟ من تعقيبات إضافية؟ ال يوجد، نمر إلى السؤال املوالي عن 

التعبئة املجتمعية إلصالح التربية والتكوين للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

الن ئب السيد إدضيس أوقمني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، عن تحقيق التعبئة املجتمعية حول إصالح منظومة 
التربية والتكوين نسائلكم؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الن ئب املحترم،

إن التسريع باملصادقة على قانون إطار ملنظومة التربية والتكوين 
املعروض على أنظاركم، هو املدخل األسا�ضي لضمان استدامة وخلق 
رو بالدينامية 

ّ
هاذ التعبئة املجتمعية حول املدرسة املغربية. ويمكن نذك

والنقاش املثمر اللي كان فاش كنا كناقشو على املستوى ديال املجتمع، 
فاش كنا كناقشو القانون في اللجنة داخل اللجنة، وهاذ القانون اللي 
بالنسبة لينا هو إطار ملزم على الجميع، وأيضا واحد اإلطار تعاقدي 
لخلق تعبئة أيضا، احنايا باشرنا في تنزيل مضامين الرؤية اإلستراتيجية 
2015-2030، وفتحنا واحد العدد ديال األوراش، ال سيما في : تعميم 
التعليم األولي؛ دعم التمدرس؛ الحد من الهدر املدر�ضي؛ التقليص من 
اإلكتظاظ في األقسام؛ إصالح الورش البيداغوجي واحد العدد ديال 
تنزيل  هاذ  لتقديم  املناسبة  وكانت عندي  ديالها  التنزيل  تم  األوراش 
رافعة رؤية إستراتيجية أمام أنظار املجلس األعلى للتربية والتكوين، 
وهاذ اإلنجازات كاملة هي اللي غتخلق هاذ التعبئة املجتمعية وغتعطي 
واحد الثقة، وهاذ قانون اإلطار البد من التسريع إلخراجه ألن هو اللي 

كيضمّنا اإلستدامة والتأمين ديال هاذ الورش اإلصالحي وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد إدضيس أوقمني:

شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، فعال السيد الوزير واحد 
الشطر من الجواب ديالكم أعفاني من التعقيب، ولكن البد إيال بغينا 
نعاودو نشوفو املسار ديال التعليم في بالدنا من السبعينيات ديال القرن 
قبلها، بعض  ما  أنه كل حكومة كتجي وتجّب  في األول  املا�ضي، كان 
الحكومات األولى اللي جات بالتعريب ديال املواد العلمية قبل البكالوريا 
ت الجامعة على ما كانت عليه، والنتائج راكم عرفتوها السيد 

ّ
ثم خال
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للتربية  الوطني  امليثاق  ثم جاء  العام؛  الوطني  الرأي  الوزير، وعرفها 
والتكوين اللي ما تنجز منو إال بعض الجزيئات الوزير، ثم جاءت الرؤية 
التي تكلمتم عليها اللي هي 2015-2030 اللي هي اآلن حسب تقرير الهيئة 
الوطنية للتقييم ربما في 2030 ما غادي يتنجز منها ما يقارب الثلثين، 
وإيال بغينا نجزوها غنمشيو ل2074؛ وأخيرا القانون اإلطار اللي تكلمتو 
عليه السيد الوزير، احنا في فريق األصالة واملعاصرة انخرطنا مع جميع 
املكونات ديال املجلس من أجل إنزال هاذ القانون نظرا لألهمية ديالو 
وتفاديا للسياسة الشعبوية انخرطنا مع األغلبية ومع املعارضة، ولكن 
مع األسف املالحظ هو أن األغلبية التي تساند حكومتكم السيد الوزير، 
هي التي رمت بهذا القانون من اآلن في رفوف النسيان، ونتمنى أال يكون 
قبرا للنسيان، ألنه وهذا القانون كما أشرتم إليه هو املدخل الصحيح، 
والتعليم  التربية  ديال  املنظومة  أن  أجل  من  الرئي�ضي  املدخل  هو 

التكوين...

السيدة ضئيسة الجلسة:

إضافية  تعقيبات  من  هل  الوقت،  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
عن هذا السؤال؟ إذن ال توجد. نمر إلى السؤال املوالي عن مقاطعة 
طالبات وطلبة الطب العام وطب األسنان والصيدلة للدروس النظرية 
والتطبيقية والتداريب اإلستشفائية بكلية الطب، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

الن ئب السيد ضشيد القبيل:

شكرا السيدة الرئيسة،

منذ حوالي 10 أسابيع يقوم الطلبة بجميع كليات الطب والصيدلة 
واألسنان بمقاطعة الدراسة من أجل تحسين التكوين والتدريب، ولعدم 
وضوح مستويات الشراكة بين الكليات الخاصة والقطاع العمومي. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، عن مآل الحوار مع الطلبة، وعما تبذله الوزارة 

لتجنب سنة بيضاء ال قّدر هللا؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الن ئب املحترم،

أريد في البداية التذكير بأن الحوار تم منذ البداية، اإلضرابات بداو 
هاذي 8 أسابيع بداو في 25 مارس، الحوار بديناه في 11 فبراير، في 15 
مارس، 29 مارس، 12 أبريل و14 ماي. واحد العدد ديال االجتماعات 

تمت مع الطلبة بمعية عمداء كلية الطب ومدراء املراكز اإلستشفائية، 
وأنا شخصيا ترأست أنا ووزير الصحة اجتماع 12 أبريل، وكان التعبير 
كتعلق  اللي  الطلبة  لهاذ  املشروعة  املطالب  لكل  االستجابة  على 
الوصفي  امللف  في  النظر  بإعادة  السريرية،  اإلستشفائية  بالتداريب 
يرفضون  الطلبة  اليوم،  املشكل  البيداغوجي.  للجانب  للتكوينات 
اإللتحاق باملدرجات بسبب إشكالية هاذ الشراكة اللي شرتيو لها السيد 
النائب املحترم، اليوم باغيين قطاع خاص وقطاع عام، باغيين األطباء 
املكونين في القطاع الخاص ما يولجوش املباراة ديال اإلقامة، هما ضذ 
أيضا السنة السادسة بالنسبة لطب األسنان، هم أيضا عندهم موقف 
من اإلمتحان التأهيلي اللي هو بمثابة االمتحان السريري اللي غادي 
يتجرى في 3 الدورات، الحكومة التزمت بتحقيق املطالب املشروعة، 
اليوم درنا برمجة ديال استدراك الزمن الجامعي، وأيضا حددنا تواريخ 
اإلمتحانات وكندعيو هاذ الطلبة باش يجيو يدوزو االمتحانات ديالهم، 
االمتحانات غيكونو في وقتهم، اللي جا مرحبا به اللي ما جاش غيتحمل 

مسؤوليتو، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

الن ئب السيد إسم عيل شوكر9:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

ضمر 5 مب ضك،

في الحقيقة كان عندنا أمل كبير أنه يكون اليوم واحد الحفل ديال 
رجوع هؤالء الطلبة للمدرجات ديالهم ولألقسام ديالهم، ويكون نهاية 
التي  املجهودات  على  الوزير،  السيد  مدركون  نحن  هذا.  امللف  هاذ 
تبذلونها من أجل معالجة هاذ يعني هاذ امللف هذا، ولكن املالحظة وهي 
منهجية الوزارة في التعاطي مع هاذ املنسقيات، اآلن في األسبوع في نهاية 
الطلبة والحظنا  التصويت على املشروع ملقترح  املا�ضي كان  األسبوع 
ديال  املقترح  رافضين  كلهم  الوطني  املستوى  على  الطلبة  بأن عموم 
الوزارة، وهذا مشكل في حد ذاته، وهذا كيعود باألساس في نظري يعود 
إلى املنهجية اللي تتخذها الوزارة في معالجة مثل هاذ امللفات. املنهجية 
سواء إيال رجعنا ملنهجية معالجة امللف ديال أساتذة أطر األكاديميات، 
اللي غادي يوقع لينا مع قطاع طلبة كلية الطب،  هو نفس املشكل 
وبالتالي فهنا خاص الوزارة تعاود النظر فهاذ املنهجية هاذي. فالطلبة 
اللي كيناضلو بواحد الشكل اللي هو حضاري راقي جدا، وهاذ األسلوب 
هذا كنبغي نهنيهم عليه ونبغي الوزارة كذلك تاخذ تشد عليه بقوة ألنه 
ما كيلتجأش للتخريب، ما كيلتجأش للعنف، ولكن واحد األسلوب اللي 
هو حضاري ينبغي تنميته، ينبغي التعامل معه، ينبغي االنفتاح عليه، 

ينبغي استثماره...
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد التويمي بنجلو5:

الطلبة قلقون وكذلك اآلباء ديالهم، األولياء ديالهم، هاذو هما أطباء 
املستقبل. احنا راه مكنتعاملوش بواحد املنطق ديال القوة بين الطلبة، 
وهاذ  األطباء  هاذ  بغينا  احنا  تفاهم،  يكون  خاص  التفاهم،  خاص 
الصيادلة الطلبة يرجعو ويدوزو اإلمتحان، ما بغيناهومش يحبسو، 
لهاذ  املستحيل  تديرو  باش  الوزير،  السيد  ديالكم  الدور  هو  وهذا 

القضية هاذي، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية أخرى؟ إذن هل من 
رد السيد الوزير على التعقيب؟

السيد سعيد أمزاز9، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

أنا غير بغيت نذكر بأن الحكومة استجابت ل16 مطلب ديال هاذ 
الطلبة، الحوار يقت�ضي ما�ضي نحددو نسقفو املطالب ديالنا، كاين واحد 
العدد املطالب تم اإلستجابة ليها، وكاين مطالب اللي غير مشروعة. 
بالنسبة لي عدم تمكين أطباء اللي مكونين في الخارج أو اللي مكونين 
في املؤسسات الخاصة اللي في شراكة مع الدولة الجتياز املبارة ديال 
اإلقامة هاذي غير معقولة، هذا طبيب، هذا ما�ضي طالب؟ ظرف في 
السنة السادسة ديال طب األسنان هذا غير معقول ألن هذا تقصير من 

التكوين ديال طب األسنان.

السيدة ضئيسة الجلسة:

حسن  على  لكم  وشكرا  الوقت.  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
واإلتصال،  الثقافة  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم 
مرحبا السيد الوزير. السؤال األول عن الوضعية املالية للقناة الثانية 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
تفضلي  نعم  السؤال مشكورا،  أحد واضعي  فليتفضل  واإلشتراكية، 

السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سع د الزايد9:

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة ملعالجة الوضعية 
املالية لشركة »صورياد دوزيم«؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جوا السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيدة الرئيسة،

السؤال  هذا  وأهمية  السؤال،  هاذ  على  النائبة  السيدة  شكرا 
القناة  الثانية. طبعا  بالقناة  يتعلق  السؤال، خصوصا  وراهنية هذا 
الثانية أعطت كثير وعززت املشهد السمعي البصري املغربي من خالل 
الثقافة  أن وزارة  وبالتالي البد  ديالها،  البرامج  ديال  والتنوع  برامجها 
تواكب هاذ التجربة داخل املشهد السمعي البصري من خالل اليوم، 
هناك إشكاليات على مستوى التوازنات املالية، وزارة الثقافة واإلتصال 
بمعية وزارة اإلقتصاد واملالية تعكف على إعادة النظر واتخاذ مجموعة 
بإعادة  يتعلق  ما  في  املالي خصوصا  باملجال  املرتبطة  اإلجراءات  من 
التوازن املالي لهذه املؤسسة، طبعا اتخذت قرارات على مستوى املجلس 
اإلداري وهذه األزمة بدأت مع بداية سنة 2019 كانت هناك مجموعة من 
القرارات الصادرة عن املجلس اإلداري لم يتم تفعيلها، كذلك مستوى 
تخفيض رأسمال هذه الشركة اليوم أن وزارة الثقافة واإلتصال هذه 
أسبوعين راصلت وزارة املالية من خالل مديرية املنشآت املالية إلعداد 
مشروع عقد برنامج مع القناة الثانية، لوضع لبنات وأسس ملعالجة هاذ 

اإلشكاليات املتعلقة بالدائقة املالية ديال القناة الثانية، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سع د الزايد9:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات، بغيت نذكركم السيد 
والثقافة  التعليم  لجنة  أمام  مثل  شهرين  من  أكثر  هاذي  أن  الوزير 
واإلتصال السيد الرئيس املدير العام للقطب اإلعالمي العمومي، وقدم 
لنا عرضا السيد الوزير مع األسف أقل ما يمكن أن نصفه بالهزيل 
فبدل أن يطلعنا على حقائق ما الوضعية املالية للقناة الثانية عقب 
تقرير املجلس األعلى للحسابات، اكتفى بعرض تجربة نموذج يعني تدبير 
مالي فاشل، السيد الوزير هاذ القطاع كيعاني من سوء التدبير الضحية 
شكون؟ الضحية هم املستخدمون اللي اليوم السيد الوزير كيعانيو 
اللي  الضغوطات  بسبب  جدا  كبيرة  استنفار  حالة  واحد  وكيعيشو 
 des ingénieurs كتمارس عليهم، كفاءات كبرى منهم السيد الوزير منهم
لقاو راسهم في الشارع ال ل�ضيء إال ألنهم قالوا كفى للسيد الرئيس املدير 
العام ال ل�ضيء إال ألنهم قالوا اللهم إن هذا ملنكر، اليوم السيد الوزير 
احنا كنقولكم حتى احنا كفى واللهم إن هذا ملنكر، رائحة الفساد السيد 
الوزير عطت من القطب اإلعالمي العمومي تدبير هاذ القطاع السيد 
الوزير مع األسف يعني كيخضع أو يعني كتغلب عليه سياسة املحسوبية 
ك صاحبي، د اليوم السيد الوزير 

ّ
والزبونية ومبدأ تفعيل يعني مبدأ با

أنتم مطالبون بتفعيل مبدأ آخر هو ربط املسؤولية باملحاسبة، واليوم 
تق�ضي  لجنة  بتشكيل  مطالبين  احنا  الرئيسة  السيدة  كبرملان  احنا 
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الحقائق عقب ما جاء به تقرير املجلس األعلى للحسابات، السيد الوزير 
احنا أملنا فيكم كبير وثقتنا فيكم أكبر ملعالجة هاذ الوضعية، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نشكر السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية؟ إذن ال توجد، 
السيد الوزيرباقي ليكم �ضي ثواني.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

باإلشكاليات  املتعلق  التعقيب  هاذ  على  النائبة  السيدة  شكرا 
املرتبطة بتدبير وخصوصا الوضعية املالية للقناة الثانية، طبعا السيد 
مدير القناة الثانية حضر في لجنة أشغال بناء على طلب لجنة التعليم 
والثقافة واإلتصال، ننتظر كذلك اللجنة أن تستدعي كذلك ملناقشة 
العرض الذي تقدم به سواء السيد الرئيس املدير العام للشركة أو مدير 

القناة الثانية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي حول 
البنية التحتية واملرافق الثقافية في العالم القروي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا السيد النائب.

الن ئب السيد محسن موفيد9:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، عن تعزيز وتوسيع البنيات التحتية واملرافق الثقافية 
في العالم القروي نسائلكم؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير، تفضل.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، طبعا وزارة الثقافة واإلتصال 
منذ عقد البرنامج الحكومي ديال هاذ الوالية وكذلك منذ تقلدي ملهام 
القروي  للعالم  خاصة  عناية  اعطينا  الثقافة  وزارة  على  املسؤولية 
خصوصا من خالل مراكز ثقافية للقرب، اليوم في ميزانية 2019 في إطار 
العدالة املجالية طبعا ونقول بأنه الثقافة يجب أن تكون حاضرة كذلك 
في الوسط القروي، وبالتالي هناك اليوم في ميزانية 2019 هناك حوالي 
ولهذا  القروي،  العالم  مستوى  على  عمومية  مكتبة   30 وتجهيز  بناء 
نشتغل في إطار واحد العدالة املجالية وكذلك في إطار اتفاقيات شراكة 
تكون  أن  كذلك  نسعى  وبالتالي  القروية،  الجماعات  من  العديد  مع 

الثقافة حاضرة بكل تجلياتها داخل العالم القروي، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب، تفضل.

الن ئب السيد موال9 البشير طوب :

شكرا السيدة الرئيسة،

يعني  يتضح  خالله  ومن  سؤالكم،  على  نشكركم  الوزير  السيد 
الغياب املالحظ ديال املجال الثقافي في العالم القروي، اللهم بعض 
املهرجانات التي يغلب عليها الطابع الفرجوي. ولتجاوز هذه املعضلة 

ندعوكم السيد الوزير، أوال إلى :

العالم  وفي  الثقافي  املجال  في  للخصاص  دقيق  تشخيص  .•
القروي بالخصوص؛

ثم انطالقا من الطابع األفقي، كما تعلمون للثقافة ندعوكم  .•
إلى التسريع بعقد شراكات مع القطاعات األخرى، وخصوصا الشبيبة، 
يعني، الشباب قطاع الشباب والرياضة والتنمية اإلجتماعية والتربية 
الوطنية ثم كذلك مع الجماعات الترابية، مما يستلزم وفي إطار الحكامة 
أن تعمل الدولة على اعتماد نظرة موحدة في مجال إحداث املؤسسات 

الثقافية والفنية والرياضية واإلجتماعية؛

ثم السيد الوزير، في إطار إرساء إستراتيجية وطنية للتنمية  .•
منكم  نطلب  املستقبل،  في  إرساءها  يعني،  تعتزمون،  التي  الثقافية 
االهتمام أو إعطاء األولوية للمناطق النائية خصوصا والجبلية، في أفق 

تحقيق العدالة املجالية املطلوبة في امليدان؛

ثم، السيد الوزير، تعلمون أن األسواق األسبوعية منتشرة  .•
للقاءات  استغاللها  يجب  فضاءات  وهي  القروي،  العالم  في  بكثرة 
واألنشطة الثقافية وتأهيلها كذلك. ثم تعلمون أن التنمية املستدامة 
للعالم القروي ال ينبغي أن تقتصر على املجال الفالحي وحده، بل يجب 

أن تشمل مجاالت أخرى وخصوصا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية 
عن هذا السؤال؟ ال يوجد، رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيد النائب، طبعا أنا قلت بأن فيما يتعلق بالتشخيص، 
على مستوى  الثقافية  باملنشآت  متعلق  ومهول  كبير  هناك خصاص 
العالم القروي، لهذا أشتغلنا أن في 2019 هناك 30 مركز ثقافي للقرب 
وهي عبارة مكتبات داخل هاذ الفضاءات، وكذلك تخصيص أزيد من 
150 مليون درهم لهذه الفضاءات الثقافية. نريد دائما أن تكون الثقافة 
حاضرة في العالم القروي، سواء من خالل إبرام اتفاقيات مع الجماعات 
القروية، وكذلك حضور مجموعة من  الجماعات  الترابية خصوصا 
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األنشطة الثقافية في إطار العالم القروي. وبالتالي هذه من األولوية التي 
يشتغل عليها داخل وزارة الثقافة، ولهذا أشكر السيد النائب على هذا 
السؤال هذا، وهذا ما نسعى إليه، خصوصا فيما يتعلق ترسيخ العدالة 
املجالية على مستوى املجال ديال فضاءات والبنايات والبنيات التحتية 

املرتبطة باملجال الثقافي، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

املوالي عن حماية وتثمين املوروث  الوزير، السؤال  شكرا السيد 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الوطني  الثقافي 

االشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة السعدية بنسهلي:

نسائل حضرتكم في إطار تثمين املوروث الثقافي الوطني؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

الجواب السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال هذا، طبعا وزارة الثقافة 
واالتصال تشتغل في إطار مخططها العملي والتنفيذي على مجموعة 
من اإلجراءات املرتبطة بإعطاء واحد العناية خاصة باملوروث الثقافي 
للتراث، طبعا املغرب اململكة املغربية تزخر بالعديد من املواقع األثرية 
املرتبط  قانون  مشروع  في  النظر  إعادة  عليه  نشتغل  ما  أول  لهذا، 
بالتراث، اليوم هناك قانون جديد معروض لدى األمانة العامة يتعلق 
بحماية وتثمين التراث الثقافي املغربي هذا من األولويات التي اشتغلنا 
عليها. كذلك اتخذنا مجموعة من التدابير: أوال تخصيص مجموعة من 
امليزانيات خاصة بترميم املواقع األثرية؛ إعادة النظر في الرسوم للولوج 
لهاذ املواقع األثرية لدرجة أن ألول مرة سجلنا في 4 أشهر ديال هاذ السنة 
مليون زائر، انتقلت املداخيل ديال هاذ املواقع األثرية من 4.000.000 
درهم إلى حوالي في 4 أشهر تقريبا 65 مليون درهم، وهذا يتما�ضى مع 
واحد االستراتيجية انتقلنا تقريبا 290 يعني تحف أثرية تم تسجيلها، 
52 موقع أثري تم تسجيله خالل هاذ السنتين وبالتالي وزارة الثقافة 
واالتصال تشتغل على هاذ األولويات وإعطاء املكانة الالزمة لهاذ املجال 

املرتبط بالتراث، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة السعدية بنسهلي:

تبذلو واحد املجهودات جبارة في إطار تنفيذ وتفعيل هاذ االستراتيجية 
الوطنية لالرتقاء بالشأن الثقافي وباملسألة الثقافية في بالدنا، ولكن مع 

ذلك كنعتبرو أنه مازال كاين هناك يعني خصنا نعملو ال�ضيء الكثير 
للمغاربة،  ثقافي  ولكن رمضان هو خزان  للصيام،  مناسبة  ورمضان 
ألن الطقوس باش كيديرو هي كلها طقوس ثقافية، وبالتالي من حق في 
إطار الحقوق الثقافية ديال املغاربة من حقهم أنه تكون هناك صيانة 
وتحسين للموروث الثقافي، عالش؟ ألنه البلدان األخرى، واحنا عشنا 
املسألة ديال الكاتدرائية ديال باريس كيف أنه هناك أن الجانب الثقافي 
يعزز االنتماء الوطني للثقافة، خاصة أن املغرب يزخر بمنتوج ثقافي 
وبمآثر تاريخية هي ممتدة في التاريخ بتعددها وتنوعها. ولكن السؤال فين 
كيتطرح، هو ضرورة القطع مع املنظور املحافظ للثقافة وللثقافي، ألن 
هاذ املنظور املحافظ هو اللي خال على أن الثقافة في بالدنا ينظر إليها 
من الدرجة الثانية وأنها قطاع غير مؤثر في حين أن االشتغال على الوعي 
الثقافي عند املغاربة واالرتقاء به هو كيتعد واحد صمام أمان للبناء 

الديمقراطي. إذا هنا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية عن 
هذا السؤال؟ ال يوجد، نمر إلى.. عندك ثواني السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

بالفعل السيدة النائبة أنا متفق معاك، التراث موروث ثقافي هو 
رافعة للتنمية االقتصادية، والعديد من البلدان املجال الثقافي يساهم 

في النمو االقتصادي. اليوم نشتغل كذلك على هاذ العمل هذا...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال املوالي عن تفعيل الطابع 
فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  لألمازيغية  الرسمي 
األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة م لكة خليل:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، عن مدى حرص الحكومة على تفعيل ترسيم اللغة 
األمازيغية نسائلكم، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، طبعا من املكتسبات املهمة 
في دستور اململكة واملادة 5 أن اللغة األمازيغية هي ملك لجميع املغاربة 
بدون استثناء، ننتظر املؤسسة البرملانية أن تصادق على هاذ القانون 



عدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5 53  

ديال تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في أقرب وقت وملا ال فهاذ الدورة 
الربيعية، وبهذا نقول بأننا إذا تم إخراج هذا القانون سنعطي كذلك 
اللغة األمازيغية. ولكن، البد أن  للمجال ديال  الطابع أسا�ضي  واحد 
نقول بأنه في انتظار صدور هذا القانون وزارة الثقافة واالتصال اتخذت 
الرسمي  الطابع  بتفعيل  املرتبطة  والتدابير  اإلجراءات  من  مجموعة 
لألمازيغية، على مستوى التدريس املعاهد التابعة لوزارة الثقافة سواء 
تدريس األمازيغية في املعهد العالي للتنشيط الثقافي، داخل املعهد العالي 
للتراث كذلك املعهد العالي لإلعالم واالتصال، كذلك في املعهد العالي 
السمعي البصري، طبعا جائزة املغرب للكتاب في إطار سنة 2018 أدخلنا 
جوائز جديدة تتعلق باألدب األمازيغي وبالثقافة األمازيغية، طبعا هناك 
على مستوى البرامج التلفزية هناك توسيع يعني ساعات البث املرتبطة 
سواء بالقناة األمازيغية، وإنتاج العديد من البرامج املرتبطة باألمازيغية 

باعتبار أن األمازيغية هي لغة رسمية داخل البلد، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة م لكة خليل:

شكرا السيد الوزير، شكرا على جميع اإلجراءات التي ذكرتموها، 

ولكن كما ذكرتم أيضا يبقى حجر الزاوية هو القانون التنظيمي، وكل ما 

ذكرتموه ال يبرر الثعثر الذي يعرفه هذا القانون في مساره التشريعي، 

قوانين تزامنت معه في اإلحالة، قوانين تمت إحالتها ما بعد مجيء بعده، 

والتي حرصت الحكومة على إخراجها لحيز الوجود قامت بما يخوله لها 

القانون من تنسيق مع أغلبيتها البرملانية وبالتالي حظيت بدعمها.

هذا  من  نصيب  له  يكن  لم  األمازيغية  قانون  الشديد  لألسف 

الحرص وهذا التنسيق، نحن في فريق األصالة واملعاصرة، انخرطنا بكل 

مسؤولية في هذا املسار التشريعي لهذا القانون، وأيضا انسحبنا بكل 

مسؤولية في كل إجراء نراه عرقلة لهذا املسار التشريعي، ونقول كفى 

عبثا بقضية مصيرية. نحن نعلم أننا في هذه القبة لنا طروحات مختلفة 

الحق  بدولة  جميعا  ننادي  كنا  إن  ولكن  القضية،  هذه  بخصوص 

والقانون، فالقانون األسمى في البالد وهو الدستور حسم وبشكل نهائي 

في هذا الحق، وبالتالي من له طروحات سلبية تجاه القضية األمازيغية 

يجب أن يراجع نفسه، ويراجع طروحاته امتثاال للقانون وإقرارا بهذا 

الحق.

السيد الوزير، كل تأخير لهاذ القضية هو في حقيقة األمر تفويت 
فرصة على األجيال القادمة ألبناء هذا الوطن من منظومة قيم، فاللغة 
ثقافة والثقافة حمولة قيم وكلنا نعرف أن قيم الثقافة األمازيغية كانت 
دائما الحصن الحصين لهذا البلد، للناطقين باللغة األمازيغية.. فهي 

مكون أسا�ضي...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد أحمد ادضاق:

شكرا السيدة الرئيسة،

شكرا السيد الوزير،

أوال في البداية ال بد أن نحيي املغاربة ونحيي ألنهم هما اللي صادقوا 
على دسترة اللغة األمازيغية في 2011، املادة 5 والفصل 5 كما أشار السيد 
الوزير، نحيي الحكومة السابقة ألنها التزمت بإلتزاماتها خصوصا ما 
يتعلق بمخططها التشريعي، وأودعت القانون التنظيمي للغة األمازيغية، 
والقانون التنظيمي الخاص باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية 
في شتنبر 2016. إذن اليوم السؤال، أين الخلل؟، شكون اللي كيتحمل 
املسؤولية؟، األمازيغية ليست مجال للمزايدة السياسية، اليوم خصنا 
نقولو للمغاربة، أنيني املغاربة إيمازيغن إن غالن املسؤولية اتي غيداخت 
، الفرق البرملانية األغلبية واملعارضة خصها تحّمل املسؤولية ديالها، 

ّ
ال

اليوم اللجنة اللي دارتها لجنة التعليم والثقافة واإلتصال اللي انسحبوا 
منها 2 ديال الفرق، كما أشارت السيدة النائبة، 2 ديال الفرق، ملصلحة 
هذا  إلخراج  املؤسسة  هذه  ينتظرون  جميعا  واملغاربة  األمازيغ  من؟ 

النص في أقرب وقت ممكن، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيب.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

املغاربة،  ديال جميع  ملك  األمازيغية  متفقين جميعا  احنا  طبعا 
ومن املكتسبات املهمة هو دسترة األمازيغية في دستور 2011. أعتقد 
املؤسسة  لدى  القانون  مسؤولية،  �ضي  حتى  عندها  ما  الحكومة  أن 
لقصد  األوقات  أقرب  في  التعديالت  بتقديم  نطالب  نحن  البرملانية، 
مصادقة على هذا القانون، وبالتالي املسؤولية ديال املؤسسة البرملانية 
وليست مسؤولية ديال السلطة التنفيذية. أنتم السلطة التشريعية هي 
التي تشرع، ننتظر تقديم التعديالت في أقرب اآلجال للتصويت داخل 
اللجنة املرتبطة بلجنة الثقافة، وبالتالي املسؤولية ديال البرملان وليس 
ديال الحكومة. بالعكس احنا نطالب بالتسريع، ملا ال ابتداء من األسبوع 
املقبل أن تتوصل الحكومة بالتعديالت املرتبطة أو اإلبقاء على ديك 

القانون التنظيمي كما صادق عليه.

السيدة ضئيسة الجلسة:

بناء  سياسة  حول  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا،  الثقافية  املركبات 

فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.
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الن ئب السيد أحمد املرابط السو�سي:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد الوزير، املغاربة عامة يولون اهتماما خاصا بالتنمية الثقافية 
والبحث عن مختلف التعبيرات الفنية والثقافية التي تساهم في نشر 
وتكريس قيم التعايش والسالم، وهذا يحتاج إلى ضرورة توفير بنيات 
ثقافية مناسبة منها تشييد مركبات ثقافية. نسائلكم السيد الوزير، ما 

هي السياسة الحكومية في بناء املركبات الثقافية؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، طبعا الوزارة أولت عناية 
خاصة للمجال املرتبط ببناء وتجهيز الفضاءات الثقافية وبناء مركبات 
ثقافية. أوال الحظنا أن هناك خلل فيما يتعلق بالعدالة املجالية على 
مراكز  فضاءات  لتواجد  أوال  توجه:  هناك  وبالتالي  الترابي،  املستوى 
ثقافية للقرب على مستوى العالم القروي، تمت برمجة 30 مركز ثقافي 
على مستوى ميزانية 2019؛ كذلك بناء مركبات ثقافية على مستوى 
العديد من املدن اللي هي مدن لها عندها أهمية وبالتالي البد أن تكون 
لدينا مركبات ثقافية ألنه ال يمكن أن نمارس الثقافة ووجود الثقافة 
اليوم  لهذا  ثقافية.  بنيات  ثقافية، دون  تجلياتها دون فضاءات  بكل 
عندنا في سنة 2019 تقريبا 10 مسارح تقريبا سيتم افتتاحها في أواخر 
املوسيقية  املعاهد  ديال   8 تقريبا واحد  بمعدل  2019، كذلك  سنة 
كذلك في 2019 لهذا كاين واحد التوجه كبير لدى وزارة الثقافة في 
إطار العدالة املجالية، وفي إطار تقريب الثقافة من املواطنين من خالل 
هاذ املركبات الثقافية على مستوى العماالت واألقاليم والجهات ديال 

اململكة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب.

الن ئب السيد أحمد املرابط السو�سي:

شكرا السيد الوزير،

وأنتم على علم بالكم الهائل من األنشطة الفنية والثقافية التي 
مشكورا مسبقا عن دعمكم الالمشروط لها، والدور الكبير واألسا�ضي 
الذي تحتاج إليه من توفير مركبات ثقافية لتنمية الحقل الثقافي وإضافة 
دينامية للمدن. وهناك عدة اتفاقيات التي وقعت بين يدي صاحب 
الجاللة نصره هللا، في إطار توفير الحقل الثقافي، إضافة إلى ذلك هناك 
مجهودات إضافية تقوم بها الجماعات املحلية لتوفير بعض املتنفسات 
للشباب واألطفال ملمارسة أنشطة، نعطي لكم مثال جماعة »مارتيل« 

التي اقتنت دار لعرض السينما املدينة والتي مثلت متنفسا لتنظيم عدد 
هائل من األنشطة تقام على طول السنة والتي لها إشعاع وطني وقانوني. 
ملاذا السيد الوزير، لم يتم االلتفات إلى مثل هاذ املبادرات وأغلب املدن 
تتوفر على قاعات ودور سينما مقفولة وخصوصا بنيتها التحتية مؤهلة 

ملمارسة األنشطة املذكورة فقط ينقصها بعض التأهيالت.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السؤال؟  حول  إضافية  تعقيبات  من  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد أحمد أيتونة:

شكرا السيدة الرئيسة،

من حيث  قاحلة  تارودانت جرداء  مدينة  املحترم،  الوزير  السيد 
بدأت  الساكنة  به  استبشرت  الذي  الثقافي  املركز  الثقافية.  البنيات 
أشغاله في سنة 2007، احنا اآلن في 2017 لم تفتح أبوابه بعد، ما 
السبب؟ 7 ديال الصفقات فيها إشكاالت، املرجو السيد الوزير، تفتحو 
تحقيق فهاذ املسألة، هاذ املوضوع كان موضوع مساءلة ديال املجلس 
الجهوي للحسابات مرتين صرفت عليه 3 ديال املليار ديال السنتيم 30 

مليون ديال الدرهم. املرجو السيد الوزير، تشوفو هاذ املسألة، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد هللا اإلدضي�سي البوزيد9:

السيدة الرئيسة،

اللي درتو إلقليم  السيد الوزير، البد ما نشكروك على االهتمام 
تاونات بشأن املركب الثقافي. السيد الوزير، بغيناك يتفتح في أقرب 

وقت راه الشباب ديال املدينة راه محتاج فيه، وشكرا السيد الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من رد على التعقيبات السيد الوزير؟

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

غير فيما يتعلق السيد النائب، شكرا السيد النائب ديال.. بالنسبة 
للمركب الثقافي تاونات طبعا أنا من اللي جيت في البداية اعطينا واحد 
العناية خاصة إن شاء هللا كاين الصفقة ديال التجهيز ديال هاذ املركب 
الثقافي بمدينة تاونات اللي غادي يعطى واحد الدفعة جديدة ودينامية 
جديدة للثقافة على مستوى إقليم تاونات. اليوم كذلك هناك مركب 

ثقافي في إطار العالم القروي ديال غفسان، كذلك شرعنا في إنجازه.

ديال  العامة  املفتشية  من  نطلب  غادي  بتارودانت،  يتعلق  فيما 
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الوزارة غادي ّدير لي تقرير على هاذ ال�ضي قلتو، ليس في علمي، ولكن 
غادي نتاخد اإلجراءات ولكن غادي نراسلكم على املآل ديال التفتيشية.

فيما يتعلق بالسيد النائب على مستوى الفضاءات الثقافية، الدور 
ديال السينما نشتغل كذلك مع املركز السينمائي املغربي إلعادة إحياء 
مجموعة من القاعات السينمائية في إطار الدعم العمومي، وكذا ملا ال 

أن تتحول هذه القاعات السينمائية إذا كان ممكن كذلك...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ونمر للسؤال املوالي وهو سؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  وتنميتها  التاريخية  باملآثر  العناية  آني عن 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل تفضل 

السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ضفيعة املنصوض9:

شكرا السيدة الرئيسة،

اإلنساني  التراث  من  جزء  هي  التاريخية  املآثر  الوزير،  السيد 
واملوروث الثقافي لإلنسية املغربية، فأين وصلت حكومتكم في مجال 

الحفاظ عليها؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، طبعا الوزارة شرعت في.. 
أعدت قانون جديد يتعلق بحماية التراث املغربي، أعطينا عناية خاصة 
في إطار مخطط العمل لتنفيذ املواقع األثرية تقريبا سجلنا 52 موقع 
أثري، 291 تقريبا تحف أثرية وبالتالي هناك واحد االستراتيجية وهناك 
واحد املخطط للعناية وتثمين هاذ التراث الثقافي املغربي، سواء التراث 
الثقافي املادي أو الالمادي وبالتالي هناك واحد العمل دؤوب من طرف 
الوزارة سواء على مستوى العماالت واألقاليم وكذلك فتح مواقع أثرية 
جديدة اليوم كان عندنا آخر موقع تراثي هو مواقع »ليكسوس« اللي 
هي من املواقع التي ستكون لها كذلك صيت عالمي باعتباره ييتضمن 
مجموعة من املواقع األثرية تعود إلى 8 قرون قبل امليالد، وبالتالي هناك 
أولوية خاصة لدى وزارة الثقافة للعناية وحماية وتثمين التراث الثقافي 

املغربي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة ضفيعة املنصوض9:

السيد الوزير، مع األسف كل�ضي اللي كنت ننقولو قبايل ال يمت 
بالواقع بصلة، فمعظم املآثر التاريخية أو األسوار والقصبات هي تتآكل 

السيد  اليوم  الكبرى.  وكذلك  واملتوسطة  الصغرى  املدن  في  وتتهاوى 
الوزير، ويتزامن طرح هذا السؤال مع مرحلة عصيبة كنعيشوها هو 
جريمة في حق املآثر التاريخية أال وهي حدائق املندوبية بمدينة طنجة. 
السيد الوزير، تكلمتم عن القانون 22.80 أين هو؟ أين أنتم من تنزيل 
إلى متى  الثقافي؟  املوروث  في حماية هذا  القانون واختصاصاته  هذا 
ستظل املآثر التاريخية هي آلية لسد الخصاص فيما يخص البنيات 
التحتية؟، حدائق املندوبية بمدينة طنجة هي تراث تاريخي وموروث 
تاريخي وأركيولوجي للساكنة الطنجاوية ذاكرة مدينة طنجة، وهي كذلك 
مجال ومتنفس للساكنة، طبعا لوال يقظة الفاعل ديال املجتمع املدني 
والفاعل السيا�ضي في املدينة اللي كنشكروهم بهاذ املناسبة اليوم يتم 
اإلجهاز على واحد املوروث ثقافي اللي هو كبير وتاريخي للمدينة، اليوم 
أنتم في تمرين وحكومتكم في تمرين السيد الوزير، في رد فعلكم تجاه 
هذه الكارثة والجريمة في حق الذاكرة التاريخية ملدينة طنجة. كذلك 
السيد الوزير، سأغتنم هذه الفرصة ألتكلم عن مدينة »تارجيست« 

التي ارتكبت في حقها جرائم...

السيدة ضئيسة الجلسة:

من  هل  حصتكم.  استنفذتم  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

للسيد  شكرا  توجد.  ال  إذن  السؤال؟  هذا  حول  إضافية  تعقيبات 

الوزير، نعم باقي لك الوقت للتعقيب.

السيد محمد األعرج، وزير الثق فة واالتص ل:

طبعا الوزارة ستولي عناية خاصة ملدينة »تارجيست«، هناك بناء 

مركز ثقافي جديد بميزانية 12 مليون درهم تقريبا االتفاقية مع املجلس 

اإلقليمي فيما يتعلق بحدائق طنجة؛ أوال خصها تكون مسجلة في التراث 

لتتدخل وزارة الثقافة، وبالتالي أنا قلت هناك عناية خاصة من خالل 

إعادة النظر في قانون التراث وكذلك عناية مواقعها األثرية، نقول لك 

الحسيمة 6 مواقع أثرية تم ترميمها وأعطينا املكانة الالئقة بها بما يليق 

بتاريخ »باديس«، »املزمة«، »الطوريس« إلى غير ذلك، مجموعة تقريبا 

بمعدل 80 مليون درهم للمواقع الثرية...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا للسيد الوزير، ونشكركم كذلك على حسن مساهمتكم في 

هذه الجلسة، وطبقا للمادة 184 نرفع هذه الجلسة ألداء الصالة في 10 

دقائق ثم نعود للقاعة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن بسم هللا الرحمن الرحيم، نستأنف أشغال هذه الجلسة مع 

القطاع الرابع، قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية. 

ومع السؤال األول في هذا القطاع، ويهم االختالالت وعشوائية تدبير 
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النواب  والسادة  للسيدات  للمعوزين  املوجهة  العينية  املساعدات 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

الن ئبة السيدة حي ة بوفراشن:

احترام  لفرض  الحكومة  السؤال حول سياسة  الوزيرة،  السيدة 
الضوابط القانونية والتنظيمية لتوزيع املساعدات االجتماعية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن جواب السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيدة الرئيسة،

أوال بالنسبة لتوزيع املواد الغذائية، هي خاضعة ملسطرة محددة 
على اعتبار أن هناك توصيات املجلس األعلى للحسابات وهناك قرار 
للمجلس اإلداري للتعاون الوطني، بحيث أن الطريقة السابقة لتوزيع 
وذلك  الطريقة،  هاته  تغيير  تم  فبالتالي  ناجعة،  تكن  لم  املواد  هاته 
انطالقا من عمل شركة التي فازت بصفقة عمومية من أجل توزيع 
هاته الطرود للمواد الغذائية. وما جاء في سؤالكم املكتوب الذي يتكلم 
عن خلل، فهذا منذ سنة خبر كاذب نشر في اإلعالم وذهبت املفتشية، 
وكذلك بحضور املفوض القضائي ووقفنا على مطابقة الشروط مع ما 
تتواجد في هاته املواد مع الشروط املطلوبة في هاته املواد. إذن السؤال 

كنظن بأنه ليس ذي موضوع، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة تفضل.

الن ئبة السيدة حي ة بوفراشن:

ذي  وديما  راهينيتو  عندو  دائما  املوضوع  هذا  الوزيرة،  السيدة 
موضوع، بالعكس فنحن ال يمكن إال أن نثمن وأن نشجع هذا الحس 
التضامني بين املغاربة، ولكن عندما يكون منظما وممأسسا وواضحا 
تعلم فيه الجهات املانحة، وهوية املستفيدين، وسبل التوزيع. ما هو 
حاالت  عدة  هناك  كانت  الحال  وبطبيعة  الوزيرة،  السيدة  مرفوض 
وقفنا عليها مثال حالة الصويرة، املفروض أن تسهر الحكومة من خالل 
الحكومة على  تعمل  الداخلية  في لجنة  به  الوعد  تم  قانون  مشروع 
املصاحبة لحمالت  والتوظيفات  والعشوائية  الفو�ضى  محاصرة هذه 
التضامن والتي تزداد مداها وحدتها في شهر رمضان، تصبح نوع من 
السوق السوداء ال نعرف ال مكانها، وال زمانها، وال هوية املستفيدين منها 
وال املتبرعين كذلك، األمر الذي يفرز لنا فئة من املواطنين يتسمنون 

بالتواكل والخنوع إن لم نقل التسول املقنع.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي عن هذا السؤال؟ هل 
من تعقيب إضافي؟ نعم السيدة النائبة املحترمة من الفريق االشتراكي.

الن ئبة السيدة مينة الط لبي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، في الواقع هاذ املوضوع هذا أنه يزداد حدة خصوصا 
في هذا الشهر الرمضاني املبارك، هو أن هناك استغالل يعني فاحش 
للفقر والتهميش ديال املواطنين. أن كيوقع واحد االرتباك املواطنين 
وال  إعانتهم،  على  مسؤولة  اللي  هي  الدولة  واش  كيعرفوش  ما  اآلن 
كيدخلو فاعلين آخرين يستغلون الدين، يستغلون التهميش، يستغلون 
الحقة،  املواطنة  وكنجهضو  الحقة،  املواطنة  وكنجهضو  الهشاشة 
وكنجهضو كرامة هاذ املواطن. خصنا نعرفو األموال اللي كتدخل على 
الخط أحيانا من خارج املؤسسات، واللي كتولي كتوّزع هاذ القفة في 
رمضان وهي باملاليير، واش كاينة مراقبة لهاذ القفة التي توزع؟ واش هاذ 

املواطن محتاج لهاذ املساعدة في رمضان؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، استنفذتم وقتكم. هل من تعقيب إضافي 

آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة على التعقيب.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيدة الرئيسة،

أوال إذا كنتم تتحدثون عن مبادرات املحسنين فهي دائما مرحب 

بها، أما إذا كنتم تتحدثون عن الفعل التضامني ملؤسسة عمومية فهي 

مقننة كما أشرت لكم، وتمر عبر املساطر التي تشتغل بها املؤسسات. 

اليوم بين أيدينا قانون لتوزيع التبرعات، وبالتالي فكل شيئ مقنن وال 

 ما يمكن أن يخضع ملراقبة السلطات 
ّ
يمكن أن نتحدث عن التسيب إال

املحلية وكذلك سلطات القائمين على الشأن التضامني.

أما فيما يتعلق باملبادرة فحتى القانون ال يمنعها، القانون ال يمنع 

املبادرات  جميع  ونثمن  د 
ّ
ونؤك متضامن  شعب  فنحن  اإلحسان، 

التضامنية، لكن هذا الفعل اليوم هو تحت رقابة الدولة من خالل الدور 
الذي تقوم به السلطات العمومية، وكذلك من خالل تجديد القانون 

بل وضع قانون جديد يتعلق بتوزيع التبرعات فيه جميع الشروط، وفيه 

جميع املقتضيات التي يمكن بموجبها أن يالحق الفاعل إذا كانت هناك 

نيات أو أداة أو لم يكن هناك احترام للشروط املنصوص عليها في هذا 

القانون.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

بتأهيل مؤسسات  متعلق  املوالي  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الرعاية اإلجتماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، نعم السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة غيثة ح تمي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، عن مؤسسات الرعاية االجتماعية نسائلكم؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

مؤسسات  وضعية  بتشخيص   2012 منذ  بدأنا  أننا  اعتبار  على 
الرعاية اإلجتماعية، حيث نشرنا منذ 2013 أول تقرير حول وضعية 
التشريعي  بالجانب  اإلهتمام  هو  الثانية  املسألة  املؤسسات؛  هاته 
كمدخل من مداخل اإلصالح ملنظومة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، 
الذي صادقتم   65.15 بقانون جديد   14.05 القانون  وهكذا نسخنا 
عليه، وسيتم اإلعالن على النصوص التنظيمية املتعلقة بهذا القانون 
قريبا؛ ثالثا هناك اشتغال على قانون ذي أهمية كذلك اللي هو العاملين 
اإلجتماعيين اللي هو موجود بين يدي األمانة العامة، والذي سيتمم 
الرعاية  بمؤسسات  املتعلق  القانون  بها  أتى  التي  املضامين  يكمل  أو 
اإلجتماعية. احنا نعطيك واحد املؤشر دال من ناحية الدعم، مثال في 
2012 كانت 94 مليون ديال الدرهم خاصة بهاته املؤسسات، اليوم 
زدنا   2018 إلى   2012 من  يعني  بالدعم  خاصة  اللي   154.800.000
لهاته  ب63,5 كنسبة تدل على أن هناك إهتمام وأن هناك مواكبة 
املؤسسات، إلى جانب اإلهتمام الخاص بكل نوع على حدة مثال ديال 
املسنين، ديال األشخاص في وضعية إعاقة كذلك األطفال وكاينين أرقام 
طبعا إيال بغيتو نجيو مرة أخرى، ألن جينا للجنة، نجيو مرة أخرى للجنة 
باش نبسطو بين أيديكم جميع األرقام واملعطيات املتعلقة بمبادرات من 
حيث اإلهتمام بالبنيات وكذلك العاملين اإلجتماعيين وأيضا الدعم 

املخصص للجمعيات املسيرة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزيرة، التعقيب للسيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة غيثة ح تمي:

شكرا السيد الرئيسة،

إمكانيات كبيرة  الحكومة بمجهودات مهمة وترصد  تقوم  بالفعل 

من أجل القطاعات اإلجتماعية، لتدارك الخصاص الذي تراكم عبر 
السنين، إال أن هذا ال ينفي من وجود إختالالت تعرقل مسيرة العدالة 
اإلجتماعية وضمان العيش الكريم لكل املواطنين املغاربة، ومن أهم 
هذه اإلختالالت على سبيل املثال ال الحصر مركز عين عتيق مثال هو 
ليس ببعيد عن الرباط هناك يضم العجزة يضم املشردين، املتسولين، 
أطفال، نساء، وبالتالي فيه واحد الزخم ديال الفئات املختلفة اللي 
يصعب العيش بينها، بل باألحرى أنه كاين باب اللي تيأدي للنساء اللي 
تيمكن لو يدخلو لو الرجال، يدخل ليه أي واحد كان، وهنا تنقولو 
الحكامة في التدبير خص إعادة النظر فيها، كاين مركز تيط مليل اللي 
تقام 90 وفاة كانت في سنة واحدة، وعندما نقلوا األرشيف إلى مكان آخر 
تم إتالفه، كاين مركز بشمال اململكة حيث تصدرت إحدى املساعدات 
اإلجتماعيات بأنها تهين وتضرب النزالء املوجودين في هذا املركز، إذن إن 
تأهيل املراكز يجب أن يعتمد أوال على تعزيز اإلمكانيات املالية والبشرية 
لهذه املراكز، ثانيا: املراقبة الصارمة عن طريق لجنة تجوب هذه املراكز 
فجأة ما�ضي نوقفو نقولو لهم راه احنا جايين ووجدو لنا احنا غادي 
نجيوكم، خص تدوز على جميع املراكز املوجودة في اململكة، ومن تم 
التحفيز والتنويه باملساعدين الذين يقومون بمهامهم بإنسانية و بجدية 

والضرب بيد من حديد على املتهاونين..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، هل من تعقيبات إضافية حول 
هاذ السؤال؟ نعم، تفضل السيد النائب املحترم من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد اسم عيل البق لي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، من بين دور الرعاية اإلجتماعية هناك دور الطالب 
والطالبة، دور الطالب والطالبة املسيرين على هذه الدور يعانون في هذا 
الشهر الكريم من تقديم الطعام الالئق والصحي للنزالء املتمدرسين، 
وذلك راجع باألساس إلى تأخر الدعم املقدم من طرف التعاون الوطني، 
لذلك نطالبكم السيدة الوزيرة من أجل تسريع الدعم ديال التعاون 
الوقت  في  الالحقة  السنوات  في  وتقديمه  منه  الرفع  وكذلك  الوطني 

املحدد لتفادي هاذ الظواهر اللي كنشوفو هاذ السنة، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيب إضافي للنائب البرملاني من فريق التجمع الدستوري، تفضل 
السيد النائب.

الن ئب السيد عد9 خزو:

شكرا السيد الرئيسة،
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السيدة الوزيرة، نسائلكم ما هو برنامجكم لتعميم وتوسيع وتجهيز 
مراكز تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة بجهة درعة-تافياللت بصفة 

عامة وإقليم تنغير بصفة خاصة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذن رد السيدة الوزيرة على التعقيب 
والتعقيبات اإلضافية.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيدة الرئيسة،

أوال هاذ مؤسسات الرعاية اإلجتماعية فيهم واحد الصنف كيتسمى 
املركبات هما اللي كيكونو في جميع الفئات، هاذو كيكون التدخل ديال 
السلطات املحلية يعني تحت إشراف السيد العامل واملسير الذي ينتمي 
كذلك للداخلية، وهناك طبعا املسؤولية التي ينص عليها القانون ديال 
القطاع ديال التضامن، هاذ املؤسسات هاذي مادام ذكرتي عين عتيق 
ت عندنا عالقة بعين عتيق عالش؟ ألن شهادة 

ّ
احنا حتى ل 2017 عاد وال

الوالدة بالنسبة لنا هو الترخيص الذي تمنحه وزارة األسرة والتضامن 
والتنمية اإلجتماعية ففي 2017 خذاو ترخيص وابتداء من ذلك التاريخ 
بداو كياخذو دعم يقّدر ب 50 مليون ديال السنتيم سنويا، مع تفويض 

لكثير من املوظفين لإلشتغال داخل هاته املؤسسات وأيضا..

السيدة ضئيسة الجلسة:

األرامل  بعض  معاناة  يهم  املوالي  السؤال  الوزير،  السيدة  شكرا 
من اإلستفادة من الدعم املباشر ومن بطاقة املساعدة الطبية رميد، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد لحسن واعر9:

السيدة الوزيرة، هناك فئة من النساء األرامل انخرطو هما واألزواج 
ديالهم في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي ولكن ملدة قصيرة وما 
الزوج  ديال  التقاعد  من  تستافد  الزوجات  باش  النقط  عندهمش 
ديالها، ولهذا ما كيستافدوش ال من صندوق دعم األرامل ال من بطاقة 

الراميد،–كاين إشكال في التصوير السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

لتوقيف  سنضطر  املحترمين،  النواب  والسيدات  السادة  إذن 
الجلسة 5 دقائق إلصالح أعطاب تقنية ستحول دون ... نعم، ....إذن 
فريق  من  النائب  السيد  تفضل  النائب،  السيد  بتعقيب  نستأنف 

العدالة التنمية.

الن ئب السيد لحسن واعر9:

السيدة الوزيرة، التوقيت السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة هناك 
فئة من النساء األرامل انخرطو هما واألزواج ديالهم في الصندوق الوطني 
للضمان اإلجتماعي ولكن انخرطوا مدة قصيرة وحتى النقط اللي حصلو 
عليها ما كافيش باش الزوجة تستافد من التقاعد، ولهذا كيتحرمو من 
أنتم  الراميد، ماذا  االستفادة من صندوق دعم األرامل ومن بطاقة 

فاعلون لهذه الفئة؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجسة:

جواب السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيدة الرئيسة،

95 ألف أرملة تستفيد من هذا الدعم  اليوم  بأن  البد أن أذكر 

املباشر، بما يعني أن 166 طفل يتيم ويتيمة من بينهم 10 آالف طفل 

في وضعية إعاقة، اليوم السؤال املطروح هو كيفاش أن النساء اللي 

كيكونو في الوضعية التي أشار إليها السيدة النائب أنهم يستافدو طبعا 

املستفيدات من هذا الدعم هن الحامالت لبطاقة الراميد، وبالتالي 

اللي كان في CNSS ما كيمكنلوش ألن عندو واحد الدخل، هاذ املشكل 

هذا غادي يتحّل إن شاء هللا مع السجل اإلجتماعي املوحد، بحيث أنه 

تيكون احتساب النقط عن الوضعية ما�ضي الشرط هو بطاقة الراميد، 

ينا هاذ املشكل بالنسبة لصندوق التماسك اإلجتماعي 
ّ
اليوم احنا حل

ملي كيكونو اآلباء في la CNSS والطفل املعاق ماكيستافدش من الدعم 

ديال صندوق التماسك اإلجتماعي، درنا واحد البحث إجتماعي باش 

بأن هناك خصاص وأن هناك وضعية عوز وكيستافدو من  نتأكدو 

هذا الدعم، لكن بالنسبة لدعم األرامل إن شاء هللا غادي يكون الحل 

ملراجعة  استعداد  فهناك  وإال  املوحد  اإلجتماعي  السجل  باستعمال 
املرسوم حتى تستفيد املطلقات بعد وفاة الطليق ألنه هو اللي كيكون 

ي كيتوفى كتبقى املرأة ما عندهاش النفقة ديال 
ّ
يضمن النفقة ولكن مل

األبناء ديالها، وكذلك األرملة اللي ما عندهاش أطفال وكذلك املسنة 

التي ال دخل لها وفي حالة عوز، إذن هذه كلها إشكاالت نأخذها بعين 
اإلعتبار بعضها غادي يتحّل اآلن وبعضها غادي يتحّل ملي غادي يكون 

السجل اإلجتماعي املوحد.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  تعقيب  السيدةالوزيرة،  شكرا 

السيدة النائبة تفضلي.
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الن ئبة السيدة ف تحة شوب ني:

شكرا السيدة الرئيسة،

الحكومي  املجهود  على  نهنئكم  بداية  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
اللي طبعا ساهم في تحسين املردودية ديال البرامج اإلجتماعية، وطبعا 
كنهنأوكم على الحصيلة املشرفة واألرقام املشرفة في هاد املجال ديال 
منظومة  تحسين  الوزيرة  السيدة  تفضلتو  فكيما  اإلجتماعي،  الدعم 
اإلستهداف وإخراج السجل االجتماعي املوحد أكيد غادي تساهم في 
حلحلة مجموعة من اإلشكاالت، ولكن السيدة الوزيرة هاد اإلشكال 
الضمان اإلجتماعي هادو  اللي كيستافدوا من صندوق  ديال األرامل 
هما اإلشكال ديالهم راجع في التنسيق، ضعف التنسيق وضعف التتبع 
والتقييم، واللي مسؤول عليه هو لجن قيادة واللجن التقنية، هادو 
نساء كانوا تيستافدوا من املنظومة ديال الضمان اإلجتماعي، ولكن 
اليوم السيدة الوزيرة راهم ملي تيقدمو الطلبات ديالهم سواء لراميد 
ديالهم، هم  الطلبات  تترفض  تبقى  راه  لبرنامج ديال دعم األرامل  أو 
اآلن خارج الحماية اإلجتماعية، فهادو خصهم حل مستعجل السيدة 
وكذلك  والتنسيق،  والتقييم  التتبع  ديال  اآلليات  بتفعيل  الوزيرة 
اعتماد نظام معلوماتي مندمج يسهل التواصل ويسهل التنسيق بين 
كافة املتدخلين فهاد املنظومة ديال الدعم اإلجتماعي، في انتظار إخراج 

السجل اإلجتماعي املوحد، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك تعقيبات إضافية حول 
هاد السؤال؟ إذن ال توجد، هل لديكم رد على التعقيب في ما فضل 

ثواني السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

بغيت غير نطمأن السيدة النائبة وباقي اإلخوة واألخوات على أن 
العمل بالسجل االجتماعي املوحد، سيبدأ قريبا، إن شاء هللا، نهاية سنة 
2019 بداية سنة 2020، وبالتالي كنظن بأن هاد املشاكل كلها غتلقى 

الحل ديالها..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، ننتقل إلى السؤال املوالي حول دعم الجمعيات 
للسيدات  إعاقة  وضعية  في  باألشخاص  العناية  مجال  في  النشيطة 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد عبد العزيز الع يض:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، عن إرساء نظام معياري لدعم وتشجيع الجمعيات 

نسائلكم؟  إعاقة  في وضعية  باألشخاص  العناية  في مجال  النشيطة 
شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

أن مسيري  تعلمون  وأنتم  املهم جدا،  السؤال  أشكرك على هذا 
الجمعيات ملؤسسات الرعاية اإلجتماعية عندهم الحق أوال في دعم 
ديال التسيير وديال التجهيز، التسيير كنسميوه التأطير وكذلك التجهيز، 
هناك كذلك دعم لجمعيات مراكز تمدرس األطفال في وضعية إعاقة، 
بحيث أنه انطلقنا في 2015 ب 4744 مستفيد، اليوم احنا في 12.000 
مع  شراكة  كذلك  هناك  إعاقة،  وضعية  في  األطفال  من  مستفيد 
الجمعيات التنموية املهتمة باألشخاص في وضعية إعاقة من خالل 
إرتقاء  برنامج  طبعا  وهناك  الوزارة،  تطلقه  الذي  السنوي  اإلعالن 
لتأهيل الجمعيات املشتغلة باإلعاقة، إذن هناك عمل مكثف سواء 
من خالل الشراكة العامة السنوية أو من خالل العمل الذي نواكب به 
الجمعيات من حيث التأهيل ومن حيث التكوين، ناهيك عن صندوق 
التماسك اإلجتماعي اللي كتستفد من خالله مجموعة من املراكز لفائدة 

األشخاص في وضعية إعاقة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب 
املحترم.

الن ئب السيد أحمد الهيقي:

نحييكم السيدة الوزيرة على ما تقدمونه من دعم لهذه الجمعيات، 
التي تشتغل في هذا املجال، كما أحيى الجمعيات النشيطة وما تقدمه 
كذلك من دعم لهذه الفئة رغم ما تعانيه هذه الجمعيات من مشاكل 
تعيقها على ما نصبو إليه جميعا، ولهذا، السيدة الوزيرة، املطلوب 
أن يكون هناك تتبع ورعاية لهذه الجمعيات وما تقوم به من أنشطة 
ومشاريع لهذه الفئة، تكثيف التواصل معها عبر اللقاءات التواصلية 
استطاعت  جمعيات  هناك  ألن  الجادة  املشاريع  دعم  والتكوينية، 
االحتياجات  ذوي  باألشخاص  تهتم  املؤسسات  توفير  بمجهوداتها 
الخاصة رغم ما تعانيه من مشاكل وبالخصوص بالعالم القروي الذي 

يجب إعطاؤه اهتماما كبيرا.

بإمكانياتها  تشتغل  جمعيات  هناك  الوزيرة،  السيدة  وأخيرا، 
املحدودة استطاعت أن تخلق لنا نماذج من شباب وشابات من ذوي 
راية  ترفع  أن  استطاعت  الوطن  لهذا  الخاصة مخلصة  االحتياجات 
املغرب على الصعيد العالمي في عدة مجاالت رياضية وثقافية وفنية 

املرجو، السيدة الوزيرة، االهتمام بها في تحقيق املجال، وشكرا.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هاد السؤال؟ 
نعم تفضل السيد النائب من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو5 كريمي:

السيد الوزير، نثمن عاليا هذا الدعم وهذه العناية، لكن نسألكم 
اليوم أين وصل ملف توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة واللي في وضعية 
نعم  للكرامة،  %7 حفظا  على  نص  املالية  قانون  بأن  علما  إعاقة؟ 
الجمعيات تقوم بهذا العمل جيد، لكنه الحاجة املاسة للتوظيف هي 

التي تسمح الكرامة..

السيدة ضئيسة الجلسة:

التعقيب  على  الوزيرة  السيدة  رد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعقيب اإلضافي.

السيدة بسيمة الحق و9، وزيرة األسرة والتر من واملس واة 
والتنمية االجتم عية:

شكرا السيدة الرئيسة،

-أوال: نبدا بالسؤال األخير املتعلق بتشغيل األشخاص في وضعية 
لصالح  منصب   50 ب  املتعلقة  املباراة  مرت  تعلمون  كما  إعاقة، 
خاصة  امتحانات  تنظيم  خالل  من  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
ومشتركة فقط من أجل األشخاص في وضعية إعاقة، اليوم عندنا 50 
ديال األشخاص في وضعية إعاقة اللي عندهم les postes ديالهم من 

خالل قطاعات مختلفة؛

-ثانيا: اآلن احنا كنستعدوا باش غادي انظموا املباراة الثانية من 
أجل 200 منصب شغل لصالح األشخاص في وضعية إعاقة دائما من 
خالل ما ينص عليه املرسوم وهو تنظيم مباراة موحدة مشتركة بين 
األشخاص في وضعية إعاقة، كنظن بأن الطريق صافي شديناها واملسار 
م�ضى ونحن ناجحون فيه والدليل على ذلك هي التجربة األولى ديال 50 

منصب .

و  للمراكز  الدولة  دعم  بالدعم  يتعلق  ما  هو  الثانية،  القضية 
للجمعيات ولجميع العاملين في هذا املجال ثابت خصوصا مع..

السيدة ضئيسة الجلسة:

في  الوزيرة، وشكرا كذلك على حسن مساهمتكم  السيدة  شكرا 
الخارجية  الشؤون  الخامس قطاع  القطاع  إلى  الجلسة وننتقل  هذه 
والتعاون الدولي، ومع سؤال عن معاناة املواطنين أمام أبواب السفارات 
والقنصليات األجنبية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية تفضل السيد النائب بطرح السؤال.

الن ئب السيد مصطفى زيتي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، يتعرض اآلالف من املواطنين الراغبين في 
الحصول على تأشيرات أو تسلم مختلف الوثائق اإلدارية من القنصليات 
األجنبية إلى معاناة وإهانات يومية أمام أبوابها، ولهذا نسائلكم السيدة 
الوزيرة ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان حسن استقبال 

املواطنين وحفظ كرامتهم من طرف موظفي هذه القنصلية؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيدة كاتبة الدولة، تفضلي.

الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

عالقة باملوضوع أريد أن أؤكد أن الوزارة تولي عناية بالغة لشؤون 
وظروف  التأشيرات  منح  بظروف  يتعلق  فيما  خصوصا  املواطنين 
الحصول على الوثائق اإلدارية لدى القنصليات والسفارات األجنبية، 
وهذا ناتج على مستويين املستوى األول هو في إطار اللجن القنصلية 
املشتركة يعني مع الدول الشريكة تنكونوا حريصين باش تكون هناك 
اإلجراءات؛  تبسيط  أيضا  يكون  باش  االستقبال،  ظروف  تحسين 
املستوى الثاني هو أن على مستوى الوزارة عندنا مديريات التي تسهر 
على مواكبة يعني هاد الوضعية بصفة عامة وهناك متابعة وبمعالجة 
أيضا لكل الحاالت التي نتوصل بها أو يتم اإلعالم بها، ومن خالل هذه 
املتابعة أؤكد لكم السيد النائب املحترم على أنه ما تم اإلشارة إليه، أي 
ما تم وصفه يعتبر شبه منعدما حاليا، وحتى إذا كانت هناك حاالت فهي 
جد منعزلة وترجع أسبابها أوال إلى اإلكتظاظ في بعض األحيان مرفوقا 
بعدم احترام املواطنين للشروط أو القيود األمنية اللي تتكون تتفرضها 
يدوس  ويعني  الفو�ضى  إلى  األحيان  بعض  في  يؤدي  هذا  القنصليات 

بظروف اإلستقبال.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد ف ضوق الط هر9:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، نالحظ معاناة املواطنين أمام أبواب القنصليات 
والسفارات عبر لوحات يعني رصدتها العين، هناك إهانات املواطنين 
بعدم تقديم املعلومات وطول أوقات االنتظار على الشبابيك خاصة 
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القنصلية العامة اإلسبانية بالناظور، هناك تأخر في إعطاء املواعيد 
أزيد من ثالثة أشهر، السيدة الوزيرة، املراكز الخدماتية التي أوكل إليها 
استقبال طلبات التأشيرة تقوم بابتزاز املواطنين ما بين 900 و1200 
240 درهم،  العجزة مبلغ  أنها تطلب من مرافقي ذويهم  درهم حيث 
لذلك السيدة الوزيرة نطلب أن تخضع هذه املراكز الخدماتية للجنة 
مراقبة على مستوى قانونية املبالغ املستخلصة ومدى احترامها لحقوق 

اإلنسان.

السيدة الوزيرة، في حالة رفض التأشيرة ال يتم استرداد املبالغ، 
السيدة  التأشيرة،  من مصاريف  وال  للمراكز  الدفع  من مصاريف  ال 
الشك فقط،  الطلبات ملجرد  العديد من  يتم رفض  الوزيرة، هناك 
من  محرومون  والدريوش  الناظور  إقليم  مواطني  الوزيرة،  السيدة 
الدفع على مستوى املركز املتواجد بوجدة ويتحتم عليهم اإلنتقال إلى 
منكم  نطلب  الوزيرة  السيدة  لذلك  بطنجة،  الفرنسية  القنصلية 
التدخل على مستوى اللجن الثنائية لتبسيط هذه املساطر وتسهيل 

هذه الصعوبات، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
النائب املحترم من فريق األصالة  التعقيب اإلضافي للسيد  نعم إذن 

واملعاصرة.

الن ئب السيد عزيز اللب ض:

املشاكل العويصة وهي ال يعقل األداء الحصول على الفيزا وبالتالي 
عدم رجوع األداء كما أشار السيد النائب املحترم، النقطة الثانية بعض 
املشاكل والعراقيل اللي تيعيشوا فيها هاد املواطنين فاين الدور ديال 
الحكومة؟ فاين القيمة والشهامة ديال هاد املواطن ملا كانتش الحكومة 

تعيد النظر لهاد املواطن، هذه من جهة ومن جهة أخرى..

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، استنفذتم وقتكم من التعقيبات اإلضافية، 
والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترم  النائب  السيد 

تفضل بتعقيب إضافي.

الن ئب السيد لحسن حداد:

السيدة الوزيرة، املواطنين املغاربة تيعرفوا واحد اإلهانة كبيرة أمام 
القنصليات األجنبية هنايا، احنا األوروبيين فاش كيجيوا عندنا كيجيوا 
بدون فيزا ولكن املغاربة فاش تيبغيوا ياخذوا الفيزا إهانة كبيرة، اآلن 
ما كايناش مواعيد نهائيا بالنسبة إلسبانيا وبالنسبة لفرنسا وبالنسبة 
إليطاليا وال عطاوك املوعد كيعطيوك 3 أشهر يعني حتى تيفوت الوقت 
باش تبغي تسافر كاين اللي عندو مهمة مثال األسبوع الجاي أو األسبوع 
اآلخر تيعيطيوه على 3 أشهر وتيعطيو على شهرين وهادي ما�ضي فقط 

املواطنين، كاين شخصيات، كاين نواب كاينين هادي إشكالية كبيرة 
جدا، خص الحكومة تعالجها ما يمكن ليناش أنه الكرامة ديال املواطن 

تنحط يوميا أمام القنصليات وأمام السفارات األجنبية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكر السيد النائب املحترم، رد السيدة كاتبة الدولة على التعقيب 
وعلى التعقيبين اإلضافيين.

الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

السيدة الرئيسة، أنا بغيت غير نوضح بأنه بالفعل يعني الوزارة 
معنية بكل ما يهم ظروف يعني منح هذه التأشيرات ولكن املسطرة كيف 
تعتمد وكيف يتم استخالصها فهاد املسألة كترجع للبلد املعين، إنما 
فيما يخص املواعيد اللي أشرتم وتمت اإلشارة إليها وتعتبر يعني موضوع 
مهم فنبغي نشير بأنه هناك عندنا إجتماع مثال فهاد املسألة بالذات مع 
اللجنة املشتركة الفرنسية في شهر ماي باش نبحثوا هاد املوضوع ديال 
تعطل املواعيد، عندنا أيضا اجتماعات يعني متتالية مع الدول املعنية 
بهاد  يقوم  يعني  املواطن  يكون  تبسيط اإلجراءات وحتى  فيما يخص 

العملية في أحسن الظروف وتماشيا مع انتظاراته.

السيدة ضئيسة الجلسة:

انتهاكات حقوق  املوالي عن  السؤال  الدولة،  كاتبة  السيدة  شكرا 
املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  تندوف  بمخيمات  اإلنسان 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة لطيفة الحمود:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة الوزيرة، أمام اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي 
تقترف بحق اآلالف من املواطنين الصحراويين املحتجزين في ما يسمى 
زورا بمخيمات الالجئين بتندوف، نسائلكم السيدة الوزيرة عن الجهود 
واملساعي التي تقوم بها الحكومة ألجل فضح وتسليط الضوء على هذه 
واملنظمات  الهيئات  لدى  وخاصة  الدولي  املجتمع  داخل  املمارسات 

املكلفة بالدفاع عن حقوق اإلنسان؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

االنتهاكات  موضوع  تعلمون  كما  السؤال،  هاد  لوضعكم  شكرا 
للنزاع اإلقليمي  الجوانب اإلنسانية  تندوف هو جانب من  بمخيمات 
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املفتعل حول الصحراء املغربية، وكما تعلمون أيضا أن للجزائر مسؤولية 
كبيرة في ما يقع، واملغرب يعني تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية، 
يعمل في مختلف املحافل الدولية من أجل وضع حد لوقف كل هذه 
االنتهاكات، وكما أشرت أن الجزائر لديها مسؤولية جسيمة، مسؤولية 
كاملة باعتبار أنها ال تحترم مقتضيات اتفاقية جنيف بخصوص الالجئين 
وال توفر يعني أدنى الحقوق ال االجتماعية وال االقتصادية وال االنسانية 
وال الثقافية، ألن الجزائر ترفض أيضا إحصاء ساكنة تندوف وتحديد 
هويتهم، بأن أيضا الجزائر هناك توجيه أو تحويل موجه لكل املساعدات 
التي توجه لهذه املخيمات وهذا ما تم فضحه في إطار تقرير املكتب 
األوروبي ملحاربة الغش في 2015، أيضا هناك يعني نالحظ أن هناك 
عسكرة في هاد املخيمات، مما يعتبر يعني ظاهرة فريدة وبأن هناك يعني 
وضع أطفال تجنيد أطفال لصالح امللشيات البوليساريو، فكل هذا 
يدل على أنه الوضع متأزم وضع كارثي واملغرب وضع في إطار دبلوماسيته 

املغربية يعني وضع حد لهذه االنتهاكات بين األولوية األساسية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

الن ئبة السيدة لطيفة الحمود:

املغرب له املشروعية واملصداقية في املنتظم الدولي وقد قام بمبادرة 

لسكان  موسع  ذاتي  حكم  منح  في  املتمثلة  املتحدة  األمم  إلى  جريئة 

أقاليمنا الجنوبية، في املقابل نالحظ أن أهالينا في مخيمات تندوف 

اليزالون يعيشون في ظروف قاسية ينتظرون مصيرهم ويتطلعون إلى 

للمظاهرات  بقمع  البوليساريو  تقوم  كما  وطنهم،  ديارهم  إلى  العودة 

وخمسة  الشهيد  الخط  مثل  لها  املعارضة  وللمجموعات  السلمية 

مارس وشباب من أجل التغيير، حيث يتعرض أعضاء هذه التيارات إلى 

التعذيب والسجن، السيدة الوزيرة إزاء هذا الوضع املخزي واملخجل 

نحن في فريق األصالة واملعاصرة نطالب الحكومة بالضغط على املنتظم 

الدولي لكسر جدار الصمت دون إعفاء الجزائر كما ذكرتم من املسؤولية 

القانونية واألخالقية عن االنتهاكات التي تمارس فوق أراضيها وتحت 

مراقبة أجهزتها األمنية. إن املنتظم الدولي مدعو إلى تحمل مسؤولياته 

الحدود  التنقل والسفر عبر  املواطنين من حرية  تمكين  والعمل على 

وممارسة حقهم في حرية االختيار بين حق العودة إلى وطنهم أو البقاء 

في مخيمات تندوف، كما نصت على ذلك املواثيق واملعاهدات الدولية 

واإلقليمية لحقوق اإلنسان، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 

نعم تعقيب إضافي عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الوزير، االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في املخيمات هو 
حديث ذو شجون وموضوع مؤلم، على اعتبار حاالت االختفاء القسري 
وحاالت التعذيب والوفاة وقتل املواطنين املغاربة والصحراويين املغاربة 
في معتقل الرشيد الرهيب في املخيمات، اليوم نسائل الحكومة حول 
الترافع من أجل هذه الحاالت أمام املنتظم الدولي أمام يعني املجالس 
املتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام، كما نسائل الحكومة أيضا في 
نتحدث  خاصة  التقصيرية  املسؤولية  نتيجة  هؤالء  تعويض  ملفات 
عن حاالت االختفاء واالختطاف مدنيين من مدن مغربية طبعا خالل 

سنوات السبعينات.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ رد السيدة الوزيرة 
على التعقيب اإلضافي.

الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

كما أشرت هذه قضية أولى ندافع عنها، وكان هناك تجاوب على 
كان هنا   2011 األمن منذ  أن مجلس  الدولي حيث  املنتظم  مستوى 
دائما قرار يدعو الجزائر إلى وضع إحصاء لساكنة تندوف. أيضا لدينا 
لشؤون  السامية  للمفوضية  بيان  استصدار  من  الوزارة  استطاعت 
تسجيل  ضرورة  على  أيضا  ينص   2018 شتنبر   28 بتاريخ  الالجئين 
مضبوط لهذه الساكنة، وأيضا يحدد العدد التقريبي لعدد الساكنة في 
90 ألف، وهو ما يتناقض مع ما يروج له أعداء وحدتنا الترابية. هذا كله 
يبرز كل يعني الدعم واملجهود الذي هو يرصد لهذه القضية دفاعا من 
أجل الحفاظ على حقوق ساكنة مخيمات تندوف، وأيضا من أجل رفع 

كل االنتهاكات التي يتعرضون إليها، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة كاتب الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع الشغل واإلدماج املنهي. السؤال األول 
عن تطوير األنشطة املدرة للدخل بالعالم القروي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب بطرح 

السؤال.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

خانقة،  اجتماعية  أزمة  يعيش  القروي  الوسط  الوزير،  السيد 
بحيث اإلقصاء والتهميش والفقر وكل أنواع الحرمان. السيد الوزير، 
اليوم اإلشكال اللي كاين هو إشكال انتشار البطالة على نطاق واسع، 
وهذا كيزداد تفاقما في ظل وجود تفاوتات في مجموعة من الخطوات 
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اللي هي أصال خطوات محتشمة اللي كتقدم عليها الحكومة فهاذ املجال. 
ففي هذا السياق نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات اللي ستتخذها 

الحكومة من أجل تطوير األنشطة املدرة للدخل في الوسط القروي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

شكرا السيد الن ئب املحترم،

السؤال ديالكم ورد فيه التساؤل عن الدور ديال الوكالة، وإن كان 
هذا ال يكفي باش نتكلم على يمكن نتكلم على العمل الحكومي كامل. 
اعتمدها  اللي  األساسية  التوجهات  إطار  في  الوكالة  الحال  بطبيعة 
املخطط الوطني للتشغيل، وخاصة ما يتعلق بالبعد الترابي بالتشغيل 
وتعمل على تقريب الخدمات ديالها للساكنة وخاصة العالم القروي من 
خالل عدد من التدابير : أوال العمل على توفير فضاءات ديال التشغيل 
بالعالم القروي، وكتعرفو بأنه انطلقت واحد التجربة في الجهة ديال 
فاس-مكناس بكل من تازة، صفرو، تاونات، مع التعاون بطبيعة الحال 
مع الجهة، وهاذ التجربة سنعمل على تعميمها على جهات أخرى، قريبا 
غنوقعو واحد االتفاقية مع جهة بني مالل، وسنعمل على تعميم هذه 
التجربة إن شاء هللا على كل األقاليم في إطار يعني استفادة كذلك واحد 
التجربة خدامين فيها مع الجهة ديال مراكش-تانسيفت بالتعاون مع 
البنك الدولي اللي هي غنمشيو نديرو فضاءات ديال التشغيل في العالم 
القروي في إطار ما يسمى بالبرنامج االقتصادي واالجتماعي للشباب، 
وبطبيعة الحال كاين عندنا البرنامج ديال الوحدات املتنقلة، كنمشيو 
عند الناس لألسواق إلى غير ذلك في أبعد النقط القروية، وكاين أيضا 

واحد الخدمات اللي هي إلكترونية بحال التطبيق املحمول...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب السيد النائب، السيد 
النائب تفضل.

الن ئب السيد سعيد بعزيز:

السيد الوزير، أظن أنه انتما اللي مسؤولين في الحكومة على هاذ 
التنسيق ديال ما يخص الشغل. ما يمكنش تقول أنا غادي نتحدث عن 
الوكالة، وحتى هاذ الوكالة السيد الوزير، ما يمكنش نتحدثو على تجربة 
السيد  القروي  الوسط  غيمس  اللي  وشامل  متكامل  برنامج  خصنا 
الوزير. اليوم التشخيص ها هو كاين، عندنا املعاناة، معاناة ال تنتهي 
والهدف ها هو كاين، جاللة امللك، في افتتاح السنة التشريعية أكد على 
انبثاق طبقة فالحية وسطى في الوسط القروي، إذن ما بين التشخيص 
وتحقيق الهدف مسؤوليتكم انتما اللي تتنزلو البرامج السيد الوزير. 
أظن أن حتى هاديك الوكالة اللي تتحدثو عليها خاصها تنزل في الوسط 

القروي، خصها ّدير إعالنات، خاصها تواصل، خاصها ما يمكنش تبقى 
في مكاتبها في مكيفات تخدم داك العمل روتيني. اليوم نحتاج إلى برنامج 

متكامل في الوسط القروي السيد الوزير...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيبات إضافية عن هذا 
الحكومية  السياسة  املوالي عن  للسؤال  نمر  يوجد.  إذن ال  السؤال؟ 
النواب  والسادة  للسيدة  القروي  بالعالم  الشغل  بسوق  للنهوض 
أحد  ليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

واضعي السؤال مشكورا، السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الرحم 5 خيير:

شكرا السيدة الرئيسة،

بسم الرحمن الرحيم.

السيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج واضح وتدابير ملموسة 
لتفعيل التوجيهات امللكية بجعل القطاع الفالحي خزانا لخلق فرص 

الشغل بالوسط القروي؟ وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم، جواب السيد الوزير.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

اللي..  أسئلة  ما�ضي  األسئلة  ديال  املنطوق  مع  كنتعامل  أنا  أوال 
هاذ السؤال ديالكم جات فيه الوكالة أنا تكلمت على الوكالة وإال فإن 
للحكومة سياسة وطنية مندمجة يعني كضبط فيها جميع القطاعات، 
وبطبيعة الحال وزارة الشغل هي اللي تتنسق هي اللجنة التقنية اللي 
تتنسق هاذ السياسات، بطبيعة الحال يمكن نتكلم لكم على املخططات 
الفالحية الهادفة إلى خلق الثروة وفرص الشغل واالستثمار السلس 
املجالية،  الفوارق  تقليص  ديال  البرنامج  على  نتكلم  يمكن  لإلنتاج، 
االجتماعي  االقتصاد  ديال  الدعم  ديال  البرنامج  على  نتكلم  يمكن 
والتضامني، األنشطة ديال الوكالة ديال التنمية االجتماعية، املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها يعني الثالثة اللي أكدت على واحد 
إدماج  بهدف  واملواكبة  الدعم   : فيها  اللي  الدعائم،  ديال  املجموعة 
املقاولين وحاملي مشاريع الشباب، تطوير األنشطة االقتصادية وتيسير 
اإلدماج السوسيو اقتصادي للشباب؛ االستثمار في العنصر البشري 
وهذا مهم وخاصة في الطفولة املبكرة من خالل دعم التعليم األولي اللي 
هو كيمكن التفتح األطفال واللي مهم هذا غيكون واحد املجال ديال 
التشغيل ألنه الفترة األولى غادي تشغل واحد 10 آالف شاب في العالم 
القروي؛ وكاين اعتماد جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل واملحدثة 
لفرص الشغل. إذن الحكومة عندها مقاربة، عندها رؤية مندمجة ما 
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كطبقهاش الوزارة ديال الشغل كطبقها جميع القطاعات الحكومية، 
وكاين واحد اللجنة يعني وزارية كيرأسها السيد رئيس الحكومة اللي هو 

في الحقيقة اللي كينسق العمل ديال القطاعات فهاذ املجال.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ نعم إذن 
تعقيب السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الرحم 5 خيير:

شكرا السيد الوزير على ردكم املستفيض، كما تعلمون شباب العالم 
القروي يعاني من مرارة البطالة، ألن القطاع الفالحي غير مستغل بشكل 
يضمن خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين دخل الساكنة القروية، 
كما هو الوضع بالنسبة للساكنة الجبلية. إقليم بني مالل راكم كتعرفوه 
معالي الوزير، الزال تقتصر فيه على الفالحة املعيشية، بدل تطويرها 
من خالل دعم الدولة للرفع من مستوى اإلنتاج واملردودية، إضافة أن 
أرا�ضي الجموع التي تشكل خزانا لالستثمار الفالحي يحتاج لالستغالل 

املعقلن، وشكرا معالي الوزير.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
إذن ال يوجد. السيد الوزير، استنفذتم وقتكم لم يبقى لديكم وقت 
الجلسة،  هذه  في  على حسن مساهمتكم  إذن شكرا  الوزير.  السيد 
وننتقل إلى القطاع املوالي املكلف بحقوق اإلنسان في سؤال فريد حول 
مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد محمد الطويل:

شكرا السيدة الرئيسة،

شكلت تجربة األنصاف واملصالحة تجربة رائدة في السياق الحقوقي 
املغربي وفي سياق تكريس العدالة االنتقالية، وبالتأكيد تنفيذ التوصيات 
التجربة  هاذ  ديال  التحصين  شأنها  من  الهيئة،  عن  صدرت  اللي 
توصيات  تنفيذ  مآل  فعن  املغربي.  الحقوقي  املسار  ديال  والتحصين 

الهيئة ديال األنصاف واملصالحة نسائلكم السيد وزير الدولة؟ شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

السيد املصطفى الرميد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنس 5:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  أن  إلى  البداية،  في  أشير،  شكرا، 

اإلنسان بصدد إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي في البالد بعد 
التقرير جزء هام حول  2011، وسيكون من مشموالت هذا  دستور 
تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة. بالنسبة ملا يتعلق بموضوع 
هي  اإلستراتيجية  هاذ  فأوال،  التعذيب،  من  للوقاية  اإلستراتيجية 
الديمقراطية  أصبحت اآلن من مشموالت الخطة الوطنية في مجال 
وحقوق اإلنسان، ويمكنكم في هذا الصدد الرجوع إلى املحور الفرعي 
السابع من التوصية 71 إلى التوصية 81، أشير إلى أن جميع اإلصالحات 
الجارية في اململكة تعتمد كمرجعية ضمن املرجعيات األخرى توصيات 
هيئة اإلنصاف واملصالحة، وهنا أشير إلى دستور، أشير إلى القوانين 
استقالل  القضائية،  السلطة  باستقالل  املتعلقة  مثال  التنظيمية 
للوقاية  الوطنية  اآللية  العسكرية،  املحكمة  إصالح  العامة،  النيابة 
من التعذيب في إطار قانون املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، القانون 
الجنائي كمشروع الذي يوجد بين أيديكم فيه مقتضيات هامة في هذا 
الصدد. أشير أيضا إلى أن املغرب في إطار التطور الحثيت الذي يعيشه 
إنتهاكات جسيمة  اليوم عن  حقوقيا أصبح من غير املمكن الحديث 
باملعنى الدقيق للكلمة، وذلك في سياق اعتماد توصيات هيئة اإلنصاف 

واملصالحة.

كانت  التي  الحاالت  جميع  أن  إلى  فقط  أشير  للحقيقة،  بالنسبة 
معروضة على هيئة اإلنصاف واملصالحة تم الكشف عنها، إال 66 حالة، 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي ورث ثرات ومسؤوليات وتكاليف 
هيئة اإلنصاف واملصالحة، اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة وبقيت 6 
حاالت، وقد وقع فيها على حسب ما تناهى إلى علمي تطور جديد يكشف 

عنه...

السيدة ضئيسة الجلسة:

النائب  السيد  تعقيب  الوقت.  انتهى  الدولة،  وزير  السيد  شكرا 
املحترم.

الن ئب السيد نجيب البق لي:

بسم الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

إحدى  واملصالحة  اإلنصاف  محطة  واملصالحة  اإلنصاف  لحظة 
اللحظات اللي أساسية وجوهرية في التحوالت الكبرى اللي عرفها بالدنا 
خالل السنوات األخيرة، البرملان يقع على مسؤوليته املراقبة واملواكبة 
في  نبغي  واملصالحة.  اإلنصاف  ديال  التوصيات  ديال  التنفيذ  ديال 
البداية نسجل بإيجابية التنفيذ ديال جزء هام من هذه التوصيات 
على عدة مستويات، سواء قبل دستور 2011 أو الدستور ديال 2011 
إلى: جبر الضرر  أريد أن أشير  أتى بعدد كبير من املستجدات،  الذي 
مهم  لعدد  االنضمام  الدستورية؛  الحماية  تعزيز  والفردي؛  الجماعي 
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من اإلتفاقيات الدولية؛ تجريم ديال جرائم ديال اإلنتهاكات الجسيمة 
لجنة  أمام  للمناقشة  املعروض  الجنائي  القانون  بمشروع  وخاصة 

العدل والتشريع.

لكن السيد الوزير، عالوة على أننا ننوه باألداء ديالكم الهام في 
للديمقراطية  الوطنية  الخطة  التوصيات، وخاصة  ديال هذه  تنفيذ 
املرتبطة  اإلشكالية  أنه  إلى  األخير  في  أشير  أن  أريد  اإلنسان.  وحقوق 
بالحكامة األمنية وخاصة في معايير وحدود استعمال القوة العمومية 
ال زال يطرح عدد مهم من اإلشكاالت، كما أن تعزيز الدور ديال البرملان 
في تنفيذ هذه التوصيات هام وأسا�ضي. وأريد أن أختم على أنه املعالجة 
اإلجتماعية والسياسية التي عرفها ملف اإلنصاف واملصالحة نريدها 
أن هذه املقاربة أن تعتمد في ملف الحسيمة، وفي ملف الريف لطي 

وإنهاء هذا امللف، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
حسن  على  شكرا  وقتكم،  استنفدتم  الوزير  السيد  يوجد،  ال  إذن 
مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع املوالي املكلف بإصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية كذلك في سؤال فريد حول مالءمة مواعيد 
إجراء مباريات الولوج إلى الوظائف العمومية واملهن الحرة مع مواعيد 
تسلم املتخرجين الجدد شواهدهم للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الفت ح العوني:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم حول مباريات الولوج للوظائف العمومية 
واملهن الحرة مع مواعيد تسلم املتخرجين الجدد لشواهدهم، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

تفضل السيد الوزير.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

ديال  املشكل  بهاذ  واعية  الحكومة  املحترم،  النائب  السيد  فعال 
فيها  كيتسلمو  اللي  والفترات  املباريات  مواقيت  بين  ما  التالؤم  عدم 
الخرجين الجدد الشواهد ديالهم. لكن بصفة عامة يمكن نقول إيال 
emploipublic.« قمت بواحد الزيارة البوابة ديال التشغيل العمومي
ma« غتلقى بأن أعلى نسبة ديال فتح املباريات ديال التوظيف كتم في 
شهر دجنبر على األقل بالنسبة ل2018، وأن الطلبة تيتسلمو الشواهد 
ديالهم في شهر أكتوبر وشهر نونبر، لكن هناك حاالت فعال كما تفضلتيو 
اللي  بالنسبة الخرجين  اللي كتخلق مشكل حتى  في السؤال ديالكم، 

كيضطرو يجتازو أكثر من مباراة في نفس الدرجة في واحد العدد ديال 
القطاعات األخرى وخاصهم يدليو بالدبلوم ديالهم. ولكن ما تيخفاش 
في  الثقافة اإلدارية  النواب املحترمين، أن  عليكم السيدات والسادة 
بالدنا تجعل اإلدارة تتمسك باملسطرة قبل املصلحة، يعني إيال تنافت 
موضوع  هذا  املسطرة،  كتفضل  هي  املواطن  مصلحة  مع  املسطرة 
احنا واعيين به ومهيئين اإلجراءات والتدابير كتم�ضي في اتجاه مراجعة 
منظومة التوظيف في الوظيفة العمومية في مختلف التدابير املتعلقة 

بها، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الفت ح العوني:

فعال السيد الوزير اللي قلتوه كاين ما �ضي ما كاينش، ولكن الفصل 
31 من دستور اململكة لسنة 2011 حث الحكومة واملؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية على تمكين املواطنات واملواطنين من االستفادة على 
قدم املساواة في الحق في الشغل وولوج الوظيفة العمومية، وكذلك أكده 
الفصل 35 من الدستور اللي كينص على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، 
ولكن اإلعالن على مبارايات التوظيف السيد الوزير، راه كيتعلن على 
هاذ املباريات القطاعات الوزارية اللي كتعلن ما كتاخذش بعين االعتبار 
التأخر ديال الدبلومات، وهذا كيكون شرط أسا�ضي في الوثائق ال�ضيء 
اللي كيحرمهم من يعني املشاركة في املباريات. وهاذي كاينة أمثلة كثيرة؛ 
ناخدو على سبيل املثال ما وقع السنة املاضية في املعهد العالي للقضاة، 
حتى دخالت القطاعات الوزارية باش فكات املشكل، كذلك في التعاقد 
شهادة،  بتسليم  كيكتافيو  اإلدارات  كتكتافيو  كتكتافيو؟  شنو  ألن 
شهادة اللي ما كيعترفوش بها لخرين، وهذا ما�ضي غير في تسليم ديال 
الدبلومات للمتخرجين الجدد كيتحرمو مئات الخريجين من املشاركة 
في مباريات التوظيف، هاذ التأخير كيحتم على الخريجين البقاء في قاعة 
االنتظار دون إمكانية اجتياز مباراة التوظيف ما�ضي قضية ديال بزاف 
كيبغيو يستغلو هاذ القضية باش يدوز بزاف ديال املباريات ال السيد 
الوزير، هذا إجحاف وخرق ملبدأ املساواة وكيتنافى جملة مع ما أشار 

إليه جاللة امللك...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيبات إضافية عن 
هذا السؤال؟ نعم السيد النائب من فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

السيد الوزير، كاين تأخر الشهادات وكاين تأخر املعادالت بالنسبة 
للراغبين في اجتياز املباريات، املرجو اإلنتباه لهاذ املسألة هاذي.
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السيدة ضئيسة الجلسة:

النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟. إذن تعقيب  السيد  شكرا 
إضافي فريق العدالة التنمية، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية:

على  نأكد  بغيت  ولكن  استوفى،  الحقيقة  في  والجواب  السؤال 
هاذ املوضوع ألنه يتكرر كل سنة. خصنا نحسمو هاذ القضية ديال 
بها  معترف  مؤسسة  تسلمها  شهادة  راه  الشهادة  والدبلوم،  الشهادة 
ينبغي اإلعتراف بها في اإلدالء بها في املباريات ثم بعد ذلك يتبع الدبلوم، 
واش كاين �ضي واحد غادي يغش غادي يعطي شهادة وهو ما عندوش 
الديلوم؟، ما يمكنش. إذن الشهادة ينبغي أن تعتمد كوثيقة من طرف 

الذين يدلون بها؛

 les Masters املسألة الثانية هو هاذ القضية ديال املعادالت، هاذ
تياخذو أسماء، تناخذو أسماء تنقولو هذا يدوز املباراة وهذا ما يدوزش 
املباراة، تنبقاو في األسماء دون أن ندخل إلى املضمون، في الحقيقة منين 
يطلبوا الكفاءات، تطلب الوزارة الكفاءات ينبغي أن تنظر في املضمون 

ديال الشواهد وليس فقط األسماء.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، استنفدتم وقتكم من التعقيبات اإلضافية. رد 
السيد الوزير على التعقيب وعلى التعقيبين اإلضافيين.

املنتدب لدى ضئيس  الوزير  الق دض،  السيد محمد بن عبد 
الحكومة املكلف بإصالح اإلداضة وب لوظيفة العمومية:

شكرا على هاذ اإلضافات واملالحظات، فعال السيد النائب املحترم 
ر بأن املرسوم ديال 

ّ
ي رجعتي لألحكام اللي كاينة في الدستور، نبغي نذك

ّ
مل

2011 اللي كيحدد، كينظم مباريات ولوج الوظيفة العمومية تم اإلعداد 
ديالو قبل الدستور، واحنا اآلن بصدد املراجعة واملالءمة العديد ديال 
النصوص التنظيمية اللي ما فيهاش الروح ديال الدستور اللي كتضمن 

للمواطنين بكيفية متساوية الولوج للوظيفة العمومية.

إذن هذا اإلجراء األول غادي نراجعو املرسوم وغادي ندققوه، ألن 
في اعتقادنا ال �ضيء يمنع اإلدارة من تسليم شهادة االعتراف بالنجاح، 
اللي يمكن يدلي بها في املباراة، فوقاش خصو يدلي بالشهادة املصادق 
ي كيودع امللف النهائي وكيكون 

ّ
عليها، يعني، الدبلوم هو أثناء التعيين، مل

جاء هو يوضع امللف باش يتعين، لكن ال �ضيء يمنع ما يمكناش نقهرو 
املواطنين ونقول ليه جيب الدبلوم، والدبلوم ما زال ما يتسلمو هو من 

بعد شهر أو شهرين هذا اإلجراء االول؛

اإلجراء الثاني وراه في شهر مارس من 2018، أصدرنا واحد املرسوم 

يتعلق بتنظيم املباريات املوحدة للهيئات املشتركة بين اإلدارات، املغرب 
من البلدان القليلة اللي باقة في العالم كتنظم مباريات قطاعية، واحنا 
خصنا نمشيو نتوجهو نظمو مباريات مشتركة باش نوفرو الكفاءات 

لإلدارة، ونوفرو الجهد واملعاناة على املواطنين، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى القطاع املوالي املكلف باإلسكان، كذلك في سؤال فريد حول مساهمة 
مؤسسة العمران في توفير السكن اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد بوبكر:

شكرا السيدة الرئيسة،

العمران  مؤسسة  انخراط  مدى  عن  نسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
ومساهمتها في إنتاج السكن االجتماعي.

السيدة ضئيسة الجلسة:

جواب السيدة كاتبة الدولة.

السيدة ف طنة لكحيل، ك تبة الدولة لدى وزير إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة املكلفة ب إلسك 5:

شكرا السيدة الرئيسة،

أريد  البداية  في  السؤال،  هذا  على  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
العمران  أن مجموعة  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  أذكر  أن 
لبرنامج  العملياتي  التنفيذي  الذراع  بمثابة  وهي   ،2007 في  تأسست 
الحكومة في مجال السكن وسياسة املدينة، وكيترأس مجلس الرقابة 
ديالها مرة في السنة السيد رئيس الحكومة بتقديم الحصيلة والبرنامج 
وامليزانية، وكتساهم مجموعة العمران في مجموعة من البرامج بدعم 
من وزارة اإلسكان وسياسة املدينة في تقليص العجز السكني، عفوا؛ 
اآليلة  البنايات  في  الصفيح  مدن  في  الالئق،  غير  السكن  ومعالجة 
للسقوط؛ تساهم كذلك في املدن العتيقة؛ وكذلك في إحداث أقطاب 
»تامنصورت«،  »تامسنا«،  مدينة  املثال  سبيل  على  جديدة  ومدن 
»الشرافات« و«الخيايطة«. البرامج ديال السكن اإلجتماعي كترتكز على 

2 ديال منتوجين ديال 140.000 وحدة وديال 250.000 درهم، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب.

الن ئب السيد محمد بوبكر:

شكرا على هذا الجواب، السيدة الوزيرة بالنسبة للعمران في الجنوب 
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مؤسسة العمران في الجنوب تعرف أزمة ديال التسيير واختالالت في 
قرعة   2014 في  العمران  نظمت شركة  الداخلة  مدينة  التدبير، ألن 
الستفادة املواطنين من السكن االجتماعي؛ »النهضة I« بالداخلة والتي 
تضم 366 بقعة، وتمت مجموعة من املواطنين قبولها وكاين البعض 
منهم اللي توصل باألرقام، ولكن من بعد 4 سنين نفس التجزئة وقدمت 
اثنين.  مستجدين  وخرجت   ،2018 غشت   28 في  ثانية  قرعة  عليها 
لهذا السيدة، نحن نطالب باإلفراج عن الئحة املستفيدين من هذه 
باش  نعرفو  الداخلة وهنا  في   »I »النهضة  العمران، تجزئة  التجزئات 
نعرفو شكون املستفاد منها، واش الناس اللي تتوفر فيهم املعايير كيفما 
قلتي السيدة الوزيرة واللي مخصصة لهم شركة العمران، وال مستفدين 
منها ناس ثانيين اللي ما فيهم الشروط متوفرة؟ هذا هو ال�ضي اللي بغينا 

نطالبو به، وشكرا السيدة الوزيرة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيبات إضافية عن هذا السؤال؟ 
إذن ال يوجد، رد السيدة الوزيرة فيما فضل من ثواني.

السيدة ف طنة لكحيل، ك تبة الدولة لدى وزير إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسك 5 وسي سة املدينة املكلفة ب إلسك 5:

السيد الن ئب املحترم،

جهات  مختلف  على  تمثيليات  عندها  العمران  مجموعة  شركة 
اململكة، واملنطقة ديال الداخلة كتبعها شركة العمران الجنوب، كونوا 
على يقين بأن غادي نديرو بحث في املوضوع وسأوافيكم كتابة بنتائج 
البحث، وكونوا على يقين بأن في مجلس الرقابة نبث في امللفات ملف 
ملف، ويصادق مجلس الرقابة على كل يعني املالحظات املقدمة من 
أعضاء هذا املجلس. ولكن الدور ديال مجلس النواب أسا�ضي وأسا�ضي 
جدا، وأشكركم على يعني هاذ التركيز على املنطقة ديال الداخلة ألن 
في  ألن  خاصة،  ومقاربة  خاصة  معالجة  عندها  الجنوبية  األقاليم 

املنطقة الناس يفضلون البقع على الشقق وتتعرفو...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
ونمر إلى القطاع املوالي واألخير املكلف بالنقل وفي سؤال كذلك فريد حول 
إصالح منظومة النقل الطرقي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

الن ئب السيد خ لد املنصوض9:

شكرا السيد الرئيسة،

السيد كاتب الدولة املكلف بالنقل، نسائلكم عن سياستكم إلصالح 
منظومة النقل الطرقي للبضائع، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

إذن جواب السيد كاتب الدولة.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

تتم  البضائع  ديال  الطرقي  النقل  ديال  املنظومة  إصالح  شكرا، 
بطريقة تشاركية مع املهنيين، وكان آخر لقاء هو اللي كان فيه يوم درا�ضي 
يوم 8 دجنبر 2018 واللي الوزارة طرحات فيه عقد البرنامج بمعنى الرؤية 
االستراتيجية ديال اإلصالح ديال القطاع، واللي حضرو فيه حوالي 300 
مشارك؛ 40 هيئة باإلضافة إلى القطاعات بالجهة املعنية واللي قدمت 
4 ديال الدعامات  اللي فيه  الرؤية ديالها ديال اإلصالح  الوزارة  فيه 
رئيسية، وهاذ 4 ديال الدعامات فيها 18 محور، وهاذ املحور فيه واحد 
العديد من اإلجراءات. الدعامات الرئيسية هي : التأهيل األول ديال 
القطاع؛ ثم الهيكلة والتنظيم؛ ثم الحكامة ديال القطاع؛ ثم املسألة 
اللي مرتبطة بالتنافسية وباملهنية ديال القطاع. ونحن اآلن اعطيناه 
ل51 هيئة مهنية، وهاذ 51 جاوبونا منها 26، فنحن نأخذ بعين االعتبار 
املالحظات ديالهم باش نقومو بتنزيل عقد برنامج اللي غادي يكون هو 

الخطة االستراتيجية ديال اإلصالح ديال القطاع، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل السيد 
النائب.

الن ئب السيد خ لد املنصوض9:

شكرا السيد الوزير،

بالنسبة لهاذ االجتماعات اللي هضرتي عليهم راه هما اللي عالش 
تنهضرو نيت دابا، راه ما التزمتوش السيد الوزير، بدوك الوعود اللي 
اعطيتو للناس ديال القطاع. اسمح لي السيد الوزير، باش نذكرك بأنه 
في اإلجتماع األخير اعطيتوا للناس بأنه غادي تزاد %30 في الحمولة 
مع العلم فأرض الواقع أنه اآلن أصحاب القطاع مساكن تيتكرفسو 
في الطرقان مع الدرك، ما كاين غير الفوريان والغرامات وال مشو حتى 
املتابعة القضائية، وكاين إشكالية أخرى السيد هي تحديد هاد الحظيرة 
اللي هي هاد carte grise اللي تاتسمى carte grise اللي وعدتهم بهم بأن 
غادي يمشيو لservices des mines غادي يصيبوا أنهم باش يبدلوا 
البطائق ديالهم، في حين تيمشيوا لservice des mines ما تيلقاوش 
ولل معلومة بحال لهاديك service des mines ماتبعش الوزارة ديالكم 
السيد، وزيادة على هاد ال�ضي كاين مشكل ديال دفتر الشحن، باهلل 
عليكم السيد الوزير، واش هاد القوانين فاش تتخرجوها تتراعيو ألرض 
الواقع، واش دخلنا عليكم باهلل واش هاد السيد دابا هاد األرباب ديال 
هاد القطاع هذا، هذا فاش غيم�ضي يشارجي �ضي عند الفالح يشارجي 
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عندو التبن غادي يقول لو اعطني الفاكتورة، مزيان نديرو الفاكتورة 
ونديرو كذا باش ننضبطو الضرائب ونضبطو هادي، هاد الناس راه ما 
تيهربوش من الضرائب السيد الوزير، راه باغين يخلصو الضرائب، أما 
احنا اقتراحات ديالنا في األصالة واملعاصرة أنه يتعطى واحد الضريبة 
جزافية لكل شاحنة على حدة، راه معروفين دابا كاين كاين شاحنة 

ديال 3.5 طن، كاين ديال 14 طن، كاين ديال 10 تعطيوا واحد..

السيدة ضئيسة الجلسة:

تعقيبات  من  هل  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية في املوضوع؟ ال يوجد، رد السيد كاتب الدولة في ما بقي من 

ثواني.

السيد محمد نجيب بوليف، ك تب الدولة لدى وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك وامل ء املكلف ب لنقل:

شكرا السيدة الرئيسة،

هو القول السيد النائب بأن الوزارة لم تلتزم هو مجانب للصواب، ما 
خصناش نم�ضي نسمعو طرف اللي ربما يخرج و..، اليوم الوزارة التزمت 
اللي تكلمتي عليه في ثالثة ديال امللفات رئيسية، تجديد  وهاد ال�ضي 
ي فيه بيان الشحن، ومسألة أخرى ديال الحمولة 

ّ
الحظيرة وهاد ال�ضي ل

هادي راه كاين لجنة تقنية كوناها في نونبر مع املهنيين التي تدرس كل 
حالة على حدى، ها انت هضرتي على أقل من 14 فوق 14 طن 2.5ط 
حتى ل8 طن، هذه األمور اللي هي تقنية ما حسمناش فيها بطريقة 
التي تشتغل مع املهنيين، يمكن  التقنية  اللجنة  حاسمة، واحنا درنا 
حنا تنشتغلو مع املهنيين باش نلقاو الحلول اللي هي إجرائية عملية و 
تجي تقول اليوم أنه الوزارة لم تلتزم ، نحن ملتزمون بداك ال�ضي اللي 
درناه، واعطينا دفتر التحمل ديال عقد البرنامج، اإلخوان املهنيين طلبنا 
منهم أنهم يعطيونا األجوبة ديالهم باش ندخلو دوك األجوبة، أما بيان 

الشحن ما�ضي هاد الحكومة اللي دارتو...

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد كاتب الدولة، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجدول 
أعمالنا، ونمر اآلن لتناول الكلمة وفق املادة 152 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، الكلمة األولى للمتحدث السيد النائب توفيق امليموني، 
أو من ينوب عنه عن فريق األصالة واملعاصرة، حول االقتطاعات التي 
طالت أجور عدد من موظفي.... نعم، نعم السيد النائب املحترم، السيد 

الرئيس تفضل.

)نقطة  الحركي  الفريق  ضئيس  مبديع  السيد محمد  الن ئب 
نظ م(:

السيدة الرئيسة املحترمة،

ضمر 5 مب ضك سعيد،

احنا في املادة 152 اللي كتحيط باإلحاطة في مواضيع طارئة وآنية 
نظرا  البرملانيين  النواب  وكيطرحوها  الوطني،  العام  الرأي  وكتشغل 
ألهميتها، في حين أننا رغم االقتراحات فما كنلقاوش واحد التجاوب 
نقلوا  النواب  أن  املؤسسة،  لهذه  ي�ضيء  �ضيء  الحكومة،  طرف  من 
الهموم ديال الشعب وفي غياب الحكومة �ضيء غير مقبول، وهذا مس 
بالديمقراطية ومس باملسؤولية واستخفاف بالدور ديال البرملان، هذا 

غير مقبول السيدة الرئيسة املحترمة غير مقبول نهائيا، شكرا.

هذا غير مقبول السيدة الرئيسة املحترمة غير مقبول نهائيا، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

النيابية  املجموعة  عن  الرئيسة  السيدة  النائب،  السيد  شكرا 
للتقدم واإلشتراكية تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ع ئشة لبلق ضئيس املجموعة الني بية للتقدم 
واإلشتراكية )نقطة نظ م(:

شكرا السيدة الرئيسة،

حرصنا على طلب هاذ نقطة نظام، ألنه كنعتبرو بأن عدم تجاوب 
في  في موضوع طارئ كنعتبروه  التحدث  ديال  الطلبات  مع  الحكومة 
الحقيقة ألنه من أصل 18 طلب من أصل 18 طلب اللي تقدمت به 
واحد،  طلب  مع  الحكومة  كتجاوب  ه 

ّ
يال النيابية  واملجموعة  الفرق 

وبالتالي احنا كنعتبروه في التقدم واإلشتراكي بأن هاذ املسألة ديال عدم 
التجاوب مع األسئلة الطارئة للسيدات والسادة النواب اللي هما ممثلين 
ديال األمة، هذا استخفاف من طرف الحكومة في حق هاذ املؤسسة، 
اللي هي البرملان، اللي هي املمثلين ديال املواطنات واملواطنين، وبالتالي 
احنا كنقولو بأن هاذ االستخفاف هذا ال نقبله ولن نقبله، وبالتالي فإننا 
في املجموعة النيابية للقديم واالشتراكية سنقوم بتفعيل كل املضامين 
ديال املادة 152، فإذا تقدمنا بطلب تناول الكلمة أو التحدث في موضوع 

طارئ على الحكومة أن تستجيب وإذا لم تستجب الحكومة فإننا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، إذن السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد الحجيرة )نقطة نظ م(:

شكرا السيدة الرئيسة،

مع  مطلقا  تتجاوب  ال  الحكومة  ألنه  بقوة  نحتج  بقوة،  نحتج 
أسئلة آنية حارقة تخص املواطن في مجموعة من األمور اإلجتماعية 
االقتصادية إلى غيرها، علما أننا نعرف أسباب الغياب وهناك حكومة 
مكونة من تقريبا 40 وزير وقريبة منا وال تجيب على أسئلة البرملانيين 
سنحترم  أبهذا  الداخلي؟  النظام  سنحترم  أبهذا  معهم،  تتفاعل  وال 
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املؤسسات؟ وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ولنذهب رأسا 
إلى تفعيل النظام الداخلي أن تحضر الحكومة أوال تحضر يجب أن تبرمج 

اإلحاطات في األسبوع الثاني تتجاوب أو ال تتجاوب الحكومة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، إذن السيد الرئيس.

الن ئب السيد شقرا5 أم م ضئيس الفريق االشتراكي )نقطة 
نظ م(:

نقطة  هاذ  إلى  نضطر  لألسف  اإلشتراكي  الفريق  في  بدورنا  احنا 
نظام من أجل إثارة انتباه الحكومة لهاذ املوضوع اللي هو أسا�ضي، ألن 
اإلحاطة في إطار املادة 152 تهم مواضيع طارئة اللي أحيانا فقط أسبوع 
يصبح معه املوضوع غير ذي جدوى، راه كاين األسئلة الشفوية وكاين 
األسئلة الشفوية اآلنية، لكن هاذي واحد املواضيع اللي عندها األهمية 
ديالها واللي كثير الرأي العام الوطني واللي مفروض على أن الحكومة 
من خاللنا احنا تتواصل مع الرأي العام الوطني من أجل توضيح واحد 
املجموعة ديال األمور، نتمنى على أن الحكومة من خالل هاذ نقطة 
نظام السيد الوزير ينقل االحتجاج ديالنا والرفض ديال لهاذ األسلوب 
ديال التعاطي مع هاذ النوع ديال األسئلة، ألن عندها أهميتها والحكومة 
خصها تبذل مجهود كبير، ألن األسا�ضي هو التواصل مع الرأي العام 

الوطني فيما يخص القضايا الطارئة، شكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم الكلمة السيد الرئيس من فريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية )نقطة نظ م(:

شكرا السيدة الرئيسة،

بطبيعة الحال اليوم في اجتماع الرؤساء كان هناك إجماع على 
هذا املوضوع، باعتبار أن املادة 152 من النظام الداخلي عندها واحد 
واحد  حل  في  وللمساهمة  العام  الرأي  مع  للتواصل  كبيرة  األهمية 
ندخل  أننا  العام  الرأي  يالحظ  ولذلك  اإلشكاليات،  ديال  املجموعة 
في األمور التي تهتم بانتظارات املواطنين باش نحلوهاذ املشكل نهائيا، 
النظام الداخلي واملادة 152 واضحة تتكلم على 4 ديال األسئلة 16 
دقيقة، تتقول تتجعل من األمر الطارئ تتحددو في أسبوعين، تنحطوه 
في األسبوع األول تنتافقو مع الحكومة، إيال وافقت وجات وجاوبات فبها 
ونعمة، إن لم يكن برمج أوتوماتيكيا في األسبوع الثاني باش نبقاو في األمر 
الطارئ، إذن النظام الداخلي حل املشكل من جهة الحكومة ومن جهة 
البرملان، األسبوع األول للحكومة أن تتفضل، إذا لم تتمكن غنطرحو 
السؤال في األسبوع الثاني وفق 4 ديال األسئلة والتناوب الذي يفرضه 

النظام الداخلي، والسالم عليكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي ) نقطة نظ م(

ال نقطة نظام، في إطار نقطة نظام.

السيدة ضئيسة الجلسة:

نعم نقطة نظام.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي )نقطة نظ م(

نعم، الفريق اإلستقاللي أيضا للوحدة والتعادلية ال يمكنه إال أن 
التي  اآلنية  األسئلة  مع  الحكومة  تجاوب  من عدم  استيائه  يعبر عن 
يطرحها، وذلك واإلحاطة عفوا وهذا يدخل في إطار أمور األخرى ال داعي 
لذكرها، التي تستهين فيها الحكومة بالبرملان وتمنع عليه التواصل في 

قضاياه الحيوية مباشرة مع األمة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد النائب نقطة نظام في املوضوع.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش )نقطة نظ م(:

في نفس اإلطار، نحن في التجمع الدستوري ال يمكن إال أن نضم 
صوتنا ألصوات، يعني، السيدة رئيسة املجموعة والسادة رؤساء الفرق 
بضرورة برمجة أربع إحاطات، علما على األقل في كل جلسة، بغض 
النظر، يعني، بغض النظر، يعني، عن حضور الحكومة من عدمه، 
باش نكونو متناسقين مع ما تم اإلتفاق عليه خالل ندوة الرؤساء، 
أعتقد في، يعني، قبل مدة معينة، إذن نمشيو في هذا الطرح، أعتقد أن 
من مسؤوليتكم، السيدة الرئيسة، أن الحرص مع املكتب على برمجة 
هاد املسألة ابتداء من الجلسة القادمة، إن شاء هللا، شكرا السيدة 

الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا، في دقيقة السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان.

السيد مصطفى الخلفي وزير الغالقة مع البرمل 5 واملجتمع 
املدني )نقطة نظ م(:

فقط للتفاعل مع نقط نظام، أنا أقدر الحرص ديال السادة النواب 
على هاد املسألة، ولكن شيئا من األنصاف، راه 9 ديال اإلحاطات جاوبنا 
عليهم، في هاد الدورة هادي كاين حرص، الفريق الحركي كان طرح كاع 
احاطة وفاش اخبرناه باش بأن مستعدين نجاوبوه ما تبرمجاتش، أنا 
كنستغرب أنه تسويد الصورة بشكل كلي، بالعكس كاين حرص، اليوم 
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اشنو درنا، وجهنا رسالة وقلنا اإلحاطات اللي ما غنجاوبوش عليها على 
املوالي،  األسبوع  تبرمج  الحق  كيعطينا  الداخلي  النظام  األسبوع  هاد 
اخبرنا رئاسة املجلس بأن إحاطة تطرحات نجاوبو عليها األسبوع املقبل، 
القرار ديال املجلس  الثانية، نرجعو نقراو  ها املسألة األولى، املسألة 
واضحة،  الصيغة  راه  تقال،  اشنو  بالتفصيل  ونشوفو  الدستوري، 
خاص إتفاق مع الحكومة، الحكومة ال تتهرب من األسئلة، اليوم عدد 
من اإلحاطات اللي كانت كاع مبرمجة، تطرحت كطلب إحاطة وتطرحات 

كسؤال شفوي..

السيدة ضئيسة الجلسة:

مكتب  أن  املوقر  املجلس  نخبر  املنتدب،  الوزير  السيد  شكرا 
املجلس قد أحال على الحكومة 18 طلبا وردت منه في مختلف الفرق 
واملجموعات النيابية، بطبيعة الحال تم التفاعل مع الطلبين، نحن 
سنعمل على نقل مالحظتكم واحتجاجاتكم إلى مكتب املجلس، ونمر 
للكلمة األولى، كلمتين، نمر للكلمة األولى، كما، يعني، تفضلت، سابقا 
لفريق األصالة واملعاصرة، حول االقتطاعات التي طالت أجور عدد 
من موظفي القطاع العام والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية 
املنخرطين بالهيئات التعاضدية ملوظفي اإلدارات واملصالح العمومية 

باملغرب، فليتفضل السيد النائب في دقيقتين.

الن ئب السيد عد9 بوعرفة:

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيد الوزير املحترم، قبل الحديث على االقتطاعات، غادرنا إلى دار 
البقاء البارحة أحد األطر املغربية مهندس لعب دورا أساسيا في التأطير 
ديال  املهندس  ذلك هو  أكثر من  بل  باملغرب،  أجيال  ديال  والتكوين 
الهيكلة الجديدة ديال املنظومة الصحية ببالدنا، أال وهو الوزير الطيب 
بن الشيخ رحمه هللا وتغمده هللا برحمته وأسكنه فسيح جناته وجعله 

مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ديال  مجموعة  تطال  التي  اإلقتطاعات  اليوم  الوزير،  السيد 
املوظفين ديال الوظيفة العمومية وديال املجالس الترابية بدون سند 
قانوني، وبالتالي أنه يجب على الوزارة أن تتحمل املسؤولية الكاملة 
دائما  نطلب منكم  نحن  أنه  وبالتالي  مبررة،  الغير  اإلقتطاعات  فهاد 
على احترام القانون، نتسائل في األيام القليلة املاضية ناقشنا القضية 
ديال التغطية الصحية، وناقشنا على مجموعة ديال اإلقتطاعات وهاذ 
اإلقتطاعات ديال املوظفين، أوال نبداو باإلضراب وانت تتعرف السيد 
تيكون اقتطاع ديال أجور  الوزير ما كيانش قانون اإلضراب واليوم 
املضربين بدون سند قانوني، مجموعة ديال املوظفين مشاو التجأو 
كتقتطعو  اللي  املالية  اإلعتمادات  وهاذ  أنصفهم،  والقضاء  للقضاء 
للموظفين تّديروهم في امليزانية فين؟ آش من بند باش نعرفوها؟ ما 
كايناش! في غياب ديال قانون النقابات كذلك، النقطة الثانية األجور 

ديال املوظفين اللي اليوم السيد الوزير هي ضعيفة وضئيلة املوظف 
اليوم هو اللي تيخلص الضريبة، ألنه كتقتطع ليه من املصدر وهاذ 
املاضية  السنة  البالد،  الناس كيهاجرو  اليوم االغلبية ديال  املوظف 
مجموعة ديال املهندسين الخريجين ديال املعاهد العليا في املغرب مشاو 
ألملانيا، في السنة املاضية ألف طبيب مغربي قدمو االستقالة ديالهم 
اليوم غيقدمو  ديال اإلخوان  د  األغلبية  آخر  بمعنى  لفرنسا،  ومشاو 
االستقالة ديالهم في القطاع ديال الصحة، ديرو املغادرة الطوعية ما 

غيبقى حتى واحد في الوظيفة العمومية.

السيدة ضئيسة الجلسة:

في  للحكومة  الكلمة  للحكومة،  الكلمة  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
دقيقتين.

السيد محمد يتيم، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

السيد النائب املحترم، شكرا على املداخلة، أوال هذه االقتطاعات 
ما كتم�ضي �ضي للميزانية ديال الدولة وإنما كتم�ضي للتعاضدية، القرار 
ديال اإلقتطاعات هو قرار تعاضدي والتعاضدية كتعرف شكون اللي 
فيها، فيها ممثلين ديال نقابات، ولهذا في إطار اإلختصاصات املوكولة 
للوزارة، طلب من الوزارة مراجعة وعاء االشتراكات في القطاع التكميلي 
الطلب  هاذ  خدماتها،  وحسن  املالية  التوازنات  لضمان  للتعاضدية 
اكتوارية، استند على قرار ديال املجلس اإلداري  استند على دراسة 
من  صحيح  القرار  أن  من  التأكد  بعد  املذكورة،  التعاضدية  ديال 
ب 

ّ
ترت غادي  اللي  الخدمات  أن  من  التأكد  وبدل  القانونية،  الناحية 

خدمات ستجّود الخدمات باش نعطيك األمثلة: الرفع من نسبة إرجاع 
مصاريف األدوية إلى %30 عوض %16 الحالية، الرفع من مبلغ إرجاع 
تكلفة اإلستشارة الطبية املتعلقة بطب أمراض القلب والشرايين إلى 50 
درهم بدل 5 دراهم وإلى 30 درهم عوض 5 دراهم للطب املتخصص، 
وإلى 200 درهم عوض 40 درهم بالنسبة للتعويض املرصود للكشوفات 
اإلشعاعية، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ 200 درهم للنظارات الطبية، 
هاذ اإلقتطاعات إيال جينا نشوفو هاذ الخدمات هي اقتطاعات تتراوح ما 
بين 23.65 درهم إلى 49.65 درهم حسب سالليم األجور والحد األق�ضى 
هو غادي نوصلو ل 80 درهم عوض 50 درهم بالنسبة للموظفين خارج 
السلم، إذن الحديث عن اقتطاعات قامت بها الحكومة غير صحيح، 
وإنما نحن شفنا التعاضدية دارت قرار دراها املجلس اإلداري بطريقة 
قانونية، واحنا درنا اإلجراء تأكدنا من يعني استشرنا الوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي استشرنا وزارة الصحة ملا تبين لنا بأن القرار كله مبني..

السيدة ضئيسة الجلسة:

الفريق  للمتحدث عن  الثانية  للكلمة  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية حول إضراب طلبة كلية الطب، تفضل 

السيد النائب.
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الن ئب السيد لحسن حداد:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير، عقد وزير الصحة ووزير التربية الوطنية مع ممثلي 

مكاتب طلبة الطب والصيدلة وطب األسنان األربعاء األخير اجتماع 

إلنهاء أزمة قطاع الدراسة بكلية الطب العمومي، و عودة الطلبة إلى 

الدراسة بعد إضراب دام 8 أسابيع، رغم هاذ اإلجتماع حسمت الجموع 

العامة لتنسيقية طلبة الطب ليلة البارحة رأيها في اقتراحات الحكومة 

معلنة اإلستمرار في مقاطعة الدروس والتدابير اإلستشفائية، إذن نتائج 

التصويت السيد الوزير كانت صادمة البارحة ألنه وصلت تقريبا 86 في 

الرباط، وصلت تقريبا 98 في الدار البيضاء، 98 في مراكش اللي رفضو 

االقتراحات ديال الحكومة، إذن هذا دليل بأنه كاين هناك واحد التذمر 

كبير جدا في أوساط الطلبة بأنه رغم الجهود اللي قامت بها الوزارتين 

الوضعية هي االستمرار، استمرار اإلضراب سنة  يعني أن  ما كاينش 

بيضاء تلوح في األفق هناك مقاطعة ديال التداريب والدروس إذن األمر 

أعمق ويجب تكثيف الجهود فهاذ اإلطار هذ، لهذا أنا تنظن أنه على 

الحكومة على الوزارتين أنهم يأكدو على واحد النقط اللي هي أساسية، 

االولى وأساسية هي أن املستشفيات العمومية تكون فقط للطلبة ديال 

الكليات العمومية على األقل مؤقتا ألنه هذا غادي يحل األزمة، املسألة 

البد  خص  الداخلية  للمبارة  املخصصة  املناصب  من  الرفع  الثانية 

من الزيادة فيهم ونقولو شحال، كاين واحد اإلتفاق اللي كان في 2015 

خصنا نفعلوه وهاذ اإلتفاق تيقول بأنه الزيادة في التعويضات ديال 

الطلبة ديال السنة 7 خصنا نفّعلو هاذ املسألة هاذي، اقتناء املعدات 

اللي كتكون بالنسبة الطلبة غالية خص البد املساعدة في هاذ اإلطار 

ويال كاين �ضي تغيير ديال الوضع ديال يعني ديال الطبيب املتدرب خصو 

يكون بإتفاق مع الطلبة، إذن هناك إلتزامات اللي كانت في 2015 على 

الوزارتين أن تلتزم بهما كاينة أمور ال يجب اتخاذها اآلن اللي يعني فك 
األزمة ألنه إيال ما كاينش غتكون سنة بيضاء إيال ما كانش هاذ األمور 

هاذي غادي نوصلو أنه تأثير حتى على السنة الدراسية املقبلة ديال 

طلبة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي، الوزير املنتدب لدى ضئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 5 واملجتمع املدني:

كانت سلسلة  السؤال،  النائب على طرح هاذ  السيد  تنشكر  أوال 
بيضاء،  بإذن هللا سنة  هنالك  تكون  لن  الطلبة،  ممثلي  مع  لقاءات 
للتدريب  بالنسبة  أنه  التزمت  الوزارة  الثانية  األولى،  املسألة  هاذي 
املراكز اإلستشفائية الجامعية العمومية هي للطلبة ديال املؤسسات 
العمومية هاذي محسومة، ثانيا وراه قلناها هذا التزام، ثانيا أن فيما 
يتعلق املباراة ديال الداخليين التأكيد على أن هاذ املباراة لم يطرأ أي 
تغيير في وضعيتها القانونية الحالية، والتي ال تسمح للطلبة املسجلين 
في كلية الطب الخاصة أو املحدثة في إطار شراكة باجتياز هاذ املبارة 
ديال الداخليين، إذن ما غاديش تغّير الوضعية ديالها هذا أمر محسوم 
هاذو الداخليين، ثالثا املباراة ديال الطلبة ديال الطب الخاصة باملقيم 
ديال résidant التزمت الوزارة ديال الصحة بتنسيق مع وزارة التربية 
كلية  كليات طلبة  أنها ستعمل على ضمان حقوق ومكتسبات طلبة 
التكوين الطبي العمومي في ولوج التكوينات ديال التخصص، واتفقت 
معهم في اللقاء اللي كان ديال الحوار أشنو كان اإلتفاق اللي تطرح قبل 
ما يمشيو التصويت؟ مواصلة الحوار بشأن تنظيم هذه املباراة في أفق 
بلورة إصالح السلك الثالث بمساهمة ممثلي األساتذة الباحثين وممثلي 
الطلبة، إذن هاذي املسألة الثانية، وفي نفس الوقت الرفع من عدد 
املناصب املخصصة، أيضا كاين التزام باملراجعة والتعديل ديال دفتر 
الضوابط البيداغوجية، كان مشكل ديال الطلبة ديال السنة السادسة 
طب األسنان، هنا تم التزام مراجعة صياغة وتفعيل دفتر الضوابط 
البيداغوجية، ولكن كاين السنة السادسة على أساس توفير الظروف 

الالزمة لجودة التكوين.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وشكرا للجميع، وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الت سعة والخمسي5 بعد امل ئة

الت ضيخ: األربعاء 16 رمضان 1440ه )22 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: أربع ساعات وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الحادية عشر.

جدول األعم ل: مناقشة عرض السيد رئيس الحكومة للحصيلة 
املرحلية لعمل الحكومة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

افتتحت الجلسة،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والسيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

عمال بأحكام الفصل 101 من الدستور وتطبيقا ملقتضيات املادة 
التي  الجلسة  هذه  النواب  مجلس  يعقد  الداخلي  النظام  من   248
املرحلية  للحصيلة  الحكومة  رئيس  السيد  عرض  ملناقشة  تخصص 
لعمل الحكومة، نفتتح باب املناقشة في إطار تدخل الفرق واملجموعة 
النيابية، واسمحوا لي أن أشير في البداية على ضرورة االلتزام بالحضور 
حتى نهاية الجلسة، احتراما ألنفسنا واحتراما للمؤسسة التشريعية التي 
ننتمي إليها، شكرا على تفهمكم، الكلمة للسيد الرئيس إدريس األزمي 

اإلدري�ضي باسم الفريق العدالة والتنمية.

الن ئب السيد إدضيس األزمي اإلدضي�سي ضئيس فريق العدالة 
والتنمية:

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل ضب الع ملي5 وصلى هللا 
وسلم على سيدن  محمد وعلى آله وصحبه أجمعي5.

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء وكت ب الدولة املحترمو5،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

أبدأ بحمد هللا وشكره على ما أنعم هللا على بلدنا، من أمن وأمان 
واستقرار، وعلى نعمه الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية التي تحف 
هذا البلد، »إل5 شكرتم ألزيدنكم«. وأغتنم فرصة هذا الشهر املبارك 

شهر الصيام والقرآن والتقوى واإليمان ألبارك لكم هذا الشهر الفضيل، 
سائال هللا عز وجل، أن يجعله شهر يمن وخير ويمن وبركات وطمأنينة 

وسالم على بلدنا وعلى أمتنا وعلى العاملين.

السيد ضئيس الحكومة،

أن  به، البد  تقدمتم  الذي  العرض  ملناقشة  اليوم  نجتمع  ونحن 
نعبرعن اعتزازنا كمغاربة بهذه األجواء الدستورية املتميزة التي تجمعنا 
الحصيلة  لعرض  منكم  بمبادرة  أسبوع  منذ  انطلقت  والتي  اليوم 
املرحلية لعمل الحكومة أمام البرملان، طبقا ملقتضيات الفصل 101 من 
الدستور. إنها محطة دستورية مهمة تجسد مرة أخرى تميز النموذج 
املغربي تميزا تجسده املؤسسات في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، إذ 
تمثل الحكومة كسلطة تنفيذية أمام البرملان باعتباره مؤسسة دستورية 
مهامها التشريع والرقابة والتقييم، على أساس فصل السلط وتوازنها 
وتعاونها على مرأى ومسمع من الشعب صاحب اإلرادة والسيادة، وفي 
ظل مشروعية التمثيل الديمقراطي، لنقيم عمل الحكومة ونتناصح في 
ظل الوطن الوارث وتحت سقف ثوابته الخالدة والجامعة. هذه املحطة 
الدستورية الديمقراطية التي تعتبر من الثمار املباركة لدستور 2011، 
واالنتصار  الدروس  استخالص  في  املغاربة  ذكاء وحكمة  الذي كرس 
من  املغربي،  الشعب  جانب  إلى  املخلصة  الوطنية  القوى  لنضاالت 
أجل الحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية. وهو ما مكن بالدنا 
من أن تتجاوز بفضل هللا، ثم بإرادة ملكية راسخة بشكل سلس، كل 
اإلشكاليات التي ما زالت لألسف تتخبط فيها كثير من الدول بجوارنا 

وبمحيطنا القريب والبعيد.

السيد ضئيس الحكومة،

ال يمكن أن نناقش بشكل منصف وعادل الحصيلة املرحلية لعمل 
الحكومة، دون أن نستحضر السياقات الداخلية والخارجية التي أطرتها 
منذ نهاية الوالية السابقة، ونتائج ومخرجات االنتخابات النيابية، مرورا 
بمسار تشكيل الحكومة وأخذا بعين االعتبار املستجدات التي عرفتها 
الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية، خالل سنتين من الصمود ومن 
العمل الحكومي الجاد واملسؤول واملنتج واملستشرف بإذن هللا، آلفاق 
واعدة بما يحقق املزيد من املكاسب واإلنجازات للوطن واملواطنين. لقد 
تميز السياق الدولي واإلقليمي والعربي خالل السنتين املاضيتين بتحوالت 

عميقة ومؤثرة ما زالت تتفاعل وتتسارع إلى اليوم، تتجلى بالخصوص:

أوال-في تفاقم التوترات والصراعات السياسية والجيو استراتيجية، 
ونزوع أكبر نحو الحمائية االقتصادية والتجارية في تراجع كبير وخطير وذو 
آثار سلبية على عدة اتفاقيات استراتيجة في املجال البيئي واالقتصادي 
الصراع  منطق  لتغليب  تصاعدي  منحى  وبروز  والنووي،  والتجاري 

والنزاع والقوة؛

ثانيا-إضعاف وتهميش دور املؤسسات الدولية، وتفكيك وتقويض 
الدول  وإضعاف  والفو�ضى  والتفرقة  الفتنة  بذور  وزرع  التكتالت، 

وإنهاكها وال سيما في منطقتنا العربية واإلسالمية؛
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ثالثا-تغول املشروع الصهيوني االستيطاني العنصري، والسعي إلى 
مواصلة اغتصاب وتصفية الحقوق الفلسطينية املشروعية والثابتة؛

والعنصرية  املتطرفة  اليمينية  والتيارات  األحزاب  رابعا-صعود 
واإلرهاب،  اإلسالم  بين  الخلط  وتعمد  وتنامي  لألجانب  واملعادية 

واستهداف املسلمين واإلمعان في تشويه صورة اإلسالم؛

خامسا-صعود توجه إقليمي خارجي سلطوي معادل للديمقراطية 
يستعمل التحفيز املادي والتحريض اإلعالمي ملحاصرة املد الديمقراطي، 
وملعاكسة رغبة الشعوب الجامحة في الحرية والكرامة وذلك بالرغم من 
أن هذا التوجه أثبت فشله وكلفته، حيث لم يفلح إلى اليوم في اقتراح 

بديل مقبول شعبي يضمن اإلستقرار والتنمية وشروط العيش الكريم.

اإلصالح  مسار  أن  نذكر  أن  البد  الداخلي،  السياق  وعلى صعيد 
والبناء الديمقراطي ببالدنا تعرض لهزة لم تكن سهلة في سنة 2017 
مما أثر سلبا على الحيوية املتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية 
الوطنية، وهو ما تجلى في لحظة ما أصبح يعرف في األدبيات السياسية 
بالبلوكاج وما تبعه من آثار على تشكيل وعمل الحكومة وعلى عموم 
الرأي العام، وقد عم كذلك ظهور بعض اإلحتقانات اإلجتماعية التي 
عرفتها بعض أقاليم اململكة كالحسيمة وجرادة وزاكورة وحملة مقاطعة 
بعض البضائع، مما أثر سلبا على املزاج السيا�ضي العام وساهم في 
تبلور مناخ سلبي، يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السيا�ضي 
وفي املؤسسات ويبخس وظائف البنيات الوسيطة ويشكك في جدوى 

اإلصالح واملشاركة السياسية.

وقد وضعت هذه التطورات على املحك دور األحزاب في التأطير 
والوساطة وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي ومحدودية الثقافة الديمقراطية 
لدى النخب التمثيلية في ظل التفكك التدريجي لألحزاب السياسية ذات 
املصداقية وإخفاق التجارب الحزبية الجديدة والقيادات املصطنعة 
عن تقديم البديل وتراجع الهيئات النقابية وعموم الوسائط الجمعوية 
للعمل  املمنهج  التبخيس  في ظل حمالت  ذلك  كل  املصداقية،  ذات 
يحتم  ما  وهو  الحزبي  القرار  استقاللية  وانحصار  والحزبي  السيا�ضي 
صيانة التعددية الحزبية وإعادة اإلعتبار للفاعل السيا�ضي والحزبي، 
وبالرغم من كل هذا إال أن املغرب وهلل الحمد ظل صامدا وحافظ على 
مساره كمشروع إصالحي وتنموي مستقر وواعد في املنطقة مقاوم لكل 
ما يستهدف وحدثه الترابية والوطنية، وصامد في وجه محاوالت اإلبتزاز 
واقتصاديا  سياسيا  عنه  الناجمة  واإلكراهات  الخارجي  واالستهداف 
وأمنيا يعمل بثبات على صيانة مساره اإلصالحي والديمقراطي ويحافظ 

بثقة على استقالل القرار الوطني وتقوية إشعاعه وتميزه.

السيد ضئيس الحكومة،

استمعنا بإمعان لعرضكم الذي كان وفيا للبرنامج الحكومي باعتباره 
أساسا التعاقد مع البرملان وعبره مع املواطنين واملواطنات، وقد قدمتم 
انطالقا من محاوره  الحكومة  إنجازات عمل  وأهم  اإلنجازات  بعض 

الخمس وهي مناسبة لنجيب في البداية على حملة غريبة وبئيسة املراد، 
املراد منها خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام تجندت لها 
لألسف صحف من الداخل ومن الخارج ال يهمها من ذلك أن يتضرر 
الوطن وسمعته، لكن املهم عند أصحابها هو التصدي لخصم سيا�ضي 
وطني تسعى لتبخيس ما عرفته بالدنا من إصالحات هيكلية جوهرية 
اإلصالح  بعد  وتسارع  قبل  تصاعدي  واجتماعي  اقتصادي  وتطور 
الدستوري لسنة 2011، وقد ظن أصحابها أنه يكفي عنوان منمق من 
مثل سبع سنوات عجاف للقفز على الحقائق املبهرة والوقائع امللموسة 
والتبشير بعام يغاث فيه الناس وقد ال يعصرون«، لهؤالء نقول في كلمة 
واحدة وملخصة جدا، إن الخمس سنوات التي تلمحون إليها حكم عليه 
الشعب وقال فيها كلمته الفصل التي تعلو وال يعلى عليها، وعبر فيها تعبيرا 

واضحا وصريحا وساطعا يوم 7 أكتوبر 2016.

وأما بخصوص حصيلة السنتين من نصف عمر الحكومة الحالية 
فهو ما سأتلو عليكم منه ذكرى، لنبين بامللموس كيف أن بالدنا وبالرغم 
من صعوبة السياقات والتحديات ال زالت والحمد هلل ماضية بعزم وصبر 
االقتصادية  املكتسبات  وثبات على درب اإلصالح وتحقيق مزيد من 

واالجتماعية والتنمية.

مناقشته  إبان  والتنمية  العدالة  فريق  رئيس  السيد  أعلن  لقد 
للبرنامج الحكومي يوم 17 أبريل في مداخلته يوم 17 أبريل 2017 عن 
ومبصرة  راشدة  مساندة  للحكومة  والصريحة  الواضحة  مساندته 
وناصحة، واليوم وبعد ما استمعنا لعرضكم للحصيلة الحكومية نعبر 
لكم بنفس الوضوح والصراحة عن اعتزازنا بما أنجز باعتبار أن هذه 
الحصيلة تحمل عنوانا بارزا وهو مواصلة اإلصالح وتمنيع االقتصاد 
الوطني وتعميق النفس االجتماعي واملزيد من االهتمام بالفئات الهشة 

وتحقيق العدالة االجتماعية واملجالية.

جاريات  و50  5 سنوات خلت  في  والتنمية  العدالة  فريق  في  إننا 
وأخر آتيات علمهن عند هللا، وباعتبارنا ننتمي إلى مدرسة أصيلة رضع 
أبناؤها وبناتها حب الوطن وألفو القرب من الشعب واالنتصار لقضاياه 
العليا للوطن  وتربوعلى أن يضعو دائما في املنشط واملكره املصلحة 
فوق كل اعتبار، نبتهج كل ما سار وقد كننت�ضي نبتهج كل ما سار راكب 
رأينا حظ  أو تذبب ونفرح كل ما  تأرجح  ببالدنا وتقدم وإن  اإلصالح 
الضعفاء واملهمشين يكبر ويزيد ونزداد سرورا كل ما رأينا االهتمام بهم 
في مختلف السياسات العمومية وقوانين املالية يتطور وهو ما يجعلنا 
دائما في صف املخلصين من أبناء هذا الوطن للمساهمة في ترصيد 

إنجازات بالدنا وتطويرها وتصحيح االختالالت ومعالجتها والحد منها.

أن  الحكومة  لعمل  املرحلية  الحصيلة  نناقش  ونحن  قررنا  لقد 
نتجاوز املقاربة القطاعية، باعتبار أن السؤال اليوم ليس هو ما حققه 
كل قطاع من القطاعات في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، باعتبار أن ما 
تحقق كثير وفضلنا أن نقارب هذه الحصيلة بطريقة مختلفة باعتبار 
أن املطلوب اليوم هو إعطاء عنوان ومعنى لهذه الحصيلة يعيد ويرفع 
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منسوب التعبئة والثقة، ويقاوم حمالت التبخيس وزرع الشك في العمل 
السيا�ضي والحزبي الجاد واملسؤول، لكل هذا اخترنا أن نركز على حجم 
اإلنجازات النوعية ونذكر باآلفاق التي من شأنها أن تعزز الثقة واألمل، 
دون أن نغفل التركيز على جوانب ومواقف مشرفة طبعت السنتين 
األخيرتين، عززت التميز املغربي وحصنت مناعة نموذجه وكرست عراقة 
هذا البلد األمين، وسنقدم ذلك من خالل املحاور الثالث األساسية 

التالية:

أوال-عناوين رئيسية ومركزة طبعت السنتين املاضيتين على مختلف 
املستويات؛

ثانيا-أكثر من 70 وليس 7 أكثر من 70 إنجازا حقيقيا بعناوين دالة 
وبأرقام معبرة؛

وآفاق  يعزز حصيلة  بما  واإلنجاز  للتفعيل  أوراش   5 ثالثا-وأخيرا 
العمل الحكومي، وقبل أن نشرع في مباشرة هذه املحاور الثالث، نسجل 
بارتياح واعتزاز كبيرين، أن الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة تنخرط 
بإرادية وفي تناغم من كامل مع التوجيهات امللكية السامية والتدابير 
الهامة التي دعا إليه جاللة امللك، حفظه هللا، في مختلف املناسبات، 
وتسعى بعزيمة وثبات إلى تنزيل البرنامج الحكومي مركزة بشكل أسا�ضي 
اإلجتماعية  والحماية  الدعم  برامج  وتوسيع  اإلجتماعي  البعد  على 
وتعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطني، ودعم املقاولة وتشجيع اإلستثمار 

والتشغيل ومحاربة الفساد؛

في املحور األول، وهنا، نبدأ بقضيتنا الوطنية األولى، لنسجل بارتياح 
ما تميزت به هذه املرحلة بتوالي قرارات مجلس األمن في اإلتجاه الذي 
يعزز موقف املغرب ويحشد مزيدا من الدعم والتأييد للمقترح املغربي 
للحكم الذاتي بالصحراء املغربية، ويحبط املناورات واملؤامرات التي ال 
يتوقف أعداء وخصوم وحدتنا الترابية عن نسجها، لقد شكل آخر قرار 
ملجلس األمن تطورا بنيويا باعتباره يركز على الحل السيا�ضي الواقعي 
إلى  التوصل  بأن  ويعترف  التوافق،  أساس من  والدائم على  والعملي 
حل سيا�ضي لهذا النزاع املفتعل، والذي طال أمده وتعزيز التعاون بين 
الدول األعضاء في اتحاد املغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق 
اإلستقرار واألمن، ويؤدي إلى إيجاد فرص العمل والنمو وإتاحة الفرص 

لجميع الشعوب في املنطقة.

الترابية خالل  بما سجله ملف وحدتنا  نعتز من جهة أخرى  كما 
هاتين السنتين دبلوماسيا وسياسيا في إدارة ملفات كبيرة وحساسة، 
توجت بالرغم من الهجومات واملناورات املتتالية ألعداء وحدتنا الترابية 
الفالحي  اإلتفاق  على   2019 يناير   16 في  األوروبي  البرملان  بمصادقة 
التفضيالت  مدد  الذي  اإلتفاق  وهو  األوروبي،  واإلتحاد  املغرب  بين 
الجمركية لتشمل املنتوجات املنحدرة من الصحراء املغربية، ومصادقة 
بين  البحري  الصيد  إتفاق  2019 على  12 فبراير  في  البرملان األوروبي 
املغرب واإلتحاد األوروبي، وإصدار القمة اإلفريقية 32 املنعقدة بأديس 

أبابا بقرار يق�ضي بأنه ال يمكن في أي مستوى وبأي طريقة، وبأي شكل 
من أشكال إثارة أو ذكر أو اإلشارة إلى قضية الصحراء املغربية مرصحة 
الصحراء  بأن قضية  أقرت  والتي  بنواكشوط،   31 القمة  بذلك قرار 
املغربية تتم معالجتها على مستوى األمم املتحدة، وأن اإلتحاد اإلفريقي 
مطالب بتقديم الدعم واملساندة لهاد املسار األممي؛ مصادقة أمريكا 
مقتضيات صريحة  والتي تضمنت   2019 السنة  برسم  امليزانية  على 
للمملكة  املخصصة  اإلعتمادات  أن  على  تنص  الثالث،  فصلها  في 
املغربية تستخدم للمساعدة في الصحراء املغربية، كل هذا املسار يعزز 
الدبلوما�ضي  الصعيدين  الوطنية على  لقضيتنا  اإليجابية  املكتسبات 
والسيا�ضي، ويحصد مزيدا من الدعم ملبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم 
بها املغرب ويدعم الجهود الجادة والصادقة التي يقوم بها للتقدم نحو 

حل نهائي للنزاع املفتعل حول صحرائنا املغربية.

الوطنية بقيادة جاللة امللك،  بالتعبئة  وهي مناسبة لنحيي ونعتز 
حفظه هللا، ولننهئ أنفسنا على ما تميزت به هذه الظرفية من مواصلة 
املبادئ  في  الوضوح  إطار  في  بالدنا  لصالح  هامة  مكتسبات  تحقيق 
إلى  تقدير وإكبار  بتحية  املناسبة  بهذه  في مرجعيات ونتوجه  والثبات 
قواتنا املسلحة امللكية، ولكل املرابطين على الثغور للدفاع عن حوزة 
الوطن ووحدته الترابية، ومنوهين بما تقوم به في الداخل والخارج من 
أدوار إنسانية نبيلة. كما نحيي عاليا وندعم جهود رجال ونساء األمن 
الوطني، والدرك امللكي، ومختلف األجهزة األمنية، والقوات املساعدة، 
والوقاية املدنية الساهرين بتفان ويقظة واستباقية ومهنية على أمن 
الوطن واملواطنين، ومتصدين لكل التهديدات تحت القيادة الرشيدة 
لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا. مجددين اعتزازنا وامتناننا 
للتضحيات الجسام التي قدمتها أسرة املقاومة وجيش التحرير في سبيل 
انعتاق الوطن، سائلين هللا العزيز القدير أن يتغمد برحمته الواسعة 
كل شهداء الوطن من من وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن 

استقالل ووحدة وأمن ورفعة الوطن وعزة وكرامة املواطنين.

في  اعتزازنا  نسجل  واإلسالمية،  العربية  أمتنا  قضايا  وبخصوص 
إطار اإلجماع الوطني الدائم والثابت، رسميا وشعبيا بالدعم املوصول 
القضية  مع  املغربي  للشعب  الوثيق  والتضامن  املطلقة  واملساندة 
العادلة للشعب الفلسطيني البطل، وحقه الثابت وغير القابل للتصرف 
في إقامة دولته الوطنية املستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها 
القدس الشريف. كما ننبه ونحن نعيش أجواء الذكرى 71 للنكبة، إلى 
خطورة املؤامرات التي يواجها الشعب الفلسطيني، بمواصلة اإلستيالء 
على أراضيه واملحاوالت املتكررة للتصفية النهائية لحقوقه التاريخية 
واملشروعة في العودة وفي بناء دولته املستقلة من خالل الترويج ملا 
العربي  الدولي والوضع  القرن، في ظل تخاذل املجتمع  يسمى صفقة 
املترهل واملأزوم. وال يفوتنا أن نندد بقوة، وأن ندعو إلى اليقظة والحذر 
والتصدي لبعض املمارسات املعزولة التي يقوم بها البعض في سياق 
الهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وهذا ما سنتصدى 
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له إلى جانب القوى الحية املمانعة في بالدنا ومع شعبنا الوفي لهذه 
القضية.

وال يمكن أن نن�ضى في هذا الشهر الفضيل، ما تعانيه بعض األقليات 
املسلمة في بعض البلدان من التضييق والحرمان من ممارسة شعائرها، 
وما يعانيه املضطهدون املنسيون من مسلمي الروهينجا ببورما الذين 
يتعرضون ألبشع جريمة تطهير عرقي وترحيل وتقتيل على مرأى ومسمع 
من العالم في أكبر فصول اإلبادة الجماعية في األلفية الحالية. كما نجدد 
استنكارنا لألحداث اإلجرامية التي راح ضحية ضحيتها مؤخرا أشخاص 
أبرياء في كل من نيوزيالندا، وسريالنكا ودول أخرى جراء أفعال إرهابية 

ال تمث إلى الشرائع السماوية وإلى القوانين بصلة.

السيد ضئيس الحكومة،

على صعيد السياسة الخارجية والدبلوماسية املغربية، هناك ما 
يدعو لالفتخار ويعزز التميز واإلشعاع والسيادة املغربية، حيث وفي ظل 
سياق عالمي وإقليمي صعب ودقيق، حابل بالتوترات واإلصطفافات 
للدول  الوطنية  الترابية والسيادة  الوحدة  املمنهجة على  والهجومات 
العربية، والدوس على سيادتها وزعزعة أمنها واستقرارها. تبرز مواقف 
جاللة امللك، ورؤيته الرشيدة على املستوى الدولي، في قيادته للسياسة 
الخارجية للمملكة على أساس القيم واملبادئ واإللتزامات واملصداقية، 

وعلى قواعد ثابتة تعزز مكانة املغرب وتميزه على املستوى الدولي.

العربية  بالقمة  امللك،  بمواقف جاللة  ونعتز  نذكر  أن  البد  وهنا 
األوروبية األولى املنعقدة في فبراير املا�ضي بشرم الشيخ، وهو يعتبر أن 
األمن القومي العربي ينبغي أن يظل شأنا عربيا في منأى عن أي تدخل 
العربي  العالم  يواجهه  ما  أن  إلى  الكريمة  وإشارته  خارجي،  تأثير  أو 
إلى سياسات  من تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره راجع أحيانا 
وسلوكيات بعض بلدانه تجاه البعض اآلخر. وتشديد جاللته، على أن 
القضاء على هذا التهديد يظل رهينا بااللتزام بمبادئ حسن الجوار، 
واحترام السيادة الوطنية للدول، ووحدته الترابية والتوقف واالمتناع 

عن التدخل في شؤونها الداخلية.

بالدور اإليجابي الكبير والفعال لجاللة  وهي مناسبة لنعتز ونذكر 
فلسطين  دعم  في  ومبادراته  القدس  لجنة  رئيس  باعتباره  امللك، 
وإرسال  بغزة؛  امليداني  املستشفى  إحداث   : خالل  من  واملقدسيين، 
املساعدات اإلنسانية لكل الفلسطينيين؛ واالهتمام املتواصل بالقدس 
ووضعه؛ ودور بيت مال القدس لدعم القدس الشريف واملقدسيين 
حيث كان آخرها الهبة امللكية لترميم وتهيئة عدد من فضاءات ومحيط 

املسجد األق�ضى املبارك.

العالي  السياق، والتنسيق  في نفس  الهام  باللقاء  نعتز ونذكر  كما 
مارس  في  الثاني،  عبد هللا  امللك  وجاللة  امللك،  بين جاللة  املستوى 
الشعب  ودعم  القدس  وملف  الفلسطينية،  القضية  حول  املا�ضي 
الفلسطيني في نيل حقوقه املشروعة، وإقامة دولته املستقلة، وتنسيق 

الجهود في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية والقدس الشريف 
لحملة مسعورة من خالل ما يسمى صفقة القرن.

كما نعتز ونذكر بنداء القدس، باعتباره حدثا تاريخيا ووثيقة غير 
مشتركا  تراثا  باعتبارها  املقدسة  املدينة  صيانة  إلى  تدعو  مسبوقة 
لإلنسانية، ويشدد على ضرورة تكريس وضع املدينة املقدسة كأرض 
للقاء ورمز للتعايش السلمي بالنسبة ألتباع الديانات التوحيدية الثالث.

وهي مناسبة كذلك، لنعتز ونذكر باملوقف املشرف لجاللة امللك، في 
رأب الصدع بين األشقاء، حيث أمر جاللته في17 من رمضان منذ سنتين 
بإيصال طائرات محملة باملواد الغذائية في ظل حصار دولة قطر، وقيام 
جاللته بجولة باملنطقة حملته مباشرة من أبو ظبي إلى الدوحة. لقد 
واملشرقة  املشرفة  املواقف  الفترة مجموعة من  بالفعل هذه  عرفت 
واالستقاللية  واإلشعاع  التميز  وتعزز  لالفتخار  تدعو  امللك،  لجاللة 
والسيادة املغربية واالنتصار الحقيقي واملبدئي لقضايا أمتنا العادلة. 
بقيادة  لبالدنا  والراسخة  الثابتة  املواقف  عززت  التي  املواقف  وهي 
جاللة امللك، في الفترات السابقة على أساس االحترام املتبادل والحرص 
على ما يخدم وحدة الصف واملصير واملستقبل ويحصن املنطقة من 

مخاطر التشرذم واالنقسام.

السيد ضئيس الحكومة،

وعلى صعيد صون الحقوق وتعزيز الحريات واملساواة، نغتنم هذه 
الفرصة لنجدد إشادتنا بالقرار امللكي السامي، القا�ضي بالعفو على عدد 
من معتقلي أحداث الحسيمة، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، 
معالجة  في  والحكيمة  املتميزة  املغربية  املقاربة  مع  يتناغم  ما  وهو 
االجتماعية.  للتوترات  الشمولية  واملعالجة  واملصالحة  اإلشكاليات، 
وأملنا كبير أن يستمر هذا النفس اإليجابي، واملبادرات الحكيمة من 
بما  تبعتها،  التي  أجل امتصاص مخلفات هذه األحداث واملحاكمات 
الوطن  »إن  الخالدة  املغربية  املقولة  ويكرس  الوطنية  اللحمة  يعزز 

غفور رحيم«.

ومن جهة أخرى، ال يمكن تناول وضعية حقوق اإلنسان في بالدنا 
دون ربطها ربطا وثيقا بتقدم ممارسة الديمقراطية. لذا ننوه باملجهود 
الكبير، وباملقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدتها الحكومة في تحيين 
هذا  على  وحرصها  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية  الوطنية  الخطة 
التالزم بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان باعتبار أن الحقوق والحريات 
تكفلها اإلرادة السياسية التي يفرزها وتفرزها الديمقراطية باعتبارها 

األرضية التي تبنى عليها التنمية البشرية والحقوق والحريات.

وال يفوتنا هنا أن نوه بالعناية امللكية السامية بأجرأة مضامين هذه 
الخطة، وهو ما يجسد االلتزام الرسمي للدولة املغربية على أعلى مستوى 
باحترام تعهداتها في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إن املمارسة 
الديمقراطية ببالدنا بما تعرفه من مد وجزر تنعكس وجوبا على وضعية 
الجسيمة  االنتهاكات  من  حتما  تخلصت  وإن  التي  اإلنسان،  حقوق 
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التجاوزات  بعض  األحيان  بعض  في  تسجل  ظلت  أنها  إال  واملمنهجة 
املعزولة، التي ال بد من تظافر جهود كل الحقوقيين واملؤسسات املعنية 
للقطع معها وتجاوزها بما يعزز مسار الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ببالدنا، مع العلم أن هذا ال يمكن أن ينقص بأي حال مما حققته بالدنا 
من تقدم ملموس في مجال الحقوق والحريات أن على املستوى العملي أو 
التشريعي أو املؤسساتي أو املمارسة اإلتفاقية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

ضوء  وعلى  العدالة  منظومة  إصالح  ورش  مواصلة  وبخصوص 
املكتسبات الدستورية والقانونية املكرسة الستقالل القضاء، نؤكد 
من  مزيدا  تتطلب  اإلصالح  تنزيل  من  التأسيسية  املرحلة  هذه  أن 
تكريس التعاون والتوازن بين مختلف السلط الدستورية إلنجاح ورش 
استقاللية القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة، وعلى رأسها ربط 
املسؤولية باملحاسبة واحترام القواعد الجوهرية وضمانات املحاكمة 
العادلة والتطبيق السليم للقانون بما يرسخ سيادة واستقاللية وهيبة 

القضاء، ويحقق العدل.

السيد ضئيس الحكومة،

التقلبات  من  وبالرغم  أنه  نسجل  اإلقتصادي،  الصعيد  على 
الكبيرة التي تعرفها الظرفية الدولية، والتي تتميز بتراجع معدالت النمو 
من  سنة  وقبل  أنه  حيث  األولية  املواد  أسعار  على  الكبير  والضغط 
اآلن، في أبريل 2018، صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشة متزامنة 
في اإلقتصاد الدولي في %75 في اإلقتصاد الدولي، سنة بعدها في أبريل 
2019 جاء ليقول العكس، توقع تباطؤا متزامنا في %70 من اإلقتصاد 
وتصاعد  الرؤية  وغياب  استقرار  نتيجة وضع عدم  هذا  كل  الدولي، 
التوترات التجارية والجيو إستراتيجية، لكن وبالرغم من هذه الظرفية 
الصعبة ،ال زال اإلقتصاد املغربي يواصل، والحمد هلل، اإلستفادة من 
السياسات املاكرواقتصادية املسؤولة واإلصالحات الهيكلية التي بذلت 
في السنوات األخيرة، وهو ما أدى إلى تنويع النشاط اإلقتصادي وتعزيز 
صالبة اإلقتصاد الوطني، حيث ما زالت بالدنا تحافظ على معدالت 
نمو محترمة، في ظل ضبط نسب التضخم وتواصل الحكومة مجهود 
التحكم في نسبة عجز امليزانية وعجز ميزان األداءات ومخزون العملة 
الصعبة، كلها هذا في ظل التحكم في معدالت املديونية والحفاظ على 
استدامة الدين العمومي حيث يستقر حجم دين الخزينة في أقل من 
%65 من الناتج الداخلي الخام في أفق الهدف من املتمثل في خفضه 

إلى %60؛

تواصل  الحكومة  أن  القول  فمجمل  اإلجتماعي،  الصعيد  وعلى 
بخطى كبيرة ومجهود تعميق النفس االجتماعي للسياسات العمومية 
واملجالية،  اإلجتماعية  الفوارق  وتقليص  الهشة  بالفئات  واإلهتمام 
لقد أعطت الحكومة األولوية الكبيرة لتنفيذ عدة إجراءات نوعية في 
توسيع  على  واشتغلت  والتعليم،  كالصحة  اإلجتماعية  القطاعات 
الحماية اإلجتماعية لتشمل فئات وشرائح واسعة من املواطنين والعمل 
والحد  والهشة،  الفقيرة  للفئات  اإلجتماعية  الوضعية  تحسين  على 

من الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية وحماية القدرة الشرائية 
للمواطنين.

األخيرة  السنوات  خالل  اإلجتماعية  القطاعات  عرفت  لقد 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  رصد  مستوى  على  استثنائيا  مجهودا 
واللوجيستيكية، وهذا ما سنعود إليه في املحور املقبل باألرقام، دابا 
واعتماد  باألرقام،  نجيو  غادي  بعد  من  األدب،  ديال  سوية  تنعطيو 
الهشة  الفئات  لفائدة  هادفة  عمومية  وسياسات  هيكلية  إصالحات 
واملعوزة، حيث انتقلت امليزانية املخصصة للقطاعات اإلجتماعية إلى 

ما يفوق %50 حاليا ؛

وبأرقام  دالة  بعناوين  الحقيقية  اإلنجازات  ويهم  الثاني،  املحور 
معبرة، ولخصناها في أكثر من 70 منجز، وسأركز على سرد حزمة من 
اإلجراءات الهامة التي طبعت الحصيلة املرحلية في املستويات السابقة، 
ويتعلق  التحتية،  البنيات  وعلى مستوى  واجتماعيا  اقتصاديا  يعني، 

األمر:

والتنظيمية  القانونية  النصوص  من  جملة  علىها  -1باملصادقة 
الوطني لالتمركز اإلداري  امليثاق  املؤسسة إلصالحات كبرى من مثل 
وقانون اإلصالح الشامل للمراكز الجهوية اإلستثمار، والقوانين املنظمة 

ألرا�ضي الجماعات الساللية؛

القوانين  تطبيق  70 مرسوما إلتمام منظومة  يفوق  ما  -2إصدار 
التنظيمية املتعلقة بالجهات وبالعماالت واألقاليم، وتفعيل صندوق 

التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛

-3تعبئة اإلمكانات املالية للجهات وتعزيز مواردها املالية من خالل 
رفع الحصة املرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة على 
الدخل، لتنتقل من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة امليزانية العامة 

بمبلغ يقدر ب%8.4 مليار درهم سنة 2019؛

-4املصادقة على 286 وثيقة للتعمير خالل سنتين؛

-5تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب17 درجة خالل 
السنتين متتابعتين 2017 2018؛

األعمال  مؤشرممارسة  تصنيف  في  ومهم  متواتر  تقدم  -6تحقيق 
من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019، وهذا التقدم، 
وهذا التقدم وتواصله يدل على أن هدف ولوج دائرة اإلقتصاديات 

الخمسينية األوائل في هذا املجال ممكن؛

القيمة  على  الضريبة  متأخرات  برسم  درهم  مليار   40 -7إرجاع 
املضافة، واليوم أصبحنا، السيد رئيس الحكومة، نسمع عن أن هناك 
القروض  على  للحصول  املركزي  الضمان  صندوق  على  كبيرا  إقباال 
 40 أنه  لإلستثمار، باعتبار، وهناك من يربطه بهذا اإلجراء، باعتبار 
مليار ديال الدرهم ديال املتأخرات دارت في الحركة اإلقتصادية فلذلك 
وتمويل  اإلقتصاد  تمويل  مجال  في  حقيقية  وانتعاشة  عودة  هناك 

االستثمارات؛
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-8شروع 8 ديال األبناك تشاركية في تقديم خدماتها بما يعزز تنويع 
مصادر تمويل اإلقتصاد الوطني، ويعزز تعبئة اإلدخار؛

-9إطالق صندوق ب 500 مليون درهم لدعم املقاوالت الناشئة 
واملشاريع املبتكرة؛

-10مواصلة املجهود اإلستثماري العمومي بتخصيص غالف مالي 
يناهز 195 مليار درهم سنة 2019 ومثله في سنة قبلها؛

-11املصادقة على 119 اتفاقية استثمار ومالحق بمبلغ استثماري، 
هنا أتحدث على االستثمار الخاص، ومالحق بمبلغ إستثماري إجمالي 

يبلغ 124.6 مليار درهم؛

-12االرتفاع املضطرد لتدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة ب55% 
بين سنتي 2016 و2018 لتبلغ 32.8 مليار درهم سنة 2018، إذن هذا هو 
املجهود اإلستثماري العمومي، 195 مليار ديال الدرهم ديال االستثمار 
العمومي، 125 مليار درهم عفوا، ديال االستثمارات الخاصة، و32.8 

مليار درهم ديال التدفقات ديال اإلستثمارات األجنبية؛

-13تحقيق %81 من األهداف املتوخاة على مستوى التشغيل في 
مخطط التسريع الصناعي في أفق 2020 من خالل إحداث 400.000 

منصب شغل في القطاع الصناعي؛

بالقطاع العمومي من خالل تشغيل  -14تعزيزا مجهود التشغيل 
138491 برسم قوانين املالية 17-18-19 مقابل 116977 خالل فترات 

12 16 و71.000 خالل فترات 11/7؛

-15تسجيل 100 ألف و2581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 
2019، وبالتالي تجاوز الهدف املسطر في أفق 2021 اللي هو 100.000؛

عبر  الشغل  عن  باحث  و1241  ألف   200 التشغيل  -16مواكبة 
برنامجي إدماج وتحفيز؛

الضريبية  إلتزامات  الدولة  تتحمل  الذين  اإلجراء  عدد  -17رفع 
املقاوالت  لفائدة   5 عوض  أجراء   10 إلى  بهم  املتعلقة  واإلجتماعية 
والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة في حدود 10.000 درهم عوض 

6.000 درهم سابقا.

-18تحسين قابلية التشغيل لفائدة 45737 باحثا عن الشغل من 
خالل برنامج التأهيل؛

-19مواكبة 5210 حامل مشروع وإحداث 2647 مقاولة صغيرة أو 
نشاط مدر للدخل عبر برنامج دعم التشغيل الذاتي؛

-20اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات املدفوعة 
من طرف املقاوالت إلى الدكاترة الباحثين في حدود 6.000 درهم شهريا 

ملدة 24 شهرا؛

الوطنية  الوكالة  في  أشهر  ستة  ملدة  التسجيل  شرط  إلغاء   21-
التحمالت  إعفاءات  من  لإلستفادة  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 

اإلجتماعية والضريبية في عقود التدريب، هنا عمدا ركزت على األرقام 
اإلجراءات  وعلى  بالتشغيل  املتعلقة  األرقام  باالستثمار،  املتعلقة 
الضريبية واملالية التي جاءت في قوانين املالية، باش نبينو أنه كاين تدبير 
بإجراءات حقيقية الذي له أثر مباشر على االستثمار وعلى التمويل وعلى 
التشغيل، ألنهم كون ما كانتش 40 مليار ديال الدرهم ديال الضريبة 
القيمة املضافة توزعت ما غادي يكونش هناك واحد السيولة واحد 
التمويل، وككان ما تدارتش اإلجراءات املتعلقة باإلعفاءات الضريبية 
واإلجتماعية املتعلقة بالشباب الباحثين عن سوق الشغل ما يكونوش 
ديال  بالدعم  املتعلقة  اإلجراءات  تدارتش  ما  كان  وكن  األرقام،  هاد 
اإلستثمار وديال املقاولة ماغتكونش هاد األرقام املتعلقة بالتدفق ديال 
اإلستثمارات الخارجية، وهاد األرقام املتعلقة باالستثمار الخاص الذي 

تم تمت املصادقة عليه في اللجنة الوطنية لإلستثمار؛

-22بلوغ طاقة إنتاجية تصل 700.000 سيارة سنويا، في أفق بلوغ 
هدف طاقة إنتاجية تقدر بمليون سيارة سنويا في 2022؛

-23وهذا جعل بلدنا يتربع هادي 23 تربع بالدنا كأول بلد إفريقي في 
إنتاج السيارات مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب%50.5؛

-24وضع جهاز ملواكبة وتسرع دينامية اإلستثمار السياحي، خصص 
له غالف مالي أولي قدره 200.000.000 ديال الدرهم برسم سنة 2019؛

-25ارتفاع عدد السياح الزائرين لبالدنا إلى 12.5 مليون سنة 2018 
مقابل 10.3 سنة 2016؛

-26اإللغاء النهائي لحصة الدولة من القروض املمنوحة للمقاولين 
الشباب؛

بنسبة  األرباح  على  للتضامن  إجتماعية  مساهمة  -27إحداث 
%2.5على األرباح املحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على 

الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق 40 مليون سنتيم؛

-28إنهاء أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة 23830 هكتار 
44070 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة  وإطالقها على مساحة 

86.000 هكتار بالري املوضعي؛

-29إنهاء أشغال التجهيز الهيدروفالحي الخارجي عبر توسيع الري 
تناهز  مساحة  على  األشغال  وانطالق  هكتار   25.000 مساحة  على 

44.000 هكتار؛

-30مواصلة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في مجال الري بالنسبة ملشروع على مساحة 3200 هكتار ومشروع آخر 

على مساحة 15.000 هكتار؛

-31مواصلة إنجاز الشطر األول من البرنامج الوطني لتنمية املراعي 
وتنظيم الترحال بإعداد 330.000 هكتار من املحميات الرعوية و14550 
هكتار لغرس الشجيرات العلفية و182 نقطة ماء لتوريد املاشية، و578 

كيلومتر من املسالك الرعوية؛
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-32إطالق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفالحة التضامنية 
لفائدة أزيد من 141.000 فالحا صغيرا بغالف مالي قدره 5.8 مليار درهم؛

-33الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج اإلقتصادي للمرأة القروية 
إلى 90 دار للصانعة خالل 2019؛

وأدوات  األولية  باملواد  الحرفية  التجمعات  دعم  -34مواصلة 
ووسائل الحماية من املخاطر املهنية ومعدات اإلنتاج لفائدة أزيد من 

4000 صانع وصانعة؛

-35تسريع املشاريع الطرقية الكبرى، حيث تقدمت األشغال بنسبة 
%75 في مشروع تقوية وتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين 
العيون والداخلة على طول 500 كيلومتر، وب %90 بمشروع الطريق 

السريع تازة الحسيمة؛

-36استكمال عدة أوراش وطنية كبرى، انطالق خط القطار الفائق 
السرعة البراق الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وتثليث محور الدار 
سطات-مراكش،  ملحور  الكاملة  التثنية  وإتمام  البيضاء-القنيطرة، 

وانتهاء أشغال بناء عدة محطات قطارية كبرى؛

التحتية  البنيات  جودة  في  إفريقيا  األولى  املرتبة  املغرب  -37تبوأ 
السككية، هذه األولى، الثانية؛

-38تعزيز شبكة املوانئ من خالل قرب االنتهاء من أشغال امليناء 
الجديد بآسفي، ومواصلة دراسة أو إنجاز مشاريع كبرى أخرى كمشروع 
األصفر،  بالجرف  الطاقي  امليناء  ومشروع  األطل�ضي،  الداخلة  ميناء 

وامليناء الجديد الناظور غرب املتوسط، وميناء القنيطرة األطل�ضي؛

-39تبوأ املغرب مرة أخرى للمركز األول إفريقيا والثاني عربيا في 
مؤشر الربط البحري املنتظم لسنة 2018؛

-40بلوغ نسبة الطاقة املنشأة من مصادر متجددة إلى %34 حيث 
إرتفعت الطاقة املنشأة، بزيادة %30؛

-41كهربة 856 دوارا يضم 21.336 مسكنا بغالف مالي يقدر ب 820 
مليون درهم؛

-42مواصلة تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب باملجال الحضري 
لتبلغ نسبة الولوج إلى %97؛

-43ارتفاع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى %76 وارتفاع 
نسبة معالجة املياه العادمة إلى %45.4؛

-44رفع نسبة جمع النفايات باملراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى 
%85 وتأهيل 49 مطرحا عشوائيا؛

-45إنجاز أشغال 4 سدود كبرى و17 سدا صغيرا ومتوسطا، فيما 
يتواصل العمل إلنجاز 13 سدا كبيرا و23 سدا صغيرا ومتوسطا؛

-46إطالق أشغال 3 محطات تحلية مياه البحر من أجل تخفيف 
الضغط على املوارد املائية والجوفية؛

-47تبسيط مساطر التراخيص ملحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز 
حيث انتقل عدد املحطات املرخص لها من 50 إلى 140 في السنة؛

-48سحب 1404 رخصة وإعادة منح 611 رخصة في إطار تفعيل 
الحكامة والشفافية بالقطاع املعدني؛

-49هنا غندخلو للجانب اإلجتماعي، الرفع من املجهود املالي املوجه 
لقطاع التربية والتكوين ليصل إلى 68 مليار درهم برسم ميزانية 2019 

بزيادة 9 ديال املليار ديال الدرهم مقارنة ب 2018؛

-50تأهيل 11291 مؤسسة تعليمية، 11260 فرعية وتعويض 933 
حجرة من البناء املفكك برسم املوسمين الدراسيين املاضيين؛

-51تعزيز املوارد البشرية بقطاع التربية والتكوين من خالل توفير ما 
يناهز 70.000 منصبا ماليا برسم سنوات 19/18/17؛

-52تعميم برنامج تيسير انطالقا من هذا الدخول املدر�ضي ليشمل 
اإلعدادي  السلك  وتالميذ  القروي،  باملجال  اإلبتدائي  السلك  تالميذ 

باملجالين القروي والحضري؛

-53ارتفاع عدد املستفيدين بناء على هذا التوسيع إلى 2.1 مليون 
تلميذ وتلميذة بالنسبة لهذه السنة الدراسية مقلبل 706359 في املوسم 

السابق بتكلفة إجمالية تقدر ب2.170.000.000 ديال الدرهم؛

ليبلغ  محفظة  مليون  برنامج  من  املستفيدين  عدد  -54ارتفاع 
4.263.000 مستفيد ومستفيدة؛

-55رفع القيمة اليومية ملنح الداخليات واملطاعم املدرسية بكلفة 
إجمالية تناهز مليار و470 مليون درهم برسم هذه السنة بزيادة 63% 

مقارنة مع السنة الفارطة؛

-56تمكين حوالي 35.000 متدرب ومتدربة بالتكوين املنهي حاملي 
شهادة الباكلوريا ها من املنحة ألول املرة؛

-57اإلرتفاع املضطرد في عدد املستفيدين من التدريب بالتكوين 
املنهي األسا�ضي ليصل إلى 433.000 خالل املوسم التكويني 17-18؛

من  يقارب  ما  الستقبال  الجامعية  اإلستقبال  بنيات  -58تعزيز 
100.000 طالب جديد وإحداث 20 مؤسسة جامعية جديدة موزعة 
على التراب الوطني، وتوسيع العرض البيداغوجي الجامعي في القطاع 
الخاص بما في ذلك الترخيص ل7 مؤسسات واإلعتراف ل 15 مؤسسة؛

 382.000 عددهم  ليصل  املمنوحين  قاعدة  توسيع  -59مواصلة 
طالبة وطالب خالل سنة 2019 بغالف مالي يبلغ مليار و800 مليون 

درهم؛

-60تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجباري الخاص بالطلبة، ليصل 
عدد الطلبة املنخرطين إلى حوالي 57.000 منخرط في نهاية يناير 2019؛

إلى  الطالبية  واإلقامات  باألحياء  استيعابية  الطاقة  -61ارتفاع 
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76600 سرير بزيادة %27 مقارنة مع 2016؛

درهم سنة  مليار   16.3 إلى حوالي  الصحة  ميزانية قطاع  -62رفع 
2019 بزيادة تفوق %16 مقارنة مع 2016؛

 9500 توفير  الصحة من خالل  بقطاع  البشرية  املوارد  -63تعزيز 
منصب مالي برسم سنوات 17 و18 و19؛

-65التكفل املجاني برسم سنة 2018 ب980.000 مريض بالضغط 
املصابين  من  و10359  السكري،  مر�ضى  من  و870.000  الدموي، 

بالقصور الكلوي املزمن، و200.000 من مر�ضى السرطان؛

-66تخفيض أثمنة 405 ديال األدوية خالل سنتي 17 و18؛

-67ارتفاع عدد املستفيدين من نظام املساعدة الطبية راميد إلى 
12 مليون نسمة سنة 2018 مقابل 10.3 مليون نسمة سنة 2016؛

-68توسيع قاعدة األرامل املستفيدات من الدعم املباشر بمنحة 
350 درهم شهريا لكليتهم، وإدراج األمهات املعوزات والكفيالت ليبلغ 
عدد األرامل املستفيدات من الدعم 95 ألف مستفيدة حاضنات ملا 

يناهز 166 ألف طفال: مقابل 56 ألف عند بداية هذا البرنامج؛

-69إعادة تأهيل 30 مؤسسة للرعاية اإلجتماعية لفائدة األطفال في 
وضعية صعبة، يستفيد منها 2776 طفال والتكفل ب 6600 طفال من 

ضحايا العنف؛

-70اإلهتمام املتزايد لذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل:

أوال: رفع الدعم املالي املرصود لذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 
%60 في إطار صندوق دعم التماسك اإلجتماعي؛

ثانيا: إعفاء العربات ذات املحرك الكهربائي من رسم االستيراد؛

الخاصة  العمومي  للتوظيف  موحدة  مباراة  أول  تنظيم  ثالثا: 
باألشخاص في وضعية إعاقة لفائدة 50 مستفيدا سنة 2018 وبرمجة 

200 منصبا جديدا سنة 2019؛

رابعا: تفعيل حصة %7 من مناصب الشغل لفائدة األشخاص في 
وضعية إعاقة؛

-71تخصيص أزيد من 3 ديال املليار ديال الدرهم برسم سنة 2019 
بزيادة بحوالي مليار درهم في ميزانية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

-72 تخصيص22.5 مليار درهم برسم برنامج عمل سنوات 17 و18 
و19 في إطار مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية واإلجتماعية 
بالعالم القروي، وهو ما مكن أي تنزيل برنامج تقليص الفوارق الترابية 
واإلجتماعية وهو ما مكن من بناء وتهيئة حوالي 4500 كلم من الطرق 
واملسالك القروية، وإنجاز 12516 عملية ربط باملاء الصالح للشرب، 
وربط 216 دوارا بالكهربة القروية، كما مكن من بناء 373 مؤسسة 
تعليمية وتأهيل 390 أخرى، باإلضافة إلى تأهيل املؤسسات الصحية 

ن أيضا 
ّ
ب 208 جماعة قروية واقتناء 481 سيارة إسعاف، وهو ما مك

أي برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية من تزويد 25 مركزا 
قرويا باملاء الشروب لفائدة حوالي 80 ألف نسمة خالل سنتين 17-

18، ليرتفع بذلك عدد املراكز التي تتوفر على شبكات توزيع املاء اللي إلى 
حوالي 454 مركزا قرويا يستفيد منه حوالي مليون ونصف نسمة، وهو 
نفس ال�ضيء بالنسبة لتطهير السائل حيث استفاد أكثر من 174 مركزا 

قرويا بدعم مالي مخصص لهذا الغرض؛

-73وأخيرا وليس آخرا تتويج الحوار اإلجتماعي بالتوقيع على اتفاق 
ثالثي األطراف بغالف مالي سيتجاوز 8 ديال املليار ديال الدرهم برسم 
الفترة 19-21 والذي نص على الزيادات في األجور لحوالي 800 ألف 
موظف بغالف مالي إجمالي يبلغ 2 ديال املليار ونص هذه السنة، ليصل 
7 ديال املليار في 2021، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 
ألف موظف بغالف مالي سنوي يبلغ مليار ديال الدرهم، ثم الزيادة في 
الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص بنسبة %10 على سنتين ابتداء من 

2019 والزيادة في التعويضات.

السيد الرئيس،

تنعرف أنني طولت عليكم بسرد 73 إجراء ولكن كان هذا من واجب 
املواطنين علينا، ألنه ال يمكن أن يعقل أن نتحدث عن ماليير مليار في 
املنح، 600 مليون لألرامل، مليار و700 هنا، مليار و700 هنا، ثم نتحدث 
عن عدد املستفيدين 95 ألف ديال األرامل 166 ألف ديال األطفال 
نتكلموا  املمنوحين،  الطلبة  ديال  ألف   382 نتكلموعلى  املحضونين، 
على عدد من الدواوير اللي وصلهم املاء والكهرباء، نتكلموعلى الحجم 
ديال اإلستثمارات العمومية والحجم ديال اإلستثمار الخاص، نتكلمو 
على أول مرتبة هنا وأول مرتبة هنا وأول مرتبة هنا، ثم نتحدث عن أن 
اإلقتصاد الوطني متعافى ويعني نغّيب كل هذه األرقام ونلقي ضبابا على 
الرأي العام الوطني بأن أي �ضيء لم يحدث، الذي حدث هو العكس 
تماما وسأوضح في املحور األخير، ملاذا هاذ االنطباع العام السائد وكيف 
ينبغي أن نشتغل عليه، لنحصن بالدنا ألن هناك أموال طائلة تصرف 
لفائدة اإلقتصاد الوطني، أموال طائلة تصرف ليستفيد منها املاليين 
من املواطنين واملواطنات ثم أموال طائلة تذهب إلى الدعم والرعاية 

اإلجتماعية.

املحور الثالث: وهو ما يتعلق بآفاق العمل الحكومي، حيث بعد 
سنتين من العمل الحكومي الجاد واملسؤول نريد السيد رئيس الحكومة، 
أن نشارككم 5 أوراش التي ينبغي أن تعرف التسريع في اإلنجاز، أولها 
ورش تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومحاربة الفساد، اليوم نتوفر 
على وثيقة مرجعية وآلية وطنية للتخطيط اإلستراتيجي اللي هي الخطة 
الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، ينبغي إخراج وتنزيل مخططها 
التنفيذي، بما يضمن أجرأة مضامينها بجدولة زمنية وبآجال محددة، 
من جهة أخرى ينبغي العمل على مواصلة وجوب تنفيذ توصيات هيئة 
من  مجموعة  هناك  ولكن  الكثير  فيها  تحقق  واملصالحة،  اإلنصاف 
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بالسياسة  بالخصوص  تنتظر اإلستكمال ويتعلق األمر  التي  العناوين 
مجال  في  العادلة،  املحاكمة  وبضمانات  األمنية  وبالحكامة  الجنائية 
العدل ندعو كذلك الحكومة إلى الحرص على تسريع تنفيذ توصيات 
ميثاق إصالح منظومة العدالة، ننتظر مسطرتين هامتين هما املسطرة 
كذلك  ينبغي  كما  الوزير،  السيد  املدنية  املسطرة  وقانون  الجنائية 
العمل على اإلسراع في تنزيل باقي إلتزامات البرنامج الحكومي، نذكر منها 
اإلطار القانوني للوكالة القضائية للمملكة بما يضمن للدفاع والحفاظ 
على املال العام وعلى حقوق املواطنين، وكذلك القوانين املتعلقة باملهن 
القضائية ومواصلة ورش تنزيل اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛ 
التعجيل  الوطني وهنا البد من  إلى ورش تطوير اإلقتصاد  ثم أدخل 
بإخراج امليثاق الجديد لإلستثمار البد من الحرص على التنزيل الجيد 
وانطالق  لإلستثمار،  الجهوية  املراكز  شملت  التي  اإلصالحات  لكل 
العمل ديالها فعليا من أجل تسريع العمل ديال االستثمار ثم كذلك ما 
غاديش ننساو التفعيل ديال املقتضيات الدستورية املتعلقة باملنافسة 
الشريفة، وهنا تّنوهو بالتفاعل ديالكم اإليجابي مع التوصيات ديال 
مهمة استطالعية حول أسعار املحروقات، ولكن مازالين شّدين في واحد 
القضية ديال التسقيف ديال الهامش د يال الربح، فتحتيو السوق اآلن 
هناك توصية كل مرة السيد الوزير تيقول لينا هاذ املرة غدا بعد غدا 

ينبغي العمل على التسقييف بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.

املسألة األخرى، هو الورش ديال اإلصالح الضريبي مناظرة كانت 
ناجحة نهنئكم السيد رئيس الحكومة وننهئ الحكومة وننهئ السيد وزير 
اإلقتصاد واملالية، 2020 ينبغي أن يكون أول قانون املالية لتنزيل هذا 
اإلصالح، وما ننساوش العدالة املجالية في توزيع اإلستثمارات العمومية 
والخاصة، ثم العدالة املجالية في توزيع االستثمارات العمومية والخاصة 
ثم العدالة املجالية في التوزيع، هناك تركيز في توزيع اإلستثمارات على 
اللي مخطط إصالح  الوقت  في  الجهات ونسيان جهات أخرى  بعض 
االستثمار تيتكلم على إحداث منطقة حرة على األقل في كل جهة من 
جهات اململكة، وتيتكلم على إرساء دعم متنوع لفائدة الجهات األقل حظا 
لتحفيز اإلستثمار الصناعي، ورش التشغيل ودعم التكوين املنهي هناك 
مجهودات مبذولة اليوم اللي هو مطلوب وهو مواصلة تنزيل تفعيل املدن 
ديال املهن والكفاءات، املناظرة الوطنية للتشغيل انطالقا من العمل 
اللي ّدارعلى املستوى الجهوي ألن هذا ورش مهم، وما ننساوش كذلك 
الدور ديال القطاع الفالحي هناك توجيهات ملكية سامية فيما يتعلق 
بتوسيع مجال اإلستثمار الفالحي وتوفير العقار الفالحي لجميع لفئات 
بما يشجع على انبثاق طبقة الوسطى فالحية وزيادة تسهيل الولوج 
للعقار لفائدة كل الفئات، الورش ديال العدالة الفئوية واملجالية تنفيذ 
التسريع بإخراج وتنفيذ السجل اإلجتماعي املوحد، هذا سجل سيمكن 
من توفير منظومة متكاملة ومندمجة للتدعيم وتقديم الدعم املباشر 
للفئات الهشة ويجمع البرامج ديال الحماية اإلجتماعية، النقطة الثانية 
من بعد السجل اإلجتماعي املوحد هو ما يتعلق بإنزال وتنزيل الورش 
الكبير لتعميم الحماية اإلجتماعية الصحية والتقاعد للعمال املستقلين 

للمهن الحرة ملختلف املهنيين واألشخاص غير األجراء، هذا ورش كبير 
ينبغي أن نشتغل عليه جميعا، ثم في األخير في ورش العدالة الفئوية 
واملجالية ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق املجالية، أعطى الكثير وأنا 
ذكرت مّنو أرقام أن مجموعة من الدواوير استفادت من الطرق من املاء 
من الكهرباء من املدارس من املستوصفات، ولكن كاين إشكال حقيقي 
ما�ضي في املوارد املالية املوارد املالية موجودة، هناك إشكال حقيقي في 
التنسيق وفي التنزيل ينبغي معالجته ألنه هاذ الورش بالفعل هذا ورش 
اجتماعي كبير وصل أثره اإليجابي إلى الدواوير إلى دواوير في املغرب ينبغي 
أن يكون هناك الحرص على التنسيق ديال املجهود ما بين الحكومة ما 
بين الجهات وما بين السلطات املحلية، الوراش الخامس واألخير هو 
الجبائية  املنظومة  وهو  اللي مطروح  اآلن  املتقدمة،  الجهوية  تسريع 
املحلية توفير املوارد الذاتية، ولكن كذلك توفير إطار قانوني لتوزيع 
الحصة ديال الجماعات املحلية من الضريبة على القيمة املضافة، 
كذلك كل ما يتعلق بالورش ديال التعمير اليوم الجهات واملجاالت تعاني 
على مستوى التعمير بفعل تأخر الحكومة في إصدار املراسيم املطّبقة 

لقانون التعمير.

السيد ضئيس الحكومة،

في األخير البد أن ننوه إلى أن هذه اإلنجازات النوعية واألوراش الكبيرة 
املواطنين،  املباشر مع  التواصل  تقوية  لها من  الواعدة البد  واآلفاق 
وباإلنجازات  بالسياسات  والصدع  السائد  العام  االنطباع  إلصالح 
الحكومية، لقد عاشت الحكومة تحت زخم ضغط شديد ومتواتر منذ 
تشكيلها، انطلقت ببعض اإلحتجاجات و ببروز مجموعة من القضايا 
وامللفات اإلجتماعية بشكل مفاجئ لتغذي توترا اجتماعيا يبدو في بعض 
األحيان غير مفهوم، ويستغل في في إذكاء نفس ودينامية سلبية تؤثر على 
املزاج العام للمواطنين وتغطي بضاللها وضبابها على تدبير الشأن العام 
وعلى إنجازات الحكومة، وهي موجودة باألرقام وموجودة بتقاريرها، وهنا 
التحدي الكبير ديالنا كاملين واملسؤولية ديالنا كاملين وهي مسؤولية 
الحكومة باألساس هو مواجهة محاولة ترسيخ هذا االنطباع الذي يتعين 
على الحكومة اإلشتغال عليه، ألن هذه املحاوالت التي تروم باألساس 
التغطية  وتحاول  أهميتها  كانت  مهما  الحكومية  اإلنجازات  تبخيس 
وإجتماعية  سياسية  بتوترات  واإلجتماعي  اإلقتصادي  التدبير  على 
متتالية ومفتعلة في كثير من األحيان، يتعين على الحكومة االنتباه إليه 
ومواجهته باملعالجة االستباقية الالزمة بالتواصل املباشر مع الطلبات 
العام والتفاعل معه والتحسيس به  املشروعة واملسترسل مع الرأي 

وإقناع املواطنين.

السيد ضئيس الحكومة،

إننا أمام حصيلة فيها الكثير من اإلنجاز وتحمل العديد من املؤشرات 
اإليجابية ذات األثر املباشر على املواطن، صحيح أنه ال يمكن القول 
بالدنا  تعرفها  التي  اإلشكاليات  جميع  وتام  كلي  بشكل  عالجت  بأنها 
أو استجابت لكل اإلنتظارات، خصوصا وأن بعض املواطنين قد ال 
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اليومية،  حياتهم  على  اإلنجازات  لهذه  املباشر  باألثر  دائما  يحسون 
لكن بالرغم من هذه اإلنجازات ومن املجهودات الكبيرة املبذولة من 
طرف الحكومات املتعاقبة فما زالت بالدنا تواجه عدة تحديات أبرزها 
الحالي،  اإلقتصادي  النمو  امللموس ملستوى  اإليجابي  األثر  محدودية 
العدالة  وضمان  واملواطنين  للمواطنات  اليومي  املعيش  تحسن  على 
وتقليص  جودتها  وضمان  األساسية  العمومية  للخدمات  الولوج  في 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية ومعالجة البطالة، وال سيما في صفوف 
الشباب وال سيما حاملي الشهادات، وهنا البد من التذكير أن كل ما 
حققته بالدنا من إنجازات وما تنعم به من استقرار وأمن وما تتمتع بهم 
من احترام دولي يعود فيه الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى إلى حكمة 
ومكانة جاللة امللك، وللدور الوطني الكبير للقوة الوطنية ولوعي ويقظة 
الشعب املغربي وكذا لإلختيار الديمقراطي واالنتصار للمؤسسات الذي 
اعتمدتها بالدنا، ونمت وعلى مدار السنين فال إنجاز بدون ديمقراطية 
وال ديمقراطية بدون إنجاز، وهو ما يعني أن واجب الوقت اليوم ليس 
منسوب  نقص  محاولة  النهاية  في  مآلها  فارغة  نقاشات  في  التيه  هو 
 ،2011 الديمقراطية والتمثيلية الذي كان من أهم إنجازات دستور 
ولكنه هو اإلجتهاد في مواصلة تمنيع املسار الديمقراطي لبالدنا وتعميقه 
واإلجتهاد في بناء املؤسسات الحزبية والنقابية وضخ الدماء الجديدة 
فيها، بما يعزز ويضمن مشهدا سياسيا وحزبيا ونقابيا متعددا ومتنوعا 
ومتوازنا ومستقال بعيدا عن منطق التحكم واإلقصاء وبعيدا عن منطق 
اإلنفراد والهيمنة، وهو ما ال يمكن أن يتأتى إال من خالل العمل الجاد 
املقرونة  والنقابي  الحزبي  للعمل  النضالية  الروح  وعودة  واملسؤول 
باإلجتهاد في بلورة عروض سياسية متنوعة، لكن مقنعة وبرامج تنموية 
متعددة لكن مثمرة وتقديم حلول عملية لإلشكاالت اليومية للمواطنين 
الوطنية  من  عال  بمستوى  تتمتع  التي  والكفاءات  الطاقات  وتهيئة 
والنزاهة ونكران الذات، لحمل هذا كله ولإلقناع به وتنفيذيه على أرض 
الواقع بما يقطع مع تنامي إنعدام الثقة بين مختلف الفاعلين وتنامي 

اإلحباط واإلنتظارية.

السيد ضئيس الحكومة،

املنهج  على  االنزياح  هو  ليس  بالدارجة  الساروت  اليوم  املفتاح 
الديمقراطي والخوض في نقاشات عقيمة ال تنتهي إلى لتبدأ من جديد 
للبحث عن تعديل فصل أو نمط اقتراع، وال يمكن أن يكون في نقاش 
مغلوط سيكون أثره تبديد الرصيد املشرف الذي أنجزه املغرب وحصله 
هو  الوحيد  املفتاح  الديمقراطي،  النضال  من  سنين  عبر  حصنه  و 
مواصلة تعميق اإلختيار الديمقراطي الذي أضحى الثابت الرابع واملولود 
الجديد الذي جاء بها دستور2011، كي يعزز الثوابت الخالدة الجامعة 
السمح  الدين اإلسالمي  في  واملتمثلة  املغربية  األمة  التي تستند عليها 
باإلضافة  الدستورية  وامللكية  الروافد  املتعددة  الوطنية  والوحدة 
لإلختيار الديمقراطي، وكما كتب أحدهم أعترف أن هذا ال مفتاح ويعني 
الديمقراطي ليس حال ولكنه املفتاح لكل الحلول، وليس سحريا ولكنه 

األداة الشرط الذي يجعلنا نواجه املشاكل الحقيقية مواجهة مباشرة، 
معها  والتعامل  فهمها  ثم  ومن  أكثر  بوضوح  نراها  جميعا  ويجعلنا 
تمهيدا للوصول إلى حلول لها، وهذا هو األساس وهو أن نجتمع لنواجه 
املشاكل الحقيقية للمواطنين، املطلوب اليوم هو أن نستجيب لنداء 
الوطن ملواجهة كل التحديات واالستحقاقات الداخلية والخارجية وأن 
ننخرط بقوة وإيجابية وثقة ودون تردد أو تراجع في مواصلة بناء دولة 
ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها املواطنات واملواطنين 
كل املواطنات واملواطنين على قدم املساواة بالحقوق والحريات وباألمن 
والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم، في نطاق 
التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة، فاملغرب كما قال جاللة امللك 
في خطاب العرش للسنة املاضية: فاملغرب هو وطننا وهو بيتنا املشترك 
وتقدمه،  تنميته  في  ونساهم  عليه  نحافظ  أن  جميعا  علينا  ويجب 
والعدوان« صدق  اإلثم  تعاونوا على  والتقوى وال  البر  »وتعاونوا على 
هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. السيد غادي 

نعطيك.

مداخلة مسلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للرئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سة

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين

وصلى هللا وسلم على سيدنا وموالنا محمد الرسول األمين

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

السيد رئيس مجلس النواب املحترم؛

السيد رئيس الحكومة املحترم؛

السيدات والسادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

أبدأ بحمد هللا وشكره على ما أنعم هللا به على بلدنا من أمن وأمان 
واستقرار وعلى نعمه الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية التي تحفنا...{

ْم}.
ُ
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الصيام  شهر  رمضان،  شهر  املبارك،  الشهر  هذا  فرصة  وأغتنم 
والقرآن والتقوى واإليمان ألبارك لكم هذا الشهر الفضيل، سائال هللا 
العلي القدير أن يجعله شهر يمن وخير وبركات وطمأنينة وسالم على 

بلدنا وعلى أمتنا وعلى العاملين.

السيد رئيس الحكومة،

ونحن نجتمع اليوم ملناقشة العرض الذي تقدمتم به، البد أن نعبر 
عن اعتزازانا كمغاربة بهذه األجواء الدستورية املتميزة التي تجمعنا اليوم 
والتي انطلقت منذ أسبوع بمبادرة منكم لعرض الحصيلة املرحلية لعمل 

الحكومة أمام البرملان تطبيقا ملقتضيات الفصل 101 من الدستور.
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املغربي،  التميز  أخرى  مرة  تجسد  مهمة  دستورية  محطة  إنها 
تميزا تجسده املؤسسات في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، إذ تمثل 
دستورية  مؤسسة  باعتباره  البرملان  أمام  تنفيذية  الحكومة كسلطة 
وظيفتها التشريع والرقابة والتقييم، على أساس فصل السلط، وتوازنها 
وتعاونها، على مرأى ومسمع من الشعب، صاحب السيادة واإلرادة، وفي 
ظل مشروعية التمثيل الديمقراطي، لنقيم عمل الحكومة ونتناصح 
في ظل الوطن الوارف وتحت سقف ثوابته الخالدة والجامعة، لنرتقي 
يستجيب  بما  ديمقراطيتنا  ونمنع  ونعمق  نموذجنا  ونحصن  جميعا 

ألحالم وتطلعات أبناء وبنات شعبنا في العزة والكرامة والعيش الكريم.

هذه املحطة الدستورية الديمقراطية التي تعتبر من الثمار املباركة 
لدستور 2011 الذي كرس ذكاء وحكمة املغاربة في استخالص الدروس 
واالنتصار لنضاالت القوى الوطنية املخلصة إلى جانب الشعب املغربي 
من أجل الحقوق والحريات والديمقراطية والتنمية وهو ما مكن بالدنا 
من أن تتجاوز، بفضل هللا، ثم بإرادة ملكية راسخة، بشكل سلس كل 
االشكاليات التي ما زالت لألسف تتخبط فيها كثير من الدول بجوارنا 

وبمحيطنا القريب والبعيد.

السيد رئيس الحكومة،

ال يمكن أن نناقش بشكل منصف وعادل الحصيلة املرحلية للحكومة 
دون أن نستحضر السياقات الداخلية والخارجية التي أطرتها منذ نهاية 
النيابية،  االنتخابات  ومخرجات  ونتائج  السابقة،  الحكومية  الوالية 
مرورا بمسار تشكيل الحكومة، وأخذا بعين االعتبار املستجدات التي 
عرفتها الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية خالل سنتين من الصمود 
ومن العمل الحكومي الجاد واملسؤول واملنتج واملستشرف بإذن هللا 
آلفاق واعدة في النصف الثاني من الوالية الحالية، وهو ما من شأنه أن 

يحقق املزيد من املكاسب واإلنجازات للوطن واملواطنين.

السيد رئيس الحكومة،

لقد تميز السياق الدولي واإلقليمي والعربي خالل السنتين املاضيتين 
تتجلى  اليوم،  إلى  وتتسارع  تتفاعل  مازالت  ومؤثرة  عميقة  بتحوالت 

بالخصوص :

والجيواستراتيجية  السياسية  والصراعات  التوترات  أوال–تفاقم 
ونزوع أكبر نحو الحمائية االقتصادية والتجارية في تراجع كبير وخطير 
البيئي  املجال  في  استراتيجية  اتفاقيات  عدة  على  سلبية  آثار  وذو 
واالقتصادي والتجاري والنووي، وبروز منحى تصاعدي لتغليب منطق 

الصراع والنزاع والقوة.

ثانيا–إضعاف وتهميش دور املنظومة املؤسساتية الدولية، وتفكيك 
وإضعاف  والفو�ضى  والتفرقة  الفتنة  بذور  وزرع  التكتالت  وتقويض 

الدول وإنهاكها والسيما في منطقتنا العربية واإلسالمية.

ثالثا – تغول املشروع الصهيوني االستيطاني العنصري والسعي إلى 

مواصلة السعي إلى اغتصاب وتصفية الحقوق الفلسطينية املشروعة 
والثابتة.

والعنصرية  املتطرفة  اليمينية  والتيارات  األحزاب  رابعا–صعود 
واملعادية لألجانب وتنامي وتعمد الخلط بين اإلسالم واإلرهاب واستهداف 

املسلمين واإلمعان في تشويه صورة اإلسالم.

خامسا–صعود توجه إقليمي خارجي سلطوي معاد للديمقراطية، 
يستعمل التحفيز املادي والتحريض اإلعالمي ملحاصرة املد الديمقراطي 
ويعاكس رغبة الشعوب الجامحة في الحرية والكرامة، وذلك بالرغم من 
أن هذا التوجه أثبت فشله وكلفته، حيث لم يفلح إلى اليوم في اقتراح 
بديل مقبول شعبيا يضمن االستقرار والتنمية وشروط العيش املشترك 

والكريم.

وعلى صعيد السياق الداخلي، ال بد أن نسجل أن مسار اإلصالح 
والبناء الديمقراطي ببالدنا تعّرض لهزة لم تكن سهلة في سنة 2017 
والحزبية  السياسية  الحياة  في  املتصاعدة  الحيوية  على  سلبا  رت 

ّ
أث

الوطنية، وهو ما تجلى في لحظة ما أصبح يسمى في األدبيات السياسية 
»بالبلوكاج« مما كان لها أثر على تشكيل وعمل الحكومة وعلى عموم 

الرأي العام الحزبي والوطني.

وقد عّمق ذلك حجم االحتقانات االجتماعية الناجمة عن األحداث 
التي عرفتها بعض أقاليم اململكة كالحسيمة وجرادة وزاكورة وحملة 
ر سلبا على املزاج السيا�ضي العام وساهم 

ّ
مقاطعة بعض البضائع، مما أث

في تبلور مناخ سلبي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السيا�ضي 
وفي املؤسسات، ويبخس وظائف البنيات الوسيطة ويشكك في جدوى 

فكرة اإلصالح واملشاركة السياسية.

وقد وضعت هذه التطورات على املحك دور األحزاب في التأطير 
والوساطة وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي ومحدودية الثقافة الديمقراطية 
ك التدريجي لألحزاب السياسية 

ّ
لدى النخب التمثيلية، في ظل التفك

والقيادات  الجديدة  الحزبية  التجارب  وإخفاق  املصداقية،  ذات 
وعموم  النقابية  الهيئات  وتراجع  البديل،  تقديم  عن  املصطنعة 
الوسائط الجمعوية ذات املصداقية، كل ذلك في ظل حمالت التبخيس 
املمنهج للعمل السيا�ضي والحزبي وانحسار استقاللية القرار الحزبي، 
وهو ما يحتم صيانة التعددية الحزبية وإعادة االعتبار للفاعل السيا�ضي 

والحزبي.

ولقد رافق ذلك بروز محدودية النموذج التنموي الحالي في االستجابة 
للطلب االجتماعي املتزايد ومحدودية آليات التوزيع العادل واملنصف 

للثروة لتحقيق استفادة كل الفئات من ثمار النمو.

وبالرغم من كل هذا، إال أن املغرب والحمد هلل ظل صامدا وحافظ 
على مساره كمشروع إصالحي وتنموي مستقر وواعد في املنطقة، مقاوم 
ملا يستهدف وحدته الترابية والوطنية، وصامد في وجه محاوالت االبتزاز 
واقتصاديا  سياسيا  عنه  الناجمة  واإلكراهات  الخارجي  واالستهداف 
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والديمقراطي،  اإلصالحي  مساره  صيانة  على  بثبات  يعمل  وأمنيا، 
ويحافظ بثقة على استقالل القرار الوطني وتقوية اإلشعاع املغربي.

وهي مناسبة لنعبر عن ارتياحنا بدعوة جاللة امللك في افتتاح هذه 
السنة التشريعية إلى اعتبار هذه املرحلة مرحلة شعارها »روح املسؤولية 
والعمل الجاد« ودعوته إلى التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي في ظل 
التي  في دينامية اإلصالح  املساهمة  في  القناعات واالختالفات  احترام 
تعرفها بالدنا وحرصه على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على 
تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى األداء الحزبي 

ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

وهنا نؤكد على الدور الكبير لألحزاب السياسية الوطنية في تأطير 
املجتمع ونعتبر ان الحفاظ على استقالليتها وفعاليتها أسا�ضي في البناء 
الديمقراطي، وصمام أمان لضمان ممارسة رشيدة للفعل الديمقراطي 

ومتوازنة لحرية التعبير.

العمومي  الدعم  تعزيز  ورش  فتح  تسريع  بضرورة  نذكركم  وهنا 
املوجه لألحزاب، بتشاور معها، بما يقوي حكامة هذا الدعم ويحدد 
معايير موضوعية وشفافة لتوزيعه، تعزيزا لقدرة األحزاب على حسن 
تمثل أدوارها الدستورية وليس مجرد زيادة في االعتمادات املرصودة لها.

السيد رئيس الحكومة،

الحكومي،  للبرنامج  وفيا  كان  الذي  لعرضكم  بإمعان  استمعنا 
باعتباره أساس التعاقد مع البرملان وعبره مع املواطنين واملواطنات، 
وقد قدمتم بعض أهم إنجازات عمل الحكومة، انطالقا من املحاور 

الخمسة األساسية لهذا البرنامج وهي للتذكير:

وترسيخ  والقانون  الحق  ودولة  الديموقراطي  الخيار  دعم  .1-
الجهوية املتقدمة.

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة  .2-
الجيدة.

والتنمية  بالتشغيل  والنهوض  االقتصادي  النموذج  تطوير  .3-
املستدامة.

تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي. .4-

للمغرب وخدمة قضاياه  الدولي  تعزيز اإلشعاع  العمل على  .5-
العادلة في العالم.

وهي مناسبة لنجيب في البداية على حملة غريبة وبئيسة املراد منها 
خلط الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام، تجندت لها لألسف 
صحف من الداخل ومن الخارج ال يهمها من ذلك أن يتضرر الوطن 
وسمعته، لكن املهم عند أصحابها هو التصدي لخصم سيا�ضي وطني، 
وتسعى لتبخيس ما عرفته بالدنا من إصالحات هيكلية جوهرية وتطور 
اقتصادي واجتماعي تصاعدي قبل وتسارع بعد اإلصالح الدستوري 

لسنة 2011، وقد ظن أصحابها أنه يكفي عنوان منمق من مثل »سبع 
سنوات عجاف« للقفز على الحقائق املبهرة والوقائع امللموسة والتبشير 

بعام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون.

في شعبكم، عودوا  اتقوا هللا  في وطنكم،  اتقوا هللا  نقول  لهؤالء 
ديمقراطيين كما كنتم أو كما كنتم تدعون، ألنه وبكلمة واحدة وملخصة 
وقال  الشعب  عليها  حكم  إليها  تلمحون  التي  سنوات  الخمس  فإن 
فيها كلمته الفصل التي تعلو وال يعلى عليها وعبر عن إرادته الواضحة 

والصريحة والساطعة يوم 7 أكتوبر 2016.

وأما بخصوص حصيلة السنتين من نصف عمر الحكومة الحالية 
فهو ما سأتلو عليكم منه ذكرا لنبين بامللموس كيف أن بالدنا وبالرغم 
من صعوبة السياقات والتحديات ال زالت والحمد هلل ماضية بعزم وصبر 
االقتصادية  املكتسبات  وثبات على درب اإلصالح وتحقيق مزيد من 

واالجتماعية والتنموية.

السيد رئيس الحكومة،

لقد أعلن فريق العدالة والتنمية بمسؤولية وبصدق إبان مناقشة 
الواضحة  مساندته  عن   2017 أبريل   17 يوم  الحكومي  البرنامج 

والصريحة للحكومة. مساندة راشدة ومبصرة وناصحة.

واليوم وبعدما استمعنا لعرضكم للحصيلة املرحلية لعمل الحكومة 
نعبر لكم بنفس الوضوح والصراحة عن اعتزازانا بما أنجز، باعتبار 
أن هذه الحصيلة تحمل عنوانا بارزا وهو: مواصلة اإلصالح وتمنيع 
االهتمام  من  واملزيد  االجتماعي  النفس  وتعميق  الوطني  االقتصاد 

بالفئات الهشة وتحقيق العدالة املجالية.

إننا في فريق العدالة والتنمية في خمس سنوات خلت وخمس جاريات 
وأخر آتيات علمهن عند هللا، وباعتبارنا ننتمي إلى مدرسة أصيلة رضع 
أبناؤها وبناتها حب الوطن وألفوا القرب من الشعب واالنتصار لقضاياه 
وتربوا على أن يضعوا دائما وأبدا، في املنشط واملكره، املصلحة العليا 
للوطن فوق كل اعتبار، نبتهج كلما سار ركب اإلصالح ببالدنا وتقدم وإن 
تأرجح أو تذبذب، ونفرح كلما رأينا حظ الضعفاء واملهمشين يكبر ويزيد، 
ونزداد سرورا كلما رأينا االهتمام بهم في مختلف السياسات العمومية 
أبناء  من  املخلصين  في صف  دائما  يجعلنا  ما  وهو  املالية،  وقوانين 
هذا الوطن للمساهمة في ترصيد إنجازات بالدنا وتطويرها وتصحيح 

االختالالت ومعالجتها والحد منها.

السيد رئيس الحكومة،

أن  الحكومة،  لعمل  املرحلية  الحصيلة  نناقش  ونحن  قررنا  لقد 
نتجاوز املقاربة القطاعية باعتبار أن السؤال اليوم ليس هو ما حققه 
كل قطاع من القطاعات في إطار تنزيل البرنامج الحكومي باعتبار أن ما 
تحقق كثير، وفضلنا أن نقارب هذه الحصيلة بطريقة مختلفة، باعتبار 
أن املطلوب اليوم هو إعطاء عنوان ومعنى لهذه الحصيلة يعيد ويرفع 



5355 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( 

منسوب التعبئة والثقة ويفحم الخراصين ويقاوم حمالت التبخيس 
وزرع الشك في العمل السيا�ضي والحزبي الجاد واملسؤول، لكل هذا 
اخترنا ان نركز على حجم اإلنجازات النوعية ونذكر باآلفاق التي من 
شأنها ان تعزز األمل، دون ان نغفل التركيز على جوانب ومواقف مشرفة 
مناعة  وحصنت  املغربي  التميز  عززت  األخيرتين،  السنتين  طبعت 
نموذجه وكرست عراقة ومجد هذا البلد األمين، وسنقدم ذلك من 

خالل املحاور الثالثة األساسية التالية :

على  املاضيتين  السنتين  طبعت  ومركزة  رئيسية  عناوين  .1-
واالقتصادية  والحقوقية  والديبلوماسية  السياسية  املستويات 

واالجتماعية.

أكثر من 70 إنجازا حقيقيا بعناوين دالة وبأرقام ومعبرة. .2-

5 أوراش للتفعيل واإلنجاز بما يعزز حصيلة وآفاق العمل   3-
الحكومي.

بارتياح  نسجل  الثالثة،  املحاور  هذه  مباشرة  في  نشرع  أن  وقبل 
واعتزاز كبيرين أن الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة تنخرط بإرادية وفي 
تناغم كامل مع التوجيهات السامية والتدابير الهامة التي دعا إليها جاللة 
امللك حفظه هللا في مختلف املناسبات، وتسعى بعزيمة وثبات إلى تنزيل 
البرنامج الحكومي مركزة بشكل أسا�ضي على البعد االجتماعي وتوسيع 
برامج الدعم والحماية االجتماعية وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني 

ودعم املقاولة وتشجيع االستثمار والتشغيل ومحاربة الفساد.

املحور األول : عناوين رئيسية ومركزة طبعت السنتين املاضيتين 
واالقتصادية  والحقوقية  والديبلوماسية  السياسية  املستويات  على 

واالجتماعية.

ونبدأ هنا بقضيتنا الوطنية األولى، لنسجل بارتياح ما تميزت به 
هذه املرحلة بتوالي قرارات مجلس األمن في االتجاه الذي يعزز موقف 
املغرب ويحشد مزيدا من التأييد الدولي للمقترح املغربي للحكم الذاتي 
بالصحراء املغربية، ويحبط املناورات واملؤامرات التي ال يتوقف أعداء 
وخصوم وحدتنا الترابية عن نسجها. لقد شكل القرار األخير رقم 2468 

الصادر في 30 أبريل األخير تطورا بنيويا وهو:

ده اجتماع املائدة املستديرة 
َّ
يرحب بالزخم الجديد الذي ول .•

األولى املنعقدة يومي 5 و 6 ديسمبر 2018 واجتماع املائدة املستديرة 
الثانية املنعقدة يومي 21 و 22 مارس 2019.

يؤكد من جديد التزام مجلس األمن بمساعدة األطراف ويشدد  .•
على ضرورة التوصل إلى حل سيا�ضي واقعي وعملي ودائم على أساس من 

التوافق.

يعترف بأن التوصل إلى حل سيا�ضي لهذا النـزاع املفتعل والذي  .•
طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في اتحاد املغرب العربي من 
شأنهما أن يسهما في تحقيق االستقرار واألمن، ويؤدي إلى إيجاد فرص 

العمل، والنمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في املنطقة.

الوفاء  بضرورة  االنفصاليين  لجبهة  املوجه  اإلنذار  يجدد  .•
بااللتزامات التي تعهدت بها تجاه املبعوث الشخ�ضي لألمين العام لألمم 
املتحدة باالنسحاب من الكركرات واالمتناع عن أي فعل يهدد االستقرار 

في بئر لحلو وتيفاريتي.

كما نعتز من جهة أخرى، بما سجله ملف وحدتنا الترابية خالل هاتين 
السنتين ديبلوماسيا وسياسيا في إدارة ملفات كبيرة وحساسة توجت 

بالرغم من الهجومات واملناورات املتتالية ألعداء وحدتنا الترابية، ب :

االتفاق  على   2019 يناير   16 في  األوروبي  البرملان  مصادقة  .•
الفالحي بين املغرب واالتحاد األوروبي، بأغلبية ساحقة ب 444 صوتا 
التفضيالت  مدد  الذي  االتفاق  وهو  نائبا   68 وامتناع   167 مقابل 

الجمركية لتشمل املنتوجات املنحدرة من الصحراء املغربية.

مصادقة البرملان األوروبي في 12 فبراير 2019على اتفاق الصيد  .•
البحري بين املغرب واالتحاد األوروبي، بأغلبية ساحقة ب 415 صوتا 
مقابل 189 وامتناع 49 نائبا، ورفض دعوة نواب أوروبيين بإخضاع 
النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل األوروبية ب 410 صوتا معارضا 
و189 صوتا مؤيدا، وهو االتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد 
من كاب سبارتيل إلى الرأس األبيض، جنوب مدينة الداخلة، وذلك بعد 
رفض محكمة العدل لالتحاد األوروبي للطعن الذي تقدمت به جبهة 
البوليساريو إللغاء التفويض املمنوح ملجلس االتحاد األوروبي للتفاوض 

بشأن اتفاق الصيد.

إصدار القمة االفريقية 32 املنعقدة بأديس أبابا في 12 فبراير  .•
وبأي  طريقة  وبأي  مستوى  أي  في  يمكن  ال  بانه  يق�ضي  لقرار   2019
شكل من األشكال إثارة أو ذكر أو االشارة الى قضية الصحراء املغربية، 
قضية  بأن  أقرت  والتي  بنواكشوط،   31 القمة  قرار  بذلك  مرسخة 
الصحراء املغربية، تتم معالجتها على مستوى األمم املتحدة وأن االتحاد 

اإلفريقي، مطالب بتقديم الدعم واملساندة لهذا املسار األممي.

مصادقة الرئيس األمريكي في 15 فبراير 2019 على امليزانية  .•
الفصل  في  صريحة،  مقتضيات  تتضمن  والتي   ،2019 سنة  برسم 
الثالث، تنص على أن االعتمادات املخصصة للمملكة املغربية يمكن 

استخدامها للمساعدة في الصحراء املغربية.

كل هذا املسار يعزز املكتسبات اإليجابية لقضيتنا الوطنية األولى 
الدعم  من  مزيدا  ويحصد  والسيا�ضي  الديبلوما�ضي  الصعيدين  على 
ملبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها املغرب في 2007 ويدعم الجهود 
الجادة والصادقة التي يقوم بها املغرب للتقدم نحو حل نهائي للنزاع 

املفتعل حول الصحراء املغربية.

وهي مناسبة أيضا لنحيي ونعتز باإلجماع الوطني، بقيادة جاللة امللك 
حفظه هللا، ولننهئ أنفسنا على ما تميزت به هذه الظرفية من مواصلة 
تحقيق مكتسبات هامة لصالح بالدنا في إطار الوضوح في املبادئ والثبات 
في املرجعيات، التي يرتكز عليها املوقف املغربي، كما حددها جاللته في 
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خطابه بمناسبة الذكرى الثانية واألربعين للمسيرة الخضراء واملتمثلة 
أساسا في أنه : ال ألي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة املغرب الكاملة 
على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، والرفض القاطع ألي تجاوز، أو 

محاولة للمس بالحقوق املشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا.

ونتوجه بهذه املناسبة بتحية تقدير وإكبار إلى قواتنا املسلحة امللكية 
ولكل املرابطين على الثغور للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، 
ومنوهين بما تقوم به في الداخل والخارج من أدوار إنسانية نبيلة، كما 
امللكي  والدرك  الوطني  األمن  ونساء  رجال  جهود  وندعم  عاليا  نحيي 
ومختلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية الساهرين 
بتفان ويقظة واستباقية ومهنية على أمن الوطن واملواطنين والتصدي 
لكل التهديدات، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس 

حفظه هللا.

مجددين اعتزازانا وامتناننا للتضحيات الجسام التي قدمتها أسرة 
العلي  انعتاق الوطن، سائلين هللا  التحرير في سبيل  املقاومة وجيش 
وهبوا  ممن  الوطن،  شهداء  كل  الواسعة  برحمته  يتغمد  أن  القدير 
حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن استقالل ووحدة وأمن ورفعة 

الوطن وعزة وكرامة املواطنين.

في  اعتزازنا  نسجل  واإلسالمية،  العربية  أمتنا  قضايا  وبخصوص 
إطار اإلجماع الوطني الدائم والثابت رسميا وشعبيا بالدعم املوصول 
القضية  مع  املغربي  للشعب  الوثيق  والتضامن  املطلقة  واملساندة 
العادلة للشعب الفلسطيني البطل وحقه الثابت وغير القابل للتصرف 
املحتلة  كامل أرض فلسطين  املستقلة على  الوطنية  إقامة دولته  في 

وعاصمتها القدس الشريف.

كما ننبه ونحن نعيش أجواء الذكرى 71 للنكبة إلى خطورة املؤامرات 
أراضيه  على  االستيالء  بمواصلة  الفلسطيني  الشعب  يواجهها  التي 
املشروعة  التاريخية  لحقوقه  النهائية  للتصفية  املتكررة  واملحاوالت 
في العودة وفي بناء دولته املستقلة من خالل الترويج ملا يسمى صفقة 

القرن في ظل تخاذل املجتمع الدولي والوضع العربي املترهل واملأزوم.

رئيس  باعتباره  امللك  لجاللة  الكبير  بالدور  املقام  هذا  في  ونعتز 
لجنة القدس وبمبادراته العديدة والجليلة لتقديم الدعم السيا�ضي 
والديبلوما�ضي واإلنساني للفلسطينيين واملقدسيين ودعمه املتواصل 

للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ال يفوتنا أن نندد بقوة وندعو إلى اليقظة والحذر والتصدي 
لبعض املمارسات املعزولة التي يقوم بها البعض في سياق الهرولة إلى 
التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وهذا ما سنتصدى له إلى جانب 

القوى الحية املمانعة في بالدنا ومع شعبنا الوفي لهذه القضية.

كما ال يمكن أن نن�ضى في هذا الشهر الفضيل ما تعانيه بعض األقليات 
املسلمة في بعض البلدان من التضييق والحرمان من ممارسة شعائرها 
وما يعانيه املضطهدون املنسيون من مسلمي الروهنغيا بالبورما الذين 

يتعرضون ملأساة إنسانية بشعة وتطهير عرقي وترحيل وتقتيل واغتصاب 
وامتهان للكرامة االنسانية على مرأى ومسمع من العالم في أكبر فصول 
اإلبادة الجماعية في األلفية الحالية ونتوجه للمنظمات الدولية ولكل 

الضمائر الحية لتوفير الحماية لهم ومعاقبة املجرمين.

راح  التي  اإلجرامية  لألحداث  استنكارنا  أخرى  جهة  من  ونجدد 
ضحيتها مؤخرا أشخاص أبرياء في كل من نيوزالندا وسريالنكا ودول 
أخرى جراء أفعال إرهابية ال تمت إلى الشرائع السماوية وال إلى القوانين 

بصلة.

السيد رئيس الحكومة،

على صعيد السياسة الخارجية والديبلوماسية املغربية، هناك ما 
يدعو لالفتخار ويعزز التميز واإلشعاع والسيادة املغربية.

حيث وفي ظل سياق عالمي وإقليمي صعب ودقيق حابل بالتوترات 
والسيادة  الترابية  الوحدة  على  املمنهجة  والهجومات  واالصطفافات 
الوطنية للدول العربية والدوس على سيادتها وزعزعة امنها واستقرارها، 
تبرز مواقف جاللة امللك ورؤيته الرشيدة على املستوى الدولي وفي قيادة 
وااللتزامات  واملبادئ  القيم  أساس  على  املغربية  الخارجية  السياسة 
واملصداقية وعلى قواعد ثابتة تعزز مكانة املغرب وتميزه على املستوى 

الدولي.

العربية  بالقمة  امللك  جاللة  بمواقف  ونذكر  لنعتز  مناسبة  وهي 
األوروبية األولى املنعقدة في 24 فبراير 2019 بشرم الشيخ باعتبار أن 
األمن القومي العربي، ينبغي أن يظل شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل 
أو تأثير خارجي، وإشارته إلى أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات 
خطيرة تهدد أمنه واستقراره، راجع أحيانا، إلى سياسات وسلوكيات 
بعض بلدانه تجاه البعض اآلخر. وتشديد جاللته على أن القضاء على 
هذا التهديد يظل رهينا بااللتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة 
الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والتوقف واالمتناع عن التدخل في 

شؤونها الداخلية.

وهي مناسبة لنعتز ونذكر بالدور اإليجابي الكبير والفعال لجاللة امللك 
باعتباره رئيس لجنة القدس ومبادراته في دعم فلسطين واملقدسيين من 
خالل إحداث املستشفى امليداني بغزة وإرسال املساعدات اإلنسانية 
لكل الفلسطينيين واالهتمام املتواصل بالقدس، ودور بيت مال القدس 
الهبة امللكية  لدعم القدس الشريف واملقدسيين، حيث كان آخرها 

لترميم وتهيئة عدد من فضاءات ومحيط املسجد األق�ضى املبارك.

وهي مناسبة لنعتز ونذكر بمبادرات جاللته الديبلوماسية املتتالية 
واملتمثلة خصوص في توجيه رسائل إلى الرئيس األمريكي وإلى األمين 
العام لألمم املتحدة منبها إلى أن أي مساس بالوضع القانوني والسيا�ضي 

والتاريخي للقدس ستكون له تداعيات خطيرة على السالم في املنطقة.

وهي مناسبة لنعتز ونذكر باملوقف املشرف لجاللة امللك من حصار 
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دولة قطر واملكانة املتميزة لجاللته في رأب الصدع وفي تقريب وجهات 
النظر، حيث أمر جاللته في 17 من رمضان منذ سنتين بإرسال طائرات 
محملة باملواد الغذائية وقام بجولة باملنطقة حملته مباشرة من أبوظبي 

إلى الدوحة.

كل ذلك في استحضار للعالقات التاريخية والعميقة واالستراتيجية 
التي تجمع املغرب باألشقاء، على أساس االحترام املتبادل واالستقاللية 
وسيادة املغرب والحرص على ما يخدم وحدة الصف واملصير واملستقبل، 

ويحصن املنطقة من مخاطر التشرذم واالنقسام.

كما نعتز ونذكر باللقاء الهام والتنسيق العالي املستوى بين جاللة 
القضية  حول   2019 مارس  في  الثاني  هللا  عبد  امللك  وجاللة  امللك 
الفلسطينية، وملف القدس، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه 
املؤسسات  بين  الجهود  وتنسيق  املستقلة،  دولته  وإقامة  املشروعة، 
القضية  فيه  تتعرض  وقت  في  املقدسيين،  بدعم  املعنية  العربية 
الفلسطينية والقدس الشريف لحملة مسعورة من خالل ما يسمى 

صفقة القرن.

تاريخيا ووثيقة  باعتباره حدثا  القدس«  نعتز ونذكر ب«نداء  كما 
غير مسبوقة تدعو إلى صيانة املدينة املقدسة باعتبارها تراثا مشتركا 
لإلنسانية ويشدد على ضرورة تكريس وضع املدينة املقدسة كأرض 
التوحيدية  الديانات  ألتباع  بالنسبة  السلمي  للتعايش  ورمز  للقاء 

الثالث، ومركز لقيم االحترام املتبادل والحوار.

املشرفة  املواقف  من  مجموعة  الفترة  هذه  بالفعل  عرفت  لقد 
واالستقاللية  واإلشعاع  التميز  وتعزز  لالفتخار  تدعو  امللك  لجاللة 
والسيادة املغربية واالنتصار الحقيقي واملبدئي لقضايا أمتنا العادلة، 
بقيادة  لبالدنا  والراسخة  الثابتة  املواقف  عززت  التي  املواقف  وهي 

جاللة امللك في الفترات السابقة.

السيد رئيس الحكومة،

وعلى صعيد صون الحقوق وتعزيز الحريات واملساواة، نغتنم هذه 
الفرصة لنجدد إشادتنا بالقرار امللكي السامي القا�ضي بالعفو على عدد 
من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية« 
معالجة  في  والحكيمة  املتميزة  املغربية  املقاربة  مع  يتناغم  ما  وهو 
االجتماعية،  للتوترات  الشمولية  واملعالجة  واملصالحة  اإلشكاليات 
متمنين أن يستمر هذا النفس اإليجابي واملبادرات الحكيمة من أجل 
تبعتها، بما يعزز  التي  امتصاص مخلفات هذه األحداث واملحاكمات 
الوطن غفور  »إن  الخالدة  املغربية  املقولة  الوطنية ويكرس  اللحمة 

رحيم«.

ومن جهة أخرى، ال يمكن تناول وضعية حقوق اإلنسان في بالدنا 
دون ربطها ربطا وثيقا بتقدم املمارسة الديمقراطية، لذا ننوه باملجهود 
الكبير وباملقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدتها الحكومة في تحيين 
»الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان«، والحرص على هذا 

التالزم، باعتبار أن الحقوق والحريات تكفلها اإلرادة السياسية التي 
يفرزها اإليمان بالديمقراطية باعتبارها األرضية التي تبنى عليها التنمية 

البشرية والحقوق والحريات.

وال يفوتنا هنا ان ننوه بالعناية امللكية السامية بأجرأة مضامين 
الخطة في إطار مخطط تنفيذي، وهو ما يجسد االلتزام الرسمي للدولة 
الديمقراطية  مجال  في  تعهداتها  باحترام  أعلى مستوى  ومن  املغربية 

وحقوق اإلنسان.

إن املمارسة الديمقراطية ببالدنا بما تعرفه من مد وجزر تنعكس 
وجوبا على وضعية حقوق اإلنسان التي وإن تخلصت من االنتهاكات 
التجاوزات  بعض  األحيان  بعض  في  تسجل  ظلت  أنها  إال  املمنهجة 
املعزولة التي ال بد من تظافر جهود كل الحقوقيين واملؤسسات املعنية 
للقطع معها وتجاوزها بما يعزز مسار الديمقراطية وحقوق االنسان 

ببالدنا.

وهنا، نؤكد أن هذا ال يمكن أن ينقص بأي حال مما حققته بالدنا 
من تقدم ملموس في مجال الحقوق والحريات إن على املستوى العملي 
بحقوق  املتعلقة  االتفاقية  املمارسة  أو  املؤسساتي  أو  التشريعي  أو 
اإلنسان، سواء من حيث ارتفاع وتيرة املصادقة او من حيث مالءمة 
التشريعات مع املعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب او من 
خالل التفاعل مع آليات األمم املتحدة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

ونثمن في فريق العدالة والتنمية كل هذه الخطوات واملجهودات 
والنتائج التي حققها املغرب في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة، 
كما نسجل بإيجابية العمل على دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل 
اإليجابي مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان من خالل تعزيز التفاعل 
مع كل من آليات اإلجراءات الخاصة وآلية االستعراض الدوري الشامل 
وهيئات املعاهدات، أو من خالل مواصلة التفاعل بخصوص التقارير 
إلى  الدولية. وندعو  الدول واملنظمات  والبالغات الصادرة عن بعض 
اآلليات  هذه  تقدمها  التي  الوجيهة  التوصيات  مع  اإليجابي  التفاعل 

وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تطوير املنظومة الحقوقية ببالدنا.

العدالة، وعلى ضوء  وبخصوص مواصلة ورش إصالح منظومة 
املكتسبات الدستورية والقانونية املكرسة الستقالل القضاء نؤكد أن 
هذه املرحلة التأسيسية من تنزيل اإلصالح، تتطلب تكريس التعاون 
استقاللية  ورش  إلنجاح  الدستورية  السلط  مختلف  بين  والتوازن 
القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة وعلى رأسها ربط املسؤولية 
العادلة  املحاكمة  وضمانات  الجوهرية  القواعد  واحترام  باملحاسبة، 
والتطبيق السليم للقانون بما يرسخ سيادة واستقاللية وهيبة القضاء 

ويحقق العدل.

املتعلق  الحالي  التشريع  بمالئمة  التسريع  إلى  الحكومة  ندعو  كما 
بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور بما يضمن التنزيل الجيد 
والرقي  التشاركية  الديمقراطية  مجال  في  الدستورية  للمقتضيات 
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حرية  على  تمارس  الزالت  التي  التقييدات  بعض  ويعالج  بممارستها، 
الترخيص،  الى  التصريح  مبدأ  تحويل  خالل  من  الجمعيات  تأسيس 
وإحداث إطار مرجعي للدعم والتمويل والشراكة بين الجمعيات والدولة 
املنفعة  في منح صفة  املعتمدة  املعايير  الترابية، وتدقيق  والجماعات 
العامة للجمعيات وتسييجها بشروط واضحة تضمن مزيدا من العدالة 

والشفافية في تخويل هذه الصفة.

وبخصوص إقرار القوانين التنظيمية واملؤسسات الدستورية ذات 
الصلة بتعزيز قيم حقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف، نسجل وفاء 
الحكومة بالتزامها في البرنامج الحكومي بإحالة القانونين التنظيميين 
للغات والثقافة  الرسمي لألمازيغية وللمجلس األعلى  الطابع  لتفعيل 
املغربية وتنسيقها مع البرملان بهدف اعتماد القوانين التنظيمية املتعلقة 
التشاركية  والديموقراطية  الحكامة  هيئات  وقوانين  الدستور  بتنزيل 
بالدفع  املتعلق  التنظيمي  القانون  ومن ضمنها  البرملان،  على  املحالة 
بعدم دستورية القوانين؛ والقانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة 
للشباب  االستشاري  باملجلس  املتعلق  والقانون  التمييز؛  أشكال  كل 
والعمل الجمعوي؛ والقانون املتعلق بالحق في الحصول على املعلومة، 

واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط.

التزام الحكومة في  ومن جهة أخرى، ننوه بما تحقق على صعيد 
البرنامج الحكومي بإقامة عالقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرملان 
في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق واملثمر، والتفاعل 
تقييم  مبادرات  وكذا  والرقابية،  التشريعية  املبادرات  مع  اإليجابي 

السياسات العمومية طبقا ألحكام الدستور.

وهنا نسجل بإيجابية ما تم تسجيله على مستوى مقترحات القوانين 
وندعو الحكومة إلى مزيد من التفاعل اإليجابي مع املبادرات التشريعية 
البرملانية ودعوة الوزراء إلى الحرص أكثر على حضور جلسات املراقبة 
واالستجابة لدعوات عقد اللجان بما يساهم في مناقشة مواضيع تهم 

الرأي العام واملصلحة الوطنية.

وعلى صعيد تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، نسجل 
الوطنية  تنفيذ اإلستراتيجية  الحكومة على مواصلة  بإيجابية حرص 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  إحداث  وذلك من خالل  الفساد،  ملكافحة 
الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه اإلستراتيجية 
وتفعيلها، وكذا في استمرار العمل بالرقم األخضر للتبليغ عن الفساد 

والرشوة ضمن الجهود الوطنية ملحاربة الفساد.

وفي مجال إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية، نسجل بإيجابية 
إصدار املرسوم بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري، والشروع في تنزيله 
التدريجي وفق خارطة طريق محددة، بقيادة اللجنة الوزارية لالتمركز 

اإلداري التي يترأسها رئيس الحكومة.

الوطنية  للبوابة  الرسمية  االنطالقة  بإعطاء  ننوه  كما 
باعتبارها   ،2018 يناير   08 بتاريخ   »www.chikaya.ma»للشكايات

آلية أساسية للتفاعل بين اإلدارة واملرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها 
www.« املوقع  على  متاح  موحد،  قنصلي  دليل  وإنجاز  ومعالجتها 
consulat.ma« يتعلق بجميع الوثائق التي تصدرها البعثات واملراكز 

القنصلية لفائدة مغاربة العالم.

السيد رئيس الحكومة،

التقلبات  من  وبالرغم  انه  نسجل  االقتصادي،  الصعيد  على 
الكبيرة التي تعرفها الظرفية الدولية والتي تتميز بتراجع معدالت النمو، 
والضغط الكبير على أسعار املواد األولية، حيث انه وقبل سنة من اآلن، 
كان صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشة متزامنة في 75 في املائة من 
االقتصاد العالمي، لكن سنة بعدها، أي في ابريل 2019، راجعت نفس 
املؤسسة توقعاتها وأصبحت تتحدث عن تباطؤ متزامن للنمو في 70 في 
املائة من االقتصاد العالمي. كل هذا نتيجة وضع عدم االستقرار وغياب 

الرؤية وتصاعد التوترات التجارية والجيواستراتيجية.

لكن وبالرغم من هذه الظرفية الصعبة، الزال االقتصاد املغربي 
املاكرواقتصادية  السياسات  من  االستفادة  هلل  والحمد  يواصل 
املسؤولة واإلصالحات الهيكلية التي ُبِذلت في السنوات األخيرة، وهو ما 
أدى إلى تنويع النشاط االقتصادي وتعزيز صالبة االقتصاد الوطني، 
حيث ما زالت بالدنا تحافظ على معدالت نمو محترمة، في ظل ضبط 
عجز  نسبة  في  التحكم  مجهود  الحكومة  وتواصل  التضخم،  نسبة 
امليزانية وعجز ميزان األداءات ومخزون العملة الصعبة، كل هذا في ظل 
التحكم في معدالت املديونية والحفاظ على استدامة الدين العمومي، 
حيث يستقر حجم دين الخزينة في أقل من %65 من الناتج الداخلي 

الخام، في أفق الهدف املتمثل في خفضه إلى 60%.

هذا الدين العمومي الذي ساهم ويساهم لإلشارة في دعم التنمية 
وتمويل  الكبرى  األوراش  إنجاز  وفي  ببالدنا  واالجتماعية  االقتصادية 
لتعزيز  الالزمة  اإلصالحية  واألوراش  التحتية  البنيات  في  االستثمار 
الخدمات  على  املتزايد  االجتماعي  للطلب  واالستجابة  بالدنا  جاذبية 

والبنيات التحتية واملرافق العمومية.

كما نسجل نجاح الحكومة في تنفيذ إجراءات مؤسسة ساهمت 
املقاوالت  ودعم  الوطني،  االقتصاد  تنافسية  تعزيز  في  كبير  بشكل 
جدا،  والصغيرة  واملتوسطة  الصغيرة  املقاوالت  خصوصا  الوطنية 
االمر الذي انعكس إيجابا على تحسين مناخ االعمال وتحفيز االستثمار 
وجلب استثمارات أجنبية ضخمة، باإلضافة إلى مواكبة االستراتيجيات 
التنموية الكبرى على مستوى الفالحة، والطاقات املتجددة، والسياحة، 
التحتية  والبنيات  البحري،  والصيد  التقليدية،  والصناعة  واملاء، 

واللوجستيك، والبيئة والتنمية املستدامة.

بإيجابية  نسجل  املقاولة،  لدعم  املتخذة  بالتدابير  يتعلق  وفيما 
للمقاولة. ونشير  الثقة  إلى إعادة  التدابير تهدف  اتخاد مجموعة من 
هنا إلى التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم 
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منذ سنوات، بالنسبة ملقاوالت القطاع الخاص واملقاوالت العمومية، 
إضافة إلى تقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية ملا بذمتها من مستحقات تجاه املقاوالت، وذلك عن 
طريق وضع آليات مناسبة للتتبع الدقيق آلجال األداء واتخاذ ما يلزم 

من تدابير لتقليصها.

والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  ولوج  كما نسجل تحسين شروط 
والصغيرة جدا للتمويل، من خالل تبسيط مساطر الضمان والرفع من 
سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، ومراجعة األسعار الحالية 
للضريبة على الشركات بهدف مالءمتها مع احتياجات املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات.

املهم  التطور  كبير  بارتياح  نسجل  األعمال،  بمناخ  يتعلق  وفيما 
والنوعي الذي حققته بالدنا في هذا املجال، حيث حسن املغرب تصنيفه 
 Doing« الدولي وارتقى إلى املرتبة 60 عامليا في تقرير ممارسة األعمال
Business« ملجموعة البنك الدولي لسنة 2019 من بين 190 دولة شملها 
التقرير مواصال بذلك تقدمه نحو بلوغ هدف ولوج دائرة االقتصادات 

الخمسين األوائل في هذا املجال.

وقد تحققت هذه النتيجة اإليجابية واملتواترة في السنوات األخيرة 
بفضل اعتماد بلدنا ملجموعة من التدابير واإلصالحات الهامة لفائدة 
التشاركية  املنهجية  وبفضل  املغربية،  واملقاولة  الخاص  القطاع 
الجديدة والعمل الجاد واملسؤول على مستوى رئاسة الحكومة فيما 
خطة  وفق  واالشتغال  األعمال  ملناخ  الوطنية  اللجنة  بقيادة  يتعلق 
السنوات تق�ضي بمواصلة تحسين مناخ األعمال عبر  عمل متعددة 
تبسيط ورقمنة املزيد من املساطر اإلدارية التي تهم املقاولة والعمل على 
تجويدها، فضال عن مواصلة تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي لألعمال 

وفق املعايير الدولية املعتمدة في هذا الشأن.

وهنا نستحضر جميعا القوانين التي تم االشتغال عليها والتي ساهمت 
في هذا التقدم ونخص بالذكر قانون إنشاء املقاولة بطريقة إلكترونية، 
قانون خلق منصة للتجارة، وقانوني التوطين واملواصالت باإلضافة إلى 
تجويد جودة اإلطار القانوني املتعلق بمعالجة صعوبات املقاوالت. كما 
نسجل اإلصالحات الجديدة التي ستساهم ال محالة في مزيد من التقدم 
وإصالح  املنقولة،  الضمانات  قانون  بالذكر  ونخص  املجال،  هذا  في 
قانون شركات املساهمة والشركات ذات ملسؤولية املحدودة. وهو ما 
يجعلنا نتفاءل من حيث وقع هذه اإلصالحات على استقطاب املزيد من 

االستثمارات وتسريع وتيرة النمو واالستثمار ببالدنا.

وقد ركزت هذه اإلصالحات على تطوير اإلطارين القانوني والتنظيمي 
لألعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من املساطير اإلدارية املتعلقة 

بحياة املقاولة.

واصلت  الحكومة  أن  القول  فمجمل  االجتماعي،  الصعيد  وعلى 
العمومية  النفس االجتماعي للسياسات  بخطى كبيرة مجهود تعميق 

واالهتمام بالفئات الهشة وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

لقد أعطت الحكومة االولوية الكبيرة لتنفيذ عدة إجراءات نوعية 
والتعليم، واشتغلت على توسيع  القطاعات االجتماعية كالصحة  في 
املواطنين،  من  واسعة  وشرائح  فئات  لتشمل  االجتماعية  الحماية 
والهشة،  الفقيرة  للفئات  االجتماعية  الوضعية  تحسين  على  والعمل 
القدرة  الفوارق االجتماعية والتفاوتات املجالية، وحماية  والحد من 

الشرائية للمواطنين.

األخيرة  السنوات  خالل  االجتماعية  القطاعات  عرفت  لقد 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  رصد  مستوى  على  استثنائيا  مجهودا 
واللوجيستيكية واعتماد إصالحات هيكلية وسياسات عمومية هادفة 
املخصصة  امليزانية  انتقلت  حيث  واملعوزة،  الهشة  الفئات  لفائدة 
للقطاعات االجتماعية في امليزانية العامة للدولة خالل السنوات األخيرة 

من 41 في املائة سنة 1996 إلى 50 في املائة حاليا.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمين،

لقد حظي بامللموس وباألرقام قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي 
والبحث العلمي وقطاع الصحة باهتمام كبير من طرف الحكومة.

والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  التربية  قطاع  مستوى  فعلى 
العلمي، حرصت الحكومة على الرفع من االعتمادات املالية املخصصة 
لهذا القطاع، حيث بلغ الغالفي املالي لهذا القطاع 68 مليار درهم برسم 
قانون املالية 2019، بزيادة تفوق 25 % مقارنة مع 2016، كما أولت 
الحكومة عناية كبيرة لتعزيز مختلف البرامج االجتماعية املوجهة لتوسيع 
االستفادة منها وزيادة الدعم املوجه لها، سواء تعلق األمر ببرنامج تيسيير 
الجامعية واملنح  املنح  أو  برنامج مليون محفظة  او  التمدرس،  لدعم 
املوجهة لطلبة التكوين املنهي، او التغطية الصحية للطلبة او الداخليات 
واملطاعم أو إنشاء وتأهيل البنيات التحتية املدرسية والجامعية او من 
خالل الزيادة في املوارد البشرية املخصصة للقطاع بلغت تعزيز املوارد 
 70.000 التربية والتكوين، من خالل توفير ما يناهز  البشرية بقطاع 

منصبا ماليا برسم سنوات 2017، 2018 و2019.

امليزانية  عرفت  حيث  كبير،  باهتمام  الصحة  قطاع  حظي  كما 
في  درهم  مليار   16.3 يفوق  ما  بلغت  ملحوظا  ارتفاعا  له  املخصصة 
2019، بزيادة 1.5 مليار درهم مقارنة مع السنة املاضية )حوالي10%+(.

وفي هذا السياق، البد من التذكير بمشاريع قوانين مهيكلة على هذا 
املستوى، ويتعلق األمر باملصادقة على القوانين بشأن نظام التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص بفئة املهنيين والعمال املستقلين 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي يستهدف 11 
مليون مغربي، وبنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض بالنسبة 
بالتغطية  املتعلق  القانون  مشروع  عن  اإلفراج  انتظار  في  للطلبة، 

الصحية للوالدين.



عدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( الجريدة الرسمية للبرملان5359  

وعلى مستوى العرض الصحي، نسجل بإيجابية اإلجراءات املتعلقة 
بتأهيل البنية التحتية وتعزيز العرض الصحي من خالل فتح مؤسسات 
وتفعيل  االستشفائية  املراكز  وتجهيز  وتأهيل  جديدة  استشفائية 
املخطط الوطني للصحة في أفق 2025 وإطالق مخطط تسريع تأهيل 
املستشفيات، باإلضافة إلى تخفيض أثمنة األدوية وما له من انعكاس 

مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نسجل على صعيد توفير املوارد البشرية التطور امللحوظ من 
خالل إحداث 9500 منصب مالي برسم 2017-2019 أي بزيادة تفوق 

.%58

السيد رئيس الحكومة املحترم،

السيدات والسادة النواب املحترمين،

وفي مجال حماية األسرة، واملرأة والطفولة، واألشخاص املسنين 
ودعم التماسك االجتماعي، نسجل وبإيجابية املصادقة على مجموعة 
من القوانين املؤسسة التي تشكل إطار مرجعيا حقيقيا، وفي مقدمتها 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حقوق  بحماية  املتعلق  اإلطار  القانون 
الصحة  في  الفئة  هذه  احترام حقوق  على  ينص  الذي  بها  والنهوض 

والتعليم والكرامة والشغل واالستقرار والحياة كريمة.

كما نشيد بتفعيل القانون املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية 
القيام  ضرورة  أثبت  التي  الوطنية  األبحاث  من  العديد  إنجاز  بعد 
بإصالحات هيكلية على مستوى هذه املؤسسة، وإصدار قانون املجلس 
االستشاري لألسرة والطفولة الذي من املنتظر ان يلعب أدوارا طالئعية 
في هذا املجال، وتفعيل القانون املتعلق بالعامالت والعمال املنزليين بعد 

استكمال مراسيمه التطبيقية.

وبخصوص الشباب، نشير إلى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 
من خالل بلورة سياسة مندمجة لفائدة الشباب )2015-2012(، وهي 
أرضية تقوم على تصور مندمج للعرض العمومي املوجه لهذه الفئة 
وتطمح إلى تحقيق اإلدماج االجتماعي والسيا�ضي على نحو يضمن نجاعة 
وتدخالت جميع الفاعلين، باإلضافة إلى املصادقة على القانون املتعلق 

باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوية.

املحور الثاني : أزيد من 70 إنجازا حقيقيا بعناوين دالة وبأرقام 
ومعبرة.

وسأركز في هذا املحور على سرد حزمة من اإلجراءات الهامة التي 
طبعت الحصيلة املرحلية في املستويات السابقة وال سيما في الشق 

االقتصادي واالجتماعي. ويتعلق األمر ب :

والتنظيمية  القانونية  النصوص  من  جملة  على  املصادقة  ..1
املؤسسة إلصالحات كبرى من مثل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، 
وقانون اإلصالح الشامل للمراكز الجهوية لالستثمار، والقوانين املنظمة 

ألرا�ضي الجماعات الساللية....

إصدار 73 مرسوما إلتمام منظومة تطبيق القوانين التنظيمية  ..2
املتعلقة بالجهات وبالعماالت واألقاليم وبالجماعات وتفعيل صندوق 

التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

تعبئة اإلمكانيات املالية للجهات وتعزيز مواردها املالية من  ..3
خالل رفع الحصة املرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة 
امليزانية  إلى مساهمة  5%، إضافة  إلى   %4 لتنتقل من  الدخل،  على 
العامة والتي تقدر ب 8,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم 

سنة 2016.

و2018،   2017 سنتي  للتعمير  وثيقة   286 على  املصادقة  ..4
بمعدل سنوي يزيد عن 140 وثيقة.

تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 17 درجة  ..5
خالل سنتين متتابعتين 2017 و2018. )90 سنة 2016، 81 سنة 2017 

و73 سنة 2018(.

 Doing( تقدم متواتر ومهم في تصنيف مؤشر ممارسة األعمال ..6
Business( من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019. )75 

سنة 2016، 68 سنة 2017، 69 سنة 2018 و60 سنة 2019(.

إرجاع 40 مليار درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة  ..7
املضافة.

شروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها بما يعزز تنويع  ..8
مصادر تمويل االقتصاد الوطني ويعزز تعبئة االدخار.

إطالق صندوق بـ 500 مليون درهم لدعم املقاوالت الناشئة  ..9
واملشاريع املبتكرة.

مواصلة املجهود االستثماري العمومي بتخصيص غالف مالي  ..10
يناهز 195 مليار درهم سنة 2019، ونفس املبلغ سنة 2018.

املصادقة على 119 اتفاقية استثمار ومالحق بمبلغ استثماري  ..11
إجمالي يبلغ 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية لالستثمارات.

االرتفاع املضطرد لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة ب  ..12
32.8 مليار درهم.  2016 و2018 لتبلغ ما مجموعه  %55 بين سنتي 
 2017 درهم سنة  مليار   25.697  ،2016 درهم سنة  مليار   21.156(

و32.8 مليار درهم سنة 2018(.

تحقيق 81 % من األهداف املتوخاة على مستوى التشغيل في  ..13
مخطط التسريع الصناعي في أفق 2020، من خالل إحداث 405.496 

منصب شغل في القطاع الصناعي.

تعزيز مجهود التشغيل بالقطاع العمومي، من خالل تشغيل  ..14
138.491 برسم القوانين املالية لسنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 

116.977 خالل فترة 2012-2016 و71.442 خالل فترة 2011-2007.

تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019،  ..15
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أفق  في  املسطر  الهدف  تجاوز  وبالتالي   ،2016 سنة   32.400 مقابل 
2021، واملحدد في 100.000.

مواكبة تشغيل 201.241 باحث عن شغل عبر برنامجي إدماج  ..16
وتحفيز.

رفع عدد األجراء الذين تتحمل الدولة االلتزامات الضريبية  ..17
املقاوالت  لفائدة   ،5 ِعَوض  أجراء   10 إلى  بهم  املتعلقة  واالجتماعية 
والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10.000 درهم 

عوض 6.000 )نظام »تحفيز«(.

تحسين قابلية التشغيل لفائدة 45.737 باحث عن شغل من  ..18
خالل برنامج تأهيل.

مواكبة 5.210 حامل مشروع وإحداث 2.647 مقاولة صغيرة  ..19
أو نشاط مدر للدخل عبر برنامج دعم التشغيل الذاتي.

للتعويضات  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة  من  اإلعفاء  ..20
املدفوعة من طرف املقاوالت إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6.000 

درهم شهريا ملدة 24 شهرا.

إلغاء شرط التسجيل ملدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية إلنعاش  ..21
االجتماعية  التحمالت  إعفاءات  من  لالستفادة  والكفاءات  التشغيل 

والضريبية في عقود التدريب.

أفق  في  700.000 سيارة سنويا،  إنتاجية تصل  بلوغ طاقة  ..22
بلوغ هدف طاقة إنتاجية تقدر ب 1.000.000 سيارة سنويا في 2022، 
وتسجيل ارتفاع حجم صادرات السيارات لتبلغ 65 مليار درهم خالل 
املعدل  من  الرفع  في  الصناعي  التسريع  مخطط  وليساهم   ،2018

السنوي للصادرات بقيمة 10 %.

تربع بالدنا كأول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق  ..23
نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 %.

السياحي،  االستثمار  دينامية  وتسريع  ملواكبة  جهاز  وضع  ..24
خصص له غالف مالي أولي قدره 200 مليون درهم برسم سنة 2019.

مليون سنة   12,5 إلى  لبالدنا  الزائرين  السياح  ارتفاع عدد  ..25
2018 مقابل 10,3 سنة 2016.

اإللغاء النهائي لحصة الدولة من القروض املمنوحة للمقاولين  ..26
الشباب.

إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على األرباح بنسبة 2.5  ..27
في املائة على األرباح املحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على 
الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق 40 مليون درهم 

لسنتين محاسبيتين متتاليتين، ابتداء من فاتح يناير 2019.

إنهاء أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة 23.830  ..28
وتجهيز  هكتار   44.070 مساحة  على  إطالقها  أو  ومواصلتها  هكتار 

الضيعات على مساحة 86.000 هكتار بالري املوضعي.

إنهاء أشغال التجهيز الهيدوفالحي الخارجي عبر توسيع الري  ..29
على مساحة 24.9 ألف هكتـار وانطالق األشغال على مساحة 44 ألـف 

هكتـار.

مواصلة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ..30
في مجال الري بالنسبة ملشروعي أزمور-البئر الجديد على مساحة 3200 
 15.000 مساحة  على  باشتوكة  املحالة  باملياه  الري  ومشروع  هكتار 

هكتار.

لتنمية  الوطني  البرنامج  من  األول  الشطر  إنجاز  مواصلة  ..31
املراعي وتنظيم الترحال بإعداد 330.000 هكتار من املحميات الرعوية 
لتوريد  ماء  نقطة  العلفية و182  الشجيرات  لغرس  و14.550 هكتار 

املاشية و578 كلم من املسالك الرعوية.

للفالحة  الثانية  للدعامة  جديدا  مشروعا   372 إطالق  ..32
التضامنية لفائدة أزيد من 141 ألف فالح صغير بغالف مالي قدره 5,8 

مليار درهم.

الرفع من عدد مؤسسات اإلدماج االقتصادي للمرأة القروية  ..33
إلى 90 دارا للصانعة خالل 2019 بزيادة 26%.

وأدوات  األولية  باملادة  الحرفية  التجمعات  دعم  مواصلة  ..34
ووسائل الحماية من املخاطر املهنية ومعدات اإلنتاج، لفائدة أزيد من 

4000 صانعة وصانع مستفيد.

تسريع املشاريع الطرقية الكبرى: تقدم األشغال بنسبة 75  ..35
الرابطة   1 الوطنية رقم  بالنسبة ملشروع تقوية وتوسعة الطريق   %
بين العيون والداخلة على طول 500 كلم، وب%90 بمشروع الطريق 

السريع تازة-الحسيمة في يناير 2019.

القطار  خط  انطالق  كبرى:  وطنية  أوراش  عدة  استكمال  ..36
الفائق السرعة »البراق« الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وتثليث 
محور الدار البيضاء-القنيطرة، وإتمام التثنية الكاملة ملحور سطات-
مراكش وانتهاء أشغال بناء عدة محطات كبرى، مما أدى إلى تقليص 
مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى 2س و10د، وبين الدار البيضاء 

ومراكش إلى 2س و30د.

 في جودة البنيات التحتية 
ً
تبوا املغرب املرتبة األولى إفريقيا ..37

السككية.

امليناء  أشغال  االنتهاء  قرب  خالل  من  املوانئ  شبكة  تعزيز  ..38
الجديد بآسفي ومواصلة دراسة أو إنجاز مشاريع كبرى أخرى، كمشروع 
األصفر،  بالجرف  الطاقي  امليناء  ومشروع  األطل�ضي،  الداخلة  ميناء 

وامليناء الجديد الناظور غرب املتوسط، وميناء القنيطرة األطل�ضي.

»مؤشر  في   
ً
عربيا والثاني   

ً
إفريقيا األول  للمركز  املغرب  تبوأ  ..39

الربط البحري املنتظم« لسنة 2018.
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 ،34% إلى  متجددة  املنشأة من مصادر  الطاقة  نسبة  بلوغ  ..40
حيث ارتفعت الطاقة املنشأة من مصادر متجددة من 2855 ميغاواط 

سنة 2016 إلى 3700 ميغاواط سنة 2018، أي بزيادة 30%.

كهربة 856 دوارا يضم 21.336 سكن بغالف مالي بلغ 820  ..41
مليون درهم، وبذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خالل هذه الفترة 
من %99,45 إلى %99,63 خالل الفترة من شهر أبريل 2017 إلى شهر 

نونبر2018.

تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب باملجال الحضري، والرفع  ..42
من نسبة الولوج إلى املاء الصالح للشرب بالوسط القروي إلى 97 %.

ارتفاع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى %76 وارتفاع  ..43
البرنامج  لتسريع  كنتيجة   ،% 45,4 إلى  العادمة  املياه  معالجة  نسبة 

الوطني للتطهيـر السائل املندمج، وإعادة استعمال املياه العادمة.

رفع نسبة جمع النفايات باملراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى  ..44
%85، وتأهيل 49 مطرحا عشوائيا.

إنجاز أشغال 4 سدود كبرى و17 سدا صغيرا ومتوسطا، فيما  ..45
يتواصل العمل إلنجاز 13 سدا كبيرا، و23 سدا صغيرا ومتوسطا.

إطالق أشغال 3 محطات تحلية مياه البحر من أجل تخفيف  ..46
الضغط على املوارد املائية الجوفية.

تعبئة  ومراكز  الوقود  ملحطات  التراخيص  مساطر  تبسيط  ..47
الغاز، حيث انتقل عدد املحطات املرخص لها من 50 إلى 140 في السنة.

سحب 1404 رخصة وإعادة منح 611 رخصة في إطار تفعيل  ..48
الحكامة والشفافية بالقطاع املعدني من خالل إصدار القـرار الجديد 
بتحديد شـروط إعادة مـنح رخص البحث ورخص االستغالل املنصرم 

أجلها أو املتخلى عنها أو املسحوبة.

الرفع من املجهود املالي املوجه لقطاع التربية والتكوين ليصل  ..49
إلى 68 مليار درهم برسم ميزانية 2019، بزيادة 9 مليار درهم مقارنة ب 

2018 )أي بزيادة %25 مقارنة مع سنة 2016(.

تأهيل 11.291 مؤسسة تعليمية و11.260 فرعية وتعويض  ..50
933 حجرة من البناء املفكك برسم املوسمين الدراسيين 2017/2018 

و2018/2019.

تعزيز املوارد البشرية بقطاع التربية والتكوين من خالل توفير  ..51
ما يناهز 70.000 منصبا ماليا برسم سنوات 2017، 2018 و2019.

-2018 املدر�ضي  الدخول  من  انطالقا  تيسير  برنامج  تعميم  ..52
2019، ليشمل تالميذ السلك االبتدائي باملجال القروي وتالميذ السلك 
قاعدة  نفس  إلى  باالستناد  والحضري  القروي  باملجالين  اإلعدادي 

املستفيدين من نظام راميد.

ارتفاع عدد املستفيدين من برنامج تيسير إلى 2,1 مليون تلميذ  ..53

 706.359 مقابل   ،2019-2018 الدراسية  للسنة  بالنسبة  وتلميذة 
إجمالية  بتكلفة   ،2018-2017 الدرا�ضي  املوسم  برسم  مستفيد 
 2019-2018 الدراسية  السنة  برسم  درهم  مليار   2,17 بحوالي  تقدر 
مقابل 631 مليون درهم برسم السنة الدراسية السابقة. )828.400 
موسم 16/15، 860.100 موسم 17/16، 706.359 موسم 18/17، 

و2.087.700 موسم 19/18(

ارتفاع عدد املستفيدين من برنامج »مليون محفظة«، ليبلغ 4  ..54
مليون و263 ألف مستفيدة ومستفيد، برسم املوسم الدرا�ضي 2018-
2019، 64 % منهم بالوسط القروي، بغالف مالي يقدر ب 250 مليون 

درهم برسم ميزانية 2019.

رفع القيمة اليومية ملنح الداخليات واملطاعم املدرسية بكلفة  ..55
إجمالية تناهز 1.47 مليار درهم برسم سنة 2019، بزيادة %63 مقارنة 

مع السنة الفارطة.

تمكين حوالي 35000 متدربة ومتدرب بالتكوين املنهي حاملي  ..56
شهادة الباكالوريا من املنحة، ألول مرة بنفس شروط منحة الطلبة 

الجامعيين.

االرتفاع املضطرد في عدد املستفيدين من التدريب بالتكوين  ..57
املنهي األسا�ضي ليصل إلى 433.007 خالل املوسم التكويني 2018/2017، 

مقابل 418.864 متدربة ومتدرب خالل املوسم التكويني 2016/2015.

من  يقارب  ما  الستقبال  الجامعية  االستقبال  بنيات  تعزيز  ..58
100 ألف طالب جديد وإحداث 20 مؤسسة جامعية جديدة موزعة 
على التراب الوطني، وتوسيع العرض البيداغوجي الجامعي في القطاع 

الخاص بما في ذلك الترخيص ل7 مؤسسات واالعتراف ل15 مؤسسة.

مواصلة توسيع قاعدة املمنوحين ليصل عددهم 382.000  ..59
خالل سنة 2019 بغالف مالي يبلغ 1.8 مليار، مقابل 329.000 سنة 
منح  من  االستفادة  طلبات  تغطية  نسبة  وتبلغ   15% بزيادة   2016

التعليم العالي 86%،

تفعيل نظام التأمين الصحي اإلجباري الخاص بالطلبة ليصل  ..60
عدد الطلبة املنخرطين إلى نهاية يناير 2019 حوالي 57.000 منخرط.

ارتفاع الطاقة االستيعابية باألحياء واإلقامات الطالبية إلى  ..61
76.600 ألف سرير، بزيادة 27% مقارنة مع سنة 2016.

رفع ميزانية قطاع الصحة إلى حوالي 16,3 مليار درهم سنة  ..62
2019، أي بزيادة تفوق 16 % مقارنة مع سنة 2016.

تعزيز املوارد البشرية بقطاع الصحة من خالل توفير 9500  ..63
منصب مالي برسم سنوات 2017، 2018 و2019. )2000 سنة 2016، 

1500 سنة 2017، 4000 سنة 2018 و4000 سنة 2019(.

تسجيل انخفاض مهم في وفيات األمهات عند الوالدة، بنسبة  ..64
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%35، وانخفاض في وفيات األطفال بنسبة 27 %، وارتفاع نسبة مراقبة 
الحمل إلى 88,4%.

مريض  ب980.000   2018 سنة  برسم  املجاني  التكفل  ..65
من  و10.359  السكري،  مر�ضى  من  و870.000  الدموي،  بالضغط 
املصابين بالقصور الكلوي املزمن، و200.000 من مر�ضى السرطان، في 

إطار تعزيز الوقاية ومحاربة األمراض غير السارية واملزمنة.

و2018،   2017 سنتي  خالل  دواء،   405 أثمنة  تخفيض  ..66
خصوصا أدوية األمراض املزمنة.

ارتفاع عدد املستفيدين من نظام املساعدة الطبية »راميد«  ..67
إلى 12 مليون نسمة سنة 2018 مقابل 10,3 مليون نسمة سنة 2016.

توسيع قاعدة األرامل املستفيدات من الدعم املباشر، بمنحة  ..68
350 درهم شهريا لكل يتيم، وإدراج األمهات املعوزات والكفيالت، حيث 
بلغ عدد املستفيدات من الدعم 95.000 مستفيدة، حاضنات ملا يناهز 
166.000 طفل، مقابل 56.000 أرملة سنة 2016 أي بزيادة تفوق 60 

%، وبتخصيص غالف مالي يبلغ 600 مليون درهم سنة 2019.

إعادة تأهيل 30 مؤسسة للرعاية االجتماعية لفائدة األطفال  ..69
في وضعية صعبة يستفيد منها 2776 طفل والتكفل ب6.600 طفال من 

ضحايا العنف.

االهتمام املتزايد بذوي االحتياجات الخاصة من خالل: ..70

رفع الدعم املالي املرصود لذوي االحتياجات الخاصة بنسبة  .•
60% في إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي.

إعفاء العربات ذات املحرك الكهربائي من رسم االستيراد. .•

الخاصة  العمومي  للتوظيف  موحدة  مباراة  أول  تنظيم  .•
باألشخاص في وضعية إعاقة لفائدة 50 مستفيدا سنة 2018 وبرمجة 

200 منصبا جديدا سنة 2019.

تفعيل حصة 7 في املائة من مناصب الشغل لفائدة األشخاص  .•
في وضعية إعاقة.

تخصيص أزيد من 3 مليار درهم برسم سنة 2019 بزيادة  ..71
في  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ميزانية  في  درهم  مليار  بحوالي 

مرحلتها الثالثة.

تخصيص 22.5 مليار درهم برسم برنامج عمل سنوات 2017،  ..72
2018 و2019 في إطار مواصلة إنجاز برنامج »تقليص الفوارق الترابية 

واالجتماعية بالعالم القروي« وهو ما مكن من :

بناء وتهيئة حوالي 4449 كلم من الطرق واملسالك القروية  .•
للشرب  الصالح  باملاء  12.516 عملية ربط  الفنية، وإنجاز  واملنشآت 

لفائدة الساكنة القروية، وربط 216 دوارا بالكهربة القروية.

بناء 373 مؤسسة تعليمية وتأهيل 390 أخرى، إضافة إلى  .•
تأهيل املؤسسات الصحية ب 208 جماعة قروية واقتناء 481 سيارة 

إسعاف ووحدة متنقلة.

تزويد 25 مركزا قرويا باملاء الشروب لفائدة حوالي 80 ألف  .•
نسمة خالل سنتي 2017 و2018، ليرتفع بذلك عدد املراكز التي تتوفر 
على شبكات توزيع املاء إلى حوالي 454 مركز قروي لفائدة حوالي 1,5 
مليون نسمة، ونفس ال�ضيء بالنسبة للتطهير السائل حيث استفاد أكثر 

من 174 مركز قروي بدعم مالي مخصص لهذا الغرض.

تتويج الحوار االجتماعي بالتوقيع على اتفاق ثالثي األطراف  ..73
بغالف مالي سيتجاوز 8 مليار درهم برسم الفترة 2019-2021، والذي 

نص على الخصوص على :

الزيادة في األجور لحوالي 800.000 موظف بغالف مالي إجمالي  .•
يبلغ 2.5 مليار درهم هذه السنة، ليصل 7 مليار درهم سنة 2021.

موظف   400.000 لحوالي  العائلية  التعويضات  في  الزيادة  .•
بغالف مالي سنوي يبلغ 1 مليار درهم.

الزيادة في الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص بنسبة ٪10 على 
سنتين ابتداء من 2019 والزيادة في التعويضات العائلية.

املحور الثالث : 5 أوراش للتفعيل واألجرأة واإلنجاز بما يعزز  .•
حصيلة وآفاق العمل الحكومي.

السيد رئيس الحكومة،

بعد سنتين من العمل الحكومي الجاد واملسؤول، وبالنظر ملا تبعثه 
من اعتزاز وأمل الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة، سنركز في هذا املحور 
باألولوية  تحظى  أن  ينبغي  التي  واإلجراءات  األوراش  أهم  على  األخير 
واالهتمام والتسريع في اإلنجاز في الشهور املقبلة إن شاء هللا، بالنظر 
املواطنين، وتتضمن مجموعة من  املباشر على حياة  وأثرها  ألهميتها 

امللفات والقضايا االقتصادية واالجتماعية...

ورش تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومحاربة الفساد: ..1

فباعتبار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان أصبحت 
وثيقة مرجعية وآلية وطنية للتخطيط االستراتيجي في مجال الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، ينبغي الحرص على إخراج وتنزيل املخطط التنفيذي 
لهذه الخطة بما يضمن أجرأة مضامينها بجدولة زمنية وبآجال مسطرة 
ومحددة للفاعلين املعنيين بتطبيقها حتى نتمكن من وسيلة لتقييم 

مدى تطور حقوق االنسان واملمارسة الديمقراطية ببلدنا.

كما نتمنى في املستقبل املنظور أن يتم بناء على هذه الخطة إرفاق 
مشاريع قوانين املالية بتقرير عن مدى التقدم في تنفيذها ويقدم امليزانية 
املستجيبة لحقوق االنسان والديمقراطية على غرار امليزانية املستجيبة 

للنوع.
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ومن جهة أخرى، وإذ نسجل بإيجابية التقدم الكبير الذي تم إنجازه 
إلى  الحكومة  ندعو  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  في 
مواصلة مجهود استكمال تنفيذ باقي التوصيات والسيما تلك املتعلقة 

بالسياسة الجنائية والحكامة األمنية وضمانات املحاكمة العادلة.

وفي مجال العدل، ندعو الحكومة إلى الحرص على تسريع تنفيذ 
بإحالة  يتعلق  ما  والسيما  العدالة  منظومة  إصالح  ميثاق  توصيات 
نصين جوهرين في إصالح منظومة العدالة على البرملان، ويتعلق األمر 
بقانون املسطرة الجنائية وقانون املسطرة املدنية، بما يعزز الضمانات 

األساسية للمحاكمة العادلة.

كما ينبغي العمل على اإلسراع باقي التزامات البرنامج الحكومي وال 
يضمن  بما  للمملكة  القضائية  للوكالة  القانوني  اإلطار  تحيين  سيما 
الدفاع الجيد على مصالح الدولة واملالية العمومية، وإحالة قوانين 
وتطوير  التشريعية  املستجدات  ملواكبة  والقانونية  القضائية  املهن 
للتعويض عن  القانوني  اإلطار  للعدالة، ووضع  أدائها خدمة  فعالية 

الخطأ القضائي.

االستراتيجية  تنزيل  ورش  مواصلة  على  نؤكد  أخرى  جهة  ومن 
الوطنية ملحاربة الفساد.

االستثمار  وإنعاش  الوطني  االقتصاد  تطوير  مواصلة  ورش  ..2
وتحقيق العدالة املجالية اقتصاديا :

الجديد  امليثاق  بإخراج  التعجيل  ضرورة  باألساس  تطرح  وهنا 
لالستثمار بما يمكن من تأطير وتطوير وشفافية آليات التحفيز االقتصادي 
واملالي والجبائي وامليزانياتي والدعم العقاري العمومي حسب القطاعات 
االقتصادية واملجاالت الجغرافية ذات األولوية ووضع أسس تعاقدية 
لها، والتركيز على التشغيل مهدف في هذا امليثاق وكأحد أهم مؤشرات 

الدعم ونجاح البرامج االستثمارية.

الجهوية  املراكز  إصالح  تنزيل  تسريع  يعتبر  السياق،  نفس  وفي 
لالستثمار وإرسائها وانطالق عملها أمرا مستعجال وأساسيا.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة 
باملنافسة الشريفة، وإذ نجدد التنويه بالتوصيات التي توجت عمل 
اإليجابي  وبالتفاعل  املحروقات  أسعار  حول  االستطالعية  املهمة 
للحكومة معها من مثل فتح الباب لولوج سوق املحروقات، ندعو إلى 
ضرورة اإلخراج الفوري لباقي التوصيات وخاصة تلك املتعلقة بتسقيف 
هامش الربح، مع مراجعة تركيبة األسعار، بما يضمن ضبط أسعار 
املحروقات كمادة حيوية واستراتيجية ويعقلن األرباح املجنية من بيعها 

في حدود معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطنين.

واملؤسساتية  التشريعية  اإلصالحات  تنزيل  تسريع  مع  وباملوازاة 
الوطنية  املناظرة  توصيات  تنزيل  على  الحرص  ينبغي  لالستثمار، 
للجبايات في أقرب وقت بالعمل على تحضير القانون اإلطار لإلصالح 

الضريبي والشروع في التحضير ملدونة عامة موحدة ومندمجة للضرائب 
واعتبار مشروع قانون املالية لسنة 2020 كسنة النطالق هذا اإلصالح.

التوزيع  في  واإلنصاف  العدالة  توفير  وبهدف  آخر،  صعيد  وعلى 
املجالي لالستثمارات العامة والخاصة ومختلف البرامج واملشاريع، نلح 
على الحكومة كي تحرص على تفعيل املادة 20 من قانون املالية لسنة 
2018، املتعلقة بالتعويض عن تكلفة النقل بالنسبة للمناطق البعيدة 

عن املوانئ فيما يتعلق باألنشطة املوجهة للتصدير.

إصالح  في مخطط  عمليا  اعتماده  تم  ما  تنفيذ  إلى  ندعوها  كما 
االستثمار وذلك من خالل :

إحداث منطقة حرة على األقل في كل جهة من جهات اململكة. ..1

منح امتيازات املنطقة الحرة للشركات املصدرة غير املتواجدة  ..2
داخل املنطقة الحرة.

إرساء دعم متنوع لفائدة الجهات األقل حظا لتحفيز االستثمار  ..3
الصناعي والتنمية الترابية املتوازنة.

ورش التشغيل ودعم التكون املنهي: ..3

وفي هذا املجال، وباإلضافة إلى املجهودات املبذولة والنتائج املحققة 
على صعيد فرص الشغل بالقطاع العام وبشكل أكبر وأسا�ضي بالقطاع 
الصناعي،  للتسريع  الوطنية  االستراتيجية  إطار  في  السيما  الخاص، 
فإن املطلوب اليوم هو السهر أوال على إنجاح ورش تفعيل مدن املهن 

والكفاءات في كل جهات اململكة.

كما أن املطلوب هو تسريع تنظيم املناظرة الوطنية للتشغيل بناء 
على نتائج وتوصيات العمل التشاركي الذي تم على مستوى الجهات.

وهنا، نذكر الحكومة بأهمية اإلسراع ببلورة تصور استراتيجي شامل 
وطموح من أجل تنمية القطاع الفالحي، وإعطاء األولوية فيها لتطوير 
أنشطة جديدة موفرة لفرص الشغل ومدرة للدخل، والسيما لفائدة 

الشباب، وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية.

ولن يتم ذلك إال من خالل توسيع مجال االستثمار الفالحي وتوفير 
العقار الفالحي في وجه جميع الفئات، لتشجيع انبثاق طبقة وسطى 
فالحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفالحي لفائدة االستثمار املنتج، 
وذلك عبر الوضع التدريجي ملليون هكتار إضافي من األرا�ضي الجماعية 
رهن إشارة ذوي الحقوق، كما وجه بذلك جاللته في خطاب افتتاح 

البرملان.

ورش العدالة الفئوية واملجالية وتعزيز التماسك االجتماعي: ..4

وهنا يعتبر االستمرار في دعم القطاعات االجتماعية وترسيخ البعد 
االجتماعي للعمل الحكومي أحد النجاحات املرحلية للتدبير الحكومي. 
وتنفيذ  إخراج  تسريع  على  العمل  ينبغي  االتجاه،  نفس  وفي  وعليه، 
متكاملة  منظومة  يوفر  أن  شأنه  من  بما  املوحد  االجتماعي  السجل 
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الهشة ويمكن من تحسين  للفئات  املباشر  الدعم  لتقديم  ومندمجة 
للتنمية  الوطنية  )املبادرة  االجتماعية  البرامج  مختلف  وأثر  توجيه 
البشرية، ونظام املساعدة الطبي »راميد«، ودعم األرامل، برنامج تيسير، 
مليون محفظة، ودعم االشخاص في وضعية إعاقة...( نحو هذه الفئات 
بما سيكون له أثر إيجابي في الحد من الفوارق وتقليص انعدام املساواة 
االجتماعية، السيما في ظل املجهود الكبير املبذول لرفع االعتمادات 

املالية املخصصة لها في مختلف قوانين املالية السنوية.

كما ان على الحكومة أن تسهر على تنفيذ الورش الكبير املتمثل في 
تعميم الحماية االجتماعية ونظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض 
غير  واألشخاص  املهنيين  ومختلف  الحرة  وللمهن  املستقلين  للعمال 

األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما ان على الحكومة ان تعطي دفعة كبيرة لتنزيل برنامج تقليص 
الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي وتعالج بعض اإلشكاليات 
املرتبطة بضعف التنسيق وعدم القدرة على اإلنجاز، السيما وأن هذا 
البرنامج يعد إحدى االستراتيجيات الكبرى التي بدأت تعطي اكلها وأثرها 
املباشر في فك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الربط بالشبكة 
الكهربة،  وتعميم  للشرب،  الصالح  باملاء  الساكنة  وتزويد  الطرقية، 
في  النقص  ومعالجة  والتعليم  العالجية  الخدمات  عرض  وتحسين 
البنيات األساسية والصحية والتربوية والخدمات واملرافق العمومية 

بالعالم القروي.

ورش تسريع الجهوية املتقدمة : ..5

الترابية  الحكامة  وتجويد  املتقدمة  الجهوية  تنزيل  مستوى  وعلى 
واملستعجلة  املهمة  األوراش  اهم  تبقى  الحر،  التدبير  مبدأ  وصيانة 
مرتبطة باإلضافة إلى تسريع تنزيل ميثاق الالتمركز اإلداري، إلى إقرار 
إصالح املنظومة الجبائية املحلية بما يساعد على تطوير املوارد الذاتية 
للجماعات الترابية، وإلى تحديد معايير شفافة وموضوعية لتوزيع حصة 
الجماعات من الضريبة على القيمة املضافة، وتفعيل صندوق التأهيل 
املجالية  الفوارق  لتجاوز  الجهات  بين  التضامن  االجتماعي وصندوق 

وتحقيق العدالة االجتماعية بين مختلف جهات اململكة.

كما ال يفوتنا أن نذكر بضرورة التسريع بإصدار النظام األسا�ضي 
التي  املهمة  األداور  تواكب  الترابية حتى  الجماعات  بموظفي  الخاص 

تضطلع بها الجماعات الترابية حاليا.

وكذا إصدار املراسيم التطبيقية للقانون املتعلق بزجر املخالفات 
في مجال التعمير والبناء، والخاصة برخص اإلصالح والهدم والتسوية 
الرخص  تسليم  وشروط  لشكل  املحدد  العام  البناء  العام  وضابط 
بالتعمير  املتعلقة  التشريعية  النصوص  بموجب  املقررة  والوثائق 
والتي  العقارات  وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية  والتجزئات 
وتعزيز  وتوفير   ،2018 27 دجنبر  منذ  الحكومة  عليها مجلس  صادق 
في  القروي  بالعالم  املجانية  والهندسية  والتقنية  املعمارية  املساعدة 

إيجاد حل للمساطر املعقدة من أجل البناء في العالم القروي.

السيد رئيس الحكومة،

في األخير، البد ان ننوه إلى ان هذه اإلنجازات النوعية واألوراش 
الكبيرة واآلفاق الواعدة البد لها من تقوية التواصل املباشر مع املواطنين 
اإلنجازات  بالسياسات  والصدع  السائد  العام  االنطباع  إلصالح 

الحكومية.

لقد عاشت الحكومة تحت زخم ضغط شديد ومتواتر منذ تشكيلها، 
انطلقت باالحتجاجات التي عرفتها بعض املناطق باململكة كالحسيمة 
االجتماعية  وامللفات  القضايا  من  مجموعة  وبروز  وزاكورة،  وجرادة 
بشكل مفاجئ لتغذي توترا اجتماعيا يبدو في بعض األحيان غير مفهوم، 
ويستغل في إذكاء نفس ودينامية سلبية تؤثر على املزاج العام للمواطنين 
ويتم  الحكومة  وإنجازات  العام  الشأن  تدبير  على  بظاللها  وتغطي 
استغاللها لتغذية الحمالت املمنهجة في تبخيس العمل الحكومي برمته.

وقد أدى التركيز على الصراعات واالحتجاجات إلى ان ال يتابع الرأي 
العام التدبير الحكومي وان ال يلتفت للمنجز الحكومي مهما بلغت درجة 
أهميتها، ومهما كانت درجة آثارها اإليجابية املباشرة على املواطنين بادية 
بشكل ملموس، وهو ما يرسخ انطباعا عام سلبيا على املشهد السيا�ضي 

برمته.

ويعتبر تحدي مواجهة محاوالت ترسيخ هذا االنطباع أحد األولويات 
علينا جميعا، خاصة  بل  عليها،  االشتغال  الحكومة  على  يتعين  التي 
وأن هذه املحاوالت تروم باألساس تبخيس اإلنجازات الحكومية مهما 
التدبير االقتصادي واالجتماعي  التغطية على  أهميتها، وتحاول  كانت 
بتوترات سياسية واجتماعية متتالية ومفتعلة في كثير من األحيان، وهو 
إليه ومواجهته باملعالجة االستباقية  ما يتعين على الحكومة االنتباه 
الالزمة وبالتواصل املباشر واملسترسل مع الرأي العام والتفاعل معه 
وتحسيسه وإقناعه بمضامين وبأهمية اإلجراءات، والتصدي لحمالت 

التبخيس وخلط األوراق.

السيد رئيس الحكومة،

من  العديد  وتحمل  اإلنجاز،  من  الكثير  فيها  حصيلة  أمام  إننا 
املؤشرات اإليجابية ذات األثر املباشر على املواطن، صحيح أنه ال يمكن 
القول بأنها عالجت بشكل كلي وتام جميع االشكاالت التي تعرفها بالدنا 
أو استجابت لكل االنتظارات، خصوصا وأن بعض املواطنين قد ال 

يحسون دائما باألثر املباشر لهذه اإلنجازات على حياتهم اليومية.

وفي املقابل ليس من االنصاف االدعاء أنه لم يتحقق �ضيء في هاتين 
في  أو  أنجزت  البرنامج  إجراءات هذا  وأن معظم  السنتين، خصوصا 
طور االنجاز، علما أن كل قطاع حكومي يتوفر على حصيلة قطاعية 
مفصلة، تتجاوز في كثير من األحيان ما اتفق عليه في البرنامج الحكومي.

لكن بالرغم من هذه االنجازات ومن املجهودات الكبيرة املبذولة من 
طرف الحكومات املتعاقبة، فمازالت بالدنا تواجه عدة تحديات، أبرزها 
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الحالي  االقتصادي  النمو  ملستوى  امللموس  اإليجابي  األثر  محدودية 
على تحسن املعيش اليومي للمواطنات واملواطنين، وضمان العدالة 
وتقليص  جودتها،  وضمان  األساسية  العمومية  للخدمات  الولوج  في 
الفوارق االجتماعية واملجالية، ومعالجة البطالة والسيما في صفوف 

الشباب وال سيما حاملي الشهادات.

وهنا ال بد من التذكير ان كل ما حققته بالدنا من إنجازات وما تنعم 
به من استقرار وامن وما تتمتع به من احترام دولي يعود فيه الفضل 
بعد هللا إلى حكمة ومكانة جاللة امللك، وللدور الوطني الكبير للقوى 
الديمقراطي  لالختيار  وكذا  املغربي،  الشعب  ويقظة  ولوعي  الوطنية، 
واالنتصار للمؤسسات الذي اعتمدته بالدنا ونمته على مدار السنين. 

فال إنجاز بدون ديمقراطية، وال ديمقراطية بدون إنجاز.

في  الوقت  اليوم ليس هو تضييع  الوقت  يعني ان واجب  وهو ما 
نقاشات فارغة مآلها في النهاية نقص منسوب الديمقراطية والتمثيلية 
الذي كان من أهم إنجازات دستور 2011، ولكن هو االجتهاد في مواصلة 
تمنيع املسار الديمقراطي لبالدنا، وتعميقه واالجتهاد في بناء املؤسسات 
الحزبية والنقابية وضخ الدماء الجديدة فيها بما يعزز ويضمن مشهدا 
سياسيا وحزبيا ونقابيا متعددا ومتنوعا ومتوازنا ومستقال، بعيدا عن 

منطق التحكم واإلقصاء، وبعيدا عن منطق االنفراد والهيمنة.

وهوما ال يمكن أن يتأتى إال من خالل العمل الجاد واملسؤول وعودة 
بلورة  في  باالجتهاد  املقرونة  والنقابي  الحزبي  للعمل  النضالية  الروح 
عروض سياسية متنوعة لكن مقنعة وبرامج تنموية متعددة لكن مثمرة 
وتقديم حلول عملية لإلشكاليات اليومية للمواطنين وتهيئة الطاقات 
والكفاءات التي تتمتع بمستوى عال من الوطنية والنزاهة ونكران الذات 
لحمل هذا كله واإلقناع به وتنفيذه على أرض الواقع، بما يقطع مع 

تنامي انعدام الثقة بين مختلف الفاعلين وتنامي اإلحباط واالنتظارية.

املفتاح ليس هو االنزياح عن املنهجية الديمقراطية، والخوض في 
نقاشات عقيمة ال تنتهي إال لتبدأ من جديد للبحث عن تعديل فصل 
أو نمط اقتراع، وال يمكن أن يكون في نقاش مغلوط سيكون أثره تبديد 
الرصيد املشرف الذي أنجزه املغرب وحّصله وحصنه عبر سنين من 

النضال الديمقراطي.

الذي  الديمقراطي  االختيار  تعميق  مواصلة  هو  الوحيد  املفتاح 
أضحى الثابت الرابع واملولود الجديد الذي جاء به دستور 2011 كي 
يعزز الثوابت الخالدة الجامعة التي تستند عليها األمة املغربية واملتمثلة 
في الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وامللكية 

الدستورية، باإلضافة إلى االختيار الديمقراطي.

وكما كتب أحد الروائيين املشهورين : أعترف أن هذا املفتاح -ويعني 
وليس سحريا،  الحلول،  لكل  املفتاح  ولكنه  ليس حال  الديمقراطية- 
ولكنه األداة–الشرط الذي يجعلنا نواجه املشاكل الحقيقية مواجهة 
مباشرة، ويجعلنا نراها بوضوح أكثر، ومن ثم فهمها والتعامل معها، 

تمهيدا للوصول إلى حلول لها.

املطلوب اليوم هو أن نستجيب لنداء الوطن ملواجهة كل التحديات 
واالستحقاقات الداخلية والخارجية، وأن ننخرط بقوة وإيجابية وثقة 
في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها 
املواطنات واملواطنون، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات، وباألمن 
والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم، في نطاق 

التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة.

فاملغرب، كما قال جاللة امللك في خطاب العرش للسنة املاضية، 
هو وطننا، وهو بيتنا املشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، 

ونساهم في تنميته وتقدمه.

»َوَتَعاَوُنواْ َعَلى اْلبرِّ وَالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنواْ َعَلى اإلِْثِم وَاْلُعْدوَاِن«
}سورة املائدة:3{

صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

األصالة  فريق  رئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  الرئيس،  للسيد  شكرا 
واملعاصرة السيد النائب محمد أبدرار.

الن ئب السيد محمد أبدضاض ضئيس فريق األص لة واملع صرة:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على ضسول هللا 
وآله وصحبه،

السيد الرئيس مجلس النواب،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدتي5 الوزيرتي5، الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

بداية نتمنى لكم رمضان كريم نسأل هللا تعالى في هذا الشهر الكريم 
أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح األعمال، كما نسأل هللا 
تعالى في هذه األيام املوعودة بتقبل الدعاء بأن يمّن على بلدنا باإلزدهار 

والنماء واإلشعاع واإلستقرار أمين أمين،

السيد الرئيس الحكومة،

بداية نود استغالل هذه اللحظة الدستورية الهامة للتعبير باسم 
فريق األصالة واملعاصرة عن هذه املواقف، مدى اإلعتزاز واإلفتخار 
بالنجاح الباهر واإلشعاع الرائع والرمزية الحضرية القوية للمبادرات 
القدس،  بنداء  و  الفاتيكان  بابا  باستضافة قداسة  السامية  امللكية 
عن  املستميت  دفاعه  في  امللك  جاللة  حول  القوي  التفافنا  ونؤكد 
القضية الفلسطينية وخاصة القدس الشريف، ونثمن عاليا التفاتته 
تنويهنا  املقدسيين،  الشريف ودعم  القدس  لترميم فضاءات  النبيلة 
مجلس  قرار  أثمرت  التي  امللكية  الدبلوماسية  بنتائج  أيضا  الكبير 
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األمن ليوم 30 أبريل 2019 وبداية اقتناع هذا املجلس بعدالة قضية 
الحكم  مقترح  ومصداقية  بجدية  اعترافه  وتجديد  الترابية  وحدتنا 
الذاتي وإحصاء سكان مخيمات تيندوف كمدخل لطي ملف الصحراء 
املغربية بصورة نهائية، ونقدم باملناسبة تحية إجالل وإكبار لقواتنا 
املسلحة امللكية ولقائدها األعلى جاللة امللك، محمد السادس، نصره 
هللا، وللدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية واألمن الوطني 
واإلدارة الترابية، على التضحية من أجل هذا الوطن والدفاع عن عزته 

وشموخه وتحصين مناعته وإشعاعه.

بإسم فريق األصالة واملعاصرة نسجل بإيجابية تلقائية مبادرتكم 
السيد رئيس الحكومة أنه لم نعد بحاجة إلى اللجوء إلى مقتضيات 
الفصل 101 من الدستور لتقديم هذه الحصيلة املرحلية لحكومتكم 
أمام البرملان، وهذا مؤشر على احترامكم لهذه القاعدة الديمقراطية، 
لكن نتمنى أن تحترموا باقي القواعد، وال سيما تلك املتعلقة بعالقة 
الحكومة مع مجلس النواب وأخص بالذكر مشاريع مقترحات القوانين 
التي تتجاهلها الحكومة بشكل ممنهج، طلبات املعارضة للتحدث في 
املعلومات  من  املعارضة  تمكين  اإلحاطة،  أي  وطارئة  هامة  مواضيع 
على قدم املساواة مع فرق األغلبية، تفاعل الحكومة كذلك مع األسئلة 
الكتابية حيث نسجل تماطل كبير في الجواب على بعض األسئلة، وبقادر 
ما نحثكم على احترام مؤسسة مجلس النواب كذلك نذكركم باحترام 
باقي املؤسسات ديال الدولة واإلستقاللية ديالها، ألن الحكامة الجيدة 
والنزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة مقومات ضرورية لبناء ديمقراطي 
سليم مبني على توزيع السلط واستقالليتها وعلى رأسها القضاء، الذي 
وكباقي  لألسف  لكن  املستضعفين،  لكل  واألخير  األول  الحصن  يبقى 
لبعض  املسؤول  الغير  بالسلوك  تفاجأنا  املغربي  املجتمع  مكونات 
مكونات الحكومة التي هرولة بشكل غير مسبوق ملساندة زميل لهم في 

قضية جنائية في محاولة للتأثير على القضاء.

فيما يخص مناقشة الحصيلة املرحلية فسنتناولها في عدة محاور، 
العام  والتقييم  املرحلية  للحصيلة  والدستوري  السيا�ضي  السياق 
ملضمونها ثم استعراض أهم املؤشرات الدالة على عدم احترام الحكومة 
إللتزاماتها املسطرة في برنامجها الذي نالت به ثقة نواب األمة في أبريل 
2017، والنتيجة التي حصلنا عليها أو التي حصلتم عليها نعتبرها مجرد 
حصيلة تصريف األعمال وتميزت بمواصلة عمل الحكومة السابقة في 
اإلجهاز على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم إقامة العدالة اإلجتماعية 
واملجالية ودرب األمل في الغد األفضل، وذلك عن طريق نهج سياسة 
خوصصة غير معلنة للقطاعات االجتماعية الحساسة وهو ما يهدد 

منظومة السلم اإلجتماعي في بالدنا،

أوال: السياق السيا�ضي والدستوري للحصيلة املرحلية:

السيد ضئيس الحكومة،

استمعنا إلى عرض الحصيلة املرحلية بإمعان ودرسناها بموضوعية 

كمعارضة بناءة ومسؤولة على ضوء ما سميتموه البرنامج الحكومي، 
ونسميه نحن وثيقة النوايا الطيبة والبرامج اإلنتخابية لألحزاب املكونة 
للحكومة وتبين لنا أن الواقع امللموس ال يزكي خطابكم املتفائل مهما 
تسلحتم بلغة األرقام ومهما عّبرتم عنه بارتياح ألن أخطاء الحكومة اتعد 
بالجملة، وتواصلها ضعيف فالضبابية واإلنتظارية هما سيدا امليدان، 
الضبابية،  تلك  تزيل  مؤطرة  كبرى  مشاريع  على  تتوفر  ال  والحكومة 
وتطرد اإلنتظارية وثقة الشعب فيها انتهت الكل يستغرب دعوتكم لعقد 
دورة برملانية استثنائية للمصادقة على قانون اإلطار املتعلق بالتعليم، 
لكنكم فشلتم في ذلك فشال ذريعا غير مسبوق، بسبب بعض املواقف 
للموقف  البرملاني، إرضاء  اإلنقالبية على اإلجماع الحكومي واإلجماع 
املتطرف للرئيس السابق للحكومة السابقة ولحركة دعوية، وبالتالي لم 

يعد لحكومتكم أي معنى سيا�ضي.

السيد ضئيس الحكومة،

تؤطره  حكومي  قرار  وكل  سيا�ضي  فعل  كل  أن  عليكم  يخفى  ال 
سياقات داخلية بالطبع، لكن أيضا سياقات دولية وجهوية، البد من 
أخذها بعين اإلعتبار. لكن يبدو أنكم لم تعملوا بما فيه الكفاية وبما 
تتطلبه تحديات املرحلة على تقييم التحوالت العميقة التي يشهدها 
املجتمع املغربي وخاصة على املستوى الديموغرافي والتواصلي، كذلك 
تقييم ورصد التطورات املتالحقة حول بالدنا، إضافة استخالص أهم 
الدروس من املوجة األولى لتداعيات الربيع العربي، واستيعاب دوافع 
وأبعاد املوجة الثانية من إحتجاجات هذا الربيع. إن التطورات الجيو 
إستراتيجية العاملية والجهوية، تؤشر على وجود مخططات، على وجود 
مخططات جهنمية للقوى النافذة في العالم، تسعى بكشل مكشوف 
وعنيف لفرض نظام عالمي جديد يكرس سيطرتها ويعزز مصالحها، 
ويتم التركيز على إعادة هيكلة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وتبرز  دول  وستقسم  أخرى،  وستبرز  أنظمة  برمتها، حيث ستختفي 

أخرى إلعادة إنتاج معاهدات أخرى.

إن انطالق موجة جديدة من احتجاجات الربيع العربي بدأت تمس 
دول الجوار بما فيها الجوار املباشر لبلدنا، وبدأت تلك اإلحتجاجات 
تتسع وتتجذر وترفض الحلول الوسطى في سياق مطبوع بغياب مشاريع 
سياسية كبرى رائدة بديلة وقادرة على تأطير اإلحتجاجات وتوجيهها نحو 
الخيارات اإلصالحية املنشودة. وينضاف إلى ذلك أن قيادة املشروع 
اإلرهابي العالمي بدأت تتجمع وتستقر في إفريقيا وفي منطقة الصحراء 
الكبرى بعد أن انهزمت في موطنها األصلي في غرب آسيا والشرق األوسط، 
وهو ما سيخلق متاعب وقالقل جديدة ألمن واستقرار منطقة شمال 

إفريقيا التي نحن البلد الوحيد املستقر والصاعد فيها، وهلل الحمد.

لقد استطاعت بالدنا والحمد هلل، أن تتوفر على شروط املناعة 
والذكاء  والشعب  العرش  بين  التالحم  بفضل  واإلستقرار  الذاتية 
السيا�ضي لجاللة امللك محمد السادس أيده هللا، وسرعة تفاعله مع 
املطالب اإلصالحية التي عبرت عنها الفئات الحية من الشعب املغربي 
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سنة 2011، والسياق التاريخي واإلجتماعي الجديد أصبح يتطلب سرعة 
أكبر وجرأة أكثر في إنجاز اإلصالحات في مختلف املجاالت، وفي مقدمتها 
والعدالة  والصحة،  والتشغيل،  والتعليم،  للثروة،  املنتج  اإلقتصاد 

املجالية، والحكامة الجيدة ومحاربة الريع والفساد بمختلف أشكاله.

السيد ضئيس الحكومة،

إن ما يبعث على القلق، إن ما يبعث على القلق اليوم هو أن حصيلتكم 
الدولية  الجديدة  إستراتيجية  الجيو  السياقات  جيدا  تستحضر  لم 
والجهوية والوطنية في كل مناحي الحياة العامة، فحكومتكم املتخاذلة 
لم يعد لها اليوم أي معنى سيا�ضي، ألنه لم يعد يهمها إال اإلستقرار في 
مواقعها الحالية وحتى املستقبلية، وتراجع وتيرة اإلصالحات ببالدنا، 
تراجع وتيرة اإلصالحات ببالدنا وتلكؤ الحكومة في إنجازها واإلختباء وراء 
خطاب هجين، يجمع بين السلطة واملعارضة أفقد شرائح عريضة من 
املعارضة الثقة في العمل الحكومي وفي الفعل السيا�ضي، وفي كثير من 

املؤسسات، وربما أفقدهم حتى األمل في املستقبل.

إن إستقراء أهم مؤشرات التنمية البشرية والحكامة الجيدة يبين 
املرحلية هزيلة، وتعتبر مجرد  الحصيلة  أن  للشك  يدع مجاال  بما ال 
تصريف أعمال، وذلك بالرغم من الصورة الوردية التي قدمتموها بها، 

وإليكم عشر مؤشرات على ما نقول :

تقارير املجلس األعلى للحسابات تكشف بصورة دورية مدى  ..1
انتشار سوء التدبير في القطاعات الحكومية، وغياب ربط املسؤولية 
باملحاسبة. أنا شخصيا تنظن نجيبو غير هاذ التقارير، ما تحتاجو كاع 
األعلى  املجلس  ديال  التقارير  الحصيلة، جيبو غير هاذ  تديرو عرض 

للحسابات ونشوفوهم، ما تحتاج كاع تدير الحصيلة؛

تنمية  أجل  من  املفرطة  اإلستدانة  في  الجكومة  إستمرار  ..2
محدودة، حتى أن املديونية العامة ستتجاوز سقف، إيوا سمعو لهاذ 
مليار سنتيم،   105.000 قرابة  هي  اللي  درهم،  مليون   1046 الرقم، 

سمعو املواطنين، أكثر من 100.000 مليار سنتيم ديال املديونية؛

نسبة النمو اإلقتصادي لم تتجاوز حسب تقرير البنك الدولي  ..3
%2 وفي أفضل األحوال %3 في أفق أشنو؟ 2021، بينما البرنامج ديالكم 

يتوقع نسبة تتراوح ما بين 4,5 و%5,5 في أفق 2021؛

البرنامج  بينما   ،10% ارتفاع وتجاوزت  البطالة مزمنة، وفي  ..4
الحكومي يتوقع تراجعها إلى %8,5؛

بينما  املأجورون،  يؤديها  الدخل  على  الضريبة  من   73%  .5
مساهمة املهنيين تبقى في حدود %5 فقط؛

العالم القروي ما زال ينتظر التنمية التي تبشر بها الخطابات  ..6
اإلنتخابية، والحكومة ال تدرك دورها في تثبيت اإلستقرار، وإال كيف؟ 
وإال كيف لها أن تر�ضى بأن تعيش ساكنة العالم القروي بأقل من 

10.000 درهم سنويا، أي قرابة 25 درهم في النهار؛

الثروة  أهمية  رغم  املغربية  األسر  متناول  يعد  لم  السمك  ..7
السمكية الوطنية؛

متابعة  في  تهاونهم  بسبب  الوزراء  من  لعدد  امللكي  اإلعفاء  ..8
أوراش التنمية الجهوية والوطنية دليل آخر، كثير من الوزراء تخلوا 
عن مهامهم الدستورية وانشغلو مبكرا بالصراعات االنتخابوية لسنة 

2021، وهو ما فرمل حقيقة العمل الحكومي والتنموي في اململكة.

السيد ضئيس الحكومة،

إن ضعف أداء حكومتكم املتخاذلة وصراعاتها الداخلية ألغراض 
انتخابية تجعلنا نتساءل وإياكم اليوم، هل نحن أمام حكومة مسؤولة 
باملعنى السيا�ضي والديمقراطي؟ وهل نحن فعال أمام حصيلة لنصف 
والية من خمس سنوات؟، قد يبدو هذا التساؤل مجانبا للصواب أو 
مبالغا فيه. لكن إذا تأملنا في طبيعة هذه الحكومة الجديدة القديمة 
سنجدها حكومة سياسية، لكن بدون رؤية سياسية وبدون برنامج 
منسجم ومدقق، وحصيلتها اليوم هي فعال حصيلة تصريف األعمال 

خالل 22 شهر فقط بدل سنتين ونصف، كما يقت�ضي الدستور ذلك.

اآلخرين  واتهام  والتسرع  لالستغراب  داعي  ال  الرئيس،  السيد 
بالتشويش والتبخيس، وسنوافيكم في ما بعد بالحجة والبرهان، أما 
اآلن فنذكركم فقط بثالث حقائق صادمة عن سياق تشكيل حكومتكم 
ديالكم  الحكومة  تشكيل  استغرق  حصيلتكم.  هزالة  سبب  لفهمه، 
وتقديمها ألول مشروع قانون مالي أكثر من 8 أشهر، وهو ما ضيع على 
الوطني من  اإلقتصاد  وتكبد  التشريع،  برملانيتين من  دورتين  الوطن 
 blocageرئيس الحكومة السابق عبد اإلله بنكيران و blocage جراء
الذي تسببتم به وبعض مكونات حكومتكم، سيادة الرئيس، خسارة 
مقدرة في 22 مليار. أيها املواطنون، هاذ الناس خسروكم 2200 مليار 
سنتيم قبل كاع ما بداو، اشتد الصراع بين أحزاب األغلبية الحكومية 
ألسباب انتخابية، وهو �ضيء غير مقبول بل وهدد بعضهم النزول من 
سفينة الحكومة وحجة أحدهم هو غذركم بحزبه، وخيانة فريقكم له، 

وهللا أعلم، هو اللي تيقول.

السيد ضئيس الحكومة،

مايل«،  خرج  الخيمة  من  قالو  طاح،  »قالو  الشعبي  املثل  يقول 
كثار-  -ما�ضي غالض غير  العدد  إذن لحكومة هشة، ضخمة  فكيف 
أن  اإلنتخابي  بالهاجس  مفتونة  الكفاءة،  ضعيفة  اإلنسجام،  قليلة 
تنجح في رفع تحديات املرحلة، وتبدع الحلول الناجحة للمشاكل الكبرى 
املطروحة على بالدنا، وتحقق إنجازات تستحق التنويه؟، ونذكر على 

رأس تلك املشاكل الكبرى :

مواصلة اإلصالح وتفعيل الدستور ديال 2011 في مختلف  .•
تجربة  ودعم  املؤسسات،  بناء  واستكمال  العامة،  الحياة  مجاالت 
الجهوية املتقدمة، واحترام الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والحريات 
والحكامة  باملحاسبة  املسؤولة  وربط  واملساواة  والنقابية  الفردية 

الجيدة الشاملة؛
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وتقسيم  واملؤسسات  والقانون  الحق  دولة  وتيرة  من  الرفع  .•
الخيار الديمقراطي، وإبداع نموذج تنموي جديد كفيل بتحقيق العدالة 

اإلجتماعية؛

تطبيق سياسة تنموية واجتماعية جريئة ملعالجة الخصاص  .•
االجتماعي املهول الناتج عن تطبيق نموذج تنموي متجاوز بينت املمارسة 
عجزه عن تحقيق أهم أغراضه والسيما إقامة عدالة إجتماعية ومجالية 
إليه  وتعيد  واملواطنين،  للمواطنات  الكرامة  توفر  حقيقية  وقضائية 
الثقة في الحكومة والسياسة والحفاظ على األمن لغد أفضل في وطنهم.

وباملناسبة تفتخرون باتفاق الحوار اإلجتماعي ل25 أبريل املا�ضي، 
لكنكم تنسون أو تناسيتم أنه جاء متأخرا جدا، وناقصا جدا، وهزيال 
بنكيران  فحكومة   .2021 انتخابات  رائحة  أجندته  من  وتفوح  جدا، 
اقتطعت دفعة واحدة 600 درهم، اقتطعت دفعة واحدة 600 درهم 
من أجور املوظفين لسد العجز املالي لصندوق التقاعد، وأنتم قررتم 
زيادة 500 درهم في األجور على امتداد ثالث سنوات، إذن ال تحسن 
في األوضاع االجتماعية للموظفين، أليس هذا ضربا ملنظومة السلم 
االجتماعي الوطني رغم أن بلدنا مازال يحتاج إلى مزيد من االستقرار 

لصياغة مشروعة التنموي الجديد.

السيد ضئيس الحكومة،

لقد تضمن فعال البرنامج الحكومي الذي نلتم به ثقة نواب األمة 
ال�ضيء الكثير من القضايا التي ذكرناها، لكن امتحان التطبيق وتقييم 
الحصيلة املرحلية بين أن األغلبية الساحقة ملو هاد البرنامج الحكومي 
بقيت لحد اآلن مجرد شعارات وأنكم بعيدون عن الوفاء بالتزاماتكم 
الحكومية ووعودكم االنتخابية وهذا أمر خطير من الناحية السياسية 
باملعنى  حكومتكم  أمام  نحن  فعال  هل  نتساءل  لذا  واالجتماعية، 
الديمقراطي للكلمة، توفي بالتزاماتها وتحترم وعودها أمام من عينها ومن 

نصبها ومن يثق فيها، أسئلة تحتاج ألجوبة.

السيد ضئيس الحكومة،

قال جاللة امللك، أيده هللا، »إن وراء كل أزمة فرصة وعلى الذكاء 
حكومتكم  كانت  األسف  مع  لكن  واستثمارها«،  اكتشافها  التدبيري 
تحت  البيضاء  الراية  فرفعنا  والتدبيري،  السيا�ضي  الذكاء  محدودة 
االنتخابي ملكونات  والهاجس  بفعالية هيئتكم  الدعوي  الضغط  تأثير 
حكومتكم والرغبة في الحفاظ على الكرا�ضي الحكومية لوزرائكم وإليكم 

6 مؤشرات دالة على ما نقول:

-1 ال يبدو من الحصيلة أن الحكومة قد استغلت بما فيه الكفاية 
الفرص االستراتيجية التي وفرتها الدبلوماسية امللكية على عدة واجهات، 
وال سيما في آسيا وافريقيا سواء في املجال املؤسساتي لالتحاد إفريقيا 
أو في مجال التكتالت االقتصادية الجهوية والقارية أو في املجال األمني 
املقاربة  وإذا استثنينا  والبيئي،  الثقافي  املجال  أوفي  ومحاربة اإلرهاب 
اإلنسانية للمملكة في مجال الهجرة نجد أن خير مثال بين على ما نقول 

هو غياب نموذج تنموي متعدد األبعاد للتعاون املغربي االفريقي واضح 
جنوب  االفريقية  الحضارة  خصوصية  يراعي  الطموح  وكبير  املعالم 
الصحراء الكبرى إضافة إلى تعثر العديد من املشاريع التنموية ببعض 
الدول االفريقية وانعدام املواكبة اإلعالمية القوية لها والقادرة على 

إبطال القوى املضادة لالختراق املغربي لالتحاد االفريقي.

-2 من هذه مؤشرات تأخر غير مبرر في إعداد استراتيجية مندمجة 
طبقا  الضريبية  واملجالية  االجتماعية  العدالة  إلقامات  ومتماسكة 
للمضامين الحقوقية واالجتماعية للدستور املراجع كما يشير السجل 
معالجة  تفرضها  التي  االستعجالية  بالوتيرة  يسير  ال  مثال  االجتماعي 

معضلة الفقر والهشاشة ببالدنا.

-3 استمرار الحكومة في االستسالم املمنهج لتصورات البنك الدولي 
دون اعتبار االنعكاسات السلبية في املجال االجتماعي، حيث يتضح من 
الحصيلة املرحلية أن الحكومة ماضية في نهج سياسة خوصصة غير 
معلنة وبدون احترام للقوانين بهدف ماذا؟ بهدف تعميم الخوصصة حتى 
على القطاعات االجتماعية فبعد خوصصة أهم مؤسسات االقتصاد 
حساسة،  اجتماعية  قطاعات  لخوصصة  مسلسال  رصدنا  الوطني 
قطاعات السكن، ثم الصحة، ثم التعليم، الوظيفة العمومية إلى غير 

ذلك وصلنا حتى الستخلص الضرائب.

-4 مواصلة اإلجهاز على الطبقة الوسطى وهذه هي الطامة الكبرى، 
مواصلة اإلجهاز على الطبقة الوسطى بالرغم من كونها عمود االستقرار في 
كل املجتمعات وهذا �ضيء غير مقبول في االقتصاد غير مهيكل فالقتصاد 
الغير املهيكل مازال منتشرا، ومنظومة السلم االجتماعي هشة %73 من 
الضريبة على الدخل يؤديها املأجورون بينما ال يؤدي املهنيون إال 5% 
وتحرير األسعار تتحمله عبئه االقتصادي جميع الطبقات االجتماعية 
يكون هناك مقابل خدمات  أن  املتوسطة والضعيفة، دون  فيها  بما 
يبعث على االرتياح، فالراميد الزال بعيدا عن بلوغ األهداف وتبسيط 
والرشوة  الريع  بدون مضمون، وحجم  اإلدارية الزال شعارا  املساطر 

واستغالل النفوذ مازال مقلقا، إلى آخره من النقاط.

-5 عجز حكومي مزمن في مواجهة معضلة اإلفالس والبطالة وال 
البطالة  نسبة  ارتفعت  لقد  الشواهد،  الشباب حملة  تشغيل  سيما 
لجاللته  قدمتموها  التي  ملقترحات  املتكرر  وكالرفض  لتتجاوز10% 
في مجال التكوين والتشغيل أن تعصف بالحكومة برمتها ألنها قليلة 
اإلبداع، والخطير في األمر أن العجز املزمن للحكومتين األخيرتين ولد 
االنطباع لدى الكثيرين بأن معضلة البطالة مسألة قدر وليست نتاج 
املعلنة عنها مؤخرا لن  سياسات حكومية وتدبير بشر فاالستراتيجية 

تكون جاهزة إال في سنة 2022.

-6 لقد أبدى حزبكم السيد رئيس الحكومة بلوكاج من نوع جديد 
استثنائية  دورة  عقد  إلى  دعوتم  لقد  التشريعي،  البلوكاج  نسميه 
للتصويت على قانون اإلطار املتعلق بالتعليم وفشلتم في ذلك فشال 
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ذريعا، حيث انتهت الدورة بدون املصادقة على مشروع قانون اإلطار 
ألن هناك في هذا املجلس املوقر وفي سابقة سياسية خطيرة من عرقل 
التصويت باإلجماع بما فيها فرق املعارضة على مشروع القانون اإلطار 
املتعلق بالتعليم الذي صادق عليه املجلس الحكومي وزكاه املجلس 
الوزاري برئاسة جاللة امللك وهناك أيضا من يعرقل مشروع القانون 
التنظيمي املتعلق بترسيم اللغة األمازيغية بحجة ضرورة التخلي عن 

كتابتها بالتيفيناغ لفائدة الحرف العربي.

السيد الرئيس الحكومة،

املؤشرات الكبرى على اإلجهاز على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم 
إقامة العدالة االجتماعية نريد مايلي: حتى نرفع الشك باليقين كما 
يقول الفقهاء ننتقل بصدد تقديم حصيلتكم إلى التفاصيل والحجج 
الدامغة انطالقا من املحاور الخمسة للتصريح الحكومي باعتباره وثيقة 
سياسية تلزمكم دستوريا وسنركز على ما لم يتم إنجازه إلى حد اآلن وال 
يمكنكم اعتبار ذلك تشويشا أوتبخيسا لحصيلة حكومتكم ألن الدستور 
الجديد أقر للمعارضة في فصله العاشر مكانة تخول لها حقوقا دسورية 
في ممارسة العمل البرملاني والحياة السياسية، أوال بصدد املحور األول 
بشأن تعزيز القيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية 
تضمنه  عما  البعد  كل  بعيدة  املرحلية  حصيلتكم  تبدو  املتقدمة 
البرنامج الحكومي من التزامات كبرى ذات طبيعة تشريعية ومؤسساتية 
بعض  على  الوقت سنقتصر  كفاية  لعدم  نظرا  وسياسية  وتنظيمية 

األمثلة الدالة:

ال  دستوري  كخيار  الديمقراطي  الخيار  بدعم  يتعلق  أوال-فيما 
رجعة فيه والذي يقت�ضي املساواة بين املواطنين واملواطنات كجوهر 
للديمقراطية نسائل الحصيلة على ما يلي ملاذا حرمت الحكومة لحد 
اآلن مغاربة العالم ملمارسة حقهم الدستوري وهو التمثيلية في املؤسسة 
التشريعية؟ ملاذا تتردد الحكومة لحد اآلن في تشكيل املجلس االستشاري 
للممارسات  طبقا  االنتخاب  طريق  عن  بالخارج  القاطنين  للمغاربة 
الديمقراطية الفضلى؟ بكل بساطة هذا التقاعس الحكومي ال يدعم 
الخيار الديمقراطي إطالقا، على كل حال السيد رئيس الحكومة نخفف 
عليك شوية وأعطي الفرصة لزميلتي السيدة النائبة فاطمة الطو�ضي 

بعد إذنكم السيد رئيس املجلس.

السيد الرئيس:

األصالة  فريق  مساهمة  إطار  في  دائما  الرئيس،  السيد  شكرا 
الكلمة  الحكومة،  بالحصيلة، حصيلة  املتعلق  النقاش  في  واملعاصرة 

للسيدة النائبة فاطمة الطو�ضي.

الن ئبة السيدة ف طمة الطو�سي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمو5،

الس دة كت ب الدولة املحترمو5،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

مواصلة ملا تطرق له رئيس فريق األصالة واملعاصرة في كلمة فريق 
األصالة واملعاصرة حول الحصيلة املرحلية للحكومة، نسائلكم اليوم 
والتماسك  البشرية  التنمية  بتعزيز  املتعلق  املحور  الرابع،  املحور  في 

اإلجتماعي واملجالي في أربعة عناوين كبرى:

السيد ضئيس الحكومة،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل أننا نعيش فترة من الضبابية 
ما  وهو  الحارقة،  اإلجتماعية  امللفات  وثقل  الشديدة  واإلنتظارية 
شكل دافعا موضوعيا لتدخل جاللة امللك، نصره هللا، أكثر من مرة، 
لتنبيه حكومتكم إلى عواقب سوء تدبيرها للشأن العام الوطني، وعدم 
التقائية ونجاعة سياساتها وضعف حكامتها وهدرها للمال العام، حيث 
تم بشكل غير مسبوق في الحياة السياسية الوطنية، إعفاء عدة وزراء 
من حكومتكم بسبب التهاون في قيامهم بمهامهم الدستورية، لقد تم 
العدالة  دق ناقوس الخطر أكثر من مرة تفاقم الخصاص في مجال 
اإلجتماعية رغم وجود أكثر من 100 برنامج اجتماعي وتم التشديد على 
أنه ال يمكن بلوغ هدف خلق التشغيل وبلورة نظام عصري ومستدام 
للحماية اإلجتماعية، في غياب إنجاز طفرة حقيقية في مجال اإلستثمار 
ودعم اإلنتاج وخلق فرص الشغل والتوزيع العادل للثروة التي ينتجها 
املجهود اإلقتصادي الوطني، لهذا نؤكد، السيد رئيس الحكومة ، أنكم 
فشلتم في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املنشودة وعجزتم 
حافال  سجلكم  وأصبح  اإلجتماعي،  اإلحتقان  مظاهر  معالجة  عن 

بالقرارات الالشعبية والالجتماعية.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

نعتبر  والتكوين،  التربية  منظومة  إصالح  تفعيل  يخص  فيما 
حصيلتكم في فريق األصالة واملعاصرة هذه الحصيلة املرحلية مجرد 
فيما  وخاصة  خاطئة،  أحيانا  وبيانات  إدارية  وجرد إلجراءات  إنشاء 
يتعلق بتوزيع املدرسين في املجال القروي، الذي يستغل فيه 47، هذا 
حسب حصيلتكم السيد رئيس الحكومة، %47 من املدرسين في املجال 
القروي، و%55 في املجال الحضري، عملية حسابية بسيطة، السيد 
رئيس الحكومة، تعطينا %102 ، ما معنى هذا السيد رئيس الحكومة، 
هذا يدعو إلى الشك في أرقامكم، حيث أكد أن في عرض حصيلتكم 
هذه  القروي،  بالعالم  املشتغلين  املدرسين  نسبة  أن  الحكومية 
نتجاوزها، يعني، وصلنا إلى %102، وهذا رقم يدعو للتفكير العميق، 
كما جاء في البرنامج الحكومي أن نسبة التمدرس في اإلعدادي ستصل 
بالنسبة  التمدرس  في عرضكم أن نسبة  بينما جاء   ،2021 في   97%
نسبة  وبلغت  و2018   2017 موسم  ارتفعت خالل  الثالثة  لألسالك 
%97.3 هل حدثت معجزة السيد رئيس الحكومة وحققتم الهدف قبل 
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أجله، هنا تستحقون التصفيق السيد رئيس الحكومة، ولكن السيد 
رئيس الحكومة ال نعتقد ذلك مجرد أخطاء طبعت حصيلتكم املرحلية 
 2030-2015 الرؤية االستراتيجية  تنزيل  وهذا خطأ آخر تزعمون أن 
حسن العديد من مؤشرات إصالح منظومة التربية والتكوين والتعليم، 
القانون  بدون  االستراتيجية  تلك  تطبق  يمكن  كيف  نسائلكم  لكن 
لحكومتكم  املصداقية  أين  العشوائية،  في  سقطنا  هنا  وإال  اإلطار؟ 
التي نصت بكل وضوح في برنامجها إلى التسريع بإخراج القانون اإلطار 
تعرضون  واآلن  العلمي؟  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح 
حصيلة نصف الوالية ومشروع القانون اإلطار لم تتم املصادقة عليه 
في مجلس النواب، والكارثة السياسية السيد رئيس الحكومة أن الفريق 
النيابي لحزب رئيس الحكومة هو من يعرقل التصويت عليه باإلجماع، 
وكانت العرقلة في الدورة االستثنائية املخصصة للتصويت على هذا 
القانون وتستمر إلى اآلن خالل الدورة الربيعية، فأي حكامة حكومية 
السيد رئيس الحكومة؟ وأي االنسجام الحكومي؟ هذا الذي تحدثتم 
عنه بكل فخر في عرض الحصيلة املرحلية؟ هذا عبث سيا�ضي السيد 
املؤسسة  رأسها  وعلى  مصداقيتها  املؤسسات  يفقد  الحكومة  رئيس 
الحكومية، تتحدثون كذلك عن تعزيز دور املدرسة في مجال التربية 
عبر تنزيل إجراءات تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر املدر�ضي وتعميم 
التعليم األولي والحال أن معطيات حول قطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مخيبة لآلمال، علما أن املتابعة 
والعناية الدائمة وأقول هنا العناية الدائمة لصاحب الجاللة، امللك 
نصره هللا، لهذا الورش االستراتيجي ال يقابلها لدى الحكومة انخراط 
جريء ومواكبة قوية لتطوير السياسة التعليمية في بالدنا، والدليل هو 
أن مشروع القانون اإلطار انتظر 3 سنوات منذ صدور رؤية استراتيجية 
2015-2030 قبل أن يحال على البرملان حوالي 250 ألف من التالميذ 
يغادرون املدرسة سنويا غادروها في 2002، %12 فقط من الطلبة 
املسجلين بالجامعات املغربية يحصلون على اإلجازة في ظرف 3 سنوات، 
بالتعليم  يلتحقون  ال  املغاربة  األطفال  من   0.4% هناك   2017 في 
االبتدائي و%4.8 ال يلتحقون بالثانوي اإلعدادي و%1.8 ال يلتحقون 
بالتعليم الثانوي التأهيلي والحال هنا أننا نتحدث عن الحق في التربية 
والتعليم الذي يجب توفيره لكل مواطن دون استثناء وال يجوز لكم 
ترك طفل واحد خارج املنظومة السيد رئيس الحكومة ونسب التكرار 
في صفوف التالميذ تصل إلى %12.6 بالتعليم االبتدائي و%22.5 في 
التعليم الثانوي اإلعدادي و%15.5 في التعليم الثانوي التأهيلي ونسب 
االنقطاع حدث وال حرج في الدراسة تصل إلى 1.10 في التعليم االبتدائي 
وإلى %12.02 في اإلعدادي و%10.15 في التأهيلي، وبخصوص اكتظاظ 
األقسام السيد رئيس الحكومة تتراوح ما بين 45 و50 طفل في القسم، 
وبالنسبة لجودة التأطير التربوي لهؤالء التالميذ الحكومة عملت على 
ضخ 55 ألف مدرسة ومدرس بالتعاقد دون مواكباتهم بالتكوين الالزم 
وهذا فيه نقاش كبير السيد رئيس الحكومة وغياب أي رؤية للتكوين 
املستمر لهيئة التدريس وحرمان مدراء املؤسسات التعليمية من السكن 

الوظيفي في العديد من املناطق بل وحرمانهم حتى من املكاتب اإلدارية، 
أين الذين يشتغلون في عدد كبير من املناطق؟ واالكتفاء بإنجاز مهامهم 

داخل حجرات دراسية.

القروي، السيد رئيس الحكومة، يعيش وضعية  بالعالم  التعليم 
مزرية، فهناك العديد من االختالالت التربوية والتعليمية ذات الطابع 
التي  تحدثنا،  النسب  هذه  كل  إلى  باإلضافة  وبشري  وبنيوي  مادي 
والتأخر  واالنقطاع  والتكرار  االلتحاق  عدم  بخصوص  عنها  تحدثنا 
املدر�ضي واالكتظاظ داخل األقسام، واإلنتقال من السنوات واألسالك 
الدراسية التي تتضاعف على ما هي عليه في العالم الحضري ومشكل 
األقسام املشتركة كذلك، التي تذمج فيها عدة مستويات دون مردودية 
املجلس اإلقتصادي  تقرير  التعليم، وقد لخص  وعلى حساب جودة 
واإلجتماعي والبيئي وهذه مؤسسة دستورية ال بد أن نعترف بأرقامها، 
الوضعية وصفها املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي بالوضعية 
الخطيرة، وبالقول بأنه ال تزال العديد من أوجه القصور البنيوي تلقي 
بظاللها في قطاعي التربية والتكوين، بحيث هناك جملة من اإلختالالت 
تكوين مالئم  يتوفرون على  توظيف مدرسين ال  توظيف من  وهناك 

أكررها وال تتم مواكبتهم، وظاهرة اإلكتظاظ التي ذكرناها سابقا؛

ضمن برنامج كذلك، السيد رئيس الحكومة، هدف الرفع من نسبة 
التمدرس بالجامعات من 33 إلى %45 من سنة 2020 إلى 2021، لكن 
املناصب املالية كما تعرفون السيد رئيس الحكومة املخصصة للتدريس 
في هذه املؤسسات الجامعية تبقى محدودة جدا بالنظر للعدد املتزايد 
سنة بعد أخرى من األساتذة املغادرين إما بسبب التعاقد أو بسبب 
املغادرة الطوعية، أو بسبب املرض، ناهيك عن التعيين في مناصب 
املسؤوليات الجامعية بمنطق الوالء واإلنتماء لهذا اللون أو الطيف 
أو ذاك، والتي أصبحت حديث الخاص والعام، ومن مؤشرات ضعف 
الحصيلة أنها لم تتطرق للبحث العلمي بالجامعة رغم ما ضمنته في 
البرنامج الحكومي بشأنه من وعود كبرى ولم تتطرق أيضا لكيفية وقف 

االحتجاجات واإلضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية ؛

إننا، في فريق األصالة واملعاصرة، نسجل قلق بالغ خلو الحصيلة 
املرحلية من أي إجراء يتعلق بالبحث العلمي ال سيما وأن الجامعة 
الجامعي  والتكوين  التعليم  احتكار  فقدت  قد  كانت  وإن  العمومية 
اإليجابي  باإلحتكار  تحتفظ  زالت  ال  أنها  إال  الخاص،  القطاع  لفائدة 
للبحث العلمي، وبالنسبة للمنح، السيد رئيس الحكومة، التي تتباهى 
الحكومة في الحصيلة بالزيادة في عدد املستفيدين منها نقول لكم إنكم، 
السيد رئيس الحكومة، تغطون الشمس بالغربال كما يقول، ذلك أن 

نظام املنح وشروط اإلستفادة منه غير منصف مطلقا:

أوال- ألن االستفادة خاضعة للكوطة، وأن من لم يتم قبول طلبه 
ألي سبب من األسباب ال يمكن تجديد الطلب، حتى ولو توفرت فيه 
الشروط الحقا، وهذا حيف كبير وخير دليل على أن هذا النظام مجحف 
مجموعة من الشكاوى التي تتلقاها وزارة التعليم من حرمان مجموعة 
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من الطلبة في الوسط القروي وهؤالء طلبة بسطاء من اإلستفادة من 
املنح الجامعية، كما تتباهى الحكومة، السيد رئيس الحكومة، بشعبوية 
ماكرة بالزيادة في مبلغ هذه املنح، وهذا من حصيلة الحكومة السابقة 
 200 لنعترف بذلك، وليس الحكومة الحالية، كما نضيف أن زيادة 
درهم ال تسمن وال تغني من جوع، السيد رئيس الحكومة، إذا أخذنا بعين 
اإلعتبار الزيادة في ثمن الكراء وثمن الوجبات الغذائية وتذاكر النقل 
والكتب، فالحكومة أعطت بيد وأخذت باألخرى، وهذا ال يعتبر دعما 
حقيقيا لتشجيع الطلبة والطالبات على مواصلة الدراسة والتحصيل 

العلمي؛

الوزير،  السيد  الصحية،  الخدمات  وتعميم  لتحسين  بالنسبة 

يجذر التذكير أن هذا القطاع حساس جدا الرتباطه بصحة املواطن، 

بصحة وحياة املواطن وتقييم حصيلة أكررها تقييم الحصيلة يعطيه 

املر�ضى السيد رئيس الحكومة، وواقع حال مصالح حال املستعجالت 

اإلستشفائية، قبل أن يعطيه البرملان أو تعطيه الحكومة، وفي فريق 

األصالة واملعاصرة نرفض اللغة الخشبية للحصيلة املرحلية في هذا 

الصدد، هذا القطاع يعيش أوضاعا كارثية والحكامة الصحية والخدمة 

العمل  بها  الجاري  للقوانين  العمومية الصحية ال تمت للدستور وال 

بصلة، وال يحتاج األمر إلى التفصيل أو إعطاء األمثلة.

توفيرا للوقت لزميلي في الفريق أعرج على محور تقليص الفوارق في 

الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقتصاد اإلجتماعي، حيث نعتبر في 

فريق األصالة واملعاصرة أن هذا املحور هو مربط الفرس، كما يقولون، 

وهو عماد اإلستقرار والسلم اإلجتماعي الحقيقي، وهنا نقطتين، السيد 
رئيس الحكومة، ال بد أن نتطرق له هو أن الحكومة أن تتغنى باآلثار 

اإليجابية على القدرة الشرائية لإلتفاق على املنتوج أو تعتبره منتوج 

أن  بد  وهنا ال   ،2021-2019 األطراف  ثالثي  إتفاق  حكومي خالص، 

نستحضر، السيد رئيس الحكومة، 500 درهم، على 3 مراحل، على 3 

مراحل �ضيء هزيل، لن يسد تطع الثغرة الكبرى، السيد رئيس الحكومة، 

البسيط،  املواطن  حساب  بسيط،  بحساب  غير  نحسبها  بغيت  أنا 

حساب الخشيبات، راه آخر زيادة، السيد رئيس الحكومة، عرفتها رواتب 

املوظفين، كانت في حكومة عباس الفا�ضي، أعطيتو حاليا 500 درهم 

املوظفين عبر ثالث مراحل، واقتطعتو نسبة %14 من رواتب املوظفين 

إلصالح صندوق التقاعد املغربي، السيد رئيس الحكومة، نقصو هاد 

العدد من هذه من هذه واللي شاط نخليوه ليكم السيد رئيس الحكومة، 

بال ما تعطيو للموظفين، هذا بهتان ليست هناك أي زيادة، بالعكس اللي 

خذيتوه راكم رجعتوه، ورجعتوه ناقص، وبالتالي سبع سنوات العجاف 

إلى ما اعتارفتوش بها، السيد الرئيس الحكومة، واعتبرتوها مجرد شعار 

ومجرد كذب على حصيلة حكومتكم أو على حكومتكم برمتها، فافعلوا 

ما شئتم، فإننا نؤكد فعال أننا نعيش سنوات عجاف حقا، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، آخر متدخل في إطار مساهمة فريق األصالة 
واملعاصرة، السيد النائب محمد الحجيرة.

الن ئب السيد محمد الحجيرة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد ضئيس الحكومة،

السيدتي5 الوزيرتي5،

الس دة الوزضاء،

زميالتي، زمالئي النواب،

في هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في كل والية، السيد رئيس 
الحكومة، الكالم على اإلقتصاد ودورو أسا�ضي، خصوصا هو الذي ينتج 
الثروة والذي يشغل، هو الذي يضمن التنمية املستدامة، التساؤل 
توزيعها؟  يتم  الوطني؟ كيف  ننتج كثروة على املستوى  الكبير، ماذا 
املداخيل  هذه  املداخيل،  مجموع  عليه  يصطلح  الذي  التوزيع  هاد 
كيف توزع على مستوى االستهالك؟ الشق الذي يدهب إلى اإلستهالك، 
الشق اآلخر الذي يدهب إلى اإلستثمار، والشق اآلخر الذي يذهب إلى 
االدخار، إن كان هناك ادخار، ألنه املغاربة جزء كبير منهم مداخيلهم 
التالي  يكملوا  يمكن  باش  البنكي،  القطاع  من  باملديونية  كيستعنوا 
دالشهر ويقضيوا املآرب ديالهم البسيطة، وبالتالي أكدتم، السيد رئيس 
الحكومة، في عرضكم أن أغلب املؤشرات اإلقتصادية واملالية اليوم 
تطورت بشكل إيجابي، سنحاول أن نثبت لكم العكس باألرقام التي 
نؤمن جميعا بأهميتها في دحض أي مقاربة كيفما كانت، وهنا عن طريق 
إلى ما يدفع في اتجاه اإلنكماش اإلقتصادي وتفاقم اإلختالالت الخارجية 
واحتواء تراجع القروض االستثمارية ومعالجة الوضعية الغير السليمة، 
أقول املالية العمومية ألن املقاربة اللي كاينة في املالية العمومية هي 
مقاربة أورتودوكسية فيها عجز محدث في رقم واقفين فيه ما قديناش 
نبعدو منه، فيها رقم فيه التضخم قابطين فيه كيفما كان الحال، وفيها 
الحفاظ على التوازنات املاكرو اقتصادية ولكن بقينا كندورو بالصتنا، 
نفس تقريبا األرقام هي اللي كنحصلوا عليها من بعد عمل أو صرف 
مجموعة من املاليير اللي تكلموا عليها اإلخوان الذين سبقوني باملاليير، 
ولكن الواقع على مستوى األرض �ضيء آخر والواقع ال يعلى عليه وهنا 
الواقع ما يمكن نكذبوا حتى واحد املغاربة يعرفوه، لذلك فهاد الشق 
قلتم بأنه هاد املؤشرات اإليجابية كنقولوا احنا هو أنه كان هناك فشل 
في احتواء مخاطر االنكماش اإلقتصادي واملدخل فيه هو أنه الحكومة 
لم تتجاوب بالسرعة الالزمة مع خطاب جاللة امللك، بخصوص إعداد 
برنامج تنموي جديد مما جعل جل السياسات تبدو في شروط وفي واد 

وفاقدة للبوصلة.
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أيضا كان هناك جاللة امللك حث على تنظيم مناظرة وطنية حول 
التشغيل، فكان على الحكومة أن تنجز مسبقا وكخطوة إعدادية لهذه 
القطاعات  نوعية  الذي سيحدد  الجديد  التنموي  النموذج  املناظرة 
اإلجتماعية التي ستعتمد عليها البالد من أجل تحديد املهن واألصناف 
ديال هاد املهن واملهن املستقبل، فإذا بالحكومة ذهبت إلى جزء معين هو 
أسا�ضي ومهم ديال التكوين املنهي ومحتاجة بالدنا تستثمر فيه ونخلقوا 
فيه رأسمال بشري حقيقي به نقويوا النسيج اإلقتصادي واملقاوالتي 
ديالنا، لكن ما ال نعرف جيدا إلى أين تؤول األمور خصوصا أنه عدد 
كبير من املقاوالت الذي قلنا الرقم تجاوزنا الهدف، ولكن يجب أن نقول 
نكونوا موضوعيين كم عدد املقاوالت التي تغلق سنويا؟ وملاذا تغلق؟ كم 
عدد املقاوالت التي تضع هداك bilan ديالها السنوي إيجابي وال سلبي؟ 
كم عدد املقاوالت الصغيرة والصغرى التي لم تستطع حتى ما تم وضعه 
في قانون املالية أن تتجاوب معه وتنخرط فيه؟ وبالتالي فالحاجيات 
القطاعية التي سيعتمد عليها االقتصاد الوطني في املستقبل ال نرى أنها 

حاضرة.

أيضا ورش اإلصالح الضريبي، مناظرة وطنية بديك الحجم ولكن 
في نظره آلية ومدخل لذلك خاص هاد اآللية تكون في خدمة النموذج 
املجتمع  مختلف شرائح  حوله  على  أو  عليه  توافقت  الذي  التنموي 
لن  أنه  تقديري  وفي  نظري  ولكن  هناك إصالح ال  يكون  لكي  املغربي 
يكون هناك إصالح جبائي في غياب نموذج تنموي يبين نوعي النموذج 
التحفيزات  ديال  موضوع  نعطي  فمثال  فعال  نريده،  الذي  املجتمعي 
للقطاع الخاص  الجبائية  التحفيزات  الجبائية تقدمت مجموعة من 
اللي استافد منها مزيان، القطاع الخاص أسا�ضي وخصو يساهم بقوة في 
النسيج اإلقتصادي الوطني إال أنه الواقع هو أنه يتضح أن هاد اإلصالح 
اللي كنتكلموا عليه فيه واحد النوع ديال التخمة من التحفيزات وفيه 

نقدر نقول تبذير املال العام.

لم  اإلستثمار  ميثاق  إصالح  استحضار  الحكومة  على  لزاما  كان 
تستحضروه وجدتو جزء اللي هو امليثاق اللي هو كالم على اإلصالح 
الجبائي مهم من الناحية العلمية ولكن ميثاق اإلستثمار اللي هو أسا�ضي 
اللي ما يمكنش لك تفصل هذه على هذه باش نعرفوا هاد التوازي يكون 
كيفاش نتعاملوا معه، أيضا التزمتم في الحكومة بتحقيق نسبة نمو 
ما بين 4.5 و5.5 الواقع أنكم في أحسن الحاالت املعدل ديال 2017-
2018 راكم في 3.6-3.5-3.6-3.4 ضيعتوا 1.6 على املغاربة بمعنى 52 
مليار الدراهم ضيعتوها ما وفيتوش بها الحساب بسيط، أيضا هاد 
إشكالية عدم الوفاء بالهدف املسطر فيما يخص نسبة النمو شنا هي 
األسباب؟ اشنو هي الحلول البذيلة؟ اشنو هو االجتهاد اللي درتو يكون 
ما  النمو،  عملي، عدم وجود سياسة واضحة تخص دعم محركات 
كايناش سياسة واضحة عندكم، السيد رئيس الحكومة املحترم باش 
يمكن تكون عندنا محركات النمو كتوازي حجم اإلستثمارات اللي دارتها 
دول بحالنا هي مشات األرقام فيه 5-6-7 واحنا مازال كندورو في نفس 

املكان، أيضا عدم وجود سياسة واضحة كما قلت في هاد الجانب إلى 
السابقة،  الحكومة  امتداد  امتدادا هي  الحالية  الحكومة  كانت  ذلك 
فهي كذلك انتداب للسياسة الغير مقنعة فيما يخص نمو اقتصادي 
مستدام وأخطاء قاتلة قامت بها الحكومة في هاد الباب، وهنا أتكلم 
عن االنكماش الذي عرفه الطلب الداخلي وأثر سلبا على نسبة النمو، 
اإلصالح  سميتموه  ما  بإصالح  مشات  اللي  االقتطاعات  أنه  بحيث 
الجزئي للتعاقد أثر بسلب، قلت على أن الحكومة الحالية أن تصلح 
أخطاء الحكومة السابقة في هذا املجال، هل حكومتكم السيد الرئيس 
قامت بدراسة الوقع ديال اإلستثمارات العمومية على املواطن؟ أين هي 
اإلستراتيجيات العملية للتخفيف من البطالة؟ أين هذه اإلستراتيجية 
في الشق املتعلق بالتخفيف من عجز امليزان التجاري املتراكم والذي 
يحدث أثرا سلبيا على نسبة النمو؟ أين أنتم من رؤيا واضحة تخص 
دعم فعالية ونجاعة اإلستراتيجيات القطاعية التي نفتخر أن بالدنا 
عندنا فيها قطاعات إستراتيجية واضحة؟ ولكن ما كايناش انتقائية ما 
كايناش فعالية، ماكايناش نجاعة، ما كايناش مردودية بالشكل الذي تم 
اإلعالن عليه في هاد اإلستراتيجيات وتكلمنا في هاد املنصة في فترة سابقة 
على هذا الجانب، أيضا شق آخر متعلق بهاد النسبة دالنمو اللي هاد املدة 
اللي هضرناها ديال الزمن ما يمكنش بنفس الطريقة وبنفس العملية 
وبدون مبادرات جريئة، وخاص تكون فيها إصالحات جريئة حقيقية 
نخرجوا من هاد %3 لذلك نقترح عليكم، السيد رئيس الحكومة، أنه 
تخرجوا من هاد املقاربة الكالسيكية التقليدية األتودوكسية في الشق 
هذا  في  حقيقية  إلصالحات  رأسا  وتمشيو  العمومية  باملالية  املتعلق 
الجانب، الشق املتعلق باالمتيازات والشركات التي تشتغل في جانب 
قطاع السيارات والطائرات هناك شركات استفادت بامتيازات كبيرة 
جات للمغرب عرفناها جات من واحد الدولة وطردات فيها 5 آالف 
عامل وجدنا لها األرضية في الدار البيضاء اشتغالت ومشات دبا، قلنا، 
السيد رئيس الحكومة، شحال هي الخسائر اللي كاينة، السيد رئيس 
الحكومة تيقول لي يمكن هاد ال�ضي ما كاينش أنا نتمنى يكون ما وقعش 
ونتمنى تكون هناك شركات أخرى لذلك أن الواقع هو أنه ما غنقولش 
ما غنعلنش على السمية دالشركة ولكن أنا متيقن بأن السيد رئيس 
الحكومة والسادة الوزراء والسادة النواب والنائبات عارفين على ما 
أتكلم، لذلك لن تستمر هذه العملية إال إذا كنا جادين جدا في التعامل 
مع القطاع الخاص األجنبي نعملوا األرضية نعم نسهلوا مناخ األعمال، 

ولكن يجب أن نستحضر هذا الباب.

الكم  مستوى  على  نتائج  حققنا  األخضر  املغرب  مخطط  أيضا 
مزيانة ولكن جزء من املحصول ما قديناش نبيعوه بمعنى الحكومة ما 
قايماش بدورها في الشق املتعلق بالدبلوماسية اإلقتصادية، إيال كنا 
ناجحين بالدبلوماسية األخرى ونفتخر بما نحققه ولكن الدبلوماسيات 
االقتصادية، خاص يتحل هاذ الورش ديال الدبلوماسية االقتصادية، 
ويكون عندنا خبراء حقيقيين مع السفراء ديالنا على املستوى الدولي 
باش يسهلو املأمورية ديال املقاوالت املغربية واالستثمار املغربي وحتى 
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االستثمار الدولة ديال الذي تحتضنه بلدنا من أجل أن نفتح أسواقا 
جديدة، وناخذو غير إفريقيا على سبيل املثال ما مشيناش فيها بالشكل 
اللي كنا بغينا فهاذ الجانب، أيضا املجهودات املبذولة في نفس القطاع 
واالستثمارات العمومية اللي كانت مهمة إال أنه %12، راها بقينا في 
الناتج الداخلي الخام %12 من القطاع الفالحي ياهلل %12، في حين أن 
القطاع الخدماتي ورانا في %50 فتناه، فتنا هاذ الرقم، إال أنه الواقع 
هو أنه سكان البادية املغربية واملجهودات اللي قامت بها الدولة ووزارة 
الفالحة في هاذ الباب ياهللا وصالت 9500 درهم للفرد في العالم القروي، 
أين نحن من خطاب جاللة امللك، بخصوص خلق طبقة وسطى في 
العالم القروي والجبلي؟ بمعنى املغاربة في العالم القروي والجبلي ياهللا 
واحد 26 درهم في اليوم لكل فرد يقطن في هاذ البادية، طبعا هاذ الرقم 
ما يمكنش يضمن عيش كريم ويعطي اإلمكانية ديال ساكنة القرى أنها 
تمتع بالكرامة اللي خاصنا كلنا ندافعو عليها باش يمكن نوفرو هاذ 
الجانب، هل يمكن كيفما قلت لسكان البادية يعيشو معززين مكرمين 

بهاذ 26 درهم في اليوم؟ أقول ال.

قطاع البناء البناء السيد الرئيس، يعرف أزمة خانقة منذ الحكومة 
السابقة، أكثر من 6 سنوات متتالية ال الحكومة الحالية وال السابقة 
أن تجد مخرجا من هذا الوضع، والدليل على ذلك أن قطاع البناء 
عرف شبه ركود بحيث أنه هاذ السنة، سنة 2018 ياهلل بالنسبة واحد 
املؤشر ديال البيع ديال اإلسمنت واحد 13,3 مليون طن هي اللي، وهو 
أدنى مستوى منذ 2006 للتذكير، وبالتالي هاذ اإلنكماش خاصنا نلقاو 
منو �ضي مخرج باش يمكن يكون جواب حقيقي على انتظارات أو كاينة 

انتظارات كبيرة في السكن.

الخارجية،  التوازنات  اختالالت  لتفاقم  بالتصدي  املتعلق  الشق 
 189 في  2017، واستقر  التجاري ب4 مليار سنة  امليزان  تفاقم عجز 
مليار، وازدادت الحالة سوء في 2018، وانتقل الرقم ل206 ديال املليار 
كنحققو  التجاري  املستوى  على  الخارجية  تعامالتنا  الدرهم،  ديال 
العجز  هاذ  الصحراء،  جنوب  ودول  البرازيل  دولة  مع  فقط  فائض 
املتراكم ديال ميزانا التجاري هو الذي يزيد الطينة بلة خصوصا أنه هاذ 
السنتين األخيرتين التفاقم ازداد، أيضا خالل السنتين املاضيتين ديال 
العملة  في  الوطني  السابقة هاذ االنخفاض ديال اإلحتياط  الحكومة 
الصعبة، كنا في 249 مليار درهم في 2016، انتقلنا ل240 بمنعى مشات 
واحد 9 مليار في 2017، وزدنا نزلنا ل 231 في 2018 اإلحتياط ديال 
العملة الصعبة، وباش نرممو وباش ترمم الحكومة هاذ ال�ضي إلتجأت 
لإلستدانة، وقامت بواحد اإلستدانة ديال 11 ديال املليار الدرهم من 
السوق الدولية املالية، اإلستيدانة إيجابية إيال كنا غادين نقومو بها 
بمشاريع بنيوية هيكلية تتدفع في اتجاه نهضة كل الوطن، ألنه كاين 
التوزيع الجغرافي لالستثمارات العمومية، ما فيه ال عدالة مجالية، ال 
عدالة اجتماعية، وهي املدخل ما يمكنش ما تكونش الحقوق األساسية 
في كل التراب الوطني، كاين داخل املغرب وفي جبال األطلس، في جهة 

معينة، ما كاينش هذيك اإلقالع اللي كنطمحو لو فهاذ الباب ويمكن 
يتحقق، أكثر من ذلك هاذ املديونية كاين رقم كيتكلم على 1046 مليار 
درهم، كنرهنو األجيال املقبلة فهاذ الشق ديال املديونية، وبالتالي خاص 
البد ما نفكرو في إبداع أشكال جديدة في التعاطي مع هاذ امللف، أيضا 
هناك فشل آخر يتعلق باحتواء تراجع القروض االستثمارية، سجلت 
القروض في هاذ الباب املمنوحة سنة 2017 واحد 24 مليار انخفاضا 
باملقارنة مع 2016 اللي كانت فيها 33 مليار بنسبة تفوق %27، في 2018 
بلغ قرض الدين املمنوح 25 مليار درهم وهو حجم أقل من مجموع 
القروض لسنة 2016، القروض املنوحة في 2016 و2017، 50 مليار 
تقريبا استفادت منها األسر التي حصلت على %60 من مجموع القروض 
أي 30 مليار درهم، استعملت كليا في اإلستهالك في حين معنى املغاربة 
مغّرقين بالديون، خاص اجتهاد من الحكومة باش يمكن تخرجنا من 
هاذ الوضعية هاذي، أيضا الشق ديال الفشل في تصحيح الوظيفة أو 
الوضعية غير السليمة للمالية العمومية، فهاذ الجانب نسبة العجز 
قلت %3 راكم في %3.56 في 2017، اآلن هاذ السنة يمكن نسبة العجز 
غتوصل لرقم أكثر 4.1 من الناتج الداخلي الخام، تعّهدتم بأنه نسبة 
الدين غادي تم�ضي ألقل أو ل %60 من الناتج الداخلي الخام، غير أنه 
لهذا اآلن لم تصدر االقتراب من هاذ الرقم ديال %60 من هاذ الهدف 
وتوفي بوعودها، أكثر من ذلك في نظر ي وفي تقديرنا على مستوى الفريق 
اللي قدمتم ما قدرتوش  العمومية وإلتزامات  امليزانية  هو أن أوضاع 
تحققو فيهم ولو جزئ يسير رغم أنه الفرص عندنا تتيح استقرار مبادرات 
ملكية كبرى الوضع اإلستراتيجي للمغرب، إال أنه اختزال السياسة في 
شعارات أخالقية وحصول أو البحث على الحصول على املنافع بشكل 
جشع والتضحية بالصالح العام من أجل منافع بسيطة تق�ضي على 

السياسة في هذا البلد.

مداخلـــــــــــــــــــــــــــة مسلـــــــــــــــــــــــــــمة للرئــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــة

السيد رئيس الحكومة املحترم

نتمنى لكم رمضانا مباركا كريما، أعاده هللا عليكم بالهداية والتوفيق 
بلدنا بمزيد من األمن واالستقرار، وبمزيد من  والسداد وأعاده على 

االزدهار واإلشعاع.

باسم فريق األصالة واملعاصرة نسجل بايجابية تلقائية مبادرتكم، 
ألننا لم نعد في حاجة إلى اللجوء إلى مقتضيات الفصل 101 من الدستور 
لتقديم الحصيلة املرحلية لحكومتكم أمام البرملان، وهذا مؤشر على 
احترامكم لهذه القاعدة الديمقراطية. ونتمنى أن تحترموا باقي القواعد، 

وال سيما تلك املتعلقة ب:

بشكل  الحكومة  تتجاهلها  التي  القوانين  مقترحات  مشاريع  .-
ممنهج.

 « أي  وطارئة  هامة  مواضيع  في  للتحدث  املعارضة  طلبات  .-
اإلحاطة ».
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فرق  مع  املساواة  قدم  على  املعلومة  من  املعارضة  تمكين  .-
األغلبية.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

بداية نود استغالل هذه اللحظة الدستورية الهامة للتعبير، باسم 
فريق األصالة واملعاصرة، عن 4 مواقف:

الرائع  واإلشعاع  الباهر  بالنجاح  وافتخارنا  اعتزازنا  مدى   ..1
باستضافة  السامية  امللكية  للمبادرات  القوية  الحضارية  والرمزية 
قداسة بابا الفاتكان وب » نداء القدس »، ونؤكد التفافنا القوي حول 
الفلسطينية وخاصة  القضية  في دفاعه املستميت عن  امللك  جاللة 
القدس الشريف ونثمن عاليا التفاتته النبيلة لترميم فضاءات القدس 

الشريف ودعم املقدسيين.

القوية  الرمزية  على  امللك  لجاللة  امتنانا  عن  أيضا  ونعبر  ..2
للمساهمة التضامنية إلعادة بناء املعلمة الدينية والتاريخية والفنية 
لكنيسة NOTRE DAME DE PARIS التي كانت تنتصب شامخة في قلب 

عاصمة األنوار قبل أن تلتهمها النيران.

فهذا دليل آخر قاطع على انفتاح بلدنا وتشبعه بالقيم اإلنسانية 
الكونية من تسامح ديني وتعايش سلمي وتضامن إنساني وتالقح حضاري 
ناتج عن طبيعة الهوية املغربية، املتعددة الروافد، ونعبر عنها نحن في 

البام ب« التمغربيت«.

3.. وتنويهنا الكبير أيضا بنتائج الدبلوماسية امللكية التي أثمرت 
قرار مجلس األمن ليوم 30 أبريل 2019 وبداية اقتناع هذا املجلس 
ومصداقية  بجدية  اعترافه  وتجديد  الترابية  وحدتنا  قضية  بعدالة 
مقترح الحكم الذاتي وإحصاء سكان مخيمات تندوف كمدخل لطي 

ملف الصحراء املغربية بصورة نهائية.

ونقدم باملناسبة تحية إجالل وإكبار لقواتنا املسلحة امللكية  ..4
ولقائدها األعلى جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وللدرك امللكي 
الترابية  واإلدارة  الوطني  واألمن  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات 
على التضحية من أجل الوطن والدفاع عن عزته وشموخه وتحصين 

مناعته وإشعاعه ..

أما مناقشة الحصيلة املرحلية، فسنتناولها في محورين:

والتقييم  املرحلية  للحصيلة  والدستوري  السيا�ضي  السياق  .-
العام ملضمونها،

ثم استعراض أهم املؤشرات الدالة على عدم احترام الحكومة  .-
اللتزاماتها املسطرة في برنامجها الذي نالت به ثقة نواب األمة في ابريل 

.2017

»حصيلة  مجرد  ونعتبرها  هزيلة،  العامة  الحصيلة  أن  والنتيجة 
تصريف األعمال« وتميزت بمواصلة عمل الحكومة السابقة في اإلجهاز 

على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم إقامة العدالة االجتماعية واملجالية 
وضرب األمل في الغد األفضل، وذلك عن طريق نهج سياسة خوصصة 
يهدد منظومة  ما  الحساسة، وهو  االجتماعية  للقطاعات  معلنة  غير 

السلم االجتماعي ببالدنا .

أوال – السياق السيا�ضي والدستوري للحصيلة املرحلية:

السيد رئيس الحكومة املحترم

ودرسناها  بإمعان،  املرحلية  الحصيلة  عرض  إلى  استمعنا 
بموضوعية، كمعارضة بناءة ومسؤولة، على ضوء ما سميتموه البرنامج 
االنتخابية  والبرامج  الطيبة«  النوايا  »وثيقة  نحن  ونسميه  الحكومي 
لألحزاب املكونة للحكومة، وتبين لنا أن الواقع امللموس ال يزكي خطابكم 
املتفائل مهما تسلحتم بلغة األرقام، ومهما عبرتم عنه من ارتياح، ألن 
فالضبابية  جدا،  ضعيف  وتواصلها  بالجملة  تعد  الحكومة  أخطاء 
واالنتظارية هما سيدا امليدان، والحكومة ال تتوفر على مشاريع كبرى 

مؤطرة تزيل الضابية وتطرد االنتظارية، وثقة الشعب فيها انتهت.

الكل يستغرب دعوتكم لعقد دورة برملانية استثنائية للمصادقة 
على قانون اإلطار املتعلق بالتعليم، ففشلتم في ذلك فشال ذريعا غير 
على  وانقلب  عليكم،  انقلب  الذي  فريقكم  موقف  بسبب  مسبوق، 
املتطرف  للموقف  إرضاء  البرملاني،  اإلجماع  وعلى  الحكومي  اإلجماع 
لرئيس الحكومة السابق ولحركة التوحيد واإلصالح الدعوية، وبالتالي 

لم يعد لحكومتكم أي معنى سياسيا.

السيد رئيس الحكومة املحترم

ال يخفى عليكم أن كل فعل سيا�ضي وكل قرار حكومي تؤطره سياقات 
داخلية بالطبع ولكن أيضا سياقات دولية وجهوية ال بد من أخذها 
بعين االعتبار، لكن يبدو أنكم لم تعملوا، بما فيه الكفاية وبما تتطلبه 

تحديات املرحلة، على:

املغربي  املجتمع  يشهدها  التي  العميقة  التحوالت  تقييم  .-
وخاصة على املستوى الديمغرافي والتواصلي؟

وتقييم ورصد التطورات املتالحقة حول بلدنا؟ .-

واستخالص أهم الدروس من املوجة األولى لتداعيات »الربيع  .-
العربي«؟

واستيعاب دوافع وأبعاد املوجة الثانية من احتجاجات هذا  .-
»الربيع«؟

إن التطورات الجيوستراتيجية العاملية والجهوية تؤشر على وجود 
العالم تسعى بشكل مكشوف  في  النافذة  للقوى  مخططات جهنمية 
وعنيف لفرض نظام عالمي جديد يكرس سيطرتها و يعزز مصالحها. 
ويتم التركيز على إعادة هيكلة منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وتبرز  دول  وستقسم  أخرى،  وستبرز  أنظمة  برمتها، حيث ستختفي 

أخرى إلعادة إنتاج معاهدة سايس بيكو جديدة.
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إن انطالق موجة جديدة من احتجاجات »الربيع العربي« بدأت تمس 
دول الجوار، بما فيها الجوار املباشر لبلدنا. وبدأت تلك االحتجاجات 
بغياب  مطبوع  سياق  في  الوسطى،  الحلول  وترفض  وتتجذر،  تتسع 
مشاريع سياسية كبرى رائدة، بديلة و قادرة على تأطير االحتجاجات 

وتوجيهها نحو الخيارات اإلصالحية املنشودة.

وينضاف إلى ذلك أن قيادات »املشروع اإلرهابي العالمي« بدأت 
تتجمع وتستقر في إفريقيا وفي منطقة الصحراء الكبرى بعد أن انهزمت 
ما سيخلق  وهو  األوسط،  والشرق  آسيا  غرب  في  األصلي  موطنها  في 
متاعب وقالقل جديدة ألمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا التي نحن 

البلد الوحيد املستقر والصاعد فيها.

ولقد استطاعت بالدنا–والحمد هلل- أن تتوفر على شروط املناعة 
والذكاء  والشعب  العرش  بين  التالحم  بفضل  واالستقرار  الذاتية 
السيا�ضي لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وسرعة تفاعله مع 
املطالب اإلصالحية التي عبرت عنها الفئات الحية من الشعب املغربي 

سنة 2011.

التاريخي واالجتماعي الجديد أصبح يتطلب سرعة أكبر  والسياق 
مقدمتها:  وفي  املجاالت  مختلف  في  اإلصالحات  إنجاز  في  أكثر  وجرأة 
والعدالة  والصحة  والتشغيل  والتعليم  للثروة  املنتج  االقتصاد 
والفساد  الريع  ومحاربة  الجيدة  والحكامة  واملجالية  االجتماعية 

بمختلف أشكاله.

السيد رئيس الحكومة املحترم

إن ما يبعث على القلق اليوم هو أن حصيلتكم لم تستحضر جيدا 
السياقات الجيواستراتيجية الجديدة الدولية والجهوية والوطنية في 
كل مناحي الحياة العامة، فحكومتكم املتخاذلة لم يعد لها اليوم أي 
معنى سيا�ضي، ألنه لم يعد يهمها إال االستمرار في مواقعها الحالية وحتى 

املستقبلية.

وتراجع وتيرة اإلصالحات ببالدنا، وتلكؤ الحكومة في إنجازها واالختباء 
وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة واملعارضة أفقد شرائح عريضة 
من املغاربة الثقة في العمل الحكومي وفي الفاعل السيا�ضي وفي كثير من 

املؤسسات، وربما أفقدهم حتى األمل في املستقبل.

إن استقراءاهم مؤشرات التنمية البشرية والحكامة الجيدة يبين، 
مجرد  وتعتبر  هزيلة  املرحلية  الحصيلة  أن  للشك،  مجاال  اليدع  بما 
التي  الوردية  بالرغم من الصورة  »حصيلة تصريف األعمال« وذلك 

قدمتموها بها، واليكم 10 مؤشرات على ما نقول :

تقارير املجلس األعلى للحسابات تكشف بصورة دورية مدى  .-
ربط  وغياب  الحكومية  القطاعات  في  والتبذير  التدبير  سوء  انتشار 

املسؤولية باملحاسبة.

تنمية  أجل  من  املفرطة  االستدانة  في  الحكومة  استمرار  .-

1046 مليار  محدودة، حتى أن املديونية العمومية ستتجاوز سقف 
درهم في متم 2019.

البنك  تقرير  حسب  تتجاوز،  لن  االقتصادي  النمو  نسبة  .-
الدولي، 2 في املائة وفي أفضل األحوال 3 في املائة في أفق 2021 بينما 
البرنامج الحكومي يتوقع نسبة تتراوح ما بين 4.5 وبين 5.5 في املائة في 

أفق 2021.

البطالة مزمنة وفي ارتفاع وتجاوزت 10 في املائة بينما البرنامج  .-
الحكومي يتوقع تراجعها إلى 8.5 في املائة.

73- في املائة من الضريبة على الدخل يؤديها املأجورون بينما  .-
مساهمة املهنيين تبقى في حدود 5 في املائة فقط.

العالم القروي ما زال ينتظر التنمية التي تبشر بها الخطابات  .-
االنتخابية، والحكومة ال تدرك دوره في تثبيت االستقرار، وإال كيف لها 
أن تر�ضى بأن تعيش ساكنة العالم القروي بمعدل دخل سنوي 9500 

درهم أي 26 درهم يوميا.

السمك لم يعد في متناول األسر املغربية رغم أهمية الثروة  .-
درهم   6000  = يوميا  روايال  الباجو  )كيلو سمك  الوطنية  السمكية 

شهريا = 2 مرات السميك(.

متابعة  في  تهاونهم  بسبب  الوزراء  من  لعدد  امللكي  اإلعفاء  .-
أوراش التنمية الجهوية والوطنية )حتى ندرة املاء الشروب لم تستنفر 

وزراء حكومتكم(.

الحكومة ترفض، بكل تهور، الكشف عن الدراسة املزعومة  .-
الدفاع  أسرار  من  بسر  يتعلق  األمر  وكأن  املضافة«  »الساعة  بشأن 

الوطني.

كثير من الوزراء تخلوا عن مهامهم الدستورية وانشغلوا مبكرا  .-
بالصراعات االنتخابوية لسنة 2021، وهو ما فرمل العمل الحكومي 

والتنمية في اململكة.

السيد رئيس الحكومة املحترم

إن ضعف أداء حكومتكم املتخاذلة وصراعاتها الداخلية، ألغراض 
انتخابية، تجعلنا نتساءل اليوم:

هل نحن أمام حكومة مسؤولة باملعني السيا�ضي والديمقراطي؟ .-

وهل نحن فعال أمام حصيلة لنصف والية من 5 سنوات؟ .-

قد يبدو هذا التساؤل مجانبا للصواب أو مبالغا فيه، لكن إذا ما 
تأملنا في طبيعة هذه الحكومة الجديدة/القديمة سنجدها »حكومة 
سياسية« لكن بدون »رؤية سياسية« وبدون »برنامج منسجم ومدقق«. 
وحصيلتها اليوم هي فعال حصيلة »تصريف األعمال«، خالل مدة 22 

شهرا فقط بدل سنتين ونصف كما يقت�ضي الدستور ذلك.
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السيد رئيس الحكومة املحترم

ال داعي لالستغراب والتسرع واتهام اآلخرين بالتشويش والتبخيس، 
فقط  فنذكركم  اآلن  أما  والبرهان.  بالحجة  بعد  فيما  سنوافيكم  و 
ب 3 حقائق صادمة عن سياق تشكيل حكومتكم لفهم سبب هزالة 

حصيلتكم :

1. استغرق تشكيل حكومتكم وتقديمها ألول مشروع قانون مالي 
لها أزيد من 8 أشهر، وهو ما ضيع على الوطن دورتين برملانيتين من 
التشريع، وتكبد االقتصاد الوطني من جراء بلوكاج السيد عبد االله 
حكومتنا  رئيس  سيادة  أنتم،  فيه  تسببتم  الذي  والبلوكاج  بنكيران 

املحترم، خسارة مقدرة في 22 مليار درهم.

2. شكلتم حكومة مفرطة السمنة تحت ضغط الترضيات وليس 
»وحدة  حكومة  وكأنها  أحزاب   6 من  مكونة  االستراتيجيات،  إبداع 
وطنية«، وبمرجعيات مختلفة ومتباينة مع مرجعية حزبكم. وبلغ العبث 
الديمقراطي منتهاه بالتكرم السيا�ضي على حزب ال يملك فريقا برملانيا 
تم  وزرائه  البرملاني، وجل  يفوق حجمه  الوزارية  الحقائب  من  بعدد 

إعفاؤهم لتهاونهم في القيام بمهامهم الدستورية.

3. اشتد الصراع بين أحزاب األغلبية الحكومية ألسباب انتخابية، 
وهو �ضيء غير مقبول، بل وهدد بعضهم بالنزول من سفينة الحكومة، 

وحجة أحدهم هو غدركم بحزبه وخيانة فريقكم له.

السيد رئيس الحكومة املحترم

الخيمة خرج  : »قالو طاح، قالو من  املغربي  الشعبي  املثل  يقول 
مايل«.

فكيف إذن لحكومة هشة، ضخمة العدد، قليلة االنسجام، عديمة 
الكفاءة مسكونة بالهاجس االنتخابي، أن تنجح في رفع تحديات املرحلة. 
وتبدع الحلول الناجعة للمشاكل الكبرى املطروحة على بالدنا ، وتحقق 

إنجازات تستحق التنويه. و نذكر على رأس تلك املشاكل الكبرى:

1.. مواصلة اإلصالح و تفعيل الدستور املراجع سنة 2011 في 
مختلف مجاالت الحياة العامة واستكمال بناء املؤسسات ودعم تجربة 
الجهوية املتقدمة واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والحريات 
والحكامة  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  واملساواة  والنقابية  الفردية 

الجيدة الشاملة.

2.. الرفع من وتيرة بناء دولة الحق والقانون واملؤسسات وتحصين 
الخيار الديمقراطي وإبداع نموذج تنموي جديد كفيل بتحقيق العدالة 

االجتماعية.

ملعالجة  جريئة  واجتماعية  تنموية  سياسات  تطبيق   ..3
الخصاص االجتماعي املهول الناتج عن تطبيق نموذج تنموي متجاوز 
بينت املمارسة عجزه عن تحقيق أهم أغراضه وال سيما إقامة عدالة 
للمواطنات  الكرامة  توفر  حقيقية  وقضائية  ومجالية  اجتماعية 

واملواطنين وتعيد إليهم الثقة في الحكومة وفي السياسة والحفاظ على 
األمل في الغد األفضل في وطنهم.

وباملناسبة، تفتخرون باتفاق الحوار االجتماعي ل 25 أبريل 2019، 
لكنكم تنسون أنه جاء متأخرا جدا، وناقصا جدا، وهزيال جدا، وتفوح 
من أجندته رائحة انتخابات 2021. فحكومة بنكيران اقتطعت دفعة 
لصناديق  املالي  العجز  لسد  املوظفين  أجور  من  درهم   600 واحدة 
التقاعد، وأنتم قررتم زيادة 500 درهم في األجور على امتداد 3 سنوات، 
إذن ال تحسن في األوضاع االجتماعية للموظفين. أليس في هذا ضرب 
ملنظومة السلم االجتماعي الوطنية رغم أن بلدنا ما زال يحتاج إلى مزيد 

من االستقرار لصياغة مشروعه التنموي الجديد؟

السيد رئيس الحكومة املحترم

لقد تضمن فعال البرنامج الحكومي الذي نلتم به ثقة نواب األمة 
ال�ضيء الكثير من القضايا التي ذكرناها، لكن امتحان التطبيق وتقييم 
الحصيلة املرحلية بين أن األغلبية الساحقة من وعود البرنامج الحكومي 
بقيت لحد اآلن مجرد شعارات، وأنكم بعيدون عن الوفاء بالتزاماتكم 
الحكومية ووعودكم االنتخابية وهذا أمر خطير من الناحيتين السياسية 

واالجتماعية.

لذا نتساءل: هل نحن فعال أمام حكومة باملعنى الديمقراطي للكلمة، 
توفي بالتزاماتها و تحترم وعودها أمام من عينها ومن نصبها ومن يثق فيها؟

السيد رئيس الحكومة املحترم

قال جاللة امللك حفظه هللا: »إن وراء كل أزمة فرصة. وعلى الذكاء 
حكومتكم  كانت  األسف،  مع  لكن،  واستثمارها.  اكتشافها  التدبيري 
تحت  البيضاء  الراية  فرفعتم  والتدبيري،  السيا�ضي  الذكاء  محدودة 
تأثير الضغط الدعوي لفعاليات حزبكم، والهاجس االنتخابي ملكونات 

حكومتكم، والرغبة في الحفاظ على الكرا�ضي الحكومية لوزرائكم.

وإليكم 6 مؤشرات دالة على ما نقول :

فيه  بما  استغلت  قد  الحكومة  أن  الحصيلة  من  يبدو  ال   ..1
على  امللكية  الدبلوماسية  وفرتها  التي  االستراتيجية  الفرص  الكفاية 
عدة واجهات، والسيما في آسيا وفي إفريقيا سواء في املجال املؤسساتي 
لالتحاد اإلفريقي أو في مجال التكتالت االقتصادية الجهوية والقارية 
أو في املجال األمني ومحاربة اإلرهاب أو في املجال الثقافي والبيئي. وإذا 
ما استثنينا املقاربة اإلنسانية للمملكة في مجال الهجرة، نجد أن خير 
مثالين على ما نقول هما: غياب نموذج تنموي متعدد األبعاد للتعاون 
خصوصية  يراعي  الطموح  وكبير  املعالم  واضح  اإلفريقي  املغربي/ 
الحضارة اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى. إضافة إلى تعثر العديد من 
املشاريع التنموية ببعض الدول اإلفريقية وانعدام املواكبة اإلعالمية 
القوية لها، القادرة على إبطال مفعول القوى املضادة لالختراق املغربي 

لالتحاد اإلفريقي.
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ومتماسكة  مندمجة  استراتيجية  إعداد  في  مبرر  غير  تأخر   ..2
للمضامين  طبقا  والضريبية  واملجالية  االجتماعية  العدالة  إلقامة 
»السجل  إنجاز  فمشروع  املراجع،  للدستور  واالجتماعية  الحقوقية 
معالجة  تفرضها  التي  االستعجالية  بالوتيرة  يسير  ال  مثال  االجتماعي« 

معضلة الفقر والهشاشة ببالدنا.

البنك  لتصورات  املمنهج  في االستسالم  الحكومة  3.. استمرار 
الدولي دون اعتبار النعكاساتها السلبية في املجال االجتماعي حيث يتضح 
من الحصيلة املرحلية أن الحكومة ماضية في نهج »سياسة خوصصة 
للقوانين- بهدف تعميم الخوصصة حتى  غير معلنة«–وبدون احترام 
على القطاعات االجتماعية، فبعد خوصصة أهم مؤسسات االقتصاد 
حساسة:  اجتماعية  قطاعات  لخوصصة  مسلسال  رصدنا  الوطني 
ثم  العمومية  الوظيفة  ثم  التعليم  ثم  الصحة  ثم  السكن  قطاعات 
وحتى  السجون،  تموين  ثم  الخاص  األمن  الضرائب،ثم  استخالص 

نظافة وحراسة املباني الحكومية والبستنة ...الخ.

كونها  من  بالرغم  الوسطى  الطبقة  على  اإلجهاز  مواصلة  ..4
عمود االستقرار في كل املجتمعات. وهذا �ضيء غير مقبول: فاالقتصاد 
غير املهيكل ما زال منتشرا، ومنظومة السلم االجتماعي هشة، و73 
في املائة من الضريبة على الدخل يؤديها املأجورون بينما ن املهنيون 
ال يؤدون إال 5 في املائة منها، وتحرير األسعار تتحمل عبئه االقتصادي 
جميع الطبقات االجتماعية بما فيها املتوسطة والضعيفة دون أن يكون 
هناك مقابل خدماتي يبعث على االرتياح. فالرميد ال زال بعيدا عن بلوغ 
أهدافه، وتبسيط املساطر اإلدارية ال زال شعارا بدون مضمون، وحجم 

الريع والرشوة واستغالل النفوذ ما زال مقلقا جدا ...الخ.

عجز حكومي مزمن في مواجهة معضلة الفساد و البطالة وال  ..5
سيما تشغيل الشباب حامل الشهادات. لقد ارتفعت نسبة البطالة 
التي  للمقترحات  املتكرر  امللكي  الرفض  وكاد  املائة.  في   10 لتتجاوز 
قدمتموها لجاللته في مجال التكوين والتشغيل أن تعصف بالحكومة 
برمتها ألنها قليلة اإلبداع.والخطير في األمر، أن العجز املزمن للحكومتين 
األخيرتين ولد االنطباع عند الكثيرين بأن معضلة البطالة مسألة »قدر« 
وليست نتاج سياسات حكومية وتدبير بشر، فاالستراتيجية املعلن عنها 

مؤخرا لن تكون جاهزة إال في سنة 2022.

من   « »بلوكاج  الحكومة  رئيس  السيد  حزبكم  أبدع  لقد   ..6
نوع جديد، نسميه » البلوكاج التشريعي«. لقد دعوتم إلى عقد دورة 
في  وفشلتم  بالتعليم  املتعلق  اإلطار  قانون  على  للتصويت  استثنائية 
املصادقة على مشروع  بدون  الدورة  انتهت  ذلك فشال ذريعا، حيث 
قانون اإلطار. ألن فريقكم في هذا املجلس املوقر، وفي سابقة سياسية 
على  املعارضة-  فرق  فيها  باإلجماع–بمن  التصويت  عرقل  خطيرة، 
مشروع القانون–اإلطار املتعلق بالتعليم الذي صادق عليه املجلس 
الحكومي وزكاه املجلس الوزاري برئاسة جاللة امللك. ويعرقل فريقكم 
أيضا مشروع القانون التنظيمي املتعلق بترسيم اللغة األمازيغية بحجة 

ضرورة التخلي عن كتابتها بالتيفناق لفائدة الحرف العربي.

ونتحدوكم–السيد رئيس الحكومة–أن تطلبوا عقد جلسة تشريعية 
للتصويت على مشروع قانون اإلطار ومشروع القانون التنظيمي بترسيم 
اللغة األمازيغية. وبسبب »البلوكاج التشريعي« من طرف الحزب القائد 
للحكومة، يجول بخاطرنا في فريق األصالة واملعاصرة سؤال آخر: هل 
هذه الحصيلة املرحلية هي حصيلة الحكومة أم حصيلة حركة التوحيد 

واإلصالح؟ وذلك بالنظر:

- أوال، للدور السيا�ضي املؤثر لرئيس الحكومة السابق السيد عبد 
اإلله بنكيران في تطرف املواقف، لدرجة أنه طالبكم باالنسحاب من 

الحكومة التي تترأسونها سعيا وراء خلق أزمة سياسية في البالد .

- وثانيا ألن من كلفتموهم باإلشراف والتنسيق على إعداد هذه 
الحصيلة هم من القياديين البارزين ل« حركة التوحيد واالصالح » 

الدعوية.

فهل هذه حصيلة حركة »دعوة« تبحث عن تأزيم الوضع السيا�ضي 
املواطنات  حاجيات  بتلبية  الدستور  يلزمها  حكومة  حصيلة  أم 

واملواطنين؟

ثانيا – املؤشرات الكبرى على االجهاز على الطبقة الوسطى و تأجيل 
حلم إقامة العدالة االجتماعية واملجالية

السيد رئيس الحكومة املحترم

حتى نرفع الشك باليقين كما يقول الفقهاء، ننتقل بصدد تقييم 
حصيلتكم إلى التفاصيل والحجج الدامغة انطالقا من املحاور الخمسة 
للتصريح الحكومي باعتباره وثيقة سياسية تلزمكم دستوريا. وسنركز 
على ما لم يتم انجازه لحد اآلن، وال يمكنكم اعتبار ذلك تشويشا أو 
تبخيسا لحصيلة حكومتكم، ألن الدستور الجديد أقر للمعارضة في 
فصله العاشر مكانة تخولها حقوقا دستورية في ممارسة العمل البرملاني 

والحياة السياسية.

ودولة  الديمقراطي  الخيار  تعزيز  بشأن  األول  املحور  أوال–بصدد 
الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة

البرنامج  تضمنه  عما  البعد  كل  بعيدة  املرحلية  تبدو حصيلتكم 
ومؤسساتية  تشريعية  طبيعة  ذات  كبرى  التزامات  من  الحكومي 
وتنظيمية وسياسية، ونظرا لعدم كفاية الوقت سنقتصر على بعض 

األمثلة الدالة:

ال  دستوري  كخيار  الديمقراطي  الخيار  بدعم  يتعلق  فيما  ..1
رجعة فيه والذي يقت�ضي املساواة بين املواطنات و املواطنين كجوهر 

للديمقراطية نسائل الحصيلة عما يلي:

ملاذا حرمت الحكومة لحد اآلن مغاربة العالم من ممارسة حق  .-
دستوري وهو التمثيلية في املؤسسة التشريعية؟ .

وملاذا تتردد الحكومة لحد اآلن في تشكيل املجلس االستشاري  .-
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للممارسات  طبقا  االنتخاب  طريق  عن  بالخارج  القاطنين  للمغاربة 
الديمقراطية الفضلى؟

بكل بساطة هذا التقاعس الحكومي ال يدعم الخيار الديمقراطي 
إطالقا.

وفيما يتعلق ببناء دولة الحق والقانون يتبين من الحصيلة  ..2
أن املجهودات البسيطة تحققت على مستوى تحيين بعض النصوص 
القانونية لكن تفعيل املؤسسات املحدثة لهذا الغرض تعرف بطءا 
كبيرا، و املقلق في األمر هو أن ممارسة اإلدارة وتدبيرها للحقوق والحريات 
عن  بعيدة  تبقى  وجرادة...(،  الحسيمة  )حراك  والجماعية  الفردية 
املرجعية القانونية املؤطرة لذلك. فبعض التقارير الدولية والصحافة 
تراجعات  األخيرة  املدة  في  سجلت  الحقوقية  والجمعيات  الوطنية 
الفردية  الحريات  وبعض  العامة  الحريات  احترام  في مجال  ملموسة 

والعديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

ومشروع القانون التنظيمي املتعلق بترسيم اللغة األمازيغية  .-
الزال متعثرا بمجلس النواب بسبب موقف فريقكم وحده السيد رئيس 
باإلجماع  عليه  التصويت  سيتم  موقفكم  غيرتم  ما  وإذا  الحكومة. 
استمرارا لروح التوافق التي تسود عادة التصويت على مشاريع القوانين 

التنظيمية.

وضعتم الئحة بالقوانين التي ستعملون على استصدارها لكن  .-
اغفلتم ، سواء في الحصيلة او في البرنامج الحكومي، القانون املنصوص 
عليه في الفصل 94 من الدستور بشأن تحديد مسطرة تفعيل املسؤولية 
أثناء ممارستهم  يرتكبونه من جرائم  الحكومة عما  الجنائية ألعضاء 
ملهامهم، وهو ما يعني أنكم خلقتم حصانة واقعية ال يقرها دستور 
يناقض  موقف  وهذا  ومقدسون،  الوزراء معصومون  وكان  اململكة، 

مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة واملساواة.

تعزيز تمثيلية النساء ال زالت تراوح مكانها، ومبدأ املناصفة ال  .-
يكت�ضي إال صبغة رمزية على مستوى املمارسة. والعنف ازداد انتشارا 
رغم إصدار القانون وذلك بسبب غياب برامج حكومية ناجعة للوقاية 
مناصب  في  املوظفة  املرأة  »مكانة  حول  الحديثة  والدراسة  والعالج. 
الوظيفة  وزارة  أنجزتها  التي  باملغرب«  العمومية  باإلدارة  املسؤولية 
العمومية خلصت إلى أن 13 في املائة فقط يوجدون في مواقع املسؤولية 

و26 في أسفل السلم اإلداري.

في  املذكورة  التشريعات  وتحيين  لتدوين  العليا  اللجنة  أين  .-
برنامجكم؟

أين القانون الذي سيؤطر العمل املدني التطوعي؟ . .-

والئحة الوعود املهملة طويلة ال يسع املجال الستعراضها كاملة.

3.. وفيما يتعلق بترسيخ الجهوية املتقدمة سجلنا أن الحكومة 
عملت على فرملة الحماس السيا�ضي والتكريس الدستوري للجهوية 

نقل  في  التأخر  طريق  عن  وذلك  بشأنها،  امللكي  والتوجيه  املتقدمة 
االختصاصات وفي إصدار النصوص التنظيمية والتردد في خلق اللجن 
املختصة إلطالق سراح الجهوية املتقدمة. واستفحل األمر مع تحكم 
الحكومة في تنفيذ مقررات املجالس الجهوية وال سيما بخلق وكاالت 
تنفيذ املشاريع التي تبرمجها مجالس الجهات. فما أعطته الدولة بيد 
أخذته الحكومة بيد أخرى. ونتساءل هل تخصيص 8.4 مليار درهم 
سنة 2019 ل12 جهة سيساعد على بناء جهوية متقدمة حقيقية قادرة 
على تحقيق التنمية الجهوية لساكنة الجهة؟ ليست هذه هي الجهوية 

التي كرسها دستور 2011 واكد عليها جاللة امللك.

ثانيا – بصدد املحور الثاني بشان تعزيز قيم النزاهة والعمل على 
اصالح االدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

السيد رئيس الحكومة املحترم

هذا محور معقد وضخم ومهم وحاسم في ترتيب الدول في مجال 
الشفافية والنزاهة والحكامة. الحصيلة الخاصة به تبقى فقيرة للغاية 
خالفا  اليومية  واملمارسة  والتنفيذ  التطبيق  مستوى  على  وخاصة 

الستنتاجاتكم السطحية، ونتساءل:

- ما هو املعنى الحقيقي للتحسن الشكلي لتصنيف املغرب في مؤشر 
إدراك الفساد الذي جاء في عرضكم؟

-هل ترسخت منظومة القيم لدى املغاربة؟

واملشاريع  القوانين  وجدوى  ألثر  القبلية  الدراسات  أنجزت  -هل 
العمومية )أين هي الدراسة املتعلقة بالزيادة في الساعة(؟

- أين هي اآلليات املؤسستية واللجن بين وزارية الخاصة بالتقييم 
الداخلي للسياسات العمومية؟

هل أنجزت الدراسات الخاصة بتتبع األثر الفعلي للقوانين.

هيئات  عن  الصادرة  التقارير  بمتابعة  املختصة  اآلليات  هي  أين 
الحكامة والتفتيش واملراقبة؟

أين النظام املندمج لتدبير وتقييم االستثمارات العمومية؟

-اإلصالح اإلداري ما زال حلما بعيد املنالـ فاالرتجال والبيروقراطية 
الزاال يطبعان عمل إدارتنا. وخير األمثلة: قرار الزيادة في الساعة والعطل 

املدرسية وعدم إعفاء البطاقة الوطنية من 5 شواهد إدارية ....الخ .

مناصب  في  و  العليا  املناصب  في  التعيين  منظومة  مراجعة  أين 
املسؤولية؟

وهم  فضحت  الجبايات  حول  الوطنية  املناظرة  مناقشات  إن   -
من  املائة  في   73 حصيلتكم،  عنه  تتحدث  الذي  الجبائية  العدالة 
الضريبة على الدخل يؤديها املأجورون بينما ال يؤدي املهنيون إال 5 في 

املائة منها.
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كل هذه التساؤالت ال جواب عنها في الحصيلة املرحلية، ألنه لم ينجز 
�ضيء يستحق الذكر مما سطر في البرنامج الحكومي.

السيد رئيس الحكومة املحترم،

تعرفون مدى تركيز دستور 2011 على مبادئ الحكامة الجيدة وربط 
املسؤولية باملحاسبة )الفصل 154(.

وشكلت محاربة الفساد و تحقيق الحكامة الجيدة والنزاهة، هدفا 
كبيرا في برنامج هذه الحكومة، وهو أيضا شعار الحزب األغلبي الذي قاد 

الحكومة السابقة ويقود الحكومة الحالية.

لقد شكل عدم تنفيذ هذا االلتزام بل والتخلي عنه صراحة بشعار 
»عفى هللا عما سلف« أكبر صدمة وأكبر عملية نصب سيا�ضي تعرض لها 

املغاربة منذ 2012 إلى اآلن.

ورغم ما جاء في الحصيلة، ال تخفى على أي أحد منا أن اختالالت 
الحكامة الجيدة كثرت وتوسعت ما بين 2012 و 2019 أكثر من أي وقت 

م�ضى. .

و اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض مظاهر التسيب في تدبير املال 
العام، فعلى مستوى حكامة املالية العمومية، يظل القاسم املشترك 
بين القطاعات الوزارية واملقاوالت واملؤسسات العمومية، هو هدر املال 
العام، وانتشار املحسوبية والزبونية والوالءات الحزبية على حساب 

عقلنة وترشيد النفقات واالستحقاق واإلنصاف..

لقد دق املجلس األعلى للحسابات ناقوس الخطر حينما تحدث عن 
االختالالت الخطيرة التي كشفها افتحاص شامل لوضعية املؤسسات 
العمومية التي تستنزف املالية العمومية وتفاقم الدين الخارجي وتشكل 
خطرا على مالية الدولة. لقد ظلت هذه املؤسسات تلجأ إلى االقتراض 
بشكل تصاعدي من الخارج بضمانة الدولة إلنجاز برامجها االستثمارية 
في تراجع مستمر  الدولة الزالت  في مداخيل  العلم أن مساهمتها  مع 
بالنسبة للبعض إن لم نقل منعدمة.. ونبهنا مرارا في فريقنا إلى إشكالية 
ترشيد النفقات وكتلة األجور داخل هذه املؤسسات في انسجام تام مع 
الواقع االجتماعي لبالدنا. ولكن لألسف كل التقارير والوقائع تؤكد مدى 
استفحال هدر املال العام وغياب الحكامة الجيدة فكيف يعقل أن 
2000 مستخدم داخل مؤسسة عمومية واحدة يحصلون على أكثر من 
500 مليون درهم ككتلة أجور سنوية؟ كيف يعقل أن مقاولة عمومية 

تخصص أكثر من 1.600 مليون درهم ل300 إطار؟.

إن منظومة األجور داخل املقاوالت واملؤسسات العمومية تشكل 
التفاوتات  مسببات  وإحدى  ببالدنا  األجرية  الالعدالة  مداخل  أحد 
االجتماعية.. أما على مستوى القطاعات الوزارية حيث يشتغل لألسف 
كل لنفسه في غياب أي تصور جماعي برؤية موحدة وأهداف مشتركة، 
فقد تم بناء التشكيلة الحكومية الحالية على منطق تقسيم الكعكة 
بين مكوناتها، وهذا ما ظهر جليا منذ اإلعالن عن تشكيل الحكومة في 

ضرب صارخ لكل مقومات ترشيد النفقات وحكامة التدبير والتسيير .. 
وأصبحت بعض القطاعات الوزارية ملحقات حزبية لبعض مكونات 
في  التعيين  قانون  تأويل  في  الوزارات  كل  اجتهدت  حيث  األغلبية، 
املناصب العليا ملصلحتها وتكييفه من أجل اإلعالن عن مباريات على 
املقاس، تكون نتيجتها محسومة سلفا، ومعروفة حتى قبل اإلعالن عن 

املباراة. فعن أي نزاهة تتحدثون السيد رئيس الحكومة املحترم؟

لقد طالبنا في فريق األصالة واملعاصرة بلجنة لتق�ضي الحقائق في 
املوضوع، ولكن لألسف لم تتجاوب معه فرق األغلبية املسؤولة عن 
أهداف البرنامج الحكومي، واكتفت بعض األصوات بالدعوة العاجلة 
على  أما  العليا.  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   92.00 قانون  ملراجعة 
مستوى الرشوة فالزالت بعض التقارير الدولية األخرى تشير إلى احتالل 
بالدنا مراكز غير مشرفة في مجال محاربة الرشوة التي تنخر اقتصاد 
بلدنا، وتشكل عائقا حقيقيا ألي تطور تنموي سليم، حيث تقدر خسائر 
تقرير  مليار درهم حسب   30 أكثر من  الرشوة  تفاقم  بسبب  املغرب 

منظمة الشفافية الدولية.

أما الكالم عن املرتبة 73 في مؤشر محاربة الرشوة حسب تصنيف 
الهيئة الدولية للنزاهة، فهذا كالم مردود عليه، ألن الواقع يعلو و اليعلى 
عليه السيد رئيس الحكومة، فما عليكم إال مراجعة الصفقات العمومية 
ومباريات التوظيف والتعيين في املناصب العليا لتعرفوا الحقيقة بدل 
التشدق بهذا التقرير و الترتيب الذي هو، كما تعلمون، معدل ملجموعة 
حيث  ًاملنظمات  من   

ً
مجموعة طرف  من  عليها  املحصل  النقط  من 

نتواجد في ذيل الترتيب بالنسبة للبعض وِفي مراتب متوسطة بالنسبة 
للبعض اآلخر..

السيد رئيس الحكومة املحترم

ألشخاص  واملحاباة  بالزبونية  الحكومة  هذه  عمل  اتسم  لقد 
بين  واالستحقاق  اإلنصاف  ملبدأ  صارخ  ضرب  في  بعينها  وملؤسسات 
املغاربة، في إطار ما اصطلح عليه بالشراكة عام/خاص، أو ما يجب 
الحكومة  االجتماعية من  املسؤولية  بتفويت  تسميته بشكل صحيح 
للخواص في مجموعة من املجاالت كالصحة ولتعليم، اللذان يؤرقان 
كل املواطنين الذين أصبحوا فريسة لبعض الفاعلين الجشعين في هذا 
الباب. وهنا دعوني أتقاسم معكم مثاال في هذا الباب لجامعة خاصة 
بالرباط تسير كشركة خاصة يؤدي الطلبة فيها حوالي 80 ألف درهم 
سنويا كرسوم للدراسة، ولكن تستفيد في نفس الوقت من 50 مليون 
درهم كدعم سنوي من طرف الحكومة. مع العلم أن عدد طلبتها حوالي 
2.500. في املقابل تحصل جامعات عمومية على نفس املبلغ من طرف 
الحكومة لكن يتجاوز عدد طلبتها 50 ألف، بل أكثر من هذا بدأنا نسمع 
أن الجامعة الخاصة تسعى للرفع من هذه اإلعانة إلى 80 مليون درهم 

سنويا.

بشأن تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة. .-
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السيد رئيس الحكومة املحترم

تعلمون جيدا أن اململكة املغربية دولة عريقة وذات حضارة مشرقة 
وشخصية جد متميزة ليست ال بشرقية وال بغربية وإنما مغربية، ذات 
هوية متنوعة عربية وإسالمية و أمازيغية وصحراوية وحسانية، غنية 
نموذجها  ولها  واملتوسطية  والعبرية  واألندلسية  اإلفريقية  بروافدها 
التمغربيت » ساهمت وتساهم في   « : إنها  العامة  الخاص في الحياة 
والعالم  العالم  عبر  العادلة  القضايا  نصرة  وفي  اإلنسانية  الحضارة 
يشهد بحكمة جاللة امللك القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية لتنفيذ 
املهام اإلنسانية في العديد من بقع التوتر عبر العالم تحت راية األمم 

املتحدة وقدمت تضحيات وأبطاال وشهداء في سبيل ذلك.

وكان على الحكومة أن تنمي هذا الرأسمال الالمادي للمملكة وتبذل 
مجهودا أكبر في تقوية إشعاع املغرب السيما باستثمار الرصيد الهائل 

التالي :

االعتدال  و  والتعايش  االنصهار  في  نموذجية  متعددة  هوية  .•
والتسامح ونبذ العنف

سياسية  إصالحات  حقق  باستمرار،  يتطور  منفتح  نظام  .•
ودستورية عميقة في ظل االستمرارية والتراكم بفضل التالحم التاريخي 

بين العرش والشعب.

الدكتاتوريات  من  بحر  في  صاعدة  ديمقراطية  تجربة  بناء  .•
وعدم االستقرار.

ممارسة إسالم معتدل ومنفتح ومتجدد تحت قيادة سلطة  .•
أمير املؤمنين تنفرد بصالحية اإلفتاء الديني وإمارة املؤمنين للديانات 
وإفريقيا  أوروبا  من  دول  عدة  وتطلب  التوحيدية  الديانات  لجميع 

وغيرهما بتكوين أئمتها عليه.

على  تفوق  رائد  األبعاد  ومتعدد  متكامل  امني  نموذج  بناء  .•
املخططات اإلرهابية حتى نال االعتراف الدولي بنجاعته وتطلب خدماته

ونال  الهجرة  إشكالية  تدبير  في  رائد  إنساني  نموذج  إبداع  .•
التكريس العالمي تحت مسمى » ميثاق مراكش »

نموذج حياتي غني جدا بثقافته وفنونه و قوانينه وأعرافه  .•
ونمط عيشه.

السيد رئيس الحكومة املحترم

من منطلق مسؤوليتنا كمعارضة دستورية، نبهناكم إلى مجموعة 
من القضايا واملنزلقات وقدمنا معطيات دقيقة ذات انعكاسات مباشرة 
وأثرنا  الدقيق  الكوني  املنعطف  هذا  في  بلدنا  وإشعاع  سمعة  على 

انتباهكم إلى :

أن قضية الوحدة الترابية للمملكة ستعرف منعطفا نوعيا  .•
يقت�ضي دبلوماسية متعددة املسارات، إستباقية مبادرة، ال دبلوماسية 

حكومية أحادية تعمل بردات الفعل ورجع الصدى.

وأن استعادة املغرب ملكانه الطبيعي داخل االتحاد اإلفريقي  .•
وهياكله، يقت�ضي اعتماد سياسة جديدة مبنية على املصلحة املشتركة 

واإلستباقية واالستمرارية.

إن املنطقة العربية مرشحة لترتيبات رهيبة ومحاوالت بلقنة  .•
الدول وتغيير األنظمة وتفجير املطالب الشعبية بالديمقراطية والعدالة 

االجتماعية وحقوق اإلنسان .

ونبهنا أيضا إلى كلفة الال مغرب الكبير ووضعية الشلل التي  .•
يعاني منها االتحاد املغاربي، إذ يعد أضعف تجمع إقليمي في العالم.

واستشرفنا ما ستعيشه أوربا من هزات أمنية واقتصادية  .•
واجتماعية مع تنامي موجات العنف واإلرهاب والعنصرية والكراهية 

وموجات الهجرة واللجوء هربا من بؤر التوثر.

وأشرنا إلى وضع اإلتحاد األوروبي، شريكنا االستراتيجي، وما  .•
سيكون لخروج بريطانيا من انعكاسات سلبية ليس على االتحاد فقط 
بل حتى على البلدان التي تربطها به عالقات تعاون وشراكة ومن بينها 

املغرب

وذكرنا بالصعود العالمي لالقتصاد الالمادي وانفجار صراعات  .•
الهويات و القيم واملعتقدات واستغاللها في الحمالت االنتخابية وفي 

السياسات الداخلية للدول.

السيد رئيس الحكومة املحترم

في  هام  وزن  لهما  » وسمعته  املغرب  » عالمة  أن  تعلمون جيدا 
الرأسمال الالمادي والثروة اإلجمالية للمغرب وهو ما ينعكس إيجابا 
فحماية  ولهذا  املغربية  للمملكة  الناعمة  للقوة  التدريجي  البناء  على 
سمعتها وتحسينها وتعزيزها يجب أن يحظى باألولوية القصوى كهدف 

استراتيجي وكرافعة للدبلوماسية الوطنية. وتبعا لذلك سجلنا ما يلي :

1–لم تعد األنشطة الديبلوماسية املرتبطة باملصالح العليا للوطن، 
حكرا اليوم على مؤسسة بعينها، بل أصبحت تقت�ضي توحيد الجهود 
وتكثيف عمل املؤسسات الرسمية واملوازية على حد سواء وما نتطلع 
إليه نحن في فريق األصالة املعاصرة هو دبلوماسية مناضلة و شاملة 
تقوم على التنسيق بين مختلف الفاعلين في الحقل الدبلوما�ضي سواء 

أكانوا رسميين أو غير رسميين.

2–فبفضل املجهودات الجبارة لجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، رجع املغرب ألسرته اإلفريقية وقام جاللته بزيارة ملا يزيد عن 15 
بلدا أفريقيا في السنتين األخيرتين ووقع أكثر من 1000 اتفاقية، كما 
في  تشتغل  عمومية  ومؤسسة  مغربية  مقاولة   1000 من  أكثر  هناك 
امللكية  للمبادرات  الحكومة  مواكبة  محدودية  نالحظ  لكن  أفريقيا، 

ولرجوع املغرب ألسرته اإلفريقية.

3–ما يثير االستغراب أن الحكومة لم تعمل على تبني إستراتيجة 
النسيج  وتأهيل  املوقعة  االتفاقيات  تنفيذ  ملواكبة  طموحة  وبرامج 
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بين  التنسيق  االتفاقيات،و  هذه  تنزيل  ملواكبة  الوطني  االقتصادي 
القطاعات الحكومية في ما يتعلق بالسياسة اإلفريقية وتدعيم ذلك 

بإستراتيجية إعالمية نوعية ومتخصصة دائمة.

إلنعاش  الكثير  أمامكم  زال  ال  أنه  تبين  حصيلتكم  هزالة  إن 
املغرب وسمعته  على عالمة  فالدفاع  املغربية  املوازية  الديبلوماسية 
املحاور  متعددة  ناجعة  موازية  ديبلوماسية  شروط  توفير  عليكم 
واملجاالت، شاملة يتماها فيها الرسمي الحكومي والبرملاني مع غير الرسمي 

والشعبي.

4–لألسف لم تستفد الحكومة من خالصات دراسة حول سمعة 
2017، والتي من جملة ما أوردته، أن املغرب تمتع  املغرب في سنة 
الدراسة  شملتها  دولة   70 مع  باملقارنة  متوسطة  خارجية  بسمعة 
أملانيا.  في  ومنخفضة  املتحدة  واململكة  كندا  في  متوسطة  فسمعته 
ولألسف فالتقييم اإليجابي لسمعة املغرب يستند إلى عناصر ال صلة 
للحكومة بها وال ببرامجها، ويتعلق األمر باملناخ الطبيعي الجيد وحفاوة 
ساكنة البلد وجودة مؤسسة األمن. في حين أن مكونات التنمية حصلت 
التعليمي  بالنظام  املتعلقة  تلك  خاصة  إيجابية،  أقل  تقييمات  على 
وبالتكنولوجيا واالبتكار وكذا املناخ السيا�ضي واملؤسساتي والشفافية 
واألخالق والرفاه االجتماعي، فكلها نقائص شكلت وتشكل مخاطر على 

سمعة املغرب الداخلية والخارجية.والحكومة مطالبة بمعالجتها.

له  املغرب  لكن  املؤتمرات  وارض  للسياحة  كبلد  إليه  ينظر   5-
مؤهالت أخرى فهو أرض الدراسة والبحث العلمي والتكوين والتداريب 

واالستشفاء بكلفة أقل من االستشفاء في أوروبا وأمريكا.

البرازيل  6–يالحظ أن املغرب يحظى بسمعة ضعيفة في كل من 
وإسبانيا  وهولندا  والشيلي  الجنوبية  وكوريا  وبلجيكا  والهند  وتركيا 
وجنوب أفريقيا والسويد ونيجريا لألسف فال برنامجكم وال حصيلتكم 

تضمن أي إشارة إلى هذه النقاط والى كيفية معالجتها.

7–و نستحضر هنا العالقات املتوترة مع بعض املنظمات والهيئات 
التي تخدش  الدولية خاصة أو غير حكومية، وتقاريرها املوضوعاتية 
صورة املغرب، والذي نحمل فيه املسؤولية للحكومة التي لم تنفتح 
بشكل أكبر على هذه الجهات لتقويم ما يمكن تقويمه وتوفير املعطيات 

الصحيحة لها وبكل شفافية.

ونسجل أيضا استمرار تعامل الحكومة مع تقارير هذه املنظمات 
بمنطق ردات الفعل وبالغات التكذيب واإلدانة بدل الحوار والتواصل 

البناء والفعال.

-8 نسجل غياب إستراتجية إعالمية وتواصلية خارجية هجومية 
للحكومة لخدمة قضايا اململكة وتحسين صورتها وخاصة تجاه إفريقيا 

وأمريكا الالتينية والدول االسكندينافية ودول املعسكر الشرقي سابقا.

9–اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها املغرب، وهي عديدة، تطرح 

جملة من األسئلة وعلى رأسها مدى مساهمتها في تقوية مكانة اململكة 
الوحدة  وتحصين  اقتصادي  والجيو  سيا�ضي  الجيو  فضائها  داخل 

الوطنية والترابية للملكة.

10–بالنسبة ملوضوع مغاربة العالم، وإن كنا نسجل بعض املبادرات 
الحكومية، لكنها ال تجيب عن األسئلة الحقيقية التي يطرحها أفراد 
الجالية املغربية املقيمين بالخارج سواء في ما يتعلق بجودة الخدمات 
املواطنة  على  األجيال  بتربية  يتعلق  فيما  أو  منهم  وتقريبها  القنصلية 

وحماية هويتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم األم.

والسؤال املؤرق هو ماذا عن حماية املغاربة في بلدان االستقبال  .-
كما يقع ووقع مؤخرا للعامالت في املزارع الفالحية حيث وقفنا على 
انفصام شخصية الحكومة واستهتارها باملوضوع ونشجب بكل حزم 
الغياب التام للحكومة وعدم استباقها للتعاطي مع القضايا املرتبطة 
بمغاربة العالم كما وقع في بعض بؤر التوتر كليبيا وبشان العنف الذي 
يلحق أبناءنا وبناتنا نتيجة اتساع دائرة كره األجانب واإلسالم وفومبيا 
كما وقع مع الطالب عزاز الركراكي الذي قتل غدرا بإيرلندا، تغمده هللا 

بواسع رحمته والهم ذويه الصبر والعزاء.

املبذولة،  الجهود  فبالرغم من  واللجوء  للهجرة  بالنسبة  أما   11-
فهذا املحور بحاجة إلى تطوير اإلستراتيجية والسياسات العمومية في 
هذا املجال بما يتما�ضى مع موقع املغرب كبلد للعبور واإلقامة واللجوء.

ومجال الخصاص الذي لم تهتم به الحكومة هو محاربة التمييز 
العنصري على مستوى املمارسة وسوء معاملة املهاجرات وإدماج أبناء 
املهاجرين والالجئين وتقوية القدرات املؤسساتية وتعزيز الحكامة بين 
واإلنسانية،  الحقوقية  املقاربة  ترسيخ  أجل  من  املتدخلين  مختلف 
يضمن حقوق  بما  بالهجرة  املرتبطة  لإلشكاالت  عقالني  تدبير  وإقرار 

املهاجرين ويقوي فرص االستفادة من إيجابيات الهجرة.

ثالثا – بصدد املحور املتعلق بتطوير النموذج االقتصادي والنهوض 
بالتشغيل والتنمية املستدامة

السيد رئيس الحكومة املحترم

تؤكدون في عرضكم : » أن اغلب املؤشرات االقتصادية واملالية اليوم 
تطورت بشكل ايجابي« . وهذا كالمكم بالحرف، لكننا في فريق األصالة 
واملعاصرة ثبت لنا أن حصيلتكم ال تعكس الواقع بصدق ونزاهة حيث 
فشلت الحكومة طيلة مدة نصف واليتها في التصدي ملخاطر االنكماش 
االقتصادي وإليقاف تفاقم االختالل في التوازنات الخارجية واحتواء 
تراجع القروض االستثمارية ومعالجة الوضعية غير السليمة للمالية 

العمومية.

وسنوضح زيف التطور اإليجابي املزعوم.

1–فشل الحكومة في احتواء مخاطر انكماش االقتصاد الوطني

لم تستجب الحكومة لحد الساعة لنداء جاللة امللك بشان إعداد 
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نموذج تنموي جديد، مما جعل جل السياسات الحكومية تبدوا في 
حالة شرود، وكأن الحكومة بدون بوصلة.

مناظرة وطنية حول  تنظيم  على  امللك قد حث  كان جاللة  وإذا 
التشغيل، فكان على الحكومة أن تنجز مسبقا وكخطوة إعدادية لهذه 
القطاعات  نوعية  الذي سيحدد  الجديد  التنموي  النموذج  املناظرة 
نوعية  تحديد  سيسهل  مما  البالد،  عليها  ستعتمد  التي  االقتصادية 
املهن وأصناف الحرف التي سيحتاج إليها املغرب مستقبال، والتي ينبغي 
الشروع في تكوينها من اآلن. لكن الحكومة ارتأت الخوض في التوجهات 
معرفة  دون  تكوينها،  التي سيتم  األطر  ونوعية  املنهي  للتكوين  العامة 
مسبقة للجانبين الكمي والنوعي للمهن التي سيرغب املغرب في التوفر 
عليها في املستقبل القريب، لتلبية حاجيات القطاعات التي سيرتكز عليها 

االقتصاد الوطني الحقا.

وقامت الحكومة بتنظيم مناظرة وطنية حول اإلصالح الضريبي، 
علما أن النظام الجبائي هو آلية فقط إلرساء وتحقيق النموذج التنموي 
في  يكون  الجبائي  اإلصالح  فإن  وبالتالي،  بأسره.  املجتمع  يؤطر  الذي 
خدمة النموذج التنموي الذي توافقت حوله مختلف شرائح املجتمع. 
لذلك، ال يمكن تصور أي إصالح جبائي في غياب نموذج تنموي يبين 

نوعية النموذج املجتمعي الذي نريد بناءه.

فمثال، لتحديد التحفيزات الجبائية يجب معرفة مسبقا القطاعات 
املستفيدة، وال يمكن معرفة هذه القطاعات إال بالرجوع إلى النموذج 
للنهوض  باألولوية  ستحظى  التي  القطاعات  يبين  الذي  التنموي 
باالقتصاد الوطني. وعليه، يتضح أن اإلصالح الجبائي الحالي هو دون 

سبيل  ينير  تنموي  نموذج  غياب  ظل  في  أعمى  إصالح  وهو  بوصلة، 

اإلصالح املنتظر.

ميثاق  عن  ومنفصال  منفردا  الجبائي  اإلصالح  يأتي  أن  واملقلق 

بين  التوافق  ولتوخي  الجانبين.  بين  تداخال  أن هناك  االستثمار علما 

اإلصالحيين وتفادي التخمة املحتملة في التحفيزات وما يترتب عنها من 

تبذير للمال العام، كان لزاما على الحكومة استحضار إصالح ميثاق 

االستثمار موازاة مع اإلصالح الجبائي.

- التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي بتحقيق نمو اقتصادي في 

أفق 2021 يتراوح بين %4.5 و %5.5، مما يعني تحقيق معدل نسبة نمو 

تقدر ب %5 سنويا. لكن نالحظ بعد مرور سنتين من الوالية الحكومية 

أن الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ألنه بالرغم من أن سنتي 
2017 و 2018 تعتبران سنتين فالحيتين قياسيتين بامتياز ب 96 مليون 
قنطار و 103 مليون قنطار من الحبوب على التوالي بالنسبة للمحصول 

الزراعي، فإن نسبة النمو االقتصادي لم تتجاوز %3.9 سنة 2017 و 

نسبة %2.9 سنة 2018، مما يعني أن نسبة النمو االقتصادي لهاتين 

الحكومة  التزمت  ما  مع  الفرق  فإن  وبذلك   ،3.4% ناهزت  السنتين 

بتحقيقه هو ناقص %1.6 سنويا. وهذا يعني أن الخصاص في الثروة 
الذي لم تستطع الحكومة إنتاجه حسب التزاماتها يقدر بحوالي 52 مليار 

درهم .

أما حلم الحكومة بتحقيق نسبة نمو 5 في املائة فأمر مستحيل .

- وعدت الحكومة الحالية بالعمل على تصنيع البالد، إال أننا نالحظ 
أن النتائج املحققة خالل السنتين املاضيتين هزيلة. وكدليل على ذلك، 
فرع الصناعة التحويلية الذي يعتبر املعيار الحقيقي ملدى تصنيع البالد 
حقق نموا ضئيال بنسبة %2.6 سنويا خالل سنة 2017 و 2018، في 
حين أنه سجل خالل الخمس سنوات التي سبقت مجيء الحكومتين 

األخيرتين نسبة تطور تقدر بحوالي %5 كمتوسط سنوي.

وباملناسبة كنا قد نبهنا الحكومة السابقة من مجيء شركة بونباردي 
إلى املغرب وغيرها من الشركات األجنبية التي تغريها التحفيزات املمنوحة 
من طرف الحكومة والتي يمكن أن تغادر التراب الوطني بمجرد حصولها 
على تحفيزات من بلدان أخرى، ألن هذه الشركات األجنبية يمكن لها أن 

ترحل من املغرب بنفس السهولة التي أتت بها.

وهذا ما حدث مع شركة »بونباردي« التي أكدت تنبؤاتنا، حيث 
بعد تسريحها ألكثر من 5 ألف عامل بإيرلندا ورحيلها إلى املغرب، ها هي 
تقرر إغالق أبواب معاملها باملغرب قصد الرحيل إلى املكسيك بعد مرور 

شهور معدودة على استقرارها بالدار البيضاء.

وهنا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن حجم الخسائر التي تكبدها 
املغرب مع هذه الشركة واملتمثلة في التحفيزات واإلمدادات املالية التي 
منحت لها، واألطر التي تم تكوينها دون جدوى والبقع األرضية باملناطق 

الصناعية التي عبئت لفائدتها، وهي اآلن بصدد تفويتها لألغيار.

السيد رئيس الحكومة املحترم

- أمر صاحب الجاللة بإعداد مخطط أخضر ثاني بعد مرور 10 
سنوات على املخطط األخضر األول. وكان من املرتقب تنظيم مناظرة 
وطنية موازاة مع املعرض الفالحي األخير، للقيام بتقييم نتائج املخطط 
األخضر األول، غير أن الحكومة ألغت في آخر لحظة هذه املناظرة، بسبب 

النتائج غير السارة لهذا املخطط . ومؤشرات ذلك ما يلي :

ا -املخطط األخضر ركز على تكثيف اإلنتاج من الحوامض )2.3 
مليون طن سنويا(، دون أن يضمن أسواقا جديدة لتسويق اإلنتاج 
اإلضافي، مما أدى هذه السنة والسنة الفارطة إلى وجود فائض في إنتاج 
الحوامض )بلغ 300 ألف طن( لم يتم تثمينه واستغالله. ألن الفالحين 
اضطروا إلى بيع الحوامض بالضيعات بأثمنة بخسة بلغت في بعض 
األحيان إلى درهم واحد للكيلوغرام، أو أقل من هذا السعر. وبذلك تكبد 
الفالحون خسائر فادحة ألن املخطط األخضر لم يولي أهمية كافية 

لعملية تسويق املنتوجات الفالحية ..

فهل يعقل أن تغرق مصر السوق السنغالية بحوامضها، علما أنها 
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توجد في شرق القارة السمراء، وأن املغرب الذي يتوفر على جالية مهمة 
بهذا البلد الشقيق ال يستطيع تصدير ولو قسط بسيط من حوامضه 
إلى بلدان جنوب الصحراء، ألنه لم يقم باستكشاف األسواق اإلفريقية 

والتفكير في توفير الوسائل اللوجستيكية ؟.

ب–مقارنة مع إنتاج الحوامض الذي سجل فائض مهوال أدى إلى 
الفواكه األخرى تضاعف محصولها مرة واحدة  انهيار األسعار، فإن 
)%100(، في حين أن املخطط األخضر كان يهدف إلى مضاعفة إنتاج 
هذه الفواكه بثالث مرات، أي بزيادة كمية اإلنتاج بحوالي %300، مما 
يعني أن املخطط األخضر لم يحقق سوى ثلث )%33( األهداف املسطرة 

في هذا الباب.

ج–إنتاج الحليب ارتفع ما بين سنتي 2008 و 2018 بحوالي 65%، 
والحال أن املخطط األخضر كان يتوخى الزيادة في كمية اإلنتاج الوطني 
ب %131، يعني أن اإلنجازات تمثل أقل من نصف األهداف املسطرة..

في  البحري  الصيد  فيه  بما  الفالحي  القطاع  مساهمة  د–تراجع 
الناتج الداخلي الخام، أي الثروة التي ينتجها االقتصاد الوطني سنويا، 
بحيث انخفض نصيب القطاع الفالحي في الثروة الوطنية من حوالي 
%16 قبل دخول املخطط األخضر حيز التطبيق، أي قبل سنة 2008، 
إلى حوالي %12 من الناتج الداخلي الخام حاليا، بالرغم من أن الغالف 
االستثماري العمومي املوجه للفالحة ارتفع ما بين 2006 و 2018 من 
حوالي %5 من ميزانية التجهيز العمومية إلى %15 من نفس امليزانية، 
حيث عبأت الحكومة ما بين 2008 و 2017 حوالي 75 مليار درهم من 
الفالحة، ورغم ذلك، فإن مساهمة هذا  االستثمارات لصالح قطاع 
القطاع في خلق الثروة ومناصب الشغل تراجعت خالل الفترة السالفة 

الذكر.

ه – كما أن املخطط األخضر يهدف إلى الزيادة في مناصب الشغل 
من 4.2 مليون منصب شغل سنة 2007 إلى 5.7 مليون منصب شغل 
مع متم سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب 125 ألف منصب شغل سنويا، 
غير أن العكس هو الذي حصل حيث عوض الزيادة في مناصب الشغل، 
فقدت الفالحة سنويا حوالي 24 ألف منصب شغل في املعدل منذ سنة 
2008. ولذلك، عوض أن يحدث القطاع الفالحي 1.25 مليون منصب 
شغل إضافية مع متم سنة 2018، فإنه فقد 2.4 مليون منصب شغل..

األخضر  املخطط  إلنجاح  املبذولة  املجهودات  كل  و–رغم 
واالستثمارات العمومية املرصدة لتنفيذه، فإن الدخل املتوسط لسكان 
البادية بلغ حسب وزارة الفالحة سنة 2018 حوالي 9.500 درهم سنويا 

للفرد، أي حوالي 26 درهم يوميا لكل فرد يقطن بالبادية. لذا نتساءل :

هل يمكن لسكان البادية أن يعيشوا معززين مكرمين بمثل هذا 
املخطط  بأن  القول  يمكن  اليومي  األجر  بهذا  وهل  اليومي؟  الدخل 

األخضر كان ناجحا؟

ز- بالنسبة لألمن واالستقالل الغذائي، نالحظ أن امليزان التجاري 

الفالحي أو الغذائي مازال يسجل عجزا مستقرا يقدر بحوالي 18 مليار 
درهم سنويا، مما يعني أن املخطط األخضر لم يستطع بتاتا الحد من 
هذا العجز، وباألحرى معالجة ظاهرة انعدام األمن الغذائي الوطني، 
حيث مازال املغرب يستورد سنويا الحبوب وغيرها من املواد األساسية 

كالسكر الذي يغطي اإلنتاج الوطني %42 فقط من حاجيات املغاربة.

ن–أما قطاع البناء فيعيش أزمة خانقة منذ تقلد الحكومة السابقة 
 6 من  أكثر  األزمة  هذه  عمرت  وقد  العام.  الشأن  مقاليد  مسؤولية 
سنوات متوالية لم تستطع ال الحكومة السابقة وال الحالية وضع حد 
لها. والدليل على ذلك، أن قطاع البناء عرف شبه ركود خالل السنتين 
األخيرتين، ألن نسبة النمو لم تتجاوز %0.6 سنويا، و تراجع مبيعات 
اإلسمنت التي انخفضت سنة 2018 بحوالي %3.6 لالستقرار في حدود 

13.3 مليون طن وهو أدنى مستوى منذ سنة 2006.

2 – فشل الحكومة في التصدي لتفاقم اختالل التوازنات الخارجية

تفاقم عجز امليزان التجاري ب4 مليار درهم سنة 2017 ليستقر في 
189 مليار درهم، وازدادت الحالة سوءا سنة 2018 ليصل إلى 206 

مليار درهم.

البرازيل ودول إفريقيا جنوب الصحراء، يسجل املغرب  باستثناء 
عجزا في ميزانه التجاري مع جميع شركائه التجاريين. ومما يزيد الطين 
بله، هو أن هذا العجز ازداد تفاقما خالل السنتين األخيرتين من عمر 

الحكومة الحالية..

و خالل السنتين املاضيتين من والية الحكومة الحالية، انخفض 
االحتياطي الوطني من العملة الصعبة من 249 مليار درهم سنة 2016 

إلى 240 مليار درهم سنة 2017، و231 مليار درهم سنة 2018 .

وإلعادة ترميم االحتياطي من العملة الصعبة، ارتأت الحكومة هذه 
السنة اقتراض 11 مليار درهم من السوق املالية الدولية، مما يعني أن 
الحكومة تريد تغيير مشكل انخفاض االحتياطي من العملة الصعبة 
بشكل آخر وهذا اإلجراء سيرفع من مستوى املديونية التي ستتجاوز 

مبلغ 1046 مليار درهم في متم 2019 .

3 – فشل الحكومة في احتواء تراجع القروض االستثمارية

سجلت القروض اإلضافية املمنوحة سنة 2017 )24 مليار درهم( 
انخفاضا مقارنة مع القروض املمنوحة سنة 2016 )33 مليار درهما( 

بنسبة تفوق 27%.

أما بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ غالف القروض املمنوحة حوالي 
25 مليار درهم، وهو حجم أقل من مجموع القروض املمنوحة سنة 
2016. وعليه، يتبين أن القروض املمنوحة سنتي 2017 و 2018 لم ترقى 
إلى مستوى القروض املمنوحة سنة 2016، مما يعني أن هناك تراجع ..

القروض املمنوحة سنتي 2017 و 2018) أي حوالي 50 مليار درهم 
مجموع  من   60% على  حصلت  التي  األسر  أساسا  منها  استفادت   )
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القروض، أي ان 30 مليار درهم استعملت كليا لتمويل االستهالك، في 
حين أن املقاوالت استفادت من قروض استثمارية بلغ مجموعها 11.6 

مليار درهم بمعنى %23 من مجموع قروض سنتي 2017 و 2018.

هذا، يبين أن السياسة االقتصادية مازالت تعتمد على دعم الطلب 
أي االستهالك عوض دعم العرض، أي اإلنتاج عبر تكثيف االستثمارات 

املنتجة التي يقوم بها القطاع الخاص.

إن توجيه القروض إلى تمويل االستهالك عوض االستثمار يدل على 
وجود مخاطر انكماش اقتصادي جراء ركود اإلنتاج، وتراجع املستثمرين 

الذين هم في حالة تريث وانتظار.

للمالية  السليمة  غير  الوضعية  تصحيح  في  الحكومة  –فشل   4
العمومية

-التزمت الحكومة بتخفيض نسبة عجز امليزانية العمومية إلى أقل 
من %3 من الناتج الداخلي الخام، لكنها بعد سنتين لم تستطع تحقيق 
هذا الهدف، ألن نسبة عجز امليزانية بلغت سنة 2017 نسبة 3.56% 
من الناتج الداخلي الخام، وسنة 2018 %3.72 مقابل %3 من الناتج 
الداخلي الخام املتوقعة بالقانون املالي. وبالنسبة للسنة الجارية يتوقع 
بنك املغرب أن تبلغ نسبة عجز امليزانية العمومية ما يعادل 4.1 % من 

الناتج الداخلي الخام.

وتعهدت الحكومة بتقليص نسبة دين الخزينة إلى أقل من %60 من 
الناتج الداخلي الخام، غير أنه لحد اآلن لم تستطع الحكومة االقتراب 
من هذا الهدف للوفاء بوعدها. بل من املنتظر أن تقترب نسبة دين 
الخزينة من %70 ، ألن نسبة هذا الدين تبلغ حاليا %65 من الناتج 
وسيكون  مظلم  نفق  في  العمومية  املالية  وستدخل  الخام،  الداخلي 
الهم الوحيد هو البحث عن سبيل ملعالجة أوضاع امليزانية العمومية 
عوض استعمال هذه امليزانية لحل املعضالت االجتماعية واالقتصادية 

العالقة.

والتزمت الحكومة أيضا بأن تخفض نسبة البطالة إلى دون %9، إال 
أن سنتي 2017 2018 سجلتا نسبة %10.2 ، حيث بلغت نسبة العطالة 
حوالي %10، علما أن برنامج األمم املتحدة للتنمية، يسجل نسبة 16% 
في املغرب . وهنا يجدر التذكير أن هذه النسب ال تتضمن طوابير الشباب 

الذين غادروا سوق الشغل بعدما فقدوا األمل في الحصول على عمل.

لهذا فالقول بان املؤشرا ت االقتصادية واملالية في تطور ايجابي 
ادعاء زائف.

بصدد املحور املتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي 
واملجالي

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل أننا نعيش فترة من الضبابية 
واالنتظارية الشديدة ، وثقل امللفات االجتماعية الحارقة. وهو ما شكل 
دافعا موضوعيا لتدخل جاللة امللك أكثر من مرة لتنبيه حكومتكم إلى 

ونجاعة  التقائية  الوطني، وعدم  العام  للشأن  تدبيرها  عواقب سوء 
غير  بشكل  وتم  العام  للمال  وهدرها  حكامتها،  وضعف  سياساتها، 
مسبوق في الحياة السياسية الوطنية إعفاء عدة وزراء في حكومتكم 

بسبب التهاون في قيامهم بمهامهم الدستورية .

لقد تم دق ناقوس الخطر أكثر من مرة من تفاقم الخصاص في 
مجال العدالة االجتماعية، رغم وجود أكثر من 100 برنامج اجتماعي 
وتم التشديد على أنه ال يمكن بلوغ هدف خلق التشغيل، وبلورة نظام 
عصري ومستدام للحماية االجتماعية، في غياب إنجاز طفرة حقيقية 
في مجال االستثمار ودعم اإلنتاج وخلق فرص الشغل والتوزيع العادل 

للثروة التي ينتجها املجهود االقتصادي الوطني.

التنمية االقتصادية واالجتماعية  في تحقيق  أنكم فشلتم  ونؤكد 
املنشودة، وعجزتم عن معالجة مظاهر االحتقان االجتماعي، وأصبح 

سجلكم حافال بالقرارات الالشعبية والالجتماعية .

السيد رئيس الحكومة املحترم

1 – بصدد تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين

نعتبر حصيلتكم املرحلية في هذا الصدد مجرد إنشاء وجرد إلجراءات 
إدارية وبيانات أحيانا خاطئة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع املدرسين بين 
املجال القروي حيث يشتغل 47 في املائة منهم وبين املجال الحضري 
حيث يشتغل 55 في املائة وهو ما يعطي 102 في املائة وهذا ال معنى له 

ويدعو إلى الشك في أرقامكم.

وجاء في البرنامج الحكومي أن نسبة التمدرس في اإلعدادي ستصل 
97 في املائة في 2021 بينما جاء في عرضكم أن نسبة التمدرس بالنسبة 
لألسالك الثالثة ارتفعت خالل موسم 2018/2017 وبلغت نسبة 97.3 

في املائة فهل حدثت معجزة وحققتم الهدف قبل اجله؟

ال نعتقد ذلك . ونعتبره مجرد خطا أخر .

حسن   2030  –  2015 اإلستراتيجية  الرؤية  تنزيل  أن  وتزعمون 
العديد من مؤشرات إصالح منظومة التربية والتعليم، لكن نسائلكم :

وإال  قانون–اإلطار  بدون  اإلستراتيجية  تلك  تطبيق  يمكن  -كيف 
سقطنا في العشوائية؟

- أي مصداقية لحكومتكم التي نصت بكل وضوح في برنامجها » 
والتكوين  التربية  منظومة  القانون–اإلطار إلصالح  بإخراج  التسريع« 
الوالية ومشروع قانون  العلمي، وجاء وقت حصيلة نصف  والبحث 
اإلطار لم تتم املصادقة عليه في مجلس النواب والكارثة السياسية إن 
الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة هو من يعرقل التصويت عليه 
باإلجماع بمن فيها فرق املعارضة وكانت العرقلة في الدورة االستثنائية 
الدورة  أيضا خالل  وتستمر  القانون  للتصويت على هذا  املخصصة 

الربيعية الحالية.
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فأي حكامة حكومية هذه؟ وأي انسجام حكومي هذا؟.

إن هذا العبث السيا�ضي هو الذي يفقد املؤسسات مصداقيتها وعلى 
رأسها املؤسسة الحكومية.

السيد رئيس الحكومة ملحترم

تتحدثون عن تعزيز دور املدرسة في مجال التربية عبر تنزيل إجراءات 
تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر املدر�ضي وتعميم التمدرس بالتعليم 
األولي. والحال أن املعطيات حول قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي مخيبة لالمال

الورش  لهذا  امللك  لجاللة  الدائمة  والعناية  املتابعة  أن  علما 
قوية  ومواكبة  جرئ  انخراط  الحكومة  لدى  تقابلها  ال  االستراتيجي، 
لتطوير السياسة التعليمية في بالدنا، والدليل هو أن مشروع قانون 
اإلطار انتظر 3 سنوات منذ صدور الرؤية اإلستراتيجية 2030-2015 

قبل أن يحال على البرملان.

فحوالي 250 ألف من التالميذ يغادرون املدرسة سنويا منذ سنة 
2002، و %12 فقط من الطلبة املسجلين بالجامعات املغربية يحصلون 

على اإلجازة في ظرف 3 سنوات،.

يلتحقون  ال  املغاربة  األطفال  من  املائة  في   0.4  ،2017 وفي سنة 
الثانوي  بالتعليم  يلتحقون  ال  املائة  في  و4.8  االبتدائي،  بالتعليم 
اإلعدادي، و1.8 في املائة ال يلتحقون بالتعليم الثانوي ألتأهيلي والحال 
أننا نتحدث عن الحق في التربية والتعليم الذي يجب توفيره لكل مواطن 

دون استثناء، وال يجوز لكم ترك طفل واحد خارج املنظومة.

ونسب التكرار في صفوف التالميذ تصل إلى 12.6 في املائة بالتعليم 
االبتدائي و 22.5 في املائة في التعليم الثانوي اإلعدادي و 15.5 في املائة في 

التعليم الثانوي التأهيلي..

ونسب االنقطاع عن الدراسة تصل إلى 1.10 في املائة في التعليم 
املائة في  في   10.15 املائة في اإلعدادي، وإلى  12.02في  االبتدائي، وإلى 

التأهيلي.

وبخصوص اكتظاظ األقسام، ففي االبتدائي هناك أقسام يصل 
عدد التالميذ فيها إلى 45 أو أكثر، وفي اإلعدادي هناك أقسام يصل 
العدد فيها إلى 45 أو أكثر، أما في الثانوي التأهيلي فهناك أقسام يصل 

عدد التالميذ فيها إلى 50 أو أكثر.

وبالنسبة لجودة التأطير التربوي لهؤالء التالميذ، الحكومة عملت 
على ضخ 55000 مدرسة ومدرس بالتعاقد ودون تكوين يذكر، وغياب 
أي رؤية للتكوين املستمر لهيئة التدريس، وحرمان مدراء املؤسسات 
التعليمية من السكن الوظيفي في العديد من املناطق، بل وحرمانهم 
حتى من املكاتب اإلدارية لالشتغال في عدد كبير من املناطق، واالكتفاء 

بإنجاز مهامهم داخل الفصول الدراسية.

والتعليم بالعالم القروي يعيش وضعية مزرية، إذ هناك العديد 
من االختالالت التربوية والتعليمية ذات طابع مادي وبنيوي وبشري، 
فباإلضافة إلى أن كل النسب املئوية التي تحدثنا عنها بخصوص عدم 
داخل  واالكتظاظ  املدر�ضي  والتأخر  واالنقطاع  والتكرار  االلتحاق 
األقسام واالنتقال من السنوات واألسالك الدراسية تتضاعف على ما 

هي عليه في العالم الحضري.

ومشكل األقسام املشتركة، التي تدمج فيها مستويات متعددة على 
حساب جودة التعليم

الوضعية  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير  ولخص 
البنيـوي  القصـور  أوجـه  مـن  العديـد  تـزال  ال  بأنه  بالقول  الخطيرة 
تلقـي بظاللهـا علـى قطاعـي التربيـة والتكويـن، بحيث هناك جملــة مــن 
االختــالالت. وهناك توظيـف مدرسـين ال يتوفـرون علـى تكويـن مالئـم فـي 
مهـن التربيـة والتكويـن. وتواجد ظاهرة االكتظـاظ الـذي تشــهده الفصــول 
الدراســية. وتنامــي أعــداد املتمدرســين فــي القطــاع الخــاص يطرح مســألة 
وهذا  االجتماعــي.  الشــرخ  حــول  تســاؤالت  ويثيــر  االجتماعــي،  التمــازج 
يؤدي إلى تقويض ثقـة املواطنيـن فـي القـدرة علـى التماسـك االجتماعـي، 

وهو ما يمكن أن يشـكل تهديـدا لالرتقــاء االجتماعــي مــن خالل املدرســة.

السيد رئيس الحكومة املحترم

تدعون أيضا في حصيلتكم إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي 
والبحث العلمي بالنظر ملا لهذا القطاع من دور أسا�ضي في تأهيل الشباب 
واالقتصاد  املقاولة  تنافسية  من  وللرفع  واالجتماعي  املنهي  لالندماج 
الوطنيين لكننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر ما يحصل اليوم في 

الجامعة املغربية هو �ضئ اخر، وال يكفي فيه الزيادة في الغالف املالي

 (  ( قانوني  نظام  على  تتوفر  ال  الجامعات  أن  تعرفون  هل  .-
Organigramme؟

تضمن برنامجكم هدف الرفع من نسبة التمدرس بالجامعات  .-
املالية  املناصب  لكن   2021-2020 سنة  املائة  في   45 الى   33 من 
املخصصة للتدريس في املؤسسات الجامعية تبقى محدودة جدا بالنظر 
للعدد املتزايد سنة بعد أخرى من األساتذة املغادرين بسبب التقاعد أو 
املغادرة الطوعية أو املرض ناهيك عن التعيين في مناصب املسؤوليات 

الجامعية بمنطق : » أعطيني نعطيك وهذا ديالي و هذا ديالك »

العلمي  للبحث  تتطرق  لم  أنها  الحصيلة  مؤشرات ضعف  -ومن 
بالجامعة رغم ما ضمنته في البرنامج الحكومي بشأنه من وعود كبرى 
ولم تتطرق أيضا لكيفية وقف االحتجاجات واإلضرابات التي تخوضها 
الشغيلة التعليمة بمطالب مشروعة وزحف شبح سنة بيضاء في كلية 

الطب وغيرها.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل بقلق بالغ خلو الحصيلة 
الجامعة  وأن  السيما  العلمي  بالبحث  يتعلق  إجراء  أي  من  املرحلية 
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العمومية إذا كانت فقدت احتكار التعليم والتكوين الجامعي لفائدة 
للبحث  االيجابي  باالحتكار  تحتفظ  زالت  ما  أنها  إال  الخاص  القطاع 
العلمي وتشكل الرافعة القوية لولوج مجتمع املعرفة واالبتكار مستقبال 
ودراسات الدكتوراه هي اآللية األساسية في الرفع من مستوى البحث 
التي اعتمدت  الوصفية  الدفاتر  الشديد إن  العلمي لكن مع األسف 
بمقتضاها الوكالة الوطنية للتقييم والجودة برامج دراسات الدكتوراه 
انتهت صالحيتها منذ سنة 2012 وكان من املفروض تجديدها لتحيينها 
ومسايرتها للتطورات العميقة في املجال العلمي والبيداغوجي لكن مع 
السابقة  الحكومة  اقتصرت  بل  آلن،  لحد  تجديدها  يتم  لم  األسف 
والحكومة الحالية على تمديد العمل بها كل سنة منذ 2012 بمجرد 

رسالة إدارية وهذا نموذج لجمود الحكومة وهزالة حصيلتها املرحلية.

وبالنسبة للمنح تتباهى الحصيلة بالزيادة في عدد املستفيدين  .-
يقال  كما  بالغربال  الشمس  تغطون  إنكم  للحكومة  نقول  لكن  منها 
ذلك أن نظام املنح وشروط االستفادة منه غير منصف مطلقا أوال ألن 
االستفادة خاضعة للكوطا وأن من لم يقبل طلبه ألي سبب كان ال يحق 
له أن يتقدم بطلب جديد ولو توفرت فيه الشروط املطلوبة وهذا حيف 
كبير ومنح االستحقاق ال يشترط فيها أن يكون الدخل محدودا وهو ما 
يجعل العديد من الطلبة امليسورين يستفيدون منها لدرجة أن العديد 
منهم يتنازل عنها فال بد من عقلنة نظام املنح ليؤدي دوره االجتماعي في 

التحفيز على الدراسة.

وتتباهى الحكومة بشعبوية ماكرة بالزيادة في مبلغ املنح وهذا  .-
 200 الحالية وزيادة  الحكومة  السابقة وليس  الحكومة  من حصيلة 
درهم ال تسمن وال تغني من جوع إذا أخذنا بعين االعتبار الزيادة في 
ثمن الكراء وثمن الوجبات الغذائية وتذاكر النقل والكتب ...فالحكومة 
أعطت بيد وأخذت بأخرى وهذا ال يعتبر دعما حقيقيا لتشجيع الطلبة 

والطالبات على مواصلة الدراسة والتحصيل الجامعي.

السيد رئيس الحكومة املحترم

التغطية  وتوسيع  الصحية  الخدمات  وتعميم  تحسين  2–بصدد 
الصحية

يجدر التذكير أن هذا القطاع حساس جدا الرتباطه بصحة وحياة 
املواطن . وتقييم الحصيلة يعطيه املر�ضى وحالة مصالح املستعجالت 
باملستشفيات قبل أن يعطيه البرملان ونحن في فريق األصالة واملعاصرة 
نرفض اللغة الخشبية للحصيلة املرحلية في هذا الصدد. هذا القطاع 
يعيش أوضاعا كارثية والحكامة الصحية والخدمة العمومية الصحية 
ال تمت للدستور وال للقوانين الجاري بها العمل بصلة وال يحتاج األمر إلى 

التفصيل أو إعطاء األمثلة :

استهتار وزير الصحة بمبدأ تكافؤ الفرص وإمعانه في جعل  .•
املسؤولين على تدبير املرافق الصحية من بناء حزبه وكأنه قطاع خاص 

في انتهاك صارخ ملبادئ الدستور.

أبواب  يلدن على  األمد وحوامل  مواعيد االستشفاء طويلة  .•
والتحرش  والفساد  معطلة  واألجهزة  مرهقون  واألطباء  املستشفيات 

الجن�ضي منتشر والتهرب الضريبي على عينك ابن عدي ....الخ .

بل أكثر من هذا ، نتساءل في فريق األصالة واملعاصرة عن معنى 
بطاقة الرميد وعن مغزى استفادة 12 مليون مغربي ومغربية منها ) أي 

أكثر من ثلث ساكنة املغرب (؟

دعم  و  عليه  إجهاز  الصحة  لقطاع  املمنهج  التدهور  في  أليس 
لخوصصته ودفع املر�ضى لالرتماء في أحضان القطاع الصحي الخاص 

رغم ما يعرف عنه من تهرب ضريبي فضيع؟

بشكل  الوزارة  ميزانية  في  الزيادة  رغم  كارثية  فالحصيلة  وعليه 
ولربما  املجال  هذا  في  متجاوزة  أصبحت  الوزارة  أن  ويبدو  ملموس 
علينا أن نذهب إلى الصين لتعلم حكامة املرافق التي تقصدها اإلعداد 
الضخمة من املرتفقين. ونحتاج إلى مخطط مارشال للصحة للحد على 
األقل من عجز الحكومة إذا كنا نريد فعال أن نحسن مرتبة املغرب في 

سلم التنمية البشرية لألمم املتحدة وغيرها .

املراكز  أن  على  التأكيد  للحسابات  األعلى  للمجلس  سبق  لقد 
واملسيرة  الصحة  لوزارة  التابعة  والجهوية  اإلقليمية  االستشفائية 
وتبرر  ببالدنا،  الصحية  الخدمة  بانحطاط  تتسم  مستقلة،  بطريقة 
ترتيب  سوء  وتفسر  االستشفائية،  املراكز  على  املواطنين  سخط 
البشرية وال تتوفر على » مشروع املؤسسة  التنمية  بالدنا على سلم 
املرسوم  8 من  للمادة  في خرق  وذلك  عليه  » مصادق  االستشفائية 

املتعلق بالتنظيم االستشفائي.

السيد رئيس الحكومة املحترم

والهشاشة  الفقر  ومحاربة  الدخل  في  الفوارق  تقليص  3–بصدد 
واإلقصاء االجتماعي

نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن هذا املحور هو مربط الفرس 
ولهذا  الحقيقي  االجتماعي  والسلم  االستقرار  يقولون وهو عماد  كما 
جاءت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي استراتيجي لتخفف 
من حدة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي لكن ال يمكنها أن تحل 
وحدها املشكل مهما بذلت من مجهودات تستحق التنويه والخصاص 
االجتماعي هو نقطة ضعف النموذج التنموي الذي أعلن جاللة امللك 
عن محدوديته وانتهاء صالحيته لكن الحكومة لم تستخلص العبر من 
ذلك وأبانت عن عجز في بلورة نموذج جديد . والحصيلة املرحلية لم 

تستطع أحداث نقلة نوعية في مجال العدالة االجتماعية .

وتتغنى الحكومة باآلثار االيجابية على القدرة الشرائية التفاق ثالثي 
األطراف 2021/2019 لكن عليها أن تستحضر أن زيادة 500 درهم على 
3 مراحل �ضئ هزيل ولم يسد الثغرة الكبرى التي أحدثها آخر مرسوم 
رواتب  من  درهم   600 اقتطاع  قرر  السابق حينما  الحكومة  لرئيس 
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املوظفين دفعة واحدة لسد العجز املالي لصناديق التقاعد وبالتالي ليس 
هناك تحسين في وضعية املستفيدين من الزيادة وتبقى الوضعية بئيسة 
ملنظمة  تقرير  وآخر  برمته  االجتماعي  السلم  منظومة  منها  ستتضرر 
اوكسفام صنف املغرب ضمن الدول األكثر اتساعا للهوة بين األوضاع 

االجتماعية ) 1.6 مليون فقير ( .

ويكفي التمعن في عدد 12 مليون مغربي ومغربية حاملين لبطاقة 
الرميد أي أكثر 35 في املائة من ساكنة اململكة تعيش في حالة خصاص 
مهول وهذا أوضح جواب على الزعم بن جميع املؤشرات تتطور ايجابيا 

كما جاء في الحصيلة املرحلية.

وبالنسبة للعناية باألشخاص املسنين وعددهم في ارتفاع كبير بحكم 
األطراف  الثالثي  االتفاق  لكون  نتأسف  ببالدنا  الديموغرافي  التحول 
الديمقراطية  الكونفدراليىة  ملطالب  يستجيب  لم  االجتماعي  للحوار 
للشغل باإلعفاء الضريبي ملعاشات تلك الفئة الهشة املتزايدة بسبب 

شيخوخة الساكنة املغربية.

املقاصة  صندوق  إلغاء  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  ونعتبر 
بالطريقة التي تم بها وإرضاء البنك الدولي بدل املواطنين املغاربة هو 
السبب العميق لتعدد مظاهر االحتقان االجتماعي في بالدنا فتحرير 
األسعار دون الحرص على تالفي االحتكار والتأثير على األسعار لالرتفاع 
الصميم  في  واملتوسطة  الضعيفة  للطبقات  الشرائية  القوة  يضرب 
املواد األساسية ألنها عبرت  إلغاء دعم  بزلة  الحكومة نفسها  وتشعر 
مؤخرا عن رغبتها في تسقيف سعر املحروقات لحسابات سياسيوية 
وانتخابوية واضحة وباملناسبة نسجل بصفة عامة نزعة الحكومة إلى 
االستغالل السيا�ضي لبرامج الدعم االجتماعي بمختلف أشكاله في جميع 

املجاالت .

السيد رئيس الحكومة املحترم

4 – تعزيز منظومة التكوين املنهي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق 
فرص التشغيل

إننا بقدر ما نثمن الحرص امللكي على إعطاء قطاع التكوين املنهي 
األولوية القصوى بقدر ما نعبر عن قلقنا من ضعف الحصيلة في هذا 
املجال وهو ما يعبر عن غياب اإلبداع عند الحكومة لتحقيق طفرة في 
مجال التكوين املنهي والتشغيل وبعد عدة محاوالت استطاعت الحكومة 
املدن  إحداث  إستراتيجية  وهي  إستراتيجيتها  امللك  لجاللة  تقدم  أن 
الجهوية للمهن والكفاءات لكن تفعيلها ال يسير بالسرعة القصوى التي 

يتطلبها استعجال معالجة حجم البطالة املتفاقم .

لقد جاء في حصيلتكم أن 433.007 متدربا استفادوا من التكوين 
املنهي خالل املوسم الدرا�ضي 2018/2017 فكيف لنصف مليون تقريبا 
من املستفيدين سنويا من التكوين املنهي وال يجدون شغال طاملا أن 

البطالة في صفوف الشباب في ارتفاع مضطرد؟.

إننا نقف اليوم على وضعية في غاية الخطورة، من حيث ضعف 
سياساتكم في مجال التشغيل، بل واالنتشار املخيف للعطالة داخل 

املجتمع.

فاالقتصـاد االجتماعـي والتضامنـي ال يشـغل سـوى 5.5 فـي املائـة 
املضافـة  القيمـة  فـإن  التصنيـع،  مجـال  وفي  النشـيطين  السـكان  مـن 
الصناعيـة مـا زالـت ال تسـاهم بالقـدر الكافـي فـي نمـو الناتـج الداخلـي 
الالئق  الشغل  إحداث فرص  على  قـادرة  غيـر  العامليـة  واملهـن  الخـام. 
لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعا واالرتفـاع شـبه املسـتمر ملعـدل 
البطالـة فـي صفـوف الشـباب وعـدم قـدرة االقتصـاد الوطنـي على إحداث 
ما يكفي من مناصب الشغل املالئمة، وهذا كله يهدد السلم والتماسك 

االجتماعيين.

وهو ما دفع تقرير بنك املغرب إلى القول بأن الهشاشة والفوارق 
االجتماعية تولد شعورا باإلقصاء لدى شرائح واسعة من املواطنين 
والبرامج املتفرقة لحل معضلة البطالة لم تعط أكلها واإلستراتيجية 
الوطنية للتشغيل هي غير واقعية، نظرا للتفاؤل املفرط الذي تتسم به.

األعلى  املجلس  تقارير  توصيات  مع  تتجاوب  ال  حكومتكم  إن 
للحسابات بشأن اختالالت عدم االلتقائية وعدم النجاعة االقتصادية 
واالجتماعية للسياسات العمومية االجتماعية نفسها كما أن حكومتكم 

عودتنا على تحقيق نسب تنفيذ غير مطمئنة وال تستجيب لإلنتظارات.

السيد الرئيس:

شكرا لك، اآلن الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري ..، شحال 
ديال الوقت؟ عشر دقائق غادي نبداو، شكرا.

السيد الرئيس:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

النائب  للسيد  الكلمة  بإعطاء  الجلسة  هذه  أشغال  نستأنف 
مصطفى بايتاس بإسم فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل وحده والصالة والسالم 
على سيدن  محمد وعلى آله وصحبه أجمعي5،

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

اسمحوا لي بداية أن أعبر عن سعادتي لتناول الكلمة بإسم فريق 
الحكومة،  لعمل  املرحلية  الحصيلة  ملناقشة  الدستوري  التجمع 
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واسمحوا لي ثانيا أن أعترف أن هذا اإلجراء الدستوري ال يشكل مجرد 
لحظة سرد إلنجازات الحكومة بقدر ما يجسد تفعيال ملبدأ فصل السلط 
وتوازنها ومبدأ التالزم بين املسؤولية واملحاسبة، وذلك بهدف الوقوف 
على نقط القوة والضعف في األداء الحكومي وإبراز مختلف اإليجابيات 
والنتائج وتدارك أي نقص أو خلل في أداء الحكومة ملا تبقى من واليتها، 
واسمحوا لي ثالثا أن أبسط أمامكم قبل الدخول في مناقشة مضامين 
فريق  داخل  عملنا  تؤطر  التي  اإلعتبارات  بعض  الحكومية  الحصيلة 
التجمع الدستوري، التي تؤطر عملنا طبعا السيا�ضي عموما والبرملاني 
داخل فريق التجمع الدستوري، الذي يترجم إرادة 3 أحزاب سياسية 
هي التجمع الوطني لألحرار واإلتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية 
لهذا  الجامعة  املنطلقات  عند  التوقف  من  البد  وهنا  اإلجتماعية، 
التحالف الذي ال يبتغي كسب منافع مرحلية أو تحقيق غايات ظرفية، 
بقدر ما يرنو إلى الرقي باملمارسة السياسية عموما والبرملانية على وجه 
التحديث، إلى أفق تتال�ضى فيه نزوعات الهيمنة العددية ويتحقق فيه 

االتفاف حول املصلحة العامة ال الخاصة.

النضج  يملك من  أنه  يعتقد  الذي  الدستوري  التجمع  فريق  إن 
ما يمكن أن يدبر به شؤونه الداخلية بكل ثقة في النفس ويقين في 
أزماتهم  تصدير  إلى  الساعين  محاوالت  من  يستغرب  ال  املستقبل، 
الداخلية، واإلمعان في التشويش باختزال العمل السيا�ضي في مجرد 
املشروع  لبناء  اإليجابية  املساهمة  عوض  املناصب  من  اإلستفادة 
السيا�ضي لبالدنا، وارتباطا بالسياق العام الذي تشكلت فيه الحكومة 
املطبوع باملناخ املشحون باإلحتجاجات اإلجتماعية الجهوية املتواترة، 
من  أكثر  في  اإلجتماعية  املطالب  وتنامي  تنموية  تنفيذ مشاريع  وتعثر 
لت املادة اإلعالمية اليومية ملختلف وسائل اإلعالم التقطتها 

ّ
جهة، شك

وتحتسب لألسف كمؤشرات  الفضائيات،  وبثتها  الكاميرات  عدسات 
واملتعلقة  بالدنا  حق  في  الدورية  والتقييمات  التصنيفات  إصدار  في 
بحقوق اإلنسان ومناخ األعمال والحرية واإلعالم والرشوة والفساد، 
ل عبئا ثقيال على املدبرين واملسؤولين 

ّ
هذا املناخ وهذه الوضعية شك

وممثلي السكان وطنيا وجهويا ومحليا، فيما يخص تدبير هذه الدينامية 
املجتمعية وتضخمها اإلعالمي.

وارتباطا بقضيتنا الوطنية يتابع املغاربة قاطبة التطورات الجديدة 
التي يعرفها التدبير األممي مللف الصحراء، وما عرفه في اآلونة األخيرة 
من لقاءات رباعية في جونيف وما يصدر عن مجلس األمن من قرارات 
أممية كل ستة أشهر، في إطار تمديد مهمة املينورسو وما يتخلل ذلك 
الداخلية  الجبهة  صمود  أن  غير  لتوسيعها  ومناورات  محاوالت  من 
وتماسكها وقف حاجزا مانعا مام محاوالت خصوم الوحدة الترابية، 
إن التجمع الدستوري الذي يؤمن بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي 
لهذه األزمة املفتعلة، سيظل يدافع إلى جانب القوى الحية على عدالة 
وإكبار  تقدير  بتحية  نتقدم  املناسبة  وبهذه  املصيرية.  القضية  هذه 
وإجالل للقوات املسلحة امللكية وللدرك امللكي واألمن الوطني والقوات 

املساعدة والوقاية املدنية على مجهوداتهم الكبيرة صونا للوطن ودفاعا 
عن أراضيه.

على املستوى الوطني، إن الحديث عن السياق الوطني الذي جرت 
فيه اإلنتخابات التشريعية األخيرة وتشكلت فيه الحكومة يفرض علينا 
التوقف لحظة لنصارح بعضنا البعض بكل تجرد وشجاعة وبدون مغاالة 
في الفخر أو اإلعتزاز عن اإلصالحات السياسية والدستورية واملكتسبات 
الحقوقية التي تكرس الدولة املدنية بكل تجلياتها دولة الحق والقانون، 
دولة املؤسسات، هذا املسار الذي انطلق مع أب األمة امللك محمد 
الخامس، طيب هللا ثراه، الذي نستحضر هذه األيام الذكرى 60 لوفاته 
روحه،  الثاني، قدس هللا  الحسن  امللك  له  املغفور  نهجه  ليسيرعلى 
وعلى منوالهما يواصل جاللة امللك، امللك محمد السادس، بكل حكمة 
وتبصر، وبانخراط كامل للشعب وقواه السياسية الفاعلة، مسار تعزيز 
هذا الصرح الديمقراطي، لدولة يمتد تاريخ نشأتها ألكثر من 14 عشر 

قرنا.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

إن هذه الظروف والتداعيات املرتبطة بتشكيل الحكومة وإن كانت 
املنهجية  تعميق  تروم  نقاشات هادئة ورصينة  ببروز  فرصة سمحت 
السياسية والديمقراطية ببالدنا، والوقوف على البياضات التي يمكن 
أن تظهر مع املمارسة وهو الحال مع ما أثير من نقاش حول تطبيق 
الفصل 47 من الدستور، إال أنه ولألسف سمح بظهور قراءات سطحية 
ابتدعت تسميات ومفاهيم ال عالقة لها بالعمل السيا�ضي واملؤسساتي 
من قبيل البلوكاج، ولخصت هذا التمرين الديمقراطي الهام ككل في 
دونما  األنانية،  في  ذاتي مغرق  مجرد صراعات شخصية من منطلق 
استحضار للمطلب الحتمي لكل القوى السياسية واملتمثل في تعزيز 
البناء الديمقراطي وامتالك وثيقة دستورية تجيب على كل التساؤالت 

وتنظم هيكلة الدولة تحت كل الظروف.

إن التجمع الدستوري الذي يؤمن بأهمية التداول السيا�ضي كمبدأ 
ثابت في كل الديمقراطيات، يعي أن التواجد اليوم في مرتبة معينة ال 
يعني البقاء السرمدي الخالد فيها، وعليه فإن تحقيق املرتبة األولى في 
اإلنتخابات التشريعية ال يتيح لصاحبها وضعا تفضيليا بقدر ما يحّمله 
مسؤولية مضاعفة من أجل البحث عن توافقات وتحالفات قوية، ولو 
ب األمر تقديم تنازالت مؤملة بهدف تشكيل الحكومة. حكومة قوية 

ّ
تطل

قادرة على مواجهة قضايا الوطن واملواطنين.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،
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السيدات والس دة النواب،

لن أفصل كثيرا في بعض الجوانب املتعلقة بحصيلة عمل الحكومة، 
وفعال  اقتراحا  للتداول  مجاال  تشكل  الجوانب  هذه  أن  اعتبار  على 
ز هنا على أن املسألة املحورية في كل إصالح 

ّ
وتخطيطا، وأود أن أرك

التطور  تنشد  اليوم كدولة صاعدة،  في قدرتنا  أساسا  تكمن  عميق 
في امتالك تعليم وطني عصري منصف ذو جودة، ويشكل  واإلزدهار 

مصعدا اجتماعيا ألبناء املغاربة ويلغي التفاوتات الطبقية.

إننا في التجمع الدستوري شأننا شأن باقي الفرق واملجموعة النيابية 
املشكلة لهذا املجلس، حتى ال نبخس الناس أشياءها، ندعم كل مبادرات 
الحكومة الرامية إلى الزيادة في امليزانيات القطاعية اإلجتماعية وعلى 
رأسها قطاع التعليم، باعتباره األولوية الثانية بعد القضية الوطنية، 
 أننا السيد رئيس الحكومة، نجد صعوبة في فهم واستيعاب التعثرات 

ّ
إال

التي عرفها مسار املصادقة على القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين، وكنا نتوقع السيد رئيس الحكومة، بالنظر لراهنية وأهمية 
هذا الورش الهام أن تفردوا له مجاال واسعا في معرض تدخلكم األخير 
حلقات  أهم  أحد  باعتباره  الحكومة  عمل  حصيلة  تقديم  بمناسبة 

اإلصالح العميق ملنظومتنا التعليمية.

إن املجهود الذي تبذلها بالدنا على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي 
مختلف  ينتج  الذي  اإلجتماعي،  الخصاص  لسد  يكفي  ال  لألسف 
الظواهر اإلجتماعية كما الهدر املدر�ضي ومحدودية بنياتنا اإلقتصادية 
والتعليمية على اإلدماج، وتفاقم العجز على مستوى التوجيه واإلرشاد، 
مما يعمق هذا الخصاص الذي أصبح يتزايد يوما بعد يوم أمام تسارع 
آلة الزمن التي ال ترحم وال تقبل أي تبرير أو مصوغ، بل تنصاع أمام 
القدرة أمام الفعل والقدرة على امتالك الحلول واإلجابات على األسئلة 
املطروحة، وأمام هذه الوضعية فإن أي تأخير في إخراج هذا القانون 
ف املنظومة التعليمية 

ّ
اإلطار يعني استمرار نزيف الهدر املدر�ضي وتخل

واستمرار املدرسة في تخريج أجيال من املعطلين، لقد أقر الدستور في 
جملة من فصوله حق املواطنين في تعليم عصري ذو جودة.

الرؤية  بصياغة  للتربية  األعلى  املجلس  قام  املنطلق  هذا  ومن 
اإلستراتيجية للتعليم التي تم تقديمها أمام أنظار جاللة امللك، لتشكل 
رئيس  السيد  لي  واسمح  اإلطار،  القانون  ملشروع  الصلبة  األرضية 
الحكومة، أن أناقش معكم وبشكل هادئ مرتكزات هذا القانون الهام 
تنظم  وثيقة  أسمى  باعتباره  جهة  من  الدستوري  في  املتمثلة حصرا 
توافق أسمى وثيقة تنظم الدولة تتوافق عليها املغاربة قاطبة والرؤية 
اإلستراتيجية، من جهة ثانية باعتبارها نتاج مؤسسة دستورية تضم 
الفرقاء من كل الحساسيات املجتمعية ذات الصلة  تمثيل مختلف 
باملوضوع، املفروض حسب هاذ القاعدة العامة أن التوافق أن التوافق 
في املنطلقات ينتج االتفاق في املخرجات ،فإذا كان هذا القانون هو أحد 
أهم هذه املخرجات، فما الذي تغير حتى يتحول هذا اإلتفاق املأمول 
إلى تعثر حقيقي؟ بالرغم من املساعي واملجهود الذي بذلته كل الفرق 

واملجموعة النيابية ولن أكون منصفا إن لم أتقدم بخالص شكري لفرق 
املعارضة التي تفاعلت إيجابا في مسيرة البحث عن ذلك التوافق الجامع، 
املناقشة  أثناء  العامة  في مداخلتنا  به جميعا وعبرنا عنه  آمنا  الذي 
العامة، لن أتوقف عند اللحظات التي توصلنا فيها إلى توافقات واضحة 
وملزمة وتم التراجع عنها بشكل فردي، ألن األمر لن يفيد ولكن دعوني 
أؤكد لكم حضرات السيدات والسادة أن تقزيم هذا القانون بفصوله 
60 وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي على أهميتها ال يفقد النص 
الدستوري أهميته فحسب، بل يضعف النقاش في مجمله ويضيع على 

البرملان إمكانية املساهمة اإليجابي في تجويد هذا النص وتحسينه.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

نافذة  من  للنقاش  وإعادتها  جديد  من  اللغوية  املسألة  إثارة  إن 
القانون اإلطار، ومحاولة إعطائها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية 
لن يفيد في �ضيء، ألن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة 
من نصوصه، بدءا بالديباجة إلى الفصل الخامس الذي يؤكد على أن 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة إلى جانب اللغة األمازيغية، وال 
أعتقد أن الظرف مناسب للمزايدة املجانية حول هذا املوضوع، ألننا 
نؤمن أن التوافق الذي حققته بالدنا حول الوثيقة الدستورية كان 

توافق كامال ال يمكن تجزيئه.

إن فريق التجمع الدستوري بمكوناته الثالث ال يؤكد كما سبق له 
التأكيد غير مرة أن اللغتين العربية واألمازيغية هي اللغات الرسمية 
للدولة، وأن أي انفتاح على اللغات الحية هدفه تقوية مهارة املتعلمين 
اللغوية بما يتالءم مع التحول املجتمعي ملواكبة التطورات املتالحقة 
في مجاالت التربية والتعليم واكتساب القدرات التعبيرية، والكفايات 
العلمية واللغوية ودحضا لبعض القراءات التي تتهم القانون اإلطار 
بكونه جاء بصيغة تختلف عن الرؤية اإلستراتيجية للتعليم التي أعدها 
املجلس األعلى للتربية والتعليم، ال بد من التأكيد على أن هذا القانون 
جاء صريحا وواضحا في التنصيص على مرتكزاته األساسية املتمثلة في 
الدستور والرؤية اإلستراتيجية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، في احترام 
كامل لنص الدستور ومن منطلق الترصيد اإليجابي لعمل املؤسسات 
بل ممارسة  إليه ماسة،  الحاجة  كانت  كلما  يرفع  ليس شعارا  الذي 

فضلى يجب السير على نهجها.

وفي هذا الصدد، كان اإلتفاق شبه كامل على ضرورة مناقشة ثالثة 
نقط وردت في هذا املشروع بشكل عميق ومستفيض في أفق التوافق 
ثانيا–بالتعاقد؛  املجانية؛  بمبدأ  أوال-  األمر:  ويتعلق  تعديلها،  حول 
وثالثا- بالتناوب اللغوي؛ حيث أجمعت كل الفرق مشكورة على اعتبار 
مجانية التعليم أمرا ال محيد عنه لتعزيز فرص اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
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والحفاظ على وظيفة املدرسة كمصعد إجتماعي، ونفس األمر ينطبق 
على التعاقد التي اعتبرنا ضرورة تعديله وتغييره، فلماذا القبول بهذه 
بالتناوب  والتمسك  اإلستراتيجية  الرؤية  لب  شكلت  التي  التغييرات 
اللغوي بصيغته التي جاءت متناقضة في فصلين؟ في الفصل الثاني 

والفصل 31 من القانون اإلطار.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

للتشبث  طروادة  حصان  اإلستراتيجية  الرؤية  جعل  محاولة  إن 
بمفاهيم بعينها دون سواها على الرغم من كونها جاءت بشكل متناقض 
في فصلين من نفس املشروع هو سعي نحو تجريد البرملان من وظائف 
مجبرا  ولست  والتعديل،  والتصويب  النقاش  في  املتمثلة  السياسية 
للتوضيح أن وظيفة املؤسسات اإلستشارية هي إبداء الرأي واملشورة، 
في حين تبقى مهمة اتخاذ الخيارات الكبرى من مهام الحكومة والبرملان 

كلهم في مجال اختصاصه.

إن حرصنا على إثارة هذا املوضوع الذي نعتبره داخل فريق التجمع 
الدستوري أساس كل إصالح ومنشدا لكل تقدم في املجتمع باختالف 
املستويات والبنيات، ال يوازيه إال عزمنا امل�ضي قدما بكل روح إيجابية 

وحسن نية في هذا اإلصالح حتى نهايته.

واسمحوا لي،

السيد ضئيس الحكومة،

حررات السيدات والس دة،

أن أؤكد لكم أن امليزانيات على أهميتها وحدها لن تكفي إلصالح 
تكرس  املغاربة،  تطلعات  دون  لألسف  أصبحت  تعليمية  منظومة 
الالإنصاف وتنتج تعليما بسرعتين، تعليما خصوصية وتعليما عموميا 
ينتج آالف املعطلين، الذين حتى وإن حصلوا على دبلوماتهم يجدون 
العلمية عموما واللغوية  للبطالة، لضعف مداركهم  أنفسهم عرضة 
على وجه الخصوص ضحايا اختيارات مطبوعة بقناعات تتأسس على 
رد فعل متسرع من ثقل التاريخ، وال تستند لفهم دقيق للهوية وتنتصر 
ألحكام جاهزة حول اللغات ووظائفها، قد ننجح في تحقيق تقدم جزئي 
يمنحنا بضع درجات في سلم الترتيب الدولي ملناخ األعمال على أهميته، 
لكن فشل هذه الحكومة ومعها األغلبية في إخراج هذا القانون اإلطار 
بالسرعة املطلوبة لوقف النزيف سيكون بحجم فشل وطن بكامله، 

تؤدي كلفته األجيال الحالية والالحقة والقادمة.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

منذ تربع جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، على العرش، 
والحقوقية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  اإلصالحات  ووتيرة 
والهوياتية في تصاعد مستمر، وهو ما تؤكده كل املصالحات التي أرستها 
بالدنا، املصالحة الحقوقية التي تحققت مع هيئة اإلنصاف واملصالحة 
والهوياتية والسياسية التي أقرها الدستور واإلقتصادية التي تمثلت في 
سياسة األوراش الكبرى، التي تبنتها كل الحكومات املتعاقبة لتأكد بما 
ال يدع مجاال للشك عمق هذه اإلصالحات وأهميتها، كالطرق السيارة 
القطار  مشروع  آخرها  كان  التي  الكبرى،  الفنية  واملنشآت  واملوانئ 
الفائق السرعة والذي كان إلى األمس القريب محطة تشكيك وريبة 
من مجموعة من األصوات التي حاولت اختزال هذا املشروع الرائد في 
مجرد رقم مالي إلنجاز وسيلة نقل قد تقوم مقامها أي وسيلة نقل أخرى، 
دون ما تقدير أو اكثرات بالتحوالت الثقافية واإلقتصادية التي يتيحها 
هذا املشروع، ويحدثها بشكل سلس في منظومة الخدمة العمومية التي 
أصبحت، ولألسف، التي أصبحت، ولألسف، مطبوعة لدى املواطنين 
بالرداءاة، فالقطار الفائق السرعة ليس وسيلة نقل أو حركية يمكن 
تعويضها بغيرها بقدر ما هي تقنيات تكنولوجية جديدة تعتمد السرعة 
وتحقق كرامة ملستعمليها وتنشد تحقيق مصالحة املواطن مع الخدمات 
العامة ببالدنا، نتمنى، السيد رئيس الحكومة، الرياح ديال هاد البراق 

أنها توصل لقطاعات عمومية أخرى.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

لقد حرص، جاللة امللك، سنة 2005 من خالل إعطاء انطالقة 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على بعث رسالة واضحة مفادها أن 
سياسة األوراش الكبرى التي اعتمدها املغرب ال يجب أن تهمل العنصر 
البشري، بل يجب أن تضع اإلنسان في صلب أولوياتها ألن الغاية األسمى 
من أي مجهود تنموي، هي تأهيل اإلنسان وإدماجه، إال أن تعثر إصالح 
التعليم ال يزال يلقي بظالله الثقيلة على هذا الجانب، ويجعل من مهمة 

تسريع تحقيق التنمية البشرية أمرا أكثر تعقيدا.

إن جاللة امللك حينما اختار اإلعالن من داخل هذه القبة املحترمة 
عن رغبته في بناء نموذج تنموي جديد، يستفيد من نجاحات النموذج 
السابق، ويستشرف املستقبل بكل إمكانياته ورهاناته وفرصه وتحدياته 

أيضا:

أوال-لرمزية وأهمية هذه املؤسسة كفضاء دستوري للنقاش؛

وثانيا-لكونها منبرا للدفاع والترافع عن قضايا الوطن واملواطنين، 
وفي هذا الصدد ندعو الحكومة إلى اإلسراع في إخراج مساهمتها في هذا 
الورش التنموي الهام، وسعيا منا في املساهمة اإليجابية في هذا النقاش 
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الهام، سارعت األحزاب الثالثة املشكلة لفريق التجمع الدستوري إلى 
بلورة رؤى تنسجم مع قناعتها ومنطلقاتها وقيمها وتطمح إلى تمكين 
اإلقتصاد الوطني من مقومات املناعة وتعزيز قدرته على إنتاج الثروة 
وإجتماعية  اقتصادية  منظومة  في  الوطن  أبناء  كل  إلدماج  الكافية 

عادلة ومنصفة، واإلنتقال من دولة الدعم إلى دولة التمكين.

وفي هذا الصدد نؤكد أن كل املبادرات اإلجتماعية ستبقى مجرد 
إجراءات معزولة ومحدودة ما لم يتم تفعيل القانون املتعلق بالسجل 
للفئات  كامال  إدماجا  يضمن  حقيقي  استهداف  وتحقيق  اإلجتماعي، 
جعلها  والحاجة عوض  الفقر  من  الخروج  من  يمكنها  بشكل  الهشة 

عرضة لإلستغالل السياسوي واإلنتخابي املرفوض.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

إن املسألة اإلجتماعية وإن كانت تثير الكثير من التعقيد، بالنظر 
لتفاقم العجز اإلجتماعي، وأيضا ملحدودية اإلجراءات التي يتم اعتمادها 
اليوم، والتي يجب أن ترقى إلى مستوى سياسة عمومية مندمجة ترصد 
الظاهرة وتشخصها بعمق وترسم األهداف وتعبأ الوسائل بكل واقعية، 
التجمع  أولويات نعتبرها داخل  إلى اإلنكباب على ثالثة  الحاجة  فإن 
والتنمية،  العدالة  فريق  رئيس  السيد  قال  كما  املفتاح،  الدستوري 
لتحقيق اإلقالع اإلجتماعي املنشود، ويتعلق األمر كما سبقت اإلشارة 

إلى ذلك إلى:

أوال-حتمية اإلسراع بإصالح التعليم بكل قوة دون ما تردد أو ضعف 
أمام األهواء األيديولوجية أو النزوعات الذاتية؛

املغاربة  معاناة  ينهي  بشكل  الصحة  لقطاع  عاجل  ثانيا-إصالح 
التي  فاإلمكانيات  والعالج،  واملستشفى  الطبيب  دوامة  ويخرجهم من 
تضعها الحكومة اليوم رهن إشارة هذا القطاع إمكانيات اهائلة، إال أن 
النتائج املحققة ال تجعلنا مطمئنين على مستقبل القطاع الذي يعد أول 
قطاع يعاني مرتفقيه من الشروع في الحكرة، مما يتطلب رفع منسوب 
الصحة  قطاعي  في  املقدرة  املبذولة  الجهود  رغم  وتعزيزها  حكامته 

والتعليم؛

ثالثا- توفير الشغل الكريم ألبناء املغاربة عبر ضمان استقرار قدرة 
القطاعات األساسية كالصناعة والفالحة والصيد البحري والسياحة 
الخدمات  لقطاع  عاجلة  وإقرار إصالحات  الشغل،  توفير فرص  على 
وتعزيز قدرته على توفير فرص الشغل جديدة وتمكينه من املساهمة 
بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام، فإذا كان املجال ال يتسع للوقوف 
على مجهودات الحكومة وإنجازاتها، إلى أن املسؤولية تفرض أن نعرج 
بشكل سريع على أهم القطاعات أو على أهم اإلصالحات التي باشرتها 

الحكومة، وزارة العدل حيث عملت وزارة العدل على استكمال ورش 
مدونة  من  الخامس  الكتاب  وتعديل  القضائية  السلطة  استقاللية 
التجارة الذي مكن وهلل الحمد بالدنا من تحسين ترتيبها في مستوى 
األعمال، أيضا ال بد من التنويه بمبادرة فتح الباب أمام املرأة املغربية 
لولوج خطة العدالة عبر مباراة فتحت ألول مرة في وجه الذكور واإلناث 

وأسفرت عن نجاح 800 متبار منهم 299 امرأة؛

على مستوى اإلستثمار وعلى مستوى القطاع اإلقتصادي بصفة 
49 منظومة صناعية بشراكة مع  في  14 قطاع  عامة، هناك هيكلة 
19 فيدرالية مهنية صناعية، أحدث القطاع الصناعي أيضا أكثر من 

288.000 ألف وظيفة خالل الفترة املمتدة ما بين 2014 و2017؛

إذن الحصيلة مهمة والنتائج تعبر، يعني، عن هذه الحصيلة وعن 
مدى إيجابيتها، وكما سبقني، السيد الرئيس، وتطرق إلى اإلجراءات أو 
املنجزات كلها حوالي 71 أو 73 منجز، يعني تعبر على املجهود الكبير الذي 
قامت به هذه الحكومة، إذا األرقام التي سبق وتحدث عليها زميلي السيد 
رئيس فريق العدالة مشكورا من رفع إنتاجية صناعة السيارات وتطوير 
النسيج، وحجم الصادرات التي بلغت 65 مليار إلى كون املغرب أصبح 
أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، ارتباطا بقطاع الصناعة الغذائية 
املصادقة على دعم 24 مشروعا استثماريا، وضع مخطط عمل لجلب 

اإلستثمارات األجنبية؛

على مستوى قطاع الطيران التمكن من جعل أهم املجموعات في 
قطاع صناعة الطيران تستقر في املغرب، وبالنسبة لقطاع التجارة ما 
بين، الفترة ما بين 2014 و2018، يعني، واكبت الوزارة حوالي 1094 

مقاولة صغرى ومتوسطة، أي ما يوازي 1507وز مشروعا استثماريا؛

 2018 إلى حدود دجنبر  الذاتي، حيث تم  النهوض بنظام املقاول 
قبول تسجيل حوالي 86665 مقاول ذاتي، وارتباطا دائما باإلستثمارات، 
تم التوقيع على 26 عقد لإلستثمار نهاية 2017، مما مكن أو مما سيمكن 

من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل في املدى املتوسط؛

وزارة  بمجهود  عالقة  ويعني،  دائما  اإلقتصادي  باملجال  ارتباطا 
الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات نمو مساهمة القطاع في الناتج 
الداخلي الخام ب%5.25 ليتجاوز بذلك 107 مليار درهم كمعدل سنوي 

ما بين 2008 و2018؛

-الزيادة في إنتاجية املنتجات الفالحية بصفة عامة؛

-الرفع من قيمة الصادرات الفالحية بنسبة %117 وتحسين حصة 
من   12% لتبلغ  البحري  الصيد  احتساب  دون  الفالحية  الصادرات 

صادرات البالد خالل الفترة املمتدة ما بين 2008 و2017؛

على مستوى تنمية الفالحة التضامنية، وهنا أريد أن أتوقف عند 
هذا هذا القطاع بالذات، ألن النقاش الذي كان دائما يواكب، يعني، 
املجال ديال الفالحة التضامنية بصفة عامة مطبوع، يعني، مطبوع 
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بنوع من التشكيك في قدرة هذه الفالحة على استهداف الفالح الصغير 
واملتوسط، وهنا نتساءل، يعني، إيال كان املجهود اآلن واألرقام معبرة 
وتحدث عن الثورة الخضراء، اآلن، التي أصبح يعرفها العالم القروي 
بالدعامة  املتعلق  في جانبه  بفضل مخطط املغرب األخضر، خاصة 
الثانية، أتساءل ما الغاية من هذه النقاشات، يعني، التي تحبط من 
الواقعي؛  املستوى  على  لها صدى  تجد  ال  الحقيقة  في  والتي  الهمم، 
غرس األشجار املثمرة على مساحة تقارب 276.000 هكتار؛ بناء 241 
وحدة للتثمين وتجهيز 327 وحدة أخرى، إنجاز وتهيئة 355 كيلومتر 
من املسالك القروية، مواصلة تنفيذ 532 مشروعا، وإعطاء انطالقة 
مشاريع جديدة في جميع جهات اململكة على مستوى الدينامية دائما 
املرتبطة بهذا القطاع واملرتبطة بالدعامة األولى، املرتبطة باالستثمار 
ارتفع اإلستثمار في القطاع الفالحي ما بين 2008 و2018 من 5.4 مليار 
درهم إلى 10.4 مليار درهم من خالل الرفع من حجم اإلستثمار العمومي، 
وكذا التحفيزات املمنوحة لإلستثمار الخاص من خالل صندوق التنمية 

الفالحية؛

ارتباطا بقطاع الصيد البحري، تعزيز اإلستدامة وتحسين الفعالية؛ 
املصايد  استدامة  إلجراءات  املفرغة  الكميات  %96من  إخضاع 
كمخططات التهيئة إلى نهاية 2017 مقابل فقط %5 سنة 2007 الرفع 
من اإلنتاج الوطني في 2018 ليصل إلى 1.4 مليون طن من خالل العديد 
من اإلجراءات كإنجاز 42 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيد على طول 
جميع  على  والصحية  اإلجتماعية  التغطية  تعميم  الوطني؛  الساحل 
البحارة التقليديين، هذه خطوة كبيرة جدا تحسب للحكومة ونتمنى 
في أفق تعميم التغطية الصحية على القطاعات أو على املهن، املهن 
الخاصة بحال مثال، يعني، أصحاب التجارة الصغيرة الذين يعانون من 
أو سائقي سيارات األجرة الذين نتمنى، يعني، في القريب العاجل، إن 
شاء هللا، مع تطبيق القانون أن يستفيدوا من هذه التغطية الصحية؛

هناك بعض املؤشرات التي أرغب في مشاركتها معكم، يعني، بشكل 
الداخلي  الناتج  و2017،   2007 في  الحال  واقع  عن  تتحدث  سريع 
 17.1 إلى  2007، تحول  في   8.3 البحري كان  الصيد  في قطاع  الخام 
اآلن  منصب،   60.000 كان  اليابسة  على  املباشر  double؛التشغيل 
203؛ حصة  اآلن   ،1.2 البحرية  املنتجات  97.365؛ صادرات  حوالي 
املغرب من السوق الدولي قبل كان في 2007 1.5 اآلن 1.8، إذن على 

مستوى اإلنتاج الوطني1 مليون طن، اليوم 1.4 مليون طن؛

إنجازات قطاع السياحة، حقق القطاع نتائج مشجعة في ظل ظرفية 
اقتصادية عاملية ومضطربة ، إذ عرف عدد السياح األجانب الوافدين 
إلى املغرب معدل ارتفاع سنوي يصل إلى %9 خالل الفترة املمتدة ما بين 
2016 و2018 حيث انتقل العدد من 10.3 مليون سائح سنة 2016 إلى 
12.3 مليون سنة 2018، كذلك ارتفعت العائدات السياحية بالعملة 
الصعبة بنسبة %14، وهنا، السيد رئيس الحكومة، هاد القطاع بهاد 
اإلمكانيات اآلن وبهاد املساهمة الكبيرة، يعني، في الجانب ديال العملة 

الصعبة أعتقد بأنه الرهان كل الرهان على مثل هاد القطاعات بحال 
 une ،تصدير السيارات إلى تنغير إلى غير ذلك، ألن هي اللي كتعطي، يعني
boufé d’oxygene، يعني، لإلقتصاد الوطني، إذ انتقلت من 64.2 إلى 
73.15 ثالثة مليار درهم خالل نفس الفترة، كما سجل رقم معامالت 
القطاع نموا قدره %15 ما بين 2016 و2018 حيث بلغ 132 مليار درهم

الرياضة  الشباب والرياضة جعل  بإنجازات قطاع وزارة  وارتباطا 
واإلهتمام  املجال  في  والتكوين  اإلجتماعي  واإلدماج  للتنمية  رافعة 
بالرياضة ذات املستوى العالي، والسياسة املندمجة الشباب وإعداد 
أجيال املستقبل التي يعول عليه كثيرا إلدماج هاذ يعني األعداد الكبيرة 
التي سردتها  املعطيات  كل  يتضح من خالل  كما  الشباب،  من  جدا 
باقتضاب شديد فإن حصيلة نصف الوالية الحكومية تبقى حصيلة 
التي لم يسعفن  إيجابية بكل املقاييس في كل القطاعات، حتى تلك 
والتعمير  واإلتصال  والثقافة  والطاقة  كالتجهيز  إليها  للتطرق  الوقت 
والسكنى والهجرة، غير أننا نالحظ وفي إطار ارتباطنا القريب من املواطن 
نالحظ مفارقة أساسية تتجلى في نوع من التباعد الواضح بين ما يتم 
إنجازه من تأهيل ملختلف املجاالت وبين تفاعل املواطنين والرأي العام 
معها، فاملجهودات املبذولة البد وأن يكون لديها انعكاس واالنعكاس 
يؤدي منطقيا إلى اإلحساس العام بوجود وضعية متحركة نحو األفضل 

وهذه النقطة بالذات نفتقدها.

الخصاص  استمرار  عن  ناتجة  املفارقة  هذه  فإن  تقديرنا  وفي 
اإلجتماعي خاصة مع التحوالت الديموغرافية التي تنحو صوب توسيع 
على  الطلب  ارتفاع  يعني  ما  السواء،  على  واملسنين  الشباب  قاعدة 
التشغيل والتعليم والخدمات اإلجتماعية وغيرها، لكن فوق هذا وذاك 
هناك عامل رئي�ضي وأكاد أقول مركزي وأعني هنا العامل السيا�ضي، لم 
يعد أحدا اليوم يخفي وجود أزمة في منظور العمل السيا�ضي وفي أدواته، 
وبالتالي انعكاسات ذلك على تأطير املواطنين وتعبئة الطاقات وهنا ال 
ينطبق فقط على األحزاب السياسية وإن كانت مسؤولة أكثر من غيرها، 
بل ينطبق كذلك على النقابات ومن الطبيعي أنه في ظروف تدني التأطير 
والتعبئة يبقى املواطن وفريسة للتيارت السلبية سواء منها ذات الطابع 
املجتمع العام وهنا أتحدث عن اإلرهاب والجريمة واملخدرات إلى غير 

ذلك، أو ذات الخلفيات السياسية واأليديولوجية الهدامة.

عفوا يعني اآلن اللي كنتحدث على اإلرهاب التي تعتمد التيئيس 
والتجييش قصد تثبيت العداء للمجتمع، فضال عن سياسة الفردانية 
السلبية واملبالغ فيها التي تنقض قيم التضامن وتزرع اإلحساس بغياب 
الثقة في املستقبل، وفي تقديرنا فإن فريق عقدة املفارقة التي تحدثت 
عنها آنفا، املفارقة ما بين املنجزات والر�ضى ديال املواطنين التي تحدثت 
عنها آنفا ما بين التقدم الحاصل في بلدنا على مختلف األصعدة وبين 
مستوى ارتباط املواطنين بهذا التقدم واإلنخراط الواعي والعملي فيه، 
يتحتاج كذلك إلى عمق إستراتيجي في عمل كافة الفرقاء وعمل الحكومة 

كذلك.
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هي إذن إشكاليات تنتصب أمامنا بحدة وقد ساهم حزب التجمع 
وحزب  الدستوري  االتحاد  حزب  حليفيه  جانب  إلى  لألحرار  الوطني 
الحركة اإلجتماعية الديمقراطية في التأسيس لتحالف واعل جديد واع 
بمنطلقات تجارب سابقة عرفتها الساحة السياسية ولم تؤت أكلها، 
ال�ضيء الذي تمخض عنه بروز هذه القوة البرملانية الجديدة ولعل من 
املؤكد أن أي مواطنين يراقب ما يجري حوله بما أوتي من قدرات، البد 
وأن تكون نظرته سلبية حينما يرى تصنيف بالده متأخرا أو يتأخر سنة 
بعد أخرى في مجاالت معينة كالرشوة والشفافية عموما، فمن املؤكد 
كذلك ان استمرار اقتصاد الريع وتدني فعالية آليات املحاسبة والعقاب 

شجعت على استمرار هذه اآلفة وتضخمها.

إن اإلصالحات الكبرى تحتاج بكل تأكيد إلى شجاعة كبرى، ففي 
ارتباط بتدبير السلم اإلجتماعي ال يمكن كذلك تأجيل قانون النقابات 
إليه  تحتاج  والذي  األطراف  كل  توافق  إلى  يحتاج  الذي  واإلضراب 
البالد ملزيد من تنظيم عالقة الشغل، وملزيد من ضمان حقوق كافة 
األطراف املرتبطة بالعمليات اإلنتاجية وحقوق املجتمع ككل، كما أن 
إقبال البالد على محطات حاسمة في املدى املتوسط على رأسها تعميق 
يستدعي  املقبلة،  التشريعية  واإلنتخابات  للجهوية  الجديد  املنظور 
الوصول إلى استقرار نهائي للبنية القانونية واملسطرية املتعلقة باألحزاب 
و باإلنتخابات سواء بتعديلها أو بتغييرها أو اإلبقاء عليها حسب ما يتوافق 

عليه الجميع، املهم نخّرجو هاذ الورش هذا وتطلقونا لفراجة.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

كما سبق ليا أن أشرت آنفا فإن عمل فريق التجمع الدستوري 
يسترشد بمنظومة شمولية في مقاربته لتدبير الشأن العام، وبالتالي فإن 
رصدنا للواقع نجاحاته ونقائصه يجعلنا مقتنعين أن أمامنا خيار واحد 
هو خيار اإلبداع في تطوير أساليب تدبير الشأن العام، وأمامنا ما يكفي 
من الوقت حتى نهاية الوالية التشريعية والحكومية لتحقيق دينامية 
على هذا املستوى، خاصة وأنه هناك أمورا ذات أبعاد إستراتيجية البد 
من مباشرتها بالسرعة املطلوبة، وهي أمور لها انعكاسات هيكلية على 
حياة املجتمع، وفي هذا الصدد البد من التنويه بنجاح املناظرة الوطنية 
للضرائب التي عكست مستوى تشاوري مهم لدى الحكومة مع مختلف 
املتدخلين في أفق إقرار عدالة ضريبية محفزة لإلستثمارات، كما نحيي 
عاليا نجاح املناظرة الوطنية للتجارة والتي أسفرت عن مجموعة من 
التوصيات التي ستغير من مالمح التجارة عموما والتجارة الصغيرة على 
وجه التحديد بشكل يعيد اإلعتبار لهذه الفئة املجتمعية ويحميها من 

املنافسة الخارجية أو األجنبية.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة أعر ء الحكومة،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

املناقشة  هذه  نهاية  عند  تتوقف  لن  الوطنية  مسؤوليتنا  إن 
الدستورية، في هذه اللحظة الديمقراطية بل نعتبرها وقفة أمل وانطالقة 
جديدة وبعزيمة قوية لتدارك النقص والقصور ومعالجة اإلختالل، 
لحظة يجب أن ننتقل معها إلى أرض الواقع لبذل املزيد من الجهود 
واملؤطرة  امللموسة  بالنتائج  املقرونة  الثقة  روح  لبت  املنتج  والعمل 
في  الجيدة واإلخالص  واملمارسة  الصادق  وبالخطاب  النبيلة،  بالقيم 
العمل لنتعّبأ جميعا من أجل رفع التحديات وإدماج جميع املغاربة في 
الحياة رجاال ونساءا دون تمييز بروح وطنية وتماسك اجتماعي متين 
يجمعنا وطن وتاريخ وحضارة وتوابث قائمة على اإلستمرارية املتجددة 
والتطور املتصل واملستقبل املشترك، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة 
لعاهل البالد، جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا وأيده، شكرا 

على إصغائكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد نوض الدين مري 5 ضئيس الفريق االستقاللي 
للوحدة والتع دلية:

أشرف  على  السالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

يسعدني أن أتدخل بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
للمساهمة في مناقشة العرض الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة. 
بشأن الحصيلة املرحلية للعمل الحكومي طبقا ألحكام الفقرة األولى من 
الفصل 101 من الدستور، بطبيعة الحال وقد سبق للفريق اإلستقاللي 
من خالل الدور األخيرة للمجلس الوطني أن طالب التفعيل املادة 181، 

فأشكركم السيد رئيس الحكومة على تفاعلكم وتجاوبكم.

السيد ضئيس الحكومة،

اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن اعتزازنا في الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية بالتراكم اإليجابي الذي حققته بالدنا في عدد من 
بناء األوطان ال يستقيم ولغة  بأن  املجاالت، وعن قناعتنا الصادقة 
التيئيس وخطاب العدمية وال خطاب ذر الرماد في العيون وخطاب العام 
زين، بل بالتشخيص املوضوعي الصادق والجريء الذي ينتصرملصلحة 

الوطن ويتوخى تقديم اإلقتراحات لتجاوز األعطاب.

ومن هذا املنطلق، نقول لكم السيد رئيس الحكومة بكل مسؤولية 
املرحلية  للحصيلة  تقديمكم  مناسبة  أن  املعارضة  في  موقعنا  ومن 
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لعمل حكومتكم على الرغم من كونها محطة دستورية لم تشكل لحظة 
سياسية مهمة، ولم تستطع أن تعيد ولو قليال من الثقة التي اهتزت في 
حكومتكم من طرف شرائح واسعة من املجتمع املغربي، الشباب يائس، 
النساء كذلك، أجراء محبطين، مقاولون كذلك، معطلين ينتظرون، 
أطباء،  املتصرفين،  املهندسين،  التقنيين،  كذلك  محبطين  موظفين 
ممرضين، طلبة، مغاربة الخارج، ذوي اإلحتياجات الخاصة، ساكنة 
العالم القروي والجبلي واملناطق الحدودية وكافة ساكنة هذا الشعب 
العزيز، بل إن كل هذه الفئات اليوم قد انضجت فكرة مركزية عنوانها 
بنزعة  ومحكومة  السياسية،  للبوصلة  فاقدة  حكومتكم  أن  البارز 
انقسامية وتطاحنات داخلية وهائمة في التفكير في اإلنتخابات املقبلة 
الحقا، وهو ما يجعلها غير قادرة على تقديم إجابات حقيقية للمطالب 
املجتمعية امللحة التي عبرت وتعبرعنها فئات واسعة من الشعب املغربي.

والحقيقة أن ما تقدمتم به أمام مجلسنا طيلة ساعتين من الزمن 
يستطيع  ال  الدستورية،  املؤسسة  هذه  أسوار  آثاره  تتعد  لم  والذي 
مستقبلية  رؤية  ويرسم  ومحفزة  مشرفة  حصيلة  مطلقا  يشكل  أن 
إستراتيجية تحمل بين طياتها تدابير تعزيز الثقة وتعيد تحديد األولويات 
سوى  تكن  لم  إنها  بل  التحديات،  ملواجهة  سياسا  نفسا  وتحمل 
تقريرقطاعي تركيبي يفتقد للمسة السياسية واإللتقائية في تخطيط 
والتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما رسخ بكل أسف قطعية عمل 
حكومتكم املوصوفة بمنطق الحكومات دا خل الحكومة الواحدة، وهو 
ما يسائل عميقا املسؤولية السياسية لهذه الحكومة سواء أمام الشعب 
السياسة  وتقييم  بمراقبة  الكفيل دستوريا  النواب،  أمام مجلس  أو 

تقييم عملها.

فال يكفي أن تنفي السيد رئيس الحكومة، حالة الشتات الحكومي 
التي تعيش على وقعه حكومتكم لتكون الحكومة منسجمة، وال يكفي 
أن تحلموا بتحقيق نسب نمو عالية ليتحقق االزدهار وتختفي األزمة 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وال يكفي أن تجددوا تكرار إجراءات ووعود 
البرنامج الحكومي ليستعيد الشباب الذي اختار الهجرة وركوب قوارب 
املوت الثقة فيكم وفي قدرتكم على تحقيق مطالبهم، والبد هنا أن نسجل 
بأسف عميق كيف ساهم إخفاق حكومتكم في تحقيق وعود التنمية 
بعدد كبير من املناطق سواء بالحسيمة أو جرادة أو زاكورة أوغيرها من 
املناطق في تحويلها إلى نقط لإلحتجاج الجماعي غير املسبوق، قبل أن 
تحولها سياسة الهروب من املسؤولية التي نهجتها حكومتكم إلى ساحات 
للمواجهة املفتوحة مع رجال األمن، وإلى محاكمات قاسية كان األجدى 
أن تكون الحكومة من يتحّمل املسؤولية السياسية، ذلك أنه لو لجأت 
الحكومة إلى إعمال سياسة القرب والحوار ملا وصل اإلحتقان اإلجتماعي 
املناطق  أمام وضعية خاصة ببعض  إلى وضعية متردية، واآلن نحن 
وننتظر إن شاء هللا أن يكون الفرج سريعا من أجل طي كل صفحات 
هذه االحتقانات وما ترتب عنها من محاكمات، يعني استهدفت شباب 

ونساء يعني مجموعة من املناطق.

السيد ضئيس الحكومة،

البد أن نسجل باعتزاز كبير وننهئ أنفسنا على التطورات اإليجابية 
األمن  قرار مجلس  بها  التي جاء  الترابية،  التي عرفتها قضية وحدتنا 
الدولي األخير رقم 2468 الذي انتصر لخيار الحل السيا�ضي الواقعي 
البراغماتي واملستدام والقائم على التوافق، الذي يجسده الحكم الذاتي 
على القرار الذي خّيب آمال خصوم قضيتنا الوطنية األولى من خالل 
استبعاد وإقبار األطروحة ومخططات ومناورات التي كانوا يدافعون 
عنها، ويبقى أملنا في الفريق اإلستقاللي أن يشكل هذا االنتصار انطالقة 
السليبتين  املدينتين  باسترجاع  الترابية،  الوحدة  الستكمال  حقيقية 
سبتة ومليلية والجزر التابعة لها، رغم أنكم السيد رئيس الحكومة لم 

تتطرقوا في عرضكم لقضية استكمال الوحدة الترابية بشمال البالد.

السيد ضئيس الحكومة،

لقد حرصتم أن تقدموا ألعضاء البرملان الحصيلة املرحلية الحكومية 
انطالقا من املحاور 5 كما وردت في البرنامج الحكومي، لكنكم نسيتم 
التطرق إلى التعاقد الذي التزمتم بالعمل في إطاره والذي يتمحور حول 5 
مرتكزات أساسية، الشراكة واإلنسجام في العمل الحكومي لقد أشرتم 
إلى ذلك السيد رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة، نعم قمة اإلنسجام 
نالحظه خاصة حين يتعلق األمر بمجموعة من القوانين التي تم عرقلتها 
من طرف مكونات األغلبية، قانون اإلطار التربية وإصالح التعليم وكذلك 
القوانين التنظيمية بما فيها القانون ديال تنزيل األمازيغية واملجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية إلى آخره، هذا يبرهن قمة اإلنسجام 
التي أشرتم إليها السيد رئيس الحكومة، الشفافية في التدبير والنجاعة 
في اإلنجاز أي نجاعة تتحدثون عنها السيد رئيس الحكومة؟ واألوراش 
والبرامج ال زالت معطلة في أكثر من مجال! التضامن في املسؤولية قمة 
التضامن نلمسها بطبيعة الحال وخاصة يعني األحداث األخيرة حين 
تعلق األمر ببعض القرارات اإلرتجالية التي استهدفت فئة من التجار 
قمة التضامن ملسناها كل أحد مكونات الحكومة يفندون ويؤطرون 
ويصّعدون وغير ذلك، ويبررون بمعنى هناك قمة فعال أنه قمة اإلختالف، 

التشاور املنتظم مع أحزاب املعارضة.

السيد ضئيس الحكومة،

غير قولو لنا فوقاش تشاورتو معنا ف�ضي حاجة؟ احنا بغينا نعرفو 
فوقاش، كانت هناك مسائل قوانين مهمة جدا وقد دأبت الحكومات 
السابقة على فتح هذا التشاور ومأسسته، ولكن أعتقد نحن اجتمعنا 
معكم يعني لحظة في اجتماع واحد ال غيرحين تعلق األمر بملف من 
امللفات، إذن فلذلك الديمقراطية التشاركية مع الشركاء اإلقتصاديين 
واإلجتماعيين وفعاليات املجتمع املدني فقط نريد معرفة عدد اللقاءات 
واإلجتماعات التي تترجم هذه الشراكة، هذه الديمقراطية التشاركية، 
ال�ضيء من ذلك حدث، فإلى أي مدى تم احترام وإعمال هذه املرتكزات 
في العمل الحكومي السيد رئيس الحكومة؟ لقد حولتم تعداد املنجزات 
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التي حققتها الحكومة من خالل املصادقة على مجموعة من النصوص 
التشريعية وإن كان هذه هي حصيلة مجلس النواب، حصيلة البرملان 
عارفين  احنا  نعم  الحكومة،  رئيس  السيد  التشريعي  الشأن  وليست 
الذي  هو  املجلس  حق  من  ولكن  نشتغل،  وكيف  تشتغلون  كيف 
يجب أن يفتخر بالحصيلة التي نسبتموها إلى الحكومة، مجموعة من 
القوانين  أنه ال يكفي املصادقة على  العلم  النصوص التشريعية مع 
ورغم ذلك ال يكفي املصادقة على القوانين كيفما كان حجمها، إذا لم 
تنعكس آثاره ونتائجه إيجابا على الحياة اإلجتماعية للمغاربة، ما دامت 
ل وسيلة 

ّ
هذه الترسانة القانونية ال تعتبر غاية في حد ذاتها بقدر ما تشك

للحاجيات  واإلستجابة  العمومية  للسياسات  الجيد  التدبير  لضمان 
بإلتزاماتها  امللحة للمواطن، كما أن الحكومة قد تخلفت عن الوفاء 
فيما يخص إخراج النصوص التشريعية التي نص عليها الدستور أو 
تضمنها البرنامج الحكومي، والتي تجاوزت 20 نصا بما فيها أساسا هي 
نصوص يعني مهم جدا ال زالت البرنامج الحكومي وعد بها، فأين نحن 
منها السيد رئيس الحكومة؟ مراجعة النظام األسا�ضي الخاص بالوظيفة 
العمومية؟ مراجعة مدونة الشغل؟ إعداد القانون املتعلق بالنقابات 
املهنية؟ ميثاق املرافق العمومية في راه هو؟ ميثاق اإلستثمار وغيرها 
من النصوص التشريعية الواعدة واألساسية والضرورية لهذه املرحلة 

السيد رئيس الحكومة.

في نفس السياق أتساءل عن مآل العديد من األهداف التي التزمتم 
ت 

ّ
بتحقيقها والتدابير التي تعهدتم باتخاذها في البرنامج الحكومي، وال

تطرح التساؤالت حتى هي أين نحن من توسيع اإلستفادة من الحقوق 
الفئات  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  والبيئية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
الخاصة في ظل تنامي مظاهر الفقر والهشاشة واإلقصاء واتساع رقعة 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية وغياب إرادة سياسية حقيقية لضمان 
التوزيع العادل للثروة؟ أين نحن من ذلك؟ أين نحن من تعزيز الحريات 
اإلعالمية أمام تدهور صورة املغرب باستمرار بشهادة منظمات حقوقية، 
من حقكم أن تقولوا يعني أن تفتخروا، ولكن هناك شهادات هناك 
تقارير دولية في هذا املجال، هناك بطبيعة الحال محاكمات للصحافيين 
هناك كّم األفواه ديال الصحافيين كم عددهم؟ أين نحن من تعزيز 
بطبيعة الحال من مأسسة الحوار اإلجتماعي بعد تعطيل الهيئة ألكثر 
من 8 سنوات ؟ وأخيرا تخرجون بطبيعة الحال ببيان نعم أي 400، 500 
درهم اشنو هي 400، 500 درهم بالنسبة ل لألجراء الذين انتظروا 10 
سنوات فما فوق؟ بطبيعة الحال تعطى ليهم يعني حتى ل 2021، 100 
درهم عن كل سنة، في حين أنه تقطع إذا أقدموا على اإلضراب ليوم 
واحد تقتطع من أجورهم بمعنى عطيهم 100 رهم وكنسحبو منهم 1000 
درهم، وهكذا بل وأكثر من ذلك أنه حتى ذيك الزيادة في التقاعد يعني في 
االقتطاعات من أجل التقاعد، كل ذلك بمعنى أنه راه ما زدناش السيد 
رئيس الحكومة، هذه الزيادات ال ترقى إلى مستوى وطموحات الطبقة 
الشغيلة في كل املجال وفي جميع الفئات، إذن أين نحن من اإلصالح 
الضريبي بعد 3 مناظرات؟ ظلت توصياتها حبرا على ورق، أين نحن 

من تنزيل املخطط الوطني للتشغيل؟ هذه البرامج وعود هيكلية أين 
نحن منها؟ أين نحن من تنزيل وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية املندمجة 
للشباب؟ أين نحن وأين نحن؟ والالئحة طويلة بشأن اإللتزامات الواردة 

في البرنامج الحكومي دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد؟

السيد ضئيس الحكومة،

تقديم  أن  نعتبر  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  إننا 
الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة يشكل محطة سياسية مهمة تضع 
نجاعة وفعالية العمل الحكومي وتدبير السياسات العمومية وتسيير 
الرأي  وتتبع  البرملانية  واملراقبة  املحاسبة  مجهر  تحت  العام،  الشأن 
العام الوطني، وذلك في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة وفي نفس الوقت 
نؤكد أن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يقاس باملؤشرات اإلقتصادية 
وتطورها  تحسنها  ومدى  امللموسة  الكبرى  والحقوقية  واإلجتماعية 
وتقدمها، ومدى أثرها على الحياة اليومية للمواطنين، كل �ضي كي�ضي 
السيد رئيس الحكومة، االحتجاجات في كل مكان فئات طلبة، أطباء، 
أساتذة، الهجرة الجماعية نحو الخارج، نكّون مهندسين، نكّون أطباء 
فيفضلون مغادرة التراب الوطني يعني على العمل هنا، وهذا ما كلف 
َمْن؟ من  ِمْن  الدراهم لألسف هروبا باش  الدولة املاليير من  ميزانية 
هي  هذه  اإلنصاف  غياب  اإلنصاف،  غياب  في  أبدا،  ال  اإلستقرار؟ 
األسباب التي تساهم في هجرة األدمغة يعني األساسية لتنمية البالد 
لألسف. وبما في ذلك معدل النمو اإلقتصادي السيد رئيس الحكومة، 
تفاديتم ما اشرتوش في العرض ديالكم عن نسبة النمو شحال حققنا 
إلى يومنا هذا؟ شحال حققنا هاذ الرقم هذا أسا�ضي هو الذي يعكس 
مدى تقدم أو مدى يعني نجاعة البرامج اإلقتصادية واإلجتماعية، احنا 
مازالين في 2 السيد الرئيس الحكومة، وعدتهم في في البرنامج الحكومي 
ديالكم ب5,5 فين احنا؟ واش غادي نوصلو ل 2021 نكونو حققنا 4، 
5، 5,5 كما وعدتم؟ ال أعتقد ذلك. إذن الذي تجّنبتم السيد رئيس 
الحكومة، لحد اآلن بعدما عرف تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة 
منتقال من 4,1 في 2017 إلى %3 سنة 2018، ومن املتوقع أن يستمر في 
االنخفاض إلى ما دون %2 سنة 2019، في الوقت الذي التزمت الحكومة 

كما قلت في البرنامج ديالها إلى 5,5.

إذن وهو ما يؤكد التحكم الكامل للتساقطات املطرية لألسف أنه 
البرامج ديالكم رهينة بكرم السماء السيد رئيس الحكومة، وبطبيعة 
الحال فهذا أصبح متجاوزا في الدول الصاعدة وفي الدول التي تريد 
التنمية السريعة، مازال كتشوفو املطر واش طاحت الشتا وال غادي 
تطيح الشتا، وعدم انعكاس مستوى اإلستثمار الداخلي والخارجي على 
معدالت النمو، ال�ضيء الذي يؤثر حتما على إحداث مناصب شغل ويزيد 
في تعميق معدل البطالة الذي ارتفع إلى 10,2 سنة 2017، ليستقر في 
حدود %10 سنة 2018، ومن املتوقع أن يتجاوز 10,2 سنة 2019 مع 
العلم أن هذا املعدل بالنسبة للشباب الحاصلين على الشواهد يصل 
إلى %40، يفوق %40 في الوسط الحضري، والبد من التذكير أن معدل 
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البطالة لسنة 2011، في ظل حكومة األستاذ عباس الفا�ضي لم يتجاوز 
.8,9%

الذي  للتشغيل  ممكن«  »برنامج  مآل  عن  الحكومة  نسائل  كما 
اعتمدتموه في أبريل 2018، والذي التزمتم فيه بإحداث مليون و200 
ألف فرصة شغل في 4 سنوات، أين نحن من إنجاز ومن تنزيل ومن 
تحقيق هذه األرقام؟ هذا البرنامج الذي عبرنا في حينه عن استحالة 
تحقيقه في ظل مستويات النمو الذي تحققه بالدنا، ومع ذلك أصرت 
وزير  لسان  على  مؤخرا  تتراجع  أن  قبل  له  التسويق  على  الحكومة 
التشغيل بمجلس املستشارين، عندما اعتبر أن هذا البرنامج لم يكن 
التزاما حكوميا بقدر ما كان حديثا عن اإلمكانات املمكن توفيرها. كل 
هذا ينعكس سلبا على ثقة األسر في تطور مستوى املعيشة والبطالة 
ووضعيتهم املالية، فقد عرف مؤشر الثقة تراجعا بحوالي 10 في ظرف 
سنة واحدة، متنقال من 87,3 نقطة مسجلة خالل الفصل األول من 
2018، إلى 79,1 نقطة في الفصل األول للسنة الحالية، فقد صرحت 
43,2 من األسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خالل السنة املاضية، 
كما توقعت 82,5 بطبيعة الحال من األسر ارتفاعا في مستوى البطالة 

خالل السنة املقبلة.

وكذلك الوضع بالنسبة للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة والصغيرة 
وقع  ضعف  جراء  من  اإلقتصادي  النمو  وتيرة  بطء  أن  ذلك  جدا، 
اإلستثمارات على خلق فرص الشغل والثروات ومواصلة تف�ضي مظاهر 
الفساد واملنافسة غير الشريفة واإلحتكار وغياب الشفافية، كلها تجليات 
سلبية القتصادنا الوطني أصبحت ترخي بضاللها على النسيج املقاوالتي 
خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا، حيث أن إفالس 
وإغالق عدد كبير من املقاوالت الصغيرة واملتوسطة أصبح يتزايد بشكل 
مقلق بعدما انتقل عدد املقاوالت املفلسة من أقل من 3000 مقاولة في 

2011، ليتجاوز 8000 مقاولة سنة 2018.

بتفاقم  املالية  وضعيتهم  في  األسر  ثقة  مؤشر  تراجع  ويتجسد 
الفوارق اإلجتماعية، حيث احتل املغرب سنة 2018 مراتب متأخرة في 
تصنيف 157 دولة حسب مجموعة من التقارير الدولية : املرتبة 98 
عامليا بخصوص املؤشر املتعلق بااللتزام بسياسة مكافحة الالمساواة 
اإلنفاق  في  عامليا   112 املرتبة  واألثرياء؛  الفقراء  بين  الهوة  ومحاربة 
االجتماعي على الصحة والتعليم والحماية اإلجتماعية؛ املرتبة 78 في 
السياسة الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة؛ وفي املرتبة 101 
عامليا في األجور وحقوق العمال والعامالت، هذه إنجازات السيد رئيس 

الحكومة!.

السيد ضئيس الحكومة،

في الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بحفاظها على املؤشرات... العهد 
ديالنا يبقى دائما مستمر وهاذي راها 8 سنين السيد رئيس الحكومة، 
وانتما تتحكمو، واش العهد ديالنا دائما غادي يبقى احنا هكذا، فلذلك 

جيتو انتما إلنقاذ ما يمكن إنقاذه وإذ بكم كرستم األزمة، يا ريت الناس 
يحنون إلى عهد حكومتنا، لألسف أنه جميع القطاعات تحن إلى حكومة 
عباس الفا�ضي في كل مكان. ولذلك العهد، صلحو االختالالت إذا كانت 
هناك اختالالت، ما�ضي فقط هذا تراكم هذا عندكم، واشنو عندكم 
أنتما؟ ها اللي عندكم هي االحتجاجات اللي كاينة في الشارع واإلضرابات 
املتواصلة اللي كاين والتهميش والفقر والتيئيس، هاذ ال�ضي اللي عندكم 

السيد رئيس الحكومة.

حيث  للحسابات  األعلى  للمجلس  املتكررة  التنبيهات  إذن  رغم 
انتقلت من 65,1 من الناتج الداخلي الخام 2017، إلى 65,8 سنة 2018، 
ومن املتوقع أن ترتفع إلى 66,1 سنة 2019، في تعارض تام مع إلتزامات 
الخزينة مقارنة مع  دين  بتخفيض نسبة  القا�ضي  الحكومي  البرنامج 

الناتج الداخلي الخام إلى %60 في أفق 2021.

السيد ضئيس الحكومة،

كلنا نأمل أن تقدموا لنا أرقاما ذات دالالت اقتصادية وإجتماعية 
وحقوقية على مختلف املستويات املرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، 
أرقاما تترجم بحق املسيرة اإلقتصادية واإلجتماعية والحقوقية للبالد، 
واسعة  لشرائح  املعاش  الواقع  تعكس  ال  بأرقام جوفاء  اإلدالء  بدل 
من الشعب املغربي. ذلك أن هذه املغالطات، وهدر الزمن السيا�ضي، 
وطول اإلنتظارية التي طال أمدها البد أن تؤدي حتما إلى أزمة الثقة في 
الحكومة، أزمة الثقة في العمل السيا�ضي، أزمة الثقة في العمل النقابي، 
أزمة الثقة في املؤسسات املنتخبة، أزمة الثقة في املستقبل، هذه األزمة 
التي يغذيها ارتفاع معدل البطالة وتوسيع رقعة الفوارق اإلجتماعية 
النافع.  غير  واملغرب  النافع  املغرب  بين  والقرى،  املدن  بين  واملجالية 
التي يغذيها فشل املدرسة العمومية في أن تكون وسيلة  هذه األزمة 
لإلرتقاء اإلجتماعي، هذه األزمة التي تغذيها الحلول املرحلية واإلجراءات 
الترقيعية لقضايا مصيرية لتتهرب بذلك الحكومة من املسؤولية امللقاة 
على عاتقها خاصة عندما تؤدي هذه الوضعية إلى تنامي مظاهر الغضب 
واإلضطراب النف�ضي، ليحتل ذلك املغاربة املرتبة الخامسة من بين أكثر 
األمريكي،  »كالوب«  معهد  أنجزها  دراسة  وفق  العالم غضبا  شعوب 
في تغذية األزمة اإلجتماعية من  الحكومة قد ساهمت  وبذلك تكون 
خالل قراراتها اإلرتجالية املبنية على التخلي عن تحمل مسؤولياتها كما 

نص عليها دستور 2011.

ويمكن اعتبار الحملة املقاطعة الشعبية األخيرة التي عرفتها البالد 
خير تعبير على هذه األزمة بما حملته من رسائل واضحة، جعلت صناع 
القرار السيا�ضي واإلقتصادي يواجهون زلزاال حقيقيا بأبعاده السياسية 
واإلقتصادية اإلجتماعية، أمام تف�ضي حالة تنازع املصالح والزواج بين 
السلطة واملال وتأثيراتها الخطيرة على مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص 
حزب  دفع  ما  وهذا  ككل.  الوطني  واإلقتصاد  اإلجتماعية  والعدالة 
اإلستقالل إلى مطالبة الحكومة بمناسبة تخليد 11 يناير 2018، إلعادة 
الجديد  التنموي  النموذج  في  الحكومي واإلنخراط  البرنامج  في  النظر 
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الذي دعا إليه جاللة امللك، كما تقدمنا كفريق استقاللي بمذكرات 
مع  والتجاوب  الحكومي  األداء  لتحسين  عملية  وبدائل  حلوال  تقترح 
واملواطنات،  املواطنين  قبل  من  عنها  املعبر  واإلنتظارات  الحاجيات 
وال سيما في األقاليم الفقيرة واملجاالت الترابية املحرومة، بما في ذلك 
مذكرة تهم النهوض بالشريط الحدودي وجهة الشرق، وأخرى تتعلق 
القدرة  وحماية  الغالء  ملواجهة  تعديلي  مالي  قانون  مشروع  بإجراء 
الشرائية للطبقة الوسطى املهددة بالتفقير لألسف، ولدعم التشغيل 
وخلق فرص الشغل أمام الشباب الذي يغامر بحياته بحثا عن ضمان 

الكرامة واإلرتقاء اإلجتماعي.

السيد ضئيس الحكومة،

بعيدا عن لغة األرقام الجوفاء، فإن الواقع امللموس الذي تجتازه 
البالد ويعيشه املواطنين يسائل الحكومة إلى أي مدى تمكنت الحكومة 
من تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي املتعلق بالحماية اإلجتماعية؟، 
خاصة بعدما دعا جاللة امللك، الحكومة بمناسبة عيد العرش 2018 
إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية 
في مجال الدعم والحماية اإلجتماعية في ظل برامج متعددة األهداف 
التنفيذ  في  النجاعة  قادرة على ضمان  آليات عمل  واملرامي، وغياب 
وتحقيق النتائج املتوخاة، وذلك في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة. إلى 
أي مدى تمكنت الحكومة من تنفيذ املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 
انطالقا مما التزمت به في برامجها بتفعيل إستراتيجية التشغيل في أفق 
2025، انطالقا من دعوة جاللة امللك، بمناسبة الذكرى 65 لثورة امللك 
اتخاذ إجراءات ملموسة إلصالح شامل آلليات  إلى ضرورة  والشعب 
وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، بهدف جعلها أكثر فعالية 
وإستجابة النتظاراتهم، وكذا تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي وخلق 
املقاوالت؟، إلى أي حد تمكنت الحكومة من تسريع وتيرة تنمية العالم 
القروي ودعم التوازن املجالي من خالل وضع مخطط تنفيذ وتسريع 
إنجاز برامج تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية بالعالم القروي كما 

جاء في البرنامج الحكومي؟.

السيد ضئيس الحكومة،

هل استطاعت الحكومة من خالل حصيلتها املرحلية اإلجابة عن 
التساؤالت التي تطرحها تحديات املرحلة الراهنة والتفاعل مع التحوالت 
والحقوقية،  واإلجتماعية  االقتصادية  بأبعادها  العميقة  املجتمعية 
وكذا اإلستجابة لتطلعات وانتظارات املواطنين. بطبيعة الحال، هذه 
الحكومة التي تحملت مسؤوليتها هي امتداد للحكومة السابقة، 8 سنين، 
السيد الرئيس، وبعد والدة عسيرة، بطبيعة الحال، األخيرة ملا يسمى 
للحوار اإلجتماعي لألسف نتج عنه إتفاق 25 أبريل األخير الذي يعتبر كما 
قلت يعني أضعف اإلتفاقات في مسلسل الحوارات اإلجتماعية، دون 
الخروج بأي مبادرة من شأنها ضمان الرعاية اإلجتماعية لكافة املغاربة 
تم  اللذين  للمتقاعدين  بالنسبة  خاصة  الشرائية،  قدرتهم  وتحسين 
حرمانهم من هذه الزيادات، وبقية الفئات اإلجتماعية التي ال دخل لها 

والتي تكتوي بلهيب األسعار املرتفعة.

السيد ضئيس الحكومة،

كيف اختزلتم العناية بقضايا وحقوق الجالية املغربية باملهجر كما 
كرسه الدستور، والتزمتم بالعمل على تحقيقها في البرنامج الحكومي في 
بعض اإلجراءات املحتشمة ال غير، بما في ذلك املخيمات الصيفية واش 
خاصك العريان؟ الخواتم. فقط يعني مشاكل الجالية يمكن اختزالها 
في املخيمات الصيفية، مشاكل الجالية السيد رئيس الحكومة، أكبر 
بكثير مشاكل الجالية التي يقدر عددها ب6 مليون، عندهم مشاكل 
ثقافية، مشاكل مرتبطة بالهوية، مشاكل باملؤسسات املنتخبة، الجالية 
تريد أن تمثل نفسها بنفسها داخل هذه املؤسسات، اشنو درتوا إلى 
يومنا هذا؟ كما هو األمر بالنسبة لسائر الجاليات في العالم كلها ممثلة 
في مؤسساتها املنتخبة، في البرملان وغيرها من املؤسسات إال الجالية 
الحكومة؟ وهي جالية واعدة،  السيد رئيس  تنتظرون  ماذا  املغربية، 
جالية مواطنة، جالية قادرة على تقديم إضافات كثيرة، يعني، للحكومة 
وللدولة املغربية ولإلقتصاد الوطني لألسف. إذن هادي هي ما ينتظر، 
ما�ضي املخيمات الصيفية. السيد رئيس الحكومة، الجميع غادي يهتمو 
باوالدهم، ولكن ما�ضي فقط نهتمو باآلباء أوال واألوالد وكل هذه الفئات. 
إذن فال بد، يعني، من توسيع ضمان، يعني، املشاركة ديالهم، اإلسراع 
بإخراج القانون املنظم ملجلس الجالية، وهو، يعني، مكبل لألسف، 
 6.000 عندنا  القاصرين،  لحماية  أكبر  اهتمام  إعطاء  ننتظر؟؛  ماذا 

قاصر غير في إسبانيا، 6.000 قاصر في إسبانيا، اشنو قدمنا ليه؟

السيد ضئيس الحكومة،

الحكومة وعجزها  تراجع  في ظل  عنها  تتحدثون  أية حصيلة  عن 
في  مسؤوليتها  تحمل  وعدم  املواطنين،  الشرائية  القدرة  حماية  عن 
بما  للمغاربة،  اليومية  بالحياة  املرتبطة  الحيوية  القطاعات  مرافق 
فيها األسعار؟، ارتفاع أسعار املحروقات لألسف هو أنه تلقينا وعودا 
وداخل هذه القبة بضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية وللتحديد 
الحكومة  بأن  نفاجأ  األخير  في  لكن  األسعار،  هذه  يعني  والتسقيف، 
ليست قادرة، إذن الحكومة خاضعة مخضعة، يعني، للوبيات ديال هاذ 
املنتوج هذا لألسف، وغير قادرة وربما عندها منافع في ذلك بفشلها في 

تنفيذ ووعدها بتسقيف، يعني هذه األسعار.

النموذج  بنجاح  أساسا  مرتبط  العمومية  السياسات  نجاح  إن 
التنموي القادر على إنتاج الثروة بوتيرة أسرع، السيد رئيس الحكومة، 
هاذي سنتين تقريبا باش دعا جاللة امللك، الحكومة إلى صياغة وإعداد 
على  تفاعل  االستقالل  حزب  تفاعلت،  األحزاب  التنموي،  النموذج 
الفور، فقام بإعداد مشروع تنموي واعد، الحكومة شنو بإمكانياتكم 
املادية واللوجستيكية واإلدارية لحد اآلن لم تقدموا للمغاربة النموذج 

البديل للنموذج السابق الذي، يعني، أصبح متجاوزا.

السيد ضئيس الحكومة،

عطفا على كل ما سبق، نعتبر في الفريق اإلستقاللي أن هذه الحصيلة 
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ال تعكس املهام الدستورية الجديدة املوكولة للحكومة ورئيسها في تدبير 
السياسات العمومية وتسيير الشأن العام، بعدما تم اإلرتقاء باملكانة 
الدستورية لرئيس الحكومة والجهاز التنفيذي. السيد الرئيس حكومة، 
يعني،  تام،  استقرار  في  تشتغل  الحكومة  أنه  جدا،  محظوظين  انتم 
من الناحية القانونية ما عندكم استحقاقات، ما عندكم انتخابات 
الزمن  من  سعة  عندها  الحكومة  أنه  بمعنى،  عندكم،  ما  جماعية، 
لتشتغل. ولكن، لألسف، هذه النتائج التي، الحصيلة التي ذكرتموها، 

السيد رئيس الحكومة، ال يلمسها املواطن العادي وما كايناش.

يغلفها  أن  الحال  بطبيعة  الحكومة  رئيس  منها  أراد  إذن حصيلة 
بارقام وإحصائيات جوفاء ما دامت ال تنعكس األثر ديالها املباشرة على 
الحياة اليومية للمواطنين وواقعهم امللموس، خاصة عندما استعان 
رئيس الحكومة برقم يهم ارتفاع عدد األشخاص الذين يحملون بطاقة 
بأنه استطعنا باش  »راميد«، نعم السيد رئيس الحكومة، وافتخرتو 
نوصلو »راميد« إلى 12 مليون، هذا مؤشر على ارتفاع نسبة الفقر، 
السيد رئيس الحكومة، راه 12 مليون، راه 12 مليون فقير، راه ما�ضي 
هذا افتخار، راه افتخار بتفقير املغاربة، املغاربة ما خصهمش يوصلو 
ل12 مليون في »الراميد«، ولكن كنقولو راه وصلنا 12 مليون، وهذا 
مؤشر على التفقير والفقر وليس على االفتخار واإلنجاز، السيد رئيس 
الحكومة، متجاهال هاذ الرقم بطبيعة الحال، وتزايد عدد الفقراء بأكثر 
من %15 من سكان املغرب وفق تقرير منظمة األغذية والزراعة التابعة 

لألمم املتحدة.

حصيلة تشكل مرآة حقيقية لحكومة اختارت أن تولد والدة قيصرية 
أمام تعثر مسلسل تكوين الفريق الحكومي، ما اشرتوش للبلوكاج األول 
وال الثاني، السيد رئيس الحكومة، بطبيعة الحال، يعني، في عرضكم 
الحكومي  العمل  وتعطيل  السيا�ضي  للزمن  هدر  فيه  كان  لألسف 
كل   ،2021 ربح  كيف  هو  مشترك  قاسم  يجمعها  حكومة  والبرملاني، 
قطاع كيطلع يستغل إمكانياته من أجل ربح انتخابات 2021. في حين 
أنه املصلحة العامة والبرامج لنتركها وتتسابقون من ينجز في دائرته وفي 
دائرة فالن وكذا، هاجسكم هو هاجس ديال 2012، ما زال بعيد 2021، 
السيد رئيس الحكومة، غير اشتغلوا راه اللى لعب مزيان غادي ينجح، 

واللي ما ملعبش راه غادي يعاود إن شاء هللا.

نها 
ّ
إذن حصيلة تبين بوضوح تام افتقاد الحكومة ألية بصمة تمك

من مواجهة التحديات املطروحة، خاصة ما يتعلق.. السيد الرئيس 
الحكومة، كاين مجموعة من املظاهر في الفساد، استغالل اإلثراء الغير 
بأنكم غادي تصلحو ما  النفوذ هذه كلها وعدتم  مشروع، استغالل 
يمكن إصالحه. ولذلك ما يمكنش غادي نخّبيو الشمس بالغربال السيد 
َهُب 

ْ
َيذ

َ
َبُد ف ا الزَّ مَّ
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أ
َ
رئيس الحكومة، وكما قال هللا سبحانه وتعالى : )ف

ْرِض( صدق هللا العظيم. فال 
َ ْ
 ِفي األ

ُ
ث

ُ
َيْمك

َ
اَس ف ا َما َينَفُع النَّ مَّ

َ
ُجَفاًء ۖ َوأ

زبد وال شيئا مكث في األرض إنما هي سنوات حكومية عجاف، والسالم 
عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

للسيد  اآلن  الكلمة  الحركي  الفريق  بإسم  الرئيس،  السيد  شكرا 
الصبر  من  �ضيء  النواب  والسادة  السيدات  مبديع.  محمد  الرئيس 

لنستمع إلى الجميع.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفريق الحركي:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدة والس دة الوزضاء املحترمي5،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

ضمر 5 مب ضك سعيد،

أنا ستعد جدا أن أنوب عن الفريق الحركي، في تقديم منظورنا 
حول الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة. في البداية نثمن هذه اللحظة 
الدستورية التي تكت�ضي أهمية بالغة في تعزيز عالقات التعاون البناء، 
والحوار الصريح، والخطاب املسؤول بين كل من الحكومة والبرملان. مما 
يدعم الدور الرقابي للبرملان، ويعزز اختصاصه الدستوري في مجال 

تقييم السياسات العمومية.

أعتبرها السيد الرئيس املحترم، محطة للتحليل والتأمل والتقييم، 
تتأسس قراءتنا لعرضكم السيد رئيس الحكومة املحترم، على مرجعية 
واللغوية  السياسية  التعددية  على  القائمة  الشعبية  الحركة  حزب 
املجالية  املناصفة  وإقرار  املؤسسات،  ملغرب  واإلنتصار  والثقافية، 
والعدالة اإلجتماعية بمرجعية جعلت من حزبنا رمزا للتوازن والوفاء 
باإللتزامات. حركة تناصر الحق ومصلحة الوطن بعيدا عن املواقع، 
وتجعل الوطن فوق كل حساب، وهو ما يجعل املشاركة الحركية في هذه 
الحكومة مثل سابقتها، مشاركة نوعية مبنية على مبدأ وقناعة ال تثنيها 
عن قول الحقيقة من أي موقع، وعن النقد البناء للتجربة بغية تقويم 

مسارها باستمرار.

إننا اليوم السيد الرئيس، ال نقّيم املنجزات وهي ليست قليلة على 
كل حال، وقد جاء سردها على لسان زميلي وصديقي السيد رئيس 
وتنموي  سيا�ضي  أفق  وبناء  لتقويميها  ولكن  والتنمية.  العدالة  فريق 
جديد يوفر االنعكاس اإليجابي واألثر الفعلي للمنجزات امللموسة على 
حياة املواطن املغربي، الذي يعتبر الهدف واملنتهى ألية سياسة عمومية 
ناجعة. فعلى الرغم من التراكمات اإليجابية التي تحققت ببالدنا، فإن 
باستحضار  جدا،  كبيرة  تظل  واإلشكاالت  واالنتظارات  اآلمال  حجم 
التحوالت وحجم الخصاص اإلقتصادي واإلجتماعي القائم، مؤكدين 
أن ما تحقق من منجزات ناتج عن قوة بالدنا املتمثلة في استقراره، 
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وثوابته، ومؤسساته، وتماسك جبهته الداخلية، وإجماعه الوطني في 
القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، هذه القوة التي 
تطورت وتجسدت بفضل حكمة جاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، من خالل األوراش اإلصالحية الكبرى، التي أطلقها على املستوى 
توجت  والتي  والثقافي،  واإلجتماعي  واإلقتصادي  والحقوقي  السيا�ضي 
بإقرار دستور 2011، الدستور الذي رسخ الفصل بين السلط، وعزز 
مكانة املؤسسة التشريعية، وفتح ورش إصالح القضاء، وكّرس ربط 
املرأة،  ومكانة  التشاركية  الديمقراطية  وعزز  باملحاسبة،  املسؤولية 

ورسخ الطابع املتعدد للهوية الثقافية الوطنية.

حررات السيدات والس دة،

انطالقا من الواقعية املتميزة لنهجنا السيا�ضي الحركي على مدى 60 
سنة، فإننا مطالبون جميعا اليوم بوقفة تأمل وتقييم موضوعي ألدائنا 
املؤسساتي في ظل ملكية حكيمة حاملة لرؤية استراتيجية واستباقية، 
الوسائط  دور  نسائل  أن  إذن  مطالبين  وصبور.  متضامن  وشعب 
الحزبية والنقابية والجمعوية، وقياس مدى انخراطها سلوكا وخطابا 
في املغرب الدستوري الجديد. في هذا اإلطار اسمحوا لي، في إطار النقد 
الذاتي أن أؤكد لكم أن دور هذه الوسائط أظن حسب منظوري ليس 
في مستوى الطموحات، متطلعين إلى اإلرتقاء بأدوارها كل حسب موقعه 
ومسؤولياته، وذلك باإلنتصار ملصلحة الوطن قبل األنانيات الحزبية 
العظيم  بلدنا  البالد من حجب  الضيقة، والترفع عن رهن مستقبل 

الذي يعرف من أين أتى وإلى أين يسير.

فحاجتنا اليوم حضرات السيدات والسادة، إلى مراجعة حقيقية 
أغلبية  خالل  من  واملؤسسات،  املواطن  بين  الثقة  جسر  بناء  تعيد 
قوية ومنسجمة ومعارضة متراصة وبناءة، بدل مواصلة اإلستثمار في 
الضبابية والغموض السيا�ضي الذي ليس في مصلحة أحد. فاملواقع إلى 
الزوال لكن املؤسسات باقية ومستمرة والوطن أبقى وأصلح والعاقبة 
للمتقين. نحتاج السيد رئيس الحكومة املحترم، اليوم إلى وطنية صادقة 
الفرد  فيها حقوق  تتالزم  املواطنة بحقوقها وواجباتها، وطنية  تعانق 
بحقوق املجتمع وفوقها حقوق الوطن، آملين أن تكون الرسالة قد 

وصلت.

السيد الرئيس،

بعد هذه الديباجة التي كان البد منها، اسمحوا لي حضرات السيدات، 
أن أتناول بعض املحاور األساسية ذات الصلة بعرضكم القيم، مركزا 
على بعض املالحظات واإلقتراحات من باب اإلغناء والتجويد. في البداية، 
البد أن نقف عند مستجدات قضية وحدتنا الترابية التي نجمع عليها 
جميعا ملكا وحكومة وشعبا. وفي هذا اإلطار، نسجل باعتزاز كبير ما 
حققته بالدنا في مجال تحصين قضيتنا العادلة بفضل حكمة صاحب 
الوطنية  للدبلوماسية  الجبارة  والجهود  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة 
الرسمية واملوازية بما فيها دور البرملان واألحزاب السياسية، مجهودات 

توجت بالنجاح املتالحق للمملكة املغربية في مختلف املحافل الدولية 
على  اإلفريقي  اإلتحاد  بلدان  مجمل  إجماع  في  واملتجسد  والقارية، 
مساندة املوقف املغربي املسنود بالشرعية الدولية والقا�ضي بأن حل 
هذا النزاع املفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية، لن يتم إال في إطار 
السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة الراسخة برباط البيعة 

املقدس واملشروعية التاريخية والشرعية القانونية.

وترسيخا لهذا التوجه، نتطلع السيد رئيس الحكومة املحترم، إلى 
بذل املزيد من الجهود لبناء إستراتيجية دبلوماسية متكاملة إلختراق 
ع كذلك 

ّ
مختلف املنتديات التي يستغلها خصوم وحدتنا الترابية. نتطل

إلى تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، وفي صدارتها النموذج 
التنموي لألقاليم الجنوبية. وال يفوتنا بهذه املناسبة، أن نتقدم بالتحية 
والتقدير ألبناء أقاليمنا الجنوبية على تالحمهم الوحدوي، وكذا ملمثليهم 
الشرعيين في مختلف املؤسسات املنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، كما 
نغتنمها مناسبة أيضا لنقف جميعا وقفة إجالل وإكبار للقوات املسلحة 
املساعدة  والقوات  الوطني،  واألمن  امللكي،  الدرك  ورجال  امللكية، 
والوقاية املدنية، ومسؤولي وأطر اإلدارة الترابية على تضحياتهم الجسام 

من أجل وحدة الوطن وأمنه وسالمته.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

ونساندها  بها  نعتز  اإلنجازات  من  العديد  عرضكم  تضمن  لقد 
وضمنها  املؤشرات  من  العديد  في  اإلرتقاء  كذلك  وتضمن  ونثمنها، 
املرتبة املتميزة التي أحرزها املغرب في تصنيف مناخ األعمال، وهذا أمر 
ال يمكننا إال أن نثمنه. لكن السيد رئيس الحكومة املحترم، على أرض 
الواقع إشكاليات كبيرة ومتعددة خاصة في مجال الصحة، والتعليم، 
والسكن، والتشغيل، وانتشار الباعة املتجولون، والبناء العشوائي في 
ضواحي املدن الكبرى، وانتشار الفقر والتسول وتنامي ظاهرة الهجرة 
إلى غيرذلك... صحيح إن الحكومة تقوم بمجهود ال خالف حوله، ولكن 
هذه املجهودات ال نلمس لها األثر امللموس على واقع املواطنين، وهذا 
أمر يسائلنا أين الخلل؟ مجهودات، اعتمادات، إستراتيجيات، مشاريع! 
هناك خلل! هل في صدقية املؤشرات، أم الضبابية في األولويات؟ األكيد 
في نظرنا أن الخلل ليس بعيدا عن إشكالية الحكامة، والتنافس حول 

توزيع الثروة على محدوديتها وقلتها بدل اإلجتهاد في إنتاجها.

السيد الرئيس املحترم،

القطاعية  للمخططات  واستحضارا  املوضوع،  بهذا  عالقة 
و«مخطط  األخضر«،  املغرب  »مخطط  قبيل  من  واإلستراتيجية 
الطبيعة  ذات  والبرامج  الصناعي«،  التسريع  و«مخطط  أليوتيس«، 
اإلجتماعية التي ال نختلف حول نجاعتها. فإننا في الفريق الحركي نعتقد 
أنه حان الوقت لتقييمها وتقويمها والتفكير فيما بعدها، خاصة ونحن 
مقبلون على بناء نموذج تنموي جديد، فعلى سبيل املثال »مخطط 
اإلنتاج،  في  الوفرة  إيجابية مكنت من  نتائج  األخضر« حقق  املغرب 
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ولكن البد من دعم آلية التثمين والتخزين، وتشجيع الصناعة الغذائية 
والتسويق. اإلشكالية اليوم عند الفالحا نتجو بكثرة في السوق ما قابالش 
اإلنتاج، ألن ما عدناش منافذ للتسويق خارج املغرب، وما عندناش 
الفالحة  ديال وزارة  الدور  وللتصنيع، هنا كيكمن  للتثمين  إمكانيات 
وتيبدا الدور ديال قطاع آخر، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لكي 

تكون إستراتيجية متكاملة.

ألنه  كذلك  أهميته  له  الصناعي«،  التسريع  »مخطط  بخصوص 
ساهم في تطور الصادرات بأكثر من %10، وحّسن امليزان التجاري، وبّوأ 
املغرب املرتبة األولى على املستوى القاري في مجال صناعة السيارات. 
لكنه اليوم، نريد أن ننفتح على باقي الجهات وال يبقى منحصرا في جهات 
معينة، نريد أن تكون كل جهة منصة لإلستثمارات في مجال الصناعة 
في إطار العدالة املجالية املنشودة، وتحقيق فرص الشغل لكل املغاربة 

أينما كانوا.

الحكومة  فإن  املبذولة  املجهودات  ورغم  السياق،  بهذا  وارتباطا 
مدعوة إلى اتخاذ املزيد من التدابير، لدعم املقاولة الوطنية خاصة 
املتوسطة والصغرى التي تشكل %95 من الناتج املقاوالتي في املغرب، 
وذلك عبر إيجاد حلول إلشكالية التمويل وأداء املتأخرات املستحقة التي 
تسببت في إفالس العديد من املقاوالت. البد كذلك السيد رئيس الحكومة 
التبسيط  معايير  وفق  الضرائب  ملدونة  شاملة  مراجعة  من  املحترم، 
والعدالة الجبائية، بدل تصريف اإلصالحات الجزئية بمناسبة القوانين 
املالية، وفي صدارة هذا اإلصالح املنشود إصالح الجبايات املحلية قصد 
نقترح عليكم  الترابية. وفي هذا اإلطار،  الجماعات  الرفع من قدرات 

قانون إطار مرجعي وسنرجع له في نهاية هذه املداخلة إذا بقي الوقت.

توجيه اإلستثمارات  في  إلى رؤية جديدة  نتطلع  السياق،  في ذات 
مؤشر  استحضار  عبر  الخاصة،  اإلستثمارات  واستقطاب  العمومية 
العميق،  في املغرب  في الجهات املتضررة خاصة  التنموي  الخصاص 
كما نؤكد على الضرورة امللحة لضبط املديونية التي أصبحت أرقامها 

مقلقة، وذلك عبر توظيفها بشكل منتج وذي مردودية.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

حررات السيدات والس دة،

بخصوص املحور اإلجتماعي، يظل موضوع إصالح منظومة التربية 
الحركي  الفريق  في  نود  اإلطار  وفي هذا  األولويات،  أولى  والتكوين من 
عن  بعيدا  والتكوين،  التربية  منظومة  إلصالح  منظورنا  نعرض  أن 
التشخيص الذي ال نختلف حوله جميعا كما ال نختلف على الحاجة 
إلى اإلصالح، ولكن بالتأكيد قد نختلف في الطريق إليه وفي نوع اإلصالح 

املنشود.

للتربية والتكوين  القانون اإلطار  نعتقد جازمين أن مشروع  أوال، 

هو مدخل أسا�ضي وخريطة طريق نحو تعليم ناجع مبني على خيط 
املساواة  مدرسة  ويبني  والجودة،  التعميم  لتكامل  يؤسس  ناظم، 
إلى  الدعوة  نجدد  اإلطار  هذا  وفي  املستدامة.  والتنمية  واإلنصاف 
التعجيل بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وجعل املدرسة املغربية 
اإلنتخابوي  والنزوع  املتجاوزة  اإليديولوجية  الحسابات  عن  بعيدة 
الضيق، مؤكدين في هذا السياق أن ال جدوى من املزايدة حول اللغتين 
الرسميتين العربية واألمازيغية قصد االلتفاف وحرمان أبناء املغاربة 
جميعا من حقهم املشروع في تعلم اللغات األجنبية من خالل تدريسها 
والتدريس بها كخّيار استراتيجي يرسخ املغرب املنفتح واملندمج في قواعد 
العوملة ويوفر الفرصة لكل املغاربة للولوج إلى عالم املعرفة والبحث 

العلمي وعالم األعمال؛

ثانيا، أمام العراك اإليديولوجي الذي رافق هذا املشروع قانون، فإننا 
نطالبكم السيد رئيس الحكومة، ومن خاللكم املجلس األعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي، في أقرب وقت ممكن برأي استشاري حول 
تقييم مدى نجاح تجربة التعريب ملدة 30 سنة. هل يعقل اإلستمرار 
في التطبيع مع إحصائيات صادمة: %30 من الحاصلين على البكالوريا 
العلمية يلجون تخصصات ال تتوافق مع تخصصهم األصلي، من قبيل 
مسالك القانون والعلوم اإلنسانية؛ %12 فقط من مجموع الطلبة 
يتممون  أو  يسجلون  الذين  هم  علمية  بشعب  الجامعيين مسجلون 
ل نسبة النجاح في البكالوريا 

ّ
دراستهم في الجامعة، في الوقت الذي تشك

العلمية والتقنية %64 من مجموع الناجحين. أكيد أن اللغة تشكل 
االجتماعية  كلفته  له  الذي  الجامعي  الهدر  أسباب  بين  رئيسيا  سببا 
واالقتصادية على البالد، لهذا آن األوان للجرأة في القرار بغية وضع حد 
لهذا اإلنفصام اللغوي املفروض على الطلبة، وإغالق هذا امللف املهدد 

لوحدة النسيج املجتمعي؛

العربية  للغتين  الدستورية  املكانة  تجسيد  على  حرصا  رابعا، 
واألمازيغية، ندعو إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري لألمازيغية 
والسعي بحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم واإللزامية بحرفها 

األصيل »تيفيناغ« ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.

طموح  ما  أدراك  وما  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  الشباب 
الشباب، شباب تّواق إلى العمل واالنخراط في بناء صرح الوطن، فهل 
يسرنا له هذا الطموح ليكون داخل املؤسسات وليس خارجها، مدعما 
لها ليس رافضا لها؟. وهنا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، ما 
مآل املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي أردناه آلية 
لبلورة تصورات وانتظارات الشباب، لكن شباب اليوم طال انتظاره 
ليرى هذه اآللية االستشارية تخرج للوجود، لذلك نحثكم السيد رئيس 
الحكومة املحترم، لتسريع وتيرة تنزيل هذا الورش الذي أعدته الحكومة 

املاضية وال يزال أسير الحكومة الحالية.

أما بخصوص قطاع الصحة، فال خالف أنه في أزمة بنيوية ويحتاج 
إلى عملية قيصرية قصد إصالحه، ومدخل ذلك هو بلورة ميثاق وطني 
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يتوج بخريطة صحية وعادلة اجتماعيا ومجاليا. جهة بني مالل-خنيفرة، 
جهة الراشيدية الجهات دياول الصحراء املغربية ال تتوفر على مستشفى 
جامعي. ال بد كذلك من حل إشكالية املوارد البشرية بهذا القطاع، وذلك 
عبر التوظيف العمومي الجهوي على غرار التعليم، طموحنا ينصرف إلى 
تعميمه على مختلف القطاعات بغية تحقيق العدالة املجالية في املوارد 
البشرية اإلدارية، فاملشكل ال يكمن فقط في البنايات وال التجهيزات 
نظام  بخصوص  بخصوص  أما  البشرية.  املوارد  في  كذلك  ولكن 
املساعدة الطبية، فرغم املجهود املبذول في هذا الصدد فإن مفعول 
بطاقة »راميد« ال زال محدودا ألنه ال يمكن العالج بها خارج الجهة. نريد 
أن تصبح مثل البطاقة الوطنية تيسر العالج في مجموع الترابي الوطني.

العالم  بأن  نؤكد  التفاوتات،  وردم  واإلنصاف  العدالة  إطار  وفي 
القروي واملناطق الجبلية تستحق وضعية إستراتيجية تنموية حقيقية 
وليس فقط مجرد عمليات متناثرة وظرفية وتفتقد لاللتقائية، الغرض 
منها تهدئة الخواطر وامتصاص الغضب. فنحن نؤكد بإلحاحنا إلى إثارة 
هذا املوضوع ليس ألنه من صميم مبادئ الحركة الشعبية وأهدافها 
فقط، ولكن ألن العالم القروي بقدر ما يعاني من إكراهات وإشكاالت 
وعزل بنيوي على مختلف املستويات، فإنه يعتبر فضاء واعدا دائما 

النبثاق نهضة اقتصادية وسياسية وإجتماعية وثقافية.

في الختام، ال يسعنا إال أن نتمنى أن يكون القادم أفضل، نتمنى أن 
ينبثق اإلقناع واإليمان لدى كل مواطن ومواطنة، بأن العمل املؤس�ضي 
يسير في نسق انتظاراته وانشغاالته، ومدخل ذلك اإلنصات للمواطن 
في  التمادي  بذل  األزمات  ومعالجة  املبدع  والذكاء  الحلول  وإبداع 
التخطيط لها، فاملغاربة كل املغاربة يستحقون عطاء أكبر، وتدبيرا أنجع 
وأفضل يحقق لهم العزة والكرامة والطمأنينة في حياتهم ومعيشهم في 
الحال واملآل. وفقنا هللا جميعا لخدمة مصلحة الوطن، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

الفريق  باسم  أمام  شقران  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
اإلشتراكي. شكرا السيد الرئيس.

الن ئب السيد شقرا5 أم م ضئيس الفريق االشتراكي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي5،

بداية شهر مبارك مع أجمل املتمنيات، يشرفني أن أتناول الكلمة 
بإسم الفريق اإلشتراكي، ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة، 
التي تقدم بها السيد رئيس الحكومة أمام البرملان في إطار الفصل 101 
بذلك  وهي  بامتياز،  ودستورية  ديمقراطية  لحظة  هي  الدستور.  من 

محطة حوار مؤسساتي البد منه للوقوف عند ما تحقق، وما يجب 
اإلنكباب عليه، وما كان يجب تجنبه استشرافا لغد مشرق تتضح فيه 

معالم مغرب يتغير صوب األفضل.

االلتزام واملسؤولية والوضوح، بهذه املبادئ ومن موقعنا كمكون 
من مكونات األغلبية، كان التعاطي مع العمل الحكومي، إن رقابيا أو 
تشريعيا. وبهذه املبادئ وانطالقا منها سنناقش الحصيلة املرحلية لعمل 
حكومتكم والتي نحن جزء منها، ونحن تعود بطبيعة الحال إلى حزبنا 
اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، إلى وزرائه في الحكومة، إلى فريقه 
البرملاني، األمر يتعلق بأغلبية حكومية بتحالف يتعلق أساسا بمسؤولية 

جسيمة تهم الوطن واملواطن.

السيد الرئيس املحترم،

بعد تثمين هذه اللحظة الدستورية الثمينة التي هي تقديم حصيلة 
منتصف الوالية ومناقشتها اليوم، ال أستطيع شخصيا، وال نستطيع 
جميعا، أن نناقش هذه الحصيلة بما لها وما عليها بتجرد، ذلك ألننا 
ال يمكن أن نفهم الواقع أو الخطاب أو األداء أو الحضور إال من خالل 
وليس  والتاريخي  السيا�ضي  ومن خالل شرطنا  ومرجعيتنا،  انحيازاتنا 

فقط من خالل وجودنا داخل أغلبية معينة.

إننا في الفريق اإلشتراكي، وفي اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، 
ورغم انتسابنا الراهن إلى األغلبية الحكومية، نؤمن بضرورة النقد، 
فإذا كان الوزراء اإلتحاديون مشروطين بمبدأ التضامن الحكومي على 
مستوى املوقف والسلوك والقرار، فإننا كنواب برملانيين نمتلك مساحة 
أكبر لنتحدث بالنبرة النقدية الضرورية التي يقتضيها الخطاب أو املوقف، 
منا في مدرسة اليسار، 

ّ
وهي نبرة نقدية نرفعها حتى نحو أنفسنا إذ تعل

وفي املدرسة الوطنية الديمقراطية، واملدرسة االتحادية بالخصوص أن 
النقد والنقد الذاتي فضيلتان وقيمتان ال محيد عنهما إن أردنا أن نرتقي 
إلى مستوى املسؤولية وإلى مستوى أخالق املسؤولية. ولكم في مؤتمراتنا 
ومجالسنا الوطنية في حياتنا الحزبية االتحادية نموذج واضح عملي 
لذلك. نحن في أغلبية يوحدها حد من التوافق والتجاوب والتكامل، 
لكننا نفكر بطرائق مختلفة، وليس لنا النظر نفسه إلى العالم إلى التاريخ 
وإلى املستقبل، كما أننا نعيش في اليوم الواحد أحيانا فصوال ساخنة 
وباردة من العالقات وعلى مستوى الحوار والتواصل، وإن كان ذلك لم 

يفسد ولن يفسد بطبيعة الحال للود قضية.

وكفريق إتحادي وكاتحاديين، تصرخ في أفكارنا وفي أحالمنا أصوات 
من التاريخ وأصوات من الحاضر، بل تصرخ في وعينا والوعينا بواعث 
قلق شعبنا، ال نريد أن نتحدث عن تجربة الحكومة بلغة التمجيد، 
فإذا كانت في حاجة اليوم إلى �ضيء حقا فهو أن تنصت ألصوات النقد، 
وأصوات الغضب، والقلق، واالحتجاج والسؤال. والسؤال هل كانت 
ويعيشها  بالدنا  تعيشها  التي  التاريخية  اللحظة  في مستوى  الحكومة 
شعبنا؟، هل تصرفت بالشجاعة األخالقية والسياسية والقانونية في 

قضايا املجتمع الكبرى والوقائع املصاحبة لها؟
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الواقع السيد رئيس الحكومة، أن حكومتنا خالل الفترة املاضية 
اشتغلت وتحركت بكثير من اإلستعجال، مثل شخص لم يتوقف عن 
النظر إلى ساعة يده دون أن يضبط إيقاع وقته، ربما ما عارفش حتى 
شحال في الساعة، هو ذلك اإلستعجال الذي يروم الوصول لسنة 2021 
بأي ثمن، االستعجال الذي أدى إلى بطء املبادرة في جوانب أساسية، 
وإلى هدر الزمن في نوع من الفعل ورد الفعل املرتبط به سعيا وراء 
الكسب االنتخابي، كاينة واحد املقولة السيد رئيس الحكومة كتقول : 
)الزمن مكان متحرك واملكان زمان جامد(، وأنتم تقودون واحد الحافلة 
إلى محطة معينة، وكأنكم ذاهبون من الرباط إلى وزان، ستقطعون 
الطريق السيار، ستمرون باملنعرجات، الطرق فيها حفر، لكي تصلوا 
إلى وجهتكم النهائية، املهم أن نصل إلى الوجهة النهائية بمغرب قوي 
متماسك متقدم أكثر مما عليه اليوم. ألن الهاجس ليس هو محطة 

2021، ولكن الهاجس هو الوطن ومستقبل الوطن.

إننا في الفريق اإلشتراكي نقدر الجهد املبذول، نقدر الجهد الخّير 
الذي بذلته حكومتكم خالل سنتين ونيف، وسيكون من باب الجحود، 
أو النكران، أو االستخفاف أن ال يعترف املرء لهذه الحكومة بعدد واف 

من الحسنات واإلنجازات هي مصونة في الذاكرة وفي مرآة الواقع، لكن 

ينبغي أن ننبه إلى حاالت من السلب والنقص والتعثر.

السيد ضئيس الحكومة،

ال نريد في هذه اللحظة الديمقراطية، خاصة أمام ضيق الحيز الزمني 

املخصص لفريقنا، ال نريد أن ندخل وندخلكم في متاهات األرقام بما 

هي تعبير عن مستوى ما تم إنجازه من إصالحات هامة ببالدنا، ولعل 

املداخالت السابقة ومنها النقط التي تطرق إليها السيد الرئيس األزمي 

73 نقطة لتبين املجهود الكبير الذي قامت به الحكومة على مستويات 

التحفظات.  جميع  تحت  الحال  بطبيعة  معها  نتفق  والتي  متعددة، 

إصالحات وجب التذكير والتنويه إلى أنها ليست بالضرورة وليدة هذه 

الحكومة أو التي قبلها، بل هي تراكم عمل حكومات متعاقبة، تراكم 

مغربي هو الذي يجعل من بالدنا اليوم استثناء في املنطقة، ولسنا في 

حاجة إلى التذكير بركائز اإلقتصاد الوطني الذي أسست له حكومة عبد 

هللا ابراهيم، وال التذكير بحكومة عبد الرحمن اليوسفي بما هي مرحلة 

مفصلية في تاريخ البالد سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، وبما هي 

حقنة مناعة جعلت بالدنا محصنة أمام تقلبات متعددة إلى يومنا هذا 

تحت الرعاية والتوجيهات امللكية السامية، التي تنظر للوطن واملواطن 

بنفس إستراتيجي في مجاالت متعددة. علينا أن نعترف بذلك مثل ما 

علينا أال نتردد في الجهر بأنه منذ بضع سنوات خلت، بتنا نعيش واقع 

بالنسبة لحياة  في مجاالت متعددة كبرى وإستراتيجية وأساسية  مد 

املغاربة، ولكن كذلك حالة جزر في جوانب أخرى لعل أهمها الجانب 

الحقوقي اليوم.

السيد ضئيس الحكومة،

سنترك األرقام جانبا إذن، وسنالمس معكم حصيلة عمل حكومتكم 
بكل واقعية وموضوعية. نحن نعلم بأن السياق الدولي صعب يرخي 
بظالله على بالدنا، التوترات العاملية وأثرها على ارتفاع أسعار النفط، 
تقلبات منطقة اليورو، اإلستقرار اإلقليمي واملنعطف الجديد الذي 
تمر منه مجموعة من الدول بفعل اإلحتجاجات اإلجتماعية والنزاعات 
املسلحة، التصنيف اإلئتماني للمغرب من طرف الوكالة املتخصصة في 
مجال التنقيط، وتأثير مختلف التقارير الدولية التي تخص املغرب سواء 
على املستوى االقتصادي أو املالي أو الحقوقي في توجيه القرارات املالية 
واالستثمارات األجنبية. هناك تحديات، تحديات كثيرة : ارتفاع منسوب 
وحماية  الداخلي  األمن  تحديات  والفئوية؛  الشعبية  االحتجاجات 
املغرب من كل أشكال الجريمة والعنف والتطرف؛ تحديات الحفاظ 
على التراكمات التي حققها املغرب على مسار العدالة اإلنتقالية وإعمال 
الوطني  اقتصادنا  بها  يمر  التي  الظرفية  حساسية  اإلنسان؛  حقوق 
خاصة على إيقاع أداء متوسط القطاع الفالحي بفعل تأخر األمطار؛ 
النقاش  الداخلي؛  التجاري  امليزان  وعجز  الخارجي  الطلب  استمرار 
الوطني بخصوص النموذج التنموي الجديد؛ الجهوية املتقدمة؛ تطوير 
التقاعد  لصناديق  املالية  الوضعية  اإلجتماعية؛  الحماية  منظومة 

وتحديات الديمومة واالستمرار وغير ذلك من التحديات.

السيد الرئيس،

بأنه السؤال  التحديات كتجعلنا، بطبيعة الحال، وأنتم تعلمون 
الذي يطرح نفسه دائما هو السؤال اإلجتماعي، لكن ال يمكن أن نتحدث 
عن اإلستقرار اإلجتماعي دون استقرار سيا�ضي وتنمية اقتصادية. والحمد 
هلل، في الجانب السيا�ضي بالدنا واخذة املسار ديالها الصحيح، وهاذ 
ال�ضي كلو تنقولوه دائما بفضل النضاالت، التراكم ديال النضاالت اللي 
جعلتنا نوصلو للحالة التي نحن عليها اليوم. االستقرار السيا�ضي مرتبط، 
بطبيعة الحال، بالتوابث ديال األمة، القضية الوطنية التي تأخذ مسارها 
الصحيح ألننا أصحاب حق، األمن الخارجي والداخلي للمغرب، إعمال 
الدستور وحسن تطبيق القوانين، تقوية املؤسسات وتطوير املمارسة 
بالنموذج  االقتصادية  بالتنمية  االستقرار  كذلك  مرتبط  السياسية. 
التنموي الجديد باختيارات استرادية واضحة، نسيج مقاوالتي مرتكز 
على املقاوالت الصغرى واملتوسطة، منظومة ضريبية عادلة وحاضرة 
ملختلف األنشطة االقتصادية الوطنية ومشجعا لالستثمار والتصدير 
وإدارة مواطنة في خدمة املجتمع أفرادا وجماعات وهيئات. االستقرار 
االجتماعي املرتبط بالشغل وتقليص معدل البطالة خاصة في صفوف 
االجتماعية  الفوارق  من  الحد  االجتماعية،  الحماية  دعم  الشباب، 
واملجالية، التنمية البشرية في مختلف مستوياتها والحفاظ على الطبقة 

املتوسطة وتأسيس الوساطة املؤسساتية.

بطبيعة الحال نحن نثمن املجهود املبذول على مستويات متعددة في 
هذه الجوانب جميعها، تنزيال للبرنامج الحكومي مع تمام إدراكنا لطبيعة 
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الصعوبات املرتبطة أحيانا بضعف اإلمكانيات، فإن ذلك ال يثنينا عن 
التعبير عن عدم رضانا فيما يتعلق بالجانب االجتماعي بالخصوص، وهو 
أمر أكدنا عليه في مناسبات متعددةن آخرها مناقشة مشروع قانون 
املالية لهذه السنة. خصاص كبير صحة تعليما وفرصا للشغل نكررها، 
واألمر يتطلب باألساس إرادة سياسية حقيقية ال تضع نصب أعينها 
أية حسابات سياسوية  عن  بعيدا  الخصاص  هامش  تقليص  سوى 
ضيقة ال ترى أبعد من أنف مصالحها، وتتذكرون مواقف الفريق كذلك 
املعبر عنها أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، فرغم أهمية املجهودات التي 

قامت بها قامت بها الحكومة في املجال االجتماعي.

يبقى األداء العمومي في امللفات االجتماعية الحساسة دون املستوى 
املطلوب، إذ لم تتم إلى حدود اليوم بلورة وتفعيل اإلصالحات الكبرى 
التي تمكن من وضع بلدنا في املسار الصحيح لترسيخ العدالة االجتماعية 
الطبقة  أوساط  في  املنتشرة  األمل  يفسر خيبة  الذي  األمر  والترابية، 
واملهمشة. ومن جهة أخرى، ال  الشعبية  الفئات  املتوسطة وأوساط 
بالتنكر  القريب  املشترك  للتاريخ  العام واإلساءة  الرأي  تغليط  ينبغي 
التي  التوافقي  التناوب  حكومة  مع  انطلق  الذي  االجتماعي  للنفس 
أسست إلصالحات اجتماعية مهيكلة لم تحظ لألسف باملتابعة الالزمة 
وبالوتيرة املطلوبة فيما بعد، مما أدى إلى نوع من التراخي في السياسات 

االجتماعية أمام تزايد املتطلبات امللحة للمواطنات واملواطنين.

السيد ضئيس الحكومة،

مطلوب من حكومتكم الجرأة السياسية في إصالح منظومة التربية 
والتكوين، ولن أقرر ما تفضل به السادة الرؤساء. ولكن هناك نقطة 
باإلصالحات  يتعلق  فيما  يعقل  ال  عندها،  أقف  أن  يجب  أساسية 
الكبرى التي تهم بالدنا أن نزيغ بالنقاش إلى نقاشات هامشية تفرق بين 
املواطنات واملواطنين كل مرة نجبدو �ضي حاجة، مرة نجبدو الدين، مرة 
نجبدو الهوية، مرة نجبدو، ال مكاينش �ضي وحدين غيوري املغاربة الدين 
ديالهم، وال غيوريهم الهوية ديالهم اللي هي هوية متنوعة غنية، الهوية 
ديال املغربي اآلن إيال تكلمت بالدارجة كنتعرف أنا شمالي غير باللكنة 
ديالنا، اللكنة ديالنا تشكل هويتنا، لباسنا يشكل هويتنا، أكلنا يشكل 
هويتنا. القوانين األساسية واملؤسسة أعتقد أنه يجب التعامل معها 
بروح وطنية كبيرة وبتنازالت إذا كانت هناك تنازالت مطلوبة، والوقت 

والزمن يبين إذا ما كانت هناك أخطاء يجب التراجع عنها وإصالحها.

املزايدات  عن  البعيدة  السياسية  الجرأة  حكومتكم  من  نطلب 
السياسية في إصالح منظومة التربية والتكوين، وضرورة إقرار منظومة 
مؤشرات  إلى  التطرق  في  بالواقعية  والتحلي  وشاملة  عادلة  صحية 
التشغيل خاصة في صفوف الشباب أمام اإلكراهات املتعلقة بالنمو 

االقتصادي وتواضع املبادرات الهادفة إلى تقوية االستثمار.

املرأة، والنهوض  في معالجة قضايا  الفعلي  التقدم  أيضا  مطلوب 
بأوضاعها، إذ ال نستسيغ تركيز الحصيلة املرحلية على استعراض نتائج 

الدراسات واإلعالن عن بحوث وطنية، والتذكير باملصادقة على الخطط 
واملخططات املتمحورة حول النساء، فاملطلوب من الحكومة أن تبرز 
األثر الذي تخلفه سياستها تجاه املرأة خاصة على الصعيد االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي وفي املناطق القروية واملهمشة بالخصوص.

السيد ضئيس الحكومة،

إن الضرورة تحتم القيام بعدد من اإلصالحات التي تعيد للمواطن 
الثقة وتحفزه على اإلنخراط اإليجابي في الحياة العامة ببالدنا، إصالحات 
تضع املواطن أمام أفق واضح محفز وباعث لألمل، إصالحات عمودها 
األسا�ضي سلطة القانون واملساواة أمامه حقوقا وواجبا. بالدنا والحمد 
هلل تتغير، هذا التغيير يجب أن يمس املواطن، ال يكفي أن نتحدث عن 
دعم األسر الفقيرة واملعوزة، يجب إخراج هذه األسر من دائرة الفقر، 
املساعدات،  لهم  نقدمو  ما�ضي  الجزيرة،  ديك  من  نخرجوهم  خصنا 
خاص يّدارواحد الجسر، باش.. وأنا نبغي، السيد رئيس الحكومة، في 
الجواب ديالو تعطيونا إحصاءات، فين كنا في واحد املستوى ديال الفقر 
وفين يمكن رجعنا، ألن تقديم املساعدات هو أمر أسا�ضي وهام، ولكن 
األسا�ضي هو أننا يجب أن نخرج املواطنات واملواطنين من دائرة الفقر، 

يجب أن تكون لهم استقالليتهم املادية، أن يعيشوا بكرامة في مغرب 

الكرامة والحرية والعدالة اإلجتماعية.

السيد ضئيس الحكومة،

كما الحظتم ذلك، وال شك، الوقت ال يسمح لنا باإلطالة، تعمدنا 

عدم الوقوف عند عرضكم بتفصيل ما جاء فيه، ألننا نعتبر في الفريق 

اإلشتراكي أننا أمام مناسبة الوقوف عند عدد من األسئلة الكبرى التي 

تشكل وبحق الشغل الشاغل للمواطنات واملواطنين، إذ وعلى عكس ما 

يروم البعض تسويقه، املواطن املغربي متتبع لكافة الوقائع التي تحفل 

بها بالدنا، لكن اإلشكال يكمن في ضبابية املعطى، في تعارض الخطاب 

بالسلوك بالشكل الذي ال يتحقق معه الفرز الكفيل بتحقيق التعبئة 

الوطنية، علينا أن نتساءل، ملاذا ال تحدث التعبئة الوطنية في عدد من 

الوقائع واألحداث؟، ملاذا تبرز بقوة حين يرتبط األمر بقضيتنا الوطنية 

بعد  بالدم  التبرع  بالالزم كحالة  للقيام  املواطنون  تعبأ  ملاذا  األولى؟، 

حادث القطار ببوقنادل؟. الجواب واضح وضوح الرؤية واإليمان باملسار 

واملآل، الحكومة مطالبة بتواصل جيد خاصة في ظل عمل ممنهج من 

قبل مجموعات شغلها الشاغل نشر العدمية واليأس والشك والتشكيك 

بين صفوف املواطنات واملواطنين. ولنا في ذلك نموذج بسيط، ما يتعلق 

القانون املتعلق بالخدمة العسكرية وما راج بشأنه ونحن نرى اليوم، 

كيف أن آالف الشباب تقدم طواعية في هذا الجانب. ونجدد باملناسبة، 

تحية الشكر واالحترام لقواتنا املسلحة امللكية املغربية، وقوات الدرك 

امللكي، واألمن الوطني، والقوات املساعدة والوقاية املدنية الساهرين 

على أمن واستقرار البالد بكل مسؤولية ويقظة.



5م53 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( 

السيد ضئيس الحكومة،

حتى نختم، في عرضكم، ولدى حديثكم عن حصيلة عمل حكومتكم 
في الجانب الثقافي، وصفتم الثقافة بأنها ملح كل �ضيء، وهو وصف 
سليم خاصة وأن إشكاالت متعددة ببالدنا وفي معيشنا اليومي املغربي 
نتحدث عن حصيلة عمل  ونحن  لكن  بامتياز.  ثقافية  إشكاالت  هي 
حكومتكم نفتقد لقليل من امللح، ذلك الذي يمنح للمواطنين طعم األمل 
في املستقبل، األمل في مغرب آخر ممكن. هناك نقاط ضوء ال تح�ضى 
ببالدنا اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا، تبعث على األمل في املستقبل، 
لكن هناك باملقابل ممارسات وسلوكات تحجب هذه النقط، وتحدثت 
مداخلة سابقة عن ضرورة التواصل، التواصل أسا�ضي، لألسف بعض 
املنجزات التي تقوم بها الحكومة في جوانب متعددة، نراها في بعض 
الصفحات وال نراها في إعالمنا الرسمي، يجب أن يكون هناك تواصل 
حتى يقف املواطن عندما ينجز ببالدنا، راه ضبابية املعطى هي التي تزرع 
الشك، هي اللي كتدفع باإلنسان لليأس، هي التي تدفع باملوظف الذي 
يشتغل إلى عدم القيام بواجبه كما يجب، ألنه ال ينظر إلى األفق بشكل 
واضح، التواصل أسا�ضي ويجب أن تنبه له الحكومة واإلعالم العمومي 
الرسمي، يجب أن يكون له دور في ذلك وأن يلعب، أن يقوم بما يجب 

القيام به.

السيد الرئيس،

ي جات 
ّ
مصالحة املواطن املغربي مع السياسة أمر أسا�ضي، راه مل

حكومة التناوب كان عندها واحد الرهان ديال مصالحة املواطن مع 
السياسة، وإذا كان من رهان على محطة 2021 االنتخابية، فهو رهان 
املشاركة الشعبية الواسعة، تلك املشاركة التي تمنح للعملية السياسية 
الشرعية الحقيقية، علينا جميعا أن نهيأ شروط ذلك، وهو أمر ممكن 
اإلرادة،  تتوفر  أن  يجب  فقط  مغربيا،  يوما  يكن  لم  املستحيل  ألن 
ويجب أن نؤمن بفضيلة االختالف، ويجب حين يتم التقدم بمقترحات 
بأفكار تهم للقوانين ببالدنا، تهم الدستور كذلك، األمر يدخل في صلب 
املمارسة السياسية الديمقراطية، يجب أن نتبادل األفكار باألفكار، ال 
أن نعمد إلى لغة االتهامات والتشكيك واملؤامرة وما إلى ذلك. نريد مغربا 
سليما معافا فكريا بالنسبة للمواطنات واملواطنين، ألن سالمة األفكار 

ووضوحها هي كذلك جسر نحو املستقبل، وفقكم هللا، شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة الوزيرة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

مناسبة  يعتبر  املرحلية  الحصيلة  تقديم  فإن  فيه،  الشك  مما 
دستورية وسياسية يتم من خاللها إطالع البرملان، ومعه الرأي العام 
الوطني على حصيلة العمل الحكومي، وتقديم حساب منتصف الزمن 
واإلكراهات  اإلنجازات  يتضمن  والذي  العام  الشأن  لتدبير  الحكومي 
واالستراتيجيات واألولويات فيما تبقى من عمل الحكومة. إن إجراء أي 
تقييم موضوعي ومنصف، يتطلب منا االعتراف بما تحقق على أرض 
الواقع من نتائج وإنجازات، ثم رصد اإلخفاقات واملعيقات انطالقا من 

االلتزامات الكبرى التي أتى بها البرنامج الحكومي.

وانطالقا من هذه القناعة املبدئية املبنية على املوضوعية وااللتزام 
السياسيين، فإن املجموعة النيابية تأخذ بعين االعتبار وهي تناقش 
الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة السياق السيا�ضي املحيط بتشكيلها، 
إبطاء فرص  وبالتالي  والحكومي  السيا�ضي  للزمن  هدر  من  أفرزه  وما 
تنموية وإصالحية لوطننا. إال أنه ورغم استحضار هذا املعطى، فالبد 
من تقديم بعض املالحظات املرتبطة أساسا بمستوى الحصيلة املرحلية 
وبالبطء في بلورة بعض املقتضيات الدستورية وما يتصل باالستجابة 
اآلنية لبعض االلتزامات الكبرى، رغم تفهمنا لإلكراهات والصعوبات 

املوضوعية منها والذاتية.

وحدتنا  قضية  أن  على  التأكيد  جدا  املهم  من  الرئيس،  السيد 
الترابية تجسد مركز اهتمامنا في املجموعة النيابية، ومن خاللها حزبنا 
حزب التقدم واالشتراكية، الذي ما فتئ يؤمن بأن تمثين الجبهة الوطنية 
الداخلية والتقدم في املجاالت االجتماعية والديمقراطية واالقتصادية 
لهما العامالن األكثر حسما في معركة تثبيت هذه الوحدة على أساس 
مقترح الحكم الذاتي بالنسبة ألقاليمنا الجنوبية، وكذلك فيما يتصل 
باستكمال هذه الوحدة عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. 
لجهودها  بالدنا  مواصلة  ضرورة  مع  أبدا  يتعارض  ال  املنطق  وهذا 
السياسية والدبلوماسية على هذا الصعيد الهام، حيث في هذا السياق 
ونحن نستقرئ القرار األخير ملجلس األمن نسجل ما تضمنه من عناصر 

إيجابية في مجملها.

السيد ضئيس الحكومة،

حذر  بارتياح  تسجل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابة  املجموعة  إن 
املكتسبات اإليجابية التي حققتها بالدنا في مجال حقوق اإلنسان، وما 
تمت مراكمته واالنضمام بشجاعة ألهم االتفاقيات الدولية املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، واملصادقة على العديد من القوانين املعززة الختيار 
املغرب املتقدم في هذا املجال. ومع التطورات واملستجدات التي تطبع 
الساحة الدولية واإلقليمية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، 
فإنها تفرض علينا تغليب ثقافة اإلنصات، ولغة الحوار وبذل املجهود 
بل  استصغارها  وعدم  املجتمعية،  التعبيرات  مختلف  لفهم  الكافي 
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الحقوقية،  املغرب  مكانة  يعزز  بما  معها  اإليجابي  التفاعل  محاولة 
ويحفظ صورته وسمعته في مجال احترام حقوق اإلنسان، خاصة وأن 
املغاربة راكموا ثقافة احتجاجية متحضرة وواعية سواء كانت منظمة 

أو عفوية تقوم على الفعل السلمي وتنبذ العنف.

وفي ظل هذا الزخم الحقوقي، ومع االحترام الواجب لسلطة القضاء 
واستقالليته، ندعو إلى إعمال كافة السبل والوسائل املتاحة قانونيا 
وسياسيا إلطالق سراح املعتقلين على خلفية املظاهرات االحتجاجية 
أو على خلفية املمارسة املهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية 
التعبير عن اآلراء، إلطالق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سيا�ضي 
وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم االستقرار 

ويوطد مكانة املؤسسات.

أما على املستوى االقتصادي، يتضح أن الحكومة بذلت مجهودات 
مراكمة بذلك ما تم تحقيقه منذ حكومة التناوب التوافقي. إال أنها 
الكثير من  في نظر  تبقى محدودة  بل  التطلعات،  إلى مستوى  ترقى  ال 
من  تبقى  فيما  الحكومة  قدرة  يضع  ما  وهو  واملواطنين،  املواطنات 
تبني رؤية واضحة وواقعية تكفل  في  االنتداب الحكومي على املحك 
ضمان الفعالية والنجاعة في اإلنفاق العمومي وخلق دينامية اقتصادية 

تقوم على التنويع والتنفيذ.

كما أن تعزيز قدرات املقاوالت وبالرغم من بعض اإلشكاالت التي 
ال تزال مطروحة يسير في االتجاه الصحيح، األمر الذي مكن املغرب 
من تحسين وضعه وترتيبه في مجال مناخ األعمال، وهو ما تشير إليه 
املغرب  املجال. مجهودات  في هذا  الصادرة  الدولية  التقارير  مختلف 
متواصلة ومتجددة لدعم االستثمار وجعله من بين األولويات الوطنية 
وذلك من خالل تكريس الشراكة مع القطاع الخاص والتي يجب أن 
تتطور إلى مستويات أكبر وفي جو من الثقة املتبادلة إلرساء آليات دائمة 
وداعمة لتشجيع االستثمار املنتج للثروة ولفرص الشغل، خاصة وأن 
بالدنا مقبلة على إعداد نموذج تنموي جديد رهانه األساس هو معالجة 
التفاوتات االجتماعية واملجالية في ظل اقتصاد عالمي متقلب ومتطور 

بسرعة كبيرة.

السيد ضئيس الحكومة،

من خالل ما أقر به مجلس املنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج 
عن اإلغالق االضطراري لشركة »السامير«، وما يحدثه من اختالالت 
مضرة باالقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية، ندعو الحكومة مع مراعاة 
التعقيدات القانونية والقضائية املرتبطة بهذا امللف التسريع باتخاذ 
قرارات وتدابير من أجل الحفاظ على االستقالل الوطني والطاقي، ذلكم 
أن حماية االقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لجماهير شعبنا تستلزم 
مباشرة إصالح عميق وجريء في قطاع املحروقات، من خالل اطالع 
فاعل عمومي بدور أسا�ضي في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر 

مرجعي عادل ومنصف وفي احترام ملستلزمات حرية املنافسة.

السيد الرئيس، إن الهاجس االجتماعي هو بطاقة هويتنا، وبالتالي 
اهتماما  تولي  الحكومة  بأن  باإلقرار  يق�ضي  املوضوعية  واجب  فإن 
للقضايا االجتماعية، كما هو الحال بالنسبة لالتفاق االجتماعي املوقع 
االجتماعيين  الفرقاء  لكافة  تحياتنا  فيها  نجدد  مناسبة  وهي  مؤخرا، 
وعلى رأسهم الطبقة العاملة بنضاالتها وصمودها. وندعو باملناسبة، 
الحكومة إلى السهر على تنفيذ كافة بنود هذا االتفاق االجتماعي والوفاء 
بالتزاماتها في هذا الشأن حتى ال يعرف تعثر سابقه، كما أن قناعتنا 
راسخة بأهمية التماسك االجتماعي باعتباره مدخال رئيسيا لالستقرار 
والسلم االجتماعيين وآلية من اآلليات الفعالة لتوزيع الثروة. وانطالقا 
في  املمولة  االجتماعية  البرامج  محدودية  نسجل  القناعة،  هذه  من 
إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي والتي تستهدف الفئات الهشة 
والفقيرة، ومحدودية وقعها على هذه الفئات بالرغم من األرصدة املالية 
وضع  يتعين  املعتمدة  املقاربات  محدودية  ولتجاوز  لها،  املخصصة 
سياسة عمومية اجتماعية متكاملة تتجاوز النظرة الفئوية االجتماعية 
وتأخذ بعين االعتبار االلتقائية الواجب القيام بها بين الفاعلين املعنيين 
بهذا امللف، ومبادرة الحكومة إلى وضع سجل اجتماعي واحد وموحد 
والذي ندعو باملناسبة إلى اإلسراع بإخراجه إلى الوجود يتعين اعتماده 
استعمال  ويتجنب  موضوعي  بشكل  املعنية  األسر  الستهداف  كآلية 

الشطط في السلطة أو االستغالل السياسوي له.

وبما أن التمدرس والتطبيب يبقى هو ما يثقل كاهل األسر املغربية، 
وضمان  العمومي  املستشفى  بإنقاذ  تستعجل  أن  الحكومة  فعلى 
ولوج كافة املواطنات واملواطنين إلى الخدمات الصحية، ورد االعتبار 
للمدرسة العمومية. وبهذا الخصوص، فإننا نعتبر أن النقاش املؤسساتي 
والعمومي يتعين أن يتجنب اختزال إصالح منظومة التربية والتكوين 
في مسألة لغات التدريس على أهميتها وأن ينصب حول سبل تحقيق 
وطرقه  املعرفي  ومضمونه  التعليمي  العرض  وحول  وتعميمه  جودته 
البيداغوجية، وحول تطوير نظام تأطير وتكوين األساتذة، وأن يتوجه 
إلى ما يجب القيام به لجعل املدرسة العمومية جوهر منظومة التربية 
والتكوين تترجم فعليا مبادئ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص، وقاطرة 
ريادية للمسار التنموي لبالدنا. وما يأرق بال األسر املغربية أكثر كذلك هو 
ضمان الشغل لبناتها وأبنائها، وبهذا الخصوص فإننا ندعو إلى ضرورة 
الوطنية  االستراتيجية  إنجاز  ملواصلة  العملية  باإلجراءات  التعجيل 
للتشغيل وتفعيل االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي مع ربط الدعم 
مناصب  بإحداث  لالستثمار  املوجهة  التحفيزية  واإلعفاءات  العمومي 
الشغل، وتشجيع للتشغيل في االقتصاد االجتماعي والتضامني، الشغل 
الالئق والحافظ للكرامة اإلنسانية. ولرفع الحيف وتدارك الخصاص 
في العالم القروي بتنوعاته الجغرافية والثقافية، ندعو الحكومة إلى 
العمل على التوطين الترابي لكل السياسات العمومية ولكل الخدمات 
خاصة  املجالية  للتنمية  أكثر  العمومي  االستثمار  وتوجيه  العمومية 

باملناطق النائية واملعزولة وجعلها فضاءات للعيش الكريم.
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إن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تستحضر التزام حزب 
التقدم واالشتراكية ببرنامج الحكومة وبميثاق أغلبيتها التي هو جزء منها. 
فإننا نؤكد على مواصلة حرصنا املسؤول والجدي على اإلسهام في الدفع 
بعجلة اإلصالح واإلنجاز نحو أق�ضى املدى املمكن. ومن هذا املنطلق، ومع 
تسجيلنا ملؤشرات األداء الحكومي فإننا نؤكد على أن األوضاع املتسمة 
بتصاعد الطلب االجتماعي وتعاظم انتظارات املواطنات واملواطنين، 
إنما هي  التفاوتات،  الثقة في املؤسسات، وبتعمق  وبضعف منسوب 
أوضاع يمكن تجاوزها من خالل الحرص على حمل هذه املجهودات 
املبذولة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية، حملها بنفس سيا�ضي 
مؤطر ومعبأ بما يعيد املصداقية والثقة في الجهد املؤسساتي والعمل 
السيا�ضي، فضال على االنكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي 
العدالة  وإقرار  االجتماعي  الصعيد  على  املسجلة  النقائص  ملواجهة 
االجتماعية واملجالية وإرجاع الثقة للفاعل االقتصادي واالجتماعي، 
وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة العامة والتركيز على اإلصالحات 

واألوراش الكبرى وإيالء األولوية لألولويات التي من شأنها التأثير بشكل 

إيجابي ومباشر على املعيش أوسع الفئات والشرائح املجتمعية، وشكرا.

السيد الرئيس:

يعتذر  شناوي  مصطفى  النائب  السيد  الرئيسة،  للسيدة  شكرا 

ألسباب صحية.

السيد الرئيس:

السيد رئيس الحكومة شكرا لكم، السيدة والسادة الوزراء شكرا 
لكم، السيدات والسادة النواب، شكرا، ضفعت الجلسة.

مداخلة مسلمة للرئ سة لترمينه  
بمحرر الجلسة
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محرر الجلسة الستي5 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 21 رمضان 1440ه )27 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ثالث ساعات وسبع دقائق ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الثانية عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  األعم ل:  جدول 
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

السيد ضئيس الحكومة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من  مائة  الفصل  ألحكام  طبقا 
منه، وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 

بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وتجدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن شقين:

-األول: يتعلق باألسئلة املحورية.

-الثاني: يتعلق بباقي األسئلة.

قبل ذلك، أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة 
على املجلس.

السيدة عزوه  العراك أمينة املجلس:

شكرا لكم السيد الرئيس،

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس مجلس املستشارين في إطار 
قراءة ثانية بمشروع قانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�ضي لبنك 
املغرب، ثم مشروع قانون رقم 48.17 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 
للتجهيزات العامة، ومن السيد رئيس الحكومة توصل مكتب املجلس 
بمشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، 

شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة األمينة، نشرع اآلن في طرح أسئلة الجزء األول والذي 
كما أشرنا يتضمن ثالث أسئلة محورية ذات املوضوع الوحيد حول 
السياسة الصحية ببالدنا، الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد مبديع 
بالسياسة  املتعلق  السؤال  لتقديم  األغلبية  ومجموعة  فرق  بإسم 
الصحية باملغرب، وأذكر دقيقة واحدة خاصة بطرح السؤال، تفضل 

السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفريق الحركي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو5،

السيدات والس دة النواب،

أولوياتها  ضمن  الصحة  قطاع  معلوم  هو  كما  الحكومة  وضعت 

اإلجتماعية الكبرى، وإذا كانت بالدنا قد سجلت مؤشرات إيجابية في 

املجال الصحي كما جاء في حصيلتكم املرحلية، فإن معاناة املواطنين 

للولوج إلى عدد مهم من الخدمات الصحية الزال قائما، بدليل النقص 

الذي تعرفه عدد من املستشفيات من األطر الصحية وإنعدام أو تعطل 
عدد من التجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى اإلكتظاظ وطول 

املواعد املسلمة للمر�ضى، ال سيما في ظل الطفرة التي تعرفها بالدنا في 

مجال توفير التغطية الصحية، بهذا الخصوص نسائلكم السيد رئيس 

الحكومة املحترم عن التدابير واإلجراءات التي سوف تقومون بها ألجرأة 

املخطط الوطني للصحة، وسبل لضمان نجاعته؟ ما هي اإلجراءات 

املتخذة لسد الخصاص في هذا القطاع سواء في املدن أو في املناطق 

القروية والجبلية، وال سيما البنى التحتية واملوارد البشرية والتجهيزات 

من  للرفع  ستتخذونها  التي  اإلستعجالية  التدابير  هي  ما  الضرورية؟ 

إلى الخدمات الصحية األساسية؟ شكرا  الولوج  في  معاناة املواطنين 

السيد الرئيس املحترم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عدي بوعرفة بإسم 

فريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال املتعلق بنفس املحور، تفضلي 

السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة توضية فراج:

شكرا السيد الرئيس،
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السيد الرئيس:

الصحة النسائية فوق كل اعتبار.

الن ئبة السيدة توضية فراج:

شكرا السيد الرئيس،

فيما  املاضية،  العقود  املغرب طوال  بذلها  التي  الجهود  كل  رغم 
تجويد  تروم  وطنية  سياسة صحية  وبرامج  مخططات  وضع  يخص 
الخدمات الصحية بالنسبة للمواطن، وتسهيل عمليات الولوج إليها، 
فإن الفاعلين واملتتبعين للصحة ببالدنا يجمعون على كون هذا القطاع 
ما زال يشكو من عقبات كئدات ويتخبط في مشاكل وإختالالت جمة، 
سواء على مستوى قلة املوارد البشرية أو غياب التجهيزات الطبية أو 
فشل برامج التغطية الصحية وضعفها، أو ارتفاع تكاليف العالج وغالء 
األدوية أو ترهل وهزالة بنيات اإلستقبال، األمر الذي يحتم على مدبري 
هذا  تحسين صورة  بغاية  الجهود،  مضاعفة  ببالدنا  الصحي  الشأن 
القطاع في أدهان املواطنين، وعليه نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، 
عن رؤية الحكومة فيما يتعلق باعتماد رؤية وبرامج إصالحية جديدة 
بالوضعية  النهوض  على  قادرة  سياسة صحية  دعائم  بإرساء  كفيلة 

املتردية لهذا القطاع الحيوي؟ وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
و.

ّ
والتعادلية، السيد النائب ياسين دغ

الن ئب السيد ي سي5 دغو:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات، الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

الحكومة،  رئيس  السيد  في عهدكم،  العمومية  الصحة  أن  يبدوا 
أصبحت في حاجة إلى عملية جراحية مستعجلة، والحقيقة أن هاد 
رئيس  السيد  فاملستعجالت،  مسبوق،  غير  التدهور  وهاد  التردي 
الحكومة، عبارة عن بنايات متهالكة غير مجهزة، املراكز الطبية القروية 
شبه مهجورة، التخصصات نادرة في معظم املستشفيات، التجهيزات 
أجهزة معطلة أو متهالكة حتى أصبح أو أصبحت كلمة السكانير خاسر 
هي السائدة في املستشفيات ديالنا، إضرابات متتالية وبالجملة أطباء 
وممرضين مهنيين إداريين وحتى طلبة طب األسنان والطب، ال قدر هللا، 

يهددون بسنة بيضاء، هجرة جماعية لألطباء في مختلف التخصصات 
نحو الخارج، رفض جماعي لاللتحاق بالوظيفة العمومية للي فتحنها 
الوزارة، اضطراب مخزون األدوية الوطني، معاناة مر�ضى السيليكوز 
ومر�ضى السرطان وغيرها من األمراض الخطيرة، جشع متزايد في بعض 
املصحات، في غياب املراقبة والضحية دائما هو املواطن، هذه وغيرها 
كثير، السيد رئيس الحكومة، بعض من كوارث هذا القطاع، سؤالنا 
البالد؟  في هاد  بالصحة  الحكومة، فين غاديين  اليوم، السيد رئيس 

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على 
األسئلة املتعلقة بالسؤال املحوري.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء أعر ء الحكومة،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

يسرني في هاد اليوم املبارك، في هذا الشهر املبارك، في هذا البلد 
املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  لطلب  أستجيب  أن  املبارك، 
لإلجابة عن أسئلتهم في موضوع حيوي وهام الذي هو السياسة الصحية 
في بالدنا، هو موضوع كما ال يخفى ذو راهنية ، موضوع مرتبط بحق من 
الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور وهو الحق في العالج والعناية 
الصحية، وذلك في الفصل 31 منه والذي ينص على ضرورة تعبئة كل 
والجماعات  العمومية  الدولة واملؤسسات  املتاحة من قبل  الوسائل 
الترابية لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين على قدم املساواة 
من العالج والعناية الصحية ومن التغطية الصحية، وال تخفى العناية 
السامية التي يخص بها جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا، لهذا 
القطاع الحيوي حيث سبق أن دعا جاللته إلى جعل النهوض بالصحة 
من األوراش الحيوية الكبرى باعتباره دعامة أساسية لترسيخ املواطنة 
الكريمة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، وذلك في الرسالة 
امللكية السامية التي وجهت إلى املشاركين في املناظرة الوطنية الثانية 

للصحة في يوليوز 2013.

سواء  الصحي  القطاع  في  املنجزة  التشخيصات  مختلف  وتكاد 
اإلقتصادي  املجلس  أوتقارير  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير  كانت 
واإلجتماعي والبيئي أو غيرها من التقارير والتقييمات تكاد كلها تجمع على 
أنه على الرغم من اإلنجازات واملنجزات املهمة التي حققها قطاع الصحة 
ببالدنا وال سيما في مجال تعزيز بنيات اإلستقبال في مجال توسيع عرض 
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العالجات، في مجال توسيع نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، 
ونظام املساعدة الطبية فضال عن تحسن جملة من مؤشرات الصحة 
العامة التي سنرجع إليها، فإن الخدمات الصحية ال تزال دون مستوى 
متاحة  صحية  خدمات  إلى  مشروعة  املواطنين  وتطلعات  انتظارات 

فعالة ذات جودة.

الذي  بالخصاص  الحكومة واعية  املنطلق فإن  ولذلك ومن هذا 
يعرفه هذا القطاع سواء على مستوى املوارد البشرية أو على مستوى 
البنيات بنيات اإلستقبال والوسائل املتاحة أو على مستوى الحكامة 
والتدبير وهي املستويات الثالث التي أكد عليها البرنامج الحكومي، ونحن 
نسعى جاهدين إلى تحقيق تحسن أكبر بشكل يجعل املواطن يستشعر 

تأثير اإلصالحات التي نقوم بها على جودة الخدمات الصحية.

وبالنظر إلى أن مشاكل الصحة في بالدنا هي مشاكل بنيوية هيكلية 
فإنها تحتاج إلى إصالح عميق للمنظومة الصحية، ومن هنا وبعد لقاء 
رأسه جاللة امللك، حضره رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة تشكلت 
لجنة مكونة من الصحة من وزارة الصحة واملالية والداخلية واشتغلت 
إستراتيجي،  عميق،  هيكلي،  إصالح  إلعداد  اشتغالها  خضم  في  وهي 
للنظام الصحي الوطني بمنظور إستراتيجي، ويهم مختلف املجاالت ولكن 
بالخصوص الحكامة اللي هو الجزء األكبر الذي يجب التركيز عليه في 
إصالح هذه املنظومة، دور الجهات والجهوية املتقدمة في هذه املنظومة 

وغيره من املحاور التي سينصب عليها هذا اإلصالح العميق.

لكن أيضا قبل ذلك كانت الحكومة قد أعدت مخططا وطنيا للنهوض 
بالقطاع الصحي في أفق سنة 2025 وهو متاح منشور وخصوصا على 
موقع وزارة الصحة موجود فيه التشخيص وفيه املحاور التي ستشتغل 
عليها الحكومة في إطار هذا املخطط الوطني للنهوض بالقطاع الصحي، 
وذلك في إطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي حرصنا على أن نولي فيه 
عناية خاصة لقطاع الصحة من خالل العمل على مواصلة تحسين 
وتعميم الخدمات الصحية واستكمال تعميم التغطية الصحية للفئات 

املستهدفة املتبقية لتشمل أصحاب املهن الحرة.

وقد تم إعداد هذا املخطط وفق مقاربة تشاركية تم خاللها التشاور 
مع الشركاء واملهتمين بالشأن الصحي الوطني 12 مجموعة عمل تقريبا 
تشكالت آنذاك، وانبثقت عنها خارطة طريق كما قلت ومتاحة ومنشورة 
تروم تحقيق منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم ذي 

جودة في متناول الجميع تحركه برامج

صحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة وذلك وفق مبادئ ستة:

أوال: جودة الخدمات؛

ثانيا: املساواة في الولوج؛

ثالثا: التكافل والتضامن؛

رابعا: االستمرارية والقرب؛

خامسا: األداء والنجاعة؛

سادسا: املسؤولية واملحاسبة.

وقد بدأ تنفيذ هاد البرنامج سنة 2018-2019 في أفق 2025، ويرتكز 
هذا املخطط على ثالث دعمات أساسية مندمجة ومتكاملة:

-الدعامة األولى: هي تنظيم وتطوير عرض العالجات بهدف تحسين 
الولوج إلى الخدمات الصحية ؛

-الدعامة الثانية: تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة 
األمراض؛

القطاع وترشيد استخدام  فتهم تطوير حكامة  الثالثة:  -الدعامة 
املوارد وإستعمالها.

وسعيا منها وهادي نقطة مهمة أولى سعيا منها إلى تعبئة املوارد املالية 
الالزمة إلنجاز مختلف اإلصالحات املبرمجة في قطاع الصحة عملت 
الحكومة على الرفع تدريجي ولكن جريء من اإلعتمادات املالية املوجهة 
لهذا القطاع، لتبلغ اليوم 16.3 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2019، 
أي بزيادة تفوق 16 باملائة مقارنة مع سنة 2016 وبذلك يتحسن نسبة 
هذه امليزانية إلى امليزانية العامة للدولة بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 
12 سنة، ورغم ذلك فإننا واعون بأن هذا املجهود يبقى غير كاف لسد 
وتغطية اإلحتياجات املتزايدة في هذا املجال، وسنسعى إلى الرفع من هذا 
املجهود املالي في املستقبل إن شاء هللا مع إيالء عناية خاصة للحكامة 

وترشيد استخدام املوارد.

وجوابا على أسئلة السيدات والسادة النواب املحترمين، سأحاول 
إبراز جهود الحكومة في النهوض بالقطاع الصحي انطالقا من املداخيل 

الثالث األساسية الواردة في البرنامج الحكومي

أوال: ورش تعميم التغطية الصحية؛

ثانيا: تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية؛

ثالثا: تعزيز املوارد البشرية الصحية.

وفي كل من هما هناك أهداف وهناك أمور تحققت وهناك أمور 
سنعمل تحقيقها في القريب بإذن هللا.

بالنسبة املحور األول الذي هو ورش تعميم التغطية الصحية أنتم 
تعرفون بأن أكبر مدخل إلصالح النظام الصحي هو تعميم التغطية 
الصحية األساسية ألنها هي التي تمكن من تخفيف النفقات على األسر، 
اليوم كما تعرفون عندنا تقريبا حوالي 60 % 62 % تقريبا من نسبة 
التغطية الصحية كانت %33 في فترة سابقة مع عدد من البرامج التي 
برامج  بالطلبة مثل  الخاص  البرنامج  الصحية مثل  للتغطية  وسعت 
أخرى، إضافة إلى برنامج املساعدة الطبية الراميد زادت نسبة التغطية 
الصحية إلى %60 ونحن نهدف إن شاء هللا إلى أن نرفع هذه النسبة في 
القريب بإذن هللا من خالل عدد من اإلجراءات التي كثير منها شاركتم 
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وساهمتم فيها وأول إجراء هو اإلطالق الفعلي لورش توسيع التغطية 
املستقلين واألشخاص غير  والعمال  املهنيين  لتشمل فئات  الصحية 
صادق  الذي  القانون  وهاد  خاصا،  نشاطا  يمارسون  الذين  األجرة 
عليه القانون 99.15 الذي صادق عليه البرملان منذ ما يقرب من سنة 
وصدرت املراسيم التنظيمية العامة أربعة مراسيم ونحن اآلن بصدد 
في عمق املشاورات أطلقت املشاورات منذ بضعة شهور مشاورات مع 
عدد من املهن وخصوصا منها املهن املنظمة، وعقد أكثر من 15 اجتماع 
مع هذه املهن والفرقاء والهدف هو أن نصدر البطاقات األولى ديال 
اإلنخراط وإدخال الشرائح األولى قبل نهاية 2019 وهذا إن شاء هللا ما 
سيتم وسنصدر املراسيم التطبيقية الخاصة بهذه املهن في القريب بإذن 
هللا. إذن هذا أول ورش وهو ورش مهم جدا وأنا أشكر جميع القطاعات 
اللي هي منخارطة فيه وأيضا أشكر املهنيين املنخرطين فيه، وسنعلن 
عن املهن األولى التي تمت املشاورات معها ألن هي قضية مشاورات 

والوصول إلى واحد نقطة شبه إتفاق فيما يخص الدخل الجزافي.

- ثانيا: مواصلة التعميم الفعلي لنظام املساعدة الطبية الراميد ن 
حيث تم تخصيص اعتماد مالي في هذه السنة مليار و600 زدنا واحد 
10 % تقريبا باملقارنة ما كان خصص قبل برسم ميزانية 2019، وأيضا 
لفائدة  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  تعميم  نظام  مواصلة 
طلبة التعليم العالي مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم لإلنخراط 
احنا صدرنا مرسوم آخر تعديل للمرسوم األول حاولنا نسهلو ونبسطو 
التغطية  نظام  في  املنخرطين  بلغ عدد  السنة  املساطر، ولذلك هذه 
الصحية ما يقرب من 60 ألف طالب في نهاية 2019، بطبيعة الحال 
هذا كتكلف الدولة كله بأداء املستحقات وبطبيعة الحال هذا ال يعني 
أن الطلبة اآلخرين غير محميين، لكن الطلبة اآلخرين فيهم واحد الثلث 
 CNSS هم داخلين مع اآلباء ديالهم في أنظمة تغطية صحية أخرى مع
أو CNOPS أو تأمينات إلخ، بطبيعة الحال هادو ما كيشملهومش هاد 
نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض لفائدة الطلبة وهناك بعض 
الطلبة مع األسف وهذا كيوقع اللي باقي ما مرضش راه ما ما كيجيش 
دابا  من  يجيوا  نتمناوا  هللا  شاء  فإن  الصحية،  التغطية  يدير  باش 
يتسجلوا حتى قبل أن يشعروا بأي أعراض مرض ونحن نتمنى الصحة 

والعافية لهم جميعا.

إرساء اآلليات الالزمة لضمان حسن تدبير نظام املساعدة الطبية 
الراميد من خالل تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، 
نظام  في  الراميد ودخل  ديال  الحكامة  نظام  في عمق اإلصالح،  هذا 
الحكامة التدبير ديالو، إلى حد الساعة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 
ANAM هي التي تتولى تدبير هذا النظام اآلن في إطار الحكامة اللي كنهدفوا 
لها سيتم إسناده إما إلى مدبر آخر أو سيتم إنشاء وكالة خاصة بها، نحن 
في عمق مناقشة هذا املوضوع في إطار اإلصالح الهيكلي ملنظومة التأمين 
الصحي، وسيحقق هذا فصل مهام تقديم الخدمات الصحية مع املهام 

األخرى التي هي ضبطية.

الصحية  للخدمات  والفوترة  للتتبع  املعلوماتي  النظام  تحسين   -
املقدمة باملستشفيات في إطار نظام املساعدة الطبية، وأخيرا مراجعة 
دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات 
التغطية الصحية، ودابا اآلن هناك واحد الصيغة األولى ديال مشروع 
قانون تعديلي للقانون املنظم للوكالة الوطنية التأمين الصحي بسدد 
القريب  في  املصادقة  مسطرة  في  سندخله  هللا  شاء  وإن  املشاورة 
والهدف منه هو تقوية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تدقيق وتوسيع 
غادي ندققوها غادي نحيدوا الرميد غادي ندققوها وغادي نوسعوا 

الصالحيات ديال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأسرهم  املهاجرين  لفائدة  الصحية  التغطية  تفعيل  وأخيرا   -
توسيع  هاد  بأنه  نظن  واحنا  باملغرب  قانونية  وضعية  في  والالجئين 
التغطية الصحية سيكون مؤثر تأثيرا هيكليا فيما يخص تمويل النظام 

الصحي، وبالتالي في نجاعة وجودة الخدمات الصحية.

ثانيا: تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها

 2025 للصحة  الوطني  املخطط  تنزيل  إطار  في  الحكومة  شرعت 
الصحي،  العرض  هذا  تطوير  إلى  الهادفة  التدابير  من  اتخاذ عدد  في 
العرض الصحي خصنا نعرفوا عندما نقول  وباملناسبة على مستوى 
نحتاج إلى تطويرات هيكلية معنى ذلك أن هناك إختالالت أو هناك 
األسرة  عدد  تقول  عندما  الزمن، ألن  في  متجدر  املدى،  بعيد  نقص 
فيه نقص عدد األسرة ما كيكونش فيه نقص في عام وال عامين وال 3 
سنين هو تراكم، عندما نقول على املستشفيات فيه نقص فهذا ما 
كيكونش مستشفى ما كيتبانش في سنة واحدة أو في ست أشهر أو في 
املوجود  للنقص  فتجاوزا  وبالتالي  إستراتيجية  فيه  إنما  بقرار،  شهر 
فيما يخص بنيات اإلستقبال وتعزيزا وتوسيعا للعرض الصحي حاولنا 
بحوالي  للمستشفيات  اإلستيعابية  الطاقة  الرفع من  لهدف  اشتغلنا 
10 آالف سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد في أفق 2025 
وتوسعة 15 مركز استشفائي، وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى 
مع مواصلة تأهيل املستشفيات العمومية املوجودة وتجهيزها، بغيت 
نقول بأنه سنة 2011 كان عندنا 27 ألف سرير تقريبا بين القطاع 
العام والقطاع الخاص، 2019 اليوم عندنا 32 ألف سرير يعني تزادت 
تقريبا 5 آالف سرير منذ 2011، واليوم نحن سنزيد ما يقرب بين 10 
آالف سرير على مدى هذه السنوات املقبلة، وقد تم في هذا اإلطار فعليا 
تشغيل 13 مستشفى جديد 1085 سرير في هاد السنتين، 1085 سرير، 
في حين يوجد ما مجموعه 5807 سرير إستشفائي في طور اإلنجاز، احنا 
كنعرفوا غير هاد الطاقة اإلستيعابية اللي توسعات هي سيكون عندها 

تأثير في الخدمات الصحية وفي جودتها.

كما يندرج في نفس اإلطار مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم 
القروي من خالل برنامج تقليص الفوارق املجالية بالعالم القروي، ومن 
املتوقع أن املشاريع هذا البرنامج أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع 
وتأهيل املراكز واملستوصفات الصحية وبناء املساكن الوظيفية بالعالم 
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واقتناء سيارات اإلسعاف  والتمريضية  الطبية  األطر  لفائدة  القروي 
والوحدات الطبية املتنقلة وبطبيعة الحال كنعرفو هنا بأن كاين عدد 
من البرامج كلها تتضافر على هاد الهدف بطبيعة الحال برامج ديال 
وزارة الصحة، برامج تقليص الفوارق املجالية، وأيضا يساهم فيها أيضا 
تساهم فيه املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتم في هاد اإلطار إعطاء 
األولوية للتعيينات في هاد املستشفيات في هاد البنيات االستشفائية أو 
الصحية في الوسط القروي في إحداث املناصب الجديدة لألطر الطبية 
وشبه الطبية، وأيضا هناك عناية خاصة منذ سنوات بدى ما يسمى 
كتعطى  بدات  واآلن  الصحة  وزارة  ديال  املتنقلة  الطبية  بالوحدات 
عناية خاصة لهاد الوحدات الطبية املتنقلة والتي سجلنا فيها 12 ألف 
خارجة سنة 2018 وحدها ما يقرب من 480 يعني تقريبا نصف مليون 
استشارة طبية، إضافة إلى عدد من الخدمات األخرى بطبيعة الحال 
انتما كتعرفوا الرعاية وتحدثت عنها هنا، وربما تحدث عليها السيد وزير 
الصحة أيضا هادي رعاية لي كتمتد من شهر نونبر إلى شهر مارس على 
مستوى األقاليم واملناطق األكثر تضررا آلثار وموجة البرد في هاد الفترة 

ديال الشتاء واللي قدمت هاد السنة 670 ألف خدمة صحية.

لتحسين  التحسينات  من  الحكامة  مجال  في  من  عدد  هناك 
االستقبال وأنسنة الخدمات، فيها أخذ املواعيد عن بعد باقي اآلن هاد 
املبادرة ديال أخذ املواعيد عن بعد باقي ما خداتش اإلهتمام ديال جميع 
املواطنات واملواطنين وإن كان الهدف هو نوصلوا %50 من املواعيد في 
املستشفيات اتخاذ عن بعد عن طريق اإلنترنيت باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات، باستخدام اإلتصال وسائل اإلتصال الحديثة، هذا غادي 
يوفر الوقت والجهد واملال وحتى الحكامة وشوية ديال حتى محاربة 
الفساد غادي يتم عن طريق أخذ هذه املواعيد عن بعد، لكن هناك 
إهتمام خاص بالرقي بتأهيل املستعجالت الطبية واحنا واعيين بأن 
هناك واحد بعض اإلشكاالت عادة تطرأ فالقضية ديال املستعجالت 
الطبية واحنا نريد أن نرقى بهذا العرض الصحي اإلستعجالي من حيث 
البنيات التحتية واملوارد البشرية والتجهيزات، ولذلك أعطيت األولوية 
في املوارد الطبية هذه السنة للمستعجالت الطبية العدد كبير منهم 
تعينوا في املستعجالت الطبية سواء كان أطر طبية أو أطر شبه طبية، 
أيضا تعزيز حظيرة السيارات، أيضا عدد من اإلعتمادات املالية بطبيعة 
الحال املرصودة وغيره من اإلجراءات، واحنا كنهدفوا دابا هناك عمل 
على بلورة مشروع خاص قانون منظم، مشروع قانون خاص منظم 
وسيتم  الصحي  والنقل  اإلستشفائية  قبل  ما  الطبية  للمستعجالت 
عرضه على مختلف الشركاء في القريب، لكن هناك واحد املجال اللي هو 
مهم اللي كيركز على الوقاية سواء الوقاية من الدرجة األولى أو الوقاية 
من الدرجة الثانية وهي تعزيز البرامج الصحية الوقائية في محاربة عدد 
من األمراض سواء السارية أو الغير السارية، واليوم خص تعطى واحد 
اإلهتمام أكثر لهاد البرامج ألن أنتم تعرفون درهم وقاية خير من قنطار 
عالج، واحد اإلنسان اللي مريض بالسكري إيال تم الوقاية جيدا من 
مضاعفات ديال هاد السكري عن طريق بطبيعة الحال التكفل بداء 

السكري عنده أعمدة فيها الحمية عن طريق الوعي بالحمية وممارسة 
الحمية عن طريق الرياضة وعن طريق األدوية الضرورية، يمكن أن 
يقيه من املضاعفات أحيانا الخطيرة وامليزانية ديال مضاعفات فلكية، 
كانوا  راه  الدياليز  اليوم  كيدير  اللي  الناس  ديال  الثلث  راه كتشوفوا 
مر�ضى بالسكري وما كانتش الحمية جيدة أو التكفل جيد، ومن هنا 
كان هناك اهتمام خاص بتعزيز البرامج الصحية في مجال الوقاية أو 
برامج الصحية عموما محاربة األمراض، أوال بخصوص األمراض غير 
السارية، غير املعدية، هاذي خضعات لواحد اإلهتمام خاص، ويمكن 
أن أقول بأنه في هاذ اإلطار في سنة 2018 استفاد من مختلف البنيات 
الصحية الوطنية ما يقرب من 980.000 مريض يعني تقريبا مليون 
مريض بالضغط الدموي من التكفل بالعالج مجانا واألغلبية ديالهم 
تقريبا نقولو 80-70 حتى ل%80 كلهم من الناس ديال الراميد، وعلى 
الراميد يستفيدون أساسا من البرامج الصحية األولية بطريقة مجانية 
في مختلف الوحدات الصحية على غرار 870.000 من مر�ضى السكري 
كيديرو  اللي   100% الصحية  والبنيات  املستشفيات  في  هما  اللي 
الفم،  طريق  عن  تؤخذ  التي  األدوية  و85%  كيتلقاوها،  األنسولين 
و200.000  املزمن،  الكلوي  بالقصور  املصابين  من  تقريبا  و10.000 
من مر�ضى السرطان وكل هذا برسم سنة 2018 مما يعني واحد الجهد 
كبير في ما يخص التكفل بهؤالء املر�ضى، وخصوصا الناس اللي عندهم 
الراميد في ما يخص األمراض الغير السارية، وهذا كيبين الجهد الكبير 
اللي كيتم، صحيح كتوقع اختالالت بين الحين والحين ولكن راه البرنامج 
كيتكلف بهاذ العدد الضخم من املواطنات واملواطنين، بطبيعة الحال 
هناك أيضا محاولة الولوج لجراحة املياه البيضاء cataracte الْجاللة، 
الْجاللة تمت تغطية تقريبا %90 من الحاجيات في هذا املجال، إما عن 

طريق عالج مباشر أو عن طريق التكفل في الوحدات الطبية املتنقلة.

بخصوص األمراض السارية وهذا �ضيء مهم جدا، األمراض السارية 
هي أيضا من األمراض الخطيرة بعضها، بالطبيعة الحال خطيرة كما 
كانت عندو تأثيرات كبيرة جدا، ولكن الحمد هلل اليوم في بالدنا أغلب 
هذه األمراض السارية هناك نقص ديالها، وقريبا غادي نوصلو لعدد من 
 ،les ODD األهداف وخصوصا أنه في إطار أهداف التنمية املستدامة
املحددة من قبل األمم املتحدة في أفق 2030، ها نحن نسير بطريقة 
تحصلو  أن  يمكن  التي  باإلحصائيات  األهداف  تلك  لتحقيق  سريعة 
عليها بسهولة، مثال اإلصابات الجديدة بفيروس السيدا مثال فقدان 
املناعة املكتسبة التي تقلصت بنسبة %75 إن شاء هللا، وتقليص عدد 
الفوائت املتعلق به التي ستتقلص في أفق 2021 بنسبة %60، واآلن 
هناك تقلص كبير نتيجة عدد من الخطط املوجودة، وأنتم تعرفون بأن 
في مجال تحسين مؤشرات صحة األم والطفل اللي هو واحد املجال مهم 
جدا، قامت الجهات املعنية بواحد املسح الوطني حول السكان وصحة 
األسرة لسنة 2018، هذا آخر مسح اللي بين فعال أن هناك باملقارنة مع 
اإلحصائيات منذ 10 سنوات، هناك تقدم مهم، آخر مسح كان سنة 
2010، اليوم احنا في 2019 في هاذ 10 سنوات سجلت نتائج إيجابية، 



5597 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( 

هناك انخفاض ملحوظ في وفيات األمهات عند الوالدة بنسبة 35%، 
أذكر أنه سنة 2010 كانت 112 وفاة كل 100.000 والدة حية، واليوم 
عندنا 72، والهدف سنة 2030 ديال األمم املتحدة هو الوصول إلى 
70. معنى ذلك هو هدف احنا قريبا إليه، تراجع وفيات األطفال دون 
الخامسة ألن هاذي هي املعايير األساسية في الصحة، تراجع الوفيات 
ديال األطفال دون سن الخامسة من 30 وفاة لكل 1000 والدة حية سنة 
2010 إلى 22 وفاة لكل ألف والدة حية سنة 2019 والهدف اللي كان 
حددت األمم املتحدة سنة 2030 هو 25 ومع ذلك تجاوزنا هذا الهدف 
اآلن، لكن أيضا هناك في التكفل بسواء النساء الحوامل أو األطفال عند 
الوالدة بالتلقيح أو غيره، هناك تحسن كبير في جميع املؤشرات، وهو ما 
ي�ضي إلى تحسن صحة هؤالء في املستقبل، إن شاء هللا، أكثر مما قال، 
فقد تحسنت نسبة النساء الحوامل التي اللي كيتكلفوا بهم املؤسسات 
الصحية من %76 سنة 2011 إلى %89 سنة 2018، من %73 بالنسبة 
للوالدات املحمية التي تتم في وحدات صحية من 73 سنة 2011 إلى 86 
سنة 2018، نسبة التلقيح اآلن تقريبا قريبة من %100 ضد داء السل، 
و%95 ضد التلقيح الخما�ضي ضد الخمسة األمراض املعروفة، اللي 
هي الدفتريا والسعال الديكي والكزاز والتهاب الكبد الفيرو�ضي من نوع 
»ب« وغيرها، تراجع مؤشر نقص الوزن بالنسبة األطفال دون الخامسة 
بشكل مهم، وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار مخطط الصحة سنة 2025 
األم  تهم صحة  وإستراتيجيات جديدة  لبرامج  انطالقة  إعطاء  سيتم 
والطفل، هاد املحور كلو الجزء الكبير منو هو الوقاية، كما قلت الوقاية 
�ضيء مهم جدا، وهاد التحسنات اللي وقعات أثرت في مؤشر التنمية 
البشرية، ما نساوش بأن التنمية البشرية مؤشر كان 2010 130 دابا 
في  الجديدة ستؤثر  املؤشرات  كافي، ولكن هاد  123 تحسن غير  اآلن 

تحسن هذا املؤشر أكثر، إن شاء هللا، في القريب بإذن هللا.

املحور الثالث: هو تعزيز وتأهيل املوارد البشرية الصحية، وهو أيضا 
واحد من األمور للي عندنا فيها نقص، نقص بنيوي، ونحن نعرف أنه 
لتكوين الطبيب غادي يخصنا معدل ديال 9 سنوات، 7 سنوات رسميا 
ولكن ما كاين �ضي اللي كيدير، %4 فقط اللي كيحصلوا على الدكتوراه 
في الطب هاد 4 سنوات، األغلبية 8 و9 و10 سنوات، األغلبية الساحقة 
8 إلى 9-10 سنوات وأنا من الناس الذين حصلوا في 9 سنوات، فلذلك 
هو اإلصالح بنيوي بمعنى ايال بدينا اليوم وسعنا 10 سنين عاد غادي 
يتحسن الكثافة الطبية بالنسبة للممرضين نفس ال�ضيء، ولكن على 
املدى األقصر اللي هوث 3 سنوات، وفي هذا الصدد يالحظ، رغم ذلك، 
أن معدل التأطير الطبي ببالدنا سجل منحى تصاعديا وإن كان ببطء وإن 
كان ببطء بلغت نسبة التغطية 1386 شخص لكل طبيب في حين لن 
تكون سنة 2011 تتجاوز طبيب لكل 1600 شخص، ونحتاج إلى تطوير 
أكثر لنصل إلى املعايير الدولية، ألن هذا املعدل ال يزال بعيدا عن املعايير 
املحددة من طرف منظمة الصحة العاملية التي تؤكد أن كثافة العاملين 
الطبيين وغير الطبيين في مجال الصحة، خاص تكون 4.45 أللف مواطن 
تقريبا في غضون 2021، ونحن نهدف إلى الوصول إلى هذا الهدف، إن 

شاء هللا، سنة 2021 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرفع من 
قدرة النظام الصحي، وفي هذا املجال اتخذت عدد من اإلجراءات فربما 

سنرجع إليه عندما، ربما بعد قليل نعاود نرجع ليها.

املوجهة  البشرية  املوارد  على مستوى  أنه  اشيرإلى  أن  بد  ال  وهنا 
املالية  املناصب  عدد  مسبوق،  غير  بجهد  الحكومة  قامت  للصحة، 
املخصصة للصحة منذ ما يقرب من 15 سنة تقريبا ال تتجاوز، تتراوح 
بين 1500 و2000 تقريبا ألول مرة سنة 2018 خصصنا 4000 منصب 
وفي سنة   2018 في سنة  وأيضا  الصحة،  لقطاع   2019 مليزانية  مالي 
وشبه  الطبية  التغطية  سيحسن  وهذا   ،4000+4000 يعني   ،2019

الطبية في القطاع العمومي بشكل جيد جدا.

وإن كان أن الكثافة الطبية كتحسب حتى القطاع الخاص وهي 
أيضا تحتاج إلى تطوير، ويمكن نقول أن اليوم بأن تحسين فهاد املراحل 
املاضية غير كافي ولذلك هناك تطوير فهاد املجال، العدد اإلجمالي لطلبة 
الطب مثال سنة 2011 كما 13000، 2018 كان 19000، وخصنا نرفعوا 

لنصل إلى 25 ألف في بضع سنوات املقبلة.

في مجال التكوين وتأهيل املوارد الشبه الطبية، هناك فتح ملعاهد 
ديال  املئات  لولوج  ثمانية  الصحي وعددها  امليدان  في  املنهي  التكوين 
الطلبة وتكوين 1480 طالب في املهن الطبية حاليا، ألن رفع الكثافة 
في مجال الشبه الطبي أيضا حتى هو هدف من األهداف التي نهدف 
إليها واللي هي ضرورية وبالتالي هناك العناية بهاد معاهد التكوين املنهي 
في املجال الطبي، غيتوسع، غيتجود، تركيز خاص، وميزانيات خاصة 
واحد  في  الشديد  املوجود مع األسف  الخصاص  استدراك  ومحاولة 
املرحلة السابقة كان توقف التكوين ديال هاد األطر الشبه طبية ونقص 

كثيرا وهذا أثر في الكثافة ديال هاد املهن شبه الطبية حاليا في بالدنا.

إذن هناك محاولة معالجة ذو طابع إستراتيجي مع معالجات شبه 
آلية من خالل التركيز على البنايات الصحية ومن خالل التركيز على 
املوارد البشرية وتكوينها ومن خالل التركيز على نظام الحكامة، ونحن 
اآلن في قلب هاد املخطط الجديد لإلصالح العميق والهيكلي للمنظومة 
الصحية، ألن املنظومة كلها خصنا نعاودوا اإلصالح ديالها والنظرة فيها، 
ونعاودوا اآلفاق ديالها ونعاودوا نظام الحكامة ودور الجهوية فيها وهذا 

إن شاء هللا في األشهر املقبلة نتمنى أن نتم هاد الورش.

ختاما، أريد أن أؤكد مجددا على أن الحكومة واعية بحجم التحديات 
التي ال تزال تواجه قطاع الصحة، تتفهم اإلنتظارات املشروعة واملتزايدة 
للمواطنات واملواطنين في الوصول إلى منظومة صحية تلبي احتياجاتهم، 
تحفظ كرامتهم، احنا هاد السنة رفعنا املجهود املالي في هاد السنتين 
بشكل غير مسبوق، خصصنا للقطاع عدد من املوارد البشرية بشكل 
غير مسبوق أيضا 4000+4000 وضعنا إصالح قطاع الصحة ضمن 
األولويات اإلجتماعية الكبرى خالل هذه الفترة، سنعمل إن شاء هللا 
على أن نخرج هاد اإلصالح الجدري ملنظومة الصحة في القريب العاجل، 
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الوطني  املخطط  مضامين  تفعيل  لتسريع  نشتغل  ذلك  مع  وموازاة 
للصحة 2025، شكرا جزيال، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، نفتتح اآلن باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيدة النائبة منينة مودن.

الن ئبة السيدة منينة مود5:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5 املبعوث ضحمة للع ملي5،

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء وكت ب الدولة املحترمو5،

السيدات النواب املحترمو5،

فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  الدستوري  املوعد  هذا  في  يسرني 
العدالة والتنمية ملناقشة موضوع السياسة الصحية ببالدنا، باعتبارها 
مجاال حيويا متداخال وبالغ التعقيد والقوف على مختلف اإلنجازات 
والتحديات واإلشكاالت املرتبطة به وكذا الفرص املتاحة لتطوير، وفي 
نعتبرها مدخال أساسيا  إبداء جملة من املالحظات  البداية البد من 
من  قطاع  أمام  نحن  ببالدنا،  الصحية  السياسة  موضوع  ملقاربة 
أولوياتها من  في صلب  الحكومة  التي وضعتها  اإلجتماعية  القطاعات 
خالل رصد إمكانات بشرية ومادية ولوجيستيكية هامة، وذلك باعتبار 
أن الحق في الصحة حق دستوري وإنساني ومطلب مجتمعي، نحن أمام 
قطاع المجال فيه للمزايدات السياسوية الضيقة، باعتبار أنه راكم 
العديدة من اإلشكاالت البنيوية على مدى تعاقب الحكومات، وبالرغم 
الوصفات واالختيارات وأيضا املخططات،  من تجريب مجموعة من 
نحن أمام قطاع ينبغي التعامل معه بخصوصية شديدة على اعتبار أنه 
قطاع أفقي فال يمكن مقاربته أو الحكم على مدى نجاعته إال في عالقته 
مع قطاعات أخرى، كما أنه ال يمكن أن نتحدث عن السياسة الصحية 
اليوم بدون الحديث عن التغيرات العميقة التي يعرفها املجتمع، حيثما 
نالحظ تطورات أساسية على مستويين هما الهرم الديموغرافي الذي 
أصبح يتسم بنقص الخصوبة وارتفاع نسب الشيخوخة وما لذلك من 
تداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية، والتطور الوباء بحيث وبالرغم 
من املكاسب التي حققها املغرب في القضاء أو الحد من مجموعة من 
كالسل  كبيرة  تحديات  تطرح  أخرى الزالت  أمراضا  أن  إال  األمراض، 
الغير  األمراض  أما فيما يخص  املتنقلة،  باألمر  يتعلق  والسيدا فيما 
السارية فهي في ارتفاع مستمر كالسرطان والسكري والقصور الكلوي 
ومكلفة  مزمنة  أمراض  وهي  العقلية،  واألمراض  الدموي  والضغط 

للمر�ضى و للدولة.

السيد ضئيس الحكومة،

ال يمكن أن نتحدث عن السياسة الصحية اليوم بدون الحديث 
عن البيئة ومدى تأثير تلوث الهواء واملاء والتربة على الصحة والحياة، 
عن  الحديث  بدون  الصحية  السياسة  عن  نتحدث  أن  يمكن  وال 
إستعمال املبيدات والهرمونات وغيرها، مما يؤثر على صحة اإلنسان 
انتشار وتزايد بعض األمراض، نفس الحديد ينطبق على  إلى  ويؤدي 
الصناعات الغذائية وإفراطها في إستعمال كميات كبيرة من السكر 
وامللح واملواد الذهنية املشبعة وأيضا املورد الحافظة، كما ال يمكن 
الحديث عن السياسة الصحية بدون ربطها بنمط العيش الذي أصبح 
يتميز باستهالك الوجبات السريعة واملشروبات الغازية والتدخين وقلة 
أو نعدام الحركة البدنية والرياضة، وما يترتب عن ذلك من األمراض 
املزمنة واملكلفة كالسكري وضغط الدعم والسرطان، وال يمكن الحديث 
الفقر  محاربة  دور  استحضار  بدون  الصحية  السياسة  عن  أيضا 
والهشاشة والسكن غير الالئق ملحاربة عودة بعض األمراض مثل السل، 
بالرغم من العديد من املخططات واإلستراتيجيات للحد منه، وال يمكن 
أن نتحدث عن السياسة الصحية دون الحديث عن حوادث السير وما 
تخلفه من الوفيات والجرحى والضحايا، كما ال يمكن أن نتحدث عن 
السياسة الصحية دون الحديث عن اليقظة والرصد لألمراض واألوبئة 

العابرة للحدود.

فكما تالحظون السيد رئيس الحكومة املحترم، إننا بالفعل أمام 
القطاعات  جميع  أن  حيث  قطاعية  سياسة  وليست  عامة  سياسة 
الحكومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية معنية بالسياسة 
إشكاالتها  ملعالجة  ومندمجة  شمولية  مقاربة  يتطلب  مما  الصحية، 

وتفعيل أساليب الوقاية، فالوقاية أفضل من العالج.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

في  العامة للحكومة  إبداء هذه املالحظة سنناقش السياسة  بعد 
املجال الصحي من خالل املحاور التالية: الخريطة الصحية، التمويل، 
والجانب  الدوائية  السياسة  الصحية،  التغطية  البشرية،  املوارد 
التشريعي والتنظيمي، ففي املحور املتعلق بالخريطة الصحية البد أن 
نعترف أن مجهودات كبيرة بذلت على هذا املستوى، بدليل العديد من 
األوراش املفتوحة فيما يخص املراكز الصحية، املستشفيات اإلقليمية 
والجهوية والجامعية، والتطور امللحوظ أيضا للقطاع الخاص وتكفي 
اإلشارة إلى مؤ شر واحد في إطار تعزيز العرض الصحي اإلستشفائي، وهو 
تشغيل 13 مستشفى جديد ب 1085 سرير و5807 من األسّرة في طور 
اإلنجاز، غير على الحديث عن املستشفيات السيد رئيس الحكومة، 
حديث ذو شجون ولوحده يحتاج لجلسات وليس لجلسة واحدة، حيث 
غياب األنسنة، االكتظاظ، طول املواعيد، اإلهمال، الرشوة والعديد 

من مظاهر سوء التدبير.

املستشفى العمومية السيد رئيس الحكومة، يحتاج إلصالح حقيقي، 
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يحتاج إلى نقاش عمومي إال ان املالحظة املهمة هي اإلختالل فيما يتعلق 
بالخريطة الصحية، سواء تعلق األمر باملؤسسات الصحية أو التجهيزات 
من قسم اإلنعاش وسكانير ولرنين مغناطي�ضي وتحاليل وموارد بشرية 
وغيرها، وخاصة الفوارق بين الجهات وبين العالم القروي والحضري 
ومما يستدعي تسريع معالجة هذه اإلختالالت بما يحقق العدالة في 

الولوج إلى الخدمات الصحية.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

في رسالته جاللة امللك، إلى املشاركين في فعاليات اإلحتفال باليوم 
أبريل املنصرم، والتي اختارت منظمة الصحة  العالمي للصحة شهر 
الرعاية الصحية  السنة الحتضانها تحت شعار  املغرب هذه  العاملية 
األولوية الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة، هذه الرسالة املولوية 
التي نعتبرها بمثابة خارطة طريق شدد جاللته فيها على أهمية الرعاية 
الصحية األساسية، باعتبارها مدخال أساسيا إلصالح املنظومة حيث 
يقول جاللته: »ترتكز الرعاية الصحية األولية على اإللتزام بالعدالة 
اإلجتماعية واملساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وعلى اإلعتراف 
بالحق األسا�ضي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة«، لذا فنحن 
في حاجة إلى رؤية واضحة لتنظيم املسار املتعلق بتراتبية املؤسسات 
والجهوية  اإلقليمية  املستشفيات  على  العبء  ولتخفيف  العالجية 
العالجات  شبكة  في  النظر  وإعادة  الجامعية،  اإلستشفائية  واملراكز 
الصحية األساسية على غرار العديد من التجارب الدولية التي ذهبت في 
اتجاه إحداث مراكز صحية مندمجة تسهل عملية الولوج إلى العالجات 

األساسية توخيا للنجاعة والفعالية.

والعقلية  النفسية  الصحة  تعزيز  وبخصوص  أخرى  جهة  ومن 
ومكافحة اإلدمان، هنا أفتح القوس السيد رئيس الحكومة املحترم، 
ألخاطب فيكم الطبيب النف�ضي املتخصص واملتمرس والعارف بخيايا 
هذا املجال، أما آن األوان ألنسنة هذا ال�ضيء الذي يتداخل فيه النف�ضي 
واالجتماعي واإلنساني؟ هل البنيات الحالية قادرة على استيعاب هؤالء 
املر�ضى وفق املعايير املحددة من طرف منظمة الصحة العاملية؟ وبكلمة 
واحدة هذا املجال يشهد خصاصا كبيرا على مستوى بنيات اإلستقبال 
واملتخصصين وجب تداركه للحد من املعاناة النفسية للمر�ضى وذويهم.

املحور الثاني متعلق بالتمويل فلإلنصاف يكفي أن نقوم بمقارنة 
موضوعية للحكم على املجهودات املبذولة على مستوى مسار التطور 
في  دالة  واألرقام  سابقة  لخمس حكومت  الصحة،  لقطاع  امليزانياتي 
هذا اإلطار، فحكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي خصصت خالل 5 
سنوات 18 مليارا بمعدل 3.6 مليار كل سنة، حكومة السيد إدريس جطو 
خصصت 30 مليار بمعدل 6 مليارات في السنة، حكومة السيد عباس 
الفا�ضي خصصت 40 مليار بمعدل 8 مليارات في السنة، حكومة السيد 
عبد اإلله بنكيران خصصت 74 مليار بمعدل 14.8 سنويا، حكومتكم 
السيد رئيس الحكومة، وفي ثالث سنوات فقط حققت ما مجموعه 56 
مليار درهم بمعدل 18.6 درهم سنويا، هذه أرقام غير مسبوقة الحقيقة 

وهذا املنحى التصاعدي لإلعتمادات املالية املخصصة لتأهيل املنظومة 
الصحية وتحسين الولوج إلى خدماتها، يؤكد صدق اإلرادة السياسية 
للنهوض بهذا القطاع وتأهيل العرض الصحي ببالدنا، لذا فإن السؤال 
املطروح اليوم وبإلحاح هو تجويد حكامة هذا القطاع والرفع من أدائه 

بالرفع من فعالية هذه النفقات الكبيرة.

أما محور املوارد البشرية وما تمثله املوارد البشرية وتدبيرها من 
أهم أعمدة السياسة الصحية، واملالحظة األساسية في هذا السياق هو 
املجهود املبذول أيضا والكبير في هذا القطاع، وبلغة األرقام فقد عرفت 
املوارد البشرية زيادة هامة من خالل توفير 9500 منصب برسم سنوات 
بزيادة  أي  القروي  للعالم  خصصت   60% منها   2000 17و18و19، 
تفوق %58 وهي أرقام أيضا غير مسبوقة، إال أن الخصاص السيد 
رئيس الحكومة، الزال كبيرا بالنظر إلى أن املوارد البشرية في القطاع 
العام أغلبها متقدمة في السن واإلحالة على التقاعد في ارتفاع مضطرد، 
فنسبة األطباء ككل بالقطاعين العام والخاص ال تتجاوز 7.3 سبعة لكل 
10 آالف نسمة، في حين تتحدث املنظمة العاملية للصحة عن معدل 
ا13 طبيب لكل 10آالف نسمة، كما أن هذا الخصاص السيد رئيس 

الحكومة، يعني أيضا املمرضين بشكل أكبر.

التكوين في امليدان الصحي سواء بكليات  وعلى مستوى منظومة 
لتكوين  العليا  املعاهد  في  أو  األسنان  جراحة  أو  والصيدلة  الطب 
الخبراء  من  كبيرا  عددا  فإن  الصحة،  وتقنيي  واملمرضين  املمرضات 
يؤكدون على أن منظومة التكوين في امليدان الصحي تستدعي مراجعة 
جذرية، بحيث أن جوانب واسعة من العملية التعليمية والبيداغوجية 
تطور  إلى  بالنظر  متجاوزة،  أصبحت  والتقنية  السريرية  والتداريب 
العلوم الطبية والبيو طبية والتمريضية وعدم مواكبة سرعة التغير 
والتمريض، عالوة على ضعف  الطب  في مجال  والتكنولوجي  العلمي 
مستوى وجودة التأطير للمراكز اإلستشفائية الجامعية، بسبب هجرة 

األساتذة األطباء إلى القطاع الخاص.

كما أصبحنا اليوم نسمع عن استقاالت جماعية ونشهد إضرابات 
متتالية ال تنتهي في القطاعين العام والخاص وعند الطلبة والطالبات، 
حيث أن كليات الطب والصيدلة وطب األسنان متوقفة عن الدراسة 
والتداريب منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وأصبح هذا اإلضراب املستمر 
إلى اليوم يهدد بشكل جدي بسنة بيضاء، وهنا نطالبكم السيد رئيس 
الحكومة، للتدخل شخصيا للوقوف على هذا األمر الذي طال أمده 
ومعالجة هذا امللف دون انتظار ملا فيه مصلحة هذا القطاع، ونقترح 

ملعالجة اإلشكاالت املطروحة ما يلي:

- ضرورة إحداث كلية للطب بكل جهة من جهات اململكة ومعاهد 
تكوين لألطر التمريضية والتقنية بعدد معتبر، إذا أردنا بالفعل بلوغ 

هدف تكوين 3300 طبيب في أفق سنة 2020؛

للعالجات الصحية  النوعي  في املجال  التكوين املستمر  - مأسسة 
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األساسية لكل أطباء الطب العام املمارسين في مؤسسات العالجات 
األساسية وتطوير التعلم اإللكتروني والتكوين عن بعد؛

يعرفه  الذي  االحتقان  فتيل  لنزع  إضافي  الحكومة ملجهود  بذل   -
العاملون بالقطاع، سواء تعلق األمر بالقطاع العام أو الخاص بالتحفيز 
وتحسين ظروف العمل، باإلضافة إلى إحداث شراكات مع الجماعات 
املحلية واملؤسسات العمومية واملجتمع املدني والقطاع الخاص أيضا، 
لسد الخصاص في هذا املجال وسن نظام تحفيزي للمردودية وتغطية 

املناطق النائية.

أما محور التغطية الصحية فقد قطع املغرب أشواطا مهمة في هذا 
املجال وذلك بإرساء قواعد التغطية الصحية اإلجبارية ملوظفي الدولة 
والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية، وكذا أجراء القطاع الخاص 
لينضاف إلى هذه الفئات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والطلبة، كما 
أن الفئات املعوزة والهشة تستفيد من نظام املساعدة الطبية راميد 
لذوي الدخل املحدود والذي بلغ اليوم عدد املستفيدين منه حوالي 
12 مليون مستفيد، ولبلوغ يعني أهداف التغطية الصحية الشاملة 
تم إصدار القانون املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض 
األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص 
الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ورش كبير ومجتمعي بامتياز لكن 
ورغم هذه املكاسب البد أن نثير انتباهكم إلى بعض املالحظات والبداية 
بنظام املساعدة الطبية راميد الذي يطرح العديد من اإلشكاالت أهمها 
املطروحة  الكبرى  الرهانات  بين  التمويل، وهو من  هاجس استدامة 
على هذا النظام، إشكاالت على مستوى الحكامة فيتعين إسناد عملية 
تدبير هذا النظام لوكالة مستقلة ضمانا للشفافية والنجاعة، الحساب 
الخصو�ضي للصيدلية املركزية السيد رئيس الحكومة، ال وجود ألية 
مبالغ مرصودة ال من طرف صندوق التماسك اإلجتماعي وال الجماعات 

الترابية وال مخصصات الهشاشة.

واألسا�ضي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق  القانون  وبخصوص 
واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ندعوكم السيد الرئيس، إلى 
لراهنيته  أوال  الهام  املجتمعي  القانون  بتفعيل هذا  التعجيل  ضرورة 
لغياب  املواطنين  من  الفئات  لهذه  حقيقية  معاناة  هناك  ألن  وثانيا 
التغطية الصحية، وهي مناسبة لننبه ونعّبر عن أسفنا الكبير للتأخير بل 
والتأخر الحاصل منذ سنة 2016، في املناقشة والتصويت على مشروع 
القانون املتعلق بالتغطية الصحية للوالدين وندعو إلى التعجيل بهذا 
القانون الهام، أما محور السياسات الدوائية فنثمن فيه كل اإلجراءات 
أثمنة  تخفيض  فيه  بما  الدواء  ثمن  تخفيض  إلى  الرامية  الحكومية 
405 من األدوية خصوصا أدوية األمراض املزمنة خالل سنتي 17و 18، 
2000، وندعو الحكومة لبذل املزيد من الجهود في هذا الباب للتخفيف 
من عبء نفقات التغطية الصحية وفي مقدمتها الولوج للدواء إلى جانب 
مواصلة إدراج املزيد من األدوية ضمن الالئحة الوطنية لألدوية القابلة 

للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.

وهنا البد من التذكير بدور املؤسسة التشريعية التي فتحت هذا 
السياسة  بخصوص  عليها  أكدت  التي  املهمة  والتوصيات  النقاش 
املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  شرط  املناسبة  أن  وبما  الدوائية، 
نعيد للواجهة بعض التوصيات التي نعتبرها جوهرية واملتعلقة باملهة 
اإلستطالعية ملديرية األدوية التي نتمنى صادقين أن تجد طريقها نحو 
الصناعة  على  تعتمد  دوائية  سياسة  سن  ضرورة  أساسا  التفعيل، 
وضع  وضرورة  الجنيس  للدواء  إستراتيجية  أهمية  وإعطاء  املحلية 
بالصناعة  متخصصين  مفتشين  وتخصيص  للتفتيش  مستقل  جهاز 
الدوائية، يواكبون التطور العلمي والتكنولوجي لهذه الصناعة ضمانا 
للفعالية والجودة واألمان، وبخصوص قطاع املستلزمات الطبية ندعو 
إلى الحرص على تفعيل مقتضيات القانون املتعلق باملستلزمات الطبية 
والتي تستعمل في عالج عدة أمراض، وكذا تفعيل نظام التفتيش الذي 
ينص عليه القانون من أجل التأكد من احترام حكامه، خاصة الشق 
املتعلق باستيراد املستلزمات الطبية وتسجيلها لدى الوزارة الوصية، 

املحور املتعلق باملستوى التشريعي والتنظيمي.

السيد ضئيس الحكومة،

لقد عملت الحكومة على تأهيل الترسانة القانونية املؤطرة للقطاع 
إنسجاما مع املخططات واألوراش اإلصالحية التي يتم تنفيذها منذ 
الحكومة السابقة إلى اآلن، حيث تم إعداد أزيد من 81 قانون ونص 
تنظيمي وهمت مجاالت متنوعة لتطوير املنظومة الصحية، إال أنه مع 
ذلك ال زالت هناك العديد من الرهانات والتحديات املطروحة على 
التشريعي نطالب الحكومة  الجانب  القطاع، وهنا وفيما يخص  هذا 
بالتفاعل اإليجابي مع مقترحات القوانين التي تسعف في أحيان كثيرة 
مع  واإلنسجام  التكامل  من  نوع  في  اإلجابات،  من  العديد  تقديم  في 
املبادرات الحكومية والرابح في نهاية املطاف هو املواطن، لقد تقدم 
في هذا اإلطار فريق العدالة والتنمية بعدة مقترحات هامة ننتظر منذ 
مدة برمجتها للمناقشة واملصادقة، ويتعلق األمر بمقترح قانون بإحداث 
املجلس اإلستشاري للصحة أو املجلس األعلى للصحة وهي مؤسسة على 
جانب كبير من األهمية في الشأن الصحي، األكثر من ذلك أن القانون 
34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وعرض العالجات الصحية ينص 
على ضرورة إحداث هذه املؤسسة، مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة 
لتدبير نظام راميد ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة الدعم، فضال عن 

مقترحات أخرى تهم جعل التخليق وشفافية العالقات.

وختاما السيد رئيس الحكومة املحترم، نثمن عاليا كافة اإلجراءات 
التي تقومون بها للرقي باملنظومة الصحية رغم اإلكراهات واملعيقات 
القطاع  في  العاملين  لكافة  وتقدير  احترام  تحية  ونقف  املتعددة، 
تعبئتهم  يواصلوا  أن  املتدخلين  بكافة  ونهيب  املواطنة  ومساهماتهم 
الشاملة لتوفير شروط إصالح املنظومة الصحية واإلرتقاء بها، وذلك 
من أجل تيسير ولوج عموم املواطنين واملواطنات للخدمات الصحية 

ذات الجودة العالية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وربركاته.
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السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة، كلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيد النائب عدي بوعرفة.

الن ئب السيد عد9 بوعرفة:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الحروض الكريم،

يشرفني ويسعدني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة املعاصرة 
التنديد  مصطلحات  بكل  وإدانتنا  وشجبنا  استيائنا  عن  لكم  ألعّبر 
ببالدنا،  للصحة  واملقلقة  واملتردية  املزرية  الوضعية  على  والشجب 
الوضعية الراهنة في تدهور مستمر بل في وضعية فشل تام، إن الصحة 
تعتبر مكون أسا�ضي والزم للتنمية اإلنسانية وشرطا ضروريا لها فالصحة 
ركائزها  أهم  من  وتعد  التنمية  تستهدف  التي  القطاعات  أهم  من 
ودعائمها، لهذا البد من ترسيخ نظام صحي أكثر نجاعة وقابل للتطور 
املستمر على كافة املستويات وربطها بالتنمية الشاملة كالتوزيع العادل 
اإلعتبار  رد  الصحية، وعرض خدمات ذات جودة عالية،  للخدمات 
للعنصر البشري واحترام الكفاءات وضمان جودة التكوين األسا�ضي 
والتكوين املستمر، مع العمل على تحسين األوضاع املعيشية وظروف 
العمل املهنية للشغيلة الصحية وصوال إلى تطوير التشريعات املنظمة 
للميدان الصحي واملهن الصحية وأخالقياتها أين نحن من كل هذا؟ لهذا 
البد من الدرس والتحليل للوضعية الراهنة للقطاع الصحي واألسباب 
الكامنة وراء التراجعات واإلخفاقات املتوالية، واملقاربات املتبعة إلخراج 
القطاع من أزمته البنيوية والهيكلية بعيدا عن لغة الخشب وتغليط 
الرأي العام حول املؤشرات الصحية ببالدنا، تدني جودة الخدمات هي 
النتيجة التي أدت إلى تدني جودة الخدمات وتراجع املؤشرات الصحية 
إلى حرمان آالف املر�ضى من العالج والتشخيص بفضل العجز الحاصل، 
انتقادا لعدم نهج مقاربة تشاركية ورؤية  القطاعات  أكثر  مما جعله 
البعد  تعتمد على دمج  ناجعة  شمولية واضحة وإستراتيجية عملية 

الصحي في السياسات العمومية.

كما ال يخفى عليكم عودة األمراض التي انقرضت لتحصد أرواح 
املغاربة اليوم، املرتبطة أساسا بالفقر والجهل واألمية مثل الجذام مثل 
ليشمانيوز السل انتقل العدد من 27 ألف إلى 37 ألف 10 آالف في 
سنة واحدة، وعليه فإن من خالل متابعتنا اليومية ملا يجري ويدور من 
وقائع وقياس الوضع داخل املستشفيات واملراكز الصحية والوحدات 
الوقائية ومراكز ودور الوالدة سواء في الحواضر أوالبوادي، فإننا نعلن 

لكم ولحكومتكم بداية انهيار املنظومة الصحية ببالدنا، وبناءا عليه:

1: يجب اعتبار الحق في الصحة حق من حقوق اإلنسان الذي ال 
يمكن التنازل عنها والسماح باملتاجرة بها وهو حق يضمنه الدستور 

 أن 
ّ
الجديد بنص واضح وصريحا في الفصل 31، وما على الحكومة إال

تتحمل املسؤولية الكاملة في تعميمه وضمانه لجميع املواطنين بشكل 
عادل ومنصف ومتكافئ، كما يستوجب على حكومتكم توفير األدوية 
ومستعجالتها  مستشفياتها  كل  في  الضرورية  الطبية  واملستلزمات 
ومراكزها الصحية األولية سواء في املدن أو القرى وفق خريطة صحية 
جهوية واضحة بعيدا عن التوظيف السيا�ضي لهذا الحق اإلنساني، 
الخدمات  توفير  في  اإلستمرار  والالزم  الضروري  من  بات  وبالتالي 
الصحية اإلجبارية الشاملة لكل املواطنين املستضعفين والفقراء وذوي 
اإلحتياجات الخاصة واملسنين واملصابين باألمراض املزمنة الذين ال 

يتوفرون على نظام وتامين صحي؛

املنعقدة  للصحة  الوطنية  املناظرة  توصيات  تنفيذ  ضرورة   :2
السامية  امللكية  الرسالة  مضامين  وأصدرت   ،2013 سنة  بمراكش 
التوجيه لهذه املناظرة من أجل تفعيل الحق في الصحة كحق دستوري 
في العالج والعناية والتغطية الصحية وضمان األمن الصحي، عبر بلورة 
ميثاق وطني للصحة يضع املواطن في صلب االهتمامات الصحية وضمن 
مقاربة شمولية والنهوض بالصحة والصحة النفسية والعقلية، هذه 
الصحة النفسية والعقلية السيد رئيس الحكومة، الذي كنت جزءا 
منها ال تحظى باعتبارها شرطا ضروريا لحياة كريمة للمواطنين واملكانة 
الالئقة بها في السياسات الصحية العمومية، ونتساءل ملاذا سحبت 
الحكومة مشروع يتعلق باألمراض العقلية؟ وإذا كان من حق الحكومة 
السحب الصحة فمن حقنا التعليق على هذا السحب وأن نستفسركم 
عن أسباب ودواعي هذا السحب، وعلى ما يبدو فإن هناك من ال يزال 

يعتقد أن العالج لغير مجد وأن قوى الرقية لذيها العالج؛

3: اإلستمرار في السؤال والتساؤل حول الخديعة واملكر السيا�ضي 
وحسابات خسيسة وضيقة ملسؤول سابق سولت له نفسه تجاهل 
بحضور   ،1993 ورزازات  في  انعقدت  التي  للصحة  الوطنية  املناظرة 
فعاليات وطنية ودولية وخبراء منظمات دولية وقارية وجهوية، تّوجت 
في  النبش  العناء  وبدون  تفعيل  بدون  ومجلدات  توصيات  بصدور 
الذاكرة، وبذلك وغيبت مرحلة امللك الحسن الثاني الراحل ل 40 سنة، 
والبد أن نستحضر كذلك غياب روح الوطنية واملواطنة واملسؤولية 
لهذه  اإلعتبار  رد  لهذا البد من  الوزارة،  في  القرار  بعض صناع  لدى 
املناظرة والبد أن نستحضر كذلك املناظرة األولى أيام محمد الخامس 

طيب هللا ثراه مناظرة 1959؛

4: ضرورة إعادة النظر في املساطر املعتمدة في نظام املساعدة الطبية 
للفقراء واملعوزين في وضعية هشاشة، الراميد الذي لم يحقق أهدافه 
في توفير العالج والدواء املجاني، والتخلي عن املقاربة البيروقراطية في 
يه عن الولوج الجغرافي، وتظل مسؤوليتكم قائمة 

ّ
الولوج للخدمات بتخل

في حرمان الفقراء من مجانية العالج والدواء كما أ كد ويؤكد جاللة 
امللك حرصه الشخ�ضي على التفعيل األمثل لنظام املساعدة الطبية، 
وتجاوزه لكافة املعيقات وتطويره وتبسيط مساطره ضمانا لإلستفادة 

الواسعة للفئات املعوزة من املواطنين،
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5: خلق مجلس أعلى للصحة تعرض عليه كل القضايا واملشاريع 
املتعلقة بالسياسات الصحية، واملنظومة الصحية وقوانينها وتوجهاتها 
وفق توجهات ميثاق وطني يحمي ويضمن الحق في الصحة وولوج العالج 

واألدوية لجميع املواطنين دون تمييز أو إقصاء؛

6: الرفع من امليزانية السنوية للقطاع العمومي إلى %12 كحد أدنى 
عوض 5.9 وفق توصيات منظمة الصحة العاملية، مع التذكير على أن 
الدولة ال تخصص إال أقل من %25 من النفقات الصحية، باملقابل 
يظل املواطن يتحمل نسبة تفوق %54 من النفقات اإلجمالية للصحة؛

اإلستقبال  ظروف  كتحسين  الصحية  الخدمات  أنسنة   :7
واإلقامة واإليواء واإلطعام والتنظيف والحراسة، مع تحسين وضعية 
عالية  جودة  ذات  خدمات  لتقديم  وتأهيلها  العمومية  املستشفيات 
بتحصيل  وذلك  الخاص  للقطاع  ومنافستها  مردوديتها،  وتحسين 
مستحقاتها املالية السنوية من نظام الراميد وإعادة النظر في األساليب 
التقليدي املعايير املعتمدة في التعيين في مناصب املسؤولية اإلدارية 
متخصصة  كفاءات  تعيين  بهدف  العمومية  باملستشفيات  واملالية 
في مجال التسيير والتدبير التسير الفردي التسيير الجماعي مسؤولية 

مشتركة؛

8: طب املستعجالت والتي أصبحت طب املستعطالت االعتناء بها 
اللفظي والجسدي  التعنيف  البشرية وحمايتها من  وبنياتها ومواردها 
املريض  على  الشغيلة  على  الدائمة  واالعتداءات  املتكررة  واإلهانات 
أن يعالج في املستعجالت أن يكون مسلما أومسياحيا أو يهوديا قبل 

مطالبته بتسوية وضعيته اإلدارية.

9: مطالبة املجلس األعلى للحسابات واملفتشية املالية املالية العامة 
بفتح تحقيقه في 4 ديال الصفقات الصفقة 1 الهندسة املعمارية بوزارة 
2 املستشفى املتنقل الذي اقتنت وزارة الصحة،  الصحة، الصفقة 

الصفقة 3 صفقة املروحيات، الصفقة 4 سيارة اإلسعاف؛

10: رد االعتبار ملؤسسات معهد باستور املغرب كمركز لألمصال 
وإعادة  للمعهد  املنظم  امللكي  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  واللقاحات 
فتح مصلحة إنتاج األمصال املضادة لسموم العقارب واألفاعي مازال 
املواطنين املغاربة كيموتو بسموم األفاعي والعقارب، وال زلنا ننتظر قدوم 
األمصال من البرازيل بحيث أنه ال يعقل أنه إلى حدود اليوم مازال ما 

كنتجوش األمصال؛

11: تحويل مديرية األدوية إلى وكالة وطنية لألدوية واملستلزمات 
واملوزعين  األدوية  صناعة  في  القرار  صناع  بمشاركة  وذلك  الطبية 
والصيادلة وباقي الفاعلين الحكوميين املهتمين إلعادة هيكلة وتنظيم 
معايير  مع  تتما�ضى  وملزمة  شفافة  جديدة  أسس  على  القطاع  هاد 
املنظمة العاملية للصحة ألن واحد القضية اللي كاينة TVA الضريبة 
بالنسبة   7% املغرب  بالنسبة  األدوية  بالنسبة  املضافة  القيمة  على 
لفرنسا %2 الدول العربية %0 هذا هو اللي كيغلي األدوية إعادة النظر 

في الضريبة على القيمة املضافة، كما البد أن نسائلكم كذلك السيد 
الرئيس املحترم حول مآل توصيات املناظرة الوطنية حول الدواء واملواد 

الصحية 2015 التي انعقدت بالصخيرات؛

12: غياب العدالة املجالية في توزيع املؤسسات الصحية ببالدنا 
وهو توزيع غير ديمقراطي وغير عادي بحيث هناك جهات بدون مراكز 
استشفائية جامعية درعة تافياللت مثال العيون كلميم واد نون وهي 
نماذج إلى حدود اليوم الزالت تعاني وكأننا نعيش املغرب النافع والغير 

النافع إلى حدود اليوم؛

الجامعية  االستشفائية  للمراكز  األساسية  األنظمة  توحيد   :13
انسجاما مع ما هو معمول باملراكز االستشفائية الجامعية.

السيد رئيس الحكومة، عندنا 5 ديال املراكز االستشفائية الجامعية 
املركز االستشفائي الجامعي ابن سينا عندو قانون أسا�ضي منظم له 
بوحدو، وديال فاس وديال مراكش وديال وجدة وديال أكادير عندو 
نظام خاص بوحدهم، بغينا توحيد األنظمة ديال القانون األسا�ضي 
ديال هاد املراكز، ال يعقل أنه في بلد واحد وفي وطن واحد هناك أنظمة 

مختلفة للمراكز االستشفائية الجامعية؛

14: وصوال إلى العنصر البشري والذي قال فيه جاللة امللك محمد 
2013 في رسالة وجهها جاللة امللك إلى  السادس في مناظرة مراكش 
املشاركين بالنسبة املناظرة تحت رعايته السامية يقول منطوق جاللة 
امللك: »من منطلق إيماننا للدور املحوري للعنصر البشري في إنجاح 
املوارد  مسألة  إيالء  إلى  ندعوكم  ندعوكم  فإننا  اإلصالحية  األوراش 
البشرية بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية على أساس ضمان 
جودة تكوينها بهدف تأهيلها ومالءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في 
مجال العالج والوقاية والتدبير والحكامة الصحية وفق املعايير الدولية 
عالوة على ضرورة توفير العدد الكافي منها في جميع التخصصات واملهن 
وتشجيع  الصحية  الخدمات  على  املتزايد  للطلب  استجابة  الصحية 
البحث واالبتكار في مجال الطب والصيدلة والصناعة الدوائية« انتهى 
اإلضرابات،  الصحة  وزارة  في  اليوم  االحتقان  امللك،  جاللة  منطوق 
املمرضين، األطباء، اإلداريين واألطر واألعوان وصوال إلى طلبة ديال كلية 

الطب.

15: أين نحن من قانون 89.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري 
املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئة  الخاص  املرض  عن  األسا�ضي 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أين نحن من 
النصوص التنظيمية، هاد مجلس النواب بأغلبيته ومعارضته صادقنا 
باإلجماع على هاد القانون، ال زلنا ننتظر القوانين التنظيمية باش 11 

مليون مغربي ياخذوا التغطية الصحية؛

16: وهناك، يعني، مصحات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، 
13 مصحة ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يشتغل خارج 
القانون إلى حدود اليوم في إضرابات مستمرة، ال بد من تسوية الوضعية 
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ديال هاد املصحات، مما يجعلنا نطرح السؤال ونتساءل جميعا حول 
مدى قدرة إدارتنا الصحية ونظامنا الصحي الذي دعا جاللة امللك إلى 
إعادة النظر فيه، لإلستجابة واحترام الحق في الصحة كحق من حقوق 
اإلنسان املتعارف عليه دوليا إنسجاما مع املواثيق الدولية وقرارات 
منظمة الصحة العاملية، ولكن هنا غادي نهضر على نقط الضوء اللي 

كاينة في النظام الصحي الوطني:

النقطة األولى: أال وهو الدستور، ألول مرة بنص صريح وواضح، حق 
الصحة من حقوق االنسان؛

نقطة الضوء الثانية: هو املخطط الوطني ملحاربة السرطان حيث 
التدبير الديمقراطي في املجلس اإلداري والنقاش العام وتسيير كذلك من 
خالل مكتب تنفيذي ولجنة تقنية وعلمية إلعداد، يعني، السجل ديال 

السرطان؛

نقطة الضوء الثالثة، هي الطب العسكري، هي مستشفى محمد 
الخامس هي املستشفى املتنقل للمؤسسة العسكرية ، اللي تتم�ضي ألنفكو 
وإميل شيل ومسبرير وفي جميع املناطق النائية، ولكن هناك ملتمس 
كذلك ال بد أن نستحضره، والسيد الرئيس، هناك مستشفيات دولية 
اليوم في املغرب، مستشفى الشيح زايد، ومستشفى الشيخ خليفة، أثناء 
تأسيس املؤسسات الصحية، السيد الرئيس، كان في القانون األسا�ضي 
املنظم لهاد املؤسسات واحد النسبة مئوية يخليوها للفقراء في اإلتفاق 
اللي كاين ما بين جاللة امللك املغفور له الحسن الثاني والشيخ زايد هللا 
يرحمه كذلك، بغينا التفعيل ديال هاد املؤسسات الصحية الدولية 
تأخذ على عاتقها كذلك الفقراء واملستضعفين فهاد البالد، وباش نختم 
بواحد القضية اللي ربما السيد الوزير قالها واحد النهار هي القضية 
ديال املستعجالت الناس ما كيخلصوش، نستحضر لكم في الحكومة 
السابقة وزير م�ضى للمستعجالت ديال ابن سينا طلب منو باش يخلص 
100 درهم للوالدة ديالو ورفض باش يأدي داك الوزير وسب املوظفين 
وتدخل الرفيق والوزير السابق ال�ضي الوردي لحل املشكل، ألن ال يعقل 
أنه الناس يخلصوا في املستعجالت هادي أساسية وجوهرية، نتمنى من 
السيد رئيس الحكومة يستحضر املعاناة ديال املغاربة في قطاع الصحة 

أسا�ضي وجوهري، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، اآلن بإسم فريق التجمع الدستوري الكلمة في 
البداية للسيد النائب عبد الودود خربوش.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم األتم 5 األكمال5 
على مالذ الوضى وشفيع األن م في املوقف وفي املواقف العظيم 

سيدن  محمد أكرم الس بقي5 والالحقي5،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي5،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

التجمع  فريق  عن  نيابة  الكلمة  أتناول  أن  ويسعدني  يشرفني 
الدستوري للحديث عن السياسة الصحية ببالدنا، وأغتنم الفرصة 
في البداية ألترحم على روح القيادي التجمعي ووزير الصحة السابق 
القطاع  في  راسخة  بصمة  له  كانت  الذي  شيخ  بن  الطيب  املرحوم 
تؤطرها  بالدنا  في  الصحية  السياسة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الصحي، 
مجموعة من املرتكزات األساسية على رأسها دستور2011 وال سيما 
الفصل 31 منه واملتعلق بالحق في العالجات الصحية، كما تؤطرها 
التوجهات والتوجيهات امللكية السامية التي جعلت من النظام الصحي 
الوطني قطاعا إستراتيجيا ال سيما في الخطب امللكية خاصة املوجهة 
إلى ممثلي األمة بمناسبة افتتاح الدورة األولى للسنة التشريعية األولى، 
وخطاب صاحب الجاللة بمناسبة عيد العرش املجيد عام 2018 والذي 
ألح على ضرورة تصحيح اإلختالالت التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية 
الصحية الراميد بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في املنظومة 
الوطنية للصحة التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير، ناهيك 
عن الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية الثانية 
املنعقدة في مراكش عام 2013 والتي أكدت على ضرورة وضع ميثاق 
تقوية وتثمين املوارد البشرية الصحية، ناهيك عن البرنامج الحكومي 

ال سيما املحور الرابع املتعلق بالتنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي.

إال أنه ورغم الجهود املبذولة واملقدرة، حتى ال نن�ضى وحتى ال نجحد 
ثورة  إلى  بحاجة  يظل  القطاع  أن  نعتبر  ومجهوداتها  إنجازاتها  الناس 
حقيقية ومراجعة جذرية تتطلب اعتماد نظام صحي وطني عادل وجيد 
بإدارة حديثة وحكامة جيدة وموارد مالية ولوجيستيكية وعدد كافي من 
الكفاءات البشرية بشكل عام ال سيما الطبية والتمريضية منها بشكل 
خاص، ويستدعي ضرورة إصالح عاجل لقطاع الصحة بشكل ينهي 
مع معاناة املغاربة ويخرجهم من دوامة الطبيب واملستشفى والعالج 
واملستعجالت فاإلمكانيات التي تضعها الحكومة اليوم رهن إشارة هذا 
القطاع مهمة ربما تحتاج إلى املزيد من الدعم إال أن النتائج املحققة 
يعاني مرتفقيه من  الذي  القطاع  تجعلنا مطمئنين على مستقبل  ال 

الشعور بالحكرة مما يتطلب طبعا رفع منسوب حكامته وتعزيزها.

ونعتبر في مسارنا للثقة أنه ال يمكن الحديث عن عدالة إجتماعية 
الصحية  املنظومة  تواجه  التي  واإلكراهات  الصعوبات  إثارة  دون 
لبالدنا خاصة التي تواجه املريض بمجرد ولوجه للمؤسسات الطبية 
واإلكراهات التي يعاني منها األطباء والعاملين في قطاع الصحة على حد 
السواء، ولهذا فمن الالزم اإلستجابة للمطالب املشروعة للمواطنين 
كي يستفيدوا من خدمات صحية جيدة مهما كان انتماءهم اإلجتماعي 
أو الجغرافي في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، ويعتبر مسار الثقة أن 
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إصالح قطاع الصحة يبدأ من ضبط مسار العالج من خالل الترافع 
من أجل العمل بنظام طبيب األسرة حتى يكون لألسرة املغربية طبيب 
خاص قريب خاص بها وقريب منها وهو الذي يقرر في كل ما يتعلق 
بصحة األفراد ويوجههم في مسار العالج، والغاية هو تمكين املواطنين 
من الولوج ألقرب مركز صحي للحصول على العالجات األولية والرفع 
من جودة هذه املراكز والتخفيف أيضا على املستشفيات واملستعجالت 

واستقبال الحاالت في أحسن الظروف.

السيد ضئيس الحكومة،

يعاني قطاع الصحة من مشاكل تدبير املوارد البشرية، إذ ليس من 
املعقول أن يبقى مشكل تدبير املوارد البشرية سنين وعقود يعني رهينة 
منطق إرضائي على حساب مصلحة املواطن وليس من املعقول أن تظل 
بنيات صحية خاصة مستشفيات القرب واملراكز الصحية مقفلة بشكل 
كلي أو جزئي أو أن تكون قاحلة بسبب غياب األطباء أواملمرضين في وقت 

نرى فيه مؤسسات صحية باملدن مكدسة باألطباء.

السيد ضئيس الحكومة،

في الحاجة إلى الجرأة السياسية إلعادة توزيع وانتشار وتعيين املوارد 
املشكل  البشرية هو  املوارد  الصحي، ألن مشكل  القطاع  في  البشرية 

الخصاص،  مستوى  على  املنظومة  يعيق  الذي  والعريض  الجوهري 

طبعا في الحاجة إلى إعادة النظر في التكوين وضخ املزيد من املناصب 

املالية، في الحاجة أيضا إلى إصالح جذري، هل سنجلب أطباء أجانب؟ 

هل سنوسع قاعدة الولوج إلى كليات الطب؟ أم سنقر تحفيزات األطباء 

باملناطق القروية والصحراوية والجبلية والحدودية؟ ولعل تجارب طبعا 

بعض املجالس ينبغي أن تكون نبراسا يقت�ضى به كما هو الحال في تجربة 

الثقة من  لتزنيت مؤخرا، وهو ما نص عليه مسار  املجلس اإلقليمي 

خالل تأكيده على ضرورة تشجيع األطباء على العمل في املناطق النائية 

والقروية وتوفير ظروف عمل جيدة لهم وتعويضات مناسبة حتى يعملوا 

في تلك املناطق والعمل على خلق نظام أسا�ضي جديد لألطباء وتمكينهم 

من أجور تتالءم مع طبيعة العمل الذي يقومون به واملناطق حيث 

يعملون، مشددا على ضرورة التعاون مع املؤسسات املنتخبة لتوفير 

مساكن وظيفية لألطباء.

وبالنسبة لورش الجهوية كخيار إستراتيجي لبالدنا، فإن املنظومة 

بالنسبة  األمر  تعلق  سواء  تردد  بال  فيه  االنخراط  مدعوة  الصحية 

للتخطيط أو التمويل أو التكوين، فال معنى لحصل تدبير صفقات مثال 

تفوق 5 ماليين درهم مركزيا باإلضافة إلى امل�ضي قدما في بناء مستشفى 

يتم  أن  على  الثقة  يقترح مسار  كما  لكل جهة،  الطب  وكلية  جامعي 

تخصيص كوطا ألبناء تلك الجهة في الولوج إلى كلية الطب على أساس 
اإللتزام بالعمل داخل النفوذ الترابي لتلك الجهة بعد التخرج ضمانا 

للعدالة املجالية واإلستقرار املنهي لألطباء واألطر الطبية.

السيد الرئيس:

التجمع  فريق  مساهمة  إطار  في  دائما  النائب،  السيد  شكرا 
الدستوري الكلمة اآلن للسيد النائب هاشم أمين الشفيق.

الن ئب السيد ه شم أمي5 الشفيق:

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

بإسم فريق التجمع الدستوري، أتوجه بجزيل الشكر للسيد رئيس 
الحكومة على تجاوبه مع هذا السؤال الذي طرحته األغلبية كموضوع 
للمساءلة الشهرية نظرا ألهمية وأولوية القطاع الصحي الذي ال يتوقف 
نواب األمة عن متابعة تطوره وواقعيته، كما أن األسئلة املختلفة حول 
الوضع الصحي حاضرة في مختلف الجلسات البرملانية، كما نشكركم 
على البيانات التي قدمتموها لنا سواء في هذه الجلسة أو في الجلسة 

املخصصة ملناقشة الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة.

إننا نصدق ما جاء في عروضكم من إحصائيات وأرقام وإنجازات 
املختلفة  املستشفيات  في  الواقع  الحال على أرض  واقع  كما نصدق 
إن معاناة  املحلية،  املستوصفات  إلى  إبن سينا  املستشفيات  أم  من 
أصبح  دهاليزيها  إلى  املستشفيات  أبواب  من  بدءا  وأسرهم  املر�ضى 
مشهدا مألوفا ويوميا أمام كثرتها وتواثرها ولسنا بجاحدين إن عبرنا 
الخدمات  وتدني مستويات  تأخر  تسجيل  وبكل مسؤولية عن  اليوم 
عبر جهات  توزيعها  الطبية وسوء  األطر  في  الحاد  والنقص  الصحية 
الترابي،  املستوى  على  واملعدات  التجهيزات  في  حاد  ونقص  اململكة 
ناهيك عن جودة الخدمات وحسن تدبيرها في الزمان واملكان، بل نجد 
أن هناك مستشفيات يتم بناؤها وتشييدها لكنها تظل معطلة بدعوى 
عدم وجود ميزانيتها في الخريطة الصحية كما هو الحال للمستشفى 
اإلقليمي بمديونة، وتبقى الجماعات هي الوحيدة التي تدعمها ماديا 
بعدما  الصحة  في  املواطنين من حقهم  مما يحرم شريحة مهمة من 
استبشروا خيرا عند إنشاء هذه املستشفيات، أما الحديث عن ارتفاع 
تكاليف التشخيص والعالج والتطبيب وانتشار الرشوة بشكل صارخ في 
املعامالت اليومية من املر�ضى وذويهم من أجل الولوج للمستشفى أو 
الحصول على موعد طبي أو على سرير من أجل الفحوص أو إجراءات 
العمليات الجراحية أقول إنه شأن يومي وملن له شك في ذلك أن يجرب 
بنفسه، بالنسبة لتفعيل نظام املساعدة الطبية راميد تم الكشف عن 
جملة من الثغرات التي تتسبب منها الوعود الحكومية لتوفير خدمات 
طبية ملعوزي اململكة لتتبخر مخلفة معاناة يتجرعها املنحدرون من 
الطبقة الهشة في املستشفيات وإن كان يحملون بطاقة الراميد، حيث 
أن املر�ضى من حاملي هذه البطاقة أثناء بحثهم على العالج يصطدمون 
بعدة مساطر التي يشوبها الكثير من التعقيد، حيث أن املريض ال يحق 
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أن يحصل على  بعد  إال  الجهوي  أو  اإلقليمي  للمستشفى  التوجه  له 
ورقة التنقيل من املركز الصحي القريب من محل سكناه، وهو ما يطرح 
مشاكل املر�ضى خاصة في العالم القروي، نعم نقر بأن هناك زيادات 
مضطردة في ميزانية القطاع وفي ميزانية التجهيز وفي املناصب املالية 
سنة بعد أخرى ونقر أيضا بوجود إدارة للصفقات العمومية باملاليير 
من معدات وتجهيزات وتوريدات طبية حديثة ومتطورة، لكن حيث 
نبحث عن آثارها ونتائجها ومردوديتها في مستشفياتنا ال نلمس تطورا 
وجودة وتحسن في الخدمات الصحية، هناك خلل ما في هذه الصفقات 
يجب البحث والتق�ضي فيه، حينما نرى مقارنة بين أوضاعنا ومؤشراتنا 
الصحية مع دول الجوار نصاب بالصدمة نشير على سبيل باملثال إلى 

بعض من هذه املؤشرات املقارنة:

- وفيات األمهات عند الوالدة:

بالنسبة لكل 100 ألف نسمة بالنسبة للمغرب 120 من األمهات، 
تونس 46، الجزائر 89، فرنسا 9، إسبانيا 4 من األمهات.

- وفيات الرضع األحداث لكل ألف مولود :

غسبانيا  أطفالن   3 فرنسا،  أطفال،   3 تونس  طفل،   23 املغرب 
طفلين، معدل كثافة األطباء لكل 10 آالف نسمة املغرب 6.2 طبيب، 

الجزائر 12.1 طبيب، تونس 12.2 طبيب، إسبانيا 37 طبيب.

- األسرة االستشفائية لكل 10 آالف مواطن:

املغرب 9 أسر، الجزائر 17 األسرة، تونس 21 أسرة، إسبانيا 31 
أسرة، وفرنسا 64 أسرة.

10آالف  لكل  واملولدات  لكل  واملولودات  املمرضين  عدد  -كثافة 
مواطن :

املغرب 8.9ممرض ومولدة، الجزائر 19 ممرض ومولدة، إسبانيا 50 
ممرض ومولدة، فرنسا 39 ممرض ومولدة.

- ضخامة عبء التحمالت الفردية للمواطنين من النفقات الصحية 
العامة :

املغرب معدل 63.7 من مجموع النفقات الصحية، الجزائر معدل 
 ،% 27 إسبانيا   ،45% تونس  الصحية،  النفقات  %18 من مجموع 

فرنسا 23%.

مخجلة  في وضعية صحية  تضعنا  املقارنة  هذه  الرئيس،  السيد 
سياسيين  فاعلين  إلى  بمؤسساتها  حكومة  من  جميعا  وتسائلنا 
وضعف  صحي  تخلف  وجود  عن  وتعبر  واقتصاديين  واجتماعيين 

الحكامة الصحية وتطرح العديد من اإلشكاليات:

- تدني تصنيف املغرب في العديد من املؤشرات املعتمدة في إطار 
التقييمات املقارنة والتقدم اإلجتماعي والتنمية البشرية؛

- التأثير السلبي على تجويد صورة بالدنا عامليا وقاريا وجهويا؛

الصحية  الحكامة  الخاص ألوضاع  للقطاع  الجشع  اإلستغالل   -
العامة وحاجة املواطنين للخدمات الصحية العامة.

وأمام هذا الوضع الصحي السائر في التدهور، ال يمكن السكوت 
وال الهروب إلى األمام بتقديم أرقام وتفاصيل إجرائية بدون مخرجات 
حقيقية وملموسة، إن هذه الوضعية تتطلب معالجة جذرية إلنقاذ 
صحتنا من اإلستمرار في التدهور واإلفالس كأولوية إجتماعية، فهذا 
الناحية  إمكانيات كبيرة ومتزايدة ال من  الدولة  القطاع تستثمر فيه 
متطورة  تشريعية  مواكبة  عرف  كما  والتجهيزات  واملالية  البشرية 
للمنظومة الصحية في السنوات األخيرة ومساهمات مجتمعية أسرية 
لدعم املر�ضى والتخفيف من املعاناة والتكاليف االستشفائية والعالجية 

من باب التضامن والتكافل، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائب عالل العمراوي  النائب، الكلمة اآلن للسيد  شكرا للسيد 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

الن ئب السيد عالل العمراو9:

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي5،

ها قد مرت 8 سنوات على تحملكم املسؤولية الحكومية وأنتما اللي 
قبل 2011 كنتم تقولون وتزبدون القول حول محدوديته وقصوره، 
باهلل عليكم إلى اليوم خلينا جانبا هاد األرقام اللي بين أيديكم وسألنا 
املواطن املغربي العادي على الرضا على القطار وأثر سياستكم، ماذا 
سيقول؟ أنتم تعرفون الجواب الذي ال يمكن حجبه بغربال من األرقام 

والخطابات.

آثار  الواقع  البداية السيد رئيس الحكومة، ال نرى على أرض  في 
لتوصيات املناظرة الثانية للصحة التي عقدت تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة، والتي صرفت من أجلها ميزانية ضخمة وهذا التجاوز 
يضر بميناء املؤسساتي والتدبير، ثم كيف ال تأخذ حصيلكتم ورأيكم 
بعين االعتبار دقت ناقوس الخطر التي قام بها جاللة امللك، بخصوص 
قطاع الصحة في السنتين األخيرتين سواء من خالل خطاباته السامية 
أو من خالل استقباله إليكم السيد الوزير الصحة ودعوة جاللته لكم 
إلصالح عميق للمنظومة الصحية والتأمين الصحي، واش هادي ما�ضي 
إشارات للقيام بوقفة تأمل ملراجعة جذرية للمنظومة الصحية؟ وماذا 
عن النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جاللة امللك، أيستقيم 
النموذج التنموي دون اعتبار املكون الصحي كرافعة للتنمية كاملحرك 
لها؟ جوابكم وحصيلتكم الصحية هي تجميع لبرامج إجرائية ملديريات 
وألقسام في وزارة الصحة تغلب عليها األرقام الجوفاء وتغيب عنها رؤية 

استراتيجية.
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غياب الخيط الناظم في الحصيلة الحكومية للصحة يعكس اليوم 
ملنظومة صحية  استراتيجي  وتصور  رؤية  وقصر  قيمي  نموذج  غياب 
وصلت ملستويات مفرطة من اإلشباع بعدما أدت من خالله أجيال 
من األطر الطبية والتمريضية واإلدارية لعقود في زمان غابت وشحت 
إمكانيات، لكن كانت رؤية وكانت تصورات واضحة أدت هاد األجيال 
والنهوض  السارية  واألمراض  األوبئة  محاربة  في  بطولية  وطنية  أدوار 
بصحة الفرد واملجتمع ال يمكن اليوم إال تثمينها وتحديثها واالقتداء 
بها، ولكن داك الوقت دابا تغير كل �ضيء كل املعطيات الديموغرافية 
االجتماعية الثقافية واإلبيديمولوجية والوبائية، وتطور الوعي الصحي 
لدى املواطن اليوم واقع آخر، ولكن النموذج الصحي لم يتغير نفس 
نموذج البنية ديال املركز الصحي اللي أدى دور في السابق، املواطن 
النموذج  نفس  الدوا  ياخذ  باش  الصحي  املركز  تيم�ضي  ابدا  اليوم 
املستشفى بقسم املستعجالت يستقبل كل �ضيء وال يستطيع مع األسف 
تقديم خدمات ذات جودة للحاالت املستعجلة الحقيقية، قطاع خاص 
يتخبط يتيما في مشاكله والزال خارج السياسة الصحية ولو بعد تغيير 
التسمية من الوزارة العمومية إلى وزارة الصحة، نفس الهيكلة الوزارية 

منذ عقود.

الرقم  واحد  الحقيقة  في  حققتم  لقد  البشرية  املوارد  بالنسبة 
قيا�ضي في السنتين األخيرتين في االحتجاجات على وزارة الصحة من قبل 
أطباء، قطاع الصحة، ممارسين، الطلبة، الصيادلة، أطباء األسنان، 
مساعدين طبيين، من قبل املمرضين، النقابات وتنسيقيات من قبل 
اإلداريين املتصرفين، واملهندسين، وتقنيين ومساعدي التقنيين، وكل 
مجاراة  من  الكفاءات  وانسحاب  البشري  العنصر  تذمر  إن  الفئات، 
الساحقة عن تحمل  األغلبية  ابتعاد  في  نراه بجالء  لتدبيره  االرتجال 
تحمل  جاذبية  لرفع  املعزولة  املبادرات  رغم  القطاع  في  املسؤولية 
عن  التعويض  عن  الزيادة  في  مؤخرا  عليه  أقدمتم  كالتي  املسؤولية 
التعويض  في  إدارة املستشفيات ظانا سيادتكم أن املشكل محصور 
عن املسؤولية راه تراجع الكفاءات عن تحمل املسؤوليات اليوم بوزارة 
الصحة هو راجع باألساس لغياب رؤية موحدة بالقطاع، غياب الدعم 
واملواكبة واملؤازرة القانونية وتشتت املسؤوليات، ناهيك عن مخلفات 
موجة التعيينات في املسؤولية التي عرفها القطاع في السنوات األخيرة 
والتي أصبحت حديث الداني والقا�ضي واملبنية على الوالءات الحزبية 

الضيقة مع األسف وبعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة والنجاعة.

أما الجانب التكويني والتدبيري والتدبير التوقعي للموارد البشرية 
فعدد  الجانب  هذا  فمن  فاضح  قصور  من  ويعاني  الصحة  بقطاع 
الخريجين من األطباء واملمرضين ال يواكب بتاتا الحاجيات املطلوبة من 
األطر الصحية مما ينتج عن واحد النسبة متدنية للتأطير الطبي باملغرب 
6.2 لكل 10 آالف نسمة اللي تيجعل بالدنا في وضع متأخر جدا عن 
دول الجوار والدول العربية، وما يؤزم الوضع هو تفضيل هداك الخيار 
residanat bénévole واللي  ديال طب اإلقامة الغير التعاقدية داك 

تيأثر اليوم غادي يأثر أكثر على تغطية الحاجيات من االختصاصات 
الطبية في املستعجالت في املستشفيات العمومية في املستقبل، وعندما 
تتحدثون عن تعبئة املوارد البشرية بإحداث 9500 منصب مالي برسم 
كم  مثال  املغربي  للشعب  تقول  أن  تدعي  2017-2019 صراحة  فترة 
التحقق من األطباء لوزارة الصحة منذ 2017؟ وملاذا ال تلتحق األطر 
الشابة غير هادي أسبوع وال 10 أيام دازت مباراة لولوج أطباء قطاع 
للمباراة  تقدموا  اللي   57 للتباري،  منصب   143 العمومية،  الصحة 
شحال غيلتحقوا منهم؟ املباراة اللي قبل منها 274 منصب ما التحقوش 
ياهلل 50 طبيب، هادي أرقام بئيسة لكن دالة يجب أن نستخلص منها 
 5807 العبر. وملي تكلمتيوا، السيد رئيس الحكومة، هنايا على فتح 
سرير استشفائي جديد، قولوا لنا اليوم بأي موارد بشرية سيتم فتحها؟

اإلرادة  غياب  نتأسف  أننا  وكما  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
لتنزيل الهيئات الخاصة باملمرضين نتأسف كذلك ملا وصلت إليه الهيئة 
الوطنية للطبيبات واألطباء من نكوص بعدما لم يؤدي القانون 12.08 
تلك الدفعة املرجوة منه للهيئة، هاد الهيئة اللي فقدت الكثير من البريق 
تم  اللي هو ضروري وأسا�ضي بعدما  ديالها االعتباري  ديالها والوضع 
استالبها إشباعا لنزوة هيمنية رخيصة وإخضاعا ألولويات وأسبقيات 
سياسوية أكثر من الرقي باملهنة، ولعل اإلرتجال والتسارع في االلتفاف 
دليل على ذلك، طلبوا منكم  أكبر  األخيرة  اإلنتخابات  في  الهيئة  على 
السيد رئيس الحكومة تأجل شوية االنتخابات رفضتيوا، واإلشارة فقد 
قدمنا مقترح قانون جديد يهم أساسا البنية التمثيلية للهيئة، ونأمل أن 

تتم مناقشته بالجدية الالزمة.

السياسة الدوائية الوطنية يجب اإلعتراف أن اليوم ما كايناش رؤية 
واضحة وأهداف محددة للقطاع املوضوع أكبر من تخفيضات فرجوية 
وحصرية لبعض األدوية واش ما�ضي اليوم جا االنتباه للوضعية القلقة 
لإلستثمارات في الصيدليات؟ واش ما�ضي جا اليوم املراجعة ديال وضع 
منظومة إعالمية مندمجة لإلذن بالوضع في السوق؟ وشواهد التسجيل 
في املنتجات الطبية؟ فين وصلوا التحقيقات ديال الفضائح اللي عرفها 
الرأي العام كله، وأيضا انقطاعات املخزون لبعض األدوية األساسية 
 les anti parquicenin الوالدة،  لحديثي  ك  الفيتامين  األنسولين، 
كل هذا ناهيك على األوضاع اإلعتبارية لكل مهنيي الصيدلة بما فيهم 
اعتمد  والذي  األسنان  لطب  بالنسبة  باملغرب،  الصيدلية  مساعدي 
أساسا على القطاع الخاص والذي يعيش أحلك أيامه منذ االستقالل 
أقدمت الوزارة على تغيير صيغة اإلتفاق األخير وإفراغه من أي إجراء 

إلزامي ما أفقده الجدية املفروضة.

السيد رئيس الحكومة املحترم، وإذ نثمن تدشين صاحب الجاللة 
ملجموعة من مستشفيات القرب في اآلونة األخيرة كمشاريع ملؤسسات 
هذه  من  الصحي  العرض  خصاص  لسد  للتضامن  الخامس  محمد 
املؤسسات الحيوية املهمة التي تكرس القرب وتخفض الضغط على 
املستشفيات العمومية، تنذكروكم ونأكدوا عليكم على اعتماد هاد 
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الوسط  في  وتعميمها  الصحية  واملنظومة  الخريطة  في  املؤسسات 
الحضري كما القروي.

العمومية  املستشفيات  في  املستعجالت  أقسام  حال  واقع  أما 
املعروف عند كل املواطنين بغينا يغنينا عن مناقشة املخطط الوطني 
التي  الهائلة  اإلمكانيات  من  بالرغم  تعثر  من  يعرفه  وما  االستعجالي 
رصدت له من قبيل مثال سيارات إسعاف متطورة 260 مليون لسيارة 
أكثر من 200 سيارة بغيناكم تطلعونا السيد رئيس الحكومة على مؤشر 
واحد وهو النسبة ديال مستوى دالكيلومترات لكل سيارة من هاد النوع 
3000-4000 كيلومتر في السنة في الوقت اللي خصها تقوم بها في أسبوع 
ولكن هاد السيارات تراوح مكان السيارات بسبب غياب أطر اإلسعاف 
الواضح  القانوني  اإلطار  غياب  االستعجال،  في  املختصين  واألطباء 

لتنزيله وقلتيوا.

الطب  بين مستويات  للتنسيق  في غياب  الحكومة،  رئيس  السيد 
اإلستعجالي من جهة ومع املتدخلين اآلخرين واللي هما محوريين كالوقاية 
املدنية والدرك امللكي الذي نحييهم من هذه القبة على ما يقومون به في 
مجال اإلستعجال فين املروحيات السيد رئيس الحكومة؟ يكفي اليوم 
أن نزور أي قسم مستعجالت في املغرب لنكتشف أن املخططات في واد 
هو واقع الحال وهو ما يتكبده املواطنين من عناء الولوج في واد آخر أما 
برنامج الرميد وما يعرفه من تخبط والذي سطر عليه ما مرة جاللة 
امللك، فيعود بنا لسؤالنا الجوهر عن غياب الرؤية الشمولية للمنظومة 
الصحية والتأمين الصحي باملغرب، ما فائدة اليوم أن املواطن عندو 
بطاقة الراميد إيال كان غينتظر سنوات إلجراء واحد، الفحص باألشعة، 
وهل صحيح أن املستفيد من بطاقة الرميد كيستفد مجانا من العالج 
والتي تضطر لتأدية مصاريف موازية طيلة املسار دالعالج ديالو، يجب 
اليوم السيد رئيس الحكومة املحترم، أن نقر جميعا أن إصالح املنظومة 
الصحية كإصالح منظومة التربية والتكوين، هي قضية وطن لن ننالها 
بأنشطة فلكلورية من قبيل zero RDV الذي سقط من السماء ليزيد 
من تخبط وعشوائية املنظومة الصحية وغياب أي منهجية للوصول 

إلى ذلك.

السيد رئيس الحكومة، انتما اليوم أمام فرصة ذهبية وهي املشروع 
الوطني الهام لالتمركز اإلداري، يجب استثمارها إلعادة رسم املنظومة 
الصحية بناء على قيم الالتركيز من قرب ونجاعة وشراكة قطاع عام 
خاص وديمقراطية محلية تتحمل فيها املسؤولية الدولة والجماعات 
في  مسطر  هو  كما  املدني،  واملجتمع  العمومية  املؤسسات  الترابية 

الدستور.

هذه قراءتنا ملسببات محدودية نتائجكم وفرص النهوض بصحة 
للرقي  بمأخذ جد  تتواضع وتأخذها  أن  آمال من حكومتكم  املواطن، 
رئيس  السيد  لي  اسمحوا  جميعا،  لها  نصبو  والتي  مجتمعنا  بصحة 
الحكومة املحترم في النهاية أن استبيق ما يرد مرارا في جوابات وزارئكم 
وما قد يرد عن تدخلنا هنا من كون حزب استقالل ساهم في تسيير 

وزارة الصحة، نقول لكم أن املغاربة ومهنيي القطاع وجل املتتبعين 
واملختصين يعترفون ويحينون للقفزة والتدبير الناجع اللي عرفها قطاع 
الصحة في عهد حكومة األستاذ عباس الفا�ضي، والذي ستتكلم عليه 
املؤشرات ديالو واإلنجازات ديالو في الوقت لم تكن تتوفر فيه اإلمكانات 
املتوفرة والفرص املتاحة اليوم لحكومتكم، والسالم عليكم رحمة هللا 

تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، للكلمة اآلن للسيدة النائبة ليلى أحكيم بإسم 
الفريق الحركي.

الن ئبة السيدة ليلى أحكيم:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة والس دة الوزضاء،

حررات السيدات والس دة النواب املحترمو5،

السيد رئيس الحكومة، ما عساي أن أقول عن قطاع الصحة أكثر 
مما كان قاله املواطن املغربي وأكدته تقارير املجلس األعلى للحسابات، 
ومع ذلك إعماال بقوله تعالى:« فذكر فإن الذكرى تنفع املومنين« فبالرغم 
من املجهودات التي بذلتها الحكومة يعرف قطاع الصحة وضعا مترديا 
تشوبه إختالالت حادة على كافة املستويات، يعيش ويعاني من مرارتها 

يوميا املواطنون املغاربة، وخاصة الطبقة املتوسطة والفقيرة والهشة.

ال يختلف أحد في تجليات عجز قطاع الصحة املستحكم واملتراكم، 
والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

والتي  الصحة،  مهنيي  لجميع  واإلضرابات  اإلحتجاجات  أوال-واقع 
أصبحت ممارسة متواترة؛

ثانيا-محدودية امليزانية املخصصة للقطاع الصحي التي ال تتجاوز 
العاملية  الصحة  في حين تو�ضي منظمة  الدولة،  ميزانية  %5.69 من 

بتخصيص 10 إلى %12؛

طبيب   7.000 بحوالي  يقدر  البشرية  املوارد  في  حاد  ثالثا-نقص 
و9.000 ممرض وإطار شبه طبي، ومعاناة املوارد البشرية على قلتها من 
سوء التوزيع سواء على املستوى الوطني أو الجهوي أو املحلي. وهنا ننبه 
الحكومة إلى ظاهرة هجرة األطر الطبية إلى الخارج بتحفيزات وإغراءات 

كبيرة، مما يشكل أضرارا كبيرا لبالدنا؛

باملغاربة  تليق  ال  التي  االستشفائية  املرافق  وضعية  رابعا-تردي 
وكرامتهم وتعثر برامج تأهيل املراكز الصحية فضال عن التأخر الذي 
ذلك  على  دليل  وخير  الجديدة  االستشفائية  املراكز  إنشاء  طال 
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إن  الحاالت  الناظور، وفي جميع  املركز االستشفائي اإلقليمي إلقليم 
املستشفيات غير موجودة وإما موجودة وال تتوفر على املعدات واألجهزة، 
إن تلك املعيقات واألجهزة موجودة لكنها معطلة أو شبه معطلة على 
الدوام، إن تلك املستشفيات ال تتوفر على الطاقم الطيبي إما وإما وإما، 

وتستمراإلمات؛

خامسا-غالء الخدمات املقدمة باملصحات الخاصة فضال عن ما 
تعرفه تف�ضي ظاهرة إيداع شيكات على بياض قبل ولوج هذه املصحات، 
أما فيما يخص نظام املساعدة الطبية راميد يواجه املر�ضى من حاملي 
البطاقة بطء املساطر نتيجة التعقيدات ذلك أن املريض ال يحق له أن 
يتوجه إلى املستشفى اإلقليمي أو الجهوي أو الجامعي إال بعد حصوله 

على ورقة التنقيط من املركز الصحي القريب من محل سكناه؛

سيد9 ضئيس الحكومة،

قطاع الصحة يعاني من علة مزمنة تحتاج لعملية جراحية قيصرية 
مستعجلة الجتثاث ورم االختالل والتردي وهي حقيقة ال تحتاج إلى تقارير 
للمواطنين  اليومية  املعاناة  في  املتمثل  األمور  إن واقع  بل  لتأكيدها، 
تكشف أوجه التردي التي وصل إليها القطاع، فاملواعيد تتجاوز أحيانا 
10 أشهر في بعض التخصصات وأقسام املستعجالت ليس فيها من 
املتعلقة  واالختالالت  النواقص  فإن  وعموما  االسم.  إال  االستعجال 
بنظام الحكامة الصحية ببالدنا حولت وزارة الصحة إلى وزارة تصريف 
األعمال وفي أحسن األحوال إعمال حلول ترقيعية عوض إبداع حلوال 

ناجعة وفعالة.

لذا فإننا في الفريق الحركي نرى أن النهوض بهذا القطاع وتجويد 
خدماته لن يستقيم إال باعتماد مجموعة من االقتراحات والحلول من 

قبيل:

أوال: إعادة املصداقية للمستشفى العمومي لدى املواطن من خالل 
تبني إجراءات من قبيل التخليق وحسن االستقبال والترشيد واألنسنة 
املستشفى  بجعل  الكفيلة  اإلجراءات  وهي  العالجي  التدخل  وسرعة 

العمومي إدارة مواطنة؛

ثانيا: ضرورة التحلي بإرادة سياسية تتفاعل باستمرار مع املؤشرات 
وتدني  البشرية  ومواردها  بناياتها  الصحية وضعف  للخريطة  الهزيلة 
خدماتها وتباينها بين القطاع العام والخاص وبين الحاضرة والبادية وبين 
ذوي اإلمكانيات والفقراء الذين يؤجلون عالجهم بسبب الفقر وقلة ذات 
اليد وقد يق�ضي هللا أمرا كان محتوما بالنسبة للعديد من املغاربة قبل 

الحصول على العالج الذي قد يتيسر أو ال يتيسر؛

ثالثا: إعداد تشخيص شامل لواقع الصحة على مستوى كل جهة 
جهة في أفق إيجاد البدائل واملخارج املمكنة بالتنسيق مع الجهات في 
إطار القوانين التنظيمية للجهات والجماعات ال سيما االختصاصات 

املشتركة واملنقولة؛

رابعا: تعزيز القطاع الصحي بموارد بشرية مؤهلة وتوزيعها بشكل 
منصف وعادل على مختلف جهات ومناطق اململكة مع اعتماد حكامة 
كل  أجور  في  رفع  ذلك من  يقتضيه  ما  مع  التدبير  في  جيدة وحكمة 
العاملين في قطاع الصحة املتدنية أصال، واختيارات الرجل املناسب 
واملرأة املناسبة في مناصب املسؤولية واإلشراف بدون تسييس وتنصيب 
وتنظيمي  إطار تشريعي  اعتماد  السياسة، فضال عن  في  القربى  ذوي 
جديد وخريطة صحية متجددة من أجل انطالقة جديدة، مدخلها فتح 
الحوار مع املهنيين وذوي االختصاص لوضع خارطة طريق جديدة في 

هذا القطاع؛

خامسا: إعداد سياسة دوائية متجددة وناجعة؛

سادسا: تجديد الدعوة إلى جعل بطاقة الراميد مثل بطاقة التعريف 
الوطنية تسمح بالعالج لكل مواطن في كل جهات اململكة؛

سابعا: اإلسراع في إخراج النصوص التطبيقية املتعلقة بالتغطية 
التغطية  قانون  مشروع  وإخراج  املستقلة  املهن  لفائدة  الصحية 

الصحية املتعلق باألداء إلى حيز الوجود.

سيد9 ضئيس الحكومة،

وأنتم أقرب الناس إلى هذا امليدان نلتمس منكم تشريح علة لهذا 
القطاع وإيجاد وصفات العالج نصبو من خاللها أن تحظى الصحة 
قوموا  حوارات،  افتحوا  واليتها،  من  تبقى  فيما  حكومتكم  بأولوية 
بمراقبات، غيروا ما يعرفه القطاع من خلل بما تأتى لكم ولو بالقلب 

وذلك أضعف اإليمان.

سيد9 ضئيس الحكومة،

نحتاج منكم أن تخاطبونا بصيغة ما سوف تقومون به ال بصيغة 
ما قمتم به ألننا نعرفه ونشكركم عليه فأنتم مسؤولون أمام هللا وأمام 
جاللة امللك وأمام الشعب املغربي نريد أن نثبت ملغاربة العالم الذين 
يزورون بلدهم ويقارنون وضعنا بوضع بلدان اإلقامة بأننا قادرون أن 
نكون أكثر إكراما لإلنسان للمريض لطالبي العالج، نريد عرضا صحيا 
مستوى  على  املستعجالت،  مستوى  على  والبوادي،  املدن  في  جيدا 
البنيات، على مستوى املواعيد، على مستوى كل التخصصات، وفقكم 

هللا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة اآلن الكلمة بإسم الفريق االشتراكي للسيدة 
النائبة ابتسام مراس.

الن ئبة السيدة ابتس م مراس:

السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب،
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السيد ضئيس الحكومة،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في هذه الجلسة 
نصف  ومناقشة حصيلة  من عرض  أيام  بعد  تأتي  التي  الدستورية 
تثمين  عن  مناقشتنا  خالل  عبرنا  والتي  الحالية،  التشريعية  الوالية 
اإلنجازات املحققة وانتقادنا ملا لم يتم إنجازه، واقتراحنا كذلك ملا نراه 
والقطاعات  الحكومي عامة  العمل  ضروريا من أجل تجويد وتسريع 
الزيادات  الطابع االجتماعي على وجه الخصوص، فبالرغم من  ذات 
في اعتمادات قطاع الصحة التي ال زالت ال ترقى ال لتوصيات منظمة 
الصحة العاملية وال ملثيالتها بالدول املجاورة فإن بالدنا تعتبر من الدول 
األقل إنفاقنا على صحة مواطنيها، مما يجعل القول بإعطاء األولوية 
لهذا القطاع شعارا اجتماعيا مختزال في الرفع من ميزانية الصحة فقط 
والتي ال تتناسب مع حجم الخصاص واالنتظارات والتحديات املطروحة 
من قبيل الخصاص ولكون باقي اإلجراءات والتدابير املصاحبة تسير 
في االتجاه املعاكس من قبيل الخصاص املهول وضعف الحكامة، وما 
أثير في شأن التأمينات بالرغم من تنبيهنا للسيد وزير الصحة في إطار 
أدوارنا الرقابية، واستمرار التحكم اللوبيات التي تعبث بهذا القطاع 

االستراتيجي.

بعيدا عن لغة األرقام تعلمون جيدا، السيد رئيس الحكومة، أن 
قطاع الصحة قد نجح في تحقيق إجماع لدى جميع مكونات هذا املجلس 
املوقر ولدى غالبية وإن لم أقل جل املواطنات واملواطنين املغاربة، بحيث 
أصبح يشكل مصدر قلق بسبب ضعف السياسات العمومية املتعلقة 
بالصحة وغير القادرة على تلبية الحاجيات الضرورية واملتزايدة لعموم 
املواطنين، وفي هذا اإلطار نسجل، بكل أسف، تفاقم االحتقان والتوتر 
التي يشهده قطاع الصحة حيث إرتفعت بشكل ملحوظ احتجاجات 
وإضرابات كل فئات من أطباء، من أطباء القطاعين العام والخاص، 
األسنان، مبصراتيين،  أطباء  إحيائيين،  ممرضين، صيادلة، صيادلة 
مروضين طبيين، التقنيين وإداريي وزارة الصحة، كيف السيد رئيس 
الحكومة يمكن تأهيل وتحسين وتجويد الخدمات الصحية؟ في ظل هذا 
االختناق والتوتر ودون الحديث عن إضرابات طلبة الطب والصيدلة 
املقبلين على سنة بيضاء، وأنتم تعون جيدا خطورتها بعد تنصل وزارة 
التربية الوطنية ووزارة الصحة من التزامها أمام ممثلي الطلبة، هذا 

التقهقر واإلحتقان راجع أساسا إلى سوء تدبير هذا القطاع.

السيد الرئيس،

إن غايتنا ليس إعطاء صورة قاتمة بل نقل الواقع ومجابهة الحقيقة 
بكل شجاعة وجرأة بعيدا عن التفاؤل املفرط الذي سيؤدي ال محالة 
إلى تزايد األعطاب التي يشتكي من الجسم الصحي ببالدنا، ومن بين هذه 
األعطاب التي تعيق الولوج للخدمات الصحية الضرورية ضعف وقلة 

البنيات األساسية والتجهيزات الطبية، وإن وجدت فهي معطلة؛

التوزيع غير العادل للموارد الصحية بما يستجيب ملبدأ العدالة 

العام والخاص،  القطاعين  بين  التكامل واإللتقائية  املجالية ويحقق 
وفي هذا الصدد نسجل عدم التزام وزارة الصحة بإحداث املؤسسات 
واملراكز اإلستشفائية التي تم تدشينها CHU نتاع أكادير نتاع طنجة ونتاع 
الرباط والعديد من املستشفيات اإلقليمية والجهوية، إقليم الناظور 
على سبيل املثال، كما نسجل الوضعية املأساوية ألقسام املستعجالت 

التي لم يبق منها سوى اإلسم؛

إن تيسير الولوج للعالج بالنسبة لساكنة العالم القروي ال زال حلما 
واملوضوعية  الذاتية  منها  والعراقيل  الصعوبات  العديد من  تعترضه 
كضعف اإلعتمادات املرصودة في هذا اإلطار، في إطار برامج تقليص 
الفوارق املجالية واإلجتماعية، وفي هذا اإلطار ومن أجل تكريس العدالة 
بتوسيع  التسريع  نطالب  فإننا  املساواة  مبادئ  وترسيخ  اإلجتماعية 
شبكة املستشفيات واملراكز الصحية بالعالم القروي واملناطق الجبلية، 
وتعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة العالم القروي، وبالرغم من 
ومتخصصين  عامين  أطباء  من  البشرية  املوارد  في  الكبير  الخصاص 
طبيب   600 من  أزيد  يوجد  القروي  العالم  في  خاصة  وممرضين، 
باملصالح اإلدارية لوزارة الصحة، كيف يعقل ال يستقيم السيد الرئيس 
باش نكونو أطباء باش نخدموهم في مجال اإلداري، كما نسجل وجود 
العديد من اإلختالالت باملوارد البشرية التي تتطلب التدخل العاجل 

لتقويمها، ولكم أن تسألو وزير الصحة؛

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، ال شك أن توسيعها لتشمل فئات 
التأمين  بنظام  املتعلق  القانون  على  املصادقة  بعد  خاصة  جديدة 
أهم  أحد  يشكل  باملستقلين  الخاص  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري 
املكتسبات، إال أن عدم إصدار املراسيم التطبيقية خاصة املتعلقة 
بالدخل الجزافي يجعل هذا القانون ميتا، وفي هذا اإلطار نستغل هذه 
املناسبة لنثير معكم السيد رئيس الحكومة موضوع التأخير غير املبرر 
في إصدار النصوص التطبيقية عامة، وتلك املتعلقة بوزارة الصحة 
على وجه الخصوص، باإلضافة إلى عدم التزام بإرفاق مشاريع القوانين 

بدراسة األثر التي ال يخفى عليكم أهميتها؛

السيد الرئيس،

السيدات والس دة،

من غير املقبول اليوم، ونحن نتحدث عن تعميم التغطية الصحية 
واملساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية أن نعيش أحداثا مؤسفة 
ومؤملة من قبيل وفاة 5 أطفال في الشهور األولى من هذه السنة ملجرد أن 
وزارة الصحة رفضت أن تعترف بمرض التليف الكي�ضي كمرض مزمن 
مشمول بالتغطية الصحية ومدرج ضمن األمراض التي تخضع للكشف 
النادرة  األمراض  مع  واملسؤول  اإليجابي  التعاطي  عدم  إن  املبكر، 
املعترف بها دوليا يشكل خرقا ألهم الحقوق األساسية املنصوص عليها 
في الفصل 31 من الدستور 2011، ونعتبره في الفريق اإلشتراكي تخل 
الوزارة عن املصابين بهاته األمراض وذويهم الذين يعانون في صمت، وإذ 
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نشيد باملجهودات املبذولة في إطار توسيع قاعدة الولوج للدواء والتحفيز 
 أننا نسجل وبكل أسف فضيحة نفاذ 

ّ
على اعتماد األدوية الجنيسة، إال

األدوية الخاصة بمرض االلتهاب الكبدي الفيرو�ضي l›ehpatites C منذ 
2015، الذي يستفيد منه أزيد من 6000 مريض على الرغم من توفرنا 
على 3 مختبرات وطنية تتصنع هاذ الدوا بأثمنة مناسبة، وهنا تتطرح 
مجموعة انتاع االستفهامات وعالمة االستفهام، كما سجلنا أن أزيد من 
%20 من األدوية التي تشتريها الدولة تتّبريما وتتحرق، أين هي الحكامة 
الجيدة؟ بالنسبة للراميد السيد الرئيس، نريد حلوال واقعية حقيقية ال 

ترقيعية وظرفية.

وطنية  مناظرة  تنظيم  إلى  ندعو  اإلشتراكي  الفريق  في  إننا  وأخيرا 
حول الصحة العمومية في أفق تنزيل مخرجاتها وأن نجعل من سنة 
2020، سنة الصحة للجميع وكذلك اإلسراع بإخراج الوكالة الوطنية 
لألدوية واملجلس اإلستشاري للصحة، وذلك عبر تجنيد كل الطاقات 
الحية ببالدنا وانخراط كل القطاعات الحكومية املعنية واملؤسسات 
والفاعلين الخواص والجماعات الترابية. السيد رئيس الحكومة، صحة 

املواطن املغربي هي أولى أولويات حكومتكم، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية السيد النائب رشيد حموني.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو5،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

بداية نتقدم بالشكر الجزيل لفرق ومجموعة األغلبية واملعارضة 
كذلك على طرح هذا السؤال املهم حول أجرأة املخطط الوطني للصحة، 
وكذلك نتقّدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الحكومة لإلستجابة للرد 
على أسئلة السادة النواب، ألن هذا املوضوع من املواضيع املهمة والتي 
تكت�ضي أهمية وراهنية كبيرة بالنظر للمكانة التي يحتلها قطاع الصحة 

كقطاع اجتماعي بامتياز.

السيد ضئيس الحكومة،

بتقديمها  تفضلتم  التي  للمعطيات  كبير  بإمعان  استمعنا  لقد 
وليس لدينا أي يشكك في عزم الحكومة وسعيها املتواصل من أجل 
إصالح هذا القطاع عبر تفعيل املخطط الوطني للصحة، ونثمن كذلك 
البنيات  البشرية وال على  املوارد  املبذولة ال على مستوى  املجهودات 
األساسية والتحتية، لكن أي استثمار عمومي وخصوصا اإلستثمارات 
القطاعات  في  املخططات  جميع  وتنفيذ  اإلجتماعية  في  العمومية 

اإلجتماعية وخصوصا في الصحة، فهي استثمار من أجل املستقبل، 
ويحس  ناجعة  تكون  أن  أجل  من  العمل  ويتعين  اإلنسان  أجل  من 
املواطن بأثرها في حياته، هذه اإلستثمارات وتنزيل هذه املخططات د 
السيد رئيس الحكومة، البد لها من رافعات و بالخصوص وفي مقدمتها 
التمويل والتجهيزات األساسية، وهذا عمل التقائي في تتحمل الحكومة 
املسؤولية الجماعية فيه، فيما يخص الراميد على سبيل املثال نعتقد 
أنه إطار مؤسساتي متقدم من حيث تصور واإلستهداف كذلك، ولكن 
هذا النظام تحول في بعض األحيان إلى معضلة وإلى توتر ملاذا؟ أوال: ألن 
الطموح كان كبيرا بالقياس إلى اإلمكانيات، ثانيا: ألن القطاعات أساسية 
في التمويل وفي التدبير لم تنخرط بالشكل الكافي %75 من املساهمات 
الجماعات  ديال  مساهمة  و19%  الدولة  ديال  املساهمة  من   75%
والدراسات اإلكتوارية اللي عطات بأن هاد النظام د الرميد خاصو 5.3 
د املليار من أجل تغطية التكلفة ديالو، املطلوب اليوم السيد رئيس 
لبلوغ  األطراف مساهمتها  وكل  القطاعات  كافة  تتحمل  أن  الحكومة 

األهداف املتوخاة.

بالنسبة املوارد البشرية وزارة التعليم العالي كذلك لها مسؤولية، 
يجب توفير مناصب إضافية ألساتذة جامعيين وكليات الطب، توفير 
الطبية  الشبه  البشرية  املوارد  التكوين  مؤسسات  من  الرفع  كذلك 
والطبية مع إعادة النظر في التكوين، كذلك يجب إعادة النظر في سقف 
هي عندها  املالية حتى  لوزارة  بالنسبة  الطب،  كلية  لولوج  املعدالت 
مسؤولية لتحفيز املوارد البشرية لقطاع الصحة بالعمل على مراجعة 
املداومة، ال  بفترة  املرتبطة  املرتبطة  تلك  التعويضات وخاصة  نظام 
يعقل السيد رئيس الحكومة أن طبيب مختص في فترة املداومة كيشد 
على  وكيبين  مؤشر  هذا  للممرضين  درهم  و59  فترة،  لكل  درهم   69
أن هاد األطر الطبية خصها يعني الدعم من جميع القطاعات، توفير 
كذلك تمويالت مستدامة قارة لهاد النظام د الرميد، اإلسراع بصرف 
نظام  إطار  في  الصحية  واملراكز  املستشفيات  بها  املدانة  املستحقات 

الرميد.

بالنسبة كذلك لصندوق الدعم د العالم القروي خاصو حتى هو 
ينخرط في التجهيز وتشييد املؤسسات الصحية بالدواوير والقرى، وزارة 
الصحة لها مسؤولية كذلك في فصل التمويل عن خدمات بالنسبة 
لهاد بالنسبة للراميد، إشراك كذلك القطاع الخاص من أجل كذلك 
خدمات  من  يستافدو  هما  حت  الرميد  بطاقة  كيحملو  اللي  الناس 
القطاع الخاص، تحفيز املوارد البشرية الصحية باملردودية والنتائج، 
االعتبار  بعين  باألخذ  وذلك  الصحية  األطر  تملك  العمل كذلك على 
الحوار االجتماعي للملف املطلبي لهاته الشريحة، تسهيل الولوج لألدوية 
واملستلزمات الطبية، نثمن املجهود اللي قامت بها الوزارة في تخفيض 
املنهجية  بنفس  يعني كذلك  نطلبوكم كذلك  و  دواء   2000 أكثر من 
بالنسبة املستلزمات الطبية ما زالت غالية على املواطن، املستلزمات 
الطبية خاص فيها مجهود كبير السيد الوزير كما درتو في األدوية تمشيو 
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اللي  اللوبيات  املقاومة رغم  الطريق، رغم اإلكراهات، رغم  في نفس 
كتحركها هذه الشركات، إصالح املستعجالت وصراحة السيد الوزير 
املستعجالت هي املرآة ديال املستشفيات، ما يقع داخل املستعجالت 
كأننا في حرب منين كتفوت املرحلة د املستعجالت يعني املواطن كيلقاو 
خدمات أحسن، ولكن اليوم العمل اللي خصها تقوم به الوزارة وهي 
االنكباب على تحسين الخدمة في املستعجالت مع ذلك ينبغي االعتراف 
باملجهود الكبير الذي بذل في قطاع الصحة ليس فقط على مدى عشر 
سنوات، احنا ما كنكروش الجميل ولكن على مدى أكثر من 20 سنة بال 
ما نجبد الفضيحة ديال اللقاحات أو �ضي حاجة أخرى، كل �ضي الوزارات 
السابقة بذلت مجهود وكنعترفوبها هاد ال�ضي تراكمات على مستوى 
املليون،  د   6 الطبية  االستشارات  بالنسبة  غير  السابقة  الحكومات 
العمليات القيصرية 66 ألف، مر�ضى السرطان املتكلف 25، شكون 
كيقوم بهاد العمل، ما�ضي وزير الصحة، ما�ضي رئيس الحكومة كيقوم 
به الناس املناضلين في الخفاء هما األطباء واملمرضون اللي كنعطيهم 
ألف تحيةعلى العمل اللي كيقومو به رغم أن الظروف لم تساعدهم 
تجهيزات  و  أساسية  بنيات  توفير  وبالفضل كذلك  بعملهم  القيام  في 
كذلك املستشفيات قدرنا نوصلو لهاد األرقام اللي تقدمتو بها السيد 
رئيس الحكومة، فصحة املواطن واملواطنات السيد رئيس الحكومة ال 
سيما الفئات املستضعفة والهشة ويجب العناية أكثر باملناطق النائية 
ليس شأنا قطاعيا وال حكوميا فقط بل هو ورش مجتمعي هام يتطلب 
تعبئة املجتمعية الشاملة بعيدا عن الشعارات الفضفاضة واملزايدات 
ديمقراطي قوي  تنموي  اجتماعي  نفس  وإعطاء  العقيمة  السياسوية 
املؤسساتي  الجهد  ويثمن  العام  الشأن  في  والثقة  املصداقية  يعيد 
والتدبيري ويحدث التأثير اإليجابي واملباشر على معيش أوسع الفئات 

والشرائح وذلك بتعزيز وتقوية مكانة املستشفيات العمومية، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب مصطفى الشناوي.

الن ئب السيد مصطفى شن و9:

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

تحية واحترام وبعد،

ماذا سأقول في دقيقتين، السيد رئيس الحكومة، أظن أن ما قلتموه 
ربما وكأنكم تتكلمون في عالم افترا�ضي لن أدخل معكم في جدال ألن 
واقع قطاع الصحة مر و�ضيء جدا، املغاربة يعرفونه ويعيشونه يوميا 
 c’est un وهم من سيحكمون على ما قلتموه، ما تقومون به هواختيار

choix وليس عبث إنكم تخليتم عن القطاع الصحي العمومي كمرفق 
أنتم  وسمحتم  املتوحشة  الخوصصة  من  املزيد  نحو  وتتجهون  عام 
وسلفكم ملول الشكارة لالستثمار في قطاع الصحة وأرجعتم الصحة 
الصحة  في  الحق  وضربتم  والشراء،  للبيع  قابل  وبضاعة  كسلعة 
بشكل عادل ومتكافئ اجتماعيا ومجاليا، إنكم تبررون ذلك بأننا دولة 
ليبرالية لكنكم تتناسو بأن فرنسا واسبانيا وأملانيا وغيرها هي كذلك 
دول ليبرالية، لكن املستشفى العمومي فيها هو رقم 1 وحاكمونا هناك 
يعالجون في بلدهم وفي املستشفى العمومي وليس خارج البالد، لن أطيل 
في تشخيص وضعية فهي سوداء إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي 
نقترح عليكم بعض الحلول للخروج من األزمة املزمنة وبدونها لن تنهض 

املنظومة:

1: توفير إرادة سياسية واضحة وهي غير موجودة إلى حدود اآلن 
لتكون الصحة أولوية واملستشفى العمومي رقم 1؛

املدني  واملجتمع  الجميع  فيه  يشارك  واسع  وطني  نقاش  فتح   :2
عوض املناظرات الفارغة في الصالونات وتختتم ببلورة ورقة الطريق 
متوسطة وبعيدة املدى 20 أوعلى 25 سنة، تخرج من الزمن االنتخابي 

والحسابات االنتخابية؛

3: وضع سياسة وطنية للصحة التي نفتقدها منذ االستقالل مع 
سياسة  وليست  الصحة  مجال  في  مطبقة  سياسات  هناك  األسف، 

وطنية للصحة وكل وزير يأتي باستراتيجية ويزيل ما قام به سلفه؛

4: الزيادة في امليزانية من 10 إلى %11 عوض البقاء في %5.7؛

موظف  ألف   57 فقط  ألن  البشرية،  املوارد  عدد  في  الزيادة   :5
بأطبائنا وممرضينا وإداريا نحن أقل من الجزائر ومن تونس ومن مصر 
 la ومن األردن وفرنسا مثال اللي فيها الوظيفة العمومية االستشفائية
fonction public hospitaliere فيها أكثر من مليون منهي صحة ب 67 
مليون فقط من السكان، احنا عندنا 57 ألف ل 35 مليون نخلي لكم 

املقارنة؛

6: تحفيز الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها املادية بكل فئاتها 
استجابة ملطالبها يعني ما يمكنش تنفيذ أي سياسة بدون موارد بشرية 
وهنا البد وأن أشير إلى أنه في 5 يوليوز 2011 السيد رئيس الحكومة 
2011، تم التوقيع على اتفاق اجتماعي قطاعي أمام السيد الوزير األول 
والسيد  بادو  والسيدة  مزوار  ال�ضي  وقعو  الفا�ضي  عباس  �ضي  آنذاك 

بوسعيد وال�ضي بنكيران جمدو وأنتم كذلك؛

7: ضرورة اعتراف الدولة بخصوصيات قطاع الصحة وإقرار الوظيفة 
العمومية الصحية وهي السبيل إليجاد الحلول، في األخير سياسة فعالة 
في التكوين ديال األطباء واملمرضين وهنا ندعوكم للجلوس مع السيد 
رئيس الحكومة الجلوس مع الطلبة إليجاد حل عاجل للمشكل ديال، 

وشكرا لكم.
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السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على 
التعقيبات.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا إلى آله وصحبه،

ونم�ضي  هاديء،  نكون  أنا  حاولت  الحظتو  إيال  حال،  كل  على 
باملعطيات واألرقام و، ولكن املهم حتى نتسنى �ضي وحدين يخرجوا، 
اللي بغى يخرج، لكن بعض األلفاظ والعبارات التي استعملت والتي 
بكل صراحة أنا كنستغربها، كيف يمكن أن نتحدث عن بداية انهيار 
املنظومة الصحية ببالدنا؟ وكأن البعض يتحدث عن فضائه النف�ضي 
الذي ينهار، بعض الهيئات هي اللي كتنهار، لن تنهار املنظومة الصحية 
ببالدنا، فيها مشاكل، فيها خصاصات، كاين أمور خصنا نصلحوها، 
ولكن الحمد هلل كاين أمور إيجابية كثيرة أيضا، وباملناسبة أيضا أنا ال 
أدري ما الذي يجعل اليوم فقط نتحدث عن أن قانون ديال التغطية 
يجعل  مما  حيا  ولد  أنه  عن  نتحدث  كيف  الحرة؟  للمهن  الصحية 
هذا القانون ميتا؟ كيف، هاد األخت اللي كتهضر بهاد الطريقة أنا ما 
عرفتش كيفاش منذ 2005 والقانون الخاص بالتغطية الصحية ينص 
على التغطية الصحية للمهن الحرة ولألجراء ولغير األجراء وللمستقلين، 
-2011-2010-2009-2008-2007-2006 في  تما خصنا نقولو   2005

2012 تما فين خصنا نقولو ولد ميتا، أما اليوم وبعد 14 سنة نخرج هذا 
النظام، أنتظر 14 باش تجي هاد الحكومة تخرجو، هاد ال�ضي اللي خصنا 
نقولو، وغادي نخرجوه، لكن أنا شرحت الظروف املوضوعية، إيال جينا 
نخرجو املراسيم التطبيقية ملهن معينة دون استكمال املشاورات غادي 
تسنينا  إيال  آخره،  إلى  األحادي  والقرار  املشاورات،  كاينش  ما  تقولوا 
باش نديرو املشاورات عاد نخرجو هاد ال�ضي راه ضروري واحد الشوية 
التأخر الستكمال املشاورات، ولكن مشاورات بدأت فعال وأنا أحث 
الوزراء املعنيين والعديد من الوزراء اللي عندهم عدد من املهن مكلفين 
باملشاورات معهم، يسرعوا هاد املشاورات، فلذلك هذا القانون لن 
يولد ميتا، تأخرا شوية في البرملان ولكن لم يولد ميتا، ولد إن شاء هللا 
حيا وسيجد تطبيقه في أفق سنوات، طبيعي، ألن 4 مليون و400 ألف 
منهي، ولكن راه عدد من املهن إن شاء هللا غادي تدخل في هاد السنتين 

أو ثالث سنوات املقبلة، وغادي نبداو ابتداء من 2019.

إيال كنقولو هاد  الراميد، بحال  القضية ديال  غادي نجي لواحد 
البرملانيين ما كيحضروش ألن عندي واحد الخمسة الكرا�ضي فارغة 
هنا، ومع أن ايال شفت هنا راه الحمد هلل عامر، ال أنا ما كنعنيش الفرق، 
ال، ما كنعنيش فرق معينة، ولكن إيال جا �ضي واحد، ال، تتكملوا، ال، 
ال، أودي هللا يهديكم، أنا كنعني البرملان كبرملان، أنا كنهضر مزيان، آودي 
هللا يهديك، أنا أقول بأن يمكن �ضي واحد يجي يشوف بأن ندير هنا، 

احنا كنذاكرو ما�ضي على فرق، أنا كنقول البرملان يمكن واحد يشوف 
5 ما حضروش، يقول لك هادو البرملانيين دائما مغيبين، ما كيشوفش 
 
ّ
األخرين اللي حاضرين، يمكن نم�ضي يمكن نجي، هللا يجازيكم بخير، ال
هو هذا، يكمن نم�ضي لواحد املستعجالت كتوقع إشكاالت، ولكن هذا ال 
يعني أنه ما كاين حتى �ضي حاجة كتدار، يمكن بعض كاينة وإحصائيات 

موجودة هللا يهديك، أنا كما تصنت ليكم بكل إمعان..

السيد الرئيس:

نستمعو لبعضنا من فضلكم.

السيد ضئيس الحكومة سعد الدين، العثم ني:

إيال مشينا بإمعان ربما بعض الناس ديال الراميد كيعيشو معاناة 
ليا  سمح   

ّ
ال راه  ولكن  هذا صحيح،  الخدمات  لبعض  يوصلوا  باش 

والبعض البعض اسمحي ليا، اإلحصائيات هذا التقرير ديال املجلس 
األعلى للحسابات، نظام املساعدة الطبية شحال قدم من املساعدات 
الكشوفات  في  وال  اإلستشفاء  في  وال  املزمنة  األمراض  عالج  في  اللي 
املتخصصة  الطبية  اإلستشارة  في  وال   les consultations الخارجية 
وال في املرور باملستعجالت، راه هي على األقل في ظرف 3 سنوات مليون 
تقريبا شخص من الراميد مروا باملستعجالت، و2 ديال املليون اللي 
تعالجو من األمراض املزمنة أو يتابعون في العالج، معنى ذلك يمكن واحد 
100 ألف عندهم مشاكل راه هو راه كاين في االنترنيت، أنا ما كنجيش 
ا باش نقول لكم بمعنى هذا، بمعنى أنه 

ّ
معلومات أنا عا نبدا نجبد هك

أنا كنتفهم كنتفهم أن ايال درتي 10 ديال األمور مزيانة نهار كتدير واحدة 
ما مزيانة كيقول ما عمري دريت �ضي حاجة مزيانة، كنتفّهم كاين هاذ 
الحكومة وال من جهة  احنا كمسؤولين ال من جهة  اإلنطباع، ولكن 
البرملان خصنا نتحالو بواحد الحظ معقول من اإلنصاف، نقولو كاين 
أمور ها هي ّدارت ولكن باقي ناقص وخصنا نكملو وخصنا نزيدو األسرة 

خصنا نزيدو السكانير.

مثال في 2018 لوحدها بوحدها في القطاع العمومي بوحدو دارت 
300 ألف فحص بالسكانير 300 ألف، %80 منهم على األقل ناس ديال 
الراميد كيستافد منهم، يمكن �ضي وحدين ما وصلتهمش النوبة نتيجة 
الضغط يمكن هاذ ال�ضي كاين، ولكن هذا واحد النقص واحد الخلل 
خصنا نصلحوه ال يعني أنه حتى حاجة ما ّدارت، في القطاع العمومي 
راه هضر عليها السيد النائب منذ قليل 66 ألف قيصرية اللي ّدارت 
رت في املستشفيات العمومية عبر تاريخ املغرب، 

ّ
والدة قيصرية اللي دا

وكنحّييو هاذ األطباء 66 ألف يمكن بعض النساء وقع ليهم إشكاالت، 
النساء  املناسب، بعض  الوقت  في  للعالج  النساء ما وصلوش  بعض 
ما تستقبلوش مزيان، ولكن راه 66 ألف اللي تمت في سنة واحدة ال 
كان عندي في 2018، %80 منها تكفل مجاني مائة باملائة الناس ديال 
الراميد، ومع ذلك هناك عمل خصنا نحييوه، ألن دابا إيال كنهضرو 
بواحد الطريقة بحال إيال كل �ضي سوداوي، هاذوك األطباء واملمرضين 
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واإلداريين إلى آخره رغم ما يعانون راه رغم ذلك يكابدون وكيشتغلوا رغم 
املعاناة، فلذلك خصنا الخطاب ديالنا يكون متوازن هذا هو اللي عنيت 
بالكالم ديالي ما عنيتش �ضي حاجة أخرى اللي بغا يفهم �ضي حاجة أخرى 

هذاك، إذن هذا بالنسبة لهاذ املسألة اللي هي مهمة جدا وضرورية.

كرو على 
ّ
املسألة الثانية أريد أن أقول بأنه على مستوى احنا كنذ

السياسة الصحية والسياسة الصحية واحد املنظومة متكاملة ما�ضي 
فقط عالجية، عندما أتت الحكومة في مشروع قانون ألول مرة برسوم 
على املشروبات املحتوية على نسبة عالية من السكر، فنحن بدينا واحد 
املنظومة جديدة واحد املنحى جديد ديال الوقاية سبقتنا إليه دول 
أخرى صحيح، ولكن ألول مرة تندخلو ليه وإيال دخلنا ليه غادي نولي 
ألن الوقاية أهم من العالج، هاذوك الناس اللي كنوحلو باش نعالجهم 
في النهاية أحيانا راه إيال استطعنا نديرو الوقاية في البداية غادي يكون 
عندنا واحد نجاح كبير ألول مرة كنديرو التخفيض كنديرو الرفع ديال 
الرسوم ديال التبغ بواحد الشكل اللي هو واحد املنظور صحي واللي هو 
الشك ال الرسم األول الرسم الثاني يحتاج إلى تدعيم في املستقبل في 
قوانين املالية املقبلة، وأيضا ما انساوش بأنه وراه كندوي على القدرة 
الشرائية فهاد سنتين تم تخفيض أثمنة 1023 دواء منها أدوية التي 
خفضت نتيجة تخفيض من الضريبة على القيمة املضافة أو اإلعفاء 
من الضريبة على القيمة املضافة أيضا اللي دارت في هاد قانون املالية 
 313 التهاب السحايا، منها  214 دواء مستعمل في  2019 ومنها  ديال 
دواء يفوق ثمن املصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم، ومن غير 
التخفيض العادي ديال األدوية اللي كيدار عادة في مراسيم 318 دواء 
من األدوية الباهظة الثمن، إذن هناك واحد الجهد على مستوى الوقاية 
اللي هو جهد مهم جدا وهو هاد الجهد هذا يعني بأنه املنظومة الصحية 
إن شاء هللا غادي تسير في طريق إيجابي ولن تشهد تراجعا أما االنهيار 

هذا كاع ما كاين فعقولنا فال يمكن أن تسمع.

وأيضا أريد أن نصحح بعض املعلومات أوال مشروع القانون الخاص 
بالصحة العقلية اللي هو في الحقيقة خاص يتسمى الصحة النفسية 
لم يسحب، كان هناك حديث عن السحب ديالو، وأنا راه تشاور معايا 
السيد الوزير وأنا ضد سحبه، ولكن أنا كنحث الجميع باش تشكل 
له واحد اللجنة منبثقة على اللجنة الدائمة، لجنة خاصة فيها جميع 
وربما  املهنيين  الضرورية  املشاورات  دير  املعني  القطاع  فيها  الفرق، 
تصوك كاع تعيد صياغة مشروع القانون، وهذا قام به يعني مجلس 
النواب مرارا أنا كنت هنا ملا كنت مكانكم راه درناه في عدد من القوانين، 

فلذلك هو لم يسحب.

وأيضا داء السل عدد من األرقام اللي تقدمت ليست دقيقة وكثير 
من األرقام التي قدمت لم تكن دقيقة أظن بأنها ما اتخذتش من الوثائق 
رسمية التي هي الوثائق الوحيدة املعتمدة، ومنها التحاق األطباء بالقطاع 
بالوزارة أريد أن أقول بأنه برسم سنة 2018 هناك 211 ألف طبيب إما 
التحقق أو سيلتحق ألن املباريات دارت على مراحل ولذلك ليس هاديك 

في قضية  أنا متفق مع جميع اإلخوان  األرقام تقدمت ما�ضي دقيقة 
تحسين املنظومة على أنه يجب أن نخرج عدد من الوكاالت أو املؤسسات 
الضرورية، ويمكن أن أقول بأن مشروع القانون املنظم ديال الوكالة 
الوطنية لألدوية تقريبا جاهز نتمناو ندوزه بعد شهرين أو 3 أشهر على 
أكبر تقدير في املجلس الحكومي وهو الوكالة الوطنية للسالمة الدوائية 
وأيضا مشروع املنظم للوكالة الوطنية للصحة العمومية، وأيضا عدد 
من املؤسسات األخرى وننظر في التجاوب مع بعض مقترحات القوانين 

املرتبطة بإحداث هذه الوكاالت.

اإلخوان  بعض  عرفتش  ما  اللي  الهيئة  انتخاب  لتأجيل  بالنسبة 
قحموه ليس من صالحيات الحكومة أبدا التدخل في انتخابات الهيئة 
الوطنية للطبيبات واألطباء ال تأجيل وال تسريعا وال أي �ضيء ما كانش 
ولذلك أنا وجهو ليا األطباء رسالة وجاوبتوهم كتابة ليس من صالحياتي، 
هذا الهيئة الوطنية اللي كتدبر هاد امللف هذا احنا ما�ضي من صالحينا 
نهائيا ولذلك ما يمكنش نتدخل فيه كان من املمكن تعديل النظام 
األسا�ضي هذا ما كاين مشكل ولكن النظام األسا�ضي التعديل ديالو انتما 
كتعرفو بأن أن مشاريع القوانين كتحتاج األوقات كتحتاج االستباق 
كتحتاج األوقات ما يمكنش نجيو حتى ليلة اإلنتخاب نقولو د با نغيرو 
القانون غير ممكن، غير ممكن نهائيا وحتى في الزمن تدبير الزمن غير 
ممكن، ولكن إيال جانا �ضي اقتراحات من عندهم هما النّيت من عند 
املهنيين مكتوبة باش يتم التعديل ديال هاذ القانون فاحنا ما عندناش 
هذا  تطوير  في  نساهم  بأن  سعيدين  سنكون  الحال  بطبيعة  مشكل 

الورش في املدى املتوسط.

بالنسبة للمستشفيات واملؤسسات اإلستشفائية نعتذر ولكن بغيت 
نقول راه قدمت أرقام في السنوات املقبلة غادي نشهدو واحد الضخ 
ديال تقريبا حوالي 10 آالف، من 2025 آالف سرير، ويمكن أن أقول أنه 
بدأ تطبيق هاذ البرنامج من خالل عدد من املؤسسات االستشفائية التي 
بدأت فعال وتم تدشينها عمليا، عمليا هناك مؤسسات استشفائية يتم 
حاليا تفعيلها 10 ديال املستشفيات استشفائية ب 950 سرير، هناك 
مؤسسات استشفائية هي في طور األشغال 52 مؤسسة استشفائية 
ال حاجة إلى اإلشارة إليها بعضها جاهز فعال تقريبا 6000 سرير جديد 
غيتضخو هاذ املستشفيات الجديدة، وهناك عدد من املستشفيات 
إطالق  هي  حتى  تبقى  وغادي  الدراسات  فيها  انطلقت  اإلستشفائية 
األشغال فيها وهي تقريبا كتضم 1913 سرير منها ديال ورزازات ديال 
كرسيف، موالي يعقوب، إفران، املحمدية، سيدي إفني وغيرها، فهذا 
ن قريبا 

ّ
ن راه تدّش واللي غيدش

ّ
برنامج واضح لإلنطالق فيه اللي تدش

ن قريبا وغادي نحاولو ما أمكن نعطيو واحد الدفعة 
ّ

إن شاء هللا غيدش
بأنه املعالجة الكمية ضرورية  البنايات ألنها احنا كنقولو  لهاذ  قوية 

للمعالجة كيفية.

ما يمكنش تقول ليا تحسين جودة الخدمات بال تكون عدد األسرة 
تزيد، عدد مهنيين صحة يزيدو عدد البنيات تزيد، ولكن اليوم عندنا 
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الطب عن بعد والطب عن بعد اليوم أصبح يعني عندو دور مهم عامليا 
عن طريق إدخال هاذ الخدمات عن بعد يمكن لنا أن نقلص الفجوة 
املوجودة بين العالم الحضري والعالم القروي، وهاذ الفجوة يمكن أن 
صها ولكن بإستعمال هاذ األدوات لهاذ اآلليات وقد بدأت فعال، 

ّ
نقل

بدأنا فعال.

بالنسبة للميزانية كما قلت منذ قليل احنا تزادت امليزانية ب 16 
%على سنتين تجاوزنا هاذيك 6 % اللي كانت، في 2018 كانت كانت 6 
% ولكن اليوم راه تجاوزنا 7 % بالنسبة للميزانية العامة وإن شاء هللا 
سنعمل على أن نرفع هاذ امليزانية سنة بعد سنة إلى أن نصل إلى املعايير 

الدولية.

أحد اإلخوان هضر على املستشفى اإلقليمي بمديونة، ما عرفتش 
أنا السيد الوزير مّدني بأنه املستشفى اإلقليم بمديونة بدأ من 2018، 
وفي 2019، تم تخصيص ميزانية خاصة في إطار مصالح الدولة املسيرة 
بطريقة مستقلة، السيكما، وكاين ميزانية ديالو في امليزانية اللي تصادق 
عليها في مجلس النواب وبالتالي بمجلس املستشارين، أنتما في البرملان، 

معنى ذلك أنه راه اامليزانية ديالوا كاينة املوعد ديالو كاينين.

في  موعد  صفر  هو  الجراحة  في  موعد  صفر  ديال  القضية  هاذ 
الجراحة أنا أظن بأنه السيد النائب بغا نتعامل بحسن نية ما فهمش 
برنامج  تعبوي  برنامج  جاد  برنامج  هو  البرنامج  هذا  املبادرة،  مزيان 
ديال  املدى  نقلصوهذاك  هو  والهدف  فعال  انطلقت  برنامج  مندمج 
متراكم،  موعد  لصفر  توصل  حتى  املتراكمة  املواعيد  حتى  املواعيد، 
بحملة  املعنية  املستشفيات  وقامت  الوزارة  قامت  نقلصوه  وباش 
باش  طبية  كّدار حمالت  مبرمجين  اللي  كاع  للتقليص  طبية  حمالت 
نقلصو هداك الفارق، فعال تدارت إلى حد الساعة 84 حملة طبية، 
26.000 مستفيد عملية جراحية، 26.300 عملية جراحية في ظرف 
أربعة أشهر فقط، بمعنى إيال عندنا واحد التراكم كنحاولو نقلصو إلى 
أن نصل إلى صفر موعد، هذا إيال ما وصلناش ل0 نقربوه من التصفير، 
نقربوه من التصفير باش ما قربنا راه مزيان، هو كّدير هدف ايال وصلتي 
ب %90 لهداك الهدف فأنت ناجح، ولكن نحن نقترب من خالل هاد 
الحمالت ونشكرو جميع األطباء والصيادلة واملمرضين اللي مشاركين في 
هاد الحمالت بكثافة كيشتغلوا بالليل وبالنهار باش يقلصوا إن شاء هللا 
غادي نوصلو لهاد التقليص، غادي نوصلو لهذا التقليص إن شاء هللا، 
وغادي نمكنو باش نجودو الخدمات في القريب عن طريق رفع العدد 
ديال املهنيين ديال الصحة من جميع األنواع، ورفع عدد األسرة إن شاء 
هللا، وأيضا رفع عدد البنيات الصحية، وأريد أن أشير هنا إلى أنه صحيح 
العدد من  ديال  إضرابات  اإلضرابات، صحيح  من  عرفنا عدد  احنا 
املهنيين واحنا اإلضرابات ال تزعجنا ألن هذا حق من حقوق ديال هاد 
أوالء املهنيين موظفين وغيرهم إداريين، أطباء، صيادلة إلى آخره، هاد 
اإلضرابات احنا كنتعاملو معها بكل انفتاح، كنحاولو نتفهمو الحاجيات 
واإلضرابات  الحكومة  هاد  ظل  في  الحمد هلل،  لكن،  ليها،  ونستجابو 

أقل بكثير من حكومات سابقة اللي كانت هاد املستشفيات وكان داك 
ال�ضي كيوقف لشهور طويلة، اسمحوا لي، ما يمكنش تقارنوا، اليوم 
اإلضرابات ديال اليوم مع..، كل حال غير نشير لهاد القضية، ولكن 
التفاصيل يمكن نرجعو لها في وقت الحق، إن شاء هللا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة النواب،

ننتقل اآلن إلى الجزء الثاني واملتعلق بباقي األسئلة، يتضمن سؤالين 
حول  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  األول  السؤال  اثنين، 
البطالة،  معدل  تخفيض  إلى  الرامية  الحكومية  السياسة  موضوع 
التعاقدية  والثاني لفريق األصالة واملعاصرة حول موضوع السياسة 
بين الجهة والدولة، أعطي الكلمة للنائبة السيدة عبلة بوزكري بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لطرح السؤال، تفضلي السيدة 

النائبة، لك االختيار، بغيتي أمام الزميالت والزمالء، بغيتي..

الن ئبة السيدة إيم 5 بن ضبيعة:

بغيت غير نصحح كاين غلط في اإلسم، أنا ما�ضي عبلة بوزكري ولكن 
إيمان بن ربيعة، غير للتصحيح.

السيد الرئيس:

هذا ما كتب.

الن ئبة السيدة إيم 5 بن ضبيعة:

وصّحح...

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا لك.

الن ئبة السيدة إيم 5 بن ضبيعة:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

هو  بل  ضعيف،  حكومتكم  في  الثقة  منسوب  أن  تعلمون  أنتم 
األضعف في تاريخ الحكومات املغربية، والسبب هو أنكم كرستم منطق 
تقديم الوعود الحاملة، نسالي عافاكم وقولوا اللي بغيتو غنسالي، دون 
القدرة على التطبيق وعلى رأسها ما أطلقتم عليه باإلستراتيجية الوطنية 
للتشغيل 1.200.000 في أربع سنوات، وهو رقم أنتم تعلمون والجميع 
أنكم لن تحققوه، والشباب  يعلم اقتصاديون، سياسيون ونقابيون 
اليوم الذي أصبح يفضل الهجرة السرية والعلنية واعتزال الشأن العام 
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وارتفاع منسوبية الجريمة والتطرف وهذه كلها نتائج فشلكم في توفير 
الحق الدستوري للشغل الكريم، فاليوم نحن والخالصة من هاد ال�ضي 
أننا نعتبر أنكم فشلتم في ما عاهدتم، فهل سيكفي ما تبقى من الوالية 

التشريعية لتعويض فشلكم لثماني سنوات في الحكم؟ وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل الصالة والسالم على 
ضسول هللا وعلى آله وصحبه،

السيد ضئيس مجلس النواب،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

هذا السؤال على كل حال غادي نشكر رغم ذلك الفريق النيابية 
الذي طرح هذا السؤال واعطي فرصة باش نبين ونقول بأن الحمد 
هلل منسوب الثقة في هذه الحكومة عال وغادي نبينو داك ال�ضي، على 
بدليل  الثقة عال  2012-2016 منسوب  الحكومة  بالنسبة  كل حال 
هاد  نهينا،  صافي   2016 سنة  لها  املواطنين  ديال  املكثف  التصويت 
عامين احنا نعطيوكم le bilan ومن بعد حنا غادي نشوفو ال هو املواطن 
صوتو حتى على أحزاب أخرى، أنا ما كنكرش غير بعد على كل حال، 
على كل حال، بالنسبة للتشغيل بالنسبة للتشغيل في الدقائق البسيطة 

غتسمحو ليا ألن الوقت، بالنسبة..

السيد الرئيس:

السادة النواب، السادة النواب.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

بالنسبة للنهوض بالتشغيل قلنا في إطار الحكومة أن 3 د األولويات 
عندنا اجتماعية تنموية أساسية هي التعليم والصحة والتشغيل على 
املدخل  البشرية،  للتنمية  األساس  املدخل  هو  التشغيل  أن  أساس 
العيش  لتوفير  األسا�ضي  املدخل  والهشاشة،  الفقر  ملحاربة  األسا�ضي 
للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  بلورة  على  هنا حرصنا  ومن  الكريم 
للتشغيل تم إعداده  يتميز بكونه أول مخطط وطني  وتحيينها، الذي 
بمقاربة شاملة ومقاربة مندمجة وعقدت بعدها شراكات مع الجهات 
ومع االتحاد العام ملقاوالت املغرب وشرعنا في تنفيذه وفي تنزيله يمكن 
نشير هنا ل2 د املستويات، املستوى األول الرفع من املجهود الحكومي 
في مجال التشغيل العمومي وأنتم تعرفون بأنه الرقم اللي وصلنا له في 
التشغيل في هاد 3 سنوات في ظل هذه الحكومة غير مسبوق في إطار 
بقطاع  ألف منصب شغل   130 كاملة، إحداث  السابقة  الحكومات 
الوظيفة العمومية برسم قوانين املالية 2017-2018-2019 وهاد ال�ضي 

صادقتو عليه انتما في قوانين املالية املتتالية الثالث، مقابل 116 ألف 
فقط خالل فترة 2012-2016 و71 ألف خالل فترة 2007-2011 وهو 

مجهود غير مسبوق.

النشيطة  البرامج  جميع  النشيطة،  البرامج  دعم  مواصلة  ثانيا، 
حولنا ندعمها نفعلها نبسطو املساطر ديالها نعطيوها واحد األفق أكبر 
كي تستطيع أن توفر العيش والشغل ألكبر قدر ممكن من املواطنات 
واملواطنين، وهذا الشك عندو تأثير في التخفيف من حدة البطالة، أشير 
هنا فقط إلى واحد منها وهو املقاول الذاتي اللي وصلنا فيه إلى 102 
ألف تقريبا مقاول ذاتي في حدود نهاية أبريل 2019 وهو يعني وصلنا 
فيه الهدف ديال 2021 فعال اللي كان مسطر مقابل 32 ألف فقط سنة 
2016 أي ببلوغ %103 من الهدف املسطر برسم سنة 2021، وتحسين 
القابلة للتشغيل في مختلف املشاريع األخرى، لكن أيضا اتخذت عدد 
من التدابير التحفيزية األخرى راه انتوما صادقتو في قانون املالية على 
نظام التحفيز لدعم التشغيل من خالل رفع عدد األجراء في نظام التحفيز 
من 5 إلى 10 والذين تتحمل الدولة االلتزامات الضريبية واالجتماعية 
املتعلقة بهم عوض 5 في النظام السابق لفائدة املقاوالت والجمعيات 
 6 درهم عوض  آالف   10 أجر  في حدود  النشأة  حديثة  والتعاونيات 
آالف درهم سابقا وهذا أعطى قوة لنظام التحفيز وأعطى النتائج ديالو 
للتعويضات  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة  من  اإلعفاء  تضاعفات، 
املدفوعة من طرف املقاوالت إلى الدكاترة الباحثين في حدود 6 آالف 
درهم شهريا ملدة 24 شهر إلغاء شرط التسجيل ملدة 6 أشهر في الوكالة 
من  لالستفادة   l’ANAPEC والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
إعفاءات التحمالت االجتماعي والضريبية في عقود التداريب ولكن أهم 
مدخل للتشغيل هو تفعيل القطاعات اإلنتاجية املختلفة، الفالحة، 
الصيد البحري، السياحة، الصناعة وهي كلها قطاعات إنتاجية شهدت 
قطاع  وخصوصا  كبيرا،  مطردا  نموا  األخيرة  السنوات  الثالث  فيه 
وبالتالي  أساسين،  مشغلين  كلهم  وهما  السياحة،  وقطاع  الصناعة 
استطاعت هذه اإلجراءات أن تخفض من نسبة البطالة على حسب 
آخر األرقام ديال املندوبية السامية للتخطيط، إذا انخفضت، تراجعت 
البطالة ما بين الربع األول من عام 2018 والربع األول من 2019 بنسبة 
%0.5، أي ما يناهز تشغيل 60 إلى 70 ألف عاطل، إضافة إلى ما كان 
يشغل عادة خصوصا في صفوف العاطلين الشباب، ويمكن القول أن 
هذا اإلنخفاض وإن كان ضئيال، إال أنه إذا استمر بوتيرة مستمرة في 
السنتين أو الثالث السنوات املقبلة، فإن هذا سيمكننا من بلوغ الهدف 
املتمثل في حصر نسبة البطالة في %8.5 كما ورد في البرنامج الحكومي، 

شكرا جزيال.

السيد الرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد النائب عبد املجيد الفا�ضي للتعقيب في ما 
تبقى من الوقت، عندك الخير، ال ما�ضي 6، عندك 5 الدقايق و�ضي، غير 
تفضل، ال التعقيب لك الكلمة السيد النائب، شاد الحساب ال�ضي عبد 

املجيد الفا�ضي.
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الن ئب السيد عبد املجيد الف �سي الفهر9:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي5،

اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أتفاعل معكم في موضوع معقد 
يشكل آفة يعاني منها الشباب املغاربة، بعيدا عن األرقام واملؤشرات 
واإلستراتيجيات والبرامج واملخططات، وفي هذا السياق يجب أن نتعامل 
مع األرقام بنسبية، ألنهم ال يعبرون هناك دائما عن الواقع، وعلى سبيل 
كاين واحد  الحكومة،  بها  تتفضل  اللي  البطالة،  ديال  النسبة  املثال 
العدد د العاطلين اللي فقدوا األمل، اللي ما بقاوش كاع كيقلبوا على 
الخدمة، اللي ما كيتسجلوش في L’ANAPEC هما وواحد الفئة عريضة 
اللي ما كتدخلش في الحساب ديال داك النسبة ديال البطالة، أيضا 
تنعرفو بأن كاين واحد العدد ديال الرؤساء الشركات أو أصحاب املعامل 
اللي تيتم الضغط عليهم باش يسجلوا العاملين في الضمان اإلجتماعي، 
والحكومة كتستعمل داك التسجيل في الضمان اإلجتماعي باش تحسبها 
كفرصة شغل جديدة اللي تخلقت، بينما دوك العاملين كانو خدامين، 

ما�ضي فرصة جديدة.

ثم وفي الحقيقة السيد الرئيس، كنت أنتظر منكم وأنتم تقاربون 
موضوعا يهم الشباب بالدرجة األولى، أن تحرصوا على تغيير مضمون 

خطابكم املبني أساسا على املؤشرات التي ال يلمس الشباب أثارا لها، 

هذا الشباب الذي أصبح يمتلك بوضوح املعرفة وعناصر التحليل، بل 

واكتسب نوعا من املناعة ضد األرقام، فهجرت األغلبية املطلقة منهم 

على  وصريح  واضح  كجواب  السيا�ضي،  والفاعل  الفعل  ذلك  بسبب 

ضعف الثقة بينهم وبين الحكومة.

أزمة  أن  تعترفوا  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  منكم  أنتظر  كنت 

التشغيل ببالدنا هي نتيجة إختالالت مهولة في النموذج اإلقتصادي، 

وأن الحاجة ماسة اليوم لكثير من الصراحة والتعبئة املجتمعية إلعادة 

بناء اقتصاد وطني قوي، فيجب أن تفتحوا نقاشا عموميا واسعا، لرسم 

معالم نموذج تنموي جديد ينتج فرص شغل أكثر، خصوصا أن جاللة 

امللك، قد حسم قبل سنتين في خطابه السامي، كون هذا النموذج 

التنموي قد بلغ مداه، كنت أنتظر أن تقروا أن هذه األزمة مرتبطة 

إنتاج  في  تعجز  والتي  برمتها  التعليمية  املنظومة  بأزمة  وثيقة  بصفة 

مخرجات تواكب سوق الشغل الدولي والوطني، في الوقت الذي فشل 
التحالف الحكومي غير املنسجم في إنتاج قانون إطار قادر على تجاوز 

أعطاب التعليم الوطني.

السيد ضئيس الحكومة،

إن الشغل الكريم للشباب في مقتبل العمر يساوي الكرامة وغير 
وذلك يعني الحكرة والقهر ويؤدي إلى فقدان الثقة في عمل الحكومة 
كسلطة تنفيذية، فكيف يعقل أن تطلبو من الشباب أن يكافح ويجتهد 
وينطلق نحو املبادرة الخاصة في الوقت الذي ال تقدمون له أي متنفس، 
فيكفي أن 8000 شركة تفلس سنويا وتتم تصفيتها والنسبة املطلقة 
منها كانت قد تم إنشاؤها من طرف شباب، كما يستمر احتكار الصفقات 

العمومية وحرمان املقاوالت الشابة من حصتها القانونية.

السيد ضئيس الحكومة،

في عهد هذه الحكومة عدنا نسمع عن عودة ركوب خيرة شباب 
قاسية  تجربة  من  اللحظة  هذه  شكلته  بما  املوت،  لقوارب  الوطن 
غير مسبوقة عنوانها  احتجاجات شبابية  نشهد حجم  ومؤملة، عدنا 
األبرز الشغل الكريم باعتباره حقا دستوريا وواجبا على الدولة، أيضا 
ارتفعت نسب هجرة األدمغة واألطر املغربية للخارج، فال يجب مخاطبة 
الشباب بلغة متجاوزة، كيف تفسرون إعالنكم إلستراتيجية وطنية 
للتشغيل 1.200.000 شاب في أربع سنوات في الوقت الذي تحقق بالدنا 
نسب نمو محتشمة، لن تكفي لخلق حتى عشر املعلن عنه، وذلك في 

أحسن األحوال.

السيد الرئيس الحكومة،

كل األرقام تتكسر أمام الواقع الذي يعيشه الشباب في مواجهة أزمة 
البطالة القصرية، والحال أننا اليوم إذ نسائلكم عن ما تملكون من 
مخططات فعلية إلنعاش التشغيل، فإننا ننبهكم إلى ضرورة اإلنصات 

عميقا لصوت الشباب؟ شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، ننتقل اآلن إلى السؤال الثاني، السيد رئيس 
الحكومة غادي تم�ضي وتجي في ال�ضي اللي ما زال، لكم الكلمة ولكن باقى، 

يعني، أقل من، تقريبا أقل من دقيقة.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

ما كاين مشكل..

السيد الرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

ديالنا  الشباب  واضحة، صحيح  أنباء،  أصدق  األرقام  نقول  غير 
كيستحق نخدمو ليه التشغيل إلى آخره، ولكن ما خصناش نكذبوا على 
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املواطنات واملواطنين، هناك تحّسن خصنا نقولو تحسن، طبعا اللي 
خدام كيحس براسو راه تحسن، اللي ما خداش باقي كينتظر ونحن على 
العهد، النظام التعليمي، جميع اإلصالح اللي كندير اليوم في املنظومة 
التعليمية أنما هو يهدف إلى تكييف هذا التعليم مع سوق الشغل، 
ويكون القدرة ديال الخريجين على أن يجدوا العمل بسهولة، اليوم 
اللي  كنلقاوش  ما  اإلقتصادية،  القطاعات  في  كثيرة  حاجيات  عندنا 
يخدم، وعندنا عدد من العاطلين باش يخدموا خصنا نديرو املوازنة 

واإلنسجام بينهما وهذا ما سنحرص عليه، إن شاء هللا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، ننتقل إلى السؤال التالي واملتعلق بالسياسة 
التعاقدية بين الجهة والدولة، سؤال طرحه فريق األصالة واملعاصرة 

وأعطي الكلمة للسيد الرئيس موالي هشام املهاجري.

الن ئب السيد موال9 هش م امله جر9:

السيد رئيس الحكومة، مرت ثمان سنوات على خطاب 9 مارس 
واللي تتوج بدستور 2011 اللي جا بمجموعة ديال اإلصالحات، سياسية 
على  تركز  الحكومية  األغلبية  لألسف  ولكن  وإجتماعية،  واقتصادية 
الحكومة،  رئاسة  نحو  للتسابق   47 الفصل  وهو  أال  واحد،  فصل 
اللي  اإلصالحات  ديال  مجموعة  تناسات  الترابي،  التنظيم  وتناسات 
الحكومة  رئيس  السيد  املوضوع  فهاد   ،2011 ديال  الدستور  بها  جا 
نسائلكم متى ستمكنون الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية؟ 
متى ستتعاقدون مع الجهات من أجل ممارسة اإلختصاصات املشتركة 
حول برامج التنمية الجهوية؟ وإيال طول لنا هللا العمر متى ستتعاقدون 
مع الجهات من أجل اإلختصاصات املنقولة في إطار التميز والتدرج اللي 

جا في الدستور؟ شكرا السيد الرئيس الحكومة.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

فعال هذا موضوع مهم ويمكن نقول بأنه احنا أول واحد أنا شخصيا 
ركزت على هاد القضية اللي هضر على التعاقد بين الدولة والجهات، 
في  دور  نعطيوه  حاولنا  ندخلوه،  حاولنا  جديد  مفهوم  التعاقد  هاد 
نمط الحكامة جديد بين الدولة والجهات، ولكن املفهوم جديد بدأت 
فيه لقاءات ومشاورات متتالية عدد من اللقاءات مع رؤساء الجهات 
مع الجمعية، جمعية رؤساء الجهات باملغرب ومع بعض القطاعات 
الحكومية املعنية، وإن شاء هللا سنعمل على إيجاد هاد النموذج ألن 

هو خصوا عقد نموذجي بين الدولة والجهات، وكيف سنتعامل معها؟ 
ويمكن أن أقول أنه قبل ذلك البد أن نتحدث، هل أن الحكومة حاولت 
أن تواكب اعتماد برامج التنمية الجهوية بالنسبة للجهات؟ الجهات 
عندنا اختصاصات ديالها الذاتية يمكن أن تمارسها مباشرة ومنذ صدور 
القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، تبعنا واحد املقاربة تشاركية أدت 
إلى التأشير على عشر برامج جهوية للتنمية خالل شهر يونيو 2018، في ما 
يوجد برنامج التنمية الجهوية لجهة أخرى في طور اإلعداد، أما برنامج 
يصادق  ولم  إعداده  تم  فقد  وادنون  كلميم  لجهة  الجهوية  التنمية 
عليه بعد وعقدت لقاءات تشاورية مع جمعيات جهات املغرب وكذا 

املسؤولين املعنيين على املستويين املركزي والترابي وذلك بهدف:

للعقود  الوطني  املستوى  على  اإلجمالي  املالي  الحجم  تأطير   -
املستقبلية؛

التنمية  ببرنامج  املدرجة  األولوية  ذات  املشاريع  قائمة  تحديد   -
ثالث  برامج مدته  بموجب عقود  لتنفيذها  تمويلها  الجهوية وضمان 

سنوات بين الدولة والجهات؛

- ضمان اإللتقائية واإلستمرارية مع البرامج الحالية مع األخذ بعين 
االعتبار اإلتفاقيات املبرمة من قبل الجهات؛

- صياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة والجهات وذلك بتسهيل 
تقييم تنفيذ بنوذه واستيعاب جميع مراحل تنفيذه عن طريق تحديد 
إلتزامات كل من الجهة والدولة وكذا املسؤوليات املناطة بهما وربطها 

بأهداف إستراتيجية وعملية قابلة للتقييم؛

- تحديد اإلعتمادات املالية إلنجاز املشاريع املتعاقد بشأنها وفق 
مواصفات تقنية وجدولة زمنية لتنفيذها؛

- وضع آليات تتبع وتقييم تنفيذ اإللتزامات التعاقدية عبر اعتماد 
الئحة املؤشرات التي تهم مختلف األهداف املتفق عليها. وفي هذا اإلطار، 
كيجي هداك عقود برامج عقود برامج بين الدولة والجهات والتي من 
املنتظر أن تحدد بشكل دقيق حقوق وإلتزامات كل طرف والجدولة 
املالية  التنموية وإنجازها ورصد اإلعتمادات  البرامج  الزمنية إلنجاح 

الضرورية لذلك.

وقد تمت بلورة مشروع عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس 
للفترة 2019-2021، ويوجد هذا عقد البرنامج في أطواره النهائية وسيتم 
العمل على التعميم بعد ذلك تدريجي آلليات التعاقد بين الدولة والجهة 

بالنسبة للجهات األخرى.

التعاقد،  بتفعيل ممارستها الختصاصاتها عن طريق  يتعلق  فيما 
عملت الحكومة على إجراء املشاورات الالزمة مع رؤساء مجلس الجهات 
بشأن اإلشكاالت القانونية والعملية املرتبطة بممارستها الختصاصاتها 
الذاتية واملشتركة والتي سبق إثارتها من طرف السادة رؤساء املجالس 
تروم  عمل  منهجية  اعتماد  إلى  املشاورات  هذه  أفضت  قد  الجهات 
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الدولة  بين  االختصاصات  تداخل  اإلشكاليات  عملية  حلول  اعتماد 
والجهة وباقي الجماعات الترابية األخرى، كما تم التوافق على تفعيل 
ممارسة الجهات الختصاصاتها الذاتية واملشتركة في إطار تعاقدي وفق 

الجدول الزمني التالية قبل متم 2019؛

والقطاعات  الجهات  بين  خاصة  اتفاقية  على  والتوقيع  اإلعداد 
املعنية قبل متم 2021 تنفيذ اتفاقيات الخاصة املبرمة بين األطراف، 
يحظى  واملشتركة  الذاتية  ممارستها الختصاصاتها  تفعيل  فإن  وعليه 
بأولوية للحكومة ونحن نظن أن هذا الورش يجب أن يكون متوازيا مع 
ورش تنزيل الالتمركز اإلداري لي هو آلية ضرورية لتكون هاد التعاقد 
ذا مدلول حقيقي وعميق فهذه إصالحات جوهرية، هيكلية، بنيوية، 
عميقة في بناية اإلدارة وفي بنية الدولة ولذلك تحتاج إلى الوقت الكافي 
والتشاور الكافي والتنسيق الكافي وهو ما قمنا به في املرحلة األخيرة إن 
شاء هللا وغادي تكون غادي نمشيو مباشرة إلى عملية التنفيذ وفق 
األفق الزمني املتفق فيه مع رؤساء الجمعيات مع السيد الرئيس وأيضا 

رؤساء الجهات اآلخرين.

لكن أريد أن أقول بأنه على الرغم من أن الحكومة داك ال�ضي اللي 
كتقوم به على املستوى االقتصادي مؤشراته وغادي نرجع لهاد القضية 
العشية مؤشراته كلها في سنة 2019 هاد 4 شهور األولى التي كما أكدت 
عليها مذكرة الظرفية la note de conjuctive كلها إيجابية وبعضها 
غير مسبوق كلها، وبالتالي فخاص أنا كنتمنا جميع السيدات والسادة 
البرملانين وخصوصا املعارضة تشوف بعينين الحقيقة يجب أن ننظر إلى 
الحقيقة أال نصطنع عاملا وهميا في أذهاننا ثم نظن أنه الحل الحقيقة 
أنه جميع املؤشرات باألرقام وفق املؤسسات الدستورية و l’OHCP راه 
مؤسسة شبه دستورية ألن مستقلة عن الحكومة اللي كتصدر األرقام 
ديالها أرقامها واضحة وسنسير في املستقبل ونحن متفائلون سنحقق 
األهداف التي حددناها في البرنامج الحكومي جميع القطاعات الحكومية 
في التصدير كلها ازدادت فهاد السنة ديال 2018 وستزاد أكثر سنة 2019 
بينت هاد ال�ضي األرقام فهاد 4 شهور األولى، امليزان التجاري اآلن بدأ 
يتعدل ألول مرة عندنا منحى آخر ديال تغطية الواردات بالصادرات اللي 
هو وال تحسن هاد التغطية تحسنت بما يقرب نقطة ونصف بين 2018-

2019 وكذلك عدد من األرقام األخرى وأظن بأن هذا مبشر على أنه حتى 
في القطاعات االجتماعية إن شاء هللا تحسنات عدد من األرقام ديالها 

وامليزانية ديالها ستتحسن أكثر في املراحل املقبلة، شكرا جزيال.

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، الكلمة السيد الرئيس.

الن ئب السيد موال9 هش م امله جر9:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

السيد ضئيس مجلس النواب،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء النواب املحترمي5،

في البداية السيد رئيس الحكومة باغيين نسجلو الكيل بمكيالين في 
تعامل رئاسة الحكومة مع األغلبية واملعارضة، بتاريخ 7 يناير 2019 تقدم 
فريق األصالة واملعاصرة بسؤال حول املناطق القروية والعالم القروي 
في فصل الشتاء، ورفضتو الجواب السيد رئيس الحكومة بدعوى أن 
هذا السؤال كان خاصو يتوجه للسيد وزير الداخلية، وقلتي غنعطيكم 
سؤال كتابي، واليوم السيد رئيس الحكومة باألغلبية ديالو تبارك هللا 
العددية حطيتو سؤال حول قطاع الصحة حتى وليتي كتجاوب كأنك 
طبيب نف�ضي وكتجاوب بالصة وزير الصحة، وهذا حتى هو سؤال قطاعي 
وهاد ال�ضي ما�ضي غريب، السيد رئيس الحكومة، إنما تغيير املواقف في 
ظرف 10 سنين و15 عام مقبول من عند املغاربة بحال اللي كنتي في 
املعارضة وكتسول على التقاعد ديال الوزراء وديال البرملانيين وغرغري 
أوال تغرغري، لن تدوقي سمنا وال عسال، هاد ال�ضي راه تيتفكروه املغاربة، 
من بعد 10 سنين إيال لقاوا املغاربة الوزراء اللي كانوا تيقولوا هاد الكالم 
راه كيشدوا املانضة ديال الوزراء وكيشدوا التقاعد ديال البرملان والفقر 
تزاد في املغرب، ازدادوا فقرا وعددا مقبول، ولكن في ظرف 5 شهور ديك 
النهار هذا سؤال قطاعي واليوم كتجي كتجاوب في بالصة وزير الصحة؟ 
هذا كيتسمى تقليص من حجم املعارضة، السيد رئيس الحكومة، زراه 

األغلبية ره ما دايماش لكم.

غادي نرجعوا السيد رئيس الحكومة للسؤال اللي هو أفقي سؤال 
الجهوية املتقدمة، أنا السيد رئيس الحكومة راه ما غنشوفش األنترنيت، 
أنا سأحاججك بأرقام الحكومة ما غادي نجيب حتى �ضي رقم خارج 
غنتكلم معك على الجهوية املتقدمة، وعلى التعاقد، وعلى من خالل ما 
جبتي فيه في عرض الحصيلة الحكومية وما جبتيه في التقرير التركيبي، 
أول ما جبتيه على الجهوية املتقدمة تكلمتي على الدعم املالي املقدم 
للجهات، السيد رئيس الحكومة، كنذكرك الجهات مؤسسة دستورية 
وإستعمال كلمة الدعم أصال في غير محلها، الجهات مؤسسات دستورية، 
األموال املرصودة للجهات املنصوص عليها في الفصل 141 من الدستور 
وفي املادة 188-189 من القانون التنظيمي للجهات، لألسف املحتوى 
ديال هاد الدعم املالي اللي تكلمتي عليه للجهات أنا أرقام في الصفحة 
24 من العرض ديالكم السيد رئيس الحكومة تكلمتوا بأن رفعتوه من 4 
إلى 5 % من الضرائب، إضافة إلى مساهمة 8.4 مليار درهم من امليزانية 
العامة، في التقرير التركيبي وفي الصفحة 32 كنلقاوا الرفع من 4 إلى 5 
% ومساهمة من امليزانية العامة ديال 4.8 مليار ديال الدرهم، في األولى 
8.4 وفي الثانية 4.8 ولألسف الرقمين ب2 خاطئين، ما هاداك صحيح 
وما هاداك صحيح هاد ال�ضي كالمكم، السيد رئيس الحكومة، والرقم 
الصحيح هو 2 داملليار و430 مليون ديال الدرهم اللي كاين في الصفحة 
19 من تقرير التكاليف املشتركة املرفوق بقانون املالية، وعندك الوقت 
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فاش تجاوبني في العشية السيد رئيس الحكومة إيال ما عندكش جاوبني 

في العشية هاد األرقام واش صحيحة وال ال.

فيما يخص املراسيم ديال تنزيل الجهوية املتقدمة السيد رئيس 

الحكومة تكلمتوا في الصفحة 31 بإصدار كافة النصوص التطبيقية 

الحكومة  رئيس  السيد  وأنا  التنظيمية  القوانين  في  عليها  املنصوص 

42 آش  ثاني غنم�ضي معك للصفحة  التقرير ديالك عاود  من خالل 

الوزارية  اللجنة  إحداث  مرسوم  مشروع  بأنه   46 الصفحة  كنلقاوا 

يعني هو مشروع مازال ما  في طور املصادقة  التراب  الدائمة إلعداد 

خرجش، هذا تناقض في كالمكم السيد رئيس الحكومة، وغادي نزيد 

ما  مازال  اللي  النصوص  ديال  مجموعة  ديال  عندي  من  بركة  ب�ضي 

خرجوش، وعند فترة تجاوبني في العشية وهو املرسوم املتعلق بجماعة 

الرباط، السيد رئيس الحكومة، املنصوص عليه في املادة 111، واش 
زعما غير العمدة ديال الرباط ألنه ينتمي لحزبكم السيد رئيس الحكومة 

تبقاوا موقفين الرباط؟ راه االختصاصات ما بين عمدة الرباط وعامل 

عمالة الرباط راه موقف عندك، راه اليوم مشاريع ملكية مهمة فيما 

يخص ديال التشوير الطرقي في مدينة الرباط راه ما عرفنا شكون اللي 

املرسوم  خرج  العمدة،  يديروا  وال  الوالي  يديروا  واش  املقرر  غيدير 

للناس خليهم يخدموا، السيد رئيس الحكومة، القرار املشترك الخاص 

بتوزيع املوظفين املنصوص عليه في املادة 227 من القانون التنظيمي 

112.14 قيد السيد الوزير، القرار املشترك املتعلق بصرف اإلعتمادات 

املرصودة لصندوق التضامن بين الجهات هذا نص تطبيقي، السيد 
رئيس الحكومة، الصندوق اليوم فيه مليار ونصف ديال الدرهم وبغيتي 

رؤساء الجهات يشجعوا التشغيل ويديروا التنمية اإلقتصادية وانتما 

مجمدين مليار ونصف ديال الدرهم، العام اللي فات حطينا فيه 700 

مليون ديال الدرهم وهاد العام فيه 800 مليون، السادة النواب ديال 

لجنة املالية راه حافظين هاد األرقام، مليار ونص ديال الدرهم مجمدها 

أنت، السيد رئيس الحكومة، ما بغيتيش تطلقها لرؤساء الجهات باش 

اإلجتماعي  التأهيل  بصندوق  املتعلق  الثاني  املشترك  القرار  تخدم، 

واخا درتي فيه واحد البركة اللي هي قليلة 30 سنتيم لكل مواطن 10 

د املليون ديال الدرهم واليني سنتين 20 مليون ديال الدرهم وهنا أنا 

غنطرح واحد التساؤل نفس اختصاصات صندوق التأهيل االجتماعي 
صندوق  في  كاينة  اللي  اختصاصات  هي  دستوري  صندوق  هو  اللي 

تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية اللي كتنفذو به برنامج تكريس 

الفوارق املجالية خليتو آلية دستورية ولكن اعرفتي عالش السيد رئيس 

الحكومة ألنه هداك الصندوق عند الحكومة عند السيد وزير الفالحة 

وصندوق الدستوري كاين عند السادة الوالة والسادة رؤساء الجهات 

ورؤساء املجالس اإلقليمية، يعني هذا خالصة القول الحكومة ال تؤمن 
بالجهوية املتقدمة وال تؤمن بمبدأ التفريع وال تؤمن بالالتمركز اإلداري 

هز الفلوس حولها من هنا ديها لهنا واحنا خدامين.

فيما يخص االختصاصات السيد رئيس الحكومة ربما بيتو تغالطوا 

الهضرة  هاد  غندوزش  ما  راه  أنا  الكلمات،  ديال  بمجموعة  املغاربة 

الحكومي  التقرير  في  الحكومة  رئيس  السيد  الذاتية  االختصاصات 

ديالك كتكلم على نقل اختصاصات ذاتية إلى جهتين جهة سوس ماسة 

وجهة فاس مكناس، السيد رئيس الحكومة االختصاصات الذاتية حق 
للجهات والتعاقد ذكر في القانون التنظيمي فيما يخص التعاقد حول 

برامج التنمية الجهوية واالختصاصات املشتركة، اختصاصات الذاتية 

املنهي  التكوين  الجهات  ديالهم حولو  الخدمة  يخدمو  الجهات  اعطيو 

والتنشيط االقتصادي السيد رئيس الحكومة، ولكن باش ما تفوتنيش 

الوقت السيد رئيس الحكومة احنا في املعارضة باقي عندنا �ضي أمل ألن 

ورش الجهوية املتقدمة راه 8 سنين من عمر الحكومة من عمر الدولة 

املغربية الحديثة راه ما�ضي رقم بسيط، وراه نقول لك صراحة فهاد 

3 سنين راه مادرنا حتى �ضي حاجة، عندي أمل السيد رئيس الحكومة، 

هاد العامين اللي جاية راه خاص عمل مجهود جبار آخر كلمة قلتي إيال 

ما انزلناش لالتمركز اإلداري ما كايناش جهوية متقدمة، احنا في البرملان 

السيد رئيس الحكومة مستعدين نشتغلو معكم ليل ونهار، دورة عادية، 

دورة استثنائية من أجل تعديل جميع القوانين الوطنية ملالءمتها مع 

امليثاق الالتمركز اإلداري والجهوية املتقدمة، دورات عادية واستثنائية 

وليني ما�ضي ديرو لنا دورة استثنائية بحال هاديك عاوتاني يدوز �ضي 

اليف ديال بن كيران ونصدقو مأجلينو، احنا مستعدين في املعارضة 

نخدمو في الليل وفي النهار جيب لينا القوانين نعدلوها، الحاجة الثانية 

السيد رئيس الحكومة املالية ديال الدولة الجهوية املتقدمة ماحدكم 

شادين املالية ديال الدولة في الرباط ونقاشو قانون املالية راه كنكدبو 

على املغاربة، قانون املالية راه فيه كل �ضي راه �ضي طريق بات دار في 

�ضي مدينة في هذا راه كتصوت عليها في الرباط هادوك اللي كيكدبو 
على املغاربة غنم�ضي نشوف لك ونقول لك، راه غير كذوب، راه قانون 

املالية كتجيبو فيه املشاريع االستثمارية كتجيو فيه ما يمكنش نقولو 
احنا كنديرو الجهوية املتقدمة وكنديرو الالتمركز اإلداري ويجي القانون 

العقل  يتقبل  يمكنش  ما   impossible باش كنديروه  بالطريقة  املالي 

ما حدنا ما عطينوش ألنه.. امليزانية جديد فيه برامج جهات عمليات 

ومشاريع، يعني التفاصيل ديال التفاصيل ما حدنا ما اعطيناش للسادة 

الوالة والسادة رؤساء الجهات واملصالح الال ممركزة بأنه ثبت في األموال 

املوجهة للجهات في حالة وجود عراقيل ما غنمشيش.

آخر نقطة السيد رئيس الحكومة االهتمام بالعنصر البشري، ال 

البشري سواء اإلداري سواء  بالعنصر  جهوية متقدمة بدون اهتمام 

فيه،  ساهمت  اإلداري  ولكن  جميع  كنتحملوه  السيا�ضي  السيا�ضي، 

كيف يعقل السيد رئيس الحكومة خرجتو التعويضات مدير املصالح 
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بمجلس إقليمي كيصرف 20 مليار في العام درتي له التعويض ديال 3 

آالف درهم، مدير املصالح ديال البلدية بحال أكادير وبحال مكناس 

داير لو التعويض ديال 3000 درهم، واش ما كتقولش لهاد الناس سيرو 

ديروالجهوية  بغيتو  واش  أخرى،  إدارات  لكنم  سيرو شوفو  بحالكم 

املتقدمة بهاد األرقام السيد رئيس الحكومة، حرام، وسيا�ضي مسؤوليتنا 

باش  اقتراحات  نعطيوك  الحكومة  رئيس  السيد  مستعدين  كاملين 

نقيو الحياة السياسية ونجريو على الناس اللي جاية تشفر، نعطيوك 

اقتراحات السيد رئيس الحكومة جلس معنا، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة إذ كانت لكم رغبة في 

الرد على التعقيب، مساء، فشكرا للسيد رئيس الحكومة، شكرا للسيدة 

والسادة الوزراء، أذكركم بالجلسة املسائية على الساعة العاشرة ليال، 

ضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الح دية والستي5 بعد امل ئة

الت ضيخ: اإلثنين 21 رمضان 1440ه )27 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة ليال 
والدقيقة الثالثين.

جدول األعم ل: جلسة عمومية مخصصة لتقديم جواب رئيس 
الحكومة على تدخالت الفرق واملجموعة النيابية في مناقشة الحصيلة 

املرحلية لعمل الحكومة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

افتتحت الجلسة،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

السيد الوزير،

عمال بأحكام الفصل 101 من الدستور يعقد مجلس النواب هذه 
املناقشة  عن  الحكومة  رئيس  السيد  لجواب  تخصص  التي  الجلسة 
الخاصة بالحصيلة املرحلية لعمل للحكومة السيد رئيس الحكومة لكم 

الكلمة.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه،

دابا يمكن نشربو شوية د املاء ياك إذا القضية غادي تكون الحمد 
هلل هاديك كانت التنبئة ديال الصباح راه كان عندها تأثير.

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

والسيدات  الحكومة  وأعر ء  الوزضاء  والس دة  السيدات 
والس دة النواب املحترمي5،

لعمل  املرحلية  الحصيلة  ملناقشة  أخرى  مرة  بكم  باللقاء  سعيد 
الدستورية  املحطة  استكمال فصول هذه  إطار  في  وذلك  الحكومة، 
املتميزة التي تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 101من الدستور، 

في  الديمقراطية  املمارسة  هاد  أهمية  على  للتأكيد  أخرى  فرصة  هي 
تعزيز التواصل بين الحكومة والبرملان املحترم ومن خاللها مع جمهور 
والتعاون  والحوار  التواصل  ملبدأ  اآلن  إرساء  واملواطنين،  املواطنات 
البناء واملسؤول، بما يعزز األدوار الدستورية لهذه املؤسسة في تقييم 
مرة  وأجدد  التنفيذي،  الجهاز  عمل  ومراقبة  العمومية  السياسات 
مع  املوقرة  التشريعية  للمؤسسة  اإليجابي  بالتفاعل  اعتزازي  أخرى 
مبادرة رئيس الحكومة بتقديم هذه الحصيلة املرحلية، وأيضا اعتزازي 
بأجواء النقاش الحر والصريح الذي طبع جلسة مناقشة هذه الحصيلة 
من قبل مختلف الفرق واملجموعات النيابية، وهو ما يدل على إرادتنا 
الجماعية، كل من موقعه ومنطلقاته وأدبياته في استثمار هذه اآللية 
الدستورية من أجل تعزيز التراكم اإليجابي الذي حققته وتحققه بالدنا 

في مجال املمارسة الديمقراطية.

الحكومية  األغلبية  فرق  بمواقف  اإلشادة  من  البداية  في  بد  وال 
التي جعلت من هذه املناسبة املناقشة، مناسبة أخرى للتأكيد على 
تعبئتها حول األوراش اإلصالحية التي انخرطت فيها الحكومة، ودعمها 
ومساندتها لهذه األوراش من خالل تثمين العمل اإليجابي الذي أنجز 
مع تقديم جملة من املالحظات املوضوعية واإلقتراحات البناءة، وربما 
اإلنتقادات وملا ال التي تهدف إلى تجويد عمل الحكومة والرفع من أدائها. 
الحكومية،  األغلبية  فرق  أعضاء  واإلخوان  األخوات  لجميع  فشكرا 
التي حرصت على ممارسة  املعارضة  ملكونات  أيضا  والشكر موصول 

دورها الدستوري من خالل املساهمة في مناقشة الحصيلة املرحلية.

وكما سبق لي أنا أكدت بمناسبة عر�ضي للحصيلة املرحلية فإن 
هدف الحكومة باستمرار من هذه املبادرة ومن غيرها من املبادرات، 
ترصيد  من  لتمكيننا  ملقترحاتكم  ملناقشاتكم  اإلنصات  اإلصغاء  هو 
بما تحقق من منجزات مقدرة، واستشراف املستقبل بأوراش محددة 
واملبرمجة  الجارية  واإلصالحات  اإلنجازات  وتيرة  وتسريع  ودقيقة، 
وتجويدها والرفع من مردوديتها، واستدراك ما قد يعتريها من نقص أو 
قصور. لكني أريد السيد الرئيس، أنا أسجل في البداية اعتزازي باملواقف 
قضية  بخصوص  النيابية  واملجموعات  الفرق  ملختلف  املشرفة 
الصحراء املغربية، وتعبئتها مع مختلف مكونات الشعب املغربي وراء 
جاللة امللك، حفظه هللا، للدفاع عن الحق املغربي حفاظا على الوحدة 
الوطنية والترابية واستكماال لها واستكماال لها، وإن شاء هللا ال شك أن 
هذه املواقف ستعزز أكثر التالحم املغربي وستزيد من نجاحات املوقف 

املغربي إقليميا ودوليا بإذن هللا.

السيد الرئيس املحترم،

إن االنطباع العام الذي يمكن أن نستخلصه من هذه املناقشة 
هو أن عددا من التدخالت تعاملت مع هذه الحصيلة املرحلية وكأنها 
تقييما لحصيلة الحكومة، الوالية الحكومية كاملة، �ضي وحدين وخا 
هي غير سنتين بغاو يحسبوها خمس سنين، ما كاين مشكل، فحكمت 
عليها ظلما بعدم الوفاء لكافة اإللتزامات الحكومية وإلتزامات البرنامج 
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الحكومي، محاولة اإلستدالل على ذلك بذكر غياب بعض اإلجراءات أو 
عدم إنجاز بعضها، في حين أن أغلب ما أشار إليه السادة النواب بهذا 
الخصوص ال يعدو كونه يتعلق بإجراءات أو مؤشرات مبرمجة لكامل 

الوالية وليس ملنتصفها.

اعتمدتها  التي  والتتبع  البرمجة  منهجية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
اإلجراءات  مختلف  لوضعية  الدقيقة  املتابعة  من  تمكنها  الحكومة 
املتضمنة في البرنامج الحكومي، وهو ما مكننا من عرض هذه الحصيلة 
بذلك التفصيل، إن األمر يتعلق بحصيلة سنتين فقط من عمل هذه 
الحكومة، وهذا في حد ذاته يشكل مصدر اعتزاز لنا، ألنه ينطوي على 
اعتراف ضمني من قبل الفرق واملجموعات النيابية باملجهودات الهامة 
تنزيل عدد من األوراش اإلصالحية، وبحجم  في  الحكومة  بذلتها  التي 
اإلنجازات والنتائج على األرض، بل أن هناك من املتدخلين من ذهب 
أبعد من ذلك عندما تحدث عن حصيلة سبع سنوات من تدبير الشأن 
الحكومي، وما ينطوي على مغالطة كبيرة، ألن األمر يتعلق بحصيلة 
سنتين من عمل الحكومة، حكومة لها سياقها الخاص، لها برنامجها 
الخاص، اللذي نال ثقة مؤسستكم املوقرة، منذ سنتين وبضعة أسابيع 

بالضبط، وهذه الثقة تشكل أساس التعاقد وأساس املحاسبة.

وجوابا على هذا الخلط، أود التذكير مرة أخرى بأن الوالية الحكومية 
بالتمام والكمال، قد تم  السابقة والتي دامت خمس سنوات كاملة 
الحكم على حصيلتها من خالل انتخابات 2015 وانتخابات 2016، أما 
إذا كان القصد من إثارة سبع سنوات هو نسبتها إلى الحزب الذي ترأس 
الحكومة في الواليتين السابقة والحالية، تبخيسا لدوره طيلة مسيرة 
سبع سنوات، فإن الرد على هذا األمر له مجال آخر، ولكل مقام مقال، 
وقد نرجع إليه في حينه ب�ضيء من التفصيل، ولكن يعتز هذا الحزب بأن 
يرأس هذه الحكومة ألن فيها ثقة الشعب املغربي، ثقة جاللة امللك، 
وأيضا الثقة املؤسسة الدستورية اللي هي البرملان، وخصوصا مجلس 

النواب.

لقد انطلقنا، معشر السيدات والسادة النواب، في عرض الحصيلة 
املرحلية أمام املؤسسة التشريعية املوقرة من تقييم موضوعي، تجسد 
في خطاب الصراحة والوضوح الذي نعتمده منهجا في التواصل، مع 
بإبراز  التواصل مع عموم املواطنين، وذلك  البرملان وأيضا منهجا في 
إنجازات الحكومة: أشنو اللي دارت؟ وشنو هي األوراش اللي فتحت؟ 
أشنو اللي حققت هاد األوراش؟ أشنو هي النتائج ديال هاد األوراش 
وغادي  بداتها  اللي  اإلصالحات  هي  وأشنو  دارت؟  اللي  واإلصالحات 
ننتظرو النتائج ديالها في القريب إن شاء هللا. وذلك كله وفق برنامجها 
الحكومي، وعززت ذلك بمؤشرات وبأرقام دالة، مع اإلعتراف باملقابل 
بالخصاص الذي ال تزال تعرفه عدد من املجاالت، بالنظر إلى حجم 
انتظارات املواطنين وتطلعاتهم املشروعة، وهذا الوعي هو الذي يدفعنا 
إلى مضاعفة الجهود وتقوية التواصل، مع الحرص املستمر على أن 

يلمس املواطنون األثر املباشر لهاد اإلصالحات على معيشهم اليومي.

ومن هذا املنطلق، كان خطابنا واضحا بأننا ال ندعي بأن هذه الحكومة 
تملك حلول سحرية آنية، فورية لكل مشاكل املغرب، أو أنها استجابت 
لكافة اإلنتظارات وتجاوزت كل التحديات، هذا لم نقله وال يمكن أن 
نقوله، وال يمكن أن يقوله عاقل، لكن باملقابل، املؤشرات واإلنجازات 
املحققة لحد اآلن في ظرف سنتين فقط من عمل الحكومة، تؤكد أننا 
نسير في اإلتجاه الصحيح، وتشجعنا على امل�ضي قدما الستكمال الوفاء 
باإللتزامات التي تعهدنا بها في برنامجها الحكومي، واإلجتهاد من أجل 
تجاوز التحديات، تجاوز الصعوبات، حل املزيد من اإلشكاالت التي ال 

تزال تواجه بالدنا ويعيشها مواطنونا.

لعمل  املرحلية  الحصيلة  مناقشة  في  املعارضة  خطاب  لكننا 
السوداوية،  إلى حد  أحيانا  العدمية،  إلى حد  أحيانا  الحكومة، ذهبا 
املاكرة وفقدان  الشعبوية  قبيل  بإستعمال عبارات غير مفهومة من 
املغرب،  صورة  تدهور  قولتو-  اللي  العبارات  كنختار  البوصلة،–أنا 
التأخر سنة بعد سنة في مؤشر الفساد مع أن املؤشرات الوطنية والدولية 
كتقول العكس، ما عرفتش كيفاش منين جات هاد مؤشر الفساد، هدر 
املال العام، هدر الزمن السيا�ضي، طول اإلنتظارية التي طال أمدها، 
املستقبل  في  ثقة  عندناش  ما  الحمد هلل،  املستقبل،  في  الثقة  أزمة 
عندنا ثقة في بالدنا، ثقة في جاللة امللك، ثقة في الشعب املغربي وثقة في 
املستقبل، والبلوكاج التشريعي، ما عرفتش هاد البلوكاج التشريعي فين 
كاين، الضبابية واإلنتظارية الشديدة، بل ذهب بعضهم، يا للعجب إلى 
حد التلميح إلى املوجه الثانية من الربيع العربي، كأننا الحمد هلل احنا 
ما كنعرفوش، حنا مغاربة فينا عرب وفينا أمازيغ، أنا ديما هاد الكلمة 
ما كنعرفهاش ما كنفهمها، وكأننا نعيش وضع كارثيا، والحال أن أغلب 
هذه األحكام اتهامات عارية من الصحة وعكس الواقع، فبالدنا حققت 
النجاحات على مستويات  بفضل هللا، حققت بفضل هلل جملة من 
عدة، وتعيش في اآلن ذاته عددا من التحديات. كما ذهب البعض إلى 
حد وصف الحكومة بحكومة تصريف األعمال، أنا بان لي �ضي وحدين 
غير كيلوحو الكلمات، ما عرفت�ضي، غير كيلوحو الكلمات بدون أن يكون 
لها مضمون حقيقي، وأن البالد تشهد بسبب هذه الحكومة توقفا عاما، 
بعكس  تشهد  واإلنجازات  اإلصالحات  أن  الواضحة  واملفارقة  غريب 
ذلك، وأصحاب هذا اإلدعاء يعرفون ذلك جيدا هما، ألن كيسيروا في 
l›auto route، كيمشيوا في TGV، كيشوفوا اإلستثمارات، كيشوفوا، 
كيدوزو، كنجيبو لهم القوانين هنا، القوانين هنا إلى آخره، إيال كان 
توقف كامل، وأصحاب هذا اإلدعاء يعرفون ذلك جيدا، ألن يعيشون في 
الواقع عكس ذلك، ويشاهدون عكس ذلك يوميا، وإال لكان من واجبهم 

ومن حقهم أيضا اللجوء إلى الفصل 105من الدستور دونكم وإياه.

النبيل  باملفهوم  املعارضة  أن  إلى  عنايتكم  أوجه  املناسبة  وبهذه 
للسياسة، ليس من الالزم كي تسمى معارضة أن تعمل جاهدة بكل 
الوسائل وبكل األساليب على تبخيس كل ما تعمله وتنجزه الحكومة، 
ولو تطلب األمر إشاعة املغالطات وقلب الحقائق وصباغة كل �ضيء 
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بالسواد، وفي املقابل أيضا فإن األغلبية من جانبها ليس من الالزم كي 
تكون أغلبية حكومية أن تقول دائما بأن الكل على ما يرام والعام زين 
في كل �ضيء. لست أدري هل املعارضة واعية بخطورة الخطابة التيئي�ضي 
والتبخي�ضي؟ ألنه لألسف أنه ال ي�ضيء الحكومة، بل إنه يسهم في إشاعة 
اإلحباط واليأس، الخطاب التيئي�ضي راه كيضر، كيضر الجميع، كيضر 
الفاعل اإلقتصادي، كيضر الفاعل املدني، كيضر املواطنين يعطي صورة 
غير واقعية لبالدنا، واحنا خصنا كلنا نتعاونو نديرو اليد في اليد باش 
نديرو واحد صورة إيجابية لدى املواطن للطبقة السياسية، لألحزاب 
السياسية، للبرملان، للفاعل اإلقتصادي بل للعالم كله دفاعا عن وطننا 
وبالدنا، هكذا يجب أن نكون، إن هذا ال ي�ضيء للحكومة وحدها، أنه 
يسهم في إشاعة اإلحباط واليأس وقضية يمس ال قدر هللا أيضا بصورة 
بالدنا، شحال من مقال في جرائد دولية بل في تقارير دولية يرجع إلى 
مقال في جريدة استند على مقولة قالها برملاني في البرملان، فتذهب مثال 
وهي إنما قيلت في إطار أثناء املناكفة السياسية، فلنحذر، فلنحذر هذا، 
وهنا ال بد أن نقف لنسائل أنفسنا جميعا عن مدى مسؤولية خطاب 
بعض الفاعلين سياسيين وغيرهم في ما وصلنا إليه، ولذلك فإن غاية ما 
ننتظره من الجميع ومن كل من تفضل مشكورا بتقييم األداء الحكومي، 
هو اإللتزام بحد معقول من النزاهة، من املوضوعية، من اإلنصاف في 

التعاطي مع الحصيلة املرحلية املعروضة عليكم.

إن مشكلة بعض املداخالت، أنها تتعمد تفادي مناقشة مضمون 
الحصيلة وال تؤسس تقييمها على معطيات موضوعية. كنت تمنيت 
يقول ليا اإلخوان هاد نسبة النمو اللي ما طلعاش عالش؟ وشنو هي 
املقترحات ديالهم؟ وكيفاش؟ ادخلوا في املضمون، قولوا لنا املؤشرات 
التي قلنا بأنها تحققت، إلى قلتي ما تحققت ما كاينش، قول ليا أشنو 
نرجع  غادي  األخرى؟  األرقام  جبتي  ومنين  واملستندات؟  األرقام  هي 
لألرقام بعد ذلك، وال تؤسس تقييمها على معطيات موضوعية، بل على 
انطباعات شخصية تحكمها خلفيات سياسية لها عالقة لها بالواقع، 
وإال كيف نفسر قول بعضهم، إن اإلقتصاد املغربي يعاني ويوجد في 
أزمة، والحال أن كل املؤشرات اإلقتصادية الوطنية والدولية الصادرة 
محفزا  مناخا  ويوفر  متين  اقتصادنا  أن  تؤكد  املغرب،  يخص  فيما 
لإلستثمار، لهذا كتزاد اإلستثمارات األجنبية بل واإلستثمارات الوطنية، 
كما أن تقرير مؤشر مناخ األعمال األخيرة، لم تحاب املغرب ملا أقرته من 

تقدم مضطرب.

النواب،  والسادة  السيدات  من  ننتظر  كنا  الذي  الوقت  ففي 
وخصوصا من املعارضة، أن يناقشوا الحصيلة انطالقا من مضمونها، 
وتقديم  لتقييمها  الدقيقة  مؤشراتها  من  أرقامها،  من  إنجازاتها،  من 
واملواطنين،  الوطن  مصلحة  يخدم  بما  بشأنها  واقعية  مقترحات 
تأسفنا لبعض املداخالت وال سيما من جانب املعارضة التي تفادت 
انتقائي  تبخي�ضي  خطاب  في  لتغرق  شموليتها،  في  الحصيلة  مناقشة 
تجزيئي ينتحل االستئثار بالكالم بإسم املواطنين، مسقطا عليهم ظلما 

أن  كما  لها،  أسرى  وبقوا  ألنفسهم  نسجوها  نفسية  حالة  وإجحافا 
بعضهم توسل بخطاب يطبعه التعميم وأحكام القيمة، وحتى إذا ذكر 
بعض املؤشرات، فإنه يخرجها عن سياقها ويتعمد عمدا بذكر التطور 
الحكومة،  عمل  من  األوليتين  السنتين  خالل  عرفته  الذي  اإليجابي 
الحكومة  أن  يدعي  أن  إلى  للعجب  يا  هذا،  من  أكثر  البعض  وذهب 
الداخلية، تضخيما الختالفات موجودة  بالتطاحنات  فقط مشغولة 
فعال بين داخل األغلبية في بلدنا، بل في سائر البلدان، ولكن هللا يعلم 
شكون اللي كيعرف التطاحنات والتصاحنات، التطاحنات بالصحون 
والتناطحات بالرؤوس داخل بعض األحزاب، وعلى الرغم من ذلك، 
فقد سجلنا في تدخالت املعارضة، باش احتى حنا نكونو موضوعيين، 
عددا من املالحظات املهمة،..، ما كاين باس..، وعلى الرغم من ذلك، 
فقد سجلنا ..، ال ال أنا جاوبت غير على الكلمات اللي قلتو..، وعلى الرغم 
من ذلك، فقد سجلنا في تدخالت املعارضة عدد من املالحظات املهمة 

واالستدراكات املفيدة، سنعمل على اإلستفادة منها في مستقبل األيام.

مرتبطة  الصباح،  هذا  قيلت  مالحظة  إلى  فقط  أرجع  أن  وأريد 
بامليزانية ديال الجهة، ألقول بأن الرقم الصحيح هو 8.4 مليار درهم 
لدعم الجهات. هاد 8.4 مليار درهم، لكن في التقرير التركيبي فعال وقع 
4.8 هذا خطأ مطبعي معروف كيوقع ال اسمح ليا الحصيلة التي وزعت،

السيد الرئيس:

السيد  الرئيس،  السيد  الرئيس،  السيد  الحكومة،  رئيس  السيد 
الرئيس،

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

أنا أريد أن أقول..

السيد الرئيس:

نستمعو للسيد رئيس الحكومة،

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

عندنا 2 وثائق الحصيلة التي تلوتها وطبعت ووزعت فيها 8.4 مليار 
درهم ياك صحيحة؟ الحصيلة التي تلوتها ووزعت فيها 8.4 مليار درهم، 
ت 4.8 واضح 

ّ
األخرى التقرير التركيبي وقع فيه غلط مطبعي اتقلبات وال

للجهات  دعم  درهم  مليار   8.4  ،2019 املالية  القانون  مشروع  وفي 
في 2019، في أفق كما هو منصوص عليه في املادة 188 من القانون 
التنظيمي للجهات أن هاذ الزيادة سنويا غادي تم ديال دعم الجهات 
إلى أن تصل إلى 10 ديال املليار سنة 2021 منصوص عليه، فهذا الدعم 
ديال الجهات واضح ملتزمون به ونسير نحو الهدف بطريقة مضطردة 
وطريقة إيجابية، هاذ الغلط مطبعي نعتذر عنه للمعارضة وللمواطنين، 

ووعيا منا ووعيا منا، شكرا جزيال..
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السيد الرئيس:

السادة النواب، السيد الرئيس،

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

ووعيا منا هللا يجازيكم بخير..

السيد الرئيس:

الحكومة  رئيس  السيد  يو 
ّ
نخل النواب،  السادة  النواب،  السادة 

يواصل العرض ديالو.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

هللا يجازيكم بخير، ما كاين باس ما كاين باس، ووعيا منا بسلبية 
هذا النوع من الخطاب الذي ذكرتم فإننا..

السيد الرئيس:

شوية ديال اإلنصات.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

فإننا مدعوون جميعا للتعبئة من أجل رفع منسوب األمل والثقة 
لدى عموم املواطنين في الشأن العام، من خالل تبني خطاب واقعي 
املسار  في  تسير  بالدنا  دامت  ما  وخطاب موضوعي وخطاب مسؤول 
الصحيح، على الرغم من التحديات واإلكراهات واألمل في هللا أوال، 
وفي جاللة امللك، حفظه هللا، وفي الوطن بمؤسساته ومؤهالته وقدراته 
وموارده، وهذا الكالم أقوله لنف�ضي أوال ولألغلبية واملعارضة على حد 
سواء، كلنا معنيون بالتصرف السيا�ضي السليم والحضاري، الذي يبت 
األمل ويحث على العطاء، ثم كيف يتم التركيز واإلفتخار باإلستقرار 
الذي ينعم فيه املغرب من قبل الجميع، وذلك بفضل هللا علينا جميعا 
وفي نفس الوقت نقوم أحيانا بتسويد الواقع املغربي وتبخيس الجهود 
املبذولة، وكأن هذا اإلستقرار واألمن الذي ننعم به غير قائم على أساس. 
إن حقيقة األمر أن هذا اإلستقرار واألمن الذي يميز بالدنا دون العديد 
مؤسساتنا  بفضل صالبة  مكينة  أسس  على  قائم  املنطقة  دول  من 
الوطنية وعلى رأسها املؤسسة امللكية الضامنة إلستقرار املؤسسات 
واستمرارها، في ظل التراكم اإليجابي لجميع الجهود املبذولة والتي ال 
تزال تبذل نعم واقعنا مرة أخرى يعاني إختالالت وإشكاالت لكن يعرف 

العديد من التطورات اإليجابية.

السيد الرئيس املحترم،

لقد حرصت الحكومة على اعتماد لغة األرقام واملؤشرات اقتناعا 
منا بأنها تتميز بالشفافية وتمكن من التقييم بالقياس واملقارنة والتأكد 
من الصحة تلك األرقام بدل اإلكتفاء بسرد انطباعات عامة، فالعرض 
الذي تقدمت به لوحده يتضمن حوالي 290 رقم ومؤشر وهو ما يبدو 

أن بعض املداخالت عجزت عن استيعابه والتعامل معه باملوضوعية 
الالزمة، فردود فعل البعض فيما يتعلق باألرقام سواء من حيث نسب 
اإلنجاز، من حيث نسب التقدم يلفها كثير من سوء الفهم أو سوء 
اإلستعمال أو تجاهل الحقيقة رغم وضوحها ونصاعتها، وكمثال على ما 
أقول ورد في إحدى املداخالت أن الحصيلة جاءت ببيانات أسرد أحيانا 
خاطئة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع املدرسين بين املجال القروي حيث 
يشتغل %47 منهم وبين املجال الحضري حيث يشتغل %55 هو ما 
يعطي %102 وهذا ال معنى له، ويدعو الشك في األرقام انتهت املداخلة، 
وهذا التشكيك في أرقام الحصيلة انطالقا من مثال واحد وهو مثال في 
نفسه عار من الصحة، ألن خلق 47 نسبة و55 ليست نسبة، وإنما هي 
55.000 من أولئك األساتذة، فكان الخلط بين النسبة املئوية والعدد 
العام ديال األساتذة وهو ما يدعو إلى اإلستغراب بسب الخلط بين نسبة 
مئوية وبين عدد رقمي، وقد يمكن أن أسرد عدد من األخطاء مثل هذه؛

من جهة أخرى، وحتى ال يتم تغليط الرأي العام الوطني ال بد من 
التنبيه إلى أن بعض البيانات واألرقام املقدمة من قبل بعض املداخالت 
التبخيس  هو  له  يؤسف  ما  إن  وموضوعية،  علمية  لعناصر  تفتقد 
باملقابل في سرد  املمنهج دون تحمل عناء تحري الحقيقة واإلسهاب 
أرقام ومؤشرات دون ذكر املصادر حتى يتسنى التأكد من مدى صدقيتها 
ومصداقيتها، ودون إجراء مقارنة هذه األرقام في الفترة الراهنة مع ما 
كانت عليه في بداية الوالية الحكومية، وكمثال على ذلك أسرد قضية 
املديونية التي تم تضخيمها ومع أنه مع أنه هذه الحكومة، هذه الحكومة 
ألول مرة ومنذ عشر سنوات استطاعت أن تؤدي إلى تراجع في نسبة 
املديونية %0.4 بعد 10 سنوات من اإلرتفاع املضطرد واملتواصل، من 
2009، غنقول لكم من 2009 واملديونية مضطردة في االرتفاع، ألول مرة 
تنخفض املديونية ب%0.4 وهذا تبينه جميع األرقام. باملناسبة صدرت 
مذكرة الظرفية note de conjoncture ماي 2019، إذا راجعتموها 
سترون بأن مختلف األرقام فيها اإلقتصادية كلها إيجابية، كلها إيجابية 
بل بعض األرقام ألول مرة تشهد ارتفاعا، الصفحة 21 ارتفاع ديال 
مبيعات اإلسمنت ب%6، ارتفاع قروض السكن ب %5.6، وهذا في حد 
ذاته يعني إنتعاشة غير منتظرة في القطاع ديال البناء، وأيضا عدد من 
األرقام ذات الدالالت املهمة هاد املؤشرات ديال مختلف القطاعات 
2017 كانت بعض القطاعات لباقي باالحمر وبالليموني، ماي 2019 كلها 
إيجابيا وهكذا، عدد  القطاعات تشهد تطورا ونموا  خضراء، جميع 
من األرقام ذات الداللة، la ballance commerciale، يعني، امليزان 
الذي تحسن  بالصادرات  الواردات  وتغطية  يتحسن،  الذي  التجاري 
بأكثر من %1.5، وهذا حتى هو راه تحسن مهم جدا وغيره من املؤشرات، 
وإذا رجعتم إليها سترون بأن ما قدمناه من أرقام مبني على اإلحصائيات 
ديال بداية السنة، أما اآلن في ماي 2019 تحسنت تلك املؤشرات أكثر.

السيد الرئيس،

لقد حرصت الحكومة منذ تنصيبها عكس ما ورد على لسان بعض 
فرق املعارضة، حرصت الحكومة على تغليب أسلوب الحوار والتعاون 
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مع جميع الشركاء بما فيهم املعارضة بمختلف مكوناتها إعالء للمصالح 
العليا للوطن، وتجلى ذلك من البداية أثناء تشكيل الحكومة وقبلها 
للنقابات األكثر تمثيلية الشركاء  اللقاءات واإلستقباالت  في عدد من 
االقتصاديين الفعاليات الثقافية فعاليات اقتصادية فعاليات إعالمية 
فعاليات رياضية، كما تكررت هذه اللقاءات في محطات أخرى مركزيا 
ولكن كذلك جهويا من خالل الزيارات الجهوية التي يقوم بها رئيس 
كّتم  املغرب،  تاريخ  في  مرة  ألول  مهمة  حكومية  وفود  مع  الحكومة 
للتواصل واإلخبار وتبادل الرأي والتعرف على املشاكل عن قرب وفي 
الساحة وعمليا، بخصوص بعض القضايا الكبرى أيضا كانت هناك 
اجتماعات ولقاءات كان آخرها إطالع أحزاب املعارضة على تطورات 

ملف األساتذة أطر األكاديميات الجهوية.

ورغم ذلك، فإنني أقول بأن من واجبنا أن نعمل على دعم هذا 
التوجه أكثر واإلستجابة إلى ما عّبر عنه بعض اإلخوان من فرق املعارضة 
في القريب بإذن هللا، وأريد أيضا أن أقول بأنه بفضل هذه املقاربة 
إنجاح  من  املثال  سبيل  على  جميعا  نا 

ّ
تمك والتشاركية  التشاورية 

اإلتفاق الثالثي في إطار الحوار اإلجتماعي والتوقيع على مذكرة التعاون 
مع اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب، هاذو 2 اإلتفاقيات ذات اهتمام مهمة 
ف 

ّ
جدا وكانوا اإلخوان ديال املعارضة كيجيو هنا كيقولو تأخر تعثر توق

ع حوار اجتماعي 
ّ
توق امبارك مسعود  الحوار اإلجتماعي، واليوم قولو 

جيد، يجب أن نكون منصفين، ذيك الساعة كنا كنقولو ليكم بأن 
الحوار اإلجتماعي غير متوقف، وأننا نعمل على إتمامه وعلى الوصول إلى 
عناه والحمد هلل بفضل هللا، وأشكر املركزيات النقابية، كما 

ّ
نهاية ووق

أشكر اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب على تجاوبهم وتشاركهم وتعاونهم 
على هذا املستوى.

التفاعل املستمر للحكومة مع البرملان، استغربت أيضا ملن عاب ظلما 
على الحكومة على احترامها لقواعد التعامل مع املؤسسة التشريعية، 
في حين أن الواقع شاهد على عكس ذلك، ويكفي في هاذ اإلطار تقديم 
األرقام واملؤشرات التالية، ولكن أنا بغيت نقول ال�ضي مضيان كاين 
واحد القضية أخرى هي اإلتفاق الثالثي، مذكرة التعاون، كاين واحد 
القضية إنجاح 2 اسمو االستثنائية ديال البرملان دورات استثنائية ديال 
البرملان هذا بسبب تعاون الجميع وبجوجهم نجحو، را ذاك ال�ضي اللي 
كيقولو اإلخوان الصباح ما نجحاتش هاذي نجحت الدليل ملاذا؟ أنا 
 اسمحو ليا اسمحو ليا الدورة 

ّ
، ال

ّ
غادي نشرح نشرح هللا يجازيكم، ال

اإلستثنائية للسنة املاضية كانت للمصادقة على مشروع القانون آنذاك 
اللي أصبح قانون لتعديل الكتاب 5 ملدونة التجارة الخاص بصعوبة 
املقاولة وتم املصادقة عليه، كاين واحد القانون آخر معه ما تصاردقش 
عليه، راه على ذاك ال�ضي عالش جيت نشكر، بطبيعة الحال أنا قلت 
في إطار التعاون والتشاور كنشكركم راه قلنا هاذ ال�ضي، صحيح أنه 
برمجنا 2 قوانين ولكن دائما واحد دورة استثنائية كان مبرمج القانون 
األسا�ضي وكان مبرج معه قوانين أخرى رّبما تدوز، في هاذ الدورة هاذي 

كان القانون املعني اللي خصو يتنشر قبل 30 أبريل 2019، هو القانون 
الخاص بالضمانات املنقولة، ألنه عندو عالقة مباشرة بتقييم املغرب 
فيما يخص doing business جبنا هذاك طلب من السيد الوزير وأيضا 
حتى السيد الرئيس باش ندمجو فيه بعض القوانين األخرى، بما فيها 
القانون اإلطار بما فيها قانون ديال مشروع القانون الخاص 3 ديال 
القوانين الخاصة باألرا�ضي الساللية هاذ 2 ما دازوش ولكن القانون 
صادق  اإلستثنائية  الدورة  جات  أساسه  على  اللي  أسا�ضي  هو  اللي 
عليه البرملان بغرفتيه، فشكرا لجميع أعضاء البرملان من جميع الفرق 
معارضة وأغلبية شكرا جزيال، ويكفي في هذا اإلطار تقديم عدد أيضا 

من األرقام واملؤشرات:

أوال-تجاوب رئيس الحكومة مع 56 سؤال شفوي متعلق بالسياسات 
العامة، أجاب عنها خالل الجلسات الشهرية التي بلغ عددها 25 جلسة، 
مع تطلعنا إلى أن تتناول هذه الجلسات بشكل أكبر قضايا تهم حقيقة 

السياسات العامة بذل قضايا جزئية أو قضايا قطاعية؛

ثانيا-تكريس الدور الدستوري للجلسات الخاصة باألسئلة الشفوية 
والتي بلغ عددها 141 جلسة أجابت خاللها الحكومة عن 3132 سؤال 

شفوي بمجل�ضي البرملان؛

ثالثا-جواب الحكومة على 8305 سؤال كتابي بمجل�ضي البرملان من 
أصل 14000 سؤال كتابي أي بنسبة %58؛

عام  طارئ  موضوع  في  التحدث  طلبات  مع  اإليجابي  -التفاعل 
وطارئ بمجلس النواب من خالل استعداد الحكومة لتقديم املعطيات 
والتوضيحات املتعلقة ب 128 طلب حول قضايا حظيت بإهتمام الرأي 

العام وتمت فعال برمجة 115 منها من 128 بإتفاق معها؛

-مساهمة الحكومة في تنشيط الدور الرقابي لللجن الدائمة من 
خالل إستجابة ل 134 طلب لتقديم عروض من طرف أعضاء الحكومة 

من أصل 266 طلبا؛

باملهام  بالقيام  متعلق  13طلب  من  أزيد  مع  الحكومة  -تجاوب 
اإلستطالعية املؤقتة؛

السياسات  لتقييم  السنوية  الجلسات  في  الحكومة  -مشاركة 
العمومية، جلسة 24 أبريل الخاصة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق 
القروية الثاني في فك العزلة عن املناطق الجبلية والقروية، جلسة 12 
فبراير بمجلس املستشارين حول املرفق العمومي، كما ساهمت بفعالية 
في مناقشة عرضين للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

متعلقين بأعمال املحاكم املالية.

تفعيل  على  الحكومة  التشريعية حرصت  باملبادرات  يتعلق  فيما 
لنا لجنة 

ّ
التزامها بالتفاعل اإليجابي معها، إذ تابعت اللجنة التقنية شك

تقنية خاصة دائمة تتّبع املبادرات التشريعية يعني ديال البرملانيين، يعني 
البرملانية واملحدثة لدى رئيس  التشريعية  املبادرة  القوانين  مقترحات 
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اجتماع خصصت   11 اجتماعاتها  عدد  وبلغ  عملها  تابعت  الحكومة 
لدراسة مقترحات القوانين، وقد حددت الحكومة إلى حد اآلن موقفها 
من 134 مقترح قانون من أصل 163 أي ما نسبته %82، وتجدر اإلشارة 
إلى أنه تمت فعال املصادقة بصفة نهائية على 8 ديال املقترحات قوانين 
على  آخر  قانون  مقترح   47 دراسة  في  البرملان  وشرع  الحكومة  قبلتها 
مستوى اللجن البرملانية، كما أن الحكومة جاهزة للتعبير عن موقفها 
من 79 مقترح قانون في حالة برمجتها على مستوى اللجان البرملانية 

بغرفتيه.

التفاعل اإليجابي للحكومة مع التعديالت التي يقدمها السيدات 
والسادة البرملانيون بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين، 
حيث بلغت نسبة التعديالت التي تم قبولها في عدة حاالت أكثر من 50% 
على سبيل املثال قبلت الحكومة 92 تعديل من بين 125 تعديل قّدم 
بشأن قانون املالية 2019 بينها 15 التعديل تقدم به فريق واحدة من 
املعارضة، وهاذ ال�ضي كلو كيعني التجاوب اإليجابي مع مقترحات البرملان 
وخصوصا املعارضة، وعكس ما ادعته بعض التعقيبات فإن الحصيلة 
املرحلية لعمل الحكومة لم تكن مجرد سرد لبيانات أو تركيبا ملعطيات 
قطاعية، بل إنه نتاج عمل جماعي منسق انطلق من برنامج حكومي 
متفق عليه برؤية واضحة ومؤطرة ومن خالل منهجية عمل بآليات 

حكامة لتدبير التنزيل واألجرأة والتتبع.

وهنا ال يفوتني أن أنوه بهذه املنهجية املبدعة ونشكر كافة مسؤولي 
مضامين  فإن  وبالتالي  إنجاحها،  في  ساهموا  الذين  القطاعات  وأطر 
هذه الحصيلة تعكس حقيقة التقدم في تنزيل تنفيذ إلتزامات البرنامج 
الحكومي إلى حدود منتصف الوالية وليست تجميعا قطاعيا ال يؤطره 

برنامج حكومي معين.

عجبت أيضا لبعض املداخالت التي تخلط بقصد أو غير قصد بين 
قواعد  وتحكمها  واملستقلة  الخاصة  ذاتياتها  لها  مختلفة  مؤسسات 
وضوابط مختلفة رغم بعض أوجه التقاطع فيما بينها، ويتعلق األمر 
البرملانية،  األغلبية  الحكومية،  األغلبية  الحكومة،  مؤسسات:  بأربع 
األحزاب السياسية، ونحن ملزمون باستحضار هذا التمايز حين التعامل 
مع كل واحدة منها، بالنسبة للحكومة التي أتشرف برئاستها تتشكل من 
وزراء و كّتاب دولة ينتمون إلى 6 أحزاب بمرجعيات وبرامج وتطلعات 
مختلفة، ووزراء بدون انتماء حزبي، وإن عملها مؤطر بقانون تنظيمي، 
من  الحكومي  وبالبرنامج  جهة،  من  الحكومة  أشغال  بتنظيم  يتعلق 
جهة ثانية، وبالتالي فبوصلة الحكومة مرجعيتها واضحة وهي حكومة 
سياسية جاءت نتيجة انتخابات ديمقراطية اختار فيها املصوتون من 
سيتولى تدبير الشأن العام الحكومي، وهو اإلختيار الذي أقره جاللة 
امللك، حفظه هللا، وتاله التنصيب البرملاني بمصادقة مجلس النواب 
عن البرنامج الحكومي، كل ذلك وفق القواعد الدستورية الجاري بها 

العمل.

إنها حكومة أصلها ثابت وبرنامجها واضح ومنهجها بّين وجهودها 

بدأت تؤتي أكلها بفضل هللا، وكنموذج على التقاطع والتمايز والخلط 
في إعداد  باملساهمة  يتعلق  ما  النواب  السادة  الذي وقع فيه بعض 
في  وساهم  وقدمتها  مساهمتها  أعدت  فالحكومة  التنموي،  النموذج 
لكن  األغلبية  أحزاب  إلى  املنتمون  فيهم  بمن  الحكومة  أعضاء  ذلك 
بصفتهم الحكومية ال بصفتهم الحزبية، في حين قامت بعض األحزاب 
بشكل مستقل بنفس األمر بينما لم تتوافق أحزاب األغلبية على تقديم 
مساهمة مشتركة في هذا املجال بإسم األغلبية كما لم تتوافق أحزاب 
إن  معارضة.  كأحزاب  بإسمها  مشتركة  مساهمة  بتقديم  املعارضة 
الحكومة وفق هذا املنظور وفي واقع الحال حكومة تتمتع بحد مقبول 
ما قد يصدر من حين آلخر من  والتماسك ال يضرها  من اإلنسجام 
تصريحات أو مواقف من املؤسسات األخرى، وال ينبغي لها أن يضيرها 
ذلك ولوال هذا الحد املعقول من التماسك ملا كان بوسعها تحقيق هذه 
النتائج اإليجابية وهذه اإلصالحات التي طال انتظارها بعضها لسنوات 
طوال، وقد أشرت في في القانون ديال 2005، قانون التغطية الصحية 
ديال 2005، نّص عليه ومنذ 2005، 14 سنة وهو ينتظر هذه الحكومة 
 2005 صدر في الجريدة الرسمية و14 سنة وهو ينتظر الخروج إلى أن 

ّ
ال

ت هذه الحكومة بالنجاعة والشجاعة كي تخرجه، وتتحلى بالنجاعة 
ّ
تحل

والشجاعة للعمل في تطبيقه عمليا على األرض، وأيضا أشرت إلى ميثاق 
الال تمركز الذي ورد فيه 17 خطاب ديال جاللة امللك، وتحلت هذه 
الضرورية  التوافقات  إحداث  يعني  وبالنجاعة  بالشجاعة  الحكومة 
املصادق  اإلداري  الالتمركز  ديال  املرسوم  مشروع  قانون  وإصدار 
عليه في البرنامج الحكومي وإصداره في الجريدة الرسمية وعقد إلى حد 
الساعة اجتماعين للجنة القيادة لتنفيذ وتنزيل هاذ ميثاق الال تمركز 
وإن شاء هللا أيضا سنتحلى بالنجاعة وبالشجاعة الضرورية لتنفيذ هذا 
اإلصالح على األرض، وهكذا عدد من اإلصالحات األخرى وأريد بطبيعة 
الحال أن أشكر جميع الذين ساهموا في الجر باش والعمل الجاد إلنجاز 

هذه اإلصالحات.

وبصفتي رئيسا للحكومة فإنني لن نسمح بأي حال من األحوال بأن 
تؤثر اإلعتبارات الحزبية أو الهواجس اإلنتخابية على السير العادي لعمل 
الحكومة، وتركيزها على الوفاء بإلتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي 
خدمة للصالح العام وامل�ضي قدما في تنفيذ إصالحات أخرى، ثم كيف 
يعيبوا تصدعا  أن  أحزابهم  التماسك داخل  أن يضمنوا  ملن عجزوا 
متخّيال وتطاحنا متوهما داخل األغلبية الحكومية لدرجة قالوا إعاقة 
العمل الحكومي الذي الحمد هلل يسير بطريقة جيدة أومقبولة لحد 

الساعة؟

وعلى عكس بعض املداخالت السيد الرئيس، التي ادعت تدهور 
صورة املغرب في التقارير الدولية فإن واقع الحال وهلل الحمد يظهر 
الدولية  التقارير  من  عدد  متواتر  بشكل  تثبته  ما  وهو  ذلك،  خالف 
بالدنا  تزور  التي  للوفود  الرسمية  التصريحات  املصداقية وكذا  ذات 
من إفريقيا والدول اإلسالمية والدول العربية وباقي دول العالم، ففي 
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املجال اإلقتصادي مثال وفضال عن تقرير سهولة ممارسة األعامل دوين 
بيزنيس التي تصدره مجموعة البنك الدولي سنويا والذي يحتل فيه 
املغرب الرتبة 60 عامليا، هناك جملة من املؤشرات الدالة على الثقة في 
بالدنا وعلى أهمية اإلصالحات املنجزة التي حظيت باعتراف املؤسسات 
الدولية ذات املصداقية، واش دبا هاذ التصاعد النجاح الكبير في هاذ 
املؤشر غير جا هكاك لسواد عيوننا؟ جاء نتيجة عمل لفرق مختلفة من 
قطاعات مختلفة بما فيه القطاع الخاص بما فيه القطاع الخاص حتى 
هو مساهم ونشكركم على ذلك، بما فيها املركزيات النقابية حتى هما 
ساهمو فيه، بما فيه البرملان من خالل املصادقة على القوانين، فلذلك 
هذا نجاح مقّدر لبالدنا الرتبة 60 عامليا ونحن نسير نحو الهدف الذي 
حددناه اللي هو 50 األوائل في العالم في أفق 2051، تقدم املغرب في 
مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن املنتدى االقتصادي 
العالمي حيث تقدمت بالدنا بمرتبتين مقارنة مع السنة املاضية، بعد 
أن احتلت املرتبة 75 عامليا من أصل 140 دولة التي شملها التقرير، 
وكان املغرب قبل ذلك يحتل املرتبة 77؛ وكذا إحتالله املرتبة 53 على 
مستوى البنيات التحتية من حيث جودة الشبكات وامتدادها وذلك 
وفق نفس التقرير متصدرا بذلك دول القارة اإلفريقية؛ إحتالل املغرب 
137 بلدا شملها  65 عامليا في مؤشر ريادة األعمال من أصل  املرتبة 
التقرير السنوي للمعهد العالمي لرياضة األعمال والتنمية لسنة 2018، 
متقدما ب 5 مراكز مقارنة بسنة 2017، وب 17 مركزا خالل السنوات 
144 دولة  بين  67 عامليا من  املرتبة  املغرب  األخيرة؛ إحتالل  الثالثة 
في تقرير مؤشر األداء الصناعي التناف�ضي الذي تصدره منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية، وفق آخر إصدار 2017، متقدما ب 3 مراكز 
مقارنة بالنسخة السابقة للمؤشر، وعلى املستوى الصناعي نحن نرى 
تطورا مستمرا لجميع املؤشرات على هاذ املجال، وخصوصا اإلستثمار 
في املجال الصناعي الصادرات في جميع املجاالت الصناعية، ألس هذا 
نجاح لبالدنا؟ هذا نجاح لبالدنا الجميع ساهم فيه بطريقة من الطرق 
وتنحمدو هللا عليه، يمكن احنا بغينا نجاح أكبر ولكن الحمد هلل في 
املجال الصناعي اليوم املغرب يتقدم إفريقيا، صادرات سيارات املغرب 
هو األول إفريقيا، في اإلستثمارات الصناعية األجنبية وسهولة مجيئها 
إلى املغرب أيضا املغرب يتقدم إفريقيا، هذه نجاحات يجب أن نعترف 
بها ونقول هي كاينة نتيجة برامج على األرض وعمل، تصّدر املغرب دول 
إفريقيا في مجال جذب اإلستثمارات األجنبية شرت ليه، تصدر املغرب 
قائمة دول إفريقيا في تصنيف اإلقالع اإلقتصادي الصادر هذه السنة 
عن مجموعة البحث معهد اإلقالع، وتم تصنيفه كأقوى دولة إفريقية 
ناشئة متقدما كل اإلقتصادات اإلفريقية األخرى ال سيما في مجاالت 
الدينامية  الهيكلي،  التحول  العالمي،  اإلقتصاد  في  الجيد  االندماج 
مؤشر  في  إفريقيا  دول  املغرب  تصّدر  الشاملة،  والثروة  اإلقتصادية 
الربط البحري الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 2018، 
وحلوله ثانيا على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق األوسط، حيث 
حال باملرتبة 17 عامليا من بين 159 دولة محسنا تصنيفه بنقطتين 

خالل 4 سنوات األخيرة.

في  الدوليين  واملجتمع  املؤسسات  ثقة  تحّسن  هذا  كل  ويعكس 
بالدنا  باشرتها  التي  اإلصالحات  أهمية  يؤكد  كما  الوطني،  اإلقتصاد 
وباشرتها هذه الحكومة طيلة السنتين املاضيتين، هاذ الثقة في بالدنا 
من قبل املستثمرين، من قبل املقاوالت األجنبية ليس عبثا ألنه يستحق 
الثقة الواحد ما يمكنش يوضع فلوسو في واحد اإلقتصاد اللي هش، 
دائما أشير إلى أن نجاح املغرب فيما يخص اإلنتقال إلى السعر املرن 
للدرهم دون تلك ما كان يخيف منه بعض اإلخوان كانوا كيخّوفو من أن 
الدرهم سينهار والقدرة الشرائية غتنهار واألثمنة غادي تطلع واإلقتصاد 
غادي يشهد تدهور والشركات غادي تسّرح العمال وغيره، كل هذا لم 
يقع والحمد هلل، هذا يبّين متانة اإلقتصاد الوطني ألن هاذ النوع وخا هو 
إصالح جزئي ولكن هو يّبين أن املغرب عندو الشجاعة باش يقوم بهاذ 
اإلصالح، وهذا �ضيء مهم ولكن ينبني على مؤشرات اقتصادية قوية وهاذ 
اإلصالح كيساهم في تقوية اإلقتصاد الوطني، بدل من أن يساهم في 
اإلضرار به غير هذا بوحدو كافي ليعيد لنا الثقة في اقتصادنا، هذا ال يعني 
ما كاين �ضي أمور كثيرة خصنا نديروها خصنا نطّورو أكثر عندنا جوانب 
نقص عندنا جوانب قصور اللي خص ضروري نعالجوها ونتقدم وفيه 
عندنا تحديات سنواجهها، هذا كله صحيح ولكن أيضا عندنا جوانب 

إيجابية كثيرة قمنا بها.

السيد الرئيس املحترم،

حررات السيدات والس دة،

سأحاول في الفقرات التالية قبل التطرق لألوراش بعض األوراش 
املستقبلية أن أتفاعل مع بعض تدخالت السيدات والسادة النواب 
املجال  الحكامة،  مجال  أساسية،  محاور   3 خالل  من  املحترمين 
اإلقتصادي واملجال اإلجتماعي، مواكبة السياسة امللكية اإلفريقية يبدو 
أن بعض املداخالت تحاول في هذا املجال خلط األوراق، وأكتفي بذكر 
نموذج مداخلة إحدى فرق املعارضة التي اتهمت الحكومة بالتقصيرفي 
مواكبة السياسة اإلفريقية التي يقودها جاللة امللك، حفظه هللا، لقد 
فتحت الدبلوماسية امللكية اإلفريقية مجال عالقات متميزة مع الكثير 
من الدول اإلفريقية في العديد من امليادين، وعكس ما يقال فإن هناك 
نموذجا تنمويا واضحا يخص التعاون اإلفريقي املغربي، أو كما يسمى 
السياسة اإلفريقية للمملكة املغربية، ويخص مجاالت التعاون السيا�ضي 
والتعاون  الديني  والتعاون  اإلنساني  والتعامل  اإلقتصادي  والتعاون 
الثقافي والتعاون اإلجتماعي، وخير دليل على ذلك توقيع املغرب خالل 
20 سنة األخيرة ملا يقرب ما يزيد عن 1000 اتفاقية مع أكثر من 30 دولة 
نت من فسح املجال لعدد من املقاوالت املغربية وإحداث 

ّ
إفريقية، مك

العديد من فرص الشغل، وتطوير عدد من الصناعات واملجاالت والرقي 
بعدد من الخدمات، والهدف العام املتوخاة من تفعيل هذه اإلتفاقيات 
يتمثل في الرفع من مردودية اقتصاد الدول اإلفريقية الشقيقة، وكذا 
تحسين عيش ساكنتها تماشيا مع رؤية صاحب الجاللة، امللك محمد 
عبر  يمر  إفريقيا  تنمية  أن  يعتبر  الذي  وأيده،  هللا  نصره  السادس، 
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التعاون بين الدول اإلفريقية نفسها، ولضمان السير العادي للمشاريع 
التنموية التي تندرج ضمن هذه اإلتفاقية، فإن الحكومة من قبل عدد 
تعمل بشكل جدي  األوراش  لهذه  املتابعة  الحكومية  القطاعات  من 
وبشكل واقعي من خالل الزيارات امليدانية، وكذا من خالل لجن التتبع 
واملواكبة التي تنعقد سواء في املغرب أو في الدول اإلفريقية الشقيقة، 
التي توجد بها هذه املشاريع وإذا كانت بعض تلك املشاريع قد عرفت في 
السابق تعثرا فإن ذلك في الغالب كان خارج إرادة الفاعلين اإلقتصاديين 
املغاربة، سواء كانوا من القطاع الخاص أو من القطاع العام، ولكن 
تجدر اإلشارة إلى أن املشاريع التنموية بإفريقيا تعرف تغطية إعالمية 
كبيرة كما يظهر ذلك جليا من خالل الزيارات امليدانية التي يقوم بها 
 
ّ
مختلف الوزاراء إلى عدد من الدول، وال يمكن مع هاذ التتبع اإلعالمي إال
أن نتابع النجاح لعدد من تلك املشاريع، وبالتالي ففي كل مجال القطاع 
في  األساسية،  البنيات  في مجال  اإلسكان،  في مجال  املعني  الحكومي 
مجال الصحة، في مجال التعليم في غيره من املجاالت، مجال الفالحة، 
في مجال الطاقة، كلها هذه قطاعات وغيرها من القطاعات عندها عدد 
من املشاريع مع إفريقيا، هاذ القطاعات تتابع تلك املشاريع وتحاول أن 

تتقاسم وتشارك تجربتها مع الدول اإلفريقية الشقيقة والصديقة.

وفيما يخص الحكامة البد أن نشير إلى قضية وأعيد أن أشير إلى أن 
تقدم املغرب في مؤشر ديال مالمسة الفساد هاذ التقّدم ديال املغرب في 
هاذ املؤشر دليل على أن جهود الحكومة في مجال الحكامة أتت بعض 
أكلها، احنا بغينا أكثر من هاذ ال�ضي احنا واعيين بأن الفساد ال يزال 
موجودا وأن خصنا نستمرو في املقاومة هذا يحتاج إلى تضافر الجهود 
ديال الجميع، ولكن ال يمكن أن ننكر أن هناك جهود قامت بها الحكومة 
أتت بعض أكلها، خصنا نستمرو، خصنا نديرو أكثر هذا متفق عليه، 
تأهيل وتجويد املنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، 
ورد في بعض املداخالت أن الحكومة لم تف بالتزامها بإعداد بعض 
النصوص القانونية، وأنا هنا أعّبر عن استغرابي من حالة اإلنكار هذه 
إزاء املجهود التشريعي والتنظيمي املتميز الذي قدمته الحكومة، والذي 
جعل فترة السنتين املاضيتين من أخصب الحقب على مدى العقدين 
األخيرين في مجال اإلنتاج القانوني للحكومة، إذ تمت دراسة أكثر من 
430 مشروع نص قانوني وتنظيمي منها أكثر من 150 مشروع قانون، 
القانوني  والحكومة مع ذلك عازمة على الرفع من وتيرة هذا اإلنتاج 
التي  القانونية  النصوص  مشاريع  بعض  إعداد  مواصلة  خالل  من 
سأل عن بعضها السادة النواب املحترمين، من مثل مشروع القانون 
املتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية املغربية بالخارج، الذي يندرج 
في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، فبالنظر إلى أهمية تأليف املجلس 
ومن منطلق الحرص على توطيد استقالليته وتعزيز التعددية وضمان 
تمثيلية أكثر ديمقراطية ملمثلي جمعيات املجتمع املدني، فإن املشاورات 
مستمرة قصد التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص تمثيلية عادلة 
الجغرافي  التمثيل  اإلعتبار  بعين  تأخذ  بالخارج،  املقيمين  للمغاربة 

والديموغرافي ملناطق إقامتهم؛

من  املستفيدين  استهداف  بمنظومة  املتعلق  القانون  مشروع   -
برامج الدعم اإلجتماعي الذي صادق عليه مجلس الحكومة املنعقد 
السبل  إلى  التوصل  املشاورات جارية قصد   ،2019 يناير   31 بتاريخ 
الكفيلة بضمان حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�ضي، في أفق إيداع 

املشروع بمكتب مجلس املستشارين؛

- مشروع القانون اإلطار بمثابة ميثاق اإلستثمارات بالنظر لألهمية 
التي يكتسيها موضوع هذا املشروع و ارتباطه الوثيق بأهم اإلصالحات 
الكبرى التي باشرتها الحكومة والتي تنكب عليها حاليا، إصالح املراكز 
لإلستثمار،  املوحدة  الجهوية  لجان  إحداث  لإلستثمار،  الجهوية 
ميثاق الال تمركز اإلداري، ومشروع القانون اإلطار املتعلق بالجبايات، 
تقرر  فقد  العمومية،  املرافق  وميثاق  الصغرى،  املقاوالت  وميثاق 
إعداد صياغة جديدة ملشروع هذا القانون اإلطار، حرصا على تدقيق 
أحكامه حتى تكون منسجمة مع منظومة اإلصالحات السالف ذكرها 
في أفق عرضه على مسطرة املصادقة. بغيت نشرح شويا هاد النقطة، 
املتداخلة  القوانين  املتداخلة، بعض مشاريع  القوانين  هي أن بعض 
مع القوانين األخرى اللي موجودة، فاش كنا تنصاوبوا نعد املشروع 
القانون ديال إصالح الالمركزية واإلستثمار وإحداث اللجان الجهوية 
املوحدة لإلستثمار، وقفنا مشروع القانون ديال امليثاق اإلستثمارات 
ألنه متداخل معه، ما يمكنش نصاوبوهم ب2، خصنا هذا نصاوبوه و 
يصادق عليه البرملان عاد املقتضيات ديالو غادي ناخذوها بعين اإلعتبار 
في ميثاق االستثمار، إيال ما درناش هاكا غادي نبداو نجيبو مشاريع 
قوانين متعارضة، ميثاق الالتمركز اإلداري نفس ال�ضي اضطرينا نبداو 
لينا  يبان  لإلستثمار  الجهوية  املراكز  ندوزوا  حتى  شوية  فيه  نأخروا 
التوجه اللي فيها بأن هو قانون واآلخر مرسوم باش ناخذوه بعين اإلعتبار 
في ذلك املرسوم، ألنه يجب أن تكون النصوص متكاملة منسجمة فيما 
بينها، إيال جينا كل قانون كنجيبوه بوحدو غادي يوقع لنا التعارضات 

وهذا الشك أنه كيأثر في وتيرة العمل التشريعي، ما عندنا ما نديرو.

املهنية  واملنظمات  العمال  بنقابات  املتعلق  القانون  مشروع   -
للمشغلين وهو الذي نص عليه الدستور، يتم العمل حاليا على إعداد 
صيغة أولية لهذا املشروع بتنسيق بين القطاعات الحكومية املعنية، 

قصد التشاور في شأنها مع الشركاء اإلجتماعيين واالقتصاديين؛

- مشروع ميثاق املرافق العمومية الذي تنكب الحكومة على إعداد 
صيغة متفق بشأنها لوضعها في مسطرة املصادقة في القريب بإذن هللا، 

الصيغة األولى موجودة.

كما تجدر اإلشارة، إلى الورش املهيكل والهام الذي تنكب الحكومة 
وتحيين  للتدوين  العليا  اللجنة  بإحداث  ويتعلق  إعداده،  على  حاليا 
التشريعات الذي التزمت به الحكومة بموجب برنامجها، والذي يهدف 
إلى تأهيل املنظومة القانونية الوطنية وتجويدها من خالل وضع أسس 
واملتدرجة  الشاملة  املراجعة  عملية  لتأطير  شمولي  وتصور  منهجية 
وتجميعها  التشريعات  هذه  وتحيين  العمل،  بها  الجاري  للتشريعات 
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وتدوينها وجعلها مواكبة للتطورات في بالدنا. وأشير هنا إن ما يقرب من 
ثلث التشريعات صدرت في مرحلة الحماية ولم يتم تحيينها وتحتاج إلى 
مراجعة وتحيين، ولذلك غادي تجي هاد اللجنة العليا للتدوين وتحيين 

التشريعات.

على  باملصادقة  التسريع  إلى  نتطلع  الحكومة  في  فإننا  وباملقابل، 
بعض مشاريع القوانين املهيكلة التي توجد قيد املناقشة على مستوى 
بمشروع  الخصوص،  األمر على  يتعلق  املوقرة،  التشريعية  املؤسسة 
العلمي؛  والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  املتعلق  اإلطار  القانون 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع 
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 
العامة ذات األولوية؛ وكذا مشروع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية؛ مشروع قانون النظام العام للتعرف 

التعاضد؛ مشروع القانون التنظيمي ملمارسة حق اإلضراب.

أن  البد  للحسابات،  األعلى  املجلس  تقارير  مع  اإليجابي  التفاعل 
نتوقف عند بعض املداخالت التي زعمت بأن الحكومة ال تتجاوب مع 
ما  عكس  للجميع،  ألؤكد  للحسابات  األعلى  تقاريراملجلس  توصيات 
يزعمه البعض بأن الحكومة تأخذ بكل جدية، تأخذ بكل جدية تلك 
التقارير، بل هي املستفيد األول من تقارير هذه املؤسسة الدستورية 
، تعتبر مالحظاتها وتوصياتها عامال مهما ورافعا لتجويد وتسديد األداء 
واعون  ونحن  العمومي،  املرفق  وجودة  فعالية  من  والرفع  الحكومي 
تماما بأهمية التقارير والتوصيات الصادرة عن هذه املؤسسة الوطنية 

الهامة، التي تسهر على ممارسة الرقابة العليا على تدبير املال العام.

وهذه مناسبة للتأكيد على قيمة اإلختيار الذي سار فيه املغرب من 
أجل مأسسة النقد والتقييم بإسنادها ملؤسسات وهيئات دستورية 
مستقلة، تكريسا لوقع الحكامة الجيدة وتحقيقا ملبدأ ربط املسؤولية 

باملحاسبة.

إدارية  وحدة  إحداث  على  شخصيا  حرصت  الخصوص،  وبهذا 
خاصة لدى مصالح رئيس الحكومة تعنى بتتبع تقارير املجلس األعلى 
للحسابات وتفعيل توصياته، إضافة إلى عدد من التقارير األخرى اللتي 

تصدر عن مؤسسات أخرى.

أما موضوع املتابعات لدى القضاء، فإن هذه املؤسسة، أي املجلس 
األعلى للحسابات كما هو معلوم، تتوفر على جهاز للنيابة العامة للوكيل 
العام للملك ادى املجلس منذ تعيينه، يخول له القانون إذا اكتشف 
أفعاال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع األمر من تلقاء نفسه 
أو بإيعاز من الرئيس األول للمجلس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض قصد اتخاذ ما يراه مالئما، مع إخبار السلطة التي ينتمي إليها 
تقارير سنوية  العمل وتصدر  بهذا  باألمر وتقوم فعال املؤسسة  املعني 

بالحاالت التي تحيلها على محكمة النقض.

أصدرت  اإلقتصادية،  بالوضعية  عالقة  اإلقتصادي،  املجال 

أيام مذكرتها حول  منذ بضعة  املالية  والتوقعات  الدراسات  مديرية 
الظرفية الصادرة عن شهر ما ي الجاري، والتي اعتمدت آخر املعطيات 
واملؤشرات الرسمية املتوفرة إلى غاية متم أبريل 2019، ولقد أظهرت 
هذه املذكرة عددا من املؤشرات اإلقتصادية واملالية على اإليجابية. ومع 
ذلك، فإن هذه التطورات اإليجابية ال تحجب عنا التحديات األساسية 
فرص  إحداث  هو  األساس  الهدف  يظل  إذ  اإلقتصادية،  لسياستنا 
الشغل املستدامة، إنتاج الثروة لضمان خدمات عمومية ذات جودة، 
تمويل سياسات إجتماعية إرادية وجريئة واستباقية تسهم في تقليص 
أهداف  ثالث  ذلك، حددنا  ولتحقيق  واملجالية.  اإلجتماعية  الفوارق 

اقتصادية أساسية:

أوال: تعزيز القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطني ودعم قدرته على 
يتحقق  الذي  هو  هلل  والحمد  ومستدام،  وشامل  قوي  نمو  تحقيق 
شيئا فشيئا، رأينا النتائج في هاد السنتين down business نموذجا، 

واملؤشرات األخرى الدولية واملؤشرات الوطنية؛

لبالدنا من أجل  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  الحفاظ على  ثانيا: 
تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات اإلقتصادية واإلجتماعية وتوسيع 

هامش املناورة لصالح التنمية املستدامة؛

ثالثا: دعم املقاولة الوطنية وتكريس دورها كوسيلة إلنتاج الثروة 
وإحداث فرص الشغل ورفع القدرة التنافسية للبالد.

ولقد جاء في بعض املداخالت، أن هذه الحكومة لم تفعل شيئا 
للمقاولة الوطنية، وهذا أمر تفنده اإلصالحات والتدابير التي تم اتخاذها 

والنتائج التي تم تنزيله على أرض الواقع.

وفي هذا اإلطار، يكفي أن أذكرب 10 إنجازات كبيرة تؤكد الشجاعة 
والجرأة في اتخاذ القرارات لدى هذه الحكومة، مما يسهم في تعزيز الثقة 

في النسيج اإلقتصادي الوطني:

أوال: إطالق ورش إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار وإحداث اللجنة 
خالل  من  فيه  ساهمتم  الذي  وهو  لإلستثمار،  املوحدة  اإلقليمية 

املصادقة على القانون املعني بهاد ااملراكز الجهوية واإلستثمار؛

ثانيا: مواصلة وتسريع عملية غير مسبوقة في تاريخ املغرب باسترجاع 
متأخرات الضريبة على القيمة املضافة، 40 مليار درهم، خرج منها فعال 
32 مليار درهم، كيف يمكن أن نتعامى عن هذا الجهد الكبير والضخم، 
وهو دين على املقاولة تراكم على مدى أكثر من 15 سنة، هاد الحكومة 
ال تتحمل مسؤوليتها، ورغم ذلك تحملنا املسؤولية ديال اإلسترجاع 
ديال الرد ديال هاد األموال، والحمد هلل، هناك عديد من املؤشرات، 
منها إقبال املقاوالت الصغرى واملتوسطة على قروض اإلستثمار وغيرها 
من املؤشرات لتدل على أن ضخ هاد األموال في النسيج اإلقتصادي 
الوطني أسهم في إنعاشه، وهاد املؤشرات إضافة إلى هاد املذكرة ديال 
الظرفية صدرت في تقاريرديال عدد من املؤسسات األخرى يكفي أن 
أرقامه  CCG آخر  املركزي للضمان  الصندوق  إلى األرقام ديال  نرجع 
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الذي يبين كما قلت سابقا بأن عدد املقاوالت التي أقبلت في هاد ثالثة 
أشهر األولى ديال هاد السنة على لحصول على قروض منها تضاعف 
من 1700 أو�ضي حاجة ل 5900 تقريبا تضاعف على مدى سنة واحدة، 
وهذا غير مسبوق، وهذا يدل على أن الحمد هلل هاد العملية وعمليات 
أخرى أفادت املقاولة الصغرى واملقاولة املتوسطة، ولكن نحن بطبيعة 

الحال عازمون على إدخال إصالحات أخرى والقيام بإجراءات أخرى؛

ثالثا: العفو الضريبي لعام 2018 والذي كان فرصة لتقوية الثقة 
لدى الفاعلين، العفو عن الذعائر ديال الضرائب املترتبة على املقاوالت 
وعلى املستثمرين، والحمد هلل حتى هذا إجراء مهم لقيي ارتياحا لدى 
يطالبون  الفاعلين  بأن  أنا عرفت  الحال  الوطنية، وبطبيعة  املقاولة 
الوطني  الصندوق  ديال  التأخرات  ديال  الذعائر  عن  بالعفو  أيضا 
للضمان اإلجتماعي CNSS، وهذا ندرسه، وقد كنا وجهنا إلى املجلس 
اإلداري ديال هاد املؤسسة مراسلة باش يناقش املجلس اإلداري هاد 
تكون  نكرهوش  ما  واحنا  إن شاء هللا  النقطة  هاد  النقطة وسنتابع 

بطبيعة الحال بالتشاور مع هاد املؤسسة الوطنية.

رابعا: تطبيق النظام القانوني املتعلق بآجال األداء والذي تحقق 
فيها الحمد هلل قفزة مهمة، وبديناها وبدأنا منذ اإلتفاق املوقع بين وزارة 
املالية واإلتحاد العام ملقاوالت املغرب في الوضع وهاد القضية ديال 
املرصد لآلجال هاد األداء باقيا، دابا والت عندنا آلية للتقييم من أجال 

األداء ومتابعتها وتطويرها؛

القانوني من خالل اعتماد تعديل الكتاب  خامسا: إصالح اإلطار 
الخامس ملدونة التجارة املتعلق بصعوبة املقاوالت وتحديث النصوص 
املتعلق بشركة املساهمة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة 
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة 
املحاصة، وهي sarl وsa وهما 2 مشاريع قوانين صادقتم عليهم هنا، او 

صدروا، وصدرناهم في الجريدة الرسمية هاد أبريل؛

سادسا: اعتماد نظام تصاعدي في الضريبة على دخل الشركات، 
وأيضا تخفيض نسبة الشطر الثاني في الضريبة على الشركات 20%، 

%17 والذي تستفيد منه الشركات واملقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

سابعا: توسيع املزايا املمنوحة للمصدرين لتشمل جميع الشركات 
التي تنتج منتجات للتصدير، وهذا حتى الشركات الصغرى والشركات 
املتوسطة اللي تمد املصدرين الكبار بقطاع الغيار حتى هما والو كيتمتعوا 
بامتيازات ديال هاد الشركات املصدرة، وهذا دعم لهذه املقاوالت ودعم 

للمنظومات اإلقتصادية املختلفة، وهذا �ضيء مهم؛

ثامنا: دعم إطالق 8 بنوك تشاركية جديدة، وهذا �ضيء مهم؛

تاسعا: اتخاذ تدابير ضريبية لتحفيز اإلستثمار واإلعفاء من الضريبة 
عن القيمة املضافة على العمليات اإلستثمارية ملدة 36 شهرا للشركات 

القائمة التي تنفد مشاريع جديدة وهذا في القانون املالي ل 2017؛

املشاريع  500 مليون درهم لدعم  بقيمة  عاشرا: إطالق صندوق 
الناشئة واملبتكرة.

كما يمكنني أن أقدم أربع مؤشرات رئيسية تظهر تطورا ملموسا 
لبالدنا، خاصة فيما يتعلق بحالة مناخ األعمال وظروف املقاوالت:

بنسبة  األجنبي  ارتفاع هام لإلستثمار  قليل،  منذ  أوال-كما ذكرت 
55 % ما بين سنتي 2016 وآخر 2018، حيث تم بلوغ 32 مليار درهم. 
ونعلم جيدا، أن الشركات األجنبية تستثمر عند توفر ظروف مواتية 
اقتصادية، ظروف سياسية مواتية، ظروف الثقة والشعور باإلستقرار 

واألمان واملغرب من بين أفضل الدول اإلفريقية في هذا املجال.

اتفاقية استثمار   119 بتوقيع  الحكومة منذ تنصيبها  وقد قامت 
بقيمة إجمالية بلغت 124 مليار درهم، تصنيف مؤشر ممارسة األعمال 
ب15 درجة، انخفاض معدل إفالس الشركات على عكس ما يظن بعض 
اإلخوان ألول مرة، ألول مرة سنة 2018، نقص، انخفض، انخفض 
معدل إفالس الشركات ألول مرة منذ سنوات، إذ تراجع بين 2016 
2017 و2018 لينتقل من أكثر من 8.000 شركة إلى أقل حوالي 7944 
شركة، وهو أول انخفاض منذ 10 سنوات، علما بأن هذه النسبة، 
نسبة اإلفالس كلها في املغرب غير بعيدة عن مثيالتها حتى في الدول 
 la création املتقدمة، ولكن باملناسبة سجلت سجل إحداث الشركات
2018 غير  زيادة قياسية سنة  d›entreprise إحداث شركات سجل 
مسبوقة في تاريخ املغرب بأكثر من إحداث أكثر من90.000 شركة، وهو 
ما يمثل زيادة %20 مقارنة مع سنة 2017، وهو أكبر ارتفاع منذ 10 
سنوات، كل هذه املؤشرات وغيرها تعكس وجود ديناميكية اقتصادية 
إيجابية، نأمل أن تستمر وأن تسهم في تعزيز التنمية املنشودة رغم كل 

التحديات التي نواجهها.

واجب  من  أن  أخرى  مرة  التأكيد  ألجدد  املناسبة  هذه  وأغتنم 
حياة  تيسير  اإلدارة  فيهم  بما  الفاعلين  كافة  واجب  ومن  الحكومة 
املقاولة، والجميع مدعو إلزالة العوائق لتدليل العقبات، لتوفير جو 
الشفافية، جو املنافسة الشريفة وتفادي كل ما من شأنه الحيلولة دون 
ذلك، نسبة النمو فيما يتعلق بنسبة النمو، نحن ندرك أهميتها لضمان 
التنمية املستدامة والشاملة ببالدنا مع التأكيد بأن رفع هذا املؤشر 
ليس هو الهدف الوحيد، إذ الهدف األسا�ضي يكمن في تحقيق نمو هيكلي 
قوي وشامل وفي ذات الوقت يحافظ على املصالح املستقبلية لبالدنا، 
وعالقة بذلك فإن تحديدنا لهدف بلوغ متوسط نسبة نمو ما بين 4.5 
و5.5 في نهاية الوالية انطلق من قناعتنا بضرورة تحقيق نمو هيكلي 
وليس نمو ظرفي وهلل الحمد، يسرنا أن نرى أن أحدث التوقعات الصادرة 
عن وزارة املالية وبعض الهيئات الدولية تظهر آفاق إيجابية للنمو على 
تؤتي  بدأت  التي  الهيكلية  اإلصالحات  مع  بالتوازي  املتوسط،  املدى 
ثمارها، هاد اإلصالحات الهيكلية التي تحدثت عن بعضها وكان الكثير 
إصالحات أخرى ملا هضرت عليها اليوم ولكن هضرت عليها في الحصيلة 
داك النهار هي إصالحات هيكلية ستؤتي ثمارها على املدى املتوسط، إن 
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شاء هللا، في الواقع إلى حد اآلن وباستثناء الحاالت التي شهدت بعض 
العوامل الظرفية التي تؤثر على الطلب الداخلي من مثل اإلنفاق العام 
املرتفع في ظل إحدى الحكومات السابقة أو ارتفاع مداخيل الخوصصة 
في ظل أخرى، أو بمناسبة سنوات فالحية جيدة جدا لم تسمح طبيعة 
اقتصادنا وقدرتنا التنافسية لتحسين معدل النمو املحتمل لإلقتصاد 
السنوات  امتداد  على  يتجاوز  لم  التي   la croissance potencielle
%3، ونتطلع أن يتحسن هذا املؤشر أكثر على املدى املتوسط بفضل 
اإلستثمار  بدعم  املتعلقة  األخيرة  لإلصالحات  اإليجابية  اإلنعكاسات 

بتسريع التحول الهيكلي و بالتنمية الرأسمال البشري؛

املؤسسات  بشهادة  هامة  نتائج  العمومي،  الدين  لتطور  بالنسبة 
التي تستشهدون بها معشر النواب املحترمين على عكس ما ذهبت إليه 
بالكارثي  املديونية  أن تصور مستوى  التي حاولت  املداخالت،  بعض 
وتحميل الحكومة هذه الوضعية في أن املؤشرات املسجلة تؤكد عكس 
سنة   65% من  انخفضت  الخزينة  مديونية  نسبة  أن  تماما،  ذلك 
2017 إلى %64.7 من %65.1 إلى %64.7 سنة 2018 ولقد سمح هذا 
التطور اإليجابي بوضع حد للمنحى التصاعدي الذي تعرفه بالدنا منذ 
عشر سنوات لهذه املديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، أؤكد هنا 
على أن سبب مستوى املديونية الحالي ال يرجع إلى عجز السنتين أو 
السنوات الثالث األخيرة وإنما إلى تراكم نسب العجز املرتفعة املسجلة 
خالل سنوات خلت، ولقد تم تحقيق هذه النتائج الهامة بفضل عدد 
من اإلصالحات والتدابير واإلجراءات للتحكم في املديونية والذي هو 
من األهداف األساسية في البرنامج الحكومي، وأود أن أوضح لبعض 
السيدات والسادة النواب أنه بين عامي 2009 و 2012 زادت املديونية 
بأكثر من 12 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام بينما انخفضت 
وألول مرة اليوم نسبة 0.4 % بين 2017 و 2018 أما الباقي فمجرد 

تأويالت ولين ألعناق األرقام واملعطيات.

وعالوة على ذلك خاصني نبه لثالثة داألمور أساسية:

أوال-منذ القانون التنظيمي للمالية الذي صودق سنة 2016 فإن 
في  تسيير  أن  يلزم  كلها  الدولة  اليوم  كتاخذها  اللي  القروض  جميع 
اإلستثمار أو أداء الديون وال يمكن قانونيا أن يؤدى بميزانية التسيير يعني 
وخا كاع إرتفعت امليزانية إلى مشات لإلستثمار اإلستثمار ينتج الثروة 

ونردوا الديون ورغم ذلك راه هوكاين خفض األولى؛

ثانيا-أن هذه التمويالت يتم توجيهها أساسا لإلستثمار في مجاالت 
إستراتيجية خاصة منها الطاقة الشمسية والسكك الحديدية واملوانئ 
واملطارات والطرق السيارة وغيرها وكلها استثمارات هيكلية تعطي دفعة 

لإلقتصاد الوطني وتعطي دفعة للمقاولة الوطنية؛

ثالثا- أن الولوج إلى اإلستدانة يعكس الثقة في بالدنا وقدرة املالية 
العمومية على تسديد هذه الديون، التحكم في التضخم يمكن أن نقول 
بأن بالدنا تسير في الطريق الصحيح فيما يخص سياسة الحكومة من 

أجل ضبط األسعار مكنت السياسات اإلقتصادية واملالية والنقدية 
من إرساء توازنات ماكرو اقتصادية وضبط التضخم، ففيما يتعلق 
بتطور األسعار تؤكد األرقام الرسمية وليست الوهمية أو اإلنطباعية 
 2% أن بالدنا تسيير في اإلتجاه الصحيح لم تتجاوز نسبة التضخم 
منذ عدة سنوات إذ استقرت في مستوى لم يتجاوز %1.7 سنة 2016، 
%0.7 في 2017، 1.9 % سنة 2018 وهو املعدل الضئيل مقارنة مع جل 
الدول النامية ومماثل ملستوى التضخم في الدول املتقدمة جميع الدول 
املحيطة بنا في شمال إفريقيا في الدول العربية في أغلب الدول اإلفريقية 
هاد نسبة التضخم عندنا ضئيل جدا، ويعزى استقرار األسعار بالنسبة 
املواد  في  الطفيف  التطور  إلى  األسعار  استقرار  إلى  كيأدي  للتضخم 
الغذائية ب 1. % سنة 2017 ; %1.34 سنة 2018، في حين تطورت 
أسعار املواد الغير غذائية بمعدل 1.3 خالل السنوات الثالثة األخيرة 
عليها  هضرنا  التجارية  املبادالت  مستوى  على  وأيضا   2018-2016
مواصلة التقليص من العجز البنيوي للميزان التجاري وهو هذا مؤثر 
إيجابي دليل على أن اإلقتصاد الوطني مصدر عنده قوة قوة تصديرية 
تزداد مع مرور السنوات وهذا يعكس املنحى اإليجابي لإلقتصاد الوطني 
ارتفاع مضطرد لنسبة تغطية  وهو ما نتج عنه كما قلت منذ قليل 

الصادرات للواردات وتحسن القوة التصديرية لبالدنا.

حرج،  وال  فحدث  اإلجتماعي  املجال  على  أما  اإلجتماعي:  املجال 
خالفا ملا عبر عنه البعض النواب املحترمين من عدم الرضا على األداء 
اإلجتماعي للحكومة، فقد بينا من خالل عرض الحصيلة الحكومية أن 
الحكومة باألرقام وباإلجراءات و باإلنجازات حكومة ذات توجه اجتماعي 
هذا  في  وأود  برامجها  مختلف  في  بامللموس  يتضح  وما  وقوي  واضح 
املجال أن أتوقف عند بعض املالحظات التي استوقفتني والتي يبدوأنها 
تحتاج إلى مزيد من التوضيح وبعض التصحيح: إصالح منظومة التربية 
والتكوين بدءا بالتنزيل وبداية التحسن، ال يسعني إال أن أبدأ في املجال 
االجتماعي بإصالح منظومة التربية والتكوين الذي نعتبره أولوية وطنية 
بامتياز و إن كنا الزلنا نطمح ال زلنا نطمح إلى املزيد في سبيل تحقيق 
مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، فإننا على يقين بأن ما أنجزناه 
يسير في هذا االتجاه وال أدل على ذلك التحسن الذي عرفته عدد من 
املؤشرات في هذا املجال بسبب النجاح انخفاض نسب االنقطاع عن 

الهدر املدر�ضي؛

أدعو  وهنا  الرقمية  املؤشرات  من  وغيره  االكتظاظ  انخفاض 
السيدات والسادة النواب إلى العودة بروية إلى املعطيات التفصيلية 
بالتحسن  بالتذكير  الواردة في وثائق الحصيلة وأكتفي في هذا املقال 
اإلعدادي  والثانوي  باالبتدائي  التمدرس  نسبتي  في  املسجل  امللموس 
اللتين انتقلتا على الصعيد الوطني على التوالي من %93 خالل املوسم 
الدرا�ضي 2015/2014 إلى %99 في هذا املوسم الدرا�ضي هذا بالنسبة 
االبتدائي، بالنسبة الثانوي اإلعدادي من %85 إلى %91 على مدى 4 
سنوات وهو ما يستحق فعال اإلشادة والتنويه من لدن الجميع بدل 

التشكيك والتبخيس.
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كما أود أن أتوقف عند إحدى املداخالت التي عابت على الحكومة 
الشروع في تنزيل الرؤية االستراتيجية للتربية والتكوين قبل املصادقة 
على مشروع القانون اإلطار املتعلق باملنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
والبحث العلمي، إن اعتماد الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2030-2015 
بطريقة توافقية واسعة منذ سنة 2015 من قبل املجلس األعلى للتعليم 
ونحن اليوم على بعد 4 سنوات من تاريخ اعتماد هاد الرؤية االستراتيجية 
فهل يستصاغ في ظل اإلشكاليات املتعددة واآلنية التي يعاني منها قطاع 
التربية والتكوين وحجم الخصاص الحاصل أن تظل الحكومة مكتوفة 
األيدي طيلة هذه املدة إلى حين إصدار القانون اإلطار لتنزيل هذه الرؤية 
خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي ال يمكن أن تتعارض مع املقتضيات 

املتوقعة للقانون اإلطار.

إن الحكومة وتنفيذا للبرنامج الحكومي عملت على اتخاذ التدابير 
الالزمة والضرورية ملواجهة مظاهر االختالل والنقص وهو ما يفسرالرفع 
االستثنائي للميزانية املوجهة لقطاع التربية والتكوين لتصل إلى 68 مليار 
درهم برسم سنة 2019 أي بزيادة 9 د املليار %25 مقارنة مع 2016 
%25 في 3 سنوات زدنا امليزانية ديال التربية والتكوين، وفي نفس السياق 
العرض  تحسين  على  كذلك  عملنا  الرؤية  مقتضيات  مع  املنسجم 
التربوي، تعزيز الدخل االجتماعي للتمدرس من خالل مختلف البرامج 
تطوير  وتدعمات،  ديالها  امليزانيات  زادت  االجتماعية  البرامج  جميع 
النموذج البيداغوجي، تحسين جودة التربية والتكوين تعميم االهتمام 
والبث في تعميم التعليم األولي وهذا ورش كذلك مهم جدا، وغيرها من 
التدابير التي مكنت فعال من بدأ تحسين املؤشرات التعليمية ولكن هو 
بدأ في تحسن املؤشرات التعليمية وإن شاء هللا ستتحسن في السنوات 
املقبلة أكثر بالعكس أنتما خاصكم تقولو لنا الرؤية موجودة من 2015 
ال تنتظرو إبدئو في التطبيق ونحن نتابعكم ونحن نقيم تطبيقكم هاد 
ال�ضي اللي بغينا ديروه، أما بخصوص النقاش حول مشروع القانون 
اإلطار رقم 51.17 فاسمحو لي أن أكتفي بالقول أن الحكومة قامت 
بواجبها وأعدت مشروع القانون اإلطار تدارسته في مجلس الحكومة 
صودق عليه في املجلس الوزاري تم إيداعه بالبرملان والباقي تتكلف به 

باملؤسسة التشريعية املوقرة.

دعم التشغيل ومحاربة البطالة مجهودات مقدرة وتحسن مباشر، 
لقد أنصبت عدد من مداخالت السادة النواب على ضرورة العناية 
الشباب  صفوف  في  سيما  وال  البطالة  معضلة  ومواجهة  بالتشغيل 
حاملي الشهادات، وإذ نشاطركم هذا الهم واحنا كنحسوا بهاد الهم داك 
ال�ضي عالش مشمري على ساعد الجد داك ال�ضي عالش احنا كنحاولوا 
جميع األوراش اللي هي مرتبطة بالقضية دالتشغيل والتكوين من أجل 
التشغيل كنحاولوا ما أمكن نجريوا فيها ونحن واعون بصعوبة هذا 
التحدي، ولكن أيضا مستبشرون ببعض بداية بعض النتائج اإليجابية 
تيئي�ضي  خطاب  على  تحتوي  التي  املداخالت  لبعض  نتأسف  لكن 
وتبخي�ضي، أريد أن أشير إلى أن الحصيلة املقدمة أمامكم نقلت أحدث 

األرقام الصادرة عن مؤسسة وطنية محترمة ولو قالت العكس ولو كانت 
العكس لو كون تبردتوا علينا بها ولكن اليوم الحمد هلل املندوبية السامية 
للتخطيط بنفسها تقول بأنه هي مؤسسة وطنية مستقلة محترمة اليوم 
تقول بأنها بأن نسبة البطالة تحسنت انخفضت نسبة البطالة بنسبة 
0. % بين الربع األول من 2018 و الربع األول من عام 2019 وهما يوازي 
تشغيل ما يناهز 60 إلى 70 ألف عاطل جديد إضافة إلى املشغلين اللي 
هما أصال داخلين في البرنامج خصوصا في صفوف الشباب ويأتي هذا 
التحسن بعد تطور إيجابي مماثل بين سنتي 2017 و 2018 بانخفاض 

يناهز 0.4% .

البلدان وخصوصا  في بعض  البطالة  انخفاضا ضئيال لنسبة  إن 
البلدان املتقدمة ولو ب %0.1 يعتبر إنجازا كبيرا بالنظر لصعوبة تحقيق 
هذا النوع من اإلنجازات لكن نحن نعتبر أننا عند املسؤولية وأن نستمر 
بهذه الوتيرة في أفق السنتين املقبلتين بإذن هللا، وإن اإلستمرار بهذه 
هدف  من  اإلقتراب  من  املقبلتين سيمكن  السنتين  في  فقط  الوتيرة 
خفض نسبة البطالة إلى حوالي8.5 % باملوازاة مع العمل على خفض 
البطالة فإن الحكومة واعية بأهمية مؤشرات أخرى ذات الصلة من 
أردنا  فإذا  الشغل،  مناصب  وجودة  النشيطة  الساكنة  تطور  قبيل 
بسط كل التفاصيل البد من طرح السؤال التالي، هل تحسن وضع 
الشباب املغاربة فيما يتعلق، هل تحسن وضع الشباب املغاربة فيما 
يتعلق بإيجاد شغل الئق؟ إن الجواب الفصل متروك للمواطن لكن 
أود التأكيد على عدم املؤشرات ذات الدالالت القوية من مثل أوال دمج 
ما يناهز من 200 ألف شخص في إطار برامج اإلدماج منذ بداية والية 
الحكومة سنتين ونصف فقط وهو ما يعكس فعالية هذه اآلليات ولو 
نسبيا عكس ما يزعم البعض، بلوغ أكثر من 100 ألف وبالضبط 102 
ألف مقاول ذاتي مما يعكس ديناميكية إيجابية وجب دعمها ورعايتها 
واإلشادة بها ولإلشارة فإن هذا الرقم يمثل الهدف الذي حدده البرنامج 
الحكومي لعام 2021، تعزيز واحدة من أفضل أنظمة التحفيزات في 
املنطقة على مستوى تحفيزات لتشغيل الشباب والخرجين إذ تطورت 
تطوير نظام تحفيز لتشمل امتيازاته جملة من اإلعفاءات لفائدة عشر 
وضائف ومن قبل كان غير 5 في إطار هاد القانون املالية األخير، توفر 
بالدنا ألول مرة على إستراتيجية وطنية للتشغيل تم إعدادها واعتمادها 
بتشارك، ونحن واعون تمام الوعي بأن ما تحقق غير كاف ويستدعي 
املزيد بين النظر إلى تطلعات الشباب املغربي، خاصة فيما يتعلق ببطالة 
حاملي الشهادات منهم. لكن نعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية أولية 
التربية  بأن جهود إصالح منظومة  ونظن  الديناميكية،  إطار هذه  في 
التكوين، جهود إصالح التكوين املنهي، جهود إصالح التعليم العالي أيضا 
سيتوقع أن يكون لها تأثير في املستقبل إن شاء هللا على املدى املتوسط.

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل البطالة في املغرب هو األقل في منطقته 
والدولي  الوطني  السياق  استحضار  وجوب  إلى  باإلضافة  املباشرة، 
مضطرد  تحسن  للمواطن  الشرائية  القدرة  املالئمين  الغير  والجهوي 
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ومؤشرات دالة تمثل القدرة الشرائية أحد املواضيع التي يكثر الحديث 
عنها وتتعدد فيها التقييمات بعدد الشرائح املستقبلية وأريد أن أؤكد بأن 
الحكومة تعامل على تحسين هذه القدرة الشرائية من عدة مداخل، 
رفع األجور، ضبط نسبة التضخم، مراقبة األسعار، دعم بعض املواد 
األولية، الرفع من جودة الخدمات االجتماعية، توسيع ودعم البرامج 
االجتماعية، توسيع التغطية الصحية التي تشكل نفقاتها أكبر ضغط 
الوطنية  املقاولة  السكن، دعم  إلى  الولوج  األسر، دعم  ميزانية  على 
لتمكينها من إحداث فرص الشغل التي تبقى املدخل األساس لتحسين 
القدرة الشرائية للمواطن ولتحقيق كرامته، لكن ال نقف عند ذلك 
وعناية  الزيادة  هناك  كان  األخير  االتفاق  خالل  من  الحال  بطبيعة 
بموظفيين وباألجراء املصرح بهم في القطاع الخاص، ولكن الحكومة 
ملزمة أيضا بمعالجة وضعية غير األجراء واملستقلين والباحثين عن 
العمل والفئات الهشة والفئات ذات االحتياجات االجتماعية وساكني 
املناطق الجبلية والنائية وغيرهم من الفئات التي تزيد احتياجاتهم في 
غالب األحيان عن احتياجات أولئك الذين يتوفرون على دخل قار وإن 
قل كما أنه في الغالب العام األقل استفادة من توزيع ثروات وخيرات 

البلد.

ولقد أثار استغرابي في إحدى املداخالت، االدعاء بأن الحكومة كما 
قيل بالنص ماضية في نهج سياسة خوصصة غير معلنة بهدف تعميم 
الخوصصة حتى على القطاعات االجتماعية ونقول أنه ال يجب تغليط 
الرأي العام من خالل إطالق الكالم على عواهنه فعن أي خوصصة 
يتحدث اإلخوة وخاصة إذا ما استحضرنا مضاعفة مجهودات هذه 
الحكومة لدعم الخدمات االجتماعية وتجويدها، كما لم تفعله من قبل 
أي حكومة أخرى كما يتجلى ذلك في ميزانية التعليم، ميزانية الصحة، 
ميزانية الدعم االجتماعي، ميزانية التنمية القروية، وتقليص الفوارق 
التعليم  اللي بغا يدير الخوصصة كيزيد في ميزانية  االجتماعية واش 
%25 غير في 4 سنوات لنصل ل 68 مليار واش اللي بغا يديرالخوصصة 
كيزيد في ميزانية الصحة واش اللي بغا يدير الخوصصة كيزيد في البرامج 
االجتماعية، فما أسماه السيد النائب خوصصة ال يعدو أن يكون فتح 
مجال أمام قطاع خاص أيضا للمساهمة بحرية في أعباء بعض املرافق 
العمومية بناء على شروط وتحمالت صارمة تحرص الدولة على احترامها 

من خالل دفاتر للتحمالت.

بعض األوراش املستقبلية ذات األولوية كانت هذه أجوبة على بعض 
املالحظات والتساؤالت واالستفسارات التي تقدمتم به مشكورين يوم 
22 ماي الجاري والوثيقة املكتوبة تتضمن بعض اإلضافات األخرى، وال 
يفوتني من جديد التأكيد على أن هذه الحصيلة تتعلق بنصف الوالية 
فقط وأننا نسعى جاهدين إلى استكمال الوفاء بالتزاماتنا الواردة في 
البرنامج الحكومي داك ال�ضي اللي حققناه دابا جزء من التزامات البرنامج 
الحكومي، ولذلك احنا غادي نستمرو في تنزيل عدد من اإلصالحات أو 

االستمرار في إصالحات بدأناها فعال:

أوال-فيما يخص الخدمات االجتماعية املوجهة للمواطن سنعمل 
على االستمرار في مواصلة تنفيذ مضامين الرؤيا االستراتيجية إلصالح 
تفعيل  تسريع  في  سنستمر   2030-2015 والتكوين  التربية  منظومة 
املخطط الوطني للصحة في أفق 2025 وأيضا في إخراج اإلصالح الهيكلي 
على  سنعمل  الصباح،  هذا  عنه  تحدث  والذي  الصحية  للمنظومة 
إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية وخصوصا إخراج ووضع السجل 
اإلجتماعي املوحد، سنعمل على البدء في التنفيذ العملي، إن شاء هللا، 
للتغطية الصحية للمهن الحرة واألجراء املستقلين، ونحن واعون بحاجة 
هذه الفئات املمتدة من املواطنات واملواطنين إلى التغطية الصحية وإلى 
التقاعد، غادي نستمرو بنجاعة وبفاعلية في التشاور معهم لتنزيل هاد 
التغطية الصحية، مواصلة تنفيذ برنامج الحد من الفوارق املجالية في 
العالم القروي وهذا فهاد 3 سنين 2017 و2018 وأيضا البرنامج ديال 
2019، الحمد هلل لقي نجاحا مقدرا، كم من طرق في العالم القروي 
اآلن عّبدت وسويت والحمد هلل كم من دواوير فكت عنها العزلة، كم من 
بنيات صحية وبنيات تعليمية في إطار برامج تقليص الفوارق املجالية 
فهذا نجاح الحمد هلل، وأريد أن أشير إلى أن البرمجة ديال هاديك البرامج 
ال تتم مركزيا، تتم إقليميا ومحليا وجهويا، ألن الجهات حتى هي عندها 
هاد  فلذلك  البرنامج  فهاد  املالية،  حتى  ديال  املساهمة  ديالها  الدور 

البرنامج يتم بمنطق تشاركي؛

ثانيا- على مستوى دعم املقاولة، تحفيز التشغيل والرفع من تنافسية 
اإلقتصاد الوطني سنعمل على تنزيل إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار 
على إعتماد وتفعيل ميثاق جديد لإلستثمار، على تفعيل إطار الجديد 
إعداد  يعني،  بصدد،  نحن  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكة 
القانون مشروع القانون الذي سنحيله على البرملان، تنزيل املخطط 
الوطني للتشغيل على مستوى الجهوي وإصالح برامج إنعاش الشغل، 
عقد امللتقى الوطني للتشغيل والتكوين وبلورة خارطة الطريق لتفعيل 
مخرجاته، تفعيل مخرجات املناظرة الوطنية للسياسة الضريبية في 
التسريع  ملخطط  الجهوي  التنزيل  متابعة  أكبر،  عدالة ضريبية  أفق 
الصناعي ألنه يهم هيكلة، هيكلة، اإلقتصاد الوطني ودعم التصدير 
ودعم جميع الصناعات الوطنية، مواصلة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للتنمية املستدامة باملوازاة مع تفعيل آلية حكامة مركزية لتتبع أهداف 
التنمية املستدامة، مواصلة مواكبة مختلف اإلستراتيجيات التنموية 
والصناعة  واملاء  والسياحة  املتجددة  والطاقات  الفالحة  في  الكبرى 
التقليدية والصيد البحري والبنيات التحتية واللوجيستيك والطاقة 

واملعادن وغيرها؛

ثالثا- مواصلة تعزيز اإلصالحات الكبرى وتجويد الحكامة، متابعة 
تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان، مواصلة تنزيل 
الجهوية املتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات اللي تحدثنا عليها 
هذا الصباح، تنفيذ ميثاق الال تمركز اإلداري الذي صادق عليه املجلس 
الحكومي، فعال، ألن شفنا بعض الجرائد نشرت بأنه لم يصادق عليه 
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بعد وال ال، صادق عليه املجلس الحكومي، صدر في الجريدة الرسمية، 
اإلستراتيجية  تنفيذ  تسريع  لتفعيله،  األولى  الخطوات  بدأننا  نحن 
الوطنية ملكافحة الفساد ونحن واعون بأن الفساد ال زال يعاني منه 
املواطن، تعاني منه املقاولة، يعشعش في عدد من املجاالت اإلقتصادية 
واإلدارية، وال بد من فعالية في موضوع محاربته، تنزيل الرؤية الوطنية، 
الرؤية اإلستراتيجية إلصالح اإلدارة، بدأ التشاور حول إصالح النظام 
العام للوظيفة العمومية واإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد، تسريع 
التنمية الرقمية، استكمال وإصالح املنظومة العقارية، ونحن واعون 
بأهمية هذه اإلصالحات الهيكلية، وحجم التحديات التي نحن مدعوون 

جميعا إلى مضاعفة العمل لرفعها؛

خت م ، معشر السيدات والس دة،

 إن بالدنا تعرف حركية وحيوية متزايدة، فين ما درتي، الحمد هلل، في 
املدن الكبرى، في الطرق الكبرى، في الجهات، في عدد من املناطق هناك 
اإلقتصاد  حيوية  يعني  مما  مفتوحة  أوراش  هناك  وحيوية،  حركية 
الوطني، فين ما درتي كتلقى أوراش، هاد ال�ضي ما جايش من الفراغ، 
سياسات  وجود  ونتيجة  برامج  وجود  نتيجة  مفتوحة  أوراش  هادي 
إرادية، أوراش في كل مكان، ويجب أن نحيي هذه الحركية وهذه الحيوية 
املتزايدة بتعاون من الجميع وأن نوجه بالخصوص تحية إلى القطاع 
الخاص الوطني وإلى املقاولة الوطنية، إرادتنا قوية عندنا إرادة قوية 
للعمل نحو مغرب أفضل بشعار اإلنصات واإلنجاز وسنستمر شوف 
واخا هاد الخطاب ديال التيئيس يتقال ويقولو لنا وسودو كل �ضي، نحن 
عندنا أمل في هللا أوال، ثم في جاللة امللك، ثم في الشعب املغربي، ثم 
في مستقبل هذا الوطن، وسنستمر نحن ال نعرف اليأس ولن نعرف 
اليأس وسنبقى واقفين صامدين مستمرين، إرادتنا قوية في هاد املجال 
وسنستمر حتى يفتح هللا وهو خير الفاتحين واعون بانتظارات املواطنين 
محسون بانتظارات هذه املواطنين و نعمل على االستجابة لها ما أمكن، 
ونحن ال نعيب على املواطنين عندما يوصلون إلينا انتظاراتهم مطالباتهم 

بل نحن نعتز بأن املواطنين ألن املواطن عندما يحتج وفئات عندما تحتج 
دليل على أنها تحس بأن هناك من ينصت ونحن نقول لهم فعال هناك ما 
ينصت ونحن نعمل إن شاء هللا على االستجابة لهم، الحمد هلل كما قلت 
الصباح هذه الحكومة تشهد أقل درجة من االحتجاجات في حكومات 
سابقة سنعمل سنستمر ارجعو داك ال�ضي شهدناه وعرفناه كان البرملان 
في بعض األحيان كان محاصرا كنا كندخلو من الوراء آه oui وكان الوزراء 
إيال جاو يدخلو كيفاش كيديرو أودي هللا يهديك واخا شوف وسنستمر 
أيضا وسنستمر أيضا وسنستمر أيضا في بث األمل في بث الثقة، لكن ألن 
هذه مسؤوليتنا ومسؤوليات الطبقة السياسية واألحزاب السياسية 
الجميع مسؤوليته بت  املدنيين  الفاعلين  والجهات اإلعالمية وجميع 
األمل بث خطاب املوضوعية بث خطاب الثقة في بالدنا مع اإلشارة 
إلى األخطاء وإلى االختالالت وإلى التحديات، ما كاين حتى �ضي مشكل، 
معبئون جميعا، والشك أنه كلكم يمكن أن تقولو جميعا نحن معبئون 
وراء جاللة امللك، حفظه هللا، جاللة امللك، محمد السادس، نصره 

هللا، للعمل من أجل الوطن واالستجابة النتظارات املواطنين.

إني مرة أخرى بوصفي رئيس الحكومة أتطلع إلى تنسيق أفضل مع 
جميع املتدخلين وجميع الفرق كرئيس الحكومة أنا هنا أتحدث كرئيس 
الحكومة أتطلع إلى تنسيق أفضل مع جميع املتدخلين مع جميع الفرق 
البرملانية، جميع األحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، جميع الهيئات 
املدنية والنقابات والقطاع الخاص، أتطلع إلى تشاور أفضل مع الجميع 
في األوراش املستقبلية وإن شاء هللا سنعمل على ترجمة هذا في برامج 
وفي موعيد وأتطلع إذن أيضا إلى إنجاز أفضل بإذن هللا والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، وشكرا للسيدات والسادة الوزراء، 
شكرا للسيدات والسادة النواب، ضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الث نية والستي5 بعد امل ئة

الت ضيخ: الثالثاء 22 رمضان 1440ه )28 ماي2019م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية عشر 
صباحا والدقيقة السادسة عشر.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  األعم ل:  جدول 
التالية:

مشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على اإلتفاق حول  .-
نظام املدارس البريطانية في املغرب املوقعة بلندن في 5 يوليو 2018 بين 
العظمى  لبريطانيا  املتحدة  اململكة  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة 

وإيرلندا الشمالية؛

مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على إتفاق املقر  .-
املغربية  اململكة  حكومة  بين   2018 دجنبر   10 في  بمراكش  املوقعة 

واإلتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط؛

مشروع قانون رقم 99.18 تمت املوافقة بموجبه على اإلتفاق  .-
بشأن تسليم املجرمين املوقعة بنيودلهي في 13 نوفمبر 2018 بين اململكة 

املغربية وجمهورية الهند؛

مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على اإلتفاق بشأن  .-
بين   2018 19 شتنبر من سنة  في  بنيودلهي  الخدمات الجوية املوقع 

حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الهند؛

اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   103.18 رقم  قانون  مشروع  .-
القانوني والقضائي في املواد املدنية والتجارية وتبليغ  التعاون  بشأن 
الطيات والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام واألوامر واملقررات 
التحكيمية املوقع بنيودلهي في 12 نونبر من سنة 2018 بين اململكة 

املغربية وجمهورية الهند؛

اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   100.18 رقم  قانون  مشروع  .-
بشأن املساعدة القانونية في امليدان الجنائي املوقعة بنيودلهي في 12 

نوفمبر من سنة 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية الهند؛

اإلتفاق  على  بموجبه  يوافق   104.18 رقم  قانون  مشروع  .-
املوقع بالرباط في 19 يوليو من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية 
واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ممثلة باألمينة 
التنفيذية من أجل احتضان وحدة التنسيق اإلقليمي طبقا للملحق 
األول من اإلتفاقية املذكورة وعلى اإلتفاق التكميلي لها املوقع بالرباط 
في 7 دجنبر من سنة 2017 بين حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على إتفاق البلد  .-

املضيف املبرم بالرباط في 11 ماي من سنة 2016 بين حكومة اململكة 
البشرية  املستوطنات  ببرنامج  ممثلة  املتحدة  األمم  ومنظمة  املغربية 

التابعة لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني للمملكة املغربية؛

مشروع قانون رقم 32.18 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .-
22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدا5 الوزيرا5،

السيدات والس دة النواب،

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تشريعية تخصص للدراسة 

والتصويت على ثماني اتفاقيات دولية تتعلق باململكة املتحدة لبريطانيا 

العظمى وإيرلندا الشمالية وكذلك أربع اتفاقيات مع جمهورية الهند 

واتفاقيتين مع منظمات األمم املتحدة واتفاقية مع اإلتحاد اإلفريقي 

يق�ضي  قانون  املصادقة على مشروع  أجل  وبعد ذلك سنناقش من 

بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية، الكلمة 

للسيدة الوزيرة لتقديم مشاريع قوانين اإلتفاقيات الدولية الثمانية، 

لكم الكلمة مشكورة السيدة الوزيرة.

الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

بفضل التوجيهات امللكية السامية، تتعزز العالقات الدولية املغربية 

على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف، وتشهد تطورا مهما ومتواصال 

مع مجموعة من الدول التي تربطها باملغرب عالقات إستراتيجية. وفي 

هذا اإلطار يسعدني أن أعرض اليوم أمام أنظاركم عددا من مشاريع 

وقعتها  التي  اإلتفاقيات  من  مجموعة  على  بموجبها  يوافق  قوانين 

الحكومة وتتمثل في ما يلي:

على املستوى الثنائي، اتفاقية مع اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

املغرب  بين  الحوار اإلستراتيجي  الشمالية، ولقد جاء إطالق  وإيرلندا 

واململكة املتحدة بتاريخ 5 يوليوز 2018..

السيد الرئيس:

شيئا ما من اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب.
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الشؤو5  وزير  لدى  الدولة  ك تبة  بوستة،  مونية  السيدة 
الخ ضجية والتع و5 الدولي:

مكتسبات  توطيد  قصد  اإلستراتيجي  الحوار  هذا  إطالق  تم  لقد 
التعاون والعالقات الدبلوماسية العريقة ألكثر من 800 سنة وأيضا 
من أجل إرساء فضاء للتشاور ولبلورة التوجهات اإلستراتيجية للتعاون 
حول قضايا ذات األولوية بالنسبة للطرفين، خاصة تلك السياسية 
والثنائية واإلقليمية واألمنية واإلقتصادية والتجارية، وكل ما يتعلق 

بالجانب الثقافي والتربوي.

للحوار  األولى  الدورة  هام�ضي  على  التوقيع  تم  اإلطار  هذا  وفي 
اإلستراتيجي على إتفاق حول نظام املدارس البريطانية باملغرب، وذلك 
بهدف تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء املدارس البريطانية باملغارب 
وفتحها وتسييرها، بموجب هذا اإلتفاق يخضع نظام املدارس البريطانية 
باملغرب للمقتضيات القانونية والتنظيمية الوطنية الجاري بها العمل، 
كما يلزم اإلتفاق املدارس البريطانية باملغرب بإعطاء التالميذ الحاملين 
للجنسية املغربية دروسا في اللغة العربية والتاريخ والجغرافي باملغرب، 
يلقيها طاقم تربوي مغربي يخضع للتفتيش من قبل السلطات املغربية 

املختصة.

لقد  تعلمون  كما  الهند،  جمهورية  تخص  األخرى  اإلتفاقيات 
اكتسبت العالقات بين اململكة املغربية وجمهورية الهند خالل السنوات 
األخيرة زخما قويا تجلى من خالل رفع وتيرة التعاون الثنائي وتطويره 
املشترك  اإلهتمام  ذات  الحيوية  القطاعات  من  مجموعة  ليشمل 
وقد كان للزيارة التاريخية التي قام بها جاللة امللك، محمد السادس، 
نصره هللا، إلى الهند من أجل املشاركة في أعمال القمة الثالثة ملنتدى 
الهند اإلفريقية التي احتضنتها نيودلهي في أكتوبر 2015 دورا مفصليا 
إلى مستوى  البلدين  التي تجمع  بالروابط املتينة والعريقة  فياإلرتقاء 

الشراكة اإلستراتيجية تفتح آفاقا جديدة وواعدة للتعاون.

كما تمكنت هذه الدينامية من خالل غنى أجندة الثنائية إن على 
املستوى وتيرة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين أو على مستوى 
فعالية آلية التعاون، حيث شهدت سنة 2018 انعقاد الدورة الرابعة 
الهندي  املغربي  األعمال  منتدى  إلى  إضافة  السياسية،  للمشاورات 
بمشاركة وازنة ملمثلي نحو 50 مقاولة هندية كبرى وعدد من املقاوالت 
والتي  الهندية  املغربية  املشتركة  اللجنة  انعقاد  عن  فضال  املغربية، 
تم خاللها بحث سبل النهوض باملبادالت التجارية وتوسيعها لتشمل 
قطاعات الفالحة والصناعة الصيدلية والسيارات والفضاء والبحث 

وتطوير التكنولوجية وتدبير املوارد املائية والتكوين املنهي.

وفي سياق مواكبة هذا الزخم يتعزز اإلطار القانوني للتعاون بين 
البلدين بمجموعة من االتفاقيات حيث تم التوقيع على إتفاق األول 
والسياحي  التجاري  التبادل  تنشيط  بهدف  الجوية  الخدمات  بشأن 
وتشجيع اإلستثمارات بين البلدين، إذ سيمكن الفاعلين اإلقتصاديين 

من استغالل فرص اإلستثمار التي يتيحها النسيج اإلقتصادي للبلدين 
وسيكون من شأنه تطوير الخدمات الجوية مواكبة الفتتاح تمثيلية 
للمكتب الوطني املغربي للسياحة بنيودلهي واإلستجابة لإلهتمام املتزايد 
باملغرب كوجهة سياحية واقتصادية، علما أن مصالح السفارة باململكة 
الهندية سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد طلبات التأشيرة بنسبة %9 مقارنة 

مع نفس الفترة من السنة املاضية.

اإلتفاق الثاني هو بشأن تسليم مجرمين يهدف إلى تعزيز التعاون 
للحدود  العابرة  الجريمة  مكافحة  في  للمساهمة  والقضائي  األمني 

واإلرهاب وكذلك تبادل املعلومات اإلستخباراتية في هذا املجال؛

اإلتفاق الثالث هو بشأن املساعدة القانونية في امليدان الجنائي؛

واإلتفاق الرابع بشأن التعاون القانوني والقضائي في املواد املدنية 
والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات القضائية.

على مستوى املتعدد األطراف بين اإلتفاق املوقع بمراكش في 10 
دجنبر 2018 بين حكومة اململكة املغربية واإلتحاد اإلفريقي بخصوص 
إنشائ مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط، ويندرج التوقيع على هذا 
اإلتفاق في إطار تفعيل املقترح امللكي السامي الذي تبناه القادة األفارقة 
31 املنعقدة بنواكشوط في يوليوز  القمة اإلفريقية في دورتها  خالل 
2018 بإحداث مرصد إفريقي للهجرة يرتكز عمله على ثالث محاور هي: 
الفهم واإلستباق واملبادرة بغية تدبير متوازن وشمولي للهجرة من خالل 

تطوير عملية الرصد وتبادل املعلومات بين البلدان اإلفريقية.

ويأتي توقيع على اتفاقية احتضان اململكة ملقر املرصد اإلفريقي 
للهجرة غادة انعقاد املؤتمر الحكومي الدولي العتماد اإلتفاق العالمي من 
أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنضامية بمراكش يعكس ريادة املغرب 
على املستوى الجهوي والدولي ويتما�ضى أيضا مع الدور القيادي الذي 
أوكله اإلتحاد اإلفريقي لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 

هللا.

اإلتفاق الثاني املتعدد األطراف هو موقع بالرباط في 19 يوليوز 2017 
املتحدة  األمم  التفاقية  العامة  واألمانة  املغربية  اململكة  بين حكومة 
ملكافحة التصحر، يأتي هذا اإلتفاق الذي تحتضن بموجبه اململكة 
وحدة للتنسيق إقليمية ملكافحة التصحر من أجل إفريقية كتعبير عن 
الثقة التي يحظى بها املغرب من طرف البلدان اإلفريقية واألمم املتحدة 
على حد السواء، كما يعد تتويجا ملسار من العمل الجاد انطلق منذ 
سنة 2015 حين قدم املغرب عرضه الستضافة هذه الوحدات، ومن 
مشتركة  مواقف  اتخاذ  من  اإلفريقية  البلدان  يمكن  أن  ذلك  شأن 
أيضا  الوحدة  هذه  اإلقليمي وستكون  للسياق  مالئمة  برامج  وتنفيذ 
بمثابة منبر لتحفيز الجهود ومنصة لإلستفادة من التجارب الناجحة 
التي تلبي االحتياجات الخاصة للقارة اإلفريقية من خالل تنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة ملحاربة التصحر املعتمدة بباريس في 17 يونيو 1994 في 

منطقة تعد األكثر تضررا من التصحر والجفاف وأثر تغير املناخ.



5557 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.89–25.رمضان.1440  )29.ماي.2019( 

بافتتاح هذه الهيئة األممية الجديدة التي تتخذ من املغرب مقرا لها 
أصبح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خمس وحدات تنسيقية 
على  والجفاف  التصحر  ملكافحة  منسق  إقليمي  نهج  لتنفيذ  إقليمية 
نحو فعال ولتعبئة جميع الفاعلين املعنيين، وتتواجد وحدة التنسيق 
اإلقليمية األربعة األخريات في التايالند بالنسبة آلسيا والشيلي بالنسبة 
وأملانيا  املتوسط  للشمال  بالنسبة  وتركيا  والكرايبي  الالتينية  ألمريكا 

بالنسبة لبلدان ألوروبا الوسطى والشرقية.

اإلتفاقية األخيرة املتعدد األطراف هو مشروع قانون رقم 07.19 
يوافق بموجبه على إتفاق البلد املضيف املبرمة بالرباط في 11 ماي 
ممثلة  املتحدة  األمم  ومنظمة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2016
توقيعه  تم  الذي  اإلتفاق  البشرية، يعكس هذا  ببرنامج مستوطنات 
كما قلت في 11 ماي 2016 على هامش املنتدى الوزاري اإلفريقي حول 
اإلسكان مستوى التعاون والتنسيق القائم بين املغرب ووكالة األمم 
املتحدة لإلسكان وذلك في مجال البرامج الوطنية واملحلية ذات الصلة 
فرصة  للمغرب  اإلتفاق  هذا  ويتيح  املستدامة؛  الحضرية  بالتنمية 
لإلستفادة من دعم منظومة األمم املتحدة في إعداد وتنفيذ السياسات 
مستدامة  تنمية  بتحقيق  تعنى  التي  واملخططات  والبرامج  العمومية 
وعادلة وتشاركية، وذلك من خالل مالءمة منهجية املغرب في مجال 
املستوطنات البشرية من جهة مع مقتضيات األجندة الحضرية الجديدة 
التي اعتمدتها املجموعة الدولية في أكتوبر 2016 بكيطو باإلكوادور، 
ومن جهة أخرى مع أهداف التنمية املستدامة. بمقت�ضى هذا اإلتفاق 
تبادل  وتشجيع  التعاون جنوب جنوب  تعزيز  الطرفان من  ستيمكن 
والسكن غير  الصفيح  دور  بمحاربة  يتعلق  فيما  الخبرات، خصوصا 
الالئق بشتى مظاهره وفقا لسياسة عمومية مندمجة، تهدف إلى دعم 

التنمية البشرية واإلجتماعية وتعزيز االندماج االقتصادي للساكنة.

وفي ختام كلمتي أتقدم بخالص الشكر للسيدات النائبات والسادة 
النواب املحترمون وللرئيس ومقرر وكافة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع 
والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج على دعمهم املتواصل 
ومساهمتهم الفعالة من أجل تطوير مجاالت التعاون الدولي، مما يعزز 
مكانة املغرب في الساحة الدولية ويرقى بأداءه الدبلوما�ضي تحت قيادة 

صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، وشكرا.

السيد الرئيس:

لجنة  مقرر  جميعا  بإسمكم  أشكر  كما  الوزيرة،  للسيدة  شكرا 
في  املقيمين  واملغاربة  والشؤون اإلسالمية  الوطني  والدفاع  الخارجية 
الخارج واسمحوا لي السيدات والسادة النواب أن أذكر بضرورة احترام 
بعضنا البعض واحترام املؤسسة من خالل هندام الئق، لنا جميعا، 

شكرا لكم.

 90.18 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكون ملشروع القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   90.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق حول نظام املدارس البريطانية في املغرب املوقعة 
بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة 

املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

 01.19 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه 
على إتفاق املقر املوقعة بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة اململكة 
املغربية واإلتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة 

بالرباط.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 99.18 
وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 99.18 تمت املوافقة 
بموجبه على اإلتفاق بشأن تسليم املجرمين املوقعة بنيودلهي في 13 

نوفمبر 2018 بين اململكة املغربية وجمهورية الهند.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 97.18 
وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه 
على اإلتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بنيودلهي في 19 شتنبر من 

سنة 2018 بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الهند.
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نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 103.18 وأعرض 
للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها 

اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   103.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في املواد املدنية 
والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكام 
واألوامر واملقررات التحكيمية املوقع بنيودلهي في 12 نونبر من سنة 

2018 بين اململكة املغربية وجمهورية الهند.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 100.18 وأعرض 
للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها 

اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   100.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الجنائي  امليدان  في  القانونية  املساعدة  بشأن  اإلتفاق  على  بموجبه 
املوقعة بنيودلهي في 12 نوفمبر من سنة 2018 بين اململكة املغربية 

وجمهورية الهند.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 104.18 
وأعرض للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   104.18 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على اإلتفاق املوقع بالرباط في 19 يوليو من سنة 2017 بين 
حكومة اململكة املغربية واألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر ممثلة باألمينة التنفيذية من أجل احتضان وحدة التنسيق 
اإلتفاق  وعلى  املذكورة  اإلتفاقية  من  األول  للملحق  طبقا  اإلقليمي 
التكميلي لها املوقع بالرباط في 7 دجنبر من سنة 2017 بين حكومة 
ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  العامة  واألمانة  املغربية  اململكة 

التصحر.

نمر إلى عملية التصويت على مشروع القانون رقم 07.19 وأعرض 

للتصويت املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   07.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على إتفاق البلد املضيف املبرم بالرباط في 11 ماي من سنة 
2016 بين حكومة اململكة املغربية ومنظمة األمم املتحدة ممثلة ببرنامج 
املستوطنات البشرية التابعة لألمم املتحدة بشأن إنشاء املكتب الوطني 

للمملكة املغربية.

ما  على  الدائمة، وشكرا  على مساهمتك  الوزيرة، شكرا  السيدة 
قلته في كل ما له عالقة بعمل لجنة العالقات الخارجية بجميع أجهزتها 

وأعضائها، شكرا لك.

السيد الوزير، نمر اآلن إلى مشروع القانون رقم 32.18 الذي يق�ضي 
بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية، الكلمة 

للسيد الوزير.

السيد محمد أوج ض، وزير العدل:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي5،

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو5،

مشروع  لتقديم  املوقر  مجلسكم  أمام  بالحضور  اليوم  أتشرف 
القانون رقم 32.18 القا�ضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون املسطرة 

الجنائية واملرتبطة بالتصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير.

كما ال يخفى عليكم جميعا فقد شكلت الرسالة امللكية التي وجهها 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى وزير العدل بشأن التصدي 
الفوري والحازم لهذه الظاهرة، نقطة تحول مفصلي في التعامل مع 
هذا املوضوع، حيث نبه جاللته إلى خطورة هذه الظاهرة، وتواصل 
امللكية  وبحق  والعقاري  القانوني  باألمن  مساسها  وعلى  استفحالها 
الذي يضمنه دستور اململكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة 
ثقة  زعزعة  عن  الحقوق فضل  الصيانة  في  ودوره  القانون  وفعالية 
الفاعلين اإلقتصاديين، ودعا جاللته إلى اإلنكباب الفوري على وضع 
خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آليات تحدث 

لهذه الغاية.

إليها  عهد  لجنة  إحداث  تم  السامية  امللكية  للتوجيهات  وتنفيذا 
بتتبع موضوع أفعال اإلستيالء على عقارات الغير تحت إشراف وزارة 
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العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة 
قضائية ومهنية حيث ضمت اللجنة في عضويتها على الخصوص وزارة 
الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة األوقاف، األمانة العامة للحكومة، 
للوكالة  العامة  املديرية  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 
الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية، املحافظة 
الوكالة  للضرائب،  العامة  املديرية  والرهون،  العقارية  األمالك  على 
القضائية للمملكة، جمعية هيئات املحامين باملغرب، املجلس الوطني 
املوثقين، الهيئة الوطنية للعدول، عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات 
أفعال  لظاهرة  للتصدي  الكفيلة  الحلول  وإيجاد  املوضوع  لتدارس 
اإلستيالء على عقارات الغير، ملتزمة بالتوجيهات امللكية السامية في 
هذا اإلطار من خالل اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة، تسهم 
املعنية  واملؤسسات  الجهات  كل  تشاركية  منهجية  وفق  تنفيذها  في 
وذلك عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا املعروضة 
على املحاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت داخل أجل 
معقول مع اإلعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة 
املتورطين وأيضا عن طريق املعالجة الوقائية تقوم على ابتكار إجراءات 
وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية 

والعملية.

في إطار التشخيص الذي قامت به هذه اللجنة لهذه الظاهرة والبحث 
عن األسباب الكامنة وراءها تبين وجود ثغرات في عدد من القوانين، 
يستغلها مرتكبي أفعال اإلستيالء الرتكاب األفعال اإلجرامية ومنها وجود 
لعقل  املختصة  القضائية  السلطات  بشأن صالحية  تشريعي  قصور 
العقارات محل اإلعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، 
لذلك ومن أجل سد هذه الثغرة القانونية وتفعيال للقرارات املتخذة من 
طرف اللجنة، تم إعداد مشروع هذا القانون رقم 32.18 والذي يعطي 
الحق للسلطات القضائية املختصة التخاذ قرار عقل العقار موضوع 
االستيالء واملنع من التصرف فيه، إلى حين البت في الدعوى العمومية 
املتعلقة بالتزوير أو االستيالء حيث تمت مناقشته بشكل مستفيض 
بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان التي أود أن أتقدم لرئيسها 
ولكافة أعضائها بعميق الشكر واإلمتنان، تم تكوين لجنة تقنية عملت 
تعديالت  الخصوص  بهذا  وتجويده وقدمت  تددقيق مقتضياته  على 
قبلتها الحكومة وتعاملت معها بكل إيجابية، حيث تم التصويت عليه 
باإلجماع بتاريخ 14 ماي 2019، بمقت�ضى هذا املشروع ستضاف ثالث 

فقرات للمادة 40 من قانون املسطرة الجنائية تعطي اإلمكانية لوكيل 
امللك إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق امللكية العقارية، 
أن يتقدم بطلب إلى رئيس املحكمة االبتدائية إلصدار أمر بعقل العقار 
في إطار األوامر املبنية على طلب ويقبل هذا الطعن باإلستئناف داخل 
أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه وال يوقف الطعن أجله التنفيذ، كما 
ال يقبل القرار الصادر عن محكمة اإلستئناف أي طعن ويترتب على 
األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، 
ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم 
األثر ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس املحكمة بصفته قاضيا 
للمستعجالت بناء على طلب من النيابة العامة ومن له مصلحة، أيضا 
في نفس اإلتجاه ستضاف ثالث فقرات للمادة 49 وستضاف فقرة في 
املادة 299 وستضاف فقرة جديدة للمادة 366، وأخيرا سيتم تعديل 

املادة 390.

إذن السيد الرئيس، أجدد التنويه بالسيد الرئيس وأعضاء لجنة 
العدل ولنا اليقين أن اعتماد هذه التعديالت سيشكل إضافة نوعية 
للترسانة القانونية الوطنية وستشكل إلى جانب التعديل الذي طال 
مقتضيات املادة 4 من مدونة الحقوق العينية حصنا منيعا في وجه 
مرتكبي أفعال اإلستيالء على عقارات الغير وستحقق الحماية والردع 
املطلوبين. أجدد شكري لكم جميعا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد الوزير وكذلك باسمكم شكرا للسيدة مقررة لجنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، نمر اآلن إلى عملية التصويت على 

املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 32.18 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية.

شكرا للسيد الوزير مرة أخرى، شكرا للسيدات والسادة النواب، 
ضفعت الجلسة.
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