الخطب الملكية

الرباط 14 ،أكتوبر  :2016نص الخطاب السامً الذي ألقاه جاللة الملك فً افتتاح الدورة األولى من السنة
التشرٌعٌة األولى من الوالٌة التشرٌعٌة العاشرة
>الجمعة  14أكتوبر 2016

فً ما ٌلً نص الخطاب السامً الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك دمحم السادس نصره هللا الٌوم الجمعة فً
افتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة األولى من الوالٌة التشرٌعٌة العاشرة…
“الحمد هلل  ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن افتتاح السنة التشرٌعٌة لٌس مجرد مناسبة دستورٌة ،للتوجه ألعضاء البرلمان ،وإنما هو منبر أتوجه من
خالله  ،فً نفس الوقت للحكومة ولألحزاب ،ولمختلف الهٌآت والمإسسات والمواطنٌن.
كما أنه أٌضا ال ٌشكل فقط ،فرصة لتقدٌم التوجٌهات ،والنقد أحٌانا ،بخصوص العمل النٌابً والتشرٌعً ،بل
هو منبر أستمع من خالله لصوت المواطن ،الذي تمثلونه.
وٌسعدنا فً البداٌة ،أن نتقدم بالتهانً ،ألعضاء مجلس النواب ،على الثقة ،التً وضعها فٌهم المواطنون،
لتمثٌلهم بالمإسسة التشرٌعٌة.
كما نعبر عن تقدٌرنا ،لما أبانت عنه السلطات العمومٌة ،من التزام بروح المسإولٌة الوطنٌة ،فً كل مراحل
االنتخابات.
وبصفتنا الساهر على صٌانة االختٌار الدٌمقراطً ،فإننا نإكد تشبثنا بالتعددٌة الحزبٌة ،التً وضع أسسها
جدنا المقدس جاللة الملك دمحم الخامس ،ورسخها والدنا المنعم جاللة الملك الحسن الثانً ،طٌب هللا مثواهما
وناضلت من أجلها األجٌال السابقة.
لقد انتهت الوالٌة التشرٌعٌة األولى ،بعد إقرار دستور  ،2011والتً كانت والٌة تؤسٌسٌة ،لما مٌزها من
مصادقة على القوانٌن المتعلقة بإقامة المإسسات.
فالمرحلة التً نحن مقبلون علٌها أكثر أهمٌة من سابقاتها ،فهً تقتضً االنكباب الجاد على القضاٌا
واالنشغاالت الحقٌقٌة للمواطنٌن ،والدفع قدما بعمل المرافق اإلدارٌة ،وتحسٌن الخدمات التً تقدمها.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن الهدف الذي ٌجب أن تسعى إلٌه كل المإسسات  ،هو خدمة المواطن .وبدون قٌامها بهذه المهمة ،فإنها
تبقى عدٌمة الجدوى ،بل ال مبرر لوجودها أصال.
وقد ارتؤٌت أن أتوجه إلٌكم الٌوم ،ومن خاللكم لكل الهٌآت المعنٌة  ،وإلى عموم المواطنٌن ،فً موضوع بالغ
األهمٌة ،هو جوهر عمل المإسسات.
وأقصد هنا عالقة المواطن باإلدارة  ،سواء تعلق األمر بالمصالح المركزٌة ،واإلدارة الترابٌة  ،أو بالمجالس
المنتخبة ،والمصالح الجهوٌة للقطاعات الوزارٌة.
كما أقصد أٌضا ،مختلف المرافق المعنٌة باالستثمار وتشجٌع المقاوالت  ،وحتى قضاء الحاجٌات البسٌطة
للمواطن  ،كٌفما كان نوعها.
فالغاٌة منها واحدة  ،هً تمكٌن المواطن من قضاء مصالحه ،فً أحسن الظروف واآلجال ،وتبسٌط
المساطر ،وتقرٌب المرافق والخدمات األساسٌة منه.

أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات ،على مستوى اإلدارة المركزٌة بالرباط  ،فما جدوى
الالمركزٌة والجهوٌة ،والالتمركز اإلداري ،الذي نعمل على ترسٌخه ،منذ ثمانٌنٌات القرن الماضً.
إن تدبٌر شإون المواطنٌن ،وخدمة مصالحهم  ،مسإولٌة وطنٌة ،وأمانة جسٌمة ،ال تقبل التهاون وال التؤخٌر.
ولكن مع كامل األسف ٌ ،الحظ أن البعض ٌستغلون التفوٌض ،الذي ٌمنحه لهم المواطن ،لتدبٌر الشؤن العام
فً إعطاء األسبقٌة لقضاء المصالح الشخصٌة والحزبٌة ،بدل خدمة المصلحة العامة ،وذلك لحسابات
انتخابٌة.
وهم بذلك ٌتجاهلون بؤن المواطن هو األهم فً االنتخابات ،ولٌس المرشح أو الحزب ،وٌتنكرون لقٌم العمل
السٌاسً النبٌل.
فإذا كانوا ال ٌرٌدون القٌام بعملهم وال ٌهتمون بقضاء مصالح المواطنٌن ،سواء على الصعٌد المحلً أو
الجهوي ،وحتى الوطنً ،فلما ذا ٌتوجهون إذن للعمل السٌاسً؟
إن االلتزام الحزبً والسٌاسً الحقٌقً ٌ ،جب أن ٌضع المواطن فوق أي اعتبار ،وٌقتضً الوفاء بالوعود
التً تقدم له ،والتفانً فً خدمته  ،وجعلها فوق المصالح الحزبٌة والشخصٌة.
وألن النجاعة اإلدارٌة معٌار لتقدم األمم  ،وما دامت عالقة اإلدارة بالمواطن لم تتحسن ،فإن تصنٌف
المغرب فً هذا المٌدان ،سٌبقى ضمن دول العالم الثالث  ،إن لم أقل الرابع أو الخامس.
حضرات أعضاء البرلمان المحترمين،
ٌقال كالم كثٌر بخصوص لقاء المواطنٌن بملك البالد ،والتماس مساعدته فً حل العدٌد من المشاكل
والصعوبات.
وإذا كان البعض ال ٌفهم توجه عدد من المواطنٌن إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضاٌا بسٌطة ،فهذا ٌعنً
أن هناك خلال فً مكان ما.
أنا بطبٌعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبً ،وبقضاء حاجاتهم البسٌطة ،وسؤظل دائما أقوم بذلك
فً خدمتهم .
ولكن هل سٌطلب منً المواطنون التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها ؟
األكٌد أنهم ٌلجإون إلى ذلك بسبب انغالق األبواب أمامهم  ،أو لتقصٌر اإلدارة فً خدمتهم  ،أو للتشكً من
ظلم أصابهم.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المرافق واإلدارات العمومٌة ،تعانً من عدة نقائص  ،تتعلق بالضعف فً األداء ،و فً جودة الخدمات،
التً تقدمها للمواطنٌن.
كما أنها تعانً من التضخم ومن قلة الكفاءة  ،وغٌاب روح المسإولٌة لدى العدٌد من الموظفٌن.
إن اإلدارة تعانً ،باألساس ،من ثقافة قدٌمة لدى أغلبٌة المغاربة.
فهً تشكل بالنسبة للعدٌد منهم مخبؤٌ ،ضمن لهم راتبا شهرٌا ،دون محاسبة على المردود الذي ٌقدمونه.
غٌر أن المسإولٌة تتطلب من الموظف ،الذي ٌمارس مهمة أو سلطة عمومٌة  ،تضع أمور الناس بٌن ٌدٌه،
أن ٌقوم على األقل بواجبه فً خدمتهم والحرص على مساعدتهم .

والواقع أن الوظٌفة العمومٌة ال ٌمكن أن تستوعب كل المغاربة .كما أن الولوج إلٌها ٌجب أن ٌكون على
أساس الكفاءة واالستحقاق وتكافإ الفرص.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن الصعوبات التً تواجه المواطن فً عالقته باإلدارة كثٌرة ومتعددة  ،تبتدئ من االستقبال  ،مرورا
بالتواصل ،إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحٌث أصبحت ترتبط فً ذهنه بمسار المحارب.
فمن غٌر المعقول أن ٌتحمل المواطن  ،تعب وتكالٌف التنقل إلى أي إدارة  ،سواء كانت قنصلٌة أو عمالة ،
أو جماعة ترابٌة  ،أو مندوبٌة جهوٌة وخاصة إذا كان ٌسكن بعٌدا عنها  ،و ال ٌجد من ٌستقبله  ،أو من
ٌقضً غرضه .
ومن غٌر المقبول  ،أن ال تجٌب اإلدارة على شكاٌات وتساإالت الناس وكؤن المواطن ال ٌساوي شٌئا  ،أو
أنه مجرد جزء بسٌط من المنظر العام لفضاء اإلدارة.
فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة .ومن حقه أن ٌتلقى جوابا عن رسائله ،وحلوال لمشاكله ،المعروضة
علٌها .وهً ملزمة بؤن تفسر األشٌاء للناس وأن تبرر قراراتها التً ٌجب أن تتخذ بناء على القانون .
و على سبٌل المثال  ،فالعدٌد من المواطنٌن ٌشتكون من قضاٌا نزع الملكٌة  ،ألن الدولة لم تقم بتعوٌضهم
عن أمالكهم ،أو لتؤخٌر عملٌة التعوٌض لسنوات طوٌلة تضر بمصالحهم ،أو ألن مبلغ التعوٌض أقل من ثمن
البٌع المعمول به ،وغٌرها من األسباب.
إن نزع الملكٌة ٌجب أن ٌتم لضرورة المصلحة العامة القصوى ،وأن ٌتم التعوٌض طبقا لألسعار المعمول
بها ،فً نفس تارٌخ القٌام بهذه العملٌة مع تبسٌط مساطر الحصول علٌه.
وال ٌنبغً أن ٌتم تغٌٌر وضعٌة األرض التً تم نزعها ،وتحوٌلها ألغراض تجارٌة ،أو تفوٌتها من أجل
المضاربات العقارٌة.
كما أن المواطن ٌشتكً بكثرة ،من طول و تعقٌد المسا طر القضائٌة  ،ومن عدم تنفٌذ األحكام  ،وخاصة فً
مواجهة اإلدارة.
فمن غٌر المفهوم أن تسلب اإلدارة للمواطن حقوقه  ،وهً التً ٌجب أن تصونها وتدافع عنها .وكٌف
لمسإول أن ٌعرقل حصوله علٌها وقد صدر بشؤنها حكم قضائً نهائً؟
كما أنه من غٌر المعقول ،أن ال تقوم اإلدارة حتى بتسدٌد ما بذمتها من دٌون للمقاوالت الصغرى
والمتوسطة ،بدل دعمها وتشجٌعها  ،اعتبارا لدورها الهام فً التنمٌة والتشغٌل.
كما أن المواطنٌن ٌشتكون أٌضا من الشطط فً استعمال السلطة والنفوذ  ،على مستوى مختلف اإلدارات ،
ومن تعقٌد المساطر  ،وطول آجال منح بعض الوثائق اإلدارٌة.
إذ ال ٌعقل أن ٌسافر المواطن لطلب وثٌقة  ،و ٌقدم كل الوثائق الضرورٌة  ،وٌنتظر أٌاما و أحٌانا أسابٌع
للحصول علٌها.
ففً العدٌد من القنصلٌات مثال ،ال ٌتم إخبار المواطنٌن باألخطاء  ،التً تقع فً الوثائق ،بسبب غٌاب آلٌة
لمتابعة الملفات  ،إضافة إلى التعقٌدات اإلدارٌة التً ٌتطلبها تصحٌح أي خطإ.
وهو ما ٌكلف المواطن عناء وتكالٌف التنقل إلى المغرب إلحضار وثائق اإلثبات الالزمة لتصحٌح هذا
الخطإ ،إضافة إلى غٌاب التنسٌق بٌن اإلدارات المعنٌة مما ٌعطل عملٌة تسلٌم الوثائق .

ومن بٌن القضاٌا اإلدارٌة  ،األكثر انتشارا  ،تلك التً تتعلق بتطبٌق مدونة األسرة  ،وما ٌنتج عن ذلك من
مشاكل عائلٌة واجتماعٌة .
فبعد مرور أكثر من  12سنة  ،على إطالق هذا اإلصالح المجتمعً ،هناك من ال ٌعرف لحد اآلن ،
مضمون هذا القانون ،وما له من حقوق وما علٌه من واجبات  ،وخاصة فً أوساط المغاربة بالخارج.
لذا ،ندعو الحكومة وكافة المإسسات المعنٌة  ،اإلدارٌة والقضائٌة  ،لحسن تفعٌله ،ومواصلة التوعٌة
بمضامٌنه  ،و مواكبته باإلصالح و التحٌٌن ،لتجاوز المشاكل التً أبانت عنها التجربة والممارسة.
حضرات السيدات والسادة أعضا ء البرلمان ،
إن المشاكل التً تواجه المواطن فً اإلدارة تتجسد بشكل واضح فً العراقٌل التً تعٌق االستثمار  ،رغم
إحداث المراكز الجهوٌة واستعمال الشباك الوحٌد لتبسٌط المساطر و تسرٌع عملٌة اتخاذ القرار.
صحٌح أن بعض المستثمرٌن  ،فً بعض الحاالت ٌ ،قدمون ملفات غٌر كاملة ،إال أنه بدل أن ٌقوم الشباك
بمساعدتهم وعرض قائمة من الحلول لتشجٌعهم ٌ ،الحظ أنه ٌتم تعقٌد األمور علٌهم وتكبٌلهم بسلسلة من
القٌود والعراقٌل.
وبهذه العقلٌة والتمادي فً مثل هذه التصرفات ،فإن الشباك الوحٌد سٌبقى دون جدوى.
وقد أكدت أكثر من مرة  ،على ضرورة حل المشاكل  ،ومعالجة الملفات فً عٌن المكان .كما أعطٌت
تعلٌماتً للحكومة ،ووجهتها التخاذ اإلجراءات اإلدارٌة بهذا الخصوص.
فما جدوى الرسالة التً وجهتها إلى الوزٌر األول منذ  2002وما فائدة الجهوٌة والالمركزٌة والالتمركز ،
إذا استمر الوضع القدٌم واستمرت المشاكل السابقة ؟
إن هذا الوضع غٌر مقبول  ،وال ٌنبغً أن ٌستمر  .فالمستثمر عندما ال ٌتلقى جوابا وإذا لم ٌتم حل المشكل
الذي ٌواجهه ،فإنه ٌرجع أمواله إلى البنك ،إذا كان مقٌما فً المغرب.
أما إذا كان من أبناء الجالٌة ،وفضل االستثمار فً وطنه  ،فإنه ٌكون مجبرا على العودة بؤمواله إلى الخارج
.
وبذلك ٌتم حرمان الوطن من فرص االستثمار والتنمٌة  ،و حرمان المواطنٌن من فرص الشغل.
إن الشباك الوحٌد لٌس إال واحدا من األوراش ،لمعالجة العراقٌل التً تواجه االستثمار .
وإذا لم ٌتم إٌجاد الحلول الناجعة لها  ،بعد كل هذه السنوات  ،فكٌف سٌتم تطبٌق باقً النقط المهمة الواردة
فً رسالتنا إلى الوزٌر األول والتً تخص عالقة المواطن باإلدارة وتبسٌط المساطر وتشجٌع االستثمار؟.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ،
رغم السلبٌات والنقائص التً تعانً منها بعض المرافق العمومٌة  ،فهذا ال ٌعنً أن الوضع أسود  ،وأن
اإلدارة ال تقوم بواجبها ،بل إنها تتوفر على مإهالت مهنٌة وتقنٌة عالٌة ،و تعرف تحسنا ملحوظا.
وخٌر دلٌل على ذلك  ،األوراش الكبرى التً ٌتم إنجازها والسٌاسات القطاعٌة والوطنٌة الناجحة التً غٌرت
وجه المغرب وكان لها دور كبٌر فً تحقٌق تقدم ملموس فً مختلف المجاالت.
ولكن طموحنا أكبر  ،وتطلعات المواطن تفوق ما تقدمه اإلدارة  .كما أن التطور الذي ٌعرفه المغرب ،
ٌقتضً الرفع من مردودٌتها .

إننا نإمن بؤن النجاعة اإلدارٌة تساهم فً النهوض بالتنمٌة  ،وفً جلب االستثمار الوطنً واألجنبً ،وتعزٌز
الثقة التً ٌحظى بها المغرب.
لذا  ،ندعو الجمٌع  ،حكومة وبرلمانا  ،أحزابا ونقابات  ،جمعٌات وموظفٌن  ،للتحلً بروح الوطنٌة
والمسإولٌة  ،من أجل بلورة حلول حقٌقٌة لالرتقاء بعمل المرافق اإلدارٌة  ،والرفع من جودة الخدمات التً
تقدمها للمواطنٌن.
إن إصالح اإلدارة ٌتطلب تغٌٌر السلوكات والعقلٌات  ،وجودة التشرٌعات  ،من أجل مرفق إداري عمومً
فعال  ،فً خدمة المواطن .
فالوضع الحالً ٌ ،تطلب إعطاء عناٌة خاصة  ،لتكوٌن وتؤهٌل الموظفٌن  ،الحلقة األساسٌة فً عالقة
المواطن باإلدارة  ،وتمكٌنهم من فضاء مالئم للعمل  ،مع استعمال آلٌات التحفٌز والمحاسبة والعقاب.
كما ٌتعٌن تعمٌم اإلدارة اإللكترونٌة بطرٌقة مندمجة  ،تتٌح الولوج المشترك للمعلومات بٌن مختلف
القطاعات والمرافق .
فتوظٌف التكنولوجٌات الحدٌثةٌ ،ساهم فً تسهٌل حصول المواطن ،على الخدمات ،فً أقرب اآلجال ،دون
الحاجة إلى كثرة التنقل واالحتكاك باإلدارة  ،الذي ٌعد السبب الرئٌسً النتشار ظاهرة الرشوة ،واستغالل
النفوذ.
وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته فً مفهومنا للسلطة .
وتعتبر الجهوٌة المتقدمة التً أصبحت واقعا ملموسا  ،حجر الزاوٌة الذي ٌجب أن ترتكز علٌه اإلدارة ،فً
تقرٌب المواطن من الخدمات والمرافق ،ومن مركز القرار.
كما نشدد فً نفس السٌاق  ،على ضرورة بلورة وإخراج مٌثاق متقدم لالتمركز اإلداري ٌ ،ستجٌب لمتطلبات
المرحلة .
فعلى الجمٌع مواكبة التطور ،واالنخراط فً الدٌنامٌة المإسسٌة والتنموٌة ،التً نقودها ببالدنا.
والكل مسإول على نجاعة اإلدارة العمومٌة والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصالح وجوهر تحقٌق
التنمٌة والتقدم  ،الذي نرٌده ألبناء شعبنا الوفً.
(إن أرٌد إال اإلصالح ما استطعت وما توفٌقً إال باهلل ،علٌه توكلت وإلٌه أنٌب ،صدق هللا العظٌم) .
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته”.

المصدر :ومع.

