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  195 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 18(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 10 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال عرشة دق�قة ثالث سا�ات ومخس: التوق�ت

  .بعد الزوال اخلامسة عرشة�ق�قة او 
لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة  �لسة خمصصة :�دول أ�عامل

  :حول موضو�ني اثنني ،�لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة
السمل �ج�عي وم�طلبات إالقالع " :املوضوع أ�ول -1

 ؛"�ق�صادي
  ".ر�ٔسامل ال�رشيالحتد�ت ت�ٔهیل " :املوضوع الثاين -2

--------------------------------------------  

  :كمي �ن شامش، رئ�س ا�لسعبد احلس�شار الس�ید امل 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  رون احملرتمون،االس�یدات والسادة املس�ش

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242، 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  :الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني اثنني

 ؛"السمل �ج�عي وم�طلبات إالقالع �ق�صادي"أ�ول یتعلق ب  -

 ".رٔ�سامل ال�رشيالت�ٔهیل  حتد�ت" واملوضوع الثاين یتعلق ب  -
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول أ�عامل، ٔ�عطي 
اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت، 

  .تفضل الس�ید أ�مني احملرتم

  :ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني�سم هللا الرمحن الرحمي
  :لقد توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب �لنصوص التالیة

امل�ٔذون  39.89و�متمي القانون رمق  بتغیري 91.18قانون رمق مرشوع  - 1
  مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص؛

�ر یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس� 47.18قانون رمق مرشوع  - 2
 وٕ��داث ا�لجن اجلهویة املو�دة لالس��ر؛

ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17مرشوع قانون رمق  - 3
 العامة؛
املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة  26.18مرشوع قانون التصف�ة رمق  - 4

 ؛�2016لس�نة املالیة 
یقيض ٕ��داث مؤسسة أ�عامل  84.13مرشوع قانون رمق  - 5

 لعموم�ة، يف ٕاطار قراءة �نیة؛�ج�عیة لٔ�شغال ا
یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  12.16مرشوع قانون رمق  - 6

السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون 
 اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، يف ٕاطار قراءة �نیة؛

من الظهري الرشیف الصادر يف  106مقرتح قانون لتعدیل الفصل  - 7
�ش�ٔن قانون �لزتامات ) 1913غشت  12املوافق ( 1331رمضان  9

  .والعقود كام مت تعدی� و�متميه
 18و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2018دج�رب 

  ٔ�س�ئ�؛ 9: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  ٔ�س�ئ�؛ 3: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .وا�ج 13: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

السمل " و�رشع ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول املتعلق ب
، وقد توصلنا �ش�ٔن هذا احملور "�ج�عي وم�طلبات إالقالع �ق�صادي

  .ٔ�س�ئ� نبدٔ�ها ب�ٔول سؤال لفریق أ�صا� واملعارصة احملرتم 7ب

  :ملمي الاكعبد الرحموالي الس�ید  املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
  ٕاخواين ٔ�خوايت،

�سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة حول حتق�ق السمل �ج�عي ومقومات 
  .إالقالع �ق�صادي

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 .شكرا

�ين سؤال يف هذا الباب هو �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
  .حملرتما

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

يف نفس الس�یاق، ك�س�ٔلمك الس�ید رئ�س احلكومة عن العمل احلكويم 
  .�لحفاظ �ىل السمل �ج�عي يف �الق�ه مع حتق�ق إالقالع �ق�صادي

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .لفریق العدا� والتمنیة احملرتمو�لث سؤال 

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

   الس�ید رئ�س احلكومة،
ما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٔ�و اليت تعزتم اختاذها من ٔ��ل 
حتق�ق م�طلبات إالقالع �ق�صادي وٕارساء مس�تلزمات السمل �ج�عي 

  ببالد�؟

  :الرئ�سالس�ید 
  .يف نفس املوضوع، ورمبا من زاویة ٔ�خرى �لفریق احلريك احملرتمسؤال 

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . یعترب السمل �ج�عي م�طلقا وهدفا للك ٕاقالع اق�صادي حق�قي

�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم حول التدابري 
اليت س���ذوهنا ٕالقرار سمل اج�عي یوفر املناخ املالمئ لٕالقالع �ق�صادي 

  .امل�شود
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .الفریق �شرتايك احملرتم �یه سؤال يف نفس احملور

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ما يه املقاربة احلكوم�ة ٕالقرار السمل �ج�عي قادر �ىل ٕانتاج منو 
  اق�صادي حق�قي؟

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ومن زاویة نقابیة، السؤال لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
ة سمل اج�عي ماذا ٔ��دت احلكومة ٕالقام: سؤالنا الس�ید الرئ�س هو

  حق�قي من ٔ��ل إالقالع �ق�صادي؟

  :الرئ�سالس�ید 
  .و�ٓخر سؤال يف احملور �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .دور احلكومة يف ٕاقرار السمل �ج�عي دون احلوار �ج�عي

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت اس�متعنا ٕا�هياالس�ید رئ�س احلكومة تفضلو لالٕ 

  :، رئ�س احلكومةالع�ينالس�ید سعد ا��ن 
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

ر هذا املوضوع و�ىل هذا السؤال ذات ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر امجلیع �ىل اخ�یا
  .أ�مهیة الك�رية يف موضوع السمل �ج�عي وم�طلبات إالقالع �ق�صادي

فال شك ٔ�ن السمل �ج�عي هو وا�د العامل �م، �امل ٔ�ول لتوفري 
أ�من وتوفري �س�تقرار، �امل �ين لتحق�ق التمنیة وحتق�ق �زدهار يف 

  .ٔ�ي جممتع من ا�متعات
وانطالقا من ذ� فٕان العوامل اليت ميكن ٔ�ن �سامه يف السمل 
�ج�عي، كام تعرفون مجیعا، م�عددة، ولكن نبغي نقول وا�د القضیة، 
عندما �متعن، ٕاىل فكر� يف ا�ول الیوم اليت تعاين من �ضطراب 
�ج�عي، ٔ�و اليت ترضر فهيا السمل �ج�عي، هذه ا�ول، من ماذا 

يه أ�س�باب ا�يل ٔ�دت لهاذ اليش؟ و�یفاش نقميو روس�نا يف هذا  تعاين؟ ما
  الس��ل؟

بغیت نقول، اك�ن �دد من العوامل، ولكن بغیت حىت ٔ�� هنرض 
  :�خلصوص �ىل جوج ٔ�و ثالثة د العوامل

العامل أ�ول، هو تعز�ز احلقوق واحلر�ت، وتوفري الثقة بني الفا�لني 
  ويف الفا�لني؛

  ات �ج�عیة؛�نیا، تعز�ز الس�یاس
  .�لثا، حتسني املناخ �ج�عي

ف� خيص املوضوع أ�ول، ا�يل هو تعز�ز احلقوق واحلر�ت، ميكن ٔ�ن 
نقول ب�ٔنه املغاربة ميكن ٔ�ن یفخروا، ٔ�ن امحلد � بالدمه حققت �دد من 
املاكسب يف هذا ا�ال، ماكسب �مة، وا�ميقراطیة وحامیة حقوق 
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ٔ�ساس وأ�ول واحملوري يف السمل �ج�عي، وميكن إال�سان يه الضامن ا
 20، ملا انطلقت 2011-2010ٔ�ن �رجع ٕاىل الوراء لنذ�ر ونتذ�ر س�نة 

فربا�ر، وانطلقت �دد من املطالبات يف بالد�، و�یف ٔ�ن خطاب �ال� 
مارس ا�ي ٔ�عطى ف�ه �نطالقة لتعدیل ا�س�تور وٕا�داد  9امل� يف 

، ؤ�عطى �نطالقة لعدد من )2011دس�تور (دس�تور �دید 
إالصال�ات، و�یف ٔ�ن هاذ اخلطاب د�ل �ال� امل� هدٔ� أ�مور، 
ؤ�عطى وا�د املقاربة مغربیة عرف هبا املغرب، مقاربة مس�تق�لیة، مقاربة 
ٕاصالح�ة، مقاربة �شار�یة �لطریقة اليت وضع هبا مرشوع ا�س�تور �ٓنذاك، 

  .ومقاربة تنصت ٕاىل الوطن وٕاىل املواطنني
و�اءت �نت�ا�ت د�ل  2011مث بعدها �اء �س�تف�اء �ىل دس�تور 

ٔ�یضا، و�یف ٔ�ن هاذ القفزة اليت خطهتا بالد� بتعاون امجلیع، و�ىل  2011
رٔ�س�نا مجیعا �ال� امل� محمد السادس، ج�بت بالد� كثري من املطبات 

  . �اش�هتا وتع�شها وال �زال تع�شها ب�ان ٔ�خرى
ذ ا�لحظات ٔ�ن يه ا�يل �ادي تعطینا وا�د إالضاءة البد ٔ�ن نتذ�ر ها

  . �ىل املس�تق�ل القریب والبعید
والبد ٕاذن يف هذا إالطار ٔ�ن نقول ب�ٔن التعز�ز د�ل هاذ املسار هو 

  .يشء رضوري، ٔ�سايس
حصیح ٔ�نه بالد� �يق فهيا ٕاشاكالت، �يق، ال ینكره ٔ��د، والبد ٔ�ن 

، ولكن ٔ�یضا هذا ما خصوش ی�س��ا نتعاون مجیعا ملوا�ة هاذ إالشاكالت
ٔ�ن بالد� ٔ�یضا دارت �دد من اخلطوات إالجيابیة الكربى يف هذا ا�ال، 

  .وٕاذا ما تذ�ر�ش إالجيابیات ما ميك�ش هنائیا نعاجلو السلبیات
الیوم، امحلد �، بالد� تتوفر �ىل مؤسسات دس�توریة تعززت 

ا، عند� ٔ�یضا اس�تقاللیة صالح�اهتا وتغين مسريتنا ا�ميقراطیة ؤ�غنهت
 2011السلطة القضائیة واس�تقاللیة النیابة العامة، ا�يل �ات بعد دس�تور 

وا�يل �رست اس�تقاللیة القضاء يف قضاء مس�تقل، وعند� تطو�ر يف 
  .احلاكمة أ�م�یة

وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن احلكومة من هنار �ات يف البدایة د�لها، وهاذ 
ويم، قامت �لتحیني واملصادقة �ىل اخلطة اليش جسلناه يف الرب�مج احلك

الوطنیة ��ميقراطیة وحقوق إال�سان، وعیا مهنا �ٔ�مهیة د�ل هاذ املوضوع، 
ووعیا مهنا ب�ٔن �اصنا ند�رو مزید من التطو�ر يف دميقراطی��ا ويف م�ظومة 

  .حقوق إال�سان عند�
ف يف والیوم راه هاذ اليش �ادي یتطور ٔ�كرث، امحلد �، اك�ن �زا

الربامج د�ل هاذ اخلطة، ا�يل امحلد � �ال� امل� طلب الس�ید وز�ر 
ا�و� يف حقوق إال�سان �ش یوضع اخلطة التنف�ذیة، ويه يف القریب 
�ادي �كون موجودة ٕ�ذن هللا، هاذ اخلطة التنف�ذیة ا�يل �ادي متيش بنا 

ٔ�نه م�ال بعض �خ�الالت اليت ال �زال موجودة، حصیح .. ٕاىل أ�مام 
احلاكمة أ�م�یة تطورت، ولكن احلاكمة أ�م�یة �اصها تتطور ٔ�كرث، والیوم 
راه يف التد�الت أ�م�یة ا�يل ميكن تقوم هبا يف ٕاطار صالح�ات السلطات 

أ�م�یة، دا� ا�ٓن �ادي یبداو �س�لو �لاكمريا مجیع ت� التد�الت �ش 
ٔ�یضا، وحنمیو حقوق  حنمیو حقوق املواطنني، حنمیو حقوق ر�ال أ�من

املؤسسات، وحنمیو املمتلاكت العامة واخلاصة، و�ادي �كون عند� جحج 
�ىل، هل اك�ن الت�اوزات وال ما اكیناش الت�اوزات؟ واش هذا مت يف 
ٕاطار القانون ٔ�و ما متش يف ٕاطار القانون؟ وهذا يشء �م، هذا جزء من 

  . ماماحلاكمة أ�م�یة ا�ي سزيید بالد� خطوات ٕاىل ا�ٔ 
ٔ�یضا هناك دلیل التعامل أ�مين مع �ح��ا�ات، وهاذ ا�لیل هذا 
س�مت ٕا�داده، و�ادي �كون عندو وا�د ا�ور �بري يف عقلنة احلاكمة 
أ�م�یة، الیوم عند� ف� خيص خمافر الرشطة، عند� إالطعام، راه يف 

نون مرشوع قانون املالیة هذا ینص �ىل تعز�ز حقوق أ�فراد ا��ن �كو 
  .تعز�ز حقوقهم، النظریة، تعز�ز حقوقهمحتت احلراسة 

ولكن وقت ما حقق�ا يش �ا�ة اح�ا كنطمعو حنققو ٔ�كرث، اح�ا راه ما 
عند�ش �ق�ني طامعني �زیدو ٔ�كرث، هاذ اليش ميكن یمت ٕاىل تعاملنا مع 
إالجنازات ا�يل حققهتا بالد�، ٔ�وال، �لعرفان، �نیا، حقق�اها مجیعا، راه 

 وا�د، حققها هاذ احلزب وال هاذ ال، وال حىت هاذ احلكومة، لك مايش
حكومة كزتید شویة، �ش �كونو م�صفني، كزتید شویة، ولكن اح�ا عند� 

  .ا�ٓن حتدي �ش �زیدو ٔ�كرث يف املس�تق�ل
ٕاذن امحلد � �ىل هاذ املس�توى، راه حقق�ا ٔ�مور ونطمع يف حتق�ق 

شلك لنا وا�د �ارطة الطریق يف هاذ ٔ�كرث، وهاذ اخلطة ٕ�ذن هللا �ادي � 
ا�ال، و�خلصوص ٔ�هنا مت وضعها بطریقة �شاوریة و�شار�یة مع الفا�لني 
احلقوق�ني، مع إالدارات املعنیة، مع املؤسسات ا�س�توریة، لكيش سامه 

  .�ش خترج امجلیع �متلكها ٔ�و امجلیع خيدم �ش یطبقها يف الواقع
قراطیة وحقوق إال�سان، ٔ�ن �كون هناك ٔ�یضا ا�يل هو دا�ل يف ا�مي

إالدارة يف �دمة املواطن، وهذا راه در� ف�ه �دد من إالجراءات ومن 
القرارات، والهدف مهنا هو تعز�ز الثقة، ثقة املواطن يف إالدارة، ثقة 
املواطن يف املؤسسات، ثقة املواطن يف وطنه، ٔ�ن به �ادي �زداد الثقة 

اكملني نعززها، ل�س ٔ�مرا بید �ة دون �ة  د�ل املواطن، واح�ا هاذ الثقة
ٔ�خرى، الفا�لني الس�یاس�یني لكهم �اصهم یعطیو وا�د الو�ه حضاري، 
ن��ل �لمامرسة الس�یاس�یة، ٔ�ن الثقة ٕاذا اهنارت �هنار يف مجیع املؤسسات، 
ما ميك�ش نقولو الثقة ما �اد�ش �كون يف احلكومة و�ادي �كون يف 

ربملان ما �اد�ش �كون يف �از �ٓخر، ٔ�و يف الربملان، و�ادي �كون يف ال
  .فا�ل �ٓخر، مجیع الفا�لني

وهاذ اليش ف�ه التعاون د�ل امجلیع، �اصنا وبدءا �رئ�س احلكومة، 
مرورا �لوزراء و�لربملانیني و�ملسؤولني إالداریني ح�� اكنوا، �اص امجلیع 

ه املصداق�ة، �كون يف بالصتو قادر، �كون العمل د�لو وال�م د�لو ف�
  .�یعطي املصداق�ة �لمواطنني

ؤ�� ا�يل مسؤول �ىل احلكومة هاذ اليش ا�يل كنقولو �لوزراء 
�س�مترار، ما اك�ن جملس حكويم ولكن كن�اول ما ٔ�مكن نعاود هاذ الهرضة 
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هاذي، الوزراء �لهيم ٔ�ن �كونوا مع املواطنني، �اصهم یقومو �لواجب 
ش يف هاذ احلكومة وز�ر فوق العادة ٔ�و د�هلم، ما عند�ش ٔ��، ما اكی�

  .وز�ر، وز�ر عندو ام�یاز �اص، مااكی�ش (super)وز�ر ك�سمیوه 
الوزراء جيب ٔ�ن یقوموا بواجهبم، ويف �ٓخر جملس حتدثت �ىل احلضور 
يف الربملان وحتدثنا �ىل أ�س�ئ� الك�ابیة واجلواب �لهيا، و�ادي نقميو ٔ�كرث، 

نب أ�خرى نفس اليشء، ولكن هذا �اصو هذا �ري �انب، ولكن يف اجلوا
ی�سحب �ىل الفا�لني ا�ٓخر�ن ٔ�یضا، �ىل أ�حزاب الس�یاس�یة، �ىل 
النقا�ت، �ىل الربملانیني، و�ىل امجلا�ات، �ىل رؤساء امجلا�ات، �ىل 
املس�شار�ن امجلاعیني، �اص الطبقة الس�یاس�یة تعطي ٕاشارات قویة �ىل 

�ىل ٔ�هنا �س�تحق ثقة املواطن، هاذ اليش ٔ�هنا �زهية، �ىل ٔ�هنا مع املواطن، 
ا�يل ميكن ٔ�یضا �س�تعدو هباذ الثقة يف الفعل الس�یايس، يف العمل 
الس�یايس، يف أ�حزاب الس�یاس�یة، �ش �زیدو �دد املنمتني لٔ�حزاب 

ا�يل اكینة، یفوت �دد املنق�ني ا�يل  %3و 2.5الس�یاس�یة یفوت هاذیك 
 تقد�ر ا�يل اكینة د�، �اص �ىل ٔ�كرب %6وال  5دا�لني يف النقا�ت 

  .�زیدو ما ميكن �زیدو ٕاال ب�ٔن نق�ع املواطن ب�ٔن هذه أ�حزاب �س�تحق ثقهتم
ا�يل هو احملور د�ل تعز�ز احلقوق : ٕاذن هذا �ل�س�بة �لمحور أ�ول

واحلر�ت وتعز�ز الثقة يف املؤسسات ويف الفا�لني الس�یاس�یني 
بطبیعة احلال إال�الم عندو دور  و�ج�عیني، الفا�لني العموم�ني لكهم،
  .وحىت هو جيب ٔ�ن �س�تعید ثقة املواطن

هو تعز�ز الس�یاسات �ج�عیة، وهو حمور اهمتت به : احملور الثاين
وقانون املالیة  2018احلكومة اه�ما �اصا، ميكن نقول ب�ٔن قانون املالیة 

نفس جبوج عندمه  2019دا� رامك صادق�و �لیه يف جملس املس�شار�ن 
اج�عي قوي، بل نفس اج�عي تقوى من قانون ٕاىل قانون، ولكن هناك 

  .ٔ�یضا �دد من إالجراءات اختذ�ها يف هاذ ا�ال
احملور أ�ول فهاذ التعز�ز د�ل الس�یاسات �ج�عیة هو بطبیعة احلال 
. الربامج �ج�عیة، الربامج الهادفة ٕاىل تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة

امحلد � ا�ٓن هاذ الربامج تعددت ولكن تقوت، واح�ا ج�نا وقلنا من 
البدایة ب�ٔن لك �ر�مج عندو هاذ الطابع هذا اكن ق�ل م�ا سواء احلكومة 
السابقة ٔ�و احلكومة ا�يل ق�ل مهنا ٔ�و احلكومات أ�خرى، حنن س�نوسعه 

نني وس�نطوره وغنعززوه وغنحرصو �ش یوصل يف النتاجئ د�لو ٕاىل املواط 
  .واملواطنات ا��ن �س�تحقونه

ٔ�ن نبدع �رامج �دیدة ٔ�یضا �سري يف نفس �جتاه ا�ي هو : �نیا
تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة ودمع الف�ات الفقرية والهشة واملتوسطة 

وهذا ف�ه �دد من الربامج، ف�ه مواص� تنف�ذ �ر�مج تقلیص . ا�نیا
  .التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة

، 2017هاذ الرب�مج د�ل تقلیص التفاو�ت ا�الیة ا�يل هو بدا يف 
ٕان شاء هللا �ادي حنرصو �ش یتوسع هاذ الس�نة  2019و�ر�مج  2018

ملیار، مايش لكها من الصندوق  �7.4ادي �كون املزيانیة د�لو  2019يف 

ن ا�صص �لعامل القروي، هذاك ف�ه وا�د ال�س�بة ولكن �س�بة �ادي جتي م
القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، �س�بة من اجلهات، �س�بة من امجلا�ات، و�� 
هناك رشاكء م�عدد�ن ا���ن �سامهون يف هذا الرب�مج، وكنحرصو �ش 

  .هاذ الرب�مج �كون مو�ه ٕاىل
ٔ�وال، ٕاىل اجلهات وٕاىل املناطق املعنیة واحملاور د�لو معروفة، الطرق، 

كن هاذ التفاوت ا�ايل ا�يل اك�ن نقلصوه التعلمي، الص�ة �خلصوص �ش مي
س�نوات املق��، وٕان شاء هللا هذا �ادي، وٕاىل شف�و راه  4ٔ�و  5يف 

الربامج د�لو امحلد � كتحقق، ولكن بطبیعة احلال ما ميك�ش نبداو لكيش، 
، اك�ن �رامج للك ٕاقلمي، والربامج 2021غی��ظر  2021ذاك اليش ا�يل ف 
لیا ما كتدارش مركز�، مركز� �ري �ادي ك�شوفوها �ملناس�بة كتدار حم 

وكتدوز جلنة وطنیة، وٕاال يه �رامج كمت �ىل مس�توى العامالت، �ىل 
  .مس�توى لك ٕاقلمي ولك عام� حملیا ك�شار�و فهيا الفا�لني احمللیني

هذا در� لیه وا�د نظام حاكمة يه ا�لجنة الوزاریة ا�امئة لتمنیة ا�ال 
و�ادي نعقدوها ٔ�ول مرة .. اجلبلیة، يه ا�يل �ادي ٔ�مسو القروي واملناطق

بعد شهر ٔ�و شهر ونصف، الهدف د�ل العقد د�لها ٔ�ش�نو هو؟ هو تق�مي 
الربامج السابقة، �شف �خ�الالت ٔ�و النقص ٔ�و الت�ٔخر فهاذیك الربامج 
د�ل الس�نة املاضیة واملصادقة �ىل التو�ات د�ل الرب�مج د�ل الس�نة 

  .هيااليت تل
ال بد ٔ�ن ٔ�حتدث هنا عن مواص� تنف�ذ �رامج اج�عیة سابقة يف جمال 

ٔ�ول مرة غیتدمع، وكام قلت �ري م�ذ ٔ�س�بوع ٔ�و ٔ�س�بو�ني " ت�سري"التعلمي، 
يف جملس النواب من ق�ل فني ما مش��ا �یجیو رؤساء امجلا�ات و�یقول � 

ش من اح�ا ما ك�س�تافدو " ت�سري"جام�ة قرویة �دا� ك�س�تافد من 
، وعندو ت�ٔثري �ىل الهدر املدريس، الیوم راه تعمم وهذا وا�د "ت�سري"

إالجراء ا�ي و�د به يف الرب�مج احلكويم، امحلد � لقي م�اركة �ال� 
امل� وتقدمت هاذ الربامج �ج�عیة ٔ�مام �ال� امل�، و�ادي نقفزو 

یعة احلال من تلمیذ وبطب  1.100.000تلمیذ ٕاىل ملیون  700.000ا�ٓن من 
ملیار درمه، و�ادي �شمل يف �بتدايئ مجیع  2.1ملیون درمه ٕاىل  700

املناطق يف العامل القروي، ويف إال�دادي مجیع املناطق يف العامل القروي 
والعامل احلرضي، وهذا �ري مس�بوق وهاذي قفزة �مة يف تنف�ذ هاذ 

ما �كرهوش  �ش نطوروه ٔ�كرث من ق�ل اح�ا". ت�سري"الرب�مج د�ل 
 2006نطوروه، ولكن هذا التطو�ر، هذه قفزة هاذ الرب�مج ا�يل بدا من 

  . ٕاىل الیوم راه �م
بطبیعة احلال رفع ا�مع، رفع العدد د�ل أ�رامل املس�تف�دات من 
صندوق أ�رامل ا�يل بدا يف ٕاطار احلكومة السابقة ا�يل وصلنا ا�ٓن �ٔكرث 

ی�مي، هذا �ر�مج �ادي یتعزز  155.000ٔ�رم�، و�هيم حوايل  87.000من 
  .ٔ�كرث و�ادي یبقى مس�متر ٔ�ن حىت هو �م

بطبیعة احلال مقنا بتوس�یع الحئة املس�تف�د�ن من �دمات صندوق 
التاكفل �ج�عي كام كتعرفو، وا�يل �هيم �خلصوص �ل�س�بة �ل�ساء 
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املطلقات املس�تحقات د�ل النفقة وا�ٓن وسعناه مايش فقط ال�ساء 
طلقات ولكن ال�ساء املعوزات عندما یت�ني عوز الزو�ة وقع لها مشالك امل

مع الزوج د�لها وما بقاش ینفق �لهيا، حىت هذه، ود�لنا حىت الناس 
املس�تحقون د�ل النفقة من أ�والد بعد وفاة أ�م، و�ا ما �كو�ش أ�م، 

النفقة توفت ٕاىل اكنت اخلا� وال اجلدة يه ا�يل تتكفل به، زد� مس�تحقو 
 2018من أ�والد اخلاضعني �لكفا� وهاد اليش داز يف قانون املالیة د�ل 

ودوز�ه ٔ�یضا يف التعدیل د�ل القانون د�ل القانون اخلاص خبدمات 
  . صندوق التاكفل �ج�عي

�ر�مج التعویض عن فقدان الشغل ا�يل هو �ر�مج بدا يف ٕاطار 
طو�ر عن طریق تعدیل قانون احلكومة السابقة، وا�ٓن هناك معل لت

الرشوط د�لو �ش ميكن یتوسع ٔ�كرث و�س�تفدو م�و الشغی� ا��ن یفقدون 
  .شغلهم

هناك �رامج �مع أ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، هذه عندها 
س�نوات  3ف�ه �دد من الربامج كثرية امحلد � ٔ�دت ا�ور د�لها هذه �ري 

 هنا ٕاىل ٕاجراء �م ٔ�ول مرة �ش تطورت �شلك �بري، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري
�ادي ند�روه، و�ادي �كون ٔ�ول م�اراة �اصة مشرتكة �وي إال�اقة وهذا 

 50مطلب قدمي ٔ�ول مرة �ادي �كون يف أ��د املق�ل ٕان شاء هللا 
م�صب، والس�نة املق�� راه خصصنا لها يف مرشوع قانون املالیة د�ل 

�كون يف القطا�ات، ، ا�يل �ادي %7م�صب ٕاضافة ٕاىل  200، 2019
  .وهذا ٔ�� كنظن ب�ٔنه يشء �م ٔ�یضا

بطبیعة احلال، مواص� مك�س�بات املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ا�يل 
حىت يه تطورت كام و�یفا يف هذه املر�� الثالثة د�ل املبادرة الوطنیة 

  .�لتمنیة ال�رشیة
 ٕاذن �ىل املس�توى �ج�عي ميكن ٔ�ن ٔ�قول هناك �ىل مس�توى

الربامج �ج�عیة هناك اه�م لتطو�رها وتنویعها وتوس�یعها، ولكن �ىل 
الرمغ من هذا اح�ا طامعني يف ٔ�كرث، و�� درت وا�د املناظرة وطنیة 
�لحامیة �ج�عیة م�ذ ٔ�سابیع فقط، الهدف مهنا هو هذه امحلایة �ج�عیة 

ى �یفاش ند�رو لكها ا�يل دا�ل فهيا هذه الربامج ودا�ل فهيا ٔ�مور ٔ�خر 
س�نة  �15ر�مج ا�يل �اء �ىل مدى  139الت�س�یق ف� ی�هنا وا�يل ورثنا 

تقریبا ٔ�و ٔ�كرث، �یفاش �شوفو تنفع ٔ�كرث الف�ات الهشة واليت �س�تحق هذه 
الربامج، �یفاش ميكن نطورو احلاكمة د�لها، وهاد اليش ٕان شاء هللا هذه 

 4راسة لها و�اد�ن يف املناظرة خرجت لنا �دد من التوصیات، هناك د
د�ل احملاور �ش نطورو هذه امحلایة �ج�عیة �كون توسع كام و�یفا، 
ولكن من ٔ�مه ما فهيا هو ماذا؟ هو الس�ل �ج�عي املو�د ا�يل �ادي 

  .ميك�ا �ش �كون �س�هتداف فعال یذهب ٕاىل املس�تحقني
یة هذا ا�يل ا�يل هو نظام املسا�دة الطب " رام�د"راه قلنا مرارا ب�ٔن 

من  %10ٔ�و  %11كتعطى هلم بطاقة د�ل املسا�دة الطبیة، اك�شف�ا ب�ٔن 
الناس ا�يل ك�س�تفدو م�ه ال �س�تحقونه فعال، كتوقع ٔ�خطاء، كتوقع ف�� 

هاد �ر�مج �س�هتداف �ادي یصحح لنا هذه �خ�الالت يف املس�تق�ل 
قریبا ٕان شاء  ٕان شاء هللا و�ادي جنیبو مرشوع قانون �اص هبذه املس�ٔ�

هللا، رمبا يف ٔ�سابیع حمدودة �ادي �كون هاد مرشوع القانون موجود �ش 
  .ميكن نطورو معلیة �س�هتداف، هذا �نیا

البد ٔ�ن نت�دث عن حتسني املناخ �ج�عي، وحتسني املناخ : �لثا
�ج�عي ف�ه �دد من إالجراءات هتدف ٔ�وال لتحسني �القات الشغل 

ٔ�ر�ب الشغل، وهاذ اليش ٔ�ولته احلكومة وا�د �ه�م بني املشغلني و 
�اص واختذ� ف�ه، �لت�س�یق مع الرشاكء �ج�عیني ومع املقاوالت، �دد 
من إالجراءات، و�لتايل يف هذا الصدد هناك الت��ع الیويم ملناخ الشغل 
دا�ل الو�دات إالنتاج�ة، لضامن التدبري اجلید �لزنا�ات د�ل الشغل من 

  .الوزارة املعنیة ق�ل
هناك تعز�ز حاكمة تدبري العالقات املهنیة وحتسني املناخ �ج�عي 
وضامن اس�تقراره، هناك ٔ�یضا عرف جمال ٕا�رام اتفاق�ات الشغل امجلاعیة 

 26تطور ملحوظ، ح�ث مت �سجیل �الل الثالث س�نوات أ��رية ٕا�رام 
املناخ �ج�عي  اتفاق�ة شغل جامعیة، اكن لها ٔ��ر ٕاجيايب يف اس�تقرار

دا�ل الو�دات إالنتاج�ة، و�لتايل تعز�ز تنافس�هتا، و�لتايل ٔ�یضا �رتقاء 
�ملس�توى �ق�صادي و�ج�عي لٔ�جراء و�لمقاو� �ىل �د سواء، وهبذا 
نعرف �یف ٔ�ن حتسني �القات الشغل وحتسني املناخ �ج�عي ميكن ٔ�ن 

  .یؤدي ٕاىل حتسني أ�داء �ق�صادي
كن ٔ�یضا مواص� احلوار �ج�عي بطبیعة احلال، كام تعرفون وهاذ ول

اليش ٔ�صبح واحضا، واحلكومة عندها وا�د �ه�م �اص �حلوار 
�ج�عي، مب�ٔسس�ته، ٕ�دام�ه واس�متراره، و�لتايل تعقدت �دد من 
اجلوالت يف هاذ املر�� ا�يل متت، وتدارت فهيا وا�د مجمو�ة اخلطوات، 

ب�ٔننا الیوم �يق ما وصلناش لوا�د االتفاق، ولكن اح�ا عند� لك  �ىل الرمغ
إالرادة لالس�مترار ولك العزم �ىل �س�مترار �لوصول ٕاىل االتفاق يف هاذ 

  .ا�ال �ىل مجیع املس�تو�ت، وبطبیعة احلال االتفاق الثاليث
ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن احلوار �ج�عي م�واصل �ىل خمتلف 

مايش فقط �ىل هذا املس�توى، وذ� من �الل انتظام اج�ع  املس�تو�ت
الهیئة الثالثیة الرت�یب ا�يل لكها حوار اج�عي، جملس طب الشغل م�ال، 
جملس املفاوضة امجلاعیة و�ريه من ا�الس ا�يل يه لكها اليت تنعقد �نتظام 

  .وا�يل يه ٔ�یضا جمال د�ل احلوار �ج�عي م�واصل
ٔ�قول ب�ٔن احلكومة �متة �ل�شاور حول ٔ�سس م�ثاق  ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن

اج�عي �دید حيقق السمل وال�سك �ج�عي و�ريس قوا�د �منیة 
اج�عیة واق�صادیة م�وازنة، مع �س�تفادة من رٔ�ي ا�لس �ق�صادي 
و�ج�عي والب�يئ يف املوضوع، واحلكومة م�ك�ة �ىل بلورة هاذ املیثاق 

ت، مبوجب الرب�مج احلكويم بطبیعة احلال ا�يل و�د� ف�ه تنف�ذا اللزتاما
هبذا، �ري ٔ�ن هاذ املرشوع يف الواقع ال هيم احلكومة و�دها هيم مجیع 
الفرقاء، و�لتايل �ادي �كون جمال ال�شاور وجمال ال�شارك يف حوار هادئ 
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وحوار رصني مع مجیع الفرقاء �ج�عیني و�ق�صادیني يف القریب، ٕان 
  .هللا شاء

واح�ا تن�ٔملو �ش �كون هاذ املیثاق �ج�عي وا�د إالطار تعاقدي، 
ا�ي حيدد جماالت احلوار، مس�تو�ت احلوار، مهنجیة احلوار، �ٓلیات احلوار 
يف املس�تق�ل، ؤ�یضا حيدد الزتامات خمتلف أ�طراف و�ٓلیات تنف�ذ 

خلالفات املرتتبة �لزتامات الناجتة عن االتفاق�ات امجلاعیة و�ٓلیات �سویة ا
  .عن ذ�

ؤ�متىن ٔ�ن �كون هذا املیثاق ٕاطار مرجعي لبناء التوافقات الكربى �ش�ٔن 
خمتلف القضا� �ق�صادیة و�ج�عیة املرتبطة �لت�د�ت ا�ٓنیة 

  .واملس�تق�لیة لبالد�
هذه ٕاذن يه احملاور الثالث يف العموم، دون ا�خول يف �دد من 

الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�رجع، ميكن التفاصیل، اليت ٕاذا رغب 
  .ٔ�ن ٔ�رجع ٕا�هيا

لكن بغیت ن�ٔكد يف أ��ري �ىل الوعي د�ل احلكومة يف هاذ 
املس�تو�ت الثالث و�ريها �ىل ٔ�مهیة احلفاظ �ىل السمل �ج�عي، ؤ�ننا ملا 
قلنا يف البدایة حكومة إالنصات وإالجناز �ىل ٔ�ساس ٔ�نه حنن مس�تعدون 

 ٔ�ي اقرتا�ات وٕاىل ٔ�ي مطالب وٕاىل ٔ�ي انتظارات ميكن ٔ�ن لٕالنصات ٕاىل
نلبهيا ونعمل �ىل تلب�هتا، ودلی� ٔ�نه مرشوع قانون املالیة احلايل اس�ت�ابت 
احلكومة لعدد من التعدیالت د�ل الفرق ال د�ل أ��لبیة وال د�ل 

  .املعارضة
الث ؤ�یضا حنن �ازمون �ىل امليض ٕاىل أ�مام يف هذه املس�تو�ت الث

بتحق�ق مزید من �جنازات ذات الطابع احلقويق، ذات الطابع الس�یايس، 
ذات الطابع �ج�عي وذات الطابع �ق�صادي، اليت تعزز السمل 
�ج�عي، ا�ي هو �ام �كن إالشاكالت ا�يل اكینة و�ام �كن ردود الفعل 

يف السمل من املواطنات واملواطنني  -ويه حمرتمة  - ا�يل تتكون ٔ�ح�ا� 
�ج�عي، امحلد �، تنعم بالد� حبظ مق�ول م�ه، اح�ا بغینا نطوره، 

  .ند�رو ٔ�كرث ولكن هناك حظ مق�ول
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري يف أ��ري، مرة ٔ�خرى، ٕاىل رضورة ٔ�ن نعمل مجیعا �ىل 
احلفاظ �ىل الثقة يف الفا�لني الس�یاس�یني، الثقة يف الفا�لني �ج�عیني، 

نا يك �س�تطیع ٔ�ن تقوم بدورها يف احلفاظ �ىل هذا السمل الثقة يف مؤسسات 
  .�ج�عي

  .شكرا جزیال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل اجلواب ا�ي اس�متعنا ٕالیه، ؤ�ول لكمة 
  .احملرتم لفریق أ�صا� واملعارصة تفضل الس�ید املس�شار

  :مل الاكعبد الرحميموالي  الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

نود يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن نؤكد م�ذ البدایة �ىل أ�مهیة البالغة 
س�هيا موضوع السمل �ج�عي وم�طلبات إالقالع �ق�صادي، اليت �ك� 

ا�ي یندرج مضن أ�ولو�ت املطرو�ة القصوى �ىل �دول ٔ�عامل بالد�، 
نظرا الرتباطه �س�مترار واس�تدامة �س�تقرار ب�ٔبعاده الس�یاس�یة و�ج�عیة 

  .يف س�یاق ٕاقلميي ودويل ميلء �الضطرا�ت ورسیع التحوالت
مل �ج�عي قد ٔ�حضى الیوم مطلبا ح�و�، فهو بقدر ما ٕان ت�ٔمني الس

�شلك ٕا�دى م�طلبات إالقالع �ق�صادي، فٕانه عنرص ٔ�سايس وصامم 
  .ٔ�مان لتفادي ومعاجلة خمتلف بؤر احلارض واملس�تق�ل

لٔ�سف جمهود احلكومة يف هاذ الباب ظل حمدودا، وهو ما سامه 
�ل وتعاظم الشعور �شلك ملحوظ يف ت�ٔس�س نوع من الشك يف املس�تق 

�نعدام الثقة، ا�ي ما انفك ی�ٔ�ذ م�حى تصا�د�، مع ما ی��ج عن ذ� من 
  .�ٓ�ر سلبیة �ىل ال�سك �ج�عي

ٕان اس�مترار العدید من أ�عطاب اليت یعرفها لك �رتقاء �ج�عي 
 واق�صاد الریع والفوارق �ج�عیة وا�الیة والصعو�ت املتعلقة �لولوج ٕاىل
اخلدمات العموم�ة أ�ساس�یة والعمل والشغل وارتفاع معدل البطا�، 
سامهت جممتعة يف تعز�ز واقع إالحساس �لشك يف املس�تق�ل وفقدان الثقة، 
واليت اكن من نتاجئها توس�یع خریطة الفقر و�اصة الفقر النقدي، �ر�ة 
ٔ�صبح �شمل جزءا هاما من الطبقة املتوسطة، �ٕالضافة ٕاىل ما عرفه 
�ق�صاد الوطين من احندار خطري ٕاذ شهد تدهورا ب��و� �ري مس�بوق 

  .2016يف س�نة  %1.6جتسده �سب منو ضعیفة بلغت 
وهكذا فٕان السمة أ�ساس�یة الق�صاد� الوطين يه الضعف وغیاب 

شاب  49.000أ��ر �ج�عي، مما زاد �دد العاطلني يف املغرب ب 
  .س�نة 25و 15وشابة ترتاوح ٔ�عامرمه ما بني 

فهناك ٔ�زید من  2017وحسب معطیات �اصة �لبنك ا�ويل لس�نة 
ومع . ملیون شاب وشابة مغاربة ال نعرف ٔ��ن مه، وماذا یفعلون 2.5

أ�سف الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، فهؤالء الش�باب جيدون ضا�هتم يف 
�حنراف ويف قوارب املوت ويف �ريها من الظواهر اليت تف�ك ب�ٔمل هذا 

ن وقوته احلق�ق�ة، وهو ما یدفعهم لٔ�سف �لتعبري عن قلقهم ٕ�بدا�ات الوط
اليت هتزت هبا مدر�ات " يف بالدي ظلموين"تعبريیة وشعاراتیة، اكنت ٔ�مهها 

  .املالعب الوطنیة لك هنایة ٔ�س�بوع
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

قد نتفق مجیعا ب�ٔن ٕاصالح صندوق املقاصة �شلك ٔ��د املدا�ل 
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وت�ٔ�یدا م�ا �ىل موقف . ٕالصالح م�ظومة ا�مع ببالد� وجتویدها أ�ساس�یة
ودرءا للك إالد�اءات ٕان  2016احلزب من �الل �ر�جمه �نت�ايب لس�نة 

مل نقل الزتو�ر، فٕاننا �شدد �ىل �ون ٕاصالح صندوق املقاصة ال جيب ٔ�ن 
�كون �ىل حساب القدرة الرشائیة �لمواطنات واملواطنني، ٔ�ن ذ� 

خطرا اسرتاتیجیا �ىل السمل �ج�عي ببالد�، فال ميكن س�شلك 
الت�دث عن رغبة احلكومة لضامن السمل �ج�عي، ويه �سعى دامئا ٕالنقاذ 
فشلها �لتو�ه جلیوب املواطنات واملواطنني، وقد الحظنا مجیعا �یف 
ت�دى احلكومة يف الرفع من أ�سعار والز�دة يف الرضائب ورضب القدرة 

ائیة �لمواطن املغريب حب�ة �س�تقرار، لكن لك س�یاسات احلكومة الرش 
تت�ه �لبالد مع أ�سف �لمجهول وختلق �ا� من الشك �ى امجلیع، و�ا� 
الشك هذه جعلت املغاربة خيرجون يف العدید من املدن ٕاىل الشوارع 

 11000واملیاد�ن �لمطالبة �لكرامة والعدا� �ج�عیة، وما مؤرش 
ج ومظاهرة يف الس�نة املاضیة حسب ترصحي الناطق الرمسي اح��ا

  .�لحكومة ٕاال ت�ٔ�ید �ىل ٔ�زمة الثقة اليت تع�شها بالد�
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

تدر�ون ج�دا مدى احلساس�یة الك�رية ملوضوع احلوار �ج�عي يف 
س�یاق السمل �ج�عي، لكن نالحظ ٔ�ن العرض احلكويم يف هاذ إالطار 

ربز �دم القدرة �ىل تقدمي �لول �راغامتیة لتقویة املنظومة �ج�عیة ی
الوطنیة والسعي لسمل اج�عي م�قدم وصلب، وال ميكن ٔ�ن نتوقع سلام 
اج�عیا يف ظل �ا� ال�ش�نج والتو�ر والزناع بني الفرقاء �ج�عیني 

اب، فضال والفا�لني احلكوم�ني والت�ٔخر يف ٕاخراج القانون التنظميي لٕالرض 
عن م�طق الت�اهل والالم�االة �لعدید من املبادرات اجلادة، و�س�تحرض يف 
هذا الباب دعوة �ال� امل� مجلیع املعنیني �ٔ�مر �لتفكري يف ٕاجياد احللول 
وصیغ م�تكرة من ٔ��ل إالرساع وٕ�جناح احلوار �ج�عي مع اس�تحضار 

رك والتوافق، قصد بلورة املصل�ة العلیا والت�يل �روح املسؤولیة وال�شا
م�ثاق اج�عي م�وازن ومس�تدام مما یضمن تنافس�یة املقاو� ویدمع القدرة 

  .الرشائیة �لطبقة املتوسطة �لقطا�ني العام واخلاص
وهبذه املناس�بة، نود ٔ�ن نتو�ه ٕالیمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

ع�الیة خبصوص معرب�ن عن اس��ائنا البلیغ من جتاهلمك ملقرت�اتنا �س�ت
الوضع �ج�عي املقلق اليت و�ناها لمك �حزب س�یايس ومكعارضة �رملانیة، 
يف س�یاق تفا�لنا إالجيايب مع م�طلبات املر�� الراهنة واس�تحضارا �لتدابري 
والتوجهيات اليت رمسهتا العدید من اخلطب امللك�ة السام�ة، وهو ما نعتربه 

ع مقرت�ات مكون مركزي من رض� من الالمسؤولیة يف التعاطي م
مكو�ت املعارضة الربملانیة، و�رمجة لسلوك حكويم ومؤسسايت �ري الئق، 

، بل ویرتمج ا�متثالت 2011س�تور یرضب يف العمق فلسفة وتوجهيات د
  .�ري ا�ميقراطیة لرئاسة احلكومة يف تعاطهيا مع م�ادرتنا

 معا�سة لك نت�ٔسف الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم الس�مترار حكوم�مك يف
�قرتا�ات اجلادة اليت من ش�ٔهنا �لق وئام اج�عي مس�تدام وصلب، 

  .�اصة يف الظروف �ق�صادیة و�ج�عیة الراهنة اليت متر ببالد�
ونت�ٔسف ٔ�یضا عن فشلمك يف �لق املناخ املالمئ يف حتق�ق ال�سك 

ار العوائق �ج�عي واحلد من الفوارق، ٔ�مه جناح حققمتوه هو ضامن اس�متر 
اليت تعرتض املبادرات �ق�صادیة وال �شجع �ىل �لق الرثوات وتوزیعها 

  .العادل، �ٕالضافة ٕاىل ٕاثقال البالد ��یون
فعن ٔ�ي سمل اج�عي س���دث الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم؟ سمل 
هش �كرسه �لیان يف الشوارع واملیاد�ن ووسائط التواصل �ج�عي، 

ننا نع�ش �لیان اج�عي هيدد إالقالع �ق�صادي و�رهن وأ��در �لقول إ 
  .مس�تق�ل البالد

س�س�ل التارخي �لیمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم س�نوات جعاف 
وختلف اق�صادي واج�عي، كام س�س�ل �ىل حكوم�مك ٔ�هنا ٔ��لفت 

  .2011مو�دها مع التارخي هبدر مك�س�بات دس�توریة م�قدمة لفرتة ما بعد 
  س احلكومة احملرتم،الس�ید رئ�

ندعومك يف فریق أ�صا� واملعارصة، من ٔ��ل تدارك هذا الهدر �لتفكري 
يف ٕا�داث �ٓلیات تعهد ٕا�هيا �ام الرصد وت��ع الت�د�ت اليت یطر�ا 
موضوع السمل �ج�عي وتق�مي �ٓ�ره �ىل �س�تقرار وإالقالع �ق�صادي، 

اغامتیة وواقعیة لتبدید مشاعر كام ندعومك ٕاىل إالرساع يف وضع تدابري �ر 
الشك وإالحساس �خلوف من املس�تق�ل، مع الت�يل �سمة التواضع يف 
العالقة مع �يق الفرقاء وام�الك الوعي الاكيف حبجم مسؤولیتمك يف ٕارساء 

  .د�امئ السمل �ج�عي
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید اللكم
  .املس�شار احملرتم

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ملدا�ال�مك ا�يل �لكمتو فهيا �ىل املدا�ل  اس�متعنا يف احلق�قة ٕ�معان

د�ل السمل �ج�عي، �لكمتو �ىل احلقوق واحلر�ت، الس�یاسات 
�ج�عیة، املناخ �ج�عي، وهنا فني اك�ن وا�د ميكن سوء الفهم بی��نا 
حول السمل �ج�عي �یفاش كنتلكمو �لیه، ٔ�نه يف الضفة أ�خرى د�ل 

ط، اكینة دول عندها دميوقراطیات عریقة وعندها البحر أ�بیض املتوس
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م�ظومة د�ل امحلایة �ج�عیة من ٔ�حسن املنظومات �ىل الصعید ا�ويل، 
ولكن ٔ�نه تقاست القدرة الرشائیة د�ل املواطنني د�لها ٔ�و وا�د الرشحية 
�مة من املواطنني، جعلت ٔ�نه السمل �ج�عي يف هاذ ا�ول هاذ ٔ�صبح 

  .اضطرت معه احلكومة د�ل هاذ ا�ول الختاذ ٕاجراءات رسیعة�ددا، و 
طبعا السمل �ج�عي ٔ�و إالقالع �ق�صادي �م، ٔ�نه هو �لق الرثوة 
يف بالد�، وهاذ الرثوة يه أ�ساس�یة ٕاىل اكن التوزیع د�لها �ادل، اكن 

اكن التوزیع د�لها �ی�لق الشغل، وٕاىل اكن �ی�لق امحلایة �ج�عیة وٕاىل 
�ی�د من الفوارق �ج�عیة، الفوارق ا�الیة، واكن �ی�افظ �ىل القدرة 
الرشائیة يه ا�يل كتعطي ٔ�یضا وا�د الثقة ا�يل بدورها ٔ�ساس�یة خللق 
املقاو�، الختاذ املبادرة ولٕالقالع �ق�صادي، و�لتايل هاذي الرسا� د�لنا 

�ىل احلكومة ٔ�ن �هتاون أ�وىل لمك الس�ید رئ�س احلكومة، هو ٔ�نه ال جيب 
يف هاذ املوضوع د�ل السمل �ج�عي، وجيب ٔ�ن ت�ٔ�ذه م�ٔ�ذ اجلد مبقاربة 
اس��اق�ة، ٔ�ن هاذ النقط ا�يل �لكم �لهيا بعض إالخوان د�ل بعض 
�ح��ا�ات ا�يل اكنت طی� الس�نة واملقاطعة، �ح��ا�ات املهنیة، 

قلمت ب�ٔ�مك حكومة د�ل هاذي مؤرشات اكن �اصمك ��ذوها �جلد، ملا 
  إالنصات وإالجناز ٔ��ساءل الس�ید رئ�س احلكومة فني هو إالنصات؟ 

احلزب د�لنا الفریق د�لنا، إالنصات وا �اص إالنصات ٕاجيايب مايش 
فقط �س��ع، اح�ا تنطلبو إالنصات إالجيايب، یعين �سمعو واس�تق�لتو� 

 2018صعوبة ٔ�هنا تنفذ يف  و�لكمنا �ىل املقرت�ات وقلتو ب�ٔهنا �دیة واكنت
ما د�ال�ش، مهنا ما یتعلق �لقدرة الرشائیة  2019ؤ�هنا غتكون يف 

�لمواطنني ا�يل ت�ٓ�ت بفعل وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور، اكع املك�س�بات 
د�ل الطبقة العام� ود�ل املوظفني ا�يل رحبوها يف حكومة عباس الفايس 

عار ومع حتر�ر ٔ�سعار احملروقات ومع ضاعت مع الوقت، مع الز�دة يف أ�س
الز�دة يف املا والضو و�اكلیف التعلمي وهاذ اليش د�ل التقا�د د� 

  .�ق�طا�ات ٕاىل �ري ذ�، وكنا در� لمك اقرتا�ات لتقویة القدرة الرشائیة
احلوار �ج�عي درتو وا�د العرض، احلكومة ٕاىل اكنت دا�رة عرض 

و بیه طبقوه، طلبنا لمك تطبقوه هاذ الس�نة يف یعين هذا احلد أ�دىن نبدا
ٕاطار قانون املالیة التعدیيل ما درتوهش، هاذ العام ما ج�توش بیه، ما 

  .اكی�ش �دیث اكع �ىل احلوار �ج�عي يف النقاش د�ل قانون املالیة
امحلایة �ج�عیة ا�يل �لكمتو �لهيا الس�ید رئ�س احلكومة فهيا شق 

س�نوات وهاذ  7تغطیة الصحیة د�ل املس�تقلني، هاذي ٔ�سايس، ا�يل هو ال 
الناس املس�تقلني احلرف�ني، الفال�ة، الت�ار �ی�س�ناو هاذ التغطیة الصحیة، 
تدار القانون ٔ��ن يه املراس�مي التطبیق�ة؟ حىت لني غیبقاو ی�س�ناو هاذ 
الناس؟ ٕاىل الرام�د ما �دماش ٔ�ن هاذ الناس �ميش�یو حىت هام حياولو 

  .ن الرام�د ٔ�ن ما عندهومش التغطیة الصحیة، الفالح الصغري�س�تافدو م
الفوارق ا�الیة، الس�ید رئ�س احلكومة �لكممت م�ذ قلیل �ىل 
املصداق�ة، فني يه املصداق�ة ٕاىل قلتو لینا د� تقلیص الفوارق ا�الیة 

س�نوات؟ كتیقو هاذ ال�م؟ كتكون تقلیص الفوارق  5ٔ�و  4غیكون يف 

س�نوات؟ فهاذ املناطق احلدودیة واجلبلیة وبعض اجلهات  5ٔ�و  4ا�الیة يف 
 4حبال بين مالل، حبال الراش�یدیة، هاذو زعام نقولو �هيم د� راه من هنا 

س�نني الفوارق ا�الیة ما غتبقاش؟ اح�ا كنا كنتلكمو لمك �ري �ىل  5وال 
ا س�نني واح�ا ت��لكمو�لیه م 5مركز اس�شفايئ �امعي يف بين مالل هاذي 

زال ما هدامكش هللا تد�روه، كنتلكم طبعا اكس�مترار �لحكومة السابقة 
  .الس�ید رئ�س احلكومة

س�نني،  5ٔ�لف م�صب شغل يف  200فاش كتلكمو �ىل ملیون و
هاذي مصداق�ة؟ یعين راه اح�ا كنعملو لمك مالحظات الس�ید رئ�س 

�ل احلكومة مايش �لتنق�ص من التقدم ا�يل حقق�ه بالد� فوا�د العدد د
ا�االت ا�يل �لكمتو �لهيا، ٔ�نه اكینة رؤیة د�ل �ال� امل� واك�ن ت��ع 
�لربامج واك�ن خطب ملك�ة �ملناس�بة ا�يل حىت يه كنمتناو ٔ��مك تنفذو ذاك 
اليش ا�يل �ا فهيا، د�ل ا�منوذج التمنوي، حتدیث إالدارة، د�ل �شغیل 

شغل الس�ید رئ�س الش�باب، نقطة ٔ�ساس�یة ما �لكمتوش �لهيا د�ل ال 
  .احلكومة، ٔ�ساس�یة �ل�س�بة �لمد�الت د�ل السمل �ج�عي هو ال�شغیل

ملیون �اطل يف بالد�، وعند� ٔ�كرث من  �1.2یفاش غنعب�ٔ ٔ�كرث من 
ملیون ا�يل �یعملو �شغل �قص، یعين هاذو �س الیوم ما عندمهش د�ل 

ا مرتبط �ٔ�ساس، هاذي يه املد�الت د�ل السمل �ج�عي، وهذ
  .�الق�صاد

الیوم فاش كنقدمو لمك انتقادات الس�ید رئ�س احلكومة، مايش لبالد�، 
كنقدموها لمك �حكومة مسؤو� قدمت وا�د الرب�مج انت�ايب وف�ه 
الزتامات و�اصها تنفذها، كنتلكمو مع احلكومة، ٔ�ما ا�يل حقق�ه بالد� من 

االت هذاك راه لكيش تقدم فوا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور ومجمو�ة من ا�
  .م�فق �لیه، و�لتايل �اصمك ��ذو �نتقادات د�لنا هباذ املس�توى هذا

مشلكة ٔ�خرى ا�يل تتلكمو �لهيا دامئا الس�ید رئ�س احلكومة ويه 
التق�مي، فاش تتجیو تتلكمو �ىل جماالت و�ىل ٔ�ش�نو درتو، كتقولو ٔ�ش�نو 

�مج هذا العام، ٔ�و يه إالماكنیات ا�يل توضعت، تتلكمو �ىل هذا الرب
قانون املالیة ذو صبغة اج�عیة بناء �ىل إالماكنیات ا�يل توضعت، اح�ا 
ت�شوفو ٔ�ش�نو يه النتاجئ وكنطلبو م�مك ٔ��مك م�ال يف قانون املالیة اجلاي ٕان 
شاء هللا ٔ��مك تبداو حتیلوه �ىل وا�د التق�مي د�ل ٔ�ش�نو يه النتاجئ د�لو، 

  . ت هذه احلكومة يف ال�شغیلٔ�ش�نو يه النتاجئ ا�يل حقق
الیوم لك �لزتامات ا�يل معلت احلكومة أ�ساس�یة اق�صاد� ا�يل يه 

د� تنازلتو �لهيا، اح�ا  %5التمنیة، ا�منو، �س�بة ا�منو ا�يل كنتو كتلكمو �ىل 
�راجعتو  %8.5البطا� ا�يل قلتو �ادي توصلو  %3.2، %3ولینا يف 

املالیة قال ب�ٔن هذا الهدف ٔ�صبح بعید املنال  الوز�ر د�لمك السابق يف. �لهيا
  .وما ميك�ش یتحقق يف بالد�

ٕاىل هاد اجلوج مت الرتاجع �لهيم وٕاىل املقاو� الصغرى واملتوسطة تعاين 
الیوم �الل �ٓ�االت أ�داء بني القطاع اخلاص والقطاع اخلاص من �الل 

طة ا�يل تفلس رشكة صغرى م�وس 8000ا�متویل، بال ما نعطیمك الرمق د�ل 
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س�نو�، بال ما نتلكم �ىل إالدارة و�ىل احلاكمة و�ىل املنافسة و�ىل 
إالحساس بتاكفؤ الفرص ما بني املواطنني، ما بني الرشاكت، ما بني، ما 

  .نتلكمش �ىل هذه املواضیع هذه
ٕاذن �ل�س�بة لنا الس�ید رئ�س احلكومة �ش خنمت ٔ�ن الوقت ال �كفي، 

ة �ىل بالد�، �ش ��ذو املسؤولیة د�لمك �ل�د من كن��قدمك من �ب الغري 
لك ما ميكن ٔ�ن یؤدي ٕاىل �ح�قان �ج�عي ا�يل �هيدد السمل �ج�عي 

  .يف بالد�
ٕاذن حتملو املسؤولیة د�لمك كام كنتحملو حىت اح�ا املسؤولیة د�لنا 

  .�لنقد البناء وٕ�مدادمك �القرتا�ات الواقعیة
  .وشكرا

  :ئ�سالر الس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ع �ق�صادي جيب ٔ�ن نعترب بدایة ٔ�ن مساعي حتق�ق م�طلبات إالقال

تندرج مضن ما تبذ� بالد� من جمهودات لبلورة منوذج �منوي �دید، قوامه 
دميقراطیة حق�ق�ة حترتم فهيا ٕارادة املواطنني وحتفظ �رامهتم واق�صاد قوي 
متتد �ٓ�ره ٕاىل خمتلف ا�االت، ویلمس املواطن �ٓ�ره �شلك ٕاجيايب وملموس 

  .يف مع�شه الیويم
ٔ�مر و�اكمل املوضوعیة، نلمس ��مك الس�ید رئ�س ويف حق�قة ا

احلكومة و�ى حكوم�مك وت� اليت س�بقهتا ٕارادة قویة وجمهودات ح�یثة 
وم�واص� لالرتقاء �الق�صاد الوطين، وهو ما مكن من ٕاطالق ومواص� 

س�نوات أ��رية م�ذ التصویت  7ٕاصال�ات هیلكیة �ري مس�بوقة �الل 
ٔ�ن ینكرها ٕاال من ٔ�ص�ب بعمى أ�لوان وجسن ، ال ميكن �2011ىل دس�تور 

  .نفسه دا�ل م�طق التب��س والت���س حلسا�ت صغرية ال ختفى
وقد مك�ت هذه إالصال�ات من حتق�ق ٕاجنازات معتربة، كام هو الش�ٔن 

نقط يف س�نة وا�دة يف مؤرش ممارسة  9مؤخرا �ل�س�بة لرحب بالد� ل 
بالد� لالس��رات اخلارج�ة، أ�عامل، مما س�یعزز ٕان شاء هللا �اذبیة 

  .ویقوي طموح�ا يف رحب رهان حتسني �رت�ب اق�صاد� �ىل املس�توى العاملي
أ��رية س�نوات  7وٕاذا اكن البعض یرص �ىل اعتبار هذه الس�نوات 

جعافا، فٕاننا نعتربها س�نوات وضعت بالد� �ىل سكة تفعیل وتزنیل 
الهیلكیة اليت ج�بت إالصال�ات ا�س�توریة والس�یاس�یة �ق�صادیة و 

  . بالد� مصري ب�ان �ري بعیدة عنا �ملنطقة

كام �مثن الس�ید رئ�س احلكومة املقاربة اليت تعمتدها حكوم�مك �لعمل 
�شلك م�واز مع تطو�ر �ق�صاد الوطين، �ىل جعل الس�یاسات 
�ج�عیة يف صلب ٔ�ولو�هتا، وهو ما تعكسه خمتلف التدابري ذات الطابع 

، 2019عي املعمتدة يف الرب�مج احلكويم ومضن قانون املالیة لس�نة �ج�
ا�ي صادق �لیه جملس�نا يف أ�س�بوع املنرصم، أ�مر ا�ي یؤكد ٕاميا�مك 
�كون توفري م�طلبات إالقالع �ق�صادي وحتق�ق مس�تلزمات السمل 

  .�ج�عي ٔ�مران م�الزمان
التمنوي ا�ي یعترب إالطار وجندد الت�ٔ�ید هبذه املناس�بة �ىل ٔ�ن ا�منوذج 

أ�وسع، ا�ي ی��غي ٔ�ن یندرج مضنه إالقالع �ق�صادي امل�شود، ی��غي 
ٔ�ن �س�هتدف وضع ٔ�سس ومر�كزات الزمة، ٔ�مهها من �ة تعز�ز و�رس�یخ 
م�ادئ وقمي ا�ميقراطیة يف ٔ�فق بلوغ اس�تقرار س�یايس حق�قي، ومن �ة 

ىل �انب ضامن تنافس ٔ�خرى تعز�ز التضامن وال�سك �ج�عي، إ 
اق�صادي رشیف �لقطع مع مجیع ٔ�شاكل الفساد و�ح�اكر وف�ح ا�ال 
لالس��ر يف القطا�ات الكف�� ب�منیة قدرات اق�صاد� الوطين وحتسني 

  .تنافس��ه �ىل املس�توى ا�ويل
و�مثن يف هذا إالطار تفعیل جملس املنافسة، وا�ي ی��ظر م�ه ٔ�یضا 

ملنوط به يف حامیة حقوق املس�هت� املغريب، بضامن �ضطالع ��ور ا
الشفاف�ة وإالنصاف يف العالقات �ق�صادیة، من �الل مراق�ة وزجر 
أ�عامل املناف�ة �لمنافسة الرشیفة واملامرسات الت�اریة �ري املرشو�ة 

  .ومعلیات الرتكزي �ق�صادي و�ح�اكر
احلیوي، ا�ي ی��غي ٔ�ن  كام �شدد يف فریق العدا� والتمنیة �ىل ا�ور

یلعبه القضاء يف س�یادة القانون الكف�ل برتس�یخ وز�دة م�سوب ثقة 
املس�مثر�ن أ��انب يف السوق املغربیة، وال تفوتنا املناس�بة يك نؤكد ٔ�نه 
بقدر ا�زتاز� �خلطوات الهامة اليت قطعهتا بالد�، كام ذ�رمت الس�ید رئ�س 

لعدا� واس�تقالل السلطة القضائیة، احلكومة، يف جمال ٕاصالح م�ظومة ا
بقدر ما نعرب كذ� عن مج� من التخوفات املرشو�ة من بعض أ�خطاء 
املس�تغربة واملزنلقات اخلطرية يف بعض امللفات اليت عرضت �ىل القضاء 
�الل املر�� أ��رية، واليت من ش�ٔن ال�دي فهيا ٔ�ن ميس و�يسء ملسار 

هنا �الل أ�س�بوع املنرصم ٕا�ا� امللف اس�تقالل القضاء ببالد�، ومن مض
املتعلق مبتابعة ا�كتور عبد العيل �ايم ا��ن �ىل غرفة اجلنا�ت مبحمكة 

، 1993س�نة  ال�س�ت��اف بفاس، وا�ي تعود وقائعه ٕاىل ربع قرن �
وصدر �ش�ٔنه حمك هنايئ �ا�ز لقوة اليشء املقيض به، يف خرق واحض 

قضاء املغريب املتعلقة مببدٔ� ٔ�س�بق�ة البت ٕال�دى القوا�د املس�تقرة يف ال
  .ودون مرا�اة �لمقرر التحكميي ا�ي صدر عن هیئة إالنصاف واملصاحلة

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕاننا بقدر ت�ٔ�ید� �ىل ٔ�مهیة إالصال�ات و�جنازات اليت مت حتق�قها، 

وطين، یربز نؤكد ٔ�یضا �ىل ٔ�ن تدق�ق املعطیات املتعلقة بواقع �ق�صاد ال
جبالء حمدودیته يف ٕانتاج الرثوة، ویعزى ذ� ٔ�س�باب موضوعیة ؤ�خرى 
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مرتبطة ٔ�ساسا ٕ�شاكلیات ونواقص التدبري واحلاكمة، دون ٔ�ن نغفل بطبیعة 
احلال ما متت مرامكته من اخ�یارات �ىل مس�توى الس�یاسات العموم�ة يف 

ؤ�ثب�ت ا�ال �ق�صادي م�ذ �س�تقالل، واليت ٔ�حضت م��اوزة 
  :حمدود�هتا، ومن جتلیات ذ� ما یيل

  ضعف �سب ا�منو احملققة س�نو�؛
�ي بلغ مداه يف ق�ام �ق�صاد الوطين �ىل �س�هتالك ا�ا�يل ا

  �ري الاكف�ة �لطلب اخلار�؛مقابل التعبئة 
ارهتان �ق�صاد الوطين وت�ٔ�ره الك�ري �لتغريات و�ضطرا�ت اليت 

  �اصة ف� یتعلق �ملواد الطاق�ة؛یعرفها السوق ا�ويل، 
جعز يف املزيان الت�اري، �اصة مع ا�ول اليت ٔ��رم املغرب معها 

 اتفاق�ات �لتبادل احلر؛
 �دم كفایة املوارد املالیة الرضوریة �متویل �دد من �س��رات الكربى؛

حمدودیة فرص الشغل اليت یمت �لقها س�نو� مقارنة مع �دد من یلج 
 .�اصة من �اميل الشهادات العلیاسوق الشغل، 

و�� فٕان ٔ�داء �ق�صاد الوطين، وٕان اكن �س�تجیب �ل�دود املطلوبة 
اليت متكن من احلفاظ �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة، ٕاال ٔ�ن قدرته �ىل 
�س�ت�ابة �ل�اج�ات املزتایدة �لمجمتع املغريب مبختلف ف�اته، �اصة الطبقة 

  .عیة هشاشة، تبقى ضعیفةاملتوسطة والف�ات يف وض 
ويف هذا الس�یاق، نؤكد �ىل ٔ�ن من بني ٔ�و�ه القصور اليت ميكن ٔ�ن 
هتدد السمل �ج�عي ببالد�، واليت ی��غي مواص� وتعز�ز اجلهود اليت 

  :ٔ�طلقمتوها من ٔ��ل معاجلهتا التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة
 واقع الف�ات يف وضعیة هشاشة؛

 القطاع اخلاص �ملوازاة مع ارتفاع �لكفة املع�شة؛  واقع أ�جور �اصة يف
 ارتفاع �دد �زا�ات الشغل؛

بطء الرتق�ة يف بعض قطا�ات الوظیفة العموم�ة وضعف العدا� أ�جریة 
 بني ف�ات املوظفني؛

 �راجع القدرة الرشائیة �ى الرشاحئ �ج�عیة احملدودة ا��ل؛
  .تنايم مظاهر �ح��ا�ات �ج�عیة

ن إالجراءات اليت نعتربها يف فریق العدا� والتمنیة رضوریة حلفظ وم
  :تدعمي واس�تدامة السمل �ج�عي ما یيل

ا�رتام حریة و�رامة املواطنني، وصیانة املك�س�بات اليت حققهتا بالد� 
 يف هذا ا�ال؛

تعز�ز و�رس�یخ اخلیار ا�ميقراطي ببالد� والقطع مع لك مظاهر الرتدد 
 والرتاجع؛

 تقویة دور أ�حزاب الس�یاس�یة والنقا�ت وا�رتام اس�تقاللیة قرارها؛
تعز�ز أ�دوار اليت یطلع هبا ا�متع املدين والقطع مع لك مظاهر التضییق 

 �ىل حریة ت�ٔس�س امجلعیات؛
اضطالع املؤسسات ا�س�توریة ومؤسسات احلاكمة ب�ٔدوارها اكم� 

 و�شلك مس�تقل؛
اقع إاللكرتونیة املش�بوهة اليت ٔ�صبحت �ن��اه ٕاىل خطورة بعض املو 

م�خصصة يف القذف وال�شهري وتب��س املؤسسات واس�هتداف 
 الشخصیات الس�یاس�یة واحلقوق�ة ذات املصداق�ة؛

حتسني أ�وضاع املادیة �لف�ات �ج�عیة الفقرية والهشة واحملافظة �ىل 
 ماكنة الطبقة الوسطى؛

 .و�ريها من �قرتا�ات أ�خرى
ٔ�ن احلوار �ج�عي مع املركز�ت النقابیة والقطاع اخلاص هو  كام نؤكد

إالطار أ��سب ا�ي جيب ٔ�ن ت��لور دا�� طرق وصیغ تزنیل �دد من 
هذه إالجراءات، ويه فرصة ندعو من �اللها احلكومة وخمتلف الفرقاء 
�ج�عیني �لحرص والعمل �ىل بذل املزید من اجلهود من ٔ��ل الوصول 

فق املطلوب، بعیدا عن لك احلسا�ت الضیقة من ٔ��ل �س�ت�ابة ٕاىل التوا
  .�لمطالب املرشو�ة �لشغی�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
مك القمي، نود يف الفریق احلريك ٕابداء مجمو�ة من تفا�ال مع جوا�

املالحظات مرفوقة �قرتا�ات من ش�ٔهنا تعز�ز السمل وأ�من �ج�عي 
املمزي لبالد�، وا�ي صار مع� صعبة يف حمیط �وي ودويل مطبوع 

  .�لتو�رات والرصا�ات
ة وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل بعض املر�كزات أ�ساس�یة ا�امع

  :لهذا ا�متزي املغريب
املرجعیة الثقاف�ة واحلضاریة والتارخيیة املب��ة �ىل الو�دة يف التنوع : ٔ�وال

واليت �لقت خشصیة مغربیة مطبو�ة �لقدرة �ىل التعا�ش وال�سامح 
 والتوافق؛
ملك�ة حكمية �ام� لرؤیة ٕاصالح�ة ٕاسرتاتیجیة م�قدمة : �نیا

أ�مان الس�یايس والرو� واحلقويق  واس��اق�ة، شلكت دوما وس�تظل صامم
و�ج�عي، ملك�ة م�ادرة قائدة ٕالصال�ات نوعیة مهت خمتلف ا�االت، 

 م��اوبة مع طمو�ات وتطلعات الشعب؛
�لثا خ�ار التعددیة الس�یاس�یة والثقاف�ة والنقابیة وامجلعویة، ا�ي 

  .جعلته بالد� خ�ارا دس�تور� ال رجعة ف�ه م�ذ اس�تقاللها
الس�ید رئ�س احلكومة خصوصیات ی��غي حتصیهنا �رب ت�ٔهیل دور  وتلمك

الوساطة يف احلكومة والربملان ؤ�حزاب ونقا�ت وجممتع مدين، واليت مع 
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أ�سف ٔ�صبحت مقرصة يف دورها الت�ٔطريي وا�متثیيل، ٔ�مام تنايم وسائط 
�دیدة �ري م�ظمة وال �یلكة، �س�مثر يف بناء س�یايس عشوايئ یعادي 

و�زرع فكر الت���س والتطرف، ٔ�اكن �مس ا��ن ٔ�و العرق ٔ�و  املؤسسات
احلر�ت الفردیة املناهضة لقمي ا�متع أ�صی� املب��ة �ىل الوسطیة 

  .و�عتدال
بناء �ىل ما س�بق، �س�ل الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن �رس�یخ السمل 
�ج�عي ا�ي ل�س فقط م�طلقا لٕالقالع �ق�صادي والتمنوي امل�شود، 

  :ل �ایة ٔ�ساس�یة یتطلب يف م�ظور� ما یيلب
مراجعة الس�یاسات العموم�ة مبا فهيا اخلیارات �ق�صادیة اليت : ٔ�وال

ٔ��نت عن جعزها يف الرفع من معدل ا�منو، ويف تعز�ز التنافس�یة ويف مسا�رة 
 الت�د�ت ا�ميوغراف�ة اليت تعرفها بالد�؛

من صیغته التقلیدیة حنو  م�ٔسسة احلوار �ج�عي واخلروج به: �نیا
حوار جممتعي، یدمج لك التعابري واحلساس�یات واحلراكت �ح��اج�ة يف 
اجلهات والهوامش، جراء متركز الرثوة جمالیا واج�عیا، وهو ما یتطلب بناء 
ٔ�فق �دید قانوين ووظیفي �لوسائط املؤسساتیة، حىت ال یصبح الشارع 

�ح��اج السلمي، لكن رشیطة  بدیال �لمؤسسات، مؤكد�ن دوما ٔ�ننا مع
 �دم املس �رموز وثوابت الوطن ومقدساته؛

�خنراط الفعال احلكويم املركزي يف تزنیل خ�ار اجلهویة املتقدمة : �لثا
ٕاكطار ملامرسة س�یاسة القرب وتعز�ز احلاكمة الرتابیة احمللیة وتوزیع م�صف 

 عیة؛�لرثوة و�لمجهود التمنوي بني اجلهات والف�ات �ج�
ٕا�ادة النظر يف بوص� ا�منوذج التمنوي القامئ وا�ي خيدم ا�ال : رابعا

فقط �ىل حساب إال�سان، ویقوم �ىل س�باق س�یاسوي ضیق، م�ين �ىل 
منوذج �منوي نتطلع ٕاىل ٔ�ن یؤسس . توزیع الرثوة بدل التنافس يف ٕانتا�ا

و�رتبط  الق�صاد قوي م�تج، یوفر الشغل والع�ش الكرمي للك املواطنني،
  .ف�ه املسؤولیة �حملاس�بة ویقرن احلق �لواجب

  .منوذج �منوي �دید عنوانه الكرامة �لوطن واملواطنني فوق لك اعتبار
  .شكرا لمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ئ�س احلكومة،الس�ید ر 
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ��ید الس�ید رئ�س احلكومة هناك �القة س�ب��ة بني السمل �ج�عي 
وا�منو �ق�صادي، وبالد� تتوفر يف حق�قة أ�مر �ىل املقومات الكربى 

  .�لسمل �ج�عي
قرن، عند� ثقافة  12ىل بالد� ٔ�وال ٔ�صا� ا�و� املغربیة اليت متتد �

  .ا�و� وثقافة الشعب وثقافة املؤسسات
كذ� �رخيیا اكن املغاربة طوال هاذ الفرتة هذه حریصني �ىل و�دهتم 

  .الرتابیة وما زالوا ٕاىل الیوم
الیوم فهاذ أ�لف�ة الثالثة ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ننا نتوفر �ىل الرتسانة 

قراطي ا�يل هو قرینة السمل ا�س�توریة واملؤسساتیة �رشط �لبناء ا�مي
  .�2011ج�عي، وتوج�ا هذا املسار بدس�تور 

ق�ل ذ� بطبیعة احلال ٔ�جنز� �دة �ام يف بالد�، املفهوم اجلدید 
�لسلطة، مدونة أ�رسة، خطاب ٔ��د�ر، هیئة إالنصاف واملصاحلة، اجلهویة 

القانوين  املوسعة، و�لتايل إالطار ا�س�توري وإالطار ال�رشیعي وإالطار
م�وفر، لكن هل متك�ت الس�یاسات العموم�ة دا�ل هذا إالطار ا�س�توري 
ودا�ل هذا إالطار ال�رشیعي ٔ�ن ت��ج س�یاسات قادرة �ىل ٕارساء سمل 
  اج�عي ببالد� كف�ل ب�ٔن یدفعنا ؤ�ن یدفع بالد� ٕاىل منو اق�صادي حق�قي؟

الس�یاسات  حصیح اك�ن ٕا�راهات، لكن إال�راهات ال تنفي ٔ�ن نقول ٔ�ن
العموم�ة الیوم يف بالد� والسمل �ج�عي هو �رامك، �رامك لس�یاسات و�رامك 
لس�نوات وال ميكن ٔ�ن حنرصه يف فرتة معینة، و�لتايل اخ�یارات الیوم 
�ق�صادیة واملالیة مل تصل بعد ٕاىل ٔ�ن حتقق ا�منو �ق�صادي امل�شود 

منو ضعیفة، مازالت �سب وإالقالع �ق�صادي امل�شود، ما زالت �سب ا� 
العجز قامئة وما زلنا �ري قادر�ن من �الل الس�یاسة املالیة و�ق�صادیة �ىل 

  .ٔ�ن نوا�ه معض� البطا�
كذ� ا�مع ا�يل یقدم �لقطا�ات �ج�عیة و�اصة الرتبیة والتكو�ن 
والص�ة، حصیح هناك دمع لكن هل اس�تطعنا ٔ�ن نوا�ه ا�ٓفة احلق�ق�ة د�ل 

والتكو�ن ويه الهدر املدريس والهدر اجلامعي؟ عندما نقول الهدر الرتبیة 
املدريس والهدر اجلامعي نقول الش�باب، والش�باب هو عنوان �س�تقرار 
وعنوان السمل �ج�عي، ٕاذا مل �كن الش�باب يف وضعیة مرحية متك�ه من 
شغل ؤ�رسة ومسار يف احلیاة فٕانه �امل من العوامل أ�ساس�یة لغیاب 

  .قرار �ج�عي والسمل �ج�عي�س�ت
كذ� الص�ة، ٕاذا مل �كن هناك �دا� جمالیة و�دا� اج�عیة، ٔ�نمت 

 la justice(الس�ید رئ�س احلكومة تعرفون ج�دا ٔ�نه العدا� �ج�عیة 
sociale ( يه أ�ساس لنصل ٕاىل سمل اج�عي، الص�ة ميكن نتذ�رو م�ال

ٔ�زیالل  -رضوري ٔ�نه م�ال �ة بين ماللاملس�شف�ات اجلامعیة ا�يل من ال
  .رضوري �اص املس�شفى اجلامعي �كون

كذ� احلوار �ج�عي واملفاوضة امجلاعیة، جيب ٔ�ن نقر مجیعا ب�ٔنه 
ٔ��ریل وهناك تعرث  26س�نة توق�ع اتفاق  2011هناك تعرث حق�قي م�ذ 
ار حتققت �راكامت يف السابق يف جوالت احلو . مل�ٔسسة احلوار �ج�عي

�ج�عي يف الوصول ٕاىل تعاقدات يف عهد لك احلكومات اليت س�بقت 
2012.  
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لكن لٔ�سف الیوم ما زلنا مل نعقد بعد حوايل مثان س�نوات مل نصل ٕاىل 
تعاقد اج�عي، واس�مترار يف نفس ا�ٓن التقر�ر د�ل ا�لس �ق�صادي 

ة يف القضا� و�ج�عي یبني ٔ�ن اس�مترار املس �حلقوق واحلر�ت النقابی
أ�ساس�یة اليت هتم الشغی� وهتم إالنتاج�ة وهتم إالنتاج، ميكن نتذا�رو �ىل 
ال�رسحيات املتعددة و�ىل العقو�ت و�ىل الطرد ٔ�س�باب نقابیة و�ىل املس 
�ٔ�جور و�ىل مدة العمل، �ىل الص�ة والسالمة يف العمل �ىل غیاب 

  .املفاوضة امجلاعیة، غیاب امحلایة �ج�عیة
و�لتايل هذا یؤدي لنا لوا�د الندرة د�ل أ�داة أ�ساس�یة ا�يل يه 

د�ل السمل �ج�عي ويه ) thermomètre(ميكن تعطینا وا�يل يه 
  .االتفاق�ات امجلاعیة

قلمت الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�نه . لٔ�سف بالد� مل تتطور يف هذا ا�ال
یة، حصیح هناك جمهود، اتفاق�ة جامع  26وصلنا يف الس�نوات أ��رية ٕاىل 

ولك�ه جمهود ضئیل ولكن تقدر مبدى قدرة هاذ االتفاق�ة امجلاعیة ٔ�ن �كون 
قادرة �ىل ٕارساء �رامة العمل دا�ل املؤسسات و�ىل ٔ�ن �كون هناك 

  .م�توج حق�قي �لمفاوضة امجلاعیة
كذ� الزلنا الس�ید رئ�س احلكومة نع�ش يف وضعیة �دم ا�رتام 

  . من املؤسسات إالنتاج�ة يف القطاع اخلاص �رشیعات الشغل يف �دد
كذ� مازال هناك اس�مترار فوبیا العمل النقايب مبجمو�ة د�ل 
املؤسسات إالنتاج�ة، وكذ� مازال هناك وا�د �دم ا�رتام ال امحلایة 
�ج�عیة وال سا�ات العمل وال الترصحي �لصندوق الوطين �لضامن 

 �ج�عي ینطلق ٔ�وال ٔ�ساسا من �ج�عي، و�لتايل البحث عن السمل
ا�رتام ال�رشیعات القامئة، الوصول ٕاىل تعاقدات اج�عیة، ويف مقدمة 
التعاقدات �ج�عیة ٔ�ن ی��ج احلوار �ج�عي املركزي ما بني احلكومة 
واملركز�ت النقابیة ؤ�ر�ب العمل م�ثاق اج�عي قادر �ىل ٔ�ن خيلق وا�د 

ٔ�مام�ا ل�ش�تغل �ىل امللفات التفصیلیة، سواء يف  املسافة، وا�د املسافة
القطاع العام، يف الوظیفة العموم�ة، ٔ�و يف املؤسسات العموم�ة ٔ�و يف 
القطاع اخلاص، لٔ�سف الشدید اح�ا حلد ا�لحظة، حلد السا�ة ما 

  .عند�ش هاذ أ�داة ا�يل �ادي متك�ا �ش ميكن �سامهو �شلك ٕاجيايب
كومة هناك تو�ر حق�قي ما بني ا�و� كذ� الیوم الس�ید رئ�س احل

وا�متع، ٔ�ن هناك ضعف د�ل م�سوب الثقة يف املؤسسات، الیوم 
املطالب تطرح يف الفضاء العام �شلك م�ارش، ویعرب عهنا �ح��ا�ات 
�شلك م�ارش هذا مايش ش�ٔن مغريب فقط، ولكن ش�ٔن دويل، حىت 

معینة لوا�د املسار  ا�ميقراطیة ميل تتوصل لٕالش�باع ٔ�و تتوصل مؤسسات
ولكن اح�ا البد ليك �كون هناك سمل اج�عي ٔ�ن .. حبال فر�سا راه ت��وض

نعید الثقة �لمؤسسات د�لنا من مؤسسات دس�توریة ؤ�حزاب ونقا�ت 
  .ومؤسسات جممتع مدين

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ىل الرمغ من ما �زخر به بالد� من �ريات وطاقات �رشیة وموقع 
جغرايف ممتزي اسرتاتیجیا، فٕاننا ما زلنا بعید�ن عن حتق�ق التمنیة املس�تدامة 

ومرتبط  %3ٔ�حرى ا�ل�اق �الق�صاد�ت الصا�دة، مفعدل منو حوايل و�
ٔ�ساسا �ل�ساقطات املطریة ال ميكن حتق�ق الطفرة �ق�صادیة املرجوة 
وتوفري الشغل الضامن �لع�ش الكرمي للك املواطنني، �هیك عن اس�مترار 

يف  ا�و� يف متلصها من وظائفها �ج�عیة سواء يف الص�ة، يف ال�شغیل،
امحلایة �ج�عیة وتوفري اخلدمات أ�ساس�یة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�زمة التعلمي 
املس�تف�� �لرمغ من تعدد إالصال�ات ح�ث ال �اكد ی�هت�ي ٕاصالح حىت 
�رشعون يف ٕاصالح �دید دون ٔ�ي تق�مي �دي �لسابق، لك هذا جعل 

  .يف مؤرش التمنیة ال�رشیة 124ب�� حتتل در�ة 
  ة،الس�ید رئ�س احلكوم

ٕاذا اكن من سامت إالقالع �ق�صادي يه ز�دة جحم إالنتاج مبا 
یتطلب ذ� من �دوث تغیريات يف طرق التنظمي هبدف �سهیل 
دینام�ك�ة العمل وتداول عنارص إالنتاج بصورة ٔ�سهل فٕان العنرص ال�رشي 
یو�د يف قلب هذه العملیة �كوینا و�ارة، و�لتايل �سامه يف حتریك إالقالع 

مثارها ٔ�ن الن���ة املبارشة �� يه ز�دة ا��ل الفردي ا�متعي  وجيين
  .وس�یادة الرفاه

سؤالنا املرشوع ٔ��ن حنن من ذ�؟ هل هناك �ىل أ�قل بعض 
املؤرشات �ىل البدایة أ�وىل، امسحوا لنا الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن 

 société de(نصارحمك ٔ�ننا نع�ش ا�ٓن يف املغرب دا�ل جممتع الریب 
défiance ( ٔ�ي جممتع فقدان الثقة يف لك يشء، ال ميكن احلدیث هنا عن

 :لك مظاهره ولكن س�نك�في بذ�ر بعضها
ظاهرة الهجرة، واحلال ٔ�ننا نع�ش جهرات، جهرة من البادیة ٕاىل  - 1

املدینة وما �رافقها من مظاهر ال�رشد وهوامش الفقر ٕاىل �ٓخره، جهرة 
امر�ن حبیاهتم ٔ�سفل الشاح�ات، الش�باب ٕاىل املناطق احلدودیة حبرا مغ

وجزء �ٓخر من الش�باب یغادرون حنو ا�درات، جهرة أ�دمغة والكفاءات 
وما �شلكه من �زیف حق�قي �لرٔ�سامل ال�رشي �لرمغ من اخلصاص املهول 
عند� يف لك م�اد�ن، ینضاف ٕاىل ذ� جهرة قوارب املوت واليت ازدادت 

  .اس�تف�اال يف املدة أ��رية
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�ج�عي، لقد س�بق لنا يف �حتاد املغريب �لشغل  �ح�قان - 2
يف ٔ�كرث من م�اس�بة ٔ�ن �هبنا ٕاىل تداعیات �ح�قان �ج�عي �ىل البناء 
التمنوي املس�تدام و�ىل اس�تقرار البالد وطالبنا مبعاجلة مس��اته، لكن 
لٔ�سف نالحظ ٔ�ن بالد� تع�ش �ىل وقع اح��ا�ات شعبیة وعاملیة جراء 

الهجوم �ىل القدرة الرشائیة وا�هتاك احلر�ت العامة ومهنا احلر�ت ا�هتم�ش و 
 288النقابیة، ح�ث یمت طرد املسؤولني النقابیني وممثلهيم وم�ابعهتم �لفصل 

 .املشؤوم من القانون اجلنايئ
فهضم احلقوق بصفة �امة ضدا �ىل القوانني وال�رشیعات یؤكد ٔ�ننا 

قانون اليت �شلك بدورها مد�ال من بعید�ن لك البعد عن دو� احلق وال
مدا�ل إالقالع �ق�صادي، وهذا ما ٔ�كدته �دد من التقار�ر ا�ولیة، 

مضن  2017ح�ث جسلت �راجع بالد� �س�بع در�ات دفعة وا�دة س�نة 
ف� خيص  93دو�، واملرتبة  113مضن  67مؤرش س�یادة القانون، املرتبة 

بدون ٕا�ادة بناء جممتع الثقة  احلقوق أ�ساس�یة، ٕاذن ال ٕاقالع اق�صادي
  .ؤ��ل ذ� البد من سمل اج�عي

  هل هناك مقومات لهذا السمل �ج�عي؟
مرة ٔ�خرى �س�ل الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن ٕاشارات حكوم�مك يه 

اق�صادیة دون مرا�اة  وعكس ذ�، ح�ث ظلت جسینة التواز�ت املا�ر 
عي ٔ�نه جمرد لكفة تثقل اكهل التواز�ت �ج�عیة، ف�ظرهتا �لحوار �ج�

اخلزینة، �الف مايل، وال �رى ٔ�نه اس��ر �لمس�تق�ل، مع العمل ٔ�ن احلدیث 
عن قمية اللكفة یتطلب م�طق املقارنة و�لتايل وجب مقارنة لكفة احلوار 
�ج�عي مع لكفة �ح�قان �ج�عي، مع لكفة �ح��اج الیويم، مع 

لكفة الك�رية اليت ال تقدر �مثن، لكفة جممتع لكفة ضیاع ٔ��م العمل، مع ال
  .انعدام الثقة

لهذا الس�ید الرئ�س، يف �حتاد املغريب �لشغل جندد ندائنا ٕاىل حوار 
اج�عي �اد وم�تج قصد الوصول ٕاىل سمل اج�عي حق�قي هي� الرشوط 

  .لعقد م�ثاق وطين �دید وم�تج كذ�
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سد الس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .�ٓخر لكمة يف هذا احملور �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ميقراطیة �لشغل �ز� لكمة مك�وبة، يف احلق�قة كنا يف الكونفدرالیة ا

ولكن بعد جواب الس�ید رئ�س احلكومة ارت�ٔینا ٔ�ن نتفا�ل مع مضمون 

  .جوابه
فربا�ر وهذا �ل�س�بة ٕالینا يشء  20بدایة الس�ید الرئ�س، �لكممت عن 

فربا�ر يه الس�ب جلعل احلزب د�لمك  20ٕاجيايب، ٔ�نه ا�رتاف مضين ٔ�ن 
، ولكن ال�ساؤل ا�يل عند� �ىل أ�قل يف س�نوات 7یقود احلكومة ملدة 

فربا�ر حققمت جزء من مطالب هذه احلركة، يف  20ٕاطار ��رتاف جبمیل 
یعين اس�ت��اج ال يشء حتقق، �لعكس تعمیق ) négatif(احلق�قة جواب 

 20الفوارق يف جماالت خمتلفة، �اصة ٔ�ن املطالب ا�يل �او هبا حركة 
  .الب س�یاس�یة بطبیعة احلالفربا�ر يه مطالب اج�عیة ومط

ولكن يف املطالب �ج�عیة ت�شوفو ب�ٔن اك�ن تعمیق ٕاىل بق�نا �ري 
ت��لكمو �ري �ىل املطالب �ج�عیة، اك�ن تعمیق مجمو�ة د�ل الفوارق 
�اصة يف جمال التعلمي ويف جمال الص�ة، وحىت إالجراء ا�يل �ادي تد�روه 

قانون إالطار يف جمال الرتبیة والتكو�ن، يف ٕاطار التنف�ذ، بعد املصادقة �ىل 
وفرض الرسوم �ىل الطلبة والتالم�ذ، طلبة اجلامعات وتالم�ذ الثانوي 
الت�ٔهیيل، فهو ٕاال تعمیق �لفوارق يف هذا ا�ال و�كرس �لمقو� ا�يل كنا 

  ".تعلمي طبقي، ٔ�والد الشعب يف الز�يق"تنقولو واح�ا طلبة 
  الس�ید الرئ�س،

مارس حىت هو، و�سائلمك ٔ��ن حنن من خطاب  9ب �لكمتو �ىل خطا
س�نوات، ٔ�ننا  7مارس؟ هل إالجراءات والس�یاسات ا�يل مقمت هبا م�ذ  9

تنعتربومك اس�مترار �لحكومة السابقة، هل مقمت �الس�ت�ابة ٔ�و تزنیل مضمون 
  .مارس؟ ال نعتقد 9روح خطاب 

ٕالجنازات مث �لكممت عن اس�تقالل القضاء وتتلكمون، قلمت ٔ�ن من بني ا
يف هاذ الفرتة هو اس�تقالل القضاء، وحتدثمت ٔ�یضا �ن �اصنا الثقة يف 

  .الفا�لني الس�یاس�یني و�ق�صادیني و�ج�عیني
  الس�ید الرئ�س،

هنا الشعب ما بقاش �ارف �یفاش �ادي یتعامل، واش احلكومة تقر 
عن �س�تقالل القضاء ٔ�م ال تقر؟ ٔ�ن الس�ید الرئ�س يف هذا املنرب یت�دث 

اس�تقالل القضاء، ولكن يف م�ا�ر ٔ�خرى یت�دث عن يشء �ٓخر، وحىت 
ٔ�ش�اص حمسوبني �ىل حز�مك یت�دثون عن ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، و�لتايل 
الشعب يف احلق�قة مل یعد یعرف هل هناك اس�تقالل �لقضاء ٔ�م ل�س هناك 

  .ٔ�ي اس�تقالل �لقضاء
  الس�ید الرئ�س،

�ج�عیة تت�دثون عن  لكام حتدثمت عن إالجنازات خصوصا يف املیاد�ن
و�رامج أ�رامل، ويف احلق�قة هل " ت�سري"و�رامج " ت�سري"موضوع 

  الشعب املغريب ما اك�ن �ري هاذ الرشاحئ؟ 
حتدثمت عن م�اخ الشغل وب�ٔن م�اخ الشغل ٔ�صبح ٔ�حسن من ق�ل، 

 26ولكن هذا �ري حصیح ٕاىل شف�ا �ري �دد االتفاق�ات اليت ت��جحون هبا، 
عیة يف �ني ٔ�ن املفروض ٔ�ن �كون م�ات االتفاق�ات، واحلوار اتفاق�ة جام

�ج�عي معطل، وحنن نت�دث عن م�اخ الشغل، فك�ف ٔ�ن �كون 
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هناك سمل اج�عي واحلوار �ج�عي معطل؟ احلوار �ج�عي احلق�قي 
املمثر، و�شري ٕاىل ٔ�ن هذه احلكومة وسابقهتا هام احلكوم�ني الوح�دتني ا�يل 

  .ل الوالیة د�هلم توق�ع ٔ�ي اتفاق مع الرشاكء �ج�عینيما مت �ال
تت�دثون ٔ�یضا عن حكومة إالنصات وإالجناز، ٔ�ي ٕانصات وشوارع 

  اململكة یوم�ا فهيا اح��ا�ات �ىل الظروف �ق�صادیة و�ج�عیة؟ 
وإالجناز ماذا ٔ�جنزمت؟ ٕاىل شف�ا م�ال �ري �ملقارنة مع ما حيصل يف 

  .املطالب احلكومات تت�اوب مع هذه املطالبٔ�ور�، ق�ل طرح 
 ..شكرا الس�ید الرئ�س، وا�ا الوقت

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�بات

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .ادة املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمنيشكرا �لس�یدات والس

لكن �لك رصا�ة اك�ن �دد من أ�مور �اصها ، ٔ�شكر امجلیع �ىل تد�الهتم
تصحیح، الثقة يف الفا�لني �جتة �اص املصداق�ة د�ل ال�م د�ل 
الفا�لني، ٔ�� دامئا يف ح�ايت م�وازن و�ا �كون يش وا�د، دوزت يف 

ت يش �ا�ة اكینة راه اكینة، ما �یناش ما �ام، ولكن ٕاىل اكن 14املعارضة 
  .�یناش

و�لتايل م�ال بعض إالخوان �یقولو ارتفاع معدل البطا� وتدهور ب��وي 
لالق�صاد الوطين، ما عرف�ش هاذ التدهور الب��وي يف �ق�صاد الوطين، 
ال ٔ��د يف العامل یقول �ىل �ق�صاد املغريب تدهور ب��وي، �لعكس، مجیع 

د�ل �ق�صاد الوطين لكها يف أ�خرض، مجیع املؤرشات د�ل املؤرشات 
ا�يل امحلد � " Doing Business"�ق�صاد الوطين و�ٓخرها د�ل 

 2021يف  50، واح�ا عند� الهدف املرتبة 60ٕاىل مرتبة  69مش��ا من 
  .هاذ التدهور الب��وي ما فهمتوش. ود� ازدادت الفرص د�ل الوصول ٕا�هيا

 الرضائب ما فهم�ش هاذ الز�دة يف الرضائب فني يه؟ یعين الز�دة يف
اك�ن وا�د الترصحيات مايش دق�قة بال ما نقول ٔ�� يش �ا�ة، مايش 

  .دق�قة
جمال ال�شغیل نفس اليشء، ارتفاع معدل البطا�، هاذ اليش �ري 

من بدایة % 0.6حصیح هنائیا، �ٓخر تقر�ر د�ل الظرف�ة البطا� �زلت ب 
تقول يل هاذ الزنول مايش اكيف م�فق معك، تقول يل  2008ٕاىل  2006

هاذ اليش ا�يل حقق�اه فهاذ ا�ال �ري اكيف معقول، حبال الهدر املدريس 
ٔ�یضا، مز�ن تقول لیا الهدر املدريس ٕاىل �ٓخره، ولكن الهدر املدريس س�نة 

س�نو� د�ل الهدر املدريس، واكنوا �دد التالم�ذ  450.000اك�ن  2010
 6ملیون، د� الیوم عند� ما یقرب من  5.3بتدايئ والثانوي حشال؟ يف �

ولینا يف % 50د�ل امللیون والهدر املدريس نقص ب  5.8ملیون 
، مع ذ� حتقق تقدم اح�ا ما تنقولوش ٕاىل �اصين نصلح وا�د 270.000

ا�ال راه �ادي نصلحو مرة وا�دة، مس�تحیل �ك قلتهيا الس�ید املس�شار، 
س�نني؟ ما ميك�ش تقلصو  3ش هاذ اليش اكمل غیتصلح يف قليت وا

ا�هنار أ�ول تدار . س�نني، ولكن اح�ا كنحقق الرب�مج 3الفوارق لكها يف 
�ر�مج د�ل تقلیص الفوارق، هاذ الرب�مج تدار �ىل مدى س�نوات معینة، 
فهمت�ين؟ و�ادي یتحقق هذاك الرب�مج، ٔ�ما الفوارق ولكن غیتقلص 

، وحنققو ٔ�هداف �ىل لك �ال ٔ�حسن مما حقق من ق�ل، �شلك �بري �دا
  .ٔ�نه �ون احلكومات السابقة �دمت اكع ما نوصلو لهاذ الفوارق

وٕاىل ج�يت حنفرو فهاذ اليش م�ال تنقولو ٔ�زمة التعلمي، راه مجیع 
د�ل أ�حزاب لكها  8وال  6أ�حزاب الكربى دازت يف التعلمي تقریبا، 

ا لهاذ اليش يف التعلمي؟ �ون �دمو هام �ون دازت يف التعلمي، الش وصلن
س�نة ویقول � التعلمي راه  16هتن��ا، اكع ما جيي وا�د ا�يل اكن فاحلكومة 

س�نة فاحلكومة و�ون صلحيت التعلمي ذیك السا�ة �ون اح�ا  16ٔ�مسو، ٕایوا 
القضیة ما كتثارش هباذ الطریقة، ٕاىل تدار �د اجلهد اك�ن، �ش . هتن��ا

هد ما اكف�ش واش ميكن حنقق ٔ�كرث؟ م�فقني، هذا اح�ا نتعاونو نقول هاذ اجل 
  .�لیه و�شوفو حنققو ٔ�كرث

و�ملناس�بة هاذ القضیة د�ل الرضائب ترض �لقدرة الرشائیة ٔ�ن القدرة 
الرشائیة اح�ا عند� اه�م �بري �لقدرة الرشائیة د�ل املواطن، ودر� �دد 

لیك �ري صندوق املقاصة �س�مترار  من إالجراءات يف هذا �جتاه، ونقول
ملیار درمه، صندوق املقاصة  17د�لو، �ون صندوق املقاصة خصصنا ف�ه 

، هذا اه�م �لقدرة الرشائیة، فني �ادي متيش هاذ 2019يف قانون املالیة 
  .ملیار؟ لكها دمع �لقدرة الرشائیة من السكر وا�ق�ق و�خلصوص الغاز 17

دوق املقاصة من �ري ج�نا نبدو �رونو ف�ه �الش هاذ صن.. ٕاذن هذا
ملیار؟ ٔ�ن �ذینا بعني �عتبار الف�ات الهشة، الف�ات  17ونقصو هذیك 

الفقرية، الف�ات املتوسطة، ما منسوه ٕاال ٕاىل در� ٕاجراءات ميكن هبا ٔ�ن ال 
  .نرض القدرة الرشائیة د�ل هاذ املواطنني

وم �ىل ما یبدو تصادق �لیه ؤ�كرث من هذا، هاذ قانون املالیة ا�يل الی
تعمتدت ف�ه �دد من  2019يف جملس النواب، هاذ قانون املالیة د�ل 

إالجراءات لتخف�ض الضغط الرضیيب مايش ز�دة يف الضغط الرضیيب، 
�دد من إالجراءات تدارت ف�ه، ول�س ٕاال وا�د مهنا ٔ�ن ا�يل ٔ�رشت لیه 

ٕاىل  20ناه من ٔ�ن الشطر الثاين د�ل الرضیبة �ىل الرشاكت خفض 
�ٓه، ٕایوا د�رو شویة .. ، الرشاكت الصغرية واملتوسطة، واش هذاك17.5%
  ..د�ل

رشكة ك�سد، وٕاىل �ٓخره، ختف�ف الضغط  8000ٔ�ن� كتقولو الرشاكت و
الرضیيب �لرشاكت الصغرية واملتوسطة هو ختف�ف �ىل الطبقة املتوسطة 

ام حمتا�ني، واش الصغرى، وهذاك راه عندو العائ� د�لو لكهم حىت ه
الرشاكت لكهم ٔ�غنیاء؟ �لعكس اح�ا در� وا�د إالجراء جريء، خفضنا 
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�ىل هاذ الرشاكت الصغرى، وزد� رضیبة تضام�یة �ىل الرشاكت الكربى 
ملیون درمه د�ل أ�ر�ح، وهذا هو �ذ من  40ا�يل عند� ٔ�كرث من 

صفني، ما ميك�ش أ�غنیاء ؤ�عطي �لفقراء و�لمتوسطني، راه �اصنا �كونو م�
ملیون ٔ�قل، هذیك الرشاكت حىت  40تقول يل ما اكف�ش تزنل هذیك 

يه �زل �هيا ٔ�كرث و�ا، ولكن �زلنا، تدار ٕاجراء، ما ميك�ش تقول يل مايش 
هذا �هيم الطبقة املتوسطة، �هيم الطبقة املتوسطة، وهناك �دد من 

وال يف ما ) TVA(إالعفاءات أ�خرى ال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕا�هيا ال يف ما خيص 
خيص إالعفاء من ا�یون �ىل ا�و� د�ل هذوك املقاولني الش�باب، �دد 
من إالجراءات تدارت يه تو�ت ٕاىل هذه الف�ات، وما ميك�ش �كرو هاذ 

  .القضیة
ولكن ٔ�رید ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل املس�ٔ� د�ل احلوار �ج�عي، ٔ�� م�فق 

�اص : ل �س�تقالل ا�يل قالمعمك، ؤ�� يف احلق�قة م�فق مع أ�خ د�
احلكومة تنفذ العرض د�لها رمغ �دم التوصل ٕاىل اتفاق مع النقا�ت، ٔ�� راه 
بغیت نفذو �دا ما �كرهش، ولكن ٔ�را نقول لیك املشلك د�يل، املشلك 

�لیه، هبذیك اجلرٔ�ة د�يل ٔ�ين حریص �ىل ذاك االتفاق نوقعوه، حریص 
ملرات، بطلب من النقا�ت، وحس�ناه، دا 3نا العرض د�لنا ا�يل در� حس� 

د� �یفاش �ادي ند�رو؟ احلكومة عندها جوج د�ل �لزتامات، �لزتام 
د�ل احلوار مع النقا�ت ونوصلو التفاق، �ىل لك راه �يق الوقت، راه 

) sprinte(ٔ�ربع س�نني، حىت �ٓخر هذیك  2021احلكومة د�لمك حىت ل 
قع، فهمتين؟ ف�� راه �يق عند� أ��ري هذاك الشهر أ�خر �ش تو 

  .قدام�ا، ما اك�ن مشلك
عند� �لزتام أ�ول : ف��، اح�ا كنقولو عند� جوج د�ل �لزتامات

هو اح�ا حریصني �ىل احلوار وٕاجناح احلوار والوصول ٕاىل اتفاق مع 
النقا�ت، راه و�ا تد�رو بالغ وتصعدو ف�ه، راه اح�ا �ق�ني تنربدو، واش 

ند�رو؟ احلرص �ىل ذاك االتفاق مايش يش �ا�ة ٔ�خرى، حىت ٔ��  �ادي
ميكن يل نصعد، ولكن كتقولو يش ٔ�مور بعض املرات مايش م�طق�ة، ولكن 

  .ما اك�ن �س، النقا�ت هام هاذوك ما عند� ما ند�رو
هذا �لزتام أ�ول، عندي الزتام �ين مع املواطنات واملواطنني، الزتام 

عیة وحتسني ٔ�وضاعها، عندي هذا وهذا، واح�ا راه مع الف�ات �ج�
�یتصلو بنا الناس �یقول لیك ٔ�ودي رسبیو�، ذاك اليش ا�يل قلتو �لنقا�ت 

  .�ري د�روه لنا اح�ا
دا� ما دام انتوما طالبتو هباذ اليش �ادي ندرس هاذ القضیة جبدیة، 

  ..انتوما طالبتو هبا دا� وعندي ما ند�ر، وٕان اكن ٔ�رید
نؤكد وا�د القضیة، احلوار �ج�عي دوز� ف�ه �دد من  بغیت

ا�لقاءات ومن اجلو�ت هاذ ما یقرب من س�ن�ني ا�يل دوز�، �ام ونصف 
 3دا� دوز�ه بعضیاتنا، دوز� هاذ اليش وعقدت لقاءات وحس�نا العرض 

مرات، ولكن ٔ�� رشت لوا�د املس�ٔ�، احلوار �ج�عي عندو فضاءات 
ددة وراه هذیك الفضاءات راه مس�مترة، احلوار �ج�عي مؤسساتیة م�ع

مايش �ري هذا بو�دو ا�يل اك�ن، راه اك�ن �زاف د�ل أ�مور ف�ه، وراه 
هرض� �ىل هاذ القضیة، هاد جملس املس�شار�ن عندما تتد�لون ؤ�تد�ل 
وراه هذا جزء من احلوار، راه هذا حىت هو حوار، واش هذا مايش حوار 

  اج�عي؟ 
�ج�عي والب�يئ راه ت���اورو ودما نلتقي يف ا�لس �ق�صادي عن

  .راه تنصوبو و�ئق
عندما نلتقي يف هیئات ثالثیة الرت�یب ا�يل يه كثرية اليت نصت 
املعاهدات ا�ولیة ونصت مدونة الشغل �ىل بعضها، واليت تنعقد بطریقة 

مراض م�تظمة، هرضت ق�ی� �ىل جملس طب الشغل والوقایة من ا�ٔ 
�شغیل املؤقت، ال املهنیة، هرضت �ىل جملس املفاوضة امجلاعیة، اك�ن جلنة 

اك�ن ا�لس أ��ىل ٕالنعاش الشغل، اكینة جلنة ت��ع تطبیق املعایري ا�ولیة 
�لعمل، هذي لكها تتجمتع بطریقة م�تظمة وفهيا حوار وتتدار فهيا االتفاقات 

  . �ىل بعض أ�مور ومف�دة
ٕاذن احلوار �ج�عي راه م�عدد وم�واصل، مايش م�قطع، ولكن املهم 
ٕاجناح احلوار �ج�عي مسؤولیة مشرتكة، مشرتكة، ٕاىل ما وصلنا حلىت 

ل�س هناك طرف ٔ�وىل . يش اتفاق راه ما وصلناش لیه ٔ�ن �يق ما تفق�اش
بطرف �ش نقولو هذا ا�يل ٕاىل �ٓخره، هاذ اليش ا�يل تنقولو اح�ا يف 
احلكومة ا�رتاما لمك، انتوما تتقولو هرضة ٔ�خرى ما عندي ما ند�ر، 

  .فهمت�ين؟ هذا ٕاذن النقطة الثانیة
�ح��ا�ات، ٔ�� م�فق معمك وعندي إالحصائیات د�ل �ح��ا�ات 
راه ج�هتا معا� ولكن مادام ما رشتوش لها يف العمق، �ش نعطیومك حىت 

تیخرجو الناس، اك�ن وا�د �ح��ا�ات ذات الطابع �ج�عي فاش 
ال�س�بة ا�يل تتخرج �ىل مس�ٔ� د�ل التعلمي، اك�ن ا�يل تیخرج �ىل مس�ٔ� 

ذاك اليش ..د�ل الص�ة، اك�ن ا�يل تیخرج �ىل الطریق، اك�ن ا�يل تیخرج
ولكن راه مايش لكهم �ىل احلكومة، ... لكيش حميص فهمت�ين؟ وحشال من

لرتابیة، اك�ن ا�يل تیخرجو �ىل راه اك�ن ا�يل تیخرجو �ىل امجلا�ات ا
اجلهات، اك�ن ا�يل تیخرجو �ىل مؤسسات ٔ�خرى مايش �ري �ىل احلكومة 

  .فقط
ف�� حتسني املناخ �ج�عي راه هو مسؤولیة مجیع هاذ املؤسسات 
لك وا�د عندو شویة من السلطة، لك وا�د عندو شویة من القرار، ما 

ك اليش �الش اح�ا تنقولو �اص حىت يش وا�د �متلص، ولكنا راه هذا
  .لكنا �اصنا نتعاونو وخندمو، وٕاال فامجلیع �الط

طیب، هاذ القضیة د�ل الفساد والریع ٔ�� م�فق معمك، الفساد والریع 
هذا وا�د املشلك واح�ا بطبیعة احلال اح�ا حرصني �ىل املعاجلة د�لو، 

ج املرسوم �� ٔ�ول ٔ�و من بني ٔ�وائل القضا� ا�يل حرصت �لهيا هو ٕاخرا
املؤسس �لجنة الوطنیة حملاربة الفساد و�شك�لها وعقد اج�ع ودا� راه 
ت�س�تعدو الج�ع �ين ورمبا يف �ٓخر هاذ الشهر، ٔ�نه هو �اصو ٕا�دادات 
�ج�ع، واح�ا سعید�ن بطبیعة احلال بتعیني �ال� امل� رئ�س الهیئة 
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رشیك �م ومؤسسة  الوطنیة �لزناهة وحماربة الرشوة، ا�يل �ادي �كون
دس�توریة �ادي تقوم بدور �م �دا يف التق�مي ويف املتابعة ويف التصویب 

  .ويف ٕاصدار التقار�ر ويف �ريها
واح�ا حرصني �ىل احملاربة د�لو، ولكن حماربة الریع والفساد ال تمت 
مبجرد ٕاصدار القوانني والقرارات، يه مسؤولیة مشرتكة، مسؤولیة مشرتكة 

�ري هاذ أ��م أ��رية �شد وا�د . �لیه بطبیعة احلال واح�ا حرصني
املسؤول يف السلطة ولكن �یفاش �شد؟ مواطن اس�تعمل الهاتف أ�خرض 
ؤ��مل، حتر�ت النیابة العامة، ؤ�وقع به �هتمة الرشوة، وهكذا، مبعىن اك�ن 
املواطن واملؤسسات وإال�الم عندمه دور يف التن��ه، وراه كام قلت �ري 

سابیع مجیع امللفات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�يل فهيا ذات �ٔ  3م�ذ 
ملف ا�يل حتال �ىل القضاء،  115طابع ج�ايئ بطبیعة احلال ٔ�ح�لت، 

ولكن �اص القضاء یقول اللكمة د�لو، ما ميك�ش نبداو �شهرو هبم، هاد 
اليش معروف هذه القضیة ٔ�ن إال�سان �ريء ٕاىل ٔ�ن تث�ت ٕادانته، اح�ا 

حممكة، نبداو حنمكو �ىل فالن ونبداو نصدرو أ�حاكم �ىل مايش 
أ�ش�اص �ري ��هتم، �ري �ٕالشا�ات، ولهذا �اصنا حنضیو �ين يف 

  . إالشا�ات، اهتام الربيء
ورمغ وجود هذا، فٕانه يف إالدارة ويف املقاو� ومن الربملانیني ومن �ريمه 

ٔ�ن اك�ن ا�يل �دام من املؤسسات ومن املسؤولني �دد �بري من الرشفاء، 
بصمت �ی�دم البالد، و�یؤدي، واك�ن ا�يل معوج، والقضاء هو ا�ي حيسم 

  .يف هذا املعوج وا�يل ما معوجش، فهمت�ين؟ و�اصنا حنضیو من إالشا�ات
هذه أ��م حشال من وا�د مع أ�سف بعض الربملانیني �یقولوها ٔ�زمة 

حلكوم�ة، �یب��و �ري �ىل دا�ل أ��لبیة، ما اكی�ش ٔ�زمة دا�ل أ��لبیة ا
 6إالشا�ات، ل�س هناك ٔ�ي ٔ�زمة، هناك اخ�الفات حصیح، ٔ�ن اح�ا 

د�ل أ�حزاب، وقولو �ز هذه احلكومة ٔ�جنزت هاد اليش اكمل، حشال من 
ٔ�وراش، �ري أ�وراش الهیلكیة �ك د� �اء عندمك مرشوع القانون د�ل 

اكز اجلهویة لالس��ر اكینة، هذه املر  2002املراكز اجلهویة لالس��ر، من 
واس��فذت ٔ�غراضها، والیوم هذه احلكومة حتزمت وخرج�اه يف وقت ق�ايس 
هذاك املرشوع وداز يف جملس النواب امحلد � ؤ�شكر السادة النواب 
طوروه حىت هام شویة وانتوما درتو تعدیالت طوروه و�ادي خيرج، �ادي 

یة لالس��ر وا�ور د�لها يف ند�رو ثورة ف� خيص هذه املراكز اجلهو 
  .�س��ر والعالقة ب�ٔمسو

ما .. وعند� القانون إالطار ا�يل ج�نا، التعلمي، �ري حصیح ما قا� ٔ��د
عرف�ش واش ٔ�خ وال ٔ�خت ا�يل تد�ل يف هذا، ا�يل قال لك ٕاصالح 
�لتعلمي ی��عه ٕاصالح دون تق�مي إالصالح ا�ي ق��، واش هاد اليش 

�ش هاد اليش، إالصالح د�ل التعلمي ا�يل اكن هو املیثاق، معقول؟ ما اكی 
قمي  2030-2015وق�ل ما ید�ر ا�لس أ��ىل �لتعلمي الرؤیة إالسرتاتیجیة 

من ق�ل، ودار تق��ت وشاركتو ف�ه انتوما، �یفاش نقولو هرضة ا�يل ال 
ٔ�ساس لها من الص�ة ؤ�نت شاركيت يف التق�مي، ٕاذا اكنت هادوك املمثلني 

د�لمك �یغیبو ما �یحرضوش، ما عرف�ش، ٔ�� مايش عضو يف ا�لس أ��ىل 
�لتعلمي، ا�لس أ��ىل �لتعلمي دار التق�مي، وصاغ اسرتاتیجیة بطریقة �شار�یة 
وعند� ٕاصالح، واح�ا حرصنا من البدایة �ىل ٔ�ن �ش جنیبو مرشوع 

تو�ات القانون إالطار �الش؟ �ش �كون هذا إالصالح مرصد، �كون ال 
ال تتغري �ش مايش لك  2030س�نة حىت ل  15د�لو ال تتغري �ىل مدى 

  .حكومة تقلب و�شقلب
سابقا، د� مع .. ٔ�ح�ا� بعض الوزراء د�ل التعلمي �یمتلصو من بعض

قانون إالطار ما بقاش ميكن، �ادي یويل قانونیا ملزم، �ري القانون إالطار 
الالمتركز صادقت �لیه احلكومة رمغ  فاش ج�ناه راه هذا ٕاجراء �م، وم�ثاق

خطاب مليك هو �یقول فني هو هاد م�ثاق الالمتركز،  17صعوبته، 
و�دم�ا �لیه حىت ج�ناه، واش حكومة فهيا ٔ�زمة ميكن جتیب هذه املشاریع 
الهیلكیة؟ و�ريها من املشاریع أ�خرى مبا فهيا هذا قانون املالیة ا�يل تصادق 

ب، وقوانني ٔ�خرى س�ت�ٔيت، وج�نا الك�اب اخلامس �لیه الیوم يف جملس النوا
لصعوبة املقاو�، ) (Doing Businessالنقط يف  5وال  4ا�يل هو رحبنا 

ا�يل هو ف�ه ٕاجراءات �مة لوقایة املقاو� من الصعو�ت، لوقا�هتا من 
�هنیار، لتحسني ظروفها يف املر�� د�ل الصعو�ت، لتق�ني التد�ل حىت 

  .ة، وهذا راه اكن معل مشرتكاملرا�ل أ��ري 
و�ادي جنیبو مشاریع قوانني هیلكیة ٔ�خرى يف القریب ٕان شاء هللا، 
وك�شكر أ�مانة العامة �لحكومة ٔ�نه وا�بت معنا هذه إالصال�ات لكها 
بطریقة م�ص� ومضطردة �ش تعرفو راه عند� امحلد � كفاءات ؤ�طر 

رفهم ما �یقولوش ٔ�ح، ٔ�ن �ش�تغلون ��لیل و��هنار، حىت وا�د ما �یع
ت�شوفو الن���ة د�هلم، ٕاذا �ا مرشوع القانون عندمك وخرج و�رشوه يف 
اجلریدة الرمسیة �یفرحو، ٔ�ن هام سامهو ف�ه و�دمو �لیه، و�دمو �ىل 

  .. ا�قائق د�لو ٕاخل، ف�� هناك ٔ�مور
تقولو يل هاد اليش ما اكف�ش �اصنا ٔ�كرث، ما اك�ن مشلك، أ��لبیة 

كوم�ة دا�ل احلكومة م�سجمة بقدر معقول من ��س�ام، دامئا اك�ن احل
شویة د�ل اخلالفات دا�ل احلكومة، ٔ�ما أ�حزاب راه لك حزب راه هو 
حزب حر يف راسو، �ادي نتحمكو يف أ�حزاب واش هذه معقو�؟ 
القانون ٔ�عطى أ�حزاب الصالح�ات واحلریة والقانون ٔ�عطى مجلیع املواطنني 

دا�ل احلزب الوا�د كتكون �الفات، �ىل لك �ال وا�د .. اح�ااحلریة و 
أ�خ يف جملس النواب �اوبتو ذاك ا�هنار قلتو �ىل لك �ال أ��لبیة 
احلكوم�ة م�سجمة ٔ�كرث مما م�سجمني انتوما دا�ل احلزب د�لمك، بال ما 

ل فهيا اخ�الفات الرٔ�ي، انقول شكون، وهكذا مجیع أ�حزاب �ىل لك �
اح�ا مايش ج�نا �ش نوقفو . وهاد اليش م�طقي.. ت، فهيا ٔ�مسوفهيا نقاشا

  .هاد �خ�الفات، ال ميكن
�ل�س�بة �لحامیة �ج�عیة يه �ٓخر نقطة �ادي �شري لها، �ل�س�بة 
�لحامیة �ج�عیة �لمس�تقلني، امحلایة �ج�عیة �لمس�تقلني ج�نا لق�نا 

ن، فاش خرج القانون تدارت القانون �يق عندمك يف الربملان، خرج القانو
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فهيا ) CNSS(�دد من إالجراءات ٔ�ن ف�ه ٔ�وال جلنة ا�يل كت�سق، فهيا 
وزارة الشغل، وفهيا وزارة الص�ة، توضعت املراس�مي التطبیق�ة، خرج�ا 
هذیك املراس�مي ٔ�ن رضوریة تطبیق�ة، بدات الیوم املشاورات، ٔ�طلقت 

لف�ات املهیلكة، وهذیك املشاورات مع القطا�ات املعنیة ا�يل كهتم ا
املشاورات �ش یت�دد ا��ل املرجعي اجلزايف ا�يل �ادي یعمتد وهاد 

�ادي خترج، ٔ�ن  2019اليش �اصو خيضع ملشاورات، وٕان شاء هللا يف 
لنظام � �دد معني من الف�ات خيرجو ید�لو خيرج  2019عند� هدف يف 

  .د�ل الت�ٔمني إالج�اري عن املرض
التطبیق د�لو، اح�ا ٕاذن سعید�ن هبذا القانون هذا، فاح�ا �ادي نبداو 

ٔ�� كنت يف الربملان �ش �قش�نا هذا القانون، فاش كنتو انتوما عندمك وزارة 
الص�ة، اليس عبد الوا�د الفايس هللا یذ�رو خبري ر�ل طیب، وخرج 
هذاك القانون د�ل التغطیة الصحیة، وف�ه التغطیة الصحیة املهنیة لٕالشارة، 

العام �ش خيرج، و�لل و�قش، قل مز�ن  13ذ� احلني �س�ن��ا  وم�ذ
�ام، مايش تقولو لیا خرج�و بعدا هذا  �13ش خرج�وه بعدا �س�ن��ا 

القانون، خرج�و املراس�مي، بدیتو املشاورات، ونطالب ب�رسیع املشاورات 
  .ما اك�ن مشلك، والرام�د ٔ�یضا حىت هو

�ا لكنا مسؤولني �ىل جو الثقة، ف�� ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول مرة ٔ�خرى، اح 
�ىل السمل �ج�عي، لكنا، اح�ا راه كنتصنتو، كنتصنتو لمك انتوما 
مكس�شار�ن وكربملانیني، كنتصنتو لٔ�حزاب الس�یاس�یة، ؤ�ي �ا�ة ت�رشت 
راه تن�هبو لها، كند�رو مهنا ذاك اليش ا�يل قدینا �لیه، ما ميك�ش الوا�د 

  .ید�ر لكيش
ه احلكومة يف س�ن�ني مقنا، ج�نا من مشاریع القوانني، ولكن امحلد � هذ

مقنا �ختاذ �دد من إالجراءات بعضها �ري مس�بوق، حبال هذه املباراة 
املشرتكة املو�دة اخلاصة بذوي إال�اقة، حبال ٕاجراءات ٔ�خرى يف خمتلف 
ا�االت، واح�ا مس�تعد�ن جبرٔ�ة اقرتح�و �لینا يش �ا�ة ٕاجيابیة مز�نة 

اولو ما ٔ�مكن نطبقوها �ىل قدر القدرة، وا�يل ما طبق�اهش ندرسوها وحن
د� نطبقوها أ�شهر املق��، وٕاىل ما ميك�ش التطبیق ما فهيش الرس�ة ف�ه 
ا�راسة، تص�ت �ل�رباء، تص�ت �لقطا�ات أ�خرى، ند�رو ال�شاور 

 100الرضوري، ند�رو �اد نتا�ذو قرار بربودة، �ري �شویة �لینا، ٔ�ن 
ممية وال رضبة �ملقص، �الش؟ ٔ�ن اختذت قرار حىت متيش ختممية وخت 

تند�روه �ش �كون يف مصل�ة . حىت تد�ل ٔ�ش �ا ما �ردك ا�لور
املواطنات واملواطنني و�ش �كون فعال ٕاجيايب ويف مصل�ة امجلیع ومصل�ة 

  .الوطن
ولكن امحلد � دارت ٔ�مور �مة، �ري اكف�ة م�فق معمك، بغینا حنس�نو 

واش هاذ الس�نة ا�يل . ق�صاد املغريب ال یعاين ٕاشاكالت �بريةٔ�كرث و�
ملیار درمه د�ل �س��رات أ�ج�بیة واش ا�يل  �40ادي نوصلو دا� 

عندو الفلوس تیقولو رٔ�سامل ج�ان، واش هذو �او �ابوا فلوسهم �ري 
هاكك؟ و�ون اكن ما عندهومش الثقة يف �ق�صاد الوطين والثقة يف 

يل تمت، والثقة يف السمل �ج�عي ما جيیبوش فلوسهم، إالصال�ات ا�
  .غیدومه لبالصة ٔ�خرى

فكرو مز�ن وامحلد � يف هاذ املرشوع قانون در� ٕاجراءات اج�عیة 
قویة، من ب�هنا هذیك املسامهة التضام�یة هذي �اصمك تصفقو لها وتصفقو 

 هام �اصهم حىت لهذوك الرشاكت ا�يل ق�لو، �ملناس�بة حىت الرشاكت حىت
  .تصف�ق ا�يل ق�لو ملدة س�ن�ني غتدار املسامهة التضام�یة

بطبیعة احلال ٕاىل اح�جناها س�ن�ني ٔ�خرى ند�روها �زیدوها بعد ذ�، 
�ش ��دو من الرشاكت الكربى أ�ر�ح د�هلم ونغدیو هبا الربامج 

ة ٕاىل �ج�عیة اليت س�نقوهيا والقطا�ات �ج�عیة اليت س��قهيا، ولنا عود
  .قطاع التعلمي بعد قلیل

  .وشكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
طیب، ن��قل ا�ٓن ملعاجلة ٔ�س�ئ� احملور الثاين، احملور ا�يل ت��علق 

ٔ�س�ئ�، نبدٔ�ها  7، يف هاذ احملور عند� "بت�د�ت ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي"
  .عارصةب�ٔول سؤال لفریق أ�صا� وامل

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

حتد�ت ت�ٔهیل عامة اليت �هنجها احلكومة لرفع �سائلمك عن الس�یاسات ال
  .الرٔ�سامل ال�رشي؟ شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .سؤال الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :�شار الس�ید فؤاد قد�رياملس 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

عكس الصورة امجلی� اليت رمسمتوها �ر�شة انتقادمك لردود� وتعق�باتنا م�ذ 
قلیل، ب�� یوا�ه حتد�ت �ري مس�بوقة، ب�� یع�ش �ىل وقع حتوالت 

  . ید س�یاس�یة ت��اسل �رس�ة مذه�اق�صادیة اج�عیة ثقاف�ة، و�لت�ٔ� 
وسؤالنا الیوم يف موا�ة خمتلف الت�د�ت واش ٔ�ن� �حكومة عندمك 

  القدرة الیوم �ىل ٕانتاج الفهم املناسب لعملیة ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي؟ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .سؤال الفریق احلريك
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  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .الس�ید الرئ�س احملرتمشكرا 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
إال�سان هو صانع هدف للك �منیة مس�تدامة، و�لیه �سائلمك، الس�ید 
رئ�س احلكومة، احملرتم حول اسرتاتیجیا�مك يف جمال ت�ٔهیل الرٔ�سامل 

  ال�رشي؟ 
  .شكرا

  :الرئ�س الس�ید
  . شكرا

  .سؤال فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :عبد العز�ز بوهدود املس�شار الس�ید
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

یعترب ت�ٔهیل العنرص ال�رشي رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة، و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك عن إالجراءات اليت اختذهتا 

الوسائل الكف�� بت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي مبا جيع� احلكومة ٕالرساء ا�ٓلیات و 
  �ىل املشاركة مبواطنة ٕاجيابیة يف املسلسل التمنوي ببالد�؟  اقادر 

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .سؤال لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .ة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصال

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�ك�يس موضوع ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي ٔ�مهیة كربى �ى امجلیع، وذ� 
يف معاد� وسائل إالنتاج  �عتبار ٔ�ن الرٔ�سامل ال�رشي �شلك املتغري أ�مه

ویعترب العنرص أ�سايس لضامن اس�متراریة وجنا�ة �لق الرثوة من طرف 
املقاوالت، ٕاال ٔ�ننا �س�ل �لك ٔ�سف التصنیف املتدين لبالد� يف مؤرش 

من  98جودة الرٔ�سامل ال�رشي �لبنك ا�ويل، ٕاذ یصنف املغرب يف املرتبة 
  .دو� 130ٔ�صل 

  رتم،الس�ید رئ�س احلكومة احمل
وحنن نت�دث عن ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي، ف�ٔول ما ی��ادر ٕاىل ٔ�ذهاننا 

هو م�ظومة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن والبحث العلمي، واليت تع�ش �ىل وقع 
ٔ�زمة �ري مس�بوقة من ح�ث تنايم العدید من أ�عطاب املزم�ة، من ٔ�مه 

سا�د �ىل مظاهرها ٕاشاكلیة �كتظاظ و�زیف الهدر املدريس �شلك ال � 
انصهار فضاء املدرسة العموم�ة مع م�طلبات و�ٓفاق سوق الشغل، ويف هذا 
الصدد �مثن م�ثاق الرتبیة والتكو�ن والقانون إالطار ملنظومة الرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي، ا��ان ن�ٔمل ٔ�ن �ساهام يف �رسیع وثرية ٕاصالح املدرسة 

  .املغربیة
، جندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�هنا تع�ش �الیا وف� خيص م�ظومة التكو�ن املهين

م�ٔزقا حق�ق�ا، فالقطاع �شهد �لت�ٔ�ید ز�دة �برية يف ٔ��داد املس�لني، بید ٔ�ن 
البطا� يف صفوف خرجيي التكو�ن املهين ال �زال ٔ��ىل من املعدل املس�ل 
يف صفوف نظراهئم من خرجيي التعلمي العام، وحتیل هذه الوضعیة �ىل 

لتوج�ه والرتكزي �ىل جودة التكو�ن ا�ي یوفره هذا رضورة تعز�ز �ٓلیة ا
القطاع ٔ�كرث من الرتكزي �ىل طاق�ه �س��عابیة، يف ٔ�فق جعل التكو�ن 
املهين وس�ی� حتمك ٕ�ماكن الس�یاسات العموم�ة ٔ�ن �ر�كز �لهيا، وهنا �شري 
ٕاىل ٔ�نه من الرضوري جعل م�دٔ� الطلب مد�ال �لتفكري يف تدبري الريق 

كو�ن املهين بدل م�دٔ� العرض املعمول به �الیا مع مرا�اة اجلودة مبنظومة الت
  .يف لك مسارات التكو�ن

ويف هذا إالطار، فٕاننا �ش�ید �لعنایة السام�ة ومببادرة صاحب اجلال� 
حفظه هللا، الرام�ة لتقویة م�ظومة التكو�ن ببالد� و�رتقاء هبا ملس�تو�ت 

الت�ٔهیل الفعيل �لرٔ�سامل ال�رشي،  �الیة، ليك �سامه �شلك فعال و�حج يف
كام نعرب عن عزم�ا الك�ري لالخنراط يف ا�لقاء الوطين حول ال�شغیل 
والتكو�ن، ا�ي د�ا ٕالیه صاحب اجلال� وا�ي هيدف ٕاىل وضع خریطة 

  .طریق مضبوطة �لهنوض �ل�شغیل والتكو�ن لرتابطهام الوثیق
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

دیث عن التكو�ن، فٕاننا نذ�ر ب�ٔن التكو�ن املس�متر وما دم�ا يف احل
یلعب دورا �لغ أ�مهیة �ل�س�بة لٔ��ري واملقاو� �ىل السواء، فهو ميكن 
الفرد من الرتيق املهين و�ج�عي وميكن املقاو� من موا�ة التقلبات 
�ق�صادیة والتك�ولوج�ة، فهل یعقل الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن ال یت�اوز 

 1000قاوالت املس�تف�دة من النظام احلايل �لعقود اخلاصة �لتكو�ن �دد امل
مقاو� من املقاوالت املنخرطة �لصندوق الوطين �لضامن �ج�عي من 

  مقاو�؟ 228000ٔ�صل ٔ�كرث من 
وهل �رحي احلكومة ٔ�یضا �ون ٔ��داد أ�جراء املس�تف�د�ن �الیا من 

 3.38املرصح هبم من ٔ�صل من أ�جراء  7000التكو�ن املس�متر ال یتعدى 
ملیون ٔ��ري، �لهم من ٔ�جراء املقاوالت الكربى من القطا�ني اخلاص 
والعام؟ وهنا جيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن املقاوالت الصغرية واملتوسطة وكذا 

  .مقاوالت اجلهات ل�س لها النص�ب أ�وفر
وكذ� ندعو لتفعیل مسارات م�تكرة يف جمال التكو�ن املهين كنظام 

ٕاضافة ٕاىل ت�ين مفاهمي حصی� الكفاءات وحسن املك�س�بات �رب  التناوب،
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� معال اخلربة والسعي ٕاىل تفعیل شامل �لنظام الوطين لٕالشهاد، وذ
التكو�ن املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص  م�علق ب��ظمي �60.17لقانون 

وبعض فضاءات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وأ�ش�اص 
  .ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصاا�ٓخر�ن �

جبانب  (formateur)وس�متكن املقاو� من ٔ�ن �كون مكو� 
مؤسسات التكو�ن من �الل ت�ين ٕاسرتاتیجیة م�اكم� تبدٔ� �لتخطیط 
مرورا �ٕالنتاج وت�هت�ي �لتق�مي حسب نظام اجلودة ٔ�و احلاكمة، وهو ما 

كون قادرة �ىل ٕاجناح دورها يف یق�يض دمع املقاو� �رب حتفزيات ج�ائیة لت
جمال التكو�ن، وهنا �س�تحرض التعدیالت اليت تقدم هبا فریق�ا �ىل مرشوع 

املتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر، من ٔ��ل تعز�ز احلاكمة  60.17القانون رمق 
يف هذا ا�ال مبا ی�ىش مع دعوة صاحب اجلال� خللق ج�ل �دید من 

يت جيب ٔ�ن �كون يف ٕاطار تدبري مفوض مؤسسات التكو�ن املهين، وال
  .یعهد به ٕاىل املهنیني مبا �سامه يف مالمئة التكو�ن مع م�طلبات سوق الشغل

ويف نفس الس�یاق تعرف م�ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي ببالد� 
تعرثا �بريا، �لام ٔ�هنا �شلك ٔ�مه عنارص تعز�ز �بتاكر وإالبداع يف م�ظوم�نا 

هو ما ال ی��ح مع أ�سف ٕاماكنیة تطو�ر �س�یج اق�صادي �ق�صادیة، و 
م�تكر، �� ف�حن ندعو احلكومة الع�د مقاربة م�دجمة �لريق �لبحث 

  .العلمي �لت�س�یق مع املقاو�
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

مل تبلغ تنافس�ی��ا �ق�صادیة وجودة م�اخ أ�عامل ببالد� املس�توى 
ا دون رٔ�سامل �رشي �ايل املس�توى ودامئ التكو�ن، ا�ي نطمح ٕالیه مجیع

دون ٔ�ن ن�ىس من مل حيالفه احلظ يف ٕامتام دراس�ته العلیا ٔ�و �ريها، وهنا 
نذ�ر بدعوة �ال� امل� حفظه هللا ٕاىل اع�د اتفاق�ة ٕاطار بني احلكومة 
والقطاع اخلاص ٕالعطاء دفعة قویة يف جمال ٕا�ادة ت�ٔهیل الطلبة ا���ن 

  .ا�راسة دون شواهدیغادرون 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
وارد ال�رشیة الوطنیة هبدف سؤالنا، ٔ�ي س�یاسة معوم�ة لت�ٔهیل امل

  حتق�ق إالقالع �ق�صادي والتمنوي؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

السؤال أ��ري يف هذا احملور �لمس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف 
  .ٔ�معو

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  لوزراء،الس�یدات والسادة ا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
بدون شك ٔ�ن بالد� تعرف خماض حتول وتغري معیق اكد ٔ�ن �شمل 
لك مكو�ت البالد جممتعا ودو� ومؤسسات، ف�حققت مؤرشات ٕاجيابیة 
بدون شك �ىل املس�توى �ق�صادي و�ج�عي و�ىل مس�توى احلر�ت 

  .حتد�ن ٔ�ساس�یان الفردیة واحلقوق املدنیة والس�یاس�یة، لكن هناك
الت�دي أ�ول ا�ي یؤرق یتعلق مبؤرش ٕادماج الش�باب يف ا�متع، 

  .ح�ث �شلك �شغیل الش�باب حتد� حق�ق�ا وخطريا
الت�دي الثاين �مكن يف ٕاشاكلیة ا�منو �عتبارها حتد� �ٓخر، ٔ�هنا تتطلب 
ٕاجراء حتول هیلكي معیق الق�صاد وحتق�ق ماكسب �برية �ىل مس�توى 

   .الن�ا�ة
هذا السؤال الك�ري ا�ي مل �سمع اجلواب عنه، ومدى وجود ٕارادة 

  .حق�ق�ة يف التغیري العمیق �لهیالك �ق�صادیة والنظام �ق�صادي
هذه املاكسب إالنتاج�ة لن تتحقق فقط جراء الرفع من جحم ومس�توى 
�س��ر يف الرٔ�سامل الثابت، ولكن من تعز�ز اجلهود ملرامكة املزید من 

ٔ�سامل �ري املادي، ٔ�ي الرٔ�سامل ال�رشي واملؤسسايت و�ج�عي، ولكها الر 
  .عنارص مرتبطة وم�اكم� ف� ب�هنا

الیوم عن موا�ة هذه الت�د�ت  اومن الطبیعي ٔ�ن �كون املغرب �اجز 
ٔ�مام غیاب منوذج �منوي ی�ٔ�ذ �لك هذه العنارص، ؤ�مام غیاب رؤیة 

�ري العموم�ة حنو �منیة الرٔ�سامل  تتتطلب ٕا�ادة توج�ه ٔ�ولو�ت الس�یاسا
  .املادي، وحنو تعز�ز حاكمة الس�یاسة القطاعیة

ؤ��ید ٔ�ن �س��ر الفعيل یتحقق �الس��ر يف الرٔ�سامل ال�رشي من 
�الل التدریب وصق� ومبامرسة وتقویته �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر مدى 

  . احلیاة
ة �رجع س��ه ٕاىل جفوة ٔ�و كام ٔ�ن اخللل ا�ي تعرفه املنظومة التمنوی

رٔ�سامل ال�رشي والرثوة الوطنیة، هذان العامالن ا��ان الالتبا�ن القامئ بني 
مازال مل یتوافقا يف ما بعد، ف�بقى إال�سان دامئا هو حمور التمنیة، وما یتطلب 
ذ� من �ه�م ب�منیة اجلوانب النفس�یة وإال�سانیة و�ري ذ�، وذ� من 

  :�الل
  ل املرتفع ٔ�سايس وجوهري؛حتق�ق ا�� - 1
�ظور ٔ�ن التعلمي �سامه �ىل �مثني الكفاءات م الرتبیة والتكو�ن من  - 2

 وتطو�ر املهارات والقدرات �ىل إالبداع؛
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الص�ة، ٔ�ن الص�ة ال ميكن ٔ�ن �كون هناك ٕا�سان قادر �ىل  - 3
إالنتاج بدون حصة سلمية، هنا البد من التذكري ب�ٔمهیة هذا 

الص�ة والتعلمي ی��دئ يف أ�شهر ٔ�و املوضوع، ٔ�و العالقة بني 
السا�ات أ�وىل من ازد�د إال�سان من بطن ٔ�مه، وهنا تظهر لنا 

 مس�ٔ� التعلمي أ�ويل مس�ٔ� ٔ�ساس�یة؛
  الرفع من قدرات املوارد ال�رشیة؛ - 4
 .متكني الرٔ�سامل ال�رشي من اخلربات واملدارك - 5

القویة  فالس�ید رئ�س احلكومة، تعرفون ج�دا ٔ�ن إالدارة يه أ�داة
والناجعة يف تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة، مفن �اللها تتجسد وترتمج جتلیات 
�شاط ا�و� الرايم ٕاىل تلبیة �اج�ات املواطنني يف ش�ىت ا�االت إالداریة 

 .و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة يف ٕاطار اجلودة والن�ا�ة
رفها إالدارة املغربیة مركز� ؤ�مام إالشاكلیات العویصة والعمیقة اليت تع

و�رابیا وما یعرتي معلها من عوامل خمتلفة ومن معوقات ال �د لها، تعرفوهنا 
 .ج�دا

والشك، وهو ما یتطلب اختاذ �دد من إالجراءات ال ٔ�ظن ٔ�نه مت 
الرشوع يف اختاذها ٕاىل ا�ٓن، بدل �ك�یف اج��ات ا�لجن والفرق دون 

اق�صاد� ٔ�ي تطور يف اجتاه حنو حتدي ٔ�ن یتلمس املواطن، دون ٔ�ن �رى 
 .ا�منو وحتق�ق الن�ا�ة املطلوبني

 . وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ملا كتحرر من أ�وراق كتكون ٔ�حسن
اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت اس�متعنا 

  .ٕا�هيا

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .رمحة هللالسالم �لیمك و 
  الس�ید الرئ�س،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
هذا موضوع �م، حتد�ت ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي، وال خيفى ٔ�ن �ال� 
امل� حفظه هللا، یويل ٔ�مهیة �برية لهاذ املوضوع �عتباره رصیدا حق�ق�ا 

  .لبالد� وملس�تق�لها ولتطورها والزدهارها
ة امللك�ة السدیدة، اعتربت احلكومة فعال ٔ�ن وت�ٔس�سا �ىل ت� الرؤی

�س��ر يف الرٔ�سامل ال�رشي حتدي ٔ�سايس يف س�یاق موا�بة 
ا�ینام�ك�ات التمنویة املتواص� اليت �شهدها بالد� ؤ�یضا �شهدها املنطقة 
لكها، ؤ�یضا ٕارساء ملرشوع جتدید ا�منوذج التمنوي الوطين ا�ي د�ا ٕالیه 

  .�ال� امل� حفظه هللا
و�متثل ٔ�مه الت�د�ت اليت یطر�ا ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي ببالد� ف� 

  :یيل
ٔ�وال، تدارك اخلصاص يف مس�توى الرٔ�سامل ال�رشي من �الل حماربة 
أ�م�ة اليت تبقى مرتفعة وتؤ�ر سلبا �ىل إالنتاج�ة، ؤ�نمت تعرفون الیوم ب�ٔننا 

یون ٔ�يم مايش هاذ مل  8ملیون ٔ�يم، بطبیعة احلال هاذ  8عند� حوايل 
احلكومة ا�يل مسؤو� �لهيا، مسؤو� �ىل وا�د ال�س�بة قلی� �دا، ٔ�ن ٕاىل 

س�نة،  25س�نة شوف ٕامىت خرج من املدرسة، عندو  30لق�نا ٔ�يم عندو 
شوف ٕامىت خرج من املدرسة؟ عند� يف العامل م�ال ٔ�و يف الناس د�ل 

  الید العام� عند� ٔ�يم یعمل هللا ٕامىت ٔ�مسو؟ 
� عند� وا�د الت�دي د�ل تقلیص هاذ أ�م�ة وال�رسیع يف ف�

الربامج، وهاذ ال�رسیع يف الربامج دارت لیه يف ٕاطار احلكومة السابقة 
الواك� الوطنیة حملاربة أ�م�ة، ج�نا اح�ا فعلنا هاذ الواك� الوطنیة حملاربة 

يه أ�م�ة، وا�ٓن عندها يف هاذ الس�نة �ر�مج �ري مس�بوق، الهدف، 
جسلت هذه الس�نة ملیون خشص، وهذا رمق �ري مس�بوق يف س�نة وا�دة، 
بطبیعة احلال يف السلكني جبوج، يف الس�نة أ�وىل ويف الس�نة الثانیة، وٕان 
شاء هللا �ادي حناولو ما ٔ�مكن نعززو هذا العرض، نعززو العدد د�ل 

ضا �ادي الناس ا�يل �ادي یندرجو يف ٕاطار الربامج د�ل حماربة أ�م�ة، ؤ�ی
یمت املتابعة د�هلم والتمثني د�ل هاذ التكو�ن ا�يل �ادي �كون الیوم، وهذا 
يشء �م �دا، بطبیعة احلال هاد الىش دا�� ف�ه مجیع القطا�ات مايش 
قطاع وا�د، مجیع القطا�ات معنیة و�دد من القطا�ات رش�كة وف�ه 

  . وىلرشااكت وقعت حىت مع القطاع اخلاص بطبیعة احلال، هذه ا�ٔ 
�نیا، موازاة مع متكني املواطنني من احلد أ�دىن من ا�متدرس یطرح 
حتسني الرٔ�سامل ال�رشي ٕاشاكلیة موا�بة ا�ینام�ة اليت یعرفها ال�س�یج 
�ق�صادي مبالمئة التكوینات مع �اج�ات الشغل، ف�ه جزء مكي وجزء 

عة احلال هذا �یفي، اجلزء المكي هو ف�ه توس�یع التعممي د�ل ا�متدرس، بطبی
تدار ف�ه �ود �برية، امحلد �، يف ٕاطار احلكومات السابقة لكها، ويف ٕاطار 
هذه احلكومة �ادي �زیدو هذا اجلهد، وف�ه وا�د القضیة �مة مرتبطة مبحو 
أ�م�ة، مرتبطة �لش�باب ا�يل ما عندمه ال معل وال شغل وال �كو�ن ال 

واحلد من اجلودة ا�ي ميكن من  دراسة، وعندها �القة ب�ٔمسو، ويه التعممي
  . �س�متراریة

ت�سري، "وهنا تتجي الربامج �ج�عیة ا�يل هدرت �لهيا م�ذ قلیل، 
، و�ريها من الربامج ا�يل يف هاذ مرشوع "املطامع املدريس، النقل املدريس

قانون املالیة اك�ن الز�دة يف مجیع الربامج، اك�ن حماو� التعممي د�لها ٔ�كرث مما 
اكنت �لیه الربامج السابقة، ٔ�ن اح�ا واعیني ب�ٔن هذه الربامج �ج�عیة 
عندها دور يف دمع الف�ات الفقرية والهشة واملتوسطة ا�نیا، وخصوصا يف 
املناطق القرویة �ش والدمه �س�مترو يف القراءة مدة ٔ�طول، و�ادي ميك�نا 

وهذا راه عند� �س�نوات ا�راسة �ادي نطولوها، وننقصو الهدر املدريس، 
ف�ه هدف ا�ي ینصب �ىل العمل �ىل ختف�ض �س�بة الهدر املدريس ٕاىل 

- 2024يف مجیع املس�تو�ت يف  %1يف ٔ�فق بلوغ  2020يف س�نة  2.5%
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�ل�س�بة �لعامل القروي بطبیعة احلال، �ل�س�بة �لحرضي فه�ي هاذ  2025
  . �س�بة الهدر املدريس ٔ�قل من هذا
امج �ج�عیة عندها دور يف تقلیص وبی�ت الربامج ب�ٔن هذه الرب 

الهدر املدريس، ولكن ٔ�یضا ٔ�طلق �ر�مج �ٓخر ا�يل هو تعممي التعلمي 
س�نني، ؤ�عطینا �نطالقة رشطت  5س�نني،  4أ�ويل، أ�طفال د�ل 

�ىل هذه �نطالقة ا�يل تعطات د�ل التعممي، وبدینا هذه الس�نة يف ف�ح 
ملؤسسات من القطاع اخلاص، من قسم �دید بتعاون مع �دد من ا 4000

امجلا�ات، راه لكيش �یتعاون، �ىل حسب املناطق، فني ما اكن يش وا�د 
ميكن ید�ر رشاكة مع الوزارة �ش ی�ين ٔ�و جيهز ٔ�و یصلح ٔ�قسام در�ها 

طفل هذه الس�نة، هذا ما اكف�ش، ولكن  �100000ش نوصلو ٕالدماج 
ت ب�ٔن أ�طفال ا�يل دارو التعلمي اح�ا اك�ن خطة لتعممي التعلمي أ�ويل، ؤ�ث�

أ�ويل �اد د�لوا لالبتدايئ �یقل عندمه الهدر املدريس �ملقارنة مع الناس 
  . ، معىن ذ� عندو حىت هو دور3/2ا�يل ما داروش التعلمي أ�ويل ب 

ٕاذن عند� رؤیة ٕاسرتاتیجیة، عند� تفكري بطبیعة احلال، هاذ اليش لكه 
وعند� �رامج نطبقها �ىل  2030-2015جیة دا�ل يف الرؤیة إالسرتاتی 

أ�رض و�سري فهيا، بطبیعة احلال الربامج د�ل هذه الس�نة ما اكف�اش 
و�ادي �زیدو �لهيا لك س�نة �ادي ندمعو هذه الربامج و�ادي تطور، وهذا 

�ه ٕاىل احلد أ�دىن بطبیعة احلال الهدر املدريس ٕاذا قاوم�اه ٕاذا نقصنا م 
م�ذ ميكن هلم �سامهو، و�كونو ي، كنخرجو تالال�رش  ساملكنقویو الر�ٔ 

  .امل �رشي ٕاجيايب �ل�س�بة لبالدمهرٔ�س
وهنا ٔ�ذ�ر ب�ٔن القطاع د�ل التعلمي وعیا م�ا �ٔ�مهیة د�لو يف القطاع 
د�ل الرتبیة الوطنیة �زادت يف املزيانیة د�ل الس�نة املاضیة يف املزيانیة د�ل 

انیة د�لو، مما یعين ٔ�ن فاش قلنا يف املزي  %9، وهذه الس�نة 10%: 2018
أ�ولویة �لتعلمي كنا نعين ما نقول، أ�ولویة �لتعلمي من ح�ث املزيانیة، 

یة �لتعلمي من ح�ث الربامج �ج�عیة ولكن ٔ�یضا أ�ولیة �لتعلمي من و أ�ول
ح�ث العمل �ىل الرفع من اجلودة د�ل هاذ التعلمي، هاذ أ�دوات حىت يه 

دة، حىت يه ت�سا�د �ىل اجلودة، وختف�ف �كتظاظ �سا�د �ىل اجلو 
  . �سا�د �ىل اجلودة

ولكن هاذ اليش ما اكف�ش، اح�ا �يق عند� �رامج م�عددة مرتبطة 
�جلودة ف�ه بطبیعة احلال مالمئة العرض البیداغو� مع �اج�ات احملیط 

ها وهاذ وتعز�ز مسا� التكو�ن املمهننة، مزید من �ه�م د�ل املهننة د�ل 
اليش تن�اول ما ٔ�مكن عن طریق تقویة �دد الطلبة يف املؤسسات اجلامعیة 
ذات �س�تقطاب احملدود، ؤ�یضا يف رفع �دد إال�ازات املمهننة يف 
املؤسسات اجلامعیة ذات �س�تقطاب املف�وح، هذا حىت هو �م يف 
 اجلودة ويف العرض البیداغو� �كون م�ك�ف مع احلاج�ة د�ل احملیط،

  .وهذو ميكن هلم یلقاو الشغل د�هلم
�لثا، وهذا �م ٔ�طلق�ا إال�ازة املهنیة يف الرتبیة ا�يل هو مرشوع طموح 

س�نو�، يف ٔ�فق  �20000دا وطلق�اه هاذ الس�نة، وبدا هاذ الس�نة لتكو�ن 

�ش نليب احلاج�ات د�ل التعلمي و�رفعو اجلودة د�لو عن  �200000كونو 
یولیو ٔ�ساتذة يف �بتدايئ  لناس ا�يل �ادي ید�لوعند� ا طریق ٔ�ن �كون

ٔ�و يف إال�دادي ٔ�و يف الثانوي �كون عندمه �كو�ن �ربوي طی� هذیك 
املر�� د�ل التكو�ن اجلامعي د�هلم، �ادي خيرج طالب عندو ٕا�ازة يف 
فزي�ء ويف الرتبیة، يف التارخي واجلغراف�ة والرتبیة، يف الر�ضیات والرتبیة، 

�ادي نقصو هاذ الشاكیة ا�يل تتورد من ق�ل الفا�لني حىت  مع ذ�
أ�ساتذة حىت هام تیحسو هبا ا�يل تید�لو دا� يف خمتلف ا�ٔاكدميیات، �ىل 
ٔ�ساس ٔ�ن مدة التكو�ن تتكون مقلصة، ولكن دا� اح�ا مكره ٔ�خوك ال 

  .بطل، اح�ا مس�تع�لني �اصنا نلبیو احلاج�ة احلالیة د�ل املدرسة املغربیة
 6رمغ ذ� راه حتس�ت هاذ القضیة دالتكو�ن، الس�نة املاضیة دار هلم و 

  .ٔ�شهر 6شهور، وهاذ الس�نة �ادي ند�رو ٔ�كرث من 
ٕاذن هذا دامئا إالصالح البیداغو� هذا �انب، اجلانب الثاين هو 
التكو�ن املهين تعطاه اه�م �بري �لتكو�ن املهين واح�ا ما �كرهوش �كو�ن 

د�لو يف مجموع الطلبة ا�يل خترجو من البااكلور� مجموع املهين �زداد احلصة 
الطلبة يف املؤسسات ما بعد البااكلور� یزتاد احلصة د�لو كام يف ا�ول، 
�دد من ا�ول الكربى ا�يل تتعطي اه�م �لتكو�ن املهين، �الش؟ ٔ�ن 
التكو�ن املهين �س�تجیب حلاج�ات احملیط، حلاج�ات سوق الشغل، 

 %60رد نفسه ا�يل بغى خيدم، وهذا اك�ن ا�ول ا�يل عندمه حلاج�ات الف
يف  %70من الطلبة ما بعد البااكلور� مس�لني يف التكو�ن املهين، اك�ن 

ا�ول أ�وروبیة نفسها هذاك اليش �الش اكن ٔ�ول قرار اختذ�ه يف جمال 
 التعلمي هو املن�ة د�ل التكو�ن املهين ودر�ها ٔ�فق اسرتاتیجي مايش ٔ�فق
�ٓين مايش �اص هذوك الطلبة �ش یدار هلم م��ة وٕامنا �ش نعطیو اه�م، 
�رفعو التمثني د�ل التكو�ن املهين حىت هو �كون عندو اه�م حبال 
التخصصات أ�خرى، وحبال ا�يل �س�ل يف اجلامعة، الس�نة املاضیة ا�يل 

دید فقط، ن���ة ٔ�ن النظام اجل �11000ذاو املن�ة يف التكو�ن املهين 
  .واكن البد من التطو�ر والتجوید، رجعنا �اود جود�

تقریبا من املتدربني يف  60000هاذ الس�نة ٕان شاء هللا أ�فق �كون 
  . التكو�ن املهين �ادي �كون عندمه م�ح، وهذا يشء �م

هذا �ادي یعطي أ�مهیة �لتكو�ن املهين، والتكو�ن املهين كام تنعرفو هو 
لسوق الشغل �لتكو�ن املهين هو مرتفع �ملقارنة مع �دد الناس ا�يل �یوجلو 

اللكیات ذات �س�تقطاب املف�وح وهذا يشء �م �دا، ٕاذن �رفعت 
الطاقة �س��عابیة د�ل التكو�ن املهين معوما، وهناك معل لتحسني اجلودة 

  .د�ل التكو�ن املهين
ق هناك ٔ�یضا ٕایالء ٔ�مهیة �اصة ملالمئة التكوینات مع م�طلبات سو 

الشغل، سواء يف التكو�ن املهين ٔ�و التكو�ن املس�متر �ل�س�بة �لناس ا�يل 
ٔ�صال �دامني، وهاذ اليش تدار ف�ه معل من ق�ل خمتلف املؤسسات 
املعنیة، سواء ف� خيص تدر�س ا�لغات ٔ�و تطو�ر احلس املقاواليت ا�يل 

قضیة �ادي حناولو ند�لوه من �بتدايئ، من �بتدايئ �ادي تد�ل هاذ ال 
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د�ل حماو� حتسني احلس املقاواليت �ى التلمیذ والطالب، و�لتايل 
  .املتخرج

�رجمة و�دات حول السلو�یات املهنیة، وضع نظام �لتصدیق �ىل 
مك�س�بات التجربة املهنیة، و�ريه كثري، ولكن بغیت �شري �خلصوص ٕاىل 

السلواكت اقرتاح ٕاغناء �رامج الت�ٔهیل �رب الرتكزي �ىل تعز�ز القدرات و 
بصفة �امة، وذ� من �الل وضع اجلواز ا�لغوي، اجلواز الرمقي، اجلواز 
السلويك ٔ�و جواز القدرات، اجلواز الت�اري، هاذي لكها ٔ�مور حيتا�ا 
إال�سان، سواء اكن طالب �رید ٔ�ن یتخرج ٔ�و اكن م�درب يف التكو�ن 

  .الشغلاملهين ٔ�و اكن ٕا�سان �ش�تغل، �یحتا�ا وكمتك�و �ش یوجل سوق 
ود� ا�ٓن ٕاىل ما اكی�ش ا�لغات أ�ج�بیة �یجي صعیب �لوا�د �ش 
یلقى سوق الشغل فوا�د املس�توى معني، ف�� تدار اجلواز ا�لغوي، 

ا�يل ما  (l’informatique) تدار اجلواز الرمقي ٔ�ن ا�يل ما عندوش
  .عندوش املعلوم�ات ٔ�ح�ا� �یصعاب �لیه یلقى، �� تدار اجلواز الرمقي

هاذي لكها وا�د اجلوازات، �سامت اجلوازات مايش دبلومات، يه 
  .جوازات يف التكو�ن

ؤ��ريا، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه ل�ست م�دان التكو�ن مبختلف ٔ�نوا�ه 
سواء يف التعلمي العام، يف الرتبیة الوطنیة ٔ�و يف التعلمي العايل ٔ�و يف التكو�ن 

ٔ�سامل ال�رشي، بل ميكن ٔ�ن نقول املهين هام بو�دمه ا�يل مداخ�ل لتمثني الر 
  .جودة احلیاة، �ه�م �لص�ة هو يشء �م ٔ�یضا

و�لتايل اكن �ه�م ٕ�خراج التغطیة الصحیة �لطلبة، ا�يل �ىل الرمغ 
من ٔ�ن الس�نة املاضیة �دد املس�لني فهيا قلیل، ٔ�ن هاذ الس�نة ٕان شاء 

ري و�متناو الطلبة هام هللا �ادي �رتفع �شلك �ري مس�بوق، �س�لو د� راه كث
ملیون درمه  110یتفا�لو مع هاذ ا�ٓلیة ویندجمو فهيا، ٔ�ن ا�و� كت�لص 

�ش ميكن هام یلبیو احلاج�ات د�ل  (CNSS)ا�يل ا�و� كتحطهوم عند 
  . الطلبة ف� خيص التغطیة الصحیة

ولكن ٔ�یضا معوما جتوید العرض الصحي واخلدمات الصحیة لكها دا�� 
الرٔ�سامل ال�رشي، الرٔ�سامل ال�رشي ما عندوش مد�ل وا�د،  يف �مثني

التعلمي هو �م ٔ�ن نب��و جممتع املعرفة وخنرجو ج�ل م�عمل هو �م �دا وقادر 
�ىل ٔ�ن �س�تجیب حلاج�ات احلیاة �م، ولكن ٔ�یضا نعت��و به يف الص�ة 
 ونعت��و به يف جودة احلیاة هو يشء �م وهاذ اليش ف�ه �دد من الربامج،

وتعد الص�ة يه أ�ولویة الثانیة، قطاع الص�ة هو أ�ولویة الثانیة بعد قطاع 
التعلمي �ل�س�بة لهذه احلكومة، وهذا یظهر يف املزيانیة نفسها ا�يل زدهنا حىت 

هاذ الس�نة، و�ادي �زیدو ندمعوها يف الس�نوات املق��،  %10يه ب 
�ة، واعیني �لطلبات واح�ا واعیني �الخ�الالت ا�يل �یعاين م�ه قطاع الص

د�ل املوارد ال�رشیة الصحیة، واح�ا مصنتني �هيا و�ازمني �ىل �س�ت�ابة 
  .�هيا ٕان شاء هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته الشكرا جزی

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید الرئ�س

  .�س�متع ا�ٓن �لتعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة
�ل عن فریق أ�صا� واملعارصة، الس�یدة املس�شارة اللكمة ٔ�ول م�د

  .احملرتمة تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
بدایة ال �سعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٕاال ٔ�ن نؤكد �ىل حموریة 

  .موضوع ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي �لنظر لت�د�ته املطرو�ة
ل ال�رشي امون الرٔ�ساحملرتم، �رئ�س احلكومة وال جيادل م�ا ٔ��د الس�ید 

یعترب ٕا�دى املؤرشات ا�ق�قة اليت تقاس هبا �روة ٔ�ي ب� وال غرابة ٔ�ن 
جند بالد� قد فطنت �لرها�ت املرتبطة �ٕالماكن ال�رشي �رافعة ٔ�ساس�یة 
لبناء ٔ�ي مرشوع �منوي، ولعل هذا ما اس�تدعى ٕاجناز تقر�ر امخلس�ی��ة يف 

تلف اجلهود التمنویة م�ذ �س�تقالل حماو� بالد� الق�ام بقراءة معیقة � 
�ت �س��ر إالجيايب واس�رشاف املغرب املمكن بغیة حتدید رشوط وٕاماك

امل ال�رشي، وت�ٔيت راهنیة هذا املوضوع يف ارتباط �لورش الوطين يف الرٔ�س
املرتبط بصیا�ة منوذج �منوي �دید ا�ي د�ا ٕالیه �ال� امل� يف خطاب 

  .عیة الفارطةاف�تاح ا�ورة ال�رشی 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

املالحظ ٔ�ن املت��ع ملشهد الرٔ�سامل ال�رشي لبالد� ال ميكن ٕاال ٔ�ن جيزم 
بغیاب �م السرتاتیجیة حق�ق�ة تضع بني ٔ�ولو�هتا ٕارساء ا�ٓلیات والوسائل 
الكف�� جبعل الرٔ�سامل املورد أ�سايس �لهنوض بقضا� التمنیة يف خمتلف 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ةٔ�بعادها 
هذا الغیاب هو ما جعل �ال� امل� یؤكد يف خطابه مبناس�بة ا��رى 

العتالء �اللته عرش ٔ�سالفه املیامني ٔ�ن �س��ر يف الرٔ�سامل  15
ال�رشي مبثابة النواة اليت جيب ٔ�ن تن�ين �لهيا قضا� التمنیة ا�ٓنیة 

  . واملس�تق�لیة
ا الیوم ا�زتال إالماكن ال�رشي فقط يف مؤرشات �� مل یعد مسمو�

ا�منو �ق�صادي ٔ�و يف �رامج حماربة الهشاشة ٔ�و الفوارق �ج�عیة 
وا�الیة، بل ی��غي مقاربته مقاربة مشولیة ؤ�فق�ة �ربط بني لك مس�تو�ت 
التمنیة وإالدماج والت�ٔهیل لتحق�ق رشوط �س�تدامة القادرة �ىل التحر�ر 

  .لقدرات ال�رشیةإالجيايب �
وٕاذ �س�ل بتذمر ؤ�ىس التصنیف الضعیف واملؤسف لب�� حسب 

ء �س��ر ، وهو تصنیف یعكس سو 98جودة الرٔ�سامل ال�رشي، الرتبة 
  .ل ال�رشياماحلكويم يف الرٔ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
يف س�یاق �دی��ا عن حتد�ت ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي �س�توقف�ا 

يت �ك�س�هيا م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، انطالقا من �ون ٔ�ن أ�مهیة املركزیة ال
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�بتاكر وإالبداع والتفكري من ٔ�دق ا�ٓلیات لق�اس قمية الرٔ�سامل ال�رشي، 
 65يف هذا الباب �س�تحرض ٔ�یضا خطاب صاحب اجلال� مبناس�بة ا��رى 

ال : "، عندما ٔ�كد �اللته ٔ�نه2018غشت  20لثورة امل� والشعب يف 
�ل لنظام�ا التعلميي ٔ�ن �س�متر يف خترجي ٔ�فواج من العاطلني، ميكن ٔ�ن نق 

�اصة يف بعض الشعب اجلامعیة اليت یعرف امجلیع ٔ�ن �اميل الشهادات يف 
ختصصاهتا جيدون صعوبة قصوى يف �ندماج يف سوق الشغل، وهو هدر 
صارخ �لموارد العموم�ة ولطاقات الش�باب مما یعرقل مسريات التمنیة، ویؤ�ر 

  ا�هت�ى �م �ال� امل�". وف ��ش العدید من املغاربةيف ظر 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�لق�ام  2014یولیوز  30بناء �ىل ا�عوة اليت و�ها �ال� امل� بتارخي 
، واليت ٔ��دها 2013و 1999بدراسة لق�اس القمية إالجاملیة �لمغرب ما بني 

�عي والب�يئ جلك من بنك املغرب وا�لس �ق�صادي و� 2016س�نة 
�ري املادي، �عامل خللق الرثوة الوطنیة وتوزیعها املنصف، حول الرٔ�سامل 

فٕان ٔ��رز الت�د�ت اليت �لصت لها هذه ا�راسة �مكن يف العالقة 
املتناقضة بني قابلیة الشغل وبني املس�توى التعلميي، ف�قدر ما �رتقي الفرد يف 

ما تتضاءل فرصه يف احلصول  املس�تو�ت العلیا �لمنظومة الرتبویة، بقدر
  . �ىل معل يف سوق الشغل

وكام تعلمون، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن التكو�ن املهين ركزية ٔ�ساس�یة 
يف ت�ٔطري و�كو�ن ج�ل من الكوادر والكفاءات املهنیة القادرة �ىل مسا�رة 
تطور �ق�صاد العاملي، واملالحظ لٔ�سف ٔ�ن التعامل احلكويم مع ملف 

  . هين الزال م�عرثاالتكو�ن امل 
وكام نذ�رمك ٔ�ن الرٔ�سامل ال�رشي ال ینحرص يف التعلمي وحسب، بل 
�شمل م�ا� ٔ�خرى �ىل رٔ�سها قطاع الص�ة ا�ي ال حنتاج ٕاىل جمهود �بري 
لتعریة واقعه اجلرحي، ٔ�ن امجلیع جيمع الیوم �ىل بؤس املنظومة وٕافالسها 

اع �ىل غرار القطا�ات الب��وي جراء الس�یاسات احلكوم�ة يف هذا القط
  .�ج�عیة أ�خرى

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي یدعومك وٕ�حلاح ٕاىل بلورة س�یاسة م�دجمة 
�لرٔ�سامل ال�رشي، یتحمل فهيا امجلیع مسؤولیاته بفلسفة تضام�یة �شار�یة 
 اجتاه الرصید احلق�قي لٔ�مة، ا�ي �شلك الرافعة أ�ساس�یة لتحریك جع�

ٔ�ن : "�ق�صاد والتمنیة ببالد�، ٔ�ن الغریب يف أ�مر، كام قال �ال� امل�
الك�ري من املس�مثر�ن واملقاوالت یوا�ون صعو�ت يف ٕاجياد الكفاءات 

  .الالزمة يف مجمو�ة من املهن والتخصصات
كام ٔ�ن العدید من الش�باب �اصة من �اميل الشهادات العلیا العلمیة 

يف الهجرة ٕاىل اخلارج، ل�س �س�ب التحفزيات املغریة والتق�یة یفكرون 
هناك، وٕامنا ٔ�یضا ٔ�هنم ال جيدون يف ب�مه املناخ والرشوط املالمئة 
لالش�تغال والرتيق املهين و�بتاكر والبحث العلمي، ويه معوما نفس 
أ�س�باب اليت تدفع �ددا من الطلبة املغاربة �خلارج لعدم العودة �لعمل يف 

  .ا�هت�ى �م �ال� امل�". د اس�تكامل دراس�هتمب�مه بع
  الس�ید رئ�س احلكومة،

سوف لن �س�تف�ض كثريا يف الت�اوزات و�خ�الالت اليت طالت 
التعیني يف املناصب العلیا، واليت یعرفها العادي والبادي، فضال عن 
ا�هتم�ش املمهنج ا�ي یطال املرٔ�ة املغربیة �اك�ن �رشي حق�قي ونوعي 

متع املغريب، اليت مل تنل حظها من املسؤولیة يف إالدارة العموم�ة، دا�ل ا� 
  .2011و�لرمغ من املاكنة املتقدمة اليت بؤ�ها لها دس�تور 

يف أ��ري، و�القة جبانب ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي واملتعلق بت�دي 
احملافظة �ىل الكفاءات املغربیة دا�ل و�ارج الوطن، نود يف فریق أ�صا� 

رصة يف خ�ام هذه املدا�� ٔ�ن نثري ان��اهمك ٕاىل التعرث الك�ري ا�ي واملعا
مللك�ة يف هذا الصدد، یعرفه ٕاصالح إالدارة وضعف تفا�لمك مع التوجهيات ا

  .ا�لثام عن ٔ�عطاب إالدارة املغربیة تواليت ٔ�ماط
ومربط الفرس يف هذا الس�یاق، �مكن يف معاد� الشخص املناسب يف 

ذا ما ٔ�حل �لیه ٔ�یضا �ال� امل� يف خطابه أ��ري املاكن املناسب، وه
  .2018/2019مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :فؤاد قد�ري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  لس�ید الرئ�س،ا
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

دعو�مك �ل�دیث عن ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي و�رى ٔ��مك ٔ�رسفمت يف احلدیث 
عن ٔ�ش�یاء �ربو �ىل احلرص، تقولون ٔ��مك ٔ�جنزمتوها ويه هتم البناء ٔ�كرث من 
الت�ٔهیل، فالت�ٔهیل ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي هو املزن� بني املزنلتني، هو 

  . بعد البناء ومر�� ما ق�ل التحر�رمر�� ما 
�ىل ٔ�ي ٔ�� مضطر �لتفا�ل مع �ممك الس�ید الرئ�س، حىت وٕان اكن 
ف�ه �لط، يف جعبيت ٔ�رقام ومؤرشات، جزء �بري مهنا اس�تحرضه من 
س�بقين من أ�خوات وإالخوة �ىل س��ل الت�ٔصیل ومن �ب حسن 

فضحت جعزمك �ىل �س�تدالل، فقط �ادي نوقف عندها ليك ٔ�قول لمك ٔ�هنا 
  .ٔ�كرث من مس�توى

فضحت جعزمك �ىل احملافظة �ىل مردودیة الرٔ�سامل ال�رشي ا�ي ور�متوه 
  .عن من س�بقمك، هذا وا�د

�نیا، فضحت جعزمك �ىل حتق�ق وضامن وترية وٕایقاع معقولني لرتامك هذا 
الرٔ�سامل ال�رشي حىت �كون ذخرا ملنقلب، یعين املس�تق�ل، وعرت كذ� 

يف التعاطي مع خمتلف جوانب العجز املرتبطة �لقدرات عن فشلمك 
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ال�رشیة، وهذا هو الس�ب حتدیدا يف تعطل مسرية التمنیة إال�سانیة يف 
  .ب��، مسرية التمنیة ال�رشیة مبفهو�ا العمیق وأ�وسع

  الس�ید الرئ�س،
لن ٔ�عود �ىل بدٔ�، ٕاذ ل�س يف الوقت م�سع، ولكين س�ٔقف عند �دود 

  . الحظات جسلهتا ؤ�� ٔ�س�متع ٕاىل ردمكما تذ�رته من م
ٔ�ول مالحظة، الرٔ�سامل ال�رشي ل�س قضیة، جمرد قضیة حنتاج يف 
معاجلهتا ٕاىل ٕاتباع مسطرة معینة، ل�س قضیة حىت �كون لغتنا ف�ه لغة 
الرتافع �نفعال یتطور لیصل يف ا�هنایة ٕاىل ٔ�ن ینفي اهتاما ٔ�و یف�د ٕاد�اءا هيم 

  .ٔ�و هيم جتربة معینة احلكومة ٔ�و هيم حزب معني
الیوم، أ�مر یتعلق بوا�د احلمتیة ٔ��الق�ة، یتعلق هبدف اسرتاتیجي، 
ؤ�� �ادي نتلكم معك مايش فقط بق�عة الس�یايس ولكن بق�عة املت��ع ��اكء 

  .ا�ايل وملركزیة املواطن �رافد من روافد التمنیة إال�سانیة دا�ل ا�ال
ي �یتطلب جوج د�ل أ�ش�یاء، الیوم طموح ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رش 

  :وجيب ٔ�ن �كون مشفو�ني �ش�ی�ني ٔ�ساس�یني
  ٔ�وال، إالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة والقویة؛

و�نیا، القدرة �ري �عتیادیة �ىل فهم �ر�یبة الرٔ�سامل ال�رشي وإالملام 
  ". فللك ٔ�هل فن لغة"بطموح مكو�ت هاذ الرٔ�سامل ال�رشي، 

�اص �س�ت��اء، فهل ٔ�نمت حكومة  مبعىن الس�ید الرئ�س احملرتم،
اس�ت��ائیة قادرة �ىل تدبري ما هو اس�ت��ايئ؟ املغاربة س�مئوا الر�بة والرتق�ع 
وإالنتظاریة، ی�شدون �س�ت��اء، وحىت �ال� امل� نرصه هللا ؤ�یده، 
ی�شد �س�ت��اء، وقد قالها لمك برصحي العبارة، �ىل احلكومة ويه جزء من 

ي ٔ�ن تتحمل مسؤولیهتا ؤ�ن تعطي املثل ؤ�ن �كون هاذ الرٔ�سامل ال�رش 
 .القدوة

وامسح يل الس�ید الرئ�س احملرتم، ال ميكن ٔ�ن �كون حكوم�مك القدوة، 
ٔ�نه �اب �لهيا �لزتام الس�یايس القوي والراخس، هاذ الوضع ا�يل خيلیمك �ري 
 قادر�ن �ىل �رت�ب أ�ولو�ت ما �اد�ش ميك�مك ٔ��مك حتدو الفقر واحلا�ة،

لن ميك�مك من احلد من تعاظم الفجوة بني الطبقات، خصوصا بعد ٔ�ن ت�ٓلكت 
الطبقة املتوسطة رمز �س�تقرار وضامن �س�تقرار، ما �اد�ش ميك�مك من 
ٔ��مك توفرو وا�د العرض حصي واسع م�نوع �ريض املغاربة، لن ميك�مك من 

�ظومة احلد من ا�ساع الهوة ا�يل يه ٔ�صال حسیقة، الهوة بني مد�الت م 
كام قال " رهاعطس الش�یطان يف م�اخ"ظومة �لی� م�التعلمي ا�يل يه 

مد�الت سوق الشغل، ما  س�ید� ٔ�بو �كر الصدیق ريض هللا عنه، وبني
�اد�ش ميك�مك الس�ید الرئ�س، هاذ الوضع من ٕا�ادة النظر يف خمتلف 
 ال�ذج والربادیغامت اليت اس�هتلكت وجتوزت بعد ٔ�ن جهرها يف من هاجرها

  .م�دعوها، ٔ�هنا ٔ�صبحت ٔ�و مل تعد �سمن وال تغين من جوع
الش�باب، الس�ید الرئ�س احملرتم، ٔ�مه مكون من مكو�ت الرٔ�سامل 

يف �ر�س ويف القاهرة ويف  68ال�رشي، الش�باب صانع التغیري، مظاهرات 
�كني، هاذ الف�ة هاذي الیوم تعاين أ�مر�ن يف ٕاجياد شغل الئق، ويف تعلمي 

  .ر�ایة حصیة مق�و� م�اسب ويف
شا�كة، حتول دون اخنراطها يف الفعل الس�یايس،  س خمتلفة�الیوم م�ار 

الیوم جعزتو �حكومة ٔ��مك متنحوها القدر الاكيف من مسا�ة احلركة 
الس�یاس�یة، وهذا ��ات هو ا�يل �یفرس هاذ �ا� الغلیان و�ا� الهی�ان 

� الهی�ان والغلیان ا�يل ا�يل �رب �لهيا الش�باب يف حمطات خمتلفة، هاذ �ا
  .قد تصل ال قدر هللا ٕاىل الی�ٔس

الیوم، الس�ید الرئ�س احملرتم نصی�ة، ٕاذا ق�ل م�مك م�قال ذرة، فغدا 
  .ميكن ٔ�ن ال یق�ل م�مك ملء أ�رض ذهبا، هذه نصی�ة

اح��ا�ات یوم�ة يف ٔ�ما�ن م�فرقة، مايش ٔ�مام الربملان، ٔ�مام جعزمك عن 
املندجمة اليت تنعش أ�مل يف القلوب، واليت ٕاجياد الصیغ واملبادرات 

�س�تجیب �ىل أ�قل �ىل املدى املتوسط ملطالب ش�باب ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن 
  .یقال عهنا ٔ�هنا مطالب مرشو�ة، �رسها ا�س�تور وكفلها ا�س�تور

التوظیف، جتهتدون يف التفكري يف التوظیف من ٔ��ل التوظیف، 
تور سعد ا��ن الع�ين توظف، وحىت یقال ب�ٔن احلكومة اليت یقودها ا�ك 

الیوم جمهودمك ٔ�و نتاجئ جمهودمك اليت لن تن�هتا أ�رض ولن تزنل من السامء لن 
�كون لها معىن ٕاال ٕاذا طورمت منط وطبیعة التدابري املت�ذة واملعمتدة يف ٕاجياد 
الشغل، ويف �ل مشلكة البطا�، ما �ادي �كون عندها معىن ٕاال ٕاذا 

كوی��ة، ووفرتو لها إالماكنیات املادیة �ملقابل، هذا هو ربطمتوها �س�یاسة �
  .أ�سايس، هنا �ادي �كون معىن

اس�ت��ائیة، مغربیة  ، ٔ�دمغة سامقةموضوع �ٓخر دامئا يف نفس الس�یاق
يه الیوم يف د�ر املهجر، مل تعد تغرهيا فكرة �لت�اق ب�ٔرض الوطن كام اكن 

و الس�ب � الس�ید رئ�س احلال هاذي س�بع س�نني ٔ�و مثان س�نني، مفا ه
  احلكومة؟

ٔ�مل تت�ٔملوا یوما يف ٔ�س�باب عزوف هذه الف�ة عن �لت�اق ب�ٔرض 
الوطن؟ ويه ف�ة ال تنقصها الوطنیة الصادقة وال تنقصها الرغبة اجلادة يف 
إالسهام ٕ��الص يف قضا� الوطن، واش معرمك فكرتو فهاذ اليش الس�ید 

  رئ�س احلكومة احملرتم؟ 
  . ت یدامهين�ىل ٔ�ي، الوق

الرٔ�سامل ال�رشي مفهوم �يق ما مكلش البناء د�لو حىت وٕان اكنت 
مقاصده مكمت�، الیوم مل �ك�سب مفهوم الرٔ�سامل ال�رشي هاذ امحلو� وهاذ 

  . القوة التفسريیة الاكف�ة، وهذا ما یف�ح �ب �جهتاد
ر ٔ�ن ولكن �متىن ٔ�ن ال ی��عد �جهتاد عن امل�ش�ٔ ٔ�و املصدر �ىل اعتبا

هاذ رٔ�سامل هو مصطلح اق�صادي �رمز ٕاىل الس�یو� املعرف�ة ٕاىل خمزون 
الفكر والسامت الشخصیة، ٕاىل املواهب والطاقات، وٕاىل العمل ا�ي ميكن 
ٔ�ن حيول ٕاىل قمية اق�صادیة حق�ق�ة �س�تف�د مهنا ٔ�و �س�تف�د مهنا البالد 

  . و�س�تف�د مهنا العباد
الس�ید الرئ�س �ش ن�هبمك ٕاىل ٔ�ن ٔ�ي  ٔ�ذ�رمك هبذا التعریف وهاذ املفهوم

جمهود مرتبط الیوم بت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي، �اصو �س�تحرض هاذ الفكرة 
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وهاذ رضورة حتول ٕاىل قمية اق�صادیة وٕاىل ابتاكر �الق یبعد� عن 
  . �شوهات الفساد واحملسوبیة و�ىل أ�فاكر ا�يل تتعرفوها مجیعا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . را الس�ید املس�شار احملرتمشك

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
�شكرمك ٔ�وال �ىل توضی�ا�مك القمية، وتفا�ال مع جوا�مك نود يف الفریق 

موضوع من  احلريك ٕا�راز مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات خبصوص
  .أ�مهیة مباكن، ٔ�ال وهو حتد�ت ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي

ٔ�وال نعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن املغرب جنح ٕاىل �د بعید يف �منیة ا�ال 
واحملیط ویبدو ذ� �لیا من �الل التجهزيات والب��ات التحتیة املنجزة، 

من �الل مبقابل عرف ب�� بطئا يف جمال �منیة إال�سان، ویت�ىل ذ� 
، ح�ث ظلت بالد� مصنفة يف 2018مؤرشات التمنیة ال�رشیة لس�نة 

دو�، ل�س�تقر يف نفس الرتت�ب م�ذ س�نة  189من ٔ�صل  123املركز 
، وهو ترصیف جيعل الس�یاسات العموم�ة املعمتدة يف جماالت التمنیة 2016

  .ال�رشیة حمط �ساؤل
ل ال�رشي يف نظر� �نیا، ٕان املد�ل الرئ�يس واحملوري لت�ٔهیل الرٔ�سام

هو ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن يف مشولیهتا و�ىل و�ه اخلصوص 
  . التعلمي العايل

ويف هذا إالطار، نؤكد ٕارصار� �ىل رضورة بلورة ٕاسرتاتیجیة �ربط 
التكو�ن مبتطلبات سوق الشغل، وحباج�ات ال�س�یج �ق�صادي مع وضع 

 يف سوق الشغل ومعاجلة �ٓلیات ملراق�ة وت��ع مدى ٕادماج اخلرجيني
  .أ�س�باب اليت ٔ�دت ٕاىل فشل التكو�ن يف خمتلف ٔ�صناف التعلمي العايل

�لثا، نالحظ الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن بالد� �زخر مبهارات وكفاءات 
ٕاذا ما توفرت لها الرشوط املالمئة ولنا يف أ�دمغة املغربیة �ارج ٔ�رض 

�س�توجب ٕا�داد ب��ات الوطن، ٔ�و �ارج الوطن �ري م�ال، وهو ما 
الس�تق�الها وٕا�ادة ٕادما�ا يف احلیاة العامة بوطهنا أ�م، بغیة اس�تفادة بالد� 
من هذا الرٔ�سامل ال�رشي الهام ا�ي یغذي اق�صاد�ت ب�ان إالقامة 

  .و�سامه بقوة يف صنا�ة قراراهتا الس�یاس�یة والعلمیة
ريك غیاب س�یاسة رابعا، �ل�س�بة �لتكو�ن املس�متر �س�ل يف الفریق احل

شام� هتم هیلكة وتطو�ر التكو�ن املس�متر املقدم من طرف اجلامعات 
. و�ريها من املؤسسات وغیاب م�ظومة معلوماتیة لتدبري التكو�ن املس�متر

ونقرتح يف هذا إالطار، رضورة الق�ام ��راسات املس�بقة ق�ل ٕا�داث 
  . سوق الشغل التكوینات املس�مترة وذ� لٔ��ذ بعني �عتبار �اج�ات

�امسا، �س�ل لٔ�سف �ون املزيانیة ا�صصة �لبحث العلمي 
يف الناجت ا�ا�يل اخلام، يف �ني  %0.8والتك�ولو� ضعیفة، ٕاذ ال تتعدى 

  . يف ا�ول املتقدمة %4معوما و %2ٔ�ن املتوسط العاملي یصل ٕاىل 
ة ويف هذا الس�یاق، نقرتح الرفع من هذه املزيانیة وبلورة س�یاسة واحض

  . املعامل �لهنوض �لبحث العلمي
يف أ��ري، نعید الت�ٔ�ید، الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل ٔ�ن إال�سان هو 
صانع لك �منیة مس�تدامة والبد ٔ�ن �كون ٔ�یضا هدفها أ�سايس 

  .و�سرتاتیجي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 . طين لٔ�حراراللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الو 

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسني ؤ�ن ٔ�بدٔ� مبالحظتني حول الرمق 
أ�خرض ا�ي ذ�رته يف املوضوع أ�ول، ؤ�� هتت من كرثة السؤال حول 

ي اس�رشى يف لك معرفة مفهوم هذا البعبع ا�ي �سمى �لفساد وا�
  . القطا�ات، بدون اس�ت��اء، دون قطاع معني

هناك ٔ�طر �زهاء، هناك ر�ال ٔ�تق�اء، هناك مواطنون �ش�تغلون بصدق 
ؤ�مانة م�ش�بعني �لوطنیة اخلالصة، ولكن ال�شهري بقطاع معني دون قطاع 

  .�ٓخر اعتربته ظلام، ؤ�متىن ٔ�ن �كون فلتة لسان
رئ�س احلكومة، �ىل جوا�مك ا�ٔ�ید ورمغ ذ� البد ٔ�ن ٔ�شكرمك، الس�ید 

واملتعلق مبوضوع ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي، وا�ٔ�ید ٔ��مك �ش�تغلون �روح 
�الیة من ٔ��ل �س��ر يف هذا العنرص ال�رشي ا�ي یبقى عنرص ٔ�سايس 

  .ٕالجناح لك الربامج احلكوم�ة وتزنیلها ليك حيس هبا املواطن
مثن لك الربامج اليت تنوون �� فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار � 

الق�ام هبا مؤكد�ن لمك يف هذا إالطار ٔ�ن ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي ببالد� 
وا�ي نعتربه يف فریق�ا موضوع �لغ أ�مهیة ؤ�داة حموریة ملوا�ة رها�ت 
التنافس�یة ا�ولیة، فال خيفى �لیمك ٔ�مهیة ا�هنوض �لعامل ال�رشي ٔ�ساس 

  . اس�یة ٔ�و اق�صادیة ٔ�و اج�عیةللك رؤیة �منویة سواء س�ی
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

لقد جعل �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا من �كو�ن العنرص 
ال�رشي وت�ٔهی� ٔ�ولویة وطنیة �لهنوض �ٔ�وضاع �ج�عیة وتوطید 
مسلسل التمنیة املندجمة واملس�تدامة، عززهتا الوثیقة ا�س�توریة اليت توافق 

مهنا �ىل ٕاعطاء أ�فراد مجمو�ة من  31ربة �ش�ٔهنا، ح�ث نص الفصل املغا
احلقوق، نعترب ٔ�ن من ٔ�مهها احلق يف احلصول �ىل تعلمي ج�د وذي جودة، 
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ی��ح للك مواطنة ومواطن ال�سلح حبد ٔ�دىن مشرتك من املعارف 
  . واملك�س�بات التعلميیة القادرة �ىل ٕادما�ه فعلیا دا�ل ا�متع

ة م�ظوم�نا التعلميیة ونواقصها، فٕان �سطري س�یاسة وطنیة ونظرا حملدودی
�هتیئة الرٔ�سامل ال�رشي من ٔ��ل اس��عاب هذا القصور ٔ�صبح یفرض نفسه 
بقوة �لنظر ٕاىل الفارق ا�ي ميكن ٔ�ن �شلكه توا�د موارد �رشیة مؤه� من 

  . �دمه �ل�س�بة �مو�ة من ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة
هللا د، ال ميك�نا ٕاال �مثني توج�ه صاحب اجلال� حفظه ويف هذا الصد

�لحكومة قصد ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة وطنیة يف جمال التكو�ن املهين، وهنا ندعو 
بدور� احلكومة ٕاىل ��ك�اب �ىل تزنیل التوجهيات امللك�ة السام�ة �ىل 

  .ٔ�حسن و�ه
االت كام نثري �ن��اه ٕاىل رضورة ٔ�ن �شمل ٔ�ي خطة �لتكو�ن لك ا�

من  %40املنت�ة، ؤ�خص ���ر القطاع الفال� ا�ي �شغل الیوم 
الساكنة ال�ش�یطة نت�ٔسف ٕالقصائه من هذه إالسرتاتیجیة، ح�ث یتوجب 
�ىل احلكومة ٕایالء املزید من �ه�م �لعامل القروي حبمك اح�ضانه �س�با 

اكن ٔ�قل  �الیة من الش�باب الراغب يف �ندماج املهين والتمنوي، �لام ٔ�نه
حظا يف احلصول �ىل مقومات التعلمي اجلید ٔ�و اضطرته الظروف الصعبة 

  .دا�ل ا�ال القروي ٕاىل �بتعاد عن صفوف ا�راسة يف سن م�كرة
لهذا فٕان ا�هنوض ب�ٔوضاع الش�باب دا�ل ا�ال القروي من ش�ٔنه 

  .�كو�ن ج�ل قادر �ىل ٕافراز خنبة �سامه يف التمنیة الشام�
ق�ا التجمع الوطين لٔ�حرار، نعتقد ٔ�ن من ٔ�مه جوانب املسار حنن يف فری 

ا�ي جيعل من التكو�ن املهين م�ظومة �كوی��ة موازیة �لمسار التعلميي بعیدا 
عن ما ميكن ٔ�ن �شلكه الیوم من صورة تت�ىل يف ٔ�قسام خمصصة �لتالم�ذ 

م�اص  ا���ن مل یبلغوا مس�تو�ت �سمح هلم مبتابعة دراسة ٔ�كرث �اذبیة، فال
من جعل التكو�ن املهين أ�ساس التعلميي للك إالسرتاتیجیات الهیلكیة 
مكخططات املغرب أ�خرض وال�رسیع الصناعي ؤ�لیوت�س، ٕاىل ٔ�خره و�يق 

  .ا�ططات التمنویة اليت مشلت �يق القطا�ات املنت�ة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

قلميي ودويل مضطرب توا�ه بالد� مج� من الت�د�ت دا�ل حمیط إ 

یت�ه بقوة حنو �نغالق �ق�صادي، س�سود معه م�اخ تطبعه التنافس�یة 
الشدیدة جلذب الرسام�ل وغزو أ�سواق، �ا �لینا ٔ�ن �كون یقظني 
و�ش�تغل �ىل ٕا�داد رؤیة اق�صادیة واحضة املعامل، �ٓ�ذ�ن بعني �عتبار 

�بري مع مجمو�ة من ا�ول  مقوماتنا الطبیعیة واجلغراف�ة اليت ت�شابه ٕاىل �د
املنافسة، مما یفرض �لینا توا�د مؤهالت �رشیة �الیة س�تكون �لك ت�ٔ�ید 
�امال فارقا يف متوقع املغرب دا�ل اخلریطة ا�ولیة، مربز�ن ٔ�ن �س��ر يف 
ت�ٔهیل العنرص ال�رشي س��عكس ٕاجيا� �ىل د�ل الفرد وا�متع �ىل �د 

ٕابداع احللول للك املعضالت �ج�عیة سواء و�س�تف�د معه احلكومة يف 
  .يف بالد� الیوم

ومن هذا املنطلق، جيب ٔ�ن �كون �س��ر يف املوارد ال�رشیة هدفا 

ٕاسرتاتیجیا ل�س فقط ملا ميكن ٔ�ن جيلبه من م�افع اق�صادیة، ولكن ملا 
س�ی�دثه من دینام�ة وفعالیة يف تدبري املرافق العموم�ة واخلاصة واليت 

  .ٕ�حلاح ٕالجناح ٔ�وراش�نا التمنویةحنتا�ا 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ظن ٔ�نه اس�هت� 
  .رصیده من الوقت

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .م هللا الرمحن الرحمي�س

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

اس�متعنا بتدق�ق وٕامعان جلوا�مك، ح�ث اتضح �شلك �يل ا�هودات 
اليت بذ�هتا احلكومة يف جمال ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة وتعب�هتا لتحق�ق التمنیة 

ي، كام ٔ�ن �ج�عیة وبلوغ ٔ�هداف إالسرتاتیجیة التمنویة وإالقالع �ق�صاد
  . جوا�مك الس�ید رئ�س احلكومة رمس بعض الت�د�ت اليت من الواجب رفعها

وحنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �س�هتل م�اقش��ا لهذا 
  .املوضوع مبجمو�ة من ال�ساؤالت

ٔ�وال، ال ننكر التطور المكي والنوعي يف إالنفاق �ىل الرتبیة والتكو�ن، 
ؤ�ي ت�ٔثري ٕاجيايب لهذا الزتاید يف التمنیة معوما والتمنیة  لكن ن�ساءل ٔ�ي وقع

  ال�رشیة خصوصا؟
�نیا، اللك �شهد ب�ٔن بالد� تعرف دینام�ة �برية يف التمنیة �ق�صادیة 
واملشاریع املهیلكة الكربى، هناك جمهود �بري و�رامج م�عددة لٕالقالع 

احلكومة ملاذا  �ق�صادي ولها وقع �ق�صاد املايل، لكن الس�ید رئ�س
یغیب التناسب بني ا�منو �ق�صادي وتطور �س��ر �ىل الرٔ�سامل 

  ال�رشي؟
�لثا، ما ٔ�س�باب انعدام التناسب بني ا�منو �ق�صادي واملوارد 
ال�رشیة؟ وما يه أ�لیات وإالجراءات املالمئة الكف�� ٕال�ادة التوازن 

  .ل�رشیة�لعالقة بني ا�منو �ق�صادي وت�ٔهیل املوارد ا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

حنن يف املغرب عش�نا كام �اش العامل ٔ�مجع مع بعض ا�ٓراء القدمية، اليت 
اكنت تعترب ٔ�ن الرتبیة والتكو�ن واملوارد ال�رشیة جمرد اس�هتالك، ؤ�ن إالنتاج 

  . �ق�صادي املادي والطبیعي هو أ�ساس ٔ�ي معلیة �منویة
رشیة يف الرفع من �سب ا�منو و�� فال دور لت�ٔهیل املوارد ال� 

�ق�صادي، لكن ظهرت و�ات نظر �املیة واق�صادیة ٔ�كدت �ىل نظریة 
الرٔ�سامل ال�رشي، ؤ�كتفي هنا �ٕالشارة ٕاىل رٔ�ي مالتوس ا�ي ٔ�كد ٔ�ن 
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التعلمي وس�ی� �لقضاء �ىل الفقر واعترب ٔ�ن أ�موال الطائ� اليت ترصف 
ؤالء، لكن التعلمي یعترب الوس�ی� م�ارشة �ىل الفقراء ال �زید ٕاال فقر ه

الوح�دة لتحسني مس�توى الفقراء وٕاسها�م يف �لق الرثوة، التعلمي، الس�ید 
رئ�س احلكومة، هو ما یدمج وما ميكن الف�ات الفقرية واملهمشة يف دور 

  .إالنتاج �ق�صادي
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ة م�ل املیثاق هناك �رامج وٕاصال�ات كثرية قامت هبا احلكومة املتعاق�
الوطين �لرتبیة والتكو�ن، �كرست ٕ��شاء �ال� امل� �لم�لس أ��ىل 
�لرتبیة والتكو�ن، مما مك�ت بالد� من ٕانتاج �رسانة قانونیة وحتدید 
ٕاجراءات �ربویة ومناذج �كوی��ة و�رامج ت�ٔهیلیة �رفع من مس�توى العنرص 

ن فعاال يف �لق التمنیة ال�رشي، وجتع� ٔ�كرث ت�ٔهیال �لمسامهة، بل حىت �كو
وٕانتاج الرثوة، بل ٔ�بدعت ا�و� املغربیة يف ٕاطار ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة �دة 
�رامج كربى حيتدى هبا، ا�ٓن منوذج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة 

  .وٕا�داث واك� التمنیة �ج�عیة و�رامج ا�مع �ج�عي
الربامج ال تبلغ مداها و�لك رصا�ة، الس�ید الرئ�س، الزالت هذه 

والزالت نتاجئها ال نقول ضعیفة بل �ري ملموسة �ىل ٔ�رض الواقع، مفا يه 
أ�س�باب � �رى؟ هل املشلك مشلك حاكمة وتدبري وتزنیل؟ هل 
املشلك يف املوارد ال�رشیة املتخصصة يف هذا ا�ال؟ هل املشلك يف 

 هل طغیان البعد اخللف�ة اليت نناقش بل �سطر ونربمج من �اللها؟ مبعىن
إالیدیولو� �ىل البعد التمنوي يف تناول س�یاسة ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة هو 

  الس�ب؟
جنیبمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ق�اعتنا يه لك هذه أ�س�باب 
�سامه يف تب��س معل ا�متع يف هذا إالطار، �� �رى ٔ�ن تناول هذا 

ذات الطابع التقر�ري املوضوع وم�اقش�ته دا�ل مجیع مؤسسات ا�و� 
والتداويل الزال یلزمه الك�ري من الشفاف�ة والعقالنیة واملوضوعیة و�بتعاد 

  .قدر إالماكن عن الس�یاسویة
وق�ل اخلتام، نؤكد الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن الرثوة احلق�ق�ة �لمغرب 
يه موارده ال�رشیة القادرة �ىل دمع اس�متراریة معلیة التمنیة �ق�صادیة، عن 

ریق �خنراط يف العمل يف خمتلف القطا�ات إالنتاج�ة، كام ورد يف ط
مجمو�ة من التقار�ر ا�ولیة والس�� ٔ�ن العامل عرف مناذج �منویة تف�قر ٕاىل 
املوارد الطبیعیة واس�تطاعت ٔ�ن حتتل مواقع ر�دیة �املیا، بفضل ت�ٔهیل 

  .الیا�ين مواردها ال�رشیة بطریقة حصی�ة ومعلیة، م�ل ا�منوذج املعروف
ؤ�خمت قويل �لت�ٔ�ید �ىل مضامني اخلطا�ت امللك�ة السام�ة واليت ٔ�كد 
فهيا �اللته �ىل رضورة مراجعة ا�منوذج التمنوي يف ٔ�فق �راعي التوازن 
العادي �لمنو جمالیا والس�� �لعامل القروي، وكذ� ما ٔ�كده يف خطاب 

لعامل القروي والفال�ة �اللته ٔ�مام الربملان من دعوة رصحية ٕاىل ا�هنوض �
والتكو�ن املهين، �عتبار هذه القطا�ات قادرة �ىل �لق الرثوة وفرص 

  .الشغل وحتسني حمیط ��ش الساكنة، خصوصا �لعامل القروي

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

السادة �لرد �ىل تعق�بات الس�یدات و  تفضلوالس�ید رئ�س احلكومة 
  .�ن يف �دود ما تبقى ��مك من وقتار املس�ش

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

شكرا مجلیع أ�خوات وإالخوان، الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا��ن 
�ربوا عن �دد من املالحظات، اح�ا ما عند� مشلك �كون املالحظات 

  .ن نقول ش��اد�ل امجلیع مرح�ا هبا، ولكن لٕالنصاف جيب �ٔ 
 2018، �136000دد احلاصلني �ىل البااكلور�  2010ٔ�وال، س�نة 

، معىن ذ� ٔ�نه �دد �260000دد احلاصلني �ىل البااكلور� الضعف 
أ�قسام هو القمة د�ل الهرم یتحرك وصل دا� �هنایة امجلیع، قمية الهرم 

لس�نة من ا 2018ٕاىل  2017السكين معىن ذ� احلاج�ات �ادي یزتاد من 
�دد التالم�ذ  2018- 2017، الس�نة ا�راس�یة 2017-2016ا�راس�یة 

 2020، وم�تظر الس�نة املق�� �زید حىت لبعد 18%د�ل البااكلور� �زاد ب
  . �اد یبدا یوقع شویة د�ل التوقف وا�د الشویة

وهذا معناه ٔ�نه احلاج�ات ا�يل اكنت من ق�ل �ري كام �يل �یفا، �ري 
ق�ل تضاعفت �اج�اتنا يف الت�ٔطري يف الب��ات يف  المك ا�يل اكنت من

، ٕاذن 2018م�دئیا �اصو یتضاعف يف  2010التجهزيات، لك يش يف 
  . �ش نعرفو ب�ٔنه الطلب �زداد

ورمغ ذ� فٕان أ�داء يف اجلامعة وخصوصا الز�دة يف �دد الطلبة 
 املس�لني يف اجلامعات ذات �س�تقطاب احملدود �زداد، �دد الطلبة ا�يل

يف إال�ازات املمهننة �زداد، �دد إال�ازات املمهننة كزتید ٔ�ن وعیا م�ا ب�ٔن 
هذا هو الطریق لتمثني هاذ املوارد وٕالعطاء �كو�ن قادر �ىل ٔ�ن �كون 

  . ٕا�سان خيوض غامر احلیاة وهو مسلح، اح�ا واعیني هباذ اليش
ف�� التحول كنقومو به، ولكن شوفو ٔ�ش ورثنا وشوفو ٔ�ش اك�ن 

  .وم؟ هاذ املقارنة راه �مةالی
لكن ٔ�یضا جيب ٔ�ن نقارن وراه هرضت �ىل يش �ا�ة ق�ی� ولكن 

والیوم هو  540000ميكن نعاود هنرضو، ورثنا الهدر املدريس ب 
، �ىل الرمغ من ٔ�ن �دد التالم�ذ تزيید مع ذ� %05نقصنا ب 270000

دي یؤ�ر هذا �د �بري �ش تنقص وهذا �ادي یؤ�ر �ىل �س�بة أ�م�ة، �ا
�ىل الش�باب ا��ن ال جيدون طریقا ٕاىل الشغل ٕاال بتكوینات �دیدة، 

‰ 22، ؤ�صبح الیوم 2011س�نة ‰ 30ورثنا معدل وف�ات أ�طفال 
  .و�اصين ینقص ٔ�كرث ولكن نقص

و  2010والدة يف  100000يف  112ورثنا �دد وف�ات أ��ات 
اليشء  و�ادي �زید، وهذا 2017والدة س�نة  100000يف  72ٔ�صبحت 
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�ادي یؤ�ر �ىل �رت�ب املغرب يف مؤرش التمنیة ال�رشیة، ورثنا تغطیة حصیة 
، وحنن ٕان شاء هللا مع هاذ الرب�مج %60بثلث املواطنني ويه ا�ٓن تقریبا 

د�ل ٕادماج املهن احلرة واملس�تقلني من �ري أ�جراء يف التغطیة الصحیة، 
  .%90س�یؤدي ٕاىل رفعها ٕاىل 

شوفو اجلهد ا�يل �یمت مايش فقط یعين، مايش ٕاذن �شوفو إالرث و� 
  .. فقط �شوفو فهيا كفكرة �امة وٕامنا هناك

ٔ�ما �ل�س�بة �لتوظیفات يف القطاع العام ا�يل ٔ�شار � الس�ید املس�شار 
احملرتم، فاجلهد د�ل التوظیف مايش عبيث، مايش �ا ووظف�اه، وظف�اه 

�ات تطالب مبناصب وفق �اج�ات بطبیعة احلال اح�ا الیوم مجیع القطا
مالیة كنعطیوها �ىل حسب التقد�ر بعد النقاش وما معر يش قطاع كتعطى 
� ذاك اليش ا�يل بغى اكمل، مجیع القطا�ات تتعطى لها �ىل حسب 
التقد�ر د�ل احلاج�ات احلق�ق�ة، بطبیعة احلال حىت يه الطلبات د�لها 

�دود يف املزيانیة، انطالقا من احلاج�ات احلق�ق�ة، ٔ�ن حىت اح�ا عند� 
ورمغ ذ� تدار �د �بري وميكن نقول الیوم م�ال، ب�ٔن ذاك اليش ا�يل تدار 

س�نني ما اك�ن مشلك، ذاك  7اح�ا هندر اكع، ح�ث إالخوان �یبغیو یقولو 
 2س�نني يف  9س�نني هو الضعف ا�يل تدار يف  7اليش ا�يل تدار يف 

قام اكینة، احلكومة ها هو أ�ر  2011حكومات ا�يل ق�ل من  2حكومات، 
، يف هذه 112000يه  41000احلكومة ا�يل ق�ل مهنا  71000د�لمك 

س�نوات، ومع ذ� هناك  8س�نوات، الضعف يف  8يف  246000احلكومة 
�د، وهذا اجلهد ٔ�� تنقول ب�ٔنه ميكن �يق �اصو التطو�ر، ولكن اك�ن �د 

اب ا��ن �بري �دا وهذا ك�سامه يف ٕاجياد فرص الشغل لهؤالء الش�ب
یتخرجون حىت هو راه مز�ن وأ�طر والكفاءات واح�ا �يق �ادي نطورو 
الوظیفة العموم�ة �ش �كون يف تفا�لها مع القطاع اخلاص �كون قضیة 

  . �نتقال ٔ�سهل، هاذ اليش �ادي ند�رو ف�ه ٕا�ادة
مع ٔ�نه الیوم ممكن ٔ�ن الوا�د جيي یعطي امللف د�لو يف ٕاطار طلب 

د�ر مركزي ٔ�و اكتب �ام ٔ�و مف�ش �ام ٔ�و �ريها من القطاع الرتش�ی�ات مك
  . اخلاص، مايش فقط من القطاع العام، و�یجیو ٔ�ح�ا�

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�یضا ب�ٔنه ف� خيص التعلمي العايل هناك اه�م �بري ب�مثني 
العنرص ال�رشي و�جلانب البیداغو�، بطبیعة احلال هذا التحول �اصو 

  . �ادي یمت ولكن اح�ا �ادیني ف�هیمت ویمت تدرجيیا و 
ٔ�وال وق�ل لك يشء، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه كنت حرضت ؤ�رشفت يف 
مرا�ش �ىل ملتقى يف ٔ�كتو�ر املايض ٕال�ادة النظر يف املنظومة البیداغوج�ة 
يف التعلمي العايل، املنظومة البیداغوج�ة لكها يف التعلمي العايل، و�اصة نظام 

�س�تقطاب املف�وح، وهاد امللتقى سامه ٔ�و إال�ازة يف املؤسسات ذات 
ٔ�سهم وخرج �دد من التوصیات ا�يل كرتكز �ىل بلورة التكوینات اجلامعیة 
�رشاكة مع املقاو� وكرتكز �ىل تعممي تدر�س الكفا�ت العرضانیة م�ل بعض 

" ا�لغات، حس مقاواليت، املعلوم�ات"الكفا�ت ا�يل هرضت �لهيا ق�ی�، 
  . س املقاو� والثقافة املقاوالتیةو�ريها، خصوصا ح

ٕا�ادة النظر يف نظام التوج�ه �ىل ٔ�ساس ٔ�ن هذه أ�مور و�ريها 
ٔ�سايس �ش �رفعو اجلودة د�ل التعلمي، وقد شارك �دد من الرشاكء 
وأ�ساتذة و�ريمه، شار�وا يف هذا امللتقى ؤ�دلوا ب�ٓراهئم وخرجت �دد من 

  .بالتوصیات اليت س�ت�د تطبیقها يف القری
ؤ�یضا يف اجلامعات، اجلامعات لكها تقریبا الیوم بلورت �رامج �لتكو�ن 
املس�متر، لتلبیة �اج�ات املقاو� واملؤسسات أ�خرى من �ري املقاو� يف 
تطو�ر قدرات مواردها ال�رشیة، ويه ٕاما كتكون �كوینات �خلصوص 

ه قصرية املدى �رشاكة مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب توضعت هذ
التكوینات، �اصة يف جمال ال�س�یري، التدبري املقاواليت، اس�ت�دام 
التك�ولوج�ات احلدیثة، بناء املشاریع، احلاكمة و�ريها، فهذا هو ٔ�یضا 

  . سريفع، تعطات � ٕاماكنیات وتدمع �ش ميكن یعطي
ؤ��ريا البد ٔ�ن نقول ب�ٔن هناك اه�ما �اص �لبحث العلمي، ٔ�ن 

�ادي یطور إالماكنیات د�ل بالد� يف إالسهام يف  البحث العلمي هو ا�يل
مدن لالبتاكر  6التطور التك�ولو� احلدیث وتطو�ر العمل و�� ٔ��دثت 

�رشاكة بني التعلمي العايل ووزارة الت�ارة والصنا�ة و�ق�صاد الرمقي، وذ� 
من ٔ��ل اح�ضان �بتاكر و�راءة ��رتاع وحتویل لك هذا ٕاىل مقاوالت 

حتتضن يف هذه املراكز ملدة س�ن�ني، الربط بني هاذ البحث العلمي  �ش�ئة
وبني املقاوالت وبني ال�س�یج �ق�صادي العام من ٔ��ل ٔ�ن �سامه يف ٕانتاج 
الرثوة، وضع �رامج �لتحفزي للك هذا من ق�ل احلكومة يك �س�تف�د 
املقاوالت، وخصوصا املقاوالت الصغرى واملقاوالت املتوسطة من هاذ 

  . ج، وقد انطلقت هذه املدن، بعضها انطلق فعالالربام
ولكن البد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�یضا ٕاىل مس�ٔ� ٔ�خرى، وهو هاذ املس�ٔ� د�ل 
التكوینات اجلدیدة يف املهن اجلدیدة، هو يشء تطو�ر مس�متر، لك س�نة 
�یتطور ب�ٔشاكل خمتلفة، و�� املس�مثر�ن ا�يل �او لبالد� واس�مثرو لقاو 

وا عن سعادهتم هباذ مس�توى التكو�ن د�ل املوارد عنرص �رشي مكون ؤ�بد
ال�رشیة الوطنیة، �لعكس سواء التق�یني، خرجيي التكو�ن املهين و�ريمه، 
واملهندسني، اعتربوا ب�ٔن التكو�ن �ل�س�بة هلم ج�د، وهذا جزء مما جيلب 
هذه �س��رات، ٔ�ن هناك �كو�ن ج�د يف بالد�، مايش العكس، ورمبا 

ضا ٔ�ن هاذ املغاربة فني ما مشاو �یلقاو القدرة �ىل �ش�تغال هذا یفرس ٔ�ی
ٔ�ن التكو�ن د�هلم ج�د، وخصوصا يف ا�االت ا�يل يه �دیثة، الطاقات 
املت�ددة، يف جمال ا�اكء الصناعي، يف جمال ا�لو��س��ك، يف جمال املاء 

جمال  والب��ة وأ�من الغذايئ، جمال صنا�ة الس�یارات ولك ما �رتبط هبا، يف
صنا�ة الطا�رات ولك ما �رتبط هبا، يف جمال ال�س�یري والتدبري، هاذي 
اكمل راه عند� فهيا مؤسسات امحلد �، بعضها ورثناها وبعض التكوینات 
�دیدة، امحلد �، ج�دة �اصنا نطورها ٔ�كرث، حصیح، و�اصنا نوسعوها 

  . �ش ميكن �س�تفد مهنا ٔ�كرب قدر ممكن من الش�باب
اه اح�ا حریصني �لیه، و�ادیني منش�یو ف�ه، فعال هاذ اليش ر 

التوجهيات د�ل �ال� امل� يف هاذ ا�ال واحضة، واح�ا حریصني �ىل ٔ�ن 
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�س�تجیب لها، وٕان شاء هللا �ادي �كون عندها ت�ٔثري �بري ف� خيص �مثني 
الرٔ�سامل ال�رشي وف� خيص ف�ح ٕاماكنیات لهاذ الش�باب املتخر�ني، سواء 

ن املهين ٔ�و يف املؤسسات اجلامعیة مبختلف ٔ�نواعها، �ش یلجوا يف التكو�
مر��ني، وهاذ  ٕان شاء هللا سوق الشغل و یلجوا الع�ش الكرمي ومه

  .اليش عند� ف�ه ٔ�مل �بري
ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول �ش حندد مز�ن، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �لینا مجیع 

رارا يف كثري من املسؤولیة، ؤ�� دميا كنقول هاذ الهرضة وكنعاودها م
أ�س�ئ�، راه اخلطاب ا�ي ن��ه �اصو �كون خطاب أ�مل، نقول عند� 
هاذ الغلط ما اكی�ش مشلك، هذا معقول، حىت هذا جزء من أ�مل، ٔ�ن 
ما خصوش �كون اخلطاب د�لنا �ين العام لكو ز�ن، ٔ�� ضد هاذ املس�ٔ�، 

لجهة أ�خرى وما �ادي وما د�روهاش ٔ�ن�، �ىل لك �ال ٔ�ن� كمتش�یو اكع � 
  .ند�رهاش ٔ��، �ك فهمتين، ٔ�� ضدها، جعباتك هاذي، �مة

�اص �كون اخلطاب د�لنا معقول، ولكن معقول عن طریق بث روح 
أ�مل، عند� اخ�الالت، عند� مشالك، ولكن امحلد � عند� ٕاجنازات 

كومة وعند� ٔ�مور كثرية در�ها ٕاجيابیة، ؤ�� حریص �ش �كون رئ�س احل
د�ل مجیع املغاربة، ف�� احلكومة راه د�لمك ٕاىل جنحت راه جنحنا مجیعا، 
وحىت ٔ�ن� ٕاىل جنحتو مكس�شار�ن فهاذ الغرفة احملرتمة راه حىت ٔ�� �حج، لكنا 

  . �حجني، مايش فقط
ف�� خصنا بث روح أ�مل، وند�رو ٕاشارات قویة، ؤ�� مس�تعد 

ن املس�شار�ن بغاو �ش �شوفو معلیا �س�تق�ل ٔ�ي فریق ٔ�و ٔ�ي مجمو�ة م
ويف العمق بعض �قرتا�ات ونطوروها ما اك�ن مشلك، �لعكس اح�ا راه 

صدرت ومن ٔ�ي صدرت، ف�حن �رحب هبا، ماعند�  احلمكة ضالتنا ٔ�ىن
مشلك، ونطبقوها وكثري من أ�مور ا�يل اقرتحهتا ميكن ما طبق�اش، �يق 

نعنا هبا، قلت مقرتح �لینا نق�نعو، ٔ�� �ادي نطبقوها بطبیعة احلال ٕاىل اق� 
�اصين نطبق �ا�ة ا�يل مق�نع هبا مايش فقط ٔ�نه ق�لت، ولكن امحلد � 
مجیع املقرت�ات ٕاجيابیة اليت قدمت، �اصنا �ري هذاك اخلطاب الت���يس 

  .والتب��يس والتدل�يس، ثالثة أ�مور �اصها خترج من ٔ�مسو د�لها
تب��س هو وا�د احلا�ة مز�نة تنقولو ما التدل�س هو قلب احلقائق، ال 

مز��ش، هاذ اليش ما �اصوش �كون، �اصنا �كون عند� خطاب 
واقعي موضوعي، وٕاىل عند� خطاب واقعي موضوعي راه حىت املواطنني 

  . ت��صنتو

ؤ�� قلت مرارا يف جملس النواب مايش جملس املس�شار�ن، قلت هلم 
، املنظمة ا�ولیة واملس�مثر�ن اخلارج�ني راه ٔ�ن� �هترضو والص�افة ت�س�لو

ت�سمعو، �ٓه كقولو �ن هاذ اليش ما حصیح اكع ما یقولوها الربملاين، تیقول 
� �ق�صاد الوطين يف ٔ�زمة، تیقول � التعلمي يف ٔ�زمة، تنقول هلم ما 
تقولش ٔ�زمة، ما اكی�ش، اك�ن مشالك، اك�ن ٕاشاكالت، اك�ن ت�ٔخرات، 

  .ما ٔ�زمة هذا �ري معقولاك�ن نقائص، حصیح، �ٔ 
وا�د املرة كنت يف مؤسسة بال ما نقولو ٔ�ش�نو يه، �امعیة، مش�ت 
درت بطلب مهنم وا�د العرض، وا�د الطالب تیقول يل التعلمي يف ٔ�زمة، 
قلت � هللا �رمح �ك راه ٔ�نت تتقرا هنا وعندك املن�ة وهاذ املؤسسة 

ت�لص والو وتتقول التعلمي �امعیة مجی� وعندك ٔ�ساتذة وفرهتم ا�و� وما ت 
يف ٔ�زمة، دا� البالد ا�يل ما فهيش هاذ اليش ٔ�ش �ادي یقولو هذوك اك�ن 
يش �ا�ة ٔ�كرث من أ�زمة، تقول عند� مشالك ٕا�ه، ولكن مايش عندمه 
متا، هذیك املؤسسة، راه مز�ن، مش�ال من وا�د ت��الىق به تیقول يل 

يش و�د�ن ما مق�نع�ش به، وهللا هاذ اليش ا�يل تتقول حصیح، ولكن 
هرض �ري �ىل راسك، یعين لك وا�د وا�د �ٓخر اقلت � ٔ�س�یدي ٔ�نت 

یعين تید�ر الغائب، ٔ�ما هو یقول � ٔ�� م�فق معك ولكن راه ما مق�نعوش 
شكون هاذو؟ يش و�د�ن ٔ�خر�ن، ال، �اصنا الوا�د ا�يل یق�نع �يش 

  . اء هللا�ا�ة یدافع �لهيا، یدافع �لهيا ویقولها ونق�عو ٕان ش
وحنن �ىل یقني ب�ٔننا س�س�متر وبغیت نؤكد لٔ�خوات وإالخوان د�ل 
النقا�ت �خلصوص، ب�ٔننا حریصني �ىل احلوار �ج�عي و�ادي منش�یو 

  . ف�ه
ولكن هاذ الفكرة ا�يل قلتو لیا �ش نطبق ذاك اليش من دا�، راه دا� 

  .خلري وهيدینا سواء الس��لتنفكر فهيا، �متناو �ىل هللا یوفق�ا مجیعا ملا ف�ه ا
  . والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .شكرا

  : الس�ید الرئ�س
  . شكرا لمك مجیعا �ىل مسامهتمك

  .ورفعت اجللسة


