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  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
 حلادیة عرشةٕابتداء من السا�ة ا، ة ومخس ؤ�ربعون دق�قةسا�: التوق�ت

  .اخلامسة عرشة صبا�ا�ق�قة او 
رد الس�ید رئ�س احلكومة عن لالس��ع لخمصصة �لسة : �دول أ�عامل

الربملانیة يف ٕاطار م�اقشة احلصی� املر�لیة لعمل  ةتد�الت الفرق وا�مو�
  .احلكومة

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

 :كمي �ن شامش، رئ�س اجللسةعبد احلاملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  وز�ر ا�و� احملرتم، الس�ید

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور، واملادة  101تطبیقا ٔ�حاكم الفقرة أ�وىل من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة  237

لفرق وا�مو�ات لالس��ع لرد الس�ید رئ�س احلكومة، عن تد�الت ا
  .الربملانیة ��لس يف ٕاطار م�اقشة احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ود التذكري ب�ٔن هذه 
الثالثة من نوعها اليت نعقدها يف ٕاطار دراسة احلصی� اجللسة العامة يه 

رئ�س احلكومة ٔ�مام  املر�لیة لعمل احلكومة، وذ� بعد تقدمي عرض الس�ید
ماي من الس�نة  13جمليس الربملان يف اجللسة العامة املشرتكة یوم االثنني 

اجلاریة، وكذا �س��ع لتد�الت الفرق وا�مو�ات ��لس يف ٕاطار 
  .2019یونیو  3املناقشة يف اجللسة العامة اليت عقدها جملس�نا یوم االثنني 

رئ�س احلكومة احملرتم، تفضل وا�ٓن اس�ت�ٔذ�مك ٔ�عطي اللكمة �لس�ید 
  .الس�ید الرئ�س

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

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

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

ٔ�رید ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر مجیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل 
تفا�الهتم وم�اقشاهتم �لحصی� املر�لیة لعمل احلكومة اليت س�بق ٔ�ن قدمهتا 

  . 2019ماي  13ٔ�مام مؤسس�تمك ال�رشیعیة املوقرة بغرف�هيا بتارخي 
ت�ٔيت و�شلك هذا ا�لقاء �ٓخر فصول هذه احملطة ا�س�توریة املمتزية اليت 

من ا�س�تور بعد م�اقشة هذه  101يف ٕاطار تزنیل مق�ضیات الفصل 
احلصی� وتقدمي الرد �ىل مدا�الت السادة النواب مب�لس النواب، 
و�ل�س�بة يل فه�ي فرصة �لحكومة �لتفا�ل مع املقرت�ات اليت �رب عهنا 
املتد�لون �مس خمتلف الفرق وا�مو�ات مب�لس النواب مع ٔ�ين س�ٔقوم 

ح رٔ�ي احلكومة يف بعض ما ورد فهيا من ٔ�مور نعتربها ٕاما �ري م�صفة بتوضی
 .�لحكومة وحصیلهتا ٔ�و ٔ�هنا حتمل معطیات �ري دق�قة

ؤ��هتز هذه الفرصة �لت�ٔ�ید جمددا �ىل ٔ�مهیة هاذ احملطة ا�س�توریة 
املمتزية يف تعز�ز التواصل بني املؤسسة ال�رشیعیة املوقرة ومن �اللها مع 

  . الوطينالرٔ�ي العام 
ؤ�جسل يف البدایة ٔ�یضا ا�زتازي �ملواقف املرشفة �تلف الفرق 
وا�مو�ات مب�لس املس�شار�ن خبصوص قضیة الصحراء املغربیة وٕا�الهنا 
عن التعبئة و�خنراط ومعها خمتلف مكو�ت الشعب املغريب والقوة احلیة 

طنیة �لمملكة، لٔ�مة وراء �ال� امل� حفظه هللا، ��فاع عن الثوابت الو 
والتصدي لاكفة م�اورات ٔ��داء ويف مقدمهتا قضی��ا الوطنیة العاد� 

وخصوم الو�دة الرتابیة �لمغرب ودحض ٔ�طرو�ة �نفصال ونقضها، وقد 
متكن املغرب بفضل هللا تعاىل مث بفضل هذا التالمح وإالجامع الوطنیني من 

والرب�د  حتق�ق ماكسب مضطردة �ٓخرها حسب لك من دوليت سلفادور
ا�رتافهام �لك�ان الومهي ودمع املوقف املغريب الراخس �ش�ٔن و�دتنا الوطنیة 

  .والرتابیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

لقد شلكت هذه املناقشة م�اس�بة ٔ�خرى ٔ�كدت فهيا الفرق املشلكة 
لٔ��لبیة احلكوم�ة مب�لس املس�شار�ن، ٕاذا اكن أ�مر حيتاج ٕاىل ت�ٔ�ید �ىل 

�هتا واخنراطها البناء يف مساندة العمل احلكويم ودمع خمتلف ا�س�ا�ا وتعب 
أ�وراش إالصالح�ة �لحكومة، وقد متزي خطاهبا �ملوضوعیة وب�مثني ما 
حتقق من ٕاجنازات مقدرة وتقدمي النقد البناء و�دد من املالحظات 
و�قرتا�ات الهادفة لتجوید العمل احلكويم وأ�داء احلكويم وتقومي مساره 

  .تطلب أ�مر ذ�ٕاذا 
وهبذه املناس�بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه ٔ�یضا مبدا�الت بعض الفرق أ�خرى وٕان 
مل �كن من فرق أ��لبیة اليت متزيت �ملوضوعیة يف م�اقش�هتا �لحصی� 

  .املر�لیة
وطبعا ال یفوتين ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�یضا فرق املعارضة اليت حرصت �ىل 

ة هذه احلصی� ممارسة حقها ا�س�توري من �الل مسامههتا يف م�اقش
  .املر�لیة

  حرضات الس�یدات والسادة،
لقد كنا ن��ظر من اكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن، نقاشا موضوعیا 
وتق�� م�صفا ملضامني احلصی� املر�لیة لعمل احلكومة، ٕاذ ا�رت� يف العرض 
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ا�ي قدم�اه خطاب الوضوح والرصا�ة والواقعیة يف س�یاق دق�ق، سواء 
ا�ا�يل ٔ�و اخلار�، �ري ٔ�ن هذا مل �كن دامئا القا�دة، وهذا  �ىل املس�توى

أ�مل مل �كمتل وحنن نتابع ٔ�ح�ا� بعض التد�الت اليت �ٓ�رت مرة ٔ�خرى 
والت���س، فرص� �سمع �شك�اك يف معطیات ا�لجوء ٕاىل خطاب التب��س 

ؤ�رقام صادرة عن مؤسسات رمسیة، و�یل عبارات قدح�ة ؤ�ح�ا� مش��ة 
ٔ�ن احلكومة رضبت ٔ��لب املك�س�بات عرض احلائط، ٔ��لب، من ق�یل 

سوى فقدان املصداق�ة  وبدٔ�ت تقود البالد حنو ا�هول، ؤ�هنا مل ت��ج
الس�یاس�یة، ؤ�هنا جنحت فعال يف تقس�مي أ��لبیة احلكوم�ة وتقس�مي الشعب 

  .املغريب و�لق احلقد والكراهیة يف صفوفه �س�یاس�هتا �نتقائیة
  .ض املدا�التا�هت�ى النقل عن بع

ؤ��ساءل ؤ�� ٔ��ساءل �� �لیمك، هل هبذا اخلطاب السوداوي واملغرق 
يف السوداویة تظن بعض فرق املعارضة ٔ�هنا متارس حبق دورها 

  ا�س�توري؟ 
ما يه القمية املضافة لعمل املعارضة ٕاذا اكن جمرد تب��س مس�متر وٕاسهام 

الس�یايس ويف الش�ٔن العام هبذا التب��س املس�متر يف زعز�ة الثقة يف العمل 
  ويف املؤسسات؟

مث ٔ��ن هو ا�ور احلق�قي �لمعارضة يف مراق�ة معل احلكومة �رب نقد 
بناء، �رب مقرت�ات، �رب م�ادرات ختدم املصاحل العلیا �لوطن بعیدا عن 

  خطاب التب��س هذا؟
ٕان احلكومة ٕاذ تذ�ر وتذ�ر ٕاجنازات حصیلهتا وت�رش مبا تقدم �ىل �دد 

�ات، فٕاهنا واعیة �ٕال�راهات والت�د�ت و�لتطلعات املرشو�ة من الوا
�لمواطنني، وتعي ب�ٔن الب��ة الس�یاس�یة واملؤسساتیة وم�اخ �س�تقرار ا�ي 
تنعم به بالد� یعد فرصة �لوطن لتحق�ق املزید من املك�س�بات يف طریق 

  .تعز�ز البناء ا�ميقراطي
ؤرشات رمقیة واحضة، قدم�اها و�� حنن ملا قدم�ا احلصی�، قدم�اها مب

مبعطیات واقعیة، قدم�اها حىت �س�رشافات مس�تق�لیة قریبة وقدم�اها 
  . مبعطیات ومؤرشات رمقیة صادرة عن املؤسسات ا�س�توریة �لمملكة

ولكن البعض مع أ�سف تعمد جتاهل مضام�هنا و�اض يف نقاش بعید 
  .عن حس املوضوعیة وإالنصاف

ا قلمت ب�ٔنه رضب ٔ��لب املك�س�بات عرض احلائط وٕاذا كنمت قد صفقمت مل
ف�ا� �لیمك، �یف ميكن ٔ�ن �كون هناك رضب ملك�س�بات ؤ�ن �كون هذه 
احلكومة كام قلمت فاش� ومش��ة وتوقع اتفاقا مع رشاكهئا �ش�ٔن احلوار 

 �14.6ج�عي بعد س�ن�ني فقط من معرها، واتفاق لكف�ه املالیة ا�يل هو 
ٔ��ریل د�ل  26مجیع االتفاق�ات السابقة، االتفاق  ملیار درمه ٔ��ىل من

  .ملیار حصیح 16ملیار،  16ملیار وهذا  15اكنت لكف�ه  2011
احلكومة قلصت �س�بة البطا� �شهادة املندوبیة السام�ة �لتخطیط، 
حصیح حنن نطمح ٕاىل ٔ�كرث ولكن قلصت �س�بة البطا�، احلكومة رفعت 

  . �ري مس�بوق التعلمي والص�ةمزيانیة القطا�ات �ج�عیة �شلك 

احلكومة رفعت مس�توى ا�مع لعدید من الف�ات �ج�عیة، حكومة 
سامهت يف رفع �س�بة ا�متدرس، حكومة قلصت �س�بة الهدر املدريس اكن 

ٔ�لف طفل یغادرون ا�راسة والیوم قلصنا ٕاىل ما یقرب  400: 2010
  .النصف

�ات، وهو ما حكومة قلصت �دد وف�ات أ�طفال و�دد وف�ات ا�ٔ 
  .ب��اه �ٔ�رقام واملؤرشات اليت ال غبار �لهيا

حتدث بعض ٕاخواننا يف املعارضة عن ما ٔ�مسوه إالفالس و�دم حماربة 
الفساد و�یف �س�تقمي هذا ال�م ویصح يف حق حكومة اس�تطاعت ٔ�ن 
تقلص الفساد ؤ�ن �كون س��ا يف ارتفاع �رت�ب املغرب من بني ا�ول يف 

رتبة يف س�ن�ني فقط ٔ�ول مرة يف �رخي  17رشوة بمؤرش مالمسة ال
املغرب، حكومة ارتفع يف عهدها جحم �س��رات أ�ج�بیة، حكومة 

اكن  2010حققت تقدم ٕاجيايب يف مؤرش م�اخ أ�عامل، ما ن�ساوش ب�ٔن يف 
، مبعىن 69واكن م�ذ س�ن�ني يف املرتبة  60والیوم يف الرتبة  128يف الرتبة 

مراتب، وٕان  9مة يف س�ن�ني حتسن م�اخ أ�عامل بيف ظل هذه احلكو 
، حكومة 5ٔ�و  4ب 2019شاء هللا �ادي یتحسن فهاذ الس�نة ٔ�یضا يف 

اس�تطاعت ٔ�ن توقف تصا�د �س�بة املدیونیة، وب��ا هذا �لرمق، و�ادي �رجع 
�، ويه لكها مؤرشات دولیة مل حتايب املغرب وال حكومة املغرب، 

رب، فلوال وجود ٕاجناز حق�قي �ىل أ�رض مؤرشات دولیة ال حتايب املغ
بی��ه ؤ�وحضته يف احلصی� ملا متك�نا من حتق�ق هذا التحسن، وال ا�رتفت 

  .ت� املؤرشات فعال هبذه الن���ة
وقد كنت ٔ�مس يف �ر�س مع م�ظمة التمنیة والتعاون �ق�صادي وما 

 2مق اتفاق مغرب، اتفاق القطري ر (L’OCDE)قا� لتوق�ع االتفاق مع 
الثاين هو دلیل �ىل الثقة يف املغرب �ملناس�بة، ٔ�ن هذا �ري مس�بوق 
ؤ�یضا اللكامت اليت مسعناها والتقار�ر اليت ٔ�صدرهتا هذه املنظمة حول 
�ق�صاد املغريب وتطور �ق�صاد املغريب، ويه �ش�تغل �خلصوص �ىل 

ت ويف جماالت احلاكمة و�ىل التنافس�یة ٔ�و �ىل املعایري ا�ولیة فهاذ ا�اال
�ريها، لكه ٕاجيايب بل �مثني ملا یقوم به املغرب وا�يل قام به يف هذه 

  . الس�نوات أ��رية
ؤ��ل ذ� فاح�ا ال �شاطر املعارضة نظرهتا ال�شاؤم�ة وخطاهبا 
املغرق معوما يف السلبیة، حبیث مل نلمس، يف بعض التد�الت مايش لكها، 

قرتا�ات معلیة وبدائل واقعیة، بل اكن نقدا بناء ومل �س�ل يف كثري مهنا ا
يف الغالب انطبا�ات و�م مرسل مقابل ما قدم�اه حنن من ٔ�رقام ومن 

  .معطیات
ٕاذن هذیك القضیة �الب املك�س�بات مل ترضب �لعكس، مجیع 
املك�س�بات ا�يل اكنت تعززت وتقوت ٔ�كرث يف ظل هذه احلكومة �ٔ�رقام 

ن اخلصاص ال �زال �بريا ؤ�ن �اصنا و�ملعطیات، حصیح حنن م�فقون �ىل �ٔ 
نقلصو هاذ اخلصاص، ولكن حنن نتقدم فهاذ املس�توى خبطى �بتة ٕ�ذن 

  .هللا
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كام ٔ�نه ٔ�مر مؤسف ٔ�ن تطلق من حتت ق�ة الربملان اهتامات �برية من 
ق�یل احلدیث عن م�طق الغنمية والوزیعة يف التعیني �ملناصب العلیا 

یني من حز�مك، ؤ�� ما ن نمت عی�مت لك املع والصفقات، بل ذهب ٔ��دمه وقال �ٔ 
  . عرف�ش هاذ القضیة م�ني �ات، طیب ٔ�عطیو� ٔ�رقام، ٔ�عطیو� ٔ�سامء

ؤ�� قلت مرارا التعیني يف املناصب العلیا مف�وح ٔ�مام الناس، ا�يل 
شاك�ت ٔ�و شاك�ت ٔ�و انتقادات �ٔ�سامء ٔ�و عندو یعطینا معطیات ٔ�و 
حلكومة ٔ�ي شاكیة من هذا النوع ٔ�ن ٔ�حقق فهيا، �ٔ�م��، ٔ�� ٔ�تعهد �رئ�س ا

  . وٕاىل �ٓخر مس�تواه ىؤ�� ٔ�معل �ىل ٔ�ن منيض يف التحق�ق ٕاىل ٔ�بعد مد
عواهنه، ذ� ٔ�ن اخلطاب من  و�� ف�جب ٔ�ن ال نطلق ال�م �ىل

هاذ النوع السليب والس�یايس امل�ٔزوم واملشفع ٔ�ح�ا� ب�ٔسلوب ا�لمز وال�ش��ع 
يف بعض املدا�الت ٕاىل �د ال�شك�ك يف الوطنیة،  واالهتام، ٔ�ح�ا� مىش

وهذا غریب �دا، هذا هو ا�ي �سهم يف مزاج يسء، هو ا�ي �سهم يف 
تنفري املواطنات واملواطنني والش�باب �خلصوص من أ�حزاب الس�یاس�یة 
ومن الس�یاسة ومن املؤسسات و�شكك فهيا، ٕاذن د�ر خطاب موضوعي 

  . واقعي
مجلیع حكومة و�رملا� ٕاىل ٔ�ن نعمل مجیعا �ىل �� ٔ�دعو نفيس ؤ�دعو ا

ٔ�ن �رتقي خبطابنا الس�یايس ونتحرى ف�ه املوضوعیة وإالنصاف، ونلزتم ف�ه 
بضوابط ؤ�دب �خ�الف والنقد والتقومي، ٔ�ننا نقف مجیع مبسؤولیة ٔ�مام 
املواطنات واملواطنني ا��ن یتابعون ما نقوم به وما نقو�، وال �س�تقمي ٔ�ن 

س��ا يف عزوف ٔ�و س��ا يف تعز�ز ثقة هؤالء املواطنني يف  �كون حنن
  .املؤسسات ويف العمل الس�یايس

وكام قلت مرارا ٔ�� بطبیعة احلال اكنت بعض أ�مور ا�يل تقالت، ٔ�� ما 
�اد�ش �رد �لهيا، ٔ�� تن�رتم مجیع أ�حزاب الس�یاس�یة ٔ�ما احلزب د�ل 

كن�رتم اليس �الل الفايس، اليس �الل الفايس ٔ�� فوق رايس وعی��ا ؤ�� 
ٔ�� راه العالقة راه �برية، �برية، ولكن ج�و معا� �لطریق، مايش معقول، 
مايش معقول، واش ٔ�ن� ٔ�ن�، أ�مني العام قدايم وقعمت �ىل اتفاق 
وتبخسون هذا االتفاق، اك�ن وا�د شویة اخلطاب ا�يل ف�ه وا�د الشویة 

مايش ٔ�نت، ٔ�نت ما تد�لت�ش، �اصو یتقاد وا�د شویة، مايش ٔ�نت ال 
  ..ا�يل تد�لو

ٕاال دافعت �ىل الشعب قل هللا جياز�مك خبري ج�نا لهنا �لربملان كنقولو 
اتفاقا د�ل احلوار �ج�عي، احلكومة مجدت احلكومة مل �س�تطع ٔ�ن تنجح 

احلوار �ج�عي، ودا� احلكومة امحلد � وقعت احلوار �ج�عي، د�رو 
ن، ق�ل نتفهم، ولكن من بعد قول احلكومة جنحت مع مجیع اخلطاب م�واز 

الرشاكء، هذا مايش جناح د�ل طرف وا�د، لكنا جنحنا، جنحت يف ٔ�ن 
توقع االتفاق �ج�عي، راه اح�ا بغینا ما �كرهوش، اح�ا احلكومة ما 
�كرهوش ند�رو ٔ�حسن، ولكن ما حتقق يشء ج�د، اح�ا راه اتصلو بنا 

واطنات واملواطنني ك�شكرو�، بعدا ق�ل ما نوقعو ٔ�ش رشاحئ �دیدة من امل
اكنوا �یقول لینا؟ عندي الرسائل، �يق الرسائل، �یقول لنا الش ٔ�ن� بغیتو 

توقعو هاذ اليش، اح�ا ننفذوه وصايف، من ق�ل فاش ت�ٔخر� وا�د الشویة 
ت�ٔخر �س�يب، اكنو �زاف د�ل املواطنات واملواطنني �یقول لنا  احلق�قةيف 
الب احلكومة هاذ اليش ا�يل اقرتحت يف احلوار �ج�عي تنفذو و�ا ما نط

یبغیوش النقا�ت یوقعوه، اح�ا قلنا هلم ال، اح�ا رشاكء وبغینا منش�یو ذاك 
  .. اليش، منش�یو حىت

  .ووصلنا امحلد � ووقعنا هذاك االتفاق، وقولوا امحلد � وقعنا االتفاق
�ىل وا�د العمل ا�يل در�ه  �یفاش هاذ القضیة ما حتمدوش هللا

  .مجمو�ني؟ هذه النقطة أ�وىل
النقطة الثانیة، كنا كنجیو هنا، هاذ الهرضة قلهتا املرة الثالثة ؤ�� 
كنقولها، كنا كنجیو هنا و�ینوضو �رملانیني ٕاما يف جملس النواب وال هنا، 

ما �یقول � ملاذا ت�سري؟ ٔ�� عندي امجلا�ة، ٔ�� رئ�س جام�ة ذاك ت�سري 
ك�رس�ش �يل، وجام�ة �دا� فهيا ت�سري، دا� معمنا ت�سري، ٕاوا صفقو �ىل 

  .هاذ القضیة، ٔ�ن� طلبتو، اح�ا اس�تجبنا
دا� هناك ٔ�مور كثرية، معلیة، واقعیة، اكن یطالب هبا الناس من 
املعارضة در�ها، دا� حبال ٕاىل ما اكیناش، رضب �لهيا الطم، صايف، 

  . وميش �یقولو، ال
هو خطاب املوضوعیة، تقول هاذ اليش حتقق، مز�ن، ولكن هذا 

اح�ا كنطالبو �ملزید، هاذ اخللل نقص ولكن هاذ اليش ما اكف�ش، �ش 
�كون اخلطاب م�وازن، هاذ اليش ا�يل كنطالبو، اح�ا ال نطالب من 
املعارضة ٔ�ن �كون مصفقة �لحكومة، اح�ا �ري �راكة �لینا �ري أ��لبیة امحلد 

ینة، وأ��لبیة اليت ال تصفق، حىت يه تتد�ل وت��قد ولكن � راه اك
  .مبنطق م�وازن

بعض املدا�الت رجعاتنا �ين �لبلواكج احلكويم، فهمتين، رجعاتنا 
�لبلواكج احلكويم، وبدات تتقول ما س��ه من فراغ س�یايس ومؤسسايت، 

زنول، ٔ�هنا مل �كن رش�كة يف ت� املر��، يف املفاوضات ويف الصعود ٔ�و ال
وحق�قة أ�مر ٔ�ن امجلیع یعرف ٔ�ن اح�ا راه طوینا هذیك الصف�ة، ؤ�ن 
احلكومة احلالیة ال تتحمل ت� املسؤولیة ما كتحملهاش، اح�ا هنار �ني 
�ال� امل� هاذ احلكومة، بدینا ك�ش�تغلو، وصوت جملس النواب، انطلق�ا 

و�الل  يف تنف�ذ الرب�مج احلكويم، و�� حنن قدم�ا حصی� لس�ن�ني
هاتني الس�ن�ني من معر احلكومة حتقق ٔ�كرث ما مل یتحقق يف بعض ا�االت 
يف ظل احلكومات �اكمل وال�هتا، وهاذ اليش �ٔ�رقام، وهو ما یف�د ما یقال 
عن سوء التدبري وفشل وهدر الزمن الس�یايس، ٕاىل �ٓخره، �لعكس 

مة، وبطبیعة اق�صد� الزمن الس�یايس، واس�تطعنا �ٔ�رقام ٔ�ن حنقق ٔ�مور �
  .احلال حىت املواطنات واملواطنني س�یلمسون هذا

والغریب ٔ�ن هناك من ٔ��كر �يل حىت �ب�سامة ٔ�ثناء عرض احلصی�، 
�ملنجزات وأ�رقام واملؤرشات، وبغیتو تصادرو حىت حق رئ�س والفر�ة 

احلكومة يف �ب�سامة، هاذ اليش ا�يل بقى، دلیل �ىل ٔ�نه مل �كن هناك 
�ري أ�شاكل وبعض وأ�مور، فهل  س��ا�ذ د يف احلصی�،يشء ی��ق
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�ریدون مصادرة حق رئ�س احلكومة حىت يف �ب�سامة ويف إالشادة 
حبصی� نقدر ٔ�هنا ٕاجيابیة ووا�دة وج�دة هتم س�ن�ني فقط من العمل 
احلكويم، ؤ�ن املؤرشات احملققة تعد ٕان شاء هللا حبصی� ٔ�فضل يف 

  .مس�تق�ل أ��م
ال فٕان أ�طر والكفاءات الوطنیة اليت تناضل يف خمتلف بطبیعة احل

ا�االت وإالدارات واملؤسسات يه اليت حتس ٔ�كرث �جلهد �لعمل ا�ي 
تقوم به بالد�، ٔ�هنم ت�ش�تغلو يف املیدان وت�شوفو، و�لنتاجئ اليت حتدثنا 

  . عهنا يف هذه احلصی�
�س �بال، ٔ�و�ك�س ٔ�ونذك : "ٔ�ما �ريمه ف�نطبق �لیه املثل أ�مازیغي

مبعىن وا�د ت�ش�تغل ووا�د �ري ی��قد، ال " �ك�ت، ٔ�بال صودا العواز
�اصنا �كونو حنسو �جلهد د�ل هذوك الناس �الش؟ يه هذیك يه 
الرتمجة تقریبا أ�مازیغیة صعیب �رمجها ليش لغة ٔ�خرى، اك�ن يش معاين 

   .وا�د احلالوة ما
  :الس�ید الرئ�س

  .�ك الس�ید الرئ�س ش��ه ��من� والرصصار،
  :الس�ید رئ�س احلكومة

  .ٕایه
و�� ٔ�� ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى فهاذ املقدمة ٔ�نه امحلد � حصی� احلكومة 

الك�ري مما ميكن إالشادة به ويف كثري  افهيا الك�ري مما ميكن ٔ�ن یعزت به وفهي
إالجنازات لب��، وٕان كنا ال ننكر بطبیعة احلال ٔ�ن هناك انتظارات ٔ�كرب 

  .ٔ�یضا حنتاج ٕاىل ٔ�ن نتعاون مجیعا لنت�اوزه وخصاص
اكنت هناك بعض املدا�الت ٔ�یضا حول مهنجیة تقدمي احلصی�، 
وبطبیعة احلال هنا اكن تناقض، يش تیقول اعطیتو� �ري خطاب �ام بدون 

  . ٕاجنازات واقعیة، يش تیقول كرثتو �لینا �ٔ�رقام اجلامدة
ولوا لنا و�دة فهيم، و�دة فهيم، فغري هللا جياز�مك خبري جتمعو واتفقو وق

واحلق�قة والصحیح ٔ�ن تقدمي احلصی� جيمع بني املس�توى الس�یايس وبني 
  .مس�توى أ�رقام وإالجنازات الواقعیة اليت قدمهنا

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن ٕا�داد وتقدمي هذه احلصی� لعمل احلكومة �اء تتوجي 
حلكويم وهاذ اليش ملسلسل م�تكر، م�تكر ٔ�سلوب ت��ع تنف�ذ الرب�مج ا

ٔ�� ٔ��لنت عنه، ٔ�� م�ذ س�ن�ني بدءا من الربجمة والت��ع والت�س�یق بني 
خمتلف القطا�ات احلكوم�ة، ولك ذ� اس��ادا وانطالقا من مضامني 

  .الرب�مج احلكويم
كام ٔ�ن ٕا�داد احلصی� مت ت�ٔطريه مبقاربة حممكة مت احلرص فهيا �ىل حتق�ق 

�الل ٕا�داد ا�طط التنف�ذي �لرب�مج  التقائیة خمتلف التد�الت من
احلكويم ا�يل در�ه هاذي س�ن�ني، اكن �ر�مج حكويم در� خمطط 
تنف�ذي �لرب�مج احلكويم، در� و�دة �اصة ملتابعة هذا التزنیل، در� جلنة 
بني وزاریة لت��ع وت�سري تزنیل الرب�مج احلكويم، وهذه املقاربة احملمكة يه 

ة وثیقة م�اكم� �لحصی� املر�لیة لعمل احلكومة، اليت مك�ت من بلور

تعرض الواقع الفعيل لتقدم تنف�ذ الزتامات الرب�مج احلكويم ٕاىل �دود 
  .نصف الوالیة، وفق خ�ط �ظم تؤطره رؤیة احلكومة يف خمتلف ا�االت

ؤ�� ٔ�س�تحرض هاذ املهنجیة ٔ�رید ٔ�ن ٔ��دد التنویه ؤ��دد الشكر لاكفة 
طا�ات احلكوم�ة ا��ن معلوا جبدیة يف س��ل ٕاجناح هذه مسؤويل ؤ�طر الق

  .املهنجیة ا�يل هو معل مس�متر
  الس�ید الرئ�س، 

تد�الت الس�یدات والسادة املس�شار�ن من س�ٔ�اول التفا�ل مع 
  :�الل احملاور أ�ساس�یة الثالثة ا�ٓتیة

  احملور احلقويق واملؤسسايت؛
  احملور �ق�صادي؛

  .احملور �ج�عي
 يف بعضها ؤ�توسع يف بعضه ا�ٓخر �ىل حسب ما ٔ�ىت يف وس�ٔخ�رص

  .تد�الت الس�یدات والسادة املس�شار�ن
ٔ�وال، م�ٓل تزنیل خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق 

  .إال�سان
ٔ�وال، �اصنا نف�خرو ٔ�ن بالد� الیوم عندها هاذ خطة العمل الوطنیة، 

ال ا�طة العمل الوطين يف ب�ا يف العامل ا�يل عندو خ 39وا�دة من 
ؤ�هنا خطة وضعت مبهنجیة �شار�یة و�شاوریة ا�ميقراطي وحقوق إال�سان، 

موسعة، مجیع امجلعیات احلقوق�ة واملؤسسات املتد�� يف ا�ال احلقويق 
وم�د�لني كثري�ن سامهوا فهيا، فغري هاذ العملیة هاذي، يه جيب ٔ�وال ٔ�ن 

�لتايل فهاذ اخلطة اليت �رمجت بعد ذ� �مثنوها، هاذي راه مايش سه�، و
  .ٕاىل خمطط تنف�ذي ا�يل هو موجود، ا�ٓن یبدٔ� تنف�ذ هاذ ا�طط التنف�ذي

ٕاذن هاذ ا�طط التنف�ذي اس�تمك� الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق 
ال ا�ميقراطیة جمفا �ىل وضع اخلطة الوطنیة يف إال�سان، وا�ي اكن مرش 
ل وضع ا�طط التنف�ذي، اخنرط ف�ه امجلیع، وفق وحقوق إال�سان، واس�تمك

مقاربة �شار�یة مرة ٔ�خرى، وهذا ا�طط التنف�ذي هو ٕاطار تعاقدي ميكن 
من تعبئة خمتلف املتد�لني والفا�لني املعنیني، سواء الرمسني ٔ�و �ري الرمسني 
�ملناس�بة، يف ٕاطار من التاكمل والت�س�یق و�لتقائیة ومرا�اة ٔ�دوار لك 

�د مهنام، وهو وثیقة ٕاجرائیة ترتمج تدابري اخلطة ٕاىل ٔ��شطة كف�� ٕ�عاملها وا
مع حتدید اجلهة املسؤو� عن التنف�ذ والرشاكء واجلدو� الزم�یة لٕالجناز 
والنتاجئ املنتظرة من أ��شطة املربجمة، ومؤرشات الق�اس �سا�د �ىل الت��ع 

جنة املعنیة ٔ�ن �س�تدعوا والتق�مي، هاذ اليش لك يش موجود، وميكن يف ا�ل 
  .الس�ید وز�ر ا�و�، ولالطالع �ىل التفاصیل يف هذا ا�طط التنف�ذي

ومعلت احلكومة ٔ�یضا ل�س فقط �ىل املس�توى املركزي، ولكن ٔ�یضا 
�ىل املس�توى الرتايب، وفق مقاربة �شار�یة وتعاقدیة، معلت �ىل ٔ�ن یوا�ب 

نیة يف جمال ا�ميقراطیة الفا�ل الرتايب ٕاعامل مضامني هذه اخلطة الوط 
وحقوق إال�سان، وذ� من �الل الرشوع يف ٕا�داد ا�ططات التنف�ذیة 
الرتابیة، بت�س�یق مع جمالس اكفة �ات اململكة �س�تحضار مقومات اجلهویة 
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  .املتقدمة وا�ططات اجلهویة �لتمنیة وا�ططات إالجرائیة القطاعیة
تصل ا�ٓن ٕاىل مثان  ويف هذا الصدد، عقدت �دد من ا�لقاءات،

لقاءات مع جمالس ؤ��دت �لتوق�ع �ىل اتفاق�ة الرشاكة بني وزارة ا�و� 
امللكفة حبقوق إال�سان وجمالس اجلهات، و�رجمت لقاءات لتعز�ز قدرات 
الفا�لني احمللیني و�لق دینام�ة �ىل املس�توى الرتايب، من �الل �رامج 

عز�ز ٔ�دوار اجلامعة �ىل �لتعبئة والتحس�س وكذا �رجمت ورشات معل لت
مس�توى اجلهات، وهاذ اليش اكمل تنفذ ف�ه جزء �م وس��فذ ٔ�جزاء 

  .ٔ�خرى
ٕاذن هذا وا�د ا�طط تنف�ذي د�ل خطة العمل، ا�يل عندو حىت 

  .�ر�مج �لتنف�ذ �سري حىت �ىل املس�توى الرتايب
 س�توى اجلهویة املتقدمة وتزنیل م�ثاق الالمتركز إالداري، ٔ�رید ٔ�نم �ىل 

ٔ�تفق مع بعض املدا�الت اليت ٔ�كدت �ىل رضورة امليض قدما يف تزنیل 
ورش اجلهویة املتقدمة و�كر�س احلاكمة الرتابیة وتث��ت اجلهة كفا�ل 
ٔ�سايس يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة يف ٕاطار التاكمل مع ٔ�دوار ا�و� 

� ٔ�مهیة، وقد و�يق امجلا�ات الرتابیة، واحلكومة واعیة هباذ الورش ؤ�عطت 
  .ٔ�ج�ت هنا يف هاذ املنرب املوقر �ىل ٔ�س�ئ� م�عددة، مرتبطة هباذ ا�االت

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن امحلد � ف� خيص املوارد املالیة ا�صصة �لجهات، 
القانون �دد الوترية، واح�ا راه ماضني يف الوترية ننفذها كام يه، كام حمددة 

مالیري درمه يف ٔ�فق  10ة ٔ�ن نصل ٕاىل يف القانون التنظميي �لجهات، واحض
ملیار درمه، اح�ا  8.4، اح�ا راه �ادیني، ووصلنا هاذ العام 2021س�نة 

�ادیني ننفذ ذ� �ىل حسب ما هو موجود يف القانون التنظميي ا�ي 
صادقمت �لیه ٔ�نمت، ٕاذن هاذي واحضة، ٔ�هنا حمددة �ٔ�رقام ما فهياش ٔ�مسو 

  .%5ا الیوم ل وصلنوكزنیدو نقطة لك س�نة، 
ومن �ة �نیة، هناك املیثاق الوطين لالمتركز إالداري، وا�ي 
ٔ�س�تغرب حىت هو هاذ املیثاق الوطين لالمتركز إالداري، كام قلت لمك، رمبا 

خطاب مليك ٔ�و رسا� ملك�ة  17كنت يش مرة هنا ٔ�و يف جملس النواب، 
ول ا�ي یطالب د�ل �ال� امل� ٕاىل الوز�ر ا�ٔ  2002من الرسا� د�ل 

  . ف�ه ٕ�خراج م�ثاق الالمتركز إالداري
وحنن : "�ال� امل� تیقول 2013ويف خطاب د�ل العرش د�ل 

 10ن��ظر ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري ا�ي �دیت ٕ�خرا�ه م�ذ 
  . 2013هذا يف اخلطاب د�ل ". س�نوات

، 2013ان يف و�رر �ال� امل� ا�عوة ٕاىل ٕاخرا�ه هنا يف اف�تاح الربمل
  . ود�ا ٕالیه بعد ذ�

هذه ا�عوة ملك�ة لك احلكومة تیقول لها خرجو اح�ا حتلینا  بعد ذ�
�جلرٔ�ة والن�ا�ة والرس�ة و�لتقائیة، هذا دلیل �ىل �لتقائیة، ٔ�ن م�ثاق 
الالمتركز إالداري من بني أ�مور ا�يل اكنت تتصعبو هو ٔ�ن �اص �لتقاء 

د�لني، ٔ�ن لك وا�د عندو رٔ�ي، عندو ٕاشاكالت، �كون بني خمتلف املت
عندو عوائق، عندو خصائص ذاتیة، لك قطاع و�� �ش جتمع هاذ 

وا�د خ�ط �ظم ووا�د الوسط ا�يل جيمع بني هاذ اليش وحتاول تلقى 
التطلعات و�نتظارات واخلصائص والعوائق د�ل لك طرف، هو معل 

تد�لني لنخرج م�ثاق الالمتركز دؤوب مقنا به بطبیعة احلال مع مجیع امل 
، �ري هاذي بو�دها راه راه هذا يشء �م �دا. 2018إالداري يف دج�رب 

  .احلكومة امحلد � حققت فهيا نق�
ؤ�خرج�ا بعد ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري خرج�ا املرسوم ا�ي 

  .�سطر وحيدد ا�منوذج د�ل ا�طط املد�ري �لقطا�ات احلكوم�ة
 6شهور كام �ددها املیثاق،  6يف املر�� أ�وىل ا�يل يه  وحنن ا�ٓن

شهور أ�وىل هو وضع واع�د خمططات املد�ریة �لقطا�ات، وعند� نظام 
حاكمة لهاذ الورش يه جلنة وزاریة �رٔ�سها رئ�س احلكومة يف �دد من 
املتد�لني أ�ساس�یني بطبیعة احلال، أ�مانة العامة �لحكومة، وزارة 

وزارة املالیة، وزارة الوظیفة العموم�ة و�رٔ�سها رئ�س احلكومة ا�ا�لیة، 
  .ومعه ا�لجنة التق�یة �لت��ع يف هاذ القطا�ات
اج�ع، واجمتعت بعدد من  21قامت هاذ ا�لجنة التق�یة ب�ٔكرث من 

القطا�ات �ش تعطي ٔ�وال �ش �كون عند� �سري بنفس الطریقة يف ٕا�داد 
ع القدرات، ٕاعطاء التجربة وهاذ اليش خمططات املد�ریة، �ش �كون رف

�دامني �لیه بصفة مس�مترة، مس�مترة واجمتعت ا�لجنة الوزاریة ا�ٓن ٔ�ربع 
مرات، وا�لجنة التق�یة �دد من املرات، وصادق�ا يف �ٓخر لقاء �ىل ٔ�ول 
خمطط مد�ري، ركز� �لیه �ش �كون خمطط مد�ري منوذ� �ش ميكن 

ا بصدد ا�ٓن العمل ٕان شاء هللا �ٓخر�ن حىت هام �س�تفدو م�و، واح�
�ش�تغلو أ�س�بوع ٔ�و أ�س�بو�ني املق�لني خنرجو خمططات مد�ریة ٔ�خرى، 

�ادي �كون خمططات املد�ریة عند�  �2019ىل ٔ�ساس ٔ�نه يف �ٓخر یولیوز 
موجودة، و�لتايل �ادي �كون عند� خریطة هندسة ملا يه �خ�صاصات 

؟ وما يه �خ�صاص اليت س�نفوضها؟ اليت س��قلها ٕاىل إالدارات الالممركزة
وما يه �خ�صاص اليت لن تنقل ولن تفوض؟ هاذي هو العمل ا�يل 
�دامني ف�ه دا� هو معل حبال یعين دق�ق �دا، ٔ�ن �ادي متيش لك ٕادارة 
من �خ�صاصات، لك اخ�صاص اخ�صاص تتقول هذا خنيل، هذا نقلو، 

  .هذا نفوضو، ٕاىل �ٓخره
س�نوات مبعىن ٔ�ش�نو يه النقل ا�يل  3ىل مدى ولكن النقل والتفویض �

ميكن تنقل من ا�ٓن، ٔ�ش�نو هو النقل د�لو، �اصو إال�داد ٔ�ن �اص معه 
املوارد ال�رشیة، �اص معه املوارد املالیة، �اص التكو�ن وإال�داد 
�خلصوص، ٔ�ن ما ميك�ش تنقل وا�د �خ�صاص بال ما تد�ر القدرات 

متارس �خ�صاص، حىت هو التكو�ن ونقل  د�ل إالدارة الالممركزة �ش
  .املوارد ال�رشیة ٕاىل �ٓخره

ٕاذن هو معل هندسة م�اكم� ٕان شاء هللا و�ادي �كونو �حجني فهيا 
وحنن س�نكون ٔ�ول دو� يف اجلنوب ا�يل �ادي تد�ر هاذ ا�منوذج وا�يل 
�ادي یويل منوذج حيتدى به، وهاذ اليش ٔ�� مسعناه من م�د�لني دولیني 

  .�متني �ري �لالمتركز ا�يل
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فٕاذن اح�ا يف وا�د الورش �م �دا واح�ا �دامني ف�ه ون��ج ف�ه 
واح�ا يف �ٓخر یولیوز ٕان شاء هللا ٕاىل عند� هاذ الهندسة �اد �ادي نبداو 
�یفاش النقل د�خ�صاصات وهو الورش لكه ف�ه ثالث س�نوات ابتداء 

  .2018من دج�رب 
ؤیة واحضة واح�ا �ادیني تنطبقو فهيا ٕاذن اح�ا عند� خریطة واحضة ور

 3لكن حتتاج ٕاىل مداها الزمين العادي، املدى الزمين ٕاىل اكن �اص 
  .س�نني ما ميك�ش ند�رو يف شهر واحض 3س�نني، راه �اصين 

  .ا�هود ال�رشیعي �لحكومة
ال ميكن ٔ�ن ٔ��كر �ىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني تطلعهم 

ال ال�رشیعي يف مزید من ٕاصدار نصوص �رشیعیة، ٕاىل إالرساع يف ا�
ؤ�یضا ٕاىل اس�تكامل ٕاصدار بعض النصوص ال�رشیعیة الهامة، سواء ت� 
اليت تد�ل يف ٕاطار تزنیل ا�س�تور ٔ�و �ريها من النصوص ال�رشیعیة، هذا 

  .طموح�ا مجیعا، اح�ا اكملني بغینا هاذ اليش ند�روه
رشیعي والتنظميي املمتزي ا�ي لكن ما ٔ�س�تغربه هو ٕا�اكر ا�هود ال� 

قدم�ه هذه احلكومة يف نصف والیة فقط، وا�ي جعل فرتة الس�ن�ني 
املاضیتني من ٔ�خصب احلقب �ىل مدى العقد�ن أ��ري�ن يف جمال إالنتاج 

مرشوع، نص قانوين وتنظميي  430القانوين �لحكومة، متت دراسة ٔ�كرث من 
�لهيم يف ا�لس الوزاري، مهنا  صادقت �لهيم احلكومة ٔ�و اعمتدهتم وتصادق

مرشوع قانون واحلكومة �ازمة �لت�ٔ�ید �ىل رفع وترية هذا  150ٔ�كرث من 
  .إالنتاج القانوين والتنظميي

ٔ�ما �ل�س�بة لبعض مشاریع القوانني اليت �ساءل عهنا الس�یدات والسادة 
  .املس�شار�ن فه�ي معروضة �ىل املؤسسة ال�رشیعیة املوقرة

إالطار �لرتبیة والتكو�ن، مرشوعي القانونني التنظميني  مرشوع القانون
املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة وا�لس الوطين �لغات والثقافة 
املغربیة، مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب، و�لتايل فهذه مسؤولیة 

  .وحنن ن��ظر املصادقة �لهيا هنائیااملؤسسة ال�رشیعیة ٕان شاء هللا 
وص مرشوع القانون املتعلق �لنقا�ت، بنقا�ت العامل واملنظامت خبص

املهنیة �لمشغلني وا�ي ورد يف ا�س�تور ٔ�یضا املطالبة ٕ�خرا�ه، ف�مت العمل 
�الیا �ىل ٕا�داد صیغة ٔ�ولیة بت�س�یق بني القطا�ات احلكوم�ة املعنیة قصد 

  .ق�صادینيال�شاور معها يف مر�� �نیة مع الرشاكء �ج�عیني و�
ٔ�نتقل بعدها الس�ید الرئ�س ٕاىل احملور �ق�صادي وا�ي يف بدایته 
�ادي �س�تغرب طریقة م�اقشة املعارضة �لشق �ق�صادي من احلصی� 

، ولكن اهتامات وال املر�لیة لعمل احلكومة، ح�ث بعض املرات بدون ٔ�رقام
رشات مصادرات وال �ري ٔ�فاكر، ؤ�ح�ا� �دد من املعطیات ؤ�رقام ومؤ

  .بعیدة لك البعد عن احلق�قة، حىت ال ٔ�قول يشء �ٓخر
ذ� ٔ�ن هناك تقار�ر تصدر ٕاما لك شهر ٔ�و لك ثالثة ٔ�شهر، وقت ما 
غنجیو �لمدا�� تنحینو أ�رقام د�لنا مع �ٓخر رمق صدر، ٔ�ن بدون هذا، 
ف�حن ال نتابع ؤ�ح�ا� �س�ب وا�د شویة دالتغلیط �لرٔ�ي العام، ؤ�ح�ا� 

ج التب��س، ٔ�ح�ا� تنحس ب�ٔنه مهنج يف بعض املدا�الت مع منيض يف هن
  .أ�سف، وس�ٔبني �مللموس ما ٔ�راه حصی�ا يف هذه املعطیات �ق�صادیة

منو �ق�صاد الوطين، حسب معطیات املندوبیة السام�ة ٔ�وال، �س�بة 
وذ� �ىل  %�3س�بة منو تقدر ب  �2018لتخطیط املغرب حقق س�نة 

ح�ة اكنت م�وسطة، ح�ث �راجع تطور �س�بة القمية الرمغ ٔ�ن الس�نة الفال
  .2018س�نة  %40ٕاىل  2017س�نة  %15املضافة الفالح�ة من 

یونیو  18توقعات أ��رية اليت ٔ��لن عهنا بنك املغرب یوم ال ويف �ٓخر 
اجلاري راجع بنك املغرب �س�بة ا�منو املتوقعة لالرتفاع، ؤ�� ٔ�توقع ٔ�هنم 

اع ٔ�كرث ق�ل هنایة هذه الس�نة، ذ� ٔ�ن سرياجعون �س�بة ا�منو �الرتف
ٕاىل  2019كتحرك، راجع �س�بة ا�منو املتوقعة س�نة املعطیات الواقعیة 

  .%4ٕاىل  2020، كام توقع ٔ�ن �رتفع �س�بة ا�منو س�نة 2.7بدل  2.8%
و�القة هبذا أ�مر البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن بلوغ م�وسط �س�بة ا�منو ما 

الوالیة احلكوم�ة، انطلق من ق�اعتنا  �هدف يف ممت هذه 5.5ٕاىل  4.5بني 
  .ول�س فقط منو ظريف برضورة حتق�ق منو هیلكي مس�تدام

فٕاذا اكن �ق�صاد الوطين يف احلق�قة ال �زال یت�ٔ�ر �لعوامل اخلارج�ة، 
وهذا يشء م�وارث مايش �لق�اه يف س�ن�ني، مايش �امني در� ف�ه املغرب 

ریة ٔ�و �لناجت الفال�، هذا يشء ا�منو �ق�صادي مرتبط �ل�ساقطات املط
م�وارث، عوامل حصی� الس�نوات الفالح�ة ولكن ٔ�یضا تقلبات أ�سعار 

  .�ىل الصعید ا�ويل وخصوصا ٔ�سعار احملروقات، البرتول والغاز
ٕاال ٔ�ن إالصال�ات اليت �رشهتا احلكومة �سامه بطریقة مضطردة يف 

ن إالصال�ات ا�يل احلد من هذه الت�ٔثريات هذا هو الهدف، الهدف م
كتدار �ش حندو من الت�ٔثريات اخلارج�ة �ىل �س�بة ا�منو ٔ�و الت�ٔثريات 
الظرف�ة �ٔ�حص �ىل �س�بة ا�منو بطریقة تدرجيیة، لك س�نة كنقللو الت�ٔثري 
د�ل هاذ أ�س�باب الظرف�ة، هاذ اليش ما ميك�ش یت�لق يف س�نة وا�دة، 

، ذ� ٔ�نه كام تعلمون ا�منو لكن هو سريورة، وٕان شاء هللا اح�ا �ادیني �
�ق�صادي عندو جوج حمددات، عندو احملددات الهیلكیة الطوی� أ�مد 
ويه إالصال�ات الهیلكیة اليت تقوم هبا احلكومة، م�ل م�ال التكو�ن، �منیة 
الرٔ�سامل ال�رشي، تعز�ز التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين حنو قطا�ات 

اخ أ�عامل ا�يل هو جزء ٔ�سايس، �شجیع ذات قمية مضافة �الیة، حتسني م�
�س��ر ا�يل هو جزء ٔ�سايس من العوامل الهیلكیة يف دمع ا�منو، حماربة 
الفساد ٔ�ن الفساد �یضیع لنا جزء �بري من ا�منو، جتوید حاكمة املقاوالت 

  .وإالدارة
معلت احلكومة �ىل بلورة �دد من إالصال�ات  ،يف هذا إالطار
ن ٔ�كرب ومس�تدام ملعدل ا�منو �ىل املدى املتوسط الهیلكیة بغیة حتس

والبعید، وهاذ اليش النتاجئ د�لو، وحنن م��ٔكدون ب�ٔهنا غتكون �ىل املدى 
  .املتوسط

النوع الثاين حمددات ظرف�ة ل�س�بة ا�منو، تتعلق ٔ�ساسا �ملزيانیة العامة، 
ة كام تعلمون یعترب �س�هتالك ا�ا�يل لٔ�رس و�س�هتالك د�ل إالدار 
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الق�صاد الوطين �ري ٔ�ن احلكومة احلالیة مل �س� خ�ار لالعامة، ٔ�مه حمرك 
حتسني ا�منو �ىل املدى القصري من �الل بعض ا�ٓلیات قصرية املدى وعن 
طریق إال�الل �لتواز�ت املا�رو اق�صادیة، وذ� تفاد� لٕالرضار وا�اطرة 

  .حبقوق أ�ج�ال املق�� و�س�تقرار �ق�صاد الوطين
ف�� حنن الرؤیة عند� واحضة، وٕان شاء هللا س�نجين مثارها، وذ� 
لن یمت �ىل املدى القصري وٕامنا �ىل املدى املتوسط والطویل، وهذا دلیل 
ٕاضايف �ىل ٔ�ن احلكومة تنظر �خلصوص فإالجراءات د�لها ٕاىل املصل�ة 

ي الوطنیة ول�س ٕاىل الهاجس الس�یاسوي �نت�ايب، حنن ال نفكر ف�ه، �ٔ 
�نت�ا�ت املق�� اح�ا كنفكرو �ش نقومو �لواجب د�لنا فهاذ ا�لحظة 

  .و�ادي نقومو به والبايق � مد�ر حكمي
املقاو� �س��ر، اعتربت ٕا�دى املدا�الت ظلام �لحكومة ٔ�ن 
احلكومة متادت يف تدابري واسرتاتیجیات ال ختدم مصل�ة املقاو�، و�اصة 

�یقول  8000ٕاىل ٕافالس وٕا�الق �دد معني الصغرى واملتوسطة، مشرية 
، وهذا لكه وا�د �د�اء ال �س��د 2018بعض املدا�الت مقاو� س�نة 

�ىل ٔ�ساس، ذ� ٔ�ن احلكومة قامت بعدد من إالصال�ات ومن التدابري 
  .ملصل�ة املقاو� الصغرى واملتوسطة �مة �دا، بعضها �ري مس�بوق

ريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، فميكن ٔ�ن ٔ�قول م�ال ٔ�رقام املك�ب املغ
، ٔ�ي �ز�دة 2018مقاو� �دیدة يف س�نة  92700تف�د ٔ�ن املغرب ٔ��دث 

 10، وهو ٔ�كرب ارتفاع شهدته بالد� م�ذ �2017ملقارنة مع  20%
س�نوات مل �كن هناك ارتفاع ٕال�داث املقاوالت م�ل ما  10س�نوات، م�ذ 

م د�ل املك�ب املغريب ، هاذي ٔ�رقا�2017ملقارنة مع  2018مت س�نة 
�لملك�ة الصناعیة، و�ملقابل �ادي جنیو �لمقاول ا�ايت بو�دو، حىت هو 

ٔ�لف،  100من ا�ٓن جتاوز� العتبة د�ل  2021ارتفع وحقق�ا أ�رقام د�ل 
هذا دلیل �ىل الثقة يف �ق�صاد الوطين ودلیل �ىل ٔ�ن التحفزيات د�ل 

باب واس�تافدو مهنا ؤ�نه اس�تاج�و لها، احلكومة واملسا�دات د�هلم �او الش� 
الرشاكت اليت تفلس ٔ�ول مرة م�ذ س�نوات �راجع �ددها، ٔ�ول مرة م�ذ 

رشكة س�نة  8020من  2018-2019س�نوات �راجع �ددها، فرتاجعت بني 
، وهو ٔ�ول اخنفاض من 2018رشكة تقریبا س�نة  7900ٕاىل  2017

  .س�نوات ٔ�یضا 10الرشاكت املق�� �ىل إالفالس م�ذ 
أ�رقام صادمة، ٔ�ن ال�م العام ميكن تقول �م �ام، ولكن عندما 
ن�ٔيت لٔ�رقام صادمة ما عندك ما تد�ر لها، نقصت هذا وزاد هذا، من 
مؤسسات معرتف هبا ل�ست مؤسسات تنف�ذیة مايش �بعة �لحكومة، لكن 
هاذ اليش ما �اش �ري هكذاك، �اء ن���ة ٕاصال�ات جوهریة مقنا هبا، 

ادقمت �ىل القانون ا�ي ٔ�تت احلكومة به يف قضیة صعوبة املقاو�، ٔ�نمت ص
وهو القانون ا�ي یقيض ب�سخ وتعویض الك�اب اخلامس من القانون 
املتعلق مبدونة الت�ارة، وهذا القانون من إالصال�ات اجلوهریة ذات الوقع 

يت تع�ش املبارش �ىل ح�اة املقاو�، ٔ�نه �یوفر موا�بة ودمع لهذه املقاو� ال
صعو�ت، سواء يف ٕاطار الوقایة من الصعو�ت ٔ�و سواء ٔ�ثناء املر�� ا�يل 

كتع�ش فهيا هاذ املقاو� الصعو�ت، وهو القانون ا�يل اكن م�تظر م�ذ فرتة 
طوی�، امحلد �، راه ٔ�نمت رشاكء يف هذا امللف، ٕاذن قولوا امحلد � اح�ا 

  .حقق�ا مجمو�ني وا�د العمل �لمقاو�
ت دا� دريت وا�د العمل وكتبخسو، قول در� �ا�ة �مة و�يق ؤ�ن

  .�اصنا ند�رو يش �ا�ة ٔ�خرى
والبد ٔ�ن ٔ�عید التذكري جبم� من إالصال�ات الهامة اليت اختذهتا هذه 

  .احلكومة
شوف، خرجو من هذاك الفضاء ا�ا�يل السوداوي، خرجو لفضاء 

ٕالصال�ات الهامة اليت أ�مل الواسع، البد ٔ�ن ٔ�عید التذكري جبم� من ا
اختذهتا هذه احلكومة لتحفزي �س��ر اخلاص ودمع املقاو� و�اصة املقاو� 

  .الصغرى واملتوسطة
ٔ�وال، ٕاصالح ورش املراكز اجلهویة لالس��ر، هاذ القانون ا�يل حىت 
هو صادقمت �لیه ٔ�نمت، ميل �ابتو احلكومة وا�يل حتالت ف�ه �جلرٔ�ة 

  .جوهري �لمراكز اجلهویة لالس��روإاللتقائیة ٕاصالح 
�نیا، مواص� و�رسیع، هاذي �ري مس�بوقة، معلیة اسرت�اع م��ٔخرات 

ملیار يف  �50ات احلكومة حطات ) TVA(الرضیبة �ىل القمية املضافة 
ملیار خر�ات مهنا ما  10س�ن�ني، الس�نة املاضیة �ل�س�بة �لقطاع اخلاص 

ل �ري مس�بوق وحتملت احلكومة ملیار مع 40ملیار، هاذ الس�نة  8یقرب 
  .ملیار معلیا خر�ات 35فهيا املسؤولیة، وهو ت�ٔخر، امسح لیا 

  .ملیار، هذا قرار جريء �الش ما ختدوش ق�ل، امسح لیا 40خرج�ا 
والرضیبة �ىل القمية املضافة هاذ ا�یون �ىل احلكومة جتمعات من ٔ�كرث 

مرة وا�دة، وهو  س�نة ويه كتجمع، واح�ا اختذ� القرار 17ٕاىل  15من 
ا�ي س�یكون � وقع ٕاجيايب �ىل ح�اة املقاو� وس�یكون حمراك لالق�صاد 
الوطين و�ادي �زید �س�بة ا�منو ق�ل هنایة هاذ الس�نة، ٔ�ن هاذ أ�موال 
خر�ات ود�الت عند املقاوالت العموم�ة و�دد من الرشاكت، وا�ٓن 

 .لوطينكتربمج �ش �س�مثرها وهاذ اليش �ادي حيرك �ق�صاد ا
، �2018لثا، إالعفاء من ذ�ا�ر وغرامات املت�ٔخرات الرضی��ة س�نة 

  .حىت هو در�ه وصادق�و �لیه يف قانون املالیة
رابعا، تطبیق القانون املتعلق ب�ٓ�ال أ�داء ودر� �ٓلیات ملتابعة هذا 
امللف �رشاكة مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب ا�يل كنحیهيم، وتدار 

  .�ٓ�ال أ�داء، وهو یتابع هذه العملیةاملرصد د�ل 
واختذت �دد من إالجراءات أ�خرى يف هذا ا�ال د�ل �ٓ�ال 

مبقدار  2018و 2017ا�ٔداء وا�ي نتج عنه حتسن �ٓ�ال أ�داء ما بني 
یوما �ل�س�بة  19یوم �ل�س�بة لٕالدارات واملقاوالت العموم�ة و 14

حنس�نو ما ق�ل اح�ا واعیني �لجام�ات احمللیة، اح�ا �اصنا حنس�نو �ٔكرث و 
ما ق�ل حساب ا�ٔ�ل د�ل ا�ٔداء، لكن  (la réception)ما ق�ل 

  .هناك حتسن جيب ٔ�ن �مثن
ٕاصالح إالطار القانوين وهو ٔ�یضا ا�يل صادق�و �لیه لرشكة املسامهة 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2019 یونیو 26( 1440شوال  22

ورشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة و�ريها من ٔ�نواع الرشاكت، 
ودة و�ريها يف جوج قوانني صادق�و �لهيم والرشكة ذات املسؤولیة احملد

ٔ��ريا، ما بعد ا�ورة �س�ت��ائیة ج�نامه ولكن �رس�ة، وك�شكرمك ٔ��مك 
تفا�لمت بطریقة ٕاجيابیة، هاذي مصل�ة وطنیة وهذا �ادي �كون عندو ت�ٔثري 

  .ٕاجيايب �ىل م�اخ أ�عامل و�ىل مؤرش م�اخ أ�عامل هذه الس�نة
 2017یبة �ىل الرشاكت، اعمتد�ه من اع�د نظام تصا�دي يف الرض 

�ري ج�نا من ٔ�وائل إالجراءات ا�يل در� هو النظام التصا�دي �ىل 
الرشاكت، وهو یؤ�ر �ىل الثقل الرضیيب والضغط الرضیيب �ىل الرشاكت 

 %20الصغرى واملتوسطة، وفهاذ الس�نة خفضنا ال�س�بة د�ل الرضیبة من 
اليش صادق�و �لیه يف قانون  �س�بة الرشاكت املتوسطة، وهاذ %17.5ل 

  .املالیة
توس�یع املزا� املمنو�ة �لمصدر�ن ل�شمل مجیع الرشاكت اليت ت��ج مواد 

 (les écosystèms)�س�مثرها املصدرون، هاذي حىت يه �مة، هاذوك 
املنظومات ا�يل عند� هاذوك لكهم، ٔ�ي رشكة �ات كتد�ر وا�د املسامر 

املعمل حىت هو �یتدار � �م�یازات ا�يل فذیك الس�یارة ا�يل �ی��جها ذاك 
كتعطى �لمصدر�ن، وهذا س�یدمع الرشاكت الصغرى واملتوسطة �خلصوص 

یوم، ٔ�هنا �ادي  �ش تد�ل فهاذ املنظومات الصناعیة اليت تتقوى یوما بعد
تقوي ال�س�یج �ق�صادي الوطين و�ادي �كون �ٓلیة من �ٓلیات نقل 

  .التك�ولوج�ا
�شار�یة �دیدة، وهاذ احلكومة عندها الرشف ٔ�ن  بنوك 8دمع ٕاطالق 

  .يف عهدها متت هذه النق� هباذ الطریقة الك�رية
اختاذ �دد من التدابري الرضی��ة لتحفزي �س��ر، من ب�هنا إالعفاء من 

شهر  36الرضیبة �ىل القمية املضافة �ىل العملیات �س��ریة ملدة 
  .�دیدة�لرشاكت القامئة اليت تنفذ مشاریع 

ملیون درمه �مع املشاریع الناش�ئة  �500ارشا، ٕاطالق صندوق بقمية 
  .واملبتكرة

�ادي عرش، ٕاصالح إالطار القانوين لت�سري لولوج املقاوالت ٕاىل 
ا�متویل �س�تعامل الضام�ت املنقو�، وهو ٔ�یضا القانون ا�ي صادقمت �لیه يف 

�ل�س�بة �لمقاو�، و�ادي ا�ورة �س�ت��ائیة ا�يل وسع ٕاماكنیة ا�متویل 
ینفس �ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل ما عندهاش العقار �ش 
ميكن تعطي ضام�ت، ا�ٓن ميكن تعطي ضام�ت ب�ٔمور ٔ�خرى مايش عقار، 

حسا�ت بنك�ة مايش رضوري �كون عقار ميكن �كون �ٓالت، ميكن �كون 
وميكن �كون ٔ�سهم يف الرشاكت، ميكن �كون �زاف د�ل أ�مور وهذا 

  .�ادي یف�ح ا�ال �لمتویل
ٕاذن هناك �دد من إالجراءات، اك�ن يش ٕاجراءات ٔ�خرى واقرتح�وها 
�لینا مرح�ا خندمو هبا �ش نطبقوها يف القریب العا�ل �لن�ا�ة والفعالیة 

  .حلكومةاليت مزيت �س�مترار معل هذه ا
  .ارتفاع �س��رات اخلارج�ة املبارشة

البد من إالشارة والت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن تدفق �س��رات اخلارج�ة املبارشة 
 32، ح�ث بلغ 2018ٕاىل  2016عرف منو مضطردا بني الفرتة املمتدة من 

، و�ري هاذي تقولو 2018ٕاىل  2016من  %55ملیار درمه �ز�دة تقدر ب
ة، �ىل أ�قل وفر� الرشوط وفر� الظروف �ش م�ارك مسعود احلكوم

يف ثالث س�نوات يف  %�55س��رات أ�ج�بیة تد�ل لبالد� �ز�دة 
معر هذه احلكومة، واش هذا د�، هذه ٔ�رقام صادمة، ا�يل مايش ٔ�� ا�يل 
درهتا، هذا الواقع، معناه ٔ�ن احلكومة وفرت الرشوط، الرشوط ٕالق�ال 

  .ال �ىل بالد�، وهذا ف�ه الثقة يف بالد�املس�مثر�ن ورؤوس أ�مو 
بطبیعة احلال ٔ�� ما عرف�ش �یفاش؟ فاش كنا كهنرضو �ىل مرونة 
ا�رمه لكيش اكن یغوت، ٕاوا ا�رمه، �ادي ینقص ا�رمه، �ادي تنقص 
القدرة الرشائیة، لكيش اكن �یغوت، �ري دوز� إالصالح وجنح حىت وا�د 

 مدى د� س�ن�ني، ما اك�ن ت�ٔثري ما ما بقى �هيرض، حىت وا�د، جنح �ىل
اك�ن والو، دلیل �ىل ٔ�نه اكن معل �حج، ؤ�نه بقى القرار احلكويم يف حم�، 
وهذا دلیل �ىل قوة �ق�صاد الوطين مايش يش �ا�ة ٔ�خرى، وبقاو �یقول 
لنا ا�و� الفالنیة �ري بدات التعومي، راه ٕاىل �ٓخره، اح�ا امحلد � ما عوم�ا 

ح�ا �اميني ٔ�صال، ما �ا�ش �اد نعومو، اح�ا هاذي مرونة ا�رمه ، اما والو
بطریقة ف�یة، انطالقا من اخلرباء ٔ�و من اخلربة ال د�ل املالیة وال د�ل بنك 
املغرب وال د�ل املؤسسات أ�خرى املتد��، وبطریقة ف�یة و�ادي منش�یو 

  .ف�ه خبطوات م�ئدة اليت تف�د �ق�صاد الوطين
ب�ٔن العملیة لن تف�د �ق�صاد الوطين ما �ادي  اق�نعنإاىل يش هنار 

ند�روهاش، وهذا هو ا�يل �ميزي�، وهو قرار س�یادي �لمغرب، ال متلیه ٔ�ي 
طرف �ٓخر، حصیح اح�ا كنتصنتو وك�س�تفدو من الت�ارب أ�خرى، ولكن 
اح�ا كنصوبو التجربة د�لنا املغربیة، بق�ادة �ال� امل� وبتد�ل مجیع 

 .امحلد �املؤسسات 
ٕاذن �یفاش هاذ القضیة، ٔ�� ما فهم�ش �س��رات أ�ج�بیة دا��، 
الصنا�ة مس�مترة كتطور امحلد �، ولینا ٔ�كرب م�تج ومصدر �لس�یارات يف 
ٕافریق�ا، ولینا ا�ٓن كنصنعو احملراكت د�ل الس�یارات ا�ٓن، هاذ املعمل 

ت، وهذا �ادي �رفع اجلدید ا�يل دش�نو �ال� امل� يف الق�یطرة، احملراك
�دد الس�یارات ا�يل كنصنعوها ونصدروها يف الس�ن�ني والثالث الس�نوات 
املق��، ٔ�ما ٕافریق�ا فاح�ا أ�وائل فهيا، مع ذ� هذا يشء ٕاجيايب، 
�س��رات أ�ج�بیة مز�ن، ال�س�یج الصناعي �یطور، وخصوصا يف 

خطاب تب��يس  جماالت وا�دة بطریقة ٕاجيابیة، ما ميك�ش اح�ا ند�رو يش
هنا، هذه امحلد � حققهتا بالد� لكها، حصیح ٔ�ن هاذ احلكومة مايش 
بو�دها ا�يل دارت هاذ اليش، �رامك، ولكن هاذ احلكومة دمعت هاذ املسار 

  .ودارت البصمة د�لها يف هاذ املسار
 (Doing Business)ؤ�یضا تقدم د�ل التصنیف د�ل املغرب يف 

، وهو مؤرش ٕاجيايب، 2018يف  60ىل الرتبة إ  2016يف س�نة  75مرت ب
من بني امخلس الب�ان أ�وىل �ىل  2018ٕاضافة ٕاىل متوقع املغرب �ام 
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املس�توى إالفریقي جلاذبیة �س��رات املبارشة اخلارج�ة حسب تقر�ر 
ملؤمتر أ�مم املت�دة �لت�ارة والتمنیة، واش بغیتو ٔ�كرث من هاذ اليش  2019

  .تغل بطریقة ج�دة�ىل ٔ�ن احلكومة �ش� 
تدبري ا��ن العمويم، هتویل یف�ده الواقع، بعض املدا�الت �اولت ٔ�ن 
هتول من جحم املدیونیة، ٔ�ن تصور الوضع �ىل ٔ�نه اكريث، مس�تعم� بعض 
العبارات، مع أ�سف مغلطة من ق�یل سطو احلكومة �ىل مس�تق�ل 

�ملدیونیة اليت أ�ج�ال القادمة �رب توریطهم يف املدیونیة، ٕاغراق بالد� 
�رهن مصري املغاربة، تو�ه احلكومة ٕاىل إالفراط يف املدیونیة، �ري ٔ�ن واقع 
احلال واملؤرشات احلق�ق�ة تبني عكس ذ� متاما، ها ٔ�ن� ا�يل هرضتو �ىل 

  .املدیونیة تصنتو يل شویة
العام ٔ�وال، ال�س�بة د�ل املدیونیة يف املغرب �ملقارنة مع الناجت ا�ا�يل 

من ٔ�قل �سب املدیونیة يف احملیط لكه، يف احملیط لكه، راه �ري هاذي يه 
وبدات التقار�ر كتقول ٕاىل  %99فاتو  %100 ٔ�س�بو�ني يف فر�سا �هيرضو

�ٓخره والص�افة كت�رش، د�ل �ري لٔ�نرتن�ت �ادي تلقى ذاك اليش �لعرام، 
ٔ�ش �یقولو؟ �یقول � واش هاذ اليش سليب، ٕاجيايب واش خنلوها تطلع 

وال،ال، كثري من �ق�صادیني ا�يل �ید�لو، �یقولو ٔ�ش�نو  %100ٕاىل 
املشلك فهاذ اليش، ٕاىل كنت �ادي ندوز وا�د، ٕاىل اكن �ادي ن�ين يش 
م�ناء، و�ذیت الفلوس �ش ن�ين املیناء واملیناء �ادي حيرك يل �ق�صاد، 
 و�ق�صاد �ادي ید�ل الفلوس و�ادي خنلص ا�یون، هكذا یتعامل مجیع

املس�مثر�ن ومجیع الت�ار يف العامل يف املغرب و�ار�ه، ما ف�ه مشلك، ما ف�ه 
حىت يش مشلك، اح�ا ال�س�بة د�لنا ٔ�وال من ٔ�قل ال�سب يف احملیط، ٕاذن 

  .�قني يف ال�سب املعقو�
�نیا، القانون التنظميي �لاملیة �ی�دد ٔ�نه اح�ا ال ميكن ٔ�ن ن�ٔ�ذ قروض 

قروض �ل�س�یري، مايش �ش �لكو وال خنلصو ٕاال لالس��ر، ما كن�ذوش 
املوظفني، اح�ا كن�ذو لالس��ر، فٕاذن هذا عندو م�طق، عندو م�طق، 
ٕاىل ج�ت �ادي ن�ين وا�د املیناء �بري ا�يل �ادي حيول يل ال�س�یج 
�ق�صادي يف م�طقة، ا�يل �ادي یعطهيا انتعاشة �برية، فهذا كرتحب م�و 

ة مايش كت�يل يل دیون، ق�ل ما ختيل لیا دیون املغرب، مبعىن هاذ املدیونی
) autoroute( كت�يل لیا ب��ات ٔ�ساس�یة �مة، ب��ة اق�صادیة، كت�يل يل

طریق س�یار لٔ�ج�ال املق��، كت�يل م�ناء حبال املیناء املتوسطي د� د�ل 
طن�ة هاهو د� م�ناء الناظور املتوسط، �ادي ختيل يل ب��ات �مة �ادي 

أ�ج�ال املق��، و�ادي تعطي دفعة لالق�صاد، و�ادي ی��ج یف�خرو هبا 
ٔ�ما نبقى هاك ك�شوف .. هذاك �ق�صاد وذیك السا�ة �ادي �كون عندي

فهاذ �ق�صاد �ش ما نقرتضش وما ند�ر والو، هذاك هو ا�يل �اصين 
  .نت�امك �لیه ونت�اسب �لیه

ا، �ادیة �دا ٔ�ما هاذ العملیة هاذ یقوم هبا مجیع دول العامل تقوم هب
، (TGV)ومعقو� وم�طق�ة، �اصين �ري ندیه لالس��ر وی��ج، دا� عند� 

 (TGV)و�ا �ذینا اكنت به بعض القروض، ولكن يه  (TGV)نتجنا 

راه ف�ه مدخول، مايش من ح�ث التذا�ر د�لو، ولكن مدخول يف حتریك 
�و �ق�صاد، و�ادي �زید الرضائب د�ل ا�و�، والناس �ادي یتحر 

والرشاكت �ادي ٔ�مسو، والناس �ادي یق�رص �لهيم الزمن واملاكن والفلوس 
واملصاریف، حشال �ادي �رحب، وهذا لكو رحب لالق�صاد و�ادي یتقوى 

  .�ق�صاد و�ادي �ردو ا�یون ساه�
ملاذا هنول هذا أ�مر؟ ٔ�� ال ٔ�فهم؟ ما فهيش هتویل، واحلال ٔ�نه ماذا؟ 

 %65.1نا ٔ�ن خنفض مدیونیة اخلزینة من اس�تطع  2018واحلال ٔ�نه س�نة 
، مع ذ� حىت �ىل هاذ املس�توى 2018س�نة  %64.7ٕاىل  2017س�نة 

  .حنن يف م�حى تنازيل ٕان شاء هللا، و�ادي �زیدو �زلوه ٔ�كرث يف املق�ل
ٕاذن ما اكی�ش �الش ند�رو من دا�، امحلد �، ال �ىل هاذ املس�توى 

  .هاذ القضیةوال �ىل هاذ املس�توى لك يشء ٕاجيايب ف 
ؤ�� ٔ�ظن ب�ٔنه �اصنا نقراو أ�رقام بطریقة حصی�ة وال ٔ�ن نقرٔ�ها 

  .بت�ٔویالت م�عسفة ومرضة
  .املزيان الت�اري

حصیح عند� وا�د العجز ب��وي تعرفه املبادالت الت�اریة د�ل بالد�، 
حصیح، واش هاذ اليش يف عهد هاذ احلكومة ا�يل صنعتو، هاذ اليش 

رتة طوی�، طیب ٔ�� مايش كنهتم يش طرف وال كنقول ب��وي، ب��وي م�ذ ف
  .هاذ احلكومة وال هاذي، ال، هذا ب��وي

و�ش نعدلو هاذ املزيان الت�اري، ٔ�ش �ادي نعدلو املزيان الت�اري هو 
�كون �س�بة الصادرات �ىل الواردات حتسن، �زیدو يف الصادرات ٔ�كرث، 

  .نصدرو ٔ�كرث ما �س�توردو، ٕاىل وصلنا �
أ�قل نقلصو �س�بة ما �سمى �زیدو يف تغطیة الواردات  ولكن �ىل

�لصادرات، ٔ�و تغطیة الصادرات �لواردات حبال حبال، هذا هو الهدف، 
  .وهذا امحلد � راه كنحققو ف�ه جزء

ف�� هذه الس�نة حتسن تغطیة الواردات �لصادرات، مبعىن كزتید 
الواردات رضوري، ٔ�ي  الصادرات بوترية ٔ�كرث من وترية ز�دة الواردات، ٔ�ما

مس�مثر رشكة بغات د�ر معمل عندها وا�د العالمة ما اكیناش يف املغرب 

�ادي �س�توردها من اخلارج، طبیعي، عند� م�تو�ات ٔ�و ٔ�مور ا�يل 
كنحتاجوها مكغاربة ما كنصنعوهاش يف املغرب �اصنا �س�توردها، ولكن 

اصنا ند�رو، �اصنا �ش هذه العملیة نبدلوها، نبدلو الوترية د�لها ٔ�ش �
�زیدو إالنتاج الوطين د�لنا، ن��ج كثري من أ�مورة اليت �س�توردها وال 

  .ن��جها ونبقاو ن��جوها يف بالد�
وهنا تقویة ال�س�یج الصناعي، وهو هذا الهدف د�ل ٕا�ادة النظر يف 
تعدیل هیلكة �ق�صاد الوطين �ش �كون �س�بة القطاع الصناعي ف�ه ٔ�كرب 

 ف�ه، وامحلد � ك�سريو خبطى ٔ�ح�ا� �كون بطیئة، ٔ�ح�ا� وهو ما �سري
كتكون مق�و�، ولكن ك�سريو ف�ه، وهذا هو ا�يل �ادي ميك�نا �ش نعدلو 

  .هذا املنحىن
وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه يف ظل هذه احلكومة �ري هاذ �امني اس�تطعنا ٔ�ن 
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 %9.8 حنسن �ٓداء املبادالت الت�اریة، جسلت الواردات �س�بة ارتفاع د�ل
ٔ�ي  ،%10.6، ب�� الصادرات ارتفعت ب �2019ملقارنة مع  2018س�نة 

ٔ�نه هذا س�ب ارتفاع مضطرد وملموس ل�س�بة تغطیة الصادرات �لواردات، 
س�نة  %56.8 فقط مقابل 2018س�نة  %57.2هذه ال�س�بة اليت بلغت 

معىن ذ� امحلد � يف ظل هذه احلكومة  2014س�نة  %51، و2017
�س�بة د�ل التغطیة د�ل الصادرات �لواردات، معىن ذ� تتحسن هذه ال 

  .املزيان الت�اري یتحسن
، )la valeur absolue(هنا �اصنا نقولو ال�سب، مايش أ�رقام 

مايش �مللیارات تنحس�بوها، تنحس�بوها �ل�سب ٔ�ن ال�سب يه املهمة، 
  .وهذا التحسن ٕان شاء هللا س�یضطرد يف الس�نوات املق�� ٕ�ذن هللا

لتحمك يف �س�بة التضخم ف� یتعلق بتطور أ�سعار، ٔ�نمت تعرفون وهاذ ا
اليش ٔ�ن� تتعرفوه مز�ن �ري بعض املرات، املهم �ىل لك �ال هللا هيدي، 
ما ت��غیوش تقولو، ولكن ��ن �س�بة التضخم يف املغرب ٕاهنا من ٔ�كرث �سب 

ول � �الش التضخم القلی� يف العامل، حىت ٔ�ن اك�ن اق�صادیني ا�يل �یق
تت�لیو �س�بة التضخم م�دنیة، طلعوها شویة، ٔ�ن �ادي یتحرك �دد من 
املؤرشات �ق�صادیة أ�خرى، ولكن ٔ�نه كترض القدرة الرشائیة د�ل 
املواطن ٔ�یضا، �س�بة التضخم �ش ما �رتفع، �رتفع أ�سعار �ىل املواطن، 

  .كترض القدرة الرشائیة
ٔ�كرث �سب التضخم تدنیا يف  ف�س�بة التضخم م�دنیة ا�يل يه من

�ىل ٔ�كرب تقد�ر، ٕاذا ارتفعت  %2املنطقة لكها، ما عرفت، اح�ا ٔ�قل من 
 %7، %4، دول اجلنوب، %4، ب�� ٔ��لب دول املنطقة 2اكع كرنفعو 

، قلیل، هذه ال�سب د�لنا اح�ا يه ش�هية �ل�سب ا�يل يف %5ٔ�ح�ا�، 
 %1.9، 2017نة س�  %0.7، 2016س�نة  %1.7بعض ا�ول أ�وربیة، 

ويه �س�بة ضئی� مقارنة مع �ل ا�ول النام�ة واملامث� ملس�توى  2018س�نة 
التضخم ��ول املتقدمة، وهذا بطبیعة احلال عندو ت�ٔثري �ىل ارتفاع 
أ�سعار ا�يل هو حمدود �دا، طف�ف �ل�س�بة �لمواد الغذائیة �ىل حسب 

س�نة  %0.1فعت ب إالحصائیات د�ل املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ارت
يف �ني تطورت ٔ�سعار املواد �ري  2018س�نة  %1.34وارتفاع ب 2017

، 2017، �2016الل الس�نوات الثالث أ��رية  %1.3الغذائیة مبعدل 
، وهو ما یعكس جناح احلكومة يف التحمك يف �س�بة التضخم وهذا 2018

  .يشء �م �دا
ملندوبیة السام�ة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن هذه أ�رقام صادرة عن ا

�لتخطیط اليت ال �س�شهد هبا بعض الس�یدات والسادة املس�شار�ن ٕاال 
  .�ني �كون ٔ�رقاما ختدم ٔ�غراضا معینة ومع أ�سف الشدید

احملور �ج�عي هذا احملور �ق�صادي شف�و ف�ه ٔ�داء ج�د �لحكومة 
وحتسن يف �دد من املؤرشات، وبطبیعة احلال حنن �متىن ٔ�ن تتحسن 

ؤرشات ٔ�كرث ؤ�ن حنسن مؤرشات ٔ�خرى، وهاذ اليش ا�يل مش�تغلني امل
�لیه، عند� �ر�مج و�رامج لك س�نة ووضوح وعند� وضوح اكمل �اصنا 

، ٔ�ن هاذي يه الوالیة د�ل احلكومة وهكذا �ش�تغل، 2021نوصلو � يف 
�ر�مج حكويم، ٔ�هداف حكوم�ة، و�ملناس�بة ٕاىل هزینا الرب�مج احلكويم 

أ�مور اليت و�د� هبا ا�ٓن حتققت، وكثري من أ�مور س�نحققها،  كثري من
  .ٕان شاء هللا، يف املدة املتبق�ة

  .احملور �ج�عي
لقد بی�ت �مللموس يف احلصی� املر�لیة التو�ه الواحض �لحكومة �ىل 
املس�توى �ج�عي، ذ� ٔ�ن احلكومة جعلت هذا التو�ه يف صدارة 

ا ملموس من �الل تدابري معلیة، من �الل ٔ�رقام، اه�ماهتا، وب��ا ٔ�ن هذ
ؤ�یضا عنده �ٓ�ر ٕاجيابیة �ىل �دد من املؤرشات، ويف ٕاطار التفا�ل مع 
بعض املدا�الت ومالحظات الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ود ٔ�ن 

  .ٔ�صوب ؤ�حصح بعض أ�مور تنو�را �لرٔ�ي العام
 النتاجئ املقدرة ٔ�وال، حتسن مؤرشات التعلمي، لقد ركزت احلصی� �ىل

اليت مت حتق�قها يف جمال تعممي ا�متدرس وحماربة الهدر املدريس، ويه ٔ�مور 
ونتاجئ مل �كن لتتحقق لوال ا�هود الهام ا�ي بذل يف جمال حتسني وتعز�ز 
الب��ة التحتیة �لمتدرس، توفري املوارد ال�رشیة الالزمة ٕاضافة ٕاىل دمع مجیع 

  :ب�ٔن جوج ٔ�مور در�ها ٔ�ساس�یة الربامج �ج�عیة، ؤ�ذ�ر
يف ثالث س�نوات، ز�دة �ري  %25ٔ�وال، الرفع املضطرد ملزيانیة التعلمي 

 .مس�بوقة، وهذا یعين ٔ�ن فعال تنعطیو �لتعلمي ٔ�ولویة
�نیا، الرفع من مجیع الربامج �ج�عیة اخلاصة ��متدرس، ج�بو لیا يش 

مجیع الربامج من ت�سري  ،�2019ر�مج ما زد�ش يف املزيانیة د�لو يف 
�لمطامع املدرس�یة �لنقل املدريس �لملیون حمفظة، ٕاىل �ٓخره، لكها زد� يف 
املزيانیة د�لها، املنح ا�راس�یة، دلیل �ىل ماذا؟ دلیل �ىل التو�ه 
�ج�عي �لحكومة، ما ميك�ش هاذ الز�دات لكها ما �كو�ش عندها ت�ٔثري، 

 .ما وحضته أ�رقام وبی��هالبد ٔ�ن �كون عندها ت�ٔثري، وهذا 
  من ا�هود لكها؟

ملیار درمه، مجیع الربامج، �ري ت�سري، هاذ يش راه  27ا�متع لكه 
، 2019دوزتوه يف ٔ�مسو عندمه التقر�ر د�لو مفصل يف القانون املالیة يف 

  .ملیار درمه تقریبا �ري ت�سري، ملیار درمه �1.5ري ت�سري زاد ف�ه 
  :ب�ٔن هذا ٔ��ر م�ارشة �ىل �دد من املؤرشاتالبد من التذكري هنا 

ٔ�وال، حتسن �سب ا�متدرس اخلاصة �ٔ�سالك الثالثة، ح�ث بلغت 
�ل�س�بة  %99.7: 2018-2017هذه ال�س�بة �الل املومس ا�رايس 

�ل�س�بة �لثانوي إال�دادي، وهذا �ري مس�بوق نوصلو  %91.1لالبتدايئ، 
ح�ث هذه �مة  %95.8بتدايئ لهاذ النتاجئ، �س�بة اس�تكامل ا�راسة �ال

�ل�س�بة �لهدر املدريس، ٔ�ن من بني ٔ�كرب مدا�ل الهشاشة والفقر وأ�م�ة 
و�س�بة أ�م�ة هو الهدر املدريس يف �بتدايئ، ٔ�ن الهدر املدريس يف 
�بتدايئ یعين أ�م�ة، هاذ اليش �ش نقلص اسرتاتیجیا هاذ اخلصاصات، 

  .هذا من بني أ�س�باب
 �س�بة جناح مجموع املمتدرسني �لس�نة الثالثة من الس� �نیا، حتسني
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 %51مقابل  2018-2017يف املومس ا�رايس  %67.9إال�دادي ا�يل بلغ 
  .2017-2016فقط يف املومس ا�رايس 

حتسني �س�بة الن�اح يف البااكلور�، ٔ�نمت رٔ�یمت هذه الس�نة، امحلد �، 
  .حتس�ت �ملقارنة مع الس�نة املاضیة ٔ�یضا

غتمن هذه املناس�بة بطبیعة احلال �ش ننوه وهنين مجیع الناحجات و�ٔ 
والناحجني �لقطا�ني العام واخلاص واملرتحشني أ�حرار، وكذا �لتالم�ذ يف 
وضعیة ٕا�اقة ا��ن سهرت احلكومة �ىل توفري الظروف املناس�بة الج�یازمه 

يف املسار  �م��ا�ت، كهننهيم �ىل الن�اح د�هلم، و�متناو هلم التوف�ق
د�هلم ا�رايس ف� تبقى م�ه وی�س�لو مز�ن وخيدمو ٕان شاء هللا، ؤ�یضا 
ٔ�ه� ٔ�رسمه و�ائالهتم، ؤ�ه� أ�رسة التعلميیة ٔ�هنم ك�شكرمه وكنوه هبم، 
ٔ�هنم تعب�ٔو وجنحو هذه الس�نة ا�راس�یة واكن الن�اح �هر لهذه ا�ورة 

  .د�ل البااكلور�
ؤ�عید ا�هتنئة د�ل التالم�ذ يف وضعیة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ه� �خلصوص 

ٕا�اقة، ٔ�ن احلكومة �اولت توفر �دد من الظروف املناس�بة واليت 
مس�تو�ت، وتد�لنا فهيا الج�یازمه �م��ا�ت،  3رشح�اها �ىل 

و�ملناس�بة التالم�ذ يف وضعیة ٕا�اقة وصلت �س�بة الن�اح عندمه فهاذ 
  .داوهذا �ري مس�بوق، هذا يش �م � %84ا�ورة 

ؤ�دعو �لتوف�ق �لتالم�ذ ا�يل �ادي ٕان شاء هللا یعاود جيتازو ا�ورة 
  .�س�تدرا�یة

�راجع �س�بة �نقطاع عن ا�راسة، �نقطاع عن ا�راسة �اصين 
وا�ٓن  2008تلمیذ ا�يل اكنو یغادرو ا�راسة س�نة  400000نقولو ب�ٔنه كنا 

ا �ىل مدى هذه ٔ�لف تلمیذ مبعىن قلصن 230، 220وصلنا ملا یقرب من 
  .الس�نوات لكها

-2018و 2015-2014ولكن �خلصوص ما بني املومسني ا�راس�یني 
وا�ي  %0.6ٕاىل  %2.9تقلص �س�بة �نقطاع عن ا�راسة من  2019

ب��اه �ٔ�رقام د�ل �س�بة الوصول �لهنایة د�ل ا�راسة يف �بتدايئ، ومن 
ي الت�ٔهیيل ح�ث انتقلت �ل�س�بة لٕال�ث، و�لتعلمي الثانو  %0.9ٕاىل  4%

  .2019-2018س�نة  %9.1ٕاىل  2015-2014يف  %13.9من 
 %13.6كام حققت �س�بة انقطاع الف�یات، �راجع ملحوظ انتقلت من 

، یعين تقلص مبا یقرب 2019-2018 يف %7.5ٕاىل  2015- �2014الل 
  .من النصف تقریبا يف هذه املؤرشات د�ل �نقطاع عن ا�راسة

 �كتظاظ وهاذ اليش ب��اه �ٔ�رقام و�ا وز�ر التعلمي �خنفاض �بري يف
  .قالو، وقلتو ٔ��، ٕاخل

لكن املهم هو ماذا، هو ٔ�ن هذه املؤرشات لكها مؤ�رة �ىل جودة 
، 35مايش حبال ٕاذا عندي  60ا�راسة، ٔ�ن ٕاذا عندي وا�د القسم 

ممي اجلودة تتحسن، مايش �كتظاظ ؤ�یضا التعلمي أ�ويل، �ر�مج د�ل تع
 100000التعلمي أ�ويل وا�يل بدا هذه الس�نة وا�يل دجمنا ف�ه ما یقرب من 

طفل �ارج التعلمي أ�ويل، هو �دد �بري،  700000طفل �دید، عند� 

وا�راسات تبني ٔ�ن التعلمي أ�ويل مؤ�ر يف جودة التعلمي، ارتفاع اجلودة، 
  .مؤ�ر يف تقلیص �سب الهدر املدريس

ورش اسرتاتیجي عند� ف�ه رؤیة، وعند� ف�ه ٕاذن اح�ا يف وا�د ال
و�اطني ف�ه ٔ�دوات، وهذه أ�دوات �ادي تؤ�ر يف املس�تق�ل د�ل املدرسة 

  .العموم�ة ٕ�ذن هللا وا�راسة
مادام تطرق�ا ق�ی� ٕاىل الربامج �ج�عیة، بغیت نقول ب�ٔن ا�راسة 

یة بی�ت واليت أ�ولیة التق�ميیة ا�يل دارها املرصد الوطين �لتمنیة ال�رش 
، بی�ت ٕاىل ٔ�ن �رامج ا�مع �ج�عي متكن من تقلیص 2018ٔ�جریت س�نة 

وحتسن �س�بة ا�متدرس �ى الف�ة العمریة من  %63الهدر املدريس حبوايل 
وحتسن �س�بة �لت�اق �لثانوي  ،%�66.9ام ب�س�بة  15س�نني ٕاىل  6

لثانوي و� ،%36س�نة حبوايل  14و 12إال�دادي �لف�ة العمریة بني 
  .%16.3س�نة ب�س�بة  17حىت ل  15الت�ٔهیيل �ل�س�بة �لف�ة 

یعين جمرد الز�دة يف الربامج �ج�عیة ��مع املدريس هو حيسن يف 
هذه املؤرشات و�لتايل حيسن جودة التعلمي، و�ات فهاذیك ا�راسة ب�ٔن 
ٔ�مه �ر�مج ؤ�ول �ر�مج عندو ت�ٔثري هو �ر�مج ت�سري، و�� اكن هناك 

  .أ�ولویة لتعممي �ر�مج ت�سري و�معه
ٕاذن هناك ٔ�عامل وفق اسرتاتیجیة، وفق ٔ�هداف حمددة، وهاذ أ�هداف 
�اد�ن لها بطبیعة احلال وفق ما ميك�ه الزمن ا�ي �ش�تغل ف�ه، ولكن ٕان 
شاء هللا امحلد � هناك حتسن، هناك نتاجئ وا�دة، هناك نتاجئ تربز 

عاتنا وانتظارات املواطنني فوق هذا، وحنن التحسن احلق�قي، حصیح ٔ�نه تطل
نعرتف ب�ٔن حنتاج ٕاىل �د ٔ�كرب، ٕان شاء هللا يف الس�نوات املق�� �ش 
حنس�نو هاذ املؤرشات ونت�اوزو مجیع العق�ات فهاذ ا�ال د�ل ٔ�ن �كون 
م�ظوم�نا الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن م�ظومة يف مس�توى اجلودة واملردودیة 

  .ا واليت ی��ظرها مجیع املواطنات واملواطننياليت ن��ظرها مجیع
ف� خيص دمع ال�شغیل وحماربة البطا�، طبعا ٔ�� ت��فهم ٔ�ن كثري من 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن م�شغلني هبذا املوضوع، ٔ�نه موضوع ح�وي 
�ل�س�بة لش�بابنا، وظاهرة البطا� ظاهرة، �ىل لك �ال، �ونیة �املیة، 

يف احلكومة تنعطیوها ٔ�یضا أ�مهیة وأ�ولویة، وحنن قلنا ؤ�طمئنمك ب�ٔن اح�ا 
دالقطا�ات ذات أ�ولویة، مه ا�االت التعلمي والص�ة  3من البدایة عند� 

وال�شغیل، و�� اح�ا ت�ش�تغلو �ىل هذا املوضوع بطریقة مضطردة، لكن 
جيب ٔ�یضا ٔ�ن �كون م�صفني، ؤ�س�تغرب من طریقة تقدمي وقراءة بعض 

  .املؤرشاتأ�رقام و 
إالحصائیات اليت عرضهتا يف احلصی� ف� خيص ال�شغیل جتد مصدرها 
من املندوبیة السام�ة �لتخطیط، اليت ٔ�فادت ٔ�ن معدل البطا� اخنفض 

، 2019والربع أ�ول من �ام  2018بني الربع أ�ول من �ام  %0.5ب�س�بة 
ل �اطل عن العم 70000ٕاىل  60000وهو ما یوازي �شغیل ما یناهز 

خصوصا يف صفوف الش�باب، وی�ٔيت هذا التحسن بعد تطور ٕاجيايب مماثل 
  .%�0.4خنفاض یناهز  2018و 2017ما بني س�يت 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2019 یونیو 26( 1440شوال  22

ٕاذن اح�ا يف البطا� يف م�حىن اخنفايض، بعدا قولو مز�ن، كنا تنطلعو 
د� ولینا تزنلو ببطء، تزنلو �ري �شویة، م�فق معمك، تقولو تنحییومك �ىل هاذ 

  .هذا ما اكف�ش، هذا خطاب املوضوعیة ا�ي یق�ضیه التحسن ولكن
فهاذ �خنفاض و�ا هو طف�ف، و�ا هو فوق �نتظارات د�لنا، 
وفوق �ح�یا�ات د�ل بالد� ود�ل الش�باب د�لنا، ولكن ال مينع ٔ�نه هو 
حتسن ٕاجيايب مضطرد �س�متر بوترية ٔ�حسن، ٕان شاء هللا، وس�س�متر بوترية 

  .ٕاذن هللا�ق�لتني، ف ٔ�حسن يف الس�ن�ني امل 
�� ٔ�ن البطا� أ�س�باب د�لها ب��ویة، هناك عوامل ب��ویة ممتدة يف 
الزمن م��ٔ�رة يف البطا�، مهنا �س�بة أ�م�ة، مهنا �دم مالءمة التكوینات 
اجلامعیة واملهنیة حلاج�ات سوق الشغل، هذا معل دینام�يك اح�ا راه بدینا 

ة املومسیة لعدد من م�اصب الشغل ا�ي ف�ه ؤ�عطیناه ٔ�مهیة، مهنا الطبیع
حيد�ا �ق�صاد الوطين، وخصوصا يف ا�ال الفال� وا�ال د�ل البناء 

  .وأ�شغال العموم�ة
ٕاذن هناك �دد من العوامل ذات الطابع الب��وي، ولت�اوزها جعلت 
احلكومة هاذ املوضوع من ٔ�ولو�هتا وحرصت �ىل بلورة وٕاطالق ا�طط 

، وا�ي �متزي �كونه ٔ�ول خمطط 2021وض �ل�شغیل ٕاىل �دود الوطين �لهن
�ل�شغیل مت ٕا�داده يف ٕاطار مقاربة شام� وم�دجمة، وعقدت بعده رشاكة 
مع اجلهات ورشاكة مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ورشع يف وضع 
وتنف�ذ �رامج �ویة �ل�شغیل �لتعاون مع �دد من ا�الس اجلهویة، وكذا 

جلنة �لیقظة حول سوق الشغل، ٔ�ن اح�ا ت�شوفو ب�ٔنه �اص  ٔ��دثت
  .التك�یف مع احلاج�ات د�ل لك �ة

ولكن ٔ�یضا تواصل احلكومة العمل �ىل املراجعة الشام� ملنظومة الرتبیة 
والتكو�ن املهين اليت د�ا ٕا�هيا �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا، وتعمل 

یج املنتج �رب خمتلف ا�ططات القطاعیة، �ىل تغیري الهیلكة القطاعیة �ل�س� 
�لام ب�ٔن هذه التغیريات الهیلكیة تظهر نتاجئها �ىل املدى املتوسط والبعید 

  .فقط
ٕاىل �انب هذه إالصال�ات الهیلكیة قامت احلكومة ٕ�جراءات ٔ�خرى، 
من مضهنا الرفع من وترية ٕاجناز �دة �رامج ٕالنعاش ال�شغیل، الربامج 

ٔ�لف  100ا�ي مكن من حتق�ق سقف " ٕادماج"مج الناشطة، م�ال �ر�
عقد �شغیل  20000، من ب�هنا حوايل 2018معلیة ٕادماج �الل س�نة 

�خلارج، مهنا ٔ�یضا يف إالصال�ات ا�يل در� فإالجراءات احلكوم�ة 
ال�شغیل �لقطاع العمويم ا�يل رفعناه ٕاىل سقف �ري مس�بوق، ٔ�رید ٔ�ن 

 2019-2018-2017س�نوات  3صلنا يف ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه فال�شغیل العمويم و 
م�صب �رمس قوانني املالیة لهاذ الثالث س�نوات مقابل فقط  138491ٕاىل 
 71، ومقابل فقط 2016-2012س�نوات ا�يل ق�ل مهنا  5ٔ�لف يف  116

  .، وهذا �د �لحكومة �م2011- 2007س�نوات  4ٔ�لف د�ل 
ف، جتاوز� ٔ�ل �100لثا، املقاول ا�ايت ا�يل ا�ٓن وصلنا �ٔكرث من 

ٔ�لف، الهدف ا�يل اكن  100ٔ�لف، واح�ا كنا وا�د� ب  100عق�ة 

ٔ�لف وصلناها د�، د� اح�ا  100، د� 2021ٔ�لف س�نة  100فالرب�مج هو 
�ٓالف، وهاذ املقاول ا�ايت �م،  103لف ويش �ا�ة، قریب ل �ٔ  102ف 

  .2021من الهدف املسطر س�نة  %103بلغنا 
ال�شغیل، وهذا صادق�و �لیه يف قانون  تطو�ر نظام التحفزي لنظام

�ل�س�بة ا�يل كتحمل ف�ه  10ٕاىل  5املالیة، التحفزي �رفع �دد أ�جراء من 
ا�و� �لزتامات الرضی��ة و�ج�عیة املتعلقة هبم، وذ� لفائدة املقاوالت 

  .وزد� امجلعیات وزد� التعاونیات �دیثة ال�ش�ٔة وهذا يشء �م �دا
رضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة �لتعویضات املدفو�ة من ق�ل إالعفاء من ال

درمه �ل�س�بة �لتداریب  6000املقاوالت ٕاىل ا�اك�رة الباح�ني يف �دود 
شهر وهكذا، و�دد من إالجراءات أ�خرى اجلزئیة، ٔ�ذ�ر مهنا  24ملدة 

ٔ�شهر �ل�س�بة �لواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل  6ٕالغاء رشط ال�سجیل ملدة 
ات، و�دد من إالجراءات يه اليت سامهت يف ٔ�ن تعطي يشء من والكفاء

  .ا�ینام�ك�ة ٕال�داث فرص الشغل و�مع �شغیل الش�باب
وكام قلت ٔ��دد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن احلكومة �متة هبذا املوضوع ومس�تعدة 
�ش تنصت ٔ�ي اقرتاح من ق�ل أ�خوات وإالخوان يف جملس املس�شار�ن 

اح�ا بغینا هاذ اجلهد، هاذ املنحى إالجيايب وكذ� يف جملس النواب، ٔ�ن 
  .ندمعوه ٔ�كرث ونقویوه ٔ�كرث �لمس�تق�ل

حتسني القدرة الرشائیة �لمواطن، حتدثت �لیه ٔ�ن أ�رقام لكها تبني ٔ�نه 
حتسن يف ا��ل، أ�رقام الصادرة عن املندوبیة السام�ة �لتخطیط املتعلقة 

حتسن فهيا ا��ل إالجاميل ويه الس�نة أ�وىل من هذه الوالیة  2017بعمل 
، هذا د�هلم مايش د�لنا اح�ا د�ل املندوبیة %4.2املتاح لٔ�رس ب�س�بة 

  .السام�ة �لتخطیط
، والشك %3.1حتسن ب  2017كام بلغ ا��ل املتاح �لفرد يف �ام 

ٔ�ن االتفاق �ج�عي ا�ي سامهمت ف�ه و�شكرمك وا�يل وقعتو معنا ف�ه 
دمع القدرة الرشائیة لرشاحئ من املواطنات  وك�شكرمك ٔ�یضا �سامه يف

واملواطنني، سواء يف القطاع العام عن طریق الز�دة املبارشة يف أ�جور 
والز�دة يف التعویضات العائلیة ويف القطاع اخلاص عن طریق الز�دة يف 

  .احلد أ�دىن لٔ�جر ويف التعویضات العائلیة
ضا ب�ٔن مدام احلكومة وٕاذن هناك حماو�، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ی

مواص�، تواصل دمع القدرة الرشائیة �لمواطنني عن طریق �س�مترار يف 
ختصیص �ع�دات املهمة لصندوق املقاصة ٔ�و صندوق املوازنة هذا يشء 

ملیار درمه يف صندوق  �17.6رجمنا  �2019م، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔنه يف س�نة 
هذا راه �د .. واملواطنني �ىلاملقاصة �مع القدرة الرشائیة �لمواطنات 

  .�معه
و�ا اح�ا قلنا واح�ا �ادیني يف ٕاطار ٕاصالح صندوق املقاصة، ولكن 
كام قلت هنا ؤ�عید ؤ��رر ب�ٔن هذاك إالصالح د�ل صندوق املقاصة ال 
ميكن ٔ�ن یمت ٕاال يف ٕاطار رشوط ال ترض �لقدرة الرشائیة ٔ�وسع الف�ات من 

وهذا و�د . فقرية والهشة والطبقة املتوسطةاملواطنني، وخصوصا الف�ات ال
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  .ٔ�قطعه �ىل نفيس
�ل�س�بة لتحسني املنظومة الصحیة واليت يه ٔ�یضا ٔ�ولویة حكوم�ة، ٔ�� 
ٔ�س�تغرب ٔ�نه يف ٕا�دى املدا�الت تتقول ب�ٔنه احلكومة ختصص ٔ�ضعف 
�س�بة من املزيانیة العامة لقطاع الص�ة، �ل�س�بة مع من، اح�ا تزنیدو لك 

  .ينس�نة، فهمت�
حصیح ٔ�هنا �ري اكف�ة كام �یقول الس�ید املس�شار بعد ذ�، �ري اكف�ة 
�لنظر لهول اخلصاص يف القطاع الصحي، ولكن يه ز�دة معتربة، يف 

من مزيانیة وزارة الص�ة وهذه ال�س�بة يف الز�دة �ري  %16س�ن�ني زد� 
  .مس�بوقة ٔ�یضا يف �رخي املغرب

كنعتربو ٔ�ن املنظومة الصحیة  ٕاذن اكنت الز�دة وهناك، ولكن اح�ا
إالصالح د�لها هو ورش هیلكي، ف�� اح�ا ا�ٓن مش�تغلني، ٔ�وال وق�ل 
لك يشء �ىل ورش تعممي التغطیة الصحیة، ٔ�ن هذا الورش هو ا�يل 
�ادي یقلب املزيان، هو ا�يل �ادي خييل �س�بة إالنفاق د�ل أ�رس يف 

يف  %�50ٓن تزيید �ىل ا�ال الصحي �ادي ینخفض �ىل ما هو �لیه، ا
ا�مل، بطبیعة احلال خيتلف بني ا�يل عندمه التغطیة الصحیة ٔ�قل من 

، 60، وبني ا�يل ما عندمهش التغطیة الصحیة ا�يل كزيید حىت ل 30%
65 ،70%.  

ف�� اح�ا �ش نقلبو هذه املعاد� �ادي نعممو التغطیة الصحیة، 
اله �امني، صادق�ا ٕایو صادقمت مشكور�ن �ىل القانون اخلاص هبذا، ی

 3احشال بقا بعدا هنا، ما بقاش د�ر هاك، ٔ�نت ا�يل �یبقى عندك القوانني 
  ..س�نني، ما تبقاش حتاسب احلكومة �ىل

بدٔ�� املشاورات، وهذا معل �شاريك �شاوري، بدٔ�� املشاورات، 
داملراس�مي ا�يل يه ٔ�ساس�یة ٔ�ولیة، ٕایوا ٕاذا قلتو لیا ما تب�سمش  4ٔ�صدر� 

  .نقول � ما د�رش هاك، �ش ند�رو التوازن، وا�د لوا�دٔ�� 
ا�ٓن حنن �ىل الطاو� عند� بعض املراس�مي، �دد املراس�مي د�ل بعض 
الف�ات، ولكن ٔ�ن اح�ا ٔ�� راه درت لقاء والس�ید وز�ر الص�ة هنا، درت 

أ�مور  3وقلت هلم ٔ�� ٔ�طلبمك ) CNSS(لقاء مع القطا�ات املتد�� ومع 
م هو أ�مر الثالث، ما �ادي نوقع يش �ا�ة بال ما �كون ولكن امله

مشاورات ونعرف ٔ�� ب�ٔن هذه املشاورات متت ونعرف التو�ات د�لها، 
ٔ�ن عندما نوقع مرسوم جيب الطرف ا�ٓخر ٔ�ن �كون راضیا �س��ا، اح�ا ما 
ميك�ش امجلیع ولكن كند�رو وا�د احلل وسط ا�يل هو موضوعي معقول 

�ذ بعني �عتبار القدرة الرشائیة د�ل الف�ة ولكن ٔ�یضا حيافظ، ٔ�وال �یا
قدرة إالنفاق د�ل الف�ة ولكن ی�ٔ�ذ ٔ�یضا توازن الصندوق، ٔ�ن� �ارفني هاذ 

  .اليش
و�� اح�ا �ادیني فهاذ اليش وامحلد � اك�ن مشاورات تمت جبد مع 

�ادي خنرجو  �2019دد من الف�ات، ٕان شاء هللا ؤ�� قلت ق�ل هنایة 
  .، �ىل حسب ما اس�تطعنا ٔ�ن نصل ٕالیه5، 4، 3، 2بعض الف�ات، 

ٕاصالح د�ل نظام " رام�د"�نیا، ٕاصالح د�ل نظام املسا�دة الطبیة 

املسا�دة الطبیة وهذا ٕان شاء هللا �ش�تغال �لیه �ادي �كون بطبیعة 
الواك� الوطنیة �لت�ٔمني  (L’ANAM)احلال س�س�نده ٕاىل هیئة �ري 

  .الصحي
� وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور بطبیعة احلال، واصلنا تزنیل ولكن در

وطور� تزنیل الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس عن املرض لفائدة الطلبة، وهذا 
يشء �م، وصلنا ٔ�رقام م�قدمة د� اكن محمود �دا ن���ة �ري إالجراءات 

  .واملسطرة والتحس�س، التحس�س ٔ�یضا
ك معل دؤوب لتحسني الولوج �لثا، الولوج �ل�دمات الصحیة، هنا

�ل�دمات الصحیة وهناك معل دؤوب لتعز�ز العرض الصحي �لعامل 
القروي، وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة ا�يل هو 

ملیار ا�ي اكن �ال� امل� ٔ�عطى �نطالقة، وا�يل بدٔ�  50الرب�مج د�ل 
ي، هاذ الرب�مج الس�نوي مع هاذ احلكومة، عندو �ر�مج س�نو  2017س�نة 

ف�ه املس�تو�ت املتعددة، ف�ه املس�توى أ�ول هو الولوج یعين الطرق 
  .القرویة

املس�توى الثاين هو املؤسسات التعلميیة، املس�توى الثالث هو 
املؤسسات الصحیة د�ل القرب، بطبیعة احلال، العرض الصحي د�ل العامل 

واملس�توى اخلامس هو  القروي، واملس�توى الرابع هو املاء الرشوب
الكهر�ء، ولكن �ىل مس�توى العرض الصحي هناك �ر�مج یوضع حميل، 
هذا هو املهم، خصهم یفهمو املواطنات واملواطنني، هذا ا�و� تتعطي ف�ه 
الفلوس واجلهة تتعطي الفلوس، ولكن �ىل املس�توى احمليل وإالقلميي 

ومة يف ٔ�ي �ر�مج واش �خلصوص متا فني ت��وضع الرب�مج، ال تتد�ل احلك
�ادي �س�بقو هاذ الطریق ٔ�و ال هاذي، �ادي ند�رو لهاذ ا�وار هو أ�ول 
�اد هذا، هذا ال تتد�ل ف�ه احلكومة، ولكن وفق ا�راسة املیدانیة ا�يل 
اكنت قامت هبا وزارة ا�ا�لیة ق�ل ا�يل اكنت قامت هبا وا�يل �ددت 

  .اخلصاص يف وا�د العدد معني من ا�واو�ر
جام�ة تقریبا، وا�يل يه جمال  1500دوار و 12000هاذ اليش 

التد�ل، هذاك جمال التد�ل لوضع الربامج الزم�یة، التحق�ب ت�مت حملیا، 
احلكومة ال تتحمل مسؤولیته تصادق �لیه وتعطي الفلوس، وإالجناز ت�مت 

  .ٕاقلميیا وحملیا
یبا يش تعبید ٔ�و ا�ٓن وامحلد �، النتاجئ ٕاىل �د السا�ة ٕاجيابیة، مت تقر 

�یلومرت من الطرق القرویة يف ظرف س�ن�ني ونصف تقریبا،  4900ٕاصالح 
ؤ�یضا وصلنا تقریبا  2021من الهدف ا�ي س��جز يف س�نة  %41وهذا 

من  %45من املؤسسات الصحیة د�ل القرب، تقریبا ٔ�كرث من  %40ٕاىل 
وهذا املؤسسات د�ل التعلمي د�ل القرب وهكذا يف العامل القروي، 

  .س�ميكن، ٕان شاء هللا، من جتاوز هذا اخلصاص
ٕاذن هذا تقلیص الفوارق ا�الیة وبطبیعة احلال يه هاذي ا�يل قلنا، 

من الو�دات الصحیة د�ل القرب مع  %44و�دة حصیة ب�س�بة  184
 31، جتهزي حوايل %69س�یارة ٕاسعاف لهذه امجلا�ات ب�س�بة  480اق�ناء 
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مؤسسة تعلميیة ب�س�بة  735الح ؤ�یضا ٕاص %94مركز حصي ب�س�بة 
، ؤ�یضا �زوید 2021من الهدف ا�يل �ادي نوصلو لو س�نة  43%

 26وٕاجناز وٕاصالح  %46مزنل �ملاء الصاحل �لرشب ب�س�بة  12000
والكهر�ء  %�93یلومرت من ش�بكة الزتود �ملاء الصاحل �لرشب ب�س�بة 

  .ٔ�یضا
ا �ىل هذا ا�ال ٕاذن هناك �دد من إالجنازات و�دد من أ�مور مقنا هب

و�ادي �س�مترو فهيا، بطبیعة احلال تقلیص الفوارق ا�الیة ل�س يف هذا 
الرب�مج فقط وٕاال هذا الرب�مج مركزي ف�ه �م، ٔ�سايس، �ملناس�بة هو 
�ر�مج تی�سمى �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة، ت�سامه ف�ه احلكومة ب�س�بة 

امه ف�ه املبادرة الوطنیة ت�س %40ت�سامه ف�ه اجلهات ب  %40كذا و
املركز الوطين �لامء الصاحل �لرشب ) ONEE(�لتمنیة ال�رشیة، ت�سامه ف�ه 

والكهر�ء، فهذه لكها �ات م�دا��، وهاذ الربامج د�ل هاذ، الرب�مج، 
  .امحلد �، الربامج د�ل العملیة التنف�ذیة ت�سري بطریقة ٕاجيابیة �ىل العموم

ىش وفهيا فك العز�، ٔ�ن فك العز� �م �دا يف �ىل العموم راه يه �مت
هذا ا�ال، اح�ا واعیني به ومس�متر�ن ف�ه، ولكن ل�س هذا فقط �ىل 
املس�توى املعدين، ٔ�� ن�ٔكد لمك، ب�ٔنه ا�ٓن �ادي �كون هناك وا�د التطور 
�بري �دا، ٕا�ادة اخلریطة اجلیولوج�ة د�ل املغرب، ٔ�ن بعض املناطق ا�يل 

ندها �روات ولكن �اصنا نعرفو هذه الرثوات و�اصنا منك�و فقرية راه ع 
املقاوالت وخصوصا املقاوالت املتوسطة �ش توصل لهذه الرثوات وهذا 
وا�د الورش �دامني �لیه، وٕان شاء هللا �ادي ميكن هذه اجلهات من 
ٕانتاج هذه الرثوات، ولكن ٔ�یضا متك�هنا من القدرة �ىل التحول التصنیع 

فة يف حتویل هذه الرثوات �ش القمية املضافة د�لها �ل�س�بة والقمية املضا
�لجهة ٔ�ن �رتفع، وهاد اليش مش�تغلني �لیه وٕان شاء هللا �ادي �كون 

  .عندو ت�ٔثريات ٕاجيابیة
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى مجیع ا�ططات ا�الیة، ٔ�ي خمطط جمايل ٕاال 

ل املطارات كنعطیو شویة وف�ه جزء �هيمت �لعدا� ا�الیة، م�ال كند�رو د�
التفضیل �لجهات أ�قل منوا يف هذا ا�ال، يف تطو�ر املطارات املوجودة 
ودمع النقل لتخف�ض العز� اليت �كون ٔ�ح�ا� عندما ال �كون وسائل 

  .التواصل أ�خرى اكف�ة
ؤ�یضا �ل�س�بة ا�ال الصناعي ا�ٓن بدٔ� التزنیل اجلهوي �طط ال�رسیع 

مييش �ة جبهة، بطبیعة احلال هاد اليش �ی�اصو، كام  الصناعي، و�ادي
قلت من ق�ل اجلهة الرشق�ة م�ال، ن���ة الوعي د�ل ا�و�، ا�و� مايش 
�ري هذه احلكومة ٔ�ن م�ناء الناظور املتوسط بدا ق�ل ما جنیو اح�ا، هو 
خمطط واحض ٕاذا ٔ�نه ٕاال ممك�اهش من وا�د الب��ة قویة اليت �س�تطیع ٔ�ن 

ٔ�دوات وا�ٓلیات �ش ال�س�یج الصناعي یطور، ما معرو ما یطور، توفر ا
و�ا د�ر التحفزيات ا�يل دريت ما ميش�یوش، ٔ�ن �الش؟ �اص وا�د 

  .املیناء قوي ا�يل ميكن من �س�ترياد والتصد�ر بطریقة سه� وقریب
و�� هذا املیناء هذا �ادي حيول ال�س�یج �ق�صادي �لمنطقة 

خرى د�ل ا�و� تعطي ا�ٔلك د�لها، وهكذا هو و�ادي ميكن اجلهود ا�ٔ 
هاد اليش اكمل دا�ل يف م�ظور اسرتاتیجي �زاف د�ل أ�مور راه ما 
ميك�ش حتولو ا�ٓن، �لیك �س�نا حىت د�ر هذاك التحول �سرتاتیجي �ىل 
وا�د املس�توى �ش حترك ا�ینام�ك�ة كام وقع يف بعض اجلهات اليت 

نظور الشامل �لتمنیة ا�يل ف�ه �سرتاتیجي وا�يل رٔ��متوها، ٕاذا هذا هو امل 
�یعطینا نتاجئ مس�تدامة، ما كند�روش وا�د التحوالت ظرف�ة، قال � ال 
تعطیين السمكة ولكن �لمين �یف ٔ�صید السمك، هذه يه الن���ة د�ل 

  .هذا املسار
ٔ�رید مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�ؤكد جمددا �ىل ٔ�ن احلصی� املر�لیة اليت قدم�اها 

مللموس تقدم ٕاجيايب يف �دد من املؤرشات إالجيابیة، �ج�عیة بی�ت �
و�ق�صادیة و�ىل مس�توى احلاكمة، وقدمت ذ� �ٔ�رقام �ملؤرشات 
ا�ق�قة ؤ�یضا بی�ت تقدم ٕاجيايب يف تنف�ذ �دد من الزتامات الرب�مج 
احلكويم، ولكن بطبیعة احلال هذا ال مينع من ٔ�ن نقول ب�ٔن هناك جوانب 

، جوانب نقص حنتاج ٕاىل ٔ�ن تتضافر اجلهود �ش �مكلوها، �ش خصاص
نت�اوزوها، الت�د�ت �ش نوا�وها واح�ا واعیني هبا و�نتظارات د�ل 

  .املواطنني مرح�ا هبا
وبطبیعة احلال اح�ا م�صتون الح��ا�ات املواطنني وملا یقولونه ؤ�یضا 

 يف نقاش حىت اح��ا�ات املعارضة ما اك�ن مشلك، راه اح�ا �ري
دميقراطي، حىت انتوما من املواطنني بطبیعة احلال، هللا ٔ��مل، ولكن نقصو 
�لینا هذاك اخلطاب د�ل التب��س لهذه إالجنازات ونظرو شویة بعني 
أ�مل، �ني التفاؤل، �ني إالجيابیة، �ني املس�تق�ل، �ني املغرب امحلد � 

  .ا�ي یتطور بطریقة ٕاجيابیة
ن اح�ا لكنا �ش�تغل ملصل�ة الوطن واملواطنني، ٔ�رید ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول �ٔ 

ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن اح�ا احلكومة عند� ٕارادة وتصممي عرفت راه و�ا تقول يل قلتو 
راه ما نرتاجعوش ما نوقفوش، إالجناز ا�يل در� �ادي �زیدو �لیه ٕاجنازات 
ٔ�خرى، مبعىن ٔ�ن اح�ا عند� ٔ�هداف و�ادیني لها �ش خندمو بالد� یعين 

د الشویة دالتب��س وا�د الشویة حماو� الت���س ما �ادي ت�ٔ�رش ف�نا، وا�
اح�ا عند� عزمية صلبة �دیدیة ال ترتاجع وال ميكن ٔ�ن ترتاجع �ن �ىل یقني 
�ش متش�یو هانیني، س�نواصل ب��ات وس�نواصل بعزم طریق إالجناز ا�ي 

د� به ٔ�یضا و�د� به يف البدایة، كام س�نواصل إالنصات بطبیعة احلال كام و�
  .لمك ولعموم املواطنات واملواطنني

وعندما ٔ�رد �ىل بعض إالخوان وأ�خوات يف املعارضة هذا ال یعين ٔ�نه 
ٔ�نتقص حق املعارضة ما اك�ن حىت يش مشلك، ولكن خصنا ندافعو �ىل 
بالد� ٔ�ن عندما تقولون لكمة هنا راه �یا�دوها �س و��دوها حصافة 

�یقولو �ون هاذ اليش مايش حصیح اكع م�قولو  و�یا�دوها م�ا�ر دولیة،
الربملاين، وهو �ري حصیح، هاذ اليش �ید�روه بعض اخلصوم د�ل املغرب، 
ولكن امحلد � ن���ة التطورات القویة ا�يل دارهتا بالد� مل یؤ�ر هذا �ىل 
مسعة ب�� و�ىل وزنه �ىل املس�توى ا�ويل وال �ىل ٕاشعا�ه �ىل املس�توى 
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  .لقاري ٔ�یضاا�ويل وا
املغرب امحلد � �ادي ٕاىل املس�تق�ل، ولكن مرح�ا بقو�مك �قرتاح�ة، 
مرح�ا بتد�ال�مك ٔ�نمت أ��لبیة ٔ�یضا، وامجلیع وا�يل مايش فاملعارضة وال 

قة یمايش فأ��لبیة حىت هام مرح�ا هبم ما اك�ن حىت يش مشلك بطر 
من حقه، ٔ�ي وا�د  ر�ضیة، ٔ�ن اك�ن ا�يل بغا هو �كون فهاذ املوقع هذا

عندو احلق ید�ر املوقع د�لو الس�یايس اح�ا م�ند�لوش فهاذ اليش لك 
  .وا�د خيتار املوقع د�لو

بطبیعة احلال ٔ�� كنت ٔ�متىن ٔ�ن �كون التواصل مع أ�حزاب د�ل 
املعارضة ٔ�كرث �لك رصا�ة ولكن �اله �امني �ادي �س�تدر�و فالربامج يف 

  .املس�تق�ل ٕان شاء هللا
هذه املناس�بة �ش حنيي مجیع القطا�ات احلكوم�ة ٔ�یضا حىت هام ر اس�مث

خصهم حتیة، ٔ�ن هاذ إالجنازات مل تمت مايش درهتا ٔ�� بو�دي، حصیح 
الش�یفور اكن عندو وا�د الشویة د�ل أ�فضلیة، الس�ید أ�مني العام، لكن 

ات هناك فریق حكويم ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن ما �روج ب�ٔن احلكومة فهيا انقسام
وفهيا رصا�ات �ري حصیح، هناك اخ�الفات معقول، هناك تبا�ن يف و�ات 
النظر، حصیح، ولكن نعمل �ىل ٔ�ن �ش�تغل كفریق وا�د ويف أ�مور ا�يل 

  .يه ٔ�ساس�یة و�مة لبالد� كنجمتعو وكن�دمو
وبطبیعة احلال أ�حزاب الس�یاسة املشلكة لٔ��لبیة اح�ا عند� اتفاق 

الرب�مج احلكويم وٕان اكنت هناك اخ�الفات  مق�ول معوما �ىل تنف�ذ
ٔ�خرى، لكن ش�نو املشلك د�ل هاذ �خ�الفات؟ هنار الس�ت وأ��د 
ٕاىل بغاو یقولو يش �ا�ة ا�يل بغاو بطبیعة احلال بعض املرات �یبقى ف�ا 
احلال عندما �كون هناك تب��س حىت �لعمل د�ل قطا�ات ٔ�خرى من 

�یوقع م�و شویة ولكن �ري مؤ�ر  بعض أ�حزاب الس�یاس�یة، هاذ اليش
  ا الیومـــــفالعمل احلكويم، ما ميك�ش خنرجو هاذ إالصال�ات ا�يل مسعتوه

 "Doing business "ف�ه مؤرش مالمسة الرشوة تقدم�ا ف�ه  تقدم�ا
�شلك �ري مس�بوق فالقطا�ني، حقق�ا املزيان الت�اري حقق�ا �دد من 

ا، �یفاش �ادي أ�مور �شلك �ري مس�بوق، درج�ا قوانني قویة �د
خنرجوها لوال ٔ�ن هناك ا�س�ام معقوال دا�ل الفریق احلكويم، هذا ما 

  .ٔ��زت به دا�ل الفریق احلكويم
�� ٔ�رید ٔ�ن اشكر مجیع القطا�ات املتد�� والفریق احلكويم ومن 
وراهئم من أ�طر ومن الكفاءات ا�يل هام كثري مهنم ج�ود جمهولون 

ٔ�لف  700راه ك�ش�تغلو يف مجیع القطا�ات، �ش�تغلون بوطنیة �الیة وبتجرد 
موظف راه ��ش �بري و�ش�تغلون و�دامني حىت وا�د مك�شوفهم، 

  .ك�شكرمه �مسمك مجیعا
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�یضا مجیع املتد�لني ا�ٓخر�ن يف ا�متع املدين، إال�الم 
�دد من اجلهات أ�خرى اليت �ش�تغل ملصل�ة ب�� وملس�تق��، ؤ�رید ٔ�ن 

ٔ�خرى حنن م�فائلون لكنا ثقة يف هللا ٔ�وال، وثقة يف ب�� وثقة يف ٔ�قول مرة 
�ال� امل� وثقة يف شعبنا �ىل ٔ�ن ب�� س��قى شامة بني أ�مم، و�ادي 
یبدى و�ادي تبقى و��س�متر يف ٕاجنازاهتا ويف ت�ٔلقها ٕان شاء هللا، جيب ٔ�ن 
 نعزت هبا واح�ا لكنا ٔ�ن �ش�یع خطاب التفاؤل وخطاب أ�مل وخطاب

ٔ�ن  الوطنیة و��زتاز �لبالد، ٔ�نه هبذا ميكن ٔ�ن �سامه بطریقة ٕاجيابیة يف
مهنا املواطنون ؤ�ن ن�ين مس�تق�ال ٔ�فضل  نت�اوز �خ�الالت اليت �شكو

  .لنا ؤ�ج�النا املق�� ٕان شاء هللا والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .�س احلكومةشكرا لمك الس�ید رئ 

  .شكرا �لجمیع �ىل مسامهتمك
  .ورفعت اجللسة


