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  الثالثة وال�ننيحمرض اجللسة 

  ).2017 ٔ��ریل 26( 1438 رجب 28أ�ربعاء : التارخي

  .رئ�س ا�لس ،كمي �ن شامشعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
سا�ة ومخس عرشة دق�قة، ابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة : التوق�ت

  .الثام�ة عرشة بعد الزوال
حلكومة �ىل تد�الت الفرق وا�مو�ات رد الس�ید رئ�س ا :�دول أ�عامل

  .خبصوص الرب�مج احلكويم

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

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  وزراء احملرتمون،الس�یدات والسادة ال

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .مرح�ا �مك مجیعا

بعد اجللسة العامة اليت عقد�ها ٔ�ول ٔ�مس، واليت خصصناها لالس��ع 
ملدا�الت الفرق وا�مو�ات �ش�ٔن الرب�مج احلكويم، یعقد جملس 

 من ا�س�تور واملادة 88املس�شار�ن هذه اجللسة، طبقا ٔ�حاكم الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، لالس��ع لرد الس�ید رئ�س  230

  .احلكومة �ىل تد�الت الفرق وا�مو�ات خبصوص الرب�مج احلكويم
وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن 
هذه اجللسة العامة يه الثالثة من نوعها اليت نعقدها يف ٕاطار دراسة 

�مج احلكويم، بعد تقدمي هذا الرب�مج من �ن الس�ید رئ�س احلكومة الرب
من الشهر  29ٔ�مام جمليس الربملان يف اجللسة العامة املشرتكة یوم أ�ربعاء 

اجلاري، وكذا �س��ع لتد�الت الفرق وا�مو�ات ��لس يف ٕاطار 
  .ٔ��ریل 25ء املناقشة يف اجللسة العامة اليت عقدها جملس�نا یوم ٔ�مس الثال�

وا�ٓن ٔ�س�ت�ٔذ�مك يف ٔ�ن ٔ�دعو الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل املنصة ليك 
جيیب عن مدا�الت ٔ�و ليك یتفا�ل مع مدا�الت الس�یدات والسادة 
ممثيل رؤساء وممثيل الفرق وا�مو�ات، ف�فضل مشكورا، الس�ید رئ�س 

 .احلكومة

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

  .وحصبه
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك �جلواب �ىل م�اقشا�مك، م�اقشات الس�یدات 
غنیة، اكنت مف�دة، م�اقشة والسادة املس�شار�ن، اليت اكنت يف معو�ا 

  .الرب�مج احلكويم ا�ي �رشفت �لتقدم به ٔ�ماممك
ويف البدایة، كنبغي �شكر امجلیع، نبغي �شكر الس�ید الرئ�س، ونبغي 
�شكر السادة والس�یدات ا��ن تد�لوا يف م�اقشات الرب�مج، سواء اكنوا 
 رؤساء الفرق ٔ�و ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، ؤ�یضا ٔ�تقدم �لشكر

�لس�یدات والسادة الربملانیني املس�شار�ن ا��ن حرضوا التقدمي واملناقشة، 
والیوم حيرضون هذا التفا�ل ا�ي ٔ�قوم به لعدید من مالحظاهتم 

  . واس�تدرااكهتم
و�ونوا �ىل یقني، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ن مجیع املالحظات 

ا السادة اليت ٔ�ديل هبا قد جسلت، عند� فریق �اص ك�س�ل، ؤ�یض
والس�یدات ٔ�عضاء احلكومة �بعوا لك من موقعه ؤ�یضا من �الل 
مس�شارهيم التد�الت اليت تعنهيم، وبعض النقط ا�يل يه جزئیة ٔ�و ا�يل 
يه مس�تق�لیة ٔ�و ا�يل يه اقرتا�ات ال تد�ل �لرضورة يف الرب�مج 

  .احلكويم، فه�ي مس�� يك �س�تف�د مهنا ٕان شاء هللا
هنا �ش نتعاونو، �ش �س�تافدو بعضنا من البعض  ٔ�� كنظن ب�ٔنه اح�ا

ا�ٓخر، لك من موقعه �ىل حسب �خ�صاصات ا�س�توریة، واح�ا ٔ�یضا 
�ىل یقني ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �سري ٕاىل أ�مام ٕاال هبذا النوع من التفا�ل إالجيايب 

  .ومن التعاون، ف�� شكرا لمك مجیعا
شویة ايل جرت فهيا وا�د و�ملقابل، بطبیعة احلال، بعض املدا�الت ا�

د�ل التب��س وال التنق�ص من احلكومة، ٔ�� خشصیا قررت ومعا� �دد من 
الوزراء ما ن��عوهاش، ما غن��عوهاش، ما �رندوش �لهيا بنفس الطریقة، 
ولكن �ادي حناولو نوحضو بعض املعطیات وبعض أ�حاكم ا�يل صدرت 

ملهنجیة اليت تلیق هبذه فهيا ٕان شاء هللا، و�ادي �قشوها �ٔ�سلوب و�
بغینا هاذ املؤسسة تبقى مؤسسة حمرتمة والتد�الت ااملؤسسة، ٔ�ن اح�ا 

�كون فهيا مسؤو� و�یعطهيا إال�سان وفق معطیات واحضة، مع احلفاظ �ىل 
هیبة هذه املؤسسة ومعلها الن��ل ٕان شاء هللا، يف ا�رتام ٔ�یضا �لمواطنات 

  .ن �سمعون مدا�لتناواملواطنني ا��ن یتابعوننا وا��
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٔ�ول نقطة البد ٔ�ن ٔ�توقف عندها هو التنویه �ٕالشادة �ٕالجامع يف 
املدا�الت اليت ٔ�لق�ت هنا من �ن اكفة الفرق وا�مو�ات خبصوص ثوابت 
اململكة املغربیة، كام رمسها �ال� امل� محمد السادس، وكام يه م�صوص 

ٔ�مهیة اليت حيظى به قطاع الشؤون اخلارج�ة �لهيا دس�تور�، وكذا ا
  .وحتظى هبا ا�بلوماس�یة الوطنیة من ق�ل امجلیع من اه�م ،والتعاون

وبطبیعة احلال، مضامني الرب�مج يف هذا اخلصوص واحضة، اح�ا 
عند� ثوابت �اءت من ا�س�تور وعند� تو�ات ملك�ة يف جمال 

طنیة والرتابیة وعند� الربامج اليت ا�بلوماس�یة ويف جمال صیانة الو�دة الو 
�شارك فهيا مجیع القطا�ات الوزاریة واحلكوم�ة، يه �رامج م�عددة، �شمل 
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ما هو س�یايس مبا هو �منوي مبا هو دبلومايس و�ريه، فامجلیع �سامه يف هذا 
  .الورش

خبصوص مضامني الرب�مج �لتوضیح، وحىت ال ٔ��رر ما ق� وما هو 
ن الرب�مج یتضمن خ�ارات وتو�ات واحضة ف� مسطر يف الرب�مج، فإ 

خيص ا�فاع عن الو�دة الوطنیة والرتابیة وف� خيص العمل ا�بلومايس 
  .الوطين والس�یاسة اخلارج�ة

وهذه التو�ات الواحضة فهيا �رامج حصیح، و�ادي �رشح هذه القضیة 
ملیة، فهيا د�ل الرب�مج احلكويم و�الق�ه �لربامج أ�خرى التفصیلیة والع 

تقویة ا�هود ا�بلومايس، فهيا موا�بة ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة، وهنا 
تد�ل �دد من القطا�ات، وفهيا تقویة الت�س�یق مع الربملان مكؤسسة، وفهيا 

دها ا�بلوماس�یة ما �سمى و الت�س�یق مع م�ظامت ا�متع املدين يف �
املدنیة، هذا لكه تو�ات وردت يف  ��بلوماس�یة املوازیة ٔ�و ا�بلوماس�یة

الرب�مج احلكويم، ولكن لها ٕاجراءات تفصیلیة، ٕاذا ٔ�راد الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن التفصیل فهيا ميكن ٔ�ن یتفا�لوا مع الوزارة املعنیة يف ا�لجنة 

  .املعنیة، وميكن یقدموا لمك تفاصیل حمددة يف هذا ا�ال
ا املس�توى �ىل تقویة دور ولكن اح�ا حریصني �خلصوص يف هذ

مؤسسة الربملان وتقویة دور ا�متع املدين، وكام قلت ٔ�ثناء تقدمي الرب�مج 
احلكويم هناك مد�ریة �اصة لهذا الت�س�یق، �سمى مد�ریة الفا�لني �ري 
احلكوم�ني، وهذه املد�ریة اخلاصة املهمة د�لها تضع �رامج �لت�س�یق ؤ�یضا 

، والتو�ات احلكوم�ة يف هذا ا�ال ؤ�یضا ��مع وٕاعطاء املعلومة، ٔ�وال
�لموا�بة، ٕاذا اق�ىض احلال، املوا�بة املعنویة �ٔ�ساس ؤ�ح�ا� املوا�بة املادیة، 
كند�روها عندما �كون هناك وفود يف مؤمترات مدنیة يف مؤمترات �مة �دا 

  .�ل�س�بة لقضیة الو�دة الرتابیة
رؤیة �ال� امل� ملر�� ما وخبصوص مس�ٔ� قدرة احلكومة �ىل موا�بة 

بعد العودة ٕاىل �حتاد إالفریقي، الرب�مج وحض �ارطة طریق �امة، 
س�تعمل احلكومة �ىل تفعیلها، وهذا التفعیل انطالقا مما ورد يف خطاب 

مبناس�بة ذ�رى املسرية اخلرضاء، وا�يل  2016نونرب  6املليك يف داكر یوم 
� جتاه ٕافریق�ا وفق ٔ�بعاد م�عددة، ركز �ىل وا�د هنج س�یاسة شام� م�اكم

و�اصمك تعرفوا الیوم ب�ٔن خمتلف القطا�ات املعنیة م�خرطة فهيا، وخصوصا 
ؤ�ن �دد من الوزراء وقعوا مه ٔ�نفسهم �دد من االتفاق�ات يف ٕافریق�ا، وهذه 
االتفاق�ات ا�ٓن هناك ا�ك�اب من ق�ل فرق معل �ىل العمل �ىل ٔ�جرٔ�هتا 

مجة احلق�ق�ة لهذه الس�یاسة إالفریق�ة لبالد�، وٕان شاء واقعیا، وهذا هو الرت 
 .هللا س�نكون يف املس�توى ويف املو�د

  الس�ید الرئ�س،
بغیت أ�شار كثري من السادة من املس�شار�ن واملس�شارات، �ملناس�بة 

، اليت ريب ٔ�ومتا ٔ��سمح ،�ٔ�مازیغیةهن� أ�خت املس�شارة اليت تد�لت 
ملرٔ�ة وحتدثت �ٔ�مازیغیة، وو�ت ال�م حتدثت عن التعاونیات وعن ا

  .د�لها �لتعاونیات ال�سائیة وا�ور د�ل املرٔ�ة فك�حیهيا �ىل املدا�� د�لها

�دد من املدا�الت هرضوا �ىل الس�یاق العام ا�يل تو�ت ف�ه هاذ 
�ش �كونو رصحيني يف هذا ا�ال، بالد� شهدت انت�ا�ت . احلكومة

طتنا خریطة �رملانیة يف جملس النواب، �ىل ٔ�ساسها س�یاس�یة اس�ت��ائیة، ٔ�ع 
�ادي ت�شلك احلكومة، اح�ا �ل�س�بة لنا ا�رتام مق�ضیات ا�س�تور عن 
طریق تعیني رئ�س احلكومة من احلزب أ�ول وا�د، �نیا �شك�ل حكومة 
من ٔ�حزاب س�یاس�یة حتظى �ٔ��لبیة يف جملس النواب �ش یصوتوا لهاذ 

ع الس�یايس، اجلزء أ�ول د�ل الطابع الس�یايس، احلكومة، هذا هو الطاب
  .وهو ��رتام احلق�قي ٕالرادة املواطنني، هاذي النقطة أ�وىل

ولكن النقطة الثانیة، وهذا أ�مه، هاذ أ�حزاب الس�یاس�یة شار�ت يف 
امحل� �نت�ابیة انطالقا من �رامج انت�ابیة، ودافعت �ىل هذه الربامج، يه 

لنواب الربملانیني �او هنا ٕاىل جملس النواب، فاح�ا ت �دد من اا�يل �ال
من �الل الرب�مج �اولنا نلزتمو �لربامج �نت�ابیة د�ل أ�حزاب 

  .الس�یاس�یة، وهاذیك إالجراءات يه اليت ٔ�عطتنا الرب�مج احلكويم
د�ل إالجراءات  %100من لك حزب،  %100بطبیعة احلال ما يش 

نلقاوها م�در�ة يف الرب�مج احلكويم، �نت�ابیة د�ل لك حزب �ادي 
ولكن يف مجملها ك�شلك �ر�یب �لربامج �نت�ابیة، ولك حزب عنده 

من إالجراءات ا�يل عنده يف �ر�مج �نت�ا�ت د�لو  70%، 75%
  .كنلقاوها يف الرب�مج احلكويم

و�لتايل بعض إالخوان ا�يل انتقدوا هاذ القضیة د�ل الطابع الس�یايس 
حلكومة ما �ابوش لنا �لضبط ما يه إالجراءات ا�يل هام ك�شفوها لهاذ ا

رضوریة �كون، واكینة يف الربامج �نت�ابیة، و�ادي �رجع لهاذ النقطة 
�ش ندققها بعد قلیل، و�لتايل فالوفاء ٔ�صوات املواطنني هو العمل �ىل 

سها إالتیان برب�مج حكويم �یخرج من الربامج �نت�ابیة اليت �ىل ٔ�سا
  .، وهذا حقق�ا م�ه اليشء الك�ري2011اكنت انت�ا�ت 

و�الل فرتة �شك�ل احلكومة، �لك رصا�ة ٔ�� فاش عی�ين �ال� امل� 
ٔ�� ك�شوف �ري �ا�ة وا�دة، �اصين ننجح يف �شك�ل احلكومة، هاذ 
اليش ا�يل ك�شوف، �لتايل حتلینا �ملسؤولیة الوطنیة الاكم� مع مجیع 

ة ا�يل اكینة، و�لش�ا�ة ٔ�یضا ٔ�ن هاذیك راه نوع من أ�طراف الس�یاس�ی
الش�ا�ة، �ش إال�سان یت�ذ قرارات مؤملة، والش�ا�ة �ش ند�رو حتالف 
س�یايس لننجح به املر�� وخنرجو احلكومة، ٔ�ن بالد� ال ت��ظر ٔ�ن �س�متر 
شهورا بني املفاوضات الطوی� �ش خنرجو احلكومة، فاح�ا يف مجیع ٔ�طیاف 

ف احلكويم �اولنا ما ٔ�مكن منش�یو ��ذو مبصل�ة البالد بعني الت�ال
  .�عتبار، ومنش�یو ٕاىل أ�مام �ش �شلكو هاذ احلكومة

املواطن ال�س�یط واملقاو� الصغرية واملتوسطة يه كنتظر ٕاشارات 
ٕاجيابیة �ش ختدم، املواطن كنتظر ٔ�ش هاذ احلكومة �ادي جتیب، �ش 

ن شاء هللا، ٔ�ؤكد لمك مجیعا، وهذا الفریق حياس�هبا �ىل ٔ�ساس النتاجئ، وإ 
احلكويم ٔ��لبه ٔ�مايم، ؤ�ظن ٔ�هنم �ی�شار�وا معي يف هاذ التفاؤل، ٕان شاء 
هللا س�نكون يف مس�توى املو�د، و�ادي ننجحو ٔ�هداف الرب�مج احلكويم 
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ا�يل قدم�ا الیوم، ؤ�یضا س��جح وا�د القدر �ال من أ�هداف ا�يل 
  .لتق�مي د�ل السادة املس�شار�ن لت� أ�هدافو�ادي جني � . سطر�ها ف�ه

 7ٕاذن حرصنا �ىل �نطالق و�رس�ة حنو الوفاء لرسا� انت�ا�ت 
ٔ�كتو�ر، يف مواص� إالصال�ات واس�ت��اف مسار املصاحلة بني املواطن 
وبني الس�یاسة ودمع املؤسسات، تعز�ز الثقة، ربط املسؤولیة �حملاس�بة، 

  .رهان س�یايس مؤطر �لمر�� واعترب� هاذ اليش لكو هو
بعض إالخوان �یقولوا واش هاذ احلكومة هاذي واش يه حكومة 
اس�مترار �لحكومة املاضیة؟ ٔ�م ٔ�هنا حكومة فهيا اجلدید؟ و�اب �لینا ٔ�ننا قلنا 
س�نواصل، ؤ�� ٔ�قول لمك وغتو�ه لٕالخوان يف الفریق د�ل املعارضة ا�يل 

مك �نت�ايب ا�يل �ىل ٔ�ساسه دار وا�د النقد �ىل هاذ املس�توى، �ر�جم
، وا�يل �يق موجود يف املوقع د�ل احلزب، 2011خضتوا �نت�ا�ت د�ل 

مواص� ٕاصالح : "نفس هاذ الرب�مج ٔ�ش �یقول؟ �یقول من ثنا� ما یقول
، "مواص� ٕاصالح م�ظومة العدا�"و�یقول يف ماكن �ٓخر " صندوق التقا�د

رفع "، و�یقول "ح صندوق املقاصةمواص� ٕاصال"و�یقول يف ماكن �ٓخر 
، هذا يف �ر�جممك �نت�ايب، ٔ�ش �یعين "ا�مع عن �از البوطان والسكر

ٔ�ن هذا احلزب ا�يل هو معارض الیوم، هو : هاذ اليش؟ �یعين جوج ٔ�مور
املعارض أ�سايس یعرتف ب�ٔن ت� إالصال�ات اكنت ٕاجيابیة، واكنت يف 

، هل تواصل ش��ا س��ا؟ ما "املواص�"مصل�ة الوطن، حىت �یقول 
  .غیتواصل ٕاال يش �ا�ة مز�نة، ٕاذن هاذي الرسا� أ�وىل

ولكن الرسا� الثانیة ٔ�نه هو لو ٔ�ىت لفعل ما فعلناه، ٕاذن �یفاش الیوم 
ن��قدو مواص� ٕاصالح صندوق املقاصة وهو يف �ر�جممك �نت�ايب؟ �یف 

املواطن؟ �یف ميكن  ن��قد ٕاصالح صندوق املقاصة الیوم ؤ�نمت و�دمت به
  الیوم ٔ�ن تنقلبوا �ىل الو�د ا�ي �ىل ٔ�ساسه خضمت �نت�ا�ت؟

�ش �كونو واحضني، اح�ا نؤمن �الس�متراریة مع الت�دید، �� مسیناه 
، مبعىن اك�ن مواص� إالصال�ات واك�ن تعدیل "اس�متراریة وجتدد ٔ�و جتدید"

یات فهيا تق�مي، ٔ�ن يف الربامج ٕاىل اكن رضوري نعدلوها، هاذ �سرتاتیج 
صلب ٔ�ي اسرتاتیجیة تق�مي بعد فرتة زم�یة معینة، ٕا�ادة النظر والتقومي د�ل 
�سرتاتیجیة ٕاذا اق�ىض احلال ذا�، �لثا إالتیان �سرتاجتیات وبربامج 

  .�دیدة
اح�ا ما كن��كروش �لاميض، حنن اس�مترار �لاميض، ولكن يف ٕاطار 

  .ٕالجيابیةالت�دید وإالصالح وإالضافة ا
، ق�ل احلكومة املاضیة ا�ي نعزت 2011كثري من الربامج اكنت ق�ل 

حنن مجیعا، الفریق احلكويم احلايل، أ�حزاب ا�يل اكنت يف املرة املاضیة ٔ�� 
ٔ��زت حبصی� احلكومة املاضیة، ولكن ٔ�یضا نعزت بعدد من ا�ططات 

" ت�سري"�ر�مج  �سرتاتیجیة والربامج ا�يل اكنت ق�ل، عندما نت�دث عن
، ولكن �اصو �س�متر، و�ادي �س�مترو ف�ه، �ادي نوسعو 2011اكن ق�ل 

املدى اجلغرايف د�لو، �ادي نوسعو قمية ا�مع، �ادي نوسعو ا�ور د�لو، 
، مايش �ابتو 2011اكن ق�ل " املغرب أ�خرض"انطالقا من تق�مي، 

مع التق�مي احلكومة د�ل اليس ا�ن كريان، لكن نعزت ب�ٔن �س�متر ف�ه 
الرضوري ومع التطو�ر الرضوري، هاذ اليش اكمل، وهكذا �دد من 

  .�سرتاتیجیات أ�خرى
جيب ٔ�ن ال خناف من �س�متراریة، ما �ایف��ش مهنا، ولكن بنفس 
جتدیدي، ٕاصال�، تطو�ري، تق�ميي، ال خياف ٔ�یضا ٕاذا ٔ�خط�ٔ ٔ�ن یقول 

هذا �ل�س�بة  ٔ�خط�ٔ� يف هذا أ�مر و�ادي نصلحو هاذ أ�مر، ٕاذن
  .لالس�مترار والت�دید

بعض إالخوة املس�شار�ن �ی�ساءلوا ٔ�یضا �ىل �ر�یبة احلكومة 
و��س�ام د�لها؟ ؤ�هنا حكومة �برية ؤ�هنا ؤ�هنا، ٔ�� ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هاذ 
احلكومة هاذي من ح�ث �دد الوزراء وكتاب ا�و� يه من احلكومات 

  . ، من ح�ث طبیعة الرت�یبة د�لهاس�نة أ��رية 20أ�ٌقل �ددا يف هاذ 
و�ملناس�بة، حصیح ٔ�نه مرت عند� جتربة كتاب ا�و� يف حكومة اليس 
عبد الرمحن الیوسفي �خلصوص وما بعدها، اح�ا قلنا �رجعو لهاذ الرت�یبة 
�ش �كون �دد الوزراء مقلص و�كون �دد كتاب ا�و� �یمكل العمل 

�اهش �ىل الرتضیات، ال، در� هیلكة بن� ااحلكويم يف �ا� الرضورة، ما 
ق�ل ما �قشو توزیع احلقائب �ىل أ�حزاب وق�ل ما نناقشو أ�سامء ٔ�وال، 
در� الهیلكة، واتفق�ا �ىل الهیلكة م�طق�ا، ومجعنا يف ٔ�قطاب �ىل حسب 

شویة ااسرتاتیجیة �دیدة، �ىل حسب رؤیة معینة، اكن النقاش فهيا، فهيا 
  .�ىل بعض أ�مور، ولكن االتفاق دامئا ممكن د�ل الصعوبة �ش نتفقو

�ملناس�بة، مجیع ا�ول املتقدمة فهيا هاذ النوع د�ل الرت�یب، ٕاىل و
الحظتو غتد�لوا �ري لٔ�نرتن�ت ٔ�ي وا�د و�ادي یلقى وزراء وكتاب دو� 

ما یعادل كتاب  68يف فر�سا، �ریطانیا راه عندمه  ،هاذ اليش يف ٕاس�بانیا
ز�ر يف قطاع �بري ال ميكن ٔ�ن یتابع لك جزئیات القطاع، ، ٔ�ن الو 68دو�، 

حيتاج ٕاىل كتاب دو� ا��ن س��ابعون قطا�ات معینة، حتت ٕارشاف 
الوز�ر، ولكن هذاك إالرشاف د�ل الوز�ر ٔ�ش �ميك�ا؟ �ميك�ا من الت�س�یق 

  .احملمك يف الربامج ويف الس�یاسات ويف إالجراءات اليت تمت
كام قال بعض إالخوان  -املس�ٔ�، ول�س هناك  ٕاذن اح�ا ابن��ا �ىل هاذ

ٔ�ي رصاع �ىل �خ�صاصات ٕاخل، �ري موجود ا�ٓن، بعض أ�مور  -
�رشت يف الص�افة ال ٔ�ساس لها، ال ٔ�ساس لها، �ري املراس�مي حتتاج ٕاىل 
وقت لتعد من ق�ل أ�مانة العامة �لحكومة وكنوقعوها، اح�ا مشغولني 

ت، ولكن يف ٔ��م معدودة س�تصدر خمتلف �لرب�مج احلكويم يف نفس الوق
  .املراس�مي اليت س�ت�دد اخ�صاصات لك وزارة من الوزارات

احلدیث عن همينة التق�وقراط، هذه احلكومة مرة ٔ�خرى من ٔ�قل 
احلكومات من ح�ث �دد التق�وقراط يف العرش�ن س�نة أ��رية، ل�ست 

�لتايل هذه أ�قل ولكن من ٔ�قلها، من بني اثنني ا�يل هام ٔ�قل �ددا، و
املس�ٔ� ما عندهاش ٔ�مهیة �برية، وخصوصا ٔ�نه رئ�س احلكومة ؤ�یضا 
املسؤولني يف أ�قطاب ٕاىل اكن تق�وقراط يف قطب معني یتحمل املسؤولیة 
الس�یاس�یة العامة ملا یقع، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن رئ�س احلكومة جيیب عن 
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جيیب بطریقة  أ�س�ئ� ف� خيص الس�یاسات العموم�ة ٔ�مام الربملان، ولكن
�امة مبسؤولیته �ىل خمتلف الس�یاسات العموم�ة اليت تقوم ب��ف�ذها خمتلف 

  .القطا�ات احلكوم�ة
ف�ٔ� ٔ�طمئنمك ٕاىل ٔ�ن ��س�ام احلكويم ج�د، ومن أ�د� �ىل  ،و�لتايل

ذ� ٔ�ن الرب�مج احلكويم اكن �ر�مج ٔ��د بطریقة مشرتكة، و�ري حصیح ما 
عارضة، ٔ�نه ج�تو لنا الرب�مج يف ٔ�س�بوع هذا قال ٔ�یضا أ�خ د�ل امل

  .حشومة یتقال، هاذ القضیة �ري حصی�ة �ملرةا
ٔ�وال، ٔ�ن الرب�مج احلكويم هو ت�ىن �ىل �د د�ل أ�حزاب 
الس�یاس�یة ا�يل اكنت عندها الربامج احلكوم�ة د�لها، و�ملناس�بة اح�ا يف 

إال� بنكريان رئ�سا حزب العدا� والتمنیة مبجرد ما �ني أ�س�تاذ عبد 
�لحكومة شلكنا جلنة دا�لیة ا�ك�ت �ىل اقرتاح مرشوع �ر�مج من الرؤیة 
د�لنا مبجرد ما غیتجمعوا احللفاء �كون الرب�مج د�لنا �ىل الطاو�، و�ٓنذاك 
یمت الت�س�یق ویمت احلوار فقط �مج الربامج بني أ�حزاب الس�یاس�یة 

  .املشلكة �لت�الف احلكويم
ناك معل مس�بق، ولكن ٔ�یضا الت�الف احلكويم مبجرد ما ٕاذن اكن ه 

ٔ��لن، ق�ل ما نبداو احلدیث �ىل الهیلكة، شلكنا جلنة بني ٔ�حزاب الت�الف 
احلكويم ٕال�داد الصیغة أ�وىل �لرب�مج احلكويم، ٕاذن الرب�مج احلكويم 

  .ٔ�سابیع، اش�تغلنا �لیه انطالقا من �لف�ة 3اش�تغلنا �لیه تقریبا 
هاذیك ا�لجنة فهيا املسؤولني �ىل ٕا�داد الربامج �نت�ابیة  و�ملناس�بة

من لك حزب، ما �اش وا�د ما فامهش اكع ٔ�ش�نو اك�ن، ال، �ا انطالقا 
من رؤیة اكنت عندو، عندو �ر�مج �نت�ايب د�لو، هو املسؤول �ىل 
إال�داد د�ل الرب�مج، یعين عندو التو�ات وعندو الرؤیة وعندو الربامج 

صیلیة، عندو وا�د إالرث معني، معرفة مبا �ریده يف ٕاطار �ر�مج حزبه التف 
  . لیناقش م�ارشة �یف س�نقوم

ٔ�ما املرا�ل ا�هنائیة بعد تعیني �ال� امل� �لحكومة، هنا فقط بدٔ�� 
ا�ور د�ل القطا�ات احلكوم�ة يف �ك�یف هذا الرب�مج احلكويم مع 

  .الربامج اخلاصة هبذه القطا�ات احلكوم�ة
حتدث ٔ�یضا ٔ��د إالخوان عن ٕا�داث وزارة تعىن حبقوق إال�سان، 
ؤ�رید يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن ٕا�داث ا�لس �س�شاري حلقوق 
إال�سان ا�ي ورثه بعد ذ� ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اكن دافعا يف 
 فرتة سابقة ٕاىل ٕالغاء وزارة حقوق إال�سان و�كتفاء بدلها مبندوبیة، عند�

، �بعة لرئاسة احلكومة، ٕاذن "املندوبیة الوزاریة حلقوق إال�سان"�سمى 
هناك قطاع حكويم، ولكن هو م�دوبیة �بعة لرئاسة احلكومة، ٕاال ٔ�نه تبني 
ٔ�نه �ىل الرمغ من ٔ�مهیة العمل ا�ي قامت به املندوبیة، فٕان الت�د�ت 

�س�تدعي رفع  املرتبطة مبلف حقوق إال�سان يف بالد� و�ل�س�بة لبالد�
مس�توى الت�س�یق يف ا�ال احلقويق ٕاىل ما هو ٔ��ىل، ٔ�ي ٕاىل املس�توى 

  .الوزاري ول�س فقط ٕاىل املس�توى القطاعي
�� فٕان ٕا�داث وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان س�متكن من 

�س�تفادة من هذه التجربة الهامة �لمندوبیة الوزاریة حلقوق إال�سان، 
ته هذه املندوبیة طی� هذه املر��، ويف نفس الوقت �س�تفادة مما رامك 

س�متكن من إالطالع بدور الت�س�یق �ىل املس�توى الوزاري مع مجیع 

القطا�ات احلكوم�ة ٔ�ن حقوق إال�سان دا�� يف لك يش، دا�� يف 
الص�ة، دا�� يف املرٔ�ة وأ�رسة والتضامن واملساواة، دا�� يف وزارة 

  .ٕاخل.. ا�ا�لیة، دا��
ٕاذن هذا قطاع س�یاسة ٔ�فق�ة �ل�س�بة لبالد�، وحنتاج فعال ٕاىل ٔ�ن 
نفرز فهيا س�یاسات ٔ�فق�ة وم�ابعة لهذه القطا�ات يف هذا املس�توى، 
وخصوصا ٔ�ن �ه�م حبقوق إال�سان وا�يل تبؤ� وا�د املاكنة قویة بعد 

فصال  22خصص  2011، ؤ�نت تعرف ب�ٔن دس�تور 2011دس�تور 
، "احلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة"، حتت عنوان ملوضوع حقوق إال�سان

كتغطي خمتلف احلقوق، سواء اكنت حقوق مدنیة ٔ�و حقوق س�یاس�یة ٔ�و 
حقوق اق�صادیة ٔ�و حقوق اج�عیة ٔ�و حقوق ثقاف�ة ٔ�و حقوق لغویة ٔ�و 

  . حقوق بی��ة ٔ�و �ريها من ٔ�نواع احلقوق، وهناك ٔ�نواع �دیدة من احلقوق
لنا وا�د الت�دي فكر� معه م�ذ  ٕاذن هاذي لكها ك�شلك �ل�س�بة

، وهذاك اجلزء "وزارة العدل واحلر�ت"ب�ٔن �سمي وزارة العدل  2011
د�ل احلر�ت هو ا�ي خصصناه الیوم بوزارة، ولكف�ا به الس�ید وز�ر 
ا�و�، وهكذا یت�ني فعال ٔ�ن بالد� حمتا�ة ٕاىل وزارة ملكفة حبقوق 

  .إال�سان يف مس�توى وزارة ا�و�
���ر ٔ�ن هذا الت�دي �یتطرح ل�س فقط �ىل املس�توى  و�د�ر

ا�ا�يل، �یتطرح ٔ�یضا �ىل املس�توى اخلار�، ٕاذن اح�ا عند� حوار 
مس�متر مع م�ظامت دولیة يف جمال حقوق إال�سان، وعند� حتدي ا�فاع 

  .عن بالد� يف هذا ا�ال
ماي بالد�  2ويف هذا ا�ال نذ�ر ب�ٔنه يف أ�س�بوع املق�ل یوم الثال�ء 

عندها مو�د مع �س�تعراض ا�وري الشامل ٔ�مام جملس حقوق إال�سان 
جبنیف، وس�یقوده وز�ر ا�و�، معززا بطبیعة احلال، ب�ٔطر كف�ٔة من خمتلف 

  .القطا�ات ا�يل عندها �القة �ملوضوع
و�ملناس�بة، مايش ٔ�ول مرة وز�ر ا�و� �ادي مييش لهاذ �س�تعراض 

اكن وز�ر العدل واحلر�ت اكن ملكفا ٔ�یضا هبذا امللف  ا�وري الشامل؛ ملا
عطینا ٔ�مهیة ٔ�كرب مللف اواكن یتابعه دا�لیا واكن یتابعه �ارج�ا، ٕاذن اح�ا 

حقوق إال�سان، ٔ�� ٔ�ظن ب�ٔنه ال أ��لبیة ال املعارضة �اصهم یصفقوا لهاذ 
إالجراء، والس�ید الوز�ر راه مس�تعد لٕال�ابة �ىل ٔ�س�ئلتمك يف هذا 

وع، ؤ�ظن ب�ٔن هناك �ادي �كون كثري من املواضیع �ادي حتتاجوا املوض
�ش �رجعو فهيا �لس�ید الوز�ر لتقدمي التوضی�ات الرضوریة، ؤ�ولها 
اس�تدعیوه �لجنة �ش یعطي ميكن �ىل هاذ �س�تعراض ا�وري الشامل، 
التقر�ر ماذا قدم؟ وماذا قدم املغرب؟ و�یف دافع عن بالد� يف هاذ 

 مرتبط ٔ�یضا، موضوع حقوق إال�سان مرتبط ٔ�یضا بقضیة املوضوع ا�يل
ن� كتعرفوا الرصاع الرشس يف بعض املنظامت ا�ي یقوده او  ،الصحراء
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�نفصالیون ضد بالد� الس�تغالل موضوع حقوق إال�سان، ف�حن جيب 
  .ٔ�ن �كون مس�تعد�ن ��فاع عن بالد� �ىل هذا املس�توى

�شار�ن، ٕاىل موضوع الطابع ٔ�نتقل ا�ٓن، الس�یدات والسادة املس 
إالجرايئ لهذا الرب�مج، فقد ذهبت بعض املالحظات النقدیة املو�ة 
�لرب�مج يف م�حیني خمتلفني، ل�س فقط السادة املس�شار�ن ولكن حىت يف 

  :الص�افة وبعض الباح�ني ٔ�یضا كتبوا
املنحى أ�ول تیقول � هذا وا�د الرب�مج جمرد شعارات، جمرد ٔ�ماين، 

د ٕا�الن نوا� دون ٕاجراءات حمددة، كتبه البعض وقرٔ�� هذا، وهناك جمر 
من یقول هذا �ر�مج تق�وقراطي دون محو� س�یاس�یة، ركز �ىل إالجراءات 
و�ىل أ�رقام دون ٔ�ن یعطینا التو�ات، ووجود هذ�ن �نتقاد�ن دلیل 

  .�ىل ٔ�نه الرب�مج ف�ه تو�ات، ولكن ٔ�یضا ف�ه �دد من إالجراءات
�ینص �ىل  88واحض، يف الفصل  88ناس�بة، ا�س�تور يف الفصل و�مل 

 –ٔ�قرٔ� نص ا�س�تور  -ٔ�نه جيب ٔ�ن یتضمن الرب�مج احلكويم �لنص 
اخلطوط الرئ�س�یة �لعمل اليت تنوي احلكومة الق�ام به يف خمتلف جماالت "

ال�شاط الوطين، و�ٔ�خص يف م�اد�ن الس�یاسة �ق�صادیة و�ج�عیة 
، مبعىن الرب�مج دس�تور� جيب ٔ�ن یتد�ر "الثقاف�ة واخلارج�ةوالبی��ة و 

اخلطوط الرئ�س�یة، ال یقول یتضمن ال ٔ�رقام وال ٕاجراءات، ورمغ ذ� حنن 
  .ٔ�رصینا �ش نضمنوه يف لك جمال من ا�االت �دد معني من إالجراءات

و�ملناس�بة، إالجراءات ل�ست دامئا ٔ�رقاما، ٕاصدار قانون راه ٕاجراء، 
مرسوم راه ٕاجراء وهكذا، یعين إالجراءات يه ٕاجراءات دق�قة،  ٕاصدار

ولكن ل�س من الرضوري دامئا ٔ�ن �كون ٔ�رقاما، ٕاذن ال جيب ٔ�ن ینظر ٕاىل 
الرب�مج احلكويم �ىل ٔ�نه م�ل قانون املالیة یتضمن ٕاجراءات مجیعها مرمقة 

، �ملزيانیات، ب�ٓ�ال حمددة يف الس�نة، ال، الرب�مج هو �ىل مخس س�نوات
س�نني،  �5یقول احلكومة ها يه اخلطوط الرئ�س�یة د�ل العمل د�لها يف 

س�نوات؟ البايق هذا تدبري د�ل العمل احلكويم،  5ٕاىل ٔ��ن س�تصل يف 
ميكن الربملاين �راقب ف�ه احلكومة س�نة بعد س�نة، وٕاال هذاك املناقشة د�ل 

بقاش عندو ٔ�مهیة قانون املالیة املصادقة �لیه والتق�مي د�ل معل احلكومة ما 
ٕاىل اكن لك يش �ادي �كون يف الرب�مج، الرب�مج یتضمن اخلطوط 
الرئ�س�یة دس�تور�، و�لتايل اح�ا وف�نا هباذ الهدف ؤ�وف�نا مبعىن زد� ٔ�مور 
ٔ�خرى يف ٕاطار الوضوح ويف ٕاطار التعاقد مع أ�خوات وإالخوة الربملانیني 

  .ؤ�یضا مع املواطنات واملواطنني
دا� لوا�د النقطة ٔ�خرى ا�يل كتعين لكفة ت�ٔخر �شك�ل �ادي جني 

احلكومة، مع أ�سف الشدید، جسلنا �س�تغراب ٔ�ن مدا�� حمددة د�ل 
�ىل ٔ�داء  �ر ت�ٔخر �شك�ل احلكومةضة قامت بتق�مي سليب م�الغ ف�ه �ٔ املعار 

�ق�صاد الوطين، والواقع ٔ�ن �ٓخر مؤرشات الظرف�ة �ق�صادیة املتوفرة 
ق جلهات مسؤو� تبني، �ىل العكس، ٔ�ن هناك �ىل العموم تطور ويف و�ئ

ٕاجيايب حلر�یة �ق�صاد �الل الفصل أ�ول من هذه الس�نة، وهذا �ٓخر 
دوریة صدرت عن املد�ریة املعنیة، وفهيا مجیع املؤرشات، وميكن ٔ�ن �رجع 

لها السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني، ویت�ىل ذ� �خلصوص �رب 
ر إالجيايب ا�ي عرف�ه مجمو�ة من املؤرشات املالیة العموم�ة �الل التطو 

  .هذه الفرتة، الفصل أ�ول من هذه الس�نة
و�ٓسف ؤ�ن رئ�س الفریق ا�ي تد�ل ٔ�عطا� ٔ�رقام ومهیة، ال ندري 
من ٔ��ن ٔ�تت، ومهیة ميكن تدارت ٔ�رقام عن طریق الت�لیل النظري، یعين 

وجودة تقول العكس متاما، فعكس ذ�، التنظري، ولكن معلیا أ�رقام امل
، 2016مقارنة مع فربا�ر  4.4ارتفع مس�توى التحصیل الرضیيب العام ب�س�بة 

، ها يه ٔ�مايم هنا، (IS) %9مس�توى الرضیبة �ىل الرشاكت ب�س�بة 
�ىل عكس القول ب�ٔهنا اخنفضت،  %1.9الرضیبة �ىل ا��ل ارتفعت ب 

طق�ا، الرضیبة �ىل القمية ما عندهاش معىن �ش تنخفض، یعين حىت م� 
مقارنة مع نفس الفرتة من الس�نة املاضیة، كام  %12.6املضافة ارتفعت ب 

عن  %3.7ونفقات �س��ر ب  %1.1ارتفع مس�توى النفقات العادیة ب 
نفس الفرتة، ویعزى ذ� ٕاىل ف�ح احلكومة السابقة مبوجب مرسوم، �ىل 

یع اع�دات ال�س�یري حسب مق�ضیات القانون التنظميي �لاملیة، مج 
�خطوة نوعیة  2017و�س��ر املربجمة يف مرشوع القانون املايل لس�نة 

ومسؤو�، وهو ما جعل الت�ٔخر يف �شك�ل احلكومة �ري ذي ٔ��ر �بري 
�لشلك ا�ي �اولمت تقدميه ب�ٔرقام خمتلفة وبیا�ت �ري حصی�ة مع أ�سف 

  .الشدید
حلكومة �س�ل ٕ�جيابیة الطفرة �ل�س�بة �لمنوذج التمنوي، وٕان اكنت ا

اليت عرفها �ق�صاد املغريب وقدرته ال�س��ة �ىل ام�صاص الصدمات، 
سواء مهنا الناجتة عن عوامل دا�لیة اكجلفاف ٔ�و املرتتبة عن عوامل 
�ارج�ة اكٔ�زمات �ق�صادیة وارتفاع ٔ�سعار املواد أ�ولیة، فٕاننا �س�ل يف 

عاملیة أ��رية ٔ��نت عن ٔ�و�ه القصور يف الوقت نفسه ٔ�ن أ�زمة املالیة ال
ا�منوذج التمنوي املغريب، تت�ىل ٔ�ساسا يف ضعف تنافس�یة �ق�صاد الوطين 

  .ويف الفوارق �ج�عیة
و�� فٕان الرب�مج احلكويم یقرتح جتدید ا�منوذج التمنوي املغريب، 

هاذ  املعروف وا�يل اك�ن يف والوثیقة الصادرة عن بنك املغرب أ��رية،
ا�منوذج التمنوي املغريب �لس�نوات املق�� �س�تفدو من هاذ القصور �ىل 
بعض املس�تو�ت واس��ر رصید إالصال�ات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت 
متت واملؤسساتیة ٔ�یضا اليت رامكها املغرب، ومتكن احلكومة من جتدید هذا 

مج احلكويم ان�ىن و�� الورش د�ل الرب� ا�منوذج التمنوي يف املس�تق�ل،
  �ىل ماذا؟ 

ٔ�وال، �ىل رفع مس�توى تنافس�یة �ق�صاد الوطين، وهذا راه تو�ه 
�م، هذا تو�ه، وعنده �دد من إالجراءات املؤسساتیة والقانونیة والتنظميیة 

، �ىل مؤرش (Doing Business)واملالیة و�ريها، فاش نت�دث �ىل 
یة وا�دة، ولكن هو م�ظومة ممارسة أ�عامل راه هو م�ظومة، وا�ا هو مس 

من إالجراءات، كنتقدمو فهيا دولیة ومعروفة �ى املتخصصني، وعند� 
�لیة �اصة �مهتا فقط م�ابعة هاذ املنظومة هاذي يف ب��، �ش �رفعو 
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تنافس�یة �ق�صاد الوطين، �ش �كون �س��ر الوطين و�س��ر 
قاو� الوطنیة قادرة �ىل أ�ج�يب قادرا �ىل املنافسة، �ش �كون امل

ٕاذن يه �ارطة طریق ٔ�مام�ا كمنش�یو فهيا، كنقولوا �ري لكمة املنافسة، 
مفهوم إالجراءات د�لها، مايش لكمة فضفاضة، ال، يه ٕاجراءات مرمقة 
حمددة، كن�دودها اح�ا وكمنش�یو لها، ٕاذن تنافس�یة �ق�صاد الوطين، هاذ 

 .تمنوي ا�ي نقدمهراه �م، هذا نقطة وا�د يف ا�منوذج ال 
�نیا، تعز�ز التمنیة ال�رشیة، عندما نقول تعز�ز التمنیة ال�رشیة و�ه�م 
�لف�ات ذات الهشاشة و�ه�م �لطبقة املتوسطة هو ٔ�یضا تو�ه واحض، 

مق�ضیات و�دد� �دد من إالجراءات، �رامج اج�عیة ٔ�و ٕاجراءات  وعنده
م�ل توس�یع م�ال مدونة التغطیة الصحیة إالج�اریة ل�شمل املهن احلرة م�ال، 
هذا ٕاجراء یقفز مبس�توى التغطیة الصحیة ٕاىل أ�مام و�یعطینا وا�د الواقع 
اج�عي �دید، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن نفقات الص�ة من ق�ل أ�رس �الیة 
وكتضغط �ىل نفقات أ�رس، ٕاىل اس�تطعنا نعممو هذه القضیة غتكون هذه 
أ�رس ا�يل هام اجلزء أ�كرب مهنم من الطبقة املتوسطة قادر�ن �ىل إالد�ار 
و�ىل �س�ت�ابة حلاج�ات احلیاة ٔ�كرث و�ىل الع�ش بطریقة ٔ�كرث �رامة و�ىل 

  .ولوج اخلدمات الصحیة بطریقة ٕاجيابیة
مو�ة د�ل إالجراءات وهاذ إالجراءات راه يه ٕاذن هناك وا�د ا�

  .�دد� ٔ��لهبا يف الرب�مج احلكويم
�ل�س�بة �منو �ق�صاد الوطين، بعض إالخوان انتقدوا �ىل مس�تویني، 

�سقف من هنا ل  %5.5اك�ن ا�يل قال لكن ان� �ري طمو�ني، �ددتوا 
ري اكيف، ، ولكن هذا �ري اكيف ٕال�داث م�اصب الشغل الرضوریة، �2021

اك�ن ا�يل قال � �زاف هاذ اليش فني عندمك الفلوس �ش حتققو هاذ 
اليش؟ فهناك رٔ��ن ٔ�ح�ا� م�ناقضان وخمتلفان، ولكن هذا التق�مي هذا 
احلكومة مل �ت ب�ٔرقام من الفراغ، قامت �ىل دراسات، بطبیعة احلال 

قش وكتوصل احلكومة هاذ اليش ا�راسات تقوم هبا القطا�ات املعنیة وكتنا
  �لهنایة د�لها، وهاذ ا�راسة م�نیة �ىل ماذا؟ 

ٔ�وال، �ىل ٔ�ن �س�بة ا�منو يف امخلس س�نوات املاضیة �ساوي تقریبا 
فهذا  %5، تقریبا فاح�ا ٕاذا قلنا املتوسط د�ل مخس س�نوات املق�� 3.2%

حصیح اح�ا كتفهموا العوائق ا�يل اكنت، وخصوصا توايل .. تقدم �ملقارنة مع
ات اجلفاف، وخصوصا الظرف�ة �ق�صادیة العاملیة كنتفهموها فاختاذت س�نو 

  .بعني �عتبار الیوم، ٕاذا هذه النقطة أ�وىل
ولكن ٔ�یضا �ذینا، كنقطة �نیة، مجموع الربامج د�ل �س��ر د�ل 
تنافس�یة �ق�صاد الوطين، د�ل حتریك �ق�صاد الوطين ا�يل كنقومو به 

س�نوات والت�ٔثري د�ل �ىل �س�بة ا�منو، ولكن  5ینو يف دا�لیا وا�يل مربجم 
  .د�لنا ٔ�یضا الظرف�ة العاملیة

، اح�ا �متناو %6إالخوان ا�يل �یطلبوا �یقول � ال �اصمك حتققوا 
وا�د  %5.5، و�ملناس�بة اح�ا كنتوقعو �ش ميكن نفوتو ذیك %6حنققو 

د الوطين قادر �ىل شویة ممكن، ٕاىل اكنت الظرف�ة العاملیة م�اس�بة �ق�صا

ٔ�ن �زید، واح�ا م�فائلني، ولكن اح�ا التعهد د�لنا مع املواطنات واملواطنني 
إالخوان ا�يل �یقولوا . هو هذا، لكن صعیب نقولو ٔ�كرث من ذاك اليش

ويش وا�د من املتد�لني قال فني أ�رقام د�ل  %�6الش ما قلتوش 
  .بعض ا�ول الصا�دة حتقق رمقني

ل الصا�دة حققت رمقني ولكن م�ذ س�نوات طوی�، مع أ�سف ا�و 
حققت  2016، 6.8، 6.9س�نوات ويه حتقق  4الصني الشعبیة م�ذ 

الصني ٔ�ن الظرف�ة �ق�صادیة العاملیة صعبة، ٔ�� نقول لمك  6.8الصني 
هذه جشا�ة من احلكومة،  %5.5حنققو اح�ا حبال الصني، مبعىن ٔ�نه ٕاىل قلنا 

ا�ول ا�يل عندها �القات اق�صادیة قویة مع جشا�ة من احلكومة، ٔ�ما 
، فر�سا، ٕایطالیا، ٕاس�بانیا 0.8، 0.9املغرب حبال ج�وب ٔ�ور� لكهم 
وكذ�  2016فهاذ  6وال  7وال  0.8وهكذا، ا�موع يف �حتاد أ�وريب 

  .2017حىت التوقعات يف 
فهو هدف ج�د �س�تحق ٔ�ن نعمل �،  % 5.5ف�� ٕاذن ٕاىل حقق�ا 

�حجني جناح ممتاز �ملناس�بة، �ش �كونو هاذ القضیة ه غنكونو ٕاىل حقق�ا
  .واحضة عند�

بطیعة احلال، هناك �دد �بري من إالجراءات �اولنا ند�روها مرتبطة 
  ...�ٕالصالح الرضیيب ميكن الرجوع ٕا�هيا يف ٔ�مسو

هناك وا�د املق�ىض �م يف الرب�مج احلكويم، هو تقویة القطاع 
نعترب ٔ�ن ٕارساء قطاع صناعي قوي �م �دا لتقویة  الصناعي، ذ� ٔ�ننا

�ملناس�بة �شري لوا�د املس�ٔ� �مة يف . �ق�صاد الوطين، بل هو الرهان
ش�نو �ٔ ، %5 ـ�س�بة ا�منو، وهو اح�ا الهدف د�لنا هو �رصید �س�بة ا�منو ب

هو الرتصید د�لو؟ ٔ�ن �س�بة ا�منو در�ة بدر�ة، ٕاىل اح�ا اس�تطعنا ند�رو 
�بث يف �ق�صاد الوطين �رب الس�نوات، احلكومة ا�يل  %5و �س�بة ا�من

، %6.5، واحلكومة ا�يل من بعد مهنا �زید ل %�6ایة ميكن تطمع �زید ل 
اح�ا ابغینا نعطیو اق�صاد الوطين ٔ�قوى �ش ميكن تتىك �لیه و�زید لٔ�مام، 
فهو حبال ا�ر�ات، يه راه سمل، ٕاىل اس�تطعنا �رصوه مبعىن نقویوه عن 

ریق �ق�صاد �ري الفال� �یكون �بت عندو ا�ور د�لو يف �ق�صاد ط
  .الوطين ٔ�كرب �ادي �كونو �حجني

ومن هنا اقرتحت احلكومة يف الرب�مج تفعیل ودمع خمطط ال�رسیع 
بوترية ٔ�كرب، هبدف جع� قاطرة �لتمنیة �ق�صادیة  2020- 2014الصناعي 

ناعي يف الناجت ا�ا�يل اخلام، �� ببالد� وتعز�ز ٕاسهام هاذ القطاع الص 
اقرتح الرب�مج حزمة من التدابري إالرادیة والقویة هتم دمع القطاع الصناعي 

  :والقطا�ات الوا�دة أ�خرى �ري الصناعیة، وذ� �متثل �خلصوص يف

�رسیع وترية تزنیل ا�طط اجلدید لٕالصالح �س��ر، �اصة تفعیل  -
خلاص �لرشاكت الصناعیة اجلدیدة النظام اجلبايئ التحفزيي ا

 والصنا�ات املصدرة الكربى، هبدف رفع قدرهتا التنافس�یة وإالنتاج�ة؛

مواص� تفعیل م�دٔ� التعویض الصناعي يف ٕاطار الصفقات العموم�ة  -
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 الكربى ٔ�داة لتعز�ز القطاع الصناعي املغريب والرفع من تنافس��ه؛

اجلدیدة والناش�ئة الصغرية وضع حتفزي مايل �اص �ملقاوالت الصناعیة  -
 واملتوسطة؛

  .ٕاخل ...وضع ٕاطار �اص بتعبئة العقار الصناعي -
هناك �دد من أ�مور، وقد اعترب الرب�مج احلكويم معلیة دمج 
الهیئات العموم�ة امللكفة بدمع و�شجیع �س��ر والتصد�ر والرتوجي معلیة 

ل�رسیع ذات ٔ�ولویة، ونص �ىل رضورة �رسیعها هبدف دمع خمطط ا
  .2020-2014الصناعي 

و�لحكومة ق�ا�ة ب�ٔن هذه الرؤیة الصناعیة كف�� ب�ٔن ختلق فرص شغل 
�مة الس��عاب �س�بة �برية من طاليب الشغل من الش�باب املغريب، �اصة 
ؤ�ن بالد�، وهذا اح�ا واعیني هبا، تعرف بن�هتا ا�ميغراف�ة تغريا مس�مترا، 

 الشغل س�نو� سزيداد، ٔ�ن الف�ة ٔ�ش�نو هو التغري املس�متر؟ �دد طاليب
العمریة د�ل هاذ الس�نوات ما بعد ٔ�واخر التعلمي اجلامعي وبعد التعلمي 

د�لو هذاك الراس ) le pique(اجلامعي �زتاد، وهذاك الهرم د�ل الساكن 
د�لو �یتحرك مع الس�نوات، �یتحرك، اكن وا�د الوقت ال�س�بة أ��ىل 

ىل يف الثانوي مث ٔ�صبح ال�س�بة أ��ىل يف لٕال�دادي مث ٔ�صبح ال�س�بة أ��
.. اجلامعي، مث غیصبح ال�س�بة أ��ىل ما بعد اجلامعي الطالبني د�ل ٔ�مسو

ٕاذن اح�ا فوا�د الظرف�ة طلبات الشغل فهيا غتكون فهيا ٔ�كرث من ق�ل، 
  .ولكن اح�ا واعیني هباذ القضیة وواضعني س��اریوهات لهاذ أ�ساس

�شغیل، حصیح ما �دد�ش رمق معني و�ملناس�بة و�ل�دیث عن ال 
لفرص الشغل ا�يل �ادي حنددوها، ولكن ملا قلنا ب�ٔن �ادي هنبطو �س�بة 

، راه �دد� وا�د الرؤیة ٕاجاملیة لعدد م�اصب الشغل احملدثة، %1البطا� 
�دد م�اصب الشغل اجلدیدة والقدمية واملفقودة ٕاىل �ٓخره، كتد�ر وا�د 

تعز�ز القطا�ات الصناعیة واحملدثة لفرص  ولكن �دد� رمغ ذ� ب�ٔن.. ٔ�مسو
ٔ�لف  750الشغل، قلنا ب�ٔننا هندف ٕاىل ٔ�ن متكن من ٕا�داث ٔ�كرث من 

، �ل�س�بة لهاذ النوع من الصنا�ات، و�دد� 2021م�صب شغل يف ٔ�فق 
القطاع ا�ايت حشال من مقاو� ذاتیة �ادي نوا�بوها، و�دد� �دد من 

ا مجعناها �ادي خنرجو بوا�د التصور �ام ا�االت اجلزئیة الرمقیة اليت ٕاذ
  .�ىل أ�هداف د�لنا ف� خيص قطاع ال�شغیل

خبصوص �رشیعات الشغل واحلر�ت النقابیة ا�يل اح�ا كنعطیوها ٔ�مهیة 
�برية، ؤ�� ملا اس�تق�لت أ�خوات وإالخوان املسؤولني د�ل املركز�ت 

مايش من ا�ٔكرث  النقابیة وس�ٔس�تق�ل �ملناس�بة نقا�ت ٔ�خرى ا�يل يه
متثیلیة، بدینا �لنقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة، ا�ٓخر�ن، بعضهم حىت هام �ادي 
�س�تق�لومه، وك�شكرمه �ىل ٔ�هنم لباوا ا�عوة �ش جيیوا ند�رو وا�د ا�لقاء 
ٔ�ويل ال ید�ل يف ٕاطار احلوار �ج�عي، �ش ما نعطیوهش ٔ�كرث من 

و�ش نؤكد هلم ب�ٔن اح�ا حریصني امحلو� د�لو، ٕامنا هو �لتعارف املشرتك 
يف ٔ�ي قرار ٔ�و ٔ�ي مرشوع قانون �ادي جيي عنده �القة �لشغل ٔ�و عنده 

�القة �لنقا�ت البد ٔ�ن �كون �س�شارة د�هلم، وهاذ �س�شارة ٕان 
  .شاء هللا �ادي نعطیوها ٔ�مهیة

ف�ا ما خيص ما ورد يف الرب�مج احلكويم ف� خيص �لزتامات، ف� 
ق �ل�شغیل، �رشیع الشغل، �اصة ف� یتعلق مبرشوع القانون التنظميي یتعل

حول تنظمي احلق يف إالرضاب، مرشوع قانون حول النقا�ت املهنیة، 
  .مراجعة مدونة الشغل ٕاىل �ٓخره هذه ٔ�نواع

القانون التنظميي د�ل إالرضاب هو موجود يف الربملان ا�ٓن، وبعد ٔ�ن 
لكن �ل�س�بة �لقانونني ا�ٓخر�ن بطبیعة  صودق �لیه يف جملس الوزاري،

كام قلت لٕالخوان  -احلال هناك تفكري يف إال�داد د�هلم، مدونة ال�شغیل 
لك مركزیة عندها م�ظور خمتلف، ولكن ٔ�� قلت  -د�ل املركز�ت النقابیة 

هلم راه ٕاىل ما تفق�اش �ىل م�ظور �ام، مايش رضوري نتفقو �ىل اجلزئیات 
�ل تعدیل د�ل القانون، راه ميكن اكع ما جنیبوهش، يف هاذ القضیة د

ولكن ٔ�� �ادي حنرص �ش �كون �لیه حوار، �ادي حنرص �ش �شوفو 
ٔ�ش�نو يه التعدیالت ا�يل مف�دة لبالد� مجیعا، ٔ�ن اح�ا عند� فرقاء 
اج�عیني وعند� ٔ�ر�ب العمل وعند� القطا�ات احلكوم�ة وعند� 

بد ٔ�ن ن�ٔ�ذ العصا من الوسط ملصل�ة البالد مايش املواطنني �ی��ظروا، فال
  .حلا�ة ٔ�خرى

ف�� اح�ا �ادي نف�حو النقاش و�ادي �شوفو التطو�ر ا�يل ميكن، 
ٔ�ن املركز�ت النقابیة ٕاىل �اوا اك�ن مركز�ت نقابیة حتفظت، وقالت، ال، 
نطبقوه بعدا، اك�ن مركز�ت نقابیة ا�يل قالت ال، ف�ه ٔ�مور �اصها تتغري 
ا�ٓن ملصل�ة الشغی� نفسها وهكذا، اح�ا �ادي ند�رو حوار ومن بعد 

  .اح�ا احلا�ة ا�يل فهيا احلوار ما خصناش خنافو مهنا. �شوفو ٕان شاء هللا
ؤ�یضا �ل�س�بة �لقانون اخلاص �لنقا�ت، هذا عند� ف�ه وا�د الرؤیة، 

ى تنظمي �یقول ب�ٔنه رفع مس�توى التنظمي نقولو هو م�ظم، ولكن �رفعو مس�تو 
من ا�س�تور، هذا يشء �م، وٕاىل  8احلق النقايب وفق ما یق�ضیه الفصل 

اس�تطعنا �رفعو القوة التفاوضیة �لمركز�ت النقابیة، و�كون املصداق�ة د�لها 
يف ت�ٔطري الشغی�، �رتفع �ادي �كون مز�ن، ومن هنا و�رفعو حىت 

اليش �ل�س�بة  املس�توى د�ل القدرة د�لها التعاقدیة، ٕاىل در� هاذ
�لمركز�ت النقابیة هو يشء �م، وهو يف رٔ�ینا ما یق�ضیه ا�س�تور وهو 
ٕاخراج قانون �اص �لنقا�ت املهنیة وفق ما یق�يض ا�س�تور ا�يل �یقول 
�اص خيرج يف مق�ضیات قانونیة وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور كرتتبط 

احلال دامئا �ادي  �لنقا�ت، اح�ا �ادي منش�یو يف هاذ �جتاه وبطبیعة
نف�حو ف�ه حوار، و�ادي �شوفو هاذ احلوار فني �ادي یتقدم بنا، ؤ�ش�نو 

  .�ادي ند�رو
ف� خيص ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د، نظام املعاشات املدنیة اكن قد عرف 
كام عرفمت وا�د العجز فرض �لینا ٕاجراء ٕاصال�ات مق�اس�یة وفق مقاربة 

مي مبجمو�ة من �س�شارات، �شار�یة من �الل ٕا�داث �دة جلن والق
وهذاك اكن إالصالح املق�ايس ا�يل اكن دارتو احلكومة السابقة عندو 
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، لكهنا �س�ب الطابع �س�تع�ايل هاذ ٕاخل ...املس��دات د�لو عندو
إالصالح د�ل نظام املعاشات املدنیة بين يف ٕاطار قانون، لكن ا�ي ٔ�رید 

  ٔ�ن ٔ�قول ٔ��ن حنن الیوم؟
وا�د املطلب ورد من ق�ل من مضن املبادئ أ�ساس�یة  حنن الیوم ٔ�مام

لٕالصالح ا�يل ت��اتو ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د يف اج�عها 
، والس�� اعتبار م�ظومة القطبني ٕاكطار �ام 2013ینا�ر  30بتارخي 

لٕالصالح الشمويل لقطاع التقا�د والعمل �ىل توس�یع التغطیة لفائدة �ري 
بعد ذ� يف �س�شارة د�ل ا�لس �ق�صادي و�ج�عي أ�جراء، مث 

ٔ�یضا ركز �ىل هاذ إالصالح الشمويل، ف�� حنن قلنا فقط هاذ القضیة، 
قلنا ا�ٓن س�نذهب لرنى �یف نقوم �ٕالصالح الشمويل ٔ�نظمة التقا�د 
وهذا ملصل�ة امجلیع، �ش �كون معایري مو�دة ف� خيص ٔ�نظمة التقا�د بني 

القطا�ات وما �كو�ش يش عندو معایري معینة وو�د�ن �ٓخر�ن خمتلف 
  :عندمه معایري ٔ�خرى، ٕاذن

 ري؛یالسري حنو التقریب يف توح�د املعا .1
 توح�د الصنادیق مما س�یعطیه القوة؛ .2
اختاذ ٕاجراءات الس�تدامة هاذ الصنادیق ملصل�ة املتقا�د�ن  .3

 . ٔ�نفسهم
وار ٕان شاء هللا و�لتايل هاذ إالصالح الشمويل ٔ�یضا س�یكون �لیه ح

  .وس�نعمل �ىل ٔ�ن �سري يف الفرتة املق��
ف� خيص التواز�ت �ق�صادیة الكربى، یقرتح الرب�مج ا�ي قدم�ه 
ٔ�ماممك رؤیة م�دجمة وواقعیة �لتدبري املا�رو اق�صادي، �یحرص �ىل سالمة 
املالیة العموم�ة و�ىل التواز�ت الكربى، وهذا الهدف م�ه هو اس�متراریة 

فاظ �ىل حقوق أ�ج�ال املق��، مايش من حق�ا احلو� ؤ�یضا �ىل ا�
التواز�ت املالیة الكربى �ر�كوها ٔ�ن هذا أ�ج�ال املق�� سرتتبك، يه 
نفسها �ادي تلقى وضعیة هشة، احلقوق لكها د�ل الناس ميكن تضیع ٕاىل ما 

ز�ت �افظناش �لهيا ٔ�ن يه املزيان؟ ف�� البد من احلفاظ �ىل التوا
املا�رو اق�صادیة وتقو�هتا، ولكن ٔ�یضا يف الطرف ا�ٓخر البد من ٔ�ن نعمل 
�ىل هنج س�یاس�یة اج�عیة هادفة وفعا�، وا�رت� يف الرب�مج احلكويم 

  .�س�مترار �ىل املس�تویني ؤ��ذه بعني �عتبار
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل املالحظة اليت وردت حول  ،ويف هذا إالطار

ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه، ٔ�وال، القانون التنظميي �لاملیة اجلدید �ینص املدیونیة، ٔ�رید 
�ىل ٔ�ن احلكومة ملزمة بتقدمي تقر�ر س�نوي ٕاىل الربملان مبناس�بة م�اقشة 
مرشوع قانون املالیة، وهاذ التقر�ر الس�نوي �اص حول ا��ن العمويم، 

كن و�لتايل رقابة الربملان س��عزز يف هاذ املوضوع د�ل ا��ن العمويم، ومي
هاذي . ن��اقشو س�نو� يف الز�دة ٔ�و النقصان ٔ�و تطور ا��ن العمويم

  .النقطة أ�وىل
اك�ن وا�د املق�ىض .. النقطة الثانیة، فاش �هنرضو �ىل ا��ن العمويم

�ٓخر يف القانون التنظميي �لاملیة هو ٔ�نه يف أ�حوال العادیة یلزم ب�ٔن ال �كون 

 ف� خيص ٔ�ن یذهب ٕاىل �س��ر ا��ن العمويم، ا��ن �س�تدانة ٕاال
وٕاىل �دمة ا��ن فقط، ما ميك�ش مييش لنفقات ال�س�یري، ؤ�عطى وا�د 

  .�س�ت��اء صغري يف �ا� �اصة
مدیونیة املؤسسات العموم�ة، ٔ�شار ٕا�هيا �دد من إالخوان، وهذا 
حصیح، هناك مدیونیة �لمؤسسات العموم�ة، واحلكومة قد وضعت يف 

�ىل حتسني متویل املؤسسات املقاوالت العموم�ة، �لام ب�ٔن �ر�جمها العمل 
خمتلف القرارات املتعلقة �الس�تدانة یمت التداول فهيا يف ٕاطار أ��زة 
التداولیة لهذه املؤسسات، ا�الس إالداریة د�لها، يه ا�يل كتقرر فهيا 
 وختضع يف الغالب �راسات ق�لیة ولكها تتو�ه ٕاىل �س��ر، �لام ب�ٔن

د�ل ا�یون  %80من هاذ املؤسسات العموم�ة ا�يل عندها ا�یون  80%
د�ل املؤسسات معوم�ة فقط، ويه املؤسسات أ�كرث اس��را من  6يف 

مجموع املؤسسات العموم�ة، ا�يل عندها مؤسسات هیلكیة �برية ملكفة، 
 و�لتايل ٕاذا كنيت �ادي �س�تادن �ش تدي لوا�د �س��ر ا�يل هو عندو

�ائد ا�يل به �ادي ختلص ا�یون، هذا معل �ادي یقوم به ٔ�ي مقاو� ٔ�و 
ٔ�ي مس�مثر ٔ�و ٔ�ي ٔ�مسو، ٕاىل اكن يف هذا إالطار راه هو معقول، ولكن 
اح�ا يف ٕاطار مدیونیة اخلزینة، اح�ا ٔ�عطینا و�د ننقصو مدیونیة اخلزینة ٕاىل 

 ٔ�فق يف %60، ننقصوها ٕاىل %64واليت يه الیوم تقریبا  %60ٔ�قل من 
، وهذا الهدف يف ٕاطار املقدمات ا�يل عند� الیوم مقدور �لیه ٕان 2021

  .شاء هللا حيتاج ٕاىل يشء من العمل، ولكن ٕان شاء هللا مقدور �لیه
قضیة الرصف، بعض إالخوان حتدثوا عن الرصف یعين تعومي رصف 
ا�رمه ا�يل هو القرار يف احلق�قة مايش هو القرار د�ل احلكومة، ٔ�نمت 

عرفون القرارات يف الس�یاسة النقدیة يه ٔ�ساسا قرارات بنك املغرب، ت
حصیح، ولكن هذا قرار  ،كتفا�ل ،احلكومة �س�شار، تعطي الرٔ�ي د�لها

مس�تقل عن احلكومة �ملناس�بة، ولكن رمغ ذ� هو ل�س قرار یثري 
هو مايش تعومي، ما �اد�ش �كون التعومي، وٕامنا هو اع�د رصف  ،ختوفات
ونة ل�س تعوميا، وا�د الرصف �لمرونة و�شلك تدرجيي، و�شلك ٔ�كرث مر 

م�حمك ف�ه، و�شلك �ذر، راه لك يش �ذر لك يش ما یبغ�ش ید�ل 
السلبیات د�ل التعومي الاكمل ��رمه، والهدف م�ه هو یعزز قدرة 
�ق�صاد الوطين �ىل ام�صاص الصدمات اخلارج�ة مع تقویة ثقة الرشاكء، 

تدبري املا�رو اق�صادي الوطين، وهاذ اليش �یمت انطالقا رشاكء املغرب يف ال 
من دراسات يف البدایة، ولكن ٔ�یضا دراسات تق�ميیة مس�مترة م�تظمة بعد 

  .لك مر��
ولكن �ل�س�بة �لحكومة يه حترص �ىل ٔ�ن �كون هناك تفا�ل مع هذه 
إالجراءات، ٔ�وال، تفعیل �ٓلیات ال�شاور بني احلكومة وبني البنك املركزي، 
هذه النقطة أ�وىل، العمل �ىل حتق�ق ��س�ام بني الس�یاسة النقدیة 
والس�یاسة املواز�تیة �لحكومة، الس�یاسة النقدیة والس�یاسة د�ل احلكومة 
املواز�تیة ا�يل كمت يف مزيانیات مالیة، �اصنا حنققو ��س�ام، وبطبیعة 

مجیع املالحظات  احلال عند� الثقة يف بنك املغرب ٔ�نه ی�ٔ�ذ بعني �عتبار
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 .اليت تقد�ا احلكومة ویتفا�ل معها بطریقة ٕاجيابیة
  الس�ید الرئ�س،

لقد �ابت مجمو�ة من املدا�الت غیاب إالجراءات الهادفة ٕاىل حماربة 
الفساد من الرب�مج احلكويم وضعف التدابري املتعلقة برتس�یخ احلاكمة 

اذ الرب�مج ا�يل قدم�اه وانعدام رؤیة مشولیة ٕالصالح إالدارة، ويف احلق�قة ه
هو �یتضمن ٕاشارة ٕاىل �دد من �سرتاتیجیات، وهذه �سرتاتیجیات 
�لك رصا�ة يه اسرتاتیجیات وضعت ٕاما يف ٕاطار احلكومة السابقة ٔ�و يف 
احلكومة اليت ق�ل مهنا، ويه اسرتاتیجیات م�اكم�، ٔ��ذت س�نوات ٔ�ح�ا� 

ح�ا دا� �ادي نبداو يف جمال ٕال�دادها، مث بعد ذ� ٔ�قرت، وبعد ٕاقرارها ا
ملا قلنا ب�ٔن �ادي التطبیق د�لها، ميكن املراجعة د�لها يف مرا�ل، و�� 

منش�یو يف ٕاطار تفعیل ؤ�جرٔ�ة وتنف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، 
وهذا س�یل من إالجراءات واردة يف هذه �سرتاتیجیة، �سرتاتیجیة 

شار�وا فهيا الفا�لني املدنیني، شارك فهيا  ٔ�قرت وقعت ٔ�مام الفا�لني،
املرتبطني، القطا�ات احلكوم�ة ٕاخل، �دد من اخلرباء، ٔ��ذت س�نوات د�ل 
إال�داد حىت خرجت هذه �سرتاتیجیة، �ري كنقول �سرتاتیجیة الوطنیة 
ملاكحفة الفساد فهيا هاذ الس�یل د�ل إالجراءات لكه موجود، وهاذ 

�سرتاتیجیة يه م�نو�ة مرتبطة جبمیع القطا�ات،  إالجراءات ا�يل يف هاذ
 :فهيا �رامج

  حتسني �دمة املواطن؛: الرب�مج أ�ول -

 إالدارة إاللكرتونیة؛: الرب�مج الثاين -

 الشفاف�ة والوصول ٕاىل املعلومات؛: الرب�مج الثالث -

 أ��الق�ات؛: الرب�مج الرابع -

 الرقابة واملساء�؛: الرب�مج اخلامس -

 تقویة املتبعة والزجر؛: السادسالرب�مج  -

 الطلبیات العموم�ة؛: الرب�مج السابع -

 �زاهة القطاع اخلاص؛: الرب�مج الثامن -

 الرب�مج التاسع التواصل والتحس�س؛ -

 .الرتبیة والتكو�ن: الرب�مج العارش -
ولك �ر�مج �ی�سمى �ر�مج ف�ه س�یل من إالجراءات، و�لتايل ٕاىل 

هو موضوع من ق�ل جلان م�خصصة، ٔ��ذت طبق�ا هاذ الرب�مج ا�يل 
الوقت الاكيف، وف�ه رشاكء �دید�ن ا�يل شار�وا ف�ه، �ادي �كونو �حجني، 
ؤ�� �ىل یقني ب�ٔن مقاومة الفساد يف املر�� املق�� �ادي ��ذ الزمخ د�لها 
احلق�قي من ق�ل هذا، ولكن بطبیعة احلال اح�ا ما كنقللوش من ٔ�مهیة 

مع هذا الرب�مج، م�ال ٕاصال�ات املنظومة والعدا�  �رامج ٔ�خرى تتاكمل
ف�ه جزء من إالجراءات يف ٕاصالح القضاء ا�يل يه كرتفع در�ة الشفاف�ة 
وإالنصاف ا�يل يف القضاء، وهكذا �دد من الربامج القطاعیة أ�خرى 

تتدا�ل مع هذه الربامج، ولكن هذا هو الرب�مج يف جمال ماكحفة الفساد 
  .ا�يل هو ٔ�سايس

وبذ� ٔ�طمنئ مجیع املواطنات واملواطنني، اح�ا ما يش كنلوحو �م 
وٕامنا كنب��و �ىل اسرتاتیجیة فهيا �دد من إالجراءات، و�ادي حناولو 
نطبقوها يف الس�نوات املق�� ٕان شاء هللا، وهاذ �سرتاتیجیة �ملناس�بة يف 

انیة الوقت ا�يل كتد�ل يه تتضمن �ىل املدى الزمين وكتضمن حىت املزي 
اللكفة د�ل التطبیق وكتضمن معطى خمتلف التفاصیل املرتبطة هبا، و�متىن 
السادة إالخوان املس�شارات واملس�شار�ن حيصلوا �ىل هذه يه موجودة 

  .�ى إالدارة املعنیة
وخبصوص إالدارة، الرب�مج احلكويم، كام الحظمت، ركز �ىل م�ارشة 

ات العموم�ة �لمواطن �ع�د ٕاصالح معیق وشامل لٕالدارة، تقریب اخلدم
فاش خرج�ا الرب�مج د�ل املغرب الرمقي، . �ٓلیات إالدارة الرمقیة �خلصوص

هذاك الرب�مج راه ف�ه �دد من إالجراءات، �ادي نطبقوه قلیال، كثريا، 
ولكن �ارطة الطریق د�ل إالدارة الرمقیة موجود، وٕاىل جنحنا يف إالدارة 

  .ملواطن غیتغريالوضع د�ل ا %80الرمقیة 
ٔ�� الیوم وز�ر املالیة ٔ��ربين ب�ٔنه بدا، ؤ�نمت مجیعا تعرفون، ب�ٔنه بدا �ٓش 

عن طرق �نرتن�ت �لرضیبة، ) les déclarations(تی�سمى؟ إالشعار 
أ�ضعاف د�ل املرص�ني �لرضیبة، ٔ�ن من  3ؤ�ن هذا ٔ�دى ٕاىل ارتفاع 

تضیع الورقة، ٔ�ح�ا� �مييش ق�ل إالجراءات د�ل الك�ابة يف الورق ٔ�ح�ا� 
الوا�د تیلقى عراق�ل الز�ام وال يش �ا�ة، �ی�ساها �یفوتو الوقت ٕاخل، د� 

 les(ا�ٓن سهلنا هاذ إالجراء، إالجراء أ�ول راه �يق، ا�يل �يق ید�ر 
déclarations ( املبارش، ولكن إالجراء أ�سايس هذا، هاذ إالجراء

ترصحي بوا�د الشلك �بري وٕارادي، ��سهل �ىل الفا�لني ا�تلفني ال 
ٔ�ضعاف ٕاراد�، ما فهيا ال مراق�ة ال والو، ٕادارة  3و�ملناس�بة ارتفعت ٕاىل 

  . الرضائب مل تتد�ل، وٕامنا املرصح هو ا�يل �یرصح
ٔ�ظن ب�ٔنه ٕاىل اس�تطعنا يف املغرب الرمقي نتقدو �ادي ند�رو خطوات 

 يف الرب�مج احلكويم، ٕاجيابیة �برية يف املس�تق�ل، وهاذ اليش �الش ركز�
وهاذ اليش ٕان شاء هللا ا�يل �ادي حناولو �كون عندو ت�ٔثريات �ىل ح�اة 

  .املواطن
�ش�ٔن الس�یاسات العموم�ة يف جمال الطاقات املت�ددة، حنن نعرف ٔ�ن 

ومشاریع الطاقات املت�ددة ال �سعى فقط ٕاىل املغرب من �الل الربامج 
لكن �سعى ٔ�یضا ٕاىل حتق�ق اندماج تولید الكهر�ء من مصادر م��ددة، و 

هو هاذیك  اق�صادي تدرجيي، ٔ�ش�نو هو �ندماج �ق�صادي؟
التك�ولوج�ات ا�يل عند� مكغاربة تويل عند رشاكت مغربیة، تويل عند 

�س�بة ) le taux d’intégration(�رباء مغاربة، هو ا�يل ك�سمیوه 
 الرشاكت الكربى �ندماج هو هذا يف مجیع القطا�ات كن�اولو نفرضو �ىل

ت يش صفقة �برية مغربیة ويه رشكة ٔ�ج�بیة نفرضو �لهيا �س�بة ا�ذإاىل 
من �ندماج �ق�صادي، مبعىن املغاربة �كونوا مسامهني، وهذا يشء �م 
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بطبیعة احلال الت�ٔثري د�لو �ادي �كون تدرجيي، ما ميك�ش جيي بطفرة، 
غريب، كتقوى اخلربات ولكن س�نة بعد س�نة �یتقوى ال�س�یج �ق�صادي امل

املغربیة يف جمال �ك�ولوج�ات دق�قة ن���ة هذا إالجراء، وهذا س�ميكن من 
�رسیع اع�د التك�ولوج�ات احلدیثة �لطاقات املت�ددة ؤ�یضا من تطو�ر 
قا�دة صناعیة وطنیة قادرة �ىل دمع مشاریع الطاقة النظیفة وضامن القدرة 

  .التنافس�یة املطلوبة يف سوق التصد�ر
من �ندماج الصناعي �ل�س�بة  %32ويف هذا الصدد، مت بلوغ معدل 

بعد ٔ�ن اكن م�تظرا فقط ٔ�ن �كون هاد �س�بة  ،1حملطة نور ورزازات 
فقط، مبعىن جتاوز� حىت الهدف، وذ� من  %�30ندماج الصناعي 

�الل �س�تعانة مبقاوالت مغربیة يف قطا�ات م�عددة مرتبطة هبذه احملطة 
فقد مت  3و 2طتني املق�لتني الشمس�ی�ني حمطيت نور ورزازات خبصوص احمل 

�ىل أ�قل، و�ىل هذا املنوال فٕانه  %35فرض اندماج �س�بة اندماج تبلغ 
حيرص يف خمتلف املشاریع الصناعیة الكربى �ىل �س�بة من �س�تعانة 

  .�ملقاوالت واخلربات املغربیة لنقل التك�ولوج�ا واملعرفة وتوطیهنا ببالد�
�شجیعا �لمقاوالت املغربیة يف هذا ا�ال، يف جمال الصنا�ات املت�ددة و 

مت ٕا�داث جتمع يف جمال الطاقة الشمس�یة من طرف الواك� املغربیة �لطاقة 
املس�تدامة یضم فا�يل صنا�ة الطاقة الشمس�یة، وذ� بغیة تطو�ر البحوث 

س�یة املو�ة التطبیق�ة وتعز�ز �بتاكر ا�منوذ� يف قطا�ات الطاقة الشم 
ٕالنتاج الكهر�ء، �ٕالضافة ٕاىل �شجیع �س��ر الصناعي من طرف 
املقاوالت احمللیة وكذ� رفع �س�بة اس�تفادة هذه املقاوالت من القمية 

يف �لق فرص شغل �مة يف  -ال حما�  -املضافة لهذه املشاریع، مما س�سامه 
  .هذا القطاع

موا�بة لهذه ا�ینام�ك�ة مت  �دیثا يف هذه املر�� الس�نوات أ��رية
رشاكت يف جمال الطاقة الشمس�یة م�خصصة يف جتمیع أ�لواح  3ٕا�شاء 

بقدرة صناعیة ٕاجاملیة تقدر ب  2011الشمس�یة والعنارص املتعلقة هبا م�ذ 
م�غاوات يف الس�نة، كام ٔ�ن إالصال�ات اليت مت اع�دها �روم �شجیع  45

  . طاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة�س��ر اخلاص �ٔ�ساس يف جمال ال
  هل هذا الرب�مج عندو محو� اج�عیة؟: احملور أ��ري هو

لقد انطلقت بعض املدا�الت من ضعف إالجراءات �ج�عیة يف 
الرب�مج احلكويم واهتمت إالجراءات الواردة ف�ه �لسعي لٕال�از �ىل ما 

ن �يق املواد اليت �س�تف�د تبقى من القدرة الرشائیة من �الل رفع ا�مع ع
من صندوق املقاصة، واحلق�قة ٔ�ن الرب�مج احلكويم ی�سم بقدر �ايل من 
التوازن من �ة ومن احلذر من �ة �نیة، و�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�وال ٔ�ن 
ثلث إالجراءات الواردة يف الرب�مج يه ذات طابع اج�عي، ثلث 

هذه إالجراءات، ثلهثا  إالجراءات، وميكن إالخوان وأ�خوات ی��عوا
اق�صادي، ثلهثا اج�عي وثلهثا �رتبط �جلوانب الس�یاس�یة، اجلوانب 
احلقوق�ة واجلوانب التدبريیة واجلوانب ا�بلوماس�یة، وهذه إالجراءات 

م�ال يف ملف . �ج�عیة ا�يل در� ا�يل مرتبطة �لتعلمي، مرتبطة �لص�ة

عين �دد �بري من إالجراءات اليت التعلمي الرؤیة ٔ�و قانون إالطار هذا ی
تضمنهتا الرؤیة واليت یمت تزنیلها وفق �رامج وا�يل �ادي جنیو لها يف ح�هنا، 
ؤ�یضا عندما نت�دث عن اجلانب الصحي، وا�ي ٔ�ورد� ف�ه �دد �م من 

  .إالجراءات
يف  ب�ٔن حصة املسامهة د�ل ا�و�و�ملناس�بة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول هنا 

)RAMED ( ،مهة ا�و� �برية و�مة، ميكن �اصنا �زیدو وارد، یعين مسا
ممكن، ممكن مايش اكف، ولكن ا�و� ٔ�مدت اجلهات املعنیة مبعىن م�ال 

ملیون درمه خض ف�ه،  675احلساب اخلصويص لٔ�دویة مدته مبلیار و
ؤ�یضا امجلا�ات الرتابیة ٔ�یضا سامهت، وحول �دد من أ�موال املعنیة ٕاما 

، (RAMED)ٔ�و اجلهات املعنیة �لعال�ات يف جمال  املس�شف�ات املعنیة
و�لتايل فه�ي مايش ما دارت والو، ٔ�ن بعض التد�الت قالت حىت يش 

ت ا، ال، تعطى �دد من املزيانیة تعط(RAMED)س�ن�مي ما تعطى يف 
تنفقت يف ا�ال د�لها، ميكن مايش اكف�ة، ميكن  (RAMED)د�ل 

و التطو�ر، وهذا هو ا�يل عن��اه ب�ٔنه التدبري د�ل امللف �ىل أ�رض �اص
اس�متراریة مع جتدد، ٔ�ي الربامج ا�يل اكنت �ادي �س�مترو فهيا ولكن �ادي 

  .حناولو نقميوها وجنددوها ونطوروها �ش �كون ٔ�كرث يف �دمة املواطن
وف� خيص الر�ضة نفس اليشء، ملا قلنا اع�د �سرتاتیجیة الوطنیة 

ذ �سرتاتیجیة اكنت موجودة، ا�ٓن �ادي یمت ، ها�2020لر�ضة يف ٔ�فق 
  .الت�دید د�لها والعمل �ىل تطبیقها وتنف�ذ مضام�هنا

ف� خيص نظام املقاصة، اح�ا واعیني �لصعو�ت ا�يل اكینة �ى 
املواطن يف �ا� ما ٔ�لغي صندوق املقاصة، و�� اح�ا قلنا �ادي �كون 

وبعد ا�راسة وبعد ال�شاور  إالجراءات املصاح�ة، �ادي منش�یو تدرجيیا
وال�شارك، اح�ا مايش م�لهفني �ش هاذ صندوق املقاصة �زولوه، ولكن 
�ادي ند�رو إالجراءات ا�يل يف مصل�ة املواطن، و�ادي منش�یو حبذر 
وشویة �شویة، ونوا�دومك، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ب�ٔن هنا �ادي 

ا عندمك، �ادي حناولو �قشوه یمت م�اقشة هاذ املوضوع ق�ل ما نطبقوه، هن
�ش �شوفوه و�شوفو حىت ا�ٓراء د�لمك وإالسهامات د�لمك حبمك ٔ��مك كمتثلوا 
�دد من القطا�ات �مة اج�عیة واق�صادیة و�دد من حبال النقا�ت �دد 
من النقا�ت املهنیة، �ادي هيمنا بطبیعة احلال الرٔ�ي د�لمك والرتش�ید د�لمك 

لكن كام قلنا حنن ٔ�وف�اء، ٔ�وف�اء ملا و�د� به املواطنني يف يف هاذ ا�ال، و 
الربامج �نت�ابیة د�ل أ�حزاب املشلكة �لت�الف احلكويم، واليت اكنت 
و�دت ٕ�صالح م�ظوم املقاصة �ش مييش يف اجتاه املواطنني احملتا�ني فعال 

لف�ات لهذا ا�مع، سواء اكنوا من الف�ات الفقرية والهشة ٔ�و اكنوا من ا
املتوسطة ا��ن حنن حریصون كام قلنا يف الرب�مج �ىل �دم إالرضار 
بقدرهتا، بل اح�ا حریصون �ىل تقویة الطبقة املتوسطة ٕان شاء هللا 

  .والز�دة يف قدراهتا املالیة
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

سعدت كثريا بتقدمي هذه التوضی�ات ٔ�ماممك، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا 
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قني ب�ٔن ا�منوذج املغريب ٕان شاء هللا س��قى قو�، س��قى ملهام �ىل ی
ه وتطو�ره وجتدیده ئ�س�مترار �لمغاربة، ا�ي �شارك ف�ه اكمال يف بنا

  .وٕاعطائه دفعات ٔ�خرى يف املس�تق�ل
ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ب�ٔننا حنن م�فائلون، ب�ٔن احلكومة من �ة 

تكون ٕان شاء هللا �حجة يف ٔ�ن س��قى وف�ة لتطلعات املواطنني، وٕاهنا س� 
  .تفي �لوعود اليت قدمهتا ٔ�ماممك

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

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .شكرا لمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

بغیت نذ�ر الس�یدات والسادة املس�شار�ن اق�ل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة، 

 املق�� س�تجري معلیة التصویت �ىل احملرتمني ب�ٔنه �الل السا�ات القلی�

الرب�مج احلكويم يف جملس النواب، ٕاذا حظي الرب�مج احلكويم بتصویت 

أ��لبیة املطلقة لٔ�عضاء ا�يل �یت�ٔلف مهنم جملس النواب، فٕان هناك �لسة 

مشرتكة بني جمليس الربملان ی��ظر ٔ�ن تنعقد یوم امخل�س، ویتكون خمصصة 

، وس�یصدر بالغ يف 2017وع القانون املايل س�نة ٕان شاء هللا لتقدمي مرش 

  .املوضوع، ٕاذا حظي الرب�مج احلكويم بثقة جملس النواب

   .شكرا لمك

 .ورفعت اجللسة


