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األخ الغراس يف تصريح خاص

األحزاب يجب أن تكون مشاتل إلنتاج النخب السياسية القادرة على تقدمي التصورات والبدائل الكفيلة مبعاجلة القضايا املستعجلة

دعوة جاللة الملك إلى إنجاز مشاريع استثمارية فالحية وإيجاد آليات قانونية وإدارية لتوسيع عملية التمليك لألراضي الجماعية خطوة تبعث على االرتياح

اخلطاب يدعو اجلميع إلى اإلشتغال بنفس وطني من أجل حتسني ظروف العيش املشترك بني جميع املغاربة
صليحة بجراف
اعتبر األخ محمد الغراس كاتب الدولة
املكلف بالتكوين املهني ،اخلطاب امللكي
أم��ام أعضاء مجلسي البرملان مبناسبة
افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة،
«مب�ث��اب��ة إط ��ار مرجعي وخ��ارط��ة طريق
واضحة ودقيقة »  ،للمسؤولني والفاعلني
من مواقع مختلفة ،لترجمة توجيهاته على
أرض الواقع واالشتغال على األولويات
احملددة بنفس وطني .
وقال األخ الغراس  ،في تصريح خاص«:إن
دع��وة جاللة امللك محمد ال �س��ادس ،إلى
الرفع من الدعم العمومي ل�لأح��زاب ،مع
تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي
توظفها ،في مجاالت التفكير والتحليل
واالبتكار ،يؤكد حرص جاللته على تعزيز
العملية الدميقراطية كخيار ثابت للمملكة
املغربية وترسيخ مكانة األحزاب وتقوية
ان�خ��راط�ه��ا ف��ي مسلسل اإلص�ل�اح الذي
تشهده بالدنا وقدراتها على االضطالع
ب��أدواره��ا الدستورية خاصة ف��ي مجال
التأطير».
وأضاف األخ الغراس أن جاللة امللك ،بهذه
ال��دع��وة الصريحة يظهر بجالء األهمية
القصوى التي يوليها للعمل السياسي
واألح � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة ،ف��ي أف��ق تقوية
التنظيمات وإرج� ��اع ت��وه�ج�ه��ا ،للقيام
ب��األدوار املنوطة بها واملنصوص عليها
دستوريا.
وت� ��اب� ��ع األخ ال � �غ� ��راس أن األح�� ��زاب
السياسية ،يجب أن تكون مشاتل إلنتاج
النخب السياسية ال �ق��ادرة على تقدمي
األف �ك��ار وال �ت �ص��ورات وال�ب��دائ��ل الكفيلة
مب�ع��اجل��ة مختلف ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تهم
الوطن واملواطنني والتي تتطلب تفكيرا
وذكاء جماعيا مرتكزا على الثوابت والقيم
ومقومات الهوية والروح الوطنية ،مبرزا
أن اإلص�لاح��ات والتدابير االقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة املستعجلة ،ال �ت��ي يجب
القيام بها ال ميكن أن تتحقق إال بالتعبئة
الوطنية ،والعمل اجلماعي وه��ذا طبعا
يتطلب توفر مناخ سليم.

األخ الغراس ،ال��ذي يتحمل مسؤولية
مستشار جماعي ،بجماعة بنمنصور
بإقليم القنيطرة ،لم يفته التوقف أيضا
عند إشكالية األراضي الساللية ،التي
ت��ع��رف إك���راه���ات ج��د م��ع��ق��دة ،تتمثل
أس��اس��ا ف��ي ال��ن��زاع��ات والصراعات
املتعلقة باستغاللها واحملافظة عليها
وتثمينها ،قائال«:إن دعوة جاللة امللك
إل���ى التعبئة ق��ص��د إجن����از املشاريع
االستثمارية في املجال الفالحي ودعوته
إلى إيجاد اآلليات القانونية واإلدارية
املالئمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل
ب��ع��ض األراض�����ي ال��ف�لاح��ي��ة البورية
لفائدة ذوي احلقوق ،على غرار ما يتم
بخصوص متليك األراض��ي اجلماعية
الواقعة داخل دوائر الري ،هي خطوة
تبعث على االرتياح في نفوس الفئات
املعنية».
واستطرد األخ الغراس قائال «:شعرت
بهذا باعتباري اب��ن ال��ب��ادي��ة ،وأعرف
إشكالية األراض����ي الساللية جيدا»،
مضيفا أن الدعوة امللكية ستمكن فئات
واسعة من املجتمع املغربي ،خصوصا
س��ك��ان ال���ق���رى ،وامل��ن��اط��ق الفالحية،
من تفادي عدد من النزاعات املرتبطة
بالعقار كما سترفع قيمة إنتاج األراضي
ال��زراع��ي��ة وجتعلها قابلة لالستثمار
وليس االنتفاع فقط وهو ما سيكون له
وقع إيجابي على املستويني االقتصادي
واالجتماعي.
وخلص األخ الغراس إل��ى التأكيد أن
اخلطاب يدعو اجلميع إلى اإلشتغال
بنفس وطني ،من أجل حتسني ظروف
العيش املشترك ب�ين جميع املغاربة،
واحل������د م����ن ال�����ف�����وارق االجتماعية
وامل���ج���ال���ي���ة ،ع��ل��م��ا أن احل���دي���ث عن
األولويات ـ يردف األخ الغراس ـ يعني
بالضرورة أننا بصدد معاجلة قضايا ال
تقبل االنتظار ،وأن عامل الزمن حاسم
لتوفير ش��روط االستفادة من الفرص
الكامنة و املتاحة لبالدنا على مختلف
املستويات.

إشكالية األراضي الساللية تعرف إكراهات جد معقدة

جاللة امللك يظهر بجالء األهمية القصوى التي يوليها
للعمل السياسي في أفق تقوية التنظيمات وإرجاع توهجها

