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توصل مكتب اجمللس بإشعار من السيد رئيس اجمللس

محضر الجلسة الثالثة واألربعين بعد المائة

الدستوري يتعلق بعريضة الطعن يف دستورية قانون املالية لسنة
 3113اليت توصل هبا من لدن  131نائب ينتمون إىل كل من
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية والفريق االشرتاكي والفريق
الدستوري ،وذلك ليبت يف مطابقته للدستور طبقا ألحكام

التاريخ  11 :دجنرب  3111املوافق ل  32صفر .1311

الفقرة الثالثة من فصله  ،113وتوصل مكتب جملس النواب
بالقرار رقم  11/111الذي بت اجمللس الدستوري مبوجبه يف
دستورية قانون املالية برسم سنة  ،3113كما توصل مكتب

الرئاسة  :السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب.
التوقيت  :ساعتان وعشرون دقيقة.
جدول األعمال :جلسة األسئلة اخلاصة بالسياسات العامة

جملس النواب مبراسلة تتعلق بسحب مقرتح قانون يتعلق بتجرمي
التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة،
شكرا السيد الرئيس.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس:

املوجهة إىل رئيس احلكومة.

السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
حضرات السيدات والسادة ،ستبتدئ الجلسة ،تفضلوا إلى

شكرا ،إذن يتضمن جدول أعمال هذه اجللسة سؤالني
حموريني يتعلق األول بربنامج حتدي األلفية تقدمت به الفرق
وجمموعة األغلبية ،ويتعلق السؤال الثاين بالسياسة العامة املتبعة

السيد وزير الدولة،

خبصوص احلوار االجتماعي وانعكاساته على السلم االجتماعي
تقدمت به فرق وجمموعة املعارضة ،نشرع يف جدول األعمال
وأعطي الكلمة للنائب احملرتم السيد عبد املالك مكاوي باسم
األغلبية لتقدمي السؤال املتعلق بربنامج حتدي األلفية ،فليتفضل

مقاعدكم.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

طبقا ملقتضيات الفصل  111من الدستور وعمال
مبقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب خيصص اجمللس هذه

مشكورا يف دقيقة.
النائب السيد عبد المالك بكاوي باسم فرق األغلبية:

اجللسة ،كما هو الشأن يف آخر ثالثاء من كل شهر لألسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة اليت سيجيب عنها السيد رئيس
احلكومة ،وقبل الشروع يف جدول األعمال ،أعطي الكلمة
للسيد األمني لتالوة امللخص عن املراسالت اليت توصل هبا

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

مكتب اجمللس السيد األمني.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد وديع بنعبد اهلل أمين الجلسة:

يشرفين أن أطرح السؤال اآليت باسم فرق األغلبية،
أبرمت اململكة املغربية ومؤسسة حتدي األلفية بتاريخ  11غشت

شكرا السيد الرئيس،
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
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 3112اتفاقا استهدف متويل عدد من املشاريع مببلغ وصل إىل

مقاربة نوعية ترتكز أساسا على حتقيق النمو االقتصادي ،وفقا

 512.1مليون دوالر أمريكي ،ومشل االتفاق الذي صريت
حسابه وكالة الشراكة من أجل التنمية متويل مبادرات تسعى إىل
تقليص نسب الفقر ودعم النمو االقتصادي من خالل الرفع من
اإلنتاجية وحتسني التشغيل ،اليوم وبعد انتهاء املدة املخصصة

ملؤهالت املناطق وحاجيات الساكنة املستهدفة ،وذلك من
خالل إطالق مشاريع ترتكز على التشاور مع الساكنة
املستفيدة ،وختضع يف تنفيذها لقواعد احلكامة اجليدة.
وللسهر على تتبع إجناز املشاريع املربجمة يف إطار برنامج

لتنزيل هذا القرار هذا االتفاق .نسائلكم السيد رئيس احلكومة،
ما هو تقييمكم ملشاريع حتدي األلفية؟ ماذا حتقق من أهدافها
املسطرة ؟ ما هي آفاق تطوير ما حتقق من مشاريع حتدي

حتدي األلفية مت كما تعلمون إحداث مؤسسة عمومية حتت
مسمى وكالة الشراكة من أجل التنمية ،وللجواب على تساؤالت
السيدات والسادة النواب احملرتمني سأستعر فيما يلي حصيلة

األلفية؟ وشكرا.

الربنامج ومآل املشاريع املنجزة أو املربجمة وكذا اآلفاق املستقبلية
لربنامج حتدي األلفية ،وإذا أردت أن أختصر لكم فعموما هذا
برنامج للتعاون بني الواليات املتحدة واململكة املغربية مع بعض
الدول األخرى للنهو ببعض اجلهات بعض األفراد املوجودون

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن

السؤال.

يف وضعية هشاشة هم يعين حبجم حوايل  211مليون دوالر،
واجلديد فيه أن اإلدارة األمريكية كانت تتابعه مباشرة من خالل
وكالة يعين مشرتك بيننا وبينهم املتابعة والتسيري ،هذا كان

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.

يهمهم جدا ويريدون متابعته ليعرفوا بالضبط كيف تصرف هذه
األموال وهل تصل إىل نتائجها أو ال ،وال يسعنا السيد الرئيس،
وحنن نستعر حصيلة برنامج حتدي األلفية إال التعبري على
االرتياح الكبري للنتائج اهلامة احملصل عليها خالل السنوات

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أود يف البداية أن أشكر فرق األغلبية على طرحها ملوضوع
برنامج حتدي األلفية ،للوقوف على حصيلة هذا الربنامج اهلام
واستشراف آفاق جديدة للتعاون بني اململكة املغربية والواليات
املتحدة األمريكية تكريسا للمستوى املتميز لعالقة التعاون

اخلمس اليت استغرقها هذا الربنامج ،وقد حتققت هذه النتائج
بعد توفيق اهلل بفضل املقاربة املتميزة املعتمدة يف اختيار املشاريع
والتتبع الدقيق لتنفيذها وتقييمها بالنظر لألهداف املسطرة ،مبا

والشراكة الذي جتمع البلدين الصديقني ،وللتذكري فقد أعطيت
االنطالقة لربنامج حساب حتدي األلفية مبوجب االتفاق املوقع
بني اململكة املغربية وهيئة حتدي األلفية التابعة للحكومة

جيعلها تعود بالنفع املباشر على الساكنة املستفيدة وهي املقاربة
القائمة على إشراك واستشارة الساكنة املستفيدة والقطاع اخلاص
وعلى مبادئ احلكامة اجليدة.
فقد أسفر هذا الربنامج الذي يعترب منوذجيا ،من حيث

األمريكية بتاريخ  11غشت  3112بتطوان حتت رئاسة
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل ،ويتوخى هذا
الربنامج الذي رصد له غالف مايل إمجايل يناهز 512.1
مليون دوالر أمريكي املسامهة يف جهود حماربة الفقر عرب اعتماد

حجمه وأهدافه وتوزيعه اجلغرايف وتنوع أنشطته وجناعة تنفيذه،
عن إجناز جمموعة من املشاريع يف قطاعات تكتسي أمهية بالغة
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بالنسبة لبالدنا وذلك يف تناسق وانسجام مع االسرتاتيجيات

مصرين دائما على احرتام اآلجال بطريقة حديدية ،كل

اليت اعتمدها املغرب يف هذه القطاعات ويتعلق األمر ب:
 -مشروع األشجار املثمرة بغالف مايل قدره 131

شيء مل يصرف يف أجله يسقط ،ووجدنا  131مليون
دوالر سوف تضيع ملا جاءت احلكومة األوىل واستطعنا
اسرتجاعها بالقيام مبجهودات خاصة ،ومن حيث
املستفيدين مكن هذا الربنامج من حتسني مستوى عيش

مليون دوالر أمريكي باخلصوص الزيتون والتمور 3.1
مليار ديال الدرهم.

حوايل  511ألف أسرة مغربية مستفيدة ،منها  111آالف
و  311أسرة قروية يف إطار مشروع أشجار مثمرة ،و33
ألف و  311مستفيد يف إطار مشروع الصيد البحري

 مشروع الصيد البحري التقليدي بغالف مايل قدره 133.1مليون دوالر أمريكي 1 ،مليار درهم.
 -مشروع تنمية الصناعة التقليدية وتأهيل الرتاث املعماري

التقليدي ،و  31ألف و  311صانع تقليدي يف إطار
مشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس ،وأزيد من 113
آالف مستفيد من نشاط حمو األمية الوييفية والتكوين
املهين.

ملدينة فاس بغالف مايل قدره  51.3مليون دوالر
أمريكي 111 ،مليون درهم.
 -دعم النشاط حمو األمية الوييفية والتكوين املهين

أما على صعيد املنجزات امليدانية فتتجلى أهم النتائج
احملققة يف :
 -أوال غرس  21ألف و 122هكتار بأشجار الزيتون

بغالف مايل قدره  13.3مليون دوالر أمريكي،
 323.3مليون درهم.
 -مشروع اخلدمات املالية والقرو

الصغرى بغالف مايل

واللوز؛

قدره  33.3مليون دوالر أمريكي 125 ،مليون درهم
والذي يتوخى مواكبة مجعيات القرو

 -إعادة تأهيل  11ألف و  311هكتار من املساحات

الصغرى من

السقوية من خالل مد  233كلمرت من قنوات الري،

خالل متويل املشاريع املعنية.

منها  13.5كلمرت من اخلطارات هذه الطريقة

 -مشروع دعم املقاولة بغالف مايل قدره  11مليون

التقليدية اللي الناس اللي كيعرفوا الفالحة كيفاش كانت

دوالر أمريكي 132.1 ،مليون درهم والذي يهدف

قبل كيعرفوا هبا وبناء  32منشأة لتحويل املياه؛

إىل ضمان استمرارية املقاوالت احملدثة وحتسني دخل

 -هتيئة  11نقطة جمهزة لتفريغ منتجا الصيد البحري

املقاولني الشباب من خالل تقدمي خدمات الدعم هلم

التقليدي وإنشاء البنية التحتية للصيد التقليدي بعشرة

بعد إنشاء مقاولتهم.

موانئ ،هاد األمور كذلك كان فيها الشراكة ديال

ويف ما خيص إجنازات الربنامج فقد بلغت نسبة االلتزام
بالتمويالت واألداء حوايل  13يف املائة ،ومن حيث
املستفيدين وكما ال خيفى عليكم فقد كان األمريكيون

االتفاق على هاد املشاريع قامت به اإلدارة املغربية
مبجهود قبلي دام سنتني أين وباتفاق مع الناس
املعنيني؛
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حرصا من املغرب على احرتام االلتزامات اليت تربطه

 إنشاء مخسة أسواق لبيع السمك باجلملة مبدن بين -بناء  111وحدة إنتاج للصناعة التقليدية يف املنطقة

هبيئة التحدي األلفية األمريكية ،صادق جملس التوجيه
االسرتاتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية خالل دورته احلادية
عشرة املنعقدة بتاريخ  3فرباير  3111على قرار حل الوكالة
بتاريخ  11شتنرب  3111وتصفيتها خالل الفرتة املمتدة من

من  22ورشة و 31وحدة إنتاج فردية للنحاسني

هذا التاريخ إىل  11يناير  3113كما هو منصوص عليه يف
قانون إحداثها ،وأين أنين ترأست كافة اجملالس مل أترك أي
واحدة دون أن أترأسها ،كما صادق نفس اجمللس يف دورته

مالل ومكناس وتازة ومراكش والرباط؛
الصناعة عني النقيب بفاس واليت مت تضم فندقا مكونا
من  22ورشة فندق بالدرجة ماشي بالعربية ،مكون
وترميم أربعة فنادق نفس الشيء تعود للقرنني الرابع

الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ  31فرباير  3111على خطة
إغالق برنامج حتدي األلفية ،وتفعيال هلذا القرار صادق جملس
احلكومة على نصني قانونيني يقضيان حبل الوكالة ،ومن الطبيعي
أن يتساءل السيدات والسادة النواب احملرتمني عن مآل املشاريع

واخلامس عشر؛
 إنشاء وإعادة تأهيل  11مدار سياحيا باملدينتنيالعتيقتني فاس ومراكش على طول  33كلم؛
 اقتناء وتوزيع  111سيارة جمهزة بشبابيك على مجعيةالقرو

الصغرى لتسهيل عملية منح القرو

اجلارية بعد إغالق الربنامج وحل وكالة الشراكة من أجل التنمية،
وهبذا اخلصوص البد من التأكيد على أن استكمال هذه
املشاريع ال يواجه أية صعوبات ألن االتفاق اللي بينا وبينهم هو

يف

املناطق النائية؛
 -توفري الدعم البعدي لفائدة  311مقاولة صغرية جدا،

أن الدولة كتكلف باش تكمل كافة املشاريع اللي ما كمالتش
وباش ترعى كافة املشاريع اللي كمالت ،باش ترعاها إىل النهاية
وحنن وفينا ونويف وسنويف إن شاء اهلل ،إن على صعيد الربجمة أو
على صعيد رصد االعتمادات املالية الالزمة بالنظر إىل أن هذه

مت إنشاؤها يف إطار برنامج مقاوليت ولفائدة 311
نشاطا مدرا للدخل مت إنشاؤه يف إطار املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية؛

املشاريع قد مت انتقائها ضمن املخططات اإلسرتاتيجية القطاعية
للحكومة ،كما أن خطة إغالق الربنامج تتضمن الرتتيبات
الضرورية لتفويت العقود واملشاريع للقطاعات الوزارية

والبد من التأكيد على أن هذه احلصيلة اإلجيابية اليت أسفر
عنها برنامج حتدي األلفية مل تكن لتتحقق لوال التعبئة
املستمرة واجلهود املبذولة من قبل خمتلف املتدخلني يف تنفيذ
الربنامج ،وال سيما أطر ومستخدمو وكالة الشراكة من أجل

واملؤسسات العمومية املعنية ديال الصناعة التقليدية ميشي
للصناعة التقليدية ،ديال الفالحة غيمشي للفالحة ،ديال الصيد
البحري ميشي للصيد البحري ،إخل .مبجرد حل وكالة الشراكة من
أجل التنمية وذلك بغية ضمان حسن استكمال إجناز هذه

التنمية ،وكذا أطر وحدات تدبري املشاريع مبختلف
القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية املعنية بالربنامج.
السيد الرئيس،

املشاريع واستدامتها وتأثريها اإلجيايب على الساكنة املستهدفة.
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وأود يف هذا الصدد ،جتديد التأكيد على االلتزام وعزم

لرسم مالمح النسخة الثانية من برنامج حتدي األلفية والذي

احلكومة على اختاذ خمتلف التدابري الالزمة والسيما املالية منها،
الستكمال خمتلف املشاريع اجلارية وكذا احلفاظ على املنجزات
اليت مت حتقيقها والعمل على تثمينها .وهلذا الغر  ،حرصنا على
إحداث جلنة بني وزارية حتت إشرايف مباشرة تعىن بتتبع وتسريع

سيمكن من اختيار املشاريع على ضوء دراسة وحتليل معيقات
النمو بشكل عام الختيار مشاريع نوعية متكن من رفع هذه
املعيقات ،دراسة وحتليل الفوارق االجتماعية والفوارق بني
اجلنسني ،دراسة فرص االستثمار يف القطاع اخلاص واإلكراهات

وترية إجناز املشاريع ،وقد أنيطت هبا الحقا مهمة تتبع تنفيذ
خطة إغالق برنامج حساب حتدي األلفية وذلك من خالل
االضطالع مبهام تنسيق جهود خمتلف القطاعات الوزارية املعنية،

اليت تواجه املستثمرين.
وإذ أؤكد على ضرورة ترصيد وتثمني املقاربة املعتمدة
خالل الربنامج األول وكذا النتائج املشجعة للعمل التحضريي

بغية استكمال املشاريع وضمان استدامتها وكذا تقييم نتائجها
بالنظر لألهداف املسطرة وآثارها االجتماعية واالقتصادية ووقعها
املباشر على حياة الساكنة ،كما تباحثت يف عدة مناسبات مع
رئيس مؤسسة حتدي األلفية السيد دانيال يوهانس والذي زارنا

للنسخة الثانية من هذا الربنامج ،فإين أجدد االلتزام بالسهر
على اإلعداد اجليد هلذا الربنامج راجيا من اهلل تعاىل أن يكلل
هذا العمل بالنجاح ،كما أنه من الضروري إجراء تقييم
موضوعي هلذا الربنامج لتمكيننا من استخالص الدروس

يف املغرب واستدعاين لزيارته يف الواليات املتحدة اليت اعتقد
تابعها الذين يشاهدون أخبار املغرب ،خبصوص حصيلة هذا ال
لربنامج وآفاق الربنامج الثاين ،كاين الربنامج الثاين إن شاء اهلل

خبصوص املقاربات واجلوارب املؤسساتية املتعلقة مبحاربة الفقر
واحلد من الفوارق االجتماعية ،علما بأن لدينا جتارب أخرى
متميزة يف جمال التنمية اجلهوية والتنمية البشرية.

غيتفتح املغرب مازال مرشحا له رغم بعض اإلشكاليات ،وعرب
عن اإلعجاب بالنتائج اليت مت حتقيقها وقمت باستعرا فرص
االستثمار اخلاص ببالدنا أمام ممثلي كربيات الشركات األمريكية
يف نيويورك شهر شتنرب املاضي مبناسبة املائدة املستديرة املنظمة

وختاما ،أؤكد عزم احلكومة املغربية على استلهام هذه
املقاربة التشاركية املتميزة يف إطار تنفيذ السياسات واملشاريع اليت
تشرف عليها وكذلك يف شراكتها مع القطاع اخلاص واجملتمع
املدين وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

من طرف مؤسسة حتدي األلفية يف موضوع االنتقال االقتصادي
إلفريقيا ،اختاروا ثالثة ديال الدول باش يعرضوا التجربة دياهلم
بني الدول اللي كانوا حصلوا على هاد الربنامج منهم املغرب.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا السيد رئيس احلكومة ،ونفتح اآلن باب املناقشة
وأعطي الكلمة يف إطار الكلمة لفرق املعارضة ،للفريق

لقد مكن جناح برنامج حساب حتدي األلفية من
استشراف آفاق جديدة للتعاون بني اململكة املغربية والواليات
املتحدة األمريكية ،إذ حظي املغرب بوضعه ضمن الدول املؤهلة

االشرتاكي السيد النائب احملرتم حسن طارق فليتفضل ،إذن
الكلمة مبا أنه طرح السؤال من فريق من األغلبية جيب أن نشرع
يف املناقشة بإعطاء الكلمة لفريق من املعارضة ،الكلمة للفريق
الدستوري السيدة النائبة احملرتمة السيدة فوزية البيض ،فلتتفضل
مشكورة.

للحصول على برنامج ثان للتعاون ،وأود يف هذا الباب التنويه
بالعمل الدؤوب الذي اخنرط فيه اخلرباء املغاربة واألمريكيون
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سنتني ،السيد رئيس احلكومة الرتاجعات باجلملة بعد كل هذا

النائبة السيدة فوزية البيض:
شكرا السيد الرئيس المحترم،

املسلسل من الرتاجعات هل قحق لنا أن نتحدث عن اإلجنازات
األلفية الثالثة نريد منكم السيد رئيس احلكومة أجوبة حقيقية.

السادة الوزراء،

السيد الرئيس :

السيدات الوزيرات،

شكرا ،الكلمة اآلن لألغلبية ،فريق العدالة والتنمية،

زميالتي ،زمالئي،

السيد النائب احملرتم سعيد بن محيدة فليتفضل مشكورا3 ،
دقائق للسيد النائب احملرتم.

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،من موقعنا اليوم كمعارضة
ال ندري ما مدى مسامهة حكومتكم يف حتقيق إجنازات حتدي

النائب السيد سعيد بنحميدة:

األلفية الثالثة ؟ وماهي قيمتها املضافة ؟ يتعلق األمر حبكومة
جاءت هبا رياح ربيع مل تزهر أو رياح اخلريف العريب لدى
البعض اآلخر ،جاءت ووجدت هذا املشروع قد شهد انطالقته
وقطع أشواطا كبرية ،وجاءت فقط لكي تشهد اإلشراف على

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم
المرسلين.
السيد الرئيس،

فرتة هنائية لوكالة تنمية حساب حتدي األلفية الذي موله
الكونغرس األمريكي ،األمر الذي جيعلنا نتساءل حول
إسهاماتنا النوعية وقيمتنا املضافة هبذا اخلصوص واحلال أن

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

التشوهات االجتماعية الزالت السيد رئيس احلكومة على حاهلا
يف يل هشاشة صارخة وتفاوت جهوي وجمايل كبري فقط املبادرة
الوطنية وحدها هي اليت تعد حمركا ديناميا على هذه الواجهة أما
املغاربة فيعاينون واقعا هذه الرتاجعات على أكثر من مستوى

يف البداية البد هننئ أنفسنا وهننئ احلكومة وبلدنا ككل
على ما مت حتقيقه يف إطار برنامج ميثاق حتدي األلفية من نتائج
مشرفة ،جعلت بلدنا قحظى بثقة مؤسسة حتدي األلفية اليت وافق
جملسها اإلداري املنعقد بتاريخ  11دجنرب  3111على إدراج
املغرب من بني الدول املؤهلة لإلستفادة من جزء ثاين من برنامج
حتدي األلفية ،مما يعزز الثقة اليت قحظى هبا بلدنا لدى خمتلف

السيد رئيس احلكومة ،تراجع مؤشر التنمية اإلجتماعية ،تراجع
نسبة متثيلية النساء يف املناصب السامية ويف مناصب صنع
القرار ،تراجع امتد ليالمس مكتسبات حتققت يف يل

الفاعلني ،واهلل بغينا أنه يزيدنا من فضله حىت تصبح مثل هذه
املبادرات من ثوابت السياسات العمومية ،وكذلك ضرورة توفري
املوارد الضرورية هلا.
السيد رئيس احلكومة ،إن اهلدف من برنامج ميثاق

احلكومات السابقة ،تراجع يف احلريات ،تراجع على املكتسبات
الدميقراطية ،تراجع على مستوى رتبة سلم االزدهار يف القارة
اإلفريقية ،تراجع على مستوى سلم التنافسية الدولية ،تراجع يف
سند مؤشر الدميقراطية وتقدم ملموس ب  11نقطة يف سلم

حتدي األلفية هو التقليص من حدة الفقر خصوصا ،وحتسني
جمموعة من املؤشرات املرتبطة بالتنمية البشرية عموما ،حىت
تتمكن بلدنا من أن يكون يف موعد حتقيق أهداف األلفية يف

الفساد وحماربة الرشوة السيد الرئيس احلكومة ،اإلغراق يف
املديونية عرب إجناز رقم قياسي إذ خالل  11عام مل يسبق
ل 31حكومة مغربية أن اقرتضت  133مليار درهم يف أقل من

حدود  3111وذلك من خالل دعم النمو اإلقتصادي ،إذن
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فالنمو هنا وسيلة لتحقيق التنمية مبفهومها الشامل ووفق سلم

املؤشرات بقدر ما يسعى إىل القيام بسياسات عمومية لتقليص

لألولويات ،إذن فيمكن أن حنقق معدالت معتربة من النمو
اإلقتصادي دون أن يكون لذلك أثر يذكر على املستوى اجملايل
وعلى املستوى الفردي ،وذلك بسبب سوء توزيع الثروة اليت هي
العائد األساسي للنمو اإلقتصادي ،وكذلك سوء اإلستفادة من

هذه الفوارق والتفاوتات على املستوى اجملايل والفردي وشكرا.
السيد الرئيس :

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن لفريق التجمع
الوطين لألحرار السيد النائب احملرتم ،السيد سعيد بليلي

هذه الطلبات على املستوى الفردي وعلى املستوى اجملايل ،ذلك
أن بلدنا خالل العشر سنوات األخرية متكن من حتسني جمموعة
من املؤشرات على املستوى العام ،لكن بقيت تفاوتات على

فليتفضل مشكورا.
النائب السيد سعيد بليلي:
السيد الرئيس،

املستوى اجملايل والفرد وميكن أن أورد فقط بعض األمثلة على
سبيل املثال ال احلصر فمثال جند حسب دراسة قامت هبا
املندوبية السامية للتخطيط سنة  3111أن مؤشر الفقر املتعدد
األبعاد الذي يأخذ بعني اإلعتبار جمموعة من املؤشرات حوايل

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
نناقش اليوم موضوع حساب حتدي األلفية وهو
موضوع باألمهية مبكان كمبادرة رائدة وجب التنويه هبا نظرا
للنتائج املتعددة واإلجيابية اليت أعادت باخلري األكيد على بالدنا

 11مؤشرات مرتبطة أساسا بالصحة والتعليم ومستوى املعيشة،
هذا املؤشر قد تراجع من نسبة  %33.1سنة  3113إىل
 1.3سنة  3111إال أن هناك تفاوت كبري بني اجملال احلضري

منذ التوقيع على اتفاق  11غشت  3112بني اململكة املغربية
ومؤسسة حتدي األلفية حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلاللة
حممد السادس نصره اهلل ،وكما قلتم السيد رئيس احلكومة فقد

والقروي حيث يف اجملال احلضري اخنفض من  3.3إىل 3.1
بينما يف اجملال القروي اخنفض فقط من  13.3إىل 31.3
وكان الفرق بني اجملال احلضري والقروي سنة  3113هو 5.1
مرات فأصبح سنة  3111هو  3.3مرات.

خصص هذا احلساب منذ  3113لتمويل املبادرات اليت ترمي
مساعدة الدول السائرة يف طريق النمو من أجل تشجيع النمو
وتعزيزه والرفع من اإلنتاجية وحتسني تشغيل يف القطاع عدة
اإلمكانات املهمة والرفع من املستوى املعيشي للساكنة يف إطار

إذن فهناك تفاوتات كذلك جند تفاوت كبري على
مستوى الدخل الفردي ،فبالنسبة للدخل فنجد سنة 3111
دائما حسب املندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الدخل

استدامة التنمية واالستهداف الناجع ،وقد تكلمتم السيد رئيس
احلكومة على األرقام واحلصيلة اإلجيابية اليت تعترب املغرب ثاين
مستفيد من حيث حجم التمويل املرصود له من أصل  11دولة

السنوي للفرد باجملال احلضري يساوي ضعفه باجملال القروي
،كذلك بالنسبة للحد األدىن للعشر األكثر غىن جند أن الدخل
السنوي للعشر األكثر غىن فهو يساوي  12مرة الدخل األعلى
أو األقصى للعشر األقل أو األكثر فقرا ،فهناك تفاوت كبري

عرب العامل ،يف إطار اتفاق متعدد السنوات " "compact 1
وهو برنامج مندمج ومؤطر استطاع منذ بدايته  3112التأسيس
لنموذج تشاركي خيرج عن التدبري الكالسيكي للربامج التنموية

على هذا املستوى ،إذن فاألمر مل يعد يقتصر على حتسني هذه
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األخرى ويؤسس لثقافة اشتغال جديدة بغية حتقيق توازن مثلث

تقييم كمي وكيفي ،وخصوصا احلرص على استدامة النتائج،

صاحب املشروع املستفيد واحلكامة املتعددة األبعاد.
إن اتفاق حتدي األلفية يعترب مبثابة ميثاق منوذجي زكى
إىل جانب عدة اسرتاتيجيات قطاعية الرتاكم اإلجيايب
للحكومات السابقة منذ إعداد الظروف اليت تؤهل املغرب إىل

لكل هذا نطالب منكم السيد رئيس احلكومة ،مبواصلة اجملهود
من أجل إسقاط هذه التجربة الناجحة على تدبري الربامج
التنموية وخصوصا القطاعية فيما خيص فعالية املشاريع من حيث
االستهداف الوسائل ،النتائج ،االلتزام ،األداء ،التتبع ،التقييم،

اإلستفادة منه إىل التوقيع على اتفاق إىل اإلشراف والتتبع
والتقييم ،وهنا البد من التنويه باالستمرارية اليت سامهت يف
إجناح هاد الربنامج وتزكية املصداقية املغربية مرة أخرى أمام

التواصل ،وعلى تدبري مبادرات مماثلة كاملبادرة الوطنية للتنمية
البشرية واليت تنحرف يف بعض األحيان عن إنتاج واستدامة
التنمية ،حيث صارت تغلب التقييم الكمي على الكيفي

املؤسسات الدولية رغم التداول السياسي ،لقد مكن هذا
الربنامج كذلك خالل كل مراحله من حتقيق مكاسب تدبريية
جيب رمسلتها وإسقاطها على باقي الربامج واملشاريع بالتأكيد
على أن بعض املفاهيم ليست جمرد شعارات صعبة املنال أو

واملشاريع تعاين من قصور وتكتفي بوضع الضماد على بعض
اجلراح بدل القيام بعملية جراحية تستأصل الداء وترفع التحدي
احلقيقي للتنمية وأصبحنا نرى مشاريع ال يتجاوز مدى أثرها
السنة األوىل ال ختلق مناصب شغل ال تنتج ثروة ،وبالتايل ال

التطبيق ،وعلى أن املواطن املغريب احلامل ملشروع أو املستفيد منه
أو املراقب له ال يقل عن باقي مواطين الدول املتقدمة يف رفع
مشعل احلكامة اجليدة ،الشفافية ربط املسؤولية باحملاسبة ،احرتام

متكن من التنمية الفعلية للعنصر البشري كما ابتغي ذلك
صاحب اجلاللة اجلاللة نصره اهلل عندما أطلقها يف  3111كما
نطالب منكم السيد لرئيس احلكومة كذلك خالل إجراء

اآلجال ودفاتر التحمالت ،حسن التدبري وجناعته ،اإلستهداف
الفئوي والقطاعي والتوازن اجلهوي واجملايل عرب مكونات التتبع
واالشراف ،ومكونات التقييم.

اإلحصاء العام املرتقب للعام املقبل باالستئناس بفعالية هذا
الربنامج يف االستهداف وبالتحلي باالبتكار الالزم من أجل مجع
كل املعطيات الكافية جلر املؤشرات واملعلومات الكفيلة بوضع
منظومة كاملة ومتكاملة متكن احلكومة من سياسة استهداف

رغم التفاصيل التقنية واملساطر الكثرية اليت ميكن أن
تدل مبدئيا وياهريا على أن الربنامج معقد أو بريوقراطي لكن
تطبيق امليداين يف العديد من الدول مبا فيها املغرب أبان عن

ناجعة ودعم غري مباشر وغري دائم نرى فيه داخل التجمع
الوطين لألحرار أحد املداخيل األساسية إلصالح صندوق
املقاصة هذا الورش الكبري الذي سيكتب له النجاح إن شاء اهلل

السيد رئيس الحكومة،

مبشاركة احلكومة واألغلبية واملعارضة ويف ذلك فلتنافس
املتنافسون والسالم عليكم ورمحة اهلل.

الصالبة النموذجية وحكامة بالغة ،مكنت على امتداد 1
سنوات من حتقيق نسب أداء والتزام جد مهمة ،لذا فإننا نعتربه
جتربة بيداغوجية ناجحة ومترين تدبريي جيد اعتمد املقاربة
التشاركية مقاربة النوع االستهداف الفئوي اجملايل واجلغرايف،

شكرا السيد النائب احملرتم.

ومكن بلدنا من االستفادة من دعم مايل مهم واكبته فعالية،
دراسة جدوى ،دراسة آثار ،دراسة واقعية ،تناسق املشاريع،

الكلمة اآلن للفريق احلركي السيد النائب احملرتم السيد نبيل
بلخياط فليتفضل مشكورا.

السيد رئيس الجلسة:
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األهداف املنشودة خاصة يف جماالت حماربة الفقر يف املناطق

النائب السيد نبيل بلخياط رئيس الفريق الحركي:

النائية وباملقاربة املعتمدة يف إطار الربنامج األول.

شكرا السيد الرئيس المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

نتناول هذا املوضوع بطبيعة احلال البد كذلك من
اإلشارة للعالقات التارخيية واملتميزة اليت جتمع بني اململكة املغربية

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

والواليات املتحدة األمريكية يف كل امليادين وعلى كل األصعدة
منوهني مبا حققته الزيارة امللكية امليمونة إىل الواليات املتحدة
خالل شهر نونرب املنصرم حيث أكد القائدان من خالل البيان

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي مبجلس
النواب إلبداء وجهة نظرنا حول املوضوع املثار اليوم يف إطار
املساءلة الشهرية للسيد رئيس احلكومة حول برنامج حتدي
األلفية باملغرب.
واألكيد أن املواقف خبصوص هذا املوضوع ال ميكنها
إال أن تشيد مبستوى اإلجنازات اليت مت حتقيقها وباإلرادة اليت

املشرتك على أن الوليات املتحدة واململكة املغربية مها بطبيعة
احلال شريكان أساسيان يف عملية التنمية وحماربة الفقر ومها
عازمان كذلك على العمل معا من أجل النهو بتنمية بشرية
واقتصادية متميزة باململكة ونسجل كذلك جناح امليثاق األول

ملسناها لدى املسؤولني املغاربة للصهر على استكمال هذا
الربنامج والذي يروم حماربة الفقر واهلشاشة من خالل مشاريع
مبنية على قواعد احلكامة اجليدة والتشاور املوسع واالستثمار

لتحدي األلفية والذي مت اختتامه يف شهر شتنرب  3111والذي
مت اختتامه يف شهر شتنرب  3111لقد كان له وقع إجيايب على
إحداث مناصب الشغل والنمو االقتصادي والتنمية البشرية على

واالستشارة مع الساكنة املستفيدة إن الربنامج كما يعلم اجلميع
مت إجنازه يف يروف حسنة تبعث على ارتياح خمتلف شكرائه
واألهم من كل هذا هو أن هذا الربنامج استهدف تقليص سبة
الفقر يف صفوف حنو  511ألف أسرة من خالل التنمية

صعيد البلد ككل وقد أبرز الرئيس األمريكي االسرتاتيجية
التنموية اجلديدة للوكالة خالل الفرتة املمتدة من  3111إىل
 3112واليت مت وضعها من أجل مساعدة احلكومة املغربية على
بلوغ أهدافها يف اإلصالح واالستجابة حلاجيات املواطنني

االقتصادية النتائج مل تكن بطبيعة احلال لتتحقق لوال التعبئة
املستمرة واجلهود احلثيثة اليت بذهلا كافة املتدخلني يف تنفيذ هذا
الربنامج خاصة أطر ومستخدمو وكالة الشراكة من أجل التنمية

املغاربة وترتكز هذه االسرتاتيجية على حتسني ولوج الشباب غلى
الشغل واملشاركة املواطنة يف احلكامة واستكمال األطفال
لتعليمهم االبتدائي وقد ختم الرئيس األمريكي وجاللة امللك

واليت تتوىل تنفيذ وتطبيق هذا الربنامج املمول من قبل الواليات
املتحدة األمريكية وإذ نعترب ونعرب عن شكرنا اخلاص هليئة حتدي
األلفية ومن خالهلا للحكومة األمريكية ملا تقدمه من دعم
للمغرب يف مساره التنموي وكذا الثقة اليت حظي هبا املغرب بعد

لقائهما بالتأكيد على التزامهما املشرتك بالعالقات اخلاصة اليت
جتمع الواليات املتحدة واململكة املغربية واليت تعود إىل أمد بعيد
حيث كانت اململكة املغربية سنة  1222أول بلد يعرتف
للواليات املتحدة باستقالهلا واتفق الرئيس أوباما وجاللة امللك

أن قرر اجمللس اإلداري ملؤسسة حتدي األلفية وضعها ضمن
الدول املؤهلة لالستفادة واحلصول على الربنامج يف صيغته الثانية
ننوه باجلهود كذلك املبذولة من طرف كل املسامهني لتحقيق

كذلك على استمرار التواصل الوثيق واملضي على درب التعاون
املثني الذي من شأنه تعزيز الشراكة االسرتاتيجية بني البلدين ،إن
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أهلية اململكة لالستفادة من الربنامج الثاين للمؤسسة ميثل إشارة

أود أن أختم بواحد العبارة قالوها الناس اللي داروا

قوية من هذه املؤسسات الدولية ملواكبة املغرب يف مسلسله
التنموي وجهوده الثابتة للتأهيل االجتماعي ومكافحة التفرقة
االجتماعية واإلقليمية إهنا تأكيد للعالقات املتميزة اليت تربط
اململكة املغربية بالواليات املتحدة واعرتاف من هيئة حتدي

التقييم د املشروع مها أنه قالوا يف األخري يف مقاربة التنمية
املتمحورة حول العنصر البشري ،الفقراء هم أشخاص يستحقون
العناية واإلهتمام والتشجيع ،إن حتسن وضعهم اإلقتصادي يبتدأ
انطالقا من رغبتهم يف التعلم أوال ،وانطالقا أنافتهم وفخرهم

األلفية بنجاح برنامج حساب األلفية وباجلهود املبذولة من
طرف املغرب على مستوى احلكامة فقد مت اإلعالن عن تأهيل
املغرب لالستفادة من الربناج الثاين وهو ما أكده السيد دانييل

أثناء إثبات الذات ،ولكن أيضا من خالل إصرارهم ورغبتهم
األكيدة للقضاء على الفقر بناء على هاد املعطى هؤالء الفقراء
ليسوا مشكال إهنم مصدر ومورد هام ملواجهة املستقبل والسالم

ييهونس الرئيس التنفيذي للمؤسسة كون املغرب متكن من حتقيق
األهداف املنشودة يف هذا الربنامج والذي اطلق عليه اسم
امليثاق األول لتحدي األلفية مما يتيح إمكانية إبرام اتفاقية
جديدة أي امليثاق الثاين لتحدي األلفية والذي يعترب املغرب

عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للفريق التقدم
الدميقراطي السيد النائب احملرتم السيد عبد احلق الناجي

موضوعيا مرشحا له بفضل جهود احلكامة واليت صار املغرب من
خالهلا مؤهال كذلك لالستفادة من برامج تنموية أممية أخرى.
إننا وإذ نثين على جناح النسخة األوىل من الربنامج

فليتفضل مشكورا.
السيد النائب عبد الحق الناجي:
شكرا للسيد الرئيس،

الذي استفاد املغرب مبوجبه من غالف يبلغ حوايل  211مليون
دوالر واهلادف إىل حتقيق منو اقتصادي باملناطق النائية واحلد من
الفوارق االجتماعية واملالية عرب تنمية اإلنتاجية الفالحية ،وتأهيل
الصناعة التقليدية والصيد البحري التقليدي ،ودعم املقاوالت

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي
كمسامهة متواضعة من أجل التفاعل بشكل إجيايب معها
موضوع ذو أمهية قصوى ،وقحظى لدينا باهتمام كبري ،األمر

الصغرى

الصغرى واملتوسطة وتوفري اخلدمات املالية والقرو
وحمو األمية الوييفية وتنمية تكوين املهين.
فإننا كذلك نلتمس من احلكومة بدل املزيد من اجلهود

يتعلق بالتزامات ومنجزات احلكومة املغربية ذات الصلة باتفاق
حتدي االلفية الدي مت توقيعه بسنة  3112لتمويل عدد من
املشاريع بكلفة مالية تناهز  211مليون دوالر أمريكي ،وهذا

يف املؤشرات املتعلقة باحلريات العامة وحرية الصحافة ،والشفافية
واحلرية االقتصادية ،واحلكامة اجليدة حىت نتمكن من االستفادة
من اجلزء الثاين الربنامج التحدي األلفية.

دليل على ووجاهة وثقة مؤسسات حتدي األلفية يف قدرة املغرب
على رفع التحديات وااللتزام بتنفيذ التعهدات ،وحنن على قناعة
تامة بأن هذا الربنامج هو إنساين بامتياز وميكن من حماربة
اهلشاشة اليت يعاين منها جزء كبري من شعبنا ،ومل يستفيد من

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
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إمكانيات الدولة بالشكل املطلوب وخاصة بالعامل القروي ،وهو

املشاريع ،مما قحد طبعا من الفوارق االجتماعية واجملالية وذلك

بذلك يكون الربنامج األكثر تعقيدا وطموحا يف اآلن ذاته والبد
أن نسجل باعتزاز احلصيلة اإلجيابية للربنامج الذي حقق الشيء
الكثري من األهداف املسطرة ،رغم بعض النواقص اليت ميكن
تسجيلها خاصة ما يتصل بدقة تتبع املشاريع والصرامة يف

عرب تنمية مستدامة الشي الذي ينعكس إجيابا على النمو
اإلقتصادي للمغرب ،عرب الرفع من اإلنتاجية وحتسني التشغيل
هبذه القطاعات ،وهو بذلك يعترب برنامج إنساين بامتياز
سيمكن ال حمال من حماربة اهلشاشة هلذه القطاعات.

التنفيذ ،وعدم إشراك الساكنة املستفيدة بالشكل املطلوب ،وهي
عموما آليات ترتبط مبوضوع احلكامة اجليدة ،والبد السيد رئيس
احلكومة من اختاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع اإلستثمار الذي

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح السيد رئيس
احلكومة هل حنن بفضل سياستكم االقتصادية يف املستوى الذي
يؤهلنا بأن نكون حمطة ثقة املؤسسات الدولية عامة ومؤسسات

يستفيد من استثمارات مؤسسة حتدي األلفية وتسليط الضوء
على القطاعات ذات األولوية وجماالت النمو ،واإلنكباب على
حتليل معيقات النمو اإلقتصادي ،وتطوير املشاريع املنجزة يف
إطار حتدي األلفية ،ونعلم بأن ذلك عليكم ليس بعزيز ووفقكم

حتدي األلفية اليت أحدثتها احلكومة األمريكية خاصة ،من
األكيد هناك حتديات مطروحة يف هذا اإلطار من قبيل العمل
على خلق إدارة عمومية جيدة وسياسة اقتصادية حكيمة،
وصحة وتعليم يف املستوى املطلوب ،مما يؤهلنا وجيعلنا مجيعا

اهلل ملا فيه خري ومناء هلذا الوطن العزيز والسالم عليكم ورمحة اهلل
تعاىل وبركاته.

فاعلني يف جمال التنمية اليت هي روح هذه املبادرة ،حنن يف
جمموعة حتالف الوسط أملنا أن تركز احلكومة جمهوداهتا ملا فيه
اخلري لساكنة هذا البلد ،وخصوصا العامل القروي الذي يعاين مىن

شكرا ،الكلمة اآلن يف إطار املناقشة العامة للمجموعة
النيابية جملموعة حتالف الوسط ،الكلمة للنائب احملرتم السيد
حممد املريي ،فليتفضل مشكورا السيد حممد النمريي.

حقيقة أوضاعا صعبة على مجيع املستويات بغية تأهيله وحتسني
أوضاع ساكنته اليت ما فتئت تتطلع إىل غد أفضل يعيد هلا
مكانتها وأمهيتها بني ربوع هذا الوطن وفقكم اهلل والسالم
عليكم ورمحة اهلل.

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

النائب السيد محمد الميري:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للمجموعة النيابية
للمستقبل النائب احملرتم السيد اليزيد الطاغي ،فليتفضل

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

مشكورا.

إخواني أخواتي النواب النائبات المحترمات،

النائب السيد اليزيد الطاغي:

السيد رئيس الحكومة،

بسم اهلل الرحمن والصالة والسالم على أشرف المرسلين.

إن املشاريع التنموية املعتمدة يف إطار ميثاق حتدي
األلفية املربم بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية حتظى
بأمهية بالغة ،كوهنا تعود بالنفع على الساكنة وهتدف إىل حتقيق
الرفع يف النمو االقتصادي خاصة باملناطق املستفيدة من هذه

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
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أوال سنة سعيدة اهلل يدخل عليكم بالصحة والربكة

بعد هذا الربيع ،يعين إذا حتدثت عن برنامج كان سابقا بدأه

وطول العمر إن شاء اهلل وباش تتمناو إن شاء اهلل.
مما الشك فيه أن املغرب قطع أشواطا مهمة من أجل
أن يصبح مؤهال لإلستفادة من حساب حتدي األلفية ،إال أنه
وجب التذكري بأن هناك شرقحة مهمة من املواطنني إن مل نقل

الذين سبقونا فال فضل لنا فيه ،وإذا حتدثت عن اإلخفاقات
فنحن املسؤولون عليها ،والبد من شوية د اإلنصاف ،ال ال
ماشي اإلنصاف واملعارضة ،اإلنصاف ديال املعارضة .أنا كنآمن
بلي املعارضة خاصها جتتاهد وتبدل جمهود باش تنصف احلكومة

النسبة الكربى منهم مازالت تعاين الفقر واهلشاشة والتهميش،
ولذلك نطالبكم السيد رئيس احلكومة احملرتم أن حترصوا على
تنفيذ واستمرارية هذا الربنامج ملا فيه من خري على الوطن

واألغلبية ،واألغلبية حىت هي خاصها تنصف املعارضة ،ماشي
اإلنسان غري يكون عندو واحد املوقع يبقى كيشري بلي كاين ،ما
خداماش ،القضية ما خداماش وهذاك اللي كيشري بلي كاين

واملواطنني ،وإنه ملن الضروري أن تعطى األولوية لتنمية العامل
القروي وخصوصا املناطقة النائية واجلبلية اليت تعاين نقصا حادا
يف البنية التحتية ،إضافة إىل توايل سنوات اجلفاف وقلة املوارد مما
جيعلها من املناطق األكثر حاجة إىل هذا الربنامج الذي من

كتكون عندو نتائج سلبية واألدلة على هذا كثرية وبعضها
وصلنا هذا الصباح.
أنا امسحوا يل أوال هذا برنامج حتدي األلفية ماشي
أهداف األلفية من أجل التنمية وإن كان بينهما تقارب ،هذا

شأنه أن خيفف ولو بنسبة قليلة من معاناة السكان.
ويف األخري نتمىن صادقني أن ينجح هذا الربنامج يف
إنعاش خمتلف القطاعات احليوية يف املغرب ،وأن يساهم يف خلق

برنامج حتدي األلفية ،هذا برنامج دارتو الواليات املتحدة
والسبب اللي خالها تعمل هاد الربنامج أهنا كانت تالحظ أن
املساعدات اليت توجهها لبعض الدول ال تؤيت نتائجها املرجوة

فرص التشغيل وتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،وفق اهلل
ملا فيه خري هذا البلد والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

بأسباب كثرية منها ما كانت تالحظه من بعض الفساد يف بعض
اإلدارات يف الكثري من الدول ،فعمالت هاد الربنامج بواحد
الطريقة خمتلفة وعمالت لو واحد الطريقة صارمة يف املتابعة
واملواصلة والتواصل مع الساكنة والتواصل مع اإلدارة واآلجال

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على

ديال التحقيق والتوقيف ديال الربامج والتحميل ديال احلكومات
املسؤولية ،وحنا فعال حنا ما كناش يف احلكومة النهار اللي
حتضر هلاد الربنامج ،وما كناش يف احلكومة هنار اللي تبدا وملي

كل هذه التعقيبات ،تفضلوا السيد رئيس احلكومة.
السيد عبد اإلله بنكيران ،رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على

جينا لقيناه قطع  1ديال السنوات من العمر ديالوا ،كانت فيه
أمور جيدة دارهتا احلكومة السابقة ما عندنا ما نقولوا وحنا ما
كينقصش من القيمة ديالنا أننا نقولوا بلي احلكومة السابقة
كانت عندها أمور إجيابية وجنحت فيها بل بالعكس ،حنا

رسول اهلل وعلى آله وصحبه.
السيد الرئيس،
إخواني النواب المحترمين ،أخواتي النائبات المحترمات،
يف هذه احلكومة نريد أن نعرف كيف هو تقييم عملنا
؟ ألن النائبة احملرتمة اليت بدأت واليت حتدثت عن ربيع مل يزهر
إن كانت كل هذه الوجوه هي من أزهاره ،ألن هذا الربملان جاء

كنعتربوا بلي النجاح د احلكومات هو النجاح ديال البالد ،وحنا
ملي جينا لقينا هذاك الربنامج ولكن عطيناه واحد األمهية كبرية
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جدا ،مكنت من تدارك كثري من أنواع اخللل اليت كانت فيه،

إيال هي كتخدمهم ومها تيجلسوا تيتفرجوا فيها ،جنحت مبارك

وكذلك من بعض القرارات املؤملة يف حق الذين كانوا يشتغلون
عليها وعلى األقل يف حق شخص واحد مث بعد ذلك استطعنا
أن نسرتجع  131مليون دوالر كنت أعتربها مشات من الكالم
ديال سيدة اليت كانت تتابع الربنامج من قبل هذه املؤسسة

مسعود ما جنحاتش يعرضوا عنها ويرجعون إىل ما كانوا عليها،
فهاد التشاركية واحد احلاجة مهمة جدا؛
املسألة الثانية وضع آجال صارمة؛ واملسألة الثالثة
املتابعة الصارمة ديال األشخاص املكلفني هبذه املهام.

وكانت جتلس معنا يف املغرب وتتابعه عن كثب مباشرة وكانت
الوفود دياهلم كتجي باستمرار ومل يأيت وفد إال واستقبلته ومل
تنعقد اجللسة إال وترأستها وملي مشينا للربنامج الثاين وترشحنا

وأنا باغي نقول ليكم كرئيس ديال احلكومة إذا جاز
يل أن أعرتف أمامكم أنين وجدت صعوبة كبرية وما زلت
أجدها حلد اآلن يف االقتناع بأن النتائج تصل إىل املقاصد اللي

ليه كان خاصنا حنصلوا حيث كاين عشرين مؤشر كنحصلوا
على عشرة ما حصلناش على عشرة حصلنا على  1وملا حصلنا
على داك  1الناس اللي مشرفني كان خاص منطقيا ما يعاودش
امللف ديال املغرب يتقبل ،ولكن الناس املشرفني ملا شافوا اجلدية

كتكون النهار األول ملي كنوضعوا الربامج وكنوضعوا امليزانيات،
وامليزانيات اللي كيوضع املغرب راه هي كبرية سواء تعلق األمر
بالعامل العامل القروي أو اجلبال أو القرى أو الواحات أو التعليم
أو التصنيع ،أو أي ميزانيات اللي كيوضع املغرب كبرية واإلدارة

ديال احلكومة يف املتابعة ديال امللفات ،ملا شافوا اجلدية ديال
احلكومة يف الوفاء يف االلتزامات ،ملا شافوا اجلدية ديال احلكومة
يف املؤاخذة ديال املخلني ،ملا شافوا اجلدية ديال احلكومة يف

ديالنا احلمد هلل مليئة بالنوايا احلسنة واألشخاص املمتازين،
ولكن طرأ على األمر ما طرأ يف هذا الوقت ويف النهاية كنلقاوا
بلي كاين جهود مبذولة ،ولكن ما كنوصلوش للنتيجة اللي

التحمل ديال املسؤولية يف خمتلف القطاعات ،من بعد ما غادي
ينتهي اإللتزام ديالنا باش منشوا حىت النهاية ملا شافوا ذاك الشي،
ساعتها مشاوا دافعوا علينا دافعوا على املغرب يف اللجنة وكلموين
مباشرة وقالوا يل بأنه املغرب ما زال مرشحا لكي ينجح.

كانت النهار اللي ترشحنا اللي جاء عندي السيد بلمختار
كمسؤول ديال املؤسسة ديال املراقبة ديال التنمية ديال الرصد
ديال التنمية البشرية قال يل واحد الكلمة قال يل بأن جاللة
امللك عيين وعينتك باش تقول يل احلقيقة ،هذا هم على

أنا غادي نقول لكم هاد القضية باش نكون متفق
معكم ألنه شي واحد كيقول ليك شي حاجة صححية ما
ميكنش تقول لو ال ،ألنه على كل حال هاد الربنامج هو كيشبه

مستوى الدولة كلها وعلى مستوى رئيس الدولة وجاللة امللك
باخلصوص ،كيفاش نديروا هذا تعاونوا معنا اإلخوان املغاربة
بصفة عامة واإلخوان النواب الربملانني كيفاش نديروا باش واحد

لكل شي امليزانيات ديالنا ،ولكن األمور اإلجيابية يعين حنا
ماشي ما كناش واعني هبا ،واعني هبا ولكن رمبا ما كانش فيها
الصرامة الالزمة اللي السادة األمريكيني جاو تيأكدوا عليها:
األوىل هي التشاركية مع املواطنني مباشرة قبل ما تعمل

الدرهم اللي كنقرروه من الفوق نلقاوا النتيجة ديالوا حتت ،ألنه
مع األسف الشديد بعض املرات بسبب بعض الفساد املوجود
يف اإلدارة ،بعض املرات بسبب أن املشرفني على األعمال حني
يكونون وجها لوجه مع املواطن الضعيف ،تعاونية التعاونية اللي

حىت شي حاجة من األحسن ألن اإلدارة كانت حلد اآلن يف
كثري من األحيان كتجيب مشاريع لصاحل املواطنني ولكن حبال

يكون يف أدىن السلم دياهلا رجل أو امرأة فقرية عندها بقرة أو
بقرتني حتلبهما وتأيت حبليب إىل التعاونية البد أن الشخص اللي
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تيكون غادي يقابلها وغادي يأخذ منها ذاك احلليب وغادي

احلمد هلل وحىت دابا كان متميز ،وحىت منني جا اإلستعمار كان

يقدر هلا الثمن ،وال اإلنسان اللي غادي يكون كيعرب السكر
يعين النسبة ديال السكر يف القصب ديال السكر يكونوا ناس
كيعرفوا اشنوا هي املسؤولية الوطنية وكيفاش هذوا مها مويفني
رامها مويفني عند هذاك املواطن الفقري اللي موجود مت وما

متميز حنا مدخلش عندنا استعمار دخل عندنا محاية وبقا مدة
وجيزة ومشا يف حالتوا ومستقبلنا زاهر إن شاء اهلل الرمحان
الرحيم ،ولكن نكونوا جادين نكونوا معقولني ونتعاونوا منني
يكون شي واحد معاه احلق نتعاونوا معاه ،ما ميكنش حيث غري

كيعرفش يدافع على املصلحة ديالوا ،حىت كيبان ملي كاين
تعاونيات أصحاهبا أثروا املشرفون عليها أثروا وكانوا ال ميلكون
شيئا وتيخليوها لينا يف يدنا و ميشيوا حبالتهم وكتنو لينا

شي واحد يف املعارضة وشي واحد يف احلكومة غادي نبقاوا
نشريوا على بعضياتنا هذا ليس يف مصلحة البلد ،واحلاجة اللي
فيها املصلحة نعملوها وال خناف وال نبايل واحلاجة اللي ما

إشكاليات اجتماعية يف بعض املناطق فيها السكر وال فيها
اإلشكاليات ديال العمال ألنه هذا مشكل ،وهلذا احلكامة مث
احلكامة مث احلكامة هاد الذي حاولناه ولكن حنن يف بداية
الطريق راه هادي عقود ديال اإلرتباك واالضطراب اللي طرأت

فيهاش املصلحة أنا كندعوكم مجيعا أغلبية ومعارضة أن تقف يف
وجهها وإن كنت أنا املسؤول عنها والسالم عليكم ورمحة اهلل
تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس :

على الدولة معشر اإلخوة الكرام ،وطرأت على اجملتمع وطرأت
على العقليات وهي السبب باش تعرضنا للربيع ما تواخذونيش
أنا على الربيع أنا ما درت والوا يف الربيع ،أنا الربيع ملي وقفت

قبل أن ننتقل إىل السؤال الثاين أريد فيما يتعلق جبدول
أعمال هذه اجللسة أن أوضح فقط بأنه أحد الفرق ،الفريق
اإلشرتاكي كانت له الرغبة يف برجمة سؤال حول الرشوة وعربت

املوقف اللي كيقتضي اللي كتقتضي املصلحة الوطنية حسب
القناعة ديايل ،قلت اإلصالحات نعم ولكن املغامرة باإلستقرار
ال واحلمد هلل الناس استاجبوا هلاد النداء اللي ما كنتش بوحدي
اللي تنقولوا وتدارت اإلصالحات احلمد هلل ويف نفس الوقت

احلكومة على استعدادها لإلجابة على هذا السؤال ،لكن حيث
أن فرق أخرى كذلك عربت على رغبتها إلضافة أسئلة وحىت
تقتصر هذه اجللسة على مناقشة سؤالني حموريني أساسيني
تفضل الفريق احملرتم بسحب هذا السؤال فقط للتوضيح ،إذن

تنحافظوا على اإلستقرار ديالنا ،باقية عندنا فرصة وراه حنا
غاديني بطريقة إجيابية ،وخاصنا نستمروا فيها باش ما يبقاش
حبال هاد التهديدات ،ماشي املشكل هو نعايروا بعضياتنا ،هل

منر اآلن إىل السؤال الثاين واألخري من هذه اجللسة واملتعلق
بالسياسة العامة املتبعة خبصوص احلوار اإلجتماعي وانعكاساته
على السلم اإلجتماعي ،أعطي الكلمة للنائب احملرتم السيد

الربيع أزهر أو مل يزهر وماشي حىت املشكل نقلبوا شكون
السبب اللي ولد لينا الربيع وال اخلريف وال أي فصل من فصول
السنة ،لكم واسع النظر ،املشكل ديالنا هو كيفاش هاد الشيء
ما يبقاش يوقع ،كيفاش نقولوا غدا سقف بييت حديد ركن بييت

حممدة املهدي الكنسوسي باسم املعارضة لتقدمي هذا السؤال.
النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

حجر فاعصفي يا رياح واهطلي باملطر ،وال نبايل وهذا
كنستحقوه حنا كمغاربة ألن عرب التاريخ كان تارخينا متميز

السيدات والسادة النواب المحترمون،
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باسم فرق املعارضة أذكركم السيد رئيس احلكومة على

الدميقراطية التشاركية من األسس اليت يقوم عليها النظام

أن احلوار اإلجتماعي ثالثي األطراف بني املشغلني والنقابات
واحلكومة ،وباعتباره أحد املكونات األساسية للعالقات املهنية
قد بات جممدا ومعطال ،وبالنظر إىل ما عربت عنه املركزيات
النقابية يف بالغاهتا من عدم رغبتها يف االجتماعات ذات الطابع

الدستوري للمملكة ،مع ما يستتبعه ذلك من ضرورة إشراك
الفاعلني االجتماعيني يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها
وتنفيذها وتقييمها ،كما ينص على ذلك الفصل  11من
الدستور ،كما أن لتعزيز احلوار االجتماعي دورا حيويا يف ترسيخ

التشاوري ،وتفضيلها يف املقابل ملفاوضات مشولية تقضي بضرورة
تنفيذ اإللتزامات احلكومية السابقة خاصة ما تبقى من اتفاقية
 35أبريل  3111مؤكدة يف هذا اإلطار أن إجناح أي حوار

البناء الدميقراطي وإنعاش التنمية االقتصادية وتوطيد االستقرار
االجتماعي.
ولكن بدون هتديد ،التحذير أنا غنفكر فيه ،وإميانا

اجتماعي جدي وحقيقي قحتاج يف نظرها إىل إيضاح شروطه
ويأيت على رأس هذه الشروط ،التهيؤ اجلدي واملشرتك جلدول
األعمال الذي يلزم مبعاجلتها امللفات احلساسة وذات األولوية،
واستدراكا للعواقب الوخيمة لتجميد احلوار االجتماعي.

هبذا الدور والتزاما بتوجهات الربنامج احلكومي ،حرصت
احلكومة منذ تنصيبها على إرساء آليات وقواعد هذا احلوار عرب
مجلة من املبادرات هبدف املأسسة الفعلية للحوار مع املنظمات
النقابية األكثر متثيلية والشركاء االقتصاديني ،ومت عقد عدد مهم

نسائلكم السيد رئيس احلكومة ،عن رأيكم وتقييمكم هلذا
املوضوع وكذا التدابري املتخذة بغية استئناف احلوار االجتماعي
املعطل وحنذركم من تبعات عدم استئنافه ؟ وشكرا.

من اللقاءات الفردية واجلماعية مع هؤالء الشركاء مما مكن من
حتقيق نتائج مهمة حتملت من أجلها الدولة كلفة ثقيلة يف يرفية
اقتصادية صعبة ،غري أن التزام احلكومة ويدها املمدودة مل تلقى

السيد الرئيس:

دائما نفس االستعداد واالخنراط من جانب بعض الفرقاء
االجتماعيني ،ماشي كلهم لألسف ،مما مل يساعد على تنفيذ
اإلصالحات املرتبطة ببعض امللفات الكربى وفق الوثرية اليت
نطمح إليها ،وسأستعر عليكم سري جوالت احلوار

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على
السؤال.
السيد عبد اإلله بنكيران ،رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على

االجتماعي خالل السنتني املاضيتني قبل التطرق إىل حصيلة
تنفيذ التزامات الدولة املتعلقة باتفاق أبريل : 3111
أوال السري العام للحوار االجتماعي منذ تنصيب

السيدات والسادة النواب المحترمون،

احلكومة ،لقد بادرنا بإطالق احلوار االجتماعي بالقطاعني العام
و اخلاص ،بعد أسابيع فقط من تنصيب احلكومة ،أي يف مارس
 ،3113ويف إطار احلرص على مأسسة وانتظام احلوار
االجتماعي الوطين دعوت لعقد عدة اجتماعات مع الفرقاء

رسول اهلل وعلى آله وصحبه.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
أود يف البداية أن أشكر فرق املعارضة على طرح سؤال

جتميد احلوار االجتماعي الذي يتيح فرصة استجالء حقيقة هذا
املوضوع ،كما تعلمون يعترب احلوار االجتماعي آلية أساسية
لتطوير التعاون بني احلكومة وشركائها االقتصاديني
واالجتماعيني ،خاصة يف يل دستور  3111الذي جعل

االجتماعني كالتايل:

11

مداوالت مجلس النواب – دورة أكتوبر -1023

_ يوم  13مارس  3113عقدت أول اجتماع مع

_ يوم  31أكتوبر  3111مت عقد لقاءات ثنائية مع

املركزيات النقابية معلنا عن انطالق املفاوضات اإلجتماعية
الوطنية والقطاعية ،وهذا حضره اجلميع إال شخص واحد
انسحب منه؛
_ ما بني  11و  11شتنرب  3113عقدت لقاءات

ممثلي املركزيات النقابية األكثر متثيلية تغيبت عن حضورها
مركزيتان نقابيات إىل جانب ذلك ترأست اليوم  11يناير
 3113اجتماع اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد بعد أن
شهدت مجودا لعدة سنوات ،وقد مت خالل هاد النقاش مناقشة

مع كل نقابة على حدة  1أيام كل هنار مع كل نقابة 1
ساعات تقريبا يف املعدل؛
_ ما بني  11و  11شتنرب  3113عقدت لقاءات

خالصة التقرير اللجنة التقنية إلصالح أنظمة التقاعد وطالب
أعضاء اللجنة بانتظام اجتماعاهتا وتسريع وثرية عملها ملباشرة
اإلصالح هذا كيحضروا لوا النقابات وبقا متأخر سنوات ولكن

مع كل نقابة على حدة مت خالهلا اإلتفاق على إحداث اللجنة
العليا للتشاور إىل جانب اللجنة الوطنية للحوار اإلجتماعي على
جدولة انعقادهم؛
_ يوم  33أكتوبر  3113يعين ما كمالش شهر و2

منني جينا حنا احلمد هلل ما ختوفناش باش نعقدوه عقدناه
وغنعاودوا نعقدوه باش منشيوا األمور ديال التقاعد ،ويف هذا
اإلطار ولإلعداد اجليد واملشرتك اإلجتماع الثاين للجنة الوطنية
إلصالح أنظمة التقاعد دعت رئاسة احلكومة إىل عقد لقاءات

أيام عقدت اجتماعا مع املركزيات النقابية قدم ونوقش خالله
مشروع قانون املالية لسنة .3111
_ يوم  3يناير  3111عقدت أول اجتماع للجنة

تشاورية مع املركزيات النقابية يوم  3دجنرب  3111غري أن
عددا من املركزيات النقابية قررت عدم اإلستجابة هلذه الدعوة.
أما خبصوص احلوار اإلجتماعي للقطاعني العام

العليا للتشاور كما مت إحداث خلية لفك النزاعات لدى رئيس
احلكومة هذا حضروا لوا النقابات وحضرت لوا املقاوالت؛
_ يوم  3111 32متت الدعوة لعقد دورة للحوار
اإلجتماعي اعتذرت عن حضورها عدد من املركزيات النقابية

واخلاص وهذا بطبيعة احلال ماشي معناه أنه راه كاينة قطيعة راه
ملي كملت اللقاء املاضي مبجلس املستشارين واحد النصف
ساعة وأنا كنتكلم مع السيد األموي وثلث ساعة يف التيليفون،
أما خبصوص القطاع اإلجتماعي والقطاعني العام واخلاص فقد

لدواعي متعددة بعضها مرتبط بالتوقيت وأنا ما كنتقلقش ،قالوا
السبب هو أنه التوقيت قريب من فاتح ماي على كل حال 31
أبريل و 32أبريل ماشي بعاد ولكن  32ديالنا بعيدة و 35اللي

عقدت جلنة القطاع العام أكثر من  11اجتماعا سنة 3113
غري أن مسار هذا احلوار تعذر بعد انسحاب نقابة ابتداء من 1
أكتوبر  3113كما استمر احلوار والتشاور مع الفرقاء

قبل منها قريبة ما كاين حىت مشكل ،حنا قلنا ما كاين حىت
مشكل واتصلنا بنقابات أخرى وقلنا ليهم راه اإلخوان رامها
رفضوا إيال ما بغيتيوش جتيوا باش ما حتسبش عليكم أنكم جيتوا
لواحد اللقاء ما داروش كلشي خباطركم قالوا اهلل يكمل خبري وما

االجتماعيني داخل فضاءات أخرى ومن اجملالس املالية
للمؤسسات ذات الطابع اإلجتماعي واجملالس اإلستشارية كان
آخرها اجمللس األعلى إلنعاش التشغيل الذي انعقدت دورته
األخرية يوم  31دجنرب  3111والذي يشكل فضاء للحوار

جاوش هلاد السبب ما بغينامهش يتسمى اللهم نتحملوها حنا
احلكومة أ سيدي ما كاين مشكل؛

حول سياسة وبرامج التشغيل.
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وال تفوتين الفرصة لإلشادة باملبادرات اليت يقوم هبا

احلكومة ما كتعطي حىت شي حاجة من جيبها راه غري املال د

االحتاد العام ملقاوالت املغرب وخمتلف املركزيات النقابية لتعزيز
احلوار البيين وتأسيس ثقافة التشارك والتعاون بدل التنازع
واخلالف ،وباملناسبة ملي بدى هاد الشي هذا ديال االتصال
بني الكونفدرالية للمقاوالت ومن بني النقابات وبعض الناس

الشعب ،شوف أنت فني غادي تصرفوا ،أنظر إىل أحسن وجه؛
_ هذه  11.3مليار ديال الدرهم للرفع من احلد
األدىن للمعاش من  511إىل ألف درهم؛
الرفع من احلصيص هذه ديال  511درهم ،الرفع من

تيقولوا لنا شنا هاد الشي إخل غادي يتجاوزوا احلكومة ،أسيدي
ما كاين حىت مشكل ،هادوا ناس تيتلقاوا باش يبداوا قحلوا
املشاكل بيناهتم فهمتيين وال ال وما توصلش كاع للحكومة احنا

األجور ب  511درهم ،مث الرفع من احلد األدىن من املعاش من
 511إىل ألف درهم هذا يف القطاع العام ،والرفع من احلصيص
السنوي للرتقي إىل  11يف املائة هذا راه أكثر من  1يف املائة

فرحانني وما كندخلوش يف النوايا ديال الناس كل واحد يتحمل
مسؤوليته يف النية دياله ،واليت أسفرت عن تزايد عدد
الربوتوكوالت املوقعة من  153سنة  3113إىل  111برسم
الشعر التسعة األوىل من .3111

من الناتج الداخلي اخلام ديال الدولة كلها؛
 3.3مليار درهم خصصت لتنفيذ االلتزامات املرتتبة
عن بعض احلوارات القطاعية هيئة كتاب الضبط ،مويفو التعليم
االبتدائي ،هيئة املهندسني ،مويفو وزارة الصحة،

السيد الرئيس،

ومت برسم سنة  3111رصد أكثر من  311مليار
درهم ملواصلة تنفيذ التزامات االتفاق املذكور منها  1.31مليار
درهم خمصصة للرتقية يف الدرجة والرتبة يف إطار احلصيص

خبصوص تنفيذ التزامات  35أبريل  3111بالقطاع
العام كلكم تتعرفوا الظروف ديال  35أبريل وااللتزامات الثقيلة

اجلديد  11يف املائة ،وحتديد سقف االنتظار يف أربعة سنوات
ألجل الرتقية باالختيار دون تطبيق احلصيص ،و 311مليون
درهم لتسوية وضعية بعض هيئات مويفي الدولة ومستخدمي
بعض املؤسسات العمومية ،عملوا احلساب ديال هاد الشي

اللي خذاهتا الدولة على العاتق دياهلا واللي جمرد الوفاء هبا
كيتعتابر يعين جمهود استثنائي من قبل الدولة ممثل يف احلكومة
وهذه احلكومة يف هذه املرحلة ،االلتزامات اليت مت تنفيذها برسم
سنة  3113و  3111يف إطار تنفيذ التزامات احلكومات

شوفوا باش ثقالت امليزانية ديال  3113وكل حاجة ديال
 3113كتمشي  3111وشنو اللي كان يف  3111وتعرفوا
احلجم ديال هاد الشي هذا اللي بدون شك تيوصل حلوايل 13

السابقة املتعلقة باتفاق  35أبريل  3111واالتفاقات القطاعية
اليت تلتها رصدت احلكومة  11.3مليار درهم برسم سنة ميزانية
 3113املوزعة كالتايل :

مليار ديال الدرهم.
أما االلتزامات اليت هي يف طور التنفيذ فتهم النقط
التالية:
_إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات املسار

_ 11مليار درهم خصصت لتنفيذ مضامني احلوار
املركزي ،الرفع من األجور ب  511درهم صافية شهريا ،هذا
بكل صدق وأنا رئيس احلكومة ملا عرفت هاد األرقام فوجئت،
حىت كل واحد اليوم اللي تيتكلم على الزيادة يعرف شنا هو

املهين احملدود وقد متت دراسة هذا اإلجراء من الناحية التقنية مع
النقابات وقدرت تكلفته حبوايل  3مليار ديال الدرهم.

l’incidenceدياهلا وملي يف اآلخر راه رئيس احلكومة وال
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_مراجعة منظومة التقاعد والكل يعلم مبدى استعجالية

أهم اإللتزامات الرفع من احلد األدىن لألجر بقطاعات

هذا الورش واحلكومة عازمة على مباشرة هذا اإلصالح خالل
سنة ،3113
_بعض القضايا اهليكلية وطبعا هذا كان خاصه يتعمل
من قبل هذه سنوات واحنا كنحضروا للمنايرات ملي كنا يف

الصناعة والتجارة واخلدمات والفالحة؛
متكني األجراء الذين مل يستوفوا شرط  1331يوم
هنار اللي مسعت اإلخوان النقابيني تيقولوا هاذي يف االجتماع
األول مع امسيتو درت يديا على راسي كيف يعقل ؟ واش واحد

املعارضة اإلخوان باش نذاكروا على اإلصالح ديال التقاعد،
بقاوا الناس تيبعدوه تيبعدوه حىت جينا احنا ،من املمكن حىت
احنا نبقاوا نبعدوه ولكن الّ ما غانبعدوش غادي نديروه كلف ما

اإلنسان خدم  1311يوم كيضيع يف احلق ديالو كامل كيخرج
للشارع ما كاخيد حىت ش حاجة ال تقاعد ال كيسرتجع فلوسو،
قلت هلم هاذي ما ميكنش تكون وفعال احلكومة استجابت هلذا
الطلب كشيء عادي احنا اعتربناه حق حق ديال العمال ،ما
بقاش ها ذ الشي ممكن اليوم مسموح للعامل يكمل التقاعد
ديالوا إيال بغا باملسامهة ديالوا الشخصية أو يسرتجع ذاك الشي
اللي عطى للصندوق ديال التقاعد ديال  la CNSSيف

كلف إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ،ألنه ما ميكليناش باش
نسمحوا باش النظام ديال التقاعد ميشي لإلفالس وما يكليناش
نسمحوا باش يتكال منو من الرصيد ديالو من هنا ل 3115
وال  3112ما يربكه هنائيا،
_بعض القضايا اهليكلية واملؤسساتية وهتم املراجعة
الشاملة للنظام األساسي العام للوييفة العمومية ،وإصالح
منظومة األجور ،والتعويض على اإلقامة ،ومراجعة أنظمة التنقيط

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي من اسرتجاع مبلغ مسامهة
مرمسلة أو استكمال عدد األيام الالزمة لالستفاد من معاش
التقاعد ماشي ذاك الشي اللي دفعوا فقط ذاك الشي اللي دفعو

والتقييم والتكوين املستمر واللجن اإلدارية املتساوية األعضاء،
_بعض القضايا االجتماعية وتتعلق باألعمال
االجتماعية واحلماية االجتماعية والصحة والسالمة املهنية،
وولوج املويفني للخدمات املتعلقة بالسكن والتنقل والرتفيه

وما يتصور من فوائد قد يكونوا قد حصلوا عليها؛
إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إىل
حيز الوجود كلف احلكومة  111مليون درهم هذا عشر سنني
اإلخوان وهو كيتسىن عشر سنوات كان خاصنا نديروا عليه

وغريها،
خبصوص تنفيذ التزامات  35أبريل  3111بالقطاع
اخلاص أهم االلتزامات اليت مت تنفيذها ابتداء من سنة 3113

الضجة ما ندرناهاش  111مليون درهم و 311مليون درهم
غادي يعطيوها باقي األطراف وغاديني نكونوا قادرين إن شاء
اهلل الرمحن الرحيم باش اإلنسان اللي خرج من العمل ديالوا

نعرتف لكم بواحد القضية احنا ما تنعرفوش نديروا اإلشهار
هاذي هي احلقيقة احلكومة تتدير األشياء وكانديروها تيجيب
لينا اهلل بال مجيل الّ ما غنديرش الشركة ديال اإلشهار غري ما
تسناوش هاذي معايا أنا إيال كنتيو أنتما عندكم جتربة يف هاذ

ماشي من النهار األول يبقا ما عندو والو عندو واحد  5شهور
كياخذ فيها واحد األجر ماشي كبري صحيح ولكن اللهم هذاك
وال والو؛
املصادقة على مشروع مدونة التعاضد هبدف تعزيز

الشي ديروها ملي توصلوا للحكومة أنا ما غانديرها ليكومش؛

آليات تدبري وتعزيز احلكامة مع احلفاظ على احلقوق املكتسبة
يف اجملال التعاضدي وتطويرها؛
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املصادقة على مشروع القانون املتعلق بالعمال املنزليني

إن أمهية احلصيلة اليت استعرضتها تؤكد بشكل جلي

هذا ما عرفش شحال من عام هاذي وهو كيتسىن ،عقد
اجتماع ،ال ما سحبناهش غري صحيح ،غري صحيح ال ما
سحبناه شوا احنا يف الربملان؛
عقد اجتماع جملس املفاوضة اجلماعية لوضع جدولة

سعي وحرص احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا االجتماعية بالرغم
من أن الظرفية االقتصادية واملالية الصعبة ،البد اإلخوان يكونوا
واعيني ،معشر اإلخوان الربملانيني األخوات الربملانيات راه ما
كاين حىت شي حاجة سحرية ،راه من  13مليار ديال الدرهم

زمنية إلبرام اتفاقيات الشغل اجلماعية على مستوى القطاعات
أو املقاوالت املؤهلة لتحسني دخل الفئات غري املشمولة باحلد
األدىن لألجر؛

الكتلة ديال األجور السنة املاضية مرينا هاد العام ل 111.2
و 3115و 3112لدابا مرينا من  51مليار ديال الدرهم ل
 111حوايل واملويف يف العامل كله عنده واحد النسبة ديال

املصادقة على االتفاقية رقم  131حول منظمة
العمال الزراعيني ودورهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
واالتفاقية رقم  113املتعلقة بالضمان االجتماعي؛
إخراج املرسوم املتعلق بالقواعد الصحية السارية اعلى

 1.3من الناتج الداخلي اخلام ،الكتلة ديال األجور ديال
املويفني ،ويف املنطقة ديالنا  3.3وال  3.1والبالد ديالنا 1.1
أي  1ديال املرات باش كنتجاوزوا تقريبا املعدل الدويل،
وسنعمل على صيانة هذه املكتسبات مع مواصلة تنفيذ باقي

ألجراء العاملني مبنازهلم املادة  311من مدونة الشغل؛
إخراج القرار املتعلق بتحديد كيفية تطبيق املادة 132
مدونة الشغل املعلقة بالفحوصات الطبية؛

اإلجراءات حسب األولويات وفق ما تسمح به الظرفية
االقتصادية وحىت فيما خيص التقاعد لن منس أي مكتسبات
جاءت قبل يعين اإلصالح ،بالنسبة للناس الذين يعين يف املرحلة

القيام حبملة واسعة حلمل املقاوالت على احرتام
التزاماهتا اجتماعية جيري تنفيذ بعض أهم االلتزامات اليت يف
طور التنفيذ جيري تنفيذ  12التزاما نستعر بعضها فقط لضيق
الوقت:

اليت تعنيهم.
إننا مقتنعون بأمهية احلوار الرصني واملسؤول والتشاور
واملستمر لتنفيذ اإلصالحات الكربى واحلفاظ على السلم
االجتماعي ،مبا خيدم مصلحة بالدنا ويساهم يف حتقيق النمو

_ مشروع القانون التنظيمي املتعلق بشروط إجراءات
ممارسة حق اإلضراب.
_ نظام التغطية الصحية األساسية لفائدة الطلبة.

االقتصادي والرفاهية االجتماعية ،كما يتعني على الشركاء
االجتماعيني استحضار هذه الظرفية واملسامهة يف تعزيز جهود
احلكومة وسعيها إىل حتسني تنافسية االقتصاد الوطين وتعزيز

_ إخراج مشروع القانون اإلطار حول الصحة
والسالمة املهنية.
_ تفعيل آليات االفتحاص على مجيع التعاضديات من
طرف املفتشية العامة للمالية.

جاذبية املغرب مبا يضمن استمرارية تدفق االستثمارات،
وإحداث مناصب شغل جديدة واحلفاظ عليها ،اليوم بكل
صراحة وأين أن هذا الكالم قد سبقين إليه إخوان من خمتلف
األطياف السياسية ،حنن يف حاجة إىل مقاربات جديدة كل

السيد الرئيس،

واحد فيها يبذل جمهود احلكومة تبدل جمهود ،األحزاب
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السياسية تبدل جمهود ،النقابات تبدل جمهود ،الثقافة القدمية

من قضايا رمبا بعض املشاكل املوجودة يف بعض احلوارات

املبنية على الصراع ما بقاتش خدامة ،انتهى الكالم.
كما يتعني على الشركاء االجتماعيني استحضار هذه
الظرفية واملسامهة يف تعزيز جهود احلكومة وسعيها إىل حتسني
تنافسية االقتصاد الوطين ،وتعزيز جاذبية املغرب مبا يضمن

القطاعية ،البد أن نؤكد على ذلك فال يوجد هناك من سبيل
ملعاجلة املشاكل إال احلوار ،ملي كتكون مشاكل ما بني احلكومة
وما بني الفرقاء االجتماعيني ليس هناك من سبيل آخر إال
احلوار ،ألنه حىت إذا كان هناك تقييم سليب للحوار فال جمال

استمرارية تدفق االستثمارات وإحداث مناصب شغل جديدة
واحلفاظ عليها ،لذلك فإن حرص احلكومة على احلفاظ على
باب احلوار مفتوحا مع الشركاء االجتماعيني يوازي عزمها على

للنهو هبذا احلوار إال من خالل اجللوس إىل مائدة احلوار.
نسجل أيضا أنكم وقفتم موقفا إجيابيا من احلوار
املباشر بني املركزيات النقابية واالحتاد العام ملقاولة املغرب،

تنفيذ اإلصالحات الكربى لتحسني اقتصاد البالد وإرساء تنمية
اقتصادية يعود نفعها على خمتلف الفئات االجتماعية وباهلل
التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

نسجل أيضا أنكم سجلتم بإجيابية وقلتم بأنكم ستتفاعلون
بإجيابية مع امليثاق االجتماعي الذي بلوره اجمللس االقتصادي
واالجتماعي الذي توجد فيه بطبيعة احلال املركزيات النقابية،
وكما نعلم فإن احلوار االجتماعي عنده بزاف ديال اآلليات،

شكرا السيد رئيس احلكومة ،نفتح اآلن باب املناقشة
حول هذا السؤال ومبا أن هاد السؤال مت طرحه من طرف فرق
املعارضة ،نشرع يف هذه املناقشة بإعطاء الكلمة لألغلبية فريق

ليس اآللية املباشرة بني رئاسة احلكومة أو ما بني الوزارات
القطاعية والنقابات إال واحدة ،يف حني أن هناك عدد من
املؤسسات االجتماعية اللي فحال اجمللس األعلى للوييفة

السيد الرئيس:

العمومية ،اجمللس األعلى للتشغيل إىل غري ذلك من اجملالس اليت
نستطيع أن نؤكد بأن احلوار فيها قائم ،لذلك نؤكد من جديد
أن احلوار ليس منة ،احلوار هو فضيلة واحلوار هو التزام مشرتك
ألنه هناك جوانب مادية البد من األخذ والعطاء فيها ،والبد أن

العدالة والتنمية السيد النائب احملرتم السيد حممد يتيم فليتفضل
مشكورا.
النائب السيد محمد يتيم:
شكرا السيد الرئيس،

تقدر بقدرها حبسب املعطيات ،ال ديال املعاناة ديال الشغيلة
من جهة وال بالنسبة لإلكراهات املالية ،وهذا أمر ينبغي أن يتم
تقديره تقديرا مجاعيا .وهلذا جاء يف احلوار القضية ديال أنه قبل

السيد رئيس الحكومة،

أهنئكم على ما ورد يف عرضكم الواضح الذي ال يضع

جماال للشك أن حكومتكم ملتزمة بنهج احلوار ،ملتزمة بتنفيذ
مقتضيات اتفاقية  35أبريل ،وما أهنئكم عليه هو ما حتقق
للشغيلة يف عهد حكومتكم من إجنازات أخرى مل تكن واردة
حىت يف اتفاق  35أبريل ،وبطبيعة احلال هناك بعض القضايا

من بداية السنة املالية ،كتجي احلكومة وكتعر التوجهات
اجلديدة ديال قانون املالية ،وكتكون فرصة للنقابات باش يعربوا
على املواقف دياهلم وكتكون فرصة أيضا للنقابات من خالل
جملس املستشارين باش يقدموا املقرتحات التعديلية على قانون

اليت التزال حتتاج إىل املتابعة وإىل التنفيذ وإىل التنزيل يف اتفاقية
 35أبريل ،وقد أوردمت بأنكم خصصتم  3مليارات خالل هذه
السنة ملواصلة تنفيذها ،وإذا كانت هناك من قضايا معطلة أو

املالية.
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لذلك أناشدكم السيد رئيس احلكومة أن تصروا على

يف موقف تأبني الراحل املسمى على قيد احلياة احلوار

املضي يف احلوار خاصة وأن هناك قضايا هيكلية ال تتحمل
االنتظار ،وينبغي للجميع أن يتحمل فيها مسؤوليته مثل قضية
التقاعد ،نسجل أنه فيما يتعلق بالقضية ديال إصالح نظام
الوييفة العمومية كانت هناك منايرة ،فيما يتعلق بإصالح

االجتماعي البد من تعداد بعض مناقب الفقيد بعد صراع طويل
خالل سنتني من عمره أو من عمر هذه احلكومة ضد اإلقصاء
والتهميش واإلعرا  ،حىت تتحمل هذه احلكومة مسؤوليتها أمام
صنيعها ،وهنا ال تتزايد املعارضة بل ما سنقوله قمنا به بعد

القضاء كانت هناك منايرة ،وكانت هناك مشارة ديال املركزيات
النقابية ،إذن هذه مسؤولية الفرقاء مجيعا ،مسؤولية احلكومة وإذا
مل يقع ذلك احلكومة تتحمل مسؤوليتها يف أن تبادر إىل

مشاورة عدد من الفرقاء اجلماعيني ،وحينما يتكلم السيد رئيس
احلكومة عن انسحاب بعض املركزيات النقابية فاحلوار يكون مع
فرقاء وإذا كان اإلنسان لوحدة قد يصبح مونولوج وال يكون

اإلصالحات.

حوارا ،إذن البد أن تكون هناك شروط احلوار وهو تواجد عدد
من الفرقاء.
وسأحاول أو كما حناول أن نضع اآلن بعض التنقيط
لبعض املسائل اليت تأيت حسب ما جاءت يف احلوار

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة اآلن لفرق املعارضة ،فريق االستقالل
للوحدة والتعادلية السيدة النائبة احملرتمة كنزة الغايل فلتتفضل

االجتماعي:
مأسسة احلوار االجتماعي إذا أردنا أن ننقط هلا
فنأسف أن نقول للسيد رئيس احلكومة احملرتم .1

مشكورة.
النائبة السيدة كنزة الغالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

إذا أردنا أن نقول ما يتعلق بتفعيل بعض مضامني
اتفاق  35أبريل هي قسمة ضيزى وحصيلة هزيلة.
إذا حتدثنا عن جدولة وعن رزمانة احلوار االجتماعي
فهي كذلك  1ملاذا؟ راه بعض املرة مع  5د العشية ال  3د

المرسلين.
قبل ما نبدى بعدما مسعت ما قاله السيد رئيس
احلكومة استحضرت بيتا شعريا أليب متام وهو يقول " :السيف
أصدق أنباءا من الكتب يف حده احلد بني اجلد واللعب" وأنا
أقول بأن الواقع أصدق أنباء من األرقام واخلطب يف جتلياته
الفصل بني التهميش والوعد.

العشية كنعيطوا يف التلفون أجيو غدا نتشاوروا ،حول ماذا
سنتشاور؟
إذا تكلمنا كذلك عن توزيع نظام احلماية االجتماعية

السيد رئيس احلكومة كذلك أريد أن أقول بـأن املعارضة
ما كتشريش باش ما كان ،بل لديها كذلك حججها وأدلتها وأن
كذلك التبوريدة إذا كا ماكانتش يف مكاهنا فقد يصيب الرش
الزمالء اللي كيكونوا كيتبوردو وقد ميوت بعضهم أو أحدهم،

والسالمة يف العمل فيمكن أن نقول كذلك .1
وإذا تكلمنا عن حتقيق النتائج اإلجيابية خلدمة األجراء
والرفع من مستوى املقاوالت الصغرى والقطاع الغري املهيكل
لكي جنعل من االقتصاد الوطين اقتصادا تنافسيا نقول كذلك

وكذلك أستهل كلميت ببالغ احلزن واألسى أملا وحزنا على وأد
احلوار االجتماعي الذي رزئنا بفقدانه أسكنه اهلل فسيح جنانه
ورزقنا مجيعا وذويه الصرب والسلوان وإن هلل وإن إليه راجعون ،وأنا

قسمة ضئيلة إن مل نقل  ،1وهنا سأعود ملا تكلم عنه السيد
رئيس احلكومة احملرتم يف مداخلته األوىل عن بعض املشاريع

31

مداوالت مجلس النواب – دورة أكتوبر -1023

ونقول بأن كذلك املشروع الذي تكلم عنه يف فاس هو مشروع

هناك كذلك مؤشرات إجيابية مرتفعة جدا ونشكر رمبا احلكومة

جاءت به احلكومة السابقة ،وقد سامهت فيه اجلماعة احلضرية
ب  31مليار وكان ذلك من أجل تأهيل سوق اجللد والنحاس
إىل غري ذلك ،هذا على سبيل املثال ال احلصر.
يف إطار إشراك الفرقاء االقتصاديني يف بلور تصور

إذا رأت أن يف ذلك شكر هلا وهو:
املسامهة يف تدهور القدرة الشرائية للمغاربة .%111
إفراغ احلوار االجتماعي من مضمونه . %111
التحكم واالنفرادية يف القرارات ضدا على التنظيمات

مجاعي حول صندوق أو إصالح صناديق التقاعد أقول  ،1ألن
النقابات والفرقاء االجتماعيون كانوا قد سامهوا يف احلكومات
السابقة يف إطار بلورة تصور عن العمل الذي ميكن أن يقوموا به

العمالية األكثر متثيلية مائة يف املائة.
محاية الفساد واملفسدين بإصدار القانون العفو على
مهريب أموال املغاربة على بارة  111يف املائة.

ولكن كذلك مع اجمللس االقتصادي االجتماعي ،إال أهنم يف
إطار احلكومة احلالية جات مبشروع جاهز آجي نقراه عليكم،
الفرقاء االجتماعيون ماشي هذا هو العمل د احلوار معهم.
كذلك يف إطار اإلعداد على أن احلكومة عمر ما

إذا الشعب املغاربة  11د املليار اللي تزادت وجاءت
للسيد رئيس احلكومة بأهنا بزاف تتصرف على املغاربة ،فالفلوس
اللي خرجوا خارج الوطن خاصهوم يبقاوا للمغاربة ومن أجل
أوالد الشعب.

جات عند الفرقاء االجتماعيني وجابت قانون مشروع املالية مث
ماذا ميكن أن نقول ،حىت كتنزلوا يف الغرفة األوىل أو الثانية
أجيو نتداكروا ،عالش غنتداكروا؟ عن ماذا سنتكلم؟

كذلك قمع احلريات النقابية واملظاهرات يعين السلمية
اللي كاينة كيقيلوا الناس يكلوا العصا ،فهذا تراجع خطري
واألساتذة اآلن اللي واقفني واللي بغاوا يندجموا يف سلم 11

مث كذلك عن إصالح صناديق التقاعد لقد قيل يف هذا
ما قيل فيه الكفاية ،ومث حينما نريد أن نتكلم عن تنزيل القانون
األساسي للوييفة الرتابية للجماعات احمللية كذلك احلصيلة.1 :
وإذا أردنا أن نتكلم عن تقوية وترسيخ ثقافة

على الرتقي بالشهادة اللي فيه  12فيهم راه معتقلني واللي
واكلني العصا والد الشعب املغريب يصوتوا على هاد احلكومة
باش يكلوا العصا ،إذن هذا كيبقى ليكم الرأي باش تقولوا السيد
رئيس احلكومة اشنوا هو اللي ميكن يتقال فيه ،ومث كذلك إذا

املفاوضات اجلماعية من أجل االلتزام الكلي واحرتام احلريات
النقابية نقول.1 :
وإذا تكلمنا كذلك عن التنزيل احلقيقي وعن أين هي

كان احلكومة يف نظركم السيد احلكومة املعارضة ال متارس
التشويش ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما كانش عليه اإلمجاع
ملا جاب املشروع االجتماعي لإلنسانية يف كل زمان ومكان،

الكوطا اللي غنتكلموا عليها يف االتفاقية  32و  111ديال
احلريات النقابية.1 :
الفصل  333الذي جيرم العمل النقايب كذلك ما
تعطات فيه حىت حاجة على األقل احلكومة السابقة كانت

وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقول إذا رأيتم يف اعوجاجا
قوموه بالسيف فنحن فقط يف الكالم السيد الرئيس احلكومة يف
إطار حوار هادف ونتمىن أن يتم التجاوب مع ذلك وإذا
املغاربة السيد الرئيس احلكومة ما خرجوش للشارع لسبب واحد

قالت بأنه توقف العمل به ،إذن هناك أصفار مرتاكمة ،ولكن

ألن املغاربة متشبثني مبلكهم حممد السادس نصره اهلل ،وهم
مقتنعون مبشروعهم اجملتمعي املبين على األمن والسلم واملغاربة
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من دميا كيقول لك جوعي يف كرشي وعنيتين يف راسي ويف

أما الثانية ستكون يف املراحل النهائية لتنفيذ املشاريع

النهاية أقول إن هلل وإنا إليه راجعون وعزانا واحد يف احلوار
االجتماعي والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

قوانني املالية وتكون مناسبة لعر النتائج احملققة وتقييم
مؤشراهتا ،وإعداد تصورات جديدة ملعاجلة القضايا املطروحة يف
أفق دمج حلوهلا يف مشروع قانون املالية ،وهناك ملفات وأوراش
كربى ال ميكن أن ننجح فيها دون حوار وإشراك حقيقي ،وهي

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة ،الكلمة اآلن لفرق األغلبية

التقاعد ونظام املقاصة واإلصالح اجلبائي ،باإلضافة إىل قانون
اإلضراب طبعا.

فريق التقدم الدميقراطي النائب احملرتم السيد حافظ الرتايب،
تفضل مشكورا.

اإلقتراح الثاني  :جناح حوار اجتماعي تعزيز املكانة

النائب السيد حفيظ الترابي:

املغرب دوليا إذ سيقوي موقفنا يف مواجهة خصومنا ويعزز
عالقتنا اإلجيابية يف القارتني اإلفريقية واألوروبية اليت تربطنا هبا
أواصر تارخيية ولنا معها مصاحل كربى.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة الوزراء

اإلقتراح الثالث  :احلوار اإلجتماعي رافعا لالدخار

السيدات والسادة النواب

الوطين ،إن العديد من القضايا العالقة يف عامل الشغل ال حتتاج
كلها إىل أغلفة مالية ،وال ميكنه بالتايل ربطها باألزمة املالية
واالقتصادية اليت تعرفها البالد ،لعل من أبرز هذه القضايا ترك

لقد ارتأينا أن تكون مسامهة فريق التقدم الدميقراطي يف
مناقشة موضوع احلوار االجتماعي اقرتاحية باألساس ،وسنقرتح

عليكم  3اقرتاحات حمركة للحوار االجتماعي الذي نريده أن
يكون تشاركيا وفعاال وناجحا فاحتا آلفاق جديد يف البناء
الدميقراطي لبالدنا:

القطاع االقتصادي الغري املهيكل أو الغري املنظم على حاله رغم
أمهية ما يضيع داخله من حقوق العمال على املستوى احلماية
االجتماعية والتأمني ،كما تضيع معه فرص كبرية للنمو احملقق

االقتراح األول :يف أفق حوار اجتماعي تشاركي،

بأموال االحتياج االجتماعي اليت يدبرها أساسا صندوق اإليداع
والتدبري.

احلوار االجتماعي كما نتصوره حنن يف فريق التقدم الدميقراطي
جيب أن يكون تشاركي وثالثيا بني املنظمات النقابية أرباب
العمل واحلكومة وجيري على مرحلتني،

االقتراح الرابع  :حوار اجتماعي رهني بتعزيز احلريات

النقابية ومحايتها ،إن محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومن

األوىل تكون مقدمة إلعداد مشاريع قوانني املالية اليت
ترسم املعامل السياسة العامة يف البالد ملدة سنة كاملة ،إذ من
خالل إشراك النقابات وأرباب العمل يف إعداد هذه املشاريع أن

ضمنها احلريات النقابية واحلق يف املفاوضات اجلماعية أصبحت
اليوم كل املؤسسات الوطنيا وأساسا سلطة التفتيش اليت جيب
تعزيز إمكانيتها ومواردها البشرية وحتفيزها ومحايتها من كل

يضع هذه األطراف يف خضم حقيقة الوضعية العامة االقتصاد
البالد ،وأن يفتح هلا اجملال للتعبري عن اقرتاحاهتا والتفاو ما
ميكن األخذ به؛

أشكال االستالب ،باهلل عليكم من أقل من  111مفتش شغل
التابعني لوزارة التشغيل وحلوايل مئات مفتش و 33مراقب تابعني
للصندوق الوطين للضمان االجتماعي أن يقوم به حلماية حقوق
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العمال واحلفاظ على احلريات النقابية بنسيج اقتصادي يضم

االجتماعي مع هؤالء املغاربة الذين يتعرضون للعنصرية يتعرضون

أكثر من  211ألف مقاولة أو شركة ،وهو ما يفر علينا
معاجلة من أجل تعزيز إمكانية جهاز التفتيش وتطوير صالحيته
من خالل ختويله صالحيات إصدار القرارات الزجرية.

للبطالة ويتعرضون للرتاجع عن جمموعة من املكتسبات وخاصة
دولة هولندا الصديقة.
السيد رئيس احلكومة بعيدا عن لغة التبوردة والتشيار
ألن جماهلا يكون يف املواسم وليس حتت قبة حمرتمة وقريبا من

إن احلي الزمين لنا ال يكفي لطرح كل البدائل اليت نراها
ممكنة إلرجاع مياه احلوار االجتماعي إىل جمراه ،وهلذا فإن فريق
التقدم الدميقراطي يدعوا اليوم إىل منايرة وطنية تضع على

سياسة األخالق اإليكولوجية باعتبار أين أنتمي إىل حزب
اليسار األخضر ويل الشرف أن أنتسب أعمل ضمن فريق
األصالة واملعاصرة مبجلس النواب كنت بعيدا عن هذا القاموس

السيد الرئيس،

أريد أن أمسي األشياء مبسمياهتا ،وأن ننظر إىل الكأس يف
جمموعة بنصفه اململوء ونصفه الفارغ ،أن ال ننظر غلى جانب
واحد فقط ،فنحن لسنا عدميني ولسنا متشائمني ،إذ تقيمنا
باألمور ال نلفت إىل اجلزء الفارغ ولسنا مغالني يف التفاؤل

أجندهتا واقع احلوار االجتماعي وحتديات يف أفق صياغة التعاقد
االجتماعية يصون مصاحل العمال ،كما يستحضر قلق أرباب
العمل ،وإكراهات احلكومة ،ونعتقد أن التوجه الذي نطرحه
اليوم ال ميكن أن يراعى إال أرباب عمل مستقلون يف قرارهم

كذلك ال نرى سوى اجلزء اململوء ألن كال النظرتني خطأ،
الصواب هو النظرة اجلدلية أي النظرة إىل الكأس ككل دون
تغليب اجلانب الفارغ على اجلانب اململوء أو العكس ،بل القيام

ومنظمات نقابية مستقلة يف تنظيمها ،وقرارها ومتفهمة،
وحكومة قادرة على االنصات للجميع ،وحنن متيقنون
باستعدادكم التام لذلك وحني فيكم الصرب وسعة الصدر من

بتقييم موضوعي لألشياء وهذا ما سلكناه بصدد هذه القضية
اليت أمامنا اليوم ال ننفخ يف اإلجيابيات أو منططها وال نستصغر
شأن السلبيات وهنملها ،ورمبا قد يكون تقييمنا خطأ قحتمل
الصواب ،وقد يكون رأي احلكومة صواب قحتمل اخلطأ ،كما

خالل مد يدكم للشركاء االجتماعني ،وال زلتم متدوهنا أكيد
أنكم ستستمرون يف ذلك وفقكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل
تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:
الكلمة اآلن الفرق املعارضة فريق األصالة واملعاصرة
السيد النائب احملرتم السيد مجال استيتو فليتفضل مشكورا.

قال الصحايب اجلليل ملا سأله أحد تالمذته قائال :هل ما ذكرت
هو الصواب الذي ال يأتيه اخلطأ ،فأجاب واهلل ال أدري لعله
اخلطأ الذي ال يأتيه صواب.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة اجلميع استبشر خريا بالتوقيع
التارخيي لفاتح غشت  15على مؤسسة احلوار اإلجتماعي،
لكن األمور كما مرت ال تبشر باخلري ،من النتائج السلبية
لتوقيف وعدم مأسسة احلوار اإلجتماعي نسجل ما يلي :

النائب السيد جمال استيتو:
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
الزميالت والزمالء النواب،

_ارتفاع نسبة االحتجاجات سنة  3111إىل
.13211

بداية نتمىن سنة ميالدية سعيدة للجميع ملغاربة الداخل
وملغاربة اخلارج الذين نتمىن هلم بأن يشاركوا يف احلوار
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_ارتفاع عدد اإلضرابات كذلك مما ينعكس على

الزيادة يف املواد األساسية وآخرها الزيادة يف فاتورة املاء والضوء

اإلستثمار الوطين وهروب املستثمرين إىل اخلارج.
_إغالق أبواب جمموعة من الشركات اليت مل تصل إىل
حل مع عماهلا وانعكاس ذلك سلبا على العائدات.
_شلل يف املؤسسات العمومية احليوية من خالل

اللي غادي نبدا يف بداية السنة القادمة  %1و  %5هاد
الفاتورة ديال املاء والضوء اللي عرفت مشاكل سواء يف مراكش
سواء يف الريف ،سواء يف جمموعة ديال املدن ،كذلك الزيادة يف
جمموعة من املواد الغذائية ،أزيد من  5111أستاذ الذين جيوبون

اإلضرابات املتتالية يف الصحة يف العليم يف العدل يف النقل يف
اجلماعات الرتابية وغريها ،مما يؤدي إىل تعطيل مصاحل املواطنني،
وبكلمة واحدة غياب إرادة سياسية عند احلكومة وتدبدهبا

شوارع الرباط وتركهم لتالميذ يف قاعة الدرس بدون أساتذة.
ختاما السيد الرئيس نقول مع الشاعر الرتكي العظيم
نايم حكمت وهذه السنة هي سنة الشعر "أمس ما كان حان

ملأسسة احلوار اإلجتماعي الذي بدأت البوادر األوىل إلرسائه
مع حكومة التناوب التوافقي يف اتفاق فاتح غشت  15واتفاق
 11مارس  ،3113كل هذه املؤشرات تنذر بزعزعة السلم
اإلجتماعي للمغاربة وعلى احلكومة احلالية أن تتحمل املسؤولية

الوقت وغدا يكون قد فات األوان اليوم قول فصل" وشكرا.
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للفريق
االشرتاكي النائب احملرتم السيد عبد اهلادي خريات تفضل

الكاملة يف ما ستؤول إليه األوضاع يف املستقبل.
إن ما نطمح إليه السيد الرئيس هو حوار حقيقي
وجاد ملختلف قضايا الشغيلة وتنفيذ اإللتزامات السابقة وخاصة

مشكورا.
النائب السيد عبد الهادي خيرات:
شكرا السيد الرئيس،

ما تبقى من اتفاق  32أبريل  ،3111إن حوارا جادا ومعقوال
من شأنه إجياد الصيغ املناسبة حلل مشاكل الشغيلة املغربية ،إننا
ال نعمل على تسويد اللوحة وال املبالغة يف وصف الوضعية
القائمة ألن فيها ما يكفي من السواد بل واجبنا تنبيه احلكومة

السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
زمالئي النواب،
السيد الرئيس،

وقول احلقيقة واحلق وإرشادها إىل الطريق الصحيح ،وأوله
االعرتاف بالواقع املر بكل شجاعة مع العزم والتصميم على
مواجهة هذا الواقع والعمل على تغيري مع كل ذوي النيات

حناوركم اليوم يف موضوع باألمهية مبا كان يف يرفية ال
ختفى على أحد ،يرفية حبلى بأخطر املتغريات وهي متغريات

متسارعة وجارفة إذا مل نثبت األقدام ونشمر على سواعد اجلد
ونتحلى بالوطنية الصادقة ،يرفية نعلم أن املغاربة فيها انتظاراهتم
قد طالت ،مشاكلهم قد تضخمت وأن ثقتهم قد فقدت يف

احلسنة وما أكثرهم؛ اجللوس إىل طاولة املفاوضات مع املركزيات
النقابية ومناقشة القضايا مهما كانت شائكة؛ والرتفع فوق
املصاحل اخلاصة والتخلي عن الرؤى الضيقة واألنانية والغرور
املبالغ فيه والرتكيز فقط على ما يهم مصلحة اجلميع.

الكالم املعسول ويف الوعود اليت ال يوىف هبا.
يف هذا اإلطار الزم نذكروا بعضياتنا وأن املوضوع الذي
نتكلم عنه احلوار االجتماعي كان قد متأسس يف إطار حكومة
التناوب ،وكان يتم يف دورتني ،بال هاد التواقيت اللي ذكريت يف

السيد رئيس احلكومة ،إن جتميد احلوار اإلجتماعي
يهدد كما قلنا السلم اإلجتماعي وحنمل املسؤولية الكاملة يف
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شهر شتنرب ويتخذ حيز زمين واسع من أجل إشراك النقابات يف

اإلستعمار وهاد قانون اإلستعمار ،هادي فيها شي إمكانيات

اإلعداد املادي ملشروع امليزانية املقبلة ،ودورة أبريل باش يوقع
التقييم على ما اتفق عليه ،باش جيي وزير التشغيل أو رئيس
احلكومة أو الوزير األول باش يبشر الطبقة العاملة يف عيدها
األممي مبا حصل ،لكن ماشي ديال ساعتني ثالثة ،إذا كان

مادية.
نتكلم معكم على مراجعة القانون األساسي للوييفة
العمومية قد مت يف  35أبريل هادي التزامات ديال سلفكم
وجب الوفاء هبا ،نتكلم معكم على القانون اإلطار املتعلق

متفقا عليه زمنيا وموضوعيا حمدد وشامل.
ماذا حدث اليوم احلكومة كتختار التوقيت اللي بغات،
هذا خروج على املنهجية ،ختتار املوضوع بانتقائية ،مبعىن حتدد

بالشؤون اإلجتماعية يف القطاعات الوييفة العمومية ،نتكلموا
على اإلتفاق املتعلق بالتوحيد التدرجيي بني مسيك ومساك باش ما
يبقاشاي التفرقة بني العمال وبني العمال يف القطاع الفالحني،

جدول األعمال ،هذا خروج على املنهجية اللي كانت متبعة،
تدعو النقابات للتشاور ما بقاش التشارك ،وا شاور وال دي
صرب أيوب ،إذا خرجنا على املوضوع اللي كنا فيه ،اجلانب الثاين
وبغيت نتكلم معاكم على أساس االتفاقية اللي تكلمنا

نتكلموا على أهم شيء اللي جات به اإلتفاقية وهو ما يسمى
بالسكن العمايل اللي اتفق فيه وزارة التشغيل وزارة املالية وزارة
اإلسكان  CDG CNSSواملركزيات النقابية ،باش الدولة
الدير وعاء عقاري ،هادوا ماليري حمطوطني يف  CDGبني

عليها،.كاينة استمرارية يف الدولة ،اتفاق ديال  35أبريل
 3111مزيان نتكلموا عليه ما غاديش نتكلم على اجلوانب
املادية ،باهلل عليكم اشنو اللي مينعكم باش ما تصادقوش على

 32مليار حىت  11مليار ديال الطبقة العاملة ،كيستافدوا منهم
آخرين اللي كيبنيوا الفيالت يف  CDGومشاريع كربى ،حرام
ما تكونش الطبقة العاملة ما تستافدش من هاد الشيء الدولة

االتفاقية الدولية 32؟ فيها إكراهات؟ ال بأس سجلوا عليها
حتفظاتكم ،محلة السالح حيدوهم ما تعطيهومش للنقابات،
شرطة ما نعطيوهاش النقابة ،قضاة ما كاين باس ،رجال التبغ
وال الديوانة ،وال املياه والغابات ،وال محلة السالح نستثنيهم،

عندها اآلالف ديال اهلكتارات ديال أراضي اجلموع اللي
دخلت املدارات احلضارية أو القريبة منها ،تعطى للناس اللي
كيديرهم يف لبالج وخا سبقنا وطرحنا سؤال على هذا املوضوع،
الطبقة العاملة بغات حىت هي قرب يف احلياة عطيوها وعاء عقاري

ماذا يكلف احلكومة أن ال تصادق على اتفاقية دولية  32وهي
اتفاقية متعلقة باحلريات النقابية والتأسيس للعمل النقايب ،باهلل
عليكم ماذا مينعكم باش تغريوا القانون الفصل  333من

الفلوس دياهلوم يستافدوا منهم ويعطيو واحد النسبة هادي راه
نوع من الزيادة ماشي دميا غري األجور عطيوهم مسكن وقد وقع
اإلتفاق على هاد الشيء عالش ما خيرجش للوجود ،نتكلموا

القانون اجلنائي ،فضل هاد جملس النواب احملرتم هنا حيد أخطر
يهري لالستعمار اللي كانوا كيتحاكموا الوطنيني املقاوميم وهو
يهري  11من كل ما من شأنه ،اللي كان يتحاكموا بيه
الوطنيني أيام اإلستعمار هذا بند كان دايروا اإلستعمار من أجل

لكم على العقار اللي كتعطي الدولة بأمثن خبسران  1الدراهم و
 11و  11و  31كنعرفوا الناس اللي كانوا فاللس وعادوا فيال،
هذا واقع تنعرفوه عالش ما تكونش هاد اجلرأة ونقولوا هاد
الشيء ،هذا حقيقة مرة الدولة مشكل عندها تتصرف يف

حماربة الطبقة العاملة املغربية ،باش كيعين هذا ؟ عرقلة حرية
العمل ،خرج الطرق وغريوه جيبوا قصح منو حيدونا هاد يهري

اخلصاص املايل ما عندناش فلوس كي غادي نديروا آ حيد شوية
من اإلستثمار ،آ دير اإلقرتا  ،باش نسدوا الثقب راه خاصكم
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 1111مويف اليوم يف مديرية الضرائب مجعوا الفلوس املنهوبة،

شكرا الكلمة اآلن للفريق الدستوري النائب احملرتم النائب احملرتم

مجعوا الناس تسناو املقدم حىت يدوز وخيرب الضريبة دبا جتي عول
غادي جتمعهم ،خاص متابعة الناس  1111اليوم تنقولكم
خاصة يف اجملال الضريبة بوحدوا فيها توييف ويضاعفوا امليزانية
واهلل ما جيي عندكم واحد إال من رحم ريب ،راه عندنا يف

اخلليفي قدادرة فلتتفضل مشكورا.
النائب السيد الخليفي قدادرة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين.

املرييكان قحطوا وجيي غدا يتسجل وراه الوطنية الصادقة تسجلت
يف دار الضريبة واهلل وماكانوا املقوصة اللي يتبعوه حيث ما كانوا
ما غادي جنمعوا فلوسنا اآلالف تاملاليري اللي ضايع عند

السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

املؤسسات املنهوبة ديال اجلماعات ،الدار البيضاء بوحدها
ماليري ماليري هاديك املؤسسات غاديا جتمعها ،نتكلموا
عالياش نتكلموا على صندوق التقاعد وكيفاش املقاربة اليوم من
 3113وهاد املشكل مطروح  1سنوات دارت لينا طفرة على

السيدات والسادة النواب المحترمون،

انطالقا من املواثيق واإلتفاقيات الدولية اليت صادق

عليها املغرب عرب سنوات من التحول الدميقراطي ومرورا مبراسيم
والقوانني املنظمة للعالقات ثالثية األطراف أرباب العمل
واحلكومة والطبقة الشغيلة ،ووقوفا عند مدونة الشغل ودستور

جلنة تقنية ،احلصيلة شنوا هي جبنا  bureau d’étudeمن
اخلارج آ عندنا مشكل شنو وقع بأنه يتصرف بشكل مادي
آشنو هو التاريخ حمرم آ رفعوا سن التقاعد  51سنة إوا والثاين

 3111وإميانا منا بأن احلوار اإلجتماعي املرتبط بدمقرطة
اجملتمع وبناء دولة املؤسسات ،وأن اإلنتماء واملواطنة مرتبطان
مبشاركة املواطن يف صنع القرار ،نستغرب ويستغرب معنا الطبقة
العاملة والشعب املغريب مواقفكم السيد رئيس احلكومة املعطلة

املنخرطني يزيدوا يف اإلشرتاك ديال والثالث آ نديروا سنة
اإلحتساب عشر سنوات ما نعطيوهش آخر راتب ،هادي
مقاربة مادية غري مقاربة اجتماعية صرفة.
وأجيو نتكلموا يف هاد اجلانب راه حنا يف مؤسسة

للحوار ،السيد رئيس احلكومة كنتم يف املعارضة وطالبتم حبماية
احلق املشروع للطبقة الشغيلة وفتح باب احلوار مع احلكومات
السابقة على أساس مأسسته ،وقطع احلوار أشواطا متقدمة
ومرقحة متوافق عليها نفذ منها ما نفذ ،الطبقة الشغيلة والفقرية

دستورية اللي خاصكم حتاوروا معاها السيد ألرئيس تتحاوروا مع
مجعيات CGEM ،هادي مجعية مؤسسة بظهري  13حتاوروا
مع الغرف مؤسسة الدستورية ،مع جامعة غرف الصناعة

السيد رئيس احلكومة هي اليت منحتكم مقعد الصدارة ،آملة
حتقيق الشعار الذي محله برناجمكم اإلنتخايب من أجل حماربة
الفساد واإلستبداد ،ملاذا التخوف من احلوار اإلجتماعي السيد

والتجارة واخلدمات مع جامعة الغرف الفالحية مع جامعة
الصناعة التقليدية مع جامعة الصيد البحري مؤسسات
الدستورية ما حتاوروش مع مجعيات مؤسسة مبجرد شكرا ما
كاينش الوقت فني نتكلموا.

الرئيس ؟ ملاذا التملص يف مواصلة مؤسسة احلوار اإلجتماعي ؟
جيب أن يعرف املغاربة حقيقة موقفكم بال رموز هاد املرة وال
ألغاز ،تكلمتم عن التماسيح والعفاريت والتشويش وتبوريدة،
وقطعتم خيط الرجعة مع كل مواقفكم مع املعارضة يف البداية

السيد الرئيس:
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تالوالية ديالكم ،مع جتمع احللفاء ديالكم فيما يلي ،وأدى

إصالح غادي قحارب الفساد ،جبتوا شي قوانني حتارب الفساد

املغرب مثن ذلك سنتني عجاف ،ال برملان ،ال تشريع ،ال منو ،ال
حىت شي حاجة منذ سنتني ،واليوم السيد رئيس احلكومة
تعطلون احلوار اإلجتماعي مهددين بذلك السلم اإلجتماعي
غري مبالني بتبعات نزول النقابات إىل الشارع ،يريد الشعب

وصوتنا ضدها ،وبالتايل السيد رئيس احلكومة الطبقة الفقرية
اليوم تؤدي مثن ذلك ،كل الزيادات تنعكس عليها والزالت تعلق
اآلمال على بعض الصناديق كصناديق املطلقات واألرامل
وإصالح أنظمة التقاعد وصندوق املقاصة ،وكل ذلك يف غياب

املغريب السيد رئيس احلكومة أن يعرف ما ال حتقق بامللموس يف
عهدكم ،املغاربة ينتظرون حتسن يروفهم املعيشية ،ومل يلمس إال
الزيادات يف األسعار ،هاد األسعار ال يف الضريبة وال يف النفط

حوار بناء مع كل الفرقاء السياسيني واالقتصاديني واجملتمع
املدين ،خنشى السيد رئيس احلكومة أن يكلف هذا الرتاجع بلدنا
غاليا وقحسب مبا حققه املغرب من مكتسبات دميقراطية إىل

وال يف أي حاجة كتنزل مباشرة جليب املواطن الفقري ،الطبقة
الشغيلة تتمىن إنصافها مبواصلة احلوار اإلجتماعي ومأسسته حىت
يتسىن هلا الدفاع عن حقوقها طبقا للقانون ،وتنفيذ باقي
اإللتزامات احلكومية امللتزم هبا يف اجتماع  35أبريل ،3111

اهلاوية ،إن ختلفكم عن احلوار اإلجتماعي قد يضع فتيل
قنديلكم يف زيت مغشوشة تطفئ نوره ال قدر اهلل.
إننا يف الفريق الدستوري وككل الفرق املعارضة متنينا
لكم النجاح من الوهلة األوىل ومن هذه املنصة صرح فرقاء

وصرحتم قبل قليل السيد الرئيس من هاد املنصة اللي عندوا شي
حق خاصنا نوقفوا إىل جانبه ،أال ترون أن الطبقة الشغيلة هلا
حق على احلكومة السيد رئيس احلكومة ،الطبقة الشغيلة

املعارضة أن جناح حكومتكم هو جناح للمغرب ،لكن السيد
رئيس احلكومة هو ما ال نراه أننا البد نذكروا أننا مسلمني ويف
دولة إسالمية وبأن التشاور واجب علينا ومبدأنا ،ولقوله سبحانه

تتساهل منكم ديك عفا اهلل عما سلف اللي تقالت لآلخرين
اللي ما كيستاهلوهاش وتقول آ سيدي هاد الناس سدو عليكم
الباب ما بغاوش يتصنتوا ليك وعفا اهلل عما سلف وحاول راك
رئيس احلكومة والبد أن تأخذ الكل حسب إرادته.

وتعاىل (:والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى
بينهم ومما رزقناهم ينفقون) صدق اهلل العظيم والسالم عليكم
ورمحة اهلل.
السيد الرئيس :

وامسحوا يل السيد رئيس احلكومة واعذروين فيما
سأقول استسلمتم أمام الفساد وتفشت الرشوة واإلستبداد،
استعمال الشطط يف السلطة ،تراجعت احلريات ،تراجعتم عن

الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للحزب العمايل ،السيد
النائب احملرتم سعيد بعزيز وهو آخر متدخل قبل إعطاء الكلمة
للسيد رئيس احلكومة.

حماربة الريع قلتم عفا اهلل عما سلف ملن هنبوا أموال املغاربة وما
كانش هذا موقفكم يف املعارضة ،كنتم كتقولوا احملاسبة ،اللي دا
شي حاجة للمغرب خاصوا جييبها وال ميشي للحبس ،اليوم ما
كتقولوش هاد الشيء السيد رئيس احلكومة ،واش جبتوا شي

النائب السيد سعيد بعزيز :
شكرا السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة
السيد رئيس الدولة

إصالح وطلبتوا من املعارضة توقف ضدكم توقف معاكم ضد
الفساد واش جبتوا شي حاجة أ سيدي للربملان جبتوا شي

السادة والسيدات الوزراء
السادة والسيدات النواب
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تشاركية يف إطار حوار اجتماعي ينبين على التفاو

فيما خيص احلوار اإلجتماعي فاملطلوب ليس بالتشاور
بل احلوار اإلجتماعي بالضبط فاحلوار اإلجتماعي ينبين على
التفاو والتفاو له مبادئ وقواعد ،والتفاو قد يؤدي إىل
نتيجة ترضي الطرفني أو األطراف الثالثة يف إطار احلوار
اإلجتماعي ،أما التشاور فهو اجتاه سليب حمض ألنه قد يؤخذ

وليس على

التشاور ،خبصوص احلد األدىن لألجر أال تستفزكم السيد رئيس
احلكومة فكرة اإلنعاش الوطين اليت الزالت ترقد يف مغربنا هذا،
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

برأي الشخص ،اجلهة اليت يتم التشاور هبا وقد يلقى برأيه يف
سلة املهمالت ،وأين أن هذه احلكومة مشات يف النهج ديال
التشاور بدل التفاو فالتفاو متت املأسسة ديالوا مبوجب

انتهى الوقت السيد النائب احملرتم ،شكرا لكم ،الكلمة
لكم السيد رئيس احلكومة ،للرد على هذه املالحظات.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :

اإلتفاق ديال فاتح غشت  15وبالتايل ينبغي فقط تطوير
وتفعيل هذه املؤسسة.
وبالتايل فما تقوم به احلكومة حاليا هو ضرب
للتشاركية الدميقراطية املنصوص عليها دستوريا ،ففيه تراجعات

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل ومن وااله.
السيد الرئيس،
اإلخوان الكرام المحترمون،

خطرية ستزعزع السلم اإلجتماعي يف هذا البلد ،هناك خطوة
واحدة اجيابية قام هبا السيد رئيس احلكومة تتعلق بالرتاجع من
املوقف السليب من املفاوضات اليت تتم بني الشغيلة والباطرونا

السادة النواب السيدات النائبات المحترمات،
يف احلقيقة شي مرات تيوقع ليا مشكل باش نفهم بأن
ملي تينو خريات هنا ويتكلم على النقابة والعمل النقايب
وبذيك احلرارة جات معه ديالوا ،وديال احلزب ديالوا ديال
الثقافة ديالوا ،ولكن ملي تينو كلشي ،ما ميكنش كاين

بشكل مباشر دون حكومة إىل إعطاء موقف إجيايب اآلن ومن
هذه املنصة ،فهذا تطور إجيايب السيد رئيس احلكومة عرب القول
ديالكم بأنه تلك املفاوضات نشجعها ونزكيها.
حاليا السيد رئيس احلكومة مت الرتاجع عن احلقوق

األحزاب تتسمى ليربالية كانت ضد النقابات جيء هبا هلذا يف
وقت من األوقات حىت هي تبورد عليا أعباد اهلل ! ها املعقول،
وهلذا حاولوا شوية حاولوا شوية باش نتفامهوا فمهميت ؟ طبعا
كاين شي خطابات كان فيها السيف والقتل واملوت ،لو كان

النقابية ،مت الضرب ديال القدرة الشرائية للشغيلة املغربية ،فبغض
النظر على اتفاق  35أبريل ،من  35أبريل هلنا هاد احلكومة
زادت يف الضرائب ،الشغيلة املغربية شنوا الذنب دياهلا ،عطيناها

أنا اللي درهتا لو كان وصلت لألمم املتحدة بتهمة التحريض
على القتل ،على كل حال إيال كان والبد واحد النهار يوقع
فليقع يف سبيل اهلل ما أحلى املنون هذه ثقافتنا ،ويال كان من

 35أبريل جات هاد احلكومة نزالت عليها ،اآلن يف يناير املقبل
غادي تزاد ضرائب د املواد الغذائية ،ماذا يعين ؟ أن القدرة
الشرائية تضربات يف العمق دياهلا السيد رئيس احلكومة ،أزمة
التقاعد أزمة التقاعد السيد رئيس احلكومة ما تتطلبش التشاور

الضروري يعين هذا ماشي مشكل ولكن ال خييفين أقوهلا لكم ال
خييفين ،أنا غادي يف هاذ الطريق وال أبايل بالتهديدات
والتحذيرات اليت ال أصل هلا ،وإن كان من الضروري االستشهاد
بالسيف على األقل اإلنسان يضبط ألنه ملي جيت الحظت

فقط تتطلب مقاربة تشاركية ألن ما جتيوش أنتما تزيدوا سن
التقاعد فقط من طرف واحد بل األمر يتطلب أنه تكون مقاربة
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بأنه الشعر رجع للربملان وهذا مزيان وليين على األقل الشعر

املغريب ومازالت حتظى بالثقة ديال الشعب املغريب ،وهلذا إال كان

يكون مضبوط من الناحية اللغوية ال ميكن االستدالل باملتنيب
وخنلطوا بني األمة واألمة هاذي راه لو كانت فيه لو كان كانت
يف واحد الزمان لو كان راها مصيبة وال ميكن كذلك إال ضبط
الشكل واألصح هو أن السيف أصدق إنباء من الكتب يف

شي واحد كيشعر باللي ما بقاتش الثقة يقول لينا يف من وشنو
هو الدليل هذا هو الكالم اللي خاصوا يتقال ،طيب ما عندنا
ما نقولوا أنه مازالت هناك انتظارات صحيح وملي كيتكلم
الناس على السكن االجتماعي حبال اللي عمل سي خريات

حده احلد بني اجلد واللعب ،فأنا أرنا دبا نرجعوا للحوار
االجتماعي.
أما احلوار االجتماعي امسحوا يل اللي بغا من جيهته

على السكن ديال العمال كنلقى راسي داكشي اللي كيقول أنا
منخرط معاه  % 111ملي تيقول األمور اللي فيها الصاحل
ديال املواطنني ،ولكن البد أن ينتبه هو كذلك ألنه األمور اليت

يعتربوا مات له واسع النظر وأنا تكلمت على نقابة النهار األول
انسحبت من اجللسة من بعد ما دخل األمني العام دياهلا
ساعتها كان باقي ما والش أمني عام ديال حزب سياسي،
واستمر هي الوحيدة اللي ما استمر معها وليكين جات من بعد

عاب علينا أننا مل نفعلها حبال االتفاقية الدولية ديال 12
وكيتسائل عالش ما فعلناهاش ،الذي حبسكم حبسنا ألنه
انتوما جيتوا قبل منا هلادشي واعرفتيوا باللي فيه إشكاليات ،شنو
هو السبب عالش ما دارتش ؟كانت مشاكل موجودة أشياء

جاو الناس دياهلا من بعد راه مستمر احلوار  3ديال املرات
استدعيتهم ما جاوش قلت ليكم قبايلة الظروف ،ولكن احلمد
هلل العالقات الودية باقيا متسمرة وأنا على اتصال ال على

تكمليت عليها سي خريات تكلميت على محالت السالح
وتكلميت على القضاة وتكلميت وهادشي هداك أنا يعين من
الناحية املبدئية ما كنلقى حىت شي واحد كايقول يل ال ولكن

االحتاد املغريب للشغل وال مع الكفدرالية اللي كيظهر انقطع
معاهم العالقة مها اإلخوان ديال االحتاد العام ،ولكن ما
اقطعتش العالقة من جيهيت أنا مازال موجود وفرحان قلت ليهم
من األول احسبوا العدد ديال اللقاءات اللي عملنا ياك هادي

هاد املشاكل باقي ما القينا ليهاش حل ،وفعال هادي كتحتاج
إىل حوار ولكن األمور اللي قدينا نلقاو ليها حل وأنا كانقول
ليكم واش  1331يوم حىت جيت عاد جات ،ال هاديك قدمية
ولكن مل جيرؤ أحد إىل حد اليوم باش يصفيها وأنا امسحوا يل

عامني وأنا خاصين نعمل  3ديال اللقاءات عملنا أكثر من 3
ديال اللقاءات وذاكرنا وتشاورنا وحنايا نا واحد األخ تايقول
مادرتيوا والو حىت حاجة  131يوم والو  111مليون درهم عن

هي كبرية ألنه بالنسبة إيل إرجاع حق ديال ولو درهم واحد
ديال شخص راه كبري نعطي امتياز هذا جيد ،ولكن إيال ما
قدرتش على األقل نرد لو احلق ديالوا ،القضية ديال الفصل

التعويض عن الشغل والو ،كولشي هاد األمور اللي عملنا وأمور
أخرى القانون ديال التشغيل ديال العمل املنزيل اللي مشا جمللس
املستشارين بالنسبة لألخ اللي قال يوم  3111/3/3والو ،هاد
احلكومة هادي كاين شي مشكل ،عادة ما يقال هذا يف حق

 331من القانون اجلنائي ديال عرقلة حرية العمل هو اآلن من
الناحية العملية يتجاوز نسبيا ولكن حنا ما عندناش مشكل،
ولكن هادي راه هي اإلشكاليات مرتبطة بواحد العدد ديال
التشاورات مع األطراف املعنية ،مع النقابة ديال رؤساء

الغريب ،الغريب إذا أحسن ال يشكر وإذا أساء ال يغفر له ،ال
امسحوا ليا هادي حكومة دميقراطية حتظى بالثقة ديال الشعل

املقاوالت ،مع الغرف اللي تكلمتيوا عليهم ،ولكن هادشي هذا
تيطلب واحد احلوار وأنا هاد احلوار غانقول ليكم واحد القضية
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واخا هو كيهم الشغل أنا ما مستعدش نعملوا غري مع النقابة،

أخرى عيب ،وماشي غري الشقق راه عندي أخبار ديال املاليري

حىت أنا مستعد نعملوا مع النقابات ونستمر فيه وتواعدنا أنا
واإلخوان ديال االحتاد املغريب للشغل باش نعاود جنلسوا،
وتواعدنا أنا واإلخوان ديال الكفدرالية الدميقراطية للشغل باش
نعاودوا جنلسوا ،وتواعدنا أنا واإلخوان ديال االحتاد الوطين

موضوعة يف األبناك ،عندي ما نقولش ،ال أبدا ما غنقولش
وهلذا جلسوا اإلخوان جلسوا وا اهلل جيازيكم خبري وهلذا ما
خيليونيش نقول ليهم اللي فيه الفز كيقفز ما خيليونيش نقوهلا
ليهم وهلذا باغي نقول واحد القضية...

لعمال املغرب باش نعاود جنلسوا ،واللي ابغا عاوتاين واإلخوان
ديال الفدراليات ما يف البالش ديايل باللي مقاطعني احلوار ما
جاوش واحد املرة واللي بغا ،ولكن أنا كذلك مستاعد وكنتمىن

السيد الرئيس :

إنسان حبال سي خريات اللي عندو أمور وأفكار واضحة اللي
نقدر نكون ما عرفهاش ،امسح ليا أ سي خريات ،إيال كنيت
عمرك ما تالقييت مع شي رئيس احلكومة كيعرتف بأنه ما
كيعرفش كولشي ها أنت اآلن معه وجها لوجه وغادي نكون

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة :

شوية تاهلدوء يف القاعة السيد النائب ،السيد النائب
من فضلكم الكلمة عند رئيس احلكومة.
وهلذا أريد أن أقول أريد أن أسأل السيدة النائبة احملرتمة
اليت أعطتنا رتال من األصفار ،هل هاته األصفار ،مر الكالم زي
احلسام يقطع وين ما مير ،مر الكالم زي احلسام يقطع وين ما
مير ذكروا الشيخ إمام وهلذا القضية بسيطة اللي ما عندوش
يكتب لينا رسالة يقول لينا اللي لقيتوا على برة ،الذي يسمح
لنفسه أن يعطي األصفار ،جيب أن يكون مستعدا أن يسمع

سعيد إيال جييت لعندي عيطيت عليا يف التيليفون وحىت إيال
ابغييت اجني لعندك ما فيها باس حىت الشاوية ما كاين مشكل
ونسمع ،ولكن ماشي غري تقول ليا تقول ليا وتقول ليا كذلك
تقرتح عليا كيفاش نعمل ،ألنه وغادي نقول ليك واحد القضية
أسي خريات إال وقعات هاد القضية هادي غاجني هلنا
وغانعتارف هبا قدام هاد العامل ،ألن أنا ما عنديش مشكل،
املشكل ديايل هو يستافدوا .قال واحد األخ تبذليت كنيت كتقول

اجلواب ،وهذه األصفار هذا سؤال بسيط ومضحك لإلخوة،
هل هذه األصفار حصدناها منذ التعيني اجلديد للوزراء ،اجلدد
يف احلكومة إىل اآلن ،أم هي مشرتكة مع احلكومة األوىل اليت
كانوا شركاء معنا فيها ،أما إذا كنتم تتنكرون ملشاركتكم يف
احلكومة فأنا ال أتنكر لوزرائي الذين كانوا معي كما جيب أن
يكونوا ،والذين باشروا تقاعد اإلصالح بنفس التوجه الذي نسري
عليه والذين باشروا إصالح الضريبة بنفس التوجه الذي نسري

غنعاقبوا الناس ،جيبو يل شي هنار قلت باللي حنا غنتابعوا
الناس ،حنا ساندناكم ملي كنتم يف احلكومة وقلتيوا عدم
مطاردة الساحرات ،كذكر أ السي خريات وال ما كذكركش ألنه
كنعتاقد باللي ما كاينش مصلحة يف داك الشيء .واليوم منني
درنا اإلرجاع ديال األموال وديال املمتلكات اللي كاينة يف
اخلارج يصرحوا هبا أصحاهبا ،احلزب ديايل معروف وخا أنا رئيس
حكومة ما عندوا حىت شي حاجة على برا ،أرا ورقة نوقعها ليك

عليه هل كنا مع نفس احلزب ،أم حزبا آخر وقع له مكروه ال
قدر اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل.
السيد الرئيس:
شكرا للجميع ورفعت الجلسة.

اللي ديالنا على برا خذوه ،ولكن إيال كان شي حزب الناس
ديال املتبعني على شقق يف باريس ما جييش يتمرد علي مرة
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