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والدبلوماسية الربملانية ،نتطلع مجيعا نوابا ومستشارين أن ترقى

محضر الجلسة الثامنة والستون بعد المائة

بنا إىل تطلعات عاهل البالد جاللة امللك حممد السادس نصره
اهلل يف إقامة برملان واحد مبجلسني ،يعزز الصرح الدميقراطي
ويعكس جدية ونبل الرسالة الوطنية اليت حنن مطوقون بأدائها
خدمة للمواطنات واملواطنني.

التاريخ  :الثالثاء  72مايو  7112املوافق ل  72رجب
.1241

واآلن أعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة ملخص عن
املراسالت اليت توصل هبا مكتب اجمللس فليتفضل.

الرئاسة  :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.
التوقيت  :ساعتان ابتداء من الساعة الثانية زواال والدقيقة

السيد أحمد التهامي أمين الجلسة:

الثانية.

شكرا السيد الرئيس،

جدول األعمال  :اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

رئيس احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة.

المرسلين.
توصل جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية ويتعلق األمر
مبا يلي:
 -مشروع قانون رقم  12.12يوافق مبوجبه على اتفاق

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب:
السيدات والسادة النواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة على أشرف المرسلين.

موقع بالرباط يف  11شتنرب  7114بني حكومة اململكة

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

املغربية وحكومة اجلمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشرية الدخول

السيدات والسادة النواب المحترمون،

جلواز السفر العادية؛

طبقا ملقتضيات الفصل  111من الدستور ،وخاصة
الفقرة الثالثة منه وعمال مبقتضيات املواد من  717إىل 712
من النظام الداخلي جمللس النواب ،ختصص هذه اجللسة

-

مشروع قانون تنظيمي رقم  14.31يتعلق بطريقة

تسيري اللجن النيابية لتقصي احلقائق كما وافق عليه جملس
املستشارين يف  71رجب  1241املوافق ل  71ماي 7112

العمومية لألسئلة املتعلقة بالسياسية العامة اليت سيجيب عنها
السيد رئيس احلكومة وقبل أن أعطي الكلمة للسيد األمني أود
أن أخرب السيدات والسادة النواب احملرتمني بأن اجمللس يعتمد

وذلك بعد تعديل املواد  2و 2و 12منه.
وتوصلت رئاسة اجمللس النواب ب  11سؤاال شفهيا و7211
أسئلة كتابية و 12جوابا عن أسئلة كتابية ،األسئلة الكتابية

انطالقا من هذه اجللسة التوقيت اجلديد املخصص جللسات
األسئلة الشفهية ،ويأيت هذا التوقيت اجلديد بناء على أرضية
التفاهم والتعاون والتنسيق الذي نعتز به مجيعا مع جملس
املستشارين ورئاسته احملرتمة ،كما يندرج هذا القرار يف إطار

املتبقات دون جواب وهي  ،4242شكرا السيد الرئيس.

التنسيق ضمن منظومة متكاملة مشلت قضايا متعددة يف التشريع
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 السؤال األول واملرتبط باحلوار االجتماعي تقدمت به

السيد الرئيس:

فرق وجمموعات األغلبية .ويف اجلزء الثاين املخصص لبقية

شكرا السيد األمني ،نقطة نظام السيد الرئيس ،تفضل.

األسئلة:

النائب السيد نور الدين مضيان ،رئيس الفريق االستقاللي

 سؤال يتعلق بالسياسة العامة املتبعة خبصوص مشروع

للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

اجلهوية املتقدمة ،تقدم به فريق األصالة واملعاصرة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

 سؤال يتعلق بتصور احلكومة لتنفيذ أجندة

السيد الرئيس،

االستحقاقات االنتخابية القادمة ،تقدم به الفريق االشرتاكي.

السادة الوزراء،

 سؤال يتعلق بالسياسة العمومية املتبعة إلصالح اإلدارة

السيدات والسادة النواب،

واملرفق العمومي وحماربة الفساد ،تقدم به فريق االحتاد

السيد الرئيس ،فقط للتذكري وهو أننا هذا القاعة عرفت

الدستوري.

األسبوع املاضي سلوكا نعتربه شاذا يف تاريخ املؤسسة التشريعية

 سؤال يتعلق حبرية الصحافة ،تقدم به الفريق االستقاليل

من االستقالل إىل يومنا هذا ،هذا السلوك الذي خلف استياء

للوحدة والتعادلية.

عارما وعاما يف صفوف مجيع املغاربة بكل فئاته واستنكره

نشرع اآلن يف جدول األعمال وأعطي الكلمة للسيد النائب

اجلميع ،وحنن كربملانيني وكنواب نريد السيد الرئيس أن نعرف

احملرتم السيد الغازي أجطيو باسم فرق وجمموعات األغلبية

مستجدات يعين هذا امللف وخاصة وأن هذا السلوك صدر من

لتقدمي السؤال املتعلق باحلوار االجتماعي فليتفضل.

عضو يف هذه احلكومة ،شكرا.
السيد الرئيس:

النائب السيد الغازي أجطيو:

شكرا السيد الرئيس ،بناء على االجتماع الذي مت بني

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

رئاسة اجمللس والسادة رؤساء الفرق ،فهناك جمموعة من

شكرا السيد الرئيس،

املقرتحات اليت يتم مدارستها وعلى رأسها اللقاء مع السيد

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات الوزيرات ،السادة الوزراء المحترمون،

رئيس احلكومة ،الذي أعرب عن استعداده بقبول هذا االجتماع

السيدات والسادة النواب المحترمون،

لدراسة املشكل بني الطرفني مؤسسات احلكومة ومؤسسات

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،يقوم احلوار االجتماعي
بدور مهم حلفظ االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي
للبالد ومأسسته من األمور الضامنة للتواصل اإلجيايب والفعال

اجمللس وسنتابع هذا امللف عن كثب.
إذن إذا مسحتم منر إىل األسئلة احملورية ،السؤال احملوري حول
السياسات العامة:

بني خمتلف الفرقاء االجتماعيني باململكة ،وعرفت اجلوالت
األخرية من هذا احلوار خالل شهر أبريل املاضي اإلعالن عن
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جمموعة من النتائج واالتفاقات املهمة اليت ختدم مصاحل الشغيلة

البناء الدميقراطي وإنعاش التنمية االقتصادية وتوطيد السلم

املغربية وتؤكد عزم احلكومة إجناز ما وعدت به يف برناجمها ،كما
التزمت احلكومة مواصلة احلوار االجتماعي بصفة منتظمة
ملدارسة امللفات االجتماعية يف مجيع القطاعات حللها ومعاجلتها
باختاذ التدابري االجتماعية واملالية والوقائية الالزمة .وإذ يعترب هذا

االجتماعي ،وعلى ضوء ما سبق وتنفيذا للربنامج 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

اإلجراء من القرارات النوعية اليت تكرس خدمة احلكومة
للمواطنني واملقاولة ،فإننا نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم:
ماهي نتائج احلوار االجتماعي خالل الفرتة املاضية واحلالية

عدد مهم من اللقاءات الفردية واجلماعية مع هؤالء الشركاء ،مما
مكن من توطيد السلم االجتماعي وحتقيق نتائج مهمة حتملت
من أجلها الدولة وال تزال كلفة ثقيلة يف ظرفية اقتصادية صعبة.

ومدى خدمتها ملصاحل الشغيلة املغربية ؟ وماهي آفاق احلوار
وآثاره على املقاوالت املغربية وتنافسية املنتوج املغريب ؟ وشكرا.

السيد الرئيس،

لن أعود بتفصيل إىل حصيلة منجزات احلكومة منذ
تنصيبها إىل غاية متم  7114اليت سبق أن استعرضتها أمام
جملسكم املوقر يف جلسة سابقة ،وسأكتفي بالتذكري ببعض

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن

األرقام املهمة برسم هذه احلصيلة.
لقد دعت احلكومة خالل هذه الفرتة إىل عقد
اجتماعات مع الفرقاء االجتماعيني  2مرات ،كما عقدت جلنة

السؤال.
السيد عبد اإلله ابن كيران ،رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على

احلوار االجتماعي بالقطاع العام أكثر من  11اجتماعا سنة
 7117وتنفيذا لاللتزامات املتعلقة باتفاق  72أبريل ،7111
واالتفاقات القطاعية اليت تلته ،رصدت احلكومة  24,8مليار
درهم برسم الفرتة  2012-2014كما مت اختاذ العديد من

رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أود يف البداية أن أشكر فرق وجمموعات األغلبية على
طرح سؤال احلوار االجتماعي الذي يتيح فرصة التطرق إىل
اجلديد يف هذا املوضوع ،وال بأس من التذكري بأن احلوار

التدابري لتحسني وضعية الشغل واحلماية االجتماعية لفائدة
أجراء القطاع اخلاص منها :
 أوال :الرفع من احلد األدىن لألجر بقطاعات الصناعة

االجتماعي يعترب آلية أساسية لتطوير التعاون بني احلكومة
وشركائها االقتصاديني واالجتماعيني ،وباألخص يف ظل دستور
 7111الذي جعل الدميقراطية التشاركية من األسس اليت يقوم

والتجارة واخلدمات والفالحة،
 ثانيا  :متكني األجراء الذين مل يستوفوا شرط 4721

يوم اخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ،من

عليها النظام الدستوري للمملكة مع ما يستتبعه ذلك من إشراك
للفاعلني االجتماعيني يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها
وتنفيذها وتقييمها ،كما ينص على ذلك الفصل  14من
الدستور ،كما أن لتعزيز احلوار االجتماعي دورا حيويا يف ترسيخ

اسرتجاع مبلغ مسامهاهتم مرمسلة أو استكمال عدد األيام الالزمة
لالستفادة من معاش التقاعد؛
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نقابية من األكثر متثيال ،قامت بعقد عدة اجتماعات مع

 ثالثا  :إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل

املركزيات اخلمس األكثر متثيال ،بعد دراسة امللفات املطلبية اليت
تقدمت هبا هذه األطراف ،مت التجاوب مع جل املقرتحات
الرامية إىل حتسني أوضاع األجراء ،وذلك رغم الظرفية االقتصادية
واملالية الصعبة مع مراعاة احلفاظ على تنافسية املقاولة حيث

إىل حيز الوجود ،كلف احلكومة  111مليون درهم على سنتني،
وانتظرته الشغيلة عشر سنوات ؛
 رابعا  :الرفع من احلد األدىن للمعاش بالقطاع اخلاص؛
 خامسا  :دبا بدنا كنتفامهوا غري بالعينني ،التسوية

النهائية مللف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة املستقلة
للنقل احلضري سابقا بالدار البيضاء؛

تقرر ما يلي :
 الرفع من احلد األدىن لألجر يف القطاع اخلاص بنسبة

 سادسا :مالئمة التشريع الوطين مع معايري العمل

 10%موزعة على سنتني  5%ابتداء من فاتح يوليوز 7112

الدولية والعربية من خالل التصديق على عدد هام من اتفاقيات
العمل الدولية والعربية كاالتفاقية رقم  121حول منظمة العمال
الزراعيني ودورهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية واالتفاقية

و 5%ابتداء من فاتح يوليوز  7111؛


رفع احلد األدىن لألجور بقطاع الوظيفة العمومية إىل

 4111درهم صافية شهريا ،وهو ما سيكلف الدولة 121

رقم  117املتعلقة بالضمان االجتماعي؛
 سابعا  :وضع جمموعة من مشاريع القوانني يف قنوات

مليون درهم لفائدة  14ألف مستفيد.

املصادقة ويتعلق األمر أساسا مبشروع قانون حوادث الشغل،

وباملناسبة ،البد من التذكري بأن كتلة األجور بالوظيفة

ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال
املنزليني ،ومشروع مدونة التعاضد ،ومشروع القانون حول الصحة
والسالمة املهنية يف القطاعني العام واخلاص ،وكذا مشروع القانون
املتعلق بتحديد العالقات بني املشغلني واألجراء وشروط الشغل

العمومية ،ارتفعت بشكل ملحوظ خالل السنوات األخرية،
حيث بلغت برسم سنة  7112ما يناهز 103,7مليار درهم
مليار درهم مقابل  66,7مليار درهم سنة  7112يعين يف

يف القطاعات اليت تتميز بطابع تقليدي صرف؛

سبع سنوات مررنا من  66,7إىل 103,7مليار درهم ،مما ميثل

 ثامنا  :عقد اجتماعات املؤسسات االستشارية الثالثية

زيادة بنسبة  47%وهذه الكتلة متثل حاليا  11%من الناتج

الرتكيب  :جملس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية ،جملس

الداخلي اخلام و 33%من امليزانية العامة و 52%من ميزانية

املفاوضة اجلماعية ،اللجنة املكلفة بتتبع التطبيق السليم
للمقتضيات املتعلقة مبقاوالت التشغيل املؤقت ،اجمللس األعلى
إلنعاش الشغل وذلك يف إطار مواصلة تفعيل آليات احلوار

التسيري ،و 48%من املوارد العادية للدولة ،و 55%من
العائدات الضريبية ،وميثل متوسط األجر الشهري الصايف ثالثة
أضعاف الناتج الداخلي اإلمجايل الفردي ،مقابل  1,2%يف

الثالثي املنصوص عليها يف منظومة الشغل.
أما بالنسبة ملا مت إجنازه برسم النصف األول من ،7112
فإن احلكومة وعيا منها بأمهية احلوار والتشاور يف استتباب السلم
االجتماعي ،وجتاوبا مع املطالب اليت تقدمت هبا ثالث مركزيات

اجلزائر و 1,9%يف تركيا و 1%يف فرنسا ،كما التزمت احلكومة
أيضا بعقد لقاءات احلوار االجتماعي بصفة منتظمة لتعميق
التشاور حول امللفات االجتماعية الكربى وبلورة حلول مجاعية
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 توسيع التغطية الصحية لتشمل الصناع التقليديني

بشأهنا ومواصلة احلوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار

والعاملني يف جمال الصيد الساحلي التقليدي وكذا

خصوصيات كل قطاع.

مهنيي النقل؛

أما خبصوص اآلفاق املستقبلية فإن احلكومة تشتغل على

 تدبري تدفقات اهلجرة من أجل العمل ،وذلك من

مجلة من املشاريع بتشاور مع الفاعلني االقتصاديني

خالل تسوية وضعية املهاجرين وحتيني اآلليات القانونية

واالجتماعيني ويتعلق األمر أساسا مبا يلي :

وتعزيز تدابري املواكبة وكذا تعزيز التعاون جنوب جنوب

 إعداد اسرتاتيجية وطنية للتشغيل ،تواكب السياسات

يف جمال التشغيل احلماية االجتماعية؛

القطاعية واخلطط التنموية واسرتاتيجية االستثمار،

 تعزيز آليات رصد وتتبع وحتليل سوق الشغل من خالل

ومتكن من وضع إطار تنسيقي جلميع املتدخلني

إحداث املرصد الوطين لسوق الشغل؛

والفاعلني املعنيني بالتشغيل؛

ويف األخري ،البد من التأكيد على أن احلكومة ما فتئت
تعطي أمهية كبرية للملف االجتماعي ،وال تذخر جهدا من أجل
ضمان التوازن بني متطلبات احلفاظ على القدرة الشرائية

 إعداد مشروع القانون التنظيمي لإلضراب ،ومشروع
قانون النقابات املهنية تطبيقا ملقتضيات الدستور
واملخطط التشريعي للحكومة؛

لألجراء ،والعيش الكرمي للمواطنني من جهة وتعزيز تنافسية
املقاولة وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

 إصالح أنظمة التقاعد؛

السيد الرئيس :

 توسيع التغطية االجتماعية والصحية لتشمل الطلبة

شكرا السيد رئيس الحكومة المحترم،

وأصحاب املهن احلرة؛

نفتح اآلن باب املناقشة حول السؤال احملوري املتعلق
باحلوار االجتماعي ،الكلمة للنائب احملرتم السيد عبد القادر

 القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل

الكيحل من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،يف حدود
دقيقتني.

والدي املؤمنني؛
 توسيع سلة العالجات املضمونة من طرف الصندوق

النائب السيد عبد القادر الكيحل:

الوطين للضمان االجتماعي لتشمل عالجات األسنان

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

ابتداء من فاتح يناير  ،7111وهذا قرار قد اختذ؛

المرسلين،

أوال هاذ السؤال كنا نعتقد أنه سنأيت لنستمع إىل

خطاب واقعي يزاوج بني إجراءات احلكومة والواقع املعيش ،فيما
يتعلق بالزيادة يف احلد األدىن لألجور خاصنا نقولوا أنه تزادت
1
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 31درهم للمواطن يف سنة واحدة ،وبقرار أحادي يف غياب

السيد رئيس الحكومة،

التنسيق مع املقاوالت املغربية ،والزيادة يف األسعار املتوسط دياهلا
أو احلد األدىن دياهلا هو  411درهم اللي تزادت على املواطن،
وما ميكنشاي نعتربوا على أنه هاذ الزيادة أهنا أساسية وجوهرية
وجنيوا نتكلموا عليها اآلن ،يف الوقت اللي براجمنا االنتخابية

السادة الوزراء،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،

أوال بغيت نشري لواحد النقطة مهمة وأساسية كتعلق

بالعمل املؤسس أو املؤسس اللي قامت به احلكومة من أجل أن
تكون للحكومة القدرة على أن حتاور يعين الشركاء
االجتماعيني ،وأن تستجيب ملتطلباهتم وهو اإلصالحات يعين
اهليكلية اليت باشرهتا احلكومة وهذا مسألة أساسية وخاصها

كانت تتكلم على  4111درهم كحد أدىن لألجور ،واآلن من
خالل هاذ السنتني اللي موزعة عليها الزيادة ما أظن أنه سنصل
إىل ما مت الوعد به للمغاربة والعمال ،فيما يتعلق ب 4111
درهم كحد أدىن يف الوظيفة العمومية مبعىن تزادت  711درهم
للموظف ،وتنذكروا بأن احلكومة السابقة حذفت السالليم من
 1إىل  1الشي اللي خال تزاد  1711درهم للموظف،
وكنتحدثوا اليوم على استثناء املوظفني والعمال ديال البلديات

تدخل يف احلوار االجتماعي ،ولذلك ما فتئت املركزيات النقابية
كتأكد على أن أول مدخل من مداخل احلوار االجتماعي هو
واحد اللقاء أويل تتعرض فيه احلكومة التوجهات ديال قانون
املالية باش يكون نبداو احلوار مبعرفة األوضاع العامة والوضعية
املالية ديال املوازنات ديال الدولة وكنعتقد بأنه ال ميكن إال أن
نثمن اجملهود الذي قامت به احلكومة يف ضبط اختالالت
التوازنات املالية الكربى والنتائج املتحققة خاصة ما يتعلق

من هاذ  4111درهم ،ما ميكنشاي اليوم نتحدثوا على
إجراءات أساسية وجوهرية يف الوقت اللي املناخ د االستثمار
والتقليص من االستثمار العمومي تيعرف إشكال واللي تينعكس
بشكل كبري على القدرة ديال التشغيل واللي تيعطي يوميا أفواج
كبرية من العطالة يف اجملال ديال التشغيل ،ناهيك على الرتاجع
على املأسسة ديال احلوار االجتماعي هاذ احلوار اللي ما
عندوش أهداف واضحة عند احلكومة ...

بتقليص عجز امليزانية حبوايل  7يف املائة من اإلمجايل للناتج
الداخلي اخلام ،حتسني ديال احلساب اجلاري مع بقاء
االحتياطات على مستوى مستقر ،االستقرار ديال االحتياطي
للعمالت ،اخلط االئتماين اللي خلصنا ليه ،النتائج والشهادات
اإلجيابية اللي جات من واحد اجملموعة ديال املؤسسات الدولية
اللي هي كتعطي الثقة يف االقتصاد الوطين وكتبني بأنه كاين منو
اقتصادي أو مؤشرات ديال النمو االقتصادي وبالتايل ديال

السيد الرئيس :
شكرا السيد النائب المحترم،

ألنه عندنا إشكالية ديال التوقيت ،عندنا يف الرابعة

خاصنا نوقفوا ألنه البث غيمشي للغرفة الثانية ،باش ما
نضيعوش حقوق اآلخرين ،شكرا ،الكلمة للنائب احملرتم السيد
عبد اهلل بووانو من فريق العدالة والتنمية ،يف حدود  2دقائق

استقرار اجلميع وبالتايل اإلمكانية باش ملي تتكون األرضية
باش تنتحاوروا وبالتايل كتكون احلكومة تقدر تطبق هاذيك
املقولة اللي تتقول إذا جاد اهلل جاد عمر ،األمر هنا بطبيعة

النائب السيد محمد يتيم :

احلال ال يتعلق حينما نتحدث عن هذه اجلوانب ،األمر ال
يتعلق بإصالحات تقنية أو ماكرو اقتصادية ألنه باش احلكومة
تكون عندها القدرة باش تدير االجتماعي البد أهنا تكون املالية

و 11ثانية ،السي يتيم تفضل.
شكرا السيد الرئيس،
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العمومية مالية إجيابية والبد هنا من أن نسجل للحكومة هذا

ديال املشروع ديال النظام التعويض عن فقدان الشغل إىل غري

اإلجناز ومن هنا يبدو يل أن املركزيات النقابية ستتجرأ أكثر على
املطالبة بتحسني األوضاع االجتماعية وتدفع احلكومة إىل
املطالبة بتحسني األوضاع املادية دياهلم.
املالحظة الثانية :ال بد أن نسجل أنه رغم الظروف

ذلك من اإلجراءات اللي عرفوها واللي ملستها الشغيلة عمليا
والناس اللي كانوا كياخذو ف  l’ RCARجمموعة ديال
املتقاعدين واألرامل اللي كانت كتوصلهم  411درهم اليوم
والت كتوصلهم  1111درهم هذا رقم ينبغي اإلشارة إليه

الصعبة اليت كانت تعيشها بالدنا خالل السنتني املاضيتني من
الناحية االقتصادية واملالية ورغم الظروف ديال األزمة االقتصادية
اللي عاىن منها العامل واحنايا كنشوفوا شنو ّدار يف الربتغال،

وينبغي كذلك تثمينه وحنث احلكومة على أن تسري يف هذا
االجتاه.
املالحظة الثالثة :تتعلق أيضا بتعاملكم السيد رئيس
احلكومة بإجيابية مع مطالب النقابات اخلمس األكثر متثيلية،
يعين  1هنا أعرف أنه  1ديال النقابات قدمت مذكرات مطلبية
وأعلم أن هذه املذكرات درست كلها ورصدت كلها ،وأعلم
كذلك أن احلكومة جادة يف التعامل مع هذه املطالب هي

كنشوفوا شنو ّدار يف إيطاليا ،كنشوفوا شنو ّدار يف واحد
اجملموعة ديال الدول األوروبية على املستوى االجتماعي ،على
املستوى االجتماعي مل نصل واحلمد هلل إىل هذه اإلجراءات
القاسية من الناحية االجتماعية ،على العكس من ذلك شفنا
واحد اجملموع ة من املواصلة أوال ديال التنفيذ ديال املقتضيات
ديال االتفاق ديال  72أبريل اللي السيد رئيس احلكومة تيقول
لينا اليوم بأهنا يعين الكلفة ديالوا وصلت اليوم ل  72مليار،

مصنفة ،وبطبيعة احلال ننتظر أن تتم االستجابة إليها بعضها
متت االستجابة إليها ،ونثمن بطبيعة احلال عودة احلوار
االجتماعي اليوم إىل سكته ومنني كنتكلم على احلوار

يعين أيضا شفنا واحد اجملموعة ديال اإلجراءات من خارج
احلوار االجتماعي وهذا شيء إجيايب ،صحيح إننا نريد أن تكون
النقابات دائما شريكا ،وهذا أنا أدعو له احلكومة ،احلكومة
ينبغي أن تستشري املركزيات النقابية وأن تكون املركزيات النقابية

االجتماعي ،كنتكلم على احلوار االجتماعي املركزي وإال فكثري
من احلوارات القطاعية كانت قائمة ،املؤسسة ديال عدد من
املؤسسات االجتماعية كانت تشتغل ،احلوار أيضا اجملايل كان
يشتغل أحيانا بطبيعة احلال كاينة عرقلة ولكن اليوم الشغيلة

حاضرة يف كل القرارات اليت هتم الشغيلة ولكن احنا كيظهر يل
املركزيات النقابية إيال جات شي حاجة لفائدة الشغيلة وخا جتي
بطريقة ومببادرة من احلكومة شنا هو املشكل ؟ ولكننا حنبذ أنه

كيتكلم على احلوار االجتماعي كيتكلم على احلوار اللي كيكون
فيه املركزيات النقابية وكتكون فيه احلكومة وكتخذا فيه التزامات
على أعلى مستوى ألنه هذا كيمكن وكيعطي واحد اخلريطة

منشيوا منأسسوا احلوار كما ورد يف املداخالت ،وأن يكون العمل
عمل مجاعي تشاركي كما ورد يف مداخلتكم السيد رئيس
احلكومة ،بطبيعة احلال اإلجراءات ال أريد أن أرجع إليهان
القضية ديال التمكني ديال األجراء الذين مل يستوفوا شرط

ديال املتابعة ،إذا من طبيعة احلال ال ميكن إال أن نسجل النتائج
اإلجيابية اليت جاء هبا االتفاق األخري أو احلوار األخري ،دون
شك أنه ال يرقى إىل كل مطالب الشغيلة ،بطبيعة احلال
النقابات واملركزيات النقابية كيعمل بواحد املبدأ ديال خذ

 4721يوم من اخنراط من اسرتجاع مبلغ مسامهاهتم املرمسلة أو
استكمال عدد األيام الالزمة لالستفادة من املعاش ،اإلخراج

وطالب ،وهذه هي السنة ديال احلياة -وكل ما هو -احلكومة
كذلك تعلم أهنا تتعامل مببدأ ديال كلما جاد اهلل جاد عمر،
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القضية ديال هاد املراجعة ديال األجور الدنيا يف الوظيفة

والقول أن طلبكم حبل البام أعتقد على أنه اختصاص من

العمومية واجلماعات احمللية حبيث ال يقل األجر عن 4111
درهم وهاد اإلجراء بطبيعة احلال مهم ألنه يهم أكثر من 121
ألف موظف يف الوظيفة العمومية ويف اجلماعات احمللية هذا هو
األمر ينبغي اإلشارة إليه ،القضية ديال الرفع من احلد األدىن

اختصاص القضاء ،فهاد التوصية الغري السلبية بطبيعة احلال
والغري املقبولة والغري املرضية اللي تتفسر عندك شي حاجة
الداخل مع البام اللي خاصك تقول هلا لينا ،وال كضحكك
الناس اآلخرين كتبكيهم ،وال كضحكك الناس اآلخرين

لألجر يف القطاع اخلاص على الرغم من أننا نعرف من أنه
كانت هناك يعين صعوبات أو رمبا حىت مقاومات ألنه أيضا
املقاوالت كتكلم كذلك على التنافسية ديال املقاولة ،ولكن رغم

كتبكيهم ،على كل حال السيد رئيس احلكومة أنت تعرف
التقدير اللي عندي لك على أنه هذا اختصاص أعطاه املشرع
للدستور ،إذن هذا شأن دستوري واش اختلط عليكم األمر؟

ذلك كنعتقد بأن الدور ديال احلكومة هي دائما حتاول تشد
العصا من وسط وتدير التوازن ما بني األطراف ،إذا ما
غنمشيش يف التفاصيل ألهنا متت اإلشارة إليها ،هاذ القضية
ديال اإللتزام بتوسيع التغطية الصحية ليشمل والدي املؤمنني،

حىت أنكم أردمت أن حتلوا مؤسسات اللي هي من اختصاص
الدستور ،الدستور من اختصاص القضاء ،يعطي للقضاء حل
املنظمات النقابية واملؤسسات احلزبية ،ويف اعتقادي من واجبكم
والواجب عليكم أن تسهروا على تطبيق الدستور وتنزيله التنزيل

توسيع ديال سلة العالجات املضمونة من طرف الصندوق
الوطين االجتماعي لكي تشمل العالج ديال األسنان كتبقى
املالحظة األخرية اليت ينبغي اإلشارة إليها تتعلق بأمهية مواصلة

الدستوري القانوين الفقهي املالئم ،وأنتم من أهل الذكر بطبيعة
احلال ،إذن يف هذا اجملال إيال حليتوا األحزاب وحليتوا النقابات
ما بقا ليكم مع من حتاوروا ما بقى عندكوم مع من حتاوروا ،ال

احلوار االجتماعي ،تنفيذ ما تبقى من التزامات ديال احلوار ديال
 72أبريل ،احلوار القطاعي ،احلوار اجملايل شكرا.

هي غري ما نعرف ،راه إذن تضربون احلوار يف عمق احلوار ،ورغم
ذلك واش احنا الدستور يوصي بالتشارك وبالدميقراطية التشاركية
وحبوار وبعامة احلوار وبتعميق احلوار ،والسيد رئيس احلكومة جا
باش يسد هاذ الباب هذا ،غريب هاذ األمر هذا ،السيد رئيس

شاكر الطاهر يف حدود دقيقتني.

احلكومة أقول لكم هذا بطبيعة احلال ألنه إذا ما أغلقت
املنظمات واملؤسسات ما بقا حوار وال حوار وشكرا لكم
والسالم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،شكرا ،الكلمة للنائب احملرتم

النائب السيد الطاهر شاكر:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيدة القامسي للتجمع
الوطين لألحرار يف حدود  2دقائق و 11ثانية.

السادة والسيدات النواب،

النائبة السيدة سميرة القاسمي:

السادة الوزراء،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على

السيد رئيس احلكومة ،استوقفين بطبيعة احلال وأنا
جاي الربملان ما قيل يف واحد اللقاء تواصلي يف ناحية مكناس

أشرف المرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ومظاهرها االجتماعية لنحذر من أي ركود سياسي أو استغالل

السيد الرئيس المحترم،

سياسوي ،للمطالب العادلة واحملققة للشغيلة املغربية بكافة
فئاهتا ،كما حنث احلكومة على محاية احلريات النقابية وحقوق
العمال يف اإلضراب ،هنا السيد رئيس احلكومة كنأكد على هاذ
حقوق العمال يف اإلضراب والتظاهر السلمي ،الذي يظل

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
أخواتي ،إخواني النواب المحترمين،
السيد رئيس احلكومة اليوم بغيت تالحظوا معيا يف
احلكومة السابقة منني كان معكم التجمع الوطين لألحرار،
حتققت واحد العديد من املكاسب منها احلوار االجتماعي،

ضرورة أساسية سواء يف ما يتعلق بتعزيز الرتسانة واملنظومة
القانونية والتشريعية ببالدنا كالقانون التنظيمي لإلضراب ،كذلك
السيد رئيس احلكومة أؤكد على القانون التنظيمي لإلضراب

الزيادة يف األجور ،ونقص الضريبة على الدخل ،بعدما دخلنا
للحكومة توقفت هاذ احلركة واليوم احلمد هلل بعد التشكيلة
احلكومية اجلديدة واالنسجام احلكومي ودخول التجمع الوطين
لألحرار اليوم بقى كيبان لنا رجعت واحد احلركية ،واحد احلركية

وقانون ممارسة احلريات النقابية ،أو مبا هو مرتبط بتأطري
املمارسات االحتجاجية وكيفية التعاطي معها.
السيد رئيس الحكومة المحترم،

لقد شهدت العشرية األخرية انتظاما يف انعقاد مسلسل

ورجع احلوار ورجعت واحد العدد ديال املكاسب ،وإن شاء اهلل
يف املستقبل يكون أفضل ،واليوم السيد رئيس احلكومة احملرتم،
نناقش معكم موضوعا على درجة كبرية من األمهية للعديد من

احلوار االجتماعي مما مكن املغرب من احلفاظ على االستقرار
والسلم االجتماعيني وموازنة النمو االقتصادي باملكاسب
االجتماعية ،واليوم إذ نتباهى يف املغرب بكون هذا االستقرار

االعتبارات ،نظرا لكون احلوار االجتماعي يظل مرتبطا بشرحية
كربى من اجملتمع املغريب ،أال وهي الطبقة الشغيلة ،فضال عن
دوره كمفتاح للسلم االجتماعي بني احلكومة وباقي الفرقاء
االجتماعيني من منظمات نقابية ومهنية ،ويف هذا اإلطار البد

شكل أساس االستثناء املغريب خالل مرحلة من الالاستقرار
االقتصادي واالجتماعي الذي خلف تداعيات متفاوتة باملنطقة
ودول اجلوار ،ندعوكم إىل مواصلة هذا اجلهود لرتسيخ هذا املناخ
اجملتمعي املتوازن،

من التأكيد بالسياق الذي مر منه هذا احلوار االجتماعي منذ
تنصيب احلكومة إىل يومنا هذا ،احلقيقة أنه يعود بعد اجلمود
الذي طبع احلوار االجتماعي خالل السنتني األخريتني،

السيد رئيس الحكومة المحترم،
إن التقييم الشمويل واإلمجايل للقاءات احلوار
االجتماعي ،ليجعلنا نؤكد على احلكومة أمهية مأسسة منظومة

والتخوف والشك الذي انتاب اجلميع إزاء هاذ توقف غري املربر،
استبشرنا خريا باستئناف مسلسل اللقاءات بني احلكومة وباقي
الفرقاء ،وهنا البد من اإلقرار واالعرتاف باجملهودات الذي بذلتها
احلكومة من جهة واملركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل من

هذا احلوار وفق مقاربة رابح رابح مع باقي الفرقاء ،وبالتايل
أصبح من املؤكد ومن البديهي أن حندد منهجيته وفق جدولة
زمنية تنتهي يف كل مراحله بالتوقيع على اتفاق مجاعي ملزم
للجميع ،إننا يف التجمع الوطين لألحرار نعترب هذه املنظومة
مبثابة آلية سياسية للنهوض بالتحديات االجتماعية املوجودة يف
املغرب ،مستشعرين بطبيعة احلال مؤشرات التوازنات املاكرو

جهة أخرى طيلة األربعة أشهر األوىل من سنة  7112هبدف
االستجابة ملطالب وإكراهات كل طرف ،ويف هذا الصدد إذ
نشيد مبجهودات املركزيات النقابية بكافة مقرتحاهتا املطلبية
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اقتصادية الوطنية اليت تشيد بتحسنها النسيب خالل األشهر

اخلاص يف هذا اإلطار ،دعوتنا صرحية لكم من هذا املنرب املوقر

األخرية.

بضرورة التفكري يف إجياد صيغ مالئمة ملأسسة احلوار
االجتماعي ،حتقيقا للرخاء والسري قدما حنو هنج العدالة
االجتماعية.
يف اخلتام ال يعنا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،يف فريقنا

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إننا نعترب تعاطي احلكومة مع امللف املطليب العمايل يف
مشوليته هو تعاطي إجيايب نظرا حلجم املقرتحات املقدمة ،من

النيايب للتجمع الوطين لألحرار إال أن نعرب عن عظيم أملنا يف
توطيد وترسيخ جمهودات احلكومة للعناية بالطبقة الشغيلة وفئات
العمال ،كلنا متأكدون السيد رئيس احلكومة من قدرة املغرب

املقابل نؤكد على ضرورة استئناف التفاوض اجلماعي حول
املطالب املتعلقة بتحسني الدخل وتعميم احلماية االجتماعية،
وتطوير العالقات املهنية ،وحل النزاعات االجتماعية ،واحرتام

على استعادة الثقة وضخ جرعات من األمل لدى كافة األطراف
واإلطالع بأمانة النهوض بأوضاع املغاربة كافة ،وفقنا اهلل مجيعا
خلري الوطن واملواطنني ،شكرا على حسن إصغائكم والسالم
عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

احلريات النقابية ،وكافة املطالب املادية واالجتماعية بتنسيق وفق
مقاربة تشاركية مع الغرف املهنية ،وأرباب العمل ،والكونفدرالية
العامة ملقاوالت املغرب ،إننا يف الفريق النيايب للتجمع الوطين
لألحرار واعون كل الوعد حبجم اإلصالحات واألوراش التنموية
اليت تشهدها بالدنا ،وهنا نسجل بارتياح بتحسن تنقيط املغرب
وجمموعة من مؤسساته العمومية من طرف وكاالت التنقيط
الدولية مما يبعث روح األمل أمام مزيد من املكاسب واستشراف

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للنائبة احملرتمة األخت

حسناء أبوزيد من الفريق االشرتاكي يف حدود دقيقة واحدة.

آفاق واعدة ،واحلمد هلل املغرب له من الطاقات ومن الكفاءات
ومن املواهب ،ومن آليات احلكامة مع ميكنه من الوصول إىل
األهداف املنشودة ومنها بطبيعة احلال  :ضمان السلم
االجتماعي وحتقيق رؤية واضحة املعامل وآفاق مستقبلية مشرقة

السيد رئيس الحكومة،

السيد الرئيس المحترم،

السيد رئيس الحكومة،

النائبة السيدة حسناء أبوزيد :
السيد الرئيس،

للتوازنات اجملتمعية.

...أستسمح ....إيوا آش غنقول ؟ ...

السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن مصداقية احلوار االجتماعي لن تتحقق إال بالنقاش

اجلواب الذي تقدمتم به مشكورين مل يكن إال فقرة من
عرض تقدمه وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية كل سنة من
سنة  ،7117خنربكم إذن باجلديد أنه اجملالس الثالثية راه
انعقدت غري هاذ السنة وجملس املفاوضة اجلماعي وجملس طب

الصريح واملسؤول والواضح واملتواصل واإلنصات لكل األطراف
والفاعلني يف امليدان ،بتناسق وتناغم تام بني كل القطاعات،
دون غض النظر عن الدور الكبري الذي يضطلع به القطاع

الشغل ومل تفض إىل شيء وبقيت لسنتني نائمة ،وهاذ أسس
وحمددات اتفاق  72أبريل ،خنربكم أيضا عن ترسانة القوانني
كما أخربوكم هبا ،هادي قوانني صادق عليها احلكومة السابقة

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
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على األقل قولوها أهنا مدونة التعاضد والتعويض عن حوادث

إىل إجياد حلول واقعية ومواطنة متزج بني جتفيف مسببات

الشغل ،وقانون النقابات والعمال املنزليني فاسرتجعت يف عهد
حكومتكم ،بقات  2أيام بعد عودة وجابوها لينا باش ناقشها،
كان لكم أن تقدموا تصوركم إلصالح يف إطار تشريع
اجتماعي ،أقول لكم أن احلوار االجتماعي ما هو إال طريقة

استمرارية األزمة وطرح بدائل عقالنية إلقالع اقتصادي دائم من
خالل تشجيع االستثمار ضمانا لتنمية خزينة الدولة للحد من
االستدانة اليت يتحمل الشعب برمته تكاليفها ،فال ميكن اليوم
فال ميكن االكتفاء بتوجيه انتقاد إىل السياسات احلكومية بقدر

طبيعية ملأسسة عالقات سليمة بني احلكومة والنقابات ،ولكن
إيال مشات املظاهرات واعتقل أطفال وشباب يف إطار معتقلي
 2أبريل بتهم تشبه سنوات...

ما وجب التوافق على خيارات سياسية حلوار اجتماعي بناء
بعيدا عن املزايدات وبعيدا عن التهرب من التزامات املعلنة
للحكومة حتت أي ذريعة كانت.

السيد الرئيس:

صحيح ،السيد الرئيس السيدات والسادة ،أن حجم
اإلكراهات يتطلب تضحيات ،لكن جيب إحداث متييز منطقي
للتضحيات وحتديد الفئات املستهدفة من هذه التضحيات ،ما
قد نتفق عليه اليوم وال يرغبه أحد هو اتساع الفوارق االجتماعية

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،الكلمة للسيد النائب
احملرتم السيد وديع تينماليل السيدة النائب سي وديع تينماليل،
يف حدود  2دقائق  11ثانية.

وارتفاع معدالت البطالة وتدين القدرة الشرائية للفئات اهلشة
أساسا ،مقابل ذلك ال ميكن إطالقا أن نكون شاهدين عن
اهنيار مفاجئ القتصادنا ،وذلك بغض الطرف عن ضبط

النائب السيد وديع تينماللي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،

التوازنات املالية ،فاملسألة ال تنحصر بنظرنا يف احلركة الشعبية يف
مباشرة حوارات اجتماعية ظرفية ومومسية ،المتصاص غليان
إحدى أطراف الفرقاء املتضررين ،بل إىل إنتاج توجه مستقبلي
للحوار والتشاور الذي ما فتئ صاحب اجلاللة يؤكد على أمهيته،

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

شكلت مبادئ احلوار والتحاور واملشورة على الدوام
إحدى أهم ركائز الدفع والقوة لبناء مغرب ما بعد االستقالل،
إضافة أهنا تشكل اجلوهر احلي هلوية الشعب املغريب ،لذا وأمام

لصياغة سياسات عمومية مع املواطنني واملواطنات ومن أجل
مصلحتهم أوال وأخريا.
إن حزب احلركة الشعبية نادى على الدوام برتسيخ

صعوبات االقتصادية واالجتماعية اليت هي نتاج توجهات
سياسية أغفلت وتغافلت املصلحة العامة ،فإننا اليوم السيد
الرئيس ،ملزمون بإعادة االعتبار حلوار اجتماعي هادئ ومنتج

ثقافة احلوار االجتماعي البناء لكن لألسف عرف هذا األخري
عدة عراقيل وتوقفات غري مربرة ،نظرا لتجنب أطروحات
األطراف بل تغليب املصلحة العامة وإعطاء األسبقية ألولويات،
ومن ضمنها كما أشرنا إليه إيقاف نزيف االستدانة كحل أوحد،

يتوخى حلوال واقعية وإنسانية يف نفس اآلن .فكيفما كانت
مقاربات وإيديولوجيات الفرقاء االجتماعيني ،فإنه البد أن نعيد
النظر يف فلسفة احلوارات االجتماعية اليت تتأسس دوما على
جرب اخلواطر ،وعلى امتصاص الغضب العابر للفرقاء أكثر منه

علما أن هناك حلوال أخرى ممكنة وجب أخذها جديا بعني
االعتبار ،ولنا يف جتربة عدة دول خري دليل لالقتداء ،إن
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النقابات املهنية وأرباب العمل من جهة واحلكومة من جهة ثانية

املسألة تتطلب تظافرا اجلهود واالجتهاد والكفاءة بدل املزايدات

مطالبني بتقريب وجهات نظرهم يف امللفات تكتسي يف جوهرها
طابعا سياسيا أكثر منه اقتصاديا واجتماعيا ،فاملدخل السياسي
هو احملدد للتوجهات االقتصادية واالجتماعية وليس العكس.

اجلوفاء ،إن املؤشرات ومهما عملنا على جتاهلها واحلد من
وطأهتا هي مقلقة بكل تأكيد ،لكن على اجلميع حتمل
مسؤولياته بدل حتميلها للطرف اآلخر دون اآلخر شكرا.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة،

شكرا للسيد النائب احملرتم ،الكلمة للسيد النائب احملرتم
السيد النائب احلسني رحوية من فريق االحتاد الدستوري يف
حدود دقيقتني.

أصبح لزاما أمام التحوالت املتسارعة اليت يشهدها
العامل أن نصوغ تعاقدات اجتماعية جديدة بدءا بإعادة النظر

النائب السيد الحسين رحوية:

يف مدونة الشغل اليت أبانت التجارب امليدانية عن حمدودية
تطبيقها وعن احليف الذي حتدثه سواء بالنسبة للمشغل أو
األجري ،أصبح لزاما كذلك السيدات والسادة أن نصوغ قوانني

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

تنظيمية مالئمة لروح الدستور  7111وليس معاكسة أو
متناقضة مع اهلدف األمسى املتمثل يف بناء دولة احلق والقانون
واملؤسسات.
إن مغرب اليوم يتجه ألحداث جهوية متقدمة ،هذه

بعد جتميد احلوار االجتماعي بل والتهرب من التفاوض
مع الفرقاء االجتماعيني إىل الشروع يف هذا احلوار الذي طال
انتظاره ،ال جند أنفسنا حىت اآلن أمام نتائج ملموسة هلذا
احلوار ،هذا بالرغم من ارتفاع تكاليف املعيشة وتكاؤل القدرات
الشرائية لدى املواطن بالرغم من أن سوق البطالة يتعزز ب
 112ألف عاطل جديد ،بالرغم من الركود الذي يطبع
االقتصاد ،بالرغم من تراجع امللموس يف االستثمار لدى

اجلهوية تفرض األخذ بعني االعتبار االختالالت بني اجلهات
وحماولة تقوميها خدمة لالستثمار وتنمية لفرص العمل ،فالدولة
اليوم غري قادرة وحدها على حتمل األعباء االجتماعية ،فكلفة
األجور فاقت املعدالت الدولية ،وهو ما حيتم عقلنة وحتديث
القطاع العام لضمان املردودية أحسن مع احرتام تام حلقوق
شغيلة القطاع ومكتسباهتا ،لعل الرهان صعب ،إال أنه ممكن إن
توفرت اإلرادات.

املقاوالت املغربية ،بالرغم من وضعية صناديق التقاعد املعروفة،
بالرغم من كل هذه اإلنتظارات هناك تغييب عمدي للحوار ،إن
مل نقل حنن أمام انعدام رؤية مشولية للحوار ،إننا حلد اآلن لسنا
أمام حوار أمام بآلية دميقراطية منتجة وناجعة حلل املشاكل ،بل
حنن أمام حوار من أجل ربح الوقت وتأجيل املشاكل ،حىت وإن
اختذت قرارات فغالبا ما نسمع عنها أهنا قرارات أحادية انفرادية
وليس مجاعية.

إن أملنا كبري أن حندث قطيعة عملية يف األذهان
ونتقبل التضحيات ألن هذا من شأنه أن يصون جبهتنا الداخلية
وميتنع عن أي اهتزاز ،إن أملنا كبري كذلك أن نسجل للتاريخ
حنن كأحزاب سياسية أغلبية ومعارضة مواقف سياسية وطنية
بعيدا عن أي خلفية أو استغالل ظريف للظرفية ،إن عامل اليوم
بإكراهاته يتجه إىل إعادة إنتاج عالقة إنتاج جديدة ،وهذه

إن فرض بعض القرارات يف غياب تقدمي مقابل
ملموس للمقاوالت وخاصة وأن املقاوالت املغربية تشكو حاليا
من الضغط على ماليتها ومن صعوبة الولوج إىل التمويل وارتفاع
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الفواتري الغري املؤداة من قبل الدولة ،األمر الذي سيقلص من

وإذ نعرب يف فريق التقدم الدميقراطي عن ارتياحنا

قدراهتا على التشغيل وعلى كل فإننا يف االحتاد الدستوري سنظل
أوفياء ملنظورنا الذي يدعو لتأسيس شراكة اجتماعية حقيقية مع
املركزيات النقابية ،دعما للسلم االجتماعي ،وهذا يتطلب من
احلكومة اخلروج بنموذج شامل لسياسة التنمية االجتماعية ،عدم

للخالصات األخرية للحوار االجتماعي واآلفاق اليت يفتحها يف
سبيل دعم االستقرار االجتماعي ،وإقرار احلقوق االجتماعية
املشروعة للطبقة العاملة ،فإننا نعرب يف نفس الوقت عن ضرورة
مواصلة احلوار حول خمتلف القضايا املطروحة مبا فيها مباشرة

املساس مبكتسبات اجتماعية ،التحلي بروح الثقة واملسؤولية
ملباشرة إصالحات خاصة عندما يتعلق األمر ببعض األوراش
املهمة كصناديق التقاعد ،املقاصة ،وإعادة النظر يف مدونة

اإلصالحات اهليكلية الكربى من قبيل:
 إصالح نظام التقاعد؛
 إصالح نظام املقاصة؛
 اإلصالح اجلبائي وغريها من األوراش الوطنية الكربى.
كما هننئ الطبقة العاملة على ما حققته من مكاسب
اجتماعية كتتويج نضاالت مجاهرية خالل الفرتة األخرية من
قبيل:

الشغل ،إخراج قانون اإلضراب ،إعادة النظر يف بنية األجور.
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد النائب احملرتم سي
حممد العريب أحنني من فريق التقدم الدميقراطي يف حدود 2

 إقرار نظام للتعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء
القطاع اخلاص؛
 اسرتجاع املؤمنني للصندوق الوطين للضمان

دقائق و 11ثانية.
النائب السيد محمد العربي احنين:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

االجتماعي البالغني سن الستني جملموع اشرتاكاهتم بعد حتيينها
حسب معدل الفوائد الصافية بودائع الصندوق يف حالة عدم
حصوهلم على  4721يوم لالستفادة من معاش التقاعد؛
 توسيع سلة العالجات لتشمل عالجات األسنان؛

المرسلين،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

 السماح لتعاضديات القطاع العام بتوقيع اتفاقية تدبري
التأمني اإلجباري األساسي على املرض مع الصندوق الوطين
ملنظمات االحتياط االجتماعي؛

السيدات والسادة النواب المحترمون،
سعيد أن أساهم باسم فريق التقدم الدميقراطي يف هذه
اجللسة حول موضوع نوليه أمهية كبرية من منطلق قناعنا بكون
احلوار االجتماعي وسيلة لتوطيد عالقة التفاهم والتعاون بني
األطراف املعنية ،وال يسعنا هنا إال أن حنيي القوى اإلنتاجية

 اإلجراءات املتخذة من أجل ضمان السالمة املهنية
والتعويض عن حوادث الشغل؛
 إخضاع استفادة الوالدين من التغطية الصحية اليت
يستفيد منها أبنائهم الناشطون للدراسة؛

الوطنية اليت تناضل من أجل املصلحة العليا للوطن ،وتعزيز
الوحدة الرتابية وتدعيم مغرب املؤسسات والعدالة االجتماعية،
وحنيي أيضا عزم احلكومة على استمرار احلوار االجتماعي والروح

 الرفع من احلد األدىن لألجور ب  %11وغريها.

الوطنية العالية اليت طبعت جواالته.
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إكراهات احلكومة ،وجندد حتياتنا لكم على صربكم وسعة

وندعوكم السيد رئيس احلكومة ،أن تنكبوا على ترسيخ

صدركم وندعو لكم بالتوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل.

دولة احلق والقانون يف امليدان االجتماعي من خالل استكمال
اإلطار القانوين املنظم لعالقة الشغل وحتسني بيئة وظروف العمل
والرقي مبستوى العالقات املهنية وثقافة احلوار وإرساء التوزان بني
حقوق وواجبات أطراف اإلنتاج مع ما يقتضيه ذلك من توطيد

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،آخر متدخل السيد النائب حممد
عبد العايل اهلاليل عضو اجملموعة النيابية لتحالف الوسط يف

اآلليات املختلفة للحوار والتشاور املستمر بني احلكومة والشركاء
االقتصاديني واالجتماعيني ،كما ندعو إىل التعجيل بإخراج
اجملموعة من النصوص التشريعية اهلامة إىل حيز الوجود وذلك يف

حدود دقيقة واحدة.
النائب السيد محمد عبد العالي الهاللي:

نطاق مقاربة تشاركية مع مجيع الفرقاء االجتماعيني ،ويتعلق
االمر مبشروع القانون احملدد لشروط الشغل والتشغيل املعلقة
بالعمال املنزليني املعروض حاليا على الغرفة الثانية ،ومشروع
القانون التنظيمي حول اإلضراب ،ومشروع قانون النقابات

شكرا السيد الرئيس،

غري كنشكر األغلبية على هاد الدقيقة اللي ما تأهلنا
حلىت شي حاجة مرة أخرى ،ولكن مع ذلك غادي نقول واحد
الكليمات بزربة يف هاد املوضوع .هناك جمهودات بذلت ال
ميكن نكراهنا ولكن مع ذلك تبقى املفاوضات تراوح مكاهنا،
ألهنا ما دمنا مل نقدم أجوبة مدققة حول جمموع مطالب
النقابات ،تبقى هذه املفاوضات غري جمدية ،وهذا األمر بالنسبة

املهنية ومشروع قانون حول الصحة والسالمة املهنية ،ومشروع
القانون احملدد للعالقة بني املشغلني واألجراء وشروط الشغل يف
القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف ،والصرامة يف حماربة
تشغيل األطفال ومواصلة دعم اجلمعيات العامة يف امليدان،
وتفعيل اجملالس واللجان الثالثية ،التفكري وطنيا وجهويا وحمليا يف
أفق حتقيق مسعى حوار اجتماعي تشاركي وشامل ،مما يعزز
مكانة املغرب دوليا ويشكل رافعة لالدخار الوطين وهو ما ال

إلينا ال يعود مسؤوليته إىل القطاعات الوزارية لوحدها ،وإمنا تعود
كذلك إىل البعد السياسوي واملصلحي الذي تنهجه بعض
النقابات الشيء الذي أفرغ احلوار اإلجتماعي من حمتواه وحال
دون حوار جدي ومسؤول حبس وطين صادق ولعل استفادة
العديد من هؤالء احملسوبني على النقابات خلري دليل على....

يتحقق إال من خالل تعزيز احلريات النقابية ومحايتها بتوازن مع
املقاوالت واحلفاظ عليها.

السيد الرئيس:

السيد رئيس الحكومة،

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة اآلن للسيد
رئيس احلكومة لإلجابة على خمتلف املداخالت ،تفضل السيد
الرئيس.

فريق التقدم الدميقراطي يدعو اليوم كما فعلنا ذلك يف
مناسبة سابقة إىل مناظرة وطنية تضع على أجندهتا حتديات
احلوار االجتماعي يف أفق صياغة تعاقد اجتماعي يصون حقوق
العمال والعامالت ،ويأخذ بعني االعتبار التفاوتات والقضايا

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصالة والسالم على

اخلاصة بالساعة ،كما يضمن جناعة املقاولة املغربية ويراعي

رسول اهلل.
السيد الرئيس،
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واملؤسسات العمومية ما مشلوش هاد اإلصالح .وبصفيت واحد

إخواني أخواتي السادة النواب والنائبات المحترمين

املواطن تيتصلوا به الناس اللي كيكونوا عندهم بعض املرات
مشاكل ،كنسمع على مدار السنة أشخاص كيجيوا رجال
ونساء تيقول لك السي عبد اإلله راه تتجينا  4211ريـال يف
 4أشهر تتجينا  3211ريـال يف  4أشهر ،تنقول أنا خاطبته

والمحترمات،

ملا عينين جاللة امللك رئيسا للحكومة ،بعد بضعة
أشهر استقبلت ألول مرة النقابات اخلمس األكثر متثيلية وجرى

بيننا حوار طبعا تعلمون أن أول لقاء مل يكن ليكون لقاء تقنيا
حمضا كان لقاء تواصل وتعارف أوال مت بعد ذلك تطرقنا فيه
لقضايا أخرى ،وكان ملا قلت لإلخوان النقابيني قلت هلم أنا راين
منكم ما حتتاجوش معايا من حيث املبدأ لشي حاجة حتتجوا

من عندي للسيد وزير املالية السابق احملرتم السي نزار بركة ،قلت
له السي نزار شف يل هاد القضية اهلل جيازيك باخلري راه ماشي
معقول ،الناس يبداو ،مشى لعند املدير ديال  CDGالسي
أنس العلمي وقال له هاد السيد رئيس احلكومة آش تيقول
ودرسوا اإلمكانية ديال أهنم يرفعوا هداك القدر ديال التقاعد،
اتصلوا يب قالوا يل ميكن نرفعوه ل  111درهم ،قلت أنا 111
درهم أحسن من عاد اتصلوا يب اهلل جيازيهم باخلري قال لك

عليها وال تناضلوا عليها إذا كانت صواب وإذا كانت حق راه أنا
بالفرح علية واحد احلاجة اللي ميكن يل نوصلها لكم نوصلها
للعمال وال املوظفني وال لرجال األعمالـ ألن أنا كنعتابر حىت
الكنفدرالية لرجال االعمال كنعتابرها هي هيئة نقابية للدفاع عن
رجال األعمال ،ماشي عيب راه بكل فرح .وتكلمنا وجتاوبنا
وتوافقنا باش تكون باش يكون التواصل والنقاش حول القضايا
واحدة واحدة.

السي عبد اإلله غنرفعوه أللف درهم ،والقضية غاتكلفنا حوايل
مليار ديال الدرهم إيال كنت باقي كنذكر وال مليار وشي حاجة
وغاهتم  11آالف و 111أسرة ،هذه ألنه رئيس احلكومة ما
هواش عدو ديال العمال أو الناس اللي كيخدموا يف اإلنعاش
الوطين أو املوظفني أو الناس اللي ما عندهومش اإلمكانيات أو
الناس اللي عندهم اإلمكانيات ،هو إنسان داروا اهلل سبحانه
وتعاىل يف واحد املكان اللي خاصه يصحح الوضع ديال

أثناء النقاش وحىت قبله قليال كانت هنالك قضايا
طرحها اإلخوان النقابيني وهي كثريةـ امللف املطليب دياهلم األخري
قبل من فاتح ماي ديال هاد السنة كان فيه  21مطلب 21
مطلب بالضبط إيال كنت كنذكر ،ومنها قضايا مل يكونوا
يطالبون هبا ،مشي مها ضدها ،ال أبدا هاديك أنا شعرت
باملسؤولية ديايل أنين أنا نطالب هبا ،ألنه يف احلوار االجتماعي
ديال  72أبريل وقع االتفاق على الرفع ديال التقاعد ديال

املواطنني على قدر اإلمكان ،ومبا ال يفسد التوازنات ديال
اجملتمع وديال الدولة نفس الشيء واآلن كاين هاد العشر آالف
و  111درهم كلهم والوا تاخيذوا ألف درهم وامسحوا يل نقول
لكم رمبا الكالم اللي كنقول لكم ما عندوا حىت معىن بالنسبة
لكم ،ألن احلمد هلل اإلخوان الربملانيني والربملانيات والوزراء
والوزيرات وهاد اجلمهور كلنا واحلمد هلل ماشي امليزانيات ديالنا
تتقارن بألف درهم ،ولكن هاد املساكن اللي كانوا كياخذوا

القطاع العام الصندوق املغريب للتقاعد ألف درهم ،كلكم تتعرفوا
باللي الناس كانوا اللي كيقبطوا أكثر من ألف درهم وكانوا اللي
كيقبطوا  31درهم و 111درهم و 111درهم كتعرفوا دوك
الناس الكبار اللي كيمشيوا يقبطوا الفلوس دياهلم يف األخري
ديال الشهر ديال التقاعد وتيكونوا تيقبطوا حبال هاد األرقام
اهلزيلة ،الصندوق ديال  RCARاللي فيه اجلماعات احمللية

 711و  411و  211درهم كيخصكم تعرفوا شنوا كتمثل
ألف درهم بالنسبة إليه وإن كنت ما زلت مقتنع ألن هاد األلف
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درهم قليلة جدا ومقتنع بوجوب العمل على الرفع منها وإن شاء

نكمل ليكم هاد  4721يوم قبلوين ،وبصدق أنا دخلت باش

اهلل الرمحن الرحيم إن أمكنين سأفعل ،وسوف تالحظون أنين
دائما أسري يف اجتاه الرفع من املستويات الدونية اللي الفوق
شوية واللي لباس عليه شوية احلمد هلل ،أنا ما غاديش نزيد
لكلشي شي هنار ،ما تسناوش مين هذه غادي منشي كنحاول

يكملوا ،ما بغاوش ،ما كاينش كيفاش الدير خاصك تكون
موظف وردوا ليه الفلوس اللي خذيتوا ما بغاوش ما كاينش،
بقيت كنقول هذا الظلم هذا ال حيتاج ال إىل مظاهرة وال إىل
إضراب وال إىل إضراب عن الطعام ،هذا جيب أن يصلح فورا

نطلع األمور شوية بشوية حىت يتقاد بعدا امليل ،راه ما كاينش
توازن يف اجملتمع ديالنا ،خليونا نعتارفوا ونقولوا احلقيقة ،إيال قلنا
باللي احلكومات السابقة هتالت يف املوظفني وال يف النواب

وعملت الالزم واستاجبات اإلدارة طبعا اإلدارة ال تستجيب
دائما بنفس السرعة املطلوبة واليوم وال أي مستخدم ديال
CNSSخدم واحد العدد تاأليام مثال  4111يوم وال

الربملانيني وال يف الوزراء وال يف املديرين ديال املؤسسات
العمومية ،أنا متافق معكم ،ولكن التوازن أنا ما شي ضد
بالعكس ،وما كنقولش كرتحبوا بزاف وال كنربح أنا بزاف ولكن
ما كرهناش نديروا شوية ديال التوازن ديالنا.

 7111يوم وتوقف لعمل شيء ما عندوا احلق يكمل هدك
الشيء وال يكمل عليه شي واحد هداك الشيء ويستافد من
التقاعد ديالوا ملي يتخرج من اللي يوصل ل  21سنة أو
يسرتجع على األقل داك الشي اللي ساهم به هو مرمسال مبعىن

يف احلوار ديال اإلخوان النقابيني اللي تالقينا أكثر
من مرة ،سبعة د املرات تنتلقاوا بطريقة ودية شبه عائلية ،طبعا
ماشي مع كلشي طبعا كاينة نقابة قاطعاتنا من هنار األول مع

أنه كياخذوا بعني اإلعتبار لفلوس اللي عطا يف الوقت اللي
عطاها ،ألنه كتعرفوا باللي العامل كيخلص واحد النسبة ورب
العمل كيخلص واحد النسبة ،هذه األمور مل أستجب هلا حتت

األسف الشديد ،قال يل السيد السي خمارق الرئيس ديال
االحتاد املغريب للشغل جبد يل املوضوع ديال  4721درهم
 4721يوم عملت يدي فوق راسي ألنه فعال وتذكرت أن
واحد العدد د احلاالت كانوا كيجيوا كانوا ناس كيخدم اإلنسان

الضغط ومل أستجب ألي شيء حتت الضغط كلشي احلمد هلل
كان يف إطار اإلتفاق والتوافق.
كذلك نفس الشيء كان حوار حول عالج األسنان
ديال املستخدمني قلت كيفاش نقبلوا وال نفهموا وال نتافقوا باش

واحد العدد كبري ديال السنوات  11سنني  11عام ميكن حىت
 71عام ،ولكن ما تتكونش كمالتلوا  4721يوم يف
CNSSوكاين اللي كيكون تيقبط  3111درهم أنا كنعاود

نعاجلوا املستخدمني ولكن فمهم نستثنيوه ،عالش األسنان ديال
العمال واش معندهم حق وال ،فطلبت من الناس ديال
CNSSباش يدخلوا هاد القضية بأس شيء كان وأكثر من

لكم قصة حقيقية ديال شخص جا لعندي لباب ديال البيت
ورمبا راه كيسمع هاد الشيء وراه متأثر به ال هو وال الزوجة
ديالوا ،واللي كان حماسب كان تيشد  3111درهم ولقى راسوا
عايش يف األخري يف غرفة يف واحد الكراج مع بنت أختوا ألنه

هذا وهاذي ما طلبوهاش مين النقابات ما طلبوهاش مين
النقابات طلبت من السيد املدير ديال CNSSقلتلوا اهلل
خيليك كنعرف باللي العمال تيكونوا من أوساط فقرية وبزاف
منهم تيكونوا من البادية وكيجي الولد وال الوالدة عند ولدوا

لسبب أو آلخر خرج من الوظيفة ديالوا يف القطاع اخلاص ومشا
تيقول لCNSSاهلل خيليكم أنا نكمل ليكم هاد الفلوس،

مريض وتويل العامل مضطر هو مؤمن مراتوا مؤمنة والدوا
مؤمنني ،ولكن الباه وال أمه غري مؤمنني ،ما ميكنلوش يعاجلهم
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قلت لوا اهلل جيازيك خبري درسوا هاد القضية عطاين واحد احلجية

نستجب هلا وكان من امليسر نستجب هلا عالش كتعتاقدوا

منطقية تتقول باللي هاد األب خاصوا يكون حىت هو مؤمن
ألنه بال شك كان يشتغل يف مكان ما ،ولكن باإلضافة إىل هذا
حىت إن مل يكن مؤمنا راه كاين الراميد قلت هلم مع ذلك
غامتشي تدرس الكلفة املالية وراين كنتاظر ألن درا معايا هناية

غادي نتعطل ،ملاذا ما هو السبب ؟ لكن راه املسؤول يف
احلكومة رئيس احلكومة ،مسؤول باش حيسن الوضعية ديال
املواطنني ،ولكن مسؤول كذلك على التنافسية ديال االقتصاد
ديال البالد.

الشهر كنتاظر باش جييب يل الدراسة غامتشي تدرسها وتشوف
شنو هو من املمكن تعمل ألنه هاد الشي اللي تتقول من
الناحية القانونية مزيان كيظهر منسجم ،ولكن احنا راه احنا

اليوم اإلخوان باإلضافة ديال الغرب أوربا وأمريكا على
االقتصاد العاملي وصعوبة أو استحالة منافسته هنالك فاعلون
جدد هناك الصني الشعبية ،هنالك اهلند ،هنالك تركيا ،هنالك

مغاربة وهادوك الناس ما كيكونوش مؤمنني والراميد ما كي
يضفرش كلشي اللي كيتساحقوا ،مع األسف الشديد ،االنطباع
غادي نقول يل سري أسي عبد اإلله عطي للناس كلهم اللي
كيستاحقوا الراميد ،والوقت اللي غادي مسيته غادي يدوز واحد

الربازيل ،هنالك إفريقيا اجلنوبية ،هنالك دول أخرى ،احلد
األدىن لألجور فيها ال يصل إىل  121دوالر مبعىن أقل من
 1111درهم احلد األدىن لألجور باإلضافة للتقدم التكنولوجي
دياهلم ورجال األعمال جاوا تيقولوا أودي احنا ما كرهناش

الوقت اللي غادي ضيع فيه واحد العدد ديال احلقوق كنقول
للسيد شوف هاد القضية ودرسها ومهما عملنا يف حق والدنا
يف حق هاد الناس اللي ولدوا هاد الوليدات اللي كيشتاغلوا يف

نزيدوا للناس حىت هم عربوا على روح وطنية حقيقية وجلسوا
معايا جلستهم معايا مجيعا ،وذكرنا ولكن كلهم تيقولوا أودي ما
بقينا تنشوفوا شنا هو العمل وصدقوين مل يكن سهال ومل تقع

املعامل ما غانكونوش وفيناهم حقهم .احنا ناس تربينا على
رضاة الوالدين ماشي كلشي كيكون باحلساب ،ورانا كنستىن
وجا عندي السي األموي النهار اللي كنت عامل مع النقابات
جا عندي هو يف الصباح النهار اجلمعة هضرت معه قال يل

األمور يف غيبة النقابات كما يقال غري صحيح ألن بقينا
جمتمعني حىت لليل معهم ولكن القرار اختذته أنا ما اتفقت معايا
عليه ال النقابات وال رجال األعمال ،ألنين قدرت أنه الظرف
السياسي والظرف النقايب وفاتح ماي يقتضي نعملوا واحد

السي عبد اإلله كتعرفوا السي األمني األستاذ ديايل قال يل ال
دريت غري هذه كافية ،إيال دريت غري هذه كافياك جاوا النقابات
وقع شوية ديال قالوا نتلقاوا قلنا بسم اهلل خصوصا أن بعض

تيقول بالفرنسية  un gesteمعقول مسحوا يل  1يف املائة
ماشي حاجة بسيطة وماشي هي  31درهم  1يف املائة هي
 141درهم مرتني صحيح هي قليلة ،ولكن أنا هاد الشي اللي

النقابات حرصت على أنه ما يتخلطش مع ما هو سياسي وما
هو نقايب ،وهذا هنا ال بد ما نوجهوا هلا التهنئة باملناسبة.
النقابة نقابة والسياسة سياسة ،جا وعقدنا ثالثة د
االجتماعات مع النقابات الثالث ،ثالثة د االجتماعات يف

قليل واش أنا اللي جبتوا هاد الشي راين لقيته وبذلت جمهود
ووفيت بالوعد ديايل يف ما خيص القطاع العمومي ورفعت
األجور ل  4111درهم ،هذا اللي كنتكم فيه وكتحمل أنا
املسؤولية ولكن حىت هو أنا مضطر حنافظ فيه على التوازن.

 11يوم وبقينا كنقلبوا على شنو ميكن نعملوا طبعا عندهم
مطالب كثرية ولكن هديك املطالب لو كان من املمكن

امسحوا يل اإلخوان ميكن كونوا فرحانني بصفة عامة
باألجور ديالنا ال بأس بيها ،ليست كافية ،خصوصا للمستوى
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األدىن ،ولكن احلمد هلل أنا ما عرفتش اإلخوان كيعرفوا يف الدول

وكتحسن والعامل يف اخلارج كيعرتف بينا إالكيتنكروا دياولنا معنا

اجملاورة احلد األدىن لكي يطالبوا بيه األطباء ما بغتش ندكر
الدولة هو  1111درهم احلد األدىن ،احلمد هلل حنا األطباء
ديالنا كيبدوا ب 3111درهم كيجي الوقت للي كيبدوا يرحبوا
حىت  71ألف درهم ،ويف الدول اجملاورة الناس كيقبطوا الدخل

ما نديروا ليهم اهلل يهديهم.
وهلذا أنا باغي نقول اإلخوان طبعا عند اإلخوان
النقابني وغادي نشوفهم إن شاء اهلل وغادي نعاود نتحاور
معهم وغنعاود اإلخوان رجال األعمال حىت مها غادي نعاود

اخلام ديال الدولة للي هو حوايل  111مليار ديال الدرهم
بالنسبة للمغرب يتقسموا على العدد ديال الساكنة وتتخرجوا
املعدل اللي خاصوا يكون عندوا املوظف ،واملقاييس الدولية

نتحاور معهم رجال األعمال مقصر ناش معهم حىت مها رجال
األعمال لقيت  7ديال املليار ديال الدرهم ديال الربنامج
االستعجايل ما ختدش الظروف واالحتياطات الالزمة باش نعملوا

كتكون  1،1يف تونس واجلزائر جوج ونصف ثالثة تقريبا أو
ثالثة ونصف ،حنا يف املغرب عندنا املوظفني كيخدوا  2،1يف
املعدل .فملي كتقولكم بأنه باش نوفوا االلتزامات ديال 72
أبريل كنجبدوا من امليزانية ديال الدولة حوايل  71مليار درهم

الربنامج استعجايل ديال التعليم ونبنوا املدارس املؤسسات 7
مليار ديال الدرهم واقفة ما عندهاش كيفاش دير ختلص عملنا
اإلجراءات الالزمة باش ختلص وختلص فيها الناس جينا م اللي
جيت مسعت واحد الكلمة ما كنتش كنعرفها من قبل وهي

يعين حوايل  7111مليار سنتيم إضافية كنقولكم من 7112
إىل  7112انتقلنا من  22مليار ديال الدرهم  114،2مليار
درهم وكنفولكم أن كتمثل  11يف املائة 21 ،يف املائة من

الباطوار شنو هو الباطوار الباطوار راه هي الناس كيخلص ما
فيها باس تعرف ب اللي شي مسائل ما كنتش كنعرفهم وشي
مسائل باقي ما كنعرفهاش لدابا فهمت الباطوار هي أن الناس

املداخيل ديال الدولة العادية عرفيت اشنوا هي املداخيل العادية
هي املداخل احلقيقية اللي ما فيهاش القروض  131مليار ديال
الدرهم كدخل لينا من الضرائب و 41مليار الدرهم من
املؤسسات العمومية كندخلوا ما بني  711و 771مليار ديال

كيخلص تفيا  TVAب  %12ومها تياخذها ب  %2ألنه
الفرق ديال كيبقاوا كيتسال للدولة الدولة شنو كتقول هلم سال
حىت يكون عندكم فرصة وخذها لقيت كذلك عدد ديال املاليري
ديال الدرهم تتسال للدولة ومل يكن رجال أعمال حيلمون أهنم

الدرهم ليس أكثر كنعطوا منها  114.2مليار ديال الدرهم
لألجور وأي واحد عندوا إملام باالقتصاد كيعرف باملؤسسات
خاص  LES SALAIRESما يفوتش الثلث وعلى هاذ

غياخدها يف واحد النهار وملي جيت طلبت من وزارة املالية
باش خيلص الناس وما كنتش االستجابة سهلة مل تكن سهلة
هاد العام احلمد اهلل استجب ولكن ما قدروش استجب لكلشي

الشي تدارت املغادرة الطوعية ،تدارت باش الكتلة ديال األجور
ما توصلش لواحد املستوى ،ألن هذه كلها مؤشرات كتخذها
املنظمات الدولية وكمنظمات التمويل كتخذها بعني االعتبار
ملي كتجي تقدر واش جتي تستثمر ببالدنا وال ال ،واش تقرضنا

استجب حلوايل  %11ديال الشركات اللي عندها أقل من 71
مليون ديال الدرهم يف البطوار واعطاوها وال غيعطيوها الفلوس
دياهلا يف حدود  1.1مليار ديال الدرهم م اللي جيت لقيت
 TVAاإلنسان تيخلصها هاد الشهر واسرتجعها يف الشهر

وال ال ،امشن شروط تقرضنا وال احلمد هلل الظروف ديالنا غادة

جاي وهداكشي كيخلق لينا مشكل يف  trésorieدياهلم
قلت اإلخوان ديال املالية تردوا الناس فلوس دياهلم فلوس الشهر
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أو اتفقنا عليها وال أذكر التفاصيل ،اتفقوا وهاديك غتكلفنا

بالسياسة العامة املتبعة خبصوص مشروع اجلهوية املتقدمة تقدم

 211مليون درهم ،كل هذه جهود.
ومن اللي جينا لقينا صندوق ديال التعويض عن
الشغل هادي ما  11سنوات وهي واقفة بني رجال األعمال
وبني نقابات وبني احلكومة صحيح ماشي كايف ملي غيخرج

به السيدات والسادة النواب أعضاء فريق األصالة واملعاصرة،
أعطي الكلمة ألحد السيدات والسادة النواب لتقدمي السؤال
أستاذة تفضلي.
النائبة السيدة بشرى المالكي:

شي واحد من اخلدمة ديال  2شهور غادي يبقى ياخذ
السميك وكاينة نقابة كاتقول ليا أودي دوك الشروط راه هي
جمحفة وعندهم احلق خاصها تراجع باش ياخذ هداك التعويض

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

إن اجلهوية املتقدمة قد نالت اهتماما كبريا لدى كافة

اللي غياخد هاديك غتكلف احلكومة  111مليون درهم هاد
احلكومة هادي قبالت باش ختلص هادي  111مليون درهم
على سنتني ما تقولولياش ما دريت وامسح ليا أنا تقدر تغلط يف
 31درهم ما بني  31درهم و 711درهم ،ولكن احلساب

الفاعلني السياسيني باعتبارها واجهة مهمة لرتسيخ الدميقراطية
احمللية وآلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية املندجمة ،نسائلكم
السيد رئيس احلكومة ،عن أسباب تعطيل تفعيل مشروع اجلهوية
املتقدمة ؟ وشكرا.

صعيب ،لكن الزيادة باش عرفت  411درهم ،الزيادة ديال كل
مواطن يف األسعار  l inflationما فاتش  %1واآلن كاين
عدد ديال املواد اليوم تتباع رخص من هادي عامني و 4سنني

السيد الرئيس:
اجلواب السيد رئيس احلكومة ،اجلواب يف حدود 1
دقايق و 11ثانية السيد رئيس احلكومة

نعم نعم وهلذا أنا باغي نقول اإلخوان مطيشة راه مهمة جدا
وهلذا أنا باغي نقول حنا كندر جهدنا وكنمشيوا األمور بشوية
بشوية القوانني اللي درهتا اللي درها الدستور حول اإلضراب
والنقابات غادية خترج إن شاء اهلل الرمحن الرحيم التحسني ديال

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على
رسول اهلل وآله وصحبه ومن واله،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

األوضاع ديال العمال حسب اإلمكانيات غادي خيرج إن شاء
اهلل الرمحن الرحيم أما اإلخوان ديال البام أنا سي طاهر شاكر
ما حدي أمني عام اطمأن ما حدين رئيس ديال احلكومة اطمأن

السيدات والسادة النواب المحترمون،
كما تعلمون ،فإن مشروع اجلهوية املتقدمة هو من
األوراش الكربى املهيكلة اليت ستغري بشكل عميق تركيبة
وحكامة منظومة التدبري املؤسسايت ببالدنا حتت إشراف جاللة
امللك حممد السادس حفظه اهلل ،الذي أعطى انطالقتها قبل

أنا ما غنحل حىت حزب ،هاديك غري نصيحة قدمتها لكم انتما
هاديك غري نصيحة قدمتها ليكم انتوما بغيت تاخد هبام زيان
ما بغيتوش تاخذها على خاطركم الزمان غيوريكم.

مراجعة الدستور.
ويتوخى هذا الورش إعطاء نقلة نوعية لالمركزية وفتح
آفاق واسعة للنخب واملؤسسات احمللية ،لتمكني اجلهة من

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين
من جدول األعمال واملتعلق ببقية األسئلة السؤال متعلق
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االضطالع بدورها كامال يف تدبري قضايا التنمية االقتصادية

القضايا االقتصادية واالجتماعية ،اليت ستختص هبا اجلهة ووعيا

واالجتماعية والثقافية والبيئية.
وقد تضمن دستور  7111يف هذا اإلطار بابا يتعلق
باجلماعات الرتابية خصص فيه للجهة مكانة الصدارة يف تدبري
قضايا إعداد الرتاب وبرنامج التنمية اجلهوية ،وأحال الفصل

من احلكومة بأمهية اإلدارات بتدبري قضايا التنمية على مستوى
اجلهة ستقرتح احلكومة منظومة جديدة للتدبري اإلداري ،كآلية
مهمة لتسريع وثرية تنفيذ وجتاوز الصعوبات اليت أبانت عليها
ممارسة اجلماعات الرتابية.

 122من الدستور على قانون تنظيمي لتحديد جمموعة من
القواعد واإلجراءات اليت ستمكن من إرساء هياكل منظومة
متكاملة وال مركزية لتدبري شؤون اجلهة ،وذلك بانتخاب أعضاء

أما يف ما خيص اجلدولة الزمنية إلعداد مشاريع القوانني
التنظيمية للجهوية املتقدمة ،واجلماعات الرتابية األخرى فسيتم
حبول اهلل إجراء املشاورات مع الفاعلني السياسيني شهري يونيو

جمالس اجلهات باالقرتاع العام املباشر ومتكني اجلهة من
اختصاصات ذاتية واختصاصات مشرتكة معه الدولة
واختصاصات تنقلها هلا هذه األخرية ،وإسناد مسؤولية اآلمر
بصرف ميزانية اجلهة لرئيسها كما ستمارس اجلهات اختصاصاهتا

ويوليوز  7112على أن يتم عرض مشاريع القوانني التنظيمية
على املسطرة التشريعية شهر أكتوبر  7112إن شاء اهلل وهلل
التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس :

يف إطار من التدبري احلر يف احرتام لقواعد احلكامة والقوانني
واألنظمة اجلاري هبا العمل وإلعداد مشروع اإلطار القانون
للجهوية املتقدمة اعتمدت احلكومة على املرتكزات واملرجعيات

شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة للنائب احملرتم
السيد حممد بودرا للتعقيب.
النائب السيد محمد بودرا:

التالية:
 التوجيهات الواردة يف اخلطب امللكية السامية حول
اجلهوية املتقدمة؛
 أحكام الدستور وخاصة املبادئ املؤسسة ومهنة التدبري

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

احلر التضامن والتعاون والتزام بقواعد احلكامة؛
 خالصات تقرير اللجنة االستشارية للجهوية الذي
وضع تصورا مندجما لنظام جهوي دميقراطي يسمح للجهات

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس ،داك الشيء اللي قرييت علينا راه قريناه
حىت حنا كاين يف الدستور وكاين حنا اللي كنا كننتاظروا باش
تعطينا واحد املوعد حمدد لالنتخابات اجلهوية ومىت سيأيت
القانون التنظيمي للجهوية للربملان ،خاصة وأن خمططكم

باستغالل طاقاهتا ومؤهالهتا االقتصادية واالجتماعية لتحقيق
مزيد من التنمية املندجمة جملاالت ترابية؛
هذا وسيتم تضمني مشروع القانون التنظيمي للجهة
آليات جديدة تعطي نفسا قويا للتدبري اجلهوي وذلك من قبيل

التشريعي وليس الربنامج احلكومي وليس الربنامج االنتخايب
وضع جدوال زمنيا إلصدار هاد القانون التنظيمي يف دجنرب
 .7114دابا السيد رئيس احلكومة فاتت  2أشهر وهاد
املخطط التشريعي صدر ،تعطانا هنا يف يناير  2 ،7114أشهر

تقوية الدميقراطية التشاركية املنصوص عليها يف الدستور باالنفتاح
على فعاليات اجملتمع املدين وإشراكها والتشاور معها خبصوص
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يف عمر احلكومة والربملان كثري ،متفقني معايا  2أشهر مدة زمنية

االختصاصات وما هي املوارد املالية والبشرية إلجناح هذا الورش

طويلة فاتت دابا كتقولوا لنا يوليوز وراه كنحس مازال ما متيقن
يونيو وال يوليوز ،إذن كاين سؤال آخر ،التقطيع اجلهوي ماشي
الربملان عطينا لكم الصالحيات باش ديروا مرسوم وتعطيونا
اجلهات  17-12-72ما عندكومش جواب مزال خاص

امللكي الكبري ؟
إن احلكومة واألغلبية رفضت تعديل بسيط يرمي إىل
الزيادة من حصة الضرائب الدولة لفائدة اجلهات ،خاصة
الضرائب عن الشركات ،من  1إىل  7يف املائة والضريبة على

نديروا مشاورات عاد نلقاوا اجلواب.

الدخل من  1إىل  7يف املائة ،أفال يعترب مثل هذا القرار تأكيد
عن غياب اإلرادة لدى احلكومة إلجناح الورشة اجلهوية املتقدمة،
فهي تنزيل دميقراطي للدستور .والدستور يف التصدير ديالوا

السيد رئيس الحكومة،

اجلهوية قبل أن تكون قانونا فهي ثقافة وممارسة يومية

يتحدث عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب االنتماء
اجلهوي ،فهل املواطنات واملواطنون املغاربة يستفيدون على قدم
املساواة من الولوج إىل العالج والعناية الصحية ؟ وهل تستفيد
كافة اجلهات املغرب من نفس مستوى التعليم سيدي بنور إذن

وإميان بالتعدد الثقايف واللغوي وهي أيضا قطيعة مع فكرة املغرب
النافع والغري النافع فعندما تتحدثون مثال على  4211ريـال
التقاعد واحد العدد تاملغاربة ما كيفهموش هاد احلساب حنا يف
الشرق كنقولوا الدورو ويف الشمال كنحسبوا بالفرانك والريال

كاين هناك متيز على حسب االنتماء ديال كل جهة....

عندنا يف الشمال هي  11ريـال هنا منني كتقول  4211ريـال
راهـ وال ال أ السي مضيان ،إذن أحسن هتضر بالدرهم باش
نتفامهوا .مؤخرا حىت مطيشة واحد املرة قليت  21ريـال مطيشة

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت شكرا ،الكلمة للسيد

الرئيس أنا نعطيك من الوقت ،السيد رئيس احلكومة احملرتم.

راه ختلعنا هي  41درهم ،فهادي نصيحة هادي نصيحة من
األصالة واملعاصرة فكلشي أ السي بووانو ،وهاد السؤال حىت
أنت طرحتيه فوقاش اإلنتخابات ،ولكن طرحتيه يف اجلرائد ،أنا
فضلت نطرحوا لرئيس احلكومة رمبا حشميت منوا السيد ألرئيس

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

أنا مدام الرويسي ما كنعرفش les choses a

moitiéة جاي هو بغى يسلم عليا تنسلم مرة واحدة ،اهلل
تعاىل قال إذا حييتم حيوا أحسن منها أو ردوها.
أنا التوقيت بصراحة ،بصدق ،ال أحب يف لبعض
األحيان ماشي حىت من الضروري نعقب ،لكن بعض الكلمات

كتعرفوا عالش سكان بعض اجلهات كيفضلوا يوضعوا لوحة
تسجيل سياراهتم مبدينة الرباط ما كيبغيش ألن كيحس بأن
هناك متييز يف املعاملة بني اجلهات.
السيد الرئيس ،هل تعلمون أنه حني تتحدث التلفزة
املغربية على النشرة اجلوية للمغرب العريب فهي تستفز املكون
األمازيغي ،فما رأيكم لو عودنا إىل استبدال املغرب العريب باحتاد
املغرب االمازيغي ؟ أال تستفزوا لذلك املكون العريب ،هذا علما

استفزتين أن هنالك متييز بني اجلهات ،حنا هاد الشي بصدق
إذا كان خاصكم تعلموين به ،إذن أنا ما كنعرفوش ،كنعرف بأن
املغرب بالد واحدة كنعرف باللي الساكنة دياهلا ،سواء كانت
األصول دياهلم عربية أو أمازيغية خوت ،كنعرف باللي عشنا
قرون عديدة ومديدة على هذه احلالة وأننا غادي نعيشوا بنفس
الطريقة إن شاء اهلل الرمحن الرحيم للقرون املقبلة وغادي نتجاوزوا

أن الدستور يتحدث عن املغرب الكبري ،كما أن اجلهوية هي
نقل االختصاصات من احلكومة إىل اجلهات ،فما هي هذه
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كافة املؤامرات اللي كتبغي تشتت بينتنا وتبغي ختلق يعين

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

الوسواس يف نفوسنا ،كنعرف باللي الدولة املغربية بسبب أهنا
دولة حمرتمة ودولة ال متيز باملواطنني ال على أساس اجلنس وال
اللغة وحيكمها الشرفاء ،هي دولة تعامل املواطنني بنفس الطريقة.
وهلذا ،بغض النظر على هاذ الشي كلشي ،تيعرف اإلكراهات

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

اللي كاينة يف القضية ديال اجلهوية ،اإلشكاليات املرتبطة هبا
الرتددات اللي فيها ...

السيدات والسادة النواب المحترمون،
ال خيفى عليكم أن جمالس اجلماعات الرتابية واهليئات املهنية

السيد الرئيس:

املزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتداهبا ما بني شهري مايو
وسبتمرب  ،7111أما جملس املستشارين فيستمر يف مزاولة
مهامه استنادا إىل األحكام االنتقالية الواردة يف الدستور إىل
حني انتخاب جملس جديد وفق الرتكيبة املنصوص عليها يف

شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن لسؤال متعلق
بتصور احلكومة لتنفيذ أجندة االستحقاقات االنتخابية القادمة،
تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق االشرتاكي،
أعطي الكلمة ألحد السيدات أو السادة النواب لتقدمي السؤال.

الدستور .وسيتم حبول اهلل إجراء االنتخابات اخلاصة مبجالس
اجلماعات الرتابية والغرف املهنية وكذا ممثلي املأجورين يف
مواعيدها القانونية ،كما يتوجب إجراء االنتخابات اخلاصة

النائب السيد إدريس لشكر:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

باملنظمات املهنية للمشغلني األكثر متثيلية الباطرونا يف الوقت
املناسب ،الستكمال تشكيل جمموع اهليئات الناخبة املدعوة
للمشاركة يف انتخاب جملس املستشارين اجلديد قبل الدخول
الربملاين ألكتوبر .7111

صرحتم أثناء تقدمي الربنامج احلكومي يف  11يناير
 ،7117أن احلكومة ستعمل على اختاذ كافة اإلجراءات
التشريعية والتنظيمية ،الكفيلة بإجراء استحقاقات انتخابية يف
آجاهلا املقررة ،واعتماد جدولة زمنية مضبوطة إلقامة باقي
املؤسسات الدستورية قبل متم سنة  .7117لذلك نسائل
احلكومة اليت فشلت يف تنفيذ التزامها األول الذي هو استكمال

وتبعا لذلك وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الداعية إىل
احرتام اآلجال القانونية والدستورية لالستحقاقات االنتخابية،
فإن اجلدولة الزمنية العامة لالستحقاقات املقبلة ستكون على

باقي املؤسسات ،وقد مضت اآلن نصف املدة ديال الوالية
التشريعية ،عن تصورها لتنفيذ أجندة االستحقاقات القادمة،
زمنيا وقد مسعنا تناقضات كثرية بني خمتلف فرقاء احلكومة ،بل
حىت بني الوزيرين اللذين تعاقبا على وزارة الداخلية ،وكذا من

الشكل التايل :
 انتخابات ممثلي املأجورين شهر ماي 7111؛ انتخابات اجملالس اجلماعية واجلهوية شهر يونيو7111؛

باقي الفرقاء احلكوميني ،لذللك ننتظر أن تطمئننا السيد رئيس
احلكومة.

 انتخابات الغرف املهنية شهر يوليوز 7111؛ -انتخابات جمالس العمالت واألقاليم شهر غشت

السيد الرئيس:

،7111
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 -انتخابات جملس املستشارين شهر شتنرب 7111؛

فسيتم إعداد اللوائح االنتخابية العامة ما بني يناير وأبريل

ومن أجل تنظيم هذه االستشارات االنتخابية يف املواعيد احملددة
ستتخذ احلكومة اإلجراءات التالية :
 – 1إصدار املنظومة التشريعية اجلديدة للجماعات الرتابية

 7111واللوائح االنتخابية املهنية ما بني مارس وماي .7111
_وبالنسبة للقوانني األخرى املواكبة لالمركزية خاصة
منها املالية احمللية واجلبايات احمللية واملمتلكات اجلماعية فسيتم
إحالة مشاريعها على مصادقة الربملان فور إعدادها وعلى أبعد

وخاصة القانون التنظيمي املتعلق باجلهوية املتقدمة ،ومراجعة
وإصالح نظام الالمركزية بالنسبة للجماعات الرتابية األخرى
واإلعالن عن التقسيم اجلهوي قبل انطالق العمليات االنتخابية
مبدة كافية ،على أن يتم يف مرحلة موالية إخراج النصوص

تقدير خالل الدورة التشريعية املوالية ،بعد التشاور يف شأهنا مع
الفاعلني السياسيني ليتم إصدار النصوص التنظيمية املرتبطة هبا
مباشرة بعد االنتهاء من العمليات االنتخابية.
ويف اخلتام ،البد من التأكيد أن توفري املناخ املؤسسايت
الالزم لكسب الرهان الكبري املرتبط بإجناح نظام اجلهوية املتقدمة
الذي تقبل عليه بالدنا وتعميق جتربة الالمركزية وترسيخها لن
يتحقق إال بعد إعادة النظر طبقا للتوجيهات السامية لصاحب

القانونية املواكبة لالمركزية خاصة منها املالية احمللية واجلبايات
احمللية واملمتلكات اجلماعية،
 - 7إدخال التعديالت الالزمة على النصوص االنتخابية احلالية
املعنية وإصدار نصوص تطبيقية ذات الصلة ،واختاذ التدابري
واإلجراءات التنظيمية الالزمة واملتعلقة أساسا بإعداد اهليئات
الناخبة الوطنية واملهنية.
وهلذه الغاية ،سنعمل على خارطة طريق واضحة

اجلاللة حممد السادس حفظه اهلل ،يف طرق تصريف العمل
اإلداري للحكومة هبدف ضبطه وعقلنته ومالئمته ،وذلك عن
طريق اعتماد ميثاق الالمتركز اإلداري وإخراجه حليز الوجود قبل
متم السنة اجلارية وهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل
وبركاته.

ومضبوطة ،وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلني
السياسيني ،علما أن جناحنا مجيعا يف هذا الورش الكبري رهني
مبدى قدرتنا على التدبري اجليد للعامل الزمين ،ولتوضيح الرؤية

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،الكلمة لواضعي

أكثر فإن اجلداول الزمنية املتعلقة بإعداد وإخراج النصوص
التشريعية السالفة الذكر إىل حيز الوجود وكذا التدابري املرتبطة هبا
تتمثل كما يلي:
_فيما يتعلق مبراجعة املنظومة االنتخابية وخاصة تعديل

السؤال للتعقيب ،تفضلوا السيد الرئيس.
النائب السيد إدريس لشكر:
السيد الرئيس،
وقد طمأنتنا السيد رئيس احلكومة إىل اجلدولة ،البد أن
نذكرك أن مذكراتنا املطلبية كأحزاب سياسية مبا فيها احلزب
الذي تنتمون له السيد الرئيس ،طالب كتابة بأن تكون كل

القانون التنظيمي جمللس املستشارين وكذا القانون التنظيمي
املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية ،فسنقوم
بإجراء املشاورات الالزمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية

اإلجراءات والقوانني وكل اللوجستيك معروف سنة قبل إجراء
هذه االنتخابات .باهلل عليكم ،أال تعد هذه األجندة املقرتحة

على املستوى التشريعية شهر نونرب .7112
_أما بالنسبة لإلجراءات التمهيدية الالزمة لتنظيم
انتخابات أعضاء جمالس اجلماعات الرتابية والغرف املهنية،
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من طرفكم إخالال بالتزاماتكم وإخالال مبا عربمت عنه وعدم

باالكتفاء بالبطاقة الوطنية ،أو سواء باجلانب املعلومايت ،الزال

انضباط ملا التزمتم به أمام الشعب املغريب؟
تتذكرون السيد رئيس احلكومة ،أن احلكومة اليت
سبقتكم ورغم ما عرفته سنة  7111وما متيزت منه جبو سياسي
خاص ،ورغم ذلك استطاعت تلك احلكومة استجابة حلركة

اجلانب املعلومايت يعتمد الالئحة ديال  21ألف ،هل ستستمر
هذه الالئحة ديال  21ألف ؟ مع ما حتدثه من ارتباكات،
الزالت مكاتب التصويت يرتأسها موظفي اجلماعات احمللية ،هل
ستعملون على تغيري ذلك ؟ أنتم إىل اليوم تتحدثون على حوار

الشارع وملطلب املغاربة استطاعت يف ظرف وجيز أن هتيء 17
نصا ،أوجدت هذه احلكومة أربعة قوانني تنظيمية وستة قوانني
عادية وما تبقى كله من نصوص تنظيمية يف ظرف وجيز

يف زمن ميت ،يف زمن العطلة لتأتونا بقوانني يف أكتوبر،
تتحدثون عن حوار يف غشت ويف سبتمرب ويف  juilletاللي
تيخرج فيه الناس للعطل ،فهل يف هذا احلوار املغشوش سنصل

استجابة ملطالب الشعب املغريب .وتتذكرون االستشارات اليت
متت معكم ،ومتت مع باقي الفرقاء من أجل أن يتم كل ذلك
يف ظرف وجيز وحتملتم املسؤولية ،وانتظر الشعب املغريب
االستمرار يف نفس االلتزام الذي على أساسه حتملتم املسؤولية،

إىل النزاهة االنتخابية اليت نسعى إليها مجيعا ؟ شكرا.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،السيد رئيس احلكومة يف حدود
دقيقة و 11ثانية.

لكن توقف هذا االلتزام .ما خنشاه اليوم هو أن املطلب ديال
إصالحات العملية االنتخابية والذي كان للقوى الدميقراطية
فضل يف أن نصل فيه إىل الورقة الفريدة يف التصويت ويف أن

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
ال هو غري بغيت نذكر بأنه احلوار اللي تيتكلم عليه
السيد النائب احملرتم ،هو وقع كذلك يف الصيف ويف شهر

نصل فيه إىل الشفافية ،ويف أن نصل فيه إىل االقرتاع بالالئحة
عوض األحادي من أجل حماربة اإلفساد كل هذه اإلجنازات اليت
أجنزها غريكم ،لالنطالق من عملية انتخابية مغشوشة ،إىل
عملية أقرب إىل النزاهة.

رمضان ،ويتذكر السي الراضي منني كان معنا يف احلوار وكنتلقاوا
يف وزارة الداخلية ،اللي كيفكر يف احلوار ما تيفكرشاي يف
العطلة .على كل حال ،بالنسبة ليا أنا اللي بغيت نأكد عليه،
هو أنه اإلحراج ماشي يف تقديري ليس سياسة ،اجلميع يعرف
اإلكراهات املرتبطة ال باجلهوية ،ال باالنتخابات احمللية ،امسحوا
ليا شنو هي املصلحة ديال احلكومة باش تأجل أصال
االنتخابات من  7117لدابا ؟ كيفاش واحد احلكومة حاصلة

نسائلكم اليوم ومل يبق إال شهور معدودة :ماذا أعددمت
من أجل تطوير العملية االنتخابية ؟ هل ستلغوا اللوائح
االنتخابية كما طالبتم الذين سابقوكم ؟ هل ستستجيبون ملطلب
اللجنة االنتخابية املستقلة لإلشراف على االنتخابات ؟ أم كان
كل ذلك كالم يف كالم ؟ هل ستضمنون للمراقبة كل األشكال
الضامنة للشفافية ؟ لذلك الكالم الكالم كثري ،ولكن الفعل
وعندما نكون يف الفعل ،نصطدم بالواقع.

على األغلبية كيرتأسها حزب جاب األغلبية غيكره يعمل
االنتخابات يف أقرب األوقات ،هادي إكراهات عملية
وإكراهات سياسية ،تنضحيوا وكنتحمل مسؤوليتها صحيح،
لصاحل الوطن ،بعد ذلك اإلحراج ديالنا حاجة كاتكون حاجة
سهلة .ولكن نبغي نقول واحد القضية ،اللي مهم هو
االنتخابات متر بطريقة نزيهة ،واالنتخابات ما يكونش فيها...

أذكركم السيد رئيس احلكومة ،أذكركم باملطالب اليت
طالبنا هبا مجيعا واملتعلقة سواء بالعمليات االنتخابية أو سواء
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النائبة السيدة فوزية لبيض :

السيد الرئيس:

العفو السيد الرئيس،

شكرا شكرا السيد الرئيس ،ننتقل لآلن للسؤال املتعلق
بالسياسة العمومية املتبعة إلصالح اإلدارة واملرفق وحماربة
الفساد ،تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فريق االحتاد
الدستوري ،أعطي الكلمة للنائبة احملرتمة السيدة فوزية لبيض

السيد الرئيس :

امسح يل كاينة التزامات ،تفضل.

النائبة السيدة فوزية لبيض :

لبسط السؤال.

السيد رئيس الحكومة،

النائبة السيدة فوزية البيض :

حزبكم األغليب يف االنتخابات رفع شعار حماربة

شكرا سيدي الرئيس،

الفساد ،وهذا ما جعل فئة كبرية من املواطنني تضع ثقتها يف
صناديق االقرتاع .اليوم مجيع التقارير الراصدة هلذه الظاهرة تظهر
على أننا مل حنقق أي شيء يف هذا اجملال ،والزال سرطان الرشوة
ينخر جسد املرفق العمومي .الرأي العام انطالقا من دستور

السيد رئيس الحكومة المحترم،

حماربة الفساد ،إصالح املرفق العمومي ،كانت هي أبرز
الشعارات اليت رفعها احلراك االجتماعي ،السيد الرئيس ،الوقت

كنظن نعاود التوقيت السيد الرئيس ،نعاود التوقيت السيد
الرئيس.

 ،7111وانطالقا كذلك من الربنامج احلكومي ،أريد منكم
السيد رئيس احلكومة أن توضحوا لنا ماذا عملتم يف ملفات
الفساد الكبرية وليس فقط رشوة  11درهم وال مائة درهم وال

ال ،ما نعاودش ،تفضل السيدة النائبة ،الال ،اهلل خيليك
راه عندنا غادي نطلقوا التلفزيون البث للغرفة الثانية ،ما بغيتوش
يكون على حساب شي فريق من الفرق.

 711درهم ؟ وأن تعطونا مناذج حية ملموسة عن من مشلهم
الردع القانوين والزجر تفعيال ملبدأ احملاسبة واملسائلة ؟

السيد الرئيس :

السيد الرئيس :

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة

النائبة السيدة فوزية لبيض:

احملرتم.

نعاود التوقيت السيد الرئيس.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة :

السيد الرئيس :

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على

الّ ،ما نعاودش التوقيت السيدة النائبة ،امسح يل،
امسحوا يل غادي يكون على حساب فريق آخر ،ما نقبلوهاش.

رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله،

النائبة السيدة فوزية لبيض :

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

ال ،ال ،ما ميكنش السيد الرئيس ،ما ميكنش ،راه ما

السيدات والسادة النواب المحترمون،

ميكنش

بداية ،البد من التأكيد على األمهية اخلاصة اليت يكتسيها
ورش إصالح وحتديث اإلدارة وحماربة الفساد وختليق احلياة العامة
ودعم احلكامة ودعم حكامة املرفق العمومي ،وهي من األوراش

السيد الرئيس :

ما ميكنش السيدة النائبة ،أجي سري اجللسة السيدة

النائبة ،كاينة التزامات.

اليت هي موضوع انتظارات كبرية من املواطنني واملقاولة ،اعتبارا
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لصلته املباشرة حبياهتم اليومية ولكونه رافعة أساسية للتنمية



االقتصادية والبشرية واحلقوقية ببالدنا .ويستمد هذا اإلصالح
مرجعيته ومقوماته من أحكام الدستور اليت أقرت مبادئ احلكامة
اجليدة وربط ممارسة السلطة واملسؤولية باملراقبة واحملاسبة،
وأسست آلليات جديدة لتدبري املرفق العام ،ومن بينها اجلهوية

الداخلية من خالل إصدار املرسوم رقم  7.11.117يف هذا
الشأن؛
ودعم اإلدارة اإللكرتونية وستعمل احلكومة على إعطاء دفعة قوية
هلذا الورش؛
العامة وخاصة املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة
الرتابية؛
أما خبصوص التدابري اليت هي قيد اإلعداد ،فإن احلكومة قد
انتهت من إعداد مشروع قانون اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من

املنجزات قامت احلكومة بعدة تدابري منها :
تعميم املباراة يف التوظيف وإرساء الشفافية لولوج


الرشوة وحماربتها ،وسيحال على اجمللس احلكومي مث على
جملسكم املوقر يف غضون األسابيع القليلة املقبلة .كما أننا

الوظائف السامية؛

بصدد وضع اللمسات األخرية على مشروع القانون املتعلق حبق

تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة على اجمللس األعلى

الولوج إىل املعلومة ،وسيتم قريبا االنتهاء من إعداد ميثاق املرفق

للحسابات ،عن طريق إحداث جلنة بوزارة العدل واحلريات؛



حماربة التغيب غري املشروع عن العمل وإقرار قاعدة

العام الذي حيدد املبادئ العامة واألساسية للمرفق العام ،من
مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسري الولوج إىل املعلومة
وإىل اخلدمات العمومية ،وحيدد قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة

األجر مقابل العمل؛


بتسيري اإلدارة العمومية ،واجلماعات الرتابية واجلهات واألجهزة

 212موظف طبقت يف حقهم مسطرة العزل بسبب

العمومية وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل  112من

الغياب برسم  7117وهناك الئحة ثانية قيد التدقيق برسم

الدستور .كما جيري إعداد اسرتاتيجية وطنية مندجمة ملكافحة

 ،7114وهذا ألول مرة يف املغرب حسب علمي؛


تكثيف عملية املراقبة والتدقيق اليت تقوم هبا املفتشيات



اليت منت وترسخت فيه ،فإنه ليس من السهل إصالح اإلدارة
وختليقها وحتديثها يف وقت وجيز .واعتبارا لضيق الوقت
املخصص هلذا السؤال ،فإين سأتطرق بإجياز لبعض التدابري
املنجزة واإلصالحات اجلارية واآلفاق املستقبلية ،فبخصوص

إعداد ميثاق إصالح منظومة العدالة؛

تبسيط بعض املساطر يف جماالت خمتلفة منها التعمري



املتقدمة اليت تطرقت إليها قبل قليل.
غري أنه واعتبارا حلجم االختالالت اهليكلية والعميقة اليت
راكمها املرفق العام على امتداد عقود والعقليات والثقافة السلبية



تفعيل وتقوية دور املفتشيات العامة يف جمال املراقبة

الفساد ،حىت تتسىن مواجهة هذه اآلفة بفعالية اعتمادا على

دعم الشفافية واملنافسة واملساواة يف الصفقات العمومية

أهداف واضحة وقابلة للقياس ،مع تسخري الوسائل املادية

مبراجعة منظومتها القانونية واليت دخلت حيز التنفيذ بداية

والبشرية الالزمة وحتديد آجال التنفيذ واملسؤوليات ومؤشرات

7112؛

قياس النتائج.
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وعلى صعيد آخر ،فإن إصالح وحتديث املرفق العام

املواطن بصفة مباشرة ،من خالل متطلباته اإلدارية اليومية ،فإن

يستدعي تثمني الكفاءات وتطوريها وحتفيزها ،باإلضافة إىل

هذا األخري يشعر أنه ال زال يئن حتت ثقل سريورة بريوقراطية،
وكذلك حتت ضغط ثقل املساطر ،وال يتحقق لديه التجاوب
الذي ينتظره.
حنن كنواب األمة نعاين بشكل يومي مع املواطنني

تطوير أساليب التدبري وهذا يستدعي املراجعة الشاملة للنظام
األساسي العام للوظيفة العمومية من جهة ،وإخضاع اإلدارة
ملنطق التدبري املبين على النتائج من أجل حتسني جناعة أداء

ملصاحبتهم وقضاء حوائجهم اإلدارية ،وكأهنا مهمة أخرى
انضافت إىل مهامنا كنواب ،ملاذا السيد رئيس احلكومة؟ ألن
اإلصالح اإلداري ليس جمرد تعديالت بسيطة على بعض

التدبري العمومية ،وتقوية االنسجام بني االسرتاتيجيات القطاعية،
وتعزيز الشفافية وتقوية مراقبة الربملان للسياسات العمومية من

األنظمة األساسية كما سبق أن بسطتم ،وليس جمرد مالئمات
سطحية ،اإلصالح هو حتمل شامل كامل وتغري جوهري يف
أمناط السلوك اإلداري ،وتنظيم عمل العنصر البشري ،اإلصالح
هي عملية مستمرة ،متواترة ،حمكمة التصميم تساعد على

جهة أخرى ،وهو ما مت التأسيس له يف مشروع القانون التنظيمي
لقانون املالية الذي أحيل على جملسكم املوقر والسالم عليكم
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس :

الزيادة يف الكفاءات ويف اإلنتاجية ويف املردودية اإلدارية،
اإلصالح يف ذات الوقت هو عملية سياسية اجتماعية
اقتصادية إدارية وثقافية وليس فقط تقنية وفنية،

شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة للسيدة النائبة
للتعقيب.
النائبة السيدة فوزية البيض:

السيد رئيس الحكومة،

شكرا السيد الرئيس المحترم،

يف الوقت الذي قامت فيه بعض الدول املتقدمة بسياسات
إصالحية عميقة ومتدرجة ملنظومتها اإلدارية ،لكي ألهنا تعترب
أن خدمة املواطن الذي صوت عليها هو اهلدف النهائي

السيدتان الوزيرتان والسادة الوزراء،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

للعملية اإلصالحية ،بل والعنصر احلاسم يف تقييم جناحها أو
فشلها وال زلنا السيد رئيس احلكومة ننهج سياسة جتزيئية
انتقائية مبنية على مقاربة أحادية يف ظل التهرب من املواجهة

لنا اليقني السيد رئيس احلكومة كفاعلني سياسيني أننا
سنفقد املصداقية إن مل يتغري شيء يف اإلدارة العمومية ،كما أن
املواطن ينتظر أن يقطف مثار اجملهودات اليت يقوم هبا السيد

التفاوضية ،وغياب املنهجية التشاركية ،بل وننتظر من الوزارة
املوكولة إليها حتديث اإلدارة العمومية ،ننظر إليها بكثري من
عالمات االستفهام :ما هو موقعها ؟ ماهي صالحياهتا ؟ ما
هي سلطاهتا األفقية ؟ هل هي وزارة فعال قادرة على فرض

وزير الوظيفة العمومية ألنه أنتم تعرفون على أنه بإصالح اإلدارة
وإصالح منظومة العدالة سنفتح باب االستثمار وكذلك سنفتح
فرص أبواب الشغل لشبابنا.
املواطن اليوم ويف معيشه اليومي وتعامله مع اإلدارة

إصالحات أفقية ؟ ومواجهة الضغوطات القطاعية من أجل
توحيد األنظمة األساسية للموظفني ،وحتديث الشامل يف

يصطدم معها ويشعر أنه الزال بعيدا عن اهتمامات احلكومة،
فإذا كانت اإلدارة هي الواجهة اليت تظل منها احلكومة على
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منظور السياسة العامة األفقية ،وليس منظور فئوي قطاعي،

وتصلوا بيهم ناس من األحزاب السياسية وخرجوا هاد الشي يف

عمودي ،أم أن دورها يقتصر على اإلجناز والتنفيذ ؟ وقد
يتقلص كما هو احلال إىل جمرد إضافة ساعة أو نقصها يف
الصيف أو يف رمضان.
بكل صدق السيد رئيس احلكومة ،الزلنا ننتظر ،الزلنا

الصحافة ،وتيقولوا هلم جتوا لعندنا حنميوكم ،ما حدنا كنديروا
هاد الشي ما غاديش منشوا بعيد حملاربة الفساد ولكن هذه
احلكومة هذه بالرئاسة ديال العدالة والتنمية وديال هاد العبد
الضعيف ولكن قوي إن شاء اهلل غادي نستمر يف حماربة

بعيدين عن إدارة مواطنة ،إدارة تساهم يف التنمية إدارة جهوية،
وإدارة القرب ،الزلنا بعيدين عن وضع أسس ميثاق الالمتركز
اإلداري وأسس ميثاق املرفق العمومي ،بعيدين عن إعادة هيكلة

الفساد ،وشكرا.
السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل إىل السؤال املتعلق

اجمللس األعلى للوظيفة العمومية هذا جيرنا إىل احلديث عن
الفساد وعن حماربة الرشوة ،السؤال الذي مل جتيبون عليه.

حبرية الصحافة ،تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق
االستقاليل الوحدة والتعادلية أعطي الكلمة للنائب احملرتم السيد
عبد البقايل لتقدمي السؤال.

السيد الرئيس:

شكرا ،شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت السيدة

النائب السيد عبد اهلل البقالي:

النائبة ،شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة فيما تبقى من
الوقت.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول
اهلل.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

السيد رئيس الحكومة المحترم،

هو األخت الكرمية لو كان بقيت يف املوضوع ما
افتتحتيش املصداقية وأنت على صواب ،ما نقول ليكش هذا
الشي اللي غانقول ليك دابا ،ولكن افتحت يل الباب املشكلة

السادة الوزراء،

تتبعنا بقلق كبري وشديد مستجدات كثرية وتطورات

كثرية ارتبطت حبرية الصحافة ببالدنا ،إن على مستوى تقارير
دولية صادرة أو على مستوى االنشغاالت الداخلية ،نسائلكم
السيد رئيس احلكومة عن تفسريكم هلذه األحداث وهذه
املستجدات ؟ كما نسائلكم عن اإلجراءات اليت تنون اختاذها

فعال يف املصداقية ،وباش حناربوا الفساد خاص  7ديال
الشروط :خاص األحزاب السياسية ديالنا تنقي نفسها من
الفساد ،ألن أنا كنرتبك ملي كاجني هلنا كلقى األحزاب اللي
فيها قضايا ديال الفساد تزكم األنوف جتادلين يف الفساد،

حلماية حرية الصحافة يف هذه البالد ؟ شكرا.

واألحزاب اليت فيها قضايا الدميقراطية تزكم األنوف جتادلين يف
الدميقراطية ،واألحزاب اللي فيها قضايا احملسوبية جتادلين يف
احملسوبية ويف العائلية ،هذه هي األوىل.

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة احملرتم.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

ثانيا :تيخاص األحزاب السياسية ما دافعش على
الفساد ،كاين الناس أنا ما كنتكلمش عليك أنت األخت،
كنتكلم والفاهم يفهم ،كاين الناس اللي متدات ليهم يد العدالة

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه ومن
وااله.
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تناول بعض املنابر للعمل احلكومي واليت ال تراعي أخالقيات

السيد الرئيس مجلس النواب المحترم،
بداية ،البد من توضيح أن التقارير الدولية اليت تطرقت
لوضعية حرية الصحافة ببالدنا ال تتحدث عن تراجع يف حرية

املهنة من قبيل الرتويج ألخبار غري صحيحة ،وعدم االلتزام
باحلياد والدقة واإلنصاف.
وسأتوقف بإجياز على بعض التدابري املبذولة للنهوض
حبرية الصحافة واالعتناء بأوضاع الصحافيني وتأهيل املؤسسات

 Houseمن الرتبة  112إىل  122ما بني سنة 7117
و ،7112كما حتسن تصنيف بالدنا يف مؤشر مراسلون بال
حدود من الرتبة  143إىل  142خالل نفس الفرتة .غري أننا

اإلعالمية وخاصة :إعداد مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر
خالية من العقوبات السالبة للحرية؛ وإحداث جملس وطين
مستقل للصحافة ،وحيظر مشروع منع الصحف أو حجب

السيدات والسادة النواب المحترمون،

الصحافة ،فقد انتقلت تصنيف املغرب يف مؤشر Freedom

املواقع اإللكرتونية إال بقرار قضائي ،كما يضمن سرية املصادر
إال بقرار قضائي يف احلاالت املتعلقة بالدفاع الوطين واألمن
الوطين أو احلياة اخلاصة لألفراد وقد سلم للمهنيني والناشرين
إلبداء رأيهم بشأنه؛ توقيع عقد برنامج جديد يف مارس 7114

نعترب أن هذه التقارير ال تعكس واقع بالدنا يف هذا اجملال،
لذلك فقد اختذنا موقفا صرحيا يعترب هذه التصنيفات غري
منصفة ،ومناقضة لواقع حرية الصحافية ببالدنا ،ومت التواصل مع
هذه املنظمات بشأن بدقة املعطيات معتمدة يف مؤشراهتا
ومعايريها .كما يتم تنظيم ندوة دولية سنوية تزامنا مع اليوم
الوطين لإلعالم منذ  7117ملناقشة هلذه التقارير.
وإذ نؤكد على االستمرار يف التفاعل اإلجيايب مع

لدعم املقاولة الصحفية؛ وتوخيا للشفافيةـ يتم منذ سنة 7117
نشر قائمة الصحف املستفيدة من الدعم؛ كما مت اشرتاط أداء
الضرائب ومستحقات الضمان االجتماعي للحصول عليه؛
االعرتاف القانوين بالصحافة اإللكرتونية وإمتام الكتاب األبيض
للنهوض هبا ،وقد بدأ العمل بتسليم وصوالت العمل القانونية
للمقاوالت اإللكرتونية وبطاقة الصحافة املهنية للصحفيني
العاملني هبا؛ إقرار آلية ملواجهة حالة االعتداء أو التضييق على

االنتقادات املسؤولة ،فإننا نرفض يف املقابل التقييمات غري
املنصفة حلرية الصحافة يف بالدنا وآخرها ما صدر عن منظمة
 Freedom Housاليت صنفت يف مراتب أفضل من املغرب
بعدة درجات ،دول شهدت حماكمة عسكرية للصحافة أو
أقدمت على منع ومصادرة وإغالق مؤسسات صحفية وعرفت
حاالت التعذيب واختطاف وسجن العديد من الصحفيني،
باملقابل ضاعفت احلكومة من جهودها للنهوض بوضعية حرية

الصحفيني ،فرغم أن هذه احلاالت املسجلة حمدودة إال أننا
نعتربها خمالفة للدستور وغري مشرفة لبالدنا .وقد أعلنت وزارة
االتصال عن تكليف املفتش العام لتلقي شكاية االعتداءات
على الصحفيني وجرى االتفاق مع وزارة العدل واحلريات على
اإلصالح مبعاجلتها تراجع قضايا الصحافة املعروضة أمام القضاء
من  111قضية سنة  7111إىل  13قضية سنة  ،7114كما
مت احلكم حبفظ  11قضية ومت إصدار أحكام بغرامة وتعويضات

الصحافة عمال مبقتضيات الدستور.
وسعيا من احلكومة إىل إرساء إعالم دميقراطي وحر
ومسؤول ،وهو توجه يعكس قناعتنا أنه ال دميقراطية بدون
صحافة حرة ومسؤولة ،وأن ما يصدر يف الصحافة من انتقادات
موضوعية لتدبري الشأن العام هو رصيد ينبغي استثمار .ويف
نفس الوقت ،فإنه من واجبنا التنبيه إىل اإلختالالت اليت تطبع

معتدلة يف حق  14قضية ،يف حني ماتزال حوايل  21قضية
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جارية سجلت سنة  7114متت إثارهتا مبوجب قانون

صالحيات مهمة كان من املفروض توظيفها مبا فيه صاحل محاية

الصحافة.
إن اخلطوات اإلجيابية اليت حتققت يف جمال تعزيز حرية
الصحافة ببالدنا جيب أال تنسينا التحديات اليت نواجهها
وخاصة باستكمال تطوير املنظومة القانونية ،وإهناء االعتداءات

هذه احلرية ،طبعا نسجل أن هاد املراجع مل يتم توظيفها
بالشكل األمثل للعمل على تطوير هاد احلرية حرية الصحافة
وحرية التعبري ،مبا أننا نتكلم عن حرية الصحافة وعن حرية
التعبري امسحوا يل أننا حىت داخل قبة الربملان أصبحنا قلقني من

على الصحفيني وصيانة استقاللية الصحافة عن مجاعات
املصاحل والضغط ،وإقرار احرتام أخالقيات املهنة واالمتناع عن
القذف والتشهري وترويج األخبار الغري الصحيحة والسالم

أن منارس متخوفني من أن منارس حرية تعبرينا ،وحرية التعبري عن
ما نعتقده صائبا ،نعم هناك أوراش إصالح مفتوحة وحنن نسجل
أمهية هذه األوراش ومبقاربة تشاركية ومبنهجية تشاركية ،وهذا

عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

شيء إجيايب ،ألنه نفتقده يف مناحي كثرية من احلياة ،لكن هذه
األوراش جيب أن نسجل أيضا وهذه مسؤولية احلكومة هي
أوراش بطيئة جدا ،مجيع النصوص اليت حتدثتم عنها يشتغل فيها
املهنيون مع احلكومة طيلة أكثر من سنتني ،وهي ال تزال تسري

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة للسيد النائب
احملرتم سي عبد اهلل البقايل .

سري السلحفاة.
السيد الرئيس ،متة إشكاليات حقيقي ،أوال نتعامل
كمجتمع وليس كحكومة مع حرية الصحافة معاملة أو تعامال

النائب السيد عبد اهلل البقالي:
شكرا السيد الرئيس،

احلقيقة إذا كانت املناسبة شرط ،فإننا ننتهز هذه

مومسيا ،يعين ال نتذكر حرية الصحافة إال حني اعتقال صحايف
أو حني إغالق جريدة أو حني ممارسة تضييق على الصحايف،
يف حني أن قضية حرية الصحافة جيب أن تكون ثقافة سائدة يف
اجملتمع مسؤول عنها احلكومة واجملتمع برمته.

الفرصة واملناسبة لنعرب باسم الفريق االستقاليل عن هتانينا الكبرية
والعظيمة لفريق املغرب التطواين الذي صعد إىل البطولة
االحرتافية ،كما ننوه بفريق الرجاء البيضاوي الذي أعطى طعما
خاصا هلذه البطولة.

السيد الرئيس ،هناك أيضا يف تقديرنا حلرية الصحافة
هي الكل ال يتجزأ ال ميكن أن جنزئه حرية الصحافة هي
االستقالل الصحايف ،هي الضمانات احلقيقية ملمارسة هذه

السيد الرئيس،
امسحوا يل أن أؤكد لكم بأن إشكالية حرية الصحافة
ليست جديدة وهو ليس سؤاال راهنيا جديدا مستجدا ،ولكنه
سؤال قدمي ساير بدقة تطور املمارسة السياسية يف بالدنا ولكن
وهذه اإلشكالية طرحت يف احلكومة السابقة أيضا ،كانت
إشكالية حرية الصحافة مطروحة بإحلاح ،لكن املستجد السيد

احلرية ،هي قوة املقاولة الصحافية ،إذا كنا خناف يف السابق من
أن اخلطوط احلمراء تزداد امحرارا كلما اقرتب الصحايف من مراكز
القرار يف التعليق على مراكز القرار ،امسحوا يل أن أقول لكم
اليوم أن هذه اخلطوط احلمراء أصبحت تزداد امحرارا اليوم كلما

رئيس احلكومة هو أن مراجع جديدة قوية ذات قوة قانونية
تتمثل يف املنت الدستوري الذي أعطى اهتماما خاصا حلرية
الصحافة ،كما أن دستور  7111أعطى لرئاسة احلكومة

اقرتب الصحايف من مصادر اإلشهار ومن مصادر االستشهار
يف هذه البالد.
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السيد رئيس احلكومة ،نعتقد أن هناك بعض األمور

أيب هلب وتب" ،ظاهر عليك بلي أنت خايف مين ،ظاهر

اليت جيب االنتباه إليها ،التقرير األخري الذي حتدثتم عنه جيب
أن نقرأه يف العمق ويعطي التنقيط السيء ،ليس يف جمال حرية
الصحافة كمفهوم سياسي ال ،يعطينا نقط سيئة يف البنية
االقتصادية للمشهد اإلعالمي ويف البنية القانونية ،هذي مسائل

عليك ،ال ،خليين نقول ليك كلكم كاتعرفوا شنو هو السبب
ديال حبال هاذ التنقيطات ،صحيح املغرب باقي ما مينكلوش
يقول بلي عندو عشرين على عشرين يف حرية الصحافة ولكن
أنت السي البقايل كتعرف التقدم..

ميكن تداركها وميكن العمل على عالجها.
أعتقد السيد رئيس احلكومة أننا انتقلنا إىل مستويات
أفظع جيب أن نقوهلا بصراحة وجيب أن يكون صدركم رحب

السيد الرئيس:
انتهى الوقت السيد رئيس احلكومة احملرتم ،السيد رئيس
احلكومة انتهى الوقت وانقطع البث ورفعت الجلسة.

لتقبل هذه االنتقادات ،حنن اليوم انتقلنا إىل مستوى وزير حيدد
نوعية لباس الصحايف يف هذه البالد ،حنن انتقلنا إىل رئيس
حكومة جيادل الصحافيني باألمساء ،صحافيني باألمساء
ومؤسسات صحافية باألمساء وكأن رئيس احلكومة ال شغل له
يف هذه البالد ،ليس هناك ال أوراش تنمية ،وال مؤسسات
اجتماعية واقتصادية تدعو إىل اإلصالح وإىل االهتمام ،وتفرغ
لكي خياطب الصحافيني ولكي جيادل الصحافيني .الصحافة
تقوم بدورها وجيب أن تتحمل أخطاءها ،وقوة السلطة التنفيذية
وقوة السلط يف قدرة حتمل أخطاء الصحايف ،مجيع املهمة وهلم
مطبات ،جيب أن نتفهم بأننا بصدد مرحلة انتقالية ومن الطبيعي
جدا أن تكون هناك أخطاء ال ميكن أن نعلق كل مشجبنا على
بعض األخطاء وبعض التجاوزات اليت تطرح ،نعم تطرح
إشكاليات أخالق املهنة وأخالقيات املهنة مرتبطة مبشهد
اإلعالم بصفة عامة ،شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا شكرا السيد النائب ،شكرا السيد الرئيس ،السيد
رئيس احلكومة ما تبقى من الوقت.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
هو السي البقايل جنادلك بامسيتك حىت أنت ،ما
تنساش أن اهلل تعاىل جادل أبا هلب بامسيتو قال " :تبت يدى
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