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 مشروع قانون رقم  212.23يقضي بتغيري وتتميمالظهري الشريف رقم  2..4.21الصادر يف  1.من رمضان

محضر الجلسة الثالثة والعشرون بعد المائتين

 14( 2324مارس  ،)2..4املعترب مبثابة قانون يتعلق
بتحديد تدابري لتشجيع املنشآت اليت تقوم بتدريب احلاصلني
على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل اإلدماج؛
 -ومشروع قانون تنظيمي رقم  112.24يتعلق بتنظيم

التاريخ :الثالثاء  12ربيع األول 2341ه ( 24يناير
1122م).

الرئاسة :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.

أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها؛
 وكذلك مشروع قانون رقم  11.24يتعلق حبمايةاألشخاص املشاركني يف األحباث البيوطبية.

التوقيت :ساعتان وعشرة دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال
والدقيقة الرابعة عشرة.

جدول األعمال :جلسة األسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة

كما توصلت رئاسة جملس النواب ب  212سؤاال
شفويا و 2112سؤاال كتابيا 231 ،جواب عن أسئلة كتابية،
األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب  .232ومت سحب سؤال
كتايب واحد ،شكرا السيد الرئيس.

العامة اخلاصة برئيس احلكومة.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:

السيد الرئيس:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

شكرا ،نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن
سؤاال حموريا تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق

المرسلين.
السيد رئيس الحكومة المحترم،

وجمموعات األغلبية ،يتعلق بتحسني ترتيب املغرب يف املؤشرات
الدولية ،وأربعة أسئلة أخرى:

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

األول :يتعلق بالسياسات التعليمية تقدم به السيدات

طبقا ملقتضيات الفصل  211من الدستور ،وخاصة

والسادة النواب أعضاء فريق االحتاد الدستوري؛

الفقرة الثالثة منه ،وعمال مبقتضيات املواد من  111إىل 112
من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد
رئيس احلكومة .وقبل الشروع يف جدول األعمال أعطي الكلمة

الثاني :حول تقييم املبدأ الدستوري القاضي بالسعي

إىل املناصفة تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فريق
األصالة واملعاصرة؛

الثالث :حول تزايد البطالة تقدم به السيدات والسادة

للسيدة األمينة لتالوة ملخص املراسالت الواردة على املكتب
فلتتفضل.

النواب أعضاء الفريق االشرتاكي؛
الرابع :حول دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة تقدم

السيدة مينة بوهدود أمينة المجلس:

به السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،نعم السيد ..حول؟

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب اجمللس بالنصوص التشريعية التالية:
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النائب السيد عبد الهادي خيرات (نقطة نظام):

وقدرهتا على استقبال االستثمار األجنيب على وجه اخلصوص.
لذا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،نسائلكم ما هي اإلجراءات

أريد أن أثري انتباهكم إىل وجود جمموعة من نواب
األمة ،يف وضع مل يعد يسمح هلم فيه مبمارسة مهامهم
الدستورية ،سواء تعلق األمر باملهام التشريعية أو املهام املتعلقة

والتدابري اليت تقوم هبا احلكومة لتتبع هذه التقارير والتفاعل
معها؟ واختاذ اإلجراءات املناسبة من أجل حتسني ترتيب املغرب
وصورته ،خاصة على مستوى التقارير الرئيسية ،ومنها تقرير
ممارسة األعمال الصادرة عن البنك الدويل؟ وشكرا السيد

السيد الرئيس،

مبراقبة احلكومة من خالل مساءلتها بدعوى االمتثال ملقتضيات
النظام الداخلي .لذلك وجب على اجمللس املوقر أن جيد خمرجا
هلذا الوضع الشاذ ،وسنكاتبكم يف املوضوع ،شكرا السيد
الرئيس.

الرئيس.
السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة،
لإلجابة عن السؤال.

السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

شكرا السيد النائب ،هذا ال حيتاج لنقطة نظام ،كان
مباشرة توجيه رسالة للرئاسة قصد البحث عن احللول ،ال حيتاج

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على

إىل نقطة نظام ،شكرا السيد النائب .الكلمة اآلن يف إطار اجلزء
األول املتعلق بالسؤال احملوري وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة
لتقدمي السؤال ،طارح السؤال.

رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

النائب السيد محمد السملي:

أود يف البداية أن أشكر فرق وجمموعيت األغلبية على
طرح هذا املوضوع الذي أصبح يشكل حمط اهتمام صناع
القرار ،وهو موضوع تصنيف الدول يف التقارير الدولية وأثره على

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

صورة هذه الدول .فكما تعلمون ال يكاد مير أسبوع دون أن
يصدر تقرير يصنف الدول وفق مؤشر معني ،بدءا باجملاالت
القابلة لتقييم موضوعي كمتانة النظام االقتصادي واملايل
والتنافسية ،وجودة مناخ األعمال ،مرورا باجملاالت اليت تندرج يف

السيدات والسادة الوزراء والوزيرات المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
تعترب التصنيفات الواردة يف التقارير الدولية من الركائز
املؤثرة يف صناعة القرار يف خمتلف الدول ،بالنظر إىل اعتماد
مؤشراهتا كآليات لتقييم أداء خمتلف أوجه السياسات العمومية
يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية وغريها ،مما جيعل

إطار حسي حمض ،كالتفاؤل والشعور بالسعادة مثال ،وانتهاء
باجملاالت احلقوقية واالجتماعية والعلمية والسياسية ،وتلك
املرتبطة باحلكامة ،وحماربة الفساد ،والتنمية البشرية ،واألمن،
والتكنولوجيات احلديثة ،واحلريات العامة ،واحملافظة على البيئة
وغريها...
وخيضع ترتيب الدول يف هذه اجملاالت ملدى
استجابتها ملؤشرات تقومي حتددها اهليئة املرتبة ،انطالقا من

صناع القرار يعتمدوهنا لتدارك نقط الضعف يف سياستهم العامة
والقطاعية .كما أن املصداقية اليت تتمتع هبا هذه التصنيفات،
وتداوهلا دوليا كمرجعية الختاذ القرار ،عزز تأثريها على مسعة
وصورة الدول يف احملافل العاملية ،وبالتايل على جاذبية الدول
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أفضل املمارسات العاملية ،وأحيانا انطالقا من آراء وتقييمات
املواطنني أو املقاوالت أو هيئات اجملتمع املدين .وإذا كانت

االقتصادي واالستثمار ،و 24تقريرا يهم مسألة األمن
واحلريات ،و 21تقريرا يركز على احلكامة والشفافية ،و 21تقريرا

التقارير واملؤشرات الصادرة ال تكتسي كلها نفس اجلدية ،فإن
من بينها تقارير تتمتع مبصداقية عالية ،وحتظى بتتبع كبري لدى
األوساط اليت تستهدفها ،مما يقوي تأثريها على صورة الدول
املعنية ،لذلك فإن تتبع ما يصدر يف هذه التقارير والتفاعل مع

يعىن بالتجارة والتكنولوجيا واللوجيستيك ،و 1تقارير هتم البيئة
والطاقة.
السيد الرئيس،

يتبني من خالل استقراء جممل التقارير اليت تعىن بتنقيط

مضامينها بشكل جدي وفعال أصبح يفرض نفسه باستمرار.
وقبل التطرق إىل التدابري واإلجراءات اليت تتخذها احلكومة
لتحسني ترتيب املغرب يف أهم هذه التقارير ،سأقدم توضيحات

وتصنيف الدول يف خمتلف اجملاالت ،أن املغرب يتمركز كما يلي:
 يف الثلث األول من التصنيف يف  2تقارير دولية هتمأساسا التجارة العاملية واللوجيستيك واحلكامة ،املغرب يف الثلث

خبصوص واقع التقارير الدولية وترتيب املغرب فيها.
يالحظ من خالل اجلرد األويل للتقارير اليت تقوم
بتصنيف الدول وفق مؤشرات معينة أن عددها يف تزايد مستمر،

األول يف  2ديال التقارير ،هتم التجارة العاملية واللوجيستيك
واحلكامة؛
 يف الثلث الثاين من التصنيف بالنسبة ل  31تقريرادوليا ،هتم إمجاليا التنافسية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت

حيث بلغ حلد اآلن حوايل  .1تقريرا ،تنشر من طرف
مؤسسات وهيئات دولية ومجعيات غري حكومية ،وتضم 11
من هذه التقارير املغرب ضمن الدول املصنفة ،منها  22تقريرا

واالنفتاح والشفافية واألمن واحلريات والسياسة الطاقية؛
 ويف الثلث األخري من التصنيف بالنسبة ل 11تقريرادوليا هتم التنمية البشرية واالجتماعية والرتبية واملساواة بني

متاحا لالطالع باجملان ،بينما  2منها مؤدى عنها ،كما جند
عددا كبريا من التقارير األخرى اليت تقوم بتحليل وضعية الدول
يف جماالت معينة دون تنقيطها وترتيبها .وختتلف تلك التقارير
فيما بينها من حيث طريقة استجماع املعطيات املعتمدة ،حيث

اجلنسني.
وجتدر اإلشارة إىل أن جزءا من هذه التقارير يرتكز
أساسا على مؤشرات اإلدراك les indicateurs de
 perceptionلدى املستجوبني ،وال تعكس بالضرورة الواقع

جتمع بعض التقارير املعطيات األولية عن طريق حبوث ميدانية،
كيجيوا مباشرة وكيدخلوا للمجتمعات وكيبداوا يسولوا ،فيما
تقتصر أخرى على تشكيل مؤشرات انطالقا من املعطيات

املعاش استنادا إىل دراسات علمية حتليلية.
وبغض النظر عن هذا االعتبار وعن النقاشات اليت
تثريها املنهجية املعتمدة من لدن اهليئات اليت تشرف على إعداد

املتوفرة يف قواعد بيانات املؤسسات الدولية أو املعتمدة يف تقارير
أخرى .أما على مستوى دورية التحيني والنشر ،فإن أغلب هذه
التقارير سنوية فيما قلة منها تنشر كل سنتني أو مرتني إىل 3
مرات يف السنة.

تلك التقارير ،فإن أمهية هذه األخرية تكمن كما جاء يف معرض
سؤالكم يف كوهنا أصبحت تشكل مرجعا أساسيا للممارسات
الفضلى على الصعيد العاملي ،وبالتايل مرجعا لتنفيذ
اإلصالحات ولتقييم السياسات العمومية يف الدول املعنية ،كما

ومن حيث جمال االختصاص ،فقد مت جرد  22تقريرا
يعىن بالتنمية البشرية واالجتماعية ،و 22تقريرا يهم اجلانب

تشكل مرجعا الختاذ القرار من قبل جمموعة من الفاعلني
كاملستثمرين الدوليني ،ووكاالت التنقيط ،واملؤسسات املاحنة،

السيد الرئيس،
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باإلضافة إىل فاعلني آخرين كاهليئات الغري احلكومية ووسائل
اإلعالم الدولية ،املستثمرين يف العامل حني يفكرون يف االستثمار

وباملقابل سجل تراجع املغرب يف تقارير أخرى مقارنة
بالسنة املاضية ومنها ما يلي ماشي كولشي مزيان:

يرجعون إىل هذه التقارير ألهنم ال تكون عندهم بالضرورة
االطالع على املغرب أين يوجد؟ وما هي تفاصيله؟ يرجعون إىل
هذه التقارير ألخذ فكرة أولية ،واختاذ القرار الذي سيبنون عليه
استثماراهتم .وكل هذا يؤكد تأثري التصنيفات الواردة يف هذه

تقرير الحرية في العالم 4 :Freedom House

درجات تراجعنا إىل اخللف؛
مؤشر

الحرية

االقتصادية

Heritage

 24 :Foundationدرجة تراجعنا إىل اخللف؛

التقارير على صورة املغرب ،خاصة وأهنا تأيت مقرونة بتحليالت
ومقارنات مع الدول األخرى والسيما تلك املنافسة لبالدنا.
وإمجاال ،فإن صورة املغرب وثقة الشركاء والرأي العام

السيد الرئيس،

اإلصالحات واإلجراءات املتخذة ،فعلى سبيل املثال حقق
املغرب قفزة مهمة يف جماالت متعددة من بينها:

حيث تتم مواكبتها والتجاوب مع مضامينها باختاذ اإلجراءات
اإلصالحية والتحسيسية والتصحيحية املناسبة ،شي وحدة من
الدول يف أوروبا الشرقية الرئيس جاب تقرير ديال Doing
 Businessوجا للربملان وقال هلم هذا هو الربنامج ديايل ،وبدا

مؤشر المساواة بين الجنسين المنتدى االقتصادي
العالمي :تراجعنا بأربع درجات.

يف اقتصاده عرفت حتسنا ملموسا خالل سنة  ،1123ولعل
النجاح الباهر الذي عرفته عملية املسامهة اإلبرائية األخرية لدليل
على ذلك ،وإذا كانت نتائج ما يقارب  11تقريرا مت رصده
متفاوتة فإن أغلبها سجل تقدما لرتتيب املغرب بفضل

اعتبارا لكون التقارير الصادرة ال تكتسي نفس األمهية،
يتم الرتكيز على تلك اليت تتمتع بأكرب قدر من اإلشعاع والتتبع،

مؤشر مناخ األعمال :البنك الدويل تقدم املغرب

كيطبق هاذيك النقط ديالو وكانت هلا أحسن األثر .ويأيت تقرير
ممارسة األعمال  doing businessعلى رأس قائمة هذه
التقارير ،حيث تشكل قاعدة املؤشرات واملعطيات اليت يوفرها

ب  21درجة يف  1123بعد أن كسب  21درجات برسم
 ،1124قياسا إىل 1121؛
مؤشر إدراك الرشوة :تقدم املغرب ،هذا يصدر عن

مرجعا حلوايل  12تقرير دويل آخر ،التقارير يأخذ بعضها عن
بعض ،ويصنف هذا التقرير  21.دولة وفق  21مؤشرات
تعكس دورة حياة املقاولة من إحداثها إىل تصفيتها ،كما ال
ينبغي أن ننسى تقارير أخرى صادرة عن مؤسسات دولية مهمة،

منظمة  transparencyالدولية ب  22درجة؛
تقرير التنافسية المنتدى االقتصادي العالمي :تقدم

املغرب ب  2درجات و 1نقط يف مؤشر االبتكار؛

مؤشر الثقة االقتصادية :مؤسسة GALOP

ال تصنف الدول ولكن تقوم بتحليل اقتصادياهتا ،كما هو
الشأن لتقارير صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

استطالعات الرأي الدولية ،تقدم بزائد  11نقطة؛
مؤشر األمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللكترونية

السيد الرئيس،

عبر البوابة الوطنية :ب  41درجة.

كما تعلمون ،فقد أحدثت مبرسوم  1.أكتوبر
 1121اللجنة الوطنية ملناخ األعمال اليت تعد إطارا للتشاور
والعمل بني القطاعني العام واخلاص ،وتضطلع هذه اللجنة حتت
إشراف رئيس احلكومة ،مبهام تنسيق وتتبع تنفيذ اإلصالحات

كما حسنت وكاليت Standard And Poor’s

و Moody’sآفاق االقتصاد املغريب من سليب إىل مستقر
برسم سنة .1123
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املتعلقة مبناخ األعمال ،وتضم كما هو معلوم ممثلي القطاعات
احلكومية املعنية ،وممثلي أهم هيئات القطاع اخلاص ذات الصلة،

وبالنسبة لتحسن مناخ األعمال ،مت الرتكيز خالل سنة
 1123على تتبع التنزيل الفعلي لإلصالحات اليت مت إقرارها يف

األبناك وغريها ،..وقد عملت هذه اللجنة منذ انطالقها على
تسريع وترية تنفيذ اإلصالحات األفقية الالزمة .وبالنظر التساع
اجملاالت املشمولة بالتصنيف يف تقارير أخرى ،مت إنشاء جمموعة
عمل برئاسة احلكومة عهد إليها بتتبع صورة يف جممل التقارير،

إطار الربنامج السنوي للجنة الوطنية ملناخ األعمال ،ومنها
إصالح ضابطة البناء ،وتبسيط جمموعة من اإلجراءات اإلدارية
املتعلقة بالتجارة اخلارجية ،ونقل امللكية وأداء الضرائب ،راه هاذ
التقارير تتعطينا املالحظات دياهلا بالتفاصيل ،حىت شحال ديال

هاذ جمموعة عمل أحدثت جبوار رئيس احلكومة لتتبع التقارير
الدولية وتتشوف الرتتيب ديال املغرب ،وتتشوف السبب ديال
إما الصعود ديالو وال النزول ديالو وتتشتغل على املؤشرات ،اليت

الوقت تيخصك باش تدخل الكهرباء للمؤسسة ديالك إخل...
كل شيء خيضع للتقييم.
ومن أجل احلفاظ على املنحى التصاعدي لرتتيب

تعمل على تصنيف الدول حيث تعمل هذه اجملموعة وفق خطة
عمل ترمي إىل حتسني ترتيب املغرب ،وخاصة بتحليل أسباب
التأخر احلاصل يف ترتيب املغرب على مستوى بعض املؤشرات
والتدابري الواجب اختاذها لتدارك ذلك.

املغرب سنواصل تسريع وترية تنفيذ اإلصالحات اليت هلا وقع
إجيايب على واقع املقاولة الوطنية ومن بينها التدابري التشريعية
التالية:
املصادقة على اإلطار القانوين الذي خيص الضمانات
-

السيد الرئيس،

املنقولة؛
تفعيل نظام إنشاء املقاوالت عرب اخلط بشقيه التقين
والقانوين online؛

إن النتيجة اإلجيابية اليت سجلها املغرب يف خمتلف
التقارير هي حصيلة عمل دؤوب ومنتظم للحكومة يف خمتلف

إصالح املقتضيات القانونية املتعلقة مبعاجلة صعوبة

املقاولة؛
املصادقة على تعديل القانون املتعلق بشركة املسامهة.
وهبذا اخلصوص ،ال خيفى عليكم ما للمؤسسة

اجملاالت ،ألنه ماشي املهم هو يرتقى املغرب فهاذ املؤشرات بال
ما يكون داكشي بسبب التحسن اللي خاصه يوقع يف الواقع،
راه األصل هو التحسن اللي غادي يكون يف الواقع ،وهداك
غادي جتي نتيجته الطبيعية أنه غيتحسن الرتتيب دياله.

التشريعية املوقرة من دور وفضل يف إغناء وتسريع إخراج القوانني
املرتبطة هبذه األوراش ،هنا احلكومة تطلب من السادة النواب
احملرتمني أن يساعدوا بلدهم ويساعدوا أنفسهم باإلسراع بإخراج

وقد عملنا على حتسني الوضعية االقتصادية واملالية
لبالدنا من خالل جمموعة من األوراش اليت سامهت يف
االسرتجاع التدرجيي للتوازنات املاكرو اقتصادية ،واحلد من

هذه القوانني والنصوص.
أما على مستوى التدابري اإلجرائية واإلدارية ،فستتم
مواصلة تبسيط املساطر اإلدارية وإشهارها ،مع متكني املرتفقني
من نظام إلكرتوين لوضع الشكايات خبصوص حالة عدم

العجز ،كما مت إصدار نصوص تشريعية نوعية من قبيل القانون
املتعلق مبؤسسات االئتمان ،القانون املتعلق بالشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،باإلضافة إىل مباشرة أوراش مهمة
كاإلصالح الضرييب وإصالح املقاصة وإصالح التقاعد وتسريع

التطابق بني املساطر املعلنة وتلك املطبقة يف املرافق العمومية.
وعلى صعيد آخر ،فإن من شأن تقدم إجناز ورش إصالح

خمطط اإلقالع الصناعي وإصالح العدالة وغريها.

5

مداوالت مجلس النواب – دورة أكتوبر -4102

القضاء وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية حملاربة الرشوة ،وإخراج
املدونة اجلديدة للصحافة والنشر والقانون املتعلق باحلق يف

امللكي ،االفتتاحي هلذه السنة الربملانية الذي جاء فيه" :لقد
وصل املغرب اليوم واحلمد هلل إىل مستوى متميز من التقدم،

احلصول على املعلومة ،والقانون املتعلق مبحاربة العنف ضد
النساء وغريها من األوراش اجلارية ،اإلسهام ال حمالة يف حتسني
ترتيب املغرب يف جماالت أخرى ،وباهلل التوفيق والسالم عليكم
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

فالرؤية واضحة ،واملؤسسات قوية بصالحياهتا يف إطار دولة
القانون وهو مصدر افتخار لنا مجيعا".
إننا نعتز مبغرب قوي بإشعاعه يف إفريقيا ،يعمق شراكاته

شكرا للسيد رئيس احلكومة احملرتم ،أفتح اآلن باب
التعقيبات الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية ،إذن منر

االسرتاتيجية مع دول جملس التعاون اخلليجي ،يفتح آفاق
جديدة مع روسيا ،مع الصني يف الوقت الذي يواصل شراكته
مع اجلوار األورويب ومع أمريكا.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

إىل الفريق الثاين فريق العدالة والتنمية يف حدود  1دقائق و32
ثانية.

يف سياق هذه الدالالت الالمادية ،حق لنا حنن
املغاربة أن نفخر باخلطاب امللكي ،الذي كان يف اجلمعية العامة
لألمم املتحدة األخرية ،ومما جاء فيه" :لقد خلف االستعمار
أضرارا كبرية للدول اليت كانت ختضع حلكمه ،فقد عرقل مسار

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التنمية هبا لسنوات طويلة".

النائب السيد عبد العزيز العماري:
بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا

السيد الرئيس،

السيد الرئيس المحترم،

نعم نعتز مبغرب يتضامن مع ضحايا اإلرهاب أينما

السيد رئيس الحكومة المحترم،

كانوا ،كما وقع أخريا بفرنسا ،ويف نفس الوقت يرفض بقوة
اإلساءة لألديان وللرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وملقدسات
األمة ،يشرفنا املوقف املعرب عنه من طرف املغرب يف مسرية

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة والنواب المحترمون،
أوال مبناسبة السنة األمازيغية اجلديدة أسكاس أماينو

فرنسا؛

أمباركي.

ثانيا ،إن هذه املؤشرات اإلجيابية الواردة يف التقارير

يف إطار التعقيب على جوابكم السيد رئيس احلكومة

الدولية مل تأيت من فراغ ،إمنا هي نتيجة لإلصالحات اهليكلية
اليت قامت هبا حكومتكم جبرأة ،بشجاعة سياسية ،وحنمد اهلل

احملرتم ،لن نكرر كل املؤشرات املهمة اليت جاءت يف جوابكم،
إمنا سنقف عند بعضها وأساسا عند دالالهتا وأبعادها ،ويف
البداية حنيي تعاملكم السيد رئيس احلكومة ،املوضوعي من
خالل اجلواب اللي قدمتم حيث ذكرمت األمور اللي هي إجيابية،

أن هذه املؤشرات االقتصادية تعززت بفضل اهلل تعاىل بأمطار
اخلري ،وبرتاجع أسعار النفط على املستوى الدويل وبغريها من
العوامل .فهذه املؤشرات إذن هي انعكاس للمؤشرات الوطنية

وكذلك األمور اللي هي سلبية يف هاته التقارير.

من خالل تقليص عجز امليزانية ،رفع نسبة النمو وندعوكم
العتماد مؤشر النمو الشامل للعناية بقضايا العامل القروي
ومواجهة حتديات الفقر والبطالة ،ارتفاع االستثمارات األجنبية،

أوال ،دعونا نتوقف عند املؤشرات الالمادية وهي

األساس ،إهنا مؤشرات الثقة واألمن واالستقرار السياسي اللي
كتنعم به بالدنا احلمد هلل ،إننا نعتز كما جاء يف اخلطاب
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كما أن هذه التقارير إمنا تؤشر حلاجة عربمت عليها السيد رئيس
احلكومة ،أمر واقعي من الثقة ،الشعور باالرتياح يف اجملتمع،

أخيرا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،هذه مؤشرات

لدى املواطن من خالل إصالحات ذات بعد اجتماعي ،اعتماد
مرسوم دعم األرامل ،اختاذ القرار بتعميم التغطية الصحية على
الطلبة ،الزيادة يف احلد األدىن لألجور ،ختفيض أسعار األدوية،
الزيادة يف املنح اجلامعية ،الزيادة يف صندوق التعويض عن فقدان

ارتياح املواطن ،ارتياح املقاولة ،ارتياح اجملتمع ،ارتياح الدولة ،ويف
األخري ارتياح الوطن اللي كنعتزوا باالنتماء إليه .إننا يف األخري
وحنن نشري إىل بعض املؤشرات اليت حتتاج ملضاعفة اجلهود ،ففي
الوقت الذي نعتز جبعل اإلشراف السياسي على االنتخابات

حقيقة تدل على الثقة من خالل مؤشرات وطنية ،من خالل

الشغل .إهنا مؤشرات تدل كذلك على السلم االجتماعي،
فيكفي أن مير إضراب عام يف ظروف عادية ساهم فيها اجلميع،
وطوت بالدنا احلمد هلل صفحة التالزم اإلضراب العام مع

املقبلة من مسؤوليتكم السيد رئيس احلكومة ،فإننا نتمىن أن
تشكل احملطة املقبلة ،حمطة حامسة يف إهناء مرحلة سياسية قامت
على التحكم ،قامت على ضبط املشهد السياسي واملشهد

املواجهة والفوضى والعنف ،نعم إنه االرتياح الذي عكسته
املؤشرات السياسية ملختلف استطالعات الرأي اليت تؤكد هذه
الثقة فيكم ،ويف حكومتكم ،ويف اإلصالحات اليت تباشروهنا،
نكتفي أن نذكر بعض مظاهرها :اإلقبال الكثيف على تصريح

االقتصادي واملشهد اإلعالمي بالرتغيب والرتهيب واإلفساد ،مما
جعل مؤشر التحكم يتجاوز املنطقة الرمادية يف سنة 111.
وكذا ال قدر اهلل أنه يدخلنا يف املنطقة احلمراء ،إننا نثق يف ذكاء
املغاربة ،يف وعي املواطن ليقوم مبواجهة كل املفسدين وحبماية

املغاربة لألموال واملمتلكات باخلارج اللي بلغت حوايل  11مليار
ديال الدرهم منها  .املليار ضخت كسيولة يف االقتصاد الوطين،
توقيع على العقد االستثماري الضخم على مستوى الطاقة

مسار اإلصالح ،ومقاومة من يناهضه ،وبتعزيز هذه الثقة من
خالل الدميقراطية احمللية يف املستقبل لكي تكتمل احللقة مع
النجاح الذي كان يف عرس الدميقراطية على املستوى الوطين.

لفائدة حمطتني حراريتني بآسفي مببلغ  1,4مليار دوالر ،هذه
هي الثقة يف االقتصاد الوطين ،إهنا نفس الثقة لدى املقاولة واليت
مطلوب منها أن تساهم يف اإلصالحات ،كما تستفيد من هذه
اإلصالحات واللي احلكومة ضخات يف خزينتها ما يعادل 24

كما ندعوكم يف األخري لالهتمام أكثر باملؤشرات املرتبطة
بإصالح املنظومة التعليمية ،بالنسبة لألجيال املستقبلية وكذلك
بإصالح اإلدارة ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
السيد الرئيس:

مليار ديال الدرهم من خالل حل مشكل الباطوار ،أداء
متأخرات مرتاكمة بالنسبة للمقاوالت مع األكادمييات اجلهوية
للرتبية ،مع الشركات البرتولية ،مع  ،l’ONEتسديد الضريبة

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة
يف حدود دقيقتني.
النائب السيد رشيد العبدي:

على القيمة املضافة ،هاته هي اإلصالحات واملؤشرات احلقيقية؛

شكرا السيد الرئيس،

ثالثا ،هي مؤشرات إجيابية ذكرمتوها السيد رئيس

السيد رئيس الحكومة،

احلكومة ،من خالل ربح أو كسب  11نقطة يف مناخ
األعمال 2 ،نقط يف مؤشر التنافسية 1 ،د النقط يف مؤشر

سنة أمازيغية سعيدة جلميع املغاربة ،وكان بودنا أن

يكون هذا عيدا وطنيا كرؤوس السنة األخرى .أما فيما خيص
املوضوع الذي نتكلم عليه ،هو اخلاص باملؤشرات ،ففي .1
مؤشر كيف قليت السيد رئيس احلكومة  11منها كتكلم على

االبتكار 41 ،يف مؤشر احلكومة اإللكرتونية 11 ،نقطة يف
الثقة االقتصادية 22 ،نقطة يف Transparency؛
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املغرب ،ولكن ما قلتوش لنا شحال فيهم كانوا إجيابيني وكانوا يف
ارتفاع؟ وكم منهم كانوا يف اخنفاض؟ ألن النسبة

السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،

ما تعطاتناشاي ،ألن هذي وسيلة من الوسائل اللي كنقدوا
نقيموا هبا السياسات العمومية ،هذه آلية أخرى للتقييم ،وبذلك
فإذا كان هناك من هاذ املؤشرات منها ما هو إجيايب أنا كنظن
على أنه ومجيع اإلخوان ميكن كيتقامسوا معانا هذا الرأي على أنه

السيدات الوزيرات،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

أنا ما غاديش نتكلم بلغة أرقام ،سأتكلم بلغة الواقع،

فبعد الربيع العريب السيد رئيس احلكومة ،اللي بعدا نفتخروا أننا
دزنا يف مرحلة من أصعب املراحل اللي دازت فيها البالد،
وكانت حمطة مهمة جدا ،عاشها املغاربة وعاشها الشباب

مل يتم التسويق بالطريقة اإلجيابية هلذا الوضع ديال املؤشرات
اللي كرتتفع يف اخلارج ،وكذلك مع املؤسسات ومع البلدان اللي
كنتعاملوا معاها باش نقدوا جنلبوا من اإلمكانيات لبالدنا باش

املغريب ،وكانت حنكة صاحب اجلاللة ،فوتات على اخلصوم
أهنم يفرحوا مبصري آخر هلذا البلد ،وموراها برملان وحكومة
باختصاصات موسعة ،وأظن هذه االختصاصات السيد رئيس
احلكومة ،كانت مهمة من مثرهتا هاذ اجللسات اليت كنت

حنققوا التنمية املرادة .إذن كنقدوا نقولوا على أن هناك حضور
باهت نوعا ما للحكومة يف هذا اجملال ديال التسويق ديال
الصورة ديال املغرب.
أما فيما خيص االنعكاسات ديال املؤشرات داخل

نفتقدها باألمس ،وجات وراها إصالحات كربى ،إصالحات
كربى ال جمال أن نتكلم فيها مرة أخرى ،وحنن نساهم بشكل
قوي يف هذه احلكومة ،اليت نعتربها يف فريقنا فريق التجمع

البلد ،فكنظن كيف قال السيد رئيس احلكومة ،أن هاذ
املؤشرات كيخص يكون عندها واحد اآلثار يف احلياة اليومية
ديال املواطنني ،حنا كنشوفوا بأنه األحياء الصناعية كتسد،

الوطين لألحرار هي حكومة اإلنقاذ وحكومة البناء احلقيقي،
اآلن نضع األسس لبناء مغرب جديد ،املؤشرات إصالحات
كربى متعددة قاهلا الزميل باسم فريق العدالة والتنمية اللي قاهلا
بشكل كبري ومشى فيها كاملة ،سأنظر إىل اجلانب اآلخر من

الشركات ولو كتفتح ما كتفتح ليناش جمال ديال التشغيل،
البطالة يف ارتفاع .السيد رئيس احلكومة ،شوف غي واحد
الظاهرة جديدة والت عندنا يف اجملتمع ،القهاوي كيكثاروا
وشكون اللي كيجلس فيهم؟ كيجلسوا فيهم حاملي الشهادات،

العملية من املؤشرات اإلجيابية ،إذا كانت هناك مؤشرات إجيابية،
املؤشرات اإلجيابية يف منظمات دولية معرتف هبا ،ومن هذه
املؤشرات خالت أن هناك صدى ديال املاضي ،وديال

حنا اليوم كنضيعوا على املغرب واحد الفرصة ديال اإلنتاج ،ديال
حنسنوا من الوضع ديالنا ،ما خلقناش فرص الشغل اللي حنا...
السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،الكلمة لفريق
التجمع الوطين لألحرار يف حدود  1دقائق و 32ثانية.

الرتاكمات ،ديال الرتاكمات اإلجيابية حنو الغد املستقبل ،وتنظن
أن هذه التقارير إجيابية كانت حمفز كذلك للحكومة .قلتم رئيس
احلكومة ،أن مثاين تقارير يعىن هبا املغرب ،وضحوا للمغاربة نوع
هذه التقارير ،وصنفوا هذه التقارير حسب أمهيتها صنفوها،

المرسلين.

ما ميكنش أن أي تقرير عشوائي يبعثر أوراق ،ما ميكنش أي
تقرير عشوائي نسمعوا ليه ،وما كاينش أي تقرير عشوائي تبقى
احلكومة ساكتة عليها وختليه يدوز ،راه ما ميكنش ،راه هناك

النائب السيد محمد حدادي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيد
اهلل يعطيك الصحة السيد الوزير،
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تقارير ختيف ،ما ميكنش أننا نقارن بلدنا الذي يعيش األمن
حبال البالد فيه الثورات وهو أكثر منا تصنيفا ،ما ميكنش

توصل للشباب لكل أسرة ودويت على الشباب ألنه عمود
الفقري ديال األسرة عمود فقري ديال األسرة هو الذي يؤثر يف

كذلك ،ما ميكنش أننا منثل أننا تنتصنفوا أكثر من بلدان عرفت
ارتباكات كبرية ونتصنفوا فيها ،وخنليوها تدوز يف الوسائل
اإللكرتونية ونتكلموا هبا وغادي األمور عادية ،كأننا بغاوا أن
هاذ األمور تكون هباذ الطريقة هاذي ،فويت هذه الفرصة على

األسرة ،عندما ترى األسرة الفقرية أن ولدها تعتق أن ولدها
خدم أن ولدها حتسنت الوضعية ديالو ،فكن أكيد أهنا سيكون
مثاره .وهاذ الناس اللي تيجيبوا تقارير مضادة ،منني تيجيبوها؟
تيدخلوا للشباب احلاقد الشباب اللي عندو مسوم ،أنا كنت

خصوم املغرب اللي كيرتبصوا لينا السيد رئيس احلكومة ،ديروا
جلنة لقراءة اللي فيها صحيح صحيح ،واللي ما فيهاش صحيح
ماشي صحيح ،ألن املشكل خطري هنا أنه الشباب ،هنا غنطلق

طالع يف الطيارة للداخلة وكان وزير من الوزراء ديالنا والسيدة
باركة حداية واحد الطفلة عندها شابة عندها  13سنة ،تتكلم
معي السيد الوزير شوية قالت شكون هذا؟ وهو وزير ثالث

حللقة مهمة السيد رئيس احلكومة ،جيب أتزعمها هو املصاحلة
مع الشباب ،هاذ الشي كيتدار اإلصالحات خاصوا يعرفها
الشباب بوسائل متعددة ماشي عرب هذا املنرب ،ومنابر ضيقة،
هاذ الشي يديروا الوزراء اللي أنا أفتخر هبم ومنهم قيادات ديالنا

مرات ،وما عرفاتوش شكون هو الوزير ديالنا ،بينما إن سألت
شاب على فريق رياضي أو فريق وطين غادي تلقى عندو هادوك
األمساء ديالو كلهم ،واسأله عن التشكيلة احلكومية هل ميكن أن
يكون نفس األمور؟ خاصنا نعرتفوا أهنا عمليا التواصل مع

ديال احلزب اللي سأفتخر هبم داخل احلزب ،واللي ميكن أهنم
يكونوا هذه القيادات سامهوا ويسامهون يف هذه احلكومة ،بينوا
أن املغاربة حقيقة ديك التقارير األخرى اللي تعطي صورة سلبية

الشباب جيب أن يكون تواصل مبدئي ألن هذه احلكومة تعمل
العمل الكبري ،تعمل عمل اللي هو جبار ،تعمل واحد
اإلجنازات تعتق الدولة أنا نعتربها تعتق البالد فيما يتعلق يف عدد

على املغرب ،املغرب بلد آمن ،املغرب وطن عظيم ،جيب أن
نتضامن مجيعا باش يكون يف سلم البلدان اليت تعيش التنمية
احلقيقية ،الشباب اآلن جيب أن تتعاطوا غري للوسائل اإللكرتونية
ومراكز التواصل االجتماعي وتلقاوه فني راه غابر ،أي حاجة

ديال اإلجنازات الكربى جريئة يف تعاملها مع عدد ديال
املواضيع ،جريئة يف دخول صندوق املقاصة وإصالحه ،جريئة يف
عدد ديال األمور اللي ميكن منها حنا كفاعلني سياسيني أن
نتصاحل ،كأحزاب سياسية ،كأحزاب سياسية ،وكفريق وكربملانيني

تدارت وأنا السيد رئيس احلكومة تتخرج واحد الصورة فيها
رئيس احلكومة فيها مؤشرات خطرية خمتلفة متاما على املؤشرات
اللي اصبحنا نشوفوا يف الربملان وتتدوز وتيبداوا املالحظات

مع الشباب حىت ترجع الثقة ليه ،وسهل أن الشباب يثيق،
وسهل كذلك أن الشباب تعود عندو نظرة إجيابية ،جتاه احلكومة
ديالو جتاه الفاعل السياسي ،الصورة ديال فاعل سياسي إيال

ويبداوا  les commentairesوهذا مهم جدا ،مهم أننا
منشيوا ليه ،مهم أن احلكومة تدير جلنة باش كل تقرير خرج أهنا
تدير فيه تعليقات مهمة جدا.
السيد رئيس احلكومة حنن نفتخر أن هناك إصالحات،

بانت يف األنرتنيت ،قراوا  les commentairesالسبان
واملعيور وهذا العكس أن ال نرضى أن نكون يف هذا الشكل،
شكرا لكم السيد رئيس احلكومة ،السادة الوزراء السادة
والسيدات النواب.

ولكن الشعب املغريب خاصها توصل كذلك لألسر الفقرية
وكيفاش خاصها توصل لألسر الفقرية ومىت غتوصل ليهم؟

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للفريق االشرتاكي.
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السيد الرئيس:

النائبة السيدة حسناء أبو زيد:

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للفريق احلركي.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر ،رئيس الفريق الحركي:

امسحوا لنا السيد رئيس احلكومة ،أن نقول لكم أن
مصداقيتنا مجيعا اليوم على احملك ،أنتم دبرمت هذه احلكومة يف
إطار استمرارية سياسات عمومية ،كيف تدعون اليوم أمام

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

املغاربة أن هاذ الشي يرجع على األقل يف النسب اإلجيابية إىل
سياسة حكومة حالية؟ من الواجب أن نوضح هذا للمغاربة،
مهنا اليوم ليس أن ننازع يف هذه املؤشرات ،وليس أن نشهر أمام
املغاربة مؤشرات مضادة ،سنأخذ من هذه املؤشرات فقط

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

ما حتدثتمونا عنه ،التنمية البشرية والصحة واملساواة بني اجلنسني
ومنظومة احلريات ،هذه كلها نزلنا يف عهد هذه احلكومة ،ولكن
بعيدا عن هذا وذاك سنسائلكم إيال كنا حققنا أشياء إجيابية،

يشرفين باسم الفريق احلركي أوال أن أمتىن سنة سعيدة
أمازيغية للجميع مليئة باألفراح واملسرات .إن حتسني ترتيب
املغرب يف املؤشرات الدولية مسألة مهمة لكوهنا هي الصورة اليت
تعكس ويتمثلها عن بلدنا اآلخرون ،وألن صورة بلدنا مسألة
حترك مشاعر املغاربة وتثري فيهم قيم املواطنة وحب الوطن ،فإننا

ما الذي مل جيعلكم قادرين على أن ترتمجوا هذه التحوالت
اإلجيابية إىل حقائق معاشة عند املواطنني؟ املواطنني اليوم
يعانون ،واليوم انتم عطيتهم سبب جديد للمعاناة هو أنه العامل
يشهد هلم بتطور وإقالع وهم ال يزالوا يعيشون يف أوضاع سيئة،

نسجل بارتياح بالغ وبوطنية صادقة ،حتسن ترتيب املغرب يف
العديد من املؤشرات الدولية ذات املصداقية العالية ،إن التقرير
األخري للبنك الدويل والذي أشار إىل متيز املغرب يف جمال
حتسني مناخ األعمال  doing Businessمن خالل ارتقائه

هل تتبعتم صورة مستشفيات املغرب؟ لن أدعي أنكم وجدمتوها
خبري وأفسدمتوها ،ولكن وجدمتوها ماشي خبري وزدتوها فأصبحت
أكثر سوءا أو على األقل حافظتم على مستوى السوء فيها،

ب  21رتبة ،إذ انتقل إىل الرتبة  22عامليا بدل الرتبة  12يف
 .1123مع اإلشارة إىل أن املغرب تقدم ب  21مراتب بنفس
التصنيف حيث كان حيتل قبل عامني املرتبة  .2واملسألة املهمة

عالش املغرب كيمشي للسياسة واملغريب كيصوت؟ باش جتي
حكومات جديدة بسياسات جديدة بأشخاص جدد قادرين
حاملني مشاريع جديدة ،مل تستطيعوا عالش؟ ألنكم مل تفعلوا
مضمون رسالكتم كحكومة سياسية وهو إصالح الدولة ،الزال

يف هذا التقرير تكمن يف انتقال املغرب من درجة إىل أخرى،
حبيث انتقل املغرب حسب تقسيم البنك الدويل من املرتبة 3
إىل الدرجة  4وهذا التقدم الذي أحرزته اململكة مهم لصورة
البالد فيما خيص جذب االستثمارات أوال ومل يأيت صدفة بقدر

مركب الفساد متحكم وأنتم أمامه ضعفاء ،وال أريد أن أقول
شيء آخر عن هاذ الضعف ،مل تستطيعوا أن جتعلوا من حمطة
التعيني يف املناصب السامية حمطة باش املغرب يطلع على ثروته

ما كان نتيجة عمل دؤوب للحكومة املغربية.

احلقيقية ،سؤال الثروة مطروح أين ثروة املغاربة؟ وماذا فعلت
احلكومة من أجل اسرتجاعها؟

السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة،
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إىل جانب تقرير  Doing Businessكشف املنتدى
االقتصادي العاملي يف تقريره السنوي حول مؤشر التنافسية عن

األجنبية املباشرة خاصة يف الصناعات ذات القيمة املضافة
العالية.

إحراز املغرب لتقدم مهم يف الرتتيب الدويل بانتقاله من املرتبة
 22إىل املرتبة  21وبذلك تكون بالدنا قد متكنت من ربح 2
مراكز يف الرتتيب العاملي الذي يضم  233دولة ،علما أن
التقرير أكد على ضرورة اختاذ إجراءات هتم باألساس حتسني

املؤشرات الدولية أرقام ومعادالت مستمدة من
إحصائيات رمسية وغري رمسية ،ولذا فقراءهتا السياسية جيب أن
تتسم بنوع من احلذر واملعاجلة الشاملة ،والتصنيف الدقيق ألهنا
بقدر ما تساعد على استيضاح وتبيان الرؤى والواقع بقدر ما

التعليم الثانوي واجلامعي من ناحية اجلودة بطبيعة احلال والولوج،
وإصالح سوق الشغل ،باإلضافة إىل حتسني استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بني الشركات واألفراد.

ترسخ انشغاال بصورة الذات ،إن ترتيب املغرب يف جمموعة من
املؤشرات الدولية مبين على معطيات معينة ،صحيح أننا راكمنا
تأخرا ناجتا عن سوء التدبري يف قطاعات حيوية يف السابق

وجتدر اإلشارة إىل أن املنتدى السالف الذكر يقيس
إمكانيات كل دولة فيما يتعلق بتحقيق النمو املستدام على
املدى املتوسط والطويل ،وذلك باالعتماد على  222مؤشرا
تصنف وفق  21حمورا ،أمهها بطبيعة احلال :البنية التحتية،

كالصحة والرتبية والتكوين ،ولكن احلقيقة اليوم واليت من الالزم
االعرتاف هبا وقوهلا جهارا وبالصوت املرتفع هو أن املغرب اختار
طريق اإلصالحات الكربى السياسية أوال واليت جسدهتا
التعديالت الدستورية املتوالية وآخرها بطبيعة احلال دستور فاتح

واملناخ املاكرو اقتصادي ،والصحة ،والتعليم األويل ،وتطور
السوق املايل ،وتطور األعمال واالبتكار.
ويف هذا اإلطار ،فقد متكن املغرب من تصدر دول

يوليوز  1122مث االقتصادية مث االجتماعية.
أما االقتصادية فلنا أن نشيد بنتائج اإلصالحات
الكربى اليت دشنتها احلكومة وأبرزها ختفيف ضغط املقاصة على

مشال افريقيا وحل رابعا على صعيد القارات االفريقية ،وقد أفاد
التقرير بأن اإلجناز الذي حققه املغرب يرجع باألساس إىل متكن
احلكومة املغربية من تقليص عجز امليزانية ما بني سنيت 1121
و 1124باإلضافة إىل اإلصالحات املسجلة يف جماالت التعليم

امليزانية العامة ،وتوجيه ما مت استخالصه حنو االستثمار العمومي
وتطوير البنية التحتية ،وتقليص العجز ،وبطبيعة احلال الرفع من
نسبة النمو.
وأما االجتماعية فلنا كذلك أن نشيد مببادرات نعتربها

األويل واالبتكار وإنشاء املقاولة .وأشار التقرير كذلك إىل حتسن
ملموس يف اجلانب املؤسسايت ،وخاصة اجلانب اإلداري منه،
وأشار بشكل خاص لالستقرار االجتماعي الذي حيظى به

مؤشرات دالة وأبرزها توجيه دعم مباشر لتمدرس األطفال
املنحدرين من الفئات االجتماعية اهلشة .لقد شكل النجاح
الباهر الذي حققته عملية إرجاع األموال والودائع باخلارج عرب

املغرب ،واالستقرار السياسي الذي يتمتع به وطننا ،كذا إىل
اجلهود املبذولة خالل السنوات األخرية من أجل حتسني مناخ
األعمال بصفة عامة.
كما أن نفس التقرير أشاد بعملية التنويع االقتصادي

املسامهة اإلبرائية اليت تضمنها بطبيعة احلال قانون املالية 1123
مؤشرا له أكثر من داللة ومعيارا صادقا على الثقة اليت أصبح
يتمتع هبا االقتصاد الوطين ،اقتصاد تؤطره رؤية سياسية واضحة
قوامها وأساسها منطوق الدستور.

للمغرب ،والذي مكن من تعزيز الصادرات وجلب االستثمارات

املؤشر احلقيقي والواقعي هو اإلصالح السياسي الذي
جنب املغرب ويالت الفوضى واالضطراب وجعله منوذجا
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باملنطقة ،املغرب سائر على درب التنمية الشاملة ،مؤمن
مبؤسساته ،ناسج خليوط دميقراطيته الفتية ،راغب يف ضمان

بل واألخطر من ذلك فقد اعرتف وزيركم يف الرتبية
الوطنية أن عنصر اجلودة غائب متاما عن املنظومة الرتبوية،

املزيد من التنمية ملواطنيه ،والسالم عليكم ورمحة اهلل.

واتضح أن جامعاتنا يف أسفل الرتتيب ،واعرتفتم كذلك أن
اخلدمات الصحية مرتدية وحالة املستشفيات معروفة ،واآلن يقع
التشهري هبا يف الوسائط اإللكرتونية من طرف املشتغلني يف
القطاع .فما هي إذن املؤشرات اليت حتسنت؟ وحىت

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لفريق االحتاد الدستوري
يف حدود ثالث دقائق.

االخنفاضات اليت وقعت يف احملروقات مل نستفد منها حبيث مل
جند هلا أثرا على القدرة الشرائية للمواطنني ،ويكفي االستدالل
مبا خلفته الفيضانات األخرية من هشاشة حيث مل نعثر على

النائبة السيدة أم البنين لحلو:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،

طريق واحدة صاحلة لالستعمال ،مبا فيها القناطر اليت هوت
وهي كافية لتعرية واقع ال ميكن حجبه عرب اهلروب األنيق من
الواقع ،كما عرب عنه البعض من خالل تقدمي أرقام خمدومة
وتتعارض مع تلك اليت تقدمها املندوبية السامية للتخطيط واليت

السيد رئيس الحكومة،

عندما نسمع احلكومة وهي تطوع األرقام ،وتستنطقها
على هواها ،نتذكر علماء االقتصاد األمريكيني الذين تكلموا

عن االقتصاد االحتيايل الربيء ،فال نعلم هل احتيال حكومتنا
بريء أم ال؟ فقد مرت سنة  1123مبؤشرات سلبية والنمو
االقتصادي مل يتجاوز  ،% 1,2رغم أن توقعات احلكومة

هتدف حسب احلكومة إىل التشويش ،وكذلك تقرير املنتدى
االقتصادي الدويل يرتب املغرب...
السيد الرئيس :

كانت  ،% 3,1بينما حل املغرب يف الرتبة السابعة من بني
الدول األكثر اقرتاضا من البنك الدويل ،يف جمال العقار شهد
مؤشر العقارات اخنفاضا موضحا تراجع أسعار األراضي
واحملالت التجارية وكل القطاعات األخرى تضررت ،حىت يف

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت ،الكلمة لفريق التقدم
الدميقراطي ،تفضل السيد النائب ،تفضل.
النائب السيد عبد اهلل حنتي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

القطاع السياحي مل نستفد من األزمة اليت تعاين منها الدول
املنافسة لنا.
وإذا كانت احلكومة مزهوة ببعض النتائج يف املؤشرات

المرسلين.
السيد الرئيس،

الدولية ،فإننا مع ذلك نذكرها مبؤشرات أخرى صادمة:
 النشاط التجاري اخنفض ب % 2؛ أداء الضرائب اخنفض ب % .؛ -مؤشر محاية املستثمرين اخنفض ب % 3؛

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
قبل أن أعرض مداخليت أرجو أن تسمحوا يل السيد
رئيس احلكومة بأن أبارك لكم وللحضور الكرمي وللشعب املغريب
قاطبة السنة األمازيغية اجلديدة  ،1.12راجيا من اهلل تعاىل أن
تكون سنة خري وسالم وحمبة على األمة املغربية أسوكاس أمبارك.

 مؤشر احلصول على الكهرباء اخنفض ب % 3؛ -والبطالة ارتفعت إىل نسبة % 21,1؛
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كما نستغل هذه املناسبة لنجدد شجبنا للعمل اإلرهايب اجلبان
الذي عرفته العاصمة الفرنسية خالل األسبوع املنصرم.

خمتلف فئات الشعب املغريب بسبب التحوالت االجتماعية
واالقتصادية السياسية والثقافية اليت عرفها؛

وفيما خيص موضوع لقائنا اليوم واملتعلق بتحسني ترتيب
املغرب يف املؤشرات الدولية ،وهو املوضوع الذي سنناقشه باسم
فريق التقدم الدميقراطي ،فإنين أعترب واقعيا فالعوملة اليت توجه
القرار العاملي اليوم تتيح لنا تتبع درجة تقدم بالدنا من مرآة

ثانيهما :أن هذه املؤشرات تعطي صورة يصعب

التقارير الدولية اليت هتم بلدنا وقراءة اآلخر لوضعنا ضرورية،
وعلينا التعاطي معها جبدية سواء كانت إجيابية أو سلبية ،وعلى
ضوئها نعزز اإلجيايب ونقوم السليب.

هلذا كان البد من أن نتساءل عن الكيفية اليت ميكن هبا
الرفع من وترية اإلصالحات وتسريع اإلجراءات املسطرية مع
تبسيطها ،وذلك جلعل السياسات العمومية أكثر جناعة؛ حتسني

تغيريها بدون تغيري املؤشرات نفسها ،وهي صورة ترتبط ارتباطا
وثيقا بالسمعة اليت تعترب إحدى احلوافز األساسية لالستثمار يف
بلد دون آخر ،ويف اختيار وجهة دون أخرى.

وعلى العموم فإن املؤشرات املوضوعية اليت تعتمدها
جمموعة من التقارير الدولية يف تقييمها للسياسات العمومية،
وهي كما يعلم اجلميع عبارة عن تنقيط حسب منهجية ختتلف
من مؤشر إىل آخر ،يؤدي يف آخر املطاف إىل ترتيب الدول

أداء الفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني ،ألن
التصنيف ليس قضية حكومية حمضة ،وإن كانت احلكومة تعترب
املسؤولة األوىل على هذا التصنيف مما يدعونا إىل جتديد الدعوة
لكم السيد رئيس احلكومة ،من أجل استئناف احلوار

وتصنيفها حسب نوع التشريعات املطبقة ،وعدالة النظام
اجلبائي ،ونزاهة القضاء ،وشفافية اإلدارة ،وجودة التعليم،
والعرض الصحي ،والبنية التحتية ،وغريها ،...وهي كلها معايري

االجتماعي بالنظر لآلفاق اليت يتيحها من أجل معاجلة كل
القضايا العالقة.
إن حتسن ترتيب املغرب يف بعض التقارير الدولية مل

موحدة وموضوعية جيب أن تشكل لنا حافزا على مواصلة
اإلصالحات ،ورغم ما قد يوجهه هلذه التقارير من مؤاخذات إال
أن ذلك ال ميس يف شيء من مصداقيتها ما دامت صادرة عن
مؤسسات ومنظمات حتظى بثقة مراكز السلطة على املستوى

يكن حمض صدفة فقط ،بل كان نتيجة جمهودات كبرية
ومتواصلة باشرهتا السلطة العمومية اليت ستنعكس حتما على
املؤشرات ،فاإلصالحات املنجزة أو اليت هي يف طريق اإلجناز
حتتاج الوقت نظرا لطبيعتها املهيكلة لتعطي أكلها ،لكن ذلك

العاملي .هبذا ال خيار للدول املصنفة خاصة منها تلك اليت غالبا
ما تكون تصنيفها غري التصنيف املتوقع ،إال التعامل مع هذه
املؤشرات بإجيابية لسببني أساسيني:
أولهما :أن هذه التصنيفات تعكس يف الغالب الواقع

ال يعفينا من اختاذ كل التدابري الالزمة للرفع من وترية العمل
وتوفري شروط النجاعة القصوى.
وبالفعل فقد عمت هذه اإلصالحات جماالت حتسني

وإن كانت يف بعضها بعض املغاالة الشيء الذي يدعونا إىل
تعزيز اخنراطنا يف إصالحات هيكلية قوية ،بشكل يواجه العجز
الكبري الذي كانت تعاين منه بالدنا ،نظرا حلجم التأخرات

مناخ األعمال ،وتسريع وترية املشاريع االستثمارية املنتجة للثروة،
ومناصب الشغل ذات الوقع التنموي الكبري على البالد من
خالل تبين خمططات التنمية بأهداف واضحة وبرجمة زمنية دقيقة
وحمددة القياس والرصد والتقييم ،ورصدت هلا احلكومة وسائل

املرتاكمة منذ عقود ،وكذا تنوع وكثرة اإلنتظارات وتطلعات

مالية ضخمة وآليات قانونية وبشرية ولوجستيكية مهمة ،عربت
من خالهلا احلكومة على رؤية واضحة وإرادة قوية لإلصالح
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والتقدم ،وقد مكنت هذه اإلصالحات من حتقيق الثقة
واملصداقية يف االقتصاد الوطين لدى الفاعلني الدوليني ،ثقة

والمؤشر الثاني السيد رئيس احلكومة ،يتعلق

ترمجت من خالل حجم االستثمارات األجنبية املنجزة يف
املغرب ،ويف مؤشرات قوية دالة على مسعة املغرب ومكانته
املتميزة على املستوى الدويل.
من هذا املنظور نرى يف فريق التقدم الدميقراطي أن

هذا اإلصالح الذي البد أن يسجله التاريخ لكم ،بعد أن مل
يتمكن غريكم من مالمسة االقرتاب منه ،وخصوصا أن هذا
اإلصالح تعزز برمحة من اهلل وبفضل الظروف االقتصادية العاملية
بعد أن اخنفض مثن املواد البرتولية إىل أرقام قياسية .ولذلك البد

بالشجاعة اليت حتليتم هبا يف مباشرة إصالح منظومة املقاصة،

املؤشر أو البارومرت األساسي الذي جيب الرتكيز عليه لبلوغ
مرمانا املتمثلة يف االرتقاء بوطننا وجعله حيتل مواقع متقدمة على
املستوى العاملي ،هو ما حيس به املواطن املغريب من املوقع الذي

أن نستغل اإلمكانيات اليت ستتوفر من خالل هذا اإلصالح
لتعزيز طاقات متويل اقتصادنا الوطين وحتسني مؤشرات التوازنان
املاكرو-اقتصادية ،وهناك حتسن مؤشرات أخرى ال يسعنا الوقت

يوجد فيه ،فاملواطن هو احلكم األول واألخري على كل ما نقوم
به ،وله يعود القول الفصل انتخابيا فيما نقدمه له من مشاريع
وخمططات ،وفقكم اهلل ملا فيه خري بالدنا وشعبنا ،والسالم
عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

لتعدادها ،ولكن وتطبيقا ملقولة سيدنا عمر ابن اخلطاب رضي
اهلل عنه" :رحم اهلل امرئ أهدى إيل عيويب".
أقول لكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،أنكم مع
األسف الشديد مل تتفوقوا كثريا يف حماصرة ظاهرة الفساد

السيد الرئيس:

اإلداري واملايل ،وأنتم لستم وحدكم يف هذا الفشل ،بل تقامستم
هذا الفشل مع من سبقكم ،فقد قامت حكومة التناوب إبان
واليتها بوضع ترسانة قانونية مهمة ملكافحة الفساد ،ولكن

شكرا السيد النائب ،الكلمة جملموعة حتالف الوسط.

النائب السيد عبد العالي محمد الهاللي:

مردود هذه الرتسانة القانونية كان ضعيفا بالنظر إىل مستوى
امللفات الكربى اليت أثريت ومت طيها وطبقت عليها سياسة
الالعقاب ،ومع األسف استمر هذا النهج ويف الوقت الذي نقر
لكم هبذه احلقيقة يف إطار كشف العيوب نلتمس منكم العذر،

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

نلتمس لكم العذر السيد رئيس احلكومة بالقول إن الفساد حالة
أخالقية وظاهرة جمتمعية يصعب التغلب عليها بني عشية
وضحاها.

إن املوضوعية تقتضي أن حيسب هلذه احلكومة العديد
من اإلصالحات اليت انعكست وستنعكس مستقبال على الكثري

من املؤشرات ،واليت بدأت تعرف حتسنا ال ميكن أن نتعمد
إغماض العني عليه ،ونظرا لضيق الوقت املخصص لنا نريد أن
نركز على حتسن مؤشرين أساسيني:

ويعود انتشار الفساد إىل وجود بيئة سياسية واقتصادية
وثقافية غري سليمة ،فالفساد ينتشر عندما يكون حكم القانون
غائبا أو ضعيفا ،واملؤسسات ضعيفة وسياسة الدولة ختلق
تصدعات اقتصادية وعامة الناس تبدي تساحما حيال هذا،

األول يتعلق بتحسن املؤشرات املاكرو -اقتصادية عرب

تقليص عجز امليزانية ،وتقليص العجز التجاري ،حبيث جيب
تعزيز هذا املنحى والعمل على تقويته؛

شكرا لكم.

14

مداوالت مجلس النواب – دورة أكتوبر -4102

كيفاش؟ فوقاش غتحس هاذ األستاذة ما عرفت األخت واقيال
ماشي أنت اللي تتعمري ليسانس كيظهر ليا شي واحد كيعمر

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،شكرا .الكلمة للسيد رئيس

ليك ليسانس ،ونقص املازوط درهم و 12 ،11لاير وسنتيم،
وباقي غادي ينقص ،راه امسحوا يل ميكن فاحلجاج السياسي
نعترب هاذ الشي لصاحلي وال لصاحل احلكومة وال لصاحل األغلبية
ضد املعارضة ،ولكن أنا ما تنبغيش بصدق أنا كنتمىن ملي جني

احلكومة للجواب على التعقيبات.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،

هلنا نسمع ،نسمع أمور صحيحة وقوية تتطلع بالوسط السياسي
ككل ،وخا تكون كتبني شي مرات الضعف ديال احلكومة
ديايل ،احلكومة ديايل ماشي قوية يف كل شيء يقينا .األخت

السيدات والسادة النواب المحترمون،

امسحوا يل أن أتقاسم معكم شعور أن املعارضة تقوم

بدورها يف معارضة احلكومة ،أنا أقبل .وهذه احلكومة اختذت
منطقا رمبا جديدا يف الوسط السياسي وهو االعرتاف ،حني
ال تنجح يف شيء ،األخ األخري اللي تكلم ،تكلم على احملاربة
ديال الفساد اإلداري وقال :أنكم فهاذ اجملال باقيني

اللي قالت باللي احلكومة ديالك ضعيفة يف وجه الفساد وحماربة
الفساد ،ممكن ،ولو أنه هنالك بعض الوسائل سياسية أو حزبية
يف بعض األحيان تستعمل حملاربتنا هي من وسائل الفساد،
ممكن يكون هاذ الشي ،ولكن ما جتيش لواحد القطاع حبال

ما جنحتيوش ،قال حىت فشلتيوا ،وميكن يل نقول لو كنشكرك أنا
كنتقاسم معك هاذ القناعة ،ألننا ما استطعناش جنحو يف حماربة
الفساد اإلداري بالشكل اللي كنتمناوا واللي كيتمناوا املغاربة.

الصحة ،وتقول هذا ما درتيوا فيه والو ،اهلل أودي! أكثر من
 2211دواء نقصنا الثمن دياهلا ما كاين والو! اليوم ،اليوم أول
مرة يف تاريخ املغرب طائرات ديال اهليلوكوبرت كتشمي للجبال

ولكن باش يف املعارضة يبداوا جييوا الناس يقولوا أشياء
اللي ماشي صحيحة هنائيا ،كيجيين عيب ،ال يقولوا للناس بعدا
هاذ احلكومة بعد ثالث سنوات وهلل احلمد عندها هاذ املسألة
إجيابية ،وهاذي ماشي إجيابية وهاذي سلبية ،أو على األقل إيال

عند املواطنني املنسيني عادة باش هتبط املرضى بعض املرات
وباش هتبط النساء احلوامل اللي ولدوا يف املستشفيات ،البارح
بال بعد طائرة ديال هيلوكوبرت مشات جابت مغريب مات يف
الثلج ،باش ما تنهشوش ،نعم ،نعم باش ما تنهشوش الذئاب

ما غيذكروش األمور اإلجيابية ،ما يذكروش أمور ماشي
صحيحة ،ألنه املشكل راه ماشي توصل للربملان ،وال حىت
للحكومة ،وال جتي هلاذ املنصة تتكلم ،راه املشكل خاص تكون

والكالب .صحيح كتقولوا ليا هاذ الشي أ السي عبد اإلله باقي
ما وصلش للمواطن ماشي ما وصلش للمواطن ،وصل ،ولكن
باقي ما وصلش بالشكل املطلوب اللي كنتمناوا حنا كاملني،

عندك املصداقية ،هي هاذي املشكلة ،واش دبا بغيت نسولكم
باهلل عليكم إيال كان واحد الوقت كنا كنبيعوا ليسانس
ب 24,21درهم ودابا كنبيعوه ب  .,11دراهم ،وجتي نائبة
برملانية هنا ،وتقول هاذ النقص ديال الثمن ديال احملروقات مل

صحيح ،ولكن احلمد هلل هي هاذ االستقرار ديال املغرب احلمد
هلل ،وهاذ الصورة املشعة اللي كتخرج من اخلارج كتفتخروا هبا
كلكم ،ينوض شي واحد يقول ليا هاذ الشي ماشي صحيح،
واللي كيعرتفوا لكم هبا العامل اليوم ،كيعرتف لكم هبا العامل ألنه

نرى له أثرا يف حياتنا ،مع أنه نقص  3,11دراهم 12 ،لاير و4
د السنتيم ،يف كل لرت ،إيوا كيفاش؟ وفوقاش غادي حيس هاذ
املواطن؟ ملي نبداوا نزيدوه  2111فرنك يف كل لرت ،وال

كنتساءل أنا كنتساءل ياكما أنا يف شي دولة أخرى؟ وال
ما عارفش راسي شنو وقع ليا؟ فهميت وال ال ،أكثر من 211
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وسيلة إعالم دولية تقول بأن املغرب هو الدولة اليت هلا أفضل
مسعة إعالمية يف الشرق األوسط ومشال افريقيا ،منني جاء هاذ

الكهرباء واملاء الصاحل للشرب ،كتعرفوا باللي هذاك اإلصالح
حرك مؤسسة اقتصادية دولية ،فيها  4ديال الشركاء كبار ،منهم

الشي هذا؟ صحيح أن هذه املؤسسات ديال التنقيط الدولية
ماشي كتقول قرآن منزل ،وبعض املرات منني كتقول شي حاجة
اللي ماشي معقولة بالنسبة إلينا كنراجعوها ،ما كنرجعوش كلشي
طبعا ،هاذ اهليئة اللي عملنا تتابع التنقيط ديال املغرب راه هي

اليابان ومنهم كوريا اجلنوبية ومنهم فرنسا ،باش حيرك واحد
امللف ديال االستثمار جامد من  1111القيمة ديالو 1,1
مليار ديال الدرهم ماشي  1,4ديال الدوالر  14مليار ديال
الدرهم أو  11مليار ديال الدرهم إلنشاء حمطتني حراريتني اللي

بنفسها حديثة عهد وعاد كتشتغل وكتكتسب املهارات الالزمة
ألن هاذ املؤسسات الدولية عندها مؤشرات وعندها خلفية
كبرية ،فهي عاد كتشتغل وكدخل معها يف اتصال وكتقول هلا

غادي يوفروا للمغرب  % 12ديال الكهرباء ديالو من هنا
 1121إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ،ما معىن هذا؟ معناه أن
املراقب الدويل حني يرى أن الدولة تتصرف تصرف الواثق

منني جبت هاذ املعلومات ،القينا باللي يف
 Businessاملعلومات اللي كيبنيوا عليها اللي كانوا كيبنيوا عليها
تيعيطوا على شي واحد مثال شي موثق مثال وال شي حمامي
وتيسولوه على شي حاجة وتيقوهلم الرأي ديالو ،منني مشينا

وتتخذ القرارات اليت تبدوا يف بعض األحيان الشعبية ،ألنه
املصلحة ليست هي دائمة ما يصفق له الناس ،كاين مصاحل
كالدواء مرة ولكن عندها نتائج على املدى البعيد ،ملا رأت
ذلك تشجعات وقالت هذه دولة واثقة يف نفسها حىت حنا

كنشوف هذاك املوثق تنسولوه وال ،تنلقاوه باللي هو ما دققش
املعلومات قبل ما يعطيها ،قال االنطباع اللي كان عندو ،حبال
دابا إيال سوليت شي مغريب كيف دايرة الصحة؟ ما كاين صحة،

غادي نثيقوا فيها وجاوا وقعوا قدامي اإلنطالق ديال هذاك
املشروع اللي كنتظروه ،وهاذ القضية ما يف جمال واحد ولكنها يف
جماالت متعددة.

كيف داير التعليم؟ ما كاين تعليم ،كاين واحد النوع كاين واحد
الثقافة ختلقات ديال إنكار كل شيء ،وكيفاش هاذ املغرب
واقف؟ ما ميكنش نعم كنتقدموا ما كنتقدموش بالشكل
املطلوب ،ولكن احلمد اهلل راه حنا بالد حمسودة ،نسيتيوا الكالم

صحيح املنظومة التعليمية ديالنا واإلصالح اإلداري
واجملال ديال الصحة باقي ما وصلناش ،ولكن خاص اإلخوان
يكونوا فامهني واحد احلاجة ،هو أنه يف املراحل السابقة تأسست
الثقافات يف خمتلف اجملاالت :يف العدالة ،يف التعليم ،يف

ديال سيدنا ،نسيتيوا الكالم ديال جاللة امللك ،وعالش حنا
حمسودين؟ على والو ،ما ميكنش ،على األقل حنا حمسودين على
احلياة الدميقراطية اللي عندنا يف بالدنا ،حنا حمسودين على

الصحة ،يف اإلدارة ،يف جماالت أخرى كثرية ،وهاذ إيال بغينا
نقولوا هاذ النوع ديال الثقافة وهاذ النوع ديال املصاحل اللي
كيتأسس عليها مع املدة ملي كتجي متسوا طبيعيا الناس اللي

احلمد اهلل احلرية اللي كيتمتعوا هبا املواطنني ديالنا ،شوية ديال...
وهلذا أنا باغي نعاود نرجع باش نقول لإلخوان ،أن
املؤشرات يف العموم إجيابية ليست كل املؤشرات إجيابية ،ولكن
املؤشرات يف العموم إجيابية ،وكاين أشياء اللي عملتها احلكومة

كيكونوا غاديني يتضرروا تيوقفوا يف وجهك ،انظروا إىل ما يعانيه
السيد الوزير العدل اآلن مع كثري من اهليئات ،وكثري من
األشخاص ،هل هذا مقبول؟ هل إذا جاء وزير للعدل يريد أن
يدافع عن أن يعين طرفني بينهما مشكل يتعلق ب 2أالف

وكان الناس كينتظروا أنه تكون عندها نتائج كارثية على البالد،
حبال النهار اللي عملنا اإلصالح اللي أنقذ املكتب ديال

درهم ،ميكن ألحدمها أن يدافع عن نفسه دون أن حيتاج إىل
حمامي ،تقوم الدنيا عليه وال تقعد ،عالش؟ ملاذا؟ ولو الدفاع

Doing
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جيب أن يكون حقا طبيعيا لإلنسان ،لكن إيال جينا نفكروا
مزيان اللي يبغى ياخذ حمامي ياخذوا ،اللي ما بغاش يدافع على

اإلضراب؟ ما بقاش ذاك الشي ..أوالد املغاربة عموما ،كتذكروا
وال ما تتذكروش هاذ الشي؟ كولشي هاذ الشي ما بقاش ،هذا

راسوا يدافع ،كاين الناس عندهم قدرات كاين الناس اللي طوروا
القدرات على الدفاع يف امللفات دياهلم يف حماكم أجنبية،
تتجاوز قدرات بعض احملامني يف بعض األحيان ،وجنحوا يف
ملفاهتم ،عالش حنا غادي نقولوا هاذ الكالم هذا؟ ملاذا؟ طبعا

ماشي إصالح ديال الفساد؟ املؤشرات ووكاالت التنقيط،
كنحاولوا من جهة نصلحوا الواقع ألنه طبعا شنو لقينا؟ لقينا
باللي بعض الدول كتمتع بتنقيطات أحسن منا ،ولكن ماشي
ألهنا هي أحسن منا ،ألنه ملي تيجيوا ذوك الناس ياخذوا

هاذ الكالم ماشي موجه ضد احملامني ،ولكن بعض احملامني
ساحمهم اهلل خاطئني ،ملي جينا كنقولوا يا ودي األطباء
كيخصهم يرجعوا للمستشفيات دياهلم ،ألهنم الحظنا أنه

املعطيات كيجمعوا ليهم األشخاص اللي غاديني يعطيوهم
هاذيك املعطيات تيجلسوهم قدامهم باحلضور ديال الدولة،
واللي قال الكلمة كيعرف راسو شنو تابعو ،حنا املغاربة احلمد

األطباء البعض منهم تيمشي للمستشفيات اخلاصة ،واملصحات
وياخذ فيها واحد الوقت كبري ،وما يعطي للمستشفيات
العمومية إال وقت قليل ،ويف النهاية ديال الشهر كاين فيهم اللي
كياخذ أجرة ديال وزير ،حوايل  21ألف درهم ،قامت الدنيا

هلل واكلني شاربني خبري وعلى خري واللي سوليت عليها
ما مزياناش! آه كيفاش؟ إيوا شكون اللي مزيان فهاذ البالد؟
خاصنا نعرفوا ،ماشي معقول هاذ الكالم ،ومث والت واحد
النغمة غريبة هاذ األيامات ،ألنه اإلنسان تيعىي حياول يغطي

ومل تقعد ،ملي بغينا نقصوا األدوية قامت الدنيا ومل تقعد ،واش
كتعرفوا باللي لقينا كاين األدوية اللي مثنهم ما واصلش 111
درهم ،كتباع لبعض املواطنني ب 11ألف ريـال 3111 ،درهم.

الشمس بالغربال ،ما ميكنش ،طلع النهار فأطفئوا القنديل،
ما ميكنش ،اليوم العامل كيعرتف بالسياسات ديالنا يف حماولة
التحكم يف التوازنات املاكرو-اقتصادية العامل ،والداخل واخلارج،

الفساد األخت الكرمية الفساد عندك احلق ،ماشي أنا
اللي كنحاربوا هو اللي كيحاربين ،راه غري من اهلل اللي باقي
واقف هنايا ،أما اهلل اللي عامل حىت أنا فني كان خاصين نكون.
وهلذا حنا ملي جينا ،جينا وبالتعاون مع اإلخوان ديالنا فهاذ

ميكن نتهموا واحد اإلحصاء باللي خمدوم ،ولكن ماشي كل
اإلحصاءات غتكون خمدومة ،وحنا ما كنعرفوا ذوك اإلحصاءات
منني جاو كاع ،مولفني كنشعروا بيهم خمدومني ضدنا ،دابا
كيفاش حىت والوا خمدومني لصاحلنا؟ هذا كالم ،ملي كنشوفوا

األغلبية كنحاولوا  1ديال احلوايج :األوىل كنحاولوا نصلحوا
الواقع ،الواقع عنيد تتذكرون أو ال تتذكرون يوم جاء بعض
املوظفني يف وزارة العدل ،كيضربوا باملعالق والكاسرونات إلرباك

هاذ الكالم هذا تنقولوا البالد حمتاجة للمعقول واجلدية
واملصداقية ،وخاصنا نستمروا فيه ،مهما كلفنا ذلك ،والنتيجة
احلمد هلل كاينة ،كينوضوا شي وحدين اللي دوزوا عامني وال 4

اجللسات يف احملاكم حىت ال تكتب األحكام؟ ما بقاش هاذ
الشي ،كتذكروا وال ما تتذكروش باللي كانت اجلماعات احمللية
السيد وزير الداخلية تيخربين باللي  21أسبوع ديال اإلضراب
يف اجلماعات احمللية واألوراق تيتوقعوا يف القهاوي؟ ما بقاش

سنني ومها تيقولوا ما درتيوا والو ما درتيوا والو اليوم الشمس
طلعت ،كاين أمور ونتائج عملية ،أشكون اللي دارها؟ قالك
ال ماشي أنتما ،شكون؟ حنا اللي درناها قبل منكم ،وأنتما
جيتيوا وطلعت ليكم يف هاذ الزمن ،واه !!! وخا ،طيب ،إيه

هاذ الشي ،كتذكروا وال ما تتذكروش باللي كانوا أوالدكم،
أوالدكم وال املهم أوالد املواطنني املغاربة تيمشيوا يقراوا يقولوا هلم

حنا ما درنا والو ،وقولو لنا شي حاجة درناها حنا اهلل يرحم
آباكم ،نعرفوها ،وال ما دايرين حنا حىت شي حاجة؟ ال ،ماشي
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ك
معقول هاذ الكالم ،آه إن شاء اهلل ،إن شاء اهلل ﴿ َوَما ذَلِ َ
َعلَى اللَّ ِه بِ َع ِزيز﴾ ،عالش تقول اجلاية؟ اجلاية واللي تابعها واللي

غاديني يف االجتاه ديال ديال أهنم يعين ،ألنه املشكل اشنا هو؟
املقاربات اللي لقيناها يف حكومة من احلكومات السابقة اللي
ما تنكروش اخلري دياهلا واألمور اإلجيابية اللي دارت ،أبدا،
ما عمرنا نكرناها ،ما عمرنا تنكرنا للناس اللي خدموا هاذ البالد
وما عمرنا ما قلنا فيهم كلمة ديال السوء ،عقلوا على هاذ
الكالم وقلبوا وشوفوا ،عاود قراوا بل حىت األشخاص اللي

تابعها ،..أنا أبشركم إيال بقات املعارضة فهاذ املنطق عمرها
ما غتوصل هلاذ املوقع ،حنا غنعسوا وغنجحوا ،إيال بقات
املعارضة هباذ املنطق أو تتنكر باللي غري ياهلل السيمانة اللي
فاتت الشريفة  42لاير  1ديال السنتيمات اللي هبطوا لك من

عارضونا هنا باستقاللية ومصداقية ما عمرنا قلنا فيهم كلمة
ديال السوء ،ألن املشكل ديالنا هو هذا ،هو االستقاللية ،ملي
تكون األحزاب ديالنا تصدر عن استقاللية يف مواقعها ومواقفها

ليسانس واش نسييت  42لاير كلها ،طبعا كاين اللي  42لاير
عندو ماشي بزاف ،أنا باقي كنحسب ب 42لاير..
أما اإلخوان ملي كتقولوا ليا تيخص هاذ الشي يشعروا

وقراراهتا وتتكلم معنا بصدق واهلل العظيم واخا تيكون الكالم
تيجي فينا قاصح إيال كنفرحوا تنقولوا احلمد هلل البالد فيها
رجال ،على كل حال ما غنبقاوش حنا إىل األبد غنمشيوا
غنمشيوا ،هذاك تيخليك تكون مطمئن على بالدك أنه ماشي

به الفقراء ،باقي الشغل ما جنحناش فيه عندكم احلق ،عندكم
احلق باقي ما قدرناش هنزموا اإلشكالية ديال الشغل ،احلمد هلل،
األمور حتسنت ،ولكن بغينا النهار اللي خيرج املغريب خيدم
ما يرجعش للدار ديالو يف آخر النهار بال والو ،يلقى اخلدمة

غتجي أنت تعمل شي حاجة وجيي واحد ويرد هذاك الشي كلو
ت غَ ْزلَ َها ِمن بَ ْع ِد قُ َّوة أَن َكاثًا﴾ ،هذا هو
ض ْ
اللورَ ﴿ ،كالَّتِي نَ َق َ

وهنار اللي جترج املغربية ختدم ما ترجعش للدار دياهلا بال خدمة،
تلقى اخلدمة بواحد الطريقة كرمية تضمن هلا احلد األدىن أعباد
اهلل ،وأنا غنزيدكم ماشي غري باقي ما جنحناش حىت املقاربة

املشكل ديالنا فهاذ البالد ،اليوم وخاصنا نتجاوزوه باش نشوفوا

كاملني يف بعضياتنا باحرتام وتقدير ،حبال اللي كانوا السابقني،
واخا ما نتافقوش واخا ما نتفامهوش واخا يكون الود ناقص،
ولكن كل واحد تيقدر اآلخر ألن كيعرف باللي راجل وباللي
إيال كان الشعب دار فيه الثقة ديالو وعطاه واحد املرتبة يف

الكاملة باقي ما حصلناهاش بصدق ،كنتمناوا يف انتظار ذلك
تنحاولوا ،تنحاولوا نقولوا كاين فئات ماشي العمل هو احلل
دياهلا ألن هي يف حالة تقريبا متنعها عن العمل ،واش األرامل
اللي عندهم  4و 3ديال األوالد غادي خيرجوا خيدموا أعباد اهلل

الربملان ولو مقعد واحد راه كيستحقوا وجا هلنا كيدافع على
مصلحة الشعب أوال وقبل كل شيء ،ماشي يف تناقض مع
مصاحله الشخصية أو مصاحل حزبه ،ولكن املهم عندنا هو أن

شكون اللي غادي يقابل هلم أوالدهم؟ قلناها لكم ،احلمد هلل،
هذه احلكومة وقع يف حياهتا هذا وحده يكفيها عند اهلل وعند
الناس ،مرسوم ما دازش بسهولة ما داز إال بصعوبة بلغت،

الشعب هو األول ألن حنا هنا جينا باش خندموا الشعب ،اللي
بغى املصاحل وبغى األموال ،وبغى الثروة ،وبغى الغىن ،من غري
الشعب ميشي حلاجة أخرى ،يكون راجل مرة أخرى ميشي
للتجارة ميشي للصناعة ميشي خيدم على دراعو ويدير اللي بغى

وبتضحيات باش وصلنا هلاذ النهار اللي اليوم احلمد هلل ،واللي
راه غادي يتفعل إن شاء اهلل الرمحن الرحيم عما قريب بعدما
توقع املرسوم اللي كيضمن لألرامل واحد احلد أدنىـ حد أدىن
اللي باش يتنفسوا عاد إيال بغاوا خيدموا يف شي وقت اللي يكون

اهلل يعاونوا بصحته وراحته.

عندهم كيفاش يديروا ،نفس الشيء بالنسبة للمطلقات اللي
كانوا كيلقاوا صعوبة باش حيصلوا على الدعم اللي درنا هلم ،حنا
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القضية ديال التصاحل مع الشباب ،أنا نقول لكم
اإلخوان أنا كنقرا أنا كنتبع ذاك الشي مزيان وكنشوف الشباب

اليوم ،الواجب ديايل غنديروا وللشعب واسع النظر ،ولكن
باملقابل ديال ذاك الشي بغيت نقول لك ما ختافش ،غري اطمئن

آش تيكتب ،الشباب ماشي كله تيكتب بطريقة سلبية ضد
احلكومة وال ضد الطبقة السياسية ،الشباب املغريب والشعب
املغريب عندو ميزان ديال الذهب عطاه ليه اهلل ،شفيت هاذ امليزان
ديال الذهب هو اللي خالنا أ السي احلدادي نتجاوزوا  21قرن

والشباب التواصل معاهم راه تيكون يف الوقت املناسب ،خليين
من االجتماعات ديال  3111لاير ،راه األخبار كتبلغين
االجتماعات ديال  3111لاير وخليين من االجتماعات ديال
الناس اللي كيجيوا بزز منهم ،وال خباطرهم كنهضر معاك ،راه

وزيادة ،واحلمد هلل خبري وعلى خري و 41عالش ما نقولوش 41
بالفرح علينا ،وعالش شفيت هذاك امليزان ديال الذهب هو اللي
خالنا نتجاوزوا حىت املرحلة ديال االستعمار ،ما دخل إال

الشعب ومعروف ،معروف فوقاش كان الشعب مع هذا وفوقاش
راه هو نفس الشعب وهي نفس اهليئة يف احلقيقة ،ألنه الشعب
كيشعر براسو شكون اللي عندو الكبدة عليه ،وما كيبانلوش

حبماية وما فوتش  33عام وخرج يف حاالته ،هذاك امليزان ديال
الذهب هو اللي خالنا نتجاوزوا الربيع العريب باحلكمة ديال
امللك ديالنا ،والتجاوب ديال الطبقة السياسية واالجتماعية
والنقابية ديالنا اللي احلمد هلل سامهت مجيع باش تعتق املغرب،

باللي ذاك الشي شي ضد شي ،إيال كنت اليوم يف حزب
والبارح كان حزب آخر هو اللي عندو هاذيك الشعبية ،الشعب
تيقول هاذو كلهم بالنسبة ليا حزب واحد ،ألهنم هاذو جاوا من
الرحم ديال الشعب وجاوا كيدافعوا على الشعب ،السالم

وهو اللي خالنا نتجاوزوا يعين  la fièvreاحلرارة اللي كانت
كتجي للشعوب اللي كتشبه لينا ،سواء تعلق األمر بالقومية
العربية أو تعلق األمر بالتوجه اليساري املتطرف أو تعلق األمر

عليكم.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،وننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين

بالتوجه اإلسالمي املتطرف أو غريه ،..خالنا باش تنوصلوا اليوم
احلمد هلل إيال كتذكروا النهار اللي عينين جاللة امللك ،مشيت
زرت كافة الوجوه والزعماء ديال املغرب ،ال اللي يف اليسار
ال اللي يف اليسار املتطرف ال اللي يف اليسار املعتدل ال اللي يف

واملتعلق بباقي األسئلة ونستهلها بسؤال حول السياسة التعليمية،
تقدم به الفريق الدستوري ،تفضل.
النائبة السيدة بشرى برجال:
شكرا السيد الرئيس،

اليمني ال اللي به بفضل اهلل سبحانه وتعاىل مث بالفضل دياهلم،
وعلى رأسهم جاللة امللك حممد اخلامس ،وعلى رأسهم جاللة
امللك احلسن الثاين اهلل يرمحهم وعلى رأسهم جاللة امللك حممد

السيد رئيس احلكومة ،نسألكم ما هي سياستكم
املعتمدة تنزيلها إلصالح منظومة التعليم بشقيه؟ وشكرا.

السيد الرئيس:

السادس حفظه اهلل ونصره ،باش وصلنا احلمد هلل هلاذ اليوم،
هذا امليزان ديال الذهب هو اللي كيخليهم كيعرفوا األمور ،باللي
األمور اليوم مزيانة باللي حكومتهم مزيانة باللي مها فرحانني،
وباللي ملي كيسولوهم تيقولوا بغينا هاذ احلكومة تعاود تستمر

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
السيد الرئيس،
احلقيقة أن الوقت الذي خصصتموه هلذا السؤال املهم
واملصريي ال يسمح بالتفصيل ،لذا سأكتفي بإعطاء بعض
التوجهات العامة خبصوص إصالح منظومة الرتبية والتكوين

معانا ،هاذ الشي اللي كيقولوا وكيعاودوا ،طبعا أنا ما كنثيق إال
يف القدر ديال هلل ،يوم سيقع ما غنبقاش أنا تنتبع الكالم ديال
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ببالدنا ،وكما تعلمون فإن إصالح منظومة الرتبية والتكوين يأيت
يف صدارة األولويات ببالدنا ،مباشرة بعد قضية الوحدة الوطنية

املتعلمني ،وتطوير كفاياهتم الذاتية وحترير روح املبادرة واإلبداع
هبم ،السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

والرتابية .وحيظى هذا اإلصالح بالعناية اخلاصة جلاللة امللك
حفظه اهلل ،الذي حيرص بتوجيهاته السامية على ضرورة ضمان
الولوج العادل واملنصف إىل املدرسة واجلامعة ،واحلق يف
االستفادة من تعليم جيد ومالئم ملتطلبات احلياة ،وتطوير

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة لصاحب السؤال
للتعقيب.
النائبة السيدة بشرى برجال:

امللكات والكفايات لدى املتعلمني واستثمار طاقاهتم اإلبداعية.
ويستند هذا اإلصالح على مقتضيات الدستور ،والذي
ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسري أسباب

شكرا السيد الرئيس،
سيدي رئيس الحكومة،
اجملال ال يسمح بالتفصيل ولكنه مع ذلك يسمح
بالتلميح ،على أي حنن من هذا املنرب بداية أنا ومعية فريقي
الدستوري نتقدم ونقف إكبارا وإجالال لكل نساء ورجال
التعليم ،نقدر رسالتهم النبيلة ونعتربهم محاة وصانعوا هذا

استفادة املواطنني واملواطنات ،على قدم املساواة بني احلق يف
احلصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،وعلى أن
التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة .كما
يستند هذا اإلصالح على مضامني الربنامج احلكومي ذات

الوطن ،وكل مساس بكرامتهم نعتربها مساسا بكرامة الوطن،
فداموا لنا وداموا ذخرا هلذا الوطن.
وأما بعد ،سيدي رئيس احلكومة ،منظومة التعليم

الصلة وامليثاق الوطين للرتبية والتكوين كوثيقة مرجعية لإلصالح،
وعلى اآلراء االستشارية للمجلس األعلى للرتبية والتكوين
والبحث العلمي باعتباره قوة اقرتاحية ،وقد نظمت هلذا الغرض

متأزمة متشابكة إصالحها أمر مستعجل وال حيتمل وال حنتمل
معه االنتظار إىل غاية  1141املوعود هبا من أجل
اإلصالحات ،حنن أبناء اليوم واإلصالحات تعتمد كما أشرمت
ومنطلقها هو اخلطابات السامية جلاللة امللك ،اليت ما فتئت أن

من طرف الوزارة لقاءات تشاورية عديدة لتأخذ بعني االعتبار
آراء رجال ونساء التعليم والتالميذ وباقي الفاعلني ،وشارك فيها
 211ألف شخص من أجل رصد االختالالت والتعرف على
اإلنتظارات ورسم معامل وأولويات املشروع الرتبوي على املدى

حثت على االرتقاء باألخالق السياسية وعلى النهل من الوطنية
ومن حب الوطن.

القصري واملتوسط والبعيد ،على حساب السيد وزير التعليم إىل
.1141
وانطالقا من هذه املرجعيات األساسية سيتم وضع

سيدي رئيس الحكومة،
املنطلق هو اخلطابات امللكية ،وإذا ما نظرنا إىل
إجنازاتكم السيد الوزير ،حنن نسألكم أين هي مظاهر هذه
الوطنية وهذا الرتسيخ اجلدور يف املنظومة التعليمية ،هل هي
البكالوريا الدولية؟ هل هو نظام التميز؟ هل هو توهان لغوي؟

خطة عمل لإلصالح للسنوات املقبلة من أجل تطوير املدرسة
املغربية لتمنح بشكل منصف لكل مواطن تعليما وتكوينا ذا
جودة ،مرتكزا على القيم واملبادئ العليا للوطن ،منفتحا على
العامل ومندمج يف جمتمع املعرفة ،ويساهم بفعالية يف بناء الرأمسال

هل هو الضرب يف جمانية التعليم؟ هل هي جدلية االرتقاء
بالتلميذ أو إنزال أو إضعاف اللغة العربية؟ هل هذا املسار احللم
الذي قد يتحقق وال يتحقق هو احملاور الرئيسية لتجدير وترسيخ

البشري الذي حتتاج إليه بالدنا وتركز باألساس على تأهيل
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اهلوية؟ نقر أن هناك جمهودات مبذولة وأموال يعين كثرية ،هناك
شراكات ،وهناك اتفاقيات دولية وهناك غزوات وفتوحات ثقافية

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

وفكرية ،هناك جمهودات ولكنها هتتم بالقشور.
سيدي رئيس احلكومة ،حنن نسائلكم عن اجلذور،
ما هي السياسة من أجل ترسيخ اجلذور؟ نتساءل أين الرتبية
الوطنية؟ أين الرتبية اإلسالمية؟ أين الرتبية الفنية واملوسيقية؟ أين

على كل حال اللي يف اخلبار ديايل هو أن الزواج من الفرنسيات
ليس حراما ،وليس ممنوعا ،ويعين ما كيجيبوش الناس املسائل
الشخصية هلنايا ،ولكن أستاذة أنت حمبوبة عند الربملان كامال،
والكالم ديالك مجيل ولطيف ،وإيال بغييت نقول ليك أنا متافق

الذي خيتزل كل املعاين واملباين والصروح؟ النشيد الوطين من من
أطفالنا حيفظ النشيد الوطين؟ كم من تالمذتنا حيفظ النشيد
الوطين؟ سيدي رئيس احلكومة ،أين أنتم؟ فمختاركم ،فمختاركم
خمتار فعال حىت التوهان مع جعل اخلاء حاء ،ووزيركم يف التعليم

معاه كامل لوال هذه اإلشارة غري املوفقة ،واهلل يسمح ليك ،اهلل
يسمح ليك ،والزوجة ديال السي الداودي امرأة مسلمة فهميت
هي اليوم أختك وال فضل لك عليها وال هلا عليك إال باإلميان
والتقوى﴿ ،إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم﴾.
وإذن أنا اللي باغي نقول لإلخوان بصراحة وبصدق،
هاذ امللف من أهم امللفات إطالقا وبصراحة وبصدق يشرف
عليه جاللة امللك ويتابعه شخصيا ،وعنده جملس خاص به

ال حول وال قوة إال باهلل ،إنا هلل وإنا إليه راجعون..

النشيد الوطين؟ أين حتية العلم؟ هذا العلم الذي عهدناه يرفرف
عاليا يف األعايل وإذا به منشفة لعرق كل نطاط زعاق فوق
خشبات املذابح؟ أين هو النشيد الوطين سيدي رئيس احلكومة،

العايل عاشق وهلان ،عاشق لألعايل واألهايل واخلالن يف
اهلنالك ،عاشق لزوجته الفرنسية ،والؤه لزوجته الفرنسية إخالصه
لزوجته الفرنسية ،وحنن نثمن هذا اإلخالص ،وفيما عدا ذلك

وعنده وزير خاص به عمل برنامج ماشي غادي يتم حىت
ل  1141واش دبا التعليم ديالنا ما صاحلش؟ خاصكم تعرفوا
باللي الطلبة ديالنا متفوقني يف واحد العدد ديال اجملاالت،

هو ال يعرف إال اخلالص والتخلص سيدي رئيس احلكومة،
خربوا وزراءكم أننا مغاربة ،خربوا وزراءكم أننا مغاربة نعشق،
نعشق احلرف والبيان ،هنتز برتاتيل القرآن ،نعشق أطفالنا ،شبابنا
هم درر وعقيق ومرجان ،هويتنا ودواخلنا وطن نعشقه حىت

وباللي يف les concours internationaux sont très

 bien classésويف القضية ديال
ولكن حنا باقي ما راضيينش وباقني باغيني واألمور غادية يف
اجتاه التوافق باش نعملو هاذ اإلصالح ،وشكرا.
la polytechnique

الذوبان ،حىت التوهان ،حىت الغليان ،دستورنا متنفسنا درع
وأمان ،خربوا وزراءكم أننا حنن أبناء هذا الوطن ،وأن اهلل أعزنا
باإلسالم وهبذا الوطن ،ومهما حاولنا االرتقاء ،مهما طالبنا العزة

السيد الرئيس:

بغري ما أعزنا به اهلل أذلنا اهلل ،عزتنا هذا الوطن ،قوتنا هذا
الوطن ،سبيلنا نشيد وطين ،ترتله طفليت وذاك الصيب ،سيدي
رئيس احلكومة ،خربوا وزراءكم حنن مغاربة ،وشكرا.

فريق األصالة واملعاصرة ،الكلمة ألحد السيدات ،السيدة النائبة
تفضل.

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال الثاين ويتعلق
بتقييم املبدأ الدستوري القاضي بالسعي إىل املناصفة تقدم به

النائبة السيدة ثريا إقبال:

السيد الرئيس:

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

شكرا السيد النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة
للتعقيب.

السيد رئيس احلكومة ،عن تقييمكم للمبدأ الدستوري

القاضي بالسعي إىل املناصفة نسائلكم اليوم؟
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كما تواصل احلكومة تقوية قدرات النساء التمثيلية يف
االنتخابات عن طريق صندوق الدعم لتشجيع متثيلية النساء،

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

حيث مت يف نونرب املاضي تنصيب اللجنة املكلفة بتفعيله يف
تركيبتها اجلديدة على إثر جتديد اإلطار التنظيمي للصندوق
املذكور ،والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الرئيس:

لقد عرف املغرب كما تعلمون تقدما مهما يف جمال
النهوض حبقوق النساء ،بفعل إطالق جمموعة من اإلصالحات
القانونية قبل وبعد دستور  ،1122الذي أكد من ديباجته على

شكرا السيد رئيس احلكومة ،الكلمة للفريق يف التعقيب
تفضل السيدة الرئيسة ،تفضلي السيد الرئيس ،تفضل السيدة
النائبة.

حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس أو غريه،
ونص يف الفصل  2.على املساواة بني الرجل واملرأة .قد قامت
احلكومة باختاذ جمموعة من اإلجراءات الرامية إىل تنزيل هذه
املقتضيات على أرض الواقع على مستويني:

النائب السيد الشاوي بلعسال ،رئيس الفريق الدستوري
(نقطة نظام):

باسم الفريق الدستوري أتقدم باعتذار للسيد وزير

التعليم العايل على ما صدر من كلمات يعين ال تدخل من
طرف السيدة النائبة وال تدخل يف صلب املوضوع ،وهذا مل
نتداوله يف الفريق ونعترب أن يتجاوز هذا األمر وحنن نعرفه ونقدره
وحنرتمه.

األول :يهم وضع إطار لتحقيق التقائية خمتلف

املبادرات املتخذة إلدماج املساواة واملناصفة يف السياسات
العمومية وبرامج التنمية عن طريق ما يلي:
 اعتماد اخلطة احلكومية للمساواة إكراما من أجلاملناصفة اليت صادق عليها اجمللس احلكومي بتاريخ  1يونيو
1124؛
 -إحداث جلنة وزارية عهد إليها بأعمال التنسيق والتتبع

السيد الرئيس:

شكرا للسيد الرئيس ،تفضلي السيدة الرئيسة،
تفضلي..
النائبة السيدة ميلودة حازب ،رئيسة فريق األصالة

بني القطاعات املعنية من أجل حسن تنفيذ اخلطة وتقييم
النتائج ،واقرتاح التدابري القانونية املناسبة ودعم عملية التشاور
مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف هذا اجملال.

والمعاصرة:
شكرا السيد الرئيس،

الثاني :يهم تعزيز املناصفة يف الرتسانة القانونية وخاصة

السيد رئيس الحكومة المحترم،

باختاذ اإلجراءات التالية:
 -إعداد مشروع قانون يتعلق هبيئة املناصفة ومكافحة كل

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب والنائبات،

أشكال التمييز ،وسيعرض املشروع يف األسابيع القادمة على
مسطرة املصادقة؛
 التنصيص على مبدأ السعي للمناصفة يف القوانني ذاتالصلة كالتعيني يف مناصب املسؤولية مثال.

من عندكم...
السيد الرئيس:
باليت األخت السيدة الرئيسة واحد الدقيقة ،تفضل
تفضل السيد الرئيس ،تفضل.
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للرفع من التمثيلية السياسية للنساء واحلكومة وأغلبيتها مل يقدما
على تعديل القانون التنظيمي  2..22من أجل إرساء منط

النائبة السيدة ميلودة حازب:

 ..مكاملة ،إيوا أعطيتوين الكأس خاوي.

اقرتاع يف مستوى األهداف الدستورية اجلديدة املتعلقة مبوجب
النساء لالنتدابات االنتخابية؟ مسودة القوانني التنظيمية املتعلقة
باجلماعات الرتابية ال تتضمن أية آلية للتمييز اإلجيايب املتعلق
بولوج النساء إىل رئاسة اجلماعات الرتابية.

السيد الرئيس:

 ..العفو ،تفضل السيدة الرئيسة.

النائبة السيدة ميلودة حازب:
شكرا السيد الرئيس،

أال ميكن أن نستخلص من كل هذا أن القضية النسائية
ال متثل األولوية يف األجندة احلكومية ،ليس عيبا أن تعرتفوا
بذلك ،العيب هو أن احلكومة واألغلبية دياهلا تبقى قابطة لنا

السيد رئيس الحكومة المحترم،

طبعا كان بودي وبعد مرور ثالث سنوات على تدبريكم

للشأن العام ،أن تقدموا تقريرا مفصال عما حتقق على أرض
الواقع خبصوص املناصفة واملساواة بني الرجال والنساء يف عالقة
مع اخلطاب الرمسي ،السياسي الرمسي .لألسف ال تزال لغة
اخلشب حاضرة ،وال يزال احلديث عن اخلطط والدراسات

فواحد الشريط مشروخ وداميا تتجيب لينا قضية التحكم وقضية
املقاومة ،وقضية الفساد .وأنا أقول لكم السيد الرئيس احلكومة،
ال ميكن أن يكون التحكم واملقاومة والفساد إال يف ظل حكومة
ضعيفة أو فاسدة ،ألن إذا كانت احلكومة قوية ما يكون

التشخيصية وحنن نتوفر على ختمة من التقارير الوطنية والدولية
فيما يتعلق بتشخيص الواقع؛ واقع املرأة املغربية ،يف حني هناك
مبادرات نيابية يف هذا اجملال مت جتاهل تفعيل املسطرة التشريعية

ال حتكم وال فساد وال مقاومة .إذن امسحوا يل الغلط فيكم
ماشي يف غريكم ،احلقيقة أن القضية النسائية ماشي أولوية
عندكم ،الربنامج احلكومي ال يتضمن سوى فقرة يتيمة يف

بشأهنا بإيعاز من احلكومة وبدعم من أغلبيتها العددية ،وهذا
يدفعنا إىل طرح أسئلة جوهرية ،كم من الوقت حتتاج احلكومة
لتفعيل املناصفة املنصوص عليها يف الدستور؟ كم من الوقت
حتتاج احلكومة إلحداث هيئة املناصفة؟ ما مآل "اللجنة العلمية"

الصفحة  11واليت هي بدورها فيها واحد اخللط مقصود،
مشاريع القوانني ال تتضمن إال مجلة عامة "السعي حنو
املناصفة".
السيد رئيس الحكومة،

اليت مت تشكيلها يف فرباير  ،1124لدراسة مقرتحات إحداث
هذه اهليئة وما مآل خالصاهتا؟ ما مآل مشروع اجمللس
االستشاري لألسرة والطفل واألسرة والطفولة وقد كان مربجما

نعيش عطالة تشريعية خبصوص قضايا املرأة قد تكون
مقصودة ،وقد تكون ألننا أمام بعض الوزراء الذين ليست هلم
احرتافية يف اجملال التشريعي ،هم فقط هواة .وقد تكون ألننا

سنة 1124؟ ما مآل مشروع قانون العنف ضد النساء اليت مت
إحالته على اجمللس احلكومي مث مت تعليقه وحنن نعلم مدى
االرتباط املباشر حبماية احلقوق األساسية للنساء؟ ما نصيب
املرأة من التعيينات يف املناصب العليا واإلحصائيات الرمسية

أمام حكومة ال تؤمن مبركزية قضايا املناصفة واملساواة وخري دليل
على ذلك اخلطة اليت أطلقتم عليها اسم "إكرام" ،وهو رمز
ملقاربة إحسانية ال متت بصلة إىل املقاربة املرتكزة على حقوق
اإلنسان ،كما أن مكوناهتا تغلب التحسيس والتأطري على

تسجل على أن  % 41فقط من النساء يشتغلن بالقطاع
العمومي وال يوجد يف املناصب السامية إال أقل من ،% 21
هذه إحصاءات ديالكم رمسية؟ ماذا عن تدابري التمييز اإلجيايب

احلماية القانونية.
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هلذه األسباب السيد الرئيس احلكومة ،ال ميكن أن
نتوقع أنكم ستحققون األهداف الواردة يف الفصلني  2.و41

ديالك عالش ما عندكمش املناصفة؟ شحال ديال العياالت
حاضرين معانا دابا  3وال  2عياالت ،قال ماشي عياالت ماهلم

من الدستور ،وال ميكن أن حيدث أي تطور إجيايب فيما خيص
جمال املساواة واملناصفة وحقوق النساء ،لألسف السيد رئيس
احلكومة أخلفتم املوعد مع التاريخ ،وأضعتم فرصة مواتية للمرأة
لكي تقوم بواجبها باعتبارها مواطنة كاملة املواطنة ،شكرا السيد

ماشي عياالت ،نساء ما هلم ماشي عياالت ،مي إمراة وجمموع
عياالت يف املغرب شنو هو املشكل؟ أجيوا انتما حىت اهلدرة
ديالنا بداوا حتكموا فينا فيها عياالت ونص د املعقول اللي دافعوا
مع رجاالهتم ،باش جييبوا االستقالل هلاذ البالد ،ماشي كيجيب

الرئيس.

الشعارات وبداوا كيحاولوا من خالهلا ما نعرف أشنو يديروا؟
هاذ السعي حنو املناصفة هو طارح إشكال ،وتيخصو واحد
الوقت ،ألنه إيال جينا نديروا دابا املناصفة خاصنا بعدا هاذ

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الرئيسة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة

الربملان نوقفوه حىت يويل النص فيه رجال والنص فيه عياالت،
مرة أخرى ،وهاذيك الساعات غادي نتعسفوا على األحزاب
السياسية اللي ما مؤهالش غادي نتعسفوا على الناخبني اللي
عندهم رأي آخر ،أنا هنار اللي املغاربة يبغيوا هاذ الربملان يكون

للجواب على التعقيب.
السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
قبيال تكلمنا على املصداقية دابا بغينا نتكلموا على
الوضوح ،ما ختلطوش بني املفاهيم ،امسح ليا السيدة الرئيسة
املساواة شيء واملناصفة شيء آخر ،ومها أمران خمتلفان،
واملساواة يضمنها الدستور وهي متحققة يف الواقع من الناحية

كل نساء أنا ما عندي حىت مشكل ،ولكن إيال بغييت شي
حاجة خاصك حتضر هلا بواحد الطريقة ما يكونش فيها
تعسف ،أنتما غري امسعتيوا املناصفة يف الغرب وجايني تسحاب
لكم واش عطاكم ريب واحد الزرواطة ضربونا هبا ،راه
ما عندكم فني متشيوا ،السعي حنو املناصفة هو حتضر األمور
بطريقة معقولة ،بطريقة نسبية اليوم منني كتقول ليا  %21ديال
الناس اللي عندهم املسؤوليات نساء ،رجعي شويف احلكومات

العملية ويف اإلدارة العمومية ،وقد ال تكون متحققة يف بعض
اجملاالت ،املساواة هي أن املواطن إذا توجه إىل اإلدارة أو إىل أي
مرفق ال ينظر يف كونه رجل أو امرأة بل ميتع بنفس احلقوق ،هذا
امسحي ليا ما ختلطوش مع املناصفة ،ال ويال عندك شي حالة
ديال عدم املساواة شي موظفة كتخلص قل من شي موظف
وكدير هي وياه نفس العمل ،وال شي إمراة ما كتمتعش باحلقوق
اللي كيتمتع هبا الرجل جيبيها ليا أنا نوقف ندير عليها معركة،

اللي سبقت واش كانوا  ،%21آش غنقول أنا الوزراء إيال
جاب اهلل واحد الشخص على حساب التقدير دياهلم ألن
الوزير هو مسؤول جا هلنا بالثقة ديال املواطنني وبالتعيني ديال
جاللة امللك ،إذن منني تيختار هو تيختار الشخص اللي
كيعتربوا قادر يقوم بالواجب ،ما غنقولش ال جبيت راجل ال سري
ديه وجيب ليا إمراة آش هاذ اهلدرة هادي...

هاذ الشي ما كاينش ،ويال كان يف الواقع جيبيه ليا أنا
ما عنديش مشكل ،ولكن من الناحية املبدئية ما كاينش
خالف.

السيد الرئيس:

لكن الدستور نص على السعي حنو املناصفة ،والسعي
حنو املناصفة هو واحد العملية اللي غادية تاخذ الوقت ،ويا
للعجب دابا منني كنشوف فيك األستاذة الرئيسة أنت والفريق

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال الثالث ويتعلق
بتزايد البطالة تقدم به الفريق االشرتاكي ،تفضل السيدة الرئيسة،
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 حتسني نظام التكوين من أجل اإلدماج هبدف تشجيعالشباب على االخنراط أكثر هباذ النظام ،مع ضمان حظوظ

من فضلكم االستماع إىل السيدة الرئيسة ،تفضل السيدة ،اهلل
خيليكم من فضلكم ..تفضلوا السيدة الرئيسة.

أوفر هلم يف البقاء يف املقاولة بعد انتهاء فرتة التدريب؛
 مساعدة املقاوالت حديثة النشأة على تشغيل طاليبالعمل يف إطار عقود شغل غري حمددة املدة ،مقابل حتمل الدولة
حلصة املشغل برسم التحمالت االجتماعية وممارسة التكوين

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة ،سؤالنا يتعلق بأسباب تزايد نسبة
البطالة؟ شكرا.

املهين خالل  13شهرا ،وإعفاء األجراء من الضريبة على الدخل
يف حدود  2أجراء ،والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس :

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

شكرا السيد الرئيس احلكومة ،الكلمة ألحد نواب
الفريق ،السيدة الرئيسة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:

السيد الرئيس ،تعترب البطالة من اإلشكاليات
االقتصادية واالجتماعية اليت تعاين منها بالدنا نتيجة تزايد حدة

النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:
شكرا السيد رئيس الحكومة،

الضغط على سوق الشغل ،وعدم تسجيل نسبة منو كافية
الستيعاب عدد الوافدين اجلدد ،إضافة إىل عدم مالءمة التكوين
مع احلاجيات ،وحسب املندوبية السامية للتخطيط فقد سجلت

كنت أمتىن أن ختوضوا النقاش يف هذا املوضوع جبرأة
وصراحة أكرب ،كما تتحدثون يف مواضيع أخرى كذلك .بالنسبة
لنا يف الفريق االشرتاكي املنطلقات األساسية املؤطرة لسؤالنا

البطالة على العموم تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخرية،
منتقلة من  % .,1سنة  1112إىل  % .,1سنة ،1124
وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا سنة  1123نتيجة
تراجع فرص الشغل يف بعض القطاعات كالفالحة والبناء.

تتمثل أوال يف كون معضلة البطالة تؤثر سلبا على الواقع
االجتماعي ،وتساهم يف انتشار اجلرمية ،والسقوط يف التطرف،
واالحنراف ،وارتفاع ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ،هل تعتربون
السيد الرئيس أو رئيس احلكومة هاذ القضايا هاذي ال هتدد
اإلستقرار ديال البلد ،وأمن البلد الذي نفخر به؟ هذا سؤال.
من جهة ثانية نعترب عملية إنعاش التشغيل حمك حقيقي لقياس
جناعة السياسات احلكومية ،فإىل أي حد جنحتم يف معاجلة هذه

ويكمن احلل اجلوهري ملعضلة البطالة يف الرفع من نسبة
النمو االقتصادي ،والعمل على انتظامها مما يستوجب إعادة
التوازن للنموذج االقتصادي لبالدنا ،باملزاوجة بني دعم الطلب
واإلنتاج ،وهو ما نعمل عليه من خالل إعادة االعتبار للتصنيع
املنتج لفرص الشغل ،علما أن مثل هذه اإلجراءات تؤيت أكلها
أساسا على املدى املتوسط .كما تعمل احلكومة على استكمال
إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل ،فقد مت إعداد وثيقة أولية

الظاهرة كي تنجحوا يف مهمتكم احلكومية؟
املنطلق الثاين السيد الوزير أو السيد رئيس احلكومة،
يتمثل يف تقارير بنك املغرب ،املندوبية السامية للتخطيط،
طلعت علينا بأرقام صادمة رجعتم السيد الوزير إىل  1112أنا
أعود بكم إىل  1124و 1123الفصل الثاين من 1124
و 1123قفزت أو حتولت البطالة من  1,1إىل  .,4ما يقرب

ملشروع اإلسرتاتيجية من طرف فريق من اخلرباء ،ويتم حاليا
تدارسها يف أفق تقدميها قريبا للمصادقة من طرف احلكومة ،كما
مت إدراج إجراءين جديدين يف قانون املالية يتعلق األمر ب:
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 ،21ارتفاع عدد العاطلني كوكبة العاطلني تعززت ب  12ألف
شخص عاطل ،ارتفاع نسبة البطالة يف الفئة العمرية ما بني 22

هاذ األمر هذا غري صحيح وغري مؤسس على قضايا صحيحة
بقدر ما هو بشائر إعالمية لالستهالك ،وجمرد الرتويج ملعلومات

و 13سنة ،ارتفاع البطالة حلاملي الشهادات يف الوقت اللي
حكومة التناوب واحلكومات املتعاقبة استهدفت تشغيل حاملي
الشهادات ووفرت مناصب الشغل تصل إىل  .111منصب
من جمموع  22ألف منصب أي بنسبة تفوق  % 11أنتم اآلن

غري صحيحة ومغلوطة .أيضا نسجل ارتفاع معدل البطالة يف
صفوف العاملني ،إيقاف أساتذة سد اخلصاص رغم أن املنظومة
الرتبوية تعاين من خصاص مهول يف املوارد البشرية.
السيد الوزير ،حنن يف الفريق االشرتاكي نعترب التشغيل

تعملون على تعزيز هذه الكوكبة باملزيد من العدد.
هاذ األرقام السيد الوزير ،هل هي مدعاة إىل االرتياح،
عربمت على أنكم مرتاحني يف هاذ العمل احلكومي من خالل

عملة ذات أوجه متعددة ،ما تتوقفشي فقط على النمو
االقتصادي ،كتوقف كذلك وأعود إىل الفساد مبحاربة الفساد
واسرتجاع األموال املنهوبة.

األداء ديالكم احلكومي؟ هل هاذ األرقام مدعاة إىل االرتياح؟
هل هاذ األرقام مدعاة إىل متجيد األنانية السياسية؟ أم أهنا أرقام
تدعو إىل املبادرة واستعجال املعاجلة؟ السيد الوزير ،هناك
جمموعة عندي سأكتفي باإلشارة ألن الوقت ال يسمح ،هناك

السيد الوزير ،ما غلبكومشي الفساد أنتم اللي
استسلمتوا ،وللتو رفعتم شعار "عفا اهلل عما سلف" ،هذا أمر
وهاذي هي الصراحة اللي خاصنا ننتظروها منكم ،مل تنجحوا
يف معاجلة الفساد ولكن هناك أيضا املنظومة الرتبوية تكلمتم

جمموعة من اإلجراءات احلكومية املتخذة أستحضر منها
البعض:

عليها ،هناك املقاربة التشاركية والسلوك التشاوري وقفتوه ،أختم
بقول الشاعر أمحد شوقي:

 -أوال :احلكومة تتعامل مع هذا امللف مبنطق احليلة

"والمرء ليس بصادق في قوله *** حتى يؤكد قوله بفعاله"

واملراوغة واملزايدة أحيانا ،عدم تفعيل قرار بلورة االسرتاتيجية يف
الوقت احملدد الذي وعدنا به السيد وزير التشغيل ،مل يقع تفعيل
هذه االسرتاتيجية يف وقتها املقرتح من طرف السيد الوزير.

شكرا.
السيد الرئيس:

السيدة النائبة شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 -ثانيا :عملتم السيد الوزير ،وذكرتوها تدابري متييزية بني

للجواب على التعقيب.

املقاوالت ،تدابري متييزية استثنيتم املقاوالت احملدثة ،واستهدفتم
املقاوالت اليت ستحدث يف  1122و ،112.هل هذه املقاولة
فعال هناك ضمانات أهنا ستعمل على توسيع االستقطاب

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:

ملا جات هاذ احلكومة خاطبت املواطنني خالل برنامج

تلفزيوين وقلت "عفا اهلل عما سلف" ملا جبدوا ليا امللفات
القدمية ،وأنا مازلت على الكلمة ديايل ،امللفات القدمية وجاب
ذاك الشي قبل من هناية الشهر املاضي حوايل  11مليار ديال
الدرهم ،يف الوقت اللي دول أخرى ما دارتشاي "عفا اهلل عما

وتوسيع دائرة مناصب الشغل؟ هل هناك ضمانات؟ ملاذا
استثنيتم من هذا اإلجراء ديال التكفل باملسامهة االجتماعية
املهن احلرة؟ أليست املهن احلرة حىت هي جمال لتوفري مناصب
الشغل مثل احملاماة ،األطباء ،املهندسون ،املوثقون..؟
السيد الوزير ،وقع تلويح من طرف أحد وزراء احلكومة
ديالكم بإحداث  211ألف منصب شغل يف أفق ،1111

سلف" وبغات متشي يف االجتاه ديال املتابعات وكلكم تيشوف
احلال دياهلا اليوم .ردوا البال املغاربة ،ما تبقاوش تتبعوا الناعقني
الذين ال يفقهون ما يقولون ،ولو اتبعناهم خلربنا البالد ،امسحوا
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ليا نعم "عفا اهلل عما سلف" فيما سبق ما غنمشيش نقلب يف
امللفات باحلق إيال جات شي حاجة راه القضاء كاين ،واليين

وأما  211ألف منصب ديال الشغل ،هاذيك  211ألف
منصب ديال الشغل على حساب السيد وزير الصناعة احملرتم

عاود ثاين ردوا البال لشي وحدين والوا كيعتربوا باللي األحزاب
دياهلم هي حصون حلماية املفسدين ،دير الفضيحة اللي بغييت
واجي دخل هلم وديك ساعات سوف حتمى وال ختاف دركا وال
ختشى.

واملعقول اللي أنا تعرفت عليه فهاذ احلكومة وتنقدروا أحسن
تقدير ،هاذيك  211ألف منصب ديال الشغل حقيقية إن
شاء اهلل الرمحان الرحيم ما فيها ال حيلة وال مراوغة ،وإيال كانت
عندكم شي مقرتح إجيايب بغيتيوا تنفعوا به بالدكم يف التشغيل

واآلن فيما خيص التشغيل أنا كنت واضحا معكم يف
الكلمة األوىل ،قلت لكم هاذ امللف ألنه أنا ماشي القضية
ديايل هي هنبطوا من 1,1نطلعوا ل  .,1مصاب لو كان هاذ

جيبوه ليا ،أنا مستعد باش ناخذ به ونطبقوا بكل حذافريه.
السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،تفضل السيد الرئيس.

األرقام دقيقة ،وفقدنا غري  12ألف منصب ديال الشغل ،أنا
اللي كنقدر هو أنه املشكل ديال الشغل هو أكرب من هذا
بكثري ،وفيه مشاكل ثقافية ،وفيه مشاكل ،وكنقولوا باللي مشينا
فهاذ االجتاه ديال هاذ احلكومة باللي التصنيع اللي هتمل هاذي

النائب السيد ادريس لشكر ،رئيس الفريق االشتراكي (نقطة
نظام):
شكرا السيد الرئيس المحترم،
ال أعتقد أن أصوات النواب هي أصوات الناعقني،
ونطلب من رئيس الربملان أن يتدخل ..أن يصدر عن رئيس
احلكومة إنذار للشعب املغريب من أصوات الناعقني كانت هنا

عقود ديال الزمان أكثر من  31عام هتمل التصنيع ،هو اللي
كفيل باش حيل لنا املشكل ديال التشغيل ،عالش هتمل هاذ
التصنيع؟ هاذ التصنيع هتمل ألنه كانت احلكومات كتخاف من

أصوات الربملانيني والربملانيات احملرتمات ،ماشي أصوات
الناعقني ،وتنطلب باش حتمل مسؤوليتكم كرئاسة حىت أمام
ما يسمعه الرأي العام ،ونرجعوا للتسجيل ،عندما يتوجه إلينا
على أن صوتنا صوت نعيق هذا هو احلوار اللي تنعتقدوا

املشاكل االجتماعية ومن اإلضرابات ،اليوم كنقولوا حنا هاذ
الشي ما بقيناش كنخافوا منو ،إيال شي واحد دار اإلضراب ألن
عندو احلق غناصروه كدولة ،وال شي واحد دار اإلضراب وما
عندوش احلق غنوقفوا يف وجهو ،وما غنخليوش الفوضى يف

ما خصوش احلكومة تكون مسؤولة.

اجملال الصناعي ،وهاذ الطريقة هاذي النقابات متافقني عليها
كيعتربوا باللي من املصلحة دياهلم احلفاظ على املؤسسات
الصناعية ،وأن احلفاظ عليها غادي حيافظ على مناصب الشغل

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة:

املوجودة ،وغادي جييوا ناس آخرين من اخلارج باش يستثمروا،
صحيح ،باقي هاذ الشي هذا ما وصلناش فيه للمسائل املطلوبة،
وأما تتهمينا السيدة احملرتمة باحليال واملراوغات حنا ما معروفينش
هباذ الشي ،حنا معروفني رمبا فينا بزاف ديال العيوب ،ولكن

السيد الرئيس ،أنا ما قصدتش السيدة ملا تكلمت على
الناعقني ،وما قصدتش حىت احلزب دياهلا ملا تكملت على
الدفاع على الفساد ،كولشي عارف آش كنقصد ،شكرا.
السيد الرئيس:

حىت هلاذ الشي ما كاينش ،معروفني بنية اهلل ،وحنا غاديني بالنية
ديالنا ومول النية يغلب إن شاء اهلل الرمحان الرحيم.

شكرا ،رفعت الجلسة.
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