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السيد رئيس الحكومة المحترم،

محضر الجلسة الثامنة واألربعين بعد المائتين

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

التاريخ  :الثالثاء  6شعبان  6346املوافق ل  66ماي

إن الروح الوطنية وااللتزام خبدمة مصاحل املغرب ،كل من

.6162

موقعه ،برملانا وحكومة ،أغلبية ومعارضة ،تقتضي منا مجيعا
الرتفع عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على سري املؤسسات
وأدائها ووظائفها ،وتقتضي منا أيضا اخنراطا مجاعيا وبشكل

الرئاسة  :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.
التوقيت  :ساعة ومثانية وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية

زواال والدقيقة العاشرة.

مسؤول يف خدمة قضايانا الوطنية ومعاجلة إشكالياته ومواجهة
حتدياته.
إن جملس النواب ينبغي أن يظل ذلك الفضاء الوطين
واملؤسسايت للنقاش العمومي ،وتأطريه يف إطار من االحرتام

جدول األعمال :مواصلة اجللسة الشهرية املخصصة لألسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة.
السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس:

الواجب ملختلف املؤسسات وخصوصا الدستورية ،كانت
أشخاصا ذاتية أو معنوية ،أحزابا ونقابات ،فرقا برملانية ،أغلبية
ومعارضة أو حكومية ،بعيدا عن شخصنة النقاش أو توجيه

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
المرسلين،

التهم والرتكيز على القضايا الكربى للبالد ومصاحلها العليا.
يف هذه اللحظة بالذات ،يقوم جاللة امللك نصره اهلل،
جبولة إفريقية ناجحة ،مدافعا عن املغرب ،رافعا رؤوسنا ،حماربا
الفقر ومدعما للتنمية .ويف هذه اللحظة كذلك ،يتابع آالف

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات ،السيدتان والسادة الوزراء المحترمون،
نستأنف بعون اهلل طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات
النظام الداخلي للمجلس ،اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة .وقبل مواصلة
جدول أعمال هذه اجللسة ،أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل

املغاربة ،عرب الشاشة ،اشتغال مؤسستينا احلكومية والربملانية ،أود
وأتوسل اجلميع أن نكون يف مستوى النخبة اليت أهلها املغرب
لتدبري شؤونه.
على بركة اهلل نستأنف أشغالنا ،وقبل الشروع يف

مجيع األطراف على الروح الوطنية العالية ،واليت استحضرت
املصاحل العليا للوطن وآثرت على نفسها املصاحل الذاتية ،مما
سهل مأمورية الرئاسة يف استئناف هذه اجللسة ،جتاوزا ملا حد
يف اجللسة السابقة والتوجه اجلماعي حنو املستقبل ،يف إطار

جدول األعمال أعطي الكلمة للسيد األمني لتالوة ملخص عن
املراسالت الواردة على املكتب ،تفضل السيد األمني.
السيد أحمد التهامي أمين المجلس:

اإللتزام بضوابط دولة القانون واملؤسسات ،وجتسيدا لألساس
الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة القائم على أساس
فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا ،وتفعيال للتوجيهات امللكية،

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب جملس النواب بالنصوص التشريعية التالية
ويتعلق األمر مبا يلي:

خصوصا تلك املتعلقة بتخليق اخلطاب السياسي.
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 مشروع قانون رقم  31.64يتعلق باملراكز االستشفائية

السيد رئيس الجلسة:

اجلامعية.
 مشروع قانون تنظيمي رقم  44.62يقضي بتميم وتغيري
القانون التنظيمي رقم  61.66املتعلق باألحزاب السياسية.
 مشروع قانون تنظيمي رقم  46.62يقضي بتغيري وتتميم

شكرا السيد األمني ،يف اجلزء األول من السؤال الزالت
للسيد رئيس احلكومة  6دقائق و 62ثانية ،هل ترغبون يف
استعماهلا السيد الرئيس ؟ جتاوزها .إذن إذا مسحتم منر إىل
السؤال احملوري الثاين واملتعلق بتعثر احلوار مع املركزيات النقابية،
تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء فرق املعارضة ،الكلمة
ألحد النواب.

القانون التنظيمي رقم  61.66املتعلق مبجلس املستشارين.
 مشروع قانون تنظيمي رقم  43.62يقضي بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  21.66املتعلق بانتخاب أعضاء

النائب السيد سعيد باعزيز:

جمالس اجلماعات الرتابية.
 مقرتح قانون تنظيمي يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي
رقم  21.66املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلماعات
الرتابية ،تقدم به جمموعة من النواب من فرق وجمموعة

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

نسائلكم باسم فرق املعارضة ،يف هاذ اجللسة

املخصصة ملراقبة العمل احلكومي وليست فضاء للنقاش
العمومي.

األغلبية.
كما توصل مكتب اجمللس من اجمللس الدستوري
بالقرارين التاليني:

السيد رئيس الحكومة،
حكومة مأسست احلوار اإلجتماعي وحكومة عادت
به إىل الوراء؛ حكومة وضعت خطوط محراء للحوار ،حوار
اجتماعي عبارة عن مسرحية ملغومة؛ احتقان اجتماعي وضرب

 القرار رقم  62/166ورقم  62/166اللذين صرح
اجمللس الدستوري مبوجبهما على التوايل :مبطابقة كل من
القانون التنظيمي رقم  641.64من قانون املالية يف صيغته
املعدلة ،والقانون التنظيمي رقم  66.63بتغيري وتتميم
القانون التنظيمي رقم  16.66املتعلق بالتعيني يف املناصب
العليا للدستور.

للقدرة الشرائية للشغيلة املغربية؛ نقابة دميقراطية تقاطع فاتح
ماي؛ رئيس احلكومة ينصرف ويغادر اجللسة الشهرية يومني قبل
احتفال الشغيلة املغربية بعيدها األممي حىت ال جييب عن تعثر
احلوار؛ وزير يهني املغاربة ويعترب نفسه راعيا للقطيع؛ وزراء

فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة
الكتابية اليت توصل هبا جملس النواب من  61إىل  66مايو
 ،6162توصلت رئاسة جملس النواب مبا يلي:

وإداريون يتدخلون يف انتخابات ممثلي املأجورين واملوظفني؛ وزراء
يتصلون بالباطرونا الختيار...
السيد رئيس الجلسة :

 16سؤاال شفويا؛  64سؤاال كتابيا؛ جمموع األسئلة
الكتابية املتبقاة دون جواب ،61316 :شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة
للجواب على السؤال يف حدود  66دقيقة و 41ثانية.
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الوطنية للحوار االجتماعي وخلية لدى رئيس احلكومة لتتبع حل

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

النزاعات املستعصية مباشرة .كما مت يوم  66أكتوبر ،6166
عقد اجتماع مع املركزيات اخلمس ،قدمت احلكومة خالله
عرضا حول مشروع قانون املالية لسنة  .6164وانعقد يوم 3
يناير  ،6164اجتماع للجنة العليا للتشاور ،خصص لتقدمي

أود يف البداية أن أشكر فرق املعارضة على طرح
موضوع احلوار االجتماعي ،الذي يتيح فرصة عرض ما استجد

حصيلة تنفيذ التزامات اتفاق  66أبريل ومناقشة القضايا
اجلديدة اليت تقدمت هبا النقابات ،ودعت احلكومة إىل دورة
جديدة يف  63أبريل  ،6164لكن مل تستجب هلا بعض

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

يف هذا املوضوع.
وغين عن القول ،أن احلوار االجتماعي يشكل آلية
أساسية لتطوير التعاون بني احلكومة وشركائها االجتماعيني

النقابات ،مث عقدنا معها لقاءات ثنائية يف  62أكتوبر 6164
لتدارس سبل مواصلة احلوار ،وفق منهجية متوافق بشأهنا تراعي
اإلكراهات االقتصادية واملالية لبالدنا .وقد عقدت احلكومة
لقاءات مع املركزيات أيام  62و 62و 61أبريل يف شهر واحد

واالقتصاديني ،كما أن لتوطيده دورا حيويا يف ترسيخ البناء
الدميقراطي وتعزيز السلم االجتماعي وإنعاش التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
ومن هذا املنطلق ،حرصت احلكومة منذ تنصيبها على

 ،6163ومت التوافق على إبقاء هذه اللقاءات مفتوحة ملواصلة
مناقشة مطالبها والعمل على إجياد احللول هلا ،مع مراعاة
التوازنات املالية للدولة واحلفاظ على تنافسية املقاوالت.

إرساء آليات وقواعد احلوار االجتماعي ،عرب مجلة من املبادرات
اهلادفة إىل مأسسته ،وعقدت عدة لقاءات ثنائية ومجاعية مع
املنظمات النقابية والشركاء االقتصاديني ،مما مكن من تعزيز

ومن جهة أخرى مت عقد اجتماع اللجنة الوطنية
إلصالح منظومة التقاعد يوم  41يناير  ،6164خصص
ملناقشة تقرير اللجنة التقنية ولإلعداد الجتماع آخر للجنة
الوطنية ،دعونا إىل لقاءات تشاورية مع النقابات يوم  3دجنرب

السلم االجتماعي وحتقيق نتائج مهمة حتملت من أجلها الدولة
وال تزال كلفة كبرية يف ظرفية اقتصادية صعبة.

 ،6164غري أن بعضها مل يتسجب .وعقدت اللجنة الوطنية
إلصالح أنظمة التقاعد اجتماعا بتاريخ  61يونيو  ،6163مت
التوافق خالله على إصالح منظومة التقاعد يف مشوليتها ،مع

السيد الرئيس،
امسحوا يل أن أؤكد لكم ،احلوار االجتماعي مل يتوقف
بني احلكومة والنقابات ،بالرغم من اختالف املواقف والتصورات
بني األطراف يف بعض األحيان وهو أمر طبيعي .وللتذكري ،فقد
عقد اللقاء األول يف  63مارس  ،6166أي أسابيع فقط بعد

اختاذ إجراءات مستعجلة وحازمة ملواجهة تفاقم عجز نظام
املعاشات املدنية .وبرسم سنة  ،6162عقدت احلكومة يف 61
فرباير جولة جديدة من احلوار االجتماعي ،خصص لتبادل
وجهات النظر حول أبرز القضايا املطروحة ،ومت التأكيد على

تنصيب احلكومة ،تلته سلسلة من االجتماعات للجنة القطاع
العام وجلنة القطاع اخلاص .ويف إطار مأسسة احلوار االجتماعي،
مت االتفاق خالل االجتماعات الثنائية املنعقدة يف شتنرب
 ،6166على إحدا اللجنة العليا للتشاور إىل جانب اللجنة

ضرورة مواصلة احلوار بشكل منتظم وحتديد منهجية عمل
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ملعاجلة خمتلف امللفات ،مع إحدا

األيام الالزمة لالستفادة من معاش التقاعد ،هذا منذ كانت

جلن موضوعاتية وعقد

 C.N.S.Sوهو مطلب حىت جات هاذ احلكومة عاد
استاجبت لو ،ما بقاوش الناس كيضيعو يف احلقوق دياهلم إيال
ما كملوش  4631يوم؛
 -توسيع سلة عالجات التأمني اإلجباري األساسي على

اجتماع يف أقرب أجل للبت يف إصالح نظام املعاشات املدنية.
السيد الرئيس،

لقد حتملت احلكومة احلالية تنفيذ اتفاق  66أبريل

الذي وقع يف الظروف اليت يعرفها اجلميع ،والذي قامت فيه
احلكومة ساعتها باالتفاق مع النقابات على أشياء كثرية وثقيلة
جدا ،ولكن هذه احلكومة وفت هبا مجيعا أو تقريبا ،الذي حيمل
التزامات جد مكلفة ويستجيب ملطالب عديدة ،ناهيك عن

املرض اليت يدبرها الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لتشمل
عالجات األسنان ابتداء من فاتح يناير  ،6162وهذا كذلك
مطلب قدمي؛
 الرفع من احلد األدىن للمعاش لفائدة 66211مستخدم بالنسبة للنظام اجلماعي ملنح الرواتب التقاعد ،الرفع
من احلد األدىن ،هادو كانوا كيقبطو  661درهم  631درهم
هاذ الشي راه قلناه شحال من مرة؛

التزامات سابقة هلذا االتفاق تأخر تنفيذها كمسألة التعويض عن
فقدان الشغل ،وهو ما وقع مؤخرا.
وبالرغم من أمهية هذه االلتزامات وكلفتها ،اليت يعترب جمرد
االقتصار على تنفيذها حتديا يف حد ذاته ،فقد بادرت احلكومة

 الرفع من احلد األدىن لألجر يف القطاع اخلاص بنسبة %61موزعة على سنة  6163و 6162وهاد السنة %2
غتدخل يف يوليوز 6162؛

إىل االستجابة ملطالب جديدة .وسأقتصر على بعض األرقام
واملؤشرات املهمة املتعلقة مبا أجنزته احلكومة على الصعيد
االجتماعي ،باعتبار أنه ماشي فقط كنا كنلتقيو بالنقابات على

 رفع احلد األدىن لألجور بقطاع الوظيفة العمومية إىلثال آالف درهم صافية شهريا ،بكلفة  661مليون درهم
لفائدة  24ألف مستفيدين ،مل يبق يف الوظيفة لعمومية أي
شخص أجرته أقل من  4ألف درهم؛

مدى هذه السنوات كلها ،مرات متعددة ،يف بعض األحيان
ثال مرات يف شهر واحد ،مجيع النقابات مبا يف ذلك اليت
انشقت عن بعضها ،ولكن كذلك هذه األمور كانت تبعتها
نتائج عملية لصاحل الشغيلة:

 إخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 211مليون درهم ،اإلجراء الذي انتظر  61سنوات طوال
حىت جات هد احلكومة اليت يقال أهنا ال تفعل شيئا؛

 أوال :ختصيص غالف مايل سنوي إضايف قدره 64.6مليار درهم ،وأمتىن أن تأخذ األرقام حجمها وحيسن تقديرها،
أشنو هي  64.6مليار ديال الدرهم لتنفيذ اتفاق  66أبريل

 إخراج جمموعة مشاريع القوانني كتلك املتعلقة حبوادالشغل والعمال املنزليني ،غري ديال هاد العمال املنزليني اللي
قدمي يف هاد الربملان فحايل أنا يعرف شحال وهذا كينتظر،
ومدونة التعاضد والصحة والسالمة املهنية وعالقات وشروط

فيما يتعلق بالزيادة يف األجور والرفع من احلد األدىن للمعاش
واحلوارات القطاعية ،هذه من النهار اللي جات احلكومة؛
 اختاذ التدابري لتحسني وضعية الشغل واحلمايةاالجتماعية بالقطاع اخلاص منها :متكني األجراء الغري املستوفني
لشرط  4631يوم اخنراط يف الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي باسرتجاع مبلغ مسامهتهم املرمسلة أو استكمال عدد

الشغل يف الصناعة التقليدية.
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هذا دون احلديث عن اجملهودات املبذولة على مستوى

يف احتياطي العملة الصعبة ،وهاذي هي الوضعية اللي تالقينا

الربامج اإلجتماعية كتعميم التغطية الصحية واإلهتمام بالفئات
اهلشة األخرى ،من خالل تفعيل صندوق دعم التماسك
اإلجتماعي لتمويل نظام املساعدة الطبية وحماربة اهلذر املدرسي،
ومتويل الدعم املباشر للنساء األرامل ،وتفعيل صندوق التكافل

معاها ملي جينا ،باش كنا مضطرين منشيو  FMIناخذو منو
إمكانية ديال االقرتاض ديال  666مليار ديال الدوالر ،احلمد
هلل ما احتجينلهاش .وقد بذلت احلكومة جهودا كبرية لتصحيح
الوضع ،حيث انتقل عجز امليزانية من أكثر من  %3كان يعين

العائلي للنساء املطلقات وختفيض أمثنة أزيد من  6311دواء،
وختصيص ما يفوق 50%من امليزانية العامة للربامج والقطاعات
اإلجتماعية باعتبار أن احلوار اإلجتماعي ال يشمل الشغيلة

 FMIكيقول  %363واحنا كنقولوا  ،%366من الناتج
الداخلي اخلام سنة  6166إىل  %361سنة  .6163ورغم
ذلك ،فإن اإلكراهات املالية ال تزال قائمة ،مما حيتم التحكم يف

وحدها ،بل يشمل مجيع الفئات اهلشة املوجودة يف اجملتمع،
والنقابات يعين سعيدة بطبيعة احلال بأن تكون هلا كذلك
مسامهة يف هذا األمر.
وباملناسبة ،فقد قفزت كتلة األجور بالوظيفة العمومية من

النفقات العمومية وحتسني التوازنات املالية والتنافسية ،مع إيالء
عناية خاصة بالفئات الضعيفة واملهمشة من عموم املواطنني.
التوجه ديال احلكومة هو هذا ،اللي احلالة ديالو ال بأس هبا
كنقولوا ليه صرب شوية ،واللي ما عندوش كنقولو هذا خاصنا

 6663مليار درهم سنة  6113إىل  61262مليار درهم سنة
 ،6162ومتثل حاليا  %66من الناتج الداخلي اخلام و%23
من ميزانية التسيري و %23من العائدات الضريبية .كما ميثل

نتفامهو معاه ،البد نلقاو لو حل.
ويف ظل هذه الظرفية الصعبة ،فإن جمموعة من
النقابات تطالب بإجراءات من قبيل:

متوسط األجر الشهري الصايف باملغرب  4أضعاف الناتج
الداخلي اإلمجايل الفردي مقابل  663يف تونس و 666يف تركيا
و 6يف فرنسا مثال .وقد ارتفع متوسط األجر الصايف الشهري
بالوظيفة العمومية -أرجو أن يسمع جيدا هذا الرقم -من

 الزيادة يف األجور ب  %62يف القطاعني العام
واخلاص ،مما يتطلب  63مليار درهم إضافية سنويا ،تتحملها
امليزانية العامة بالنسبة للموظفني ،ناهيك عن إهناك تنافسية
املقاولة .راه باملناسبة ،هذيك  %61اللي دازت يف ،6163
راه ما مرت إال بصعوبة بالنسبة للمقاولة ،وهددوا بأهنم سوف
يفقدون تنافسيتهم؛ ناهيك عن إهناك تنافسية املقاولة ،وبالتايل

 2444درهم سنة  6113إىل  3211درهم سنة ،6163
أي مبا يعادل  %2سنويا من الزيادة ،كل عام  ،%2األمر
الذي مل يتبعه ال األمثنة ديال املواد ومل يتبعه كذلك يعين

التأثري سلبيا على قدرهتا على احملافظة وإحدا فرص الشغل؛

السيد الرئيس،

يقدر ب  2مليار درهم ،قال ليك نرفعو اإلعفاء إىل 6111
درهم ،مما سوف يكلفنا  2ماليري درهم؛

التضخم ،يف حني مل يتعد املعدل السنوي للتضخم برسم نفس
الفرتة .%6

 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بانعكاس مايل



ال خيفى عليكم ،أن بالدنا مرت بظرفية اقتصادية

تنفيذ إحدا

درجات جديدة بانعكاس مايل سنوي

قدره  2إىل  3مليار درهم؛

ومالية صعبة ،كل شي كيعرف باللي كاين أزمة اقتصادية من
 ،6111خلفت ارتفاعا يف عجز امليزانية واملديونية ونقصا حادا
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 الزيادة يف معاشات املتقاعدين ب  611درهم شهريا،

السيدات والسادة الوزراء،

مما يتطلب  366مليار درهم إضافية كل سنة ،يف وقت يسجل
فيه نظامات املعاشات املدنية اختالال كبريا سيجعله عاجزا يف

اإلخوة واألخوات النواب،

شكرا على تناول هذا املوضوع اهلام اللي هو احلوار
االجتماعي ،حنا السيد رئيس احلكومة نفهم أن احلوار

األفق املنظور عن الوفاء باملستحقات القائمة لفائدة املتقاعدين،
إن مل نعج ل بالقيام باإلصالح وهو ما سنفعله إن شاء اهلل
الرمحن الرحيم.
والواقع أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية ال تتحمل

االجتماعي هو أوال وأخريا مسؤولية ،ولذلك مسي حوارا ألنه
ينتظر منه أن يكون قوة اقرتاحية فيها إنتاج ،فيها سعي مجاعي
بتعبئة مجاعية حلل اإلشكاالت الكربى ،مسؤولية خاصة فيما
يتعلق بامللفات الكربى اليت انكبت عليها هذه احلكومة .أنا

اعتماد إجراءات مالية جديدة ،علما ان كتلة األجور ترتفع
تلقائيا مبا يبلغ  2مليار درهم للوفاء بااللتزامات املتعلقة
بالرتقيات املرتتبة عن حتسني احلصيص السنوي للرتقي إىل

أذكر على سبيل املثال ملف التقاعد ،ملف التقاعد هذا من
امللفات الشائكة اللي كانت دائما مطروحة على أجندة احلوار
االجتماعي ومل جتد هلا حال ،حنن نشبهه وكأنه حبال هاديك كرة

 ،%44وحتديد سقف االنتظار يف  3سنوات للرتقية باالختيار.
وديرو احلساب وشوفو ،العام األول  2داملاليري ديال الدرهم
العام الثاين  ،61العام الثالث  ،62العام الرابع  ،61العام
 ،62كتوصل  32مليار ديال الدرهم يف  2سنوات.

اللهب اليت بدأ اجلميع يتقاذفها بعضا لبعض خوفا من أهنا
تشتعل يف ثياب أحدهم .احلمد هلل وصلنا إىل رئيس حكومة
وحكومة مسؤولة ،حتلت بالشجاعة وقالت هادي هي الوقت
اليوم باش هاد الكرة اليت خفنا منها مدة طويلة نطفيوها ،ولكن

وختاما ،أؤكد أن احلكومة تبقى منفتحة لدراسة
املطالب الواقعية واليت تراعي التوازن املايل للدولة وتنافسية
املقاوالت واالقتصاد الوطين ،وخاصة تلك اليت هتم الفئات اهلشة

مللي خذاها رئيس احلكومة وقال أنا غنطفيها واخا اشتعلت
فيا ،أجيو مدو يد العون باش نطفيوها مجيع .كاين اللي كان
مسؤوال وفهم حساسية اللحظة السياسية اللي كنعيشوها ،وكاين

من اجملتمع .وهباد اخلصوص ،فإن احلوار االجتماعي ينبغي أال
يركز فقط على فئة املوظفني ومستخدمي ومأجوري القطاع
اخلاص ،بل ينبغي أن ننتبه مجيعا للفئات املهمشة من املواطنني
واليت ال تتوفر على من يوصل مطالبها ويدافع عنها والسالم

اللي غري امسع اهلضرة ومشى سباق هو العرس بليلة مشى
كيشعل العافية قبل أن تشتعل .ولكن احلمد هلل مسعنا دعوات
إىل إضرابات عامة غري مفهومة يف هذا السياق ،مسعنا حماوالت
للتأجيج إىل النزول إىل الشوارع ،هذا اجملتمع كان دائما حمصنا

عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

ضد االشتعال .والشغيلة املغربية اليوم مبقتضى التمثيلية كيمثلوها
الشركاء االجتماعيني وفيهم اجلادون ،أثبتت عرب التاريخ أهنا
قادرة تقرا اخلصوصيات ديال اللحظة التارخيية ،أنا أضرب مثال

شكرا السيد رئيس احلكومة ،أفتح باب التعقيبات،

فريق العدالة والتنمية يف حدود  4دقائق.
النائبة السيدة آمنة ماء العينين:

بالشغيلة التعليمية اليت ضحت بالساعات التضامنية وخدمت
بال ما ختلص إىل اآلن ،ألهنا فهمت يف حلظة أن اجملتمع املغريب
خصو تضامن .وهاذ شي حنا جيب أن ندعمه يف هذه اللحظة

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس الحكومة،

6

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -1025

ألن هذا هو احلوار االجتماعي احلقيقي ،ال أحد ميكن أن يفهم

السلم اإلجتماعي وتعزيز التماسك االجتماعي ،وكذلك ما

يف املغرب اليوم ،تفضلوا شي واحد يشرح لنا ،يقنع املغاربة ،يف
حلظة كيطور فيها االقتصاد املغريب ،مستوى التنافسية ،اجلاذبية
ديال االستثمارات ،املؤشرات من املؤسسات الدولية كتقول بأن
اقتصادنا هو خبري ،ونسمع يف حلظة دعوة إىل إضراب عام وكأننا

غنختلفوش يف كون أن احلوار االجتماعي يهدف إىل مناقشة
القضايا ذات املصلحة املشرتكة بني الفرقاء االجتماعيني من
جهة ،واحلكومة وأرباب العمل على أساس مبدأ التشاركية اللي
نص عليه الدستور .واحلوار االجتماعي ،السيد رئيس احلكومة،

يف بلد غري مستقر سياسيا وكأن كاين شي حاجة واقعة.
اليوم املغاربة يفهمون مجيعا هاد التداعيات وهادي
حلظة ،حلظة املسؤولية اليت جيب أن نعود فيها مجيعا ،ونفهم بأن

أيضا له انعكاساته على جمموعة من احملاور املهمة :احملور
االجتماعي ،احملور السياسي ،احملور القانوين ،واحملور االقتصادي
كذلك .لكن السيد رئيس احلكومة ،ال يبدو أنكم مستوعبون

االعتبارات السياسية تكون يف أحيان مفهومة عند النقابات ألن
عندها هاد االمتدادات يف العامل كامل ،ولكن يف اللحظات
اللي كنحتاجو نكونو فيها منصفني ،لنقول أن العديد من النقط
اليت أدرجت يف امللفات املطلبية ديال النقابات لسنوات،

هلذه األمور ،فقد مرت  3سنوات دون أن تعرف مؤسسة احلوار
االجتماعي أية نتائج تذكر ،وذلك بسبب تبخيسكم هلا بدل
جعلها يف صلب اهتمامات حكومتكم اليت أعلنت حربا على
الطبقة الفقرية واملتوسطة ،ففي عهدكم أصبح احلوار االجتماعي

وجدت هلا احلل مع هذه احلكومة املسؤولة يف واحد اللحظة
دون أن متر ضرورة عرب آلية هذا احلوار االجتماعي ،اللي
لألسف الشديد إال كان قال بأنه عطل ومت يعين اختالق

عبارة عن جلسات تشاور مفتوحة حول القضايا املطروحة،
وأضحت اجللسات جمرد جلسات واجتماعات فقط.
السيد رئيس الحكومة،

املربرات باش يتعثر هو يف احلقيقة مت تعطيله ،شكرا.

لقد تبني من خالل اجللسات مع الفرقاء ،أن
حكومتكم لن تأيت بأجوبة شافية تندرج ضمن اسرتاتيجية
حكومية واضحة املعامل ،وإمنا يظهر أهنا مهووسة بشيء امسه
إصالح التقاعد ولو على حساب جمموعة من األمور األخرى.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة ،الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية يف حدود  3دقائق.

وقد عربنا ،متاشيا مع الفرقاء االجتماعيني ،أن إصالح أنظمة
التقاعد يشغل بال مجيع املغاربة العاملني ،سواء يف القطاع العام
أو اخلاص ،لكن معاجلته جيب أن تتم يف إطار املنظومة املطلبية

النائب السيد عادل تشيكيطو:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،وصلى اهلل وسلم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اليت تقدمت هبا املركزيات النقابية وليس من زاوية أحادية
وبطريقة انفرادية .إننا لسنا ضد اإلصالح ،لكن هذا اإلصالح
ال جيب أن يكون على حساب املوظفني واملأجورين.

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدتين والسادة الوزراء،

السيد رئيس الحكومة،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

إننا نستغرب ونتأسف على تعاطيكم السليب مع
مطالب الطبقة العاملة املغربية البسيطة ،اليت هي اليوم بني مطرقة

السيد الرئيس ،لن خنتلف يف كون أن احلوار

االجتماعي ،كيفما جاء يف الكالم ديالكم ،آلية من آليات
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قرارات حكومتكم الالشعبية واهلادفة إىل القضاء على قدرهتم

البداية بتحية تقدير وإكبار وامتنان للطبقة العاملة ويف خمتلف

الشرائية وسندان التزاماهتم واملعيش اليومي .فكيف وأنتم اللذين
تدعون محلكم هلموم وهواجس الطبقة الشغيلة ،أال تستجيبوا
بشكل فوري وطوعي مع جل مطالبها واملتمثلة يف الزيادات يف
األجور وختفيض الضغط الضرييب على األجور ،والزيادة يف

القطاعات ،سواء اإلنتاجية أو اخلدماتية أو يف الوظيفة العمومية،
على التضحيات اجلسام وروح العطاء اليت يقدموهنا فداء
لوطنهم.
وحنن يف احلركة الشعبية نؤمن أشد اإلميان بأن أفضل

معاشات التقاعد ومحاية احلريات النقابية ؟ ما دمتم تقولون أن
الظروف اإلجيابية اليت تعيشها بالدنا قد تتمخض عنها نتائج،
لكننا نتخوف من أن تكون النتيجة ينطبق عليها املثل القائل

ثروة يتوفر عليها املغرب هي طاقته البشرية اخللوقة واخلالقة،
ورأس ماله البشري الذي أثبت جدارته وكفاءته وقدرته على
الصمود يف وجه التحديات .ونعتقد بأن املناسبة ساحنة إليالء

"متخض اجلبل فولد فأرا".

املزيد من العناية والتكرمي والتثمني هلذه الطاقات اخلالقة ،من
خالل إجراءات حكومية تروم إسعاد الطبقة العاملة وحتقيق رفه
عيشها وتكرميها التكرمي األمثل.
فال يكفي يف تقديرنا أن ننتظر حوارا اجتماعيا إليالء

السيد رئيس الحكومة،

إن منهجية احلوار االجتماعي تقتضي أن للحوار
مواعيد ثابتة جيب احرتامها ،حيث ينعقد مرتني يف السنة ،وهاد

املوضوع ما يستحقه من عناية واهتمام ،بل يتعني أن يكون هذا
األمر من ضمن أسس أية سياسية عامة ،على اعتبار أن العنصر
البشري هو عماد هذه السياسات ،ويف نفس الوقت هو منتهى

الشيء اللي كان يف وقت سابق ،وذلك قبل إعداد مشروع
قانون املالية للسنة املوالية ،واملرة الثانية يف شهر أبريل حىت
يشكل هذا الشهر فضاء زمنيا للحوار واملفاوضات من أجل

ما تروم حتقيقه هذه السياسات .فاملقاربة جيب أن تنصب على
العامل وكذلك غري العامل وعلى احلضري والقروي واجلبلي.
وخبصوص احلوار االجتماعي ،فإننا نعتقد بأن هناك
سياسة عمومية اجتماعية واضحة ،فأكيد أهنا تشتغل على تراكم

التوصل إىل اتفاقيات تقدم للطبقة الشغيلة خالل عيدها
السنوي..
السيد رئيس:
انتهى الوقت ،شكرا .الكلمة للفريق احلركي يف حدود
ثال دقائق.

املأسسة اليت شهدها احلوار االجتماعي يف سنوات سابقة على
تشكيل هذه احلكومة ،والدليل على ذلك اجملهود املايل املرصود
ألجرأة اتفاق  66أبريل  ،6166وسعيها احلثيث لتنفيذ ما

النائب السيد عرفات عتمون:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

تبقى من هذا االتفاق ،وال سيما الرتقية االستثنائية وقانون تنظيم
األعمال االجتماعية وتعزيز احلماية االجتماعية وولوج اخلدمات
االجتماعية ،كالسكن والنقل والرتفيه ومعاجلة اإلشكاليات
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وطب الشغل والوقاية من

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

األخطار املهنية.

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي يف

موضوع احلوار االجتماعي مع املركزيات النقابية ،ألتقدم يف
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إننا يف الفريق احلركي ،نطالبكم بتعزيز مأسسة التوجه

احلوار االجتماعي اللي كنا نتمناوها على أهنا تكون واحد

االجتماعي للحكومة ،وإخراج القانون التنظيمي لإلضراب وكذا
القانون التنظيمي للنقابات إىل حيز الوجود .كما نطالب بتعزيز
املقاربة احلكومية للجانب االجتماعي بصفة عامة ،من قبيل
حتسني األوضاع املادية وتوطيد احلماية االجتماعية والرفع من

الثقافة تشاركية ،اقتصادية ،اجتماعية ،بطبيعة احلال دميقراطية،
لتنزيل مضامني الدستور ديال  ،6166ماكيناش السيد رئيس
احلكومة ،ومل تتوفقوا يف تنزيل مضامني دستور  6166فيما
خيص احلوار االجتماعي.

القدرة الشرائية وحتقيق الكرامة جلميع املواطنني واملواطنات،
والسالم عليكم ورمحة اهلل.

احلوار االجتماعي متعثر بطبيعة احلال ،والدليل :هل
يعقل على أنه يف عيد الشغل ويف عيد الشغيلة ،املغاربة بطبيعة
احلال اللي مولفني كيتبعوه وبكل اهتمام والعامل يتتبعه بكل

شكرا السيد النائب ،شكرا ،يوجد بني ظهرانينا السيدة
روسي بيل راموس مادريكال ،رئيسة جلنة املناصفة وتكافؤ
الفرص (الفوبريل) املغرب ،أمريكا الوسطى ،الكارييب .كما
يوجد أيضا بني ظهرانينا سعادة املهندس عدنان السواعري ،رئيس

اهتمام ،هاد العام عشنا أزمة بطبيعة احلال ،عشنا استثناء على
أنه إضراب النقابات املركزيات العريقة بطبيعة احلال قاطعت هاد
اليوم االحتفايل اللي كان خص احلكومة تزف ليهم يف هاد اليوم
هذا بطبيعة احلال أمور اللي مها متعودين عليها ؟ لكن احلكومة

السيد الرئيس:

جاءت بطبيعة احلال بعكس ما كان يشتهي ويتمناه املركزيات
النقابية ،الشيء اللي أداهم على املقاطعة .واعتقادي على أنكم
شاركتم السيد رئيس احلكومة مع النقابة ديالكم بوحدكم ،وهذا

جلنة النظام والسلوك بربملان اململكة األردنية اهلامشية ،شكرا.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة يف حدود أربع دقائق ،األصالة
واملعاصرة.

ماشي حوار ،اللي تيشارك بوحدو راه خاصاه شي حاجة ،اللي
تيتحاور بوحدو راه خاصاه شي حاجة .احلوار يقتضي أطراف
متعددة ،يقتضي ثقافة احلوار وقبول الرأي والرأي اآلخر ،هاد
الشيء اللي بينتو على أنكم ماقابلينش الرأي اآلخر ،درتو

النائب السيد الطاهر شاكر:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين،
السيد الرئيس المحترم،

اإلقصاء فاقصيتو األطراف األخرى ،إما حنا وال الطوفان.
وهادي ماشي ثقافة احلوار ،هذا تغييب احلوار ،هذا قتل احلوار،
هذا تشويه احلوار وهذا ما يقبلوهش املغاربة ،وما يقبلوش

السيد رئيس الحكومة،
السادة والسيدات الوزراء المحترمون،
باسم فريق األصالة واملعاصرة امسحوا يل أن أساهم يف
هذا النقاش حول احلوار االجتماعي املتعثر.

املغرب ،وماشي حنا اللي غادي جنيو بيه بطبيعة احلال .خاصنا
حنا الطموح ديالنا على أنه احلوار يرتعرع وينمو بطبيعة احلال،
ألن تقدم احلوار هو إنعاش الشغل ،تغييب احلوار هو قتل
الشغل .هباد العملية اللي درتو بطبيعة احلال هباد الكيفية وهباد

السيد رئيس الحكومة،
اللي امسعكم وامسع بعض الفرقاء املتدخلني من هنا،
يقول بأن احلوار االجتماعي خبري ،أن كولشي خبري العام زين،
وهاذ الشي ماشي صحيح .احلوار االجتماعي متعثر ،احلوار

التعامل تقتلون الشغل ،هو مريض وحاطني لو قرعة اإلنعاش

االجتماعي بطبيعة احلال مقاميش كيف خاصو يكون ،مأسسة
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وجيتو وحيدتو داك السريوم حيدتوه ،هباذ الكيفية هادي ،هاد

الدميقراطي إجيابيا ،من منطق اهتمامنا بالطبقة العاملة وبقوى

الشيء ممقبولش السيد رئيس احلكومة.
حنا تنعرفوكم ،بطبيعة احلال قلتم على أننا دزنا من
ظروف صعبة ،صحيح .ولكن اآلن هاد الظروف الصعبة ،وهاد
األزمة العاملية راه املغرب استفد منها ،ملي الثمن ديال "الباريل"

اإلنتاج الوطنية .وهي كذلك مناسبة ،نعرب من خالهلا ،عن
اعتزازنا باخلالصات اليت متخضت عن اجلوالت السابقة للحوار
االجتماعي واآلفاق اليت يفتحها يف سبيل دعم االستقرار والسلم
االجتماعي ،ونستحضر باألخص منها:
 -1مواصلة تنفيذ التزامات اتفاق  66أبريل 6166؛

إىل املستويات اللي حنا تنعرفوها ،راكم دخلتو املاليري .مللي
السنة الفالحية اللي جات مزيانة ،راه بطبيعة احلال نتمناو على
أن التدبري احلكومي دياهلا يكون يف املستوى باش رجعت كذلك

 -2إقرار تعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع
اخلاص؛

باخلري ،ولكن هذا ما استفداتش منو الطبقة الكادحة ،ما
استفداتش منو الطبقة الشغيلة ،بطبيعة احلال ما كنا ننتظره أن
تستفيد منه ،ما كانش غريجع عليها باخلري.
هاذ احلكومة هادي اللي قلتو بأهنا جابت واحد

 -3إمكانية اسرتجاع املؤمنني بالصندوق الوطين للضمان
االجتماعي البالغني سن  61جملموع اشرتاكاهتم يف حالة
عدم توفرهم على حد معني من أيام العمل؛
 -4توسيع سلة العالجات لتشمل عالجات األسنان

العداد ديال األمور إجيابية ،فهاذ احلكومة زادت يف الضريبة على
القيمة املضافة على املستضعفني والعاطلني والطبقة الشغيلة
بطبيعة احلال مستضعفة .تتعرفو السيد رئيس احلكومة ،على أنه

بالنسبة ملؤمين الصندوق الوطين للضمان االجتماعي انطالقا
من فاتح يناير 6162؛

الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة هي ضريبة غري منصفة..

 -5التعويض عن حواد

السيد الرئيس:

الشغل ،إضافة إىل االجراءات

املتخذة الرامية إىل ضمان السالمة املهنية؛

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت .الكلمة لفريق
التقدم الدميقراطي يف حدود  4دقائق  41ثانية ،تفضل السيد

 -6السماح لتعاضديات القطاع العام بتوقيع اتفاقية تدبري
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض مع الصندوق الوطين

النائب.

ملنظمات االحتياط االجتماعي.

النائب السيد إدريس بوطاهر:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

ونتطلع السيد رئيس احلكومة ،إىل تسريع الدراسات املتعلقة

المرسلين.

باستفادة الوالدين من التغطية الصحية اليت يستفيد منها األبناء

السيد رئيس الحكومة المحترم،

الناشطون ،والتعجيل باستصدار قانون تنظيمي ينظم حق

السيدتان السادة الوزراء المحترمون،

اإلضراب وقانون النقابات املهنية واملصادقة على املرسوم احملدد

السيدات والسادة النواب المحترمون،

للقطاعات واحلاالت االستثنائية اليت ميكن فيها إبرام عقد

بداية ،نتقدم بالشكر اجلزيل للفرق اليت تقدمت هبذا

املوضوع ،املوضوع الذي ارتأينا أن نتعاطى معه يف فريق التقدم

شغل حمدد املدة.

11

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -1025

ونطالب بتحسني املناخ الداخلي للمقاوالت املتوسطة

حىت إصالح صندوق التقاعد الذي حدثتمونا عنه ،فهو جمرد

والصغرية باألخص ،والرقي مبستوى العالقات املهنية وثقافة
احلوار ،وحماربة تشغيل األطفال ،وتفعيل اجملالس واللجان ثالثية
الرتكيب وطنيا وجهويا وحمليا يف أفق حتقيق مسعى حوار
اجتماعي تشاركي شامل ،مبا يضمن حقوق الطبقة العاملة يف

كالم فقط ،أي إصالح ؟ هناك حلول ترقيعية فقط ،املغاربة لن
ينسوا اإلصالح الذي قامت به حكومة التناوب ،عندما أدت
كل متأخرات عندما رفعت من قيمة التقاعد وحفظت كرامة
املتقاعدين من  6ديال املليار دوالر آنذاك.

جماالت الصحة والسكن والتعليم والصحة ،مبا يضمن جمتمع
العدالة االجتماعية الذي ينشده حزبنا .كما ندعو إىل إرساء
آليات وقواعد جديدة كفيلة بتطوير هذا احلوار وتكثيفه

السيد رئيس الحكومة،
حنن هنا بإرادة الناخبني مجيعا ،حنن هنا وأحتد على
مجيع النواب اجلدد ،جئنا وحنن مؤمنون بأن ما جيمعنا مجيعا،

لالستجابة للمطالب املشروعة للطبقة العاملة وخمتلف قوى
اإلنتاج الوطنية ،وهو ما سيساهم يف اعتقادنا يف رص الصف
الداخلي وتعزيز مكانة املغرب دوليا ،وهي الغايات اليت نتقامسها
معكم .وندعوكم السيد رئيس احلكومة ،إىل السري على درهبا

معارضة وأغلبية وحكومة باألساس هو الوطن .جئنا وحنن نؤمن
بأن علينا مجيعا أن جند الشغل للمعطلني ،أن نوفر السكن
الالئق ،أن نساعد املواطن على الولوج إىل الصحة ،أن حنسن
من وضعية املأجورين والعمال .مل أعتقد يوما أن تتحول هذه

السيد الرئيس:

املؤسسة إىل السب والشتم والتنابز باأللقاب .مل أعتقد يوما أن
يأيت وزير داخل القبة ويعد املغاربة ويبشرهم بتعميم املنحة على
أقاليم ،من بينهم إقليم بوملان ،اليوم  611طالب راهم كيحتجو

مطمئنني ،والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
شكرا السيد النائب ،الكلمة للفريق االشرتاكي.

النائب السيد رشيد حموني:

أمام العمالة ألن السيد الوزير وعدهم بتعميم املنحة ،جمرد
أكذوبة.
ال يعقل ومن العار السيد رئيس احلكومة ،أن خنتزل
حياة واستهالك املواطنني يف السكر وأتاي والدقيق املدعم.

السيدة والسيدات الوزراء المحترمون،

احلياة اليوم تتغري ،جيب على احلكومة أن تواكب هذا التغري.
جيب على احلكومة كذلك بتحسني وضعية األجراء والعمال،
ألن أي أجري إال ما خدم على راسو كيخدم على عائلتو ،عندو

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس احلكومة ،إن إثارتنا ملوضوع تعثر احلوار
االجتماعي بني احلكومة وأرباب العمل من جهة وبني النقابات
من جهة أخرى ،متليه علينا ضرورات جمتمعية باألساس ،إميانا
منا بأن احلوار االجتماعي هو حمطة مصاحلة وإنصاف ومصاحلة

خوه معطل ،عندو أختو معطلة ،عندو معوق أوىل كيخدم على
والديه .ال ميكن أن تتعامل هذه احلكومة مع امللفات
االجتماعية مبنطق الربح أو اخلسارة ،ال يعقل أن ترفع
احلكومات من األرقام ومن املؤشرات على حساب الطبقة

سياسية باألساس ،من بعد مأسسناه داخل حكومة اجملاهد عبد
الرمحن اليوسفي وصاحلنا الشعب مع اإلدارة ،وصاحلنا الشعب
مع املؤسسات .مع األسف اليوم ،يف ظل دستور التشاركية ،حق
احلوار أصبح يف حد ذاته مطلبا جيب النضال من أجل حتقيقه.

الضعيفة والطبقة املتوسطة وترتك الكبار أن يستفيدوا من
االمتيازات واإلعفاءات الضريبية .أليس من باب اإلنصاف
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السيد رئيس احلكومة ،أن بعدما جاد اهلل علينا باملطر ،ودائما

وناجعة حلل املشاكل ،ما دمنا نسجل بكل أسف هترب

ترددون "إذا جاد اهلل جاد عمر" أين هذا اجلود؟ أال من باب
اإلنصاف أن ينعكس هذا على الدخل للمواطنني؟
احلوار االجتماعي السيد رئيس احلكومة ،ضروري
لضمان االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي كذلك.

احلكومة من حوار جدي مع الفرقاء االجتماعيني ،والذي أدى
إىل إضراب عام شل كل جوانب اإلنتاج يف البالد وقد يزداد
األمر تعقيدا ما دامت احلكومة:
أوال -متمادية باهتام النقابات خبدمة أجندات سياسية

احلوار االجتماعي ليس هو الزيادة يف األجور فقط ،بل هو آلية
لبناء الدميقراطية .بناء الدميقراطية السيد رئيس احلكومة ،هو
إرجاع الثقة للمواطنني.

نيابة عن اآلخرين ،وأصبحت تشهر سالح االقتطاع من أجور
املضربني لرتكيعهم يف غياب قانون لإلضراب؛
ثانيا -متمادية يف التوجه الرامي إىل رفع الدعم عن

السيد رئيس احلكومة ،حىت القانون حتدثو عنه
التعويض عن فقدان الشغل جمرد أكذوبة ،ألن اليوم كانت
احلكومة يف األهداف دياهلا غتلبغ ل  41ألف ،اليوم عندها
 4111اللي وصلت...

املواد األساسية وهنج سياسة إهناك جيوب املواطنني بصفة عامة
والطبقة الشغيلة بصفة خاصة؛
ثالثا -متمادية يف عدم رغبتها احلد من بؤر التوتر
االجتماعي يف العديد من القطاعات ،مما يضرب يف الصميم

السيد الرئيس :

التوجه الذي نتوخاه من أن يصبح املغرب وجهة استثمارية
متميزة.
ومقابل ذلك ،ال زال احلوار وسيلة فقط لكسب

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،شكرا .الكلمة
لفريق االحتاد الدستوري ،يف حدود أربعة دقائق.

الوقت ،إن مل نقل هناك تغييب عمدي حلوار جدي .وكنا ننتظر
منكم يف اجللسة السابقة ،طمأنة الطبقة الشغيلة على بعد يومني
من احتفاهلا بعيدها العاملي ،مع األسف ،منها من خرج على
عدم اهتمامكم ،ومنها من قبع يف بيته نادبا حظه من سوء

النائب السيد الخليفي اقدادرة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

سياستكم ومعاملتكم هلا .وكل ذلك تتحمل فيه احلكومة جزء
كبريا من املسؤولية وعلى رأسها أنتم السيد الرئيس.
كنا نأمل يف الفريق الدستوري ،أن هتتم احلكومة

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الرئيس ،منذ توليكم رئاسة احلكومة مل خيرج
احلوار ،املتعثر أصال ،بني الفرقاء االجتماعيني بنتائج ملموسة،
حيث ال تبدو مؤشرات تثبت استفادة الطبقة الشغيلة ،عكس

بانشغاالت الطبقة العاملة واملنتجة ،بدل اخلوض يف مزايدات
سياسوية تدرأ هبا الرأي العام الوطين عن رداءة نتائجها يف شىت
اجملاالت.
وانطالقا مما خيوله لنا الدستور يف دورنا كمعارضة

ما تدعيه احلكومة من دعم هلذه الطبقات املرابطة باإلدارات
العمومية والشركات اخلاصة ،والساهرة على التوازنات االقتصادية
واالجتماعية واإلنتاجية لبالدنا .وطبعا ال ميكن أن حنقق تقدما

بناءة ،وبكل مسؤولية سياسية ،بعيدا عن املزايدات واالهتامات،
نقرتح عليكم السيد الرئيس ما يلي:

يف هذا احلوار ،الذي نعتربه يف فريقنا آلية دميقراطية منتجة
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شكرا لكم ،انتهى الوقت .الكلمة للسيد رئيس

 -6إعادة النظر يف بنية األجور لتحسينها بدل جتميد

احلكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت ،السيد
الرئيس.

الرتقيات؛
 -6إصالح صناديق التقاعد اليت هي يف حالة انتظار حلد

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

اآلن ،واالنتباه إىل خطورة هذا التأخري وفتح حوار جاد

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

ومسؤول مع كل الفرقاء؛

بغيت نقول لإلخوان اللي عقبوا عليا وخصوصا اللي
من املعارضة ،ألنه مللي كنسمع بعض الكالم اللي فيه
مؤاخذات معقولة ،واهلل العظيم تنقول يف نفسي هذا كالم

 -4إنعاش سوق الشغل ،ألن البطالة تعززت بأكثر من
 663ألف عاطل جديد خاصة حاملي الشواهد العليا،

معقول ،مقرتح ،كنقول هذا كالم معقول .لكن شي مرات
امسحوا ليا ،ملي تنشوف شي مقرتحات اللي تنقدر اللي
تنشوف باللي تنقدرو ،تنقول راه هاذ الناس راه كيعاونونا ،ألنه

وخاصة أن هناك استياء لدى املقاوالت اليت تشكو حاليا
من الضغط على ماليتها ،ومن صعوبة الولوج إىل التمويل
وارتفاع الفواتري الغري املؤداة من قبل حكومتكم ،األمر الذي

خاصكم تفهموا باللي احلكومة ،ملي املعارضة تطالب بشي
حاجة لصاحل الشعب ،راها تتساعد احلكومة باش تاخذ القرار،
ألنه ما كاينش غري احلكومة واملعارضة ،كاين أطراف أخرى راه
املغرب هذا .احنايا هنايا ملي تالقيت أ اإلخوان مع النقابات

يقلص من قدراهتا على التشغيل ويعرضها لإلفالس؛
 -3إعادة النظر يف مدونة الشغل؛
 -2إخراج قانون اإلضراب بدل اعتماد االقتطاع لرتكيع
املطالبني حبقوقهم؛

أول مرة ،قلت هلم ما حتتاجوش تعذبو ريوسكم ،ملي تكون
شي حاجة معقولة.
باملناسبة ،راه األجواء غري ما تقولون بيين وبني

 -6إخراج منوذج شامل لسياسة التنمية االجتماعية مع
عدم املساس باملكتسبات احملققة قبلكم؛

النقابات خصوصا النقابات املستقلة ،النقابات املستقلة را احنا
يعين بيناتنا واحد اجلو ودي جدا ،طبعا ماشي دائما كنتفامهو،
ألن النقابات نقابات واحلكومة حكومة ،النقابات تيبغيو
الزيادة ،تيبغيو ،تبغي تدير شي إصالح ما متسش الشغيلني،

 -3اعتماد منظور مشويل يرفض التجزيء واالنتقائية
للمشاكل االجتماعية ،والتحلي بروح الثقة واملسؤولية ملباشرة
اإلصالحات ،وكل ذلك من أجل أن مننح لشبابنا ولقواتنا
العاملة والنشيطة الثقة يف بالدهم ويف مستقبلهم.

تيبيغيو ،تيبغيو ،وأنت عندك إكراهات أخرى ،وهذا معروف
دائما بني أي واحد كيصرف وأي واحد كيستهلك ،اللي
كيستهلك تيطلب دائما أكثر واللي كيصرف كيشوف كيفاش

إننا يف فريق االحتاد الدستوري ،سنظل أوفياء ملنظورنا الذي
يدعو إىل تأسيس شراكة اجتماعية والسالم عليكم ورمحة

يدير دائما أقل باش تيجيو يف الصواب يف احلاجة اللي فيها
املصلحة ديال البالد.

اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس :
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ملي كنسمع باللي يعين التعويض عن الشغل جمرد

لقيتيو ذاك الشي اللي تيدار بطريقة حمرتم القانون هو هذاك ،ما

أكذوبة تنقول ماشي معقول ،ال بد يكون شي منطق باش حنلو
حبال هاذ الكالم .احنا كحكومة عطينا  621مليون ديال
الدرهم هاذ العام ،سددناها وامللفات تتدرس والبعض منها
تيتأدى ،ويتقال ،تتكذبو احلكومة ديالكم عند الشعب ديالكم؟

حمرتمش القانون مرة أخرى نعاود نصيفطو هاذ احلكومة يف
حالتها ،احنا مالنا آش خاسرين؟ هذا غري معقول ،وأما الزرع،
يا السي الطاهر أنت فالح والشتا ياهلل طاحت ،الناس ياهلل
حصدو ،سحابلك الفلوس وصلو وخاصين نعاود نفرقهم

هذا مشكل ،معناه أنه كلنا كنعلبو ،ماشي معقول هاذ الشي.
فاللي غايقول شي حاجة هنايا معقولة على الراس والعني ،اللي
غادي جيي يبدا يكذب ويكذب راه حشومة ،كاين شوية ديال

عليكم؟ واه ،راه إال وصلو راه ديالكم أنتما عندكم غيجيو
ماشي عندي أنا ،هاذي قضية هاذي .أنت زعما فالح وكنيت
تتمتعنا بذاك ،يف الفالحة تتهضر مزيان ما عندي ما نقول.

كاين حدود ديال احلياء يبقى اإلنسان فيها .هاذ اإلصالح 61
ديال السنوات وهو كيتسىن وجات هاذ احلكومة وقراتو ،وبني
القرار والتفعيل خذا الوقت الطبيعي اللي كيخصو ياخذ ،واليوم
صرفنا  621مليون ديال الدرهم يعين  62مليار ديال السنتيم

أما القضية ديال التقاعد امسحوا يل ،القضية ديال
التقاعد اإلخوان ،كنت كنتمىن وهاذ اللحظة ديال التقاعد
نديروها حلظة ديال الوحدة الوطنية ،كلنا مجيع ،خالفا ملا يتصور
خصوم هذا البلد نوقفو مجيعا ونديرو يد يف يد كاملني،

وغنكملو السنة املقبلة إن شاء اهلل الرمحن الرحيم  21مليار
ديال السنتيم ،باش يكون التعويض على الشغل بدا ما كاينش
الكذوب .املؤمن يسرق املؤمن واملؤمن يزين يعين يقد ،ولكن

ونصلحو التقاعد .ونقول لكم ،كولشي متفق معي على إصالح
التقاعد ،وكولشي عارف باللي ما كاينش حىت إصالح إال
اإلصالح اللي قلت أنا ،وهذاك اإلصالح اللي قلت أنا ما

املؤمن ال يكذب ،واحلكومة ديالنا إال بدات تتكذب خاصها
متشي يف حالتها.
أرا لنا دبا اإلخوان ،ملي تنتكلمو على اجلودة ديال
اهلل "إذا جاد اهلل جاد عمر" ،كنتساءل واش كاين شي إخوان

جبتوش من راسي ،أنا منني كنت جاي ،منني جيت كرئيس
ديال احلكومة ،ما كانش عندي تصور واضح إطالقا ،هذاك هو
املقرتح الوحيد اللي كاين .وهاذ الشي هذا ذاكرو عليه النقابات،
يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي ووصلوا لنفس النتائج وجاو

هنا كيعتقدو باللي امليزانية ديال املغرب راه موجودة يف اجليب
ديال عبد اإلله ابن كريان ،وباللي ملي نقص البرتول راه ذاك
األموال بدات ترتاكم وغادي نضرب تليفون للنقابات ونصيفط

للمجلس األعلى للحسابات وتيقول نفس النتائج ،وكدنا أن
نقوم به ،هنار  4وال  3دجنرب الثالثاء ،قلت للنقابات شوفو ما
حتملوش أكثر مما تطيقون ،خلوين أنا غنتحمل هاذ التقاعد

ليهم الفلوس يوزعوها على العمال .أ السي الطاهر راه احنا
حررنا  ،les hydrocarburesراه ملي نقص البرتول ما
بقاش دخل للدولة اآلن فيه ،حىت عالقة ما بقات بيناتنا،
فضينا .إيال نقص كينقص على املواطن ،ويال تزاد كيتزاد على

باللي جاب اهلل ،ألنه ماشي هاذ التقاعد لصاحل الدولة ،هاذ
التقاعد لصاحل املوظفني باش غدا وبعد غدا ما يبقاوش بدون
يعين مداخيل ،خليوين أنا نتحملو ومها ما بغاوش ،ما بغاونيش
نتحملو بوحدي ،وطلبوا مين أسبوع ،قدر اهلل يف هذاك األسبوع

املواطن ،وهو شي مرة كينقص شي مرة كيتزاد ،بطريقة ديال
احلساب موجودة حىت هي عاود ثاين كذبو فيها .سريو إال

مات السي عبد اهلل هبا ،هذا هو السبب عالش تأخر التقاعد.
اتفقنا الثالثاء اآلخر نتلقاو وال األربعاء ،مات السي عبد اهلل هبا
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هنار األحد ،ارتبكت القضية اهلل يواليه برمحة اهلل ،اللي أعطى اهلل

أن عندهم النفط ،سولوا الناس اللي يف الشرق ديال املغرب اللي

هو هذا.
فأنا تنقول لكم اليوم ،راه احنا غري معطلني ،كنعطلو
واحد احلاجة اللي من الضروري تكون ،طال الزمن أم قصر،
وستكون إن شاء اهلل الرمحن الرحيم يف أدىن اآلجال لصاحل

يف وجدة راه كيعرفو التفاصيل.
ولكن كاين واحد القضية ،عندنا فئات وعندنا شرائح
ما كتعرفش أشنا هي النقابة ،ما عندهاش النقابة ،ما كتعرفش
أشنو هو اإلضراب عن الطعام ،ما كتعرفش أشنا هو االحتجاج،

املوظفني .مث بعد ذلك راه هاذ اإلصالح غري اجلزء األول ،غري
ديال  CMRديال املوظفني ،أما راه باقي خاص واحد
اإلصالح كيشمل هذا وكيشمل ديال LA CNSS

ما كتعرفش أشنا هو املسريات ،جالسة يف البيوت دياهلا ،جالسة
يف البوادي مقهورة ،اهلل اللي غالب .هاذي خاصنا كلنا نتعاونو
نطلعوها واحد شي شويش ،خاصنا نطلعوها واحد الشوية

وكيشمل ديال  RCARبثالثة كيخصهم يتصلحو يف األفق
املنظور ،فإذن هذا إيال زعما هدى اهلل اإلخوان ديال املعارضة
والنقابات باش نديرو يد وحدة راه احنا ما عندناش مشكل.
املسألة األخرية اللي بغيت نقول آ اإلخوان ،خاص

حفاظا عليها لوجه اهلل أوال ،ألن هاذيك حق ماشي فقط من
أجل اإلستقرار ،وكذلك من أجل اإلستقرار ،وألنه إمنا ترمحون
بضعفائكم ،إذا رمحناهم وإذا قمنا بواجبنا يف حقهم اهلل سبحانه
وتعاىل سريمحنا ،وأنا قلت ومازلت وسأظل أؤكد على توفيق اهلل

تكون األمور واضحة ،املوظفني احنا قلنا لكم معدل األجور
 3211درهم ،غتقولو يل ما كفياش السي عبد اإلله أنا متفق
معكم ،ما كرهتش ،هذاك الشي عالش الدور ديالنا هنايا هو

سبحانه وتعاىل.
بقاو املقاوالت ،قال ليك شي إخوان املقاوالت
خنقتيهم اسي عبد اإلله ،أودي اهلل يهديكم ،واش كاين شي

نساعدو النمو ديال بالدنا ،كيفاش تنمو بالدنا وهي احلمد هلل
اليوم تنمو .وتتعتارفو ،راكم يف الكالم ديالكم تتعتارفو بأهنا
تنمو ،وكتقولو الراس ديال املغرب مرفوع ،باش مرفوع بوالو ،حىت
حاجة ؟ ال ،مرفوع بالعمل اجلاد اللي كيقوم به اجلميع واحلكومة

واحد شكاو لو املقاوالت ؟ اهلل يهديكم ،املقاوالت ملي جينا
خلصنا ليهم ماليري الدراهم يف البنايات اللي دارهتا احلكومات
األخرى وما ختاذش فيها االحتياطات ،ديال التعليم ،خلصنا هلم
وحلينا املشكل ديال املاء والكهرباء اللي كان كيتسالو فيه 6

من بينهم ،بطريقة مشرفة ،والعامل كله يعرتف بذلك .من
الصاب لو كان جيتو معايا ملي كنخرج للخارج ،وراكم تتشوفو
ذاك الشي يف التلفزيون كيفاش كيتكلمو الناس على املغرب.

داملليار د الدرهم للمقاوالت ،وحلينا املشكل ديال  tvaاللي
كان فيه يف األول  6ديال املليار ديال الدرهم وزدناه  3د املليار
ديال الدرهم اللي ما كانوش كيحلمو يسرتجعوها ديال

النمو هو األساس ،ولكن وخا املوظفني  3211درهم كتعرفو
بأن إخوانا التوانسة اليوم آش كيقولو ،تيقولو الدولة دياهلم احنا
بغينا تديرو لينا  l’allignementمع املغاربة ،بغينا نرحبو
حبالنا حبال املغاربة .أما الدول األخرى ما هنضروش عليها ،مبا يف

 ،Butoirوهلذا املقاوالت كيشتغلو ،عند البعض فيهم مشاكل
بطبيعة احلال ،ماشي هاذ احلكومة هي املسؤولة عن املشاكل
اللي عند املقاوالت ،املقاوالت داخلة يف معركة ديال التنافسية
خاصنا نساندو املقاوالت ديالنا اجلادة ،هذا واجب ديالنا ألنه

ذلك اللي عندها النفط ،إخوانا يف اجلزائر كيظهر باقي ما
وصلوش عندنا لنفس األجور اللي عندنا يف القطاع العام ،رغم

إال املقاولة جنحت البد أن الشغل سيتحرك ،البد وأنه املواطنني
سوف جيدون الشغل ،ألن غيوقع عليهم الطلب .وما تقولوليش
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حاملي الشهادات فقط ،ملاذا حاملي الشهادات ؟ عالش

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

املغاربة اللي ماشي حاملي الشهادات ماشي مغاربة ،ماشي
خوتنا هادوك ،ماشي والدنا ؟ هذاك اللي حامل الشهادة هذا
راه قرا وخذا واحد النصيب من احلق ديالو ،أنا قولوا يل فكر يف
كل شي السي عبد اإلله ،فكر يف حاملي الشهادات ،وفكر

تعمل احلكومة على إرساء أسس سياسة الضريبة
العادلة والشفافة ،وقد شرعت يف تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية
للضريبة سنة  6166تدرجييا عرب القوانني املالية .تقوم اإلدارة
الضريبية باختاذ إجراءات هتدف تعزي الثقة مع امللزم من قبيل
تبسيط املساطر ،وحتسني فضاءات االستقبال ،وختفيض آجال
إرجاع الضريبة على القيمة املضافة وغريها .مت تعزيز عمليات
املراقبة لضبط عملية الغش والتهرب الضريبيني .مت إقرار إعفاءات

يف اللي عندهم شهادات متوسطة ،وفكر اللي ما عندهومش
الشهادات ،وقول مع راسك باللي هادوك اللي ما عندهومش
الشهادات أوىل ألهنم ما عندمهش ،أوال وقبل كل شيء كيقنعو
بالقليل ،وثانيا ما عندمهش اإلمكانيات .أما اللي حامل
الشهادة يقدر إال عاوناه واحد الشوية وانطلق ،هو خيدم لينا
اآلخرين ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

من فوائد ودواعر التأخري لتشجيع امللزمني على الوفاء
بالتزاماهتم .مت اعتماد القانون املتعلق باملقاول الذايت لتشجيع
القطاع الغري املهيكل على الدخول يف وضعية نظامية ،وشكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة .ننتقل إىل السؤال املوايل
ويتعلق بالتهرب الضرييب ،تقدم به الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية ،دقيقة وعشر دقائق لتقدمي السؤال والتعقيب عليه.

شكرا ،الكلمة للتعقيب ،السيد النائب.
النائب السيد جواد حمدون:
السيد رئيس احلكومة ،الواقع هو أنه تيظهر أن احلكومة
ما بذلتش جمهود كبري ،وما باغياش تبذل جمهود ،باش تدخل
األموال الضائعة اللي هي يف حوزة عدد من الشركات وعدد من
أرباب العمل..

دقيقة وعشر ثواين ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد جواد حمدون:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيد رئيس الحكومة،

شكرا انتهى التوقيت ،كاين التعقيب السيد الرئيس ؟

السيدات والسادة الوزراء،

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

السيد الرئيس ،يعترب التهرب الضرييب إحدى املظاهر
اليت تنخر تدبري السياسة املالية بالبالد ،وتضرب يف الصميم مبدأ
احلكامة اجليدة والعدالة الضريبية ،وتعرقل حتسني املوارد املالية
العمومية ،وبناء عالقة الثقة بني اإلدارة وامللزمني ،فما هي
التدابري املتخذة ملعاجلة هذه الوضعية اليت تضرب يف الصميم

هو هاذ التهرب الضرييب ،غري التهرب على ما تنتبه
شكون اللي هترب سالت دقيقة و 61ثواين .وأما حكومة ال
تريد أن تسرتجع ضرائبها ،هذه حكومة خاصها متشي للكوما.
وريونا كيفاش ،وقولو لنا ملي كنتيو يف وزارة املالية عالش ما

التفعيل السليم ألحكام الدستور وتوجهاته ؟

درتيوهاش ،وقولو لنا اهلل جيازيكم خبري كيفاش نديرو يف
املستقبل ،انتهى الكالم.

السيد الرئيس:
الكلمة للسيد رئيس احلكومة.
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 -إصالح نظام املقاصة؛

السيد الرئيس:
شكرا انتهى التوقيت .السؤال الثاين واملتعلق مبحاربة
الفقر واهلشاشة والتهميش ،تقدم به الفريق االستقاليل ،تفضل
يف حدود دقيقة وعشرة.

 تكثيف املبادرات اليت تستهدف مساعدة الفئاتالفقرية واهلشة؛
 تعميم نظام املساعدة الطبية؛وال خيفى عليكم الدور الكبري واملهيكل اليت تؤديه املبادرة

شكرا ،السيد رئيس احلكومة ،لقد التزمت احلكومة يف
برناجمها املقدم أمام جملس النواب مبحاربة الفقر واهلشاشة ،مما
يضمن حتسني ظروف عيش الفئات االجتماعية اليت تعاين من

الوطنية للتنمية البشرية اليت أطلقها جاللة امللك ،شكرا.

النائب السيد الحسن شهبي:

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للتعقيب.

النائب السيد الحسن شهبي:

هذه الظواهر اليت ال تزداد إال توسعا وانتشارا وخاصة بالعامل
القروي ،وعلى سبيل املثال ال احلصر ساكنة إقليم موالي
يعقوب اليت تعاين األمرين من هذه الظواهر .فما هي التدابري

شكرا السيد رئيس احلكومة على التهنئة ،وأريد أن أقول
لكم لقد ضيعنا سنتني هلؤالء الفقراء الذين ال حول وال قوة هلم،

املتخذة لتحقيق هذا املبتغى يف غياب..السيد الرئيس إذا مسحت
تضمن لنا شوية ديال اهلدوء...

فاملطلوب منكم كحكومة اآلن أن تستدركوا الوقت الضائع
السيد رئيس احلكومة ،وشكرا وخاصة..

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
شكرا ،انتهى التوقيت .السيد الرئيس.

تفضل السيد الرئيس ،تفضل.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

النائب السيد الحسن شهبي:

شكرا ،فما هي التدابري املتخذة لتحقيق هذا املبتغى يف
غياب اسرتاتيجية واضحة املعامل من طرف احلكومة؟

مادام يبدو أن هنالك انسجام بني إخوان املعارضة،
غري يقولوا يل أنا شنو ندير مع الفقراء اللي قالوا يل وكانت يف

السيد الرئيس:

اإلمكانية ديال امليزانية نطبقها فورا أنا موجود ،شكرا.
السيد الرئيس:

شكرا الكلمة للسيد الرئيس.

شكرا ،ننتقل إىل السؤال املوايل لفريق األصالة واملعاصرة

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

واملتعلق بالسياسة العامة املتبعة خبصوص النهوض باملنظومة
التعليمية.

هاذ السيد كيتسالين واحد احلاجة ،ملي جنح قلت ليه
إال حلفيت ما غنعاودوش ذاك الدائرة ،ولكن كيتسالين أنين ما
هنيتوش أنا كنهنيك ،ألنه حىت هي واعدته هبا.

النائب السيد سمير بلفقيه:
السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ما هي أهم اإلجراءات
احملددة لتعاطي احلكومة مع قضية الرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،وشكرا.

حملاربة الفقر واهلشاشة:
 توفري الظروف املناسبة لتنمية إقتصادية مستدامةومندجمة مبعاجلة اإلختالالت املاكرو اقتصادية وتشجيع
االستثمار العام؛
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تكون جامعة فيها  211أستاذ ل  33ألف طالب مبعدل

السيد الرئيس:

أستاذ لكل  13طالب عن أي جودة نتحد
احلكومة .ال يستقيم أن ختصصوا...

شكرا ،السيد الرئيس.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

السيد رئيس

السيد الرئيس:

من اإلستقالل وحنا كنذاكرو يف هاذ القضية ،آش

شكرا ،انتهى التوقيت .الكلمة للسيد رئيس احلكومة
للتعقيب.

نديرو يف التعليم ديالنا ؟ وأخريا ،جاللة امللك أعاد تعيني اجمللس
األعلى للتعليم ،اللي وجد تقرير يعين فيه أكثر من 611
صفحة اللي خاصو يعين توضع رهن إشارة وزير التعليم ،باش
ينفذو ،وباش يقوم باإلصالحات اللي توافقات عليها األطراف

ملا جات هاذ احلكومة كانت النسبة ديال الساعات

املوجودة يف اجمللس األعلى للتعليم .وهنالك برنامج عند السيد
الوزير من  6162حىت ل ،6141كل هذا يطلب مين أن
أشرحه يف دقيقة و 61ثواين ،ليس من املعقول ولكن اهلل غالب.

واأليام ديال التمدرس ما تتجاوزش اخلمس ديال السنة ،هادي
سنتني أو  4سنوات أصبح التالميذ يتمون براجمهم واألساتذة
يرسلون إىل السيد الوزير ،ويقولوا للسيد الوزير لقد أمتمنا براجمنا،

السيد رئيس:

ماذا نعمل اآلن ؟ التعليم وقعت فيه...

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب للتعقيب.

شكرا ،انتهى التوقيت السيد الرئيس .الكلمة لألصالة

النائب السيد سمير بلفقيه:

واملعاصرة ،تقييم السياسات العامة املتبعة يف جمال إنعاش
التشغيل.

السيد رئيس احلكومة ،حنن مل نسائلك عما هو
اسرتاتيجي بل عما هو إجرائي ،ألن حنن واعون بأن زمن
اإلصالح ليس هو الزمن السياسي .كان حريا بكم اليوم أن
تعرتفوا بأن هذه احلكومة مل جتعل من قضية الرتبية والتكوين

النائب السيد عبد النبي بعوي:

السيد رئيس احلكومة ،هل لديكم فيما تبقى من زمن

ضيق لواليتكم اسرتاتيجية واضحة املعامل وحمددة اخلطوات
والتدابري حملاربة البطالة ؟ وشكرا.

رهانا حكوميا بامتياز وأول أولويات العمل احلكومي ،ألن هذا
يعترب القضية الوطنية األوىل رمسيا بعد قضية الوحدة الرتابية،
وكذلك حمدد أساسي لإلجابة على طموحات املغاربة من باب

السيد الرئيس:

اإلخنراط يف نادي الدول الصاعدة .بل أكثر من هذا ،وبدل
اإلجابة على اإلختالالت الراهنة من باب االكتظاظ وظروف
التمدرس واهلذر املدرسي ،اخنرطت هذه احلكومة يف خرجات
إعالمية غري مدروسة ،تفتقر إىل رؤية واضحة املعامل.

السيد رئيس احلكومة احملرتم.
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
نعم لدينا إن شاء اهلل.

السيد الرئيس:

ال يستقيم السيد رئيس احلكومة ،أن ختصصو 411
منصب مايل وأنتم واعون بأن اجلامعة املغربية يف حاجة إىل
 6611منصب مايل للحفاظ على نسبة التأطري .ال يستقيم أن

تعقيب السيد النائب ،من فضلكم ،االستماع للسيد
النائب ،تفضل السيد النائب.
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دفعتنا إىل اختاذ مثل هذه اإلجراءات ،والالزم أن نتابع ذلك

النائب السيد عبد النبي بعوي:

مبعاجلة أوضاع هؤالء اإلخوان الفقراء ،وأنا أشكر على كل حال
األخ على تنبيهي هلاذ املوضوع ،وشكرا.

خاصنا شوية د اهلدوء باش يسمعنا السيد رئيس
احلكومة.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
ال السيد رئيس احلكومة كيسمع ،غري السيدات
والسادة النواب..

شكرا السيد الرئيس ،ننتقل إىل السؤال املوايل للفريق
اإلشرتاكي حول أجرأة السياسة العمومية يف جمال السكن،
السيد النائب.

أيه خاص اهلدوء باش يسمعنا السيد رئيس احلكومة،
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس احلكومة ،دابا عاد جناوبك على قليت
سولوا الناس تاع الشرق ،ألنك قارنيت الناس تاع تونس باغيني

النائب السيد المختار راشدي:

النائب السيد عبد النبي بعوي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة ،التزمتم بالرفع من وترية السكن،
ما هي حصيلتكم يف هذا اجملال ؟ وشكرا.

يكونوا حبال املغرب ،والناس تاع النفط وكذا .الناس تاع الشرق
احلدود ،املدخول دياهلم صفر ،صفر ،وكاينني نواب برملانيني
دياولكم عارفني املنطقة مزيان احلدودية ،ما عندهم ال ألف

السيد الرئيس:

السيد الرئيس.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

درهم ال ألفني درهم .الناس تاع احلدود والو حماصرين السيد
رئيس احلكومة ،اخلندق اللي دارو اجلزائريني واملغرب دار الكرياج
والسلك ،هاذ الناس فني ميشيو ا السيد رئيس احلكومة ؟ منني
بغييت تسول حنا كنجاوبوك السيد رئيس احلكومة ،واش كاين

شجعنا املنعشني على إنتاج السكن عرب منظومة ضريبية
مالئمة وتشجيع احلصول على العقار ،عرب تنويع العرض
السكين عن طريق تدخل املؤسسات العمومية ،عرب تسهيل ولوج
املواطنني املقاولني إىل التمويل .هتدف احلكومة إىل خفض
العجز السكين إىل  % 21يف أفق  .6166مت خفض هاذ
العجز من  131ألف وحدة يف  6166إىل  621ألف وحدة
يف  ،6164وشكرا.

شي حلول هلاد الناس ؟ راه هادي ياهلل أسبوع راه  2تاع الناس
ماتوا يف واحد النفق يف سيدي بوبكر تيخرجو الشاربون ،ما
صابوش ،هذا انتحار ،شكرا السيد رئيس احلكومة.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا ،السيد رئيس احلكومة.

شكرا ،تعقيب.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

النائب السيد المختار راشدي:

أشكر لألخ تنبيهه لوضعية بعض مواطنينا يف املنطقة

شكرا السيد رئيس احلكومة ،ليست لكم حصيلة يف
معاجلة السكن املهدد باالهنيار ،وهذا ورد يف خطابكم؛ ليست
لكم أيضا حصيلة يف السكن املعد للفئات الشابة واألسر

الشرقية ،ومن الواجب علينا أن ننتبه لكل من ضاقت به ظروف
العيش بطبيعة احلال .لكن جيب أن ال ننسى أن هنالك
مشاكل ،مع األسف ،سياسية مع إخواننا يف اجلزائر وحدودية

احلديثة التكوين؛ ليست لكم حصيلة يف السكن املعد للفئات
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املتوسطة ،الدليل على ذلك أن مبيعات اإلمسنت اخنفضت،



والقروض املوجهة للسكن اخنفضت ،ونسبة البطالة يف قطاع
البناء ارتفع ،والشركات الكربى العاملة يف هذا اجملال هي على
حافة االهنيار ،وهذا يدل على أن محار الشيخ وقف يف العتبة،
وعجزمت عن تدبري هذا القطاع ،وشكرا.

النساء؛



مت إعداد مشروع قانون يتعلق مبحاربة العنف ضد
إعداد مشروعي قانونني متعلقني هبيئة املناصفة

ومكافحة كل أشكال التمييز واجمللس اإلستشاري لألسرة
والطفولة؛

السيد الرئيس:

 التنصيص يف القانون التنظيمي للمالية على إرفاق
مشروع قانون املالية بتقرير حول النوع ،وهو آلية لرصد

شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.

تكافؤ استفادة النساء من خمتلف السياسات العمومية،
وشكرا.

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:
أن يقف احلمار مفهوم ،أن يأتى بـه للمظاهرات
مستغرب.مل ترتكوا لنا حصيلة مشرفة يف السكن ،وحنن حناول أن
نعاجل هاذ املشكل بناء على ما تركتموه لنا من نتائج سلبية يف

السيد الرئيس:
الكلمة للسيدة النائبة ،السيدة الرئيسة للتعقيب.
النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:

املوضوع ،والسالم عليكم.
السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة ،كنت كننتاظر أنكم تقولنا

مبوضوعية بأننا تركنا لكم مكتسبات وإر حقيقي يستحق
التمجيد والتمييز يف جمال حقوق اإلنسان .منذ حكومة
التناوب ،حتققت جمموعة ديال األشياء للمرأة املغربية بسبب
توفر إرادة سياسية عليا يف البالد ،على مستوى التشريع ،على

ننتقل إىل السؤال املوايل ويتعلق بتفعيل السياسة
العمومية املندجمة للنهوض حبقوق املرأة ،الفريق اإلشرتاكي
األخت رشيدة السيدة الرئيسة ،تفضل السيدة الرئيسة.
النائبة السيدة رشيدة بنمسعود:

السيد رئيس احلكومة ،سؤالنا يتعلق مبشروع النهوض

مستوى التمكني السياسي ،على مستوى التأهيل العلمي حىت.
ما نالحظه حاليا على حكومتكم ،هو حماولة النيل
واملساس هبذه احلقوق املكتسبة ،هذا ما يالحظه معنا اجملتمع

السيد رئيس احلكومة.

الدويل وليس فقط على مستوى الداخل ،علما بأن قضايا
النساء أصبحت دعامة من دعائم املشروع الدميقراطي احلداثي،
اللي حتقق حوله توافق جمتمعي منذ التصويت على مدونة
األسرة.

حبقوق النساء.
السيد الرئيس:
السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

 مت إعداد اخلطة احلكومية للمساواة يف أفق املناصفة،
كإطار لتحقيق التقائية خمتلف السياسات العمومية ذات
الصلة؛

ما نالحظه اليوم هو غياب إرادة التفعيل واألجرأة
ملقتضيات الدستور ،خاصة الفصل .61
ما نالحظه هو املمانعة اليت واجهت احلكومة هبا

 متت املصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية
القضاء على مجيع األشكال التمييز ضد املرأة؛

كل...
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البلد؟ هل من اسرتاتيجية وطنية للتشغيل؟ وهل من منحة

السيد الرئيس:

للمعطلني..

شكرا للسيدة النائبة احملرتمة ،الكلمة للسيد رئيس
احلكومة للتعقيب.

السيد الرئيس:

انتهى التوقيت السيدة النائبة ،الكلمة للسيد رئيس

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

احلكومة للجواب والتعقيب.

أنا لو كان غري ماكانتش هاذ القضية ديال املنظمات
اخلارجية ،كنت نتضامن مع الكالم ديال السيدة النائبة احملرتمة.
ولكن هاذ القضية كتشوش علي ،باعتبار أن حقوق اإلنسان ما
هواش غري حاالت وقعت هنا وال هنا راه حالة عامة ،واش

أوال وقبل كل شيء ،جيب أن يفهم املواطنون أهنم
بالنسبة هلذه احلكومة سواسية ،وأن التفكري فيهم جيب أن يكون

املغرب دابا حمرتمة فيه حقوق اإلنسان أو غري حمرتمة ؟ إال يف
إطار القانون ،ألن امسحي يل السيدة النائبة احملرتمة ،إال كان
شي مجعية...

مجيعا ،وأنه لن يكون هناك متييز حلاملي الشهادات عن غريهم.
بالنسبة لإلخوة حاملي الشهادات ،اليوم يعرفون أن عندهم
طريق للولوج للوظيفة العمومية وهي املباريات ،وهم اآلن توجهوا

السيد الرئيس:

الجتياز املباريات ،وكثري ممن كان واقفا بباب الربملان اآلن هو
موظف يف الدولة ألنه جنح يف املباريات ،اآلن ميكن أن يعتز أنه
جنح بذراعو وبكتافو .وأما اآلخرين ،فنحن مل ننسهم وحنن
حناول .باملناسبة ،خدمنا  16.111واحد وكلهم عندهم

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،انتهى التوقيت .الكلمة
لفريق االحتاد الدستوري ،السياسة العمومية املتبعة لتشغيل
حاملي الشواهد العليا.

البكالوريا فما فوق يف الدولة.
فيما خيص التكوين ،عملنا تكوين ديال 61.111
ديال الناس اللي مفروض ميشيو يشتغلو يف القطاع اخلاص يف

النائبة السيدة فوزية البيض:

وحنن داخل املؤسسة التشريعية الزلنا نسمع يف آذاننا
صدى األصوات احملتجة من خمتلف قشدة اجملتمع من حاملي

التعليم وكذلك يدوزو املباريات وبزاف منهم كينجحو ،وكاين
برنامج ديال  62.111واحد غنعملو هلم تكوين إضايف .راه ما
كاينش التوظيف يف سبيل اهلل ،كاين التوظيف املنتج ،أبنائنا
الذين تعلموا نريد أن نستفيد من كفاءاهتم حقيقة وليس..

الشهادات العليا ،إىل درجة تكاد تتحول فيها واجهة الربملان إىل
حائط مبكى.
وزارة املالية تؤكد يف مؤشراهتا ،ارتفاع معدل البطالة،
أهنا ارتفعت من  17,4إىل  .% 19,4احلكومة عجزت
على أن حتتوي هذا امللف الشائك ،ناهيك عن تسريح العديد
من العمال يف الشركات .كيف هلذه النخبة من اجملتمع اليت
أفنت جزء من حياهتا أهنا ال تساهم يف الرفع من اإلنتاج

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس .الكلمة لفريق االحتاد الدستوري،
إصالح صناديق التقاعد.
النائب السيد مولود بركايو:

الوطين؟ ناهيك عن مسألة اإلحباط واإلحساس باحلكرة اليت
جتعل هاته الفئة عرضة لالرمتاء يف أحضان اإلرهاب أو أحضان
ما ميكن من شأنه أن يهدد استقرار األمن والسياسة يف هذا

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
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ياخذ أكثر .ولكن إال خرج أقل ياخذ ناقص واحد  311وال

السادة الوزراء المحترمون،

 611درهم .ولكن باملقابل ،الناس اللي حتت كنفكرو باش
نطلعوهم واحد الشوية ،هذا هو التوجه اللي عندنا ،فحال
التوجه اللي عندنا يف كل شي ،اللي ما عندوش مرة وحدة
ناخذوا بيدو واللي عندو الفوق شي شوية حىت إال خدينا منو

السادة النواب المحترمون،

كثرت صناديق التقاعد يف بالدنا وكثرت معها
االختالالت اهليكلية ،ورغم ذلك ال تتعدى التغطية الصحية

 %46من السكان النشيطني.
السيد رئيس احلكومة ،ما هي اإلجراءات اليت
ستعتمدوهنا من أجل إصالح هذه الصناديق؟ أما إصالح
الصندوق املغريب للتقاعد أصبح ملحا وعاجال ،حيث أصبح

واحد الشوية يصرب لصاحله ،وشكرا لكم.
السيد الرئيس:
شكرا لكم ،شكرا للجميع على املسامهة رفعت

يعين من عجز منذ سنة  ،6163حيث أن هذا العجز سيبلغ
هذه السنة  2,5مليار الدرهم.
هل من منظور مشويل إلصالح يهدف إىل حتسني

الجلسة.

الوضعية االجتماعية االقتصادية ،مبا فيه شرحية املتقاعدين اليت
دائما ما تستثىن من الزيادات يف األجور ؟ هل هناك من
إصالح يهدف إىل توسيع التغطية الصحية...
السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،انتهى التوقيت .الكلمة للسيد
رئيس احلكومة للجواب والتعقيب.
السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
أوال خاص يعرفوا املغاربة واحد القضية ،املغرب هو
الدولة الوحيدة يف العامل اللي ميكن اإلنسان ملي خيرج للتقاعد
بعض املرات ياخذ أكثر من األجرة األخرية اللي كان كياخذ.
األداء ديالنا ديال التقاعد إال ما درناش اإلصالحات من هنا ل
 6166وال  64غادي يوقف ،البد من اإلصالح .هاذ
اإلصالح غيمشي يف اجتاه أنه غادي يتنقص واحد الشوية،
ولكن ما بغيتش نديرو بوحدي ،فحال اللي قلت ،النقابات
بغاو يديروه معايا ،راه حنا كنحاولوا نتفقو باش نلقاو واحد
احلل اللي نصلحو به التقاعد ،باش اإلنسان اللي كان كياخذ
مثال  1111درهم إال خرج يف  61عام وخرج يف  62عام
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