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 السياسة العامة للحكومة إلنعاش التشغيل والتخفيفمن ظاهرة البطالة.
وأود قبل الشروع يف هذه اجللسة اهلامة ،أن أرحب ابلسيد
رئيس احلكومة وأعرب له عن خالص التقدير لتجاوبه وتعاونه طيلة
فرتة اإلعداد هلذه اجللسة .كما أتوجه بنفس املشاعر ،إىل السادة

حمضر اجللسة السابعة والعشرين
التاريخ  :االثنني  32مجادى الثانية  33 ( 3322ماي
.)3133

رؤساء الفرق النيابية واجملموعات ،والسيدات والسادة أعضاء
املكتب والسيدة والسادة رؤساء اللجان الدائمة ،وخمتلف
مكوانت جملس النواب على احلرص الكبري الذي رافق
اجتماعات التحضري وتنظيم هذه اجللسة.

الرائسة  :السيد كرمي غالب ،رئيس جملس النواب.
التوقيت  :أربع ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زواال والدقيقة
الثانية عشر.
جدول األعمال  :اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة رئيس

احلكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب فيما خيص

حتدوان مجيعا الرغبة الصادقة يف بلوغ النجاح املأمول من
هذا احلوار ،الذي يدشن اليوم أوىل حلقاته مع السيد رئيس
احلكومة ،يف نطاق األسئلة الشفهية الشهرية .و إننا ندرك مجيعا،

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

فرقا وجمموعات نيابية ،مدى األمهية اليت تكتسيها هذه اجللسة،
يف أتصيل حوار هادف خيدم مصاحل الوطن واملواطنات
واملواطنني ،وهذه املسؤولية ملقاة على عاتقنا يف إحاطة هذا
االختصاص الرقايب الذي نص عليه دستور اململكة بكافة

السيدة الوزيرة ،السادة أعضاء احلكومة،

ضماانت النجاح .واآلن ،أطلب من السيدة أمينة اجمللس تالوة
املراسالت الواردة على الرائسة ،فلتتفضل مشكورة.

السياسة العامة للحكومة.
السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
املرسلني.
افتتحت اجللسة.
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

النائبة السيدة مجيلة املصلي أمينة اجمللس :

تطبيقا ألحكام الفصل  311من الدستور واملواد 351

شكرا السيد الرئيس،

و 361من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب أوىل جلسة
شهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة ابلسياسة العامة املوجهة إىل
السيد رئيس احلكومة .ويتضمن جدول أعمال هذه اجللسة أربعة

توصلت رائسة جملس النواب بقرارات صادرة عن اجمللس
الدستوري بشأن املنازعات االنتخابية ويتعلق األمر ب:
 قرار رقم  938/33بتاريخ  3من ماي ،3133
يقضي برفض طلب السيد املصطفى الكور الرامي إىل إلغاء

أسئلة ،تقدم هبا السيدات والسادة النواب من مجيع الفرق ،أغلبية
ومعارضة .ويتعلق األمر ب:
 تنفيذ االلتزامات احلكومية فيما خيص املخططالتشريعي؛

نتيجة االقرتاع الذي أجري يوم  35نونرب  ،3133ابلدائرة
االنتخابية احمللية احلاجب -إقليم احلاجب ،وأعلن على انتخاب
السيدين عبد الصمد اإلدريسي واحلسني قايمي عضوين

 حماربة اقتصاد الريع؛ -خمطط احلكومة ملكافحة الريع وإعمال احلكامة اجليدة؛

مبجلس النواب.

1

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل -2102



شكرا السيد الرئيس،

كما توصلت الرائسة بقرار رقم  951/33بتاريخ 2

من ماي سنة  ،3133يقضي برفض طلب السيد محزة
عيطاوي الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يوم 35

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

نونرب  ،3133ابلدائرة االنتخابية احمللية بنمسيك -عمالة
مقاطعة بنمسيك ،وأعلن على إثره انتخاب السادة :عبد اجمليد
جوبيج وحممد جودار وكرمي غالب أعضاء مبجلس النواب.
كما توصلت الرائسة كذلك مبشاريع ومقرتحات

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ففعال ،نعيش اليوم حلظة دميقراطية ابمتياز ،بفضل
خطاب ملكي سامي ل  8مارس وأيضا بفضل إصدار دستور
جديد لفاتح يوليوز ،الذي هو أصبح ملك جلميع املغاربة.

القوانني اآلتية :
مشروع قانون رقم  39.33يتعلق ابلتعويض عن
حوادث الشغل؛

ويف هذا الصدد ،ينص هذا الدستور على اعتماد
جمموعة من القوانني التنظيمية ،اليت تعترب مكملة له ،لتنظيم
جمموعة من احلقوق والواجبات والعالقات بني السلط وحتديد
جمموعة من االختصاصات .ومن جهة أخرى ،التزمت احلكومة

مشروع قانون رقم  15.33يتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي؛
مقرتح قانون يقضي بتغيري الفصل  315من جمموعة
القانون اجلنائي ،تقدم به جمموعة من السيدات والسادة النواب

مبخطط تشريعي ،إعماال للدستور وضمانة للحقوق والواجبات
وتنظيما للحياة العامة.
ابختصار السيد رئيس احلكومة ،إن انتظارات الشعب

من فريق االحتاد االشرتاكي؛
مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القوانني
اجلنائي يف الفصول  383 ،396 ،315و  386تقدم به

املغريب فهي واضحة ومستعجلة وشرعية ،يريد تعليما ال يفرخ
العاطلني ،يريد أيضا تشغيال ،يريد أيضا صحة يف متناول اجلميع،
حىت ال تلد أمهاتنا على أبواب املستشفيات .لذلك ،فرق
املعارضة تسائلكم ،ما هي املنهجية اليت ستعتمدها احلكومة

جمموعة من السيدات والسادة النواب من فريق االحتاد
االشرتاكي؛
كما توصلت رائسة اجمللس ب  323سؤاال شفواي
و 393سؤاال كتابيا و 33جوااب عن أسئلة كتابية إىل حدود

إلعداد هذه النصوص وأية مقاربة تشاركية سيتم اعتمادها يف هذا
الصدد وأيضا ما هي األسس اليت ستعتمد يف حتديد أولوايت
املخطط التشريعي وترتيب عناصره ؟ شكرا السيد الرئيس.

 33ماي  ،3133شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس :

الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن السؤال،
فليتفضل مشكورا.
يسمح لبضعة دقائق للمصورين أن أيخذوا بعض الصور

شكرا السيدة أمينة اجمللس ،نشرع اآلن يف أول سؤال

من جدول األعمال ويتعلق األمر ابملخطط التشريعي ،ورد من
فرق املعارضة ،يقدمه السيد شفيق رشادي رئيس فريق التجمع
الوطين لألحرار ،فليتفضل مشكورا ،السيد الرئيس.

مث يغادروا القاعة من فضلكم.
السيد عبد اإلله ابن كريان ،رئيس احلكومة:

النائب السيد شفيق رشادي ،رئيس فريق التجمع الوطين
لألحرار :
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هلل ،ينظر إىل وضعيته وإىل جتربته ابعتبارها جتربة رائدة ،الزوار

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم

الذين زاروين كرئيس للحكومة ،من سفراء ورؤساء حكومات
ووزراء وبعض رؤساء الدول ،كلهم ،طبعا حني نقول الوزراء فهو
يعين الوزراء والوزيرات ..شكون مول هاد املالحظة ؟ هذا ما
يكون غري الطاهر شاكر ،فحنااي ملي ،وينظرون إىل املغرب

على رسول هللا وآله ومن وااله.
شكرا السيد الرئيس،

شكرا لألخ الذي قدم السؤال على تقدميه ،الذي سبق

عن املخطط التشريعي والذي سيسمح أبن أذكر بعض الشيء،
خبصوصية اللحظة اليت نعيشها.
ذلك معشر اإلخوة واألخوات ،النواب والنائبات
احملرتمني ،كلكم تتذكرون أن هذه الوالية التشريعية هي والية هلا

بتفاؤل ،إبعجاب ،ومنهم من يتمىن أنه لو كان الوضع يف بلده
مثل هذا الوضع .وكل هذا الشعب املغريب مل ينساه ،وما ابلعهد
من قدم .لقد عينت احلكومة يوم  2يناير وحنن يف  33ماي،
هذه  3أشهر ونصف .وكلكم تعلمون ،أن هذه االختالالت اليت

خصوصية ،جاءت بعد أحداث كبرية ،أدخلت تغيريات كبرية
جدا يف حميطنا .وشاء هللا سبحانه وتعاىل ورفقه وتوفيقه هلذه
األمة ،وعلى يد صاحب جاللة امللك حممد السادس خصوصا،

حتدث عنها األخ ،التعليم الذي خيرج العاطلني والتشغيل الذي
فيه اختالالت والوالدة على أبواب املستشفيات ،اليت كلكم
اتبعتم كلميت املتأثرة بسببها ملا وقعت ،وقد وقعت قبل ذلك عدة

أن نعيش هذه التجربة بطريقتنا اخلاصة وأن يعين انطالقا من
خطاب 8مارس ،يعين أقل من  31يوما بعد اإلشكاليات اليت
نزل فيها جزء من املغاربة إىل الشارع ،والذين بقوا يف بيوهتم،
وكان رأيهم أننا يف حاجة إىل إصالحات يف إطار االستقرار ،يف

مرات .يعين هذه اختالالت نتيجة مخسني سنة من االختالل يف
منطق السياسة ويف مفهوم السياسة ،وسوف نرجع إىل هذا حني
سوف نتحدث عن الريع .وأن تكون انتظارات الشعب املغريب
من هذه احلكومة كبرية ،هذا معقول ومشروع وحنن نقبله ،ولكن

إطار االستمرار ،شاءت أن نسري يف مسار أدى إىل هذه الوالية
التشريعية احلالية وإىل التغيريات اليت جعلت أنه أصبحت عندان
حكومة مسوؤلة أكثر مما مضى ،ورئيس حكومة بصالحيات

ال ميكن أن نغرر ابلناس وال ميكن أن نصور ،أن رئيس احلكومة
اجلديد وحكومته ،يف أربعة أشهر ،سوف يعاجلون اختالالت
مخسني سنة .املهم ،هل األمور أخذت طريقها ولو تدرجييا أم ال؟

تنفيذية أكثر مما مضى ومسوؤل ،وهو هذا الرئيس أييت إىل
الربملان مرة واحدة يف الشهر على األقل ،مرة واحدة يف الشهر
لكي يتحاور مع نواب األمة يف السياسة العامة.
وأريد أن أقول لكم شيء ،شي جريدة قالت بلي

وكما ال خيفى ،فهاد الدستور اجلديد والصالحيات
اجلديدة ،املسؤول األول على تنزيله ،راه ماشي هو عبد اإلله ابن
كريان ،هو جاللة امللك ،أان تنقوهلا لكم بكل وضوح ،ألنه رئيس
الدولة وهو سند أساسي يف هذا .وكلكم ،أان ماشي رئيس

النواب تساحموا مع السيد الرئيس ألنه كان مشغول وماجاجش،
أان اللي كنت ابغي جني عندكم ،وابغي نقولكم ،كل مرة تنقول
عندي ما نقول للنواب ومن خالل النواب ،نقول للمجتمع،

احلكومة كنخيب كلشي ،طبعا منا كنقولش كلشي طبعا ،ولكن ما
كنخبيش كلشي .النهار اللي جاللة امللك اتصل يب وقال ليا،
رغم أنه جتيك توجيهات ،ولو من الديوان امللكي ،اللي فيها

ولكن مل يكن متيسرا ومافرطنا فحىت شي مرحلة ،جينا مع الوقت
دايلنا العادي ،وأان راغب يف هذا التواصل.
وبطبيعة احلال ،إذا كان األخ اليوم يقول أبن
االنتظارات كبرية ،ولكن الشعب املغريب الينسى أنه اليوم واحلمد

خمالفة للدستور ما تطبقهاش ،طبق الدستور ،هذاك النهار قلت
لكم ،كمسؤول دايل احلكومة ،لو كان املغاربة عرفوا القيمة دايله
يردوه عيد ،وهداك الشي غاجيي تدرجييا ،راه ماشي سهل .احلمد
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هلل املساندة امللكية موجودة ،احلمد هلل الربملان ،أان ما كنعتربش

اآلراء والنقاش العمومي .كما أشكر خمتلف الفرق النيابية احملرتمة

املعارضني يف الربملان خصوم داييل ،كنتنافسوا ولكن كلنا بغينا
غري اخلري دايل البالد .واليين شي عفاريت ،عرب التاريخ ،ماشي
أان ،شي عفاريت كانوا كل مرة شكون اللي جسدهم ،واش
هادوك مشاو ؟ ال بد كاين شي فئة ما ابغياش اإلصالح ،كلكم

على طرحها هلذه األسئلة ذات األمهية ،واليت تتعلق مبحاور
أساسية من السياسة احلكومية وانشغاالت وتطلعات املواطنني
واملواطنات.
فبخصوص املخطط التشريعي ووعيا من احلكومة ملا

تعرفون هذا ،و إن مل يكن عندها سلطة فعندها نفوذ ،كلكم
تعرفون هذا .وهؤالء جيب أن نتعاون مجيعا للوقوف يف وجوههم،
لكي نقتلع مسألة الشعب واجملتمع شيئا فشيئا ،تدرجييا ،وهذا
سوف يكون .وسأقول لكم ،ليس من املمكن أن نرجع إىل

للبعد التشريعي من أمهية ،يف إجناح وتسريع مسلسل اإلصالح
والتحديث واحلكامة .وهنا نبغي نقول واحد القضية ،حىت
التشريع من قبل كان أداة املعركة السياسية ،اليوم ال ،ما كاينش
مشكل ،حىت واحد ما ابغي يدير من التشريع أداة دايل املعركة

طريقة احلكم القدمية ،نكون معكم واضح ،احلكم الذي كان
ينبين على حتكم الدولة يف اجملتمع وضبطه انتهى ،اليوم الدولة يف
خدمة اجملتمع كما صرحت لكم يف الربانمج احلكومي .إما

السياسية ،كلنا ،من خالل التشريع ،نبحث عن مصلحة اجملتمع.
وإدراكا منها لتحقيق األهداف املسطرة للعمل
احلكومي على املستوى التشريعي ،يستدعي العمل وفق مقاربة

غاجنحوا يف هاد الشي وإال ما جنحناش يف هاد الشي ،راه
غيجيوا وحدين آخرين اللي غينجحوا فيه ،خصكم تكونوا
عارفني هاد الشي هذا ،وخصنا منشيوا نتوكلوا على هللا ونتعاونوا،
بروح إجيابية ،وأان متأكد إن شاء هللا الرمحن الرحيم أننا سنخطو

منهجية تعتمد الربجمة وعقلنة املساطر وحتديث آليات العمل
وأتهيل املصاحل القانونية واملوارد البشرية املكلفة إبعداد مشاريع
النصوص القانونية ،فقد أفرزت احلكومة يف برانجمها وألول مرة،
حيزا خاصا يتعلق ابملخطط التشريعي .وتسعى احلكومة ،من

خطوات إجيابية وسوف يبين عليها الذين سوف أيتون بعدان
لصاحل هذا الشعب ،لصاحل هذه الدولة ،لصاحل هذه امللكية اليت
عشنا معها قروان طويلة ،واليت بيننا وبينها إن شاء هللا الرمحن

خالل هاد املخطط ،إىل الرفع من وترية اإلنتاج التشريعي وجودة
النصوص القانونية وحتديث املنظومة القانونية لبالدان ،ابعتبارها
إحدى الدعامات األساسية لتعزيز وضمان احلقوق واحلرايت

الرحيم عقد ال ينفصل.
نعم ،أيها السادة احملرتمون ،إهنا للحظة متميزة ملا
تشكله من تنزيل إلحدى املقتضيات اجلديدة يف دستور اململكة،
وما ترمز إليه من ربط املسؤولية ابحملاسبة وحتمل رئيس احلكومة

ولتحسني تنافسية وجاذبية االقتصاد الوطين.
إن املخطط التشريعي للحكومة يهدف أساسا إىل
التنزيل الدميقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية ،وهي الغاية
السامية اليت ينبغي أن نتعبأ كافة لبلوغها ،انسجاما مع اإلرادة

مسؤوليته عن السياسة العامة ومساءلته هباد اخلصوص ،يف إطار
املهام الرقابية للربملان .كما أهنا فرصة ساحنة ،للتواصل املثمر مع
السيدات والسادة النواب احملرتمني ،ومن خاللكم ،مع عموم

اليت عرب عنها جاللة امللك حممد السادس حفظه هللا ،وتنفيذا
اللتزام خمتلف القوى احلية ،وهو ما يتطلب تعبئة استثنائية من
قبل كل من احلكومة والربملان ،من أجل أوال إخراج القوانني

املواطنات واملواطنني.
أود بداية ،أن أعرب عن شكري العميق جمللسكم املوقر،
لتعاونه من أجل جعل هذه اجللسة حلظة دميقراطية متميزة لتبادل

التنظيمية وفق ما ينص عليها الفصل  96من الدستور ،وكذا
القوانني األخرى املنصوص عليها يف الدستور وعلى رأسها تلك
املرتبطة مبؤسسات احلكامة.
4
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ويتعلق األمر ابخلصوص ابلقوانني التنظيمية التالية ،ما

اثنيا :مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات

غانذكرش كلشي:
 القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الريميلألمازيغية؛
 -القانون التنظيمي احملدث للمجلس الوطين للغات

الدستور اجلديد ،هذه مسألة واضحة ،ابعتبار أن الدستور
اجلديد رمبا بعض القوانني مل تعد تالئمه.
اثلثا :اعتماد النصوص القانونية اليت تندرج ضمن االلتزامات
الدولية للمغرب ،خاصة ما يتعلق برانمج التقارب التشريعي مع

والثقافة املغربية؛
 القانون التنظيمي املتعلق بشرو وكيفية تقدمي املواطناتواملواطنني مللتمسات يف جمال التشريع هذا جديد ،مشاريع
القوانني غادي تبدا توضع على "النت" كما ال خيفى عليكم

االحتاد األورويب ،يف إطار الوضع املتقدم وااللتزامات األخرى مع
الشركاء االقتصاديني الدوليني.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

وغيتفتح الباب للمواطنني ابش يسامهوا فيها إيال كان عندهم ابش
يسامهوا ،وطبعا هاد املغرب راه فيه كنوز من العلم.
 -القانون التنظيمي املتعلق بشرو وكيفية تقدمي املواطنات

لقد ابدران ،مبجرد مصادقة املؤسسة التشريعية على
الربانمج احلكومي ،بتوجيه منشور إىل السيدات والسادة الوزراء،
إلمدادان مبخططاهتم القطاعية والتدابري االستعجالية واإلجراءات

واملواطنني العرائض إىل السلطات العمومية؛
 القانون التنظيمي املتعلق بقواعد تنظيم وتسيري أشغالاحلكومة ،احلكومة اليوم سوف يكون هلا قانون تنظيمي ينظم
عملها؛

اهلادفة إىل حتسني احلكامة وكذا خمططاهتا التشريعية.
وهبذا ،فالوضع النهائي للمخطط التشريعي للحكومة،
خالل هذه الوالية ،فقد مت جتميع املخططات التشريعية القطاعية
يف مصفوفات تتضمن ،عالوة على القوانني التنظيمية والقوانني
األخرى املنصوص عليها يف الدستور ،أكثر من  351مشروع
قانون و 331مرسوم ،وسيتم التنصيص يف هذا املخطط على
التحقيب الزمين إلعداد هذه النصوص وصياغتها ومناقشتها

 القانون التنظيمي املتعلق بكيفية وشرو ممارسة حقاإلضراب؛
 القانون التنظيمي املتعلق بشرو وإجراءات الدفع بعدمدستورية القوانني؛
 القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات واجلماعات الرتابيةاألخرى ،ابش ما يبقاوش الناس تيتساءلوا على االنتخاابت واش
غتعطل وال ما غاتعطلش ،هذا إشكال خصنا جناوبوا عليه يقينا،

واملصادقة عليها .كما سيتم احلرص على تزامن إعداد مشاريع
القوانني مع إعداد نصوصها التنظيمية ،حتقيقا للتكامل
واالنسجام بينها ولتسريع دخوهلا حيز التطبيق .كما سيتم إرساء
آلية لتتبع تقدم أشغال إجناز مشاريع القوانني وفق املخطط
املعتمد ،والتأكد ابستمرار من مراعاة مبادئ الشراكة واالنفتاح
على املؤسسات والفاعلني املعينني واجملتمع املدين.
وأان ابغي نقول ليكم ،اإلخوان يف الربملان ،أن هاذ

واش بغينا نعملوا انتخاابت ابلقوانني القدمية حىت جيي هاد
القانون وال بغينا نديروا هاد القانون عاد جييوا االنتخاابت ؟
القانون التنظيمي املتعلق بقواعد تنظيم احملكمة الدستورية
وسريها واإلجراءات املتبعة أمامها إىل آخره إىل آخره..

القوانني هاذي كلها هي اللي كتنتظران ،ال التنظيمية وال القوانني
األخرى ،تتطلب ابش الربملان جيتهد معنا .أان كنعرف بلي
الطريقة دايل العمل دايل الربملان كتخلي يف النهاية ،املصادقة على
5
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القوانني كتاخذ واحد الوقت طويل جدا ،حنن نطالبكم اليوم أبن

احلكومة اليوم ،ماذا سوف تفعلون ؟ كان عليكم تعطيوان هاذ

تبذلوا جمهودا خاصا ،ابش إن شاء هللا الرمحن الرحيم ملي تكمل
هاذ الوالية هاذي ،نكونوا هاذ القوانني هاذي خلصنا منها وهي
كثرية جدا.
إن الوالية التشريعية احلالية تعترب والية أتسيسية ابمتياز،

املعلومات ابش تفتحوا النقاش.
إذن ،فريق التجمع يشكركم ،من جهة على املقاربة
التشاركية اليت تعتمدوهنا ،وابن داكشي مزاين السيد الرئيس يف
مترير القانون املتعلق ابلتعيني يف املؤسسات احلكومية ،ما

اعتبارا خلصوصية املرحلة احلالية وااللتزامات اليت رتبها الدستور
على مستوى القوانني التنظيمية والعادية .كما أن إخراج هاذ العدد
الكبري من النصوص اليت يضمنها الربانمج ،حتتاج إىل تظافر جهود
كل من احلكومة والربملان لتسريع وترية العمل التشريعي وعقلنته.

عربتوانش السيد الرئيس ،احلكومة ما تكلمتش معنا فيما يتعلق
ابملشاورة ،وأنتم تؤكدون وأكدمت يف الربانمج دايلكم ،يف التصريح
احلكومي ،أبن هناك مقاربة تشاركية ستعتمدوهنا .رمبا حىت الفريق
دايل العدالة والتنمية مت الضغط عليه من أجل مترير هاد القانون

واعتبارا للدور املركزي ملؤسستكم يف التشريع ،أهيب
ابملؤسسة التشريعية احملرتمة ،أغلبية ومعارضة ،أن تعبئ جهودها
للتعاون مع احلكومة إلجناح هذا الورش الوطين اهلام وهللا املستعان،

التنظيمي..
مبا أن السيد رئيس احلكومة فقد بوصلته ،فيما يتعلق
ابألداء احلكومي ،ألنه أصبح منشغال مبطاردة التماسيح ،مع

والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

العلم أبنه التماسيح ما بقاتش يف املغرب ،مع العلم أيضا أبن
الدين حيرم علينا مشاهبة أو تشبيه اإلنسان ابحليوان السيد رئيس
احلكومة.
مبا أنكم فقدمت هاد البوصلة هذه ،يمحوا لنا نذكروكم

السيد الرئيس :

شكرا .أفتح اآلن الباب للتعقيبات ،سأعطي الكلمة

للفرق الربملانية ،معارضة وأغلبية ،للتعقيب على جواب السيد
رئيس احلكومة .عن فرق املعارضة ،الكلمة لفريق التجمع الوطين
لألحرار ،السيد النائب احملرتم حسن بوهريز ،فليتفضل مشكورا.
أذكر أبنه مت توزيع احلصة الزمنية على الفرق ،فأطلب من السيدات

ببعض األولوايت اللي املغاربة كيشوفوها أولوية يف مسائل التشريع
ويف تنزيل الدستور ويف تنزيل القوانني التنظيمية ،رمبا السيد رئيس
احلكومة كيعرف أبنه ،على علم أبن هناك انئبة برملانية تقدمت
بسؤال ابألمازيغية ،وما عملتوشي من أجل السبق ،احنا ما
كناش سباقني ،ولكن داك السيدة تتكلم األمازيغية وال تتكلم
العربية وهذا حقها ،واش غانتسناو القانون التنظيمي حىت ينزل ؟
فوقاش غاينزل القانون التنظيمي دايل األمازيغية ؟ وحلد اآلن،

والسادة النواب أن حيرتموا املدد الزمنية املخصصة للتدخالت،
تفضل السيد النائب.
النائب السيد حسن بوهريز :
شكرا السيد الرئيس،

هاد القانون ما عندان عليه حىت معطيات ،حىت معلومات .دااب
نشوفوا يف "النت" ،اليوم ما كاين والو.
السيد رئيس احلكومة ،مبا أنكم كنتم مزروبني ابش

هو مزاين نشوفو يف وسائل اإلعالم السيد رئيس احلكومة
كريكب يف  ،KONGOمزاين كذلك نشوفوا وزراء كيكلوا
البيصر ،مزاين نشوفوا وزير تيضرب الدربوكة يف اجلرائد إىل غري
ذلك ..ولكن ،األجدر نشوفوا معلومات تتهم الرأي العام واحلياة
العامة أكثر من احلياة اخلاصة .كل ما يتعلق بتنزيل الدستور ،كل
ما يتعلق بتنزيل القوانني التنظيمية ،عاد كنسمعوا السيد رئيس

تديروا انتخاابت مجاعية ،وحىت يعلم الرأي العام أبنه احنا ماشي
احنا اللي كنعطلوا االنتخاابت ،وإمنا البطء دايل احلكومة يف ما
يتعلق بتنزيل القوانني التنظيمية هي اليت تؤخر االنتخاابت ،أين
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هو القانون التنظيمي دايل اجلهوية السيد رئيس احلكومة ،هل

تشاركية.احلديث على املخطط التشريعي انتما اللي بديتوا به

هناك تعديالت يف مدونة االنتخاابت ،يف ما يتعلق ابملناصفة ؟
مث اثلثا ،هناك أولوية أصحبت تطلب منكم أبن تكونوا هاد املرة
صادقني جداي السيد الرئيس يف ما تقولونه ،كل ما يتعلق
ابملناصفة السيد رئيس احلكومة ،بعد تعيني احلكومة ،قلتم للنساء

السيد رئيس احلكومة واحلكومة احملرتمة ،فهنيئا لكم هبذا التفكري،
يف إطار وضوح الرؤية ،بربانمج واضح للنهوض ابإلنتاج التشريعي
لبلدان.
أان أتصور وحنن نتصور السيد رئيس احلكومة ،على أنه

أبنكم سوف تعوضوهنن ،قلتو هلن أبهنن أننت صاقون فيما
تقولون ،جاء التعيني األخري يف اإلدارة الرتابية 31 ،منصب،
إمرأة واحدة وهننئها ابملناسبة...

ينبغي أن تكون هذه اللحظة هو استكمال الكتلة الدستورية،
صحيح الدستور املغريب احلايل هو متقدم متطور على مستوى
اإلنتاج الدستوري يف بالدان ،لكن بغيناكم ننتاهبوا أبن الكتلة
الدستورية ،القوانني التنظيمية أن تكون امتدادا حقيقيا لتطوير

شكرا السيد النائب احملرتم ،،الكلمة اآلن لفرق األغلبية،
التدخل لفريق العدالة والتنمية ،فليتفضل مشكورا السيد رئيس
الفريق ،السيد عبد العزيز العماري.

الدميقراطية يف بالدان .تعالوا نتفق على أن الورش احلقيقي هو
كيفاش نبنيوا دولة دميقراطية حقيقية يف بالدان ،دولة تقطع مع
التحكم ،تقطع مع املسارات الرتاجعية ،دولة نفتخر فعال أبننا

السيد الرئيس:

بالد دميقراطية حقيقية.
هاد الشي السيد رئيس احلكومة ،كنقرتحوا عليكم ،أبنه
أوال كون القوانني التنظيمية املرتبطة ابلدستور تكون عندها
األولوية وفق األولوايت يف الدستور .اثنيا ،األولوايت اللي كان

النائب السيد عبد العزيز العماري ،رئيس فريق العدالة
والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
بسم هللا الرمحن الرحيم.

يف الربانمج احلكومي ،هناك أولوايت ينبغي أن تكون خيضع
املخطط التشريعي هلا .أنتم قدمتم أرقام  351مشروع قانون،
هذا سيحتاج إىل جهد فعال على مستوى رفع الفعالية ،يف

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

التعامل والعالقة بني املؤسسة التنفيذية واملؤسسة التشريعية .حنن
نقول ،أبنه من أشار إىل مقرتح القانون املتعلق ابلتعيني يف
املناصب العليا ،نفخر أبن املغرب كان سلطة احلكومة يف التعيني
 31منصب ،اآلن ارتفعت ل  3393منصب لسلطة احلكومة

حنن يف حلظة دستورية سياسية ابمتياز ،ينبغي أن يفخر

املغرب هبذه اللحظة اليت نناقش فيها رئيس احلكومة ،حوارا
سياسيا ،يف حلظة تعيش هذه احلكومة على إيقاع تتبع شعيب
انذر ،ك ل املغاربة اآلن يتتبعون الشأن السياسي .لقد صاحلتم
املغاربة مع السياسة ،فهنيئا لنا هبذه اللحظة السياسية.

هلا السلطة يف التعيني .ينبغي من اجلهوية والالمركزية والالمتركز أن
يكون من األولوايت كذلك يف هذا املخطط التشريعي .نؤكد
على املنهجية التشاركية ،أهم شيء إلجناح هذذا الورش ،ألن

هذه احلكومة السياسية كانت هلا اجلرأة ،أن تكون
ألول مرة ،أن تكون مبادرة يف برانجمها احلكومي ،أن تتحدث يف
أحد التوجهات ،مخسة دايل التوجهات اللي كانت يف الربانمج

التشريع كيهم املغاربة مجيع ،هو تكون املقاربة التشاركية من أجل
إنزال هذا املخطط التشريعي.

احلكومي ،واحد أساسي هو التنزيل الدميقراطي للدستور بطريقة
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شيء آخر السيد رئيس احلكومة ،هو ما يرتبط

من احلوار العمومي الواسع ،من أجل إفراز وثيقة دستور يوليوز

ابلدميقراطية التشاركية .ألول مرة ،الدستور غيفتح هاد اجملال
إلشراك اجملتمع املدين ،ينبغي هلذا املوضوع كذلك أن تكون له
األولوية ،فيما خيص املخطط التشريعي.
آخر شيء هو الدميقراطية احمللية ،جنحنا ،املغرب جنح

 .3133ما نبغيوش هاد النقاش حول هاد القوانني التنظيمية
يكون خارج هاد املنطق دايل احلوار ودايل املشاركة .عندان
إشكال دايل املنهجية ،كيف ومىت ستقدمون هذه القوانني ؟
كيف ؟ سؤال املنهجية مطروح ،نريد تدبريا يعترب أبنه هذه

يف الدميقراطية دايل  35نونرب ،جنحنا يف هذه احملطات اللي
زاوجنا بني اإلصالح وبني االستقرار ،يف منوذج مغريب متفرد.
ينبغي أن ننجح يف الدميقراطية التشاركية ،ينبغي أن ننجح يف
الدميقراطية احمللية بوضوح رؤية يف االستحقاقات املقبلة ،من أجل

القوانني التنظيمية هي امتداد للوثيقة الدستورية وجيب أن حتظى
بنفس احلوار.
عندان إشكال دايل املضمون ،قلتم ،يف التصريح
احلكومي ،أبنه غادي تعتمدوا أتويل دميقراطي .حلد اآلن ،ال

إشراك اجلميع لبناء املغرب ،مغرب دايل التنمية والتطور لبلدان
وشكرا لكم.

حنكم إال على األعمال ،القانون التنظيمي الذي مر هو عبارة
عن أتويل غري دميقراطي للوثيقة الدستورية .كاين إشكال كذلك
يف تطبيق الدستور ،كنتسائلوا على القانون التنظيمي دايل

شكرا ،الكلمة اآلن ،ابسم فرق املعارضة ،تدخل الفريق
االشرتاكي ،السيد النائب احملرتم حسن طارق.

اجلهوية ،نتسائل ألنه أساسي ابلنسبة لالستحقاقات االنتخابية،
مىت ستكون هاته االنتخاابت االستحقاقية؟ ما هي اإلجراءات
التنظيمية القانونية ،اللوائح ،واش مازال مقرتح اللوائح وهو
مطلب عزيز على البعض ،هل ال يزال حاضرا ؟ كنتسائلوا على

السيد الرئيس:

النائب السيد حسن طارق عن الفريق االشرتاكي:
السيد رئيس احلكومة،

احرتام روح الدستور ،جزء من تعاقدان ،سندعم احلكومة عندما
حترتم الوثيقة الدستورية .شفنا الئحة دايل العمال الوالة بعيدة
كذلك على منطق الدستور ،جمرد إعادة االنتشار ،غياب البصمة

السادة النواب ،السيدات النائبات،

علمنا قبل قليل ،أبن احلكومة ال متلك حلد اآلن خمططا
تشريعية ،احلكومة اليت قالت يف  38يناير ،يف هذه القاعة ،أبهنا
ستعد أجندة لتنزيل القوانني التنظيمية ،احلكومة اليت قالت أبهنا
ستعتمد تدبريا تشاركيا ،التدبري التشاركي شفناه يف القانون
التنظيمي  3.3133ابلعكس ،كانت هناك مقاربة أحادية،

دايل احلكومة ،غياب السعي حنو املناصفة 21/3 ،كنتساءلوا،
واش هاد النسبة نسبة مقدسة دايل متثيلية النساء ؟ واش غنبقاو
ف  ،21/3يف احلكومة ويف العمال ويف الوالة ؟ كنتساءلوا على
مدى تفعيل احلكومة لصالحية االقرتاح ،كنتسائلوا واش احلكومة

حاولت أن حتول جملس النواب إىل جمرد غرفة للتسجيل ،ترفضت
بشكل منهجي مقرتحات املعارضة ،كانت غياب شرو نقاش
حقيقي ،كنتساءلوا وكنعربوا على ختوفنا ،واش املناقشة دايل

تنازلت على صالحيات التداول ،واش السياسة الرتابية توجد
خارج اهتمامتكم السيد رئيس احلكومة ؟ نتساءل عن احرتام
الدستور يف أمر يتعلق مبستجدات كذلك ،العمال والوالة اليوم

القضااي مثل اجلهوية ومثل األمازيغية ومثل الدميقراطية التشاركية،
واش هاد الوالية التأسيسية غتمرر فيها احلكومة هذه القوانني ،يف
غياب الشرو دايل النقاش ؟ واحنا كنعرفوا كيفاش تناقش بالدان
وشعبنا واجملتمع املدين واألحزاب السياسية ،طوال ثالث شهور

أصبحون مبقتضى الفصل  331كيمثلوا السلطة املركزية ،يعملون
ابسم احلكومة على تطبيق القانون ،يقومون حتت سلطة الوزراء
بتنسيق املصاحل الال ممركزة ،من اقرتح هؤالء العمال والوالة ؟ هل
8
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احلكومة تداولت ؟ هل مت احرتام الدستور ؟ سنظل نطرح هذا

جيب أن حنافظ على توهجه ،ألنه ميثل ابلنسبة لنا سندا خارجيا

السؤال ،هل مت احرتام الدستور يف هذه النقطة كما الحظنا أبنه
مل حيرتم يف نقط أخرى ؟ شكرا السيد الرئيس.

من داخل هذه املؤسسة لفرض األولوايت وإحلاحيات املطالب،
هل سننطلق ابلقوانني اليت تعيد االعتبار للهوية الوطنية ؟ قضية
تنزيل اللغة األمازيغية ،السلطة الدستورية وما أدراك ما السلطة
الدستورية ،املناصفة ،تثبيت وتنصيب املؤسسات اجلديدة ،أيضا

السيد الرئيس:

شكرا .الكلمة اآلن عن فرق األغلبية تدخل فريق

إشكالية االنتخاابت أوالقضااي املرتبطة ابالنتخاابت ،نتساءل
اآلن ،من أين ستكون البداية ومن سيكون يف املرتبة الثانية
والثالثة والرابعة وما إىل ذلك؟
السيد رئيس احلكومة ،نشد على أايديكم حبرارة على

االستقاليل للوحدة والتعادلية ،السيد النائب احملرتم عبد هللا
البقايل ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد عبد هللا البقايل:
شكرا السيد الرئيس،

هذا الوعي اجلديد واملتجدد ،يف إطار استمرارية مطمأنة على كل
حال .مع ذلك ،ايمحوا لنا أن نسائلكم عن األجندة الدقيقة
املتعلقة ابملخطط التشريع أو بتنزيل الدستور .جيب أن حتدثوننا

حنن يف الفريق االستقاليل نعترب هذه اللحظة فاصلة يف
اتريخ املغرب السياسي ،ألهنا تعيد تذكريان إبحدى أهم

اإلشكاليات اللي عاشها الدستور املغريب ،هو البون الشاسع بني
جودة املنت الدستوري وسوء املمارسة الدستورية على صعيد
الواقع.
اآلن ،نعترب أننا كحكومة ،كربملان ،بقيادة جاللة

ابألزمنة وابألمكنة ،ألنه ال ميكن أن نطمئن إىل جتارب أفرغت
املنت الدستوري من حمتواه ،ال ميكن أن نطمئن إىل ماض على
كل الزلنا نعاين حلد اآلن لتجاوز خملفاته األليمة .نطالبكم اآلن،
هل لديكم جدولة دقيقة ،أجندة دقيقة ،شكرا السيد الرئيس.

امللك ،بتجربة سياسية متفردة بنموذج استثنائي ،جنحنا يف القطع
مع هذا املاضي .مع ذلك ،جيب أن جندد التذكري أبن دستور
فاتح يوليوز مل يكن ولن يكن أبدا جمرد الفتة أو شعار معلق يف

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة اآلن عن فرق املعارضة ،تدخل فريق االحتاد
الدستوري ،الكلمة للسيد رئيس الفريق ،الكلمة للسيد النائب

ابب املغرب ،دستور فاتح يوليوز جيب أن يكون متنا دستوراي
معاشا على صعيد الواقع .هناك بعض االنشغاالت اليت تفرض
علينا أن نذكر هبا يف هذه اللحظة ،نتساءل عن موقع التنزيل
الدستوري ضمن تزاحم األولوايت السياسية واالقتصادية

احملرتم السيد شاوي بلعسال.
النائب السيد شاوي بلعسال ،رئيس الفريق الدستوري:
السيد الرئيس،

واالجتماعية .اآلن ،مرت عشر أشهر على موافقة املغاربة على
الدس تور والزلنا يف البداية ،جيب أن نسطر ابخلط األمحر على
هذه اجلملة .أيضا ،جيب أن ننبه إىل إشكالية تفاوت األولوايت

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

يف املخطط التشريعي نفسه .اآلن ،هناك حالة ارتباك إجيايب على
كل حال ،حنن لسنا يف فراغ ولكن يف مرحلة تدبري ،من أين
سنبدأ ؟ لدينا قضااي وازنة ،تكتسي أمهية ابلغة ،هناك انتظارات
ملحة لدى الشارع املغريب ،يف الرأي العام ،هناك حراك مغريب

يف البداية ،البد وأن هننأ أنفسنا على اللحظة
الدميقراطية املتميزة اللي تيعيشها املغريب اليوم ،لكننا السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،يف فريق االحتاد الدستوري ،فإننا نسجل التأخري
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احلاصل والغري املربر اللتزامات احلكومة فيما خيص املخطط

ذلك .فحنا نريد هاد املخطط أن يكون مقاربة تشاركية مع هذا

التشريعي.
نعم ،لقد فلحت احلكومة يف مترير قانون تنظيمي واحد
ووحيد واملتعلق يف املناصب السامية ،لكننا السيد الرئيس احملرتم،
كنا ننتظر منكم ومن احلكومة أن تبدأ بنفسها وأن أتيت لنا

املخطط ،ألن التنزيل دايل الدستور اللي حنا معه ،هو كان مثرة
توافق بني مجيع املغاربة اللي صوتوا عليه وبنسبة عالية ،فبغينا هاد
املنهجية اللي كيصوتو هبا املغاربة وبطريقة تقاربية ،بغيناها تستمر
وأال حتتكر احلكومة كذلك تنزيل هذا الدستور وأن حترم املعارضة

ابلقانون املنظم ألشغال احلكومة (الفصل  91من الدستور) كنا
ننتظر كذلك السيد رئيس احلكومة ،على أن أتتوان ابلفصل 83
كذلك ،ألن متعلق ابملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومة ،ألن
اآلن يشتغلون خارج القانون وخارج أي مراقبة ،ال قدر هللا وال

من احلق دايهلا .فحنا ،ما خنشاه السيد رئيس احلكومة ،هو أن
يتحول هاد االرتياح اللي حصل يف الدستور سلبا على هاد
الدستور .فحنا ما بغيناش نبقاو حىت آخر حلظة وجنيو ونقولوا
عندان ضغط دايل الزمن وأننا منرروا بعض القوانني كيفما بغيناها،

وقعت شي حاجة راه ما عندان ما حناسبوا .كذلك ،الفصل 61
من الدستور اللي كيحدد لينا كيفية تسيري جلان تقصي احلقائق،
فهاد الصفة وهاد القضية فاآلن حمرومني منها ،فال قدر هللا وبغينا

بغينا أجندة حمدودة يف الزمن ويف الوقت ابش نكونوا عارفني ،يف
الوالية ،شكون غنسبقوا وشكون غنأخروا ،وهدي خصها مقاربة
تشاركية السيد رئيس احلكومة احملرتم .فبغينا أن احلكومة أهنا

نبحثوا ونعرفوا الرأي العام من خاللنا ،أشنو واقع؟ ،راه ما
عندانش هاد الفرصة هادي السيد الرئيس .وهناك من طبيعة
احلال قوانني أخرى ذات الصلة ابهليئات واملؤسسات ،وحنا هنا
كنستحضروا الفصل  361و  363حىت  311املتعلق

تنصرف عن الكالم وعن التصرحيات املتناقضة للحكومة فيما بني
أعضاءها ،وأن تتجه إىل الفعل وإىل ثقافة اإلجناز ،فأنتم السيد
الرئيس تتوفرون على إمكانيات هائلة مل تتوفر ألي حكومة ،منذ
االستقالل إىل اآلن .فلديكم مجيع اإلمكانيات والوسائل وحنن

ابلدميقراطية ،ابحلرايت واحلقوق والتنمية البشرية ،ويعين اجلالية
واملناصفة وإىل غري ذلك .كنا ننتظر منكم السيد رئيس احلكومة
كذلك ،على أن أتتوان كذلك ببعض القوانني ذات الصلة

معكم لتنزيل هذه املقتضيات ،ونتمىن لكم النجاح وحلكومتكم،
ألنه يف ذلك جناح البالد والعباد ،حتت القيادة الرشيدة جلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا وأيده وشكرا لكم.

ابالستكمال الدميقراطي لبالدان ،فأين هي قوانني اجلهوية املتقدمة
وأين هو استكمال جملس املستشارين؟ فأين هي األجندة
االنتخاابت الرتابية ؟ فأين هي كذلك ؟ كنا ننتظر من هذا
املخطط على أن أيتينا كذلك ابلقوانني العادية اليت أصبحت

السيد الرئيس:

متجاوزة.
إذن ،هذه السيد رئيس احلكومة احملرتم ،أمثلة فقط
لنبني لكم االرتباك احلاصل على مستوى حتديد األولوايت،
وكذلك لنبني لكم التأخري احلاصل على مستوى التشريع فيما
خيص تنزيل الدستور ،ألن تنزيل الدستور والتعطيل دايلو كيحقق
واحد العدد دايل احلقوق ،من سكن وشغل وتربية وتعليم وما إىل

شكرا .الكلمة اآلن عن فرق األغلبية تدخل الفريق
احلركي ،السيدة النائبة احملرتمة فاطمة الضعيف ،فلتتفضل
مشكورة.
النائبة السيدة فاطمة الضعيف عن الفريق احلركي:
شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد رئيس احلكومة،

أوال وقبل كل شيء ،نثمن األجندة اليت جئتم هبا السيد
رئيس احلكومة ،ونرى معكم أبن القانون التنظيمي لألمازيغية هو
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أهم شيء يساهم يف دمقرطة احلياة اللغوية للمغرب ،ويف التدبري

احلياة السياسية ،املغاربة الذين يعيشون يف أحناء املغرب الغري

السليم للغة يف مشال إفريقيا اليت يعترب املغرب رائدا فيها.
كذلك ،نثمن السيد الرئيس ،مجيع القوانني وإخراج
مجيع القوانني املهيكلة للحياة السياسية واالجتماعية للمواطن
املغريب .كما ندعوكم السيد الرئيس ،إىل اعتماد الرتاكمات

النافع ينتظرون اجلهوية املتقدمة ،وما هي االختصاصات اليت
ستنقل الدولة للمجالس اجلهوية وحنا بقينا غري بني ما هو
للمجلس الوزاري وما هو للمجلس احلكومي ،فما هو للمجلس
اجلهوي ؟ هذا كان يف األول من ضمن األولوايت اللي كان

اإلجيابية اليت اعتمدها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حبدود 33
سنة ،واعتماد اللغة األمازيغية املعيار وكذلك حرف "تيفيناغ" يف
هذه املقاربة والتعجيل إبخراج هذا القانون ،ألنه دمقرطة للحياة
السياسية واللغوية ،وشكرا لكم السيد رئيس احلكومة.

خاصنا نفعلوا الدستور اجلديد ،ألنه خاصنا نفهموا ،شنو غادي
نقلوا للجهات ،عاد غادي نذاكروا ،كاين واحد العدد من
املؤسسات حنا كنعتقدوا أبهنم ما خاصهمش يبقاو كاع ،ال عند
اجمللس الوزاري ،ال عند اجمللس احلكومي ،واحد الوكاالت ،واحد

السيد الرئيس:

العدد دايل األمور خاصها تفوت للجهات .إذن فالقانون
التنظيمي للجهوية كان هو األولوية ومن بعد يليه القانون
التنظيمي للمالية ،عاد القانون املالية ابش نوزعوا األمور على

شكرا .الكلمة اآلن للمجموعات ،تدخل اجملموعة
النيابية ..عفوا ،إذن ابسم فرق املعارضة الكلمة اآلن لفريق

األصالة واملعاصرة ،السيد النائب احملرتم حممد بودرا ،فليتفضل
مشكورا.
النائب السيد حممد بودرا عن فريق األصالة واملعاصرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدة الوزيرة ،السادة الوزراء،
فعال السيد الرئيس ،إن الشعب املغريب ال ينسى ،ويف
مستهل كالمكم حتدثتم عن هذا املوضوع .إن الشعب املغريب ال
ينسى أيضا الوعود االنتخابية اليت قدمناها مجيعا للمواطنات
واملواطنني .واليوم ،بعد  5أشهر من مرور هذه االنتخاابت،
نتساءل معكم ومع املواطنني ،ماهو الفرق بني الدستور اجلديد
والدستور القدمي وبني احلكومات السابقة واحلكومة احلالية ،يف
الواقع امللموس الذي يعيشه املواطنني ؟
هؤالء املغاربة الذين يتحدثون األمازيغية وبعضهم ال
يفهم العربية ،ينتظرون يماع لغاهتم يف هذا الربملان ،مغاربة العامل،
أولئك الذين وزعنا عليهم الوعود االنتخابية أبهنم سنشركهم يف

اجلهات ،ما بني ما هو للجهات وما هو الدولة.
هاد الدستور وضعناه مجيعا ،وضعه ماشي غري
األحزاب السياسية كانوا كانت  395مذكرة 22 ،دايل
األحزاب و  5دايل النقاابت والباقي كلهم جمتمع مدين ،فما
هو مصري هاد املقاربة التشاركية مع اجملتمع املدين اللي كانت
غتعطيكم قوة أكثر ،أنتم قبل من أي أحد ،لتفعيل مضامني
الدستور احلايل .هاد املنهجية التشاركية اللي غابت يف هاد
اإلعمال دايل الدستور كانت غتكون مفيدة ،ال للحكومة ،ال
للربملان .كاين الناس اللي من خارج الربملان وسامهوا وعندهم آراء
وأفكار ،فلم يتم إشراكهم يف هاد املنهجية دايل اإلعمال دايل
الدستور .فضروري كاين فقرات يف الدستور ،فصول اللي كتشرك
اجملتمع املدين واملواطنني إىل آخره ..فهاد الدستور هذا ،دستور
دايل واحد العدد من املغاربة يفوق عدد األصوات اللي جبنا حنا
كلنا يف هاد الربملان ،فهادوا حىت مها خاصهم يقولوا الكلمة
داي هلم ،يف إعمال الدستور اجلديد .هذا الدستور اجلديد اللي
توافقنا عليه هو مصاحلة بني املغاربة مع اتريخ املغرب ،مع
جغرافيته ومع ثقافته ولغاته ،فال جيب تنزيل وإعمال البعض منه
11
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والبعض اآلخر أتجيله حىت هناية الوالية ،فنحن بغينا نعرف

انتهى الوقت ،شكرا .إذن بعد االستماع إىل خمتلف

تواريخ حمددة واملغاربة كذلك بغاو يعرفوا التواريخ دايل هاد
القوانني التنظيمية وشكرا.

التعقيبات أعطي الكلمة للسيد رئيس احلكومة احملرتم للرد عليها،
تفضلوا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة :

شكرا ،حيث أنه أبلغين السيد رئيس فريق التقدم

شي مرات شي كلمات ،شي أسئلة تنقول جناوب عليها

الدميقراطي على أنه سيتدخل دفعة واحدة يف السؤال الرابع ،فأمر
اآلن إىل اجملموعات ،الكلمة اآلن ابسم اجملموعة النيابية للحزب
العمايل السيد النائب احملرتم السيد سعيد ابعزيز فليتقدم

وعاود اثين تنقول بالش ،وليين واحدة ،واحدة متعلقة ابلبوصلة
وفقدان البوصلة ،واش غنقول ليك األخ الكرمي ،إال كنت أان
فقدت البوصلة لو كنيت انت هنا هللا أعلم أشنو غتفقد..

مشكورا ،آخر متدخل.

خليوان اإلخوان نكون معكم واضح ،بغيتيو نكذب
عليكم ؟ ما غنكذبش عليكم ،بغيتو  Agendaحمددة،
شرحت ليكم ،قلت ليكم أنه كاين جمموعة دايل القوانني
تنظيمية ،جمموعة دايل القوانني األخرى ،ملي وصلنا للحكومة ما

النائب السيد سعيد ابعزيز ،عن اجملموعة النيابية للحزب
العمايل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدة والسادة أعضاء احلكومة،
السادة والسيدات النواب،

ابلنسبة هلذا احملور ،نعم ،إننا نعيش اليوم مرحلة شبه
أتسيسية ،فالكل ينتظر أن يتم تفعيل مضامني الدستور وتنزيل
القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف صلبه ،واملرتمجة لروح
ولفلسفته الدميقراطية اليت كانت والتزال املطلب األيمى للمجتمع
املغريب ولطبقته السياسية عرب تنفيذكم لالتزاماتكم فيما خيص
املخطط التشريعي ،لكن ولسوء حظ هذا البلد ،أن منطق
األغلبية العددية اليزال هو املتحكم يف مترير القوانني ،ال نعتقد
أهنا سترتجم طموحاتنا يف القطيعة مع مرحلة الغموض واالرتباك
والبحث عن التوافقات الفوقية بدعوى نيل الثقة ،واحلال أننا
انتهينا ،بصورة ال رجعة فيها ،من حالة الشك يف النوااي ويف
األفعال وانتقلنا إىل مرحلة تقاعد فيها الناضجون حول وثيقة
أيمى ...
السيد الرئيس :

شي ابلسرعة اللي تتصوروا كل شيء وىل كيدور ،راه ايهلل خذينا
الوقت ،وراسلنا اإلخوان الوزراء وصيفطوا لينا املخططات دايهلم،
وفيها املشاريع دايل القوانني دايهلم ،كلشي هاذ الشي عمل
تياخذ وقت.
وأان غادي نقول ليكم ،أان ما خملوعش من الوقت،
والناس اللي جاو تيديوين وجييبوين وتيقولو ليا أشنا هو القرار
األول اللي غتاخذ ؟ أش غتدير يف  311يوم األوىل ؟ ايك
لباس ،املغاربة صوتوا هنار  35نونرب على العدالة والتنمية كحزب
أول خلمس سنوات ،واملشرع ماشي غري جا وعمل مخس
سنوات ،وكنورثوا  51سنة دايل االرتباك واالضطراب الذي مل
ينته بعد ،لن يتغري كل شيء مرة واحدة غري جا عبد اإلله ابن
كريان .وجاللة امللك ملي اختارين ،اختارين ابش نعمل واحد
العمل معقول ،ماشي ابش نبدا نتجارا وجنيب شي خدمة
 bâclerابلفرنسية إذا جاز أن نقوهلا .ال وأان ما خايفش ،أان
ما خايفش.
وبعض الناس تيتكلمو تيقول ليك األغلبية العددية،
شنو معىن األغلبية العددية ؟ واش احنا يف املنطق الدميقراطية وال
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ما شي يف منطق الدميقراطية ؟ أان عندي فريق فيه  311وعندي

العدد دايل املناصب اللي رمبا شاغرة ،و كاين مناصب أخرى

حليف عنده  61انئب برملاين وعندي حليف عنده  31انئب
برملاين وعندي حليف عنده  39انئب برملاين ،احنا أغلبية يف
الربملان اإلخوان..وايمح ليا ،هي الش رحبنا هاذ االنتخاابت ملي
ما غنديروش األغلبية العددية ؟ حيدوها..حيدوها ونديرو

اللي بغينا نبدلوا ،ما ميكنش ،ال ميكن ،تيخص هاذا هو األول
جيي.
كاتقولوا لينا بلي هاد القانون التأويل الدميقراطي
للدستور ما درانهش ،التأويل الدميقراطي فني كاين ؟ من قال

األغلبية التارخيية وال نديرو األغلبية النضالية وال نديرو األغلبية
دايل آخر حزب تزاد وال شي حاجة ،ديرو شي منطق آخر...
كيجي بنادم هنااي كيقول شي حوايج ،حىت بنادم كيشكك يف
راسه ،أسي أان عندي أغلبية وأان أعتز هبا وأفتخر هبا وهبا غادي

أبن التأويل الدميقراطي دايل العدالة والتنمية ماشي هو التأويل
الدميقراطي ؟ شحال دايل املناصب اللي كدوز يف اجمللس
الوزاري ،ايمحوا يل ،هادوك اللي قالوا ما للملك للملك وما
البن كريان البن كريان غالطني ،غالطني ،التعيينات اللي كتكون

حنكم إن شاء هللا الرمحن الرحيم..
هل معىن هذا أننا نريد أن نتخلى عن املراقبة التشاركية
حني تكون ممكنة ،ايمحوا يل ،ماشي الدستور تدار بواحد

يف اجمللس الوزاري كتكون من اقرتاح الوزير املعين ابملبادرة دايل
الوزير املعين واقرتاح من رئيس احلكومة وكيتعني يف التداول يف
اجمللس الوزاري ،هذا هو الدستور .ما كاينش أتويل ،ماشي

املقاربة التشاركية من نوع خاص وحنا شاركنا يف داك الشي أسي
حسن طارق ،عرفنا املقاربة التشاركية اللي كانت يف الدستور،
اليوم هذا معطيات أخرى وظروف أخرى ،أان حكومة أو أان
فرحان ابش ندير معكم مقاربة تشاركية كاملني ،ولكن املقاربة

جاللة امللك اللي تيعني.
وغري ابش نرجع معكم ،رجعتيو للقضية دايل العمال
والوالة ،العمال والوالت املبادرة جات من عند السيد وزير
الداخلية احملرتم واللي معااي داير ..هادشي عالش كنقول هلا

التشاركية كتبىن على واحد العدد دايل املسائل ،حىت حنا كنبغيو
نسمعو شي كالم يفيد أننا الناس ابغيني يشجعوان وميشيو
كاملني يف نفس االجتاه ،ماشي ملي كتشوف شي كالم اللي

ليك ،كانقوليك أجي عندي ،ويف اآلخر ها أنت جييت ،داميا،
واش كاين دااب غنثيق فيه وال ما غنثيقش فيه ،راه هاداك وزير
داييل ،أان اللي اقرتحته .أجي نقوليك أ سي حسن طارق ،أان

ماكيمشيش يف االجتاه دايل التعاون ،البد حىت أنت كتحفظ.
وأما فيما خيص جوج دايل القوانني اللي تطرحت
رئيسية ،ابش ما نطولش اهلضرة ونبقى ندخل يف بعض املسائل،
القانون األول متعلق ابملناصب العليا .أان ايمحو يل ،القانون

كنعرف العمال والوالة ؟ أان كنعرف العمال والوالة ؟ أان ما
كنعرفهومش ،طبعا كاين بعض الناس قاليك أودي بعض العمال
والوالة كانوا ضد العدالة والتنمية واقرتحتيهم أوال ،واش أان بغييت
نعاقبهم حيث واحد هنار كانت الظروف ماشي هي هاديك،

دايل املناصب العليا هو األول اللي كان خاصه يدوز ،عالش ؟ة
ألننا حمتاجني له ابش نعينوا ،راه حنا عندان اآلن مؤسسات ما
عندهاش مسؤول ،خاص يدوز القانون ،راها جالسة بال

أبدا ،أان ماشي تنتقم ،أان ما كانتقمش ،أان كنقلب على املصلحة
دايل البالد وملي جا قلت ليه أمور من هادشي ،ولكن قلت ليه
هاد السيد هذا ،اللي كنقوليك عليه هاد الشي ،العلم داييل به

مسؤول ،ما ميكنش نعينوا فيها ،ال ميكن ،ال ميكن إال إذا
استصحبنا أنه جاللة امللك عنده احلق يعني يف غياب هاد
القانون هذا .أما هاد القانون هذا ،ضروري للتعييني وكاين واحد

رجل مزاين ،تيخدم البالد ،خليه ،وقلت ليه وهذا ،هذا أ سي
العنصر راه السمعة دايله ماشي مزاينة .بقا تيشوف فيا،
غنقوليكم ،عيطت جلاللة امللك ،ايمحو ليا ،خليوين نتفاهم
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معكم ،ما عجبتكومش منشي حبايل صايف ،عيطت جلاللة امللك

الشي الخور ومالك كتغوت على عبد اإلله ابن كريان وغري

قلت ليه سيدان هذا السمعة دايله ماشي هي هاديك ،ابحلق إال
كتعتربو قوي بغيتيه إبقى حيث قوي ،قال ليا اللي السمعة دايله
أسي ابن كريان ما مزايانش ما عندان ما نديرو بيه ..ملي كانعيط
عليه ،ملي تنعيط عليه ،الكالم اللي تيقول ليا إما أحسن من

معقول ،السالم عليكم.

الكالم اللي اقرتحت عليه وال تيقبل داك الشي اللي تنقول ليه
وال احسن ،ماشي داميا كنتفقوا ،نقدروا خنتالفوا شي مرة ،ملي
كنختالفوا كنصرب وكنتكلم معه أبدب شديد اي أستاذ.
أما هادوك اللي كيدوزوا يف اجمللس الدستوري ،أشنو
املشكل ؟ ايمحوا يل ،داك املصطلح ..اجمللس الوزاري ،هادوك
أسي حسن طارق اللي كيدوزو يف اجمللس الوزاري ،هادوك واش
كتعتقد ميكن ليا نوقع على شي واحد غري هكذاك ؟ ال ،هنار
اللي جا السي العنصر وجاب ليا السمية دايل سي بوشعيب
أرميل ،قلت ليه واش أسي العنصر كتعرفه ؟ قاليا كنعرفوا،
قلت ليه مزاين ،مزاين ،صايف ،انتهى الكالم ،أان اقرتحته على
جاللة امللك وجاللة امللك عينه.
فحنا غنمشيو هباد املنطق ،شحال دايل املؤسسات ؟
 21 ،21اللي ولينا فيها شركاء مع جاللة امللك يف اجمللس
الوزاري واآلخرين شحال ؟  391مؤسسة تقريبا..غري صربو
شواي .اجمللس احلكومي ايك أ سي ابها 391 ،مؤسسة،
 3111منصب تقريبا اللي عندي احلق نعني فيها بوحدي.
أان ابغي نقوليكم واحد القضية ،عاونوين غري يف هاد
التعيينات ،جيبو ليا انس ،ألنين أان ما عارفش ،أان فني غنعرف
هاد  ،3111جيبو ليا ،اقتارحوا عليا انس مشرفني ،مصاب
جنحوا يف هاد االمتحان ،وغنجحوا يف الشي الخور أ عباد هللا،
شواي بشواي ،غري البارح كنتيو ما كاينش حىت اللي كيسوق ليكم
اخلبار ،كتجيبو اخلبار من التلفزيون ونتا جالس ،وزير وأنت
كتشوف ..اليوم دغيا ،خال  21يف اجمللس الوزاري وعطا كلشي

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة .منر اآلن إىل السؤال الثاين،
فيما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع ومها السؤال الثاين والثالث،

ويتعلق األمر ابقتصاد الريع وإعمال احلكامة اجليدة .والسؤال
الثاين ورد من فرق األغلبية ،يقدمه السيد عبد العزيز العماري
رئيس فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد عبد العزيز العماري ،رئيس فريق العدالة
والتنمية:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

ابسم فرق األغلبية (الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية -الفريق احلركي -فريق التقدم الدميقراطي وفريق العدالة
والتنمية) ،نتقدم لكم السيد رئيس احلكومة هبذا السؤال ،الشعب
املغريب خرج تيطالب إبسقا الفساد كما كتعلمون ،بعد ذلك،
املغاربة صوتوا على الدستور ،أعطى قواعد الشفافية وربط
املسؤولية ابحملاسبة ،جيتو يف برانمج حكومي التزمتم أبنكم غادي
تكافحوا الفساد واقتصاد الريع ،مجيع مكوانت اجمللس ،أغلبية
ومعارضة ،استند لكم يف هذا اجملال ،ما هي السياسة احلكومية
العمومية يف جمال حماربة اقتصاد الريع ؟ وشكرا لكم.
السيد الرئيس:

شكرا ،السؤال الثالث من فرق املعارضة يقدمها السيد أمحد
الزيدي رئيس الفريق االشرتاكي ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد أمحد الزايدي ،رئيس الفريق االشرتاكي:
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شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

هننئ الشعب املغريب الذي صوت على الدستور اجلديد،
والذي جعلكم اليوم أتتون إىل الربملان ،يف جلسة اترخيية بكل
املقاييس.
مع ذلك السيد الرئيس ،سجلنا أن هناك ما هو
دستوري خيالفه أرض الواقع .فعندما حتدثنا عن اقتصاد الريع،
قلنا لكم حنن معكم يف حماربة الفساد وستجدون املعارضة جبانب
احلكومة يف التغلب على هذه اآلفة .اليوم ،يف اقتصاد الريع،
نتحدث عن أشياء ال ميكنها أن تكون أبي حال من األحوال
هي املدخل للقضاء على اقتصاد الريع وعلى الفساد.
إن نشر اإلعالانت أو اإلدالء بتصرحيات أو التشهري
أبشخاص ،ال ميكن أن خيدم اقتصاد الريع ،فهل اقتصاد الريع
مقتصر فقط على املأذونيات أو على أشياء من هذا القبيل ؟ أين
حنن من اقتصاد الريع املتعلق مبحاربة الفساد وخاصة يف رخص
البحار ،والصيد يف أعايل البحار ،يف املناجم ،يف الرمال وغري من
املأذونيات ،وكذلك يف امللك العمومي على خمتلف املستوايت ؟
نطرح هده األسئلة لننتظر منكم جوااب مث نعقب عليه ،شكرا
السيد الرئيس.
السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن
السؤالني ،فليتفضل مشكورا.
السيد عبد اإلله ابن كريان ،رئيس احلكومة:

احلقيقة هي ما يلي :الريع ،معشر اإلخوة احملرتمني،
السيد الرئيس ،السادة النواب احملرتمني ،السيدات النائبات

احملرتمات ،الريع طريقة يف احلكم .كلكم تعرفون ،أن املرحلة
السابقة ،ملا عرفت أزمات سياسية منذ بداية االستقالل،
استعمل الريع كوسيلة الستقطاب أشخاص ليسامهوا يف احلكم.
وأذكركم األخ الزايدي احملرتم ،مبا صرح به األستاذ حممد بوزوبع

وزيركم يف العدل السابق -رمحه هللا -ملا قال يف الربانمج تلفريوين،
قال أن احلسن الثاين -رمحه هللا -ملا استقبل الطلبة يف إفران،
وكانوا داروا املؤمتر دايهلم يف آزروا عام  ،63وعرضوا عليه
التوصيات دايهلم ،قليهم هاذ الشيم زاين .قال ليهم ،دااب
الوطنيني أان سيفطت هلم جييو يكونوا احلكومة ،إال جاو مزاين،
وإال ما جاوش ماغاديش حنكم بوحدي .الناس اللي غادي
جنيب حيكموا ،غادي أيسسوا مصاحل ،ما جيي حىت واحد يلومين
إال دافعوا عليها ،هذا الذي وقع.
اليوم ،إال بغينا نديروا شي انطالقة جديدة خاص
يكون فينا الوضوح والصراحة مع األجيال اللي جااي .ألن السي
الزيدي خصك تعرف واحد القضية ،أان تفاجأت ،أبنه الكلمات
داييل ،اللي كنت تنعمل أثناء احلملة ،يف املرحلة األوىل فاش
كانت القضية دايل  31فرباير ،وخذيت فيها داك املوقف
املعروف ،ومن بعد ملي جا الدستور ومن بعد ملي جات احلملة
االنتخابية ،من بعد نقص داك الشي شوية طبعا ملا عيين جاللة
امللك ،ولكن بقات شي بركة .شكون اللي تيتبعين ،تيتبعوين
الشباب وبزاف منهم اللي قاريني يف البعثة ،وتيقولوا لوالديهم
أجيو تسمعوا السي ابن كريان آش تيقول .كيكتشفوا أشياء اللي
أنت عادية ابلنسبة لك أ السي الزايدي عشتيها ،واحد احلزب
اترخيي ،واليين هو ما عارفهاش وتيشوفوا هاد الشي .ابش
ننطالقوا للمستقبل ويوليو املغاربة مراتحني يف هاد البالد،
وكيشعروا ابللي الربملان دايهلم ،وابللي أان وايك ملي تنتكلموا
تناقشوا املشاكل احلقيقية ،خصهم يعرفوا التاريخ دايلنا .التاريخ
دايلنا هاد الشي اللي فيه ،اللي عطى هللا هو هذا.
الريع أتسس وخالل مخسني سنة وجاب هللا ،أان
غانقول لك ،عندي واحد املالحظة أودي السي الزايدي ،جاب
هللا أنه احلمد هلل ما حكمناش حزب وحيد ،وإال كون وقع لنا
حبال تونس ،وما حكمناش اجليش وما حكماتناش قبيلة ،عندان
ملك ،امللك دايله تيقوم من هذه  3القرون على التحكيم .وإذن
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هو حمتاج لكلشي األطراف وكلشي األطراف حمتاجة له ،ويعيد

اللي كياخذ اللي عندهم الكرميات ،كاين فيهم اللي حمتاج ،كاين

التوازن إىل اجملتمع  la regulationوإال كون راه احنا وصلنا
لشي مسائل ماشي مزاينة ،داك الشي عالش ملي جاان هداك
الشي دايل الربيع العريب ،كيف كنقول ،جا سخن هداك القدر
ولكن ما حرقوش احلمد هلل.

فيهم اللي إما جاللة امللك وال وزير النقل وال ما نعرف شكون،
كيلقى إنسانة مسكينة ،وأان هاد الشي كنعرفوا ،كنعاود لك
أشياء تنعرفها ،وديك الساعات الكرميات معمول هبا وتعطيها
ابش تتعيش ،هاديك ماهلا ،شنو مشكلتها ؟كاين الناس آخرين

لكن هاد الريع اللي دام هاد اخلمسني سنة ،ماشي
بشكل مستمر ،كانوا وزراء ممتازين ،كانوا رؤساء وزراء أولني
ممتازين ،كانت حكومات جيدة ،كان هكذا وهكذا ،لكن الريع
أتسس والريع ملي تيتأسس تيدافع على راسه ،ألنه ملي تتخرج

اللي قدموا خدمات للوطن ،قدموا خدمات للوطن ،منهم
فنانني ،منهم علماء ،منهم يعين أشخاص رايضيني وغريهم
وغريهم ..فهمتيين وىل ال ؟ شي مرات ،واش يعجبك احلال خترج
تلقى واحد الفنان كيمد يده يف الزنقة ابش يعيش ؟ كان هاداك

أنت السي الزايدي من بوزنيقة وجتي حىت هلنا ابش تصور داكا
املاندا دايل راس الشهر ،هو راه كريحبها يف تلفون أو يف توقيع أو
يربح أكثر منها ،ويف بعض األحيان يف يوم واحد يربح ما مجعته

الشي معمول به ،خداوه حرام ،عيب ،أوىل عامل أوىل رايضي،
وهادشي راه وقع ،خاصك تعرف بلي وقع ،كاين يل ماعرفش
يطلب وىل وقع هاد الشي .كيتعطى ليهم حىت مها ابش يعيشوا

يف عمرك كله إن كنت قد مجعت شيئا .هادوا ال ميكن لعبد اإلله
ابن كريان أن ينزع منهم كافة مصاحلهم ،ألنه بعدا خصه الوقت
غري ابش يعرف ? les contours de quoi s’agit-il
وكيفاش غادي تدير وكيفاش ؟

هباد الطريقة هادي ،وكاين انس سياسيني ولكن حىت مها
سياسيني ظروفهم تالت هبم .يف األخري ،شنو هو املشكل ؟
املشكل هو ،ألن عالش منني كيكون تيدوز هاد الشي بطرق
غري معروفة عند اجملتمع آش تيوقع ؟ كتفتح الباب ابش يدوزو

أان غانقول لك السي الزايدي ،أنت دااب إال جييت
لإلدارة ولقييت شي واحد ما كيخدمش مزاين ،وبغييت تقول هذا
ما تيخدمش مزاين خصه ميشي ،ما ميكنلكش جتي وتقول له

وحدين آخرين .لو كان كايكونوا غري الناس اللي حمتاجني
والفنانني والعلماء والرايضيني والناس اللي قدموا شي حاجة حبال
هكذا كنا غادي نصفقوا ،وليين كاين شي خملوقات هللا كيعرفو

سري حبالك ،ما ميكنلكش ،خصك واحد العدد دايل األمور،
هذه هي اإلدارة املغربية،إذن هنالك إشكاليات.
اآلن ،عالش نشران الالئحة دايل املأذونيات بني
قوسني (الكرميات) أان اللي قلت للسي الرابح أنشر ،عالش ؟

يديزوا لداك الشي وهاداك ما كتلقاش عنده كرمية ،تتلقى عنده
 ،5 ،3تقدر تلقى عنده حىت  36وال  ،31هادوك ما ميكنش.
طيب ،أران دااب  ،جيت أان قلت للسي الرابح انشر،
رمبا ،ألن ماتنساش واحد املسألة ،حنا ملي نشرانهم انض

ألن كنشوف يف التلفزيون القاليبة انيضة على نشر اللوائح ،قال
لك أسيدي نشروا ،فهمت واحد القضية ،أن املواطن املغريب
كيتصور أن أنت إال ما بغيتيش تنشر معىن ذلك أنك ختفي عنه

الصداع ،بعض اإلخوان دايلنا حىت يف األغلبية دايلنا عيبوا علينا،
ونتوما عيبتوا علينا ولوخرين عيبوا علينا ،قلنا إذن غري بشواي غري
بشواي ،غري بشواي غري بشواي ،أنت قاليك األخ هو دااب كيتكلم،

حقيقة ،ملاذا سأخفي هذه احلقيقة ؟ إال كان شي واحد تياخذ
مأذونية وتياخذ واحد املقابل ،على األقل يتحمل املسؤولية
يعرفوها املغاربة ،ما فيها عيب ،ما كيسرقش ،عالش؟ ألنه دوك

قال أودي التشهري ،حنا حاشا هلل واش بغينا نشهروا ،هللا
يهديكم أسي شباعتو ،حنا راين عارف آش كنقول..
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فحنااي يعين من بعد قلنا ،جاتين الالئحة األخرى دايل

اللي كتقوم به ،خصوصا الصورة .لذلك ،أان كنضامن مع الزمالء

مقالع الرمال ،واش غاجني وانشرها وىل ؟ قلنا باليت غانديروا
واحد القضية ،نوجدوا كيفاش غنديروا نعاجلوا هاذ املشاكل
كلها .إال مثال بغينا حنيدوا الكرميات دايل النقل الطرقي،
تيخصك دوك اللي ما عندمهش ،شنو غتعطيهم ابملقابل ،ما

داييل اللي مطرودين من القاعة وكنطالب ابلعودة دايهلم حينا
لتغطية هاد اجللسة التارخيية ،شكرا.

ميكنلكش واحد اإلنسان واتخيصك هادوك الفنانة والناس اللي
قدموا خدمات للبالد ،فهمتين وىل ال .أان يمحوا يل ،غنذكر
بواحد الفنان ،كنظن أنه حمتاج هو عبد الرؤوف .أان عبد الرؤوف
ملي كنت صغري ضحكين حىت شبعت ،ونقوليكم ابقي
كيضحكين لدااب وعزيز عليا ،وكانشوفو مسكني اتيبقا فيا ،رمبا
ما عندوش إمكانيات على حساب اللي جا يف بعض ،عالش ؟
هادوك الناس حىت مها خصهم واحد ،ولوخرين هادوك اللي ما
تيستحقوش ،واخا هاكداك خاصك تنتظر معهم القانون ،ألن
القانون كيدير هاديك املأذونية كتنتهي ،وداك الشي داك النظام
دايل النقل خاصك تدير له نظام جديد ،السي الرابح راه خدام
على هاد الشي ،وقال ليا بديت أ السي عبد اإلله النقل
السياحي ،حيدو من اإلشكاليات ،النقل دايل املدارس حيدو
من اإلشكاليات ،النقل دايل البوادي اللي كيتسمى النقل املزدوج
قريب .فاإلصالح أ أستاذ واحد العملية تتاخذ وقت ،ملي
كتجي تصلح ماشي بعيد تدير غلط ،أان نقوهلا ليك أ سي
الزيدي ،أان عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة ومعرض ندير
أخطاء ،يقينا درهتا وأتكد غادي نعاود ندير شي بركة من هنا
للمستقبل ،وطلب هللا خترج العاقبة بسالم ،ايهلل السالم عليكم.
السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،اآلن منر ...تفضل نقطة

نظام.
النائب السيد عبد هللا البقايل ( نقطة نظام):
السيد رئيس ،إال ايمحتوا ،أان كانتفاجأ بطرد الصحافيني
املصورين من القاعة وكتعرفوا وسائل اإلعالم الدور اإلجيايب واملهم

السيد الرئيس:

أخربكم وأخرب السيدات والسادة النواب ،على أنه

املكتب قرر ،يف إطار حتسني هذه اجللسات ،على أنه السادة
املصورين يسمح هلم ابلتصوير داخل القاعة خالل عشر دقائق يف
بداية اجللسة ،وميكن هلم أن يستمروا يف التصوير من األماكن
املخصصة للعموم ،وهاد القرار نطبقه اآلن.
إذن منر اآلن إىل النقاش ،عن فرق األغلبية تدخل
للفريق احلركي للسيد رئيس الفريق السيد حممد مبديع ،فليتفضل
مشكورا.
النائب السيد حممد مبديع ،رئيس الفريق احلركي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أوال ،تنهين املغاربة على هاد اليوم التارخيي املفصلي اللي
تنعيشوه مجيعا ،يف إطار تنزيل الدستور اجلديد ،واللي حقيقة
خصنا نثمنوه ،يف إطار التحول السياسي واالنتقال الدميقراطي
اللي تتعيشه البالد دايلنا.
السيد الرئيس ،استمعت إبمعان للجواب دايلكم حول
هاد السؤال العريض الواسع وهو حماربة اقتصاد الريع ومقاومة
الفساد ،وجا من بني األولوايت يف الربانمج احلكومي ،وكنا من
املهيئني ومن املسامهني فيه ،وسنساهم يف أجرأته إن شاء هللا مبعية
كل الفرقاء والصاحلني يف هاد البالد.
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حقيقة ،اقتصاد الريع عنده اتريخ ولكن عنده واحد

شكرا السيد الرئيس احملرتم ،الكلمة اآلن لفرق املعارضة،

اآلاثر سيئة جدا على قلوب املغاربة ،املغاربة كينتاظروا من هاد
احلكومة دايلنا مجيعا اإلصالح ،اإلصالح وخنلقوا له مجيع
املقومات دايلو ابش جنحوه .غانكونوا يف جنابكم السيد رئيس
احلكومة احملرتم ،يف النوااي متاعكم ويف السياسة دايلكم ،يف

تدخل الفريق االشرتاكي .الكلمة للسيد رئيس الفريق السي أمحد
الزيدي ،فليتفضل مشكورا.

اآلليات يف التدابري ملا ميكن إصالحه .الناس تغنات من البحار
ومن اجلبال ومن الغاابت ومن النقل ومن الرمال على حساب
الدولة ،على حساب اجملتمع .احنا ماشي ضد الناس اللي
تسلموا مأذوانت بسيطة ألهنم أدوا خدمات للبالد أو قاموا على
هاد البالد ،ولكن احنا ضد اللي تغناو والو لباس عليهم أكثر
من القياس على حساب الفقراء ،على حساب املواطنني ،على
حساب الشعب املغريب اللي اليوم كاين فيه اللي قاوم ،وكاين
اللي تضارب ابلبارود على هاد البالد ،راه جالس دااب يف الركنة
دايل الدار دايله ما صاب من يعطيه حىت قرعة دايل الدواء.
املقاومني ها هم معتصمني السيد رئيس احلكومة ،اآلن ،ما صابوا
من حىت يسلم عليهم .الشعب املغريب كيطالب ابإلنصاف،
ابلعدالة االجتماعية ونوقفوا معه .وما عنديش حىت شي شك
السيد رئيس احلكومة ،يف النية دايلكم ويف املقاصد دايلكم وأنك
غادي تنجحوا إن شاء هللا يف هاد العمل دايلكم ،األمل فيكم
دايل املغاربة كبري .وكنطلب من هاد املنرب هذا ،مجيع املؤسسات
ومجيع اهليئات السياسية واجملتمعية ،ابش نتعاونوا مجيع ملكافحة
هاد اآلفة ونفتحوا األمل أمام املغاربة يتصاحلوا مع املؤسسات
دايهلم ومع الثروات دايهلم ومع الصدق يف املعامالت معهم،
املغاربة إال احرتمناهم بتنفيذ الوعود دايلنا معهم ،غادي حيتارموان
ويثيقوا يف املؤسسات وميشيوا معنا يف اجلنب ،شكرا السيد رئيس
احلكومة احملرتم.
السيد الرئيس:

النائب السيد أمحد الزيدي ،رئيس الفريق االشرتاكي:

شكرا السيد رئيس احلكومة على اإليضاحات وعلى

الرؤية اللي قدمتوها للجواب على السؤال اللي طرحنا.
اللي كيمكن لنا أنكدوا اليوم ،السيد رئيس احلكومة،
هو أننا ما كنشكوش يف النيات ،وعطينا واحد الفرصة وعربان
عليها وقلنا سنكون ابملساندة معكم ،لكن اليوم ،ابهلل عليكم،
ماذا نساند يف ما يتعلق ابقتصاد الريع ؟ هل نساند النوااي ،قولو
لينا أشنو نديرو .خاصنا نساندوا واحد العمل اللي بلور واحد
التطور وبرانمج يدخل حيز يف التنفيذ .هل ميكن لنا القول أبن
هناك قطاعات ،واش عجزت األغلبية احلكومية عن التدبري
دايهلا؟
فيما خيص السيد رئيس احلكومة ،اليوم اعطيتوان واحد
التفسري جديد ،فيما يتعلق ابألغلبية العددية .حنا األغلبية
العددية ربطناها مببدأ التشارك ،وإال قولوا لنا كيفاش غناقشوا كل
هاد القوانني أبغلبية عددية عندما أتيت األغلبية وتضرب عن
الكالم يف النقاش وترفض احلكومة كل املقرتحات وكل
التعديالت ابلنسبة للقوانني ؟ إذا كنا بغينا نقولوا أبننا كنعيشوا
واحد اللحظة اترخيية دايل االنسجام ودايل التشارك ودايل
التدبري الدميقراطي ،فكيخصنا نقطعوا مع بعض األحكام
اجلاهزة.
التدبري التشاركي السيد رئيس احلكومة ،يقتضي أبن
تكون املعارضة شريكة ،شريكة أوال يف النقاش الذي يسبق
القوانني ،وشريكة أيضا يف اختاذ القرارات .وابلتايل ،نعم األغلبية
موجودة واملعارضة موجودة وكل له مكانته.
اليوم أننا نعيش يف نوع من اخلليط ،نستطيع أن نقول
أنه ال يعكس إطالقا ما نصبو إليه ،من خالل تنزيل الدستور
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اجلديد .فهناك أيضا واحد العدد دايل املرافق ،واحد العدد دايل

حماربة الفساد ،السيد رئيس احلكومة ،بدأت مع

القطاعات اليوم اللي كتعيش مشاكل وهي نتيجة لالقتصاد
الريع ،انعكاسه على التشغيل ،وحنن اليوم نعيش هذه الفرتة،
تقريبا حوايل  81ألف منصب شغل متت إضاعتها يف هذه
الشهور املنصرمة ،يف سنة تعترب بكل املقاييس سنة بيضاء ابلنسبة

حكومة التناوب وحتديدا  3888عندما أنشئت جلنة التقصي
حول  ،CIHاليوم تتقولوا لنا أبن هناك ملفات للفساد ،جيبوها
احنا مستعدين نساندوكم فيها اليوم ،من أي موقع كانت ومن
أي مستوى كانت .لكن ،أان أتفهم ما أشرمت إليه أبن الوضع ال

لالقتصاد ،هناك جمموعة من املمارسات اليت جيب أن تنتهي .ال
ميكن السيد رئيس احلكومة ،أن أييت وزير ويقول أبننا ،من أجل
حماربة الفساد ،سننزل للشارع ،أتعتربون هذا تصرحيا مسؤوال ؟
املواطنني اثقوا يف الوعود اللي تعطات والوعود اللي تعطات دايل

ميكن معاجلته ابلسهولة ،ولكن ال ميكن يف نفس الوقت أن ننتظر
إىل ما ال هناية ،هناك أشياء جيب أن ندخل إىل احلوار حوهلا وأن
نشرع يف التنفيذ حوهلا .وثيقوا بيا أبن هذا هو الطريق الوحيد
واحلل األجنع ،وإال سنكون أمام التصرحيات وأمام التعابري وأمام

احلكومة ،اليوم على احملك دايل التنفيذ .نبغيو أن احلكومة اليوم،
وجتيو تعطينا واحد النموذج ،تقول لينا أان فعلت فيما يتعلق
ابلقطاع الفالن الفالين وحليت املشاكل اللي موجودة ومازال يل

نوع من اخلرجات اإلعالمية اليت ال مربر هلا ،شكرا.

بعض املشاكل األخرى.
تعطلتوا السيد رئيس احلكومة ،احلكومة دايلكم تعطلت
فيما يتعلق ابلتشخيص ،وكأننا جينا لواحد احملل ،جينا لواحد
احلكومة ما عارفينش أشنو فيها ،هل نتهم هذه احلكومة بعدم
القدرة ؟ هذا سؤال يطرح نفسه .عندما ال جيد املواطن أمامه
جماالت للتنفيذ العملي الفعلي للوعود اليت قطعتها احلكومة على
نفسها ،سواء فيما يتعلق كأحزاب عندما خاضت احلملة أو
عندما شكلت احلكومة وجاء السيد رئيس احلكومة لذلك ،ثيقوا
بيا أبن املواطنني كيشمأزوا من هذه االنتظارية واالنتظارية الغري
املربرة.
لذلك السيد رئيس احلكومة ،عندما نريد أن نناقش،
فال ميكن كذلك للمعارضة وقد التزمت ابألخالقيات الدميقراطية
بعدم االعرتاف ابحلكومة وحماسبتها بكل صغرية وكبرية ،إعطائها
الوقت الكايف لكي تبلور مواقفها .لكن ثيقوا بيا اليوم ،أبننا اليوم
كنتوجدوا يف صعوبة ابش ميكن لينا ندافعوا على بعض املواقف
اللي ما ميكنش نقولوا أبهنا مواقف من أجل التنفيذ

السيد الرئيس:

شكرا الكلمة اآلن عن فرق األغلبية تدخل فريق العدالة

والتنمية ،فليتفضل السيد النائب احملرتم عبد هللا بووانو.
النائب السيد عبد هللا بووانو عن فريق العدالة والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس احلكومة ،إذا أخطأمت فهذا عمل إنساين
وطبيعي ،ولكن حنا كذلك هنا ميكن خنطأ ،ولكن حنا هنا ابش
نصححوا حىت بعض األخطاء ،منكم ومن غريكم السيد رئيس
احلكومة.
حنا كنا والزلنا ضد اقتصاد الريع ،وهاد القبة كتذكر
أبنه كانت واحد املبادرة من فرق حمرتمة ،من أجل أننا نديرو جلنة
تقصي احلقائق وكيعرف اجلميع شكون الفريق اللي ما بغاش
يسين معاان من أجل أننا حناربوا اقتصاد الريع ،يف مرحلة من
املراحل .اليوم ،كيطلبوا منا ابش نتكلمو ،مزاين ،لكن حنا يف
جلنة العدل والتشريع حنا  ،33تكلمنا كاملني  33والفرق
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األخرى حاضرين منها  ،2وكيقولوا أبن اإلضراب على الكالم،

املأذونيات ،واللي هم لألسف الشديد ،كاين اللي ما عندوش

أين هو اإلضراب على الكالم ؟ اإلضراب على الكالم كيكون
ملي ما كتكونش املسؤولية ،كيف يعقل أننا كنطلبوا من احلكومة
جتيب لنا القوانني واحملاضر دايل اجملالس اإلدارية وجتيب لنا
املراسيم وجتيب لنا املسؤولني كلهم ابش انقشوهم عاد ندوزو

غري  31السيد رئيس احلكومة ،الشعب خصه يعرف أبن كاين
اللي عنده  21أكرمية ،وكاين اللي اليوم عنده فائض دايل
الكرميات ،الناظور عندها فائض ،احلسيمة عندها فائض وكتوزعوا
على مدن أخرى منها مكناس ،هاد الشي خصو يوقف.

هداك القانون ،فني كاينة هدي ؟ ما كاينة ال يف الدستور وال يف
نظام داخلي ،وابلتأكيد ،أقل شيء هو أننا نسكتوا ،أقل شيء
هو أن نضرب عن الرد عن مثل هذه يعين املقرتحات.
اليوم الشعب املغريب ،السيد رئيس احلكومة ،عطاكم

صحيح ،كاينة حاالت اجتماعية كيخصنا انخذوها بعني
االعتبار ،ولكن كذلك كيخصنا انخذوا بعني االعتبار االقتصاد
الوطين.
اليوم عندان التعمري واالستثناءات ،اليوم هاد التعمري

الثقة دايله ،لكنه صوت على التغيري ،صوت على املواقف
اجلريئة ،الشعب سيظل مؤيدا لكم مادمتم يف هذا االجتاه دايل
املواقف اجلريئة .اإلعالن يف عدد من اخلطوات دايل اللوائح

الطريقة ابش كيتدار ،يف غياب اإلشراك دايل املعنيني ابألمر،
كيوقع فيه ريع والدار البيضاء اليوم شاهدة على ذلك.
االستثناءات يف الدار البيضاء  ،%33أزيد من  5111هكتار

الكرميات ولوائح اجلمعيات اليت استفادت من الدعم العمومي
وكذلك األيماء واألراضي دايل "صوداي" و"صوجيطا" ،الناس
اللي ما استثمروش فيها كتسرتجع ،هذا مزاين ،هو مطلوب
واملطلوب كذلك هو االستمرار ،ما خصش يكون عندكم تردد،

تعطات ابستثناءات ،كيخص هاد الشي يتوضع له حد .األبناك
وسوق املال ،الزبناء كتعرفوا كاملني أبهنم ضعاف أمام األبناك،
كيخص اليوم التفاتة كذلك للشعب يف هذا اجملال .أسواق
اجلملة ،األسواق اجلماعية ،فيها حىت هي اقتصاد الريع ،خاصه

خصكم تستمروا يف نشر هاد اللوائح ،ولكن يف انسجام اتم
داخل احلكومة .خصكم تستمروا وفق خمطط متكامل.
صحيح ،أكدمت أبن الريع هو إرث ثقيل ،هو إرث

يوقف .هداك الظهري أو القانون دايل  3869كيخص اليوم
يراجع ،ألن واحد العدد دايل الناس كيستافدوا ،من غري انس
املقاومة ،الناس داملقاومة على راسنا وعنينا ،وخاصها تدار هلم

كاين واحد اجلزء منه اللي جاي لنا حىت من احلقبة االستعمارية،
ولكن بغينا نبهوا كذلك ببعض األماكن دايل هاد الريع والفساد
الذي وجب االنتباه إليه وإعطاءه األولوية .اليوم ،عندان
املأذونيات دايل النقل بني الطرقات ،اللي أعلن عليه السيد وزير

طرق لكي يستفيدوا ،لكن هناك من يستفيد من هذا الوضع؛
املقالع واستغالل املناجم كذلك؛ الصيد يف أعايل البحار؛ أراضي
"الصوداي" و"الصوجيطا"؛ اإلعالم العمومي كذلك .املطلوب
منكم ،اليوم وابستعجال ،السيد رئيس احلكومة ،االستمرار يف

النقل والتجهيز املتعلق ابلنقل اجلماعي .ولكن ،اليوم هناك آالف
بل مئات اآلالف دايل األسر مازالت تعاين من املأذونيات دايل
النقل احلضري ،دايل الطاكسيات صغار وكبار ،هذا خص فيه

الشفافية ونشر اللوائح ،التنزيل وتفعيل مؤسسات احلكامة ،منها
جملس املنافسة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،اهليئة املركزية
للوقاية من الرشوة .املطلوب منكم اليوم تفعيل التشريعات ،هناك

موقف .اليوم ،خصنا نسرعوا أن احلاالت االجتماعية اللي
كتستافد من هاد الشي تبقى ،ولكن خص الشعب كذلك
يعرف أن كاينة واحد العدد دايل الناس مستافدين من هاد

تشريعات متقادمة وجب إصالحها ،كذلك هناك حاجة إىل
إخراج قوانني أخرى منها قانون ولوج للمعلومة.
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اليوم ،السيد رئيس احلكومة ،السادة أعضاء احلكومة،

وقد منح لكم هذا الدستور سلطة ونفوذا واستقاللية وآليات

السيدات والسادة النواب ،اليوم احنا حمتاجني ابش تعطيو الثقة،
تعطيو أولوية للثقة للشعب ،خاص ترجعوا للثقة للشعب،
ترجعوها للمواطن ،ترجعوها لرجال األعمال ،ترجعوها للفاعلني
االقتصاديني واالجتماعيني اللي آمنوا ابالختيار الثالث .هاد

للتنفيذ والزجر ،مبباركة عاهل البالد كما أشرمت ،نتساءل ،أين هي
إرادتكم ؟ أين هي مهمكم ؟ أين هي مرافعاتكم ،إن داخل أو
خارج قبة الربملان ،من أجل اإلصالح والتقومي ؟ ماذا أجنزمت
سيدي الرئيس ؟ خربوان ،ماذا عن مقالع الرمال وأعايل البحار

االختيار الثالث دايل اإلصالح يف إطار االستقرار ،كيخصنا
نعطيوهم مناذج دايل املعقول ودايل العدالة ودايل حماربة الفساد
ابحلق ،شكرا.

املأذونيات ،مائة يوم سيدي الرئيس واملواطن املغريب يف حالة
ترقب وانتظار ألمل عصي عن املنال.
سيدي الرئيس ،فلتعلموا أن املواطن املغريب غري مستعد
اليوم ملزيد من اخلطاابت واالنتظارات واملزايدات ،املواطن اآلن

شكرا ،الكلمة لفرق املعارضة بتدخل فريق االحتاد
الدستوري ،السيدة النائبة احملرتمة بشرى برجال ،فلتتفضل
مشكورة السيدة النائبة احملرتمة.

حباجة على حلول عملية ملموسة تؤيت مثارها على أرض الواقع.
سيدي الرئيس ،كل ما خنشاه هو أن تسقط احلكومة
عرب خطبها املنربية وعرب شعاراهتا الراننة أحياان واملتضاربة أحياان

السيد الرئيس:

النائبة السيدة بشرى برجال عن فريق االحتاد الدستوري:
شكرا ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،حتدثتم قبل قليل
عن ظرفية نشأة اقتصاد الريع ،ذلك زمن وىل السيد الرئيس،
وحنن اآلن يف زمن يقتضي منا أن حنارب هذه الظاهرة ونتصدى
هلا .حنن يف املعارضة ،حنن ضد اقتصاد الريع.
بداية ،السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

يف هذا اإلطار ،حنن جند أنفسنا نظرا خلصوصية
واليتكم التشريعية كما أشرمت ،جند أنفسنا خناطبكم بشوق وحبرقة
ومرارة .خناطبكم بشوق إىل التخلص من محل تراكم على مر أايم
حكمكم ،عنوانه الكبري اإلحبا وخيبة األمل .خناطبكم حبرقة
ومرارة ابلنظر إىل إجنازاتكم اهلزيلة ،إن مل أقل املتهاوية ،مقارنة مع
وعودكم االنتخابية اليت كانت جواز سفركم إىل هذا املقعد
سيدي الرئيس ،وعود مل ينساها الشعب املغريب واملواطن املغريب
كما أشرمت إىل ذلك.
سيدي الرئيس ،حنن ال نفهم ،الربيع العريب دافعه
وحافزه حماربة الريع ،الدستور املغريب هدفه حماربة الريع والفساد،

أخرى ،يف ريع جديد هو الريع السياسوي واالنتخابوي .سيدي
الرئيس ،هذا الريع يزرع احلقد االجتماعي ويؤججه ويولد ضغوطا
الحظناها تنفجر هنا وهناك بني الفينة واألخرى.
سيدي الرئيس احملرتم ،يف إطار مسؤوليتكم السياسية
والدستورية واألخالقية ،ننتظر منكم إجراءات عملية وملموسة
ومنتجة ألثرها على أرض الواقع .هي أمانة تتحملوهنا ،وكل
هتاون يف احلفاظ عليها أو سكوت عنها أو تواطؤ ضدها،
كيفما كان ومهما كانت املصدر ،يعترب تقصريا شنيعا غري جدير
مبقامكم أنتم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ويعترب خروجا عن
اإلمجاع الوطين ومساسا بكرامة اإلنسان املغريب وبوطنيته
ومواطنته ،واحنرافا عن الدستور ،وتراجعا حمبطا عن حتقيق آمال
وأحالم شعب أبكمله أنتم ،السيد رئيس احلكومة ،أعلم هبا.
آسفون سيدي الرئيس ،ال جمال لالفتخار وال للتهنئة،
على األقل إىل حدود اآلن ،وأختم بقوله تعاىل (وأن ليس
لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) صدق هللا العظيم
وشكرا.
السيد الرئيس :
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الكلمة اآلن عن فرق األغلبية تدخل الفريق االستقاليل

ونفس الشيء ،ولنعيد حىت بداية حكومة التناوب ،خالل هذه

للوحدة والتعادلية ،الكلمة للسيد رئيس الفريق السيد نور الدين
مضيان ،فليتفضل مشكورا.

الفرتات ،كلها كان مهنا ينصب يف هذا االجتاه ويسري يف هذا
االجتاه ،هو كيفية .يعين مع إدراكنا العميق خبطورة تنامي هذه
الظاهرة اليت تنال من مصداقية مؤسساتنا ومن مصداقية دولتنا
واترخييها ،إذن فبالنسبة للحكومة اليت توالها عباس الفاسي،

النائب السيد نور الدين مضيان ،رئيس الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية :
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
أخوايت إخواين النواب،
فعال ،نعيش حلظة اترخيية متميزة وهي اللحظة اليت
تدخل يف التنزيل الدستوري السريع ،يف جمال مراقبة الربملان للعمل
احلكومي ،وهذا مكسب جديد لألمة من خالل جملس النواب،
نواهبا.
فبطبيعة احلال ،ابلنسبة هلذا املوضوع اقتصاد الريع،
فبالرجوع إىل التاريخ ،كن على يقني ،السيد رئيس احلكومة ،أبن
الشعب املغريب كله معكم ،كله مع حماربة اقتصاد الريع بشىت
أشكاله وأنواعه .وهذا الظاهرة ابلنسبة حلزب االستقالل ،بطبيعة
احلال سبق أن أشرمت إىل أن هذه الظاهرة قدمية ،فعال هي
قدمية/حديثة ،متجذرة ،عبارة عن أخطبو يصعب اجتثاثه وال
التصدي له ،لكن ابإلرادة اجلماعية وابلعزمية القوية وابلسند
الشعيب ميكن أن نتصدى ونعاجل يعين هذه الظاهرة ونعمل على
اجتثاثها ،وعلى األقل يف هذه املراحل التقليل منها.
إذن ،فبالنسبة حلزب االستقالل ،منذ سنة ،3861
أقدم نواب استقالليون على تقدمي مقرتح قانون يرمي إىل هذا،
إىل تفعيل ،إىل إصدار قانون "من أين لك هذا" ..لكن لألسف
الشديد ،أنه اللوبيات املستفيدة من هذه الظاهرة تصدت بقوة
ومت إقبار هذا املشروع ،ولنعيد الكرة من جديد سنة 3862

أقدم على إصدار جمموعة من اآلليات القانونية ،يف غياب دستور
جديد الذي يعين يضمن احلماية لكل عمل تقوم به احلكومة،
رغم ذلك أقدمنا على جمموعة من اإلجراءات اليت تسري يف هذا
االجتاه .فلذلك ،السيد رئيس احلكومة ،السيدات والسادة
النواب ،فاقتصاد الريع ال يتجسد فقط يف املأذونيات ورخص
الصيد يف أعايل البحار واملقالع هناك مناذج كثرية ،وهو العمل
الذي مطلوب من احلكومة أن تقدم عليه هو أن نعمل سواي
على رصد مظاهر هذا االقتصاد ،الريع أين يتجلى ؟ مفهوم
ماهية اقتصاد الريع ،فهناك اقتصاد الريع حيمل شىت األلوان وشىت
يعين األنواع .إذن ،فأعتقد أبن هناك جمموعة ،أكتفي بسرد
بعضها ،فمثال ريع الصفقات العمومية ،استغالل األراضي
الزراعية ،املرتبات اليت تصرف للموظفني األشباح هو اقتصاد ريع
كذلك ،الدعم املقدم لبعض اجلمعيات املعروفة حسابيا وعدداي،
املعادن املختلفة ،كيف تستغل هذه املعادن ومن يستغل هذه
املعادن ؟ ريع الوظائف يف املؤسسات العمومية ،الريع الناتج عن
دعم األنشطة الثقافية والفنية ،البعض ،أقوهلا بعضها .وأخريا ،ال
بد من التصدي لبعض التليفوانت لبعض اجلهات النافذة ،اليت
تتصل من حني آلخر وتستغل موقعها ،رمبا تستغل بعض
املؤسسات لتؤثر على بعض املؤسسات اليت بيدها سلطة القرار
للتأثري ولتمكني فالن أو فالن أو شركة كذا من اقتصاد الريع.
إذا السيد الرئيس احملرتم ،هذه بعض األوجه يعين
القتصاد الريع املختلفة واليت نعتربها غيضا من فيض ،ولكن رغم
ذلك ،فكما قلت سابقا ،أبنه الشعب املغريب كله هو معكم.
وملواجهتها ،أكيد أننا سنتسلح أوال ابلدستور وابلسند الشعيب
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وابإلرادة السياسية املختلفة .لذا ،نقرتح عليكم ،يف الفريق

داك الكالم اللي كان كايتقال قبل واللي درتوه ،كان فقط عبارة

االستقالل،ي جمموعة من التدابري ،على اعتبار أن القضاء على
هذه الظاهرة هي ليست مسؤوليتكم فقط ،هي مسؤولية الشعب
املغريب ،هي مسؤولية مشرتكة ،أحزااب سياسية ،برملاان ،حكومة،
جمتمع مدين ،نقاابت إىل آخره ..فهي مسؤولية مشرتكة.

عن محلة انتخابية كان اهلدف منها الوصول إىل مقاعد.
السيد رئيس احلكومة ،وعدتوان قبل من شهرين هادي
أبنكم غادي خترجوا واحد الالئحة أخرى دايل مقالع الرمال،
حىت هلاد الساعة ما كاين والو .وعندي يقني ،أبن األطر اللي

إذا أعتقد مشيت ،طولت ،مشيت كثريا .على كل ،إذا
هناك جمموعة من اإلجراءات وأحتفظ هبا نظرا لضيق الوقت،
ومن بينها بطبيعة احلال هو من بينها دعوة الفرق النيابية أغلبية
ومعارضة إىل تفعيل دورها الرقايب املختلف ،يف جمال إحداث

كاينني يف وزارة التجهيز ،لو أن اتعطاها األمر ،هادال شي
غادي خترجوا لنا يف  33ساعة ،إذا آش كانتاظروا ؟ بكل
صراحة ،هاد الشي كيعطي الدليل ،وأقوهلا بكل مسؤولية ،أبن
احلكومة ماقداش ،ألن القضية هي أكرب من اإلعالن عن

جلان تقصي احلقائق وللجان االستطالعية كلها للتصدي هلذه
الظاهرة وشكرا.

اللوائح ،بل القضية هي إجياد بديل القتصاد الريع .وأنيت اآلن،
يف هذه اجللسة ،بواحد اإلقرار دايلكم بعدم القدرة على احملاربة،
وتتقولوا أبنكم ما كنتوش عارفني هاد الواقع هو الواقع معقد،

شكرا .الكلمة اآلن لفرق املعارضة ،تدخل لفريق
التجمع الوطين لألحرار ،السيدة النائبة احملرتمة نعيمة فرح،
فلتتفضل مشكورة.

واش هاد الشي ماكنتوش عارفينه من قبل ملي كنتوا كتمارسوا
املعارضة ،ملي كنتوا كديروا احلمالت االنتخابية.
قلتم السيد الرئيس ،أبن الشعوب األخرى تنظر إلينا
إبعجاب ،أمتىن أن املغاربة مها اللي ينظروا لينا اليوم إبعجاب،

سبحان مبدل األحوال وكيف كيقول املثل املغريب "الراس
اللي ما يدور كدية".

عن طريق حماربة الريع اقتصاد الريع واإلتيان ببديل إلقتصاد الريع،
وما يبقاش اخلطاب دايلنا فقط خطاب فضفاض ،كنقولوا وما
كنديروش وشكرا.

وأان كنستمع لكم صابين واحد اإلحبا كبري ،ألن
هناك أسئلة داخل هذه القاعة مطروحة ولكن ما اعثرتش على
األسئلة اللي فرغ هاد اجللسة من احملتوى دايهلا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

النائبة السيدة نعيمة فرح عن فريق التجمع الوطين لألحرار:

السيد رئيس احلكومة،

السيد الرئيس ،كنت كانتاظر ،كيف كاينتاظروا مجيع
املغاربة اللي كايشوفوان اليوم ،ابش حنصلوا على واحد اجلواب
شايف ،الكايف فيما يتعلق ابقتصاد الريع ،لكن ال جواب داخل
هذه القاعة.
السيد الرئيس ،واش تيكفي أننا خنرجوا الئحة اتع
الكرميات ،واش هذا هو احملاربة دايل اقتصاد الريع ..راه اقتصاد
الريح ..هذا إن كان كيدل على شي حاجة ،كيدل على أن

شكرا .دائما الكلمة لفرق املعارضة ،تدخل فريق
األصالة واملعاصرة السيد النائب احملرتم السيد أمحد التهامي،
فليتفضل مشكورا.
النائب السيد أمحد التهامي عن فريق األصالة واملعاصرة:

السيد رئيس احلكومة احملرتم وأعضاء احلكومة احملرتمني،
السيد رئيس احلكومة ،أعجبين  le styleدايلكم يف
اخلطاب معنا ،هاداك البعد الفرجوي شيء مجيل ،ولكن ما
عجبنيش املضمون د اخلطاب دايلكم ،وغادي نقول عالش.
يعين حماربة الريع والفساد بصورة عامة ،املغاربة كاملني متفقني
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على هاذ املوضوع ،حكومة وشعبا وأغلبية ومعارضة ،بقى الفرق

هاذ الواقع هذا ،كيفاش غادي حتالفوا معها وحتالفتوا معها

يف الكيفية وانتم ،كرئيس حكومة ،عندكم السلطة الدستورية
ابش تسنوا سياسة عمومية حملاربة الفساد والريع.
رئيس مؤسسة ريمية ومدسرتة السي بودرار ،قال على
أنه ما عندكمش سياسة عمومية حملاربة الرشوة ،وأان متفق معه

وتتخوضوا هاذ املعركة ؟
املسألة األخرى ،على مستوى وزارة املالية ،شحال
كاين من مفتش عام يف املالية IGF ،شحال كاين من واحد ؟
ما متعدينش  ،311واش اململكة املغربية واملرافق دايهلا كلها

مثال على أنه ما كاينش سياسة
كنشوف تسابق الوزراء كل واحد
يكفيش نعملنوا الالئحة ونديروا
الكرميات ،إيوا ومن بعد ؟ الئحة

غريقبوها  311واحد ؟ كاين عدة مؤسسات احلكامة ما
مفعالش ،إما ألنه ما كاينش النص اللي كيعطيها اختصاصات
يعين انجعة ،وال ما كاينش إرادة سياسية ،ويف مجيع احلاالت،
اإلرادة السياسية راها بيد السيد رئيس احلكومة احملرتم وبغينا أنه

وماشي بوحدي ،وغانعطيكم
عمومية حملاربة الريع والفساد.
كيعلن على الئحته ،راه ما
شعار ،وما بعد ؟ علنا الئحة

للجمعيات ومن بعد ؟ فاملطلوب ،كون كان سياسة عمومية
واضحة ،خصنا هاذ من بعد ما يتطرحش جيي يف جزء يف
املمارسة احلكومية.

 les régiesهاذوك  ،les officesهاذوك
املؤسسات الكبرية اللي مشيتو كتستعجلوا إصدار قانون تنظيمي

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
أي موضوع حملاربة الظواهر حبال هاذي تيجيو
املستوايت ،كاين الزجر وكاين الوقاية .الزجر عندكم الشرطة
اإلدارية وعندكم القضاء ،عالش ما مشيتوش للقضاء ؟ كاين

ابش تعينو فيها ،واش ترتاقبوها ؟ شنو اخلالصة ،شنو النتيجة
وما املآل ؟ فكل هاذ األمور وهاذ القضااي تتقتضي أنه تكون
عندكم سياسة عمومية حملاربة الفساد مبعناه الشامل ،سواء كان
اقتصادي أو سياسي أو شيء من هذا القبيل .هذا حلد الساعة

ملفات تنتظر القرار .ها مراكش ،العمدة دايل مراكش تطالب
أهنا الشرطة القضائية جتي تشوف فضائح الفساد اللي لقات مت
فذاك البلدية 33 ،ملف جاهز ينتظر القرار ..أين هو القرار ؟

ما متوفرش ،وهذا اللي تيخلينا يعين متخوفني على أنه الشعارات
بوحدها ما تتكفيشي ،الشعارات راها يف مرحلة انتخابية ماشي
يف مرحلة التدبري ،وهذا رمبا اخللط اللي وقاعني فيه ،أهنم مازال

بطبيعة احلال بيد رئيس احلكومة.
املسألة األخرى ،أن كاين معاجلة املوضوع بشكل
جدي وجوهري تيقتضي ،كنعرفوا على أنه عندان واحد جملس
املنافسة ،اللي صبح مدسرت ،هاذي أداة مهمة حملاربة الريع،

يف املرحلة االنتخابية ومرحلة املعارضة ،وشكرا.

ولكن عندها اختصاصات استشارية ،كان عليكم جتيبو قانون
كريفع االختصاص دايهلا إىل اختصاصات تقريرية ،ماكاينش.
بطبيعة احلال ،الفساد منتشر وهو نتيجة للسياسات
السابقة ،ومع من انتم متحالفني ؟ مع  91يف املائة وال  11يف
املائة من احلكومة السابقة ،إذن هذاك السياسة دايهلا ،اللي اجتاه

يفعلها.

السيد الرئيس :

شكرا .الكلمة اآلن ،يف إطار الكلمة للمجموعات

النيابية ،تدخل اجملموعة النيابية للحزب العمايل ،السيد النائب
احملرتم السيد سعيد ابعزيز ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد سعيد ابعزيز عن اجملموعة النيابية للحزب
العمايل:
شكرا السيد الرئيس ،طبعا اقتصاد الريع ركيزة من الركائز
األساسية حلماية األنظمة الالدميقراطية ،أما املغرب السيد رئيس
احلكومة ،فهو يعيش مرحلة دستور جديد ،ولكن هناك ابملقابل
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مأذونيات مقالع الرمال ،الصيد يف أعايل البحار ،أراضي الدولة،

مجيع القطاعات ابلبالد ويعاين منها ابخلصوص قطاع البناء،

سكنيات ،اغتناء ال مشروع مبستحقات األجراء ،إدارات عمومية
على شكل املقاوالت ،موظفون أشباح ،تنقيب عن معادن،
ضيعات فالحية كربى ..هكذا ،استفحلت مظاهر الفساد
وغابت آليات التنافس احلر ،فأين هي إذن احلكامة اجليدة وملاذا

قطاع مهم يف االقتصاد الوطين ،على سبيل املثال استغالل مقالع
الرمال بطريقة عشوائية يهدد القطاع ،حيث سيفوق مثن الرمال
مثن الدقيق إذا مل تتدخل الدولة ،وهذا سيؤثر على مشاريع
سكنية بسبب ارتفاع الثمن .وعندما نتحدث عن مقالع الرمال،

مل تربطوا بعد املسؤولية ابحملاسبة ؟ فكل الشعوب ومنها الشعب
املغريب تطالب مبحاربة اقتصاد الريع وتوزيع خريات البلد بشكل
عادل على أبنائه .أال تعلمون أن الشعب املغريب يريد استئصال
هاذ الداء من جذوره وليس الكشف عن املستفيدين منه فقط ؟

فإننا نتحدث عن مجيع أنواع املقالع ،سواء منها الكرافيط والرخام
وأنواع احلجارة .وهلذا السيد الرئيس ،البد من وضع خطة حملاربة
اقتصاد الريع ،بدفاتر حتمالت واضحة وفق مسطرة طلبات
العروض ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

خصوصا أنكم اآلن ،تتوفرون على األداة القانونية للتكييف
والزجر عرب حقيبتكم يف العدل واحلرايت وشكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:
شكرا ،الكلمة اآلن للمجموعة النيابية للمستقبل السيد
النائب احملرتم السيد حمسن الشعيب ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد حمسن الشعيب عن اجملموعة النيابية للمستقبل :

شكرا .الكلمة اآلن ،بعد االستماع إىل خمتلف
التعقيبات ،إىل السيد رئيس احلكومة احملرتم للرد عليها ،فليتفضل

مشكورا.
السيد عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة:
السيد الرئيس،

بسم هللا الرمحن الرحيم.

اإلخوان واألخوات النواب احملرتمني ،والنائبات

السيد الرئيس،

احملرتمات،

السيد رئيس احلكومة،
السيد الرئيس :

لكم عفوا ،السيد النائب ،ثالث دقائق.
النائب السيد حمسن الشعيب عن اجملموعة النيابية للمستقبل :
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

من أهم أوراش احلكومة.اليت نساندها فيها مساندة
قوية ،هو حماربة اقتصاد الريع اليت تفوق كلفتها ماليري الدراهم.
هلذا ،جيب على احلكومة وضع حد اتم هلذا املشكل الذي ميس

مرة أخرى ،أريد أن أكون وأن أبقى واضحا معكم .ملا

جات احلكومة دايل السي عبد الرمحن اليوسفي ،احنا يف العدالة
والتنمية ،انسجاما مع التجاوب الذي الحظناه يف اجملتمع ورغم
أننا مل نشارك يف احلكومة ،قلنا سوف نساند هذه احلكومة وقمنا
ابملساندة النقدية وسنتني على األقل تقريبا ،بغض النظر على
املعارضة األخوية واحلبية ،وكنا كانفهموا وكانستوعبوا .واآلن،
األخ دايلنا السيد الرئيس ،ذكران مبلف من ملفات دايل الفساد،
صحيح ،حنن من الذين ال جيدون غضاضة أن يعرتفوا أبن الذين
سبقوهم كانت هلم أايدي بيضاء وحكومة السي عبد الرمحان
اليوسفي واحدة منها .صحيح ،تنقولوها وتنعتابروا أبن كاين
استمرارية بني اللي كان كيبغي اخلري البالد ،واخا ختتلف
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اإليديولوجية .واللي كان كيبغي اخلري غري لراسو ،حيث شي

ليهم تنبيه ،ووحدين ما وفاوش غادي نعطيوهم أجل دايل 2

مرات كنتغلع ،كنشوف كلشي تيقول بلّي ضد الفساد وكولشي
ضد اقتصاد الريع وكولشي ضد خمالفة القانون ،وإذا شكون اللي
كان كيستفد ؟ كاين شي مشكل هنااي ،كاين شي مشكل،
كاين شي مشكل ،البد كاين شي مشكل.

أشهر ،ايك أ السيد الوزير ؟ ابش إال وفاو هو هاداك ،ماوفاوش
غادي اسرتجع منهم .هاد الشي ماشي كبري ولكن مهم ألن
جديد ،هادشي جديد يف املغرب .وتيخص الناس اللي تيبغيو
اخلري وتيعرفوا كيفاش املسائل كتدوز والصعوابت اللي كتدوز هبا،

حنا راه كانعرفوا شنو واقع ،بالدان هادي وحنا
كنعارفوا ،ولكن شوية دايل احلياء ،غري واحد شي شوية ابش
اإلنسان ،فمهميت وال.ملف دايل  CIHاللي تكلم عليه
السيد الرئيس ،جا حىت لسنة  ،3111احلكومة تنصبت وبدات

إمثنوا هاد العمل ويشجعوا احلكومة.
احلكومة ،ايمحويل ،أان ما عرفتش ،واحد األخت
قامت يعين تصف احلكومة بكل النقائص ،إذا كنيت كتكلمي
على الشعب املغريب ،أان ماشي داك الشي اللي كنشوف ،ما

العمل دايهلا يف  .89فيعين وكانت يعين مسائل أخرى ،حنا
ماشي على النووي.
غري شي مسائل من األمور اللي حركناها حلد اآلن :تفعيل

عرفتش .الشعب املغريب ابقي اثيق يف احلكومة ،ايمحوا ليا،
الشعب املغريب من بعد االنتخاابت دار ثقة كبرية يف احلكومة
وابقي كيتمتع هبا .واملعركة دايلنا ،ملي كنوشفوا انس كينتاقدوان،

توصيات هيئات الرقابة؛ إصالح املنظومة القانونية للصفقات
العمومية؛ تتبع وتقيم عقود االستثمار؛ حتسني حكامة املؤسسات
واملنشآت العامة ،هادي كلها أشياء اللي احلكومة اعتامدهتا.
واليوم ،السيد وزير الفالحة ،اتبع ألنه ملي كتقولوا ،حيث واحد

تيقولوا هدا طبيعي ،البد الناس إنتاقدوان ،ولكن ملي كانشوفوا
جهات غريبة ،واللي كانت ،ماشي يف احلكومة ،كانت كتهيمن
على احلياة السياسية وبقات سنوات وهي تفعل ذلك ،ختفض
من تشاء وترفع من تشاء ،ومل حترك ساكنا يف اجتاه الفساد ،

الوقت ،واحد الوقت ملي كانت كاتعطا الرخصة دايل الصيد يف
أعايل البحار كانت أسباب اقتصادية وكانت أسباب سياسية
ورائها ،حىت واحد ما تيعيب إعطاء ،وليين واحد احلاجة اللي

كانقولوا  mais ça ne vas pasواليوم جايني تعطيوان
دروس ،ايمحوا يل ،ايمحوا يل ،لستم يف موقع أن تعطوا الدروس
حلكومة تقدوها العدالة والتنمية وتعتز مبكوانهتا ،ايمحوا ليا،

كانت واحد الوقت صائغة ،هاداك تعطي gré à gré
deلسبب ما ،اآلن ما بقاتش .املواطنني كايطالبوا اليوم ابش
تفتح املنافسة أمام اجلميع ويتقدموا الناس وايخذوا le
 meilleur, disantهاد الشي مفهوم وماميكنش جيي مرة

ايمحوا ليا ،اهلمة دايلنا احلمد هللا موجودة ،حنا مستمرين..
ماعليش ،ألن واحد األخت سوالتين قالت أين مهمكم ،واهلمة
دايلنا احلمد هللا موجودة وحنا عوالني منشيوا .أان غنقوليكم فني
كاين املشكل ،املشكل هي إال شتيو احلكومة دخلت يف منطق

واحدة .وداك الشي اللي تعطى من قبل ،ماشي كله كان يف
إطار الريع ،ولكن ،السيد وزير الفالحة ،خربين بلي األراضي
اللي تعطات دايل "الصوداي" و دايل "الصوجيطا" والناس

الريع ،النهار اللي تشوفوا الوزراء داييل كيعمروا جياهبم واتيبنيو
الفيالت وتيكدسوا الثروات ما اتبقاوش ثيقوا بيا ،لكن ما حد
الوجهة واضحة ،الصعوابت كاينة صعوابت ،صعوابت كاينة

احرتموا الدفاتر دايل دفاتر التحمالت ،هادوك األراضي بقات
ليهم وكايستحقوا ألنه كيخدموا وكيخدموا الناس ،وتينتجوا الثروة.
ولكن وحدين ،داك الشي عندهم كان االلتزام بسيط ،صيفت

صعوابت ،إشكاليات كاينة إشكاليات.
ايمحوا ليا ،هنار اللي خرجت الالئحة دايل
املأذونيات ،لو صفق اجلميع كان غادي ميشي داك الشي ،ولكن
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ال ،كيفاش ؟ حنا أغلبية وكاين اإلخوان دايلنا يف الربملان حمرتمني

شي إحبا  ،ابلعكس ،الناس فرحانني واثيقني ،وتيقولوا لنا جوج

وكل واحد كيفاش نظر للقضية واجملتمع ،فهميت وال ال ،هنار اللي
خرجت دفاتر التحمالت ،أان ما كنعيبش عليكم اللي ما
اتفقتوش عليها ،دايلت السي اخللفي ،ولكن النهار اللي خرجوا
موظفني كيتكلموا عليها ،كان خاص يوقف الربملان كامل ،هذا

احلوايج ،هللا يعاونكم وهللا ينصركم عليهم..ما عرفتش هاذ عليهم
شكوان مها..هللا ينصركم عليهم..والعياالت كبار والدراري والبنات
واللي ابحلجاب وهللا شاهد ،وإال شك شي واحد يتبعين ،أان
غادي يف طوموبليت يدير موطور ويتفجج.

الشغال دايل السياسيني ماشي دايل املوظفني ..ايمح ليا ،ألنه
أان غنقولكم أهم شيء عندي يف هاديك الدفاتر دايل
التحمالت ،ماشي األذان ،املغاربة مريكلني على األذان ما
حيتاجوا كاع األذان دايل ..وإال صالة اجلمعة ،املغاربة كيمشيو

وفيما خيص إصالح املنظومة القانونية للصفقات
العمومية،يتم العمل على تكييف املنظومة القانونية والتقنية املؤطرة
للصفقات العمومية وتوحيد قواعد وشرو إبرامها ومراقبتها
وتدبريها هبدف حتقيق ما يلي:

صليو اجلمعة ،ما ماحتجينش ابش ،ماشي هذا هو املشكل.
املشكل أنه جاءت هذه الدفاتر تطرح احلكامة اجليدة ،يف إعطاء
املشاريع وتدوير األفالم ومتويل الربامج التلفزية ،وكان جيب ،على

تدعيم املنافسة وتكافؤ الفرص ما بني املتنافسني؛
تكريس مبادئ الشفافية وختليق تدبري الصفقات
العمومية ملختلف إدارات الدولة واجلماعات الرتابية واملنشآت

األقل ،أن تساند يف هذه القضية .ولكن ،طبعا ملي تدخل
جاللة امللك يف املوضوع ،ايمحوا يل ،ما تنتاظروش مين ،تدخل
دار لنا مالحظات ،أان اللي وقّفت الدفاتر ابش مامتشيش
للجريدة الريمية وطلبت من احلكومة ابش نراجعوها ،ألنه حنا

العامة؛
حتسني الضماانت املمنوحة للمتنافسني وآليات الطعون
والشكاايت ؛
إعطاء األفضلية للمقاولة الوطنية وختصيص نسبة
-

كنخدموا يف هاد املغرب وكانعتابروا بلي جاللة امللك هو الرئيس
دايل الدولة كما يف الدستور ،هو املكلف ابألمور اإلسرتاتيجية
وابالستقرار النفسي واحلقيقي دايل الشعب املغريب ،ما ميكنش

للمقاوالت الصغرى واملتوسطة .ابملناسبة السيد الزايدي ،ابغي
نقول لك واحد القضية ،ما كنشكوش ،احا ما كنشكوش ،ملي
غادي جنيبوا برانمج واضح حول حماربة الفساد أنكم غادي

غري جا ودار لينا مالحظات ،البد نراجعوا .ميكن حنا عندان
كان يف الدفاتر أشياء كان خاصها تكون وأشياء ما كانش
خاصها تكون ،وليين هاديك دايل احلكامة ،هاديك ما فيهاش
تراجع وكان خاصها متشي ،أكان خاص ملي تكلموا املوظفني

تساندوه ،وإال ماساندتوانش غتشطبوا أسي الزايدي ،غنقوهلا
لك ،ألنه أنتم ما تيعرفكم اجملتمع إال هكذا.
وهلذا غادي نرجع نقولكم ،الريع اللي مبين على الفساد،
أان غنقول ليكم ،مابقاش عنده ،مستقبل ماشي خصه ،يوقف

يتساءلوا الناس ،من أين جاء هؤالء هبذه الشجاعة ليتحدثوا ؟
كيف يعقل ؟ من أين جاؤوا ؟ هذه هي حماربة الفساد ماشي
حماربة الفساد هي اخلطب والسب والشتم ،راه عبد االله ابن

غادي يوقف ألن الشعوب اليوم بغات حقها ،بغات تعيش
مزاين ما بقاتش كتخاف ،ما بقاتش مستعدة تشوف ،إال دران
كولشي هاذ الشي ،إال فتنا األزمة دايل  31فرباير ،بصراحة

كريان هو واحد املواطن عادي ،ويين حلد اآلن ابقي ما كيشعرش
ابللي كاين اإلحبا يف اجملتمع ،املغاربة كيفرحوا بيا ملي كندوز،
بغييت متشي معيا أاألخت تشويف ايهلل تفضلي ،ما كاين حىت

ووضوح ،ابش نبقاو يف نفس الوضعية وخى يكون العدالة
والتنمية غيتشطب حىت هو ،أان نقوهلا لكم ،ماميكنش نبقاو
فحال الل ي كنا .ولكن ،يف إطار القانون ،إطار التوافق السياسي
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مع احللفاء دايلنا ،يف إطار التعاون مع كافة اخلريين دايل اجملتمع،
هباذ الشي هذا غادي منشيوا فيه وغادي نتوكلوا عليه وغنصربوا
فيه ،ألهنا مسؤوليتنا أمام هللا مث أمام اجملتمع الذي صوت علينا مث
أمام جاللة امللك ،وابش حنتلوا املرتبة الطبيعية اللي كنستحقوا
وابش الناس ملي جييو من اخلارج يستثمروا هنا ،ما يكونش
كيشكوا بلي غادي ايخذوا حقهم الطبيعي وبلي ما كاين حىت
شي واحد اللي غادي يفوت ويدي شي حاجة اللي ماعندوش
فيها احلق .إذن ،هاذيك الساعات هذاك هو العدل اللي كتكرب
به الدول واللي به إن شاء هللا الرمحن الرحيم ،كمغاربة غادي
نسرتجعوا به املكانة دايلنا اللي كنستحقوها وما نبقاوش كنتقارنوا
دائما ابلدول سيئة الذكر ،وشكرا.
السيد الرئيس:
شكرا .رمبا قبل مواصلة جلستنا ،يف إطار السؤال الرابع،
نرفع اجللسة ألداء صالة العصر ،عشر دقائق.
السيد الرئيس:
تفضلوا السيدات والسادة النواب ،تفضلوا السادة الوزراء.
نستأنف أشغالنا يف إطار السؤال الرابع واألخري املدرج
جبدول أعمالنا عن السياسة العامة للحكومة إلنعاش التشغيل
والتخفيف من ظاهرة البطالة ..أرجوكم السادة النواب ،السادة
الوزراء ارجعوا إىل مقاعدكم.
السيد رئيس احلكومة،
السادة الوزراء،

اجلسوا السيدات والسادة النواب من فضلكم ،تفضلوا
السيد النائب احملرتم.
النائب السيد عمر السنتيسي عن الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
نيابة عن فرق األغلبية ،أتقدم هبذا السؤال .كرامة
املواطن داخل اجملتمع تكمن يف حصوله على وضعية مستقرة،
ومن مقومات هذا االستقرار هو احلصول على شغل قار ومنتج.
اليوم ،هاجس العائالت املغربية هو إجياد شغل قار لذويهم،
خاصة منهم احلاصلني على الشواهد العليا .فمن منا ال حيز يف
قبله وضعية املعطلني محلة الشواهد.
اليوم جمموعة من التساؤالت تطرح نفسها ،انطالقا من
كون الدولة يف خدمة اجملتمع .فما هو موقف احلكومة من
توظيف املعطلني حاملي الشهادات يف القطاع العام مث مدى
جتاوب احلكومة مع التزامات احلكومة السابقة يف توظيف محلة
الشواهد ،وأخريا ما هي السياسة العامة للحكومة إلنعاش
التشغيل ؟ شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة لكم السيد رئيس احلكومة يف إطار اجلواب.

السيد عبد اإلله ابن كريان ،رئيس احلكومة:
السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

نستأنف أشغال هذه اجللسة ،يف إطار السؤال الرابع
واألخري املدرج جبدول أعمالنا ،عن السياسة العامة للحكومة
إلنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة ،ورد من فرق
األغلبية ،يقدمه السيد عمر السنتيسي عن الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية ،فليتفضل السيد النائب احملرتم.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أوال ،أتقدم ابلشكر للسيدات والسادة النواب احملرتمني،
على توجيههم هلذا السؤال اهلام املتعلق مبوضوع سياسة التشغيل
ومكافحة البطالة ،خاصة يف صفوف حاملي الشهادات ،مما
سيتيح الفرصة لتوضيح مقاربة احلكومة هلذا املوضوع ملمثلي األمة
ومن خالهم للرأي العام الوطين.
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السيدات والسادة النواب احملرتمون،
تويل احلكومة أمهية ابلغة وانشغاال كبريا لقضية
التشغيل ،وخاصة تشغيل الشباب واخلرجيني .وعيا منها أبن
إشكالية احلد من البطالة تبقى مرتبطة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع
وتنافسي ومنتج للثروة ،وابلنظر إىل الدور احملوري للمقاولة يف
النمو االقتصادي وإحداث فرص الشغل ،فقد عملت احلكومة
على فتح حوار مؤسسايت مع االحتاد العام ملقاوالت املغرب حول
مواضيع التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والسيما املواضيع
املتعلقة ابلتشغيل والتنافسية والرتبية والتكوين واالستثمار
واالدخار ،هبدف توفري املناخ املالئم والثقة الالزمة بني القطاعني
العام واخلاص.
وال أخفيكم ،أان قناعيت األساسية أن التشغيل هو أوال
وقبل كل شيء يف القطاع اخلاص ،سواء تعلق األمر ابالستثمار
يف املؤسسات اخلاصة أو ابلتشغيل الذايت ،هذا هو األساس دايل
التشغيل ،ألن هؤالء ينتجون الثروة واإلدارة تنظمها ،هذا مفهوم.
وال ميكن أن تنقلب اآلية ويصبح املنظمون هم الذين ينتجون،
هذا ليس ممكنا.
وشخصيا ،مجعتين ظروف مع السيد رئيس النقابة دايل
املقاوالت ،وقلت له أالسي حوراين ،قل يل أين هو املشكل
ابلنسبة للمستثمرين ؟ ملاذا االستثمار ال يبلغ مداه ؟ كاين
االستثمار يف املغرب احلمد هلل ،داخلي وخارجي ،ملاذا ال يبلغ
مداه ؟ ذاكران ألن جاتنا ظروف ابش سافران أان وايه لدافوس،
كنت غادي لدافوس ،ايهلل خدينا الثقة يف الربملان ،ودعوته لكي
يسافر معي ومشى معااي .ملي رجعنا كانت فرصة ابش نتكلموا،
قايل راجعنا راجعنا لقينا املشكل متعلق بواحد العدد دايل األمور
واإلشكاليات على رأسها الثقة .قلت له شوف غادي نرجعوا
وغادي نعملوا لقاءات ابش نصفيو هاد املشاكل هذي ،ابش
املواطن املغريب يبدى يستثمر وهو مراتح يف بالده واألجنيب
كذلك .وعقدان لقاء ،كنعتقد تبعتيوه ،يف الصخريات ،مع

املستثمرين املغاربة وكان انجحا ،وكلكم تعرفون هذا .وعقدان
لقاء ،جاوان رجال األعمال الفرنسيني ،حضرهم  331رجل
أعمال فرنسي ،أول مرة يف املغرب هاد العدد كيحضر ،ووقع
جتاوب ،ماذا سأقول لكم ؟ احلقيقة صعيب اإلنسان يتكلم على
راسه ،ولكن كان يوم رائع وانجح .فقناعيت الشخصية هي أنه
التشغيل هو أوال وقبل كل شيء بتشجيع االستثمار ،التوجه
داييل هو هذا والطبع داييل كنقول داييل..ايمحوا ليا أان شي
شوية..فهميت وال ال ،التوجه داييل مبعىن التوجه السياسي دايل
احلزب اللي كنتمي له دايل األغلبية اللي كنقودها هو هذا،
تشجيع االستثمار ونزع العراقيل من أمامه ،وهذا معروف ،أنه يف
وقت من األوقات ،اعتربت املؤسسات اخلاصة وسيلة لكسب
مزيد من الريع من بعض األشخاص الذين كانوا موجودين يف
اإلدارة ،وقلت هلم قلتكم هاذ الشي قدامكم هنااي ،قلت لكم
أان مل أمجع ثروة يف حيايت وال أريد أن أمجعها من هنا يدي مول
األمانة أمانته .والنواب الربملانيني داييل كنت واضحا معهم ،قلت
هلم اىل بغيتيو الفلوس سريو للسوق ،سريو بيعو وشريو وال ديرو
التجارة وال الصناعة وال ،يعين شوية ابش تعيشو مزاين ماشي
مشكل ،راه األجور دايلكم واالمتيازات الطبيعية اللي كاينة ال
حرج عليكم ،هذا هو التوجه ،ولكن كونوا يف خدمة الوطن،
ومن خالل املستثمرين وابخلصوص تشجعوهم وتقوموا على
خدمتهم ،وهذا توجيه كنعطيه اآلن لكل الناس اللي معااي يف
اإلدارة .املستثمر راه تيقوم بواحد الدور اجتماعي ،كيقوم أبدوار
خمتلفة ،ال ميكن أن جيزيه عليها إال هللا سبحانه وتعاىل ،خليوه
خيدم وبصحته إال ربح ،صايف ،خيلص احلقوق دايلو إىل آخره..
وهداك الشي اللي عملنا مع املقاولني هاهو مستمر ،طبعا كذلك
عقدت عدة لقاءات مع اإلخوان يف النقاابت األخرى ،ومازال
أان مستعد ابش نعقد لقاءات ابش نذاكروا.
وتفعيال لربانمج العمل الذي التزمت احلكومة بتنفيذه
يف جمال إنعاش التشغيل ،فقد متت بلورة خمطط قطاعي يعكس
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االختيارات األساسية واألولوايت املسطرة وترمجته إىل إجراءات
من شأهنا الرفع من فرص اإلدماج ومعاجلة الرصيد املرتاكم من
العاطلني الباحثني عن الشغل.
ويتمحور هذا املخطط حول ركائز تتمثل أساسا يف
تطوير اإلجراءات اإلرادية للتشغيل وحتسني وترشيد حكامة سوق
الشغل .فبالنسبة للمحور األول ،املتعلق بتطوير اإلجراءات
اإلرادية للتشغيل ،سنواصل تنفيذ الربامج اإلرادية إلنعاش
التشغيل ،مع وضع السبل الكفيلة بتطويرها وحتسني أدائها على
أساس التقييم املتواصل .كما سيتم اعتماد برامج جديدة إلنعاش
التشغيل.
كانت مشاريع ،عملها الوزراء اللي سبقوان ،فهمتيين وال
ال ،ما جنحاتش النجاح املطلوب ألسباب ،خاصنا اليوم انقشوا
هاديك األسباب ونعاجلوها ،إال كان من املمكن تنجح هاديك
املشاريع حبال "مقاواليت" وحبال غريها ،ليس هنالك مشكل،
وغنعملوهلا التقييم املستمر .وقد خصص مشروع قانون املالية
لسنة  3133مبلغ مليار درهم لتمويل هذه التدابري.
وفيما يتعلق ابحملور الثاين ،الذي يهم حتسني وترشيد
حكامة سوق الشغل ،فسيتم العمل على إحداث مرصد وطين
للتشغيل من ،جل متكني السلطات العمومية واملتدخلني يف سوق
الشغل من التوفر على املعطيات الدقيقة اليت تساعدهم على
أتطري وتوجيه سياسة التشغيل بصفة عامة .كما سيتم العمل من
جهة أخرى على تطوير وإصالح نظام الوساطة ،بشقيه العام
واخلاص .هذا النظام ممتاز ،نظام الوساطة بني املشغل واملشغل،
مع األسف الشديد ،ماشي دائما كيمشيو له الناس اللي
تيخصهم ميشيو .ومنني كيكون شي واحد تيعمل إبخالص يف
هاد اجملال ،وتنتكلم معكم على انس كنعرفهم أو على األقل على
واحد اإلنسان كنعرفو ،يعين كان كيأدي للمجتمع خدمة ال
تتصور .وكذا تعزيز آليات رصد وتتبع ومراقبة الوكاالت
اخلصوصية للتشغيل.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
تعترب احلكومة موضوع التشغيل أولوية وطنية ،تتطلب
تضافر جهود كل الفاعلني ،من خواص وجمتمع مدين ومؤسسات
دستورية .وأغتنم هذه الفرصة ،ألنوه ابجلهود اليت يبذهلا اجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،الذي تقدم ابقرتاح آليات إلجناح
تشغيل الشباب وتعمل احلكومة على دراستها وحبث إمكانية
إدراجها ضمن السياسة العامة للتشغيل.
ولتفعيل أمهية هذا الورش ولتسريع وترية اإلجراءات
السالفة الذكر ،قامت احلكومة بتشكيل جلنة وزارية ،انطلقت يف
عقد سلسلة من االجتماعات لتفعيل املقاربة احلكومية املتعلقة
ابلتشغيل ،من خالل :أوال ،تقييم السياسة والتدابري القائمة يف
ميدان التشغيل يف أفق تطويرها وتفعيلها .كوان جلنة وعهدان
ابلرائسة دايهلا للسي عبد هللا ابها ،فمهيت وال ال ،وحنا عندان
هاد الرائسة د اللجان ،الحظت ابللي الصحافة ،مع األسف
الشديد ،كتحاول خترج منها ما ليس فيها ،ما كاين والو ،نعهد
برائسة اللجان إىل من نتصور سوف يكون األقدر على إجناحها،
يكون يعين من التقدم واالشرتاكية يرأس دايل دفاتر التحمالت،
يكون من العدالة والتنمية ويرأس دايل التشغيل..احلكومة ما
عندان مشكل .تيقولوا احلكومة ما نعرف شنوا فيها ،اللي يمع
داك الشي اللي كاين يف اإلعالم يقول احلكومة واقيال راه تيمشو
ليها هبداك ابش تيضاربوا ..مكاين والو ،انسجام احلمد هلل شبه
مطلق وشبه كامل وجو ،واش كاين هاد الشي أ اإلخوان ،ال
نتوما دايل ،ما شي العدالة والتنمية ..تقييم السياسة والتدابري
القائمة يف ميدان التشغيل يف أفق تطويرها وتفعيلها ،وبصراحة،
حنن يف حاجة إىل شيء من اإلبداع وتنتمناو من هاد اإلخوان
احملرتمني يف الربملان ،يكونوا يف املعارضة وال يف األغلبية ،وكنتمناو
من اجملتمع اللي عنده شي فكرة ابش نشجعوا التشغيل ميدان هبا،
ابإلضافة لذاك اجملهودات دايلنا .أان شخصيا مكنلقى حىت شي
حرج ،كان عندان واحد النائب برملاين ،راه مات رمحه هللا السي
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النهاري إال كيذكروه اإلخوان ،كان كيقول (ومن أحياها فكأمنا

نوظفوش ،قولوا ليا أعباد هللا ،عطيوين شي منطق أان نتحاكم ليه.

أحىي الناس مجيعا) اليوم إال خدميت واحد حبال إالحيييت روح،
كان عنده هاد االجتهاد ،كان كيقولك إال خدميت واحد حبال
إال حييت روح .فكما استطعنا ابش؛ وضع مقاربة حكومية
للتعامل مع امللفات االستعجالية املتعلقة ابلتشغيل والقطاع

خاص تكون األمور واضحة .فكاين احلكومة السابقة ،هللا
جيازيها خبري ،خالت  36ألف منصب شغل ،فيها  1111ما
شي للرتقيات كما قيل 1111 ،عندها وضع قانوين ،فهمتيين
وال ال ،توظيف يف إطار قانوين ،سبق هلم توظفوا ابلتعاقد ودوزوا

العمومي ،أان متفق معاكم أ اإلخوان ،الشباب اللذين يريدون
التشغيل يف القطاع العمومي هم أبنائنا وأبنائكم وإخواان وأخواتنا،
شنو هو املشكل ؟ واش عندي شي حاجة دايل الوالد داييل
غنعطيها ليهم ؟ واش داك الشي عطيناه لشي واحد من العائلة

امتحان ،هداك الوضع دايهلم ،و  38ألف كاين فيها ،طبعا ما
شي كلهم غينجحوا ،ولكن واحد العدد .ما فهموش واحد
املسألة ،هو أنه منني كتدير التوظيف املباشر كتوظف واحد
األلف وال  3511اللي كاينني هنااي يف ابب الربملان ،ولكن

دايلنا ؟ مع األسف الشديد ،واليين راه اعتذرت ليه ،شي جريدة
مشات قالت ولد السي ابها دخل التوظيف املباشر ،وهللا وكون
وظفه ما يبقى معيا وخا هو السي ابها .والسيد هو ولدو واحد

كتسمح بتوظيف وحدين آخرين ،ما عرفتيهم منني جاو ،أان راين
مسؤول على حكومة وهاد املغرب غنقول لكم ،ابش تستوعبوا
مزاين ،أان عندي واحد اإلشكال يف راسي ،وهو أوال وقبل كل

اللي عندو حمامي ،واش وحمامي توظيف ،حمامي واحد اللي عنده
اللي وصل للتوظيف ،واآلخرين ابقيني صغار ،ما كاين ال
توظيف وال جوج ،هذا كالم غري مقبول وغري معقول ،وطبعا
مرأة السي مصطفى اخللفي وهي توظفت يف ، 3119ومبباراة

شيء ،تصحيح املناخ دايل األعمال ،تصحيح املنطق دايل
التعامل .أان يمحوا يل ،منني جيت ،لقيت جمموعة دايل
اإلدارات  ،occupéeيعين حمتلة من قبل أشخاص عندهم
مشاكل وعندهم مطالب .لكن أخواي شرح ليا العالقة بني يكون

وال بدون مباراة ؟ إال كانت بدون مباراة رجع دوز ليها مباراة..
وضع مقاربة ،...ولكن ايمحوا يل أ اإلخوان ،نعم
اإلخوان دااب تيطالبوان تيقلك كاين حمضر بيننا وبني احلكومة،

عندك مشكل وبني حتتل إدارة عمومية ومتنع املواطنني ابش
ميارسوا األشغال دايهلم .قلت للمسؤولني هادوا ما يبقاوش يف
هاد اإلدارة .كانت وقعت أشياء مؤملة ،ما بغيتش نذكر التفاصيل

حنا ما نكرانش ابللي كاين حمضر بينهم وبني احلكومة ،ولكن
كاين الدستور وكاين القانون ،فشرحوا ليا إىل كان اإلخوان يف
التعقيب يشرحوا يل هاد الشيء ،كيفاش غادي نعمل أان ؟ وأان
كنت واضح مع اإلخوان العاطلني اخلرجني الذين يبحثون عن

وكنتساءل شنو هي املسؤولية دايلنا منني توخران حىت وقعت
هاديك األشياء ،حنا مسؤولني على الدولة ،حنا مسؤولني يف
احلكومة ،خاص املواطنني دايلنا يبداو يعرفوا ابللي كاين منطق يف
الكون ،ما ميكنلكش جتي وتشد الشانطي وجنيب أان الوالدة

العمل ،كنت واضحا معهم طيلة عمري ،دائما قلت هلم ما
تبقاوش تقولوا ليا الوظيف ابلضرورة من خالل االحتجاج .جيو
دوزوا املبارة ،وريوين ،قلت هلم وريوين شي طريقة يكون فيها

داييل نبغي نديها للمستشفى وما نقدرش ندوز حيث نتا شاد
الشانطي وداير مظاهرة .الشانطي تدار ابش ندوز فيه أان ،وإال
بغييت تدير مظاهرة طلب الرخصة من وزارة الداخلية ،وتنظم ليك

اإلنصاف أكثر وأان نديرها معكم ،عالش هذاك اللي جا وقف
ليا يف ابب الربملان نوظفوا وهاداك اللي بقى يف داره يف اترودانت
وال ورزازات وال القصر الكبري وال طنجة وال الشاون ما

داك الشيء ومنني غادي تكون جاية  l’ambulanceاللي
فيها شي واحد جايب الوالدة دايله ميشي من طريق أخرى آ
عباد هللا ،كيفاش هاد الشيء هذا ؟ شوف كلشي خاصه يرجع،
31

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل -2102

أوال خاص ترجع األمور لنصاهبا والصواب دايهلا ،نوليو واحد

 -تقييم السياسة والتدابري القائمة يف ميدان التشغيل يف

الدولة املواطن فيها كيشعر براسه ،ألن هو ماشي ضدك ،ماشي
ضد اإلحتجاج دايلك ،وليين هو بغا يقضي مصالحته ،هباد
الطريقة غرتدوا ضدك ،غال مشى لإلدارة ولقاك شاد اإلدارة
غيويل ضدك ،غيويل اجملتمع شي ضد شيء ،حنا ما نسمحوش

أفق تطويرها وتفعيلها؛
 وضع مقاربة حكومية للتعامل مع امللفات االستعجاليةاملتعلقة ابلتشغيل والقطاع العمومي.
وقبل عرض عناصر املقاربة احلكومية للتشغيل ابلقطاع

هباد الشيء هذا ،ايمحوا يل ،ابلنسبة يل ،هادي أمور غادي
نوقف فيها جهد املستطاع داييل ،شكون اللي اللي غيغلب ؟ هللا
أعلم .اان ما تيهمنيش ،ولكن املغاربة خاصهم يفهموا واحد
املسألة ،غنمشيو يف االجتاه دايل املعقول وغادي نعطيو احلق

العمومي ،البد من التذكري ببعض املقتضيات الدستورية
والقانونية.

للناس اللي عندهم احلق ،ووليداتنا عليكم األمان ،إال عطيت
منصب لولدي وال بنيت وال قريب داييل وال واحد من احلزب
داييل وال واحد من األغلبية داييل ،عليكم األمان ،ديك
الساعات جيو قولوها ليا وهللا ما نزيد معكم هنار ..وليين ابش
جتيو تضغطوا علي وتقولوا ليا ،فهمتيين وال ال ،حنااي عندان
حمضر ،عندك حمضر نعم ولكن كاين قانون وكاين دستور كينص
على املساواة بني املواطنني وتينص عليه املباراة بوضوح ،كيف
ندير ؟ إال ميكن ليا خنالف القانون قولوها ليا ،ميشيو للمحكمة
جييبوا حكم نطبقه أان.
تعترب احلكومة موضوع التشغيل أولوية وطنية تتطلب
تضافر جهود كل الفاعلني ،من خواص وجمتمع مدين ومؤسسات
دستورية .وأغتنم هذه الفرصة ،ألنوه ابجلهود اليت يبدهلا اجمللس
االقتصادي واالجتماعي الذي تقدم ابقرتاح آليات تشغيل
الشباب ،وتعمل احلكومة على دراستها وحبث إمكانية إدراجها
ضمن السياسة العامة للتشغيل.
ولتفعيل أمهية هذا الورش ولتسريع وترية اإلنتاجات
السالفة الذكر ،قامت احلكومة بتشكيل جلنة وزارية ،انطلقت يف
عقد سلسلة من االجتماعات ،ايمحوا ليا كنعاود ،لتفعيل املقاربة
احلكومية املتعلقة ابلتشغيل ،من خالل:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ينص الدستور يف ديباجته ويف فصله السادس على
مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية ،وكذا املساواة بني
املواطنات واملواطنني ،يف مشاركتهم ابحلياة السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية .كما ينص يف الفصل  23منه ،على أن
الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية تعمل على تعبئة
كل الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني
على قدم املساواة من احلق يف الشغل والدعم من طرف
السلطات احلق يف الشغل ،يمعوا مزاين ،والدعم من طرف
السلطات العمومية ابلبحث عن منصب شغل أو يف الشغل
الذايت .وينص يف نفس الفصل بوضوح ،على أن ولوج الوظائف
العمومية يكون حسب االستحقاق ،إيوا الش دران هاد الدستور
؟ ولكن ما شي غري الوظيف ،ما شي غنقولوا هلم دوزوا
 concoureماجبتيوش سريوا دبروا لروسكم ،ال ،البد
نساعدوهم ،خاصنا نفكروا يف الطرق واألساليب ابش
نساعدوهم ،فهمتيين وال ال ،ابش يلقاو التشغيل الذايت ،ابش
تكون عندهم منحة رمبا ،هذا راه من التوصيات دايل اجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،منحة تكون عندهم ابش داك الوقت،
ألن هللا يكون يف العون ،الوالدين ماعندمهش .ابش داك الوقت
اللي يكون تيقلب على عمل وال اللي كيكون كيقلب على
مشروع وال اللي كيكون يقلب على قرض ،يلقى ابش يركب يف
الطوبيس وابش يدير كاسكرو وابش يسيفط رسالة إخل..
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السيدات والسادة النواب احملرتمون،
من جهة أخرى ،تنص املادة  33من النظام األساسي
العام اجلديد للوظيفة العمومية ،على أن التوظيف يف املناصب
العمومية يتم وفق مساطر تضمن املساواة بني املرتشحني ،السيما
عن طريق املبارايت واليت صدر املرسوم التطبيقي املتعلق هبا يف

وعليه ،فإن املقاربة اليت سيتم اعتمادها تقوم على عدة
أسس ،أمهها:
االلتزام التام ابملقتضيات الدستورية والقانونية اليت سبق
التذكري هبا؛
اعتماد معايري وتدابري تنظيمية حتقق املساواة وتكافؤ
الفرص واالستحقاق لولوج الوظائف العمومية ،من خالل
اعتماد مسطرة املباراة وفق ما ينص عليه النظام األساسي
للوظيفة العمومية؛
االلتزام ابلشفافية يف اإلعالن عن املناصب املتوفرة
-

دجنرب  .3133كما جتدر اإلشارة إىل كون املرسوم الوزاري الذي
يمح لإلدارة ابلتوظيف املباشر خالل سنة  ،3133قد مت يف
إطار قانون الوظيفة العمومية قبل تعديله والذي كان يسمح
ابلتوظيف املباشر .ماعندي ما ندير ،جات فيا ،خاص املغاربة
يتعاونوا وإن شاء هللا الرمحن الرحيم ،ألنه حىت هاد اإلخوان اللي
غادي يدوزوا دااب اللي غيدوزا املباراايت ،فهمتين وال ال ،منطقيا
العدد اللي كاين ماشي غيبقاو ينجحو  31وال ،حنا غنديروا

ابلقطاع العمومي واختاذ اإلجراءات والتدابري اليت من شأهنا
ضمان مصداقية مباراايت التوظيف؛
وضع آليات لضمان استفادة املعاقني من النسبة
املخصصة هلم .طبعا ،ابقي عندان مشكل ،ابش نعرفوا ابلضبط
شكون اللي معاق وشكون اللي ماشي معاق إخل ..ولكن هاد
القضية هذه من ابب ،وهللا على ما أقول شهيد ،ماشي ابش
ندير هلم خاطرهم وال حىت شي حاجة ،من ابب يعين au

مباراايت مشروكة ،ماشي مباراة وحدة ،عدة مباراايت غادي
جنمعوهم ،ما بقاتش كل وزارة كتدير بوحدها ،الوزارات املتقاربة
غادي نديرو إن شاء هللا مباراة واحدة وغادي يدوز واحد العدد،
ورمبا إن شاء هللا اللي ما دازش هاد العام يدوز عام آخر ،رمبا هللا
يفتح على شي واحد ميشي جملال آخر.

 ،sens de l’équitéيعين خصنا هاد اإلخوان املعاقني،
القانون كينص على واحد النسبة دايل  %1إال ما قدرانش
نوفيو هبا كاملة نوفيو بواحد القدر حمدد ،والوزارات خصها تلتزم

السيدات والسادة النواب احملرتمون ،تتمة

بعدما مت توظيف جمموعة من حاملي الشهادات العليا

واإلدارات خصها تلتزم ،ماشي تبدا متاطل يف هاد القضية
هدي ،فهميت؛
وضع آليات لضمان نسبة املعاقني كم النسبة املخصصة
هلم ضمن الوظائف العمومية ،يف إطار القوانني اجلاري هبا

يف ظل املرسوم املذكور ،ظهرت جمموعات جديدة من طاليب
الشغل حاملي شهادات عليا ،ومت توقيع حمضر معهم يف 31
يوليوز  ،3133يتضمن التزاما ابلتوظيف يف إطار املرسوم
الوزاري السالف الذكر ،على أن تربمج املناصب اخلاصة بذلك
برسم القانون املالية لسنة  ،3133فقد عربت هذه احلكومة عن
عزمها الوفاء بتعهدات احلكومة السابقة .إال أنه بعد دراسة
احملضر املذكور ،تبني أن تنفيذه خيالف صراحة مقتضيات
الدستور اجلديد وكذا مقتضيات النظام األساسي اجلديد والوظيفة
العمومية.

العمل.
إننا وحنن نعلن عن توجهات احلكومة يف سياسة التشغيل،
والقائمة على حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص والشفافية واعتماد
االستحقاق لولوج للمناصب العمومية ،نؤكد أن من مسؤوليتنا
الوقوف إىل جانب طالب الشغل من حاملي الشهادات العليا
وغريهم من أجل ضمان الشغل الالئق والكرمي واملالئم ،والعمل
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على استثمار كل اإلمكانيات املتاحة ،ابلقطاعني العام واخلاص،
للرفع من فرص الشغل ومن مثة االستفادة من الطاقات
والكفاءات اليت يزخر هبا وطننا وإرساء آليات حوار مسؤول
ومنتج ملواجهة الرتاكم الكبري يف بطالة حاملي الشهادات،
والسالم عليكم وشكرا.
السيد الرئيس:
شكرا .أفتح اآلن ابب التعقيبات ،أرجو من السيدات
والسادة املتدخلني أن حيرتموا الوقت املتبقي لفريقهم والذي
سيظهر يف الشاشة وال أبس أن أذكر به :فريق العدالة والتنمية
بقيت له  6دقائق ؛ الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية بقيت
له دقيقة ونصف؛ فريق التجمع الوطين لألحرار بقيت له 3
دقائق و 31اثنية؛ فريق األصالة واملعاصرة بقيت له دقيقة و 31
اثنية؛ الفريق االشرتاكي بقيت له دقيقة و 51اثنية؛ الفريق
احلركي بقيت له  2دقائق؛ الفريق الدستوري دقيقة أو أقل من
دقيقة.
اجملموعات :جمموعة حتالف الوسط بقيت هلا  2دقائق؛ احلزب
العمايل دقيقة واحدة؛ جمموعة املستقبل مل تسجل بعد يف املشاركة
يف التعقيب على هذا السؤال.
إذا الكلمة اآلن لفرق األغلبية ،تدخل فريق التقدم
الدميقراطي ،فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة السيدة شرفات
أفيالل.
النائبة السيدة شرفات أفيالل ( نقطة نظام):

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب،

نظرا للحصة الزمنية اهلزيلة اليت أعطيت للفريق

الدميقراطي ،بطبيعة احلال حتكم فيها املنطق العددي أو ما
يصطلح عليه بقاعدة التمثيل النسيب ،يف الواقع ماهي ال قاعدة
ال والو ،وهي إال أتويل أعوج ومبتور للدميقراطية ،ارأتينا يعين
تكون التعقيب دايلنا فيما يتعلق أبربعة أسئلة اليت طرحت على
السيد رئيس احلكومة.
السيد الرئيس،

يف البداية ،نود يف فريق التقدم الدميقراطي ،أن حنييكم

ونثمن وفاءكم والتزامكم معنا ضمن تفعيل مقتضيات الدستور
فيما يتعلق حبضور رئيس احلكومة يف جلسة األسئلة الشفوية
الشهرية ،مما يعطي الدليل على سهركم على تنزيل مبادئ
الدستور تنزيال دميقراطيا ،فيما يتعلق مبجاالت صالحيتكم
واختصاصكم.
السيد الرئيس،

إن ما استمعنا إليه من قبلكم بشأن االلتزامات

احلكومية ،فيما خيص املخطط التشريعي وسياستها ملكافحة
اقتصاد الريع وإعمال احلكامة اجليدة ،وكذالك السياسة العامة
إلنعاش الشغل والتخفيف من ظاهرة البطالة ،هي قضااي كربى

السيد الرئيس ،نسيتم ما قلتوش لينا املدة املخصصة
للفريق دايلنا ضمن الالئحة ..ولكن ما عليش راه مولفني ،ما
كاين مشكل.

تساءلنا مجيعا ،مما يقتضي حلوال جذرية ومستعجلة ضمن مقاربة
تنموية مشولية مندجمة ومتكاملة األبعاد ،كفيلة بوضع حد للفقر
واإلقصاء والتهميش الذي تعاين منه فئات عريضة من مجاهري
شعبنا ضمن تفعيلكم للمقتضيات الدستورية يف هذا الشأن،

ال ال ،عفوا ،التقدم الدميقراطي  1دقائق.

وااللتزامات احلكومية الواردة يف التصريح احلكومي الذي حظي
ابملصادقة يف الربملان.

السيد الرئيس:
النائبة السيدة شرفات أفيالل عن فريق التقدم الدميقراطي:

السيد الرئيس،
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إن تفعيل هذه املقتضيات هو املخرج الوحيد لتجاوز

وفيما يتعلق إبنعاش الشغل وحماربة كمعضلة اجتماعية

مظاهر األزمة وتعميق اإلصالحات اجملتمعية العميقة اليت
ستحتاجها البالد كتوجه أساسي واسرتاتيجي ،تشاركنا فيه فرق
األغلبية واملعارضة وشرائح واسعة من الرأي العام وعدد كبري من
فئات اجملتمع املدين واهليئات السياسية والنقابية .ولن نتواىن يف

مطروحة ،البد وأن حنيي السيد الرئيس ،موقفكم الشجاع
واجلريء الذي أكدمت فيه استمرارا على حرصكم على احرتام مبدأ
املساواة وتكافؤ الفرص والشفافية ،ولو يف إطار الضغط الواضح
للشارع وبعض املقارابت املتجاوزة اليت يلجأ إليها البعض كحل

االستمرار على هذا النهج ضمن التنسيق املشرتك بني كل فرق
األغلبية ،حرصا على التضامن بني مكوانهتا بعيدا عن كل نزعة
هيمنية أو إقصائية ،وذلك إلجناح عمل احلكومة الذي تعول كل
شرائح الشعب املغريب لتحسني أوضاعها املعيشية على كافة

لتداعيات هذا املوضوع الشائك واملعقد ،والذي لن يعفينا بطبيعة
احلال ،كما كان دائما مواقفنا املبدئية من مطالب احلكومة،
ابختاذ كل اإلجراءات الضرورية بشأنه وبكل ما يلزم من اإلرادة
السياسية واحلازمة على املدى القريب واملتوسط.

األصعدة واملستوايت.

السيد الرئيس احملرتم ،

السيد الرئيس،

ايمحوا لنا هبذه املناسبة ،أن نبدي ببعض املالحظات

إننا ندرك أن حل هذه البطالة ليست ابلسهولة
املفرتضة ،وتتطلب اختاذ إجراءات قطاعية مندجمة ومتكاملة مبا

اليت نعتربها أساسية فيما حنن بصدد مناقشة .نؤكد لكم ،كفريق
مكون للتحالف احلكومي ،أننا مع حماربة واستئصال الفساد
ومكافحة الرشوة واستئصال كل مظاهر الريع ،لكننا جندد مرة

فيها ومقدمتها إصالح منظومة التعليم والتكوين ،حىت يكون
تعليما منتج ومنسجم مع األولوايت واحلاجيات اجلديدة وامللحة
لالقتصاد الوطين وسوق الشغل.

أخرى أمامكم أن مثل هذه القضااي ال تعاجل خبرجات إعالمية
مثرية .لقد وقفتم عند ويل للمصلني وأمتىن أن تتمموا اآلية،
وتطلعوان على تصوركم ومنهجيتكم فيما خيص اقتصاد الريع ،بل
حتتاج هذه املعاجلة إىل تصور مشويل واضح دون اخلوض يف قضااي

إننا نؤكد على هذا التوجه ،ويف نفس الوقت نساءلكم
السيد الرئيس ،على مدى أتثري املعطى اجلديد واملتمثل يف
الفرضية اجلديدة لنسبة النمو كما حددها السيد وزير املالية يف
 2.3يف املائة ومدى أتثريها على االقتصاد الوطين ،وابلتايل على

هامشية ،يف نطاق االلتزام ابلربانمج احلكومي ومستوايته ،ودون
أن ننسى ما يقتضيه هذا النهج من ضرورة االحتكام إىل معايري
ومرجعيات توحد احلكومة ويف مقدمتها الدستور واخليارات

إنعاش الشغل .كما أننا نعي أن هذه نسبة النمو ترجع يف جانبها
إىل طبيعة املوسم الفالحي وإىل التأثريات السلبية لألزمة
االقتصادية العاملية.

الدميقراطية الكربى الرامية إىل إصالح أوضاع البالد يف العمق
وإقامة جمتمع احلرية والدميقراطية والعدالة واالستقرار واحلداثة ،مما
يتناىف مع أي شكل من أشكال النزوح حنو املقاربة السطحية،
حبكم أن قضااي ومشاكل املغرب معقدة وعميقة .ونعتقد جازمني

السيد الرئيس،

أنكم تدركون أمهية هذه املقاربة ،يف إجناح عمل احلكومة ،الذي
يعمل فريقنا من أجله كهدف أيمى.

اإلشارة ،أن هذه احلكامة تقتضي أيضا عدم تبديد جمهود 35
قطاع حكومي فيما خيص أجرأة وتفعيل مقتضيات األجندة
احلكومية للمساواة ،واليت صادقت عليها احلكومة السابقة ،وأنتم

إننا جندد أتكيدان ،يف فريق التقدم الدميقراطي ،أبن
تفعيل احلكامة اجليدة بكل أبعادها تعترب من بني املداخل
األساسية حلل معضالت االجتماعية املطروحة .وهنا ،البد من
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أكدمت أبنكم تشكلون التغيري يف إطار االستمرارية .نتمىن أن

ايمحوا يل ،ايمحوا يل السيد رئيس احلكومة ،أن أعود

تكون هذه االستمرارية حاضرة ،وحنن كما جاء يف معرض ردكم
على مناقشة الربانمج احلكومي ،وبصراحتكم املعهودة وتلقائيتكم
املثرية واجلميلة ،نتمىن أن تفعلوا األجندة احلكومية للمساواة ويف
أقرب وقت.

إىل احملضر ،ويبدو أنكم مع حزب هو الذي التزم هبذا احملضر،
وأن استمرارية العمل احلكومي ،ألن من األخالق األوىل للعمل
احلكومي هو احرتام دميومة العمل احلكومي والتزامات احلكومة
يف مجيع االلتزامات اليت قامت هبا احلكومة ألهنا ممارسة رجل

إن جتاوز املشاكل االجتماعية املتفاقمة يستدعي أيضا
هنج مقاربة إسرتاتيجية ومندجمة إلدماج الشباب ،وعلى هذا
األساس ،فإننا سنكون إىل جانبكم يف أي خطوة تسري وفق هذه
الثوابت لبلوغ األهداف املنشودة لصاحل شعبنا وشكرا على

دولة .حينما وضع احملضر ،يف تلك السنة ،وضع يف التاريخ الذي
فيه املرسوم ،جيب التطبيق ابلتاريخ الذي فيه املرسوم ،والتاريخ
الذي كان فيه ذلك املرسوم الذي فتح اجملال أعطى الشرعية
لذلك احملضر ،ال جيوز لكم اآلن أن تقولوا أنه ال ميكنكم

انتباهكم.

التوظيف بدعوى أن املرسوم انتهت مدته ،ألنه احملضر وضع يف
التاريخ الذي كان فيه املرسوم ،هذه الوضعية القانونية .أنتم
التزمتم ابحرتام هذا احملضر وتنصلتم منه كذلك ،ايمح يل على

السيد الرئيس:

شكرا .الكلمة اآلن لفرق املعارضة ،تدخل فريق األصالة

واملعاصرة السيد رئيس الفريق ،السيد النائب احملرتم السيد عبد
اللطيف الوهيب.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب ،رئيس فريق األصالة
واملعاصرة:
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السادة الوزراء،
السادة النواب،
ايمحوا يل السيد رئيس احلكومة أن أخاطبكم وأان

كلمة (تنصل) وأان أكن لكم كل االحرتام ،كيف ستقولون،
حزب حليفكم هو الذي التزم واآلن تتنكرون إليه .ايمح يل
السيد رئيس احلكومة ،أن أطرح سؤاال أساسيا ،منذ مخس
سنوات ،انتقلت قيمة األجور من  61مليار إىل  85مليار،
حبيث أنه الزايدة يف األجور كل سنة نتيجة اخلضوع لإلضراابت
واخلضوع للحوار االجتماعي ،هاذ الزايدة يف األجور تعفي أو
تلغي جمموعة من مناصب الشغل ،ملاذا تلتزمون برفع األجور يف
إطار احلوار االجتماعي وال تلتزمون ابحملاضر ؟ ألن النقاابت قوية
وتقوم ابإلضراابت وأصبح الكل ،السيد الرئيس ايمحوا يل ،لقد
أصبحتم رهينة هذه النقاابت وتنفذون ما ،أما أوالئك الشباب
فال أتثري سياسي هلم وال أتثري اقتصادي هلم ،أستسمح جنابكم.

رئيس فريق حزب جديد إىل رئيس حكومة جديدة ووافد جديد
على السلطة .يبدو أن من قدران أن نكون كلنا جدد .ايمحوا يل
كذلك ،فأان أحرتم شخصيا مهتكم يف عملكم السياسي ،ولكن

السيد الرئيس :

عليكم كذلك أن حترتموا إرادتنا يف تكريس الدميقراطية .ولكن يف
مجيع األحوال ،حنن حنرتم ،يف مجيع األحوال ،حنن حنرتم اهلمة
امللكية يف تكريس الدميقراطية وحقوق اإلنسان..

فليتفضل مشكورا.

شكرا السيد الرئيس ،شكرا .الكلمة اآلن لفرق األغلبية ،تدخل
فريق العدالة والتنمية ،السيد النائب احملرتم السي حممد يتيم،
النائب السيد حممد يتيم عن فريق العدالة والتنمية:
شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس احلكومة،
أود أوال ،أن أشكركم وأهنئكم على أجوبتكم ،املتسمة
ابلصراحة والوضوح واملسؤولية وااللتزام .أقول لكم ،السيد رئيس
احلكومة ،أتكدوا أن املواطنون اليوم مييزون بني هذا اخلطاب
الصريح الواضح املسؤول امللتزم وبني الفرجوية ومن يتقنها .اثنيا،
أود أن أسجل ،كما سجلتم ،أن معضلة التشغيل هي حصيلة
تراكمات وسياسات وثغرات متالحقة .سياسات وثغرات يف
سياسة االستثمار ،يف منظومة التكوين ،يف هشاشة القطاع
اخلاص وضعف ثقة الشباب به ،أيضا الثقافة اليت كانت سائدة
والثقافة السائدة املتسمة بضعف املبادرة ،أيضا خملفات اقتصاد
الريع عنده خملفات بطبيعة احلال على سوق التشغيل .وابلتايل،
فإن هذه املعاجلة دون شك أهنا ستحتاج إىل نفس طويل،
ستحتاج إىل تراكم ،ستحتاج إىل مسؤولية ،ستحتاج إىل مثل هذا
اخلطاب الذي يمعناه منكم السيد رئيس احلكومة.
أما فيما يتعلق ابملدى القريب وفيما يتعلق بقضية
تشغيل حاملي األطر حاملي الشواهد ،أود السيد رئيس
احلكومة ،أن أحييكم على املقاربة اليت جئتم هبا وأكدمت عليها،
وأكدمت على أنكم ستقطعون مع كل أشكال الزبونية واحملسوبية
يف تدبري املناصب املتوفرة ،والتزمتم أنكم ستقطعون مع التوظيف
بناء على معايري القرابة السياسية أو احملسوبية احلزبية .إنكم هبذا
الطريق ستضعون الثقة يف الشباب ،املشكلة أحياان أنه الشباب
كان يفتقد الثقة ،نؤكد كذلك أنه من الالزم أن نفتح حوارا
وطنيا حول هذه القضية وينبغي أن يكون هؤالء الشباب أيضا
جزء من احلوار ألهنم معنيون ،أن حنرتم أيضا حقهم يف التظاهر،
يف إطار القانون ،هذه املعادلة ،املعادلة دايل احلوار واملعادلة دايل
احرتام القانون يف مجيع االجتاهات ،هذه مسألة أيضا مما ينبغي
أن أتخذ به احلكومة.
حنيي كذلك ما ورد يف إشارتكم إىل أنكم ستعتمدون
معايري الشفافية واملساواة بني املواطنني أمام فرص التشغيل ،ويف

املبارايت ابخلصوص ،مبا يقتضي كذلك كما قلت ،من مبارايت
شفافة ،من مبارايت مالئمة لتكوين املرشحني ،من الالمركزية
هاذي مشألة مهمة جدا،الالمركزية تويل تقريب املبارايت من
املرشحني.
ابختصار ،هذا كذلك جمال للريع ،ينبغي كذلك أن
ينتهي الريع يف جمال التوظيفات ألن الريع ما كايتوجدش غري يف
جمال االقتصاد والكرميات ،بل حىت التوظيف منني كيكون ما
مبنيش على هاد املعايري كيكون أيضا شكل من أشكال الريع.
بطبيعة احلال دون شك ،على املدى املتوسط والبعيد،
تتبعنا السيد رئيس احلكومة ،ما ورد يف برانجمكم احلكومي ،وحنن
متأكدون أبنكم ماضون يف تنفيذ ما ورد فيه ،خاصة ما يتعلق
بطموحكم يف رفع مؤشرات النمو ويف إزالة العوائق أمام
االستثمارات ويف تقوية املقاولة املغربية ويف تقوية تنافسيتها.
ونؤكد على أنه من الالزم تقوية جاذبية املقاولة املغربية ،يف إدماج
الشباب يف القطاع اخلاص ،ألنه لألسف الشديد ،ملا كنتكلموا
على الشباب وفتحنا معهم حوارات ،كيقوليك أودي ما كايناش
ضماانت يف اجملال دايل القطاع اخلاص .احلكومة ينبغي أن
تتحمل املسؤولية ،أن تعني املقاوالت ،أن تصاحب املقاوالت
لكي تكون قادرة على احرتام التزاماهتا االجتماعية ،لكي توفر
كذلك للمقاوالت الضماانت الكافية لكي يقبل الشباب على
القطاع اخلاص.
مث من طبيعة احلال ،املبادرات اليت أشرمت إليها،
مبادرات دايل إدماج املكونني يف سوق الشغل كمبادرين
ومنتجني ،يف إطار التشغيل املنتج ،وهذا مرتبط كما قلت
ابلثقافة اليت أشرت إليها ،التشجيع دايل التشغيل الذايت وتوفري
الضماانت املالية واملواكبة الالزمة يف إنشاء وتتبع املقاوالت
واملصاحبة .أشرمت إىل أمهية الرفع من نظام الوساطة ألنه مهم يف
هذا اجملال ،ودون شك ،كاين واحد احملور كبري ومهم جدا اللي
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هو واعد ،اللي هو تشجيع التكوين يف جمال املهن والقطاعات

معطوبني ،وإال استمرت هاد املقاربة األمنية اللي كانشفوها

الواعدة.
اخلالصة السيد رئيس احلكومة ،نعتقد أن حكومتكم،
كحكومة سياسية حتظى بسند شعيب ،قادرة على وضع األسس
الكربى لبداية حل هذه املعضلة وجتاوز املقارابت الرتقيعية اليت مل

البشعة بشكل يومي.
كذلك البد من اإلشارة ،أن السيد بوليف ،السيد
الوزير ،تكلم على  81ألف منصب شبح ،إيوا كنا كنتمىن،
هاهي حماربة الفساد ،ها  81ألف منصب جديد ،ايهلل من

تزد املعضلة إال تعقيدا واستفحاال .نعتقد ونظن أن املهمة لن
تكون سهلة ،لكن نتائجها مضمونة إذا اعتمدمت هذه املقاربة
بشجاعتكم السياسية ،بوضوحكم ،بفتح احلوار مع كل مكوانت
اجملتمع و كل املتدخلني يف هذا اجملال ،نعتقد أننا وإنكم إن شاء

غدا ،وإال عندكم هاد اإلحصاء وإال عندكم هاد املعطيات من
غدا ،وحنن سنساندكم ونلقاو متنفس جديد لتوظيف هاد شباب
املغريب.
من جهة أخرى ،البد من اإلشارة ،أن من القرارات

هللا سرتحبون الرهان والسالم عليكم ورمحة هللا.

األوىل اللي خداهتا حكومتكم ،واللي البد غنطلب منكم أنكم
تراجعوها ،هو تشريد واحد الشباب اللي التحق بوزارة الرتبية
الوطنية واللي تعني يف مناصبه ،ولكن مع األسف ،مها اآلن

السيد الرئيس :

شكرا ،الكلمة اآلن لفرق املعارضة ،تدخل الفريق

االشرتاكي السيد النائب احملرتم علي اليازغي.
السيد النائب علي اليازغي عن الفريق االشرتاكي:
شكرا السيد الرئيس،
أان غانبدا و حىت أان ابش نقاو يف هاد اجلو دايل
الصراحة ،غانسأل السيد رئيس احلكومة ،هل كانت هناك وعود
هلاد الشباب اللي وقعوا على احملضر ،أنكم غتلتازموا هبا وال
طالعتوا للحكومة ؟ كيبان أن تغري املوقف دايل السيد رئيس
احلكومة ،قبل وبعد دخول احلكومة ،هل ثقتكم يف األغلبية فقط
يف تعيينات العمال والوالة ،وال كذلك يف االلتزام ابحملضر ؟ هذا
طرف دايل األغلبية دايلكم اللي التزم ،يف مرحلة سابقة،
بتوظيف هاذ الشباب ،يف إطار مرسوم اللي خلق استثناء عن
القانون إلدماج هاذ الشباب بشكل مباشر.
كنا نتمىن أن ،يف إطار  36ألف منصب شغل ،يتم

رجعوا إىل وضعية العطالة بعد أن مارسوا مهامهم ملدة أكثر من
ستة أشهر.
أما يف القطاع اخلاص ،أان كنتفق مع السيد رئيس
احلكومة ،أنه قطاع أساسي ولكن ابلوترية ابش غادة األمور
والتأخر يف قانون املالية ،خصنا نعرفوا أن اخلرباء اآلن
االقتصاديني تيتكلموا على أننا ضيعنا  321ألف منصب شغل
على األقل ،كنظن أن ال بد...
السيد الرئيس :
شكرا ،الكلمة اآلن لفرق األغلبية ،التدخل للفريق
االستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب احملرتم عمر
حجرية.
النائب السيد عمر حجرية عن الفريق االستقاليل للوحدة
والتعادلية:

إدماجهم بسرعة وما يكونش هناك مشكل ،وما حنتاجوش مرة
أخرى التجاء احلكومة املقاربة األمنية ،اللي رمبا غدا نلقاو أننا،
واخا نفتح مباراة ،ما غنلقاوش شباب غنلقاوهوم كاملني

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد رئيس احلكومة،
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ايمح يل يف البداية ،حىت أان هنضر معكم بصراحة،

شكرا ،الكلمة اآلن لفرق املعارضة ،تدخل فريق التجمع

جوج املرات وانتم تثريوا واحد القضية اللي ما مسموحش هبا ،هو
أننا نقولوا مخسني عام دايل االختالالت ،مخسني عام دايل
اإلرث الثقيل ،مخسني عام حكمت فيها أحزاب كربى ،أحزاب
وطنية كربى ،مخسني سنة خالت لكم تراكمات إجيابية وخالت

الوطين لألحرار السيد النائب احملرتم السيد رشيد الطاليب العلمي.

لكم تراكمات سلبية .ومنني غادي تساليو احلكومة اللي معكم،
غادي خنليو تراكمات سلبية كذلك ،ونتمناو إن شاء هللا تكون
اإلجيابية أكثر من السلبية.
السيد رئيس احلكومة ،حمضر  31يوليوز  3133ما
كندافعش عليه من حيث حكومة كان الرئيس دايهلا من حزب
االستقالل ،ولكن كندافع على املنطق .وزير الداخلية ،وزير
الوظيفة العمومية ووزير األول هو رئيس احلكومة مضاو على
واحد احملضر ،عطاو للناس دايل املاسرت والدكتوراه ومهندس
الدولة ،ماشي مببادرة من احلكومة ما نغلطوش ،جا الكاتب العام
السي الصبار دايل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومشى ملركز
حزب االستقالل فني كانوا الناس معتصمني وعطاهم وعد،
وهذاك الوعد ترمجه ابتفاق مع رئيس احلكومة .هذا وعد دايل
الدولة خصنا نوفيو به ،ما ميكنش نقولوا اليوم عاد ال حيث
القانون ،كنعرفكم ،كنعرفكم السيد رئيس احلكومة ،تتبغيو العدل
وكتبغيو احلق وانتم من مناصري احلق وهاذي قضية عادلة ما
فيهاش خترشيش ما فيهاش الشك ،قضية عادلة هاذ الناس ،هللا
خيليكم ما بغيناش نشوفوا هاذ املنظر دايل آالف الناس جبيليات
من خمتلف األلوان واقفني كل هنار ،نصفوهم ومن بعد احنا
معكم اللي عنده احلق يدوز  concoursواللي كاين عنده
املقدرة ابش ينجح هللا يكمل عليه خبري .وحاجة وحدة أخرى
السيد رئيس احلكومة ،راه الناس وهللا ما تيثيقو ف
دخلنا ابش جنحو...
 concoursراه دائما تيقولوا ّ
السيد الرئيس :

النائب السيد رشيد الطاليب العلمي عن فريق التجمع الوطين
لألحرار:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
فعال ،حنن يف حلظة دميقراطية ابمتياز وكنا ننتظر أن
نناقش السياسة العامة كمفهوم ،كتصور ،كتشخيص ،كتدقيق،
كاقرتاح جمموعة من احللول ،كتقييم لآلاثر املمكنة على هذه
السياسة العامة ،كتعبئة اإلمكاانت املتاحة ،كجرأة سياسية ،ألنه
حنن ال نناقش من ابب تطبيق القانون ،فيما يتعلق مثال كنموذج
واألستاذ حجرية عطى التاريخ دايل احملضر ،كتفعيل هلذا احملضر،
تتطلب جرأة سياسية وإرادة سياسية لبلوغ إىل حل إشكال
اجتماعي.
السيد رئيس احلكومة ،سياسة عامة تتطلب مشروع
إصالح هيكلي للمواضيع اليت مت اقرتاحها يف مناقشة هذه
اجللسة .فعال،ـ مت التطرق إىل جمموعة من القضااي اليت نعتربها أو
يف إطار تقييم الفعل ،أهنا جمرد آاثر هامشية لظواهر ،ظواهر اليت
جاءت على نتيجتها دستور جديد وحراك اجتماعي وانتخاابت
وحكومة سياسية ابمتياز.
السيد رئيس احلكومة،
الربملان اآلن وال أعتقد نصوت لكم على قانون نرفعوا
داك املرسوم إىل مستوى قانون لتوظيف هاد  ،36.111وال
أعتقد أن هناك يف هذا الربملان من سيصوت ضد ،حنا معكم
نعليو يدان نصوت ،هدي هي املشاركة ،هدي هي الدميقراطية
التشاركية اليت تبحثون عنها .تطلبون منا أن نشارككم يف جمموعة
من القضااي وترفضون أن ال نشارككم يف قضااي أخرى ،أن
الدميقراطية التشاركية جيب أن تشمل مجيع النقط والقضااي
الشائكة املطروحة على اجملتمع .السي األستاذ البقايل ،األستاذة
39

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل -2102

أفيالل ،األستاذ يتيم ،األستاذ اليازغي كلشي طرح وتطرق بشكل
أو آبخر إىل هذه القضااي اليت متت مناقشتها يف هذه اجللسة
والكل متفق ،كتبقى طريقة التفعيل ،هنا فني كاين عندان
اخلالف .السيد رئيس احلكومة ،اللي كنطلبو كمنكم أنكم
تعطيوان شوية احلق ولو كتخطيو يف حقنا ،ألن احلكومات
السابقة ما عمالتش ،إذا كانت معضلة التشغيل هي نتيجة دايل
الفساد ،هي نتيجة دايل اختالالت ،فنحن نرى فيها أهنا نتيجة
لتحول دميغرايف وأن اجملتمع املغريب سينتج سنواي حوايل
 211.111حاصل على دبلوم إىل حدود  ،3131أبنه
املعضلة ستستمر ،معضلة البطالة ستستمر .إصالحات هيكلية
كربى عرفها املغرب وال ميكن أن جند احللول لكل القضااي
الشائكة ،ولكن حندد األولوايت ،هاد احلكومة كتعمل هدي،
احلكومة املقبلة غتعمل على حاجة أخرى وحنا ماشيني ،لكن
هناك أولوايت ملحة تفرض نفسها اليوم ،هي اللي كنطلبو منك
السيد رئيس احلكومة واحلكومة املوقرة دايلك وحنا معك إىل
كانت غتمشي فهاد التصور .لكن يف غياب التصور وأننا
كناقشوا واحد اهلامش دايل الظاهرة ،فبالتايل أنه ما غاديش
ميكن لنا منشيو ابش حنلو اإلشكاالت .االستاذ اليازغي يعين
مشى له الوقت وأان غادي نكمل ،يف غياب قانون املالية ،يف
غياب إمكانية خلق أو الدفع بنسبة النمو ،وهاد نسبة النمو اللي
ما معروفاش اليوم ،ألن قانون املالية فيه ميزانية االستثمار 391
مليار وسامهنا وانقشنا وبسرعة وخصه خيرج للوجود ،ابقي ما
خرجش للوجود ،آش كينتظر ؟ كتطلبو منا كربملان ابش
نعاونوكم ،حنا مستعدين ابش نعانوا ،لكن يف املقابل كذلك...
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم .الكلمة اآلن لفرق األغلبية

يف تدخل الفريق احلركي ،السيد النائب احملرتم السيد حممد
األعرج.
النائب السيد حممد األعرج عن الفريق احلركي:

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،

حنن يف مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي والدستوري
واحلقوقي املغريب ،يعاجل إشكالية التشغيل وإشكالية البطالة،
وأظن أبن هذا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم السياسات العمومية
يف جمال التشغيل .وأعتقد كذلك ،أننا يف جلسة دستورية ،جلسة
لتنزيل مقتضيات الدستور ،خصوصا فيما يتعلق بتقييم
السياسات العمومية ،إذن جلسة دستورية لتقييم السياسات
العمومية ،وأظن أبن معاجلة إشكالية التشغيل هي مرتبطة
ابلسياسات العمومية .إذن ،يف هذه أقول ،أبن من أدبيات علم
السياسة ،من أدبيات القانون الدستوري ،أن هناك مرتكزات
وآليات للسياسات العمومية ،وننطلق يف أدبيات علم السياسة
خبصوص السياسات العمومية من مصادر السياسات العمومية
أال وهي مقتضيات الدستور ،القوانني العادية واملراسيم ،وكذلك
األعراف واستمرارية العمل احلكومي.
حنن أمام مقتضى دستوري (الفصل  )23أمام املادة
 33من قانون الوظيفة العمومية ،ولكن يف نفس الوقت ،أمام
مرسوم استثنائي يتعلق ابلتشغيل .إذن ،هناك ما ميكن أن نسميه
بكيف ميكن لنا أن تكون هناك مقاربة متعددة إلشكالية
التشغيل ،ال ميكن ،حنن يف دولة القانون ويف دولة املؤسسات،
وابلتايل احرتام تدرج القوانني هذا وارد ،احرتام الدستور ،احرتام
القانون العادل املتعلق بولوج الوظيفة العمومية ،ولكن يف نفس
الوقت هناك مرسوم استثنائي يتعلق ابلعمل احلكومي ويتعلق
ابستمرارية العمل احلكومي .وأظن أبن إشكالية التشغيل ال ميكن
أن تعاجل مبقاربة قانونية حمضة ،وابلتايل احرتام املقتضيات
الدستورية والقانون العادي ويعين االستثناء هو املرسوم ،ولكن
جيب أن تعاجل مبقارابت متعددة :مقاربة اقتصادية ،مقاربة
اجتماعية إىل غري ذلك ..وابلتايل ،إذا كانت هناك املقاربة
التشاركية ،خصوصا فيما يتعلق كذلك بتأهيل العنصر البشري،
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إذن هناك حنن صادقنا يف األسبوع املاضي على القانون املتعلق

تشغيل حقيقي ،ألن القانون املايل أحدث  36ألف منصب

ابملناصب السامية ،وأظن أبن هناك إرادة ونية حسنة للحكومة
فيما يتعلق إبخراج القوانني العادية ،خصوصا فيما يتعلق على
سبيل املثال املناصب السامية ،علما أن هذا القانون التنظيمي
جاء يف دورة استثنائية واستمر ،مل يكن هناك تسرع يف مناقشة

شغل لالستجابة للحاجيات املتزايدة للمرفق العمومي ،نتساءل
هل هذا الرقم يستجيب لكل هذه احلاجيات ،يف الوقت الذي
نعلم أن نسبة مهمة إما ستستهلك يف الرتقية أو يف تعويض 31
آالف موظف الذين سيغادرون منصاهبم للتقاعد ؟

هذا القانون ،ولكن استمر إىل الدورة العادية ،وكنا نناقش
مقتضيات هذه املادة سعيا ،ليس فقط السيد رئيس احلكومة،
إىل مأل شغور املقاعد الشاغرة يف املؤسسات العمومية ،ولكن
ضرورة إعادة النظر يف مدراء  3393مؤسسة عمومية ،واليت

السيد الرئيس ،حنن ال نرى خمططا واضحا الستغالل
الكنز الشبايب الذي تعرفه البالد ،ليس فقط حاملوا الشهادات
العليا بل حىت الشباب العاطل بدون مؤهالت ،ابإلضافة إىل
العطلة الكبرية اليت سينتجها العامل القروي ،يف ظل سنة فالحية

ستؤدي كذلك إىل التشغيل ،هادي مسألة أساسية وشكرا السيد
الرئيس.

أقل من املتوسط .نسائكم السيد الرئيس ،ونطرح جمموعة من
األسئلة :أمل حين الوقت لتقييم برامج التشغيل الذايت ؟ مىت سيتم
تفعيل شعار انفتاح التعليم على سوق الشغل أو انفتاح التعليم

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن لفرق املعارضة تدخل
الفريق اإلحتاد الدستوري ،السيد النائب احملرتم مصطفى اجلاري،
فليتفضل مشكورا.

على حميطه ؟ مىت سيتم إعادة االعتبار إىل مؤسسات التكوين
املهين ،على اعتبار أنه رافد أساسي لتغطية سوق الشغل ؟
ابلنسبة للموظفني السيد الرئيس ،املوظفني األشباح ،آال ميكن أن
يساهم هذا الريع الوظيفي يف التخفيف من معضلة التشغيل ؟

شكرا السيد الرئيس،

وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

النائب السيد مصطفى اجلاري عن فريق اإلحتاد الدستوري:
أرجوا أن تتأكدوا من الوقت ،ألن كيظهر عندان أكثر

من دقيقة اللي شرتوا ليها ،إىل ايمحتوا.
السيد الرئيس:
دقيقة و 21اثنية.
النائب السيد مصطفى اجلاري عن فريق اإلحتاد الدستوري:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

شكرا .الكلمة اآلن لفرق اجملموعات النيابية ،تدخل

جمموعة حتالف الوسط النيابية النائب احملرتم السيد رحال
الناصري ،فليتفضل مشكورا.
النائب السيد رحال الناصري عن اجملموعة النيابية لتحالف
الوسط:
شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس احملرتم،
أمام معضلة البطالة اليت ال خنتلف يف تشخيصها واليت
تضرب أطناهبا يف اجملتمع ،نسائكم السيد الرئيس ،هل ميكن
احلديث ابلفعل عن سياسة حكومية يف جمال التشغيل ؟ ألنه
بدون اقتصاد قوي ومبعدالت منو مرتفعة ال ميكن احلديث عن

السيد رئيس احلكومة،
حنن أحزاب الوسط نثمن عمل احلكومة ونساندها مساندة
عامة .السيد رئيس احلكومة ،سأقتصر يف تدخلي هذا على ملف
التشغيل الذي أصبح أيرق اجملتمع أكثرمن أي وقت مضى ،إذ
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أن شرحية كبرية من شبابنا وشاابتنا ،من حاملي الشواهد العليا

أمواال طائلة على تكوينهم ،مث كيف ستواجهون ظاهرة التشغيل

وغريها ،هم معطلني ويتضاعف العدد سنة بعد أخرى ،وهذا
واضح ويناقش على مجيع األصعدة.
نتمىن أن تعجل احلكومة بتعديل املرسوم الذي حيدد
طريقة إجراء مباراة التوظيف ،حىت يتسىن خلق جو جديد من

وفق عقود ال تتجاوز مدهتا ستة أشهر حتايال على القانون ؟
سيدي رئيس احلكومة ،على ذكر مراكز التكوين ،أال ترون أنه
من الواجب خلق وحدات منها املراكز البدوية املختصة يف اجملال
الفالحي ومكانيك اآلالت الفالحية...

الشفافية يضمن عدم الشك يف نتائج املبارايت.

السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة،

الغري البادي هو مشكل البطالة املقنعة وخاصة ابلعامل

القروي ،الذي عرف هذا العام شبه جفاف بسبب ندرة تساقط
األمطار يف وقتها ،مما أدى بكثري من الفالحني الصغار خاصة
منهم وحىت الرعاة ،جيدون أنفسهم عاطلني عن العمل رغم
املساعدات اليت قدمتها احلكومة ،مما دفع أغلبيتهم للهجرة من

شكرا السيد النائب احملرتم .بعد االستماع إىل خمتلف
التعقيبات ،أعطي الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لريد عليها.
تفضلوا السيد رئيس احلكومة .عفوا ،عفوا السيد رئيس احلكومة،
ال زال هناك تدخل ،تدخل اجملموعة النيابية للحزب العمايل يف
دقيقتني ،السيد النائب احملرتم سعيد ابعزيز.
النائب السيد سعيد ابعزيز عن اجملموعة النيابية للحزب

جديد حنو املدن .وما تراه مدننا اليوم من تزايد يف عدد الباعة
املتجولني والفراشة ،هو انتج يف جممله على اهلجرة الداخلية اليت
تتزايد كلما كان املوسم موسم جفاف .فماذا أعدت احلكومة

العمايل:

للحد من هذه الظاهرة ؟ وما خططته للنهوض ابلعامل القروي،
إن على املستوى التشغيل أو الوسائل اليت ستدفع هؤالء
الفالحني الصغار لالستقرار يف قراهم.
النقطة الثانية ،السيد رئيس احلكومة ،اليت أود

إن طرح التساؤل حول إنعاش الشغل وفهمه يقتضي
ببساطة الوقوف واإلنصات لدقائق معدودة ،رفقة طالب الشغل،
قبالة هاته املؤسسة ،ملعرفة حقيقة أوضاعهم االجتماعية املزرية

مناقشتها ،هي مراكز التكوين املهين املختلفة مبدننا واليت يتخرج
منها سنواي مئات التقنيني مبجاالت متعددة بعد حصوهلم على
دبلومات االختصاص ،هؤالء اخلرجيني ،السيد رئيس احلكومة ،ال
جيدون منفذا لباب الشغل يف الغالب ،بل ال جيدون حىت فرص
للتدرب يف بعض الشركات واملؤسسات ،فينضافون بذلك
جلحافل املعطلني .وحىت الذين جيدون شغال منهم وفق عقود ال
تتجاوز مدة التشغيل  6أشهر ،ومع انتهاء هذا األجل يتوقف
العامل بشكل قانوين وهذا احتيال على القانون.
سؤال ،ماذا أعدت احلكومة إلدماج خرجيي معاهد
التكوين إلدماجهم يف عامل الشغل وهم الذين تصرف الدولة

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

اليت تتنتظر إجابة صرحية وعملية منكم.
أكيد ،أن األمر يتطلب برانمج حمدد يتضمن إشارات
إجيابية ،وهو ما مل يعمل به الرتباطه الوثيق بقانون املالية الذي مل
ينزل بعد.
نعم ،يكفينا من اخلرجات الشعباوية ،فالتساؤل
املطلوب اآلن اإلجابة عنه وبشكل صريح ،أين قطيعتكم مع
املاضي واحلال أن أبناء الشعب املغريب ال يزالون يتلقون نصيبهم
من العصا يف الشارع وقبالة هاته املؤسسة ؟ ملاذا تراجعتم عن
وعودكم وأخللتم ابلتزاماتكم وأنتم اآلن ترتاجعون إىل اخللف
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بسياسة التشغيل ،حىت ابملقارنة مع من سبقوكم واملتواجدون اآلن

امللف دايلكم أان شخصيا .فعال ،جات لعندي واحد البنت

بني أحضانكم ؟ وشكرا.

ايمات التعيني ،قالت يل قل لنا آش غدير معنا ،قلت هلا
االلتزامات اللي درات معكم احلكومة السابقة كونوا مطمئنني،
ولكن هللا جيازيكم ابخلري أ اإلخوان احملرتمني ،احلكومة السابقة
اللي وقع احملضر 3 ،دايل الناس من قبلها ،ما غانقولش لكم أان

السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة لكم السيد رئيس احلكومة لإلجابة على
كل هذه التعقيبات ،تفضلوا.
السيد عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة:
أوال ،بغيت حيث اإلخوان تيتكلموا على حلظة
دميقراطية ،أان بغيت نطلب من اإلخوان يوقفوا مع نفوسهم حلظة
دايل الصدق اآلن .بغيتكم تساءلوا واحد السؤال ،آش غريبح
عبد اإلله ابن كريان أوىل آش غيخسر عبد اإلله ابن كريان أوىل
آش غتخسر هاد احلكومة إال خالفت القانون والدستور وفتحت
اجملال ل  3وال  5دايل التنسيقيات 3 ،اللي وقعوا ،اخلامسة ما
وقعاتش ،وبيناهتم إشكال يف القضية دايل االعرتاف بعضياهتم
إخل ..وهاد الشي ما نبغيش ندخل فيه ،آش غادي خنسر إال
دخلته ؟ جاوبوين ،سولوا نفوسكم ،أان رئيس احلكومة ،غتكرب
الشعبية داييل عندهم .واليين لو كان هاد الشي ممكن لكنت
فعلته ،ولكن ما كنفكرش أان يف السياسة هباد املنطق ،ما جييش
إنسان عارف كيفاش القانون دايل املالية تسحب يف الوقت دايله
وما دازش وشكون اللي كان السبب ،وجيي يواخذ علي أنه
تعطل اليوم ،يمحوا يل ،كاين مشكل يف هاد البالد ،كاين
مشكل ،عيب اإلنسان يدير هاد الشي هذا ،خليوان نكونوا ،ايك
قلتيوا غنتكلموا ابلصراحة ،ابلوضوح ،تكلموا ابلصراحة
وابلوضوح .يمحوا يل هللا جيازيكم خبري ،هاد الشي ماشي
معقول ،أان ما واعدت حىت شي واحد ،وها السي الوفا يشهد
أمام هللا ،النهار اللي دخلوا املعطلني أ السي الوفا ومشيت،
عيطيت علي وخرجت ،كنت انعس ،ال أخفيك ،وخرجت لبست
حواجيي وجيت لعندك ومشينا أان وايك لعند اإلخوان املعطلني
اللي دخلوا لإلدارة دايلك .وطلبوا مين ،قالوا يل تعطينا وعد،
قلت هلم ما كاينش وعد ،حاجة واحدة غانواعدكم هبا ،غندرس

ماشي وزير األول وماشي وزير التشغيل ،ألن ماشي الوزير األول
وماشي وزير التشغيل ،موظف يف العمالة وموظف يميتو ،واليين
أان ما تنبغيش ندخل الناس يف  la polémieصايف هادوك
املوظفني دايل الدولة كانوا كيمثلوا عرفيا رائسة احلكومة ديك
الساعات ،أان ما عندي مشكل ،أان قابل .ولكن ،نفس احلكومة
اللي خالت يل احملضر ،هي اللي دوزات قانون منع التوظيف
املباشر .وجاو هلنا ووقعتيوا عليه ،وصوتيوا عليه أ اإلخوان،
صوتيوا عليه ،ماشي أان .واش عند هاد القبة شي مرتبة وشي
قيمة وال ما عندهاش ،جاوبوين ؟ جاوبوين ،بغيتيوا تصوتوا ،ديروا
مشروع قانون وصوتوا عليه ،أان ما عنديش مانع وال هاد األستاذ
احملرتم ،ايك أنت حمامي ،سري دير هلم دعوة يف احملكمة اإلدارية
أان خنلصك ..إال حكمت ،ايك أنت حمامي وكتحتج علي
ابلقانون ،أان ماشي حمامي ،سري دير هلم دعوة يف احملكمة اإلدارية
وأان خنلصك ،عندي امليزانية يف رائسة احلكومة ابش خنلصك،
وإال حكمت احملكمة اإلدارية ،جنيبوهم ندخلوهم ،ما عندي ما
نقول ،ألن هذا القانون واليوم إال تالعبنا ابلقانون مشينا حبالنا،
ال ،ايمح يل ..ال العمل دايلك ،تكلمتوا معااي ،نعم السيد
الرئيس احملرتم ،أان كنطلب منك ،دير هلم أنت دعوة يف احملكمة
أان خنلصك.
أان نقول لكم اإلخوان ،آش غنخسر وهادوك الناس
اللي متااي شنو هو ؟ أان واحد القضية أ اإلخوان ،أنتما كتكلموا
عليهم ،أان ما كانتكلمش عليهم ،أان كنوقف عندهم منني كنكون
دايز ،اتنقوهلم آش كاتسالوين منني كانكون دايز تتقول بنكريان،
اللي كايقول ليا آش غادي دير معاان كانقول غاندير معكم
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القانون ،غاندير معكم القانون ،كاين شي احرتام للقانون يف هاد

على والدان كاملني وعلى والد املغاربة كاملني وبطريقة عادلة .ويف

البالد وال ما كاينش ؟ دااب اإلخوان كايقول لينا أرى نفتحوا
ودخل هادوا وسد ،واش غنسد وال خنلي الباب حملول ؟
جاوبوين ،كيفاش ؟ واباليت وايمعوين هللا يرضي عليكم ،كي
غادي ندير ؟ فهموين ،غادي ندخل  5111واحد اليوم ،راهم

نفس الوقت ،هادو ما غاديش نساوهم ،نبدلو اجملهودان معاهم،
ال يف التكوين ،ال يف املساعدة ابش يلقاو شغل ،ال يف التشغيل
الذايت ..ايمحوا يل ،ماشي منطق هذا ،ماميكنش يكون مقبول.
اليوم خاص تكون األمور ،صحيح ،اإلخوان ملي

غيدخلوا ابملباراة  3111وال  5111غادين يدخلوا ابملباراة،
كي غاندير مع اآلخرين ؟ غادي يقوليك جييت الربملان و خدييت
التصويت وخدمتيهم ،جي مرة أخرى الربملان وخود التصويت مرة
أخرى وخدمنا حنا وسد موراان ،هذا موقف دايل هاذي سنوات

كيمشيو حيتجوا يف الشارع تيوقع هلم اصطدام أوال تيوقع هلم
احتكاك مع رجال الشرطة .أوال ،خاصنا نعتارفو ابللي رجال
الشرطة والدان حىت مها ماشي العداين دايلنا ،ايمحوا يل ،ومنني
نتكلموا عليهم ،نتكلموا عليهم ابحرتام وبتقدير وهم كيسهروا

طويلة .ايمحوا يل أ اإلخوان ،هذه احلكومة اليت تركت يل هذا
احملضر ،وأان واحد القضية أ سي عمر ،أان ملي بديت الكالم
داييل وان كانقول أان مكنكرش داك الشي اللي فات ،ما اتنكرش

ابلليل وابلنهار ،ملي كاتكونوا انعسيك يف ديوركم ابش حيفظوا
األمن دايلكم وملي اتجييو ابش يقوموا ابلدور دايهلم ،راهم
كيقوموا به كارهني ،وغاتكولوا ليا كاضربوهم ،واش أان كاهنود

الناس اللي كانوا مستقيمني وخدموا .واليين إال كان هادشي كل
مزاين ،ما كاين حىت مشكل ،عالش انضت هاد الزازة ؟ غري
جات هاد الزازة وانضت ؟ ايمح يل ،كان اختالالت وحنا جينا
نعاجلوها وهي صعبة جدا ،وكانطلبوا من هللا ابش نكونوا قادرين

معاهم ؟ واش كانعرفهم كيفاش ضربوهم وال ما ضربوش وال
دفعوهم وال ؟ هللا يكون يف عاوهنم ،وليين كنقول ،ابللي اإلنسان
إال جا واحتج وما امنعش السري ومامنعش يعين االحتالل دايل
األماكن العمومية ،منطقيا ،ما خاص حىت شي واحد يعتدي

ابش نعاجلوها .نفس احلكومة ،يف العهد دايهلا كاين الدستور
اللي كينص ،أان قريت عليك النصوص اللي كتنص على املساواة
يف االستمتاع ابلوظائف والوصول إىل الوظائف بني املواطنني،

عليه ،هاد الشي أان قلته صراحة وعالنية ،ولكن واش أان غادي
هنود معاهم ونبدا نعطيهم التفاصيل ؟ مث هادي ماشي مسؤولييت،
هادي مسؤولية وزير الداخلية وليين هو وزير معااي وأان كنتحمل

والقانون اللي كيمنع التوظيف خارج إطار املباراة واملرسوم اللي
كينظم املباراة ،كيف ندير أ سي ؟ كيف ندير ؟ ما كاينش
منطق ،خاصين أان مضطر وكنعرف ابللي هادشي هذا ميكن
يكون على حساب الشعبية داييل ،وغادي نقوليك واحد

املسؤولية ،ما كنهربش من املسؤولية داييل ،فهميت ..نعم،
متحتاجش تقريه ليا ،عارفه وملتزم به .ولكن خاصنا نتفامهوا،
واش املغرب اليوم ،جاوبوين أ املغاربة ،جاوبوين اإلخوان النواب
الربملانيني ،واش املغرب اليوم بغى يقطع مع املاضي ،بغى يقطع

القضية ،إال كان هبذا السبب غتمشي الشعبية هلال يردها ،حنا
فضينا..
أان استغربت وأتملت اليوم يف األخري دايل هاذ اجللسة

مع مرحلة اللي كان فيها الريع ،بغى يقطع مع مرحلة اللي كان
فيها يعين "ابك صاحيب" وولد فالن ،و"اللي ماعنده سيده عنده
الاله" و Pistonوالباكور اهلندي ..بغى يقطع مع هاد

الناجحة ،ألنه ما ظنيتش ابللي النواب الربملانيني غادي ينوضوا
يقولوا ليا هاد الكالم ،ألن نتوما ماشي مطلوب منكم دافعوا
على  2111أو  3111دايل والدان يف الباب ،مطلوب دافعوا

الشيء ،إال بغى يقطع مع هاذ الشي راه غيقطع معه كامل ،ما
غيقطعش معه بسهولة ،ما غيقطعش معه مرة واحدة .ولكن من
هنا غادية تبدا القضية ،وهللا العظيم ،لو كانت شي طريقة اللي
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كنتصور أان ،اللي هاد الناس هادوا نستاجب ليهم هبا ،معنديش

حق ،حبال اللي تيقولوا إخواننا يف الصحراء ،إال شتيين درت شي

مشكل .وأان واحد القضية ،ما خرجتش من الدار داييل ،من
األسباب ،ما بغيتش يتسمى أنين هربت منهم ،تنبقى متااي،
تيشوفوا السيارة تيتبعوين يبداو يغوتوا علي ،فهمتيين وال ال ؟ ما
شي مشكل ،ولكن عرفوا ابللي أان معهم معقول ،كنت معهم

حاجة اللي ماشي هي هاديك ،وظفت شي واحد بطريقة غري
قانونية ،وظفت شي واحد يعين من احلزب وال من األغلبية،
متفق معك ،ديك الساعة نعم ،أما اآلن ما ميكنلكمش تطلبوا
مين خنالف القانون .هاد املؤسسة هادي غادي يطلع هللا هبا،

معقول لواحد احلاجة اللي فيها مصلحة البالد واللي ما ميكن
ليش ،تتفهموا العربية ،ما ميكليش خنالف القانون ،ما ميكنليش
خنالف القانون ،هاد الشي اللي كنفهم ،ألنه سولوا األساتذة
دايل القانون يقولوا لينا ،إال من املمكن هاد الشي هذا نديروا له

وغيتبعها الشعب وغيبغي الناس اللي كيمثلوا الشعب فيها ،إال
وقفت وقفة دايل احلق وكانت عادلة مع الناس ،والعدل تيبدا من
هنا.
ما جتبدوش القضية دايل الوالة والعمال ،ما جتبدوش يل

شي طريقة أخرى ابش خنالفوا القانون ،هذا مزاين ،ولكن أتكدوا
من واحد املسألة ،إال مشيتيوا حىت خالفتيو القانون خاصكوم
ختالفوه ..واليوم اإلخوان ،خاصكم تعرفوا ابللي الظروف دايل

هاد الشيء ،هاديك ما فيها حىت شي حاجة ،وما جتبدوش يل
القضية دايل ..جاللة امللك شريك دايلنا يف اختيار املسؤولني
على  21مؤسسة ،ومكلفنا ابلشيء اآلخر ،أين هو املشكل ؟

الدولة ماهياش ظروف مرحية ،الظروف دايل الدولة ظروف
صعبة جدا ،أش غنخسر أان ؟غادي نوقع ،ومنني غنوقع غادي
يدخلوا خيدموا ،ختلصوهم نتوما ،شغى خنسر ؟ ال ،أان كنتحمل
مسؤولييت والدولة عندها ظروف صعيبة ،فهمتيين والال ؟ غادي

أين هو املشكل ؟ يمحوا يل هللا جيازيكم خبري .أما تقولوا يل
ضغطت على الفريق داييل ،واش الفريق داييل كلف شي واحد
ميشي يشكي بيا ؟ أان الفريق داييل جيت لعندهم تكلمت معاهم
ووضحت ليهم ،قلت ليهم ها شنوا كاين ها شنو كاين .وهكذا،

يدوزوا الناس ابملباراة ،ولكن غيتفهم ،ما بقاش ممكن شي واحد
جيي ايخد الوظيف من الباب دايل الربملان ،الدولة غتوظف على
قدر احلاجة دايهلا واآلخرين غادي تساعدهم وتبدل معهم

هاذ الفريق داييل وال األغلبية هكذا كنتمشاو ،ابلوضوح
وابلصراحة.
وهلذا ،فلتكن األمور واضحة ،أان ماشي كرهت هلاد

جمهود ،ومها يساعدوا نفوسهم ،مها يساعدوا نفوسهم ،ما بقاش،
وال املواطن تيقولك ال الوظيف والتوظيف املباشر والوظيفة
العمومية ،واآلن وليس غدا ،كيف ؟ واجملاالت األخرى شكون
غادي ميشي ليها ؟كيفاش غادي خيدموا الناس ؟ شكون غادي

اإلخوان ،أان كنعرب ليهم من هنا وعالنية ،على التعاطف داييل
معاهم والتقدير داييل هلم والدعاء داييل ليهم ابش هللا سبحانه
وتعاىل يفتح هلم األبواب الرزق ،فهمتيين وال ال ،و إال مشاو
جابوا ..ما كاآتمنوش ابلدعاء ؟ اي ريب ارزقهم من فضلك ،ما

ينتج ؟ خاص الناس يفهموا ابللي الرزق عند هللا (فابتغوا عند هللا
الرزق) ماشي عند الدولة ،الدولة كتوظف واآلن عدد دايل
املوظفني اللي كاينني يف الدولة أكثر من الالزم ،صحيح وال

لكم..

ماشي صحيح ؟ قولوا أ اإلخوان الوزراء اللي سبقتيو كنتم وزراء،
صحيح وال غري صحيح ؟ مادام األمر هكذا ،ديروا يف البال
دايلكم ،أان اللي غنقول ،اإلستحقاق نعم ،متفق معك ،قليت

السيد الرئيس:

استمروا السيد الرئيس.
السيد عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة:
مالكم ؟ مالكم ،دعينا هللا ،احلمد هلل فيما دعيناه
كيستجيب لنا ،شنو هو املشكل دايلكم ؟ وكنطلب هللا سبحانه
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وتعاىل ،ولكن ابغي نقول هلم ،سريوا أولدايت دوزوا املباراة ،راه ما
غيكون غري اخلري ،غتنجحو إن شاء هللا الرمحن الرحيم ،إال ما
جناحتيوش كلكم غينجح واحد العدد حمرتم ،واللي ما جنحش
هاد العام غادي ينجح عام آخر  en attendantكونوا
نفوسكم ،قلبوا على رزقكم ،خدموا ،رمبا غادي جيي واحد النهار
غادي ضحكوا على ريوسكم اللي بغيتوا تكونوا موظفني ،ألنه
الرسول صلى هللا عليه وسلم تيقول " التجارة تسعة أعشار
الرزق" أان تنقوهلا لكم وكنعاودها لكم ،وما تنتاظروش مين،
أتكدوا من هاد املسألة ،ما تنناظروش مين نرتاجع إال إال جيبتيو

السيد الرئيس:
شكرا ،هبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول
األعمال ،شكرا السيد رئيس احلكومة على مشاركته القيمة يف
هذه اجللسة ،شكرا على حسن تعاونكم ،ورفعت اجللسة.
أذكركم أبننا نعقد جلسة مشرتكة مع رائسة جملس
املستشارين اآلن ،مباشرة بعد هذه اجللسة ،تضامنا مع احلملة
الدولية لكسر احلصار على مدينة القدس ،هنا يف القاعة العامة
مبجلس النواب ،نرفع اجللسة.

ليا حكم دايل احملكمة ،ما عليش ،ما عليش ..آه ،إيوا شيت
أسي وهيب ،إيوا خاصك هاد املرة إال قليت شي كلمة متشي فيها
حىت األخري ،هللا يعاوان ويعاونكم.
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