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 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 
 محضر الجلسة السادسة والثمانين بعد المائتين

 
 

 جنربد 22)ه 0341ربيع األول  01الثالثاء : التاريخ
 .)م2102
 .السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب: الرئاسة

ابتداء من الساعة الثانية ساعتان ومخسة عشرة دقيقة : التوقيت
 .زواال

اجللسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة : جدول األعمال
 .بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة

 
السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 

 :الجلسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 رئيس الحكومة المحترم،السيد 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 
من الدستور وخاصة  011طبقا ملقتضيات الفصل 

 211إىل  212الفقرة الثالثة منه، وعمال مبقتضيات املواد من 
من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة 

تعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد لألسئلة الشفهية امل
 .رئيس احلكومة

وقبل الشروع يف جدول األعمال أعطي الكلمة للسيدة 
األمينة لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على املكتب، 

 .فلتتفضل

 :السيدة صباح بوشام أمينة المجلس
 شكرا السيد الرئيس،

 :التاليةتوصل مكتب اجمللس بالنصوص التشريعية 
يقضي بإعادة تنظيم  20.02مشروع قانون رقم  -

 .املسرح الوطين حممد اخلامس
من القانون رقم  21مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة  -

املتعلق بالنظام األساسي للغرف الفالحية، تقدم به  21.12
 .رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق

من القانون رقم  41املادة مقرتح قانون يقضي بتغيري  -
املتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة  42.02

واخلدمات، تقدم به رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء 
 .الفريق

من القانون رقم  03مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة  -
مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية، تقدم  02.11

 .س فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريقبه رئي
مقرتح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبري  -

نظام املساعدة الطبية، تقدم به السيد حممد األعرج والسيدة 
 .فاطمة اكعيمة مازي وباقي أعضاء الفريق احلركي

من الظهري  021مقرتح قانون يقضي بتعديل املادة  -
مبثابة  2.11.بتنفيذ القانون رقم  .0.12.21الشريف رقم 

مدونة التغطية الصحية األساسية، تقدم به السيد حممد األعرج 
 .والسيدة فاطمة اكعيمة مزي وباقي أعضاء الفريق احلركي

من الدستور، توصل اجمللس من  22وتطبيقا ملقتضيات الفصل 
جملس املستشارين مبقرتح قانون تنظيمي يتعلق مبراحل تفعيل 

طابع الرمسي للغة األمازيغية، وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ال
ويف جماالت احلياة العامة ذات األولوية، تقدم به أعضاء فريق 

 .األصالة واملعاصرة مبجلس املستشارين
 :ومن اجمللس الدستوري توصل اجمللس بالقرارات التالية
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يصرح مبوجبه بإثبات جتريد السيد  02/.11قرار رقم  -
يل بلخياط بنعمر املنتخب عضوا مبجلس النواب عن الدائرة نب

االنتخابية احمللية إفران من صفة عضو هبذا اجمللس وبشغور 
املقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة املرتشح الذي ورد امسه مباشرة 
يف الئحة الرتشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئحة 

 لشغل املقعد الشاغر؛
يصرح مبوجبه بإثبات جتريد السيد  111/02قرار رقم  -

زين العابدين حواص املنتخب عضوا مبجلس النواب عن الدائرة 
االنتخابية احمللية برشيد من صفة عضو هبذا اجمللس وبشغور 
املقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة املرتشح الذي ورد امسه مباشرة 

حة يف الئحة الرتشيح املعنية بعد آخر منتخب من نفس الالئ
 لشغل املقعد الشاغر؛

يصرح مبوجبه بإثبات جتريد السيد  112/02قرار رقم  -
حسن الدرهم املنتخب عضوا مبجلس النواب عن الدائرة 
اإلنتخابية احمللية واد الذهب من صفة عضو هبذا اجمللس وبشغور 
املقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة املرتشح الذي  ورد إمسه 

املعنية بعد آخر منتخب من نفس  مباشرة يف الئحة الرتشيح
 الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛

يصرح مبوجبه بإثبات جتريد السيد  111/02قرار رقم   -
طارق القباج املنتخب عضوا مبجلس النواب عن الدائرة 
اإلنتخابية احمللية بأكادير إداوتانات من صفة عضو هبذا اجمللس 

املرتشح الذي ورد وبشغور املقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة 
امسه مباشرة يف الئحة الرتشيح املعنية بعد آخر منتخب من 

 نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛
يصرح مبوجبه بإثبات جتريد السيد  121/02قرار رقم   -

حممد التوميي بن جلون املنتخب عضوا مبجلس النواب عن 
عضو الدائرة اإلنتخابية احمللية الفداء مرس السلطان من صفة 

هبذا اجمللس وبشغور املقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة املرتشح 

الذي ورد امسه مباشرة يف الئحة الرتشيح املعنية بعد آخر 
 منتخب من نفس الالئحة لشغل املقعد الشاغر؛

يقضي مبوجبه بعدم جتريد السيد  120/02قرار رقم   -
 حممد محاين من صفة  عضو جملس النواب؛

يقضي مبوجبه بعدم جتريد السيد  122/02قرار رقم   -
عبد العايل دومو من صفة عضو مبجلس النواب، شكرا السيد 

 .الرئيس
  :السيد رئيس

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي 
يتعلق اجلزء األول باألسئلة احملورية يف سؤالني  :يتضمن جزأين

يتعلق بباقي األسئلة اثنني هلما وحدة املوضوع، واجلزء الثاين 
 .ويتضمن محس أسئلة

الكلمة اآلن يف إطار اجلزء األول املتعلق باألسئلة   
احملورية، وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال احملوري 
األول لفرق وجمموعة األغلبية حول إصالح أنظمة التقاعد، 

 .فليتفضل أحد النواب
 :النائب السيد عبد الحق الناجحي

 السيد الرئيس، شكرا
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
عربت احلكومة غري ما مرة عن عزمها القيام بإصالح 
أنظمة التقاعد بالنظر إىل ما يشكل هذا اإلصالح من أمهية، 
يف تأمني دميومتها وتأمني حق األجيال املقبلة يف تقاعد كرمي يف 

ومن املؤكد أن إلصالح صناديق  إطار التضامن بني األجيال،
التقاعد أمهية اقتصادية يف احملافظة على احتياط هذه الصناديق، 
وضمان دميومة أنظمة التقاعد واستمرارها يف أداء أدوارها يف 
جمال احلماية االجتماعية، وسبق أن عرب اجمللس األعلى 
للحسابات واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عن رأيهما 

وص إصالح أنظمة التقاعد، حيث أكدا على ضرورة خبص
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معاجلة أنظمة التقاعد يف مشوليتها وعدم اإلقتصار على صندوق 
دون بقية الصناديق األخرى، وال خيفى عليكم أن مثل هذا 
الورش حيتاج إىل اعتماد مقاربة شاملة وتشاركية تأخذ بعني 

سبة مبا اإلعتبار مصاحل املنخرطني واحلفاظ على حقوقهم املكت
يضمن اإلخنراط اجلماعي فيه من منطلق املسؤولية الوطنية 

 .املشرتكة
لذا، نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم عن مرتكزات تصور  

احلكومة إلصالح أنظمة التقاعد وعن اإلجراءات اليت ستتخذها 
 .لتنزيل هذا اإلصالح مبا يراعي مصاحل املنخرطني؟ وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن يف حدود دقيقة للفريق اإلستقاليل للوحدة  شكرا،

والتعادلية لطرح السؤال احملوري الثاين حول إصالح أنظمة 
  .التقاعد

 :النائب السيد عبد الواحد األنصاري
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،  
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
نسائلكم سيادة رئيس احلكومة باسم الفريق اإلستقاليل عن 
النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة الوطنية بشان أنظمة 
التقاعد، ونريد منكم إعطاء مجيع املعطيات  واإلجراءات اليت 
تنوي احلكومة القيام هبا يف هذا املوضوع، ليطمئن أو للمسامهة 

 .ئيس احلكومةيف هاد النقاش العمومي، شكرا السيد ر 
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة احملرتم لإلجابة عن السؤالني 
 . احملوريني

 

 :السيد عبد االله ابن كيران رئيس الحكومة
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه 
 .الهاومن و 

أن أشكركم على طرح هذا أود يف البداية السيد الرئيس   
املوضوع املهم الذي مل يعد يقبل التأخري، والسيما بالنسبة لنظام 
املعاشات املدنية واللي كيشمل موظفني مدنيني وعسكريني 

  :لالعتبارات التالية
العجز الناتج عن الفارق بني املسامهات : أوال

واملعاشات والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 
مليار درهم  .و  2102مليار ديال الدرهم سنة  4 ،2103

، وعلى هذا األساس يرتقب أن تنفذ احتياطيات .210سنة 
، وذلك بالرغم من 2122الصندوق املغريب للتقاعد هنائيا سنة 

مليار درهم داك الشي  23مليار درهم ،كان عندنا  23أمهيتها 
الشوية  اللي كندخلو كيكفينا باش خنلصو التقاعد وتتبقى واحد

كلينا   2103تنزيدوها يف الرصيد، دابا هاد القضية انتهت، يف 
مليار ديال  4كلينا   2102مليار ديال الدرهم وشي حاجة، يف 
 .غادي نستهلكو  .210الدرهم هاد الشي دابا حمقق، يف 

مليار ديال الدرهم من الرصيد، إذا مل يتخذ أي إجراء سينفذ 
الية املطلوبة توفرها قانونيا، احلد األدىن من اإلحتياطيات امل

حيث ستصبح اإلحتياطيات املالية املتوفرة غري قادرة على تغطية 
أكثر من سنتني من حقوق املتقاعدين، وساعتها وبطريقة تلقائية 
ومبقتضى القانون ستصبح الزيادة يف نسبة املسامهة سوف ترتفع 

يف املائة لضمان توازن  32يف املائة حاليا إىل  21من 
سنوات إضافية، وهو ما يعين  01ملسامهات واخلدمات ملدة ا

يف  20يف املائة حاليا إىل   01مضاعفة مسامهة املوظفني من 
، ألنه كتقسم النصف  2101املائة ابتداءا من فاتح يناير 

 .كتأديها الدولة وكيأديوها املوظفني
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وإذا مل يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات 
، وقد مت الرتكيز مع 2122يف أفق ألف مستفيد  311حوايل 

الفرقاء االجتماعني على ضرورة مباشرة اإلصالح وإىل الطابع 
اإلستعجايل الذي يكتسيه، وذلك خالل لقاءات متعددة 
عقدت معهم، سواء يف إطار احلوار االجتماعي أو يف إطار 
اجتماعات اللجنة الوطنية إلصالح التقاعد، وبعد االستماع إىل 

قدمت هلم احلكومة سيناريو اإلصالح خالل مقرتحاهتم، 
، ما هي السيد الرئيس 2103يوليو  02اجتماع اللجنة بتاريخ 

 املعامل األساسية إلصالح أنظمة التقاعد؟
يتمحور اإلصالح الشمويل ألنظمة التقاعد على   

مرحلتني، وذلك بناء على خالصات اللجنتني الوطنية والتقنية، 
كل من اجمللس األعلى للحسابات   وعلى التصور الذي اقرتحه

واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، هاد الشي تدارت لو 
دراسة وطنية ودولية ويف األخري تدخل فيه اجمللس األعلى 
للحسابات وصيفطناه للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
وكلهم صيفطو نفس التوجهات وحنا اخرتنا األكثر يعين سهولة 

 .نيبالنسبة للمواطن
املرحلة األوىل وهي ضرورية ومستعجلة، وهتدف إىل   

معاجلة العجز املتفاقم لنظام املعاشات املدنية بالصندوق املغريب 
للتقاعد من خالل اإلصالح املقياسي هلذا النظام، وتقرتح 

 :احلكومة يف هذا الصدد ما يلي
 2101سنة  0.رفع سن اإلحالة على التقاعد من 

غري معين هبذا الكالم،  .210يف  للي غيخرج .210إذن 
 2102غيزيد سنة، للي غيخرج يف  2101للي غيخرج يف 

عام، فإذن  4.غنوصلوا ل 2101عام، ويف  2.غيوصل ل
سنني حىت نعملوا واحد  2حنا تنازلنا على القضية ديال 

 4الدراسة، غتعملها بطبيعة احلال اجلهة املعنية بعد انقضاء 
صالح تقوم هيئة مراقبة التأمينات سنوات ابتداء من تاريخ اإل

واالحتياط االجتماعي بناء على تقييم الوضعية املالية اجلديدة 

لنظام املعاشات املدنية بتقدمي التوصيات املناسبة وفق نفس 
سنة  02إىل  02املنطق سينتقل سن التقاعد النسيب من 

سنة بالنسبة للرجال، التقاعد  23إىل 20بالنسبة للنساء، من 
وبالنسبة للرجال   02عام بالنسبة للنساء غيويل  02سيب كان الن

 .كيويل ميكن هلم يطلبوه  23غيويل  20كان 
وهبذا اخلصوص، ال بد من اإلشارة إىل أن الرفع من  

سن اإلحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصالح أنظمة 
التقاعد املعمول هبا على الصعيد العاملي بالنظر للتحسن 

صل يف مؤشر األمل باحلياة للساكنة، وتأثريه على التوازنات املتوا
املالية هلذه األنظمة من خالل ارتفاع مدة صرف املعاشات 

سنة  1.للمستفيدين منها، وعلى سبيل املثال يبلغ سن التقاعد 
سنة بإسبانيا  2.سنة بالربتغال وإيطاليا وإيرلندا و ..بأملانيا و

  وسلوفينيا وبولونيا وغريها؛
رفع مسامهة الدولة واملنخرطني، كل منها بأربعة نقط على مدى 
أربع سنوات ابتداء من تاريخ اإلصالح، وهادي عملنا من العام 
األول نقطة، العام الثاين نقطة، العام الثالث نقطة، العام الرابع 

 نقطة؛
اعتماد األجر املتوسط للثماين سنوات األخرية، كان اإلنسان  

دابا غادي يبدا خيرج باملعدل ديال الثمان كيخرج بآخر أجرة 
 سنوات األخرية؛

مراجعة النسبة السنوية الحتساب املعاش كان كيخد  -
عام ديال اخلدمة تياخد، مضروبة يف  31، مثال عندو 2.2%
 ؛%21غتجيه % 2، دابا غادي ياخد %011كتجيه   2.2

عي رفع احلد األدىن للمعاشات املدنية والعسكرية والنظام اجلما
درهم شهريا  0211درهم إىل  0111ملنح رواتب التقاعد من 

سنوات ابتداء من تاريخ  4بشكل تدرجيي على مدى 
اإلصالح، عاوتاين اللي شفنا يف الناس للي لتحت قلنا هذا 
نظام غادي يشمل اجلميع، ولكن الناس للي لتحت غادي 

 0111نرفعوهم شويا، داك للي كانوا كياخدوا احلد األدىن 
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غادي  2100أبريل  .2هم حبال للي اتفقوا الناس يف در 
درهم، وهنا ال بد أن أوضح أمرا مهما،  0211نرفعوهم ل 

وهو ملاذا يتعني مراجعة مجيع هذه املقاييس مرة واحدة؟ وملاذا ال 
ميكن االقتصار على مقياس واحد؟ إن حماولة معاجة عجز 

مقياس على  الصندوق املغريب للتقاعد باالعتماد على تعديل كل
حاليا إىل %  21حدة، يعين إما الرفع من معدل االقتطاع من 

، إيال بغيتيو حنيدوا اإلجراءات .210ابتداء من سنة %  21
للي كناخدو دابا  % 21األخرى خاصنا يف  عوض من 

ديال النقط هنا نردوها  3ديال النقط هنا و  3وغنزيدوا 
 ؛21%

 اللي كياخدوختفيض قيمة املعاشات بالنصف، الناس 
la retraite  نعطيوهم النص فقط أو الرفع من سن اإلحالة

سنة، إيال بغينا حنيدو اإجراءات األخرى  11على التقاعد إىل 
، أنا شوف، أنا غري قولوا يل اشنو … 11خصنا نردوها 

بغيتيو، وهي بطبيعة احلال إجراءات صعبة التطبيق مما جيعل من 
املقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة  الضروري العمل على تغيري مجيع

لضمان حتقيق التوازن املايل املطلوب، وباملوازاة مع هذا اإلصالح 
املقياسي ستباشر احلكومة ورش توسيع التغطية لتشمل باقي 
الفئات، إذ أعدت احلكومة مشروعي قانونني يهدف أوهلما إىل 
إحداث نظام للتقاعد لفائدة العمال املستقلني واألشخاص 

ين يزاولون مهنة حرة كاحملامني واألطباء إخل، هاد املشكل الذ
العويص القدمي، ومجيع األشخاص اآلخرين الذين يزاولون نشاطا 
غري مأجور، فيما يروم الثاين حتديد القواعد اليت خيضع هلا نظام 

 .التأمني اإلجباري األساسي على املرض هلذه الفئات
 4ءين أكثر من وتقدر الفئة املستهدفة هبذين اإلجرا 

ماليني من الساكنة النشيطة، وسنعرض هذين املشروعني يف 
نفس الوقت مع مشاريع القوانني املتعلقة بإصالح نظام 

 .املعاشات املدنية، جاهزين اآلن

وعلى املدى املتوسط هندف إىل جتميع األنظمة يف 
 4ولكن  3األنظمة ديال التقاعد، عندنا  4قطبني، ألن عندنا 

، هاذ CNRA RCAR CNSSني،  اللي مهم
اإلصالح اللي كنعملو هو إصالح مرحلي، خاصنا إصالح 

، احلكومة 2121ل  21آخر، هاذ الشي ياهلل يقدر يوصلنا ل 
اجلاية إن شاء اهلل خاصها غري تصبح تفتح هاذ امللف، باش 

 تدير اإلصالح اللي غدي يشمل ملدة طويلة؛
 السيد الرئيس، 

 :قرتح مبا يلييتميز مشروع اإلصالح امل
إصالح مشويل ألنظمة التقاعد، حيث ستتبع هذه املرحلة مرحلة 
اإلصالح اهليكلي بنظام ذي قطبني، إصالح ميكن من التوسع 

 التدرجيي للتغطية الصحية لفائدة غري األجراء؛
إصالح يقوي اجلوانب املتعلقة حبكامة وشفافية تدبري صناديق  

هاذ الفلوس وكيفاش  التقاعد، يعين كيف عند من كنوضعو
 تستثمر؛

إصالح تتحمل فيه الدولة مسؤوليتها، باعتبار أن كلفة إصالح 
مليار  30التقاعد على امليزانية العامة ستبلغ، امسعوا مزيان، 

مليار ديال  2سنوات األوىل أي مبعدل  2درهم، خالل 
الدرهم، أن الدولة غتساهم مع الناس اللي غادي يسامهوا، 

 املوظفني تبقى ختلصهم إىل آخره إىل آخره؛غاديا حتتفظ ب
إصالح عادل يهتم بالفئات الضعيفة، حيث يرفع تدرجييا احلد 

درهم، بكلفة تبلغ  0211األدىن للمعاش بالقطاع العام إىل 
 مليون درهم سنويا؛ 211

إصالح تدرجيي، سواء تعلق األمر برفع سن التقاعد أو رفع 
توسط للثماين سنوات األخرية، نسبة املسامهة أو اعتماد األجر امل

  حىت هذاك غادي نديروه عامني بعامني، ماشي مرة واحدة؛
إصالح حيافظ على احلقوق املكتسبة للمتقاعدين، الناس اللي  
كيشدو التقاعد دياهلم دبا ما كاينش اللي غيهضر معاهم، 

عام  41عام ما غيطبقش على ذيك  41الناس اللي خدمو دبا 
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سنوات  2السنوات اللي باقية وال  01ق على هاذ النظام، غيطب
      يل باقية؛

 إصالح حيافظ على احلقوق املكتسبة للموظفني؛
إصالح ميكن بعد الرفع من سن التقاعد من حتسني أجور  

سنوات اللي   4املوظفني حبكم الرتقي وهذه رمبا ملي غادي تزاد 
ألف درهم غادي خيرج ب  1111كان غادي خيرج ب 

درهم، ولكن يف التقاعد كان غادي خيرج  1211وال  1111
وال غادي  1011وال  1111غادي إما  2111مثال ب

مبعىن غيزيد واحد الشوية وال غادي  2111وال  2.11ياخذ
ينقص واحد الشوية على حسب العدد ديال املسائل للي دوز، 

 2411وحىت تكون عندكم صورة واحد املوظف اللي كيقبط 
درهم إذا عملنا اإلصالح  1111ا بدرهم وغادي خيرج داب

درهم  2113درهم وغادي خيرج ب  1211غادي يبدا يقبط 
ألف درهم غادي خيرج من  01واحد املوظف اللي كيقبط دابا 

ألف  01ألف درهم غادي يبقى يقبط  01بعد اإلصالح ب 
درهم  00111درهم تقريبا، واحد املوظف اللي كيقبط دابا 

درهم  1121غادي خيرج ب ألف درهم و  04غيبدا يقبط 
 22درهم، واحد املوظف اللي كيقبط دابا  012.1عوض 

ألف درهم إذا خرج دابا غادي خيرج بواحد ألف درهم من بعد 
درهم غادي خيرج  21.111إذا طبقنا اإلصالح غادي يويل 

ألف درهم، إذن غادي يكون النقص ولكن غادي يكون  20
الم عليكم ورمحة اهلل تعاىل النقص حمدود، واهلل ويل التوفيق والس

 .وبركاته
  :السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، مت توزيع جواب السيد رئيس 
احلكومة على السيدات والسادة النواب نظرا ألمهية املوضوع، 
الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية يف حدود ثالث 

 .دقائق، أربعة، تفضل السيد النائب
 

 :السيد عبد الواحد األنصاريالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تفاعال ما جاء يف عرضكم السيد رئيس احلكومة، ال 
بد أن نؤكد أن الواقع ال يرتفع إطالقا، ويؤكد بالفعل بأن 

واالختالالت الكربى اليت تتخبط فيها الوضعية الصعبة والكارثية 
أنظمة التقاعد، وال سيما ما يتصل منها بالدميومة والدين 
الضمين غري احملمي، أضحت تغدي التوتر يف أوساط العديد من 
الفئات االجتماعية، وتنذر ال قدر اهلل بأوضاع ال نتمناها 
لبلدنا، كان أملنا كبري يف أن يشكل موضوع إصالح نظام 

د فرصة للحكومة لتتدارك ولتضاعف جهودها ولتتمكن التقاع
 من بناء هذا

اإلصالح على تشخيص حقيقي تشاركي، ينبع من   
القاعدة ويسهم فيه كل الفاعلني والفرقاء االجتماعيني 
واالقتصاديني، إصالح يتأسس على أرضية اجتماعية صلبة 
ومتوافق عليها، إصالح مشويل و مستدام مرتبط بكل آليات 

ماية االجتماعية، لكن وبالرغم من احتالل اخلطاب والنقاش احل
حول إصالح أنظمة التقاعد موقع الصدارة يف ساحة النقاش 
العمومي، غري أن املالحظ هو أن تصور احلكومة بإصالح هاد 
اإلصالح عرب مرحلتني، ال يعدو أن يكون إجراء تقنيا جتزيئيا ذو 

لعجز إىل بضع طابع مايل تقين صرف، سيمكن من تأخري ا
سنوات فقط، إجراء لن يستطيع النفاذ إىل عمق اإلشكاليات 
املطروحة، بل وعلى العكس من ذلك جاء يف بعض مقتضياته 

 متنافيا ومتعارضا مع املتطلبات احلمائية االجتماعية،
إن اإلجراءات اليت مت اإلعالن عنها خاصة بالنسبة  

وظفي اإلدارة للصندوق املغريب للتقاعد، أدخلت فئات من م
العمومية يف حالة من الرتقب واخلوف على مستقبلهم ودفعت 
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العديد منهم، وانتم تعلمون ذلك السيد رئيس احلكومة، إىل 
طلب التقاعد النسيب أو التحايل وذلك بالتخلي عن اخلدمة 

 .يف املائة 2,2بغية االستفادة من منحة التقاعد بنسبة 
ألخرية، تفيد أن واجلدير بالذكر أن اإلحصائيات ا 

 2103آالف ملف خالل سنة  1إدارة الصندوق توصلت ب
لالستفادة من التقاعد النسيب، ومت اللجوء إىل ذلك عرب التخلي 
عن العمل وهو ما دفع إدارة الصندوق إىل إرجاع هذه امللفات 

 .لإلدارات األصلية دون البت فيها
 السيد الرئيس،

الت املسجلة ناجتة إن أحد األسباب الرئيسية لالختال  
باألساس عن سوء التدبري هلذا الصندوق، ونتساءل عن تفعيل 
مبدأ احملاسبة هبذا اخلصوص وما قامت هبا احلكومة يف هذا 

  .املوضوع
كذلك سبب آخر هو تأخر الدولة أو احلكومة يف 
تسديد واجباهتا، مع العلم أن احلكومات السابقة سامهت 

ات الدولة جتاه هذا الصندوق بشكل أو بآخر يف تسديد متأخر 
 .ديال املليار يف تاريخ سابق 00.2ونذكر املسامهة ديال 

إن موقف الفريق االستقاليل من اإلجراءات املتخدة من   
قبل احلكومة ال يعين أننا إطالقا ضد اإلصالح، بل حنن نشد 
على أيديكم يف كل ما يرمي إىل اإلصالح، سواء تعلق األمر 

غريه، ولسنا ضد املبادرات اجلريئة والعملية،  هبذا املوضوع أو
فهذه ثوابت لن حنيد عنها، لكن لنا قناعة راسخة أن أي مقاربة 
جتزيئية إلشكالية متويل حاجيات احلماية والتغطية االجتماعية، 
ال ميكن هلا أن تقدم جوابا مالئما ومستداما، سواء فيما يتعلق 

وال فيما يرتبط بالتفاوتات باالختالالت املالية ملنظومة التقاعد 
 ...االجتماعية

 

  :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة لفريق العدالة 

 .والتنمية
 :النائب السيد المقريء اإلدريسي أبو زيد

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين
 الحضور الكريم، مع حفظ األلقاب جميعا،

 ورحمة اهلل وبركاته ومولد نبوي كريم،السالم عليكم 
استأذنكم يف أن أوجه اخلطاب للسيد رئيس احلكومة 

 :مباشرة، فأبدأ بثالث مقدمات ضرورية
هو أننا ما حنن بصدده هو حماولة عالج : املقدمة األوىل

وضع خمتل، وهذا من قبيل جترع الدواء، ولكل دواء مرارة وآثار 
قارنة الوضع الكارثي الذي جانبية، لكن ال أحد جيادل يف م

ميكن أن يؤدي إليه االمتناع عن التداوي من جهة، وشيء من 
مرارة الدواء ومعاناة آثاره الكارثية، ودائما السيد رئيس احلكومة 
احملرتم تكررون أن األزمة مل تأت معك وإمنا هي اليت جاءت 

 بك؛
إننا ال نريد هلذه اإلصالحات أن تكون كما زعم : ثانيا

ض انفرادية، ومساها البعض هتريبية، ولكن نريد أن يوسع البع
التشاور ما أمكن مع مراعاة أن األمر مستعجل جدا ألن لغة 

كان   2113األرقام ال ترحم، فالعجز لو عوجل هذا املشكل سنة 
، 2.2كان سيكون   2112سيكون أقل من مليار درهم، 

كان   2111مليار درهم،  1كان سيكون أقل من   .211
سيكون  2124مليار درهم إذا بقي إىل  02ن أقل من سيكو 
مليار درهم، احلكومة واجملتمع املغريب والشعب والدولة  042

مليون درهم كل يوم تأخري هلذا  1.والصندوق يتكلف 
اإلصالح، إذن بني استعجالية اإلصالح وبني التشاورية اليت هي 

جو أن ، نر 2100منهج اختيار متفقون عليه ويوكد عليه دستور 
جند طريقا وسطا وذلك بتوسيع التشاور باخلصوص مع النقابات 
ألن حسها االجتماعي وطبيعتها النضالية تلزمها بالدفاع عن من 
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متثله وهم املأجورون الذين يرتقبون ويتحسبون أن يكون هناك 
انعكاس ولو جزئي على حقوقهم وعلى أجورهم وعلى 

هم، لكن اجلهات اقتطاعات أجورهم وعلى تقاعدهم على معاش
السياسية اليت ينبغي أن يوسع النقاش معها ينبغي أن تتحمل 
املسؤولية يف تسريع هذا النقاش ألهنا تسلمت أو شطر منها 
تسلم املسؤولية لسنوات طويلة، وقام برتحيل هذا املشكل حىت 
وصلنا إىل هذا الوضع املنذر بالكارثة، وكان يسع هذه احلكومة، 

األغلبية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع  وهذا الرئيس، وهذه
رأسها يف الرمل وأن متارس اجلنب السياسي واحلسابات االنتخابية 
الضيقة، وتضع املشكل يف عاتق الذين سيأتون من بعدها 
وبالتايل تكون املشكلة أكرب، لكن الروح الوطنية أرحب من 
احلسابات السياسية واالنتخابية الضيقة، أن ننتمي إىل هذه 
الرحابة أفضل من أن ننتمي إىل هذا الضيق، وأن حناسب غدا 
على آثار بعيدة املدى على املستوى االسرتاتيجي أحسن من أن 

 خنسر ولو جزئيا يف معارك انتخابية أو يف حسابات شعبية؛
السيد الرئيس، الشعب املغريب أبان يف كل  ثالثا

احملطات وأجابت االنتخابات اجلماعية األخرية عن ذكاء وعن 
حس سليم، وعن وعي وهو يعرف إذا اختدت قرارات أحيانا 
موجعة أهنا مع الصدق ونظافة اليد والصراحة اليت تورث الراحة 
تكون هي االختيار الصحيح، ولكن الشعب املغريب لن يفهم 

لن يتفهم بعض القرارات اليت ال عالقة هلا باإلكراهات املادية، و 
واليت تتعلق باهلوية وتتعلق باجلانب الثقايف وباملصري، وأشري لك 
وباإلشارة يفهم اللبيب إىل املراسلة غري املوفقة لوزارة الرتبية 
الوطنية فيما يتعلق بلغة التدريس، وإىل التشكيلة الغري الطبيعية 

د قانون التنظيمي للمجلس الوطين للغات والثقافة للجنة إعدا
وهي أمور حتتاج منك إىل وقفة حازمة، ألن الشعب املغريب 
سيعذرك يف أمر املال، وأنت تقول هلم دائما وقد تعلموا منك 

وإن مع العسر يسرا فإذا " إذا جاد اهلل جاد عمر"وتعلمنا منك 
الرفاهية،  جاء اليسر نتدارك العسر، ونرجع من التقشف إىل

لكن يف االختيارات السياسية واإليديولوجية ال رجعة ألن 
 .الكارثة تنعكس على قرون

 السيد الرئيس،
 اإلخوة النواب،
 السادة الوزراء،

نريد هذا احلل أن يأيت بالتشاور ويأيت بالتشارك ويأيت 
. بالتدريج، ولكن أيضا نريد له أن حيسم يف هذه الشهور الباقية

قصرية اليت يرتبها املرسوم املنظم للصندوق والصادر اإلجراءات ال
، تسمح بقوة األشياء لرئيس هذا الصندوق دومنا .011سنة 

الرجوع إىل برملان أو إىل أية جهة علت أم سفلت بأن يتخذ 
قرارا عند اخلط األمحر وهو بقاء سنتني فقط من االحتياطات 

يكون  خبفض التعويضات وبرفع االقتطاعات، وهذا اخلفض قد
  .%21وهذا الرفع قد يكون أيضا % 21

يقول البعض أن هذا ميس مبدأ املساواة، ونذكر بأن 
الذين خيتارون التقاعد النسيب اليوم خيتارون أنه ميس مببدأ 
املساواة ويقبلون طواعية منهم أن يغادروا لظروف خاصة هبم 

. مقاعد العمل وحيصلوا على تقاعد أقل من الذي يصرب ويكابر
حنن نقرتح أن التمديد ما فوق الستني يكون تدرجييا ويكون 
أيضا اختياريا، ألن بعض القطاعات املرهقة كالتعليم وبعض 
الفئات اهلشة جدا كاألمهات وكالنساء، قد ال تطيق متديدا فوق 

والذي يقبل أن ال ميدد له يقبل أن يكون عنده تقاعد . الستني
ريا ممسوس لكان ميس عند أقل لو كان مبدأ املساواة هنا دستو 

الذين يأخذون ويقبلون طواعية مببدأ التقاعد النسيب وال أحد 
يرى يف ذلك حيفا عليهم، ألهنا ظروف خاصة تتعلق بكل 

بينت لنا السيد الرئيس وتبني لنا من الوثائق أننا إما . واحد منهم
أن نتصلب عند قضية السن ونتكلم عن حق الراحة وحق 

سنة يعمل، وهذا سوف  31الذي قضى  االسرتاحة للمكافح
وإما أن جنمد قضية عدم %. 21يؤدي إىل رفع املسامهة إىل 

مراجعة قاعدة االحتساب ومراجعة املعاش وبالتايل نصل إىل 
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سنة، املضحكة الذي  ذكرت كأننا عندنا أعمار اليابانيني،  11
وإما أن نذهب إىل املسامهة وهناك سوف تتضرر مداخيل 

 .يلةالطبقة الشغ
أنا أذكر حبقيقة واحدة، عندما اختذت قاعدة   

االحتساب املرحية نقطتني ونصف كان مقابل كل مستفيد يف 
اليوم اهنار . منخرطا نشيطا يؤدون عنه 02الصندوق التقاعد 

فهذه حقيقة ينبغي أن نعرفها ألننا أمام  4إىل  02ذلك من 
 ....وترية جنونية يف خفض املوارد ويف ارتفاع املداخيل

 :السيد الرئيس
الكلمة لفريق األصالة . شكر السيد النائب انتهى الوقت

 .واملعاصرة
 :النائبة السيدة نبيلة بنعمر

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
هذا واقع وحلد اآلن أنا متفقة معك بللي واقع  
كنعيشوه، ولكن شكون اللي مسؤول على هاد الواقع؟ الدولة 

األجوبة ديالكم السيد رئيس احلكومة هي اللي املسؤولة عليه، 
ما كتملكشي واحد النظرة سياسية اجتماعية، وإمنا نظرة 
تكنوقراطية حماسباتية، هي دراسة للي أمالها البنك الدويل، هاد 
إمالءات البنك الدويل للي حنا ما زال كنعانيوا منهم وميكن 
نزيدو نعانيوا منهم يف جمال الصحة ويف جمال التعليم ويف 

لقطاعات االجتماعية، الدولة خطأت على مر السنني، ولكن ا
شكون اللي غادي خيلص هذا اخلطأ هذا املواطنني، هو احلايط 
القصري هو للي ساهل، املواطن هو اللي غادي يتزادوا لو السنني 
ديال العمل، املواطنني هم للي األجور املعاشات غادي تنزل من 

ي كيخلصوا هاد األخطاء ، املواطنني مها الل%41عشرين حىت 
 .املرتاكمة

 السيد رئيس الحكومة،  
عام تصور نساء ورجال األمن، نساء  2.نزيدوا حىت ل

عام  2.ورجال التعليم والصحة، كيفاش احلالة دياهلم عندهم 

وهو عمل مرهق وعمل اللي هو كيتطلب الرتكيز وتركيز كبري،  
مهة أكثر، كيفاش غادي يوصلوا هلذا السن ومبعاش أقل واملسا

إلصالح هذا الوضع، هذا وضع مريض وكيخصو واحد اجلرعة 
كافية من العدالة االجتماعية، البالد اللي يااهلل الثلث للي عندو 
التغطية الصحية من املواطنني اللي كاينني مهن حرة اللي  
كيطالبوا هاد املهن احلرة أهنم يسامهوا باش يكون عندهم 

نهم الصيادلة واألطباء تقاعد، ما زال ما كاين شي، م
واملهندسني، ال بد ملعاجة هذا الوضع يكون هناك حوار جمتمعي 

 ...ألن هاد احلوار هذا
    :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، الكلمة لفريق التجمع الوطين 
 .لألحرار

 :النائب السيد حاميد البهجة
أشرف  بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على

 .المرسلين وعلى آله وصحبه ومن وااله
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة والسيدات الوزراء المحترمون،
 السادة والسيدات النواب المحترمون،

السيد رئيس احلكومة نبداو من واحد الكلمة قلتها،   
اإلصالح، وحنا آشنو بغيتوا؟ بغينا اإلصالح، بغينا هلاد البالد 

يف حزب التجمع الوطين لألحرار منخرطني معكم ومع املغاربة 
يف اإلصالح، ماكيهموناش الكراسي واملناصب، ولكن كيهمنا 
اإلصالح ديال املؤسسات وهذا احلمد هلل بان يف البداية ديالنا 

وكان من أول اإلجراءات للي احدت  2104ملي دخلنا يف 
عتمادات االلتزام ديال األداءات احلكومة هو التوقيف ديال اال

باش يرجع التوازن املايل للبالد، واحلمد هلل أنه رجع من ثالثة 
اشهر ونصف إىل ستة أشهر، وهكذا خاصها تكون احلكومة 
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وهكدا خاص يل كيكون للي حيكم املغاربة، خاص تكون اجلرأة 
 .ديال اإلصالح يف مجيع القطاعات

مع اإلصالح ديال  هلذا السيد رئيس احلكومة، حنا  
صناديق التقاعد وإصالح يكون متزن يشمل مجيع األطراف ما 
يكونش طرف على طرف، يكون أول شي هو احلماية ديال 
املؤسسات ديال البالد، احلماية ديال صناديق التقاعد، احلماية 
ديال السلم االجتماعي، وكل واحد يدي ما عليه، بال شك 

يف األرقام ألن واحد العدد  السيد رئيس احلكومة، ما غنهضرش
ديال املؤسسات اللي كتهضر عليها وموجودة، سواء كانت 
مؤسسات دستورية أو مكاتب دراسات أو مؤسسات خاصة، 
ولكن السيد رئيس احلكومة كيخصنا كيما قلنا يكون واحد 
اإلصالح مشويل كيجمع اجلميع، كيوحد ما بني األطراف الثالث 

سؤوليتنا كنواب لألمة بغض النظر للي هي مشاركة، وهلذا من م
عن األحزاب أو أي شيء أننا نوصلوا الوضع اللي كيعيشوا 
املواطن، سواء كان أجري كيستفد من التقاعد أو مواطن عادي،  
كيخص الوعاء ديال صناديق التقاعد يتوسع، كاين واحد 
النسبة كبرية يف داخل البالد اللي هي ماكتستافدش من التقاعد، 

ماشي مواطنني؟ كيخصهم يستافدوا، كيخص يكون واش هادو 
التصريح هبم، كيخص يستافدوا من التغطية الصحية، كيخص 

 .تكون املعاملة باملساواة
 السيد رئيس الحكومة، 

هنا يف هاد الزيادة ديال العمر ديال التقاعد شي  
حاجة معقولة واحد العدد ديال الدول للي هي اخدهتا، وكاين 

تكون عندهم، ولكن كاين واحد الشرحية موظفني للي ميكن 
ديال اجملتمع للي كيصعب عليها، كاين املوظفني ديال أعوان 

 CNSS ديال النظافة، كاين للي كيشتغل ألن اإلصالح جاي
من بعد، للي كيشتغل يف البين واش غيعود يهز الربيك ويسوق  

سنة زعما جتي صعيبة شي شوية، اللي  2.الربويط وهو عندو 
يف الفالحة، هلذا ميكن يكون فيه التمييز اإلجيايب اللي كيخدم 

سنة، ميكن واش القدرة  1.جا به الدستور لصاحل املرأة 
  DES اجلسدية تقدر تستمر باش أهنا تشتغل؟ ميكن يتداروا

FORMULES    خيرج  1.باش اللي بغى خيرج على
حبال التقاعد النسيب، ما عندوش إشكال، ولكن ما يستافدش 

واحد العدد ديال االمتيازات، وميكن يبقى اخليار ديالو حىت من 
ولكن بامتيازات زايدة، ميكن يكون واحد ميكن  1.حىت  2.

ماعرفتش تكون مناظرة أو دراسة مشولية كتشمل مجيع 
القطاعات، هلذا مطالبني كحكومة وحنا معكم ونساندوكم على 

ذا السيد أساس اإلصالح باش نرحبوا مؤسسات ديال البالد، وهل
رئيس احلكومة نريد من احلكومة أن تفكر يف مجيع شرائح 
اجملتمع، مجيع الشرائح ديال اجملتمع، ألن كيما ذكرت قبيال كاين 
الناس ديال اإلنعاش الوطين هادو راه خدامني عند الدولة ما 
ميكنش الدولة ماتديرش التقاعد للناس اللي هم موظفني دياهلا، 

املوظف وبني هذا؟ كيخص التغطية اشناهو الفرق بني هاد 
 .تشمل اجلميع

 السيد رئيس الحكومة،
يف البداية كاين عندنا إشكال ويف الصندوق املغريب 
للتقاعد، ولكن واش املشاكل ما جياش للصناديق من بعد، رامها 
جايني، وهاد اإلجراء للي تدار رمبا غيدي غري لواحد الفرتة قريبة 

حطينا نقاش ديال  عالش؟ ما دمنا 2141أو  2121
اإلصالح ديال املؤسسات واحلمد هلل راه جنح يف املالية العمومية 
وجنح يف املقاصة، عالش للي ما حنطو إصالح حقيقي وتكون 
الكلفة احلقيقية واملغاربة يعرفوا احلقيقة أنه كنديروا اإلصالح للي  

، رمبا كان واح اإلشكال يف 2111أو  2121كيشمل حىت 
سنني هادي  3لتقاعد يف الواليات املتحدة واحد صناديق ديال ا

، 2121كيهضروا علو مشكل غيكون يف   2121ديال 
مليار دوالر باش تصلح  21واحلكومة األمريكية ضخت 

، عالش حنا للي غادي نبقاوا هنضروا على أربع سنني، 2121
النقاش كاين كاين والتجادبات غتكون غتكون، ولكن كيخصنا 



 

 

 

 

11 

 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

غادي تستمر هلاد البالد، غتحملوا  نرحبوا مؤسسات للي
املسؤولية غتحملوها، غتنتقدوا غتشكروا شي حاجة عادية، الش 

وال  2121خنليوا ملن بعد منا للي غيجيوا من بعد منا ف
يعاود يعيش نفس املشكل؟ عالش اللي ما ميكن لنا  2120ف

نديروا إصالح حقيقي على حد النظر ديالنا داك الشي للي  
كنديروا لو العمليات احلسابية للي كتدار تدار مبرة كنشوفوا اللي  

ويكون نقاش واحد ويتسد املوضوع على األقل مدة طويلة، 
وكيما قلت يف اخلتام السيد رئيس احلكومة، حنا من ورا هاد 
احلكومة، مساندينها ألجل إصالح ديال املؤسسات ديال 

ساندوا البالد، وحنا يف حزب التجمع الوطين لألحرار راه حنا كن
اإلصالح بغض النظر على أي تشويش اللي غادي يوقع، حنا 
راه معاكم من أجل هاد البالد ومن أجل إصالح ديال 

 .املؤسسات ديال البالد، وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق االشرتاكي، تفضل السيدة 
 .النائبة

 :النائبة السيدة حسناء أبو زيد
 الرئيس،شكرا السيد 

 السيد رئيس الحكومة،
استوقفتنا يف الفريق االشرتاكي فكرة أو منطق األزمة 
اليت جاءت بكم ووجدتنا حكيما أن حنذركم من عناصر أزمة 
خاصة بكم تستجمعوهنا اليوم وال نريد إلصالح التقاعد أن 
يتخاذل أو أن يرتاجع بشأهنا، ما يعيشه املغرب من دينامية 

حكومي رمبا أو قرارات ومشاريع إرادوية احتجاجية بفعل عجز 
تشكلت على مستوى األطباء واألطباء املقيمون والداخليون 
وعلى مستوى مرسومي التعليم، لذلك رمبا األزمة اليت جاءت 
بك أو بكم بكل احرتام ولكن أخشى أن تأتوا بأزمة أخرى ال 
جييب عنها أي تعديل أو أي أفق يف أزمنة أو يف زمن ماضي 

قلبية أجاب عنها حزب سياسي ولكن دحبة سياسية سكتة 
يصعب أن جند بديال اآلن يف هذه الظروف، لذلك نقول ونرجع 
ملوضوعنا، إذا كانت قد متأسست مؤسسة احلوار االجتماعي 
ذات مرحلة، فاملطلوب منها باألساس أن تكون حماورها الرئيسي 

كنا من أجل اإلصالح ملنظومة التقاعد أو ألنظمة التقاعد،  
نفضل يف الفريق االشرتاكي وحىت يف النقابات ويف املركزيات 
األكثر متثيلية أن متروا إىل اإلصالح احلقيقي الشامل واللي من 
داخلو ميكن أن تستبطنوا أو تعملوا اإلجراءات االستعجالية، يف  
كل التقارير اليت أنتجتها جمموعة من املؤسسات  ما حتدثتم عنه 

همة، أنه خلق نظامني أو قطبني عمومي يف آخر مداخلتكم امل
وخاص وكلهم عندهم أنظمة تكميلية، كان ميكن أن يسهل 
نفس اإلجراءات يف إطار أنظمة متكاملة ويف جتميع هلذه 
الصناديق، رمبا هذا هو السبب الذي جعل اإلصالح أو مشروع 
املعاجة اليت حتاول احلكومة اليوم أن تقنع به الفرقاء االجتماعيني 

، مبعىن مفرد األزمة 2113 مقنع، أنتم تعيدون شبه سيناريو غري
ال زال واردا، أنتم ستضخون شيئا ما وغادي حتاولوا تزيدوا يف 
ثالث إجراءات مقياسية، حاولت النقابات أن تعرب أهنا ال ميكن  
كلها على قاعدة حسب مقولة البيانات ديال املركزيات النقابية 

ل جزء منها، أهنا عمل أكثر مسامهة األكثر متثيلية أو على األق
أكثر معاش أقل، لذلك احنا مؤمنني على أنه إصالح هذه 
األنظمة واجب وضروري وسننخرط فيه، لكن خارج منظومة 
اإلصالح الشامل لن يفرز إال أزمة مؤجلة، اخربنا السيد رئيس 
احلكومة ما الذي ال جيعل من املمكن اليوم أن نفعل إصالحا 

 ...تلجأ 2100ذي جيعل حكومة ما بعد دستور شامال؟ ما ال
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 :السيد الرئيس
  .شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، الكلمة للفريق احلركي

 :السيد محمد األعرج رئيس الفريق الحركي
 .باسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 النواب المحترمون،السيدات والسادة  
حنن أمام موضوع، موضوع نعتربه موضوع جمتمعي   

بالدرجة األوىل، ونعترب أن احلاجة والظرفية احلالية يف الفريق 
احلركي ملحة إلصالح أنظمة التقاعد، نعتربه مرحلة وأن احلاجة 
ماسة إلصالح هذه األنظمة، وال ميكن السيد رئيس احلكومة 

اذ هذه املبادرة، كباقي املبادرات أن نلوم احلكومة على اخت
اإلصالحية األخرى، وهذه املبادرة تأيت لوضع حد لوضعية 
نعتربها يف الفريق احلركي وضعية كارثية ألنظمة التقاعد يف 
املغرب، ووضعية هذه الصناديق، والتقاعد وإشكالية إصالح 
أنظمة التقاعد يف نظرنا راجع لرتاكمات، تراكمات لسنوات 

راكمات مع األسف هي كانت تراكمات سلبية على طويلة، وت
مستوى سوء تدبري أنظمة التقاعد، وإشكالية مرتبطة بالنصوص 
القانونية، نعلم أن هناك نصوص قانونية تنظم أنظمة التقاعد، 
ولكن هذه األنظمة املتعلقة بالتقاعد مل تواكب التطور الذي 

ي أو عرفه النظام املغريب، سواء على املستوى االقتصاد
االجتماعي، ولكن ما يهمنا يف هذه املرحلة ويف هذه الظرفية 
هي املقاربة، ما يهمنا هي املقاربة، يهمنا بالدرجة األوىل 
املنطلقات، هل هي مقاربة سياسية إلصالح أنظمة التقاعد، أم 
مقاربة مالية أم مقاربة اقتصادية أم مقاربة اجتماعية؟ وبالتايل 

 ع تقين مايل أو موضوع جمتمعي؟املوضوع هل هو فقط موضو 

نعتقد أنه ال بد أن تكون هناك مقاربات متعددة، 
مقاربة سياسية حاضرة، مقاربة اجتماعية حاضرة، مقاربة مالية 
حاضرة، اقتصادية حاضرة، وأن األمر ال يتعلق بإصالح تقين 
مايل، بقدر أنه إصالح يندرج ضمن اإلصالحات اجملتمعية، هلذا 

نه ال بد أن تكون هناك جمموعة من اإلجراءات ال بد أن نعي أ
اليت تواكب هذه املقاربة اليت نعتربها يف الفريق احلركي بأهنا جيب 

 أن تكون مقاربة مشولية، سياسية اقتصادية مالية اجتماعية،
فإشكالية العجز الذي تعرفه أنظمة  ،بصفة عامة

 التقاعد، بصفة عامة يف نظرنا أصبحت مطروحة بإحلاح كبري
بفعل العديد من املعطيات، بفعل العديد من املستجدات، بفعل 
العديد من التطورات وكان آخرها اإلشكاليات أو التشخيصات 
اليت قدمتها العديد من اهليئات الدستورية، وهنا يف نظرنا يف 
الفريق احلركي ال بد أن ندعو احلكومة إىل وضع كل الضمانات،  

ى الركائز املهمة لإلصالح، كل الضمانات الكفيلة باحلفاظ عل
ال بد أن تكون هناك ضمانات ألن إشكالية إصالح التقاعد 
هي التخوفات اليت لدى العديد، سواء لدى اجملتمع أو الرأي 
العام الوطين أو الفاعل االجتماعي أو الفاعل السياسي، 
اإلشكالية هي التخوف، التخوف من إصالح أنظمة التقاعد، 

بد أن تكون هناك الضمانات الكفيلة هلذا نعتقد بأنه ال 
باحلفاظ على الركائز املهمة لإلصالح واملتجلية أساسا يف عدم 
املساس مبستوى املعاشات للمستفيدين احلاليني من املتقاعدين 
وذوي احلقوق مع ضمان االستمرار يف أداء املعاشات واحملافظة 

 .على احلقوق ملكتسبة قبل تنفيذ أي إصالح
 الحكومة،السيد رئيس  
إن إصالح أنظمة التقاعد يقتضي يف نظرنا أن يكون   

أوال مشوليا، ثانيا أن يكون مرحليا، أن مير عرب جمموعة من 
املراحل، رمبا املقاربة اللي قلتم بأن كاين مرحلتني أعتقد أن ميكن 
أن تكون هناك ثالث مراحل يف تنزيل هذه املقتضيات، وأن 

ومؤسسا للمراحل املقبلة،  يكون مهيكال وأن يكون مهيكال
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اإلقرتاح كذلك فيما يتعلق بإصالح أنظمة التقاعد ال بد أن 
يوازيه العديد من اإلجراءات يف ظل التخوفات ديال اإلصالح، 
ال بد من إعادة النظر يف النظام األساسي للوظيفة العمومية، ال 
بد من فتح درجات الرتقي ألن ميكن للموظف أن يصل إىل 

قى يف واحد الدرجة مثال كاين الدرجة ديال سنة ويب 1.
املتصرفني، الدرجة ديال التقنيني، وبالتايل ال بد من فتح درجات 
أخرى للرتقي اللي ميكن أن يوازي ذلك اإلصالح املتعلق 
بالتقاعد، وبالتايل ال بد يف نظرنا أن يكون هناك إصالحا مشوليا 

قية وخلق للنظام األساسي، خصوصا يف الشق املتعلق بالرت 
درجات جديد يف نظام الوظيفة العمومية، كذلك مراعاة وضعية 
بعض الفئات، ال بد أن نأخد بعني االعتبار فئات داخل 
الوظيفة العمومية، رجل التعليم ، رجل األمن ليس ميكن أن 
تكون هناك حتمالت فيما يتعلق بالتقاعد، هلذا ال بد أن تكون 

ظمة التقاعد، وأال يسري خصوصيات للقطاعات احلكومية يف أن
هذا النظام على مجيع املوظفني، مثال موظفي الدولة، ال بد أن 
تكون اخلصوصيات حسب القطاع احلكومي، كذلك ال بد من 
توسيع االخنراط والوعاء املتعلق بأنظمة التقاعد مستقبال ليشمل 
العامل القروي، ال بد من مأسسة احلوار االجتماعي وأن يكون 

ظل هذه اإلصالحات املتعلقة بالتقاعد، كذلك يف مهيكال يف 
من الدستور اليت تتحدث  04نظري ملاذا ال يتم تفعيل املادة 

عن هيئات للتشاور وإشراك الفاعلني االجتماعيني يف تتبع 
وردت يف  04وإعداد السياسات العمومية وتنفيذها، املادة 

ها، هلذا الباب ديال  األحكام العامة من الدستور ال يتم تفعيل
أقرتح أو نقرتح يف الفريق احلركي ال بد من تفعيل ذلك، كذلك 
نقول بأنه ال بد من مراعاة أن تطبيق اإلصالح ستكون له كلفة 
سياسية يف املستقبل، ولكن ال بد أن نتحمل هذه الكلفة 
السياسية، خصوصا فيما يتعلق بنسبة التشغيل ورمبا سرتتفع 

كون هناك يف نظرنا مقاربة ديال البطالة، وبالتايل ال بد أن ت
التوفيق ما بني أهداف العدالة االجتماعية والدميومة املالية، هذه 

املقاربة هي صعبة ولكن ميكن أن نصل إليها التوفيق بني 
 .شكرا لكم...أهداف

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، الكلمة لفريق االحتاد  

 .الدستوري
 :مولود بركايوالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

السيد رئيس احلكومة، إصالح صندوق التقاعد هذا 
واحد الورش كبري السيد رئيس احلكومة، وهذا امللف شبع من 

لتاليف الدراسات ومن األرقام كلها تتأكد احلتمية ديال اإلصالح 
اإلفالس منذ أن تقلدمت مسؤولية هذه احلكومة وأنتم تلوحون 

 .بضرورة اإلصالح ومل يبق إال شهور وال زلنا حيث كنا
 السيد الرئيس،  

صحيح أنه ورش كبري دابا ما تينكرها حيت شي واحد، 
ولكن البداية ما زال ما كايناش، إذن السيد الرئيس حول 

نتصور أي إصالح سيتم عرب جتاوز املنهجية ديال اإلصالح، ال 
دور الفاعلني االجتماعيني والنقابيني، كيف ميكن حتقيق شروط 
إنضاج اإلصالح يف الوقت الذي تشتكي فيه النقابات من 
التهميش، من غياب احلوار حىت أن اإلضرابات يكون اهلدف 
منها فقط جر احلكومة إىل مائدة احلوار؛ ثانيا، السيد رئيس 

قاربة ديال اإلصالح، هل يتحمل كلفته فقط احلكومة، امل
املوظف، الزيادة يف املسامهات، الزيادة يف السنوات ديال العمل، 

من املعاش، مبعىن أن اإلصالح % 21النقص بنسبة تقريبا 
 .سيكون موازيا ملفهوم ضرب املكتسبات

حنن نقرتح التدرج للحلول بعدم ضرب املكتسبات   
أخرى مبنظور مشويل لإلصالح يف عرض احلائط باعتماد حلول 
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إطار إصالح متعدد األوجه يروم حتسني الوضعية االقتصادية 
واالجتماعية للشرائح االجتماعية مبا فيها شرحية املتقاعدين اليت 
دائما ما تستثىن من الزيادة يف األجور، اإلصالح يقوم بتوسيع 

طبني  التغطية اإلجتماعية وإدماج هذه الصناديق باجتاه إحداث ق
كيما قلتو السيد رئيس احلكومة، السيد رئيس احلكومة كاين 
إصالح آخر أهم وهو هادوك االحتياطات اللي عندنا، احملفظة 

مليار حىت هي خاصها إصالح، ألهنا  .2املالية اللي عندنا 
تستثمر رمبا يف بعض األمور غري مرحبة تنلقاوها أهنا تتستثمر إما 

العامة، واش ما ميكنش  يف البورصة وإما يف اخلزينة
هاذاالحتياطات تستثمر يف مشاريع اللي هي مرحبة أكثر، 

 ...إصالح كذلك كيتعلق
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، الكلمة لفريق التقدم 
 .الدميقراطي

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

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

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

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم الدميقراطي 
يف إطار مناقشة موضوع إصالح أنظمة التقاعد، وهو موضوع 

التقاعد حبال ومستقبل نوليه أمهية قصوى من منطق ارتباط 
شعبنا وبالدنا، وارتباط مناقشته حبرصنا اجلماعي على حتقيق هذا 
اإلصالح الذي نتطلع أن يكون وطنيا وتشاركيا ودميقراطيا 
ومشوليا ومستدميا، وهلذا السبب دعونا وندعو جمددا إىل مواصلة 
احلوار اإلجتماعي اجلدي واملسؤول لبحث خمتلف القضايا ومنها 

تقاعد، انطالقا من إرادة حقيقية يف تعزيز السلم ملف ال

االجتماعي باعتباره املدخل األساسي لتقوية املسار التنموي 
الكفيل بإجياد احللول الفعلية ملختلف املطالب املشروعة 

 .والعادلة
موقفنا اإلجيايب إذن ينطلق من اإلصالح املعياري الذي 

صوصا بالنسبة يبدو أنه ال حميد عنه على املدى القصري، خ
للمعاشات املدنية واليت يدبرها الصندوق املغريب للتقاعد والذي 
جيب أن يندرج يف إطار إصالح شامل، ونؤكد على أن أي 
تأخري يف اإلصالح ستكون عواقبه وخيمة وستعقد مهمته غدا 
ورمبا بتكلفة أعلى، هلذا ال بد من اإلسراع يف بلورة مالمح 

أفكارا مهمة يف هذا املوضوع،  اإلصالح، خصوصا وقد راكمنا
ال سيما منها تلك املضمنة يف تقرير اجمللس األعلى للحسابات 
ورأي اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف والبيئي، وختاما 
مبا تفضلتم به اليوم السيد رئيس احلكومة يف جوابكم، حنييكم 
السيد رئيس احلكومة على وضوحكم وصراحتكم معنا ومع 

ني هذا اليوم واعرتافكم بأن اإلصالح مرحلي، وأن املواطن
. احلكومة القادمة عليها أن تباشر اإلصالح الشمويل واملستدمي

ويتطلب هذا اإلصالح من جهة نظرنا اعتماد خمطط إرادي 
لتوزيع قاعدة املنخرطني وتغطية املواطنني النشيطني، ونعتقد أن 

ميكن من رفع هذا املخطط بأهداف ووسائل حمددة من شأنه أن 
نسبة الساكنة النشيطة اليت تتوفر على تغطية نظام تقاعد من 
النسبة احلالية إىل ما يناهز النصف، ليصل املغرب إىل مستوى 

 .عدد من الدول اليت تتواجد يف نفس مستوى التنمية
ولتحقيق هذا اهلدف، ال بد من اعتماد قانون إطار 

إن مت توسيع قاعدة حول املوضوع، وهو هدف يبقى يف املتناول 
املنخرطني نساء ورجاال مثل أصحاب املهن احلرة، التجارة، 

 .املهنيني واحلرفيني، الصناع التقليديني والصيادين
ويف هذا السياق ذاته، ال بد من أن حيدد اإلصالح 
الشمويل أيضا، آليات مراجعة مبلغ املعاشات والتصدي ملسألة 

اليت جيب أن تكون يف املعاشات اهلزيلة ومعاشات األرامل 
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مستوى حيفظ كرامتهن، وإقرار حق توريث املعاش بالنسبة 
 .للزوجة املتوفية كما هو احلال بالنسبة لألزواج

إن إشكالية متديد سن التقاعد ال ميكن معاجلتها دون 
األخذ بعني االعتبار مسألة بعض املهن الشاقة، فبالنسبة 

مع قضية رجال  للموظفني للوظيفة العمومية جيب التعاطي
ونساء التعليم، وخاصة التعليم األساسي واالبتدائي ومهن 

 .التمريض أو األمن بشكل يراعي خصوصيات هذه املهن
وخبصوص املعاشات الصغرى، فإن اختاذ تدابري إجيابية 
لرفع احلد األدىن بالنسبة ألنظمة معينة تندرج ضمن الصندوق 

عي ملنح رواتب الوطين للضمان االجتماعي، النظام اجلما
التقاعد ال يعفي من حماولة إجياد حل أكثر مشولية وأكثر عدالة، 
إن ضعف متوسط معاشات التقاعد اليت يقدمها الصندوق 
املغريب للتقاعد والصندوق الوطين للضمان االجتماعي، يدعونا 
إىل التعامل إنسانيا واجتماعيا مع مبالغ املعاشات اليت يتم 

عامة جيب وضع آلية لربط مستوى  صرفها لألرامل، وبصفة
معاشات التقاعد بتكلفة العيش لتوفري ظروف معيشية الئقة 
للمتقاعدين، إن قضايا احلكامة يف صناديق التقاعد تبقى 
أساسية، ترشيد النظام من خالل جتميع الصناديق يف صندوقني 
اثنني، األول للقطب العمومي والثاين للقطاع اخلاص، مع تعزيزه 

ت تكميلية تبدو منهجية جيدة لإلصالح وتعزيز الرقابة بإجراءا
 .يف التصرحيات لدى صندوق الضمان االجتماعي

وعالوة على ذلك، من الضروري احلرص على التوظيف 
املعقلن ألموال الصندوقني، من أجل ضمان توفري األرباح، 
وينبغي أيضا تصحيح شروط اليت يتم مبوجبها تعويض أموال 

للضمان االجتماعي املدفوعة إىل صندوق الصندوق الوطين 
اإليداع والتدبري، من خالل تبين شروط مبعدالت تعادل 

 .معدالت السوق
على العموم، نسجل حلكومتكم السيد الرئيس جرأهتا  

السياسية يف فتح هذا امللف الذي يراوح مكانه منذ سنة 

، فقد انطلق قطار اإلصالح، وال ميكن ألن يقف، ليس 2114
هذه امللف، ولكن أيضا يف كل امللفات اليت هتم  فقط يف

مستقبل العباد يف هذه البالد، وعلى هذا السبيل ندعمكم 
وندعو لكم بالتوفيق والسدد والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل 

 .وبركاته
  :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف  
 .الوسط

 :الميريالنائب السيد محمد 
 السيد الرئيس، 

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

إن كان يرجع الفضل هلذه احلكومة يف نفض الغبار 
على أحد أهم امللفات املرتبطة بإصالح أنظمة التقاعد، إال أهنا 
اعتمدت نظرة أحادية لإلصالح، ومقاربة تقنية صرفة لدرء 

جز الذي يهدد صناديق التقاعد، فهي مل تذهب بعيدا يف الع
تشخيص إشكاليات نظام التقاعد يف مشوليته، علما أن هذا 
النظام ينبين على صناديق مجيعها مهددة مستقبال باإلفالس، 
ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل انعكاسات سلبية على سوق 

 على الشغل واخنفاض مستوى املردودية، فضال عن التأثري السليب
القدرة الشرائية للمنخرطني يف أنظمة التقاعد، وقد رصد اجمللس 
األعلى للحسابات واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف 
تقريرمها أهم االختالالت اليت كانت وراء أزمة أنظمة التقاعد، 
مقرتحني يف ذلك العديد من التوصيات على املدى القصري 

احلاجة امللحة إىل مقاربة نوعية شاملة واملتوسط والبعيد، مربزين 
ملعاجلة اهلفوات واالختالالت اليت تعرفها األنظمة املذكورة، مع 

 .استثمار اخليارات املتاحة وفق تدابري ناجعة وفاعلة
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 السيد الرئيس،
فمن أجل إصالح حقيقي ال بد من نظرة مشولية  

بعيدة املدى ومبقاربة ذات بعد اقتصادي واجتماعي ملا للحماية 
اإلجتماعية من دور اقتصادي واجتماعي، ليس فقط على 
مستوى ضمان العيش الكرمي لفئة أفنت اجلزء اهلام من عمرها يف 

نتاج العمل، ولكن أيضا على مستوى الدورة االقتصادية يف اإل
واالستهالك على مستوى االدخار، وملا حتتله كذلك من مكانة 
يف ضمان استقرار اجملتمع، فال ميكن لنظام التقاعد أن يضمن 
دميومته واستمراريته دون أن يكون مرتكزا على أسس صلبة 
ومنسجمة وثابتة يف كل أبعاده التقنية والقانونية واالجتماعية 

 .السيد الرئيسوالسياسية واالقتصادية، شكرا 
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة للتعقيب
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون والنائبات المحترمات،
 امسحوا يل أن أقول لكم حماوال إرجاع بعض يعين

الشيء من املزاح للتخفيف من الضغط الذي أعاين منه، ما 
عرفتش انتوما واش يف نفس احلالة ديايل ديال الضغط وال غري 

 .أنا بوحدي باش نقول ليكم
 :السيد الرئيس

 .اهلل يرمحنا بالشتاء إن شاء اهلل
  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 .آش قليت السيد الرئيس
 : السيد الرئيس

 .قلت لك اهلل يرمحنا 
 

   :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
، هذا ...آمني أمني، واهلل بصح، الشريف راه دعا معانا

اإلصالح صعيب، هاذ اإلصالح صعيب، هذه هي احلقيقة، 
سنوات قبل، والسي  01وملي جينا لقينا بلي الكالم فيه بدا ب

تشتغل عليه وعملوا  عباس الفاسي هو اللي عمل اللجنة اللي 
 01بعد اللقاء والتشاور دام من داك الوقت لدابا يف حوايل 

لقاءات مع  01تقريبا، حوايل  01لقاءات ديايل مع النقابات 
النقابات، وكل مرة كنا كنشوفو كيفاش نديرو باش حبال اللي 
شاد شي مجرة حىت كتحرقو يف هاذ اليد كيعاود يدوزها هلاد اليد 

د اليد، هاد اإلصالح اإلخوان لقيناه حنا على وعاودتاين هلا
جدول األعمال، وبقت لينا وحنا يف سنة انتخابية، ومن احملتمل 
تكون عندو عواقب سياسية على األغلبية واالنتخابية، واليين 

األول معندناش اختيار خاصنا نعملوه، : جوج ديال احلوايج
لكالم وناخدوا من الثاين ميكن لينا ندوروا الكالم ونبقاو ندوروا ا

الرصيد ديال الناس ديال املتقاعدين وندوزوا هاد املشكل 
للحكومة جاية ومريضنا ماعندو باس، قلنا ميمكنش ال أنا ال 
الشركاء ديايل يف احلكومة قلنا ميمكنش غنمشيو هلاد اإلصالح 
مهما كانت التكاليف، صعيب ألن عالش؟ كلشي متفق على 

قال أنه ممتافقش على اإلصالح، اإلصالح حىت واحد فيكم ما 
والنقابات كلهم متفقني على اإلصالح، ولكن باش تيواجهوين،  

ديال اخلطابات، كلهم فيهم التعاطف مع  2كيواجهوين ب 
املوظف، ألنه صعب جتي عند واحد املوظف وتقول له السيد 
املوظف دابا كاين واحد النظام كيعطيك واحد القدر ملي 

ا غنعطيك غندير واحد اإلصالح اللي غتخرج يف التقاعد أن
غينقص لك واحد الشوية، حينتاش الناس ما كيعرفوش أشنو 
هي تنقص هلم، تزيدهم هذاك داخل فالثقافة ديالنا، تنقص هلم 

ولكن ملي كتكون أمام واحد الواقع عنيد، واحد . ما كيعرفوش
األخ سولين واش هذا إصالح اقتصادي وال اجتماعي وال 

صالح ضروري، ضروري ملي كيكون عندك سياسي؟ هذا إ
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أموال اليتامى واملتقاعدين هم ناس كبار يف وضعية ديال العجز 
بالنسبة للبعض منهم، ما خصكش تعرضهم للخطر، إيال كان 

د الربطمات مكريني بواحد القدر وأنت   01عندك واحد 
واحد . كتصرف على دراري بداك املردودية ديال الربطمات

ديال ديك الربطمات كينقصو واملصاريف ديال  الشوية املداخيل
دوك الدراري كيكربو آش تدير؟ واش تبيع دوك الربطمات 
وتوكلهم للدراري وال تنقص هلم واحد شي شوية من املصروف 
اللي كتصرف عليهم باش ملي يزيدوا يكربوا يلقاو إما يتكاد مع 

ا، هذا الكرب دياهلم إما يلقاو عاود ثاين واحد الثروة باش يعيشو 
إما الناكل داك الرصيد اللي كلينا .هو االختيار اللي كان عندي 

منو كنهضر معاكم، اإلخوان اللي كتطلبوا مين نزيد نتشاور راه 
إما الناكل هذاك الرصيد كلينا منو . سنني هادي وأنا كنتشاور 3

أنا نقول لكم واحد القضية بقى فيا احلال . مليار ديال الدرهم
ما ناض غوث علي فهاد املنصة وقال اللي اللي حىت واحد 

السي عبد اإلله عالش تعطليت؟ كان خص السي أبو زيد اللي 
هو فارس ديال الكلمة ينوض هنا يغوث علي، خيرج يف عينيه 
يقول اللي السي عبد اإلله عالش تعطليت؟ كان عليك هاد 

 maximum اإلصالح تصوبو هنار اللي جييت، عام عامني
ادرناهش بقينا كنحاولو، نقول لكم واحد وتكون درتيه، م

القضية، واحد املرة ما وقف داك اإلصالح ماعدا املوت ديال 
السي عبد اهلل باها اهلل يرمحه، كنا جالسني مع النقابات هنار 
الثالثاء ووصلنا لعدم التفاهم، أنا شخصيا هادوك النقابات 
  عندي معاهم أحسن العالقات، وكنتعاطف معاهم وهاد الشي

كتعرفوه كنقولوا وكنعلنوا، وال أخفيكم أن عالقيت معهم حىت 
عالقتهم معايا مزيانة احلمد هلل، ولكن فهاد القضية هذي ما 
وصلناش للتفاهم وهم اهلل يكون هلم فالعون هم غيتواجهوا مع 

وصلنا . التقاعد ينقصاملوظفني غيقولوا هلم عالش خليتو 
، ندفع اإلصالحادي ، قلت هلم غدا وال بعد غد غ...لسميتو

كيفاش    طلبوا يل أسبوع، السي باها قدامي اهلل يرمحو كتعرفوا

كنت كنشتغل أنا وياه كنستاشر أنا وياه يف كل شي، قال اللي 
أشنو السي عبد اإلاله، قلت لو  كيطلبوا أسبوع قال اللي 
اعطيهم أسبوع، فهذاك األسبوع قضى اهلل ما قضى مات السي 

رمحه، توقفت القضية جاو عندي اإلخوان ديال عبد اهلل هبا اهلل ي
النقابات قالوا يل السي عبد اإلله نعاود نرجعوا للحوار، عاود 
رجعنا للحوار، وبقينا كنتحاوروا نتحاورو يف األخري أش غادي 
نديرو؟ قلنا فعوض ما نبقاو بوحدنا ما دام ما تفامهناش مع 

س اإلخوان ديال النقابات نصيفطوا هاد الشي للمجل
االقتصادي واالجتماعي اللي هم ممثلني فيه، صيفطناه بقاو 
اإلخوان كيتشاورو متايا، وصيفطوا لنا واحد الصيغة خمالفة 
للصيغة اللي كانت عند احلكومة، وكانت ديك الصيغة بقاو  
كياخذوا فيها التعديالت، التعديالت، التعديالت إرضاء 

مع املشروع وما للنقابات، فاألخري النقابات ما قدراتش تصوت 
قدراتش تصوت ضده، امتنعت عن التصويت، ياك أالسي يتيم 
ما عدا نقابة واحدة، امتنعت عن التصويت وصيفطو لنا هداك 

،كتقولوا يل احلوار، احلوار ماشي أنا أنا صيفطتو للمجلس ...
االقتصادي واالجتماعي بغض النظر على اجمللس األعلى 

و كيواخد عليا تيقول اللي للحسابات اللي فعال الرئيس ديال
، وأما التليني ديال هاد ...السي عبد اإلله تعطليت يف هذا 

اإلصالح راه لينناه قدر املستطاع، من مخس سنني رديناه لثالث 
، كنا 2101أخرناه  حىت  .210سنني، كنا غادي نبداو يف 

غادي نبداو بأربع ديال النقط مرة واحدة على املواطنون أربع 
احدة على املوظف وأربع نقط على الدولة درنا كل نقط مرة و 

عام نقطة، وكتقولوا يل عمل بالتدريج، خصكم تعرفوا بأن 
اإلصالح ديال التقاعد فحال شي واحد خصو يوصل للسطح 

مرتو، أنت  2مميمكلكش تعطيه واحد السلوم اللي يبق لو فيه 
م اعطيتيين السلوم واتفقيت معايا على اإلصالح واعطيتيين سلو 

وقلت يل واطلع، ولكن ملي كنوصل كنعيا نشعبق والو، إيال 
عندك شي بديل جيبوا يل فني نطلع للسطح ونوقف ونغوت 
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ونقول جنحت يف اإلصالح، أنا قابلو منكم أي واحد، هذا 
اإلخوان أنا  لقيتو هو اللي لقيت، امسحوا يل معنديش اإلصالح 

 BIT رالذكاء الكايف باش ندير إصالح آخر هو اللي دا
   املكتب الدويل للشغل وهو اللي دار املكتب ديال

Actuariat دار اجمللس األعلى للحسابات، وهو  وهو اللي
اللي دار اجمللس االقتصادي واالجتماعي وهو اللي وجدوه الناس 
ديال الصندوق املغريب للتقاعد، نفس اإلصالح، إمنا إذا بغيتو 
تقولوا كلطفوه ولكن كلطفوه يف حدود ما يبقى دلك يعين جمديا 

ان ديال ويبقى نافعا، وإال راه حنا مغنديروش اإلصالح أ اإلخو 
 .التقاعد

كاين بعض اإلخوان كينوضو كيطرحوا راه كاين بزاف   
ديال األمور اللي ميكن لنا نقولوها، ولكن دابا حنن أمام 
إشكاليات مالية اللي ما فيهاش اختيار، وتنقول لكم بأنه إيال 
ما عملناش هاد اإلصالح من هنا، مللي ما يبقاش عندنا الكايف 

 21%دابا ل%  21زمنا منروا من ديال سنتني القانون غيل
 la catastrophe غيلزمنا بقوة القانون، مبعىن آخر غنمشيو

اللهم منشيو يف هاد الطريقة هذه اللي هي تدرجيية واللي هي 
فيها واحد يعين واحد النقص، صحيح، أنا ماشي من هدوك  
امسحوا يل كاين شي وحدين كيجيو كيجيبوا شي الزيادة مثال يف 

أول باش تيبدوا تيبدوا باحملافظة على القدرة الشرائية شي مادة، 
للمواطن، أنا خويا معنديش هاد الذكاء كامل، جني نقول الناس 
راه باغي نزيد عليكم وأول مانبدا هلم نقول هلم احملافظة ال، أنا 
تنتكلم على املواطنني بصراحة، أنا بغيت ننقد الصندوق املغريب 

أبو زيد ، قالت ليا عالش مديرتش  للتقاعد، وسوالتين األستادة
اإلصالح مرة واحدة؟ دابا شوف غري واحد اإلصالح ديال 
واحد الصندوق، وشوف األستادة اشحال حنا واحلني، كون 
جبتهم ليكم بثالثة قويل يل كيفاش غادي نديروا؟ خصوصا أنه 

درهم، املعدل ديال  111.املعدل ديال التقاعد يف هذا 
 درهم، املعدل ديال التقاعد RCAR 4000 التقاعد يف

CNSS 1800  درهم، شوف كيفاش غادي تدير ديك
الساعة باش تقارب بيناهتم باش تعمل قطبني، كيفاش غادي 
تدير وشكون هذا اللي غيقبل لك باش تنقصو لو هاد الشي  
كامل؟ يف الوقت ملي غتجي تشوف غتلقى بلي داك اإلنسان 

داك الشي اللي سنة مغيتنقص لوش على  4.اللي غيكمل 
سنة، ولكن ال بغى خيرج تقاعد نسيب  1.غيخرج به دابا يف 

سنة ديك الساعات غادي ينقص لو واحد الشوية هذا  1.ب 
صحيح، ولكن ماشي بزاف أنا باقي كنذكر احلسابات مزيان 

آالف درهم يف اخلروج  1حوايل داك اللي كان غادي يأخد 
تبقى صناديق درهم، ولكن، ولكن غادي  2.11غادي ياخذ 

التقاعد مضمونة اإلخوان الكرام، وراه شرح لكم شرح لكم 
واحد   02شوية السي أبو زيد قال لكم شحال هذه كانوا 

، ما بقاتش 0كيخدموا على   4كيخدموا على واحد دابا 
الظروف هي هذيك،  ألنه كان العدد ديال التوظيف كان كبري 

اللي كيدخل قليل واللي كيخرج بالتقاعد قليل، اليوم التوظيف 
 .والعدد اللي كيخرج كبري يف كل سنة

اإلخوان تكلموا على سوء التدبري ديال االحتياطيات   
 ديال صندوق التقاعد يتم يف إطار ضوابط قانونية ماكاينش

القضية ديال سوء التدبري يف إطار ضوابط قانونية حتدد جماالت 
تصاد واملالية االستثمار بصفة حصرية، يف إطار قرار لوزير االق

يضع احلدود الدنيا  والقصوى الواجب احرتامها، مع التحكم 
يف األخطار عن طريق حتديد املعايري لتنويع االستثمارات، ألنه 
خصكم ما تنساوش واحد القضية ملي تتقولوا بغيتيوا 
استثمارات تكون املردودية دياهلا أكرب كتقولوا بغيتيوا استثمارات 

، وما تنساوش بلي هذه راها األموال ديال اخلطر اللي فيها أكرب
املتقاعدين، خصها يف احلقيقة تستثمر يف جمال اللي مافيهش  

 LE اخلطر، ما يكونش فيه اخلطر أو ال يكون واحد
RISQUE   حمدود جدا، يف إطار نظام حكامة أعطى

جمللس إدارة الصندوق عن طريق جلنة ختصيص األصول مسؤولية 



 

 

 

 

19 

 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

وضع االسرتاتيجية  العامة لالستثمار والسهر على تتبع وتقييم 
نتائج تدبري احملفظة املالية ومالءمة سياسة االستثمار مع 

الية احلاجيات املالية الضرورية لصرف املعاشات، التوظيفات امل
تأخذ بعني االعتبار معايري السيولة واألمان واملردودية، يعمل 

على التصديق  2111الصندوق املغريب للتقاعد منذ سنة 
سنويا على املردودية الشاملة برسم التدبري املايل ألرصدته 
االحتياطية واملردودية احملققة لكل صنف من األصول، وعرب هذه 

احرتام مسطرة التدبري املايل العملية تتم املصادقة على مدى 
للمخاطر واملقتضيات القانونية ذات الصلة، اللي كان عنده شي 
دراسة كيبني فيها بلي  كاين شي جهة اللي قصرات يف حسن 
التدبري ديال هاد األموال ديال هاد الصندوق جييبها لنا، احنا 
ندفعو امللفات للقضاء، الناس كيتكلموا يف احلقيقة على األجور 

يال بعض املوظفني متة، واألجور اللي كاينة ديال بعض د
املوظفني متة هي شبيهة متاما باألجور ديال املؤسسات الشبيهة، 

يقول  كما   négligeable)شيء ال ميثل ما كاينش، وهي 
، نسبة ما عندها حىت شي أمهية، أما الدولة هل (الفرنسيون

وم كلشي  أدت ذمتها هذا احلمد هلل ما وقعش فيه خالف الي
كيعرف بللي يف عهد السي ادريس جطو الدولة خلصات 

مليار ديال الدرهم للصناديق ديال التقاعد ووقع هاد  00.2
الشي يف إطار االتفاق ووقعت عليه النقابات، غاتقولوا يل واش 
أدت الدولة كافة احلقوق دياهلا وال ما أداتش؟ الناس اللي كانوا  

وقعوا مع السي ادريس جطو كيمثلوا ديك الساعات املوظفني 
وداروا اتفاقية تفيد أهنا أدت الذي عليها، إذن املشكل بالنسبة 
هلاد األمر انتهى، أرا لنا اإلخوان مللي كينوض شي أخ كيقول 
لك أودي واش املوظف بوحدو غايتحمل؟ ال، قلت لكم يف 

مليار ديال الدرهم يف مخس سنوات، كان  30التدخل ديايل 
الية حىت هو كريدد هاد الكالم، تيقول هلم أنا يف السيد وزير امل

مليار  .صاحلي ما نديرش اإلصالح ديال التقاعد غادي نوفر 
ديال الدرهم يف امليزانية وغادي ناخذها من الرصيد، أما دابا 

مليار ديال  2مليار ديال الدرهم  30على مدى مخس سنوات 
احتملها الدولة الدرهم كل سنة تقريبا،  اللي الدولة غاحتملها غ

يف عهد  هاد احلكومة وغاحتملها يف عهد احلكومة اللي هي 
 .ماجية باش يكون هاد اإلصالح هذا يعين ممكن

امسحوا يل إيال تكون شي حاجة شي نقطة اللي 
إيه واحد السيدة قامت كتكلم . تطرحات ما جاوبتش عليها

 واخا بالاليت اهلل... على البنك الدويل كنقلب عليها فني هي
خيليك أمدام انيت امرأة معقولة، افتارضي البنك الدويل قال لينا 
شي حاجة معقولة غري حيث قال لينا البنك الدويل ما نديروش، 

. وسيدي واهلل عمري ما هضرت أنا والبنك الدويل على التقاعد
أبدا ملي جيت جا عندي السي نزار بركة وجاب يل املوظفني 

د وجلسوا معايا وعطاوين صورة ديال الصندوق املغريب للتقاع
واضحة راه شفيت هاد الشي ملي جيت راه كنت عارفو كاع 

جا لعندي . بالتفاصيل راه دابا حافظوا، التفاصيل ديالو حافظها
اهلل خيليك أمدام، اهلل خيليك البنك الدويل واش حنا كنقيلوا 
نتسلفو من البنك الدويل ومن صندوق النقد الدويل ومن املاحنني 

العامل، وملي جنيو هنا نبداو نعتابروها هتمة، هذاك أمدام راه  يف
فحال البنك اللي انيت عندك معاه معاملة، راه إيال ما 
بغيتيشهش حىت هو ما عندو حىت مشكل غادي يهز الشكارة 

هو كيقولك أنا إيال احتاجتيين نقرضك . ديالو ويزيد مع الطريق
 كيجي كيقول لك صندوق النقد الدويل. ها هي الشروط ديايل

امليزانية ديالك حيث هو متخصص يف امليزانيات ديال الدول، 
، عالش تدخل فينا الصندوق الدويل، ..امليزانية ديالك هنار

تدخل فينا ألن مشينا كنقولوا ليه سلفنا اعطينا إمكانية نتسلفوا 
 001ديال املليار ديال الدوالر، ألن كان البرتول ب  2..

ميل وحنا كنخلصو خفنا إيال واحد النهار ما ديال الدوالر للرب 
نلقاوش باش خنلصوا، قال لنا إىل بغيتيو هاد الشي أجيو نشوف 

حبال دابا إىل مشييت عند البنك . امليزانية ديالكم كيف دايرة
ماشي غادي يسلفك انيت فحال اللي غيسلفين أنا فحال اللي 
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جرة غادي يسلف أي واحد، غادي ياخد بعني االعتبار األ
نفس الشيء، البنك الدويل ما . ديالك واملصاريف ديالك إخل

عمرو تكلم معايا أنا يف التقاعد، هاد التقاعد مشكل مغريب، 
مغريب، وقع بسبب قرارات درناها هنار اللي كانت الوفرة ما 
انتبهناش بلي راه جاي املشكل، ولكنه هذا عاملي يقع يف العامل  

 1.عندنا فالثقافة ديالنا  سنة واش حنا 1.كله، وإال هاد 
سنة، حنا كنا كنعرفوا نبقاو خدامني حىت كيعيا بنادم وال  

سنة جابوها لنا  1.ولكن . كيموت هاد الشي اللي كان
سنة، راه  1.وراه األوروبيني دابا ما بقاوش ألال ف . األوروبيني

سنة، فرنسا  ..سنة، يف الربتغال ويف إيطاليا  1.دابا يف أملانيا 
واحد القضية كتقال وكتكرر بزاف  . ف شحال وصلواما عر 

كتقولوا يل اإلخوان املواطنون دامين أنت كتحكر عليهم يف 
اإلصالحات واهلل إيال حشومة عليكم، عالش غنحكر على 
املواطنني؟ آش داروا يل املواطنني عال شكون اللي صوت علي 
باش وليت رئيس حكومة؟ واش واحد اإلنسان مدار معاك إال 

ري انت تعاقبوا؟ ولكن امسحوا يل أنا املصلحة ديال املواطنني  اخل
كتبان يل يف احلاجة اللي فيها مصلحة، ماشي يف احلاجة اللي 

املواطنني بالنسبة ليا أنا مستأمن من بعد اهلل سبحانه . غتعجبهم
وتعاىل مث بعد جاللة امللك ومعاكم انتما ومع احلكومة على 

ن عندنا الشجاعة واجلرأة نقولوا مصلحتهم، خصنا اإلخوان تكو 
. هلم؛ يا معشر املواطنني هادي لصاحلكم وعجباتكم، مزيان

 011فحال النهار اللي زدنا للمواطنني، املوظفني اللي عندهم 
 اتفاق. درهم 0111درهم فالتقاعد رديناها ب  211درهم و

CIMR  ابريل اللي ما كنتش حاضر فيه، ومن بعد  .2ديال
طلب منا حنا وباملساعدة ديال السي هداك ب RCAR  ف

وهادي راه ماشي، ما غتعجبكومش، . نزار بركة اهلل جيازيه باخلري
ولكن راها فصاحلكم، فحال اإلنسان مع اوالدو، واش دابا 
األوالد داميا كتدير هلم خاطرهم؟ السياسة هي هادي املشكلة 

كنش، أننا حنا يف السياسة كنبغيو داميا نديرو غري اخلاطر، ما مي

وهلذا األخت اللي تكلمات معايا على األزمة، أنا كنقدر أن  
كاين األخطار األخت حسناء، واليين غنقول لك واحد 
القضية، أنا منني كنكون، منني تيكون شي واحد تيطالبين بشي 
حاجة حق ما حيتاج كاع خيرج للشارع باآلالف غري واحد كايف، 

،كنقول هلم منني  شيت هاد اإلخوان ديال النقابات سوليهم
تكون عندكم شي حاجة معقولة ما جتيوش عندي غري ضربو ليا 
التلفون، عرفيت شحال من مطلب من املطالب دياهلم اللي 

يوم، ال  4231لقيتها ناعسة هادي سنوات واستجبت هلا، ال 
الصندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل،  كنقول هلم غري 

يكون إنسان ما عندوش احلق  بالتلفون قولوها ليا، ولكن منني
وجبديت ليا اإلخوان ديال املرسومني، امسحي ليا األخت الكرمية، 

وهادوك  CONCOURS هادوك دخلو دوزو داك
املرسومني كاينني، لو كان كانوا ما كاينينش درهتم هلم من بعد 
واخا، كاين وعارفينهم، وأنا راين ماشي ما متاعطفش معهم 

حاول ندرق عليهم ما أمكن، ولكن متعاطف معهم،  وراين كن
خاصهم يرجعو يقراو ألنه غادي يضيعو العام وغادي يضيعو 

 .الوظيف دياهلم
وأما اإلخوان األطباء الداخليني واخلارجيني البارح راه 
دخل واحد العدد ما عرفتش واش لوخرين دخلوا اليوم أو ما 
دخلوش، حنا كنتظرو، هذا هو الصواب، أنا ما تنخافش من 

شارع إيال ما كنتش أنا داير شي خطأ، واخا تكون نتائج ال
سلبية، إيال كنت داير خطأ غري واحد رجل أو امرأة يقول ليا 
راك داير خطأ أالسي عبد اإلله تراجع نرتاجع، عالش أنا مادام 
أبو زيد بغيتيين نتواجه مع الناس؟ ال مع األطباء، وال مع الطلبة 

باء وال مع النقابات مايل أنا؟ ديال التعليم، وال مع حىت األط
يعين غري غاوي مشاكل يعين؟ غري معقول، القضية ديال الناس 
اللي غادي يدركهم السن ومها يف واحد املهن صعيبة، أنا عارف 
ومتفق معكم، اهلل يكون يف العون ديال املعلم اللي غيبقى يف 

اهلل يكون يف العون  2.وال  4.سنة،  2.القسم حىت ل 
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لكن راه نقول لك واحد القضية ما كاينش شي إجراء ديالو، و 
اللي ما عاجبنيش يف هاد اإلصالح أنا رئيس احلكومة أكثر من 
هذا، أنا كون جربت ما خنبيش عليكم وكون نقصت السن ديال 
التقاعد، باش بنادم ما يبقاش عمرو كامل وهو يف اإلدارة، نعوذ 

على ما يدير  باهلل، وكون ميشي يف أرض اهلل الواسعة ويقلب
ويتحرك، ولكن راه ما كاينش اختيار، طيب، غادي يكون من 
املمكن هاد الناس يطلبوا التقاعد النسيب غيمشيو بأقل واحد 
الشويا، راه غادي تكون واحد ملي غادي حنطو هاد الشي إن 
شاء اهلل الرمحن الرحيم ملي غادي يدوز يف احلكومة، راه غادي 

باش أي واحد بغا يعرف   la simulation يكون واحد
بالضبط شحال غادي ياخذ إيال خرج غادي يعرف، وكونوا 
متأكدين أن هداك الشي حمدود، مؤمل نعم، ولكنه حمدود جدا، 

سنة أنه  2.أنا أعطيتكم قبايلة املثال باقي كنذكرو ملي كانت 
عام يف النظام اجلديد إيال   1.اإلنسان اللي غيخرج دابا ب 

 11.درهم غتجيه  2311هم غيقبط در  1111كان كيقبط 
درهم،  مث ما تنساوش اإلخوان ما  11.درهم صحيح ناقصة 

تنساوش أنه ما بقاوش الناس كيدخلو الوظيف صغار، أنا ما  
كرهتش هنايا شي واحد من اإلخوان اللي يف السن ديايل يقول 

عام  02لنا فاش توظف، كان بزاف هنا ديال الناس توظفو يف 
 22 21 .2، اليوم راه 21و 01منهم و ها هي واحدة 01
 .عام هذا إيال توظف 42عام عادي،  41

دابا اإلخوان أنا غنقول لكم، احنا املشروع وجدناه 
واشتغلنا عليه، راه حبال اللي قال لكم السي أبو زيد، راه حبال 
إيال تتجرع الدواء مر، ما غاجنيش ونكذب على املواطنني نقول 

احد الدواء غادي يعاجل لكم هاد النظام هلم أنا راه جايب لكم و 
ديال التقاعد ديالكم وحلو وبنني، ماشي صحيح، ماشي 
صحيح، هو عالج هكذا والسالم، وأنا وجدت نفسي مضطر 
إليه، ولكن لقيت أنه ليس من الشرف حفاظا على مكاسب 
انتخابية حمتملة أنين ندور الكالم، راه الكالم ساهل يف التدوار، 

و فيه الراحة دياهلم كل شي غيلقى الراحة ديالو، والناس كيلقا
ألنه اإلصالح ما غايكونش، ولكن حىت نوقفو قدام احليط، ال 
ما ميكنش، اإلصالح غادي جنيبوه للمواطنني، للموظفني، 
غاجنيبوه للربملان، وحبال اللي بغيت تقول يعين عضيت يف اللحم 

انتما من احلي وشديت يف الكبدة ديايل وجيت غاتدوزوا حىت 
االمتحان ملي غاجنيبوه لكم هلنا، كنتمىن ما تعطلوهش، كنتمىن 
تدوزوه راكم  غاتدرسوه ميكن تدخلوا فيه تعديالت رمبا ماشي 
بعيد، ولكن حاولوا على القضية باش تبقى نافعة ومفيدة وتنقد 
النظام، راكم تديروا واحد احلاجة فيها اخلري ديال الوطن، فيها 

طنني، فيها اخلري ديال املوظفني، وتنقول لكم هاد اخلري ديال املوا
اإلصالح ماشي كايف، ما زال إصالح آخر كينتظر احلكومة 

  La CNSS  2122املقبلة، باش ألنه هذا مهدد يف 
، ويف الدولة ال بد تضرب احلساب هلاد .214مهددة يف 

واخا اهلل اللي عامل واش غاتكون هنا وال راك مشييت  .214
ال بد تضرب احلساب، الدولة والسياسة هي هذه ما  عند اهلل، 

كيجيش اإلنسان أ اإلخوان للسياسة ويدخل نقي وما فيه حىت 
جرح وحىت حاجة وخيرج نقي ويعاود يرجع بنفس السعادة، اهلل، 
بنادم اليوم إيال دخل يلعب غري ماتش راه كيخرج عامر 

ض بالغيس، اللي كيدخل للتسيري كيعاين، كياكل الضربات بع
املرات كيفقد  الشعبية ديالو، أنا بعدا واحد القضية راه كنفيق 
مع الليل قبل الفجر وكندخل لداك الفايسبوك كل مرة تنلقى 
راسي يف شكل، مرة خمرجيين متابعيين التماسيح، مرة دايرين،  

ساعة،   23كل مرة يف شكل، هزؤوا مين العامل، هاد الشي يف 
نعتقد أن الناس فيهم ديال مرات، ولكن ك 2ساعة  23كل 

اإلنصاف يف العموم، أنا تنطلب منكم راه سبق يل طلبتها 
منكم كربملان، كنطلب منكم تديروا هذه حلظة ديال اإلمجاع 
الوطين، اإلخوان النقابات كنحلف لكم باهلل بللي مقتنعني 
باإلصالح، هم صعيب عليهم،  واش هاد اإلصالح ديالنا حىت 

اآلخر، إما اإلصالح اللي فيه  هم كيقولوا هداك اإلصالح
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األماين إما اإلصالح اللي ما يعطيش نتيجة،  حىت شي واحد 
ما جاب يل شي بديل، إيال جاب يل شي واحد شي بديل وما 
طبقتوش، نقدم استقاليت، بديل حقيقي اللي يعطي نتيجة وشنو 
غاخنسر أنا باش نطبقو؟ غادي تكون هذه حلظة ديال اإلمجاع 

رفوا املواطنني أن يف املواضيع الكبرية اللي كتمس الوطين باش يع
املصلحة ديال املواطنني السياسيني دياهلم كلهم جادين، وكلهم 
تيقولوا نعم، وكلهم تيحاولوا يدافعوا على املواطن ولكن ميشيوا 
يف االجتاه ديال املصلحة احلقيقية ديالو، ماشي فقط األمور اللي  

م وعلى املكانة السياسية دياهلم، كيحافظوا هبا على املرتبة دياهل
راه يف مجيع األحوال راه املكانة السياسية راه ماشي مضمونة، 
راه هاد الكراسي ال بد سنغادرها، الكراسي ديال احلكومة ال 
بد سنغادرها، ولكن غدا مللي غاتكون دايز يف الشارع املغاربة 
 غادي يشوفوك وغادي جييوا يسلموا عليك، وغايقول لك اهلل

جيازيك باخلري، كنت قاسح معنا ولكن دريت فينا خري اليوم باش 
عندنا التقاعد، وال دريت فينا خري اليوم باش امليزانية ديالنا احلمد 
هلل والت تتعطى منوذج للميزانيات يف العامل أو شي حاجة حبال 
هكذا اللي داروا الناس حبال يل قالت األخت احلزب اللي 

من السكتة القلبية ما عندنا ما نقولوا،  ساهم باش املغرب خيرج
احنا ما تنتنكروش اللي سبقونا ما تنتنكروش اللي داروا اخلري 
بالعكس، احنا كنتبناوهم وتنتبناو العمل اللي داروا وتنعززوا به  
كمغاربة، هاد الشي اللي راه احنا يف احلاجة له، أما املزايدات 

كم خصين سلوم اإلخوان ماعندها فني توصلنا، وكيف قلت ل
باش يوصلين للسطح، أما إيال غاخيليين كنتشعبق ما بغيتوش اهلل 

  .يعاونكم
  :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، وننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين واملتعلق بباقي 
األسئلة ونستهلها بسؤال حول األمن املائي، تقدم به الفريق 

للفريق، السيد النائب االستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ضور
 شكرا السيد الرئيس، 

   السيد رئيس الحكومة المحترم،
  .لقد أصبح تدبري، السيد الرئيس التوقيت من فضلك

  :السيد الرئيس
نعم، أنت اللي واقف أنت اللي بدييت  وواقف عالش واقف؟ ال 

نطلقو الكامريا  3التوقيت خصنا ملزمني ب... تكلم راه الوقت
  .باش متشي للغرفة الثانية، تفضل السيد النائب

  :النائب السيد سعيد الضور
 شكرا السيد الرئيس، 

  السيد رئيس الحكومة المحترم،
لقد أصبح تدبري السياسة املائية يشكل معضلة حقيقية 
يف غياب  اسرتاتيجية حمددة وواضحة،  وانعكس ذلك سلبا 

من املائي الذي ال ختفى خماطره على اإلنسان واألرض على األ
على حد سواء، فما هي التدابري املتخذة لضمان األمن املائي؟ 
وهل لدى احلكومة اسرتاتيجية واضحة املعامل ملواجهة خماطر 
االختالل بني الطلب املتزايد عن املاء والعرض الذي يزداد 

  .تعقيدا وكلفة؟ شكرا
  :السيد الرئيس

   لمة للسيد الرئيسالك
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

ترتكز سياسة احلكومة حاليا يف جمال األمن املائي على 
، وقد مت يف إطار 2111االسرتاتيجية الوطنية للماء لسنة 

التخطيط البعيد املدى إعداد مشروع املخطط الوطين للماء يف 
 :ثالث حماور، وترتكز التدابري املتخذة على 2141أفق 

  التحكم يف الطلب على املاء وتثمينه، منها هداك: األوىل
SYSTEM ديال السقي عوض االجندايب املوضعي، عوض

 ؛  goûte à goûte هداك ديال السقاية  ال
   حماربة اهلدر من خالل حتسني مردودية الشبكة ديال النقل؛ -
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السدود من وهو تدبري وتنمية العرض، رفع سعة : احملور الثاين
، 2141مليار مرت مكعب يف  22مليار مرت مكعب ل  ..01
سدا  02سد بفضل السدود الكربى اجلاري إجنازها  02عوض 

 سدا؛ 42واملربجمة 
 مليون مرت مكعب؛ 222حتلية مياه البحر من خالل حتلية -
مليون مرت  422إعادة استعمال املياه العادمة بعد تنقيتها -

  مكعب؛
يون مرت مكعب يف السنة من أحواض الالو مل 211حتويل -

واللوكوس وسبو حنو أحواض أيب رقراق وأم الربيع وتانسيفت، 
 ألن كتعرفوا هاد راه ديالكم هو اللي قال يل هاد الشي؛

تأهيل اإلطار التشريعي، حيث أعدت احلكومة مشروع -
املتعلق باملاء يتضمن مقتضيات جديدة  02..4القانون رقم 

دمة ية مياه البحر وإعادة استعمال املياه العاهتم خاصة حتل
 .والسالم.. واملعاجلة ومياه األمطار

 :السيد الرئيس
  .لرئيس، الكلمة لسيد النائب تعقيباشكرا السيد 

  :النائب السيد سعيد الضور
 شكرا السيد رئيس الحكومة المحترم،

مجيع التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن املغرب مقبل  
، وبالدنا مقبلة على 2122على أزمة حادة يف املياه يف أفق 

خالل السنة املقبلة، وهذا يعين أن احلكومة  22تنظيم  كوب 
مطالبة مبواجهة هذه الوضعية اليت قد يأخذ معها اجلفاف طابعا 

الذي ينبغي توفريه هيكليا، سواء على مستوى املاء الشروب 
وتعميمه باعتباره حقا دستوريا، أو على مستوى مياه السقي 
حلماية القطاع الفالحي من أزمة حقيقية وكذا قطاع املاشية، 
علينا أن نعرتف بأن هناك تراجعا يف ما خيص السياسة املائية 
املتبعة مبا فيها سياسة السدود اليت  ال زلنا جنين مثارها، علينا أن 

بأن الرتسانة القانونية املتعلقة بتدبري سياسة املاء أصبحت  نعرتف
متجاوزة وال تستجيب ملتطلبات ترشيد املياه يف خمتلف اجملاالت، 

ومواجهة خماطر االختالالت املؤثرة سلبا على مواردنا املائية، 
انطالقا من دعوة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف 

ت املناخية يف السياسة العمومية، إىل تقريره حول إدماج التغريا
اختاذ التدابري الالزمة لرتشيد احلكامة املؤسساتية يف جمال 
السياسة املناخية ومكافحة آثار االضطرابات املناخية وتعزيز 
املنظومة العلمية، يف جمال البحث والتنمية املستدامة والطاقة 

ث املياه واالقتصاديات النظيفة، علينا أن نعرتف بكارثة تلو 
بشواطئنا البحرية واألودية وخمتلف منابع املياه، كما هو الشأن 
بالنسبة لضفيت واد سبو اليت تعاين الساكنة اجملاورة من تلوث 
مياه الواد، علينا أن ندق ناقوس اخلطر خبصوص الوضعية املائية 
الصعبة اليت تعرفها منطقة سوس ماسة، بالنظر لرتاجع الفرشة 

ري احلاصل يف إجناز حمطيت حتلية مياه البحر ومعاناة املائية والتأخ
ساكنة املناطق اجلبلية مع أزمة املاء الشروب، وهلذا يقرتح الفريق 
االستقاليل على تنظيم مناظرة وطنية حول التأمني املائي مبناسبة 

  .السنة املقبلة، وشكرا 22احتضان بالدنا لكوب 
 :السيد الرئيس

  .مة للسيد رئيس احلكومة للتعقيبشكرا السيد النائب، الكل
  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

يف احلقيقة ما عندي ما نقول على الكالم دياله كله تقريبا احنا 
وياه متافقني بقات غري واحد القضية، داميا تنقوهلا للسادة 
الوزراء تيتكلموا معايا على اجلفاف، تيقول لك هاد السنة اللي 

فيها املاء واملطر استثنائية، تنقول هلم أودي شكون جا عندنا 
اللي قال لكم استثنائية؟ عالش ما نطلبوش اهلل ونقولوا يا رب 
هاد العام يكون هكذا والعام اللي من بعد منه حباله وال أحسن 
منه والعام واش ياك اهلل واطلبوا من اهلل، خصنا نكونوا واضحني، 

ه اهلل وهداك اإلشكاليات اللي  احنا كنآمنوا باللي املطر تينزل
كاتدور حوله كنظريات هي نظريات فقط مرة تكون صحيحة 
ومرة ال تكون صحيحة، يف الكالم اللي قال السيد تكلمنا على 
األخ النائب الربملاين، تكلمنا  على السدود، تكلمنا على 
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الشبكات، تكلمنا على األمور كلها بقات القضية ديال التلوث 
حلق، القضية ديال التلوث يعين احلكومة جادة يف وعندو فيها ا

هذا األمر، وعلى كل حال السياسة ديالنا املائية راه هي من 
اجملاالت اللي جنحنا فيها، واللي حنا كنتخاذو فيها كنموذج 
ناجح يف العامل، واإلشادة بالتجربة ديال املغرب يف العامل دائما، 

ت ضدها ميكن لنا أما القضية ديال املناظرة يعين أنا لس
مشكل، وشكرا السيد النائب ندرسوها ما كاين حىت شي 

  .ماحملرت 
  :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، ننتقل اآلن إىل السؤال الثاين حول التدابري  
املتخذة لتقليص الفوارق بني اجلهات، تقدم به فريق األصالة 

 .واملعاصرة السي الطاهر شاكر
 :شاكرالنائب السيد طاهر 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب، 
فريق األصالة واملعاصرة يسائلكم السيد رئيس احلكومة   

عن اإلجراءات املتخذة لضمان بطبيعة احلال التدبري اجملايل 
 .الربملان، شكرا واملعقلن للمنظومة اجلهوية اليت صادق عليها

 :السيد الرئيس
  .شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة

 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
هي غري باش تكون األمور واضحة هاد الشي هذا 
مرتبط بامليزانية، امليزانية خاص يكون فيها العدل، واحد اجلهة ما 

هتلى عندهاش الفرص اللي كاينة عند اجلهات األخرى خاصك 
فيها باش تنهض، والربامج راه ديك الساعات ما كاينش 
مشكل، وهلذا على مستوى االعتمادات حرصت احلكومة على 

رصد إمكانيات هامة من خالل الرفع التدرجيي للضرائب 
 :املرصودة للجهات كما يلي

من الضريبة على الشركات والضريبة % 2ختصيص 
من % 21كذا ، و %2يف أفق بلوغ % 0على الدخل، مقابل 

 للجهات؛% 04الضريبة على عقود التأمني مقابل 
مليار درهم كاعتمادات إضافية من امليزانية  2ختصيص 

ماليري درهم وذلك يف أفق  3العامة للدولة، أي ما جمموعه 
، غنبداو هاد العام إن شاء 2120ماليري درهم سنة  01بلوغ 

د  01ي غتولل 2120د املالير ديال الدرهم، يف  3اهلل ب 
املاليري ديال الدرهم اللي غرتصد للجهات، إضافة إىل املوارد 

مليون مليار درهم،  23املرصدة للجماعات الرتابية واليت تناهز 
دابا تيخص داك الناس اللي ترأسوا اجلهات والناس اللي معهم 
يف املكاتب حيزموا ريوسهم، باش يكونوا قادرين يصرفوا هاد 

افعة جلهاهتم، وخاص الدولة تقلص من االعتمادات يف أشياء ن
التدخل دياهلا يف هاد الشي واجلهات واجلماعات يكونوا أكثر 
نشاطا، كما سيتم إطالق برنامج حماربة الفوارق اجملالية 

 - .210واالجتماعية يف العامل القروي واملناطق اجلبلية 
وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية اليت  2122

مليار درهم، ستوجه لتمويل حوايل  21 ستخصص بسببها
مليون مواطن يقطنون  02مشروع تستهدف أزيد من  21211
 .ألف دوار، والسالم عليكم 23بأكثر من 

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسي الطاهر شاكر

 :النائب السيد الطاهر شاكر
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير األول، 
البيانات اللي اعطيتونا، ولكن باش نشكركم على 

نكون واضحني املغاربة كلهم يف االستفتاء على الدستور مشاو 
مع اجلهوية، صادقوا على الدستور ولكن اجلهوية هي احملور ديال 
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التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد، خاصة يف العامل 
 القروي؛

 الربملان؛جبتو لنا القوانني التنظيمية صادق عليها  -2 
باقي القوانني املراسيم ما تدارتش النصوص التطبيقية ما - 3 

زال ما تدارتشاي، وهادي السيد رئيس احلكومة نقوهلا لكم 
بكل أخوة، راه احلكومة ما تبغيش تصاوب املراسيم، راه واحد 
العدد ديال النصوص صادق عليها الربملان ومن خالهلم الشعب 

يف الرفوف، راه ما ميكنش لنا نتكلموا  املغريب تيتسناها وما زالت
على جهوية ناجحة، جهوية متقدمة، جهوية مفعلة إيال ما  
كانش النصوص التطبيقية، وهل ميكن أن ندبر الشأن اجلهوي 
بدون وسائل مادية، بدون وسائل بشرية، بدون لوجيستيك، 
بدون دراسات؟ ألن هاد الشي كل شي مرتبط بالنصوص 

زالت معطلة، وهلذا نقول لكم هاد الكالم هذا التطبيقية اللي ما 
ألننا نؤمن بأن حل املشاكل د املغرب، حل املشاكل د املغرب 
األساسية هي يف الالمركزية والالتركيز، ميثاق الالتركيز ما زال ما 
خرج السيد رئيس احلكومة، راه رئيس اجلهة وال رئيس اجلماعة 

 اجلبال يف السهول وال رئيس اجمللس اإلقليمي يف البوادي ويف
ويف اهلضاب كيلقى معاه ياهلل ممثل السلطة احمللية، إذن  

ديال احملاور  le pouvoir السلطات األخرى معندهاش
املسؤول وغادي يقول وغادي نسجل ومنشي نستاشر، إذن هاد 
التمركز، سياسة الالمركزية ويف غياب واحد امليثاق ديال الالتركيز 

مكنش يؤدي إىل تفعيل الالمركزية راه من طبيعة احلال مي
احلقيقية والتنمية احلقيقية وإىل اجملانسة، هذا من جهة، من جهة 
أخرى امليزانيات اللي معطية للجهات السيد الرئيس، دابا مللي 
تدارت اجلهوية املتقدمة والكل متافق عليها خاص املركز يبقى 

باش يسري يدبر يوجه إىل آخره، ولكن يفوض الفلوس للجهات 
تكون التنمية، يفوض يعطيهم وحياسبهم ويدخل اللي يتصرف 
تصرف ماشي هو هداك للحبس، ولكن بقاو شادين كلشي هل 
يعقل السيد رئيس احلكومة أنا نقوهلا لكم بكل أخوة، اآلن 

الفالحا اللي واعدناهم بالدعم، الدعم العجل كرب والدعم 
ر املالية ما ماجاش القرض الفالحي تيقول معنديش الفلوس، وزي

فوضش يل الفلوس وتيظلوا باآلالف تينتاظروا أمام صناديق 
القرض الفالحي ألن الدعم جمامهش إىل آخره، هادي أمور ألنه 
خاصنا مللي  نقولوا شي كالم منني نديروا شي سياسة وانا 
معاك يف املعقول، ولكن خاصها تنفذ، ماشي تبقى موالني 

ني الرباط مافوضوش اجلهات ما الرباط شادينها، وراه إيال موال
فوضوش مداروش الثقة يف اجلهات ويف األجهزة اللي انتخبها 
الشعب كيف انتخب احلكومة بطبيعة احلال راه غادي نبقاو 
حاصلني والتنمية تبقى معطلة، وبالتايل غادي نعيشوا يف 
املشاكل اللي يعرفها البالد، إيال بغيتوا حتلوا املشاكل ديال البالد 

و اجلهات، اعطيو املنتخب، ثقوا يف املنتخب وحاسبوه اعطي
ودخلوه للحبس إن  اقتضى احلال، ولكن يف هاد احلالة هادي  
كلشي يف الرباط وال حاجة يف اجلهة وال حاجة يف اجلماعة وال 
حاجة يف اجمللس اإلقليمي، راه غتبقى مؤسسات فارغة بدون 

 .راوسائل بطبيعة احلال وفاقد الشيء ال يعطيه، شك
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

السي الطاهر هاد التدخل ديالك أنا غنبصم عليه بعشرة    
صبعني، ال بال ما نطولوا، ال، ال ماكني حىت مشكل، أنا غنقول 

  :لك واحد القضية
اسيم وديال احلكومة، واش غنقول لك القضية ديال املر : األوىل 

فني هي احلكومة بعدا؟ ها انتما مسعتيوا أسيدي، فني الضريس 
فني وزير الداخلية؟ خاصو يكون هنا وزير الداخلية واقيال عرف 
هاد التدخل ديالك وهو خيرج، ال بصدق زعما هاد البطء اللي  
كتكلم عليه كاين، وهو ماشي ساهل عندو إشكاليات حقيقية 

تبطة به، والكثرة ديال املشاريع ديال القوانني واملراسيم مر 
والتدقيق ألن كتعرف بلي اإلشكال القانوين هو إشكال كبري  
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كتعرف يف القانون النقطة مشكلة والفاصلة مشكلة واحلرف 
مشكلة األلف مشكلة والواو مشكلة وبالعربية وبالفرنسية، هاد 

بذلوا جمهود شوية الشي متافق، ولكن مع ذلك خاصنا نزيدوا ن
أكثر، خصك تعرف أنه الناس ديال األمانة العامة للحكومة 
هنار اللي جيت، قال ليا السيد األمني العام للحكومة اهلل 

ديال الناس اللي يعاونوين  02خيليك أ السي عبد اإلله بغيت 
ديال  41مقدرتش كيفاش ندير، قلت لو أ السيد األمني العام 

 الناس خودهم؛
الثانية اللي تكلمتيو عليها ومعاك فيها احلق  املسألة

هي القضية ديال التفويض، حنا كان عندنا نظام آخر  % 011
كتعرفوا كيخصك ماتشري بوال يف املدرسة يف سيدي بوقشمري 
اللي ما زال معرفناهاش فني جات ألنه، فهمت وال ال، قاهلا يل 

يكون غري واحد املستشار، فهمت وال ال ميكن هو نيت اللي غ
قاهلا يل يف جملس الرباط، فهمت وال ال، يعين كيخصك جتي 
اخلبار للرباط ويسيفط للرباط إخل، هادي العقلية الفرنسية مع 
األسف نقولوها، حنا املغاربة العقلية ديالنا أقرب 
لألجنلوساكسونيني بصراحة، كنبغيو العملية املسائل العملية 

ثقة ضروري الدولة براكماتيك، خاصنا أوال وقبل كل شيء ال
تديرها، ألنه قوة االحتياط راه كيوصل اإلنسان إىل الشلل 
وكيوصل املؤسسات للشلل، خاصك تدير الثقة ديالك يف الناس 
وتعطيهم اإلمكانيات وتقول هلم يشتغلوا وتراقبهم بعد دلك، 
أسيدي مابغينا نديو حد للحبس، حنا ما بغينا نديو حد 

السي الطاهر، وليين الناس خصهم للحبس اهلل ينجينا وينجيك أ
يعرفوا رآه بلي راه هي تابعوهم احلساب يف الدنيا وتابعهم 
احلساب عند اهلل تعاىل، واحلمد هلل بالدنا دولة دميقراطية مغربية 
ماشي دميقراطية سويسرية طبعا، وعندنا صحافة واليوم راه أي 
حاجة أي خرب كيخرج كيمأل العامل، فحنايا خصنا نكونوا 

تفامهني، هاد التوجه ديال الثقة يف املنتخبني، رؤساء اجملالس م
واملكاتب دياهلم واللي باملناسبة حىت مها كينتظروا باش تعاجل 

األوضاع دياهلم حىت مها ألنه ما ميكن لكش جتيب رئيس جهة 
  .درهم يف الشهر ميمكنش 1111وتقولوا غادي نعطيك 

  :السيد الرئيس
لمة للفريق االشرتاكي حول وضعية شكرا السيد الرئيس، الك

  .املنظومة الرتبوية
 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

سؤالنا يف الفريق االشرتاكي يتعلق باملنظومة الرتبوية الواقع  
 .واآلفاق

 :السيد الرئيس
  .شكرا ، الكلمة للسيد رئيس احلكومة الواقع واآلفاق

  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
زعما انيت مدام بنمسعود صديقة عزيزة زعما، واش 
الواقع واآلفاق يف دقيقتني، شوف دخلت عليكم باهلل إيال ما 
قولوا ليا، واش متبعني معنا  اشنو كاين يف العامل وال ال؟ هاد 

ي القضية ديال الرتبية والتكوين إشكالية هتم الوطن شفتوا بل
جاللة امللك كيعطيها أمهية كبرية، هي وحدة  ميكن معرفتش 
مكينش شي وحدة أخرى اللي عندها جملس استشاري خاص 
هبا، وحضر رؤية اسرتاجتية، ديك الرؤية جاللة امللك يعين كلفين 
هبا شخصيا هنار اللي تسلمات لو، والسيد الوزير عمل برنامج 

بعض اإلجراءات هاد  ديال اإلصالح فهمتين وال، وراه غادي يف
،  ومن ناحية ...الشي كله على أمل إن شاء اهلل الرمحن الرحيم

اإلمكانيات حنا ممقصرينش كما ال خيفى عليكم من الوقت 
ديالكم، رآه اإلمكانيات كتعطى هلاد املنظومة داميا، ولكن باقي 

 .معندناش الرضا على هاد املنظومة هذه، وشكرا
  :السيد رئيس

  .للسيدة النائبة شكرا، الكلمة
 :النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
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 السيد رئيس الحكومة، 
السؤال له راهنية ويفرض نفسه بإحلاح، وانتم سيد 
العارفني ما ال يدرك كله ال يرتك جله، ويف الدميقراطيات العريقة 

. رؤساء احلكومة كيجاوبوا على أسئلة إشكالية كبرية يف ثواين
نثمن توجيهات ومواقف مبادرات  حنن السيد رئيس احلكومة

صاحب اجلاللة، ولكن السؤال يتعلق مببادرات احلكومة يف حد 
ذاهتا اجتاه هذا القطاع، هناك إمجاع وطين أكيد، تقارير دولية 
ذات صلة باملوضوع جتمع وتطرح أسئلة مقلقة حول التعليم 
باملغرب، ولكن امسح يل السيد رئيس احلكومة نقول لكم بأن 

احلكومي مبوضوعية وتقدير كبري يتميز باالنتظارية املوقف 
وحمدودية اإلستجابة والتجاوب، البطء يف اختاذ مبادرات تفعيل 
املقتضيات الدستورية ذات الصلة، والنمودج ديال اجمللس الوطين 

للغات والثقافة هو منوذج أي تأخر يف احلصيلة احلكومية من  
ياهلل اللجنة  2102حنن يف اهلزيع األخري من  2012ل  04

تشكلت، هناك تناقض أحيانا خبصوص املوارد البشرية، تؤكدون 
أن هناك خصاص كبري يف هذا القطاع، وهذا اخلصاص مقبل 

بتقليص امليزانية  .210على تصاعد، ولكن قمتم يف ميزانية 
ديال التعليم وبتحديد أو تقليص عدد املناصب، إضافة إىل 

لسيد رئيس احلكومة، هناك املرسومني اللي تكلمت عليهم ا
اإلشكالية اللغوية، الدستور أعطانا هندسة لغوية، اللغات 
األجنبية أساسية، ضرورية، هذا ال مينع من النهوض بالعربية 
واألمازيغية، ولكن خص يكون املوقف واضح من اللغات 
األجنبية، الدستور كيقول لك تعلم وإتقان اللغات األجنبية 

غل، مفتاح لتفعيل وتنشيط احلوار مفتاح لولوج سوق الش
 ...الثقايف، ولكن النقاش الذي يهيمن يف هذا املوضوع هو

  :السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة، شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة إيال 

 .بغى يدير شي تعقيب تفضل السيد الرئيس
  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

القضية ديال اللغات، كاين شي ما كاينش تراجع يف 
واحد اللي اليوم مادام ما بغاش أوالدو يتعلموا الفرنسية وال 
االجنليزية وال االسبانية؟ ما كاينش هاد الشي بالعكس هاد 
الشي حوله إمجاع، كان خالف حول لغة التدريس ماشي 
تدريس اللغات تدريس اللغات متفق عليه، ولغة التدريس اجمللس 

بية والتكوين حسم فيها، إذن هاد القضية هادي األعلى للرت 
ليست موضوع خالف، اخلالف هو حول واحد السنة السيد 
الوزير مشى يعين فرنسها ملقتضيات تربوية، هو شاف بلي كاينة 
مصلحة يف هاد القضية هادي وأثارت ضجيج وطلبنا منو يف 
رسالة يؤخر هاد القضية هادي حىت نوضعو القانون اإلطار، 

يف الشهر إن شاء اهلل الرمحن الرحيم باش  .قدو لقاء هنار وغنع
 .باش يبدا العمل ديال التحضري ديال القانون اإلطار

وأما القضية ديال اإلمكانيات املادية ما عمرنا نقصنا من امليزانية 
داميا مها األولني التعليم وداميا  العدد ديال الناس اللي  

 .ولويةكندخلوهم يف التعليم تنعطيوهم األ
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، السؤال املوايل للفريق االشرتاكي دائما 
 .السياسات العمومية االجتماعية، الكلمة ألحد النواب

 :النائب السيد المهدي العالوي
 شكرا السيد الرئيس،

التزمتم حبكامة القطاعات  السيد رئيس احلكومة،
 .شكرااالجتماعية ماذا حققتم يف ذلك اليوم؟ 

  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
واش غنقول؟ للي اعطى اهلل هو هذا، النصف ديال 
امليزانية كما ال خيفى وهاد الشي ماشي مع احلكومة ديالنا من 
قبل وقتكم، كتمشي للمجاالت االجتماعية الصحة والتعليم 
والبادية إىل آخره، اللي املشكل اللي كاين األخ الكرمي ماشي 
ا  هو هذا، املشكل هو أن هداك الشي اللي كيتصرف م

كتكونش داميا املردودية ديال واألثر ديالو على القطاعات 
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االجتماعية بالشكل املطلوب، واليين راه اجملهود ما كيتخيلش  
جماالت جنحنا فيها، شوف غري اجملال ديال القرى ملي كاين 

،  جيت أنا هلاد الربملان هذا كيفاش كانت الكهربة ديال القرى
ش كانت وكيفا املياه يف القرى كيفاش كانت

désenclavement  يعين التواصل، راه حتوالت كبرية واليين
 .نفس النجاح وشكرا ماشي اجملاالت كلها عرفت

 :السيد الرئيس
 .شكرا، الكلمة للسيد النائب

 :النائب السيد المهدي العالوي
 شكرا السيد رئيس الحكومة،

هاد أو داتين ما يسحان إمدن تينوات أينا جيران باش  
أكنامن مدن، ألن ريب أيدسكان إكتنام ما جيران إمدن أقكنمن 
أقكنعاون سيدي ريب سبحانه وتعاىل، غنتكلم معاك باللغة 
العربية السيد رئيس احلكومة ألن ما كتفهمش الشلحة وما 

ل سياستكم بغيتيش تفهمها، ألنه انتما حكومة ديال اهلضرة فش
راه باين من التشغيل، من الصحة من مجيع القطاعات، فالبطالة 

ألف إىل مليون  131ارتفعت من  2102إىل  2102من 
ألف عاطل، وسياستكم الفاشلة باينة يف احتجاجات  30و

الشارع يوميا ويف خروج أسر رجال التعليم واألطباء والطلبة 
وإقصاء مطالب  اجلامعيني، وباين فتعثر احلوار االجتماعي

النقابات وجتميد األجور وضرب القدرة الشرائية، وباين يف 
التهرب من كل مسؤولية يف إصالح التعليم، وما الصحة السيد 
الرئيس فحدث وال حرج ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
اللي خاصنا حنا نديروه، السيد الوزير الصحة ديالك راه أعطانا 

ة هادي خاصة يف إقليم الرشيدية اللي هو مهد وعود يف هاد القب
الدولة العلوية الشريفة وىل العاصمة ديال اجلهة وحىت حاجة ما  
كايناش كيتسناو الناس دابا الكرافان كيتسناو القوافل الطبية 
باش جييو يداويو الناس، وهاد الصحة آش كتدير آش كتدير؟ 

 .ي كيتسىن باش نتسماو اجلمعيات داواونا املرض، وكاين الل

أشهر كاين اللي كيتسىن عام، وملي كتجي القافلة الطبية أ 
السيد الرئيس كيخليو الناس جمروحني ومرضى سويفي مكاينش، 
ألن داك الطبيب اللي كاين متة مستقر كيقولوا أنا ماشي شغلي 
ماشي أنا اللي درت ليك العملية، اتبع هادوك للرباط آش غيتبع 

 ...هادو للرباط
 :رئيسلاالسيد 

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

أنا غنجاوبك بواحد الصفة ديال األمازيغ وهي األدب، 
ألنه اهتمتيين بلي ماباغيش نتعلم الشلحة قويل كيفاش عرفيت 
هاد القضية؟ أنا مكنعرفهاش صحيح ألن األدب دياهلم مها 

مشي كيهدروا معايا بالعربية، ولكن باش عرفتيين أنا منني كن
وال تقفوا ما ليس لك به "مباغيش نتعلم الشلحة؟ إوا شفيت دابا 

، "علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤوال
ومدام مشييت لوزير الصحة هو اللي بان ليك، غنقول لك واحد 

داز يف املغرب  القضية، هذا إيال مكانش أحسن وزير الصحة
من أحسن الوزراء الصحة دازوا يف املغرب، يف العهد ديالو  
وامسح ليا انت اللي جبدتيين، يف العهد ديالو والو الطيارات  
كيمشيو للجبل جييبوا اجلثت ديال املواطنني باش ميكلومهش 
الذئاب، عاد خلي العياالت اللي كيخرجهم يديهم يولدوا وال 

راض وكيديهم بالطيارة، يف العهد ديالو  الناس اللي تيكونوا م
كاين مستشفى متحرك وىل كيمشي للبوادي، مستشفى، يف 

زدتيوا أ  AMBULLENCE العهد ديالو شحال من
 411AMBULLENCES ،330... السي

AMBULLENCES   اللي تزادت، يف العهد ديالو
دواء تنقص يف الثمن،  2111دوا، الثمن ديال  2111نقص 

ديالو تكون دوا اللي معمر كانوا املغاربة كيحلموا به مبا يف العهد 
  ...مليون 21فيهم رئيس احلكومة اللي كان كيكون 

 :السيد الرئيس
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ننتقل إىل السؤال اخلامس واألخري  .شكرا، السيد الرئيس، شكرا
حول افتقار بالدنا إىل سياسة عمومية يف جمال اإلعاقة تقدم به 

 .سيد النائب، آخر سؤالالفريق الدستوري، تفضل ال
 :النائب السيد الحسين الرحوية

السيد رئيس احلكومة ال زالت بالدنا تفتقر إىل سياسة 
عمومية شاملة يف جمال اإلعاقة، السيد رئيس احلكومة، إىل مىت 
تستمر األسر املغربية تواجه يف صمت ومعاناة بعض اإلعاقات 

كومة؟  هل من احلادة واملعيقة دون أن حتظى بأي دعم من احل
آفاق جديدة بعد مصادقة املغرب على االتفاقية األممية خبصوص 

 .حقوق اإلنسان يف وضعية إعاقة والربوتوكول امللحق هبا؟ وشكرا
 :السيد الرئيس

  .ةالكلمة للسيد رئيس احلكوم 
  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

ألنه اإلخوان اللي كيتكلموا على اإلعاقة مشكورين،  
تكلموا وغوتوا وانتاقدوا باش حتركوا احلكومة وكل اجلهات املعنية 
باش هاد الناس يوصل ليهم احلق دياهلم، أنا متفق معاكم 
ومنخرط معاكم أنا يف هاد القضية إيال بغيتيو نكون معارض 

 :معاكم أنا متفق معاكم، ولكن كتعرفوا اإلدارة
ر مشروع قانون إطار ال بد من القانون واآلن مت استصدا -أوال 

  يتعلق حبماية حقوق الشخص املعاق؛ 04.11رقم 
إحداث جلنة وزارية هاد الشيء كلوا راه معمرو ماكان؛ -

إحداث جلنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ خمتلف اإلسرتاتيجيات 
والربامج املتعقلة باملواد وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة أظن 

 أننا عقدناها مرتني؛
السياسة العمومية املندجمة للنهوض حبقوق األشخاص اعتماد -

 املعاقني؛
 إجناز البحث الوطين الثاين حول اإلعاقة؛-

وعلى مستوى الدعم واملساعدة االجتماعية أدرج قانون املالية  
األشخاص يف وضعية إعاقة ضمن الفئات  .210لسنة 

 .املستفيدة من خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي
ال ـري 4بة الزيادة اللي كنقولوا غنديروها يف السكر ب وباملناس 

ديال املليار ديال الدرهم  2يف الشهر إن شاء اهلل غتخلي لنا 
يف العام، واحد غيمشي لوزير الصحة باش ميول املستشفيات 

و  .اإلقليمية ديالو بالتجهيزات اللي كيخليو الناس على ودها 
التماسك أشهر كيتسناو، وواحد غيمشي لصندوق  1

االجتماعي للوفاء بااللتزامات اللي كتخص املعاقني وإيال كاين 
  .شي فكرة إضافية تعاونونا هبا حنن لكم من الشاكرين

 :رئيسالالسيد 
  .شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق

 :النائب السيد محمد زردالي
 شكرا، السيد الرئيس،

احلكومة لقد مر على عمر هذه  السيد رئيس احلكومة،
سنوات وال زلنا نفتقر إىل سياسة عمومية داجمة  3أكثر من 

لألشخاص يف وضعية إعاقة، لقد التزمتم يف الربنامج احلكومي 
 :السيد رئيس احلكومة مبا يلي

 العمل على وضع اسرتاتيجية وطنية يف جمال اإلعاقة؛ -أوال
وضع قانون تشريعي حيدد حقوق وواجبات هذه الشرحية  -ثانيا

 جملتمع؛با
خلق جلنة ما بني وزارية كآلية حكومية تسهر على  -ثالثا

 القضايا املرتبطة باإلعاقة؛
 .وأخريا حتيني املعطيات من خالل حبث وطين حول اإلعاقة 

 السيد رئيس الحكومة، 
هذه هي التزاماتكم، فما هي احلصيلة على مستوى 

نفتقر إىل اإلجناز؟ بالنسبة لوضع اسرتاتيجية وطنية حلد اآلن 
وثيقة مرجعية هبذا اخلصوص، لقد تتبعنا بالفعل انطالقة هذه 
العملية بإشراف وزارة التضامن واألسرة بشراكة مع بعض 
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املنظمات الدولية ليونيسكو ومنظمة اإلعاقة الدولية كمدعمني 
تقنيني، وقد مرت أكثر من سنتني ومل يبق إال أقل من سنة وكان 

الرمسي عن هذه الوثيقة السياسة الكل يرتقب حلظة اإلعالن 
العمومية املندجمة وحلد اآلن ال زلنا ننتظر، ما جدوى إذن هذه 
الوثيقة إذا مل تكن وثيقة مرجعية موجهة للكثري من القطاعات 
احلكومية، وثيقة سياسية مؤطرة ملوضعة اإلعاقة بشكل أفقي؟ 
والكل يشهد صدور العديد من القوانني التنظيمية وغري 

يمية، القانون التنظيمي للجماعات جملالس اجلهات، دون التنظ
أن تكون معنية هبذه السياسة، بل وقانون إطار دائما يف غياب 
سياسة عمومية يف جمال اإلعاقة، ملاذا كل هذا التأخر السيد 
رئيس احلكومة؟ ومباذا تربرون ذلك؟ حىت اآلن اللجنة اليت 

كن من األجدر أن شكلتموها للسهر على قضايا اإلعاقة أمل ي
يؤطر عمل هذه الوثيقة؟ مث ملاذا مل جتتمع هذه اللجنة وقد مر 
على تشكيلها أكثر من سنة ونصف ومل جتتمع إال مؤخرا يف 

من الشهر املاضي؟ وهي اآللية الوطنية اليت من املفروض أن  23
  .تستجيب ملقتضيات االتفاقية الدولية حول اإلعاقة

يد رئيس احلكومة صحيح على املستوى التشريعي الس
أن هناك مشروع قانون إطار موضوع اآلن على مستوى جلنة 
القطاعات االجتماعية، إال أن هذا املشروع جاء حمبطا 
النتظارات هذه الشرحية اجملتمعية، الكثريون يعتربه أنه غري 

 .منسجم جزئيا مع الدستور لسقوطه حتت طائلة التمييز
الشكل أخذ مشروع قانون صحيح أنه من حيث 

ببعض املفاهيم ولكنه أخل ببعضها، يف حني أن احلقوق 
املنصوص عليها غري قابلة للتجزيء، مشروع ال حييل على 
آجاالت يف الزمن، خال من أي التزام حكومي مل حيقق شرط 
املنهجية التشاركية السيد رئيس احلكومة، إننا كنا ننتظر نتمىن 

بات وبالتزامات صدور قانون عادل يضمن احلقوق والواج
واضحة، السيد رئيس احلكومة، إننا وبكل صراحة يف الفريق 
الدستوري ال زلنا نصر أنه ال بد من وضع صندوق خاص 

باإلعاقة، يقدم الدعم املباشر لبعض األسر اليت تعاين من 
اإلعاقات احلادة والعميقة واليت غالبا ما تكون مكلفة، وهو ما 

لى صندوق التماسك االجتماعي دأبنا على تقدميه بتعديالت ع
يف القوانني املالية السابقة، ولألسف كانت دائما احلكومة ترفض 
هذا التعديل، إذن حان الوقت اللي احلكومة أن تعترب نفسها 
أخريا، أخريا مىت سيتم اإلفراج عن البحث الوطين يف جمال 
اإلعاقة، خاصة وحنن نعيش اليوم على إيقاع تضارب األرقام بني 

تلف البحوث الوطنية لتحيني املعطيات واعتمادها كأرضية خم
 .لوضع السياسات العمومية يف إطارها، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .شكرا، السيد رئيس احلكومة احملرتم

 
  :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 السيد الرئيس،
هو هاد املوضوع ديال اإلعاقة مكندكرش بلي كان    

كيتذكر بزاف يف الربملان يف احلكومات السابقة، وأنا سعيد واخا 
نسمع كالم قاصح أنه اليوم وىل موضوع مهم ماشي موضوع 
الساعة ولكن موضوع مهم، ألنه كيتعلق بواحد الفئة اهلل غالب 
تقدر تقول واحد اإلنسان صحيح خرج ختدم، ولكن واحد 

املة ما عندك اإلنسان معاق وخصوصا إيال كان معاق إعاقة ك
ما تدير لو هذاك خصك تساعد األسرة وتقبل ليها يديها اللي 

احلمد هلل اللي املغاربة فيهم اإلنسانية والرمحة وتيبغيو . مقاباله
العائلة دياهلم وكيموتوا على داك املعاق واخا ما كيرتجاو منو 

راه كاين . حىت شي حاجة، كيبقاو معاه واخا كيكونوا فقراء
إنسانية ال ميكن أن تتخيل، ولكن هذه احلكومة  فاملغرب قصص

هدي عملت قانون إطار وأسست جلنة وزارية، وعمالت 
اسرتاتيجية، اللي نبغي نقول هلاد األخ الكرمي أنا متفق معاك 
هاد الشي كلو باقي ما عطاش النتيجة، ولكن العمل احلكومي 
هو هذا، ال بد فيه من هذه اآلليات هادي وخلقت صندوق، 
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الصندوق ديال التماسك االجتماعي دخالت فيه املعاقني،  هاد
وفيه منصوص على واحد اإلعانة غتجي للمعاقني اللي عندهم 
اإلعاقة الكاملة اللي ما يقدروش، ألنه كما ال خيفى عليك 
السيد الرئيس أنت تعرف مثلي مثل املواطنني مجيعا أن هنالك 

 أشخاص يف وضعية إعاقة كاملة، ميكن حىت حاجة
"Aucune Fonction"    ما عندهم مقادة، ما كيمشيو ال

يبطشون بأيديهم وال ميشون بأرجلهم وال يتكلمون وال ميكن أن 
يدرسوا غادي يبقاو هكذا حىت يلقاو اهلل، الوالدين دياهلم  

ونقول لك احلقيقة هديك . كيعانيو وخصهم واحد املساعدة
ثروة هائلة غري باش املساعدة رمزية، أما املعاق فهو حيتاج إىل 

تقابلوا، راه كاين السيد الرئيس الكروسة اللي كتمشي مع املعاق 
درهم، شكون هاد األسرة املغربية  21.111مناسبة له مثنها 

شحال من أسرة مغربية تقدر تتحمل فحال هاد الشي؟ وهلذا 
اإلخوان النواب الربملانيني يكونوا مطمئنني، يزيدوا يقولوا ويغوثوا 

فق معاهم ومتحمل هاد الشي وكنقول للحكومة حتزم أنا مت
راسها والسيدة الوزيرة املعنية وكافة الوزراء يسهلوا فهاد األمر 

ياهلم يف باش نوصلوا لشي نتيجة، وكذلك يف النصيب د
كنقول هلم باش يعطيوهم حقهم،  ،التوظيف يف كل اجملاالت

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رئيسالالسيد 
 .رفعت الجلسةشكرا لكم، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


