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 السابعة والستينمحضر الجلسة 
 

 .(2352رب نون 33)  5331 حمرم 51 اجلمعة: التاريخ
 .رئيس جملس النوابكرمي غالب السيد  : الرئاسة

الرابعة ، ابتداء من الساعة ساعتني وأربعون دقيقة:  التوقيت
 .العاشرةوالدقيقة  بعد الزوال

جلسة شهرية خمصصة جلواب رئيس احلكومة  :جدول األعمال
 .على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة

 
 : الجلسة رئيس كريم غالب  السيد 

تفضلوا حضرات السيدات والسادة سننطلق بعد 
قليل، السادة الوزراء، السادة النواب إلتحقوا مبقاعدكم سننطلق 

 . على بركة اهلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

من الدستور واملواد  533تطبيقا ألحكام الفصل 
عقد اجمللس ي ،من النظام الداخلي جمللس النواب 563و 511

هذه اجللسة لألسئلة الشفهية املوجهة إىل السيد رئيس احلكومة 
ويطيب يل هبذه املناسبة أن أعرب عن  .واملتعلقة بالسياسة العامة

خالص تقديري للجهود املبذولة من قبل السيد رئيس احلكومة 
والسادة رؤساء الفرق واجملموعات النيابية من أجل ضمان  

ستخالص أحسن الفوائد إكافة الشروط إلجناح هذه اجللسة و 
منها خدمة للوطن وخدمة لتعاون املؤسسات وتكريسا للحوار 

قتضيات املوال بد يل أن أذكر جمددا بأن  .سؤولاجلاد وامل

املتوافق يف شأهنا اليت تؤطر هذه اجللسة كما اجللسات السابقة 
تكتسي طابعا انتقاليا وهي اليوم حمط عناية خاصة من قبل  
كافة مكونات اجمللس هبدف حتديد مقتضيات دائمة إن شاء 

 .اهلل لتنظيم هذه اجللسات
 رم،السيد رئيس الحكومة المحت

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أوال جمال : سؤالني التالنياليتضمن جدول األعمال 

احلريات وانعكاساهتا على الوضع االجتماعي وعلى صورة 
والسؤال  ،وخارجيا تقدمت به فرق املعارضة ااملغرب داخلي

الثاين البعد االجتماعي التضامين يف سياسة احلكومة تقدم به 
  .ت األغلبيةفرق وجمموعا

نشرع اآلن يف تقدمي السؤال األول املقدم من فرق 
املعارضة الكلمة للنائب احملرتم السيد أمحد التهامي عن فرق 
املعارضة لتقدمي السؤال يف دقيقة واحدة، تفضلوا السيد النائب 

 .احملرتم
 : حمد التهاميأالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 المحترم،السيد رئيس الحكومة 

 السادة الوزراء،
 الوزيرة ما كايناش،

 السادة النواب والنائبات المحترمون،
بعد التطور الكبري الذي  السيد رئيس احلكومة احملرتم،

عرفته احلريات واحلقوق يف بالدنا بفضل تضحيات القوى 
احلية املؤمنة بالدميقراطية واحلريات  ةاحلزبية واجملتمع املدني

واليت أمثرت جتربة هيأة اإلنصاف واملصاحلة  ،وحقوق اإلنسان
عاد يف ظل حكومتكم قلق  ...والدستور اجلديد إىل غري ذلك

تراجع احلريات الفردية واجلماعية حقوق اإلنسان يف العديد من 
ت اليت واكبت وأشادت ئاتراجع شهدت به نفس اهلي ،اجملاالت

 ،فأمام هذا القلق السيد رئيس احلكومة ،مبجهودات األمس
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ي حدث؟ آش وقع؟ ذاحملرتم نسائلكم كمعارضة جمتمعة ما ال
   يمكم هلذا الرتاجع؟ ماذا أنتم فاعلون لوقف هذا يما تق

التدهور وكذلك الحتواء االنعكاسات السياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية على مسعة ومكانة بالدنا ؟ وشكرا

 :السيد الرئيس
كلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على ال كرا،ش

 .السؤال، تفضلوا السيد رئيس احلكومة احملرتم
 :كيران رئيس الحكومة بناه السيد عبد اإلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على 
  .ومن وااله رسول اهلل وآله وصحبه

  ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم
 ،النواب المحترمونالسيدات والسادة 

وال امسحوا يل أن أشكركم على طرح هذا السؤال أ
حوا يل أن أؤكد مسثانيا ا، الذي يهم جمال احلقوق واحلريات

   يار تن احرتام احلقوق واحلريات بالنسبة لدولتنا اخألكم على 
ولكن  ،2355ال رجعة فيه كما أكد على ذلك دستور يوليوز 

عليها السؤال يف القول بأن  نبىنإأود أن أصحح املعطيات اليت 
التحوالت اليت عرفتها بالدنا ليست حتوالت نتيجة العشر 

هذه حتوالت بدأها احلسن الثاين رمحه اهلل منذ  ،سنوات األخرية
ستشاري حلقوق حدث اجمللس االأبداية التسعينات وحيث 

اإلنسان وأطلق مسلسل التصاحل الوطين وأسس للتناوب 
أن أقول أن بالدنا رغم ما عشناه يف بل ميكن  ،السياسي

ظروف الرصاص يف ظروف سنوات الرصاص ال ميكن أن تقارن  
وخالل العقد املاضي أعطى جاللة  .ببعض الدول املشاهبة

عاجلة خملفات مبلملف احلقوقي لة يامللك حممد السادس دفعة قو 
سنوات الرصاص ومراجعة مدونة األسرة وقانون اجلنسية مما 

من تدارك بعض من التأخر الذي عرفه على  مكن املغرب
مع األسف الشديد وهذا مل تذكروه  ،مستوى حقوق اإلنسان

ماي األليمة اختذت  56وكان جيب أن تفعلوا أن أحداث 

وسيلة للتوسع يف التضييق على احلريات ويف الوصول إىل 
واجلميع  ،وضعية سيئة كادت أن تعترب ردة بالنسبة ملا سبق

دة ديال السي حممد بوزوبع وزير العدل السابق يعلم وهذه شها
ماي مل  56رمحه اهلل أن جمموع من كانت له صلة بأحداث 

     االعتقالشخص يف حني أن الذين طلبوا  533يصل إىل 
احلكم بالسجن أو رمبا وصل إىل السجن أو  االستنطاقأو 

واحد وملا جاء احلراك العريب وكلكم تذكرون املرحلة  1333
احلراك العريب ملا تسلط تيار من التيارات كان  قبلشناها اليت ع

النموذج التونسي يف املغرب لنا رر كجيعل نصب عينيه أن ي
ىل دميقراطية وال إبإحداث تقدم دون حاجة  لالذي كان يقو 

إىل حقوق اإلنسان وال إىل حريات هاد التيار الذي تسلط 
ليت تذكروهنا على اجملتمع يف تلك املرحلة وأعطانا النتائج ا

واليت ال زلنا نعاين من نتائجها إىل اليوم،  2332انتخابات 
احلراك بهذا التيار يعين جاءنا اهلل سبحانه وتعاىل مبسؤولية 

  .العريب ليخلصنا منه
وإذا كان من الضروري أن نتحدث عن احلكومة 

جيب أن نقول أن هذه احلكومة تنزل بكل مسؤولية  ،احلالية
صحيح هذه  ،احلقوق اليت نص عليها الدستورمبادئ احلريات و 

      احلكومة من طبيعتها أهنا ال تقول العام زين دائما وفقط 
ن األمور واحلمد هلل خبري ويف نفس الوقت تعرتف أال تقول ب

وهلذا نعلن أننا مل  ،باألشياء اليت مل تبلغ بعد املدى املطلوب
حقوق و مة نبلغ بعد درجة الكمال يف احرتام احلريات العا

اإلنسان لكننا أحسن بكثري مما كنا عليه يف السنتني املاضيتني 
وهي ماضية يف التطور والتحسن ألن ممارسة احلقوق مسألة 

  .تربية كذلك وليس جمرد قرار سياسي
الصحافة متارس عملها بكل حرية ولست يف حاجة 
بأن أذكركم إىل ما تتعرض احلكومة من قبل بعض الصحف 

كثري من األمور المن التهجمات اليت ال معىن هلا واملبنية على 
ويف نفس الوقت ال يقع متابعة  ،الغري الصحيحة والغري الدقيقة
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كما   ،أي صحفي ومل يتابع صحفي ومل يعتقل صحفي واحد
املواطنون حقهم يف التعبري مبختلف الوسائل، مل تسجل  ميارس

حالة اختطاف واحدة وال انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان واحد 
واإلدعاءات الصادرة بشأن ذلك يتم التحري بشأهنا من طرف 
الشرطة القضائية جبدية ومتابعة من السيد وزير العدل 

 النتهاكاتان هذه أوالتحريات تثبت أن األخبار الواردة بش
  .تفتقر لألسف إىل الدقة واملهنية واألمثلة عديدة يف هذا الشأن

العمل اجلمعوي يف تطور مستمر وال أدل على ذلك 
ألف مجعية  23ي يزيد حاليا عن ذأن عدد اجلمعيات ال

تشتغل يف خمتلف امليادين التنموية واحلقوقية اإلنسانية وغريها 
إال إذا  مهرينتفريق املتجارس رحرية وال يتم جمهر ميحق الت

اتسمت ممارستهم بتجاوزات ختل رحركة السري أو باألمن 
وقد  ،والنظام العام أو باحتالل األماكن واملؤسسات العامة

     نونرب اجلاري تنظيم  22وإىل غاية  2352سجلت سنة 
تظاهرة بالشارع العام مبشاركة أكثر من  51.586ما يناهز 

ملا جاء يف السؤال مل تصدر بعد وخالفا  ،ألف مواطن 225
الناس  اتقارير كنتسناو  2352املغرب حول أحداث  نتقارير ع

فهذه التقارير اليت  ،على العام يسايل بعداتقرير باش يكتبوا 
فليس من  2355تتحدثون عنها تناولت أحداث هتم سنة 

الصحيح إذن القول بكون التقارير الدولية تفيد تراجع وضعية 
وعلى كل حال ال أعتقد أنكم يف  ،ن باملغربحقوق اإلنسا

حاجة إىل التقارير الدولية لتخربكم مبا يقع يف بلدكم هانتوما  
توقف كثريا عند مسألة التقارير أ ، ال أريد أنتشوفوا بعينكمك

الدولية وردود األفعال األخرى الصادرة عن جهات أجنبية يف 
مبجهودات  ا نقوممابية كانت أو سلبية ألن جيهذا اجملال إ

أوال وقبل كل شيء هو متتيع املواطن رحقوقه وحرياته  دفهه
وكرامته حىت ميارس مواطنته كاملة وينخرط يف مسلسل البناء 

بطبيعة  ،وتقوية هاد الوطن والرقي به إىل مصاف الدول الوازنة
املغرب وحتسني صورته خارجيا أمهيته ملا لذلك إلشعاع احلال 

األخرى واملؤسسات الدولية  من آثار على ثقة البلدان
وقد قررنا هاد الصباح مبناسبة اجتماع  ،واملستثمرين يف بالدنا

األعمال تكوين جلنة لتتبع صورة املغرب للمناخ و اللجنة الوطنية 
الدولية اليت تصدر يف خمتلف اجملاالت واختاذ  ريرقاتيف ال

 .اإلجراءات الالزمة لتحسني ترتيب املغرب يف هذه التقارير
لتزام احلكومة باحرتام ممارسة احلقوق واحلريات مع ا

ر السلطات املختصة على متكني سهحفظ النظام العام، ت
املواطنني وخمتلف اهليئات اليت تؤطرهم من ممارسة حق عقد 
التجمعات العمومية السلمية وفق ما يقتضيه القانون وتعطى 

املواطن التعليمات للسلطات احمللية لضبط النفس واحرتام كرامة 
اللي وهاد البالد فيها واحد الظاهرة فريدة هادي هي البالد 

حتجاجات كثري من املرات يكون الضحايا يف كيكونوا اال  الليم
صفوف رجال األمن أكثر من الضحايا اللي تيكونوا يف 

وهلذا أقول بضرورة انضباط املواطنني للقانون  ،صفوف احملتجني
      مبا ال خيل رحركة السري يف ممارسة التجمهر وحق التظاهر 

غري الو يعطل املرافق العمومية أو ميس باألمن أو رحرية أ
ممتلكاته وضرورة احرتام القوات العمومية وامسحوا ليا بامسيتكم  و 

كاملني نشكرهم على الدور الكبري الذي يقومون به يف احلفاظ 
على أمن البلد يف الوقت الذي تؤوون فيه إىل بيوتكم هم 

خارج ببيوهتم  ههرون الليل ويف بعض األحيان ينامونسي
ن تتخيلوه وكذلك أألمطار والربد وكل ما ميكن لويتعرضون 

حني يدفعون عنكم حني يدفعون عنكم لكي تصلوا إىل مقر 
 همإذن امسحوا يل أن أشكر  ...ىل الربملان وإىل وإىلإعملكم و 

ني يطلب وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيازيهم خريا وأهنم ح
منهم أن يفرقوا تظاهرة أو جتمهرا فال يدعون ساعتها إىل وليمة 

ون أهنم يف مىل عرس إهنم يذهبون كارهني ويعلإوال يدعون 
   مواجهة إخواهنم وأبناء عمومتهم وأقارهبم وأصدقائهم وأهنم 
ال يفعلون ذلك إال مكرهني حىت الطرف األخر خصو يعرف 

  .يوقف عند احلدود ديالو
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ا نذكر بضرورة احرتام القوات العمومية للقانون وهلذ
فأي تدخل باحرتام التناسبية بني استعمال القوة وخطورة 
العصيان املعرب عنه من طرف اجلهة اليت تستعمل القوة يف 

زلنا يف حاجة إىل تذكري اجلميع  لألسف الشديد ال ،حقها
هبذه املقتضيات البديهية ألن التشبع بثقافة احرتام حقوق 
اإلنسان للمواطن والقوة العمومية حتتاج إىل وقت لتصبح 

 ايفرقو  اطبعا ماشي الناس اللي كيمشيو  ،حقيقة يومية
التظاهرات يعين إيال كان شي واحد فيكم عندو شي طريقة 
سحرية باش يفرق التظاهرات وحيافظ على اخلاطر ديال كلشي 
يتفضل نعطيوه شي كتيبة يرتأسها ويشوف كيفاش كتجري 

بأن هنالك صعوبات الناس   اغادي تفهمو  ،مور ساعتهااأل
 افالفاركونيطات واحد العدد ديال الساعات تيكونو  اكيبقاو 

 ارمبا ما نعسينش تيكونو  افواحد الوضعية نفسية صعبة تيكونو 
االخرين رمبا تيستفزوهم وال شيء من  ارمبا ما وكلينش وتيجيو 

 مل كلو شفناه يفالعا هذا القبيل كيوقع احتكاك، وهاذ الشي يف
العامل كلو وقع  يف ،فرنسا ،إسبانيا يف ،بريطانيا التليفزيونات يف

حنا ما تنخافوش أن يقع يف بالدنا ال خناف من و ويقع وسيقع 
ألن احرتام القانون واحلفاظ على األمن داخل البلد هذا  ،ذلك

واحد احلاجة اللي ضرورية واالحرتام ديال الطريق والسماح 
ويال كان شي واحد عندو الوالدة ديالو  اللناس باش ميشيو 

الناس يف  امريضة وشيء من هاذ القبيل مع األسف ملي تيكونو 
ل هلاذ التفاصيل الباما كرتدش ش مرت كححالة الروح اجلمعي ما  

  .البال هلاذ الشي اولكن مها الدور دياهلم يردو  ههذ
واحلكومة ماضية يف تنفيذ التزاماهتا وطنيا ودوليا فيما 
خيص النهوض رحقوق اإلنسان من خالل االنكباب على 
تأهيل اإلطار املؤسسايت والقانوين لبالدنا يف جمال احلقوق 

هتتم بوضعية احلقوق واحلريات، فتح اجملال للمنظمات اليت 
 اذكرو نزيارة املغرب وتتعامل إجيابيا معها، كلواحلريات يف العامل 

عندها موقف سليب من  باللي احىت املنظمات اللي كنعرفو 

 اللعيون وشافو  اهلا تتجي جاو  انسمحو كالوحدة ديالنا الرتابية  
التقرير ديال روس كيفاش كان ياخذ  اتشوفو كبعينيهم وها انتما  

 يف ،العتبار الوضعية ديال املغرب واملصلحة ديال املغرببعني ا
الوقت اللي األخرين ما قدروش يكون عندهم نفس املوقف، 
التفاعل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان والوفاء بااللتزامات 
املرتتبة على االتفاقية الدولية وخاصة مواصلة االنضمام 

، وتوكوالت امللحقة هبالالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والرب 
 ان كنا دايرين شي حاجة ماشي هي هاذيك غاخنافو اكلو  

، السيد وزير العدل مشى جلونيف وجلس احنشمو منشيو  امنشيو 
أمام اللجنة ديال حقوق اإلنسان وأجاب فيما أذكر عن حوايل 

كان اإلنسان عامل شي حاجة وال عندو   نكو   ،مائة سؤال
عداد وتقدمي التقارير إىل هيأة مناش حيشم ما غاديش ميشي، إ

األمم املتحدة املعنية رحقوق اإلنسان وتفعيل التوصيات الصادرة 
  .عنها

إن الرهان حاليا مل يعد يتعلق باحرتام احلقوق 
السياسية وحرية التعبري والتجمع بل بتوفري احلقوق االقتصادية 
االجتماعية يف اجملاالت األساسية كاللجوء إىل خدمات ذات 

   دة عالية يف جمال التعليم والصحة والشغل والسكن وهو جو 
ما يستدعي عمال يف العمق يستوجب مسامهة اجلميع، واهلل 

 .ويل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

أفتح اآلن باب املناقشة  شكرا السيد رئيس احلكومة،
 والسيد عبد اهلل بوانو الكلمة لألغلبية للسيد النائب احملرتم 

 .رئيس فريق العدالة والتنمية، فليتفضل مشكورا
 :و رئيس فريق العدالة والتنميةانو النائب السيد عبد اهلل بو 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا 
 .رسول اهلل وآله وصحبه

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

صحيح كنا نتمىن أن تتحلى أو يتحلى عرض السؤال 
وأن يكون خطابنا مجيعا متوازنا رحيث  ،واملوضوع باملوضوعية

كنا نتمىن أن   ،نتكلم عن التقدم ونقف عند التجاوزات إلثارهتا
تكون اللغة اليت نتحدث هبا هي لغة احلقيقة واملوضوعية 

أما وأننا نتكلم بني  .فزةواإلنصاف أن تكون لغة بناءة وحم
ملرحلة السابقة مشرقة، اعهدين بني فرتتني بني مرحلتني وكأن 

مشرفة ومتقدمة واحلال هي متسمة بالرتاجعات، صحيح لقد 
تأثر املغرب باحمليط اخلارجي منذ هناية التسعينات وسقوط 
حائط برلني والتحوالت اليت طرأت باالحتاد السوفيايت سابقا، 

هو  21ول مع املرحوم احلسن الثاين وكلنا يعلم يف لقد بدأ التح
إطالق سراح العشرات من املعتقلني  اليساريني واإلسالميني مث 

ودخول اإلسالميني، لكن التحوالت  21التناوب التوافقي يف 
الكربى والرجة وقعت مع بداية حكم حممد السادس ملك 

ة البالد حفظه اهلل، رحيث جاءت هيئة اإلنصاف واملصاحل
ومدونة األسرة وقانون اجلنسية، فكان هناك تقدم قانوين 

يف إطار املقارنة لنقف مليا عند بعض  انملكن ما د ،وعملي
 2333قبل  ؛املقارنات يف احلقوق واحلريات بني األمس واليوم

فيما يتعلق باالعتقاالت واالختطافات والتعذيب يف  ؟ماذا كان
ون كانت خروقات حرية الصحافة ويف التظاهر وضعية السج
         سواء الوطنية  اتبالعشرات ولنرجع إىل التقارير املنظم

ماي فحدث وال  56أو الدولية أما بعد األحداث اإلجرامية 
كان العنوان هو   2355ماي وفرباير  56حرج فما بني 

التحكم والرتاجع احلقيقي عن كل هاته املكتسبات، 
شرات، التعذيب االعتقاالت باآلالف، االختطافات بالع

االكتظاظ والتعذيب ونعرف  ،الفردي واجلماعي، السجون
، الصحافة ةناء واملعتقلني السلفيني احلاليمجيعا وضعية السج

املنع واملتابعة واالعتقال لعدة صحف وجمالت وصلت درجة 

التعويض املدين كوسيلة لالنتقام من الصحافة املستقلة وإمخاد 
دة، األسبوع الصحفي، الوطن، أصواهتا، أمثلة كثرية ومتعد

أخبار اليوم، إغالق قنوات فضائية وإذاعية،  ،املشعل، املساء
حل أحزاب واجلمعيات البديل احلضري، دور القرآن 
بالعشرات، التدخل يف االنتخابات والذي وصل أوجه يف 

كلنا يعلم من كان عنوان ذلك التحكم، اعتقال   2332
ة العامة جامع املعتصم، السياسيني وعلى رأسهم عضو األمان

اعتقال السياسيني الستة، التظاهر كان األصل هو  نفضال ع
املنع التجمهر كان األصل هو املنع وإال نذيرا، أما اليوم فالوضع 

االعتقاالت تتم يف إطار القانون  ،صحيح أحسن بكثري
 2352ختطاف منذ يناير االختطاف حسب وزير العدل اال

املغرب يف مليون نسخة سنوية تتداول  11الصحافة وال معتقل 
هذا الوضع ليس فقط بعمل احلكومة وهي حاضرة بقوة يف هذا 
اجملال ولكن أيضا بفعل التحول الذي يعرفه اجملتمع يف ظل 

 .الدستور اجلديد واحلراك العريب
 السيد رئيس احلكومة، صحيح  هناك حتديات وجب

أن نقف عندها ال ميكن ألحد اليوم أن ينكر أن هناك تقدم 
ولكن هناك جتاوزات واليت وجب أن تتحلوا باملسؤولية وبالقوة 
الالزمة ملعاجلتها ونذكر منها وضعية السجون، صحيح أن 

 56دراهم إىل  1الوضعية اليوم من الناحية املادية انتقلت من 
مقبولة، هناك درهم لكل سجني ولكن هناك جتاوزات غري 

أن هناك جتاوزات يف هذه السجون وجب بتقارير دارها الربملان 
 يفهناك جتاوزات السيد رئيس احلكومة،  ،أن تضعوا هلا حدا

رجال السلطة واآلن يف تعاملهم مع بعض التجمعات 
فإذا كانت  ،والتظاهرات وهي غري مربرة وتؤثر على هذا التقدم

دولية مهمة فإن التدخالت هناك ترسانة قانونية واتفاقيات 
اجلزئية يف بعض األحيان اجتاه املعطلني والصحافة تشوش على 
كل هذا ومن مت وجب أن تضعوا حدا لذلك بكل الوسائل 
القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية، ما ميكنش اليوم حندثوا تغري 
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يوليوز وقبل  35مارس وقبل  2فرباير  وقبل  23ما بني قبل 
يناير ما ميكنش نديروا حتول كبري ولكن  26بل نونرب وق 21

أجيوا نتافقوا مجيعا ولنقل كلمة سواء لوضع حد هلذه 
احلكومة تتحمل  ،التجاوزات بكل مسؤولية من كل طرف

املواطنني والصحافة تتكلف  يف تأطرياملسؤولية واألحزاب 
باملسؤولية املهنية واملواطنون يف استعمال احلق باملسؤولية يف 

 . القانون واهلل خيرج العاقبة خبري والسالم عليكم ورمحة اهلل إطار
 : السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمعارضة السيد النائب احملرتم  شكرا،
 .السيد حممد حنني من فريق التجمع الوطين لألحرار

من فريق التجمع الوطني  النائب السيد محمد حنين
 :لألحرار

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
صراحة يؤسفنا حنن يف املعارضة بصفة عامة ويف بكل 

فريق التجمع الوطين لألحرار بصفة خاصة أن نعود من جديد 
فبعدما صادق  ،إىل مناقشة موضوع احلقوق واحلريات يف بالدنا

املغاربة بشبه إمجاع على الدستور اجلديد كان أملنا مجيعا يف 
اضي األليم طي هذا امللف بصفة هنائية والقطع مع ممارسات امل

لكن مع األسف ما يالحظ يف  ،يف جمال احلقوق واحلريات
عهد حكومتكم يشكل بكل املقاييس خيبة أمل بالنسبة جلميع 

فال نفهم ما يقع بالضبط  ،املغاربة وبالنسبة لكل احلقوقيني
احتجاجات يف كل مكان وألسباب خمتلفة إضرابات تشل 

 وحرية الرأي، التضييق على حرية التعبري ،خمتلف القطاعات
تجمعات المنع عقد  ،التضييق على حرية تأسيس عدة مجعيات

عمومية والتظاهر السلمي فضال عن توظيف الدين من طرف ال
بعض اجلماعات ضد احلريات الفردية واجلماعية يف تعارض تام 

هذه جمموعة  .مع الدستور ومع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
رار ولسنا يف حاجة لتقارير من املظاهر نالحظها باستم

لمنظمات احلقوقية الدولية كما قلتم لرصدها ألن مسألة ل

احلقوق واحلريات قضيتنا مجيعا كمواطنني قبل أن تكون شأنا 
وهذه املظاهر ترتجم مدى الرتاجع الذي يعرفه فضاء  ،خارجيا

وإذا كنا نتوجه بتحية تقدير  ،احلقوق واحلريات يف بالدنا
قوات األمن ورجال الدرك والقوات املساعدة واحرتام لكافة 

على اجملهودات اجلبارة اليت يبذلوهنا من أجل حفظ األمن 
فإننا نسجل بقلق كبري جتميد  ،ومحاية األشخاص واملمتلكات

خاصة مع املركزيات  ،السيد رئيس احلكومة ،احلوار االجتماعي
ىل النقابية وعدم مبادرتكم إىل البحث عن العوامل املؤدية إ

التوتر واالحتقان االجتماعي فضال عن غياب احلوار اجلدي 
ومن املؤكد كما تعلمون أن انسداد  ،واالستباقي حلل املشاكل

األفق واتساع دائرة اليأس واإلحباط ترتفع معها درجة االحتقان 
وتتفجر املطالب عرب االحتجاج والتظاهر السلمي فيقع ما يقع  

ضاد بني قوات األمن كما قلتم استفزازات عنف، عنف م
مبا أن ظاهرة التعنيف أصبحت هي اللغة السائدة  .واحملتجني

حيق لنا  هملواجهة أغلب االحتجاجات واملظاهرات السلمية فإن
عن سبب ال مباالتكم  ،اليوم التساؤل السيد رئيس احلكومة

وهل استسلمتم للواقع؟ أم أنكم مرتاحون للتعنيف اليومي 
أنه ال داعي لتكليف أنفسكم عناء للمتظاهرين؟ وهل ترون 

البحث عن حلول للوقاية من التوتر والتخفيف من حدة 
االحتقان االجتماعي؟ يف مجيع احلاالت نرفض كل مظاهر 
التضييق على احلريات وعلى مجيع املمارسات املخلة بكرامة 
املواطنني وانتهاك حرمة حقهم يف االحتجاج والتظاهر السلمي 

دستور ونعترب أن الالمباالة هي تقصري  املكفول مبقتضى ال
يرتب عليكم مسؤولية جسيمة عن كل ما يعرفه الشارع العام 

  .من انتهاك للحريات واحلقوق
ما هو ذنب  ،السيد رئيس احلكومة ،فال نفهم

الشباب العاطل يف أن يواجهوا بالتعنيف يف هجومات يومية 
مؤملة  بشوارع العاصمة وغريها من األماكن تشبه مسرحيات
لقتم غسوى أهنم خرجوا للشارع للتعبري عن مطالبهم بعدما أ
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وال نفهم كذلك ما هو ذنب  ،أبواب األمل يف وجوههم
الصحفيني حىت تأمروا بتعنيفهم والتنكيل هبم وهم حيتفلون 

يومهم الوطين بعدما وجهتم إليهم وابال من االنتقادات مل ب
جوابكم يف يف  وحىت ،يسبق هلم أن تعرضوا هلا ممن سبقوكم

هذه اللحظة اعتربمت أن وجهات النظر وآراء الصحفيني تعترب 
كذلك أن   الفرصةوال تفوتين هذه  ،هتجما على احلكومة

ل معكم ما ذنب تلميذة بريئة يف أن تتعرض لعنف لفظي ءأتسا
عضو يف حكومتكم اعتربه احلقوقيون إهانة واعتداء خطري من 

أن  ،السيد رئيس احلكومة ،على حقوق الطفل أال ترون
استمراركم يف قمع احلريات واملس مبمارسة احلقوق السيد 

أن استمراركم  ،السيد رئيس احلكومة ،قلت أال ترون... الرئيس
يف قمع احلريات واملس باحلقوق ال يعترب فقط دوسا لكرامة 
املواطنني ويشوه صورة بالدنا وهي متضي يف سبيل مسار 

بالدنا يف ب نتخاباتا للدستور واالاإلصالح بل يشكل خرق
وقت خلقت فيه استثناء وأعطت درسا تارخييا يف األمن 
واالستقرار والسلم مرورا بالعدالة االنتقالية وما أقرته هيأة 
اإلنصاف واملصاحلة من توصيات وجيهة ملصاحلة املغاربة مع 
املاضي وصوال إىل دستور جديد يكرس بابه الثاين كامال 

وهنا بغينا  .ريات كما هي متعارف عليها عاملياللحقوق واحل
أشنو هي القرارات اللي  سولوكمن ،السيد رئيس احلكومة

الباب الثاين من الدستور  وايف حكومتكم باش تفعل ايتو ذاخ
 ؟املتعلق باحلريات

 :رئيسالالسيد 
واصلوا السيد النائب ، رتماحملالنائب واصلوا السيد 

 .تفضل احملرتم
من فريق التجمع الوطني  محمد حنين النائب السيد

 :لألحرار
أنا ال أدري ملاذا احلكومة منزعجة هكذا وقد وجهت 

زال حىت هنا  إليها وابل من االنتقادات والتهجمات ما

وهذا دليل ما عندنا مشكل، موجودين حىت حنا موجودين 
 ...على مصادرة حرية الرأي

 :السيد الرئيس
 .اصلوا، كمل السيد النائبواصلوا السيد النائب احملرتم و 

من فريق التجمع الوطني  النائب السيد محمد حنين
 :لألحرار

وش الوقت ذشي تايدار بلعاين باش ما ناخال هاد... 
شنو أ ،مع األسف بغينا نسولوكم السيد رئيس احلكومة ،ديالنا

اب الثاين من الدستور فيما بال واباش تفعل ايتو ذالتدابري اللي اخ
وأنا غانسهل عليكم بأنين أعتقد أنه  ؟باحلقوق واحلرياتيتعلق 

قرار واحد هو قرار االقتطاع  اجملال، أي قرار يف هذا وامل تتخذ
وا أي قرار ذمن أجور املضربني عن العمل لكم احلق يف أن تتخ

سياستكم ولكننا ال نتفق معكم على أي  ذفينترونه مالئما لت
مث أال  ،التخويف والرتهيبقرار إنفعايل ينطوي على االنتقام و 

نتقادات واالهتامات الأن توجيه ا ،ترون السيد رئيس احلكومة
هو سوى  لكل من انتقد سياستكم أو خالفكم الرأي ما

جتسيد خللفية اإلقصاء وتكميم األفواه ومصادرة الرأي وحرية 
وهذا دليل احلكومة، حىت حنا يف املعارضة السيد رئيس  ،التعبري

اهتمتونا بالرغم من أننا  ،اهتاماتكممن نسلم  وملأننا مل ننجى 
من املعارضة البناءة وفقا ملا يفرضه علينا الدستور  واتنمارس

نا بعرقلة عمل حكومتكم و نا بالتشويش واهتمتو اهتمت ،مسؤولية
بكل  ،أجندة معينة وابعيد واهتمتونا بأننا تنخدم اتو يوامش

نسجل هذه فيكم القلق الذي نشعر به وحنن خنصراحة ال 
املمارسة اليت عفى عنها الزمن بل أصبحنا خنشى من العودة 

    ،باملغرب إىل مرحلة سابقة ال مكان هلا يف الدستور اجلديد
ؤكد لكم رفضنا املطلق لإلجهاز على املكتسبات نبد أن  فال

هبا وأنتم جتيبون  والرتاكمات اليت حققها املغرب واليت شهدمت
هذه الرتاكمات اليت حتققت يف جمال احلقوق  ،عن سؤالنا

واحلريات بفضل نضاالت الشعب املغريب على مدى عدة عقود 
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 نعتربها ملكا مشرتكا جلميع املغاربة وال ميكن من متو  ،من الزمن
  .زايدات حوهلا كيفما كانت املربراتامل واملس هبا أ

أمام اتساع  ،السيد رئيس احلكومة ،يف األخري
صالحيتكم الدستورية نعترب أنكم تتحملون املسؤولية كاملة عن 
احرتام الدستور وسيادة القانون وعن ترسيخ املكتسبات 

كما أنكم تتحملون   ،وحتصينها من أي تراجع أو انتكاس
املسؤولية عن مجيع خروقات وانتهاكات احلرية واحلقوق وأنتم 

نني وما يلحقهم من مسؤولون كذلك عن دوس كرامة املواط
 أن ،يف األخري السيد رئيس احلكومةوأذكر إذالل وإهانة وظلم 

يوم القيامة حيث ال ينفع ال منصب وال سلطة  لماتالظلم ظ
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

  :رئيسالالسيد 
. الكلمة اآلن لألغلبية، شكرا السيد النائب احملرتم

السيدة فتيحة البقايل من الفريق السيدة النائبة احملرتمة 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة ،االستقاليل للوحدة والتعادلية

فريق االستقاللي للوحدة الالسيدة فتيحة البقالي من النائبة 
 :والتعادلية

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 .عصر األنوار سيحل بإذن اهلل رغم األزمة العاملية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إننا يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية من خالل 
تتبع التطورات اليت عرفتها وضعية حقوق اإلنسان واحلريات 

نالحظ أن املغرب طوى صفحة  ،باملغرب يف السنوات األخرية
جلسيمة من خالل اعتماده لتجربة متميزة فريدة يف االنتهاكات ا

وهناك  .العدالة االنتقالية املتمثلة يف هيأة اإلنصاف واملصاحلة

د ر لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض هبا وأف االيوم توجه
حيزا هاما حلقوق اإلنسان  2352دستور فاتح يوليوز 

ى أرض غري أنه يالحظ بعض السلوكات عل ،وللحريات العامة
الواقع مما يعكر صفوة كل خطوة إجيابية ويشكل تراجعا ونسوق 
بعض احلاالت اليت حتتاج إىل معاجلة تشريعية وإىل تدابري عملية 

 .للنهوض رحقوق اإلنسان وضمان احرتامها يف بالدنا
 : مجال الحقوق المدنية والسياسية -5

استمرار اللجوء إىل العنف املفرط يف مواجهة احلركات  
 ؛حتجاجيةاال

عدم تفعيل بعض توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة  
خاصة فيما يتعلق باإلصالحات املؤسساتية وإعادة إدماج 

 ؛بعض الضحايا وكذا جرب الضرر اجلماعي
استمرار حالة التعذيب لدى الضابطة القضائية  

هناك أحزاب تريد أن تشتغل يف  ،واستنطاق بعض املعتقلني
إطار املشروعية ولكنها تعاين من املنع وعرقلة بعض 

 ؛ونشأة بعض اجلمعيات اتاملمارس
تدهور الوضع األمين مبا يهدد احلق يف السالمة  

 ؛الشخصية واحلق يف محاية املمتلكات
الوضع السيئ داخل السجون من حيث االكتظاظ  

 ؛كرامة السجناءوانتشار بعض مظاهر عديدة حتط من  
استمرار العمل بقانون الصحافة الذي أصبح متجاوزا  

واحلقوقيني خاصة يف جانبه املتعلق وحمل انتقاد املهنيني 
بالعقوبة السالبة للحرية على سبيل املثال ما وقع للصحفي 

  ؛األخ مبدينة آسفي
ا مباستمرار احلضور القوي لظاهرة الرشوة والفساد  

مؤشره بني  ،واطنني واملواطناتيضيع حقوق ومصاحل امل
اجلنسني الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي لدافوس 

 531من أصل  521يف املرتبة  2353وضع املغرب سنة 
مما يعاين أن التمييز بني اجلنسني ما زال حادا يف بالدنا 
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ونعتز هنا ألن  ال حيق أن يكون  ،باملقارنة مع دول أخرى
دنا خطت خطوات إجيابية يف من باب اإلنصاف أن بال

جمال حقوق اإلنسان وأصبحت رائدة وأصبحت مرجعا 
لدول أخرى يف العامل اإلفريقي ويف العامل العريب مثل مدونة 
األسرة اليت كانت ثورة حقيقية وقانون اجلنسية وغريها من 

  ؛القوانني اليت تعزز حقوق اإلنسان
 يفاه ر  ةشكلاملحرمان النساء من أراضي اجلموع وأن  

بداية أن احلكومة تتقلب على اإلجراءات باش  ميكن متتيع 
  ؛النساء هباد احلق

على مستوى يعين عدم متكني النساء من مواقع القرار  
  .السلطة التنفيذية واملرافق العمومية التابعة هلا

  :الحقوق االقتصادية واالجتماعيةندوزوا جملال 
  ؛احندار القدرة الشرائية 
  ؛الفقر واتساع الفوارق االجتماعيةتفاقم آفة  
تزايد مآسي البطالة يف وسط الشباب وحاملي  

ونسجل باستياء يف الفريق االستقاليل أن احلكومة  ،الشهادات
السابقة يف شخص وزير املالية هو الذي عرقل احملضر الذي  

لت جمهودا ذكان سيفضي بتشغيل األطر واحلكومة احلالية ب
ألف  منصب شغل  26لية خصصت بالرغم من األزمة املا

فيجب البياضات أن نرتكها بياضا واملناطق السوداء أن نشتغل 
  ؛مجيعا وأن نتحمل املسؤولية من أجل تبييضها

الوضعية املزرية للمستشفيات العمومية وصعوبة ولوج  
كنسجلوا املسائل السلبية راه    كنا  اليالفئات الفقرية واحملدودة و 

قانون املالية األخري ما قامت به يف عرفنا  راه حنا مجيعا
 ؛احلكومة من أجل تدارك هذا اخلرق يف جمال حقوق اإلنسان

بكل يعين ما نذكرشي و استمرار السكن الغري الالئق  
اجملهودات اللي كاينة من أجل السكن املتوسط والسكن ديال 

 ؛الطبقات الفقرية والدور اآليلة للسقوط وما إىل ذلك

اجتماعية وهنا ندق ناقوس استفحال عدة آفات  
اخلطر فاألمية أصبحنا خنجل من الوضعية اللي كاينة ديال 
األمية يف بالدنا ألن ماللي تنقوموا وتنتصفحوا التقارير جند أن 

تعاين من األمية والتسول والدعارة وكاين كبالدنا ما زال  
تشتاغل فإذن ال بد من وضع كشبكات الدعارة األجنبية اللي  

  ؛األموراحلد هلاد 
املخدرات وما أدراك ما املخدرات اليت أرهقت عقول  

شبابنا واألقراص املهلوسة هي اليت تتسبب يف اإلجرام وتتسبب 
يف ارتفاع نسبة االحنراف، اإلجرام وكنعرفوا مؤخرا السيد رئيس 

أن النساء مستهدفات بشكل كبري أصبحت النساء  ،احلكومة
  ؛ع  نسبة اإلجراميف غري مأمن من الوضعية ديال ارتفا 

التمدرس يف ق احلحرمان أعداد هامة من األطفال من  
والتنشئة االجتماعية السليمة خاصة يف البوادي وهوامش املدن 

  ؛وهنا كنذكروا بأن احلكومة قامت كذلك مبجهود كبري
تكريس االمتيازات اليت يتمتع هبا بعض احملظوظني  

  ؛العتبارات متييزية وغري منصفة
بني اجلهات واقتصاد الريع وغريها من املسائل الفوارق  

هلا جمهود باش تكون وضعية  ذلاللي خاص وال بد احلكومة تب
 . حقوق اإلنسان تكون مشرفة يف بالدنا وشكرا

 : رئيسالالسيد 
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة اآلن للمعارضة 

األصالة السيدة النائبة احملرتمة فتيحة العيادي عن فريق 
  .واملعاصرة فلتتفضل مشكورة

 : عن فريق األصالة والمعاصرة النائبة السيدة فتحية العيادي
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمين، 

 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم
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على الكالم  ،كنشكروا السيد رئيس احلكومة احملرتم
نا واللي كنا كنرتجاوا منه أنه هو الرجل وا لاجلميل اللي قال

الصريح املعروف بالصراحة دياله أنه ما يتامسش بأكثر شيء أنه 
نتكلموا على الوضعية كاحنا   ،نرميوا املسؤولية على اآلخر

احلالية السيد رئيس احلكومة، واحلمد هلل الذاكرة املشرتكة ديال 
نذكروه يف جمال  اذكر شنو اللي كيخصه نبقاو كقوية و املغاربة راه 

على بزاف  ،تكلميت السيد رئيس احلكومة ،حقوق اإلنسان
ديال املسائل ولكن الواقع كنظن أنه شوية كيخالف هاد الشي 

الواقع كيقول أنه احلريات جبميع احلريات العامة   ،اللي قلتيه
 كلها حق اإلضراب، حق التجمهر، حرية الصحافة، حق

تأسيس اجلمعيات واألحزاب كلها تراجعات يف ظل هاد 
 يالل ،واش هاد الناخبني السيد رئيس احلكومة احملرتم ،احلكومة

صوتوا عليكم صوتوا عليكم باش تنكروا حق اإلضراب قلتوا لنا 
ماللي وصلتوا للحكومة بأنكم غادي جتيبوا واحد القانون ديال 

اش هاد الناخبني و  ،اإلضراب حلد اآلن ما زال ما شفناهش
واش هاد  ؟صوتوا عليكم باش متسوا رحق التجمهر واالحتجاج

 ؟الناخبني صوتوا عليكم باش تكون هناك ترهيب للصحفيني
بأنه ما كانشاي متا ما كانشاي يف  ،قلتوا السيد رئيس احلكومة

ولكن الصحفيني  ،احلكومة اعتقال صحفي صحيح ادظل ه
ا أمام الربملان، الصحفيني هم الزرواطة هناكتخدم مع أسبوعيا

األخت قبل مين األخ املهدي الكراوي اللي  وأنا نذكر وذكرات
صحيح ما تعتاقلش ولكن  ،أشهر موقوفة التنفيذ 1حتكم ب 
  .أشهر موقوفة التنفيذ 1حتكم ب 

التقارير الدولية  ،التقارير الدولية السيد رئيس احلكومة
كتحز يف النفس   والوطنية األخرية حول حالة حقوق اإلنسان

كانت اململكة طوات الصفحة ديال االنتهاكات  ال إيف
اجلسيمة ديال حقوق اإلنسان وكانت طويلة صفحات ديال 

فتحات من جديد صفحة ديال تاليوم  ،سنوات الرصاص
  .التعنيف املتشدد

الواقع كيقول أنه هناك  ،السيد رئيس احلكومة احملرتم
اليوم واحد احلزب كيعاين من التطبيق الالدستوري الالدميقراطي 

البارح كنتوا يف الفريق ديالكم ماللي كنتوا يف املعارضة   ،للدستور
ه واليوم القيادات ياليوم تنكرتوا لو كنتوا كتساندوا هاد احلزب 

الطعام اوا وداروا واحد اإلضراب على ذخايضني خ ادياله راه مه
  .سايرين فيه وال من حيرك ساكنا ومازالني

هو  الواقع يقول بأن االستعمال التعسفي للعنف وىل
قاعدة سواء ضد املتظاهرين أو ضد الصحفيني اللي كيغطيوا ال

املظاهرات أو ضد املعطلني حاملي الشهادات اللي واعداهتم 
حتم يوليوز وصر  23احلكومة السابقة بالتشغيل يف احملضر ديال 

  .هيانتما االلتزام ديالكم به وتنكرتوا ل
قطاع العدل  األجور يفيف اقتطاع بوالواقع يقول 

      وقطاع الصحة إال أنه ما كاينش هذا فيه الكيل مبكيالني 
ما كاينش االقتطاع يف األجور ديال الشغيلة ديال واحد اللي  

م تنتمي لواحد الرقابة معينة واللي تسببات يف شلل شبه تاك
تكلمتوا،  السيد  ،لإلدارة ديال اجلماعات احمللية خالل سنوات

ماي وأنا كنذكر بأنه من بني  56على  ،رئيس احلكومة
ونددت جترأت لة اللي ضلني ديالنا كانت واحد املناضاملنا

 2335باملتابعات واالعتقاالت التعسفية ضد اإلسالميني يف 
  .ماي 56ألحداث األليمة ديال ل واقبل ما نوصل

ضل يف  الواقع كذلك يقول بظهور جمموعات اللي يف
 ذانون كتعطي لنفسها احلق باش تتاخوجود دولة احلق والق

ية وتقوم باألحرى مبهام سيادية لفرض تصورات دقرارات سيا
هنايا  واة باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر نذكر ذشا

للضرب  واقوات األمن اللي تعرض واطنجة ونآزر  واخنيفرة ونذكر 
هادي السيد  ،يف األسبوع املاضي من طرف هاد اجملموعات

كتسمى الفتنة وهاد الفتنة خطرية على استقرار ،  رئيس احلكومة
هلذا نبغي نذكر بأننا يف إطار  ،اجملتمع وعلى استقرار البالد

أنه التجربة ديال احلكومة ديالكم هي  وااملعارضة البناءة كنظن
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 ،منكم السيد رئيس احلكومة وانطلبمن جناح املغرب وهلذا ك
الزرواطة بلغة احلوار االجتماعي وضمانات دستور  لغة واتعوض

  .اللي صوتنا عليه كمغاربة بكثافة 2355فاتح يوليوز 
واش ما كتقدروش  ،كلمة أخرية السيد رئيس احلكومة

واش  ؟اهتا يف جمال احلريات واحلقوقذاملكتسبات اللي بالدنا خ
ما خلصتوش الثمن دياهلا كحزب ويقول اهلل  شي ألنكمال هاد

﴿ أَتَ أُْمرُوَن الن َّاَس بِاْلبِرِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم  تعاىل يف كتابه الكرمي 

ُلوَن اْلِكتَ اَب أَفَ الَ تَْعقِ ُلوَن﴾  .صدق اهلل العظيم وَأَنُتْم تَت ْ
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن لألغلبية ، شكرا السيدة النائبة احملرتمة
تفضل يعرج عن الفريق احلركي فلالسيد النائب احملرتم حممد األ

. هدوء من فضلكم، تفضلوا السيد النائب احملرتم .مشكورا
هدوء يف القاعة . تفضلوا السيد الرئيس تفضلوا السيد النائب

 .من فضلكم
 :عرج عن الفريق الحركيالسيد محمد األالنائب 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة الوزراء المحترمين،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
حنن يف الفريق احلركي نعترب على أننا يف مرحلة دقيقة 

وبالتايل يف مرحلة  ،من التاريخ السياسي واحلقوقي والدستوري
تنزيل مقتضيات الدستور الذي جاء مبجموعة من املكتسبات 

اليت تسعى إىل تعزيز وجاء بالعديد من املقتضيات الدستورية 
ونعتقد على أن  ،ال احلقوقي واحلريات العامة يف املغرباجمل

الربنامج احلكومي جاء مبقاربة حقوقية قانونية تسعى بالدرجة 
وبالتايل تعقيبا على  ،تأويل الدميقراطي للدستورالاألوىل إىل 

نريد التأكيد يف الفريق احلركي  ،جوابكم السيد رئيس احلكومة
بكل اعتزاز اخنراط املغرب يف مسلسل اإلصالح الدميقراطي إذ 

بد من االعتزاز باملسار الدميقراطي الناجح واملتزن والوطيد يف  ال
ونسجل يف الفريق احلركي بكل  ،جمال دعم حقوق اإلنسان

ة احلريات العام ،النقط األساسية ناعتزاز ما ورد يف جوابكم م
مجعيات اجملتمع املدين يف  ،اختيار ال رجعة فيه يف املغرب

تنزيل مقتضيات الدستور  ،بكل حرية مهرحق التج ،تطور
متكني  ،تتبع صورة املغرب يف التقارير الدولية ،تنزيل سليم

    حق التجمعات وبالتايل هذا كله إجيايب ونثمن  مناملواطن 
  .ما ورد يف جوابكم

ب عرف تطورا يف مسار نقول كذلك أن املغر 
يف مسار احلريات العامة سواء على املستوى  ،اإلصالح

التشريعي أو على مستوى املمارسة وهذه املكتسبات جاءت 
أوال من أعلى سلطة يف البالد  ؛مثرة لإلرادة السياسية احلقيقية

ال القوى احلية الدميقراطية وكافة اجملتمع ضوكذلك من خالل ن
وبالتايل نقول أنه ال جمال للمزايدات  ،اتهاملدين مبختلف تلوين

 ،السياسية يف جمال احلقوق واحلريات ألن األمر يتعلق باحلقوق
ألن األمر يتعلق بالدرجة األوىل  ،ألن األمر يتعلق باحلريات

فاحلكومة احلالية وفرت كل الضمانات من  ،بكرامة املواطن
يف خمتلف  أجل ممارسة مسؤولة وحقيقية وفعالة للحريات العامة

بل أكثر من ذلك فإن السلطات العمومية وفرت يف   .جتلياهتا
كثري من األحيان األمن حلماية املتظاهرين يف عدة مناسبات 
وتساحمت مع عدة إصدارات صحفية ما كانت لتوزع دون 

هناك بالفعل  ،إعمال اإلجراءات القانونية يف وقت سابق
كاليات تعود أحيانا إشكاليات قانونية ونعترب على أن هذه اإلش

إىل الرتسانة القانونية ورمبا على سبيل املثال إشكاليات الوقفات 
االحتجاجية نعلم جيدا على أن قانون احلريات العامة يتحدث 

يتحدث على التجمهر  ،تجمهرال نيتحدث ع ،ظاهراتاملعن 
غري املسلح ولكن هناك إشكالية الوقفات االحتجاجية بالرغم 

داري يف كثري من أحكامه ذهب إىل  اعتبار من أن القاضي اإل
     ولكن  صعلى أن الوقفات االحتجاجية حتتاج إىل الرتاخي

ما نشاهده أن الوقفات االحتجاجية هي هناك تساهل من 
طرف السلطات فيما يتعلق هبذه االحتجاجات والوقفات 
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االحتجاجية اليت ال حتتاج إىل تراخيص بالرغم من ما ذهب به 
  .إلداري يف هذا اجملالالقضاء ا

حتياطي  ونقول العتقال االا ةكذلك هناك إشكالي
بأنه اإلشكالية تعود رمبا إىل جمموعة القانون اجلنائي الذي 

بالرغم من التغيريات اليت حدثت  5262صدر يف سنة 
       بداخله ولكن ال بد أن يواكب جمموعة القانون اجلنائي 

  ،االحتياطي رمبا هذا إشكال قانوينما نعيشه يف جمال االعتقال 
كذلك هناك إشكال االكتظاظ يف السجون والتقارير األخرية 

ئات احلقوقية ونظن بكل تأكيد أن اإلشكالية تعود ياملتعلقة باهل
بالدرجة األوىل إىل قانون متعلق بالسجون الذي صدر يف 

الذي يتحدث يف مقتضياته عن األمن عن االنضباط  5222
ات كلها تذهب يف مقاربة قانونية وبالتايل نعتقد عن املصطلح

عادة النظر يف جمموعة من القوانني خصوصا إلبأنه حان الوقت 
القانون اجلنائي وقانون السجون وقانون احلريات العامة ملواكبة 

جمال احلقوق يف املغرب  ا شهدهيتالتطور وتعزيز املكتسبات ال
يب باجلميع معارضة إذن نعترب دائما على أننا هن .واحلريات

تحصني لوأغلبية وهيئات حقوقية وجمتمع مدين أن نتجند 
بطريقة مسؤولة و املكتسبات الدميقراطية وتوسيع جمال احلريات 

ة صر فلدميقراطية احلقيقية مع تفويت التشكل رافعة ملمارسة ا
على أعداء البالد وبذل اجملهودات الالزمة لتوضيح وإبراز 

ارسة احلريات العامة باملغرب وشكرا املؤشرات احلقيقية ملم
 . السيد الرئيس

 : السيد الرئيس
لكلمة اآلن للمعارضة اشكرا للسيد النائب احملرتم، 

السيدة النائبة احملرتمة السيدة رشيدة بنمسعود من الفريق 
 . االشرتاكي فلتتفضل مشكورة

 : عن الفريق االشتراكي  النائبة السيدة رشيدة بنمسعود
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب، 
بالنسبة لنا يف الفريق االشرتاكي  ،السيد رئيس احلكومة

يف االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية شكلت تارخييا قضايا و 
ا يف مشروعنا يحقوق اإلنسان واحلريات العامة هدفا جوهر 

ضحى من أجل حتقيق هذه  ،كافح  ،اضلحزبنا ن ،االجتماعي
 .املكتسبات إىل جانب العديد من التقدميني والدميقراطيني

أن اإلرهاصات األوىل ، صحيح كما قلتم السيد رئيس احلكومة
احلسن الثاين ولكن مع امللك للتغيري هبت على عهد املرحوم 

جميء حكومة التناوب وبقيادة اجملاهد التقدمي عبد الرمحان 
ي وعلى عهد امللك الشاب دشنت جمموعة من األوراش اليوسف

الكربى ضمنها ورش حقوق اإلنسان نتيجة توفر إرادة سياسية 
هذه املكتسبات  ،مما أفضى إىل حتقيق العديد من املكتسبات
 ،عن املغرب اجلديدقدمت للمنتظم الدويل صورة هبية ومغايرة 

ناء هذه الصورة هي اليت جعلت من املغرب منوذج االستث
 ،احلقوقي والدميقراطي يف سياق احلراك العريب أو الربيع العريب

جئتم يف ظل هذه الشروط  ،وأنتم السيد رئيس احلكومة
واعتقدنا إثر دستور جديد وانتخابات سابقة ألواهنا أنكم 

إطالق جيل جديد  لستدشنون دورة سياسية جديدة من خال
هلا  داليت أفر من اإلصالحات خاصة يف جمال احلقوق واحلريات 

لكن  ،فصال 22الدستور وألول مرة بابا مستقال يتكون من 
املالحظ أن تفعيل الدستور مل يكن عند انتظارات ما كنا 
نتطلع إليه وما كان يتطلع عليه الرأي العام الوطين وهلذا نتعقد 
     يف الفريق االشرتاكي أن مغرب ما بعد دستور فاتح يوليوز 

مغرب ما قبل فاتح يوليوز وأن االحتكام يف ال ميكنه أن يكون 
معاجلة قضايا احلقوق واحلريات ال ينبغي أن يتم عرب املرحلة 

كذلك   ،السابقة بل ينبغي االحتكام للدستور وللدستور وحده
ماي ال ترتبط فقط مبا ترتب عنها  56السيد رئيس احلكومة، 

 من اعتقاالت وحنن كنا وسنظل دائما ضد أي اعتقال تعسفي
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ولكن ينبغي النظر إليها أيضا من زاوية األرواح الربيئة اليت 
، د الوزيرذهبت ضحية هذه األفعال اإلرهابية أال تعتربون، السي

أن اهتام عضو يف حكومتكم لشخصية مثقفة يف برنامج 
تلفزيوين بأنه غري متدين أال تعتربون هذا مسا باحلقوق 

  .هالشخصية والفردية واهتام جماين ال مربر ل
السيد الوزير، قلتم ما كايناش هناك جتاوزات وأنا 

 : عندي جمموعة ديال التجاوزات
االستغالل املفرط للعنف ضد التظاهرات السلمية  أوال 

زة، أحداث بين بوعياش وبوكيدان واألمثلة كثرية مثل أحداث تا
والشليحات  السحيسحاتأحداث  ،واحلسيمة نمزور إو 

التالميذ مبدينة فاس،  اتاحتجاج ،بالعرائش والقصر الكبري
الفضة بتنغري بسبب عدم  نجمعتصمني يف مملاحتجاجات ا

احرتام حقوق العمال والساكنة يف مناطق استغالل املعادن، 
يف هذا السياق   .إضرابات ضباط كتاب الضبط واملمرضني

ماشي غري و كتأكد كثري من التقارير ديال املنظمات احلقوقية 
املنظمات احلقوقية  ،السيد رئيس احلكومةاملالحظات ديالنا 

املغربية على اإلفراط يف استعمال العنف الذي مينعه وجيرمه 
الدستور واستمرار االعتقال العشوائي الذي يطال بعض 
النشطاء احلقوقيني ونشطاء احلركات االحتجاجية االجتماعية 

  ؛السلمية
كيف تفسرون استمرار ،  ، السيد رئيس احلكومةثانيا 

ضر اإلداري على األحزاب السياسية، منوذج حزب البديل احل
احلضاري الذي منع من تنظيم ندوة سياسية دون التوفر على  
مقرر القضاء يف املوضوع كما يقر بذلك الدستور، السيد 
رئيس احلكومة، يف جمال حرية التعبري كما سبق أن قيل والرأي 

جتاوزات  واألمثلة متعددة على ما يطال بعض الصحفيني من
هذا مع استمرار حماكمة يف إطار القانون اجلنائي املهدي 
الكراوي إضافة إىل ممارسة التضييق على حرية التعبري بالنسبة 

للمدونني ورفض الرتخيص القانوين للعديد من اجلمعيات من 
  .بينها مجعية أزطا األمازيغية

 السيد الوزير، 
  ،السيد رئيس الحكومة

احلوار  إيقافالعمل النقايب و هناك مسألة ديال 
االجتماعي واالقتطاع وعدم تفعيل اتفاقيات منظمة العدل 

تأخر يف تفعيل التزامات التماطل و ال، هناك 81الدولية رقم 
بناءا على كل هذه القضايا  ،املغرب اجتاه املنتظم الدويل

من فيض والوقت ال يسمح لسرد العديد منها هذا فقط 
دم نسجل يف الفريق االشرتاكي املفارقة بناءا على ما تق ض،غي

الصارخة بني مقتضيات الدستور املتعلقة باحلقوق واحلريات 
وبني املمارسات احلكومية املمثلة يف االستعمال املفرط للعنف 

واملنع والتماطل تراجعا عن كل الشعارات اليت مت  اوالعص
السيد الرتويج هلا والتسويق هلا انتخابيا من طرف حزبكم املوقر 

 . رئيس احلكومة
 : السيد الرئيس

، الكلمة لألغلبية السيد ةشكرا السيدة النائبة احملرتم
رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الدميقراطي  احملرتم السيد النائب

 . فليتفضل مشكورا
 : رئيس فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد رشيد روكبان

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

ديالكم  ماشي على اجلواببغيت يف األول نشكركم 
من الدستور تيعطيكم  533على احلضور ديالكم، الفصل 

يوم من بعد إحالة  33ق ما جتيوا حتضروا إال من بعد احل
السؤال عليكم وخالل اجللسات كلها اجللسات الشهرية 

من إحالة أيام  1أيام ومن بعد  3حضرتيوا دائما من بعد 
اد التعاون من طرفكم مع املؤسسة هلالسؤال عليكم هذا تنوهوا 

  .املرحلة السياسية ةحساسيو دقة لالتشريعية وتفهمكم 
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أكيد السيد الرئيس احملرتم، احلقوق واحلريات يف ظل 
باب خاص هو الباب الثاين  أفرد هلااجلديد  يسياق الدستور 
مس جمال للأنه ما كاينش هناك بعطى يقني أواللي طبعا 

املواطنات  السالمة اجلسمية ديالبالسالمة اجلسمية وال املعنوية 
أي مواطنة أي  واعطى بأنه ما ميكنش نعاملأواملواطنني وأيضا 

   ة قاسية أو الإنسانية أو مهينة ملمواطن حتت أي ظرف معا
املرجعية هي املرجعية الدولية حلقوق  ،أو حاطة بالكرامة

نسان بسمو القوانني والتشريعات الدولية على القوانني اإل
طبعا السياق اللي تنعيشوه  .الوطنية فيما يتعلق رحقوق اإلنسان

لق ختوف خيما يقع لدى جرياننا كيمكن  وافو كنش  اللياليوم م
لحريات واملكتسبات الدميقراطية لبأن هناك إمكانية تراجع 

م الدميقراطي بأن املسؤولية هذا نعتقد حنا يف فريق التقد ،احملققة
 ،فعاليات ،برملان ،مسؤولية مجاعية أمامنا مجيعا حكومة

 واأغلبية معارضة كلشي دورنا أننا نزل ،مواطنني ،مواطنات
احلقوق واحلريات كما نادى هبا  االدستور وحنميو  واونفعل

  .الدستور
السيد رئيس  ،السادة الوزراء ،السيد الوزير ثانيا

اجملهودات اللي   واحنا تنثمن ،تندعيوكم إىل احلوار ،احلكومة
 اندعيوكم زيدو  ايف احلوار مع كل الشركاء وتنزيدو  تبذلوهاك

كان ما  من احلوار شحال  واشحال ما وسعت ،من احلوار واوسع
هباد املناسبة بغيت نشري احلراك االجتماعي ألن بالدنا  .أفضل

 ينا بهمر و را طبعا عرفات حراك اجتماعي وحراك سياسي مؤخ
الثقافة يف بسالم بفضل طبعا التجربة اللي راكموها املغاربة 

االحتجاجية ولكن بفضل أيضا ضبط النفس ديال قوات األمن 
متحان ن اكاو وديال السلطات العمومية والنضج اللي عربت ليه 

نفوسنا مجيع  واوهننأ ،نا فيه السيد رئيس احلكومةحصعب وجن
  .ال احلراك االجتماعي والسياسيعلى جناحنا يف امتحان دي

هنا غادي نوقف و ما يتعلق رحق التظاهر واالحتجاج 
ألف  51م ديال تقريبا قر  ااعطيتيو احلكومة، السيد رئيس 

ألف  53السيد وزير الداخلية كان اعطانا يف حدود شتنرب 
واش هادي  ،حركة احتجاجية يف اليوم 13ما يعادل  133و

 13 ؟بالد ما فيهاش احلرية وما فيهاش احلقوق ديال التظاهر
حركة احتجاجية  133يوم مبعدل ألف ويف الحركة احتجاجية 

شحال من  1333وال هاد  5133يف اليوم ما عندناش هاد 
حركة احتجاجية تقدمت فيها أي طبقت فيها املسطرة القانونية 

أعتقد األغلبية ما كانتش  ...إىل آخرهو وفيها الطلب والرتخيص 
من  ت ليونةا األغلبية كانت مرونة وكان تساهل وكانهعند

 اتالتعامل مع هاد احلركيف طرف السلطات العمومية 
مع  ،ال ما كانتش كلها كما تفضل السيد الوزيرياالحتجاجية إ

يف فريق التقدم الدميقراطي  وايف هاد األمر حنا تنتكلم انشريو 
على بالدنا قدمنا تضحيات جسام يف  اوبدون ما نزايدو 

تيل رفاقنا واختطف رفاقنا وسجن غاألوقات والزمن الصعب وا
التدبري احلق ديال  ،التدبري ،هاد اهلضرة اليوم ارفاقنا وتنقولو 

ضمان حريات  أوال :االحتجاج والتظاهر معقد جدا مطلوب
 ؛املواطنات واملواطنني يف حق االحتجاج والتظاهر احلق األول

ضمان سالمة  ثالثة ؛عدم املساس رحرية اآلخرين جوج انياث
ضمان السالمة ديال املواطنني  ،املتظاهرين أنفسهمديال 

ضمان  ،اآلخرين غري املشاركني يف احلركات االحتجاجية
ضمان السالمة ديال القوات  ،السالمة ديال الصحافيني

 ضمان السالمة ديال املرفق العمومي والسري ،العمومية أيضا
إىل  من شوارع ،من أزقة ،وزاراتمن العادي للمرفق العمومي 

دقة يف شي كلشي ال هاد اكيفاش غادي نديرو   ...غري ذلك
نهار للسيد وزير الأنا قلتها داك  ،وحدة بدون األمر مقعد جدا

املهمة صعبة ومعقدة واهلل  هالداخلية والسيد الوزير املنتدب بأن
 .كون يف عونكمي

على هاد  واكنتكلم  الليم ،احلكومةالسيد رئيس 
دولة احلق والقانون  ،إشكالية القانون واحلقهي اإلشكالية 

على التظاهر واالحتجاج فهو حق ولكن  واكنتكلم  الليم
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  الليم املوضوع احرتام القانون نفهمو قانون الالدستور يربطه ب
اإلضراب حق دستوري مربوط  ،على اإلضراب واكنتكلم

نداء إىل ضرورة  واي لإلضراب وهنا تنوجهبالقانون التنظيم
هاد املشكل  واإخراج القانون التنيظيمي لإلضراب باش حنل

إىل أمر أساسي وهو  ااإلضراب وتندعيو  ديال االقتطاع ديال
مع كل  ،مع حرية التظاهر ،نبذ العنف حنن مع حرية االحتجاج

لكن شروعة و املعادلة و الطالب املعبري عن تاحلريات املتعلقة بال
أيضا مع نبذ العنف من ما جا من هاد الطرف أو من هاد 

 وان بأنكم غادي هتتميحنا متأكد ،السيد الوزير .الطرف
بتفعيل مضامني الدستور فيما يتعلق باحلريات واحلقوق 

بضمان هاديك الفئة ديال القوات العمومية ديال  واتمهتوغا
بة السلطات العمومية اللي بالفعل كتشتاغل يف ظروف صع

باألوضاع دياهلا واهلل  واجدا كطلب منها مهام معقدة جدا تعتني
 .املوفق شكرا

 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن للمعارضة ، مرت شكرا السيد الرئيس احمل

السيدة النائبة احملرتمة السيدة فوزية األبيض من الفريق 
 .الدستوري فلتتفضل مشكورة

الفريق  عنالسيدة المحترمة السيدة فوزية األبيض النائبة 
 :الدستوري

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء،
 زميالتي زمالئي،

نستغل حنن يف الفريق الدستوري يف هذه اجللسة 
أنه مرت سنة على  ،الدستورية لنذكركم السيد رئيس احلكومة

صوتوا  ،وضع قاعدة عريضة من املواطنني املغاربة ثقتها فيكم
لكم عن قناعة انطالقا من برناجمكم احلكومي وانطالقا من 
وعودكم منحوكم الشرعية الشعبية اليت وضعتكم على كرسي 

الرأي العام احلقوقي الوطين منه والدويل منذ  ،السلطة التنفيذية
مؤسسة الدولة يتتبع قاطرة اإلصالح  تسليمكم مقعد تسيري

ل يف الفريق ءنتسا ،اليت مل تربح مكاهنا يف جمال العدل واحلريات
إذا كانت  ؟الدستوري ملاذا هذا التعثر السيد رئيس احلكومة

احلريات العامة من احلقوق اإلنسانية األساسية فألن التشبث 
ة واملساواة هبا يشعر املواطن بأنه حيىي يف جو تسود فيه الطمأنين

اآلن  دا حلمننسجل بكل أسف أنه ال توجد أما ،والدميقراطية
قية مع قو مة األوضاع احلءالشروع يف مالعلى شر ؤ ما ي

نسجل أيضا  .مستجدات الدستور اجلديد مع أحكامه ومبادئه
وجود اختالالت تدبريية وسلوكية يف التعاطي مع القضايا 

منظومة القضاء ومنظومة احلريات  ؛املرتبطة بإصالح املنظومة
دل على ذلك مما تعرفه أ الية و ر العامة ومعاجلة القضايا اجلا

ساحة القضاء من تشنجات وهجوم على احلريات النقابية 
وخنق حلرية التعبري والتفكري واحلق يف االختالف وتضييقها على 

وقد جتسد ذلك يف أول طلعة  ،احلريات واحلقوق األساسية
ومتكم اليت اعتربت تشكيلتها ضربا يف الصميم لتشكيل حك

 ،اق السيد الرئيسذلقد  ،ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة
فقط إمساع صوت مطالبهم  امواطنون تظاهروا سلميا وأرادو 

والتعبري عن آرائهم أمام ساحة الوزارات وأمام قبة الربملان ذاقوا 
وهذا ما اعرتف راوات من قبل األجهزة األمنية اهلما تيسر من 

به السيد وزير العدل حتت قبة هذا الربملان التعنيف مل يفلت 
منه ال األطر احلاملة للشهادات العليا وال املعطلون رجاال 

بل حىت ذوو االحتياجات اخلاصة يف قطاع التعليم  ونساء  
والصحة والعدل واملتقاعدون وطلبة األحياء اجلامعية وسكان 

بل فوق هذا وذاك  ،تلف املدنديرية يف خمصاألحياء الق
 ،االعتقال االحتياطي .صدرت أحكام قاسية على متظاهرين

زال  إذ يعترب ضربا لكرامة اإلنسان ال ،السيد رئيس احلكومة
 ،يضرب أرقامه القياسية ويتسبب يف معضلة االكتظاظ

ة بالكرامة بكل تلويناهتا  طسوء املعاملة احلا ،اإلهانة ،التعذيب
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 ،ان األبرز لتقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانكانت هي العنو 
ظروف وشروط االعتقال واإلقامة يف خمافر الشرطة يف السجون 

ناهيك عن  ،لبست غطاء التغيري لكن يف ظل االستمرارية
تفشي معامالت واحنرافات حتيد عن املنطق وروح القانون 
تستغل أوضاع السجناء املأساوية لتمارس عليهم عقوبة أخرى 

كنا ننتظر منكم السيد رئيس   .تطال حىت أسرهم وعائالهتم
بعد توليكم تسيري احلكومة الشروع يف معاجلة هذه  ،احلكومة

         االختالالت وحتسني األوضاع على املستوى القانوين 
أو التدبريي أو املايل لكن مع األسف ال شيء من هذا حتقق 

رتجم العجز عن تسدمي بل إننا ندور يف حلقة مثل أقراص ال
الذي  22تنزيل مقتضيات الدستور اجلديد خاصة فصله 

حرية االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي  :يضمن احلريات
وتأسيس اجلمعيات واالنتماء النقايب والسياسي حىت أنه خييل 
للمتتبع أن حكومتكم جتتهد يف املزيد من التضييق على 

قتطاع من رواتب احلريات النقابية من خالل التهديد باال
ل أن تنكب على البحث داملضربني يف خمتلف القطاعات بل ب

عن األسباب الداعية لإلضراب وحماولة معاجلتها باحلوار اهلادئ 
   والرصني الذي ال يروم االلتفاف على حقوق الطبقة العاملة 

  .أو اهلجوم عليها
بوعد املؤمن السيد  ،نذكركم السيد رئيس احلكومة

نذكركم بوعد املؤمن لقد حتدثتم عن الرفع من  ،ومةرئيس احلك
درهم وعن اهتمام خاص  3333احلد األدىن لألجور إىل 

املناطق النائية عن إعادة النظر  لىمبلف املتقاعدين والتعويض ع
يف النظام األساسي للوظيفة العمومية وقانون النقابات وقانون 
اإلضراب ونظام الرتقي ومراجعة منظومة األجور وتنفيذ اتفاق 

املتعلقة باحلرية  81أبريل وتفعيل اتفاقية العمل الدولية رقم  26
أين  ،نائيمن القانون اجل 288النقابية واحلق النقايب والفصل 

من مسو املواثيق الدولية على  ،حنن السيد رئيس احلكومة
  ؟القوانني الوطنية

غياب كذلك املواكبة  ،نسجل السيد رئيس احلكومة
اإلعالمية والسيد وزير اإلعالم حاضر معنا نسجل غياب 
املواكبة اإلعالمية والثقافية والتحسيسية لتعزيز املكاسب 

نسان والعمل على ترسيخها يف الدستورية يف جمال حقوق اإل
كما نسجل غياب نقاش   ،العقليات املدبرة هلذه امللفات

عمومي ينخرط فيه اجلميع وفق مقاربة تشاركية وحكامة جيدة 
مغرب احلريات وحقوق  ؛هنا االخنراط يف املغرب اجلديداعنو 

اإلنسان الذي ال زال أفق انتظار ننشده يف عهدكم السيد 
 .رئيس احلكومة، وشكرا

 :السيد الرئيس
كلمة اآلن ال شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

لمجموعات النيابية السيد النائب احملرتم السيد رشيد هبلول ل
 .من جمموعة احلزب العمايل، فليتفضل مشكورا

 :عن مجموعة الحزب العمالي النائب السيد رشيد بهلول
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 الحكومة،السيد رئيس 

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يسعدين أن أتناول الكلمة باسم اجملموعة النيابية 
للحزب العمايل وهي مناسبة نعرب فيها عن قلقنا الكبري ويف 
نفس الوقت عن تذمرنا الشديد لكوننا ما زلنا كنواب أمة 
 وكحكومة نناقش موضوع احلريات وتراجعها يف وطننا وحنن يف

خضم العقد الثاين من األلفية الثالثة ويف عامل أضحى قرية 
تعلمون السيد  .صغرية بفعل الثورة التكنولوجية واإلعالمية

التضحيات اجلسام اليت قدمها شعبنا من أجل  ،رئيس احلكومة
كما نذكركم بنضاله املرير دفاعا عن   ،احلرية واالستقالل

وكم كان مثن  ،ربعة عقودالدميقراطية والعدالة االجتماعية طيلة أ
زال من نال نصيبه من  النضال غاليا فقائمة الشهداء طويلة وما



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

17 

باملعتقالت السرية والعلنية يعاين يف صمت  لوالتنكيالتعذيب 
ولعلنا كنا قد شرعنا يف طي صفحة  .من اآلثار النفسية والبدنية

املاضي األليم من سنوات الرصاص وتوسيع هامش احلريات 
رحقوق األفراد واجلماعات خالل حكومة التناوب واإلقرار 
بعاد شبهة انتهاك هذه احلقوق عن بالدنا أمام إلالتوافقي 

املنتظم الدويل لننخرط يف صف الدول الدميقراطية لكن غيوم 
الرتاجع املمنهج بدأت تلوح يف مسائنا من جديد، هناك 
 مؤشرات عن الرتاجع عن احلريات العامة وعن املكتسبات اليت

راكمها شعبنا يف هذا اجملال انسجاما مع منظوركم احملافظ 
حق التظاهر السلمي وحق كملفهوم احلقوق الفردية واجلماعية  

لطبقة العاملة دفاعا عن مطالبها ل ااإلضراب املكفول دستوري
قد سبق لوزيركم يف العدل واحلريات أن ل .وحقوقها املشروعة

من احتجاجات وهذا عرب عن استيائه ملا يقع داخل وزارته 
تعاضه من مأن يعرب عن ا ىشيء عادي وطبيعي لكن الغري سو 

غياب االنضباط وأكررها االنضباط كما تناقلته وسائل اإلعالم 
ال ختاف عن ومن املستقبل  ،املقروءة، إننا السيد رئيس احلكومة

من حماصرة اآلخرين فهل منع بعض األحزاب كالبديل 
ا ما دام أن كل التعبريات احلضاري شيء مقبول يف زمنن

شروعية وهي شرط ومرتكز أساسي وثابت من السياسية مب
لذا ندعوكم  ؟فهل هذا احلزب ضد هذه الثوابت ،ثوابت أمتنا

  ...كمتالتحمل  مسؤولي
 : السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد رئيس 
  .احلكومة لإلجابة على التعقيبات

 : رئيس الحكومةإلله ابن كيران عبد االسيد 
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

استغربت ألنه كل القضايا وامللفات وعناوين الصحف 
اليت حترت الصواب واليت مل تتحرى الصواب اليت مرت يف هذه 
السنة مجعتيوها يل، يف موضوع حقوق اإلنسان واحلريات وليت  

فإذن أنا مضطر أن أجيب  ؟كنتساءل عن ماذا سوف أجيب
بطريقة ال ميكن فيها أن أجيب عن كل شيء ولكن املنطق 

أوال وقبل كل شيء بغيت  ،يتيوه كيسمح يل باشذاللي خ
                                                                                                                                   نذكركم بأن املغرب ديال اليوم ما ميكنش يتقارن باملغرب ديال                                                                    

الستينات وال السبعينات وال حىت التسعينات ماللي بدا هاد 
وما ميكنش شي واحد اللي ما عاش داكشي يتكلم  ،املسلسل

ن واللي ما مشاش لدرب عليه اليوم اللي ما مشاش للسج
ساعة على  21موالي الشريف وما دارش الباندا على عينيه 

يف يديه وبقى رحال هكداك   les menottesساعة ودار  21
شهر أو شهرين أو أكثر وجييوا اليوم الناس يبدا يقول لك حنا  
كنخافوا نرجعوا هلاد املراحل هذه، هادو أكثر ما قيل اليوم قيل 

رات والسبب ديال تفريق املظاهرات عدم عن تفريق املظاه
الرغبة يف االعتقال وعدم الرغبة يف احملاكمات عند املسؤولني يف 
احلكومة وعند السيد وزير العدل وعدم متابعة الناس وعدم 

قلتها و إرهاقهم وإرهاق أسرهم وبطبيعة احلال احنا كنقولوها 
كم يف األول قلت لكم حنا ماشي احلكومة اللي كتجي  يل

حنا حكومة تتجي   ،ليكاالتقول ال تتمسح السماء بك
ها اتعتارف تتقول نعم كاين جتاوزات ولكن هذه التجاوزات ر ك

مرة  يهمكنعاود حنياللي  ماشي بالضرورة بسبب رجال األمن 
أول متدخل  هأنتنفهم و  مهيحييأخرى وتنفهم أن كل الشي ت

موا و وتيقتيقوموا به  ليالعلى الدور كيحييهم من املعارضة ناض  
بالدنا يف ديال املؤسسات وكاين حنا دولة به باش يتمكن 

ال     كاين القانون والقانون لكن  احلقوق وكاين احلريات و 
بد أن  الالكرام، مسحوا يل أيها اإلخوان  ،حيمى بدون قوة

كنقول للسيد وزير الداخلية نكونوا   اعادلة ودامي وةتكون هناك ق
qu’on soit de notre droit  نكونواjuste  يعين

نتما دابة كتقوهلا كاين الناس احقانيني ولكن خصنا الصرامة ه
وا وكيدخلوا يف احلريات الشخصية ديال اآلخرين امش ليال
التعليمات  ،وا يتصرفوا يف حقهم بطريقة غري معقولةابغ ليالو 
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قاموا  ليالت للسيد وزير العدل بالبحث عن األشخاص اتعط
تعرضوا لبعض رجال السلطة والتعامل  ليالهبدوك األعمال و 

لني الني عو و حنايا كمسؤ ماشي معهم بكل صرامة ألنه بالدنا 
ليتنا مهما كان الثمن ألن احلفاظ على احلرية هو و ملوا مسؤ تحن

القوة  كا كيتطلب تكون عندذحفاظ من هنا ومن هنا وه
جمموعة يف وجه ي توقف جتهل باش االداخلية راه ماشي س

 كانوا  يالوإ ؟كانوا ظاملني  يالو  ؟ كانوا غالطنييالوإ ،ديال الناس
على احلريات ال على الدولة و ال و  ؟كيمثلوا خطر على البالد

وا يسامهوا يف ا كانوا بغيالإ ،وال على احلقوق وال على القانون
قوانني ديال الوا يسامهوا يف السياسة وقبلوا ااحلياة العامة وبغ

ي لالال رحهم اكروا معذا بيهم ن الدولة والدستور دياهلا مرحبا
ري اإلخوان االبديل احلض ،رياوا يل على البديل احلضيقلت

جا  ليالم ،عندي أنالري جا اعندكم البديل احلضلجماش 
عطوناش الوثيقة اليت اه راه حنا ملعندي قال يل السي عبد اإلل

تكلمت مع السيد وزير الداخلية  ديالنا تثبت احلل ديال احلزب
 ليالشدها وسلمها ليهم بطريقة رمسية م يهم،نعطيها ل اقال لي

قلنا ما شي قانونية ه قانونية ذتيقولوا همها وا اسلمها ليهم بد
ريوا القضاء ودفعوا استقبلتهم سلقضاء جاوا عندي لليهم سريوا 

 ،دياهلا يةقانونالغادي حيكم مدى ي لالبيها وشوفوا هو 
 ا حزب جديد مرحبالقضاء بغيتوا تأسسو ل واش متشييو بغيتام

كان شي د الشي  ااإلخوان كنديروا هأ كنا  ليالحنا م ،بكم
دافعوا يل على جتيوا غادي اللي ش أنتما او واحد كيديها فينا؟ 

أنا وياه كنا  ،يا يف احلبساه كان معاري املعتصم ر االبديل احلض
عتصم انتما وال يف وقتكم املكيفاش غادي ديروا راه   ،يف احلبس
 ليالاملعتصم ماشي أنا  ؟وه يف احلبس افهمتين وال الانتما خليت

ليه  تلق نوعندي هاشلجا  ليالدرتوا يف احلبس ولكن أنا م
لقضاء  ل ي بغى يعين ميشيالامسح يل واخا هو صديق ديايل إ

 ليالم 22حنايا يف عام  ،يأسس حزب جديد، بغى ميشي
داها فينا  ليالأسسنا حزب ورفضوه لينا كاين واش شي واحد 

حىت لربملان ل داروا علينا مقال وال جاواوال بيان دار علينا ال و 
جاب اهلل لقينا الرجل الشهم وهو شي واحد ديك الساعة، 

 فتح لينا ليالاألسد الضخم السيد الدكتور اخلطيب رمحه اهلل 
بغريهم كم مرحبا يبهم و ا الباب باش اليوم نكونوا كنسامهوا مع

خصهم حيرتموا  يينوال ،نفس احلقوق كلهم عندهماملغاربة  
مسحوا يل احلقوق ديال  ،القانون وحنن هنا لكي حيرتم القانون

مهمة ولكن األمن  ، احلقوق ديال الناس واحلريات دياهلمالناس
م جلاللة امللك مسحوا يل الز البالد والوقار الواألمن  ديال  مدياهل

ين الناس راه كا ،باش تكون األمور واضحة يف الدهن ديالكم
ينا الطرف يف ضتعرضوا ألمور ماشي معقولة ومع ذلك غ ليال
 ليالأما مسحوا يل م ،نوهامثخصكم تنتبهوا ليها و و السنة  اده

 اتنفهمشقتطاع من األجور هنايا أنا موا كتكلموا على االيجيت
أوال وقبل كل شيء   ،كم فيها هضرت معيل د الشي سبق اأنا ه

كيوقعش فيها االقتطاع ا كانت إشارة بأن اجلماعات احمللية م
 12جيت لقيت السيد الوزير الداخلية قايل  ليالمن األجور م

أسبوع ديال اإلضرابات يف اجلماعات احمللية واتفقنا يف احلكومة 
مسحوا يل  ،خذ األجرةاميكنش اإلنسان يدير اإلضراب وياأنه م

 القانون وتوقف هداك يد وزير الداخلية كيطبقنش والسميكام
اللي بغى يدير اإلضراب احلق ديال اإلضراب واش  ،شيال

واش شي واحد عمل اإلضراب طردناه من العمل  ؟منعناه منه
ال اللي دار اإلضراب غانسولوه وغانذاكروا ولكن يف  و؟ديال

 ا على هادو انتظار يتحل املشكل مسحوا يل وما جتيوش دافع
ال جيتوا دافعوا على هاد الشي هنا راكم إيهنا ألن  شيال

ال مشاوا داروا إيفهموين عالش الناس  ،تتخربوا بالدكم
عالش بغيتيوهم  اقولوا لي ااإلضراب وعطيتيهم األجرة شرحوا لي

ال عطيتيين األجرة ديايل وقدرت ندير إييرجعوا خيدموا 
د ديال واحد العد نرجع خندم وهلذا وىلاإلضراب ما تليتش غ

النقابات املدة األكرب متثيلية ديالكم وديال األحزاب ديالكم 
تيقولوا يل السي عبد اإلله خصك تطبق القانون عالش؟ ألنه 
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أي إضراب أي نقابة دعت إىل اإلضراب حىت وإن مل تكن 
  congé payé معروفة يستجاب هلا ما دام اإلضراب أصبح 

ما ميكنش وبفضل هاد احلكومة ما ميكنش يكون واهلل واخا 
ألنه تتقولوا  ..تطيح هاد احلكومة ال تراجعت على هاد القضية

ولكن  ، احلقوق والواجباتيل احلقوق وتتقولوا يل الواجبات
لمكانة دياهلا لترجع و لهيبة دياهلا يف احلق لالدولة خصها ترجه 

ال عاش إي"وتيقولوا املغاربة  يف احلق الدولة ديالنا دولة قوية
خاص بعدا الدولة تكون قوية ونطالبوها  "وشوا والديالنسر تيع

ال ضعفناها ومشينا تنقولوا للناس كنبيعوا إيأما  ،تعطي احلقوق
هم أمور ماشي صحيحة يهم الوهم وكنكذبوا عليهم وتنقولوا ليل

 ما جييش رانا كنستغرب هلاد التقزديرة اوتنتصوروا مسحوا لي
السيد، األخت الكرمية،  امسحوا يل واش اللي رفض مسحوا لي

ماشي رفضوا فقط أنه يوظفوا الناس ديال احملضر رفضوا حىت 
أنا  مهااللي كانت قبل وأنا نقول لك أنا متافق مع 1333

متافق معهم ما كانش خاص توظفوا حىت اآلخرين بغيتوا تعرفوا 
ميكنش داك الوقت  الرأي ديايل كلشي يكون باملباراة ولكن ما

واليوم جتي ألنه كتصور غادي  1333تقول ما نوظفش حىت 
ك الناس احلاملني ديال املاسرت جتي هلنا تقول  ايتعاطفوا مع

إلطار ديال القانون ديال املالية يف اكيخص توظفهم وتدوزهم 
كاين التوظيف من خالل املساواة اللي . ما كاينش هاد الشي

ل القانون اللي نص على املباريات  نص عليها الدستور من خال
تقولوا ألنه كال  يالفرص إديال  تكافؤالكأساس من خالل 

تنساوش واحد القضية احرتام القانون هو الذي ما  خصكم
حييي الشعوب، احرتام القانون هو الذي يقوي الشعوب، 
احرتام القانون هو الذي ينقص القمع راه لو كان كانوا دوك 

يف األماكن احملددة واش  االتظاهرات تيبقاو  الناس اللي  كيديروا
واش السيد وزير الداخلية عزيز  ،بغاهم السيد وزير الداخلية

عليه العراك ال هو وال الناس دياله الش بغاهم الناس ما عندو 
اهلل يعاونا  همتحاليف ميشيوا  مما يدير هو بداكشي هو خيليه

معقولة ماشي عقول احلاجة اللي ماشي شي مويعاوهنم ولكن ما
  حرتمنا القانون وتعلمنا حنرتموا القانون وتعلمنا اال يو  ،معقولة

ما نساندوش الناس اللي كيخالفوا القانون سياسيا كلنا خصنا 
على الناس  اماللي يكون شي واحد اإلخوان اللي تيتكلموا لي

ديال كتاب الضبط حىت واحد ما اعتارض على كتاب  الضبط 
حىت واحد ما اعتارض على كتاب الضبط  ،أهنم داروا اإلضراب

أهنم حيتجوا بالوقفات ويتبعوا السيد وزير الداخلية يف وزير 
 ؟كان وزير الداخلية يستحق فهميت وال ال   الإيالعدل يف ومالوا 

يعين حىت واحد حىت واحد ما اعتارض عليهم ماللي مشاوا 
ن تبعوه إلفران وتبعوه لفاس وتبعوه ملراكش وتبعوه لكل مكا

حىت واحد ما اعتارض عليهم ولكن ماللي جاوا للمحكمة 
وحالوا دون السري العادي للجلسات هذا مسحوا يل ما تقولوش 

تكون مقبولة ن هاد املخالفات ال ميكن أ ،باللي هذا حقهم الي
وكان من املفروض أن يقوم هلم اجلميع مبا يف ذلك الذين 

الداخلية، السيد وزير ينتمون إىل أحزاهبم وباملناسبة السيد وزير 
العدل أمر باالقتطاع حىت للنقابة القريبة منا اللي كيرتأسها 
السي حممد يتيم ماللي داروا اإلضراب كنقوهلا هنايا ووجهي 

  .أمحر وأنا فرحان أننا أول من كيطبق القانون على نفسه
ما تبقاوش و  أما الثقة اللي عطاونا الناس عطاوها لنا

نت  اكلو كان  على الوعود ديالكم ألن كم يتقولوا عطاوها ل
  اغري بالوعود الوعود سهلة وميجيش شي واحد هلنا يقول لي

ميكنش االسي عبد اإلله هنضروا على اليوم وبغا ينسا البارح م
ننسى البارح، إذا كانت بيتك من زجاج فال تضرب الناس 
باحلجر متنساوش أاإلخوان أنكم بالعهد القريب كان لكم 

كيفاش هاد الشيء غادي   ،م تتصرفون بطريقة معينةوكنت ذفو ن
األغلبية بني عشية وضحاها ياهلل  خذيتيوا 2332يتنسا ويف 

واش أنا غنسا وغتقولويل وغنبقى هنامجكم  تزاديتوا وخذيتوها
نتوما متتقصروش يف داك الشيء اللي تتقولوا منقدرش نقولوا 

ديال سيتوا وزير األوقاف اللي هو من الصالحيات م ،هنا
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اجليش والكالم جاللة امللك ومسيتوا بأمور مرتبطة باملخابرات و 
السي العزوزي ومع ذلك أنا مكنبغيش جنبد هاد د الناس ديال 

متجبدناش نتا  اقولوا ليتوجتبدوين و  االشيء فماشي جتيو 
مكنخافش منكم ديروها  ، غنواجهكمغنجبدكوم وغنواجهكوم

احلزب ديالنا باقي كيتمتع هبا ا ذوالثقة اللي خ ،يف البال ديالكم
كتمتع بالثقة واللي كذب خيرج معايا   ةواألغلبية ديالنا باقي

خرجوا معايا للشارع وتشوفوا بعينيكم ومتجيوش  ،للشارع
نه حىت شي أأنه صحيح قالت يل واحد األستاذة  اتقولوا لي
 ءواحد الصحايف شوف يعين كفى املر تسجل ولكن ا واحد م

 51الصحافة حكم عليه ب  ، واحدبهيم عايعين فضال أن تعد
       أشهر سجنا موقوف التنفيذ ال حول وال قوة باهلل صايف 

كينش هاد الشيء هداك السيد ا محنا ما غنشدوه أ سيدي 
قضية ديال القذف وحنا مكنتدخلوش يف يف هداك متهم 

القضاء ماشي تقولوا لنا بغينا استقاللية القضاء وتقولوا لنا 
القضاء باش هاد الصحايف ميتحاكمش وال دخلوا يف 

  .ميمشيلوش غري معقول هاد الكالم
ين ااملقاربة التشاركية حنا باغينها ولكن خاص عاوت

شاركوا مع اجلميع نت ،حىت اآلخرين يديروا شوية من جيهتهم
حنا الروح ديالنا يف األول راه حنا مشينا يف واحد اإلجتاه كنا 

ات تكون معانا يف احلكومة ولكن بغينا واحد العدد ديال اجله
ة ـــــــــــــــــــــال كنا بغينا املقاربيمع األسف الشديد فاليوم إ

شوية من جيهتو شي ة خاص كل واحد يدير ــــــــــــالتشاركي
 .السالم عليكم

 :رئيسالالسيد 
وننتقل اآلن إىل السؤال الثاين  ،شكرا السيد الرئيس

الكلمة للنائب احملرتم  ،األغلبية اتاملقدم من فرق وجمموع
طرح ياألغلبية  اتالسي احلسني القامسي عن فرق وجمموع

 .السؤال يف دقيقة واحدة

عن فريق التقدم  النائب السيد الحسين القاسمي
 :الديمقراطي

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة المحترم

  ،أعضاء الحكومة المحترمين
  ،نو النواب المحترمالسيدات والسادة 

لقد التزمت احلكومة يف  ،السيد رئيس احلكومة
برناجمها بالعمل على توطيد مسلسل بناء جمتمع متوازن 
ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكرمي 
للمواطنات واملواطنني وقائم على تنمية الطبقة املتوسطة بتوفري 
الشروط الالزمة إلنتاج الثروة وحتقيق التضامن بني خمتلف 

  ..ىفإىل أي مد ،شرائحه
 :رئيسالالسيد 

عفاكم كاين شوية ديال  ،السيد النائب احملرتم دقيقة
التشويش يف القاعة متنستاطعوش باش نتبعوا السؤال، التحقوا 

السيد النائب  باملقاعد ديالكم السيد النائب احملرتم من فضلكم
شكرا أعيدوا السؤال السيد النائب احملرتم  ، تفضلتفضل احملرتم

 .تفضل
عن فريق التقدم  السيد الحسين القاسميالنائب 

 :الديمقراطي
لقد التزمت احلكومة يف برناجمها بالعمل على توطيد 
مسلسل بناء جمتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن 
ومزدهر يضمن العيش الكرمي للمواطنات واملواطنني وقائم على 
 تنمية الطبقة املتوسطة بتوفري الشروط الالزمة إلنتاج الثروة

مت جتسيد  ىفإىل أي مد ،وحتقيق التضامن بني خمتلف شرائحه
سياسات احلكومية وإعطاء البعد هذا التوجه يف تدبري ال

حلقيقي يف ظل إكراهات الظرفية جتماعي التضامين مدلوله ااال
وإىل أي حد متكنت احلكومة من مواجهة  ؟قتصادية العامليةاال

هي النتائج  وما ؟حتديات ربح رهان التنمية التضامنية
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واملكتسبات اليت حتققت حلد اآلن لفائدة خمتلف الفئات 
وأين جتلت مظاهر التضامن البارزة يف السياسات  ؟االجتماعية

 .؟ وشكرا السيد الرئيساحلكومية
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد رئيس احلكومة للجواب . شكرا لكم
 .على السؤال

 :رئيس الحكومة كيران بناالسيد عبد اإلله 
الصالة والسالم على و بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل 

 .ومن واالهرسول اهلل وآله وصحبه 
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 2البال ديايل واحد  ملا يعين حتملنا املسؤولية كان يف

الذهن ديايل كمعطيات  النقط أساسية قد ترسخت يف 3وال 
  :العملديال محاور لل

ة ألنه أول شيء لهي تيسري احلياة ديال املقاو  األولى
خصنا خلق الثروة، وأول شيء خصنا املقاولة تتحرر من كافة 

نفس  القيود اللي عليها، تقوم بواجباهتا، تعطي احلقوق ويف
نفس الوقت كان البال  ويف يةأمور املهلا تسهل يعين الوقت 

 اأي نصيب، تركو  او ذخأديايل كلو مع الناس اللي مل ي
شحال  إيالألنفسهم، أنا نقول لكم أ اإلخوان أقسم لكم باهلل 

نقول أشنو هو تنخاف من هاد العمل السياسي و تمن مرة 
  األنه حنا كنجيو  ؟املصري ديالنا يا ترى مع اهلل سبحانه وتعاىل

الصحافة كاينة جريدة هاد اليومني  اولكن ملي كنقراو  اكنتكلمو 
أماكن  الدار البيضاء كيعيشوا يف ناس يفجابت القصة ديال 

البالستيك  احلاجيات دياهلم يف ايقضيو تال اجلحور و رحفيها 
هاد احلاالت هدي، وأنا كنت كنسمع على هاد  الليوكتقول ب

كنقول أشنو هو هذه يعين و الشي، يعين كاينة هاد الوضعية 
 باش هاد الشي ما يبقاش يف االلي درنا وال اللي خصنا نديرو 

أوال وقبل كل شيء خصنا هنضوا هباد الفئة  هألن ؟لبالد ديالناا

وهاد املنطق هذا هو روح وفلسفة  ،اليت مل تنل نصيبا منها
بغض النظر على التفاصيل وعلى الطبقة املتوسطة، بغض النظر 

لي  الب كمكم بكل صدق وكنعرفا على هاد الشي أنا كنتكلم مع
من أجلو وأنا  اوضحاو كاين ناس اللي سبقوين فهاد الطريق 

عمرين ما شعرت باحلرج باش نثين على الناس اللي سبقونا، 
من أجل هاد الشي ومشى  ىاليسار سبقنا فهاد الشي وضح

للسجن من أجل هاد الشي باش يكون عدالة اجتماعية هذا 
لي كاين شي الوحنا ما عندناش ما كنشعروش ب ،صحيح

ا على هاد املستوى لي اجلهود ديالنالمشكل بالعكس كنشعروا ب
ما ميكنش بالدنا  ،مع كافة اخلريين من كافة االجتاهاتو قى تتال

تبقى ولكن خليوين نذكركم باملسائل اللي لقيت، كيفاش لقيت 
كلشي كتعرفوه، معدل الفقر واخا أنا كنظن أنه أكثر   ؟ الوضعية

 يف %51على املستوى الوطين،  % 8,8من هاد الشي 
املستوى الوطين  يف %51,1 الوسط القروي، اهلشاشة

هدي اهلشاشة اللي عندهم . الوسط القروي يف % 23,6و
مبعىن أنه يف مسيتو دوالر  5,1درهم أقل من  5,1قل من أ

 33األمية  .الشهر درهم يف 5133ديال الناس عندهم  53
، البطالة % 11، الوسط القروي % 38بالنسبة لإلناث  %
وأنا كنعتاقد هاد األرقام هاد الشي اللي كتعطي  % 2

اإلحصائيات لكن يف العمق ويف واقع األمر أكرب من هذا 
سنة واش كرهت أنا باش نلقى  51و 21فئة  هاعند % 32و

لي عندهم راه لاللي عندهم اإلجازات وا ديالنا العمل لإلخوان
تنفكروا ولكن ليست األمور سهلة وهي كونية هي إشكاليات  

نية وخصنا نفكروا وخصنا نتعاونوا كيفاش نديروا باش نلقاوا كو 
طرق باش هاد الشباب يشتاغلوا وينتجوا ماشي غري يشتاغلوا 
        ويدخلوا فقط للوظيفة العمومية ألن الوظيفة العمومية 

أما اللي كينتج فهو اللي   ،ما كتنتجش هي كتنظم اإلنتاج
أما اخلدمات ، فهميت كيشتاغل يف احلقل وكيشتاغل يف

من الساكنة النشيطة ال تتوفر على تغطية  % 66االجتماعية 
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 65عندنا  ،66فقط من الساكنة النشيطة  % 31 ،اجتماعية
 533ألف يف الوقت اللي املعدل هو  533طبيب لكل 
يف جمال السكن عندنا حوايل  ،ألف 533طبيب لكل 

 خصاص ديال مليون سكن تقريبا، اهلدر املدرسي هذا واحد
احلقيقة أسوأ ماللي كنا كنشتاغلوا يف الرقم الذي رافقين وكان 

ألف ديك  313واآلن نزالت ل  333باجملال ديال التعليم  
ألف  كل سنة تصوروا  323ألف أو  383الساعات كانت 

ألف تلميذ وتلميذة يدخلون املدرسة  133حوايل  ،معي
  dans la natutre ويغادروهنا خالل السنة وأين يذهبون

تيمشيوا اهلل اللي عامل شنو غادي يكونوا يف املستقبل على 
      كل لاألقل غادي يكونوا أميني وغادي يكونوا معرضني 

  .ما يتعرض له األميون
عندنا إشكاليات يف التوازن، اجملتمع اإلخوان تتكلموا 

 ،معايا على الطبقة املتوسطة وهي شاكرة لكم وأنا شاكر لكم
على التوازن، اجملتمع اللي مزيان هو  كيتبىنراه  ولكن اجملتمع 
الفقراء يال األغنياء وشوية ديال شوية دفيه اللي تيكون 

ولكن ماللي تسمع باللي مخس فيه وتتكون الطبقة املتوسطة 
مرة أكثر من مخس السكان  1,1السكان األكثر غىن ينفقون 

 مرة مداخيل الفئة الفقرية 2,1لهم ياألكثر فقرا وتعادل مداخ
مخس األسر ذات األجر األكثر ارتفاعا  ،املرات د 53يعين 

      يف حني يتقاسم  من إمجال كتلة األجور % 13يتقاسم 
 ،من جمموع كتلة األجور % 1من األسر األقل أجرا  % 23

هاد الشي ما كيفرحش الطبقة املتوسطة فهموين آش تنقول 
 ،ستقرارالطبقة املتوسطة باغية أوال وقبل كل شيء اال ،لكم

الطبقة املتوسطة باغية تكون مطمأنة على مستقبلها ما باغياش 
ا يوقع هلا ارتباك وال يوقع هلا اضطراب وال توقع ثورة يف دغ

ها وتويل خايفة حىت يالبالد وما تبقاش عارفة راسها من رجل
على األمن واالستقرار دياهلا، الطبقة املتوسطة هذا هو اللي  

درهم اللي  21ماشي غاتشتكي من  الطبقة املتوسطة ،كتبغي

مخس السكان  ،بن كريان مرة يف النهاراطلب منها عبد اإلله 
من تكلفة الدعم عرب  % 13األكثر غىن يستفيدون من 

 % 13حنا درنا املقاصة للفقراء اللي كيستافدوا منها  ،املقاصة
ديال السكان يف حني ال يستفيد اخلمس األكثر فقرا %  23

شاء اهلل الرمحن الرحيم رحال  وهاد الشي هذا إن % 2إال من 
شاء اهلل الرمحن  اللي قلت لكم سابقا أنا على عزمية كاملة إن

أنه املقاصة متشي للناس  الوضع،الرحيم باش نصححوا هاد 
اللي كيحتاجوا والناس اللي عندهم اإلمكانيات يتحملوا 

  .املصاريف دياهلم
ظاهر اخلصاص إن هذه األرقام واملؤشرات ختتزن م

االجتماعي ببالدنا وتظهر أن سياسة التوزيع املتبعة حلد اآلن مل  
تكن موفقة بالرغم من اجملهودات املبذولة هاد الشي راه  

اوا حقهم واللي كانوا ذقوياء خاألحنا يف بالدنا  ،تفهموهك
هو  ااوا حقهم بطريقة أو بأخرى وهذذقادرين يزعجوهم خ

       واء تعلق األمر باملعلمني فسر كيف أن أجورنا سيالذي 
أو األساتذة أو األطباء أو املهندسني أن أجورنا أكرب األجور 

حنا أكثر من اجلزائر ومن  ،يف هذه املنطقة بل هي أكربهم
سولوا كان الطلبة  واال بغيتإيتونس ومن ليبيا ومن مصر وسولوا 

اذ أكثر ماللي كياخذ األستكياخذوا يف املنحة ديالنا يف مصر  
ك فوارق تعرب عنها األرقام وهناك واقع لهنا ،اللي كيقريهم

تعجز األرقام عن ترمجته وهي أن جزءا مهما وما حنتاجش نقول 
البوادي، البوادي هاد يف باللي هاد الشي هذا وباخلصوص 

اللي كنلقاوهم ماللي تدهلم  االناس اللي فيهم القناعة واللي مه
غلبية تيدافعوا على البالد ومها مور وهم اللي تيكونوا يف األاأل

وش حقهم ألهنم ادامي لالهدوك مها  ،البوادي واجلباليف 
رفوش جييوا يوقفوا يعمكو مكيعرفوش حيتجوا ومكيعرفوش حيتجوا 

نا جنحنا حه اد االحتجاج ر اهواليين دابا يف الباب ديال الربملان 
 ،د العاماعرفات هلوصلنا حىت  هغاديني وتنوزعو  راه حنافيه 

أكرب  الةا حنن نسري يف اجتاه حتقيق بعد تضامين وحتقيق عدذوهل



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

23 

 توا لعرفاامش ليالك اإلخوان و هد ايسمحوا ليو  ،يف التوزيع
  .فال رفت وال فسوق وال جدال يف احلج
  ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم

 ،نمو السادة النواب المحتر السيدات النائبات و 
ومشروع القانون  2352لقد شكل قانون املالية لسنة 

اليوم والت لتفعيل دابا حمطات حمورية  2353املايل سنة 
زال  اه بعني االعتبار وخا ماذد الشي هدا وخااحلكومة ه

د اد الكبدة ديالنا مع هان هلكتش اإلجراءات الالزمة و عمالام
وا ايبقباش الناس  l’assistanatغينا نديروا باملنطق ماشي 

شوية ديال واحد يتكلوا على احلكومة باش يعيشوا ولكن 
يسورين وال الطبقة املتوسطة بل سوف املالعدل لن يضر أبدا ال 

شنو هو  هنأللصاحلهم  هعملنا ذكل ه  ،يكون لصاحلهم
 هذا؟ د الشي ايف هأنا املصلحة ديايل 

نتكلموا على املساعدة الطبية اليت أطلقها جاللة امللك 
املبادرة الوطنية للتنمية  ،ألف مستفيد 233ق حوايل لتتعاليوم 

 ،مليار درهم 51سنني  1ا يف هل صصالبشرية غادي خت
مليار درهم  5,1مليار  لو صغيتخصصندوق التنمية القروية 

جية اجلديدة يتفعيل اإلسرتاتلمليون درهم  133مع ختصيص 
ابن   هالسي عبد اإلل اغادي تقول لياجلبلية، لتنمية املناطق 

تيوصلش غنقولكم اولكن م ،كاينراه  د الشي كله اه كريان
تيوصلش بالدرجة الكافية اتيوصلش دائما وماك مامتفق مع

املواطنني باقني يعين الوسائل ديال بني بني اإلدارة ديالنا و باقية 
د الشي ويعيبوا اعندي قولوا يل هلفياش وهدا جيبوا االتواصل مك

تهدوا باش جنوغادي نقول خصنا غادي نعرتف لكم بيه و  اعلي
كتحركنا  ليالأما من الناحية الروح  نصححوا، ذاد الشي هاه

د العام وصلت اه حمفظةتوسيع مليون قضية مليون  ،هذهي ه
د اه "سرييت"مواصلة عملية  ،املاليني ديال التالميذد  1وايل حل

درهم باش  83و 63وا فيها للدراري يكنعط لياله ذالعملية ه
تعزيز  ،ألف تلميذ 183د العام وصلت لاه ،يف املدرسةوا ايبق

آليات جديدة، التماسك االجتماعي وحماربة الفقر من خالل 
ا ذد الصندوق هاصندوق دعم التماسك االجتماعي ه

شامل اإلصالح ال أةجر أانتظار يف خمصص للفئات اهلشة وذلك 
د الصندوق من خالل املسامهة امتويل ه ،لنظام املقاصة

شمل األشخاص يل هنية للمقاوالت واقرتاح وتوسيعالتضام
تبسيط املساطر اخلاصة  ،2353الذاتيني يف القانون املايل 

اإلدارة لقينا  ،ا صحيحذا الصندوق نعم هذلالستفادة من ه
وا الناس يستفدوا من يت باش جيعمالي لالاإلجراءات اإلدارة 

خمصص للنساء  كنعتقد أنهي  لالصندوق التكافل العائلي 
صلوا و اهلل استطعنا نين إىل حد اآلفهمتين وال ال؟ املطلقات 

كتستفد ألن كيطلبوا منهم الوثائق أكثر  ليالحالة  633شي ل
وأنا كنطلب من السيد وزير العدل ومن السيد وزير  ،من الالزم

يديروا باش يسهلوا  وا كيفاشأن جيتمعوا ويشوفمنذ مدة املالية 
خصنا غري نصرفهم اليوم  ود هلل موجودين ديالألن الفلوس احلم

ومهش النفقة يلرجال دياهلم متيعطاللي اد النساء املطلقات اه
وهم النفقة على ينعطحنا نبداوا كنا قررنا باش   قا قرار صادذه

درهم  5313حدود يف لواحد لدرهم  313والدهم 
 323ختفيض أمثنه حوايل . اآلباءبعوا اوحنا نت ايهاشو منتجوز 

وقفوش ا ملغاربة مكيفاش اأنا مفهمتش السيد وزير الصحة   اءو د
ين أعباد اهلل واش واحد و فهمتش جاوبا كاملني م  ا لكيصفقو 

  % 13يف معدل ديال  ءدوا 323الوزير خفض األمثنة ديال 
 ليالواش مكتعقلوش على الناس  % 83خفضوا  ليالكاين 

ه عندي الدواء اأسيدي ر  ويقول لكوا عندنا للديور يكانوا كيج
ه منعرفش داك اديال الكبدة ر ديال الكونسري راه عندي الدواء 

السيد ... آخره ما نعرف شنو إىل مليون 52 والشي ره خص
اتفاق مع الناس املعنيني وبالرضا دياهلم مها  بوزير الصحة 

 هوش يصفقوا ليفوقا الشي واملغاربة م ذاككيصفقوا خفض ه
 ،دواء 5333األمثنة ديال  فضخيغري معقول وهو غادي باش 
 اكولو   آش بغيتوا؟ ليا  ا شي كولو ال وكاين اللي كيعيب علينا هاد
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ليا  انطلع األمثنة وال هنبطها كولو  اواش بغيتيو  ا؟ليا آش بغيتيو 
طلعت مثن احملروقات  ،عليا واعليا طلعتها كتغوت واها كتغوتطتهب

ليا شي  اعليا كولو  امثن األدوية غوتيو  طتهب ،عليا اغوتيو 
  .احاجة نفهمكم شنو كتقولو 

الناس   اكانو   ؟كيفاش  ،لمعاشاتلالرفع من احلد األدىن 
درهم باتفاق مع  5333 ،درهم 533 ،درهم 13 واكيشد

حطينا مليار ديال  la SDGالسيد وزير املالية وباتفاق مع 
لواحد الصندوق  خاضعنيهادو  5333يشدو توا الدرهم وال
RCAR باش باقي صناديق األخرى كن كاين بعض الومي

نسميوهم مع الناس اللي يف األنظمة األخرى ديال التقاعد 
ألف كتقبض كانت  درهم كاين املرأة اللي   5333 ،الرمسية
ف رت وال أحد يريد أن يع ،درهم 5333كتقبض  والت الريال 

مع األسف الشديد واحد املرة جات عندي  ،قائاحلق هذهب
 ؟قلت ليها شحال كتشدي أ لالواحد السيدة للدار كالت ليا 

قالت ليا يف  ة؟مليا قلت ليها فني كنيت خدام 56قالت ليا 
 قالت ليا منني خدميتقلت ليها ما بقاتش آه اجلماعات احمللية 

نعم  انقولو  واهكذا غري معقول خصنا نتعلم ،21فيها والت 
هذه إجيابية هذه سلبية وما ضعفوش احلكومة ماشي يف 

هاد احلكومة راه كتخدم على كلشي باش هاد  ،صاحلكم
متابعني هاد  استمر وباش الناس إبقاو يشي ال املؤسسات وهاد

سهم ممثلني يف اليمني واليسار و ري ااملعركة الدميقراطية ويشوفو 
  .واملعارضة

اإلصالح ديال النظام ديال املقاصة هذا راه تكلمت 
باش نبقى خنلص عليه وأنا نقوهلا ليكم ال ما غاديش تقنعوين 

مع املواطن اللي كيخرج من الدار البيضاء وجيي للرباط يف 
الطوموبيل ديالو بوحدو إال كان عندو ليصونص خملص معاه 

كون يدرهم منني  33 ،23كون جاي يدرهم منني  33 ،23
          ويال كان كيمشي باملازوط  ،راجع ما غنقبلش هادي

كون جاي ونعطيه يمنني ريال ال 133ما غانقبلش أنين نعطيه 

للي جا ركب يف الكار ماو  ،كون راجعيد الريال منني  133
كيفاش دير    ليا اغاتقولو  ،لص من جيبهم ما متفق معاكمخي

باش  واحنا كنقلب ،القضية ةمع النقل العمومي متا فني واقف
 واليك دار  قال يامات اإلضرابهاد الحل وأنا تنستغرب  انلقاو 
وكون شيت واحد املشقة باش وصلنا  ،اإلضرابطاكسيات الليا 
 ،ديك احلالوة مع السيد وزير الداخلية اهلل جيازيه خبري دواحني
ليك حيد لينا خيكريان اهلل ابن  سي الليا  اكيقولو   اكانو قالك  و 

ليا اليوم  اديرو ي انوضو يديك احلالوة منني حيتها ليهم هغري 
 .هذا لاإلضراب هذا غري معقو 

 :رئيسالالسيد 
منر اآلن  .دقائق السيد رئيس احلكومة 2بقات لكم 

 الصمدملناقشة الكلمة لألغلبية السيد النائب احملرتم عبد إىل ا
 .حيكر من فريق العدالة والتنمية

 :ن فريق العدالة والتنميةعحيكر  الصمدالسيد عبد النائب 
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 ن،و المحترم السيدة والسادة الوزراء
 ن،و المحترم بالسيدات والسادة النوا

لي كنت الغادي نبدا بداكشي  ،السيد رئيس احلكومة
غي خنتم به باش نقوليك ال جيرمنكم طيش الطائشني با

ني على أن متضوا يف موتشويش املشوشني ومقاومة املقاو 
طريقكم من أجل تكريس اإلصالحات احلقيقية اليت انتظرها 

 واعلق وااملغاربة كينتظر  ،السيد رئيس احلكومة .سننياملغاربة عرب 
على هاد احلكومة آمال واسعة يريدون أن يتحقق يف عهد هذه 
احلكومة ما تفرق يف غريها من احلكومات وهذا ناتج عن 

  :جمموعة من العوامل
وين باش نذكر املؤشرات تيالرتاكمات السلبية وعفي أوال

وباهلشاشة وبالفوارق االجتماعية واجملالية السلبية املتعلقة بالفقر 
  ؛السوداوية املأساوية
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ت الواسعة بالرغم من أهنا كبرية انتظار هاد اإل ،ثانيا
والو إال أهنم  اشافو  أهنم باقي ما اوالناس املغاربة كيتكلمو 

اإلصالح وديال التنمية احلقيقية شد  ديال قطارال هواعيني بأن
نة ثقة خاصة يف هذه احلكومة، هاد كاي. طريقو بإذن اهلل تعاىل
أوال هي ثقة انتخابية هذه حكومة منبثقة  :الثقة متعددة األبعاد

عن صناديق االقرتاع رحق، هاد احلكومة ختاطب الشعب بلغة 
الصدق والصراحة والوضوح، هاد احلكومة تنهج سلوكا سياسيا 

ن وضوح يأوال كا .وفق مقومات كانت مفتقدة إىل حد قريب
ؤيا، املغاربة كاملني اآلن أي موضوع تكلميت معاهم فيه  الر  يف

منها اللي اعتمدهتا احلكومة  شنو هي التدابري أو قليال اكيعرفو 
اإلجناز، الشفافية يف  ، الفعالية يفتاالختيارا العمق يف. وأقرهتا

التدبري، اجلرأة يف مباشرة اإلصالحات الضرورية وإن كان الثمن 
نه وحنن نعتز بانتمائنا هلذا احلزب وما شعبية احلزب الذي تقودو 

انتخابات مراكش إال تأكيد على صدق ما قلتم السيد رئيس 
ني كل ذلك مغلف بغالف املسؤولية ب. احلكومة احملرتم

حكومة مسؤولة، احلاجة اللي  ذهمكونات األغلبية برمتها، ه
اللي معقولة كتقول معقولة، حاجة و صحيحة كتقول صحيحة 

زال ما وصلناش  ما اكتقولو    هايش لو ما وصلتيزال  اللي ما
األوهام  قويسها، ما كايناش لغة اخلشب، ما كاينش تيل

ي لواحد العدد ديال و نتخابش االستغالل االاللمغاربة، ما كاين
القرارات وتأجيلها إىل حني خوض االنتخابات كما فعلتم مبا 

الشديد  احملروقات وحنا لألسف يتعلق باملوضوع ديال الزيادة يف
     رمضان بال  ااحملروقات نعم ولكن املغاربة دوزو  تزادت يف

األسعار، كما كان مألوفا يف غياب هذه  ما يكون زيادة يف
 . لألسف الشديد ما كاينش االعرتاف ،الزيادة يف احملروقات

مسحوا يل نقول لكم بأن  السيد رئيس احلكومة احملرتم،
دت وضاعفت أمام النهج الثقة د املغاربة فهاد احلكومة زا

اجلاد واملتواصل يف مناهضة الريع وحماربة الفساد يعين ديالكم 
وتفعيل التوصيات ديال التقارير ديال املفتشية العامة للمالية 

وديال اجمللس األعلى للحسابات من أجل التحقيق ومن أجل 
املتابعة يف القضايا اليت تستحق املتابعة القضائية ألنه املغاربة  

قول لك اللي كان كيشفر املالير كان كيتغري من منصب إىل كي
د الريال كيلقى العقاب ديالو بالسجن  2منصب واللي كيشفر 

 . املبالغ فيهايعين وبالعقوبة 
اجملال االجتماعي التضامين  السيد رئيس احلكومة، يف

 أوال فيها :مت سياسة عمومية فيها جمموعة من املقوماتر أقر 
باشر للفئات املعوزة، فيها تدابري لصاحل دعم املستهداف الا

استقرار الطبقة املتوسطة، فيه شراكة مسؤولة مع القطاع اخلاص 
هاد احلكومة بدل ديال وحتصني مناخ األعمال، كاين سعي 

اقتصادية   -االقتصار على احلرص على حتقيق التوازنات املاكرو
كاين إضافة إىل ذلك احلرص على حتقيق التوازنات 

الجتماعية، حتقيق النمو وضمان استفادة الشعب من مثار هذا ا
النمو وهذا هنج مهم جدا فهاد اجملال التنموي واجملال 

باختصار شديد الوقت ال يسعف كاينة . االجتماعي والتضامين
بالنسبة للطلبة اللي  اكرو ذ إجراءات مهمة جدا يكفي أننا ن

 مازدتوش فقط يف شعام ما تقاست 33املنحة ديالو أكثر من 
 حىت يف ازدتو  ،القيمة دياهلا السيد الرئيس احلكومة مشكورين

دين بل عززمت ذلك بتوسيع العرض بالنسبة ياملستف العدد ديال
العرض بالنسبة إلحداث مطاعم  الإلقامة اجلامعية وزدتو 

السيد رئيس احلكومة مرة أخرى ما عنديش . جامعية إضافية
دد ديال اإلجراءات نقول لكم الوقت باش نسطر فواحد الع

مرة أخرى ال تنتبهوا إىل من يريد أن يعين أن يقاوم ما ال ميكن 
مقاومته السكة ديال القطار ديال اإلصالح انطلق فبارك اهلل 

 .جهودكم وجهود مكونات األغلبية والسالم عليكم ورمحة اهلل
 :رئيسالالسيد 

رضة الكلمة اآلن للمعا ،شكرا السيد النائب احملرتم
كوري من فريق األصالة السالسيد النائب احملرتم السيد يونس 

 .فلتتفضل مشكورا واملعاصرة
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عن فريق األصالة  كوريالسالنائب السيد يونس 
 :والمعاصرة

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله 
  .وصحبه

 ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

 ،الوزراءالسيدات والسادة 
  ،السيدات والسادة النواب

حنا حرنا شوية  ،قيقة السيد رئيس احلكومةيف احل
تقلق كشوية  ي اقدوك شننتك الليمع احرتامنا ألنه م ،معاك

 ،تنفاعل السيد رئيس احلكومةك الليتنفاعل ومكتقلق  وماللي ك
ين درنا مشينا كيفما بغييت وبغات اال عاوتييصعب احلوار و 

تاع نشوية  مغنمارسوشاي الدور ديالنا فتقبلوا ميناحلكومة 
نتقاد معقول يف هاد هاد االنتقاد على أساس أن يكون اال

  .الوقت اللي بقا مرحباد الشوية 
نتقاد األول السي رئيس احلكومة اهلل جيازيك خبري اال

ن علم اليقني أ نتم تعلمونأو  ،األدويةعلى قليت هاد الشي اللي 
ديال األدوية اللي نقص  333الصحة هاد الوزير ديالك يف 

يشريهم  كهلم الثمن نقصهم لراسو حيتاش شكون اللي  
 .كيشريهم املستشفيات عليها املواطنني مناضوش يصفقوا

رئيس احلكومة  دالسي اللياحلقيقة مهي ثانيا هادي 
شي مع  اجتمعوتتقولوا السيد وزير العدل احملرتم  واتتجياحملرتم 

السيد رئيس احلكومة عندكم  ،شكون ايعقلتشاوزير آخر م
هو اللي كنشوفوه ناقص اليوم يف احلكومة  ذاواحد الدور وه

ديالكم هو الدور ديال رئيس احلكومة يف تنسيق السياسات 
نقول لك هاد الشي ديال يف إجياد احللول ديال و  ،العمومية

مهمة  توا تنظموا مناظرةر دقائق وقر  1ن جلستوا غري و التشغيل ك
البالد باش تعطيكم حىت هي يف توا مجيع القوى احلية ومجع

ة عمرك شفيت شي واش السي رئيس احلكوم ،بعض األفكار

الناس عمرك قريتيه  ممتحانات اللي كيديروهامتحان من هاد اال
األسئلة اللي كيطرحوا واش معرفتيش بأنه د شيت النوع 

ف متحانات ال عالقة هلا بطبيعة الوظائة ديال االاملصداقي
  .املطلوبة اليوم يف اإلدارة العمومية

صندوق املقاصة جاوبين  ،السيد رئيس احلكومة احملرتم
لك ا دقائق اللي بقاو  1السيد رئيس احلكومة عافاك يف داك 

ستهداف اهلل جيازيك خبري ملا قول يل كي دير االقوليا كي غ
السيد رئيس احلكومة كتجي راه احللول  ؟ستهدافدير االغ

ط احللول السي رئيس احلكومة احملرتم كتجي بأن حتا ،دجتهاباال
بأكرب عدد ممكن ديال الكفاءات املغربية، احللول ال تأيت بأننا 
نطلبوا من الوزير الفالن الفالين جيتمع مع الوزير الفالن الفالين 

النقل حنا درنا لكم واحد العدد  ،أشهر 6وراكم طلبتوا هادي 
التعديالت يف قانون املالية اللي ملقينا لو ال راس ال ساس د 

ال راس ال ساس ما خلينا لو السيد الوزير احملرتم املثيل معندوش 
خليتوا حىت الوقت ا املقولة املتوسطة متشاورتوا معاها م .والو

اللي غتشاوروا معاها يف املناظرة اجلبائية وجبتوا لنا واحد العدد 
بائية راه هاد الشيء ال يفهم  السيد رئيس ديال اإلجراءات اجل

نا كنتأسف أسف شديد، واخا تكون عندك أ ،احلكومة احملرتم
 ،النية احلسنة اهلل يشوفك يف هاد النية احلسنة ولكن ال يكفي

واحد من الوعود اللي قطعتيها وأنا وعد بغيتك حتافظ على 
دير كشاهد عليها حيث كنت جالس هليه هنار اللي جييت  

آراء نه سوف تستمع إىل أتصريح ديالك احلكومي واعديت ال
فََبشِّْر ِعبَ اِدي الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن  ﴿الغري مصداقا لقوله تعاىل 

السيد رئيس  .صدق اهلل موالنا العظيم ﴾اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ 
غادي  افقط هباد املنهاج ثق بي ،لو عملتم فقط ،احلكومة

      من حيث ال حتتسب كما يرزق من حيث جييوك احللول 
 .ال حيتسب والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :رئيسالالسيد 
 ،شكرا السيد النائب المحترم
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بيع ساحملرتم خالد  الكلمة اآلن لألغلبية السيد النائب
 .ستقاليل للوحدة والتعادليةعن الفريق اال

االستقاللي للوحدة السيد خالد سبيع عن الفريق النائب 
 :والتعادلية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء،
 إخواني النواب، إخوتي النائبات

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
باش حىت ال نبخس للناس أشيائهم السيد رئيس 

هبا  باللي جا تاإلجيابيانود أن نذكر ببعض  ،احلكومة
احلكومة لذلك إذا كنا يف الفريق االستقاليل نسجل مواصلة 
 اهتمام احلكومة بدعم القطاعات االجتماعية مبا يضمن الولوج

وإذا كنا  ،رغم الظرفية االقتصادية للخدمات األساسية العادل
نويل االهتمام ديال احلكومة للحد من الفوارق االجتماعية 

قرتح مواصلة اإلصالحات الكربى واالستجابة ملواجملالية و 
صندوق لاألغلبية الرامي إىل الرفع من االعتمادات املرصودة 

إذا كنا و  ،مليار ديال الدرهم 2 مليار 5,1التنمية القروية من 
نعترب كذلك أن إحداث صندوق التماسك االجتماعي وتعزيز 

على  ةموارده بفضل املسامهة االجتماعية للتضامن املطبق
الشركات وعلى األشخاص الذاتيني مبا فيهم السيدات النائبات 
والسادة النواب الذين من باب املصارحة واملكاشفة والصدق مل 
يتملص ولو نائب واحد أو نائبة واحدة يف املسامهة يف 

لكن رغم  ،التضامن رغم ما قيل عن النائبات والنواب
كون الصدر ي وكنطلب منك ،اإلجيابيات السيد رئيس احلكومة

تسمع بعض املالحظات اللي تقدر ديالك شوية واسع باش 
  :ها بعني االعتبارذأنك تاخ انتمناو 

هو أنه جيب  ،السيد رئيس احلكومة المالحظة األولى
أن نشرع يف بلورة اإلصالحات الكربى ألهنا اإلصالحات 

ية ئابالكربى مبا فيها اإلصالح اجلبائي الضامن للعدالة اجل
القدرة على صندوق املقاصة بالتدريج مع احملافظة وإصالح 

الشرائية للمواطنني مها الصمام والضمان لرتسيخ مبدأ التضامن 
بد أن نبتعد عن احللول الرتقيعية واالرجتالية  ال ،االجتماعي

  ؛واالستثنائية واالنتقالية
هناك غياب  ،السيد رئيس احلكومة المالحظة الثانية

تقائية يف األهداف واالنسجام يف لرؤيا أفقية مؤطرة تضمن اال
هناك عدة متدخلني يف التنمية االجتماعية التضامنية  ،التدخل

 ،مؤسسة عمومية 11أكثر من  ،قطاع وزاري 23أكثر من 
حساب  23مرفق دولة مسري بطريقة مستقلة و 563

بعدة خصوصي يتدخل يف القطاع االجتماعي التضامين 
 .بعدة وسائل لذلك نريد الرؤيا املندجمة ،بعدة أهداف ،ريمساط

كذلك غياب األثر اإلجيايب امللموس   ،السيد رئيس احلكومة
ا قبيلة رغم ما يرصد من يهملختلف الربامج االجتماعية قلت

لمستشفيات لاعتمادات الواقع املعيش والوضعية الكارثية 
يدان املكتعمل يف للمؤسسات التعليمية ألكثر من مؤسسة  

    اخلريي دليل على أن األثر اإلجيايب هلذه الربامج االجتماعية 
  ،هناك السيد رئيس احلكومة ،ال نلمسها على أرض الواقع

 35ها بكل صراحة هو ضعف وترية اإلجناز ويف يكذلك قلت
لتنمية البشرية ديال اصندوق املبادرة الوطنية  2352أكتوبر 

 ،% 33صندوق التضامن للسكن  ،12%نسبة اإلجناز فيه 
واخا السيد الوزير املنتدب  %3صندوق التماسك االجتماعي 

لسيادة املركزية ولكن من صندوق ل اتمسامهتدارت ذكرنا بأنه 
لمواطن ويلمس بأنه لإىل صندوق حنا بغينا هاد األموال متشي 

الدولة كتوجه لو هاد االعتمادات وكتحسن املستوى د العيش 
  ؛وميديالو الي
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نلتمس منكم شنو  ،بغينا السيد رئيس احلكومة أخيرا
 ن،هي املقاربة ديالكم فيما خيص التضامن مع األفارقة العابري

 ؟عن الشغل ضويعالتديال  ... هداك وفوقاش غادي خترج
متا سيتوصلون  وافوقاش املناطق النائية والناس كيشتاغل

لذلك باش خنتم  ؟دياهلم والتعويضات دياهلم اتباالعتماد
أريد أن أختمه خبطاب  ،الكالم ديايل السيد رئيس احلكومة

للتنمية البشرية ملا أعلن عن املبادرة الوطنية صاحب اجلاللة 
إعادة التأهيل االجتماعي عملية معقدة شاقة " :حيث قال

  اختزاهلا يف جمرد تقدمي إعانات ظرفية  وطويلة النفس ال ميكن
على  فيهاميكن التعويل  كما ال  ،قتةأو مساعدات مومسية مؤ 

لوازع  االستجابة وأاألعمال اخلريية أو اإلحسان العفوي 
، تنمية فعالة مستدامة لن تتحقق "أخالقي أو لصحوة ضمري

إال بسياسات عمومية مندجمة ضمن  ،السيد رئيس احلكومة
اجلبهات  ةشامل وتعبئة قوية متعددعملية متماسكة ومشروع 

 واالقتصادية واالجتماعيةفيها األبعاد السياسية  تتكامل
 .احلكومةوالرتبوية والثقافية والتقوى البيئية شكرا السيد رئيس 

 :رئيسالالسيد 
 الكلمة للمعارضة اآلن السيد النائب احملرتم  ،شكرا

 .شرتاكي فليتفضل مشكوراحسن طارق من الفريق اال
 :عن الفريق االشتراكي النائب السيد حسن طارق

  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

 ،السادة أعضاء الحكومة
  ،السادة النواب والسيدات النائبات

 روأنت على صهوة هذا القطا ،السيد رئيس احلكومة
  والذي حيكر  العابر لكل املقاومات ديال السي عبد الصمد

امسحلي ببعض  ،ال رد لقضائه وال رد الجتاهه ولصوابه
ال نريدها ال تشويشا وال مقاومة نريدها كلمات  ،الكلمات

ليس كل من يعارض يشوش على  ،نابعة من معارضة مواطنة

نريد  ،اإلصالح وليس كل من يعارض متساحا وال حيوانا آخر
ن وضعية أكنعتربوا ب  ؛أن ننطلق من بعض األشياء األساسية

كنعتربوا بأنه يف   ،مةألتقدم أي الوسطى شيء أساسي الفئات 
هي اليت سامهت يف بناء املغرب املغرب الطبقات الوسطى 

مرورا  ة،مرورا ببناء الدولة الوطني ،منذ احلركة الوطنية ثدياحل
الدميقراطي وأجيال اجملتمع املدين الفئات  لاضبأجيال الن

إلنتاج األفكار واملشاريع  الوسطى هي اليت كانت وعاء  
خيضت حروب اقتصادية  ،ي الوطينجتماعندماج االواال

ة ضد الطبقات الوسطى يو نية ومعر ابواجتماعية ورمزية واعت
القطيعة  :ةحتقريها وكان هلذا آثار سياسيإىل أدت إىل تفقريها و 

نتخابات القطيعة ما بني املواطنني واال ،ما بني الدولة والشعب
سببها هو اهلجوم على الفئات الوسطى لذلك املوضوع عندو 

ن حزبنا يتموقع أية سياسية وعندو آثر سياسي وكنعتربوا بوضع
دائما يف الدفاع على هاد الفئات الوسطى اللي كنعتربوها يف 

خطاب  هنبألذلك اعتربنا  ،حتاليلنا جزء من القوات الشعبية
اهلدف اإلسرتاتيجي للسياسات  هكيعترب بأن  2338ملكي يف 

العمومية هو تقوية الفئات الوسطى اعتربناه خطاب أساسي 
معناه دعم  ،الوسطى معناها دعم اإلستقرار فئاتال .ومهم

 ،تفادي القطيعة بني الدولة وبني الشعب ،السياسة لىالدفاع ع
قتصاد عن طريق دعم التكاليف العمومية عن طريق دعم اال

الفئات  ي،كذلك دور أخالقي وقيم  ،خليتقوية الطلب الدا
شنو  .الوسطى هي احلاضنة للقيم ولألفكار وللمشاريع

نه كاين غموض يف أكنعتربوا ب  ؟املالحظات ديالنا على احلكومة
نه الزيادة أكنعتربوا ب  ،تعريف ويف حتديد هاد الفئات الوسطى

نعترب بأنه املزيد من  ،يف احملروقات كانت ضربة للفئات الوسطى
تضريب الشرائح العليا من الفئات الوسطى يف قانون املالية 

سيزيد هذه الفئة اللي هي أكثر تعرضا للضغط  2353ديال 
رفض  ايف املقابل رفضتيو  ،الضرييب غيزيد عليها تكاليف وأعباء

للضريبة على الثروة مكنفهموش هذه  اإيديولوجييكاد يكون 
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احلل اللي كتقولوا  تلوحون رحل سهل إلشكالية معقدة ،املفارقة
قضية معقدة لديال الدعم املباشر و جتماعي اال كديال الشي

نه حيمل يف طياته خطر على أهي صندوق املقاصة كنعتربوا ب
على الكثري من  انكم ختليتيو أكنعتربوا ب  ،الفئات الوسطى

إصالح  ؟شنو املطلوب ،نتخابية يف هاد الصددلتزامات االاال
آلية التوزيع  وإعادة التوزيع يويل عندنا نظام  ،النظام اجلبائي

تأدي ا هجبائي هبوية واضحة يستهدف الفئات اللي خص
يمشي للناس اللي  كالتكاليف مكيديرش التضريب السهل  

  ،باش حييدها هلمla source كتقتاطع هلم األجور من 
 ،إصالح املنظومة التعليمية الفئات الوسطى خاص كنعتربوا بأن
جتماعي جتماعي هي املصعد االرسة هي الرتقي االشرعية املد

بد باش  خاص إصالح سياسة السكن وهنا ال ،اللي مشتغل
نه خاص سياسة جريئة يف تدبري العقار العمومي، الريع أنقول ب

احملسوبية يف تعبئة العقار العمومي، استقالة الدولة، ترك القطاع 
كومة، السيد رئيس احلللمضاربات، أصل الفساد السياسي 

فتحوا ملف العقار إوالفساد االقتصادي يف بالدنا هو العقار، 
كنعتربوا . هناك تكمن كل التماسيح املوجودة يف هذه البالد

هيبة الدولة نعم، نريد . أنه خص الفئات الوسطى حتس بعدالةب
دولة قوية ودولة عادلة ولكن ما نبغيوش هيبة الدولة غري ضد 

ملوظفني الصغار، نريد هيبة الدولة  الفقراء وضد املعطلني وضد ا
كذلك ضد شركات األدوية، ضد شركات اإلمسنت، األبناك، 

هدي هي العدالة، هيبة الدولة نعم . أصحاب الثروات الكبرية
لكن على الدولة أن تكون قوية وتكون عادلة يف مجيع 

 .شكرا السفلىاالجتاهات وماشي فقط فاالجتاهات 
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن لألغلبية  ،النائب احملرتمشكرا السيد 
السيد النائب احملرتم السي علي كبريي فليتفضل مشكورا، من 

 .الفريق احلركي
 

 :عن الفريق الحركي النائب السيد علي كبيري
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيد وزير الدولة،
 السيدة الوزيرة المحترمة،

 السادة الوزراء،
 ن،مو السيدات والسادة النواب المحتر 

السيد رئيس احلكومة، احلكومة حكومة مغربية وال 
األصل  ميكن إال أن تكون حكومة تضامنية ألنه املغاربة يف

من منا مل يتضامن مع أسرته؟ من منا مل يتضامن . متضامنني
 مع قريته؟ من منا مل يتضامن مع قبيلته؟

 السيد الوزير، 
 رئيس الحكومة، السيد 

زال مستمرا هو ورش املبادرة  أكرب ورش للتضامن ال
بد من وقفة  الوطنية للتنمية البشرية، نثمن هذا الورش وال

نثمن كذلك ما جاء يف القانون  ،لتقييم انعكاسات هذا الورش
املايل للسنة احلالية والسنة املقبلة من صندوق للتماسك 

حية، من صندوق االجتماعي، من صندوق للتغطية الص
نثمن كذلك ما أنتم مقدمون عليه . للتكافل االجتماعي

شاء اهلل، إلصالح  إلصالح صندوق املقاصة مستقبال إن
املنظومة الضريبية، لضمان عدالة ضريبية يف العدالة الضريبة 

نثمن مجيع هذه األوراش ونتمىن أن نتوفق فيها . تضامن كذلك
 . أغلبية ومعارضة

، أنتقل إىل التضامن اجملايل ،ومةالسيد رئيس احلك
لبيتم جزء من طلبه برفع اعتمادات صندوق التضامن اجملايل 

التنمية القروية، هذا الصندوق الذي ناضلنا مجيعا من أجله يف 
خالية من  2338حيث جاءت ميزانية  2338ميزانية 

االعتمادات، هاد الصندوق ذكر يف امليزانية ولكن للتذكري 
ا بدأ متويل هذا الصندوق، هذا الصندوق فبمجهودنا مجيع
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من حيث تدبريه جيب مراجعة تدبريه،  ،السيد رئيس احلكومة
هاد الصندوق جيب أن يدبر حمليا على مستوى األقاليم وال 

ساء ؤ بأس من إعطاء األمر بالصرف يف هذا الصندوق لر 
 .اجملالس اإلقليمية  وللعمال يف األقاليم مع املراقبة بطبيعة احلال

الطبقة دعم إىل  ،أشرمت السيد الرئيس احلكومة
الوسطى طبعا الطبقة الوسطى جيب أن تدعم كذلك يف العامل 

 ؟هي طريقة دعم الطبقة الوسطى يف العامل القروي ما ،القروي
وهو إعادة النظر يف دعم الدعامة الثانية من املغرب املقرب 

لق يعين خلاملغرب األخضر ال بد يعين بدعم الدعامة الثانية 
وحنن  .يف العامل القرويو الطبقة الوسطى يف البادية املغربية 

ال بد أن نستحضر  ،تضامن السيد رئيس احلكومةالنتكلم عن 
تضامن احلكومة املغربية بأمر من جاللة امللك نصره اهلل خارج  

أن  ،بد أن نستحضر خميم الزعرتي يف سوريا حدود الوطن ال
أن نستحضر الدعم  ،يف غزةيداين املستشفى املنستحضر 

بد أن نستحضر  ال ،املغريب لدول إفريقيا يف الساحل والصحراء
  .هذه األمور مجيع

دعو احلكومة وأدعو أأدعوكم و ، السيد رئيس احلكومة
القانون وارد يف غري  مجيع الفعاليات إىل التضامن مع شيء أخر

نريد أن نتضامن  ،دستور اململكة املغربيةاملايل ولكن وارد يف 
أن نتضامن مع يعين  ،أن نتضامن مع االستحقاق ،مع الشفافية

ألف منصب يف امليزانية  13 ،ما تواجدتنمع الكفاءة أي
احلالية وامليزانية املقبلة جيب أن تذهب السيد رئيس احلكومة إىل 

 مامن يستحقها إىل الكفاءات وإىل أبناء املغرب املستحقني أين
الورش املهم وكذلك فيما خيص املسؤوليات  ا هوذه ،تواجدوا

االستحقاق  غريالكربى نتمىن أن يكون االستحقاق وال شيئا 
ه اتتويل هلن الالزمني ااملعيار  اوالكفاءة وال شيء غري الكفاءة مه

  .األمور
أختم كلميت وأقول بأن املغرب  ،السيد رئيس احلكومة

زمن  معو تصاحل مع ماضيه فيما خيص ميدان حقوق اإلنسان 

الرصاص ولكن جيب أن يتصاحل مع ماضيه كذلك فيما خيص 
بعض املمارسات وبعض احملاباة وبعض اإلجراءات اليت مل 

قها وخلقت نوع من التذمر ونوع من متكون سليمة يف ع
د اخريات هيعين تقاسم و ناصب املاإلحساس بعدم عدالة تويل 

... وضمنا هذهه األمور إذا جنحنا ذإذا جنحنا يف ه ،الوطن
فهذا سيكون جواب لتساؤلنا اليوم سواء يف شقه األول املتعلق 

ه التايل املتعلق بالضمان ببعد تضامين قيف ش باحلريات العامة أو
 .للعمل احلكومي وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للمعارضة شكرا السيد النائب احملرتم، 

ليتفضل فق الدستوري لود من الفريو و ميكابر السيد النائب احملرتم 
  .مشكورا

 :النائب السيد بركايو مولود عن الفريق الدستوري
 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

 ،السادة الوزراء
 ،نو السيدات والسادة النواب المحترم

حنن يف الفريق الدستوري نعترب التماسك والتضامن 
، إن بناء التاريخ منذ زمن طويلشيمنا عرب ن االجتماعي م

ة متاسك العائلة نياصجمتمع متماسك ومتضامن مير حتما عرب 
املغربية النواة الصلبة احلاملة للقيم االجتماعية واألخالقية 

ه العائلة الصامدة تتعرض ذأن ه إال ،والدينية والروحية
ت تأثري الضغوط املعيشية حتللمشاكل وعدم االستقرار 

 فزينا الذضع قيم التضامن والتماسك يتجلى هو و  ،واهلشاشة
  :يف الظواهر السلبية اآلتية اليومي

واألطفال املتخلى والتشرد  انتشار ظاهرة التسول 
 ؛عنهم
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الكبرية أو  ناهلجرة املزدوجة املكثفة سواء يف اجتاه املد 
ترييف املدن املراكز احلضرية رحثا عن فرص الشغل مما أدى إىل 

  ؛البؤس واألحياء اهلشةوالبناء العشوائي وأحزمة 
يف اجتاه الوطن  واهلجرة خارج ياجملتمعظاهرة العنف  

املنظمة مبا فيه من عنف داخل اجملهول واجلرمية االحرتافية 
وخيانة والنشل ة رقالسناهيك عن يف فضاء املدارس  وأالبيت 

لشيك وعدم التعامل باالثقة يف األمانة واجلرائم املالية وضعف 
ا يعرضها ممالقدرة على الوفاء بااللتزامات املالية لألسرة املغربية 

 للتفكك؛ 
تعرض العائالت الفالحية يف العامل القروي للتشتيت  

وخاصة يف املناطق اجلبلية نظرا للظروف اجلغرافية الصعبة 
عائلة الحينما تفقد  ،والنقص يف البنية التحتية وعدم االستقرار

اإلنتاج عائلها الرئيسي وعدم قدرة األبناء على االستمرار يف 
االعتماد على النفس بسبب غياب الدعم واملواكبة من الدولة 

  .ماديا وفنيا
رتفاع الإن ارتفاع تكلفة العيش النامجة عن ا

واخلدمات األساسية من ماء وكهرباء السلع الصاروخي ألسعار 
مع اتساع  رجو مقابل مجود لألووسائل نقل وصحة وتعليم 

ه األوضاع اليت ذإن ه ،رقعة البطالة يف أوساط األسر املغربية
أتينا على ذكرها أصبحت هتدد بشكل مباشر االستقرار 

ل آكالتفكك األسري وتتعريضه إىل و  هاالجتماعي ومتاسك
الطبقات الوسطى وانكماش حجمها االجتماعي واالقتصادي 

ا املقام اخلطاب امللكي ذحضر يف هونست ،والثقايف واملعريف
على    حيث أكد جاللته  ،2338يوليوز  33يوم لالسامي 

ضرورة أن يكون اهلدف االسرتاجتي لكافة السياسات " :ما يلي
دة العريضة عتوسيع الطبقة الوسطى لتشكل القا وهالعمومية 

  ".داعوعماد االستقرار والقوة احملركة لإلنتاج واإلب
كاين واحد الغياب يف حنا   ،احلكومةالسيد رئيس 

قانون ي لال ،املعايري ديال الطبقة الوسطى السيد رئيس احلكومة

 ها يفدتيحدكمدخول و ألف درهم   51املالية كيحددها يف 
مرت كاري بينما املندوبية للدرهم  513واحد السعر ديال 

السامية للتخطيط تتحددها يف الدخول املايل الشهري ديال 
إذن تنطلبوا منكم السيد هذا تناقض،  درهمألف  1333

 ؟د الطبقة الوسطى شحال هياوا هددحتأوال  ،رئيس احلكومة
مها املعايري التقنية والقانونية والعلمية باش ميكن لينا و وأشن
التوسيع اجلغرايف تاين  إذن أوال ؟د املوضوعاا مجيع يف هتغلو نش

 ايميكنشا على اجلهات ألن م ،السيد رئيس احلكومة ادياهل
ال رحالدار البيضاء رحال الرباط  رحالل كلها تكون ياملداخ

تطلبوا يوم  ذاهل ،عالقة مع اجلهات عندهاإذن  ،أخرى اتجه
  .د الطبقةاهبعدا ددوا حندراسي باش 

 طبيعةختيارات احلكومة و النا تإن متابع، السيد الرئيس
الطبقة مستقبل التدابري االجتماعية جيعلنا غري مطمئنني على 

الوسطى والتماسك االجتماعي واألسر املالكة أهنا تلجأ إىل 
والنجاح يف  مل التنميةأسهل احللول وذلك باستهداف عوا

 الالإرادية وخلق صناديق جديدةالضرائب واملسامهات العمل ب
إننا مع التضامن الذي ال مير حتما  ،باسم التضامن االجتماعي

العمل إننا مع االعتماد على    األغنياء والناجحني يفريمن تفق
والضامنة لصيانة كرامة اإلنسان  خلق اآلليات املنتجة للثروة

املغريب وأسرته ولسنا مع سياسة االسرتزاق واالتكالية على      
ما جتود به احلكومة على ذوي االحتياجات باسم التضامن من 
 جيوب املمولني الشفافني واملنظمني نريد متاسكا وتعاونا ببعد

اجتماعي وأخالقي يف الوقاء من املصائب كما نسجل على 
الذي  ياتإنتاج التعاون...احلكومة غياب سياسة اجتماعية

يشكل العمود الفقري لالقتصاد الذي يؤمن التشغيل الذايت 
فإننا ندق ... والكرامة واالكتفاء... واإلنتاج التعاوين األصيل 

 ...   ناقوس اخلطر وحنذر من النتائج االجتماعية
  :السيد الرئيس

  ،لنائب المحترمالسيد اشكرا 
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الكلمة اآلن لألغلبية السيد شكرا، انتهى الوقت شكرا 
لغزوي عن فريق التقدم الدميقراطي االنائب احملرتم مصطفى 

 .فليتفضل مشكورا
النائب السيد مصطفى الغزوي عن فريق التقدم 

 :الديمقراطي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،الرئيس المحترمالسيد 
 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 ن،و السيدة والسادة الوزراء المحترم
 ن،يإخواني أخواتي النواب المحترم

تدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي يف هذه اجللسة أ
احلوارية حول البعد االجتماعي التضامين للسياسات العمومية، 

ة أوال إىل أن بالطبع السيد رئيس احلكومة ال بد من اإلشار 
التضامن ليس بظاهرة جديدة على جمتمعنا املغريب بدليل أنه 
بفضل قيم التضامن والعمل اجلماعي اليت كانت مكرسة يف 
العادات املغربية متكن املغاربة من التعايش يف إطار اجتماعي 

أخذ يومبدأ التضامن يف صميمه يعين مشروعا جمتمعيا  ،سليم
اطن املغريب تكوينا سليما وصحيحا بعني االعتبار تكوين املو 

ومتكينه من العيش يف ظروف إنسانية تضمن له كرامته 
والتضامن الذي حيقق  ،وإنسانيته وتعتين بتعليمه وصحته

خر جمايل وهذا يستدعي آالغايات املطلوبة له بعد اجتماعي و 
 : السيد رئيس احلكومة ما يلي

التوازن إعادة النظر يف توزيع الثروات لتحقيق : أوال 
 ؛االجتماعي واالقتصادي

تبين سياسة جبائية عادلة ومنتجة تضمن للدولة : ثانيا 
ويف نفس الوقت تدفع بالتنمية االقتصادية  ،مواردها من جهة

من جهة ثانية وحتافظ على استمرارية املقاولة الصغرية 
  ؛واملتوسطة وملا ال حىت الكبرية من جهة ثالثة

ية وتيسري الولوج إىل تعميم التغطية الصح: ثالثا 
 ،الصحة، السكن ،التعليم :اخلدمات االجتماعية العمومية

 ؛التشغيل والنقل
العمل على إجناز جهوية متقدمة كوسيلة : رابعا 

واحمللية مع العمل على التقارب بني  اإلقليميةلتحقيق التنمية 
اجلهات يف إطار سياسة تضامنية تأخذ بعني االعتبار العناية 

وضع سياسة اجتماعية على املدى  ،ملهمشة والفقريةباجلهات ا
الطويل يف إطار التضامن االجتماعي تعتين باملعاقني والعجزة 
واألشخاص املسنني ومحاية الطفل وصيانة كرامة املرأة ودعم  
كذلك مجعيات اجملتمع املدين حىت تتمكن من القيام بواجبها 

 ؛يف أحسن الظروف
الطويل أيضا يهتم  وضع برنامج على املدى: سادسا 

بالسكن االجتماعي وحماربة دور الصفيح من أجل متكني 
املواطن املغريب من العيش يف ظروف اجتماعية صحية، العمل 

مستوى من على إعداد سياسة تعليمة على املدى الطويل ترفع 
التعليم العمومي ومتكن املواطن من ولوج سوق العمل بدون 

    ،اع العام أو القطاع اخلاصصعوبات سواء تعلق األمر بالقط
ال بد النهوض رحقوق اإلنسان يف صلب مشروع جمتمعي 

 .دميقراطي حداثي
إن املستقبل يكمن يف تكوين اإلنسان  السيد الرئيس،

ر سياسة عمومية أساسها التضامن وشعارها ااملغريب يف إط
الكرامة حىت يتمكن املواطن املغريب من أن يكون فاعال ومنتجا 

أن تعليم  ،وهذا وال خيفى عليكم السيد رئيس احلكومة ،إجيابيا
اإلنسان املغريب هو أساس املستقبل والنمو االجتماعي 

 .واالقتصادي والثقايف، شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمجموعات  شكرا السيد النائب احملرتم،
 جمموعة الوسط، النيابية السيد النائب احملرتم رحال الناصري عن

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم
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 :عن مجموعة تحالف الوسط النائب السيد رحال الناصري
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدة الوزيرة السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
إن احلديث عن البعد التضامين واالجتماعي يف 

باألمر اهلني ألن التكلم عن ذلك السياسة احلكومية ليس 
يف حياته وبه يظل أي  يتجسدينطلق مما يلمسه املواطن و 

فال عيب السيد  ،املواطن هو احلكم بني ما يسمعه ويعيشه
أن نقول أن القدرة الشرائية للمواطنني قد  ،رئيس احلكومة

البطالة مشاكل السابق وال عيب أن نقول أن  نرت عدهو ت
وتريهتا وبالتايل حني نقول أن هذه  والتشغيل قد ارتفعت

احلكومة احلالية مسؤولة عليها،  الاملشاكل ليست وليدة اليوم و 
 نافإذا حاولنا أن نلتمس العمل احلكومي يف جمال التضامن وإن

مراسلة احلكومة إمتام نرى ذلك بانكبابكم على تطبيق و 
 ،السابقة يف هذا اجملال واستكمال األوراش املفتوحة كذلك

 "ميدار "ذا شيء إجيايب والدليل عن ذلك خروج بطاقات وه
للوجود واستفادة الطبقة املعوزة من خدماهتا الصحية وكذلك 

لمواطن لالتخفيض من سعر الكثري من األدوية اليت مل يكن 
 .قدرة على اقتنائها

 إنكارال ميكن ألي كان  السيد رئيس احلكومة احملرتم،
اجملهودات اليت تبذهلا حكومتكم يف اجملال التضامين 
واالجتماعي رغم قصر مدة إشرافها على تسيري الشأن العام 
ورغم اإلكراهات املتجلية يف اجلفاف وارتفاع فاتورة النفط 

وقد جتلى النهج التضامين يف فرض  ،واألزمة االقتصادية العاملية
كري يف كيفية االستفادة ويف عزم احلكومة التف ضريبة التضامنيةال

من صندوق املقاصة وحتديد املستفيدين منه من دونه ويف حماربة 
سياسة الريع والفساد والعمل على تقليص الفوارق االجتماعية 
وتوفري مناصب الشغل والتحكم يف توزيع الثروات وحماربة 

ومع كل هذا فإننا ننتظر من  ،سياسة التهميش واالعتزال
حنن أحزاب الوسط املزيد من االهتمام بكل حكومتكم املوقرة 

ما يهم املواطن من تعليم وصحة وشغل وفك العزلة على 
لفالح الصغري منه وعلى كثري من دواوير العامل القروي ا

كذلك   ،واملداشر القابعة على قمم جبالنا األطلسية والريفية
ننتظر منكم مزيدا من االهتمام بالقدرة الشرائية للطبقة 

تضمن أن ة ألهنا يف واقع األمر هي الفئة القادرة على املتوسط
جناح أي برنامج اقتصادي واجتماعي، والسالم عليكم ورمحة 

 .اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

كلمة اآلن للسيد النائب شكرا السيد النائب احملرتم، ال
احملرتم يزيد الطاغي عن جمموعة املستقبل وهو آخر متدخل قبل 

  .لمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على التعقيباتإعطاء الك
عن المجموعة النيابية  النائب السيد يزيد الطاغي

 :المستقبل
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
  ،السيدة الوزيرة

 السادة الوزراء المحترمون،
 ن،يالبرلمانيين المحترمأخواتي البرلمانيات إخواني 

ال أحد ينكر الصعوبات الظرفية االقتصادية العاملية          
وال أحد ينكر أن هناك جهودا  ،واحمللية اليت تواجه احلكومة

تبذل لتحقيق ولو جزء بسيط من تطلعات املواطنني واملواطنات 
ولكن ال بد من منح هذه احلكومة املزيد من الوقت وال بد من 

يع الفاعلني السياسيني سواء من األغلبية أو من تآزر مج
املعارضة وتذويب اخلالفات ونكران الذات واالبتعاد عن 
املصاحل الشخصية واملنافسات السياسية ومحل األمانة مبعناها 
احلقيقي والعمل من منطلق املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

34 

 تهيري وتري لذا نطالب احلكومة باالستمرار يف عملها بتس ،بعضا
حىت تصل إىل اهلدف احلقيقي من وراء البعد االجتماعي 
التضامين يف سياستها وحىت نراه ملموسا على أرض الواقع يف 

 ،جمتمع مغريب مسلم متآزر ومتضامن تسوده املساواة والعدالة
جمتمع يصون كرامة أبنائه ويوفر هلم أحسن الظروف للعيش 

ى مستقبلهم ومستقبل الطمئنان علا ةالكرمي ومينحهم فرص
  .أبنائهم

يع ربوع اململكة احلمد هلل أمطار اخلري تتهاطل على مج 
وندعو اهلل  األمني ا البلدذجيعلها بشائر خري على هنسأل اهلل 

 ﴾َما تَْوِفيِقي إَّلَّ بِاللَّهِ وَ ﴿ا فيه صاحل املواطنني عامة مليوفقنا أن 
  .وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهلل وتعاىل

 :السيد الرئيس
رئيس احلكومة لإلجابة على سيد للالكلمة ، شكرا

 .ه التعقيبات يف عشر دقائق تقريباذه
  :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
ه مشكلة اري أنا كنتقلق ولكن ر و سكالالسي  شوف

ه تيوجهي لالكنسمع الكالم اللي   اكشيهدشي مرات عاونتين 
 ،صين نبقى هادئارئيس حكومة خ ،كنصيحة أنا قابلو  الي
الوزير  اقليت لي، يناعطتين مثال باش نتقلق عاوت الكن دغيو 

غيشري هو ي لال اديال الصحة خفض الثمن ديال الدو 
يعاجل غيديه لدارهم؟ هذاك الدواء هداك غ ؟ديروا يف جيبويغا

غادي ي لالك الفلوس اود كوالشعب ديال كبيه اجملتمع ديال
يف أدوية أخرى وال يديرهم يف املستلزمات  هميدير  قدريوفر غي
وأنا  ..هذا راه واحد فكيفاش ،يديرهم يف اآللياتال الطبية و 

ها أنا كنتقلق ولكن ي قبلتيالغادي نقول ليك واحد النصيحة إ
اش تقول دمتب ،فظ على املصداقية ديالكاصغري ح يأنت باق

ديك بعيد ولكن تة تقدر نقول ليك املصداقيو غري أي شيء 
 وايقوليبداوا ش البال حىت املقربني ديالك غادي يتدير ا  ميالإ

وأنا امسح يل كطرح علي أسئلة  ،هو هداك ذا راه ماشيليك ه
أنا لالستهداف؟ مثال كيفاش غادي دير  امعقولة كتقول لي

نعمل االستهداف  شاقررت إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ب
اللي كاين   والو كنشوفهم معاندهم والو ليالالناس  ،املباشر
يف الطبقة اللي كاين   ،كيخدم ليالكاين   ،موظفولدو 

عندهم اه مناطق مذه ...غريهاو نفكو أالقرى و املتوسطة اجلبال 
غادي نوقف أمام  ،عندهم والوااألحياء ديال الصفيح م ،والو

ت عجز يال إشكال ديال االستهداف غنقلب على وسيلة و 
شوف أسي  ،باش نوصل الناس اأنت عليهليا تقلب  فيها أنا

د العام باش امليار ديال الدرهم خصنا ه 13السكوري 
مليار ديال الدرهم  56وش خنربق عليكم حنيدوا منها امنبق

 مليون 13غنعطي كرتجع باش منقوليكمش ي  لالديال الضريبة 
 نينعطي للمواطنليا مليار ديال الدرهم غتسمح  21غري خنلي 

 د املليون ديال  8عقل مزيان أشنو تنقول ليك  8املليون  د 8
و ألواحد يف الشهر لدرهم  333املواطنني غتسمح يل نطيهم 

درهم يف العام مبعىن أنه  3333يف الشهر للواحد درهم  213
درهم  5133تقبط  ةفيها مخسة ديال الناس غادي ليالالعائلة 

 ،قبل اولوا ليوا كتقيكنت ليالدرهم  3333ديك إضافية فني 
تدرجييا  لو غندرو لو كيفاش غندير  ،د الشياصين ندير هاخ

ال حناول نضر باملواطنني اآلخرين ولكن حىت مها ا غنديروا بال م
أنا غادي نقولك واحد السي طارق مسح يل  غادي يضمنوا، بد

عليا منشي هل اس ليالالقضية ملا كتقول يل أنا مشيت للناس 
ا صحيح ولكن ذه je retiens la sourceعندهم ليهم اللي 

ألف درهم  21كيقبطوا  ليالواش الناس  ؟واامها اشتكواش 
هاذ و  يف النهار درهم 21وين ييعط هممن طلبتوا أنا ااشتك

 فيةاملليون ونصف ديال الربح صا 1كتقبط  ليالالشركات 
 ، كاندرهم يف النهار 218منها يوميا ديرها يف جيبها طلبت 

 ليالدياهلم  سحييين أنا ماشي الفلو يوقف ص الربملان اخ
نقول ليك باللي كيتضامنوا و املغاربة يشعروا كيهمين ين  و كيهم
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عرفها رمبا من غري الناس باقي ما واحد القضية حىت واحد 
أنا طلبت  الي شعمسا السيد الوزير املالية م نأ ،ديال األغلبية

 % 5 ردرهم ويدي 1333منه باش يعمم داك الشي يفوت 
 ليالباش املواطنني يشعروا ب % 2 ردرهم يدي 8333فوق و 

 ال املشاكل ديال الناس حاضر حنكيتضامنوا وباش نقدر 
 واكيدير  ليالكتكلم عليهم اللي  اآلخرين  وهدوك ،مستقبالو 

فق االثروة مت اللي يف l’informelاللي يف التهرب الضرييب 
             االفلوس دياهلم النهار اللي غيجيو راه ك ولكن امع

هل اماشي سراه يين باش توصل ليهم ما غيكونوش زايدين وال
تكون خالهتا ليا احلكومات كراها هذيك اجملاالت اللي  

نبغي نعاجلها كلي  السنة م 63سنة و 13السابقة على مدى 
، السي حسن إيال مارديتش البال راه غنخلق فرار ديال األموال

فكنمشي بواحد الطريقة تدرجيية  ،ستثمريناملفرار ديال غنخلق 
خرون ما تشكاوش ما تشكاوش الناس ولكن اآل االلي يقدرو 

أنا متأكد أن الطبقة املتوسطة أنت تتقول ليا ضربة قاسية ليها 
احملروقات ما خرجاتش للشارع باش حتتج هنار  أهنا زدت يف

واحد فيهم  5233خرج  CMعليا مظاهرة ديال  االلي دارو 
ليا  ااملغاربة كيتصنتو  ،الشغل اس اللي كيطلبو ديال النا 833

معا ذاك الشي اللي تنقول ليهم وكنعتقد  اوكيفهوين وتيتجاوبو 
لف درهم اللي أ 21أنتما ما يكمن ليكم ألنه حنايا مول 

درهم هل أضايقه هلذه الدرجة؟  21طبلت لكم يعطيين مثن 
 هذا كالم ولكن إيال مشينا ؟صحيح شنو هي الطبقة املتوسطة

درهم إيال  1333للوظيفة العمومية املتوسط ديال األجور هو 
ألف درهم هي إيال  21درهم  51333هي  2ضربناها ف 
فكيفاش ما سندتيونيش بطريقة مجاعية  1وال  3ضربناها ف 

 % 3 من عوط ألف درهم ويف 33عليا نرفعها ل  اوفرضتيو 
    وأنا قلت للسيد وزير املالية ماشي مشكل دير % 2نردها 

اللي  % 6ألف درهم و 13ل  االلي يوصلو  % 1و % 2
ألف درهم ماشي مشكل املهم هو أنه املغاربة  13ل  اوصلو 

الطبقة املتوسطة حنا  ،أن االستقرار عندو مثن اخصهم يفهمو 
 يف الي عملنا هلا هاذ العام غادي نساعدو البذلنا جمهود م

تقول حلو امللف ديال العقار كلي  الالعقار وعندك احلق م
احلكومة  الكالم عليه يفو وغنحلوه وهاذ الشي راه خدامني 

واحد املالحظة قلتيتا السي سكوري عندك فيها  ،باستمرار
احلق قليت ليها أسي بعد اإلله راه مشكلتك مع الوزراء ديالك 
صحيح أنا ما عنديش مشكل مع الوزراء ولكن الطريقة ديايل 

ماشي غري أنا هو رئيس احلكومة نبقى  اتنعو كنفضل الناس يق
عندنا نفرض على عباد اهلل وهذا شيء مهم جدا واإلدارة 

ماشي   lenteالعمل والت يعين أنا  ولفات واحد الطريقة يف
واحد  االلهم نديرو  ،كرتفض ولكن وكيخصك واحد الوقت

      جيت عام اهللي ..افيه وال نديرو  ااإلصالح تدرجيي وجنحو 
كاملش حنا غاديني احلمد اهلل حتالت اإلشكالية ديال ما  

القضية ديال الضريبة على الثروة حنا ماشي ضد هاذ  ة،الطلب
الطريقة إيديولوجية أبدا بالعكس اخللفيات ديالنا وكلشي ولكن 

الناس   اكيفاش هاذ الضريبة على الثروة؟ كيفاش؟ واش خنلعو 
أن الناس اللي  قر اسي طالكتعرف  مكانيات؟اإلاللي عندهم 

االقتصاد، الناس اللي عندهم  ايجرو كعندهم الثروة مها اللي  
إيران الناس  املشاريع كتعرف باللي يف االثروة مها اللي تيديرو 

 اباش جييبوهم قالو  امشاو  اهربو  االلي عندهم الثروة ملي ختلعو 
 اليهم الشروط اللي بغيتيو  اليهم اللي صيفطونا من اخلارج قالو 

نا خصين اإلنسان اللي عندو الثروة يطمأن، اإلنسان بالعكس أ
اخلارج تيقولونا الناس املغرب ما عندناش  اللي عندو الثروة يف

       من غري املغرب بالد مستقرة بالد مطمئنة  يفني منشيو 
فرباير واللي كانت يعين  23ما تنساوش باللي ياله دزنا من 

تنساوش هاذ  حترق األخضر واليابس ماميكن أن  نار كان
      فيه اآلن وكل ا رمبا تنعيشو  ناالشي وكانت غادية حترق كل

عليه تعاجلات باملبادرة الشجاعة ديال جاللة امللك  اما تنتكلمو 
مارس وبالدستور واالنتخابات  2حممد السادس نصره اهلل هنار 
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واألمور غادية تدرجييا واجملتمع باقي تيتجاوب احلمد اهلل باقي 
واحد النهار إيال ما بقاتش فينا الثقة باعتبارنا  ،مد اهللالثقة احل

ذيك الساعات  افشلنا ماشي مهم ما كايهمش خصنا منشيو 
ناس اللي غادي تكون عندهم اإلمكانيات وعندهم  اوجييو 

 اهي نبقاو مشكلتنا نا ماشي حبالوطن  االثقة ويعاود ينهضو 
والعافية  جالسني فهاذوك املقاعد إىل يوم القيامة وبالسالمة

النهاية راه هاذ الروح اللي   هاذ الشي كلو؟ يفكاع الش  
تحاول هاذ احلكومة تبثها أنه هي جات باش ختدم وأهنا ك

غتكتفي باحلقوق واالمتيازات الطبيعية والقانونية هاذي واحد 
وأن القضية ديال التشارك  ،الروح اللي خص اجلميع يسريها

      ،ي عنكم فيها احلقفيه هاذ اباش هاذ الشي هذا نتشاورو 
 انفكر كيفاش غنديرو تمن بعد هذا اللقاء  يعين أناال أخفيكم 

هلاد القضية ديال التشارك والتشاور باش احلاجة اللي بغينا 
كم راه األمور ينديروها نطلقوها مجاعيا ولكن كيف قلت ل

  ...يعينماشي 
أنا ما عندي ما ندير  ،القضية ديال البادية مسحو يل

 االناس كتقولو  كدو  فكر يفتالبادية وك نفكر يفتكم يعين يل
نايضة القيامة على اخلادمات ديال البيوت، شكون دابا نتما أ

 يف االلي كيجيب اخلادمات ديال البيوت الصغار خيدمو 
الدريات اخلادمات البيوت؟ الفقر واحلاجة هي اللي كتجيب 

 133الشهر وال  درهم يف 133صغار، عطي لذاك األب 
     درهم غيويل على ودها كينعس  133درهم واش هديك 

دمش، ال غادي ينوض خيدم ولكن غادي تعطي خما كي
      للزوجة ديالو باش تضمن احلد األدىن؟ رمبا اإلخوان هنا 

البادية اللي عندو  املدينة، أن يف ما كيفهموش واحد القضية يف
كيمشي   السيمانة راه كيعترب الباس عليه، ريال يفن 1333

     النوالة وكيشرب املا  للسوق وكيشري اللي خصو وكيعيش يف
  د العني وكينعس مع املغرب، ماعندو ال مشكل ديال الضو 

 اففكرو  فهميت، سبوعاأل درهم يف 533وال ديال املا وغري 

درهم ما تشكاش،  21.333فهاد الناس خوتكم ومول 
باملناسبة الشركات و  الشديد والشركات مع األسف الشركات

 ..علينا حنا داك ازيدو أسيدي األخري وقاليك  يف اجاو ماللي 
غري  اأنا ما باغيش نزيد عليهم خيلصو  امستعدين خيلصو  اإذن مه

بعضياتنا أنا   اغري تدرجييا بال مزايدة حنرتمو  االقياس منشيو 
ببالدنا  اتعاوننا غادي هنضو  اليكنعتقد املستقبل أمام وكنعتقد إ

 .م عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالسال
 :السيد الرئيس

هكذا نكون قد أهنينا  شكرا السيد رئيس احلكومة،
أشكركم السيد رئيس احلكومة،  ،جلسة األسئلة الشهرية هذه

أشكركم السيدات  ،السادة الوزراء على حضوركم ومشاركتكم
نقطة والسادة النواب وقبل أن نرفع اجللسة نقطة نظام تفضل 

 .نرفع اجللسة بعد نقطة نظام مل ،فضلكممن  نظام
 :(نقطة نظام)عبد اهلل بووانو  النائب السيد

مادامت اجللسة قائمة نقطة نظام   ،السيد الرئيس
كنطلب منكم السيد الرئيس باسم اجمللس أن املكتب وأنتم 

       الشعب الفلسطيين على  اهاد اجمللس هتنئو  االلي كرتأسو 
 .ما حققه البارحة شكرا

 :السيد الرئيس
هتانينا للشعب الفلسطيين على االعرتاف بالدولة الفلسطينية    

اليت لن تعود حىت اآلن السلطة الفلسطينية بل الدولة 
 .رفعت الجلسة. تصفيقات .الفلسطينية معرتف هبا دوليا

 
 
 


