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للمملكة ،والثاين يتعلق مبوضوع احلوار اإلجتماعي .أعطي الكلمة
اآلن يف إطار احملور األول للنائب السيد الرئيس حممد مبديع إبسم
فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال املتعلق مبستجدات القضية
الوطنية ،لكم الكلمة السيد الرئيس.

حمضر اجللسة الثامنة والثمانني

النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي:

التاريخ :االثنني  21رمضان 2341ه ( 12ماي 1122م).

شكرا السيد الرئيس احملرتم،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

التوقيت :ثالث ساعات ودقيقتان ابتداء من الساعة احلادية عشر

السيدات والسادة النواب،

صباحا والدقيقة العاشرة.

جاء قرار جملس األمن الدويل رقم  ،1323ليؤكد على

جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية

ضرورة إحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم
لقضية الصحراء املغربية .وذلك عقب التحركات اخلطرية ألعداء
وحدتنا الرتابية ابملنطقة العازلة ،وقرب اجلدار األمين ،رغبة منهم
يف فرض األمر الواقع ضدا على مقتضيات الشرعية الدولية.

الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة العامة.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

لذا ،نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن التدابري
واإلجراءات اليت قامت هبا الدبلوماسية املغربية يف اآلونة األخرية
للذود عن وحدتنا الرتابية يف خمتلف احملافل الدولية ،وما هي
مبادرات احلكومة لوقف مناورات اخلصوم لتغيري طبيعة النزاع
وفرض سياسة األمر الواقع يف مواجهة املقرتح املغريب اجلاد إلجياد
حل هنائي هلذا النزاع املفتعل؟ وشكرا.

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
طبقا ألحكام الفصل  211من الدستور ،وخاصة الفقرة
الثالثة منه ،وعمال مبقتضيات املواد من  172إىل  124من النظام
الداخلي ،يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية
املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة
واملعاصرة لطرح السؤال يف نفس املوضوع .السيد النائب عبد
الفتاح العوين إبسم فريق األصالة املعاصرة.

وجتدر اإلشارة أن جدول أعمال هذه اجللسة يتضمن جزأين؛
يتعلق اجلزء األول ابألسئلة احملورية واجلزء الثاين يتعلق بباقي
األسئلة .وإذا مسحتم ،نشرع اآلن يف طرح أسئلة اجلزء األول ،اجلزء
الذي يتضمن حمورين اثنني ،األول خاص بقضية الوحدة الرتابية

النائب السيد عبد الفتاح العوين:
شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس احلكومة،

النائب السيد عبد العزيز آاب:

يشهد ملف وحدتنا الرتابية مستجدات وتطورات خطرية يف
اآلونة األخرية يف ظل مؤامرات ومناورات اخلصوم اليت ازدادت

شكرا السيد الرئيس،
إخواين أخوايت النواب،

شراسة وتكالبا واحنطاطا وخصوصا بعد صدور القرار األممي
األخري حول الصحراء املغربية ،فلقد جاء هذا القرار خميبا آلمال
خصوم وحدتنا الرتابية ،ال سيما فيما يتعلق برفض املنتظم الدويل

احلقيقة الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يطرح كذلك،
ما هي يعين جتاوب احلكومة وموقف احلكومة من هذه اخلروقات
إذا أنظران إىل األسبوع املاضي فهي هناك يف منطقة "تفارييت"

تغيري طبيعة مهمة "املينورسو" ودعوهتم إىل إحصاء الساكنة
احملتجزة يف خميمات تندوف ،وإبرازهم للدور احملوري للجزائر يف
النزاع ،وتنويهه بوجاهة مقرتح احلكم الذايت الذي تقدم به املغرب
منذ سنة  1117كحل واقعي هلذا النزاع املفتعل حول صحرائنا

التابعة لعمالة السمارة ،هناك يعين مناورة عسكرية ضخمة بكل
األسلحة ،وهناك جتمعات كبرية كيفما قال األخ اللي فيها بعض
سفراء الدول ومبباركة من اجلزائر .هل رئيس احلكومة ،هناك
مسطرة وهناك تدابري لوقف هذا النزيف وهذه املشاكل املفتعلة
للمملكة املغربية؟ وشكرا.

املغربية ،ولعل أهم هذه التطورات تتمثل يف التجاوزات
واالستفزازات األخرية جلبهة البوليساريو وحماولتها املستميتة خلرق
وقف إطالق النار ،وإمعاان يف التوغل ابملنطقة العازلة من الصحراء

السيد الرئيس:

املغربية ،وتنظيم استعرض عسكري مبنطقة "تفارييت" ،واستقبال
سفراء ووفود أجانب وكل ذلك يف إطار دعم واضح من اجلزائر،
وال ننسى تورط إيران وحزب هللا اللبناين يف التآمر على وحدتنا
الرتابية عرب تقدمي املساعدات العسكرية للبوليساريو املتواجدة فوق
األراضي اجلزائرية.

شكرا السيد النائب ،الكلمة للسيد رئيس احلكومة.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.

وابلنظر ملا تقتضيه قضيتنا الوطنية األوىل من تعبئة شاملة

السيد الرئيس،

للدفاع عن سيادة وطننا ووحدة أراضيه ،يف إطار تدبري تشاركي
ودميقراطي فعال ،فإننا نسائلكم عن موقف احلكومة من هذه
التطورات اخلطرية يف مسار ملف قضية وحدتنا الرتابية ،وعلى
اخلطوات املتخذة على ضوء ذلك؟ شكرا.

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أوال أريد أن أشكر السيدات والسادة النواب على طرح هذا
السؤال يف موضوع القضية الوطنية ،اليت هي موضوع وحدة وطنية
تتوحد حوهلا كافة القوى احلية لألمة ،وهي قضية سيادة وطنية،
هي قضية يدافع عنها مجيع املغاربة ،وهي قضية يتابعها اجلميع
وتتعبأ خمتلف القوى السياسية واجملتمعية للدفاع عنها.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية ويف نفس املوضوع الكلمة للسيد النائب آاب عبد العزيز.

وميكن أن أقول منذ البداية ،أنه واحلمد هلل وخصوصا مع
القرار األخري جمللس األمن ،سجلت القضية نقاط إجيابية على
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مستوى هاد القرار ،ولكن أيضا على مستوى عدد من احملافل

والصحراء يف مغرهبا إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ".هذه

الدولية ،وذلك بفضل أوال التعبئة الكاملة للشعب املغريب وتوحده
بفضل االخنراط الشخصي واملباشر جلاللة امللك ،ومبادراته القوية
يف هذا اجملال ،وأيضا بفضل الديناميكية املستمرة للدبلوماسية
الوطنية .وميكن أن أقول أنه اليوم ،يف كل أسبوع على األقل إن مل

العبارة ،وغريها من العبارات مثل قول جاللة امللك يف الذكرى
 31للمسرية اخلضراء" :ال حل لقضية الصحراء خارج سيادة
املغرب الكاملة على صحرائه ،ومبادرة احلكم الذايت اليت يشهد
اجملتمع الدويل جبديتها ومصداقيتها".

تكن مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع هناك نقطة اشتباك
متواصلة مع االنفصاليني وابستمرار هناك رصد للدبلوماسية
الوطنية ألي نوع من حماوالت االخرتاق أو اإلساءة إىل السيادة
الوطنية ومواجهتها مبا يلزم.

وأيضا ميكن أن أؤكد منذ البداية ،اثلثا أن املقاربة للدفاع
عن هذه القضية هي مقاربة شاملة ،أتخذ بعني اإلعتبار مجيع
األبعاد .وقد قالت البالغات الرمسية آنذاك للخارجية املغربية ،وقلنا
وقلت من هذا املكان أبن املغرب مستعد لكل شيء للدفاع عن

فهي أيضا موضوع إمجاع وطين ،وأيضا هي مبنية على إمياننا

سيادته وعن وحدة أراضيه ،مستعد لكل شيء ،مبا تعنيه هذه
الكلمة من معىن .املقاربة الشمولية حتتاج إىل دعم اإلمجاع الوطين،
ترصيد املنجزات الوطنية سياسيا ودميقراطيا وحقوقيا واجتماعيا،

أبن حنا يف واحد القضية عادلة ،وهاد اإلميان دايلنا أبهنا قضية
عادلة هي اليت جعلت مكوانت األمة املغربية كلها تتجمع عليها.
عادلة اترخييا ،عادلة قانونيا ،عادلة سياسيا ،وعادلة واقعيا أيضا،
وأيضا فإن احلكومة جعلت من أولوايهتا وكما قلنا من قبل أثناء

فتقوية جبهتنا الداخلية أداة أساسية للرد على اخلصوم ،وأداة
أساسية أيضا لتعبئة القوة الوطنية يف هذا اجملال.

عرض الربانمج احلكومي ،رفع اجملهود الدبلوماسي الوطين عن هذه
القضية ،ومواجهة خصوم الوحدة الوطنية والرتابية ،وإبطال
مناوراهتم جعل هذا من أولوايت أولوايت احلكومة.

أما ابلنسبة لتطورات القضية الوطنية كما أشار إليها السيدات
والسادة النواب ،فأنتم تعرفون أنه بعد االستفزازات األخرية اليت
قامت هبا جبهة االنفصاليني يف املنطقة العازلة ،قام املغرب بقيادة
جاللة امللك ،برد فعل قوي بدء من رسالة جاللة امللك ،القوية

ومن هنا ،رأينا عدد من النتائج اإلجيابية يف هذا اجملال،
الشك أنكم أيضا السيدات والسادة النواب كربملانيني الحظتم

إىل األمني العام لألمم املتحدة ،وأيضا التحركات الدبلوماسية
الوطنية يف األمم املتحدة ويف جملس األمن ،وأيضا التواصل مع
الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن وابقي أعضاء جملس

وواكبتم وأسهمتم إسهام مباشر يف عدد من احملافل الدولية يف
الدفاع عن القضية ،ورأيتم كيف أنه ال تزال هناك من قبل جبهة
اإلنفصاليني ومن يساندهم حماوالت لإلخرتاق مستمرة فهو عمل

األمن ،وأيضا التحركات الوطنية املهمة .البد أن أذكر أبن ردود
فعل األحزاب السياسية ،ردود فعل الربملان املغريب ،ردود فعل
املنظمات املدنية واليت تربهن على اإلمجاع الوطين هي أيضا رسالة
قوية جيب أن تتواصل ،رسالة قوية إىل اخلصوم على أن هذه املسألة

مستمر تقوم به مجيع مكوانت األمة البد أن حنيي مجيع على
ذلك.
وقد شكلت التوجيهات امللكية يف هاد اجملال واملتتالية يف
عدد من اخلطب امللكية ،والتصرحيات اليت وردت يف هذه اخلطب،
واليت كانت قوية تؤكد أن املغرب ال ميكن أن يتنازل عن حقه أبي

ليست مسألة حكومة وليست مسألة نظام سياسي فقط وإهنا
هي مسألة شعب ومسألة دولة بكل مكوانهتا.

حال من األحوال ،فكما قال جاللة امللك" :املغرب يف صحرائه،
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بعدها ،الشك أنكم السيدات والسادة النواب ،اتبعتم

املنطقة العازلة كان البعض يكتب ويستهزئ ،لكن املغرب كان

جمرايت ما بعث تقرير األمني العام لألمم املتحدة ،وأيضا قرار
جملس األمن  ،1323والذي سجل عدد من النقاط اإلجيابية
لصاحل املوقف املغريب ابملقارنة مع قرار جملس األمن السابق سنة
 .1127ويف هذا القرار ،أوال يعرتف جملس األمن جبهود املغرب،

قوي مبقاربته ،قوي بشعبه بطبيعة احلال ،ولكن أيضا قوي بنظرته
املستقبلية انطالقا من احلل الذي يقرتح هلذا النزاع الذي دام وجاء
القرار دايل جملس األمن كيأكد أبن املقاربة املغربية صحيحة ،وأن
هناك فعال حتدايت يف املنطقة العازلة.

ويعرتف جملس األمن أبن املغرب حتلى بضبط النفس يف قضية
مؤثرة على سيادته ،يقول" :وإذ يعرتف برد املغرب املتزن على
أحداث الشواغل املتعلقة ابملنطقة العازلة" يقول القرار .وأيضا

لكن مع األسف الشديد ،قامت بعد ذلك جبهة اإلنفصاليني يف
حتد سافر لقرار جملس األمن هذا مبناورات كما قلتم السادة
النواب ،يف "تيفارييت" ،وهي اليت استدعت من جديد حتركا مكثفا
للمغرب ووجهت عدد من الرسائل إىل األمني العام لألمم املتحدة،
إىل الدول األعضاء ،إىل رئيس جملس األمن إلاثرة انتباه إىل هذه

رحب القرار ابخلطوات واملبادرات اليت اختذها املغرب ،والدور
الذي تؤديه جلنتا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللتان تعمالن يف
الداخلة والعيون كما يقول القرار ،وأيضا رحب القرار بتفاعل
املغرب مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم

اإلنتهاكات السافرة واملتكررة واليت هي حتد سافر لقرار أصدره
جملس األمن ،مل جيف بعد مداده ابقي ما داز عليه والو .وعرب
املغرب على اإلدانة الشديدة هلذه االستفزازات ،وهي تبني -هاد
االستفزازات -كتبني حاجة وحدة املأزق الذي وصلت إليه جبهة

املتحدة ،وأيضا سجل القرار أنه يقرر الطلب الداعي إىل النظر يف
تسجيل الالجئني يف خميمات تندوف ويشدد على بذل اجلهود
يف هذا الصدد ،هادي كلها يف مقدمة القرار .مث بعد ذلك يسجل

اإلنفصاليني ومن يدعمهم ،هم الذين يف مأزق ،أما املغرب يف
صحرائه ،املغرب على أرضية صلبة من حقه ،املغرب على أرضية
صلبة من اإلمجاع الوطين ،ولذلك كان الرد قوي جدا من قبل

القرار على أنه يشدد على ضرورة إحراز تقدم حنو التوصل إىل
حل سياسي واقعي وعملي ودائم ملسألة الصحراء الغربية على
أساس من التوافق وهذه كلها أمور مهمة بعضها يكررها القرار
ابملقارنة مع القرار السابق ،وبعضها جبهة أبساليب أكثر دقة

الدبلوماسية املغربية وهو الذي أدى إىل أن األمني العام لألمم
املتحدة يف بالغ رمسي منذ أايم فقط ،يوم  21ماي  1122يف
بالغ رمسي حذر األطراف األخرى من القيام أبي إجراء من شأنه
تغيري الوضع القائم ابملنطقة العازلة وشرق اجلدار األمين ،ودعا إىل

وأكثر استجابة وهذا هو اللي كيطالب به املغرب .ولكن األهم
هو يف النقطة السابعة والثامنة" :يعرب جملس األمن عن القلق
لوجود جبهة البوليساريو يف املنطقة العازلة يف "الكركرات" ويدعو

احلفاظ على مناخ مالئم ،استئناف احلوار حتت رعاية مبعوثه
الشخصي ،ودعا إىل التحلي أبكرب قدر من ضبط النفس.

إىل انسحاهبا الفوري" يقول القرار .النقطة الثامنة" :يعرب عن
القلق إزاء إعالن جبهة البوليساريو عن عزمها نقل املهام اإلدارية
إىل "بئر احللو" ويدعو اجلبهة إىل اإلبتعاد عن أي عمل من هذه
األعمال املزعزعة لإلستقرار" ،فهاد القرار يف احلقيقة إمنا هو

ومن هنا ،فإن املغرب سيواصل الدفاع عن حقه على حسب
التطورات اللي غادي جتني بطبيعة احلال أان كنحيي السيدات
والسادة النواب اللي اختارو هاد املوضوع هذا السؤال الشهري

إنصاف للمقاربة املغربية ألن فاش كنا وكانت احلكومة وكان
املغرب كيطالب ابنسحاب جبهة اإلنفصاليني وعناصرها من

فهاد اجللسة ألن هي جزء من الرد العملي املغريب ابش عاود اثين
نوجهو رسالة قوية إىل خصوم الوحدة الرتابية ،أن هذه األمة
4
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موحدة يف هذا اإلجتاه وراء جاللة امللك ،وأن هناك ال تساهل وال

-

تراجع عن احلقوق املغربية ،هنائيا ،وأن املغرب مستعد ألي خيار
أاي كان للدفاع عن حقه والدفاع عن سيادته الوطنية والدفاع أيضا
عن القانون الدويل وعن امليثاق الدويل وعن االتفاقيات اليت أبرمت
مع األمم املتحدة.

ابلرتافع املدين حول القضية الوطنية ،وقد شكلت جلنة تضم وزارة
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل ،وزارة الداخلية ،وزارة الدولة
املكلفة حبقوق اإلنسان ،الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة
املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين إلعداد هاد املشروع

اثنيا فيما خيص الرتافع املدين حول القضية الوطنية ،ذلك
أنه يف إطار تعزيز الدور األساسي للمجتمع املدين يف الدفاع عن

ومتابعة تنفيذ هذا املشروع ،وسيتم تنظيم امللتقى األول فهاد اجملال
مبراكش أايم  11-12-11يونيو املقبل؛

هذه القضية الوطنية ،واليت ما فتئ جاللة امللك نصره هللا ،يؤكد
عليه ،مت تسطري برانمج متكامل لدعم قدرات اجلمعيات يف جمال
الرتافع عن القضية الوطنية ،هذا برانمج بدأ منذ مدة وتكثف يف

لكن احملور الثالث وهو تثمني مبادرات ومشاريع اجملتمع
املدين للرتافع عن القضية الوطنية املوجودة أصال على األرض،
وإرساء برانمج وبرامج عرب شراكات مع مجعيات اجملتمع املدين

املرحلة األخرية ،ألن حنا كنعتربو أن اجملتمع املدين عنده دور مهم
وعنده دور أساسي ابش يدافع على هاد القضية ،وأن تزويده
ابملعلومات وابآلليات واألدوات الكفيلة أبن يكون يف مستوى
هذا الدفاع شيء مهم.

لتكوين الفاعلني اجلمعويني للشباب .وهاد الشي مت فيه عدد من
اجلهود من بينها تنظيم الدورة األوىل من هاد الربانمج بورززات من
طرف املنظمة املغربية للشباب بشراكة مع الوزارة املكلفة
ابلعالقات مع اجملتمع املدين أخريا منذ شهر تقريبا منذ أقل من

صحيح أنه عدد من مجعيات اجملتمع املدين قامت ابألدوار دايهلا

شهر ،وهي عشرات الشباب اللي شاركوا فيها وغادي نواصلو
هاد الدورات ،وهاد املبادرات التكوينية والتفاعلية مع اجملتمع
املدين ،وكل من يريد اإلسهام يف الدفاع عن هذه القضية

مشكورة ،وكتقوم ابلواجب دايهلا الوطين طيلة املراحل املاضية،
ولكن حنا بغينا تقوم أبدوار أكرب وأدق وأكثر جودة وأكثر أتثري
يف املرحلة املقبلة .وهذا كيهدف ابش منكنو هاد مجعيات اجملتمع
املدين من التصدي للطرح اإلنفصايل والتصدي الخرتاقات

احملور الثاين  :هو وإرساء ملتقى سنوي للجمعيات املعنية

وغنمدهوم ابألدوات واآلليات العلمية والعملية الضرورية يف هاد
اجملال .وهذا كله إميان أبمهية اجملتمع املدين يف الدفاع عن هذه
القضية.

اإلنفصاليني يف مجيع املنابر األممية ،املنابر الدولية ،املنابر اإلقليمية،
وأن تكون قادرة على رفع درجة التفاعل والرد واحلضور فهاد
اجملال .هاد املشروع تيتضمن ثالثة حماور:

بطبيعة احلال البد أن أقول أبن اجلهد اللي كانت كتدير
وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل من قبل الزال مستمر يف
التفاعل مع السادة والسيدات الربملانيني مبجلس النواب وجملس
املستشارين ،يف كل قضية هتم قضية الصحراء ،يف كل موضوع قبل
أي مهمة فهاد اجملال ملدهم ابملعطيات احملينة ،وأيضا للتفاعل
والنقاش حول هاد القضااي ألن هاد التفاعل مع وزارة الشؤون

احملور األول  :إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين
التفاعلي يستفيد منه املنخرط يف هاد املنصة الرقمية ،فيها عدد
من الربامج للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية وإعطاء
املستجدات وأساسيات الدفاع على هاد القضية .وهادي غادي
متكن اجلميع حيثما كان مغاربة من داخل الوطن ومن خارج
الوطن ميكن يوصل للمعلومة وميكن يتكونو عن بعد؛

اخلارجية والتعاون الدويل مهم جدا كتمكن من التزود ابآللية
أبحدث اآلليات والوسائل للدفاع عن هذه القضية.
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لن يكون ملسار التنمية معىن ألن سيادة الدولة ووحدة أراضيها
أولوية األولوايت.

مرة أخرى ،البد أن أؤكد أبن هاد القضية هي قضية سيادة
وطنية ،والبد أن أؤكد أبن استمرار التعبئة الوطنية يف هاد اجملال
شيء مهم ،وال بد أن حنيي الشعب املغريب على الروح النضالية
العالية اليت يتمتع هبا ابستمرار عندما يتعلق األمر هبذه القضية.
وحنن عازمون ،إن شاء هللا ،على اإلستمرار يف الدفاع عنها بكل

لذلك ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،حنن نتطلع يف فريق
العدالة والتنمية إىل ابقي الفرق واجملموعة النيابية إىل مواصلة الدفاع
عن املصاحل احليوية للمملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الرتابية،
من أجل استباق التحدايت اليت تواجه الدبلوماسية املغربية واليت
حتف ملف القضية الوطنية ابملخاطر ،وذلك درءا ملا تتعرض له

ما أوتينا ،وكما قلت منذ قليل ال بد أن نوجه الرسائل تلو الرسائل
خلصوم الوحدة الوطنية والرتابية على أننا ال يهدأ لنا ابل وال نتوقف
إىل أن نصل ،إىل إن شاء هللا ،إىل إهناء هذا النزاع مبا يضمن احلق
املغريب ،إبذن هللا ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

من حرب استنزاف شاملة تشنها اجلارة الشرقية على كل اجلبهات
األممية ،واألوروبية ،واإلفريقية ،واحلقوقية ،واجلمعوية وغريها...

السيد الرئيس:

لذلك ،ال بد يف البداية أن نسجل كفريق إشادتنا ابإلشعاع
الذي أضفاه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،على رأس
الدبلوماسية املغربية من خالل الدينامية اليت أعطاها للعالقات مع

شكرا السيد رئيس احلكومة ،أفتح اآلن ابب التعقيبات
إبعطاء الكلمة إىل السيدة النائبة عزوها العراك إبسم بفريق العدالة
والتنمية.

الدول اإلفريقية جنوب الصحراء ،يف خمتلف األبعاد اإلقتصادية
والروحية واألمنية ،مما جعل املغرب يتبوأ مكانة وازنة يف حميطه
اإلفريقي ويعود بقوة إىل عمقه اإلفريقي.

النائبة السيدة عزوها العراك:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد الرئيس احملرتم،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

نثمن كذلك اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة ،واليت تقف
على خط املواجهة املباشر للتصدي لكل املواجهات اخلارجية اليت
تشن ضد الوحدة الرتابية ،وآخرها ما جرى منذ أسبوعني يف اللجنة
 13املتفرعة عن اللجنة الرابعة لتصفية االستعمار.

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إن تناولنا اليوم للقضية الوطنية داخل الربملان هلو أتكيد
جديد على أهنا قضية املغاربة مجيعا ،ومن خالل ممثليهم ،وجب
إبقاؤها حية يف وجداهنم ويف حتركاهتم من خالل فهم للوقائع

التقرير ،السيد رئيس احلكومة ،سجل ابلفعل عدة نقط عند
إجيابية ،هنا ال بد أن نستحضر املوقف احلازم لألمني العام لألمم
املتحدة يف تقريره األخري حول الصحراء ،املقدم جمللس األمن،
حيث جدد موقفه بشأن تواجد البوليساريو مبنطقة "الكركرات"،

وحتليل للمستجدات واإلحاطة ابملعطيات .إن قضية الصحراء
املغربية ذات األبعاد السياسية ارتباطا ابلتاري واجلغرافيا ،حتملنا
املسؤولية مجيعا للحفاظ على جزء من أرضنا وهويتها وبدون ذلك

وكذا دعوته اليت أطلقها يف  6يناير  1122بعدم عرقلة حركة
العبور التجارية واملدنية واالمتناع عن القيام أبي عمل قد يشكل
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تغيريا يف الوضع القائم يف املنطقة العازلة ،وهو بذلك جييب بشكل

إن املخطط حترك خيوطه الدولة اجلزائرية بكل مؤسساهتا و31

صريح على األابطيل اليت روجتها األطراف األخرى على مدار
السنة حول أراضي حمررة مزعومة .

سنة ،حيث شدد األمني العام لألمم املتحدة يف التقرير املقدم
جمللس األمن على مسؤوليتها عن إطالة النزاع ،داعيا هذه األخرية
إىل تقدمي مسامهات مهمة يف العملية السياسية ،لذلك البد أن
نواجه هذا املخطط االسرتاتيجي أبقوى منه ،تشارك فيه كل

كما نسجل دعوة األمني العام جلبهة البوليساريو إىل االنسحاب
من املنطقة العازلة مثلما فعلت يف أبريل  1127واالمتناع عن
اختاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغيريا يف الوضع الراهن يف
املنطقة العازلة .وجيدر التأكيد هنا ،أن التقرير قد أقرب املخططات

مؤسسات الدولة املغربية ،كل من موقعه وحسب مسؤوليته.
واستحضارا لكل هذه االعتبارات ،نلفت انتباهكم إىل ضرورة
إعداد سيناريوهات بديلة ،للخروج من املأزق واجلمود احلايل

السابقة واملتجاوزة وغري القابلة للتطبيق ،ال سيما االستفتاء وأكد
كذلك على هدف العملية السياسية املتمثل يف التوصل إىل حل
سياسي على أساس التوجهات اليت سطرهتا قرارات جملس األمن
منذ . 1117

وللمساعدة يف إجيادها ،نتساءل معكم :كيف تنوون مواجهة
الدعوة إىل استئناف مفاوضات بال شروط؟ ماذا أعدت اخلارجية
املغربية حلسم املعركة يف اللجنة الرابعة لتصفية االستعمار؟ علما أن
املغرب هو من طالب بتقرير مصري ساكنة الصحراء سنة 2164
لتحريرها من االستعمار اإلسباين آنذاك.

السيد رئيس احلكومة،
السيدات والسادة النواب،

السيد رئيس احلكومة ،حنن مؤكدين على الثوابت واخلطوط احلمراء

وإذ نقدر أتكيد التقرير على الواقعية وروح التوافق كمعيار للحل
السياسي للنزاع يف الصحراء ،إال أننا يف املقابل نعرب عن القلق من

اليت رمسها جاللة امللك يف خطاب العيون  1122وخطاب
املسرية اخلضراء  ،1127وعلى القيادة احلصرية لألمم املتحدة
للمسلسل الذي من شأنه اإلفضاء إىل حل دائم وسياسي مقبول

بعد الفقرات األخرى لنفس القرار واليت تدعو إىل استئناف
املفاوضات دون قيد أو شرط ،مما يصب مباشرة يف املطلب
اجلزائري االنفصايل الذي يعترب املفاوضات هدف حبد ذاته ألهنا
ختدم الربوابكندا االنفصالية يف الداخل كما يف اخلارج.

من األطراف ،نتصور بفريق العدالة والتنمية ،أننا حباجة إىل توضيح
الرؤى واملقارابت املعتمدة وآليات االشتغال ،مث توزيع املهام بني
الدبلوماسيني وبني الربملانيني بصفة خاصة ،وبني كل الفاعلني
الرمسيني واملدنيني بصفة عامة .حنن حباجة السيد رئيس احلكومة

البد كذلك السيد رئيس احلكومة ،أن خنربكم بقلقنا إزاء التغاضي

إىل رؤية إسرتاتيجية لتنسيق تدخالت كل طرف من موقعه ،ولكن
بكيفية متناغمة ومنسقة وبعيدة عن املومسية وردود األفعال.

ابلتقرير عن اإلخالء ابقي املناطق األخرى ،كبري احللو وتفارييت
وغريها.

لذلك يف هذا اإلطار ،نقرتح عليكم إحداث آلية مؤسساتية تساند
عمل وزارة اخلارجية وال تقوم مقامها ابلضرورة ،من خالل إحداث
جلنة مشرتكة مع الربملان إلسناد ومتابعة وتقييم مسار تسوية ملف

هذه مالحظات السيد رئيس احلكومة وجب االشتغال عليها،
املعارك ال ولن تتوقف على كل اجلبهات ،اإلحتاد األورويب كما
اإلفريقي ،يف احملاكم الدولية ،يف الربملاانت القارية والدولية ،يف
جملس األمن ،جملس حقوق اإلنسان وعلى الساحة اإلعالمية.

الصحراء ،حنن حباجة ،السيد رئيس احلكومة ،إىل عمل يف العمق،
يكون مبنيا على تشخيص دقيق وحتليل عميق السرتاتيجية أعداء
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وإقناعهم ابملشاريع واالختيارات الكربى ،حىت يتملكوها ويدافعون

املغرب ،وكيفية اشتغاهلم بعمل مبين على السيناريوهات
االستشرافية داخل خمتلف اهليئات واحملافل الدولية.

عنها .وهذا يف نظران يبقى حتققه رهني بتوطني رموز ذات مصداقية
حتوز شرعية متثيل ساكنة الصحراء ،وحتث شباهبا على االخنراط
والتعبئة وجتنب فرض أشخاص بعينهم ،احرتاما إلرادة الساكنة يف
اختياراهتا.

السيد رئيس احلكومة ،البد من اإلشارة كذلك إىل التزام اململكة
الثابت إىل املبادئ واملرجعيات من املوقف املغريب ،ومن بينها على
اخلصوص ،رفض أي حل لقضية الصحراء خارج سيادة املغرب
الكاملة على صحرائه ،ودعوة مجيع األطراف إىل االخنراط وحتمل
مسؤوليته كاملة إلجياد حل هنائي له ،وااللتزام ابملرجعيات اليت

السيد رئيس احلكومة ،قبل أن أختم ،البد أن أنبهكم إىل معاجلة
امللفات اإلجتماعية العالقة للعائدين إىل أرض الوطن ،خاصة من

اعتمدها جملس األمن الدويل ملعاجلة هذا النزاع اإلقليمي املفتعل
ابعتباره اهليئة الدولية الوحيدة املكلفة برعاية مسار تسوية النزاع،
مث مبادرة احلكم الذايت ابعتباره احلل األمثل الكفيل بطي النهائي

شيوخ وأطفال ونساء من أجل إدماجهم يف اجملتمع وإشراك قيادهتم
يف مسلسل املفاوضات ،وهللا ويل التوفيق والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.

وحتقيق التنمية وضمان األمن واإلستقرار ابملنطقة وجتنيبها خطر
البلقنة.

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد النائب سيدي إبراهيم
اجلماين إبسم فريق األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس احلكومة ،أكد التقرير كذلك أن اململكة املغربية لن
تقف مكتوفة األيدي ،يف انتظار إجياد احلل املنشود ،بل سيواصل
عمله من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا اجلنوبية .وسجل ذات

النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

التقرير أن االستثمارات يف الصحراء متواصلة والعديد من املشاريع
مت إجنازها أو مت اإلعالن عنها .وهنا البد من انتهاز الفرصة كي
نثمن انطالقة الربانمج التنموي لألقاليم اجلنوبية ،واإلعالن عن
جيل جديد من املشاريع التنموية اهلامة واملهيكلة ،مبا يناهز 77

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
كان بودان أن يكون اجلواب ،جواب يف املستوى ،ألن السؤال
املطروح كان أعمق من اإلجابة اللي تفضل سيادتكم وأدىل هبا
حاال ،معظم اإلجاابت دايل التساؤالت موجودة يف الشبكة
العنكبوتية ،يف العامل االفرتاضي ونشطاء الفايسبوك.

مليار دايل الدرهم ،غري أن أولوية القضية وحساسيتها ال ميكن
أن تثنينا كممثلني عن الكشف عن مواطن القصور يف السياسة
احمللية والتنموية ابملنطقة وعن معاانة املواطنني واملواطنات السيد

وابملناسبة حنا يعين نشري إىل هذه القضية دايل الفايسبوك ،هاد

رئيس احلكومة ،من مظاهرة الفساد والريع الذي سبق أن كشف
عنه التشخيص السابق لصياغة هذا الربانمج التنموي لألقاليم
اجلنوبية ،والذي وضعه اجمللس اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي
كمؤسسة دستورية .وتدعون يف هذا اإلطار للمطالبة ابلتقيد

النشطاء كينتظرو إجاابت على تساؤالت دايهلم ،ماشي ابش
نوصلوهم بلي هذه صرخات أو آهات دايل معاانة ،ابلعكس،
احلكومة هلا من الوسائل ومن اإلجراءات والربامج ابش جتاوب
إجاابت عملية.

ابلنجاعة يف إجناز املشاريع ،واحلكامة يف تدبريها ،يوازيه ضرورة يف
اعتقادان التعامل مع مواطين صحراء من مدخل املواطنة الكاملة
8
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املعطيات ،يكون لدينا فرصة عظيمة جدا حلل املشاكل ومن
ضمنها مشكل الوحدة الوطنية.

على كل ،موضوع الوحدة الوطنية واملستجدات دايل القضية
الوطنية كما ذكرت ،أنه أعمق من هاد املوضوع ،كان بودان أن
تكون اإلجابة حول الربامج واملشاريع دايل احلكومة اللي أجنزمت
على أرض الواقع من أجل حتصني الوحدة الرتابية دايل بالدان،
من أجل دعم التماسك الوطين ،من أجل خلق جو مناخ دايل
السلم ودايل التعاون بني مجيع طوائف اجملتمع دايلنا.

التساؤل دايل األغلبية ،أان غادي نعاودو بصيغة اثنية،
التساؤل كمعارضة ،ما هي الربامج اللي قامت هبا احلكومة احلالية
على مستوى تفعيل برانمج تنمية األقاليم اجلنوبية؟ ،ما هي
اخلطوات العملية لتفعيل كذلك ورش اجلهوية املوسعة؟ ،أين
احلكومة؟ ،أين الوزارة؟ ،أين الفاعلني من فتح جمال الشغل داخل
األقاليم اجلنوبية؟

ولكن األسف ،وهاد األسف يعين ينطبق على أمور أخرى أكثر
من قضية الوحدة الوطنية .هذه احلكومة واحلكومة السابقة،
جاءت يف ظروف استثنائية ،ظروف يعين كان هناك اخنفاض دايل
مثن احملروقات عامليا ،كان هناك يعين مشاكل إقليمية لدى اجلريان،

األقاليم اجلنوبية ابملناسبة وضع ،وضع والزم نقولو الصراحة يعين،
وضع نعرفه مجيعا ،وضعية استثنائية ألنه آخر إقليم مت اسرتجاعه،
واحلمد هلل ابملناسبة كذلك أنّو الصحراويني بصفة عامة ،يعين،
لديهم ،يعين ،اتري قبل مشكل الصحراء يف التواصل مع ،يعين،

كان هناك واحد الركود اقتصادي خارجي ،ولكن ابلنسبة لداخل
البالد دايلنا كان هناك مشاريع تنموية ضخمة ،كان أطلقها
صاحب اجلاللة ،نذكر على سبيل املثال منها يعين ميناء طنجة
املتوسط ،والقطار الفائق السرعة ،واملطارات واملوانئ والتوسعة

املغرب ولديهم  ،يعين ،أواصر وروابط ،يعين ،روحية أكثر من
بعض املناطق حىت هي ،وهذا ،يعين ،لكي يضيفه أكثر ،نعلم
اإلخوة واألخوات اللي رمبا أحياان يكون لديهم نظرة غري واضحة

دايل املدن وأمور كثرية جدا ،سامهت حبد ذاهتا يف احلفاظ وحتصني
اإلقتصاد الوطين ،وكذلك خلق فرص العمل للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة واملواطنني ،الشيء الذي أدى إىل أنه ،احلمد هلل ،بالدان
تتجاوز هاد اخلطورة اللي كانت حميطة بنا.

على الواقع الصحراوي ،هذه األقلية اليت تطالب ابإلنفصال هي
أقلية مدعومة من طرف أعداء الوحدة الوطنية ،وآخر ،يعين،
مستجدات دايل حمكمة العدل األوروبية اليت ،يعين ،بررت موقفها
من اتفاقية الصيد األخرية أنه جبهة البوليساريو ال متثل

ولكن لألسف احلكومة ،واحلكومة السابقة مل تستغل هاد
الظروف ،ولن نرى على ارض الواقع تفسري أو انعكاس إجيايب
هلذه املعطيات ،ابلعكس ،هاد املؤشرات كلها ،وهاد املؤشرات
ابملناسبة ماشي دايل املعارضة ،بل مؤشرات من مراكز حمايدة ومن

الصحراويني ،جبهة البوليساريو ال متثل الصحراويني ،فقط هذه
الكلمة البسيطة ،أان ما مسعتهاش يف اجلواب دايل السيد رئيس
احلكومة ،ولو أنو احلكومة اشتغلت على هذه الكلمة البسيطة

منظمات دولية أنه لألسف وشيء مؤسف جدا ،أنه نشاهد
املغرب لديه  111.111متسول ،املغرب يف أسفل سلم دايل
التنمية ،املغريب يعيش ظروف يعين غري مشرفة ،هذه األمور
وأخرى ،حنن ننظر هلا ،لو كان اإلشتغال يف املناسبة ،اشتغال

اللي عندها قوهتا القانونية وقوهتا الواقعية أكثر من أي كالم آخر،
أكثر من لن نفرط يف شرب من وحدتنا الرتابية أو حبة رمل أو قطرة
ماء أو  ..من الكويرة ،لو استعملنا هذه الكلمة لكان يعين هناك
نتيجة مؤثرة على قضيتنا الوطنية ،جيب أن نشتغل على هذا

مناسب ويعين عملي من احلكومة ،من أجل احلفاظ وتطوير هذه

املوضوع ،البوليساريو ال متثل الصحراويني ،البوليساريو منظمة
انفصالية مدعومة من جهات معلومة جدا ،غالبية الصحراويني
9
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يعيشون يف مدننا املدن املغربية ولديهم انتماء ،يعين ،ولديهم شعور

أي حلظة ،خصوصا وأن أطرافا بعيدة عن املنطقة ثبت ابلدليل

وطين ،يعين ،ممتاز قوي جدا ابرتباطهم ابملغرب ويدافعون عن
الوحدة الرتابية ومتجندين وراء جاللة امللك ،ولكن احلكومة مل تقم
أبي جمهود..

واحلجج أن هلا نوااي سيئة وترتبص شرا مبصاحلنا العليا واإلستقرار
واألمن يف املنطقة ،كما أن من شأن هذه التحركات توفري بيئة
مالئمة إليواء اإلرهابيني املارقني واهلاربني من العدالة ومن مناطق
التوتر يف جنوب الصحراء والشرق األوسط وليبيا الشيء الذي

السيد الرئيس:

يؤدي إىل هتديد املنطقة بكاملها ،وهلؤالء مجيعا نقول هلم" :واتقوا

شكرا للسيد النائب ،شكرا جزيال ،الكلمة اآلن للسيد النائب
مولود بركايو إبسم فريق التجمع الدستوري.

تصينب الذين ظلموا منكم خاصة "صدق هللا العظيم.
فتنة ال
ّ

السيد الرئيس احلكومة ،مهما كانت حساابت خصومنا وأعداء

النائب السيد مولود بركايو:

وحدتنا الرتابية لن تنال من صمودان وعزمنا ومسريتنا البناءة وثباتنا

بسم هللا الرمحن الرحيم.

على عدالة قضيتنا وذلك بتحقيق املزيد من البناء والتنمية الشاملة
ملختلف جهات وأقاليم اململكة وتعزيز مكتسباتنا وإجنازاتنا،
خصوصا يف أقاليمنا اجلنوبية بقيادة صاحب اجلاللة نصره هللا.

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

السيد رئيس احلكومة،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إن ما جيري من مناورة ودسائس على أرض الواقع يدفعنا إىل بذل
مزيد من اليقظة واحلذر واالستعداد جلميع االحتماالت والعمل
على حتصني البيت الداخلي بتعزيز التماسك اإلجتماعي وتوسيع

نشكركم السيد رئيس احلكومة احملرتم على جتاوبكم مع هذا
املوضوع احليوي واحلساس الذي يشغل ابل واهتمام مجيع
املواطنات واملواطنني املغاربة داخل الوطن وخارجه ،واجلميع يتابع
ابستغراب التحركات واملناورات واالستفزازات اليت جتري يف املنطقة
مبا فيها من حتركات خطرية هبدف فرض األمر الواقع وتغيري طبيعة
النزاع ،كما هو معروض على األمم املتحدة ،وجتري هذه املناورات

سبل حتقيق العدالة اإلجتماعية واجملالية وإدماج مجيع املغاربة يف
توفري فرص العيش الكرمي وصيانة املكتسبات الوطنية ،ونتمىن
صادقني أن ينعم الرخاء واألمن مجيع شعوب املنطقة ،والتفرغ
ملواجهة التحدايت التنموية واملعيشية وفتح آفاق ..وتسخري

املستفزة مبباركة ورعاية من خصوم وحدتنا الرتابية ضدا على قرار
جملس األمن الدويل رقم  23.13الداعي إىل ضرورة إحراز تقدم
يف حتقيق حل سياسي وواقعي ودائم حتت السيادة املغربية ،وضدا
على اتفاقيات وقف إطالق النار.

إمكانيات املنطقة لتعميق البناء والتنمية املستدامة بدل هدرها
وتسخريها يف إشعال الفنت واستدامة التوتر يف املنطقة.
وهبذه املناسبة ،ندعوكم ،السيد رئيس احلكومة ،إىل متكني وإشراك
مجيع الفعاليات السياسية واالقتصادية واإلجتماعية واجلمعوية يف
مواجهة مناورات اخلصوم والتصدي هلا كل من موقعه والعمل على

إن هذه التصرفات اخلرقاء من شأهنا أتزمي وأتجيج املنطقة كلها،
والزج هبا يف ما ال حتمد عقباه وخلق بؤرة توتر قابلة لالشتعال يف

تنويران بصفة ممنهجة بكل املستجدات والبياانت اليت ختص القضية
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وال حاجة أيضا للتذكري أبن الشعب املغريب برهن يف كل حمطة
على ارتباطه القوي وتعبئته الدائمة للدفاع عن قضيته الوطنية.

الوطنية ،وال ننسى أن نقدم حتيتنا إىل قواتنا املسلحة امللكية بكل
أصنافها وحنيي مجيع األجهزة األمنية الساهرة على استتباب األمن
والطمأنينة يف ربوع اململكة داخليا وخارجيا ،والسالم عليكم
السيد رئيس احلكومة.

السيد رئيس احلكومة ،حان الوقت لكي ننظر إىل موضوع
الصحراء املغربية أببعاد خمتلفة بشكل ال يناقض الشعور الوطين،
وبشكل يواكب التطورات اليت تعرفها العالقات الدولية ،تعرفها
رهاانت خمتلف الدول الكربى.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عمر العباسي
إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.

إن هناك كثريا من القضااي اليت ميكن اعتبارها حتدايت تواجه امللف
اليوم أخطرها الوضع امللتبس للمنطقة العازلة كما ال جيب أن نغفل

النائب السيد عمر عباسي:

أيضا تنوع مناورات خصوم الوحدة الرتابية ،وكذلك وضعية إخواننا
الصحراويني احملتجزين يف خميمات تندوف ،إضافة إىل الوضعية
اجلديدة لبالدان يف اإلحتاد اإلفريقي واخنراط املغرب يف الربوتوكول
اتفاقية التبادل احلر واليت ستجعل من إفريقيا أكرب سوق حرة يف

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

العامل ،وما سيفرضه ذلك من حتدايت قادمة ابلنسبة لبالدان خاصة
من خالل التطورات األخرية لقضيتنا الوطنية وابلذات قرار جملس
األمن األخري حبيث يتضح أن هناك تفسريات خمتلفة بني املغرب

السيدات والسادة أعضاء احلكومة،
السيدات والسادة النواب،

واألمم املتحدة جملال املنطقة العازلة ،كما أن هناك جمموعة من
املعطيات تؤكد أن جبهة االنفصاليني تراهن بشكل كبري على
اجلانب الدعائي يف حتركاهتا يف املنطقة العازلة ألن مهمة قطع
اإلمدادات أو عزل تلك القوات خاصة يف منطقة الكركرات عملية

إن ختصيص جزء مهم من اجللسة الدستورية الشهرية املخصصة
لألسئلة الشفهية املتعلقة ابلسياسة العامة للحكومة حملور تطورات
قضية وحدتنا الرتابية جيسد ترمجة حقيقية لاللتفاف الشعيب اجلامع
حول قضية املغرب األوىل ورسالة واضحة ملن يعنيهم األمر ،ألنه
ال جما ل ألي تنازل أو مقايضة أو تراجع عن معركة الدفاع عن
السيادة الوطنية ،يف إطار جبهة داخلية متالمحة بقيادة جاللة

بسيطة من الناحية العسكرية ابلنسبة للقوات املسلحة امللكية،
لكن األمر ال يشكل حتداي عسكراي أو أمنيا فقط بقدر ما يشكل
حتداي سياسيا وإعالميا.

امللك حممد السادس نصره هللا ،رسالة قوية هي خلصوم املغرب
وأعداء الوحدة الرتابية لبالدان ،ألن املناورات واألعمال االستفزازية
اليت حياولون من خالهلا تضليل الرأي العام الدويل لن تزيد املغاربة

السيد رئيس احلكومة ،انطالقا من إمياننا الراس أبن مسألة الوحدة
الرتابية للمغرب تعترب القضية الوطنية األوىل ،ومعركة دائما مستمرة
لتثبيتها واستكماهلا فإننا يف الفريق اإلستقاليل:

إال وحدة ومتاسكا وتعبئة من أجل الدفاع عن وحدة األمة
ومقدساهتا ،وال حاجة للتذكري أبن قضية الوحدة الرتابية هي
موضوع إمجاع وطين اثبت ال يزداد إال ترسخا يف اجملتمع املغريب

أوال-نؤكد أن مغربية األقاليم اجلنوبية املسرتجعة ال رجعة فيها غري
قابلة للتفاوض أو املساومة؛
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اثنيا-نثمن املبادرات الدبلوماسية اليت يقوم هبا جاللة امللك حممد

واحلرص الدائم على بناء املغرب الكبري ابعتباره أمل شعوب املنطقة
يف حتقيق التكامل اإلقتصادي املنشود والتعايش اإلجتماعي.

اثلثا-نسجل ابعتزاز كبري الدور البطويل للقوات املسلحة امللكية

السيد رئيس احلكومة ،إن أبلغ األجوبة على مناورات خصوم

السادس نصره هللا على خمتلف الواجهات؛

الوحدة الرتابية لبالدان هو املضي قدما يف تنمية األقاليم اجلنوبية
وجعلها منوذجا حيتذى به ملشروع بالدان اخلالق املتعلق ابجلهوية
املتقدمة وذلك يف أفق تطبيق احلكم الذايت يف الصحراء املغربية،
هذا عالوة على اإلشراك احلقيقي والدائم والفعلي ملمثلي الساكنة

بقيادة قائدها األعلى ورئيس أركاهنا العامة وقوات الدرك امللكي
واألمن الوطين والقوات املساعدة يف محاية الرتاب الوطين والذود
عن حوزته.
نثمن الرد املغريب على التحركات األخرية اليت قامت هبا جبهة
االنفصاليني حتت رعاية ودعم اجلزائر ،والذي اتسم ابلصرامة
والوضوح عندما محل املسؤولية بشكل مباشر للجزائر.

يف تدبري هذا النزاع املفتعل ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.
السيد الرئيس:

السيد رئيس احلكومة ،علينا أن نكون حاضرين اجتاه التحركات
واالستفزازات اليت يقوم هبا خصوم الوحدة الرتابية لبالدان ،ولعل
أبرز هذه التحركات هي املناورات العسكرية اخلطرية اليت قامت
هبا اجلبهة االنفصالية يف منطقة تفارييت شرق اجلدار األمين ،وهي

شكرا للسيد النائب ،ابسم الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيد
النائب حلسن سكوري.
النائب السيد حلسن سكوري:

مناورات أتيت يف أعقاب قرار جملس األمن األخري ،مما يشكل
حتداي صارخا يف وجه املنتظم الدويل أوال ،وحتداي أيضا لبالدان اليت
لوحت ألن مجيع اخليارات املتاحة لصب هذه املناورات ،إذا مل يتم
احرتام الوضع اخلاص ابملناطق العازلة شرق وجنوب اجلدار األمين.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد رئيس احلكومة ،إن هذا التحدي الذي يفرضه خصوم

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

الوحدة الرتابية يوضح مبا ال يدع جماال للشك أهنا بصدد تنفيذ
أجندة حمددة األهداف والوسائل ومربجمة يف الزمان واملكان دون
اكرتاث للشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة وحق
بالدان يف الدفاع عن قضيتنا العادلة ،وال حاجة للتأكيد أننا يف

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يف ظل التطورات السياسية اليت تعرفها قضيتنا الوطنية واإلمجاع
الثابت لكافة مكوانت اجملتمع املدين الذي يعطي الدليل ملن حيتاج

حزب اإلستقالل سنظل إىل جانب كل القوى احلية يف بالدان
متشبثني مببدأ استكمال الوحدة الرتابية لبالدان ،ونؤكد على أن
حق املغرب الثابت وغري القابل للتصرف يف استعادة أيضا مدينة

إىل دليل إىل عظمة هذا الوطن وقوته ،وطن ال تتفرق به السبل
يوما حينما يتعلق األمر مبقدساته وبوحدته الرتابية.
إننا يف فريق احلركة الشعبية نستنكر بشدة تورط بعض اجلهات يف
خمطط عدائي خطري يوجه ضد أمن بالدان بواسطة متثيليتها
الدبلوماسية وعرب تنظيم تدعم من خالله جبهة البوليساريو

مدينيت سبتة ومليلية السليبتني واجلزر املتوسطة التابعة هلما،
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االنفصالية مشيدين بقرار احلكومة قطع عالقاتنا الدبلوماسية مع

حل دائم وسياسي مقبول من األطراف يف إطار املقرتح املغريب

هذا البلد والذي يعد قرارا سياداي مشروعا على ضوء األسباب
والدواعي اخلطرية اليت تضمنها بالغ وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون الدويل يف هذا الشأن.

الذي حيظى بدعم واسع من طرف املنتظم الدويل ،أجل فاألمر
يتعلق بتآمر خطري ال يهدد الوحدة املغاربية فقط بل املنطقة
الساحلية املغاربية منطقة جنوب حوض املتوسط بكاملها.

فأمن وسالمة بالدان ووحدتنا الرتابية خط أمحر ال يقبل أي شكل
من أشكال غض الطرف أو التساهل مع أي جهة متآمرة مهما
كانت املصاحل الدبلوماسية أو االقتصادية ،فاألمن القومي لوطننا
والوحدة الرتابية للوطن مسلَّمات اثبتة ال ختضع ملنطق الظرفية

إننا اليوم ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،يف حاجة إىل تكثيف
وجتويد التواصل السياسي يف إطار دبلوماسية فاعلة وشاملة تتمازج
فيها الدبلوماسية الرمسية ابلدبلوماسية املوازية بكل مكوانهتا
الربملانية احلزبية النقابية ،جمتمع مدين ،قطاع خاص من أجل الرتافع
بنجاعة أكثر ملقرتح احلكم الذايت الذي حيظى من قبل املنتظم
الدويل ابجلدية واملصداقية والواقعية.

السياسية والدولية ومتغرياهتا مؤكدين أن هاذ القرار السيادي ال
ميكن أبي شكل من أشكال أن يؤثر على العالقات بني الشعبني
الشقيقني املغريب واإليراين.

ويف هذا اإلطار ال بد من تكريس مبدأ اإللتقائية يف الدفاع عن
القضااي الوطنية لتقدمي الصورة احلقيقية لقضيتنا الوطنية أمام الرأي

السيد الرئيس ،ارتباطا بسياق موضوعنا موضوع سؤالنا اليوم
واملرتبط ابلتطورات األخرية يف ملف وحدتنا الرتابية على إثر
االستفزازات املتكررة جلبهة البوليساريو يف خمتلف املناطق العازلة،
ال يسعنا إال أن جندد استنكاران الشديد هلذه التصرفات

العام الدويل ،ومواجهة مناورات اخلصوم يف خمتلف احملافل اجلهوية
والدولية ،كما جيب استحضار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان اليت تطال احملتجزين يف تندوف ،وتلكؤ البوليساريو من

واملمارسات الالمسؤولة واليت قبلت ابلرفض من طرف جملس
األمن والسيد غوترييس.

خالهلا اجلزائر يف اإلستجابة لعملية إحصاء احملتجزين وندعو إىل
تقوية اإلعالم الوطين ،لكي يكون مستوعبا لتحدايت املرحلة
ومتمكنا من املهنية املطلوبة وتوضيح وتفسري وجهة نظران للخارج.

وحنن نعترب يف احلركة الشعبية أن هذه املغامرة الغري حمسوبة العواقب
من اجلهة االنفصالية ومن يدعمها لن تؤثر يف كل األحوال على
مواقف بالدان الواضحة على متاسك اجلبهة الداخلية للدفاع عن
حتصني واستكمال وحدتنا الرتابية ومواصلة اإلصالحات احلقوقية

ونتمىن أن يتم ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،تنزيل اإلجراءات اليت
جاءت يف تدخلكم من تكوين والولوج إىل املعلومة لدعم الرتافع
لكل مكوانت القضية الوطنية.

والتنموية يف أقاليمنا اجلنوبية ويف خمتلف جهات اململكة حتت
القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة.

السيد الرئيس ،إن إمياننا بعدالة قضيتنا الرتابية يف إطار توابثنا
والتزاماهتا وشراكتنا ويف إطار مبادئ القانون واحلقوق والدميقراطية
وحسن اجلوار ،جتعلنا نقول من هذا املنرب للجميع وللخصوم
خاصة ،إن املؤامرات والدسائس اليت تستهدف قضيتنا األوىل لن
تزيدان إال يقظة وتضامن وتالحم وإميان مببادئنا متمسكني

إن االنتهاكات املتكررة اليت أضحت متتد إىل عدة مناطق شرق
اجلدار األمين الدفاعي للصحراء املغربية هتدد بشكل واضح أي
فرصة إلعادة إطالق العملية السياسية ،وتعرقل جهود األمم
املتحدة املخولة هلا قيادة املسلسل الذي من شأنه اإلفضاء إىل

مبقدساتنا وسنمضي قدما إىل وبنفس اإلصرار يف النهج الثابت
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الذي يتجلى ،كما جاء يف خطاب صاحب اجلاللة مبناسبة ذكرى

أن خصوم وحدتنا الرتابية مل جيدوا أمامهم إال الباب املسدود

املسرية اخلضراء لسنة  ،1127كالم صاحب اجلاللة " :التكامل

واللجوء الستفزازات قصد إاثرة انتباه الرأي العام الدويل ،إال أن
دينامية الدبلوماسية املغربية كانت مبثابة الصخرة اليت تكسرت
فوقها كل السياسات العدائية للخصوم.

السيد الرئيس:

لذا فإننا يف الفريق اإلشرتاكي نثمن كل املبادرات واالنتصارات
اليت حيققها املغرب سواء على صعيد األمم املتحدة اليت نعترب أهنا
اجلهة الوحيدة املختصة مبعاجلة ملف الصحراء وبشكل حصري
أو على صعيد املنظمات القارية اليت حياول خصوم وحدتنا الرتابية

واالنسجام بني العمل اخلارجي للدفاع عن حقوقنا املشروعة

واجلهود التنموية الداخلة يف إطار التضامن...

شكرا السيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الفتاح أهل
مكي إبسم يب الفريق اإلشرتاكي.
النائب السيد عبد الفتاح أهل مكي:

فتح جهات داخلها ،ولقد لعبت حكمة وتبصر صاحب اجلاللة
وقراره ابلعودة إىل اإلحتاد اإلفريقي فرصة لبالدان للتصدي املباشر
ملناورات اخلصوم من داخل االحتاد نفسه ،كما أن عالقتنا التارخيية
مع اإلحتاد األورويب مكنتنا من تطويق كل حماوالت

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

اخلصوم .ونثمن يف هذا الصدد املوقف احلازم للحكومة من أجل
احرتام سيادة املغرب على كافة ترابه واليت ليست جماال ألي
مناقشة ومزايدة.

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

إن املكاسب اليت حيققه بلدان خبصوص قضيته الوطنية ينبغي أن
يكون سندا لنا اجتاه االستفزازات اليت أصبحت تتكرر بني الفينة

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،
إن الفريق اإلشرتاكي ال ميكن إال أن يثمن اجملهودات اليت تقوم هبا
احلكومة ازاء القضية الوطنية واليت هي حمط إمجاع اجملتمع املغريب

األخرى واليت تقف وراءها البوليساريو وصنيعتها اجلزائر ،ونثمن
هبذا اخلصوص املوقف الصارم الذي اختذته احلكومة إزاء
االستفزازات األخرية يف املنطقة العازلة واليت يسموهنا ابألراضي
احملررة ،كما أننا نعترب أنه على منظمة األمم املتحدة اختاذ كافة

بكل مكوانته ،ولكن ،السيد رئيس احلكومة ،من حق املغاربة
أيضا معرفة كل املستجدات املتعلقة هبذا امللف خصوصا
االستفزازات األخرية يف املنطقة العازلة اليت ال ميكن السكوت عنها
ووجب التصدي هلا بكل مسؤولية وحزم.

التدابري الالزمة لفرض احرتام مقتضيات خمطط وقف إطالق النار
يف املناطق العازلة ،ودعوة األطراف املستفزة إىل احرتام هذه
املقتضيات والشروع يف حوار جدي ومسؤول يف اجتاه حل سياسي
هنائي الذي ندعو إليه قرارات جملس األمن.

ويف هذا الصدد ،فإننا نستحضر يف الفريق االشرتاكي كل
اجملهودات اليت يقوم هبا حزبنا ابلنسبة لقضية كنا وال نزال نعتربها
أساسا موجها لكل أنشطتنا على املستوى اخلارجي ،وبقدر ما
نسجل هذه الدينامية اليت أطلقتها املبادرة امللكية خبصوص مقرتح
احلكم الذايت والتجاوب اإلجيايب للقوى الدولية ،بقدر ما نسجل

ويف هذا اإلطار فإننا يف الفريق اإلشرتاكي نعترب:
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أوال :أن مقرتح احلكم الذايت الذي يعتربه املنتظم الدويل حال واقعيا

السيدات والسادة النواب،

وذا مصداقية مقرتحا موضوعيا ميكن معه حل هذا النزاع الذي
دام أكثر من  31سنة نتيجة تعنت اخلصوم؛

بداية وابسم انئبات ونواب اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
مبجلس النواب أشكر احلكومة يف شخص رئيسها على جتاوهبا

اثنيا :إن تطوير وتوسيع وتنويع العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية

وتفاعلها وهو أمر إجيايب ومهم ،حبيث يتم من خالله إشراك الربملان
وإطالعه على تطورات قضيتنا الوطنية.

والثقافية كفيلة خبلق عالقات سياسية إجيابية ال ميكن أن تنعكس
إجيااب على قضيتنا الوطنية من خالل تعزيز سيادة املغرب على
كافة أراضيه؛

يف خضم التطورات األخرية وخاصة املناورات اليائسة خلصوم
وحدتنا الرتابية واالستفزازات املتكررة واملستمرة ابملنطقة العازلة
وفشلهم يف فرض واقع جديد مبنطقة بئر احللو حياولون اليوم فرض

اثلثا :إنه ابملوازاة مع ذلك فعند احملاربة على املسار الدميقراطي

نفس الواقع يف منطقة تيفارييت ،وهو ما ميكن اعتباره سلوك عدواين
وفيه حتد ليس فقط للمغرب بل لألمم املتحدة ولقراراهتا.

ببالدان واحرتام حقوق اإلنسان وترسي دولة احلق والقانون وحتقيق
العدالة اإلجتماعية واجملالية تشكل جبهة داخلية قوية؛

إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية نعرب عن إدانتنا الشديدة
لكل احملاوالت اهلادفة إىل التأثري على الوضع القائم ،وندعو إىل
التصدي هلا جبميع اخليارات أقول جبميع اخليارات مبا فيه اخليار

رابعا :إن اللقاء مع األحزاب السياسية مبدينة العيون وإشراك

املنتخبني بشكل مدينة أخرى ينبغي احملافظة عليه وخلق آليات
متابعة نتائجها؛

العسكري ،كما نطالب اهليئات األممية املختصة بتحمل مسؤوليتها
هبذا اخلصوص.

ويف األخري فإن اإلشرتاكي ورغم كل املكاسب واالنتصارات اليت
حققتها بالدان ندعو إىل املزيد من توخي احليطة واحلذر واليقظة
لصد أي مناورات من استفزاز أو عدوان على أراضينا.

وهبذه املناسبة فإننا جندد ونؤكد على أن اجلواب الوحيد على
مناورات اخلصوم ورفع ما ينتظران من حتدايت هو اجلواب القائم
على الصرامة واحلزم والتعبئة استنادا إىل اإلمجاع الوطين حول عدالة
قضية وحدتنا الرتابية ومحاية أراضينا ،ومبا ميكن من املضي قدما يف
مسار التسوية األممي يف نطاق احلل السلمي السياسي ،احلل
السياسي واملبادرة املغربية املقدامة واجلدية وذات املصداقية
والواقعية واملتعلقة ابحلكم الذايت يف إطار الوحدة الرتابية والوطنية
لبالدان.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية
الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق.
النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم

السيد الرئيس،

واالشرتاكية:

إن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية وهي تستحضر التضحيات

السيد الرئيس،

اجلسام اليت قدمها الشعب املغريب على امتداد عقود دفاعا عن
مغربية األقاليم اجلنوبية لبالدان ،فإننا نسجل ابعتزاز ما حتقق من

السيد رئيس احلكومة،
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انتصارات ومكتسبات وتدعو إىل مواصلة هذه التعبئة الوطنية

شكرا جزيال جلميع السيدات والسادة النواب على مالحظاهتم

القوية ،يف إطار جبهة الداخلية متينة بقيادة جاللة امللك حممد
السادس نصره هللا ،قوامها اإلشراك الفعلي واهلادف ملختلف القوى
احلية يف الدفاع عن القضية الوطنية يف إطار دبلوماسية رمسية
وموازية مناضلة وانجعة والعمل على ض نفس دميقراطي جديد

وتعليقاهتم ،ايوا اش غادي نقولو ،نبدا ابملعارضة ،األخ اللي قال
أبن احلكومة جات يف واحد الظروف إستثنائية ،نقص من هاد
القضية ،أان فعال احلكومة السابقة كان كريأسها نفس احلزب اللي
كريأس احلكومة احلالية ،فعال جاءت يف ظروف استثنائية ولكن

يف الوضع العام ببالدان ،نفس مستمد من روح دستور 1122
ومن مضامينه املتقدمة مبا ميكن من تصفية األجواء السياسية
وتعزيز املسار الدميقراطي وإجناز اإلصالحات املطلوبة على كافة

استثنائية إجيابية ابلنسبة للوطن ،واحد اللحظة جتاوب مللك عظيم
مع شعب عظيم يف حلظة عظيمة دميقراطية عظيمة ،واحنا كنعتزو
أن هاد اللحظة الدميقراطية هي اللي اعطت هلاد احلزب الصدارة

املستوايت املؤسساتية واالقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،لكي
يظل املغرب قوي بعدالة قضيته الوطنية ولكي يصري أقوى بنموذجه
الدميقراطي القائم على العدالة اإلجتماعية واجملالية وانفتاحه على
حميطه القاري والدويل وسعيه الدؤوب إىل احلفاظ على الشرعية
والسلم الدوليني.

يف املشهد السياسي ،شعبيا انتخابيا ودميقراطيا هذا نعتز به ،هي
حلظة استثنائية إجيابية ما نعطيوهاش الطابع السليب ،بال ما هنضر
على اللي جاء يف ظرف استثنائي مقحم ..عاد جني لشباب
الفايسبوك ،هللا خيليك ،شباب الفايسبوك أان متفاهم معاهم ،اللي
انتقدين منهم عندو احلق ،اللي عندو مالحظات على احلكومة،
مهما تكن سلبية ،حنا تلقاوها برضا .ولكن حنا وهادوك الشباب
دايل الفايسبوك ،كلنا ضد الريع ،ضد الفساد وغادي نقاوموه ما

السيد الرئيس ،إن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية تعترب أن
قضية وحدتنا الرتابية هي قضية مجيع املغاربة ،لذلك فإهنا تدعو
إىل تشجيع الدبلوماسية الشعبية احلزبية واملدنية وهي مناسبة
نطلب من خالهلا جملسنا املوقر أن يعمل من سنة  1121سنة

استطعنا ،وغادي نديرو جهدان يف هاد املقاومة ،وغادي نديرو
القرارات اللي قدينا عليها .بطبيعة احلال أحياان شي أمور ما
تنقدوش عليها ،واش غادي نكدبو على هللا ،ولكن اللي قدينا
عليها ،إن شاء هللا ،ما غاديش نرجعو عليها إن شاء هللا .وما

الديبلوماسية سواء من خالل الشعب لدى املنظمات الربملانية أو
من خالل تفعيل وحضور املغرب يف مجيع احملافل إىل وامللتقيات
الدولية دفاعا عن مصاحلنا السيادية واالقتصادية ،وشكرا.

عنديش مشكل ال مع الشباب الفايسبوك وال الشباب اللي يف
الواقع ،ألنه كاين الفايسبوك وكاين كذلك الواقع ،وكنتلقاو معاهم
وكناقشو معاهم ،واللي بغى ينتقضنا مرحبا ،ما عندانش مشكل،

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيسة ،السيد رئيس احلكومة ،لكم الكلمة فيما
تبقى من الوقت ابلنسبة للمحور األول ،لكم الكلمة السيد
الرئيس.

حنا صدران واسع .اللي مسؤول يف الشأن العام خصو يكون قلبو
واسع ،ويتصنت وايخذ أي مقرتح إجيايب ،وابملناسبة أي مقرتح
إجيايب حنا عندان خلية ،أي مقرتح إجيايب كنحاولو ما أمكن
نكتبوه ،ندرسوه ،اللي قدينا نديروها ،إن شاء هللا ،ما نرتاجعوش
عليها.

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
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كاين واحد القضية أخرى مرتبطة ابألخبار الزائفة واملقوالت

حنييو فعال الدبلوماسية الوطنية ،ايال وقع شي نقص وهاد الشي

املضللة يف قضية الصحراء ،حىت هي خصنا حنضيو ،راه حنا يف
حرب إعالمية أيضا ،ابملوازاة مع احلرب يف امليدان ،ابملوازاة مع
املعركة الديبلوماسية ،أحياان كتسرب لنا عدد من املقوالت
وكنتبناوها .وأان فواحد اإلجتماع مع بعض األحزاب السياسية،

كيوقع ولكن هو قليل ابملقارنة مع األعمال الكبرية اليت يقومون
هبا ابستمرار.
وقبل ما خيرج القرار األخري دايل جملس األمن ،فعال بعض
األقالم كتبت تشكك يف اإلنتصارات اللي كيحققها املغرب،
وبداو كيطبلو ولكن اخلصوم بداو كيطبلو هلاد القضية دايل ما
وقع يف احملكمة األوروبية ،وأنه سيؤثر ،واإلحتاد اإلفريقي ،وأتثريه

كنا جبنا هلم الئحة ،قلنا هلم ها اخلرب منني بدا وها اخلرب فني
خذاوه بعض املواقع املغربية ،وها اخلرب فني والو بعض الناشطني
أو الباحثني أو الكتاب أو احملللني .والو خداوه كحقيقة وبناو

على جملس األمن وعلى األمني العام لألمم املتحدة ،وبدا هاد
الشي .ومع األسف بعض األقالم دايلنا والّو داك الشي
كيضخموه حىت مها ونقلوه فتبني بعد صدور القرار ،حنا كنا

عليه ،فلذلك خصنا حنضيو من هذه املقوالت ومن األخبار
الزائفة ،ألهنا أحياان تؤدي إىل اهلزمية النفسية.
وقضيتنا مربوحة ،قضية حق وإمجاع وطين ،وتالحم ملك
وشعب وخنب سياسية وكلنا بغينا خندمو فيها ،ما خصناش هاد
اهلزمية النفسية أتثر فينا .حنن يف انتصار مستمر يف قضية الصحراء،
صحيح أنه هذه اإلنتصارات كتجي بعد نضال ،بعد الصراع ،فيها

واعيني عارفني أبن داك الشي ما كاينش ،ولكن واخا تقول ما
كاينش ،الناس ما كيتصنتوش لك ،ألن اإلعالم أحياان العجيج
وبني فعال أبن جملس
دايلو كيخلي ..مث صدر قرار جملس األمنّ ،
األمن يعترب أبن هذه القضية حتل يف جملس األمن ،وأن ما مت من

راه الدبلوماسية الوطنية ،كما أنتم ،راه الربملانيني إيال مشاو لبعض
امللتقيات اإلقليمية ،إفريقية أو الدولية راه كتشوفو ،حىت مها
كيتكرفسو ..وخصهم يدافعو وخصهم يديرو اتصاالت ،خصهم

معركة يف االحتاد األورويب ويف احملكمة األوروبية إىل آخره ،ليس له
أتثري على القرار دايل جملس األمن .ابملناسبة راه آخر التطورات
فهاد املسألة داخل اإلحتاد األورويب ويف الربملان األورويب كلها

يقنعو ،خصهم يديرو جهد .راه هاد الشي كيديرو العمل
الدبلوماسي يوميا ،بدون مبالغة ،يوميا ماشي ضروري وزارة
الشؤون اخلارجية ،عندها السفارات ،وعندها املندوب الدائم يف
جملس األمن ،وعندان ..كل شي خدام .إذن هناك نقط اشتباك

انتصارات للمغرب ،بطبيعة احلال ،ما ميكنش متنع اآلخرين يغوتو
ويقولو ،حىت مها راه الساحة العاملية مفتوحة ،ولكن حنا كندويو
على األمور اللي هي شادة ،اللي هي قوية اللي هي انتصار
للمغرب إن شاء هللا .فلذلك ،أان عارف ما كندويش مع الربملانيني

إبستمرار ،كتهدى وحدة وكتبدى وحدة ،هادو الدبلوماسيني
حيتاجون إىل حتية .وابملناسبة أان كنت برملاين مدة  23سنة ،أغلبها
يف جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع الوطين ،أغلبها ،مث بعد ذلك

ولكن البعض ال بد أن حنذر من هذه اهلزمية النفسية ،وحنذر من
األخبار غري املؤسسة وال نشيع وننشر خرب إال بعد أن نتأكد منه،
ماشي غري جا راه هو صحيح.

وزير للشؤون اخلارجية والتعاون من الطرف اآلخر ،فاش جيت
للشؤون اخلارجية تفاجأت أن العمل اللي كيقومو به الدبلوماسيني
يف صمت ،يف صمت هو عمل مهين ألن هادو انس تدربو على
داك الشي تكونوا عليه ،عندهم مهارات كيقومو به .فلذلك خصنا

هذا كله يؤدينا أيضا إىل ضرورة أن حنيي ،بطبيعة احلال،
كنحييو مجيع املغاربة مجيعا ،ولكن ابخلصوص أبناء األقاليم
اجلنوبية الصحراوية اللي مها الطليعة يف الدفاع عن احلق املغريب
الوطين ،وصحيح ما قيل أبنه جبهة االنفصاليني ال متثل
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الصحراويني ،ولكن هادي مقولة اآلن أصبحت معروفة حىت

أبن املفاوضات ،استئناف املفاوضات بال شروط اليت أشارت إليه

داخل الربملان األورويب ،داخل جملس األمن ليس هناك أحد
يعرتف أبنه ممثل ،ليس املمثل الوحيد حىت ممثل ألبناء األقاليم
اجلنوبية ،بل ممثلوهم راه معروفني ابالنتخاابت دايهلم ،ابلشيوخ
دايهلم ،ابألعيان دايهلم وهادو حيتاجون إىل التحية ألهنم يقومون

أحد النائبات احملرتمات ،هذا املغرب كيطالب به ،املغرب كيطالب
به ،وهذا ال يعين شيء ابلنسبة للحق املغريب ،حنا ما خايفينش
ال من املفاوضات ،ال من حل سياسي ،ال من أي شي ألن هناك
اليوم أسس على مستوى قرارات جملس األمن واضحة ،البحث

بدور أساسي يف هذه القضية .وأيضا ال بد أن حنيي ،بطبيعة
احلال ،القوات املسلحة امللكية ،وقوات األمن الوطين ،والقوات
املساعدة والدرك امللكي على اجلهود الكبرية اليت يبذلوهنا ألهنم

عن حل سياسي واقعي عملي ودائم على أساس التوافق هاد الشي
اللي بغى املغرب .اخلصوم دايلنا اللي ما ابغينوش ،اخلصوم دايلنا
اللي افشلوا مجيع احملاوالت الدولية حلل هذا النزاع املفتعل والذي

أيضا هم يف محاية الوطن ،ويف محاية الثغور يقومون بدور أساسي
ومهم.

طال ،ماشي املغرب ،املغرب دائما وقت ما جا شي حل مقرتح
دوليا كيمشي إبرادة صادقة حىت كيوقف االخرين عند احلد
دايهلم ،مها اللي كيحاولو ما أمكن يدير املناورات واملراوغات
واإلفشال .فلذلك املغرب على أرضية صلبة ،وال خياف من

هناك سؤال طرح على برانمج تنمية األقاليم اجلنوبية منذ
أسبوع فقط أو أسبوعني جاوبت عليه يف جملس املستشارين ،إيال
بغيتو ميكن جنيو نعطيو التفاصيل عليه ،هاد الربانمج دايل تنمية
األقاليم اجلنوبية  ،1112-1122ميكن أن نؤكد أنه يسري بطريقة

الذهاب إىل حل سياسي متوافق عليه أبي وجه كان ،وما يكون
غري يف مصلحة الوطن ويف مصلحة املغرب .إذن أشكر مجيع
السيدات والسادة النواب ،أوال على طرح هاد السؤال اللي مهم

طبيعية وعادية وإىل حدود شهر مارس  ،1122اآلن وصلنا نسبة
اإلجناز  %32عامة يف خمتلف مشاريعه ،ويتوقع ،إن شاء هللا،
قبل هناية السنة احلالية  1122نوصلو ل %71من اإلجناز .معىن

يف هذه اللحظة ،فهاد الظرفية وأشكرهم على تفاعلهم ،وشكرا
جزيال ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

ذلك ،إن شاء هللا ،غادي يكمل اإلجناز دايلو يف الوقت املناسب،
وهناك متابعة مركزية لتنفيذ مشاريع دايل هذا الربانمج ،وهناك
عدد من الوزراء يتحركون كيمشيو كيوقفو على املشاريع دايلو على
األرض ،كما يقفون على متابعة عدد من املشاريع يف خمتلف
جهات اململكة أيضا.

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن للمحور الثاين
املتعلق مبوضوع احلوار اإلجتماعي .فأعطي الكلمة اآلن لطرح
السؤال إبسم فريق األصالة واملعاصرة للسيدة النائبة لطيفة احلمود،
دقيقة واحدة.

ابلنسبة للمنصة الرقمية ،حنا عندان برانمج فهاد الشي ،راه
هنار  11يونيو غيتم اإلطالق دايل هاد املنصة الرقمية ،بطبيعة
احلال ،غادي يستفد منها اجلميع ،منصة رقمية اللي هتدف إىل
أن ابش تكون واحد األساس للمعلومات والواثئق الضرورية لكل

النائبة السيدة لطيفة احلمود:
السيد رئيس احلكومة احملرتم،
مع اقرتاب حمطة فاتح ماي األخري ،حاولت حكومتكم أن
تسارع الزمن وتكثف من لقاءاهتا التواصلية الرتتيبية واجتماعاهتا
التواصلية ،واجتماعاهتا مع املركزايت النقابية هبدف الوصول معها

إنسان يريد أن يدافع عن قضية الصحراء .معىن ذلك ،ما غيبقاش
التواصل املباشر غادي يويل التواصل الرقمي ،وال بد أيضا أن أقول
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إىل التوقيع على اتفاق قبل حلول موعد عيد الشغل ،يف حماولة

عرف احلوار اإلجتماعي تعثرا متواليا ليتم إفشاله وإفراغه من

منها إعطاء بصيص من األمل للشعب املغريب ،وبعث مزيد من
التفاؤل يف صفوف النقابيني والباطروان ،وذلك عن طريق تقدمي
عرض جديد قد ينتشل هذا احلوار اإلجتماعي من الفشل الذي
غرق فيه منذ جميء هذه احلكومة يف نسختها األوىل .غري أن

حمتواه ،حيث تبقى احلكومة مسؤولة مسؤولية سياسية ودستورية
عن هذه الوضعية املتأزمة ،اليت هلا أثر مباشر على املهام
الدستورية املوكولة للنقاابت للدفاع عن احلقوق اإلجتماعية للفئات
اليت متثلها والنهوض هبا وما يرتتب عن ذلك من تزايد يف سقف

العرض احلكومي ،اصطدم ابلرفض من قبل كل األطراف املعنية
هبذا احلوار ،حيث اعتربته عرضا هزيال وال يرقى إىل املستوى
املطلوب .وتبعا لذلك نسائلكم ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن

االحتجاجات ويفرز حاالت االحتقان اإلجتماعي أمام تراكم
املشاكل وفقدان الثقة يف احلوار اإلجتماعي ،فما هي أسباب هذا
التعثر؟ وملاذا مل تقم احلكومة ببلورة ميثاق اجتماعي حتدد إلتزامات

األسباب الكامنة وراء فشل وتعثر هذا احلوار اإلجتماعي وما هي
آفاقه واملستقبلية؟ وشكرا.

خمتلف األطراف هبدف تطوير العالقات املهنية ومأسسة احلوار
اإلجتماعي؟ هل لدى احلكومة تصور واضح وتدابري حمددة لتفعيل
احلوار اإلجتماعي يف إطار ما رمستموه يف برانجمكم احلكومي،
ومتطلبات ترسي دعائم ثقافة احلوار االجتماعي اهلادفة واجلاد؟

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة

السيد الرئيس:

والتعادلية ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري لطرح نفس
السؤال يف دقيقة واحدة .تفضلي السيدة النائبة.

شكرا للسيدة النائبة إبسم فرق وجمموعات األغلبية ،الكلمة
للسيدة النائبة السعدية بنسهلي.

النائبة السيدة عبلة بوزكري:

النائبة السيدة السعدية بن سهلي:

السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ما كاينش ،قامت احلكومة منذ
تنصيبها بتدشني سلسلة من اللقاءات مع الشركاء االجتماعيني

السيد رئيس احلكومة،
عرف احلوار اإلجتماعي...

يف إطار حوار جاد ومسؤول ،وذلك هبدف حتسني األوضاع املادية
واملعنوية للشغيلة وتوفري ظروف العمل الكرمي ،نسائلكم ،السيد
رئيس احلكومة ،عن حصيلة وآفاق احلوار اإلجتماعي بني احلكومة
والشركاء االجتماعيني؟ شكرا.

السيد الرئيس:
تفضلي السيدة النائبة...
النائبة السيدة عبلة بوزكري:

السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة.

السيد رئيس احلكومة،

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
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شكرا جزيال،

عليه من قبل الفرقاء الثالثة ،األطراف الثالثة ،النقاابت وأرابب
املقاوالت واحلكومة.

السيد الرئيس،

وفعال منذ املراحل األوىل للحكومة كان هناك اتصاالت يف هذا

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اجملال وكان هناك منشور لرئيس احلكومة ابلبدء يف حوارات
قطاعية إجتماعية قطاعية ورفع تقارير على هاد احلوارات
القطاعية ،كما كان هناك اجتماع متهيدي مع رائسة احتاد العام
ملقاوالت املغرب 22 ،شتنرب  ،1127تبعه اجتماع متهيدي

على السؤال املهم أوال ،بغيت أنكد أن احلكومة مقتنعة اقتناعا
جازما عميقا ابحلوار اإلجتماعي كآلية أساسية لتطوير التعاون
بينها وبني الشركاء االجتماعيني والشركاء االقتصاديني ،وأيضا
كوسيلة من الوسائل حتسني ظروف املوظفني والعمال والشغيلة
وحتقيق السلم اإلجتماعي ،وهاد الشي احنا حريصني عليه منذ
اللحظة األوىل وقلناها يف الربانمج احلكومي وغادي نربهنو ،عمليا

لرئيس احلكومة مع األمناء والكتاب العامني دايل املركزايت النقابية
األكثر متثيلية  11شتنرب  ،1127وهذا متخض عنه اجلولة األوىل
للحوار اإلجتماعي يوم اإلثنني  1أكتوبر  1127إذن هاد اجلولة

غادي نربهنو على أننا حنا ،هاد الشي قناعة راسخة ،وأيضا احنا
مقتنعني بدور النقاابت األساسي داك الشي عالش كنتسناوهم،
مقتنعني بدور النقاابت األساسي يف هاد اجملال ابعتبارها شريك،
ابعتبارها وسيط يف عملية هذا احلوار اإلجتماعي وتعزيز السلم

األوىل كان تقليداي كتدار لعرض التوجهات األوىل والكربى دايل
قانون املالية واإلستماع ملقرتحات املركزايت النقابية واإلحتاد العام
ملقاوالت املغرب وهاد الشي مت فعال ،وكان هناك نقاش أويل حول
منهجية احلوار اإلجتماعي ،مث بعد ذلك وألسباب إيال بغيتو

اإلجتماعي ،وقلنا مرارا وقلنا للنقاابت احنا حريصون على أن
تكون هذه النقاابت قوية قادرة على ترمجة االنتظارات دايل
املواطنات واملواطنني والشغيلة ابخلصوص ،وأيضا ابدرت احلكومة

نرجعوا هلا ما كاين مشكل ،وأان أقول للنقاابت واحد القضية احنا
هاد اإلتفاق هذا حوار ثالثي ،أحياان جند أنفسنا يف حوار
سداسي ،ما عندان ما نديروا ،سداسي مبعىن عندان  3دالنقاابت

منذ البداية مبأسسة احلوار اإلجتماعي على املستوى املركزي وعلى
املستوى القطاعي وعلى مستوى املقاوالت ،وعلى املستوى
اجلهوي ،وهاد الشي تدارت فيه عدد من االتفاقيات وتوسع هاد
الشي توسع ،واليوم عندان واحد النسيج دايل التوافق اإلجتماعي

خصوا مبدئيا يكون ممثل وحيد برأي واحد ،بفكرة واحدة ،عندما
تكون عندك عدد من أفكار احلوار كيحتاج فيه شوية دايل
الصعوبة فقط حنا ما عندانش مشكل ،ولكن كتكون فيه شوية
دايل الصعوبة طبيعي ،فقدرت املركزايت النقابية وبعضها على

ماشي فقط احلوار الوطين فقط ،ولكن على خمتلف املستوايت،
فعال كما ذكر السيدات والسادة النواب احملرتمني ،كانت هناك
جوالت من احلوار اإلجتماعي ،طبعها على العموم جو دايل

األقل أنه من األحسن بدال من الرجوع للطاولة دايل ثالثية نديروا
بعدا واحد جمموعة سلسلة اتصاالت ومشاورات بني رئيس
احلكومة أو بعض الوزراء ومباشرة مع مسؤويل املركزية النقابية

اجلدية وجو دايل التفاهم وتبادل اآلراء ،ليس هناك تعثر يف احلوار
اإلجتماعي ،ماشي تعثر إمنا إىل حد الساعة ابقي ما مت االتفاق
على بلورة واحد االتفاق شامل ،الرأي دايلنا اللي جبناه يف
احلكومة هو بغينا نديرو اتفاق ثالثي السنوات ،شامل ويتم التوقيع

ودايل  CGEMوهو ما مت جزء منه وخالل األسبوع الثاين من
شهر مارس  1122وبعد سلسلة من املشاورات اللي ذكرهتا،
اقرتحنا عليهم تشكيل جلن موضوعاتية وشكلنا جلن فعال ،ثالثة
داللجان ،جلنة القطاع اخلاص برائسة السيد وزير الشغل وإدماج
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املهين جلنة القطاع العام برائسة السيد الوزير املكلف إبصالح

الدرجة الثانية والذين مت توظيفهم ألول مرة يف السلمني  2و،1

اإلدارة والوظيفة العمومية ،جلنة حتسني الدخل حتت إشراف رئيس
احلكومة برائسة رئيس ديوانه ،واشتغلت هذه اللجن الثالثة
انطلقت يوم  24مارس  1122إىل غاية  11أبريل 1122
عقدت جلنة القطاع اخلاص  21اجتماع جلنة القطاع العام 2

ما يسمى ابلدرجة اجلديدة ابلنسبة هلم؛
 الشروع يف تفعيل التعويض عن العمل يف املناطق النائيةوالبالغ قدره  711درهم شهراي؛
 هذا فضال عن حث القطاع اخلاص على الزايدة املنتظمةيف احلد األدىن لألجر مبا حيافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.

اجتماعات وجلنة حتسني الدخل  2اجتماعات ،وانطالقا من هاذ
االجتماعات واملشاورات اليت متت فيها واالقرتاحات اللي تعرضت
على الطاولة تقدمت احلكومة مبشروع اتفاق إذا مشروع االتفاق

ويف ما خيص القطاع اخلاص تضمن مشروع اإلتفاق عدد من
البنود يف اجملاالت التالية:

صاغته احلكومة مشروع االتفاق صغناه واعطيناه للمركزايت
النقابية و CGEMهذا االتفاق ميتد على مدى ثالث سنوات
فيه إلتزامات دايل األطراف الثالثة ومت تسليمه ملختلف األطراف
املعنية وهاد االتفاق اشنو ضم؟ أوال ترصيد العملية دايل مأسسة
احلوار اإلجتماعي وانتظام الدورات دايلو واملنهجية.

تعزيز احلرايت النقابية؛
تعزيز آليات املفاوضة وتسوية النزاعات؛
حتسني احلماية االجتماعية؛
وضع آليات للتشاور خبصوص مراجعة تشريع الشغل ،وإعداد
مشروع القانون اخلاص ابلنقاابت املهنية.

على مستوى حتسني الدخل تقدمت احلكومة بعرض يتضمن
غالف مايل يقرتب من  6داملليار درهم وفيه راه العرض نشر:

كما تضمن مشروع االتفاق اقرتاح جدولة زمنية حمددة ملواصلة
احلوار حول بعض القضااي العالقة اليت هتم القطاع اخلاص

 الزايدة يف أجور املوظفني املرتبني يف السالمل ما دون الرتبةمخسة من السلم العاشر مببلغ صايف شهري قدره  411درهم
يصرف على ثالث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 1122؛
 -الرفع من التعويضات العائلية ب 211درهم عن كل

ابخلصوص موزعة على أربعة حمطات رئيسية متتد من ماي 1122
إىل شتنرب .1121
ابلنسبة للقطاع العام الذي ركز خبصوصه مشروع االتفاق املقرتح
على مراجعة شاملة ملنظومة الوظيفة العمومية من خالل مالءمة
اإلطار التشريعي وإرساء منوذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على
تدبري الكفاءات والوظائف مع احلفاظ على احلقوق املكتسبة

طفل لتشمل ستة دايل األطفال ابلقطاعني العام واخلاص ابتداء
من فاتح يوليوز 1122؛
 إحداث درجة جديدة للرتقي ابلنسبة للموظفني املرتبنييف السلم 2و1؛
 الرفع من منحة اإلزدايد عن املولود من  221درهم حالياإىل  2111درهم ابتداء من فاتح يوليوز 1122؛
 -حتسني شروط الرتقي ابلنسبة ألساتذة التعليم اإلبتدائي

للموظفني وهنج مبدأ التدرج يف اإلصالح ،إضافة إىل تعميم
مجعيات األعمال اإلجتماعية على خمتلف اإلدارات احلكومية،
خامسا-إصالح منظومة التقاعد من خالل إصالح مشويل،
إطالق اإلصالح الشمويل يف أفق إرساء نظام القطبني اخلاص

وملحقي اإلقتصاد واإلدارة وكذا امللحقني الرتبوين املرتبني يف
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 % 21من األجر من  6و  % 21دايل األجر ،زايدة % 2

والعام بناء على نتائج وخالصات اللجنة الوطنية ،وكذا دراسة
جديدة تشرف على إجنازها وزارة اإلقتصاد واملالية؛

أخرى إضافية هتم مجيع السالمل ،لكن رغم ذلك فوجئت احلكومة
بطلب أتجيل مناقشة العرض احلكومي والتوقيع على إتفاق إىل
ما بعد فاتح ماي.

سادسا-التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي حيث اقرتحت
احلكومة إطالق مشاورات لصياغة هذا امليثاق مبا حيقق التماسك
والسلم االجتماعيني ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية
متوازنة .وفهاد النقط كلها كل نقطة فيها تفاصيل ألن ميثاق يعين

وأمام هذا الوضع ومع أتكيد احلكومة على أن العرض دايهلا ابقي
على الطاولة وأهنا ابقي مفتوحة يف استئناف احلوار اإلجتماعي
وبنفس النفس اإلجيايب ،لكنها اختذت قرار جبانبها ابعتماد الزايدة

دسم فيها تفاصيل وسلمناها للنقاابت هذه هي اخلطوط العريضة
هلذا االتفاق  ،وكنا أنمل يف احلكومة أن يتم التوقيع على هاذ
اإلتفاق قبل فاتح ماي ،وكان عندان فهاذ الشي ،لكن بعض
املركزايت النقابية طلبت أتجيل ذلك على هذا التوقيع واستئناف

يف التعويضات العائلية بزايدة  211درهم عن كل طفل وهو
اإلجراء الذي يهم  427ألف أكثر من  427ألف موظف
لإلدارة العمومية و بتكلفة قدرها  122مليون درهم تقريبا مليار
درهم يهم  62ألف على األقل موظف ابجلماعة الرتابية بتكلفة
يقدر  231مليون درهم و 211ألف مستخدم ابملؤسسات
العمومية بتكلفة قدرها  411مليون درهم ،مبعىن هذه هتم أكثر
من  321موظف ومستخدم وأكثر من مليون طفل غيتزاد عليهم

احلوار بعد فاتح ماي ،فاستجبنا هلم بعدما مت فاتح ماي كان
ضروري ننتظرو ،ننتظرو انتخاب القيادة اجلديدة لإلحتاد العام
ملقاوالت املغرب ،ها هو مت ،داب غادي نشوفو كيفاش عاود
نستنفو احلوار اإلجتماعي.

 211درهم لكل واحد ،مليون طفل ،وهذا اإلجراء يف أقرب
وقت غادي تبدى احلكومة يف ..اعتمدته وستبدأ يف تطبيقه
وغندخلوه يف القانون املالية املقبل ،وستدعو احلكومة واجمللس

بطبيعة احلال ملا قامت النقاابت هباذ الطلب دايل التأجيل ،كان
بعض النقاابت منهم عندو واحد املقرتح ألن احنا الزايدة يف
األجور ،زدانها دران من الرتبة  2السلم  21فما األسفل ،والسبب
يف هذا أن كنعتربو أبن العدالة األجرية تقتضي نقربو بني الشقني
دايل املوظفني اللي بيناهتم واحد الفرق نقربو احلد األدىن لألعلى،

اإلداري للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لإلجتماع من أجل
اختاذ القرار املناسب لتفعيل هذا املقتضى أيضا ابلنسبة ألجراء
القطاع اخلاص.

فبعض النقاابت قالو هذا ما كافيش ،خاصنا شي حاجة اللي يهم
مجيع املوظفني ،ففعال بعد جهد عاود عيطنا على اإلخوان دايل
النقاابت وقلنا ليهم راه عندان إضافة اللي هو واحد الزايدة يف

ابلنسبة لآلفاق احنا العرض دايلنا ابقي على الطاولة ،احنا ابقي
مستعدين يف احلوار االجتماعي غادي ندعيوا جلولة جديدة
للحوار يف القريب إن شاء هللا ،ودااب ال النقاابت وال السيد وزير
التشغيل مها يف اجتماع مؤمتر العمل الدويل جبنيف إن شاء هللا،
مبجرد يرجعوا غادي نشوفوا كيفاش نديروا الربجمة دايل هاد احلوار
اإلجتماعي ،بنفس اإلسرار ،بنفس اإلميان ،بنفس اإلجيابية اللي

أجور املوظفني املدنيني مبا يوازي االقتطاع املرتقب دايل األجور
برسم اإلصالح املقياسي لنظام املعاشات املدنية يف بداية 1121
وهي نسبة  %2من األجر ،فنحن اقرتحنا أن تقوم احلكومة هي
ابلزايدة يف األجر بنسبة  % 2ابلنسبة للجميع حنتافظوا هادوك

كتعمل به احلكومة ،وابملناسبة احنا القدرة الشرائية دايل املواطنني
حىت احنا اهلم دايلنا ،حىت احنا ،إمنا ابدران هلاد الزايدة يف

اللي عندهم  411درهم اللي هي راه كتمشي من  % 21حىت
ل  %2حىت ل  % 7ابلنسبة هلاد السالمل حىت ل  % 6ابلنسبة
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التعويضات العائلية ،ابدران هلاد الزايدة اللي ابش نعطيوا واحد

السيد الرئيس ،ال خيفى على أحد أمهية احلوار واإلتفاق

اإلشارة إجيابية إال أننا مهتمون هباد القدرة الشرائية دايل املوظفني
ودايل الشغيلة عموما.

اإلجتماعي ابلنسبة للمركزايت وابلنسبة للباطروان وابلنسبة
للحكومة ،وابلتايل ابلنسبة للبالد ألنه كيتعلق ابستثمار كيتعلق
ابلتنمية كيتعلق ابالزدهار كيتعلق ابلتوظيف والتشغيل وحتسني
ظروف االشتغال والعيش الكرمي ،ولذلك فحصول االتفاق

إذن السؤال ملاذا تبلور احلكومة امليثاق اإلجتماعي بلورة ميثاق
اإلجتماعي متنيت أنه ما تقولوش وزير التشغيل فني هو؟ ألن
رئيس احلكومة كينوب على احلكومة كاملة ،وكون ماشي وزير
التشغيل يف مهمة لكان حاضرا معنا ،ال رئيس احلكومة ينوب عن

سيكون له آاثر وأمهية ابلنسبة لكل األطراف وأول حاجة كنطلبوا
منكم السيد رئيس احلكومة هو مواصلة احلوار يف القريب العاجل
ما نتسناوش حىت لشتنرب عاد نبداوا أو نستأنفوا احلوار.

احلكومة وإيال بغيتوا وزير التشغيل وجهوا له سؤال وغادي جيي
وراه كيجي دميا ،السالم عليكم ورمحة هللا.

األثر دايلوا ابلنسبة إذا توقع ابلنسبة للمركزايت النقابية ،أوال هاد
املركزايت النقابية خالل العشر سنوات األخرية فقدات فقدات

السيد الرئيس:

الدور دايهلا احلقيقي يف الوساطة يف اجملتمع ،ولينا كنشوفوا واحد
العدد من التنسيقيات واجملموعات مع الشرعية اللي معطية هلم
فقداهتا هباد السبب سبب قيام بعضها بعض األطراف يف النقاابت
أبدوار ومواقف سياسية واليت برزت مع حكومة السيد عبد اإلله

شكرا السيد الرئيس ،أفتح اآلن ابب التعقيبات إبعطاء الكلمة
للسيد الرئيس إبسم فريق العدالة والتنمية عبد هللا بووانو.
النائب السيد عبد هللا بووانو:

بنكريان وما بغيناهاش تبان دااب ما بغيناش تتكرر دااب ،حيث
اختذت مواقف سياسية اجتاه احلكومة ومت رفض اإلتفاق السابق
مبا فيه بعض املكتسبات املهمة من قبيل اإلجراءات املصاحبة

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على موالان رسول

هللا،

السيد الرئيس،

إلصالح نظام التقاعد وخاصة منها أخذ احلكومة على عاتقها
 %3من اإلصالح دايل صندوق التقاعد والتعويضات العائلية
وغريها ،احلوار هو بطبيعته تكون نتائجه متوافق عليها وابلتايل
فاحلوار اإلجتماعي هو تراكمي ،النقابة كتاخذ وكتطالب ،خنشى

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

اليوم أن تكون حاضرة كذلك بعض املواقف السياسية فيتم رفض
هذا العرض دايل احلكومة ،هاد العرض ليس هنائي ما بغيناهاش
يرتفض بغينا أنه يتناقش ويتقبل ،ألنه غادي يضيع فرص على
املوظفني واألجراء واملستخدمني وعائلتهم.

رمضان كرمي غفر هللا لنا وأعتقنا من النار،
طبعا نستثمر هاد األجواء لنذكر أبن هناك الشعب الفلسطيين
اللي كيعيش احملن ،كيعيش القتل والتشريد ،وطبعا البد أن نذكر

وهنا البد كذلك من احلسم يف املنهجية ،السيد رئيس احلكومة،

كنا يف قضية وطنية وهذه قضية مركزية دايل فلسطني لنشيد
مبوقف وقرار جاللة امللك ،إلحداث مستشفى ميداين ألهل غزة
وفلسطني.

واش إذا ما اتفقتش احلكومة واش غتمشي لإلعالن املنفرد دايلكم،
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أان كنتمىن قبل ما متشيوا له جتيوا للربملان وجتيوا عرب كل سؤال
شهري وتقول لنا غادي منشيوا آنذاك ميكن أن ندعمكم يف ذلك.

سياسي وأرجو أن ال تواجهون السيد رئيس احلكومة ال مبنطق
األغلبية وال مبنطق التحالف.

ابلنسبة للباطروان ،إن توقيع االتفاق ينتج عنه سلم اجتماعي الذي

ابلنسبة للحكومة ،إن حصول اإلتفاق بتقدمي أكرب وأكثر ما ميكن

يبعث على الثقة وهذه األخرية الثقة أساس التنمية واالستثمار
وخلق الثروة ،لذلك فاملطلوب من الباطروان هو دعم اإلتفاق
وإجناحه ففي كل الدول كتكون الباطروان كتشتغل يف ظل
احلكومات ،كتشتغل مع احلكومات كتشتغل إىل جانب

من الدعم واملكتسبات سيمكن احلكومة من التفرغ للملفات
األساسية واإلصالحات الكربى وتنزيل الربانمج احلكومي وتطوير
النموذج التنموي لبالدان.
السيد رئيس احلكومة وعالقة بشعاركم املميز ،اإلنصات إجناز،
بغيناكم السيد رئيس احلكومة أوال أن تنصتوا ،أن تنصتوا للشعب،

احلكومات ،ألن احلكومة ترعاها تدعمها حتميها إبجراءات
وتدابري مالية ،لكن ما الحظناه لألسف الشديد هو قيام
CGEMخالل حكومة السيد بنكريان كذلك أبدوار ومواقف

آلهاته ،هلمهماته ،لكتاابته ،النفعاالته ،لتحركاته وخاصة منه
الفئات اهلشة والفقرية وأال تواجه من طرف بعض أعضاء احلكومة
ال ابلسب وال ابلقذف وال ابلتبخيس ألن هداك الشعب كيعرب
ابلطريقة دايلوا وأقل شيء ميكن بعض أعضاء احلكومة يديروه
هو ..بدون تعليق ،على األقل حىت تتبان لوا الصورة.

سياسية كانت تتحدث بتشاؤم عوض التفاعل اللي هو روح دايل
اإلستثمار وروح رجل األعمال واملقاول ،وخبطاب سياسي أتزميي
لألسف الشديد ،شاهدان أنه يف  1124أثناء زايرة السي
أردوغان الصراع اللي كان حول استقبال واحد اجلمعية دايل أمان

بغيناكم السيد رئيس احلكومة أن تنصتوا كذلك لفئة من املوظفني

لرجال األعمال األتراك ،وقالوا أبنه  CGEMماشي سياسية
مزاين ،جاوا يف  1126داروا لقاء أبكادير ثالثي بوثيقة سرية
كتطرق للوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية من أجل إسقاط

والعمال واملستخدمني املمنوعني من اإلخنراط يف النقاابت،
كالشيوخ واملقدمني واملؤذنني واألئمة ومنظفي املساجد ورجال
املطافئ واألمن والدرك والقوات املساعدة وموظفي السجون،

حكومة بنكريان ما استطعووش ،يف  1126جينا لإلنتخاابت
قلنا اودي هادوا غيتمثلوا يف جملس املستشارين مزاين ،ولكن ما
خصهومش يتمثلوا بلون سياسي لألسف الشديد على األقل 1
منهم يتمثلوا ،اليوم مع االنتخاابت احلديث على رأس

وحراس الغاابت وغريهم ،هادوا ما عندمهش نقابة ،أرجو أن ال
تنسوهم من هذا احلوار ،وبعض القطاعات بغيناكم تنصوا ليهم
السيد رئيس احلكومة ،القطاع دايل الصحة ودايل التعليم ودايل
اجلماعات الرتابية ما بغيناش هاد امللف يبقى عن قطاع ،بغيناكم

CGEMخنشى أن تتحول إىل هيئة سياسية تصدر املواقف
السياسية وختدم أجندة معينة ،ولذلك ولذلك ال يكفي السيد
رئيس احلكومة تقدمي وعد اإلستقالة كما شهدان والحظنا سابقا

تواكبوهم ،تؤطروهم ،وأنه هاد االحتجاجات اللي كاينة اليوم سواء
يف التعليم أو يف الصحة واجلماعة الرتابية اتخذوا هاد امللف على
عاتقكم وأنكم تواكبوه.

مع زعماء آخرين ،بل استقالة عمليا واالشتغال وفق نظام دايل
CGEMكما كان احلال مع احلجوجي والشامي واحلوراين
وغريهم ،وحنن كربملانيني سنتصدى ألي إسرتاتيجية أو توجه

وكذلك بغينا نستغلوها مناسبة ،كذلك فيما يتعلق ابلعامالت
املغربيات ابحلقول اإلسبانية ،املرجو عوض التصريح ،التتبع
والتنسيق مع احلكومة اإلسبانية ،ألن حنا الربملان دايلنا راه
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ويف األخري ندعوكم السيد رئيس احلكومة مستقبال إىل فتح حوار

كيناقش ،كيناقش هاد املوضوع ،والربملان اإلسباين كيناقشوا،
فلذلك بغينا احلكومة كذلك أن تناقشه.

اجتماعي حقيقي وشامل يتعلق بتوفري الشروط األساسية
لالستثمار وخلق الثروة والتنزيل العادل هلا ،حبيث يستفيد منها
اجلميع طبعا املواطنني العمال واملستخدمون وكل فئات الشعب،
والسالم عليكم ورمحة هللا.

ويف اإلجناز بغيناكم السيد رئيس احلكومة تقوي الطبقة الوسطى
إبجراءات مالية وإجتماعية حتفيزية ،بغينا احلماية اإلجتماعية
كذلك أنكم تفعلوها عرب جتويد خدمات راميد ،عرب تفعيل قوانني
املستقلني ،عرب إخراج قوانني خاصة للقانون التنظيمي لإلضراب،
وقوانني النقاابت ملا هلا من أثر على استثمار مناخ األعمال ،وما

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة اآلن للسيد النائب عدي بوعرفة
ابسم فريق األصالة واملعاصرة.

تبقاش رهينة التوافقات اليت ال تنتهي ،ما تقولوانش راه عندكم يف
الربملان ،عندان يف الربملان ولكن ما كتجيش احلكومة ابش تناقشوا،
ما كتجيش خاصها جتي ،والبد من إمتام إصالح املقاصة ،املهمة

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الرئيس جملس النواب احملرتم،

اإلستطالعية غادي نرجعوا هلا إن شاء هللا ،وكنتمناوا أنكم
حتضروا ،فيما يتعلق ابحملروقات ،لكن إصالح املقاصة غاز
البوطان ،ما غاديش نبقاو ننتاظروا حىت ل  1111كما أيتينا
السيد وزير الشؤون العامة واحلكامة يقول حىت  ،1111عالش

السيد رئيس احلكومة،
احلضور الكرمي،

عالش ينتاظر ،هو بدا إبجراءات مع احلكومة السابقة ،أو أننا
نتهمو البعض أنه كيهددان تيقولنا حذار أنكم متسوه ،غاز
البوطان ،غاز البوطان خاصوا إجراءات مصاحبة ،غاز الربوابن

السيد رئيس احلكومة ،نسائلكم اليوم كرئيس احلكومة املغربية،
كرئيس احلكومة املغربية مبعىن ،رئيس دايل األغلبية ورئيس دايل
املعارضة والرئيس دايل األغلبية الصامتة ،هناك جزء كبري من
املغاربة ال يشاركون يف العملية السياسية جزء من املغاربة غري

 111ألف طن اليت تستهلك ،اهلامش انتقل من  2111إىل
 2111درهم ،اآلن ،مليار دايل الدرهم اللي هو زايد ،الفيول
اإلصطناعي  2.4مليون طن ،وانتاقل اهلامش من  11درهم إىل
 2111درهم ،وهذا كلوا عندو انعكاس على القدرة الشرائية.

مسجلني يف اللوائح االنتخابية ،جزء من املغاربة يقاطعون
االنتخاابت مبعىن آخر انت رئيس دايلنا مجيعا حينما تتكلم هنا
جيب أن تتكلم إبسم احلكومة وليس كزعيم سياسي ،النقطة الثانية
احنا مستعدين يف حزب األصالة واملعاصرة إيال كان فريق يف
األغلبية ابغي يدير معاان ملتمس الرقابة احنا مستعدين مللتمس
الرقابة.

السيد رئيس احلكومة ،بغيناكم كذلك إىل جانب اإلنصات
واإلجناز التواصل عرب القنوات العمومية ،ما خرجتيش يف القنوات
العمومية منذ أبريل  1127عرب  MEdi 1 TVبغيناكم خترجوا
يف القنوات العمومية يف القريب العاجل ،بغيناكم السيد رئيس
احلكومة نتوما فقيه صحيح ،نتوما فقيه صحيح ،نعم ضعيف البنية

فيما خيص القضية دايل الدور دايل احلركة النقابية املغربية لعبت
دور أساسي عرب التاري وحركة النقابية املغربية كانت مسامهة يف
املقاومة ويف استقالل هذال الوطن كانت داعمة للحركة السياسية

نعم ،ألهنا رشاقة ،لكنكم قوي أبفكاركم قوي مبواقفكم ،قوي
كذلك إبقناعكم.

دايل احلركة الوطنية وكانت داعمة كذلك للحركة املسلحة للحركة
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الوطنية ،وابلتايل ال ميكن أبي حال من األحوال أن ننكر أو نتكر

األوضاع مزرية اليوم وحنا تنقول ليك أبن احلركة النقابية ال تناضل

للمجهود اللي قامت به احلركة النقابية من أجل استقالل هذا
الوطن.

من أجل حتقيق مطالب الشغيلة هي تناضل من أجل حتسني
األوضاع دايل هاد الوطن تناضل من أجل اإلصالحات السياسية
والدستورية ،احلوار االجتماعي مغشوش ،احلوار االجتماعي ينبغي
أن يكون مبين على أسس وعلى قواعد سليمة ،غياب اإلرادة

النقطة الثانية كذلك احلركة النقابية اللي لعبت دور أساسي يف
سنوات الرصاص هاذوك السنوات اللي كاين فيها من عذب
واعتقل وطرد من عمله وهنا البد أن نستحضر العمل اجلبار اللي
قام به اجملاهد الكبرية عبد الرمحان اليوسفي ،وما أدراك ما عبد

السياسية لدى احلكومة حلل جمموعة من املشاكل املطروحة اليوم
ابلنسبة للحوار اإلجتماعي .حنن نطلب ألنه الطبقة العاملة املغربية
كذلك من خالل تدين دايل األجور دايهلا ،اليوم كنعرفوا أبن

الرمحان اليوسفي ،هاد الرجل دار جرب الضرر الفردي جمموعة دايل
النقابيون طردوا وعذبوا وكان هناك انسجاما مع هيئة اإلنصاف
واملصاحلة كان جرب الضرر.

املعيشة كيدارت وارتفاع األسعار ،هذا دليل الواضح على أن
الوضعية ال تبعث ابالرتياح.
حينما نتحدث على حتسني املناخ دايل األعمال ،هناك جيب
حتسني مناخ دايل اإلجتماعي ألنه أساسي وجوهري ،هناك
احتقان اليوم ،وهناك تضييق على احلرايت النقابية ،اليوم غري
القطاع دايل الصحة ،األطباء يف إضراب مستمر ،املمرضون يف

النقطة الثالثة حينما نستحضر احلركة النقابية عرب التاري عري
الشهداء دايل احلركة النقابية عمر بنجلون هذا املناضل الكبري
الذي قتل حنن داميا ملي كتجي فاتح ماي كنقولو جمرمون جمرمون
قتلت عمر بنجلون من قتل بنجلون ومن حرض على قتله؟ ومن
قام مبسرية يف احلي احملمدي فرحا وطراب الغتيال هذا املناضل

إضراب مستمر ،التعليم األساسي املتعاقدين يف إضراب مستمر،
إىل جانب هناك بعض امللفات العالقة ،إىل حدود اليوم مل تر النور
إىل حدود الساعة ،هناك األساتذة ضحااي النظامني هادو شيوخ

الكبري ،وبقدر ما نستحضر الشهداء دايل احلركة النقابية
نستحضر كذلك األحياء دايل احلركة النقابية وخاصة املناضل
الكبري حممد نبيل األموي الكاتب العام للكونفدرالية الدميقراطية
للشغل ،ودون ذلك أن ننسى الدكتور عبد اجمليد بوزبع ،هاد

دايل التعليم ووضعية مقلقة إىل حدود الساعة ،هناك عمال
وعامالت اإلنعاش الوطين 33 ،ألف حالة يف املغرب ،هاد الناس
ما عندمهش تقاعد ،وما عندهوش التغطية الصحية وما عندهوش
احلد األدىن لألجر ،وهناك كذلك عمال وعامالت المسري دايل

املناضل الكبري كذلك أحد املؤسسني للمنظمة الدميقراطية
للشغل ،احلركة النقابية الشابة عمرها عشر سنوات ،أصبحت
معادلة أساسية اليوم يف املشهد النقايب الوطين ،إهنا آتية ال ريب
فيها.

احملمدية ،رغم التوصل ورغم املراسالت دايل مجيع الفرق ،ما زالت
الوضعية عالقة إىل حدود الساعة ،على أي احنا ابلنسبة حلزب
األصالة واملعاصرة ،حنن نريد من احلكومة أن تتحمل املسؤولية

السيد الرئيس دايل احلكومة ملي كان السيد جطو وزير أول النقابة

الكاملة بفسح واحد احلوار جاد ومسؤول ملا فيه مصلحة دايل
البالد ،ألنه إما أن نكون أو ال نكون ،أن نكون دولة احلق
والقانون ،دولة املؤسسات واحرتام حقوق اإلنسان ،أن ال نكون
دولة الفوضى والفتنة وال أعتقد أنه يوجد بيننا من يريد أن يؤجج

دايلكم ما كانت عندها متثيلية ،وكان يستقبلها ورغم ذلك مل
نعارض ومل يعارض أي كان وكان يستقبلها العتبارات سياسية
وابلتايل وصلت لوصالت هلا بناء على هاد الشي.
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احلكومة جات مبقرتحات وهي جد إجيابية ،ولكن كتبقى غري

الصراع والفتنة ،ألنه يهمنا املغرب ككيان كوطن كتوابث ،يهمنا
استقرار املغرب ومستقبل املغرب ،وحتية إليكم مجيعا.

كافية ،عالش؟ ألنه أوال النقاابت رفضوها؛ اثنيا -غنفتح واحد
القوس ابش نقول لك عالش هاد اإلقرتاحات غري كافية ،هي
احلكومة السابقة صلحت املقاصة ،دارت حترير األسعار ،شيطت
 46مليار ،مشات للضعفاء ،مشات للصناديق دايل األرامل،

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم فريق التجمع الدستوري
للسيد النائب نور الدين األزرق.

دايل تيسري ،الرميد هاد الشي إجيايب ،ولكن ،وابملناسبة بعد خصنا
نشكرو قضاة اجمللس األعلى اللي جابو جلنة مراقبة املالية التقارير
فيهم بعض اإلختالالت أو نواقص وحنا راه كناقشوهم مع الوزراء

النائب السيد نور الدين األزرق:
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

املعنيني وإيال غدا عاود احلكومة رفعات الدعم على السكر ،اللي
كنصحو املغاربة ابش ينقصو منو ،والبوطان ،أشنو غيوقع؟ غيوقع
هاد احلالة اللي حنا فيها ،هو هاد غالء املعيشة ،وهاد ارتفاع
األسعار .شكون املتضرر األول؟ كاين الضعفاء راه بطبيعة احلال

السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،
السادة والسيدات الوزراء،

كنعاونوهم ،ولكن كاين الطبقة الوسطى السيد رئيس احلكومة،
واللي هي حمتاجة هلاد احلوار وحمتاجة هلاد الدعم ونتمناو أنه هاد
احلوار يتوقع ،ألن هاد الطبقة اشنو فيها املشكل؟  SMIGب

إخواين أخوايت النواب،
إبسم فريق التجمع الدستوري ،أتشرف للمسامهة يف مناقشة احلوار
اإلجتماعي ،فإلجناح هاد احلوار اإلجتماعي عندان خماطبني؛

 4111درهم قليل 1311 ،أو  1211يف القطاع اخلاص حىت
هو قليل ،وابلتايل اشنو خصنا؟ خصنا خنلقو الثروة ،ابش خنلقو
الثروة ،خصنا منوذج تنموي جديد ،وهاد النموذج التنموي اجلديد
جابو التجمع داك الشي عالش بداو يضربو فيه .أشنو جاب يف

املخاطب األول هو النقاابت ،والنقاابت جيب بناء مؤسسات
وقطاعات أكثر عدالة وكفاءة ،وأن تصبح النقاابت كنظام
مؤسسايت؛

النموذج؟ قال أن خصنا خنلقو فرص شغل ،خصنا نقلصو من
البطالة ،خصنا خمطط اإلقالع الصناعي ندفعو به ،ونتكلم على
تعليم ذو جودة عالية وابجملان للفقراء والطبقة الوسطى والصحة

اثنيا -خاص إطار قانوين هلاد النقاابت ،فمثال فرنسا عندهم la
loi du dialogue social et du travailرقم
 113.1122هاد القانون هو اللي غيعطي هلاد النقاابت القوة،

للجميع .املنظمة العاملية للصحة كتقول أنه خصنا تغطية شاملة،
نتمناو الصحة جلميع الشعب املغريب إبذن هللا وللجميع.

وجيب مأسسة كما قلتو احلوار اإلجتماعي وما يبقاش غري ظريف
أو حتت الضغط ،مث تفعيل الفصل  2من الدستور لتنظيم النقاابت
على غرار األحزاب وحيدد بشكل واضح مفهوم النقاابت األكثر

املخطط الثاين هو  LA CGEM, le Patronat.السي
مزوار ضاع فيه التجمع الوطين لألحرار ألن قدم استقالته ،ولكن
رحباتو الدولة ،ألنه رجل الدولة وغيخدم ،وابملناسبة أهنئه هباد
الثقة دايل املقاوالت ،وعلى الرسالة امللكية املولوية اللي حيث فيها

متثيلية ،مث الدفاع عن احلرايت النقابية ،املغرب مل يصادق على
اإلتفاقية رقم  27اخلاصة ابحلرايت النقابية ومحاية حق التنظيم
النقايب ،مث تنفيذ ما تبقى يف إتفاق أبريل .1122
27

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل - 8102
-

السيد الرئيس،

مجيع االحتاد على مواصلة العمل وبذل املزيد من اجلهود لإلرتقاء
أبداء املقاوالت املغربية ،حبيث تكون شريكا اقتصاداي واجتماعيا
انجعا ،تضع مصلحة الوطن واملواطنني فوق كل اعتبار.

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
السيدات والسادة أعضاء احلكومة والنواب احملرتمني،

السيد رئيس احلكومة ،مع األسف كاين بعض  2411دايل
املقاوالت تفلس ،وكاين  %41دايل املقاوالت الصغرى
والوسطى مهددة ابإلفالس ،تيقول بنك املغرب على أنه احلكومة
أتخرت يف صرف الديون اللي عليها ،وهنا نوهو مبجهودات

وبدون من نفاق سياسوي وتبادل األدوار يف مسرحية
مكشوفة هتدف إىل خلط األدوار واملواقع السياسية ،تعيش فئة
واسعة من الشعب املغريب ظروفا بئيسة على مستوى االقتصادي
واالجتماعي ،وذلك بسبب الرتدي الكبري يف القدرة الشرائية
واستقالة حكومتكم من اجملال اإلجتماعي بصفة شبه كاملة،
حيث تركتم األسر املغربية وجها لوجه أمام املضاربني ،و ..يف

احلكومة ألن فعالت هاد القانون دايل فقدان الشغل ،وكذلك
نسأل السيد وزير العدل على قانون الكتاب اخلامس من مدونة
التجارة واللي القضاة اصبحو كشريك ماشي غري التصفية

السلع اإلستهالكية ،بينما يعيش اآلالف من شبابنا ظروف بطالة
قياسية ،ال تزيد سوى يف تعميق اهلوة داخل اجملتمع كمظهر من
مظاهر فشل العدالة اإلجتماعية اليت تشكل هدف التشريعات
واإلنتخاابت واملؤسسات.

وكيسيفطو املقاوالت لإلفالس وكنضيعو يف فرص الشغل،
ابلعكس القضاة اصبحو شريك وكيواكبوهاد املقاوالت وكيخليو
فرص الشغل.
السيد رئيس احلكومة ،هناك أوراش كبرية كنوهو ابحلكومة أهنا كا
تبعها ،ولكن بفضل جاللة امللك نصره هللا وأيده هو اللي متبع

فإذا مل تستطع احلكومة اللي هي مالكة السلطة التنفيذية ،أن حتقق
للناس احلدود الدنيا من الكرامة اإلجتماعية والعدالة واإلنصاف،
فما جدوى وجودها أصال؟

هاد األوراش ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،صندوق الدعم
اإلجتماعي ودعم الفوارق اإلجتماعية ،كذلك مشاريع مؤسسة
حممد اخلامس املوجهة للشباب والتكوين والصحة ،املخططات
القطاعية ،مشاريع الطاقات املتجددة ،وهادو كلهم مشاريع ندعو

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
اتبعنا منذ أكثر من سنة ،مظاهر متعددة من احلراك

هللا أن خيلي لنا هاد البلد آمنا مستقرا ،حتت قيادة جاللة امللك
حممد السادس نصره هللا وأيده ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

اإلجتماعي ،أذكر هنا احلسيمة وزاكورة وجرادة دون أن أنسى
شهيدات الزيت والسكر ابلصويرة ،هاد األحداث واحلوادث وما
رافقها من مقاربة أمنية تسائل بصفة أساسية موقع العدالة

السيد الرئيس:

اإلجتماعية ضمن أولوايتكم واختياراتكم األساسية .صحيح أن
املقاربة األمنية جنحت إىل حد ما يف وقت دينامية احلراك
اإلجتماعي ،لكن هاد املقاربة بطبيعتها استثنائية وهي ال ميكن أن
تكون اختيارا ممتدا يف زمن األزمة اإلجتماعية يف ظل غياب حس

شكرا للسيد النائب ،إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي.
النائب السيد عالل العمرواي:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على خري املرسلني،

املسؤولية اإلجتماعية لدى حكومتكم .هذا الوضع يفرض عليكم
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خالل تدبري حكومة ما قبل دستور  ،1122من عبد الرمحن

شجاعة تفتقدوهنا مع األسف الختاذ القرارات الالزمة قبل أن
تصبح هي نفسها بال جدوى وال أتثري.

اليوسفي وادريس جطو وعباس الفاسي الذي وقع على آخر
اتفاق ،واش هاد املطالب تعجيزية إىل هاد الدرجة ،يف الوقت
الذي تعيش يف البالد سياسة االمتيازات واقتصاد الريع؟

إذا كنتم تعتقدون أننا نتجىن على الواقع وأننا نبالغ يف وصفه،
فأنتم وامهون أو ترأسون حكومة يف بلد غري املغرب الذي نعيش
فيه بني أفراده ،كثريا ما خانتكم توقعاتكم من واقع الشارع املغريب.
وليس أخر تعاملكم يف البداية مع محلة املقاطعة األخرية ،واليت
تعرب عن سلوك حضاري راقي ومتقدم ،يكشف كيف أن الشعب

السيد رئيس احلكومة احملرتم،
إن رفض النقاابت ملشروعكم االتفاق اإلجتماعي ،يوضح
أننا نسري حنو سنوات فراغ قاتل ،لكن ألن الطبيعة أتىب الفراغ،
فإن الدينامية اإلجتماعية ال ميكن أن تتوقف بسبب رؤيتكم التقنية

املغريب ال يتوفر على احلكومة اليت يستحق ،وأنه قادر على إبداء
سلوك احتجاجي كشف عجزكم ،وضعف إرادتكم ،وتفريطكم يف
السلطات اليت منحها لكم الشعب املغريب يوم صوت على دستور
فاتح يوليوز.

واحملاسباتية ملشاكل عميقة يف اجملتمع ،ومع األسف ال نتصور أنه
سيكون معكم ما يكفي من الوقت الستيعاب هذا األمر ،حيث
ال ميكن انتظار مبادرات من حكومة عاجزة مع األسف.

يف ظل هذه الوضعية ،وحنن بصدد سؤال حول احلوار

لقد فشلتم حىت يف متثل فضيلة احلوار اإلجتماعي ،وهذا يتضح
جليا يف مضمون مشروعكم املرفوض اليت تضمن ما يسمى ابلزايدة

اإلجتماعي ،فإننا نذكركم ابتفاق أبريل  ،1122على عهد الوزير
األول األستاذ عباس الفاسي ،هاد احلكومة اللي رغم ارتفاع
األسعار من املواد األساسية ،استطاعت أن حتافظ على القدرة

يف األجر مببالغ خمجلة ،إما أهنا تعكس جهلكم التام ابلواقع أو
أهنا وهذا هو األرجح متثل تصريف عجزكم عرب احتقار وإهانة
الطبقة العاملة وعموم الشغيلة يف القطاعني العام واخلاص ،ببضعة
دراهم موزعني على ثالث سنوات دون مراعاة آلاثر الزايدات

الشرائية للمواطن حيث ساهم ذلك االتفاق بشكل كبري فري عبور
بالدان ملرحلة دقيقة وخطرية ،ألنه استطاع من جهة أن جييب عن
جزء من الطلب اإلجتماعي ،لكنه بصفة أساسية جنح يف أتسيس
حوار اجتماعي حقيقي بني احلكومة والنقاابت ،إنه آخر اتفاق

الصاروخية يف األسعار ،ومما أثر على القيمة احلقيقية لألجور اهلزيلة
أصال ،هل كنتم جادين فعال عندما اقرتحتم داك  4دراهم يف
النهار؟ املواطن يتناول هاد القضية ابلنكتة ،وهاد الشعب املغريب

اجتماعي مشرتك بني النقاابت واحلكومة على مدى  7سنوات،
هل يعقل أن يكون هذا األمر طبيعيا ومقبوال من طرفكم؟ أال
تشعرون مبدى اخلطر احملذق ببالدان ،وأنتم هبذه السياسة تنفخون

اليوم يتطلع أن تكون له حكومة مواطنة ،حبس اجتماعي ،ال
تنقلب على الشعارات عندما تتمكن من الكراسي ،شكرا.

يف االحتقان ويف أسباب االنفجار؟ أال تشعرون ببعض اخلجل
وأنتم بصفة شخصية مدينون للحراك اإلجتماعي سنة 1122؟
أين أنتم السيد الرئيس ،من التزامكم احلكومي مبأسسة احلوار
اإلجتماعي؟ فشلكم يف تدبري هذا احلوار ومأسسته كما فشلت

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،ابسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة
النائبة غيثة احلامتي.

احلكومة السابقة نعتربه تراجعا غري مربر عن مكسب حققته
املنظمات النقابية وعلى رأسها اإلحتاد العام للشغالني ابملغرب،
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النائبة السيدة غيثة احلامتي:

على خمتلف طبقات الشعب املغريب ،وخاصة الفئات الفقرية
واهلشة وحىت الطبقة املتوسطة اليت تراجعت قدرهتا الشرائية بشكل
كبري ،وبصيغة أخرى ضرورة توزيع مثار النمو بشكل عادل على
أبناء هذا الوطن يف كل اجلهات.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس احملرتم،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيد رئيس احلكومة احملرتم،

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

من املؤكد أن حتسني وضعية خمتلف الفئات اإلجتماعية
يتطلب إرساء حوار جمتمعي منتج وذي جدوى ،عرب آليات
مبتكرة لإلشراف واالستماع إىل خمتلف اإلشكاالت اليت تعاين
منها هذه الطبقات يف املدن والبوادي واجلبال على حد سواء.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إننا يف الفريق احلركي ،نعترب أن مناقشة موضوع احلوار
اإلجتماعي يف هذه الظرفية اخلاصة ،ويف هذا السياق االستثنائي
املتميز ابلضبط الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنني ،يستدعي
يف تقديران التوسع يف املفهوم واملصطلح جلعل هذا احلوار

يف انتظار ذلك ،نؤكد لكم السيد رئيس احلكومة ،أبننا استمعنا
وتتبعنا الفصول األخرية للحوار اإلجتماعي ،الذي ضم احلكومة
وممثلي املركزايت النقابية وأرابب املقاوالت ،وال يسعنا إال أن نشيد
إبرادة فتح فصل آخر من احلوار يف إطار املأسسة املرجوة ،معتربين

اإلجتماعي حوارا جمتمعيا ال يقتصر على فئة معينة ،بل يلمس
كل فئات اجملتمع .فالعامل االفرتاضي أصبح اليوم واقعا ماثال
يعكس إن شئنا أم أبينا مبدى اجملتمع ،واملشاكل املطروحة عليه،
وابلتايل فإن األمر يتطلب التعامل املواكب هلذه احلركة اإلجتماعية
والتفاعل السريع غري املتسرع مع ما جيري يف اجملتمع.

أبن بعض االقرتاحات معقولة ،وال سيما اقرتاح رفع التعويضات
العائلية.
لكن ابلنسبة لباقي النقط ،فإهنا ال ترقى إىل املأمول واملنتظر
ابلنسبة للطبقة الشغيلة اليت حنييها يف هذا املنرب ،فالبد من الزايدة
يف األجور ،وختفيض الضريبة على الدخل ابلنسبة لعموم األجراء،
واملوظفني وإعفاء املتقاعدين منها ،البد كذلك من تنفيذ ما تبقى

السيد رئيس احلكومة،
احلكومة بذلت يف السابق وتبذل اآلن جمهودات ال ميكن
أن ينكرها أحد ،وال سيما على املستوى اإلجتماعي البد أن
نسجل املبادرات اخلالقة املتمثلة يف جمموعة من الربامج
اإلجتماعية ،كتفعيل صندوق التماسك اإلجتماعي ،وحماربة اهلدر

يف اتفاق  16أبريل  ،1122البد من الرفع من احلد األدىن
لألجور يف القطاعني العام واخلاص.
وعموما نؤكد على ضرورة تفعيل اهليئة العليا للتشاور حول القضااي
اهليكلية اليت هتم الطبقة الشغيلة املغربية ،وهي فرصة كما قلنا
للتحاور واإلنصات والتواصل والتتبع والتنفيذ ،فاحلوار وحده ال
يكفي إذا مل يكن حامال لشروط جناعته.

املدرسي ،ومتويل الدعم املباشر للنساء األرامل ،وتفعيل صندوق
التكافل للنساء املطلقات وغريها.
هذه املبادرة اإلجتماعية اليت تقابلها أورش خالقة وجمهودات
تنموية رائدة ،لكن السيد الرئيس ،هناك مفارقة تسائلنا دائما،
وتتمثل يف االنعكاس النسيب هلذا اجملهود اإلجتماعي والتنموي
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السيد رئيس احلكومة،

احللول واإلشكاالت اليت يعيشها املواطنات واملواطنني ،ال أن نقدم
صورة من صور املعاانة اللي كيعيشوها شرائح واسعة من اجملتمع،
مفروض فينا نقدمو إجاابت ،ونتحملو مسؤوليتنا ،احلوار
اإلجتماعي يعين هو ثاليت األطراف اي نعم ،لكن احلكومة عندها
واحد الدور أساسي ،خاصها تلعب الدور دايهلا ابش أهنا جتمع

إننا يف الفريق احلركي نعترب أن احلوار اإلجتماعي أساسي لتطوير
التعاون بني خمتلف الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني ،ولكن
احلوار اجملتمعي الشمويل أساسي كذلك لتحقيق السلم اإلجتماعي
والتنمية وحتقيق الكرامة للمغاربة مجيعا كيفما كان وضعيتهم
اإلجتماعية واالقتصادية ،بتحسني دخلهم ورفع قدرهتم الشرائية

اإلرادات دايل الباطروان ودايل النقاابت ارتباطا بطبيعة احلال
ابإلمكاانت دايل البالد ابش نوصلوا لواحد النتائج إجيابية.

جبميع اآلليات املمكنة ،ومن هنا نتمىن أن يتم اإلسراع يف االتفاق
مع كل الفاعلني ملا فيه اخلري لبالدان ،والسالم عليكم ورمحة هللا
تعاىل.

مزاين احلكومة تنطلق من اإلمكاانت اتلبالد ،مزاين تزير السمطة،
نقولوها ابلدارجة ولكن راه إيال زيران السمطة بزاف راه كاينة 1
اتألمور ،اي غتقطع السمطة اي غنتسببو يف ضرر للجسد ،واجلسد

السيد الرئيس:

املغريب اليوم يف حاجة إىل حقلة أمل ابش نبنيو املستقبل ،ألن
السائد هو اخلطاب دايل التيئيس ودايل السوداوية ،رغم أن بالدان
كتعرف واحد اجملموعة دايل اإلجنازات ،السؤال اليوم هو كيفاش
نستثمرو الواقع دايلنا اليوم ابش أننا نقدموا إجاابت يف املستقبل؟

شكرا السيدة النائبة إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد الرئيس
شقران أمام.
النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشرتاكي:

وأان كنعتقد السيد رئيس احلكومة إيال مسحتوا اإلعالم العمومي
خاصو يلعب واحد الدور دايلوا كبري من خالل الربامج احلوارية
ابش أننا نوضعو املواطن املغريب أمام صورة وحقيقة اإلمكاانت

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة احملرتم،

اللي كاينة ،جبوانب متنوعة سياسيا اقتصاداي واجتماعيا ،كاين
جانب أساسي وتطرح سابقا ،اللي هو املأسسة دايل احلوار
اإلجتماعي ،تنشفوا يعين من احلكومة دايل التناوب حىت لواحد
املرحلة معينة ،جينا اآلن فهاد السنوات األخرية  7سنني قالو راه

السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمني،
بداية أود أن أشري إىل أن املواقف والقرارات هي للوطن ،من أجل
الوطن ملصلحة الوطن وملصلحة املواطنني والعمل السياسي والنقايب
طريقه هو هذه املصلحة وليس أمرا آخر ،لذلك مت االتفاق على
هذا احملور ،ارتباطا ابألوضاع اإلقتصادية واالجتماعي اليت تعرفها
بالدان ،ارتباطا كذلك ابحلوار اإلجتماعي وتعثره ،ابعتباره حقيقة

الشغيلة حمققة حىت مكتسبات وما متش التسويق على أن األمر
يتعلق فقط مبكتسبات مرتبطة ابلزايدة يف األجور ،هنالك
إشكاليات مرتبطة ابلقوانني ،إشكاالت مرتبطة بعدم التصريح

قنبلة موقوتة ،ألن احلوار اإلجتماعي حني تنتج عنه نتائج إجيابية
تضعنا أمام أمل حقيقي يف املستقبل ،وهاد االمل جيب أن حنافظ
عليه اليوم ليس مطلواب منا أن نقرر ما يروج يف الشارع ويف املواقع

ابألجراء يف الصندوق يف ، la cnssاحلرية النقابية ،جمموعة دايل
األمور اليت ختتزل فقط لألسف الشديد لدى الرأي العام الوطين
يف الزايدة يف األجور ،رغم أن املعاانة دايل الشغيلة املغربية هي يف
جوانب كبرية.

اإلجتماعية ،مطلوب منا نتصنتوا ونقدمو إجاابت وحلول ،احنا
هنا يف هاد املؤسسات يف احلكومة ويف الربملان من أجل أن نقدم
31

مداوالت جملس النواب – دورة أبريل - 8102
-

وألن املناسبة شرط ،ألن عندان  3دقايق لألسف ما كافياش،

لكن البد أن يكون عملنا مبين على نقدم بناء ونقد ذايت أيضا

خصكم إرادة حقيقية ابش أننا منشيو ببالدان لقدام .ولكن ألن
املناسبة شرط ،نبغي نذكر إبسم الفريق اإلشرتاكي ،أننا لن نسمح
من موقعنا داخل األغلبية ،لن نسمح مطلقا ابملساس ابلقدرة
الشرائية دايل املواطنني أبي قرارات ال شعبية ميكن أن تزيد من
معاانته ،هذا خط أمحر ،شكرا.

واالنطالق من التجاوب مع ما نعيشه حنن كممثلني وللشعب
املغريب.
اليوم هناك منسوب كبري من التدمر الشعيب جيب أن نؤكد
عليه بناء على عدد من احلركات االحتجاجية اليت عشناها واليت
تعايشنا معها ،وجب التجاوب أيضا هلا بشكل هلا بشكل ذكي
وبتواصل متني لوزرائنا يف احلكومة احلالية ،مث أيضا السياسات

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الرئيس ،الكلمة للسيد النائب مجال بنشقرون
كرميي إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية.

املنتهجة والربامج املنتهجة مل تالمس املناطق النائية واملهمشة
والفقرية ،واليت فعال جيب أن نؤكد أبهنا مل تتوصل حبقها من العدالة
اجملالية والرتابية.

السيد الرئيس احملرتم،

اليوم ،البد السيد رئيس احلكومة احملرتم ،من هنج حوار
حكيم ،والتعاطي مع املطالب اإلجتماعية ،وتقوية دور الطبقة

النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

الوسطى ،البد من تدخل الدولة من محاية القدرة الشرائية
للمواطنني وارتفاع األسعار راه موجود ،هناك فعال خطر حمدق
ابجملتمع ،يف التوازن اإلجتماعي.

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

علينا اليوم أيضا أن ننهي سياسة أجرية وعدالة أجرية يف هذا اجملال
ما بني كل الطبقات اإلجتماعية .كذلك ،البد من حتسني املناخ

بداية إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية ،البد أن
نتوقف مثمنني ومقدرين للمجهودات اليت تقوم هبا احلكومة،
واملبادرات اليت تسعى بصدق إىل هنج سياسة لبناء صرح العدالة

الداخلي لإلستثمار وللمقاوالت خاصة منها الصغرى واملتوسطة،
وفتح اجملال لعدد من االمتيازات لفائدهتا من أجل هنج سياسة
للتشغيل رشيدة وأيضا معاجلة أوضاع قطاعات حيوية من قبيل
الصحة والتعليم.

اإلجتماعية الذي نتمناه .لكن اليوم ،اليوم البد للحكومة أن
تنصت بشكل جيد لنبض اجملتمع ،البد أن تتوخى احلذر الكبري
مما نعيشه من تفاواتت طبقية إجتماعية حقيقية ،وتوزيع غري عادل
للخريات يف هذا الوطن.

أيضا ،هناك السيد رئيس احلكومة ،حركات احتجاجية أخرى
بطعم املطالب اإلجتماعية علينا اإلنصات إليها ،من قبيل
اإلنصات إىل املتصرفني الذين يعانون وقلناها يف عدد من احملطات
إىل األساتذة املتعاقدين ،إىل عمال اإلنعاش الوطين وغريها من
احلركات األخرى الفئوية اليت لألسف الشديد تبقى خارج األجندة
يف احلوارات اإلجتماعية وشكرا لكم.

اليوم وحنن يف شهر رمضان املبارك ،ويف شهر ماي الذي عاشت
فيه احلركة العمالية عيدها األممي ،وعلى هذا النقاش املثمن يف
إطار احلوار اإلجتماعي الذي نتأسف لعدم بلوغه لنتائج إجيابية
وعدم صدور إتفاق ما بني الفرقاء االجتماعيني ،لنطرح تساؤل
ماذا سنقدم للشعب املغريب من إجاابت؟ ،وحنن يف األغلبية نعم،
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السيد الرئيس:

مدة سبع سنوات ابإلضافة لواحد العدد دايل املسائل اللي
متارست على الشعب املغريب منهم ..ولكن يف نفس الوقت أنتما
تسمحون ابلريع ،بل تشرعنون الريع ،كيفاش  7مليار يف السنة؟
الربوابن ،بال حنسبو الكريوزين
بال ما حنسبو الفيول ،وبال ما حنسبو ّ
والزفت كذلك ،كنساو هاد الشي اللي غتوصل تقريبا  21ماليري

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب مصطفى
الشناوي.
النائب السيد مصطفى الشناوي:
السيد الرئيس،

ونصف يف السنة .مسحتو هباد الريع ملدة سنة ،سنتني ونصف،
وكتحاسبو غري مع الطبقة العاملة ،وفّرتو قريب  22مليار سنتيم
خارج قانون املالية ،السي بنكريان ،يف العهد دايل السي بنكريان

السيد رئيس احلكومة،
احلضور الكرمي،

خرجتوها ،بدون ،خارج قانون املالية ،ملن؟ ابش أتمنو ابش ختلصو
ّ
التأمني دايل الشركات دايل احملروقات ،عطيتوهم  4مليار دايل
الدرهم ،ما ردوهاشla cour des comptes ،راه أكدت
هاد الشي ،إذن ماذا هذا؟ وكتحاسبو غري الطبقة العاملة .إذن

حتية واحرتام،
مع األسف أخالقي النضالية ال تسمح يل أبن أمارس خطااب
مزدوجا ،وتنقولو عالش املغاربة كيفقدو الثقة يف العمل السياسي
ويف العملية السياسية .نقول كالم ونقول عكسه ،كنلبسو قميص
دايل األغلبية وكنلبسو من بعد والّ يف نفس الوقت والّ يف نفس

أنتم تشرعنون الريع وكتحاسبو فقط مع الطبقة العاملة اللي 1
درهم منذ  7سنوات ،يعين ،الشعب مع األسف سيستمر يف
"املقاطعة" ،يف مقاطعة سياستكم الالشعبية وسياسة التفقري
والتهميش وشكرا لكم.

النهار ،والّ خارج الكولوار قميص دايل املعارضة ،بغينا املغاربة
يثيقو يف العملية السياسية.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس احلكومة،

شكرا للسيد النائب ،للسيدات والسادة النواب .الكلمة
لكم السيد رئيس احلكومة للجواب على التعقيبات ،وكالعادة يف
ما تبقى من الوقت.

عربمت من خالل برانجمكم احلكومي أبنكم غتسثمرو يف..
ابلنسبة للحكومة السابقة ،يعين ،انتم يف إطار االستمرارية ،ابلفعل
كنتو أوفياء من خالل جتميد احلوار وإفراغه من حمتواه ،وأوفياء ملا
قام به سلفكم السي بنكريان حني قرر ممارسة التقشف والتفقري

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

على الشغيلة املغربية فقط ،منذ  7سنوات  1درهم للطبقة العاملة،
وهي احملرك األساسي لالقتصاد الوطين .قلتو مؤخرا أبنه الشعب
املغريب من خالل "املقاطعة" يعين مبثابة صرخة دايل واحد اجلزء

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول هللا وآله وصحبه.
مجيع التدخالت أان عجباتين كلها ،ولكن اللي عجبين بزاف
دايل اإلخوان دايل اإلستقالل ،أان عجبين وغادي ندير حبالكم،
مبعىن غادي ندير  2سنني حىت ل 4أشهر االخرة ونديرو اتفاق
اجتماعي ،داك الشي اللي ت ّدار ..حنا بغينا نديرو اتفاق اجتماعي

من الطبقة الوسطى ،ولكن ربطتوها برفض النقاابت احلوار
اإلجتماعي ،ما فهمتش هاد اخللط ،يعين ،هنا خلط لألوراق ،مع
األسف احلكومة هي املسؤولة على هاد املمارسة .كذلك  1درهم
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صعوابت يف املقاولة كيدير وحدة أخرى وكيسد هذه ،كاين بزاف،

يف السنة األوىل والّ يف السنة الثانية على أكرب تقدير ..ماغادي

تكونش ،إن شاء هللا ،لن تكون إبذن هللا ،وحنا امسحوا يل نقول
لكم واحد القضية ،حنا خصنا نكونو مسؤولني ،كلنا خنب
سياسية ،اخلطاب دايلنا خصو يكون راقي ،واخلطاب دايلنا أو
اإلشارات دايلنا خص تكون إجيابية ،خصنا نكونو اإلشارات
دايلنا كتدعم جلب اإلستثمارات ،كدعم الثقة دايل الفاعلني
الوطنيني ،كدعم الثقة دايل املواطنني ،وإيال كان أحد اإلخوة
الربملانيني قال الناس ال يقبلون على العمل السياسي واألحزاب

ليس دائما هذا مؤشر سليب ابملناسبة .ما انخذوش الرقم يف
املطلق ،خصنا ندرسوه يف السياق دايلو ،ولذلك حنا كنا جبنا يف
دورة استثنائية التعديل دايل الكتاب اخلامس دايل مدونة التجارة
اخلاص بصعوبة املقاولة ،وضمنّاه عدد من املقرتحات لوقاية املقاولة
يف املرحالت الصعبة ،مبجرد ما غيدخل إن شاء هللا هاد القانون
حيز التنفيذ عمليا غادي يساعد املقاوالت اللي عندها صعوابت
ابش تواجه الصعوابت دايهلا يف املراحل األوىل .وأيضا هناك

السياسية ،فهذا األحزاب السياسية تتحمل جزء من املسؤولية ،بل
اجلزء األكرب من املسؤولية مبا فيه حزيب ابملناسبة .ولكن األحزاب
السياسية هي املسؤولة أوال على هاد القضية ،خاصها تقنع
املواطنني واملواطنات ،حنا ما عندان مشكل يكون النقد ولكن

برانمج لدعم املقاولة قبل أن تدخل مرحلة الصعوبة ،وهاد الشي
إن شاء هللا غادي منشيو فيه جبد إن شاء هللا؛
لكن اثلثا ،ما خصناش نغطيو الشمس ابلغرابل ،هاد السنة
احلمد هلل احلكومة تعتز أهنا دارت عدد من اإلجراءات املهمة اليت
تدعم القدرة الشرائية للمواطنني ،عندما نقول أبن سوينا الوضعية
دايل  21ألف ممرض ب 121مليون درهم ،واش هادي ماشي

تيكون النقد بناء ويكون منطقي ،يكون مبين على معطيات
موضوعية .أحد اإلخوان كيقول الديون دايل الضريبة على القيمة
املضافة ،ابلعكس ابلنسبة للقطاع اخلاص سويت مجيع الديون

دعم القدرة الشرائية هلذه الشرحية وحل إشكاالت إجتماعية؟،
وهباد املناسبة مجيع امللفات اإلجتماعية فوق الطاولة عندان
وكنشوفو غاديني حنلوها تدرجييا ،عندما نقر منحة ملتدريب التكوين

على القيمة املضافة يف هاد السنة بشجاعة هذه احلكومة ،وراه
انتما شفتوها ،اتفاقية معلنة أعلنت أمام الناس مع األبناك ومع
""CGEMحبضور السيد وزير املالية وتوقع على هاد اإلتفاقية،
وكاع اللي عندهم الديون املرتتبة على التأخر دايل تسديد دايل

املهين ،اللي مها غادي ميشيو حىت ل  71ألف ،فهاد السنة
تعطات ل 22ألف يف السنة األوىل ،رغم أن اياله بدينا وغادي
منشيو يف أفق  71ألف متدرب دايل التكوين املهين بغالف دايل
 311مليون درهم .أليس هذا دعما للقدرة الشرائية لشرحية من

داك الشي دايل الضريبة على القيمة املضافة ،كله سوي ابلنسبة
للقطاع اخلاص ،بقات املؤسسات العمومية حنن يف حوار معها
وعندان إرادة نسويو هاد الشي .وهذا معرفة منا ،واقتناع منا

املواطنني ومن األسر دايهلم؟ ،عندما نوسع املمنوحني هاد السنة
تزاد يف الرقم دايل عدد املمنوحني الطلبة  41ألف ،ومنتظر كل
سنة تزاد شوية عدد املمنوحني ،أليس هذا دعم القدرة الشرائية

ابألمهية دايل املقاولة وأهنا خصها ندعموها ابش ميكن تستمر يف
اجلهود دايهلا ال يف التشغيل ،ال يف اإلستثمار ،ال يف العمل العادي
دايهلا.

لشرحية من املواطنني؟ عندما نوسع دعم األرامل هاد السنة هذه
غادي نوصلوا ل 21ألف بزايدة تقريبا من على مدى سنتني دايل
 7آالف تقريبا أرملة ،أليس هذا دعم القدرة الشرائية لشرحية فقرية
وحمتاجة من املواطنني؟ عندما خنفض أمثنة األدوية ونستمر يف نفس

وأيضا ،اإلخوان اللي قالوا أبن  2آالف مقاولة تفلس سنواي،
صحيح ،ولكن هذا راه األرقام العاملية كلها يف نفس املستوى،
ولكن حندث  43ألف مقاولة يف السنة ،كاين اللي تتكون عنده
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السياسة ،هاد السنة ختفض الثمن دايل مثن  111دواء ،أليس

قدرات أنه نزيدو ابقي من بعد فاتح ماي وعاود نتناقشو عليه،

هذا دعم للقدرة الشرائية لشرائح واسعة من املواطنني؟ عندما نتم
القضية دايل رفع احلد األجر احلد األدىن من التقاعد ،ابش توصل
ل 2211درهم وكتهم  73ألف متقاعد ،راه آالف دايل
املواطنني هادو ،عندما نقوم بعملية تشغيل غري مسبوقة كما قلنا

حنا ما كاين مشكل ،مدام النقاابت رغبت يف هذا فنحن
مستعدون .ابملناسبة وابملناسبة ابألرقام شحال جبنا؟ ،جبنا 6
دايل املليار تقريبا ونصف و 311مليون 6 ،دايل املليار و311
مليون ،القيمة دايل هاد الشي دايل احلوار اإلجتماعي .شحال

غري يف التعليم سنيت  1122-1127غري جينا ،غري جات هاد
احلكومة اول ما دارت زادت كندخلو  ،22.111دخلنا
 14.111مرة واحدة يف  ،1127زدان عليها  11.111يف

من موظف عندان يف الوظيفة العمومية؟ ،شحال من موظف عندان
كلها يف اجلماعات الرتابية إىل آخره؟،111.111 ،
 111.111شحال للواحد هداك؟ قسموهم ،استقسمهم،

 1122متت املباراة دايهلم راهم يف طور التدريب .إذن 22.111
ورفعنا عدد دايل املناصب املالية دايل الصحة 1127 ،كانت
 1122 ،2711رفعناها ل 3111مرة واحدة ،أليس هذا دعم
للقدرة الشرائية إضافة إىل دعم بطبيعة احلال اخلدمات اإلجتماعية

 611درهم تقريبا 6 ،دايل املليار و 311قسمها على
 111.111إيال حسبنا مليون راه أقل من  611درهم بشوية،
ولكن إيال حسبنا  111.111راه تقريبا  611درهم واحد
غادي جييه أكثب وواحد غادي جييه أقل ،بطبيعة احلال ألن اثين

ورفع جودة التعليم والصحة وهكذا .عندما أنيت مبشروع القانون
ابش نطورو صندوق التكافل العائلي ،صندوق التكافل العائلي
وندخلو فيه األمهات املعوزات ،وندخلو فيه الكفيالت أيضا،

العدالة األجرية شيء مهم ،وهاد االسرتاتيجية هادي فيها نزيدو
للصغري أكثر ما نزيدو للكبري ،ولكن سيستفيد منها اجلميع .أظن
أبن هذا جهد كبري قامت به احلكومة ،وبطبيعة احلال هاد اجلهد

أليس هذا دعم للقدرة الشرائية لشرحية من املواطنني؟ .عندما
نعطي االنطالقة وعطيناها يف يوليوز املاضي الربانمج دايل
مكافحة الفوارق اجملالية بواحد القيمة دايل  2دايل املليار يف
 ،1127دااب  7دايل املليار يف  1122اللي كيهم الصحة

دايلنا ابقي على الطاولة هذا هو الدليل على أن احلوار اإلجتماعي
لن يفشل ،لن يتوقف ،إمنا قدرت اإلخوان يف النقاابت نواصلو
من بعد فاتح ماي ،حنا ما واصلينو وما واصلينو بكل إرادة جازمة
ونية صاحلة للوصول إىل هذا االتفاق ،وغادي نوصلو ليه .وهاد

والتعليم والكهرابء واملاء والطرق يف املناطق النائية ،هذا أيضا دعم
للمواطنني ولتقليص الفوارق اإلجتماعية والفوارق اجملالية .هناك
جهد يتم ،وخصنا نعرتفو هباد اجلهد ،نطوروه مزاين ،نزيدو فيه

املشروع إن شاء هللا ،ما ختافوش ،أان عندي الثقة يف النقاابت
أوال ،ألن حىت هي عندها إرادة ابش دير هاد الشي واملهم تتوقع
اختالفات هادي هي احلياة ،البد أن خنتلف ،بني احلكومة
والنقاابت وبني النقاابت.

حنا ،ابغيني ما نكرهوش حنا نزيدو فيه إىل أبعد مدى ،ولكن
هناك جهود متت على األرض أبرقام وإبجراءات عملية ،ماشي
فقط بكالم.

ابملناسبة ابش ..أحد اإلخوان اللي هضر على القانون دايل
النقاابت املهنية ،حنا حريصني على إخراج هذا القانون .أوال ألن
دستوراي حنا ملزمني خنرجوه ،ملزمني حنرجوه؛ اثنيا ألن املشهد
النقايب ،حنا كنحييو النقاابت ألن قامت جبهود مهمة يف اتري
املغرب املعاصر ،من اإلستقالل لليوم ،وال تزال تقوم هبا ،وحنن

لكن نرجع للحوار اإلجتماعي ،احلوار اإلجتماعي هادي
مراحل أوىل منه ،كنا حنا متنينا بكل صراحة ،وهاد الشي قلتها
للنقاابت نوقعو قبل فاتح ماي ،لن يفشل ،لن يتعثر ،إمنا النقاابت
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النائب السيد ايسني دغو:

جديني يف التعامل معها ،لكن هاد القانون خصو خيرج ابخلصوص
يف  1مستوايت ابخلصوص :أوال احلكامة الداخلية ،انتخاابت
دميقراطية ،تدبري داخلي بطريقة هادي النقطة األوىل؛ النقطة الثانية
احلكامة املالية ،بسيط داك الشي ،وهاد احلكامة املالية ابملناسبة
مفروضة دستوراي بنص الدستور ،ألن الدولة تدعم النقاابت،

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
السيد رئيس احلكومة،

وهداك الدعم دايل النقاابت خصو وسائل حبال األحزاب
السياسية ،والتقرير السنوي دايلو اللي غيتعطى للمجلس األعلى
للحساابت ،واملراقبة دايل اجمللس األعلى للحساابت إىل

حتما ال خيفى عليكم حجم املعاانة اللي كتعيشها ساكنة
املناطق احلدودية ،وهنا الأبس ،السيد الرئيس ،أن أذكركم جبهة
الشرق اللي كتمتاز بشساعة شريطها احلدودي ،واللي كتعيش
أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة .أوال بفعل إغالق احلدود
املغربية-اجلزائرية ،فضال عن إغالق مناجم "بوعرفة" ومناجم

آخره ،...فلذلك هاد الشي غادي منشيو له إن شاء هللا ،بطبيعة
احلال هو جزء من اإلتفاق مع النقاابت ،ودخلنا فيه حىت قضية
التشاور املسبق على قانون اإلضراب ،دخلنا فيه غنديرو معهم
واحد اجللسة تشاورية ،حنا ما عندان مشكل تكون عندهم

"جرادة" يف ظل غياب بدائل تنموية واقتصادية حقيقية ،وابإلضافة
كذلك إىل تسجيل عدد كبري من املؤشرات املقلقة والسلبية ،واللي
كتأكد وجتسد الفوارق اجملالية اإلجتماعية واللي كتشمل خمتلف
القطاعات.

مقرتحات لتطوير هاد القانون دايل اإلضراب املوجود ،مشروع
القانون التنظيمي لإلضراب ،وندخلو ما متكنا من إدخاله وما
تيسر من تلك املقرتحات ،ما عندانش مشكل ولكن خصو خيرج

يف هاد السياق ،السيد رئيس احلكومة ،نسائلكم هل

حىت هو ،ألنه مفروض علينا أن خنرجه دستوراي .فلذلك إن شاء
هللا هاد الشي غادي منشيو فيه ،وأي حاجة ،أي مقرتح اللي
كيدعم القدرة الشرائية دايل املواطنات واملواطنني ،فحنا معاه
وغادي نزرعوه إن شاء هللا ،وحىت السيدات والسادة النواب ايال

للحكومة برانمج حمدد لتنمية هاد املناطق كفيل بتحقيق عدالة
جمالية وإنصاف إجتماعي؟ وهنا البد أن أحيي من هاد املنرب
ساكنة جهة الشرق املرابطة الصامدة ،رغم كل أشكال التهميش
واإلقصاء وصعوبة األوضاع االقتصادية واإلجتماعية.

عندهم مقرتحات فنحن مفتوحون لإلستجابة هلا ،أشكركم مجيعا
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وختاما من هاد املنرب ،ومبناسبة شهر رمضان املكرم ،شهر
التوبة والغفران ،أوجه النداء لصاحب اجلاللة نصره هللا ،من أجل
العفو عن معتقلي مدينة "جرادة" ،وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس احلكومة ،ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين
واألخري ،املتعلق بباقي األسئلة .السؤال األول يتعلق بتنمية الشريط
احلدودي من طرف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،وأعطي
الكلمة لطرح السؤال للسيد النائب ايسني دغو.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،الكلمة لكم السيد رئيس احلكومة.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
السيد الرئيس،
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أطفال ميشيو  7دالكيلومرت ابش يوصلو لألقسام دايهلم اللي مها

شكرا جزيال ،لكن أان أعترب أبن ابقي من جواب السؤال
األول والثاين خصو يتربمج ال؟ آه خصنا نتعلمو.

فصل دايل االبتدائي ماشي ال إعدادي وال اثنوي ،شكرا السيد
الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

اخلري أمام ،اخلري أمام.

شكرا ،لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة.

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

أؤكد للسيد النائب احملرتم ،أن احلكومة عندها إرادة ،وعندها
مشروع ورؤية وعندها برامج يتم تطبيقها اليوم على األرض وشكرا.

كنشكر السيد النائب احملرتم فعال احنا كنحسوا ابملعاانة دايل هاد
املنطقة احلدودية والربامج اللي كاينة حاليا أنتم عارفينها ،كاين

السيد الرئيس:
تعقيب السيد النائب ،إذا كان لكم تعقيب يف ما تبقى من
الوقت.

الربانمج اإلستعجايل لتأهيل املناطق احلدودية ،اللي كتهم خمتلف
األقاليم دايل املنطقة واللي بدأ من  1126واللي غادي يستمر
حىت ل ،1121واللي فيه دعم عدد من املشاريع التنموية وهو

السيد رئيس احلكومة ،صراحة املشكل اللي مطروح على مستوى

مستمر ،واآلن تقريبا تنجز تقريبا  % 21منو ،وابقي  % 21يف
طور اإلجناز ،الكلفة اللي بقات شي  611مليون درهم إن شاء
هللا ،وأيضا الربانمج اجلهوي دايل تقليص الفوارق اجملالية اللي هو
برانمج وطين ولكن عندو تنزيل جهوي ،ولكن األهم ابلنسبة

فقط بعض اإلشارات ،ألنكم انتما عقدتوا لقاءات على مستوى
اجلهة الشرقية واستمعتوا للمشاكل املطروحة ،ونعطي فقط
إشارات ،املشكل دايل الصحة راه غري يوم الثالاثء املاضي واحد

للمنطقة الشرقية هو أوال امليناء دايل الناظور املتوسط ،اللي غادي
يكون ميناء غادي يعطي إشعاع للمنطقة ،ألن ابش جييو
املستثمرين ابش يستثمروا متا وتكون عندان معامل ويكون عندها

النائب السيد ايسني دغو:
الشريط احلدودي أكثر من هاد الشي اللي كنتكلموا عليه مجيعا،
ألنه كيعيش واحد األزمة خانقة ،والدليل على ذلك أان نعطيك

التشغيل ويكون عندها حتريك احلركة اإلقتصادية ،حيتاج إلزاما إىل
التنشيط اإلقتصادي وهذا خاصوا أوال امليناء هذا هو أول أمسو
وهاد امليناء غادي يوازيه الطريق السيار ،غادي يربطو ابلطريق
السيار اللي موجود ،شبكة السكة احلديدية ،اللي غرتبطو ابلسكة

املرأة يف مقتبل العمر ال تتجاوز  21ربيع توفات يف املستشفى
دايل بوعرفة والطفل اللي كان يف البطن دايهلا ألهنا ما لقاتش
الطبيبات املولدات وتكلمنا على هاد املوضوع ولكن ال من جييب،
أعطي مثال كذلك ابملاء ابقي الناس كيمشيوا ابش يدزودو ابملاء

احلديدية املوجودة ،مما سينعش احلركة اإلقتصادية يف اجلهة وابلتايل
غادي يعطي دفعة للتنمية يف اجلهة ،وأيضا هناك عملية التفكري
وهاد الشي علنتوا ملا زرتكم متا ،دايل احملطة دايل حتلية املياه دايل

 21إىل  61كلم ابش يتزودو ابملاء ،ويبقاو  13ساعة ابش يزيدوا
يف املاء يف بعض املناطق ،وأعطي مثال كذلك ابلتشغيل ،راه
املواطن ما كيشتاغلش ملدة سنة كاملة ،إيال كان حمظوظ كتوصلوا
واحد مسيتو دايل اإلنعاش الوطين اللي فيها  211درهم ،هذا هو

البحر اللي غادي تكون إن شاء هللا وغادي حنلو هبا جذراي قضية

الدخل السنوي دايل املواطن ،فيما خيص التعليم ،ابقي اآلن
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السيد الرئيس:

املاء الشروب واملاء دايل السقي يف اجلهة ،وابلتايل إضافة إىل
الربامج األخرى إن شاء هللا ،وشكرا.

السيد رئيس احلكومة.

السيد الرئيس:

السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:

شكر للسيد رئيس احلكومة ،منر اآلن إىل السؤال الثاين من طرف

بسم هللا الرمحن الرحيم.

فريق األصالة واملعاصرة سؤال يتعلق بتسويق املواد واملنتجات
الفالحية ،الكلمة للسيد النائب حممد بنعطية.

شكرا للسيد النائب احملرتم أان كنت متنيت هاد األسئلة توجه
للسيد وزير الفالحة ألن دستوراي هاد اجللسة هي جلسة
السياسات العمومية اللي هي أفقية ماشي السياسات القطاعية،

النائب السيد حممد بنعطية:
شكرا السيد الرئيس،

ولكن إحرتاما غادي جناوبوا عليه ،ولكن نتمىن هاد الشي ما
يبقاش يتكرر هاد الشيء يتوجه للوزير املعين ،تعطيوه وقت
وتستدعيه اللجنة وديروا يف اللجنة تعطيوه الوقت الكايف ،أوال
احلمد هلل خاصنا حنمدو هللا على احملصول الفالحي دايل هاد

السيد الرئيس احلكومة ،هاد السنة إن شاء هللا سنة فالحية ابمتياز
وكان عندان السيد رئيس احلكومة السبق ابش نطرحو عليكم واحد
املشكل كيعيشوه الفالحة على مجيع املستوايت الكبار والصغار
واملتوسطني ،هي إشكالية التسويق واحنا مقبلني على موسم
احلصاد ،السيد رئيس احلكومة السنة املاضية كانت كارثية ألن

السنة هذا من فضل هللا علينا وعلى الناس بلغت املساحة املزروعة
 2داملليون هكتار على األقل منها  % 21مسقية ،وإن شاء هللا
غادي يكون حمصول استثنائي من احلبوب قدره  12مليون قنطار

احلكومة حدات القمح الطري يف  121درهم وتباع يف السوق
أن هادوك أرابب املطاحن والشركات خداوه بدرهم  221درهم
و 111درهم ،وهاد الشيء السيد الوزير حضران ليه وشفناه بعينينا

بزايدة تقريبا  % 4مقارنة مع املوسم املنصرم ،ويعود الفضل يف
هذا اإلجناز إىل معدل املردودية القياسي املسجل على حسب كل
هكتار والذي بلغ  12قنطار يف اهلكتار ابرتفاع نسبته ،% 14
مقارنة مع املوسم السابق وذلك على الرغم من اخنفاض جمموع
املساحة املزروعة.

يف اجلهة اللي أنتمي إليها يف منطقة زعري منطقة الغرب ،السيد
الوزير هاد الشي دايل دايل التسويق راه كاين اإلشكال حىت يف
األشجار املثمرة كذلك ،احلوامض سنة -1122-11123
 1126كانت كارتية السيد الوزير ،فواحد اجملموعة دايل الفالحة

وعلى املستوى تسويق املنتوجات الفالحية فالشك احلكومة أولت

بداو تيقلعوا األشجار الربتقال على سبيل املثال يف بركان اللي
الدولة أعطت واحد الدعم دايل  21ألف درهم لكل هكتار
ومنني كتعطي واحد الدعم شيء طبيعي تتكون واحد املردودية

إهتمام هلاد الشي وخمطط املغرب األخضر هذا جزء منو عندو
أمهية ابلغة ،تسويق وتثمني املنتوجات الفالحية للتصدي ألي
إشكاليات مرتبطة هبا وهي إشكاليات طبيعية كتكون ،وهاد

كبرية يف اإلنتاج ولكن السيد الوزير فني كاين الفشل داحلكومة
أهنا ما كتصاحبش هاد اإلنتاج ابلتسويق وما كتفتحش أسواق
على الصعيد الدويل ،وشكرا السيد الرئيس.

اإلشكاليات كتمثل أساسا يف ضعف تنظيم األسواق ،تعدد
الوسطاء بني املنتج واملستهلك وأيضا أن التحويل دايل هاد
املنتوجات الفالحية عن طريق الصناعات الغذائية هادي واحد
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للقنطار كما قال السيد النائب ،هناك إعطاء اإلنطالقة املبكرة

العمل واحد الديناميكية اي هللا بدات وإن شاء هللا يف املستقبل
غادي يكون التثمني أكرب إبذن هللا.
يف هاد اإلطار مت اعتماد إسرتاتيجية لتطوير تسويق هذه املنتجات

 22ماي بدل من فاتح يونيو عادة لفرتة تسويق القمح اللني
املستفيد من الدعم ومتديدها إىل  22أكتوبر؛

ترتكز أساسا على التأهيل الناجع للسوق الوطنية عن طريق تنظيم
الفاعلني ،تشجيع املنتجني خاصة الصغار واملتوسطني من أجل
تنظيمهم يف إطار تعاونيات أو جمموعات ذات النفع اإلقتصادي
للتسويق اجلماعي لإلنتاج ،إصالح شامل ألسواق اجلملة وهذا

هناك إرساء دعم جزايف  21دراهم للقنطار لتصريف املخزون
إلنتاج الدقيق احلر هبدف احملافظة على مثن اخلبز العادي يف متناول
املستهلك ،هناك مواصلة العمل بدعم ومبنحة اخلزن احملددة يف
درمهني للقنطار عن كل  22يوم على جمموع كمية القمح اللني

غادي يتم تدرجييا عرب خفض عدد األصوات من  42إىل 41
سوق مع تغطية متوازنة للرتاب الوطين وإعداد بنيات حتتية معصرنة
مع تصميم مالئم ،ووضع منوذج فعال للتسيري جديد ،كيخرج

اليت مت اقتناءها خالل فرتة التسويق املكثف من طرف مؤسسات
التخزين؛
هناك إعطاء األولوية إلستعمال القمح اللني الوطين خالل طلبات
العروض املنظمة من قبل املكتب الوطين املهين للحبوب والقطاين
لتمويل املطاحن الصناعية؛

شوية من واحد النموذج التقليدي اللي هو فيه الوسطاء املتعددين
وفيه احلرية يف هاد قضية كثرة الوسطاء ،وهذا سيؤثر الشك يف
خدمة وجودة األمثنة؛ ترميز املنتجات الفالحية عن طريق اإلعرتاف
ابلعالمات املميزة للمنشأ واجلودة وأتهيل معايري اجلودة والسالمة

هناك وأخريا وضع رسوم مجركية يف سقفها األعلى  %242منذ
منتصف ماي وطيلة فرتة التسويق املكثف وذلك حلماية املنتوج

الصحية؛ تفعيل أول جتربة نظام املعلومات حول األسعار ابلنسبة
ألسواق اجلملة واجملازر واعتماد التجميع الفالحي كإحدى أهم
الوسائل لتأمني التمويل املنتظم لوحدات التثمني مبنتوجات جودة
عالية؛

الوطين ومحاية الفالح وتفادي أي أتثري سليب للواردات على عمل
التسويق وهو الذي مت مبرسوم منذ كما قلت منذ منتصف ماي
املاضي ،وشكرا جزيال والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

وأخريا خلق أقطاب فالحية ملختلف املناطق خصوصا مكناس

يف إطار التعقيب ويف ما تبقى من الوقت الكلمة للسيد النائب
حممد الربنيشي.

وبركان واتدلة والغرب واحلوز وسوس واليت تشكل جيال جديدا
من احملطات الصناعية املندجمة اليت تتوفر على فضاءات للتحويل
والتلفيف والتخزين وتثمني املنتوجات الفالحية قبل توجيهها إىل

النائب السيد حممد الربنيشي:

التسويق إما يف السوق الداخلية أو إىل التصدير كما تضم حمطات
لوجيستيكية وخدماتية لتسهيل تسويق املنتجات الفالحية ألن
عندان شوية اتلنقص على املستوى اللوجيستيكي وتطوير اجلانب
اللوجيستيكي غادي يكون عندوا أتثري إجيايب.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس احلكومة،

ويف دعم التسويق ،هناك برانمج كامل غادي نعاودوا ،هناك حتديد
السعر املرجعي لبيع القمح الطري يف املطاحن يف  121درهم

السادة الوزراء،
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السادة والسيدات النواب احملرتمون،

سوء توزيعها ونقصان جتهيزها والشروط الصحية املطلوبة
الشتغاهلا.

جاء السؤال دايلنا يف احلقيقة سؤال حموري كيهم واحد الشرحية
كبرية من املواطنني دايل الفالحة ،تعلمون جيدا أن التسويق أو

واخلالصة األوىل إن هناك اختالل كبري يف سياسة التخزين والتثمني
والتسويق وهو ما فتح اجملال واسعا هليمنة اللوبيات على شبكة
توزيع املنتوجات الفالحية واستغالهلم البشيع للفالح عن طريق
فرض أسعار منخفضة تكاد تكون رمزية مقارنة مع اجملهود املبذول
من طرف املنتج ،واملقابل فرض أسعار مرتفعة جدا على املستهلك

التجارة الداخلية تعترب دعامة أساسية لإلقتصاد الوطين مثتل يف
 % 21من الناتج الداخلي اخلام و 2.2مليون عامل ،دون
احتساب التجارة اخلارجية ،وفتح جاللة امللك ألسواق جديدة
وخاصة يف إفريقيا.

عند البيع سواء ابجلملة أو ابلتقسيط وهو ما جيعل الوسطاء
يتحكمون يف تزويد األسواق ويتسببون يف اإلرتفاع الصاروخي
لألسعار ،وابلتايل يرهقون كل من الفالح واملستهلك على حد

إنه ابلرغم من جوابكم السيد الرئيس احلافل ابملنجزات على الورق
ومن اآلمال اخلادعة ،ألن الواقع ال يرتفع كما يقال ،فتخزين
وتثمني وتسويق املنتوجات الفالحية يعرف إختالال بنيواي عميقا
وخطريا تؤشر على هدر ثرواتنا الفالحية ،وأعطيك بعض احلقائق
الصادمة ،فبعد  61سنة من اإلستقالل ،قدر ختزين احلبوب بقي

سواء ،ويهددون السلم اإلجتماعي ،فمثال أمثنة السردين يف سوق
اجلملة يساوي  1.2درهم والبيع للمستهلك  41درهم ونفس
احلالة ابلنسبة للبطاطس والبصل واللوبيا وغري ذلك.

يف حدود  %32و %21من الطاقة التخزينية متركزت يف الدار
البيضاء وفاس ،فالنقص يف التخزين وسوء التوزيع اجلغرايف فادح
جدا ،وهو ما يضطر الفالحني إىل بيع حمصوهلم أحياان ل%61

السيد رئيس احلكومة ،الكل يتساءل معنا عن مجود احلكومة يف
تفعيل اآلليات التنفيذية املوجودة أين وكالة التنمية الفالحية؟ أين
جملس املنافسة؟ أين املكتب الوطين للسالمة الصحية للمواد
الغذائية؟ أين مصاحل املوازين واملقاييس التجارية؟ أين أجهزة حماربة
التهريب؟ أين حصيلة برانمج رواج؟ وحنن على عتبة هنايته يف
 1111ونكاد نقول أيضا أين كذلك احلكومة؟

فقط من السعر املرجعي الرمسي ،وهذا الوضع خيدم الوسطاء الذين
يصل هامش الربح عندهم إىل  %61ويرهق املستهلكني.
السيد رئيس احلكومة ،إن موضوع تثمني املنتوجات الفالحية
يشكل أكرب إغفال ملخطط املغرب األخضر يف صيغته األوىل ألنه
مل حيرتم املقاربة التشاركية يف إعداده وإجراءاتكم اإلستدراكية

السيد رئيس احلكومة،

األخرية لرتقيع ثغرات املخطط جاءت متأخرة وبقيت غري كافية،
احلكومة مل تفرج على القرار الوزاري لدعم التسميات املنتوجية
الفالحية إال يف هناية فرباير  1122أي بعد  21سنوات من
بداية تطبيق خمطط املغرب األخضر وقرار دعم تثمني وتسويق

إننا حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نطالب بسياسة انجعة
للتخزين والتثمني والتسويق ودخول األسواق اجلديدة ،وال سيما
تلك اليت فتحها صاحب اجلاللة يف إفريقيا وآسيا وغري ذلك،
وضع حد لشجع املوزعني  ..والوصول إىل أمثنة معقولة وعادلة
حلماية املستهلك من الشجع والغش واملضاربة ،إخراج جملس
املنافسة..

املنتوجات الفالحية املوجهة للتصدير ،وأزيد كذلك على الكوارث
الطبيعية اللي هي اآلن أسأل هللا السالمة يف اتوانت واتزة راه
الرعد مشل احملصول الفالحي ،وخريطة انتشار أسواق اجلملة ،تبني
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السيد الرئيس:

التثمني ابلنسبة للسيد النائب هضر على وحدات للتجميع
والتثمني ،هناك دعم للدولة ،اللي بغى يدير شي حاجة شي
استثمار فهاد اجملال الدعم الدولة كل جهد للتثمني تدعمه 41
 %من املشروع ،كذلك اجملمعني تدعم وتدعم التجميع دايل
الفالحة ،فهذا جزء ما ميكنش الدولة تديرو بوحدها ضروري

شكرا لكم السيد النائب ،السيد رئيس احلكومة إذا أردمت دقيقة
ونصف.
السيد سعد الدين العثماين ،رئيس احلكومة:
شكرا جزيال ،دائما إال كنتحدثوا على شي حاجة على املواد
سواء اإلستهالكية أو الغذائية كنتحدثوا على ثالثة داألمور ،أوال

يكون تشاركني واللي دار شي جهد فالدولة مستعدة للدعم فهاد
اإلجتاه ،ووفرة هذه املواد دليل على اجلهد الذي قامت به بالدان
واللي غادي يستمر ،وحنا عندان اإلرادة ابش حنسنو أكثر يف هاد
الوالية دايل هاد احلكومة ،وشكرا جزيال.

الوفرة أن تكون موجودة ألن إيال ما كانتش موجودة راحنا فواحد
الوضع آخر ،اثنيا اجلودة ،اثلثا الثمن ،الوجود والوفرة يف املواد
الغذائية ويف القمح ويف املنتوجات دايلنا راه هو كسب للبالد مت

السيد الرئيس:

على مدى أجيال ،خصنا نثمنوه ،اإلنتاج الوطين ماشي ساهل،
ولوا غادي نستوردوا كل شي غانوليوا معتمدين على اخلارج يف
كل شيء ،التثمني ابلنسبة للسيد النائب هضر على وحدات
دايل التجميع والتثمني هناك دعم للدولة اللي بغى يدير شي

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،للسيدة والسادة الوزراء ،وشكرا

للسيدات والسادة النواب ،أهنينا جدول األعمال ،رفعت اجللسة.

حاجة شي استثمار فهاد اجملال دعم الدولة كل اجلهد للتثمني
تدعم  %41من املشروع ،كذلك اجملمعني تدعم وتدعم التجميع
دايل الفالحة فهذا جزء ما ميكنش الدولة ديروا بوحدها ضروري
يكون تشاركي واللي دار شي جهد يف الدولة مستعدة للدعم فهاد
االجتاه ووفرة هذه يستوردو كل شي غادي نوليو معتمدين على
اخلارج يف كل شيء.

41

