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محضر الجلسة الحادية عشرة

التاريخ :الثالثاء  19صفر 1( 1437دجنبر.)2015
الرئاسة :املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس.
التوقيت :ساعتان وخمس وخمسون دقيقة ،ابتداء من الساعة
الرابعة والدقيقة الثانية والثالثين بعد الزوال.
جدول األعمال :جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوع« :حصيلة
الحكومة في السياسة اإلجتماعية».

املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل  100من الدستور ،يخصص
املجلس هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع «حصيلة الحكومة
في السياسة االجتماعية».
وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول األعمال ،أعطي
الكلمة للسيد األمين إلطالع السادة املستشارين واملستشارات املحترمين
على التوقيت الزمني املخصص للفرق واملجموعات خالل هذه الجلسة،
كما حدده مكتب املجلس وندوة الرؤساء ،وكذا على املراسالت
واإلعالنات التي توصلت بها الرئاسة.
الكلمة للسيد األمين املحترم.
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 -3مقترح قانون بتعديل املادة  19من القانون رقم  14.07املغير
واملتمم للظهيرالشريف الصادرفي  9رمضان  1331املوافق ل  12غشت
 1913املتعلق بالتحفيظ العقاري؛
 -4مقترح قانون بتعديل املادة  16من الظهيرالشريف رقم 1.02.239
الصادرفي  25من رجب  1432املوافق ل  3أكتوبر 2002بتنفيذ القانون
رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية.
وخمس مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء الفريق االشتراكي ،وهي:
 -1مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون الصادر بتاريخ  15نونبر
 1958املتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات؛
 -2مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في
األماكن العمومية؛
 -3مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  2من القانون رقم 39.08
كما تم تتميمه بموجب القانون رقم  22.13املتعلق بمدونة الحقوق
العينية؛
 -4مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة  301واملادة  306من القانون
رقم  17.99يتعلق بمدونة التأمينات؛
 -5مقترح قانون يرمي إلى تعديل الظهيرالشريف  1.02.2012الصادر
في  22جمادى اآلخرة  1423املوافق ل  31غشت  ،2002القا�ضي
بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.
وقبل أن أعيد الكلمة للسيد الرئيس ،يشرفنا أن أذكر السادة
رؤساء الفرق ومنسقي املجموعات بالتوقيت املخصص لهم للسؤال
والتعقيب خالل هذه الجلسة ،كما تم التوافق عليه في اجتماع ندوة
الرؤساء ليوم االثنين  30نونبر.
السيد رئيس الحكومة 75 :دقيقة.
مجلس املستشارين 75 :دقيقة موزعة كالتالي:
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 15 :دقيقة.

املستشار السيد محمد عدال ،أمين املجلس:

فريق األصالة واملعاصرة 14 :دقيقة.

شكرا السيد الرئيس.
طبقا ألحكام املادة  175من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
نعلن عن توصل مكتب املجلس بتسع مقترحات قوانين موزعة على
النحو التالي:

فريق العدالة والتنمية 9 :دقائق.

أربع مقترحات قوانين تقدم بها بعض أعضاء الفريق الحركي وهي:
 -1مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي
رقم  59.11يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
 -2مقترح قانون يق�ضي بإحداث محاكم رياضية؛

الفريق الحركي 7 :دقائق.
فريق التجمع الوطني لألحرار 6 :دقائق.
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 5 :دقائق.
الفريق االشتراكي 4 :دقائق.
فريق االتحاد املغربي للشغل 4 :دقائق.
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 4 :دقائق.
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مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3 :دقائق.

وشكرا.

مجموعة العمل التقدمي 3 :دقائق.

السيد رئيس املجلس:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا.
الكلمة اآلن ألحد املتدخلين باسم فريق العدالة والتنمية.

السيد رئيس املجلس:
شكرا السيد األمين املحترم.
نفتح اآلن باب التدخالت في املحور املبرمج لهذه الجلسة ،والكلمة
األولى للمتدخل عن الفريق االستقاللي.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
األخوات واإلخوة املستشارين املحترمين،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،مرحبا بكم في أول جلسة في إطار
مجلس املستشارين في إطارالدستور الجديد.
وسؤال الفريق االستقاللي ،كما تعلمون ،حصيلة الحكومة في
السياسة االجتماعية؟
فنتمنى ردكم الشافي.
وشكرا.

السيد رئيس املجلس:
في نفس املحور ،الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد امحمد احميدي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد رئيس الحكومة املحترم ،التزمتم خالل برنامجكم بإعطاء
أهمية قصوى للمسألة االجتماعية ،وفي ظل غياب كل املؤشرات التي
تدل على تنزيل هذه االلتزامات والتي يؤكدها واقع اجتماعي يطبعه
االحتقان وغياب الحوارالجاد.
نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم ،وأنتم على بعد أشهر من
نهاية واليتكم :ما هي حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية؟
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املستشار السيد عبد السالم �سي كوري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
يهدف برنامجكم الحكومي إلى تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية
بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات األساسية ،خصوصا التعليم
والصحة والسكن ،ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين األفراد
والفئات واألجيال والجهات.
لذا ،نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن املعالم الكبرى
للحصيلة االجتماعية لحكومتكم؟
وشكرا.

السيد رئيس املجلس:
شكرا.
الدور اآلن للفريق الحركي لطرح سؤاله.

املستشار السيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
حظي الجانب االجتماعي باهتمام كبير من لدن الحكومة ،من خالل
حجم االعتمادات املالية املخصصة للقطاعات االجتماعية ،ونوعية
البرامج املسطرة في هذا املجال الحيوي ،إال أن ذلك لم يحد من حجم
الفوارق االجتماعية واملجالية بين املواطنين ،حيث ال تزال خريطة
ُ
الفقروالهشاشة تراوح مكانتها.
فضال عن تزايد الضغط على القدرة الشرائية ،وتفاقم التفاوت في
توجيه االستثمارات العمومية بين الجهات ،مما يعمق صعوبة األوضاع
االجتماعية ،خاصة لساكنة البوادي واملناطق الجبلية وهوامش املدن.
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وعليه ،نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،عن إستراتيجيتكم
املعتمدة ملعالجة االختالالت القائمة بين الفئات االجتماعية وبين
الجهات ،بغية جعل املجهود التنموي في خدمة التماسك االجتماعي؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا.
الكلمة اآلن ألحد املتدخلين باسم فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في آخر سنة من عمر الحكومة الحالية نسائلكم ،السيد رئيس
الحكومة املحترم ،عن البعد االجتماعي في السياسة الحكومية وعن
سياستها في تدبير القطاعات االجتماعية والتي تبنتها من خالل القوانين
املالية السابقة ومشروع القانون الحالي لسنة 2016؟
والسالم عليكم.

السيد الرئيس:
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد عبداإلله حفظي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد رئيس الحكومة ،ال يخفى عليكم أن تحسين مناخ األعمال
ُيشكل عنصرا أساسيا في تطوير االستثمار ،وتحفيزا للمقاولة لخلق
الثروة ومناصب الشغل.
لكن ،بالرغم من املجهودات املبذولة ،مازالت تعتري هذا املناخ
صعوبات وعراقيل يتطلب تذليلها انخراط الجميع ،ومن جملتها
إشكالية اإلضرابات التي تؤدي في الغالب ،نظرا لغياب شروط وكيفية
ممارستها ،إلى اإلضراربمصالح املقاولة والفئة العاملة على السواء ،كما
تضر باملصلحة العامة للبالد بالنظر لوقعها السلبي على وتيرة التنمية
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واالستثمارومناصب الشغل.
وتجاوبا مع ما جاء في الخطاب امللكي السامي في افتتاح الدورة
التشريعية الحالية ،من تذكير بضرورة االلتزام بأحكام الفصل  86من
الدستور ،الذي يحدد نهاية هذه الوالية كآخر أجل لعرض القوانين
التنظيمية على مصادقة البرملان ،ومنها القانون التنظيمي ملمارسة
اإلضراب ،الذي دعى جاللته إلى التشاور والتوافق بشأنه.
نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،ما الذي يحول دون تسريع
مسلسل التصديق على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود ،لتكون
كل األطراف املعنية على بينة من شروط وكيفيات ممارسة اإلضراب،
ولخلق نوع من التوازن بين الحق في اإلضراب وحرية العمل ،وإعطاء
مجال أوسع للمفاوضات وإعمال آليات الوساطة والتحكيم واملصالحة؟
لقد آن األوان لإلقدام على هذه الخطوة التي طال انتظارها ،لتنظيم
ممارسة هذا الحق الدستوري ،وضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح
املقاولة ووتيرة التشغيل وتكريس املغرب كوجهة مفضلة لالستثمار،
وإعطاء إشارة قوية للفاعل االقتصادي تمنحه الثقة الضرورية
للمساهمة في الورش التنموي الكبيرلبالدنا.
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ال�سي حفظي.
الكلمة اآلن للفريق االشتراكي ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد أبو بكر اعبيد:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
استحضارا منا ألهمية البعد االجتماعي في السياسة الحكومية
وللتحديات الكبرى التي تواجهها البالد على هذا املستوى ،نسائلكم،
السيد رئيس الحكومة ،عن حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية
على ضوء االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
الكلمة اآلن للفريق الدستوري.عفوا ،فريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن ما جاء في التصريح الحكومي لسنة  2012من إصالحات كبرى في
السياسة العامة للبالد ركزباألساس على الجانب االجتماعي.
سؤالنا ،السيد رئيس الحكومة ،هو ببساطة :ماذا حققت الحكومة
لكافة فئة الشعب املغربي وفي طليعتها الطبقة العاملة وعموم
املأجورين؟
شكرا.

السيد الرئيس:
الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشار السيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في مناسبات متعددة ،أعلنتم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،عن
التزام صريح باألولويات القصوى للقطاعات االنتخابية التشريعية
 ،2011والحملة االنتخابية لالستحقاقات األخيرة املحلية والجهوية
وانتخابات مجلس املستشارين.
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كما أن تحسين السياسات االجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية
اقتصادية أكبر ،وهو ما يمر عبر تشجيع االستثمار واملقاولة» انتهى
كالمكم السيد رئيس الحكومة املحترم.
السيد رئيس الحكومة،
مند نهاية  2013حتى اآلن ،تعرف مختلف البرامج الحكومية في
املجاالت االجتماعية تعثرات كبيرة ترجع إلى نقص كبير في البنيات
التحتية ،كما هوالشأن بالنسبة لقطاع الصحة ،حيث أن حاملي بطاقة
« »RAMED1يصعب عليهم الولوج إلى االستشفاء العمومي ،على سبيل
املثال ،بعض العمليات الجراحية تحتاج إلى موعد قد تصل إلى سنة.
مثال آخر يتعلق بدعم التمدرس ،حيث دوارين متجاورين يستفيد
أحدهم من الدعم واآلخر ال يستفيد من الدعم ألنه ينتمي ترابيا إلى
جماعة قروية غيرمصنفة فقيرة.
الدعم الذي خصصتموه ،السيد رئيس الحكومة ،لألرامل النساء
قدموا امللفات ،والزالوا ينتظرون.
تساؤلنا السيد رئيس الحكومة ،لم يتبق في عمر الحكومة أكثر من
سنة ،وال يمكننا لذلك أن نتسائل معكم عن ما ستعمل؟
لكن ،من حقنا اآلن ومن حق الرأي العام أن يعرف من خالل
جوابكم على سياستكم وفي املجال االجتماعي ،أين نجحتم؟ وأين
أخفقتم؟ وماذا لم تنجزوا؟ وملاذا لم يتعذرعليكم اإلنجاز؟
شكرا السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:

واطلع على البرامج االنتخابية ملختلف األحزاب السياسية التي ركزت
على الوضع االجتماعي ،واعتبرت محاربة الفقروتشغيل الشباب وتوفير
الصحة للجميع ومواجهة االختالالت والفوارق املجالية واالجتماعية
ضمن أولويات الحكومة.

شكرا.
السؤال ما قبل األخير ألحد ممثلي مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل.

وقد أكدتم ذلك ،السيد رئيس الحكومة ،في تصريحكم الحكومي
وعند تقديمكم للبرنامج الحكومي ،وآخرهذه املناسبات كانت هنا داخل
هذه القاعة ،يوم  25دجنبر  2015بمناسبة الجواب على سؤال يتعلق
بالسياسة العامة للحكومة حول موضوع املساءلة االجتماعية.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

وأذكر ،السيد رئيس الحكومة ،بكالمكم ،الذي أكدتم فيه ما يلي:
«إذا كان هناك نقص في املوارد ،فال يجب أن نعمقه بعدم العدالة
في التوزيع وإعطاء االمتيازات لألسرواألقارب وأبناء األحزاب السياسية،
وان كان من الصعب في الظرفية الحالية بذل مجهود مالي إضافي ،فإن
هناك مجاالت للمبادرات إلى مستوى تحسين الحكامة في القطاعات
االجتماعية ،من هندسة السياسات االجتماعية وعقلنة تدبير املوارد
وتحسين التنسيق ،والسهرعلى التقائية السياسات العمومية ،وتفعيل
الشراكة مع القضاء الخاص وتفعيل التضامن االجتماعي.

شكرا السيد رئيس الجلسة.
اسمحوا لي زمالئي املستشارين ،السادة الوزراء ،أن أمر مباشرة
لطرح السؤال على رئيس الحكومة ،ألن ثالث دقائق ال تسعفنا كنقابة
ملساءلة رئيس الحكومة في السياسات االجتماعية.
السيد رئيس الحكومة،
أعلنت أربع مركزيات نقابية عن برنامج نضالي ابتدأ يوم األحد
املا�ضي  29نوفمبر ،2015بمسيرة عمالية بمدينة الدارالبيضاء ،وسيتم
اختتامه بإضراب عام وطني في كل القطاعات.
سؤالنا :ما هي اإلجراءات التي قامت بها حكومتكم وأنتم في السنة
Régime d'Assistance Médicale
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األخيرة من واليتكم لنزع فتيل التوتر ،ما دمتم قد عطلتم الحوار
االجتماعي وخرقتم طيلة واليتكم إتفاق فاتح غشت  ،96الذي ينص
على الحوارعلى األقل مرتين في السنة.
وشكرا.

السيد الرئيس:
آخر سؤال في البرنامج ملجموعة العمل التقدمي ،تفضل السيد
املستشار.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
نعلم جيدا املجهودات الجبارة التي قمتم بها مع حكومتكم في القيام
بعدد من املنجزات في املجال االجتماعي.
نريد منكم أوال ،أن تتحدثوا معنا حول اإلنجازات االجتماعية
النوعية التي قمتم بها وبدقة؛
ثانيا ،مدى نجاعتها ومدى تأثيرها والوصول إلى أهدافها بشكل
إيجابي؛
ثالثا ،ما هي اإلكراهات والصعوبات التي تجدونها في طريقكم ونوعها
وطبيعتها؟
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
الكلمة لكم اآلن ،السيد رئيس الحكومة ،لإلجابة على أسئلة السادة
املستشارين.

السيد عبد اإلله إبن كيران ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
واله.
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أود بداية بمناسبة عقد الجلسة األولى الخاصة بأسئلة السياسة
العامة بعد تجديد انتخاب أعضاء الغرفة الثانية ،أن أهنئ السيدات
والسادة املستشارين ،متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم.
كما أرجومن هللا تعالى أن يوفقنا لنعمل سويا من أجل صالح بالدنا،
وأن نجعل من الجلسات املخصصة للجواب على أسئلة السياسة
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العامة لحظة دستورية متميزة من أجل النقاش البناء ولتنوير عموم
املواطنين وتقريبهم من الشأن العام وهموم تدبيره.
كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلسكم املوقر على اختيار هذا
املوضوع املهم ،الذي ُيسائل حصيلة الحكومة في املجال االجتماعي ،وكما
ال يخفى عليكم ،فإنه ال يمكن تناول حصيلة السياسات الحكومية في
املجال االجتماعي بمعزل عن الجانب االقتصادي والسياسة الحكومية
ذات الصلة.
وبهذا الخصوص ،فقد أكدت في أكثرمن مناسبة أن أولوية الحكومة
ترتكز على استعادة عافية املؤشرات االقتصادية الحيوية ،وتسهيل
االستثمار واملقاولة وتعزيز التوازنات االجتماعية باالهتمام بالفئات
الهشة على الخصوص ،عندي  3ديال القناعات منذ أن عينني جاللة
امللك ،كانت خالصة ما أواجه به زواري حين يقولون ما هي أولوياتك.
األولى ،أوال وقبل كل �شيء ،االستعادة ديال التوازنات ،ألنه إلى ما
استعدناش التوازنات االقتصادية ما غنقدو نعملو حتى �شي حاجة
غنبقاو غيرفي تدبيرما نحن مضطرون لتدبيره.
املسألة الثانية هي تيسير األمر بالنسبة للمقاولة ،ألنه قبل توزيع
الثورة يجب إنتاجها.
ُ
واملسألة الثالثة هي االهتمام بالفئات الهشة التي كانت عادة تترك
لنفسها.
ومن أجل وضع الحصيلة االجتماعية في سياقها وتقييم املجهودات
املبذولة واإلكراهات املطروحة ،فإنني سأستعرض الوضعية العامة التي
دخلت عليها هذه الحكومة في بداية واليتها ،قبل التطرق إلى املنجزات
والتحديات التي ال تزال مطروحة.
السيد الرئيس،
ال يخفى عليكم أن بالدنا مرت بظرفية اقتصادية ومالية صعبة
انعكست على مجمل مؤشرات االقتصاد الوطني ،فقد بلغت نسبة
عجزامليزانية سنة  2012نحو  ،7.2%هذا بالحساب ديالنا أما الحساب
ديال صندوق النقد الدولي كانت  ،7.7%وأنتما وخا جداد وال قدام
غادي تبداو تعرفوا باللي هاذ األرقام راه هي ثقيلة جدا.
ووصلت نسبة عجز ميزان األداءات  9.5%خالل نفس السنة ،أما
احتياطي العملة الصعبة فكان دون أربعة أشهر ،في الحقيقة كان أقرب
إلى ثالثة أشهر منه إلى أربعة أشهر من الواردات ،وكان أيضا من تبعات
هذه الوضعية ارتفاع وثيرة املديونية العمومية ،ملي تتنزل لثالثة أشهر
كيتعتبرخطر.
ومما زاد من صعوبة الوضعية وتعقدها ضعف الرؤية بخصوص
آفاق الظرفية االقتصادية الدولية ،في ظل تواصل ارتفاع أسعار
املحروقات واستمرار األزمة االقتصادية لدى شركاء املغرب من جهة،
واإلرث الثقيل الذي شكله تنفيذ بنود اتفاق  26أبريل الذي حمل
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التزامات جد مكلفة.
ورغم أن البرامج االجتماعية هي أول ما يتم تقليصه عادة في ظرفية
األزمة ،فإن الحكومة لم تسلك هاذ الخيار ،بل حافظت على املكتسبات
االجتماعية وعملت على تعزيزها ووفت بالتزاماتها املالية فيما يخص
الحوار االجتماعي ،وهو ما كلفها ،هذا لإلخوان النقابيين 13.2 ،مليار
درهم في سنة  2012بوحدها ،و 4ديال املاليير ديال الدرهم إضافية
برسم كل سنة ،كل عام تنزيدوا على ذيك  13.2اللي قدمنا نهار األول 4
ديال املالييرديال الدرهم باش نوفيوا بااللتزامات ديال  26أبريل.
كما اتخذت الحكومة إجراءات مهمة من أجل استعادة عافية
املؤشرات االقتصادية الحيوية ،حيث تم تقليص عجز امليزانية إلى
 4.3%في  2015في أفق بلوغ  ،3.5%شحال قلنا في األول؟  ،7.2واحنا
تنجريوا هاذ العام إن شاء هللا باش نوصلوا ل  ،3.5وهذا باملقاييس
ديال االقتصاد الدولي يعتبر إنجاز ما بعده إنجاز ،واملغرب اليوم ُيطرح
كنموذج لدولة ناجحة جدا في التحكم في التوازنات االقتصادية.
كما سينتقل عجزميزان األداءات من  9.5%املسجلة سنة  2012إلى
أقل من  2.8%نهاية .2015
واستقرت نسبة املديونية هذه السنة في  64%من الناتج الداخل
الخام في أفق بداية تراجعها ابتداء من  2016إن شاء هللا.
أما احتياطي العملة الصعبة فقد تجاوز ستة أشهر ونصف من
الواردات ،واإلخوان املستشارين تيعرفوا باللي هاذ القضية تيحسبوها
االقتصاديين بالنهار ،نهار إلى ربحوه تيفرحوا ،تتلقى وزير املالية إلى
مشيتي لتونس وال لدولة أخرى تيقول لك عندنا  3أشهر و 10أيام ،إلى
والت  11يوم كيفرح ،احنا مرينا من  3أشهر وبضعة أيام إلى  6أشهر
وأيام.
كما بذلت الحكومة مجهودات مهمة في اتجاه تحسين مناخ األعمال،
ومنها تبسيط مجموعة من املساطر وإصدار قوانين مهمة مثل القانون
املتعلق بمؤسسة اإلئتمان ،القانون املتعلق بالشراكة بين القطاعين
العام والخاص ( ،)Partenariat Publique–Privéوالقانون املتعلق
بتقديم التسبيقات املالية للمقاوالت ،والقانون املتعلق برهن الصفقات
العمومية ،ناهيك عن مدونة الصفقات العمومية ومرسوم الضابط
العام للبناء.
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املضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني ( ،)le décalageاملتعلق بخصم
الضريبة على القيمة املضافة وقرار إرجاع الدين الضريبي على القيمة
املضافة املتراكم ( ،)butoireهذا راه ملي جيت كرئيس ديال الحكومة
ما كنتش كاع كنعرف آش كيعني؟ وكان رجال االقتصاد ها هما هنا إلى
بغاو يشهدو ال يحلمون به ،ولكن الحمد هلل اليوم ،املاكينة تحركت باش
كنردوا لهم ذاك ال�شي اللي كان ديال ( )butoireاللي كانوا كيتسالـ ـ ـ ـ ـ ــوا
( )La TVA2وعمرهم ما يحلموا به ،وهاذ األيام هذه راه احنا سهلنا ل ـ
( )ONCF3وللسكك الحديدية ول ـ ( )ONE4باش يسترجعوا  3.8ديال
املليارديال الدرهم.
وتسريع أداء املتأخرات لفائدة املقاوالت لدى بعض املؤسسات
كاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،واملكتب الوطني للماء
والكهرباء ،وأداء متأخرات الدولة تجاه شركات املحروقات بعد أن كانت
تتجاوز  20ملياردرهم.
خاصكم تعرفوا بلي ملي جيت كانوا رجال األعمال ملي تيجلسوا
قدامي في اللقاءات تنشوف �شي وحدين فيهم ما�شي كيبيعوا البترول
بحال إلى البترول كيحرقهم ،ألنه كيتسالوا  500مليون والزيادة ديال
أموال الدولة وما كاينش اللي يخلصهم وهما تيغوتوا هللا اللي خلقهم.
ما ابقيتش تنشوفهم كاع ،هذه مزيانة في املغاربة ،إلى قضاو حاجتهم
ما تعاودش تشوفهم.
وكما تعلمون ،فإن تحسن هذه املؤشرات يستتبع تعزيز ثقة
الفاعلين والشركاء في االقتصاد الوطني ،وبالتالي تحسن عام في أدائه
مما ينعكس إيجابا على الجانب االجتماعي ،ورغم ذلك ،راه اللي درنا
غادي تكون األمور واضحة ،راه الجانب االجتماعي ما غيتحسن بطريقة
حقيقية حتى يتحسن االقتصاد ،واالستثمار يعني في مختلف املجاالت،
مما ينعكس إيجابا على الجانب االجتماعي.
ورغم ذلك فإن ثمة إكراهات مالية واقتصادية ال تزال قائمة ،مما
ُيحتم علينا مزيدا من الجهود من أجل التحكم في النفقات العمومية
وترشيدها وتحسين نجاعتها ،وهذا باق ما درناهش بالشكل املطلوب،
وال أخفيكم ما�شي ساهل ،وتحسين التوازنات املالية والتنافسية
االقتصادية وتحرير الطاقات االقتصادية الوطنية ،خاصة املقاولة
واالستثمار باستكمال اإلصالحات ذات الصلة ،ومنها هاذ ال�شي اللي
سولوا عليه اإلخوان ديال القانون ديال اإلضراب.

هذه كلها راه هي ترجمت بهذاك التحسن الذي ما فتئ يقع اللي
تجاوز  20نقطة ملي جينا اآلن في ( )Doing Businessوقد انعكست هذه
اإلصالحات على ترتيب املغرب في مؤشر مناخ األعمال للبنك الدولي،
حيث تحسن ب  22درجة خالل األربع سنوات املاضية ،الحمد هلل اليوم
ما بقات الشهادة تتجيك غير من الداخل ،حتى إذا ما نصفوكش في
الداخل كاين �شي وحدين في الخارج كيـ..

الحمد هلل هاذ الحكومة كل�شي ذاك ال�شي اللي كان كيتسنى هاذي
 20سنة ولى  30سنة ويمكن حتى من وقت االستقالل ،كله الحمد هلل
جا الوقت ديالو هاذ املرة ،ولكن اللي جا يتكلم تيقول ما عمرها ما دارت
�شي حاجة ،مع إيالء عناية خاصة لتحسين الوضع االجتماعي عامة
ووضعية الفئات الضعيفة واملهمشة من املواطنين خاصة ،وهو ما

وعلى صعيد آخر تم تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة
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تعمل عليه الحكومة من خالل مجموعة من اإلجراءات التي سنقف
عند بعضها في الحصيلة.
السيد الرئيس،
البد من التذكير بأن الدولة أولت منذ االستقالل أهمية خاصة
للجانب االجتماعي ،واتخذت من أجل ذلك إجراءات مهمة ،وملا اضطر
املغرب إلى اعتماد سياسة التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات ،أثر
ذلك مباشرة على القطاعات االجتماعية ،حيث راكمت عجزا كبيرا على
مدى عقد التقويم الهيكلي والعقد الذي تاله بفعل سعي البالد للتحكم
في النفقات ،وخاصة املوجه للخدمات االجتماعية من صحة وتعليم
وغيرهما ،وهذا الحمد هلل لم نفعله.
وقد بذلت بالدنا بعد ذلك مجهودا مهما من أجل إعادة االعتبار
للقطاعات االجتماعية وخصصت لها موارد مهمة ،غير أنه يبقى من
الصعب االستجابة لكل حاجيات القطاعات االجتماعية بفعل تنامي
حاجيات املواطن من جهة ،وتعاظم تحدي تعبئة املوارد املمكنة دون
املساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية ،التي ُيعتبر الحفاظ عليها
إحدى مسؤوليات الحكومة األولى.
والواقع أن العبء امللقى على عاتق الحكومة في هذا املجال أضحى
أثقل من السابق ،اعتبارا لحجم االنتظارات ولكون الدستور الحالي
ينص على جيل جديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية.
وعموما ،فإن وضعية القطاعات االجتماعية في تحسن مستمررغم
أنها لم تصل بعد إلى النتائج املرجوة.
َ
فقد استطاعت بالدنا التقدم في تحقيق أهداف األلفية للتنمية
بل وتجاوزت بعض األهداف املسطرة ،إذ واصلت نسبة ولوج الساكنة
القروية للشبكة الطرقية إلى  ،85%وبلغ معدل الربط بالشبكة
الكهربائية  ،99%وارتفعت نسبة ُولوج الساكنة القروية إلى املاء
الشروب  ،95%راه هاذي كانت ،كلنا تنذكرو ملي كنا تنمشيو للبادية
هذه  20عام ،كان هذا حلم أنه البادية يوصل لها الضو ويوصل لها حتى
املاء ،طبعا ما�شي بنفس الطريقة اللي تيوصل للمدن ،ولكن تيوصل
املاء ما تيكونش بعيد بزاف ما�شي بحال قبل.
وقامت الحكومة بمتابعة ..ونسبة الولوج إلى التعليم االبتدائي
 ،99%مع األسف ما�شي كلهم تيبقاو في املدرسة ،حتى هذه صحيحة.
وقامت الحكومة بمتابعة تنفيذ بعض البرامج املهمة الجارية وبتنزيل
برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ.
وعلى صعيد املجهود املالي ،رفعت الحكومة من حجم االعتمادات
املوجهة للقطاعات االجتماعية رغم الظرفية االقتصادية الصعبة ،إذ
دأبت على تخصيص أكثرمن نصف إعتمادات امليزانية لهذه القطاعات.
واعتبارا لعامل الوقت سأتوقف فقط عند بعض املنجزات والتدابير
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الجاري تنفيذها في أهم القطاعات االجتماعية.
في مجال التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي:
إن جهودا كبيرا بذلت خالل السنوات األخيرة إلصالحه وتأهيله،
فقد خصص للتربية والتكوين  45.9مليار درهم سنة  ،2015وارتفع
عدد التالميذ املتمدرسين بنسبة  ،4.7%يعني كان عندنا  6.57مليون
سنة  2012ديال التالميذ ،دابا عندنا  6.88مليون برسم املوسم
.2016-2015
وارتفع عدد املؤسسات التعليمية من  10.208ديال املؤسسات إلى
 10.805ديال املؤسسات ،يعني بزيادة  600مؤسسة تعليمية ،واللي
تيعرف أشنو هما املؤسسات التعليمية غيعرف أشنو هو القيمة ديال
هاذ ال�شي ،برسم نفس الفترة منها  54%بالعالم القروي.
وعلى صعيد الدعم االجتماعي تم الرفع من العدد الداخليات
من  574داخلية إلى  832ما بين  2015-2012كل�شي تيعرف بلي واحد
الوقت كان التوجه هو اإللغاء ديال الداخليات ،كان غادي ذاك ال�شي
في اتجاه النقص منها واإللغاء ديالها ،اليوم تناخذوا بعين االعتبار أن
كاين مناطق إلى ما دارتش فيها الداخليات ما غاديش يقراو الدراري،
وخصوصا الفتيات.
وارتفع عدد املستفيدين منها من  45.866مستفيد إلى ،103.871
من  103.871إلى  149.737خالل نفس الفترة ،ووصل عدد املستفيدين
من برنامج «تيسير» خالل املوسم الجاري ،هذا راه تنعطيوه للدراري
اللي كيجيو يقراو تنعطيوهم واحد املساعدة  80درهم و 100درهم
و 120درهم ،إال كانت املعلومات ديالي دقيقة ،خالل املوسم الجاري إلى
 828ألف مستفيد من  524.400أسرة ،وارتفع عدد املستفيدين من
التربية غير النظامية من  14.5%مقارنة مع املوسم املا�ضي ليصل نحو
 70ألف مسجال.
وفي مجال التكوين املنهي ،تواصلت الجهود الرامية إلى تنويع التكوين
وتوسيعه نحو مهن جديدة ،كالسيارات والطيران والطاقات املتجددة
وتقريبه من املستفيدين ،وقد بلغ عدد املسجلين بالتكوين املنهي 390
ألف برسم  ،2015–2014يؤطرهم  19.500مكون ،على كل حال على
مستوى ديال القارة اإلفريقية ،اآلن أصبح املغرب وهلل الحمد يعني
منارة يمكن هو األول أو الثاني في التكوين املنهي.
أما فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي ،فقد تم رفع
االعتمادات املالية املرصدة له من  8إلى أكثر من  9.8مليار ديال الدرهم
ما بين  2011و ،2016وخصص له  2100منصب خالل نفس الفترة
إضافية.
وتم كذلك رفع الطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم العالي
الجامعي ،بنحو  35مقعد ،ما بين  2013–2012و  ،2014 2013-كما
انتقل عدد املؤسسات الجامعية من  113إلى  119مؤسسة ما بين
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املوسمين  2012–2011و .2016–2015
كما تم تعزيز وتطوير الخدمات االجتماعية املوجهة للطلبة من
خالل إحداث التغطية الصحية املجانية لفائدتهم ،هاذي  20عام وهي
كتسنى ،املناضلين ديال االتحاد الوطني لطلبة املغرب اللي دابا والو
مستشارين وربما قربوا يتقاعدوا راه تيعرفوا بلي هاذ الطلب ملي كانوا
كيقراوا وهما كيغوتوا عليه ،الحمد هلل حتى جات هاذ الحكومة عاد
خرجاتو للوجود.
 ..والرفع من مبلغ املنح ومن عدد املستفيدين منها ،من 182.500
إلى  ،330.000والد من هاذو اللي زدناهم املنحة؟ بين 2012–2011
و ،2016–2015وقد خصص للمنح برسم املوسم الحالي مبلغ 1.9
ملياردرهم.
وفي نفس االتجاه تم رفع الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية ب
 4974سرير ،لتصل إلى  58.976سرير ،راه ما بقاش الغوات اللي كان
كيكون على األحياء الجامعية ،ما�شي ألن كل �شي تيلقى ،ال ،ولكن اللي
تعطاتو كيتعرف شكون.
ورغم هذه املنجزات فإن القطاع بمختلف مكوناته ال يزال يعاني
من عدة مشاكل ،كاالكتظاظ وتدني مستوى الجودة.
ومن أجل تأهيل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي
وفق مقاربة شمولية ،فإن الحكومة ستقوم بترجمة أهم مضامين
رؤية  2030-2015التي أعدها املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث
العلمي في قانون إطار ،مع العمل على تنزيله إن شاء هللا.
أما في مجال الصحة:
السيد الرئيس،
الشك أن قطاع الصحة ما يزال يعاني عجزا راكمه خالل عقود،
على مستوى املرافق واألطروالخدمات واألدوية والولوجية وغيرها.
وقد بادرت الحكومة من أجل تأهيل هذا القطاع ،إلى وضع
إستراتيجية جديدة لقطاع الصحة تمتد على القترة ،2016-2012
وترتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة األم
والطفل وذوي االحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة
على األمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية األساسية
وتوفير األدوية واملستلزمات الطبية ،وتعزيز اإلطار القانوني وتوطيد
الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وموازاة مع ذلك ،تم رفع االعتمادات املخصصة لهذا القطاع ،من
 10.89ملياردرهم سنة  2011إلى  14.28ملياردرهم سنة  ،2016هاذي
راه  3داملليار ديال الدرهم إضافية وأكثر ،راه ما�شي ساهلة اللي زدنا في
امليزانية من  2011إلى .2016
وتم تعزيز املوارد البشرية لهذا القطاع حيث استفاد من 13.691
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منصب مالي خالل الفترة من  2012إلى  ،2016كما تم تعميم نظام
املساعدة الطبية الذي أعطى انطالقته الفعلية جاللة امللك في مارس
 ،2012حيث ُسجل أكثر من  8.5مليون مستفيد ،شكون اللي طرح هاذ
السؤال ديال الـ «»RAMED؟
إلى حد اآلن  3.36مليون أسرة بنسبة تغطية وصلت  99%من
إجمالي الفئة املستهدفة ،وصحيح ملي تيم�شي �شي واحد يطلب بعض
املرات �شي حاجة بحال السكانير ،وال بحال �شي عميلة جراحية كيتطلب
منو بعض املرات وقت كبير ،واليني كاين فرق بين تم�شي وتسنى وبين ما
يكونش كاع ،راه ملي جينا لقينا هاذ النظام في أزيالل بوحدها.
وعلى مستوى السياسة الدوائية ،خفضت الحكومة إلى متم شتنبر
 2015أثمنة حوالي  1800دواء ،وهللا إال أنا رئيس حكومة وهاذ ال�شي
تبعتو حرف بحرف ،ملي تنبقى نشوف هاذ اإلنجازات في مختلف
القطاعات وقطاع الصحة بالخصوص تنقول تبارك هللا ..إوا 1800
دواء.
كما تم العمل على توفيردواء جنيس مقاوم اللتهاب الكبد الفيرو�سي
س ( )L’hépatite Cكان الثمن ديالو  80مليون ،السيد وزير الصحة
تبارك هللا عليه مع الناس ديالو أنتجوه في املغرب ب  3000درهم،
املواطن باش يتعالج من  80مليون غيخلص  3000درهم ،غير هادي
كان خاص إال جاء عندكم هنا توقفوا تصفقوا عليه طويال ،عزيز عليا،
صحيح ،اللي كيخدم عزيزعليا يكون من ( ) PPS5وال من �شي واحد آخر
يدبرملخو.
بعدما كانت تبيعه الشركات األجنبية بمليون درهم ،ويهم هذا الدواء
حوالي  625ألف مواطن مغربي مصاب بهذا املرض.
وعلى مستوى تيسير الولوج إلى العالج تم إطالق املخطط الوطني
للتكفل باملستعجالت االستشفائية وما قبل االستشفائية وتفعيل هذا
املخطط ،إطالق الرقم الوطني املوحد للمكاملات الطبية االستعجالية،
.141
ما كتشعروش بلي كأننا إن شاء هللا على األقل ابدينا تنشبهو للدول
املتقدمة ،عمرو كان هاذ ال�شي ،عمرو كان أل�سي دعيدعة ،تمرض
تعيط  ،141وليني مشكلة هاذي،
اقتناء  4مروحيات ( )hélicoptèresلكل من مراكش ،وج ــدة،
العي ــون وجهة طنجة تطـوان ،كانـوا قب ــل ( )les hélicoptèresواليني
ما�شي ديال وزارة الصحة ،وتيمشيوغيرعند فالن وفالن ،اليوم تيمشيو
يجيبواملرأة اللي مسكينة كتولد في الدوارومهددة باملوت ،تيمشيويجيبو
الجثة ديال واحد اإلنسان مسكين مات في الثلج باش ما ياكلوهش
الحيوانات ،ولى املواطن املغربي العادي اللي ساكن في الجبل وساكن في
الريف وساكن في الدوار وساكن في البادية حتى هو عندو قيمة وتتحرك
( )les hélicoptèresمن أجله.
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إنجاز 60وحدة استشفائية والبدء في تشغيلها ،إحداث  11مصلحة
جهوية لإلسعاف الطبي االستعجالي ( 9 ،)SAMU6منها مشغلة حاليا،
إحداث  15مصلحة متنقلة للمستعجالت الطبية االستشفائية،
 7منها مشغلة حاليا ،تأهيل ودعم  12مصلحة املستعجلة الطبية
اإلستشفائية ،إحداث  40وحدة للمستعجالت الطبية للقرب ،وسيتم
إحداث  40وحدة أخرى ،توزيع  330سيارة إسعاف 330 ،مجهزة
بأحدث التجهيزات البيوطبية لعدد من األقاليم والجهات ما بين
.2015-2012
اقتناء مستشفى متنقل تعزيزا للعرض الصحي باملناطق النائية
والصعبة الولوج ،هذا مستشفى كامل كيتحرك تيم�شي للبوادي
وتيم�شي..
كما تواصل الحكومة توسيع العرض االستشفائي بتعزيز شبكة
املستشفيات وتأهيل املستشفيات العمومية وتحسين خدماتها ،وبهذا
الخصوص سيتم قريبا الشروع في بناء مراكز إستشفائية جامعية بكل
من أكادير وطنجة والرباط ،والقيام بالدراسات املتعلقة بإنجاز مركز
استشفائي جامعي بجهة العيون الساقية الحمراء.
كما سيتم تشغيل ثالث مراكز استشفائية في كل من الصخيرات–
تمارة وخنيفرة وسال ،وإتمام أشغال إعادة بناء مركزين استشفائيين
بكل من القنيطرة والدارالبيضاء.
وفي مجال السكن:
لقد شكل تحسين الولوج إلى السكن الالئق إحدى أولويات
السياسة االجتماعية ببالدنا ،خاصة بعد إطالق برنامج «مدن بدون
صفيح» سنة  ،2004وتسعى الحكومة إلى توفيرالظروف املواتية إلنتاج
سكن الئق وتنويع عروض السكن.
ولقد حقق برنامج «مدن بدون صفيح» نتائج إيجابية ،بالرغم من
اإلكراهات الكبيرة واللي دخل لهاذ القطاع كيعرف باللي هذا واحد البئر
ال قعر له ،تقررت ،تبدل الناس تعطيهم األرض ،تعطيهم الدار ،واحد
يقول لك أنا خاصني الدارلولدي ،واحد البنتي ،واحد ألمي ،وسيروتأكد
باللي ذاك ال�شي صحيح وال ما�شي صحيح ،والناس ديال السلطة وإلى
آخره وأنت كدور.
حيث تم إعالن  55من أصل  85مدينة وجماعة حضرية بدون
صفيح ،واستفاد هذا البرنامج منذ انطالقه  251ألف أسرة ،من أصل
 380ألف ،وتم هدم تجمعات صفيحية كبرى ،خصوصا في مدينة
الدار البيضاء ككريان باشكو ،والسكويلة وطوما ،في حين توجد بعض
التجمعات الصفيحية الكبرى في مراحل متقدمة من الهدم ،ككريان
سونطرال بالحي املحمدي.
وفي ما يخص الدور املهددة باالنهيار ،والحمد هلل راه واخا كتوقع
بعض املرات ،راه نقص ذاك ال�شي ،ألن واحد الوقت اتخذنا القرارباش
6
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الدور املهددة باالنهيار يخرجوا مواليها بأي وجه كان ،رغما عنهم ،ومن
بعد نلقاو لهم حلول ،ما�شي نخليوهم حتى يموتوا عاد نوليوا كنـ..
حيث تمكنا من حصر الدور السكنية اآليلة للسقوط على صعيد
اململكة في  43.734بناية ،منها  21ألف تم التعاقد بشأنها بقيمة
إجمالية تبلغ  3.4مليار درهم ،فيما البنايات املتبقية هي قيد الدراسة،
وقد صادقت الحكومة مؤخرا على قانون خاص سيمكن من تجاوز
اإلكراهات التي تطرد التدخل العمومي لفائدة ساكنة هذه الدور.
وتعمل الحكومة على تحفيز إنتاج عرض سكني يالئم القدرة
الشرائية للمواطنين ،حيث قامت بوضع إطار تحفيزي خاص بسكن
الطبقة الوسطى ،من أجل الولوج إلى سكن ذي جودة وسعر مناسبين،
باإلضافة للديور ديال  25مليون اللي كتعرفوا الدولة كتساهم فيهم
ب ـ  40ألف درهم ،وإن كنا نتساءل واش هاذيك  40ألف درهم دائما
كتم�شي في الوجه ديالها في كل الحاالت ،راه كنلقاوا بعض املرات �شي
مسائل ما�شي هي هاذيك.
وإجماال ،تم تقليص العجز السكني من  800ألف وحدة سنة
 ،2012إلى  500ألف وحدة سنة  ،2015وسيتم بحول هللا بلوغ الهدف
املحدد في البرنامج الحكومي إلى  400ألف وحدة سكنية خالل ،2016
كما يتم العمل على بلوغ وتيرة  170ألف وحدة كمعدل إنتاج سنوي في
أفق .2016
السيد الرئيس،
إن إشكالية التشغيل ،باتت تؤرق الحكومات في مختلف دول
العالم ،خصوصا في سياق األزمة االقتصادية وانحصار نسب النمو،
ومازلنا نبذل الجهود لتوفير الظروف املناسبة للتنمية واالستثمار
اللذين يشكالن مصدر إلحداث فرص الشغل ،فقد أطلقت الحكومة
مجموعة من املبادرات منها:
العمل بالنظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل 500 ،مليون
درهم ،حتى هذا  10سنوات وهو كيتسنى 500 ،مليون درهم باش
اإلنسان إلى خرج من الخدمة ديالو في القطاع الخاص كيبقى يتخلص
 6أشهر في الحد ديال ( )SMIG7على األقل ،طبعا أنا متفق معكم هاذ
ال�شي ما كافيش وقليل ،ولكن أحسن من والو يصبح من النهار األول ما
كاين حتى حاجة.
إدراج إجراءات جديدة في إطار تحسين نظام التكوين من أجل
اإلدماج ،عبرتحديد مدة التدريب في  24شهرا غيرقابلة للتجديد ،وتوفير
التغطية الصحية للمتدربين ،هاذو ناس كيمشيوا يخدموا في القطاع
الخاص احنا اللي كنخلصوا لهم املصاريف االجتماعية ديالهم ،تتحملها
الدولة كليا ،باش نشجعو الناس باش يخدموا في األول ،وباش الناس
اللي كيخدمهم حتى هما ما يجيهمش ذاك ال�شي ثقيل ويشوفوا ذاك
الساعة إلى كانوا صالحين لبعضياتهم ..بحصة املشغلين من التكلفات
7
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االجتماعية ملدة سنة في حالة التشغيل النهائي ،وفي املقابل يتعين على
املقاولة إدماج ما ال يقل عن  % 60من املتدربين الذين استفادوا من
التدريب ،الحظنا باللي بعض الشركات بدأت تتدخل الناس من بعد
عامين تتخرجهم ،قلنا لهم اللي احتفظ بـ ـ  % 60عاد نزيدوه.
تفعيل برنامج «تحفيز» ،تم التوقيع خالل سنة  2015على اتفاقية
حول إجراءات تنفيذ هذا البرنامج ملساعدة املقاوالت حديثة النشأة
على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة املدة ،مقابل
تحمل الدولة لحصة املشغل برسم التحمالت االجتماعية من رسم
التكوين املنهي خالل  24شهر ،وإعفاء األجراء من الضريبة على الدخل
في حدود  5أجراء.
وضع نظام املقاول الذاتي ،الذي خول له نظام جبائي تحفيزي
ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي ،هذا غادي
يبدا يخلــص ( )Je croisما بين  1و % 2من الضريبة على كل املداخل
ديالو.
إطالق برنامج «تأهيل  10000من حاملي اإلجازة» ،هذا برنامج
درناه باش الحاملين ديال اإلجازة ياخدو واحد التكوين إضافي كيسمح
لهم باش يكونوا أقدر على اجتياز املباريات ديال التعليم مثال أو يمشيوا
يشتاغلوا في التعليم الخاص.
إعادة تأهيل  25.000شاب في مهن أخرى مطلوبة في السوق،
تيخرجوا من الجامعة ما تيعرفوش مزيان الفرنسية ،ما تيعرفوش
( )l’informatiqueقلنا نسمحوا لهم باش يتكونوا مقابل واحد املنحة
تنعطيوها لهم ديال  1000درهم وتيبقاوا من  9أشهر حتى لعام وهما
تيتكونوا في الجامعات ،على هاذ املسائل اللي تيحتاجو لها عمليا.
وعلى صعيد آخر ،قامت الحكومة من الرفع من الحد األدنى
لألجور في القطاع الخاص ب  % 10على سنتين ،من خالل حوار وطني
لم يكن معلقا ،األخ الكريم ،لم يكن معلقا على األقل واحد  10ولى 15
اجتماع اللي درت أنا والنقابات بما فيها نقابتكم والتي يرأسها أستاذي،
ورفعه بالوظيفة العمومية إلى  3000درهم ،ما بقى حتى موظف تياخذ
أقل من  3000درهم ،ورفع الحد األدنى للمعاشات إلى  1000درهم
ملتقاعدي ( ) RCAR8وتمكين األجراء اللذين لم يستوفوا شرط 3240
يوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،هذا ملي جا
الضمان االجتماعي وهو مشكل ،حتى جات الحكومة ديال عبد اإلله ابن
كيران وحلينا هاذ ال�شي استجابة للطلب ديال النقابة االتحاد املغربي
للشغل العتيدة ..تتعرفوا القصة.
كما أن الحكومة بصدد وضع اللمسات األخيرة على نظام التغطية
الصحية والتقاعد لفائدة املستقلين ،األطباء واملحامين والحرفيين
وسائقي السيارات األجرة إلى آخره ،وسيتم عرضه على مسطرة املصادقة
خالل األسابيع املقبلة ،وهذا راه من ( )Les gros dossiersاللي لقيتهم.
8
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ولتحسين حكامة سوق الشغل ،صبت الجهود بالخصوص على
إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل في أفق  ،2025وفي هذا اإلطار تم
عقد برنامج مع «الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات» للفترة
 2020-2016يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة  455.000باحث
عن الشغل وإدماج  120.000من حاملي الشهادات في السوق الشغل
ومواكبة  10.000حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خالل نفس
الفترة ،وهاذ األرقام هما داروها بناء على التجارب ديالهم في هاذ العمل.
أما على مستوى التشريع فإن الحكومة أخرجت مجموعة من
النصوص في إطار تنزيل «مدونة الشغل» وتوفير الحماية االجتماعية
للمستخدمين ،وتعكف على إعداد مشروع القانون التنظيمي لإلضراب
وإصالح صناديق التقاعد ،وراه وخرنا هاذ القانون ألنه راه حتى حاجة
ما ساهلة ،شحال هاذي وهو تيتسنى هاذ القانون ديال اإلضراب.
السيد الرئيس،
ال يخفى عليكم أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى
انطالقتها جاللة امللك في  18مايو  2005تستند على مقاربة جديدة
للتنمية البشرية وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتماعي.
قد واصلت الحكومة تفعيل هذه املبادرة بميزانية قدرها  17مليار
درهم ببرامجها األربعة بين  2011و 2015باإلضافة إلى البرنامج الخامس
والجديد الذي يهم التأهيل الترابي لفائدة ساكنة املناطق التي تعاني من
العزلة.
ومما ميزالشطرالثاني من املبادرة ما يلي:
 توسيع تغطيتها لتشمل  701جماعة قروية ،هاذي غيراملبادرة الوطنيةللتنمية البشرية ،مقابل ..ولكن حتى هي كتقوم عليها الحكومة 403 ،في
املرحلة األولى؛
 استهداف  530حيا حضريا مقابل  264من قبل؛ إطالق برنامج تأهيل املجال الترابي لفائدة مليون شخص يقطنون ب ـ 3300دوارمعزول تابع ل  22إقليم.
وبخصوص برنامج التأهيل الترابي ،والذي خصص له  4.3مليار
درهم ،فقد سجل منذ انطالقته سنة  2011إلى نهاية سنة  2014ما يلي:
 بناء  90مسكن للطاقم الطبي؛ وافتتاح  39مركزا صحيا؛ واقتناء  44سيارة إسعاف؛ وتشييد  1896سكن وظيفي ملدر�سي التربية الوطنية؛ وتشييد  1071كيلومترمن الطرق واملسالك؛ -وكهربة  2248دوار؛
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 وتزويد  121دوار باملياه الصالحة للشرب ،وكذا إحداث  400نقطةماء.
أما فيما يخص تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر ،فقد
تم كما تعلمون إحداث صندوق دعم التماسك االجتماعي في إطار
قانون املالية لسنة  ،2012حيث يمول النفقات املتعلقة باملساهمة في
نظام املساعدة الطبية ،ودعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
والتمدرس ومحاربة الهدر املدر�سي ،وقد تم توسيع قاعدة املستفيدين
منهم ،وأضيف إليهم الدعم املباشر للنساء األرامل في وضعية هشة،
طبعا ما�شي كلهم توصلوا ،ولكن راه ذاك ال�شي غادي ،راه في األول
توصلت  ،10.500دابا قالوا ليا كذا و 40ألف ،واملجموع اللي كاين،
حوالي بين  60و 70ألف.
كما سيتم إطالق برنامج جديد لفائدة العالم القروي واملناطق
الجبلية ،تفعيال للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش لسنة
 ،2015بهدف سد الخصاص املسجل في البنية التحتية والخدمات
االجتماعية بغالف مالي قدره  51مليار درهم ،النجاز  20ألف و800
مشروع لفائدة  12مليون مواطن يقطنون ب 24ألف و 290دوار،
هاذي فيها طرقات ،فيها مستشفيات ،فيها مدارس ،فيها آبار ،فيها
تحسين السكن إلى آخره.
كما وضعت الحكومة خطة «إكرام»  2016-2013كإطار لتحقيق
التقائية مختلف املبادرات في مجال تعزيز املساواة بين املواطنات
واملواطنين ،واعتمدت خالل األسابيع األخيرة ،السياسة العامة املتعلقة
باألشخاص ذوي اإلعاقة.
إن هدفنا جميعا ،حضرات السيدات والسادة ،هو تحقيق الرفاه
االجتماعي الالئق للمواطن ،وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة
وتيسير سبل االستفادة منها ،إال أن هذا الطموح ،تواجهه إكراهات
مختلفة.
لذلك ،فإن هناك شعور في بعض األحيان ،بأن املجهودات املبذولة
على أهميتها ،ال يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن ،الغالب هللا.
كيظهرليا سياسيا ،خاصهم يبداويقولوا أودي هاش كاين ،وراه هاذ
ال�شي مزيان ،باش يدخل اشوية داألمل دالقلب ديال املواطن ،وليني،
راه باقي ما كملناش ،راه باقي ،ألنه عندنا واحد الشعور باللي ما تنديروا
والو ،ايوا كيفاش؟ ما يمكنش ،ما عرفتش هاد ال�شي واش غير في هاذ
البالد ،وال؟
 ..نظرا لحجم الخصاص ومحدودية املوارد ،ولكن أيضا وبالخصوص
نتيجة ضعف الحكامة ،وهو ما ينقص من فعالية ومردودية مجهود
اإلنفاق العمومي في املجال االجتماعي ،هاذي مشكلة حقيقية ،ألنه
تقدرتكون األطباء اللي بغيتي وتصيفط املمرضين اللي بغيتي ،وتصيفط
املعلمين اللي بغيتي ،وتبني املدارس اللي بغيتي.
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ولكن ،السؤال اللي مطروح علينا دابا ،كيفاش هاذ املؤسسات
وهاذ األشخاص يبقاوا كيخدموا الدور ديالهم بحال النهار األول؟ وتبني
املراحيض في املدارس ،وتدوز عليهم واحد املدة ،إال ما كانتش العناية
الدقيقة من املسؤولين ،هاذوك املراحيض ،راك خاصك تجيب
التراكس وتطيحهم ،وخاصك عاود ثاني باش تبنيهم ،وهكذا.
هذا هو املشكل الحقيقي.
والواقع أن تمت مجاالت للمبادرة على مستوى تحسين حكامة
القطاعات االجتماعية ،من هندسة السياسات االجتماعية ،وعقلنة
تدبير املوارد ،وتحسين التنسيق والتقييم وضمان التقائية السياسات
العمومية ذات الطابع االجتماعي ،وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص،
وامل�ضي قدما في تنزيل اإلصالحات الكبرى في هذه القطاعات.
كما أن تحسين السياسات االجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية
اقتصادية أكبرعبرتشجيع االستثمارواملقاولة.
لذلك ،فإن الحكومة تعمل على مختلف هذه املستويات لرفع
تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة
وتدارك العجزاالجتماعي.
وهللا ولي التوفيق ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
الجزء الثاني من هذه الجلسة مخصص للتفاعل والتعقيب على
جواب السيد رئيس الحكومة املحترم.
الكلمة ألول متدخل عن الفريق االستقاللي في حدود ما تبقى لديكم
من الوقت السيد املستشاراملحترم ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على النبي املصطفى
الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات الوزيرات،
السادة الوزراء،
أخواتي ،إخواني،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للتفاعل والتعقيب على
جوابكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم.
وأود ،في البداية ،أن أشكركم على املعطيات التي جئتم بها ونورتم
بها مجلسنا املوقر ومن خالله الرأي العام ،مؤكدين لكم أن تعاطي
الفريق االستقاللي مع مراقبته للعمل الحكومي سينتصر كما هو الحال
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دائما ملصلحة الوطن على دون سواها ،بمعارضة واقعية ُمدركة لطبيعة
املطالب العادلة للفئات االجتماعية وللسياقات التي تؤطرها ،بعيدا
ُ
عن الترضيات وعن التأويالت وعن لغة املزايدات ،وبعيدا كذلك عن
خطاب التمجيد الهادف إلى دغدغة املشاعرواألحاسيس.

شباب معتزين بانتمائهم للوطن ،محافظين على إنسيتهم ،متشبثين
بالقيم الدينية السمحة ،وأول لبنة في هذا البناء إعادة الثقة إلى
املدرسة والجامعة العمومية التي أضحت وكأنها مخصصة للفئات
املعوزة والفقيرة.

السيد الرئيس املحترم،
لقد أعلنتم أكثر من مناسبة سواء خالل عرض البرنامج الحكومي
أو في القوانين املالية عن التزامكم الصريح بإعطاء الجانب االجتماعي
أولويته القصوى في السياسات العمومية ،وتعهدتم بتطوير وتفعيل
البرامج االجتماعية ،ففي شتنبر املا�ضي أعلن املنتظم الدولي عن نهاية
أجندته األولى املتعلقة بأهداف التنمية األلفية  2015-2000وعن
أهداف التنمية الجديدة في أفق .2030

الزلنا بعيدين كل البعد ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،عن تحقيق
األهداف ،أهداف البرنامج الحكومي ،بعيدين كل البعد عن تحقيق
تعميم التمدرس لإلناث والذكور ،بعيدين كل البعد عن تقليص معدل
األمية إلى  ،%20كما التزمتم بذلك في البرنامج الحكومي ،في الوقت الذي
تشيرفيه أرقام اإلحصاء العام للسكان والسكنى إلى أن حوالي  % 32من
املغاربة الزالوا أميين.

ومن الطبيعي جدا أن نسائلكم عن مدى وفاء بالدنا بالتزاماتها مع
املنتظم الدولي وعن مدى تحقيق االلتزامات املسطرة في برنامجكم
الحكومي.
فباستثناء النتائج املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
التي يرعاها جاللة امللك نصره هللا ،وباستثناء كذلك املجهودات التي
تبذلها الحكومة ملواصلة عملية توسيع البنيات التحتية وتقديم الدعم
لبعض الفئات االجتماعية ،فإن النتائج املحققة الزالت ال ترقى لحجم
الطموحات واإلنتظارات املجتمعية ،فالزالت بالدنا تحتل املرتبة 129
من أصل  187دولة في مؤشرالتنمية البشرية.
السيد الرئيس،
إن الواقع ال يرتفع ،ويؤكد أن القوانين واملؤسسات والبرامج التي تم
إقرارها خالل هذه الوالية لم تستطع أن تحمي بعض الشرائح املجتمعية
من التهميش املادي ،بل وعلى العكس من ذلك ساهمت في تكريسه،
بل بعد أن أضحى األمل في االرتقاء االجتماعي مجرد وهم لدى األغلبية
الساحقة وخاصة في صفوف الشباب.
أجل ،السيد الرئيس ،الشباب ،الشباب الذي التزمتم بجعل
قضاياه األولوية اإلستراتيجية وورشا حكوميا أفقيا يضمن لهم الولوج
العادل للخدمات األساسية.
والواقع املعاش أن الحكومة لم تنجح في الوفاء بالتزاماتها وأن
أعدادا كبيرة من شبابنا اليوم يعيشون واقعا نفسيا واجتماعيا صعبا
يدفعهم إلى االنزواء لشعورهم بالتهميش واليأس ،وفقدانهم الثقة في
إمكانية إيجاد الحلول املمكنة ملشاكلهم.
الواقع املعاش كذلك ،يوضح أن االختالل الذي طال منظومة القيم
ومؤسسات التنشئة االجتماعية ساهم في تنامي مخاطر سقوطهم في
االنحراف والتشدد والتعصب والتطرف.
إن مسؤوليتنا جميعا ،أغلبية ومعارضة ،أحزاب ونقابات،
ومسؤوليتنا أن نجعل من قضايا الشباب أولوية األولويات ،إلعداد

وانتظرنا قرارات اإلصالحات الكبرى ،لكننا فوجئنا ،مع كامل األسف،
ببرامج وقرارات سطحية لم تستطع النفاذ إلى عمق اإلشكاليات ،بل
وعلى العكس من ذلك جاءت في بعض األحيان متنافية ومتعارضة مع
املتطلبات االجتماعية ،احتجاجات برنامج ،احتجاج «برنامج مسار»،
احتجاجات أساتذة مراكز التكوين ،احتجاجات طلبة كلية الطب،
وآخرها مذكرة السيد وزيرالتربية الوطنية.
أبعد أكثرمن  3عقود اكتشفت الوزارة الطيبة أن اللغة العربية هي
العائق أما تجويد وإصالح املنظومة التعليمية وتطويراملواد العلمية!
اسمحوا لي ،سيادة الرئيس ( ،ألشير ألن الفريق االستقاللي سبق
له أن عبر عن موقفه الرافض لهذه املذكرة لكن مع كامل األسف جاء
السيد وزير التربية الوطنية ولم يستطع الدفاع حتى على ما قام به ،بل
قام بتحقيرهذا املجلس بسياسييه وإدارته.
أبهذا السلوك يمكننا أن ننهض بالتعليم؟ سلوك فيه كثير من
االستخفاف وتقزيم للدور الرقابي ملكونات اإلدارة والسياسية ،وكان
حريا بالسيد الوزيرأن يكرم هذه املؤسسة بالتوقيرواالحترام).
فهل يمكن الرهان على املنظومة التعليمية في ظل هذا الوضع؟
هل يمكن الرهان على املنظومة التعليمية في ظل غياب اهتمام
برجال التعليم؟
هل يعقل ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،أن نتحدث عن اإلصالح
والزالت العديد من مؤسسات التعليم العالي تمنع الطلبة من مواصلة
تعليمهم بحجج تقادم شهادة الباكالوريا؟
هل لنا أن نتحدث عن اإلصالح واألبواب موصدة لولوج أسالك
املاستر والدكتوراه بدعوى االنتقاء ،والحقيقة أن ثقافة باك صاحبي
والرشوة الزالت محددا أساسيا في هذا الولوج؟
الجواب ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،الجواب عن كل هذه
األسئلة متروك لكم ،لكننا نعتبر أن جزءا من الجواب مرتبط بطبيعة
السياسات التي نهجتها الدولة منذ عقود في ميدان التعليم ،والتي
افتقدت ألي سند شعبي أو مشروعية ديمقراطية.
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السيد الرئيس،
إن استفحال الهوة بين منتوج املؤسسات التعليمية العمومية
وسوق الشغل يساءل في العمق السياسة الحكومية في مجال التشغيل
ومحاربة البطالة.

كاهل الطبقة الفقيرة واملتوسطة ،لم نتمكن لحد اآلن من الحد من
االختالالت املسجلة على مستوى نظام املساعدة الطبية «،»RAMED
واملشاكل التي تعترض فعاليته ،خاصة فيما يرتبط ببطء توزيع البطائق
وتعدد االنخراطات والتمويل.

ومن باب التذكير ،نذكر أنفسنا ونذكركم سيادة الرئيس ،أنه في
عهد حكومة السيد عباس الفا�سي وخالل  4سنوات من واليتها التي
لم تكتمل ،تقلص معدل البطالة من  9.5إلى  % 8.5وتم خلق حوالي
 136ألف منصب شغل سنويا ،أما الحكومة الحالية وخالل أربع
سنوات انتقل معدل البطالة من  % 8.5إلى  % 10.1متجاوزا بذلك
الحاجز السيكولوجي حسب اإلحصائيات األخيرة للمندوبية السامية
للتخطيط ،علما أنكم التزمتم في هذا اإلطار بتخفيض معدل بطالة إلى
 % 8في نهاية الوالية الحكومية ،وبتحقيق متوسط معدل النمو في حدود
 ،% 5.5فال معدل النمو تقلص ،وال معدل البطالة تراجع.

ونتساءل ،السيد الرئيس ،عن مصير الصندوق العمومي للضمان
االجتماعي للمعوزين ،الذي تعهدت به الحكومة وعن أسباب التأخر
في توسيع مجال االستفادة من أنظمة التأمين اإلجباري ،حتى يشمل
أصحاب املهن الحرة واملستقلين وآبائهم ،وغيرهم من الفئات؟

وهنا ال ينبغي االكتفاء بهذا املؤشر لقياس مدى نجاح السياسة
املتبعة في تنشيط سوق الشغل ،بل ينبغي أيضا أن نستحضر حجم
التناقضات الصاروخية لسوق الشغل ،حيث أن  %61.5من النشيطين
املشتغلين هم بدون شهادة ،فيما معدل البطالة في صفوف خريجي
الكليات يصل إلى .% 26.3
وبصفة عامة ،فقد عرف مستوى النمو من مناصب الشغل خالل
هذه الوالية تراجعا ملموسا ،حيث لم يتجاوز  9000منصب شغل لكل
نقطة نمو سنة  ،2014والحال نفسه تعيشه املنظومة الصحية ببالدنا
التي تعاني من اختالالت بنيوية خطيرة لم نتمكن من سد الخصاص
املهول املسجل في البنايات التحتية والتجهيزات األساسية.
لم نتمكن من الحد من التفاوت الصارخ في توزيع املوارد البشرية
وفي الولوج إلى الخدمات الطبية.
لم نتمكن أيضا من تقليص عدد الوفيات ،وفيات األمهات والرضع،
الزلنا نفقد حوالي  112أم و 29طفل عند الوالدة ،وهووضع يزداد تفاقما
في العالم القروي الذي ينخفض فيه معدل العمر املتوقع عند امليالد
بحوالي  5سنوات مقارنة بالوسط الحضري ،حسب التقرير السنوي
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لسنة .2014
اليوم األطباء املقيمين والداخليين في إضراب وفي اعتصام وكل
تأخيرتؤديه الحكومة ،وكل تأخيريؤديه ذلك الفقيرالذي ينتظرالعالج.
اليوم كذلك ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،النزاعات االجتماعية
للطبقة العاملة ضاربة أطنابها.
لم نتمكن ،السيد رئيس الحكومة ،من تعزيز شبكة الحماية
االجتماعية ،حيث تتحمل األسر املغربية وخاصة الفقيرة منها أزيد من
 % 56من تكاليف الخدمات الصحية ،لم نتمكن من تجاوز االرتباك
ُ
الكبيراملسجل في تفعيل قرارات تخفيض أسعاربعض األدوية التي تثقل

السيد الرئيس املحترم،
إن األزمة االجتماعية ليست أزمة تقنية أو موازناتية ،إنها في
العمق أزمة سياسية مرتبطة بعدم إشراك املعنيين في تدبير امللفات
االجتماعية ،وقد صار من الالزم عليكم تحمل املسؤولية السياسية
لتجاوز حالة االنحباس وإعادة االعتبارملؤسسة الحواراالجتماعي.
ويصعب علينا اليوم أن نتفهم حقيقة تصور الحكومة للمسألة
االجتماعية في ظل عدم قدرتها ،وهي في سنتها األخيرة ،على إنتاج أي
اتفاق اجتماعي كبير ،على عكس الحكومات السابقة.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت ،شكرا لك.
الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بسم هللا الرحمن الرحيم.
في البداية ،أود أن أعبر عن قناعة راسخة لدى فريق األصالة
واملعاصرة بمجلس املستشارين ،على أن املوضوع ،اللي احنا بصدده
اليوم ،ال يحتمل منا أن ننهج أسلوب تصيد األخطاء أو اإلخفاقات ديال
الحكومة في هذا املجال ،نقول اعالش من بعد؟
ولكن ،كذلك ال يحتمل أن تنهج الحكومة خطابا تبريريا للفشل،
فالسيد رئيس الحكومة اللي استمعنا له بإمعان ُيقر بأن الحكومة
لم تتوفق في إنجاز ما التزمت به في برنامجها الحكومي من خالل ما
استمعناه في مداخلته.
البرنامج الحكومي هو هذا ،تصفحته في املحور املتعلق بالقضايا
االجتماعية ،كاين فيه ما يقرب  400سطر في الورقة ،من تعليم ،من
صحة ،من سكن ،من تشغيل ،من ذوي االحتياجات الخاصة ،من
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األسرة ،من الطفولة ،من نظام الحماية االجتماعية.
أكاد أجزم وأقول أن  % 90من  400سطراللي كاينة هنا ما تنجزفيها
حتى حاجة.
املشكل ليس واش تنجز وال ما تنجزش ،هو ما تنجزش ،والواقع
ناطق ،واقع املغاربة ينطق بهذا ،ولكن املشكل هو اعالش؟ اعالش ما
استطعناش ننجحو في إقامة سياسة اجتماعية ناجعة وفعالة ،اعالش
ما استطعناش وما نجحناش في إقامة منظومة للحماية االجتماعية
فعاال وناجعا ،وتعود نتائجه على معظم املواطنين املغاربة؟
هذا هو السؤال اللي كيأرق ،واحنا اليوم تحت القبة جينا بغرض
ُ
الحوارللبحث عن مكامن الخلل ،ال يكفي أن نبرر فشلنا.
فالخطاب التبريري ال يقنع صاحبه وباألحرى يقنع املتلقي ،إذن
فلنبحث اعالش بالضبط؟ صعيب عليا ندير جرد لكل ما التزمت به
الحكومة في هاته املجاالت ،ولكن على كل حال فالبرنامج الحكومي
متوفر ،وبالتالي يمكن يطلع عليه الجميع.
فقط في هذا الباب ،أريد القول اعالش فشلنا؟ باش نؤكدو بعدا
على الفشل لنستنطق بعض األرقام.
مؤشر التنمية البشرية كما سبق لزميلي اللي سبق129/187 ،
املغرب  ،129/187واش بهذا الرقم غنقولوا على أن بالدنا في مصاف
الدول املتقدمة؟
ما يمكنش ،الرقم ناطق ما معنى  129هذا املؤشردالتنمية البشرية
لألمم املتحدة ينبني على الدخل الفردي ،على التعليم ،على الصحة،
على الفوارق االجتماعية.
الدخل الفردي ضعيف جدا ،التعليم على حافة اإلفالس ،الصحة
مرضانا يعانون على قارعة وأمام أبواب املستشفيات واملراكزالصحية،
ُ
الفوارق االجتماعية خيالية ،بل أكاد أقول أسطورية ،ال تطاق ،هاذ هو
معنى هاذ الرقم.
أين نحن من مصاف الدول املتقدمة؟ وإلى درت لكم جرد للدول
اللي سابقانا ،غنقول عار علينا ،نحن املغاربة كلنا غنمحيو األلوان
السياسية ،غنمحيو االنتماءات ،نحن كمغاربة هاذ الرقم ال يجعلنا
نعتز ببلدنا ،نحن معتزون بوطننا ،بتاريخنا ،بحضارتنا ،بأصولنا ،ولكن
اليوم بهاذ ال�شي اللي وصلنا له واحنا مسؤولين عليه جميع.
وأقول في هذا الباب (العجز الحاصل في السياسيات االجتماعية
هو عجز عابر للحكومات ،ما�شي هو ديال هاذ الحكومة ،ديال كل
الحكومات).
وبالتالي إلى شفنا الباهاماس فاتتنا ،عمان ،لبنان األردن ،تونس،
الجزائر ،الفلبين ،الفيتنام ،وقس على ذلك.
فاملؤشرات كاينة كثيرة ولكن غادي نكتفي بهذا باش نقدر نذاكر
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في حاجة أخرى على حسب الوقت ،مؤشر الفقر ،البد نقولوا ،عندنا
 8.5مليون ديال املغاربة ،مواطنين ما�شي رقم ،ما�شي رقم ،8.5 ،هاذو
مواطنين ،كل مواطن له كرامته ،له عزته ،يشعر ،تيحس ،كيعيشوا
العذاب ديال الفقر املدقع ،هذه هي حقيقتنا اليوم في املغرب ،هاذ
املواطنين يعيشون األلم والعذاب األليم مكرفصين تيتكرفصوا في
املداشر ،في القرى ،في الحواضر وفي ربوع اململكة ،موزعين هاذ 8.5
مليون ديال املغاربة.
التشغيل ،على كل حال ما غنهضرش على شحال باش التزمت
ُ
الحكومة وفينا احنا ،وهاذ ال�شي داألرامل ،رغم على أهمية ما أنجز،
ولكن غنرجع لهاذ املوضوع وغادي نذاكر عليه فيما بعد ،دابا نطرح
السؤال ونعاود نؤكد عليه ،اعالش بالضبط ما نجحناش؟
غنعطيكم واحد الرقم ونشوفو االهتمام ديالنا ،الحكومة ديال دابا
واللي سبقوها بالقضايا االجتماعية وباألوضاع االجتماعية ،تذاكروا
غيرعلى امليزانيات ،كيفاش تطورت امليزانيات في هاذ  4سنين من 2012
إلى  ،2015الحظوا معي رئاسة الحكومة ،وزارة العدل والحريات ،وزارة
االتصال ،وزارة التجهيز والنقل ،الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان
تطورت ب  ،% 40وزارة التعليم تطورت ب  ،% 24وزارة الصحة ،وزارة
السكنى ،وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية ،اللي مفروض تيهتموا
بالقضايا االجتماعية ب  ،% 20ولكن غادي نقول لكم راه واحد الوزارة
أخرى مهتمة حتى هي بالشؤون االجتماعية واألسرة حتى هي فازت
بحصة  % 40اللي هي وزارة التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية.
معنى هذه األرقام وإلى بغينا نستنطقوها أن اللي حكم الحكومة
في توزيع االعتمادات أو ثمار ديال النمو ديال املغاربة ،على بساطته
وتواضعه ،ولكن كاين �شي حاجة ،على كل حال تنتجوا شوية ،مرة
تنديروا  ،4مرة تنديروا  ،3مرة تنديروا  ،5وهذاك ال�شي اللي كنتجوه
نعرفوا كيفاش نوزعوه ،أوال على املغاربة في هاذ ال�شي هذا ،وثانيا غادي
نوزعوه بشكل عادل.
فأعتقد أنه إلى بقينا محكومين باملنطق اللي طلع للحكومة يوزع
الغنيمة لن نعالج امللف االجتماعي ،هنا كاين املنطق ديال توزيع
الغنيمة ،كذلك ألنه هاذ ال�شي اللي تنقول تيأكدو كذلك الطريقة ديال
هيكلة الحكومة والطريقة اللي تمت به توزيع الحقائب الوزارية.
اعالش فشلنا في هاذ املجال االجتماعي؟
ممكن نجتهدو ،ما يمكناش نبررو ونقولو على أنه تحسين األوضاع
االجتماعية لن يتسنى إال بتحسين األوضاع االقتصادية ،هذا خطاب
تبريري ،يمكن لنا نديرو �شي حاجة أكثر ،نجتهدوا واملغاربة ال ينقصهم
اإلبداع ،ال ينقصهم الذكاء االجتماعي ،باش بهاذ الشوية اللي عندنا
نزيدوا نطوروا السياسة االجتماعية ديالنا ،مثال غير عدد املتدخلين،
عندنا تضخم مؤسساتي ،واحد العدد داملؤسسات اللي تتدخل في نفس
القطاع ،عندنا ثالثة داملستويات في هاذ الباب ،عندنا املبادرة الوطنية

812

الجريدة الرسمية للبرملان

للتنمية البشرية ،عندنا السياسات الحكومية ديال القطاعات وعندنا
الوكاالت ديال التنمية ،بل األدهى أن حتى القطاعات الحكومية مبلقنة
في هذا الباب ،واحد العدد دالوزارات كيهتم بالشؤون االجتماعية4 ،
وال  5اللي يصعب ،بل يستحيل االلتقائية في البرامج وفي اإلستراتيجيات
املرسومة في هذا..
هناك غياب واحد العديد من اآلليات ،رغم أنه بالدنا تتوفر على
تجربة وعلى تراكم وعلى مؤسسات وآليات اللي تدعم منذ االستقالل،
ما كيسمحليش الوقت باش نذاكر على هاذ ال�شي بالتفصيل ،ولكن
اليوم ما العمل؟ أش غنديرو؟
احنا كنقولو على أن كل الوسائل املتوفرة لبالدنا ،عندنا دستور من
جيل دساتير الحقوق ،شحال دالفصول كيتذاكرو على هاذ الحقوق
االجتماعية ،40 ،39 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،إذن عندنا آلية دستورية
اللي ممكن ننكبوا على معالجة هاذ آسمو..
عندنا حكومة باختصاصات واسعة اللي كتمكنها من تحمل
املسؤولية ديالها كاملة في إنتاج السياسات العمومية في هذا املجال،
عندنا االستقرار فبالدنا ،وشفتو بعض البلدان تقدمت علينا في
املؤشرات رغم أنه كتعيش عدم االستقرار ،وعندنا أكثرمن هذا ،وقلته
قبيلة ،عندنا الذكاء الجماعي للمغاربة وما كنستغلوهش.
فأشنو خاص؟ خاص الحوار ،خاص املفاوضات ،خاص اإلنصات،
نتذاكرو في هاذ املوضوع.
أنا أقول ،عندنا واحد املشكل في هاذ البالد اللي خاصنا نتداركوه،
خاصنا الحوارثم الحوارثم الحوارثم الحوار ،ما نقنطوش وما نعياوش
من الحوار ،طاملا أننا كنعياو من الحوارنخرجو على بالدنا ،بالدنا تحتاج
إلى الصمود في الحوار بين مختلف الفرقاء ،النقابات ،الباطرونا،
األحزاب ،البرملان ،الحكومة واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدني،
ونجلسوا ونتذاكروا ونتحاوروا حول نموذج جديد للحماية االجتماعية
في بالدنا.
النموذج اللي ورثناه من االستقالل لليوم أثبت إخفاقه وفشله،
باش ما نقولش الحكومة ،نموذج ،صافي ،يعني ما بقاش قادر يجاوب
على املتغيرات اللي وقعت ،الحاجيات ديال املغاربة على اإلنتظارات
ديال املغاربة ،البد من النظرفي هاذ النموذج.
على كل حال للوقت ،ولكن بغيت نقول ونختم بواحد الكلمة على
األقل هاذيك الخبيزة اللي كنتجوها تقسم بشكل بشكل عادل.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
انتهى الوقت السيد الرئيس ،شكرا.
املداخلة املوالية لفريق العدالة والتنمية.
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املستشار السيد نبيل شيخي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
اسمحوا لي في البداية أن أذكر بالسياق الذي انطلق فيه عمل
هذه الحكومة كما ورد في كلمة رئيسها والذي اتسم بأوضاع اقتصادية
واجتماعية صعبة ،حيث كان بلدنا آنذاك قد خرج لتوه من أوضاع
سياسية مضطربة بفعل الحراك الشعبي والشبابي الذي عرفته
بالدنا ،والذي رفع من سقف مطالب املواطنين ،السيما منها املطالب
ذات الصبغة االجتماعية ،والتي تطلبت من الحكومة السابقة تقديم
إجابات ذات كلفة مالية مرتفعة.
السيما ،كما قلت ،باشرت هذه الحكومة مهامها بجرأة وشجاعة،
وشرعت في فتح أوراش إصالحية كبرى ،لم تكن الحكومات السابقة
تجرأ على مجرد االقتراب منها.
وكان من بينها ،في املجال االقتصادي ،تخليص مالية الدولة من عدد
من السياسات التي كانت تأخذ بخناقها وترهنها لتقلبات أسعار سوق
النفط الدولي ،وال تسمح بهوامش معقولة لتمويل االستثمار العمومي،
ودعم عدد من املشاريع االجتماعية ،وتسمح بتحقيق االستقرار
السيا�سي واالجتماعي.
واستطاعت الحكومة بفضل هذه السياسات الشجاعة ،وعلى
الرغم من اإلرث االجتماعي الثقيل الذي ورثته ،وباملوازاة مع السعي
ُ
املستمرالستعادة التوازنات املاكرو اقتصادية ،أن تطلق من جهة مزيدا
من املبادرات واملشاريع في املجال االجتماعي ،وأن تضمن من جهة أخرى،
استدامة تمويل املشاريع القائمة وتضمن استمراريتها.
باإلضافة إلى وفائها بالتزاماتها ،وخاصة اتفاق  26أبريل بكلفة 13.2
ملياردرهم كما ورد في كلمتكم.
ويندرج هذا املنحى االجتماعي في سياسة الحكومة في إطار األهداف
التي تضمنها البرنامج الحكومي ،والتي من بينها توطيد مسلسل بناء
مجتمع متوازن ومتماسك ومستقرومتضامن.
واسمحوا لي ،بكامل املوضوعية واملسؤولية ،أن أهنئكم السيد
رئيس الحكومة على وفائكم بجزء معتبرمن التزاماتكم في هذا املجال.
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على اإلجراءات التي
اتخذتموها من أجل تعزيزالتماسك االجتماعي ومحاربة الفقرمن خالل
إنشاء صندوق التماسك االجتماعي ،باعتمادات مالية مهمة لتمويل
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العمليات االجتماعية املتعلقة بنظام املساعدة الطبية «»RAMED
وبرنامج «تيسير» للمساعدات املباشرة لدعم تمدرس أبناء األسر
الفقيرة وتقديم الدعم املباشر لألرامل في وضعية هشاشة وتقديم
الدعم لذوي االحتياجات الخاصة.
اسمحوا لي كذلك ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على تخفيض
أسعارعدد معتبرمن األدوية ،وضمنها األدوية التي تهم األمراض املزمنة،
وكذا الرفع من ميزانية األدوية املوجهة للمستشفيات.
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على إرساء التغطية
الصحية لفائدة الطلبة ،عبر نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن
املرض ،والذي يبلغ عدد املستفيدين منه بشكل مجاني برسم املوسم
الحالي حوالي  240ألف طالب وطالبة.
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على الزيادة في قيمة
املنحة الخاصة بطلبة اإلجازة وطلبة املاستر ،كما ذكرتم ،وذلك ألول
مرة منذ ثالثين سنة ،وكذا الزيادة في عدد الطلبة املمنوحين ليصل
بشكل غيرمسبوق إلى حوالي  330ألف طالب وطالبة.
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم كذلك ،على إحداث
صندوق التعويض عن فقدان الشغل ،وإطالق العمل به منذ شهر
أبريل .2015
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على الرفع من األجر
األدنى في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والرفع من الحد األدنى
للمعاشات التي تصرف ملتقاعدي املؤسسات العمومية والجماعات
املحلية.
اسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة ،أن أهنئكم على إطالق األشغال
إلنجاز أزيد من  456ألف وحدة للسكن االجتماعي ،وكذا استفادة 71
ألف أسرة من مشاريع القضاء على دور الصفيح ،واإلعالن عن ست
مدن جديدة بدون صفيح.
ونظرا ملحدودية الحيز الزمني املخصص ملداخلتي هاته ،ولكوني لن
أتمكن من اإلتيان على ذكر مجموعة من املشاريع واملبادرات األخرى
والعديدة في مجال سياستكم االجتماعية ،أود أن ال تفوتني الفرصة
ألشيد بتفعيل املبادرة امللكية املتعلقة بإحداث صندوق دعم التنمية
بالوسط القروي واملناطق الجبلية ،في إطارقانون املالية لسنة .2016
كما نشيد ،السيد الرئيس ،من جهة أخرى بالتجاوب الحكومي
مع املطالب املعقولة واملشروعة والقانونية ملختلف فئات املجتمع،
مع التأكيد على املقاربة التشاركية مع كل الهيئات والفئات املعنية،
والتأكيد أيضا على أن االستجابة للمطالب ينبغي أن تتم في إطار
مقتضيات الدستور وضوابط القانون.
وفي هذا الصدد ،ننوه بتدبير الحكومة ملطالب املواطنين في قضية
غالء فواتيراستهالك املاء والكهرباء بمدينة طنجة ،وننوه كذلك بتجاوب
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ُ
املواطنين ونضجهم.
إن ما قدمناه من أمثلة ومن نماذج ملا أنجزته الحكومة في إطار
حصيلتها السياسية ،ينبغي أن ال يحجب علينا ،وأنتم على دراية بذلك،
حجم الخصاص الذي الزال موجودا في هذا املجال ،لذلك البد من
مواصلة استدراك مظاهر القصور والنقص في الحكامة في تدبير بعض
البرامج واملشاريع والعمل على استدراك التدني الحاصل في نسب إنجاز
بعضها اآلخر.
وأود التأكيد في الختام ،السيد رئيس الحكومة ،على أن االستفتاء
على أداء الحكومة في كافة املجاالت ،ومن بينها املجال االجتماعي يتحقق
من خالل املحطات الدستورية ،ومن بينها محطة  4شتنبر التي عبر
من خاللها املواطنون عن ثقتهم في هذه الحكومة وفي أدائها بعيدا عن
التشكيك الذي يحلو للبعض أن...
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت.
الكلمة اآلن للفريق الحركي.
نعم السيد الوزير.

السيد محمد الوفا ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة،
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
إلى اسمحتي كنطلبو بتوقيف الجلسة ملدة  5دقائق ،الحكومة ،إلى
جا على خاطركم.

السيد الرئيس:
هل يوافق املجلس على طلب السيد الرئيس؟  5دقائق .شكرا.
في حدود خمس دقائق.
(تم رفع الجلسة ثم استئنافها بعد مرور تسعة دقائق و 30ثانية)

السيد الرئيس:
أرجو من السادة الوزراء والسادة املستشارين أن يلتحقوا
بمقاعدهم ،الستئناف الجلسة ،انتهت  5دقائق اللي اطلب السيد
الوزير.
ونستأنف الجلسة ديالنا بإعطاء الكلمة ألحد املتدخلين باسم
الفريق الحركي ،اتفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد مبارك السباعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
إخواني املستشارين املحترمين،
كما جاء في ردكم ،السيد رئيس الحكومة ،وبكل واقعية فبالدنا
بذلت مجهودا كبيرا لتحسين املؤشرات االجتماعية في عدة قطاعات
ومجاالت بفضل التوجيهات امللكية السامية والرؤية اإلستراتيجية
لجاللة امللك ،التي تبلورت عنها عدة قرارات واختيارات كبرى في مجال
السياسة العمومية ذات الطابع االجتماعي ،كاملبادرة الوطنية للتنمية
البشرية والدراسة التي همت املناطق القروية والجبلية التي حصرت
حجم املستهدفين في مجال الهشاشة التنموية واالجتماعية في  12مليون
نسمة إلى جانب إحداث صندوق التماسك والتكافل االجتماعيين.
ورغم كل هذه املجهودات املبذولة السيد رئيس الحكومة فإن
املنجزات ال تزال بطبيعة الحال دون مستوى الطموحات.
وفي هذا اإلطار ومن منظورنا في الفريق الحركي ،فنكتفي في هذا
املقام بتشخيص بعض جوانب هذا الخصاص وعرض العناوين الكبرى
لبعض االختالالت االجتماعية مع صياغة بدائل نعتبرها أساسية لسد
هذا العجزاالجتماعي بتداعياته ومضاعفاته:
 أوال ،تشتت املجهود بين عدة قطاعات حكومية معنية باملسألةاالجتماعية على مستوى البرامج أو االعتمادات بما يربك بلوغ السياسة
االجتماعية عمومية متناغمة ومنسجمة ،ويتسبب في عدم بلورة
سياسة اجتماعية أفقية موحدة األهداف؛
 ثانيا ،رغم البرامج املعتمدة واإلستراتيجيات املسطرة واألرقام ورغممجهودات الحكومة املهمة ،فإن النتائج امللموسة على أرض الواقع تظل
محدودة حيث الزالت بالدنا تصنف في املراتب الدنيا في سلم التصنيف
االجتماعي في تقارير املؤسسات الوطنية والدولية املختصة ،سواء على
مستوى التنمية البشرية أو على مستوى جودة التعليم أو التغطية
الصحية أو معالجة الفقرأو الولوج إلى السكن؛
 ثالثا ،رغم املجهود الحكومي املبذول فتمركزالخدمات االجتماعيةيجعل التوازن الجهوي واالجتماعي املنشود الزال بعيد املنال ،حيث
تستقطب املدن الكبرى مجمل الخدمات واالعتمادات واملوارد البشرية
املوجهة للمجال االجتماعي.
وفي هذا السياق ،يكفي أن نسجل ،السيد رئيس الحكومة ،ما يعرفه
التعليم في بالدنا عموما وبالوسط القروي بصفة خاصة من مشاكل
تتمثل في الخصاص في البنايات املدرسية وفي نسبة التغطية وعدد
املدرسين ومعاناة التالميذ جراء بعد املدارس عن املناطق السكنية ،وفي
ظل ندرة وانعدام بنيات اإليواء والتغذية وغياب وسائل النقل املدر�سي
ناهيك عن تحدي الطبيعة في غياب وسائل التدفئة وانقطاع املسالك.
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وكعالج لهذه الوضعية ،ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى العودة
إلى تجربة املدارس الجماعاتية وتعميم التجارب النموذجية املعتمدة
في بعض املناطق القروية بمبادرة من القطاع الحكومي أو بمبادرة من
املجتمع املدني ،والتي أعطت نتائج إيجابية ،كما نقترح إدماج السكن
املدر�سي للمدرسة والتالميذ في إستراتيجية الحكومة إلصالح صندوق
املقاصة على إشكالية برنامج «تيسير» الذي يحتاج بدوره لتقييم
وتقويم.
أما على املستوى الصحي ورغم املجهود املبذول فإن الوضعية
الزالت مخيفة ،فنسبة التأطير الصحي وطنيا جد محدود ،وهو ما
جعل منظومة الصحة العاملية تصنف بلدنا ضمن  57بلدا في العالم
تحت العتبة الحرجة ،ناهيك عن الخصاص في املوارد البشرية وتزداد
األوضاع صعوبة في الوسط القروي ،حيث الخصاص املهول في البنايات
الصحية وباألحرى التأطيرالطبي ،فاملراكزاالستشفائية الكبرى ممركزة،
السيد الرئيس ،في املدن الكبرى.
وفي مجال التغطية الصحية ورغم أهمية البرامج «»RAMED
ونبل هدفه االستراتيجي املستهدف ملا يقربه مليوني أسرة معوزة فإنه
يصطدم بعدة عراقيل من قبيل تعقيد مساطر الحصول على البطاقة
وإشكاليات املعاييراملحددة للمستهدفين.
وبخصوص السياسة السكنية ،ومن باب املنطق ال يمكن ألحد أن
ينكرما تم انجازه من طرف الدولة في هذا املجال ،إال أن عدة مالحظات
البد من إبدائها من قبل تمركز األوراش السكنية في بعض الجهات
ومحدوديات النتائج في القضاء على السكن غير الالئق رغم حجم
االستثمارات املخصصة لذلك ،إلى جانب غياب سياسة سكنية قروية
إسوة بسياسة املدينة.
وفي هذا اإلطار ،ندعوكم السيد الرئيس الحكومة التأكيد على
ضرورية وضع منظومة قانونية مرنة في مجال التعمير بالوسط القروي
واملدن الصغرى.
السيد رئيس الحكومة،
كثيرهي املشاكل االجتماعية...

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
آسف ،انتهى الوقت.
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد محمد البكوري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
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السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
لقد استمعنا بإمعان إلى جوابكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم،
واستوعبنا مضامينه وذلك خالل مقاربة منطقية وموضوعية ملا جاء
فيه من جهة ،وما جاء في التصريح الحكومي لسنة  2012في الجانب
املتعلق بالشطراالجتماعي وواقع القطاعات االجتماعية من جهة ثانية،
خصوصا ونحن على بعد حوالي سنة من انتهاء والية الحكومة الحالية.
ولنكن موضوعيين ونحن أحد مكونات األغلبية ،فإن ما أنجزته
الحكومة في املجال االجتماعي يبقى مهم ،ما نكونوش عدميين ،ما
نسربوش اليأس للمواطنين ،جاللة امللك بنفسه شهد بأن املنجزات على
أهميتها وأن الجهود تبذلت من طرف الحكومة ،وسأعطيكم مقتطف
من خطاب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش« :كل ما تم انجازه على
أهميته يبقى غير كاف لبالدنا ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف
الحياة القاسية ،وتشعربأنها مهمشة رغم كل الجهود املبذولة» انتهى
النطق امللكي.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
هناك أوراش كبرى فتحتها الحكومة في العديد من القطاعات،
سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الشؤون املتعلقة باألسرة أو
إصالح بعض املجاالت وإحداث بعض الصناديق الخاصة بالفئة
املهمشة واملتضررة وفتح حوار اجتماعي مع املركزيات النقابية األكثر
تمثيلية والرفع من معدل النمو ورفع احتياطي العملة الصعبة ،وغيرها
من اإلجراءات االقتصادية واملالية التي لها وقع إيجابي على املجال
االجتماعي.
ال يسعنا إال أن نصفق لكل اإلجراءات العملية التي جعلت الحكومة
تتخطى العديد من اإلكراهات وتتفاعل مع امللفات االجتماعية
الكبرى ،لكن السيد رئيس الحكومة ،باملقابل نجد العديد من األوراش
االجتماعية الزالت مفتوحة وأن القرار السيا�سي ال يزال يطغى على
املصلحة االجتماعية للمواطنين ،وهنا سأتطرق إلى مجموعة من
الضروريات واألولويات التي تتطلب املزيد من املجهودات ،رغم أن
الحكومة خصصت نصف امليزانية العامة للقطاعات االجتماعية.
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رابعا ،تعزيزكل السياسات العمومية التي تستهدف تقليص الفوارق
االجتماعية ،خصوصا بالعالم القروي واملناطق الجبلية وهوامش
املدن.
كل هذه األوراش والتي الزال جزء منها عالقا ،تعوزه اإلمكانيات
املادية وتتطلب إعمال مبدأ التشاور بين الحكومة والفرقاء االجتماعيين
من جهة ،والحكومة والجمعيات املهنية من جهة أخرى.
نعم ،إن الحصيلة االجتماعية للحكومة إيجابية واإلصالحات
االقتصادية مهمة ،لكن يجب أن نلمسها ويلمسها املواطنون على
أرض الواقع ،فالتعليم بالعالم القروي ال يزال يعرف تعثرات ملموسة،
كمشكل االكتظاظ واملستوصفات واملدارس الصحية ال زالت تعاني
خصاصا مهوال في األطر الطبية والوسائل والتجهيزات ،والظروف
الزالت منعدمة في بعض املناطق التي تعيش في عزلة تامة ،خصوصا
أثناء موسم الشتاء ،ومجال التشغيل الزال يعاني من عدم اإلنصاف
والعدالة الرشيدة ويئن تحت وطأة املحسوبية والزبونية ،والحوار
االجتماعي الزال عالقا في ظل صراعات سياسية بين املركزيات النقابية
والحكومة.
إنها محطات واقعية ،السيد رئيس الحكومة ،تجعلنا مطالبين
بتشخيص الوضعية الحقيقية للمجال االجتماعي في بالدنا ،ومحاولة
إيجاد الحلول الناجعة في إطار تشاركي يخدم مصلحة البالد أوال،
ويبتعد كل البعد عن أية مزايدات أيا كان نوعها ومصدرها.
إننا نطالبكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،مواصلة دعم وتعزيز
كل السياسات العمومية التي تستهدف مكافحة الفقروالهشاشة ،وكذا
سد الخصاص الحاصل في كل املجاالت املرتبطة باملواطنين واملواطنات،
إلى جانب التفعيل الحقيقي والسريع للمخطط املندمج لتحسين أوضاع
ساكنة بعض املناطق التي تم إحصائها ،والتي يقدر عددها ب 24.000
دوار ،والتي تستفيد من  20.800مشروع.
ثقتنا ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،في صدق توجهات وأعمال
حكومتكم ،لكن تسريع وتيرة اإلصالح ضرورة تفرض نفسها.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

أوال ،ضرورة مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
ألن تدخالتها لها وقع كبيرعلى معالجة مظاهرالعجزاالجتماعي ومواجهة
الهشاشة بالعديد من املناطق؛

شكرا.
الكلمة املوالية لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،في حدود
أفترض بضعة ثواني إلى ما خانتنيش..

ثانيا ،تمويل صندوق التماسك االجتماعي املوجه للبرامج
االجتماعية ،وذلك في أفق تعميم املساعدة الطبية وتعزيز برامج
«تيسير» ودعم ذوي االحتياجات الخاصة واألرامل في وضعية هشة؛

دابا نشوفو ،دابا نشوفو ،مازال ماعنديش قدامي الوقت بالضبط،
 2دقائق و 35ثانية.

ثالثا ،إنعاش الشغل ،من خالل برامج االجتماعية القطاعية؛

املستشار السيد عبد االله حفظي:
السيد الرئيس،
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السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
أود في عجالة التذكير بالتكلفة املترتبة على ترك ممارسة الحق في
اإلضراب بدون قانون ينظمها ويوضح كيفية تفعيله ،وتتمثل هذه
التكلفة في االنعكاسات السلبية على مناخ األعمال وعلى وتيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،خاصة مع تزايد اإلضرابات وظهور تنسيقيات
وجمعيات ال ترتكزعلى أية أهلية أوشرعية تمثيلية ديمقراطية للنقابات.
وهنا ( ولن أف�شي سرا ،السيد رئيس الحكومة ،إلى قلت لكم بأنه حتى
بالنسبة للنقابات ،أن الفصل  288من القانون الجنائي يحمي شرعيتها
ويحمي تمثيليتها من الوافدين الذين يعملون ،ولألسف يبخسون العمل
النقابي والذين ال يحملون أي مشروع مجتمعي).
إذن ،من خالل تزعم إضرابات غير مضبوطة وال مسؤولة وبدون
أي إخطار ،وتكفي اإلشارة إلى أنه في الشهور التسعة األولى من سنة
 2015سجلنا ما يزيد عن  193ألف يوم عمل ضائع ،بزيادة تفوق % 21
باملقارنة مع نفس الفترة من سنة  ،2014ال�شيء الذي يجعل من 2015
سنة قياسية في أيام العمل الضائعة ،إذا ما استثنينا سنة .2011
مع اإلشارة إلى أن ضياع أيام العمل يعني ضياعا مباشرا في الناتج
الداخلي الخام ،مع ما لذلك من وقع سلبي على وتيرة النمووعلى مناصب
الشغل ،ألن كل نقطة من نسبة النمو تعادل خلق ما يناهز تقريبا 25
ألف منصب شغل جديد.
أضف إلى ذلك اإلفالسات التي طالت في نفس الحقبة 8500
مقاولة ،غالبيتها مقاوالت صغرى ومتوسطة بارتفاع نسبة  15%في هاذ
تسعة الشهور األولى.
السيد رئيس الحكومة،
وأنتم تترأسون اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ،واللي أثمرت إجراءات
اللي فاضلة والتي نعتزبها والتي يعمل اإلتحاد العام على توطينها جهويا.
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا ،انتهى الوقت ،مكره أخاك.
الكلمة املوالية للفريق االشتراكي املحترم.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
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السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
في وقت ال يسعف ،نقول أن الحكومات عندما تأتي إلى املسؤولية
عقب االنتخابات فإنها تأتي لتعطي ما هو أحسن من سابقتها ،والحكومة
التي تأتي للسلطة فال ينكر أحد أنها البد أن تكون لها أرقام وأن تدافع
عن حصيلتها وهذا �شيء طبيعي.
لكن ،بالنسبة لنا السؤال فيما يتعلق باملسألة االجتماعية ،السؤال
اللي نطرحوه ،ونطرحوه بشكل جماعي ،هل تحسنت وضعية املغاربة في
ظل الحكومة الحالية؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا نجاوبو عليه.
للجواب على هذا السؤال ،كيف قاربت الحكومة األمر ديال املسألة
اإلجتماعية؟ قاربته بين شيئين صعب أن نزاوج بينهما.
من البداية الحكومة كان هاجسها كيفية الوصول إلى توازنات
ماكرو اقتصادية وسد العجزوكذا وكذا وكذا.
ومن جهة ثانية أمامها خصاصات اجتماعية كبرى في البنيات
األساسية ،وكذلك في مواقع الهشاشة اإلجتماعية ،احنا ال نختلف عن
اإلصالح ولكن نختلف على منطق اإلصالح ،منطق اإلصالح بالنسبة
لنا املنطق األساس وهو منطق تشاركي ،واملنطق الثاني وهو أن نتقاسم
تكلفة اإلصالح ،هل في املشاريع التي قدمتها الحكومة وقالت بأنها
إصالحات ،هل تقاسمنا كمغاربة كلفة اإلصالح؟ نعم الوطن لنا جميعا،
والتكلفة لنا جميعا.
ملي كنذاكرو على املقاصة ،هل..؟ نعم ربحت امليزانية ديال الدولة
عدة مالييروالحمد هلل بفضل انخفاض أسعارالنفط كذلك.
لكن ،من الحلقات الضعيفة في املجتمع اللي كالت الدق بزاف،
كاين واحد الفئة في املجتمع الباس عليها وهما كثارما تضرروش من هاذ
العملية ،ولكن كاين فئات حقيقية تضررت من هاذ القضية.
املسألة الثانية ،ملي كنذاكرو على التقاعد ،التقاعد أييه ،نصلحوه،
اللي مهم في التقاعد هو االدخار ،واالدخار كيعطي االستثمار ولكن ما
ننساوش بأنه التقاعد يؤدي مخرج اللي واحد الوضعية االجتماعية،
هناك صناديق تقاعد اللي كتنتج الفقر ،خصنا حتى هي نفكروا فيها،
عمر �شي إصالح ما قال لنا ها ( )la pensionاللي غادي نخرجوا بها
شحال.
كذلك ،اإلصالح هوعمل تشاركي ملي كتداكرو على الحواراالجتماعي
ال نتحدث عن الحواراالجتماعي من أجل أن نصل إلى الزيادة في األجور،
ولكن أن تكون هناك تقعيد مؤسساتي للحواراالجتماعي.
فقط ،املسألة الثانية التقعيد يقت�ضي إخراج القوانين ،باإلضافة
إلى القوانين التنظيمية اللي املفروض تخرج كاين قانون النقابات،
اعالش ما خرجوش قانون النقابات وكان املشروع قبل؟
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ملي تنذاكرو على التعليم تنقولوا أييه التعليم مكلف وميزانية
الدولة تتحمل ،الصحة تتحمل ،ولكن التعليم أشنو هو؟ يمكن
نتفق مع السيد رئيس الحكومة األرقام مزيانة اللي قال ،ولكن فين ما
نجحناش في اإلبداع الفكري ،أين هو جودة التعلمات؟ أين هو جودة
التكوين؟ أين هي البرامج واملناهج؟
هاذ ال�شي ما درناش فيه مجهود ،الصحة درنا « »RAMEDودرنا
مجموعة ولكن الزالت الطبقية في الولوج إلى الصحة ،الزالت االختالفات
املجالية قائمة ،املروحية اللي تتصورها الكاميرا أنا ما كنهرضش عليها.
كذلك ،كذلك...

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم ،انتهى الوقت.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشار السيد محمد زروال:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في االتحاد املغربي للشغل بقدر ما نثمن إنجازاتكم ،فإننا
باملقابل ال نحابي في انتقاد اختالل أداء حكومتكم حين تكون بعض
قراراتكم وإجراءاتكم ضد مصالح الطبقة العاملة.
في هاذ اإلطار ،اسمحوا لي أن أثير انتباهكم إلى أهم نقاط الضعف
التي ميزت أداءكم فيما يخص الجانب االجتماعي ،وهي مؤشرات دالة
يجب أخذها على محمل الجد.
وإن الحركات االحتجاجية غير املسبوقة التي تخوضها الشغيلة،
والنداءات املتضمنة للمطالب امللحة للطبقة العاملة لخير دليل على
ضعف أدائكم فيما يخص امللف االجتماعي ،فيكفي أن نسجل ما يلي:
 تهربكم من حواراجتماعي حقيقي ومأسسته ،في تجاهل تام ملنطقالدستور ومقتضياته؛
 عدم وفائكم بعقد لقاء لتقديم مقترحات الحركة النقابيةبخصوص مشروع قانون املالية ،لذلك جاء فارغا من حيث البعد
االجتماعي ،ولم يستجب للمطالب العادلة واملشروعة للطبقة العاملة
وعموم األجراء؛
 تملصكم من التزاماتكم بمجموعة من بنود اتفاق  26أبريل ،ممايخلع املصداقية عن الحواراالجتماعي ويفرغه من محتواه.
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ومن هذه البنود:
 التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  87املتعلقة بالحرياتالنقابية وحماية العمل النقابي؛
 وتوحيد الحد األدنى لألجور ،الذي اتضح أن حكومتكم عمقتالفارق بين القطاع الصناعي والقطاع الفالحي ،بدل التوحيد التدريجي
مما كرس التمييز ضد العمال الزراعيين وبالتالي اعتبارهم ضمنيا
مواطنين من الدرجة الثانية.
 تفرجكم على الخرق السافر ملدونة الشغل وضرب الحرياتالنقابية.
وباملناسبة ،استمرار الفصل  288من القانون الجنائي والذي يمثل
وصمة عارفي جبين كل الحكومات املتعاقبة ،استمراره في حصد العديد
من ضحايا نزاعات الشغل من املناضالت واملناضلين.
كذلك ،وقوفكم مكتوفي األيدي أمام تدهور ظروف العمل
وهشاشته ،وأمام التعسفات والتجاوزات التي تطال الشغيلة ونموذج
شركة ( )Med Paperبطنجة ،مثال صارخ وقمة في االستبداد140 ،
ُ
عامل وعاملة طردوا بمجرد تأسيسهم ملكتب نقابي ،يقع هذا أمام
مرأى ومسمع السلطات العمومية ،وأمام مرأى ومسمع مصالح وزارة
التشغيل.
 انحصار اهتمامكم في مجال التقاعد على تحميل املوظفينواملوظفات تبعات أزمة الصندوق املغربي للتقاعد ،بدل أن تنتبهوا
إلى الضعف املهول في نسبة التغطية التي ال تتجاوز  ،35%وإلى مئات
العامالت والعمال الذين ال يتم التصريح بهم كليا أو جزئيا ،وإلى هزالة
املعاشات ،مما يقت�ضي منكم أن تأخذوا باقتراح االتحاد املغربي
للشغل ،الذي طرح عليكم منظورا شامال لإلصالح وفق الخالصات...

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم ،إنتهى الوقت مع األسف.
الكلمة اآلن لفريق الدستوري الديموقراطي اإلجتماعي.
ال�سي عدال يمكن لك تهضر من تما ،شوف مشحال دالوقت كاين
عفاك؟  35ثانية.

املستشار السيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
فقط ،ابغيت نعقب على واحد بعض األرقام أتيتم بها ،فعلى مستوى
كهربة العالم القروي ،أنا كنظن  99%هي رقم يمكن وطني ،ولكن على
مستوى ما هو إقليمي ،فأظن أنه الرقم ما�شي .99%
فنعطيك على سبيل مثال ،إقليم خنيفرة يااله واصلين  ،62%على

818

الجريدة الرسمية للبرملان

مستوى املاء الصالح للشرب ،أظن راه ماكيناش  ،95%على مستوى
كذلك ،إقليم خنيفرة ،اللي كنعيش فيه ،وكنعرف املعطيات ديالو،
يااله واصلين .37%

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار .آسف.
حتى ال أبدو متحيزا لزميلي.
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واش كتعرفوا...

السيد الرئيس:
انتهى الوقت ،السيد املستشار ،آسف.
تفضل ،زيد ،دقيقة ياك السيد الرئيس؟

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،تفضل آ
السيد املستشار.

شكرا السيد الرئيس.
هذاك التعويض على فقدان الشغل راه ما يمكنش ياخدوا العامل،
ألن حتى الباطرون ما يمكن يعطي شهادة بأنه تطرد من العمل ،وها هما
يقول لينا.

شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
سجلت وأنا أستمع إليكم واحد التصريح ديالكم مهم جدا ،هو اللي
قلتو فيه« :هناك شعور لدى املواطن أن ال �شيء كيتدار».

وقالوا لينا على قانون اإلضراب ،ها هما في أكادير  700ما�شي غير
 700 ،500عامل مشرد ،والباطرون دخل عمال جداد ،والقانون
ما مطبقش عليهم ،وراهما باقيين مشردين إلى اآلن في معمل الضحى
بأكادير.

وهذه ،السيد رئيس الحكومة ،حقيقة ،ألن ما تعتقدونه إصالحات،
ال يصل منه إلى املواطن أي أثر.

قلتم لنا بأنه تم شراء  4ديال الطائرات ،وما قلتش لنا شحال من
امرأة حامل كتموت قدام املستشفى أوفي الطريق إلى املستشفى؟

ما يصل املواطن هو الزيادات املتتالية في األسعار ،في املحروقات،

طرحنا عليكم سؤاال ،السيد الرئيس ،ولم تجيبونا ،واش كتعرفوا
بأنكم باستخفافكم بالحركة النقابية تهددون استقرار املغرب اللي
كتدعيوا دائما بأنكم تحافظون على استقرار املغرب أو أنكم جعلتم
املغرب مستقرا في عهدكم؟

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

في..

وملي كيتزادو املحروقات ،مزيان ،نتذاكرو أنا وياك ،واخا ما عنديش
الوقت ،ملي زدتو في املحروقات في األول ،تزادوا الطاكسيات ،اللي
كيركب في الطاك�سي ،ملي ينقصوا املحروقات ما نقصوش الطاكسيات
واملواطن بقى يخلص نفس الثمن.
قلتم لنا أن اتفاق  26أبريل مكلف ،ولكن لم تقولوا لنا إنكم ال زلتم
لم تطبقوا ما تبقى من هذا االتفاق ،علما أنه كاينة استمرارية ديال
الدولة ،والذي يستمع إليكم ،السيد رئيس الحكومة ،يقول بأن املغرب
كان متوقفا إلى أن جئتم إلنقاذه ،والحقيقة غيرذلك.
قلتم لنا ،السيد رئيس الحكومة ،أن كل املوظفين أصبحوا يتقاضون
أكثر من  3000درهم ،ولم تقولوا لنا بأنكم وعدتم بأنه( )SMIGالحد
األدنى لألجور يوصل ل  3000درهم لصالح العمال ،لحد الساعة مازال
ما وصلش ل  3000درهم.
قلتم لنا أيضا ،السيد رئيس الحكومة ،أنكم خصصتم كذا مليار
إلرجاع دين الضريبة على القيمة املضافة للمكتب الوطني للسكك
الحديدية ،ولكن ،ما قلتوش للمواطنين بأنكم غتزيدوا في التذكرة ديال
القطارمع فاتح يناير.2016
قلتم لنا ،السيد رئيس الحكومة ،بأنكم خصصتم  500مليون
للتعويض عن فقدان الشغل.

شكرا ،السيد رئيس الحكومة ،على الكرم ديال دقيقة.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا .ختامها مسك.
مجموعة العمل التقدمي ،تفضل ال�سي دعيدعة ،أجي هنا ،تفضل.
أجي هنا..

املستشار السيد محمد دعيدعة:
شكرا السيد رئيس الحكومة.
بالرغم من املجهودات التي قامت بها بالدنا فيما يخص محاربة
الفقر والهشاشة ،فإن الخصاص على املستوى االجتماعي الزال مهوال،
فصندوق التماسك االجتماعي لم يستطع إنفاق سوى  4.48ملياردرهم
من أصل  13.149مليار درهم خالل الفترة  ،2014-2012أي ما يشكل
نسبة إنجازال تتجاوز .34%
صندوق التكافل العائلي إلى حدود شتنبر  2015لم يتمكن سوى
من دفع  42.89مليون درهم لفائدة  5969امرأة مطلقة معوزة ،أي ما
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يشكل نسبة إنجاز 4%من مجموع املوارد التي بلغت خالل الفترة -2012
 2014ما قيمته  956.42مليون درهم.
السيد رئيس الحكومة،
الزلنا ننتظر منكم تنفيذ التزاماتكم بخصوص إنشاء صندوق
عمومي للضمان االجتماعي للمعوزين ،توسيع التأمين الصحي اإلجباري
ليشمل املهن الحرة والتجاروالصناع التقليديين واملشتغلين الذاتيين.
ننتظر منكم تعميم التأمين الصحي اإلجباري للعاملين بالقطاع
الخاص وتوسيع الحماية االجتماعية ،التي ال تتجاوز اليوم  35%من
الساكنة النشيطة ،وهي أضعف نسبة في شمال إفريقيا.
على مستوى الصحة ،فعال كاينة مجهودات في قطاع الصحة ،لكن،
السيد رئيس الحكومة ،امليزانية اليوم نتاع وزارة الصحة سنة 2016
ال تتجاوز  5.7%من امليزانية العامة للدولة ،وهي دون النسبة واملعايير
الدولية التي تو�صي بها املنظمة العاملية للصحة ،والتي تتمثل في .8%
على مستوى األشخاص في وضعية إعاقة 32.4% ،فقط من
األطفال ذوي اإلعاقة يستفيدون من التمدرس 6 ،أطفال من  10لم
يسبق لهم أن التحقوا باملدرسة.
السيد رئيس الحكومة،
لقد ارتفعت البطالة في عهدكم إلى  10.1%سنة  ،2016بعدما كانت
.9.9%
السيد رئيس الحكومة،
على مستوى الهدر املدر�سي ،نسجل ارتفاع نسبة االنقطاع في
التعليم االبتدائي وصل  2.9سنة  ،2015هذه نسبة عامة على الصعيد
الوطني ،و 4%لدى الفتيات ،التعليم الثانوي انتقل من  7.6%إلى ..

السيد الرئيس:
شكرا.
جاء دوركم اآلن ،السيد رئيس الحكومة ،للتعقيب على التعقيبات.

السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
اإلخوة املستشارين واملستشارات املحترمين واملحترمات،
ربما يكون هاذ املرحلة اللي ترأست فيها أنا الحكومة ،اللي–على كل
حال–بقى في األجل ديالها على أكثر تقدير أقل من سنة ،ربما  9أو 10
أشهرأو أقل ،هللا أعلم ،املستقبل بيد هللا.
حاولت نرسخ واحد املنطق أوال ،وأنا ملي تنجي ال أذكروال مرة واحدة
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جيت باش ندافع على الحكومة ونقول أن السياسة ديالها حققت كافة
املطالب وأنه ال يمكن انتقادها وال يمكن يعني القول بأنها مازال عندها
بزاف ما تدير وال أنه ،..عمر هاذ ال�شي ما نذكر ،بل أنا معروف عني في
حياتي كلها ،حياتي كلها وأنا كنعترف وكنعتذر .الحمد هلل ،لحد اآلن باقي
األمور غادية بسالم.
باش تقولوا لي بلي بعد  4سنوات ما يزال هنالك خصاص في هذا
املجال وحتى في املجاالت األخرى ،املجاالت اإلنتاجية يعني والحكامة،
أنا متفق معكم.
وباش ،..ألنه كان واحد التدخل جد إيجابي فواحد النقطة ،تيقول
أودي هاذ ال�شي راه ما�شي بسبب هاذ الحكومة هذه ،هاذي الحكومات
اللي تعاقبت على املغرب من االستقالل إلى اليوم ،اللي ما قدراتش
توصل املغرب من الناحية االجتماعية لواحد الشعور بالر�ضى عن
الذات ،نقولو أنه احنا ،الحمد هلل ،فرحانين واخا باقي عندنا ما يتدار،
ال.
ولكن ،ما يمكن لناش نجيو ونقولو ما كاين والو عاود ثاني ،هذا غير
معقول ،ألنه املغرب ،الحمد هلل ،ويسمح لي األخ ديال خنيفرة ،ربما
يكون في املنطقة ديالو النسبة ديال  99%دالكهرباء غير  ،63%وأنا
غادي ناخذ هاذ الرقم ديالك على أنه صحيح ونقول لك هنيئا للمغرب،
ياك في خنيفرة  63%هنيئا للمغرب.
لوكان مشيتي معايا لواشنطن ملي صيفطني سيدنا باش نمثلوالنهار
اللي جمعت أمريكا األفريقيين غادي تعرف أشنو هي  63%ديال الكهرباء
في العالم القروي ،وغادي تشوف بلي ال�سي ()Monsieur Obama
الهدف ديالو كله من هذاك االجتماع وهو املساعدة ديال إفريقيا
باش توصل الكهرباء للعالم القروي ،اللي ربما ما كتجاوزشاي ربما ما
تتوصلش ل .10%
واليوم ( )Hollandeفي فرنسا ،البارح في االفتتاح ديال ()COP21
تيتكلم على الكهربة ديال إفريقيا وديال العالم القروي.
أنا غادي نقول لك واحد القضية ،األخ الكريم ،نعترف مرة أخرى
ما�شي الحكومة ديالي اللي دارت هاذ ال�شي ،دارتها الحكومات السابقة،
أنا جيت لقيت هاذ الرقم ،والنهار اللي كنت تنسمع هاذ الرقم ما كنتش
تنصدق ،تنقول واه ألنه هاذ الرقم أنا تابعتو كنت في البرملان ،ملي جا
بعدا الرقم األول بلي غادي نوصلوا لكذا وكذا حتى قربنا ل ،92%أنا
كنت تنطيربالفرحة ،واليوم كنعاود نقولها لكم ،أنا سعيد بهذا.
وإلى كان في البوادي ديالكم ،األخ الكريم ،وصلنا في املاء ل 35%
أنا سعيد بهذا ،وإن كان هو راه ذاك الرقم ديال  95%هو صحيح ،ألنه
أنا ما�شي ولد البادية ،ولكن عشت في البادية واحد الشوية ،كنت باقي
كنتذكر واحد النهار باش نجيبو املاء ركبنا على الحمير ،ومشينا شحال
وجبنا واحد املاء باقي تنتذكر كله بالغيس ،باقي عاقل عليه ،أحمر هاذ
ال�شي بين عينيا ما حيدش من عينيا.
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اليوم املغرب ،اإلخوان اسمحوا ليا ،ألنه مهم جدا ملي تكلموا
مع املواطنين ،ألنه أشنو هو هذيك القضية اللي قال لك األخ ديال
الكونفدرالية على ما نتعلم سميتو إن شاء هللا ،احنا غادين ،احنا
غادين ،إن شاء هللا ،في هاذ العام ،ما تعرف يمكن يعاود يالقينا هللا في..
آش قلتي بعدا؟ أييه ،راه ( )justementخاصنا نردو البال
كسياسيين ،أنا ملي جيت تنرسخ الفكرة ديال أنني ما نجيش نقول
كل�شي مزيان ،خاص عاود ثاني اآلخرين حتى هما عاود ثاني يرجعوا
شوية للموضوعية ،ألن نقول لكم أنا بكل صراحة ،أنا جيت بواحد
املنطق للعالم ديال السياسة مختلف ،وإلى بقينا في املنطق القديم راه
ما غننسجموش وغادي تكون النتائج بحال اللي شتيوا.
أنا كنعترف وكنعتذر ،خاص كذلك حتى األحزاب والنقابات تتقول،
أودي هاذ ال�شي صحيح ،هذا معقول ،راه كاين ،وهذا راه ما كاينش،
ألنه املواطن أش تيسمع ملي تيفيق الصباح وتيحل الجرائد وتيسمع
للصحافة وتيسمع ،وهو تيسمع ما كاين والو ،ما تبدل حتى حاجة ،يعني
راه سوف يصاب باالكتئاب.
واش املغرب ديال اليوم آعباد هللا هواملغرب ديال بداية االستقالل؟
انظروا إلى الطرقات أشنو درنا في القضية ديال (،)les autoroutes
انظروا إلى عدد الكليات ديال الطب اللي انتشرت في املغرب ،كانت
واحدة ،انظروا إلى التعليم أين وصل؟ وكيف وصل؟ انظروا إلى الصحة.
أنا تنقول لكم ،تنعاود لكم ،كنقول لكم  4ديال الطائرات اللي والوا
تيمشيوا يجيبوا جثة ،جثة ديال واحد املواطن مسكين توفي في السجن،
توفي في الثلج باش ما تبقاش تما ياكلوها ،كاين واحد الروح ،واحد
املبادرة ديال إعادة االعتبارللمواطن حيا وميتا ،فقيرا وغنيا.
الفئات امليسورة ،هللا يزيدها من الخير ،احنا ما تنحسدوهاش،
ولكن هي اللي كان عندها اعتبارواحد الوقت ،اليوم ال ،ما�شي بوحدها،
كل�شي اليوم تيتصارع باش يجيب الر�ضى ديال الفئات املحتاجة والفئات
الهشة ،وهذه روح ما�شي جديدة ،ولكن مع هاذ الحكومة عرفت واحد
اإلضافة نوعية كبيرة جدا.
أرى لنا دابا ملي نقولو بلي هاذ ال�شي هذا ما وصلناش فيه لذاك
ال�شي اللي بغينا ،أو نقولو كاع هذاك املقولة اللي قالها األستاذ أنه هاذ
املنظومة ديالنا وصلت للنهاية ديالها ،أشنو خاصنا باش نحلو املشكل؟
خاصنا الحوار ،مزيان ،فكرة ممتازة ،الحوارثم الحوارثم الحوار.
ولكن ،اسمحوا ليا ،إلى بغينا نوصلو للحوار حقيقة ،خاصنا
كذلك نغيرو نفسية الصراع ،ألنه الذي حال بيننا وبين أن نصل إلى ما
نشتهي من رفاهية ملواطنينا هو عقلية الصراع ،الصراع من بعد ما جا
االستقالل بين املؤسسة امللكية وتيارات سياسية ،مرة على الصالحيات
ومرة على امللك والحكم كله ،وراه احنا دزنا من ظروف صعيبة ما
تنساوش  71و 72ومحاولة االنقالب وحكايات..
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وهاذيك الساعة عوض ما نوجهو الجهود ديالنا واإلمكانيات
ديالنا واملوارد البشرية ديالنا باش تخدم البالد بحال اللي دارت كوريا
الجنوبية ،ولينا �شي باغي يحافظ على السلطة كيستعمل كافة القوة
ديالو واإلمكانيات اللي في يديه ،و�شي باغي ياخدها كيسود الصورة
ويقتل األمل ،ودخلنا في معركة في هذا االتجاه ،هاذ ال�شي هذا ضيع لنا
واحد  20حتى ل  30عام ،ما خرجنا منو حتى جا التناوب التوافقي واحد
الشويش ،الروح ديال الصراع.
ثم بعد ذلك ،الحمد هلل ،مع العهد الجديد ،عاود ثاني خرجنا ربما
من منطق ديال الصراع القديم ورجعنا للمنطق ديال التحكم ،حتى
هو منطق ديال الصراع ،ألنه احنا باش نتحاورو خاصنا نكونو مقادين،
حتى واحد ما يكون خايف من حتى واحد ،ال حزب خايف من حزب وال
مسؤول سيا�سي خايف من مسؤول سيا�سي ،وال �شي واحد كيقبط
التيليفونات ويبدا يعطي التوجيهات للنواب واملستشارين ديال األحزاب
األخرى ،وال كيطلع اللي بغى ويهبط اللي بغى ،إلى آخره.
هاذ التحكم السيا�سي اللي جانا بشكل واضح في  2008واللي تسلط
علينا في  2009واللي وصل البالد ل  ،2011اللي كاد املغرب أن ينفجر
لوال أن هللا لطف بنا ،والحمد هلل ،وهاذ ال�شي هو اللي جابني أنا كرئيس
ديال الحكومة.
أنا راه ما�شي املغاربة حتى اكتشفوا �شي نهار بلي أنا جميل وقرروا
باش يديروني رئيس ديال الحكومة ،أنا راه جيت في وقت ديال األزمة
أإلخوان.
ولهذا ،اليوم إلى كنقولوا بالدنا عندها االستقرار ،واش هاذ
االستقرارمجاني؟ هاذ االستقراردارو التحكم؟ اللي الرموز ديالوفي ذاك
الوقت هربوا� ،شي لفرنسا و�شي لوسط املغرب و�شي بدل املوقع ديالو
و�شي م�شى تيقلب ،هاذ االستقرار هذا غير جا هكذا؟ هاذي  4سنوات،
والحمد هلل ،واملغرب ينعم باالستقرار.
وكنقول لكم واحد القضية ،كتقولوا املغرب فايتاه الجزائر وفايتاه
تونس وفايتاه في املؤشرات .واحلوا البيبان وقولوا لهم هللا يخليكم اللي
بغى يجي لهنا يجي واللي بغى يم�شي لتما يم�شي وتشوف .ياك فايتينا،
اعالش ال�سي بوتفليقة ما بغاش يحل الحدود؟
ما عمركم اسمعتيوه؟ راه واضح ،أش تيقول؟ كيقول لك إلى حلينا
الحدود غيمشيوا الجزائريين للمغرب أكثرملي غيجيوا املغاربة للجزائر،
احنا تنقولو ليه ،آودي هللا يهديك راه احنا خوت ،حل الحدود ،واش
غتبدا أنت تتحسب اللي غادي واللي جاي ،هذاك الجزائري إلى جا
للمغرب راه فبالدو ،واحنا إلى مشينا للجزائر راه احنا في بالدنا وخوت،
الحمد هلل.
هاذ املنطق راه احنا تنقولوه ،وإن شاء هللا الرحمن الرحيم غادي
يلقى �شي نهار.
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هاذ التحكم ،اإلخوان ،هو اللي خالق هاذ املنطق ديال الصراع ديال
هاذ املرحلة هاذي ،وهو فشل فشل ذريع ،واآلن التحالف اللي تبنى عليه
تهرس ،كون كان فيه الربح ما يتهرسش ،اسمحوا لي.
وخاصو ملي يجي يبدا يتكلم يقول أشنو بغى يعني؟ يعني قال بلي
واحد العدد ديال الوزارات ارتفعت امليزانية ديالها ب  ،40%بمعنى
«إياك أعني واسمعي يا جارة» ،الوزارات ديال العدالة والتنمية ارتفعت
ب ،40%وهنا جاءت كلمة الحكومة الغنيمة ،بمعنى أن العدالة والتنمية
اللي كيترأس الحكومة ،الوزارات اللي عندو ادات  40%ديال الزيادة من
 2012ل  ،2016في الوقت اللي العدالة والتنمية ما عمرو ما ترأس وزارة
املالية ،اللي ترأسها هو ال�سي نزار بركة في األول من حزب االستقالل
وال�سي بوسعيد اللي هو من األحرار ،وما عندوش حتى املديرية ديال
امليزانية اللي كيسيرها ال�سي فوزي لقجع ،اللي على كل حال حتى واحد
ما يمكن ليه يتهمو بأنه من العدالة والتنمية.
وكيفاش وقع هاذ ال�شي هذا؟ الرئيس ديال الحكومة عمرو ما عيط
على �شي واحد ،وعمرني ما عرفتش هاذ ال�شي اللي كنسمعو اليوم ،بل
أريد أن أقول أن هذا الكالم كذب ،ها األرقام 2012 ،رئاسة الحكومة
 1.28مليار ديال الدرهم ،اآلن  ،1.36دير الحساب أستاذ ،شوف واش
 1.28على  1.36هي زيادة ديال 40%؟ دياالش هاذ  40%أعباد هللا؟ واش
ما قاريينش الحساب وال كيفاش؟
العدل كان عندها  3.4ديال املليار ديال الدرهم ،اليوم عندها
 4.45مليار ديال الدرهم ،بغيتيو تعرفو الحقيقة؟ إلى احتاجت العدل
 10داملليار ديال الدرهم خاصنا نعطيوه لها ،ألنه العدل إلى نجحنا في
العدل نجحنا في كل �شي ،وراه احنا غاديين كنجحو في العدل ،اعالش؟
ألن الوزير ديالنا في العدل ملي تشوف �شي واحد ال يخرج من معركة إال
ليدخل في أخرى ،ما تقولش هاذ السيد هذا كيهدد السلم االجتماعي،
هاذ السيد كيصطدم باالنحراف اللي ترسخ خالل  50سنة ،واللي قلنا
كان كيحكمو الصراع ،واللي هاذ الصراع وقع فيه توافق على حساب
الطبقات السفلى.
صحيح ،هذا الكالم ،ما بقاش النزاع والخالف في واحد الوقت ،ألن
الكبار من هنا ومن هنا اتفقوا ،ولكن اتفقوا باش كل واحد يدير اللي
بغى ونسكتو عليهم كاملين ،وهاذ ال�شي اللي وقع في التعليم ،وفي اآلخير،
شكون اللي كيخلص؟ الطالب ديالنا والتلميذ ديالنا.
ولهذا كنقول للسيد الوزير ،السيد الوزير ،خلي عليك األمور اللي
واعرة وصعيبة ،سير دابا دير النظام واالنضباط ،راه الناس باغيين
واألساتذة باغيين ،واملعلمين باغين ،اآلباء باغيين ،ما يبقاش املنطق
اللي كان قديم ،ما تبقاش املحسوبية ،ما تبقاش الزبونية ،ما يبقاش
السكوت على األمور اللي ما�شي صحيحة في التعليم ،وذيك الساعة
نوصلو لألمور األخرى ونتذاكرو عليها ،نختلفو عليها وال نتفقو عليها.
اإلتصال انتقل من  1.3مليار درهم ل  1.6مليار درهم ،فين هي
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40%؟  0.3مليارديال الدرهم.
التضامن انتقلت من  640ل  687مليون درهم ،فينا هي ،40%
و 40%ديال آش؟  .3x0=0تيقولوا الفرنسويين ( ،)trois fois rienلكن
الصحة انتقلت من  11.8ديال املليار ديال الدرهم ل  13.2ديال املليار
ديال الدرهم ،هاذي زيادة ( )conséquenteاللي احنا فرحانين بها ،وزير
ديال الصحة ما�شي من العدالة والتنمية.
وأما التربية الوطنية فانتقلت من  40مليارديال الدرهم ل  45مليار
ديال الدرهم ،في ( )le pourcentageهاذي كتعطيك غير  23ولى ،25%
ولكن في الحجم ديالها واملعنى ديالها إلى جمعت هاذ الوزارات كلهم اللي
كتسيرهم العدالة والتنمية ما غتلقاش  5ديال املليارديال الدرهم.
هذا ما خدامش ،أشنو معنى هذا؟ معنى أنه كنقولو لألحزاب
السياسية اللي معنا في الحكومة :راه داروها بكم العدالة والتنمية،
وكيزيدوا للوزراء ديالهم وكيخليوكم أنتوما ،صحيح هاذ ال�شي أل�سي
عبو؟
طيب ،ملي سيدنا قرر باش يديرالبرنامج ديال التصنيع اللي فيه 21
مليار درهم على مدى خمس سنوات أو ست سنوات ،كيسيرها العدالة
والتنمية؟ ألم نصفق ونحن مسرورون ألن املهم عندنا أشنو هو؟ هو
تصنع البالد ،تسيرها العدالة والتنمية وال يسيرها التقدم واالشتراكية
وال يسيرها أي حزب سيا�سي وال يسيرها �شي واحد مستقل ،على قلبنا
أحلى من العسل.
ملي سيدنا قال بلي  51مليارديال الدرهم غتم�شي للتنمية القروية،
قلنا �شي كلمة؟ ألم نصفق؟ ورغم أن الصالحيات ديال رئيس الحكومة
أنه هو اللي كيعطي األمر بالصرف ودازت هذيك القضية بالطريقة اللي
مرت بها ،تجاوزنا قلنا ما كاين حتى مشكل ،ألنه أشنو هو؟ واش أنا ندير
أزمة ونتسبب في أزمة في موضوع اللي متعلق بالقرى وبالبوادي وبالجبال
وبالناس اللي محتاجين على التوقيع؟ أسيدي يديو التوقيعات كلهم ،ما
باغي حتى توقيع ،أنا باغي البالد غيرتتقدم.
هاذ الكالم هذا طايح وما منسجمش ،ما كايناش الروح ديال الحوار،
ما كايناش .اسمح لي ،كاين االستمرار ديال الروح ديال الصراع والرغبة
في التحكم والبحث املضني عن العيوب وعن األخطاء والتضخيم ديالها
إذا كانت وال االختالق ديالها إلى ما كانتش ،ها الورقة ،ها هي عندي
هنايا ،نعطيها لك إلى بغيتي تعاود تديرالحساب.
اسمحوا لي اإلخوان ،بالدنا اليوم محتاجة لطبقة سياسية معقولة.
املرحلة املاضية انتهت ،أنا عمري جمدت الحوار مع النقابات؟ أبدا ،ما
عمرني شفت �شي واحد أكثر ملي شفت النقابات ،وكل �شي اإلجراءات
اللي درت في هاذ املجال بسبب اللقاءات ديال النقابات .حاجة واحدة
غنعترف لكم بها ،ما كننتظرش حتى نجمعو ذاك ال�شي ونعيطو عليهم
ونجلسو معهم ونديرو واحد اإلخراج فني ،إخراج ( )médiatiqueيعني
إعالمي ،ونقولو اتفقت الحكومة مع النقابات وخرجوا كذا وكذا وكذا.
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مع األسف ،هذا ما جابش هللا ،آش كندير أنا؟ قال ليا ال�سي
مخارق ،أل�سي عبد اإلله 3240 ،يوم إلى ما وصلهاش العامل ،ومثال
خرج في  3230يوم ما كياخذ والو ،مشات على عينو عجاجة ،ما كياخذ
تقاعد وما كياخذ حتى حاجة ،قلت« :يا ليت عمر لم تلده أمه» ،كيف
يعقل هذا الكالم؟ مشيت كنجري كنحاول نقنع الناس دياولي ،عندكم
تسحابو رئيس الحكومة اللي بغى يديرها كيديرها .رئيس الحكومة إلى
كانت عندو �شي حاجة معقولة راه كيقترحها على الناس اللي معه وعلى
من يهمه األمر ،هاذي ،الحمد هلل ،استجبوا ليا فيها اإلخوان ديال
املالية ،واستجبوا ليا اإلخوان فيها ديال ( ،) la CNSS9افهمتيني وال ال؟
وذيك الساعة حقيقة ربما ما ردوش معايا حتى البال للتوقيت ،ربما ما
تشاورناش ،خرجناها بسرعة ،ظنينا بلي احنا غنفرحو الناس.

واحد األخ قال لك تقاسمنا ،آ األخ راه ( )l’essenceكان ب ـ  13درهم
وزيادة ،اليوم راه ناقص على  10دراهم ،راه املازوط ناقص على 8
دراهم ،تتقولوا ليا بلي موالين الطاكسيات ما نقصوش ،هاذ الكالم أنا
مستعد ناخذو بلي هو صحيح ،وليني راه كاين إشكال ،داخلت عليكم
باهلل إلى ما جاوبوني ،كيعجبكوم الحال ديال موالين الطاكسيات؟ أنا
وهللا كتيقطعوا لي قلبي ..ال ،موالين ..محال ،القلب ديالي أنا محال
واش ..موالين الطاكسيات ما عالم بهم غير هللا ،عايشين عيشة الدبانة
في البطانة ،أنا عارف قصتهم بين موالين الكريمات وذاك ال�شي اللي
كيخلص يمنة ويسرة ،كاين فيهم اللي كيجلس قدامو  2من هنا وواحد
من هاذ الجيه باش يصور ..وأنا بغيت ملي جيت نحاول نحل لهم املشكل
ديال الكريمات باش يبداوا ياخذوهم ولكن راه كاينة صعوبات.

ملي جات القضية ديال  500مليون درهم تتقولوا ليا بلي 500
مليون درهم أل�سي عبد اإلله ديال الناس اللي كيخرجوا من الشغل
ديالهم كيصعاب عليهم يحصلوها ،أنا متفق معكم بحال القضية ديال
املطلقات واألرامل ،مع األسف اإلدارة هكذا دايرة ،ألن اإلدارة كتخاف
على أنه املال العام يم�شي في تراس ،واش اللي جا قال هاذي مطلقة نشد
أنا الورقة نعطيها ليه تيقولوا لها أاللة سيري جيبي ورقة بلي راجلك ما
تينفقش عليك ،وسيري جيبي ورقة بلي ما عندكش السكن ،وسيري
جيبي وتيولي ذاك ال�شي صعيب ،دوزنا واحد املدة لقينا بلي فعال ما
كنصرفوش ميزانية كافية في هاذ ال�شي هذا ،فنضنا تنقولو خاصنا
نخففو ،راه السيد وزيرالعدل خدام على هاذ ال�شي باش يخفف.

أشنو بغيت ندير أنا ملي جيت ،أإلخوان؟ ملي قلت لكم غنحيدو
الفلوس ديال( )les hydrocarburesديال الدعم ديال املحروقات ،قلت
لكم غادي نديرو به الدعم ديال األسرالفقيرة مباشرة ،هاذيك  8.5اللي
تكلم عليها ما عرفت شكون ديال اإلخوان ،فهمتيني وال ال؟ اللي متروكة
لنفسها ،واش تتسحابوا هاذ ال�شي ساهل؟ راه ملي تنقول �شي كلمة
بحال هكذا راه تينوض الصداع.

نفس ال�شيء بالنسبة لهاذ  500مليون درهم ،ولكن ما�شي ما كاين
والو ،األرامل نفس ال�شيء وراه احنا حاولنا نخففو ،اتصلوا بيا الناس
ديال وزارة الداخلية ،قالوا ليا ال�سي بنكيران راه هاذوك السيدات كاين
فيهم اللي ما جابت ليناش( )la carte nationale signée légaliséeأشنو
نديرو؟ قلت لهم في اآلخر عطيهم بهاذيك ( )la carte nationaleاألخرى
وقولوا لهم يجيبوها املرة الجاية ،راه  10.500اللي دازت و 17.000دابا
اللي والوا تيتخلصوا واآلخرين راه هما غاديين.
غتقولوا ليا :هاذ ال�شي قليل أل�سي إبن كيران .صحيح ،ولكن أشنو
نديرأنا؟ راه اللهم ..ألنه ملي أنا جيت في األول ،اإلخوان ،وقلت لكم غادي
نحيدو الدعم ديال املحروقات ،هاذ الخطوة راه بعض املرات تنقول
كيفاش درت لهاذ ال�شي؟ قال لك �شي واحد طاح جبد واحد السيدة
كانت كتغرق ،ملي طلع الناس بداوا تيصفقوا عليه ،قال لهم قولوا ليا
شكون اللي الحني بعدا؟ راه هاذ ال�شي راه ما عاون عليه غير هللا ،هاذ
ال�شي ما عاون عليه غير هللا ،وعاون عليه بزاف ما �شي شوية ،ألنه باش
نذكركم بلي ملي جيت راه كان البترول  110ديال الدوالر حتى ل 117
للبرميل ،كنا ملي تيقرب ل  105تنفرحو ،ملي تنسمعو 106 ،107 ،108
تنفرحو ،ألنه كيبقى خاصنا غير  3و 4ديال الدوالرات ،والدوالر الواحد
كيكلفنا  600مليون درهم في العام ،الحمد هلل دبا طاح.
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طبعا ،الصداع ما تتعرفوهش أنتما ،تنعرفو أنا ،وكيبداوا بعض
األحزاب تيقولوا هاذو إلى بداوا كيعطيوا املساعدة للفقراء واملساكين
غيبقاوا جالسين لنا هنايا ،وكتوضع العراقيل ،شتي هاذيك املساعدة
ديال األرامل وهللا العظيم  11وال  12شهر وهي واقفة ،وهللا لو كان ما
ساعد عليها جاللة امللك شخصيا ال دازت.
إيه ،خاص اإلنسان يكون تيفهم ،تيوزن ،وراه ذوك اللي كيقولوا
ذيك الهضرة وكيرفعوا راه األمور كلها كتوصل للفوق ،وكتقدر املصلحة
وكتقدر السلم االجتماعي وكيتقدر الكالم ،فهمتني وال ال؟ احنا غا
الهضرة ما خالوناش نهضرو ،الهضرة مشاوا كيشكيوا بنا لعند جاللة
امللك ،نستيوا هاذ ال�شي؟ راه ما خاصكومش تبقاوا تستغربوا وتقولوا
عالش عبد اإلله ما دارش؟ تستغربوا كيفاش حتى دار ذاك ال�شي اللي
دار ،هاكا خاصكم تفكروا ،هاذي راه بالد ،واليوم إلى كنتوا كتنعموا
باالستقرار فيها ،واللهم لك الحمد ،حامدين هللا سبحانه وتعالى،
خاصكم تعرفوا بأن كتم�شى بواحد الطريقة ،تبان لكم غريبة ،تبان
لكم عجيبة ،تبان لكم كيفما بغيتوا ،ما حدك كتقدم في املسؤولية
وأنت كتفهمها ،وكتقول اللهم لك الحمد ،ألنه بهاذ الطريقة هاذي احنا
ما مشيناش ،ما مشيناش زعما في أي حاجة جات ،ملي جا االستقالل،
جا املد االشتراكي ،جا املد القومي العربي ،جا املد اإلسالمي ،جا املد
العلماني والليبرالي ،حتى واحدة ما تبعناها  ،% 100كل واحدة كنمشيوا
فيها بمقدار ،واألمور لحد اآلن تسير لم تنفلت ،راه كاين دول أخرى
مشات بعيد ،كتعجبها �شي فكرة كيسحاب ليها بلي مزيان تجي ،من بعد
الجواب كيجيك  30 ،20عام من بعد ،ارتباكات واجتماعات وعدم
استقرارواضطرابات ،ما�شي بحال املغرب ،واه.
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واش كتذكروا كيفاش كانت اإلضرابات العامة؟ وكيفاش كانت
املسيرات ديال النقابات؟ الحمد هلل ،نهار األحد دازت مسيرة ،الناس
اللي ابغاو يمشيو ليها امشاو على خاطرهم ،واآلخرين اللي ابغاو يخرجوا
امشاو للغابة ،اآلخرين امشاو ل ـ ( ،)la plageكل واحد مرتاح ،افهمتيني
وال ال؟ (?.)qu’est ce qui se passe
الحمد هلل ،هللا يجازيكم بخير ..وليني قضية هاذي ،قالك اهجمنا
على التظاهرة؟! احنا غاديين ،املغرب ديالنا هو هذا ،احنا غاديين معه،
وكنديرو اإلصالح اشوية بشوية ،ما قدرناش نديرو ..كتعرف ال�سي..
قل لي أسميتك باش نعقل عليك حتى أنت؟ بحال اللي عقلت على
دعيدعة ،إحسان؟ صافي حتى من بعد.
أنا راه شوف شتي هذوك  10داملاليين كنت كنجلس نحسبهم،
كنحسب  10ديال املاليين كنقول :باش نعطي لهاذ  10املاليين شحال
خاصني في كل شهر ،إيران دايرة  50دوالر ،بعض الدول بحال البرازيل
دايرة  100دوالر ،شحال خاصني باش ندير ذاك ال�شي ،لقيت باللي
ذاك الفلوس اللي كنا كنصرفو على املقاصة كافيين باش نوصلو واحد
املساعدة ديال حوالي  800درهم في الشهرلكل أسرة من هاذ القبيل ،لم
نتمكن ،الغالب هللا ،لم نتمكن ،وإذ لم نتمكن ،آش درنا؟ قلنا نحاولو..
الحاجة قال لك« :ما ال يدرك كله ال يترك جله» ،نحاولو نوصلو �شي
حاجة ،لقينا ،الحمد هلل ،هاذ القضية ديال األرامل.
دابا راه احنا كنحاولو مع القضية ديال املعاقين ،خصوصا املعاقين
اللي عاجزين عن الحركة نهائيا ،وال يرجى أنه في �شي نهار يكونوا قادرين
يتكلفوا بأنفسهم ،راكم تتعرفوهاذ النوع ،فهمتي ،يعني كاين واحد النوع
ديال اإلعاقة–نسأل هللا لنا ولكم السالمة والعافية وألوالدنا وأوالدكم
وألسرنا ولجميع املسلمين–يعني كيكون الطفل مسكين هكذاك غيبقى
حتى للنهار اللي غادي يموت ،يكلف أسرته من الناحية الطبية ،يكلف
أسرته من الناحية ديال النظافة ديالو ،يكلف أسرته ،هذا حتى هما راه
احنا كنشوفو منين غنجيبو هاذ الفلوس؟.
ال بالنسبة باش نحلو املشكل ديال الصحة اللي قلنا لكم أنه
املستشفيات الجهوية اللي م�شى يطلب السكانير كيقولوا لو  6شهور،
اللي م�شى يدير عملية كيقولو لو عام ،اعالش؟ ألنه ما كاينش واحد
العدد ديال اآلليات ،قررنا ،إن شاء هللا الرحمن الرحيم هذا توجه
باقي ما دازش في الحكومة ،ولكن غادي يدوز–قررنا باش نديرو لهم
مليار ديال الدرهم خاصة بهاذ ال�شي ،املستشفيات اإلقليمية ،عفوا،
املستشفيات اإلقليمية ،مليار ديال الدرهم سنويا على مدى خمس
أو ست سنوات بالقانون ،مليار ديال الدرهم لتجهيزها بكافة األجهزة
اللي كتحتاجها ،وكذلك مليار ديال الدرهم ،غادية تم�شي ل ـ «صندوق
التماسك االجتماعي» لكي يعاد إنفاقها على املعاقين ،إن شاء هللا
الرحمن الرحيم.
طبعا ،هاذ ال�شي ما غيجيش فورا ،وما غيجيش ..وقلنا هاذ ال�شي
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هذا غنرفعوا ذاك الدعم اللي على السكرألن كنضحكوفيه على ريوسنا،
ولكن تدريجيا ،غادي نرفعوه باش هاذ القدر هذا نوجهوه لهاذ ال�شي
هذا.
إلى كاين �شي مغربي غيجي غيقول ليا :ال�سي عبد اإلله ،ال خلي لنا ،ما
تزيدش علينا في السكر ،وخلي ،وخلي املعاقين في الحالة ديالهم مع األسر
ديالهم ،كيعانيوا في صمت ،خصوصا اللي ما عندهومش اإلمكانيات،
وخلي املستشفيات اإلقليمية ،غنقول بازأسيدي في هاذ املغرب.
ألنه أشنو كاين في هاذ املغرب؟ إلى قلتي �شي حاجة مزيانة ،كل �شي
تيقول لك ،إيه ديرها ،إلى بغيتي تقلب على الفلوس منين تجيبها ،كل �شي
كينوض لك.
ما يمكنش؟ غنجيب من هنا ،خاصني ..غنزيد هنا ،خاصني ننقص
من هنايا ،البد ،هذا هو املنطق ،ما تقولوليش ،سير عند األغنياء ،وخذ
من عندهم الفلوس.
ال ،اسمحوا لي ،اسمحوا لي ،ردوا البال ،ال ،أنا ما�شي تندافع عليهم،
األغنياء ،اإلخوان ،ورجال األعمال والتجارة كيتعاملوا في املغرب
بالقانون .القانون كيقول كيفاش كيكون التضريب ،كيفاش تكون
الضرائب ،راه احنا كنطبقو عليهوم القانون ،وراه هما كيشكيوا منا،
قال لك :أسيدي ،دائما ،حاطين علينا احنا ،كتجيوا تراقبونا احنا،
( ،)C’est toujours les mêmes qui paientإيوا اقراو ()l’économiste
باش تشوفوا هاذ ال�شي.
وهيه ،واحنايا دابا أسيدي ،ما ابغيناش نظلموال ،ألنه شوف ،أرباب
األعمال والتجار و ،..خاصهوم يكونوا كيشعروا بأنفسهم في بالدهم،
ما�شي عديان ،وخاصهم يتمتعوا بالعمل ديالهوم وبالجهد ديالهم،
وخصهم يؤديوا الحقوق ديالهم ،ألنهم هما اللي كيدوروا الحركية
ديال اإلنتاج ،راه هاذ املثال اعطيتوا لكم هاذي مدة ،كنقول لكم ،راه
اإليرانيين واحد الوقت هربوا لهم رجال األعمال ،ومشاوا كيرغبوهم
في الخارج ،تيقولوا لهم :غير أجيوا ،اللي بغيتوا نديروه معكم نديروه
معكم ،واش بغيتيوا نبقاوا هنايا مع بعضياتنا ،غير اللي ما عارف آش
يدير؟ إيوا ،راه هما اللي كيعرفوا ،فهمتي؟ هما اللي كيعرفوا.
وليني كنقولو لهم–راه قلت لهم هاذ ال�شي هذا قبل ما نولي رئيس
ديال الحكومة–قلت لهم :اللهم تخلصوا اشوية أكثر وتكونوا في واحد
البلد مستقر شوية أكثر ،وال تاخذوا أكثر في واحد البلد مضطرب.
ومازال كنقولها لهم ،وليني بالقانون وبالتوافق.
راه مشكل هذا ،خاصكم تعرفوا بأنه راه إلى كان الطلبة كيمكن
لهم يخرجوا للشارع ،راه رجال األعمال حتى هما عندهم أساليب ديال
الضغط ديالهم أكثرمن الخروج للشارع .ياك ال�سي دعيدعة؟
ولهذا ،أشنا هي السياسة؟ أشنا هي السياسة؟ راه ،ال ،هذا هو،
تيخصك ..هاذ ال�شي اللي قلت للسيد وزير التعليم ،قلت لو :أنت تقول
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التعريب ديال سنة واحدة ،يمكن ما�شي مشكل ،سنة واحدة ديال
التقنيات ،وليني راه السياسة ،راه انت ملي امشيتي للتعريب وامشيتي
للفرنسة ديال ..راه غادي تشعل النار ،وهذاك ال�شي اللي كيقدرو هو
الرئيس ديال الحكومة .ذاك ال�شي عالش جاللة امللك ،النهار اللي جا
يختاررئيس الحكومة ،ما اختارش بلمختار ،اختارعبد اإلله بنكيران.
كون ابغا يختاربلمختار ،كون اختارو ،راه كيعرفو قبل مني .اختارني
أنا ،باش أنا اللي َّ
نقدر ،ولهذا ،راه صيفطت لو رسالة ،كنقول لو هاذيك
القضية ديال التعريب ديال الفرنسة ديال ذيك السنة خليها علينا هللا
يخليك ،دابا ،واخرها ،حتى نعاود نفكرو في ذاك ال�شي ،ألن أنا ما ..يعني
ما ..على كل حال ،ما كنتش على علم ،وما اعطاهاش أهمية.
وثانيا ،خاص اإلخوان ديالنا يبداو يقولوا أشياء ،ما يقولوش أمور
ما�شي صحيحة ،ال�سي اللبار ،واش هاذ القضية ديال الباكالوريا قديمة
ما ابقاتش صالحة واش انت متأكد؟ ال أبدا ،أنا اللي رديتها صالحة،
( ،)Siأنا اللي صيفطت للكليات والجامعات كنقول لهم الباكالوريا
القديمة تبقى معتمدة ،ما معنى الباكالوريا ما تبقاش صالحة؟ دابا هاذ
البالد هاذي..
شوف أنا غنقول لكم كيفاش كانوا كيحلوا هاذ املشكل؟ غيربالتي،
غيربالتي ،تيقولوا :غنديرو التكوين ،كيقولوا إلى درنا التكوين غيجيوا
الناس يطلبوا منا باش نوظفوهم ،آش نديرو نحبسوا التكوين ،قلت لهم:
ال ،غنديرو التكوين ،إيوا إلى جاو الناس تيطلبوا الوظيف؟ ما عنديش
الوظيف ،صافي الوظيف هو ( )le concoursاللي خرجاتو ..وليني أنا
ملي تنكونك ،ملي تنكونك راه إلى ما خدمتيش عندي تخدم عند واحد
آخر ،وال تخدم لراسك ،واش بحال اللي تكون بحال اللي ما تكونش؟
بحال اللي تكون بحال اللي بقى جالس في الدار؟ أنا غنواجه هاذ الشعب
وغنواجه هاذ املجتمع ونقول لو :أنا أ سيدي غنديرالتكوين ،واللي تيسر
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لو يخدم في الوظيفة العمومية مرحبا به ،ما�شي ديال ابا ،واللي تيسرلو
يخدم في القطاع الخاص ،هللا يعاونو ،واللي تيسر لو يخدم لراسو هللا
يعاونو ،واللي تيسر لو يخدم في الخارج ،هللا يعاونو .املهم نكونو ،وإلى ما
قدوش ذاك التكوين نزيدو تكوين آخر.
املهم هو أنا ما غنوقفش التكوين ،وفي هذا اإلطار جات القضية
ديال األساتذة اللي كيخصكم ما�شي غير تجيوا وتناصروا أي واحد،
اسمحوا لي ،أ
اإلخوان ،أنا كنقول لألساتذة اللي تيقراوا عند الل�سي بلمختار
يرجعوا يقراوا ،هللا يهديهم ،ألنه كنعطيهم  120ألف فرنك في الشهر
 1200درهم ،وتيقراوا سنة وغادي يوليوا أساتذة ،وذيك الساعات
غيوليوا موظفين.
أما أحسن؟ هكذا ..وما غيبقاش عندي مشكل باش نوظف العدد
اللي ابغيت نوظف ،وكان كيكون عندنا مشكل ،اإلخوان ،وغنقولها
لكم قبل ما الوقت يسالي :في التوظيف ديال هاذ الناس ،ألنه كل مرة
كينجحوا لينا  8000واحنا عندنا غير  7000وكيبقى لنا ذاك 1000
خالق لينا مشكل ال نستطيع أن نحله ،وكاين شوية ديال العدل،
اسمحوا ليا اعالش غنوظفك النهار األول؟ حتى تدوز االمتحان وتنجح،
حتى إلى دخلتي وعرفتي راسك موظف قول ليا كيفاش غتدير تقرا بعدا
في األصل؟ .

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت.
شكرا لكم جميع اإلخوة على مساهمتكم.
رفعت الجلسة.

