
صفحة

صفحة

عدم41   11ألا عيبر 1بر4  )4 1مسيد 14د 14(

ISSN 2458 - 5785

من الدستور  68 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس املستشارين برمتها عمال بأحكام الفصل 

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس المستشارين
السنة التشريعية 2015 - 2016 : دورة أكتوبر 2015

فهرست

)أكتوبر 2015(

 1437 صفر  من   19 الثالثاء  ليوم  عشرة  الحادية  الجلسة   .عمحضر 
798)1 دجنبر 2015(....................................................................................... 

املتعلقة  األسئلة  على  األجوبة  لتقديم  مخصصة  جلسة  يبعدا :  جدر ع

الحكومة حول موضوع: »حصيلة  رئيس  قبل  من  العامة  بالسياسة 

الحكومة في السياسة اإلجتماعية«.



عدد101 - 12ربي  األرل14371 )114دسسمبر20151( الجريدة الرسمية للبرملان98ب  

محضرعيلجليةعيلحاميةععشرة

يلتاأيخ: الثالثاء 19 صفر 1437 )1 دجنبر 2015(.

يلرئاسة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  رخمسون  رخمس  ساعتان  يلتوقات: 
الرابعة رالدقيقة الثانية رالثالثين بعد الزرال.

جدر عيبعدا : جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
الحكومة حول موضوع: »حصيلة  رئيس  قبل  من  العامة  بالسياسة 

الحكومة في السياسة اإلجتماعية«.

يمليتشاأعيليادععبدعيلحكامعبنعشداش،عأئيسعيملجلس:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

أعلنععنعيفتتاحعيلجلية.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، يخصص 
املجلس هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة 
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع »حصيلة الحكومة 

في السياسة االجتماعية«.

رقبل الشررع في تنارل األسئلة املدرجة في جدرل األعمال، أعطي 
الكلمة للسيد األمين إلطالع السادة املستشارين راملستشارات املحترمين 
على التوقيت الزمني املخصص للفرق راملجموعات خالل هذه الجلسة، 
املراسالت  على  ركذا  الرؤساء،  رندرة  املجلس  مكتب  حدده  كما 

راإلعالنات التي توصلت بها الرئاسة.

الكلمة للسيد األمين املحترم.

يمليتشاأعيليادعمحددععدي ،عأمينعيملجلس:

شكريعيليادعيلرئيس.

طبقا ألحكام املادة 175 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، 
نعلن عن توصل مكتب املجلس بتس  مقترحات قوانين موزعة على 

النحو التالي:

أرب  مقترحات قوانين تقدم بها بعض أعضاء الفريق الحركي رهي:

1- مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير رتتميم القانون التنظيمي 
رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛

2- مقترح قانون يق�ضي بإحداث محاكم رياضية؛

3- مقترح قانون بتعديل املادة 19 من القانون رقم 14.07 املغير 
راملتمم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 املوافق ل 12 غشت 

1913 املتعلق بالتحفيظ العقاري؛

4- مقترح قانون بتعديل املادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.02.239 
الصادر في 25 من رجب 1432 املوافق ل 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 

رقم 37.99 املتعلق بالحالة املدنية.

رخمس مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء الفريق االشتراكي، رهي:

1- مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون الصادر بتاريخ 15 نونبر 
1958 املتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات؛

2- مقترح قانون يتعلق بمن  التدخين راإلشهار رالدعاية للتبغ في 
األماكن العمومية؛

3- مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 2 من القانون رقم 39.08 
كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 22.13 املتعلق بمدرنة الحقوق 

العينية؛

4- مقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 301 راملادة 306 من القانون 
رقم 17.99 يتعلق بمدرنة التأمينات؛

5- مقترح قانون يرمي إلى تعديل الظهير الشريف 1.02.2012 الصادر 
القا�ضي   ،2002 31 غشت  ل  املوافق   1423 اآلخرة  جمادى   22 في 

بإحداث الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.

السادة  أذكر  أن  سشرفنا  الرئيس،  للسيد  الكلمة  أعيد  أن  رقبل 
رؤساء الفرق رمنسقي املجموعات بالتوقيت املخصص لهم للسؤال 
رالتعقيب خالل هذه الجلسة، كما تم التوافق عليه في اجتماع ندرة 

الرؤساء ليوم االثنين 30 نونبر.

السيد رئيس الحكومة: 75 دقيقة.

مجلس املستشارين: 75 دقيقة موزعة كالتالي:

الفريق االستقاللي للوحدة رالتعادلية: 15 دقيقة.

فريق األصالة راملعاصرة: 14 دقيقة.

فريق العدالة رالتنمية: 9 دقائق.

الفريق الحركي: 7 دقائق.

فريق التجم  الوطني لألحرار: 6 دقائق.

فريق االتحاد العام ملقارالت 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.

مجموعة العمل التقدمي: 3 دقائق.

شكرا السيد الرئيس.

يليادعأئيسعيملجلس:

شكريعيليادعيبمينعيملحت4م.

نفتح اآلن باب التدخالت في املحور املبرمج لهذه الجلسة، رالكلمة 
األرلى للمتدخل عن الفريق االستقاللي.

يمليتشاأعيليادععبدعيليالمعيللباأ:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومة،

يليامةعيلوزأيء،

يبخويتعريإلخوةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

السيد رئيس الحكومة املحترم، مرحبا بكم في أرل جلسة في إطار 
مجلس املستشارين في إطار الدستور الجديد.

في  الحكومة  حصيلة  تعلمون،  كما  االستقاللي،  الفريق  رسؤال 
السياسة االجتماعية؟

فنتمنى ردكم الشافي.

رشكرا.

يليادعأئيسعيملجلس:

في نفس املحور، الكلمة اآلن لفريق األصالة راملعاصرة.

يمليتشاأعيليادعيمحددعيحدادي:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

التزمتم خالل برنامجكم بإعطاء  السيد رئيس الحكومة املحترم، 
أهمية قصوى للمسألة االجتماعية، رفي ظل غياب كل املؤشرات التي 
يطبعه  اجتماعي  راق   يؤكدها  رالتي  االلتزامات  تنزيل هذه  تدل على 

االحتقان رغياب الحوار الجاد.

نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، رأنتم على بعد أشهر من 
نهاية راليتكم: ما هي حصيلة الحكومة في السياسة االجتماعية؟

رشكرا.

يليادعأئيسعيملجلس:

شكري.

الكلمة اآلن ألحد املتدخلين باسم فريق العدالة رالتنمية.

يمليتشاأعيليادععبدعيليالمع�سيعكوأي:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يليادعيلرئيس،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيءعيملحت4مين،

يليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يهدف برنامجكم الحكومي إلى تطوير رتفعيل البرامج االجتماعية 
بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات األساسية، خصوصا التعليم 
األفراد  بين  الفرص  رتكافؤ  التضامن  ريكرس  رالسكن،  رالصحة 

رالفئات راألجيال رالجهات.

لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم عن املعالم الكبرى 
للحصيلة االجتماعية لحكومتكم؟

رشكرا.

يليادعأئيسعيملجلس:

شكري.

الدرر اآلن للفريق الحركي لطرح سؤاله.

يمليتشاأعيليادعيلطابعيلبقالي:

شكريعيليادعيلرئيسعيملحت4م.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

حظي الجانب االجتماعي باهتمام كبير من لدن الحكومة، من خالل 
حجم االعتمادات املالية املخصصة للقطاعات االجتماعية، رنوعية 
البرامج املسطرة في هذا املجال الحيوي، إال أن ذلك لم يحد من حجم 
خريطة  تزال  ال  حيث  املواطنين،  بين  راملجالية  االجتماعية  الفوارق 

رارح مكانتها.
ُ
الفقر رالهشاشة ت

فضال عن تزايد الضغط على القدرة الشرائية، رتفاقم التفارت في 
توجيه االستثمارات العمومية بين الجهات، مما سعمق صعوبة األرضاع 
االجتماعية، خاصة لساكنة البوادي راملناطق الجبلية رهوامش املدن.
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إستراتيجيتكم  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم،  رعليه، 
ربين  االجتماعية  الفئات  بين  القائمة  االختالالت  ملعالجة  املعتمدة 

الجهات، بغية جعل املجهود التنموي في خدمة التماسك االجتماعي؟

شكرا السيد الرئيس.

يليادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن ألحد املتدخلين باسم فريق التجم  الوطني لألحرار.

يمليتشاأعيليادعلحينعأمعي:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يلياديتعريليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

رئيس  السيد  نسائلكم،  الحالية  الحكومة  عمر  من  سنة  آخر  في 
الحكومة املحترم، عن البعد االجتماعي في السياسة الحكومية رعن 
سياستها في تدبير القطاعات االجتماعية رالتي تبنتها من خالل القوانين 

املالية السابقة رمشررع القانون الحالي لسنة 2016؟

رالسالم عليكم.

يليادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقارالت املغرب.

يمليتشاأعيليادععبديإللهعحفظي:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يليادعيلرئيس،

يليادعأئيسعيلحكومة،

يليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأرنعيملحت4مون،

السيد رئيس الحكومة، ال يخفى عليكم أن تحسين مناخ األعمال 
للمقارلة لخلق  في تطوير االستثمار، رتحفيزا  ُسشكل عنصرا أساسيا 

الثررة رمناصب الشغل.

املناخ  تعتري هذا  مازالت  املبذرلة،  املجهودات  بالرغم من  لكن، 
جملتها  رمن  الجمي ،  انخراط  تذليلها  يتطلب  رعراقيل  صعوبات 
إشكالية اإلضرابات التي تؤدي في الغالب، نظرا لغياب شررط ركيفية 
ممارستها، إلى اإلضرار بمصالح املقارلة رالفئة العاملة على السواء، كما 
تضر باملصلحة العامة للبالد بالنظر لوقعها السلبي على رتيرة التنمية 

راالستثمار رمناصب الشغل.

الدررة  افتتاح  في  السامي  امللكي  في الخطاب  رتجاربا م  ما جاء 
التشريعية الحالية، من تذكير بضرررة االلتزام بأحكام الفصل 86 من 
الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الوالية كآخر أجل لعرض القوانين 
ملمارسة  التنظيمي  القانون  رمنها  البرملان،  مصادقة  على  التنظيمية 

اإلضراب، الذي دعى جاللته إلى التشارر رالتوافق بشأنه.

تسري   درن  يحول  الذي  ما  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم، 
مسلسل التصديق على هذا القانون رإخراجه إلى حيز الوجود، لتكون 
كل األطراف املعنية على بينة من شررط ركيفيات ممارسة اإلضراب، 
رلخلق نوع من التوازن بين الحق في اإلضراب رحرية العمل، رإعطاء 
مجال أرس  للمفارضات رإعمال آليات الوساطة رالتحكيم راملصالحة؟

لقد آن األران لإلقدام على هذه الخطوة التي طال انتظارها، لتنظيم 
ممارسة هذا الحق الدستوري، رضمان حقوق الفئة العاملة رمصالح 
املقارلة ررتيرة التشغيل رتكريس املغرب كوجهة مفضلة لالستثمار، 
الضرررية  الثقة  تمنحه  االقتصادي  للفاعل  قوية  إشارة  رإعطاء 

للمساهمة في الورش التنموي الكبير لبالدنا.

رشكرا.

يليادعيلرئيس:

شكريعيل�سيعحفظي.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي، تفضل السيد املستشار املحترم.

يمليتشاأعيليادعأبوعبكرعيعباد:

يليادعيلرئيس،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

الحكومية  السياسة  في  االجتماعي  البعد  ألهمية  منا  استحضارا 
رللتحديات 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.

يليادعيلرئيس:

شكري.

الكلمة اآلن للفريق الدستوري.عفوا، فريق االتحاد املغربي للشغل.

يمليتشاأعيليادععزعيلدينعزكري:

شكريعيليادعيلرئيس.
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يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

إن ما جاء في التصريح الحكومي لسنة 2012 من إصالحات كبرى في 
السياسة العامة للبالد ركز باألساس على الجانب االجتماعي.

سؤالنا، السيد رئيس الحكومة، هو ببساطة: ماذا حققت الحكومة 
رعموم  العاملة  الطبقة  طليعتها  رفي  املغربي  الشعب  فئة  لكافة 

املأجورين؟

شكرا.

يليادعيلرئيس:

الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

يمليتشاأعيليادعمحددععدي :

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

في مناسبات متعددة، أعلنتم، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن 
التشريعية  االنتخابية  للقطاعات  القصوى  باألرلويات  صريح  التزام 
رالجهوية  املحلية  األخيرة  لالستحقاقات  االنتخابية  رالحملة   ،2011

رانتخابات مجلس املستشارين.

راطل  على البرامج االنتخابية ملختلف األحزاب السياسية التي ركزت 
على الوض  االجتماعي، راعتبرت محاربة الفقر رتشغيل الشباب رتوفير 
الصحة للجمي  رمواجهة االختالالت رالفوارق املجالية راالجتماعية 

ضمن أرلويات الحكومة.

رقد أكدتم ذلك، السيد رئيس الحكومة، في تصريحكم الحكومي 
رعند تقديمكم للبرنامج الحكومي، رآخر هذه املناسبات كانت هنا داخل 
هذه القاعة، يوم 25 دجنبر 2015 بمناسبة الجواب على سؤال يتعلق 

بالسياسة العامة للحكومة حول موضوع املساءلة االجتماعية.

رأذكر، السيد رئيس الحكومة، بكالمكم، الذي أكدتم فيه ما يلي:

»إذا كان هناك نقص في املوارد، فال يجب أن نعمقه بعدم العدالة 
في التوزي  رإعطاء االمتيازات لألسر راألقارب رأبناء األحزاب السياسية، 
ران 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 رعقلنة تدبير املوارد 
رتحسين التنسيق، رالسهر على التقائية السياسات العمومية، رتفعيل 

الشراكة م  القضاء الخاص رتفعيل التضامن االجتماعي.

تنمية  بتحقيق  يرتبط  االجتماعية  السياسات  تحسين  أن  كما 
انتهى  راملقارلة«  االستثمار  تشجي   عبر  يمر  ما  رهو  أكبر،  اقتصادية 

كالمكم السيد رئيس الحكومة املحترم.

يليادعأئيسعيلحكومة،

في  البرامج الحكومية  2013 حتى اآلن، تعرف مختلف  نهاية  مند 
البنيات  في  كبير  نقص  إلى  ترج   كبيرة  تعثرات  االجتماعية  املجاالت 
التحتية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصحة، حيث أن حاملي بطاقة 
»RAMED1« يصعب عليهم الولوج إلى االستشفاء العمومي، على سبيل 

املثال، بعض العمليات الجراحية تحتاج إلى موعد قد تصل إلى سنة.

مثال آخر يتعلق بدعم التمدرس، حيث درارين متجاررين سستفيد 
أحدهم من الدعم راآلخر ال سستفيد من الدعم ألنه ينتمي ترابيا إلى 

جماعة قررية غير مصنفة فقيرة.

الدعم الذي خصصتموه، السيد رئيس الحكومة، لألرامل النساء 
قدموا امللفات، رالزالوا ينتظررن.

تساؤلنا السيد رئيس الحكومة، لم يتبق في عمر الحكومة أكثر من 
سنة، رال يمكننا لذلك أن نتسائل معكم عن ما ستعمل؟

سعرف من خالل  أن  العام  الرأي  اآلن رمن حق  لكن، من حقنا 
رأين  نجحتم؟  أين  االجتماعي،  املجال  رفي  سياستكم  على  جوابكم 

أخفقتم؟ رماذا لم تنجزرا؟ رملاذا لم يتعذر عليكم اإلنجاز؟

شكرا السيد رئيس الحكومة.

يليادعيلرئيس:

شكري.

الكونفدرالية  مجموعة  ممثلي  ألحد  األخير  قبل  ما  السؤال 
الديمقراطية للشغل.

يمليتشاأعيليادععبدعيلحقعحييان:

شكريعيليادعأئيسعيلجلية.

الوزراء، أن أمر مباشرة  لي زمالئي املستشارين، السادة  اسمحوا 
لطرح السؤال على رئيس الحكومة، ألن ثالث دقائق ال تسعفنا كنقابة 

ملساءلة رئيس الحكومة في السياسات االجتماعية.

يليادعأئيسعيلحكومة،

األحد  يوم  ابتدأ  نضالي  برنامج  عن  نقابية  مركزيات  أرب   أعلنت 
املا�ضي 29 نوفمبر 2015، بمسيرة عمالية بمدينة الدار البيضاء، رسيتم 

اختتامه بإضراب عام رطني في كل القطاعات.

سؤالنا: ما هي اإلجراءات التي قامت بها حكومتكم رأنتم في السنة 

1Régime d'Assistance Médicale
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الحوار  عطلتم  قد  دمتم  ما  التوتر،  فتيل  لنزع  راليتكم  من  األخيرة 
االجتماعي رخرقتم طيلة راليتكم إتفاق فاتح غشت 96، الذي ينص 

على الحوار على األقل مرتين في السنة.

رشكرا.

يليادعيلرئيس:

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

يمليتشاأعيليادععبدعيللطافعأعدو:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومة،

نعلم جيدا املجهودات الجبارة التي قمتم بها م  حكومتكم في القيام 
بعدد من املنجزات في املجال االجتماعي.

االجتماعية  اإلنجازات  حول  معنا  تتحدثوا  أن  أرال،  منكم  نريد 
النوعية التي قمتم بها ربدقة؛

بشكل  أهدافها  إلى  رالوصول  تأثيرها  رمدى  نجاعتها  مدى  ثانيا، 
إيجابي؛

ثالثا، ما هي اإلكراهات رالصعوبات التي تجدرنها في طريقكم رنوعها 
رطبيعتها؟

رشكرا.

يليادعيلرئيس:

شكري.

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

يليادععبدعيإللهعإبنعكي4ين،عأئيسعيلحكومة:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يلحددعهللعريلصالةعريليالمععلىعأسو عهللاعرعلىعآلهعرصحبهعرمنع
راله.

يليادعأئيسعمجلسعيمليتشاأينعيملحت4م،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

أرد بداية بمناسبة عقد الجلسة األرلى الخاصة بأسئلة السياسة 
العامة بعد تجديد انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، أن أهنئ السيدات 

رالسادة املستشارين، متمنيا لهم النجاح رالتوفيق في مهامهم.

كما أرجو من هللا تعالى أن يوفقنا لنعمل سويا من أجل صالح بالدنا، 
السياسة  أسئلة  على  للجواب  املخصصة  الجلسات  من  نجعل  رأن 

العامة لحظة دستورية متميزة من أجل النقاش البناء رلتنوير عموم 
املواطنين رتقريبهم من الشأن العام رهموم تدبيره.

هذا  اختيار  على  املوقر  أعضاء مجلسكم  إلى  بالشكر  أتوجه  كما 
املوضوع املهم، الذي ُسسائل حصيلة الحكومة في املجال االجتماعي، ركما 
ال يخفى عليكم، فإنه ال يمكن تنارل حصيلة السياسات الحكومية في 
املجال االجتماعي بمعزل عن الجانب االقتصادي رالسياسة الحكومية 

ذات الصلة.

ربهذا الخصوص، فقد أكدت في أكثر من مناسبة أن أرلوية الحكومة 
الحيوية، رتسهيل  ترتكز على استعادة عافية املؤشرات االقتصادية 
بالفئات  باالهتمام  االجتماعية  التوازنات  رتعزيز  راملقارلة  االستثمار 
الهشة على الخصوص، عندي 3 ديال القناعات منذ أن عينني جاللة 

امللك، كانت خالصة ما أراجه به زراري حين يقولون ما هي أرلوياتك.

األرلى، أرال رقبل كل �ضيء، االستعادة ديال التوازنات، ألنه إلى ما 
�ضي حاجة  نعملو حتى  ما غنقدر  االقتصادية  التوازنات  استعدناش 

غنبقار غير في تدبير ما نحن مضطررن لتدبيره.

املسألة الثانية هي تيسير األمر بالنسبة للمقارلة، ألنه قبل توزي  
الثورة يجب إنتاجها.

ترك 
ُ
راملسألة الثالثة هي االهتمام بالفئات الهشة التي كانت عادة ت

لنفسها.

رمن أجل رض  الحصيلة االجتماعية في سياقها رتقييم املجهودات 
املبذرلة راإلكراهات املطررحة، فإنني سأستعرض الوضعية العامة التي 
دخلت عليها هذه الحكومة في بداية راليتها، قبل التطرق إلى املنجزات 

رالتحديات التي ال تزال مطررحة.

يليادعيلرئيس،

ال يخفى عليكم أن بالدنا مرت بظرفية اقتصادية رمالية صعبة 
الوطني، فقد بلغت نسبة  انعكست على مجمل مؤشرات االقتصاد 
عجز امليزانية سنة 2012 نحو %7.2، هذا بالحساب ديالنا أما الحساب 
ديال صندرق النقد الدرلي كانت %7.7، رأنتما رخا جداد رال قدام 

غادي تبدار تعرفوا باللي هاذ األرقام راه هي ثقيلة جدا.

ررصلت نسبة عجز ميزان األداءات %9.5 خالل نفس السنة، أما 
احتياطي العملة الصعبة فكان درن أربعة أشهر، في الحقيقة كان أقرب 
إلى ثالثة أشهر منه إلى أربعة أشهر من الواردات، ركان أيضا من تبعات 
هذه الوضعية ارتفاع رثيرة املديونية العمومية، ملي تتنزل لثالثة أشهر 

كيتعتبر خطر.

رمما زاد من صعوبة الوضعية رتعقدها ضعف الرؤية بخصوص 
أسعار  ارتفاع  تواصل  ظل  في  الدرلية،  االقتصادية  الظرفية  آفاق 
املحررقات راستمرار األزمة االقتصادية لدى شركاء املغرب من جهة، 
الذي حمل  أبريل   26 اتفاق  بنود  تنفيذ  الذي شكله  الثقيل  راإلرث 
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التزامات جد مكلفة.

ررغم أن البرامج االجتماعية هي أرل ما يتم تقليصه عادة في ظرفية 
األزمة، فإن الحكومة لم تسلك هاذ الخيار، بل حافظت على املكتسبات 
االجتماعية رعملت على تعزيزها ررفت بالتزاماتها املالية فيما يخص 
الحوار االجتماعي، رهو ما كلفها، هذا لإلخوان النقابيين، 13.2 مليار 
درهم في سنة 2012 بوحدها، ر4 ديال املاليير ديال الدرهم إضافية 
برسم كل سنة، كل عام تنزيدرا على ذيك 13.2 اللي قدمنا نهار األرل 4 

ديال املاليير ديال الدرهم باش نوفيوا بااللتزامات ديال 26 أبريل.

عافية  استعادة  أجل  من  مهمة  إجراءات  الحكومة  اتخذت  كما 
إلى  امليزانية  عجز  تقليص  تم  حيث  الحيوية،  االقتصادية  املؤشرات 
%4.3 في 2015 في أفق بلوغ %3.5، شحال قلنا في األرل؟ 7.2، راحنا 
تنجريوا هاذ العام إن شاء هللا باش نوصلوا ل 3.5، رهذا باملقاييس 
ديال االقتصاد الدرلي سعتبر إنجاز ما بعده إنجاز، راملغرب اليوم ُيطرح 

كنموذج لدرلة ناجحة جدا في التحكم في التوازنات االقتصادية.

كما سينتقل عجز ميزان األداءات من %9.5 املسجلة سنة 2012 إلى 
أقل من %2.8 نهاية 2015.

راستقرت نسبة املديونية هذه السنة في %64 من الناتج الداخل 
الخام في أفق بداية تراجعها ابتداء من 2016 إن شاء هللا.

أما احتياطي العملة الصعبة فقد تجارز ستة أشهر رنصف من 
الواردات، راإلخوان املستشارين تيعرفوا باللي هاذ القضية تيحسبوها 
إلى  املالية  رزير  تتلقى  تيفرحوا،  ربحوه  إلى  نهار  بالنهار،  االقتصاديين 
مشيتي لتونس رال لدرلة أخرى تيقول لك عندنا 3 أشهر ر10 أيام، إلى 
رالت 11 يوم كيفرح، احنا مرينا من 3 أشهر ربضعة أيام إلى 6 أشهر 

رأيام.

كما بذلت الحكومة مجهودات مهمة في اتجاه تحسين مناخ األعمال، 
رمنها تبسيط مجموعة من املساطر رإصدار قوانين مهمة مثل القانون 
املتعلق بمؤسسة اإلئتمان، القانون املتعلق بالشراكة بين القطاعين 
املتعلق  رالقانون   ،)Partenariat Publique–Privé( رالخاص  العام 
بتقديم التسبيقات املالية للمقارالت، رالقانون املتعلق برهن الصفقات 
العمومية، ناهيك عن مدرنة الصفقات العمومية رمرسوم الضابط 

العام للبناء.

هذه كلها راه هي ترجمت بهذاك التحسن الذي ما فتئ يق  اللي 
تجارز 20 نقطة ملي جينا اآلن في )Doing Business( رقد انعكست هذه 
اإلصالحات على ترتيب املغرب في مؤشر مناخ األعمال للبنك الدرلي، 
حيث تحسن ب 22 درجة خالل األرب  سنوات املاضية، الحمد هلل اليوم 
ما بقات الشهادة تتجيك غير من الداخل، حتى إذا ما نصفوكش في 

الداخل كاين �ضي رحدين في الخارج كيـ..

رعلى صعيد آخر تم تسري  آجال استرجاع الضريبة على القيمة 

املضافة رإلغاء قاعدة الفاصل الزمني )le décalage(، املتعلق بخصم 
الضريبة على القيمة املضافة رقرار إرجاع الدين الضريبي على القيمة 
املضافة املتراكم )butoire(، هذا راه ملي جيت كرئيس ديال الحكومة 
ما كنتش كاع كنعرف آش كيعني؟ ركان رجال االقتصاد ها هما هنا إلى 
بغار سشهدر ال يحلمون به، رلكن الحمد هلل اليوم، املاكينة تحركت باش 
كنردرا لهم ذاك ال�ضي اللي كان ديال )butoire( اللي كانوا كيتسالـــــــــــــــــوا 
)La TVA2( رعمرهم ما يحلموا به، رهاذ األيام هذه راه احنا سهلنا لـــ 
)ONCF3( رللسكك الحديدية رلـــ )ONE4( باش سسترجعوا 3.8 ديال 

املليار ديال الدرهم.

املؤسسات  بعض  لدى  املقارالت  لفائدة  املتأخرات  أداء  رتسري  
للماء  الوطني  راملكتب  رالتكوين،  للتربية  الجهوية  كاألكاديميات 
رالكهرباء، رأداء متأخرات الدرلة تجاه شركات املحررقات بعد أن كانت 

تتجارز 20 مليار درهم.

خاصكم تعرفوا بلي ملي جيت كانوا رجال األعمال ملي تيجلسوا 
قدامي في اللقاءات تنشوف �ضي رحدين فيهم ما�ضي كيبيعوا البتررل 
بحال إلى البتررل كيحرقهم، ألنه كيتسالوا 500 مليون رالزيادة ديال 

أموال الدرلة رما كاينش اللي يخلصهم رهما تيغوتوا هللا اللي خلقهم.

ما ابقيتش تنشوفهم كاع، هذه مزيانة في املغاربة، إلى قضار حاجتهم 
ما تعاردش تشوفهم.

ثقة  تعزيز  سستتب   املؤشرات  هذه  تحسن  فإن  تعلمون،  ركما 
الفاعلين رالشركاء في االقتصاد الوطني، ربالتالي تحسن عام في أدائه 
مما ينعكس إيجابا على الجانب االجتماعي، ررغم ذلك، راه اللي درنا 
غادي تكون األمور راضحة، راه الجانب االجتماعي ما غيتحسن بطريقة 
حقيقية حتى يتحسن االقتصاد، راالستثمار سعني في مختلف املجاالت، 

مما ينعكس إيجابا على الجانب االجتماعي.

ررغم ذلك فإن ثمة إكراهات مالية راقتصادية ال تزال قائمة، مما 
ُيحتم علينا مزيدا من الجهود من أجل التحكم في النفقات العمومية 
رترشيدها رتحسين نجاعتها، رهذا باق ما درناهش بالشكل املطلوب، 
رالتنافسية  املالية  التوازنات  رتحسين  ساهل،  ما�ضي  أخفيكم  رال 
املقارلة  خاصة  الوطنية،  االقتصادية  الطاقات  رتحرير  االقتصادية 
اللي  ال�ضي  الصلة، رمنها هاذ  باستكمال اإلصالحات ذات  راالستثمار 

سولوا عليه اإلخوان ديال القانون ديال اإلضراب.

الحمد هلل هاذ الحكومة كل�ضي ذاك ال�ضي اللي كان كيتسنى هاذي 
20 سنة رلى 30 سنة ريمكن حتى من رقت االستقالل، كله الحمد هلل 
جا الوقت ديالو هاذ املرة، رلكن اللي جا يتكلم تيقول ما عمرها ما دارت 
�ضي حاجة، م  إيالء عناية خاصة لتحسين الوض  االجتماعي عامة 
ما  رهو  املواطنين خاصة،  من  راملهمشة  الضعيفة  الفئات  ررضعية 

2Taxe sur la Valeur Ajoutée
3Office National des Chemins de Fer
4Office National de l'Electricité
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تعمل عليه الحكومة من خالل مجموعة من اإلجراءات التي سنقف 
عند بعضها في الحصيلة.

يليادعيلرئيس،

البد من التذكير بأن الدرلة أرلت منذ االستقالل أهمية خاصة 
للجانب االجتماعي، راتخذت من أجل ذلك إجراءات مهمة، رملا 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 رالعقد الذي تاله بفعل سعي البالد للتحكم 
في النفقات، رخاصة املوجه للخدمات االجتماعية من صحة رتعليم 

رغيرهما، رهذا الحمد هلل لم نفعله.

رقد بذلت بالدنا بعد ذلك مجهودا مهما من أجل إعادة االعتبار 
للقطاعات االجتماعية رخصصت لها موارد مهمة، غير أنه يبقى من 
الصعب االستجابة لكل حاجيات القطاعات االجتماعية بفعل تنامي 
حاجيات املواطن من جهة، رتعاظم تحدي تعبئة املوارد املمكنة درن 
املساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، التي ُسعتبر الحفاظ عليها 

إحدى مسؤرليات الحكومة األرلى.

رالواق  أن العبء امللقى على عاتق الحكومة في هذا املجال أضحى 
أثقل من السابق، اعتبارا لحجم االنتظارات رلكون الدستور الحالي 
ينص على جيل جديد من الحقوق االقتصادية راالجتماعية رالثقافية 

رالبيئية.

رعموما، فإن رضعية القطاعات االجتماعية في تحسن مستمر رغم 
أنها لم تصل بعد إلى النتائج املرجوة.

لفية للتنمية 
َ
فقد استطاعت بالدنا التقدم في تحقيق أهداف األ

بل رتجارزت بعض األهداف املسطرة، إذ راصلت نسبة رلوج الساكنة 
بالشبكة  الربط  معدل  ربلغ   ،85% إلى  الطرقية  للشبكة  القررية 
املاء  إلى  القررية  الساكنة  ُرلوج  نسبة  رارتفعت   ،99% الكهربائية 
الشررب %95، راه هاذي كانت، كلنا تنذكرر ملي كنا تنمشيو للبادية 
هذه 20 عام، كان هذا حلم أنه البادية يوصل لها الضو ريوصل لها حتى 
املاء، طبعا ما�ضي بنفس الطريقة اللي تيوصل للمدن، رلكن تيوصل 

املاء ما تيكونش بعيد بزاف ما�ضي بحال قبل.

االبتدائي  التعليم  إلى  الولوج  رنسبة  بمتابعة..  الحكومة  رقامت 
%99، م  األسف ما�ضي كلهم تيبقار في املدرسة، حتى هذه صحيحة.

رقامت الحكومة بمتابعة تنفيذ بعض البرامج املهمة الجارية ربتنزيل 
برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ.

رعلى صعيد املجهود املالي، رفعت الحكومة من حجم االعتمادات 
املوجهة للقطاعات االجتماعية رغم الظرفية االقتصادية الصعبة، إذ 
دأبت على تخصيص أكثر من نصف إعتمادات امليزانية لهذه القطاعات.

راعتبارا لعامل الوقت سأتوقف فقط عند بعض املنجزات رالتدابير 

الجاري تنفيذها في أهم القطاعات االجتماعية.

فيعمجا عيلت4باةعريلتكوينعيملنهيعريلتعلامعيلعالي:

إن جهودا كبيرا بذلت خالل السنوات األخيرة إلصالحه رتأهيله، 
فقد خصص للتربية رالتكوين 45.9 مليار درهم سنة 2015، رارتف  
عدد التالميذ املتمدرسين بنسبة %4.7، سعني كان عندنا 6.57 مليون 
املوسم  برسم  مليون   6.88 عندنا  دابا  التالميذ،  ديال   2012 سنة 

.2016-2015

رارتف  عدد املؤسسات التعليمية من 10.208 ديال املؤسسات إلى 
10.805 ديال املؤسسات، سعني بزيادة 600 مؤسسة تعليمية، راللي 
تيعرف أشنو هما املؤسسات التعليمية غيعرف أشنو هو القيمة ديال 

هاذ ال�ضي، برسم نفس الفترة منها %54 بالعالم القرري.

الداخليات  العدد  من  الرف   تم  االجتماعي  الدعم  صعيد  رعلى 
من 574 داخلية إلى 832 ما بين 2012-2015 كل�ضي تيعرف بلي راحد 
الوقت كان التوجه هو اإللغاء ديال الداخليات، كان غادي ذاك ال�ضي 
في اتجاه النقص منها راإللغاء ديالها، اليوم تناخذرا بعين االعتبار أن 
كاين مناطق إلى ما دارتش فيها الداخليات ما غادسش يقرار الدراري، 

رخصوصا الفتيات.

رارتف  عدد املستفيدين منها من 45.866 مستفيد إلى 103.871، 
من 103.871 إلى 149.737 خالل نفس الفترة، ررصل عدد املستفيدين 
من برنامج »تيسير« خالل املوسم الجاري، هذا راه تنعطيوه للدراري 
80 درهم ر100 درهم  اللي كيجيو يقرار تنعطيوهم راحد املساعدة 
ر120 درهم، إال كانت املعلومات ديالي دقيقة، خالل املوسم الجاري إلى 
828 ألف مستفيد من 524.400 أسرة، رارتف  عدد املستفيدين من 
التربية غير النظامية من %14.5 مقارنة م  املوسم املا�ضي ليصل نحو 

70 ألف مسجال.

رفي مجال التكوين املنهي، تواصلت الجهود الرامية إلى تنوي  التكوين 
رتوسيعه نحو مهن جديدة، كالسيارات رالطيران رالطاقات املتجددة 
رتقريبه من املستفيدين، رقد بلغ عدد املسجلين بالتكوين املنهي 390 
ألف برسم 2014–2015، يؤطرهم 19.500 مكون، على كل حال على 
مستوى ديال القارة اإلفريقية، اآلن أصبح املغرب رهلل الحمد سعني 

منارة يمكن هو األرل أر الثاني في التكوين املنهي.

رف   تم  فقد  العلمي،  رالبحث  العالي  التعليم  يخص  فيما  أما 
االعتمادات املالية املرصدة له من 8 إلى أكثر من 9.8 مليار ديال الدرهم 
ما بين 2011 ر2016، رخصص له 2100 منصب خالل نفس الفترة 

إضافية.

العالي  التعليم  ملؤسسات  االستيعابية  الطاقة  رف   كذلك  رتم 
الجامعي، بنحو 35 مقعد، ما بين 2012–2013 ر -2013 2014، كما 
119 مؤسسة ما بين  إلى   113 انتقل عدد املؤسسات الجامعية من 
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املوسمين 2011–2012 ر 2015–2016.

من  للطلبة  املوجهة  االجتماعية  الخدمات  رتطوير  تعزيز  تم  كما 
خالل إحداث التغطية الصحية املجانية لفائدتهم، هاذي 20 عام رهي 
كتسنى، املناضلين ديال االتحاد الوطني لطلبة املغرب اللي دابا رالر 
مستشارين رربما قربوا يتقاعدرا راه تيعرفوا بلي هاذ الطلب ملي كانوا 
كيقرارا رهما كيغوتوا عليه، الحمد هلل حتى جات هاذ الحكومة عاد 

خرجاتو للوجود.

.. رالرف  من مبلغ املنح رمن عدد املستفيدين منها، من 182.500 
إلى 330.000، رالد من هاذر اللي زدناهم املنحة؟ بين 2011–2012 
 1.9 الحالي مبلغ  للمنح برسم املوسم  ر2015–2016، رقد خصص 

مليار درهم.

رفي نفس االتجاه تم رف  الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية ب 
4974 سرير، لتصل إلى 58.976 سرير، راه ما بقاش الغوات اللي كان 
كيكون على األحياء الجامعية، ما�ضي ألن كل �ضي تيلقى، ال، رلكن اللي 

تعطاتو كيتعرف شكون.

ررغم هذه املنجزات فإن القطاع بمختلف مكوناته ال يزال سعاني 
من عدة مشاكل، كاالكتظاظ رتدني مستوى الجودة.

رمن أجل تأهيل منظومة التربية رالتعليم رالتكوين رالبحث العلمي 
مضامين  أهم  بترجمة  ستقوم  الحكومة  فإن  شمولية،  مقاربة  رفق 
رؤية 2015-2030 التي أعدها املجلس األعلى للتربية رالتكوين رالبحث 

العلمي في قانون إطار، م  العمل على تنزيله إن شاء هللا.

أماعفيعمجا عيلصحة:

يليادعيلرئيس،

الشك أن قطاع الصحة ما يزال سعاني عجزا راكمه خالل عقود، 
على مستوى املرافق راألطر رالخدمات راألدرية رالولوجية رغيرها.

رض   إلى  القطاع،  هذا  تأهيل  أجل  من  الحكومة  بادرت  رقد 
 ،2016-2012 القترة  على  تمتد  الصحة  لقطاع  جديدة  إستراتيجية 
األم  صحة  رتعزيز  الصحية  للخدمات  الولوج  تحسين  على  رترتكز 
رالطفل رذري االحتياجات الخاصة رتطوير آليات الوقاية رالسيطرة 
على األمراض رتحسين الحكامة رتعميم التغطية الصحية األساسية 
رتوطيد  القانوني  اإلطار  رتعزيز  الطبية،  راملستلزمات  األدرية  رتوفير 

الجهوية رالشراكة بين القطاعين العام رالخاص.

رموازاة م  ذلك، تم رف  االعتمادات املخصصة لهذا القطاع، من 
10.89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14.28 مليار درهم سنة 2016، هاذي 
راه 3 داملليار ديال الدرهم إضافية رأكثر، راه ما�ضي ساهلة اللي زدنا في 

امليزانية من 2011 إلى 2016.

رتم تعزيز املوارد البشرية لهذا القطاع حيث استفاد من 13.691 

منصب مالي خالل الفترة من 2012 إلى 2016، كما تم تعميم نظام 
املساعدة الطبية الذي أعطى انطالقته الفعلية جاللة امللك في مارس 
2012، حيث ُسجل أكثر من 8.5 مليون مستفيد، شكون اللي طرح هاذ 

السؤال ديال الـ »RAMED«؟

%99 من  تغطية رصلت  بنسبة  أسرة  مليون   3.36 اآلن  إلى حد 
إجمالي الفئة املستهدفة، رصحيح ملي تيم�ضي �ضي راحد يطلب بعض 
املرات �ضي حاجة بحال السكانير، رال بحال �ضي عميلة جراحية كيتطلب 
منو بعض املرات رقت كبير، راليني كاين فرق بين تم�ضي رتسنى ربين ما 

يكونش كاع، راه ملي جينا لقينا هاذ النظام في أزيالل بوحدها.

رعلى مستوى السياسة الدرائية، خفضت الحكومة إلى متم شتنبر 
2015 أثمنة حوالي 1800 دراء، رهللا إال أنا رئيس حكومة رهاذ ال�ضي 
مختلف  في  اإلنجازات  هاذ  نشوف  تنبقى  ملي  بحرف،  حرف  تبعتو 
القطاعات رقطاع الصحة بالخصوص تنقول تبارك هللا.. إرا 1800 

دراء.

كما تم العمل على توفير دراء جنيس مقارم اللتهاب الكبد الفيرر�ضي 
س )L’hépatite C( كان الثمن ديالو 80 مليون، السيد رزير الصحة 
3000 درهم،  تبارك هللا عليه م  الناس ديالو أنتجوه في املغرب ب 
املواطن باش يتعالج من 80 مليون غيخلص 3000 درهم، غير هادي 
كان خاص إال جاء عندكم هنا توقفوا تصفقوا عليه طويال، عزيز عليا، 
صحيح، اللي كيخدم عزيز عليا يكون من )PPS5 ( رال من �ضي راحد آخر 

يدبر ملخو.

بعدما كانت تبيعه الشركات األجنبية بمليون درهم، ريهم هذا الدراء 
حوالي 625 ألف مواطن مغربي مصاب بهذا املرض.

رعلى مستوى تيسير الولوج إلى العالج تم إطالق املخطط الوطني 
للتكفل باملستعجالت االستشفائية رما قبل االستشفائية رتفعيل هذا 
املخطط، إطالق الرقم الوطني املوحد للمكاملات الطبية االستعجالية، 

.141

ما كتشعررش بلي كأننا إن شاء هللا على األقل ابدينا تنشبهو للدرل 
تمرض  أل�ضي دعيدعة،  كان  ال�ضي، عمرر  هاذ  كان  املتقدمة، عمرر 

تعيط 141، رليني مشكلة هاذي،

رجــــدة،  مراكش،  من  لكل   )hélicoptères( مررحيات   4 اقتناء 
)les hélicoptères( راليني  قبــــل  كانـوا  العيـــون رجهة طنجة تطـوان، 
ما�ضي ديال رزارة الصحة، رتيمشيو غير عند فالن رفالن، اليوم تيمشيو 
يجيبو املرأة اللي مسكينة كتولد في الدرار رمهددة باملوت، تيمشيو يجيبو 
الجثة ديال راحد اإلنسان مسكين مات في الثلج باش ما ياكلوهش 
الحيوانات، رلى املواطن املغربي العادي اللي ساكن في الجبل رساكن في 
الريف رساكن في الدرار رساكن في البادية حتى هو عندر قيمة رتتحرك 

)les hélicoptères( من أجله.
5Parti du Progrès et du Socialisme
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إنجاز 60 رحدة استشفائية رالبدء في تشغيلها، إحداث 11 مصلحة 
جهوية لإلسعاف الطبي االستعجالي )SAMU6(، 9 منها مشغلة حاليا، 
االستشفائية،  الطبية  للمستعجالت  متنقلة  مصلحة   15 إحداث 
الطبية  املستعجلة  مصلحة   12 ردعم  تأهيل  حاليا،  مشغلة  منها   7
اإلستشفائية، إحداث 40 رحدة للمستعجالت الطبية للقرب، رسيتم 
مجهزة   330 إسعاف،  سيارة   330 توزي   أخرى،  رحدة   40 إحداث 
بين  ما  رالجهات  األقاليم  من  لعدد  البيوطبية  التجهيزات  بأحدث 

.2015-2012

النائية  باملناطق  الصحي  للعرض  تعزيزا  متنقل  مستشفى  اقتناء 
للبوادي  تيم�ضي  كيتحرك  كامل  مستشفى  هذا  الولوج،  رالصعبة 

رتيم�ضي..

بتعزيز شبكة  االستشفائي  العرض  توسي   الحكومة  تواصل  كما 
املستشفيات رتأهيل املستشفيات العمومية رتحسين خدماتها، ربهذا 
الخصوص سيتم قريبا الشررع في بناء مراكز إستشفائية جامعية بكل 
من أكادير رطنجة رالرباط، رالقيام بالدراسات املتعلقة بإنجاز مركز 

استشفائي جامعي بجهة العيون الساقية الحمراء.

كما سيتم تشغيل ثالث مراكز استشفائية في كل من الصخيرات–
تمارة رخنيفرة رسال، رإتمام أشغال إعادة بناء مركزين استشفائيين 

بكل من القنيطرة رالدار البيضاء.

رفيعمجا عيليكن:

أرلويات  إحدى  الالئق  السكن  إلى  الولوج  تحسين  شكل  لقد 
السياسة االجتماعية ببالدنا، خاصة بعد إطالق برنامج »مدن بدرن 
صفيح« سنة 2004، رتسعى الحكومة إلى توفير الظررف املواتية إلنتاج 

سكن الئق رتنوي  عررض السكن.

رلقد حقق برنامج »مدن بدرن صفيح« نتائج إيجابية، بالرغم من 
اإلكراهات الكبيرة راللي دخل لهاذ القطاع كيعرف باللي هذا راحد البئر 
ال قعر له، تقررت، تبدل الناس تعطيهم األرض، تعطيهم الدار، راحد 
يقول لك أنا خاصني الدار لولدي، راحد البنتي، راحد ألمي، رسير رتأكد 
باللي ذاك ال�ضي صحيح رال ما�ضي صحيح، رالناس ديال السلطة رإلى 

آخره رأنت كدرر.

85 مدينة رجماعة حضرية بدرن  55 من أصل  حيث تم إعالن 
صفيح، راستفاد هذا البرنامج منذ انطالقه 251 ألف أسرة، من أصل 
مدينة  في  كبرى، خصوصا  تجمعات صفيحية  رتم هدم  ألف،   380
الدار البيضاء ككريان باشكو، رالسكويلة رطوما، في حين توجد بعض 
التجمعات الصفيحية الكبرى في مراحل متقدمة من الهدم، ككريان 

سونطرال بالحي املحمدي.

رفي ما يخص الدرر املهددة باالنهيار، رالحمد هلل راه راخا كتوق  
بعض املرات، راه نقص ذاك ال�ضي، ألن راحد الوقت اتخذنا القرار باش 

6Service d'Aide Médicale Urgente

الدرر املهددة باالنهيار يخرجوا مواليها بأي رجه كان، رغما عنهم، رمن 
بعد نلقار لهم حلول، ما�ضي نخليوهم حتى يموتوا عاد نوليوا كنـ..

حيث تمكنا من حصر الدرر السكنية اآليلة للسقوط على صعيد 
بقيمة  بشأنها  التعاقد  تم  ألف   21 منها  بناية،   43.734 في  اململكة 
إجمالية تبلغ 3.4 مليار درهم، فيما البنايات املتبقية هي قيد الدراسة، 
رقد صادقت الحكومة مؤخرا على قانون خاص سيمكن من تجارز 

اإلكراهات التي تطرد التدخل العمومي لفائدة ساكنة هذه الدرر.

القدرة  يالئم  سكني  عرض  إنتاج  تحفيز  على  الحكومة  رتعمل 
الشرائية للمواطنين، حيث قامت بوض  إطار تحفيزي خاص بسكن 
الطبقة الوسطى، من أجل الولوج إلى سكن ذي جودة رسعر مناسبين، 
باإلضافة للديور ديال 25 مليون اللي كتعرفوا الدرلة كتساهم فيهم 
بــ 40 ألف درهم، رإن كنا نتساءل راش هاذيك 40 ألف درهم دائما 
كتم�ضي في الوجه ديالها في كل الحاالت، راه كنلقارا بعض املرات �ضي 

مسائل ما�ضي هي هاذيك.

سنة  رحدة  ألف   800 من  السكني  العجز  تقليص  تم  رإجماال، 
2012، إلى 500 ألف رحدة سنة 2015، رسيتم بحول هللا بلوغ الهدف 
املحدد في البرنامج الحكومي إلى 400 ألف رحدة سكنية خالل 2016، 
كما يتم العمل على بلوغ رتيرة 170 ألف رحدة كمعدل إنتاج سنوي في 

أفق 2016.

يليادعيلرئيس،

درل  مختلف  في  الحكومات  تؤرق  باتت  التشغيل،  إشكالية  إن 
العالم، خصوصا في سياق األزمة االقتصادية رانحصار نسب النمو، 
راالستثمار  للتنمية  املناسبة  الظررف  لتوفير  الجهود  نبذل  رمازلنا 
اللذين سشكالن مصدر إلحداث فرص الشغل، فقد أطلقت الحكومة 

مجموعة من املبادرات منها:

العمل بالنظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل، 500 مليون 
باش  درهم  مليون   500 كيتسنى،  رهو  10 سنوات  هذا  درهم، حتى 
اإلنسان إلى خرج من الخدمة ديالو في القطاع الخاص كيبقى يتخلص 
6 أشهر في الحد ديال )SMIG7( على األقل، طبعا أنا متفق معكم هاذ 
ال�ضي ما كافيش رقليل، رلكن أحسن من رالو يصبح من النهار األرل ما 

كاين حتى حاجة.

أجل  من  التكوين  نظام  تحسين  إطار  في  إجراءات جديدة  إدراج 
اإلدماج، عبر تحديد مدة التدريب في 24 شهرا غير قابلة للتجديد، رتوفير 
التغطية الصحية للمتدربين، هاذر ناس كيمشيوا يخدموا في القطاع 
الخاص احنا اللي كنخلصوا لهم املصاريف االجتماعية ديالهم، تتحملها 
الدرلة كليا، باش نشجعو الناس باش يخدموا في األرل، رباش الناس 
اللي كيخدمهم حتى هما ما يجيهمش ذاك ال�ضي ثقيل ريشوفوا ذاك 
الساعة إلى كانوا صالحين لبعضياتهم.. بحصة املشغلين من التكلفات 

7Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie
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االجتماعية ملدة سنة في حالة التشغيل النهائي، رفي املقابل يتعين على 
املقارلة إدماج ما ال يقل عن 60 % من املتدربين الذين استفادرا من 
التدريب، الحظنا باللي بعض الشركات بدأت تتدخل الناس من بعد 

عامين تتخرجهم، قلنا لهم اللي احتفظ بــــ 60 % عاد نزيدره.

تفعيل برنامج »تحفيز«، تم التوقي  خالل سنة 2015 على اتفاقية 
حول إجراءات تنفيذ هذا البرنامج ملساعدة املقارالت حديثة النشأة 
على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة املدة، مقابل 
التحمالت االجتماعية من رسم  الدرلة لحصة املشغل برسم  تحمل 
التكوين املنهي خالل 24 شهر، رإعفاء األجراء من الضريبة على الدخل 

في حدرد 5 أجراء.

تحفيزي  نظام جبائي  له  الذي خول  الذاتي،  املقارل  نظام  رض  
رمساطر مبسطة لتشجي  الشباب على التشغيل الذاتي، هذا غادي 
يبدا يخلــص )Je crois( ما بين 1 ر2 % من الضريبة على كل املداخل 

ديالو.

برنامج  هذا  اإلجازة«،  حاملي  من   10000 »تأهيل  برنامج  إطالق 
درناه باش الحاملين ديال اإلجازة ياخدر راحد التكوين إضافي كيسمح 
لهم باش يكونوا أقدر على اجتياز املباريات ديال التعليم مثال أر يمشيوا 

سشتاغلوا في التعليم الخاص.

السوق،  في  مطلوبة  أخرى  مهن  في  شاب   25.000 تأهيل  إعادة 
تيعرفوش  ما  الفرنسية،  مزيان  تيعرفوش  ما  الجامعة  من  تيخرجوا 
)l’informatique( قلنا نسمحوا لهم باش يتكونوا مقابل راحد املنحة 
تنعطيوها لهم ديال 1000 درهم رتيبقارا من 9 أشهر حتى لعام رهما 

تيتكونوا في الجامعات، على هاذ املسائل اللي تيحتاجو لها عمليا.

األدنى  الحد  من  الرف   من  الحكومة  قامت  آخر،  صعيد  رعلى 
لألجور في القطاع الخاص ب 10 % على سنتين، من خالل حوار رطني 
لم يكن معلقا، األخ الكريم، لم يكن معلقا على األقل راحد 10 رلى 15 
اجتماع اللي درت أنا رالنقابات بما فيها نقابتكم رالتي يرأسها أستاذي، 
ررفعه بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، ما بقى حتى موظف تياخذ 
أقل من 3000 درهم، ررف  الحد األدنى للمعاشات إلى 1000 درهم 
ملتقاعدي )RCAR8 ( رتمكين األجراء اللذين لم سستوفوا شرط 3240 
يوم االنخراط في الصندرق الوطني للضمان االجتماعي، هذا ملي جا 
الضمان االجتماعي رهو مشكل، حتى جات الحكومة ديال عبد اإلله ابن 
كيران رحلينا هاذ ال�ضي استجابة للطلب ديال النقابة االتحاد املغربي 

للشغل العتيدة.. تتعرفوا القصة.

كما أن الحكومة بصدد رض  اللمسات األخيرة على نظام التغطية 
رالحرفيين  راملحامين  األطباء  املستقلين،  لفائدة  رالتقاعد  الصحية 
رسائقي السيارات األجرة إلى آخره، رسيتم عرضه على مسطرة املصادقة 

خالل األسابي  املقبلة، رهذا راه من )Les gros dossiers( اللي لقيتهم.

8Régime Collectif d'Allocation de Retraite

بالخصوص على  الجهود  الشغل، صبت  رلتحسين حكامة سوق 
إعداد إستراتيجية رطنية للتشغيل في أفق 2025، رفي هذا اإلطار تم 
عقد برنامج م  »الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل رالكفاءات« للفترة 
2016-2020 يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 455.000 باحث 
عن الشغل رإدماج 120.000 من حاملي الشهادات في السوق الشغل 
رمواكبة 10.000 حامل مشررع في إطار التشغيل الذاتي خالل نفس 
الفترة، رهاذ األرقام هما داررها بناء على التجارب ديالهم في هاذ العمل.

من  مجموعة  أخرجت  الحكومة  فإن  التشري   مستوى  على  أما 
النصوص في إطار تنزيل »مدرنة الشغل« رتوفير الحماية االجتماعية 
للمستخدمين، رتعكف على إعداد مشررع القانون التنظيمي لإلضراب 
رإصالح صناديق التقاعد، رراه رخرنا هاذ القانون ألنه راه حتى حاجة 

ما ساهلة، شحال هاذي رهو تيتسنى هاذ القانون ديال اإلضراب.

يليادعيلرئيس،

ال يخفى عليكم أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى 
انطالقتها جاللة امللك في 18 مايو 2005 تستند على مقاربة جديدة 
رالهشاشة  الفقر  محاربة  يررم  تضامني  منهج  رفق  البشرية  للتنمية 

راإلقصاء االجتماعي.

قد راصلت الحكومة تفعيل هذه املبادرة بميزانية قدرها 17 مليار 
درهم ببرامجها األربعة بين 2011 ر2015 باإلضافة إلى البرنامج الخامس 
رالجديد الذي يهم التأهيل الترابي لفائدة ساكنة املناطق التي تعاني من 

العزلة.

رمما ميز الشطر الثاني من املبادرة ما يلي:

- توسي  تغطيتها لتشمل 701 جماعة قررية، هاذي غير املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، مقابل.. رلكن حتى هي كتقوم عليها الحكومة، 403 في 

املرحلة األرلى؛

- استهداف 530 حيا حضريا مقابل 264 من قبل؛

- إطالق برنامج تأهيل املجال الترابي لفائدة مليون شخص يقطنون بــ 
3300 درار معزرل تاب  ل 22 إقليم.

ربخصوص برنامج التأهيل الترابي، رالذي خصص له 4.3 مليار 
درهم، فقد سجل منذ انطالقته سنة 2011 إلى نهاية سنة 2014 ما يلي:

- بناء 90 مسكن للطاقم الطبي؛

- رافتتاح 39 مركزا صحيا؛

- راقتناء 44 سيارة إسعاف؛

- رتشييد 1896 سكن رظيفي ملدر�ضي التربية الوطنية؛

- رتشييد 1071 كيلومتر من الطرق راملسالك؛

- ركهربة 2248 درار؛
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- رتزريد 121 درار باملياه الصالحة للشرب، ركذا إحداث 400 نقطة 
ماء.

الفقر، فقد  التماسك االجتماعي رمحاربة  أما فيما يخص تعزيز 
إطار  في  االجتماعي  التماسك  تعلمون إحداث صندرق دعم  تم كما 
قانون املالية لسنة 2012، حيث يمول النفقات املتعلقة باملساهمة في 
نظام املساعدة الطبية، ردعم األشخاص ذري االحتياجات الخاصة 
رالتمدرس رمحاربة الهدر املدر�ضي، رقد تم توسي  قاعدة املستفيدين 
منهم، رأضيف إليهم الدعم املباشر للنساء األرامل في رضعية هشة، 
طبعا ما�ضي كلهم توصلوا، رلكن راه ذاك ال�ضي غادي، راه في األرل 
توصلت 10.500، دابا قالوا ليا كذا ر40 ألف، راملجموع اللي كاين، 

حوالي بين 60 ر70 ألف.

راملناطق  القرري  العالم  لفائدة  برنامج جديد  إطالق  كما سيتم 
الجبلية، تفعيال للتوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 
التحتية رالخدمات  البنية  في  2015، بهدف سد الخصاص املسجل 
االجتماعية بغالف مالي قدره 51 مليار درهم، النجاز 20 ألف ر800 
12 مليون مواطن يقطنون ب24 ألف ر290 درار،  لفائدة  مشررع 
فيها  آبار،  فيها  مدارس،  فيها  مستشفيات،  فيها  طرقات،  فيها  هاذي 

تحسين السكن إلى آخره.

كما رضعت الحكومة خطة »إكرام« 2013-2016 كإطار لتحقيق 
املواطنات  بين  املساراة  تعزيز  مجال  في  املبادرات  مختلف  التقائية 
راملواطنين، راعتمدت خالل األسابي  األخيرة، السياسة العامة املتعلقة 

باألشخاص ذري اإلعاقة.

إن هدفنا جميعا، حضرات السيدات رالسادة، هو تحقيق الرفاه 
االجتماعي الالئق للمواطن، رتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة 
رتيسير سبل االستفادة منها، إال أن هذا الطموح، تواجهه إكراهات 

مختلفة.

لذلك، فإن هناك شعور في بعض األحيان، بأن املجهودات املبذرلة 
على أهميتها، ال يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن، الغالب هللا.

كيظهر ليا سياسيا، خاصهم يبدار يقولوا أردي هاش كاين، رراه هاذ 
ال�ضي مزيان، باش يدخل اشوية داألمل دالقلب ديال املواطن، رليني، 
راه باقي ما كملناش، راه باقي، ألنه عندنا راحد الشعور باللي ما تنديررا 
رالو، ايوا كيفاش؟ ما يمكنش، ما عرفتش هاد ال�ضي راش غير في هاذ 

البالد، رال؟

.. نظرا لحجم الخصاص رمحدردية املوارد، رلكن أيضا ربالخصوص 
نتيجة ضعف الحكامة، رهو ما ينقص من فعالية رمردردية مجهود 
املجال االجتماعي، هاذي مشكلة حقيقية، ألنه  في  العمومي  اإلنفاق 
تقدر تكون األطباء اللي بغيتي رتصيفط املمرضين اللي بغيتي، رتصيفط 

املعلمين اللي بغيتي، رتبني املدارس اللي بغيتي.

اللي مطررح علينا دابا، كيفاش هاذ املؤسسات  السؤال  رلكن، 
رهاذ األشخاص يبقارا كيخدموا الدرر ديالهم بحال النهار األرل؟ رتبني 
املراحيض في املدارس، رتدرز عليهم راحد املدة، إال ما كانتش العناية 
تجيب  خاصك  راك  املراحيض،  هاذرك  املسؤرلين،  من  الدقيقة 

التراكس رتطيحهم، رخاصك عارد ثاني باش تبنيهم، رهكذا.

هذا هو املشكل الحقيقي.

حكامة  تحسين  مستوى  على  للمبادرة  مجاالت  تمت  أن  رالواق  
القطاعات االجتماعية، من هندسة السياسات االجتماعية، رعقلنة 
تدبير املوارد، رتحسين التنسيق رالتقييم رضمان التقائية السياسات 
العمومية ذات الطاب  االجتماعي، رتفعيل الشراكة م  القطاع الخاص، 

رامل�ضي قدما في تنزيل اإلصالحات الكبرى في هذه القطاعات.

تنمية  بتحقيق  يرتبط  االجتماعية  السياسات  تحسين  أن  كما 
اقتصادية أكبر عبر تشجي  االستثمار راملقارلة.

لرف   املستويات  هذه  مختلف  على  تعمل  الحكومة  فإن  لذلك، 
تحدي تحقيق تنمية اقتصادية راجتماعية ربشرية متوازنة رمستدامة 

رتدارك العجز االجتماعي.

رهللا رلي التوفيق، رالسالم عليكم ررحمة هللا تعالى ربركاته.

يليادعيلرئيس:

شكريعيليادعيلرئيس.

الجزء الثاني من هذه الجلسة مخصص للتفاعل رالتعقيب على 
جواب السيد رئيس الحكومة املحترم.

الكلمة ألرل متدخل عن الفريق االستقاللي في حدرد ما تبقى لديكم 
من الوقت السيد املستشار املحترم، تفضل السيد الرئيس.

يمليتشاأعيليادععبدعيليالمعيللباأ:

يلنبيعيملصطفىع يلرحام،عريلصالةعريليالمععلىع يلرحدنع بيمعهللاع
يلكريمعرعلىعآلهعرصحابتهعأجدعين.

يليادعيلرئيس،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يلياديتعيلوزيريت،

يليامةعيلوزأيء،

أخويتي،عإخويني،

سشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للتفاعل رالتعقيب على 
جوابكم، السيد رئيس الحكومة املحترم.

رأرد، في البداية، أن أشكركم على املعطيات التي جئتم بها رنورتم 
بها مجلسنا املوقر رمن خالله الرأي العام، مؤكدين لكم أن تعاطي 
الفريق االستقاللي م  مراقبته للعمل الحكومي سينتصر كما هو الحال 
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دائما ملصلحة الوطن على درن سواها، بمعارضة راقعية ُمدركة لطبيعة 
املطالب العادلة للفئات االجتماعية رللسياقات التي تؤطرها، بعيدا 
غة املزايدات، ربعيدا كذلك عن 

ُ
عن الترضيات رعن التأريالت رعن ل

خطاب التمجيد الهادف إلى دغدغة املشاعر راألحاسيس.

يليادعيلرئيسعيملحت4م،

لقد أعلنتم أكثر من مناسبة سواء خالل عرض البرنامج الحكومي 
أر في القوانين املالية عن التزامكم الصريح بإعطاء الجانب االجتماعي 
أرلويته القصوى في السياسات العمومية، رتعهدتم بتطوير رتفعيل 
البرامج االجتماعية، ففي شتنبر املا�ضي أعلن املنتظم الدرلي عن نهاية 
رعن   2015-2000 األلفية  التنمية  بأهداف  املتعلقة  األرلى  أجندته 

أهداف التنمية الجديدة في أفق 2030.

رمن الطبيعي جدا أن نسائلكم عن مدى رفاء بالدنا بالتزاماتها م  
برنامجكم  في  املسطرة  االلتزامات  تحقيق  الدرلي رعن مدى  املنتظم 

الحكومي.

فباستثناء النتائج املنجزة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التي يرعاها جاللة امللك نصره هللا، رباستثناء كذلك املجهودات التي 
تبذلها الحكومة ملواصلة عملية توسي  البنيات التحتية رتقديم الدعم 
لبعض الفئات االجتماعية، فإن النتائج املحققة الزالت ال ترقى لحجم 
الطموحات راإلنتظارات املجتمعية، فالزالت بالدنا تحتل املرتبة 129 

من أصل 187 درلة في مؤشر التنمية البشرية.

يليادعيلرئيس،

إن الواق  ال يرتف ، ريؤكد أن القوانين راملؤسسات رالبرامج التي تم 
إقرارها خالل هذه الوالية لم تستط  أن تحمي بعض الشرائح املجتمعية 
من التهميش املادي، بل رعلى العكس من ذلك ساهمت في تكريسه، 
بل بعد أن أضحى األمل في االرتقاء االجتماعي مجرد رهم لدى األغلبية 

الساحقة رخاصة في صفوف الشباب.

بجعل  التزمتم  الذي  الشباب  الشباب،  الرئيس،  السيد  أجل، 
قضاياه األرلوية اإلستراتيجية رررشا حكوميا أفقيا يضمن لهم الولوج 

العادل للخدمات األساسية.

رأن  بالتزاماتها  الوفاء  في  تنجح  لم  الحكومة  أن  املعاش  رالواق  
أعدادا كبيرة من شبابنا اليوم سعيشون راقعا نفسيا راجتماعيا صعبا 
يدفعهم إلى االنزراء لشعورهم بالتهميش راليأس، رفقدانهم الثقة في 

إمكانية إيجاد الحلول املمكنة ملشاكلهم.

الواق  املعاش كذلك، يوضح أن االختالل الذي طال منظومة القيم 
رمؤسسات التنشئة االجتماعية ساهم في تنامي مخاطر سقوطهم في 

االنحراف رالتشدد رالتعصب رالتطرف.

رنقابات،  أحزاب  رمعارضة،  أغلبية  جميعا،  مسؤرليتنا  إن 
رمسؤرليتنا أن نجعل من قضايا الشباب أرلوية األرلويات، إلعداد 

متشبثين  إنسيتهم،  على  محافظين  للوطن،  بانتمائهم  معتزين  شباب 
إلى  الثقة  إعادة  البناء  هذا  في  لبنة  رأرل  السمحة،  الدينية  بالقيم 
للفئات  مخصصة  ركأنها  أضحت  التي  العمومية  رالجامعة  املدرسة 

املعوزة رالفقيرة.

الزلنا بعيدين كل البعد، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن تحقيق 
األهداف، أهداف البرنامج الحكومي، بعيدين كل البعد عن تحقيق 
تعميم التمدرس لإلناث رالذكور، بعيدين كل البعد عن تقليص معدل 
األمية إلى 20 %، كما التزمتم بذلك في البرنامج الحكومي، في الوقت الذي 
تشير فيه أرقام اإلحصاء العام للسكان رالسكنى إلى أن حوالي 32 % من 

املغاربة الزالوا أميين.

رانتظرنا قرارات اإلصالحات الكبرى، لكننا فوجئنا، م  كامل األسف، 
ببرامج رقرارات سطحية لم تستط  النفاذ إلى عمق اإلشكاليات، بل 
رعلى العكس من ذلك جاءت في بعض األحيان متنافية رمتعارضة م  
املتطلبات االجتماعية، احتجاجات برنامج، احتجاج »برنامج مسار«، 
الطب،  كلية  طلبة  احتجاجات  التكوين،  مراكز  أساتذة  احتجاجات 

رآخرها مذكرة السيد رزير التربية الوطنية.

أبعد أكثر من 3 عقود اكتشفت الوزارة الطيبة أن اللغة العربية هي 
العائق أما تجويد رإصالح املنظومة التعليمية رتطوير املواد العلمية!

اسمحوا لي، سيادة الرئيس، ) ألشير ألن الفريق االستقاللي سبق 
له أن عبر عن موقفه الرافض لهذه املذكرة لكن م  كامل األسف جاء 
السيد رزير التربية الوطنية رلم سستط  الدفاع حتى على ما قام به، بل 

قام بتحقير هذا املجلس بسياسييه رإدارته.

من  كثير  فيه  سلوك  بالتعليم؟  ننهض  أن  يمكننا  السلوك  أبهذا 
االستخفاف رتقزيم للدرر الرقابي ملكونات اإلدارة رالسياسية، ركان 

حريا بالسيد الوزير أن يكرم هذه املؤسسة بالتوقير راالحترام(.

فهل يمكن الرهان على املنظومة التعليمية في ظل هذا الوض ؟

هل يمكن الرهان على املنظومة التعليمية في ظل غياب اهتمام 
برجال التعليم؟

هل سعقل، السيد رئيس الحكومة املحترم، أن نتحدث عن اإلصالح 
رالزالت العديد من مؤسسات التعليم العالي تمن  الطلبة من مواصلة 

تعليمهم بحجج تقادم شهادة الباكالوريا؟

هل لنا أن نتحدث عن اإلصالح راألبواب موصدة لولوج أسالك 
املاستر رالدكتوراه بدعوى االنتقاء، رالحقيقة أن ثقافة باك صاحبي 

رالرشوة الزالت محددا أساسيا في هذا الولوج؟

هذه  كل  عن  الجواب  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  الجواب، 
األسئلة متررك لكم، لكننا نعتبر أن جزءا من الجواب مرتبط بطبيعة 
رالتي  التعليم،  ميدان  في  عقود  منذ  الدرلة  نهجتها  التي  السياسات 

افتقدت ألي سند شعبي أر مشررعية ديمقراطية.
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يليادعيلرئيس،

العمومية  التعليمية  املؤسسات  منتوج  بين  الهوة  استفحال  إن 
رسوق الشغل سساءل في العمق السياسة الحكومية في مجال التشغيل 

رمحاربة البطالة.

رمن باب التذكير، نذكر أنفسنا رنذكركم سيادة الرئيس، أنه في 
عهد حكومة السيد عباس الفا�ضي رخالل 4 سنوات من راليتها التي 
لم تكتمل، تقلص معدل البطالة من 9.5 إلى 8.5 % رتم خلق حوالي 
أرب   رخالل  الحالية  الحكومة  أما  سنويا،  شغل  منصب  ألف   136
10.1 % متجارزا بذلك  إلى   % 8.5 سنوات انتقل معدل البطالة من 
للمندربية السامية  الحاجز السيكولوجي حسب اإلحصائيات األخيرة 
للتخطيط، علما أنكم التزمتم في هذا اإلطار بتخفيض معدل بطالة إلى 
8 % في نهاية الوالية الحكومية، ربتحقيق متوسط معدل النمو في حدرد 

5.5 %، فال معدل النمو تقلص، رال معدل البطالة تراج .

رهنا ال ينبغي االكتفاء بهذا املؤشر لقياس مدى نجاح السياسة 
املتبعة في تنشيط سوق الشغل، بل ينبغي أيضا أن نستحضر حجم 
التناقضات الصاررخية لسوق الشغل، حيث أن 61.5 % من النشيطين 
املشتغلين هم بدرن شهادة، فيما معدل البطالة في صفوف خريجي 

الكليات يصل إلى 26.3 %.

ربصفة عامة، فقد عرف مستوى النمو من مناصب الشغل خالل 
هذه الوالية تراجعا ملموسا، حيث لم يتجارز 9000 منصب شغل لكل 
نقطة نمو سنة 2014، رالحال نفسه تعيشه املنظومة الصحية ببالدنا 
التي تعاني من اختالالت بنيوية خطيرة لم نتمكن من سد الخصاص 

املهول املسجل في البنايات التحتية رالتجهيزات األساسية.

لم نتمكن من الحد من التفارت الصارخ في توزي  املوارد البشرية 
رفي الولوج إلى الخدمات الطبية.

لم نتمكن أيضا من تقليص عدد الوفيات، رفيات األمهات رالرض ، 
الزلنا نفقد حوالي 112 أم ر29 طفل عند الوالدة، رهو رض  يزداد تفاقما 
في العالم القرري الذي ينخفض فيه معدل العمر املتوق  عند امليالد 
بحوالي 5 سنوات مقارنة بالوسط الحضري، حسب التقرير السنوي 

للمجلس االقتصادي راالجتماعي لسنة 2014.

ركل  اعتصام  رفي  إضراب  في  رالداخليين  املقيمين  األطباء  اليوم 
تأخير تؤديه الحكومة، ركل تأخير يؤديه ذلك الفقير الذي ينتظر العالج.

اليوم كذلك، السيد رئيس الحكومة املحترم، النزاعات االجتماعية 
للطبقة العاملة ضاربة أطنابها.

الحماية  شبكة  تعزيز  من  الحكومة،  رئيس  السيد  نتمكن،  لم 
االجتماعية، حيث تتحمل األسر املغربية رخاصة الفقيرة منها أزيد من 
56 % من تكاليف الخدمات الصحية، لم نتمكن من تجارز االرتباك 
ثقل 

ُ
الكبير املسجل في تفعيل قرارات تخفيض أسعار بعض األدرية التي ت

كاهل الطبقة الفقيرة راملتوسطة، لم نتمكن لحد اآلن من الحد من 
 ،»RAMED« االختالالت املسجلة على مستوى نظام املساعدة الطبية
راملشاكل التي تعترض فعاليته، خاصة فيما يرتبط ببطء توزي  البطائق 

رتعدد االنخراطات رالتمويل.

رنتساءل، السيد الرئيس، عن مصير الصندرق العمومي للضمان 
االجتماعي للمعوزين، الذي تعهدت به الحكومة رعن أسباب التأخر 
في توسي  مجال االستفادة من أنظمة التأمين اإلجباري، حتى سشمل 

أصحاب املهن الحرة راملستقلين رآبائهم، رغيرهم من الفئات؟

يليادعيلرئيسعيملحت4م،

في  إنها  موازناتية،  أر  تقنية  أزمة  ليست  االجتماعية  األزمة  إن 
العمق أزمة سياسية مرتبطة بعدم إشراك املعنيين في تدبير امللفات 
االجتماعية، رقد صار من الالزم عليكم تحمل املسؤرلية السياسية 

لتجارز حالة االنحباس رإعادة االعتبار ملؤسسة الحوار االجتماعي.

ريصعب علينا اليوم أن نتفهم حقيقة تصور الحكومة للمسألة 
االجتماعية في ظل عدم قدرتها، رهي في سنتها األخيرة، على إنتاج أي 

اتفاق اجتماعي كبير، على عكس الحكومات السابقة.

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، شكرا لك.

الكلمة اآلن لفريق األصالة راملعاصرة.

يمليتشاأعيليادععبدعيلعزيزعبنعزرز:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يلياديتعريليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأينعيملحت4مين،

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

األصالة  فريق  لدى  راسخة  قناعة  عن  أعبر  أن  أرد  البداية،  في 
راملعاصرة بمجلس املستشارين، على أن املوضوع، اللي احنا بصدده 
اليوم، ال يحتمل منا أن ننهج أسلوب تصيد األخطاء أر اإلخفاقات ديال 

الحكومة في هذا املجال، نقول اعالش من بعد؟

رلكن، كذلك ال يحتمل أن تنهج الحكومة خطابا تبريريا للفشل، 
الحكومة  بأن  ُيقر  بإمعان  له  استمعنا  اللي  الحكومة  رئيس  فالسيد 
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 400 سطر في الورقة، من تعليم، من 
صحة، من سكن، من تشغيل، من ذري االحتياجات الخاصة، من 
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األسرة، من الطفولة، من نظام الحماية االجتماعية.

أكاد أجزم رأقول أن 90 % من 400 سطر اللي كاينة هنا ما تنجز فيها 
حتى حاجة.

املشكل ليس راش تنجز رال ما تنجزش، هو ما تنجزش، رالواق  
ناطق، راق  املغاربة ينطق بهذا، رلكن املشكل هو اعالش؟ اعالش ما 
استطعناش ننجحو في إقامة سياسة اجتماعية ناجعة رفعالة، اعالش 
ما استطعناش رما نجحناش في إقامة منظومة للحماية االجتماعية 

فعاال رناجعا، رتعود نتائجه على معظم املواطنين املغاربة؟

هذا هو السؤال اللي كيأرق، راحنا اليوم تحت القبة جينا بغرض 
برر فشلنا.

ُ
الحوار للبحث عن مكامن الخلل، ال يكفي أن ن

إذن  املتلقي،  يقن   رباألحرى  يقن  صاحبه  ال  التبريري  فالخطاب 
فلنبحث اعالش بالضبط؟ صعيب عليا ندير جرد لكل ما التزمت به 
الحكومي  فالبرنامج  كل حال  على  رلكن  املجاالت،  هاته  في  الحكومة 

متوفر، ربالتالي يمكن يطل  عليه الجمي .

فقط في هذا الباب، أريد القول اعالش فشلنا؟ باش نؤكدر بعدا 
على الفشل لنستنطق بعض األرقام.

 129/187 سبق،  اللي  لزميلي  سبق  كما  البشرية  التنمية  مؤشر 
املغرب 129/187، راش بهذا الرقم غنقولوا على أن بالدنا في مصاف 

الدرل املتقدمة؟

ما يمكنش، الرقم ناطق ما معنى 129 هذا املؤشر دالتنمية البشرية 
لألمم املتحدة ينبني على الدخل الفردي، على التعليم، على الصحة، 

على الفوارق االجتماعية.

الدخل الفردي ضعيف جدا، التعليم على حافة اإلفالس، الصحة 
مرضانا سعانون على قارعة رأمام أبواب املستشفيات راملراكز الصحية، 
طاق، هاذ هو 

ُ
الفوارق االجتماعية خيالية، بل أكاد أقول أسطورية، ال ت

معنى هاذ الرقم.

أين نحن من مصاف الدرل املتقدمة؟ رإلى درت لكم جرد للدرل 
األلوان  كلنا غنمحيو  املغاربة  اللي سابقانا، غنقول عار علينا، نحن 
السياسية، غنمحيو االنتماءات، نحن كمغاربة هاذ الرقم ال يجعلنا 
نعتز ببلدنا، نحن معتزرن بوطننا، بتاريخنا، بحضارتنا، بأصولنا، رلكن 

اليوم بهاذ ال�ضي اللي رصلنا له راحنا مسؤرلين عليه جمي .

رأقول في هذا الباب )العجز الحاصل في السياسيات االجتماعية 
كل  ديال  الحكومة،  هاذ  ديال  هو  ما�ضي  للحكومات،  عابر  عجز  هو 

الحكومات(.

ربالتالي إلى شفنا الباهاماس فاتتنا، عمان، لبنان األردن، تونس، 
الجزائر، الفلبين، الفيتنام، رقس على ذلك.

فاملؤشرات كاينة كثيرة رلكن غادي نكتفي بهذا باش نقدر نذاكر 

في حاجة أخرى على حسب الوقت، مؤشر الفقر، البد نقولوا، عندنا 
8.5 مليون ديال املغاربة، مواطنين ما�ضي رقم، ما�ضي رقم، 8.5، هاذر 
مواطنين، كل مواطن له كرامته، له عزته، سشعر، تيحس، كيعيشوا 
العذاب ديال الفقر املدق ، هذه هي حقيقتنا اليوم في املغرب، هاذ 
في  تيتكرفصوا  مكرفصين  األليم  رالعذاب  األلم  سعيشون  املواطنين 
املداشر، في القرى، في الحواضر رفي ربوع اململكة، موزعين هاذ 8.5 

مليون ديال املغاربة.

التزمت  باش  شحال  على  غنهضرش  ما  حال  كل  على  التشغيل، 
نجز، 

ُ
الحكومة رفينا احنا، رهاذ ال�ضي داألرامل، رغم على أهمية ما أ

رلكن غنرج  لهاذ املوضوع رغادي نذاكر عليه فيما بعد، دابا نطرح 
السؤال رنعارد نؤكد عليه، اعالش بالضبط ما نجحناش؟

غنعطيكم راحد الرقم رنشوفو االهتمام ديالنا، الحكومة ديال دابا 
راللي سبقوها بالقضايا االجتماعية رباألرضاع االجتماعية، تذاكررا 
غير على امليزانيات، كيفاش تطورت امليزانيات في هاذ 4 سنين من 2012 
إلى 2015، الحظوا معي رئاسة الحكومة، رزارة العدل رالحريات، رزارة 
االتصال، رزارة التجهيز رالنقل، الوزارة املكلفة بالعالقات م  البرملان 
تطورت ب 40 %، رزارة التعليم تطورت ب 24 %، رزارة الصحة، رزارة 
السكنى، رزارة التشغيل رالشؤرن االجتماعية، اللي مفررض تيهتموا 
بالقضايا االجتماعية ب 20 %، رلكن غادي نقول لكم راه راحد الوزارة 
فازت  هي  حتى  راألسرة  االجتماعية  بالشؤرن  هي  حتى  مهتمة  أخرى 

بحصة 40 % اللي هي رزارة التضامن راألسرة رالتنمية االجتماعية.

معنى هذه األرقام رإلى بغينا نستنطقوها أن اللي حكم الحكومة 
في توزي  االعتمادات أر ثمار ديال النمو ديال املغاربة، على بساطته 
رتواضعه، رلكن كاين �ضي حاجة، على كل حال تنتجوا شوية، مرة 
تنديررا 4، مرة تنديررا 3، مرة تنديررا 5، رهذاك ال�ضي اللي كنتجوه 
نعرفوا كيفاش نوزعوه، أرال على املغاربة في هاذ ال�ضي هذا، رثانيا غادي 

نوزعوه بشكل عادل.

فأعتقد أنه إلى بقينا محكومين باملنطق اللي طل  للحكومة يوزع 
توزي   ديال  املنطق  كاين  هنا  االجتماعي،  امللف  نعالج  لن  الغنيمة 
الغنيمة، كذلك ألنه هاذ ال�ضي اللي تنقول تيأكدر كذلك الطريقة ديال 

هيكلة الحكومة رالطريقة اللي تمت به توزي  الحقائب الوزارية.

اعالش فشلنا في هاذ املجال االجتماعي؟

ممكن نجتهدر، ما يمكناش نبررر رنقولو على أنه تحسين األرضاع 
االجتماعية لن يتسنى إال بتحسين األرضاع االقتصادية، هذا خطاب 
تبريري، يمكن لنا نديرر �ضي حاجة أكثر، نجتهدرا راملغاربة ال ينقصهم 
اإلبداع، ال ينقصهم الذكاء االجتماعي، باش بهاذ الشوية اللي عندنا 
نزيدرا نطوررا السياسة االجتماعية ديالنا، مثال غير عدد املتدخلين، 
عندنا تضخم مؤسساتي، راحد العدد داملؤسسات اللي تتدخل في نفس 
القطاع، عندنا ثالثة داملستويات في هاذ الباب، عندنا املبادرة الوطنية 
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للتنمية البشرية، عندنا السياسات الحكومية ديال القطاعات رعندنا 
الوكاالت ديال التنمية، بل األدهى أن حتى القطاعات الحكومية مبلقنة 
في هذا الباب، راحد العدد دالوزارات كيهتم بالشؤرن االجتماعية، 4 
رال 5 اللي يصعب، بل سستحيل االلتقائية في البرامج رفي اإلستراتيجيات 

املرسومة في هذا..

هناك غياب راحد العديد من اآلليات، رغم أنه بالدنا تتوفر على 
تجربة رعلى تراكم رعلى مؤسسات رآليات اللي تدعم منذ االستقالل، 
ما كيسمحليش الوقت باش نذاكر على هاذ ال�ضي بالتفصيل، رلكن 

اليوم ما العمل؟ أش غنديرر؟

احنا كنقولو على أن كل الوسائل املتوفرة لبالدنا، عندنا دستور من 
جيل دساتير الحقوق، شحال دالفصول كيتذاكرر على هاذ الحقوق 
االجتماعية، 31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، إذن عندنا آلية دستورية 

اللي ممكن ننكبوا على معالجة هاذ آسمو..

تحمل  من  كتمكنها  اللي  راسعة  باختصاصات  حكومة  عندنا 
املسؤرلية ديالها كاملة في إنتاج السياسات العمومية في هذا املجال، 
في  علينا  تقدمت  البلدان  بعض  رشفتو  فبالدنا،  االستقرار  عندنا 
املؤشرات رغم أنه كتعيش عدم االستقرار، رعندنا أكثر من هذا، رقلته 

قبيلة، عندنا الذكاء الجماعي للمغاربة رما كنستغلوهش.

فأشنو خاص؟ خاص الحوار، خاص املفارضات، خاص اإلنصات، 
نتذاكرر في هاذ املوضوع.

أنا أقول، عندنا راحد املشكل في هاذ البالد اللي خاصنا نتداركوه، 
خاصنا الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ما نقنطوش رما نعيارش 
من الحوار، طاملا أننا كنعيار من الحوار نخرجو على بالدنا، بالدنا تحتاج 
الباطررنا،  النقابات،  الفرقاء،  مختلف  بين  الحوار  في  الصمود  إلى 
املدني،  راملجتم   الوطنية  راملؤسسات  الحكومة  البرملان،  األحزاب، 
رنجلسوا رنتذاكررا رنتحارررا حول نموذج جديد للحماية االجتماعية 

في بالدنا.

النموذج اللي ررثناه من االستقالل لليوم أثبت إخفاقه رفشله، 
باش ما نقولش الحكومة، نموذج، صافي، سعني ما بقاش قادر يجارب 
اإلنتظارات  املغاربة على  ديال  الحاجيات  اللي رقعت،  املتغيرات  على 

ديال املغاربة، البد من النظر في هاذ النموذج.

على كل حال للوقت، رلكن بغيت نقول رنختم بواحد الكلمة على 
األقل هاذيك الخبيزة اللي كنتجوها تقسم بشكل بشكل عادل.

شكرا السيد الرئيس.

يليادعيلرئيس:

انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا.

املداخلة املوالية لفريق العدالة رالتنمية.

يمليتشاأعيليادعنبالعشاخي:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام،عريلصالةعريليالمععلىعسادناعمحددعرعلىع
آلهعرصحبهعأجدعين.

يليادعيلرئيسعيملحت4م،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يليادةعريليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأرنعيملحت4مون،

فيه عمل  انطلق  الذي  بالسياق  أذكر  أن  البداية  في  لي  اسمحوا 
هذه الحكومة كما ررد في كلمة رئيسها رالذي اتسم بأرضاع اقتصادية 
راجتماعية صعبة، حيث كان بلدنا آنذاك قد خرج لتوه من أرضاع 
عرفته  الذي  رالشبابي  الشعبي  الحراك  بفعل  مضطربة  سياسية 
بالدنا، رالذي رف  من سقف مطالب املواطنين، السيما منها املطالب 
ذات الصبغة االجتماعية، رالتي تطلبت من الحكومة السابقة تقديم 

إجابات ذات كلفة مالية مرتفعة.

السيما، كما قلت، باشرت هذه الحكومة مهامها بجرأة رشجاعة، 
رشرعت في فتح أرراش إصالحية كبرى، لم تكن الحكومات السابقة 

تجرأ على مجرد االقتراب منها.

ركان من بينها، في املجال االقتصادي، تخليص مالية الدرلة من عدد 
من السياسات التي كانت تأخذ بخناقها رترهنها لتقلبات أسعار سوق 
النفط الدرلي، رال تسمح بهوامش معقولة لتمويل االستثمار العمومي، 
االستقرار  بتحقيق  رتسمح  االجتماعية،  املشاري   من  عدد  ردعم 

السيا�ضي راالجتماعي.

رعلى  الشجاعة،  السياسات  هذه  بفضل  الحكومة  راستطاعت 
الرغم من اإلرث االجتماعي الثقيل الذي ررثته، رباملوازاة م  السعي 
طلق من جهة مزيدا 

ُ
املستمر الستعادة التوازنات املاكرر اقتصادية، أن ت

من املبادرات راملشاري  في املجال االجتماعي، رأن تضمن من جهة أخرى، 
استدامة تمويل املشاري  القائمة رتضمن استمراريتها.

باإلضافة إلى رفائها بالتزاماتها، رخاصة اتفاق 26 أبريل بكلفة 13.2 
مليار درهم كما ررد في كلمتكم.

ريندرج هذا املنحى االجتماعي في سياسة الحكومة في إطار األهداف 
بناء  توطيد مسلسل  بينها  رالتي من  الحكومي،  البرنامج  التي تضمنها 

مجتم  متوازن رمتماسك رمستقر رمتضامن.

السيد  أهنئكم  أن  راملسؤرلية،  املوضوعية  بكامل  لي،  راسمحوا 
رئيس الحكومة على رفائكم بجزء معتبر من التزاماتكم في هذا املجال.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على اإلجراءات التي 
اتخذتموها من أجل تعزيز التماسك االجتماعي رمحاربة الفقر من خالل 
إنشاء صندرق التماسك االجتماعي، باعتمادات مالية مهمة لتمويل 
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 »RAMED« الطبية  املساعدة  بنظام  املتعلقة  االجتماعية  العمليات 
األسر  أبناء  تمدرس  لدعم  املباشرة  للمساعدات  »تيسير«  ربرنامج 
رتقديم  هشاشة  رضعية  في  لألرامل  املباشر  الدعم  رتقديم  الفقيرة 

الدعم لذري االحتياجات الخاصة.

اسمحوا لي كذلك، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على تخفيض 
أسعار عدد معتبر من األدرية، رضمنها األدرية التي تهم األمراض املزمنة، 

ركذا الرف  من ميزانية األدرية املوجهة للمستشفيات.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على إرساء التغطية 
عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  عبر  الطلبة،  لفائدة  الصحية 
املرض، رالذي يبلغ عدد املستفيدين منه بشكل مجاني برسم املوسم 

الحالي حوالي 240 ألف طالب رطالبة.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على الزيادة في قيمة 
املنحة الخاصة بطلبة اإلجازة رطلبة املاستر، كما ذكرتم، رذلك ألرل 
مرة منذ ثالثين سنة، ركذا الزيادة في عدد الطلبة املمنوحين ليصل 

بشكل غير مسبوق إلى حوالي 330 ألف طالب رطالبة.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم كذلك، على إحداث 
صندرق التعويض عن فقدان الشغل، رإطالق العمل به منذ شهر 

أبريل 2015.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على الرف  من األجر 
األدنى في الوظيفة العمومية رفي القطاع الخاص رالرف  من الحد األدنى 
رالجماعات  العمومية  املؤسسات  ملتقاعدي  تصرف  التي  للمعاشات 

املحلية.

اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أهنئكم على إطالق األشغال 
إلنجاز أزيد من 456 ألف رحدة للسكن االجتماعي، ركذا استفادة 71 
ألف أسرة من مشاري  القضاء على درر الصفيح، راإلعالن عن ست 

مدن جديدة بدرن صفيح.

رنظرا ملحدردية الحيز الزمني املخصص ملداخلتي هاته، رلكوني لن 
أتمكن من اإلتيان على ذكر مجموعة من املشاري  راملبادرات األخرى 
رالعديدة في مجال سياستكم االجتماعية، أرد أن ال تفوتني الفرصة 
ألشيد بتفعيل املبادرة امللكية املتعلقة بإحداث صندرق دعم التنمية 

بالوسط القرري راملناطق الجبلية، في إطار قانون املالية لسنة 2016.

الحكومي  بالتجارب  أخرى  من جهة  الرئيس،  السيد  نشيد،  كما 
املجتم ،  فئات  رالقانونية ملختلف  راملشررعة  املعقولة  املطالب  م  
م  التأكيد على املقاربة التشاركية م  كل الهيئات رالفئات املعنية، 
إطار  في  تتم  أن  ينبغي  للمطالب  االستجابة  أن  على  أيضا  رالتأكيد 

مقتضيات الدستور رضوابط القانون.

رفي هذا الصدد، ننوه بتدبير الحكومة ملطالب املواطنين في قضية 
غالء فواتير استهالك املاء رالكهرباء بمدينة طنجة، رننوه كذلك بتجارب 

ضجهم.
ُ
املواطنين رن

إن ما قدمناه من أمثلة رمن نماذج ملا أنجزته الحكومة في إطار 
حصيلتها السياسية، ينبغي أن ال يحجب علينا، رأنتم على دراية بذلك، 
حجم الخصاص الذي الزال موجودا في هذا املجال، لذلك البد من 
مواصلة استدراك مظاهر القصور رالنقص في الحكامة في تدبير بعض 
البرامج راملشاري  رالعمل على استدراك التدني الحاصل في نسب إنجاز 

بعضها اآلخر.

رأرد التأكيد في الختام، السيد رئيس الحكومة، على أن االستفتاء 
على أداء الحكومة في كافة املجاالت، رمن بينها املجال االجتماعي يتحقق 
من خالل املحطات الدستورية، رمن بينها محطة 4 شتنبر التي عبر 
من خاللها املواطنون عن ثقتهم في هذه الحكومة رفي أدائها بعيدا عن 

التشكيك الذي يحلو للبعض أن...

رالسالم عليكم ررحمة هللا ربركاته.

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

نعم السيد الوزير.

يلحكومة،ع أئيسع لدىع يملنتدبع يلوزيرع يلوفا،ع محددع يليادع
يملكلفعبالشؤرنعيلعامةعريلحكامة:

إلى اسمحتي كنطلبو بتوقيف الجلسة ملدة 5 دقائق، الحكومة، إلى 
جا على خاطركم.

يليادعيلرئيس:

هل يوافق املجلس على طلب السيد الرئيس؟ 5 دقائق. شكرا.

في حدرد خمس دقائق.

)تمعأف عيلجليةعثمعيستئنافهاعبعدعمررأعتيعةعمقائقعر4رعثاناة(

يليادعيلرئيس:

يلتحقوا  أن  املستشارين  رالسادة  الوزراء  السادة  من  أرجو 
السيد  اطلب  اللي  دقائق   5 انتهت  الجلسة،  الستئناف  بمقاعدهم، 

الوزير.

باسم  املتدخلين  ألحد  الكلمة  بإعطاء  ديالنا  الجلسة  رنستأنف 
الفريق الحركي، اتفضل السيد الرئيس.

يمليتشاأعيليادعمباأكعيليباعي:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.
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يليادعيلرئيسعيملحت4م،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

يلياديتعريليامةعيلوزأيءعيملحت4مين،

إخوينيعيمليتشاأينعيملحت4مين،

كما جاء في ردكم، السيد رئيس الحكومة، ربكل راقعية فبالدنا 
بذلت مجهودا كبيرا لتحسين املؤشرات االجتماعية في عدة قطاعات 
اإلستراتيجية  رالرؤية  السامية  امللكية  التوجيهات  بفضل  رمجاالت 
لجاللة امللك، التي تبلورت عنها عدة قرارات راختيارات كبرى في مجال 
السياسة العمومية ذات الطاب  االجتماعي، كاملبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية رالدراسة التي همت املناطق القررية رالجبلية التي حصرت 
حجم املستهدفين في مجال الهشاشة التنموية راالجتماعية في 12 مليون 

نسمة إلى جانب إحداث صندرق التماسك رالتكافل االجتماعيين.

فإن  الحكومة  رئيس  السيد  املبذرلة  املجهودات  هذه  كل  ررغم 
املنجزات ال تزال بطبيعة الحال درن مستوى الطموحات.

رفي هذا اإلطار رمن منظورنا في الفريق الحركي، فنكتفي في هذا 
املقام بتشخيص بعض جوانب هذا الخصاص رعرض العنارين الكبرى 
لبعض االختالالت االجتماعية م  صياغة بدائل نعتبرها أساسية لسد 

هذا العجز االجتماعي بتداعياته رمضاعفاته:

- أرال، تشتت املجهود بين عدة قطاعات حكومية معنية باملسألة 
االجتماعية على مستوى البرامج أر االعتمادات بما يربك بلوغ السياسة 
بلورة  عدم  في  ريتسبب  رمنسجمة،  متناغمة  عمومية  االجتماعية 

سياسة اجتماعية أفقية موحدة األهداف؛

- ثانيا، رغم البرامج املعتمدة راإلستراتيجيات املسطرة راألرقام ررغم 
مجهودات الحكومة املهمة، فإن النتائج امللموسة على أرض الواق  تظل 
محدردة حيث الزالت بالدنا تصنف في املراتب الدنيا في سلم التصنيف 
االجتماعي في تقارير املؤسسات الوطنية رالدرلية املختصة، سواء على 
التغطية  أر  التعليم  أر على مستوى جودة  البشرية  التنمية  مستوى 

الصحية أر معالجة الفقر أر الولوج إلى السكن؛

- ثالثا، رغم املجهود الحكومي املبذرل فتمركز الخدمات االجتماعية 
يجعل التوازن الجهوي راالجتماعي املنشود الزال بعيد املنال، حيث 
تستقطب املدن الكبرى مجمل الخدمات راالعتمادات راملوارد البشرية 

املوجهة للمجال االجتماعي.

رفي هذا السياق، يكفي أن نسجل، السيد رئيس الحكومة، ما سعرفه 
التعليم في بالدنا عموما ربالوسط القرري بصفة خاصة من مشاكل 
البنايات املدرسية رفي نسبة التغطية رعدد  تتمثل في الخصاص في 
املدرسين رمعاناة التالميذ جراء بعد املدارس عن املناطق السكنية، رفي 
ظل ندرة رانعدام بنيات اإليواء رالتغذية رغياب رسائل النقل املدر�ضي 
ناهيك عن تحدي الطبيعة في غياب رسائل التدفئة رانقطاع املسالك.

ركعالج لهذه الوضعية، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى العودة 
إلى تجربة املدارس الجماعاتية رتعميم التجارب النموذجية املعتمدة 
في بعض املناطق القررية بمبادرة من القطاع الحكومي أر بمبادرة من 
املجتم  املدني، رالتي أعطت نتائج إيجابية، كما نقترح إدماج السكن 
املدر�ضي للمدرسة رالتالميذ في إستراتيجية الحكومة إلصالح صندرق 
لتقييم  بدرره  يحتاج  الذي  »تيسير«  برنامج  إشكالية  على  املقاصة 

رتقويم.

الوضعية  فإن  املبذرل  املجهود  ررغم  الصحي  املستوى  على  أما 
ما  رهو  محدرد،  جد  رطنيا  الصحي  التأطير  فنسبة  مخيفة،  الزالت 
جعل منظومة الصحة العاملية تصنف بلدنا ضمن 57 بلدا في العالم 
تحت العتبة الحرجة، ناهيك عن الخصاص في املوارد البشرية رتزداد 
األرضاع صعوبة في الوسط القرري، حيث الخصاص املهول في البنايات 
الصحية رباألحرى التأطير الطبي، فاملراكز االستشفائية الكبرى ممركزة، 

السيد الرئيس، في املدن الكبرى.

 »RAMED« البرامج  أهمية  ررغم  الصحية  التغطية  مجال  رفي 
رنبل هدفه االستراتيجي املستهدف ملا يقربه مليوني أسرة معوزة فإنه 
يصطدم بعدة عراقيل من قبيل تعقيد مساطر الحصول على البطاقة 

رإشكاليات املعايير املحددة للمستهدفين.

ربخصوص السياسة السكنية، رمن باب املنطق ال يمكن ألحد أن 
ينكر ما تم انجازه من طرف الدرلة في هذا املجال، إال أن عدة مالحظات 
إبدائها من قبل تمركز األرراش السكنية في بعض الجهات  البد من 
حجم  رغم  الالئق  غير  السكن  على  القضاء  في  النتائج  رمحدرديات 
االستثمارات املخصصة لذلك، إلى جانب غياب سياسة سكنية قررية 

إسوة بسياسة املدينة.

على  التأكيد  الحكومة  الرئيس  السيد  ندعوكم  اإلطار،  هذا  رفي 
ضرررية رض  منظومة قانونية مرنة في مجال التعمير بالوسط القرري 

راملدن الصغرى.

السيد رئيس الحكومة،

كثير هي املشاكل االجتماعية...

يليادعيلرئيس:

شكريعيليادعيلرئيس.

آسف، انتهى الوقت.

الكلمة اآلن لفريق التجم  الوطني لألحرار، تفضل السيد الرئيس.

يمليتشاأعيليادعمحددعيلبكوأي:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يليادعيلرئيس،
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يليادعأئيسعيلحكومة،

يلياديتعريليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأين،

لقد استمعنا بإمعان إلى جوابكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، 
راستوعبنا مضامينه رذلك خالل مقاربة منطقية رموضوعية ملا جاء 
فيه من جهة، رما جاء في التصريح الحكومي لسنة 2012 في الجانب 
املتعلق بالشطر االجتماعي رراق  القطاعات االجتماعية من جهة ثانية، 

خصوصا رنحن على بعد حوالي سنة من انتهاء رالية الحكومة الحالية.

رلنكن موضوعيين رنحن أحد مكونات األغلبية، فإن ما أنجزته 
ما  عدميين،  نكونوش  ما  مهم،  يبقى  االجتماعي  املجال  في  الحكومة 
نسربوش اليأس للمواطنين، جاللة امللك بنفسه شهد بأن املنجزات على 
أهميتها رأن الجهود تبذلت من طرف الحكومة، رسأعطيكم مقتطف 
من خطاب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش: »كلعماعتمعينجازهععلىع
أهداتهعيبقىعغي4عكافعلبالمناعماعميمتعهناكعفئةعتعانيعمنعظررفع
يلحااةعيلقاساة،عرتشعرعبأنهاعمهدشةعأغمعكلعيلجهومعيملبذرلة« انتهى 

النطق امللكي.

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

القطاعات،  من  العديد  في  الحكومة  فتحتها  كبرى  أرراش  هناك 
سواء على مستوى التعليم أر الصحة أر الشؤرن املتعلقة باألسرة أر 
بالفئة  الخاصة  الصناديق  بعض  رإحداث  املجاالت  بعض  إصالح 
املهمشة راملتضررة رفتح حوار اجتماعي م  املركزيات النقابية األكثر 
تمثيلية رالرف  من معدل النمو ررف  احتياطي العملة الصعبة، رغيرها 
املجال  على  إيجابي  رق   لها  التي  راملالية  االقتصادية  اإلجراءات  من 

االجتماعي.

ال سسعنا إال أن نصفق لكل اإلجراءات العملية التي جعلت الحكومة 
االجتماعية  امللفات  م   رتتفاعل  اإلكراهات  من  العديد  تتخطى 
الكبرى، لكن السيد رئيس الحكومة، باملقابل نجد العديد من األرراش 
يطغى على  يزال  السيا�ضي ال  القرار  رأن  االجتماعية الزالت مفتوحة 
من  مجموعة  إلى  سأتطرق  رهنا  للمواطنين،  االجتماعية  املصلحة 
أن  رغم  املجهودات،  من  املزيد  تتطلب  التي  راألرلويات  الضررريات 

الحكومة خصصت نصف امليزانية العامة للقطاعات االجتماعية.

أرال، ضرررة مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
ألن تدخالتها لها رق  كبير على معالجة مظاهر العجز االجتماعي رمواجهة 

الهشاشة بالعديد من املناطق؛

للبرامج  املوجه  االجتماعي  التماسك  صندرق  تمويل  ثانيا، 
برامج  رتعزيز  الطبية  املساعدة  تعميم  أفق  في  رذلك  االجتماعية، 

»تيسير« ردعم ذري االحتياجات الخاصة راألرامل في رضعية هشة؛

ثالثا، إنعاش الشغل، من خالل برامج االجتماعية القطاعية؛

رابعا، تعزيز كل السياسات العمومية التي تستهدف تقليص الفوارق 
رهوامش  الجبلية  راملناطق  القرري  بالعالم  خصوصا  االجتماعية، 

املدن.

كل هذه األرراش رالتي الزال جزء منها عالقا، تعوزه اإلمكانيات 
املادية رتتطلب إعمال مبدأ التشارر بين الحكومة رالفرقاء االجتماعيين 

من جهة، رالحكومة رالجمعيات املهنية من جهة أخرى.

راإلصالحات  إيجابية  للحكومة  االجتماعية  الحصيلة  إن  نعم، 
على  املواطنون  ريلمسها  نلمسها  أن  يجب  لكن  مهمة،  االقتصادية 
أرض الواق ، فالتعليم بالعالم القرري ال يزال سعرف تعثرات ملموسة، 
كمشكل االكتظاظ راملستوصفات راملدارس الصحية ال زالت تعاني 
رالظررف  رالتجهيزات،  رالوسائل  الطبية  األطر  في  مهوال  خصاصا 
الزالت منعدمة في بعض املناطق التي تعيش في عزلة تامة، خصوصا 
أثناء موسم الشتاء، رمجال التشغيل الزال سعاني من عدم اإلنصاف 
رالحوار  رالزبونية،  املحسوبية  رطأة  تحت  ريئن  الرشيدة  رالعدالة 
االجتماعي الزال عالقا في ظل صراعات سياسية بين املركزيات النقابية 

رالحكومة.

مطالبين  تجعلنا  الحكومة،  رئيس  السيد  راقعية،  محطات  إنها 
بتشخيص الوضعية الحقيقية للمجال االجتماعي في بالدنا، رمحارلة 
أرال،  البالد  مصلحة  يخدم  تشاركي  إطار  في  الناجعة  الحلول  إيجاد 

ريبتعد كل البعد عن أية مزايدات أيا كان نوعها رمصدرها.

إننا نطالبكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، مواصلة دعم رتعزيز 
كل السياسات العمومية التي تستهدف مكافحة الفقر رالهشاشة، ركذا 
سد الخصاص الحاصل في كل املجاالت املرتبطة باملواطنين راملواطنات، 
إلى جانب التفعيل الحقيقي رالسري  للمخطط املندمج لتحسين أرضاع 
ساكنة بعض املناطق التي تم إحصائها، رالتي يقدر عددها ب 24.000 

درار، رالتي تستفيد من 20.800 مشررع.

ثقتنا، السيد رئيس الحكومة املحترم، في صدق توجهات رأعمال 
حكومتكم، لكن تسري  رتيرة اإلصالح ضرررة تفرض نفسها.

رالسالم عليكم ررحمة هللا.

يليادعيلرئيس:

شكري.

حدرد  في  املغرب،  ملقارالت  العام  االتحاد  لفريق  املوالية  الكلمة 
أفترض بضعة ثواني إلى ما خانتنيش..

دابا نشوفو، دابا نشوفو، مازال ماعندسش قدامي الوقت بالضبط، 
2 دقائق ر35 ثانية.

يمليتشاأعيليادععبدعياللهعحفظي:

يليادعيلرئيس،
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يليادعأئيسعيلحكومة،

يلياديتعريليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأرنعيملحت4مون،

يليادعأئيسعيلحكومةعيملحت4م،

أرد في عجالة التذكير بالتكلفة املترتبة على ترك ممارسة الحق في 
هذه  رتتمثل  تفعيله،  كيفية  ريوضح  ينظمها  قانون  بدرن  اإلضراب 
التكلفة في االنعكاسات السلبية على مناخ األعمال رعلى رتيرة التنمية 
االقتصادية راالجتماعية، خاصة م  تزايد اإلضرابات رظهور تنسيقيات 
رجمعيات ال ترتكز على أية أهلية أر شرعية تمثيلية ديمقراطية للنقابات.

رهنا ) رلن أف�ضي سرا، السيد رئيس الحكومة، إلى قلت لكم بأنه حتى 
بالنسبة للنقابات، أن الفصل 288 من القانون الجنائي يحمي شرعيتها 
ريحمي تمثيليتها من الوافدين الذين سعملون، رلألسف يبخسون العمل 

النقابي رالذين ال يحملون أي مشررع مجتمعي(.

إذن، من خالل تزعم إضرابات غير مضبوطة رال مسؤرلة ربدرن 
أي إخطار، رتكفي اإلشارة إلى أنه في الشهور التسعة األرلى من سنة 
2015 سجلنا ما يزيد عن 193 ألف يوم عمل ضائ ، بزيادة تفوق 21 % 
باملقارنة م  نفس الفترة من سنة 2014، ال�ضيء الذي يجعل من 2015 

سنة قياسية في أيام العمل الضائعة، إذا ما استثنينا سنة 2011.

م  اإلشارة إلى أن ضياع أيام العمل سعني ضياعا مباشرا في الناتج 
الداخلي الخام، م  ما لذلك من رق  سلبي على رتيرة النمو رعلى مناصب 
الشغل، ألن كل نقطة من نسبة النمو تعادل خلق ما يناهز تقريبا 25 

ألف منصب شغل جديد.

 8500 الحقبة  نفس  في  طالت  التي  اإلفالسات  ذلك  إلى  أضف 
مقارلة، غالبيتها مقارالت صغرى رمتوسطة بارتفاع نسبة %15 في هاذ 

تسعة الشهور األرلى.

يليادعأئيسعيلحكومة،

رأنتم تترأسون اللجنة الوطنية ملناخ األعمال، راللي أثمرت إجراءات 
اللي فاضلة رالتي نعتز بها رالتي سعمل اإلتحاد العام على توطينها جهويا.

شكرا.

يليادعيلرئيس:

شكرا، انتهى الوقت، مكره أخاك.

الكلمة املوالية للفريق االشتراكي املحترم.

يمليتشاأعيليادععبدعيلحدادعفاتحي:

يليادعيلرئيس،

يليادعأئيسعيلحكومة،

يليادةعريليامةعيلوزأيء،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأين،

في رقت ال سسعف، نقول أن الحكومات عندما تأتي إلى املسؤرلية 
عقب االنتخابات فإنها تأتي لتعطي ما هو أحسن من سابقتها، رالحكومة 
التي تأتي للسلطة فال ينكر أحد أنها البد أن تكون لها أرقام رأن تداف  

عن حصيلتها رهذا �ضيء طبيعي.

لكن، بالنسبة لنا السؤال فيما يتعلق باملسألة االجتماعية، السؤال 
اللي نطرحوه، رنطرحوه بشكل جماعي، هل تحسنت رضعية املغاربة في 

ظل الحكومة الحالية؟ هذا هو السؤال اللي خاصنا نجاربو عليه.

للجواب على هذا السؤال، كيف قاربت الحكومة األمر ديال املسألة 
اإلجتماعية؟ قاربته بين شيئين صعب أن نزارج بينهما.

توازنات  إلى  الوصول  كيفية  هاجسها  كان  الحكومة  البداية  من 
ماكرر اقتصادية رسد العجز ركذا ركذا ركذا.

البنيات  في  كبرى  اجتماعية  خصاصات  أمامها  ثانية  جهة  رمن 
األساسية، ركذلك في مواق  الهشاشة اإلجتماعية، احنا ال نختلف عن 
اإلصالح رلكن نختلف على منطق اإلصالح، منطق اإلصالح بالنسبة 
لنا املنطق األساس رهو منطق تشاركي، راملنطق الثاني رهو أن نتقاسم 
بأنها  رقالت  الحكومة  قدمتها  التي  املشاري   في  هل  اإلصالح،  تكلفة 
إصالحات، هل تقاسمنا كمغاربة كلفة اإلصالح؟ نعم الوطن لنا جميعا، 

رالتكلفة لنا جميعا.

ملي كنذاكرر على املقاصة، هل..؟ نعم ربحت امليزانية ديال الدرلة 
عدة ماليير رالحمد هلل بفضل انخفاض أسعار النفط كذلك.

لكن، من الحلقات الضعيفة في املجتم  اللي كالت الدق بزاف، 
كاين راحد الفئة في املجتم  الباس عليها رهما كثار ما تضرررش من هاذ 

العملية، رلكن كاين فئات حقيقية تضررت من هاذ القضية.

املسألة الثانية، ملي كنذاكرر على التقاعد، التقاعد أييه، نصلحوه، 
اللي مهم في التقاعد هو االدخار، راالدخار كيعطي االستثمار رلكن ما 
ننسارش بأنه التقاعد يؤدي مخرج اللي راحد الوضعية االجتماعية، 
هناك صناديق تقاعد اللي كتنتج الفقر، خصنا حتى هي نفكررا فيها، 
عمر �ضي إصالح ما قال لنا ها )la pension( اللي غادي نخرجوا بها 

شحال.

كذلك، اإلصالح هو عمل تشاركي ملي كتداكرر على الحوار االجتماعي 
ال نتحدث عن الحوار االجتماعي من أجل أن نصل إلى الزيادة في األجور، 

رلكن أن تكون هناك تقعيد مؤسساتي للحوار االجتماعي.

فقط، املسألة الثانية التقعيد يقت�ضي إخراج القوانين، باإلضافة 
النقابات،  قانون  كاين  تخرج  املفررض  اللي  التنظيمية  القوانين  إلى 

اعالش ما خرجوش قانون النقابات ركان املشررع قبل؟
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رميزانية  مكلف  التعليم  أييه  تنقولوا  التعليم  على  تنذاكرر  ملي 
يمكن  هو؟  أشنو  التعليم  رلكن  تتحمل،  الصحة  تتحمل،  الدرلة 
نتفق م  السيد رئيس الحكومة األرقام مزيانة اللي قال، رلكن فين ما 
نجحناش في اإلبداع الفكري، أين هو جودة التعلمات؟ أين هو جودة 

التكوين؟ أين هي البرامج راملناهج؟

هاذ ال�ضي ما درناش فيه مجهود، الصحة درنا »RAMED« ردرنا 
مجموعة رلكن الزالت الطبقية في الولوج إلى الصحة، الزالت االختالفات 

املجالية قائمة، املررحية اللي تتصورها الكاميرا أنا ما كنهرضش عليها.

كذلك، كذلك...

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد املستشار املحترم، انتهى الوقت.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

يمليتشاأعيليادعمحددعزأري :

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يلحددعهللعريلصالةعريليالمععلىعأسو عهللاعرآلهعرصحبه.

يليادعأئيسعيلحكومة،

يلياديتعريليامةعيلوزأيءعيملحت4مون،

يلياديتعريليامةعيمليتشاأرنعيملحت4مون،

فإننا  إنجازاتكم،  نثمن  ما  بقدر  للشغل  املغربي  االتحاد  في  إننا 
باملقابل ال نحابي في انتقاد اختالل أداء حكومتكم حين تكون بعض 

قراراتكم رإجراءاتكم ضد مصالح الطبقة العاملة.

في هاذ اإلطار، اسمحوا لي أن أثير انتباهكم إلى أهم نقاط الضعف 
التي ميزت أداءكم فيما يخص الجانب االجتماعي، رهي مؤشرات دالة 

يجب أخذها على محمل الجد.

التي تخوضها الشغيلة،  رإن الحركات االحتجاجية غير املسبوقة 
رالنداءات املتضمنة للمطالب امللحة للطبقة العاملة لخير دليل على 

ضعف أدائكم فيما يخص امللف االجتماعي، فيكفي أن نسجل ما يلي:

- تهربكم من حوار اجتماعي حقيقي رمأسسته، في تجاهل تام ملنطق 
الدستور رمقتضياته؛

النقابية  الحركة  مقترحات  لتقديم  لقاء  بعقد  رفائكم  عدم   -
البعد  فارغا من حيث  لذلك جاء  املالية،  قانون  بخصوص مشررع 
االجتماعي، رلم سستجب للمطالب العادلة راملشررعة للطبقة العاملة 

رعموم األجراء؛

- تملصكم من التزاماتكم بمجموعة من بنود اتفاق 26 أبريل، مما 
يخل  املصداقية عن الحوار االجتماعي ريفرغه من محتواه.

رمن هذه البنود:

- التصديق على اتفاقية العمل الدرلية رقم 87 املتعلقة بالحريات 
النقابية رحماية العمل النقابي؛

- رتوحيد الحد األدنى لألجور، الذي اتضح أن حكومتكم عمقت 
الفارق بين القطاع الصناعي رالقطاع الفالحي، بدل التوحيد التدريجي 
ضمنيا  اعتبارهم  ربالتالي  الزراعيين  العمال  ضد  التمييز  كرس  مما 

مواطنين من الدرجة الثانية.

الحريات  رضرب  الشغل  ملدرنة  السافر  الخرق  على  تفرجكم   -
النقابية.

رباملناسبة، استمرار الفصل 288 من القانون الجنائي رالذي يمثل 
رصمة عار في جبين كل الحكومات املتعاقبة، استمراره في حصد العديد 

من ضحايا نزاعات الشغل من املناضالت راملناضلين.

العمل  ظررف  تدهور  أمام  األيدي  مكتوفي  رقوفكم  كذلك، 
رهشاشته، رأمام التعسفات رالتجارزات التي تطال الشغيلة رنموذج 
شركة )Med Paper( بطنجة، مثال صارخ رقمة في االستبداد، 140 
أمام  هذا  يق   نقابي،  ملكتب  تأسيسهم  بمجرد  ردرا 

ُ
ط رعاملة  عامل 

مرأى رمسم  السلطات العمومية، رأمام مرأى رمسم  مصالح رزارة 
التشغيل.

املوظفين  تحميل  على  التقاعد  مجال  في  اهتمامكم  انحصار   -
تنتبهوا  أن  بدل  للتقاعد،  املغربي  الصندرق  أزمة  تبعات  راملوظفات 
إلى الضعف املهول في نسبة التغطية التي ال تتجارز %35، رإلى مئات 
العامالت رالعمال الذين ال يتم التصريح بهم كليا أر جزئيا، رإلى هزالة 
املغربي  االتحاد  باقتراح  تأخذرا  أن  منكم  يقت�ضي  مما  املعاشات، 

للشغل، الذي طرح عليكم منظورا شامال لإلصالح رفق الخالصات...

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد املستشار املحترم، إنتهى الوقت م  األسف.

الكلمة اآلن لفريق الدستوري الديموقراطي اإلجتماعي.

ال�ضي عدال يمكن لك تهضر من تما، شوف مشحال دالوقت كاين 
عفاك؟ 35 ثانية.

يمليتشاأعيليادعمحددععدي :

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومة،

فقط، ابغيت نعقب على راحد بعض األرقام أتيتم بها، فعلى مستوى 
كهربة العالم القرري، أنا كنظن %99 هي رقم يمكن رطني، رلكن على 

مستوى ما هو إقليمي، فأظن أنه الرقم ما�ضي 99%.

فنعطيك على سبيل مثال، إقليم خنيفرة يااله راصلين %62، على 
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مستوى املاء الصالح للشرب، أظن راه ماكيناش %95، على مستوى 
كذلك، إقليم خنيفرة، اللي كنعيش فيه، ركنعرف املعطيات ديالو، 

يااله راصلين 37%.

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد املستشار. آسف.

حتى ال أبدر متحيزا لزميلي.

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

يمليتشاأعيليادععبدعيلحقعحييان:

شكريعيليادعيلرئيس.

يليادعأئيسعيلحكومة،

سجلت رأنا أستم  إليكم راحد التصريح ديالكم مهم جدا، هو اللي 
قلتو فيه: »هناك شعور لدى املواطن أن ال �ضيء كيتدار«.

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

ما يصل املواطن هو الزيادات املتتالية في األسعار، في املحررقات، 
في..

رملي كيتزادر املحررقات، مزيان، نتذاكرر أنا رياك، راخا ما عندسش 
اللي  الطاكسيات،  تزادرا  األرل،  في  املحررقات  في  زدتو  ملي  الوقت، 
كيركب في الطاك�ضي، ملي ينقصوا املحررقات ما نقصوش الطاكسيات 

راملواطن بقى يخلص نفس الثمن.

قلتم لنا أن اتفاق 26 أبريل مكلف، رلكن لم تقولوا لنا إنكم ال زلتم 
لم تطبقوا ما تبقى من هذا االتفاق، علما أنه كاينة استمرارية ديال 
الدرلة، رالذي سستم  إليكم، السيد رئيس الحكومة، يقول بأن املغرب 

كان متوقفا إلى أن جئتم إلنقاذه، رالحقيقة غير ذلك.

قلتم لنا، السيد رئيس الحكومة، أن كل املوظفين أصبحوا يتقاضون 
أكثر من 3000 درهم، رلم تقولوا لنا بأنكم رعدتم بأنه)SMIG( الحد 
األدنى لألجور يوصل ل 3000 درهم لصالح العمال، لحد الساعة مازال 

ما رصلش ل 3000 درهم.

قلتم لنا أيضا، السيد رئيس الحكومة، أنكم خصصتم كذا مليار 
للسكك  الوطني  للمكتب  املضافة  القيمة  على  الضريبة  دين  إلرجاع 
الحديدية، رلكن، ما قلتوش للمواطنين بأنكم غتزيدرا في التذكرة ديال 

القطار م  فاتح يناير 2016.

مليون   500 بأنكم خصصتم  الحكومة،  رئيس  السيد  لنا،  قلتم 
للتعويض عن فقدان الشغل.

راش كتعرفوا...

يليادعيلرئيس:

انتهى الوقت، السيد املستشار، آسف.

تفضل، زيد، دقيقة ياك السيد الرئيس؟

يمليتشاأعيليادععبدعيلحقعحييان:

شكريعيليادعيلرئيس.

هذاك التعويض على فقدان الشغل راه ما يمكنش ياخدرا العامل، 
ألن حتى الباطررن ما يمكن سعطي شهادة بأنه تطرد من العمل، رها هما 

يقول لينا.

رقالوا لينا على قانون اإلضراب، ها هما في أكادير 700 ما�ضي غير 
رالقانون  جداد،  عمال  دخل  رالباطررن  مشرد،  عامل   700  ،500
ما مطبقش عليهم، رراهما باقيين مشردين إلى اآلن في معمل الضحى 

بأكادير.

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

طرحنا عليكم سؤاال، السيد الرئيس، رلم تجيبونا، راش كتعرفوا 
اللي  املغرب  استقرار  تهددرن  النقابية  بالحركة  باستخفافكم  بأنكم 
كتدعيوا دائما بأنكم تحافظون على استقرار املغرب أر أنكم جعلتم 

املغرب مستقرا في عهدكم؟

شكرا، السيد رئيس الحكومة، على الكرم ديال دقيقة.

رشكرا السيد الرئيس.

يليادعيلرئيس:

شكرا. ختامها مسك.

مجموعة العمل التقدمي، تفضل ال�ضي دعيدعة، أجي هنا، تفضل.

أجي هنا..

يمليتشاأعيليادعمحددعمعادعة:

شكريعيليادعأئيسعيلحكومة.

بها بالدنا فيما يخص محاربة  التي قامت  بالرغم من املجهودات 
الفقر رالهشاشة، فإن الخصاص على املستوى االجتماعي الزال مهوال، 
فصندرق التماسك االجتماعي لم سستط  إنفاق سوى 4.48 مليار درهم 
من أصل 13.149 مليار درهم خالل الفترة 2012-2014، أي ما سشكل 

نسبة إنجاز ال تتجارز 34%.

صندرق التكافل العائلي إلى حدرد شتنبر 2015 لم يتمكن سوى 
من دف  42.89 مليون درهم لفائدة 5969 امرأة مطلقة معوزة، أي ما 



8 9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد101 - 12ربي  األرل14371 )114دسسمبر20151( 

سشكل نسبة إنجاز %4 من مجموع املوارد التي بلغت خالل الفترة 2012-
2014 ما قيمته 956.42 مليون درهم.

يليادعأئيسعيلحكومة،

صندرق  إنشاء  بخصوص  التزاماتكم  تنفيذ  منكم  ننتظر  الزلنا 
عمومي للضمان االجتماعي للمعوزين، توسي  التأمين الصحي اإلجباري 

ليشمل املهن الحرة رالتجار رالصناع التقليديين راملشتغلين الذاتيين.

بالقطاع  للعاملين  اإلجباري  الصحي  التأمين  تعميم  منكم  ننتظر 
الخاص رتوسي  الحماية االجتماعية، التي ال تتجارز اليوم %35 من 

الساكنة النشيطة، رهي أضعف نسبة في شمال إفريقيا.

على مستوى الصحة، فعال كاينة مجهودات في قطاع الصحة، لكن، 
السيد رئيس الحكومة، امليزانية اليوم نتاع رزارة الصحة سنة 2016 
ال تتجارز %5.7 من امليزانية العامة للدرلة، رهي درن النسبة راملعايير 

الدرلية التي تو�ضي بها املنظمة العاملية للصحة، رالتي تتمثل في 8%.

من  فقط   32.4% إعاقة،  رضعية  في  األشخاص  مستوى  على 
األطفال ذري اإلعاقة سستفيدرن من التمدرس، 6 أطفال من 10 لم 

سسبق لهم أن التحقوا باملدرسة.

يليادعأئيسعيلحكومة،

لقد ارتفعت البطالة في عهدكم إلى %10.1 سنة 2016، بعدما كانت 
.9.9%

يليادعأئيسعيلحكومة،

في  االنقطاع  نسبة  ارتفاع  نسجل  املدر�ضي،  الهدر  مستوى  على 
التعليم االبتدائي رصل 2.9 سنة 2015، هذه نسبة عامة على الصعيد 

الوطني، ر%4 لدى الفتيات، التعليم الثانوي انتقل من %7.6 إلى ..

يليادعيلرئيس:

شكري.

جاء درركم اآلن، السيد رئيس الحكومة، للتعقيب على التعقيبات.

يليادعأئيسعيلحكومة:

بيمعهللاعيلرحدنعيلرحام.

يلحددعهللعريلصالةعريليالمععلىعأسو عهللاعرآلهعرصحبه.

يليادعيلرئيس،

يإلخوةعيمليتشاأينعريمليتشاأيتعيملحت4مينعريملحت4مات،

ربما يكون هاذ املرحلة اللي ترأست فيها أنا الحكومة، اللي–على كل 
حال–بقى في األجل ديالها على أكثر تقدير أقل من سنة، ربما 9 أر 10 

أشهر أر أقل، هللا أعلم، املستقبل بيد هللا.

حارلت نرسخ راحد املنطق أرال، رأنا ملي تنجي ال أذكر رال مرة راحدة 

جيت باش نداف  على الحكومة رنقول أن السياسة ديالها حققت كافة 
املطالب رأنه ال يمكن انتقادها رال يمكن سعني القول بأنها مازال عندها 
بزاف ما تدير رال أنه..، عمر هاذ ال�ضي ما نذكر، بل أنا معررف عني في 
حياتي كلها، حياتي كلها رأنا كنعترف ركنعتذر. الحمد هلل، لحد اآلن باقي 

األمور غادية بسالم.

باش تقولوا لي بلي بعد 4 سنوات ما يزال هنالك خصاص في هذا 
املجال رحتى في املجاالت األخرى، املجاالت اإلنتاجية سعني رالحكامة، 

أنا متفق معكم.

رباش..، ألنه كان راحد التدخل جد إيجابي فواحد النقطة، تيقول 
أردي هاذ ال�ضي راه ما�ضي بسبب هاذ الحكومة هذه، هاذي الحكومات 
اللي ما قدراتش  اليوم،  إلى  اللي تعاقبت على املغرب من االستقالل 
بالر�ضى عن  الشعور  لواحد  االجتماعية  الناحية  من  املغرب  توصل 
الذات، نقولو أنه احنا، الحمد هلل، فرحانين راخا باقي عندنا ما يتدار، 

ال.

رلكن، ما يمكن لناش نجيو رنقولو ما كاين رالو عارد ثاني، هذا غير 
معقول، ألنه املغرب، الحمد هلل، ريسمح لي األخ ديال خنيفرة، ربما 
يكون في املنطقة ديالو النسبة ديال %99 دالكهرباء غير %63، رأنا 
غادي ناخذ هاذ الرقم ديالك على أنه صحيح رنقول لك هنيئا للمغرب، 

ياك في خنيفرة %63 هنيئا للمغرب.

لو كان مشيتي معايا لواشنطن ملي صيفطني سيدنا باش نمثلو النهار 
اللي جمعت أمريكا األفريقيين غادي تعرف أشنو هي %63 ديال الكهرباء 
 )Monsieur Obama( ال�ضي  بلي  تشوف  رغادي  القرري،  العالم  في 
إفريقيا  ديال  املساعدة  رهو  االجتماع  هذاك  من  كله  ديالو  الهدف 
باش توصل الكهرباء للعالم القرري، اللي ربما ما كتجارزشاي ربما ما 

تتوصلش ل 10%.

 )COP21( في فرنسا، البارح في االفتتاح ديال )Hollande( راليوم
تيتكلم على الكهربة ديال إفريقيا رديال العالم القرري.

أنا غادي نقول لك راحد القضية، األخ الكريم، نعترف مرة أخرى 
ما�ضي الحكومة ديالي اللي دارت هاذ ال�ضي، دارتها الحكومات السابقة، 
أنا جيت لقيت هاذ الرقم، رالنهار اللي كنت تنسم  هاذ الرقم ما كنتش 
تنصدق، تنقول راه ألنه هاذ الرقم أنا تابعتو كنت في البرملان، ملي جا 
بعدا الرقم األرل بلي غادي نوصلوا لكذا ركذا حتى قربنا ل%92، أنا 

كنت تنطير بالفرحة، راليوم كنعارد نقولها لكم، أنا سعيد بهذا.

رإلى كان في البوادي ديالكم، األخ الكريم، رصلنا في املاء ل 35% 
أنا سعيد بهذا، رإن كان هو راه ذاك الرقم ديال %95 هو صحيح، ألنه 
أنا ما�ضي رلد البادية، رلكن عشت في البادية راحد الشوية، كنت باقي 
كنتذكر راحد النهار باش نجيبو املاء ركبنا على الحمير، رمشينا شحال 
رجبنا راحد املاء باقي تنتذكر كله بالغيس، باقي عاقل عليه، أحمر هاذ 

ال�ضي بين عينيا ما حيدش من عينيا.
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تكلموا  ملي  جدا  مهم  ألنه  ليا،  اسمحوا  اإلخوان  املغرب،  اليوم 
م  املواطنين، ألنه أشنو هو هذيك القضية اللي قال لك األخ ديال 
احنا  احنا غادين،  إن شاء هللا،  نتعلم سميتو  ما  الكونفدرالية على 
غادين، إن شاء هللا، في هاذ العام، ما تعرف يمكن سعارد يالقينا هللا في..

البال  نردر  خاصنا   )justement( راه  أييه،  بعدا؟  قلتي  آش 
أنني ما نجيش نقول  الفكرة ديال  أنا ملي جيت تنرسخ  كسياسيين، 
ثاني يرجعوا  ثاني اآلخرين حتى هما عارد  كل�ضي مزيان، خاص عارد 
شوية للموضوعية، ألن نقول لكم أنا بكل صراحة، أنا جيت بواحد 
املنطق للعالم ديال السياسة مختلف، رإلى بقينا في املنطق القديم راه 

ما غننسجموش رغادي تكون النتائج بحال اللي شتيوا.

أنا كنعترف ركنعتذر، خاص كذلك حتى األحزاب رالنقابات تتقول، 
أردي هاذ ال�ضي صحيح، هذا معقول، راه كاين، رهذا راه ما كاينش، 
ألنه املواطن أش تيسم  ملي تيفيق الصباح رتيحل الجرائد رتيسم  
للصحافة رتيسم ، رهو تيسم  ما كاين رالو، ما تبدل حتى حاجة، سعني 

راه سوف يصاب باالكتئاب.

راش املغرب ديال اليوم آعباد هللا هو املغرب ديال بداية االستقالل؟ 
 ،)les autoroutes( انظررا إلى الطرقات أشنو درنا في القضية ديال
انظررا إلى عدد الكليات ديال الطب اللي انتشرت في املغرب، كانت 
راحدة، انظررا إلى التعليم أين رصل؟ ركيف رصل؟ انظررا إلى الصحة.

أنا تنقول لكم، تنعارد لكم، كنقول لكم 4 ديال الطائرات اللي رالرا 
تيمشيوا يجيبوا جثة، جثة ديال راحد املواطن مسكين توفي في السجن، 
توفي في الثلج باش ما تبقاش تما ياكلوها، كاين راحد الررح، راحد 

املبادرة ديال إعادة االعتبار للمواطن حيا رميتا، فقيرا رغنيا.

الفئات امليسورة، هللا يزيدها من الخير، احنا ما تنحسدرهاش، 
رلكن هي اللي كان عندها اعتبار راحد الوقت، اليوم ال، ما�ضي بوحدها، 
كل�ضي اليوم تيتصارع باش يجيب الر�ضى ديال الفئات املحتاجة رالفئات 
الهشة، رهذه ررح ما�ضي جديدة، رلكن م  هاذ الحكومة عرفت راحد 

اإلضافة نوعية كبيرة جدا.

أرى لنا دابا ملي نقولو بلي هاذ ال�ضي هذا ما رصلناش فيه لذاك 
ال�ضي اللي بغينا، أر نقولو كاع هذاك املقولة اللي قالها األستاذ أنه هاذ 
املنظومة ديالنا رصلت للنهاية ديالها، أشنو خاصنا باش نحلو املشكل؟ 

خاصنا الحوار، مزيان، فكرة ممتازة، الحوار ثم الحوار ثم الحوار.

خاصنا  حقيقة،  للحوار  نوصلو  بغينا  إلى  ليا،  اسمحوا  رلكن، 
كذلك نغيرر نفسية الصراع، ألنه الذي حال بيننا ربين أن نصل إلى ما 
نشتهي من رفاهية ملواطنينا هو عقلية الصراع، الصراع من بعد ما جا 
االستقالل بين املؤسسة امللكية رتيارات سياسية، مرة على الصالحيات 
رمرة على امللك رالحكم كله، رراه احنا دزنا من ظررف صعيبة ما 

تنسارش 71 ر72 رمحارلة االنقالب رحكايات..

راإلمكانيات  ديالنا  الجهود  نوجهو  ما  عوض  الساعة  رهاذيك 
ديالنا راملوارد البشرية ديالنا باش تخدم البالد بحال اللي دارت كوريا 
الجنوبية، رلينا �ضي باغي يحافظ على السلطة كيستعمل كافة القوة 
الصورة  ياخدها كيسود  باغي  ر�ضي  يديه،  في  اللي  راإلمكانيات  ديالو 
ريقتل األمل، ردخلنا في معركة في هذا االتجاه، هاذ ال�ضي هذا ضي  لنا 
راحد 20 حتى ل 30 عام، ما خرجنا منو حتى جا التنارب التوافقي راحد 

الشويش، الررح ديال الصراع.

ثم بعد ذلك، الحمد هلل، م  العهد الجديد، عارد ثاني خرجنا ربما 
من منطق ديال الصراع القديم ررجعنا للمنطق ديال التحكم، حتى 
هو منطق ديال الصراع، ألنه احنا باش نتحاررر خاصنا نكونو مقادين، 
حتى راحد ما يكون خايف من حتى راحد، ال حزب خايف من حزب رال 
مسؤرل سيا�ضي خايف من مسؤرل سيا�ضي، رال �ضي راحد كيقبط 
التيليفونات ريبدا سعطي التوجيهات للنواب راملستشارين ديال األحزاب 

األخرى، رال كيطل  اللي بغى ريهبط اللي بغى، إلى آخره.

هاذ التحكم السيا�ضي اللي جانا بشكل راضح في 2008 راللي تسلط 
علينا في 2009 راللي رصل البالد ل 2011، اللي كاد املغرب أن ينفجر 
لوال أن هللا لطف بنا، رالحمد هلل، رهاذ ال�ضي هو اللي جابني أنا كرئيس 

ديال الحكومة.

أنا راه ما�ضي املغاربة حتى اكتشفوا �ضي نهار بلي أنا جميل رقرررا 
باش يديررني رئيس ديال الحكومة، أنا راه جيت في رقت ديال األزمة 

أإلخوان.

هاذ  راش  االستقرار،  عندها  بالدنا  كنقولوا  إلى  اليوم  رلهذا، 
االستقرار مجاني؟ هاذ االستقرار دارر التحكم؟ اللي الرموز ديالو في ذاك 
الوقت هربوا، �ضي لفرنسا ر�ضي لوسط املغرب ر�ضي بدل املوق  ديالو 
ر�ضي م�ضى تيقلب، هاذ االستقرار هذا غير جا هكذا؟ هاذي 4 سنوات، 

رالحمد هلل، راملغرب ينعم باالستقرار.

ركنقول لكم راحد القضية، كتقولوا املغرب فايتاه الجزائر رفايتاه 
تونس رفايتاه في املؤشرات. راحلوا البيبان رقولوا لهم هللا يخليكم اللي 
بغى يجي لهنا يجي راللي بغى يم�ضي لتما يم�ضي رتشوف. ياك فايتينا، 

اعالش ال�ضي بوتفليقة ما بغاش يحل الحدرد؟

ما عمركم اسمعتيوه؟ راه راضح، أش تيقول؟ كيقول لك إلى حلينا 
الحدرد غيمشيوا الجزائريين للمغرب أكثر ملي غيجيوا املغاربة للجزائر، 
احنا تنقولو ليه، آردي هللا يهديك راه احنا خوت، حل الحدرد، راش 
إلى جا  اللي غادي راللي جاي، هذاك الجزائري  غتبدا أنت تتحسب 
للمغرب راه فبالدر، راحنا إلى مشينا للجزائر راه احنا في بالدنا رخوت، 

الحمد هلل.

هاذ املنطق راه احنا تنقولوه، رإن شاء هللا الرحمن الرحيم غادي 
يلقى �ضي نهار.
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هاذ التحكم، اإلخوان، هو اللي خالق هاذ املنطق ديال الصراع ديال 
هاذ املرحلة هاذي، رهو فشل فشل ذري ، راآلن التحالف اللي تبنى عليه 

تهرس، كون كان فيه الربح ما يتهرسش، اسمحوا لي.

رخاصو ملي يجي يبدا يتكلم يقول أشنو بغى سعني؟ سعني قال بلي 
%40، بمعنى  راحد العدد ديال الوزارات ارتفعت امليزانية ديالها ب 
»إياك أعني راسمعي يا جارة«، الوزارات ديال العدالة رالتنمية ارتفعت 
ب%40، رهنا جاءت كلمة الحكومة الغنيمة، بمعنى أن العدالة رالتنمية 
اللي كيترأس الحكومة، الوزارات اللي عندر ادات %40 ديال الزيادة من 
2012 ل 2016، في الوقت اللي العدالة رالتنمية ما عمرر ما ترأس رزارة 
املالية، اللي ترأسها هو ال�ضي نزار بركة في األرل من حزب االستقالل 
رال�ضي بوسعيد اللي هو من األحرار، رما عندرش حتى املديرية ديال 
امليزانية اللي كيسيرها ال�ضي فوزي لقج ، اللي على كل حال حتى راحد 

ما يمكن ليه يتهمو بأنه من العدالة رالتنمية.

ركيفاش رق  هاذ ال�ضي هذا؟ الرئيس ديال الحكومة عمرر ما عيط 
على �ضي راحد، رعمرني ما عرفتش هاذ ال�ضي اللي كنسمعو اليوم، بل 
أريد أن أقول أن هذا الكالم كذب، ها األرقام، 2012 رئاسة الحكومة 
1.28 مليار ديال الدرهم، اآلن 1.36، دير الحساب أستاذ، شوف راش 
1.28 على 1.36 هي زيادة ديال %40؟ دياالش هاذ %40 أعباد هللا؟ راش 

ما قاريينش الحساب رال كيفاش؟

عندها  اليوم  الدرهم،  ديال  املليار  ديال   3.4 عندها  كان  العدل 
4.45 مليار ديال الدرهم، بغيتيو تعرفو الحقيقة؟ إلى احتاجت العدل 
10 داملليار ديال الدرهم خاصنا نعطيوه لها، ألنه العدل إلى نجحنا في 
العدل نجحنا في كل �ضي، رراه احنا غاديين كنجحو في العدل، اعالش؟ 
ألن الوزير ديالنا في العدل ملي تشوف �ضي راحد ال يخرج من معركة إال 
ليدخل في أخرى، ما تقولش هاذ السيد هذا كيهدد السلم االجتماعي، 
هاذ السيد كيصطدم باالنحراف اللي ترسخ خالل 50 سنة، راللي قلنا 
كان كيحكمو الصراع، راللي هاذ الصراع رق  فيه توافق على حساب 

الطبقات السفلى.

صحيح، هذا الكالم، ما بقاش النزاع رالخالف في راحد الوقت، ألن 
الكبار من هنا رمن هنا اتفقوا، رلكن اتفقوا باش كل راحد يدير اللي 
بغى رنسكتو عليهم كاملين، رهاذ ال�ضي اللي رق  في التعليم، رفي اآلخير، 

شكون اللي كيخلص؟ الطالب ديالنا رالتلميذ ديالنا.

رلهذا كنقول للسيد الوزير، السيد الوزير، خلي عليك األمور اللي 
راعرة رصعيبة، سير دابا دير النظام راالنضباط، راه الناس باغيين 
راألساتذة باغيين، راملعلمين باغين، اآلباء باغيين، ما يبقاش املنطق 
اللي كان قديم، ما تبقاش املحسوبية، ما تبقاش الزبونية، ما يبقاش 
السكوت على األمور اللي ما�ضي صحيحة في التعليم، رذيك الساعة 

نوصلو لألمور األخرى رنتذاكرر عليها، نختلفو عليها رال نتفقو عليها.

1.6 مليار درهم، فين هي  1.3 مليار درهم ل  اإلتصال انتقل من 

%40؟ 0.3 مليار ديال الدرهم.

التضامن انتقلت من 640 ل 687 مليون درهم، فينا هي 40%، 
ر%40 ديال آش؟ 3x0=0. تيقولوا الفرنسويين )trois fois rien(، لكن 
الصحة انتقلت من 11.8 ديال املليار ديال الدرهم ل 13.2 ديال املليار 
ديال الدرهم، هاذي زيادة )conséquente( اللي احنا فرحانين بها، رزير 

ديال الصحة ما�ضي من العدالة رالتنمية.

رأما التربية الوطنية فانتقلت من 40 مليار ديال الدرهم ل 45 مليار 
ديال الدرهم، في )le pourcentage( هاذي كتعطيك غير 23 رلى 25%، 
رلكن في الحجم ديالها راملعنى ديالها إلى جمعت هاذ الوزارات كلهم اللي 

كتسيرهم العدالة رالتنمية ما غتلقاش 5 ديال املليار ديال الدرهم.

لألحزاب  كنقولو  أنه  معنى  هذا؟  معنى  أشنو  خدامش،  ما  هذا 
السياسية اللي معنا في الحكومة: راه داررها بكم العدالة رالتنمية، 
ركيزيدرا للوزراء ديالهم ركيخليوكم أنتوما، صحيح هاذ ال�ضي أل�ضي 

عبو؟

طيب، ملي سيدنا قرر باش يدير البرنامج ديال التصني  اللي فيه 21 
مليار درهم على مدى خمس سنوات أر ست سنوات، كيسيرها العدالة 
رالتنمية؟ ألم نصفق رنحن مسررررن ألن املهم عندنا أشنو هو؟ هو 
تصن  البالد، تسيرها العدالة رالتنمية رال سسيرها التقدم راالشتراكية 
رال سسيرها أي حزب سيا�ضي رال سسيرها �ضي راحد مستقل، على قلبنا 

أحلى من العسل.

ملي سيدنا قال بلي 51 مليار ديال الدرهم غتم�ضي للتنمية القررية، 
قلنا �ضي كلمة؟ ألم نصفق؟ ررغم أن الصالحيات ديال رئيس الحكومة 
أنه هو اللي كيعطي األمر بالصرف ردازت هذيك القضية بالطريقة اللي 
مرت بها، تجارزنا قلنا ما كاين حتى مشكل، ألنه أشنو هو؟ راش أنا ندير 
أزمة رنتسبب في أزمة في موضوع اللي متعلق بالقرى ربالبوادي ربالجبال 
ربالناس اللي محتاجين على التوقي ؟ أسيدي يديو التوقيعات كلهم، ما 

باغي حتى توقي ، أنا باغي البالد غير تتقدم.

هاذ الكالم هذا طايح رما منسجمش، ما كايناش الررح ديال الحوار، 
ما كايناش. اسمح لي، كاين االستمرار ديال الررح ديال الصراع رالرغبة 
في التحكم رالبحث املضني عن العيوب رعن األخطاء رالتضخيم ديالها 
إذا كانت رال االختالق ديالها إلى ما كانتش، ها الورقة، ها هي عندي 

هنايا، نعطيها لك إلى بغيتي تعارد تدير الحساب.

اسمحوا لي اإلخوان، بالدنا اليوم محتاجة لطبقة سياسية معقولة. 
املرحلة املاضية انتهت، أنا عمري جمدت الحوار م  النقابات؟ أبدا، ما 
عمرني شفت �ضي راحد أكثر ملي شفت النقابات، ركل �ضي اإلجراءات 
اللي درت في هاذ املجال بسبب اللقاءات ديال النقابات. حاجة راحدة 
غنعترف لكم بها، ما كننتظرش حتى نجمعو ذاك ال�ضي رنعيطو عليهم 
رنجلسو معهم رنديرر راحد اإلخراج فني، إخراج )médiatique( سعني 

إعالمي، رنقولو اتفقت الحكومة م  النقابات رخرجوا كذا ركذا ركذا.
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ال�ضي  ليا  قال  أنا؟  كندير  آش  هللا،  جابش  ما  هذا  األسف،  م  
مخارق، أل�ضي عبد اإلله، 3240 يوم إلى ما رصلهاش العامل، رمثال 
خرج في 3230 يوم ما كياخذ رالو، مشات على عينو عجاجة، ما كياخذ 
تقاعد رما كياخذ حتى حاجة، قلت: »يا ليت عمر لم تلده أمه«، كيف 
سعقل هذا الكالم؟ مشيت كنجري كنحارل نقن  الناس ديارلي، عندكم 
تسحابو رئيس الحكومة اللي بغى يديرها كيديرها. رئيس الحكومة إلى 
كانت عندر �ضي حاجة معقولة راه كيقترحها على الناس اللي معه رعلى 
ديال  اإلخوان  فيها  ليا  استجبوا  الحمد هلل،  هاذي،  األمر،  يهمه  من 
املالية، راستجبوا ليا اإلخوان فيها ديال )la CNSS9 (، افهمتيني رال ال؟ 
رذيك الساعة حقيقة ربما ما ردرش معايا حتى البال للتوقيت، ربما ما 

تشاررناش، خرجناها بسرعة، ظنينا بلي احنا غنفرحو الناس.

 500 بلي  ليا  تتقولوا  مليون درهم   500 ديال  القضية  ملي جات 
مليون درهم أل�ضي عبد اإلله ديال الناس اللي كيخرجوا من الشغل 
ديالهم كيصعاب عليهم يحصلوها، أنا متفق معكم بحال القضية ديال 
املطلقات راألرامل، م  األسف اإلدارة هكذا دايرة، ألن اإلدارة كتخاف 
على أنه املال العام يم�ضي في تراس، راش اللي جا قال هاذي مطلقة نشد 
أنا الورقة نعطيها ليه تيقولوا لها أاللة سيري جيبي ررقة بلي راجلك ما 
تينفقش عليك، رسيري جيبي ررقة بلي ما عندكش السكن، رسيري 
جيبي رتيولي ذاك ال�ضي صعيب، درزنا راحد املدة لقينا بلي فعال ما 
ال�ضي هذا، فنضنا تنقولو خاصنا  كنصرفوش ميزانية كافية في هاذ 

نخففو، راه السيد رزير العدل خدام على هاذ ال�ضي باش يخفف.

نفس ال�ضيء بالنسبة لهاذ 500 مليون درهم، رلكن ما�ضي ما كاين 
رالو، األرامل نفس ال�ضيء رراه احنا حارلنا نخففو، اتصلوا بيا الناس 
ديال رزارة الداخلية، قالوا ليا ال�ضي بنكيران راه هاذرك السيدات كاين 
فيهم اللي ما جابت ليناش)la carte nationale signée légalisée( أشنو 
نديرر؟ قلت لهم في اآلخر عطيهم بهاذيك )la carte nationale( األخرى 
رقولوا لهم يجيبوها املرة الجاية، راه 10.500 اللي دازت ر17.000 دابا 

اللي رالرا تيتخلصوا راآلخرين راه هما غاديين.

غتقولوا ليا: هاذ ال�ضي قليل أل�ضي إبن كيران. صحيح، رلكن أشنو 
ندير أنا؟ راه اللهم.. ألنه ملي أنا جيت في األرل، اإلخوان، رقلت لكم غادي 
نحيدر الدعم ديال املحررقات، هاذ الخطوة راه بعض املرات تنقول 
كيفاش درت لهاذ ال�ضي؟ قال لك �ضي راحد طاح جبد راحد السيدة 
كانت كتغرق، ملي طل  الناس بدارا تيصفقوا عليه، قال لهم قولوا ليا 
شكون اللي الحني بعدا؟ راه هاذ ال�ضي راه ما عارن عليه غير هللا، هاذ 
ال�ضي ما عارن عليه غير هللا، رعارن عليه بزاف ما �ضي شوية، ألنه باش 
نذكركم بلي ملي جيت راه كان البتررل 110 ديال الدرالر حتى ل 117 
للبرميل، كنا ملي تيقرب ل 105 تنفرحو، ملي تنسمعو 108، 107، 106 
تنفرحو، ألنه كيبقى خاصنا غير 3 ر4 ديال الدرالرات، رالدرالر الواحد 

كيكلفنا 600 مليون درهم في العام، الحمد هلل دبا طاح.

9Caisse Nationale de Sécurité Sociale

راحد األخ قال لك تقاسمنا، آ األخ راه )l’essence( كان بـــ 13 درهم 
 8 10 دراهم، راه املازرط ناقص على  رزيادة، اليوم راه ناقص على 
دراهم، تتقولوا ليا بلي موالين الطاكسيات ما نقصوش، هاذ الكالم أنا 
مستعد ناخذر بلي هو صحيح، رليني راه كاين إشكال، داخلت عليكم 
باهلل إلى ما جاربوني، كيعجبكوم الحال ديال موالين الطاكسيات؟ أنا 
أنا محال  القلب ديالي  لي قلبي.. ال، موالين.. محال،  رهللا كتيقطعوا 
راش.. موالين الطاكسيات ما عالم بهم غير هللا، عاسشين عيشة الدبانة 
في البطانة، أنا عارف قصتهم بين موالين الكريمات رذاك ال�ضي اللي 
كيخلص يمنة ريسرة، كاين فيهم اللي كيجلس قدامو 2 من هنا رراحد 
من هاذ الجيه باش يصور.. رأنا بغيت ملي جيت نحارل نحل لهم املشكل 

ديال الكريمات باش يبدارا ياخذرهم رلكن راه كاينة صعوبات.

أشنو بغيت ندير أنا ملي جيت، أإلخوان؟ ملي قلت لكم غنحيدر 
الفلوس ديال)les hydrocarbures( ديال الدعم ديال املحررقات، قلت 
لكم غادي نديرر به الدعم ديال األسر الفقيرة مباشرة، هاذيك 8.5 اللي 
تكلم عليها ما عرفت شكون ديال اإلخوان، فهمتيني رال ال؟ اللي مترركة 
لنفسها، راش تتسحابوا هاذ ال�ضي ساهل؟ راه ملي تنقول �ضي كلمة 

بحال هكذا راه تينوض الصداع.

طبعا، الصداع ما تتعرفوهش أنتما، تنعرفو أنا، ركيبدارا بعض 
األحزاب تيقولوا هاذر إلى بدارا كيعطيوا املساعدة للفقراء راملساكين 
غيبقارا جالسين لنا هنايا، ركتوض  العراقيل، شتي هاذيك املساعدة 
ديال األرامل رهللا العظيم 11 رال 12 شهر رهي راقفة، رهللا لو كان ما 

ساعد عليها جاللة امللك شخصيا ال دازت.

إيه، خاص اإلنسان يكون تيفهم، تيوزن، رراه ذرك اللي كيقولوا 
ذيك الهضرة ركيرفعوا راه األمور كلها كتوصل للفوق، ركتقدر املصلحة 
غا  احنا  ال؟  رال  فهمتني  الكالم،  ركيتقدر  االجتماعي  السلم  ركتقدر 
الهضرة ما خالرناش نهضرر، الهضرة مشارا كيشكيوا بنا لعند جاللة 
امللك، نستيوا هاذ ال�ضي؟ راه ما خاصكومش تبقارا تستغربوا رتقولوا 
عالش عبد اإلله ما دارش؟ تستغربوا كيفاش حتى دار ذاك ال�ضي اللي 
دار، هاكا خاصكم تفكررا، هاذي راه بالد، راليوم إلى كنتوا كتنعموا 
رتعالى،  سبحانه  هللا  حامدين  الحمد،  لك  راللهم  فيها،  باالستقرار 
خاصكم تعرفوا بأن كتم�ضى بواحد الطريقة، تبان لكم غريبة، تبان 
لكم عجيبة، تبان لكم كيفما بغيتوا، ما حدك كتقدم في املسؤرلية 
رأنت كتفهمها، ركتقول 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 رالليبرالي، حتى راحدة ما تبعناها 100 %، كل راحدة كنمشيوا 
فيها بمقدار، راألمور لحد اآلن تسير لم تنفلت، راه كاين درل أخرى 
مشات بعيد، كتعجبها �ضي فكرة كيسحاب ليها بلي مزيان تجي، من بعد 
الجواب كيجيك 20، 30 عام من بعد، ارتباكات راجتماعات رعدم 

استقرار راضطرابات، ما�ضي بحال املغرب، راه.
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كانت  ركيفاش  العامة؟  اإلضرابات  كانت  كيفاش  كتذكررا  راش 
املسيرات ديال النقابات؟ الحمد هلل، نهار األحد دازت مسيرة، الناس 
اللي ابغار يمشيو ليها امشار على خاطرهم، راآلخرين اللي ابغار يخرجوا 
امشار للغابة، اآلخرين امشار لـــ )la plage(، كل راحد مرتاح، افهمتيني 

.)qu’est ce qui se passe?( رال ال؟

الحمد هلل، هللا يجازيكم بخير.. رليني قضية هاذي، قالك اهجمنا 
على التظاهرة؟! احنا غاديين، املغرب ديالنا هو هذا، احنا غاديين معه، 

ركنديرر اإلصالح اشوية بشوية، ما قدرناش نديرر.. كتعرف ال�ضي..

قل لي أسميتك باش نعقل عليك حتى أنت؟ بحال اللي عقلت على 
دعيدعة، إحسان؟ صافي حتى من بعد.

نحسبهم،  كنجلس  كنت  داملاليين   10 هذرك  راه شوف شتي  أنا 
كنحسب 10 ديال املاليين كنقول: باش نعطي لهاذ 10 املاليين شحال 
خاصني في كل شهر، إيران دايرة 50 درالر، بعض الدرل بحال البرازيل 
دايرة 100 درالر، شحال خاصني باش ندير ذاك ال�ضي، لقيت باللي 
ذاك الفلوس اللي كنا كنصرفو على املقاصة كافيين باش نوصلو راحد 
املساعدة ديال حوالي 800 درهم في الشهر لكل أسرة من هاذ القبيل، لم 
نتمكن، الغالب هللا، لم نتمكن، رإذ لم نتمكن، آش درنا؟ قلنا نحارلو.. 
الحاجة قال لك: »ما ال يدرك كله ال يترك جله«، نحارلو نوصلو �ضي 

حاجة، لقينا، الحمد هلل، هاذ القضية ديال األرامل.

دابا راه احنا كنحارلو م  القضية ديال املعاقين، خصوصا املعاقين 
اللي عاجزين عن الحركة نهائيا، رال يرجى أنه في �ضي نهار يكونوا قادرين 
يتكلفوا بأنفسهم، راكم تتعرفو هاذ النوع، فهمتي، سعني كاين راحد النوع 
ديال اإلعاقة–نسأل هللا لنا رلكم السالمة رالعافية رألرالدنا رأرالدكم 
رألسرنا رلجمي  املسلمين–سعني 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؟.

أنه  لكم  قلنا  اللي  الصحة  ديال  املشكل  نحلو  باش  بالنسبة  ال 
املستشفيات الجهوية اللي م�ضى يطلب السكانير كيقولوا لو 6 شهور، 
اللي م�ضى يدير عملية كيقولو لو عام، اعالش؟ ألنه ما كاينش راحد 
العدد ديال اآلليات، قررنا، إن شاء هللا الرحمن الرحيم هذا توجه 
باقي ما دازش في الحكومة، رلكن غادي يدرز–قررنا باش نديرر لهم 
مليار ديال الدرهم خاصة بهاذ ال�ضي، املستشفيات اإلقليمية، عفوا، 
الدرهم سنويا على مدى خمس  ديال  مليار  املستشفيات اإلقليمية، 
أر ست سنوات بالقانون، مليار ديال الدرهم لتجهيزها بكافة األجهزة 
اللي كتحتاجها، ركذلك مليار ديال الدرهم، غادية تم�ضي لـــ »صندرق 
هللا  شاء  إن  املعاقين،  على  إنفاقها  سعاد  لكي  االجتماعي«  التماسك 

الرحمن الرحيم.

طبعا، هاذ ال�ضي ما غيجيش فورا، رما غيجيش.. رقلنا هاذ ال�ضي 

هذا غنرفعوا ذاك الدعم اللي على السكر ألن كنضحكو فيه على ريوسنا، 
رلكن تدريجيا، غادي نرفعوه باش هاذ القدر هذا نوجهوه لهاذ ال�ضي 

هذا.

إلى كاين �ضي مغربي غيجي غيقول ليا: ال�ضي عبد اإلله، ال خلي لنا، ما 
تزيدش علينا في السكر، رخلي، رخلي املعاقين في الحالة ديالهم م  األسر 
ديالهم، كيعانيوا في صمت، خصوصا اللي ما عندهومش اإلمكانيات، 

رخلي املستشفيات اإلقليمية، غنقول باز أسيدي في هاذ املغرب.

ألنه أشنو كاين في هاذ املغرب؟ إلى قلتي �ضي حاجة مزيانة، كل �ضي 
تيقول لك، إيه ديرها، إلى بغيتي تقلب على الفلوس منين تجيبها، كل �ضي 

كينوض لك.

ما يمكنش؟ غنجيب من هنا، خاصني.. غنزيد هنا، خاصني ننقص 
من هنايا، البد، هذا هو املنطق، ما تقولوليش، سير عند األغنياء، رخذ 

من عندهم الفلوس.

ال، اسمحوا لي، اسمحوا لي، ردرا البال، ال، أنا ما�ضي تنداف  عليهم، 
املغرب  في  كيتعاملوا  رالتجارة  األعمال  ررجال  اإلخوان،  األغنياء، 
تكون  كيفاش  التضريب،  كيكون  كيفاش  كيقول  القانون  بالقانون. 
الضرائب، راه احنا كنطبقو عليهوم القانون، رراه هما كيشكيوا منا، 
قال لك: أسيدي، دائما، حاطين علينا احنا، كتجيوا تراقبونا احنا، 
 )l’économiste( إيوا اقرار ،)C’est toujours les mêmes qui paient(

باش تشوفوا هاذ ال�ضي.

رهيه، راحنايا دابا أسيدي، ما ابغيناش نظلمو ال، ألنه شوف، أرباب 
األعمال رالتجار ر..، خاصهوم يكونوا كيشعررا بأنفسهم في بالدهم، 
ديالهم،  ربالجهد  ديالهوم  بالعمل  يتمتعوا  رخاصهم  عديان،  ما�ضي 
الحركية  كيدرررا  اللي  هما  ألنهم  ديالهم،  الحقوق  يؤديوا  رخصهم 
ديال اإلنتاج، راه هاذ املثال اعطيتوا لكم هاذي مدة، كنقول لكم، راه 
اإليرانيين راحد الوقت هربوا لهم رجال األعمال، رمشارا كيرغبوهم 
في الخارج، تيقولوا لهم: غير أجيوا، اللي بغيتوا نديرره معكم نديرره 
معكم، راش بغيتيوا نبقارا هنايا م  بعضياتنا، غير اللي ما عارف آش 

يدير؟ إيوا، راه هما اللي كيعرفوا، فهمتي؟ هما اللي كيعرفوا.

رليني كنقولو لهم–راه قلت لهم هاذ ال�ضي هذا قبل ما نولي رئيس 
ديال الحكومة–قلت لهم: اللهم تخلصوا اشوية أكثر رتكونوا في راحد 
البلد مضطرب.  راحد  في  أكثر  تاخذرا  رال  أكثر،  البلد مستقر شوية 

رمازال كنقولها لهم، رليني بالقانون ربالتوافق.

راه مشكل هذا، خاصكم تعرفوا بأنه راه إلى كان الطلبة كيمكن 
لهم يخرجوا للشارع، راه رجال األعمال حتى هما عندهم أساليب ديال 

الضغط ديالهم أكثر من الخررج للشارع. ياك ال�ضي دعيدعة؟

رلهذا، أشنا هي السياسة؟ أشنا هي السياسة؟ راه، ال، هذا هو، 
تيخصك.. هاذ ال�ضي اللي قلت للسيد رزير التعليم، قلت لو: أنت تقول 
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ديال  يمكن ما�ضي مشكل، سنة راحدة  ديال سنة راحدة،  التعريب 
التقنيات، رليني راه السياسة، راه انت ملي امشيتي للتعريب رامشيتي 
للفرنسة ديال.. راه غادي تشعل النار، رهذاك ال�ضي اللي كيقدرر هو 
الرئيس ديال الحكومة. ذاك ال�ضي عالش جاللة امللك، النهار اللي جا 

يختار رئيس الحكومة، ما اختارش بلمختار، اختار عبد اإلله بنكيران.

كون ابغا يختار بلمختار، كون اختارر، راه كيعرفو قبل مني. اختارني 
ر، رلهذا، راه صيفطت لو رسالة، كنقول لو هاذيك  أنا، باش أنا اللي نقدَّ
القضية ديال التعريب ديال الفرنسة ديال ذيك السنة خليها علينا هللا 
يخليك، دابا، راخرها، حتى نعارد نفكرر في ذاك ال�ضي، ألن أنا ما.. سعني 

ما.. على كل حال، ما كنتش على علم، رما اعطاهاش أهمية.

رثانيا، خاص اإلخوان ديالنا يبدار يقولوا أشياء، ما يقولوش أمور 
ما�ضي صحيحة، ال�ضي اللبار، راش هاذ القضية ديال الباكالوريا قديمة 
ما ابقاتش صالحة راش انت متأكد؟ ال أبدا، أنا اللي رديتها صالحة، 
الباكالوريا  لهم  كنقول  رالجامعات  للكليات  اللي صيفطت  أنا   ،)Si(
القديمة تبقى معتمدة، ما معنى الباكالوريا ما تبقاش صالحة؟ دابا هاذ 

البالد هاذي..

شوف أنا غنقول لكم كيفاش كانوا كيحلوا هاذ املشكل؟ غير بالتي، 
غيربالتي، تيقولوا: غنديرر التكوين، كيقولوا إلى درنا التكوين غيجيوا 
الناس يطلبوا منا باش نوظفوهم، آش نديرر نحبسوا التكوين، قلت لهم: 
ال، غنديرر التكوين، إيوا إلى جار الناس تيطلبوا الوظيف؟ ما عندسش 
الوظيف، صافي الوظيف هو )le concours( اللي خرجاتو.. رليني أنا 
ملي تنكونك، ملي تنكونك راه إلى ما خدمتيش عندي تخدم عند راحد 
آخر، رال تخدم لراسك، راش بحال اللي تكون بحال اللي ما تكونش؟ 
بحال اللي تكون بحال اللي بقى جالس في الدار؟ أنا غنواجه هاذ الشعب 
رغنواجه هاذ املجتم  رنقول لو: أنا أ سيدي غندير التكوين، راللي تيسر 

لو يخدم في الوظيفة العمومية مرحبا به، ما�ضي ديال ابا، راللي تيسر لو 
يخدم في القطاع الخاص، هللا سعارنو، راللي تيسر لو يخدم لراسو هللا 
سعارنو، راللي تيسر لو يخدم في الخارج، هللا سعارنو. املهم نكونو، رإلى ما 

قدرش ذاك التكوين نزيدر تكوين آخر.

املهم هو أنا ما غنوقفش التكوين، رفي هذا اإلطار جات القضية 
ديال األساتذة اللي كيخصكم ما�ضي غير تجيوا رتناصررا أي راحد، 

اسمحوا لي، أ

بلمختار  الل�ضي  عند  تيقرارا  اللي  لألساتذة  كنقول  أنا  اإلخوان، 
يرجعوا يقرارا، هللا يهديهم، ألنه كنعطيهم 120 ألف فرنك في الشهر 
الساعات  أساتذة، رذيك  يوليوا  رتيقرارا سنة رغادي  1200 درهم، 

غيوليوا موظفين.

أما أحسن؟ هكذا.. رما غيبقاش عندي مشكل باش نوظف العدد 
ابغيت نوظف، ركان كيكون عندنا مشكل، اإلخوان، رغنقولها  اللي 
لكم قبل ما الوقت سسالي: في التوظيف ديال هاذ الناس، ألنه كل مرة 
كينجحوا لينا 8000 راحنا عندنا غير 7000 ركيبقى لنا ذاك 1000 
العدل،  ديال  شوية  ركاين  نحله،  أن  نستطي   ال  مشكل  لينا  خالق 
اسمحوا ليا اعالش غنوظفك النهار األرل؟ حتى تدرز االمتحان رتنجح، 
حتى إلى دخلتي رعرفتي راسك موظف قول ليا كيفاش غتدير تقرا بعدا 

في األصل؟ .

يليادعيلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت.

شكرا لكم جمي  اإلخوة على مساهمتكم.

أفعتعيلجلية.
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