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  )2013 ينا
ر 9  (1434 صفر 26 ا6ٔربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .رئAس ا@لس ،ا<كتور محمد الش>يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وا<قDقة  الرابعةاء من الساMة ابتد، دقDقة ساعتان وٕاIدى عرشة: التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

  . الثامNة مساء
تقدمي ا6ٔجوبة عن ا6ٔس>ئT املتعلقة Sلس>ياسة العامة من  ::::Rدول ا6ٔعاملRدول ا6ٔعاملRدول ا6ٔعاملRدول ا6ٔعامل

التقاMد بني دميومة ا6ٔنظمة " ق_ل الس>يد رئAس احلكومة حول موضوع
  ."وحمدودية التغطية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::بيد هللا، رئAس ا@لسبيد هللا، رئAس ا@لسبيد هللا، رئAس ا@لسبيد هللا، رئAس ا@لس    الش>يحالش>يحالش>يحالش>يح    دددداملس�شار ا<كتور محماملس�شار ا<كتور محماملس�شار ا<كتور محماملس�شار ا<كتور محم
  .sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

�Mلن افuتاح اجللسةٔ.  
  .sسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من ا<س>تور، خيصص  100لفصل معال ب}ٔحاكم الفقرة الثالثة من ا

ا@لس هذا اليوم هذه اجللسة لتقدمي ا6ٔجوبة عن ا6ٔس>ئT املتعلقة 
Sلس>ياسة العامة من ق_ل الس>يد رئAس احلكومة احملرتم حول موضوع 

  ". التقاMد بني دميومة ا6ٔنظمة وحمدودية التغطية"
Mلام وق_ل ٔ�ن �رشع يف املعاجلة، ٔ�عطي اللكمة �لس>يد ا6ٔمني ليحيطمك 

مبا توصل به ا@لس من مراسالت وكذا التوقDت الزمين ا�ي هو نفس 
  .تفضل الس>يد ا6ٔمني. د�سمرب املايض 7التوقDت ا�ي اش>تغلنا به يف 

        ::::املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا@لساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا@لساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا@لساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني ا@لس
  .شكرا الس>يد الرئAس

، 13/913توصلت رئاسة ا@لس بقرار �لم�لس ا<س>توري حيمل رمق 
�ال� ا@لس ا<س>توري �كون Iا� التنايف بني العضوية يف ورصح من 

جملس النواب ورئاسة جملس £ة ¡ري قامئ ٔ�و ¡ري قامئة Iاليا لكون رؤساء 
 2الصادر يف  47.96جمالس اجلهات مت انت§اهبم وفق مقuضيات القانون 

املتعلق ب�Nظمي اجلهات، ومل يمت بعد تنظمي »نت§اSت اليت  1997ٔ��ريل 
  . °ق عهنا جمالس اجلهات اجلديدة وفق ٔ�حاكم ا<س>تورتن® 

كام توصلت رئاسة جملس املس�شار
ن مبقرتح قانون بت±ديد النظام 
ا6ٔسايس اخلاص مبوظفات وموظفي ٕادارة جملس النواب، احملال Mىل جملس 

  .املس�شار
ن من جملس النواب

 Sلºس>بة �لتوقDت إالجاميل ا·صص �لفرق وا@موMات �الل هذه
  :اجللسة لطرح السؤال والتعقDب فهو اكلتايل

  دقDقة؛ 47: الس>يد رئAس احلكومة -

 دقDقة؛ 16: فريق ا6ٔصا� واملعارصة -

 دقDقة؛ 13: الفريق »س>تقاليل -

 دقائق؛ 9: الفريق احلريك -

 دقائق؛ 9: فريق التجمع الوطين لÀٔحرار -

 دقائق؛ 8: الفريق »شرتايك -

 دقائق؛ 7: الفريق ا<س>توري -

 دقائق؛ 7: ت±الف »شرتايكفريق ال  -

 دقائق؛ 7: الفريق الفDدرايل -

 دقائق؛ 3: مجموMة »حتاد املغريب �لشغل -

 .دقDقuان: ؤ��ريا مجموMة »حتاد الوطين �لشغل -
 .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .شكرا

�ثري ان�_اهمك ٕاىل ٔ�ن العداد س>يحيص هذه املساIات بصفة تنازلية ٔ
�ن ٔ�تقدم Sلشكر اجلزيل �لسادة الرؤساء دËل مضبوطة، ؤ�ريد كٔ Ìذ

فريق ا6ٔصا� واملعارصة وحزب »س>تقالل واحلركة الشعبية Mىل ٔ�رحييهتم 
  .شكرا. وتنازهلم عن بعض الوقت 6ٔصدقاهئم يف الفرق الصغرية

نبدٔ� ا6ٓن يف املعاجلة يف هذه اجللسة، ؤ�عطي اللكمة 6ٔول مuد�ل عن 
  . فريق ا6ٔصا� واملعارصة

ال�س>يري؟ ما اكيºش، Sيق ما سريÒ، ال ٔ�س>يدي ما اك
ن ٔ�ي ٕاشاكل، 
هللا خيليك، هللا خيليك، يوصل Ì الوقت و�ذها، هللا 
كرث �ريك، هللا 

  .داÛ Sلكميت، Mىل لك Iال �ذ اللكمة، ما اك
ن مشلك. 
كرث �ريك

        ::::املس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماش
  .شكرا الس>يد الرئAس

�لمجموMات و�لفرق مل نتوصل هبا ٕاال حلد  Sلºس>بة �لمدة ا·صصة
دقائق اكن �اصو  2الساMة، وSلتايل الرتتAب دËل التد�ل دËلنا بناء Mىل 


كون من ق_ل Sش نقادوه، ها ا6ٔوىل.  
دقايق كتوقف، ما كت§لAش  Ý2نيا، الس>يد الرئAس، دامئا كنتلكمو ٔ�ن 

راه اك
ن الفرق ا�يل الرسا� كتوصل، Mلام ب}ٔن حىت القضية دËل الºس®Dة، 
  .ما ابقاش عندها العدد، حىت مس}ٔ� الºس®Dة �اصها يتعاود فهيا النظر

النقطة الثالثة، كنمتناو ٔ�ن هاذ التقس>مي ا�يل كتد
روه ٔ�نه يعاد فDه 
النظر، واحNا Sملناس>بة راه ¡ادي äرفعو هاذ اليش ٕاىل ا@لس ا<س>توري 
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  .Sش يفصل فDه
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::رئAس ا@لسرئAس ا@لسرئAس ا@لسرئAس ا@لسالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا

من ا<س>تور مت يف  100ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن تزنيل ٔ�جرٔ�ة الفصل 
مخس Rلسات ٕاىل Iد ا6ٓن، واكن فDه نقاش طويل دا�ل املكuب وبني 

 Nس>مترار، ومتكS ىل هذا نرؤساء الفرق الربملانيةM د ا6ٓن من التوافقI ا ٕاىل
م�ساوية، والواقع ٔ�ن الوقت مع ٔ�رحيية الفرق اليت ٔ�رشت لها لثالث مرات 

ٕاىل Iد ا6ٓن رمبا مل 
كن، ٔ�Ò . التواصل معمك جيب ٔ�ن 
كون Sس>مترار
س}ٔمعل ما يف وسعي، ٕان شاء هللا، ٔ�ن ٔ��ون Sس>مترار وSالتصال معمك 

  .شكرا. خشصيا Mرب كتابيت
  .اللكمة لفريق ا6ٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نAيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نAيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نAيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نAيت
  .شكرا الس>يد الرئAس

  .والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني  الرمحن الرحميsسم هللا
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس>يدìن احملرتمuان،

  ٕاخواين املس�شار
ن احملرتمني،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

اخلرباء واملهنيون وا<ارسون واملؤسسات الوطنية، ويف مقدمهتا 
سامDة �لتخطيط، يؤكدون ٔ�ن صناديق التقاMد لAست خبري، بل املندوبية ال 

  .ويه مق_M Tىل العجز وا6ٔزمة
ما هو تصورمك وما يه خططمك : سؤالنا، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم

  ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق »س>تقاليل. شكرا

        ::::ويمويمويمويماملس�شارة الس>يدة �دجية الز املس�شارة الس>يدة �دجية الز املس�شارة الس>يدة �دجية الز املس�شارة الس>يدة �دجية الز 
  الس>يد الرئAس،

  الس>يد رئAس احلكومة،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار
ن،ٔ  
اعتبارا �لعناية امللكDة السامDة اليت يوöهيا Rال� املõ محمد السادس، 
نرصه هللا، يف ا@ال »ج÷عي، ووعيا من احلكومة كذÌ واحلكومات 

»خuالالت »ج÷عية، فٕان السابقة Sلرضورة القصوى ملعاجلة ا6ٔوضاع و

هذه احلكومة حتاول ٔ�ن تواصل مسلسل ٕاصالح ٔ�نظمة التقاMد يف ٕاطار 
احلوار »ج÷عي، وذÌ لتعز
ز التوازÒت ا<ميغرافDة واملالية من �الل 
مجموMة من التدابري اليت هتم الصندوق املغريب �لتقاMد والصندوق الوطين 

نظام التقاMد وتعممي تغطية هذه ا6ٔنظمة  �لضامن »ج÷عي، Mلام ٔ�ن ٕاصالح
�صبح رضورة تفرضها احلاRة، ٕان مل ٔ�قل ٕاننا ٔ�مام مشلكة ٔ�فريقDة، ما �سميه ٔ

)le dilemme africain .(  
ٕاال ٔ�ننا نصطدم طبعا، الس>يد رئAس احلكومة، بصعوSت كثرية، Ûمتثل 
يف هشاشة ا<�ل، وÛمتثل يف العمل ¡ري النظايم وضعف تنظمي بعض 

قطاMات، وهنا ٔ�سوق مكثال التعاون الوطين ا�ي مل يعرف الرتس>مي ٕاال يف ال
�واخر اË6ٔم العملية ملس>ت§دمDه، مما جيعل لك هذا جيعل املغرب 
رتب ٔ
ويصنف يف مؤخرة الالحئة مقارنة مع الب	ان اليت لها نفس الوضع 

  .»قuصادي كتو�س، مكرص واكجلزا�ر
Mد جيب ٔ�ن يؤدي ٕاىل تطو
ر الوضع وSلتايل، فٕان ٕاصالح ٔ�نظمة التقا

املايل لصناديق التقاMد ومتديد ٔ�فق قابليهتا �لمنو، وهذا ما س>يرتمج Sلºس>بة 
�لمتقاMد
ن حامية معاشات تقاMدمه وتوس>يع تغطية نظام التقاMد لف�ات 
Rديدة من العامل يف مقاربة �لتعممي التدرجيي، مما سAسمح لاكفة املغاربة Mىل 

  .د�ل بعد توقفهم من مزاو� �شاطهمٔ�ن يتوفروا Mىل 
وميكن القول، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن ٕاصالح ٔ�نظمة التقاMد هو 
رضورة جممتعية، جيب ٔ�ن تمت معاجلهتا �لك مسؤولية و�لك جرٔ�ة وفق 
مNظور مشويل Sٕرشاك اكفة فعاليات ا@متع لضامن العAش الكرمي لاكفة 

ذM Ìرب ت}ٔدية مس>تحقات الطبقة املغاربة وحتقDق »س>تقرار »ج÷عي، و 
العامT واIرتام مقuضيات القوانني وخمتلف ال�رشيعات واملواثيق الوطنية 

وكذÌ، الس>يد رئAس احلكومة، البد ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل طبيعة . وا<ولية
»س��رات اليت ت}ٔ�ذ ٔ�موال صناديق التقاMد، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن �س�مثر يف 

Ìمشاريع مفلسة مث نؤدي ذ.  
مايه اخلالصات اليت توصلت : ذا �سائلمك، الس>يد رئAس احلكومةله

ٕاöهيا ا�لجنة التقNية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد؟ وهل هناك مNظور مشويل 
�لحكومة �لتعجيل Sٕصالح ٔ�نظمة التقاMد، Mلام، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ننا 

  ا6ٓن ٔ�صبحنا ن}ٔلك من رٔ�س املال؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .لكمة ا6ٓن �لفرق احلريكال. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس>يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس>يد بنارص ٔ�زاكاملس�شار الس>يد بنارص ٔ�زاكغغغغ
  .sسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئAس احملرتم،

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء واملس�شار
ن احملرتمني،
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  الس>يد رئAس احلكومة،
�الفا ·تلف ٔ�وراش إالصالح اليت شهدها املغرب واليت بدٔ�ت ش>ىت 

ف مثارها إالجيابية، بقDت ٔ�نظمة املعاشات ساكنة يف ماكهنا، القطاMات تقط
وظل قطار إالصالح 
راوح ماكنه وسط تضارب يف الرؤى والسNAاريوهات 
احملمتT لٕالصالح، وازدادت هشاشة التوازÒت وجحم ا·اطر اليت حتدق 
بنظام املعاشات املدنية والعسكرية، وبدٔ�ت �شلك هاجسا لعموم 

  .طني واملتقاMد
ن وذوي احلقوقاملنخرطني الºش>ي
مليار درمه  16و�رٔ�ي اخلرباء، فٕان الت}ٔ�ري يف إالصالح 
لكف حوايل 

ٕاضافDة س>نوË من »لزتامات، وSلتايل يمت ٕاثقال اكهل صناديق التقاMد، 
مفن املنتظر ٔ�ن يعاين الصندوق املغريب �لتقاMد من جعز تقين �الل الربع 

، فضال عن نفاذ 2014يل س>نة ومن جعز ما 2013ا6ٔول من س>نة 
، Sلرمغ ٔ�ن معاشات املتقاMد
ن مل 2020احuياطاته املالية يف ٔ�فق س>نة 

س>نة، وحىت الزËدات اليت  15، ٔ�ي مNذ �1997شملها الزËدة مNذ س>نة 
اس>تفاد مهنا املوظفون يف الس>ن�ني ا�6ٔريتني ال تد�ل يف ا6ٔجر ا6ٔساس، 

  . ٕاقصاء املتقاMد
ن مهنإاذ تعترب زËدة يف التعويضات حىت يمت
وMليه، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، لقد �ٓن ا6ٔوان <عوة مجيع 
الرشاكء، حكومة ونقاSت ؤ�رSب العمل وممثيل صناديق التقاMد، لالäك_اب 
Mىل معاجلة هذه املعضT يف مشوليهتا، وذÌ �ل±د من »خuالالت املالية 

س>يري وغياب مuابعة Rادة ومس>مترة اليت تطال هذه الصناديق جراء سوء ال� 
  .وشفافة ملدخرات هذه الصناديق واس��رها يف مشاريع مضمونة ومرحبة

ما هو : بناء Mىل ما س>بق، �سائلمك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم
تصورمك ٕالصالح نظام التقاMد؟ وما يه اجلدو� الزمNية لتفعيل هذا 

  إالصالح املرتقب؟
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::يد رئAس ا@لسيد رئAس ا@لسيد رئAس ا@لسيد رئAس ا@لسالس> الس> الس> الس> 
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÀٔحرار. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهااملس�شار الس>يد عبد ا@يد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئAس احملرتم

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شارون، 
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 

صري وحDاة ف�ات اج÷عية عريضة، موضوع هذا السؤال 
رتبط مب
تتكون من مغاربة ٔ�فNوا حDاهتم يف �دمة هذا الوطن، سواء من موقع 
الوظيفة العمومDة ٔ�و من موقع إالنتاج الفال$ والصناعي و¡ريهام، ٕاذا يتعلق 
ا6ٔمر SلسواMد وSلكفاءات ٔ�يضا اليت سامهت و�سامه يف بناء ب	Ò ويف 

ق ا6ٔمر ٔ�يضا بنظام امحلاية »ج÷عية �لش>يوخ من Ûمنيته »قuصادية، ويتعل

املتقاMدات واملتقاMد
ن، ؤ�نمت تعلمون، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٔ�ن 
هذه الف�ات معرضة للك ٔ�نواع الهشاشة ٔ�كرث من ¡ريها، جفل املتقاMد
ن 
واملتقاMدات لAست هلم مداخDل ¡ري املعاشات، وSلتايل فٕان اهنيار صناديق 

ٕاىل  -ال قدر هللا  -Mد بفعل ا6ٔزمة املالية لهذه الصناديق س>يؤدي التقا
ونتاجئ وخمية Mىل الºس>يج  ااهنيار نظام امحلاية »ج÷عية، مما س>تكون � �Ýٓر 

ٕاىل اخuالالت  - ال حما�  - »ج÷عي املغريب، كام ٔ�ن ذÌ س>يؤدي 
  .اقuصادية س�Nعكس Mىل املواطن املغريب sشلك Mام

عن ا6ٔس>باب واحلي-Dات اليت ٔ�دت ٕاىل ٕاشاكلية سري  وبغض النظر
صناديق التقاMد ٕاىل إالفالس املؤكد واحلمتي، نثري ان�_اهمك، الس>يد رئAس 
احلكومة احملرتم، ٔ�ننا لس>نا يف IاRة ا6ٓن ٕاىل دراسة ا6ٔس>باب واملس®_ات، 

وقد رشعت احلكومة . 6ٔن ذÌ من .ام التقNيني وا·تصني يف ا<راسات
ة يف ٕاجناز هذه ا<راسات اليت /شفت عن »خuالالت، وشلكت السابق

  .جلنة تقNية <راسة السNAاريوهات احملمتT ٕالصالح هذا النظام
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 

تعلمون ونعمل مجيعا ٔ�ن هذا املوضوع لAس وليد اليوم، بل فuح فDه 
حن äرغب يف �ا، فN. نقاش وحوار يف عهد حكومات سابقة ومل حيسم بعد

قرارات س>ياس>ية جريئة من هذه احلكومة ويف الوقت املناسب ويف هذا 
  .املوضوع

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 
  :نطرح Mليمك السؤال يف املوضوع يف شقني

ٕاذا اكن مجموع املساهامت ·تلف الصناديق اخنفض ليصل : الشق ا6ٔول
حسب التقار
ر  ،2009من الناجت ا<ا�يل إالجاميل س>نة  %3,2ٕاىل 

الرمسية طبعا، ومجموع التعويضات املمنوIة �رمس التقاMد وصل يف نفس 
من الناجت ا<ا�يل، ما يه التطورات اليت عرفهتا هذه  %2,9الس>نة لــ 

؟ 6ٔن املعطيات ا�يل عندÒ الرمسية يه دËل 2012املؤرشات بعد هناية 
  ؟فني وصلت هاذ املؤرشات 2012، ابغينا نعرفو يف 2009

ما يه : الشق الثاين، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، يتعلق مبا ييل
التدابري إالجرائية اليت س>تقوم هبا احلكومة حلل هذه املعضT؟ وهل لمك ٔ�ن 

  تقدموا لنا Rدو� زمNية مضبوطة لهذه التدابري؟
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق »شرتايك. شكرا

        ::::س�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادس�شارة الس>يدة زبيدة بوعيادامل امل امل امل 
  .شكرا الس>يد الرئAس

  .sسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد رئAس احلكومة،

  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
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�خيت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ  
موضوع مNظومة التقاMد هو موضوع ذو بعد اج÷عي Sمuياز، واملقاربة 

جيب  -يف نظرÒ  - مقاربة ٕالجياد Iلول لهاذ ٕاشاكلية مNظومة التقاMد، يه
�ن Ûكون ذات بعد اج÷عي، و�اصة ذات بعد س>يايس، 6ٔنه امحلاية ٔ

حنن ال äريد ٔ�ن ند�ل يف نقاش ا6ٔرقام . »ج÷عية هو قرار س>يايس Sمuياز
�و يف نقاش السNAاريوهات وا<راسات اليت وضعت مNذ س>نني، لكن ا6ٓن ٔ

ه �اص يت§ذ القرارات وصلت ا6ٔزمة يف هذه ا6ٔنظمة ٕاىل درRة ٔ�ن
الس>ياس>ية اجلريئة محلاية املواطنني وٕالعطاء البعد »ج÷عي لهاته ٔ�نظمة 

  .التقاMد
يف الوقت ا�ي بني ٔ�يد
مك : وSلتايل، الس>يد رئAس احلكومة، سؤالنا

لك ا<راسات والسNAاريوهات ا�يل دارهتا املندوبية السامDة �لتخطيط 
ما هو قرارمك الس>يايس من ٔ�Rل اختاذ لك  وا<راسات »كتوارية اخلارجDة،

؟ %30التدابري ا6ٔساس>ية من ٔ�Rل الرفع من هذه اöمتثيلية 6ٔنه ال تفوق 
وهذا ال �رشف ب	Ò، وSلتايل �يف تعاجلون هاته؟ وما يه ٕاسرتاجتيتمك ف; 

  خيص تنظمي وMالج معضT مNظومة التقاMد يف ب	Ò؟
  .شكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
ل ٔ�ن نتابع، يتابع معنا يف مس>هتل هذه اجللسة مجموMة من وق_. شكرا

رRال و�ساء الغد من مجموعيت تالمDذ من مNبع املعرفة والتعلمي اخلصويص 
  .Sلزمامرة ومؤسسة �رامع واد ا�هب ب÷رة، ف_امسمك مجيعا ٔ�رحب هبم

  .اللكمة ا6ٓن �لفريق ا<س>توري

        ::::املس�شار الس>يد حلسن ن®Dهاملس�شار الس>يد حلسن ن®Dهاملس�شار الس>يد حلسن ن®Dهاملس�شار الس>يد حلسن ن®Dه
  .رتمالس>يد الرئAس احمل

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمني،
�شلك وضعية صناديق التقاMد ٕاIدى إالشاكليات الكربى املطروIة 
�لنقاش العمويم مNذ عقد
ن من الزمن Mىل ا6ٔقل، Mلام ٔ�ن خطورة ٔ�بعاد 

الس>ياس>ية و»ج÷عية و»قuصادية، جعلت هذه إالشاكليات وتدا�الهتا 
Tاريوهات �ل±لول احملمتNAو س�. احلكومات املتعاق_ة تت}ٔىن ق_ل اع÷د ٔ�ي Iل ٔ

وا6ٔ�يد، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٔ�ننا اليوم ٔ�مام وضعية شاذة ال حتمتل 
�ي ت}ٔ�ري يذ�ر ٔ�و تقاعس حتت ٔ�ي عنوان اكن س>ياس>يا ٔ�و ¡ريه، مفعطى ٔ

Dق �سب منو هامة ومuواصT ٕاىل Rانب Mدم قدرة القطاع صعوبة حتق 
اخلاص تعويض ا<و� يف دورها التارخيي مكشغل ٔ�سايس، Sٕالضافة ٕاىل 
تعدد ا6ٔنظمة والصناديق وMدم تدبري ٔ�موال املنخرطني sشلك Òجع 
منهيا 

  . ويعزز مالية هذه الصناديق
بح بلوغ لك هذه، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، معطيات جعلت ش> 

�نظمة التقاMد مداها �س>تقر بقوة، وجعلت صناديق التقاMد ٔ�مام وضعية ٔ
جعز Sتت تلوح يف ا6ٔفق القريب، ما جيعلنا ملزمني بطرح ا6ٔس>ئT التالية 

احلكومة بعدما توفرت لك ا<راسات املرتبطة رئAس والراهنة Mليمك الس>يد 
Aمك، الس>يد رئ
س احلكومة، لك ب}ٔنظمة وصناديق التقاMد، وبعدما توفرت <

السNAاريوهات احملمتT يف هذا الصدد، ما ا�ي مNعمك يف ٕاطار املامرسة 
  ال�شار�ية وتعاون السلط يف تقدميها �لربملان هتي�Aا لتفعيل احلل ا6ٔم°ل؟ 

وٕاذا ما جتاوزÒ يف هذه ا�لحظة هذا املعطى الهام والرمزي، ما يه 
التقاMد؟ ؤ�ي ٕارشاك التو£ات احلكومDة حDال وضعية ٔ�نظمة وصناديق 

  حقDقي لصوت الشغيT يف �سطريها؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن لفريق الت±الف »شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس>يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس>يد ٔ�محد الرمحويناملس�شار الس>يد ٔ�محد الرمحوين
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
مضن امللفات الكربى املطروIة Mىل احلكومة، واليت تتطلب احلسم من 

�ن ٔ�ي ت}ٔجDل ٕالصالح فهيا يف ٔ�قرب اRٓ6ال، ملف ٔ Ìد، ذMصناديق التقا
هذه الصناديق س>تكون � عواقب وخمية Mىل مس>تق_ل م�ات ا6ٓالف من 

  . املواطنني
 لقد مت ٕاMداد سNAاريوهات خمتلفة �ل±ل، وMىل احلكومة ٔ�ن حتسم يف

�Iد »خuيارات املطروIة بتوافق مع لك ا6ٔطراف املعنية، مفا هو تصور ٔ
احلكومة ملعاجلة مشلك صناديق التقاMد لتجنAهبا ا6ٔزمة؟ وما يه الربامج 
اليت تنوي احلكومة بلورهتا لتوس>يع جمال التغطية لAس>تفDد ٔ�كرب Mدد من 

  املغاربة من التقاMد؟ 
  .وشكرا الس>يد الرئAس

        ::::لسلسلسلسالس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق الفDدرايل. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدMةاملس�شار الس>يد محمد دعيدMةاملس�شار الس>يد محمد دعيدMةاملس�شار الس>يد محمد دعيدMة
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
تعرف صناديق التقاMد ٔ�زمة Iادة مما هيددها Sٕالفالس، وSلتايل جعزها 

الس>نوات القليT القادمة، ما مل تتدارك اöهنايئ عن ٔ�داء املعاشات يف 
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احلكومة ا6ٔمر Mرب معاجلة Rذرية م_نية Mىل إالنصاف والعدا� »ج÷عية، 
  . تضمن حقوق املتقاMد
ن

ٕان ا6ٔزمة اليت يعAشها نظام التقاMد، يه ن��Dة اخuالالت يف ال�س>يري 
والتدبري ا�ي طال العديد من الصناديق وÛراجع املساهامت sس®ب 

مليون  2,5لتحوالت ا<ميغرافDة وضعف ال�شغيل، حDث يوRد ٔ�زيد من ا
Mامل ¡ري مس�لني يف الصندوق الوطين �لضامن »ج÷عي وحمرومني من 
�sسط احلقوق »ج÷عية، هذا مع العمل ٔ�ن Mدد املغاربة ا�
ن يتوفرون Mىل ٔ

  .%27امحلاية »ج÷عية ال يت�اوز 
مهية ٕاصالح ٔ�نظمة وحنن يف الفريق الفDدرايل، و  من مNطلق وعينا ب}ٔ

التقاMد وت}ٔمني امحلاية »ج÷عية لÀٔجراء، ملا � من ارتباط Sلسمل 
و»س>تقرار »ج÷عيني، نؤكد لمك، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ننا حباRة ٕاىل 
مDثاق اج÷عي حيدد العالقات إالنتاجDة Mىل ٔ�سس واحضة ومuينة، تعمتد 

ج÷عية واحلقوق والواج_ات وقDام ا<و� بدورها يف إالنصاف والعدا� »
  . احلفاظ Mىل التوازÒت »ج÷عية

�Ì، هل تتوفر حكومuمك Mىل مNظور مشويل ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد؟ 
ما يه السNAاريوهات املقرتIة من طرفمك يف ٔ�فق عقد ا�لجنة الوطنية 

السNAاريوهات  ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد؟ مىت تعزتمون الرشوع يف ٔ�جرٔ�ة
واحللول املتوافق sش}ٔهنا ٕالنقاذ صناديق التقاMد من إالفالس وحامية حقوق 

  الشغيT املغربية؟ 
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن @موMة إالحتاد املغريب �لشغل. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ة
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدة الوز
رة،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ  
ٕان إالحتاد املغريب �لشغل يويل عناية �اصة لف�ة املتقاMد
ن 
واملتقاMدات اعتبارا ملا ٔ�سدوه من �دمات RليT يف بناء ومنو »قuصاد 
الوطين، فمل ختل ٔ�ي مNاس>بة وال ٔ�ي حمطة من حمطاته النضالية دون ا<فاع 

مازالت ٕاشاكلية ٕاصالح ا6ٔنظمة  -مع ا6ٔسف الشديد  -ٕاال ٔ�نه  عهنم،
التقاMد مuعرثة ببالدM ،Òلام ب}ٔن التغطية »ج÷عية يف جمال التقاMد ال 

من  %60من مجموع اليد العامT الناشطة ؤ�ن ٔ�كرث من  %25تتعدى 
 6املنخرطني يف الصندوق الوطين �لضامن »ج÷عي يرصح هبم ب}ٔقل من 

�ي ثلث املنخرطني ال يتوفرون Mىل معاش ؤ�ن ما ال يتوفر Mىل ٔ�شهرٔ ،
  .يوم ال حق � يف املعاش 3240

فإالحتاد املغريب �لشغل ما فM ،Iرب مذ�راته �لحكومات املتعاق_ة Mىل 
�س>يري هاذ البالد، يذ�ر دامئا اجلهات احلكومDة Sخلروقات اليت تعرفها 

Sلترصحي Sلعامل <ى الصندوق  التغطية »ج÷عية، �اصة ف; يتعلق
الوطين �لضامن »ج÷عي ٔ�و بعدم الترصحي �اكمل ٔ�Ëم العمل الفعلية وسوء 
احلاكمة والتدبري اليت تعرضت � ٔ�نظمة التقاMد، و�اصة الصندوق املغريب 
�لتقاMد ا�ي ظل لس>نوات يعاين من صعوSت مالية ظهرت sشلك Rيل 

�س>يري، بل ومن تقاعس ا<و� مكشغل sس®ب سوء التدبري وال  2003س>نة 
يف ٔ�داء مساهامهتا واملساهامت ا·صومة من ا6ٔجور، واليت بلغت املاليري 

  . من ا<رامه

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .بقت Ì دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل±ة
  .ٕايوا �ليين äمكل، الس>يد الرئAس

�ما النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاMد ٔ)1RCAR (معاشات  مينح
  .هزيs Tس®ب طريقة »�Iساب �لمعاشات

ٕان صناديق التقاMد متول ٔ�ساسا من اشرتاك امل}ٔجور
ن من لك 
القطاMات املهنية، �ا فهPي مدخرات �اصة Sلعامل والعامالت و�لموظفني 
واملوظفات ا�
ن اكن جيب ٔ�ن �س>متر لصاحلهم، سواء يف بناء دور �لسكن 

رسمه ؤ�بناهئم، ٕاال ٔ�ن ما 6ٔ اMد
ن ؤ�ندية �لرتفDه »ج÷عية ٔ�و ٔ�ندية �لمتق
Iدث هو العكس، فهذه املدخرات ترصف Mىل مشاريع ال Mالقة لها 

  .Sملنخرطني
ٕان »حتاد املغريب �لشغل قد جسل يف ا�لقاء ا�6ٔري �لحوار »ج÷عي 

مبقر رئاسة احلكومة ٔ�نه تقرر عقد ا�لجنة  2013ينا
ر  4ا�ي عقد يوم 
لعرض السNAاريوهات  2013ينا
ر  24ية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد يوم الوطن 

املقرتIة، ف}ٔملنا ٔ�ال 
كون ٔ�ي ٕاصالح لصناديق التقاMد Mىل حساب 
  ..املنخرطني هبا واختاذ ٕاصالIات من ش}ٔهنا ضامن وحتسني

        : : : : الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
�ٓسف Rدا Ò�اللكمة ا6ٓن @موMة »حتاد الوطين �لشغل . شكرا، ؤ

�ٓسف.. غرب، تفضلSمل Ò�  .تفضل. ٔ

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاش
  sسم هللا الرمحن الرحمي،

  الس>يد الرئAس احملرتم،
  الس>يد رئAس احلكومة، 

  السادة الوزراء،
اللك يعرف ا6ٔزمة العميقة 6ٔنظمة التقاMد و�Ýٓرها »ج÷عية اخلطرية، 

                                                 
1 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 
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  . واحلكومة ٔ�Mلنت عز.ا Mىل إالصالح العميق والشامل
  ما هو تصور حكومuمك لهذا إالصالح؟: السؤال

        : : : : الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لس>يد رئAس احلكومة احملرتم. شكرا جزيال

. حط السؤال، وانت ختطب، حط السؤال، راه سؤال مايش خطاب
احشومة Mليك،  ؟اليس خماريق اك
ن ونقصاح. وما معاذ هللا اال، Iاش

  . ا، Iاشأ�بدا، Iاش
  .س>يد رئAس احلكومة احملرتمتفضل ال 

        ::::الس>يد عبد إال� ا�ن كريان، رئAس احلكومةالس>يد عبد إال� ا�ن كريان، رئAس احلكومةالس>يد عبد إال� ا�ن كريان، رئAس احلكومةالس>يد عبد إال� ا�ن كريان، رئAس احلكومة
امحلد U والصالة والسالم Mىل رسول هللا و�ٓ�  sسم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه ومن و»ه
  الس>يد الرئAس،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار
ن واملس�شارات احملرتمني،
  احلضور الكرام،

  .عاىل و�راكتهالسالم Mليمك ورمحة هللا ت
امسحوا يل يف البداية، الس>يد الرئAس، ٔ�ن ٔ�شكر إالخوة املس�شار
ن 
وا6ٔخوات املس�شارات احملرتمني واحملرتمات Mىل طرWم هذا السؤال ا�ي 

  . يطرح ٕاشاكلية التقاMد بني دميومة ا6ٔنظمة وحمدودية التغطية
لية 6ٔن ومن ا6ٔس>ئT، يظهر ٔ�نين لAست يف IاRة ٕاىل ٔ�ن ٔ�رشح إالشاك

امجليع واعي ٔ�ننا يف ظل جعز مuفامق هيدد هذه ا6ٔنظمة، وٕان مل نت§ذ 
كام قالت ا6ٔخت ٕاذا  -ٕاجراءات مس>تع�T وجريئة وIازمة لٕالصالح، فٕاننا 

فٕان نظامNا »ج÷عي ا�ي يضمن نوMا من الكرامة  - كنت قد تذ�رت 

ن قدموا جزءا من ٔ�عامرمه يف �دمة هذا الوطن يعترب .ددXا�.  

�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذه إالشاكلية ان�_ه ٕاöهيا ؤ�ثريت مNذ س>نة ٔ
، ؤ�ن التدابري اجلزئية املت§ذة مل تبعد ش>بح إالفالس، اكنت بعض 2000

، ٕاذا كنت ٔ�ذ�ر، ؤ�ن اليوم مل يعد من املمكن 2004إالجراءات اختاذت يف 
 ٔ�نه من ت}ٔ�ري إالصالح ٔ�و ت}ٔجZD، 6ٔن ذÌ س>تكون � لكفة ¡ري مuوقعة و

الرضوري ٔ�ن نتفهم مجيعا، هذا مايش ملف ا�يل ¡ادي تتواRه فDه احلكومة 
. مع النقابة وال مع املس�شار
ن وال مع النواب الربملانيني وال مع  يش واIد

هذا ملف ا�يل ¡ادي خيصنا اكملني نفكرو فDه بواIد الطريقة Rادة، 6ٔننا 
  . جبوار الاكرثة ال قدر هللا

دي äكونو مجيعا ٔ�مام امu±ان هل äريد اخلري لب	Ò فٕاذا هنا اليوم ¡ا
حقDقة ٔ�م ٔ�ننا ال نبايل ٕاال مبصاحلنا احلزبية ٔ�و الس>ياس>ية الضيقة؟ وس}Iٔاول 

�ن ٔ�خشص لمك الوضعية �س®Dأ:  
�وال، لAس عندÒ نظام واIد �لتقاMد، عندM Òدة ٔ�نظمة، وهذه ا6ٔنظمة ٔ

  تعطينا تفاوت يف م_الغ املعاشات؛
فقط من الساكنة الºش>يطة يه  %33راط ضعيف، حوايل Ýنيا، »خن

  اليت تعترب مNخرطة يف هذا النظام؛
Ýلثا، مع ا6ٔسف الشديد، فٕان بعض املرصIني ال يرصحون �اكفة 

  ا6ٔجراء؛
رابعا، ٕان هناÌ ف�ات كثرية من ¡ري ا6ٔجراء، اك6ٔطباء م°ال ٔ�و ¡ريمه، 

  .الظروف القانونيةال �س>تفDد ولAس يف ٕاماكهنا ٔ�ن �س>تفDد مNه حسب 
  :وا6ٓن ٔ�Iاول ٔ�ن ٔ�عطيمك فكرة عن هاذ الصناديق دËل التقاMد دËلنا

الصندوق ا6ٔول النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاMد ا�ي �سمى 
)RCAR(لوËدد املسامهني دM ، :192.000  اتMمن مس>ت§ديم امجلا

ا<رمه، مليار دËل  2: احمللية واملؤسسات العمومDة، املساهامت الس>نوية
واملشغل �يعطي  %6من ا6ٔجر، اR6ٔري �يعطي  %�18س>بة املسامهة 

مليار  3,39مuقاMد، كنعطيومه حوايل  M ، :104.000دد املس>تفDد
ن12%
، مuوسط املعاش ا�ي �Ëذه لك واIد مهنم، 2011درمه هذا يف س>نة 

درمه،  3862املتوسط، اك
ن ا�يل تيا�ذ اشوية ٔ�كرث، اك
ن شوية قل، هو 
مليار درمه، هاذ  82حuياطيات املالية ا�يل عند هاذ الصندوق يه »

الصندوق ٔ�دمج الصناديق ا<ا�لية �لمؤسسات العمومDة، وهذاك اليش 
مليار درمه، 6ٔن لك صندوق اكن ابغى يد�ل ٕاال و�ي}ٔدي  42د�ل Mليه 

واIد القدر، وا6ٓن ما 
زال مطروIا Mليه الصندوق دËل مكuب املاء 
  .بعض الواكالت دËل التوزيع التابعةوالكهرSء و 

الصندوق الوطين �لضامن »ج÷عي ا�يل �هيم الشغالني دËل القطاع 
مليار  7,28، املساهامت الس>نوية 2.540.000اخلاص، Mدد املسامهني فDه 

 %4من ا6ٔجرة، حوايل  %11,89، �س>بة »شرتاك 2011درمه س>نة 
 262.000شغل، Mدد املس>تفDد
ن تقريبا �ي}ٔدهيا امل  %�8ي}ٔدهيا اR6ٔري و

 1772، مuوسط املعاش الشهري 2011مليار درمه يف  6,5مuقاMد، بـ 
مليار درمه، وجود ف�ات عريضة �ارج  27درمه، احuياطيات الصندوق 

مليون �ش>يط ال �س>تفDد من التغطية من ٔ�صل ساكنة  5,8نظام التغطية 
  .مليون �10.4ش>يطة تقدر بــ 

، طبيعة 58ٔ�Iدث بظهري ) CIMR2(يب �لتقاMد الصندوق املهين املغر
النظام نظام Ûمكييل، يعين هذا Ûمكييل واخuياري ا�يل الناس ا�يل عندمه 

)3CNSS( � ه  �يد�لواDدد املسامهني فM ،283.000ٕاىل ابغاو ،
Mدد املس>تفDد
ن  2011مليار درمه س>نة  4,8املساهامت الس>نوية 

، يعين هذا القدر ا�يل 2011مليار درمه س>نة  2,95مuقاMد بــ  136.000
اعطينامه، �س>بة »شرتاك يف الصندوق اخuيارية حسب ٕارادة املشغل 

درمه،  2230عند »خنراط، هو �يختار، مuوسط املعاش الشهري 
مليار دËل ا<رمه، هذا ما �يظهرش عندو  24,8احuياطيات الصندوق 
TIزمة يف هاذ املر�  .يش ٔ

Mدد : دËل املوظفني، عسكريني ومدنينيالصندوق املغريب �لتقاMد، هو 

                                                 
2 Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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من موظفي ا<و� املدنيني والعسكريني،  900.000املسامهني حوايل 
مليار دËل ا<رمه، �س>بة املسامهة يف  20,29املساهامت الس>نوية حوايل 

من ا6ٔجر، تقسم Sل�ساوي بني املوظف واملشغل  %20املعاشات املدنية 
مuقاMد بــ  262.000املس>تفDد
ن ، Mدد %10، %10، )يعين ا<و�(

درمه، ٕاذا  5201، مuوسط املعاش الشهري 2011مليار درمه س>نة  16,5
، »حuياطيات املالية 5200ٕاىل  2800تقريبا ٕاىل  1700انتقلنا من 
ٓ  �74لصندوق  � مليار درمه ا6ٓن، Sيق ما ابديناش كنالكو من راس املال 
  .لال زبيدة

  :حuياطيات ·تلف ا6ٔنظمةالتوارخي املرتق_ة لنفاذ »
، هذا �يظهر RCAR :(2049(النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاMد  -

يل Sيق عندÒ اشوية دËل الوقت، Sعتبار ٔ�نه التقاMد �اصك �شوف Mىل 
Mام مفا فوق، ميكن تعترب Sيق عندك  30املدى البعيد، وٕاىل اكن عندك 

�نواع دËل إالصالح،  2الوقت Sش تعمل ٕاصالح شامل، ولهذا �اصنا ٔ
دËل الس>نوات  10ٕاصالح مرIيل، ¡ادي نعملوه Sش äرحبو Mىل ا6ٔقل 

�Ò تذا�رت مع إالخوان ٔ�نه ٕاىل ابغى هللا ٔ ،Ìوٕاصالح شامل البد نعملوه كذ
ËاNاية، حناولو نقومو به احR ما خنليوهش �لحكومة ا�يل.  

  .CNSS :(2037(الصندوق الوطين �لضامن »ج÷عي  -
ال يبدو ٔ�نه عندو ٔ�زمة يف هذه  ،غريب �لتقاMدالصندوق املهين امل -

TIد. املرMكونو  2021يف : الصندوق املغريب �لتقاä ال قدر هللا  - ¡ادي - 
مليار دËل ا<رمه ا�يل  74ٕاىل ما معلنا والو ا6ٓن ¡ادي äكونو مكلنا ذاك 

تيقول Ì  عندÒ اكحuياط، وهذا مينعه القانون Mىل لك Iال، 6ٔن القانون
ذاك اليش ا�يل كتعطي �اص 
كون عندك Mىل ا6ٔقل ا<وبل دËلو 
احuياطا، ٕاىل ما اك�ش كتحرك واIد احلر�ية قانونية Sش �ìذ Sش Ûزيد يف 
املساهامت، ولكن هذاك ٕاىل �ليناه حىت بقت لنا Mامني ما ¡اد�ش نقدرو 

  .و الصندوق و¡ادي منش>يو �لاكرثةذقنSش ن 
يف . دوق املغريب �لتقاMد ا�يل هو ا�يل مطروحمنش>يو ا6ٓن �لصن -

ظهر ٔ�ول جعز �لصندوق، 6ٔنه القدر ا�يل اكن عندÒ وكن±اولو ما  2012
، هاذ العام ما غمنسوهش لس®ب ٔ�نه منسوهش، ظهر بيل ¡ادي حنتاجو �

مليار دËل  1,6الفوائد دËل الس>ندات ا�يل درÒها ¡ادي جتيب لنا 
، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ما ¡اد�ش 2013، يف 2012ا<رمه، ٕاذا 

س>تفوق  2014حنتاجو منسو هاذ الرصيد ا�يل عندÒ، ولكن ابتداء من 
ومع ا6ٔسف الشديد، . نفقات الصندوق موارده مبا يف ذÌ الفوائد املالية

هاذ القضية Sلºس>بة �لصناديق دËل التقاMد ميل كتبدا ما كتوقفش، كمت 
ٕاىل ما معلنا ) exponentielle(قولوا Sلفر�س>ية ¡ادية بطريقة مuصاMدة، تي

  .حىت يش IاRة
 2016مليار دËل ا<رمه دËل العجز، يف  1,4غيخصنا  2014يف 
 12,8غيخصنا  2018مليار دËل ا<رمه دËل العجز، يف  6,2غتكون 

مليار درمه دËل  29غيخصنا  2022مليار دËل ا<رمه دËل العجز، ويف 

  .العجز
مليار درمه،  125غيوصل  2022جاميل املرتامك يف Iدود العجز االٕ 

  .مليار دËل ا<رمه 210املداخDل دËل املغرب لكها 
  :ا6ٔس>باب اليت ٔ�دت ٕاىل هذا التدهور

-  Òد، 6ٔن النظام  12يف البداية اكن عندIد واMقاuخرط مقابل مNم
ة ٔ�كرث من دËلنا اكن يف البداية دËلو، اكنوا الش>باب ا�يل �يد�لوا �لوظيف

واIد �دامني وكAسامهوا،  12الناس ا�يل �يخرجوا �لتقاMد، حبيث �يكونوا 
مNخرطني مقابل مuقاMد  3ولينا يف  2011، يف 1983واIد ا�يل خرج يف 

غنوليو مNخرط واIد مقابل مuقاMد واIد، ما  2032واIد، ويف  
  . غميكºش، ٕاذن هاذ اليش لكيش البد ما نعملو املراجعات الرضورية

س>نة، والو يف  24تقلص مدة املسامهة 6ٔنه اكنوا الناس �يد�لوا يف  -
س>نة يف املعدل، ٕاذن هاذيك الثالث الس>نوات  27املعدل تuAوظفوا يف 

  .ا�يل اكن إال�سان �يا�ذ فهيا ٔ�جرة و�ي}ٔدي صندوق التقاMد تنقصت
 81س>نة، اليوم  77اكنوا الناس مuوسط ا6ٔعامر ا�يل اكن حوايل -

ٕاخل، ... د U، هذا حتسن يف الوضعية الصحية دËل الساكنةس>نة، امحل
  .س>نوات يف ا�6ٔري 4س>نوات يف ا6ٔول و�يلكف  3ولكن �يلكف 

  :ا6ٓن غند�لو لبعض إالجراءات ا�يل اختذهتا احلكومات السابقة
ا�Iساب املعاش Mىل ٔ�ساس �ٓخر ٔ�جر ولAس معدل ا6ٔجور، وهذا  -

من املمكن ٔ�ن �س>متر، هاذ اليش  لAس -�سمحوا يل إالخوة املوظفني  -
غنتذا�رو فDه مع إالخوان النقابيني، 6ٔنه رمبا احNا ا<و� الوحDدة ٔ�و واIدة 
من ٔ�قل ا�يل كتعطي هاذ اليش، التقاMد هو �ٓخر ٔ�جرة ا�ذييت، لكيش 
ا<ول �يا�ذوا بعني »عتبار واIد العدد دËل الس>نوات ا�يل كتكون 

  ..املتوسط دËلها هو ا�يل �يا�ذ
ٕاد�ال التعويضات يف وMاء ا�Iساب املعاش، هذا تنفDذا ٕالصالIات  -

، اكن ق_ل تيكون ¡ري Mىل الراتب ا6ٔسايس يعين 1997و 1990
)Salaire de base.(  

  .2011الرفع من ا6ٔجور س>نة  -
�ي ما يقارب %10زËدة »لزتامات املس>تق_لية �لصندوق بـــ  -ٔ ،41 

  .س>نة 50مليار درمه Mىل مدى 
درمه س>نة  1000الرفع من احلد ا6ٔدىن �لمعاشات، هذا مزËن، ٕاىل  -

س>نة، وهاذ القضية هاذي  50مليار درمه Mىل مدى  Û ،1,3لكفuه 2011
حىت يه �اصنا نفكرو فهيا، �يفاش من املمكن ٕاذا اكن من املمكن هاذوك 
ا�يل الفوق وا�ا نقصو هلم يش شوية، وهاذوك ا�يل حتت وا�ا نطلعومه 

  .ةيش شوي
  .اخuالالت يف التدبري إالداري واملايل -
توظيف واس��ر ٔ�رصدة »حuياطيات املالية املتوفرة sشلك ¡ري  -
ا6ٓن هاذ اليش داS،  ..احNا كنقولو ا6ٔمور كام يه، ما ¡اد�ش نبداو. موفق

ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، Sلتوافق مع إالخوة النقابيني ¡ºشوفو �يفاش 
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  .دËل اس��ر ٔ�موال التقاMد ا�يل موجودة ا6ٓن يف ا6ٔبناكحنس>نو الطريقة 
ضعف الكفاءة »س�رشافDة يف املايض الس�_اق ا6ٔزمة وٕاجياد احللول  -

�لك رصاIة اكن جيب ف; س>بق ٔ�ن تت§ذ إالجراءات . يف الوقت املناسب
هذا  -الالزمة Sش يت±ل هاذ املشلك، ولكن Rاب هللا س>ب±انه وتعاىل 

تالقDنا مع ا6ٔزمة، وٕان شاء هللا الرمحن الرحمي Sلتعاون مجيعا  -قدر هللا 
¡ادي حنلوها، وهذا سوف حي�سب لنا مجيعا، لAس حلزب بعينه، ولAس 
�لحكومة وIدها، ولAس �لنقاSت وIدها، وال ا@متع املدين، امجليع جيب ٔ�ن 

  . �سامه، وامجليع سوف �شكر � املغاربة
عنا هزيت عيين ما لقDهتمش، Sش نقول ٔ�Ò من ق_ل مسعت التالمDذ م 

بيل هاذ إالشاكل هو يف احلقDقة مايش دËلنا احNا، احNا ا�يل قدر هللا 
، ولكن ا6ٔجDال ا6ٓتية لAس من حقNا ٔ�ن قدرو والتقاMد احNا فDه وال قربنا �

حنطم نظاما اج÷عيا .ام، يضمن لٕال�سان نوMا من العAش الكرمي بعدما 
  .احل وطنه بني الثالثني وا6ٔربعني س>نة
كون قد اش>تغل لص

رفعت املساهامت من  2004هذه إالجراءات اليت اكنت من ق_ل س>نة 
  .لÀٓن 2004 ٔ�خر إالشاكل من jّ ، ولكن هاذ اليش Ë%20ٕاىل  14%

  .مليار درمه �11سديد مu}ٔخرات ا<و�، ا<و� ردت �لصندوق 
، هنار ا�يل معلت مليار درمه 8حتمل ا<و� Ûلكفة املغادرة الطوعية 

 8ا<و� املغادرة الطوعية، النتاجئ دËلها Mىل صندوق التقاMد اعطاهتا ليه، 
  .مليار درمه

لك ت}ٔخر يف إالصالح 
زيد من اس>تف±ال العجز ويقرب ìرخي نفاذ 
ٕاذا فدميومة نظام املعاشات املهنية . احuياطيات الصناديق ال قدر هللا

وم يعرفوا بيل ٕاىل ما دارت احلكومة بتوافق .ددة، مبعىن �ٓخر املغاربة �اصه
6ٔن احلكومة ما ميكºش لها بوIدها تد
ر هاذ اليش، ٕاىل ما .. معمك مجيع

دارت حىت يش IاRة ما ¡اد�ش يبقى التقاMد ٔ�و ال ¡اديني äكونو مضطر
ن 
 %100حبال ا�يل وقع يف ٔ�مر
اك الالتDºة عوض ما نرصفو �لناس التقاMد 

، وهذا ¡ري معقول وال نق_Z لب	Ò، %50وال  %70وال  %80نرصفو هلم 
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ذاك اليش ا�يل خصو يتدار يتدار ا6ٓن

�ش>نو هو التطور دËل هاذ القضية؟ ٔ  
مت ٕاMداد تقر
ر بّني إالشاكليات، هاذ اليش راه من  2000يف س>نة 

، عقدت مNاظرة وطنية، �لصت ٕاىل رضورة إالصالح 2003، يف 2000
مت ٕا�شاء جلنة وطنية ملكفة Sٕصالح ٔ�نظمة التقاMد، ان®°قت عهنا  2004يف 

جلنة تقNية، تضم ا�لجنتان ممثيل احلكومة والنقاSت و»حتاد العام ملقاوالت 
املغرب والصناديق، اش>تغلت ا�لجنة التقNية ؤ�جرت دراسات خمتلفة 

ني Iد ٔ�دىن ومس>تفDضة يف املوضوع، ٔ��رزت ٔ�ن خDارات إالصالح ترتاوح ب
  .وIد ٔ�قىص

احلفاظ Mىل الرت�يبة احلالية ملنظومة التقاMد مع ٕاد�ال : احلد ا6ٔدىن
ٕاصالIات هتم مقايAس معل ا6ٔنظمة لضامن دميومهتا، يعين خنليو هاذوك 
الصناديق ا6ٔربعة ٔ�و امخلسة ونعملو إالجراءات ٕاىل ابغينا نقولو الرËضية 

)Mathématiques (ا�يل ¡ادية ختيل ذاك..  
اع÷د نظام تقاMد ٔ�سايس وحDد، وهذا يف احلقDقة م°ال، : احلد ا6ٔقىص

ولكن يبدو ٔ�نه صعب، يعاجل ٕاشاكلية �ش�ت ا6ٔنظمة وميكهنا من Ûكو
ن 
السNAاريو املرÛكز Mىل ٕارساء نظام ٔ�سايس وطين وحDد . قاMدة مالية صلبة

  .يطرح ٕاشاكلية صعوبة تطبيقه
ني، ٔ�Iدهام �لقطاع اخلاص والثاين ٕاماكنية �لق مNظومة تقاMد من قطب

�لقطاع العام ٔ�و العمويم، ويضم لك مهنام نظام ٔ�سايس ٕاج_اري حمدد يف 
سقف معني ونظام Ûمكييل، وهذا ¡ادي 
كون معقول، واIد احلد ٔ�دىن، 

، والبايق 
كون واIد احلد ٔ�Mىل ا�يل ميكن لكيش الناس يطمحوا �
درمه وÒس  Ò1000س �يق_طوا اخuياري، مايش من الطبيعي نبداو خنرجو 

�لف درمه وهام مuقاMد
ن، هذا واIد Mدم التوازن ¡ري معقول  �45يق_طوا ٔ
  .وما فهيش العدل

�لف درمه Mىل املزيانية دËل ا<و�  45وطبعا كتفكروا ٔ�ش>نو يه ٔ
  .مهنا %10فكDف هبا Mىل مزيانية التقاMد اليت يه ٔ�دىن مهنا �ك°ري، حويل 

  :لٕالصالح يهواملبادئ املو£ة 

 توفري معاش يضمن احلد ا6ٔدىن �لعAش الكرمي؛ -

هذا، �ٓ إالخوان، راه . اس>تعادة التوازن املايل لنظام املعاشات املدنية -
 ال مفر مNه، ما اكيºش فDه اخuيار؛

توس>يع التغطية ل�شمل مجيع ا6ٔجراء والºشطني ¡ري ا6ٔجراء، هذا  -
ذ الناس ا�يل ¡ادي حناولو الفائدة ا6ٔوىل هو ٔ�ن ها: دËل الفوائد 2فDه 

�لنظام، ا<خول دËهلم ¡ادي �سامه يف  -طبعا Sخلاطر دËهلم  -ند�لومه 
اخلروج من ا6ٔزمة احلالية من �الل ما سوف �سامهون به، ومه سوف 
�س>تفDدون Iني سوف يصلون لسن التقاMد، ميل الوقت �يويل إال�سان 

ه ما �يدومش الن�اح دËل اخلدمة كتقالل عندو واملداخDل كتقالل عندو را
الناس يف القطاع اخلاص، ما Ûميكºش إال�سان ي®ين Mليه، يقدر 
كون واIد 

  .الس>نوات وواIد الس>نوات ما تA_قاش
�ش>نو يه احللول اليت تبدو ممكNة، وهللا ٔ�Mمل؟ٔ  

�وال، رفع سن إالIا� ٕاىل التقاMد، هاذي يف احلقDقة يه ٔ)c'est une 
technique(هن�س>نة،  62ا رضورية، فر�سا وهنغارË عندمه ، ولكن يبدو ٔ

، 65، بلجياك وا<امنارك ؤ�ملانيا 60، لكيش اكن Mامل 62ٕاىل  60رفعوا من 
س>نة، ال بد ¡ادي نفكرو يف هاذ »جتاه،  67، السويد وٕاس>بانيا 66ٕا
رلندا 

ولك س>نة ¡ادي Ûرحبنا س>نة، لك س>نة ¡ادي äزيدوها يف السن هاذي 
Iري كتعطينا وا¡ Sش نعملو إالصالح الشاملداS Tد امله.  

ا�Iساب املعاش Mىل ٔ�ساس معدل ا6ٔجور لعدة س>نوات ا�6ٔرية 
  .س>نوات 10عوض �ٓخر ٔ�جرة، واملتوسط حسب ا�ي Mلمت هو حوايل 

الزËدة يف �س>بة »قuطاMات واملساهامت يف نظام التقاMد، يبدو 
ن شك اتفاق ا�يل Mاملني داS ما اكفDاش، ¡ادي 
كون بدو  %20هاذيك 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

9 

 )2013ينا
ر  9( 1434صفر  26

Sش äزيدو، 
زيد املسامه وÛزيد ا<و� ٔ�و 
زيد املشِغّل و
زيد املشغvل، لك 
واIد ¡ادي 
زيد واIد الºس>بة، ٕاذا كنا ابغينا Sش املتقاMد
ن دËلنا يلقاو 

  .Sش يعAشو العAش الكرمي
وSلºس>بة لغري ا6ٔجراء، فالبد من دراسة مu}ٔنية، هاذو ما ميكºش 

صالح ا�يل ¡ادي نعملوه يف حبر هذه الس>نة ٕاذا ابغى ند�لومه يف هذا االٕ 
هللا س>ب±انه وتعاىل وتوافقNا، البد ٔ�نه �اصنا ند
رو واIد ا<راسة Sش 
�شوفو �يفاش نعملو Sش هاذ الف�ة �يفاش الوضع دËلها ا<ميغرايف 
و»قuصادي »ج÷عي، و�يفاش ¡ادي نوفرو لها التغطية هاذي، ومهنم 

  .د� واملهندسون واحملامونا6ٔطباء والصيا
مت �رسيع وترية معل ا�لجنة التقNية ٕالهناء .مهتا، عقدت هذه ا�لجنة 

، رفعت ا�لجنة Mىل ٕاyر هذه القاءات مذ�رة 2012لقاء �الل  16ٔ�كرث من 
  .تضم مقرتIاهتا

افuحص ا@لس اM6ٔىل �لحساSت هذه الصناديق ووقف Mىل 
Mىل �لحساSت، Sملناس>بة، يف زËرة ا@لس ا6ٔ . »خuالالت اليت تعرفها

�لس>يد ٕادر�س جطو، ٔ��ربين بيل �يوRدوا حىت هام تقر
ر Mىل إالشاكلية 
Nبه، ¡ادي �س>تفدو م Òد و¡ادي ميدوMل التقاËحىت هو طبعا، �لص  هد

ا@لس ٕاىل رضورة إالرساع SٕصالWا، وهو بصدد اس>تكامل تقر
ره ا�ي 
  .وضوعمضنه فرضيات واقرتاIات يف هذا امل

مت طرح املوضوع �الل »ج÷ع ا6ٔول �لجنة العليا �ل�شاور »ج÷عي 
  .�الل ا6ٔس>بوع املايض

مت االتفاق Mىل عقد اج÷ع ا�لجنة الوطنية �الل الشهر اجلاري لت±ديد 
T_د واخلطوات املقMنظمة التقا�  .مالمح ٕاصالح ٔ

uAعني العمل وانطالقا من التو£ات اليت س>تº_ثق عن ا�لجنة الوطنية س 
  :Mىل

  اس>تكامل البلورة التقNية ا<قDقة لٕالطار العام لٕالصالح؛  -

   ؛ٕاMداد الرتسانة القانونية والتنظميية -

وضع تصور دقDق حلاكمة املنظومة اجلديدة �لتقاMد يف اجلوانب  -
  املتعلقة Sلت}ٔطري والرقابة و�س>يري وتدبري ا6ٔنظمة؛

احلالية ٕاىل املنظومة  حتديد �ارطة الطريق لالنتقال من املنظومة -
  اجلديدة؛

ٕاجناز دراسة متكن من بلورة مقاربة دقDقة لتوس>يع التغطية لفائدة ¡ري  -
  .ا6ٔجراء

وخuاما، ال �سعين ٕاال الت}ٔ�يد Mىل ٔ�مهية وحساس>ية واس>تع�الية ٕاصالح 
�نظمة التقاMد، يف ٕاطار مقاربة �شار�ية وتوافقDة تضمن مصل±ة ا6ٔجDال ٔ

ا فDه املصل±ة العليا �لبالد وضامن اس>تدامة منوذجNا احلالية واملس>تق_لية مب
  .التمنوي التضامين املمتزي

  . وهللا من وراء القصد، وهو هيدي الس®Dل

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

            ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  . شكرا الس>يد رئAس احلكومة

، لأ�ور �و�� حيرض ا6ٓن معنا وفد Ûريك رفDع املس>توى �رئاسة الس>يد
  .رئAس Rامعة هب�شه شهري، ف_امسمك مجيعا ٔ�رحب هبم

نuºقل ا6ٓن ٕاىل التعقDبات Mىل جواب الس>يد رئAس احلكومة Sلºس>بة 
Ìرغب يف ذÛ ات اليتMلفرق وا@مو� .  

الس>يد الرئAس، . اللكمة 6ٔول مuد�ل عن فريق ا6ٔصا� واملعارصة
  .تفضلوا

        ::::الس>يد املس�شار عبد احلكمي بºشامشالس>يد املس�شار عبد احلكمي بºشامشالس>يد املس�شار عبد احلكمي بºشامشالس>يد املس�شار عبد احلكمي بºشامش
  .س>يد الرئAس احملرتمشكرا ال 

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

�خواين، ٕاخويت السادة املس�شار
ن احملرتمني،ٔ  
  الس>يد رئAس احلكومة، 

اس>متعنا Sٕمعان وبرتكزي �لجواب ا�يل تفضلتو به، وا�يل وردت فDه 
سلامت ومن بعض ا6ٔمور ا�يل احNا مuفقني Mلهيا، حبمك ٔ�هنا ٔ�صبحت من امل 

البدهييات، م°لام ٔ�نه وردت فهيا كذÌ بعض ا6ٔمور اليت حتتاج ٕاما ٕاىل 
  .التوضيح ٔ�و التدقDق ٔ�و التعقDب هبدف ٕاyراء هذه اجللسة

امسحوا يل، الس>يد رئAس احلكومة، نذ�ر، وهاذ اليش تقريبا امجليع 
قاشوه اليوم هو موضوع Mىل درRة �برية نمuفق Mليه، ب}ٔن املوضوع ا�يل كن 

من ا6ٔمهية وMىل درRة �برية من اخلطورة يف نفس الوقت، 6ٔنه �هيم املاليني 
، هو "الكرامة"من املغاربة، و6ٔنه ميس واIد اجلانب حساس Rدا، ٕامسه 

موضوع مايش تقين، وال ميكن  - وحنن مuفقون مجيعا  -Sلت}ٔ�يد هذا املوضوع 
ون تقNية، ولكن هو ٔ�ن 
كون تقين، واملعاجلة دËلو ال ميكن Sلت}ٔ�يد ٔ�ن Ûك

  .موضوع س>يايس، وحيتاج ٕاىل معاجلة س>ياس>ية
وملا كنقول ب}ٔن هذا موضوع س>يايس، مايش مبعىن ٔ�نه موضوع مطروح 

ولكن الس>ياس>ية،  -ال سامح هللا -�لمبارزات الس>ياس>ية ٔ�و املزايدات 
كنقولو موضوع س>يايس، مبعىن ٔ�نه موضوع حيتاج ٕاىل رؤية س>ياس>ية معيقة 

  .حيتاج ٕاىل جشاMة س>ياس>ية وشامT م°لام
صناديق التقاMد ا�يل كنتلكمو Mلهيا، وهذا يظهر يل ب}ٔنه احNا مuفقني 
مجيعا، يه واIدة من الرافعات ا6ٔساس>ية ملعركة إالصالح اليت تºشدها 
بالدÒ، واليت لها ارتباط م_ارش، من £ة، مبطالب إالنصاف والعدا� 

Ýنية، �منوذج التمنية ا�ي äريده »ج÷عية، ولكن عندها ارتباط، من £ة 
Òببالد.  

املوضوع، Ë س>يادة الرئAس، حيتاج من و£ة نظرÒ املتواضعة ٕاىل رؤية 
تقوم ٔ�وال ؤ��ريا Mىل ٔ�ساس اöمتيزي بني التقاMد ٔ�و بني الت}ٔمني »ج÷عي، 
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ا�ي هو نتاج تعاقد بني طريف العالقات إالنتاجDة، وبني س>ياسة امحلاية 
  . ، اليت يه من املهام ا6ٔصيT ومن الوظائف املركزية �	و�»ج÷عية

Rلسات ا�يل  5ٔ�ؤكد Mىل رضورة هذا اöمتيزي 6ٔنه �يظهر يل بعد تقDمي 
نظمنا مع الس>يد رئAس احلكومة، �يظهر يل ب}ٔن عندÒ مشلك امسه مشلك 

 ºايM اجلهاز املفاهميي، و�يف ماN منÀٔا يف اجللسة السابقة ا�يل خصصناها ل
ذايئ، وتبني لنا ب}ٔنه ماعندش احلكومة متيزي واحض ودقDق وMلمي بني ما الغ

، يرتاءى لنا "ا6ٔمن الغذايئ"وبني ما �سمى بــ " »كتفاء ا�ايت"�سمى ب 
اليوم، وحنن �س>متع جلواب الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�نه ما اكيºش هذاك 

، ا�يل هو القدر الاكيف من الوضوح ومن اöمتيزي مابني الت}ٔمني »ج÷عي
نتاج التعاقد بني طريف إالنتاج، ومابني امحلاية »ج÷عية ا�يل يه مسؤولية 

  .ا<و� يف املقام ا6ٔول
املوضوع من هذه الزاوية �Sات، زاوية اöمتيزي بني الت}ٔمني وبني امحلاية 
»ج÷عية، املوضوع يثري، ش|Nا ٔ�م ٔ�بNAا، ٔ�س>ئT جوهرية، مرتبطة öSمنوذج 

يف ٔ�بعاده »قuصادية و»ج÷عية والثقافDة، هذا اöمنوذج التمنوي التمنوي 
ا�يل ما زلنا، بعد ميض س>نة من معر احلكومة احملرتمة، نبحث عن معامله 
ومل جندها، وهذا MSرتاف الس>يد
ن وز
ري »قuصاد واملالية ملا Òقش>نا 

يد ٕانتاج نفس معهم يف ٕاطار مNاقشة القانون املايل، تبني لنا ب}ٔن احلكومة تع 
ال  -Mىل لك Iال  -اöمنوذج التمنوي املوروث من احلكومات السابقة، ا�يل 

ميكن ٕاال جلاIد ٔ�و Iاقد ٔ�ن ينكر الفضائل دËلو Mىل الب	، ولكن اليوم 
امجليع يعرتف ويقر، مبا يف ذÌ الس>يد وز
ر »قuصاد واملالية اليس äزار 

  .ر فDه�ركة، مب±دوديته وSحلاRة ٕاىل ٕاMادة النظ
  الس>يد رئAس احلكومة،

حنن لس>نا حباRة ٕاىل ال�شخيص، رمغ ٔ�مهيته ورضورته، و¡البية 
املتد�لني، الفرق الربملانية، ٔ�كدوا ب}ٔنه يف هذه اجللسة ما حمتاجºDش 
�ل�شخيص، ما حمتاجºDش لÀٔرقام، رمغ ٔ�نه ال�شخيص .م، ولكن 

مع اكمل  - ال�شخيص معروف، ولك ما قلمتوه، الس>يد رئAس احلكومة 
دËل ) M)l’historiqueىل ا6ٔرقام وMىل ال�شخيص وMىل  -اIرتامايت 

صناديق التقاMد وا6ٔنواع دËلها واملناظرة الوطنية وسNAاريوهات إالصالح 
�صبح معروف، وال�شخيص �يلخصو عنوان  هواخلالصات، هاذ اليش لكٔ

اديق صادم تعرتفون به ٔ�نمت كذÌ، الس>يد رئAس احلكومة، وهو ٔ�ن الصن
دËلنا دËل التقاMد لAست خبري، ويه .ددة Sٕالفالس وSلعجز عن ٔ�داء 
وظائفها يف Iا� ٕاذا مل نبارش ٕاصالIا معيقا ف; يتوجب ٕاصالIه، وÛكفي 
إالIا� Mىل ا<راسة ا�6ٔرية دËل املندوبية السامDة �لتخطيط، ا�يل بيºت 

اذ الصناديق يه من �الل ا6ٔرقام ومن �الل املعطيات إالحصائية ٔ�ن ه
ٕاىل ما تد�لناش  -ال قدر هللا  -وشك ٔ�ن تد�ل يف ٔ�زمة رمبا اكنت معيقة 

يف الوقت املالزم، Mلام ب}ٔنه لك ت}ٔخر يف إالصالح، ¡ادي يرتتب Mليه 
Sلرضورة وSلت}ٔ�يد ارتفاع يف لكفة ويف فاتورة إالصالح، وSلتايل فNحن كنا 

مة يف هذه اجللسة يف نuºظر ٔ�ال نضيع وقت الربملان ووقت احلكو 

ال�شخيص، ولكن كنا نuºظر من احلكومة ٔ�ن تفصح عن خططها لٕالصالح 
�متىن صادقا ٔ�نه 
كون حصل يل ٔ Ò�ؤ�ن ت}ٔتNAا Sحللول، 6ٔنه �يظهر يل ب}ٔنه ٔ
يش �لل يف ا<ماغ دËيل ملا كنت كºس>متع �لجواب دËل الس>يد رئAس 

Ëل ما توصلت ٕاليه ا�لجنة احلكومة احملرتم، 6ٔنه فهمت ب}ٔنه اك
ن العرض د
الوطنية وا�لجنة التقNية من �الصات ومن توصيات وما رمسته من 
سNAاريوهات لٕالصالح، لكن وظيفة احلكومة، ٔ�هيا السادة، وظيفة احلكومة 
يف لك ا<نيا يه ٔ�ن تد�ر إال�راهات، يه ٔ�ن ت}ٔيت Sحللول، يه ٔ�ن تتوقع 

  .ل ٔ�ن تت§ذ بعدا خطرياا6ٔزمات ؤ�ن تعد العدة حلل هذه ا6ٔزمات ق_
  الس>يد رئAس احلكومة،

ٕاذا اكنت ٔ�زمة ٔ�نظمة التقاMد قد عرفت حماوالت سابقة لٕالصالح يف 
عهد حكومة التناوب ويف عهد حكومة ادر�س جطو، متثلت يف إالجراءات 
اليت ٔ�رشمت ٕاöهيا، لكن هذه إالجراءات ظلت حمدودة وجمرد ٔ�جوبة ظرفDة 

Mىل لك Iال، و�شكر السادة الوزراء  ورسيعة، اكنت .مة يف حDهنا
واحلكومة السابقة Mىل ٔ�هنم داروا هاذوك إالجراءات، ولكن هاذ إالجراءات 
�ثب�ت اليوم ٔ�هنا مل تعد قادرة Mىل موا£ة ا6ٔزمة البDºوية اليت تعرفها هاذ ٔ
الصناديق، إالجراءات ا�يل Ûلكمنا Mلهيا، مسحت فقط بت}ٔجDل انف�ار هذه 

  .الصناديق
  عمل ٕاذن؟ ما ال

بعيدا عن احللول امل�رسMة والظرفDة، حنن نuºظر من احلكومة ٔ�ن تت±ىل 
بدرRة Mالية من الش�اMة الس>ياس>ية ٕالخراج هذه الصناديق من ٔ�زمهتا 
الهيلكية ومالءمهتا مع املس>ت�دات اليت ٔ�صبحت هتدد اس>مترار
هتا يف ت}ٔدية 

 شوية دËل اخللط والس>يد رئAس احلكومة، امسحوا يل 6ٔنه وقع يل. ٔ�دوارها
ملا اس>تعرضتو إالجراءات املمكNة ؤ�رشمت يف معرض ٕاشارÛمك خلالصات 
ا�لجنة الوطنية وا�لجنة التقNية، وقلتو ب}ٔنه من احللول املمكNة، وقلمت بعد 

 Ìمل"ذM�  ".وهللا ٔ
احللول : "ما فهمناش هاذ القضية.. نعم، احNا ابغينا الوضوح حول

ابغينا قرارات، ابغينا وضوح اكيف، اخلطط دËل ، احNا "املمكNة وهللا ٔ�Mمل
احلكومة، ٔ�ش>نو يه إالجراءات دËلها؟ ٔ�ش>نو يه الس>ياسات دËلها من 
�Rل Iل هاذ املشالك ا�يل كتوا£ها صناديق التقاMد، وا�يل �يبان ب}ٔهنا يف ٔ

  تفامق مس>متر يف Iا� ما ٕاذا ت}ٔخرÒ يف م_ارشة إالصالح؟
ث عن خمرج لهذه ا6ٔزمة الهيلكية، هذا طبعا، الس>يد الرئAس، يف البح

موضوع هيم امجليع، ولكن هيم يف املقام ا6ٔول احلكومة، ؤ�Ò خوفNا، يف فريق 
ا6ٔصا� واملعارصة، هو ٔ�نه حب�ة ٔ�ن هاذ املوضوع حيتاج ٕاىل توافق النقاSت 
وحيتاج ٕاىل توافق امجليع، خوفNا هو ٔ�ن يمت ت}ٔجDل إالصالح، 6ٔنه ٔ�مضينا 

الك°ري من الس>نوات يف ال�شخيص ويف طرح السNAاريوهات  واس>هتلكNا
  . ويف طرح اخلالصات

اليوم مطلوب من احلكومة ٔ�هنا جتيب اخلطة دËلها وتعلن Mىل 
إالجراءات دËلها، وبعد ذÌ ميكن لنا كربملانيني ٔ�و كنقاSت ٔ�ن نوا�هبا يف 
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  . بعض املفاصل ا6ٔساس>ية يف هاذ اخلطة
هذه ا6ٔزمة، البد من اس>تحضار ا6ٔعطاب ولكن يف البحث عن خمرج ل 

التارخيية املرتامكة املرتبطة بظروف �ش}ٔة هذه الصناديق، البد من اس>تحضار 
»عتبارات ا<ميغرافDة، البد من اس>تحضار التغريات اليت عرفها سوق 

كام قال -الشغل ؤ�نظمة التكو
ن طوال الس>نوات املاضية اليت جعلت 
اخلرجيني يلتحقون sسوق الشغل يف سن  - مالس>يد رئAس احلكومة احملرت 

  .مu}ٔخرة، مما ٔ�yر ويؤyر Mىل مس>توى اقuطاMاهتم
  الس>يد رئAس احلكومة،

ما هو مضمون إالصالح : ٔ�س>ئلتنا ؤ�س>ئT الربملانيني احملرتمني واحضة
ا�ي تقدمه احلكومة؟ ما يه طبيعة هذا إالصالح؟ ما يه Ûلكفuه؟ ما يه 

زمNية دËلو؟ ما يه القرارات الس>ياس>ية؟ ما يه وسائZ؟ ما يه ا6ٔجNدة ال
ضامÒت العAش الكرمي اليت تقد.ا احلكومة �لمتقاMد
ن، �اصة ذوي 

  املعاشات املتدنية؟ 
هذا ما كنا نuºظره يف هذه اجللسة، ومل äكن نuºظر ش�Aا �ٓخر، ٔ�ما 
ال�شخيص واس>تعراض املسلسل دËل التفكري من اöهنار ا�يل تدارت 

�ٓسف Rدا ٔ�نه ما كنا حباRة  هوطنية، هاذ اليش لكاملناظرة ال Ò�كنعرفوه، ؤ
  .ٕاىل تذكريÒ هبذه ا6ٔرقام

ض »قرتاIات كنقدموها كفريق ا6ٔصا� واملعارصة، ولو ٔ�نه عندÒ بع
ا6ٓن، ٕاخواين، ٔ�خوايت، بعض الشكوك ف; يتعلق Sجلدوى من تقدمي 
»قرتاIات، 6ٔنه عندÒ واIد التجربة مر
رة مع احلكومة احملرتمة ف; يتعلق 

Nات يف مIد العدد من املقرتIا واNات، ونذ�رمك ب}ٔنه قدمIالقرتاS اس>بات
خمتلفة ومل تتعامل معها احلكومة ال Sلق_ول وال Sلرفض وال Sملناقشة؛ Mىل 

  :س®Dل املثال
قدمNا اقرتاIات حول منوذج اöمنو وحول اجلوانب اليت يتعني ٕاMادة   -

  ؛النظر فهيا
قدمNا اقرتاح حول ٕاIداث بنك �اص öمتويل املقاوالت الصغرية  -

ة ال Sلرفض وال Sلق_ول، وما واملتوسطة، ومل �سمع ٔ�ي جواب من احلكوم
  ؛قالوا لنا حىت هاذ اليش ا�يل كتجيبوه مهتافت وال ٔ�ساس �

قدمNا اقرتاح دËل اع÷د سعر
ن لرصف ا<رمه من ٔ�Rل موا£ة  -
  ؛ا6ٔزمة ا�يل اكينة يف الس>يو�

-  Ò�قدمNا اقرتاIات يف اجللسة ا�6ٔرية مع الس>يد رئAس احلكومة، ؤ
اكنت شوية قاس>ية و£هتا �لس>يد رئAس احلكومة،  كنتذ�ر واIد امجلT ميكن

، بغينا "الس>يد رئAس احلكومة، لتتواضع احلكومة قليال: "ملا قلت �
احلكومة Ûكون عندها الش�اMة الس>ياس>ية، احNا كفريق عندÒ واIد 
»جهتاد مuواضع، عندÒ واIد التصور مuاكمل حلد ٕاشاكلية النقل 

لسة؟ قرابة شهر
ن، ومل يتصل بنا ال احلرضي، احشال دازت Mىل هاذ اجل 
الس>يد رئAس احلكومة وال وز
ر النقل والتجهزي، يقولوا لنا �ٓجDو ان÷ هاذ 
الفريق ا�يل كزتايدوا Mلينا Mىل املغاربة، اعطيوÒ التصور دËلمك، ال يشء 

Ìمن ذ.  
و�Ì، رصاIة، �شك رمغ ٔ�نه يف Rلسة سابقة طلبمت من املعارضة ٔ�ن 

نعم، حنن نقدم بعض »قرتاIات املتواضعة يف Iدود ما �سدي النصح، 
�س>تطيع، ولكن كنمتناو Mىل ا6ٔقل تتعاملوا معها، وال قولوا لنا ب}ٔن هاذ 

  .»قرتاIات مهتافuة وال ٔ�ساس لها
من مجT »قرتاIات ا�يل ابغينا نقرتحوها يف هاذ الباب دËل التقاMد 

  :جوج اقرتاIات
ملتقاMد
ن العسكريني وا6ٔمNيني والقوات ٔ�وال، »قرتاح هيم ف�ات ا -

وهذه مNاس>بة لنحيي بعض إالخوة املتقاMد
ن ا�يل Iارض
ن معنا . املساMدة
هاذ الف�ة . يف اجللسة ومن �الهلم حنيي اكفة املتقاMد
ن Mىل امuداد الوطن

دËل املتقاMد
ن، الس>يد رئAس احلكومة، هاذ الف�ة دËل املتقاMد
ن 
 ودËل القوات املساMدة الوضع دËهلم م}ٔساوي، ومه العسكريني وا6ٔمNيني

مكتقاMد
ن ٔ�و مكواطنني تقريبا ختلينا Mلهيم ٔ�مام هزا� املعاشات دËهلم اليت 
  . تعترب ومصة Mار يف ج_ني ا<و� واحلكومة املغربية

�هيا السادة، ٔ  
�ي ٕاذالل ؤ�ي .انة ٔ�كرث من ٔ�ن جند العديد من هذه الف�ة دËل ٔ

العسكريني وا6ٔمNيني �يبحثوا Mىل اخلدمة دËل احلراسة ا�ليلية  املتقاMد
ن
ويعAشون ظروفا م}ٔساوية Rدا بعدما ٔ�فNوا زهرة معرمه دفاMا Mىل حوزة 

  الوطن؟ 
يف هذا الباب، وحىت ال يفهم ب}ٔننا نقدم »قرتاح يف ٕاطار املزايدات 

وليهتا الس>ياس>ية، احNا تنقولو ب}ٔن احلكومة وا<و� جيب ٔ�ن تتحمل مسؤ 
. اكمT ف; يتعلق Sلتحمل الاكمل والتام الشرتااكت معاشات العسكريني

نعم، التحمل الاكمل والتام الشرتااكت معاشات العسكريني، ونقرتح ٕاىل 
اكن البد من فuح نقاش معويم ٔ�ن يفuح نقاش حول فصل نظام التقاMد 

عسكري عن نعم، فصل نظام التقاMد ال . العسكري عن نظام التقاMد املدين
  .نظام التقاMد املدين نظرا خلصوصية وطبيعة هذه املزايدات

  :الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .Sيق عندك دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامش
  دقDقة؟

  :الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بºشامش
�شغيل الس>يد رئAس احلكومة، وز
رمك يف ال . توس>يع قاMدة املسامهني -

الزتم ب}ٔن احلكومة غتوسع قاMدة  2013- 2012ٕاSن مNاقشة القانون املايل 
املسامهني، هذا الزتام مل يتحقق مNه يشء، وملا حبثنا يف الوÝئق دËل قانون 
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املالية السابقة، مجيع الوزراء ا�يل تعاق_وا اكنوا �يكرروا نفس امجلT، هذا 
يمت الوفاء هبا، ونقرتح ب}ٔنه هاذ  Iذاري من توزيع بعض »لزتامات اليت ال

الف�ة دËل ا6ٔطباء واملهندسني واحملامني والت�ار، هاذو ما ¡اد�ش 
لكفوا 
املزيانية دËل ا<و� ٔ�موال، فقط �يطلبوا من احلكومة تعطهيم ٕاطار قانوين 

  .Sش ميكن هلم �سامهوا ولو sشلك ظريف يف Iل ٕاشاكلية التقاMد
كومة، ٔ��ريا، تقدموا واIد اجلواب واحض ابغينامك، الس>يد رئAس احل

حول بعض املالحظات اليت تثار sش}ٔن النقابة التابعة حلز�مك ٔ�و القريبة من 
  ..املعطيات ا�يل عندÒ هاذ النقابة ما عندهاش . حز�مك

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
�رجوك، . اللكمة ا6ٓن �لفريق »س>تقاليل. اäهتPى الوقت، اäهتPى الوقتٔ

�ٓسف Rدا كذÌ الس>يد الرئAس، Ò�ٔ.  
��رموS Òلصمت هللا 
كرمك، �ٓس>يدي، الفريق .. الفريق »س>تقاليلٔ

»س>تقاليل، الهدوء، الهدوء، الهدوء، الهدوء، من فضلمك، من فضلمك، من 
ٓ س>يدي هللا  �فضلمك، هللا خيليمك، هللا خيليمك، هللا خيليمك، هللا خيليمك، 

دوء، الهدوء، �ٓس>يدي هللا خيليمك خيليك، هللا خيليمك الهدوء، الهدوء، اله
الهدوء، الهدوء، ال هللا خيليمك الهدوء، الهدوء، الهدوء، �ٓس>يدي، هللا يبارك 
فDك، ٔ�رجومك، ٔ�رجومك، اليوم عندÒ زمخ من احلضور، فاIرتموا احلضور هللا 

  .شكرا، شكرا، شكرا. 
كرث �ريمك، هللا خيليمك
  .ئAساللكمة �لفريق »س>تقاليل، تفضل الس>يد الر 

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  الس>يد الرئAس،

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدة الوز
رة،
  السادة الوزراء،

�خوايت املس�شارات،ٔ  
  ٕاخواين املس�شار
ن،

��رشف Sمس الفريق »س>تقاليل ب}ٔن ٔ�ديل ببعض املالحظات، وحنن ٔ
Mىل مشلك نuºظر ومعنا الشعب املغريب يuºظر رد الس>يد رئAس احلكومة 

قامئ ويقلق راIة Rل رشاحئ ا@متع املغريب، �اصة الشغيT مNه، ¡ري ٔ�ننا، 
الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، مل نفهم ٔ�ي يشء حلد الساMة، ؤ�نمت طرحمت 
وsسطمت مجموMة من ا6ٔرقام مل يفهم فهيا اR6ٔري وال ذÌ العامل ال®س>يط ٔ�ي 

ت، ؤ�ننا نعا
ن و�شخص ٔ�مرا يشء، بقدر ما اس>متع ٕاىل مجموMة من املعطيا
يعلمه امجليع ويت}ٔسف � امجليع، حDث مل �سمع ٔ�ي Iل ا�ي كنا نuºظره، 

 -بقدر ما ٔ�ننا مسعنا ٔ�ن املغاربة �يعAشوا �زاف، �اصهم ميوتوا �كري، وهذا 
 3ما يش سؤال، ٔ�ننا ما توظفNاش �كري، واكينة واIد  -مع اكمل ا6ٔسف 

M ن احلكومة ا6ٓن�اد Rات Sش توظف لنا الناس مبجرد ما س>نني، معىن ٔ
�Ëذوا الشواهد دËهلم، وهذا ما ميكºش �سمعوه من رئAس احلكومة، بل 

  .�اصنا �سمعو يش Iل
كنا نuºظر الناس دËل الصندوق الوطين �لضامن »ج÷عي ا�يل خرجوا 

س>نة وما عندمه اË6ٔم ٔ�و ما رصحش هبم  �60لتقاMد ووصلوا ٕاىل سن 
بعدد اË6ٔم ا�يل �دموها، وحتايل Mىل الصندوق الوطين  املشغل دËهلم

�لضامن »ج÷عي، بل الكى ا<و� والكى اخلدام، وهو ا6ٓن ما وصلشاي 
  . هنار وها هو حمروم ا6ٓن من التقاMد 3240ذاك اR6ٔري لــ 

كنا نuºظر من الس>يد رئAس احلكومة ٔ�ن يفرج ؤ�ن جيد Iال لهاذوك 
درمه ووصلت هلم احلكومة  600و 500الساMة الناس ا�يل تيق_طوا حلد 

درمه، ٔ�ش>نو زدÒمه ا6ٓن؟ ا6ٔسعار كزتاد، وذاك املتقاMد  1000السالفة ٕاىل 
حىت �	واء ٔ�و ¡ادي تقول يل  تيق_ط ذاك القدر ال®س>يط ا�يل ما تيصلح �

  .نقصنا من ا<وا، راه ما شفNاش يش نقص دËل ا<وا ا�الص
الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، مل 
كن  ٕاذن Sلºس>بة �لجواب دËلمك،

شافDا، ومل 
كن اكفDا لتطلعات الشارع ا�ي يغص SملتقاMد
ن، ومع اكمل 
ا6ٔسف جند املوظفني ا6ٓن عند ٕاIاöهتم Mىل التقاMد يلجؤون �لبحث عن 
شغل �ٓخر، شغل Ýنوي حيط من �رامهتم بقدر ما ٔ�ن العمل دامئا فDه 

ا يف ا<نيا �اصنا خندمو، والعمل دامئا ٕاجيابيات ومعل 6ٔن هو معل دامئ
مطلوب يف هاذ احلياة، لكNنا كºشوف املوظف دËل ا<و� ا�يل افىن احلياة 
دËلو يف �دمة هذا الوطن ميل كتجي الزËدة �لموظفني واكن موظف ما 
�يا�ذ والو، ميل �يكون القطاع اخلاص وما عندوش الرشوط ها الصندوق 

ي، ها الصندوق املهين املغريب �لتقاMد، ما عندÒ الوطين �لضامن »ج÷ع
  . حىت يش IاRة ا6ٓن، ما فهمناها بقدر ما ٔ�ننا وصلنا �لباب املسدود

حصيح Sش ما نبخسوش ا@هودات ا�يل كتد
روا، الس>يد رئAس 
 Òعطيتو�احلكومة احملرتم، ما نبخسو لمكش ا@هودات دËلمك اجهتدتو ؤ

)un constat ( ش>نو هو البديل؟ البديل ا6ٓن ا�يل يه كن}ٓم�Nو هبا، ولكن ٔ
هو ٔ�ننا هاذوك الناس ا�يل ا�و فلوس املغرب واحNاË املغاربة لكهم تومسوا 

، فا
ن "حماربة الفساد"و" احملاس>بة"اخلري يف هاذ احلكومة ا�يل رفعت شعار 
  هام فلوس هاذ الصناديق؟ 

املناصب كنظن ٔ�ن بعض الناس املسؤولني والناس ا�يل مه عندمه 
السامDة هاذ الناس هاذو رامه �يمتتعوا ما عندمه غرض SلتقاMد، ا�يل ¡ادي 
�Ëذ العصا هو ذاك اR6ٔري ا�يل ما واصليش �ل±د ا6ٔدىن لÀٔجور، هو 
ذاك املوظف ال®س>يط ا�يل ما عندو فني �سكن وخرج وحDاتو لكها، اجلهد 

 الزËدة امىش، وا6ٓن �ارج �لشارع، ٔ�ش>نو غنعطيوه؟ حىت هدËلو لك
حرمNامه مهنا، الس>يد رئAس احلكومة، اكن Mىل ا6ٔقل هذا التقاMد املفهوم 

  .دËلو هو التاكفل، هو التضامن، äكرسوه ونفهموه

ن : كنظن ٔ�نين تنقول بلسان الشغيT املغربية ٔ�ننا يف ٔ�زمة، وا6ٓن نقول�ٔ

ن يه الشعارات ا�يل اكنت يف »نت§اSت؟ ها هام ا�لناس يه ا@هودات ؤ

تAشهدوا ا6ٓن ٔ�نه يف ٔ�زمة، ا6ٔزمة حقDقDة و�اصنا نبحثو Mىل Iل، اك
ن 
�ش>ياء ا�يل يه موضوعية تºشوفوها، ولكن �ٓرى نبحثو Mىل الناس ا�يل ٔ
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Ìرجعو لهاذ الناس وحناس>بومه كذä و فلوس الصناديق فني يه؟�  . ا
  .دقائق ¡ادي نفuح ا@ال لÀٔخ رئAس الفريق Sش 
متم 3بقت واIد 

  .وشكرا

        ::::املس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصارياملس�شار الس>يد محمد ا6ٔنصاري
  الس>يد الرئAس،

  الس>يد رئAس احلكومة،
  الس>يدات والسادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مسحوا يل، الس>يد رئAس احلكومة، وSخuصار شديد، ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن رمبا 
 حامس النقاش وطريقة إاللقاء اكن �س>توجهبا حساس>ية املوضوع ؤ�مهية

املوضوع، Sعتباره خيص ضامن العAش الكرمي لعدد �بري من املواطنني 
 Ìاهتم يف �دمة الصاحل العام، وذDوا زهرة ش>باهبم وحNف�واملواطنات ا�
ن ٔ

  . يف �ٓخر هزيع من حDاهتم
وبدون شك، ٔ�ننا يف الفريق »س>تقاليل، نؤكد ٔ�ن هذا املشلك لAس 

ق_ة، وقد تºهبت ٕاليه احلكومات وليد اليوم، بل هو وليد احلكومات املتعا
السابقة انطالقا �اصة من حكومة بداية التناوب اليت وقفت ل�شخيصه 

ن �وملعاجلته، وقد كتب لهذه احلكومة يف ٕاطار »س>مترارية ٔ�ن تبدٔ� من ٔ
اäهتت احلكومات السابقة، وبطبيعة احلال فٕاننا نعتقد ٔ�ن هاذ التصور ا�ي 

6ٔSساس ا�ي هيمنا فDه هو �يفDة تدبري  Rاء به الس>يد رئAس احلكومة، هو
  .املوارد املالية �لتغلب Mىل هذه ا6ٔزمة احلادة يف صناديق التقاMد

äمتىن ٔ�ن تعمل احلكومة احلالية ... وٕاننا äمتىن من الس>يد رئAس احلكومة

Mىل Ûك°يف ال�شاور واحلوار مع مجيع الفعاليات، سواء الس>ياس>ية مهنا ٔ�و 
املدين من ٔ�Rل الوصول ٕاىل �الصات Ûكون كفTD حبل  النقابية ٔ�و ا@متع

هذه إالشاكلية Sلرتايض من طرف امجليع، وذÌ �دمة لرشاحئ .مة من 
الشعب املغريب، اليت تعول Mىل هذه احلكومة، انطالقا من ا6ٔمل ا�ي 
�لقuه <هيا، ل�سعد بعAش �رمي ٕاىل Rانب Sيق الرشاحئ اليت تuºظر يف 

 ºخرى ما ت�  .uظره هذه الرشحية اليت يه مضن �انة ٔ�نظمة التقاMد�رامج ٔ
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار
ن،
Nاس>بة Sش �شدو Mىل ٔ�يدي الس>يد رئAس احلكومة بداية، هذه م 

احملرتم، ا�يل ٔ�قدم �روح املبادرة واجلرٔ�ة الس>ياس>ية الالزمة Mىل فuح ملف 

التقاMد ولك ما يعرفه ملف التقاMد من حساس>ية س>ياس>ية واج÷عية 
واقuصادية وتقNية والطابع املصريي ا�يل �هيم خمتلف ا6ٔجDال، وهاذ املبادرة 

�سوة مبا  ا�يل ا�ذاهأ ،Ìس احلكومة حت�سب � و�لحكومة كذAالس>يد رئ
�Sنت Mليه احلكومة يف ملفات وقضاS Ëلغة احلساس>ية ور�وب قطار ٔ
إالصالح، 6ٔن، الس>يد الرئAس، ٔ�ن مشلك التقاMد لAس معاد� حسابية 
ولAس �س>با رمقية، ٕانه هو ٔ�رىق ٔ�شاكل امحلاية »ج÷عية ودMامة ٔ�ساس>ية 

  .ج÷عي Sملفعول دËلو »قuصادي و»ج÷عيلالس>تقرار »
وانطالقا من املضامني دËل املدا�T دËلمك، الس>يد رئAس احلكومة 
احملرتم، وما رامكته ا<راسات »كتوارية، ٕاننا �س�ل يف الفريق احلريك ٔ�ن 
لAس هناك خDارات لٕالصالح 6ٔهنا Rد حمدودة، وهامش املناورة واملبادرة 

6ٔن يف ظل ما �شهده صناديق التقاMد من تدهور بDºوي بني ضيق �لغاية، 
النفقات واملدخرات وجحم اخلصاص املايل املرتامك وكذÌ تفامق العجز بني 

، ا�يل الوقت اكنت %�7س>بة املسامهة و�س>بة املس>تفDد
ن ا�يل حتددت يف 
Mىل س®Dل املثال ٕاىل  �1980ش>يط س>نة  15تغطي معاش واIدا من 

، مع اخuالف الºسب حسب نوعية 2010س>نة �شطاء  4حوايل 
T_ال احلالية واملقDالصناديق، وا�يل هذا هيدد مصري ا6ٔج.  

وكذä Ìرى ب}ٔن Ûزداد م}ٔساوية الوضع اليت ال �سعف الصناديق يف بناء 
لن  %27التوازن املايل املفروض، 6ٔن الºس>بة دËل املسامهني احملددة يف 

  .كومة Sلتوسع مس>تق_ال�س>تطيع تغطية قاMدة املس>تفد
ن احمل
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

äرى ٔ�ن هناك اس>تع�الية يف إالصالح ورفع حتدي وخطر املس 
مبس>توى العAش والقدرة الرشائية والتنافس>ية، 6ٔن الت}ٔثري احملمتل لالد�ار 
العام واخلاص Mىل »س��ر، كذÌ مع مراMاة م_دٔ� حتقDق املنافسة اجليلية 

  .ج÷عية بني ا6ٔجDالوالعدا� »
وهبذه املناس>بة، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، سºسامه كفريق حريك 

  :Sٕعطاء بعض »قرتاIات وكذÌ بعض السNAاريوهات
�وال، حول تعديل معدل »شرتاك ومعدل التعويض؛ٔ  

Ýنيا، العمل Mىل توس>يع التغطية Mرب توس>يع قاMدة ال�شغيل وفرض 
  سامهة؛ٕالزامDة »خنراط وامل 

  Ýلثا، رفع سن التقاMد كام Rاء Mىل لساäمك؛ 
رابعا، ٕاMادة الهيلكة املؤسساتية لنظام التقاMد Mرب دمج الصناديق ٔ�و 
بعضها ووضع Iد لتعدد
هتا واخuالف ٕاطاراهتا القانونية ؤ�مناط تدبريها 

  وطرق تقدمي �دماهتا؛
النظام �امسا، مراجعة توزيع مدخرات املس>تفDد
ن Mرب »نتقال من 

احلايل املبين Mىل ا6ٔقساط الس>نوية ٕاىل نظام التنقDط مع ما حيمZ هذا 
اخليار من رضب لروح التضامن وا�لجوء ٕاىل الفردانية يف املسامهة 

  و»س>تفادة؛
  سادسا، إالقدام Mىل ٕاصالح �رشيعي Rذري �لنظام؛
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  سابعا، ٕارساء حاكمة جDدة وRديدة �لصناديق القامئة وتقوميها هيلكيا؛
  .ÝمNا، توس>يع خDار ا6ٔنظمة التمكيلية �لتقاMد

ويف هناية ا6ٔمر، äرى ٔ�ن اخليارات املطروIة كرتتبط يف معقها بقرار 
) les paramètres(س>يايس واج÷عي وتقين، 6ٔن قلنا تقين نظرا لــ 

Tيفاش حي�سب ومبقاربة سوس>يو س>ياس>ية شام� .  
م، مطالبة بفuح واIد واليوم، احلكومة، الس>يد رئAس احلكومة احملرت 

احلوار وطين موسع ومطارIة امللف مبنظور �شاريك، Mىل اعتبار ٔ�ن التقاMد 
قضية ٔ�كرب من لك معاد� س>ياس>ية ؤ�نه ش}ٔن جممتعي هيم مجيع املغاربة، ومن 

  .الصعب ٔ�ن ينظر ٕاىل ٕاصالIه مكجرد ٕاجراء قانوين ٔ�و تنظميي ٔ�و حماس>بايت
مة احملرتم، نود ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن وهبذه املناس>بة، الس>يد رئAس احلكو 

احلكومة كذÌ جيب ٔ�ن تتد�ل <ى السلطات الهولندية لرفع إالحجاف 
ا�ي س>يطال �ٓالف ا6ٔرس املغربية من املتقاMد
ن وذوي احلقوق جراء ٕاقدام 
احلكومة الهولندية Mىل التخفDض من قمية املعاش �لمتقاMد
ن املقميني يف 

ة ؤ�نه قابل Mىل التعممي لAشمل Sيق ، �اص%40وطهنم ا6ٔم ٕاىل �س>بة 
  .ب	ان »حتاد ا6ٔوريب

  .وشكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
اللكمة ا6ٓن لفريق التجمع الوطين . شكرا �لس>يد الرئAس احملرتم

  .لÀٔحرار، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوا
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  راء،الس>يدة والسادة الوز

  الس>يدات والسادة املس�شار
ن،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

سوف لن ٔ�Òقش معمك ا6ٔرقام، ولكن البد يف البداية ٔ�ن �شكرمك Mىل 
اجلواب ا�ي تطرقمت ٕاليه، وقلمت �لك رصاIة تطرقuو مجليع النقط، ولكن 

اكنت هناك بعض  2004بدٔ� املشلك حقDقة، س>نة  2000قلمت يف س>نة 
لمت، الس>يد رئAس احلكومة، ب}ٔن ال ميكن Iل هذا املشلك ٕاال ق. احللول

مبشاركة امجليع، وٕاال س>تكون اكرثة، لهذا دامئا فريق التجمع الوطين لÀٔحرار 
�يطلب مNمك تطبيق وتفعيل املقاربة ال�شار�ية، هاذ املقاربة ال�شار�ية، 

ب الس>يد رئAس احلكومة، اليت جيب تفعيلها لAس Sالج÷Mات، ولكن جي
تفعيلها Sرشاك مجيع الرشاكء Sلقرارات، 6ٔن هناك، ؤ�Ò كن§اطبمك �لك 

  .رصاIة و�لك وطنية
قلمت ا6ٓن ب}ٔن احلكومة �اصها حتل هاذ املشلك مع ا6ٔحزاب ومع 
النقاSت وال ما غت±لش، اك
ن ا�يل ¡ادي �Ëذ هاذ ال�م دËلمك öSهتديد، 

¡ادي �شعر ب}äٔمك قلتو ب}ٔن ٕاما ٔ�äمك ما Sغيºش حتلوه، 6ٔن اك
ن ا�يل 

. احلكومة ¡ادي حتل هاذ املشلك مع النقاSت ومع ا6ٔحزاب ٔ�و ما غيت±لش
ال ٔ�س>يدي، الس>يد رئAس احلكومة، هاذ املشلك �اصنا حنلوه، 6ٔن اك
ن 
�لك رصاIة، هاذ املشلك ٕاىل Rاك واIد صغري ال ميثل ش�Aا ال يف 

و Ì ¡ادي يعكسو Ì، النقاSت وال يف ا6ٔحزاب الس>ياس>ية وابغى يعكس
  .املزايدات كرثت يف هاذ املدينة ويف هاذ البالد -مع ا6ٔسف  -6ٔن 

  الس>يد الرئAس،
�Ò ا�يل ابغيت نطلب مNك، كهنرض معك �لك وطنية، Iاول �رشك ٔ
و�شعر الطرف ا6ٓخر جبميع املكوÒت دËلو ب}ٔهنم كAشار�وا، 
كفDك خفر، 

ÌËس احلكومة، حتل مشلك يف العهد دAهذا مشلك عويص، وهللا رئ ،
�سرت ٕاىل امىش حىت ما حتلش ووقعت فDه مزايدات س>تكون اكرثة Mىل 

  .الوطن
  الس>يد رئAس احلكومة، 

هللا جياز
مك خبري، ٔ�Ò تuºلكم معك �لك وطنية و�لك قليب، 6ٔن ال جيب 
ٕاذن هنا، الس>يد رئAس احلكومة، قلت لمك ب}ٔن جيب . اس>تعامل مزايدات
وفعال، .  اكنت قدرهتم، هذا الورش من ٔ�مه ا6ٔوراشٕارشاك امجليع �يفام

فهPي قرارات  -كام قلت لمك  -الس>يد رئAس احلكومة، هاذ القرارات 
  .س>ياس>ية، وجيب يف القرارات الس>ياس>ية Ûكون قرارات جريئة

  .وشكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق »شرتايك. شكرا الرئAس احملرتم

        ::::�شار الس>يد محمد الهبطي�شار الس>يد محمد الهبطي�شار الس>يد محمد الهبطي�شار الس>يد محمد الهبطياملس املس املس املس 
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يدة والسادة الوزراء،
  زماليئ وزمDاليت املس�شار
ن،

ت�_عت Sٕمعان جواب الس>يد رئAس احلكومة، وا�ي اسرتعى ان�_ايه 
هو عندما قال ب}ٔنه حنن مجيعا Mىل احملك، واعترب ٔ�ن التغلب Mىل مشلك 

يع، وهذا حصيح، وحنن اكشرتا�يني ٔ�نظمة التقاMد حيتاج ٕاىل تضافر £ود امجل 
  .مNخرطون يف هاذ املوضوع و¡ريه، ا�ي يتعلق SلرMاية وامحلاية »ج÷عية

وهاذ املشلك دËل صناديق التقاMد، الس>يد رئAس احلكومة، هو 
�اصو يندرج يف ٕاطار مرشوع جممتعي، ميل قلتو ٔ�ودي ب}ٔنه �اص احلل 

بة اكملني �اصنا جنيبو هلم واIد 
كون مع املغاربة اكملني، هاذ املغار 
س>نني،  5املرشوع جممتعي، نبNAو هلم فDه �يفاش خصهم يتعبؤوا من هنا لـ 

من هنا لعرش
ن س>نة لبلوغ واIد ا@موMة دËل ا6ٔهداف يف ا@ال 
»ج÷عي، مهنا التقاMد، مهنا صندوق املقاصة، مهنا ال�شغيل، ٕاىل ¡ري 

Ìذ.  
M�رث Mىل مالمح هذا املرشوع »ج÷عي، وSلتايل، ٔ�I Òاولت ٔ�ن ٔ

فقط هناك بعض التلمي±ات ب}ٔنه ¡ادي نعملو �رÒمج . ولÀٔسف مل ٔ�Rده
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  .مرIيل وس>منر ٕاىل ٕاصالح شامل، وSلتايل هذا كزييد يصعب من ا6ٔمور
حنن، يف الفريق »شرتايك، هاذ املوضوع دËل التقاMد يº_غي ٔ�ن ين®ين 

  :Mىل ٔ�ربع م_ادئ مو£ة كربى
خصنا املغاربة : بدٔ� ا6ٔول، هو املبدٔ� دËل ا<ميومة وتضامن ا6ٔجDالامل 

زرعوا ف}ٔلكنا، : "
كونوا مuضامNني، ونتفقو مجيع، معال Sحلمكة الفارس>ية
  ".وäزرع فD}ٔلكون

لنا يف : املبدٔ� الثاين، هو م_دٔ� الن�اMة والتدبري الرش>يد واحلاكمة اجليدة
ات يه ا�يل س>ب®ت يف هاذ الوضع ìرخينا مجموMة من ا6ٔخطاء ومن الهفو 

ا�يل كنعAشوه، ؤ�رشمت ٕاöهيا، نذ�رو Sلوضعية ا�يل داز مهنا الصندوق 
الوطين �لضامن »ج÷عي، هاذ ال÷طل ا�يل وقع يف الصندوق املغريب 
�لتقاMد دËل املوظفني، املشلك دËل الصناديق اخلاصة دËل املؤسسات 

  .وSلتايل ال جمال �لخط}ٔ يف املس>تق_لالعمومDة والتلكفة Sش ا�ذيناها، 
املبدٔ� الثالث، وهو من ٔ�مه املبادئ، وهذا هو الورش دËلمك، الس>يد 
رئAس احلكومة، هو م_دٔ� التفاMل إالجيايب بني ا@ال »قuصادي و»د�ار 

، ؤ�Ò %33قلمت ب}ٔنه التغطية دËل الساكن الºش>يطني ال تتعدى : »ج÷عي
، وهذا هو من ا6ٔس>باب الرئAس>ية، %�27يقول  عندي واIد الرمق �ٓخر

وهذه يه املعضT الك_رية وكزتاد Mلهيا معضT الش>يخو�ة، وجبوج كزييدوا 
هاذ املشلك ميكن 
كون هو احلافز، 6ٔن . يعقدوا املشلك دËل التقاMد

السNAاريو ا6ٔم°ل وMدديت لنا واIد العدد دËل السNAاريوهات، 
ندوبية السامDة �لتخطيط، اك
ن السNAاريو السNAاريوهات ا�يل Rابت امل 

الاكريث، واك
ن الس>ناريو ا6ٔم°ل؛ السNAاريو ا6ٔم°ل �ٓش �يقول؟ �يقول Mىل 
م°لام   60%ٔ�نه جيب ٔ�ن نعمل Mىل توس>يع التغطية »ج÷عية Mىل ا6ٔقل 

  .هو احلال Sلºس>بة لالقuصادËت »نتقالية
  :وRرب الرضر واملبدٔ� ا�6ٔري، وهو م_دٔ� العدا� وإالنصاف

من املؤكد، وهاذ اليش Rاء يف واIد العدد دËل التد�الت ٔ�ن ا<و� 
تعسفت يف حق مuقاMدهيا، النتاجئ هايه Sينة، وSلتايل م°لام اMرتفت ا<و� 
لض±اË اäهتااكت حقوق إال�سان ؤ�نصفهتم، حنن حباRة ٕاىل مصاحلة 

عي، وصناديق اج÷عية، جيب ٔ�ن تنصف ا<و� حضاË التعسف »ج÷
دËل التقاMد يه واIد املثال من هذه ا6ٔم°S ،Tش äكرر ٔ�نه �اص ٕاعفاء 
�مض صويت �لصوت ا�يل ٔ Ò�املتقاMد
ن من الرضيبة العامة Mىل ا<�ل، ٔ

  ..�يقول �اص

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  شكرا. اللكمة ا6ٓن �لفريق ا<س>توري

  :املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد ....دي زر�ودي زر�ودي زر�ودي زر�و
  .حميsسم هللا الرمحن الر 

  الس>يد رئAس احلكومة،
�وال، احNا، الس>يد رئAس احلكومة، äمتناو لمك التوفDق والن�اح يف ٔ

.متمك، 6ٔن جناحمك هو جناح الشعب املغريب، لكن نبغيو نºهبومك Mىل وقائع 
  .يه واقعة ليك تنظروا لها

  الس>يد الرئAس،
ن املتقاMدون ا6ٓ . احNا اس>متعنا لمك Sٕمعان، ولكن مل �س>متع �ل±لول

ونعطيك ف�ة sس>يطة من هاذ . ٔ�¡لبهتم طرحيي الفراش، وا6ٔجرة هزيR Tدا
املتقاMد
ن هام ٔ�بناء ا6ٔقالمي اجلنوبية، ا6ٔقالمي اجلنوبية عند اسرتRاعها قامت 
ا<و� وقامت احلكومة �ٓنداك مشكورة بتوظيف عرشات ا6ٓالف من 

�ي مواطن رمغ  املواطنني يف القطاع املدين ويف القطاع العسكري، هام راهٔ
�ن س>نه �بري د�ل الوظيفةٔ .  

يف القطاع العسكري، اجلنود بالو بالء عظمي واحNا �شكرومه Mليه، 
6ٔهنم ما جناملو هبم ونفuخرو هبم، 6ٔن هذا ا<فاع عن الوIدة الرتابية ودفاع 

، لكن هاذ اجلنود بعد ما يوصلوا "هللا، الوطن، املõ"عن شعارÒ اخلا< 
احلكومة ٔ�و ا<و� ٔ�و إالدارة ٔ�هنا Ûزيد متدد هلم، ومت اöمتديد  التقاMد، ارت}ٔت

س>نة، اك
ن ا�يل زاد ٔ�كرث، بدون ÛرقDة،  20هلم يف العمل، اك
ن ا�يل زاد 
الطامة الكربى عندما ٔ�حDلوا �لتقاMد، لقاو التقاMد . بدون زËدة يف ا6ٔجر

  . هزيل وهزيل Rدا
ا6ٓن  هساMدة ٔ�رملتنذ�رك ¡ري sشخص واIد، عقDد يف القوات امل 

درمه، احNا،  1000درمه، ٔ�¡لب اجلنود يتقاضوا ٔ�قل من  300كتقايض 
الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، عندÒ ثقة فDمك �برية و�ساMدومك ونعاونومك، 
وعندÒ ٕاحساس ٔ�äمك تعملوا جبدية، والس>; عندما طرح Mليمك مشلك 

و من هنا درتو ، ميل خرج1u الطريق الوطين يف اجللسة السابقة رمق
مشاورات دËلمك، وز
ر التجهزي دار املشاورات، عيط الناس دËل 

  . اجلهات، ون}ٔملو ٔ�ن املشلك يلقى احلل
äمتناو ٔ�نك، الس>يد رئAس احلكومة، تنظر يف هاذ الف�ة من املواطنني، 

ف�ة �برية يف الوظيفة العمومDة ويف القوات املسل±ة ويف ا6ٔمن الوطين ويف 
، كذÌ، يعين مجيع القطاMات دËل احلكومة "س بو�راعفو "عامل رشكة 

عندمه هاذ املشلكة، ونبغومك، الس>يد رئAس احلكومة، �شوفوا فهيا، Mىل 
ا6ٔقل احلل �Òٓ، وابغيتو نتلكمو Mىل الصناديق واحNا معمك يف Iل هذه 
املشلكة، ولكن الناس راها ابغات اليوم اليوم حتلوا هاذ املشلكة وتنظروا 

  .حلاöهتم
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن لفريق الت±الف »شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس>يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
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  الس>يدات والسادة املس�شار
ن،
الس>نة يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حDيمك ؤ�ن ٔ�قدم لمك هتانNAا اخلالصة مبناس>بة 

اجلديدة، هذه الس>نة اليت äريد ٔ�ن Ûكون س>نة النطالق ا6ٔوراش الكربى 
لٕالصالIات املعلن عهنا من �الل الربÒمج احلكويم، ؤ�نمت ٔ�Mلنمت Sلقوة من 

äريد هاذ الس>نة الرشوع . �الل جوا�مك Mىل العزمية ا6ٔ�يدة �لفريق احلكويم
  . الفعل احلقDقييف إالصالح لالنتقال من الوMد ا6ٔمني الصحيح ٕاىل

يف موضوع قضية ٕاصالح مNظومة التقاMد، حنن معمك ب}ٔهنا قضية ا@متع، 
قضية امجليع، نتقامس معمك خمتلف ا6ٓراء وا6ٔفاكر املعرب عهنا من �الل 

لAست قضية حكومة ٔ�و طرف دون ا6ٓخر، وال  -حقDقة  –ٕاهنا . جوا�مك
مزيد من الت}ٔ�ري ا�ي تتحمل املزيد من املزايدات، مزايدات جمانية وال 

�ن تؤدي اöمثن ¡اليأ T_ال املقD6ٔجS س>يؤدي .  
�Mلنمت بصفة رمسية عن ٔ�ن اخلطر حمدق، ؤ�نه ابتداء من الس>نة القادمة ٔ
سº_دٔ� يف ا6ٔداء، هذا يتطلب »س>تع�ال يف اختاذ قرار س>يايس، قرار 

� س>يايس حيظى بتوافق ودمع لك ا6ٔطراف �لك مسؤولية وما تقuضيه املس}ٔ 
  . من الشعور Sلوعي والتضامن الوطين

البد ٔ�ن نذ�ر ب}ٔن ٕاصالح مNظومة التقاMد يندرج مضن إالصالIات 
الكربى اليت جيب ٔ�ن تمت sشلك مuوازي، ومهنا ٔ�ساسا صندوق املقاصة 
والنظام اجلبايئ 6ٔهنا تتعلق لكها öSمتويل ومبصاريف وتدبري املال العام، كام 

  . تضامن ا�ي ينص Mليه ا<س>تورتتطلب مبفهوم ا@متع امل 
ٕان ٕاصالح مNظومة التقاMد، كام نتصور، لAست جمرد ٕاصالح تقين وال 
رمقي، بل هو يتطلب ت}ٔمني ٔ�داء املس>تحقات املالية �لمنخرطني يف املنظومة 
لكهم، بل هو ٕاصالح اج÷عي يف العمق، يº_غي ٔ�ن هيدف، ٕاضافة ٕاىل 

ن امحلاية »ج÷عية، وهذا العقد ا�ي معاجلة ا6ٔزمة، متكني لك املغاربة م
�Mلنمت عنه، وٕاجياد صيغ ٕالدماجمك �لساكنة الºش>يطة يف املنظومة، فللك ٔ
مغريب، .ام اكن جمال �شاطه، احلق يف احلصول Mىل معاش بعد وصو� 

  .لسن التقاMد
  الس>يد رئAس احلكومة،

�ال يبقى بد من »ن�_اه ٕاىل موقع العامل القروي يف مNظومuنا كذÌالٔ ،
 يفرض ٕارساء مNظومة مuاكمÌ Tٕان لك ذ. مNحرصا Mىل ا@ال احلرضي

محلاية اج÷عية ولAس جمرد ٔ�نظمة فNية ومNفصT �ارج مفهوم التضامن 
  .وال÷سك »ج÷عي

ٕان من مضن ا6ٔس>باب اليت ٔ�دت ٕاىل ا6ٔزمة اليت هتدد صندوق التقاMد 
امن »ج÷عي و�الصة تقر
ر ٕاشاكلية احلاكمة، مازالت قضية صندوق الض

Ìىل ذM كرب شاهد�  .جلنة التقيص Sلربملان ٔ
كذÌ ٕان ÛركزيM Òىل هذه ا6ٔنظمة ال جيوز ٔ�ن يبعدÒ عن الواقع اليوم 
�لمتقاMد
ن، وSٕماكäمك، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن تبادروا ٕاىل اختاذ بعض 

لتقاMد، ونقرتح التدابري Iاال يف انتظار اس>تكامل التصور الشمويل لنظام ا
  : يف هذا ا@ال

�لق �ٓليات فعا� وÒجعة حىت حيرتم لك املشغلني الزتاماهتم يف  - 1
الترصحي الاكمل 6ٔSجور، يف الترصحي الاكمل جبميع ا6ٔجراء، حىت 
رتفع 

 Mدد املنخرطني؛
 ٕاقرار سمل مuحرك �لمعاشات؛ - 2
توحDد املعايري، سواء Sلºس>بة لالقuطاMات واملعاشات بني  - 3
  اMني،القط

  ..يف خطا�مك، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�Mلنمت عن تصورمك فDه من �الل

            ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .بقت دقDقة

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
Mدة سNAاريوهات، ٔ�Iالها مر، فاöمنو ا<ميغرايف س>يعرف ارتفاMا .ام، .. 

و�لك جشاMة Ûزايد املس>نني، لكها ٕا�راهات البد لمك ٔ�ن تبادروا �لك جرٔ�ة 
  .ٕاىل Mدم الرتدد يف اختاذ املوقف املالمئ الجuياز هذه املعضT ب}ٔي مثن اكن

فÀٔن مس}ٔ� التقاMد يف تقاليدÒ ويف هوي�Nا، نعتقد ٔ�هنا مس}ٔ� ٔ�ساس>ية 
اج÷عية وتلخص Sلفعل مفهوم العدا� »ج÷عية، مفهوم �رشيف املتقاMد، 

ملبادرة ٕاىل ٕاعطاء املثل الن®°اق جممتع مفهوم Ûكرمي إال�سان املغريب، مفهوم ا
  .Rديد يعمتد Mىل قمية الش>باب وطموIات الش>باب

  .وشكرا

        : : : : الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
ق_ل ٔ�ن �س>متر، حيرض معنا اليوم كذÌ الس>يد سفري اململكة . شكرا

 .، ف_امسمك ٔ�رحب به)Clive Alderton(املت±دة الس>يد 
  .اللكمة ا6ٓن �لفريق الفDدرايل

        ::::الس>يد العريب I®يشالس>يد العريب I®يشالس>يد العريب I®يشالس>يد العريب I®يشاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  الس>يد الرئAس،

لقد اس>متعنا Sٕمعان ٕاىل خطاب الس>يد رئAس احلكومة، فٕاىل كنا مuفقني 
Mىل ال�شخيص وا�ا ا�سuAو التلكفة دËل املغادرة الطوعية، اكنت عندها 

س>نة يف الفرتة ا�يل  77نتاجئ عكس>ية، ومعدل ٔ�مد احلياة ا�يل �يوصل مايش 
س>نة، لكن Mىل مس>توى احللول ما  72ن س>نة، ا6ٓ  67اهرضتو Mلهيا، 

ملس>ناش قرارات س>ياس>ية، ت}ٔ�ذ بعني »عتبار ما هو اقuصادي واج÷عي 
وثقايف كذÌ، 6ٔننا يف الفريق الفDدرايل äرفض املبادرات واملقارSت 
التجزي|Dة ملا ينطوي Mلهيا من انعاكسات سلبية، ال تuºج يف �ٓخر املطاف ٕاال 

يل كنعتربو، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن ٕاشاكلية الفقر والهشاشة، وSلتا
التقاMد يه ٕاشاكلية س>ياس>ية معقدة، ٕاشاكلية جممتعية حتتاج ٕاىل قرار 
س>يايس، ي}ٔ�ذ بعني »عتبار ٕا�راهات الصناديق، القدرة الرشائية 

Tطلبات التمنية الشامuويف هاذ املنظور، . �لمنخرطني، تنافس>ية املقاو� وم
  . دËل ٔ�نظمة التقاMد خصنا �شوفو إالصالح
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كذÌ ال ميكن ٔ�ن نعزل ٕاصالح ٔ�نظمة التقاMد عن ٕاصالح مشويل، 
يتضمن ٕاصالح مNظومة الرضائب، ٕاصالح مNظومة ا6ٔجور، ٕاصالح نظام 
املقاصة، وكذÌ ٕاشاكلية التكو
ن وال�شغيل، فٕاىل ما اكن�ش املقاربة يف هاذ 

النتاجئ السلبية، وحنن إالطار واكنت مقاربة جتزي|Dة، فسوف لن نuºج ٕاال 
�ن تتقوى ؤ�ن تتقوى تنافسAهتأ Òريد لبالدä.  

ٕان تدبري القواMد املؤطرة 6ٔية اسرتاتيجية تضامNية، تقuيض جعل امحلاية 
ٕاىل ما اكن�ش امحلاية »ج÷عية يف . »ج÷عية يف قلب الس>ياسة العمومDة

  . قلب الس>ياسة العمومDة ما درÒ والو
لعريقة ويف شامل ٔ�ورS م°ال �يجي رئAس احلكومة يف ا<ميقراطيات ا

تيقول احشال ¡ادي خيصص من الناجت إالجاميل ا<ا�يل �لحامية »ج÷عية، 
  ؟ %10واش  %9واش  %4واش 

ان÷ /حكومة تبDºتو اخلط الثالث، وقلتو اöمنوذج »قuصادي التضامين، 
÷عية حقها اöمنوذج »قuصادي التضامين يقuيض ٕاعطاء امحلاية »ج

املوضوعي واملنصف والعقالين، وSلتايل يف هاذ إالطار كتجي املنظومة 
Tالشام.  

ف; خيص املقرتIات دËلنا، قلتو، الس>يد رئAس احلكومة، ف; خيص 
 Les réformes(إالصالIات املقDاس>ية، مايش الرËضية، 

paramétriques( د، فهيا الرفع منMفهيا الرفع من سن التقا ،
  .شرتااكت، فهيا ٕاMادة النظر يف الوMاء ا�ي حي�سب Mىل قاMدته املعاش»

لكن، الس>يد رئAس احلكومة، حنن äريد ٔ�ن تلعب ا<و� دورها اكمال 
�ارج التغطية دËل  %�70راعي، مكشغل و/ضابط اج÷عي، 6ٔننا اكينة 

Ë د، واكينةMالتقا jّ 16%  ل الناس ا�يل فايËتني من الساكنة إالجاملية د
س>نة ا�يل كAس>تافدوا من املعاش، وSلتايل هناك خصاص .ول يف  60

  . جمال التغطية »ج÷عية
�Ì، جيب Mىل ا<و� ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا اكمT، ال ميكن ٔ�ن 
نبحث عن Iلول تقNية فقط، بل جيب ٔ�ن نبحث عن ٕاصالIات هيلكية، 

Òس>يج »ج÷عي الهش يف بالدºت}ٔ�ذ بعني »عتبار ال.   
كذÌ نطالبمك مببارشة املفاوضة امجلاعية املنت�ة، 6ٔن املفاوضة امجلاعية 

  . املنت�ة يه ا�يل غت}ٔدي لنتاجئ، كنا�ذ من هنا وكنعطي من هنا
  .وشكرا. وبه وجب إالMالم

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
اللكمة 6ٓخر مuد�ل، اللكمة @موMة »حتاد الوطين �لشغل . شكرا

  .ون اجلواب اكلسؤالSملغرب، ؤ�نتظر ٔ�ن 
ك
  .شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  الس>يد الرئAس احملرتم، 

��يد ما كناش كنطلبو من الس>يد . احNا اس>متعنا �لس>يد رئAس احلكومةٔ

، 6ٔن Mارفني ٕاىل Rاء رئAس احلكومة يعطينا Iلول ما رئAس احلكومة Iلوال
عارضة ؤ�¡لبية، وال ابقاش ا<ور دËل النقاSت وال دËل ا6ٔحزاب، م

الربملان، وSلتايل ٔ�نت كتعطينا التصور العام ا�ي يعترب ٔ�رضية �لنقاش مع 
  .خمتلف الفرقاء، ليك ن}ٔيت مجيعا Sحللول، ولAست احلكومة لوIدها

القضية الثانية، الس>يد رئAس احلكومة، ٕاىل اكنت القضاË ا�يل طرحuهيا 
وها قاMدة دËل »نطالق، وخمتلف السNAاريوهات ا�يل طرحت ¡ادي نعترب 

وا�يل يه Mىل ٔ�ساسها ¡ادي 
كون احلوار، وهاذ احلوار، احNا Sلºس>بة لنا، 
äرى ب}ٔنه ال ميكن ٔ�ن 
كون ٕاال يف ٕاطار التوازن ما بني احلفاظ Mىل ا6ٔنظمة 
دËل التقاMد وا<ميومة دËلها وما بني احلفاظ Mىل القدرة الرشائية دËل 

  .التوازن الصعب ا�يل �اصنا 
كون Sلºس>بة لنااملتقاMد
ن، وهذا هو 
القضية الثالثة، الس>يد الرئAس، حنن مع جتميع بعض الصناديق، 

، وعندRCAR( Ò(خصوصا بعض الصناديق اليوم ا�يل كتعاين احبال 
مراسT من إالخوان السككDني اليوم هنا، ¡ادي نقدموها Ì، الس>يد 

  . من ا6ٔجر دËهلم %40الوز
ر، 6ٔن يف ا�6ٔري �يبقاو يف Iدود 
احNا ممكن نتلكمو، الس>يد رئAس احلكومة، يف خمتلف السNAاريوهات 

  .ا�يل مطروIة، وهذا هو ا<ور دËلنا مجيعا
�شجعمك Mىل جشاعتمك القوية، وا�يل ما متزيوش هبا ا�
ن اكنوا ق_لمك، 

هذه الش�اMة، الس>يد رئAس . وهاذ الش�اMة اليوم يه مطلوبة مNمك ومNا
  .. ومة، يه جشاMةاحلك

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  هللا خيليمك، هللا خيليمك، �ٓ س>يدي، �ٓ س>يدي

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .ما حتسب لAش الوقت الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .وقف، وقف، ارجع �لتوقDت.. هللا خيليمك، ٔ��رموا

        ::::املس�شار الس>يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس>يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس>يد عبد إال� احللوطياملس�شار الس>يد عبد إال� احللوطي
  الس>يد الرئAس،

�قول ٔ�ن الش�اMة ا�يل كت±الو هبا اليوم يه مطلوبة مNا مجيعا، ٔ
الش�اMة مطلوبة مNا ٔ�¡لبية، /حكومة، مكعارضة، كنقاSت، 6ٔهنا حلظة 

  .ìرخيية ا�يل مطلوب مNا لكنا نت§ذو فهيا القرار

        ::::الس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لسالس>يد رئAس ا@لس
  .اللكمة ا6ٓن �لس>يد رئAس احلكومة. شكرا

ٓ س>يدي، �ٓس>يدي، �ٓس>يدي، ٔ�رجومك �ٓ عبد املاÌ، هللا . ، ٔ�رجومك �
  .خيليمك، �ٓ س>يدي، �ٓس>يدي

راه معنا . sسم هللا الرمحن الرحمي. الس>يد رئAس احلكومة، تفضلوا
 ٓ �ٓ حضور قوي، هللا خيليمك،  �س>يدي، س>يدي، ال تºسوا دورمك البيداغو�، 
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�ٓ س>يدي، تفضلوا، صايف، صايف  ،Ìعبد املا ٓ� ،Ìعبد املا ٓ�هللا خيليمك، 
  .كرا، شكرا، شكراوصايف، ش

ا6ٔس>تاذ ا�ن كريان، الس>يد رئAس احلكومة، الس>يد رئAس احلكومة، 
  .تفضلوا، تفضلوا

        ::::الس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومة
  .sسم هللا الرمحن الرحمي

�متىن ٔ�ن احلوار حول ٔ�نظمة التقاMد س>يكون ٔ�هدٔ� من هذا احلوارٔ.  
  معرش إالخوة الكرام احملرتمني،

  الس>يد الرئAس،

  :سسسسالس>يد رئAس ا@لالس>يد رئAس ا@لالس>يد رئAس ا@لالس>يد رئAس ا@ل
 ،Ìعبد املا ٓ �س>يدي، اäهتPى الس>يد املس�شار احملرتم، �ٓ هللا خيليمك، 

ٓ .. لك يشء �س>يدي اäهتPى النقاش، هللا خيليمك، ٔ��رموا رئAس احلكومة 
Sٕالنصات هللا خيليمك، راه عندمك دور بيداغو�، ومعنا حضور مك°ف، 

  .ومعنا ٔ�Rانب، ٔ�رجومك، العفو، هللا خيليك، هللا خيليك

  :Aس احلكومةAس احلكومةAس احلكومةAس احلكومةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  .sسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئAس،
  إالخوة املس�شار
ن احملرتمني، 

  ا6ٔخوات املس�شارات احملرتمات،
  احلضور الكرمي،

�لك صدق املوضوع ا�يل إالخوان اقرتحوه اليوم �لنقاش، اكن ٕاضافة 
�برية Sلºس>بة �لمجمتع /لك، كنعتقد من �الل هذا احلوار، رمغ بعض 

لساخNة اليت ختللته، وSلºس>بة �لسادة املس�شار
ن والس>يدات ا�لحظات ا
  .املس�شارات، وSلºس>بة �لحكومة وSلºس>بة يل ٔ�Ò خشصيا

وامسحوا يل، ميل جDت، جDت تنعرض Mليمك ٔ�ش>ياء تتعرفوها ٕاجامال، 
بد ٔ�ن يعرف املواطنون فصلت فهيا لمك و�لمواطنني املغاربة من �اللمك، ال

ا�يل تيقولوا " النرتيت"ع، يشء .م يف حDاهتم، التقاMد، املغاربة ما ا�ي يق
املعاش دËهلم ميل  -بعد هللا س>ب±انه وتعاىل  -املغاربة، ا�يل كتضمن هلم 

Mام حىت �يقدر هللا ا�يل قدرو، و�وي احلقوق من بعدمه،  �60يت�اوزوا 
6ٔنه النظام تيحتفظ �وي احلقوق 6ٔSجرة اكمT، النص �يعطيه �لمرا 

  .Mام 21لنصف �يعطيه لÀٔوالد Mىل ما يوصلوا وا
ٓ إالخوان، ال�م ا�يل قالوه بعض  �هاذ النظام جDت كنقول لمك، 
إالخوان Sخuصار، قالوا Ëودي هاذ النظام .دد، و.دد Sلزوال، .دد 

 125س>نوات  10ب}ٔزمة، ٕاذا ابغينا حنافظوا Mليه �يف ما هو، �اصنا يف 
عند واIد  -كنعتقد  -ه واIد الرمق اك
ن صعوبة مليار دËل ا<رمه، هذا را

العدد دËل الناس Sش �س>توعبوه، وما ابغي�ش نقول لمك ا6ٔرقام ا6ٔخرى 
ا�يل كتلكم Mىل ٔ�ش>نو تي�سال لهاذ النظام Sلطريقة دËل »�Iساب دËل 

هاذ اليش، ا�يل Rابوا يل »خuصاصيني، ما تعتقدوش بيل ٔ�Ò راين خمتص 
 Ò�عندي ٕادارة وإالدارة ت�ش>تغل معاË وحتت الرئاسة دËيل، يف لكيش، ٔ

واحNا عندÒ ثقة يف بعضياتنا، و�يجيبوا يل ٔ�رقام، �يقولوا بيل ا6ٓن ذاك 
اليش ا�يل ك�سال ا6ٓن، ا�يل �ي�سالوه لكيش الناس ا�يل د�لوا �لتقاMد، 

، مليار دËل ا<رمه 1200ا�يل �ي�سالوه ٕاىل جDنا خنلصوه هلم ا6ٓن، خصنا 
وا<و� ما كتحس®ش . 2062بال ما نقول ليمك ٔ�ش>نو غيكون هاذ اليش يف 

س>نني وال  M5ىل Mام، Mام هذا �يحسب Mليه خشص حبايل وحبالمك، وال 
س>نة، �اص 
كون  100و 30ا<و� كتحسب بني . س>نني 10حىت 

س>نة دËل الوضوح، 6ٔنه واIد إالشاكل ا�يل ¡ادي  100و 30عندها بني 

ن يف يتطرح داS راS ميل ما  2014ٕاىل  2000، ولكن من 2000ه اكن

ا�ذيناش إالجراءات الالزمة يف ذÌ الوقت، معلنا ٕاصالIات ا�يل 
س>نوات، ؤ�Ò تنقول لمك اليوم، عندÒ ٕاصالIات رضوري  6ٔ�و  5اعطاتنا 

 Ëس>نني، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، حىت ل  10¡ادي تعطينا من اهنا
بتوافق، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ومايش معىن ، و¡ادي نعملوها 2022

هذا ٔ�نه ٕاىل Rا يش واIد واكن �يظهر بيل ابغى 
زايد هباذ اليش ¡ادي 
�سكuو ليه وال �يظهر يش واIد وابغى 
زايد هباذ اليش غنرتاجعو احNا Mىل 

مايش فني ما جDت نعمل . هاذ إالصالح رضوري ¡ادي ند
روه. إالصالح
�اص "، "�اص مقاربة مشولية"، "عنداك" الناس، يش ٕاصالح ينوضوا يل

  .." �اص"، "إالشاكلية س>ياس>ية
ٓ س>يدي، ٔ�Ò عندي مشلك دËل التقاMد �ٕاال ما اختذ�ش  2014يف . 

دËل املليار دËل ا<رمه، ويف  1,8إالجراءات الالزمة ¡ادي خيصين حنط 
مه، دËل املليار دËل ا<ر 4وال  3و ال  6,2¡ادي خيصين حنط  2016

 S12مليار، واش غنق_ط  125س>نوات ¡ادي ختصين  10ومن هنا <ا 
مليار دËل ا<رمه ونص من املزيانية دËل املغاربة وند
رها يف التقاMد دËل 

  املوظفني لك س>نة، ب}ٔي حق؟ 
�Ò ما كندAMش ٔ�نين كنعرف . كتلكموا معي Mىل مفاهمي نظرية، ٔ�Ò قابلٔ

وان هنا �يعرفوا ٔ�كرث مين، وٕاىل اكن يش لكيش، ميكن اك
ن �زاف دËل إالخ
واIد عندو يش IاRة ابغى يقولها، 6ٔنه ٔ�Ò مسعت ال�م يف التقدمي دËل 
بعض إالخوان �يحيل Mىل العمل، ولكن ميل جDنا �لنقاش رجعنا �ل�م ا�يل 
قلت ٔ�Ò، رجعنا لÀٔرقام ورجعنا �لعجز ورجعنا �لزËدة يف سن التقاMد 

  . ورجعنا
يش IاRة وابغى يش حزب جيي يقرتح Mيل يش IاRة ٔ�Ò  فٕاىل اكنت

ابغى يقرتح Mليا يش منوذج Ûمنوي Rديد ¡ادي يطري  موجود، ٔ�ي حزب
هباذ املغاربة، ابغى يقرتحو Mىل الشعب املغرب ٔ�ثناء »نت§اSت ٔ�Ò ما 

  . عندي مانع، ابغى يقرتحو Mيل داS نعمل به، هو مشكور
�اص؟ قلتو يل املشاركة، ٔ�ن ٔ�رشك اك
ن يش واIد عندو يش مقرتح 

امجليع، ٔ�M Òارف بيل ا�لجنة التقNية ما فهياش امجليع، ٔ�Ò س}Iٔاول ٔ�ن ٔ�رشك 
امجليع، ¡ادي نعمل لقاءات مع خمتلف الهيئات الس>ياس>ية وخمتلف الهيئات 
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النقابية، ؤ�ي واIد ا�يل اكن �يعتقد بيل عندو يش ما يقولو، ولكن امسحوا 
إالشاكليات واحضة، وا6ٓن حنن بصدد نظام التقاMد دËل  من الناحDة العملية

  . املوظفني العسكريني واملدنيني
مسحوا يل، ا@ال دËل اجلنود دËلنا ودËل الناس ا6ٔمNيني دËلنا ا�يل او 

مايش فقط �دموا الوطن، ولكن ا�يل حضاو 6ٔSعامر دËهلم، و�اطروا 
ا، ودافعوا Mىل احلدود دËلنا، 6ٔSرواح دËهلم، ودافعوا Mىل الثغور دËلن

ودافعوا Mىل ا6ٔقالمي اجلنوبية دËلنا، سواء اكن من هذه ا6ٔقالمي اجلنوبية وال 

زايد Mىل  اكنوا من ا<ا�ل، والناس ا6ٔمNيني حىت واIد هنا ما ميكن �

�Iد ٔ�ن ٔ õا6ٓخر يف هاذ القضية، لكنا مدينون هلم، ولكنا �شكر هلم، وال مي
ال هللا س>ب±انه وتعاىل، ولكن ا<و� ت�_ذل جمهود معهم، ا6ٓن يوفهيم حقهم إ 

احNا تن§لصو املوظف العادي النص، ولكن العسكريني كن§لصو الثلثني، 
والفرق ا�يل �يuºج Mىل ذاك اليش Sلºس>بة لصندوق التقاMد املزيانية دËل 
 ا<و� ا�يل كتعطيه، وهام ا�يل �هيمهم داS يف هاذ الساMة هو هاذ اليش

 Sكونوش �2022س>متر، هو ¡دا من داä هلم، ماËٕاىل طول هللا العمر د ،
  .مضطر
ن نقولو هلم ما ميكNاش خنلصومك

�هيمهم . هذا ا�يل �هيمهم داS، واملواطنني لكهم هاذ اليش ا�يل �هيمهم
نقولو هلم، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، بيل التقاMد دËلمك مضمون، وٕاذا كنا 

بعض املراجعات ا�يل ¡ادي متيش يف اجتاه العدل، ¡ادي مضطر
ن نعملو 
متيش يف اجتاه إالنصاف دËل خمتلف املكوÒت ا�يل ٕاىل اكن من املمكن 6ٔنه 

درمه، هذاك ٕاجراء دارتو ا<و� يف  1000لــ  600الرفع دËل التقاMد من 
، وميل Rات هاذ احلكومة لقDنا بيل الناس )CIMR(حق املوظفني دËل 

، وطلبت من الس>يد الوز
ر دËل هما اس>تافدوش مRCAR (N(دËل 
املالية، ا�يل كهننيه Mىل الرتتAب ا�يل وضعوه ٔ�حسن وز
ر مالية دËل 

Nش حىت هاذوك  هاملنطقة، يف مؤسسة دولية، طلبت مS ش يبذل جمهودS
 ه، طلبت مRCAR(N(درمه يف  1000املتقاMد
ن ا�يل �يا�ذوا قل من 

�Dة، وهللا جيازيه خبري Mلهيم اكملني، Sش äرفعو يش وبذل جمهود ووصل لن� 
شوية ا�يل حتت، ورمبا äكونو مضطر
ن äراجعو التقاMد دËل الناس ا�يل 
الفوق مع »حuفاظ Sحلقوق املك�س>بة �لناس ا�يل خرجوا، ولك واIد، 

  .لك تعديل ¡ادي �Ëذ بعني »عتبار فني وصل التقاMد ا6ٓن
ماعند�ش، ما ميكºش لمك تطلبوا مين  ولكن مسحوا يل، ٕاىل IاRة

نعطهيا حىت ليش واIد، ٔ�ما ٕاىل Rاب هللا الرزق، ٕاذا Rاد هللا Rاد معر، 
Mالش ¡ادي مننع ٔ�Ò؟ Mالش غمننع الناس؟ اMالش ما هنمتش Sلناس 
احملتاRني، Sلناس ا�يل تقدم السن دËهلم؟ راه املتوسط دËل السن دËل 

س>نة يف  M21ام،  60س>نة يعين بعد  29هو الناس ا�يل �يا�ذوا التقاMد 
دËل الس>نوات حق  8دËل الس>نوات هذا املتوسط،  8حق الشخص و

  .املرا والوليدات: ذوي احلقوق
فٕاذا هاذ اليش هذا، احNا ٔ�ش>نو ابغينا؟ ٔ�ول يشء اليوم �هيمين هو 

�مه يشء هو. ا<ميومة، احبال ا�يل قلتو ان÷ يف السؤال دËلمك، وعندمك احلقٔ 

خص الناس يبقاو مطمئنني Mىل التقاMد دËهلم، وهاذ احلكومة ما ميكºش 
  .جتي اليوم وجتيب لمك احللول احلامسة

Ëمه هنار إ مسحوا يل، 6ٔنه ٔ�Ò عندي حوار مع الناس، ¡ادي نتالىق ٔ�Ò و 
يف الشهر، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، و¡الب الظن ¡ادي نعقدو ٔ�كرث  23

Ûكون لقاءات مع الفاMلني الس>ياس>يني  من لقاء، وبال شك ¡ادي
و»ج÷عيني ا6ٓخر
ن، ¡ادي نتالىق معهم ٔ�كرث ما ميكن، ولكن يف اöهناية 

  . البد من إالصالح
ٓ إالخوان 2و �البد من إالصالح يعطينا .S Tش : ٔ�مور كنقول لمك، 
مليار دËل ا<رمه،  2ما حنتاجوش نبداو كنقلبو مNني جنيبو حوايل  2014
س>نوات، والبد من ٕارشاك امجليع، والبد من ٕاصالح  10ا .T دËل يعطين

س>نة،  60ٔ�و  50شامل، إالصالح الشامل ا�يل خيلينا مطمئنني ٕاىل 
وهذاك اليش ا�يل �يقuيض هاذ إالصالح ¡ادي 
كون، ٕان شاء هللا الرمحن 

مسحوا يل، �ميكن جني و�Òذ Sخلاطر االرحمي، .ام لكف اöمثن، 6ٔن مايش، 
الناس ونبقى كن±اول وäزيد، ٔ�ش>نو �يخرس إال�سان ا�يل �يجي  دËل

لبالصيت و
زيد و�Ëذ اخلاطر دËل الناس؟ وال ٕاىل اكن من الرضوري 
يت§ذ واIد إالجراء اقuصادي ما يت§ذوش Sش ما يوقع لوش ٕارضاب وما 

  توقع لوش مظاهرة، �يفاش؟
ليش، هاذي مسحوا يل، هللا جياز
مك خبري، ما اكيºش ا�لعب يف هاذ اا

املصل±ة دËل البالد، وٕاىل اكن هاذ اليش ¡ادي جيي Mىل حساب الشعبية 
دËل احلكومة، احلكومة مuضامNة مس>تعدة تؤدي هاذ اöمثن، 6ٔنه هاذ 
احلكومة ما ك�شوفش بيل يف هاذ املوضوع ؤ�م°ال هاذ املوضوع ا<و� 

وال املهم هو  كتدا�ز مع النقاSت وال ا<و� كتدا�ز مع ا6ٔحزاب الس>ياس>ية
انت جتي ل÷Ë ا�لور وتدافع Mىل الناس ف; يظهر هلم ٔ�نك تدافع عهنم، ولكن 
يف احلقDقة ٔ�نت �سري هبم ٕاىل اخلراب، 6ٔنه ٕاىل جDيت كتدافع Sش ما منس 
املواد »س>هتال�ية حبال احملروقات، �لهيا، ما تقAسهاش ٔ� اليس ا�ن كريان، 

التقاMد وما تقAش السن دËل التقاMد مليار درمه، وا�ا، وما متسش  53
الد لـ ــــــــــــويف ا�6ٔري فني غنوصل؟ نوصل ال_. مليار درمه، وا�ا 29

)la faillite( ٓ�، Mاد ذيك الساMة تقولوا يل هاذ اليش ا�يل كنت كتد
ر 
   !اليس ا�ن كريان ما مز�Ëش

�Ò مس>تعد �سمعها، ٕاىل اكن هاذ اليشٔ ،Sوا س>يدي، قولوها يل دا 
معناه ٔ�نين ما مز�Ëش، د
روها يف Sلمك، ٔ�Ò ما مز�Ëش، ٔ�Ò ما مز�Ëش، 
6ٔن ¡ادي ند
ر ذاك اليش ا�يل كنعتقد يف مصل±ة البالد، غند
ر ذاك 

  . اليش ا�يل فDه مصل±ة املواطنني احلقDقDة
وا�ا الش>باب دËلنا، وا�ا يش وIد
ن ميش>يو يقدروا �رشحوا هاذ 

امشاو تيقولوا �لناس راه ابغى 
زيد Mليمك املاء  اليش �لناس بطريقة خمتلفة،
والضوء، واش ٔ�Ò ¡ادي äزيد املاء والضوء Sلسالمة والعافDة، الش؟ ا6ٓن 

مليار درمه عند املكuب الوطين �لامء والكهرSء،  30اكينة جعز دËل حوايل 
وال ما  ءفني غمنش>يو هباذ اليش؟ ا�يل .م عند املواطن يلقى الضو واملا
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ش، وال جيي �شعل الضو ما يلقاهش، جيي يقلب Mىل املاء وما يلقاه
�Ò كهنرض Mىل التقاMد، كهنرض Mىل لكيش. يلقاهشٔ..  

ميل كنتو كهترضوا مسعت لمك، ميل كنتوا كهترضوا مسعت لمك، 
اIرتموا رئAس احلكومة دËلمك ا�يل Rابتو صناديق إالقرتاع دËلمك، وا�يل 

موه، ٕاىل كنتو دميقراطيني، ٕاىل كنتو دËل املقاMد، اIرت  107اعطاتو 
دميقراطيني اIرتموه، ما غت§لعونAش، مرة ٔ�خرى ما غت§لعونAش، د
روها 
يف البال دËلمك، ما غت§لعونAش، والتقاMد ما اكيºش طريقة دËل إالصالح 

  . دËلو ٕاال ٕاذا ا�ذينا ٕاجراءات
وهاذ وهاذ إالجراءات مهنا ٔ�هنا البد äزيدو يف الس>نوات دËل العمل 

اليش هذا ¡ادي ند
روه بعد ال�شاور والتوافق Sلطريقة ا�يل يق_لوا هبا 
  .الرشاكء إالج÷عيني، ما اكيºش ٕاال MSٕادة إال�Iساب

 Ò�، ))généreux، �يقولوا généreux((من الطبيعي äكون ن�سمى ٔ
)Ce n’est pas généreux(ايش ــــــــــ، هذاك م)généreux ( 6ٔن
)la générosité(  د النظامIوا Òٕاىل اكن عند)qui est généreux( ،

�اصو يعطي يش IاRة ا�يل قادر �س>متر فهيا، ٔ�ما ٕاىل اعطي�هيا ليه Mام وال 
س>نني ووصلتAين بعد ذÌ لÀٔزمة ا�يل ما  10س>نني وال  M5امني وال 

 c'est une générosité?(، )ce n’est(نقدرش حنلها، واش هاذيك 
pas une générosité(،  ش يش طريقةºرهاش، ما اكي
ؤ�Ò ما غند

�خرى، ما اكيºش يش طريقة ٔ�خرى ٕاال MSٕادة العدل �لمنظومة دËل التقاMد ٔ
دËلنا Sش äكونو قادر
ن يف املس>تق_ل، ا6ٔجDال ا�يل Rاية ما äكونوش الكينا 

  .لها احلق دËلها، ونقولو لها ما عندÒ ما نعطيوك �ٓ بºيت، مايش معقول
يف هاذ إالجتاه، وغنتعاونو مع ذوي النواË احلس>نة، ا�يل  فاحNا غمنش>يو

عندمه الرغبة Sش حيلوا مشلكة بالدمه، ا�يل عندمه الرغبة Sش يضمنوا 
املس>تق_ل دËل ا6ٔجDال دËهلم، ا�يل مايش املشلك دËهلم س>ياسوي، 
ومايش املشلك دËهلم املقاMد دËل الربملان، ومايش املشلك دËهلم يوصلوا 

كومة ب}ٔي مثن، ومايش املشلك دËهلم يقلبوا رئAس احلكومة، ا�يل �لح
  . �يفكروا يف البالد وعندمه الك_دة

هذاك الس>يد ا�يل صفقت Mليه ق_ايT، صفقت Mليه هو Ûلكم معاË من 
القلب دËلو ؤ�Ò صفقت Mليه من القلب دËيل، ومشAت لعندو وحDيتو، 

ٓ اليس عبد إال�، رد البال : "6ٔنه ال�م ا�يل اكن �يقول يل، �يقول يل �
لينوضوا Ì بعض ا6ٔش§اص املزايد
ن ا�يل ما ابغاوش هاذ إالصالح 

ما غنرتاجعش، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، .ام لكف اöمثن، ". وترتاجع
وكنعتقد ب}ٔن الشعب املغريب ¡Aساندين يف هاذ القضية هاذي، ؤ�نه الناس 

�ن النقاSت ا�يل عندها نية حس>نة ا�يل عندمه نواË حس>نة ¡Aساندوين، و ٔ
  . ¡�ساندين

طبعا غي�Nاقشوا، غيدافعوا ما اس>تطعنا، احشال ما قدرÒ نوسعو Mىل 
املواطن، حشال ما قدرÒ ما منسوش املصاحل دËلو، احشال ما قدرÒ ما 

  . منسوش احلقوق املك�س>بة دËلو س>نفعل

، مايش دËل ٔ�ما داS اليوم هاذ اöهنار مسحوا يل، مايش دËل النظري
ٕاىل اكنت يش IاRة ٔ�Ò الباب دËيل مفuوح، . النصاحئ اليت لAست يف حملها

 نــــواملكuب دËيل مفuوح، والبAت دËيل مفuوح، Sش �سمع 6ٔي مواط
 c'est une(مغريب ابغى يتلكم امعاË ويعطيين نصي±ة، ولكن اليوم 

journée grave(دMنظمتنا التقا�  .ية يف خطر، هذا هنار حرج، هنار ٔ
ٓ إالخوان، وصلت لÀٔزمة، ٔ�Ò ما عند�ش اس>تعداد نبقاو  �اك
ن دول، 

اك
ن دول حبال ٕاس>بانيا . نضحكو لبعضياتنا، ونوصلو ملا وصلت ٕاليه اليوÒن
حتملت املسؤولية ونقصت �لموظفني، ونقصت Mدد من املوظفني، وٕاىل 

وحش، اقuىض ا6ٔمر هاذ اليش، كنمتىن من هللا وداS هاذيش ما مطر 
و�اصو يتدار ¡ادي يتدار، ولكن Sش جنيو اليوم وMاود Ýين نعومو ال�م 

  . ونعومو النقاش وند�لو يف ٕاشاكل
ما تقولولياش Mىل امحلاية »ج÷عية، ٔ�Ò مقuنع اجلانب الت}ٔمDين واحض، 
واجلانب دËل امحلاية، املشلك مايش هو هذا، املشلك امNني؟ ٕاىل اك
ن 

ح Sش هو جييب ٔ�موال لهذه ا<و� ويضخها يف واIد عندو يش مقرت 
الصندوق دËل التقاMد وحيول دون إالفالس دËلو، يتفضل جيي يقرتح هاذ 
اليش هذا، ويف »نت§اSت اجلاية �رشح �لناس �يفاش ¡ادي يد
ر 
ويتفضل جيي لهاذ املسؤولية وحيل املشالك هباذ الطريقة هاذي، ولكن ا6ٓن 

�مايم ٔ Ò�س>نوات ا�يل Ûلكفت هبا هاذ  5دا�T يف  2014 ؤ�Ò يف 2014ٔ
  . احلكومة

 Ò�ٕاىل ابغى هللا متيش حىت �لهناية دËل املسار دËلها، لكيش بيد هللا، ٔ
Mىل لك IاRة، ما عند�ش اليقني Mىل " هللا ٔ�Mمل"من الناس ا�يل تنقول 

املس>تق_ل، املس>تق_ل يف يد هللا، ولكن عندي العزمية، ٕان شاء هللا الرمحن 
الرحمي، Sش منيش يف هاذ إالصالIات ا�يل وMدت هبا الشعب املغريب ٕاىل 
اöهناية وما نرتاجع Mىل حىت يش وIدة فهيم، لك IاRة يف وقهتا ومبا يلز.ا 
من ال�شارك وال�شاور مع امجليع وا�6ٔذ �لك رٔ�ي ا�يل تيجي بDºة حس>نة 

  . ولك فكرة ا�يل كتكون معقو�، ا�6ٔذ هبا
  .رمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك و 

        ::::لسلسلسلسالس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@الس>يد رئAس ا@
  . شكرا لمك Mىل مسامهتمك، الس>يد رئAس احلكومة. شكرا

  ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


