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   .س جملس املس�شار�نEاDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ون دقHقة، ابتداء من الساNة احلادية عرش ساعتان ومخسة ومخس :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .لعارشة صباPاواDقHقة ا
Nىل ا7ٔسAئZ املتعلقة Uلسة خمصصة لتقدمي ا7ٔجوبة  ::::Uدول ا7ٔعاملUدول ا7ٔعاملUدول ا7ٔعاملUدول ا7ٔعامل

  .ئEس احلكومةلسAياسة العامة من ق^ل ر [

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

        ::::لسلسلسلساaاaاaاEaس Eس Eس Eس اDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ اDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ اDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ اDكتور محمد الشAيخ بيد هللا، رئ 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السAيد رئEس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اDسAتور، خيصص  100معال بpٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

تعلقة [لسAياسة العامة اaلس هذه اجللسة لتقدمي ا7ٔجوبة Nىل ا7ٔسAئZ امل 
  :من ق^ل السAيد رئEس احلكومة احملرتم حول املواضيع التالية

  احلصيZ وا7ٓفاق؛: ٔ�وال، اتفاقHات التبادل احلر
  �نيا، وضعية ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية؛

�لثا، ٔ�ي سAياسة معومHة �لحكومة يف القطاع الفال�، وما يه تدابري 
ذا القطاع؟ وما يه ٕاجراءاهتا لتحقHق ا7ٔهداف احلكومة لتطو�ر ه

  و�سرتاتيجيات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنية الفالPة والعامل القروي؟
�رشع ا7ٓن يف معاجلة هذه احملاور، ؤ�ف�ح [ب التد�الت، ؤ�بدٔ� 
ٕ[عطاء اللكمة P7ٔد ٔ�عضاء فرق املعارضة، كام مت االتفاق Nىل ذ� يف ندوة 

تفاق Nىل ٔ�ن نبدٔ� تباNا [لتبادل احلر، مث العامل القروي، مث مت اال.. الرؤساء
الفالPة، ؤ�ن خيتار السادة رؤساء الفرق الربملانية يف املساPة ا و� هلم 
التد�ل ٕاما يف قطاع ٔ�و يف Nدة قطاNات، وتوزع طبعا احلصص الزم¢ية 
حسب رغبة لك فريق Nىل Pدة، Nىل ٔ�ن يمت اPرتام املساPة الزم¢ية 

  . صصة للك فريق Nىل Pدةا 
سAيكون من .. ٕايال امسحتو ٕاذا اكنت ا7ٔ©لبية واUدة، نعطيو لªٔ©لبية

) logiciel(الصعب ٔ�ال نبدٔ� [لتوايل [ملواضيع الثالثة 7ٔن هناك اك�ن 
  . لال�Pساب

  .السAيد الرئEس

        ::::املعطي بنقدوراملعطي بنقدوراملعطي بنقدوراملعطي بنقدور    املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
  .شكرا السAيد الرئEس

نه ميك¢نا ٔ�ن نناقش ٔ�ي موضوع، ويبقى هل سAن¸�دئ [لتبادل احلر ٔ�م �ٔ 
  �لسAيد رئEس احلكومة إالUابة عن ا7ٔسAئZ يف �ٓخر املرZP؟ 

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
هو مت االتفاق يف املك�ب ويف ندوة الرؤساء Nىل ٔ�ن ننظم ٔ�شغالنا 
ب�¢اول املوضوع ا7ٔول، مث الثاين، مث الثالث تباNا، ؤ�ن ختتار الفرق الربملانية 

من يتد�ل يف ماذا، Nىل ٔ�ن حترتم فقط املساPة الزم¢ية ا و� �لك حرية 
ؤ�ت�¢ا Nدة ٔ�سAئZ، كنا اتفق¢ا [ش �كون ا7ٔول . لها يف ٕاطار املناقشة

فالثاين، وحىت ا7ٔسAئZ اليت ٔ�تت، ٔ�تت بنفس النحو، ا7ٔوىل والثانية 
  . والثالثة، احملور ا7ٔول، الثاين والثالث

        ::::وروروروراملس�شار السAيد املعطي بنقداملس�شار السAيد املعطي بنقداملس�شار السAيد املعطي بنقداملس�شار السAيد املعطي بنقد
حنن يف ا7ٔ©لبية Uاهزون ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن نتد�ل يف التبادل احلر، حنن 

  .Nىل ٔ�مت �سAتعداد

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
ٕاذن، نبدٔ� [للكمة لªٔ©لبية يف احملور ا7ٔول، تفضل ا7ٔسAتاذ .. تفضل

  .عواكشا

        ::::املس�شار السAيد حسن عواكشااملس�شار السAيد حسن عواكشااملس�شار السAيد حسن عواكشااملس�شار السAيد حسن عواكشا
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد رئEس احلكومة،

  لوزراء،السادة ا
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�وال وق^ل لك يشء نبغيو ٔ�وال نبداو [لشكر جلال� املÌ نرصه هللا 
Nىل املبادرة ا�يل دار �لعائالت دÒل ٕاقلمي بÑسلÐن، ا�يل اوالدمه ضاعوا يف 

  .وهباذ املناسAبة نعاودو جنددو الرتمح دÒلنا هلم. واد الرشاط
  السAيد رئEس احلكومة، 

دي �كون ©ري سؤال، ولكن غيكون التصور دÒل فريق هذا مايش ©ا
  .التجمع الوطين لªٔحرار فÐ يتعلق [تفاقHات التبادل احلر

مع ٔ�ور[، و�ٓخرها يف  1995ٔ�ول اتفاقHة التبادل احلر ابدات يف 
، وهذا Ûيجعلنا �سpٔلو نفسAنا واش تدارت مقاربة مشولية دÒل هاذ 2004

سAنني ما بني ا7ٔوىل والثانية،  9زمن دÒل اتفاقHات التبادل احلر؟ نظرا �ل
احلكومات ا�يل داروها ما اكنوش يف اسAتطاNة [ش يد�روا مقاربة مشولية، 
ولهذا تنقدمو �لحكومة ا�يل اح¢ا فهيا وكندمعوها [ش تد�ر التغيريات 
الالزمة يف االتفاقHات مع هاذ البÞان [ش Ýكون مقاربة مشولية دÒل هاذ 

  .االتفاقHات
لكمو �زاف Nىل هذا العجز التßاري ميل كنتلكمو Nىل اتفاقHات كنت

التبادل احلر، ولكن يف احلقHقة ما اكيÑش Nالقة م^ارشة ما بني العجز 
  . التßاري واتفاقHات التبادل احلر
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العجز التßاري عندو ٔ�سAباب م�عددة وخمتلفة، ولهذا ميكن لنا نعطيو 
ت التبادل احلر معها، العجز بعض ا7ٔرقام، البÞان ا�يل عندà اتفاقHا

، مع العمل ٔ�ن البÞان ا�يل ما عندàش اتفاقHات %34التßاري Ûيوصل لـ 
  .%66التبادل احلر العجز التßاري Ûيوصل لـ 

احلاUة الثانية ا�يل ميكن �سpٔلو نفسAنا، واش اسAتوفHنا؟ à�ٔ كنظن [مس 
بادل احلر، مع اكن ميكن لنا �سAتفادو اكرث من هاذ اتفاقHات الت . الفريق ال

لك ا7ٔسف اك�ن بعض البÞان ٔ�صدقاء ا�يل عندà اتفاقHات معهم، وا�يل 
، وعندمه )les barrières non tarifaires(كEسAتعملوا ما çسمى بـ 

املواصفات مجليع البضائع ا�يل كتجي لبالدمه، وكEسAتعملوا هاذ املواصفات، 
غريب ٔ�و يقللوا من [ش ٕاما حي¸سوا هذاك املنتوج امل) les normes(هاذ 

الوترية [ش Ûيد�ل �لسوق دÒهلم، مع العمل ٔ�ن اح¢ا ابغينا �سAتافدو من 
هاذ السوق دÒل مليار ونصف دÒل ال¸رش دÒل املسAهتلكني دÒل هاذ 

  .دو� 55اDول، ا�يل عندà اتفاقHة التبادل احلر معها، وا�يل كتوصل لــ 
Ûبار من املنتßني دÒلها يف بعض البÞان ٕاكسAبانيا مöال، اك�ن ضغوطات 

الفالPة [ش يضغطوا Nىل احلكومة دÒهلم [ش حىت يه تضغط Nلينا [ش 
وبعض ا7ٔمثنة ا�يل Ûيلعبوا ) N )les quotasاود �ين نت÷الو Nىل بعض

Nلهيا، [ش اح¢ا املواد دÒلنا الفالحHة ما تد�لش �لسوق ا7ٔوريب [لوترية 
  .ا�يل كنتpٔسفو لهاا�يل غنبغيو، وهاذو من ا7ٔشAياء 

كنتلكمو ٔ�حHاà عن التنافسAية، التنافسAية، السAيد رئEس احلكومة، ما 
ٕاىل �ٓخره، التنافسAية كتجي )... les salaires(كتEßش ©ري من ا7ٔجرة و

ي ـــــــمن Nدة ٔ�شAياء، مهنا ا�لوEUس�Hك، املغرب دار واPد اaهود Ûبري ف
)la logistique(كون وتÝ رية ٔ�كرب من هاذي [ش ، ولكن كنطالبو [ش

نصلحو املشلك دÒل ا�لوEUس�Hك يف املغرب، وميكن لنا Nىل س¸Hل املثال 
ولهذا، كنطالبو من . املغرب ما عندوش النقل البحري، وهذا كنتpٔسفو ليه

  .احلكومة [ش تتد�ل يف هاذ امليدان
ميل كنتلكمو Nىل اتفاقHة التبادل احلر، ما ميك¢اش نتلكمو ©ري Nىل 

ة، البعد احلقHقي دÒل اتفاقHات التبادل احلر وهو �س�ýر، البعد التßار 
  . �س�ýري

هاذ ..ولهذا، كنطالبو من احلكومة [ش Ýزيد þسوق هاذ احلا�
دو� [ش جتلب املس�مثر�ن من مجيع البÞان  55االتفاقHات ا�يل دا�ر�ن مع 

Òات دHتغلوا هاذ االتفاقAسçس�مثروا يف العامل ا�يل ©ادي جييو وçيف لنا و
... معلوم خصنا �شAتغلو ٔ�كرث يف املناخ دÒل �س�ýر يف البالد. املغرب

ٕاخل، ا�يل ©ادي وهو Ûيتحسن امحلد �، ولكن مازال خصنا �زيدو ٔ�كرث 
ولهذا، البعد �س�ýري هو من ٔ�مه ا7ٔشAياء ا�يل ميكن لنا نتلكمو . ؤ�كرث

  .حلرNلهيا يف نطاق هاذ اتفاقHات التبادل ا
ميل كنتلكمو Nىل اتفاقHات التبادل احلر، ما ميكÑش لنا اليوم ما 
ندويوش Nىل ٕافريقHا، اليوم Uال� املÌ دار واPد اaهود Ûبري [ش �زيد 
يطور العالقات التßارية مع البÞان إالفريقHة، ومع لك ا7ٔسف اح¢ا الزلنا 

Þان، ومكثال ميكن [قني ما حصلناش Nىل اتفاقHة التبادل احلر مع هاذ الب
 la communauté économique(يعين ) 1CEDEAO(ندويو Nىل 

des états ouest-africains( ،)l’union économique 
monétaire ouest-africaine(  لÒل املاليني دÒميثلوا املاليني دÛ ا�يل

  .ال¸رش، واح¢ا كنعرفو لكنا ٔ�ن املسAتق^ل دÒل املغرب يف التßارة يه ٕافريقHا
التبادل احلر الشامZ  اتفاقHة) N)2l'ALECAىل بعßا�، غندوي 

واملعمقة، هاذ االتفاقHة كهنين احلكومة Nىل الشßاNة السAياسAية دÒلها ا�يل 
تpٔنت وما ابغاþش توقعها رمغ الضغوطات دÒل ٔ�ور[ حىت تد�ر دراسة 
وتعرف ٔ�شAنو هام �نعاكسات دÒلها Nىل �ق�صاد املغريب واملقاوالت 

ملغربية وإالدارة املغربية، 7ٔن خصنا املالءمة ال�رشيعية والتنظميية املغربية ا
ونظريهتا ا7ٔوربية، وخصنا نpٔهلو ال إالدارة دÒلنا وال املقاوالت دÒلنا [ش 

  . ند�روها
ؤ��ريا، ©ادي �شكر السAيد الرئEس، وكنمتىن Nىل هللا ٔ�ن �كون عند 

ر م¢ا الكöري، و�كونو Nىل حسن ظن هاذ الشعب املغريب ا�يل Ûيت�Ñظ
حسن ظن Uال� املÌ ا�يل يف لك خطاب ٕاال وÛيعطي التوصيات دÒلو 

  . لٕالصالح الهيلكي لالق�صاد املغريب
  . غن÷يل الوقت �ليس املعطي بنقدور

  .وشكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا

  .اللكمة ا7ٓن ا�يل P7ٔد م�د�يل فرق املعارضة، ا7ٔسAتاذ حكمي

 Aاملس�شار الس Aاملس�شار الس Aاملس�شار الس Aشامشاملس�شار السÑشامشيد عبد احلكمي بÑشامشيد عبد احلكمي بÑشامشيد عبد احلكمي بÑيد عبد احلكمي ب::::        
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
  السAيد رئEس احلكومة، 

اح¢ا يف فريق ا7ٔصا� واملعارصة، وزمالؤà يف الفريق �شرتايك، نود 
  : ٔ�ن نطرح Nليمك السؤال التايل
 السAيد رئEس احلكومة، 

تقدموا �لشعب املغريب ولساكنة العامل القروي واملناطق �ٓش ميكن 
  اجلبلية Nىل وUه اخلصوص من حصيZ؟

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  .احملور ا7ٔول التبادل احلر كام مت االتفاق Nىل ذ� مع املك�ب

                                                 
1 Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
2 Accord de Libre-Echange Complet et Approfondi 
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        ::::ششششكمي بÑشامكمي بÑشامكمي بÑشامكمي بÑشامعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد املس�شار السAيد 
 غنتلكمو نعم، السAيد الرئEس، اح¢ا والزمالء دÒلنا يف الفريق �شرتايك

  .يف احملور املتعلق بوضعية ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . طيب، شكرا

ٕاذن، ٕاىل ٔ�ن نصل ٕاىل هذا املوضوع، هللا خيليمك احصاب احلساب 
  . رجعوه، شكرا

  .اللكمة ا7ٓن ملتد�ل عن الفريق الفHدرايل، طبعا يف احملور ا7ٔول

        ::::د دعيدNةد دعيدNةد دعيدNةد دعيدNةاملس�شار السAيد محماملس�شار السAيد محماملس�شار السAيد محماملس�شار السAيد محم
  السAيد رئEس احلكومة،

وقع املغرب العديد من اتفاقHات التبادل احلر مع مجموNة من اDول 
العربية وا7ٔوربية والوالÒت املت$دة ا7ٔمر�كHة، وهتدف هذه االتفاقHات ٕاىل 
ٕالغاء احلواجز التßارية، وþسهيل جتارة السلع واخلدمات، واسAتقطاب 

املالحظ انعدام التاكفؤ �ق�صادي �س�ýرات ا7ٔج¢بية، ©ري ٔ�نه 
  . والتßاري ما بني املغرب والبÞان املعنية هبذه االتفاقHات

و[لرمغ من التقدم احلاصل يف تنويع الصادرات املغربية والولوج 
بÞا رش�اك، فٕان احلصيZ العامة لهذه  50التفضييل 7ٔسواق ٔ�زيد من 

املزيان التßاري سAنة  االتفاقHات لEس يف صاحل املغرب، حHث شلك جعز
  . من الناجت اDا�يل اخلام احلقHقي %-4,8 2014

  : ,�، �سائلمك
  ما هو تقHميمك لهذه االتفاقHات Nىل املسAتوى الشمويل والقطاعي؟  -
ما يه ماكمن القوة والضعف التفاقHات التبادل احلر وانعاكساهتا Nىل  -

  �ق�صاد الوطين وتنافس�Eه؟ 
  مع ا ططات �سرتاتيجية �لمغرب؟ ما مدى توافقها  -
ما يه إالجراءات والتدابري املت÷ذة من طرف احلكومة ٕالNادة التوازن  -

iشلك ٔ�فضل �لعالقات التßارية ا تZ ما بني املغرب ورشاكئه، والتفاوض 
  حول االتفاقHات املسAتق^لية؟ 

  .شكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا ا7ٔسAتاذ دعيدNة

وNة �حتاد املغريب �لشغل، �حتاد املغريب �لشغل، ٕاذن �ٓخر لكمة aم
  . ©ري موجود �حتاد املغريب �لشغل

اللكمة ا7ٓن �لسAيد رئEس احلكومة احملرتم لٕالUابة Nىل ٔ�سAئZ احملور 
  .احلصيZ وا7ٓفاق: ا7ٔول حول اتفاقHات التبادل احلر

        :::://// ا�ن كريان، رئEس احلكومة ا�ن كريان، رئEس احلكومة ا�ن كريان، رئEس احلكومة ا�ن كريان، رئEس احلكومةالٕ الٕ الٕ الٕ السAيد عبد االسAيد عبد االسAيد عبد االسAيد عبد ا
  ن الرحميiسم هللا الرمح

  .امحلد � والصالة والسالم Nىل رسول هللا و�ٓ/ وحصبه ومن و�ه
بدوري U�ٔدد التعازي 7ٔرس الض$اÒ ا,�ن يعين شاءت ٔ�قدار هللا ٔ�ن 
يفارقوà يوم اP7ٔد املايض يف مدينة بÑسلÐن، وقد àب عنا مجيعا Uال� 

فرمحة هللا Nىل املÌ يف تعزية ٔ�رسمه ويف يعين القHام بواجب املساندة، 

  .. نَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعونإِالغرىق، واكن هللا 7ٔهلهم وذوهيم، 
  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر Nىل اخ�يار موضوع اتفاقHات 

^ارشة Nىل املبادالت اخلارجHة، و[لتايل Nىل التبادل احلر اليت تؤ4ر م 
  . توازàت �ق�صاد الوطين �رم�ه

وكام ال خيفى Nليمك، فٕان هذه االتفاقHات تندرج يف ٕاطار التوUه 
�ق�صادي ا,ي اخ�اره املغرب م¢ذ بداية الýنE¢ات، واملتجسد يف هنج 

ليت يوفرها سAياسة �نف�اح �ق�صادي هبدف �سAتفادة من فرص ا7منو ا
�ق�صاد العاملي وUذب �س�ýرات ا7ٔج¢بية، كام ٔ�هنا تÑسجم مع �نف�اح 
السAيايس املتواصل لبàÞ وموقعه اجلغرايف و8رخيه وحضارته وقميه العريقة 

  . املبHÑة Nىل التالحق احلضاري وال�سامح و�نف�اح Nىل ا7ٓخر
، سpٔسAتعرض واقع ولٕالPاطة ب�ساؤالت السادة املس�شار�ن احملرتمني

اتفاقHات التبادل احلر املربمة من ق^ل بالدà ق^ل التطرق ملا لها من �ٓ�ر 
Nىل اق�صاد املغرب وإالجراءات املت÷ذة ٕالرساء التوازن يف املبادالت 

  .اخلارجHة
  السAيد الرئEس،

لقد اخ�ار املغرب هنج سAياسة حتر�ر �ق�صاد الوطين واندماUه يف 
هاذ ال;م يبدو NادÒ لكن كام ال خيفى Nليمك،  اليوم،. حميطه اDويل

خصوصا إالخوان ا�يل وضعوا السؤال، ٔ�نه ق^ل ثالثني ؤ�ربعني سAنة اكن 
موضوع نقاش، ومل �كن حو/ اتفاق مطلق، ولكن ا7ٓن امحلد � اÒ7ٔم 
ٔ�ثب�ت ٔ�ن التوUه اكن حصي$ا واكن Nىل صواب، وهذا امحلد � من 

لوكه اكنوا دامئا يعطون التوUه، ا7ٔحزاب خصوصيات هذا البÞ، ٔ�ن م
  . السAياسAية تقوم بدورها، ولكن التو<ات ا7ٔساسAية تpٔيت من ملوكه

وذ� [الخنراط املبكر يف النظام التßاري املتعدد ا7ٔطراف، حHث 
Ýُرمج هذا التوUه [نضامم بالدà ٕاىل االتفاقHة العامة �لتßارة والتعريفة امجلرÛية 

)GATT3 (ش يفDنة  مراAرون، سÛمن بني 1987ٕاذا كنمت تذ Fمما جع ،
البÞان املؤسسة ملنظمة التßارة العاملية، واليت مöلت حتوال حمورÒ يف قواNد 

  .التßارة العاملية
كام تعزز هذا التوUه ٕ[�رام اتفاقHات �لتبادل احلر مع Nدد من اDول 

ئدة يف هذا واaموNات �ق�صادية، حHث يعترب املغرب من البÞان الرا
  . اaال <وÒ وٕاقلمييا

                                                 
3 General Agreement on Tariffs and Trade 
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وهكذا، ٔ��رم املغرب اتفاقHة رشاكة مع �حتاد ا7ٔورويب، كام ٔ��رم 
اتفاقHات �لتبادل احلر مع بÞان املنطقة ا7ٔوروم�وسطية لالسAتفادة من 

  .�ندماج اجلهوي، و�اصة اتفاقHة ٔ�اكد�ر واتفاقHة التبادل احلر مع ÝرÛيا
تيجي مع الوالÒت املت$دة ا7ٔمر�كHة، ا,ي يعترب ولتعز�ز تعاونه �سرتا

من بني ٔ�كرب ا7ٔسواق العاملية، ٔ��رم املغرب مع هذا البÞ اتفاقHة �لتبادل 
احلر، مشلت 7ٔول مرة، ٕاضافة ٕاىل تبادل السلع، جماالت اخلدمات 

ال يتخيل ٔ�ننا ميل درà هاذ االتفاقHة مع . و�س�ýر وجماالت ٔ�خرى Uديدة
كنا كنفكرو ٔ�نه �كون ©ادي التاكفؤ، وايين هذا قرار ا�ديناه [ش ٔ�مر�اك، 

  .منشAيو يف هاذ �جتاه، و�كونو مضطر�ن حنزمو ريوسAنا بطبيعة احلال
ٔ�ما فÐ يتعلق [تفاقHات التبادل احلر مع [يق اDول العربية، فٕاهنا تندرج 

Dول ا7ٔعضاء يف يف ٕاطار تنفHذ اتفاقHة تEسري وÝمنية املبادالت التßارية بني ا
  .اجلامعة العربية يف ٔ�فق ٕا�شاء سوق عربية مشرتكة، ٕاذا ٔ�راد هللا

وقد اكن من بني النتاجئ ا7ٔوىل لسAياسة �نف�اح التßاري هاته حتديث 
م¢ظومة بالدà التßارية، ومالءمهتا مع الزتاماهتا يف ٕاطار النظام التßاري 

احلر، وهذا يف Pد ذاته  املتعدد ا7ٔطراف، ومق�ضيات اتفاقHات التبادل
. مكسب مثني يعزز جودة م¢اخ ا7ٔعامل ببالدà، وUاذبية هذا �س�ýر

  .امجليع يذÛر Ûيف اكنت ا7ٔمور، وÛيف ٔ�صبحت اليوم يف هذا اaال
  السAيد الرئEس،

ٕان التقHمي ا7ٔويل حلصيZ اتفاقHات التبادل احلر اليت ٔ��رMا املغرب مع 
ا ٔ�عطت دينامHة قوية �لتßارة اخلارجHة �الل Nدد من الرشاكء، يظهر ٔ�هن

السAنوات ا�7ٔرية، فقد جسلت املبادالت التßارية اليت متت فعليا يف ٕاطار 
ارتفاNا  2013-2008اتفاقHات الرشاكة مع �حتاد ا7ٔورويب �الل الفرتة 

مليار درمه، ويعزى هذا  134مليار درمه ٕاىل  85مليار درمه، من  49بـ 
مليار درمه،  95مليار ٕاىل  66ىل ارتفاع الواردات من التطور ٔ�ساسا إ 

مليار درمه ٔ�و  21، وٕاىل ارتفاع الصادرات بـ %7,5مبعدل سAنوي بلغ 
  .مليار درمه �الل نفس الفرتة 40لتصل ٕاىل  15,9%

وقد ٔ�دى هذا التطور ٕاىل حتسن معدل تغطية الواردات [لصادرات بـ 
[يق . 2013سAنة  %42ٕاىل  2008سAنة  %29نقطة، م¢تقال من  13

و[ملقابل، بلغ . التوازن ما اكيÑش، ولكن اك�ن التطور يف �جتاه إالجيايب
، ممثال 2013مليار درمه سAنة  55جعز املزيان التßاري مع هذه اaموNة 

من مجموع العجز التßاري املسßل يف ٕاطار اتفاقHات التبادل  %82بذ� 
  .احلر

مر�كHة، فٕان معدل تغطية الواردات ٔ�ما [لÑسAبة �لوالÒت املت$دة ا7ٔ 
 %34[لصادرات عرف �الل هذه الفرتة م¢حى ٕاجيابيا، حHث انتقل من 

، 7ٔنه التبادالت بيÑ¢ا وبني الوالÒت املت$دة [قHة كتعرف واPد %53ٕاىل 
الضعف ٔ�وال، و�نيا Nدم التوازن، وكنعتقد ٔ�ن هذا طبيعي، 7ٔن هذا واPد 

Uديدة، املق�ضيات دÒلها Uديدة، ال بغض السوق Uديدة، ا�لغة دÒلها 
النظر Nىل مه سوق Ûبري وذاك اليش، ولكن اح¢ا [قني ما تدربناش [ش 

منشAيو لهذيك السوق، واليين راه ا7هنار ا�يل ©ادي تدور احلركة مزÒن يف 
. هاذ �جتاه، يعين ©ادي �كون يشء ٕاجيايب Uدا [لÑسAبة �لمغرب

من املتحفظني Nىل هاذ االتفاق يف ا7ٔول،  و[ملناسAبة، راه حىت à�ٔ كنت
  .مايش ©ري انT بوPدمك

، اسAتقر جعز املزيان التßاري يف ٕاطار 2013 - 2008و�الل الفرتة 
املليار دÒل اDرمه، يف Pني جسل  4اتفاقHة التßارة احلرة مع ÝرÛيا يف Pدود 

 %30معدل تغطية الواردات [لصادرات تطورا ٕاجيابيا، حHث انتقل من 
، يعين احلرÛية دÒهلم )ils sont très agressifs(، حىت هام %50ٕاىل 

خصنا واPد الشوية دÒل .. التßارية و�س�ýر دÒهلم وهذا
)l'agressivité (حىت اح¢ا.  

العجز التßاري يف ٕاطار اتفاقHات وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وترية ارتفاع 
، تبقى 2013- 2008ة سAنوÒ يف املتوسط �الل الفرت  %2,7التبادل احلر 

م�قاربة من وتريته املسN Zßىل مسAتوى مجموع املبادالت التßارية يف هذه 
  .%2,6 البÞان

والواقع ٔ�ن مرد هذه الوضعية Nدم قدرة إالنتاج الوطين Nىل تلبية 
احلاجHات املتنامHة �لطلب اDا�يل من املواد ا7ٔولية و�سAهتالÛية 

 تعبئة عرض تصد�ري ذي تنافسAية Nالية، والتجهزيية، وحمدودية القدرة Nىل
ن�ßHة حمدودية الÑسAيج املقاواليت املوUه �لتصد�ر وNدم �ندماج الاكيف بني 
السAياسات العمومHة املرتبطة [لتßارة اخلارجHة، هذا هو املوضوع، هو 
هذا، Ûيفاش ند�رو [ش العرض دÒلنا التصد�ري �كون عندà ما نصدرو 

رUال ا7ٔعامل دÒلنا خصهم يعرفوا . ٕاخل... ودة Nالية�ل÷ارج �مثن جHد، جب
[�يل اDو� واحلكومة رهن ٕاشارهتم [ش هاذ املرشوع وهاذ الهدف نوصلو 

  .لو ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
كام سامهت عوامل ٔ�خرى يف تفامق العجز التßاري من هاذ التقلبات 

Hية، �اصة املواد الطاقA108ة واملواد الغذائية، احلادة 7ٔسعار املواد ا7ٔساس 
 75، مقابل 2014-2011دÒل اDوالر �لربمHل يف املعدل �الل الفرتة 

، [ٕالضافة ٕاىل ا7ٔزمة �ق�صادية اليت 2010-2006دوالر �الل الفرتة 
4�ٔرت سلبا Nىل ٔ�مه رشاكئنا التßاريني، هاذ �خنفاض دÒل ا7مثن دÒل 

  .البرتول راه ©ري مؤخرا كام ال خيفى
بفضل  2014حتسن ٔ�داء املزيان التßاري بصفة �اصة �الل سAنة  وقد

مليار درمه، اليت  39,8حتسن الصادرات، والسÐA صادرات السAيارات 
مليار درمه، جبوج دÒلنا،  37,3تتßاوز 7ٔول مرة صادرات الفوسفاط 

ولكن اح¢ا فرPانني ٔ�نه الصناNة جتاوزت، 7ٔنه الصناNة ميكن � تد�ر 
  .ثة، الفوسفاط راه هو الفوسفاطوPدة وجوج وثال

كام سامه يف هاذ التحسن اخنفاض ٔ�سعار احملروقات م¢ذ الثلث ا�7ٔري 
دÒلنا، �ٓ اليس دعيدNة، حHث انت ا�يل ) l’enjeu(من السAنة املاضية، و

  . دÒلنا هو التصنيع، ا�هتYى ال;م) l’enjeu(طرحت السؤال، 
نظرا �لمشالك �جTعية ا�يل خصنا هاذ اaال ا�يل ابقHنا م�خوفني م¢و 
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اكن Ûي÷لق لنا، نتßاوزو هاذ التخوف، ا7ٓن غمنشAيو �لتصنيع، التو<ات 
دÒل Uال� املÌ واحضة، انT احلكومة كتجهتد، خصها Ýزيد جتهتد ٔ�كرث 
[ش نصنعو 7ٔن امحلد � اك�ن Nلينا ق^ول يف العامل لكو وٕافريقHا [خلصوص، 

  .دÒل السAيارات ٔ�كرب دليل
  السAيد الرئEس،

كثريا ما يعزى العجز يف املزيان التßاري التفاقHات التبادل احلر، والواقع 
ا7ٔرقام توحض ٔ�ن املغرب çسAتفHد iشلك معقول من اتفاقHات التبادل احلر 

بÞا Nرب العامل، ٕاذ حتسÑت صادراتنا ٕاىل هذه البÞان بوترية مزتايدة  56مع 
  . نفHذم¢ذ دخول هذه االتفاقHات Pزي الت 

وٕاىل اكنوا إالخوان دامئا Ûيفكروا [ش حنافظو Nىل ا7ٔوضاع دÒلنا 
�ق�صادية، �سدو البE^ان راه ما اك�ن مشلك، ولكن هذا راه مايش Pل، 

غيت$لوا غيت$لوا، ا�لهم كت$لهم Nىل �كري وتتوUد راسك،  راه البE^ان
[قHني كنعانيو وكتعاين، البد كتعاين، عندك واPد املرZP كتعاين، راه اح¢ا 

فهيا، و©ادي جيي واPد الوقت ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ©ادي Ýكون 
  .ا7ٔمور ٕاجيابية ٔ�كرث

و[لرمغ من تفعيل هذه االتفاقHات، فٕان �سAبة Mمة من املبادالت 
، و[لتايل فٕان %71التßارية لبالدà تمت �ارج النظام التفضييل حبصة 

عامل الرئEيس املؤ4ر يف العجز التßاري، اتفاقHات التبادل احلر ال þشلك ال
�رتفاع املهول �لفاتورة الطاقHة : ا,ي يبقى بHÑوÒ و�رتبط بعدة عوامل، مهنا
  . 2014اليت مöلت حوايل نصف هذا العجز سAنة 

وما يؤكد هذا املعطى Ûون ٔ�كرب جعز çسFß املغرب هو مع الصني اليت 
مليار درمه  24بلغ هذا العجز حوايل  ال Ýربطنا معها اتفاقHة �لتبادل احلر، ٕاذ

من العجز التßاري إالجاميل، ٕاىل عندك املليح  %15، مما ميثل 2013سAنة 
راه ©ادي ت¸Hعو [تفاقHة التبادل احلر، وٕاىل ما عندDش راه ©�رشيه ولو من 

  .الصني، مايش ولو يف الصني
 60ر بـ وٕاجامال منت املبادالت التßارية يف ٕاطار اتفاقHات التبادل احل

 167ٕاىل  2008مليار درمه سAنة  107، م¢تقZ من %56مليار درمه ٔ�و 
ٕاىل ارتفاع الواردات مبعدل ، ويعزى هذا التطور 2013مليار درمه سAنة 

، يف Pني ارتفعت الصادرات املغربية �الل نفس الفرتة %7,2سAنوي قدره 
 ، وقد ٔ�دى هذا التطور ٕاىل حتسن معدل%15,7مبعدل منو سAنوي قدره 

نقطة،  14تغطية الواردات [لصادرات يف ٕاطار اتفاقHات التبادل احلر بـ 
، طبعا [يق ما 2013سAنة  %43ٕاىل  2008سAنة  %29م¢تقال من 

  ...وصلناش حىت لنصف [ش ا�كونو
وNىل لك Pال، فٕانه ال يÑ^غي حرص قراءة االتفاقHات يف مقاربة 

 Uلب �س�ýرات حماسAب�Hه فقط، Nىل اعتبار ٔ�ن الهدف مهنا �متثل يف
وٕاPداث م¢اصب الشغل واDفع [لÑسAيج إالنتا[ الوطين مع حتسني 
تنافس�Eه وجودته، والتبادل احلر Ûيد�رà ٔ�مام حتدي ال قدر هللا ٔ�صعب 
يشء فHه هو يق�ل �ق�صاد الوطين، هذا ما اكيÑش، يدفعو [ش �مني 

وصلناش نفسو ويطور نفسو هذا هو الواقع، ولكن بصعوبة [يق ما 
  . �لمسAتوى املطلوب

وهبذا اخلصوص، فقد ارتفعت اس�ýرات اDول اليت Ýربطنا معها 
مليار  39,6ٕاىل  2008مليار درمه سAنة  28اتفاقHات التبادل احلر من 

، 7ٔنه حىت ذوك اDول ميل كEشوفوا انفوسهم ٕايال Uاو 2013درمه سAنة 
ر، Ûميكن هلم ميشAيو �لمغرب، واكن عندà معهم اتفاقHة دÒل التبادل احل

  . 7ٔسواق ٔ�خرى ©ري السوق املغريب، Ûي�شجعوا بطبيعة احلال
كام ي�Ñظر من هذه االتفاقHات ٔ�ن þسامه يف جعل املغرب قاNدة 
لالس�ýر والتصد�ر، مما çسمح �لمصدر�ن اU7ٔانب من الولوج iرشوط 

مسAهتÌ  مواتية ٕاىل ٔ�مه ا7ٔسواق العاملية الكربى اليت متثل ٔ�كرث من مليار
  . يف ٕاطار اتفاقHات التبادل احلر

وسامهت هذه االتفاقHات كذ� يف þرسيع إالصالPات الهادفة ٕاىل 
تطو�ر السAياسة التßارية املغربية وحتديث إالطار ال�رشيعي والتنظميي، 
وساNدت ٔ�يضا Nىل حتسني م¢اخ ا7ٔعامل وتعز�ز املنافسة بني الرشاكت 

 مرتوك للك واPد àعس Ûيصلح ذاك الوطنية، راه ما ابقاش هاذ اليش
اليش دÒلو Nىل �اطرو، راه دا[ ولينا كنتضاربو Nىل الورقة يف عوض ما 
توUد يف يومني توUد يف هنار وبعض املرات [لساNات، وبعض املرات 

درمه، وتقول انت  30درمه وال  20درمه لـ  40من ) les taxes(كنقصو 
 فني اكينة، ولكن هاذ اليش دا[ وىل درمه 20هاذ الرشكة ا�يل Ýهيمها هاذ 

  ... التنقHط Nىل ٔ�ساسو، ما ابقاش
وسامهت هذه االتفاقHات كذ� يف þرسيع إالصالPات الهادفة ٕاىل 
تطو�ر السAياسة التßارية املغربية وحتديث إالطار ال�رشيعي والتنظميي، 
وساNدت ٔ�يضا Nىل حتسني م¢اخ ا7ٔعامل وتعز�ز املنافسة دÒل الرشاكت 

  .الوطنية
  السAيد الرئEس،

لقد �لصت اDراسات املنجزة يف املوضوع ٕاىل رضورة اعTد رؤية 
م�اكمZ ومÑسجمة �لهنوض [لتßارة اخلارجHة، ما ابقاش Ýراجع يف التبادل 
احلر، دا[ شوف ٕاىل عندك يش راكيب، ترتمج Nىل ٔ�رض الواقع iسAياسات 

والرفع من القمية املضافة  قطاعية م¢دجمة لتطو�ر وتنويع العرض التصد�ري،
ملنتßاتنا، مع تنويع ا7ٔسواق اخلارجHة واعTد خطة م¢دجمة لرتوجي العرض 

  . التصد�ري الوطين
واليوم كنت مع السAيد وز�ر الفالPة، وقال يل بعض القطاNات ولينا 
امحلد � فهيا م¢افسني، كنا كÑسAتوردو فقط، ولينا اليوم كنصدر لواPد 

مبا فهيا الوالÒت املت$دة، ا�يل امسع بيل كنصدرو الف¢يد  العدد دÒل اDول
�لوالÒت املت$دة جييه الض$ك، وٕامنا هذا حصيح، و[يق عندà ما نصدرو 

  .هلم ٕان شاء هللا
Òك، �ٓ اليس عز�ز، اك�ن الف¢يد .. ولهذه الغاية، فٕان احلكومة تويل ٔ�مهية

  . كوال ما اكيÑش؟ وال منيش نقول يش PاUة ما يش يه هذي
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ولهذه الغاية، فٕان احلكومة تويل ٔ�مهية �اصة ل�رسيع تنفHذ 
�سرتاتيجيات القطاعية، و�اصة خمطط إالقالع الصناعي، كام تعمل م¢ذ 

Nىل تفعيل ا طط الوطين لتمنية املبادالت التßارية، ونبغي  2014سAنة 
Nة، Nليمك Nليمك [لصناNة، Nليمك [لصنا: نقول ونعاود نpٔكد �لمس�مثر�ن املغاربة

[لصناNة، واDو� مسAتعدة ليك تقدم لمك اكفة ال�سهيالت، وتعطيمك اكفة 
املساNدات، وما تبقاوش تتخوفوا من إالشاكليات �جTعية، لكيش 
إالشاكليات ا�يل مرتبطة [ملوضوع ©ادي ننك^و Nلهيا ٕان شاء هللا الرمحن 

الدà، راه ما عندàش الرحمي ونعاجلوها [لشßاNة الالزمة ا�يل مطلوبة يف ب
اخ�يار [ملناسAبة، راه ما عندàش اخ�يار، هاذ اليش دا[ خصنا ٕاىل بغينا 
نتحملو مسؤولي�¢ا التارخيية كدو� عندها 8رخي، رضوري اليوم �كونو يف 

  .هاذ اaال
ولهذه الغاية، فٕان احلكومة تويل ٔ�مهية �اصة ل�رسيع تنفHذ 

طط إالقالع الصناعي، كام تعمل م¢ذ �سرتاتيجيات القطاعية، و�اصة خم
Nىل تفعيل ا طط الوطين لتمنية املبادالت التßارية، ا,ي  2014سAنة 

يتضمن ٕاجراءات هتدف ٕاىل Ýمثني وتطو�ر وٕانعاش الصادرات، وعقلنة 
الواردات، وþسهيال إالجراءات املتعلقة [لتßارة اخلارجHة، والرفع من القمية 

  .املضافة �لمنتßات احمللية
ويف نفس إالطار، تعمل احلكومة Nىل تعز�ز ٕاطار املراق^ة امجلرÛية 

، من U�ٔل 2015وماكحفة ا7هتريب وفق ما Uاء يف قانون املالية لسAنة 
الكشف الرسيع والفعال ملامرسة ختفHض فواتري واردات املنتßات املقÞة، 

ز�ز وكذا التحقق من مÑشpٔ املنتßات املسAتفHدة من ا7ٔنظمة التفضيلية، وتع
  .مراق^ة مطابقة املواد املسAتوردة �لمعايري التق¢ية والصحية

وفÐ يتعلق بدمع التصد�ر، ٔ��رمت احلكومة Nدة عقود مع املقاوالت يف 
ٕاطار �رàمج عقود ا7منو املو<ة �لتصد�ر، ا,ي هيدف ٕاىل تعز�ز قدرات 

سامهة املقاوالت Nىل التصد�ر، حHث þسAتفHد املقاوالت من اDمع املايل وامل 
مقاو� مصدرة ٔ�و  375يف Ýاكليف ٕاجناز خمططات العمل، وقد Pُددت 

، كام مت وضع 2017مؤهZ �لتصد�ر لالسAتفادة من الربàمج ٕاىل ©اية سAنة 
ٕاسرتاتيجية Ýريم ٕاىل جتميع وÝمنية العرض القابل �لتصد�ر من �الل ٕاPداث 

مايل ، Nرب تقدمي دمع 2015 -2012احتادا �لتصد�ر �الل الفرتة  55
  .ومساNدة تق¢ية ٕال�شاء وتعز�ز هذه �حتادات

كام مت بذل <ود لت¸سAيط ٕاجراءات التعشري وٕاصالح ا7ٔنظمة امجلرÛية 
بغية ٕاجناز ) portnet(و�ق�صادية، حHث مت اعTد قاNدة معلوماتية 

  .املساطر التßارية املتعلقة [لتßارة اخلارجHة
قة [لتßارة، يمت ا7ٓن ٕاجراء دراسات ويف جمال تقHمي 4�ٔر االتفاقHات املتعل

هتدف ٕاىل تقHمي االتفاقHات لت$ديد ماكمن القوة والضعف فهيا، وحتديد 4�ٔرها 
Nىل �ق�صاد الوطين وNىل تنافس�Eه، وٕاىل اسAتكشاف درUة التناسق بني 

  .هذه االتفاقHات ومدى توافقها مع �خ�يارات �ق�صادية �لبالد
ادالت التßارية وتدفقات �س�ýر ا7ٔج¢يب وخ�اما، فٕان مسAتوÒت املب

املبارش يف املغرب، [لرمغ مما حتقق ال تعكس الفرص احلقHقHة اليت تقدMا 
  . اق�صادÒت اDول اليت ٔ��رم معها املغرب اتفاقHات �لتبادل احلر

,�، يتعني Nىل الفاNلني �ق�صاديني املغاربة تقدمي عروض تصد�رية 
لعمل Nىل تنويع الصادرات حنو هذه البÞان، يف ذات قمية مضافة، وا

احلقHقة خصهم يدرسوا هاذ اليش، 7ٔنه [ش تصدر �لوالÒت املت$دة يقدر 
�كون عندك هنا م¢توج صاحل Uدا [ش مييش �لوالÒت املت$دة، ولكن ٕاىل 
ما اعرف�Eش ا7ٔمور Ûيفاش كتدوز متا وÛيفاش إالشاكليات القانونية دÒهلم 

قدر ذاك اليش �رجع �، اك�ن ا�يل Ûيد�ر بناقص من هاذ وذاك اليش، ي
اليش لكو، هذا ©لط، خص إال�سان مييش ويدرس وçشوف الناس ا�يل 
خمتصني، وي�شجع ويتولك Nىل هللا وجيرب، وٕاىل ما جنحش املرة ا7ٔوىل 

  .çشوف املرة الثانية، ا7هنار ا�يل Ûيتف�ح الباب �الص ذيك الساNات
�ق�صادية والتßارية اليت عرفهتا بالدà لقد سامهت إالصالPات 

السAنوات ا�7ٔرية يف تنويع مصادر ا7منو، وحتسني ا7ٔداء العام لالق�صاد 
الوطين، وهو ما çسAتدعي اسAتكشاف ٔ�سواق Uديدة واNدة، �اصة يف 

ج¢وب، اليت حتظى �رNاية Uال� املÌ محمد  -ٕاطار الرشاكة ج¢وب
  .السادس نرصه هللا

فٕاننا نعمل Nىل دمع التنافسAية الوطنية وþشجيع  ويف هذا السAياق،
القطاع اخلاص من U�ٔل العمل Nىل اس�ýر الفرص اليت توفرها االتفاقHات 

  .احلالية والو<ات اجلديدة
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  .شكرا السAيد رئEس احلكومة احملرتم

N باتHقل ا7ٓن ٕاىل التعق�Ñس احلكومة احملرتم، نEيد رئAىل جواب الس
طبعا �لفرق واaموNات اليت Ýرغب يف ذ�، ؤ�بدٔ� [للكمة 7ٔول م�د�ل 

  .عن فريق ا7ٔصا� واملعارصة ٕاذا اكنوا �رغبون يف ذ�، ما اكيÑش تد�ل
  .الفريق �سAتقاليل، ال

  .الفريق احلريك، ال
  .التجمع، ال

  .�شرتايك، ما اكيÑش تعقHب
اDقائق من فريق  3، مع العمل ٔ�ن الفريق اDسAتوري زادومك اDسAتوري

  .ا7ٔصا� واملعارصة و�سAتقاليل واحلريك
  .الت$الف �شرتايك، ما فهيش

  . الفHدرايل، انN Tاد Ýلكمتو
  .�حتاد املغريب �لشغل ما اكيÑHÑش

العفو تفضل اليس احل¸يش، هناك تعقHب واPد .. ٕاذن، ٔ�مر ا7ٓن ٕاىل
 .الفHدرايلمن الفريق 
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        ::::املس�شار السAيد العريب احل¸املس�شار السAيد العريب احل¸املس�شار السAيد العريب احل¸املس�شار السAيد العريب احل¸يشيشيشيش
  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن احملرتم، 

  السAيد رئEس احلكومة احملرتم،
  السAيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السAيد رئEس احلكومة، 

العجز  ٕاذا اكن �نف�اح �ق�صادي لبالدà خHارا ٕاسرتاتيجيا، فٕان
 67ٕاىل  2008مليار درمه سAنة  59الهيلكي �لمزيان التßاري قد انتقل من 

  :، وسpٔفصF كام ييل2013مليار درمه سAنة 
مليار  55مليار ٕاىل  47مع �حتاد ا7ٔورويب، انتقل العجز من  -
  درمه؛
 ؛4,1ٕاىل  5,5الوالÒت املت$دة اك�ن العجز لك¢ه تقلص من  -
 املاليري دÒل اDرمه؛ 4مع ÝرÛيا، اسAتقر العجز يف  -
ومع مجموNة اتفاقHة ٔ�اكد�ر، مرص، تو�س، وا7ٔردن، انتقل العجز من  -
 .مليار درمه 3,1مليار درمه ٕاىل  1,9

وٕاذا اكن ارتفاع ٔ�سعار املواد الطاقHة عنرصا موضوعيا، سامه يف ارتفاع 
جعز املزيان التßاري لبالدà، فٕان بHÑوية هذا العجز تعزى ٕاىل عوامل 

  : نذÛر مهنا ٔ�ساسا ٔ�خرى،
لEست هناك ٕاسرتاتيجية م¢دجمة فعلية وواحضة وم¢ظمة لسAياسة  -

  �نف�اح؛ 
املنافسة الناجتة عن تطبيق اتفاقHات التبادل احلر اكن لها تpٔثري سليب  -

  حقHقي Nىل الصناNة الوطنية و�لق فرص الشغل؛ 
لرشوع يف مل يمت الرشوع يف تpٔهيل الÑسAيج إالنتا[ الوطين ٕاال بعد ا -

  تفعيل اتفاقHات التبادل احلر؛ 
غياب شAبه لكي �ل�شاور بني الفاNلني العمومHني واخلواص ٕاال عند  -

�ضطرار ٔ�و الضغط يف جماالت تطو�ر وسائل إالنتاج وحتقHق التقاطع يف 
  جمال إالسرتاتيجيات القطاعية؛ 

تعدد اتفاقHات التبادل احلر جعل تدبريها معقدا خصوصا يف ظل  -
غياب تÑسAيق حممك بني خمتلف الفاNلني املعنيني من U�ٔل ٕاقرار حاكمة 
جHدة لهذه االتفاقHات وربط مضامHهنا [ ططات إالسرتاتيجية وNىل رٔ�سها 

  . خمطط التصنيع، وÝمنية السوق اDا�لية
  : ٕان هذه العوامل جممتعة، تدفعنا ٕاىل ٕا�رة املالحظات الرئEسAية التالية

Hيط هل مق�ضيات اتفاقAشÑمع وتD ات التبادل احلر عنرصا ٕاجرائيا
  القطاع الصناعي ببÞاà؟ 

ما يه درUة التßا�س والتنامغ بني مضامني هذه االتفاقHات 
  إالسرتاتيجية القطاعية؟ 

هل بالدà يف ٕاطار تدبري مسار اتفاقHات التبادل احلر خضعت لرÒح 
جية ا7منو الصناعي، ا�ليربالية، مما Pد من هامش حترDها يف جمال ٕاسرتاتي 

  خصوصا مع الوالÒت املت$دة ا7ٔمر�كHة؟ 
هل هناك Nالقة Uدلية اجيابية يف �جتاهني بني السAياسة التßارية 

  والسAياسة الصناعية؟ 
ٕاننا يف الفريق الفHدرايل نثري هذه املالحظات من U�ٔل اخلروج 

اهر خبالصات، الهدف مهنا احلفاظ Nىل املك�سAبات وتطو�رها وجتاوز مظ
القصور يف جمال حيتاج ٕاىل صيا©ة رؤية شامZ وم¢دجمة، ال هتم فقط 

  . �سرتاتيجيات بل كذ� الفاNلني امليدانيني، معومHني وخواص
  : و,�، نقرتح

رضورة اعTد بHÑة Nامة موPدة ملنظومة م�اكمZ، متكن من توظيف  -
à ٕاىل قطب الرفع من القدرات التصد�رية لبالدà من <ة، وحتويل بالد

 Uاذب لالس�ýر؛
�نيا، حتقHق جتا�س �سرتاتيجيات القطاعية، وٕارشاك قوي �لÑسAيج  -

  إالنتا[ وÝمنية اDبلوماسAية �ق�صادية والتßارية؛ 
  اعTد عنرص ا,اكء �ق�صادي؛  -
يو اسرتاتيجي لبالدN àرب اعTد �ٓليات اجل حسن اس�ýر املوقع  -

  . ة �لرتوجي املؤسسايتٕابداعية Uديدة وم�ßدد
ٔ�ما حتسني قHادة وحاكمة اتفاقHات التبادل احلر، فHتطلب إالجراءات 

àية التالية يف نظرAا7ٔساس :  
  التالؤم والتناسق بني الشق القانوين والشق �ق�صادي لالتفاقHات؛  -
اعTد التفاوض السAيايس مع دول ومجموNات ملراجعة بعض مضامني  -

ٕاىل هذه ا7ٔسواق هبدف حتقHق كن من þسهيل الولوج االتفاقHات اليت مت
التوازن يف جمال املبادالت من U�ٔل التقليص التدرجيي لعجز املزيان 

  التßاري؛
إالNداد الق^يل لهذه املفاوضات �لفاNلني امليدانيني العمومHني، مع  -

ٕارشاك ممثيل القطاع اخلاص والبنوك الوطنية ذات احلضور اDويل واخلربات 
  كفاءات الوطنية يف اDا�ل واخلارج؛ وال

الرفع من حصة املغرب يف ا7ٔسواق اخلارجHة، والبحث عن ٔ�سواق  -
Uديدة Nرب وضع �ٓليات مؤسساتية Dمع ومواÛبة عرض وتنافسAية املنتوج 

  القابل �لتصد�ر؛ 
  حتسني ٔ�داء النظام املغريب لتpٔمني الصادرات؛  -
التصد�ر �لقضاء Nىل املامرسات  حماربة ترصحيات الفوÝرة الناقصة عند -

  اليت ال ختدم التنافس الرشيف؛ 
ضبط السعر ا7هنايئ �لسلع املسAتوردة، واحلرص Nىل اPرتام  -

  املواصفات التق¢ية وقواNد املÑشpٔ؛ 
þرسيع تطبيق �رàمج النßاNة الطاقHة، و�سAمترار يف تطو�ر سAياسة  -

  بالدà يف جمال الطاقات البديZ؛ 
ليات مراق^ة مشرتكة ومÑسقة بني مؤسسات معومHة ٕاجناز مع  -

ومؤسسات قطاعية �لسلع املصدرة، ووضع �ٓليات اليقظة وامحلاية من ٕاغراق 
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  السوق؛ 
العمل Nىل احلد من تنايم الواردات من �الل تفعيل ٕاجراءات ©ري  -

  مجرÛية من U�ٔل امحلاية التßارية، وتعز�ز مراق^ة السلع املسAتوردة؛
ايري بيHmة، جيب اPرتاMا ل�سهيل ولوج موادà رضورة وضع مع -

  وم¢توUاتنا دا�ل ا7ٔسواق؛
�هTم [لعنرص ال¸رشي دا�ل املقاو�، ورضورة التعاون بني اDو�  -

ؤ�ر[ب العمل حملاربة ا7ٔمHة العادية وا7ٔمHة الثقافHة دا�ل ا7ٔجراء، وكذ� 
  . �هTم [لبعد �جTعي يف تنافسAية املقاو�

  .شكرا السAيد الرئEس

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا

اللكمة ا7ٓن �لسAيد رئEس احلكومة احملرتم ٕاذا اكن / رد Nىل تعقHب 
  .وحHد، لمك اللكمة، شكرا

        ::::السAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومة
  .ٕايوا هذا تد�ل مزÒن، معقول

دا[ واPد القضية، ٔ�وال هاذ احلكومة ما معلت حىت يش اتفاق دÒل 
ع حىت يش دو�، ولكن لقات هاذ االتفاقHات دÒل التبادل التبادل احلر م

احلر من ق^ل احلكومات السابقة، وغنقول لمك مايش تنق^لومه فقط، اح¢ا 
كنعتقدو ٔ�هنم مزÒنني، 7ٔنه العامل اليوم كام ال خيفى çسري يف اجتاه �نف�اح، 
ٔ�و  وما عندàش خHار، عندà هاذ اخليار دÒل منشAيو يف اجتاه �نف�اح

منشAيو يف واPد �جتاه Ýراجعي ا�يل Ýكون عندو نتاجئ سلبية يف ا�7ٔري 
  . دÒل �سدو، �سدو

اح¢ا قررà [ش منشAيو يف �جتاه دÒل �نف�اح، طبعا ميل كتد�ر 
التبادل احلر مع الوالÒت املت$دة، مع ٔ�ور[، مع ÝرÛيا، مع اDول وا�ا يه 

احبال مرص، احبال ) d’excellence(مشاهبة لنا ولكن عندها جماالت 
ا7ٔردن، وحبال دول ٔ�خرى تو�س، راه كتلقى صعو[ت، ولكن هاذيك 
الصعو[ت كتلزمك يعين الÑسAيج د�Ò �ق�صادي Ýراجعو، وهذا هو 
ا�يل Ûيدفع �لمنو، ٕاذن هاذ اليش مايش معناه ٔ�نه هاذ اليش نرتاجعو، لEس 

م�فقني، واليين هاذ ممك¢ا، هاذ اليش ما كند�روهش [لشلك املطلوب، 
  . اaهود اليوم مطلوب بقوة

ابقات واPد القضية جعباتين يف التد�ل دÒل ا7ٔسAتاذ، ويه ٔ�نه هاذ 
اليش هذا تيطلب رصاPة واPد الوعي Nام، مايش احلكومة بوPدها ا�يل 
ميكن لها تد�رو، نقول لمك �لك صدق احلكومة عندها دور ٔ�سايس 

دÒل  4- 3نيع هو خمطط ٔ�سايس، شوف ورئEيس، وراه ا طط دÒل التص 
ٕاىل قدرà نعملومه يف امخلس سAنوات املق^Renault ( Z(املؤسسات احبال 

يف طنßة، راه ©ادي �كونو قدم¢ا لبالدà واPد اخلدمة Ûبرية، ولكن هذا راه 
  .احلد، راه ميكن لنا نعملو ٔ�كرث من هاذ اليشمايش 

ا[ت، برصاPة �اص هذا كذ� واPد اDور Ûبري خص تقوم به النق
إالخوان دÒلنا يف النقا[ت اليوم �زيدوا ي�شAبعوا، هام عندمه هاذ الروح 
بصدق، عندمه هاذ الروح، à�ٔ تنقول لمك النقا[ت املعقو� اجلادة ا�يل 
كنتالىق معها، اكينة هاذ الروح، ولكن [يق، [يق واPد يش اشوية دÒل 

ه، هاذ اليش خصو ما يبقاش، ٕاىل �ٓخر ... التحفظ واخلوف من املزايدات
النقا[ت خصهم يفهموا [�يل اليوم املصل$ة دÒل بالدà، ٔ�ن املس�مثر ميل 
جيي ما يتخوفش من النقابة، ي�شجع، والنقابة يلقاها يف اكتافو ميل �كون 

  .7ٔنه هذا هو إالشاكل اليوم... عندو احلق [ش
، ميل جيي اليوم، راه خصنا املس�مثر �كون وطين وال �كون ٔ�ج¢يب

�لمغرب، جيي وهو Ûيلقى واPد الظروف م¢اسAبة، وطبعا ميل �رحب، ميل 
�رحب كذ� خصو يعين العامل دÒلو [ش çسAتافد لكيش، اح¢ا م�فقني، ولو 
ٔ�ننا ندوزو واPد املرZP صعيبة، البد من مرZP اصعيبة، راه حىت PاUة ما 

بغييت Ýزرعها، راه فهيا، حىت ال بغيت ©ري عندك ٔ�رض فهيا ©ري هك�ار، ا
كتدوز واPد املرZP وانت كزترع بال ما �8ذ والو، وت�سقي بال ما �8ذ 
والو، وغنوصلو �لفالPة من بعد، ولكن، من بعد Ûيجيب هللا التEسري، 
مايش احلصاد، هاذ العقلية ا�يل والت يف هاذ الزمان لكيش [غي حيصد 

Ò ريDيكون اÛ ،ار، ه ابدا، من ا�الّ ا7هنار ا7ٔولDيارة، ابغى اAلول ابغى الس
  .ٕاخل، راه اشوية iشوية، تبدا... ابغى ما نعرفش شAنو

Ò ّليمكالN ه السالم.  

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا

وضعية ساكنة العامل القروي : ن�Ñقل ا7ٓن ٕاىل معاجلة احملور الثاين
ٔ�ظن ٔ�ن ا7ٔسAتاذ بÑشامش، تفضلوا فريق ا7ٔصا� . واملناطق اجلبلية

  .رصةواملعا

        ::::السAيد عبد احلكمي بÑشامشالسAيد عبد احلكمي بÑشامشالسAيد عبد احلكمي بÑشامشالسAيد عبد احلكمي بÑشامش املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس احلكومة،
  ٕاخواين السادة الوزراء،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 

اح¢ا ق^ل ما جنيوا عندمك لهاذ اجللسة، N�ٔدà قراءة الربàمج احلكويم، 
 قدم�و جتاه ساكنة العامل القروي ووقف¢ا Nىل الوعود و�لزتامات ا�يل

  . واملناطق اجلبلية
اليوم، بعد هاذ املدة ا�يل دوزتو يف تدبري الشpٔن العام، ابغينا �سولمك، 
اح¢ا فريق ا7ٔصا� واملعارصة والزمالء دÒلنا يف الفريق �شرتايك، Nىل 
ٔ�شAنو يه احلصيZ امللموسة؟ ٔ�شAنو يه إالجنازات امللموسة قHاسا 

مات املعرب عهنا يف الربàمج احلكويم، ا�يل ميكن تقدموا لساكنة العامل لاللزتا
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القروي واملناطق اجلبلية، [لÑسAبة لالنتظارات دÒهلم واملطالب دÒهلم 
واملشالك دÒهلم يف خمتلف اaاالت ا�يل كهتم احلياة يف هاذ العامل القروي 

  واملناطق اجلبلية؟ 
  .وشكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . السAيد الرئEس شكرا

ال، تفضل . اللكمة ا7ٓن ملتد�ل عن فرق ا7ٔ©لبية، ٕاذا رغبمت يف ذ�
  .الرئEس احملرتم

        ::::املس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد ااملس�شار السAيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  السAيد الرئEس احملرتم،

  السAيد رئEس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ة لساكنة العامل القروي، ٕاننا ندرك اaهودات اليت قامت هبا احلكوم

سواء من حHث تعممي الكهر[ء واملاء الصاحل �لرشب وتوفري بعض املرافق 
العمومHة والبHÑات التحتية، ٕاذ ٔ�ننا نؤكد، السAيد رئEس احلكومة، ٔ�ن املوارد 
املالية والطبيعية املتاPة لبعض اجلهات ال þسAتفHد مهنا املناطق القروية 

Hد مهنا املدن، فضال كذ� عن اخلصاص القامئ واجلبلية [لقدر ا,ي þسAتف 
Nدة قطاNات ٔ�خرى، اكلتعمري والسكن  يف احليويالوسط يف هذا 

  .واخلدمات �جTعية
ولهذا، السAيد رئEس احلكومة احملرتم، نود معرفة التدابري املت÷ذة 
�لهنوض [7ٔوضاع �ق�صادية و�جTعية لساكنة العامل القروي واملناطق 

ة يف هاذ الظرفHة ا�يل ت�سم بغالء املعEشة وضعف القدرة الرشائية اجلبلي
  .وهشاشة البHÑة التحتية [لوسط القروي

كذ�، نود معرفة ٕاسرتاتيجية احلكومة لبناء سAياسة معومHة م¢دجمة 
  .مو<ة لهذا الوسط

  .وشكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا السAيد الرئEس

رتم لٕالUابة عن السؤالني حول اللكمة ا7ٓن �لسAيد رئEس احلكومة احمل
  .وضعية العامل القروي واملناطق اجلبلية

        ::::السAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومة
  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن احملرتم، 
  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر Nىل طرح هذا السؤال ا,ي 
املناطق اجلبلية، وقد �كون عند بعض هيم وضعية ساكنة العامل القروي و 

  . السادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن هذا ال;م هو من ال;م املpٔلوف فقط
ال، اك�ن يش جماالت، à�ٔ خشصيا ÛرئEس دÒل احلكومة تؤرقين، 
بصدق، ٔ�كرث من ©ريها، طبعا لك اaاالت þشغلين بطبيعة احلال، لكن 

 كتلكموا معاN Òىل حوادث السري، معاN Òىل ال�شغيل، ميل ميل تتلكمو
معاN Òىل الساكنة دÒل القرى واجلبال، ورمبا اك�ن بعض  ميل كتلكمو

اaاالت ا7ٔخرى فعال تÑشعر بpٔنه حقHقة يعين ميكن لنا نقولو ٔ�نه هاذي 
جماالت [يق ما اسAتطعناش حنققو فهيا لك ا�يل كنمتناوه، وكت4ٔpر يف ٔ�ن 

  .Òل الناسخشصيا ٔ�كرث رمبا من �زاف د
وميكن ا7ٔخ العز�ز çسول ا7ٔمني العام دÒل احلزب دÒلو ٔ�هنم عندمه 

ولكيش ميكن ٔ�ن �كون .. هاذ احلساسAية ٔ�قوى، وÛيف كنتعامل معه يف هاذ
وهذا مايش معناه ٔ�نه ما .. ٕاجيابيا يف تنو�ر احلكومة يف هذا اaال زعام ©ادي

ولكن اك�ن هاذ الشعور بpٔنه  اك�ن والو، اح¢ا ©ادي �شوفو ٔ�شAنو ا�يل اك�ن،
[يق م�عرث، مايش احبال ميل كنتلكمو اليوم يف املغرب مöال Nىل الطرق 

ميل .. السAيارة، ميل كنتلكمو Nىل الطرق السAيارة كنقولو امحلد � راه اح¢ا
كنتلكمو اليوم يف املغرب Nىل املغرب ا7ٔخرض، كنقولو امحلد � راه اح¢ا 

لية، اك�ن جماالت ٔ�خرى امحلد � حقق¢ا فهيا امشE¢ا خطوات حقHقHة ومع 
  . جناPات ممتازة

وهذا كنقول à�ٔ هذا دليل Nىل ٔ�ننا بفضل هللا قادر�ن ميل كنبغيو، 
اح¢ا املغاربة ميل كنبغيو راه ما تيقد Nلينا حىت Pد ٕاال هللا تعاىل، وايين 

  .رضةميل كتكون ا7ٔمور دÒلنا م�عرثة ٔ�شAنو هو املشلك متا فني كتكرث اله
  السAيد رئEس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
كام ال خيفى Nليمك، فٕانه [لرمغ من ٔ�ن العامل القروي اكن وال �زال 
موضوع �رامج وتد�الت قطاعية م�عددة، فٕان ساكنته ال Ýزال تعاين 

والص$ة والطرق اخ�الالت بHÑوية هتم جماالت ٔ�ساسAية، اكلفالPة والتعلمي 
والبHÑات التحتية والولوجHة ٕاىل املرافق العمومHة احليوية، [ٕالضافة ٕاىل 
ضعف �س�ýرات، وهو ما انعكس سلبا Nىل تنافسAية �ق�صاد القروي 

  . وNىل بHÑاته إالنتاجHة و�جTعية، و[لتايل املسAتوى املعEيش �لساكنة
عEشة خصك تقول لنا فني؟ ©ري [ملناسAبة، ذيك القضية دÒل ©الء امل 

  . هاذ الغالء فني اك�ن؟ هام Ûيعانيو واليين مايش لكيش امحلد �
©ري ٔ�ن هذه الوضعية ال تنفي ما حقق�ه الربامج وا ططات القطاعية يف 
كثري من اaاالت، اكلطرق واملاء الرشوب والكهر[ء والسAياPة والصناNة 

ßدان التقليدية والصيد البحري والطاقات املتHة، وما حتقق يف مtEددة والب
  . تنويع ا�7ٔشطة �ق�صادية ©ري الفالحHة و©ريها

à�ٔ امشEت ٕالفريقHا، يف اaال دÒل الكهربة القروية، اaال .. يف اaال
دÒل ٕايصال املاء �لقرى، راه املغرب دÒلنا ٔ�صبح ينظر ٕاليه كمنوذج Nىل 

�لمسAتوى دÒلنا، وحقHقة à�ٔ قربوا املسAتوى إالفريقي، والناس Ûيمتناو يعين ي
كنعرتف ٔ�ن هذا ما تقدرش احلكومة دÒيل تدعي ٔ�ن يه ا�يل دارتو، هذا 
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سAنة، تبارك هللا املغرب امحلد �  20قدمي، �رàمج قدمي، عندو ٔ�كرث من 
[جلهود املتباد� و[لتوجهيات دÒل Uال� املÌ احلسن الثاين هللا �رمحو وال 

  . نا خطوات ج^ارةمحمد السادس، قطع 
من U�ٔل حتسني ظروف ENش الساكنة القروية، فٕان احلكومة تعمل 
Nىل رفع وترية تنفHذ ٔ�مه ٔ�وراش التمنية القروية، ؤ�سAتعرض فÐ ييل بعضا 
مهنا، دون ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل ا47ٔر إالجيايب الواحض ا,ي �لفه تنفHذ خمطط 

 Aني، وا,ي سPىل الرفع من د�ل الفالN يكون موضوع املغرب ا7ٔخرض
السؤال املوايل، 7ٔنه بطبيعة احلال خصمك تعرفوا [�يل يف احلكومة، حىت يف 
احلكومة اك�ن هاذ الشوية دÒل التدا�ل، ٔ�شAنو العالقة بني التمنية الفالحHة 
وبني الوضعية دÒل القرى ودÒل الساكنة دÒل القرى؟ فاك�ن ا�يل Ûيقول 

بان هنا واىل دريت هنا Ûيبان هنا، هذا موضوع واPد، ٕاىل دريت هنا راه Ûي 
ٕاىل هتلييت يف الفالPة من الناحHة الفالحHة راهام تيكونوا عندمه إالماكنيات 
وهام Ûيختاروا لريوسهم ذاك اليش ا�يل ÛيناسAهبم، ولكن اح¢ا [قHني كمنزيو 

  .بE¢اهتم وغنتلكمو Nىل الخر ٕان شاء هللا يف الوقت دÒلو
ا,ي  2015-2011يل الرتايب �رمس الفرتة لقد مت ٕاNداد �رàمج التpٔه 

جامNة قروية 8بعة لـ  503هيدف ٕاىل فك العز� وتقوية البHÑات ا7ٔساسAية بـ 
ماليري درمه، ويمت ٕاجناز هذا الربàمج  5ٕاقلمي، بتلكفة ٕاجاملية تناهز  22

مضن حماور املبادرة الوطنية �لتمنية ال¸رشية، هو اك�ن واPد املشلك ٔ�نه 
Pلهيا، ولكن ا7ٔخرى ما كتجي لواN د املنطقة وكتفك العز�Pد القرية يف وا

ولكن، .. Pد ما تفكت Nلهيا العز� كتقول � à�ٔ ما شفت والو، هذا يعين
  .البد Ýكون عندك ٔ�ولوÒت كتبدا اشوية iشوية

لقد مك¢ت �س�ýرات املنجزة يف ٕاطار هاذ الربàمج من بلوغ �سAبة 
 Ðبة الزتود [ملاء، هذا فAسÑخيص الزتود [ملاء الرشوب [لعامل القروي ب

، هذا مايش معناه ٔ�نه لكيش اDيور دÒل البادية فهيم 2014هناية  94,5%
الروبEين، ولكن املا وىل اليوم تقريبا مضمون Nىل بعد واPد املسافة معقو� 

  .مرت 500ا�يل كنعتقد ما كتßاوزشاي 
، ولقد بلغ %99,04 ٔ�زيد من ارتفع املعدل الوطين �لكهربة القروية ٕاىل

 21احلجم إالجاميل لالس�ýرات املنجزة يف ٕاطار هاذ الربàمج ما يناهز 
مليار درمه، حىت والو الناس تيقول � �ٓودي كتديو الضو ملناطق ا�يل يف 
ا�7ٔري الساكنة دÒلها Ûيغادروها، تE^قى ذاك الضو متا، و�س�ýرات ا�يل 

  . البادية وال ما اكيÑش؟ انT ا�يل كتعرفوامعلتيو، اك�ن هاذ اليش 
هيدف هاذ الربàمج ٕاىل الرفع من مسAتوى الولوج ٕاىل الطرق Dى 

 �2005الل سAنة  %54الساكنة، الربàمج الوطين �لطرق القروية، من 
Ûيلومرت من الطرق القروية،  N ،15.500رب ٕاجناز 2015سAنة  %80ٕاىل 

ليار درمه، وبلغت �سAبة الولوج م  15,5وقد فاق الغالف �س�ýري 
  .2014ٕاىل Pدود هناية  78%

 �162رامج تطهري السائل والنفاÒت الصلبة [لعامل القروي، اسAتفادت 
من  2014- 2012مليون درمه �الل فرتة  276جامNة قروية من م^لغ 

مشاريع تطهري السائل، 7ٔن هذا Nاود �ين واPد املشلك مرتبط [لساكنة 
ميكÑش اDو� تعمل لكيش، امجلاNات راه عندها مسؤولية،  نفسها، 7ٔنه ما

خص كذ� واPد النوع من احليوية عند الناس çشوفوا املشاريع ا�يل هام 
رضورية [لÑسAبة ٕا7هيم، وçشوفوا Ûيفاش يد�روا ميولوها ويطلبوا من اDو�، 
ولكن يف نفس الوقت يقلبوا Nىل ٔ�طراف ٔ�خرى وال çسامهوا هام، 7ٔنه 

  .شالك كتكون قريبة Uدا من الساكنةهاذي م 
كام مت ٕاNداد مرشوع �رàمج شامل لتطهري السائل [لعامل القروي، 
هيدف ٕاىل متكني لك امجلاNات القروية من البHÑات والتجهزيات الرضورية 

، ويوUد هذا الربàمج Pاليا قHد 2040لتدبري الرصف الصحي يف ٔ�فق 
U�ٔ يبة املالية ودراسة املشاورات مع خمتلف املتد�لني منÛل حتديد الرت

  . سAبل تنفHذه
جامNة قروية، طبعا هذا Nدد  71اسAتفادت  2014وٕاىل ممت سAنة 

 30مايش Ûبري، من التدبري �Pرتايف لعملية مجع النفاÒت والكÑس، و
جامNة  196جامNة قروية من نظام الت÷لص من النفاÒت، كام اسAتفادت 

  .مليون درمه �129ٓليات النظافة مببلغ يناهز قروية من اDمع املايل الق�ناء 
من U�ٔل تEسري وحتسني معلية التنقل [لعامل : النقل [لعامل القروي

، ويف 2012القروي، مت اعTد دفرت التحمالت ابتداء من فاحت غشت 
ٕاطار حتر�ر الولوج ٕاىل هذا القطاع وþسوية وضعية الناقلني ©ري املنظمني مت 

صل لفائدة هذه الفtة 7متكHهنم من ممارسة �شاطهم يف و  þ900سلمي ٔ�زيد من 
  . ظروف قانونية

ٕان ماكنة العامل القروي دا�ل م¢ظومة التمنية �ق�صادية و�جTعية 
والبيHmة من <ة، وجحم اخلصاص ا,ي çسN Fßىل مسAتوى البHÑة التحتية 
واخلدمات ا7ٔساسAية وضعف �س�ýرات، وكذا التpٔثريات املرتبطة 

لتغريات املناخHة اليت ٔ�حضت واقعا ملموسا يؤ4ر سلبا Nىل نظام إالنتاج، [
تفرض تغيري مقاربة ٕاشاكلية Ýمنية العامل القروي [النتقال من م¢ظور ا�زتال 
التمنية القروية يف التمنية الزراعية، اليت تبقى مع ذ� رافعة حHوية، ٕاىل 

ق رؤية Ýمنوية مقاربة ٕادماجHة þسAتحرض تد�ل خمتلف القطاNات وف
مشولية، يعين ما ابقاش املشلك اليوم ©ري الناس �كونوا عندمه الفالPة 

، وكEشوف 21فقط، القرية اليوم والساÛن دÒل القرية راه تيعEش يف القرن 
التلفزيون، وتيخصو املدرسة واملس�شفى والطريق، وٕاىل �ٓخره، وتيخص 

مرتبطني ©ري [لفالPة حىت التنويع دÒل ا�7ٔشطة، ما يبقاوش هاذ الناس 
فقط، الفالPة مزÒنة ولكن راه اكينة جتارب حىت دÒل التصنيع دÒل القرى 

  . يف Pدود معينة ا�يل ك�سمح بواPد التالحق بني املداخHل دÒل الطرفني
,�، معلت احلكومة Nىل ٕارساء �ٓليات مؤسساتية Ýروم تعز�ز 

 Hة و�لتقائية يف تد�الهتا، 7ٔنه لقHال �ندماجöد املشلك، وهو ٔ�نه مPنا وا
©ادي منشAيو لواPد القرية، مöال مول التجهزي Ûيترصف بوPدو، مول التعلمي 

، )Û)branchementيترصف بوPدو، راه يش مرات Ûيبقى خصك ©ري 
 ،Òقى ذاك اليش متا^Eليه يعين تN ليه، ٕاىل ما اكنوش م�فقنيN وخصهم يتفقوا
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لتقائية، Ýكون لك ا7ٔطراف دا�Z فقلنا خص واPد السAياسة اندماجHة وا
  . فهيا

وذ� Nىل املسAتوى �سرتاتيجي من �الل ا�لجنة الوزارية اDامئة 
�لتمنية القروية واملناطق اجلبلية، اح¢ا ا�يل ٔ�سسAناها، وNىل املسAتوى 

التنفHذي من �الل مد�رية Ýمنية اaال القروي وم¢اطق اجلبال، كام 
لتد�الت Nىل مسAتوى لك من املزيانية ضاعفت املوارد ا صصة لهذه ا

  . العامة وصندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية
فعىل املسAتوى �سرتاتيجي، يعهد ٕاىل ا�لجنة الوزارية اDامئة �لتمنية 
القروية واملناطق اجلبلية اليت �رٔ�سها رئEس احلكومة، وتضم القطاNات 

يف مHدان Ýمنية اaال القروي احلكومHة املعنية، [لتخطيط �لعمل احلكويم 
Òك ٔ� اليسالّ واملناطق اجلبلية، وÒ ،هàوتضطلع هذه .. ه مؤخرا [ش در

ا�لجنة Nىل اخلصوص بت$ديد التو<ات العامة يف هذا اaال، واملصادقة 
Nىل ٕاسرتاتيجية Ýمنية اaال القروي واملناطق اجلبلية وNىل الربàمج 

ظر يف إالشاكليات النامجة عن تزنيل السAنوي �لمشاريع، كام تتوىل الن
إالسرتاتيجية احلكومHة ذات الصZ، [ش ما يبقاش القرية Ûيفكر فهيا لك 
واPد Nىل Pدة، وا�يل القرية Ûيتجمعوا لها الوزراء املعنيني هبا اكملني، 

  . وحتت رئاسة رئEس احلكومة ومبزيانية �اصة
aمنية اÝ ذي، تتوىل مد�ريةHتوى التنفAىل املسNال القروي و

والسكر8رية دÒلها عند السAيد وز�ر الفالPة، وم¢اطق اجلبال التابعة 
لوزارة الفالPة والصيد البحري بتÑسAيق ٕاNداد وت�^ع ٕاسرتاتيجية Ýمنية اaال 
القروي واملناطق اجلبلية، وٕالجناز اDراسات الالزمة وتÑسAيق السAياسات 

اجلهوية �لتمنية القروية، ©ري القطاعية ذات الصZ، وٕاNداد وت�^ع ا ططات 
 Zه �سرتاتيجي لتمنية العامل القروي وفق رؤية شامUرمجة هذا التوÝ ٔ�ن

  .وم¢دجمة وتفعيل ا7ٓليات املذÛورة، الزالت مل تتحقق بعد
ٔ�ما Nىل املسAتوى املايل، فقد قامت احلكومة [لرفع من خمصصات 

وزارية، -�ٓلية مالية بني صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية [عتباره
þساNد Nىل دمج التد�الت املدرUة يف ٕاطار �رàمج التمنية القروية من 

، وملياري درمه 2012ٕاىل مليار درمه سAنة  2011مليون درمه سAنة  500
�الل السAنوات املوالية، ٕاضافة ٕاىل املوارد ا صصة م^ارشة من طرف 

والفالPة والتجهزي والرتبية القطاNات احلكومHة املعنية، و�اصة اDا�لية 
  . الوطنية والص$ة والتعمري و©ريها

[ٕالضافة لهاذ ا7ٔجزاء ا�يل موجودة يف املزيانيات دÒل هاذ القطاNات 
مليون دÒل اDرمه اكنت دÒل هاذ  500لكهم ا�يل كهتم العامل القروي، معلنا 

 500زدà دÒل املليار دÒل اDرمه، العام ا7ٔول  2الصندوق، معلنا لو 
مليون درمه، من بعد زدà مليار دÒل اDرمه، و©ادي نقول � واPد 
القضية، هاذ الصندوق ٕاىل طول هللا العمر يف هاذ احلكومة واح�اج [ش 
�زيدوه �زيدوه، واليين حىت خيدم، [يق ما ا�دمش ودار احبال ا�يل هو 

لقروي خصهم مطلوب م¢و خيدم ويدور، 7ٔن اNالش؟ 7ٔنه خوتنا يف العامل ا

حىت هام �Òذوا حقهم، هاذوك هام ا�يل صربوا يف البالد، وق¢عوا بذاك 
اليش ا�يل اعطى هللا، وهاذوك العفاريت ا�يل Ûيعرفوا يغوتوا ا�ذاو حقهم، 

  .وهاذوك ابقاو، و�ا تعىي ما تد�ر العفاريت �رجعوا � �رجعوا �
وي يبقى رهينا وخ�اما، البد من التÛٔpيد Nىل ٔ�ن ا7هنوض [لعامل القر 

بتضافر جمهودات خمتلف املتد�لني Nىل املسAتويني الوطين واحمليل، 
وتÑسAيق خمتلف التد�الت القطاعية اليت þسAهتدف العامل القروي Nرب تعبئة 
املوارد الالزمة، والسهر Nىل حتقHق التقائية الربامج واملشاريع والرفع من 

  .مسAتوى إالجناز
  .ىل و�راكتهوالسالم Nليمك ورمحة هللا تعا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  .شكرا السAيد الرئEس احملرتم

ن�Ñقل ا7ٓن ٕاىل التعقHبات Nىل جواب السAيد رئEس احلكومة [لÑسAبة 
�لفرق اليت Ýرغب يف ذ�، واليت تتوفر Nىل رصيد زمين م�بقي، ؤ�بدٔ� 

  .[7ٔصا� واملعارصة

        ::::املس�شار السAيد عبد احلكمي بÑشامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي بÑشامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي بÑشامشاملس�شار السAيد عبد احلكمي بÑشامش
  حملرتم،السAيد رئEس احلكومة ا

س، وN à�ٔىل يقني ٔ�ن فHه  كتالحظوا بpٔننا �رشب املاء من نفس ال{ٔ
  .قليل من امللح

  .شكرا السAيد رئEس احلكومة احملرتم Nىل اجلواب
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 

¢ا اكملني ند�رو جمهود Ûبري [ش ٔ�ظن، وهللا N�ٔمل، بpٔننا ما حمتاجÑHش اح 
نؤكد اليوم Nىل ٔ�مهية هذا املوضوع ا�يل كن�¢اقشو فHه، املوضوع دÒل العامل 
القروي واملناطق اجلبلية، وظنEت بpٔننا ما حمتاجÑHش لكرثة ا7ٔرقام 
وإالحصائيات [ش نؤكد Nىل ٔ�مهية املوضوع، اح¢ا كنتلكمو Nىل ساكنة 

لية، كنتلكمو Nىل نصف تقريبا الساكنة دÒل العامل القروي واملناطق اجلب 
  .املغرب حسب إالحصاء ا�7ٔري

نبغي نpٔكد، السAيد رئEس احلكومة، واح¢ا كنتلكمو يف هذا املوضوع ويف 
©ريه من املواضيع، بpٔننا مايش NدمHني، اح¢ا ما معرà كÑشوفو النصف 
س، وكنعرتفو  س فقط، كÑشوفو النصف العامر من ال{ٔ الفارغ من ال{ٔ
وكنقدرو وكنف�خرو [7ٔمهية دÒل اaهودات ا�يل قامت هبا اDو� دÒلنا 
[لÑسAبة �لعامل القروي، وراه Ýلكمتو Nلهيا، ال يف املاء وال يف الكهر[ء وال 

  .يف ا طط ا7ٔخرض وال يف مشاريع التمنية ال¸رشية، وال يف ©ري ذ�
لوUه دÒلنا يف ولكن، ٔ�ظن من الواجب اليوم نعريو احلقHقة، و�شوفو ا

املر�ٓة بدون مساحHق، ونقولو بدون ٔ�رقام، بدون كرثة ال;م، نقولو بpٔن 
الناس ا�يل Nاçشني يف العامل القروي واملناطق اجلبلية واصZ هلم �لعظم، 
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وظنEت بpٔن القوامEس دÒل اDنيا ما ÝكفEش ميكن [ش نوصفو القساوة 
دÒلنا ا�يل يف العامل القروي دÒل الظروف ا�يل Nاçشني فهيا هاذ املغاربة 

ويف املناطق اجلبلية، ونوصفو احلكرة ا�يل شاعر�ن هبا، والظمل ا�يل شاعر�ن 
  .به وا�يل مسلط Nلهيم

  السAيد رئEس احلكومة، 
اح¢ا اليوم كنتلكمو Nىل املغرب ا�يل كنتو ك�سميوه، وà�ٔ ارجعت 

القروي ا,ي  ، مغرب العامل"املغرب العميق"�لترصحيات دÒلمك، ك�سميوه 
يعاين و�اكبد بصمت، املغرب ا,ي ينام [Ûرا وçس�Hقظ [Ûرا، املغرب دÒل 
الكد واجلهد والعرق، مغرب الطبيعة بقساوهتا وجاملها، مغرب حتدي 
املناخ، تقلبات املناخ وصعو[ت إالنتاج وعوز إالماكنيات وشظف العEش، 

وطن، كنتلكمو Nىل لكن خصنا نقولو ٔ�يضا بpٔننا كنتلكمو Nىل جزء من ال
والفرص املهدورة، نعم الفرص املهدورة وغنوحضها مغرب ا7ٔمل واملسAتق^ل 

  . بعض قليل
ميل كنقول مغرب ا7ٔمل واملسAتق^ل، �كفي نذÛر ©ري جبوج دÒل 

 : املؤرشات
 24ا7ٔوىل، السAيد رئEس احلكومة، الفtة العمرية ا�يل عندها ٔ�قل من 

  . %51,4سAنة يف العامل القروي تصل ٕاىل 
املؤرش الثاين، �سAبة الساكنة دÒل العامل القروي الÑشAيطة كتوصل 

من مجموع الساكنة الÑشAيطة يف  %57إالحصائيات دÒل احلكومة ٕاىل 
  . املغرب

þشخيص الوضعية يف العامل القروي، ظنEت ما حمتاجÑHش ند�رو فهيا 
لقروي جمهود Ûبري، احلقHقة الواPد ٕايال ابغى çشخص الوضعية يف العامل ا

  . واملناطق اجلبلية ©ادي çشعر [Dو�ة و[حلرية ام¢ني ©ادي نبداو
à�ٔ تpٔملت ٔ�شد ما �كون ا7ٔمل ٔ�ننا مازلنا كÑسمعو بعض املواطنني، ؤ�ظن 
Ûيتلكموا بلسان Nدد ما اعرف�ش احشال، ولكن مؤكد Nدد Ûبري من ساكنة 

 يف ظروف، العامل القروي Ûيقولوا اح¢ا Nاçشني واصZ لنا العظم وNاçشني
وà�ٔ تpٔملت ميل مسعت هاذ التعبري، Nاçشني يف ظروف كتوفر فهيا بعض 

[ملعىن �جTعي واaايل، هاذ ال;م  "ا�7ٔر8يد"، "ا�7ٔر8يد"مقومات 
امسعتو عند شAباب يف ٔ�زرو، امسعتو يف زويم، مسعتو يف [ب �رد، امسعتو 

ا�يل ٔ�مكن يل ٔ�ن  يف 8زروت، امسعتو يف واPد العدد دÒل م¢اطق املغرب
  . ٔ�تواصل مع الناس ا�يل Nاçشني فهيا

الواقع ا�يل Nاçشني فHه هاذ املواطنني، فHه الكöري من القساوة، السAيد 
السؤال ا�يل كنمتىن ٔ�نه ما معرو خيرج من . الرئEس، فHه الكöري من القساوة

الوذنني دÒلمك، هو ملاذا يف بÞ حتول ٕاىل ورش مف�وح، يقوده مÌ ينصت 
لنبض الشعب دÒلو، ويصول وجيول البالد من ٔ�قصاها ٕاىل ٔ�قصاها، ملاذا 
ساكن العامل القروي واملناطق اجلبلية [لشAباب دÒلو، [لÑساء دÒلو، 
[7ٔطفال دÒلو، [لÑساء دÒلو، كEشعروا بpٔهنم مÑسAيني؟ ملاذا كEشعروا 

Tش هبم بنفس القدر من �هÑمتيM يني ومقصيني وماAسÑٔهنم مpم [لساكنة ب

هللا يقوي اخلري، اح¢ا ما كنحسدوش  ؟دÒلنا يف العامل احلرضي واملدن
  . املدن دÒلنا، وابغينا الناس �كونوا يف ٔ�فضل الظروف كام قلتو
الفقر، السAيد . ٕاىل ابغينا نتلكمو Nىل بعض ا7ٔرقام، وخصنا نتلكمو Nلهيا

ائيات دÒل رئEس احلكومة، ا�يل اك�ن يف العامل القروي، حسب إالحص
املد�رية احمللية لوزارة اDا�لية، راه ما كنجي¸ش ٕاحصائيات ٔ�خرى، ٔ�كرث 

من امجلاNات القروية لها مسAتوى ENش ٔ�قل من املعدل الوطين،  %70من 
مقابل  %�22سAبة الفقر يف العامل القروي،  %22حسب املد�رية نفسها 

  . دنيف امل %1مقابل  %26يف املدن، الهشاشة �جTعية  9,8%
من  %14,5التقر�ر ا�7ٔري ا�يل خرج دÒل البنك العاملي تيقول بpٔن 

تقر�ر دÒل واPد املؤسسة . ساكن العامل القروي تعEش حتت عتبة الفقر
، N2015اد خرج مؤخرا يف فربا�ر ) Brookings Institution(امسيهتا 

يف  تيقول بpٔنه يف العامل القروي �سAبة الفقر N�ٔىل ثالث مرات من �س¸هتا
  . جمال احلرضي

ما Ýلكمش Nىل اaاالت ا7ٔخرى ا�يل Ýلكمتو Nلهيا، التعلمي نعطيك 
 %13مؤرش واPد، السAيد الرئEس احلكومة، دÒل وزارة الرتبية الوطنية، 

من التالمHذ  %13فقط من التالمHذ دÒل الباكلورÒ يف العامل القروي، 
Òيا�ذوا الباكلورÛ ل الثانوي فقط ا�يلÒد .  

-2013ى �ٓخر Nاد قدمو املغرب، اليو�سكو بعنوان الرتبية �لجميع معط
، العرض دÒل التعلمي ا7ٔويل يف العامل القروي �اكد �كون م¢عدما، 2015

  . هذا التعبري دÒل التقر�ر، ما �كرثش �كرثة ا7ٔرقام
الص$ة، يف جمال الص$ة، هنا خصنا �شعرو [خلßل و[ٕالذالل، رمغ 

السAيد وز�ر الفالPة، رمغ اaهود دÒل السAيد وز�ر  اaهود ا�يل قامي به
الص$ة، اaهود دÒل ا7ٔطباء واملعلمني وا7ٔساتذة واملمرضات واملمرضني، 
ولكن ميل كنتلكمو Nىل الص$ة يف العامل القروي خصنا �شعرو [خلßل، 
7ٔنه عنوان دÒل ٕاذالل Ûرامة املواطن املغريب، ويذÛرà يف بعض جوانبه 

  .قرون الوسطى، وP�ٔ à�ٔاول ٔ�ن ٔ�زن لكاميتبظروف ال
  السAيد رئEس احلكومة،

الكHلومرتات عن ٔ�قرب  10ٔ�كرث من ثلث ا7ٔرس يف البادية تفصلهم 
  .مركز اس�شفايئ، هذا ا7ٔرقام دÒل وزارة الص$ة

ٔ�مد احلياة، ميل كنتلكمو Nىل ٔ�مد احلياة، يعين كنتلكمو Nىل مؤرش 
سAنة، ويف املدن،  70ٕاىل  69 القروي تطور الص$ة، ٔ�مد احلياة يف العامل

سAنة، �سAبة ا7ٔطفال ا,�ن يعانون من سوء التغذية  75العامل احلرضي 
، هذي بعض ا7ٔرقام، السكن ما %16، ا7ٔمراض املزم¢ة %21املزمن 

  . نتلكمش Nليه
  السAيد رئEس احلكومة، 

بpٔنه à�ٔ اجعبين احلال ميل قلتو هنا، من هاذ املنصة، ت�شعروا، تتعرتفوا 
ما تدارش اaهود ا�يل خصو يتدار، هذاك الشعور بpٔن احلكومة مقرصة 
Nربيت Nليه مزÒن، هذا اNرتاف مزÒن، ولكن امسح يل �لك اPرتام ؤ�دب 
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نقول �، املغاربة يف العامل القروي واملناطق اجلبلية ما Ûي�Ñظروش الشعور، 
  . Eس احلكومةالتعبري عن الشعور، Ûي�Ñظروا ٔ�فعال وم¢جزات، السAيد رئ 

ميل رجعت �لربàمج احلكويم، وNدتو املغاربة بpٔشAياء كثرية يف العامل 
القروي، وNدمت [ش جتيبو مشاريع و�رامج م¢دجمة خللق الرثوة، وNدتومه 
[ش Ýرفعوا Nلهيم اشوية دÒل احلكرة، [ش تعطيومه اشوية فني يداويو 

  . صري Ûبريوليداهتم، ٔ�رقام دÒل احلكومة كتقول بpٔنه اك�ن تق
من معدل ا7منو، من  %7وNدمت يف الربàمج دÒلمك بpٔ�مك ©ادي جتيبوا 

7ٔن معدل ا7منو  %5,5بعد تواضعتو اشوية، ويف الربàمج احلكويم قلتو 
  . هو ا�يل ©ادي حيل �زاف دÒل املشالك ا�يل كنتلكمو Nلهيا

وà�ٔ ابغيت �سولمك بعض ا7ٔسAئZ، السAيد رئEس احلكومة، وUاوبين 
يقيض ٕ[Pداث ا�لجنة  2013املرسوم، خرج�و مرسوم بداية . لك رصاPة�

الوزارية اDامئة لتمنية العامل القروي واملناطق اجلبلية، انT هام الرئEس دÒلها، 
ومعمك اليس عز�ز ٔ�خ¢وش وز�ر الفالPة، معمك وز�ر الرتبية الوطنية، وز�ر 

ج^تو [ش حتلوا املشلك اDا�لية، وNدد من القطاNات، مزÒن الفكرة ا�يل 
ما لقHتوش : دÒل كرثة التد�الت، [ش تد�روا �لتقائية، ولكن �سولمك

الوقت جتمعوا هاذ ا�لجنة الوزارية اDامئة؟ ما معرها اجمتعت، هاذ ا�لجنة ما 
معرها اجمتعت، وهذا ٔ�قوى مؤرش Nىل ٔ��مك شاعر�ن [لعامل القروي مظلوم، 

©ري هاذ ا�لجنة اDامئة، ©ري مجعوا هاذ ولكن قدموا يش PاUة، وÝرٔ�سوا 
  . ا�لجنة اDامئة

صندوق Ýمنية العامل القروي ا�يل Ýلكمتو Nليه، ا�يل كتضخوا فHه مليار 
مليار درمه سAنوÒ كام قلتو، وداز هنا يف  2درمه سAنوÒ، وا�يل وصل 

  . الربملان
  السAيد رئEس احلكومة، 

à�ٔ اوبنا، احشال رصف�و من هاذ املزيانية؟U ا7ٔرقام ا�يل عندي يف 
   .%25املك�ب دÒيل 

اليس عز�ز ٔ�خ¢وش الوز�ر احملرتم، يف احلكومة السابقة تدارت دراسة، 
، ودرà ٕاسرتاتيجية "McKinsey"يعمل هللا احشال �لصنا Nلهيا، دÒل 

Ýمنية العامل القروي، فHنا يه هاذ إالسرتاتيجية؟ دراسة دارها 

"McKinsey"نا يه هاذ إالسرتاتيجيةHش؟، فþاUالش ما خرN؟ ا  
الواك� دÒل Ýمنية ٔ�قالمي الشامل، املرشوع موجود، فني هو واك� Ýمنية 
ٔ�قالمي الشامل؟ Òك ابغيتو Pلول مؤسساتية، وا7ٔفاكر اكينة، الناس 
 àتغراب ٔ�ن بيدAتغرب ٔ�شد ما �كون �سAٔ�س à�ٔ تغلوا، �دموا، ولكنAاش

  . وسائل ال حنرDها
مة، نذÛرك بpٔنه ميل قلت العامل القروي امسح يل، السAيد رئEس احلكو 

هو مغرب الفرص املهدورة، السAيد وز�ر الفالPة ا7ٔرقام دÒل وزارة 
الفالPة كتقول يف الفرص املهدورة، املساPات الفالحHة املتوفرة [لعامل 
القروي القابZ �لزراNة، وا�يل ما كÑسAتغلوهاش اكمZ، احشال التلكفة دÒل 

مليار  2,3سAيد وز�ر الفالPة، تيقول سAنوÒ كنخرسو اخلسارة؟ Ûيقولها ال 

  . مليون يوم معل كنخرسوه 13,8درمه سAنوÒ، كنخرسو 
 ÒنوAٔننا سpة تيقول بPيد وز�ر الفالAال، السPامرة [7ٔوN السدود ا�يل

هاذ . مليون يوم معل ضائع 1,22مليون درمه، وكنخرسو  150كنخرسو 
لكو اخلسارات لكها تدوز قدام  اليش لكو Ûيدوز قدام عيHÑمك، هاذ اليش

  . عيHÑمك
ٔ�ذÛرمك بتقر�ر ٔ��ري، هذه مسpٔ� خطرية Nاد خرUات مؤخرا، التقر�ر 

ال�ساقطات  2030تيقول يف ٔ�فق  "الصندوق اDويل �لتمنية الفالحHة"دÒل 
، ارتفاع درUة احلرارة ©رتتفع بدرج�ني %20ٕاىل  10املطرية غتنقص من 

ٔ�ننا خصنا ن�Ñظرو تقلص املردودية الفالحHة درUات مtوية، مما يعين  3ٕاىل 
  ، ماذا N�ٔددمت؟ 2030يف Pدود  %20ٕاىل  15بـ 

  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 
Uال� املÌ يف ٕاPدى اخلطا[ت دÒلو Ûيقول النßاNة دÒل ٔ�ية سAياسة 
معومHة، يقاس النßاNة والفعالية [47ٔر املبارش دÒل هاذ السAياسة Nىل 

  . ناسالوضع دÒل ال 
  السAيد رئEس احلكومة، 

قلمت يف ٔ�كرث من م¢اسAبة بpٔن احلكومة دÒل الربكة، امحلد � دÒل 
الربكة، ولكن امسح يل نقول لمك هاذ الربكة جزء Ûبري مهنا الناس ما 

  .شافوهاش، ما قاسوهاش يف العامل القروي
  السAيد رئEس احلكومة، 

ينرص حكومة ظاملة حىت  ابغيت نقولمك ٔ�يضا بpٔن هللا سAب$انه وتعاىل ال
 Ò ،اد� حىت ولو اكنت اكفرةN ولو اكنت مسلمة، ولك¢ه ينرص حكومة
سAيدي راه اح¢ا كنطلبو م¢مك، وà�ٔ وD العامل القروي، à�ٔ وD ٕازكرين بين 

ٓ بوعياش، من    .يت بوعياش، كنعرف اNالش كنتلكم�
وهاذ احلكرة، راه غرست اDا�ل واPد اجلرح، مازال ما ابغاش 

اوى، ميل كنتلكم Nىل هاذ اليش كنعرف اNالÒش كنتلكم، وهللا يتد
العظمي، ال ٔ�زايد Nليمك، وهللا العظمي، ال ٔ�شك يف نواÒك، ولكن يف 
السAياسة املقHاس مايش هو النواÒ، هاذيك يف ا�Dن، نعم، السAياسة 

  .املقHاس هو [مللموس
  السAيد رئEس احلكومة، 

Zل راه الناس يف العامل القروي واصÒل املقهور، دÒهلم �لعظم، والظمل د 
 àيطلع �لسام يتحول ٕاىل رشارة، قد تتحول ٕاىل لعنة تطاردÛ املظلوم، ميل
 à�ٔ ،مجيعا، واح¢ا راه ابغينا هاذ الناس يف العامل القروي، وهاذ اليش امسعتو
امسعتو، امسعتو وشف�و، وامسعتو وشف�و، وامسعتو وشف�و، الناس ما 

هيم احلكرة اكمZ، ©ري اشوية، الناس ما [غيÑش العدل، [غيÑش Ýرفع Nل
©ري اشوية، الناس [©ني ©ري اشوية، الناس Ûيحفروا احلجر [ش يطلعوا 

  .اشوية ا�يل حتفظ هلم ©ري ذيك احلد ا7ٔدىن ا7ٔدىن من الكرامة
رصاPة، à�ٔ ما افهم�ش، ا7هنار ا�يل جHنا كناقشومك يف املزيانية دÒل 

2015Ò ، ّت ا�يل عرات جزء من هاذ الواقع ا�يل ه كنع الàضاHشوا الفE
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، )stop(كنتلكمو Nليه يف العامل القروي، ج^نا لمك واPد �قرتاح، قلنا لمك 
خص رئEس احلكومة تقول هاذ املزيانية ا�يل ج^نا لمك خصنا نعاودو 

 %20خنلطوها، نعاودو خنلطوها، وج^نا لمك اقرتاح، قلنا لمك �ٓودي نقصو 
نية دÒل �س�ýر دÒل بعض الوزارات، بعض الوزارات، مايش من املزيا

 Z^لها، 7ٔهنا مقÒسوهاش يف املزيانية دEلكها، احبال وزارة العدل، قلنا ما نق
Nىل مرشوع Mم، ٕاصالح ٔ�حوال العدا� ببالدà، ولكن نقصو املزيانية دÒل 

نطلعوه ©ري  بعض الوزارات ا�يل [ش نو<وها �لعامل القروي، ©ري Ò ريب
اشوية يف املسAتوى دÒل مؤرشات التمنية ال¸رشية، [ش الناس حيسوا بpٔن 

ؤ�ميل، ٔ�ميل ٔ�ن يمت ...  السAياسة ال تفرق بني املواطنني، ال تفرق بني
  .تدارك ما ميكن تداركه

  .وشكرا

        ::::EسEسEسEسالسAيد الرئ السAيد الرئ السAيد الرئ السAيد الرئ 
السAيد الرئEس، ا�هتYى الوقت، شكرا، شكرا السAيد الرئEس .. شكرا

  . شكرا.. ماحملرت 
  .اللكمة ا7ٓن �لفريق �سAتقاليل ٕاذا اكن �رغب يف ذ� طبعا، ال

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار السAيد سعيد التدالوياملس�شار السAيد سعيد التدالوياملس�شار السAيد سعيد التدالوياملس�شار السAيد سعيد التدالوي
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئEس،
  السAيد رئEس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

à�ٔ ،س احلكومةEيد رئAقة، السHادي، ٔ�وال، غنقول � �لك  يف احلق©
رصاPة، غنبدا من ا�7ٔري، ام¢ني مكليت، قليت واPد اللكمة، العامل القروي 

وà�ٔ . خصو �Òذ حقو، هللا غيßازيك Nىل هاذ اللكمة، 7ٔن قلتهيا من قلبك
  .�كفHين خفرا بpٔ�مك ميل قلتوها ٔ��مك Pاسني [ملشالك دÒل العامل القروي

، إالنتاج 2015، 7ٔنه املغرب، و� امحلد، يف وà�ٔ ما ©ادçش نبدا ن�Ñقد
دÒل احلليب اليويم اليوم، مايش دÒل هاذي عرش سAنوات ٔ�و هاذي 

اجلريان دÒلنا  "املغرب ا7ٔخرض"اح¢ا ما خصناش �كرو، . عرش�ن سAنة
تيقولوا لنا Ûيفاش كتد�روا ليه؟ ما فامهني  )Û) .l'INDH4يحسدوN àليه

يش PاUة ا�يل ما  وا خصناشاي نبداو نقوليعين، امحلد �، م. حىت PاUة
اكيناش، املغرب و� امحلد ©ادي يف واPد اخلري، دا[ نديك ملنطقة àئية 

  .وتتعىش [UDاج وا�لحم، وبال ما تعلمهم، دا[، هذا ما اك�شاي زمان
ولكن واPد السؤال وضعتيه ق^ايZ، قلت اك�ن بعض املناطق ا�يل 

حصيح، غنقول �  اش الناس Ûيغادروها،<زÝهيا [ٕالàرة، وكتقول و 
  :اNالش

                                                 
4Initiative Nationale du Développement Humain  

اك�ن بعض املناطق ج^لية، ا�يل مöال البوطة ميل كتباع يف السوق بـ 
 100درمه، 7ٔن املسا� والشاح¢ات Ûيد�ر  100درمه، هو تتوصلو بـ  40

درمه،  200، ٕاىل ©ريه؛ اخلÑشة دÒل اDقHق كتوصلو )Û)pisteيلومرت 
  .تيغادر هاذ املناطق

 à�ٔ يجيÛ لهاÒل د�Dة ا�يل اNال، جامöميكن يل نقول � اكينة م¢طقة م
الثاين من بعد املعاريف، جامNة مقاطعة املعاريف، ا�يل يه جامNة Nني لوح، 
ولكن هذوك الناس راه ما عندمهش يش د�ل من ©ري العود، خصنا نلقاو 

Òياسة حتويلية، كنا طلبناها �ليس مزAد السPل، ونلقاو واP ن هلم يش
 passez à la(بلفقHه ملا اكن وز�ر الفالPة، هللا �رمحو، قلنا هلم هللا خيليمك 

transformation(اك�ن بعض املناطق ا�يل ضعيفة ، .  
هاذ الزيوت، ، )le jojoba et l’huile de ricin(روا ـــــقلنا هلم دي

، )l’industrie médicinale(ت�Ñج، كتصلح لـ ك زيت اخلروع مöال 
 le lubrifiant des matériaux et(دÒل ) l’industrie(كتصلح لـ 

des appareils de précision et surtout des avions( وكتباع ،
  .[7ٔمثنة

الفلفZ امحلرة ا�يل كنتجو يف بين مالل، تيجيو السAبليون يديوها من 
اكن ميكن . درامه 10عندà بدرمه، وكزيولوا القرشة وكريدوا لنا الزريعة بـ 

يف املغرب، ولكن تد�رو اDو�، وا�يل ©ادي يد�ر ند�رو اح¢ا مصنع هنا  لنا
)les produits cosmétiques ( دPي�^اعوا بواÛ ة ا7ٔوىلUرD] ا�يل هام

 les colorants(و) les colorants alimentaires(ا7مثن Ûبري، و
industriels et pharmaceutiques( ياسات يه ا�يلAيعين هاذ الس ،

Ýرد واPد املداخHل Nىل هاذ املناطق، ولكن ا�يل اك�ن هو ٔ�نه، ©ادي 
 8ٔ�و  7السAيد رئEس احلكومة، اك�ن واPد العدد دÒل املتد�لني، اك�ن 

ما نبقى نذÛر، àهيك عن  الوزارات ا�يل تيد�لوا يف العامل القروي، بال
  . الصناديق

ا7ٔوقاف، اك�ن ٔ�رايض امجلوع وا�ذاها اDا�لية، ٔ�رايض ا7ٔح^اس وزارة 
ٕاىل �ٓخره، تÑمتناو ٔ�ن هاذ اليش يتجمع ... السAياPة القروية وزارة السAياPة

، [ش ما تبقاش ذيك تضارب ا7ٓراء وNدم �جNTات، ما ةPدايف وزارة و 
ٕاىل �ٓخره، هاذو هام احللول ا�يل تÑمتناو ٔ�نه لهاذ �لق هاذ ... كتكو�ش

� Ýمنية ٔ�و وزارة ا7ٓليات توPد هذه املؤسسات والصناديق يف صيغة واك
  .ملكفة [لتمنية القروية

املناطق ختتلف بعضها بعض دا�ل املنطقة، ف^عض املناطق دا�لها 
اك�ن اجلبال مايش يه السهول، واملناطق ا�يل يه جبوار البحر، هذيك 
خصنا العامل القروي خصها واPد املؤسسة �اصة، 7ٔن يه ا�يل ©ادي Ýرد 

  . جلبال ودا�ل املناطق اDا�لية� مداخHل [ش þس�مثرها دا�ل ا
السAيد رئEس احلكومة، هاذي  وراكذ�، السAيد وز�ر الفالPة 

م¢اسAبة [ش هنرضو Nىل املغرب ا7ٔخرض، اح¢ا كنوهو [لعمل ا�يل قامت 
به يف وزارة الفالPة، ولكن الشطر الثاين املزيانية دÒلو راه ضئيU Zدا، 
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الك^ار، دا[ هاذ .. ا7ٔول مه مالنياح¢ا كنمتناو ٔ�نه Ýرفعوها، 7ٔنه الشطر 
الشطر الثاين راه هذوك الصغار مساÛن، ولكن خصنا �زيدومه اشوية يف 
املزيانية، ذاك اليش راه ضعيف اشوية، راه ما اكفEشاي [ش ٕان شاء هللا 
هذوك الناس يبقاو مسAتوطنني، Ûيفاش غنق^طومه يف العامل القروي وما 

طومه هباذ التمنية، وهباذ ال�شجيع دا�ل جييوàش لهامش املدن، خصنا نق^
ا7ٔرÒف، 7ٔن واPد ابغى �Òذ بÑت معو وهو ساÛن يف اجلبل �شجعوه، 
اDو� خصها þشجعو، تعطيه طرف دÒل ا7ٔرض، يد�ر الزيتون، �شجعوه 

ولكن iرشط يبقى متا، ما يد�لش يد�ر يل .. [لزيتون، �شجعوه هبذيك
�راكة يف املاك�سة، و�شجعوه بطريقة  �راكة يف [شكو، وال يد�ل يد�ر يل

  . اخرى ©ري م^ارشة
هاذو هام املسائل ا�يل Ûميكن لنا نق^طو هبم الناس متا دا�ل العامل 

النعßات، نعطيوه جوج بقرات، هاذ اليش جماà،  10القروي، نعطيوه 
ولكن iرشط يبقى متا، وÝكون واPد املراق^ة مسAمترة، هذا هو Ûيفاش ميكن 

�سان متا، ولكن جنيبو لو املاء، جنيبو لو الضو، جنيبو لو لنا نق^طو االٕ 
املدرسة، جنيبو لو املس�شفى، جنيبو واPد العدد دÒل ا7ٔمور، هاذ اليش 
اصعيب، خفHف يف ا�لسان، ثقHل، à�ٔ معك، السAيد رئEس احلكومة، 

صعيب، ولكن امحلد � املغرب دÒل السAتE¢ات حصيح هاذ اليش ا
مايش هو املغرب دÒل اليوم، امحلد �، كتخرج  2000والسAبعينات ودÒل 

اليوم من مHناء طنßة، Ýميكن � Ýكون يف ٔ�اكد�ر عن الطريق السAيار، من 
. الباخرة �لطريق السAيار م^ارشة، هاذي ٔ�شAياء مجيZ، خصنا نعرتفو هبا

ميل غتف�ح الطريق دÒل بين مالل ©ادي �كون ٔ�مجل،  ©دا، ٕان شاء هللا،
  .يعين اك�ن بعض �س�ýرات

اح¢ا، امحلد �، خصنا نفرحو، املغرب اليوم ما اك�ش Ûميكن لنا، اح¢ا 
كنا كنجيبو احلليب، ٕايوا ©دا راه غميكن لنا نصدرو احلليب قريبا، رشكة 

من % 70تن�¢ج تقريبا راه د�لت �لنوا� دÒل احملمدية، وراه غ " املراعي"
7ٔن املغرب  إالنتاج دÒلها ©ادي مييش �ل÷ارج، 7ٔن اNالش Uات �لمغرب؟

قريب 7ٔور[، Uات ت�Ñج هنا [ش تعطي �لسوق ا7ٔوريب، املنتوج دÒلها 
مطلوب يف ٔ�ور[، يف ٔ�ملانيا ويف هولندا [خلصوص، وهاذي يه ا7ٔسAباب 

  . ا�يل Uا�هتا هنا �لمغرب
اح¢ا ما �اصناش نعاودو �شدو الباب ونقولو راه ٕاذن، اك�ن مسائل، 

  .ما اك�ن حىت يش PاUة، امحلد � اك�ن اخلري، وما خصناش �كروه
PاUة وPدة، السAيد رئEس احلكومة، هللا جيازيك خبري، اDار البيضاء 
þسAتغيث، þس�¢ßد، راه اح¢ا ©ارقني يف التلوث، à�ٔ مع املصانع وþشجيع 

نظمة، مايش املصانع العشوائية ا�يل ت�رسق الضو، املصانع، ولكن املصانع امل 
  ...السAيد رئEس احلكومة، ثق يب، د�روا حبث يف هاذ املوضوع

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
ٓ ا�هتYى ال;م، ا�هتYى ال;م، ا�هتYى ال;م، à�ٔ قطعت الصوت،  � 

  . ا7ٔسAتاذ، à�ٔ قطعت الصوت
ٓ ا7ٔسAتاذ، را.. اللكمة لفريق التجمع الوطين لªٔحرار ه ما اكيÑش �

  . ال، ال، هللا خيليك، اPرتم الرئاسة. الصوت، ما اكيÑش الصوت
اللكمة �لفريق �شرتايك، .. اللكمة لفريق التجمع الوطين لªٔحرار

  .ا7ٔسAتاذ Nلمي

        ::::املس�شار السAيد محمد Nلمياملس�شار السAيد محمد Nلمياملس�شار السAيد محمد Nلمياملس�شار السAيد محمد Nلمي
  .شكرا السAيد الرئEس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد الرئEس احملرتم،
  احملرتم،السAيد رئEس احلكومة 

  السادة الوزراء،
  السAيدة والسادة املس�شار�ن،
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 

�4ٓرà يف الفريق �شرتايك ٔ�ن نناقش معمك احملور الثاين املتعلق بوضعية 
ساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية انطالقا من الربàمج احلكويم ا,ي 

، وركزمت فHه Nىل 2012سAيه سAنة قدم�ه هذه احلكومة ٔ�مام الربملان مبßل 
تعز�ز ماكنة ودور الفالPة يف التمنية، وكذا �عتناء [لعامل القروي Nرب 

  .صندوق التمنية القروية
 àنامك �ٓنذاك، ؤ�كدAقشà ،خول يف جزئيات الترصحي احلكويمDوبدون ا
Nىل ٔ�ن ما ورد يف الترصحي احلكويم لن يغري من الواقع الهش �لعامل القروي 

  .من ا7ٔوضاع البئEسة لهاته الساكنةو 
بعد ميض سAنة، السAيد رئEس احلكومة، اNرتفمت ٔ�مام جملس النواب يف 

بpٔن ا7ٔمر يتعلق بغياب سAياسة معومHة م¢دجمة �لتمنية القروية،  2013ينا�ر 
ؤ�كدمت برصحي العبارة ٔ�ن العامل القروي اكن ومازال موضوع �رامج وتد�الت 

  . رها حمدودةقطاعية م�فرقة، ظلت �ٓ�
N�ٔلنمت، السAيد رئEس احلكومة، ٔ�يضا عن نواÒمك ٕ[Pداث اسرتاتيجية 
م¢دجمة �لتمنية القروية، ؤ�رشمت ٔ�ن هدفها هو تعز�ز الربامج وا ططات اليت 
هتم حماربة الفقر والهشاشة يف الوسط القروي بغية الرفع من وترية ٕاجناز 

ا ووNدت الشعب املغريب بpٔهنا كام احلكومة وNدتن. املشاريع �س�ýراتية
سAتعمل Nىل اعTد ٕاسرتاتيجية م¢دجمة لتمنية العامل القروي واملناطق اجلبلية 

  .من �الل جلنة وزارية تعمتد مساطر واحضة
اليوم، السAيد الرئEس، من �الل ت�^عي �لجواب ا,ي تفضلمت ٕ[لقائه 

حضة وامليدانية ٔ��ن يه املعامل الوا: Nىل مسامعنا، þ�ٔساءل �لمرة الثانية
  لٕالسرتاتيجية املندجمة �لتمنية القروية اليت Nربت عهنا احلكومة؟ 

حنن نت$دث عن احلكومة احلالية اليت تد�ر الشpٔن العام مبعزل عن 
احلكومات السابقة، 7ٔن Ûيجي اDور دÒل احلساب دÒلها، واملواطن 

  .حياسAهبا Nرب صناديق �قرتاع
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�لمرة الثانية عن نتاجئ هذه إالسرتاجتية  ،�سائلمك، السAيد رئEس احلكومة
Nىل الغالبية الساحقة من الفالPني ال¸سطاء ا,�ن مل ت�هنم ٕاال رمحة هللا عن 

  .جهرة ٔ�راضهيم
وهنا امسحوا يل ٔ�عطيمك بعض املؤرشات، ؤ�فضل ٔ�ن ٔ�حتدث معمك 
بلغة الواقع امللموس، ما اك�ن ال مزايدة، �لك موضوعية، الوضع الصحي، 

. رئEس احلكومة، يف قراà ال زال Uد م�pٔخر، ال زال Uد م�pٔخرالسAيد 
حصيح، غتقول هذا ٕارث، ولكن ماذا فعلمت �الل ثالث سAنوات ونصف 
لتßاوز هاته املرZP، اح¢ا ما كنقولوش هاذ اليش املغرب Nاد �لق، اك�ن 

  ٕارث، ولكن ٔ�شAنو درتو؟ 
، ©ري يف ال زالت الÑساء تنقل �لوالدة يف ٔ�وضاع حرUة Nىل اDواب

الرشاردة، ©ري يف سAيدي سلÐن، ©ري يف وزان، السAيد رئEس -<ة الغرب
 207احلكومة، وال زغب هللا يش واPد من اDوار تطوع وابغى يد�ر 

يوصل ذيك املرٔ�ة �لمس�شفى، Ûيلقى الرباج دÒل البولEس ٔ�و اDرك، Ûيقولو 
رٔ�ة Pامل والبولEس لو النقل الرسي، مرارا املواطنني هياتفوننا بpٔن عندمه ام

شاد�هنم عند مد�ل مدينة وزان ٔ�و مدينة شفشاون، وهاذ اليش، راه 
السAيد وز�ر اDا�لية اك�ن، والسAيد وز�ر النقل اك�ن، والسAيد وز�ر العدل 

  .اك�ن، تpٔكدوا من هاذ املرZP هاذي، من هاذ الواقعة هاذي
ام �سب وفHات اM7ٔات يف العامل القروي ال زالت مرتفعة، انعد

التجهزيات الطبية، السAيد رئEس احلكومة احملرتم، واخلصاص الك^ري يف 
املوارد ال¸رشية، واح¢ا جHنا مجموNة دÒل الربملانيني عند السAيد وز�ر الص$ة 

  .ووNدà ومل يف بوNده
اك�ن مراكز مسAتوصفات حصية، مöال يف ٕاقلمي وزان مت þشHEدها يف 

هاذ الناس فني ابغينامه  ، ما فهياش ٔ�طر حصية،2003، 2004، 2005
اح¢ا ميل كهنرضو Nىل ساكنة العامل القروي، نتلكم معمك من [ب  !ميشAيو؟

. اaموع ا,ي يفHد امجلع ولEس ند�ر النظاظر السوداوية ونقول � امجليع، ال
  .من [ب ٕاطالق اللك قصد �سAتفادة دÒل اaموع

راكز القروية ال كنقول �لسAيد رئEس احلكومة ا7ٔوضاع البيHmة يف امل
زالت Uد م�دهورة، اك�ن مراكز عهنم دراسات �لرصف الصحي، واحلكومة 
احلالية، رمغ مراسZ رؤساء امجلاNات لرفع هاذ املعاàة، مازال ما اك�ن يش 

  .تد�ل
الكهربة القروية ا�يل اكنت مفخرة، كام Uاء يف جوا�مك، [خلطاب 

لثاين وال Uال� املÌ محمد التارخيي جلال� املÌ املغفور / احلسن ا
، ولكن Nارف السAيد رئEس احلكومة من %97السادس، فعال مت ٕاجناز 

مل تنجزها هاذ احلكومة، راه اك�ن دواور يف ٕاطار ما  D3%ا[  2010
çسمى [لشAتات مع وزارة اDا�لية املنازل دÒهلم ©ري مكهربة، يعين ما 

 Ûوار لكو مكهرب وDد كنقدرش نقدمو يش جواب، اPل  30يبقى واÒد
بpٔنه سAتطلق  2011- 2010الناس املدارش دÒهلم ©ري مكهربة، اكن وNد يف 

صفقة يف ٕاطار هاذ الشAتات، حلد الساNة راه ما اكيناش، وà�ٔ مسؤول عن 

تطوان Nىل مسAتوى  -لكميت، ميكن لمك تبارشوا هاذ التحقHق يف <ة طنßة
الت حمرومة من الكهربة ٕاقلمي وزان، غتلقاو مجموNة دÒل املدارش ال ز 

ذيك الناس اNالش غيبقاو ضايعني القروية، اك�ن جمهود حصيح، ولكن 
، السAيد رئEس احلكومة؟ من العار [ش واPد 2010سAنني من  6هاذي 

  .�كون مضوي وواPد اPداه ما مضوçش
املشلك دÒل املاء الصاحل �لرشب، اك�ن اس�ýرات Mمة دراها املك�ب 

احل �لرشب، ولكن حلد الساNة ال زال املواطنني ما الوطين �لامء الص
مسAتافديÑش مهنا، اك�ن عرقN Zىل مسAتوى سد اaاعرة مöال، اك�ن يف 

 20م¢اطق ٔ�خرى، مشلكة �زع امللكHة، ال يعقل [ش نرصفو اس�ýرات 
ات دÒهلم ٔ�و ــــــو املسAتحقـــــــمليار، وامجلاNات القروية يؤدي 30مليار، 

)la quote part ( شÑهلم، وجتي �لقطاع الويص ويقول � ما ميكÒد
�ربطو 7ٔن عندي مشلك دÒل �زع امللكHة، فاك�ن هناك انعدام دÒل 

  .التوازن
فÐ خيص الصندوق دÒل التمنية القروية، السAيد رئEس احلكومة، فعال 
ٔ�صدقمك القول بpٔن �عTدات دÒلو رفعت، لكن هذا ©ري اكف، اح¢ا 

لساكن دÒل العامل القروي خصهم �سAتفادة، وهنا ابغيت نقول املواطن وا
لمك بpٔن هناك مجموNة من التعقHدات ال زالت قامئة يف مساطر رصف وتنفHذ 
ومتويل املشاريع املربجمة مضن صندوق التمنية القروية، وهذا جيرين ٕاىل 
اسAتفاقة نباهتمك، السAيد رئEس احلكومة، بpٔن احلكومة ©اب عهنا مضن 

وÒهتا املشلك دÒل إالصالح إالداري، فاملشلك اك�ن يف املوارد ال¸رشية، ٔ�ول
ٕاىل اكن صندوق التمنية القروية �عTدات دÒلو ارتفعت، هاذ اليش 
حصيح، حصيح، à�ٔ كنقول بpٔنه حصيح، ولكن الوقع دÒلو ٔ�و ا47ٔر دÒلو Nىل 

الثة دÒل الساكنة دÒل العامل القروي راه مازال ما اكيناش يف ظل ث
  .السAنوات ونصف

ٕاذن، �خ�الالت يه كثرية وكثرية Uدا، وNىل احلكومة، السAيد رئEس 
احلكومة، ٔ�ن تpٔ�ذ هذه املعطيات بعني اجلدية لتفادي �ح�قان ولتفادي 
�نفßار �جTعي ا,ي سAبق ٔ�ن عرف�ه Nدة م¢اطق معزو� وMمشة 

اكن م¢طقة مHدلت، ٔ�نفكو، وفقرية يف املغرب، ٔ�ذÛرمك [الح�ßاUات دÒل س
ٔ�وطاط احلاج، بين بوعياش، ٕامزورن، 8رEUست، والالحئة طويZ، ال çسع 
املقام ,Ûر مجيع هاذ �ح�ßاUات، هاذ إالح�ßاUات Nربت عن الغضب 
دÒل املواطنني، الساكن دÒل العامل القروي، وهاذ �ح�ßاUات يه 

ة وو<ت 7ٔنه ال يمت [7ٔساس يه اجTعية، وبعض ردود الفعل العنيف
إالنصات ملعاàة ومطالب هاذ الساكنة مبا يلزم، وNىل احلكومة ٔ�ن تتفهم هاته 
الوضعية، ؤ�ن تصغي ؤ�ن þسAتجيب �لمطالب املعقو�، و7ٔن تضمن احلق 
يف التمنية والعEش الكرمي aموع ساكنة العامل القروي، 7ٔن هناك ٔ�جزاء 

ال اسAتافدت، ولكن مجموع الساكنة دا�ل ٔ�طراف اDو� ودا�ل احلكومة فع
  .الزالت مل þسAتفد

  .وشكرا السAيد الرئEس
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        ::::السAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسة
  . ا�هتYى الوقت، شكرا

اللكمة ا7ٓن �لفريق اDسAتوري، ٕاذا اكن �رغب فهيا، ال؟ فريق الت$الف 
  �شرتايك؟ 

ٕاذن، منر ا7ٓن ٕاىل رد السAيد رئEس احلكومة Nىل تعقHبات السادة 
  .رتمني، فلمك اللكمةاملس�شار�ن احمل

        ::::السAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومة
مادام اليس بÑشامس ارشكيت معاÒ املا، حىت Ñ© à�ٔرشÛو معك، �كون 

ٕاىل ابغييت اكع يش هنار . iسم هللا..  فHه املل$ة وال السكر وال �كون فHه
  .�رشÛو حىت الطعام à�ٔ موجود، راه ما عندي حىت مشلك

امحلد �، كÑسمع �م يعين هللا �مكل هاذ ا7هنار iسالم، 7ٔن، 
نقول لمك واش .. بعض املرات اشوية قايس، ولكن à�ٔ ما) Bon(معقول، 

كنتضايق، البد �كون كنتضايق يش اشوية، ولكن ما اك�ن مشلك، اك�ن 
�م معقول، اك�ن مالحظات، اك�ن انتقادات، اك�ن اشوية دÒل الرشاسة، 

ذي بالدà هاذي، وخصنا ولكن مايش مشلك، 7ٔنه، امحلد �، 7ٔن ها
  . نعرفو الواقع دÒلنا مزÒن

©ري à�ٔ عندي واPد القضية، كنعتقد à�ٔ كنطلب من إالخوان �Òذوها 
بعني �عتبار، à�ٔ ميل تنجي ما Ûيكون عندي حىت مشلك نعرتف iيش 
PاUة ا�يل عندي فهيا ضعف، كنجي هنا كنقول ٕايه، 7ٔنه كنعرف 

 حHايت من هنار ا�يل Ýزاديت هو ٔ�نه السAياسة، السAياسة ا�يل شفت يف
احلكومة داميا لكيش [لÑسAبة لها مزÒن، وكتدافع Nىل لكيش ا�يل تدار وا�يل 

  . ما تدارش، وكتخرج عيÑهيا يف املعارضة واملعارضة نفس اليشء
ال، à�ٔ كنجي كنعرتف كنقول هاذ اaال مازال ما درàش فHه ا�يل 

نتاجئ احلقHقHة ومعلية مرضية، [يق ما خصو يتدار، مازال ما وصلناش فHه ل 
وصلناش، وال [قني فHه ضعاف Uدا، اك�ن واPد اشوية ت�Ñخوف م¢و دÒل 

واليين هاذ اليش .. �ٓودي راه خص.. ٔ�نه إال�سان كEسAتغل �Nرتاف [ش
©ادي جيي، ©ادي جيي، البد ©ادي �رجعو �لمعقول اكملني ٕان شاء هللا 

  .ن الرحميالرمح
ل نبدا بواPد املسpٔ� ا7ٔوىل، الساكنة دÒل العامل القروي à�ٔ [غي نقو 

ودÒل القرى ا�يل قلت لمك، و[ملناسAبة ا7ٔخ راه كنعرف نتلكم ©ري من 
القلب دÒيل، راه املشلكة يه هاذي ميكن اكع يف ا�7ٔري، ا�يل خصنا زعام 
 à�ٔ Òنعاونوها [ش �8ذ حقها، ما خصناش نغرسو فهيا احلقد، راه اهنا

من العامل القروي،  %90دايم كنعرف إالخوان، راه ميكن Nىل ا7ٔقل ق
مايش من املدن، وخصنا هاذ الساكنة هاذي �ردو البال لواPد العدد دÒل 
احلواجي، هاذ الساكنة راه يه العمق احلقHقي دÒل املغرب، اقراو التارخي، 

يكونوا دامئا خزان هام ا�يل داميا دافعوا Nىل البالد، هام ا�يل ابقاو ت  غتلقاومه
دÒل القمي دÒل البالد، احبال ا�يل Ýلكم ا7ٔخ، كمتيش كتلقى الكرم [DرUة 

. ا7ٔوىل، الناس يف املدينة تE^داو يد�روا احلساب، هللا �كون يف العون
البادية كتجي لعندو Ûمييش عندو فروج Ûيذحبو، عندو اخلزب Ûيصاوب � 

اك�ن .. اكن ما نعرف ٔ�شAنو جيرباخلزب ذيك الساNة، هو ما كEرشçش، لو 
عندà يف البوادي اليوم يف املغرب انت كتغذى وواPد واقف Nليك يف 
الباب يقول والو Ýمتيش تتغدى معاÒ، تتقول لو راين تغذيت، ما ميكÑش، 

  .ما ميكÑش، Ûيبقى هو ما Ûيالكش معك، Ûي�سAناك حىت þسايل
يف ساPل العاج،  à�ٔ ميل امشEت ٕالفريقHا وحتدثت معهم هباذ اخلطاب

ما تقدروش تتصوروا Ûيفاش جضت القاNة [لتصفHقات ميل بقHت كنتلكم 
وهاذ الناس هاذو ما يف قلهبمش احلقد Nىل الناس دÒل .. معه Nىل هاذ

املدينة، ابغاو �لتفات ٕا7هيم، واليين ما بغاوش حيقدوا Nىل خوهتم، ومادام 
  وقع؟  كنطرحو السؤال كنقولو Ò ودي اNالش هاذ اليش

اح¢ا يف احلقHقة ما يش ما درà والو مع القرى كدو�، ال، مع القرى ومع 
العامل القروي ومع الفالPة، امحلد �، ذاك اليش ا�يل تدار كثري، وà�ٔ ©ادي 
�رسد بعض ا7ٔمور، ولكن ما وقعش بطريقة م�وازنة، مبعىن �ٓخر ٔ�نه ٕايال 

ابية، �كون مايش قدها اكع اكنت املدينة فهيا واPد العدد دÒل ا7ٔمور ٕاجي
واNالش هاذ اليش؟ .. يف البوادي، واليين �كون قريب مهنا، هذا هو ا�يل

7ٔنه �لك رصاPة [ش Ýكون ا7ٔمور واحضة، اكنت عندà مشلكة سAياسAية، 
واملشلكة السAياسAية دÒلنا وقعت [DرUة ا7ٔوىل يف املدينة، وواPد يش 

فHه الكفاية [لناس دÒل البادية، Nىل ما اشوية ٔ�مهلنا ٔ�و ال ما اهمتيناش مبا 
صفHنا املشلك السAيايس دÒلنا، وصلنا لواPد ا�لحظة دÒل إالجامع، امحلد 

  .�، حول اDساتري دÒلنا واملؤسسات دÒلنا وامشE¢ا فهيا
، امحلد �، مايش خطري، ولكن خصنا اليوم، مايش هاذ اليش هذا

ن كذ� يف مجيع ا7ٔحوال، çسمحوا يل ولك.. نبذلو جمهود ٔ�كرث وٕاضايف [ش
إالخوان، راه مايش البادية دÒل اليوم يف املغرب، ٔ� اليس بÑشامش، يه 

كتعرفوا اح¢ا عندà وز�ر دÒل العدل . Nام 30البادية دÒل املغرب هاذي 
Nام ميل اكن  30من داك�، Ûيعاود يل [لضبط Ûيفاش اكنت داك� هاذي 

  . اليوم، شAتان بEهنام، فرق Ûبري Nام وÛيفاش 40هو Ûيقرا، و
يف البادية، امحلد �، ا7ٔمور حتسÑت، واليين [يق ما وصلناش ,اك 
اليش ا�يل ابغينا، ال Nىل مسAتوى التغذية، ال Nىل مسAتوى الرNاية 
الصحية، ال Nىل مسAتوى التعلمي، وكذ� رمبا اك�ن بعض املقار[ت ا�يل 

ل، كنقولو اح¢ا خصنا ند�روها خصنا �راجعوها، 7ٔنه اك�ن بعض املسائ
�لناس يف البادية، ال، يف احلقHقة خصنا نعطيومه إالماكنيات هام يد�روها 
لريوسهم، 7ٔنه اح¢ا ما غنعرفوش، ميل تيكون الوز�ر دÒل التعلمي تيفكر 
Ûيفاش ©ادي ميزي املدينة Ûيعرفها، ولكن البادية Ûيفاش ©ادي يقدر ميزي 

 فهيا السكن م�فرق، اك�ن البادية ا�يل فهيا السكن بE¢اهتا، اك�ن البادية ا�يل
مجموع، اك�ن البادية ا�يل فهيا السكن يف اجلبال، Ûيفاش ©ادي تد�ر لهاذيك 

م¢اسAبة، مالمئة، اك�ن ) appropriées(املدرسة؟ خص واPد ا7ٔفاكر 
عندà مشلك يف املدارس [ش ند�رو هلم املراحHض، واش وز�ر دÒل 
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©ادي يفكر يف املراحHض، ٔ� عباد هللا، دÒل واPد القرية  التعلمي يف الر[ط
وال دÒل بعيدة امسيهتا سAيدي بوقشمري وال ما نعرف، هللا N�ٔمل فني Uات 

خص الناس ا�يل متا، . بعدا، وÛيفاش دا�ر�ن التضارçس دÒلها وذاك اليش
ٕاما من �الل امجلاNات احمللية، وٕاما يعين تيخصهم يتعطى هلم إالماكنيات 

  .هام يد�رواو 
كتعرفوا بيل سAيدي محمد �ن عبد هللا يعين اكن ارسل رسا� �لق^ائل 
املغربية تيقول هلم تيخصمك تد�روا الرشط، راه هو مول الرشط، تد�روا 
الرشط وتد�روا الُفقHا [ش يقريو اDراري القر�ٓن الكرمي، ويصليو �مك ٕاىل ما 

الك�اتEب القر�ٓنية ويف  اك�ش عندمك، هاذيك الرسا� اكنت س¸ب يف ان�شار
ان�شار املساUد، 7ٔنه ما ابقات حىت يش ق^يZ كرتىض ٔ�نه الق^يZ ا�يل 
جماوراها عندها اجلامع وعندها الفقHه ويه ما عندهاش، واح¢ا ميل كنبغيو 
�ٓش Ûيوقع لنا، ٔ� اليس بÑشامش، [ش Ýكون ا7ٔمور واحضة يف ا,هن 

ة منوذجHة، مöال كتقول العرض د�Ò، كنجيو كنبغيو ند�رو املسائل مöالي
ين القانون ا�يل م¢ظم التعلمي ا7ٔويل يدÒل التعلمي ا7ٔويل ما اكيÑش، وال

تيقول بيل لك طفل Ûيخصو مرت مكعب [ش ي�¢فس، وتيخصو مرت مربع 
[ش جيلس ال يف املدرسة وال يف الساPة، ميل كتجي þشوف هاذ 

ا روض، ٕاال ٕاىل اكنت املواصفات ما اك�ن حىت يش [دية تقدر تد�ر فهي
إالماكنيات دÒل اDو� خصها تتد�ل Nاود�ين بواPد Nدد دÒل املاليري 

  .دÒل اDرامه ا�يل ما عندهاش
ولكن كن�ساءلو Ûيفاش هذاك الطفل كÑسمحو لو [ش يعEش يف 
هذاك اDار املتواضعة وال رمبا نوا�، ولكن ما كÑسمحولوش [ش يقرا يف 

ٕاىل اكن عندà الغرض نقراو، وميل متيش تطلب  .واPد الظروف م¢اسAبة
الرخصة لوزارة التعلمي هذاك املوظف راه ما عندو ما يد�ر �، راه مايش 

خصنا حىت اح¢ا واPد الشوية دÒل املرونة، افهمتEين  !معقول هاذ اليش
وال ال؟ ٕاىل اكن عندà الغرض نقراو نقراو، ومن بعد، ٕان شاء هللا الرمحن 

  .ن ا7ٔمورالرحمي، تتحس
بعدا  à�ٔ احشال Ýلكمت ذيك الساNة مع الوزراء تنقول هلم شوفو

دÒل الكHلومرتات، ما Ýميكن لكش، تيجيو  5اDراري ميل Ûيمتوا Uايني، و
عندك �Þواور تيقولوا �، هللا خيليك، تد�ر لنا املدرسة اهناÒ، قد قد من 

شوف اDراري، اDواور لكهم، والت ما قريبة حلىت يش واPد، قلت لو 
الكHلومرتات يف الشAتا ويف الصيف  5سAنني غيرضب  6اDري دÒل 

يف ا�7ٔري واليديه كEشدوه يف اDار،  ![ش مييش و[ش جيي.. وهذا
   .وخصوصا البنات

تنقول �لوزراء ا�يل سAبقوا، وتنقول هلم شوفوا لنا قلت لو شوف، 
©ري ٔ�لف درمه يف  اDراري متا، ود�روا هلم واPد التكو�ن خفHف، واعطيومه

سAنني ا7ٔوىل،  3ٕاطار تعاقدي، ويقريو لمك اDراري ©ري ذيك العامني وال 
©ري Nىل ما اDري çشد واPد الشوية ويبقى يقدر يوصل �لمدرسة، خصنا 

ا�يل م¢اسAبة لهاذ ) les solutions appropriées(ٕاىل ابغينا نقولو 

  .املناطق هاذي
ا�يل جHت وكنقول فHه بpٔنين كÑشعر ولهذا، اليوم [لÑسAبة لهاذ اaال 

بpٔنه مازال ما درàش فHه الالزم، وما ا�ذاوش الناس دÒل البوادي احلق 
دÒهلم، واحبال ا�يل قالوا إالخوان اح¢ا عندà الرغبة [ش البادية دÒلنا ما 

مع ا7ٔسف، ©ادية وكتفرغ، واح¢ا ميل ابدينا تنقراو ٕاىل كتذÛروا . تفرغش
، من بعد ولينا %30، %70 اكنت يف ا7ٓذان دÒلنا يه اكنت ا7ٔرقام ا�يل

يف  %40، اليوم كÑسمعو العكس، كÑسمعو %40، %60كÑسمعو 
ال قدر هللا، اح¢ا م�خوفني من هاذ اليش هذا، . يف املدن %60البادية و

  .وخصنا نفكرو جبدية [ش متيش ا7ٔمور يف �جتاه دÒل امسيتو
وان ا7ٓخر�ن، خصمك تفهموا ٔ�نه ا�يل اك�ن، اليس بÑشامش وال إالخ

احلكومة، مع ا7ٔسف الشديد، ما ك�شAتغل ٕاال من �الل إالدارة، والعمل 
  . دÒل إالدارة هو بطيء

à�ٔ غنقول لمك، جHت Ýرٔ�ست القرض الفال� يف �جTع دÒلو، 
قلت لو احشال دÒل الفلوس ا�يل خصصت �لفالPة؟ هاذ اليش يف ا7ٔول، 

مليار درمه �لك^ار ومليار درمه  4اDرمه، فهيم مليار دÒل  5قال يل 
 �200لفالPة الصغار، قلت لو احشال اعطيهتم يف ا�7ٔري؟ قال يل اعطيهتم 

مليون درمه، اNالش؟ قال يل 7ٔنه ما عندمهش الو�ئق، كتعرف �اص 
)la conservation foncière(قلت لو، هللا .. ، خص، خص، خص

لو�ئق لكهم، اعطهيم إالماكنيات [ش خيليك، اعطهيم و�ا ما يتوفروش ا
çشAتغلوا، ونقول � واPد القضية، رامه ما ©ادçش يرتاجعوا و©اديني 
خيلصوا، ونقول � بيل التجربة اكنت ٕاجيابية، وهاذ العام هذا قال يل 

  .مليار دÒل اDرمه ا�يل خصص هلم 2خصص هلم ٕاىل [يق كنتذÛر 
 ,inhumaine un peu(ون فإالدارة كت÷دم بواPد الطريقة Ýاكد Ýك

alors que (كونÝ يخص إالدارةÛ .. لنا كدو�، يعينÒاملقار[ت د Òواح¢ا
خصها �كون فهيا املالءمة، 7ٔنه الظروف دÒل املالءمة ما خصهاش تبقى 

  .مق�رصة ©ري Nىل املدينة
فÐ خيص ا�لجنة بني الوزارية ا�يل معلنا، هذيك واPد احلاUة ا�يل ميل 

نفوسAنا ٔ�مام مجموNة دÒل املتد�لني، وهاذ اaموNة دÒل املتد�لني  جHنا لقHنا
حصيح، قلت [يق ما . يف ا�7ٔري ا7ٔعامل دÒهلم، قررà [ش �كونو ا�لجنة
  .امجعناهاش حلد ا7ٓن، [يق ما امجعناهاش حلد ا7ٓن

العمل احلكويم عندو طبائع وعندو مشالك، هذا مايش معناه ٔ�نه ما 
املزيانية ا�يل كنرصفو كنرصفوها يف جماالت تعود .. ية ا�يلكنرصفوش املزيان 

[لتحسني دÒل الوضع بطريقة ©ري م^ارشة من �الل التحسني دÒل 
  الفالPات القروية القريبة من الساكنة، افهميت؟

جوج  2014ما çسمى [لفالPة التضام¢ية، كنرصفو فهيا، رصف¢ا فهيا يف 
مليار دÒل اDرمه،  2,2رصف¢ا فهيا  2015دÒل املليار دÒل اDرمه، ويف 

ولكن، مع ذ�، راه اح¢ا [قHني احبال ا�يل قال ا7ٔخ، راه اح¢ا كنا 
  . كÑسAتوردو احلليب، اليوم راه اح¢ا ©ادي نبداو نصدروه
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ولكن، نقول �، ا7ٔخ الكرمي، à�ٔ خشصيا ميل كÑسمع احلليب Ûي¸Hعو 
، تنقول Òك ال[س؟ راه à�ٔ دÒل اDرامه وعرشة دÒل السAن�مي 3الفالح بـ 

نقول لمك à�ٔ واPد من الناس ا�يل ما كنفرحش ميل كتكون اخلرضة رخHصة 
�زاف، كنعرف بيل اخلرضة رخHصة �زاف، معىن ٔ�ن الفالح س�Eرضر، وٕاذا 

Ûيخص واPد اشوية . ترضر الفالح سوف تترضر البادية، وسوف يفر مهنا
�ل [ٕالماكنيات دÒلها [ش دÒل التوازن، وال اكنت اDو� خصها تتد
Fني، جيب ٔ�ن تفعPل الفالÒحتسن املردودية د.  

يف احلقHقة، هو ٔ�حسن يشء هو الفالPني ميل يتعمل هلم ا7ٔمور 
 Ðية، تيخصهم هام تعطهيم إالماكنيات هام يد�روا لريوسهم، واليين فAا7ٔساس

هيم ا7ٔمر خيص الص$ة، وفÐ خيص التعلمي، �اص Nاود�ين الناس ا�يل Ûيعن
يفهموا واPد القضية، ما ميكÑش الص$ة دÒلنا Ýمتىش ا�يل فني ما تعني يش 
واPد يف يش مدينة، بعيدة ٔ�و قرية بعيدة، كتبدا التد�الت [ش يد�ل 

  .�لر[ط واDار البيضاء والق¢يطرة
à�ٔ نقول لمك، هاذ اليش ا�يل ÛيذÛرين به ا7ٓن اليس الوفا، جخلت ٔ�ن 

ا�يل تيقراو يف اaال دÒل الطب، ملا درà هلم بيل ا�يل بعض الطلبة دÒلنا 
خترج يدوز سAن�ني، Òك مايش ٔ�كرث؟ سAن�ني يدوزها يف م¢طقة àئية، 

ٕايوا، Ûيفاش . وNاد يد�ل، سAن�ني فقط، خرجوا Ûيد�روا Nلينا مظاهرات
غند�رو لهاذ البالد؟ لكيش تيخصو çسامه، çسامه واPد الشوية، وٕان كنت 

ٔ� : السAيد وز�ر الص$ة دامئا تنقول لو واPد القضية، تنقول لو à�ٔ كهنرض مع
السAيد وز�ر الص$ة، شوف الناس دÒل الطب اخلاص، دÒل القطاع 

Ò7ٔنه ما غنبقاوش .. اخلاص، يطلعوا �لبوادي، وخنلصومه، ما نبقاوش اح¢ا
اح¢اÒ يعين كنتßارو، انت ويش واPد دا[ عرش�ن Nام وانت وÒه جر يف 

وٕاال مايش معقول اDو� كتطالبوها ©ري تعطي احلقوق، واليين  جنر فHك،
كذ� خصمك þساNدوها [ش تقولوا �لناس يقوموا [لواج^ات، 7ٔن املغريب 
دا[ وىل كEشعر بيل هو ميكن لو يطلب احلقوق دÒلو اكمZ، وفÐ خيص 

 وراه نقول � واPد القضية، هاذ ا7ٔمور. الواج^ات يعطي احلد ا7ٔدىن، ال
ما ©ادçش نرتاجعو فهيا، 7ٔنه هاذوك املواطنني رامه احبالنا احباهلم، وعندمه 

  .يعين نفس احلقوق
طبعا، [يق بعض املشالك، القضية دÒل الوفHات دÒل اM7ٔات، ولكن 

ما كنEßش لهناÒ ©ري [ش �رمس واPد الصورة . راه وقع واPد التحسن Ûبري
ف ما يه، احلقائق Ûيف ما يه، وردية، ولكن كنجي [ش نقول ا7ٔمور Ûي

  .[ش نقول ٔ�شAنو خصنا ند�رو [ش ا7ٔمور Ýزيد تتحسن
. ٔ�ما فÐ خيص املناطق ا�يل عندها زعام ضعف وهشاشة اق�صادية

ٔ�وال، بعدا، ما ختليونEش نذÛرمك [�يل كÑساندومه Nىل مسAتوى واPد العدد 
   ال؟دÒل اaاالت، وكن$اولو نعممو Nلهيم املنح، افهمتEين وال

فÐ خيص التحر�ر دÒل النقل املزدوج حررàه [ش ا7ٔمور Ýكون 
مEرسة ٔ�كرث [لÑسAبة �لمواطنني، لك هذه ا7ٔمور ٕاجيابية، ولكن ميكن يل 
نقول لمك وتنعاود نعرتف ٔ�ماممك ٔ�ن هذا واPد من اaاالت ا�يل [يق ما 

ناس وصلناش فHه ,اك اليش ا�يل تيخصنا �كونو فHه، ولكن تيخصنا ال 
دÒولنا ا�يل يف البادية �كونوا مسAت¸رش�ن، يعرفوا [�يل، امحلد �، بفضل 
التوجهيات دÒل Uال� املÌ واجلهود دÒلو والتحرك دÒلو يف البالد، 
افهمتEين وال ال؟ واحلسن الثاين، هللا �رمحو، وال محمد اخلامس، هللا �رمحو، 

ن هم، ٕان شاء هللا الرمحو[لتوUه دÒل اDو� ٔ�نه هاذ الناس هاذو حق 
الرحمي، Ûيا�ذوا م¢و واPد الطرف، ابغينا مازال تتحسن ا7ٔوضاع دÒهلم، 
خص امجليع يتعاون معنا يف هاذ �جتاه، وà�ٔ خشصيا ميكن يل نقول لمك بpٔن 

  . تقريبا لك ما قHل يف هاذ اaال ٔ��ذته بطريقة ٕاجيابية
  .و�راكته وشكرا لمك، والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  .شكرا �لسAيد رئEس احلكومة احملرتم

  : ن�Ñقل ا7ٓن ملعاجلة احملور الثالث
ٔ�ي سAياسة معومHة �لحكومة يف القطاع الفال�؟ وما يه تدابري "

احلكومة لتطو�ر هذا القطاع؟ وما يه إالجراءات لتحقHق ا7ٔهداف 
  ".الفالPة والعامل القروي؟ و�سرتاتيجيات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنية

  . اللكمة 7ٔول م�د�ل من فرق املعارضة
  .ا7ٔسAتاذ ا7ٔنصاري، تفضلوا

        ::::املس�شار السAيد محمد ا7ٔنصارياملس�شار السAيد محمد ا7ٔنصارياملس�شار السAيد محمد ا7ٔنصارياملس�شار السAيد محمد ا7ٔنصاري
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس احلكومة،
  السAيدات والسادة الوزراء،

  الزمZH والزمالء ا7ٔعزاء،
ي، وهذه املرة مع سÑ^قى، السAيد رئEس احلكومة، دامئا يف العامل القرو

  . القطاع الفال� ا,ي يعترب رافعة ٔ�ساسAية لالق�صاد الوطين
: وNليه، و[مس فرق املعارضة، �سائلمك، السAيد رئEس احلكومة احملرتم

ٔ�ي سAياسة معومHة �لحكومة يف القطاع الفال�؟ وما يه التدابري املت÷ذة 
اءات املت÷ذة من طرف احلكومة لتطو�ر هذا القطاع الهام؟ وما يه إالجر 

لتحقHق ا7ٔهداف وإالسرتاتيجيات جلعل هذا القطاع رافعة �لتمنية يف العامل 
  القروي؟

  .وشكرا

        ::::السAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسة
  . شكرا

تفضل السAيد الرئEس .. اللكمة ملتد�ل من فرق ا7ٔ©لبية، ٕاذا اكن هناك
  .احملرتم

        ::::املس�شار السAيد العريب خربوشاملس�شار السAيد العريب خربوشاملس�شار السAيد العريب خربوشاملس�شار السAيد العريب خربوش
  السAيد الرئEس،
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  ة،السAيد رئEس احلكوم
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ما يه التدابري، السAيد رئEس احلكومة، اليت اختذهتا احلكومة من U�ٔل 

الفالPة وبناء املفهوم اجلديد : تطو�ر القطاع الفال� يف اaاالت التالية
�لحياة الريفHة والقروية، الفالPة وامحلية الغذائية وحصة املواطن، الفالPة 

ر التغريات املناخHة، الفالPة واملوارد املائية، الفالPة واحلد من �ٓ�
  وإال�كولوجHا والتنوع البيولو[؟

  .وشكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا، السAيد الرئEس احملرتم

اللكمة 7ٓخر م�د�ل عن مجموNة �حتاد الوطين �لشغل [ملغرب، ما 
  . اكيÑش

  .احملرتماللكمة �لسAيد رئEس احلكومة .. ٕاذن، ٔ�مر ا7ٓن ٕاىل

        ::::السAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئEس،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جملسمك املوقر Nىل طرح هذا السؤال ا,ي 
من الناجت اDا�يل اخلام،  %14هيم قطاNا اسرتاتيجيا وحHوç ،Òسامه بنحو 

 %75ل�شغيل، ويؤمن مصدر العEش 7ٔكرث من وçشلك املصدر ا7ٔول � 
من ساكن القرى، كام يتحمل مسؤولية تpٔمني ا7ٔمن الغذايئ �لمغاربة، 

وراه [ملناسAبة هاذ . وçسامه بÑسب Uد هامة يف �كتفاء ا,ايت الغذايئ
يف الناجت اDا�يل  %14راه و�ا ما يبقاش .. القطاع راه مايش قطاع دÒل

، راه هو قطاع اسرتاتيجي، ٕان مل �كن %1ط حىت لـ اخلام دÒلنا، و�ا هيب
  .القطاع �سرتاتيجي ا7ٔول [لÑسAبة Dولتنا، هللا �رمح احلسن الثاين

وكام تعلمون، ٔ�ولت اDو� م¢ذ جفر �سAتقالل ٔ�مهية كربى �لقطاع 
الفال�، �اصة Nىل مسAتوى التجهزيات الهيدروفالحHة بفضل سAياسة 

ها املرحوم احلسن الثاين، وهذا كذ� ما السدود الكربى اليت ٔ�سس ل 
ذÛرتوش ق^ايZ، هذا من جماالت �ف�÷ار دÒل املغرب، امحلد �، يف العامل 
لكو، ومعرتف به، كتذÛروا اجلا�زة دÒل احلسن الثاين ا�يل سلمهتا يف 

©ري ٔ�ن القطاع  ..هاذ العام لهذاك الشاب ا�يل Uا من النيجر" سAيول"
Ûظل يعاين ٕا �  . راهات من ق^يل ندرة املياهالفال

[ملناسAبة ق^ايZ قلت، اليس بÑشامش، قلت à�ٔ هاذي حكومة الربكة، 
à�ٔ ما معري قلت هاذي حكومة الربكة، à�ٔ كنقولو مع هاذ احلكومة، امحلد 

بعدا هاذ العام خص الفالPة �كونوا فرPانني، وخصمك . �، اك�ن ٔ�مطار
Nلهيم، هام دا[ راه راشقة هلم مايش هام فرPانني تنكدوها . تفرحومه

الفالPة، امحلد �، اكنت ا7ٔمطار واخلريات واكنت نتاجئ مزÒنة، خفصهم 
  .. ٕايال مسعوا ال;م دÒلنا، Ò لطيف.. احلا� النفسAية راه Mم Uدا يبقاو

©ري ٔ�ن القطاع الفال� ظل يعاين ٕاÛراهات من ق^يل ندرة املوارد 
عندي السAيد وز�ر الفالPة Ûهيرض معاN Òىل  Uا.. املائية، وقال يل اليس

هاذ العام، قلت لو، ٕان شاء هللا، حىت العام اجلاي نطلبو هللا تعاىل �كون 
Òك هاذي غيتفق Nلهيا املعارضة وا7ٔ©لبية؟ لكيش يقول �ٓمني، .. ا7ٔمطار

 10سAنني، انت غت$¸س فضل هللا يف  10ال واNالش .. امحلد � Ò ريب
  .. .سAنني، قل، اطلب

©ري ٔ�ن القطاع الفال� ظل يعاين ٕاÛراهات من ق^يل ندرة املوارد املائية 
والتقلبات املناخHة، اليت þشلك ٔ�كرب حتد لهاذ القطاع ببالدà، حHث يتوقع 

، 2050ٔ�ن تصبح ثليث ا7ٔرايض ©ري قابZ لالسAتغالل الفال� حبلول 
املسAتغZ فالحHا، يضاف ٕا7هيا تعدد وتعقد ا7ٔنظمة العقارية وصغر املساPات 

  .وكذا املشالك املرتبطة ب�¢افسAية الفالPة الوطنية
ولتعز�ز ماكنة الفالPة يف �ق�صاد الوطين واندما<ا يف ا7ٔسواق 

 àولية، تعز�ز مسامههتا يف ا7منو واحلد من الفقر، اعمتدت بالدDالوطنية وا- 
  . خمطط املغرب ا7ٔخرض -كام تعلمون 

  : طط يقوم Nىل دNام�ني ٔ�ساسAي�نيو�لتذكري، فٕان هذا ا 
مرشوNا، بتلكفة  946هتم ا7ٔوىل الفالPة العرصية، وþشAمتل Nىل 

  مليار درمه، ممو� ٔ�ساسا من طرف اخلواص؛ 75اس�ýرية تناهز 
مرشوNا، ختص صغار  545وهتم الثانية الفالPة التضامHنة، وتضم 

 ٔ�ساسا من ق^ل مليار درمه، ممو� 25الفالPني بتلكفة اس�ýرية تناهز 
مليار  40اDو�، ٕاضافة ٕاىل املشاريع ا7ٔفقHة اليت يفوق ©الفها �س�ýري 

  .درمه
وNىل املسAتوى التنفHذي وإالجرايئ، يعمتد هذا ا طط Nىل اسرتاتيجية 

خمطط فال� <وي، صيغت وفق مقاربة þشارÛية، تpٔ�ذ  Ý16متحور حول 
عقد �رàمج،  19وNىل  بعني �عتبار خصوصيات ومؤهالت لك <ة،

واكن بعض التنظÐت البني Mنية، وهتم Uل السالسل إالنتاجHة النباتية، 
اكحلبوب والسكر واحلوامض والبذور والزيتون والبواÛر وا7ٔجشار املمثرة 
وا7متور وا7ٔراكن والزعفران والنبا8ت الزي�Hة وا7ٔرز والورد العطري والزراNة 

تاجHة احليوانية اكحلليب وا�لحوم امحلراء وÝربية البيولوجHة، والسالسل إالن 
وقد خسرت احلكومة اDمع واملوارد . اDواجن وÝربية إالبل وÝربية الن$ل

الالزمة لتحقHق ٔ�هداف هذا ا طط، ومعلت Nىل þرسيع وترية ٕاجنازه، مما 
  . مكن من حتقHق نتاجئ Mمة

القطاع الفال� وسpٔتطرق فÐ ييل ٕاىل بعض التدابري املت÷ذة لتطو�ر 
  .وجعF رافعة لتمنية العامل القروي

  السAيد الرئEس،
�روم الربàمج التعاقدي [لÑسAبة لسلسة احلبوب ضامن حمصول قدره 

 110ن الرحمي، يف مليون ق¢طار، هاذ العام راه اح¢ا، ٕان شاء هللا الرمح 70
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Ò ،اء، ٕان شاء هللا، ورمبا ٔ�كرثNقة ال ٕادHل الق¢طار حقÒيد مليون دAك الس
مليون  N ،4,2ىل مساPة )راه اح¢ا م�فائلني بك، السAيد الوز�ر(الوز�ر؟ 

، وزÒدة %20هك�ار، وذ� بتقد�ر املساPة ا صصة �لحبوب بـ 
من  %63، مما سAميكن حبول هللا من تغطية حوايل %50املردودية بـ 

  .إالسAهتالك اDا�يل
ٕاىل  2020-2013وفÐ خيص قطاع السكر، هيدف الربàمج التعاقدي 

من احلاجHات اDا�لية  %62ٔ�لف طن، ٔ�ي  856حتقHق ٕانتاج يصل ٕاىل 
  .Pاليا %35عوض  2020يف ٔ�فق 

هيدف عقد الربàمج اخلاص بقطاع الزيوت الغذائية ٕاىل الرفع من 
املردودية والقدرة التنافسAية لسلسZ احلبوب الزي�Hة، �اصة نوار الشمس 

، 2020ت اDا�لية لالسAهتالك يف ٔ�فق من احلاجHا %20والكولزا لتغطية 
Pاليا، كام هيدف الربàمج التعاقدي املتعلق iسلسZ الزيتون  %1عوض 

، وحتسني �سAهتالك 2020مليون طن يف ٔ�فق  2,5ٕاىل رفع إالنتاج ٕاىل 
 Û2يلوغرام يف السAنة، عوض  4اDا�يل الفردي من زيت الزيتون ٕاىل 

Ûيلوغرام،  3وغرام يف السAنة عوض Ûيل Û5يلوغرام، وزيتون املائدة ٕاىل 
ٔ�لف  150ٔ�لف طن من زيت الزيتون و 120وكذا الرفع من الصادرات ٕاىل 

طن من زيتون املائدة، هذا راه جمال، امحلد �، عندو �ٓفاق Ûبرية [يق ما 
  .وصلنا لهاش دÒل التصد�ر، ولكن اح¢ا ©اديني

جموع PاجHات و[لÑسAبة �لخرض والفواكه، فٕان إالنتاج الوطين يفي مب
  .�سAهتالك احمللية كام يوUه جزء م¢ه �لتصد�ر

وفÐ خيص سالسل إالنتاج احليواين، ركز ا طط Nىل تpٔهيلها وتنظميها 
Mين، يضم اكفة مكوàت لك سلسZ هبدف الرفع من إالنتاج -يف ٕاطار بني

  . الوطين �لحوم امحلراء والبيضاء واحلليب والبيض
% 90مليار لرت، ٔ�ي  2,3ٕانتاج احلليب  ، فقد بلغ2014و�رمس سAنة 

ٔ�لف طن،  490من احلاجHات اDا�لية لالسAهتالك، وٕانتاج ا�لحوم امحلراء 
ٔ�لف طن من ا�لحوم  534من احلاجHات اDا�لية لالسAهتالك، و% 98ٔ�ي 

من احلاجHات اDا�لية % 100مليار وPدة من البيض، ٔ�ي  5البيضاء، و
  .ا كنصدرو، Òك ٔ� اليس عز�ز؟ البيضلالسAهتالك، ورمبا راه اح¢ا ابدين

  السAيد الرئEس،
لقد وضعت احلكومة إالطار القانوين لعملية التجميع الفال�، اليت 
تعترب وسAيà Zجعة لالسAتفادة من فوائد نظام إالنتاج Nىل نطاق واسع، 
والولوج ٕاىل ٔ�سواق مضمونة توفر �لفالPني الصغار ٔ�سعار حمددة وحمفزة، 

  . نقل اخلربات واPرتام معايري اجلودة الالزمةوþسهل ا7متويل و 
ٔ�ما خبصوص الفالPة التضام¢ية، واليت هتم صغار الفالPني، فHمت Pاليا 

من املشاريع املربجمة يف ٔ�فق % 90مرشوNا فالحHا، ٔ�ي  542تنفHذ حنو 
ٔ�لف  784مليار درمه Nىل مساPة تتßاوز  14,67بغالف قدره  2020

ٔ�لف مسAتفHد، هاذو هام ا�يل معنيني [DرUة  771هك�ار لفائدة ٔ�كرث من 
ا7ٔوىل، خصهم �كونوا معنيني [ملساNدة دÒلنا، واليين خصهم حىت مه 

  .يعرفوا يتعاونوا مع بعضياهتم
  :ما ييل 2015وقد ٔ�سفر ٕاجناز هذه املشاريع ٕاىل ©اية ٔ�واخر فربا�ر

 سلسZ ٕانتاج؛ 20ٔ�لف هك�ار، هتم حوايل  252غرس حنو  -

دة لتمثني املنتوج، هتم وPدات اسAت÷الص زيت وP 180بناء  -
 الزيتون وحمطة التنقHة والتلفHف ومراكز مجع احلايل؛

إالNداد، Ûيكونوا الناس ٕاىل ش�Hو Ûيصاوبوا يش PاUة احبال  -
الكرموس، عندمك متا يف اجلبل، Ûيجيو هام Ûيد�روا يش وPدة وÛيبداو جيمعوا 

ٕاخل، كرتتفع القمية دÒلو، .. ).la    boîte(ذاك اليش وينقHوه ويد�روا ليه 
ٔ�لف  75وبعدا ما Ûيبقاش يضيع، و�نيا إالNداد الهيدروفال� Nىل مساPة 

هك�ار، مهت بناء وصيانة السوايق واحلواجر الوقائية واخلطارات  266و
 وا7ٓ[ر ونقط املاء؛

 هك�ار؛ 10.950حتسني املراعي Nىل مساPة  -

 نقطة لتجميع املياه؛ 351ٕاPداث  -

  .رات تpٔهيلية لفائدة الفالح واملرٔ�ة القروية والتعاونياتتنظمي دو  -
  السAيد الرئEس،

اعTد مهنجية Uديدة �لرشاكة بني القطاNني  2013لقد مت م¢ذ ٔ��ريل 
العام واخلاص يف اaال الفال�، تن¸ين Nىل ٕاطالق طلبات عروض م�تالية 

ه العملية لكام توفر وNاء عقاري Uاهز، وت¸سAيط دفرت التحمالت اخلاص هبذ
وختفHف بنوده، 7ٔنه ما ÝميكÑشاي �لمشاريع متيش 7ٔجزاء صغرية، تيخص 
الساكنة هام يتفقوا مع بعضياهتم، ويطلبوا من وزارة الفالPة ا�يل يه 

  ك�سAتاجب، اك�ن هاذ اليش، السAيد الوز�ر، وال؟ 
ومت كذ� تقليص املدة الفاصZ بني إالNالن عن طلب العروض 

ٔ�شهر ونصف، وقد مت  5اكء من سAنة ونصف ٕاىل وþسلمي الضيعات �لرش 
مرشوNا، ٔ�ي ثلث Nدد املشاريع املسAندة  265يف ٕاطار هذه املقاربة ٕاسAناد 

  .يف ٕاطار الرشاكة م¢ذ انطالقها
سAنة  17(ومت 7ٔول مرة ٕاطالق طلب عروض �لكراء طويل ا7ٔمد 

هك�ار من القطع ا7ٔرضية  1900، مشل )قابZ �لتßديد عوض سAنة واPدة
، )هك�ارات يف املناطق السقوية 5هك�ار يف البور و 10ٔ�قل من (لصغرية ا
مرشوع، Nاد لقHتوين كهنرض مع السAيد الوز�ر تنقول لو هاذ  872و

الضيعات الك^رية عوض ما تعطهيا ٔ�عط الصغار، قال يل راه اك�ن دÒل 
  . الصغار واك�ن دÒل الك^ار

صغار الفالPني وهتدف هذه العملية ملالءمة العرض مع PاجHات 
واملقاوالت، ومايش ©ري صغار الفالPني، اح¢ا كنقولو حىت اDراري ا�يل يف 
املدينة، ٕاىل UربÛ àيفاش ند�رو ين�هبوا �لفالPة وا7ٔمهية دÒلها و�رجعوا 
�لبادية يعEشوا فهيا البعض مهنم بطبيعة احلال ا�يل غيكون عندمه واPد 

  .لÑسAبة هلمالقمية مضافة Mمة، راه يشء Mم Uدا [
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وهتدف هذه العملية ملالءمة العرض مع PاجHات صغار الفالPني 
واملقاوالت وتpٔهيلهم �لحصول Nىل م¢ح اDو� يف ٕاطار صندوق التمنية 

  .الفالحHة وتنفHذ �س�ýرات املسAتدامة
ويف نفس إالطار، مت ٕاطالق ٔ�ول طلب عروض حول ٔ�رايض امجلوع 

مرشوNا Nىل  �16 والقطاع اخلاص، مه يف ٕاطار معلية الرشاكة بني اDو
هك�ارا، ومت كذ� ٕاطالق طلب عروض ٔ�ول حول ٔ�رايض  4739مساPة 

هك�ارا، سAتليه  341ا7ٔح^اس، مه سAتة مشاريع Nىل مساPة تقدر بـ 
  .طلبات عروض ٔ�خرى حبول هللا

  السAيد الرئEس،
ٔ�قطاب �لصناNات الفالحHة �لك من مك¢اس  6لقد متت �رجمة ٕاPداث 

ن وسوس والغرب واحلوز و 8د�، هبدف الرفع من القمية املضافة و�راك
�لقطاع الفال� حمليا، من �الل Ýمثني املنتوUات الفالحHة وتطو�ر 
الصناNات الغذائية وتقوية تنافسAية املقاوالت ودمع �س�ýرات يف هذا 
اaال، 7ٔن هذا راه واPد املشلك حقHقي تيعEشوه الفالPة ٔ�هنم Ûي�Ñجوا، 
ميل Ûي�Ñجوا ما Ûيلقاوش ا7مثن ا�يل Ûيناسب اaهود ا�يل بذلو، وهذاك اليش 

  . حقHقة هللا �كون يف العون دÒهلم
اح¢ا دا[ هاذ اليش عشAناه ©ري من بعيد، ما معرà اح¢ا درà الفالPة 

وسAتضم تÌ ا7ٔقطاب فضاءات لتحويل . واليين ذاك اليش ما شاء هللا
فالحHة وحمطات لوجس�HكHة و�دماتية وكذا وتلفHف وÝمثني املنتوUات ال

 Ðد ل�سهيل التصد�ر، وقد مت ٕانتاج قطيب مك¢اس و�راكن فHباك وحAش
جيري ٕاجناز ٔ�شغال قطب 8د�، كام جيري ٕامتام اDراسات [لÑسAبة لبايق 

  .ا7ٔقطاب
þشمل هذه املراكز Nىل م¢اطق التخز�ن واملسAتودNات وم¢اطق 

رض التßارية �لمنتوUات اaالية ووPدات التحميل والتفريغ وصاالت الع
  . التمثني وبناÒت ٕادارية

 Ðمية، وهام يف طور التجهزي، فAوقد متت ٕاقامة مركزي مك¢اس و احلس
مه الربàمج ا7ٔول دفعة من . سEرشع قريبا يف ٕا�شاء مركز ٔ�اكد�ر حبول هللا

سلسZ  20مجموNة ممثZ لـ  144تعاونية، فç Ðشمل الربàمج الثاين  203
  . لٕالنتاج، موزNة Nىل خمتلف ربوع اململكة

ومكن �رàمج مواÛبة �لولوج ٕاىل : حتسني ال�سويق Nىل الصعيد الوطين
تعاونية م¢تßة  100املراكز التßارية الكربى واملتوسطة من þسجيل من 

م¢توج يف جماالت  �200لمنتوUات اaالية يف هذه املراكز، ممثZ 7ٔزيد من 
  .جميلالتغذية والت 

مت ٕا�شاء موقع بيع Nرب : Ýمنية التßارة �لكرتونية  �لمنتوUات اaالية
تعاونية  60مجموNات م¢تßة �لمنتوUات اaالية، تضم  8ا7ٔنرتنEت لفائدة 

فالح، مما سAميكهنم من þسهيل Ýروجي م¢تßاهتم، راه ما اك�ن قدام  2600و
مجموNة م¢تßة  77كة مت تنظمي مشار . الفالPة الصغار ما Nدا التعاونيات

يف العديد من املعارض اDولية  تعاونية �450لمنتوUات اaالية، متثل 

اكملعرض اDويل �لفالPة ببارçس واملعرض اDويل �لتغذية بpٔبوظيب واملعرض 
  . اDويل �لفالPة يف الغابون وا7ٔسAبوع ا7ٔخرض بربلني

ل الالزمة من وخ�اما، فٕان احلكومة سAتواصل، حبول هللا، تعبئة الوسائ
U�ٔل مواصÝ Zمنية القطاع الفال�، واختاذ إالجراءات املناسAبة �لتغلب Nىل 
خمتلف إالÛراهات اليت يوا<ها هذا القطاع حىت ي�سAىن بلوغ ا7ٔهداف 
املرسومة، كام سAتويل ٔ�مهية �اصة لتpٔطري الفالPني الصغار وþسهيل ولو<م 

ة من �الل ٕانعاش الصناNات ٕاىل ا7متويل وÝمثني املنتوUات الفالحHة، �اص
  .الغذائية

  .والسالم Nليمك، ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  .شكرا السAيد رئEس احلكومة احملرتم

ن�Ñقل ا7ٓن ٕاىل التعقHبات Nىل جواب السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 
طبعا [لÑسAبة �لفرق اليت الزالت تتوفر Nىل رصيد زمين çسمح لها بذ�، 

  .ؤ�بدٔ� [لفريق �سAتقاليل

        ::::املس�شار السAيد محمد بÑشايباملس�شار السAيد محمد بÑشايباملس�شار السAيد محمد بÑشايباملس�شار السAيد محمد بÑشايب
  .والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني iسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئEس،
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 

  السAيدة والسادة الوزراء،
  السAيدة والسادة املس�شار�ن،

  السAيد رئEس احلكومة، 
ا هاما، �متثل يف خمطط املغرب لقد اعمتدت بالدà خمططا وطني

ا7ٔخرض، و[ملناسAبة �مثن هذا ا طط، و�مثن دمع حكوم�مك املوقرة لهذا 
ا طط، ولقد ٔ�حسÑمت صنعا [عTدمك لشخص السAيد عز�ز ٔ�خ¢وش مضن 
ال�شكZH احلكومHة املوقرة، نظرا ملؤهالته العديدة وخصا/ امحليدة واDينامHة 

ية السابقة، ٕاال ٔ�ن للك معل / ما / وNليه ما اليت ٔ�[ن عهنا �الل الوال
  . Nليه

ا طط ا7ٔخرض / من إالجيابيات اليشء الكöري، ال ننكرها، ولكن 
هناك ٕافراز لسلبيات ال تقل ٔ�مهية، ومن هذه السلبيات يه وفرة إالنتاجHة 
واهنيار ا7ٔسعار يف العديد من سالسل إالنتاج، ؤ�خص [,Ûر سالسل 

حىت احلبوب ا�يل يه . علقة [خلرض والفواكه وا7ٔجشار املمثرةإالنتاج املت
عندà فهيا نقص وكند�رو [يق الزرع من اخلارج حىت يه وقع فهيا اهنيار يف 

  . ا7ٔسعار لهذا املومس
ٕاذن، الزم Nىل احلكومة، وانT قلتوها، السAيد رئEس احلكومة، بpٔ�مك 

اح¢ا كنطالبو بدمع املنتßني خصمك تدمعوا هاذ القطاع وتدمعوا املنتßني، و 
من �الل دمع التنظÐت املهنية وتpٔطريها، ليك ي�سAىن �لمنتßني التÑسAيق 
فÐ بEهنم فÐ خيص ال�سويق والتÑسAيق فÐ خيص إالنتاج وNدم وفرة 
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إالنتاجHة الالزمة ٔ�و اخلارUة عن ا�لزوم، وكذ� دمع التنظÐت املهنية 
D هناEب Ðيق فAسÑٔطريها �لتpىل الصعيد وتN مع تنظمي ال�سويق، و�اصة

  . اخلار[
اليوم اك�ن وفرة يف إالنتاج ولكن اك�ن لك واPد Ûيخطط بوPدو، لك 
واPد Ûي�Ñج بوPدو بدون تÑسAيق، بدون تنظÐت، اك�ن تنظÐت ٔ�فقHة 
مازال، وÝكون عندà تنظÐت Nىل ٔ�رض الواقع [ش �شجعو الفالPة 

�Ñسوقوا يف ظروف مالمئةو�ساندومه [ش نؤطرمه [ش يçجوا [حلساب و .  
و©ادي جني، السAيد رئEس احلكومة، لسلسZ من ٔ�مه سالسل إالنتاج، 
ويه سلسZ احلبوب، اليت تعد العمود الفقري �لفالPة املغربية، وكهتم 

ساPات دÒل الزراNة، املساPات الصاحلة �لزراNة، وكهتم ن امل م 75%
السلسZ يه ا�يل خصها املواÛبة  من ساكنة العامل القروي، وهاذ 40%

ا7ٔمه، ويه ا�يل خصها حتظى حبصة ا7ٔسد من اDمع دÒل اDو� و�هTم 
دÒل اDو�، و�اصة القطاع البوري ما غيلكفش اDو� احبال ا�ىل Ûيلكف 
القطاع السقوي، القطاع السقوي Ûيلكف كثري، وعندà فهيا وفرة إالنتاج، 

بال ما نقصو من اDمع من القطاع السقوي، ولكن وخصنا نتو<و [ملناسAبة 
  .نتو<و [ٕالنتاج و[Dمع �لقطاع دÒل احلبوب ا�يل هو رئEيس

 àمليون ق¢طار، وامحلد �،  110مليون ق¢طار و 100اليوم، اح¢ا در
ماليني دÒل الهك�ارات  5ولكن، السAيد رئEس احلكومة، ٕاىل قسمناه Nىل 

Ò ّنة ماطرة، ق¢طار يف ا 20ه كتعطينا الAلهك�ار مكعدل، مع العمل ٔ�ن الس
ق¢طار يف الهك�ار،  60مHلميرت، افهميت؟ واك�ن هناك من حصل Nىل  400

 5، والسAيد وز�ر الفالPة Ûيعرف هاذ اليش، وهناك من Ûيحصل Nىل 70و
  .20، املعدل هو 10ٔ�و 

ٕاذن، هناك جمال واسع [ش حتسAنوا هاذ إالنتاجHة، ام¢ني اك�ن 
لضعف من Nدم وسائل إالنتاج، وسائل إالنتاج كمتثل، الضعف؟ اك�ن ا

: دÒل وسائل إالنتاج Mمة ٔ�ساسAية، يه 4السAيد رئEس احلكومة، يف 
  .ا7ٔمسدة، البذور ا تارة، حماربة ا7ٔعشاب الضارة، وحماربة ا7ٔمراض الف�اكة

الوزارة مشكورة، واحلكومة معلت جمهود يف قطاع البذور، اح¢ا 
ه املساPات املزروNة، افهميت؟ ا�يل الّ اليوم Ò. البذوركنتحسAنو يف قطاع 

% 20دÒل املساPات ك�سAتعمل ا7ٔمسدة، % 20يف املغرب ك�سAتعمل 
ك�سAتعمل حماربة ا7ٔعشاب الضارة، % 20ك�سAتعمل البذور ا تارة و

يه ا�يل % 80دÒل املساPات ما كتد�رش هاذ الوسائل، و% 80حبيث 
هام ا�يل Ûميثلوا السواد ا7ٔعظم من  4هك�ارات و 5عند الفالPة ٔ�كرث، 

دÒل الفالPة، [7ٔخص الفtة % 95وال  90الفالPة املغربية، وكهتم 
دÒل ا7ٔرايض، وهام ا�يل ما كEسAتعملوش % 95الصغرى، هام ا�يل عندمه 

وسائل إالنتاج، خصنا نعاونومه [ش çسAتعملوا وسائل إالنتاج، [ش نطلعو 
ق¢طار  40ق¢طار يف املعدل،  40نقدرو ند�رو  مHلميرت 400من إالنتاجHة بـ 

  .مليون ق¢طار، غنك�فHو ذاتيا وغنصدرو 200يه 
ٕاذن، نطالب، السAيد رئEس احلكومة، ٔ��مك تو<وا اDمع دÒلمك Dمع 

وسائل إالنتاج ا�يل Mمة يف قطاع احلبوب، ا�يل هو قطاع رئEيس وما 
درو حنميوه عن طريق عندàش فHه م¢افسة، كنجيبو الزرع من اخلارج، ونق

  .امحلاية امجلرÛية ا�يل احلق Ûيعطهيا لنا
وقضية، ذÛرتو، السAيد رئEس احلكومة، قضية التجميع، ا طط الوطين 
Uا [لتجميع، التجميع هو وسAيZ من الوسائل دÒل ا طط الوطين [ش 
الفالPة الصغار مؤطر�ن، الفالPة الك^ار ٔ�و الرشاكت ٔ�و املنتßني الك^ار ٔ�و 
احملولني �Òذوا بيد الفالPة وجيمعومه يف ٕاطار جتمعي ويدمعومه [لتق¢يات 
و[لوسائل دÒل إالنتاج، القوانني خصها تصدر قريبا [ش �شجعو هاذ 

  .القطاع، ٕان شاء هللا، راه يف الطريق
وهنا هذا Ûيحيلنا Nىل الهدف دÒل ا طط الوطين ا�يل Uا [ٕالPداث 

املك�ب الوطين �لسالمة الصحية :  ÛباردÒل واPد املك�بني وطنيني
واملك�ب الوطين لالس�شارة الفالحHة، هاذو جوج دÒل املاكتب ا طط 
الوطين Uاهبم، ولكن مت إالPداث دÒهلم بدون موارد iرشية وبدون موارد 

جتمعوا ذوك إالخوان ا7ٔطر دÒل وزارة الفالPة اكنوا يف املراكز . مالية
ا�يل تقاNد، اك�ن ا�يل كرب يف السن، اك�ن ا�يل الفالحHة، الناس اك�ن 

بد من دمع هذ�ن املك�بني [ش املعلومات احلديثة، و[لتايل ال جتاوزتو
ا�يل ما % 80يد�روا اخلدمة دÒهلم، [ش يpٔطروا الفالPة ويؤطرورا هاذ 

  .ك�سAتعملش الوسائل دÒل إالنتاج
ومة، مومس كذ� [لÑسAبة �لحبوب هاذ املومس، السAيد رئEس احلك

اسAت�¢ايئ، ولكن اك�ن اهنيار يف ا7ٔسعار، اDو� دارت امحلاية امجلرÛية، 
، هاذيك القضية دÒل Pل اDيوانة، 5ولكن دارهتا معطZ، دارهتا يف شهر 

ك�سAتغل من طرف بعض الناس  ةاDيوانسد اDيوانة، Pل اDيوانة، طلع 
مجرÛية دامئة Nىل  ومن املسAتورد�ن [خلصوص، اح¢ا ابغينا Ýكون حامية

مدار السAنة [ش الفالح ميل �كون عندو مومس جHد، [ش çسوق 
  .احملصول دÒلو يف ٔ�قرب وقت

كذ� ا7ٔرايض دÒل اDو� ا�يل وضعهتا اDو� يف ٕاطار رشاكة مع 
الشطر ا7ٔول، نعم ٔ� سAيدي، واPد . القطاع اخلاص، و�اصة الشطر ا7ٔول

و[قني شاد�ن ٔ�رايض، هاذيك  العدد ما الزتموش بدفرت التحمالت،
  .ا7ٔرايض املpٓل دÒلها فني وصل؟ 7ٔن خصها Ýرجع لالس�ýر احلقHقي دÒلها

كذ� ٔ�رايض امجلوع حىت يه ا طط Uاب واPد إالسرتاتيجية، 7ٔن 
 50خصها تع  �س�ýر الفال� يف ٕاطار ا طط ا7ٔخرض، وا طط قال 

سAنوات ما وصلناش لـ  5هاذي ٔ�لف هك�ار سAنوÒ، اليوم ما وصلناش، 
ٔ�لف هك�ار دÒل ٔ�رايض امجلوع ا�يل قابZ  750ٔ�لف هك�ار، واكينة  50

ناش نظرا �ل�شعبات ل لالس�ýر يف ٕاطار ا طط ا7ٔخرض ا�يل ما وص 
وزارة اDا�لية، وزارة ا7ٔح^اس، : إالدارية والقطاNات اخلارجHة املتضاربة

  .ٕاخل، وزارة املالية... وزارة الفالPة
هاذ . وغنخمت بصندوق Ýمنية العامل القروي ا�يل هو موضوع �ٓخر

صندوق Ýمنية العامل القروي ا�يل هو حىت هو Ûيلعب اDور دÒلو يف Ýمنية 
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العامل القروي [ش العامل القروي الفالPة يبقاو يف ا7ٔرض دÒهلم، ويبقاو 
ا�يل يه كهتم ي�Ñجوا، ويبقاو çس�مثروا، ويبقاو ينافسوا وي�Ñجوا لنا م¢توUات 

  .ال�سويق املغريب وال�سويق اخلار[
كذ� [لÑسAبة لقطاع الصادرات، اليوم عندà وفرة يف الصادرات، ال 
يف الطامطم وال يف البطاطس وال يف احلوامض وال يف الزيتون، ولكن 

جنحنا يف إالنتاج ولكن مل ننجح يف ال�سويق، هنا كنطالبو . كنلقاو م¢افسة
فالحHة، و�اصة احلوامض، و�اصة الزيتون، 7ٔنه بدمع الصادرات ال

  .قطاNات Ûبرية وواNدة، واك�ن دول ٔ�خرى ت�هنج نفس السAياسة
  .شكرا السAيد رئEس احلكومة

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا املس�شار احملرتم

اللكمة ا7ٓن لفريق التجمع الوطين لªٔحرار، عندمك [يق جوج دقايق 
  .رئEس احملرتم�نية، تفضل السAيد ال 30وكنظن 

  :املس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدوراملس�شار السAيد املعطي بنقدور
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس احلكومة،
اDو� : يف ٔ�ثناء جوا�مك ٔ�وصيمت Nليمك [لصناNة وÛررهتا مرتني، وقلمت

ابغيت تعاود لو ٔ�وصيمت . مسAتعدة لتقدمي املساNدة، ومل تذÛروا الفالPة
  . تقولوا وNليمك [لفالPة كذ�

العمود الفقري، ويه ا7ٔسايس، حHث الحظنا و�لك  الفالPة يه
صدق ما ٔ�قدمت Nليه وزارة الفالPة من معل تنظميي Ûبري يف �لق 
مؤسسات معومHة Uديدة اكملك�ب الوطين �لمسامهة الصحية، واملك�ب 
الوطين لالس�شارة الفالحHة، وسامهت كذ� الفالPة التضام¢ية يف حماربة 

  .الصغريالفقر وزÒدة ا�Dل �لفالح 
  السAيد رئEس احلكومة، 

نطلب كذ� بتقدمي متكني التعاونيات الفالحHة [لوسائل، فا7مثن 
درمه �لق¢طار هو يف السوق ©ري  270املرجعي ا,ي Pددته اDو� يف 

  . موجود
، والس¸ب يف ذ� هو Nدم تد�ل 220اليوم، يف السوق اك�ن 

Hة ختلق توازن التعاونيات الفالحHة، وتد�الت التعاونيات الفالح 
الم�صاص الزائد، ويعود الوسطاء ٕاىل ا7مثن احلقHقي، فكذ� نطلب من 
احلكومة تقدمي مساNدات لوزارة الفالPة لتمتة العمل دÒل سAياسة املغرب 
ا7ٔخرض، فàٔp لست ا7ٓن ال Û�ٔرر ما قا/ زمHيل احلاج محمد بÑشايب يف 

à�ٔ اكتفHت نظرا �لوقت املدا�Z السابقة، حHث ٔ�مل مبا حتتاUه الفالPة، و 
ا,ي مل çسمح يل ٔ�ن ن�ين كذ� بدورN àىل ما تقوم به وزارة الفالPة، 
و�ريد لها دعام، حHث يه العمود الفقري لساكنة املغرب، سواء اكنوا يف 

  . احلارضة ٔ�و يف القروي، فالبد من مساNدة الفالح

  .وشكرا

        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس
  . شكرا السAيد الرئEس احملرتم

  .لكمة ا7ٓن �لفريق اDسAتوري، السAيد الرئEس احملرتم، اليس الرايضال

        ::::املس�شار السAيد ادرçس الرااملس�شار السAيد ادرçس الرااملس�شار السAيد ادرçس الرااملس�شار السAيد ادرçس الرايضيضيضيض
  .شكرا السAيد الرئEس

  .ٕاىل امسح اليس ا7ٔنصاري، [قني عندك واPد جوج دقايق، يعطهيم لنا
  .شكرا السAيد الرئEس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم،

  ادة الوزراء،السAيدات والس
  السAيدات والسادة الربملانيون،

سوف لن ٔ�خوض مضن هذه املدا�Z يف العمومHات، سوف à�ٔقش 
  . معمك الواقع كام هو، واقع وضعية الفالح والكساب يف نفس الوقت

حنن، السAيد رئEس احلكومة، ال ننكر اaهودات ا�يل تيقوم هبا اليس 
 خمطط منوذ[، لك¢نا نؤا�ذ ٔ�خ¢وش، وال ننكر بpٔن خمطط املغرب ا7ٔخرض

Nىل احلكومة سوء التزنيل، فكHف يعقل ٔ�ن تتpٔخر املراسAمي التطبيقHة 
، Nلام ٔ�نه çشلك العمود الفقري والرهان ا7ٔكرب 2012املتعلقة [لتجميع من 

  Nىل جناح ا طط ا7ٔخرض، ٔ�ال يعترب هذا اسAهتتارا [ملصل$ة �ق�صادية؟ 
tة فهيا اU7ٔانب وÛبار الفالPة املصدرون، ف : الفّالPة يف املغرب فtتني

Nىل ما % 95من الفالPة، والفtة الثانية % 5هذه الفtة ال متثل سوى 
ٔ�ظن، تعمتد Nىل السوق اDا�لية، تعEش يف وضع اكريث، مول البصZ هاذ 

 -سAن�مي يف البالد دÒلو، البطيخ  50العام، السAيد رئEس احلكومة، [عها بـ 
�مي واك�ن ا�يل اعطاه 7ٔحصاب املاشAية، ا�لميون تباع سAن  50 - هللا شاهد 

فرنك، هل هبذه ا7ٔمثنة  80فرنك، والبطاطا بـ  50بدرمه، املاطEشة بـ 
  سAيغطي الفالح التاكليف؟ 

[لشAيك، ارشى اDوا، ارشى الزريعة ) l’engrais(ٕان الفالح اشرتى 
ملني مع اخلطري يف ا7ٔمر، السAيد رئEس احلكومة، ٔ�ن املتعا. [لكريدي

الفالح ٔ�صبحوا �رفضون التعامل معهم [لكريدي ولو [لشAيك، وثق يب يف 
  .مقابل التدهور يف ا7ٔسعار

م^يدات ا7ٔعشاب : هناك ارتفاع Mول يف لكفة عوامل إالنتاج، مöال
اليوم بـ  600درمه، راه الفالح اكن Ûيداوي بـ  700درمه،  130اكنت بـ 

، حىت 680ٕاىل  180ل الضو من دKVA5( Ò(سعر كذ� ارتفع . 1400
اDرمه للك  4000مريب املاشAية يف السAن�ني ا�7ٔريتني اكن تEسAتافد من 

Ò زاد عندو، اليومÝ درمه، مايش احشومة؟  ٕاىل  2000ه �ليتو لو الّ جعل
ابغيتو متشAيو �لك^ار سريوا هلم، حHدوا هلم، ا�يل عندو جوج بقرات وال 

                                                 
5 Kilovolt-amps  
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. Ûيضيع املصدر دÒل العEش دÒلو �ٓش تيوقع لو؟ 15ثالثة وال مخسة وال 
 320درمه، وسول، واليوم  220هذا، مع العمل ٔ�ن العلف املرÛب اكن بـ 

 3درمه، ٕان هاذ الكساب يف ا7هناية راه تي¸Hع احلليب، وق^ايZ قلتهيا بـ 
  . اDرامه، احلليب قل من ليرتو دÒل سAيدي Nيل

¢طار بفضل مليون ق  110هذه السAنة، حىت [عت كذ� احلكومة بـ 
هللا وبفضل جمهودات الفالح، ٔ�لEس من العار عوض ٔ�ن Ýاك£ احلكومة 

درمه هاذ  20هاذ الفالح املغلوب Nىل ٔ�مره، تنقص من مثن الق¢طار 
  .مليار 220السAن�ني، ٔ�ي حHدتو لو من رزقو 

كذ� احلكومة وNدت بتوقHف القمح املسAتورد من اخلارج ٕاىل Pني 
ن بيع إالنتاج احمليل، لكن لªٔسف د�لت ٔ�كرث ٔ�ن �متكن الفالح املغريب م

مليون ق¢طار، Nاد Uا املرسوم  12[طو دÒل الزرع، ٔ�ي ٔ�زيد من  40من 
، ٕاذن حىت اعطى هللا ا�يل اعطاه، ٔ�ال يعترب هذا سوءا 30/04/2015هنار 

  ٔ�يضا �لتدبري؟ 
  السAيد رئEس احلكومة،

درمه،  5000ـ هاذ الفالح ا�يل تي�Ñج القمح، الهك�ار تيطيح Nليه ب
 4000: درمه 200ق¢طار يف  20ق¢طار، احلساب واحض،  20املعدل هو 

ا�يل تيعطي، ٔ��ن هو رٔ�س املال؟ ؤ��ن  4700درمه، وٕاىل بعنا اكع البال 
راه الفالح �دام هو ومراتو واوالدو، واش مايش حرام نت÷الو  هو الرحب؟

ج¢ود "حH¥ سامها بـ Nىل هاذ الفtة ا�يل ÛرMا احلسن الثاين، هللا �رمحو، 
  ؟"ا7ٔمن الغذايئ

ٕاذن، احلقHقة الوحHدة يف هذا املوضوع هو ٔ�ن لكفة عوامل إالنتاج يف 
ارتفاع مسAمتر، ؤ�سعار املنتوUات الفالحHة يف اخنفاض مسAمتر، وموازاة مع 

  . ذ� Ýراجع يف اDمع احلكويم �لفالح والفالPة
مة تدعي بpٔهنا جتهز كذ�، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ثري هنا موضوع Mم، ٔ�ن احلكو 

املناطق السقوية، يف Pني ٔ�ن الواقع، [ش يعرفوا املغاربة، راه الفالح هو 
Ò ل التجهزيات، راه اكنÒٔدي ا7مثن دpدرمه، واليوم راه  800ه بـ الّ ا�يل تي

: ٔ�لف رÒل دÒل الهك�ار دÒل السقي 90ٔ�لف رÒل، وزيد Nلهيا  64بـ 
ال؟ واش هباذ الغال سAنحسن هذا ©ال، وال مايش ©. ٔ�لف رÒل 154

  ٔ�وضاع البادية؟
ٔ�حصاب الرش كذ� عندà، الرش تيد�روا م¢توج واPد، تي÷لصوا 

درمه، اك�ن واPد الفرق، وهاذ  4500درمه، وا�يل تEسقHو [لساقHة  9000
  .اليش راه اك�ن عندà يف ال� مميونة، واك�ن يف سوق ثالث الغرب

بعض املقرتPات لٕالUابة عن وق^ل اخلتام، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم ب 
Zبق ؤ�ن طرحهتا يف هذه املدا�Aإالشاكليات اليت س.  

ٕان ارتفاع عوامل إالنتاج، السAيد رئEس احلكومة احملرتم، وٕان كنا ال 
  :نتحمك فهيا لكها، فميكن التحمك فهيا جزئيا

ٔ�وال، رضورة وضع سAياسة حممكة ملوا<ة ارتفاع ٔ�سعار ا7ٔدوية  -

 يع اسAتعامل ا7ٔدوية اجلنEسة؛اخلاصة [لفالPة وþشج 

العمل Nىل تعممي الطاقة الشمسAية يف مجيع مراPل إالنتاج، والطاقة  -
Nام دÒل الضامنة، هاذي غتوفر �سAهتالك دÒل  25الشمسAية عندها 

هك�ار ٕاىل ابغى çسقهيا موالها [لبوطا دÒل الغاز،  20الكهر[ء والغاز، Nلام 
القHام [لعملية احلسابية، 7ٔن احشال  ٔ�لف بوطة يف السAنة، وÝ�ٔرك لمك 20

 من مرة اهرضN àىل هاذ اليش ٔ� سAيدي، وÝ�ٔرك لمك القHام بعملية حسابية؛

- �  .ٕاNادة هيلكة ٔ�سواق امجلZ لتمثني املنتوج الفال
ٕاننا نطلب م¢مك، السAيد رئEس احلكومة، التعجيل ٕ[Pداث صندوق 

بعض ا7ٔمZö،  �اص [لكوارث الطبيعية لتعويض املترضر�ن، ٔ�عطيمك
  :السAيد الرئEس، دÒل هاذ الناس ا�يل ترضروا

يف ج¢وب املغرب iشامل 8رودانت، و[لضبط يف اوالد �رPايل، 
  .ٕايغرم، تيليو�ن، رضبت العاصفة، ودات الطرقان، ودات الق¢اطر واملاشAية

ق^ل يومني، ق^ل يومني، رضبت Nاصفة لك من جامNة احلوافات، 
  .Nات ٔ�خرى [لغربوجامNة اوالد ما�، وجام

البارPة، رضبت العاصفة ٕاقلمي ٕافران، هاذ الفالPة الصغار والك^ار اك�ن 
ا�يل ضاعت املاشAية دÒلو، اك�ن ا�يل امشات ليه املنتوUات من مقح 

  .و©ريه، وهاذ الناس خصهم Pلول ملموسة
مجيل ٔ�ن خترج ا�لßان لتقHمي ا7ٔرضار، لكن الفالح املترضر ال يلمس 

  .نطلب احللول امللموسة ال الرتقHعية شtEا، وحنن
ويف اخلتام، ٔ�سائلمك، السAيد رئEس احلكومة، يف مpٓل اقرتاح لفريق¢ا 

مليار ا�يل اكنت Ýمتيش  350سAبق ؤ�ن قدم¢اه، وجتاوبمت معه، ويتعلق بـ 
لصندوق املقاصة، Ýمتيش �Þمع دÒل السكر، وÝمتيش �لفالPة دÒل 

ادة نصدروها ٕاىل جشعتو الفالح املغريب، وال الربازيل، وقلنا لمك ممكن هاذ امل
ٔ�لف هك�ار، احشال ©ادي �لكف؟  180درمه، وزرع  5000اعطيتوه 
مليار، ويديوها دÒولنا وال يديوها  270مليار، و©رتحب اDو�  90غيلكف 

  .©ريà، يبدلوا القوامج دÒهلم
  السAيد رئEس احلكومة، 

  .ي الفالح املغريباح¢ا تنلحو Nليمك، [ش þشجعوا املنتج، �ٔ 
ٔ��ريا، ٔ��ن سAيذهب الفالح املغريب مين يبغي �كري بالدو مصيبة، 

[ش خيلص اDو�، احبالو احبال املس�مثر العقاري، ميل يبغي  %38عندو 
، رامه ا�يل تريحبوا %30ي¸Hع البالد دÒلو ©ري [ش يتفك من ا�Dن، خصو 

  . اقالل
  السAيد رئEس احلكومة احملرتم، 

 صادق، هاذ اليش ا�يل تنقولو � اعطي �لمßلس وهاذ اليش
  . �ق�صادي يعطيك هاذ املسائل، ويعطيك مسائل مدروسة

مبوا<ة مشالك الفالح وحتسني وضعية ENشه وضامن رشوط 
اسAتقراره، سAنكون قد وا<نا معظم املشالك اليت تعEشها قراà، وتصدرها 
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  . [لتايل ٕاىل املدن، وهذه مسؤولي�¢ا مجيعا
  . قد بلغت، والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتههم ٕاين ا�ل 

  .شكرا السAيد الرئEس

        ::::السAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسةالسAيد رئEس اجللسة
  . شكرا السAيد الرئEس

  .اللكمة ا7ٓن لفريق الت$الف �شرتايك، ا7ٔسAتاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السAيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السAيد الرئEس

  السAيد رئEس احلكومة،
  رتمني،السادة الوزراء احمل

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السAيد رئEس احلكومة، 

تيظهر يل خصنا خنرجو اشوية من اDوران حول نفس منط النقاش 
هناك حصيح ا طط ا7ٔخرض ا�يل هو مرشوع رائع، وهن§ احلكومة، .. يف

وNىل رٔ�سها السAيد رئEس احلكومة والسAيد عز�ز ٔ�خ¢وش، ولكن ما دم¢ا 
Hٔن ا7ٔمر يتطلب بصدد تقpة يف هذا إالطار، ٔ�ظن بHياسات العمومAمي الس

م¢ا ٔ�ن حناول ٔ�ن نقمي، ولكن بتßديد كذ�، إالتيان بpٔشAياء Uديدة ا�يل 
هناك .. ميكن ٔ�هنا �زيدو هبا يف هذا املرشوع اجلاد، فلن ٔ�توقف Nىل

هل هذه �زدواجHة ٕاىل بقت . ازدواجHة، اNDامة ا7ٔوىل، اNDامة الثانية
  ذا لن حتمل خماطر يف املسAتق^ل؟هك

فهناك �لل ا7ٓن Ûيبدا وÛيظهر من ا7ٓن ٕاىل ا�ذينا �زدواجHة ا7ٔوىل، 
مرشوع،  900اNDامة ا7ٔوىل، فاسAتحوذت Nىل ثليث اaهود املبذول، 

 20مرشوع،  400اNDامة الثانية ضعيفة Uدا، احنرصت يف . مليار 150
  . مليار

اح¢ا مسعنا اخلطاب Nىل العامل القروي ٕان اسAمترار هذه �زدواجHة، و 
وNىل هل جتهزي العامل القروي ا7ٓن، الكهربة والطرق ٔ�هنYى لنا مشالك العامل 

  . القروي؟ ٔ�بدا، تعقدت
Uاب ٔ�رقام خطرية، زحف وÝزايد ٔ�حزمة  2014إالحصاء ا�7ٔري دÒل 

ي ٔ�ال Ýرون مع. اخلوف والفقر يف املدن، Nدم وجود احلياة يف العامل القروي
ٔ�ن اسAمترار ازدواجHة اNDامة ا7ٔوىل والثانية سAيؤدي ٕاىل املزيد من ا7هتمEش 

  وإالقصاء، وهذا هو ا,ي نعاينه؟ 
قد نبذل جمهود من �الل الصناديق، ولكن ال ن�Ñج ٕاال ا7هتمEش 

ا ـــــــــ,�، نقرتح من فريق¢ا ٔ��مك Ýزيدوا اNDامة الثالثة، �سمهي. وإالقصاء
)la nouvelle ruralité(ف والقرىÒرªٔاحلياة اجلديدة ل ، .  

Ûيف هذه احلياة اجلديدة؟ يه اليت �لصناها يف مخس ٔ�سAئZ، نتوفر 
املوارد املائية التدبري دÒلها، ��كولوجHة والبtEة، احلياة : Nلهيا يف املغرب

يعين التغذية ؤ�مناط التغذية، حصة املواطن، جعل إال�سان املغريب يعEش 

ا7ٓن هنجره وخناطبه ونبيك Nليه، وهو . دو هاذ التقاليد هذأ�كرث 7ٔنه عن
  .�كون ٔ�كرب �سAبة من ساكنة املغرب

ف¨�، �رى يف فريق¢ا Nىل ٔ�ن هناك ا7ٓن ما دامت السAياسات 
العمومHة اس�¢ادا ٕاىل دراسات وحتليل معيق، حتمل يعين الت$دÒت اليت قد 

ومHة ب¸سط اخليارات يوا<ها القطاع الفال� هو مطالبة السلطات العم
املتاPة لها يف ارتباط مع السAياق العام لٕالنتاج، �لسوق، ومع قدرات 
وٕاماكنيات إالنتاج الوطين وجحم الفقر القروي، ووضعها يف سAياق 

  . اس�رشايف مسAتق^يل، هذا ا,ي �ريده من اخلطاب
ونصدر جترب�¢ا، هذا مكسب �لمغرب، ا7ٓن تقدم¢ا مجيعا، واك�س¸¢ا، 

د ٔ�ن �رى ٕاىل املسAتق^ل، وال زلنا نالحظ لªٔسف يف ممارسات ولكن الب
ٔ�[نت عن حمدودية وقصورية هذ�ن ا7ٔمعدة املمتثZ يف تصور لك الوزارات، 
وهذا قالو السAيد رئEس احلكومة، انعدام التاليق الاكيف، وانعدام التÑسAيق 

  .واaهود، لك çشAتغل مبفرده
العامة مع الفالPة املتوسطية،  ٕان الفالPة الوطنية مرتبطة يف التو<ات

واليت تتßه ومتيل حنو ٕاعطاء مزيد من �هTم  ،مع الفالPة املتوسطية
Zديدة، هذا هو مطلبنا يف هذه املدا�U اة قرويةHة يف ٔ�فق بناء حPلفال�.  

ٕان إالدارة الفعا� �لموارد املالية و�لرتبية ومتتني التنوع البEيئ والزراعي 
Uا م�نوNا وجودة Nالية وفالPة مشغZ �ليد العامZ وم¢تßة ميكن ٔ�ن متنح ٕانتا

�لقمية املضافة يف ظل اNرتاف م¢ظومة الص$ة العاملية بفضائل امحلية 
  . املتوسطية، هذا من مسؤولية وزارة الفالPة

هناك تغري يف ٔ�مناط العEش، هناك تغذية Uديدة، ولكن وزارة الص$ة 
ول، عند ا7ٔطفال ا7ٔمراض الناجتة عن السمنة عند الÑساء M: كتعطينا ٔ�رقام

سوء التغذية، مع ٔ�ن فالح�نا فالPة نقHة وجHدة، فالفالPة املغربية ال 
م¢اص لها، ٕاذن، من ٔ�ن تتحول، ٔ�ن حتذو Pذو اDول الرائدة يف هذا 
اaال، ؤ�ن تبدع حHاة قروية Uديدة وم^تكرة بدل ٕاNادة ٕانتاج حHاة إالقصاء 

  .وا7هتمEش
ٔ�ن نÑ^ه ٕاىل ٔ�ن الرهان رهان ٕادماج ا7ٔبعاد �ق�صادية  فpٔ�ريا، ٔ�ريد

و�جTعية والبيHmة والثقافHة يف �ق�صاد الفال�، و[خلصوص �ق�صاد 
  .القروي و�جتاه حنو متد�ن ا7ٔرÒف البد ٔ�ن نوقف هذه العملية املتناقضة

حنن ا7ٓن يف Ýرييف املدن، خصنا نقلبو، متد�ن ا7ٔرÒف، يه رهاàت 
Ý ٔقلمة مع خصوصية البالدpامعة م�U ةPية لرحب رهان فالAمنوية ٔ�ساسÝرابية و

هذه يه اNDامة الثالثة اليت �رجو ٔ�ن تضيفوهنا ؤ�نمت . ال¸رشية والطبيعية
  ...تقميون

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسAيد رئEس السAيد رئEس السAيد رئEس السAيد رئEس 
  . شكرا

  .اللكمة ا7ٓن aموNة �حتاد الوطين �لشغل، ما Uاوش، ما اكيÑHÑش
ٕاىل رد السAيد رئEس احلكومة احملرتم Nىل تعقHبات السادة ٕاذن، ن�Ñقل 

  .املس�شار�ن احملرتمني، فلمك اللكمة
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        ::::السAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومةالسAيد رئEس احلكومة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئEس،
�ليين هنين إالخوان املس�شار�ن Nىل املدا�الت دÒهلم، بغض النظر 

 لرشوط الصواب، Nىل اشوية دÒل ال;م ا�يل ما تيكو�ش والبد مسAتويف
واليين نبغي نقول هلم بpªٔنه لEس من املطلوب من رئEس احلكومة ٔ�ن يد�ل 
يف التفاصيل دÒل واPد القطاع يعين م�شعب احبال هذا، ولEس من 

، �كون Nارف )l’oral(املمكن، غنجي نبدا نقول لمك، راà مايش تندوز 
هو ٔ�نه ا7هنار  aالال، [لÑسAبة يل ا�يل Ûهيمين يف هاذ ا.. التفاصيل دÒل

ا7ٔول فاش كنت كنكون احلكومة دÒيل، امحلد � وقع �خ�يار Nىل وز�ر 
حمرتم وكفء، ولكمك ت�¢ون Nليه، اك�ن هاذ اليش وال ما اكيÑش؟ خص ©ري 
يفهمين اليس ادرçس الرايض Ûيفاش Nاج^و وز�ر الفالPة وما Nاج^وش 

يل Ûيفكر فHك، ٔ� اليس Nاج^و وز�ر الفالPة، واقZH م.. رئEس احلكومة
عز�ز، تيفكر يف املردودية دÒلو هو، وميل تيفكر يف تيفكر يف احلزب، Òك 
بعدا املردودية د�Ò انت وذاك الضيعات د�Ò خبري؟ لكيش مزÒن؟ 
حىت انت والو؟ وا مشلكة هاذي، ٕاىل حىت انت والو مشلكة، وا د�ر 

  .راسك
امحلد �، وز�ر حمرتم مق�در، يعين [لÑسAبة يل ا7هنار ا7ٔول ا�رتينا، 

 à�ٔ فاكر الراجئة، حىتªٔلو هذا، مايش فالح، �الفا لÒال دaمايش اكع ا
كنت كنتصور، اليس عز�ز، ق^ل ٔ�نك فالح، ٔ�نت مايش فالح، ولكن 

  .)le bon sens(تبارك هللا 
كذ� السAياسة، ٕايه امحلد � طبعا، هذيك مشلكة دÒل �سAتقامة، 

يف لكيش مطلوبة يف لكيش، مطلوبة يف النواب  مشلكة هذيك، يه
 Òش، راه وا�ا هترض، وا�ا تبقى هناÑواملس�شار�ن والوزراء، 7ٔنه ما ميك

ٕايال كنت  ؟تبلبل حىت �لصباح، شوف واش الناس Ûي�Hقوا فHك وال ال
عندك الثقة دÒل الناس، احلاUة ا�يل قلتهيا Ûيد�ر فهيا هللا الربكة، ٕاىل اكنت 

  .لثقة دÒل الناس تيقولوا هذا ©ري Ûهيرض وصايفما عندDش ا
 �ٕاذن، املسpٔ� الثانية يه السAياسة، السAياسة دÒلنا يف اaال الفال

كتعرفوا . يه ٔ�وال وق^ل لك يشء سAياسة Ûيخصنا نعزتو هبا ونف�خرو هبا
[�يل اح¢ا من الوقت ا�يل Uا �سAتقالل راهنا Nىل الفالPة بتوفHق من 

اىل، كام قلت لمك ودامئا كنبقاو نعرتفو [لفضل دÒل هللا هللا سAب$انه وتع
سAب$انه وتعاىل، ٔ�نه التوUه دÒل احلسن الثاين، رمحه هللا، اكن �هTم 
[لفالPة، واكنت بعض اDول ما اكنوا حىت رمبا تEسخروا م¢ا Nىل ٔ�نه اح¢ا 

.. ٕاخل، ولكن هذا قلت لمك يف ا7ٔول ٔ�ن هذا واPد... كنصاوبو مطEشة
لت ق^ل من القضية دÒل الصناNة قلت الفالPة جمال اسرتاتيجي، و�ا ق

هذا جمال ما  ،%1املردودية دÒلو [لÑسAبة �لناجت اDا�يل اخلام توصل لـ 
ميكÑش اح¢ا ذاك اليش ا�يل كنتغداو به نبداو ن�سAناوه من <ة اخرى، 

ح لنا، خصنا �كونوا ضام¢ني ٕ[ذن هللا، وراه ميكن إالماكنيات دÒلنا س�سم

ٕان شاء هللا، وراه ذاك اليش ا�يل حقق¢ا çسمح لنا [7ٔمن الغذايئ Nىل 
مسAتوى البالد دÒلنا iشلك مطلق، احلبوب راه اح¢ا ©اديني، مازال ما 
وصلناش، ولكن راه اح¢ا ©اديني، يعين السكر كذ� راه اح¢ا كنتحسAنو، 

ق خمتلفة، راه ا�لحوم، امحلد �، ا7ٓن عندà ورمبا راه اح¢ا كنصدرو بطر 
ميل اكن بعض اaاالت كند�رو فهيا التصنيع وكنصدروها، راه اح¢ا 
كنصدرو ا�لحوم، البيض حىت هو، اخلرض والفواكه اح¢ا مصدر ٔ�سايس، 

  . ٕاىل �ٓخره من اaاالت
هذا واPد القطاع ا�يل، امحلد �، انطلق، والسAياسة اكنت فHه تعطات 

نت فHه مزÒنة، واليين [يق كÑشهدو لو ا7ٔولوية من ا7ٔول، والسAياسة اك
  . فHه نقائص

ٔ�نه : ا�يل Ûهيمين à�ٔ يف هاذ القطاع من الناحHة دÒل السAياسة ما ييل
رئEس احلكومة تE^قى Nاقل Nىل التو<ات ا7ٔساسAية، ا7ٔول الفالPة 
تيخصهم التpٔطري، تعاوهنم، 7ٔنه ما ميكÑش �لفالح ©ادي جيي çسوق مزÒن 

و، à�ٔ راه ق^ايÝ Zلكمت معمك [لÑسAبة لٕالخوان ا�يل ما املادة دÒلو بوPد
Ûيعرفوش هاذ اaال، à�ٔ مايش فالح، واليين عشت هاذ اليش، دا[ مع 
هاذ العمر شفت هاذ اليش، ميل الفالح تيمكل ذيك الغZ دÒلو وتيجي 
ذاك الوسAيط çرشي م¢و وتيطح لو ا7مثن بعض املرات حىت لقد ذاك اليش 

، بعد املرات زايد اشوية، راه ©ري ، بعض املرات ٔ�قل[ش طاحت Nليه
  . ذاك الفقصة دÒل ذاك الساNة، هللا سAب$انه وتعاىل ا�يل Nارف

à�ٔ كنفهم هاذ اليش مزÒن، Ûيفاش كEشوف راسو ذاك املادة احشال 
.. وهو Ûي÷دم فهيا شهور طويZ وçسقي وينقي ويعمل ويعمل وميل Ûيجي

كEشAتغلوا فHه، ولكن تيخص الناس يتعلموا هذا جمال ا�يل راه إالخوان 
  .�كونوا معقولني

د�روا يف البال دÒلمك ما غميكÑش احلكومة، ٔ�ي حكومة .. راه ما ميكÑش
Uات، ما غميكن لهاش وا�ا تد�ر اDكتاتورية، ما غميكن لهاش تقاد لكيش، 
اح¢ا كنتلكمو Nىل التعاونيات، ا7ٓن يف اDمع دÒل اaال دÒل احلبوب، 

ا لــ ـــــــــ�ن بعض التعاونيات ما وفاþش مع بعضياهتا، ووصلت بعضياهتاك
)la faillite( دPة تعطهيا، 7ٔنه خصك واPش اليوم وزارة الفالÑما ميك ،

السAيد اكن كEشد العائZ دÒلو وÛيعطهيم الزاك، ا�يل شافو بذاك الزاك مناها، 
� ذاك ا�يل شافو Ûيعيط Nليه Ûيقول لو واش ابغييت �س�مثر à�ٔ وÒك؟ ا

  . الفلوس وما دار حىت يش PاUة Ûيقول لو þسAىن الزاك دÒل العام اجلاي
ٕاىل شAيت يش واPد Ûي÷دم كتبغي تعاونو، خفاص الناس دÒولنا يتعلموا 
جوج دÒل احلواجي، يتعاونوا ويصفHو بE¢اهتم، مايش ©ري Ûيكونوا يف ا7هنار 

دÒل احلليب، ميل كتبدا كت�Ñج ا7ٔول Nىل نية التعاون، Ûيد�روا تعاونية 
واPد يش اشوية، املسري�ن Ûيبداو يتقامسوا ذاك اليش بE¢اهتم، كتخرب 
التعاونية، كتضيع املصاحل دÒل الفالPة املساكني، كنوليو يف ٔ�مور مايش 
يه هاذيك، هاذ اليش نفس اليشء واقع لنا يف التعاونيات دÒل السكن، 

عوا �لمعقول، ذيك الساNات ٕاىل قرصت واقع لنا، راه املغاربة خصهم �رج
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  .اDو� ما نعرف ٔ�شAنو ند�رو
السAيد الوز�ر، راه هو اaال دÒل التpٔطري . ٕاذن، خصنا التpٔطري

كEشAتغل Nليه، ومازال خصو �زيد واPد اشوية يف التpٔطري، وخصوصا 
  . التpٔطري دÒل الفالPة الصغار

نعطيومه مكساNدات الفالPة الك^ار هللا يعاوهنم، وهذاك اليش ا�يل ك 
يف ٔ�ي جمال، سواء تعلق ا7ٔمر [�لحوم امحلراء وال السقي دÒل التنقHط وال 
ٔ�ي يشء، هذاك اليش راه مايش ضايع، ذاك اليش راه كريجع Nىل البالد 
وNىل املردودية Ýرجع �لبالد والقضية دÒل الوفرة �كون عندà الوفرة، وما 

 يف العام ا7ٔول والعام الثاين، نلقاوش Ûيفاش ند�رو �سوقوها مايش مشلك
ولكن غنلقاو يف خلر، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، Ûيفاش ند�رو �سوقوها، 

  .خصنا التpٔطري.. املشلكة يه ٕاىل ما عندDش إالنتاج
املسpٔ� الثانية خصنا ا7متويل، خصنا �ساNدو الفالح [ش يلقى ا7متويل 

 ما عندوش إالماكنيات ا�يل Ûيحتاجو [ش خيدم ا7ٔرض دÒلو، 7ٔنه ٕاىل
  ... املالية يعين راه

واملسpٔ� ا�7ٔرية ا�يل Ûميكن يل زعام نبقى P à�ٔارس Nلهيا [لÑسAبة �لسAيد 
وراه [ملناسAبة اDمع دÒل الناس ا�يل Ûي÷دموا يف السلسZ .. الوز�ر هو

دÒل احلبوب ما نقدرش نقولمك احشال Ûيدافع Nلهيم، وتيطالب [ش اDمع 
Uه هلم م^ارشة، وهاذي يه ٔ�حسن طريقةيبدا يتو .  

املسpٔ� الثانية يه هاذ التحسني دÒل احلياة يف القرية [ش ٔ�وال وق^ل 
لك يشء الناس دÒولنا يبقاو يف القرى، و[ملناسAبة راه احلياة يف القرية ٕاىل 

راها واPد احلياة .. اكن عندها بعض السلبيات دÒل الصعو[ت وال دÒل
ال من <ة الهواء ا,ي çسAتÑشقه الناس، ال من <ة املاء يعين جHدة Uدا، 

ا,ي çرشبه الناس، وال من <ة العالقات �جTعية ا�يل اكينة، راه 
التوUه دÒل اخلروج من املدن والسري حنو القرى راه اك�ن يف بعض اDول 
املتقدمة، ورمبا الراحج ٔ�نه ©ادي يوقع عندà يعين حىت اح¢اÒ يف واPد 

ت مسAتق^يل، ولكن ا7ٔمور يعين البد لك واPد فHنا، وخصوصا الوق
  . خصوصا ما نعطيوش واPد الصورة سوداء وسوداوية

امحلد �، البادية دÒلنا لEست [لسوداوية اليت يقولها بعض إالخوة، 
اك�ن مشالك حصيح، ولكن هذه املشالك خصنا �زيدو نتعاونو Nلهيا [ش 

  .نعاجلوها
Òخيص ا7مثن د Ðشهد فç يد الوز�رAل احلبوب، ميكن يل نقول لمك، والس

السAيد : هباذ اليش، ميل تعيÑت رئEس دÒل احلكومة، وà�ٔ كنقول لو
الوز�ر، هتىل يف الفّالPة، ارفع من ا7مثن دÒل امسيتو، ولكن اك�ن واPد 

اح¢ا ما  النوع دÒل التوازن تيكون من الرضوري يعين املراNاة دÒلو 7ٔنه
ابقHناش كÑرشيو احلبوب، لو كنا كÑرشيو احلبوب ممكن،  كÑرشيوش، ما

درامه  2كند�رو ©ري مثن مرجعي، هذاك ا7مثن املرجعي هاذ العام Nاملينو يف 
  . سAن�مي 70و

Nىل حساب ا�يل فهمت من السAيد وز�ر الفالPة، السوق ا7ٓن هو 

دÒل السAن�مي، برصاPة ©ري اكيف، وا�ا à�ٔ ما كنعتقدش  30درامه و 2يف 
درمه، وىل تيلكف ٔ�قل من هاذ اليش هذا، اكرث  5000ن الهك�ار Ûيلكف �ٔ 

ه امشات، ولكن راه اح¢ا املساNدة دÒلنا الّ Ò.. انT ف�يو صاح^ناصايف  اكع،
حمبوسة، ) l’importation(من <ة التحمك يف امجلرك ©�سAمتر، دا[ راه 

 P)ilsة دÒلنا و©ادية تف�ح يف ٔ�كتو�ر يف الوقت املناسب حىت �شوفو الفال
ont écoulé leurs marchandises(  د اجلزء ا7ٔكربPىل ا7ٔقل واN ٔ�و

مهنا، 7ٔنه هاذ اليش راه عندو، 7ٔن Nاود�ين ما ميك¢اش مننعوه هنائيا وٕاال 
Nاود�ين ا7ٔسعار ©ادية Ýرتفع �زاف [لÑسAبة �لمواطن، ٕاذن ا7ٔمور راه يه 

  .©ادية متيش
نقول لمك هو ٔ�نين �شكرمك Nىل إال�رة دÒل  ٕاذن، ا�يل نقدر، ٔ� إالخوان،

كنعتقد بpٔن . هاذ املوضوع يف إالطار دÒل هاذ الشساNة دÒل املواضيع
السAيد وز�ر الفالPة ©ادي �كون بدون شك س�^قى عنده اكفة ا7ٔمور 

  . إالجيابية ا�يل تقالت
 لقرويةاaال مزÒن، امحلد �، اaال دÒل الفالPة واaال دÒل احلياة ا

بد إالخوان يبقاو داميا مسAتوعبني ٔ�ن احلكومة [يق فHه �زاف ما يتدار، ال
Uات [ش حتسن ا7ٔوضاع، ولكن، كام قلمت، راه مايش هاذ اليش لكو اح¢ا 
ا�يل درàه، اكينة مسائل ورثناها من املايض، املهم هو �كونو كنتقدمو 

  .خطوات ٕاىل ا7ٔمام
ما قد �كون فهيا من بعض  وهذه ا�لقاءات وهذه اجللسات، رمغ

فهYي ٕاجيابية [لÑسAبة ٕالينا، 7ٔهنا كت÷لينا نبقاو موقضني مع املشالك .. امسيتو
  .والقضاÒ ا�يل ÛيعEشوها املواطنني

وكنمتىن فقط حىت à�ٔ نطلب اشوية من السAيد وز�ر الفالPة ٔ�نه 
كن إالخوان دÒلنا املوظفني يف الوزارة خصهم �كونوا ٔ�قرب ٕاىل اكن من املم

�لفالح، 7ٔنه هاذ القضية دÒل القرب والتفاNل املبارش مع الفالPة وçشعروا 
[ملشالك، 7ٔنه دا[ ا�يل بدا Ûين�رش، ٔ� اليس عز�ز، ولكن مايش يف القطاع 

، ميل تيكون )on soigne la façade(دÛ ،�Òين�رش بصفة Nامة هو 
ناس، دامئا Uاي اليس ٔ�خ¢وش واليس عبد إال/ وهاذ اaموNة دÒل ال 

كنوUدو هلم واPد الصورة مجيZ كEشوفوها وÛميشAيو، ولكيش Ûيعاود 
يتجمع، وتعود ا7ٔمور ٕاىل ما اكنت Nليه، هذا à�ٔ كنقول هلم ميل جني و�ا ما 
Ýكو�ش ا7ٔمور مزÒنة وموUدة مايش مشلك، املهم هو الفالح واملواطن 

  .التحت �كون فرPان
  .شكرا لمك
        ::::السAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEسالسAيد الرئEس

  .جزيال شكرا
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


