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 ).م2018 مایو 15(هـ 1439 شعبان 28 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
الرابعة �ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ومخسون دق�قةتان ساع : التوق�ت

  .وامخلسني بعد الزوال
جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة لتقدمي ا�ٔ  خمصصة �لسة: �دول أ�عامل

  :ثننيإ حول موضو�ني عامة، من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة، �لس�یاسة ال
  ؛"ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة": املوضوع أ�ول
 ."الس�یاسة العامة املرتبطة حبامیة املس�هت�": املوضوع الثاين

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

 :س�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار ال 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  زم�اليت زماليئ املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241
اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة، من ق�ل 

  :الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول موضو�ني اثنني
  .أ�ول، یتعلق ��منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة

 .حبامیة املس�هت�والثاين، یتعلق �لس�یاسة العامة املرتبطة 
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

شاءت أ�قدار ٔ�ن یزتامن انعقاد هذه اجللسة مع توايل معلیات سفك 
ا�ماء فوق ٔ�رض فلسطني احملت�، �ىل ید مك�نة الق�ل والرتویع اليت 
یبارشها ��ش �ح�الل الصهیوين، واليت تذ�ر� بتارخي الفاش�یة والنازیة 

بة تنف�ذ إالدارة أ�مر�ك�ة لقرارها أ�رعن والطا�ش، بنقل أ�سود، مبناس� 
سافر ل�س فقط �لرشعیة ا�ولیة  حتدٕاىل القدس، يف  تل ٔ�ب�بسفارهتا من 

  .ولكن �لضمري إال�ساين العاملي �رم�ه
وهبذه املناس�بة أ��مية، لن ندعومك ٕاىل قراءة بیا�ت الشجب والتندید 

تعافها وبنا من كرثة ما ردد�ها و�س��اكر، فقد ٔ�لف�اها وصارت شع
، ٔ�كتفي فقط بدعو�مك لقراءة الفاحتة �رحام �ىل ٔ�ٍرواح الشهداء و�زدري هبا

 .الفلسطین�ني
  :امجلیع وقوفا

ِحميِ  ْمحَِن الر� ِ الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمنيَ  ،ِ�ْسِم ا�� ِحميِ  ،الَْحْمُد ِ�� ْمحَِن الر� َماِ�ِ یَْوِم ، الر�
�نِ    ،اِ�ّ

�
تَِعنيُ ا َك �َس�ْ ��

�
َك نَْعُبُد َوا اَط  ،�� َ تَِقميَ  اْهِدَ� الِرصّ �َن ، الُْمس�ْ ِ اَط ا�� ِرصَ

اِلّنيَ  ْم َوَال الض� ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ   .�ٓمني. ��نَْعْمَت �َلَْهيِ
ِة َمع�ا یَِصُفونَ س�ب َِّك َرّبِ الِْعز� ِ  ،َوَسَالٌم �ََىل الُْمْرَسِلنيَ ، َ�اَن َرب َوالَْحْمُد ِ��

  .َرّبِ الَْعالَِمنيَ 
 :الس�ید الرئ�س

ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
ٔ�س�ت�ٔذ�مك ٕالعطاء اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من 

  .مراسالت وٕا�ال�ت

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
يف البدایة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ح�ط ا�لس املوقر �لام ب�ٔن �لسات أ�س�ئ� 
الشفهیة أ�س�بوعیة �الل شهر رمضان املبارك، س��طلق �ىل السا�ة 

  .احلادیة عرشة صبا�ا من لك یوم ثال�ء
 15اسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئ

  :، فه�ي اكلتايل2018ماي 
  .سؤ� 61: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .سؤ� 20 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

وا�ٓن �رشع يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول، املتعلق ��منوذج التمنوي يف 
  .نوبیة، فقد توصل مك�ب ا�لس يف هاذ املوضوع �س�بعة ٔ�س�ئ�ٔ�قا�مينا اجل 

ٔ�ف�ح �ب املدا�الت ؤ�بدٔ� ب�ٔول م�د�ل عن فریق أ�صا� واملعارصة، 
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رئ�س احلكومة احملرتم، الس�ید

  السادة الوزراء احملرتمني،
  زم�اليت زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

وامحلد  ،مباكنالیوم هو �ٔ�مهیة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،هذا املوضوع
� من املواضیع اليت تو�د� مجیعا كفرقاء س�یاس�یني ومكؤسسات دس�توریة 

س�یايس، ففي الوقت ) polémique(وال ٔ�عتقد ٔ�نه الیوم هناك ماكن ل 
ا�ي كنا ن��ظر ف�ه من احلكومة ٔ�ن تقدم لنا تق�� مر�لیا �لرب�مج التمنوي 
ملناطق اجلنوب، خصوصا حنن يف نصف املدة املعهودة � �ٕالجناز وهذه 

يف غیاب هذا املعطى ارت�ٔى الربملان ٔ�ن  2021-2016املدة د�لو ا�يل 
سؤولیة املو�و� ٕالیه مكراقب مل ا�سائلمك الیوم من موقعه، كذ� من 
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�لحكومة وكذ� مكسؤول عن تق�مي الس�یاسات العموم�ة ومن �الل یقظته 
ٔ�ن یطرح هذا املوضوع من �الل أ�س�ئ� الشهریة لمك الس�ید رئ�س 

  .احلكومة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

يف هذا ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة ا�س�اما مع التحوالت 
یعرفها املغرب �اء مع التحوالت مع احلمك ا�ايت، يف أ�ساس�یة اليت 

، كذا� مع مق�ضیات ا�س�تور واس�تلهم 2007انطالق حمك ذايت يف س�نة 
، كذ� مع ٔ�ول انت�ا�ت �ویة ا�يل 2011خطوطها العریضة من س�نة 

وا�يل عرفت بطبیعة احلال مشاركة قویة د�ل  2015عرفها املغرب س�نة 
وهذا ا�يل اعترب�ه اح�ا  %85اجلنوبیة وا�يل جتاوزت  املواطنني يف أ�قالمي

  .ٔ�نه اس�تف�اء ٔ�قا�مينا اجلنوبیة ومدى �ش�هثم بو�دتنا الرتابیة
التواصل والتبادل  جرساوكذ� يف ظل رغبة اململكة املغربیة جبعلها 

ا�منو املشرتك مع دول اجلوار والفضاء إالفریقي وأ�طليس هو ما یـؤهل 
بیعة احلال هو موقعه �سرتاتیجي �بوابة ٔ�و �وا�ة �ىل املغرب بذ� بط 

  .ٕافریق�ا، بني ٔ�رو� وٕافریق�ا
من موقعنا يف فریق أ�صا�  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ�س�ئلتنا الیوم

واملعارصة يه عبارة عن توجسات وختوفات حبیث ٔ�ن مجموع �ع�دات 
ملیار د�ل ا�رمه،  77ا�صصة لهذا الرب�مج التمنوي ٔ�قالمي اجلنوب يه 

  .د�ل ا�و� ومهنا البايق د�ل القطاع اخلاص 45مهنا 
خصصت يف هاذ املدة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،كنلقاو وزارة الص�ة

س�نوات تقریبا ملیار�ن درمه، ال�ساؤل د�لنا واش مبلیاري درمه  6د�ل 
، يف �ادي نعاجلو اخلصاص احلاصل �ىل مس�توى الص�ة يف أ�قالمي اجلهویة

  ؟%33اجلهات الثالث د�ل أ�قالمي اجلنوبیة د�لنا وا�يل یقدر ب
ملیون درمه والس�ید الوز�ر �ارض معنا هنا،  286كذ� يف التعلمي 

ملیون درمه س�نعاجل  286ـ يه ا�يل خمصصة �لجهات الثالث، واش ب
اخلصاص كذ� ا�يل �اصل �ىل مس�توى الرتبیة والتعلمي يف ٔ�قا�مينا 

  .%48و �37يل ما بني اجلهات الثالث یتوا�د ما بني اجلنوبیة، ا
ملیون درمه،  �84ل�س�بة �لصنا�ة التقلیدیة مل یتضمن الرب�مج سوى 

ملیون درمه  100ملیون درمه، ويف الثقافة  120كذ� التكو�ن املهين 
�ل�س�بة �لجهات الثالث، ونعترب ٔ�ن املوروث الثقايف الصحراوي ٔ�و اجلنويب 

مع بني أ�صا� واملعارصة بطبیعة احلال � مكون ٔ�سايس، �شلك �ام هو جي
اليس الرم�د ما عرف�ش �الش ت���سم ح�ث امسع أ�صا� واملعارصة ..( �

  ).ما بقاش عند� احلق اكع ندجمو ب��اهتم، م�ذ ٔ�ن ٔ��لن هذا احلزب
ولكن ٔ�عتقد ٔ�ن هاذ املبلغ املرصود �لثقافة يف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة یبقى 

  .عیف �داضعیف وض 
ويف ٕاطار التخوفات دامئا وهنا �ادي  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،كذ�

شویة ما بني ما خصص ) Benchmarking(نبغیو �شوفو وا�د س�یاسة 
ٔ�قا�مينا الرشق�ة وقد ال �كون منوذ�ا بقدر ما هو �ر�مج ٔ�نه اك�ن وا�د 

ة �دا شویة د�ل اخللط هنا، اجلهة الرشق�ة اس�تفدت من م�الغ مالیة �م
ملیار د�ل ا�والر و�ادي یبان رمق خضم وخضم �دا  10قد ٔ�قول وصلت ل

من املشاریع ا�يل مشات ٕاىل اجلهة الرشق�ة، مهنا ولكن �ادي �رسد مجمو�ة 
)l’autoroute ( د�ل فاس و�دة، مهنا احملطة الس�یاح�ة السعیدیة �ملارینا

دق ٕاىل �ٓخره، مهنا كذ� د�لها ��هتیئة اخلارج�ة والطرق املؤدیة ٕاىل الف�ا
 Technopole(توس�یع مطار و�دة ٔ��اكد، الطریق الرسیع و�دة ٔ�جناد، 

Oujda( حبرية مار�ش�یاك، الت�ٔهیل احلرضي د�ل مجیع املدن التابعة �لجهة ،
الرشق�ة، ورمغ ذ�، ؤ�قولها، املؤرشات السوس�یو اق�صادیة مقلقة �دا، 

يل ت���اوز املعدل الوطين ا� %19.1حبیث ٔ�ن مس�توى البطا� وصل ٕاىل 
وٕاىل مجعنا ما بني احلرضي  %13هذا يف الوسط احلرضي ا�يل هو 

  .%9واملعدل الوطين ا�يل هو  %13والقروي غنلقاوا 
الس�ید  ،تخوف د�لناال  ،ح�ا تنطرحو هاذ أ�س�ئ� من هاذ النوع هذاا

ذج رئ�س احلكومة، �ىل اعتبار ٔ�ن السؤال املطروح هو هاذ الربامج ٔ�و ال�
ٔ�و مسیوها حىت املناجه، ٕاىل ما �اد�ش توصل �لمواطن وما غتعطیناش 
حراك، وغتعطینا حراك، ٕاذن ما اجلدوى مهنا، ٔ�و اك�ن يش �لل يف 

ح�ا ما ت��قدوهاش، املغرب حمتاج ٕاىل ب��ة االتزنیل، حصیح ٔ�ن هاذ الربامج 
السؤال  حتتیة، بىن حتتیة شام� من طرق ٕاخل وما ت��قدوش الك�ف�ة، وٕامنا

�الش عند� حراك يف الرشق ااملطروح وهو �الش ما وصلش �لمواطن؟ 
  .واح�ا اس�مثر� هاذ أ�موال الباهظة لكها

يف التق�مي د�ل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٕاذن ٔ�ش�نو هو املؤرش د�لمك
هاذ ا�منوذج التمنوي يف ٔ�قالمي اجلنوب، �ش نبقى يف املوضوع، واش هو 

مؤرش ال�شغیل؟ واش هو اخلصاص املتعلق �لبىن  مؤرش ا�منو؟ واش هو
 التحتیة؟

ميل تن�ٔكد �ىل العنرص ال�رشي، كنبغي كذ� �س�شهد خبطاب 
: ، و�م د�ل صاحب اجلال� یقول2017ٔ�كتو�ر  13صاحب اجلال� د�ل 

ا�منوذج التمنوي الوطين ٔ�صبح الیوم �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب "
زتایدة �لمواطنني، و�ري قادر �ىل احلد من الفوارق بني املل�ة واحلاج�ات امل

  "الف�ات والتفاو�ت ا�الیة و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة
 وم�صفةاملغاربة الیوم حيتاجون لتمنیة م�وازنة "وكذ� يف فقرة ٔ�خرى 

و�سامه يف  ،وتوفر ا��ل وفرص الشغل ،الكرامة �لجمیع اليت تضمن
ٕا�هت�ى �م " و�ندماج يف احلیاة العائلیة واملهنیة�طمئنان و�س�تقرار 

  .صاحب اجلال�
  .ٕاذن اعتقد ٔ�ن الرسا� وصلت

  الس�ید الوز�ر،
يف خ�ام املدا��، الس�ید رئ�س احلكومة، وا�س�اما مع النفس إالجيايب 
ا�ي حيمك ٕا�رة هذا املوضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، البد ٔ�ن 

منوذج من �الل حتق�ق ٔ�هدافه التمنویة هو مبثابة ٔ�ؤكد ٔ�ن جناح هذا ا� 
جواب �ىل خمتلف ٔ�هدافه التمنویة، وكذ� الت�د�ت اليت ل�ست فقط 
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ملناطق�ا اجلنوبیة بل كذ� �لت�د�ت إالقلميیة وا�ولیة اليت تعترب ٔ�قا�مينا 
يف موقع ال�س معها و�اصة الت�د�ت أ�م�یة اليت ما ف� املغرب  نوبیةاجل 

حولها وصفاته الناجعة واملمتث� يف املقاربة املتعددة لٔ�بعاد �ق�صادیة  یقدم
  .و�ج�عیة وا�ی��ة

  .وشكرا لمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .ئ�س احملرتمشكرا الس�ید الر 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
سؤالنا یتعلق �لتقدم احلاصل ف� یتعلق بتزنیل ا�منوذج التمنوي ٔ�قا�مينا 

  اجلنوبیة؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
  .رحمي�سم هللا الرمحن ال

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ما يه اخلطوات العریضة �لمنوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة؟ و�نیا، وما 

  يه اجلدو� الزم�یة لتنف�ذه؟
  .شكرا

  :رئ�سالالس�ید 
  .لس�ید املس�شار احملرتمشكرا ا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :محمد الرزمة الس�ید املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�ي ٔ�عطى انطالق�ه �شلك ا�منوذج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اجلنوبیة ا

صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، مرشو�ا جممتعیا م�اكمال 
�روم حتق�ق التمنیة و�زدهار امل�شود�ن هبذه أ�قالمي، و�ىل هذا أ�ساس 

  ٕاىل ٔ��ن وصل هذا ا�منوذج؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .عام ملقاوالت املغرباللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد ال

 :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
 .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مسحوا يل ٔ�ن ٔ�عرب عن �مثی��ا يف �حتاد العام ملقاوالت بدایة، ا

�لمنوذج التمنوي "املغرب لالخ�یار املوفق من طرف جملس املس�شار�ن 

موضو�ا لهذه اجللسة، اعتبارا ٔ�وال، لراهن��ه، ؤ�نه " لٔ�قالمي اجلنوبیة
یندرج، من �ة، يف س�یاق تنف�ذ التوصیات الصادرة عن امللتقى الربملاين 

 يف ٕاطار ، ؤ�نه ی�ٔيت من �ة �نیة2017نومفرب  16هات، املنعقد بتارخي �لج 
التفا�ل مع مضامني الرسا� امللك�ة السام�ة، املو�ة �لمشاراكت واملشاركني 

  .يف امللتقى املذ�ور
البد من التذكري ب�ٔن بالد� قد قطعت ٔ�شواطا هامة �ىل مسار بناء 

يف  2011نوين ا�ي ٔ�و�ده دس�تور اجلهویة املتقدمة، يف ظل إالطار القا
ف التنظمي الرتايب �لمملكة، ب�ٔنه ال مركزي ویقوم �ىل  فص� أ�ول، �ني عر�

اجلهویة اليت ٔ�كد صاحب اجلال� حفظه هللا يف خطاب  .اجلهویة املتقدمة
�ىل الزتام اململكة بتفعیلها، وجْعِل ٔ�قا�مينا اجلنوبیة يف  2012نونرب  06

حر�یة جممتعیة وا�دة، تفرز خنبا �دیدة، الس�� من صدارهتا، تقوم �ىل 
 .ال�ساء والش�باب

وسعیا لتحق�ق هذا �لزتام، د�ا �اللته يف نفس اخلطاب ٕاىل بلورة 
وهو ما مت �لفعل، وفق مقاربة . منوذج �منوي �وي م�دمج ومضبوط

والكفاءات الوطنیة، والفعالیات  ٬سامه فهيا الساكن املعنیون �٬شار�یة
ح�ث متت بلورة منوذج �منوي �دید . دة، ومجیع القوى احلیة لٔ�مةاجلا

لٔ�قالمي اجلنوبیة، حظي مبوافقة �ال� امل� وم�اركته، ف�ٔعطى �اللته 
، مبناس�بة ا��رى أ�ربعني �لمسرية 2016نونرب  6انطالقة تفعی� یوم 

اخلرضاء املظفرة، لف�ح �ٓفاقا �منویة م�تكرة و�دیدة دا�ل ال�س�یج 
�صادي و�ج�عي لٔ�قالمي اجلنوبیة، وٕا�داث تواز�ت اج�عیة ٔ�كرث �ق 

�دا� هبذه أ�قالمي، اع�دًا �ىل ش�باكت تضامٍن اج�عي �س�هتدف الساكنة 
  .ا�ٔكرث هشاشة
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  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�ىل مدى العقود أ�ربعة  ال ٔ��د ینكر اجلهود الك�رية اليت بذ�هتا بالد�

ا�منوذج ؛ فتدارك اخلصاص ا�ي اكنت تعرفه أ�قالمي اجلنوبیةاملاضیة، ل 
التمنوي اجلدید یضع مس�ٔ� املشاركة العامة يف صلب مساره التنف�ذي ویقوم 
�ىل القطع مع ثقافة الریع وفسح ا�ال ٔ�مام املبادرات املبتكرة وٕارشاك 

وتفعیلها الساكنة وممثلهيا يف اخلیارات املهیلكة الكربى املرسومة �لمنطقة 
امللموس، یعد مبثابة �ٓلیة م�ىل ل�رسیع ورش اجلهویة املتقدمة جبهات 
الصحراء، وهو ما س�ميكن خمتلف الفا�لني العموم�ني واخلواص �ىل �د 

  . سواء، من اس��ر ا�ٓفاق الوا�دة اليت �زخر هبا ٔ�قا�مينا اجلنوبیة
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

فعال مجلیع الرشاكء واملنتخبني يف ورش ٕان رضورة �خنراط القوي وال
یق�يض ا�رتام اكفة املتد�لني والفا�لني اجلهویة املتقدمة ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة، 

لاللزتامات املسطرة مضن ٕاسرتاتیجیة تفعیل ا�منوذج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي 
اجلنوبیة، ال س�� ؤ�ن ا�و� تبذل جمهودا اس��ر� خضام وهو ما �زيك 

  .�ة املغرب حول حصرائه ویف�د مزامع خصوم الو�دة الرتابیةٔ�طرو
لت�ٔس�س القوات  62ونغمت هذه املناس�بة اليت تزتامن وختلید ا��رى 

املسل�ة امللك�ة لتوج�ه حتیة ٕاشادة وتقد�ر �لقوات املسل�ة امللك�ة املرابطة 
ة يف الثغور والتخوم �اصة �ملناطق اجلنوبیة �ىل جتندها ویقظهتا ا�امئ

واملس�مترة يف السهر �ىل ت�ٔمني احلدود الربیة والبحریة واجلویة �لمملكة 
لصیانة و�دتنا الرتابیة، وحتصني م�اعهتا ضد لك ا�هتدیدات وا�اطر 
اخلارج�ة اليت حتاول ��سة املس ��منوذج املغريب ا�ي �شهد العامل �متزيه، 

خمتلف مكو�ت  كام �ش�ید �لعمل ��رتازي و�س��ايق ا�ي تقوم به
 .أ��زة أ�م�یة والوطنیة محلایة وطننا العز�ز

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
لقد �ان الوقت بعد مرور س�ن�ني من دخول ا�منوذج التمنوي اجلدید 
لٔ�قالمي اجلنوبیة �زي التنف�ذ لتق�مي النتاجئ املنجزة، سواء تعلق أ�مر مبدى 

يف ٕاطار وفاء احلكومة �لزتاماهتا املالیة  كفایة �ع�دات املالیة املرصودة
والتق�یة مبوجب عقود �رامج واملشاریع املربجمة مضن ٕاسرتاتیجیة ا�منوذج 
التمنوي املذ�ور ٔ�و ما یتعلق ب�سب إالجناز الفعيل �لمشاریع املربجمة مبا یؤمن 

�شلك یضمن التاكمل و�لتقائیة  ،تزنیل هذا الرب�مج التمنوي �سرتاتیجي
ني اجلهود املبذو� من ق�ل لك من ا�و� واجلهات والفا�لني �ق�صادیني ب

  .معوم�ني اكنوا ٔ�م خواص
الس�ید رئ�س احلكومة، ما ا�ي یعیق �رسیع  ،ون�ساءل هبذا اخلصوص

تطبیق اجلهویة املتقدمة؟ ال�رسیع ا�ي ما ف� �ال� امل� یدعو ٕالیه 
  .ٕالرساء حاكمة �رابیة مبقاربة معلیة

وضعت احلكومة اجلدول الزمين املضبوط ا�ي ٔ�عطاها �اللته  وهل
  ؟2017ٔ�كتو�ر  13توجهياته السام�ة لوضعه يف خطابه السايم لیوم 

وما م�ٓل م�ثاق الالمتركز إالداري ا�ي طاملا د�ا �اللته ٕاىل اع�ده 

  وٕاىل حتدید �ر�مج زمين دق�ق لتطبیقه؟
�رشیة وإالماك�ت املادیة الالزمة وما ا�ي مت ٕاجنازه يف توفري املوارد ال 

  مبوازاة مع نقل �خ�صاصات لتفعیل اجلهویة �ىل املس�توى الرتايب؟
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ف� خيص مشاریع وٕاجنازات القطاع اخلاص، نؤكد ٔ�ن �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب قد ٔ�وىف بواج�ه والزتاماته، فقد �در ب��ظمي م�تدى حول 

�رشاكة مع وزارة ا�ا�لیة من  2015وع �س��ر �ٔ�قالمي اجلنوبیة يف موض
ٔ��ل حتس�س وتعبئة الفا�لني �ق�صادیني من خمتلف �ات اململكة مبا فهيا 
أ�قالمي اجلنوبیة، وهو ما ٔ�مثر �لزتام ب��ف�ذ وٕاجناز مشاریع اس��رات �مة 

صنا�ات الغذائیة، ختص أ��شطة �ق�صادیة ذات الص� بقطا�ات ال 
والطاقة، والصنا�ة، والعقار، والس�یا�ة، واخلدمات، والنقل، والت�ارة 

  .والتوزیع
معل �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل موا�بة  ،و�القة مبا س�بق

املس�مثر�ن ف� خيص اس��فاء املساطر إالداریة الرضوریة ٕالجناز املشاریع 
وبیة، مع تغلیب م�طق احلوار والتعاون املمثر �س��ریة اخلاصة �ٔ�قالمي اجلن

بني املس�مثر�ن اخلواص والسلطات احمللیة لكام دعت احلا�ة ٕاىل ذ�، 
وسامه يف تطو�ر دینام�ة اس��ریة واقعیة مك�ت من �ذب مشاریع �دیدة 
�ىل مس�توى أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، و�لقت �ى املس�مثر�ن ثقة �برية 

  .قالمي ويف ٕاماكنیة �س��ر فهيا بن�احيف مؤهالت هذه ا�ٔ 
ق�اهلم الطوعي  وقد جتىل ذ� يف �زاید طلبات اخلواص وٕا
قالمي، �اصة بعد تعممي ا�راسة الواف�ة  وإالرادي �ىل �س��ر هبذه ا�ٔ

)la monographie ( اليت �ٔجنزها �حتاد العام ملقاوالت املغرب
 .قالمي اجلنوبیةحول املؤهالت �س��ریة الوا�دة ��ٔ 

واكن من نتاجئ ٕاطالق هذه املبادرة من طرف �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب، املسامهة يف تفعیل دینام�ة اس��ریة قویة مك�ت من �لب مشاریع 
�دیدة �ىل مس�توى أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، ويف هذا الس�یاق جسلنا ٔ�ن 

ىل ٕارادة املقاولني ٔ�و املس�مثر�ن معلیات ٕاجناز املشاریع املربجمة ال تتوقف �
اخلواص فقط، بل �س�تدعي معال مشرتاك تنخرط ف�ه ٔ�یضا السلطات 
احمللیة �ٔ�قالمي اجلنوبیة، الس�� املراكز اجلهویة لالس��ر وامجلا�ات الرتابیة 
املعنیة، لتمثني مؤهالت وحتسني مس�توى ��ش الساكنة وفقا لٕالرادة 

  .ال� محمد السادس حفظه هللامللك�ة السام�ة لصاحب اجل

  :الس�ید الرئ�س
رصید فریق  عندمك دق�ق�ني ٕاضاف�تني خمصوم�ني من ،الس�ید الرئ�س

  . دق�قة وبضع ثوانزال �اأ�صا� واملعارصة، م

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .شكرا لفریق أ�صا� واملعارصة

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�سرتسل ،ٕاذن
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راط القوي �لقطاع اخلاص الوطين ممثال يف �حتاد العام ٕان �خن
ملقاوالت املغرب يف �منیة ٔ�قا�مينا اجلنوبیة �رشاكة وبتعاون مع القطاع العام 
والسلطات إالداریة ا�تصة والهیئات املنتخبة تتطلب بناء ودمع س�یاسات 

قرار قطاعیة قویة �رنو ٕاىل �مثني مؤهالت وتو�ات ا�ال الرتايب �رب إ 
تدابري �یلكة كربى لقطاع الصید البحري والصنا�ة التقلیدیة والس�یا�ة 
والنقل وهیلكة قطاع الت�ارة واخلدمات الت�اریة �رب �دة تدابري، من ٔ�مهها 
التقلیص من الضبابیة اليت تلف الشفاف�ة اجلبائیة، مالءمة قانون �س��ر 

الساق�ة -صا يف �ة العیونمع ا�ال الرتايب مع تصف�ة وضعیة العقار وخصو 
امحلراء، وٕا�داث حمطات وم�صات لو��س��ك�ة �دیثة و�لق مس� 
�لتكو�ن املهين يف �ن ا�لو��س��ك �مع إالسرتاتیجیة إالفریق�ة �لمغرب 

  .وصوال ٕاىل ٕا�داث ٔ�قطاب تنافس�یة �ویة ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة
ع كام ٔ�ن �لق فرص الشغل وال�شغیل یفرتض رضورة دمع القطا

  ...اخلاص وحتسني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .املدا�� د�لمك لضمها �لرصید الو�ئقي �ل�لسة اميكن لمك �سلمو 
  .ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرتم

  :ار الس�ید عبد الوهاب بلفق�هشاملس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  احلكومة احملرتم،الس�ید رئ�س 
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن،
حول مدى تقدم  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،يف نفس �جتاه، �سائلمك

الرب�مج التمنوي ٔ�قا�مينا اجلنوبیة و�س�بة تقدمه، ومدى وقعه �ىل �ق�صاد 
  .وائق تعرتض تزنی�يف املنطقة وحركة ال�شغیل وٕان اكن هناك ع

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .�ٓخر م�د�ل يف هذا احملور هو فریق �حتاد املغريب �لشغل

  :ا��ن ز�رياملس�شار الس�ید عز 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ئلمك ٔ��ن وصل تفعیل ا�منوذج ٕان فریق �حتاد املغريب �لشغل، �سا

التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اجلنوبیة؟ وهل متك�ت ساكنة املنطقة من �س�تفادة 
  من ا�ٓ�ر إالجيابیة لهذا ا�منوذج؟

  .وشكرا
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل ٔ�س�ئ� هذا احملور

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�س�ت�ٔذن الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ؤ�ن  ،ذ� ولكن ق�ل
ٔ�س�ت�ٔذن احلضور الكرمي، ٔ�شعر ٔ�نين من الواجب ٔ�ن ٔ�ديل بتوضیح 
خبصوص هذا احملور ا�يل اح�ا بصدد م�اقش�ته الیوم املتعلق ��منوذج التمنوي 

  .لٔ�قالمي اجلنوبیة
فقد س�بق ملك�ب جملس املس�شار�ن، ق�ل حوايل شهر ٔ�و شهر 

ٔ�ن اختذ ٕ�جامع ٔ�عضائه قرار التنقل ٕاىل مدینة ا�ا�� لتنظمي لقاء  ونصف،
وطين �رشاكة وت�س�یق مع رؤساء اجلهات الثالث لٔ�قالمي اجلنوبیة، من 
ٔ��ل �س��ع �لمنتخبني و�لمواطنني ملالحظاهتم وتق��هتم و�ساؤالهتم حول 

� امل� هذا الورش املهیلك الهام ا�ي ٔ�رشف �ىل ٕاعطاء انطالق�ه �ال
  .حفظه هللا

و�ني اختذ مك�ب جملس املس�شار�ن هذا القرار فقد اختذ�ه ٔ�وال يف 
ٕاطار التحضري �ل�س�ة الثالثة من امللتقى الربملاين الثالث �لجهات، ا�يل 

يف ٕاطار بق�نا يف احلیاة، واختذ�ه كذ� ا�ادي نظموه يف شهر یولیوز ٕاىل 
ٔ��ىل در�اهتا، واكن یفرتض ٔ�ن  إالبقاء �ىل مس�توى التعبئة الوطنیة يف

  .من هذا الشهر 10ینعقد هذا ا�لقاء مبدینة ا�ا�� یوم 
وكنا خنطط، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ن�ٔيت عندمك يف هذه اجللسة 
خبالصات ذ� النقاش، �ملالحظات والتق��ت وال�ساؤالت والتوصیات، 

  .طابعا �ٓخروكنا م��ٔكد�ن ب�ٔن هذه اجللسة اكنت س�ت�ٔ�ذ ش� �ٓخر ٔ�و 
ولكن لٔ�سف، مك�ب جملس املس�شار�ن، ٕ�جامع ٔ�عضائه، قرر 
ت�ٔج�ل هذا ا�لقاء يف مدینة ا�ا�� ٔ�س�باب لو��س��ك�ة، ٔ�نه طلب م�ا 

مس�شار ميثلون اجلهات،  36ملیون س�ن�مي، لتنقل  85ٔ�ن نؤدي فاتورة 
ر زائد ٔ�عضاء املك�ب، زائد رؤساء الفرق وا�مو�ات وا�لجن، وهو ما قد

  .املك�ب ٔ�نه م�لغ م�الغ ف�ه
فلهذا الس�ب ٔ��لنا هذا ا�لقاء، وس�نعمل ٕان شاء هللا م�ارشة بعد 
الشهر الفضیل �ىل تنظميه مبدینة ا�ا��، ت�ٔ�یدا من جملس املس�شار�ن 
�لك مكو�ته �ىل موا�بة احلكومة ومراق�هتا وموا�بهتا من ٔ��ل ٔ�ن �رى هذا 

م�دانیا �ىل ٔ�رض واقع ح�اة مواطن��ا  ا�منوذج التمنوي العمالق وقد جتسد
 .يف هذه أ�قالمي العز�زة �لینا مجیعا

اللكمة لمك الس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت  ،ٕاذن
 .اس�متعنا ٕا�هيا

 .تفضل ؟تتعلق �جللسة الس�ید الرئ�س؟ �ل�س�یري
 :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي

 رئ�س احملرتم،الالس�ید 
�دول أ�عامل د�لها فهيا جوج د�ل احملاور �لمناقشة هذه اجللسة حتدد 
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يف ٕاطار اجللسة الشهریة، حتدد اجلدول د�لها من طرف املك�ب، اجمتعنا 
  .يف ندوة الرؤساء صبا�ا

اخللل ا�ي وقع ف� یتعلق �لندوة د�ل ا�ا�� ٕاىل اكن يش مشلك 
ك�ب مث دا�ل اكن �اصنا �قشوه ٔ�وال دا�ل هیالك ا�لس، ٔ�وال دا�ل امل 

هنا� كنظن ب�ٔهنا مل �كن يف حملها، ومل �كن  ندوة الرؤساء، إال�رة د�لو
الس�ید الرئ�س، ٔ�هنا تعطي انطباع ب�ٔنه هنا� مزایدة يف موضوع  ،موفقة

 .ی��غي ٔ�ن یبقى فوق املزایدات
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید الرئ�س

ك�ب صاحب �خ�صاص، و�نیا املوضوع نوقش �ىل مس�توى امل 
رئ�س اجللسة ٔ�قدر  ،)robot(الس�ید الرئ�س ٔ�� هنا رئ�س اجللسة مايش 

ب�ٔنين ا�ور د�يل مايش هو نوزع اللكامت وق�اش ما شعرت ب�ٔن املسؤولیة 
تتحمت �يل ند�ر توضیح، ودرت توضیح ب�ٔن الت�ٔج�ل وقع ٔ�س�باب 

ذرة ٔ�عطي اللكمة �لس�ید لو��س��ك�ة، املزایدة يه ا�يل �ىل ��، مفع
 .الرئ�س

 :، رئ�س احلكومةالع�ينالس�ید سعد ا��ن 
امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

 .�ٓ� وحصبه
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني مجیعا،
ليت سامهت يف طر�ا ٔ�و ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر مجیع الفرق ا

 ،س�سامه يف التعلیق ويف التعق�ب �ىل هذا السؤال ا�يل هو �م �دا
�هيم وا�د القضیة وطنیة �برية یلتفوا �لهيا قالمي اجلنوبیة �ٔ حموري، ٔ�وال �هيم ا

  .جتاهاهتم وراء �ال� امل� نرصه هللإ وحولها مجیع املغاربة من خمتلف 
ليت مجیعا لنا الرشف يف ٔ�ن ننخرط يف وطنیة أ�وىل االقضیة ال فه�ي 

  .من الن�ا�ة فهياا�فاع عهنا ويف العمل ملزید 
یضا، ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن أ�مس عش�نا یوما حزینا �ٔ يل يف البدایة ا كن امسحو ل

مع سقوط س�تني شهیدا و�دد �بري من اجلر� من ٕاخواننا الفلسطین�ني 
ون اكنوا دامئا م�المحني وحنن نعرف ٔ�ن املغاربة مجیعا جبمیع طوائفهم وم�ذ قر 

مع الشعب الفلسطیين، مدافعني عن القدس الرشیف، وقد رٔ�ینا املواقف 
املرشفة جلال� امل� �س�مترار بوصفه رئ�س جلنة القدس، وخصوصا املوقف 

السفارة أ�مر�ك�ة ٕاىل القدس الرشیف، و�یف اكن عندو أ��ري من نقل 
س��ايق �رفض هذه إ ف س��ايق، �ال� امل� اكن عندو موقإ موقف 
ؤ�یضا ا�بلوماس�یة املغربیة بتعل�ت من �ال� امل�، اليت  ،اخلطوة

اس��كرت هاذ القرار د�ل إالدارة أ�مر�ك�ة، لكن �رى ٔ�نه بعد هاذ القرار 
د�ل إالدارة أ�مر�ك�ة، رمغ ردود الفعل رٔ�ینا الیوم هذه ا�زرة ا�يل ما 

أ�سابیع القلی� املاضیة، جمزرة مرو�ة  يه الثانیة يف هاذ ،هیاش الوح�دة
  .ضد ٕاخواننا الفلسطین�ني، فرمحة هللا �لهيم

ؤ��ح لنا الفرصة لرنفع ٔ�كف  ،ؤ�شكر الس�ید الرئ�س �ىل موقفه الن��ل
  .الرضا�ة ٕاىل هللا لريمح هؤالء الشهداء

ؤ�یضا �س�ٔل هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن خيفف عن الشعب الفلسطیين ؤ�ن 
ٔ�ن نصيل يف القدس  -� امل� احلسن الثاين رمحة هللا �لیه كام قال �ال -

وحنن لكنا نطمح، لكنا مكغاربة نطمح ٕاىل ذ�، ٔ�ن نصيل يف القدس ؤ�ن 
ند�ل من �ب املغاربة ؤ�ن نذهب ٕاىل �ارة املغاربة ؤ�ن حنيي ٔ�جماد دفاع 

 .املغاربة عن القدس الرشیف
 معرش أ�خوات وإالخوان،

�لمملكة اكنت دامئا يف صلب اه�مات �ال� امل� أ�قالمي اجلنوبیة 
نرصه، وا�ي ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن یعطي لهذا �ه�م ل�س فقط بعدا س�یاس�یا، 
ولكن ٔ�یضا بعدا �رش�، بعدا ٕا�سانیا، بعدا اج�عیا، بعدا �منو�، و�� 

�لمسرية  37يف خطابه مبناس�بة ا��رى  2012لكف �ال� امل� س�نة 
لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ مبهمة بلورة منوذج اخلرضاء، لكف ا�

�منوي �اص �دید لٔ�قالمي اجلنوبیة، وهو ا�منوذج ا�ي ٔ�عطى �ال� امل� 

النطالق  40انطالق�ه يف خطابه التارخيي مبدینة العیون مبناس�بة ا��رى 
، وهناك د�ا ٕاىل تفعیل هذا ا�منوذج التمنوي 2015املسرية اخلرضاء س�نة 

تعبئة لك الوسائل املتا�ة ٕالجناز ٔ�وراشه الكربى وٕاجناز مشاریعه ٕاىل 
ا�متعیة و�ج�عیة والصحیة والتعلميیة و�ريها �جلهات الثالث، جبهة 

 .العیون الساق�ة امحلراء، �ة ا�ا�� واد ا�هب، و�ة لكممي واد نون
ه وهاذ ا�منوذج التمنوي شلك و�شلك �ٓلیة م�ىل ل�رسیع التمنیة هبذ

اجلهات العز�زة �لینا مجیعا، ولكن ٔ�یضا ب�رسیع ورش اجلهویة املتقدمة جبهة 
الصحراء وحتق�ق التمنیة امل�شودة بت� املناطق العز�زة من �راب اململكة، 
وس�ميكن هذا ا�منوذج التمنوي اجلدید من وضع القوا�د املؤسسة لس�یاسة 

، سواء يف ا�ال م�دجمة فهيا التقائیة تعزز ٕاشعاع أ�قالمي اجلنوبیة
�ق�صادي ٔ�و يف ا�ال �ج�عي ٔ�و يف �ريها من ا�االت، ويه تتضمن 
مشاریع طمو�ة قویة �مة �دا، ؤ�یضا س�شلك رافعة حىت �لحفاظ �ىل 
الرثوات الطبیعیة و�ىل الب��ة، ويه الرثوات اليت �زخر هبا ت� أ�قالمي 

  .اجلنوبیة مكوقع اسرتاتیجي ممتزي
رد، كام قال الس�ید املس�شار احملرتم، �ىل ٔ�طرو�ة ويه ٔ�كرب 

�نفصالیني اليت تذهب ٕاىل ٔ�ن املغرب �س�تف�د من هذه أ�قالمي وال 
هذه أ�قالمي، ل�ش�تغل ونعمل لها، كام نعمل مجلیع  ىفدیف�دها، وحنن لكنا 

 .�ات اململكة، لك �ىل قدر املساواة
من مرشوع اجلهویة هاذ ا�منوذج التمنوي �س�تلهم تو�اته الكربى 

بدٔ�ته بالد�، ی��امغ مع احلل د�ل  إاسرتاتیجی ااملتقدمة، �عتبارها خ�ار 
احلمك ا�ايت ا�ي اقرت�ه املغرب حلل وطي هاذ الزناع املف�عل ا�ي دام 

س�نة يف ت� املناطق، الس�� �خلصوص من �الل �ٓلیات  40طویال م�ذ 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2018 مایو 15( 1439 شعبان 28

 .التعاقد بني ا�و� واجلهات
ج التمنوي �ش نذ�ر ببعض احملتو�ت د�لو، ٔ�وال، یتضمن هاذ ا�منوذ

 :مس�تو�ت معینة اق�صادیة واج�عیة و�منویة
املس�توى أ�ول تعز�ز الب��ات التحتیة مبا فهيا ش�باكت التواصل و�ريها 

 لرفع �اذبیة أ�قالمي اجلنوبیة؛
�هيم حتفزي �س��ر اخلاص وٕارشاك املقاو� الوطنیة واملقاوالت 

ج�بیة ٔ�یضا و�ه�م �الق�صاد �ج�عي ودمع فرص ال�شغیل، و�اصة ا�ٔ 
 لف�ة الش�باب؛

هيم هاذ ا�منوذج، �لثا، دمع مشاریع التمنیة ال�رشیة و�ج�عیة وحتسني 
 .الولوج ٕاىل �دمات الص�ة وٕاىل التعلمي

یتضمن هاذ ا�منوذج، رابعا، �مثني الرثوات الطبیعیة �لمنطقة واس��ر 
 اهتا لفائدة الساكنة وضامن دميومهتا واس�مترارها؛�ائد

ویتضمن هاذ ا�منوذج، �امسا، تعز�ز �ٓلیات احلفاظ �ىل الرتاث 
الصحراوي واحلساين والتعریف به واس��ره ٔ�یضا ملصل�ة إال�سان يف ت� 

 .الربوع، ؤ�یضا بوصفه �ٓلیة، رافعة �لتمنیة
مج التمنوي، فقد وت�ٔ�یدا من احلكومة �ىل �خنراط يف هاذ الرب�

الزتمت مبوجب الرب�مج احلكويم �ىل جتندها ٕالجنا�ه، من الرب�مج 
احلكويم �دد� ٔ�ننا م�خرطني يف هاذ الرب�مج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة 
و�ادي نوفرو لیه ٕاماكنیات مادیة و�رشیة الرضوریة، و�ادي نتابعوه ٔ�یضا 

�� ٕ�جنا�ه، والهدف د�لنا هو �ٓلیات احلاكمة الرضوریة ٔ�یضا ٕالجنا�ه والكف 
ٔ�ن �كون أ�قالمي اجلنوبیة قطبا اق�صاد� و�منو� شاهدا �ىل �را�ة إال�سان 

 .املغريب معوما والصحراوي �ىل و�ه اخلصوص
مكو�ت هاذ الرب�مج ميكن نقول ب�ٔنه هاذ الرب�مج ٔ�وال، مت التوق�ع �ىل 

 2015يف شهري نونرب : �نيالربامج د�لو ٔ�مام ٔ�نظار �ال� امل� يف م�اس�ب 
، معىن ذ� تقریبا د� دازت س�ن�ني وثالثة ٔ�شهر من 2016ويف فربا�ر 

معره، ومتت ٕاذن التوق�ع �ىل عقود �ر�مج د�ل اجلهات الثالث ٔ�مام �ال� 
 .2021ٕاىل  2016امل�، يف ٕاطار هاذ الرب�مج �ميتد من 

مجمو�ة من اتفاق�ات ومن ٔ��ل تفعیل عقود الربامج هاته، مت التوق�ع �ىل 
الرشاكة واتفاق�ات ٕاطار بني جمالس اجلهات الثالث من �ة وبني 
القطا�ات املعنیة واملؤسسات العموم�ة املعنیة من �ة �نیة، وبلغت هذه 

اتفاق�ات رشاكة، وميكن نقول ب�ٔن هاذ االتفاق�ات ٔ�وال، هاذ  38االتفاق�ات 
 80ا�ٓن یقدر حبوايل  مرشوع بغالف مايل 685الرب�مج ك�شمل ٔ�یضا 

ملیار درمه، �ىل مدى هذه الس�نوات لكها، مخس س�نوات ٔ�و ست 
  .س�نوات

قطاع الفوسفاط، قطاع الطاقات : وك�شمل خمتلف القطا�ات
املت�ددة، قطاع الب��ات التحتیة الكهر�ئیة، قطاع الب��ات التحتیة 

، قطاع والطرق�ة، قطاع املوا�، قطاع املاء، قطاع املاء الصاحل �لرشب
ت، قطاع الصید البحري وقرى �التطهري، قطاع املعادن والهیدرو�ربو

الصید، قطاع الفال�ة، قطاع الت�ٔهیل احلرضي، قطاع التمنیة، القطا�ات 
�ج�عیة م�ل التعلمي والص�ة واخلدمات �ج�عیة والثقافة ودمع الشغل، 

وا�ال الرمقي، وقطاع والصنا�ة التقلیدیة، قطاع املیاه والغا�ت واملطارات 
هاذ اليش القطا�ات لكها ك�شملها ولك قطاع ميكن نعطیو . الس�یا�ة

 .التفاصیل د�ل إالماك�ت املالیة اليت رصدت �
ملیار درمه، یعزى �ٔ�ساس ٕاىل  80و�رتفاع د�ل هاذ املبلغ د�ل 

الب��ات التحتیة الكربى، املشاریع الكربى اليت س��جز يف ٕاطار هاذ 
رب�مج، وبطبیعة احلال اح�ا كنعرفو ب�ٔن املشاریع الكربى ل�ست مشاریع ال

تنجز بني عش�یة وحضاها، يه �اصها يف �س�تعداد لها يف ا�راسات 
الرضوریة لها، يف إالجناز د�لها، ٕاىل بضع س�نوات، ولكن �ادي ی��جز يف 

م�ال املیناء ٕاطار املدة الزم�یة د�ل هذا الرب�مج، هذه املشاریع الكربى مهنا 
، والربط الكهر�يئ مع ك ٕ�قلمي لكمميصوسد فاأ�طليس د�ل ا�ا��، 

الش�بكة الكهر�ئیة الوطنیة ا�ا��، حتلیة م�اه البحر، و�ريه من املشاریع 
 .الكربى

ٕاذن، اس��ادا ٕاىل هذه املعطیات، ؤ�یضا اس��ادا ٕاىل املعطیات املتوفرة، 
 2018یوم بلغت ٕاىل �دود شهر مارس ال�س�بة العامة لتقدم املشاریع ال 

، یعين تقریبا س�ن�ني %48حوايل، ٔ�ي بعد س�ن�ني من انطالقه ما یناهز 
ٔ�ي تقریبا النصف ویتوقع يف هذه % 48ٔ�شهر وصلنا تقریبا ٕاىل ٕاجناز  3و

 %.70يف ا�هنایة د�لو نوصلو ل  2018الس�نة 
علن يف هذه يف مجمل املشاریع، اك�ن املشاریع ا�يل قریبة تنجز و�ادي ت

، لك مرشوع %60ٕاىل % 20الس�نة، اك�ن املشاریع ا�يل یاله بدات وفهيا 
  ...�ىل حسب

نتوما تتعرفوا ب�ٔن هناك �د افعىل مس�توى الب��ات التحتیة الطرق�ة 
�بري لهذاك الطریق د�ل �زن�ت العیون، العیون ا�ا��، أ�شغال ف�ه �اریة 

ا�فعة �لتمنیة يف املنطقة، ٔ�ن  وهذا الطریق �ادي ميكن من ٕاعطاء وا�د
دامئا يف التمنیة كنبداو �لب��ات أ�ساس�یة التحتیة الكربى مث من بعد كنجیو 
لالس�تفادة مهنا عن طریق �س��ر، عن طریق املقاوالت، �لق املناطق 

 . فاش تصدر ٕاذا بغات املیناء، ٔ�یضا املوا� وهكذای�  ىالصناعیة، وتلق
ك�ري مث كنجیو �لمضمون ا�يل �ادي �س�مثر هذیك ٕاذن دامئا نبدٔ� من ال 

 كصد�ل فاالب��ات الكربى، الب��ة التحتیة املائیة كام قلت، السد الك�ري 
ملیون درمه، یعين ملیار  1500 ــبغالف مايل یقدر ب الصیاد�ىل واد 

سدا صغريا �ىل ٔ�ن یمت ٕاعطاء  11نصف، كام مت ٔ�یضا الرشوع يف ٕاجناز و 
مت الس�نة اجلاریة ملشاریع بناء السدود �لحامیة من �نطالقة ق�ل م

 .الف�ضا�ت ٔ�یضا يف بعض املناطق
�ل�س�بة �لطاقات املت�ددة، وهذا مرشوع �م �دا �ال� امل� یعطیه 
اه�م �بري، وبالد� تتقدم ف�ه خبطى رسیعة، هناك مشاریع ا�ٓن ٔ�جنزت 

ل الطاقة الهوائیة، د�ل توس�یع املرشوع د� د�ل ٔ�خف�ريحبال املرشوع ا
املرشوع د�ل احلقل الرحيي د�ل بو�دور واح�ا كنعرفو أ�مهیة د�ل 
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بو�دور ف� خيص الطاقة الرحيیة، لكن هناك ٔ�یضا �دد من املشاریع يف 
طور إالجناز، يه مشاریع رحيیة من �ة، ولكن ٔ�یضا مشاریع يف الطاقة 

يت العیون وبو�دور �لطاقة الشمس�یة مبدی�" نور"الشمس�یة م�ل مرشوع 
ملیون درمه، هذه املشاریع ا�ٓن بدٔ� ٕاجنازها،  1250 ـبتلكفة ٕاجاملیة تقدر ب

 .وٕان شاء هللا �ادي مت يف القریب
�ر�مج املاء الصاحل �لرشب حىت هو تعطى � ٔ�مهیة �برية، ولكن �ش 
هاذ املاء الصاحل �لرشب �ش نعطیوه قمية و�ش مجیع املواطنني یوصلهم 

اء الصاحل �لرشب و�كون ا�ميومة د�لو هنا� �ر�مج د�ل مرشوع هاذ امل
حتلیة ماء البحر ا�يل هو مرشوع طموح يف ٕاطار الرشاكة بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص من ٔ��ل ٕا�شاء حمیط �لري جبهة ا�ا�� واد ا�هب 

ملیون درمه، یتضمن و�دة لت�لیة م�اه البحر،  1700 ـبغالف مايل یقدر ب
يف ا�ا�� وش�بكة لتوزیع هذه املیاه وحمطة ٕالنتاج الطاقة الرحيیة لتغطیة 

  .�ح�یا�ات الطاق�ة حملطة الت�لیة
� هذا وا�د الرب�مج م�دمج، ٔ�مه يشء يف حتلیة م�اه البحر هو اد

الطاقة، ٔ�ن هذیك الطاقة الكهر�ئیة ا�يل ك�س�تعمل يف الت�لیة �مة �دا، 
لیة اللكفة كتطلع املیاه ا�يل كن�لیوها �لكفة �الیة، ٕاذا ج�نا ند�رو طاقة �ا

كند�رو معها الطاقات املت�ددة ا�يل يه اللكفة د�لها �س�یطة �دا، 
وخصوصا فا�ا�� ا�يل يه الطاقة الرحيیة، وك�س�تطعو هذاك املاء ا�يل 
كنخرجو بت�لیة م�اه البحر، كتكون اللكفة د�لو �س�یطة �ل�س�بة �لمواطن 

 س�تعملو وخصوصا �ل�س�بة �لفال�ة، ؤ�نمت تعرفون ب�ٔن ا�ا��ا�يل �ادي � 
ت عندها وا�د املس�توى ف� خيص املشاریع الفالح�ة، وهاذ املرشوع وال

د�ل حتلیة م�اه البحر س�یعرف انطالق�ه ق�ل ممت هاذ الس�نة ٕان شاء هللا، 
 وس�یؤ�ر �ىل التمنیة الفالح�ة و�ىل التمنیة السوس�یو اق�صادیة يف اجلهة،

 .م�صب شغل قار هناك 10000وس�ميكن هاذ املرشوع اكمال بتوفري 
هناك ٔ�یضا ف� خيص قطاع الص�ة ا�يل ٔ�شار لیه ٔ��د املس�شار�ن 
احملرتمني، ف�ه مشاریع طمو�ة �دا، ف�ه بعض املشاریع ا�يل ٔ�جنزت ا�ٓن 

حبال ٕا�داث مركز �وي لت�اقن ا�م ٕ�قلمي وادي ا�هب، ؤ�یضا هناك ا
روح�ات الطبیة وهناك �دد من اخلدمات، ولكن هناك مشاریع �دمات امل

بدٔ�ت يف طور إالجناز، م�ل بناء املركز �س�شفايئ ٕالقلمي س�یدي ٕافين، 
م�ل بناء املس�شفى �س�شفايئ د�ل العیون، املس�شفى إالقلميي د�ل 
طانطان، بناء املركز �س�شفايئ اجلهوي �لكممي، ٕا�داث مركز اس�شفايئ 

ة، هاذي لكها مشاریع بدٔ� �جناز د�لها وٕان شاء هللا �متناو �مكل يف بطرفای
 .القریب العا�ل

هناك ٕاذن �دد من املشاریع ا�يل متت و�دد من املشاریع ا�يل يه يف 
بغیت نقول ب�ٔن أ�مه بطبیعة احلال اك�ن يف قطاع اطور إالجناز، وا�يل 

ع ا�يل فهيا ٔ�مور اك�ن يف �دد من املس�تو�ت د�ل املشاری ،الس�یا�ة
  .واك�ن ٔ�مور ا�يل يه يف طور إالجناز ،ٔ�جنزت

ولكن ٔ�ش�نو يه النقطة املهمة هنا؟ هو ٔ�نه ٔ��ش�ت جلنة ق�ادة مركزیة، 

هاذ جلنة الق�ادة عندها اج��ات دوریة، وتتابع �س�مترار ٕاجناز هاذ 
املرشوع التمنوي، وكتقوم �س�مترار �ز�رات �لجهات الثالثة، وفعال متت 

اذ اجلهات، واح�ا كنحثو الوزراء املعنیني لك يف قطا�ه ٔ�یضا ب�ٔن یقوم ه
مبتابعة الربامج ا�يل عندو هو واملشاریع ا�يل عندو، ی��عها �ىل أ�رض عن 
طریق الز�رات وعن طریق املتابعة، ٕاما املیدانیة وال م�ابعة املسؤولني 

د الورش راه كن��عو ويف �لهيا، وهاذ جلنة الق�ادة امللكفة �لت��ع املس�متر لها
اتصال ٔ�یضا مع السلطات إالقلميیة واحمللیة بعني املاكن �ش �شوف اجلدو� 
الزم�یة، واح�ا كن��عوه مركز�، واح�ا �ازمون يف احلكومة �ىل العمل �ىل 
ٕاجناز هذه املشاریع ا�يل اكینة فهاذ ا�منوذج التمنوي يف الوقت احملدد ٕ�ذن 

 .هللا
املشاریع معوما تبني ب�ٔن ٕان شاء هللا ب�ٔننا �ادي جنزوه  ا�ٓن التقدم د�ل

يف الوقت املناسب، واح�ا هذا من مسؤولی��ا، ؤ�� خشصیا كنتلقى تقر�ر 
م�تظم، ولكن هناك هاذ ا�لجنة ا�يل كتجمتع وا�يل كزتور �س�مترار ملتابعة 

 .تنف�ذ هذه املشاریع، وهذا هو املهم، هاذي النقطة أ�وىل
یة �غي خنمت هبا، هاذ املشاریع �ادي �كون عندها وا�د النقطة الثان 

الت�ٔثري بعید املدى �ىل التمنیة ال�رشیة و�ج�عیة ٔ�یضا، ولكن ما ميك�ش 
نوصلو �لت�ٔثري د�لها فالتمنیة ال�رشیة �ج�عیة ٕاال ٕاىل مكلنا املشاریع �ىل 

ومن بعد مس�توى الب��ات التحتیة و�ىل ٔ�ساس توفري احلاج�ات أ�ساس�یة، 
 .غتجي النتاجئ د�لها ٕان شاء هللا

و�ىل مس�توى املنطقة الرشق�ة ٔ�ن ٔ��د إالخوان ٔ�شار �لمنطقة 
بطبیعة احلال ٔ�� ٔ��لنت هاذ اليش يف الز�رة  - الرشق�ة، حنن بصدد 

حنن بصدد م�ابعة الرب�مج د�ل املیناء د�ل  - �لمنطقة الرشق�ة يف و�دة، 
ظور �ل�س�بة �لمتوسط الغريب، ا�ٓخر د�ل املتوسط الغريب، م�ناء النا

طن�ة املتوسط، املتوسط الغريب، هذا املتوسط الرشيق، هاذ املیناء د�ل 
الناظور ميكن یعطي وا�د ا�فعة �لتمنیة فهاذ اجلهة �ري مس�بوقة، وكثري من 
املس�مثر�ن ا�ٓن ٔ�� اتصلو بیا، وكثري من املس�مثر�ن �س�تعدون لالس��ر يف 

جرد ما یمت �جناز د�ل هاذ املرشوع د�ل م�ناء الناظور املتوسط، اجلهة مب
و�ادي �كون من ٔ�كرب املوا� يف حوض البحر أ�بیض املتوسط ٕاىل مىش 

  .حىت �لهنایة د�لو
دا� �ادي یدار الشطر أ�ول د�لو والشطر أ�ول هو �م �دا، 

ٕاىل الطریق  وبطبیعة احلال هاذ املیناء �ادي یرتبط �لطریق الس�یار،
الس�یار املوجود �الیا، �ش ميكن املواطنني وميكن من املنت�ني واملقاوالت 
�ش ميكن �س�مثروه يف �س�ترياد ويف التصد�ر وهو �ادي یعطي وا�د 
ا�فعة لالس��ر يف اجلهة ٔ�ن عند� م�اطق صناعیة، ولكن حلد السا�ة 

توا مادام ما عندمهش هاذ املناطق الصناعیة ال تغري املس�مثر�ن ب�ٔن ی�ٔ 
الب��ات الاكف�ة، فهاذ الب��ات مبجرد ما �ادي �مكل هاذ املس�مثر ٕان شاء 
هللا �ادي جيیوا �ادي ی�شجعوا وهذا �ادي یؤ�ر ت�ٔثري �بري �ىل التمنیة 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة والتمنویة يف اجلهة الرشق�ة
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ملشاریع يف ٕاذن هناك رؤیة هناك تو�ه، هناك حرص �ىل ٕاجناز هذه ا
 .وقهتا، �س�ٔل هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�نه یوفق�ا ملا ف�ه اخلري

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
 .شكرا، شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل اجلواب د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، 
ما اكی�ش  ،صا� واملعارصة يف �دود ما تبقىؤ�ول م�د�ل هو فریق ا�ٔ 

  .الوقت
 .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 دة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسا

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
يف احملور املتعلق ��منوذج التمنوي اجلدید ٔ�قا�مينا اجلنوبیة، ويه م�اس�بة 
نؤكد من �اللها �ىل ٔ�ن هذا ا�منوذج التمنوي �شلك جوا� ملموسا ومعلیا 

الرتابیة ومقدمة لتزنیل ٔ�م�ل ملرشوع احلمك  �ىل اد�اءات خصوم و�دتنا
ا�ايت، ا�ي قدم�ه بالد� ��ل واقعي وذي مصداق�ة حيظى ٕ�جامع املنتظم 

 .أ�مم ملشلك الصحراء املف�عل
كام جندد الت�ٔ�ید بذات املناس�بة �ىل ٔ�مهیة هذا الورش املهیلك ا�ي 

رئ�س احلكومة، ٔ�عطى انطالق�ه �ال� امل� حفظه هللا، كام ذ�رمت الس�ید 
ملیار درمه �متویل  77بغالف مايل �هز  2015من مدینة العیون يف نونرب 

مرشوع، س�سامه ال شك يف ٕانعاش التمنیة احمللیة وام�صاص  600حوايل 
  .ٔ�لف م�صب شغل �120س�بة �مة من البطا� من �الل ٕا�داث حوايل 

ا�و� مزيانیة وال خيفى �لیمك ٔ�هنا ل�ست املرة أ�وىل اليت ختصص فهيا 
�مة ٔ�قا�مينا اجلنوبیة ولكن الت�دي الرئ�يس واملزمن �مكن يف جنا�ة 
املشاریع ومدى انعاكسها �ىل الواقع الیويم �لمواطن، ولهذا ی��غي ٔ�ن �شلك 
هذا الورش يف تقد�ر� ٔ�ولویة قصوى �ى احلكومة خصوصا ؤ�نه �شلك 

�ي اخنرطت ف�ه بالد� �خیار مترینا واقعیا لتزنیل ورش اجلهویة املتقدمة، ا
 .اسرتاتیجي �لهنوض مبختلف اجلهات وأ�قالمي

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
لقد تعهدت احلكومة يف �ر�جمها احلكويم مبواص� التنف�ذ أ�م�ل لعقود 
الربامج اخلاصة �لتمنیة املندجمة لٔ�قالمي اجلنوبیة، ويف هذا إالطار �مثن �ٓلیة 

املربجمة �رب ا�لجنة البني وزاریة وحنهثا �ىل مواص� معلها  ت��ع املشاریع

وٕارشاك املنتخبني احمللیني يف تق�مي مسار تزنیل املشاریع وٕاصدار توصیات 
التصحیح والتعدیل عند �ق�ضاء، مشدد�ن �ىل رضورة ا�رتام �ٓ�ال 

م�ارشة  إالجناز كام ذ�رمت ووفاء الرشاكء �لزتاماهتم املالیة، ملا �� من �ٓ�ر
 .�ىل ساكنة هذه أ�قالمي

ولت�اوز بعض جوانب القصور واس�تدراك بعض الت�ٔخر احلاصل، سواء 
ما تعلق ٕ�طالق ا�راسات ٔ�و بتعبئة املوارد املالیة ٔ�و بضعف موا�بة إالدارة 
الرتابیة ٔ�و �س�ب الصعو�ت وإال�راهات اليت تصادف تنف�ذ بعض املشاریع، 

ویة الضیقة يف بعض اجلهات، فٕاننا يف فریق نظرا لبعض احلسا�ت الس�یاس
 :العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ندعو ٕاىل

إالرساع �لتزنیل أ�م�ل لربامج التمنیة لٔ�قالمي اجلنوبیة ولبايق اجلهات، 
حفاظا �ىل مصداق�ة ا�و� واملؤسسات املنتخبة و�كر�سا ملنطق التعاون 

 امجلا�ات الرتابیة؛ بني السلطات الرتابیة واجلهات و�يق
�رسیع تزنیل ورش الالمتركز إالداري، �عتباره مد�ال رضور� ٕالجناح 

 ورش اجلهویة املتقدمة ببالد�؛
العمل �ىل حتق�ق التقائیة الس�یاسات العموم�ة الوطنیة واحمللیة، �ىل 

 املس�توى الرتايب يف هذه الربوع؛
ن �الل بناء التصدي لظاهرة ا�هتریب والقطع مع س�یاسة الریع، م

اق�صاد حميل م�تج وربط �س�تفادة من التحفزيات الرضی��ة بتوطني 
 .املقاو� �ٔ�قالمي اجلنوبیة

ويف اخلتام، ال یفوتين ٔ�ن ٔ�نوه �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس 
املس�شار�ن �ملوقف الصارم �لمغرب جتاه التطورات أ��رية لقضی��ا 

��رتاقات أ��رية �لمنطقة العاز�، الوطنیة، خصوصا يف تعام� مع 
 .�ٕالضافة ٕاىل �دد من القضا� أ�خرى

كام ال یفوتين الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة حتمیل املسؤولیة حلاكم �ارتنا الرشق�ة، 
�لنظر ملساندهتم واح�ضاهنم ودمعهم ا�بلومايس �لك�ان �نفصايل، مع 

دون ٔ�ن تتحمل  الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٔ�ي حوار ٔ�و مفاوضات ال ميكن ٔ�ن یمت
اجلزا�ر مسؤولیهتا اكم� يف هذا إالطار و�كفر عن مسؤولیهتا يف �ش�ٔة 

 .وتطور هذا الزناع املف�عل
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

 .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

 :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 السادة الوزراء، 

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



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2018 مایو 15( 1439 شعبان 28

تفا�ال مع جوا�مك القمي، وٕاذ ننوه ��هودات اجلبارة اليت بذلت وتبذل 
لتمنیة أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة م�ذ اسرت�اعها ٕاىل وطهنا أ�م، ح�ث 

خمتلف ا�االت، اق�صاد� واج�عیا وثقاف�ا انطلقت دینام�ة �منویة، مشلت 
وبی��ا، و�ىل مس�توى أ�وراش الكربى والب��ات والتجهزيات أ�ساس�یة، مما 
جعل روح املسرية اخلرضاء ترتمج ٕاىل مسرية دميقراطیة وحقوق�ة و�منویة 
�ىل ضوء الو�دة الوطنیة الراخسة �ربط الب��ة املقدسة و�لطبیعة والتارخي 

بناء أ�قالمي اجلنوبیة واكفة ٔ�بناء الوطن، حتت الق�ادة احلكمية وتضحیات �ٔ 
جلال� امل� احلسن الثاين رمحه هللا، و�ال� امل� محمد السادس نرصه 
هللا، ا�ي ٔ�سس �لمنوذج التمنوي اجلهوي لٔ�قالمي اجلنوبیة املبين �ىل 

�ن اجلهویة املتقدمة واملوسعة، يف ٕاطار و�دة الوطن والرتاب، مس�تحرض 
  .املوقع �سرتاتیجي لهذا اجلزء من اململكة مكعرب ٔ�سايس حنو العمق إالفریقي

ويف هذا الس�یاق وٕاذ �س�تحرض ٔ�مهیة هذا ا�منوذج التمنوي مبعامله 
ملیار درمه واملو�ة لقطا�ات ح�ویة  77ؤ�وراشه الكربى اليت خصص لها 

�ج�عیة  هتم الصنا�ة والفال�ة والصید البحري والبنا�ت والقطا�ات
والتمنیة ال�رشیة، مما س�یعزز �مثني املؤهالت الطبیعیة وال�رشیة اليت �زخر 

 .هبا هذه اجلهات من اململكة وتوس�یع قا�دة ال�شغیل
و�لیه، نتطلع الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل معرفة �س�بة إالجناز احلق�ق�ة 
بعد ثالث س�نوات من انطالق هذا ا�منوذج التمنوي من طرف صاحب 

�لمسرية اخلرضاء، وهل مت وضع مقاربة  �40 نرصه هللا يف ا��رى اجلال
م�دجمة قطاعیة لتفادي التفاوت وال�ش�ت يف جمهودات القطا�ات 
واملؤسسات املتدا��؟ وهل هناك ت�س�یق فعيل مع املؤسسات املنتخبة 

 �و� وحملیا لضامن التاكمل يف الربامج ووثرية إالجناز؟
رئ�س احلكومة، ٕاطالعنا عن مدى الزتام لك كام ن��ظر م�مك الس�ید 

 املتد�لني بتوفري �ع�دات املربجمة لتنف�ذ أ�وراش املسطرة واملعمتدة؟
 الس�ید رئ�س احلكومة،

ويف نفس الس�یاق، نعتقد �ازمني يف الفریق احلريك، ٔ�ن هذا ا�منوذج 
التمنوي املمتزي ی��غي ٔ�ن �كون مد�ال الخنراط ٔ�كرب �لحكومة وخمتلف 
املؤسسات العموم�ة يف توفري رشوط ٕاجناز ورش اجلهویة املتقدمة، �رب 
نقل اخ�صاصات من املركز حنو اجلهات مرفوقة بنقل القرارات ٕاىل 

 .مس�تعملیه احلق�ق�ني �و� وحملیا
الس�ید الرئ�س، وهبذه املناس�بة املزتام�ة مع ذ�رى ت�ٔس�س  ،وخ�اما

 �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �لقوات املسل�ة امللك�ة وأ�من والوطين، ال
نتقدم بتحیة ٕا�الل وٕا�بار �لقوات املسل�ة امللك�ة و��رك املليك وأ�من 
الوطين والقوات املسا�دة والقوات املدنیة ولك املسؤولني والعاملني يف 
إالدارة الرتابیة �ىل تضحیاهتم اجلس�مية محلایة و�دة ؤ�من الوطن وحقوق 

الق�ادة العلیا �لقائد أ��ىل ؤ�راكن احلرب العامة  ومصاحل املواطنني، حتت
 .صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

 :محمد ا�ح�یين الس�یداملس�شار 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .را الس�ید الرئ�سشك
 الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان ا�منوذج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اجلنوبیة ا�ي ٔ�طلقه صاحب اجلال� 
، یعكس رغبة اململكة يف ٕاشعاع 2015نونرب  7نرصه هللا مبدینة العیون یوم 

الصحراء املغربیة، �رب جتاوز الصعو�ت اليت عرفهتا ا�ططات التمنویة 
، دون ٔ�ن �متكن من حتق�ق مسار 1975توالت م�ذ س�نة السابقة، واليت 

التمنیة امل�شودة هبذه املناطق، �ىل الرمغ من املك�س�بات احملققة، ال ميكن 
جلا�د ٔ�ن ینكرها، ٕاذا ما قر�ها مبخ�ت تندوف، اليت الزالت تعاين من 

 .غیاب ٔ��سط رشوط الع�ش الكرمي
ع ثقافة الریع ودفعه ولعل ٔ�مه ما ميزي هذا املرشوع الطموح قطعه م

ٕ�رشاك الساكنة الصحراویة يف بناء مس�تق�لها وجعلها يف صلب املبادرة 
املرسومة �لمنطقة، بغرض وضعها �ىل سكة إالقالع �ق�صادي 

یة بني اجلهة وا�و�، مما �شلك تعاقدو�ج�عي، وذ� يف ٕاطار املقاربة ال 
تقدمة ببالد�، و�كرس اخلیار ا�لبنة أ�وىل يف جمال ٕارساء م�ادئ اجلهویة امل 

ا�ميقراطي لبناء جممتع �دايث، وٕانه ملن دواعي الفخر و��زتاز ٔ�ن �كون 
انطالقة التصور وتفعیل ا�منوذج التمنوي اجلدید من هذه البقاع، اليت يه 
�لفعل يف ٔ�مس احلا�ة �ینام�ة �منویة قویة وجمددة �لنظر ٔ�مهیهتا وماك�هتا 

 .ة، كام ٔ�هنا تعترب جتس�یدا حق�ق�ا الم�داد� إالفریقي�ى معوم املغارب
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ال ميكن ٕاال ٔ�ن ننوه حبجم 
�س��رات اليت خضهتا ا�و� لتحسني مؤرشات التمنیة �جلهات اجلنوبیة 

ة هبذه الثالث، كام ٔ�ننا �ش�ید �جلهود اليت یمت بذلها لٔ�جرٔ�ة ا�منوذج�
أ�قالمي، وا�ي عرف تقدما ملموسا يف تنف�ذ ٔ�وراشه املربجمة، �ٓملني ٔ�ن 
نتوفق يف اس�تكامل الرب�مج املتبقي ويف أ��ل احملدد، وهنا ندعو ٕاىل 
رضورة مواص� التعبئة ٕالجناز �يق املشاریع، مما �سمح لهذه أ�قالمي 

 .�شهدها سا�ر ٔ�حناء اململكة �الخنراط يف ا�ینام�ة ا�ميقراطیة والتمنویة اليت
ويف أ��ري، الس�ید رئ�س احلكومة، حنن الیوم ال نق�ل وال نق�ل 
�ملزایدات الس�یاس�یة ممن یدعون ا�فاع عن ٔ�بناء الصحراء املغربیة وممن 

  .�سعون ٕالفساد مناء املنطقة وٕاشعاعها
كام ٔ�ننا بقدر ما نبدي رغب��ا يف التعاون مع خمتلف رشاكئنا سواء 

وروبیني ٔ�و أ�فارقة ٔ�و �ريمه، بقدر ما �رفض ا�روس ٔ�و الف�اوي من ا�ٔ 
ٔ�ي اكن، ف�منیة أ�قالمي الصحراویة يه ق�ا�ة راخسة وخ�ار مشرتك �ى مجیع 
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يشء عن مواص� املسار التمنوي ببالد�، مما حيفظ  لن ین�هثماملغاربة ا��ن 
يف ٕاطار �رس�یخ  �رامة املواطن و�هنض ب�ٔوضا�ه �ق�صادیة و�ج�عیة

 .املزید من العدا� �ج�عیة
 .والسالم

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، اس��فذ 
 .احلصی� د�لو، اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س

 :بلفق�ه الوهاباملس�شار الس�ید عبد 
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،

 الس�یدات والسادة ٔ�عضاء املس�شار�ن احملرتمني،
شلكت املبادرات امللك�ة �امل اس�تقرار وحتفزي ومناء وازدهار �لمناطق 

أ�ول واليت یتوفر اجلنوبیة �ىل مدار الزمان، مفنذ السلطان موالي احلسن 
ٔ�هايل املنطقة �ىل ظها�ر موقعة �لعطف مع السادة ٔ�عیان املنطقة من ق�اد 

  .وش�یوخ املنطقة لبناء مرافق �برية، ومهنا م�ناء برتاب �ة لكممي واد نون
وكذ� املبادرات اليت قام هبا احلسن الثاين رمحه هللا، املسرية اخلرضاء 

ص وزارة �لشؤون الصحراویة، وكذا وكذا هندسة احلكومة �ٓنذاك لتخصی
احلسن الثاين ٕاىل �ري ذ�، وما تاله من  ش�بال�ٔ م�ادرات ٔ�خرى مهنا 

م�ادرات من طرف صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، من �الل 
واك� �منیة أ�قالمي اجلنوبیة اليت ٔ�عطت الك�ري وقدمت ؤ�عطت �لمناطق 

ج هذه املبادرات هبذا الرب�مج، �ر�مج اجلنوبیة ٔ�عين قوة �منویة �برية، وتتو 
التمنوي الك�ري ثورة �منویة �برية �دا، لطاملا �لمنا و�ضلنا حتت هذه الق�ة 
هبذه الربامج اليت رٔ�ت النور ؤ��ذت طریقها ٕاىل الوجود، �اصة السدود، 
الطرق، املطارات، الطاقة الرحيیة، و�دة مشاریع �منویة ٔ�خرى �یلكة يف 

یاة التمنویة اليت مشلها هذا الرب�مج، ولكن ال �س�تقمي احلدیث لك م�ا� احل 
عن هذا ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة دون ٔ�ن ٔ�س�تحرض ٔ�وال ما �اء يف 

 :�لمسرية اخلرضاء 39اخلطاب املليك ���رى 
وحتویل  ،اليت نصبو ٕا�هيا ل�ست جمرد نصوص قانونیةٕان اجلهویة "

ٕاىل اجلهات، وٕامنا �ریدها ٔ�ن تقوم �ىل الغرية اخ�صاصات وموارد من املركز 
الوطنیة الصادقة �ىل الو�دة الرتابیة لبالد�، ٔ��رر، وٕامنا �ریدها ٔ�ن تقوم 

ا�هت�ى �م " �ىل الغرية الوطنیة الصادقة �ىل الو�دة الرتابیة لبالد�
 .اجلال� صاحب

يف یعين من وضع االتفاق�ة وضع اخلطاب املليك مرجعا يف دیباج�ته، 
دیبا�ة هذه االتفاق�ة، ٔ�نه ميل ك�سمعو الس�ید رئ�س احلكومة وك�سمعو 
رئ�س جلنة الق�ادة �یعطیوا �سب التقدم د�ل أ�شغال و�یعطیوا التفاؤل 

�لمواطنني يف نفس املنحى فهاذ احلكومة ا�يل اح�ا كفریق اشرتايك يف 
وا�دا،  ٔ��لب�هتا �سمع ٔ�عضاء احلكومة مع أ�سف يف جتمعات حزبیة ول�س

بل مه مجمو�ة من ٔ�عضاء احلكومة �ید�روا السوداویة �لناس فهاذ الرب�مج، 
ان�هبوا، التب��س راه اخلطر، راه اخلطر . ال ميكن تب��س املبادرات امللك�ة

هاذ اليش، ميل كنصف�و احلسا�ت الس�یاس�یة بربامج هذا راه خطر، رئ�س 
معو ٔ�عضاء احلكومة احلكومة یقر ب�ٔن ا�منوذج �ادي مز�ن، ولكن ك�س

و�ٓخرها اكن فهاذ أ�س�بوع املايض فاجلهة ب�ٔن هناك عرق�، اح�ا يف السؤال 
د�لنا طلبنا شكون ا�يل عرقل؟ �ش توحض �لرٔ�ي العام، تب��س املبادرات 

 .امللك�ة وتب��س معل ا�و� خطر وخطر �دا �ىل قضی��ا
كثريا رمغ ٔ�ن امسحوا يل، ٔ�� كنمتي لوا�د اجلهة ا�يل ٔ�سالت املداد 

جملس اجلهة �ٕالجامع صادق �ىل لك االتفاق�ات �ٕالجامع لك االتفاق�ات 
صادق �لهيا �ٕالجامع املن��قة عن العقد الرب�مج، ا�ي ٕاىل �د هذه السا�ة 
مل حيل �ىل ا�لس، ٔ�ح�لت االتفاق�ات اخلصوصیة لهاذ الرب�مج ومل حتل 

 .ن طرف مسؤويل اجلهةاالتفاق�ة املوقعة بني یدي �ال� امل� م
ٕاذن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�نبه ٔ�ن تب��س العمل، ال العمل احلكويم وال املبادرات 
امللك�ة وال مشاریع ا�و� واس�تغاللها س�یاس�یا س�شلك م�ٔساة �ىل 
مس�توى التمنیة، ٔ�ن راه هاذ اليش راه مايش ساهل، ٔ�رقام �برية و�برية �دا 

 .سثورة �منویة حق�ق�ة تبخس من ٔ��ل معل س�یايس خب
�لتايل ٔ�متىن ال �سمح يل الوقت �ش نتلكم �ىل وا�د العدد د�ل 
أ�مور، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن الرب�مج �ادي فالطریق د�لو، ولكن مازال 

من هذا  17ف�ه وا�د العدد د�ل النقط خصوصا القطاع اخلاص، فاملادة 
من  العقد الرب�مج كتطلب من لك الرشاكء �ش یعبؤوا القطاع اخلاص

 .ٔ��ل التمنیة ومن ٔ��ل �ش یعرف الواقع د�لو
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا، معذرة، ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار

�ٓخر م�د�ل يف هذا احملور، التعق�ب لفریق �حتاد املغريب �لشغل، 
 .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

 :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
 .سشكرا الس�ید الرئ�

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بلورة املرشوع الوطين الك�ري  2011من املبادئ الكربى �س�تور 

�لجهویة املتقدمة، ويف هذا إالطار ومبناس�بة ا��رى أ�ربعني �لمسرية 
طالق ا�منوذج التمنوي اجلدید لٔ�قالمي اخلرضاء، ٔ�عطى �ال� امل� ان

اجلنوبیة، وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك ٔ�رضیة ساحنة ملبادرة احلمك ا�ايت 
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من ق�ل اململكة املغربیة واخلاصة �ٔ�قالمي املعنیة  2007املقرت�ة يف س�نة 
 .�ملسلسل أ�ممي

ٕان هذا الرب�مج التمنوي ونظرا ملا یتضمنه من مشاریع يف خمتلف 
ت ل�شلك رافعة �مع املؤهالت الطبیعیة وال�رشیة اليت �زخر هبا ا�اال

املنطقة، وقد بلغ الغالف املايل املقرتح ٕالجناز الرب�مج التمنوي ا�منوذ� 
 .ٔ�لف فرصة شغل 120ملیار درمه، مع �لق  77لٔ�قالمي اجلنوبیة 

، ن�ساءل ٔ��ن حنن ا�ٓن وبعد فٕاننا يف الفریق �حتاد املغريب �لشغل
الث س�نوات عن إال�الن عن انطالق هاذ املرشوع من ٕاجنازه؟ وماذا ث

قامت به احلكومة من نقل �خ�صاصات والسلطات التنظميیة �لمنتخبني 
 600احمللیني واجلهویني �متك�هنم من الرشوع يف تنف�ذ �راجمهم؟ مفن بني 

مرشوع املربجمة يف هاذ ا�منوذج التمنوي، مك من مرشوع مت ٕاجنازه؟ ٔ�و 
ٔ�عطیت � إالماكنیات النطالق ٔ�شغا�؟ فٕان مل یمت الرشوع يف تطبیق 
�ر�مج هاذ املرشوع �ىل ٔ�رض الواقع بعد ٕاعطاء انطالق�ه م�ذ ثالثة 
س�نوات، فٕاننا ن�ساءل يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، عن ماذا �دوى 

 التزنیل الربامج التمنویة لبايق اجلهات �ملغرب؟
التمنوي ا�منوذ� ا�ي تعقد �لیه اكفة  هل مصري هاذ املرشوع

مكو�ت ا�متع املغريب لك �ٓمالها �ل�د من الفقر والهشاشة وتوس�یع القا�دة 
خمطط �منیة أ�قالمي الشاملیة  مصريهو  �ج�عیة �لطبقة املتوسطة،

  .و�ر�مج م�ارة املتوسط وا�طط ٔ�الس�تع�ايل
 يشء، ٕ�قرار حاكمة ٕان جناح لك �ر�مج �منوي رهني ٔ�وال وق�ل لك

�دیدة، قامئة �ىل م�ادئ واحضة �ر�كز �ىل ا�رتام احلقوق إال�سانیة 
أ�ساس�یة يف معناها �ق�صادي و�ج�عي والثقايف والب�يئ لساكنة 
املنطقة، ول�س �ىل حاكمة هتمين �لهيا س�یاسة املنطق أ�مين ا�ي یعوق 

  .فعالیهتا
ات املتبعة سابقا، واليت ٔ�دت و�� وجب حمو �ٓ�ر خملفات الس�یاس�ی

ٕاىل فقدان الثقة بني ا�متع وا�و�، وكذ� القطع مع س�یاسة الریع اليت 
تعطي ا�مع و�م�یازات والتخف�ضات الرضی��ة �لف�ات امل�سورة، وتعمتد 

  .�ىل املسا�دات وإال�ا�ت الغري املنت�ة �لف�ة الهشة وا�ٔكرث فقرا
ٕاىل �لق �ى ساكنة املنطقة مشاعر  ٕان هذه املامرسات السابقة ٔ�دت

إالحساس �حلرمان واحلیف، نظرا لعدم اس�تفادهتم الفعلیة من املوارد 
املتوفرة واس�تفادة م�صفة و�اد�، وكذ� نظرا لعدم تطبیق م�دٔ� الشفاف�ة 
يف �ٓلیات م�ح الرخص وحقوق اس�تغالل املوارد الطبیعیة �لمنطقة و�دم 

لفرص ف� خيص فرص ال�شغیل، وخصوصا تطبیق م�دٔ� املساواة و�اكفؤ ا
ٔ�ن مس�توى البطا� ا�ي تعرفه أ�قالمي اجلنوبیة هو �د مرتفع مقارنة مع �يق 

  .�ات اململكة
مفن ٔ��ل ممارسة فعلیة ��ميقراطیة ال�شار�یة واج�نا� ملظاهر النقص 
والقصور ا�ي مت الوقوف �لیه يف جمال احلوار �ج�عي واحلوار املدين 

�ح �ٓفاق وفرص لتقریب املواطنني من املشاركة يف الس�یاسات العموم�ة، وف 

فٕان �حتاد املغريب �لشغل، �رى يف ضامن مشاركة الساكنة وممثلهيا يف 
اخلیارات الكربى اليت لها ٔ��ر �ىل مس�تق�لهم ومس�تق�ل املنطقة، رشطا 

  .�اسام لالخنراط يف ا�منوذج التمنوي اجلدید وجنا�ه املس�تق�يل
  .الم �لیمكالس

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�س�متعوا ا�ٓن ٕاىل رد الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل التعق�بات، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن

حظات ا�يل وردت يف التد�الت، وبغیت ٔ�وال كنمثن العدید من املال
نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن هناك جلنة ق�ادة تتابع �نتظام و�س�مترار ت��ع تنف�ذ هاذ 

  .الرب�مج ٔ�وال
�نیا، هاذ ا�لجنة كتقوم �ز�رات م�دانیة، ؤ�ن� راه حس��و هبا وتعلنت 
بعض الز�رات املیدانیة �ل�ان وزاریة، بطبیعة احلال هاذ الز�رات 

یدانیة، ٔ�ش كزتور؟ كت�سق ٔ�وال مع املنتخبني ومع السلطات إالقلميیة امل 
یعين مع الهیئات  ملناقشة ت��ع الربامج معهم، ٕاذن هناك ت�س�یق مع املنتخبني

املنتخبة وهناك ت�س�یق مع السلطات إالقلميیة واحمللیة، ورضوري هذا 
يف تنف�ذ الت�س�یق ٔ�ن ٕاذا ما اك�ش هاذ الت�س�یق ما �ادي جنحوش التقدم 

  .هاذ الربامج
ٔ�ي  2018ويه ٔ�نه كام قلت، ٕاىل �دود شهر مارس ، النقطة الثالثة

بعد حوايل س�ن�ني وشهر�ن من بدء تنف�ذ الرب�مج، راه حقق�ا �س�بة ٕاجناز 
، وكام قلت، فٕاننا ٕان شاء هللا �ازمني �ش يف �ٓخر هاذ %48تقرتب من 

  .%70نوصلو ما یقرب من  2018
ٔ�شغال �ادة ؤ�نمت راه ميكن �شوفوا الطریق د�ل ٕاذن التقدم د�ل ا

العیون ا�ا�� �یفاش التقدم دأ�شغال فهيا، واملشاریع مايش لكها تنطلقوها 
مرة وا�دة، بطبیعة احلال ٔ�ن هاذ املزيانیة املرصدة يه مرصدة �ىل مدى 

س�نوات، راه لك س�نة كتخرج طرف د�ل املزيانیة د�لها، طبیعي، وٕان  6
، وهاذ اليش مس�ل يف القوانني د�ل املالیة ويف لك قانون مالیة شاء هللا

ت�س�ل إالماك�ت واملوارد املالیة املرصدة �لمشاریع ا�يل �ادي تطبق 
  .فهاذیك الس�نة، واح�ا �اد�ن امحلد � �ىل هدى من هللا

ٔ�ظن ب�ٔنه املسائل �ادة يف �جتاه الصحیح والسلمي و�ادي نتحمكوا 
د، كام قال الس�ید الرئ�س، السادة املس�شار�ن ميش�یو �لز�رة فهيا، وٕاذا ٔ�را

�ادي �كون اح�ا سعداء، ٔ�ن �ادي تعطیو� وا�د النظرة ٔ�خرى، وا�د 
التقر�ر �ىل التقدم د�ل هاذ املشاریع من �تمك ٔ�نمت وتعطیو� التقر�ر، اح�ا 
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س�نكون سعداء بطبیعة احلال، �لعكس ٕاىل اكنت هاذ املبادرة �ادي 
یوها و�ادي �كون ٕاجيابیة و�ادي تعطینا يف نصف املدة نظرة �ىل حنی 

  .التقدم د�ل هاذ املشاریع معلیا من ق�ل السادة املس�شار�ن الربملانیني
ٕاىل �اب هللا مقتو هباذي �ادي جنیو ٕان شاء هللا ون�ٔ�ذ ذاك التقر�ر 
و�شوفو ٕاىل الحظتو يش نقص، يش ت�ٔخر، يش اخ�الل، يش مشالك 

ح�ا موجود�ن، ال ميكن، ال ميكن م�ل هاذ املشاریع الكربى ا�يل �لمو� وا
يه خضمة وكربى ٔ�ن تنجز من ق�ل طرف وا�د، و�ا احلكومة يه اجلهة 
التنف�ذیة ولكن مجیع املتد�لني ا�ٓخر�ن لكهم عندمه دور ٕاما عن طریق 
التن��ه ٔ�و عن طریق التق�مي ٔ�و عن طریق ٕابداء الرٔ�ي التطو�ر د�ل أ�فاكر 

ىت ا�متع املدين متا يف �ني املاكن راه مرح�ا بطبیعة احلال �ملالحظات ح
  .د�لو

�ىل هاذ الفكرة �ادي خنمت اللكمة د�يل، ٔ�ن ٔ�عطیتوين يف البدایة، 
الس�ید الرئ�س، تفاؤل، ٕاىل ٔ�ن السادة املس�رش�ن �ریدون ٔ�ن یتابعوا أ�مور 

ما �كون عندو ٕاال ت�ٔثري  يف املیدان مايش فقط من بعید، وهذا ٕان شاء هللا
  .ٕاجيايب، ف�� حتیة لمك، وٕان شاء هللا �كون �ىل املو�د

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل اجلواب ٔ�وال و�ىل التفا�ل مع 

  .املبادرة �نیا، وٕان شاء هللا، م�ارشة بعد رمضان الكرمي
ن ٕاىل مسحمت �لمحور الثاين، ا�يل �ادي نعاجلو ف�ه أ�س�ئ� ن��قلوا ا�ٓ 

املتعلقة مبوضوع الس�یاسات العموم�ة املرتبطة حبامیة املس�هت�، وعند� فهيا 
ب�ٔول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة  نبدؤهاد�ل التد�الت،  8

  .والتعادلیة
  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :ا�لباراملس�شار الس�ید عبد السالم 
  .شكرا السد الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الرئ�س، �ل�س�بة �لسؤال أ�ول واخلاص ��منوذج التمنوي 
لٔ�قالمي اجلنوبیة، فقد اخ�ار الفریق �س�تقاليل ومن �ال� حزب 

وذج �منوي مليك، مرشوع انطلق �س�تقالل ٔ�ن نعترب هذا ا�منوذج هو من
جمندون خلدم�ه وٕاجنا�ه، ف��ا�ه هو م�ذ زمان، واللك، لك املنتخبني 

جناح ملرشوعنا و�لهنج ا�ي �هن�ه �ال� امل� نرصه هللا ؤ�یده، �اصة يف 
  .هذه أ�قالمي و�ريها

وسؤال الفریق �س�تقاليل �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم س��حرص �ىل 
راهنیة حامیة املس�هت� اليت �شغل �ل امجلیع، مفاذا ٔ��دت حكوم�مك يف 

  هذا ا�ال؟
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :يیدمح اد امحماملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
القايض  31.08بعد ٕاقرار القانون رمق  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

بت�دید تدابري محلایة املس�هت� و�لنظر ملا یعرفه واقع السوق الوطنیة من 
  . � املغريباخ�الالت تؤ�ر �شلك م�ارش �ىل املس�هت

فٕاننا �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن مدى فا�لیة الس�یاسة 
  العموم�ة اليت ت�هتجوهنا يف جمال حامیة املس�هت�؟

  .شكرا
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا
  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  احلكومة، الس�ید رئ�س
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

�متزي �ادة العالقة بني املنتج واملورد واملس�هت� بضعف �لقة هذا 

أ��ري، وهو ما �س�تدعي تد�ل ا�و� �رب �ٓلیات �رشیعیة ومؤسساتیة من 
  .ٔ��ل ضبط توازن هذه العالقة

�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، ما يه ٕاسرتاتیجیتمك من ٔ��ل بناء 
  قة سلمية وم�وازنة و�اد� بني املنتج واملس�هت�؟�ال

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
مصادقة الربملان �ىل قانون حامیة املس�هت� م�ذ س�نوات، ٕاال ٔ�ن رمغ 

  .بصامت هذا القانون مل تظهر �ىل ٔ�رض الواقع
يه التدابري اليت  ن ماع�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،  ،�ا

  تت�ذوهنا محلایة املس�هت�؟
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .ٔ�حراراللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين ل

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
، �سائلمك عن طبیعة الس�یاسة العامة املرتبطة احلكومةالس�ید رئ�س 

  حبامیة املس�هت�؟

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .ا�ميقراطي �ج�عي ا�س�توريالفریق 

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  احملرتم،الس�ید رئ�س احلكومة 
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

املس�هت� ماكنة �اصة مضن اه�مات العامل املعارص، خصوصا شلك 
بعد ت�ٔس�س م�ظمة الت�ارة ا�ولیة، واملغرب �بايق دول العامل و�نف�ا�ه �ىل 

حقوق أ�فراد وامجلا�ات، املس�ت�دات ا�ولیة والس�� حرصه �ىل ا�رتام 
سارع ٕاىل وضع قانون یقيض بت�دید تدابري محلایة املس�هت� وضامن حقه يف 
إال�الم وصیانة حقوقه من الرشوط التعسف�ة، سواء تعلق أ�مر �لضامن 

  .التعاقدي ٔ�و ضامن العیوب �لسلع والبیو�ات
وا�بت وال زلنا نتذ�ر، الس�ید رئ�س احلكومة، اجلد�ت الك�رية اليت 

م�اقشة هذا القانون �ىل الرمغ من ٔ�نه الزال يف بدایته، وال زالت جتربة 
املغرب ف�یة يف هذا ا�ال، و�ىل الرمغ من ٔ�ن القانون �اء مبك�س�بات 
�لمس�هت� حبقه يف إال�الم �لك مواصفات املنتوج و�ٓ�ال ال�سلمي وحق 

ة، ٔ�و ما التقايض وحرص �ىل حامیته من إالشهارات الاكذبة ٔ�و اخلاد�
یتعلق ٕ��رام العقود وتقر�ر الضامن واخلدمة بعد البیع وقوا�د قروض 

  .�س�هتالك وا�فاع عنه بواسطة امجلعیات
لكن تزنیل هذا القانون وا�ته صعو�ت �برية، ٕاذ الزال املواطن 

املغريب یعاين من الشطط ویعاين من املامرسات اخلاطئة دون ح�� ٔ�و قدرة 
، ٔ�ن القانون ق�د ا�لجوء ٕاىل القضاء ب�ٔن �كون امجلعیة �لجوء ٕاىل القضاء

  .حتمل صفة املنفعة العامة
كام ٔ�نه مل یمت ٕا�داث الصندوق الوطين محلایة املس�هت� ا�ي تنص �لیه 

، ومل یمت ت�ٔس�س ا�لس �س�شاري أ��ىل لالس�هتالك ا�ي 156املادة 
س�تق�ال شاك�ت ، وا�ي ميكن ٔ�ن �كون هیئة ال104نصت �لیه املادة 

املواطنني، والنظر فهيا ووضع ا�ٓلیات ملعاجلهتا واقرتاح احللول للك 
  .إالشاكلیات املطرو�ة �ىل مس�توى السوق، واليت ترض مبصل�ة املس�هت�

هبذا الواقع �كون املس�هت� املغريب واملواطنني معوما ب�ٔش�اصهم 
لعادیون، لك املواطنني ا�اتیني واملعنویني، املقاوالت واملس�مثرون وأ�فراد ا

یوا�ون تعسفات ٕاما �لز�دات يف أ�سعار ويف السلع واخلدمات 
والشطط يف تدبري بعض املساطر وتدبري القدرات واخلريات الوطنیة، 
فك�رية يه ا�االت اليت تعرف تو�رات، وثرية �ح��ا�ات واحلرااكت 

قي الفال�، ارتفاع �ج�عیة، ٔ�سعار املاء والكهر�ء، فواتري م�اه الس
ٔ�سعار بعض املواد الغذائیة �ري مربرة، خصوصا املواد الغذائیة أ�ساس�یة 
م�ل الزیت، ا�ق�ق، احللیب، والالحئة طوی�، املس�هت� املغريب ٔ�صبح 
عرضة لٕالشا�ات �ز�دة مرتق�ة، مبا ال ٔ�ساس لها من الص�ة، وما یق�يض 

ٔ�مور واحلد من ظاهرة تواصل احلكومة مع املواطنني ٔ��ل توضیح ا
الر�وب �ىل هذه املسائل، لتحق�ق ٔ�غراض ال ختدم املس�هت� بل ختدم 

  .الس�یاسة
حنن واعون، الس�ید الرئ�س احلكومة احملرتم، ب�ٔن حامیة املس�هت� 
تطرح ٕا�راهات �برية تتعلق �لتواز�ت دا�ل السوق الوطنیة، وتدافع �ىل 

ضغط، لكن حنن مؤم�ون ب�ٔن املصاحل بني جام�ة املصل�ة ومجمو�ات ال
تغلیب املصل�ة الوطنیة ومرا�اة احلقوق �ج�عیة للك ف�ات الشعب 
املغريب تق�يض �جهتاد وتدبري هذا امللف وفق م�ظور �راعي مصل�ة لك 

  .املواطنني املغاربة
السؤال الس�ید رئ�س احلكومة، تثري مس�ٔ� حامیة املس�هت� مشالك 

قة دا�ل ا�متع املغريب، املواطنون ی��ظرون �برية و�د�ت ونقاشات معی
ویتطلعون ٕاىل تد�ل حكويم فا�ل يف هذا ا�ال، احلكومة بذلت 

  .جمهودات �برية والس�� �الل الس�نوات أ��رية
الس�ید رئ�س احلكومة، رمضان �ىل أ�بواب، ٔ�ي مقاربة حكوم�ة، وما 

  يه إالجراءات احلكومة محلایة املس�هت�؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، رغبة مهنا يف �دم التكرار، 
  .�ك�في �ٔ�س�ئ� اليت طرحت، ؤ�عطي اللكمة �مو�ة العمل التقديم
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  : املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  زراء احملرتمني،الس�یدات والسادة الو 
�مس فریق العمل التقديم، ٔ�ن ن�ساءل معمك حول بدوري �سعدين 

مضامني س�یاسة حامیة املس�هت� من �الل الو�ئق احلكوم�ة ومن �الل 
  .القوانني القامئة ومن �الل كذ� الس�یاسات العموم�ة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ت اعترب  2015ودج�رب  85ٔ��ریل  85حسب ا�راسات، م�ذ س�نة 

امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ؤ�قرت املس�هتلكني ما یعانون من تفاو�ت جراء 
أ�وضاع �ق�صادیة واملس�تو�ت التعلميیة والقدرة �ىل املساواة والتفاوض، 
ومرا�اة لرضورة متتع املس�هتلكني حبق احلصول �ىل م�تو�ات سلمية و�شجیع 

صفة واملس�تدامة، مع ضامن التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة العاد� واملن
ح�اهتم من التعسف و�دم اس�تغالل ضعفهم، واعمتدت أ�مم املت�دة م�ادئ 

  .امحلایة �لمس�هت�
ٔ�س�ٔلمك ٔ��ن تو�د هذه التوجهيات أ�ممیة اليت ق�لها املغرب مضن الو�ئق 

  اليت ��مك يف هذا ا�ال؟
تغطیة من �لكفة القفة املغربیة تذهب ل  %30حسب ا�راسات القامئة 

املواد الغذائیة، هل مفهوم �س�هتالك وحامیة املس�هت� ینحرص يف املواد 
  الغذائیة؟

ما ٔ�ظن، هناك مفهوم �س�هتالك یعين املفهوم الشامل للك م�ا� 
املتعلق  31.08احلیاة، وهو ما مل ت�ٔ�ذه الو�ئق ٔ�و القوانني، فقانون رمق 

الواسع، مع أ�سف ح�ث ٔ�ن حبامیة املس�هت� ال یرتمج بتا� هذا املفهوم 
 غرابة�ددا �بريا من مواد هذا القانون یتعلق �لقروض، مما یضمر 

رٔ�ساملیة حلقوق املس�هت� كام لو ٔ�ن القروض يه و�دها  الس�تغاللیة
  .الهاجس أ�سايس �لمس�هت� املغريب

وما هو ا�افع ٕاىل احلیلو� دون بلورة الوسائل الكف�� ��فاع عن 
  حقوق املس�هت�؟

حىت جملس املنافسة متت حمارصته وشل مع�، وهو ما قد یفرس جزئیا 
  .بلورة ظاهرة سلوك املقاطعة لبعض املواد �س�هتال�یة يف املدة أ��رية

هذا ا�لس ا�ي اكن من املنتظر ٔ�ن �كون � دور تقر�ري مبق�ىض 
عي ٔ�ن القوانني القامئة، ٕاال ٔ�نه ال ميارس صالح�ته حىت ا�ٓن، فاكن من الطبی

یظهر نوع من العصیان لالس�هتالك املدين وا�ي قد ترتتب عنه نتاجئ وخمية 
ٕاذا مل تبادر احلكومة ٕاىل ٕاصالح واحض، وقد تؤدي ٕاىل ٕافساد لك تعاقد 
قانوين واق�صادي واج�عي وس�یايس فعال وفا�ل، ميكن من �ة الرشاكت 

اه �ج�عي واملقاوالت من النفع �ق�صادي وحيقق يف ذات الوقت الرف
  .�لمواطنني

  الس�ید رئ�س احلكومة،
هناك �ددا من احلقوق ال ٔ�راها يف ال�رشیع القامئ �الیا يف �ب 
�س�هتالك، احلق يف السالمة الصحیة، احلق يف ا�متتع الالمئ �خلريات 
واخلدمات أ�ساس�یة، احلق يف املعرفة واحلصول �ىل املعلومة، احلق يف 

ثیل، احلق يف التقايض والتحكمي يف قضا� �خ�یار، احلق يف ا�مت 
  . �س�هتالك، لك هذه أ�مور �ري موجودة

ٕان وضع هذه الس�یاسات یتطلب يف اعتقاد� دمع الرتسانة القانونیة 
.. القامئة �ىل أ�قل ٕ�خراج مدونة اس�هتالك شام� ومسا�رة �لشق 

 20ليك لیوم و�ج�عي و�ق�صادي والب�يئ تطبیقا ملق�ضیات اخلطاب امل
  .2008غشت 

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة

  :احلكومةالس�ید رئ�س 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
بطرح هذا السؤال يف هذا املوضوع املهم،  شكرا جزیال �ىل التفضل

الس�یاسة العامة املرتبطة حبامیة املس�هت�، وا�يل يه �مة �دا، �مة �دا 
ٔ�ن ٔ�وال مع قرب شهر رمضان، يه �مة طول الس�نة ولكن يف شهر 

، �مة �دا ٔ�ن عش�نا يف هذه املر�� رمضان �هيمتو هبا املواطنون ٔ�كرث
العدید من املواطنني واملواطنات مع ما یصطلح  أ��رية وا�د التفا�ل د�ل

�لیه �ملقاطعة، وبغیت نؤكد ب�ٔين خشصیا، واح�ا يف احلكومة �بعنا �ه�م 
  .�بري مجیع ردود الفعل اليت متت يف هذا املوضوع

واملوقع د�ل املسؤولیة د�يل �یحمت �لیا إالنصات �لجمیع، وتفهم خمتلف 
  . ؤ�قول مرة ٔ�خرى، من امجلیع الرسائل اليت �رد من امجلیع،

بغیت نقول ب�ٔن احلكومة ال ميكن ٔ�ن �كون ضد مصاحل املواطنني ولن 
�كون ٔ�بدا ضد مصل�ة املواطنني، كام ميكن ٔ�ن یظن البعض، احلكومة 
�بعة من إالرادة الشعبیة وتتحس �ملسؤولیة د�لها، ومن هنا حفنا اس�متعنا 

راجت يف هذه املر�� ويف هذا  ٕ�معان �تلف ا�ٓراء، أ�فاكر اليت
  . املوضوع

بغیت نقول ب�ٔنه اح�ا عند� مسؤولیة د�ل احلرص �ىل حفظ مصل�ة او 
املواطنني، عند� مسؤولیة �ش حنافظوا �ىل الكرامة د�ل املواطن، سواء 
اكن هذا املواطن مس�هتلاك ٔ�و اكن م�ت�ا، حىت التاجر والعامل والفالح 

  . لوقت مس�هتلكنيحىت هام م�ت�ني ويف نفس ا
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وعند� املسؤولیة �ش ندمعو القدرة الرشائیة د�ل أ�رس املغربیة، كام 
ٔ�ن من مسؤولی��ا ضامن حریة �س��ر وضامن حریة العمل، وضامن 
حتسني الظروف د�ل إالنتاج ٔ�یضا، ٔ�ن �ادي یقوي إالنتاج الوطين 

وحنن نعكف �ىل و�شجع ٔ�یضا املنت�ني، فاحلكومة �س�مترار فكرت و�بعت 
ٕاجياد واختاذ �دد من اخلطوات ا�يل ك�سري لتلبیة �دد من �ح�یا�ات 

  . املعرب عهنا و��فاع عن مصاحل هؤالء مجیعا
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�طمنئ الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ومن �اللمك نطمنئ 
مجموع املواطنات واملواطنني �ىل ٔ�ن احلكومة �سهر �شلك یويم �ىل حامیة 

و�ادي جني و�ادي نبني �دد من اخلطوات وإالجراءات ا�يل يه  املس�هت�
  . ا�يل كنت�ذوها سواء مر�كزة �ىل املق�ضیات القانونیة ٔ�و �ىل �ريها

ولكن بغیت نقول ٔ�یضا ب�ٔن اح�ا مع �قرتاب د�ل شهر رمضان املبارك 
ا�يل هو شهر الغفران ا�يل هو شهر الرتامح، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �اصنا 

حنو املس�تق�ل، ؤ�دعو امجلیع ٕاىل ال�سامح، ؤ�� خشصیا كنت�ٔسف نتو�و 
�ىل بعض الت�اوزات وبعض التعابري ا�لفظیة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول �رید، بغینا 
هاذ اليش نطویوا الصف�ة د�لو و�شوفوا املصل�ة د�لنا مجیعا د�ل املواطن 

هذا هو د�ل املواطنة، د�ل املس�هت� ود�ل ٔ�یضا املنتج، وأ�مه يف لك 
  .املصل�ة الوطنیة العلیا اليت �ش�تغل �لهيا مجیعا

  حرضات الس�یدات والسادة، 
فعال هاد القضیة د�ل حامیة املس�هت� عندو ٔ�مهیة �برية، ولكن بغیت 
نقول ب�ٔن حامیة املس�هت� ف�ه �دد من املس�تو�ت، ٕاذا د�لنا السوق 

لمواد أ�ساس�یة دأ�مور كتحرص �لهيا �ل�س�بة � �3ل�س�بة ��و� عند� 
د�ل املواطنني، ٔ�ول �ا�ة حترص �لهيا هو ٔ�وال وفرة هذه املواد، ٔ�ن ٕاذا 
د�لت �لسوق ما لق��ش اخلزب، ٕاىل بغیيت �رشي يش �ا�ة وما لق�هياش 
راه ما اك�ن ما نذا�رو ال �ىل مثن ال �ىل حىت يش �ا�ة، �اصنا بعدا 

ال املس�متر د�ل نوفروه، وتوفري املواد أ�ساس�یة معل د�ل �ش�تغ
إالدارات املعنیة طول الس�نة، ٔ�ن هذه املادة �اصنا حنرصو، ٕاذا كنتجوها 
�اصنا �شوفو واش كنتجوها �لمكیة الاكف�ة، ٕاىل ما كنتجوهاش �اصنا 
ندفعو الناس ا�يل �ادي �س�توردوها ٔ�یضا �لمكیة الاكف�ة �ش �كون �ىل 

  .هاأ�قل املواطنات واملواطنني ٕاىل بغاوها یلقاو 
ٕاذا ٔ�وال وفرة املادة، �نیا جودة املادة، ٔ�ن ٕاىل اكنت املادة مرضة 
�لص�ة، مرضة �لسالمة، �د�ا ٔ�حسن من توفرها، هناك مواد ٔ�ح�ا� 
ن���ة �دم وجود الوسائل د�ل احلفظ ٔ�و جتاوز الصالح�ات، املدة د�ل 

�بري  الصالح�ة، ٔ�و �دم املراق�ة ٔ�ثناء التصنیع، ميكن �كون مرضة رضر
  .�ملواطنني

ٕاذن احملور الثاين هو احلرص �ىل مراق�ة �كون سالمة هذه املادة 
  .وموافقة �لمعایري الصحیة واملعایري البی��ة ومعایري السالمة

  .�لثا، ا�مثن ٔ�ن �كون م�اسب لعموم املواطنات واملواطنني
 وا�و� كتحرص �ىل هاد ثالثة د�ل أ�مور لكها، واك�ن �ٓلیات، واك�ن

قوانني، واك�ن �ٓلیات، واك�ن ٕادارات، واك�ن م�ابعة، واك�ن ٔ�یضا تفا�ل مع 
  .املواطنات واملواطنني يف هاذ ا�ال

البد ٔ�ن ٔ�ش�ید مبا قا� الس�یدات والسادة املس�شار�ن، فاش قالوا ب�ٔن 
هناك ٕاطار قانوين محلایة املس�هت�، ويه مجمو�ة من القوانني، ولكن �ٓخرها 

سالمة املنتو�ات واخلدمات و�ريها، مث ق�ل م�و القانون القانون املتعلق � 
القايض بتدابري حامیة املس�هت�، وهناك القانون املتعلق �لسالمة الصحیة 

  . �لمنت�ات الغذائیة
وهاذ القوانني فعال اكنت �دد من النصوص التطبیق�ة صدرت وبعض 

ص النصوص بق�ت تنظميیة، وقد حرصنا �ىل اس�تصدار �يق هذه النصو 
التطبیق�ة، يه ٕاما مراس�مي وٕاما قرارات، حق�قة ا�يل بقى كثري مهنا يه 
قرارات، وفعال ٔ�صدر� م�ذ شهر تقریبا ٔ�و شهر�ن تقریبا، يف مارس 

، ٔ�صدر� قرار مشرتك لوز�ر العدل ووز�ر الصنا�ة و�س��ر 2018
والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، یتعلق بت�دید �یف�ة ٕایداع مجعیات حامیة 

ملس�هت� �ري املعرتف لها بصفة املنفعة العامة لطلبات احلصول �ىل إالذن ا
اخلاص �لتقايض ودراس�هتا والشلكیات والك�ف�ة د�ل م�ح إالذن و�یف�ة 
حسبه، وهو ما س�ميكن هذه امجلعیات من ممارسة حقها يف الرتافع والتواصل 

�لحوار وٕاجياد  مكامرسة مؤسساتیة معمول هبا يف ا�ول املتقدمة تفسح ا�ال
احللول، وٕان اكن تعدیل املق�ىض القانوين يف هذا ا�ال �ري یعين مس��عد 

  .ٔ�یضا
كام مت ٕا�داد مجمو�ة من مشاریع قرارات د�ل الوزراء ٔ�و مشرتكة بني 
الوزارات املتعددة مرتبطة هبذا ا�ال، وهناك ٔ�یضا العمل �ىل حتیني 

 حامیة املس�هت� من ٔ��ل القايض بت�دید تدابري 31.08القانون رمق 
مالءم�ه مع املعایري ا�ولیة من �ة، ولكن ٔ�یضا مع مرا�اة نوع املس�ت�دات 
يف هاذ السوق، ٔ�ن اك�ن ٔ�مور كثرية د�لت فهاذ القضیة د�ل الت�ارة 
إاللكرتونیة و�ريها ا�يل ك�س�تلزم مق�ضیات �دیدة محلایة املس�هت� من 

املامرسات، و�لتايل �ش�تغل �الیا النصب، من �ح�یال ٔ�و من �ريه من 
�ىل حتیني هاذ القانون، ورمبا قد ن�ٔيت مبرشوع قانون فهاذ ا�ال يف القریب 

  .العا�ل ٕان شاء هللا
هذا ف� خيص اجلانب القانوين، وا�يل هو امحلد � معوما يف بالد� 
جوانب القانون ج�دة، ومعوما ٕاطار �م حيتاج ٕاىل التطو�ر، حيتاج ٕاىل 

  .تجوید، ولكن هو �س�تجیب ملا هو �لیه كثري من ا�ول املتقدمةال 
لكن هناك ٔ�یضا التدابري العملیة ا�يل كتت�ذها احلكومة �س�مترار محلایة 
املس�هت�، ؤ�ول هذه التدابري يه ت��ع ومراق�ة أ�سواق، ٔ�ن� تتعرفوا ب�ٔن 

س�متر حلا� هناك ٕادارات �اصة كتقوم هبذه العملیة د�ل الت��ع املنتظم وامل 

�زوید أ�سواق �ملواد أ�ساس�یة واليت یطلهبا املواطنون، وخصوصا املواد 
ذات �س�هتالك الواسع ؤ�یضا اس��اق احلاالت د�ل النقص ود�ل 
اخلصاص يف ا�متو�ن ا�يل ميكن �كون يف أ�سواق د�لنا، راه وجود مواد يف 

ا�راسة، كتمت لها  موامس معینة راه ما كتمتش �ري عشوائیا، كتمت فهيا
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املتابعة، يه وا�د العمل مس�متر ال یتوقف، وٕاال يش هنار �ادي نف�قو 
ونلقاو يش مادة ما اكیناش، ٕاىل ما اكی�ش ا�يل �ی�اول ما ٔ�مكن ی��ع هذه 

  .املس�ٔ�
ومبناس�بة شهر رمضان يف هذه املر�� �لضبط مت تعبئة اكفة مصاحل 

اءات لضامن ت��ع مس�متر وم�تظم املراق�ة وحهثا �ىل اختاذ مجیع إالجر 
ملس�توى أ�سعار، �متویل أ�سواق �لتصدي لاكفة املامرسات �ري املرشو�ة 
ف� خيص أ�سعار ٔ�و جودة املنت�ات الغذائیة ورشوط الص�ة ومعایري 
السالمة يف هذه املنت�ات الغذائیة مع اختاذ ما یلزم من عقو�ت يف �ا� 

  .هبا العمل ثبوت إال�الل �لقوانني اجلاري
ومت ٕاطالق معلیة تواصل واسعة �لت�ار ويف أ�سواق ؤ�ر�ب 
احملالت د�ل اخلدمة، ؤ�یضا ٔ�حصاب أ��شطة الت�اریة، ق�ل لك مومس من 

  .املوامس ا�يل كتكون فهيا خصوصیات معینة ف� خيص �س�هتالك
ؤ�یضا يف جمال ٕایالء وا�د �ه�م �شاك�ت د�ل املواطنني ؤ�یضا 

فع أ��زة إالداریة املعنیة �ش تتد�ل يف الوقت املناسب مت ٕاطالق الرمق �
ا�يل هو رمق وطين رهن ٕاشارة املواطنني لتلقي شاك�هتم احملمت�  5757

ومعاجلهتا من ق�ل املصاحل ا�تصة، و�ا �كون يف ٔ�ي ماكن الشاكیة �متيش 
ي ٔ�و يف املدینة ٔ�و يف م�ارشة �لعام� وإالقلمي املعين �ش یمت التد�ل يف احل

القریة ٔ�و يف ا�رش املعين، عندما یو�د م�ال �ح�اكر، عندما تو�د مواد 
مغشوشة، عندما تو�د مواد ا�هتت صالح�هتا، وهاذ اليش راه مع أ�سف 
تیكون، عندما تو�د مواد مفقودة، هاذ اليش لك يش ميكن هذا الرمق 

ات املعنیة التد�ل الفوري یتلقى الشاك�ت د�ل املواطنني وحتاول اجله
  . �ش یعاجلوا هذه املس�ٔ�

 5757ف�� ٔ�� كندعي املواطنات واملواطنني الس�تعامل هذا الرمق 
  . وهو حتت ترصفهم، هذا املس�توى أ�ول

املس�توى الثاين هو ت��ع أ�سعار د�ل السلع ود�ل املواد واخلدمات، 
مادة و�دمة حمددة  18 وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك بعض املواد ا�يل يه

مادة ٔ�و �دمة حمددة أ�سعار، طبقا ملق�ضیات القانون  18أ�سعار فقط، 
املتعلق حبریة أ�سعار واملنافسة، لكن �يق السلع طبقا لهذا  104.12رمق 

القانون واملنتو�ات واخلدمات حتدد عن طریق املنافسة احلرة، وم�طق 
  .العرض والطلب

د مل حتدد يف القانون، وٕامنا القانون ٔ�س�ندها ٕاىل بطبیعة احلال هذه املوا
مرسوم وٕاىل قرار د�ل إالدارة املعنیة، و�رش هذا القانون يف اجلریدة الرمسیة 

داملواد واخلدمات ا�يل يه أ�مثنة د�لها حمددة، حبال  18وف�ه حمددة هاذ 
من دا� أ�دویة يه حمددة، حتدد من ق�ل إالدارة يف جلنة خمتصة بعد طلب 

ق�ل املصنع كت�دد، ا�واء ما فهيش تنافس�یة وما فهيش تغري د�ل أ�مثنة، 
لطریق د�ل املواد واخلدمات البايق لكو �اضع  18ب�� هناك من �ري هاذ 

  . املنافسة احلرة وم�طق العرض والطلب
ولكن رمغ ذ� من واجب السلطات ا�تصة �ش حترص �ىل ٔ�مور 

  دة يف أ�مثنة، ٔ�ول أ�مر هو ماذا؟ ا�يل �ادة كت�ٔدي ٕاىل الز�
هو فقدان املادة، ٕاىل اكنت املادة قلی� فعال وتفقدات كتغىل ٔ�ن م�طق 
العرض والطلب، و�� توفري املادة هو وا�د املسؤولیة ووا�د إالجراء 

  .ٔ�سايس �ش �كون هاذ املواد حتت ترصف املواطن
املواد �ح�اكر، لكن �نیا �ح�اكر، من بني أ�مور ا�يل كتغيل 

ومعروف هاذ اليش، ٔ�ح�ا� ٔ�ن وا�د املادة ترتخص تیجرها الس�ید ا�يل 
عندو خصوصا ٕاذا اكن وا�د ٔ�و ال جوج من السوق، حىت تغىل �اد ت��دا 
خير�ا شویة �شویة �ش �س�تافد من هاذیك الز�دة يف ا�مثن ن���ة ندرة 

جزء من املسؤولیة د�ل  املادة يف أ�سواق، ٕاذن حماربة �ح�اكر هو ٔ�یضا
السلطات العموم�ة وا�يل كت�اول ما ٔ�مكن ت��عو �س�مترار �ش تعاجل هاذ 

  .املس�ٔ� د�ل �ح�اكر
و�لثا، بطبیعة احلال هاذ القضیة د�ل معاجلة إالخ�الالت ا�متع املدين 
وخصوصا مجعیات حامیة املس�هت� تتلعب دور ٔ�سايس، واح�ا حریصني 

ور د�لها ٔ�كرث، ما �كرهوش اح�ا تتقوى ٔ�كرث ا�ور د�لها �ش نقویوا ا�
ٔ�هنا ت�شلك وا�د جرس إالنذار عندما یقع مشلك ٔ�و یقع يش ندرة ٔ�و تقع 

  .جتاوزات ٔ�و تقع مشالك ترض �ملس�هت�، ٕاىل �ٓخره
ف�اك اح�ا تنحییو هاذ ا�متع املدين وخصوصا مجعیة حامیة املس�هت� 

اح�ا مس�تعد�ن �ش نتعاونوا معها و�كون احملاور ا�يل كتقوم هبذا ا�ور، و 
  .د�لنا يف هذا ا�ال، يه ٔ�و �ريها من مجعیات ا�متع املدين

�لثا، هاذ العملیات د�ل املراق�ة والبحث عن ا�الفات وٕاثباهتا، وهذا 
وا�د العمل مس�متر، وقت ما �ا� يش �ا�ة كتخرج جلنة ا�يل كمتيش 

�ر اجلزاءات الرضوریة يف الوقت املناسب، وهاذ كتوقف �ىل ا�الفة وتد
اليش ف�ه وا�د العمل طویل تدربت �لیه بالد�، واكن إالدارات ا�يل 
ملكفة به وتنقوموا به، و�ملناس�بة هاذ العملیات د�ل املراق�ة �اص �كون 
م�واص� عندها �ر�مج م�واصل د�ل املراق�ة ٕاما د�ل أ�سواق ٔ�و احملالت 

  .�ريها، ؤ�یضا حتاول ٔ�ن ت�سق مع خمتلف املتد�لنيالت�اریة و 
وبطبیعة احلال هاذ اليش ف�ه �رامج، اكن تعمل �لیه �ر�مج، واح�ا 

 2019- �2017الیا فوا�د الرب�مج م�عدد الس�نوات د�ل املراق�ة د�ل 
ا�ي اكن قد ٔ��د من ق�ل وف�ه مجمو�ة د�ل اخلطط د�ل املراق�ة د�ل 

تا�ا ؤ�ثناء نقلها ؤ�ثناء �سویقها، م�ال إالنتاج د�ل صنا�ة املنتو�ات ٔ�ثناء ٕان 
ة الكهر�ئیة ا�يل �س�تعمل يف املزنل، هاذي لكهرومزنلیم�ال املنتو�ات ا

�اصها ما يش جيیهبا �لوا�د ا�ار ویوقع لیه مشلك و�س�ب � يش حریق 
-chauffe(م�ال، �اص املراق�ة د�ل اجلودة د�لها، حبال هاذ القضیة د�ل 

eau ( د�ل الغاز ا�يل عندما �كون الرداءة �ميكن ی�س�ب يف مشالك
خطرية �ىل املس�هت�، ف�� فهاذ اليش اكمل هناك مراق�ة �لیه، بطبیعة 
احلال حنن معولني �ىل إالخ�ار د�ل املواطنني من �ة و�لمجمتع املدين من 

  .�ة �نیة
عن مراق�ة  2017-2016ؤ�سفرت العملیات اليت ٔ�جریت �الل س�يت 
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معلیة مراق�ة ؤ�ثب�ت فهيا  28000نقطة بیع والق�ام ب�ٔزید من  2200ٔ�زید من 
خمالفة ا�يل �س�الت وحررت فهيا عرشات احملارض ضد  8000ٔ�كرث من 

  .ا�الفني، وهاذ ال�شاط د�ل هاذ ا�ل�ان د�ل املراق�ة مس�متر
�م �دا لكن دا�ل هاذ املراق�ة هناك وا�د شلك �اص د�ل املراق�ة 

يه املراق�ة د�ل جودة وسالمة املواد الغذائیة، ٔ�ن حىت يه وا�د املراق�ة 
  .ا�يل �مة ٔ�ن تتعلق بص�ة املواطنني
مهیة �برية وخصوصا ٔ�ن هناك قانون �ٔ ف�� هاذي تعطات لها وا�د ا

كام تعرفون، وهناك جلان �اص حول السالمة الصحیة �لمنتو�ات الغذائیة 
رج وكرتاقب �س�مترار، ومشاركة فهيا �دد من اجلهات حملیة خمتلطة خت

و�دد من املاكتب ومن املؤسسات العموم�ة ا�تصة �ىل طول سلس� 
إالنتاج، ف�ه مراق�ة یوم�ة مرة ٔ�خرى واك�ن املراق�ة املربجمة، وهاذي مرة 

بو�دها، وجسلت  2017ٔ�خرى فهيا �ٓالف الز�رات املیدانیة �الل س�نة 
الفات وصودرت فهيا مواد، بال ما هنرض �ىل أ�رقام، ٕاىل فهيا �دد من ا�

  . �ٓخره، املهم هو الفكرة هو ٔ�ن هذا يشء كهتمت به إالدارة و�ادي �س�مترو ف�ه
وبطبیعة احلال هناك ٔ�یضا املراق�ة عند �س�ترياد يف املواد ا�يل كتد�ل 
بالد� يف امجلارك، هناك مراق�ة مس�مترة �ش �كون اجلودة و�ش ما 

كو�ش ا�هتاء الصالح�ة د�ل هاذ املواد اليت تد�ل واليت �س�تورد يف �
  .بالد�

  معرش السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، 
هذه ٕاذن معوم ما تقوم به بالد� يف هذا ا�ال، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري 
ٕاىل ٔ�ن دمع املس�هت� �یمت بتوفري املواد وجبودة وب�ٔسعار ج�دة، حصیح، 

  . ٔ�یضا یمت عن طریق دمع القدرة الرشائیة �لمواطن ولكن
ويف هذا ا�ال اكن هناك اه�م هباذ ا�ال وا�د ا�مو�ة د�ل 
إالجراءات ا�يل مقنا هبا وا�يل اح�ا �ازمون �ىل الق�ام هبا كتد�ل يف هذا 

ممرض، فهذا دمع  12000ا�ال، وعندما نقول ب�ٔن سوینا الوضعیة د�ل 
ئیة، عندما نقول ب�ٔننا �ادي نعمموا التغطیة الصحیة �ىل املهن �لقدرة الرشا

احلرة و�ىل أ�جراء املس�تقلني فهذا دمع �لقدرة الرشائیة، ٔ�ن ا�ٓن التطب�ب 
�یطیح بوا�د اللكفة �برية �ىل املس�هت�، ٕاىل مش��ا حىت د�لنا ورفعنا 

ا يف م�ال ٕان شاء هللا وهذا الهدف د�لن %�90س�بة التغطیة الصحیة ل 
�ٓخر تطبیق هذا الرب�مج �ادي خنففوا لكفة التطب�ب �ىل املواطن ا�يل 
�ادي ید�لوه يف هذه الس�، و�لتايل كندمعو القدرة الرشائیة د�لو، 
عندما نت�دث عن املن�ة د�ل التكو�ن املهين د�ل م�دريب التكو�ن املهين، 

ؤالء املواطنني، فهذا ختف�ف عن ٔ�رسمه و�لتايل دمع �لقدرة الرشائیة له
عندما نت�دث عن التغطیة الصحیة لٔ�بو�ن وا�يل كن��ظرو القانون �ش 
خيرج فهو ختف�ف عن جزء �م من املواطنني ا�يل ا�ٓن �یتحملو اللكفة د�ل 
التطب�ب د�ل أ�بو�ن د�هلم ن���ة الرتامح والتعاطف أ�رسي ا�يل عند�، 

  ..بغینا هاذ أ�رس
�ريها من إالجراءات الك�رية لكها دمع �لقدرة هاذي لكها ٕاجراءات و 

  .الرشائیة بطریقة �ري م�ارشة
ٕاذن هناك جوج د�ل املس�تو�ت، هناك املواد املتوفرة وب�ٔمثنة معقو� 
عن طریق ا�ٓلیات د�ل املراق�ة وكام قلنا، ولكن هناك ٔ�یضا دمع القدرة 

 هو ٔ�یضا هو الرشائیة عن طریق دمع القدرة الرشائیة د�ل املواطن ا�يل
  .حامیة �لمس�هت�

  . وشكرا جزیال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ن��قلوا ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل اجلواب د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، 
  .ؤ�ول معقب عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :السالم ا�لبار املس�شار الس�ید عبد
والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدتني الوز�رتني احملرتم�ني، 

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

كد �مس الفریق �س�تقاليل ٔ�ن احلكومات ٔ�رید �دئ ذي �دئ ٔ�ن ٔ�ؤ 
اليت حترتم نفسها، وحترتم الشعب يه اليت تتفا�ل وتت�اوب بطریقة تلقائیة 
مع الرٔ�ي العام يف لك ا�االت �ج�عیة �ق�صادیة والس�یاس�یة، وتبحث 
عن البدائل، ٔ�قول البدائل املناس�بة عند لك �دث ولك ظاهرة شغلت 

  .الرٔ�ي العام
م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ل�ست �بايق احلكومات لكن حكو 

ؤ�هنا �ري معنیة مبشالك املواطنني وال ندري ماذا تفعل وف� يه م�شغ� 
  ٕاذا �ابت عن مطالب الشعب، مفا هو دورها ٕاذن؟ 

ف�الرمغ من ٔ�ن حامیة املس�هت� موضوع سؤالنا الیوم يه �ا�ة جممتعیة 
یة حقوق املس�هت� تعترب جزءا ال یتجزٔ� من مس�تع��، و�لرمغ من ٔ�ن حام

يف س�بات معیق، و�س�متر يف معا�سة  تغطحقوق إال�سان ٕاال ٔ�ن حكوم�مك 
مطالب املس�هتلكني، ؤ�هنا �ري معنیة �الح��ا�ات اليت ٔ�صبحت ظاهرة 
جممتعیة م�ٔلوفة تعددت ٔ�سالیهبا ؤ�شاكلها احلضاریة وإالبداعیة املؤ�رة يف 

�اصة �رب وسائل التواصل �ج�عي اليت ٔ�حضت  املزيان �ق�صادي،
  .حبق فضاء معوم�ا �دیدا تتفا�ل معه احلكومات وترضب � ٔ�لف حساب

  مفاذا �رید من حكوم�مك الس�ید رئ�س احلكومة؟ 
نطا�هبا �لت�اوب مع مطالب الشعب، وبضبط وت��ع ومراق�ة أ�سعار 

لك إالرصار �ىل �رك وحتسني القدرة الرشائیة وتقو�هتا، �ري ٔ�هنا مرصة 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

19 

 )2018 مایو 15( 1439 شعبان 28

السوق �ىل �ا� بدون ضوابط والغلبة �كون ف�ه لتحق�ق الرحب والرحب 
ل�س ٕاال، �ري ٔ�ن هذا الرحب، الس�ید رئ�س احلكومة، �اص بف�ة حمظوظة 

  .ومرضیة ��مك
ؤ�ن حكوم�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، نطا�هبا �لعدا� واملساواة ويه 

ت �لجمیع ٔ�هنا �اشقة �لمتیزي، نطا�هبا مرصة �ىل ٔ�ال ترتك م�اس�بة ٕاال لتث�
ٔ�یضا �ٕالنصات ٕاىل احلراكت �ح��اج�ة ويه مرصة �ىل مص �ٓذاهنا 
مس�تغش�یة ثیاهبا اجتاه ٔ�صوات الشعب واقرتا�اته، واقرتا�ات الفا�لني 
الس�یاس�یني واملطالب املرشو�ة �تلف ف�ات الطبقة الشغی�، ٔ�ال تتجولون 

ومة؟ ٔ��ن ٔ�نمت من مراق�ة وضبط املضار�ت يف أ�سواق، الس�ید رئ�س احلك
يف أ�سعار؟ ملاذا ال هتمتون �ملس�هت�، ٔ��ن اجهتادا�مك؟ ٔ��ن إالرادة 
الس�یاس�یة؟ ولمك ذ�، ويف ٕاماك�مك ذ� الس�ید رئ�س احلكومة، فني هو 
إالبداع؟ فني هو �جهتاد؟ القانون عطامك ٔ��مك تد�لو �ل�د من تفامق 

 سعار، �الش ما نطبقوهش؟أ�سعار ومن ارتفاع ا�ٔ 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

لقد وصلت الیوم ٔ�سعار املواد إالس�هتال�یة ٕاىل مس�تو�ت ق�اس�یة ما 
معر املغرب وصل لها، ا�ٓن وال الضو واملاء ٔ��ىل من الكراء، ما هنرضش 
�ىل النفط �ادي �رجع �، اخلرض والفواكه هذاك سوق امجل� مازال ما 

يل �یكون ما تیكو�ش هو هذاك، الفالح ضبطناهش، حىت العرض ا�
 %�7یقدم السلع نتاعو وما كد�لش لكها �لسوق، امجلا�ة كتخرس يف ذیك 

واملواطن ك�شوفوه ٔ��ىل السعر د�ل العرض، ٔ�ن الطلب  (taxe)د�ل 
قوي والعرض قلیل، �یالك العصا شكون الفالح ا�يل �ع �مثن �س�یط، 

ذیك السلس� د�ل هاذو الوسطاء  واملس�هت� ٔ�نه رشاه �مثن �ايل، ٕاذن
�اصنا حندو مهنم، وهذا ا�ور د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة، هاذ ا�ور 
د�ل احلكومة د�لمك �ش جتهتد يف هاذ ا�ال وتقلل من هذاك النوع د�ل 

  .املضار�ت
هرض� �ىل الفواكه واخلرض، كهنرضو �ىل القطاين، ولكنا �ارفني ٔ�ن ا

محلص والعدس وهذا، فني هو ذیك إالس��اق�ة د�ل رمضان كنالكو ف�ه ا
  . درمه 30احلكومة؟ ٔ�و حىت جيي رمضان �اد نقولوا راه امحلص وصل ل

هذا �ري معقول، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، اح�ا كنقولو ٔ�ن �اصنا 
وراه  80وراه  �35كون عند� وا�د إالس��اق�ة، الیوم النفط راه اك�ن ب

ٔ�و يش �ا�ة ش�نوا درتیوا؟ هذا  140وصلنا لوا�د ، ٔ�ما ٕاىل 100ا�ٓن ب
هو �جهتاد، ما جنیوش ونبقاو نقولو راه اح�ا كرناق�و �س�هتالك 

، هذا راه �فه ٔ�مام احلا�ة الك�رية ا�يل كهت� الطاقة الرشائیة ..وكرناق�و
  .وكت�ٔمل املس�هت�

ٕانه ٔ�سلوب حكوم�مك، ٔ�سلوب من یف�عل الغموض وا�ل�س، ٔ��مك ال 
لكون ٔ�جوبة حق�ق�ة، ال متتلكون ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة محلایة املس�هت� متت

واحلد من معا�ته وحتسني القدرة الرشائیة �لمغاربة، هذا ما �س�تحقه هذا 
  الشعب؟ 

ٔ��ن �ر�جممك �نت�ايب، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم؟ وماذا حققهتم 
  م�ه؟ 

  الس�ید الرئ�س، 
هذه احلكومة وعن بعض ٔ�عضاهئا عن  ٔ�وراق التوتلقد سقطت �ٓخر 

ا��ن �س�تخفون بذا�رة املغاربة و�س�هتینون بذاكهئم، ومه حىت أ�مس 
القریب اكنوا ميلؤون ق�ة الربملان صیا�ا، و� س�ب�ان هللا من رٔ�ینامه 
ینصهروا وراء وسط املهر�ا�ت فاحت ماي، وی��قدو وی��فضو ضد العمل 

ٔ�س�یدي شكون ا�يل �زز احلكويم يف مرسح�ة غریبة ومضحكة، ٕاوا 
�لیمك؟ �ك الباب مف�وح، وما �رضاويش �كونوا خصم وحمك، حىت لهاذ 

  .ا�ر�ة ما ميك�اش �س�تخفوا بذاكء املغاربة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان واقع احلال یؤكد التدهور الك�ري �لقدرة الرشائیة، والوضعیة 
فني، �ج�عیة لف�ة واسعة من الشعب املغريب، ر�ال التعلمي، املوظ

الفال�ني، العامل، املعطلني و�يق الطبقات املس�تضعفة والهشة، ٕان 
حكوم�مك ال تدرج حامیة املس�هت� مضن ٔ�ولو�هتا �س�ب ٕارصارها �ىل �دم 
تعیني ٔ�عضاء جملس املنافسة، طبقا �لامدة العارشة من القانون، وهذا أ�مر 

ة س�یاس�یة ل�س � �ري تفسري وا�د ال �ري، وهو �دم توفرمك �ىل ٕاراد
حق�قة لتحر�ر جملس املنافسة وتدعمي تد�الته، كام ٔ�قر بذ� رئ�س ا�لس 
نفسه، وتفعیل سلطة تد�ل إالدارة الختاذ التدابري املؤق�ة ضد �رتفاع 

  .الفاحش لٔ�سعار
ٔ�ما غتقول يل القرار املشرتك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، كتعطیو 

دهاش املنفعة العامة كتعطیوها حق مجلعیة حامیة املس�هت� ا�يل ما عن
التقايض ويه ممنوع �لهيا، �اصها حىت ال�شاور مع الوزارة الوصیة �اد 
�سمح لها، معىن ٔ�هنا تناقض، معىن ٔ�هنا ما معرها ما غت�ٔدي الواجب د�لها، 
ما ميك�ش نقول هاذ القرار املشرتك أ��ري ٔ�ننا نف�خرو به الس�ید رئ�س 

  .احلكومة احملرتم
ه زمحين الوقت وغنقول �اد البارح واح�ا ك�شوفو حكومة د�ل ٔ�� را

أ�س�تاذ عباس الفايس، اكن السعر د�ل الاكزوال والبزن�ن، املازوط 
، 145درامه، واكن السعر احملدد هو  5.80درامه ٔ�و  6ولیصانص اكن ب 

درامه ومازال  10ووصلتیوه لوا�د ا�ر�ة د�ل  80ٔ�ن� راه عندمك الیوم یاله 
راه املغريب �ادي یبدا �رشیه ب  145اید ال قدر هللا، ٔ�ما ٕاىل وصلنا ل ز 

در�ل، غتقول يل وا زولنا صندوق املقاصة، راه زولتیوه ٔ�ن�  400وال  300
  .وما د�رتیوش البدیل

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
�ادي نؤكد � وغنقول مرة ٔ�خرى ٔ�ن الیوم الفریق �س�تقاليل ی��ه 

ا ج�مت به الیوم ٔ�و ٔ�ن ترصفمك الیوم ٔ�حضى واحضا ب�ٔ�مك ال هتمتون ویؤكد ٔ�ن م
�لشعب املغريب وبطاقاته و�لنفقات اليت جيب ٔ�ن یرصفها املغاربة، الیوم 
تت�ٔكدوا لنا ٔ��مك امسحتیو فهاذ الشعب، ؤ�� �اد البارح �رندد لمك اكلببغاء كام 
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ني ٔ�ذين، ٔ�ردد �ما قال ٔ�مري الشعراء ٔ�محد شويق، س�ٔردد اكلببغاء عقيل ب
ق�ل يف �رملان املغرب، يف هذه القا�ة ��ات من طرف ٔ��د الربملانیني 
ا�ي حظي بوز�ر الیوم، وز�ر احلاكمة احملرتم، ش�نو قال؟ هاذ ال�م د�ل 
أ�خ رئ�س احلكومة، وهذا ظمل �لمجمتع وفشل ذریع لهذه احلكومة، و�اص 

دات ا�يل ما معرها ما اكنت يف �رخي احلكومة تقدم اس�تقا�هتا �ىل هاذ الز�
ا�هت�ى �م الس�ید وز�ر احلاكمة احلايل ا�ي اكن �رملانیا �ٓنذاك، هو . املغرب

، ٔ�� ما غنقولش هذا ظمل، "هذا ظمل، هذا ظمل"ا�ي ردد هذا الشعار، 
الفریق �س�تقاليل وحزب �س�تقالل ی��ه، تیخصنا �شجعوا �س��ر، 

�ىل القمية د�ل الفالح ود�ل املواطن، الفالح راه  حصیح، تیخصنا حنافظوا
ر�ل وت�رشهيا من  4000تی��ع بوا�د ا�مثن هزیل، القمح، فارینة �ی��عها ب 

درامه و�ی��اع ب  4درامه وال  3ر�ل، احللیب راه  9000ٔ�شهر ب  3بعد 
  . درامه، ش�نو رحب الفالح؟ وش�نو رحب املس�هت�؟ الوساطة 7

الرئ�س، واح�ا ت�هبوا هذا دور� مكغاربة، �اصنا ٔ�ش تیخصمك، الس�ید 
�رددو اكملني بغینا التمنیة، بغینا حنافظوا �ىل الرشاكت املهمة، بغینا ٔ�ن 
الرشاكت جتي �لمغرب ولكن �كونوا اح�ا مكغاربة ضابطني أ�مور د�لنا، 
كن�سابقو مايش حىت جيي، ما �كو�ش حكومة ٕاطفائیة حىت تنوض العاف�ة، 

راه رمضان  (voila)، �اد نوضو نتحر�و، �اصنا من الیوم نقولو ال قدر هللا
�اي �اصنا نو�دو امحلص، راه الصیف �اي �اصنا ننظفوا كذا، راه 
�اصنا حنافظوا �ىل السلع ا�يل كتد�ل �لمغرب، راه حشال من ٔ�رسة ماتت 
�ري بذیك البطار�ت د�ل الهواتف، حشال من ٔ�رسة ضاعت، ٔ�ن ما 

  .اك�ش اجلودة
هذا لكو �اصو یبقى رهني �لتد�الت د�لمك و�جهتادات د�لمك، 

  .ٔ�ن ا�ٓن تتعربا �ىل ٔ��مك ال تولون حامیة املس�هت� وال هتمتون هبا ٔ�صال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :امحیدي امحمداملس�شار الس�ید 
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
فعال الس�ید رئ�س احلكومة حنن يف فریق أ�صا� واملعارصة كنا �متىن 
ٔ�ن تتعاملوا ٕاجيا� مع أ�وضاع أ��رية ا�يل عرفهتا بالد� ف� خيص هاذ اليش 

  .واد �س�هتال�یةد�ل امل
ولكن لٔ�سف، الحظنا ؤ�نمت ٔ�قررمت بذ� يف جوا�مك، ب�ٔن هناك بعض 
اخلر�ات من طرف بعض ٔ�عضاء احلكومة اليت ال تلیق مبس�توى املواطن 

املغريب ا�يل �لك رصا�ة ا�يل وضع الثقة يف احلكومة هاذي، وا�يل ا�ٓن 
اطن وبني احلكومة، ٔ��ن ب�ٔن هناك وا�د النوع د�ل فقدان الثقة بني املو 

خصوصا لوال ٔ�صوات هاد املواطنني ما كنا ٔ�ن �كون هنا مجیعا، سواء 
احلكومة ٔ�و �رملانیني، ولكن لٔ�سف عندما جيب ٔ�ن نتعامل ٕاجيا� يف 
املواضیع حبال هكذا ف�كون هناك تعنت من بعض أ�عضاء يف احلكومة 

كذا، هناك اليت وصلت ٕاىل ا�هتدید، ما بقا�يش ب�ٔن أ�وصاف قدح�ة و 
الناطق الرمسي ا�يل هدد هاذ مجمو�ة داملواطنني �ملتابعة القضائیة، ٕاىل �ري 

  .ذ�
فعال، ب�ٔن مرت س�نة ونصف �ىل �شك�ل احلكومة مل حترك ساكنا، 

كفرا، ٕاىل �ني ب�ٔن �لك رصا�ة أ�وصاف حىت ا�يل  فسك�ت دهرا ونطقت
 هاذ البالد يش ٔ�� تنظن ب�ٔن ٕاىل اك�ن يف" املداوخي"تعطات �لمواطنني 

يه احلكومة، احلكومة ا�يل ما عرفا�يش �یفاش ب�ٔن غت�ريي " مداوخي"
أ�مور د�ل املواطنني، احلكومة ا�يل مازلنا نتذ�ر، ٕاىل كنمت تتذ�رون مع 

فریق أ�صا� واملعارصة ا�ي نبه ٕاىل  2014رئ�س احلكومة السابق يف 
ب رئ�س احلكومة ويف هذا الز�دة ف� خيص احملروقات، و�ٓنذاك مباذا ٔ��ا

  املنرب؟
ٔ��اب ب�ٔننا حنن مشوشون وهناك بلب�، مع العمل ب�ٔن ا�مثن د�ل 

 10وصل ٕاىل  2018درامه ويش �ا�ة، وا�ٓن  8احملروقات اكن �ٓنذاك 
درامه ومازال يف ارتفاع، معناه ب�ٔن املواطن املغريب � ذا�رة ویتذ�ر مز�ن 

  .هاذ اليش ا�يل تنقولو
رئ�س احلكومة، نتذ�ر ب�ٔن وز�رمك يف احلاكمة، ولكن ٔ�� فعال، الس�ید 

بدوري ٔ��ساءل ٔ��ن يه احلاكمة؟ ح�� ٔ�ىت أ�س�بوع املايض يف هذه القا�ة 
لیقول ب�ٔن املواد �س�هتال�یة موجودة يف شهر رمضان املبارك، وحنن 
حكومة لشعب �ىل دور العام مايش �ري يف الشهر املبارك، هناك املواد 

  .. ناك هناكأ�ولیة ه 
ولكن عندما نقول ب�ٔن ما اكی�ش الثقة بني احلكومة وبني الشعب، �یف 
ميكن �لمواطن ال�س�یط ٔ�ن یثق ح�� یقول وز�ر يف احلاكمة، امحلص 
موجود ولكن ما �سولن�ش �ىل أ�مثنة، من ا�ي �سهر �ىل أ�مثنة، الس�ید 

  رئ�س احلكومة؟ 
، ولكن احلكومة يذاملواد ها ذاه افعال ب�ٔن املس�تورد�ن ا�يل ك�س�تودو 

يه ا�يل �ی�اصها ب�ٔهنا �ادي �راقب ذیك الهامش د�ل الرحب ا�يل �یخص 
هذه الرشكة ب�ٔهنا �ادي �رحبها، وأ�نواع د�ل املواد ا�يل كتد�ل ٕاىل �ري 
ذ� من املشالك ا�يل كنعرفوها، مع العمل ب�ٔن هذا الوز�ر هذا كنمتىن ب�ٔن 

يف املعارضة واكن الس�ید الوز�ر د�ل  اكن �ادي �كون هنا، ح�� اكن
التقدم و�شرتا�یة اليس النارصي قال � ب�ٔن احلكومات �ىل صعید العامل 
ب�ٔن تفكر يف التخف�ض د�ل أ�مثنة كذا د�ل املواد أ�ولیة، واملغرب ب�ٔن 
زاید ف�ه، بدٔ� الوز�ر یض�ك وماذا قال �، قال ب�ٔن الوز�ر یض�ك 

  .واملواطن یبيك
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يف ظل هذه  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،نو �ادي نقول لمكش� �ٔ وا�ٓن 
الز�دة والقدرة الرشائیة د�ل املواطن ا�يل ما اكی�ش وا�د النوع د�ل 

الك�� د�ل أ�جور  (les salaires)�اكفؤ الفرص، ف� خيص حىت 
�ل�س�بة �لید العام�، البطا� ا�يل اكینة عند� ف� خيص هاذ اليش ا�يل 

، الس�ید رئ�س احلكومة، القدرة الرشائیة ا�يل �یخصنا غناكحفو تتذا�رو �لیه
�لهيا، معناه ب�ٔن �اصنا �كون يش توازن، اك�ن هناك ز�دة، اك�ن فرص 
د�ل الشغل، اك�ن ب�ٔن رفع د�ل أ�مثنة د�ل الید العام�، هناك بعض دول 

د� زایدة اجلوار، �ري اجلريان د�لنا، اك�ن بعض املواد أ�ولیة حبال ا�يل عن
�ىل ا�ول ا�اورة، يف ٕاس�بانیا، يف فر�سا، بعض املواد يف هولندا، يف 
بلجیاك، اح�ا لس�نا بعید�ن عن هذه املناطق ا�يل تنعرفو ب�ٔنه الك�� د�ل 

  . أ�جور فني واص� عندمه
مث ٕاىل �ري ذ� حىت الس�ید رئ�س احلكومة ا�يل كتقول ب�ٔن هناك 

كر ب�ٔن فعال ب�ٔن ر�ال أ�من، وكذ� ب�ٔن املراق�ة من طرف امجلارك، �ش
امجلارك ا�يل كتقوم ��هودات اجلبارة، ولكن الس�ید رئ�س احلكومة 
أ�س�بوع املايض، هناك بعض أ�طنان د�ل املورتدیال ا�يل اكنت يف ا�ار 
البیضاء م�ني د�لت؟ ٔ��ن احلكومة من هاذ اليش د�ل امحلایة د�ل 

اد املسمومة، واك�ن بعض املواد ا�يل تصنع املس�هت� ف� خيص هذه املو 
رس� هنا يف املغرب، بدون �راخ�ص، بدون م�ابعة د�ل احلكومة، ما 

  . فهمناش
وا�د احلا�ة، الفالح ا�ي  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ�ال تعلمون

تتلكمون عنه، الفالح ال�س�یط سواء املتوسط ا�يل �یقوم بوا�د ا�هود 
الفال�ة، ولكن ما ت�ساوش راه ما عند الفالح  ج�ار ف� خيص املواد د�ل

حىت ٔ�سواق امجل� وحشال من وساطة ا�يل كمتر �لهيم، السلعة فوق 
داخلطرات، شكون ا�يل �ی�ٔدي ا�مثن  5، 4، 3الاكم�ون كتباع و�رشى 

د�لها؟ ميل �ادي جتي �ادي توصل ٔ�سواق امجل� �ش �ادي یؤدي 
  .ارتفعت املواطن ال�س�یط ا�مثن د�لها كتكون

ٕاذن هناك املراق�ة ا�يل كتذا�رو �لهيا، الس�ید رئ�س احلكومة، فعال ب�ٔن 
ما اكیناش، ب�ٔن كنالحظو حىت ذیك ا�ل�ان ا�يل اكنت كتخرج يف املاكتب 
�ق�صادیة من العامالت والوال�ت ما بقاوش �یخرجو، ما بقاش ب�ٔن 

  .. املراق�ة ف� خيص د�ل هاد اليش د�ل
ف� خيص هذا  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،مكو غینا �سا�دب اومع ذ� ب�ٔن 

  .ا�لس د�ل املنافسة ا�يل �لكم عهنا زم�لنا يف حزب �س�تقالل
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  .�ملدا�� كتابةٕاذن الوقت �ري اكيف س�ٔمدمك 

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ادي  ،لمك هللا خيلیمكبقاو يف أ�ما�ن د�االس�یدات والسادة أ�فاضل 

نعطیو �لس�ید رئ�س احلكومة بضعة ثواين لیجیب �ىل هاتف رضوري 
  .ومس�تع�ل

  .شكرا
و�س�ت�ٔنف العمل ونعطي اللكمة لفریق  ،لقد �اد الس�ید رئ�س احلكومة

  .العدا� والتمنیة، تفضل اليس احللوطي

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  لرئ�س،الس�ید ا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة والس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حق�قة، بدایة نؤكد لمك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ننا نقدر �الیا ا�هودات 
اليت تبذلوهنا من ٔ��ل حامیة املس�هت�، ونقدر كذ� هذه ا�هودات اليت 

وضع �ق�صادي العام من ٔ��ل حامیة تؤدي يف هنایة املطاف ٕاىل ٕا�داد ال
  .الوطن وحامیة �ق�صاد الوطين وحامیة املس�هت�

ٕاال ٔ�نه، الس�ید رئ�س احلكومة، امسح لنا ببعض املالحظات، ومن 
  :مضهنا

ٔ�وال ٔ�ن جوا�مك هنا اعترب�ه ونعتربه ب�ٔنه جواب اكن جوا� �اد� �ىل 
  . سؤال طرح لنا �ري �ادي يف ظرف�ة �ري �ادیة

الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�مام حترك جممتعي �رب وسائل  حنن
التواصل �ج�عي، حنن الیوم ٔ�مام فعل اج�عي البد ٔ�ن �رى �یف ميكن 
�لحكومة ٔ�ن تد�ر هذه العالقة بني املس�هت� وبني املنتج وا�يل يه اكنت 

  . عنوان السؤال د�لنا، الس�ید رئ�س احلكومة
ن هلم �ٓلیاهتم، هلم طرقهم يف التعبري عن ذ�، الیوم املواطنون ومه یعانو

فال ميكن ٔ�ن نبخس هذه احلر�یة �ح��اج�ة احلضاریة من طرف 
  .املواطنني املغاربة

القضیة الثانیة، الس�ید رئ�س احلكومة، اح�ا اس�ت�رش� �ريا ملا �لكمنا 
مش��ا ا�ىل صندوق املقاصة ؤ�نه اكن ك�س�تزنف املالیة د�ل ا�و� و 

د�ل أ�سعار، الیوم املواطن املغريب ماذا یطلب؟ یطلب ٔ�ن �كون �لتحر�ر 
فعال هناك حریة أ�سعار حق�ق�ة، ولكن هذه احلریة ٔ�ال �كون فهيا 

)monopole( الیوم املواطن املغريب ملا �یفرق ما بني الرشاكت د�ل ،
التوزیع د�ل احملروقات، �یو�د فوارق �س�یطة و�س�یطة �دا، ؤ�ن 

د�ل الس�ن�مي ٔ�و  �2لهيا وهذا هو اخلطري، ملا جند الفرق بني  الفوارق م�فق
د�ل الس�ن�مي، فهنا كنلقاو ٔ�نفس�نا ٔ�مام ٕاشاكل ا�يل  4د�ل الس�ن�مي ٔ�و  3

هو ؤ�نه عند� مثن مو�د وأ�صل ٔ�ن حتر�ر أ�سعار هو یؤدي ٕاىل نوع من 
  . الفرق ما بني الرشاكت

�ىل حق ا�متع وحق �رید هنا، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن نؤكد 
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املواطنني يف ٔ�ن حيددوا بدورمه كذ� م�طق العرض والطلب، ٕاذا اكن 
م�طق العرض والطلب هو ا�ي حيدد أ�سعار، فلامذا مل �سمح �لمواطن 
ب�ٔن حيدد كذ� م�طقه يف الطلب كام حيدده أ�طراف ا�ٓخرون م�طقهم يف 

  . العرض، وهذا هو السؤال املطروح الیوم
ا مضطر�ن، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل ٔ�ن نفعل املراق�ة اح� ،الیوم

واملراق�ة احلق�ق�ة من ٔ��ل حامیة املواطن املغريب، ول�س من ٔ��ل املزید من 
ٕاهناكه، حامیة املواطن املغريب الیوم تتطلب ٔ�ن احلكومة تتصدى للك هذه 

  . أ�نواع من �خ�الالت
مك ٔ��مك �كونوا لسان الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن� ما مفروضش م� ،اح�ا

�ادي تطلبمك �طق �مس بعض الرشاكت، وٕاال امسحوا يل بعض الرشاكت 
  . حىت يه حبقها يف ٔ�ن �ردوا �مسها كذ�

مايش �اد الیوم �ادي نتلكمو �ىل ا�ور د�ل الفالح وأ�مهیة  ،الیوم
د�ل الفالح، الفالح اكن �یخصنا نفكرو ف�ه كذ� من ق�ل، ملا اكن الفالح 

تزنف كذ� من طرف بعض الرشاكت د�ل احللیب وا�يل �یعاين مهنا، �س� 
و�ملناس�بة مايش فقط الفالح ا�يل �ی��ع احللیب، وٕامنا حىت الفالح ا�يل 

الس�ید رئ�س  ،هلم ا�ی��ع الشمندر، وحىت الفالح ا�يل �ی��ع الرز، سريو
هاذ الفال�ة املعا�ة ا�يل عندمه مع الرشاكت، ٔ�ن  او�شوفو  ،احلكومة

لرشاكت يه ا�يل حتدد أ�مثنة ويه ا�يل كت�دد أ�سعار ويه ا�يل كت�دد ا
  . و�لتايل هذا الفالح هذا هو اكن حمروم.. اجلودة د�ل

الس�ید رئ�س احلكومة، بقدر ما ننوه ��هودات ا�يل كتبذلوها،  ،الیوم
البد كنطالبمك ٔ�ن �كون عندمك قدرة �ىل إالنصات �لمواطن، الیوم املواطن 

�ايل و�شلك حضاري و�شلك ف�ه احلفاظ �ىل ب�� و�ىل  بصوت
لهذا املواطن و�كون عند� ٕا�ا�ت حترك  اس�تقراره، الیوم �اصنا �س�متعو

مارس د�ل  9ا�متع املغريب يف مجمو�ة من احملطات واكنت ٕا�ا�ت، خطاب 
  . �ال� امل� اكن ٕا�ابة واحضة لوضعیة واحضة

احلكومة، كذ� ٔ�ن �كون عندمك  الیوم مطلوب م�مك، الس�ید رئ�س
القدرة �ىل إالنصات والقدرة �ىل إال�ابة د�ل املواطن والقدرة د�ل 
التعامل مع خمتلف أ�طراف ا�يل معنیة �لتوازن ما بني قانون العرض 

  . والطلب، وما بني حامیة املس�هت� وحامیة كذ� �ق�صاد الوطين
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شار احملرتمشكرا الس�ید املس� 

  . اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
وتفا�ال معه نؤكد يف الفریق  ،يف البدایة �شكرمك �ىل جوا�مك القمي

 احلريك تنوهينا ��هودات اليت بذ�هتا خمتلف احلكومات املتعاق�ة �ىل تدبري
  . الش�ٔن العام يف جمال حامیة أ�سعار

ورمغ ما اختذ  ،الس�ید رئ�س احلكومة، رمغ ما بذل من جمهودات ،لكن
ٕاجراءات �س�ل لٔ�سف الشدید �ون ٔ�سعار املواد �س�هتال�یة من 

واخلدمات أ�ساس�یة تعرف ارتفا�ات �و� ٔ�مام �راجع القدرة الرشائیة 
  .املتتالیة �لمواطن املغريب املك�وي بنار الز�دات

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ل الرئ�س�یة لضامن حامیة ٔ�م�ل  الفریق احلريك نعترب ٔ�ن املدا�ٕاننا يف

  :حلقوق املس�هت� تت�ىل يف مجمو�ة من �قرتا�ات، نربزها ف� یيل
ٔ�وال، تفعیل دور جملس املنافسة، رمغ ٔ�مهیة هذه املؤسسة ا�س�توریة 

وزجر �ح�اكر، فٕانه ٕاىل �د ا�ٓن �س�ل  يف ضامن ومراق�ة املنافسة
لٔ�سف �دم تفعیل القانون املؤطر لهذه املؤسسة، و�لیه نتطلع ٕاىل ٕاخرا�ا 

  .يف صیغهتا اجلدیدة يف ٔ�قرب وقت
�نیا، ٔ�جرٔ�ة وتفعیل القوانني املتعلقة حبریة أ�سعار واملنافسة وبضامن 

 .حامیة املس�هت�
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

صادقة الربملان �ىل قانونني �مني، أ�ول یقيض بت�دید تدابري رمغ م
والثاين یتعلق حبریة أ�سعار واملنافسة، ورمغ ٔ�مهیة  ،حامیة املس�هت�

املق�ضیات الواردة فهيام، ٕاال ٔ�ننا �س�ل �دم تفعیلها، �اصة ويه متنح 
�لحكومة حق التد�ل ب�شاور مع جملس املنافسة لوضع �د لالرتفاع 

يف أ�سعار، ٕاىل �انب التنصیص �ىل ٕا�داث مؤسس�تني الفاحش 
هام�ني، هام الصندوق الوطين محلایة املس�هت� وا�لس �س�شاري أ��ىل 

  .لالس�هتالك، مل �ك�ب هلام بعد اخلروج ٕاىل ٔ�رض الواقع
ونظرا ٔ�مهیهتام القصوى يف ضبط ا�ال �س�هتاليك والقضاء �ىل 

احلريك ندعو احلكومة ٕاىل اس�تع�ال ٕا�شاء  لوبیات الفساد، فٕاننا يف الفریق
  .هاتني املؤسس�تني

  .�لثا، حتریك جلان مراق�ة أ�سعار وجودة املواد الغذائیة
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�س�ل لٔ�سف �ون هذه ا�ل�ان ال تتحرك ٕاىل �درا و�شلك مومسي 
و�ك�یف �الل شهر رمضان م�ال ويف املدن الكربى، �ا نطالبمك بتفعیلها 

محالت مراق�ة أ�سعار �شلك مس�متر ودامئ ويف لك املدن والقرى املغربیة، 
ضام� الس�تقرار أ�سعار وتغطیة العرض �لطلب �ل�س�بة مجلیع املواد 

  .الغذائیة
  .رابعا، إالصالح اجلبايئ

 الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٕان من ٔ�مه عوامل ارتفاع أ�سعار يف املغرب هو ارتفاع الرضیبة �ىل 
القمية املضافة �ىل املواد الغذائیة واخلدمات أ�ساس�یة، �ا ٔ�حضى ختف�ض 

  .قمية هذه الرضیبة مطلبا �ٓنیا �لفریق احلريك
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خ�اما، نطالب احلكومة �ٓنیا �لز�دة يف أ�جور وختف�ض الرضیبة �ىل 
ا��ل والعنایة �لف�ات الفقرية واملهمشة و�لطبقة الوسطى، ٕاىل �انب 

معلیة �روم التوزیع املنصف لالس��رات العموم�ة و�لب ٕاطالق م�ادرات 
�س��رات اخلاصة، بغیة توس�یع قا�دة ال�شغیل وحماربة الفقر والهشاشة 

  .�رس�ی�ا لالس�تقرار �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

تفضل الس�ید ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، 
  .الرئ�س احملرتم

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ىل جوا�مك، حنن مق�نعون حبسن  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ�شكرمك
ن��مك وحنن معمك يف ٕاطار أ��لبیة �ساندمك بدون رشوط، ٔ�ن التجمع 

لنا و�ه الوطين لٔ�حرار ميارس الس�یاسة �ٔ��الق والقمي املغربیة أ�صی�، 
وا�د وال حنسن الر�وب �ىل أ�مواج وال �ىل م�ٓيس الشعب من ٔ��ل 
ماكسب س�یاس�یة، و�رفض �لتايل التخندقات واملواقع و�رفض تبادل 

  .أ�دوار
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان حامیة املس�هت� هو ٔ��د ��شغاالت الكربى اليت �ش�تغلون �لهيا 
  :�شقنية ونعرفها، ويف نظر� حامیة املس�هت� مرتبط

الشق أ�ول، جودة املنتوج ا�ي یق�يض حامیة املقاو� الوطنیة 
و�شجیعها وحام�هتا يف ظل املنافسة ا�ولیة الرشسة، مفسؤولیتمك ا�فاع 

  .كذ� �ىل املقاو� املغربیة، الس�ید رئ�س احلكومة
الشق الثاين، هو حامیة املس�هت� من ارتفاع أ�سعار، وهو ٔ�مر نناضل 

ا�ل فریق�ا من مقاربة واحضة ومشولیة، ف�ٔ�ید ٔ�ن املواطن یعاين من ٔ��� د
من ارتفاع أ�سعار وهو ما یؤ�ر �ىل القدرة الرشائیة �لطبقة الوسطى 
و�ٔ�حرى الساكنة املعوزة، �ا ٔ��ذ� �ىل �اتق�ا م�ذ املؤمتر الوطين 

ة السادس �جلدیدة رفع شعار حماربة الفقر والهشاشة �عتباره �دو املغارب
  .املشرتك

ٕاننا نعي متام الوعي ٔ�ن أ�سعار مرتفعة خصوصا يف املواد أ�ساس�یة، 
وجيب �لینا ٔ��لبیة و�حكومة ٔ�ن �ش�تغل �ىل �ك�یف �ود� لرفع القدرة 
الرشائیة �لمواطنني وتفعیل �ٓلیات املراق�ة �لرضب �ىل ٔ�یدي السامرسة 

  .ن أ��ركواملتالعبني �ٔ�سواق، خصوصا وحنن �ىل ٔ�بواب شهر رمضا
املنظومة القانونیة، الس�ید رئ�س احلكومة، محلایة املس�هت� تبقى 
م�ظومة ال �س هبا وحتتاج م�ا وم�مك الس�ید رئ�س احلكومة جمهود 

  .مضاعف، وحنن �ىل یقني ٔ��مك مؤم�ون هبا

فٕان الرتسانة القانونیة تبقى قاب� �لمزید من �جهتاد والتجوید  ،��
�دة، فعال �ینا �رسانة قانونیة قویة يف حامیة والتجمیع يف مدونة وا

املس�هت�، ومعها نعي ج�دا ٔ�ن فكرة حامیة املس�هت� تصطدم دا�ل ا�متع 
املغريب بعدة عراق�ل، تتعلق بق� الربامج التوعویة �رب شاشات التلفزیون 
وإالذا�ات ووسائل االتصال أ�خرى، �ٕالضافة ٕاىل ش�ىت القوانني املنظمة 

ال وحىت تناقضها �الوة �ىل وجود كثري من القوانني يف غیاب لهذا ا�
  .نصوصها التنظميیة

�ا، نطالب بتطو�ر ٕاسرتاتیجیة وطنیة شام� محلایة املس�هت� ودجمها 
مضن الس�یاسات العموم�ة وجعل املواطن يف قلب هذه الس�یاسات، 
 نطالب كذ� ٕ��داث تفعیل الصندوق الوطين محلایة املس�هت� وٕا�شاء

جملس اس�شاري ٔ��ىل لالس�هتالك حىت تبقى هذه املنظومة �رفض 
  .�س�تغالل وحتمي العدا�

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن، ٔ�ظن الفریق ا�س�توري اس��فذ الوقت د�لو، 
اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل الس�یدة 

  .ئ�سة احملرتمةالر 

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

مز�ن ال�م ا�يل قلتیه الیوم، واش ح�ث املیكرو شا�ل؟ وم�ني 
  .�یكون املیكرو طايف �یكون �م �ٓخر

النقا�ت مشات و�ات وما حققت حىت �ا�ة، راك هاذیك معاداة 
  . �لشعب املغريب، الس�ید رئ�س احلكومة

د�ل احلكومة احلالیة يه ٔ�هنا مل خترت بعد املنظومة الس�یاس�یة  واملشلك
د�لها و�یف سوف تد�ر احلمك والش�ٔن العام �ل�س�بة �لمغرب، احلكومة 

من  �رامازال الشعب املغريب ما  (schizophrénie)احلالیة يه حكومة 
اخلونة، مازال ما �را من االهتام ا�يل كنتو قدم�و لو، وزدتو ش�یوعیني، 

مع مؤسسات  اداوخي، الكذابني، ا�هولني، ٔ��مك رفضمت ٔ�ن تتفاوضو امل
دس�توریة، ؤ��مك ختلطون أ�وراق و�ریدون ٔ�ن �كونوا مرة نقا�ت ومرة 
حكومة ومرة معارضة، ومرة �ریدون ٔ�ن �كونوا أ��لبیة احلامكة، اخ�اروا، 

وض ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�حزا�مك املساندة لمك و�رملا�ت حز�مك، ع
تتعاقب �ىل هذه املنصة لتلوممك ا�ٓن، جيب ٔ�ن تلوممك يف جمالسمك 

   .الوطنیة، مايش هنا
الشعب املغريب �غي م�مك احلق�قة والوضوح مايش خطاب مزدوج، 

 ااملقاصة وكتحررو  الو من التقا�د د�لو وكزتولو  امرة كتلوموه وكتقطعو 
الشعب  اوكتفقرويف القمية املضافة  اأ�سعار وكزتیدو  االسوق وكتحررو 
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تعلمي بدون جودة، املغاربة مراض وما لقاوش  افالتعلمي وكتد�رو اوكزتیدو 
الس��طارات، ما لقاوش فني یقریو والدمه، الثلثني د�ل أ�جر د�ل املغاربة 

�ق�طا�ات، التعاضد  النا �اود �ش �زیدو  ابغیتو �زیدو ا�مييش يف التعلمي و 
ضیح �ل�س�بة �لجنة ورفضناه، د�ل الوا��ن بدون ٔ�ساس وبدون ٔ�ي تو 

، "�ملساخ�ط"ا��ن �رفضون هذا  و�ادي نبقاو �رفضوه، ولو ٔ��مك نعتو
اح�ا مرضیني وا�ینا ومرضیني الشعب املغريب، ٔ�ن س�بق ٔ�ن �ذر�مك من 

ؤ�نمت متارسون س�یاسة د�ل ا�لیربالیة املتوحشة  2014الس�یاسات، م�ذ 
  .وختاطبون الشعب خبطاب اج�عي

  رئ�س احلكومة، الس�ید
وتقولوا لنا ب�ٔنه مجیل ومسعنامك، مسعو� �س�یاسات  مايش هنا جتیو

درمه �لوا�د  100اج�عیة حق�ق�ة، �لز�دة يف أ�جور احلق�ق�ة، ش�نو يه 
حشال ك�سوى لو يف املدرسة؟ ا�ٓن الشعب ا�لطفل د�لو؟  ا�ش �زیدو 

متوا �ملدرسة، املغريب لكو �مييش �ش حياول یقلب �ىل تعلمي ج�د، اه 
اهمتوا �لتطب�ب، اهمتوا �حلیاة د�ل املواطن العادیة، شوفوا �یفاش دا�ر 
النقل؟ اخلدمات، الطوب�سات ا�يل كتعاقدوا معهم يف ٕاطار العامالت مهترئة 
وكتكرفس �ىل الشعب املغريب، هذاك ا�يل ك�ش�تغلوا فهيا عندمه ظروف 

  .�د س��ة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ن�ٔيت ونتلكم خبطاب املساحمة، بعد ٔ�ن ننفذ س�یاسات  ما ٔ�مجل ٔ�ن
و�س�متر يف تنف�ذها، ال اج�عیة وال شعبیة و�س�ت�دي الرٔ�ي العام ليك، 

ن� زوینني، ٔ�س�یدي لكيش زو�ن، لكيش عند� االش؟ �ش یقول لمك حىت 
معارضة، لكيش، اح�ا بغینا نفهمو الشعب املغريب داخ ودوخ�وه، ٔ��مك مرة 

  . ارضة، مرة كتكونوا ٔ��لبیة، مرة كتكونوا هذا، ت��وا �ىل رٔ�يكتكونوا مع
حتمكوا وتد�روا ذیك الس�یاسات حتملوا فهيا مسؤولیتمك، وقولوا  بغیتوا

حرر� السوق و�لینا املواطن يف املضار�ت وزد� يف القمية املضافة، و�لینا 
 لكيش، و�دا رمضان السلع موجودة، موجودة، ٕاوا �ش �ادي �رشیوها؟

ال حول وال قوة ٕاال �� العيل العظمي، هذا  ها ونقولوو �ش؟ اح�ا ك�شوف
  .هو ا�يل �یقول الشعب املغريب

الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل ٔ�نه رضوري من ا�رتام،  ،ونقول �
�الش ما �لكمتوش، الس�ید الرئ�س، �ىل ا�لس أ��ىل �لمنافسة ا�يل ا

هذا  (normalement)و س�ن�مي،  20معطل؟ وكتعلنوا ب�ٔنه راه �زادت 
تقر�ر اكن �اص یقدموا لنا ا�لس أ��ىل �لم�اس�بة، مايش وز�رمك يف 

  .العدل یقولها يف التلفزیو�ت
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة �ش �س�متعو �لرد د�لو، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .م هللا�س

  .شكرا جزیال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 ٓ   ش �ادي نقول؟ �
مع أ�سف، مع أ�سف، �ىل عكس ما قال بعض إالخوان 
املس�شار�ن، احلكومة مل تغب قط عن مطالب الشعب، الشعب راه �یعرف�ا 
مز�ن، ما �اب�ش احلكومة، اح�ا م�ابعني وما تعتربوش ٔ�ن اخلطاب د�يل 

ن وخصوصا مع دخول شهر رمضان، وبغینا عندما �كون خطاب یعين معقل
اح�ا ندفعو أ�خوات وإالخوان �ش نتغافرو ونرتامحو، ؤ�ش�نو فهيا، ملاذا 
یعیب البعض هاذ إالجيابیة عندما نطر�ا يف خطابنا؟ سواء اكن املیكرفون 
طايف وال شعل نفس اخلطاب، ل�س هناك تغیري يف خطابنا، و�ش عرفت 

فت ٔ�ش�نو قلت؟ ما عرف�ش �یفاش؟ بعدا فاش اكن طايف �ش عر 
�ٔ�رسار؟ التقار�ر، ال والو طايف وشا�ل، ذاك اليش ا�يل قلناه لكو 

  .واملیكرفون شا�ل
ف�� ٔ�� �ادي نقول املواطنات واملواطنني ا�يل �ی��قدوا رئ�س 
احلكومة و�ی��قدوا احلكومة مرح�ا هبم، اح�ا هذه �نتقادات كنتصنتو لها، 

ما �اج�ن�ش احلال و�اضب ٔ�ن الق�اة الثانیة ا�يل يه ق�اة  بطبیعة احلال ٔ��
معوم�ة ا�يل �ات ت��قد رئ�س احلكومة بطریقة سلبیة س��ة �ري �نیة فهيا 
يشء من الكذب ود�لت �ىل هذا اخلط، املواطنني ٔ�� نتص�ت هلم، 
املواطنني ذاك اليش ا�يل �یقولوا، و�ا �كون قايس حنن ٔ�لف�ا ٔ�ن �سمعهم 

وتعود� �ش املطالب د�هلم حناولو نلبیوها �ىل حسب القدرة وعند� 
د�ر مجیع تد�ر �دها، و تبطبیعة احلال، راه املواطنني �یطالبوا �ري احلكومة 

ذاك اليش ا�يل يف �دها و�ادي ند�رو ا�يل يف �د� ٕان شاء هللا ملصل�ة 
  . املواطنني واملواطنات

ٔ�ن القدرة الرشائیة  �ادي جني لهاذ القضیة د�ل الغالء، حصیح
�لمواطنني كتحتاج ��مع، ولكن �ين �س�بة التضخم �ىل حسب مجیع 

راه ا�ول  %1.6، 1.5هذه الس�نة التوقعات  %1التقار�ر راه واحضة راه 
د�ل �س�بة التضخم، فهاذ اليش راه حقائق،  %4د�ل اجلوار لكهم عندمه 

مس�تق� عن احلكومة، راه ٔ�رقام د�ل هیئات اليت ال د�ل �لحكومة، ا�يل 
بغینا ندمعو القدرة الرشائیة �لمواطنات اما �اصناش نضخمو، اح�ا 

درمه �وي  300واملواطنني، ولكن مسحوا لیا، �ك ج�نا العرض �لنقا�ت، 
س�نوات حصیح، ولكن ا�لهم هو  3من  ..من %1الساللمي ا�نیا، وزد� 

  . ..، ٔ�ش �ادي ند�رو، �ادي نضطرو اح�ا�0 اوال والو، د

  :الس�ید الرئ�س
  .هللا خيلیك ٔ�رجوك الس�یدة الرئ�سة
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  :الس�ید رئ�س احلكومة
من الز�دة يف أ�سعار د�ل امجلیع، من ٔ�دىن سمل  %1ؤ�یضا اقرتح�ا 

درمه د�ل الز�دة يف  100ٕاىل ٔ��ىل سمل و�ارج السمل، ؤ�یضا اقرتح�ا 
أ�بناء، راه  6ل التعویضات العائلیة مجلیع أ�بناء ا�يل عندمه الرشوط حىت 

، 5، ا�يل عند 600زائد  300درمه يف الشهر،  600ميكن يش وا�د جتیه 
  . درمه 400، 4ا�يل عندو  500

  .. واقرتح�ا التعویضات �ىل
بغا ابغا هيامج �اصو یتق�ل الهجوم، ا�يل االوا�د ا�يل  وا امسح يلیإ 

  . ی��قد یتق�ل �نتقاد، وحنن عرضنا ال �زال �ىل الطاو�
عة احلال، الز�دة يف التعویضات العائلیة، هاذ اليش قرر�ه اح�ا بطبی

و�ادي نبداوه يف الوقت املناسب، و�ادي ند�لوه يف قانون املالیة املق�ل، 
هذاك ا�هت�ى سواء �اء حوار اج�عي ٔ�و ال ما �ا، �ادي جيي حوار 

  .اج�عي، �ىل لك �ال اح�ا دامئا مف�و�ني، والعرض �يق �ىل الطاو�
درة الرشائیة وخصوصا ا�يل �ادي یدمع الق ف�� اكن �اص هاد اليش

لٔ�سفل ��دوه بعدا وحناولو نطبقوه، ف�ه  10 ا�نیا من شهر د�ل السالمل
، واك�ن الز�دة 2018بعض إالجراءات قلنا �ادي یتطبق ابتداء من یونیو 

درمه  150درمه، واش  1000 ـدرمه ل 150د�ل م��ة الوالدة، ا�ٓن 
  .معقو�، �ري م�طق�ة، هاذ اليش دا� اح�قار �لمرٔ�ة املغربیة، اح�ا قلنا

ف�� اك�ن عرض، ويف هذا العرض ف�ه �دد من أ�مور أ�خرى، 
  . بطبیعة احلال أ�س�تاذة كتض�ك

 400وال  300ولكن هذاك املواطن ا�يل هو �ل�س�بة � الز�دة د�ل 
د�ل املرتب د�لو  %4وال  %5وال  %10درمه �مة يف الشهر �شلك 

د�ل امللیون د�ل الشهر يف املدخول  3الشهري مايش حبال ا�يل عندو 
  .د�لو

ٕاذن العرض د�ل احلكومة عند النقا�ت هو الفكرة احملوریة د�لو هو 
القدرة الرشائیة �لمواطنني ندمعوها عن طریق الز�دة يف املداخ�ل د�لو، 

ك عرض يف القطاع اخلاص، اكن هذاك ؤ�ش�نو فهيا ٕاذا زد�ه؟ ؤ�یضا هنا
العرض، ٔ�متىن �ىل هللا یبقى ٔ�ن ٕاذا داز يش عرض يف املومس د�لو من 

  .بعد �اصو �ين مفاوضات ٔ�خرى �ش �رجع
�ل�س�بة البد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�مور، �ش نعاود نو�ه ال�م د�يل �لمواطنات 

ول، اح�ا واملواطنني و�ش نقول مرة ٔ�خرى هذاك ال�م ا�يل قلت يف ا�ٔ 
هبا، واح�ا ك�ش�تغلو �ش �س�تاج�و ٔ�قىص  امصنطني لٔ�مور ا�يل �یطالبو 

ما ميكن من ذ� عن طریق تقویة املراق�ة، عند طریق توفري املواد �ش 
�كون املواد م�وفرة و�لتايل أ�مثنة د�لها �كون م�اس�بة، ؤ�یضا العمل �ىل 

قدرة الرشائیة مايش مس�توى امحلایة �ج�عیة ٔ�ن العمل د�ل دمع ال
فقط، راه مجیع الربامج ك�سامه ف�ه، ملا مت ختف�ض ٔ�مثنة أ�دویة، وهاذ 

دواء، ٔ�ل�س  200الس�نة بو�دها ا�يل قدرت احلكومة ختفض لنا مثن د�ل 
هذا دمع �لقدرة الرشائیة �لمواطنني، وعندما قامت احلكومة السابقة 

دواء تقریبا، ٔ�ل�س  2800دواء �ىل أ�قل، راه ميكن  2000بتخف�ض مثن 
هذا دمع �لقدرة الرشائیة؟ ٔ�ن أ�دویة من بني املواد ا�يل يه حمددة 

  .أ�سعار د�لها، و�لتايل هاذي ميكن �لحكومة تتد�ل فهيا م�ارشة
لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول رمغ ذ�، وز�دة �ىل ذ�، بغیت نقول ب�ٔن اح�ا 

أ�سعار والرت�یبة د�ل وا�د فریق معل �راسة أ�سعار ومجیع  �ادي �كونو
أ�سعار د�ل خمتلف املنتو�ات ا�ٔكرث اس�هتالاك �ى املواطنني، وهاذ فریق 
العمل �ادي یو�د لنا وا�د ا�راسة، یو�د لنا وا�د التصور �یفاش 
خنفضو الضغط �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني يف هاد أ�سعار ا�ٔكرث 

  .اس�هتالاك، هذا إالجراء أ�ول
لثاين، ت��علق �ٔ�سعار د�ل احملروقات، اح�ا واعیني ب�ٔن إالجراء ا

س�نوات ب�ٔن تو�ت �لیه بعض  3التحر�ر د�ل ٔ�سعار احملروقات م�ذ 
إالشاكالت، واح�ا واعیني هباذ اليش، وراه م�ذ فرتة وحنن ٔ�طلق�ا معلیة 
التفكري، معلیة التفكري فهيا ٔ�وال دراسة ال�ذج ا�ولیة، فهيا �نیا دراسة 

�ش هباذ القدرة الرشائیة د�ل املواطن ��ذوها  یفاش اح�ا �ادي ند�رو� 
  .بعني �عتبار

ما ٔ�مكن نلقاو يش صیغة،  ومن هنا، ٕان شاء هللا، �ادي حناولو
هبا هاذ أ�سعار مبا یدمع القدرة الرشائیة  وس�نعلهنا، �ش نضبطو

يئ، ولكن حنن �لمس�هت�، هاذ ا�منوذج �يق ما در�ش لیه التدق�ق ا�هنا
أ�سعار دون إال�الل بتحر�ر السعر، وهذا ف�ه  بصدد تدق�قه �ش نضبطو

مناذج دولیة، ف�ه بعض ا�ول ا�يل دارتو ودارت هاذ القضیة د�ل ال�سق�ف 
  .د�ل السعر وال الت�ٔثري ف�ه ب�ٓلیات معینة

ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه مبناس�بة هاذ الشهر الكرمي، شهر رمضان 
ٔ�حث خمتلف املقاوالت املنت�ة ؤ�حث املهنیني ؤ�حث الت�ار �ىل املعظم، 

ٕا�داث م�ادرات من ٔ��ل ختف�ض اللكفة وختف�ض أ�مثنة وختف�ض قفة 
الع�ش �ىل أ�رس و�ىل املواطنني ودمع �س�هتالك د�ل هاذ أ�رس يف 

  . هذا الشهر الكرمي
ذ�ها ٕاذن حنن واعیني هباذ إالشاكالت، د� هاذ القرارات ا�يل اخت

  .وس�نعمل، ٕان شاء هللا، �ىل تطبیقها
نقطة ٔ��رية، وهو ٔ�نه هاذ الف�ات د�ل ا�متع يه م�نو�ة، اك�ن الطبقة 
الفقرية، اك�ن الطبقة الهشة، اك�ن الطبقة املتوسطة، واك�ن �ريمه، ؤ�نمت 
تعرفون ب�ٔن املغرب و�د وا�د نظام د�ل امحلایة �ج�عیة، �دد من 

، �ر�مج "الرام�د"، �ر�مج "ت�سري"ایة �ج�عیة �ر�مج الربامج د�ل امحل
وهكذا، هاذ " صندوق ال�سك �ج�عي"، �ر�مج "دمع أ�رامل"
  . و�ريه من الربامج" ال�سك العائيل"

واح�ا ج�نا وقلنا �ادي حناولوا ما ٔ�مكن، تطلقات وا�د ا�راسة �ش 
وند�رو �لتقائیة ف� ب�هنا، ٔ�ن ا�ٓن ميكن هاذ الربامج �رفعو الفعالیة د�لها 

تضیع �دد من أ�مور عن طریق تدق�ق �س�هتداف ميكن �كونوا الناس 
ا�يل ما ت�س�تحقوش �س�تافدوا من بعض الربامج �ج�عیة ويف نفس 
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  .الوقت ت�س�تافدوا
فهاذ ا�راسة بدٔ�ت ٕالصالح م�ظومة ا�مع �ج�عي، وهاذ ٕاصالح 

عي يه �مة �دا، ٔ�هنا ٔ�یضا من دمع القدرة الرشائیة م�ظومة ا�مع �ج�
  .لٔ�رس الفقرية والهشة

بعد ا�هتاء هذه ا�راسة عن نتاجئها ومبوازاة وس�نعلن يف الوقت املناسب 
معها اكن هناك ٕاطالق د�ل الس�ل املو�د والرمق املو�د ا�يل هو �ادي 

ا اكنت �لیه من ميك�نا �ش معلیة �س�هتداف �كون ٕان شاء هللا ٔ�فضل مم
  الــــــق�ل، و�ادي �س�تافدوا من مجیع �رامج ا�مع �ج�عي الناس ا�يل فع

ك�س�تحقوا �س�تفدوا مهنا، وبطبیعة احلال عند� �دد من املبادرات أ�خرى  
  .اليت س�نقدم �لهيا ٕ�ذن هللا

  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا �راكته
  :الس�ید الرئ�س

  .ة احملرتمشكرا الس�ید رئ�س احلكوم
  شكرا لمك ٕاخواين أ�خوات املس�شارات واملس�شار�ن،

  . الس�یدات والسادة الوزراء
  .رفعت اجللسة


