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 )2016 ينا�ر 12( 1437 لثاينربيع ا فاحت

  والعرش�ن اخلامسةحمرض اجللسة 

  ).2016ينا�ر  12( ثاينربيع ال  فاحت الثال;ء :التارخي

شامش، رئFس جملس  السEيد عبد احلكمي �ناملس�شار  :الرئاسة
 .املس�شار�ن

اخلامسة ، ابتداء من الساRة واQد ومخسون دقLقةو تان ساع  :التوقLت
  .واUقLقة التاسعة وامخلسني مساء

لسة خمصصة لتقدمي اWٔجوبة Rىل اWٔسEئY املتعلقة X:.  Xدول اWٔعامل
  :dلسEياسة العامة من قcل رئFس احلكومة حول موضوRني

املوضوع اWٔول يتعلق dلسEياسة الطاقLة يف Rالقهتا مع مؤمتر اWٔطراف  -
 ؛يف االتفاقLة إالطار حول التغريات املناخLة

  .واملوضوع الثاين يتعلق dحلوار wجvعي -

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

 :رئFس جملس املس�شار�ن ،شامش املس�شار السEيد عبد احلكمي �ن
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  .املطلوب من امجليع wلت�اق مبقاRدمه، من فضلمك
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  .ن د�لمكإالخوة ممثيل املنا�ر إالRالمLة الوطنية، الرXاء wلت�اق Wٔdما�
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  زمLاليت زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
  .. Rىل �ركة هللا نبدو اجللسة د�لنا، ٕاىل امسحتوا، هذه اجللسة

  .من فض�، السEيدة املس�شارة احملرتمة
  السEيد رئFس احلكومة،

  دات والسادة الوزراء،السEي
  زمLاليت زماليئ السادة املس�شار�ن،

 8هذه اجللسة اليت نعقدها اليوم، معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من دسEتور اململكة املغربية، خمصصة ملناقشة السEيد رئFس احلكومة يف 

  :موضوRني اثنني

ر اWٔطراف املوضوع اWٔول يتعلق dلسEياسة الطاقLة يف Rالقهتا مع مؤمت -
 يف االتفاقLة إالطار حول التغريات املناخLة؛

  .واملوضوع الثاين يتعلق dحلوار wجvعي -

. وٕاىل مسحتوا، �رشع اWٓن يف معاجلة اWٔسEئY املربجمة يف احملور�ن معا
وحبسب ما توصلت به رئاسة ومك£ب ا¡لس، عند  سEبعة فرق 

ل احملور اWٔول، تود ٔ�ن ومجموRات تود ٔ�ن §س�ٔل السEيد رئFس احلكومة حو 
 :تطرح ٔ�سEئY ©ش�ٔن احملور اWٔول، ويتعلق اWٔمر ب

  الفريق wسEتقاليل؛ -
  فريق العدا والتمنية؛ -
  الفريق احلريك؛ -
̄ٔحرار؛ -   فريق التجمع الوطين ل
  فريق wحتاد العام ملقاوالت املغرب؛ -
  الفريق اUسEتوري اUميقراطي wجvعي؛ -
  .التقديمومجموRة العمل  -

�عطي اللكمة Wٔول م£د¶ل عن الفريق wسEتقاليل، تفضل السEيد ٔ
 .املس�شار احملرتم

  :املس�شار السEيد فؤاد قد�ري
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السEيد رئFس ا¡لس احملرتم
  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،

ال شك ٔ�ن توفري احلاجLات الطاقLة �لكفة معقو هو جحر الزاوية 
dعية وطنية  حجةvياسة اق£صادية واجEبة للك سEل½س .  

وت�ٔسFسا Rىل هذا املعطى اWٔسايس واجلوهري، �سائلمك، السEيد 
الرئFس احملرتم، عن تفاصيل السEياسة الطاقLة لبÁ  عن Qارضها 
ومسEتقcلها، عن مواطن القوة وماكمن اخللل يف بنودها، خصوصا ٔ�مام ت�ٔثري 

 Yاذبية الطاقات البديXش وÅي رضبته مراÆد التارخيي اRملوd وارتباطا
Êلعامل، dسEتعدادها رمسيا الح£ضان مؤمتر اWٔطراف حول املناخ 

"COP22 "نة اجلارية؟Eيف ممت الس  
  .شكرا السEيد الرئFس

  :السEيد الرئFس
  . شكرا السEيد املس�شار احملرتم

  .احملرتمة اللكمة املوالية لفريق العدا والتمنية، تفضيل السEيدة املس�شارة

  :املس�شارة السEيدة ٔ�مال مLرصة
  .شكرا السEيد الرئFس احملرتم

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مبراÅش، " COP22"املقYc  22يف ٔ�فق اح£ضان بالد  لقمة املناخ 

احملرتم، عن اسرتاجتية احلكومة وجمهوداهتا �سائلمك، السEيد رئFس احلكومة 
  يف جمال الطاقات البديY واملتÔددة؟

  .وشكرا
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  :السEيد الرئFس
  . شكرا

  .اللكمة املوالية Êلفريق احلريك يف نفس احملور، تفضل السEيد الرئFس

  :املس�شار السEيد مcارك السEباعي
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة،
  زراء احملرتمني،السEيدات والسادة الو 

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ال ٔ�Qد ينكر ا¡هودات والقفزة النوعية اليت قامت هبا بالد  حتت 
القLادة السامLة لصاحب اجلال امل� محمد السادس، نرصه هللا، يف جمال 
السEياسة الطاقLة جلعلها يف ¶دمة البÙFة، وما يوا�ب هذا الورش الكcري من 

ؤهالت وفرص wس�Ûر وwبتاكر والتمنية، كام هيدف هذا wنتقال م
الطايق dملغرب ٕاىل تعز�ز ماكنة الطاقات املتÔددة والنÔاRة الطاقLة، ويه 
اخ£يارات ٕاسرتاتيجية جعلت بالد  يف مصاف اUول الرائدة يف wس�Ûر 

  .يف هذا ا¡ال اجلديد من الطاقات
مك، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، حول وبناء Rىل ما سEبق، �سائل

ٕاسرتاتيجية احلكومة يف جمال تنويع الباقة الطاقLة ورفع الت�د�ت البيLßة 
  املرتبطة هبا؟
  .وشكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا السEيد الرئFس

̄ٔحرار   .اللكمة املوالية لفريق التجمع الوطين ل

  :الرزمة محمداملس�شار السEيد 
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة، 
  السEيدات والوز�رات،

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

قامت بالد ، وá امحلد، يف العرش�ن اWٔ¶رية ©سن سEياسة طاقLة 
Xديدة، هتدف ٕاىل wخنراط التلقايئ يف البحث عن الطاقة اخلرضاء 

لكة، وفق dسEتغالل إالماكنيات الطبيعية الهائY اليت تتوفر Rلهيا املم
 æال امل�، حفظه هللا، وذX امئهاRرىس د�ٕاسرتاتيجية وطنية مêدجمة، ٔ

 :لالخنراط
�وال، يف اجلهود اUولية ٕالجياد الطاقة البديÊ Yلم�افظة Rىل البÙFة، ٔ
وdلتايل ٕادماج التغريات املناخLة يف خمتلف السEياسات العمومLة والوطنية، 

، اÆي انعقد "COP21"ل املناخ بناء Rىل توصيات املؤمتر اUويل حو 
يف " COP22"ببارîس، واÆي جعل املغرب، وá امحلد، ي�رشف ب�êظمي 

 هناية هذه السEنة مبدينة مراÅش؛
و;نيا، الس�cدالها بطاقة اWٔحفورية Êلامء امللكفة ملزيانية اUو، امللكفة 

ثقة كذÊ æلبÙFة �رهان وطين جيب احلفاظ Rليه، اخنرط فLه املغرب �لك 
  .ملسا�رة التطور العاملي يف هذا ا¡ال

  السEيد رئFس احلكومة،
ما هو ٔ�òر السEياسة الطاقLة الوطنية Rىل wق£صاد الوطين وRىل الوضع 
البFيئ، يف ٔ�فق تنظمي بالد  املؤمتر اUويل املتعددة اWٔطراف حول املتغريات 

  ؟"COP22"املناخLة 
  .وشكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا

  .مة اWٓن لفريق wحتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل السEيد املس�شاراللك

  :املس�شار السEيد عبد الكرمي ôدي
  .dمس هللا الرمحن الرحمي
  السEيد الرئFس احملرتم،

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الطاقة دورا ٔ�ساسEيا يف التمنية wق£صادية وwجvعية، يلعب قطاع 

حLث ٔ�صبح حمراك حقLقLا Êلمنو ومن بني عوامل إالنتاج اليت حتدد ©شلك 
  . �بري مسEتوى تنافسEية wق£صاد الوطين

ؤ�مام الطلب الزتايد Rىل الطاقة، معلت Rدة دول Rىل التحمك يف 
¶لق بدائل، ٔ�هام تطو�ر  الطلب وwسEتعامل العقالين Êلطاقة، من ¶الل

اسEتعامل الطاقات املتÔددة، وذæ لتلبية احلاجLات الطاقLة يف ٔ�حسن 
  .الرشوط من  حLة التلكفة

وكام Xاء يف خطاب صاحب اجلال امل� محمد السادس، نرصه هللا، 
̄ٔمم املت�دة حول  21يف اف£تاح اUورة  ملؤمتر ٔ�طراف االتفاقLة إالطار ل

ٕان اململكة املغربية، يف ٕاطار نفس : "، حLث قال Xاللتهالتغريات املناخLة
الرؤية اليت تعطي اWٔولوية Êلمدى البعيد قد ٔ�صبحت يف اWٓونة اWٔ¶رية ٔ�Qد 
�مه الفاRلني يف جمال wنتقال الطايق يف العامل ويف القارة إالفريقLة بصفة ٔ

 من الطاقات املتÔددة لسد %42¶اصة، فcعد ٔ�ن اكن هدفêا بلوغ �سEبة 
، فقد مت رفع هذا السقف مؤخرا ٕاىل Q2020اجLاتنا الوطنية يف ٔ�فق سEنة 

  .، ا�هت�ى þم صاحب اجلال"2030حبلول سEنة  52%
وملسا�رة wلزتامات اUولية Êلمغرب يف جمال احلفاظ Rىل البÙFة، ال 
مêاص من اعvد ٕاسرتاتيجية لقطاع الطاقة، �ر�كز Rىل مêظور مشويل 

�هدافها تقليص التبعية الطاقLة وتنويع مصادر ٕانتا�ا  ومêدمج تضع من بنئ
Yة و§شجيع احللول البديLة الطاقRاÔض �لكفهتا وحتسني النLوختف.  
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  : Æا �سائلمك، السEيد رئFس احلكومة احملرتم

ما يه التدابري وإالجراءات اليت من ش�ٔهنا §شجيع العمل  -
Eف من عبء �لكفة الطاقة املسLلتخفÊ Yلطاقات البديd ىلR هتلكة

 يف قطاعي الصناRة والفالQة؟wق£صاد الوطين، ¶اصة 

;نيا، ما يه خطة احلكومة Uمع البحث العلمي يف جمال تطو�ر  -
 الصناRات املتعلقة dلطاقات املتÔددة؟

ما يه اسرتاتيجية احلكومة يف جمال �كو�ن املوارد ال�رشية ملوا�بة  -
 هذا القطاع؟

§شجيع املقاوالت اليت تعزتم اختاذ وما يه تدابري احلكومة Uمع و  -
  .النÔاRة الطاقLة كمنوذج لٕالنتاج

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم، 
لقد ٔ�ولت بالد  ٔ�مهية كربى Êلبحث عن احللول ٕالشاكلية التغريات 

، وحLث 1995املناخLة، وذæ مêذ مصادقهتا Rىل هذه االتفاقLة سEنة 
هود اUولية يف جمال التمنية وصل التعبري Rىل الزتاôا dملسامهة يف اجل 

املسEتدامة وماكحفة ت�ٔثريات التغريات املناخLة، وتوجت هذه اجلهود مبوافقة 
̄ٔمم املت�دة حول  20امجلعية العامة Êلمؤمتر  مؤمتر ٔ�طراف االتفاقLة إالطار ل

لهذا احملفل اUويل سEنة  22التغري املنا� Rىل اح£ضان املغرب Êل½س�ة 
2016 .  

قاد هذا املؤمتر، �سائلمك، السEيد رئFس احلكومة، عن ويف ٔ�فق انع
  .إالجراءات املت�ذة لضامن جناح هذا املؤمتر اUويل الهام

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
ٕاذا اكن القطاع اخلاص قد ٔ�بدى رغبته يف wخنراط يف ارساتيجية 

وا�بة Uمع ماكحفة ت�ٔثريات التغريات املناخLة، فٕاننا �سائلمك عن إالجراءات امل
̄ٔمم  املقاوالت و�يفLة wسEتفادة من الصندوق اWٔخرض Êلمناخ التابع ل

  املت�دة، وما يه �ٓليات احلاكمة لتدبري الغالف املايل املرصد؟ 
، الرايم ٕاىل مêع صنع 77.15كام صادق الربملان Rىل مرشوع القانون 

Æي رٔ�ينا اWٔ�ياس من مادة البالس�Lك واسEتريادها وتصد�رها و§سويقها، وا
فLه انعطافا ôام يف التعامل مع هذه املادة امللوثة، ومثنه wحتاد العام 
ملقاوالت املغرب، ؤ�كد  Rىل ٔ�ن تفعيل هذا القانون جيب ٔ�ن �كون مرتبطا 
مبوا�بة هذه املقاوالت وختصيص مزيانية من ٔ�Xل اسEمترارها وحفظ مصاحل 

فهيا ¶الل الفرتة الفاصY  املس�مثر�ن يف هذه الصناRة وكذا مêاصب الشغل
  .2016بني ٕاقرار هذا القانون وموRد تفعي� يف فاحت يوليوز 

Æا �سائلمك، السEيد رئFس احلكومة، عن إالجراءات املت�ذة ملوا�بة 
  .ٕاRادة ت�ٔهيل املقاوالت العامY يف هذا القطاع

  .وشكرا لمك

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا

Uتوري اEسUلفريق اÊ ٓنWعي، تفضل اليس اللكمة اvجw ميقراطي
 .Rدال

  :املس�شار السEيد محمد Rدال
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملمترون،
قcل انعقاد مقة اWٔمم املت�دة Êلمناخ اليت اح£ضنهتا العامصة الفر�سEية، 

غرب Rdرتاف دويل ©شلك رمسي ف� يتعلق dلزتامات املغرب، ومت حظي امل
�ن  "COP21"اعتبار اململكة املغربية منوذXا رائدا يف العامل، وقد اعتربت ٔ

من بني اUول اليت سامهت يف احلد من انبعا;ت الغازات اUافÙة  املغرب
  . احلراري ؤ�نه يبذل نصيبه اWٔوفر من اجلهود العاملية الح£واء wح£باس

وdلقدر اÆي نعترب فLه هذا التتوجي اUويل لبالد  مصدرا لالRزتاز 
والفخر dلسEياسة امللكLة احلكمية والسامLة والرشEيدة، اليت بؤ�ت املغرب 
ماكنة Rاملية، ال من حLث اهvمه dلطاقات املتÔددة، لكن حىت من �ة 

ولعل االتفاق Rىل . يلجمهوداته اليت تصب يف صلب ا�شغاالت املنتظم اUو
يعترب ٔ�يضا دعام واRرتافا دوليا ÁÊور  "COP22" اح£ضان املغرب ل

الر�دي Êلمغرب، لكن هذا التتوجي يضع Rىل احلكومة املغربية مسؤوليات 
والزتامات واختاذ القرارات وإالجراءات لتقليل خماطر و�ٓ;ر تغري املناخ، اليت 

w شطة�Wٔري يف اcس�هبا الضعف الكî ث الزال قطاعناLق£صادية، ح
الفال% يعمتد Rىل اسEتعامل الطاقات امللوثة Rىل س�Lل املثال ال احلرص، 

دو  195فكام تعلمون، السEيد رئFس احلكومة، فٕان االتفاق اÆي وقعته 
املشاركة يف dرîس يضع العنرص ال�رشي والتمنية املسEتدامة يف صلب 

كد Rىل اUور الفعال Êلمجمتع املدين ا�شغاالت ا¡متع اUويل، كام ٔ�نه يؤ
Åرشيك رضوري من ٔ�Xل الوعي dملناخ وفاRل يف الرتبية Rىل البÙFة ومقرر 

  .Rىل املسEتوى احمليل والوطين واUويل
وتعلمون، السEيد رئFس احلكومة، ب�ٔن املغرب يعترب مركزا حنو ٕافريقLا 

لبالد  يف متويل  و¶ار�ا يف جمال التمنية املسEتدامة، مما يق£يض دورا ôام
مالءمة التغريات املناخLة ونقل التكêولوجLات واملعارف لفائدة اUور 

 .إالفريقLة
  السEيد رئFس احلكومة،

ٕان ما نت�دث عنه اليوم يد¶ل يف مصمي املسؤوليات اUولية لبالد ، 
ويد¶ل مضن املكو ت الرئFسEية لصورة املغرب يف اخلارج، ويد¶ل يف 

الشامل واجلنوب، وهذا رهان �بري و+رخيي يف نفس  معق موقعه Åجرس بني
�و  - ال قدر هللا  -اWٓن، لن يقcل ٔ�ي مغريب غيور Rىل وطنF£ه ب�ٔي فشل ٔ

مس dاللزتامات املغربية جتاه ا¡متع اUويل، وهو ما يق£يض تعبئة لك 
الفعاليات والطاقات الوطنية السEياسEية واملدنية، القطاع العام واخلاص، 
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ت هذه التعبئة اWٓن؟ وما هو دور احلكومة لسEياسEهتا وخمططاهتا فهل انطلق
؟ ويف سEياق 2020ٕالجناز إالسرتاتيجية الطاقLة املغربية اجلديدة يف ٔ�فق 

  ."COP22"�كرîس ر�دة هذا ا¡ال يف ٔ�فق اسEتضاف£ه ل 
  .شكرا السEيد الرئFس

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .شكرا السEيد املس�شار

¡موRة العمل التقديم، تفضل السEيد  �ٓخر سؤال يف هاذ احملور
  .املس�شار

  :املس�شار السEيد عبد اÊلطيف ٔ�معو
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن،
  السEيد الرئFس،

العامل يعFش انتقال من عنرص الوفرة ٕاىل حقcة تدبري الندرة يف ٕادارة 
الطبيعية والطاقLة، هذه املبادئ يه اليت Qاولنا وحناول ف£ح مرشوع  املوارد

دقائق ال �كفي لطرح ما  �3منيهتا دا¶ل حزبنا يف التقدم وwشرتا�ية، و
وصلنا ٕاليه من ¶الصة يف هذا املضامر، فس�ٔسلممك مذ�رة يف هذا املوضوع، 

  . تضم ٕاىل ٔ�شغال هذه اUورة
�كرث من دقLق£ني، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔننا وdملناسEبة، ما دام ٔ�ن هناك ٔ�مايمٔ 

  .سEنني 10كذæ، يف حزبنا،  دينا مب�ٔسسة احلوار wجvعي مêذ ٔ�كرث من 
حنن اWٓن يف مجموعتنا بصدد هتييء مقرتح قانون مل�ٔسسة احلوار 
 æÆ ،عي، وهن1 لندوة يف هذا املوضوع دا¶ل هذا ا¡لس احملرتمvجw

ٕالخواننا يف النقاdت املتفقة Rىل ٔ�ن �كون  مفا تبقى من الوقت سEنرتكه
  احلوار ي�ٔ¶ذ الوقت املناسب ليكون Xادا وحLو� 

  .وشكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

اWٓن ٔ�عطي اللكمة ÊلسEيد رئFس احلكومة لٕالXابة Rىل اWٔسEئY اليت 
  .طرحت

  . تفضل السEيد رئFس احلكومةّ 

  : حلرشاملس�شارة السEيدة òر�
  السEيد رئFس احلكومة، 

  ..شكون اÊيل اعطى اWٔوامر dش يتعنفوا اوالد الشعب؟
  السEيد رئFس احلكومة، 

  ..شكون اÊيل اعطى اWٔوامر dش

  :السEيد رئFس ا¡لس
هللا خيليك، السEيدة املس�شارة احملرتمة، راه ما عندÅش اللكمة السEيدة 

  . الرئFسة
  .دÅش اللكمة، من فض�السEيدة املس�شارة احملرتمة، ما عن

  :كريان، رئFس احلكومة �ناالسEيد عبد إال4 
 4ٓ�dمس هللا الرمحن الرحمي امحلد á والصالة والسالم Rىل رسول هللا و

  .وحصبه ومن وwه
  السEيد رئFس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،
ة ٔ�ن ٔ�شكرمك Rىل طرح سؤال السEياسة الطاقLة الوطنية ٔ�ود يف البداي

يف Rالقهتا مع مؤمتر اWٔطراف يف االتفاقLة إالطار حول التغريات املناخLة، 
مبراÅش هناية " COP22"لهذا املؤمتر  22و¶اصة يف ٔ�فق انعقاد اUورة 

السEنة اجلارية، ٕان شاء هللا، ويه فرصة لتنو�ر السEيدات والسادة 
معوم املواطنني حول ا¡هودات اليت تبذلها بالد  يف �منية املس�شار�ن و 

قطاع الطاقة، و¶اصة املتÔددة مهنا وwسEتعدادات اجلارية الح£ضان هذا 
  .احلدث اUويل الهام

̄ٔمم املت�دة Êلتغريات  وÊلتذكري، فقد وقع املغرب Rىل االتفاقLة إالطار ل
اح£ض½ت مراÅش  ، كام1995، وصادق Rلهيا سEنة 1992املناخLة سEنة 

اUورة السابعة Êلمؤمتر املذ�ور، واليت مت مبوجهبا تفعيل �رتو�ول  2001سEنة 
  . �يوتو

وتفعيال اللزتاماته اUولية يف هذا ا¡ال، اعمتد املغرب سEياسة ٕارادية 
Êلتمنية املسEتدامة وحامية البÙFة، متت �رمجهتا من ¶الل إالسرتاتيجية الطاقLة 

ري الصلب والسائل و;ريها، وقد متت موا�بة هاته وا:طط الوطين Êلتطه
إالسرتاتيجية وا:ططات مبجموRة من إالصالQات اUسEتورية وال�رشيعية 
واملؤسساتية، ومهنا امليثاق الوطين ÊلبÙFة ومêع املواد املعد جLنيا والقانون 

ت املتعلق dلنفا�ت البالس�LكLة وكذا الرتسانة القانونية املتعلقة dلطاقا
  .املتÔددة واملاء و;ريها

  السEيد الرئFس،
كام تعلمون، فٕان ;البية انبعا;ت الغازات wح£باس احلراري  مجة عن 

يعين البرتول وما شاهبه واÆي ي�ٔيت من (اسEتعامل الطاقات اWٔحفورية، 
، مما يؤكد اUور احملوري Êلطاقات املتÔددة وÊلنÔاRة الطاقLة )dطن اWٔرض

  . ذه الظاهرةيف التخفLف من ه
طبعا ميل تنقولو الطاقات املتÔددة،  - æÆ، فقد اكن هذا الهاجس 

امجليع يعمل ٔ�ننا كنتلكمو Rىل الطاقة اÊيل تنا¶ذوها من الشمس والطاقة اÊيل 
تنا¶ذوها من الرحي والطاقة اÊيل تنا¶ذوها من املاء والطاقة اÊيل تنا¶ذوها 

الطاقة لكها Xديدة من اWٔمواج، Rىل لك Qال هاذي مصادر د�ل 
æÆ فقد اكن هذا الهاجس Qارضا يف إالسرتاتيجية الطاقLة  - وم£Ôددة 
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، حLث ركزت Rىل تطو�ر اسEتعامل مصادر 2009اليت اعمتدهتا بالد  سEنة 
الطاقات املتÔددة Rىل نطاق واسع وكذا تعز�ز النÔاRة الطاقLة، مما سFسامه 

ناخ املنعقدة ببارîس يف دجêرب يف حتقLق ٔ�هداف اتفاق مقة امل  -ال حما  -
، اÆي �متثل ٔ��رز نقاطه يف احلد من ارتفاع احلرارة ب�ٔقل من درXة 2015

مÙوية ونصف ومراجعة التعهدات إاللزامLة لك مخس سEنوات، مع الز�دة 
  .يف املساRدة املالية Uول اجلنوب

هناæ ختوف اWٓن من ارتفاع احلرارة ٕاىل درج£ني العادية م£وسط 
ارة، وهاذ اليش لكو ©س�ب wسEتعامل د�ل هاذ الطاقة اWٔحفورية اÊيل احلر 

كتجي من دا¶ل اWٔرض، ولك اUول اWٓن كتقول ¶اصنا حنيدو هاذ الطاقة 
�كرث ما ميكن و�سEتعملو الطاقة اÊيل اكينة يف الشمس واÊيل اكينة يف الرحي ٔ

جننبو الكرة  واÊيل اكينة يف املاء واÊيل اكينة يف اWٔمواج ٕاىل �ٓخره، dش
واملغرب اكن من ا�AÊن سEبقوا  -ال قدر هللا -اWٔرضية dش جننبوها اكرثة 

يف هذا ا¡ال، حىت ٔ�نه اليوم يعترب مرجعا، ورمبا اUو اليت عندها ٔ�كرب 
  .جتربة يف ا¡ال

كام سEمتكن إالسرتاتيجية الطاقLة الوطنية من تلبية الطلب املزتايد Rىل 
�نه الطلب Rىل الطاقة ال يتوقف، ;ادي وتزييد مايش  املشلكة يه.. الطاقةٔ

تêFقص، لكمك كتعرفوا اكن عند  يف اUيور د�لنا الالمcات، والوا الالمcات 
والثالXات وللك�تزيورات وما نعرف ٔ�شEنو ٕاىل �ٓخره ٕاىل �ٓخره، و¶اصة 

يت الكهرdئية هذا ;ري يف اUيور، ٔ�ما الصناRات فهذا هللا اÊيل Rامل �هيا، ال
سEنو�، وكذا من تقليص التبعية الطاقLة اليت جتاوزت  %�6منو ب�ٔكرث من 

، وذæ بتطو�ر الطاقات املتÔددة لتصل حصهتا %�98سEبة  2009سEنة 
  . 2020يف ٔ�فق  %42يف القدرة الكهرdئية امل½ش�ٔة ٕاىل 

داd، ٕان شاء هللا، ٕاىل خسر هللا ومشêFا الرب مج د�لنا جنحنا فLه من 
د�ل الطاقة اÊيل كFسEتعمل املغرب غتبدا جتي من  %42، 2020هنا ل 

هاد الطاقات املتÔددة، وهذا ما اك�ن حىت يف يش دو اWٓن كتقولو ما Rدا 
  .املغرب، حسب Rلمي

ومن ٔ�Xل ذæ، مت ٕاطالق �رامج طموQة ٕالنتاج الطاقة الشمسEية 
رومائية والرحيية والكهرومائية، الشمسEية مفهومة، والرحيية مفهومة، والكه

يه اÊيل كتجي من املاء يعين د�ل الود�ن ود�ل الباراXات، د�ل 
مLغاوات للك واQد مهنا، وجيري  2000السدود، بقدرة ٕاجاملية تصل ٕاىل 

تنفLذ هذه الربامج وفق التوقعات، كام ٔ�هنا تثري اهvما مزتايدا من Uن 
الق إالنتاج ب�ٔول املس�مثر�ن واملنظامت اUولية، وسEتعرف بالد  قريبا انط

 3مLغاوات وبقدرة ختز�ن تصل ٕاىل  160حمطة مشسEية حرارية من جحم 
�كرب حمطة من هذا النوع يف العامل، يه اÊيل اكن ٔ æات، مشلكة بذRسا

  .دشEهنا سEيد  يف ورزازات
وقد بدٔ�ت إالصالQات والربامج املنجزة يف جمال الطاقات املتÔددة 

حتول ملحوظ يف الباقة الكهرdئية، تؤيت ٔ�لكها، حLث مكêت من §سجيل 
Qالية  %12ٕاذ ارتفعت �سEبة الطاقات من مصادر رحيية ومشسEية ٕاىل 

، ومن املنتظر ٔ�ن �رتفع، حبول هللا، حصة الطاقة 2009سEنة  %2عوض 
وحصة الطاقة  2020سEنة  %15ٕاىل  2009سEنة  %2الرحيية من 

 ال½سEبة ¶الل نفس الفرتة، لتصل بذæ %14الشمسEية من ال يشء ٕاىل 
من القدرة الكهرdئية امل½ش�ٔة  %43إالجاملية Êلطاقات املتÔددة ٕاىل حوايل 

، وسEنكون بذæ قد جتاوز  الهدف اÆي اكن مربجما يف 2020يف ٔ�فق 
، وميكن القول اليوم بعد مرور %42هذا اWٔفق، واÆي Qدد يف �سEبة 

اقLة ب�ٔن سEنوات من انطالق العمل dالسرتاتيجية الوطنية الط 5حوايل 
املغرب ٔ�سس منوذXه الطايق اخلاص، واÆي جيعل مêه ٔ�Qد الفاRلني يف 
جمال انتقال الطايق �و� ودوليا، وRىل املسEتوى القاري والعريب بصفة 

  .¶اصة
وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ب�ٔن wنتقال الطايق اÆي dرشه املغرب يف 

ة القوية اليت السEنوات اWٔ¶رية يعرف نقطة حتول نوعية، بفضل اUفع
�عطاها Xال امل�، حفظه هللا، Êلطاقات املتÔددة Rdٕالنه مبناسEبة انعقاد ٔ

"COP22 " ددة ٕاىلÔن املغرب سريفع حصة الطاقات املت�ببارîس Rىل ٔ
، مما سEميكن بالد  من 2030من القدرة الكهرdئية امل½ش�ٔة يف ٔ�فق  52%

ملتÔددة Rىل املصادر التوفر Rىل dقة Åهرdئية تتفوق فهيا الطاقات ا
  . اWٔحفورية، وهذا بطبيعة احلال مرشوع �بري Xدا Xدا

ولتحقLق، وهاذ اليش ;ري dش نقول لمك مز�ن ميل سولتيوين، dيق 
;�سولوين يف هاذ ا¡ال، ٕان شاء هللا، ٕاىل طول هللا العمر وٕاىل بقLت يف 

ذا واQد هاذ احلكومة، فهمتFين وال ال؟ ٕاىل بقLت Rىل رٔ�سها، فLعين ه
" COP22"املوضوع ;ادي �رجع وغيتÔدد وعندو ٔ�سEباب كثرية وهذاك 

اÊيل غتكون يف مراÅش ;ادي �كون فرصة dش نتذا�رو Rىل هاذ اليش، 
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

ولتحقLق هذا الهدف، سFمت حبول هللا ٕاجناز قدرة ٕاضافLة لتوليد 
مLغاوات، يف الفرتة ما  10100الكهرdء مبصادر الطاقة املتÔددة تقدر ب 

، سEتوزع بني حصتني م�ساويتني ÊلشمسEية والرحيية، 2030و 2016بني 
  . dل½سEبة Êلكهرومائية %12للك واQدة مهنام وحبصة  20%

ومن ٔ�Xل ذæ سEيصل wس�Ûر يف قطاع الطاقة ¶الل الفرتة املمتدة 
 30ايل مليار دوالر ٔ�مر�يك، مهنا حو  40ٕاىل حوايل  2030و 2016ما بني 

مليار دوالر ملشاريع توليد الكهرdء من مصادر الطاقات املتÔددة، مما ميثل 
  . فرصا اس�Ûرية كربى Êلقطاع اخلاص الوطين واUويل

كام ال خيفى Rليمك، هاذ اليش د�ل الطاقات املتÔددة wس�Ûر فLه 
ٕاىل  Rليه ٕاقcال من اUول واWٔبناك واملؤسسات املاحنة والتعاون ٕاىل �ٓخره

�ٓخره . 
  السEيد الرئFس،

سEنة  %98وسEمتكن هذه الربامج من تقليص التبعية الطاقLة من 
 %16وال  %15، رمبا �كون 2030يف ٔ�فق  %82ٕاىل ٔ�قل من  2009

  .كتبان لمك سهY ولكهنا Xد ôمة
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  السEيد الرئFس،
ٕان الربامج الطموQة Êلطاقات املتÔددة املعمتدة يف ٕاطار حتقLق 

اليت ٔ�Rلن عهنا Xال امل�، حفظه هللا، س�سامه ©شلك اWٔهداف اجلديدة 
�بري يف وفاء املغرب dلزتامه املمتثل يف تقليص انبعاث الغازات اUفLئة ٕاىل 

  . 2030يف ٔ�فق  Q32%دود 
طبعا ميل ك½سEتعملو الطاقة الكهرdئية ما كنحتاجوش 

)l’échappement ( ٔ�فق خيرج لنا بداك اليش اÊيل تيخنق عباد هللا، يف 
، وهو ما ميثل اق£صاد ٕاجاميل يقارب 2010مقارنة مع مسEتوى سEنة  2030

  .مليون طن من ;ين ٔ��سEيد الكربون سEنو� 74
ويف نفس الصدد، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن مشاركة املغرب يف مقة 
dرîس �رئاسة Xال امل�، حفظه هللا، اكنت ممتزية ووازنة وحمطة ٕاشادة 

قدم الوفد املغريب عروضا دقLقة تتضمن Qلوال  من املنتظم اUويل، حLث
وٕاجراءات Êل�د من ظاهرة wح£باس احلراري، كام شلكت هذه القمة 
فرصة لتقدمي املسEتÔدات اليت عرفها اSمنوذج الطايق املغريب، و¶اصة 
إالصالQات ال�رشيعية والتنظميية واملؤسساتية واملشاريع wس�Ûرية املتعلقة 

 .ةdلطاقات املتÔدد
  السEيد الرئFس،

�واخر السEنة اجلارية، ٕان شاء " COP22"ٕان اح£ضان املغرب ل ٔ
هللا، واÆي سEيكون من بني ٔ�هدافه الرئFسة تطبيق توصيات اتفاق dرîس 
وتفعيلها، هو اRرتاف دويل dلتجربة املغربية يف جمال §شجيع الطاقات 

  . املتÔددة وتقليص الغازات اUفLئة
ه يف هاذ ا¡ال ال يعترب دو م£�لفة Wٔنه يف املغرب را - .. وال شك

مقدمة اUول، ومايش عطاوا ذاك اليش ملراÅش Wٔهنا مدينة سEياحLة فقط 
-  Áميكن من تقوية ماكنته �بEورة سUتضافة املغرب لهذه اEن اس�والشك ٔ

ملزتم Rىل الصعيد اUويل يف جمال ماكحفة التغريات املناخLة، وسEي�Lح 4 
Qة س�êعكس ٕاجياR dىل إالسرتاتيجيات الوطنية �سب رها ت طمو 

الكربى، ¶اصة يف جماالت الطاقة، كام ٔ�هنا فرصة الخ£بار wلزتامات اليت 
�Rلن عهنا يف dرîس، وكذا الرشوع يف ٔ�جرٔ�ة هذه wلزتامات اليت يفرتض ٔ

�ن تنطلق يف سEنة ٔ2020.  
وRة من ومن ٔ�Xل إالRداد اجليد لهذه اUورة وٕاجناTا، مت اختاذ مجم

  :إالجراءات والتدابري، ٔ�مهها

ٕاجناز دراسة مكêت من وضع ¶ارطة الطريق حتدد اجلوانب التقêية  -
 والتنظميية Êلقمة؛

 وضع ٕاطار Êلحاكمة خبصوص تنظمي هذه اUورة؛ -

ٕاRداد �ر مج لتنظمي Rدة تظاهرات دولية لتعبئة الفاRلني الوطنيني  -
 واUوليني؛

اUول النامLة واجلزر الصغرية، Wٔنه هذيك إالهvم dلقضا� إالفريقLة و  -

اجلزر الصغرية ;ري dش تعرفوا، راه ٕاىل بقى هاذ اليش ;ادي حبال 
هكذا دا�ر هاذ wح£باس احلراري، واQد العدد د�ل اUول اÊيل يف 
شلك جزر سEتختفي هنائيا حتت املاء، وهام dل½سEبة هلم القضية راه 

 صعيبة ٔ�كرث مهنا؛

مالت لضامن التنظمي احملمك لهذه القمة وحتقLق ٔ�هدافها ٕاجناز دفرت التح -
 املسطرة؛

ٕاRداد ٕاسرتاتيجية التواصل مبا يف ذæ تصممي شعار اUورة وموقعها  -
 إاللكرتوين؛ 

البحث عن موارد مالية ٕاضافLة يف ٕاطار التعاون اUويل لتنظمي هذه  -
 القمة؛

يف مدينة  ٕاجناز �رامج زجرية ر�دية يف جمال حماربة تغري املناخ -
 .مراÅش

�ما ف� يتعلق بدور اجلانب املغريب وwنعاكسات إالجيابية لهذه ٔ
  :التظاهرة، فهتم

ورئاسة ٔ�شغال  2016قLادة وت½سEيق املشاورات واملفاوضات ¶الل  -
 ؛23، ٕاىل Qدود +رخي انعقاد اUورة 2017مقة مراÅش ¶الل 

 دراسة ومêاقشة سEبل تفعيل مضامني اتفاق dرîس؛ -

- Ûلمغرب؛اس�Ê اRر هذه التظاهرة ٕالعطاء ٕاشعا 

�ٓ;ر ٕاجيابية مcارشة Rىل املسEتوى wق£صادي وRىل Xاذبية املغرب  -
 . لالس�Ûر

  .وهللا ويل التوفLق، والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .شكرا السEيد رئFس احلكومة احملرتم

يف Qدود ما بقي من رصيد Êلفرق ن½£قلو اWٓن، ٕاىل مسحتوا، ÊلتعقLبات 
وا¡موRات احملرتمة، ؤ�ول م£د¶ل يف ٕاطار التعقLب Êلفريق wسEتقاليل، 

  .تفضل السEيد املس�شار

  :املس�شار السEيد فؤاد قد�ري
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السEيد الرئFس احملرتم
  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،

سEتقcل، و�ركز Rىل احلارض ٔ�سهبمت يف احلديث عن احلديث عن امل 
وRىل الوضع الطايق احلايل، واÊيل �لك ت�ٔ�يد ينطوي Rىل مجموRة من 
إال�راهات وإالخ£الالت، تد�رها احلكومة، مشكورة، Rىل حنو ما، وبطريقة 

  .عند  Rلهيا مجموRة من املالحظات
ولكن قcل ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل هذه املالحظات، واÊيل يه dملناسEبة 
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من الكحول السEيايس، ال نبغي هبا ٕاال التن�Lه وٕاال تبادل  مالحظات ¶الية
  . املعطيات يف ٕاطار واQد املتابعة مسؤو

�مثن Rاليا التوXه املليك السايم اÆي س� بنا طريق الطاقات البد ٔ�ن ٔ
املتÔددة، هاذ wخ£يار اÆي جتسد Rىل ٔ�رض الواقع dلفعل ال dلقول من 

Lيقونة املشاريع الطاق�ة، ٔ�حتدت عن مر�ب ورزازات، واÆي صاحcته ¶الل ٔ
وسEتصاحcه، dٕذن هللا تعاىل، سلسY من املشاريع الطاقLة من حمطات ومن 

  .حقول رحيية و;ريها من امل½ش�ٓت الطاقLة الرائدة
هاذ املشاريع واليت تعترب مثرة الزتام مسEتوى Rال Xدا، يه اليوم ختطت 

اليوم . ىن ٔ�هنا ¶ذات الطريقوجتاوزت حلظة الصفر من زمن wنتقال، مبع
يه تنعم بدمع مcارش من طرف سEيد ، هللا ينرصو، وحتظى �رRاية 

  . احلكومة يف جزء من تفاصيلها، يه شادة طريقها
   .اليوم، بغينا نتلكمو شوية Rىل الوضع الطايق احلايل

�ول مالحظة، السEيد رئFس احلكومة، ردمك Xاء ¶اليا من إالشارة ٕاىل ٔ
�  قcل ما ند¶ل يف التفاصيل، وحىت . Rىل س�Lل املثال" السامري"وضعية ٔ

îسEت�ني اWٔمر، ٔ�  ضد wبزتاز، ويف الفريق wسEتقاليل �رفض ٔ�ن يُبزت 
  ��و ٔ�ن تبزت حكومة بô  Áام اكنت اUوافع واWٔسEباب، ولكن ٔٔ  Áب
ك½شوف ٔ�نه من dب املرونة السEياسEية، البد Êلحكومة ٔ�ن �كYف ؤ�ن تنوع 

مايش " السامري"وا� نظرها ٕاىل اWٔمور، اليوم ميل كنتلكمو Rىل من ز 
م½ش�ٔة صناعية Rادية، بل +رخي طور من ¶ال4 املغرب حرفة وôنة امسها 

 a été(يف املغرب ) le raffinage( ،)le raffinage(التكر�ر 
développé ( السامري"يف) .."et si on développe c’est pour 
préserver (الكام يق .  

اليوم، بفضل �رامك ٕاجيايب ٔ�صبح Êلمغرب طاقات وôارات تقêية وفêية 
   .Rالية، عز نظريها حىت يف اUول املنتÔة Êلبرتول

�  لن ٔ�قف عند اWٔسEباب اليت §سEب�ت ٔ�و اليت ٔ�وصلت املصفاة ٕاىل ما ٔ
لFس معىن هذا ٔ�نين قسEمي احلكومة يف اخلطاب اÆي . وصلت ٕاليه اليوم
 ٔWنتجته حول ا�وال ;ري " السامري"زمة، ولكن Wٔين ٔ�ومن ب�ٔن املصفاة ٔ

، املصفاة يه ذخر يف مêقلب ٔ�و ذخر ملنقلب، Wٔن العامل اÊيل "السامري"
هو حنن جزء من العامل وجزء مشرتكه إال�ساين، العامل يعFش وضعا ممزقا، 
س�cه الرئFيس الرصاع حول البرتول، واملصفاة يه صامم اWٔمان، السEيد 

  .ومة احملرتمرئFس احلك
�دوار  2ٔ�نمت تعلمون، وكام هو م£عارف Rليه دوليا، املصفاة كتلعب ٔ

اUور اWٔول هو �زويد السوق وت�ٔمني احلاجLات الطاقLة، واUور : ٔ�ساسEية
 la(الثاين وهو دور ال يقل ٔ�مهية عن اUور اWٔول هو ضبط اWٔسعار 

régulation des prix( î ن�سEت�òٔر ، وهاذ اWٔمر اكن من املفروض ٔ
  .dهvم احلكومة املغربية Wٔهنا اخ£ارت حتر�ر ٔ�سعار احملروقات

اليوم، حنن يف موضوع ٔ�مام معطيات دقLقة وحساسة، جتعل من 
الصعب جماراة الطرح القامئ dالسEتغناء، ولو مرQليا، عن هذه املصفاة، Wٔن 

يجية هذا الeم ال îسEتقمي وطموح اململكة املغربية الراغبة يف وضع ٕاسرتات 
  .�منوية يف ٔ�فقها الطبيعي، ٔ�ي املدى البعيد

اWٔمر ال îسEتقمي وال ي½سجم مع مرجعيات ومcادئ احلاكمة الطاقLة 
كام رصح بذæ السEيد الوز�ر  - اجليدة، وحىت فكرة ٕا�شاء وQدة Xديدة 

الفكرة قد تبدو وجهية وقد تبدو ممكêة، لكن يف ظروف ;ري  -احملرتم 
  يوم، Rالش؟الظروف اÊيل كنعFشوها ال 

اليوم اWٔسواق املالية تعFش قلقا ©ش�ٔن wق£صاد الصيين، هناك فائض 
يف إالنتاج النفطي فائض ôول، ٔ�سعار احلروقات اليوم ٔ�و ٔ�سعاراخلام، 
عفوا، اليوم يف تدين وتقهقر ب½Lويني، وهاذ اWٔمور لكها تغين حىت عن جمرد 

Wٔحرى wس�Ûر التفكري dٕطالق دراسة حول ٕا�شاء هاذ الوQدة، فcا
وتوفري املوارد الرضورية، اÊيل رمبا غتكون Rىل حساب مشاريع راحبة 

  .ومرحبة يف قطاRات ٔ�خرى �ٓمêة ومسEتقرة، هاذ اWٔمر ¶اص نن�هبو 4
اليوم من الصعب Xدا ٔ�ن جند مس�مثرا مسEتعدا Êلمقامرة ٔ�و املغامرة 

 Qالفêا احلظ �رٔ�سام4 ٔ�و جبزء من رٔ�سام4 ٕال�شاء هاذ الوQدة، وٕاىل حىت
ولقLنا هاذ املس�مثر لن جند املؤسسة املرصفLة ٔ�و البنك اÆي �رغب اليوم 
يف ٔ�نه �ر�ب هودج ا:اطرة وينخرط يف اSمتويل ويف املوا�بة، وٕاىل حىت 

   عنارص من ٔ��ن لنا dلوقت الاكيف ٕال�شاء هاذ الوQدة؟ 2لقLنا هاذ 
كومة احملرتم، يعلمون ¶رباؤمك ومس�شارومك ووزراؤمك، السEيد رئFس احل

فهيا ) une raffinerie complexe(ب�ٔن ٕا�شاء واQد املصفاة مر�بة وال 
، فهيا مر�ب Êلزيوت، فهيا وQدة (hydrocraker)وQدة Êلهيدرو �را�ر 

كتطلب واQد الوقت ال يقل ) Ê)la distillation sous videلتقطري ٔ�و 
�صال سEنوات، وهذه مدة ال ميكن Êلمغرب ٔ�ن ي�ٔمن رش  5عن ٔ Yورها واملمتث

يف wبزتاز احلقLقي وامللكف، اÊيل ;ادي �كون من قcل ما يطلق Rلهيم 
(les traders) ل اق£ناءX�، هاذ الرشاكت اÊيل يعترب املرور Rربها من ٔ

هذه املؤسسات اÊيل حمدودة . مشEتقات البرتول ٔ�مرا حمتيا ال حميد عن
لرحب والرحبية، ولن ترتدد يف ومعروفة يف السوق العاملي ال §سEبح ٕاال حبمد ا

توحLد سEياسEهتا التÔارية، ولن ترتدد يف رفع اWٔسعار املو�ة Êلمغرب ٔ�و 
Wٔي بÁ مىت ت�ٔكدت ب�ٔن الزبون ال غىن 4 عهنا، ٕاما ي�ٔ¶ذ Wٔdسعار د�لها 
وٕاما ي�ٔ¶ذ Wٔdسعار د�لها، واحلال يف هاذ الباب حبال موريتانيا يغين Rىل 

نيا كتق£ين مYال الاكزوال كتقêيه ©سعر السوق اUولية اليوم موريتا. السؤال
 120السEنغال Rىل س�Lل املثال، سعر السوق اUولية زائد . دوالر 65زائد 
   .دوالر

هذه لكها ٔ�مور نبغي احلكومة §سEتحرضها وما تلغهياش من التفكري 
هام  )les traders(د�لها، نعم؟ Rالش؟ Wٔن ما عندهاش مصفاة؟ هاذ 

مكوا يف هاذ اليش، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، هاذ اليش اÊيل اÊيل �يتح
اك�ن، ويدمك طويY، وحتققوا من هاذ اليش، حتققوا من هاذ اليش، هللا 

  ..جياز�مك خبري
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  :السEيد رئFس ا¡لس
  .اسEمتر، اسEمتر

  :املس�شار السEيد فؤاد قد�ري
  .دوا مهنإاذن هاذ اليش يه معطيات تقدروا تت�ٔك. هللا جيازيك خبري.. 

Rىل ٔ�ي، الهدف اليوم، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، هو ٔ�ن 
�سEتحرض هاذ اWٔمور وما نلغيوهاش من التفكري د�لنا، املصفاة كتبقى صامم 
�مان، رضوري نن�هبوا ليه، والفشل، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، لكف£ه ٔ

احملرتم  dهظة وال Qدود لها، واخلطر لك اخلطر، السEيد رئFس احلكومة
  .اليوم، ٔ�ننا منشEيو Êل�لول السهY واملقاربة التقليدية

املوضوع د�ل حتر�ر اWٔسعار، ٔ�  عندي واQد املشلك يُتعب تفكريي، 
السEيد رئFس احلكومة، ٔ�  كنلقى مشلك اليوم يف ذاك سعر الرت�يبة، Wٔنين 

اÊيل ٔ�Xد ب�ٔن مجموRة من املتد¶لني اليوم ال زالوا îسEتفLدون من الهوامش 
اكنت كتيحها الرت�يبة القدمية وكريامكوها و�يضيفوها Rىل الهوامش اÊيل 
كتيحها هلم حتر�ر اWٔسعار، ٕاذن هذا ٔ�مر، هللا جياز�مك خبري، نبغيومك تنورو  

  .فLه
خبصوص التحر�ر، dش ما نطولش، جوج لكامت، عصارة التجربة 

لية ال ميكن ٔ�ن تنجح الفر�سEية اليوم كتقول ب�ٔن التحر�ر اWٔسعار، وهذه العم 
�وال، املصفاة اÊيل يه : ٕاال بتوفر عنرص�ن ٔ�ساسEيني ٔ�و Rاملني ٔ�ساسEينئ
ويف Qا غياب ٔ�Qد . كتضمن الزتويد وكتضبط اWٔسعار مث املسEتورد

اWٔطراف، اWٔمر ينرصف ٕاىل Qا اح£اكر وارهتان اUو بيد الطرف 
  .تداواحلارض املتحمك يف اWٔسعار واملتحمك يف المكيات امل 

املوضوع د�ل ;الء اWٔسعار، ;الء الفواتري وارتفاع ٔ�سعار wسEهتالك 
اÊيل عرفهتا البالد مؤخرا، السEيد الرئFس، هذا ٔ�مر جيب جتنبه قدر �د 

  . املمكن واملقدور Rليه يف القادم من ا�Wٔم، Wٔنه لن يبعث ٕاال Rىل wح£قان
) 1ONE(إالنتاج  حصيح ٔ�ن املؤسسة د�ل التوزيع واملؤسسة د�ل

مYال لFست مؤسسات ¶ريية، وٕامنا مؤسسات كتعرف ٔ�ن التواز ت املالية 
د�لها ضامنة حقLقLة السEتقرارها واسEمترار�هتا واسEمترارية املرفق العام، ولكن 
املعاجلة د�ل املشالك املرتبطة هباذ إالنتاج وهباذ التوزيع يه من مصمي 

دبري ما هو اسEتêpايئ، هللا جياز�مك اخ£صاص احلكومة، احلكومة مطالبة بت
�رضينا مêمك الFسري من العمل ٕاذا اكن هذا العمل ممثرا وحيقق ما . خبري

  .يصبو ٕاليه املغاربة
، السEيد "COP22"ما ;ادîش نطول يف حتر�ر اWٔسعار، غمنيش ل 

�  خشصيا ال ٔ�رى فLه موRدا طاقLا ٔ�و موRدا بيLßا، . رئFس احلكومة احملرتمٔ
فLه موRدا دبلوماسEيا +رخييا، ٕان ٔ�¶لفêاه ٔ�ضعنا فرصة مثينة حلل  وٕامنا ٔ�رى

  .مجموRة من قضا� ، وRىل رٔ�س القامئة قضية الوQدة الرتابية
مêاسEبة سEيلتمئ فهيا ومن ¶اللها مجموRة من " COP22"ٕاذن اليوم هاذ 

                                                 
1 Office National de l'Electricité 

قادة العامل، خشصيات وازنة مؤòرة، Rلينا، Åحكومة وكربملان، اليوم ٔ�ن 
نوظف لك دقLقة لتحقLق ٔ�كرب قدر ممكن من املاكسب �سEتفLد و 

اUبلوماسEية خلدمة قضية الوQدة الرتابية ٔ�وRىل اWٔقل نت�لصو تدرجييا من 
  .ِربقة الرشاكة اWٔوروبية، اليت ٔ�ثب�ت التجربة اليوم Rدم توازهنا وRدم �اكفهئا

غيكون مêاسEبة dش �سEتعرضو ما حققêاه، مêاسEبة Êلتعبري dٕجيابية عن 
نضج اÆي بلغته اململكة املغربية، وهذا ما ي�Lح لها جتسEيد انتقالها ال 

اUميقراطي السلس يف لك ا¡االت، هاذ wنتقال اÊيل ميكن نتقامسو جتربتو 
ومثارو مع دول يف ٕاطار رشاكة فعلية صادقة، رشاكة يف املغرم قcل املغمن، 

  .عفوا
  .شكرا السEيد الرئFس

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .سEيد املس�شار احملرتم، توقع اح£ÔاXا قو� من رئFسكشكرا Êل 

  . دامئا يف ٕاطار التعقLب، اللكمة لفريق العدا والتمنية

 :املس�شار السEيد عبد السالم يس �وري
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  السEيد الرئFس،
  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  مني،السادة املس�شار�ن احملرت 

فعال، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، املغرب ت�ىن سEياسة ٕارادية يف 
جمال الطاقات املتÔددة، واخنرط يف واQد العدد د�ل املشاريع الرامLة ٕاىل 
جعل الطاقات املتÔددة اكلطاقة الشمسEية والرحيية مصدرا حقLقLا لٕالنتاج 

و�رسEيخ التمنية الطايق وبديال، îسEتطيع من ¶ال4 ضامن جناعته الطاقLة 
  .املسEتدامة

من  %52املغرب كذæ ت�ىن واQد الرهان ôم، هو التلبية د�ل 
، 2030احلاجLات د�لو الطاقLة عن طريق الطاقات املتÔددة يف ٔ�فق سEنة 

وهو ِرهان ôم Wٔن هاذ الرهان هذا وال هاذ التنويع د�ل مصادر الطاقة من 
 æة، كذLف من التبعية الطاقLة ش�ٔنه التخفÙFىل البR من ش�ٔنه احلفاظ

  .وحامية املناخ وحماربة wح£باس احلراري
æÆ، السEيد الرئFس احلكومة احملرتم، لFس من قcيل الصدفة ٔ�ن 

فهو مسامه  ،"î"COP22سEتضيف املغرب املؤمتر املقcل Êلتغريات املناخLة 
  .حقLقي يف التصدي Êلتغريات املناخLة

رتم، هو ٔ�ن �كون اهvم اUو رغب�êا، السEيد رئFس احلكومة احمل
dلطاقات املتÔددة وd¡ال البFيئ اهvما مشرتاك مع لك الفاRلني، من قطاع 
¶اص وجممتع مدين وجامRات حملية ٕاىل ;ري ذæ ومواطنني كذæ، فهذه 
�طراف ôمة يف اUينامLة اليت يعرفها هذا ا¡ال، æÆ ميكن ٔ�ن �كون ٔ

بناء رشااكت حقLقLة مع هذه اWٔطراف مؤمتر مراÅش فرصة مêاسEبة ل 
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  .وت½سEيق �ودها
  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،

اليوم، الطاقات املتÔددة ا§سع جمال اسEتعاملها، ؤ�صبحت لك 
القطاRات معنية هبا، حLث ميكن اسEتعاملها يف ا¡ال الصناعي ويف ا¡ال 

لعمومLة الفال% ويف جمال السكن ويف جمال النقل ويف جمال إال رة ا
و;ريها، æÆ ميكن Êلقطاع اخلاص ٔ�ن يلعب دورا ٔ�ساسEيا وحمور� يف هذا 

  . ا¡ال، æÆ وجب حتفزيه ودفعه ٕاىل wس�Ûر يف هذا ا¡ال
  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،

امجلاRات احمللية كذæ ال يقل دورها عن دور القطاع اخلاص يف جمال 
لبÙFة، فcٕاماكهنا ٕاRادة اسEتعامل املياه العادمة النÔاRة الطاقLة واحملافظة Rىل ا

يف السقي وdٕماكهنا �مثني النفا�ت الصلبة عن طريق معيY الفرز والتدو�ر 
وٕانتاج الكهرdء، وdٕماكهنا �رشEيد اسEهتالك إال رة العمومLة عن طريق 
اسEتعامل املصابيح ذات wسEهتالك املنخفض، كام ميكهنا اس�Ûر الطاقات 

  . ة يف النقل العمويماملتÔدد
æÆ، السEيد رئFس احلكومة، ميكن دمع امجلاRات احمللية لالهvم 

  . dلطاقات املتÔددة يف هذه ا¡االت
ومبا ٔ�ن مؤمتر املناخ سêFعقد مبدينة مراÅش، وسEيحرضه �بار قادة العامل 
واملئات من املسؤولني، فميكن ٔ�ن �كون مêاسEبة ليك تعطي هذه املدينة 

ابية ٕاضافLة يف جمال اسEتعامل الطاقات املتÔددة، من ¶الل صورة ٕاجي
  .املشاريع اجلاهزة واليت حتتاج فقط ٕاىل بعض اUمع لرتى النور

æÆ، السEيد رئFس احلكومة احملرتم، نلمتس مêمك ختصيص دمع 
اسEتêpايئ Êلمدينة امحلراء مبناسEبة هذه القمة لتكون يف املوRد ول�سامه يف 

  .ة العامليةٕاجناح هذه التظاهر 
  .وشكرا لمك

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا السEيد املس�شار احملرتم

̄ٔحرار يف ٕاطار التعقLب   .اللكمة اWٓن لفريق التجمع الوطين ل
̄ٔحرار   . السEيد الرئFس، السEيد رئFس التجمع الوطين ل

  . امسح يل، السEيد الرئFس، ٔ�رجوك ساحمين، ;لطت
  .عذرة السEيد الرئFساللكمة اWٓن Êلفريق احلريك، عفوا، م

  :املس�شار السEيد مcارك السEباعي
  السEيد الرئFس احملرتم،

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�هيا احلضور الكرام،ٔ  

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السEيد رئFس احلكومة احملرتم Rىل هذه ٔ

مهية التوضي �ات اليت §سÔل وجود رؤية ٕاسرتاتيجية ووعي �بري ب�ٔ
  . وحساسEية هذا امللف

ويف ذات السEياق وٕاسهاما مêا كفريق حريك يف بلورة وجتسEيد هذه 
الرؤية Rىل ٔ�رض الواقع، نود ٔ�ن �سÔل بعض املالحظات املشفوRة ببعض 

  .wقرتاQات
حتدي Rاملي هيم  ٔ�وال، الت�دي الطايق يف Rالق£ه والتغيري املنا�، وهو

لك اUول ولك ال�رشية، Rلام ٔ�ن هناك تبا�ن شاسع يف درXة إالسهام يف 
التلوث وwنبعا;ت املؤòرة Rىل املناخ، حبيث §شلك اUول املصنعة ٔ�كرث 
ٕانتاXا لها، ٕاذ �كفي ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن ٕاسهام بالد  يف هذه wنبعا;ت ال 

�مر�اك %25كت½£ج تقريبا  dلقLاس مYال مع الصني اÊيل %0.16تتعدى ٔ ،
، ويه %5دو مهنا املغرب ال ت½£ج ٕاال  80، بل ٔ�ن %20اليت ت½£ج 

مؤرشات حتدد املسؤوليات، وجتعل رهان ختفLف من wحنباس احلراري 
رهني مبدى wلزتام dتفاقات إالطار املوقعة يف مؤمتر dرîس، واملفروض ٔ�ن 

cل، من ¶الل دفع املساهامت املادية تد¶ل Qزي التنفLذ ابتداء من ٔ��ريل املق 
يف الصندوق العاملي اWٔخرض Êلمناخ ونقل التكêولوجLا واUمع املادي اجتاه 
اUول الفقرية، ويف صدارهتا القارة إالفريقLة اليت §شلك قارة املسEتقcل وبنك 

Yالطاقات البدي.  
ة ملزمة ;نيا، ٕالجناح لقاء اWٔطراف مبراÅش هناية السEنة املقYc، فاحلكوم

بوضع ٕاسرتاتيجية م£اكمd ،Yلت½سEيق مع dيق الرشاكء املتد¶لني يف ا¡ال، 
¶اصة ا¡لس wق£صادي وwجvعي والبFيئ وكذا ا¡متع املدين، اÆي 

  .�متىن تعز�ز مشاركته يف املسEتقcل مضن الوفد املغريب
  السEيد رئFس احلكومة،

ي�£وه يف املؤمتر د�ل dرîس شÙFا ;ري هاذ الوفد د�ل ا¡متع املدين راه غ 
ما، ولهذا، السEيد رئFس احلكومة، نطلب مêمك dش هاذ ا¡متع املدين راه 4 
دور ôم، واÆي �متىن تعز�ز مشاركته يف املسEتقcل مضن الوفد املغريب اÆي 
هننئه dملناسEبة Rىل جمهوداته اجلبارة املبذو ¶الل املؤمتر اWٔ¶ري ببارîس، 

�مهية ا¡متع املدين كقوة �رافع يف جمال اUبلوماسEية والعدا  مسEتحرض�نٔ
املناخLة، Rلام ٔ�نه وWٔول مرة مت ¶لق �ك£ل لهذا املكون املدين، حتت امس 

 160، ويضم تقريبا "االئتالف الوطين من ٔ�Xل املناخ والتمنية املسEتدامة"
  .مكون مجعوي يف هذا ا¡ال

 %96 اسEترياد الطاقة ب½سEبة ;لثا، وعيا �كون املغرب يعFش Rىل
و�رسEي�ا Sهنج املغرب مêذ سEنوات، ٔ�قدمت بالد  بتوجهيات سامLة جلال 
امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، Rىل السEبق يف wس�Ûر يف 

بوارزازات " نور"الطاقات املتÔددة، من ¶الل املرشوع الكcري والرائد 
، كام �شEيد هبذه 2020ٔ�فق يف  Ê14%لطاقة الشمسEية، و�رؤية ٕانتاج 

املناسEبة dملشاريع املربجمة dٕقلمي �ٓسفي، ¶اصة يف جمال الطاقة احلرارية 
املسEمتدة من الفحم النظيف، داعيا املؤسسات املسؤو ٕاىل تنفLذ الزتاماهتا 

 .بتوفري فرص الشغل Wٔبناء املنطقة
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  السEيد رئFس احلكومة،
اكنت واQد العدد د�ل ;ري يف هذا الصدد، السEيد رئFس احلكومة، 

wجRvات قcل ما تبدا هاذ املؤسسات وهاذ الرشااكت يف العمل اكنت 
تتÔلس مع ا¡متع املدين ومع امجلاRات احمللية ومع السلطة احمللية، واكنت 
�عطت وعود د�لها dش ختدم ٔ�بناء املنطقة، ولهذا، السEيد رئFس احلكومة، ٔ

dش §شغل ٔ�مسيتو Wٔن الساكنة  بغينامك تتد¶لوا Uى هذه املؤسسات
  .كت½£ظر هذه ال�شغيل من فضلمك، السEيد رئFس احلكومة

ويف هذا السEياق ٔ�يضا، ف£طلعنا �بري ٔ�ن تعمل احلكومة وdيق 
املؤسسات ا:تصىة بدمع wس�Ûر يف هذا ا¡ال وصيا;ة �رامج �منوية 

  .القطاRاتموازية جتعل من النÔاRة الطاقLة خLارا مêدجما îشمل خمتلف 
رابعا، ولتوزيع الباقة الطاقLة الوطنية، ووعيا ب�ٔمد العمر احملدود 
Êلطاقات اWٔحفورية التقليدية اÊيل ذ�رتوها، السEيد الوز�ر، اكdٓWر د�ل 
النفط، وسعيا لبناء ٔ�من طايق لبالد  يف املسEتقcل املنظور، نعتقد، السEيد 

w مع و§شجيعU اجلهود Yس، برضورة مواصFر يف الطاقة الرحيية، الرئÛس�
Rىل غرار جتربة هتدارت وتطوان وكذا wنف£اح Rىل رهان حتلية مLاه البحر 

من الطاقة املتÔددة يف  %42مكصدر طايق، وذæ بغية بلوغ هدف ٕانتاج 
�فق ٔ2020.  

ولربط ا¡هود الطايق dلتغيري املنا�، نتطلع كذæ ٕاىل دمع سEياسة 
ابوية وكذا الواQات، dعتبارهام درع ضد التصحر حامية و�مثني الرثوة الغ

ومصدر Êل�د من wنبعا;ت الكربونية، حبيث ٔ�ثب�ت اUراسات ٔ�ن هك£ارا 
�طنان من ;ين ٔ�و�سEيد الكربون،  5واQدا من الغاdت îسامه يف Q�س ٔ

  .طن من اWٔو�سEيÔني 20وخيلف 
  .شكرا السEيد الرئFس

  .شكرا السEيد رئFس احلكومة

  :¡لسالسEيد رئFس ا
  . شكرا السEيد الرئFس

̄ٔحرار، تفضل السEيد املس�شار  .اللكمة اWٓن لفريق التجمع الوطين ل

  :املس�شار السEيد عبد العز�ز بوهدود
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة، 
  السEيدات والسادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
م، Rىل جوا�مك اÆي ٔ�وحضمت من ٔ�شكرمك، السEيد رئFس احلكومة احملرت 

¶ال4 العديد من اWٔمور اليت اكنت ملت�سة، وبي½ت لنا يف فريق التجمع 
̄ٔحرار وXاهة اقرتاحêا،Rىل اعتبار ٔ�ن موضوع الطاقات املتÔددة  الوطين ل

  .هو رهان اسرتاتيجي
مالحظة ©سEيطة فقط، السEيد الرئFس، مل تذ�روا يف جوا�مك مêطقة 

مLغاوات يف  300 ٔ�كرب مêتج Rىل املسEتوى إالفريقي ب طرفاية اليت تعترب
  .مLغاوات يف ٔ�خفêري 200طاح و

  السEيد رئFس احلكومة، 
ال خيفى Rليمك ٔ�ن ضامن اWٔمن الطايق Êلمجمتعات هو جزء ال يتجزٔ� من 
الضام ت الواجب Rىل احلكومة توفريها حلسن سري واسEمترار الرفاهية 

LاجQ ات اليت تتفاوتÙاهتا من مصادر الطاقة:تلف الف .  
واليوم، ويف خضم اQWٔداث اليت يعFشها العامل تبقى املتغريات اليت 
ميكن ٔ�ن تؤòر يف مصدر الطاقة الرئFيس يف العامل، ؤ�قصد النفط، Xد ôمة، 
خصوصا يف ظل ما §شهده مêطقة الرشق اWٔوسط من جتاذdت و¶الفات 

 ال îسع املغرب، بÁ  ;ري سEياسEية ٔ�حLا  وعسكرية ٔ�حLا  ٔ�خرى، وdلتايل
املنتج Êلطاقة اWٔحفورية من نفط و;از، واÆي �رهتن لالسEترياد الطايق 

ٕاال البحث عن مصادر Êلطاقة البديY املتÔددة، وهو ما  %96ب�ٔكرث من 
�ن خيفف العبء Rىل املزيانية العامة ÁÊو اليت ٔ�ثقلهتا ٔ æمن ش�ٔنه كذ

  .التبعية الطاقLة Êل�ارج
بد ٔ�ن ننوه d¡هودات اليت بذSهتا بالد ، حتت القLادة الرشEيدة وهنا ال

املتبرصة لصاحب اجلال امل� محمد السادس، نرصه هللا، من ¶الل وضع 
اسرتاتيجية كفYL بتوفري dقة طاقLة م£نوRة، حتتل فهيا الطاقات املتÔددة 

�ساسها ٔ ،YRة فاLياسة طاقEية، متكن املغرب من هنج سEساس�الطاقة ماكنة ٔ
النظيفة واملسEتدامة، وهدفها اWٔمسى تلبية م£طلبات اWٔمن الطايق Êلمملكة، 
دون إال¶الل dلزتامات املغرب جتاه حميطه البFيئ من ¶الل مواXه 
التحوالت املناخLة النامجة ٔ�ساسا عن اسEتعامل الطاقات اWٔحفورية املس�cة 

اماتنا اUولية و�ٓخرها واسEتÔابة بذæ :تلف الزت  اUفLئةالنبعاث الغازات 
  .ببارîس" COP22"توصية القمة اWٔممية ملناخ 

  السEيد رئFس احلكومة،
ٕان التو�ات الصائبة لبالد ، تنفLذا لتوجهيات صاحب اجلال، 
جعلت املغرب ي�cوء الر�دة Qyٔد ٔ�مه الفاRلني يف جمال wنتقال الطايق يف 

وال يفوتنا يف . Rىل وXه اخلصوص العامل ويف القارة إالفريقLة والعامل العريب
̄ٔحرار ٔ�ن �شEيد بعمل احلكومة يف هذا الش�ٔن، خصوصا  التجمع الوطين ل
من ¶الل املصاحcة القانونية احلثYFة لهذه إالسرتاتيجية كام �مثن ا¡هودات 
̄ٔحرار Rرب  اليت بذSهتا احلكومة السابقة، واليت معل ¶اللها التجمع الوطين ل

طاقة واملعادن Rىل وضع اÊلبنات اWٔوىل لٕالسرتاتيجية ٕارشافه Rىل قطاع ال
  . الطاقLة Êلمملكة
  السEيد الرئFس،

  السEيد رئFس احلكومة،
  حرضات السEيدات والسادة،

Rىل الرمغ من لك هذه ا¡هودات وإالجنازات الهامة اليت حتققت يف 
Êلطاقة الشمشEية بورزازات، واÆي " نور"ا¡ال الطايق Rىل غرار مرشوع 

dٕشادة Rاملية، ٕاال ٔ�ننا مدعوون مجيعا لبذل املزيد من اجلهود ضام   حيض
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Êلر�دة يف جمال اسEتعامل الطاقات املتÔددة، اليت من ش�ٔهنا احلفاظ Rىل 
�مêنا الطايق واسEتحضار بذæ الت�دي اÆي رفعه صاحب اجلال من ٔ�Xل ٔ

  .2030من الطاقة املتÔددة حبلول سEنة  %52الوصول ٕاىل �سEبة 
ويتعني Rىل احلكومة كذæ بذل املزيد من اجلهود ÊلتحسFس  هذا،

ب�ٔمهية احلفاظ Rىل الطاقة و§شجيع اسEهتالك املواطنني Êلمصادر املتÔددة 
مهنا، حىت �سامه يف بناء بÙFة نظيفة، تضعنا يف مسEتوى التطلعات مع 

حول التغريات املناخLة، اليت ي�رشف املغرب  22اقرتاب موRد املؤمتر 
  . مبراÅش ٔ�واخر السEنة اجلاريةب�êظميه 

ويف هذا السEياق، السEيد رئFس احلكومة، البد من الت�ٔ�يد Rىل رضورة 
تضافر مجيع اجلهود وتعبئة مجيع إالماكنيات حىت ي�سEىن لنا ٕاجناح هذا 

  . املوRد اUويل الهام
ٕاننا ال �شكك يف قدرة املغرب Rىل اسEتضافة ملتقLات دولية ذات 

Rىل ذæ النÔاح الباهر اÆي عرفه امللتقى العاملي صFت �وين، و¶ري دليل 
، ولكن يف نفس الوقت 2014حلقوق �wسان املنظم مبراÅش ٔ�واخر سEنة 

  :رهني مبكونني ٔ�ساسEيني "COP22"فٕان جناح 

�وال، ٕاعطاء ٕاشارات رمزية وقوية من البÁ املنظم حول اQرتام  -ٔ
د واحلزم ف� يتعلق املعايري وwلزتامات اUولية، وdلتايل جيب ال�شدي

  ببعض املامرسات اليت ت½هتك احلرمة البيLßة والتواز ت إال�كولوجLة؛

;نيا، توفري وتعبئة مجيع إالماكنيات املادية وال�رشية ٕالجناح هذا  -
امللتقى اÆي îشلك جزءا من اUبلوماسEية العمومLة، اليت ٔ�صبحت اUول 

مع دول املنظمة، اليت ملزمة �هنجها لتحسني صورهتا ولربط العالقات 
 .يصعب وصولها بطرق دبلوماسEية تقليدية

 السEيد الرئFس،
  السEيد رئFس احلكومة،

  حرضات السادة والسEيدات،
  ..ٕاننا ال �شك يف قدرات احلكومة Rىل إالطالع مبهاôا، سواء يف تدبري

  :السEيد رئFس ا¡لس
æ يد املس�شار احملرتم، شكراEا�هت�ى الوقت، الس.  

  :سEيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار ال 
  .شكرا السEيد الرئFس.. 

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . اللكمة اWٓن لفريق wحتاد العام ملقاوالت املغرب، شكرا

�صال بقLة بضعة ثواين فقط، اللكمة Êلفريق اUسEتوري اUميقراطي ٔ
  .wجvعي يف Qدود بضعة ثواين، ٔ�عتقد، اعطنا الوقت، هللا خيليك

  :محمد Rدال املس�شار السEيد
  السEيد رئFس احلكومة، 

بغينامك ©رسRة Wٔن الوقت ما كFسمحش dش تبداوا اSهتييء والت½سEيق 

بني الرشاكء والفاRلني فهاذ الورش الكcري وفهاذ امللتقى، اÊيل كنمتناو ٔ�نه 
dش ينجح، Wٔن الوقت ;ادي يزتامن مع wنت�اdت ومع ال�شكLل د�ل 

d لتايل ملزمنيdش تبداوا اليوم، يعين البداية ¶اصها �كون من احلكومة، و
  .اليوم dش �رحبوا واQد الوقت

  .شكرا السEيد رئFس احلكومة

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا

عام بقي من رصيدها  -ٕاىل فهمت  -مجموRة العمل التقديم تنازلت 
  .ÊلمجموRات اWٔخرى

  . كومةن½£قلو اWٓن لرد السEيد رئFس احلكومة، تفضل السEيد رئFس احل

  :السEيد رئFس احلكومة
  .وهللا ٕاىل داروا مز�ن ميل طلعوك متا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  حىت ٔ�  هتنFيت مين، �ك؟ 

  .§شعر �راQة ٔ�كرث، تفضل السEيد رئFس احلكومة

  :السEيد رئFس احلكومة
  .ال ٕا4 ٕاال هللا محمد رسول هللا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  Rالش كنيت كتعب�ٔ ضدي؟

  :كومةالسEيد رئFس احل
  .امحلد á. ٕايوا �ٓش ;ادي تد�ر؟ اكع ميل حضكêاك مز�ن

 .dمس هللا الرمحن الرحمي
  السEيد الرئFس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السEيدات املس�شارات احملرتمات،

  .اليش اÊيل ت½£لكمو Rليه، امسحوا يل نعطي شوية د�ل التوضي�ات
R ب�انه وتعاىلEوال، ¶اصنا حنمدوا هللا س�ىل ٔ�ن عند  يف املغرب د�لنا ٔ

، Rالش؟ اك�ن �زاف د�ل اWٔسEباب، ولكن "امللكLة"يش QاXة امسيهتا 
امللوك تيحمكوا . واQدة مهنا ٔ�ن، امحلد á، امللوك ما �يحتاجوش لالنت�اdت

وقداôم املدى البعيد وعندمه إالماكنية dش يفكروا يف املصل�ة د�ل البالد 
  . بدون ضغط wنت�اdت

يف اWٔصل السEيايس السلمي والزنيه هكذا ¶اصو �كون، ولكن، مع 
  . اWٔسف، هاذي بلية يف العامل لكو

فكر واQد  -ٕاىل كتذ�روا احلسن الثاين، هللا رمحه هللا  -امللوك د�لنا 
الوقت يف السEياسة د�ل السدود، واكنت بعض اUول ك�سخر مêا ورمبا 

نوا م£فقني، ولكن هاذ السEياسة البعض د�ل إالخوة هنا ما اكنوش تيكو 
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د�ل السدود يه اÊيل ¶لتنا اليوم، امحلد á، يف ا¡ال د�ل التدبري د�ل 
املاء دو منوذجLة، و�يعرتف هبا العامل، والتجربة د�لها كتطرح dل½سEبة لعدد 
من اUول dش يعملوا Rىل املنوال د�لها، وبعض اUول اÊيل مشات يف 

æٓخر بعد ذ� اكنت عندها صعوdت ٕاىل اليوم، كام ال خيفى Rليمك، يف اجتاه 
  . توفري املاء ملواطنهيا

امحلد á، احêا يف املغرب يش مرة كنلقى فيش جريدة بيل يش دوار 
حمروم من املاء، ولكن معوم املدن ومعوم القرى ومعوم اUواو�ر، املاء ٕان مل 

  . سEب�انه وتعاىل�كن عندها فورا فهو قريب مهنا، وذاك اليش بفضل هللا
هاذ ا¡ال د�ل الطاقات املتÔددة، �لك صدق، لكنا كنا يش شوية 
 ،á نه، امحلد�م�شككني، ولكن سEيد ، هللا ينرصو، فواQد الوقت مcكر ٔ

، ما اكي½ش الضجيج، ..امللوك عندمه الطرق dش كFشEتغلوا والناس اÊيل
كومة ٔ�و مؤسسة حLث اUميقراطية احلالية يه �يف §سEتطيع ٔ�ن §سري ح

يف ٕاطار الضجيج، من الصباح ؤ�نت يف الضجيج، اجلرائد وا¡الت 
ففهاذ الضجيج هذا، .. والصحف والقêوات واملواقع واملظاهرات ٕاىل �ٓخره

، فسEيد ، هللا ..امحلد á، امللوك �ميكن Sهيم يفكروا هبدوء ويفكروا ف
حتاجش اÊيل غريب هو ٔ�ن الصوت د�لها ما �ي .. ينرصو، يف وقت

  ).الeم Rىل املس�شارة السEيدة òر� حلرش(مليكروفون 

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . هللا خيليك، السEيدة املس�شارة

�ٓ السEيدة املس�شارة احملرتمة، هللا خيليك، هللا خيليك .  
�ٓ السEيدة املس�شارة احملرتمة، هللا خيليك، ٔ�رجوك.. ما عندÅش.  

  :السEيد رئFس احلكومة
� ودي، هللا هيديك.. سEيد  هللا ينرصؤ.  
  : السEيد رئFس ا¡لس

  .هللا خيليمك، ٔ�رجومك، ٔ�رجوك، ٔ�رجو�ن ٔ�رجوك، ٔ�رجوك

  :السEيد رئFس احلكومة
�ٓ اليس الوفا.  

  :السEيد رئFس ا¡لس
�ٓ السEيد الوز�ر، ٔ�رجوك.  

  :السEيد رئFس احلكومة
�حتدث عن موضوع ؤ�حتدث عن مشاركة ومسامهة سEيد ، .. ٔ  �ؤ

  . هذا املوضوع، Rىل اWٔقل اQرتموا ;ري سEيد نرصه هللا، يف 
�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه سEيد  دار واQد السEياسة Êلبالد dشٔ..  

  :السEيد رئFس ا¡لس
�وXه þيم ٔ  �هللا خيليمك، هللا خيليمك، ٔ�رجومك، هللا خيليمك، ٔ�رجومك، ؤ

  . Êلجميع، راه اكينة يش QاXة امسيهتا �ٓداب احلوار

  .Fس احلكومةاسEمتر، اسEمتر، السEيد رئ 

  :السEيد رئFس احلكومة
فلهذا فٕان السEياسة اÊيل معل املغرب فواQد الوقت اÊيل كنا لكنا 

.. م�شكني ملا شفêا سEيد  مىش داك ورزازات، كنقولو واش هاذ املرشوع
لكن مع الوقت من .. عندمك احلق ختافوا، واش هاذ املرشوع ;ادي امسيتو

وع اÊيل هو Rىل وشك يبدا ت�ٔكد اليوم ٔ�ن هاذ املرش  2016ل  2009
يعطي ذيك ال½سEبة د�ل الطاقة اÊيل �يعطي واÊيل ;ادي �كون ôمة، 

طبعا ما يش  2020، و2020ولكهنا لFست ٕاال بداية، يف ٔ�فق ٔ�نه يف 
من  %43وال  %42بعيدة، غنوصلو، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ل 

مس والرحي ٕاخل، احلاجLات د�لنا الطاقLة من ¶الل الطاقات املتÔددة الش
يف الطريق داd اÊيل وىل ;ادي Êلشامل . لكمك كتعرفوا الرحي �يفاش �يدور

  .اÊيل �يعطيوا الطاقة) les installations(كFشوف ذاك 
�وال، الس�ب هو ٔ�نه . هاذ اليش هذا، امحلد á رفع الراس د�ل املغربٔ

ة اÊيل ôددة، Wٔنه ٔ�و واQد الطاق.. ;نيا، هو واQد الرثوة اÊيل. البرتول ;ايل
سEنة  100، 50، 40، 30رمبا يف ٔ�ي وقت ;ادي ي½هت�ي، تيقولوا الناس 

Rىل ٔ�كرث تقد�ر، فهذا �يضمن الزتويد dلطاقة Êلبالد، ٕان شاء هللا الرمحن 
  . الرحمي

وكذæ، وا¶ا احêا ما عند ش انبعا;ت ;ازية كثرية وخطرية، ولكن 
�نه من الناحLة الرمزية �وننا احêا د¶لنا ٔ æيف هاذ التجربة معىن ذ

املسEتقcل، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ال ;ادي �كونو ملوثني وكذæ يف 
Rىل . نفس الوقت غنكونو كنعطيو املثال ل¯ٓخر�ن dش ما �كونوش ملوثني

ذاك اليش العامل لكو اليوم يعزت dلتجربة املغربية، ومادام اWٔمر كذæ اكن 
د  ¶الف فيش QاXة، وفعال هذا اÆي ظهر يبدو يل ٔ�نه ما غيكو�ش عن

  .يف التد¶الت
يه " السامري"، وا¶ا "السامري"طبعا اكنت فرصة ٕال;رة موضوع 

نبغي نقول لٕالخوان اÊيل . موضوع خمتلف، ولكن ما اك�ن حىت مشلك
احêا ما ;لطناش ميل ا¶ذينا هاذ املوقف " السامري"جcدوا املوضوع د�ل 

êا كدو ;لطنا ;لطة ٔ�خرى يه الكcرية، يه ، ولكن اح "السامري"د�ل 
، ما معر  اكن ¶اصنا خنوصصو "السامري"اSهنار اÊيل خوصصنا 

، وخصوصا ما اك�ش ¶اصنا خنوصصوها ونعطيوها ٕال�سان "السامري"
�جêيب، Wٔنه اخلوصصة ما ¶اصهاش �كون احلاXة اÊيل فهيا wح£اكر، ٔ

تبقى يف يد " السامري"اذ بوQدها كتكرر النفط، اكن ¶اصنا ه" السامري"
اUو، وما اكن�ش كتخرس، اكن هذا خط�ٔ، ¶اصنا نتعلمو نقولو اWٔخطاء 
د�لنا، ما يش مشلك، راه لك ال�رش خطائني، خطاؤون مبعىن اÆنوب 

، هذا اكن خط�ٔ، ولك )les erreurs(واملعايص وخطاؤون مبعىن اWٔخطاء 
اكن . كون فهيا اخلوصصةا¡االت اÊيل فهيا wح£اكر ما اك�ش ¶اصها �

¶اصها �كون خنوصصوها هنار اÊيل �كون فهيا املنافسة، Wٔنه ميل كتد�ر 
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اخلوصصة وكتعطي wح£اكر، ٕاىل اكن wح£اكر يف يد اUو، اUو Rىل 
لك Qال راه يه اUو، ويه املسؤو Rىل الشعب اكمل، ويف Qا ما 

مجيع احلوال اUو ما ، يف "خوك ميضغك ما يبلعك: "قال æ.. ٕاذا
غتتÔاوزش احلدود مع املواطنني د�لها، وليين هاذ السEيد اÊيل اكن كFسري 

و�ميلكها راه وصل Wٔنه اUو املغربية مبختلف املؤسسات د�لها، " السامري"
مليار د�ل اUرمه، واش  43مبعىن امجلاريك واWٔبناك و;ريها تي�سالوه 

ل اUرمه؟ هذا فظيع Xدا، وبطبيعة احلال مليار د� 43كتعرفوا ٔ�شEنا يه 
هو ميول نفسه من ¶الل امجلارك، تيقول هلم صربوا Rيل، اWٔبناك تيقول هلم 
اعطيوين، الرضائب ٕاخل، وdش تيضغط Rلينا؟ تيضغط Rلينا هباذ اليش 

حىت اUو املغربية  ! اÊيل قال الرشيف اليس قد�ري، ٕايوا ما يش معقول
  . عندها �رامة
قت اÊيل القضية جتاوزت احلدود، وهاذي ما يش قضية صغرية يف الو 

يف . ;ادي تد�رها احلكومة بوQدها، كام ال خيفى Rليمك، dش �كونو واحضني
الوقت اÊيل جتاوزت القضية احلدود اختاذ القرار بيل كفى، هاذ wبزتاز 

مليار د�ل اUرمه، ولك مرة �يقول  43د�ل هاذ السEيد هذا اÊيل وصل ل
مليار د�ل  12يب الفلوس، غنجيب خنلص، ;ري امجلارك ك�سالو غنج 

، فهمتFين وال ال؟ يعين 13مليار درمه ٔ�و  12اUرمه، �ك اليس حصاد؟ 
á ركة، هللا جيعل الربكة، امحلدd ة هاذي قلنا صايفXرUميل وصلنا لهاذ ا.  

 طبعا احêا� Rاود ;ين رضوري نعملو هاذ اليش هذا، ولكن Rاود ;ين
شفêا واش ميكن لنا منولو السوق د�لنا بليصانص واملازوط واحملروقات لك 

ال قدر هللا  -يه، اÊيل كنحتاجوها واÊيل يه رضورية واÊيل لو اكن توقف 
-  á مثن ولك يش وامحلدSل واcتقEاملس æادي توقع اكرثة، فهمت؟ وكذ;

  .الناس د�ولنا درسوا ذاك اليش، واملواطن مل îشعر ب�ٔي يشء
. طبعا اك�ن ختوف Rىل املسEتقcل، طبعا اك�ن ختوف Rىل املسEتقcل

مليار د�ل اUرمه، اSهنار اWٔول فاش  d43ملناسEبة هذا اÊيل كن�سالوه 
املليار د�ل اUرمه ونصف، واكنت كرتحب نصف مليار  3ارشاها رشاها ب 

وم درمه يف السEنة، و�ون ¶ليناها كرتحب نصف مليار درمه يف السEنة ٕاىل الي
  ال يرض ، فهمتFين والال؟

راه يه م£ابعة من طرف من هيمهم اWٔمر " السامري"فاWٓن القضية د�ل 
dلشلك املطلوب، واحêا�، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ;ادي نتحملو فهيا 
مسؤولي�êا اكمY، وٕاىل Qد اWٓن ما اكي½ش مشلك، وحىت ذاك اليش اÊيل 

 ما كت½£جش، هذاك التكر�ر هو �يعطيك �يتقال د�ل ٔ�نه التكر�ر، Wٔنه يه
 3(شهور؟  3واQد الت�ٔمني لواQد معني، حشال اكن ٔ� اليس حصاد؟ 

mois ( وال)6 mois( ٓه، ال، طبعا اكنت عندمه ;ري�طبعا،  50%، �ٓه؟ 
فهاذ اليش هذا لكو راه هو يش مرات اليس قد�ري، كتكون ٔ�مام الناحLة 

ري، وٕاال يف اWٔ¶ري حىت السEياسEية يش حتدي فLه خماطر، ولكن رضو
هيه، ٕايوا  ! ال�ن غمنشEيو مع هاذ السEيد؟ حىت نعطيوه املزيانية د�لنا لكها؟

  .ما ميك½ش، صايف، هذاك اليش اÊيل وقع

�ما يف ما خيص املدا¶الت اÊيل اكنت Rىل القضية د�ل �يفاش غند�رو ٔ
هو يف احلقLقة هاذ الطاقات . لهاذ د�ل الطاقة الشمسEية وذاك اليش

املتÔددة، الفكرة اÊيل تقالت د�ل القطاع اخلاص يه فكرة ممتازة Xدا، اWٓن 
ميكن لنا واQد اجلزء �بري من الطاقة اÊيل ك½سEتعملو نبداو  ¶ذوها مcارشة 
من الطاقات املتÔددة يف البيوت د�لنا، يف املؤسسات د�لنا، يف املساXد 

 les(فهياش  د�لنا، Wٔنه مازال املساXد ما كنحتاجوش فهيا ما
moteurs( د فهيا ;ريXاملسا ،)l’éclairage( وفهيا امليكرفو ت ٕاىل ،

�ٓخره، فهمت؟  
فهاذ اليش ¶اص إالخوان د�ل القطاع اخلاص حيزموا ريوسهم 
وي�شجعوا شوية ويد¶لوا لو، واUو مسEتعدة dش جتلس معهم وتد�ر 

عدد جزء �بري من ال�شجيعات الالزمة، Wٔنه اليوم راه ميكن البيوت واQد ال
الطاقة د�لها يبدا جيهيا مcارشة، ¶اصمك �كون رشاكت اÊيل ;ادية تبدا 

، وتفكر فلك يش، Wٔن )l’entretien(كتفكر فهاذ اليش ويه تفكر يف 
æ ودي غند�ر د�ل الشمس : املواطن ميل كتقول لو الشمس �يقول�ٔ

�ٓخره، اليوم، ولكن ٕاىل خرست يل ;دا شكون اÊيل غيجي يصاوب يل ٕاىل 
  ..فهمت؟ ف�ٔ  ك½شوف ٔ�ن هذا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي،;ادي �كون

حىت يه، " COP22"بقت القضية د�ل مراÅش، هاذ القضية د�ل 
واQد احلدث �بري dل½سEبة " COP22"امسحوا يل، نقول لمك ٔ�هنا واQد 

Êلمغرب، وراه غنقول لمك واQد املس�ٔ، فني ما ش�Lوا يش QاXة جتمعت 
إالرادة د�ل Xال امل�، د�ل اWٔحزاب السEياسEية ود�ل ا¡متع املدين  فهيا

ود�ل معوم املواطنني، عرفوا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، غي�الفêا 
التوفLق، املغاربة ميل كتجمعوا تيكونوا يد واQدة �يجيب هللا التFسري، 

فقي، هكذا در  هكذا در  فاملسرية اخلرضاء، هكذا در  يف التناوب التوا
  . يف القضية د�ل wسEتقالل د�لنا وهكذا دامئا

هاذ القضية، �لك رصاQة، راها ما ش�Lوا سEيد  مىش لبارîس ٕاال 
ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي ، و )il est engagé(لس�ب واحض هو ٔ�نه 

;ادي املغرب ينجح فهاذ املؤمتر، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، Rىل الوXه 
احلكومة راه جمندة، وراه مايش Rاد غنبداو، اWٔخ الكرمي، راه الصحيح و 

بدينا، وراه الرئFس د�ل هاذ اليش هو اليس مزوار، dش �كون اWٔمور 
راه هو اليس مزوار، وهذا حبال " COP22"واحضة، الرئFس د�ل 

   ..، dل½سEبة لنا)d)Fabiusل½سEبة Sهيم اكن 
.. لوا اعطينا ملراÅش واعطينأ�را لنا داd القضية د�ل مراÅش، كتقو 

واش Rاد داd غنعطيومك ملراÅش؟ مراÅش راه هاذيك املغرب لكو اكن 
املغاربة خبلوا Rىل مراÅش ©يش  - �يظهر يل- �ي�سمى مراÅش، وما معر 

، ..QاXة، هام هاذيك يه اجلنة د�هلم ٕاىل بغاوا �ر+حوا يش شوية �ميشEيوا
فهاذ املوضوع، ولكن كتقولوا ليا  مفا تيظهر لFش احêا حمتاXني ليش تفصيل

. هاذي وقت dش ند�رو رشااكت مع اUول اWٔخرى والقضية د�لنا الوطنية
هللا هيد�مك، د�روا فLا واQد اخلري، ما تبقاوش تقولوا هاذ اليش، واش احêا 
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تندافعو Rىل القضية د�لنا الوطنية من ¶الل wسEتفادة فقط من املنتد�ت 
d  يل كتكون عندÊد�ن زعام يتعاطفوا معنا؟ اQش يش و  

القضية د�لنا الوطنية احêا راحبيهنا Wٔهنا حصي�ة، وWٔنه حنن فهيا Rىل 
صواب، وWٔننا فهيا Rىل حق، وها إالخوان ٔ�هل الصحراء ٕاىل Xاوا جييبوا 
لمك الو;ئق اليت تث�ت ٔ�ن حصراء  جزء ال يتجزء من ٔ�راضينا قcل قرون، 

واش غينكروا هام التارخي .. ية، غيغرقوا لمك هاذمêذ اكنت اUو املغرب 
د�هلم؟ واش Wٔنه Xات واQد املناورة د�ل يش وQد�ن اكنوا ;الطني، مع 
اWٔسف الشديد، يف احلدود د�لنا الرشقLة وعندمه مشالك مع املغرب بغاوا 
حيلوها هباذ الطريقة هاذي dلتحجمي د�لو و;ادي §سقط احلقLقة وîسقط 

  التارخي؟ 
هذيك اWٔخطاء ما غنتÔاوزوهاش . بعا اك�ن ٔ�خطاء، طبعاط 

dملؤمترات، وما غنتÔاوزهاش dملهرXا ت الفêية، ما غنتÔاوزهاش 
. dملؤمترات اÊيل كند�رو Rىل حقوق إال�سان وال ;ريها، غنتÔاوزها dملعقول

¶اص البالد تبقى ;ادية فاملعقول و�زيد من املعقول، املعقول ما كFشEبع مêو 
واQد، ¶اص �كون ٔ�قىص درXات املعقول يف لك يشء، يف حىت 

اUميقراطية، يف العالقات اÊيل بêFاتنا، يف wسEتقامة، يف اWٔداء د�ل 
الرضائب، يف لك يش، هذيك الساRات ما اكي½ش اÊيل ;ادي ي½£رص Rىل 

ال -املغرب �يفام اكن، ولكن ٕاىل بدينا كند�رو يش مسائل مايش يه هذيك 
وهاذ الساRة �يظهر يل املغرب، امحلد á رٔ�سه . ر �كونتقد -قدر هللا

  . مرفوع و;ادي يف wجتاه د�ل املعقول، ولن يرتاجع عنه
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السEيد رئFس ا¡لس
 .شكرا السEيد الرئFس

ن½£قل اWٓن، ٕاىل مسحتوا، Êلمحور الثاين، ؤ�ف£ح dب التد¶الت، 
 Êلفريق wسEتقاليل، طبعا يف Qدود ما تبقى من رصيد واللكمة اWٔوىل

  .الفريق

  :املس�شار السEيد النعم مLارة
  السEيد رئFس احلكومة،

  السEيدات والسادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�وال، ٔ�¶ربمك، السEيد الرئFس، ٔ�ن الفريق wسEتقاليل، ا�سÔاما مع ٔ
̄ٔخوات وإالخوان  مcادئه تنازل كذæ بدقLق£ني من الوقت ا:صص 4 ل

  . املس�شار�ن النقابيني
  :ف� خيص §ساؤلنا، السEيد رئFس احلكومة

�وال، ٔ�ال تعتقدون، السEيد رئFس احلكومة، ب�ٔن مفهوممك Êلحوار ٔ
  wجvعي هو تعنيف اWٔساتذة املتدربني؟ 

�ال تعتقدون، السEيد رئFس احلكومة، ب�ٔن مفهوممك احلقLقي Êلحوار ٔ

wجvعي هو اختاذ ٕاجراءات ٔ�Qادية ف� خيص مس�ٔ ٔ�ساسEية، ويه 
  مس�ٔ التقاRد، واليت فهيا ¶الف �بري، واليت اختذمت فهيا ٕاجراءات ٔ�Qادية؟

�ال تعتقدون ب�ٔن لك هذا هو فLه ؤ�د حقLقي ÁÊميقراطية، وال ٔ�سائلمك ٔ
�ن يفكمك عن اUميقراطية، �Wٔمك قلمت ب�ٔهنا بلوى، وهذه البلوى �رجو هللأ 

  .مهنا
 .والسالم Rليمك ورمحة هللا

  :السEيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اWٓن لفريق اWٔصا واملعارصة، تفضل السEيد الرئFس

  :املس�شار السEيد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا السEيد الرئFس احملرتم

  السEيد رئFس احلكومة احملرتم،
  السEيدات والسادة الوزراء،

  ملس�شارون احملرتمون،السEيدات والسادة ا
بداية، ٔ�طيب املمتنيات لمك ولكن مجيعا ولاكفة الشعب املغريب مبناسEبة 

، وهبذه املناسEبة نؤكد كذR æىل موقفêا من 2966رٔ�س السEنة اWٔمازيغية 
ينا�ر رٔ�س السEنة اWٔمازيغية عيدا ٔ�و يوم عطY رمسي يف  13جعل يوم 

 Áب.  
كومة، بغينا نفهمو ٔ�شEنو يه ف� يتعلق dلسؤال، السEيد رئFس احل

  الرؤية د�لمك ود�ل احلكومة د�لمك Êلحوار wجvعي؟
  .وشكرا

  :السEيد رئFس اجللسة
  . شكرا السEيد الرئFس

  .اللكمة اWٓن لفريق العدا والتمنية، تفضيل السEيدة املس�شارة

  :املس�شارة السEيدة �رمية ٔ�فLالل
  .شكرا السEيد الرئFس

  حملرتم، السEيد رئFس احلكومة ا
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 Yمهية يف التعاطي مع مطالب الشغي�تعلمون ما Êلحوار wجvعي من ٔ
و�رسEيخ wسEتقرار wجvعي، وقد قامت احلكومة مبجهودات مقدرة 

م£عددة مع  ، كام عقدت لقاءات2011ٔ��ريل  26لتزنيل ؤ�جرٔ�ة اتفاق 
املركز�ت النقابية Êلوصول ٕاىل صيغ م£وافق Rلهيا Êلقضا� املطروQة Rىل 

  . مائدة احلوار wجvعي
  : Æا �سائلمك السEيد رئFس احلكومة احملرتم

ما يه اخلطوات اليت تعزتمون القLام هبا لالرتقاء dحلوار wجvعي 
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  اليت تبارشوهنا؟ وم�ٔسسEته، ضام  Êلتزنيل اWٔمYل لٕالصالQات الكربى
  .وشكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا السEيدة املس�شارة

  .اللكمة اWٓن Êلفريق wشرتايك

  :املس�شار السEيد محمد فاتيحي
  السEيد الرئFس،

  السEيد رئFس احلكومة،
  السEيدات والسادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
وار wجvعي �سائلمك، السEيد رئFس احلكومة، عن ٔ�سEباب تعرث احل

  وRدم انتظامLته يف الزمن واملاكن؟
  .شكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . شكرا

  .اللكمة اWٓن لفريق wحتاد املغريب Êلشغل، تفضل السEيد املس�شار

  :املس�شار السEيد عبد احلق FQسان
  .شكرا السEيد رئFس احلكومة

ا اللكمة اليوم ميكن لمك تقولوا Êلحركة النقابية اÊيل ;ادي  ¶ذ ©سميهت
  .لطرح السؤال Rىل السEيد رئFس احلكومة

  السEيد رئFس احلكومة، 
عرفت اWٓونة اWٔ¶رية توòرا �بريا بني املركز�ت النقابية وبني رئاسة 
احلكومة، وميكن احلسEنة الوحLدة اÊيل درتوا هو ٔ��مك مجعتو  اليوم Wٔول مرة 

�مام الربملان، وعوض  يف التارخي كتجمع احلركة النقابية واكنت مجموRة اليومٔ
�ن §سعوا، السEيد رئFس احلكومة، لزنع ف£يل التوòر تصبون الزيت Rىل ٔ
النار، و�ٓخر زيت صبF£وه هو التفرشEي�ة اÊيل اعطيتوا Wٔوالد الشعب 

  .اWٔساتذة املتدربني
  السEيد رئFس احلكومة،

ما اÆي جيعلمك ;ري مcالني d:اطر اليت جترون ٕاSهيا املغرب، اليشء 
  قد يؤدي ٕاىل انفÔار اجvعي ;ري محمود العواقب؟  اÆي

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . سFمت تصحي�ه يف الوقت املناسب، شكرا

  .اللكمة اWٓن ¡موRة الكونفدرالية اUميقراطية Êلشغل

  :املس�شارة السEيدة ٔ�مال العمري
  السEيد الرئFس،

، Wٔن ٕاىل مسحيت، بغينا نعرفو dلضبط ٔ�شEنو هو التوقLت اÊيل عند 

هناæ دقLق£ني من عند الفريق wسEتقاليل، هاذي راه ;ري نقطة نظام، 
 æتقاليل، هناEسw ميقراطي،  3الفريقUة العمل اRدقائق من عند مجمو

د�لنا،  4و) 2CDT(دقايق د�ل  3هناæ كذæ شكون �ٓخر اÊيل بقى؟ 
  . ودقLق£ني من فريق اWٔصا واملعارصة

  .معوا لنا هاذ اليش لكو، تقولوا لنا حشال التوقLتهللا خيليمك، بغينامك جت

 :السEيد رئFس ا¡لس
  .طيب، هللا خيليك، السEيدة املس�شارة احملرتمة

�وال، مل ٔ�مسع ٔ�ن فريق اWٔصا واملعارصة يتربع بدقLق£ني، وتؤكد السEيد ٔ
  .الرئFس

  :املس�شار السEيد عبد العز�ز بنعزوز
  . ق wشرتايكنتربع بدقLق£ني Êلنقابة ودقLقة Êلفري

  .دقائق 3ا¡موع 

  :السEيد رئFس ا¡لس
طيب، واحلا هذه، د�ري معلية حسابية واعطينا احلصيY عندك، 

  .وحنن نقcلها
طيب واش مجموRة الكونفدرالية Êلشغل، واش عندمك سؤال يف املوضوع 

  ؟ ..وال
  ؟.السEيدة املس�شارة، واش عندمك سؤال يف املوضوع وال

�مال العمري املس�شارة السEيدةٔ:  
  .ال، ال، السؤال صايف

  :السEيد رئFس ا¡لس
طيب، ٕاذن ٔ�عطي اللكمة ÊلسEيد رئFس احلكومة ليك جييب Rىل 

  .اWٔسEئY اليت طرحت، تفضل، السEيد الرئFس احملرتم، هذا هو قدرك

  :السEيد رئFس احلكومة
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

اÊيل هنا املغاربة ;ري، ٕاىل امسحيت يل، السEيد الرئFس، �شكر اWٔخ 
، ونقول 4 اعطيتFين الفرصة dش نتعلمو واQد d2966لسEنة اWٔمازيغية 

اللكمة Wٔdمازيغية، احêا ما تعلمناهاش، ما îرسش هللا، قالوها ليا إالخوان 
�ساكس ٔ�مcاريك"د�لنا اWٔمازيغ اÊيل جبواري يف احلكومة، قالوا ليا نقولٔ" ،

�ٓ .. عيدة Rلينا وRليمك وRىل املسلمني�ك يه عيد مcارك؟ سEنة مcاركة س 
، احêا ميل "مcارك ومسعود"اÊيل بغي�Lوا، املهم " ٔ�مLنو ٔ�ساكس" سEيدي 

  ".مcارك ومسعود"�منشEيو عندمه سواسة تيقولوا لنا 
  Rىل لك Qال، السEيد الرئFس،

بداية، ال بد من الت�ٔ�يد Rىل ٔ�ن احلوار wجvعي هو �ٓلية ٔ�ساسEية 

                                                 
2 La Confédération Démocratique du Travail 
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احلكومة ورشاكهئا wجvعيني وwق£صاديني، مبا îسامه لتطو�ر التعاون بني 
يف �رسEيخ البناء اUميقراطي وتعز�ز السمل wجvعي وٕانعاش التمنية 

قلبهيا،  –wق£صادية وwجvعية، d æÆدرت احلكومة مêذ تنصيهبا 
d æÆدرت احلكومة مêذ تنصيهبا ٕاىل ٕارساء  - قلبهيا، راه مقلوبة عندك 

وقواRد احلوار wجvعي، Rرب مجY من املبادرات، وعقد Rدة �ٓليات 
لقاءات ثنائية وجامعية مع املنظامت النقابية والرشاكء wق£صاديني، مما مكن 
من حتقLق ٕاجراءات ôمة، حتملت من ٔ�Xلها اUو، وال �زال، لكفة �برية 

  . يف ظرفLة اق£صادية ومالية صعبة
كومة اكنت دامئا حريصة Rىل انتظام امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احل

احلوار wجvعي ورحcت به، وذd æلرمغ من اخ£الف املواقف 
  .والتصورات بني اWٔطراف، وهذا ٔ�مر طبيعي
�  اÆي 2012مارس  14وÊلتذكري، فقد عقد اÊلقاء اWٔول يوم ٔ ،

�شهر، جLت  3دعوت ٕاليه، ما طلبتوش ٔ�نمت مين، من بعد ما جLت ب ٔ
مارس اكن عندي اجvع معمك، ٔ�ي ٔ�سابيع فقط  14ا�ر، وهنار ين 3هنار 

بعد تنصFب احلكومة، واملغاربة ¶اصهم يعرفوا بيل wجvع د�يل مع 
��م، لك نقابة Rىل Qدة لك نقابة يف هنار،  4النقاdت �يدوم بعض املرات ٔ

د�ل  9و 8د�ل الصباح حىت ل  10و�يدوم بعض املرات يوم اكمل من 
  . اÊليل

ٕايوا احلد اWٔدىن يف اUميقراطية هو §سمعوا ليا ميل �كون كهنرض dش 
  .لعلمك �ُرمحون�سمع لمك ميل �كونو كهترضو، �اله، 

ويف ٕاطار م�ٔسسة احلوار wجvعي، فقط بعد تنصFب احلكومة تلته 
سلسY من wجRvات Êلجنة القطاع العام وجلنة القطاع اخلاص، Rاد 

   ).CGEM3(ت مع إالخوة د�ل wجRvات اÊيل در 
ويف ٕاطار م�ٔسسة احلوار wجvعية مت االتفاق ¶الل wجRvات 

، Rاود 2012، درت معمك يف مارس 2012الثنائية املنعقدة يف شEت½رب 
Rىل ٕاQداث اÊلجنة العليا Êل�شاور ٕاىل  2012اجمتعت معمك يف شEت½رب 

رئFس احلكومة لت�cع  Xانب اÊلجنة الوطنية Êلحوار wجvعي و¶لية Uى
Qل الزناRات املسEتعصية، يف ٔ�مسEية اجمتعنا فهيا مجيعا يف اUار د�ل رئFس 
احلكومة الرمسية، وبعض إالخوان، ساحمهم هللا، ما قcلوش حىت يتعشاوا 

  .معنا ومشاوا بال عشا
ومل تتوان احلكومة طوال السEنوات اWٔربعة املاضية يف اUعوة ٔ�و 

دون اخلوض يف التفاصيل، ٔ�ريد . النقابية ٕاىل احلوارwسEتÔابة Êلمركز�ت 
اجRvات، يعين  8فقط التذكري ب�ٔن احلكومة عقدت مع الفرقاء wجvعيني 

اجvع واQد �يعين اجvع مع اكفة النقاdت، دون .. اجvع مع اكفة
 2ا�Qساب اجRvات اÊلÔان املوضوRاتية واملؤسسة اÊيل كنتلكمو Rلهيا يف 

د�ل املرات اجمتعنا بال التقاRد،  8سEنني  4ام، واحêا هاذي يف الع

                                                 
3 Confédération Générale des Entreprises du Maroc  

اجvع، ٕاضافة ٕاىل  12وال  10د�ل املرات ٔ�خرى، يه  2وdلتقاRد 
  .اجRvات اÊلجنة الوطنية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاRد

وهنا البد من التذكري ب�ٔن بعض النقاdت رفضت مرتني Rىل اWٔقل 
ط Rلهيم كريفضوا جييوا عندي، مرة wسEتÔابة ÁÊعوة ٕاىل احلوار، كنعي

©س�ب ومرة ©س�ب، واكن dٕماكن احلكومة توقLف مcادراهتا بناء Rىل هذا 
املوقف، لكهنا اخ£ارت مواصY مساعهيا وٕابقاء dهبا مف£وQا، ٕاميا  مهنا 
بفضيY احلوار ولس�ب �ٓخر، وهو ٔ�  خشصيا مايش خصم د�ل النقاdت، 

اUور د�هلم وتنعرفهم واQدا واQدا، وتنقول وهام تنعزمه ونقدرمه وتنقدر 
ٕاىل اكن عندمك يش مطلب اÊيل هو معقول ;ري dلتيليفون، ما جتيوا : Sهيم

اكع عندي، ;ري dلتيليفون، ؤ�  �سEتجب لمك، ;ري ٔ�ن ا�س�اب بعض 
النقاdت من لقاءات اÊلÔان و�wشغال dحملطات wنت�ابية ا:تلفة من �ة 

  ..مواصY احلوار;نية ٔ�òرت Rىل 
  السEيد الرئFس،

�ن تضمن يل ٔ�ن ٔ��لكم.. ٔ�طلب مêك ٔ�ن تعطيينٔ.  

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .وا هللا خيليك السEيد رئFس احلكومة

  :السEيد رئFس احلكومة
احêا يف مؤسسة .. هذا يدل Rىل ٔ�نه شكون اÊيل ما �يبغFش احلوار

  .حمرتمة
  :السEيد رئFس ا¡لس

Fيد الرئEس، السFيد الرئEسالس..  

  :السEيد رئFس احلكومة
  .ؤ�  هنا� كقول اÊيل بغيت، وانتوما قولوا اÊيل بغيتوا

  :السEيد رئFس ا¡لس
  . حلظة، حلظة، السEيد الرئFس، السEيد رئFس احلكومة

  .السEيد الرئFس، من فض� السEيد الرئFس

  :السEيد رئFس احلكومة
  .يوقف الوقت

  :السEيد رئFس ا¡لس
طيك اللكمة السEيد الوز�ر، غنعطيك غنع . ;ادي نعاودو æ الوقت

  .اللكمة
  .السادة الوزراء، السادة املس�شار�ن، ٔ�رجومك

السEيد رئFس احلكومة احملرتم، ;ادي ت�ٔ¶ذ احلق د�æ اكمال ولكن ;ري 
ال، . مسعوا لنا هللا خيليمك، هللا خيليمك، ٔ�رجومك، راه املغاربة �يتفرجوا فLنا

  .اينيف بضعة ثو .. عطيين ;ري بضعة ثواين
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  :السEيد رئFس احلكومة
  .ال، تعطيين اللكمة Rىل ¶اطرك، السEيد الرئFس

  :السEيد رئFس ا¡لس
هللا خيليمك، ٔ�رجومك اQرتموا النظام اUا¶يل، راه اكينة يش QاXة مسيهتا 

�ٓداب احلوار، اك�ن يش QاXة مسيهتا �ٓداب احلوار . æ ما عطيت لكش
  . نعطيك اللكمة. اللكمة، هللا خيليك، ما عطيت لكش اللكمة

  .ٕايوا �لكموا �يف بغيتوا.. السEيد الرئFس
  .Rاود ضبط الوقت، هللا خيليك. تفضل السEيد رئFس احلكومة

اسEت�ٔنف السEيد الرئFس، اسEت�ٔنف، اسEت�ٔنف السEيد رئFس احلكومة 
 .احملرتم مدا¶لتك

وا .. هللا خيليمك راه ٔ�نمت مجيعمك، شوف، راه انتوما اكملني اÊيل كتا¶ذوا
 dا¶يلداUيل كتا¶ذوا لكمة بدون ٕاذن كتخرقوا النظام اÊانتوما اكملني ا .  

امسع، السEيدة املس�شارة احملرتمة، هللا خيليك، راه ما عندÅش احلق 
السEيدة املس�شارة، ما عندÅش احلق، ما عندÅش اللكمة، راه ما عندش 

  .اللكمة، ما عندÅش اللكمة، ما عندÅش اللكمة، ما عندÅش اللكمة
  سEيد الوز�ر، اللكمة السEيد الوز�ر وال؟ نعم ال 

  .طبعا، تفضل، ;ري �سمعو لبعضياتنا، تفضل

السEيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملان وا¡متع 
  :املدين

  السEيد الرئFس احملرتم،
�س�سمح السEيد رئFس احلكومة ٔ�ن ٔ��لكم يف نقطة نظام وهو يتد¶لٔ .  

Uجواء اWٔن ا�ميقراطية د�ل احلوار، ٔ�نمت مسؤولون، السEيد ن�ٔسف ٔ
  . الرئFس، Rىل ضامن اجلو د�ل احلوار املسؤول

 30تعلمون ٔ�ن هذه اجللسة وهاذ السؤال ما اسEتوفاش اXWٔل د�ل 
يوم، ومع ذæ يف ٕاطار التعاون املؤسسايت، يف ٕاطار احلوار الفعيل، 

جواب �سمع اسEتÔاب السEيد رئFس احلكومة مشكور، واWٓن وهو يقدم 
ٕاىل مدا¶الت ي�ٔيت الوقت ليك يتد¶ل ٔ�حصاب املدا¶Y، ف�ٔرجو مêمك، 
السEيد الرئFس، ٔ�ن حترصوا Rىل ٔ�ن �كون احلوار يف ٕاطار مcدٔ� التعاون، 

  .ليك ينصت امجليع وîسEتفLد من موضوع هذه اجللسة
  .وشكرا لمك السEيد الرئFس

  :السEيد رئFس اجللسة
  . شكرا الوز�ر

غنعطيك لكمة، طليب لكمة نعطيك لكمة، ولكن، وا¶ا، هللا خيليك، 
  . هللا خيليمك، ٔ�رجومك

السEيد الوز�ر، +بعت معنا اجللسة مêذ بدا�هتا، والحظت ب�ٔنه لكام 
تعلق اWٔمر �لكمة ٔ�¶ذت بدون موافقة الرئاسة يمت التن�Lه، فرXاء ما 

ش يش سلطة من ;ري ال ما عندî.. حتملوش الرئاسة مسؤولية �مكمي اWٔفواه

، "راه اك�ن النظام اUا¶يل"، "من فضلمك"، "رXاء: "التذكري، راه تنقول
لن ٔ�زيد Rىل هذه .. ، هاذ اليش كنقولوه، فêكونو"اك�ن �ٓداب احلوار"

  . اللكمة
ها ٔ�نت كتا¶ذ اللكمة بدون ٕاذن حىت انتا�، وراه لكنا سواء يف هاذ 

  .املوضوع هذا، هللا خيليمك، ٔ�رجومك

 Eس احلكومةالسFيد رئ:  
  . �اله، ¶لينا نتلكمو، السEيد الرئFس

  ..اعطيين اللكمة، ما تعطهياش Wٔنه ;ري معقول هاذ اليش

  :السEيد رئFس اجللسة
هللا خيليك، السEيدة املس�شارة، راه ;ادي �كون عندك لكمة وغيكون 
عندك اللكمة يف ٕاطار مدا¶Y، وRربي Rىل الرٔ�ي د�æ �لك حرية، وما 

Êيل يوقفك، ولكن ما عندÅش احلق +¶ذي اللكمة تقاطعي يف لك اكي½ش ا
  . وقت، هاذ اليش مايش معقول

مêني جيي الوقت د�æ +¶ذي مدا¶R ،Yربي Rىل املوقف د�æ كام 
�كون عندك احلق +¶ذي اللكمة، راه انيت كتا¶ذي .. §شائني، ولكن طليب

ام اUا¶يل، وهاذ اللكمة بدون موافقة الرئFس وضدا Rىل مق£ضيات النظ
   ! اليش مايش معقول

بغييت نقطة نظام؟ يف ٔ�ي موضوع؟ الن نقطة نظام يف ٔ�ي موضوع 
السEيدة املس�شارة؟ يف ٔ�ي موضوع؟ يف ٔ�ي موضوع؟ يف ال�سEيري؟ ٕاذن 

  .طيب، شكرا، شكرا ! داd الرئاسة يه اÊيل خمd Yل�سEيري؟
ضبط الوقت، تفضل، السEيد الرئFس، اسEت�ٔنف املدا¶Y د�æ، وRاود 

  .هللا خيليك، اWٔخ الكرمي اÊيل مسؤول Rىل ضبط الوقت

  :السEيد رئFس احلكومة
� ، السEيد الرئFس، كنتلكم داd يف الوقت د�يل، ٔ�  رئFس حكومة، ٔ
�عباد هللا، ٔ�عباد هللا، اخ£ارين شعب يف انت�اdت دميقراطية، وعيين ٔ

ة، ودا�ر Rالقات سEنني ؤ�  ك½سري هاذ احلكوم X4ال امل�، وهاذي 
طيبة مع النقاdت، امحلد á، وك½سEتقcلها وكنتذا�ر ٔ�  و�ها، �يفاش ما 
الحظوش هاذ الشغب اÊيل كتتلكم Rليه هاذ السEيدة ٕاىل اWٓن؟ 

)Désolé, désolé(،  نWٔ شFêFخت، امسحي ليا، وما جتاوبWٔامسحي ليا ا
�شEنو يه ٔ�  كنتلكم يف حقي، ميل جيي حقك �لكمي، ٕاىل كنيت كتعريفٔ 

اUميقراطية وdغية تقرهيا لنا، احêا قابلني مêك، وليين ٔ�ول ما تد�ري الزتيم 
�نت اWٔوىل، ٔ�نت ما الزتم£Fش Udميقراطية وما كتعريف Sهياشٔ.  

�  مباذا تؤمêني .. ال ي½cغئ æ ت نقولLإالميان �يعرفو هللا، لواكن ج
  ..غتقويل ليا ٔ�نت �كفرين

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .ر، اسEمتراسEمت
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  :السEيد رئFس احلكومة
. امسحي ليا، ما عندÅش احلق تتد¶يل يف إالميان د�يل Udميقراطية

اUميقراطية كنبFهنا ٔ�  يف احلزب د�يل، وكنبFهنا يف احلكومة د�يل، شويف 
�شEنو دا�رة فهيا، راه ما كنبغيوش جنبدو العار، حشموا ٔ æنت النقابة د��ٔ

 .حىت احêا، حشمي شوية، ما عندÅش احلق يش شوîش، ¶ليو  حنشمو
  السEيد الرئFس،

  . اXلس، سريي
  . ٕانك ال ختيفLنين، فهميت؟ صايف، ;ري معقول

ال، جناوهبا، جناوهبا، امسح يل، جناوهبا، Rالش اÊيل ما جناوهباش، 
جناوهبا اليس ن�Lل، امسح ليا، ؤ�  كنتلكم يف الوقت د�يل، وميل جيي 

. لها جتي لهنا وتتلكم حىت يه، ٕاىل اكينة اUميقراطيةالوقت د�ل النقابة د�
الوقت د�ل إالرهاب د�ل احلكومات ا�هت�ى، ا�هت�ى، هاذي حكومة 
شعبية، هاذي حكومة شعبية، مسEنودة dلشعب، وما ¶ايفاش، امسحوا 

  .ليا
  واش نتلكم السEيد الرئFس؟

  :السEيد رئFس ا¡لس
¶ل، راه السEيد رئFس هللا خيليمك، راه السEيد رئFس احلكومة �يد

  . احلكومة عندو لكمة
  .السEيد املس�شار احملرتم، هللا خيليك ٔ�رجوك

  :السEيد رئFس احلكومة
  السEيد الرئFس،

ال ي½cغي ٔ�ن نؤكد فقط Rىل دورية انعقاد جوالت احلوار wجvعي، 
ويه دورية حمرتمة ومعتربة dلرمغ من إال�راهات اليت ٔ�رشت ٕاSهيا سابقا، 

�ن ننظر ٕاىل ٕانتاجLة ومردودية احلوار، وهو ما يتضح ولكن ي½cغي ٔ æكذ
  . dمللموس من ¶الل ما حتقق من ٕاجراءات حقLقLة، مايش dلeم

وهنا البد من التذكري ب�ٔن احلكومة احلالية حتملت من �ة حتضري 
��ريل  26إالطار القانوين وتعبئة إالماكنيات املالية الالزمة لتنفLذ اتفاق ٔ

يتضمن الزتامات Xد ملكفة، وîسEتجيب ملطالب Rديدة،  ، واÆي2011
وس�ٔق£رص Rىل بعض . ومن �ة ٔ�خرى اسEتÔابة احلكومة ملطالب Xديدة

  :اWٔرقام

مليار درمه سEنو�، هاذي �زادت من بعد  13.2ختصيص  -
��ريل ف� يتعلق  26، ولك Rام غن�لصوها لتنفLذ اتفاق 2011-2012ٔ

 د اWٔدىن Êلمعاش واحلوارات القطاعية؛dلز�دة يف اWٔجور والرفع من احل

اختاذ تدابري لتحسني وضعية الشغل وامحلاية wجvعية dلقطاع  -
 :اخلاص مهنا

يوم اخنراط  3240تصحيح اخللل املتعلق ©رشط اس�Lفاء   •

 la(من هنار اÊيل تصوبت . لالسEتفادة من Rدم معاش التقاRد
CNSS ( ات هاذ احلكومة وX ا هاذ ما تدار هاذ اليش حىتX حىت

 رئFس احلكومة؛

ل�شمل ) la CNSS(توسEيع سY العالXات اليت يغطهيا  •
Rام والعامل �ي�سEناوا dش سEناهنم  30ٔ�كرث من . RالXات اWٔسEنان

يبداوا يتعاجلوا حىت هام، و�كون �يت�لصوا Rلهيم، حىت Xات هاذ 
 احلكومة هاذي؛

مسEت�دم  12.500الرفع من احلد اWٔدىن من املعاش لفائدة  •
dل½سEبة Êلنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاRد اÊيل ما اك�ش بطلب من 
النقاdت، هذا الطلب د�يل ٔ� ، اسEتجبنا لو وقلنا نظرا Êلحوار 
wجvعي والروح اÊيل كتجري فLه د�ل التفكري يف هاذ الناس يل 

 هام يف العادة تيكونوا يف وضعية هشة؛

̄ٔجر يف القطاع • يف  %10اخلاص ب  الرفع من احلد اWٔدىن ل
 حوار ماراطوين مع النقاdت؛

̄ٔجور dلوظيفة العمومLة ٕاىل  • درمه، ما  3000رفع احلد اWٔدىن ل
والفضل، بعد  -درمه  3000بقاش اليوم يش موظف عندو ٔ�قل من 

مليون درمه  160صافLة شهرية �لكفة  -هللا، �رجع لهذه احلكومة 
 مسEتفLد؛ 53.000لفائدة 

 500عن فقدان الشغل بتلكفة قدرها  ٕاخراج نظام التعويض •
Rام وهو �ي�سEىن هاذ القانون،  20مليار سEن�مي،  50مليون درمه، 

د�ل  )l’équivalent(اليوم العامل ميل �يخرج �يتعطاه . Rام 20
)4SMIG(  خرى، بفضل د�ل  6ملدة��شهر Rىل ما يلقى ¶دمة ٔٔ

 هللا مث dلفضل د�ل هاذ احلكومة؛

انني لفائدة الشغيY، كت� املتعلقة ٕاخراج Rدة مشاريع قو  •
شكون اÊيل �يتذ�ر حشال والناس . حبوادث الشغل والعامل املزنليني

العامل املزنليني �ي�سEناوا القانون د�هلم، راه �اله داز يف الربملان �ك؟ 
ومدونة التعاضد والص�ة والسالمة املهنية وRالقات ورشوط الشغل 

 . يف الصناRة التقليدية
 هيك عن ا¡هودات املبذو Rىل مسEتوى الربامج wجvعية، هذا، 

كتفعيل صندوق الvسك wجvعي Sمتويل تعممي نظام املساRدة الطبية، 
هذا راه اخليال، ٔ� إالخوان، كتذ�روا اSهنار اÊيل تدار هاذ النظام د�ل 

)RAMED5 ( نه�وتقرر dش يتطبق يف ٔ�زيالل، مل �كن ٔ�Qد يصدق ٔ
  .  املغربسEيعمم Rىل

حقLقة، املبادرة اكنت د�ل سEيد ، هو اÊيل اعطى اWٔمر dش يتعمم 
ميل جLنا احêا�، ولكن، امحلد á، احلكومة يه اÊيل وقفت فهاذ اليش 

                                                 
4 Salaire M inimum Interprofessionnel Garantie 
5 Régime d'Assistance Médicale 
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ويه اÊيل نفذت هاذ التوجهيات السامLة، وٕاىل Qد اWٓن ما نقدروش ندعيو 
هاذ اليش ، ولكن ;ادي و�يتحسن، وغنخصصوا ل )il est parfait(ب�ٔنه 

سEنوات Rىل اWٔقل،  5هذا dش نوفLو فLه مليار د�ل اUرمه سEنو� ملدة 
وذاك اليش �كونوا يف  )les scanners(هاذي ٕاضافLة ;ري dش 

  .املس�شفLات إالقلميية
هذا  هيك عن ا¡هودات Rىل مسEتوى الربامج wجvعية كتفعيل 

م املساRدة الطبية وحماربة صندوق دمع الvسك wجvعي، Sمتويل تعممي نظا
الهدر املدريس ومتويل اUمع املبارش Êل½ساء اWٔرامل وتفعيل صندوق التاكفل 

  . العائيل Êل½ساء املطلقات
شكون اÊيل �يعرف املغرب هنار اÊيل اكنت املرا كتطلق والرXل �هيرب 

درمه Rىل  R1050لهيا وما ق£لقاش ر�ل؟ اليوم �ميكن Sهيا +¶ذ ٕاىل Qدود 
ٕايوا هاذي يه  -يبان ذاك الرXل وحيصل وخيلص ذيك الساRات  ما

 1800وختفLض ٔ�مثنة ٔ�زيد من  - احلقLقة، الرXال �يد�روها قد راسهم وهيربوا 
دواء، ما ال مل يقع يف املغرب ٕاطالقا، حىت Xات هاذ احلكومة هاذي، 

 130(من املزيانية العامة ÊلقطاRات wجvعية  %50وختصيص ٔ�كرث من 
، كام ٔ�ن احلكومة صادقت Rىل مشاريع قوانني )ر درمه هذه السEنةمليا

ينا�ر اجلاري، وذæ من ٔ�Xل ٕانقاذ  7ٕاصالح نظام املعاشات Êلموظفني يوم 
سEنوات من احلوار، واÆي اكن وضعه  4الصندوق املغريب ÊلتقاRد بعد 

يه ;دا، وقد اعمتد  2022و 2022ٔ�لف ٔ�رسة يف ٔ�فق  400هيدد ٔ�كرث من 
صالح تتوجيا ملسار طويل من اUراسات واملشاورات، اÊيل مايش هذا االٕ 

�  اÊيل درهتا، جLت لقLهتا، داروها النقاdت مع اليس عباس الفايس يف ٔ
جلنة خصصوها لهاذ اليش هذا، ود¶لوا فهيا اUا¶ل واخلارج، املك£ب 

ٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره، وبعد سEنوات من ) l’actuariat(اUويل Êلشغل و
ع النقاdت، وبعد wطالع Rىل توصيات ا¡لس اRWٔىل Êلحساdت احلوار م

واس�شارة ا¡لس wق£صادي وwجvعي والبFيئ وٕاىل Xانب إالصالQات 
املقLاسEية املضمنة يف املرشوع، تضمن كذæ مق£ضيات هتم الرفع من احلد 

  . اWٔدىن Êلمعاش
ىل ذوك لكمك كتعقلوا R -يف ظل هاذ احلكومة وىل احلد اWٔدىن 

æ يل �يقولÊوليدي كتجيين : العياالت ا�ر�ل يف الشهر، واWٔخرى  2400ٔ
 1000شهور، ما بقاش هاذ اليش،  3ر�ل يف  7000كتقول æ كتجيين 

درمه يف الشهر اليوم ;ادي يويل، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، املتقاRد 
سن الثاين، ٔ�لف ر�ل، وdيق كنعقل ٕاىل كتعقلوا Rىل احل  30اWٔ¶ري �يقcط 

 30هللا �رمحو، واQد اSهنار اكن عندو هدف، وهو ٔ�نه اÊيل ¶دام يقcط 
ر�ل  1000كتعقل، ٔ� اليس ن�Lل، وال ال اSهنار اÊيل قال هلم  - ٔ�لف ر�ل 

  .سEنوات R3ىل  -يف اSهنار ؟ تعقل ٔ� الوفا، ٔ�نت اÊيل شارف حبايل؟ 
Qداث نظام كام صادق ا¡لس احلكويم Rىل مرشوع قانون �ريم ٕاىل إ 

  . ÊلتقاRد لفائدة املهنيني
هاذي ما اكن�ش، اWٔطباء واحملامني واملهندسني واملوثقني، لك هاذ 

خملوقات هللا، والعامل املسEتقلني واWٔش�اص ;ري اWٔجراء، مبا فهيم مالني 
الطا�سEيات وكذæ الناس د�ل الصناRة التقليدية، لكهم دوز  يف احلكومة 

تفاوضات معهم dش يتفقوا معهم Rىل التقاRد، قرار و;ادي يد¶لوا يف 
غيويل عندمه التقاRد وغتيويل عندمه التغطية الصحية، ٕان شاء هللا، ما 
تنظ½ش ;ادي �كون يف هاذ احلكومة ولكن القرار اختذ ه اليوم واالتفاق 

  .وذاك اليش غيقcط وقت، رمبا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، يف املسEتقcل
انون Qdٕداث نظام الت�ٔمني إالجcاري اWٔسايس Rىل وRىل مرشوع ق.. 

املرض لفائدة نفس الفÙات، مما سEميكن تدرجييا فÙات عريضة من ا¡متع من 
wسEتفادة من التغطية الصحية والتقاRد، وdلتايل يف الرفع من �سEبة 

 .التغطية wجvعية ببالد 
  السEيد الرئFس،

ق£صادية ومالية صعبة، هاذ ال خيفى Rليمك ٔ�ن بالد  مرت بظرفLة ا
اليش لكو راه احêا جLنا يف ظروف سEياسEية ومالية صعبة، اسEبانيا اÊيل 
يه جبوار  نقصت العدد د�ل املوظفني د�لها، اليو ن ما وقع فهيا 
معروف، واحêا ميل جLنا كنا يف وضعية قريبة مهنم، ظروف اق£صادية 

wق£صادية، Wٔننا  صعبة وظروف سEياسEية صعبة تالقت Rلينا والظروف
  . مرتبطني ب�ٔورd، وتالقت Rلينا الظروف السEياسEية Wٔننا مرتبطني dلعرب

الربيع العريب §شعل متا ووصل لعند  هنا، واWٔزمة wق£صادية §شعلت 
يف فر�سا ويف ٔ�ورd وهبطت لعند  لهنا�، يف هاذ الوقت Xا عبد إال4 

  .بنكريان، ٕايووا نوضوا ليه
�ن بالد  مرت بظرفLة اق£صادية ومالية صعبة، اخ£لت ال خيفى Rليمكٔ 

فهيا التواز ت املالية الكربى، وقد بذلت احلكومة �ودا �برية لتصحيح 
من الناجت اUا¶يل اخلام  7.3الوضع، مكêت من حتسني جعز املزيانية من 

، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، dيق اWٔرقام 2015سEنة  4.3ٕاىل  2012سEنة 
  . ئية ما Xا§ش ولكن ;ادية �كون هكذااSهنا

ورمغ ذæ فٕان إال�راهات املالية ال �زال قامئة، مما حيمت مواصY جمهود 
ضبط النفقات العمومLة وحتسني التواز ت املالية والتنافسEية، مع ٕايالء 

  .عناية ¶اصة dلفÙات الضعيفة واملهمشة من معوم املواطنني
ليت تؤرقêا مجيعا لFست يه حتسني وحىت ٔ��ون واحضا فٕان إالشاكلية ا

وضعية الطبقات اليت تعFش اليوم وضعا ال ب�ٔس به، امسحوا ليا، خويت 
درمه  8000و 7000املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات، اÊيل اليوم تيقcط 

�   - مفا فوق  -ما يعولش Rليا dش حنسن لو الوضعية د�لو، امسحوا ليا ٔ
، 4000و 3000و 2000اÊيل �يقcط  اليوم مشغول هباذوك اÊيل التحت،

درمه هاذوك ٕاىل قلتيوا ليا Rلهيم واكن يف املمكن ند�ر وما در§ش ٔ�  ما يش 
  . عبد إال4 بنكريان

dلعكس، قادوا يش شوية امليل بعدا، راه احêا اUو اÊيل املوظف فهيا 
 ونقول لمك.. يف هاذ املنطقة د�لنا د�ل املغرب العريب اÊيل �يقcط ٔ�كرب

التوا�سة الرصاQة تيقولوا Êلحكومة د�هلم بغينا QاXة واQدة، قادو  مع 
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املغاربة، اWٔطباء د�هلم، املوظفني د�هلم، املهندسني د�هلم تيقولوا هلم قادو  
مع املغاربة، شوية د�ل احلياء ٔ� املغاربة، بل يه �يفLة ٕايصال جزء من 

شة اليت توXد يف ٔ�دىن الّسمل ا¡هود التمنوي ٕاىل الفÙات الضعيفة واملهم 
wجvعي، Wٔن حتقLق السمل wجvعي احلقLقي يت�ٔىت من ¶الل ٕادماج 
الفÙات املقصية مضن اUورة إالنتاجLة والتمنوية وجعلها يف صلب wسEتفادة 
من òروة البالد و¶رياته، ما يش فقط dش �كون عند  السمل wجvعي، 

احêا مسلمني وكن�ٓمêو dحلق والعدل، ما يش  هاذ اليش ¶اصنا ند�روه Wٔننا
اÊيل قدر يدافع Rىل راسو كنعطيوه ٔ�كرث من �دو، واÊيل ما قدرش يدافع 

  .Rىل راسو كنطحنوه، طاحêني الثلث د�ل الشعب ما ميك½ش هاذ اليش
ٕان من واجcنا مجيعا، كفرقاء اجvعيني واق£صاديني وحكومة 

دة التوازن والعدا wجvعية لبالد  ومواطنني، ٔ�ن نتعب�ٔ سو� Rىل اسEتعا
وضامن سEبل العFش الكرمي للك املواطنني والفÙات، وٕاين Wٔ§ساءل عن 
معىن مطالبة بعض النقاdت ب�ٔشEياء من قcل الز�دة يف اWٔجور، معوم 

معوم اWٔجور، ٔ� اليس بنكريان، ¶اصك �زيد : اWٔجور، �يجيوا �يقولوا ليا
مليار درمه  27 العام واخلاص، مما يعين تعبئة يف القطاRني ! �ٓو. %25فهيا 

 27مêني غنجيب ٔ�   ؟! لفائدة املوظفني، معقول هذا الeمٕاضافLة سEنو� 
مليار درمه؟ وRالش غنعطي Êلموظفني dخلصوص؟ و�يقولوا يل النقاdت، 

� اليس بنكريان، احêا راه احêا هاذ اليش اÊيل كنعرفو ند�رو، : �يقولوا ليأ
� ، . ، ؤ�نت شوف ٔ�شEنو قادر تعطي)le maximum(غنطالبو نطالبو، ٔ

مليار  27عطيين : امسحوا يل تندوخ، ميل يش واQد تيجي تيقول يل
درمه، كنبقى �شوف فLه، ما Rارف رايس واش ٔ�  اÊيل داخي وال هو اÊيل 

. مليار درمه ما نعطي، ما عندîش يف املزيانية 27ما عندîش ٔ�   ! داخي
Rالش كتا¶ذوا : وها بصعوبة وكنا¶ذو اUيون، وكتقولوا يل املزيانية ك½شد

  �اUيون ٔ�اليس بنكريان؟ ملاذا؟ كتجيوا كتغوتوا Rيل هنا�، واش اUيون ٔ
  اÊيل كند�رها؟ 

 هيك عن ٕاهناك تنافسEية املقاو، ها هام إالخوان د�ل املقاو، اSهنار 
Xاوا  - وال ال؟فهمتFين –اÊيل بغينا �زيدو درمه وال ما نعرف حشال 

تcFكLوا، قال æ راه التنافسEية د�لنا يف خطر، و¶اصمك تعرفوا بيل هاذ 
اليش حصيح، اليوم راه اكينة دول اÊيل املسEت�دم فهيا تيا¶ذ يف ٔ�حسن 

 l’équivalent de 30 dirhams par(درمه يومLا،  30الظروف 
jour( ، يلÊات اRا� بغينا وال �رهنا عند  هاذ الصناêىل واحR كت�ىن

اخلدمة، وهذيك اÊيل كت�ىن Rىل اخلدمة البد تنافس، ٕاىل ما  فسEتFش، 
هذاك اÊيل خمدمك اÊيل ¶دام عندك ودا�ر معمل عندك، �يجي Æك 
املعمل كFسدو يف Qلظة واQدة، و�مييش Êلبالصة اÊيل عندو فهيا اSمثن 

زد  ٔ�مسيتو، و .. د�ل اليد العامY رخLصة، واحêا كنقولو مع ذæ ما ن
ضغطنا Rلهيم وزد  بواQد اSهنار صعيب بقت الرئFسة د�لمك يف رئاسة 

د�ل اÊليل، ٔ�وف، ومن بعد بقت ك�شيك Rىل  11احلكومة حىت ل 
إالخوان الوزراء، وdلتايل الت�ٔثري سلبيا Rىل قدرهتا Rىل ٕاQداث فرض 

  .الشغل واحملافظة Rلهيا
Uراسة املطالب وخ£اما، ٔ�ؤكد جمددا ب�ٔن احلكومة تبقى مêف£�ة 

الواقعية، واليت �راعي التوازن املايل ÁÊو وتنافسEية املقاوالت وwق£صاد 
الوطين، و¶اصة ت� اليت هتم الفÙات الهشة يف ا¡متع، كام ٔ�هنا سرتكز 
مساعهيا وجمهوداهتا ٔ�كرث Rىل الفÙات املهمشة من املواطنني، ٕانصافا هلم 

رب واسEتحضارا ملبادئ إالنصاف ومراRاة ملصل�ة الوطن ومسEتقcل املغ
  .والعدا و�اك� الفرص

 .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السEيد رئFس اجللسة
  .شكرا السEيد رئFس احلكومة احملرتم

ن½£قلو اWٓن ٕاىل التعقLبات Rىل اجلواب د�ل السEيد رئFس احلكومة يف 
  . احملور الثاين

الفريق wسEتقاليل، وقد جسلت ؤ�ول فريق عندي هنا يف الالحئة هو 
�نه تنازل عن دقLق£ني، �ك ٔ�سEيدي؟ جسلت ب�ٔنه تنازل عن دقLق£ان لفائدة ٔ

  . هذا ما قا4 السEيد املس�شار احملرتم. النقاdت
دقايق لفائدة  2ٔ�عيد، جسلت ب�ٔن الفريق wسEتقاليل تنازل Rىل 

  . النقاdت، شكرا
 من فض�؟ ٕاذن ما �شوفو حشال بقي يف رصيد الفريق wسEتقاليل

  . اكي½ش
  .شكرا

دقايق،  2ٕاذن نقصو  نعم؟.. فريق اWٔصا واملعارصة جسلت ٔ�نه تنازل
  . وا ¶ليين نتفامه مع اÊيل مسؤولني، ٔ�رجوك

ٕاذن بعد خصم دقLق£ان بقت دقLقة �ك؟ ¶ليين هو جياوبين، من 
  . فض�، ;ري هو جياوب، اعطيين حشال بقى؟ نعم، �لكم، شكرا

  .)secondes 38(;نية و 38د الرئFس، دقLقة وتفضل السEي

  :املس�شار السEيد عبد السالم اÊلبار
  .شكرا السEيد الرئFس

  السEيد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  إالخوان املس�شار�ن،
  السEيد الرئFس احملرتم،

وحنن نت�دث عن احلوار wجvعي، dمس الفريق wسEتقاليل، ٔ�ؤكد 
هذا احلوار wجvعي، . لناجع Êلتمنية وÊلتقدم وÊلتطوراحلل السلمي والمك ٔ�نه 

السEيد رئFس احلكومة احملرتم، حضت من ٔ��X القوى احلية يف البالد، مجيع 
النقاdت، مبا فهيا ٔ�نمت، السEيد رئFس احلكومة، واكن هو احلل ؤ�صبح حق 

  .اليوم نلمتس ونتو� ٔ�يضا احلل، Wٔنه احلل الوحLد هو احلوار. مك�سب
�شك يف ٔ��مك حتبون هذا الوطن وتغريون Rليه ؤ�ن احلوار هو ال 
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املف£اح احلقLقي Êلتمنية، �رى ٔ�ن تعاطي السلطات العمومLة مع بعض 
التظاهرات جعلتنا �شكك يف مسEتقcل هذا البÁ، جعلتنا نقول ٔ��ن حنن 
بعدما ولت لغة العصا والقمع وانف£حنا Rىل اUميقراطية؟ ها حنن ننئ حتت 

الوحشEية لبعض اجلهات اليت �لكفت بق£ل وتق£يل بعض الهجامت 
 .املتظاهر�ن

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .شكرا السEيد الرئFس، ا�هت�ى الوقت، شكرا جزيال

اللكمة اWٓن، جسلت لفريق اWٔصا واملعارصة ٔ�نه تنازل Rىل ثالثة 
دقائق، دقLق£ان Êلنقاdت ودقLقة لٕالحتاد wشرتايك، �ك السEيد الرئFس؟ 

  . تفضل
  .صايف، تفضل ٔ� سEيدي

  :املس�شار السEيد عبد العز�ز بنعزوز
  .السالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .السEيد الرئFس
  السEيد رئFس احلكومة،

جنيو . ٔ�عتقد ٔ�نه احلوار حتت القcة لن حيل حمل احلوار والتفاوض ٔ�بدا
vجw مام املغاربة ما غي�لش ماكن احلوار والتفاوض�عي هنا نت�اورو ٔ

احلقLقي، Wٔنه احلوار هنا، و¶اصة فاش كن�اطبو املغاربة، قد �كون فLه 
Xاي السEيد رئFس احلكومة dش يقêع املغاربة Rىل ٔ�نه . بعض من املزايدة

  �يت�اور، النقاdت �يقولوا ليه Rىل ٔ�نه ما اكي½ش حوار، من نصدق؟
طبة ٕاذن التعنت Rىل ٔ�نه لك طرف ي�ش�ث مبوقفو وجيي حتت القcة :ا

املغاربة ب�ٔنه هو مع احلوار وهو اÊيل دميقراطي، واWٓخر ;ري دميقراطي، فهذا 
ال خيدم البناء اUميقراطي يف بالد ، ال خيدم احلوار wجvعي يف بالد ، ال 

  .خيدم امل�ٔسسة يف بالد ، مبا فهيا امل�ٔسسة د�ل التفاوض wجvعي
�لف مظاهرة  16وقعت  2015- 2014غنعطي بعض اWٔرقام، ¶الل ٔ

مظاهرة  30ٔ�لف، مبا معد4 ٔ�كرث من  16واح£Ôاج اجvعي شعيب، 
، ٕامىت �يخرجوا املغاربة dش حيتجوا 2015-2014واح£Ôاج يومLا ¶الل 

ويتظاهروا؟ يف الوقت اÊيل ك�سد قداôم dب احلوار، ما اكي½ش حوار، 
 EياسEحلوار، مايش مطالب سd لمطالبةÊ ية و�يخرج حيتج، الش �يحتج؟

  . ذات ٔ�بعاد اÊيل ¶ارXة عن إالطار wجvعي
�لف مظاهرة واح£Ôاج، بدل ما نت�اورو اكن التعنيف  16يف هاذ ٔ

مظاهرة واح£Ôاج، ما معناه؟ معناه ٔ�ن احلكومة  303والتد¶ل اWٔمين يف 
كرتفض احلوار، وdملقابل تل�Ôٔ ٕاىل التعنيف، ٕاىل القمع، يعين اللكمة 

مقع الناس اÊيل �يحتجوا dش îسك£ومه �زز،  وwصطالح اÊيل يف حملو،
Yن بالد  عندها جتربة �برية يف احلوار، جتربة طوي�  . واحلال ٔ

، فاحت يوليوز، اÆي 2011ٔ�  خويف وقلقي من ٔ�ن بعد اUسEتور د�ل 
ث�ت مك�سEبات اÊيل  ضلوا Rلهيا املغاربة لعقود من الزمن، و;رنجع لها 

فاوض يف ٕاطار ما مسي Udميقراطية ال�شار�ية شوية، واÊيل ث�ت احلوار والت
الفقرة الثانية يف الفصل اWٔول من (ويف الفصل اWٔول من اUسEتور 

يت�دث عن اUميقراطية ال�شار�ية، اÊلهم وٕاىل اكنت احلكومة ) اUسEتور
بغينا . عندها يش مفهوم �ٓخر Êل�شار�ية من ;ري احلوار والتفاوض وإالنصات

 Eش�  . نو الفهم د�لها Êل�شارك�سمعو من احلكومة ٔ
�كرث من هذا، يف تصد�ر اUسEتور نص برصحي العبارة عن العدا ٔ
wجvعية يف بالد ، هاذو ٔ�مران م£الزمان كنتفاوضو كنت�اورو ك½شرت�و 
يف اUميقراطية dش نوصلو لتحقLق العدا wجvعية يف ا¡متع د�لنا، 

ك�سEبات اÊيل حقوها املغاربة، فcعدما Xا اUسEتور لتكرîس و�رمجة امل 
احلكومة احلالية §سعى من حLث وعهيا ٔ�و Rدم وعهيا ٕاىل ٕا�اض وٕابطال ما 
غنقولش wنقالب Rىل اUسEتور، وهذا هو اخلطري يف اWٔمر، ؤ�قول من 
حLث تدري ٔ�و ال تدري احلكومة راه ;ادية يف هاذ إالجتاه، ;ادية يف 

، وهاذ اليش هيدد املسار اÊيل wجتاه د�ل ٕابطال مق£ضيات اUسEتور
  .ارتضوه املغاربة ÊلمسEتقcل د�هلم، وبغيت ندق  قوس اخلطر يف هذا الباب

احêا املغاربة عند  جتربة، مايش Xداد يف هاذ اليش، احêا جربنامه 
جبوج، جربنا غياب احلوار واكنت املعا ة واWٔحزان وامل�ٓيس، وجربنا احلوار، 

جربنا غياب احلوار، وجربنا انغالق اUو عن  واكن اWٔمل يف املسEتقcل،
غتتفقوا معا�  - نفسها، واكن ما اكن من سEنوات الرصاص، ولكن ٔ�عتقد 

Qني  R93ىل ٔ�نه مع املغفور 4 احلسن الثاين، طيب هللا òراه، يف  - اكملني 
�طلق دعوته Êلتناوب التوافقي، قلنا غنطويو صف�ة واملغاربة راه ف£حوا ٔ

w ابة فورية، يف صف�ة، واكنتÔتEات د�ل فاحت غشت،  96سLتوقع اتفاق
توقعت  2011توقعت اتفاقLة، يف  2003توقعت اتفاقLة، يف  2000يف 

شهور ما اكي½ش اتفاقLة وما اكي½ش حوار  7اتفاقLة، هاذ احلكومة بقت لها 
�قول Rىل ٔ�ن احلكومة ٔ æÆ ،ٓن، ويف التايل فاملعطيات تؤكد هذاWد اQ ٕاىل

جمهود ٔ�كرب Sمتثل فلسفة احلوار، وحنن يف اWٔصا واملعارصة  ¶اص تد�ر
سEنظل دوما ندعو ٕاىل احلوار، قلهتا سابقا ؤ�ؤكدها اليوم، احلوار مث احلوار 
مث احلوار، Wٔنه هو اÊيل غي�ل املشالك يف بالد  وما غنقêطوش من 

ميكن لنا ما نتفامهوش اليوم، ما نتفامهوش شهر، ما نتفامهوش . احلوار
شهر�ن، ولكن غنتفامهو، وغنبقاو ندعو ٕاىل احلوار يف خمتلف القضا� 

  . ا¡متعية حىت تنلقاو احلل
ما اكن QWٔد ٔ�ن يتصور معاجلهتا،  93ٔ�عتقد ٔ�نه القضا� اÊيل اكنت قcل 

�ث�ت املغاربة ٔ æىل املعاجلة، ولكن من بعد ذR تعصيةEن اكنت كتبان مسWٔ
  . لك يش قابل يت�ل dحلوار حبمكهتم وبذاكهئم امجلاعي Rىل ٔ�نه

، �93كLفLمك ٔ�نه راه ٔ�حزاب ت�ٔسست و�رخصت فاش ممنوRة قcل 
وحزب اك�ن يف احلكومة اليوم ما اك�ش مرخص d ،4ش ت�ٔسس وdش 
�رخص ليه؟ dحلوار، اÊيل هو مكسب لFس فقط د�ل احلركة الوطنية ٔ�و 

  . احلركة اUميقراطية، مكسب د�ل املغاربة
يكون واQد املكسب يف بالد  لFس هو حكر Rىل يش اSهنار اÊيل � 
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واQد، �يويل م� Êلمغاربة مجيعا، وdلتايل من حقêا dش نف£خرو به ونعزتو 
به اكملني بنا، ما �يبقاش د�ل هذا وال د�ل هذا ونبقاو �زايدو Rىل بعضنا 
البعض، وٕاىل جLنا �زايدو ونف£حو الصف�ات د�ل املزايدة، ٔ�وال، ما 

ولكن، ;نيا، اك�ن الكYري من اWٔمور اÊيل غتعرا، ولكن ما  غتنفعش،
  الفائدة؟ ما الفائدة من ذd æل½سEبة لبالد ؟ 

وdلتايل حنن ندعو ٕاىل احلمكة، ندعو ٕاىل احلوار، ما جنيوش هنا، رئFس 
ما جنيوش هنا . احلكومة يقول اك�ن حوار والناس حمتÔة اQدا dب الربملان

ما جنيوش هنا . ٔ��م 4ٔ��م وال  3تعنفت هاذي واQد ونقولو احلوار والناس 
من ٔ��م العمل اÊيل ضاعت  %20نقولو اك�ن حوار واك�ن ز�دة د�ل 

. د�ل ا�Wٔم د�ل العمل ضاعت 20%. 2015ٔ�شهر د�ل  9¶الل هاذ 
dش ضاعت؟ ضاعت dٕالرضاdت، وشكون اخلارس؟ املقاو، wق£صاد 

ن �متثلنا لفلسفة احلوار yٔسلوب رايق الوطين، اللك ¶ارس، واكن ممك
ؤ�سلوب حضاري د�ل الشعوب اÊيل م£قدمة نتجنبو اكع هاذ املشالك، يف 
البÁان والشعوب اÊيل متثلت اUميقراطية واحلوار من اWٔمعدة اWٔساسEية 
د�ل اUميقراطية، فاحلكومات يه اليت تدعو ٕاىل احلوار ولFس يش واQد 

�ٓخر.. 

  :السEيد رئFس اجللسة
  .شكرا السEيد الرئFس ا�هت�ى الوقت

  :املس�شار السEيد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا

  :السEيد رئFس ا¡لس
 .اللكمة اWٓن لفريق العدا والتمنية

  :املس�شار السEيد عبد الصمد مرميي
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السEيد الرئFس
  السEيد رئFس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  ملس�شار�ن احملرتمني،السEيدات والسادة ا

  ،السEيد رئFس احلكومة
اليوم فريق العدا والتمنية ح�L ساءلمك ساءلمك عن احلوار wجvعي، 
مل îسائلمك عن احلوار ا¡متعي وال احلوار املدين، æÆ فٕاطار نقاشEنا يف هذا 

  .املوضوع هو ٕاطار م£علق dحلوار wجvعي
  السEيد رئFس احلكومة،

اUميقراطية اليت ٔ�شارت ٕاSهيا . ربة ال�شار�ية يه ٔ�مر ôمتعز�ز املقا
اWٔحاكم اUسEتورية يه دميقراطية ممتمة وممكÊ Yلحوار wجvعي، لكن ال 
ميكن ٔ�ن �كون اUميقراطية ال�شار�ية تتوXه ٕاىل ٔ�ن حتل حمل اUميقراطية 

ل�شار�ية يه اSمتثيلية، اUميقراطية اSمتثيلية يه صاحcة القرار، واUميقراطية ا

  .صاحcة الرٔ�ي وwقرتاح
  السEيد رئFس احلكومة، 

نعم، حنن نقدر احلوار wجvعي وما ميكن ٔ�ن يلعبه من دور يف ظل 
  .اWٔزمات

احلوار wجvعي Qني يدرك امجليع ب�ٔن QاXة الوطن واق£صاد البالد 
ال  ووضع العباد حيتاج ٕاىل تضافر اجلهود ٕالقرار إالصالQات الهيلكية، اليت

شك ٔ�ن Rائدها �كون يف ¶دمة الصاحل العام، هذا إالدراك جيعل Uى 
امجليع قدرة التحمل وتضحية من ٔ�Xل اسEمترار احلوار wجvعي ومن ٔ�Xل 

  .ت� املصل�ة السالفة ا�Æر
احلوار wجvعي ي½هت�ي بتعاقد اجvعي واحض، ٔ�ساسEياته إالصالح من 

vجw تقرارEسw ،ل ¶دمة املواطنX�عي من ٔ�Xل امليض يف �منية البالد، ٔ
توسEيع امحلاية wجvعية و�مثني املك�سEبات املوجودة من ٔ�Xل اWٔمن 

 .wجvعي
  السEيد رئFس احلكومة،

ٕان wس�Ûر، حنن نعتقد ب�ٔن wس�Ûر يف جمال امحلاية wجvعية هو 
ة ÊلفÙات ت�ٔمني اجvعي dرز من ٔ�Xل كذæ العدا wجvعية، واWٔولوي

  .املسEتضعفة وحمدودة اU¶ل
  السEيد رئFس احلكومة،

حنن �مثن ا¡هودات اليت بذلت يف اجلانب wجvعي، وختصيص قدر 
ôم يف ٕاطار �رشEيد النفقات العمومLة، و¶اصة ٕاصالح صندوق املقاصة، 
اÆي يبدو Xليا ب�ٔن هذا wسرتXاع، اسرتXاع هذه اWٔموال ذهبت ٕاىل ما 

  .شلك dرز وواحض وXيل، ال ينكره ٕاال XاQدهو اجvعي © 
  السEيد رئFس احلكومة،

حنن نعتقد و�مثن اWٔمر املتعلق بتقليص الفوارق wجvعية، تقليص 
الفوارق ا¡الية، سد العجز يف ا¡ال الصحي وا¡هودات املبذو، سد 

د العجز يف جمال التعلمي، لك ذæ اكن ميكن ٔ�ن �كون يف ٕاطار تعاقد، تعاق
  .اجvعي �هنيه احلوار wجvعي

  السEيد رئFس احلكومة،
بقدر ما �مثن ذæ، حنن ندعو ٕاىل حوار اجvعي مم�ٔسس، §شارك فLه 
مجيع القطاRات الوزارية واملؤسسات احلكومLة، قطاع Rام، îرشف Rليه 
السEيد وز�ر الوظيفة العمومLة، وقطاع ¶اص، îرشف Rليه السEيد وز�ر 

�شكر wحتاد العام ملقاوالت ال�شغيل، وكذæ حو ٔ  �ارات مcارشة، ؤ
املغرب، ا�AÊن سامهوا من ٔ�Xل ٔ�ن �كون احلوار ثنايئ Rىل مسEتوى 
املقاو من ٔ�Xل تنافسEية املقاو، لكن ٔ�يضا من ٔ�Xل تنافسEية wق£صاد 

  .الوطين
  .وشكرا
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  :السEيد رئFس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

  .ة اWٓن Êلفريق wشرتايكاللكم

  :املس�شار السEيد عبد امحليد فاتيحي
  السEيد رئFس احلكومة،

̄ٔسف الشديد، وحنن خناطبمك، خناطبمك dٕحcاط �بري ال خنفLمك ٔ�ننا . ل
حنس dٕحcاط Åجزء من إالحcاط اÆي حتس به Rدة رشاحئ Rديدة من 

  .ا¡متع
مجيعا Wٔنه يطرح ما وقع، السEيد رئFس احلكومة يوم امخلFس îسائلنا 

  : Rلينا سؤال
  ؟ 2011هل حنن فعال نعFش يف ظل دسEتور 

لقد ٔ�صاب ما Qدث يف مق£ل ما تعاقد Rليه الشعب املغريب يف هاذ 
  .ال هيم القانون عندما منهتن �رامة إال�سان. 2011اUسEتور د�ل 

كذæ، السEيد رئFس احلكومة، حنن حمبطون من مقاربتمك Êلحوار 
  :سEبة لنا احلوار wجvعي مسEتوينيdل½ . wجvعي

. املسEتوى اWٔول، ٔ�ن حنافظ Rىل الرتاكامت اليت حتققت يف هذا ا¡ال
من بني الرتاكامت اWٔساسEية اليت حتققت يف احلوار wجvعي مؤسسات 

  . احلوار wجvعي وانتظامLة احلوار wجvعي
̄ٔسف اليوم لFس هناك انتظامLة يف احلوار wجvع ي، لFس هناك ل

  . مؤسسات Êلحوار wجvعي
حصيح اكنت لقاءات، ولكهنا لقاءات ¶ارج سEياق املؤسسات و¶ارج 
سEياق اUورية اÊيل ¶اصها �كون اQرتاما حىت Êلسابقني ا�AÊن ٔ�سسوا لهذه 

  . الرتاكامت
التجربة السابقة يف عهد احلكومات الثالث السابقة وصلنا ٕاىل 

كومة د�لمك، السEيد رئFس احلكومة، حنن اليوم يف عهد احل. تعاقدات
Rىل بعيدون Xدا Rىل ٔ�ي تعاقد، وكذæ الوزارتني املسؤولتني ٔ�ساسا 

الشق املتعلق dلقطاع العام والقطاع اخلاص، مل، مل نصل ولو ٕاىل ٔ�ي تعاقد 
  .©سEيط مع هاتني الوزارتني

 æÆ، السEيد رئFس احلكومة، عندما تت�دثون Rىل إالجنازات يف ٕاطار
احلوار wجvعي، ٔ�نمت من اختذمت املبادرة Êلحسم فهيا، ومل �كن مêتوج 

  . حلوار §شاريك دا¶ل مؤسسات احلوار wجvعي
احلوار، اUميواقراطية ال�شار�ية يه معطى جوهري يف اUميقراطية بصفة 
Rامة، æÆ من مفيل كنتذا�رو Rىل اUميقراطية ال�شار�ية يه مل يذ�رها 

Rىل س�Lل العبث، æÆ، فالسEيد رئFس احلكومة، كذæ  2011دسEتور 
�ودي، السEيد رئFس : ميل كنا كنطالبمك وطلبناها Rدة مرات، كنقول لمكٔ

احلكومة، جLبوا لنا قانون النقاdت، راه احêا حمتاXني لقانون النقاdت، 
Rالش؟ الفصل الثامن د�ل اUسEتور ينص برصحي العبارة Rىل قانون 

  ا تغيFب قانون النقاdت؟النقاdت، ملاذ
كذæ، السEيد رئFس احلكومة، ا¶ذيتوا املبادرة ف� يتعلق dلتقاRد 
وعرضتوا مشاريع القوانني يوم امخلFس، dلزتامن مع التعنيف، والتعنيف، 
نقول لمك، السEيد رئFس احلكومة، احêا اسEتغربنا Êلتناقضات دا¶ل 

السEيد وز�ر اUا¶لية، . �مكاحلكومة، ٔ�نمت قلمت þم دا¶ل مêاسEبة دا¶ل حز 
قcل قليل يف جملس النواب قال توصيف، والسEيد وز�ر العدل، قال قcل 
ذæ قال توصيف، اعطيو  حقLقة ما جرى، اعطيو  حقLقة ما جرى Wٔنه 
هذا يعيد ، السEيد رئFس احلكومة، ٕاىل ما قcل مايش ما قcل دسEتور 

 .اÊيل حتدثنا Rلينا قcل فقط وال ٕاىل ما قcل التعاقدات والرتاكامت 2011
احêا كنقولو لمك هذا . ذ�رتوا، السEيد رئFس احلكومة، دوزتوا التقاRد

�نÅ vحكومة دوزتوا هاذ اليش ¶ارج احلوار wجvعي، لكن كنا �ريد Rىل ٔ
اWٔقل حىت ٕاىل ما مسعتوش النقاdت، امسعوا Êلمؤسسات اUسEتورية اÊيل 

 ٔ��ن هو؟ احêا طلبنا ;ري ٕاجراء سامهت يف هاذ النقاش حول التقاRد، 
  .مقLايس يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاRد ما Xاش

æÆ، السEيد رئFس احلكومة، احêا كنقاdت �رفض املقاربة، �رفض 
مطلقا هاذ املقاربة اÊيل تبعتوها، ونقول م�ش�Yون dٕصالح مشويل، ميكن 

 واQد �¶ذ اخنتلفو، ولكن Rىل اWٔقل خنتلف دا¶ل املؤسسات، مايش لك
القرار د�لو حبمك تواXده �رئFس احلكومة وحبمك اسEتقوائه ب½£اجئ انت�اdت 

  .سابقة
ميل تذا�رتوا . كذæ، السEيد رئFس احلكومة، الرتاكامت راه جوهرية

Rىل ما ميعنا مكغاربة Rىل املؤسسة امللكLة، ٔ�ذ�رمك، السEيد رئFس احلكومة، 
Rىل حساب احلزب، واكن  ٔ�ننا Åحزب سامهنا يف انتقال سلس Êلعرش

هناك من بىن شعبF£ه Rىل ٕاضعاف شعبه، æÆ ال خنتلف Rىل هذا، هو 
ما جيمعنا ويقوينا، وٕامنا جيب ٔ�ن حنافظ Rىل لك الرتاكامت يف هاذ ا¡ال ويف 

  .ا¡االت اWٔخرى
æÆ، السEيد رئFس احلكومة، نعتقد ب�ٔننا حباXة ماسة مكعطى جامعي 

  .wجvعين�ش�Yو مبؤسسات احلوار 

  :السEيد رئFس ا¡لس
  .شكرا السEيد املس�شار، ا�هت�ى الوقت

  . اللكمة اWٓن لفريق wحتاد املغريب Êلشغل
dشويف احلساب دا�; .  

امسحي يل، السEيدة املس�شارة احملرتمة، داd اUقائق اليت مت التنازل 
دة Rلهيا من طرف فريق اWٔصا واملعارصة والفريق wسEتقاليل واش لفائ

  . ؟ مجموRني..فريق wحتاد املغريب Êلشغل وال Êلكونفدرالية وال
  . تفضيل. ٕاذن لكمة واQدة dمس النقاdت؟ �ٓه شكرا

عندك جوج، ثالث دقايق زايدة، جوج، ٔ�ربعة، مخسة، ٔ�ربعة دقايق 
æما  14يه .. زائدة عن احلصة د�  �دقLقة، æ ذæ، تفضيل، تفضيل، ٔ
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  ).calculatrice(عندîش 
  .دقLقة عندك 13

  :املس�شارة السEيدة ٔ�مال العمري
  السEيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  زمLاليت، زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
wحتاد املغريب : dمس مس�شارات ومس�شاري املركز�ت النقابية اWٔربع

Êلشغل، الكونفدرالية اUميقراطية Êلشغل، الفLدرالية اUميقراطية Êلشغل 
wس احلكومة، وFيد رئEتناول اللكمة، الس�حتاد العام Êلشغالني dملغرب، ٔ

  ملساءلتمك عن م�ٓل احلوار wجvعي؟
�تناول اللكمة ملساءلتمك، وشعارات احملتÔني طبعا §شجب وتندد ٕاىل ما ٔ
�ٓلت ٕاليه احلر�ت العامة، وRىل رٔ�سها احلرية النقابية، حرية التعبري 

ولعل تعنيف اWٔساتذة املتدربني يعد ٔ�سوء  وwح£Ôاج والتظاهر السلمي،
مظهر، السEيد رئFس احلكومة، لقمع احلراكت wح£ÔاجLة بعد دسEتور 

، ومن طرف حكومة �رٔ�سها اليس عبد إال4 بنكريان، اÊيل �ي½متي 2011
ÊلعائY التعلميية، وسEيظل هذا التعنيف والتعنيف ومقع wح£ÔاXات اÊيل 

ركة النقابية بصفة Rامة ولك احلراكت سEبقت د�ل اWٔطباء ود�ل احل
  .wح£ÔاجLة ومصة Rار Rىل جcني هذه احلكومة

;لظ اWٔميان Rىل ٔ�ن ال �راجع عن قرارمك  وٕاننا نعترب ٔ�ن قسممك ب�ٔ
Rىل Rدم  -ؤ�ي دليل  -الرتاجعي خبصوص املرسومني املشؤومني Uليل 

  .ٕاميا�مك بفضيY احلوار
احلوار wجvعي يعد ُم�الفا Êلمواثيق  ٕان قرارمك بتعليق ٔ�و Wٔdحرى بؤ�د

اUولية وملق£ضيات اUسEتور وÊلخيار اUميقراطي واملقاربة ال�شار�ية ومcادئ 
  .احلاكمة اجليدة و§شجيع املفاوضة امجلاعية ولك ما Xاء به اUسEتور

  السEيد رئFس احلكومة،
يف الواقع عند  معامك ¶الف جوهري مرجعي، �اكد �كون مذهبيا 

  .حلوار wجvعي ومفهومه ومقوماته وخمرXاتهحول ا
احلوار wجvعي dل½سEبة لنا احêا هو اÊيل كتنص Rليه املواثيق اUولية 

 144و�ينص Rليه اUسEتور وكتنص Rليه مدونة الشغل، هو االتفاقLة 
dل½سEبة Êلحوار الثاليث، هو ما ;ريه من احلوارات اÊيل Xات هبا مدونة 

  . الشغل
ر wجvعي مايش دردشة، مايش تداول فقط Rام حول لكن، احلوا

احلوار wجvعي خيضع جلدول ٔ�عامل . قضا� ال ختضع جلدول ٔ�عامل حمدد
وUورية حمددة، ٔ��زت احلكومة عهنا، ومهنجية §شار�ية جتاهلمتوها يف Rدد 
من املشاريع، ¶اصة مهنا مYال مشاريع املالية، واÊيل اكن �ٓخرها Xاء ٔ�جوفا، 

  .فLه وال مق£ىض واQد لصاحل العامل لFس
احلوار dل½سEبة لنا، السEيد رئFس احلكومة، هو احلوار اÆي يفيض ٕاىل 
̄ٔطراف، وهاذ اليش اÊيل مسيتوه يف جملس النواب ويف  اتفاقات ملزمة ل

جملس املس�شار�ن قليت ما كنعرفش لٕالخراج، االتفاقات اÊيل كت½£ج Rىل 
  . هو اÊيل مسيتوه ٕاخراج

االتفاقات يه اÊيل كتوثق اللزتامات اWٔطراف، السEيد رئFس هاذيك 
  . احلكومة، واÊيل كتبقى ولو كمتيش احلكومة وكتجي مورها حكومات ٔ�خرى

حبال اÊيل Xا يف املدا¶الت اÊيل قcل، هاذ اليش مايش Xديد Rىل 
املغرب، احلركة النقابية بوعهيا وبنضجها وdلرتاكامت اÊيل حصلت Rلهيا 

د�ل احلكومات اÊيل سEبق£مك مبا فهيا  4اتفاقات مع  4تعمل  اسEتطعت ٔ�هنا
احلكومات التكêوقراطية، واÊيل اكن فهيا مYال �ٓخرها ادرîس جطو، معلت 
اتفاقات مع حكومة الفLاليل، مع حكومة عباس الفايس، مع حكومة عبد 
الرمحن يوسفي، وRالش؟ Rالش؟ احêا ما فهمناش Rالش انتوما ما 

  اش dش �كون معمك اتفاق؟قدر ش ما اسEتطعن
اWٔساسEية ) schéma(كن لنا نقولو، السEيد رئFس احلكومة، ب�ٔن مي

د�ل هاذ احلكومة يه التنكر لاللزتامات السابقة واملوثقة، وRىل س�Lل 
��ريل اÊيل يه الزتامات، فني  26ٔ��ريل، اتفاق  26املثال ال احلرص، بنود ٔ

  .هو ٕاQداث درXة Xديدة؟ هذا الزتام
ض Rىل املناطق النائية، متكني موظفي اUو وامجلاRات احمللية التعوي

من الت�ٔمني عن حوادث الشغل، مراجعة مêظومة اWٔجور، مراجعة مêظومة 
الرتيق، وٕاىل اكنت هاذ البنود كتعتربوا ب�ٔن عندها انعاكس مايل، اك�ن بنود 

ا توحLد ٔ�خرى يف االتفاق اÊيل لFست لها لكفة مالية Rىل خزينة اUو، مهن
̄ٔجور يف الصناRة والفالQة، هاذ اليش �يتعلق dلفرقاء  احلد اWٔدىن ل

  .wجvعيني
¶اصمك تعرفوا، السEيد رئFس احلكومة، ب�ٔن الفالQني ما �يتقضاوش 

مهنم ;ري مرصح  %90 درمه يف اSهنار، وبيل 65ٔ�كرث من صايف يويم د�ل 
ل يف Qا التصفLة هبم يف الضامن wجvعي، ٕاQداث ت�ٔمني يعوض العام

القضائية Êلمقاوالت، هذا الزتام، واWٓن، ¶اصة ؤ�ن Xل اWٔحاكم د�ل 
، عندمك رٔ�ي د�ل 288القضاء ما كتلقاش طريقها ÊلتنفLذ، ٕالغاء الفصل 

 87، التصديق Rىل االتفاقLة 288ا¡لس الوطين حلقوق إال�سان ©ش�ٔن 
صناديق التقاRد اÊيل  املتعلقة dحلرية النقابية، ختصيص جزء من ودائع

مليار درمه Sمتويل مشاريع السكن wجvعي، هاذ اليش لكو  230كتفوق 
 .موثق وهاذ اليش لكو الزتامات

  السEيد رئFس احلكومة،
يوم، هاذ  3240¶ديتوا قرار مYال قلتوا وجcتوا يف الرصيد د�لمك 

 يوم Rىل ٔ�مهيته، Rىل اعتبار ٔ�نه �س�Lا Rاجل واQد اجلزء من 3240
إالشاكلية، ٔ�وال، هو اتفاق د�ل الفرقاء wجvعيني يف جملس إالدارة، اWٓن 

مايش Qل لٕالشاكلية، احلل هو ٔ�نه �كون .. ولو هباذ االتفاق dقني الناس
  .عندمه معاش، عندمه Qد ٔ�دىن Êلمعاش dش �كون عندمه تغطية حصية

  السEيد رئFس احلكومة،
الشغل، التعويض عن فقدان كذæ �لكمتيوا Rىل التعويض عن فقدان 
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الشغل وانv كتعرفوه اÊيل مت Rليه توافق ما بني الفرقاء wجvعيني، حشال 
Wٔنه اكن من املفروض ٔ�ن  %3كFسEتافدوا مêو اWٓن؟ كFسEتافدوا مêو 

فقط  3%ٔ�لف  25، وهاذ Q25.000ا، ¶ذاوا مهنا  250.000يعوض 
، واكن .. ك�سEتافد من هاذQا، يه اÊيل 7000مهنا اÊيل اWٓن ما كتعداش 

من املفروض ٔ�ن احلكومة §سامه تعطي مسامههتا Wٔن عندها مسؤولية يف 
ال�شغيل ومسؤولية يف البطا، وdلتايل اكن ¶اصها �كون مسامهة 

  .مسEتدمية dش �سامهو يف اUميومة د�ل هاذ النظام
 ما ٔ�فاض ال£ٔس، السEيد رئFس احلكومة، هو املقاربة د�لمك ٕالصالح

، ٕاصالح "ٕاصالح"ٔ�نظمة التقاRد، املقاربة اÊيل اعمتدتيوها ومسي�Lوها ب 
�نظمة التقاRد dل½سEبة لنا لFس ٕاصالQا، بل يه مقاربة انتقائية وجتزيLßة ٔ
وحماسEباتية ولFست مشولية، حبيث ٔ�ن ذوك املشاريع اÊيل Xاوا واÊيل 

فقط ت�ٔجLل  ينا�ر بطريقة انفرادية، �روم 7دوزتوا يف جملس احلكومة د�ل 
اWٔزمة املالية، وكتعترب �كرîسا لسEياسة فرض اWٔمر الواقع واسEهتتارا 
 dعي، رضvجw حلركة النقابية املغربية وخرقا ملهنجية احلوارd تخفافاEواس

سEنني من العمل واUراسات اليت  10د�ل السEنني،  10بعرض احلائط 
  .تقاRدٔ�جنزت يف ٕاطار اÊلجنة الوطنية واÊلجنة التقêية Êل 

هربتوا امللف، السEيد رئFس احلكومة، هربتوه ودي�Lوه ملؤسسة 
دسEتورية ٔ�خرى، وما ¶دتيوش �رٔ�هيا، ويف هناية املطاف جcتيوا يف خرق 
+م Êلمهنجية اUميقراطية وال�شار�ية جcتيوا جمرد معاجلة جزئية لت�ٔجLل اWٔزمة 

ا Rىل Rىل حساب املوظفني واملوظفات، Rىل حساب املوظفني، اعvد
، الز�دة يف السن )les cotisations(الثالوث امللعون اÊيل فLه الز�دة يف 

  وكذæ النقص من املعاش، واش كتعتربوا هاذ اليش ٕاصالح؟
يف احلقLقة احêا عند  معمك مشلك Rىل ٔ�شEنو هو مفهوم إالصالح، 

ح، درتيوا املقاîسة واعتربتيوها ٕاصالح، ودرتيوا رفع اUمع واعتربتيوه ٕاصال
واحêا dل½سEبة لنا هاذو جبوج هبم هاذو حقLقة اWٔسعار، وضع املواطن 
املغريب ٔ�مام حقLقة اWٔسعار وبعيد�ن لك البعد عن ما ميكن ٔ�ن �سميه 
ٕاصالQا، Wٔنه ما معاهش ٕاجراءات موا�بة حصي�ة وقادرة عن رفع املعا ة 

  .Rىل الشعب املغريب
. اWٔدىن Êلمعاشات جcتيوا، السEيد رئFس احلكومة، dل½سEبة Êل�د

درمه dل½سEبة Êلوظيفة العمومLة، ولكن قصيتوا  1500حصيح، رفعتيوها ل 
القطاع اخلاص، Rاله هاذوك ٔ�جراء واWٔخر�ن ٔ�جراء؟ Rلام ب�ٔن ال يتعدى 

درمه،  1000الناس يف القطاع الفال% املعاشات د�هلم ما كتعداش 
ما بني املنخرطني نظام  هاذوك املشاريع ما Rاجل�ش إالشاكلية د�ل اSمتيزي

مêح رواتب التقاRد واÊيل dقLني تند�رو هلم كن��سEبوا هلم املعاش Rىل 
�ساس ٔ)le salaire moyen de carrière revalorisé( ، ن�ويف Qني ٔ

سEنني هنا، واك�ن هاذ اليش اÊيل كتجيبوا لنا  8يف الصناديق اWٔخرى اك�ن 
نظام املعاشات املدنية، كذR æىل مسEتوى وال اÊيل جcتوه Rىل مسEتوى 

بال ما ندوي Rىل نظام املعاشات العسكرية، Wٔنه كذæ �يا¶ذ من خزينة 

ما ¶اصمكش تد�روا نفس ا¡هود dل½سEبة  وكتعتربوه ٔ�نv ب�ٔناUو 
 .Êلموظفني املدنيني

  السEيد رئFس احلكومة،
يف الوظيفة العمومLة، ) SMIG(جcتيوا كذæ بغيت نقول Rىل 

)SMIG( ة قول لنا حشال مشل؟ يف اLلف موظف،  52لوظيفة العموم�ٔ
درمه، قسمها  200حشال ;ادي �زادمه؟ ;ادي �زادمه يف ٔ�حسن اWٔحوال 

يوم ;ادي §شوف حشال؟ وحشال ;ادي يزتاد Rلهيم يف  R30ىل 
درمه وما بني  w140ق£طاRات؟ ;ادي �زاد Rلهيم Rىل املوظفني ما بني 

وما بني .. وظفني، وdلتايل هذاكدرمه حسب الفÙات د�ل امل 2000
̄ٔسEتاذة د�ل اWٔطباء اWٔساتذة د�ل wق£طاRات  2000 درمه dل½سEبة ل

  . dل½سEبة ÊلتقاRد
  السEيد رئFس احلكومة، 

جLتيوا كذæ بتوسEيع ما مسيمتوه بتوسEيع امحلاية wجvعية Êلرشاحئ اÊيل 
نا امللف دي�Lوا ما عندهاش حامية اجvعية، حصيح مز�ن، ولكن خطف£يوا ل 

امللف وخرق£وا املهنجية اUميقراطية، خرق£وا اكن هاذ امللف كذæ حمور عند 
اÊلجنة التقêية واÊلجنة الوطنية ÊلتقاRد، ودي�Lوه ومشEي�Lوا Êلناس اÊيل 

Êلمهن  ، مشF£وا)les professions libérales(ساهلني مشF£وا فقط 
 هاذ املهن احلرة، ونقول ٔ�لف  يف 58احلرة، Rالش؟ Wٔن بعدا Rددمه ;ري 

.. æ واQد املس�ٔ اÊيل ميكن، ٔ�نت رئFس احلكومة، ما ردييت لهاش
  . dل½سEبة Êلمهن احلرة
  املهن احلرة هاذو

)ce sont des retraites sûres et des cotisations pas très 
sûres(،  يلÊٓن؟ هام الناس اWيل �يوقع اÊيل ;ادي خيلصها حبال اÊوشكون ا
  . يوم، حفذاري 3240ا ما عندمهش �يخرجو 

مز�ن تد�روا التغطية الصحية، ولكن يف ٕاطار نظام ¶اص dملهن 
  . احلرة، مايش يف النظام العام، ;ري كنقول Wٔ ،æن تفاد� لهاذ اليش

Rىل لك Qال، ٔ�مام هاذ اليش لكو، السEيد رئFس احلكومة، النقاdت 
 ٓWد م£وازن وردها اكن مسؤول، واX تواصل ك½ساءلمك اكنت ردهاEن س

  .واWٓن من بعد هذا wعتصام اWٔ¶ري د�ل هاذ اSهنار، ك½ساءلمك
هل سEتواصل احلكومة متادهيا يف التعنت وخرقها Êلقوانني اجلاري هبا  

العمل والهجوم Rىل املك�سEبات؟ ماذا ت½£ظرون حىت تغريوا من مقاربتمك ؟ 
، مفن 4 1990 وال يف دîسمرب 81ٕانتفاضات شعبية كام وقع يف يونيو 

مصل�ة، السEيد رئFس احلكومة، يف ٕاضعاف وحتقري احلركة النقابية وت�ٔجLج 
  wح£قان wجvعي؟ 

ٕان املركز�ت النقابية Rازمة لك العزم عن لعب ٔ�دوارها اUسEتورية، 
 Yفاع عن مصاحلها وعن مصاحل الطبقة العامUولن §سمح مبصادرة حقها يف ا

  . املرشوRة�اكفة الوسائل النضالية 
وٕاذ حنملمك اكمل املسؤولية Êلنتاجئ اليت ميكن ٔ�ن ت½£ج عن هذا الوضع، 
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نعرب لمك عن §شEبêpا حبوار اجvعي Xاد ومسؤول، السEيد رئFس احلكومة، 
yٔداة قانونية ودميقراطية لتدبري اخلالفات والزناRات wجvعية وwسEتÔابة 

لقانون واملسامهة يف وضع Êلمطالب املرشوRة Êلطبقة العامY واQرتام ا
  .السEياسات العمومLة، ¶اصة wق£صادية مهنا وwجvعية

  .وشكرا السEيد رئFس احلكومة

  :السEيد الرئFس
  .شكرا السEيدة املس�شارة احملرتمة

اللكمة اWٓن ÊلسEيد رئFس احلكومة Êلرد Rىل التعقLبات يف Qدود ما  
يد رئFس احلكومة، زد ٔ�لسE .. راه رديناه æ. تبقى يف رصيدمك من وقت

 .تفضل

  :السEيد رئFس احلكومة
  .©سم هللا

  ..هاذ الاكس الوحLد هذا dش �رش�و

  :السEيد الرئFس 
  .امللح

  :السEيد رئFس احلكومة
  . ما ك½رش�وش الطعام، �رش�و الرشاب

  :السEيد الرئFس
  .هاذي جعبت Êليس الوفا.. �رش�و

  :السEيد رئFس احلكومة
  .dمس هللا الرمحن الرحمي

البد شوية د�ل اRUابة .. ا¶ا تد�روا اÊيل درتيوا ما تنقدرش نبقىراه و 
لو اكن اكن شوية د�ل . مع اWٔسف، اÊيل اعطى هللا هو هذا.. dش

  .إالنصاف �رد يل شوية د�ل الوقت وليين
  السEيد الرئFس،

الeم د�ل إالخوان اكن فLه ٕاشاكليات ٔ�ساسEية، ما ;رندش Rىل لك 
، مع اWٔسف، ضاع لنا شوية د�ل ..ت اÊيليش Wٔن من الصعب الوق
  .الوقت يف ذاك املشا�سات

اWٔوىل يه احلوار، حىت واQد ما قال ما اك�ش حوار، اكن حوار 
واRرتفوا به بطبيعة احلال، وحىت ٕاىل ما بغاوش يعرتفوا مايش مشلك، يعين 

د�ل  10د�ل اجلوالت مايش د�ل اÊلقاءات،  10د�ل اجلوالت،  10
كنتذ�رش د�ل احلوار مع النقاdت اÊيل كرتبطين معها ومع  11ٔ�و اجلوالت 

الزعامء د�لها ٔ�حسن العالقات لكهم، امحلد á، معهم ومع الزعامء د�هلم 
وتنحرض يف احلفالت د�هلم وتيفرحوا بيا العامل د�هلم وتيصفقوا Rيل ميل 

  ؟تند¶ل، فهاذ احلوار هذا اكن، قLل، هل هذا احلوار مايش دردشة
البد من اتفاق مYال، ٔ�  امسحوا يل، اWٔخ اليس فاحتي، االتفاق د�ل 

��ريل د�ل من؟ احلكومة د�ل عباس الفايس يه اÊيل وقعاتو ولكن  26ٔ
شكون اÊيل طبقو؟ احêا، احêا اÊيل طبقêاه، واكن ¶اصمك النقاdت ;ري 
هاذ القضية هاذي تعتربوها اكفLة، Rالش؟ Wٔنه هذاك احلوار، ٔ�ليس 

احتي، اكن يف ظروف صعيبة د�ل املغرب، اكنت فLه احلكومة يف Qا ف
 600صعبة Xدا، واتفقت معمك، اليس فاحتي، dش �زيد للك موظف 

درمه يف الشهر dل½سEبة Êلموظف لFست شÙFا،  600درمه يف الشهر، و
 100مليون درمه، لك  500درمه يه  100ولكهنا dل½سEبة Êلخزينة لك 

مليار د�ل اUرمه،  13.2درمه يه  600رمه، وهاذيك مليون د 500درمه 
مليار  57هاذي ميل Xات احلكومة لقت البرتول طالع، املقاصة دات لنا 

د�ل اUرمه، إالشاكليات لكها صعبة، الواردات د�لنا من عاملنا يف اخلارج 
�راجعت، السEياQة �راجعت، ومع ذæ احلكومة قالت، ال، هاذ اليش 

قاdت نطبقوه مع املوظفني، هذا بوQدو اكن اكيف، لكن اتفقت Rليه الن
  .مايش هاذ اليش فقط

سEنني �يدوز، حشال كتلكف  4ولت الرتقLة ٔ�وتوماتيكLة، اÊيل تعطل 
د�ل املليار د�ل اUرمه سEنو�، هاذي  7و 5هاذي ÁÊو؟ كتلكفها بني 

املغاربة، كذæ قلنا ما نرتاجعوش Rلهيا، �لك رصاQة راه هاذو الفلوس د�ل 
  .احêا كنعطيومك الفلوس د�ل املغاربة، هاذي يه احلقLقة

حصيح، ما مكل�ش االتفاق لكو . هاذ اليش هذا كتقولوا اليوم ما مكلتFش
��ريل Rالش؟ ما مكلتوش Wٔنه ما ميكن لFش، ٕاىل جLنا �زيدو داd  26د�ل ٔ

ى، امسحوا د�ل املليار د�ل اUرمه ٔ�خر  5اUرXة اجلديدة إالضافLة ¶اصنا 
، ميل �كون (tout simplement)ليا، إالخوان النقاdت، ما عندîش 

�لك فرح، وٕاذن احêا dيق ما مكلناش االتفاقLة اWٔخرى و¶اصنا رضورة 
  .ند�رو اتفاقLة، Rالش غند�رو اتفاقLة ؟ Rاونو  بعدا �مكلو هاذي

ا اك�ش ;نيا، إالخوان د�ل النقاdت هاذ القضية د�ل احلوار لو اكن م
هاذ احلوار عندو ميل كنجي ت½سEتجب لمك، ميل قالت اWٔخت �ٓمال، 

يوم، واSهنار اÊيل جcدها  3240اليس خمارق هو اÊيل جcد يل القضية د�ل 
� : "يل شديت يف رايس، اسEتجبت لها Wٔن حقا حىت تذ�رت قول معر

 40يوم كتبقى لو  3200، واش إال�سان اÊيل ¶دم "ليت معر مل تÁه ٔ�مه
داd قليت يل، ال، مايش ذاك اليش اÊيل . وم �يضيع لو لك يش، اسEتجبتي

  .مطلوب، مطلوب تد�ر لو معاش
�  نقول æ واQد القضية، ما عندي مانع، ولكن اكن جيب ٔ�ن يقال  ٔ

يل هاذ اSهنار اWٔول اÊيل قال اÊيل اليس خمارق هو هذا، واWٔمور اWٔخرى 
 la(ؤ�  طلبت الناس د�ل لسEنا، ال اÊيل قلت لمك ذاك اليش لكو، 

CNSS6 (ٓخره�  .dش يفكروا يل يف القضية د�ل الوا�Uن د�ل العامل ٕاىل 
ٕايوا �ٓش غنقول . كتقولوا يل ما كتعرفش تد�ر إالخراج اليس عبد إال4

لمك؟ اÊيل Xاب هللا هو هذا، هاذ القضية د�ل إالخراج ند�رو واQد 
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حلقLقة رمبا الس�ب هو ٔ�نين ٔ�رسع wجvع ونتفقو Rىل هاذ اليش لكو، يف ا
يف إالسEتÔابة لمك، اWٔخت �ٓمال، حىت QاXة ما درهتا ٕاال اسEتوحLهتا من 

ملا كتجيوا عندي لالجRvات وكنتلكم ٔ�  و�مك، ك½سمعمك �ٓش . عندمك
كتقولوا، ميل ك½سمعمك �ٓش كتقولوا كن�اول �سEتجب، ميل ك½سEتجب 

عبد إال4، حىت جتمع  كتقولوا يل Rالش اسEتجبيت ؟ اكن ¶اصك، ٔ�يس
 Yد احلفQونوقعوها وهاذ اليش اكمل وند�رو وا)c’est tout(، وهاذ اليش 

ما كنعرف لوش، ٕاىل بغيتوا توا¶ذوين Rالش اسEتجبت لمك، راه املهم 
عندمك ٔ�نv هو التحسني د�ل احلا د�ل العامل واملوظفني والعامل الفالحLني 

QاXة، تنقول لمك راه ٔ�  اÊيل درت  و;ريمه، ؤ�  ما معرين ديت لمك يش
هاذ اليش، ٕاال يش QاXة ٕاىل كنت ٔ�  اÊيل dدرت لها، وdدرت لها dش 
اWٔخت؟ هباذ احلس اÊيل عندي واÊيل عندمك واÊيل عند النقابيني، وهو 
كتحنوا Rىل الناس اÊيل ما عندمهش، كتدافعوا Rلهيم، مايش بوQدمك، حىت 

؟ ما تقدروش حتيدوها، ..اذ القضية حتيدوابغيتو حتيدوا يل ه. ٔ�  معمك
التارخي يث�ت هذا، من اSهنار اÊيل �زاديت ؤ�  هكذا، ؤ�  ا�ن مخس 

  .سEنوات وست سEنوات ؤ�  كندافع Rىل لك من اسEتطعت ٔ�ن ٔ�دافع عنه
فكرتين فواQد اSهنار واQد اUري تعرض لواQد اUرية مشFت كنتدا�ز  

  .;ري داd تفكرتٔ�  و�ه، هز طروطوار رضبين به، 
�رى لنا داd مشF£وا ÊلتقاRد، مسحوا يل، مشF£وا ÊلتقاRد اهتمتيوين ٔ

هللا خيليمك إالخوان، هاذ القضية د�ل التقاRد ٔ�شEنو حاك�هتا؟ . Sdهتريب
 10هاذي حاك�هتا ©سEيطة، هاذي ٔ�  مسعهتا ميل كنت  ئب �رملاين هذي 

حكومة جLت لرئاسة سEنني بال ما �كون واحضة عندي، ميل وليت رئFس 
احلكومة Xا عندي اليس �زار �ركة وXاب يل املوظفني اÊيل كFسريوا 

dخلصوص، داروا يل واQد العرض، ٔ�شEنو املفاد د�ل ) CMR7(التقاRد 
هاذ العرض؟ ٕاذا بقLنا يف هاذ اليش اÊيل كند�رو داd يف التقاRد من هنا ل 

;ادي يوصلهم وال درمه  غنالكو الرصيد اÊيل Xامعني، واملتقاRد�ن ما 2021
واQد، ما العمل؟ قال æ اليس عبد إال4، ها هو العمل، جLتيوا، هللا 
جياز�مك خبري، هنا يف جملس املس�شار�ن طرح£وا Rيل السؤال، جLت قلت 
�ٓش داين ÊلتقاRد ٔ�عباد هللا؟ �ٓش بFين وبني التقاRد   �لمك هاذ اليش هذا، ٔ

 ��ٓمال؟ مايل ٔ�  ومال التقاRد؟ ٔ �كنفكر يف املوظفني سEيفقدون تقاRدمه  ٔ
واحللول، مع اWٔسف، ميل ٔ�  كنتلكم مع الناس اÊيل كFسريوا التقاRد 

  .�يعطيوين ٔ�رقام، ؤ�نv كتعطيوين لكامت
بقLت معمك Qاولت معمك، Qاولت معمك، Qاولت معمك، Qاولت، ال،  

التقاRد اWٔ¶ري قلت و¶ا، ٔ�  داd يف هاذ اÊلجنة د�ل  رققت ولي½ت، ويف
ما تفامه�ش ٔ�  وإالخوان دالنقاdت اÊيل كنعزمه وغنبقى نعزمه، وغنقول لمك 
اÊيل بغى يدا�زين مع النقاdت راه ;الط، راه ٔ�  ما نصلحش نتدا�ز مع 

  .النقاdت، اWٔحزاب كن�êافس ٔ�  وٕا�ها، ولكن النقاdت ٔ�  مايش ضدها
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دي وwجvعي، ٔ�نv ولهذا هاذ التقاRد هذا صيفطتو ÊلمÔلس wق£صا 
Qارض�ن فLه، وتذا�رتيوا واتفق£يوا، وميل جLتيوا ÊلمÔلس wق£صادي 

ردها  65وwجvعي ٕا�راما لمك دار مجموRة د�ل املقرتQات، كنا ;اديني يف 
هاذ اليش هذا اÊيل . ، كنا ;اديني يف واQد العدد د�ل اWٔمور ردها Êلور63

، ميل Xا ما اك�ش اكيف، ولكن قلنا دار ا¡لس wق£صادي وwجvعي
يش dس ما اك�ن، �ٓمني، ند�روه، ولكن ٔ�نv ما بغيتوش تصوتوا Rليه، Wٔن، 
اWٔخت �ٓمال، السEياسة مايش يه فقط تطالب، يه كذæ ت�êازل، والناس 
  �اÊيل معك مايش فقط د�ر هلم ¶اطرمه، كذæ تقول هلم امسعوا يل، راه ٔ

�رو يش QاXة ٔ�خرى، راه إالماكنيات د�ل درت �دي وراه ما ميك½ش ند
 8اUو يه هاذي، راه هاذ اليش د�ل التقاRد، اWٔخت �ٓمال، يف 

مليار  8مليار د�ل اUرمه، يف مخس سEنوات،  41سEنوات ;ادي �لكفêا 
مليار د�ل اUرمه لك سEنة، وقويل يل، اWٔخت  8احêا كدو . د�ل اUرمه

يس؟ اÊيل كنوا¶ذ Rىل رايس هو اÊيل ما �ٓمال، ٔ�شEنو كنوا¶ذ ٔ�  Rىل را
درتوش ميل جLت، Rالش؟ Wٔنه العام اWٔول مشت لنا مليار درمه يف 

مليار د�ل درمه، وداd  3هذا اÊيل �اله داز مشت لنا  2015و  2014
داملليار د�ل اUرمه  10داملليار د�ل اUرمه، يه  6هاذ العام غمتيش لنا 

الرصيد اÊيل مجعتوا ميل كن�Lوا موظفني، وذاك من ٔ�موال املتقاRد�ن، هذا 
اليش اÊيل كن�Lوا كرتحبوا، Wٔن اكن ذاك اليش اÊيل �يد¶ل ٔ�كرث من ذاك 
 dد الوقت وىل ذاك اليش قد قد، داQوا كرتحبوا، واLيل �يخرج كن�Êاليش ا

داملليار د�ل اUرمه ضاعت، لك Rام كتضيع  10بدي�Lوا كتخرسوا 
  .يل مليار د�ل اUرمهاملردودية د�لها حوا

هاذي اÊيل ٔ�  نقول لمك، ورمبا �ون خرج£يوا كتقولوا ¶اصنا نطيحو  
عبد إال4 ٕا�ن كريان Wٔنه ما دارش إالصالح من اSهنار اWٔول وخنرج معمك، 
هذا هو هاذي يه الروح الوطنية، مايش ;ري يبقى إال�سان يعين م�ش�ث 

مك ٔ�  ¶اطرمك وما ندوزش هاذ مبوقف لFس فLه املصل�ة، وا¶ا داd ند�ر ل
;ادي يت�اذ  2018التقاRد، وجتي احلكومة اWٔخرى وتد�ر هاذ اليش يف 

من عند املوظفني لك ما حيتاج صندوق التقاRد بقوة القانون، ذيك 
�نv،  4احêا والز�دة د�ل  4، داd دا�ر�ن الز�دة د�ل 1الساRات مايش ٔ

 ٔWد النقطة، نقطة العام اQام واR ول، نقطة العام الثاين، نقطة العام لك
الثالث، نقطة العام الرابع، احلكومة من �ة، وامسيتو، هاذيك الساRات 

اÊيل كن�لصو داd  %20نقط اÊيل غيزتادوا، هاذيك الساRات  4مايش 
�ك؟ شكون إالخوان اÊيل Qافظني،  %30مجموRني ;ادية تويل كذا و

  .اÊيل ;ادية تويل %42;ادية تويل،  42%
امسحوا يل، راه ٔ�  درت هاذ اليش Wٔنين مايش خباطري حبال ٕاىل 
�  دا�ر هاذ اليش Wٔنين مكره، ما عندîش اخ£يار، ٔ ،Yادي ليش حف;
  �امسحوا يل، وهاذ إالصالح د�ل التقاRد ديناه Êلحكومة ومشêFا ؤ
 كنطالبمك داd، هللا جياز�مك خبري، وا¶ا اكن عندمك هاذ املوقف كنطلبمك dش

�راجعوا هاذ املوقف، ٔ�  مسEتعد نعاودو نتالقاو dش يدوز يف جملس 
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املس�شار�ن مايش ©رسRة، بغيتو يدوز dٕالجامع، ويدوز يف جملس النواب 
dٕالجامع، وٕاىل اكن ممكن نعملو يش QاXة ٔ�خرى dقLة، ٕاىل اكن ممكن 
�زيدو حنسEنو شوية يش QاXة dل½سEبة Êلموظفني Rىل رايس وعيين، ٕاذا 

  .ممكن اكن
املس�ٔ الثالثة، إالخوان، القضية د�ل هاذ إالخوان اÊيل وقع هلم هاذ 
اليش هنار امخلFس، ٔ�وال، نبغي نقول Êلمواطنني، لمك ٔ�وال، وهلم من ¶اللمك، 
هاذ إالخوان هاذو مايش اكنوا م£عاقد�ن مع اUو وجcنا هلم يش QاXة 

مة من ٔ�Xل Xديدة، هاذو د¶لوا Rىل رشط، هذا رشط دارتو احلكو 
�سEباب، بعضها تقين وبعضها فلسفي، ٔ�شEنو هو الفلسفي؟ الفلسفي ٔ�  ميل ٔ
جLت، إالخوان املس�شار�ن واملس�شارات، لقت بيل اÊيل بغينا ند�رو فLه 
�كو�ن �يت�لعوا الوزراء، Rالش �يت�لعوا؟ تيقول æ، اليس عبد إال4، ٕاىل 

�عطينا أ æ نت ما �ونت الناس اليوم غيجيوا ;دا يقولوا�لوظيفة، ؤ
ال ٔ�خفي Rليمك،  إالجرامعندÅش الوظيفة، قلت هلم ٔ�  هذا Xانب Qل 

Rالش؟ Wٔنه ٔ�  ميل تنكون املغريب واش �كونو ٕاىل اكنت الوظيفة نعطهيا 
لو، ما اكن�ش ٔ�حسن �كون مكون ويقلب Rىل راسو، ٕاما dلقطاع اخلاص 

  . �كونوشٕاما يف اخلارج، وال نقول لو ما نعطهيش الوظيفة وما 
�ٓخلوت، يش شوية د�ل التعقل، راه هاذ اليش ;ري معقول، قلت هلم 
�  ما غن�افش من هاذ القضية، ;ادي نف£ح التكو�ن Rىل مرصاعيه، ٔ
وهاذوك اÊيل غيجيوا يتكونوا غنقول هلم من اWٔول ٔ�نv نقول لمك من داd ما 

امسحوا  كنواRد�ومش dلوظائف، ولكن بغيت �كو�مك، والرزق Rىل هللا،
يل، اكن م£Fرس ÁÊو Rىل رايس وعين، ما ;ادîش ند¶ل لها ٔ�والدي، 
 ،á ارك ومسعود، ما اك�ش، راه، امحلدcرس يف القطاع اخلاص مF£اكن م
الرزق واسع، واك�ن بنادم كتكونو يف الفزي�ء والكميياء �مييش تيد�ر مرشوع 

ك املرشوع ¶اص به ولو ©سEيط، وذيك القراية كتنفعو dش �يطور هذا
  ..و�مييش به بعيد، هاذ اليش

مث اكن عند  واQد املشلك �ٓخر كنا كند¶لو اUراري يقراوا، ميل 
ما كنلقاوش �يفاش  1000مêصب،  7000كنجيو خنرجومه كنكونو عند  

ند�رو لها، كتبقى حىت العام اجلاي وكنبقاو واQلني متا�، قلنا هاذ اليش لكو 
الشEباب ود¶لوا Rىل ٔ�ساس هاذ اليش، غنفضيو هباذ املوضوع، Xاوا 

  .درمه د�ل املن�ة 1200د¶لوا Rىل ٔ�ساس 
  السEيد الرئFس، 

هللا خيليك ٔ�  كنتلكم، والeم د�ل رئFس احلكومة راه صعيب يف 
  .واQد الوقت صعب، ما كنقcلش ال�شوîش

  ..درمه د�ل 1200

  :السEيد الرئFس
  السEيد الرئFس، السEيد الرئFس احملرتم،

  .اللكمة، ٔ�رجوك اسEمتع يل بضعة ثواين و�ت يل

�Rرتف لمك ب�ٔنين Rاجز، Wٔنه هاذ اليش مايش معقولٔ  ��نv ميل كنتوا . ٔٔ
كتلكموا، إالخوان، ميل كنتوا كتلكموا، حىت واQد ما قاطعمك، هاذ اليش 
مايش معقول، هاذ اليش مايش معقول، راه ٔ�حêا يف مؤسسة كنتعلمو شوية 

Uميقراطية، واUسط تعريف د�ل ا©�ميقراطية حتتاج ٕاىل دميقراطيني، ؤ
ÁÊميقراطية هو تص½ت يل كام ت½سمع æ، هاذ اليش ما يش معقول، داd ال 
تلومين، السEيد الرئFس، ٕاىل ما اك�ش اSمتثل د�ل اUميقراطية، ٔ�  ما يش 

  .مسؤول Rلهيا

  :السEيد رئFس احلكومة
  السEيد الرئFس،

  .الرئFس هللا جيازيك خبري هللا خيليك، رد لنا الوقت السEيد

  :السEيد الرئFس
  .تفضل، تفضل

  :السEيد رئFس احلكومة
درمه،  1200هاذ الناس هاذو Xاوا Rىل رشط واحض، و إالخوان،

درمه  1200مسحوا يل، ٔ�  ت½سEتغرب لهذا اÊيل �يقول بيل املن�ة د�ل 
درمه، قcل،  2500درمه وال  2400 قصة، تيقوæ ال، Wٔنه قcل اكنت 

داd هذا جLيت د¶لت Rىل هاذ اWٔساس، ود¶لت Rىل ٔ�ساس . قcل
، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، الوظائف د�هلم 7000و 10000غنكونو 

) concours(ميكن هلم يدوزوا Rاود ;ين ذاك  3000مضمونة، وهاذوك 
مرة ٔ�خرى، ميكن هلم ميشEيوا يقريوا يف القطاع اخلاص، القطاع اخلاص 

̄ٔساتذة، ومي كن هلم ميشEيوا Êل�ارج ٕاىل بغى هللا، وميكن هلم يد�روا حمتاج ل
  .QاXة ٔ�خرى

ؤ�  غنقول لمك واQد القضية، قلهتا ÊلسEيد وز�ر اUا¶لية اليوم ميل اكن 
، السEيد وز�ر اUا¶لية، 7000;ادي، ٔ�  العام اجلاي ٕاىل اكن ¶اصين 

، Wٔنه ¶اصين �كون 20000، وٕاىل قدرت غنكون 15000غنكون 
من بعد ذيك الساRات الرزق Rىل هللا، اÊيل ما ¶دم هاذ العام  املغاربة،

خيدم العام اجلاي، واك�ن  س �يصيفطوا يل تيقولوا ليا اليس عبد إال4، 
امسح لنا، راه ٔ�حêا در  معك قY الصواب، ولكن داd راه احêا جنحنا يف 

)les concours(  امني، بعدR نني، �يجيب هللا  3، جنحنا من بعدEس
رزق، ما غميك½ش لهاذ الناس هادو يفرضوا Rلينا، يقولوا لنا رضوري dش ال

يف اWٔ¶ري، هذا ) concours(توظفو  اكملني، ما ميك½ش، ;ادي ند�رو 
  .اÊيل اك�ن، وهاذ اليش هذا د¶لوا Rىل هاذ الرشط

�رى لنا داw dح£ÔاXات، ٔ�وال، بعدا وقcل لك يشء هاذ إالخوان ٔ
ن إالرضاب وتيحتجوا، واQد اSهنار داروا مظاهرة هاذي شهر�ن وهام دا�ر�

وال ما نعرف حشال ما دارت هلم اUو حىت يش  10000هنا� Xات 
QاXة، وهاذ املرة هاذي وقعت ٔ�Qداث، حصيح، وهاذ اQWٔداث ميل 
وقعت، ٔ�  ماك�ش عندي املعلومات، عيطت Rىل السEيد وز�ر اUا¶لية، 
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خرج �يقول ٔ�  غند�ر حبث dش من بعد دققêا اWٔمور اليس امحلويش 
  نعرف ٔ�شEنو اك�ن؟

يف اUول املتحرضة ميل تيوقع يش Qدث واملسؤول �يقول غند�ر  
، وٕاال حبث، الناس �يوقفوا، �ي�سEناوا يد�ر البحث dش يعرفوا ٔ�شEنو اك�ن

  .ما كن�Lقوش يف اUو د�لنا
د�ل امسحوا ليا، ٔ�  ما كنعتربش الناس اÊيل وفقوا التظاهرات رXال 

هللا، هاذوك رXال اWٔمن ٔ�والد ، و�يدافعوا Rلينا وكFسهروا  Qاىشالقمع 
د�ل السوايع، ما  les estafettes (8(ميل كنكونو  عسني �يبقاوا يف 

تعرف واش لقاوا ما �لكوا وال ما لقاوش، وال يتوضاوا وال يصليوا وال 
Êيل ;ادي منزي هاذو �يفاش اكنت احلا د�هلم، هللا اÊيل Rامل هبا، Rالش ا

Rىل هاذو؟ وراه اك�ن متا اWٔخ ومتا اWٔخ د�لو، قال يل اليس امحلويش قال 
يل اليس الوز�ر، وشفت يف الص�افة ٔ�نه اليس امحلويش ;ادي يد�ر دراسة 

  .غيد�ر حبث dش يعرف ٔ�شEنو وقع
بغي�Lوا  - Xاوبوين برصاQة  –طيب ٔ�شEنو بغي�Lو  نعملو؟ واش بغيتوا 

د�ر املظاهرة خنليوه؟ اÊيل بغا îسد الشارع خنليوه؟ عقلي�Lوا ميل اÊيل بغى ي
كنا كنجيو dلسEيارات د�لنا ونبقاو واقفني يف شارع Rالل �ن عبد هللا ما 
كنقدوش ندوزو، ٕاىل بغي�Lوا هاذ اليش قولوه لنا ند�روه، راه ٔ�نv اÊيل 

  .ك�رشعوا
نت مرخصة ذيك امسحوا ليا، القرار د�ل مêع املظاهرات، ٕاال ٕاىل اك

الساRات اUو كتد�ر لها الطريق، وكتد�ر لها رXال اWٔمن، هذا قرار اك�ن 
يف القانون، ؤ�  كنتحمل مسؤوليتو اليوم �رئFس حكومة، ميل �يجي يش 

شف£يوا . واQد و�ي�الف القانون راه wسEتعامل د�ل القوة dش �ردو Rاملي
ت�دة �يفاش خرج طالبة ما وال ما شف£يوش هذاك السEيد يف الوال�ت امل 

بغا§ش ;ري تطرق التيليفون يف وسط القاRة؟ ٔ�حêا بوQد  يف العامل اÊيل ما 
ميك½ش لرXال اWٔمن îسEتعملوا القوة؟ و�يفاش غيد�روا؟ ٔ�نv داd مع ٔ�والدمك 

  ما ك�سEتعملوش القوة؟
طبعا غتقولوا ليا القوة الغري املتناسEبة، م£فق معمك، ولكن هاذ اليش  
غنعرفو؟ واش غنويل ٔ�  كنا¶ذ املعلومات د�يل من الفFسEبوك؟  dش

هاذي اUول اÊيل كت�رتم نفسها كتد�ر اUراسات، كتد�ر ٔ�حباث، ذيك 
الساRات ٕاىل ث�ت بيل يش واQد ¶الف القانون ©س�ب ;ري مرشوع ذيك 
الساRات ميكن لو مييش Êلمحمكة، واك�ن رXال ٔ�من صيفطنامه Êلمحمكة، 

 ما اكي½ش؟ واك�ن اÊيل حتمك Rليه ورمبا اك�ن اÊيل رمبا اليس حصاد، وال
مىش Êلسجن، Wٔنه ما ت½ساوش واQد القضية، اليوم رXال اWٔمن كتقولوا 
Rلهيم هاذ اليش ;دا غتحتاجوا هلم يف النقابة د�لمك، ميل جيي يش فصيل 
ضد يش فصيل، وهاذ اليش وقع، وقع ملا Xاين فصيل ضد فصيل من نفس 

ال æ  اليس عبد إال4 راه هاذو ما ¶الو ش جنمتعو، كنت النقابة، وق
مضطر نعيط Rىل اليس حصاد ونقول لو صيفط اWٔمن �كون Qاجز 

  . بêFاهتم، ذيك الساRات ما غيبغيو لكش رXال اWٔمن جييوا

فليعبدوا رب هذا البFت "ردوا البال، اWٔمن سابق Rىل لك يشء، 
ا تلعبوش، هاذي اUو، ؤ�  م". اÆي ٔ�طعمهم من جوع و�ٓمهنم من خوف

كنتحمل مسؤولييت، اليس حصاد، ٔ�  غن�لف لهاذ الناس قدام هللا ما يف 
رايس ذاك اليش اÊيل وقع هنار امخلFس، ولكن ٔ�  اÊيل مسؤول، قل Æوك 
الناس د�ل اWٔمن هذاك اليش اÊيل وقع القرار ٔ�  اÊيل كنتحمل مسؤوليتو، 

وما ميك½ش �كون معمك يف واQدة وما Wٔن ٔ�  رئFس احلكومة د�لمك، 
�كو�ش معمك يف اWٔخرى، ولكن احلاXة اÊيل يه ظمل وخمالفة Êلقانون 

  .هاذيك لك واQد معلها ;ادي يتحمل مسؤوليتو
ولهذا، هللا جياز�مك خبري، ما ت½ساوش ليا املسؤولية د�ل رئFس 

ٕاىل  احلكومة، راه مايش املسؤولية د�ل رئFس احلكومة يه يعجب الناس،
اكن من الرضوري dش نؤدي ٔ�  هاذ اليش اSمثن د�لو يف اSهناية د�ل 
wنت�اdت اÊيل ما بقى لها ٕاال بضعة ٔ�شهر ٔ�  مسEتعد، واحلزب د�يل 
�حêا سامهنا يف wنتقال ٔ æ تعد، ما العمل؟ ٕاىل اكنوا إالخوان �يقولواEمس

ىل جنح حىت د�ل العرش ؤ�دينا ذاك اليش من احلزب د�لنا، إ  السلس
�حêا Rلينا الوقت dش نؤديو، حىت ٔ�حêا مسEتعد�ن نؤديو، ولكن ما ٔ

  . مسEتعدي½ش �رتبك اWٔمن د�ل البالد
و¶اص إالخوان يعرفوا ب�ٔنه هذاك املرسومني مايش Qلفت ما نرتاجع 
  �Rلهيم Wٔنين بغيت نتÔرب Rىل ذوك اUراري، dلعكس ذوك اUراري ٔ

 كنقولو هلم لواQد الس�ب هو ٔ�هنم ميل نتعاطف معهم، ولكن هذاك اليشك 
Xاوا وال واUهيم �ون طبلنا مهنم îسولومه، يقول لو ٔ�و وليدي واش اSهنار 
اÊيل كنت دا¶ل عرفت هاذ الرشوط؟ ;ادي يقول هلم ٕاييه ٔ�d، ;ادي 
يقول لو ٔ�وليدي سري تقرا، وهذاك اليش اÊيل كنقول هلم داd سريوا تقراوا، 

، تبارك هللا، مêمك 7000، غتضيعوا الوظيفة، راه مايش غتضيعوا القراية
�ٓخر�ن ٔ�  م£�ٔكد ٔ�هنم ٕاىل ما دازوش ذيك العام ٕايدوزوا  3000غيدوزوا، و

  .العام اÊيل من بعد
هاذ اليش اÊيل dغي نقول لهاذ الشEباب، وdغي نقول هلم بيل الناس 

مع لك كنتعاطف  ..اÊيل اليوم �يحرضومه، وتFسهلوا هلم wح£Ôاج و�يديومه
واQد واQد مهنم، هاذوك الناس ;دا ما غيعرفومهش، وما غيعقلوش Rلهيم، 

Wٔنه اÊيل ¶اصهم يعرفوا هو ٔ�نه قcل اليوم اكنت ) les meneurs(وهاذوك 
اUو �ٓش كتد�ر؟ دا¶لت Rليك ád ٕاىل ما Xاوب،  السEيد وز�ر 

جع اUا¶لية، شدييت يش واQد دي�Lه Êل��س؟ قcل اليوم عفاك ٕاىل ما ر 
 æ ش الناس �يقولd ،لسجنÊ شوف حشال يف املظاهرات اكن �مييش
القمع، تيقول æ إالرهاب، ما نعرف ٔ�شEنو ٔ�حêا تند�رو يف هاذ احلكومة 
هاذي؟ حىت واQد ما مىش Êلسجن، وقcل اليوم راه ما اكنوش تي�سEناوا، 
اليس حصاد، حىت جييوا لR vاد ميشEيوا Êلسجن، اكنوا �يجيوا يديو  من 

داÊليل، املغرب تF£قدم واحلر�ت تتقدم واUسEتور   2داÊليل و 3ديور  يف 
، ولكن اك�ن فLه اUو واك�ن فLه املواطنني، ¶اصمك ٔ�نv 2011د�ل 

�سEياسEيني، كنقابيني، تعاونوا املواطنني dش �كونوا راشد�ن يف الترصفات 
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احلر�ت د�هلم،  د�هلم، ٕاىل ما اكنوش راشد�ن يف الترصفات د�هلم غيفقدوا
غيفقدوا احلقوق د�هلم، ٕاىل ;ري عبد إال4 ٕا�ن كريان غتطيحوه طيحوه، ٔ��ن 

  .هو املشلك؟ ولكن املغرب ما �رجعش Êلور، هباذ الطريقة ;ريجع Êلور
�  كنمتىن، ٕان شاء هللا، ما �رجعش، وٕان شاء هللا ما ;ريجعش ٔ.  

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا

  :السEيد رئFس اجللسة
  . شكرا Êلجميع Rىل مسامهتمك، كرا السEيد رئFس احلكومة احملرتمش

  .ورفعت اجللسة
 -------------------------------------------  

  امللحق
مدا¶Y املس�شار السEيد عبد اÊلطيف ٔ�معو dمس مجموRة العمل التقديم يف 

مدى حضور مس�ٔ "موضوع  اWٔسEئY املتعلقة dلسEياسات العمومLة حول 
  :"بÙFة يف السEياسات العمومLة املتعلقة dلطاقةال 

من املنتظر ٔ�ن îسEتقcل املغرب مؤمتر ٔ�طراف اتفاقLة اWٔمم املت�دة 
 2014ملوا�ة حتد�ت املتغريات املناخLة هذه السEنة مبراÅش بعد ل� يف 

  .2015وdرîس يف 
لنا ، ف�ٔم Êلقرارات، ولقاء dرîس موRدا Êلتفاوضفٕاذا اكن لقاء ل� موRدا 
  .Êلمبادرة ٔ�ن �كون لقاء مراÅش موRدا

 -ليكون املغرب قدوة حبق  -وليك يتحقق ذR æىل الصعيد الوطين 
Rلينا ٔ�ن نتوفر Rىل ٕاسرتاتيجية وطنية مvسكة ومêدجمة تدرج لك 

  . القطاRات wق£صادية وwجvعية
وهذا مير حR vرب اخنراط قوي وواعي واس�cايق ÁÊو من ¶الل رؤية 

 .�منوية مسEتدامة
فلموا�ة الطلب املزتايد Rىل الطاقة الكهرdئية، يتعني Rىل بالد  

، dعvد خطة �زاوج بني 2030و 2020مضاعفة إالنتاج ٔ�ربع مرات ما بني 
الطاقة الشمسEية والرحيية و;ريها من الطاقات املتÔددة الواRدة يف �ر مج 

يار درمه، وسEيجنب مل  100م£اكمل سEميكن من تعبئة اس�Ûر يفوق 
مليون طن من ;ين ٔ��سEيد الكربون سEنو�، جبانب  9.5بالد  انبعاث 

�لف وظيفة يف  23¶لق وظائف حممتY يف قطاRات الطاقة املتÔددة تفوق ٔ
�فق ٔ2020. 

وميكن اخ£صار الرها ت Rىل املسEتوى الطايق يف ٕاجياد سEبل 
ن و�يف لنا ٔ�ن السEهتالك ٔ�قل يقلص من انبعاث ;از ;ين ٔ��سEيد الكربو

نضمن ٕانتاXا ٔ�فضل Êلطاقة مع wسEمترار يف تعممي وتوسEيع ¶دمات النقل 
وإالضاءة والتدفÙة وضامن wسEتعامل الطايق يف خمتلف ا�Wٔشطة إالنتاجLة 

 .و;ريها... 
وRىل مسEتوى الرها ت البيLßة، فقد قدرت انبعا;ت املغرب من ;ين 

  2012مليون طن سEنة  8.51يفٔ�و�سEيد الكربون الناجت عن احملروقات 

، موزRة حسب لك نوع )2000يف املائة عن سEنة  �4.56ز�دة قدرها (
يف   7.22يف املائة، والفحم  6.72البرتول: من احملروقات Rىل الشلك التايل

  . يف املائة  8.4املائة، والغاز الطبيعي
ويبدو ٔ�ن قطاع ٕانتاج الكهرdء يتصدر �سEبة املسامهة يف انبعاث 

،  9.27%، م£بوRا بقطاع النقل ب 7.36%غازات اUفLئة ب½سEبةال
، وwسEهتالك اWٔرسي  6.10%، وقطاع اخلدمات ب 7,14%والصناRة

  .4%، وwسEت�دام اخلاص 6.7%ب 
يت�ني من هذه اWٔرقام ٔ�ن قطاع الطاقة يتصدر القطاRات اليت §سامه 

رتكز �ود املغرب حبصة �برية يف انبعا;ت الغازات اUفLئة، لهذا جيب ٔ�ن ت
   .يف جمال احلد من هذه wنبعا;ت، ©شلك ¶اص، Rىل هذا القطاع الطايق

واWٔ�يد ٔ�ن املسار العام يتÔه ٔ�كرث حنو wنتقال ©شلك تصاRدي ٕاىل 
ٕانتاج طاقات م£Ôددة لتلبية اح£ياXاتنا من ¶الل اسEتغالل الطاقة 

 ميكن اسEتغالل كام...)  biomasse(الشمسEية والرحيية والك£Y احليوية 
طاقات م£Ôددة ٔ�قل شهرة اكلطاقة احلرارية بباطن اWٔرض وتوظيف قوة 

 .التيارات البحرية
ويعترب wنتقال الطايق حمتيا Wٔن املوارد اWٔحفورية مYل النفط والفحم 

تنفذ شÙFا فشÙFا، ف� الر�ح واملياه وحرارة dطن اWٔرض ... واليورانيوم 
 .لها مكوارد ٔ�كرث اسEتدامة بصفهتا وقودا ال ينضبميكن اسEتغال... والشمس 

ومن مزا� الطاقات املتÔددة ٔ�هنا ت�س�ب يف انبعا;ت ٔ�قل من ;ين 
ويه §ساRد يف ذات الوقت Rىل . ٔ��سEيد الكربون ومن الغازات امللوثة

 .ضامن ٔ�سعار مسEتقرة �س�Lا Wٔهنا §سEتغل موارد ميكن الت½cؤ هبا ©سهو
اسرتاجتية طاقLة وطنية �ر�كز Rىل  2009سEنة لهذا ٔ�Rد املغرب مêذ 

تطو�ر املزج الطايق يف قطاع الكهرdء، : حماور ٔ�ساسEية، ويه مخسة
انطالقا من موارد م£Ôددة، وجعل النÔاRة الطاقLة  و§رسيع تطو�ر الطاقات

�ولوية وطنية، وٕانعاش wس�Ûرات اWٔجêبية يف جمال البرتول والغاز ٔ
  .ج إالقلمييالطبيعي وتعز�ز wندما

ومشيس ومايئ  ومن املتوقع ٔ�ن متثل الطاقات املتÔددة من مصدر رحيي
من الطاقة الكهرdئية   42%مLغواط للك واQد، يف ٔ�فق انتاج ب½سEبة 2

وسEميّكن خمطط املغرب Êلطاقة . من مصادر م£Ôددة 2020يف سEنة 
مليون طن من ;ين  7.3الشمسEية، بعد اسEتكام4، من تفادي انبعاث 

 6.5سEيد الكربون سEنو�، ب�F سEميكن �ر مج الطاقة الرحيية من خفض ٔ�و� 
  .مليون طن من انبعا;ت ;ين ٔ�و�سEيد الكربون سEنو�

�ال �رون معي، السEيد رئFس احلكومة، ٔ�ن املغرب، بتوفره Rىل ٔ
لكم يتوفر Rىل قدرة Rالية  3500وا�تني حبريتني ممتدتني Rىل طول 

ة، يف ٕاطار املزج الطايق، واملمتثY يف السEتكشاف مؤهالت طاقLة واRد
  .الطاقات البحرية

̄ٔسف قصورا Qادا يف اسEتغالل ٕاماك ت ٕانتاج الطاقة  ونالحظ ل
الرحيية يف ا¡ال البحري وكذا اسEتغالل التيارات البحرية املنتÔة Êلطاقة؛ 
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  . واليت Uهيا مزية �وهنا ;بتة من حLث إالنتاج
Lاراتنا الوطنية Rىل املدى البعيد من حنن حقا حباXة ٕاىل متاسك يف خ 

¶الل wعvد Rىل اخلال� الكهروضوئية، وطاقة الر�ح، والطاقة يف ا¡ال 
 .ودمع الصناRات املبتكرة، البحث والتطو�ر، والرشاكة... البحري

وهنا تظهر ٔ�مهية املؤسسة اجلامعية والبحث العلمي، اÆي Rلينا توجهيه 
¶اصا لبعد التمنية املسEتدامة والطاقة والبÙFة من ودمعه ليك يويل اهvما 

̄ٔحباث تتÔىل يف الطاقة واملاء والبÙFة  ¶الل �ركزيها Rىل ٔ�ربعة حماور ل
 .واملواد احمللية والصناRة الغذائية والتنقل احلرضي

ومن الواحض ٔ�ن هناك ٕارادة سEياسEية راخسة لضامن مسEتوى Rال من 
ة Êلطاقات املتÔددة الشمسEية wندماج الصناعي يف املساæ اجلديد

معهد (والرحيية، من ¶الل ٕا�شاء Rدة مؤسسات Êلبحث والتكو�ن مYل 
البحث يف الطاقة الشمسEية والطاقات اجلديدة، والتجمع الصناعي Êلطاقة 

، لكن Rلينا مضاعفة اجلهد السEتكشاف ٔ�مناط )الشمسEية Udار البيضاء
  . ال�شغيل الم£صاص البطاXديدة و§شجيع wبتاكر واخللق وربطه بقطاع 

فعلينا اسEتغالل الصY بني اWٔزمة wق£صادية واWٔزمة البيLßة، لنكون 
  .فاRلني

̄ٔمم املت�دة، مفن املتوقع ٔ�ن ختلق يف قطاع الطاقات املتÔددة  ووفقا ل
ويف املغرب، . 2030مليون وظيفة يف العامل يف ٔ�فق سEنة  20ٔ�كرث من 

�لف وظيفة يف  23كن ٔ�ن ختلق يف ٔ�كرث من تقدر الوظائف احملمتY اليت مئ
وXد�ر �Ædر ٔ�ن قطاع الطاقات املتÔددة ميثل سوقا Rامليا خضام . R2020ام 
 .2012مليار دوالر يف Rام  270ب 

نفس wسEت½£اج îرسي Rىل الت�ديث الطايق يف القطاع العقاري، 
ما  حLث يف£ح ت�ٔهيل البنا�ت وحتسني م½سوهبا الطايق سوقا خضمة ٕاذا

بذلت اUو جمهودا Uمع القطاRات املرتبطة dلت�ديث الطايق يف املباين 
 .العمومLة ٔ�ساسا ويف السكن

ففي فر�سا، ت�ٔكد ٔ�ن مليون ٔ�ورو مس�مثرة يف قطاع الطاقة املرتبط 
مرات مقارنة مع مYيلهتا  4بت�ديث املباين خيلق فرص معل مضاعفة 

اع wق£صاد اWٔخرض dٕماكنه ¶لق فقط. املس�مثرة يف قطاع الغاز املزنيل
فرص معل وفرية، كام îسمح dالسEتفادة من ¶لق فرص معل حملية لفائدة 

  . الرشاكت احمللية وdسEت�دام املواد اخلام احمللية
وRىل السEياسات العمومLة ÁÊو دمع هذه اUينامLة من ¶الل §شجيع 

 .جLإا�شاء وQدات �وية مcتكرة يف املعاهد العليا Êلتكêولو 
وهنا البد من التذكري dلرها ت اWٔساسEية اليت نعترب ٔ�ن Rلينا رفعها 
لكسب رها ت wق£صاد اWٔخرض، واسEتحضار الرها ت البيLßة يف 
السEياسات الطاقLة، و�متثل ٔ�ساسا يف حمارصة النقائص يف جمال احلاكمة 

  : املؤسساتية، حLث �سÔل ٔ�ن

•  Y¶ يف تصور وٕاRداد السEياسة الوطنية تعدد القطاRات الوزارية املتّدِ

الوزارة املنتدبة امللكفة dلبÙFة، والوزارة املنتدبة (املرتبطة dلتغريات املناخLة 
امللكفة dملاء، ووزارة ٕاRداد الرتاب الوطين والتعمري، ووزارة الطاقة 

 )واملعادن، ووزارة اUا¶لية، واملندوبية السامLة Êلغاdت وحماربة التصحر
اخ£صاصاهتا و§ش�ت سEياساهتا القطاعية حيد من فعالية وتدا¶ل 

السEياسات العمومLة يف هذا ا¡ال، وجيعل ٕاشاكلية الت½سEيق والتاكمل 
 والفعالية قامئة حبدة؛

ضعف اUمع املؤسسايت، وخصوصا يف جمال توفري املوارد املادية  •
د من فعالية وال�رشية الرضورية Êلمالمئة والت�ٔقمل مع املتغريات املناخLة، حي

  السEياسات العمومLة؛

ضعف �ٓليات الت½سEيق ما بني القطاRات الوزارية املعنية dلتغريات  •
املناخLة، وخصوصا اÊلجنة الوطنية حول التغريات املناخLة، والطابع ;ري 

  املُلزم Êلقرارات اليت تت�ذها îش�ت اجلهد احلكويم وحيد من فعاليته؛

وٕاRادة توجLه املقررات اجلامعية  ضعف ٕارشاك املؤسسات اجلامعية •
 .العلمية والتقêية؛ والتعاون اWٔاكدميي حنو هذه القطاRات الواRدة

ٕان تطو�ر البحث العلمي و�كو�ن املهندسني يف جمال الطاقات املتÔددة 
îساRد ٕاىل Qد �بري يف ختفLض التاكليف يف سالسل إالنتاج ٔ�فقLا ومعود�، 

. ضت مبسEتوى الضعف ¶الل عرش سEنواتف�ٔمثنة التجهزيات الطاقLة اخنف
وهنا تظهر ٔ�مهية إالرادة السEياسEية قcل حتوي� ٕاىل طموح صناعي يعمتد 

 .تقêيات م£اكمY وٕاىل مشاريع وتقêيات Xديدة
ويتعني dملوازاة اعvد �رسانة قانونية مالمئة وٕاصدار النصوص التطبيقLة 

الكهرdئية، و�كLفLات  اخلاصة dلكLفLات التقêية واملالية Êلربط dلشEبكة
ال�سويق والنقل وتصد�ر الطاقة الكهرdئية املنتÔة انطالقا من مصادر 

  ؛)09.13من القانون رمق  29و  26املاد+ن(الطاقة املتÔددة 
مفن . كام يتعني دمع اجلهد ال�رشيعي ©سEياسات مالية ورضي�Lة حمفزة

ليك �سEتطيع wنتقال  املتوقع ٔ�ن حتدث اUو ثورة رضي�Lة dملعىن احلقLقي،
اليت تفرض رضائب Rىل ٕاQداث وقع " الرضيبة اخلرضاء"حقا ٔ�ن مفهوم 

 .بFيئ سليب، وRىل اسEتغالل املوارد الطبيعية والطاقLة
ٕان التكLف مع هذه الت�د�ت الطاقLة والبيLßة، يدعو  كذæ ٕاىل 

فهناك  :تغيري يف عقلي�êا، وRىل اUو ٔ�ن §شجع وتعزز هذه النقY النوعية
وRلينا wنتقال تدرجييا ٕاىل . QاXة ٕاىل wشEتغال Rىل ٔ�مناط wسEهتالك

جممتعات خمفضة من انبعا;ت الكربون، مع لك ما ميث� هذا من تقوية 

التضامن اUويل، لتطو�ر اق£صاد Rاملي مق£صد من انبعا;ت ;ين ٔ��سEيد 
  . الكربون

§شجيع اعvد Qلقات ويمت حتديد اWٔولو�ت يف هذا ا¡ال من مêطلق 
وهذا حييلنا Rىل خطط لوFXس�LكLة . توزيع قصرية dعتبارها ٔ�قل تلويثا

وRىل الت½سEيق ... Êلنقل اجلهوي ولتوزيع البضائع والتنقل الغري امللكف بيLßا
 .اجليد بني القطاRات الوزارية
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ويتعني كذæ تغيري سلواكتنا مكواطنني من ¶الل تعز�ز السلوك املدين 
من ) besoin(رص Rىل wنتقال ٕاىل اق£صاد قامئ Rىل احلاXة واحل... 

¶الل حتويل wق£صاد ٕاىل اق£صاد اسEت�دام بدل اسEتعامل مرتبط dم£الك 
Rىل س�Lل املثال ام£الك سEيارة ٔ�و دراXة واسEت�داôا ٕاال  درا مع (اWٔشEياء 

تعز�ز اسEت�دام وسائل النقل العام واسEت�دام السEيارات بطريقة ٔ�كرث 
 ).اخل؛"... covoiturage"ابية  ٕاجي

وسوف تتطور اخلدمات، وخصوصا احلرضية مهنا ٕاىل ¶دمات ت�Xٔري 
 .عند احلاXة، ٔ�كرث مهنا ٕاىل �زوات مت� ملكفة بيLßا واق£صاد� واجvعيا

وRىل اUو ٔ�ن حترص Rىل ٔ�ن §رشح هذه الرها ت وتوحض Êلمواطنني 
 ارتباطها مع الرها ت الطاقLة، سEبل تغيري السلواكت الفردية وامجلاعية يف

  وهذا يعين، ٔ�ن Rىل املدرسة لعب دورها اكمال . مêذ ٔ�وىل مراQل طفوSهتم

يف هذا ا¡ال، وRىل إالRالم العمويم موا�بة هذه التحوالت النوعية 
  .وتوجهيها حنو سلواكت صديقة ÊلبÙFة

رد فêحن حقا ن½£قل من عرص الوفرة ٕاىل حقcة الندرة يف ٕادارة املوا
 ...الطبيعية والطاقLة

ويبدو ٔ�ن التكêولوجLا والعلوم وwبتاكر من القضا� املرتبطة ٔ�ساسا 
dٕنتاج مصادر طاقة Xديدة، ولكن القضية اجلوهرية مرتبطة dجلهد املبذول 
من طرف املواطنني عن طريق §سهيل التواصل وتعز�ز مcادرات ©سEيطة 

ÁÊو كذæ دورها Rىل هذا و . تعزز املقاربة ال�شار�ية وسEياسة القرب
 .املسEتوى ل�شجيع ا¡متع املدين وا¡الس الرتابية يف هذا wجتاه

وهذا ما سEميكêنا  حقا من احلديث عن حتول حقLقي يف سلواكتنا 
  !الفردية وامجلاعية من ٔ�Xل جناRة طاقLة حقLقLة


