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  امخلسني اجللسةحمرض 

  ).م2016ماي  31(هـ 1437شعبان  24الثال5ء : التارخي
  .رئHس اGلس، عبد احلكمي �ن شامشاملس�شار الس?يد : الرئاسة
واSقJقة  رابعة، ابتداء من الساQة الدقJقةساعتان وٕاثنان وثالثون : التوقJت
  .بعد الزوال اTٔربعبني

Wلسة خمصصة لتقدمي اTٔجوبة Qىل اTٔس?ئX املتعلقة : Wدول اTٔعامل
  :bلس?ياسة العامة من قaل رئHس احلكومة حول موضوQني

  ؛kمنية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية :املوضوع اTٔول - 
 .اد اTٔورويبهو حتدrت املبادالت بني املغرب وoحت :املوضوع الثاين - 

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

 :رئHس جملس املس�شار�ن ،شامش املس�شار الس?يد عبد احلكمي �ن
  .bمس هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس?يدzن والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اليت نعقدها تطبيقا ومعال ب�ٔحاكم الفقرة  ،Q�ٔلن عن اف~تاح هذه اجللسة

من اSس?تور، ويه اجللسة ا�صصة لتقدمي  100 الثالثة من الفصل
اTٔجوبة Qىل اTٔس?ئX املتعلقة bلس?ياسة العامة من طرف الس?يد رئHس 

  : احلكومة حول موضوQني هام
  ؛kمنية املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية :املوضوع اTٔول

 .اد اTٔورويبهو حتدrت املبادالت بني املغرب وoحت :واملوضوع الثاين
وقaل الرشوع يف تناول اTٔس?ئX املدرWة يف Wدول اTٔعامل، ٔ�عطي 

  .اللكمة �لس?يد اTٔمني ٕالطالع اGلس Qىل ما Wد من مراسالت وٕاQال�ت
 .تفضل الس?يد اTٔمني احملرتم لمك اللكمة

  :ٔ�مني اجللسة ٔ�محد خلريف، الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  رتم،الس?يد رئHس احلكومة احمل
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 اGلس اSس?توري bلقرار رمقتوصل جملس املس�شار�ن من 

املتعلق  15.90ا�ي رصح مبوجaه مبطابقة القانون التنظميي رمق  1000/16
  .� س?تور ةمب�لس الوصاي

ماي  Q£30ه املنعقد بتارخي يف اج ،Qىل مداو¢ مك~ب اGلس وبناء
ثالث  2016ماي  31، يعقد جملس املس�شار�ن يوم الثال5ء 2016

ابتداء من الساQة الرابعة ونصف بعد الزوال، ¦س?هتلها  ،Wلسات Qامة

 Xس?ئTٔس احلكومة حول اHجوبة الس?يد رئTٔ جللسة الشهرية ا�صصةb
عية لٔ©س?ئX الشفهية، مث املتعلقة bلس?ياسة العامة، وتعقهبا اجللسة اTٔس?بو 

اجللسة ال�رشيعية ا�صصة � راسة والتصويت Qىل ثالثة مشاريع قوانني 
  .Wاهزة

وحنيط اGلس املوقر Qلام ٔ�ن مك~ب جملس املس�شار�ن تداول يف 
حول موضوع رسية ٔ�شغال ا�لجن  2016يونيو  30اج£Qه املنعقد بتارخي 

سان، H ملس�شار عبد احلق ± اSامئة، وجسل bس?تغراب ما ٔ�قدم Qليه ا
 ³26الل اج£ع جلنة املالية والتخطيط والتمنية oق~صادية املنعقد بتارخي 

من ¶سجيµ جلزء من ٔ�طوار oج£ع املذ´ور بواسطة هاتفه  2016ماي 
  . النقال

ٕا±اطة اGلس Qلام  ،ولقد قرر مك~ب جملس املس�شار�ن تبعا �·
bاللزتامات ½Jه ٕاىل املس�شار املعين لتذكريه هبذه احلادثة، وتوجJه رسا¢ تن 

املنصوص Qلهيا يف اSس?تور والقانون التنظميي Gلس  ا³TٔالقJة والسل́وية
، مع ٕا5رة 286، 67، 61املس�شار�ن ونظامه اSا³يل، والس?Á مواده 

ان�aاهه ٕاىل ٔ�ن هذه الواقعة ¶شلك سابقة خطرية ختل مببدٔ� رسية ٔ�شغال 
وتدعوه ٕاىل التقJد bملبادئ ، وال متت ٕاىل العمل الربملاين بصXا�لجن اSامئة، 

ا³TٔالقJة الواردة يف مدونة السلوك وا³TٔالقJات الربملانية Qىل ٔ�مل ٔ�ال 
  . يتكرر ذ· مس?تقaال

  .السالم Qليمك

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا الس?يد اTٔمني احملرتم

  ..واTٓن نÌ~قل بدون ت�³ٔري ٕاىل طرح
  .م الس?يدة الرئHسةbش تتعلق نقطة نظا

  : رWاء الكساب املس�شارة الس?يدة
  .تتعلق bلتن½Jه ا�ي مت توجهيه ٕاىل الس?يد عبد احلق ±Hسان

  :سرئHالالس?يد 
عطيتكش اللكمة الس?يدة ايه ما اكيناش يف Wدول اTٔعامل، مازال ما 

  . املس�شارة احملرتمة
±ة نقطة نظام، Òري امسح ليا Òادي نعطيك، نقطة نظام تتكون مaا

  .ومسموح هبا عندما يتعلق اTٔمر Öسري اجللسة، حرصا
  . وال ٔ�رى هناك ٕا³الال Öسري اجللسة ¶س?توجب إالدالء بنقطة نظام

عطيتلكش اللكمة، اعطيتلكش اللكمة، ما اال من فضØ مازال ما 
عطيتلكش اللكمة، ؤ�ذ´رك، ٔ�� نعطيك االس?يدة املس�شارة احملرتمة، ما 

عطيتلكش اللكمة، ما عندÙش ان فضØ ما اللكمة Òري امسعين، ال م
  . اللكمة

بيÛÌا هذا ا�ي ¦سميه النظام اSا³يل، بغيتوا حنتمكو �لنظام اSا³يل، 
عطيتلكش اللكمة، ٔ�رجوك، ال ٕاىل عندك يش امن فضØ راه مازال ما 
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  . ±اWة وÝهيا �لمك~ب، وÝهيا كتابة
  . ة نظاممسحيت يل لن ٔ�عطيك اللكمة، لن ٔ�عطيك نقطاواTٓن ٕاىل 

ؤ�عطي اللكمة Tٔول م~د³ل يف احملور اTٔول Tٔ±د السادة املس�شار�ن 
  .احملرتمني عن الفريق oس?تقاليل

  .تفضل الس?يد املس�شار احملرتم لطرح سؤا· مشكورا

  :احلسن سليغوة املس�شار الس?يد
  الس?يد رئHس احلكومة،

  الس?يدات والسادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

ميثل رهان ٕارساء احلاكمة اجلهوية احلديثة رافعة  يد رئHس احلكومة،الس? 
  . ٔ�ساس?ية �لهنوض بقضاr املغرب التمنوي وحتقJق التوازن اGايل املطلوب

وقد س?بق، الس?يد الرئHس، ٔ�ن الزتممت يف الرب�مج احلكويم bلعمل 
 من Qىل kمنية املناطق القروية واجلبلية Qىل ضوء احلاكمة اجلهوية، وذ·

kروم  ،³الل ٕاقرار مشاريع مÛدجمة مaنية Qىل مقاربة جمالية ¶شا́رية وتعاقدية
oس?ت�ابة �لèاجJات واملتطلبات oج£عية وoق~صادية bلعامل القروي 

  .و¶سهيل الولوج ٕاىل خمتلف اخلدمات اTٔساس?ية ،واملناطق اجلبلية
   :�ا، ¦سائلمك الس?يد رئHس احلكومة

جمال التمنية القروية واملناطق اجلبلية Qىل ضوء ما يه حصيلتمك يف 
  احلاكمة اجلهوية؟

  وما يه إالجراءات والتدابري املربجمة يف هذا الصدد؟
  . وشكرا

  :الس?يد رئHس اGلس
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة اTٓن Tٔ±د ممثيل فريق اTٔصا¢ واملعارصة

  :تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد 
  .شكرا الس?يد الرئHس

 ÖمنيTٔىل النيب اQ سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم.  
  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد رئHس احلكومة،
ٔ�مام حمدودية نتاجئ الس?ياسات العمومJة املوÝة �لعامل القروي، وانطالقا 

o منية املناطق القروية واجلبليةمن جحمk خ~الالت العميقة اليت تقف ٔ�مام، 
وانعاكساهتا السلبية Qىل تنافس?ية oق~صاد القروي وQىل بJÌاته إالنتاجJة 

  .وoج£عية
¦سائلمك، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، حول kمنية املناطق القروية 

  واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية؟

  :رئHسالالس?يد 
  . كرا الس?يد املس�شار احملرتمش

  .اللكمة اTٓن Tٔ±د ممثيل فريق العدا¢ والتمنية

  :Qيل العرسي املس�شار الس?يد
  .الس?يد رئHس احلكومة احملرتم

  السادة الوزراء والوز�رات احملرتمون،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمون،

ليت اعمتدهتا ¦سائلمك، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، عن الربامج ا
احلكومة من W�ٔل اôهنوض bملناطق اجلبلية والقروية وجتاوز oخ~الالت 
oج£عية وoق~صادية واخلدماتية اليت kرامكت هبا مÛذ عقود، وعن 
إالجراءات اليت مت اع£دها من W�ٔل ضامن oنتقائية بني الربامج احلكومJة 

دمة ٕالرساء وحتقJق هذه والربامج اجلهوية، ³اصة يف ظل اجلهوية املتق
  اTٔهداف املرجوة يف هذا اGال؟

  .شكرا الس?يد الرئHس

  :رئHسالالس?يد 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة اTٓن �لفريق احلريك

  :عبد الرحامن اSرùيس املس�شار الس?يد
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

  دة املس�شار�ن،الس?يدات والسا
  ٔ�هيا احلضور،

اسرتاجتيا �لتوزيع املنصف �لرثوة و³لق  ا¶شلك اجلهوية املتقدمة خJار 
  . توازن kمنوي Ýوr وجماليا واج£عيا

لية ٔ�كرث اGاالت املعنية ويف هذا إالطار تعترب املناطق القروية واجلب 
Q ل هبذا املضمون التمنوي �لحاكمة اجلهوية، ملا تعرفه من خصاصW ىل

  . ملسار يف العقد ا³Tٔريااملس?توrت رمغ اGهود املبذول يف هذا 
 Xaالد� مقaة، فJة سامJولتدارك هذا اخلصاص التمنوي وبتوجهيات ملك
Qىل ورش ´بري �متثل يف ٕاطالق �ر�مج لتمنية املناطق القروية واجلبلية 

لس?نوات مليار درمه Qىل مدى الس?بع ا b50ع£دات مالية هامة تت�اوز 
  .املقXa، مضهنا س?بعة ماليري درمه مربجمة يف القانون املايل �لس?نة احلالية
  :وQىل هذا اTٔساس ¦سائلمك، الس?يد رئHس احلكومة، عن ما ييل

ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا لتفعيل هذا الرب�مج احليوي 
- Qةمع العمل ٔ�ن مجموQة دrل املناطق م�ل املنطقة دrل در  ؟وإالسرتاتيجي

zفJاللت، الس?يد رئHس احلكومة، Òري الطريق دrل تHشاك راه تتقطع لعدة 
مرات ومجموQة دrل اSواو�ر ٕاىل ±دود وا±د ثالثة دrل الس?مينات ويه 
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  .ومجموQة دrل امجلاQات ال داعي لرسدها لواتتمقطوQة، 
ماذا عن إالجراءات املوا´بة لتزنيل اجلهوية املتقدمة بغية جعل  ،كذ·

  ؟هات رش�اك ٕاسرتاتيجيا يف جمال التمنية الشامX واملس?تدامةاجل 

  :رئHسالالس?يد 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .الوطين لٔ©حرار، تفضل الس?يد الرئHس التجمعاللكمة اTٓن لفريق 

  :محمد البكوري الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة،
  ز�رات،السادة الوزراء والس?يدات الو 

  السادة ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
لقد حظيت حكوم~مك املوقرة واليت نعزت bالن£ء لها مككون ٔ�سايس 
دا³ل Ò�ٔلبHهتا ب�رشيف ³اص عندما بدٔ�ت ب�ÛفJذ ٔ�كرب مرشوع وطين خضم 
هيم املناطق اجلبلية والنائية، bعتباره مرشوQا ملكJا Wاء يف خطاب العرش 

  .ا³Tٔري
مليار درمه Qىل مدى ست س?نوات  55رشوع �روم ختصيص م 

و¶رشف Qليه وزارة الفال±ة والصيد البحري، bعتبارها القطاع الويص Qىل 
مليون من ساكنة بالد� يقطنون ب�ٔكرث من  12التمنية القروية، ùس?هتدف 

  .مرشوع 20.800ٔ�لف دوار Qرب ٕاجناز حوايل  24
  ،الس?يد رئHس احلكومة احملرتم

  سرتاتيجيتمك لتنفJذ هذا املرشوع املليك؟ما يه إ 
  وهل هناك ٔ�ولوrت يف هذا oس?هتداف؟

  . وشكرا

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا ،الس?يد الرئHس احملرتم

  .oشرتايك، تفضل الس?يد املس�شار �لفريقاللكمة اTٓن 

  :ٔ�بو �كر اعبيد املس�شار الس?يد
  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ،والسادة املس�شار�ن الس?يدات

ال التمنية املناطق الرئHس، عن حصيX احلكومة يف جم الس?يد¦سائلمك، 
  القروية واجلبلية واحلاكمة اجلهوية؟

  .شكرا

  :سرئHالالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

نفدرالية اSميقراطية �لشغل، اللكمة و الك ،احملور هذا�ٓخر م~د³ل يف 

  .Tٔ±د ممثيل اGموQة

  :املبارك الصادي لس?يداس�شار امل 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة،
  الس?يدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن

�زخر املغرب ب�Ûوع جغرايف ´بري، لكن يف غياب رؤية هادفة ¶س?هتدف 
اTٔبعاد oق~صادية، oج£عية وال½رشية Qرب خمططات م~وسطة وبعيدة 

¦سائلمك، الس?يد رئHس احلكومة، عن ٔ�مه ٕاخفاقات حكوم~مك يف ، املدى
  اôهنوض bلعامل القروي؟

  .وشكرا

  :اGلس رئHسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .رئHس احلكومة لٕالWابة Qىل اTٔس?ئX اليت طرحت �لس?يداللكمة اTٓن 

  :رئHس احلكومة ،كريانٕا�ن  إال�الس?يد عبد 
  .ن الرحميÖسم هللا الرمح

  .امحلد � والصالة والسالم Qىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه ومن وoه
  الس?يد رئHس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكرمك Qىل طرح هذا السؤال املهم حول kمنية 

  .املناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهوية
وكام ال خيفى فٕان ساكنة الوسط القروي ال kزال Wد �مة رمغ التطور 

مليون  13.4حنو  2014املشهود حلركة اôمتدن، ٕاذ تبلغ حسب ٕاحصاء 
  .من مجموع ساكنة املغرب %39.6¦سمة، ٔ�ي ما يوازي 

قد اكن العامل القروي وال �زال موضوع �رامج وتد³الت قطاعية 
 من اGاالت، اكلطرق واملاء الرشوب م~عددة حققت نتاجئ �مة يف كثري

  . والكهرbء وتنويع اTٔ¦شطة oق~صادية Òري الفالحJة
حتدrت ال kزال تواWه بالد� يف جمال التمنية القروية، ٕان  مثةÒري ٔ�نه 

Qىل مس?توى احلاكمة واملقاربة العامة ٔ�و Qىل مس?توى البJÌات التحتية 
ة، �هيك عن ضعف oس� رات، مما والولوجJة ٕاىل املرافق العمومJة احليوي

ينعكس سلبا Qىل تنافس?ية oق~صاد القروي وQىل بJÌاته إالنتاجJة 
  .وoج£عية، وbلتايل Qىل املس?توى املعHيش �لساكنة

وس�ٔس?تعرض فÁ ييل حصيX اGهودات املبذو¢ لتمنية املناطق القروية 
  .تبعة يف هذا اGالواجلبلية، قaل التطرق ٕاىل املقاربة اجلديدة امل 

  الس?يد الرئHس،
لقد مكÛت الربامج اليت مهت العامل القروي من الرفع من مؤرشات 
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oس?تفادة من البJÌات اTٔساس?ية والولوج ٕاىل اخلدمات oج£عية بصفة 
وتذ´رو مزrن ٔ�ن هاذ اTٔرقام هاذي : ملحوظة، كام يت½ني من اTٔرقام التالية

  .oنطالقة دrل هاذ اليش ´يفاش اكنراه غنجيبوها bملقارنة مع 
، 2015س?نة  b79%لÌس?بة �لطرق القروية، بلغت ¦س?بة الولوجJات 

  .س?نة 20، يعين يف حوايل 1994س?نة  %34مقابل 
 2015س?نة  b99%لÌس?بة �لكهربة القروية، وصلت ¦س?بة الربط حنو 

، هاذي راها مفخرة �لمغرب، ٔ�� راه الطريقة 1995س?نة  %18مقابل 
 مايش جني نقول لمك راه لك يش مزrن وراه احÛا صفJنا املشلك، دrيل

bلعكس، فهاذ اGال هذا معلنا �زاف ولكن احÛا ما راضيÌش Qىل ٔ�نفس?نا 
حبال ا�يل قالوا إالخوة ما دام ´يقلبو Qىل إالخفاقات، احÛا ما راضيÌش Qىل 

  . ٔ�نفس?نا Ùحكومة
³داوا حقهم، اق اجلبلية واملغاربة لكهم ماكHشعروش بيل القرية واملناط

لو ´ون ما عند�ش ما عند�ش، الغالب هللا، bحلق ميل ¶سمع بيل يف 
، وميل kكون يعين %99اGال دrل الوصول دrل الكهرbء وصلنا ل 

وفJه الزعامء دrل اSول  "ٔ�وbما"±ارض يف مؤمتر ´يرتٔ�سو ٕا¦سان حبال 
اSول دrهلم حشال واصX  إالفريقJة وك�سمعهم ´يتلكموا Qىل الكهرbء يف

  .�Òشعر bالQزتاز وoف~�ار ٔ�نك مغريب
 2015س?نة  %95فÁ خيص الزتويد bملاء الرشوب بلغت الÌس?بة 

، ولو ٔ�نين ا�ن املدينة ف�ٔ� bيق كنذ´ر من 1994س?نة  %34مقابل 
الزrرات دrيل �لبادية، وا±د اôهنار bش جنيبو املاء متينا Òاديني Qىل امحلري 

ة للكتوا±د اشامك، وحىت لوا±د املاكن بعيد وبقJنا كنجمعو املاء من ±ا
ذاك املاء وجaناه معنا، وبقJنا كن�س?ناو وا±د املدة Qىل ما يصفى Qاد  وهزينا

رشبناه فهاذيك البادية وال طي½Ûا به وال شوف ٔ�ش در� به، اليوم امحلد � 
  .´يلقاوا املاء قريب مهنم 95%

´ي�  نفسه، يعين  Òري  bش ما يبقاش إال¦سانويف قطاع التعلمي، Òري
يش هاذ املغاربة م~خصصون يف W  ٔ�نفسهم، حيمد هللا بعدا Qىل ذاك ال

  .ùرس اTٔمور تتحسنا�يل اك�ن ويقول r ودي هللا 
 2014/2015و 2011/2012ويف قطاع التعلمي مت ما بني املومسني 

مؤسسة تعلميية،  Q345ه يعين يف العمر دrل هاذ احلكومة، ٕا±داث ما مجمو 
  . دا³لية bلوسط القروي Q194اتية ومدرسة جام 77و

مؤسسة تعلميية وٕاجناز  519الل نفس الفرتة ٕاصالح وkرممي كام مت ³
مؤسسة خبدمات املاء والكهرbء  261مؤسسة وربط  119س?ياWات ل 

  . جحرة من املفكك 544وش?بكة التطهري حسب احلا¢، وتعويض 
ملس?تفJد�ن من مaادرة مليون حمفظة والبالغ Qددمه من ا %63كام ٔ�ن 

مليون تلميذ وتلميذة مه من العامل القروي، وخبصوص  3.91إالجاميل 
 2012مؤسسة حصية bلوسط القروي ما بني  87اخلدمات الصحية مت ف~ح 

  . 2014و
مÛصب Wديد ملهنيي  1616ختصيص  ،ومت كذ· ³الل نفس الفرتة

ممرض وموSة، ٔ�ضيفت  1398طبHب Qام،  218الصèة bلوسط القروي، 
ممرض وموSة،  559مÛصبا لٔ©طباء العامني و 123: 2015ٕاôهيا �رمس 

مسكن وظيفي يف ٕاطار  250وbملوازاة مع ذ· مت تفعيل �ر�مج بناء 
  . 2011/2015الرب�مج البني قطاعي �لتمنية املندجمة 

صال يف ٔ�داء عرفت الس?نوات ا³Tٔرية ارتفاQا م~وا ،وQىل صعيد �ٓخر
الفرق الطبية املتنقX، حJث ارتفع Qدد الزrرات امليدانية لهذه الفرق من 

  . 2014زrرة مJدانية يف  12.000ٕاىل ٔ�كرث من  2009يف  5500
وال ٔ�خفJمك وكÌشكرمك ميل كتطرحوا هذه اTٔس?ئTٔ ،Xنه ٔ�� �رايس 

 12.000´رئHس احلكومة ما كنكو¦ش كنعرف هذه اTٔرقام، ونعاود نذ´رمك 
  .�لقرى واملدارش زrرة طبية دrل القوافل الطبية 2014زrرة يف 

ٔ�ما فÁ خيص القطاQات إالنتاجJة فقد سامه قطاع الصناQة التقليدية يف 
  :يف تنويع مصادر ا³Sل و³لق القمية املضافة من ³الل 2015ٕاطار رؤية 

از، قرية ٔ�خرى يف طور إالجن 15قرى �لصناع التقليديني، و 7ٕا±داث 
دارا ٔ�خرى يف طور  20، فÁ 2010دار �لصانعة مÛذ  62ٕا¦شاء وجتهزي 

   .2012س?نة ٕاضافJة مربجمة �رمس  12البناء و
مجعية  30ٕا±داث قاQات �لعرض والبيع وتقدمي اSمع التقين لنحو 

وتعاونية ¶ش?تغل يف جماالت الف�ار واخلشب والÌس?يج واجل  واحلدادة، 
  .ء املعدات التقÛيةوÒريها من احلرف Qرب اق~نا

ٕاQداد وت½ين مجموQة من العالمات امجلاعية �لتصديق و¶سجيلها bملك~ب 
  . املغريب �لملكJة الصناعية والت�ارية

تنفJذ �رامج التكو�ن املس?متر �لصناع التقليديني و�ر�مج حمو اTٔمJة 
من الرفع  "خمطط املغرب اTٔخرض"الوظيفJة، ويف القطاع الفال4 مكن 

، ٔ�� كنعرف إالخوان %48منو ا³Sل الفال4 الفردي مبعدل  من ¦س?بة
  . ا�يل ´يفهموا يف oق~صاد ٔ�ن هذه اTٔرقام ´برية Wدا

كام جنح هذا القطاع يف دمع مÛاعته اجتاه التغريات املناخJة حJث عرف 
بني  %61ت�ٔثري اجلفاف Qىل ¦س?بة منو القطاع املذ´ور kراجعا ´بريا بÌس?بة 

، مبعىن ٔ�ن اجلفاف اكنت � ت�ٔثريات 2000/2014و 1990/1999الفرتتني 
وبني  1990/1999يف املقارنة بني  %61´برية Wدا، نقصت ب 

، نظرا Tٔنه والت وا±د العدد دrل الفال±ات مسقJة ٔ�كرث مما 2000/2014
  . اكنت

ويعزى هذا التطور ٕاىل تنايم حصة املكو�ت اTٔخرى ³ارج احلبوب 
تاجJة العالية والقليX الت�7ٔر bجلفاف ٔ�و املتواWدة ذات القمية املضافة وإالن 

  . bملناطق املسقJة
 %27.7هذا bٕالضافة ٕاىل احلصة الهامة اليت حيتلها قطاع kربية املوايش 

  . ا�ي ٔ�صبح يلعب دورا حمورr يف ٔ�داء oق~صاد الفال4
حفظه  اليت ٔ�طلقها Wال¢ املØ "املبادرة الوطنية �لتمنية ال½رشية"كام ٔ�ن 

kركز Tٔbساس Qىل اTٔقالمي وامجلاQات الفقرية، يف هذا إالطار يندرج  ،هللا
ا�ي �ريم ٕاىل فك العز¢  �2011/2015ر�مج الت�ٔهيل الرتايب �رمس الفرتة 
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ٕاقلمي  22جامQة قروية zبعة ل  503وتقوية البJÌات اTٔساس?ية املتعلقة ب 
  . ه دازماليري درمه، هذا را 5بتلكفة ٕاجاملية تناهز 

 "صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية"وQىل صعيد �ٓخر سامه 
bٕالضافة ٕاىل متويل مجموQة من الربامج التمنوية املندجمة يف متويل حماربة �5ٓر 

مليون درمه،  566مبا مجموQه  2014و 2010/2012اجلفاف ³الل 
ترضر�ن، خصصت الق~ناء ونقل اQTٔالف املدمعة لفائدة مريب املاش?ية امل 

وكذ· لتوريد املاش?ية Qرب ³لق نقط مائية واق~ناء شاحÛات صهرجيية لنقل 
  . املياه، ٕاضافة ٕاىل ما مت رصده لهذا املوضوع �رمس املومس الفال4 احلايل

يف احلقJقة ما خصكومش تبقاو تد�رو Òري ذوك ا�لجن دrل تقيص 
قائق ٔ�مام احلقائق، ³اصمك تبداو تد�روا يش جلن Òري دrل مشاهدة احل

ٔ�عينمك، ميل متش?يو تد�روا يش اكر ومتش?يو ¶شوفو بعينمك الناس داروا هلم 
يوردها متا، والÌشاط ا�يل اك�ن Qرب ́ يجيبو املاش?ية دrهلم و ́ املاء،  نقط دrل

هذيك النقط دrل املاء العرصية ا�يل دارت س?تكونون مرسور�ن مرة 
  .ٔ�خرى

  الس?يد الرئHس،
  :ا احلكومة ٕاىلهتدف املقاربة اليت تبÌهت

الرفع من قدرة املناطق القروية واجلبلية Qىل ٕانتاج الرثوات واس� ر  -
  ؛هتا oق~صاديةاقدر 

  ؛¶رسيع وثرية فك العز¢ Qىل العامل القروي واملناطق اجلبلية -
  .تعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات اTٔساس?ية والعمومJة واملنفعية -

وى مÛاطق الوا±ات واTٔراكن، ويف ٕاطار تزنيل هذه املقاربة Qىل مس?ت
قامت الواك¢ الوطنية لتمنية هذه املناطق Qbٕداد دراسة مكÛت من وضع 

حماور kروم oرتقاء هبذه املناطق  k ،3رkكز Qىل 2020ٕاسرتاتيجية يف ٔ�فق 
ٔ�لف مÛصب شغل  160وجعلها Wذابة وتنافس?ية ومس?تدامة، وٕا±داث 
املس?توى الوطين يف ٔ�فق والرفع من مس?توى اخلدمات اTٔساس?ية لبلوغ 

  . 2020واSويل يف ٔ�فق  2016
 4هذه إالسرتاتيجية ٔ�مام Wال¢ املØ حفظه هللا يف  وقد مت تقدمي

جامQة kرابية موزQة Qىل  b126لراش?يدية، وهتم ت�ٔهيل وkمنية  2013ٔ�كتو�ر 
س?نوات ابتداء  3مليار درمه Qىل مدى  1.11ٕاقلÁ بغالف مايل يناهز  16
  .2014من 
ما فÁ خيص املناطق اجلبلية فقد متت بلورة ٕاسرتاتيجية ٔ�طلق Qلهيا �ٔ 

  . جامQة 738ٕاقلÁ و 41الرب�مج املندمج لتمنية املناطق اجلبلية، مهت 
ولتحقJق رشوط ٕاجناح تزنيل هذه oسرتاتيجيات والرفع من مس?توى 
 التÌس?يق بني خمتلف املتد³لني وطنيا وجماليا، مت تعز�ز �ٓليات احلاكمة

والتدبري bٕ±داث ا�لجنة الوزارية اSامئة لتمنية اGال القروي واملناطق 
  . قطاQا وزارr 15اجلبلية واليت يرتٔ�سها رئHس احلكومة وتضم يف عضو�هتا 

وقد قامت ا�لجنة الوزارية اSامئة لتمنية اGال القروي واملناطق اجلبلية 
بتèديد التوÝات  2015وز يولي 13يف ٕاطار دورهتا اTٔوىل املنعقدة بتارخي 

العامة واملصادقة Qىل الرب�مج املندمج لتمنية هذه املناطق، ومهنجية ٕاQداد 
ا�ططات اجلهوية املناس?بة ومسطرة انتقاء املشاريع يف ٕاطار صندوق التمنية 

  .القروية واملناطق اجلبلية
ه، وس?ميكن الرب�مج املليك ا�ي Wاء ٕالعطاء زمخ ٕاضايف لهذا اGهود لك

 2016/2022ولهاذ التوWه املوجود يف احلكومة، س?ميكن الرب�مج املليك 
حملاربة الفوارق oج£عية واGالية يف العامل القروي من سد اخلصاص 
املس�ل يف البJÌات التحتية واخلدمات oج£عية هبذه املناطق، وقد قدر 

، وQدد املشاريع مليار درمه 50الغالف املايل ا�صص �لرب�مج مبا يفوق 
  . دوار 24.290 مليون مواطن يقطنون ب 12دة مرشوع لفائ 20.800ب 

وهذا �ر�مج ا�يل اكنت وزارة اSا³لية يعين حرضته وحرصت Qليه، 
يعين معرفة تعريفا دقJقا  (identifiés)واTٔرقام ا�يل فJه واملشاريع ا�يل فJه 

Qليه �لس?يد وز�ر  افإالرش  ولك�ٔ و حلال، ويعين يعرفون م~ابعته بطبيعة ا
  . الفال±ة

  .و�b التوفJق والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  . نÌ~قل اTٓن ٕاىل التعقJبات Qىل اجلواب دrل الس?يد رئHس احلكومة
  . ؤ�ول م~د³ل يف هذا احملور هو الفريق oس?تقاليل

  .تفضل الس?يد املس�شار

  :عبد ا�لطيف ٔ�بدوح الس?يد املس�شار
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ùرشفين، الس?يد الرئHس، ٔ�ن ٔ�تد³ل bمس الفريق oس?تقاليل يف ٕاطار 
التعقJب والتفاQل مع جواب الس?يد رئHس احلكومة احملرتم Qىل سؤال 

  . ناطق القروية واجلبلية يف ضوء احلاكمة اجلهويةالفريق، Öش�ٔن kمنية امل 
حJث شلكت kمنية العامل القروي واملناطق اجلبلية ٔ�±د الرها�ت 

عية والثقافJة وoج£ املركزية الكربى واحملددة ملس?تقaل التمنية oق~صادية
  .والبيJEة ببالد�

اليت يوôهيا  وهو ما ٔ�كده Wال¢ املØ نرصه هللا من ³الل العناية الفائقة
توجهياته السامJة �لحكومة، اكن  �لعامل القروي واملناطق اجلبلية بفضل

 ٓ جناز خمطط معل مÛدمج يقوم إ فJه ٕاىل  ىخرها يف خطاب العرش ا�ي دع�
Qىل الرشاكة بني خمتلف القطاQات الوزارية، واملؤسسات املعنية لتوفري 

 .اجنازهوسائل متويل املشاريع وحتديد �رجمة مضبوطة الٕ 
 الس?يد الرئHس احملرتم،

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
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من مما الشك فJه ٔ�ن تصاحل املغرب مع جما� ٔ�حضى اليوم صورة واحضة 
من ³الل القطع  ،وملèة Qىل احلكومة ٔ�ن جتعل مهنا ٔ�ولوية اTٔولوrت

اôهنايئ مع الس?ياسة املتبعة اليت سامهت يف تعطيل حمراكت التمنية bلعامل 
وجشعت Qىل الهجرة القروية، وسامهت يف متركز اTٔ¦شطة  القروي،

السوس?يو اق~صادية Qىل السا±ل، مما انعكس سلبا Qىل اTٔ¦شطة الفالحJة 
  .من مÛاصب الشغل %80اليت متثل حوايل 

العوملة ورها�ت  وٕارهاصاتٔ�ن التحوالت امل�سارQة  ،ٔ�ضف ٕاىل ذ·
بJÌة اGمتع املغريب،  oنف~اح oق~صادي، قد سامهت بدورها يف تغيري

من ساكنة املغرب، Qلام ٔ�هنا  %40وkراجع ساكنة العامل القروي ٕاىل ٔ�قل من 
تضم اÒTٔلبية املطلقة من فقراء البالد املعوز�ن، ا��ن جيدون صعوبة ´برية 
يف الولوج ٕاىل اخلدمات اTٔساس?ية، كام يؤكد Qىل ذ· إالحصاء ا³Tٔري 

  .�2014لساكنة والسكىن لس?نة 
  س?يد الرئHس،ال 

من الفقراء يف املغرب يعHشون bلعامل القروي، Ò�ٔلبية  %70ٔ�زيد من 
  .العام¢ املومسية والعام¢ الغري مؤدى عهنا توWد bلوسط القروي

¦س?بة اTٔمJة تعرف ارتفاQا ³اصة يف صفوف الÌساء اليت تصل ٕاىل ٔ�زيد 
  .%88من 

  .الولوج �ل�دمات الصحية من ٔ�كرب املعضالت
ع �زداد اس?تفèاال لكام انتقلنا ٕاىل املناطق اجلبلية، حJث هذا الوض

ا³Sل الفردي ٔ�قل مبرتني مقارنة ببايق املناطق، مؤرشات الولوج �ل�دمات 
  .الصحية ٔ�قل كذ·، مث الولوج ٕاىل ³دمات التعلمي كذ·

ٕان الواقع يؤكد ٔ�ن نتاجئ العديد من الس?ياسات املتبعة والقرارات 
ٔ�حضت مؤ7رة يف العامل القروي  ن جزءا من بعضهااملت�ذة، واليت لن kكو

  .وهتدد قميه وبJÌاته ؤ�مناط HQشه
ذ· ٔ�ن العجز التمنوي الكaري واملعا�ة الصعبة اليت ت�ٔيت حتت وط�ٔة ك

ساكنة املناطق القروية واجلبلية bملقارنة مع اGال احلرضي تطرح ٕاشاكالت 
س?تقaال الهجرة وحتدrت Qديدة Qىل املدن وQىل مدى اس?تعدادها ال

  .القروية اليت تتضاعف ٔ�كرث من املس?تقaل
  فكJف س�~عامل احلكومة مع هاذ الوضع؟ 

  مث ملاذا هذا الت�³ٔري يف تفعيل خمطط العمل املندمج ؟
وهل رشعت احلكومة يف حتقJق ٔ�و ٕاJزال ٔ�و تزنيل املقاربة ال�شا́رية، 

  ملناطق اجلبلية؟يف صياÒة مرشوعها oسرتاتيجي لتمنية اGال القروي وا
مث هناك مالحظة ٔ�ساس?ية، هو ٔ�ننا حKJ نتèدث عن اôمتدن، فضبط 

  oصطالح رضوري ؤ�سايس، وماذا نقصد ôbمتدن؟
عتقد ٔ�نه بعيد �ٔ فٕاذا اكن املقصود ôbمتدن هو توس?يع املدن الكربى، فهذا 

لك البعد عن معقه التمنوي، بل اTٔحص هو اôمتدن ا�ي ùشمل املدن 
  .والصغرىاملتوسطة 

وbلتايل، نقل اخلدمات احلرضية ٔ�و ذات البعد اôمتديين ٕاىل العامل 

  .القروي
من الرضوري بل من oجيايب نقلها كذ·  oس� رات، مث كذ·

  .و¶شجيعها يف العامل القروي واجلبيل، سواء يف القطاع الس?يا4 ٔ�و يف Òريه
 حقJقة يف العامل املبذو¢ �·، فال ميكÛنا بتاz ٔ�ن جنèد اGهودات

  . القروي
وكام قال الس?يد رئHس احلكومة ٔ�نه ا�ي يتجول يف العامل القروي، ا�يل 
تيحس bملنطق ٔ�ن هناك تغيريات وحتوالت وهناك اجتاه ٕاجيايب ما ميكÌش 

  . ٔ�ننا ننكروه
من واجaنا كذ· ٔ�ننا Jك�فوا اجلهود ال Ùحكومة وال كربملان وال  ،ولكن

 احلقJقة، ٕانصاف هذه الفMة من ساكنة العامل القروي مكنتخبني من W�ٔل، يف
  .وحتقJق التمنية املÌشودة �لعامل القروي

  .وشكرا الس?يد الرئHس

  :الرئHسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  . اللكمة اTٓن لفريق اTٔصا¢ واملعارصة، تفضل الس?يد الرئHس
 ٔTس فريق اHمك بضعة دقائق، الس?يد رئkصا¢ ما زال يف حوز

  .واملعارصة، Qذرا �مكلوا الوقت دrهلم، تفضل الس?يد الرئHس

  :املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  الس?يد الرئHس،

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  . ٔ�ظن ٔ�ننا عندما نتلكم عن kمنية العامل القروي ت�aادر Sينا Qدة معطيات
Qلهيا اليوم، ٕاذا اكن الفريق  حنن اليوم ٔ�مام ٔ�ش?ياء جيب ٔ�ن ننكب

oس?تقاليل قد رصح يف تعقJبه bلقول ٔ�نه ±ان الوقت �لتصاحل مع العامل 
القروي، فهذه يه ا�لحظة �bات، س?Á وما تعHشه البادية املغربية من حش 
اTٔمطار واTٔزمة اليت ³لفهتا هذه الظاهرة الطبيعية، واليت، وامحلد �، 

   .و�لامءا±د املتنفس �لهبامئ اTٔمطار ا³Tٔرية اكنت و 
Òري ٔ�ننا Ùحكومة مل نويل البادية يف هذا الظرف �bات ا�ي حتتاج 
ساكنة البادية ٕاىل اSمع احلكويم، bس?تÛPاء العلف ا�ي مت توزيعه وما شابه 
من مشالك، هناك بعض اجلهات اليت ±اولت ٔ�ن تتالعب يف هذه املادة 

  .احليوية اليت يه دمع من احلكومة
تبقى اSيون، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�ال kرون الس?يد رئHس 
احلكومة احملرتم ٔ�نين ٔ�ؤكد ٔ�ن اليوم Qىل احلكومة ٔ�ن هتمت Sbيون، اSيون 
اليت ترتامك Qىل الفال±ني، ³اصة الفال±ني الصغار واملتوسطني، هناك 

  . ثقل اكهلهمالقروض اليت تُ 
الشح دrل  مفا kميكÌشاي" ليْ كَ وسوء  ٌف شَ حَ "العريب فكام يقول املثل 

، فهاذ الناس تيخصنا وا±د املتنفس Qىل اTٔقل ةاملطر والكريدي دالبنك
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حناولو نعاجلو هاذوك اSيون ٕاما منددها، Qلام ٔ�ن اTٔبناك ما Òادي تضيعشاي 
ها، ؤ�ن ساكنة البادية مازالت حمتاWة نتاع ؤ�ن اSو¢ الزم ¶سرتجع الفلوس 

  .اليوم لهذا اSمع
  . كنا اليوم kهنمتو bلعامل القروي فهVي ا�لحظة �bات فٕاىل

ما اك¦ش  2011ٕاضافة ٕاىل املسا· القروية والطرق اليت توقفت مÛذ 
  .وا±د التمنية، وا±د oجهتاد

´يلومرت، ف�Ûساءل  600اله ´يلومرت، فاليوم كÌشوفو r 1500داb اكنت 
  ملاذا هذا الشح؟

  ..5نيا، العالج ٔ�ظن
  :الرئHسالس?يد 

ورضوري، تفضل  ..ط، من فضØمن السادة الوزراء oنضبا رWاء
  .لس?يد الرئHسمكل ا

  :عبد السالم ا�لبار املس�شار الس?يد
  . الس?يد الرئHس شكرا

  . دقائق، �زاف 2دrل اSقائق وال  3رمغ ٔ�نين ضيعت وا±د 
املهم Qىل ٔ�ي، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، اليوم واحÛا ¦ساءل 

احلكومة يف اGال القروي والتمنية القروية، مفا كنبغيوشاي  احلكومة ومعل
خنليو هاذ القرى وهاذ البوادي خزان انت�اbت لHس ٕاال، ما نبغيوشاي 

  . ¦س?تغلو البادية لالنت�اbت
فالبادية اليوم يف ±اWة ماسة �ل�دمات oج£عية، التعلمي مÛعدم، 

لÌساء، املدارس Qىل قلهتا فاTٔمJة ضاربة اTٔطناب دrلها ³اصة يف صفوف ا
  . يف وضعية مسMHة واكرثية

وما غنقولشاي راه قدامك وا±د الس?يد الوز�ر ا�يل مارس، بل ³دم 
يف التعلمي وعندما خرج من التعلمي، خفرج واكن اخلروج دrلو اكرثة bلÌس?بة 
�لتعلمي، اكن يف طريق إالصالح، وراه ما تن�املوشاي، وراه ٔ�� تنعرف 

اكن التعلمي يف اTٔوج دrلو، اليوم ³اصة يف البادية، عندما ٔ�ش تنقول، ف
خياطب الوز�ر املعمل يف مÛاطق �ئية فهو حتفزي � ومراقaة � وتقوية لٕالنتاج 

  .وتقوية �لمردودية دrل التعلمي
ٕاىل هرض� Qىل الصèة، الصèة م~دنية، احلوامل، الس?يد رئHس 

 يف ظروف وZٔهنن موىت، مازال احلكومة احملرتم، الزلن ينقلن Qىل اôهبامئ
  .الطرق ما اكيناش

ٕاىل هرض� وقaيX كÌسمع التد³ل دrلمك الكرمي، الس?يد رئHس 
احلكومة، كتقولو لينا ٔ�ن ٕاىل خرجÛا �لبادية Òادي نÌ~عشو و¦شوفو، حصيح، 
ولكن البادية ختتلف، هناك bدية ا�يل يه انتعشت Qىل الكهرbء واملاء، 

ية حتتاج ٕاىل دمع ودمع ´بري، ³اصة فهاذ الظروف ولكن هناك بوادي �ئ 
  . وفهاذ املومس هذا

احملرتم، وما  ن العام ز�ن، الس?يد رئHس احلكومةمفا خصÌشاي نقولو �ٔ 

يش هذا ال]م ا�يل ميكن لنا Jرددوه فوا±د احلكومة ا�يل كتجهتد، واحÛا 
وعناية ما كنبخسوش العمل دrلها، ولكن راه Qلينا القJام مبراقaة شديدة 

´برية ٕاسوة bلتوÝات امللكJة السامJة، ا�يل ما من خطاب ومك من خطاب 
ردد Wاللته، ٔ�ننا Qلينا ٔ�ن هنمت bلعامل القروي عناية ³اصة وفائقة، Tٔن 
هاذيك الهجرة القروية يه ا�يل كزتيد ختلق لنا مشالك يف املدن، هاذيك 

يف املناطق القروية،  قX الشغل، حىت الفقراء ا�يل اكينني، جفلهم اكينني
واحÛا يف ±اWة ماسة لوا±د اSمع ا�يل خصو �كون دمع ´بري، فكÛنتظرو 
واللك ´يÌ~ظر من احلكومة دrلمك، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�هنا Qىل 

  .اTٔقل ختفف من هاذيك القروض وختفف من املعا�ة
  . صاغية كام نعرفه فJمك فÛمتىن ٔ�ن kكون �Sمك �ٓذا�

املوفق حىت kكون هاذ البادية ٕان شاء هللا يف مس?توى تطلعاتنا فا� 
Øمجيعا، ويف مس?توى الرؤية الكرمية جلال¢ امل.  

  .ٔ�شكرمك ؤ�س�سمح والسالم Qليمك

  :الرئHسالس?يد 
  . شكرا الس?يد الرئHس

  .تفضلس?يد رئHس فريق اTٔصا¢ واملعارصة، اللكمة اTٓن �ل 

  :عبد العز�ز بنعزوز املس�شار الس?يد
 Öسم هللا الرمحن الرحمي.  

  الس?يد الرئHس احملرتم،
  الس?يدات والسادة احملرتمون،

  .السالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
ف�ٔعتقد Qىل ٔ�نه مرت س?نة اليوم Qىل تناول نفس املوضوع حتت هذه 

  . القaة، kمنية العامل القروي
�يل ؤ�� Qدت �ل�سجيالت دrل تØ احلصة دrل املسائX الشهرية ا

ف~بني يل، بل جسلت وا±د مرتني مرت Qلهيا س?نة، وتصÌت ôهيا مرتني، 
املالحظة ٔ�ساس?ية، يه ٔ�ن امجليع ٔ�قر بت�لف العامل القروي، امجليع ٔ�قر ب�ٔن 
اGهودات ا�يل اكنت ³اصها تدار �لعناية bلساكنة دrل اTٔرrف والبوادي 

  . يف بالد�، هاذيك اGهودات ما دار¶ش
ض ا�لحظات، شعرت Qىل ٔ�ن هناك اخنراط امجليع يف �اكء بل ٔ�نه يف بع

جامعي Qىل املعا�ة واحلرمان وامل�ٓيس ا�يل ´يعHشوها املغاربة خوتنا يف 
  .اTٔرrف والبوادي

حفني Qلمت بربجمة نفس املوضوع، رجعت ٕاىل ال�سجيالت، لكن يف 
 نفس الوقت اسرتجعت الزrرات ا�يل درت لعدة مÛاطق �ئية يف اجلبال،

يف السهول، يف الصèاري، يف الوا±ات، يف السهول ويف السوا±ل، بل 
  . ٔ�نين مقت �زrرة هاذي يومني، وصلت حىت مسقط رايس ب£س?يÌت

bش ¦شوف قaل ما نذا´ر يف املوضوع، حناول Jكون موضوعي ٕاىل 
ٔ�قىص ±د، بدون ٔ�ن ٔ�زايد، بدون ٔ�ن ٔ�¶شفى يف ٔ�±د، بدون هبتان، قلت 
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  . يغنكون واقعي وموضوع
  : اTٔمورفالحظت جوج د

اTٔمر اTٔول هو فعال بالد� رامكت مايش bليشء القليل يف هت` 
البوادي واTٔرrف، ٔ�قول هت` البوادي واTٔرrف Qىل مس?توى البJÌات 
التحتية، اك�ن مازال خصاص، ولكن املفارقة املس�X يف هاذ الباب، اك�ن 

ية والولوجJة، لكن هناك تقدم ±اصل Qىل مس?توى التجهزيات اTٔساس? 
الطرقان، الكهرbء، : مايش الولوجJة �ل�دمات، الولوجJة �لبJÌات اTٔساس?ية

  . الضوء
ولكن املفارقة هو الفقر املدقع، املفارقة هو مس?توى هزا¢ جودة التعلمي، 

  .هزا¢ اخلدمات الصحية، لك اخلدمات oج£عية
لرتتHب دrل Qىل ٔ�ن ا ،ف�ٔعتقد، وقلت مع رايس واحلكومة تصحح يل

بالد� يف ذيل التصنيفات اSولية يف مؤرشات التمنية ال½رشية، يف التعلمي، 
يف الصèة، يف العمل ٔ�و ا³Sل، وهذه يه ثالثة دrل املؤرشات ا�يل 
كتصنف مهنا الب ان يف التمنية ال½رشية، ٔ�عتقد Qىل ٔ�نه البوادي واTٔرrف 

بالد� ٕاىل تØ املس?توrت يف بالد� ¶سامه بقسط ´بري ووافر يف kراجع 
  . ا��X يف الرتتHب وتصنيف مؤرشات التمنية ال½رشية Qىل مس?توى اSويل

رمغ ٔ�نين جسلت هاذ املفارقات، ولكن جسلت مس�ٔ¢ 5نية وامحلد ولكن 
� ٔ�ن ساكنة اTٔرrف الزالت حمافظة Qىل قمي احلداثة، ٔ�ن ساكنة البوادي 

بقمي العمل، بقمي o±رتام الصارم  وساكنة اTٔرrف يف بالد� م�ش½�ة
قمي ال�سامح وقمي  ملواقJت العمل، من الفجر ٕاىل غروب الشمس، ٕاىل

هذا ٕاذا اتفقÛا ٔ�ن هذه القمي اليت ¶شلك مÛظومة احلداثة عند ا±رتام اTٓخر، 
  .ال½رشية مجعاء

وقلت امحلد � ٔ�ن البادية والريف، الريف مايش اجلغرايف، يعين مايش 
 الشامل، الريف املغريب بصحرائه ووا±اته وجaا� وسهو�، التارخيي يف

ùشلك اليوم سدا مÛيعا ٔ�مام ¶رسب مظاهر التطرف والرجعية والت�لف، 
اليت مع اTٔسف تن�رش يف بعض ضوا4 بعض املدن ويف بعض اTٔحJاء 

  . الهامش?ية، حJث تن�رش الهشاشة وين�رش الفقر
مÛا اليوم العودة ٕاىل  شÌ~ظر ت ساكنة اTٔرrف والبوادي ما غ ٔ�عتقد ٔ�ن 

kكرار نفس ما قلناه هاذي س?نة، ما تتÌ~ظرش مÛا Qاود 5ين ذرف اSموع 
حىت ال ٔ�قول شMHا �ٓخر، ما غتÌ~ظرش مÛا ٔ�ننا حنولو الساكنة ٕاىل جمرد 
ٔ�رقام، ٔ�رقام ا�يل يدحضها الواقع املر�ر ا�يل تيعHشها املغاربة يف اTٔرrف 

 ٔTىل هاذ الواقعة، ٔ�ش?نو تند�رو والبوادي، نعياو نقولو يف اQ رقام �ل�سرت
فهاذ احلا¢؟ ال نثري ٕاال غثيان ساكنة اTٔرrف والبوادي، وoمشزئاز من 
الس?ياس?يني ومن املؤسسات ٕاذا ٔ�رصر� Qىل kكرار ٔ�رقام ال معىن لها 
ٕاطالقا يف الواقع، الواقع يشء �ٓخر، واقع الفقر والهشاشة، وقس Qىل ذ· 

  . من املؤرشات
عو� ٕاذن ال Jكرر ما راج الس?نة املاضية هنا حتت هذه القaة، فد

وغنفرتض ٔ�ن امجليع هنا يتومس ³ريا من البادية املغربية ومن شعبنا وبالد�، 

وbلتايل يف هذه احلا¢ ما غنعاودوش نفس ما قJل، ويف جزء من ال]م 
ل ا�يل قJل اليوم قJل الس?نة املاضية، بل دعو� نتèاور ٔ�ش?نو يه الس?ب

ملساQدة ٕاخوتنا يف هذه املناطق الصامدون، ؤ�قول الصامدون يف اجلبال 
والصامدون يف املناطق النائية  ،والصامدون يف الصèاري والوا±ات

  . واملعزو¢ البعيدة
ف�ٔعتقد ٔ�نه ±ني مت االتفاق Qىل ٔ�ننا اليوم نذا´رو يف kمنية العامل القروي، 

يعين حبال ٕاىل فهيا وا±د النوع  رمغ ٔ�نه هاذ العامل القروي كتجيين شوية
دrل احملاو¢ دrل تقس?مي بالد� ٕاىل عوامل، ٔ�و Qىل اTٔقل ٕاىل Qاملني، Qامل 
القرى وQامل احلوارض، يف ±ني ٔ�ن شعبنا ومملك~نا Qامل وا±د فJه فMات 

  . اج£عية عندها ظروف العHش خمتلفة وم~باينة لHس ٕاال
ا املوضوع اس?تحرض� Qىل ٔ�نه ٔ�عتقد ٔ�نه فالوقت ا�يل اتفقÛا Qىل هذ

   ؟حن́رو التمنية يف العامل القرويند�رو bحلاكمة اجلهوية bش  ٔ�ش?نو ممكن
 ؟ Tٔن هذا هو املوضوع،السؤال ا�يل مطروح فني وصلت احلاكمة

واش اكينة هناك حاكمة Ýوية ا�يل Òادي ¶سامه يف اôهنوض bالق~صاد 
  . ساكنة دrل القرى واجلبالالقروي ويف اôهنوض Tٔbوضاع oج£عية �ل 

فاحلاكمة مكفهوم ٔ�عتقد عندو معىن، املعىن اTٔول التÌس?يق بني الفاQلني 
  . املتعدد�ن

املعىن الثاين هو خمتلف اTٔشاكل دrل املشاركة التفاQلية يف الهيئات 
  . املدنية والس?ياس?ية واحلكومJة

  . ملتعارضةاملعىن الثالث التعاون والتوافق بني املصاحل ا�تلفة وا
  . املعىن الرابع الشفافJة وربط املسؤولية bحملاس?بة

  . املعىن اخلامس الفعالية والن�اQة يف ٔ�داء املؤسسات
 Xلبلوغ احلاكمة يف التدبري العمويم وفق هذه املبادئ وضع املرشع مج
من اTٔدوات واTٓليات التنظميية ل�سهل تفعيل هذه املبادئ، ف�ٔ�ن وصلنا يف 

   هاذ اTٔمر؟
، 111.14القوانني التنظميية رمق  rلفهاذ اTٔمر ٔ�صدر� ثالثة د

، اTٔول bجلهات، الثاين bلعامالت واTٔقالمي، الثالث 113.14، 112.14
bمجلاQات احمللية، هاذ القوانني التنظميية يه ا�يل كتèدد اTٔدوات والوسائل 

   .واTٓليات التنظميية والتقÛية والقانونية ملامرسة احلاكمة
هاذ القوانني التنظميية اليوم، إالخوة واTٔخوات احملرتمني، يه ±رب Qىل 

القانون ٔ�و ٔ�ي قانون تنظميي ال ميكن تنفJذه ٕاال  ؟ورق ونقول Qالش
Xلنصوص التنظميية املمكb لوrس?تكامل املنظومة دb .  

حشال عند� من نص تنظميي مفروض ٔ�نه يصدر لتفعيل مق~ضيات هاذ 
ميية، وbلتايل kكرùس احلاكمة يف التدبري اجلهوي واحمليل القوانني التنظ 

نص تنظميي، حشال ٔ�صدرت احلكومة ٕاىل ±د  80وإالقلميي، اك�ن هناك 
  . Òلطت ىلدrل النصوص، وتصحح يل احلكومة إ  3اTٓن؟ 

، العامالت 27: ، اجلهات3، 80حسب املعلومات دrيل، من ٔ�صل 
  . 22: ، امجلاQات احمللية23: اTٔقالميو 
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شهر ٕالصدار  30يف ±ني ٔ�ن القوانني التنظميية ٔ�عطت اWٓTال دrل 
ٔ�شهر در�  10 ،�ليوم 7القوانني التنظميية، ٔ�عتقد Qىل ٔ�نه دازت من شهر 

دrل النصوص، ٔ�عتقد Qىل ٔ�نه هاذ التلكؤ يف ٕاصدار النصوص التنظميية  3
اجلهوي واحمليل لتفعيل مق~ضيات القوانني، وbلتايل تفعيل احلاكمة يف التدبري 

هو تعطيل �لتمنية يف البوادي واTٔرrف، هو تعطيل وشل �لمبادرة bلÌس?بة 
  . �لجامQات الرتابية وbلÌس?بة كذ· لٕالدارات ولك املصاحل املعنية

Qىل لك ±ال، ÖرسQة ٔ�� ٔ�قول يف ٕاطار احلوار، ما Wاùش bش نذ´ر 
بغينا احلاكمة  ىلوإ  اTٔرقام وJرجع صورة سوداوية وال وردية وال كذا، ولكن

اGلس oق~صادي وoج£عي "يaÌغي Qىل اTٔقل العمل بتوصيات 
مارس، ويقول يف توصيته العارشة  31ا�يل صدر هاذي شهر�ن  "والبHيئ

bملتطلبات "م~طلبات اجلهوية والتèدrت يف التقر�ر دrلو ا�يل معنون 
شهرا  12قليص ٕاىل ت : "يقول" اجلهوية وحتدrت ٕادماج الس?ياسات القطاعية

  ". املدة احملددة الس?تكامل املنظومة القانونية والتنظميية �لجهات
Gلس oق~صادي وoج£عي ل اrد ٔ�شهر bلÌس?بة �لتوصية 10دازت 

ٓ س?يدي بغينا احلكومة kزيد حىت هاذ  شهور  4بقات لنا Òري شهر�ن، ال �
oق~صادي وo لسGل اrج£عيا�يل بقات لها، هاذي توصية د .  

  ...تعز�ز احلاكمة والرشوع يف التدبري حباكمة جJدةيف تقدرينا ٔ�ن 

  :الرئHسالس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئHس اJهتVى الوقت

توصيات اGلس oق~صادي وoج£عي والبHيئ س?تكون يه موضوع 
ٕان شاء  6امللتقى الربملاين �لجهات ا�ي سÛHعقد يف ر±اب هذه القاQة يوم 

  .هللا
  .ة املوالية لفريق العدا¢ والتمنية، تفضل الس?يد املس�شار احملرتماللكم

  :Qيل العرسي املس�شار الس?يد
  .Öسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئHس احملرتم
  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،

  السادة والس?يدات ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  ،السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون

ا يف البداية، الس?يد رئHس احلكومة احملرتم، ٔ�ن هننئمك وهنd امسح لن
فريقمك احلكويم Qىل جناحمك املعترب يف هذه التجربة احلكومJة املتفردة، اليت 
رمغ لك الظروف الصعبة اليت واÝمتوها وواÝتمك، ورمغ الظرف الس?يايس 

 ينكره ٕاال وoق~صادي Òري املرحي ا�ي حتملمت فJه املسؤولية فٕان جناحمك ال
  .Wا±د

طبعا ٔ�رسHمت قواQد Wديدة يف العمل الس?يايس، ٔ�نه ال انتصار ٕاال 
ملصلèة الوطن وال اعتبار ٕاال ملصلèة الوطن، وهذا ا�ي ´رس مصداقJتمك 

  . ومصداقJة فريقمك احلكويم

نحيي فJمك اQرتافمك مبجهودات من س?بقمك يف جمال التمنية القرية، وٕاننا ل 
املاء، طبعا، طبيعة املشالك الهيلكية والبJÌوية �لعامل ³اصة يف الكهرbء و 

القروي وkرامكها مÛذ س?نوات ³لت جيعل ±لها يف والية حكومJة وا±دة 
  . ٔ�مرا ش?به مس?تحيل، ٕان مل �كن املس?تحيل بعينه

وbلتايل ال ùسعنا مع العديد من املغاربة املنهبر�ن هبذه التجربة احلكومJة 
  .ومJة Wديدة وملا ال 5لثة ورابعةٕاال ٔ�ن Jمتىن لمك والية حك

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
مع ما مت حتقJقه يف جمال الطرق القروية وما ٔ�جنزمتوه وما ٔ�جنزه من 
س?بقمك، فٕاننا نقر ب�ٔن احلاWة الزالت ماسة لتك�يف ش?بكة الطرق القروية 

  .وحتسني جودهتا والعناية بصياJهتا وحماربة الغش يف ٕاجنازها
قر ب�ٔن جمهودا جaارا قد بذل من طرف حكوم~مك نى التعلمي Qىل مس?تو 

واحلكومات السابقة ٔ�يضا، ولكن نقر ٔ�يضا bحلاWة الكaرية ملؤسسات Wديدة 
وملدارس جامعية Wديدة، و�لèد من ظاهرة oكتظاظ وظاهرة اTٔقسام 
املشرتكة، حىت نصل ٕاىل تعلمي جJد bلعامل القروي يضايه التعلمي Gbال 

  .ياحلرض 
Qىل مس?توى الصèة ٔ�يضا نعترب ٔ�ن إالجنازات اليت حتققت يه ٕاجنازات 
مشكورة، ولكن حنث ٔ�يضا Qىل معاجلة ضعف الت�ٔطري الطيب والش?به 
الطيب bلعامل القروي وحتسني التجهزيات و¶رسيع مسطرة احلصول Qىل 

  .وتHسري نقل املرىض ٕاىل املؤسسات oس�شفائية "1RAMED"بطاقة 
  كومة احملرتم،الس?يد رئHس احل

نعول ويعول Qليمك ساكن العامل القروي ويعولون Qىل صندوق التمنية 
  . القروية �لهنوض ب�ٔوضاعهم وحتسني ظروف HQش ساكنة العامل القروي

ٕاننا نعترب ٔ�ن oعتناء Öساكن العامل القروي لHس حمصورا  ،وbملناس?بة
ش املدن هو جزء يف اGال اجلغرايف القروي فقط، بل ٔ�ن oعتناء هبوام

من oه£م هبذه الساكنة القروية، Tٔن هذه الساكنة القروية يف ظروف 
زمÛية سابقة مسح لها bلهجرة املك�فة حنو هذه اGاالت، وbلتايل ٔ�ن هاذ 

  .oه£م هبذه اGاالت يعترب جزءا من oه£م هبا
  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،

الت�ٔهيل احلرضي وتوفري السكن الالئق  Jمتىن صادقني ٔ�ن متتد �رامج
، Tٔن املواطن القروي ٔ�صبح طمو±ه مرتفعا مع هذه �لم�ال القروي

  .احلكومة، وbلتايل، Jمتىن ٔ�ن ¶شمµ �رامج الت�ٔهيل والسكن الالئق
وهذا جير� ملطالبة بتHسري وت½س?يط مساطر السكن bلعامل القروي 

العامل القروي لٔ©سف الشديد اTٓن  والبناء bلعامل القروي، Tٔن املواطن يف
العشوايئ ٔ�و ٔ�داء السكن خمري بني السكن الهش ٔ�و السكن Òري الالئق ٔ�و 

  .ا�Qاmر والغرامات
كام نثري ان�aاه الس?يد رئHس احلكومة واحلكومة ٕاىل رضورة ٕارساء حاكمة 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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جJدة ³اصة Qىل مس?توى املؤسسات، حىت ùشعر املواطن القروي 
املؤسسات ٔ�و يقصد املسؤولني، Tٔنه Qىل هذا  bلكرامة عندما يلج

  .املس?توى ¦س�ل ب�ٔسف شديد ٔ�ن هناك جتاوزات م~عددة
  .لضيق الوقت، ولف~ح اGال �لسؤال الثاين

  .شكرا الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يد رئHس احلكومة

  :الس?يد الرئHس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .رئHساللكمة اTٓن �لفريق احلريك، تفضل الس?يد ال

  :مaارك الس?باعي املس�شار الس?يد
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .¦شكرمك الس?يد رئHس احلكومة Qىل هذه التوضيèات اليت قدممتوها لنا

العامل  لكن، الس?يد رئHس احلكومة، ال زالت هناك Qدة مشالك Tٔن يف
القروي، لك هاذ الوزارات لكهم رامه ³دامني، احÛا ما تنقولوش ما 

  .³دامÌJش
التعلمي ³دام، الصèة ³دامة، التجهزي ³دام، ولكن ما ´ميش?يوش 
فوا±د oجتاه ا�يل ´يوصل �لصممي لهاذ العامل القروي، Tٔن مول املدرسة 

يق كمتيش جلهة ´يد�ر املدرسة جفيه، والصèة كتد�ر الس½Jطار جفيه، والطر 
  .ٔ�خرى

ولهذا، الس?يد رئHس احلكومة، ا�يل تنطلبو مÛمك هو هاذ oع£دات 
  .ا�يل كرتصد لهاذ الوزارة، متيش تعطي اTٔلك دrلها دا³ل الوسط القروي

يف الس?ياق ذاته، الس?يد رئHس احلكومة، املسامهة بطرح ٕاشاكليات 
  .فوقة bحللول املقرت±ةمر 

ة، الهدر تعلمي، الس?يد رئHس احلكومالهدر املدريس، منش?يو �ل 
  .؟ Tٔن املؤسسات التعلميية بعيدة Qىل الوليداتاملدريس، ش?نو ا�يل Wابو

مدرسة جامQاتية،  177، الس?يد رئHس احلكومة، اكينة ولهذا ذ´رتو
مدرسة جامQاتية كهتم مجيع امجلاQات وkكون  1500واحÛا بغينا kكون عند� 

غيكون  وكذ· �لطلبة، وهذا وما معرو تذةفهيا السكن �لموظفني، لٔ©سا
  .عند� انقطاع يف اSراسة

ْ كذ· النقل املدريس، الس?يد رئHس احلكومة، bش   يوْ لِ aHْ ِس Jكونو، ¦
  .املدرسة وخصوصا الف~اة bلعامل القروي اهاذوك الناس ا�يل ´يقاطعو 

، الس?يد رئHس احلكومة، ال يعقل الس?يد رئHس "تHسري"منش?يوا ل 
اكن وا±د التقطيع  1976 يف اقاطعيهنامجلاQة ا�يل طيو لوا±د احلكومة، نع 

جامعي، امجلاQة كتقولو ôهيا، هذا التقر�ر دrل اGلس oق~صادي 

كنقول املندوبية السامJة �لتخطيط، كتعطي وا±د التقر�ر  ،وoج£عي، ال
دrلها Qىل وا±د امجلاQة ب�ٔن يه خبري، وجامQة ا�يل يه تقطعت مهنا، ا�يل 

 ´رؤساء جامQات ال ³لق لنا مشالك،" تHسري" اTٔم مايش خبري، وهاذ يه
ها " تHسري"هاذ  الت والناس ما ´يتفهموش ب�ٔن راهوال Ùحكومة وال Ùعام

Qالش تعطى وها Qالش تعطى، ´يهتموا الناس رؤساء امجلاQات، ما 
  ".تHسري"تيعطيوش هاذ 

ومة، وا±د منش?يوا �لصèة، الس?يد رئHس احلكومة، الس?يد رئHس احلك
العدد دrل، راه ال يعقل bش نعطيو طبHب �لجامQة، وحىت هذاك الطبHب 

  .تي�دم Òري يومني، راه مازال ³اصنا ٔ�طباء
طبHب خترجت، ولكن ما حس½Ûاش حشال دrل  157وال  155قلتو 

  اTٔطباء ا�يل مشاو؟
  .ولهذا، الس?يد رئHس احلكومة، راه مازال ³اصنا وا±د اخلدمة

وش اGهودات ا�يل ´يد�رها وز�ر الصèة، راه ´يد�ر وا±د احÛا ما تنكر 
بطاقة .. اGهود وجمهود ´بري، ولهذا، مازال ³اصنا نعتانيو bلعامل القروي، Tٔن

"RAMED" بطاقة ،"RAMED"،  ا بغيناهاÛس احلكومة، احHالس?يد رئ
في م�ال، kكون حبال بطاقة التعريف الوطنية، راه ال يعقل وا±د Wا من ٔ�س

´يقول ليه، ال م~د³ل عند� سري رجع  لوWدة مرض عند Qائلتو مىش
  .Tٔسفي bش ختدم · هاذيك البطاقة

لهذا فاش kكون عند� هذيك البطاقة معمول هبا يف مجيع املناطق 
املغربية، احÛا وطننا وا±د من طن�ة لكو�رة، هذيك البطاقة kكون معمول 

 .هبا يف مجيع املناطق
كومة، Qىل الكهرbء واملاء، هذا جمهود ´بري دويتو، الس?يد رئHس احل

  . دار حقJقة
، راه اك�ن بعض %95ولكن، الس?يد رئHس احلكومة، دويتو Qىل 

، وا±د العدد دrل املناطق مازال ما %50املناطق ا�يل مازال ما وصل�ش 
  . %50واصالش 

هاذ oع£دات ا�يل .. وا±د لهذا، الس?يد رئHس احلكومة، تعطيوو 
ليار يف هاذ الس?نة هاذي يف املزيانية، دامل  7مليار وفهيا  50ل دr خرWات

عطيوا وا±د oه£م ´بري �وك املناطق ا�يل bىق ما مشلهتاش الكهرbء ت 
  . واملاء، Tٔن وا±د العدد دrل اSواو�ر

وا±د وS ´يقرا Qىل  Û2016ا يف ال يعقل، الس?يد رئHس احلكومة، اح 
ن دrلو �لفJالج bش ùشارq التلفون الشمع، وا±د bيق يدي التلفو

دrلو، راه اكينة مشالك مايش ما اكيناش الس?يد الرئHس، رمغ اGهودات 
  . ا�يل قلتو الس?يد الرئHس ا�يل تدارت

نعرفوا قلت املاء، ب�ٔن ات ´برية دارت يف بالد�، واحÛا ت رمغ جمهود
يل ؤ��  جaيت املاء من بالصة ٔ�خرى، ٔ�� ٕاذا قلت · وا±د القصة وقعت

  ..صغري ما نفكروش فهيا، لهذا bش
Ûا، الس?يد الرئHس احلكومة، Tٔ Hن فعال جمهودات ´برية تدارت، ٕاىل مش 
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م�ال  (village)�لقضية دrل البMHة، البMHة راه مازال وا±د العدد، واش 
املاء، الواد  ة دrللكتوbقة ال ٔ�لف ¦سمة،  15مركز حرضي وال قروي فJه 

  . هذا راه ³اصو يتعطاها وا±د اTٔمهية ´بريةالسائل ما اكيÌش، 
زو¢، وهاذ احلوض دrل س½ت جÒري بوا±د س½ت  نعطيك م�ال

 ..اع£دات شفت كتعطى هذا ماالوطين، زو¢ معروف Qىل الصعيد ج
 16ٔ�لف ¦سمة وال  15وحىت هو، ميل تويل وا±د الساكنة مجموQة فهيا 

ا، راه اكينة مشالك، ٔ�لف ¦سمة وما عندهاش الواد احلار وما عندهاش هذ
  .الس?يد الرئHس

كذ· الش?بaHة والرrضة، احÛا بغينا جنلسو وليدتنا يبقاوا، ند�رو 
اس� رات �مة، خنلقو وا±د oس� رات �لش?باب دrل العامل القروي bش 

بالد، راه الفال±ة مايش بو±دها يه ا�يل Òادي ¶شد ال حىت هو جيلس يف 
  .رويلينا الش?باب دrل العامل الق

  :رئHسالالس?يد 
  . اJهتVى الوقت، شكراالس?يد الرئHس، 

اللكمة اTٓن لفريق التجمع الوطين لٔ©حرار، تفضل الس?يد املس�شار 
  .احملرتم

  :حلسن ٔ�دعي الس?يد املس�شار
  .شكرا الس?يد الرئHس احملرتم

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،

  مني،الس?يدات والسادة الوزراء احملرت 
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  . ٔ�شكرمك Qىل جوا�مك الرصحي والواحض

ؤ�عتقد، الس?يد رئHس احلكومة، J�ٔمك ٔ�جaمت وTٔbرقام Qىل هذا 
املوضوع، فشكرا لمك وحلكوم~مك Qىل لك اGهودات اليت تبذلوهنا، مفن ال 

  .ùشكر الناس ال ùشكر هللا
ية املناطق القروية موWه حنو املغرب ³اصة حنن اعترب� ٔ�ن موضوع kمن 

العميق واملناطق اجلبلية، اليت مل ¶س?تفد من حظها من التمنية، وال ٔ�±د 
  . ùشكك يف جمهودات احلكومة

وفريق التجمع الوطين لٔ©حرار ٔ�راد مÛاقش?تمك Tٔمهية هذا املوضوع 
 �لهنوض bلعامل القروي وساكنته من ³الل �ر�مج صندوق التمنية القروية،

ا�ي �روم تقليص الفوارق oج£عية يف العامل القروي يف الفرتة ما بني 
مرشوع موزع حسب القطاQات وفق  Q20.800رب ٕاجناز  2022و  2016

ٔ�هداف ومزيانيات حمددة، هتم ٔ�ساسا ٔ�شغال اôهتيئة و¶شJHد الطرق 
واملسا· القروية ومشاريع توس?يع ش?بكة املاء الصاحل �لرشب والكهربة 

  . مل القروي والبJÌات التحتية يف قطاع الصèة والتعلميbلعا
من وÝة نظر فريقÛا، جند ٔ�ن هذا الرب�مج طموح وهيدف ٕاىل هتيئة 

´يلومرت من الطرق  9.600´يلومرت وٕاQادة ت�ٔهيل  22.780و¶شJHد 
مÌش?ئة فÛية، وذ· بغالف مايل ٕاجاميل  276واملسا·، وكذا ٕا±داث 

  .مليون مس?تفJد 3.4دة مليار درمه لفائ 36يقدر ب 
مرشوع توسعة وٕاQادة ت�ٔهيل ش?بكة املاء  728كام يضم الرب�مج حوايل 

نقطة مائية  9511مرشوع ربط bلش?بكة، وكذا  244الصاحل �لرشب، و
مليون مس?تفJد، كام  1.4مليار درمه لفائدة  5.5بتلكفة ٕاجاملية تقدر ب

  .ٔ�كدمت Qىل ذ·
ين من نقص يف اخلدمات دوار يعا 17.758كام سHس?تفJد حوايل 

 6مليار درمه، وسHس?تفJد حنو  1.4الصحية من مجموQة من املشاريع بتلكفة 
سكن وظيفJا لفائدة  424مس?توصف و 523ماليني ¦سمة من ³دمات 

 376دارا �لوالدة وكذا  176العاملني بقطاع الصèة يف العامل القروي، و
Xو±دة حصية م~نق.  

روض  114لعرض التعلميي بف~ح كام ùسعى الرب�مج ٕاىل توس?يع ا
دار �لطالب، هبدف  581نوية و 29ٕاQدادية و 33مدرسة و 90لٔ©طفال و

  .احلد من اخلصاص املس�ل يف جمال التعلمي
وس?يX  544سكÛا وظيفJا، واق~ناء  803ٔ�شغال ¶شJHد  ةكام متت �رجم

 1.5مليار درمه وذ· لفائدة  �5.1لنقل املدريس بتلكفة ٕاجاملية تقدر ب 
  .دوار 7016مليون مس?تفJد يف 

دوارا من الكهرbء من  1504كام سHمت العمل Qىل تلبية اح~ياWات 
مرشوQا �لكهربة  123مرشوQا �لربط ا�ايت bلش?بكة، و ³632الل ٕاجناز 

مرشوQا لٕال�رة العمومJة بتلكفة ٕاجاملية تقدر ب  103القروية Òري املركزة، و
  .مليار درمه 1.93

¦شطة املوا´بة هتم مجموQة مه Tٔ ماليري در 5.8ص من Ýة ٔ�خرى، ختص
 1606ٔ�¦شطة مدرة � ³ل تغطي Qىل اخلصوص : من املشاريع، مهنا

مرشوع  271مس?تفJدا، و 1.223.346مرشوQا يف القطاع الفال4 لفائدة 
مس?تفJدا، وكذا مشاريع خمتلفة  111.791يف قطاع الصناQة التقليدية لفائدة 

رى والس?يا±ة والصيد وجتارة اTٔسامك والتكو�ن هتم الت�ارة واملهن الصغ
  .مجموQه مليار درمهيف املهين، مبا 

 ٔT س?يخصص KHالفا ماليا يصل بÒ ضيةrة والرJشطة السوس?يو ثقاف¦
  ..ٕاىل

  .zفJاللت ما وصلهتاش، الس?يد الرئHس، وتنغري-بدون ٔ�ن نÌىس درQة
  .وشكرا

  :الرئHسالس?يد 
  . شكرا الس?يد الرئHس اJهتVى الوقت

  .اللكمة اTٓن �لفريق oشرتايك، تفضل الس?يد املس�شار احملرتم

  :ٔ�بو �كر اعبيد الس?يد املس�شار
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
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ال حيتاج املرء ٕاىل دراسات ٔ�و تقار�ر حول العامل القروي bملغرب 
واملناطق اجلبلية ليك يتعرف Qىل واقع الفقر والهشاشة ا�ي تعHش فJه 

  . الساكنة
ظاهر الفقر bدية Qىل خمتلف جماالت HQش املواطن القروي، وصعوبة مف

احلياة اليومJة م~عددة وقاهرة، وا¦سداد �ٓفاق حتسني الوضعية oج£عية 
  .واحضة

نعم، مÛاطق معزو¢ �لك ما يف اللكمة من معىن وتف~قر ملواصفات 
س فٕان العHش الكرمي، الطرق يف هذه املناطق kاكد kكون مÛعدمة، واملدار 

وWدت فهVي عبارة عن ٔ�طالل، ٔ�ما القطاع الصحي فJعرف Qدة 
  .اخ~الالت، حJث ال زال املرىض ينقلون Qىل اSواب

ٔ�ما مرشوع kزويد الساكنة bملاء الرشوب فالزال، الس?يد رئHس 
ا�ي  "خمطط املغرب اTٔخرض"، وال b�ٔلغ ٕاذا قلت ب�ٔن ااحلكومة، م~عرث 

  .Ûعدما يف تØ املناطقظلت احلكومة مت�ده �اكد �كون م 
من  78%¶شغل حوايل ٔ�سايس يف العامل القروي  ٕان الفال±ة كÌشاط

من الناجت الوطين اخلام، ٕاال ٔ�ن هذه  20%اليد العامX، و¶سامه ب 
الوظيفة oق~صادية اليت ي�aؤ� هبا العامل القروي مركز الصدارة ال تنعكس 

ن املناطق اجلبلية ٕاجيابيا Qىل حJاة مواطنيه ومواطناته، خصوصا ساك
  .الوعرة ا��ن يعHشون الفقر املدقع

ال خيفى Qىل ٔ�±د، الس?يد رئHس احلكومة، مشلك اجلفاف ا�ي 7�ٔر 
وس?يؤ7ر Qىل اTٔوضاع oج£عية لفMة عريضة من الساكن مما وS Sينا Qدة 

  .ختوفات Qىل مس?تقaل البادية املغربية
ة يعHشون اليوم وضعية بون املغارباالتخوف اTٔول، الفالحون والكس

قلق حقJقي ومرشوع، واس� رات هائX ب�ٔمكلها ت�aدد، ومس?تقaل هذه 
  .الفMات ٔ�صبح قامتا وهيدد مبا ال حتمد عقaاه

التخوف الثاين �متثل يف ٔ�ن هذه الوضعية تدفع بفMات اج£عية عريضة 
جئ ٕاىل وضعية العطا¢، وbلتايل kكرùس وضعية الفقر والهشاشة مع لك النتا

املعروفة يف م�ل هذه اTٔوضاع، لك هذا مع اTٔسف س?يèدث كذ· يف 
  .الوقت ا�ي يبذل فJه املغرب Ýودا كربى حملاربة الفقر والهشاشة

التخوف الثالث، الس?يد الرئHس، و�متثل يف ´ون وضعية العطا¢ والفقر 
 س?تدفع املترضر�ن ٕاىل الهجرة حنو املدن واملراكز احلرضية، مع لك النتاجئ

ج احلرضي وQىل التعمري، ٕاىل املعروفة لهذه الظاهرة oج£عية Qىل الÌس?ي
ومع ٕاماكنية ¶شلك مراكز حرضية عشوائية Òري جمهزة مع ما يرتتب  �ٓخره،

عن ذ· من مشالك مزمÛة تتحول ٕاىل اصطدام بني اSو¢ واGمتع، وهو كام 
 .كنا دامئا حنذر مÛه

±ني والكسابني عن ٔ�داء القروض التخوف الرابع و�متثل يف جعز الفال
اليت بذمهتم، Tٔنه معليا لHس Sهيم ما يعطون، ويف هذه النقطة �bات 
يتعني البحث عن �ٓليات Wديدة �لتخفJف من عبء اSيون وٕاQادة Wدوôهتا 

 .ٔ�و سن إالعفاءات يف احلاالت املمكÛة

 التخوف اخلامس، اس?تزناف املوارد املائية اجلوفJة Öس½ب oس?تغالل
Òري املعقلن من طرف ´بار الفال±ني، وخصوصا اWTٔانب، ٕاىل Wانب Qدم 

 .ٔ�داء ما بذمهتم من ديون
هذه oنعاكسات اTٓنية واTٔ´يد ٔ�نه يف ±ا¢ اس?مترار هذه الوضعية 
س?تكون هذه oنعاكسات ٔ�خطر، ٕاذا ٔ�ضفÛا ٕاôهيا معا�ة الفال±ني الصغار 

دة واملواد الكÁوية واملشالك واملتوسطني من Òالء البذور واQTٔالف واTٔمس
 . اليومJة مع الرشاكت الكربى اGمعة

ويف مواÝة هذه oنعاكسات، الس?يد الرئHس، يتعني ٔ�ن ¦س?تحرض 
دوما ٔ�ن الفال±ة املغربية والفالح املغريب اكن دوما مصدر عطاء �لوطن يف 

عار ظروف الوفرة والر³اء، فالفالح املغريب مل ùش?تيك قط من اخنفاض اTٔس
  . وùس?متر يف متويل السوق دون دفاkر مطلبية ودون ٔ�ن مين Qليه ٔ�±د

يف حلظات الشدة واس�aاقا الهنيار ¦س?يج اج£عي واق~صادي  ،اليوم
  ..اكمل، حنن مطالبون bس�Ûفار لك طاق~نا وتعبئة لك ٕاماكنياتنا

  :الس?يد الرئHس
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

ري اSميقراطي oج£عي، تفضل الس?يد اللكمة اTٓن �لفريق اSس?تو 
  .   الرئHس احملرتم

  :محمود عرشان املس�شار الس?يد
  .Öسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
نعرف ٔ�نك رWل صادق يف zمك، ولكن الس?يد رئHس احلكومة، ٔ�� ت 

مع ذ· ٔ�¶ساءل حول هذه الÌسب املئوية ا�يل تيعطوك فÁ خيص التغطية 
دrل العامل القروي، ال bلÌس?بة �لامء الصاحل �لرشب وال bلÌس?بة �لكهرbء 

  . وال bلÌس?بة �لتعلمي وال bلÌس?بة �لتغطية الصحية وال bلÌس?بة �لطرق
امخلHسات كمنوذج، Tٔنين كنعرفو �زاف، ميكن وٕاذا ³�ٔذت فقط ٕاقلمي 

سجمش مع ئHس احلكومة، ٔ�ن هذه الÌسب ما كتÌ يل نقول ·، الس?يد ر 
  . الواقع ا�يل كنعHشوه

، الس?يد رئHس احلكومة، ٔ�ن هذا العامل القروي هو �مش مÛذ وكتعرفو
عطيتوه ما يقدوش، ³اصو وا±د الثورة اق~صادية وkمنوية اس?نة ولك ما  60

كن لو يلتحق bل́رب دrل املناطق اTٔخرى ا�يل عرفت يه كذ· bش مي
  . منو مضطرد يف بالد�

وما تÌساوش، الس?يد رئHس احلكومة، ٔ�ن ساكنة العامل القروي ؤ�بناء 
العامل القروي اÒTٔلبية الساحقة دrهلم يه مرابطة اTٓن bحلدود اجلنوبية 

وجمده، وbلتايل  دrل املغرب ويدافعون Qىل ´رامة املغرب وس?يادته
فالزوWات دrهلم ´يحسوا �راسهم Zٔهنم ٔ�رامل، Tٔن ٔ�زواÝم كريجعوا هلم 
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خطرة فالعام وال خطرة فعامني من احلدود، و³اصنا البد هنمتو هبم، 
وoه£م دrلنا هبم وهو ٔ�ننا Qىل اTٔقل Jمنيو هذيك املناطق ا�يل هام 

  . ´يتواWدو فهيا
ومة، ٔ�ن اليوم الفالح الصغري اكن ما تÌساوش، الس?يد رئHس احلك

 30مرت وال  20فوا±د الوقت من اTٔوقات ٕاذا بغا حيفر وا±د البرئ ´يد�ر 
مرت، Tٔن املياه  100مرت ´يصHب املاء، اليوم ٕاذا بغا حيفر برئ ³اصو يفوت 

  . اجلوفJة بعدات
ويف Òالب  ء، ´يصHب املاءوهاذ املياه حىت ٕاذا قaلنا Wدال ٔ�نه صاب املا

´يكون ماحل، ما ´يليق لو ال ùرشبوه هو وال ùسقي به  ءJان هذاك املااTٔح 
اTٔرض دrلو، وهذه مسائل ³اص البد �³دوها بعني oعتبار، الس?يد 

  . رئHس احلكومة
احÛا هنا فاش كنجيو �لمنصة ما كنجيوش �لمزايدات، حنن ٔ�بناء هاذ 

  . الوطن وJريد � التقدم وoزدهار وو±دة الصفوف
ت هاذ اrTٔم Qىل ٔ�نه يف سابقة انت�ابية ٔ�ن حزب عندو املدن، ٔ�� مسع

حزب عندو البادية، ومسعت اكع بعض اTٔلفاظ ٔ�ن س?نالحقمك يف البادية، 
ووا±د�ن �ٓخر�ن ´يقولوا هلم س?نالحقمك يف املدن، وهاذ ا�لفظ هذا هو 
ٔ�سلوب حريب، هاذ ا�لفظ دrل املالحقة، ٔ�سلوب حريب، واحÛا ال ±اWة 

  .م ب�ٔساليب من هاذ اليشءلنا اليو 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  :الرئHسالس?يد 
  . اJهتVى الوقت الس?يد املس�شار احملرتم

 . �ٓسف اJهتVى الوقت
نفدرالية اSميقراطية �لشغل، تفضل و �ٓخر لكمة يف هاذ احملور GموQة الك

  .الس?يد املس�شار احملرتم

  :عبد احلق ±Hسان الس?يد املس�شار
  الس?يد رئHس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات، 

الس?يد رئHس احلكومة، ما Wاوبتو�ش Qىل السؤال ا�يل طرحÛا لمك، 
  قلنا لمك ٔ�ش?نو يه إالخفاقات ا�يل درتو؟ 

ولكن السادة املس�شار�ن ا�يل تد³لوا لكهم، مبن فهيم املس�شار�ن ا�يل 
ددوا إالخفاقات دrل هاذ احلكومة يف العامل معمك يف احلكومة لكهم ر 

  .القروي
فٕاىل كنتو ٔ�ن£، � ما غند³لش معك، الس?يد رئHس احلكومة، لٔ©رقام �ٔ 

الس?يد رئHس احلكومة، ا�ن املدينة ف�ٔ� ا�ن البادية، ؤ�عرف ما معىن ٔ�ن 
تعHش يف العامل القروي يف املغرب، وٕاىل كنتو حكJتوا احلاكية دrل املاء 

نت كتجيبوا، فراه هاذيك احلاكية bقة اTٓن اكينة يف العامل القروي ا�يل ك 

  .واك�ن ما هو ٔ�كرث مهنا
   الس?يد رئHس احلكومة،

البد ¦س�لو · ب�ٔنك اQرتفت ب�ٔنه ما اكيÌش اه£م، ؤ�نه الناس يف العامل 
، احÛا تنقولو · راه حىت هم³داوش حق االقروي ويف املناطق اجلبلية ما 

  . ³داوش حقهم من oه£م من Sن هاذ احلكومة هاذيانة ما ا�يل يف املدي 
لكن ³ليين، الس?يد رئHس احلكومة، نتلكم معك من ذاك اليش ا�يل 

  . قلتو وا�يل kلكمتو Qليه و¦سميو اTٔش?ياء مبسمياهتا
نقولو ب�ٔنه، kلكمتو، الس?يد رئHس احلكومة، Qىل حركة اôمتدن، ³ليو� 

جرة من العامل القروي �لمدينة، وQالش ل لنا الهمايش حركة اôمتدن، ق
kهياجروا ما يش bش �متدنوا، ال، Tٔنه ما لقاو ما يد�روا يف البادية، Tٔنه ما 
اكيÌش بJÌات ٔ�ساس?ية، ما اك�ن والو يف البادية، وkهياجروا، فني kميش?يوا؟ 
kميش?يوا Tٔحزمة املدن، وهام ا�يل تيعHشوا الفقر والهشاشة وإالقصاء 

ا ٕاىل ذ·، وهام ا�يل تيكونوا فهيم املتطرفني وتيكونوا فهيم واôهتمHش، وم
  .الناس ا�يل تيد�روا ا�درات، وما ٕاىل ذ·

   الس?يد رئHس احلكومة،
SbارWة، kلكممت ٔ�يضا Qىل تنافس?ية العامل القروي، ³ليين نتلكم شوية 

 فهموا والو ٔ�ش?نو يهي فهموا اSرWة راه ما Òادي ي Tٔنه العامل القروي Òادي 
  . ، Tٔنه ٔ�صال ما اكيÌش اق~صاد قروي، ما اكيÌشتنافس?ية oق~صاد القروي

شفيت kلكمت Qىل البJÌات اTٔساس?ية، ٔ�ش تتقصدوا bلبJÌات 
  . اTٔساس?ية؟ الطرق، ما اكيÌJÌش

ٔ�� نقول ·، الس?يد رئHس احلكومة، ما kمتشHس �زاف �لعامل القروي، 
هاذ املرة ما متش?يوش ٔ�� kمنيش �زاف وbس?مترار، Òري ٕاىل مشH~وا 

 bملرسدùس، الس?يد رئHس احلكومة، Tٔنه Òادي هترس لكها، شوفوا يش
Tٔهنا مشHت هبا ٔ��  )Logan(وس?يX نقل و±دة ٔ�خرى، ؤ�نصèك ب 

  .ويه الس?يارة ا�يل عندي وكمنيش هبا �لعامل القروي
   الس?يد رئHس احلكومة،

لس?يد رئHس kلكمتو لنا ٔ�يضا Qىل املاء الرشوب، راين قلت لمك، ا
احلكومة، ب�ٔنه ما اكيÌش املاء الرشوب يف العامل القروي، وب�ٔنه اكينة مÛاطق 
ا�يل فهيا سدود، ٔ�كرب سد عند� يف املغرب هو سد املسرية، واش تتعرفوا 
ب�ٔنه املناطق احمليطة به بين مسكني، الربوج، دار الشافعي ما تيوصلهومش 

ت الفالحJة الكربى وkمييش املاء دrل سد املسرية ا�يل kمييش �لضيعا
  ؟ملالعب الغولف

دقائق  3، الوقت كتعطينا اك�ن مزال مÛقول · الس?يد رئHس احلكومة
  .فقط

  :الرئHسالس?يد 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اJهتVى الوقت
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  .دقائق يه ا�يل Wات يف نصيبك، الس?يد املس�شار، وللك نصيبه 3
قJب Qىل اجلواب دrل الس?يد ٕاذن اJهتينا من اللكامت يف ٕاطار التع 

  . رئHس احلكومة
ونÌ~قل اTٓن ٕاىل الرد دrل الس?يد رئHس احلكومة Qىل ما اس?متعنا ٕاليه 

  .من ردود وتعقJبات

  :الس?يد رئHس احلكومة
  .Öسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئHس،
نتèاور ٔ�� وٕاrمك يف جملس املس�شار�ن Qىل مواضيع  ميل تنجي bش

ين تنكون ما Wاùش حبال ا�يل قلتيو bش نقول العام ز�ن، حبال هاذي، يع
  . وما يش عيب نقول العام ز�ن ٕاىل اكن العام ز�ن

احÛا اكن عند� وا±د الوقت وا±د التخصص، يش و±د�ن م~خصصني 
ما  ما عندمه، ³ا جييب هللا اخلريات من لك Wانباو  شني،يقولوا العام 

 ا و±د�ن م~خصصني ´يقولو به لك يش، ويش اQدا ا�لون اTٔسود ´يصبغو 
 . العام ز�ن ´يف ما اكنت الظروف

bش حناول نفهممك الوضعية  ،ال، ٔ�� تنجي bش نتèاور معمك بصدق
´يف كتبان يل من موقع رئHس احلكومة، طبعا، رئHس احلكومة حىت هو 
راه Òري ٕا¦سان وعندو وا±د املسؤولية حمدودة فهاذ اSو¢، ´يèددها 

وتHش?تغل يف ٕاطار ٕا´راهات، راه مايش رئHس احلكومة  ،اSس?تور والقانون
تيد�ر ا�يل بغا، والغريب هو ٕاىل شف~يوه حقق يش ±اWة ٕاجيابية ³اصمك 

س   .حتمدو هللا وتقولو ال ب�ٔ
كنجي ¦سمع مÛمك ٔ�ش?نو اك�ن، Tٔن ٔ�نمت هام املصدر دrل  ،وكذ·

  .املعلومة ودrل إاللهام، JTٔمك ٔ�نمت مرتبطني bلشعب مaارشة
ميل كنجي كÌسمع بيل ما اك�ن والو، ما اك�ن حىت ±اWة، لكن 

املتèدث ا�يل س?بقين قال ليك ٔ�ودي Q�ٔرتفيت ب�ٔن الناس دrل البادية ما 
اوش حقهم، وشكون ذ³ااوش حقهم، راه حىت الناس دrل املدينة ما ذ³ا

  ا ٕاذن هاذ الفلوس اكملني؟ذ³اا�يل 
 Jكونوامه يش وا±د، وقول لينا شكون؟ ³اصنا ذ³االبد �كون 

معقولني، امسحوا ليا املدينة مايش يه البادية، ٔ�� غنقول لمك ´يفاش تنقدر 
Qام من احلياة دrلنا Zٔمة بطريقة  40اTٔمور، تنقدر اTٔمور ٔ�نه دوز� وا±د 

فهيا املشالك احلقJقJة ومهنا املشالك دrل العامل  Òري معقو¢، عوض ما نواÝو
فضل ٔ�±د إالخوة، كنا يف Jزاع س?يايس، القروي واجلبيل ٔ�و الريفي، كام ي

   ؟حييد امللكJة، غننكرو ٔ�نفس?نا والتارخي دrلنااكن ا�يل اكن bغي اكع 
اك�ن ا�يل د³ل معها يف املنافسة Qىل الصالحJات بطريقة عنيفة 
ورشسة، اSو¢ دافعت Qىل راسها، الفلوس يف عوض ما ميش?يوا يقابلوا 

هاذ إالشاكل حلفظ اSو¢، دrل لمواÝة تعلمي وٕاىل �ٓخره، مشاو �الصèة وال 
يظهر يل اليوم املغاربة اكملني ´يقولوا ا�لهم · امحلد r ريب   . ́و

حصيح، عند� مشالك يف البادية ويف التعلمي ويف الصèة، ولكن بالد� 
وامحلد � مس?تقرة، بالد� وامحلد � �ٓمÛة، بالد� وامحلد � والت منوذج 

إالساليم، الناس ´يمتناوا �كونوا حبالنا، ´يمتناوا �كونوا حبالنا يف العامل العريب و 
يجيو  يقولوا لينا قولوا لينا ́  ا́و درتيوا، بغينا حىت احÛا يلعند� �لك تواضع ́و

شفيت ا�يل يف احل½س  ند�رو حبالمك، الناس راه وا±لني، لك يش وا±ل،
  . ليش بالد حىت ا�يل يف احلمك وا±ل، لك يش وا±اك�ن وا±ل، ولكن 

نا وا±د بالد ³اص �كون تفامه، احÛا ضاع ل Tٔن ³اصك bش متيش 
اليوم  ،الوقت، حصيح، ولكن اليوم امحلد � فهذاك oجتاه ا�يل مشÛHا فJه

احÛا كننعموا Tٔbمن وbالس?تقرار والطم�ٔنÛHة ومنارس اSميقراطية،  ،امحلد �
مة، وعند� طبعا، مايش دميقراطية حبال سوùرسا ولكن دميقراطية حمرت 

ا±رتام ´بري حلقوق إال¦سان، حىت ٔ�نه مبا يف ذ· املنظامت اSولية تتèدث 
عن زيد ومعر ولست ٔ�دري ماذا؟ ا�يل كريد Qلهيم هو بنفسه وتيقول هلم 

ؤ�� ما قل�ش وÒري دفعاتين  ،وكذوب ،هاذ اليش ا�يل تتقولوا مايش حصيح
العدل ٔ�� ظة، والس?يد وز�ر يش مجعية، ويش مالحظة ويش مالح

Wهيم ٕاىل من �ٔ ´يفاô ختتطف يش 2012ين، ´يد³ل وتيقول bاS وا±د  ��ٔ
  . مس?تعد نتèامك، هاذي بالد ميكن لها تعزت اليوم مبا ùرس هللا لها

، Tٔول Tٔن فهيم احلياء والقÛاQةالناس دrل العامل القروي Tٔمر�ن، اTٔمر ا
رات راه ´يبقوا يقولوا بعض امل زهيم خبري، ولكن راهاجيصربوا يف حقهم هللا 

بغينا والو، وال ا Òري يف التقار م ليو� هاذ الناس ا�يل يف املدينةصاب ا³ م
الناس  نعرفون، وال هاذ الس?ياس?يني، Tٔن خصنا هاذ الناس ا�يل يف الربملا

ٓ ا�يل يف العامل القروي  من س?ياس?يني ´يبغيوا وشكون الس?ياس?يني ا�يل  ش�
  .´يبغيوشا م

b املغرب ا؟ دوامك الناس دrل العامل القروي ٔ�ش?نو بغٔ�� كنقول ل ،لهذا
يش ملف وkلكم  ا³ذا ،¶شوف Wال¢ املØ يللم~وWه لهاذ اليش، م لكه 

يش املفاد ذاك الهاليش مايش عشوايئ،  خصمك تفهم ٔ�ن ذاك، فJه مaارشة
 Øال¢ املW لو ٔ�نrه يعين وا±دت دJشعر ب�ٔن هذاك ملف فH  لrالنوع د

 ¶شفوه لكف ليلrلو bش هتمت به bلقاQدة، وما الوقت دليل Wالراهنية، م
د�ر دراسة دقJقة ومدققة يف املوضوع، ا�يل Wابت وزارة اSا³لية bش 

  .العدد دrل اSواو�ر
عرفش، اSواو�ر العدد ا ب لمك ٔ�� ماسùè ٔ�� رئHس حكومة عنداك 

بالصة ، وال رئالبالصة فني Òادي يتحفر الب ،دrلها واملشاريع لك مرشوع
ليل يل �Òشوف هاذ اليش وملم...  املدرسة، والبالصة فنيفني Òادي ت½ىن

مليار  55¶شوف Wال¢ املØ ´يتوWه �لمواطنني ´يقول هلم Òادي Jرصد 
درمه ³الل مخس س?نوات �لعامل القروي، مفعىن ذ· ٔ�ن Wال¢ املØ �ريد 

م مع ٔ�ن ينصف العامل القروي، طبعا من ³الل حكوم~ه، طبعا يف ا¦س�ا
حكوم~ه، احلكومة يه رهن ٕاشارة Wال¢ املØ، ولكن يه كذ· اش?تغلت 

عطيه احلجم ا�يل ي  ابغ¢ املØ م~بع اTٔمور كام يه، و Qىل هذا امللف، وWال
  .يش يف هاذ oجتاهميكHس?تحق، و 
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  :ٕالخوان؟ املشلك دrلنا جوج دrل املشالكاش?نو هو املشلك دrلنا �ٔ 
rول هو املشلك دTٔإالدارة احلالية يه هاذ  ذاوه ،التوزعل املشلك ا

مع اTٔسف الشديد، الطريق عند وزارة التجهزي والنقل، املدرسة عند 
 ...الصèة، املس�شفى عند وزارة  ،)Qىل هللا ذاك Òري ³ليه(وزارة التعلمي، 

ليل كتكون يف احلكومة ية دrل oلتقائية �مة Wدا، مالقض  اذيعين ه
ل ة دrل oلتقائية، ما معىن إاللقائية؟ حبال ا�يل قاكتعرف اش?نو يه اTٔمهي

الطريق كمتيش يف اجتاه، املدرسة عندها  ي، قال ٔ�وداحملرتمني لنوابٔ�±د ا
 واو�ر اكملني �خصها kكون يف وا±د النقطة قريبة مÛطق �ٓخر، ´يقول 

ساوية، ´يد�رها بوا±د الطريقة بعيدة Qىل لكيش بطريقة م�ساوية، � بطريقة م 
èب ´مييش جوج داة ´يقول ٔ�� ³الصHيل الطب�b كتقول Xيaاملرات صين، ق

  .ات يف اTٔس?بوع bنتظاماملر دبقى مييش جوج ي صاب ميف اTٔس?بوع، 
حتملت هاذ املسؤولية قلت لوز�ر الصèة اليس  ،ليل جJتراين م

وا ابقي وز�ر الصèة، شوف لينا اTٔطباء دrل القطاع اخلاص، واتفق معهم 
حÛا اخنلصهم س?بوع وال جوج مرات يف اTٔس?بوع و ار يف اTٔ ش?يوا لينا هنمي 

rة كدو¢ وWا وا مت وال مابغٕاىل ³ذ هام يش ±اr³ د�روا لريوسهم،يذوش 
Tٔن اك�ن �زاف دrل  ش?يوا لينا عند الناس ٔ�شوفهم ٔ�ش?نو عندمه،مي Òري 

كن لها تعاجل جمرد الفحص، ميحصية Öس?يطة الناس ´يكون عندمه مشالك 
ٔ�خرى  %20و 15وال  10ىش املسائل، وكتبقى Sواء كمتالفحص كتعطي ا

ٓ ٕاىل  ،صها تنقل �لمدينة وكذااا�يل صعبة ³  .خره�
وز�ر،  15حÛا Qاجلناها من ³الل جلنة وزارية فهيا اهاذ oلتقائية راه 

القطاع حكويم، كتجمتع حول املوضوع وbش تÌسق اTٔعامل دrلها،  15
صنا القلب حين ا ´بري عند�، ³ولكن كذ· خصنا ٔ�نقول لمك وا±د املشلك

هذه مشلكتنا  يف البادية،ا�يل �يل حين Qىل إال¦سان Qىل العامل القروي، وا
 فلوس مبا فJه الكفاية، مايشكنعطومهش الا ٔ�هيا إالخوان، مايش حJث م

  .اكيÌش الربامج حJث ما
، واكينة إالرادة اك�ن الربامج، واكينة إالماكنياتاكينة املقاربة، و 

  .س?يةالس?يا
وإال¦سان  ليل كتلكف بناس ا�يل هام ضعاف طبيعيا،ماملشلكة  ولكن

مولفش  ماو قارùش يف بعض اTٔحJان،   فJه احلياء، ومانيدrل البادية مسك
oت، هللا يعافهيbات وإالرضاWالوا هباذ  م، ٕاىلح~�اaميش?يوا حىت هام ي�

  ؟املصيبة، فهميت وال ال
ذا الناس دrل البادية نت، إ �ٔ  ، هللا خيليك،³ليوين Jمكل هرضيت

قوي bلضعيف مايش داميا يل كتلكف الم، التعاونيات، م الناسهب كنلكفو
  .تيحن مÛو

يه قلام  لك يف القضاr دrل السكن، يف القضاr دrل اTٔمور اTٔخرى،
ناطق جند الشخص ا�يل يتحمل املسؤولية يف البادية، كام يف املدينة يف امل 

، Tٔنه هاذيك الساQات فاش ت�aان احملبة  احلرصالهشة، قلام جند يعين
احلقJقJة دrل البادية، مايش Òري يف oس?تغالل ا�يل قالوا ٔ�±د 

 كن�ش اكع مÛتبه لهاذ املوضوع، وال bغي نتلكم فJه، املس�شار�ن، ؤ�� ما
oس?تغالل oنت�ايب، Tٔنه مع اTٔسف الشديد فعال، اس?تغلت البادية، 

  .oنت�اbت مÛذ oس?تقالل ٕاىل اليوم يف اجتاه معنيواس?تغل ساكنهتا يف 
ٓ و  ن اTٔوان ٔ�ن حترتم إالرادة احلقJقJة �لساكنة يف هذه املناطق اكملناطق �

ؤولية مع هذه الفMة اTٔخرى، ؤ�ن تقع م~ابعة اTٔش�اص ا��ن يتحملون املس
ي ، ا�يل �كون ´يبغهيا، ا�يل �راعصها ا�يل حين Qلهيااالهشة طبيعيا، ا�يل ³

ومييش  ؟ الفهيا وWه هللا، مايش ا�يل ´يتعمل اSمياغوجJة هناr، فهمتHين وال
  .م متاrميارسها Qلهي

±ات، Wاتين ؤ�� ما ٔ�زال مÛف~èا، Tٔنه مسعت وا±د جوج دrل املقرت 
قالوها  علق bلقروض دrل الفال±ني، هاذوال فÁ يت ،Qلهيا مزrن ¦ش?تغلو

 يتعلق bلقروض دrل الفال±ني، ٕاذا اكنت ال فÁ إالخوان oس?تقالليني،
ذاك وبة bلÌس?بة �لبعض مهنم، bش يؤديوا ههاذ الس?نة هاذي فهيا صع

  .اليش
وا³ا اكن فJه  امحلد هللا، هادي هاذ الس?نة ليس ا�لبار،اÒري bملناس?بة 

اجلفاف طيX ٔ�ربعة ٔ�شهر قاس?ية، هللا س?بèانه وتعاىل عتقÛا Tٔbمطار يف 
تعلق اTٔمر bملاء الرشوب، ٔ�و تعلق اTٔمر bلٔ�، ٔ�و تعلق اôهناية، سواء 

  .اTٔمر bلقطاين، ٔ�و تعلق اTٔمر Tٔbجشار، لكها امحلد � الbس
اك ذهذاك العلف،  ليل مشÛHا كنوزعوولكن، املهم عند�، هو ٔ�نه م

  .الشعري كنوزعوه �مثن مÛاسب
كنقول ه  راص تفهم وا±د املس�ٔ¢ نقولها ·، ٔ��اواحلقJقة، شوف، ³
م ±د�ن مهنم، وا³ا يش و عطهي�ٔ ، ةعطي �لفال±ا�لس?يد وز�ر دالفال±ة، 

  .يديوا شوية زايد مايش مشلك
اك ذيل كنجيوا نوزعوا لكن، املشلك، ٔ�نه حىت يف هذاك الوسط، م

، حÛااليس عبد إال�، راه ايل، ا  مaارشة، تيقولو �اليش، ´يتصلوا بيا الناس �ٔ 
وقع  ش�ٔ  لهناr راه د³لوا فJه السامرسية، ها هذاك الشعري هذا ا�يل وصل

يك الساQات، كنعيط ذ، كنعيط Qىل وز�ر الفال±ة ناوقع ل  ش�ٔ  ، هانال 
يعاجلوا ا�يل وقع يف ذاك اليش، املاكن اك�ن، تنقولو ٔ�ش?نو Qليه، تنقولو   .́و

بد الناس ا�يل كHش?تغلوا يف القطاع حÛا هاذ اليش، الا ميكÌش نعاجلو ما
، والناس ا�يل هام ٔ�بناء املناطق ةناس ا�يل كHش?تغلوا مع الفال±العام، وال 
  .القروية 

وS  نت�ٔ   ٔ�� وS البادية، ٕاال كنت· ولق´يحJت اك�ن ا�يل Wا لهنا، 
kكو¦ش فJك احملنة Qىل البادية، ا املدينة، راه تقدر kكون وS البادية، وم

  .وkكون فJا ٔ�� ا�يل وS املدينة، تقدر kكون
الني و طحن البادية، وطحن م من البادية، ءWا يضbنل من وراه حشا

  .البادية
ليا �bيل ا ، وWاوا تيقولو كÌسمع بعض إالخوة هناr ´يتلكموا ا ميلولهذ

 املشالك دrل البادية يه مجموQة من النصوص القانونية ا�يل bقJة ما
لية ٔ�رسلت �لس?يد وز�ر اSا³  ٔ�� ،اTٔخ هذا ذٔ�� bغي نقول لها، خرWا¶ش
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شهر  30تنقول ٔ�ش?نو يه احلا¢ دrل هذه النصوص، هذه النصوص عندها 
bش خترج، وا±د العدد مهنا راه يف اTٔمانة العامة �لحكومة ولكن مايش 

  .هذا هو إالشاكل
املشلك  النصوص القانونية يشء رضوري لتقومي احلاكمة يف الب  راه

ة ٔ�و يف Òري البادية ٔ�و يف يف البادي سواءٕالخوان دrلنا يف املغرب ادrلنا 
فش طاالتعلمي ٔ�و يف الصèة هو مشلك دrل احلاكمة، راه الطبHب ٕاذا ما تع

مع املواطنني يف البادية راه ما اك�ن والو، واملمرض واملعمل واTٔس?تاذ ³اص 
�لناس احلياة يف عيهنم هنا،  او èلوا±د مىش ليش حرفة ما جتيوش kك لك

يتلكم Qىل ٔ�نه  ا�يل Wا لهنا قال ·، ا�يل Wا لهنا ´يتلكم Qىل الفقر املدقع، ́و
  .و´يتلكم ،ما اكيÌش الطرق

يقول، و³ا �كون اليش �ٓش غ  ذإال¦سان ا�يل يف البادية كHسمع ها ذها
مايش ، يف Ýمن Òادي يقول ٔ��يف Ýمن،  مرzح يف دارو Òادي يقول ٔ��

نوا هذا هو اSور دrل الس?ياس?يني، اSور دrل الس?ياس?يني هو يطم�ٔ 
الساكنة ويقولوا هلم امحلد � وراه الناس دrل البادية وهللا العيل العظمي 

r منش?يو اله bدا rادي تلقاو الناس  ٔ��معاÒ مك ليش دار يف الباديةrوٕا
العشا دrهلم كHشدو البند�ر  اتيلكمو ، ورمبا ميل اوالكني شاربني وتيضحكو 

يبداو    . ودا�ر حبال Ùهذايش  يف ديورمك لكن£�ٔ فJه، و  ايطبلو  ا́و

  :رئHسالالس?يد 
   .امسح يل الس?يد الرئHس، امسح يل هللا خيليك

ال]م موWه ( الس?يدة املس�شارةما عندÙش احلق يف نقطة نظام 
   .، ما عندÙش احلق يف نقطة نظام)7رr حلرش�لمس�شارة الس?يدة 

كام ٔ�نه ٔ�نت الس?يد الوز�ر ما عندÙش احلق kلكم هللا خيليك، ما 
ال]م موWه �لمس�شار الس?يد عبد احلق ( عندÙش احلق يف نقطة نظام

±اWة مسيهتا �ٓداب احلوار هللا  ، ما عندÙش احلق، اك�ن يش)±Hسان
  .خيليك، ما عندÙش احلق، ما عندÙش احلق، ما عندÙش احلق

ما عندÙش احلق، ما  هللا خيليك مكل، مكل الس?يد الرئHس، مكل
اللكمة دr· قل ا�يل بغييت،  عندك �كون يلعندÙش احلق، هللا خيليك م

العربة  ،خيليك ، راه العربة مايش �bيل ´يغوت اTٔس?تاذ هللا..ميل �كون
�يل كريفع الصوت، راه ميل �كون عندك احلق ³zذ اللكمة قل ما bمايش 

¶شاء، ما عندÙش احلق يف نقطة نظام، ما عندÙش احلق، ما عندÙش 
 .احلق يف نقطة نظام، مكل الس?يد الرئHس

  :الس?يد رئHس احلكومة
ال]م موWه ( كدQ ·rاد هندر مع ا±رتيم ٔ�نت بعدا الرئHس

اWليس، ما  ،سكيت ،، قال · ±½يس)7رr حلرش�لمس�شارة الس?يدة 
ٔ�� هدرت  · غتè½سHش Òا تبقاي تغويت ´يف ما بغييت، شكون يل قال

  .شكون ا�يل قال · ٔ�ن هدرت Qليك، سريي سريي ؟Qليك
هللا يعطيك ). Mercedes(واش Òادي نقول · هللا يعطيك يش 

  .)Mercedes(يش 
 اوال املنتخبني ا�يل كHسري  ،هللا خيليمك ،ٔ�� bغي نقول لمك وا±د القضية

لرؤساء دrل التعاونيات، ال اال املسؤولني دrل إالدارات، ال  ،امجلاQات
الوسطاء بني اGمتع بني الناس دrل البادية ودrل اSو¢، ها العار، ها العار 

   .ما اتقوا هللا يف خوkمك ىلإ 
انه بغا هللا س?بè ىل إ ن£�ٔ Òري ذاك اليش ا�يل تتعطهيم اSو¢ وصلوه هلم، 

ريزقها لمك، السادة اTٔطباء وإالخوة املعلمني مك يش ±اWة را Òوتعاىل �رزق
ناس ا�يل كتكون مaارشة يف اتصال مع ال  الرشحية دrل ذواTٔساتذة وها

د�ر تميكÌش إالدارة غ ارمحوا ضعف ٕاخواJمك، راه ما  ،الناس دrل البادية
رشطي Qىل رٔ�س لك موظف وال لك مسؤول وال لك رئHس تعاونية وال 

  .امQة حمليةلك رئHس ج
 نالرمحشاء هللا  خبري ٕان حÛا Òادي Jكونوايش راه ال ذإاذا معلنا ه

 مطمئنني ٕان ، وبغيت نقول �لناس دrل البادية ٔ�� bغي نقول لمك ´ونوالرحمي
Qىل  صشاء هللا الرمحن الرحمي ٔ�ن هذه احلكومة ما وسعها ذ· س?تحر 

   .مصلحتمك وس?توصل لمك املنافع Qىل القدر املس?تطاع
Øال¢ املW لrلعناية دb شاء هللا الرمحن الرحمي  وٕان ،ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�هنمك

هللا س?بèانه تعاىل  كومة وال Wات حكومة ٔ�خرى تنطلبواكنت هذه احل
شاء هللا الرمحن الرحمي،  يطول يف العمر دrل Wال¢ املØ ويبارك فJه ٕان

شاء هللا   املØ ٕانالرئHس دrل اSو¢ دrلها هو Wال¢ ..شاء هللا بالد وٕان
   .ها وال سا´ن bد�هتاالرمحن الرحمي لن يضيع فقري 

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :رئHسال الس?يد
ؤ�ول م~د³ل يف هذا ، ونÌ~قل ملعاجلة اTٔس?ئX املرتبطة bحملور الثاين

  .احملور هو فريق العدا¢ والتمنية
  .لعدا¢ والتمنيةتفضل ٔ�±د السادة املس�شار�ن من فريق ا

  :يوسف بن�لون املس�شار الس?يد
  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني ،Öسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد رئHس اجللسة،
  الس?يد رئHس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،

 ،عرفت العالقات ما بني املغرب وoحتاد اTٔورويب تطورا ملحوظا
وقJع اتفاقJات الرشاكة، توقJع اتفاقJات التبادل احلر يف س?نة ت 1996
2013.   

ى بوضعية الرشيك املتقدم، التبادل الت�اري مع oحتاد ظاملغرب حي
ٕاال ٔ�نه مع اكمل اTٔسف هناك  ،مليار 29اTٔورويب بلغ رمق معامالت حبجم 

طاQات جعز يف املزيان الت�اري ما بني ٔ�وروb واملغرب، هناك kراجع Qدة ق
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 ،لاكمل اTٔسف مع منو قطاQات ٔ�خرى كقطاع الس?يارات وقطاع الفوسفاط
  . ٕاىل Òري ذ·

عن الس?ياسات اليت س�هنجوهنا  ،الس?يد رئHس احلكومة ،حنن ¦سائلمك
  .لت�اوز هذه الوضعية؟ ولمك مÛا الشكر

  :رئHسالالس?يد 
  . شكرا

  .ت املغرباملتد³ل الثاين يف هذا احملور هو فريق oحتاد العام ملقاوال
  .تفضل الس?يد الرئHس ،ٔ�±د السادة املس�شار�ن

  :� حفظيعبد o الس?يداملس�شار 
  الس?يد الرئHس احملرتم،

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس?يدات الوز�رات والوزراء احملرتمون،

  الس?يدات املس�شارات احملرتمات،
  والسادة املس�شارون احملرتمون،
ت التبادل احلر والشامل واملعمق مع احتاد املغرب بصدد ٕا�رام اتفاقJا

اTٔورويب اليت س?تحمك مس?تقaل Qالقهتا لس?نوات، وTٔن اتفاقJات التبادل 
 مل ٕاذ ،احلر اليت س?بق �لمغرب ٔ�ن اخنرط فهيا ٕاىل اليوم مل kكن يف صاحله

يوظف معرف~ه bلسوق اTٔوروبية وoم~ياز التنافيس الكaري مع oحتاد 
  .يف القرب اجلغرايف والثقايفاTٔورويب املمتثل 

ومل ¶س?تطع احلكومة موا´بة املقاو¢ املغربية لتصبح ٔ�كرث تنافس?ية يف 
ظل هشاشة الÌس?يج املقاواليت لالق~صاد املغريب ويف غياب ٕاسرتاتيجية 
واحضة لالس?تفادة من هذه االتفاقJات تقوم Qىل س?ياسات اق~صادية جJدة 

ر املبادالت، ف�ٔفرزت جعزا هيلكيا رسيعة الت�اوب والت�ٔقمل مع رشوط حتر�
جحم خمزونه من العمX الصعبة وٕان مزيانه الت�اري ومزيان ٔ�داءاته و رهن 

اس?تحضار هذه النتاجئ يدفع �ل�ساؤل والبحث عن خمرج من نفق ال ميكن 
  .اخلروج مÛه ٕاال بتصور Wديد حيقق التوازن بني اTٔطراف

ا5ٓTر ٔ�و الوقع  الس?يد رئHس احلكومة، متت دراسة ،ام تعلمونكو 
bلÌس?بة التفاق التبادل احلر الشامل واملعمق بني املغرب وoحتاد اTٔورويب 

  .واليت مل نعمل ٕاىل ±د اليوم بÌ~اجئها اSقJقة
لهذا نطالب الس?يد رئHس احلكومة حبق القطاع اخلاص يف الولوج 

ن حىت kمتك رف Qىل تفاصيل نتاجئهالتوصيات هذه اSراسة ôمتكJنه من التع
مجيع القطاQات ٕاجناز دراسة �5ٓر هتم ¦شاطاهتا oق~صادية مع الت�ٔ´يد Qىل 
ٕارشاك القطاع اخلاص وoحتاد العام ملقاوالت املغرب بصفة مالحظ يف 

  .مسلسل املفاوضات بني املغرب وoحتاد اTٔورويب
عن ا¦شغال فريقÛا، فريق oحتاد العام مÛاس?بة وقد Qرب� يف ٔ�كرث من 

وقعها و  ،املغرب، 5ٓTbر oق~صادية وoج£عية لهذه االتفاقJةملقاوالت 
لمقاو¢ املغربية، وتعهدت احلكومة bن ت�³ٔذ هذه �Qىل القدرة التنافس?ية 

o¦شغاالت بعني oعتبار لتحقJق oلتقائية بني إالسرتاتيجيات القطاعية 
جيب ٔ�ن نقوم به  ووضع ٕاجراءات مالمئة �لموا´بة، واتفقÛا Qىل القJام مبا اكن

من قaل وهو ٕاجناز دراسة لتèديد وقع االتفاقJة Qىل مجيع القطاQات 
  .يبوoق~صادية املغربية جراء oنف~اح الشامل Qىل oق~صاد اTٔور

 ٔT ليه اليوم هو ؤ ؤ�عود اليومQ ىل ٔ�ن الرهان ا�ي جيب ٔ�ن نعملQ كد
  .يبوoحتاد اTٔور مواÝة العجز الهيلكي ا�ي طبع مaادالتنا الت�ارية مع

ن تقليص العجز الهيلكي وحتقJق التوازن يف ٕاطار االتفاقJة اليت حنن إ 
مقدمون Qلهيا ùس?توجب هت` وت�ٔهيل مقاو¢ وموا´بهتا وٕاجياد املناخ املالمئ 
لها يك kرفع حتدrت املنافسة املرشوQة واملتاكفMة دا³ل oحتاد اTٔوريب، 

را bلÌس?بة �لمغرب بقدر ما هو ±اWة ³اصة وان التبادل احلر لHس اخ~يا
لالنف~اح Qىل oق~صاد العاملي، وطرح Qليه وbلتايل املزيد من التèدrت 
من قaيل ٕاجياد مÛاخ مالمئ لٔ©عامل وحتسÛHه bٕصال±ات يف اGال ال�رشيعي 

  .والتنظميي واملؤسسايت وٕا7راء وتنويع العرض التصد�ري
يف الشق املتعلق خصوصا ٕاذن Qىل مس?توى إالصال±ات الهيلكية 

ب�رشيع العمل، ومن ذ· القانون التنظميي املتعلق bٕالرضاب وا�ي تقدمÛا 
وٕاعامل  ؟حو� ون�ساءل يف هذا الصدد عن م�ٓ� تنظميي مبقرتح قانون

املرونة يف العالقات التعاقدية مبدونة الشغل مبا يضمن ٕاQادة ان�شار املوارد 
غل Wديدة و�جعة واحلد من املغاالة ال½رشية وùساQد Qىل ³لق مÛاصب ش

  .يف اس?تعامل العمل املؤقت
تطو�ر وعرصنة إالدارة وت½س?يط املساطر إالدارية، هناك ٔ�وراش �حجة 
يف هذا اGال، وكذ· فÁ خيص معاجلة إالشاكلية الكربى بت�ٔهيل املقاوالت 

يمت  املتوسطة والصغرية والصغرية Wدا، خصوصا مهنا املبتكرة، اقرتحÛا ٔ�ن
التوافق حول مaادرة هيلكية مشولية جتمع لك الربامج ا�تلفة املعمول هبا 

يف واك¢  "مقاوليت"، "مغرب ابتاكر"، "املقاول ا�ايت"±اليا م�ل قانون 
وا±دة Qامة شامX ت�³ٔذ بعني oعتبار التعرثات اليت عرفهتا خمتلف الربامج 

فرقة قصد رفع رهان السابقة وجتمع إالماكنيات املالية وال�شجيعات املت
املنافسة وحتدrت oنف~اح و¶شجيع oبتاكر واخلدمات املوÝة Sمع 

  .املقاوالت
ني مثQىل مس?توى مÛاخ اTٔعامل، يف هذا إالطار نغتمن الفرصة لت  ،5نيا

 ٔTس احلكومة ك يلعامل ا�معل ا�لجنة الوطنية ملناخ اHرتٔ�سها الس?يد رئ
يل البعض مهنا bق ال �رىق ٕاىل مس?توى وا�ل�ان اجلهوية يف هذا اGال، ا�

طمو±ات وانتظارات ٔ�رbب العمل، ومن بني اTٔوراش دrلها ٕاشاكلية 
  ..±لول الولوج ٕاىل العقار ورضورة ٕاجياد 

  .شكرا

  :رئHسالالس?يد 
  .�ٓسف ،اJهتVى الوقت الس?يد الرئHس

تفضيل الس?يدة املس�شارة  ،اللكمة اTٓن لفريق oحتاد املغريب �لشغل
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  .احملرتمة

  :ة فاطمة الزهراء اليحياويالس?يد ةاملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة احملرتم،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
عن م�ٓل ملف املبادالت مع oحتاد  ،الس?يد رئHس احلكومة ،¦سائلمك

القة و7�ٔرها Qىل يب يف ظل املس?ت�دات اليت عرفهتا هذه العواTٔور
  oق~صاد الوطين؟   

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة

  .�ٓخر م~د³ل يف هذا احملور هو مجموQة العمل التقديم
  .تفضل الس?يد املس�شار احملرتم

  :Qدي جشري املس�شار الس?يد
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يد رئHس احلكومة،
  الس?يدات والسادة الوزراء،

  رون،اوالسادة املس�ش الس?يدات
Qىل ما تقومون به الس?تقرار  ،الس?يد رئHس احلكومة احملرتم ،¦سائلمك
صاحل اق~صاد� ميب مبا يضمن س?يادة ب � و وتنا مع oحتاد اTٔورودوام مaادال

  الوطين؟
  .وشكرا

  :رئHسالالس?يد 
  .اشكر

  .اللكمة اTٓن �لس?يد رئHس احلكومة

  :الس?يد رئHس احلكومة
  .محن الرحميÖسم هللا الر 

الس?يد الرئHس، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن اشكر إالخوة Qىل اخ~يار هذا 
   .املوضوع

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�عطي بعض التوضيèات حول هاذ العالقة مع oحتاد 
  .Ûا وبHهنمÌ اTٔورويب وهاذ االتفاق ا�يل من املفروض �كون بي 

مفعلوم ٔ�ن oحتاد اTٔورويب يعد رش�اك ٕاسرتاتيجيا �لمغرب، و¶س�Ûد 
 ةوالرؤي ٕاىل كثافة املبادالت oق~صادية دينامJة العالقات بني الطرفني

إالسرتاتيجية اليت �́زهيا القرب اجلغرايف ومعق الروابط التارخيية، bٕالضافة 
ٕاىل اح~ضانه جلالية �مة من املغاربة، طبعا هنا· Wالية �مة من 

  .50.000اTٔوروبيني عند� يف املغرب، الفر¦س?يون و±دمه 

بني املغرب وoحتاد اTٔورويب ³الل  اتد ¶سارع تطور العالقوق
هبدف تعز�ز التعاون  1996كة س?نة العقد�ن ا³Tٔري�ن بتوقJع اتفاقJة الرشا

 o2000ق~صادي، و¶شلك هذه االتفاقJة اليت د³لت ±زي التنفJذ س?نة 
  .اTٔساس القانوين �لعالقات بني الطرفني
ون هنا· توازن، ولكن ٔ�نه س?يقع واكن مفهوما من البداية ٔ�نه لن �ك

العمل Qىل حتسني الظروف ليك Jكون قادر�ن Qىل ٕا±داث هذا التوازن يف 
  .املس?تقaل

 2005كام اخنرطت بالد� يف س?ياسة اجلوار اTٔوروبية مÛذ س?نة 
اليت توفر  2014بية �لجوار س?نة و واTٓلية اTٔور 2008والوضع املتقدم س?نة 

وقJع اتفاقJة التبادل احلر يف اGال الفال4 دعام �لب ان الرش�كة، ومت ت
  .2012ومÛتوWات الصيد البحري، حJث د³لت ±زي التنفJذ يف ٔ�كتو�ر 

كام وقع الطرفان اتفاقJة �لحامية املتباد¢ �لمؤرشات اجلغرافJة، kروم 
متكني اجلانبني من ت�ٔمني مس?توى Qايل محلاية مؤرشاهتا املتعلقة bملنت�ات 

  .الغذائية
لمنت�ات الفالحJة �  هذه االتفاقJة ٕاىل حتفزي املبادالت الت�ارية وهتدف

والسلع الغذائية ذات جودة Qالية، اليت يمت ٕانتاÝا يف املغرب وoحتاد 
  .يبواTٔور

خنرط املغرب يب، اوويف ظل الوضع املتقدم �لمغرب مع oحتاد اTٔور
ل حتديث bلتقارب التنظميي واملؤسسايت من ³ال يف اTٔوراش املتعلقة

املنظومة القانونية املغربية وجعلها ٔ�كرث ا¦س�اما مع النظام املرجعي لٕالحتاد 
يب، وذ· هبدف ضامن oندماج التدرجيي يف السوق اSا³يل واTٔور
  .يبواTٔور

ورمغ ٔ�ن التقارب التنظميي يتطلب قدرة قوية Qىل التكJف مع القواQد 
ة �لمغرب ل�رسيع التحوالت ´بري  ابية ٕاال ٔ�نه يوفر فرصو واملعايري اTٔور

  .واحلث Qىل التنافس?ية بطبيعة احلال ،oق~صادية وoج£عية
يب وإالجراءات وقع املبادالت مع oحتاد اTٔوراوس�ٔتطرق فÁ ييل ٕاىل و 

  .املت�ذة ٕالرساء التوازن يف املبادالت اخلارجJة
  الس?يد الرئHس،

 من ٕاجاميل Ì63.6س?بة يب ٔ�ول زبون لبالد� ب ويعترب oحتاد اTٔور
من الواردات، حJث بلغ جحم  %52.7الصادرات، ؤ�ول مزود بÌس?بة 

، 2015مليار درمه س?نة  330املبادالت الت�ارية مع هذه اGموQة حوايل 
من  ،مليار درمه 22.9ب  2015- 2011وقد ارتفعت الواردات ³الل 

ة مليار درمه، يف ±ني منت الصادرات ³الل نفس الفرت  193.1ٕاىل  170.2
  .مليار درمه 137.2ٕاىل  102.7مليار درمه من  34.5ب 

نقطة،  10.8وبذ· فقد حتسن معدل تغطية الواردات bلصادرات ب
، وهتمين 2015س?نة  %71.1ٕاىل  2011س?نة  %60.3مÛتقال من 

، %85بني الرش�كني ب الت�ارية املنت�ات Òري الفالحJة Qىل املبادالت
يب التبادالت وبني oحتاد اTٔوربيÛÌا و  نهاذي فكرة ³اطئة تيظنوا الناس ب�ٔ 
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مايش فالحJة، من مجموع املبادالت مهنا  %85ٔ�كرث من  ال، ،لكها فالحJة
خمصصة ل©ٓالت ومÛتوWات الÌس?يج م~بوQة bملواد الغذائية واملواد  56%

   .%16اTٔولية حبوايل 
 2014وقد بدٔ� ٔ�داء املزيان الت�اري يف التحسن بصفة ³اصة مÛذ س?نة 

  .والس?Á الصناعية مهنا ،ل حتسن الصادراتبفض
  الرئHس، الس?يد

لقد ³لصت اSراسات املنجزة يف املوضوع ٕاىل رضورة اع£د رؤية 
م~اكمX ومÌسجمة �لهنوض bلت�ارة اخلارجJة ترتمج Öس?ياسات قطاعية 
مÛدجمة لتطو�ر وتنويع العرض التصد�ري، واع£د خطة �لرتوجي �، ٕاضافة 

   .لقمية املضافة ملنتوWاتنا وتنويع اTٔسواق اخلارجJةٕاىل الرفع من ا
 ،الÌس?يج الصناعي الوطين دمع تعمل احلكومة Qىل ،ويف هذا إالطار

Tٓن Tٔنه الفال±ة ا�يل كنصدرو هلم راه يه الفال±ة ما، ولكن امحلد هللا ا
aعض اTٔمور حبال اTٔمور ا�يل م~علقة بدات بعض اTٔمور الصناعية ف 

ٓ  ٕاىل ،لس?ياراتbلصناQة دrل ا ا�يل تتصدر  وÒريها (les câbles)، رهخ�
   .من املغرب

من Ýة وحنن نعمل Qىل دمع هذا الÌس?يج لتقوية العرض التصد�ري 
و¶شجيع kاكمل اTٔ¦شطة الصناعية لتقليص الواردات من Ýة ٔ�خرى، من 
³الل تزنيل خمتلف الس?ياسات القطاعية وWذب oس� ر اTٔجÛيب والرفع 

س?تفادة الÌس?يج oق~صادي الوطين مهنا Qرب ¶شجيع حتويل من درWة ا
   .التكÛولوجJا واندماج الÌس?يج إالنتاq احمليل

ومن W�ٔل ذ· ùسعى ا�طط الوطين ل�رسيع التمنية الصناعية ٕاىل 
ٕا±داث دينامJة وQالقة Wديدتني بني اGموQات الكربى واملقاوالت 

لصناعي مكصدر رئHيس لفرص الصغرى واملتوسطة، وتعز�ز ماكنة القطاع ا
   .الشغل، مع مالءمة الكفاءات و±اجJات املقاوالت

ولهذه الغاية مت التوقJع Qىل مجموQة من االتفاقJات مع خمتلف املتد³لني 
عىن �ٓخر وا±د مب ،(écosystèmes)مÛظومة م~اكمX  30ٕالطالق ٔ�كرث من 

Qل الصناrات دQة، مايش املنظومة ا�يل �متة بوا±د القطاع من القطا
ا�يل ´يحتاجوها الناس وما تلقاش بعض املسائل اTٔخرى   (câble)تلقى

م�ال يف الس?يارة، �متويل من صندوق oس� ر الصناعي يف قطاQات 
وكذا  ،الÌس?يج والس?يارات والطاmرات واTٔدوية والكميياء واملياكنيك والبناء

   .kرحJل اخلدمات
o ىل تعز�ز املاكسبQ رب كام يتواصل العملQ ق~صادية �لطلب العمويم

والبداية مب�االت الطاقة املت�ددة والسكك احلديدية،  ،املقاصة الصناعية
املعامX معهم ميل تيكون يش وا±د بغا يعمل عند� يش  ذتتعرفوا ها

حÛا نبداو النا  امرشوع كنطلبو مÛه وا±د اجلزء من هذاك املرشوع يعلمو 
ٓ ه لنا اôهنار ا�يل Òادي مييش ٕاىلند�روه هناr يف املغرب، وال خيلي    .رهخ �

كام تعمل احلكومة Qىل تفعيل ٕاجراءات امحلاية الت�ارية ضد ممارسات 
املنافسة Òري املرشوQة عند oس?ترياد، وتت�ذ هذه إالجراءات شلك 

وذ· يف ا±رتام  ،لٕالغراق ٔ�و تدابري تعويضية ٔ�و تدابري وقائية ضادةتدابري م
   .ة لبالد�zم لاللزتامات اSولي

Qىل الصناQة دrهلم  ابيل اك�ن بعض اSول ´يدافعو  طبعا تنعرفو
يدافعو   ذحÛا كدو¢ راه هااQىل املقاوالت دrهلم من ³الل التعسف،  ا́و

 ،Qىل الناس ما ميكÛاش نعملوا هبا ونبداو Jكذبو ،ا³Tٔالق ما عند�ش
   .مشو ة ما عند´النقط ذنقولوا هلم ها ،نوخرو املواد دrهلم يف اSيوانة

Qىل  ابطبيعة احلال وهام ´يدافعو  ،نعم ،ولكن يف إالطار دrل القانون
حÛا من حقÛا ومن واجaنا االصناQة دrهلم يف إالطار دrل القانون حىت 

 Qىل الصناQة دrلنا يف إالطار دrل القانون، وإالطار دrل الرشف اندافعو 
(l’honneur et l’honnêteté).   

ز �ٓليات الكشف الرسيع والفعال ملامرسة ختفJض الفواتري كام مت تعز�
وكذا التحقق من مÌش�ٔ املنت�ات املس?تفJدة من  ،وواردات املنت�ات املق ة

اTٔنظمة التفضيلية وتعز�ز مراقaة مطابقة املواد املس?توردة �لمعايري التقÛية 
   .والصحية

ملقاوالت يف ٔ��رمت احلكومة Qدة عقود مع ا ،وفÁ يتعلق بدمع التصد�ر
ا�ي هيدف ٕاىل تعز�ز قدرات  ،ٕاطار �ر�مج عقود اôمنو املوÝة �لتصد�ر

املقاوالت Qىل التصد�ر، حJث ¶س?تفJد من اSمع املايل واملسامهة يف 
مقاو¢ مصدرة ومؤهX  375وقد ±ددت  ،kاكليف ٕاجناز خمططات العمل

   .�2017لتصد�ر لالس?تفادة من الرب�مج ٕاىل Òاية س?نة 
kريم ٕاىل جتميع وkمنية العرض القابل �لتصد�ر  ٕاسرتاتيجية وضع كام مت

Qرب  ،2015-2012احتادا �لتصد�ر ³الل الفرتة  55من ³الل ٕا±داث 
   .تقدمي دمع مايل ومساQدة تقÛية ٕال¦شاء وتعز�ز هذه oحتادات

كام مت بذل Ýود لت½س?يط ٕاجراءات التعشري وٕاصالح اTٔنظمة امجل́رية 
بغية ٕاجناز   (PortNet) اع£د قاQدة معلوماتيةمت oق~صادية، حJث

املساطر الت�ارية املتعلقة bلت�ارة اخلارجJة، وهذا رامك Qارفني اTٔمهية دrلو 
   .هاذ اGاليل Wاهبا ف ا�والنتاجئ يعين الرسيعة 

اجلديد املتعلق  91.14يaÌغي إالشارة ٕاىل صدور القانون  ،ويف ا³Tٔري
 ات، ا�ي مبق~ضاه ٔ�صبحت املفاوض�2016ريل �ٔ  b7لت�ارة اخلارجJة 

الت�ارية Tٔول مرة مرشوطة bملصادقة Qىل ت́ويل تفاويض حيدد اTٔهداف 
وكذا نطاق التفاوض والطبيعة العامة  ،الت�ارية وoق~صادية والس?ياس?ية

 ،لاللزتامات واملس?توى العام �لتنازالت املتباد¢ bلÌس?بة للك قطاع
راءات املوا´بة الواجب اختاذها bلÌس?بة �لقطاQات bٕالضافة ٕاىل حتديد ٕاج

  .وذ· بناءا Qىل نتاجئ دراسة ا5ٓTر ،املعنية bلتفاوض
جيدر الت�ٔ´يد Qىل ٔ�ن إالصال±ات oق~صادية والت�ارية اليت  ،وخ~اما

سامهت يف تنويع مصادر اôمنو وحتسني فهتا بالد� يف الس?نوات ا³Tٔرية عر 
وهو ما ùس?ت�aع اس?تكشاف ٔ�سواق Wديدة  ،طيناTٔداء العام لالق~صاد الو 

ى �رQاية ³اصة ظجÛوب اليت حت-³اصة يف ٕاطار الرشاكة جÛوب ،واQدة
  .جلال¢ املØ محمد السادس حفظه هللا
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فٕاننا نعمل Qىل دمع التنافس?ية الوطنية و¶شجيع  ،ويف هذا الس?ياق
اقJات القطاع اخلاص من W�ٔل العمل Qىل اس� ر الفرص اليت ت�Jحها االتف

بطبيعة احلال اكن من البداية مفهوم ٔ�ن هاذ  ،احلالية والوÝات اجلديدة
يل Òادي �كون عند� مع oحتاد اTٔورويب ما Òادùش �كون ا�االتفاق 

وعندمه ٕاماكنيات هائX  ،�س سابقJنا بقرون ذواه ،لصاحلنا من البداية
كذ· اكن  ولكن ،ولك هذا ،بطبيعة احلال والقدرة Qىل تلبية اخلدمات

تنا ٕاىل هنا· رؤية ¶سري يف اجتاه ٔ�ن هاذ االتفاقJة سوف تدفع كذ· مقاوال
ل جمهود ´بري ليك ¶س?تطيع ٔ�ن تت�اوز بعض إالشاكليات املرتبطة هبا ذب

   .وحتسن من تنافسHهتا ومن كفاءهتا ومن ٕاماكنHهتا
اكمل Qىل  صؤ�ظن ٔ�ن هنا· يعين وعي zم bلوضعية احلقJقJة وحر 

يل Òادي kكون هاذ االتفاقJة ا�حبيث اôهنار  ،تناQد مقاوالٔ�ن ¦سا
(effectif) كون ٕاال يف الرحام شاء هللا ٕان ،يف اكفة جماالهتاk ن الرحمي لن

فاSنيا  ،بطبيعة احلال ،صاحل oحتاد اTٔورويب صاحل الوطن كام يه يف
  .مaنية Qىل تبادل املصاحل

  .وشكرا لمك

  :رئHسالالس?يد 
Hس احلكومةشكرا الس?يد رئ .  

يل عندي ا�من ٔ�رصدة �لفرق الربملانية  ، ٔ�والرصيديف ٕاطار ما تبقى من 
  .العدا¢ والتمنية لفريقهاذ الرب�مج، ٔ�عطي اللكمة مس�X ف 

  . تفضل الس?يد املس�شار احملرتم

 :يوسف بن�لون املس�شار الس?يد
 .Qىل ٔ�رشف املرسلني والسالم الصالةو Öسم هللا الرمحن الرحمي 

   رئHس احلكومة، الس?يد
يل يه معطيات Qلمية ا�وك Qىل اTٔرقام واملعطيات نيkهن و تÌشكرك 

بية و فعال حنن ال ميكÛنا ٔ�ن ¦س?تغين عن العالقات مع السوق اTٔور ،ودقJقة
سواء جلال¢  ،املشرتكة، وٕان اكن الحظنا مبنطق ٕاجيايب التحراكت ا³Tٔرية

لفال±ة والصيد البحري املQ Øرب زrرات Qدة عوامص دولية، زrرة وز�ر ا
  . لكÛدا، لروس?يا، ٕاىل Òري ذ·

 ،ٔ�نه فعال احلكومة QامQ Xىل ف~ح ٔ�سواق ٕاضافJةيث½ت ́  مماوهذا 
 ا�يل كمتثلبية املشرتكة و بطبيعة احلال بدون اس?تغناء Qىل السوق اTٔور

من املبادالت الت�ارية، ولكن تaHان يل Qىل ٔ�نه احلكومة اليوم واعية  63%
   .ولوج ٔ�سواق ٔ�خرى م~عددة بQىل ٔ�نه جي

ٔ�نه فعال املغرب يف  ،الس?يد رئHس احلكومة ،يف التد³ل دrلمك اقلتو 
³اصة Qىل مس?توى امجلارك  ،ٕاطار ولوج املعلومات وتبادل املعلومات

حÛا تنعHشوه م�ال يف نقطة امليناء اجلديد بطن�ة اوهذا  ،شهود � Qاملياامل 
(Port Med)،  مليناء يف ذاك اميل تد³ل  بوائشولكن هناك بعض ال
يل دارت ا�يف ذاك احلجم وتت�رب ذاك العمل اجلبار  ،املس?توى هذاك

وا±د  ،به Qامليا وتت�رب جوج دrل ساكنريات ىاحلكومة وQىل ٔ�نه وىل حيتد
   .هذا يعاب ،ساQة 24تH~خرص Qىل لك 

معل ´بري دrل احلكومة تيضيع يف مس�ٔ¢ Öس?يطة دrل غياب ٕاذن 
هاذ النقطة يل اكنوا تيخصهم �كونوا ف ا�ساكنريات ال دrل  5 وال 4وا±د 

  . ذي ها يهاه
 ٔ�نه القرار الس?يايس يف ٔ�وروb ال ،الس?يد رئHس احلكومة ،ٔ�نمت تعلمون

Wا التد³ل دrلمك ٔ�ن هناك  ،وبيات معينةلخيدم ٕاال املصاحل oق~صادية �
بل ٔ�لف مواطن فر¦يس يف املغرب Qىل صعيد املثال، هناك مMات  50

اTٓالف دrل الرشاكت املتعددة اجلÌس?ية وQىل رٔ�سهم الرشاكت الفر¦س?ية 
هاذ الرشاكت تلعب دور يف ٕاطار لوبيات ضاغطة ، والرشاكت oس?بانية

  .ٕالجياد توازن يف املصاحل
صنا نعملوا خبطاب Wال¢ املØ ٔ�مام الربملانيني، ٔ�نه جيب تفعيل ا³ وهنا

ٔ�و bلÌس?بة �لربملان  ع املدين يف لوبياتهسواء اGمت اSبلوماس?ية املوازية،
  .ومؤسساته

كتèاول تقرب القرار  ما سة املوازية دrل ا�لوبيات ÒالباTٔن هاذ الس?يا
ق اTٔوروبية دrل الطرفني، ٕاىل ³لق توازن يف مصلèة z الطرفني، السو 

ا ها اجلودة، عندها الرسQة، عندهدrلها، عند ةاملشرتكة عندها ³اصي
  .الوقتالرسQة يف 

rل الزrة فقط ا�يل مقتيوا بالقرار دQل ساr25ف~قريبا جعل  ه،دة د% 
دrل املعامالت  %25ن اكن ´يبان قرار Öس?يط، إ من املعامالت البنكJة و 

  .، وهذا رحب ´بري(G+1) البنكJة رحبت
جريئة موضوعية، جيب ٔ�ن نصفق لها،  ٕاذن، هناك قرارات حكومJة

ايس دrل الس?ياسة املوازية، ا�يل هو اSبلوم ل´يبقى رمبا هنا نقص يف اGا
  .تلفةا� قطاQات الوا�لوبيات العامX يف  سواء Qىل صعيد املهنيني

ه، ورمبا هنا نف~حوا فJوتوفقÛا  كنعHشوه يف قطاع الصيد البحري، وهذا
J³رية، يه من ٔ�حسن االتفاقTٔة الصيد البحري اJال ٔ�ن اتفاقGات ا�يل ا

املسائل ا�يل يه Wد ثالثة د، نظرا Tٔهنا حققت غربيةQاش?هتا اململكة امل
  ..املردودية، oنتقائية، اجلانب العلمي اكن ±ارض: �مة

  :رئHسالالس?يد 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اJهتVى الوقت

  :يوسف بن�لون املس�شار الس?يد
  . اتفاقJة �حجة..
وقت  صوا، هذا موضوع ³لوقت Òري اكف لهاذ املوضوع الس?يدا

  .مطول
  .شكرا
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  :رئHسالالس?يد 
  .ٔ�عطي اللكمة اTٓن لفريق oحتاد العام ملقاوالت املغرب

  .تفضل الس?يد الرئHس
ٓ  ..الوقت   .سف�

  .اللكمة اTٓن لفريق oحتاد املغريب �لشغل
  .لس?يد املس�شار احملرتماتفضل 

  :محمد زروال املس�شار الس?يد
  .Öسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئHس،
  حلكومة،الس?يد رئHس ا

  الس?يدات والسادة الوزراء،
  ،الس?يدات والسادة املس�شارون

ٕان oحتاد املغريب �لشغل كنقابة مÛاضX وقوة اقرتاحJة، بقدر ما 
املطالب املرشوQة �لطبقة العامX، بقدر ما تعب�ٔ ٕاقرار تناضل من W�ٔل 

رفاهية طاقاهتا وٕاماكنياهتا �لمسامهة يف التمنية oق~صادية لبالد� من W�ٔل ال
  .والعHش الكرمي لشعبنا

 Ìوليةمن هنا يSات اJالتفاقb اÛع اه£مa  ىل رٔ�سهاQة، وJوبت�ارتنا اخلارج
بطبيعة احلال Qالقاتنا مع oحتاد اTٔورويب لكونه الرشيك اTٔكرب واTٔكرث 

  .ت�ٔثريا Qىل اق~صاد بالد�
 ذنقاإ الهدف الرئHيس �لس?ياسة اTٔوروبية يف اGال الت�اري، هو 

املقاوالت دrلها مما تعانيه من صعوbت الوضع oق~صادي العاملي، وف~ح 
اTٔسواق الواQدة يف وÝها Sى دول العامل الثالث، والتخفJف من ا5ٓTر 

  .السلبية لٔ©زمة، وذ· ما رصح به املفوض اTٔورويب السابق يف الت�ارة
ا طرح حيمت Qلين صاد� وارهتانه �لمتويل اخلارqٕان ضعف منو اق~

وتدارس التèدrت اليت تواÝنا يف موضوع املبادالت الت�ارية مع oحتاد 
اTٔورويب من W�ٔل اختاذ إالجراءات الكفXJ مبواÝهتا لHسرتد اق~صاد� 

  .QافJته، وينعم شعبنا خبريات بالده
، والعجز الت�اري طلقةامله التèدrت يه التبعية ش?به ولعل ٔ�كرب هذ

 ٔTحتاد اo ورويباملهول ٕازاء.  
والرفع  وتقوية تنافس?ية اق~صاد� الوطين ٔ�´يد ٔ�ن هناك جمهود يبذل Sمع

لكن النتاجئ ، زمة من التدابري وإالجراءاتمن قدرتنا التفاوضية، bع£د حُ 
قات احلقJقJة اليت و اÝة املعمل يمت مو وس�aقى كذ· ما ، تبقى خميبة ل©ٓمال

ٔ�و ٔ�مام  وbملقاو¢ املواطنةصاد الوطين تقف ٔ�مام اôهنوض الفعيل bالق~
 ذ· ٕاال مبèاربة لك مظاهر الفسادحتديث وتطو�ر مÛاخ اTٔعامل، ولن يت�ٔىت 

ع والتحمك يف اGاالت احليوية، وكذا bل�رسي صاد الريع والهمينةواق~
ق احلياة العامة الس?ياس?ية مهنا ليوخت  bٕالصال±ات العميقة واجلوهرية

  .Qىل مس?توى القضاءوكذ·  ،إالدارية وoق~صاديةو 

ولن يتحقق هذا املبتغى الن½Jل، ٕاال بتوفر إالرادة الس?ياس?ية احلقJقJة 
 التعفف عن ممارسة النفاق الس?يايسSى لك الفاQلني وoس�Ûاكف و 

واملداهنة الس?ياس?ية يف Qالق~نا اSا³لية واخلارجJة، وما وقع مع احلليف 
  .oسرتاتيجي اTٔمر�يك غين Sbروس والعرب

عامل والرفع من يف تقد�ر� املقدمات اTٔساس?ية لتحسني مÛاخ اTٔ  هذه
عوض الرتكزي Qىل خÛق احلرrت النقابية  ،من تنافسH~هإالنتاج الوطين و 

ب املاكسب oج£عية وٕاطالق العنان رضوخرق مدونة الشغل و
فض لكفة تدابري تلقائية وسهX خلك ل�رسحيات الفردية وامجلاعية �لعامل، � 

   .إالنتاج
هذا bلفعل ما تعHشه الطبقة العامX، احللقة اTٔضعف يف مسلسل 

Qامل  630وحنن نعHش Qىل وقع م�ٔساة طرد و¶رشيد  ،إالنتاج، ٔ�قول هذا
لتبادل � ٕالفرازات الطبيعية والبدهيية Zٔ±د ا "س�Jل مغرب"وQامX مبعمل 

ها التام احلر مع oحتاد اTٔورويب، يقع هذا ٔ�مام تفرج السلطات املعنية وجعز 
   .عن تطبيق القانون

ا وم وعند�ش احلق حنتجا الس?يد رئHس احلكومة، وم و،هاذ اليش لكو 
حقÛا اSس?توري يف إالرضاب وجعلتوه ±ا¢ مرضية،  وعند�ش احلق منارس

  .امحلد � J�ٔمك فقط رئHس حكومة
تعني Qلينا ي هذه يه املعركة احلقJقJة اليت  الس?يد رئHس احلكومة، ،نعم
ا�يل تعيق التمنية  لة اليت س?ت�لص ب � من لك اTٔثقاخوضها، املعركمجيعا 

يف لك اGاالت، لHس فقط يف املبادالت، املعركة اليت حتدد oحنياز 
  ...لقضاr املغرب هاحلقJقي من Qدم

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

   .اJهتVى الوقت، �ٓسف
 ٓ   .العمل التقديم GموQةخر م~د³ل يف هذا احملور، �

  .تفضل الس?يد املس�شار

  : جشريQدي  املس�شار الس?يد
  .شكرا الس?يد الرئHس

kمك وتوضيèاkمك يف هننئمك Qىل ٕاWاbو  ،الس?يد رئHس احلكومة ،¦شكرمك
موضوع حJوي واسرتاتيجي لب � kرتبط به ٕاىل ±د ´بري حJاتنا وجماالت 

   .الوطنية ٔ�خرى يف احلياة
bٕالحتاد اTٔورويب،  ساء التوازن يف Qالقاتنار ورة إ الت�ٔ´يد Qىل رض  نودو 

وهو توازن رضوري الس?مترار هذه العالقات Öشلك ٕاجيايب وسلمي، وbٕماكن 
oنف~اح Qىل ٔ�سواق ٔ�خرى دون التفريط يف رشاكؤ� التقليديني، ؤ�ن حنقق 

±ة تاماكنيات امل االٕ ماكسب تت�اوز املاكسب التقليدية من ³الل اس?تغالل 
 ٔTديدة ووف~ح اW س?تفادة فق ٔ�مام الرشاكت الوطنية الس?تكشاف ٔ�سواقo

 ٔTذب رؤوس اW بيةو ممن عواملÛجTٔال ا.  
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الودية  اتلقد �ٓن اTٔوان لتنويع رشاكئنا Öشلك ٔ�وسع واس?تغالل العالق
واملصاحل املتباد¢، وهذا ما ùسعى ٕاليه املغرب  والروابط الثقافJة املشرتكة

اTٔزمة oق~صادية العاملية وال́رود  خصوصا بعد ،يف الفرتة ا³Tٔرية
X �لسلع املغربية، حJث س?تقo ِaق~صادي ا�ي شهدته اTٔسواق التقليدية املُ 

  .رشع يف البحث عن رشاكء Wدد يف ٔ�س?يا والب ان العربية وٕافريقJا وروس?يا
 اتوال ùسعنا ٕاال ٔ�ن Jمثن وندمع هذا التوWه ا�ي دشÌ~ه املبادر 

Wال¢ املØ اSبلوماس?ية والس?ياس?ية  اتا زrر ومهن ،والزrرات امللكJة
   .وoق~صادية وإال¦سانية يف خمتلف ب ان العامل

ٕان تنويع ٔ�سواقÛا اخلارجJة بقوة ٔ�كرب وتقوية ¦س?يجنا oق~صادي وتوس?يع 
وتنويع  ،احلاكمة والشفافJة وتعز�ز oس?تقرار الس?يايس وoج£عي من Ýة

لفة Öشلك ٔ�قوى ؤ�وسع من Ýة ٔ�خرى، تنا الت�ارية مع ب ان خمتاQالق
يب مaنية Qىل حامية املصاحل ون بني رش�كÛا اTٔورز او ليعزز Qالقة الت

املشرتكة وo±رتام املتبادل وا±رتام س?يادتنا الوطنية وو±دهتا وحرية قرار� 
  .oق~صادي والس?يايس

غرب بقJادة وحنن Qىل يقني ٔ�ن توWه oنف~اح ا�ي ٔ�صبح �هن�ه امل
  ...املW Øال¢

  :رئHسالالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اJهتVى الوقت
  .شكرا، �ٓسف

اTٓن Wاء اSور دrل الس?يد رئHس احلكومة �لرد Qىل التعقJبات، تفضل 
  .الس?يد الرئHس

  :الس?يد رئHس احلكومة
  ، الس?يد الرئHس

   .ص bش املغاربة يفهموا �ٓش تنقولوا³
ية ٕاىل تيذ´روا إالخوان اململكة املغرب  ،وا±د oجتاهÛا فحÛا مشH ا

حÛا نلتحقوا اbش  هو طلبه املس�شار�ن من عهد احلسن الثاين هللا �رمح
   .اTٔغصانقضية ما يش  ال ،قaل من ḱريا، ال ،b اكع ٕاىل تتعقلواوب�ٔور

رب مك تÌساوا وتعتيب، عندوقال ليك oلتèاق bالحتاد اTٔور ،هو بغا
   .هاذ القضية هذه انTٔغصهذه جتاوزت ا ، اTٔغصان؟بيةو دو¢ ٔ�ور

، رتمو لي́  15ا ا وبHهنÛبيb،  ÌوورTٔ حÛا جماور�ن اوهذا طبيعي Tٔنه 
b وتaHغيوا ميش?يوا لها bش يعHشوا يف الظروف وؤ�والد� تHشوفوا ٔ�ور

ظروف اليل kميش?يوا تيلقاوا يعين ولو ٔ�نه يف الك�ري من اTٔحJان م دrلها،
  .الدمك ٔ�حسن لمكيف ب لهذا ٔ�� تنقول هلم بقاوف صعبة Wدا، 

 ،حÛاr �عسنينبقاو اb و ؤ�ور جواريف Jكونوا  شناي ما ميكن ل  ،ولكن
   .ôbمثن دrلو ولكن Òادي خترتقو ،هاذ احلاجز وابرصا±ة، البد ما خنرتق

ين نقول لمك اليوم �bيل املغرب bٕالضافة لال±رتام التقليدي ولي³  ،وال�ٔ 

�ري ك بوا±د التقد�ر ٔ�كرب � Qرب التارخي، اليوم تيحظى  به ا�يل اكن تيحظى
b ابيني، املغرب كدو¢ �ٓمÛة ومس?تقرة يف حميط مضطرب، دو عند اTٔور

  .هاذي والت ثقافة Qامة يعرفها اخلاص والعام
و من اTٔمور �ٔ وا �bيل رئHس احلكومة الشغل دrلو اTٔسايس فتتعر 

اTٔساس?ية دrلو ٔ�نه ما اكيÌش يش زاmر تزيور املغرب ٕاال وتaHغي ùشوف 
Hس احلكومة، ٔ�ول ما تي�ٔكدوا ليا Qليه وزراء اخلارجJة، رؤساء رئ 

بعض املرات رؤساء اSول هاذ Qoزتاز دrهلم bملغرب كدو¢  ،احلكومات
جيوا بطبيعة احلال ممثلني بية، وتي و �ٓمÛة ومس?تقرة وخصوصا اSول اTٔور

  .وÒريمه وÒريمه ،مÛظامت س?ياس?ية ومدنيةدrل 
احملاربة دrل إالرهاب، هذا راه ما تيد�روش املسامهة دrل املغرب يف 

ما  ،ما تÛHاورش هباذ اليش ،واملغرب تيعمل هاذ القضية Öرشف ،ي وا±د�ٔ 
   .الQ½ش bٕالرهابما تH~ ،تيطل½ش مثن Qليه

ذ´روا بعد ما تٕاىل ت  ،يل مىش اليس مصطفى الرمJدفاملغرب اليوم م
ني فر¦سا هو ا�يل مىش Wال¢ املØ من بعد اTٔزمة ا�يل اكنت بيÛÌا وب ولكف

يعين kرٔ�س املفاوضات مع الفر¦س?يني bش حتلت اTٔزمة، Wاء تيقول ليا 
املغرب "معنا كدو¢ حمرتمة، قال ليا  أ�هنم ´يتعاملو  شعرت عبد إال�اليس 
  .همفى الرمJد، من املعامX دrلو مع ، هكذا قال ليا اليس مصط"اGيد

س?ياس?ية تغريت يف Q�ٔني مبعىن �ٓخر ٔ�ن وضعي�Ûا إالسرتاتيجية وال 
لينا فقط Zٔننا دو¢ Qادية  بيني يعين ´ينظروو بيني، ما بقاوش اTٔورو اTٔور
ٕان اكنت تÌمتي ٕاىل هذه و دول العامل العريب وإالساليم فقط، بل يه من 

   .يه دو¢ لها خصوصيهتا اليت ¶س?توجب معامX ³اصة ،اGموQة
وا±د  ض ٔ�نه kرافقوبطبيعة احلال هاذ االتفاق ميل معلناه اكن مفرو

  .العدد دrل إالجراءات، هاذ إالجراءات اSو¢ راه يه ملزتمة هبا
 ٔTلكم اkىل قانون إالرضاب، قانون خ الكرمي اليس عبد إال�Q 

  .ن الرحميإالرضاب Òادي خيرج ٕان شاء هللا الرمح
 ،يش تaHغي إالصالح هاذ البالد، لكاحÛا عند� وا±د املشلك ف  ،طبعا

±دة bش �كون إالصالح وا±د ما مس?تعد ùساندك �لكمة و  ىتحولكن 
قلت لو الس?يد الرئHس ٔ�� ممكن، ميل جJت طلعت عند الس?يد الرئHس، 

Òري قول ليا هاذ إالصالح دrل التقاQد Qالش يتطرح فJه مشلك، Qالش 
   ؟غيواÝوين ٔ�� bلضبط

ال اليوم وا±د اجلريدة كتبات، ال �لزrدة يف الس?نوات دrل العمل، 
كذا، وJريد إالصالح ا�ي من �لزrدة يف املسامهة دrل كذا، ال �لنقصان 

   .يضمن التقاQد لاكفة املواطنني
´يفاش ند�ر ôهيا؟ Tٔن مشلكيت ٔ�نين كنا³د  الس?ياس?يني ليا ورشحو

 ما تبقاش ليس عبد إال�اbجلدية، اك�ن ا�يل تيقول ليا  ،ذاك اليش bملعقول
�ر ذاك اليش، ولكن قاش ¶سمع لهاذ ال]م ودتبا ¶سمع لهاذ الناس، م

   .ال ، معقوليشما
القانون دrل إالرضاب Òادي خيرج، ولكن احÛا مايش تند�رو القانون 
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bلعكس، احÛا ننèاز  ،ال ،دrل إالرضاب ضدا Qىل املواطنني دrلنا والعامل
 حتادالٕ Tٔخ الكرمي دrل ااطبيعيا يف هاذ اSو¢ ٕاىل الفMات املس?تضعفة 

  .املغريب �لشغل
املعقول، ٔ�� هاذ خص �كون يش شوية دrل ´يولكن يف نفس الوقت 

Qليا ؤ�� يف  امعاQ rلهيم عيطو  ا�يل kلكمت" املغرب س�Jل"إالخوان دrل 
اليشء العادي  دrيل يف إالجنلزيية، وهو (stage)بلجياك، ميل كنت كند�ر 

اله Q(stage) rىل هاذ  Wدا، ٔ�� تنحتاج إالجنلزيية هاذي مدة bش اتفقÛا
   .تHرس

 ،وا±د 30ووكذا  r 600ا راه احÛليس عبد إال�اعيط Qليا قال ليا 
 ىو Qاود ليا القصة، بقل وكذا، قلت ،حشال ا�يل مطرود�نوال ما نعرف 

هرض معاr مقاد هللا جيازيك  وقلت ل ،´هيرض معاb rلهرضة دrل النقابة
ٕالرضاب دrل النقابة الناس دا�ر�ن ادrل  7خبري، قال ليا اكنوا عند� 

Ýلهيم إالرضاب خرجوالينا مخرQ 630 ، در�.   
 ،مايش معقول، مبعىن هاذوك اTٔولني ا�يل دارو النقابةواو قلت ل

 ٔTم~فق معهم، ولكن ما تغامروش ب  ،خر�ن مايش من حقهم خيرجومها
رو �لشارع ٔ�ش?نو غند�لنا  اها هام داb خرجو  ،لينا اوا±د خيرجو  630

  معهم؟
ين مايش oح~�اج يف د Q5او  ،bالح~�اج ليا بيل كتطالبو ٕاىل كتقولو

الناس  اص ا�يل تيقولو ا~�اج Qىل ٔ�ي اكن، ولهذا ³ح oمايش و  ،ٔ�ي ماكن
صنا شوية دrل ا، ³"دويو Qلينا وجJو Qلينا" دrل البادية تيقول ليك

   .Tٔخ الكرمي؟ ٔ�� غنقول ليكQالش �ٔ  ،إالنصاف
ش تيوقع؟ ميل كHشوفو الناس النقابة جتاوزات �ٔ اليش خطري،  Tٔنه هاذ

ساليب ا�يل تقدر kكون صعبة �ٔ هام تيقلبو Qىل  ا شوية، kميش?يو وا±د يش
Òادي راه ³ري ذاك اليش، يف اTٔ  اWدا وخمالفة حىت �لقانون bش تيواÝو 

هاذ اGمتع دrلنا كتعHشها دول ٔ�خرى، ليش ±اWة ما مز�rش ف  انوصلو 
شالك دrلها Tٔbسلèة، وكتصفي املشالك دrلها bالغتياالت، كتصفي امل 

كتصفي املشالك دrلها bملصائب العظمى رامك Qارفني هاذ اليش، راه دول 
b اد ،الهr، الهr، الهراه rتيJÌة اكنت هكذا ٕاىل وقت قريب، من ٔ�مر�اك الال

  .كتèاول خترج من اTٔزمة
وفهيا التقارب،  التوافق اهاذ املغرب كنعHشو بوا±د الطريقة فهياحÛا ف 

، ³ليو� نبقاو هياجل  ه ولهاذياحلل حىت نلقاوه لهاذ اجل ىل هاذ Q وكنقلبو
 اJرجعو  ،³ريولكن يف اTٔ  هلو حن ت ميل نتالقاو و�كون بÛHاتنا مشلكخو 

وذاك اليش الخور دrل  ،Tٔننا خوت والقلوب دrلنا سلمية ون�ساملو نتعانقو
وراه Òادي ال قدر هللا  ، املغربهاذ اليش راه قدمي يفراه املصاحل، و 

   .يتفقد
ما تدفعش �زاف، هللا �رمح  ،Tٔن Qالش؟ ميل جتي تدفع رد البال

، حىت "جJيت ترضب اللكب رد البال ملواله ىلإ "ا اكن ´يقول ليا "bه"اليس 
  .اللكب حىت هو رد معه البال

 يسلأ�� ٔ�وال ميل جJت  ،ٕالخوان دrلنا رWال اTٔعاملاما bلÌس?بة لمك �ٔ 
جJت كنت ميل تند�ر اج£Qات معمك كن�Jو  يلم ،تتذ´ر ىلعبد إال� إ 

 ،اليش، حبال احلوت يف املقالة ذت�aانو ليا قدايم تتقالو، rك عقليت Qىل ها
´يبيك Qىل الفلوس  ةلك وا±د ´يبيك Qىل ±اWة، اكن ´ينوض اليس بوعيد

وا رWال لوش، عقليت، اكنوا ´ينوض ادrلو دrل البزن�ن ا�يل ما ختلصو 
اكن لك وا±د تaHيك Qىل  (butoir)اTٔعامل اTٓخر�ن يبكJو Qليا Qىل 

  .±اWة
Tٔنه ٔ�� عندي  ،� تaÌذل وا±د اGهود جaار معمكو�ٔ  ،من ذاك الوقت

 نٕاذ ،وا±د القÛاQة ٔ�ن املقاو¢ ³اصها kكون مرz±ة، املقاو¢ يه ا�يل كتجر
ويعين  ،¶س�مثر ³اصها kكون مرz±ة bش ختدم وkرحب الفلوس وkزيد

ولكن كذ· يف نفس الوقت حىت يه ³اصها  ،oق~صاد يتقدم لٔ©مام
ي دrل امحلائية راه ما ذليس عبد إال� ا�يل اكن حشال هااضحي، املنطق ت

b هذه احلكومة ³zذ او³ا د، ٔ�� نقلها ·و  ،بقاش، ومل يعد ممكÛا
   .oح~ياطات معمك مل يعد من املمكن

القضية دrل التحسني دrل  يف اجب Qلينا نعملوحÛا من الو ا ،طبعا
لك  ونجمتعك ويدل Qىل ذ·  ،حÛا ما قرص�شااملناخ دrل اTٔعامل راه 

يش  ا لكو ملكن حىت املقاوالت مايش دامئا ´يعول ،جمهود احÛا تaÌذلو اس?نة و 
  .ا�يل Qلهيم

القضية دrل القطاع الغري املهيلك حىت هو راه ³اصنا نوضوا نتجندو 
لك ا��ن ùش?تغلون يف هاذ اGال جيب ٔ�ن يعلموا ٔ�ننا د³لنا مر±X  ،لو

ي كنا كنحميو احلدود دrلنا ذٔ�صبح فهيا oق~صاد معركة، Tٔن حشال ها
والصناQات دrلنا ¶ش?تغل مرz±ة  (les droits de douane) وكنطلعو

   .يش Qىل ³اطرو والناس دrلنا تريحبو الفلوس، ولك
من الناحJة الت�ارية م~دا³ل يف  وممكن، العامل لكb ما بقاش اولكن د
اليس  اميكن لناش نرتاجعو حÛاÒ rاديني فهذا oجتاه ما غ اف ،بعضه البعض

معمك العالقات  لالحتاد اTٔوريب نقطعو نقولو اعبد إال�، اليوم نرتاجعو 
ال ميكن، مصاحلمك عندمه ال ¶سمح، ومصاحلهم عند� ال  ،oق~صادية

   .نطق والتوWه دrل التارخي ال ùسمحوامل  ،¶سمح
اGهود، رWال اTٔعامل البد وا±د الشوية د  تبذلون£�ٔ البد حىت  ،ولهذا

املقاوالت دrهلم، البد ما  ابد يعرصنو جمهود البد �زيدو ùس�مثروا ال ايبذلو 
تبقاش الروح دrل فقط الرحب ٔ�و الرحب، يه يه، Tٔنه مع اTٔسف الشديد 

 ا�يل إال¦سان ميل ´يبدا �رحب حبال هؤ�ن ،احلا¢ يف املغرب اكينة عند� وا±د
هدد GbاQة، ما مل  لبيني يعين كريحب وحباو ٔ�� شفت اTٔور ، ال،كريzح

ما تيوقفش من املعركة يعين  ،ما تيوقفش من oس� ر ،تيوقفش من العمل
  .ا�يل تيقوم هبا

يس لاي حتسن إالصال±ات ا�يل اكنت مطلوبة، إالطار املا´رو اق~صاد
 ٔ�ول من ùس?تفJد من إالصالح املا´رو اق~صادي ن£�ٔ بيل  عبد إال�، تتعرفو

هبم اSمع دrل املازوط  اعوض ما هاد الفلوس نبقاو خنلصو  ،ميل تH~حسن
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الفلوس ´يبقاو يف املزيانية، وميل تaHقاو يف  ذها (l’essence)وال دrل 
 ا�يل تتقومو ن£�ٔ مشاريع  درو نعملووميل تنق مشاريع نعملو ااملزيانية كنقدرو

   .هبا
مل ùس?تغل يف الوقت املناسب لتصحيح  واليش لك ذها ىلوليين إ 

الوضعية اSا³لية دrل املقاوالت والعرصنة دrلها وٕاد³ال التكÛولوجJا ولك 
b يف جماالت وما هو الزم ملواÝة هاذ املنافس ا�يل Òادي جيينا Òدا من ٔ�ور

ت اليت هو فهيا اليوم واليت ال مفر مهنا، ٔ�� تنقولها · ٔ�خرى Òري اGاال
   ..وتنعاودها ·، يعين املنطق دrل اTٔش?ياء

اليش رضوري  ذيس مع اTٔسف الشديد هالاونقول · وا±د القضية 
نا س? و ري زمو، حنتنا ´رWال ٔ�عامل ومكقاوالس? و ير  حÛا حنزمواbش حىت 

افسومهش يف نQالش ال ما ن افسومه يف بالد� و نقادر�ن bش ن  وJكونو
  Qالش ال؟  ،بالدمه

يف  اراه املغاربة ميل تيد�رو ،افسومه يف بالدمهنٔ�� كنعتقد ممكن ن 
املغاربة  ،الها bملعقول وbجلدية وتيضحيو  اريوسهم يش ±اWة وتÛHوضو 

 الك وا±د ´يبغي يدي Òري هو، ٔ�ما ميل تي�دمو  يلتتخربق Qلهيم القضية م
  .د Qلهيم Òري هللاbلروح امجلاعية ما ´يق

يف الس?ياسة دrلنا، املسرية  واشوف هاذ اليش يف التارخي، شوف
 ، يعين املواقف لكهاهن هكذا در�اخلرضاء هكذا درهنا، التحر�ر دrل الوط

هللا  �ملاك وحكومة وشعبا ؤ�حزاب س?ياس?ية لكها z�ٔ ،ا�يل وقفÛا فهيا
  . س?بèانه وتعاىل فهيا التوفJق الكaري

Qاد  ةدي Òري لراسو ذيك الساQييبغي  الك وا±د ´يبديل مليين و 
   .تويل املشالك وكتويل الترب�رات اليت ال kكون لها ٔ�ية ن��Jة اكتبد

ديد ا�يل ٔ�عطى إالشارة اجلنف~اح هذا oبطبيعة احلال كذ· هناك 
يف بضعة  ي،هاذ الس?نة هاذف  �bيل Wال¢ املØ، ودrلو Wال¢ املØ، كتعرف

لك سوق من هاذ  ي راهاهاذ ،هند وزار الصني وزار روس?يأ�شهر زار ال 
كنضèك مع الصينHني ٔ�� راه هو بو±دو اكف �لمغرب،  ياTٔسواق هاذ

معمك بو±دمك اكف، Òري حÛا ٕاىل تعاملنا اكنقول هلم  ،يل ´يجيوا عنديم
لنا  وف~ي ، وذاك اليش ٕاىل ص يقدمكشغ ا م ~جوÌ يش ا�يل كن  لمك لك وافطينص 

  نيـــــحمتاج نبقاوشغ ا م ،� هناrويغرقراه غ  السواح دrلمكدrل  Ò10%ري 

يعين فرص ولكن يه كذ· ٕا´راهات  يهاذف لساحئ دrل حىت يش دو¢، 
   .bلÌس?بة ٕاليمك
ٔ�� م~فق معك، يعين حتزم احلقائب دrلها bش  ،ص احلكومةإاذن ³

توا´ب هاذ التحوالت oق~صادية، راه الس?يد وز�ر الصناQة والت�ارة، 
يقول يل اليس عبد إال�، راه الصينHني راه ت مدة وهو ´يتلكم معاr  يهاذ

دوالر  100اTٔجور دrهلم من  واÒريوا اôمنوذج oق~صادي دrهلم، راه نقل
دوالر،  700دوالر ل 100دوالر احلد اTٔدىن دrل اTٔجور، من  700ل

ها من الصني و رجخيالصناQات دrهلم دrل وقرروا bش وا±د العدد 
   .ا Sول ٔ�خرىديوهيو 

Ûاr عند� التنافس?ية، مادام ولينا عند� التنافس?ية Òادي اح ٕاذن ولينا 
ٔ�لف  500دrل الصناQات لهناr، اكن ´يتلكم معاQ rىل  يوا وا±د العددجي 
)(500 milles postes ،500  ادي ختلقÒ صب شغل ا�يلÛٔ�لف يعين م

 100عدل دrل ملرحمي، bن اليف الس?نوات القليX املقXa ٕان شاء هللا الرمح
من عهد اليس  ادrل احلكومات السابقة بعد وطبعا هاذ اليش لك.. ٔ�لف لك

 قaل ا�يلعامرة ا�يل اكن يف املر±X امث دrل اليس  ،الشايم، �لك رصا±ة
ا ، بال ميدrل اليس العلمي يف هاذ املر±X هاذ bااليس العلمي، ود من

   .اWةيش وا±د حىت يش ±حىت خيربق Qلينا 
سH~طلب مÛمك اTٔخ العز�ز اليس عبد  ،هاذ التوWه هذا كذ· ،ولكن

ٕالخوان دrلنا رWال اTٔعامل، ٔ�ن احلكومة Wاءت ليك ل واإال�، bش تبلغ
Hرس هلم اTٔمر، كام هذه احلكومة مشغو¢ مع الفالح يف القرية ومع الفالح تُ 

 ٔTومع املطلقة ومعيف اجلبل ومع الطالب ومع ا Xكذ· مل ت�ٔيت ضد يه  ..رم
رWال اTٔعامل، Wاءت لصاحل رWال اTٔعامل، ٕامنا مه كذ· مطالبون ب�ٔن 

  .Qىل الوWه املطلوبا بدورمه يقومو 
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :رئHسالالس?يد 
  .ةشكرا الس?يد رئHس احلكوم

  .تمكٔ�شكرمك مجيعا Qىل مسامه 
  .ٔ�خرىوكنعلن Qىل رفع اجللسة، bش تف~ح Wلسة 

  .وشكرا


