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  )2012 رب)سمد 7  (1434 حمرم 22 امجلعة: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لسا?رئ<س  ،الش>يخ بيد هللا7كتور محمد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
وا7قBقة  الرابعة الساLة ، ابتداء مندقBقة ساعتان واثFGا عرشة: التوقBتالتوقBتالتوقBتالتوقBت

  . بعد الزوالاخلامسة 
تقدمي اQٔجوبة عن اQٔس>ئT املتعلقة Sلس>ياسة العامة من     ::::Rدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعامل

  .قbل الس>يد رئ<س احلكومة حول موضوع اQٔمن الغذايئ

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

        ::::املس�شار ا7كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ<س ا?لساملس�شار ا7كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ<س ا?لساملس�شار ا7كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ<س ا?لساملس�شار ا7كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئ<س ا?لس
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
7س>تور، خيصص من ا 100معال بpٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

ا?لس هذه اجللسة لتقدمي اQٔجوبة عن اQٔس>ئT املتعلقة Sلس>ياسة العامة 
ما يه س>ياسة ما يه س>ياسة ما يه س>ياسة ما يه س>ياسة : : : : اQٔمن الغذايئاQٔمن الغذايئاQٔمن الغذايئاQٔمن الغذايئمن قbل الس>يد رئ<س احلكومة حول موضوع 

  احلكومة �لهنوض Sلقطاع الفال� وتpٔهي~ من ٔ�Rل حتقBق }كتفاء اzايت؟احلكومة �لهنوض Sلقطاع الفال� وتpٔهي~ من ٔ�Rل حتقBق }كتفاء اzايت؟احلكومة �لهنوض Sلقطاع الفال� وتpٔهي~ من ٔ�Rل حتقBق }كتفاء اzايت؟احلكومة �لهنوض Sلقطاع الفال� وتpٔهي~ من ٔ�Rل حتقBق }كتفاء اzايت؟
وٕاذا مسحمت، حترض معنا اليوم الس>يدة فFي�ة السعيدي �رملانية مب�لس 
الش>يوخ البلجييك وعن الفريق }شرتايك وعضوة Sمجلعية الربملانية ?لس 
�وروS، ومقررة جلنة �اصة �لمساواة بني املرٔ�ة والرRل، فbامسمك مجيعا ٔ

�رحب QٔSخت السعيدي فFي�ةٔ .  
Tس>ئQٔل الرشوع يف تناول اbعطي  وق�املدرRة يف Rدول اQٔعامل، ٔ

اللكمة �لس>يد اQٔمني ٕالطالعمك Lىل التوقBت الزمين ا¡صص �لفرق 
وا?موLات �الل هذه اجللسة كام ¦دده املكFب، ولكن طبعا هو نفس 

  .تفضل الس>يد اQٔمني. التوقBت SلGس>بة �ل�لسة املاضية

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد ¦ا§، ٔ�مني ا?لساملس�شار الس>يد ٔ�محد ¦ا§، ٔ�مني ا?لساملس�شار الس>يد ٔ�محد ¦ا§، ٔ�مني ا?لساملس�شار الس>يد ٔ�محد ¦ا§، ٔ�مني ا?لس
ن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س>يدª محمد وLىل �ٓ¨ gسم هللا الرمح

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس>يد الرئ<س احملرتم

ٕاذن قbل الرشوع يف Rلس�°ا املباركة هاته، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذ®ر السادة 
رؤساء الفرق وا?موLات SلتوقBت إالجاميل ا¡صص هلم يف هذه اجللسة 

  :لطرح السؤال والتعقBب، وهو اكلتايل
  دقBقة؛ 47:الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم -
  دقBقة؛ 16: فريق اQٔصا¸ واملعارصة -

  دقBقة؛ 13: الفريق }س>تقاليل -
  دقائق؛ 9: الفريق احلريك -
  دقائق؛ 9: التجمع الوطين لٔ«حرار -
  دقائق؛ 8: الفريق }شرتايك -
  دقائق؛ 7: الفريق ا7س>توري -
  دقائق؛ 7: الت�الف }شرتايك -
  دقائق؛ 7: الفريق الفBدرايل -
  دقائق؛ 3: مجموLة }حتاد املغريب �لشغل -
  .دقBقFان: مجموLة }حتاد الوطين �لشغل -

  .لمك اللكمة الس>يد الرئ<س

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
�بلغين الس>يد رئ<س الفريق ا7س>توري Lىل ٔ�ن الس>يد رئ<س فريق ٔ
 اQٔصا¸ واملعارصة والس>يد رئ<س الفريق احلريك زاداه من ٔ�رحييهتام دقBقFني

من فريق اQٔصا¸ واملعارصة ودقBقة من الفريق احلريك، وSلتايل ٔ�صبح 
. 10وا7س>توريني  8، واحلركة 14دقائق، اQٔصا¸  10الوقت عندمك هو 

  .اللكمة اQٓن لفريق اQٔصا¸ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي بGشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بGشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بGشامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي بGشامش
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  الوزراء احملرتمني،السادة 

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس>يد رئ<س احلكومة، Çحكومة Rديدة وLدمت الشعب املغريب Sلتغيري 
وبتحقBق الكرامة، ابغينا Éسولومك يف هذه اجللسة عن إالسرتاتيجية دÈلمك، 

  . عن الس>ياسة دÈلمك لتحقBق اQٔمن الغذايئ �لمغاربة
إالجراءات وعن التدابري، يعين عن اQٔفعال ا�يل  مك عنوابغينا Éسول

اختذمتوها يف هاذي اQٓن قرابة س>نة من حتملمك املسؤولية من ٔ�Rل حتقBق 
Tbال املقBمن الغذايئ �لمغاربة اليوم ولٔ«جQٔا.  

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لفريق }س>تقاليل. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد محمد بGشايباملس�شار الس>يد محمد بGشايباملس�شار الس>يد محمد بGشايباملس�شار الس>يد محمد بGشايب
  .لس>يد الرئ<سشكرا ا

  الس>يد رئ<س احلكومة،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ  
  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
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�متحور سؤال فريق°ا حول Lدد من احملاور اQٔساس>ية اليت تعمتد Lلهيا 

احلكومة يف تpٔهيل فالحFنا من �الل حتسني إالنتاج النبايت واحليواين 
وذÔ لتوفري اQٔمن الغذايئ لبالدª من Óة،  وÒسويقه دا�ليا و�ارجBا،

وجع~ من Óة ٔ�خرى رافدا ٔ�ساس>يا من روافد التمنية }قFصادية 
  . و}ج×عية

ٕاذ يعترب القطاع الفال� املشغل واملنتج واملسامه اQٔول يف }قFصاد 
الوطين قbل الفوسفاط والس>يا¦ة وLائدات اجلالية املغربية، حBث )شلك 

قري القFصادª الوطين، Qٔن من ممزيات هذا القطاع احليوي الهام العمود الف
�ن بالدª حbاها هللا مبؤهالت كربى ممتثT يف شساعهتا الرتابية وطبيعة ٔ

  . م°ا�ه وجغرافBته اليت الزالت تتلمس طريقها حنو إالقالع
  :لهذه اQٔس>باب املوضوعية، Éسائلمك الس>يد رئ<س احلكومة

وقرة �لهنوض هبذا لقطاع احليوي الهام وا7فع به ماذا ٔ�Lدت احلكومة امل
ªمان لبالد�س>ã ؤ�ن اQٔوضاع }ج×عية و}قFصادية ال  ؟ليصبح صامم ٔ

ميكن ٔ�ن تتحسن وخترج من عنق الزRاRة gشلك ٔ�سايس ٕاال Lرب هذا 
القطاع اzي منتç فBه مؤهالت كربى، وSلتايل جيب ٔ�ن نوفر لها الوسائل 
الرضورية لرحب الرهان، Lلام ٔ�ن املعركة اQٔساس>ية اليت ختوضها الشعوب 

  .عارك يه معركة اQٔمن الغذايئوا7ول من بني هذه امل
كام ٔ�ن املؤرشات إالنتاجBة جلعل القطاLات مازالت ضعيفة وال ìرىق 
ٕاىل املس>توى املطلوب، Sس>تð°اء قطاع الزيتون واحلوامض اzي عرف 
تطورا ملحوظا Lىل مس>توى إالنتاجBة، رمغ ٔ�نه مازال حم�شام Lىل مس>توى 

  . التصد�ر
ا التصد�رية، فمل تصل ٕاىل ¦د اQٓن ٔ�ما القطاLات اQٔخرى و�اصة مهن

�لتطور اzي كنا نتو�اه بل عرف البعض مهنا ìراجعا ®بريا و�اصة قطاع 
، حBث يعترب املغرب من ا7ول الرائدة يف )الطامطم والبطاطس(البوا®ر 

  .هذا ا?ال، لكن يف الس>نوات ا�Qٔرية ٔ�صبح يف �ٓخر الرتت<ب
من املسا¦ات الصاحلة  %75تغطي ٔ�ما SلGس>بة لزراLة احلبوب، واليت 

�لزراLة، مفازالت مل تعرف النتاجئ املتو�اة رمغ ا?هودات اليت تبذلها ا7و¸ 
من �الل دمع Lدد من وسائل إالنتاج، Qٔن هناك معيقات ٔ�ساس>ية مل يمت 
التغلب Lلهيا كتفFيت اQٔرايض ن��Bة غياب قانون مينع هذه العملية، زÈدة 

ليات الفالحBة وانعدام روح التعاون فã بني Lىل ضعف جحم }س>تغال
ماليك اQٔرايض من صغار الفال¦ني، مما حيول دون �لق و¦دات 
اس>تغاللية كربى وضعف التpٔطري وكذا الزحف العمراين يف لك اجتاه Lىل 
�جود اQٔرايض دون تGس>يق بني القطاLات احلكومBة املعنية، Sٕالضافة ٕاىل ٔ

�ساس تغذية اQٔرض وإالنتاج، Lلام ٔ�ن ضعف اس>تعامل اQٔمسدة اليت يهٔ 
�لف طن س>نوÈ يف ٔ�حسن اQٔحوال  800فالحFنا ال Òس>تعمل ٕاال حوايل ٔ

ماليني هكFار من لك ٔ�نواع الزراLة، مع العمل ٔ�ن القطاع  8لتغذية 
®يلو �لهكFار، Lلام  30اQٔسايس املمتثل يف زراLة احلبوب ال حيظى بpٔكرث من 

  .®يلو �لهكFار 200ٔ�ن ¦اجBات الهكFار تفوق 

لك هذه املعيقات السالفة اz®ر يه اليت ت�س�ب يف هزا¸ وضعف 
ق°طار يف  15املردودية إالنتاجBة، حبيث ال يتعدى حمصول الهكFار الوا¦د 

 20الهكFار ٔ�حسن معدل، ب<� ميكن مضاعفة هذا املعدل ٕاىل ٔ�كرث من 
هذه املادة احليوية  ق°طار يف الهكFار ٕاذا ٔ�مك°نا حتقBق ٔ�م°نا الغذايئ من

  .وÒسويق الفائض
  الس>يد رئ<س احلكومة،

ال نعرف حلد الساLة ملاذا احلكومة تدمع العديد من وسائل إالنتاج وال 
تدمع املادة اQٔساس>ية يف إالنتاج الفال� ويه اQٔمسدة، و�اصة وحنن ب	 
الفوسفاط SمFياز، ولو لصغار الفال¦ني ا�zن ميثلون السواد اQٔعظم من 

من اQٔرايض الزراعية Çرشط  %80هذه الرشحية، ويتوفرون Lىل ٔ�كرث من 
لتحفزيمه Lىل �لق تعاونيات وجتمعات اس>تغاللية فالحBة كربى واخنراطهم 
يف معلية التجميع، ل<سهل بذÔ تpٔطريمه وتنظميهم gشلك ٔ�فضل، اليشء 
اzي حييلنا Lىل طرح السؤال عن مصري التعاونيات الكربى احلالية 

بوب املتلفة عن احلقbة }س>تعامرية واليت اكنت تلعب دورا ٔ�ساس>يا �لح 
يف Òسويق وتنظمي الفال¦ني، حBث ٔ�صبحت اليوم عروشا �اوية ال تلعب 

~R�  .دورها اzي �لقت من ٔ
�ما SلGس>بة �لتpٔمني الفال�، فرمغ Lلته وعيوبه الك�رية، فمل )س>تطع ٔ�ن ٔ

يني هكFار، وهذا يعترب مال 8ٔ�لف هكFار من ٔ�صل  300يغطي ٔ�كرث من 
مؤرشا سلبيا لعدم تغطيته ¡اطر خمتلف اÉQٔشطة الزراعية، حBث يتحمل 
الفالح و¦ده، و�اصة الصغري، تبعات اQٓفات الزراعية واجلاحئات 
الطبيعية، و�ري م�ال Lىل ذÔ ما وقع الس>نة الفارطة يف م°طقة الفقBه 

حBث تتد�ل ا7و¸، ٕان بنصاحل من Rاحئة الربد ٔ�و ما يعرف Sلتربوري، 
يه تد�لت، يف بعض اQٔحBان لتعطي بعض املسك°ات اليت ال تفي 

  .Sلغرض املطلوب
  الس>يد رئ<س احلكومة، 

ٕان س>ياسة احلكومة يف حامية إالنتاج الوطين من }س>ترياد اخلار§ 
Lرب م°ظومة الرسوم امجلر®ية مل تعط ٔ�لكها محلاية املنتوج الوطين، Qٔن هناك 

من ا�هتريب من الواردات إالجاملية  %70هتريب gشلك ٔ�كرب تفوق ظاهرة ا�
  .�لحبوب املنافسة �لمنتوج الوطين

�ما ما يتعلق Sٕالنتاج احليواين، الس>يد رئ<س احلكومة، مشالكه كثرية ٔ
Rدا، مل �كFف ذاتيا من هذه املادة، بل مازلنا Éس>تورد ٔ��ات اQٔبقار 

يعرفها القطاع، الوقت ال  ٕاخل، ولكن هناك مشالك... لتحسني الGسل
 ªلهيا بالدL لنظر �لمؤهالت الهامة اليت تتوفرS ،سمح، ٕاذا مسح إالخوان(

مليون  25®وجود مسا¦ات رعوية شاسعة ؤ�Lداد �مة من املاش>ية تناهز 
  . رٔ�س

لكن هذا القطاع احليوي ال زال يعرف Lدة ٕا®راهات، مهنا ما يه بBGوية 
مة لرتبية املاش>ية وٕا®راهات ٔ�خرى مرتبطة اكجلفاف اzي تعرفه م°اطق �

ارتفاع : Sلس>ياس>ية املتبعة يف ìمنية هذا القطاع، واليت نلخصها فã ييل
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�سعار عوامل إالنتاج و�اصة الطاقة اكلاكزوال والغاز SلGس>بة لقطاع ٔ
ا7واجن، واLQٔالف SلGس>بة لقطاع ا�لحوم امحلراء، ؤ�صبح هذا العامل 

  .تمنية وحامية إالنتاج احليواين واQٔمن الغذايئ ببالدª)شلك هتديدا حقBقا ل 
  .شكرا الس>يد رئ<س احلكومة

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد حيفاملس�شار الس>يد حيفاملس�شار الس>يد حيفاملس�شار الس>يد حيفظظظظه �منباركه �منباركه �منباركه �منبارك
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئ<س احملرتم
  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،

  احملرتمني،السادة الوزراء 
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

)شلك اQٔمن الغذايئ هاجسا للك ا7ول، �اصة املس>توردة مهنا 
�لقمح، ويعترب املغرب من بني ا7ول اليت تعىن هبذا املوضوع، حBث ٔ�ن 
م°ظمة التغذية والزراLة ٔ�شارت يف تقر�رها ا�Qٔري ٕاىل ٔ�ن حوايل مليوين 

التغذية، وهذا راجع QٔSساس ٕاىل Lدة عوامل،  مغريب يعانون من سوء
ارتفاع ٔ�سعار احلبوب يف اQٔسواق العاملية، وتوايل س>نوات : نذ®ر مهنا

 ªا¸ جفاف يف العقود الثالثة املاضية،  18اجلفاف، حبيث عرفت بالد¦
Lلام ٔ�ن الفال¦ة حتتل ماكنة ممتزية يف }قFصاد الوطين، ٕاذ Òسامه بنحو 

من  %713ا�يل اخلام، وتغطي اQٔرايض الزراعية حوايل من الناجت ا 19%
  . مهنا %20مسا¦ة البالد، �ري ٔ�ن الزراLة احلديثة تغطي فقط 

سد ®بري، فٕاهنا ال حتقق }كتفاء  114ورمغ ٔ�ن بالدª تتوفر Lىل 
اzايت، ولعل انطالق خمطط املغرب اQٔخرض اzي اعمتدته بالدª يندرج 

R ةBديدة �لقطاع الفال�يف ٕاطار ٕاعطاء دينام.  
كام ٔ�ن الس>ياسات اليت ìهنجها بالدª يف جمال حماربة الفقر وحتسني 
ظروف الع<ش مجليع املواطنني، �اصة Sملناطق النائية والقروية وهوامش 

  .املدن، ويف صدارهتا املبادرة الوطنية �لتمنية ال�رشية Òسري يف هذا }جتاه
  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،

، ما يه التدابري املتذة من ٔ�Rل حتقBق اQٔمن الغذايئ و}كتفاء وLليه
  اzايت لبالدª؟ 

وما يه اQٓليات وإالجراءات املؤسساتية اليت تعمتدها احلكومة لضامن 
  حاكمة جBدة مللف اQٔمن الغذايئ و}كتفاء اzايت ببالدª؟

  .وشكرا الس>يد الرئ<س احملرتم

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن لفريق التجمع الوطين لٔ«حرار. شكرا

        

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفBداملس�شار الس>يد محمد املفBداملس�شار الس>يد محمد املفBداملس�شار الس>يد محمد املفBد
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقد طلب فريق التجمع الوطين لٔ«حرار �رجمة موضوع اQٔمن الغذايئ، 
اليت تت�دد اليوم Lىل ٔ�ساسها مدى Sعتبار حتقBقه ٔ�¦د املعايري اQٔساس>ية 

تقدم اQٔمم والشعوب، فا7و¸ اليت Òس>تطيع اليوم ٔ�ن توفر لشعهبا ما 
)س>هتلكه ٔ�مام حتدÈت اQٔزمة }قFصادية العاملية يه ا7و¸ اليت تتطور 

  .وتتقدم
  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،

çال¸ املR بدعها�الرا¦ل  Éشكر هللا عز وRل Lىل نعمة السدود اليت ٔ
مجودا يف  -مع اQٔسف-احلسن الثاين قدس هللا رو¦ه، واليت عرفت 

الس>نوات ا�Qٔرية، مشدد�ن دا�ل فريق التجمع الوطين لٔ«حرار Lىل 
  .رضورة مواصT بناهئا وÒش<Bدها، خصوصا السدود التلية

حنن يف فريق°ا �رفض املزايدات يف موضوع القطاع الفال� والعامل 
رª الس>يايس وامجلعوي الطويل والشاق يف هذا القروي، فbحمك مسا

امليدان، وما رامكناه من جتربة مFواضعة، اكن دامئا إالجامع ¦اصال Lىل ٔ�ن 
قطاع الفال¦ة هو عصب }قFصاد الوطين وحمركه، حبيث ٔ�نه اكن وال 
�زال يتحمك يف معدل ا�منو، والزالت احلكومة ®سابقاهتا جتع~ مضن 

  . اد القوانني املالية الس>نويةالفرضيات اQٔولية ٕالLد
�ن إال®راهات املادية والطبيعية اليت يع<ش حتت ضغطها الفالح ٔ Ôذ
يه اليت تعوق مسرية وتطور هذا القطاع، وٕان ٔ�ي انفالت ٔ�و هتاون يف 
املوضوع ®يفام اكن نوLه س>يكون ¨ عواقbه املبارشة Lىل حتقBق اQٔمن 

  .الغذايئ
تعوق مسرية تطور القطاع الفال� ٔ�مام إال®راهات الثقTB اليت 

وإالخفاقات اليت تعرض لها، Rاء خمطط املغرب اQٔخرض اzي مر Lىل 
تزني~ ثالثة س>نوات، فاس>ت�رشª �ريا ®س>ياس>يني ٔ�وال وكفاLلني اقFصاديني 
يف امليدان وÇجمعويني Lىل اعتباره ٔ�ول خمطط حياول معاجلة }خFالالت 

مشوليته، حBث مت تزني~ وفق مقاربة Òشار®ية  اليت يعا�هيا القطاع الفال� يف
ومت إالLداد ¨ وفق ٕاسرتاتيجية مضبوطة، ال )سعنا دا�ل فريق التجمع 
الوطين لٔ«حرار ٕاال ٔ�ن �مثهنا، حBث مت ٕاLداد اكفة الرتت<bات القانونية 
املصاحbة ¨ من �الل ٕارساء قواLد ٕادارية عرصية ¦ديثة موا®بة ¨، 

ط التقليدي �ل�س>يري والتدبري، حBث مكن ٕاLادة م�Fاوز�ن يف ذÔ ا�من
  .هيلكة الوزارة الوصية �لقطاع وفق مقاربة هتدف ٕاىل ٕاجناح هذا ا¡طط

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
ٕان حتقBق }كتفاء اzايت لب	ª، وSعتبارª ب	 فال� SمFياز هو 

واطنني، وSلتايل حتدي ®بري، Lلينا مجيعا ٕاجنا¦ه وهو مرتبط حبياة وL<ش امل
فهو ورش ®بري، وLليمك ٔ�ن تعملوا Lىل ا7فع به من ٔ�Rل حتقBقه وجع~ مضن 
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�ولوìÈمك من �الل اع×د }قرتا¦ات التاليةٔ:  
ت�ين قرار س>يايس جريء لتحقBق هذا الهدف وفق ٕاسرتاجتية  - 1

مضبوطة، Lرب ٕا¦داث مؤسسة توا®ب مع~ وتGسق مع خمتلف القطاLات 
  �T يف هذا القطاع؛احلكومBة املتد

Òشجيع البحث العلمي الزراعي، حBث جند ٔ�ن املعهد الوطين  - 2
�لبحث الزراعي اس>تقال من ٔ�داء هذه الوظيفة، حBث ٔ�صبح يع<ش 

  وضعية اكرثية يف غياب }ع×دات املالية الرضورية؛
ضبط معلية اس>تكامل اكفة مد�الت إالنتاج الفال� من �الل  - 3

 ة؛حماربة املضاربني والسامرس 
�رايض امجلوع، حوايل  - 4ٔ Tصبحت اليوم  12¦ل معض�مليون هكFار ٔ

عبئا Lىل ٔ�حصاهبا، فه.ي Rامدة بفعل ìرامك املشالك اليت تتخبط فهيا، Lلام ٔ�ن 
خمطط املغرب اQٔخرض حيتاج اليوم ٕاىل وLاء عقاري ®بري ل�شجيع إالنتاج 

 الفال�؛
املمولني رد }عتبار ملؤسسة القرض الفال� وجعلها ٔ�¦د  - 5

 الرئ<س>يني لقطاع الفال¦ة و}س>تفادة من الت�ارب اليت رامكهتا؛
Òشجيع إالرشاد الفال� وجع~ ٕا¦دى اQٔولوÈت يف املس>تقbل من  - 6

 �الل توفري مؤطر�ن يف امليدان حسب خصوصية لك Óة؛
ٕاLادة النظر يف مثن احملروقات املوÓة ٕاىل القطاع الفال�، Sعتباره  - 7

 ٔQد العوامل ا¦�ساس>ية اليوم اليت تفامق ٔ�زمة الفالح وتعرقل معلية إالنتاج ٔ
 .  عنده

  الس>يد رئ<س احلكومة،
  ما يه اQٓليات اليت وضعهتا حكومFمك لتحقBق اQٔمن الغذايئ يف ب	ª؟ 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لفريق }شرتايك. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد مصطفاملس�شار الس>يد مصطفاملس�شار الس>يد مصطفاملس�شار الس>يد مصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .الرئ<سشكرا الس>يد 

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
)رشف الفريق }شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ينخرط يف م°اقشة 
موضوع اQٔمن الغذايئ اzي حيدد لهذه اجللسة ا7س>تورية، يف ٔ�فق تطو�ر 

  . وتpٔهيل الفال¦ة املغربية
بالدL ªىل ٕاسرتاتيجية قطاعية حتت عنوان خمطط املغرب تتوفر 

اQٔخرض، واzي والشك قطع ٔ�شواطا يف اجتاه حتقBق اQٔهداف املسطرة، 
�ري ٔ�نه مازالت بالدÒ ªس>تورد احلبوب وا�لحوم واLQٔالف بpٔمثان Sهظة من 
اQٔسواق ا7ولية، اQٔمر اzي �رهق املالية العامة يف الوقت اzي يقابل 

  . الفال¦ني الصغار بpٔمثنة زهيدة م°توج
ومن هذا املنطلق، وكام Rاء يف الترصحي احلكويم اzي قدم ٔ�مام 
جملس>نا املوقر، �ريد ٔ�ن Éسائلمك، الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم، عن التقBمي 
اQٔويل ¡طط املغرب اQٔخرض وعن الربامج واملشاريع اليت تقومون هبا معوما 

  . الدªلتحقBق اQٔمن الغذايئ لب
  .وشكرا الس>يد الرئ<س

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
ال العفو، اللكمة �لفريق . اللكمة اQٓن لفريق الت�الف }شرتايك. شكرا

  .ا7س>توري

        ::::املس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايض
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  الس>يد وز�ر ا7و¸،

  السادة الوزراء، 
  املس�شارون،الس>يدات والسادة 

الس>يد رئ<س احلكومة، الفال¦ة يه القطاع إالسرتاتيجي لتحقBق اQٔمن 
الغذايئ، ويه العامل احلامس �لحفاظ Lىل }س>تقرار }ج×عي والس>يايس 
وحتقBق م°اLة }قFصاد، فاحلجر اQٔساس ٕالجناح ٔ�ي س>ياسة فالحBة هو 

ع الفال� التوازن يف العالقات بني خمتلف العنارص املكونة �لقطا
  . ، ونقطة }رìاكز هو الفالح)املزارعون ٔ�ي الفال¦ة، املصنعون(

واملغرب، الس>يد رئ<س احلكومة، م°ذ }س>تقالل ٔ�عطى عناية �اصة 
�رامج الكهربة القروية، الزتويد Sملاء الصاحل �لرشب، : �لفالح و�لعامل القروي

  . هاالطرق، املساÔ القروية، تقريب التطب<ب والتعلمي و�ري 
الفالح، الس>يد رئ<س احلكومة، اكن تيضوي ووليداتو بالمbة، 
ووليداهتم اكنوا تيدرسوا Lاود 7ين Lىل الشمع، وامحلد 6 اليوم اك�ن ٔ�كرث 

  . دÈل الكهرSء %90من 
®يلومرت Sش )سقي  15الفالح، الس>يد رئ<س احلكومة، اكن ®يرضب 

وامحلد 6، الروب<ين عندو  املاء دÈل الرشاب Sش )رشبوه وليداتو، اليوم
من املاء الصاحل �لرشب راها دا�T  %80يف ا7ار دÈلو، واليوم ٔ�كرث من 

  .�لبيوت دÈل الفّال¦ة
  الس>يد الرئ<س،

حتسني هذه الظروف مع النتاجئ إالجيابية لٕالصالح الزراعي و�رªمج 
قا، السدود والسقي، مث ا7ور اzي لعبه القرض الفال� سابقا، ٔ�قول ساب

اليوم راه ما ابقاش، يف ا�متويل، مث س>ياسة إالعفاء الرضييب Lىل الفّال¦ة، 
ا�يل Rاهبا احلسن الثاين هللا �رمحو، وا7مع املبارش لبعض املنت�ات، وخFاما 

  . Rابو ا¡طط اQٔخرض
لك هذه الس>ياسات اليت هنجهتا احلكومات السابقة، مك°ت املغرب من 
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ن قbيل }كتفاء اzايت يف ٕانتاج احلليب، Qٔن حتقBق نتاجئ ٕاجيابية �مة م
ٕانتاج احلليب كنا تندمعوه، وميل وىل عندª إالنتاج �كرثة، اQٓن راه مثن 

  . احلليب ٔ�قل من مثن لرت دÈل املاء
كذÔ الزيوت كنا كندمعومه، اQٓن امحلد 6 الزيت وىل موجود، 

كنا كنتذا®رو Lىل والزبدة ومعظمها اكنت مدمعة من صندوق املقاصة واح°ا 
�ساس ٔ�ن صندوق املقاصة ìكون فBه ٕاصال¦اتٔ.  

اQٓن، الس>يد رئ<س احلكومة، ماذا س>تقدم هذه احلكومة، ٔ�ي 
حكومFمك، �لفالح املغريب لتعز�ز دوره يف حتقBق اQٔمن الغذايئ و�لكفة 
معقو¸، تتالءم مع القدرة الرشائية لٔ«رسة املغربية وال ìهنك خزينة ا7و¸، 

 ٔ�مام ٔ�زمة }حFياطي الوطين من العمT الصعبة وارتفاع ٔ�سعار خصوصا 
  . املواد الغذائية Lامليا وندرهتا

  الس>يد رئ<س احلكومة، 
طرح°ا لهذا السؤال ªبع من ت�bعنا �لمؤرشات اQٔولية لعمل احلكومة 

مل  - ٔ�قول–ٕاننا . يف ا¡طط اQٔخرض ا�الل س>نة، Sس>تð°اء ما اكن مسطر 
ٕاذا كنت . ى حكومFمك املوقرة لفائدة الفالح املغريبنلمس ٔ�ي مbادرة 7

�الط، الس>يد رئ<س احلكومة، ٔ�و Éس<ت قولوها لنا، ٔ�و اختذمت يش ٕاجراء 
  . ما فراس<ش، حصحو يل، الس>يد الرئ<س، هاذ اخلطpٔ هذا

يف عهدمك، الس>يد رئ<س احلكومة، يعاين الفالح من تداعيات ارتفاع 
ا هانية، هذا العام ارتفعت التلكفة دÈل ٔ�سعار املازوط، زدتو وقلتو ا7ني

ارتفع السعر ) DAP1(درمه، اQٔمسدة  500درمه ٕاىل  340احلرث من 
درمه، وهذا م°توج وطين  350درمه لــ  7240اS من  10دÈلها من شهر 

بــ  10نصدره اح°ا �لارج، امللح نقولو راه دÈل اخلارج، اكنت يف شهر 
340  Sراه نقصت درمه 500درمه،  400دا ª�Sش  100؟ امسحوا يل ٔ

  . نقص يش اشوية
التلكفة دÈل ماء السقي ارتفعت، وحنن س>نقرتح تعديل يف قانون املالية 
ٕالعفاء الفالح من ا7يون املرتامكة Lىل الفالح من ماء السقي القدمي، 

  .وإالعفاء من الفوائد �	يون اجلديدة
  الس>يد رئ<س احلكومة، 

هناك كذÔ نقاش دا�ل احلكومة ٕالثقال اكهل الفالح Sلضغط 
الرضييب، هل �لحكومة دراسة شامT ودقBقة 7ٓQر هذه الرضيبة Lىل إالنتاج 

  الوطين واQٔمن الغذايئ؟ 
كذÔ ا7مع ا¡صص لٕالنتاج املبارش لفائدة بعض الزراLات س<سامه يف 

و}حFياطي من  حتقBق اQٔمن الغذايئ والتخفBف من صندوق املقاصة
العمT الصعبة، هل �لحكومة س>ياسة ملراجعة توÓات هذا ا7مع، خصوصا 

  ؟ )ؤ�عطيمك م�ال وا¦د احبال السكر(يف الزراLات إالسرتاتيجية 
  .وشكرا الس>يد الرئ<س

                                                 
1 Di Ammonium Phosphate 

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن لفريق الت�الف }شرتايك. شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد حسان الغزويالس>يد حسان الغزويالس>يد حسان الغزويالس>يد حسان الغزوياملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  الس>يد الرئ<س احملرتم،

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Sمس فريق الت�الف }شرتايك يف هذه 

  . اجللسة احلوارية
املواد لقد ìزايدت ا¡اوف يف الس>نوات ا�Qٔرية من اح×ل نقص يف 

الغذائية يف اQٔسواق العاملية وارتفاع ٔ�مثاهنا gشلك ®بري، ومما �زيد من ختوفاتنا 
Lىل مس>توى املغرب توايل س>نوات اجلفاف واضطرار ب	ª الس>ترياد املواد 

  . الغذائية اQٔساس>ية، �اصة القمح لضامن ìزويد السوق الوطنية
الس>ياسات  هذا الوضع جيعل من اQٔمن الغذايئ مسpٔ¸ مركزية يف

العمومBة، ويفرض العمل Lىل مراجعة شامT �لس>ياسة الفالحBة حىت 
  .Òس>تجيب حلاجBاتنا وتوفر }كتفاء اzايت يف املواد الغذائية اQٔساس>ية

سؤالنا يتعلق من Óة بدرRة حضور مسpٔ¸ اQٔمن الغذايئ و}كتفاء 
لفال¦ني اzايت Lىل مس>توى الس>ياسة الفالحBة، وهل تنوي احلكومة دمع ا

واملنت�ني �لمواد الغذائية، م�ل احلبوب والنباAت السكرية والقطاين، �اصة 
�لفال¦ني الصغار واملتوسطني، ومتكBهنم من الولوج ٕاىل القروض gسهو¸ 
ومن اس>تعامل التك°ولوجBا احلديثة وÒشجيع }س�Bر يف هذا ا?ال، كام هو 

  احلال يف الزراLة املوÓة �لتصد�ر؟
  .س>يد الرئ<سوشكر ال 

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  . اللكمة اQٓن �لفريق الفBدرايل. شكرا

    ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLةاملس�شار الس>يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شارون،
اكن بودª يف الفريق الفBدرايل �لو¦دة وا7ميقراطية ٔ�ن نناقش اليوم، 

من ا7س>تور، الس>يد رئ<س احلكومة خبصوص  100طبقا ملقFضيات الفصل 
ٕاسرتاتيجية اQٔمن الغذايئ ببالدª، لكن ترصحيمك، الس>يد رئ<س احلكومة، 

حول  2012نونرب  30يف اجللسة الشهرية ا�Qٔرية مب�لس النواب يوم 
حلرÈت العامة، و�اصة ما يتعلق SالقFطاع من ٔ�جور املرضبني عن العمل، ا

ؤ�يضا قرار املنع اzي تعرضت ¨ العديد من املسريات السلمية 
يف ٕاطار اليوم }ح�Fا§  2012دج°رب  8}ح�FاجBة �دا الس�ت 
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 الوطين �لشغيT املغربية بقBادة الفBدرالية ا7ميقراطية �لشغل والكونفدرالية
ا7ميقراطية �لشغل، جيعلنا نؤكد ٔ�ن اQٔمن اzي حنتاج ٕاليه اليوم هو 
}طمئنان Lىل مصري احلرÈت امجلاعية والفردية، هو اQٔمن من ٔ�Rل ضامن 
سالمة مسار ا7ميقراطية ببالدª، هو اQٔمن Lىل احلقوق }قFصادية 

Tو}ج×عية والنقابية �لطبقة العام.  
الس>يد رئ<س احلكومة Lىل جعل الطبقة العامT  ٕاننا ال نفهم ملاذا يرص

خصام بدل ٔ�ن ìكون احلليف الطبيعي و}سرتاتيجي حملاربة الفساد وٕاسقاط 
  }س�bداد وٕاقرار العدا¸ }ج×عية؟ 

ملنظمة  87ٕاننا ال نفهم ملاذا ترص احلكومة رفض التصديق Lىل االتفاقBة 
  حلوار الثاليث اQٔطراف؟ العمل ا7ولية اخلاصة SحلرÈت النقابية وا

من القانون اجلنايئ، اzي حيامك  288ٕاننا ال نفهم ملاذا مل يمت ٕالغاء الفصل 
  مبقFضاه العامل والعامالت؟ 

ٕاننا ال نفهم ملاذا ال �زال ٕاخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل 
  رهن املزاج الس>يايس �لحكومة؟ 

ٕاننا ال نفهم ملاذا هذا القمع و}س>تعامل املفرط �لقوة يف فض الوقفات 
  و}عتصامات السلمية اليت الزتمت احلكومة S¦رتا�ا وحام�هتا؟ 

قانونية تGمتي �لاميض املظمل "ٕاننا ال نفهم ملاذا Òس�°�د احلكومة مبقFضيات 
  ؟ "اQٔسود �لتضييق Lىل احلق النقايب

كويم Lىل Lدم إالقرار حبقوق الطبقة العامT ملاذا يرص الت�الف احل
  والوفاء Sاللزتامات اليت قطعها Lىل نفسه؟ 

ملاذا يمت هتم<ش احلوار }ج×عي وخرق احلقوق وخ°ق احلرÈت 
  النقابية gشن حرب معلنة يومBة Lىل العمل النقايب Sلقطاع العام واخلاص؟ 

لتحمك من ثناÈ ا7س>تور ٕان ما خنشاه اليوم هو ٕاLادة ٕانتاج السلطوية وا
اجلديد اzي يقر ويعرتف Sحلقوق }قFصادية و}ج×عية والنقابية 

Tوالس>ياس>ية �لطبقة العام .  
هل ìريدوننا ٔ�ن نبيك بدموع فسفورية حىت يعمل الشعب املغريب مك 
حنب هذا الوطن، ومك تعاين الطبقة العامT من ويالت يف زمن احلكومة 

  !؟احلالية
  رئ<س،الس>يد ال

اح�FاRا Lىل هذه اQٔوضاع وLىل ترصحي الس>يد رئ<س احلكومة مب�لس 
النواب والرتاجع اzي تعرفه احلرÈت، ٔ�Lلن Sمس الفريق الفBدرايل �لو¦دة 
وا7ميقراطية اÉس�ابنا من هذه اجللسة اكنطالقة �ليوم }ح�Fا§ الوطين 

لنقايب دج°رب واzي يصادف ذ®رى اس�شهاد املناضل ا 8�دا الس�ت 
  . التوÉيس فر¦ات حشاد

ٕاننا �متىن ٔ�ن يلتقط الس>يد رئ<س احلكومة إالشارة ؤ�ن يقرٔ� gشلك 
ٕاىل ذÔ احلني لنا سا¦ة النضال ملواÓة لك القرارات اليت . حصيح الرسا¸

  .Òس>هتدف احلرÈت واحلقوق واملس Sلقدرة الرشائية �لمواطنني واملواطنات
  .السالم Lليمك

        ::::سسسسالس>يد رئ<س ا?لالس>يد رئ<س ا?لالس>يد رئ<س ا?لالس>يد رئ<س ا?ل
  .اللكمة اQٓن ?موLة }حتاد املغريب �لشغل، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ة
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة،
  السادة الوزراء،

�خوايت، ٕاخويت املس�شارون،ٔ  
ٕان ما يع<شه العامل من تطورات اقFصادية وصناعية وحتوالت م°اخBة 

الطبيعية يف اس>تزناف مس>متر ودامئ، وهذا ومنو دميغرايف جعل املوارد 
}س>تزناف ٔ�Jر Lىل مس>توى نوعية وجودة الرتبة الصاحلة �لزراLة، وهذا 
Sلتpٔ®يد س>يؤدي ٕاىل ìراجع يف إالنتاج الفال� معوما وٕانتاج احلبوب Lىل 

  .وRه اخلصوص
 ¸ٔpن مسQٔ ،لبية ا7ول��ٕان موضوع اQٔمن الغذايئ ٔ�صبح ميثل هاجس ٔ

يئ ٔ�صبحت توازي ٔ�و تفوق اQٔمن القويم، فالشعب اجلائع ال اQٔمن الغذا
ميكن ٔ�ن �كون شعبا ذا ٕارادة وال ميكن ٔ�ن �كون شعبا حرا، فاحلرية 
مرتبطة بقدرة الشخص Lىل ٕاش>باع جوLه عن طريق البحث اجلدي عن 
وسائل إالنتاج وعن طريق }س�Bر يف ا?ال الفال� وLدم }ع×د Lىل 

  .ذا ا?ال}س>ترياد يف ه
ٕان بالدª، و6 امحلد، ب	 فال� SمFياز، يتوفر Lىل لك الرشوط 
الالزمة ليكون إالنتاج الوطين يف مس>توى توفري }كتفاء اzايت يف ا?ال 
الغذايئ طبعا، بل ميكن ٔ�ن حيقق فائضا يف ٕانتاج العديد من املنتوRات 

  . الفالحBة
zىل هذا }كتفاء اL راد احلصول�ايت فٕان ا7و¸ جيب ٔ�ن ìهنج وٕاذا ٔ

س>ياسة فالحBة معقلنة مرتبطة ٔ�ساسا ب�منية القطاع الفال� و}س>تفادة 
من ال�ساقطات املطرية اليت تعرفها بالدª لك س>نة، واليت تضيع Éس>بة ®برية 
مهنا يف مBاه البحر، وذÔ عن طريق ٕاÉشاء السدود �لك ٔ�نواعها و}ع×د 

رث ٔ�و تpٔخر اQٔمطار ٔ�و غياهبا يف بعض Lىل س>ياسة الري يف ¦ا¸ تع
  .املناطق

  .شكرا الس>يد الرئ<س

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة Qٓخر مFد�ل. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ةاملس�شار الس>يد ٔ�محد بنطل�ة
  .�هبت<ين، قلت Ô شكرا. ال مازال ما مكل�ش، الس>يد الرئ<س

ٕاذن Sمس }حتاد املغريب �لشغل، Éسائل الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم 
عن ٕاسرتاتيجية حكومFمك لوضع ا�لبنات اQٔوىل لسن س>ياسة فالحBة 
¦ديثة، تعمتد Lىل التك°ولوجBا العرصية من ٔ�Rل حتقBق }كتفاء اzايت يف 

ن املواد الغذائية، وخصوصا مهنا الفالحBة، والبحث عن حتقBق فائض �كو
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�ٓلية من �ٓليات Rلب العمT الصعبة وتطو�ر املبادالت الت�ارية املغربية 
  . مس>تقbال

  .Sيق يش ¦اRة الس>يد الرئ<س؟ شكرا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
اللكمة اQٓن Qٓخر مFد�ل، مجموLة }حتاد الوطين �لشغل . شكرا

  .Sملغرب

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس>يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  د رئ<س احلكومة احملرتم،الس>ي
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بداية، ٔ�ذ®ر الس>يد الرئ<س احملرتم بpٔننا يف اجللسة السابقة م�ل هذه 
اجللسة الشهرية كنا قد قدم°ا اح�FاRا Lىل التوقBت ا¡صص ?موعتنا 

  . واzي هو دقBقFان
ªرب��بطريقة �ري رمسية وبدون مراسT، الس>يد الرئ<س،  وبعد ذÔ ملا ٔ

�ن عندª دقBقFان يف هذا ا�لقاء، كت�°ا مراسT واكت�°امك، الس>يد الرئ<س، ٔ
نطالب مبراجعة هذا التوقBت، ومل نتلق جواS، الس>يد الرئ<س، لغاية هذه 

 ªصبحت عند�دقائق عوض  3ا�لحظة وتلقBنا جواL Sرب الهاتف بpٔنه ٔ
 .ء اzي ال جنده اليومدقBقFني، اليش

  الس>يد الرئ<س احملرتم، 
نعترب بpٔن إالخوان عندما اكنوا يدافعون عن الوقت وعن تقس>ميه ب<هنم 
وبني احلكومة، �ريد ٔ�ن ندافع عن بعضنا البعض يف هذا ا?لس من ٔ�Rل 
�ن �كون للك م°ا احلق يف التعبري عن مواقفه وعن رٔ�يه وعن القضاÈ اليت ٔ

  . الرئ<سيطرLا، الس>يد 
ال يعقل اليوم ٔ�ن ìكون لنا دقBقFان واحلال ٔ�ن اQٔس>ئT العادية الشفوية 

دقائق �لسؤال ودقBقFني �لتعقBب، ال يعقل ٔ�ن  3دقائق،  5العادية فهيا 
�قل من هذه الGس>بة العادية يف لقاء مع الس>يد رئ<س احلكومةٔ ªتعطا .  

مجموLة من القضاÈ اكن بودª اليوم، الس>يد الرئ<س، ٔ�ن نت�دث عن 
املرتبطة SلشغيT وSلعامل املرتبطني بقضاÈ اQٔمن الغذايئ، سواء اكنوا يف 
الفال¦ة ٔ�و يف املصانع ٔ�و يف ٔ�Lايل الب�ار، لكن مع اكمل اQٔسف، الس>يد 
الرئ<س، نعترب تب<س الصوت النقايب دا�ل جملس>نا املوقر، هو اzي 

zاج يبقى مس>مترا، و�Fن هذا }ح�Ô وهو اzي مينعنا اليوم من جعل ٔ
�ن نطرح سؤالنأ.  

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لس>يد رئ<س احلكومة احملرتم. شكرا

        

        ::::رئ<س احلكومةرئ<س احلكومةرئ<س احلكومةرئ<س احلكومة    الس>يد عبد إال¨ ا�ن كريان،الس>يد عبد إال¨ ا�ن كريان،الس>يد عبد إال¨ ا�ن كريان،الس>يد عبد إال¨ ا�ن كريان،
gسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد 6 والصالة والسالم Lىل رسول هللا وLىل 

�ٓ¨ وحصبه ومن و}ه.  
  الس>يد الرئ<س،

  السادة املس�شار�ن،
�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك Lىل هذا السؤال اzي س<سمح لنا ٔ�ن نتدارس، كام قد ٔ
وقع يف طرح اQٔس>ئT، موضوLا ٔ�صبح �ام، خصوصا بعد }رتفاLات اليت 
وقعت يف املواد الغذائية مؤخرا، واليت جعلت مزيانيات ا7ول تضطرب 

وبدٔ� العامل لكه يت�دث  Qٔداء يشء ال ميكن }س>تغناء عنه ٔ�ال ويه التغذية،
  .عن اQٔمن الغذايئ ٕاكشاكلية ال ميكن جتاوزها

وامسحوا يل هبذه املناس>بة ٔ�ن ٔ�بدٔ� حبمد هللا س>ب�انه تعاىل والثناء Lليه 
Lىل ٔ�مطار اخلري اليت هتاطلت Lىل بالدª ؤ�سpٔ¨ س>ب�انه وتعاىل ٔ�ن يدمي 

  .Lلينا فض~
�ن ٔ�وRه حتية لفالح°ا ٔ Ôي )ش>تغل يف وامسحوا يل كذzاملغريب ا

الفال¦ة يف خمتلف اQٔنواع ويف خمتلف اQٔجحام، وLىل مصوده يف ٔ�رضه وLىل 
قBامه بواجbه يف تpٔمني }كتفاء اzايت من التغذية ولو يف ¦د معني ويف 

  .تpٔمني اQٔمن الغذايئ �لمس>تقbل ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
ن املواطنون Lىل Lمل اQٔمن الغذايئ، ٔ�هيا إالخوة الكرام، حىت �كو

بذÔ، هو هاجس ¦ارض بقوة يف الس>ياسة احلكومBة من �الل ìك�يف 
العناية Sلقطاع الزراعي والسميك وحتسني إالنتاجBة دون املساس Sلتوازن 
الب<يئ، Qٔنه من الطبيعي ٔ�ن Éش>تغل Lىل العناية Sلقطاع الزراعي والسميك 

ن ٕاىل حتصني اQٔمن الغذايئ من ولكن البد ٔ�ن حنتاط لبيFPنا، السعي ما ٔ�مك
 Ôz ،ىل الصعيد ا7ويلL ةBصادية واملناخFة و}قBة الفالحBتقلبات الظرف
Òسهر احلكومة Lىل ìاكمل س>ياسة ìمنية القطاع الزراعي والسميك مع 

  :الس>ياسات التمنوية اQٔخرى يف ٕاطار مقاربة مشولية، ìرìكز Lىل ما ييل

  Òشجيع ودمع }س�Bر؛ -

   عن العامل القروي؛فك العز¸ -

 جتهزي العامل القروي Sملرافق الرضورية؛   -

 Òشجيع الصناLات الغذائية؛  -

 Òسهيل وضبط معلية نقل وتوزيع املنتوRات الفالحBة؛  -

مواصT دمع ا7و¸ �لقطاع الفال� Lرب خمتلف مرا¦ل إالنتاج من  -
وغرس اس>تصالح اQٔرض وجتهزيها Sلري العرصي واقFناء اQٓليات والبذور 

اQٔجشار واقFناء املاش>ية وÒش<Bد البناÈت املعدة لرتبية املاش>ية وٕانعاش 
  والتصد�ر؛

تقوية التاكمل بني �ٓليات ا�متويل املرصودة يف هذا إالطار، مبا فهيا  -
صندوق التمنية الفالحBة وصندوق التمنية القروية والصناديق اQٔخرى ذات 
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  الصT؛

  وضع نظم فعا¸ لضبط اس>ترياد املواد الغذائية؛  -

تقوية نظام املراقbة وهيالك اليقظة الت�ارية والسالمة الصحية، و�اصة  -
  .جتاه اQٔسواق ا7ولية

  معرش السادة،
لقد اعمتدت بالدª حتت التوجهيات امللكBة خمطط املغرب اQٔخرض 

ة فالحBة طمو¦ة، ٕاكسرتاتيجية وطنية مشولية Rديدة، هتدف ٕاىل حتقBق ìمني
ìريم ٕاىل جعل القطاع الفال� من ٔ�مه حمراكت ìمنية }قFصاد الوطين يف 

�فق ٔ2020 .  
وìرìكز �رامج هذا ا¡طط Lىل ìمثني خصوصيات لك م°طقة، هاذي 
وا¦د املقاربة يعين ذ®ية Rدا، املغرب معلها هو ٔ�نه ما �كوÉش وا¦د النظام 

ناطق وال يpٔ�ذ بعني }عتبار وا¦د ال يpٔ�ذ بعني }عتبار خمتلف امل 
مس>تدامة حتافظ Lىل املوارد والتوازن الب<يئ يف .. خمتلف ٔ�نواع الفال¦ني

اجتاه فال¦ة عرصية Òس>تجيب ملتطلبات السوق وفال¦ة تضام°ية هتدف 
  .ٕاىل حماربة الفقر يف العامل القروي Lرب حتسني د�ل الفال¦ني الصغار

س>هتالك السمك يف س>ياسة اQٔمن واعتبارا �	ور اzي حيت~ ٕانتاج وا
ٕاكسرتاتيجية وطنية محلاية ) Halieutis(الغذايئ، اعمتدت بالدª خمطط 

فã خيص اQٔسامك، بغض . وìمنية الرثوات البحرية وعقلنة اس>تغاللها وìمثيهنا
النظر Lىل ìرب<هتا ويه حمدودة، فٕان إالشاكلية اQٔساس>ية يه الطريقة اليت 

 ٔQٔن ت�°اىم بطريقة طبيعية، يقع هبا اصطياد هذه اpسامك والسامح لها ب
ويتو\ هذا ا¡طط كذÔ عرصنة وتنظمي السوق ا7ا�يل وش>بكة التوزيع 
هبدف الرفع من مس>توى اس>هتالك م°توRات البحر ومسامههتا يف تغطية 

  .¦اجBات الساكنة الغذائية
ؤ�ود قbل ٔ�ن ند�ل يف التفاصيل ٔ�ن ٔ�عطي فكرة عن ٔ�مهية القطاع 

من الناجت ا7ا�يل اخلام،  %19القطاع الفال� )سامه مبعدل . �الفال
دÈل املليون من  4يف الصناLة الفالحBة، و)شغل  %4يف الفال¦ة و 15%

من مجموع القوى العامT  %50الساكنة دÈل القرى و)س>توعب ٔ�كرث من 
من ساكن القرى، ويتحمل توفري  %80و)شلك مصدر الع<ش Qٔكرث من 

 �لمغاربة، و)سامه بGسب Rد هامة يف }كتفاء اzايت اQٔمن الغذايئ
من اخلرض والفواكه واحلوامض  %100الغذايئ، حBث يغطي حوايل 

  .من السكر %40من احلبوب والقطاين و %70واملنتوRات احليوانية و
كام حيقق قطاع اخلرض والفواكه وزيت الزيتون فائضا نوÓه �لتصد�ر 

ائية، كام يمت سد جعز }س>هتالك ا7ا�يل وقسطا م°ه يذهب �لصناLة الغذ
من  %68عن طريق }س>ترياد، حBث متثل املواد الفالحBة املس>توردة 

 %8من الزيوت النباتية و %17من احلبوب و %30مجموع الواردات، مهنا 
من السكر، وهذا ميثل عبئا ®بريا Lىل املزيان الت�اري، و�ادي حناولو ٕان 

S ادي يبقى شاء هللا الرمحن الرحمي�ش هاذ اليش ما يبقاش ولكن البد 

  .هوا¦د اجلزء م°
و)سامه قطاع الصيد البحري كذÔ بنص<ب وافر يف حتقBق اQٔمن 

�كرث من مليون  2011الغذايئ، وقد بلغت حصيT صيد اQٔسامك �رمس ٔ
�لتجميد  %�28لتعليب و %12موÓة لالس>هتالك و %36طن، مهنا 

ا7قBق اzي يصلح (�لتحويل الصناعي الس>تخراج ا7قBق والزيت  %20و
�لف م°صب �ري  490ٔ�لف م°صب مbارش و 170، كام يؤمن )لٔ«Lالفٔ

  .ماليني Éسمة 3مbارش و)شلك مصدر الع<ش Qٔكرث من 
  :إال®راهات

�وال، ندرة املوارد والتقلبات املناخBة؛ٔ  
  7نيا، تعدد وتعقد اQٔنظمة العقارية؛

شالك املرتبطة ب�°افس>ية الفال¦ة الوطنية Lالقة SتفاقBات التبادل 7لثا، امل 
  .احلر وبتقلبات ٔ�سعار السوق ا7ولية

فã خيص عقلنة الري، امحلد 6 الفال¦ة Sينة، اك�ن الفالح واك�ن  
  .اQٔرض واك�ن املاء

فã خيص عقلنة الري، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدٔ� Sلرتمح مرة ٔ�خرى Lىل 
، "موضة"اzي ت�ىن س>ياسة السدود يف وقت مل �كن هذا احلسن الثاين 

واكنت عنده نظرة مس>تقbلية ويعرف ماذا س>تكون الت�دÈت يف املس>تقbل، 
Sش يف بالدª  -امحلد 6-وت�ىن هاذ الس>ياسة ويه ا�يل ك�سمح لنا اليوم 

�كون عندª هاذ املس>توى من التقدم يف ا?ال الفال�، وكنضمنو بفضل 
نه وتعاىل وا¦د احلد اQٔدىن من إالنتاج الفال� حىت يف هللا س>ب�ا

الس>نوات ا�يل ®يكون فهيا اجلفاف، واحلكومة Lازمة Lىل }س>مترار يف 
س>ياسة تدشني السدود مبختلف ٔ�نواعها ومد وحتويل املياه من املناطق اليت 
تعرف فائضا ٕاىل املناطق اليت تعرف خصاصا يف املاء، وهاذي وا¦د احلاRة 

  .اتيجيةٕاسرت 
يف ìمتة ٕاجناز سد�ن ®بري�ن يف لك من ٕاقلمي  2012وìمتثل ٕاجنازات 

سطات وش<شاوة وٕاطالق ٔ�شغال سد خروب بطن�ة، Sٕالضافة ٕاىل Lدة 
سدا  11مbلغ �م ملواصT بناء  2013سدود صغرى، كام س>يخصص �رمس 

®بريا وٕاهناء ٔ�شغال ٔ�ربعة سدود �لك من خ°يفرة ومارتيل والراش>يدية 
ات، كام تتابع احلكومة ٕاجناز �رامج �يلكة لتpٔهيل قطاع الري، ونذ®ر وورزاز 

حلوايل ) goutte à goutte(مهنا اقFصاد وìمثني املاء Sع×د الري املوضعي 
�لف هكFار س>نوÈ، وهو ما س>ميكن  55ٔ�لف هكFار بوترية Òساوي  550ٔ

مليار مرت  2,5ما يناهز ) ميل �مكلو هاذ الربªمج ٕان شاء هللا(من اقFصاد 
مكعب من املياه مبعىن ما )ساوي حوايل بناء سد�ن ونصف، ٕاذا كنت 
�ذ®ر، سد�ن ®بري�ن ونصف Lىل مس>توى الضيعات الفالحBة والرفع من ٔ

، Qٔن داS املاء ا�يل ®مييش %100ٕاىل  20ٕانتاجBة املاء بGسب ترتاوح بني 
 ان× مايش ٔ�ª ا�يل �ادي نعلممك هاذ اليش.. عن طريق السقي مايش هو

  ).L)goutte à goutteارفني، مايش هو ا�يل ®مييش يف 
�لف هكFار هباذ  174ٕاجناز  2012ٕاىل ¦دود  2008وقد مت من ٔ
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�لف  333الطريقة دÈل السقي العرصية مما �رفع املسا¦ة إالجاملية ا?هزة ٕاىل ٔ
من املسا¦ة املسقBة، ون�Fغي توس>يع الري gسافT السدود  %24هكFار ٔ�ي 

ة ٔ�و اليت يف طور إالجناز وذÔ بتجهزي مسا¦ة ٕاجاملية تقدر بــــ املنجز 
 60مليار مرت مكعب و�لق  1,2ٔ�لف هكFار، مما س>ميكن من ìمثني  155

�لف معل قارٔ.  
فã خيص تعبئة العقار الفال�، احلكومة، كام ال خيفى Lليمك، من 

س نرصه �الل نفس الربªمج اzي ٔ�طلقه وت�°اه Rال¸ املç محمد الساد
هللا، Òشجع س>ياسة التجميع بفضل مجموLة من ال�سهيالت و}مFيازات، 
بطبيعة احلال ميل ®يكونوا الفال¦ة لك وا¦د عندو وا¦د الطريف دÈل 
اQٔرض، وخصك Sش ÒساLدو و®يفاش �ادي تد�ر Sش تد�ل عندو 

ٕاخل، كتكون ٕاشاكليات، ولكن ... و®يفاش �ادي تد�ر جتيب الرتاكتور
ا ابغاÒش متيش يف الس>ياسة القرصية وكتعرفوا بpٔن بعض ا7ول ا7و¸ م

معلت ا�هنضة الفالحBة دÈلها من �الل س>ياسة قرصية، وهاذ اليش اقريناه 
ميل كنا يف الثانوي، ولكن ا7و¸ Òسعى مسعى ٔ�نه الفال¦ة هام يعين يت�°او 
هذاك املقاربة ويندجموا فهيا وذÔ بفضل مجموLة من ال�سهيالت 

  .Fيازات اليت تقد�ا �لمجمعني وا?معنيو}م 
ولضامن اQٔمان القانوين لهذه املامرسة، فقد مت ٕاLداد قانون �لتجميع 
. الفال�، القانون راه داS داز يف جملس احلكومة، راه يف الطريق دÈلو

ويف ٕاطار تعبئة وìمثني واس>تغالل اQٔرايض امجلاعية الفالحBة من طرف 
املس�مثر�ن اخلواص، Òسهر السلطات الوصية Lىل Òشجيع ®راء هذه 

�لف  Qٔ70رايض ٕالجناز مشاريع فالحBة عرصية، وÒشمل هذه العملية أ
هكFار، كام مت مؤخرا ٕاحصاء مسا¦ة تقدر بpٔربعني ٔ�لف هكFار من اQٔرايض 

  . امجلاعية ختصص ٕالجناز مشاريع فالحBة يف ٕاطار خمطط املغرب اQٔخرض
 اQٓن: الرفع من إالنتاج وختفBف من العجز يف املواد الفالحBة اQٔساس>ية

املاليني  7تعمل احلكومة Lىل ضامن حمصول س>نوي من احلبوب مبعدل 
 4,2مليون ق°طار يف مومس Lادي Lىل مسا¦ة تناهز  70دÈل الطن، 

  :مليون هكFار بـــ

تقليص املسا¦ة ا¡صصة �لحبوب واملسا¦ة ا�يل اليوم كمتيش  -
 املاليني دÈل الهكFار؛  �5لحبوب 

�لف  80ا�يل كمتثل  %20دة من و}س>تفا %50رفع املردودية بــ  -ٔ
 هكFار؛ 

�لف طن ٔ�ي ما يعادل  776حتقBق ٕانتاج من السكر يصل ٕاىل  -ٔ
 ؛%40من احلاRات ا7ا�لية عوض  56%

رفع ٕانتاج البواكري واحلوامض والزيتون واQٔجشار املمثرة وا�متور  -
 والفال¦ة البيولوجBة لتغطية احلاجBات ا7ا�لية وتصد�ر الفائض مهنا؛ 

قطاع الزيوت الغذائية، Sش ما نبقاوش ٕان شاء هللا الرمحن Òشجيع  -
  .الرحمي حنتاجو Éس>توردو مهنا

�ما فã خيص سالسل إالنتاج احليوانية، فهندف ٕاىل الرفع من إالنتاج ٔ
الوطين من ا�لحوم امحلراء والبيضاء واحلليب والبيض ومش>تقات املنتوRات 

خيفى Lليمك فٕاننا وامحلد 6 اليوم  احليوانية ملوا®بة تطور }س>هتالك، وكام ال
  .عندª اكتفاء ذايت من هذه املواد

تعز�ز نظام التحفزيات لالس�Bر، Qٔنه جيب ٔ�ن نفهم مجيعا ٔ�ن ا7و¸ 
م°طقها اليوم هو Òشجيع املواطن وÒشجيع املس�مثر�ن، ؤ�ن ال تقوم يه هبذه 

  . اQٔعامل بنفسها، ا7و¸ هاذي مايش من صالحBاهتا
 goutte à(، %100ٕاىل  80مشاريع السقي املوضعي يف ¦دود متويل 
goutte( ه منB100ٕاىل  80، ا7و¸ كمتول ميل ك<س�مثر يش وا¦د ف%.  

، %60ٕاىل  20متويل ٔ�و جتهزي الضيعات الفالحBة QSٓليات يف ¦دود 
ٕاىل  20ا�يل ارشى ìراكتور ٔ�و �ٓ¸ دÈل احلصاد ٔ�و يشء من هذا القbيل من 

60% .  
اليش بالد  ،%100ٕاىل  80راسة اQٔرايض املمثرة يف ¦دود متويل غ

ساندهتا ا7و¸ يف زراLة الزيتون وال يف زراLة اQٔجشار دÈل الفواكه وال 
  .%100ٕاىل  80ا�لوز وال كمتول ذاك اليش من 

�الف درمه  5�ٓالف ٕاىل  4متويل ٕانتاج اQٔبقار خمتارة الGسل يف ¦دود ٔ
 G4سل دÈلها يعين جBد، ®يا�ذ من �لرٔ�س، ميل ك<رشي ٕاÉسان بقرة ال 

�ٓالف درمه 5�ٓالف ٕاىل .  
  . رصد }ع×دات املالية الالزمة وÒسهيل ولوج الفالح ٕاىل ا�متويل

رصد وتعبئة إالع×دات املالية العمومBة الرضورية وحتس<س وتوجBه 
�ª كنقول �لمس�مثر�ن ميش>يو �لفال¦ة، . القطاع املايل حنو العامل القروئ

الش>باب Sش مييش �لفال¦ة، واحلكومة عوا¸ ٕان شاء هللا  و)شجعوا
الرمحن الرحمي يف الس>نوات املقS Tbش Òشجع الفال¦ة وطلبت اليوم من 

ٕان شاء هللا  2014الس>يد وز�ر الفال¦ة Sش يربمج يف الس>نة املقTb دÈل 
  .الرمحن الرحمي مرشوع يعين طموح يف هذا ا?ال

  .%5الفال�، وخفض Éس>بة الفائدة ٕاىل ٕاLادة هيلكة مجموLة القرض 
دمع الgتpٔمني Lىل ا¡اطر املناخBة، مت ٕاطالق م°توج تpٔمBين Rديد 

هكFار، ما  2000مFعدد ا¡اطر املناخBة، من قbل مسعت وا¦د الرمق دÈل 
ميكGش �كون حصيح، ما ميكGش، وقد حظي هذا التpٔمني Sٕقbال ®بري من 

�لف هكFار �الل هذا املومس،  520طرف الفال¦ني، حBث س�مت تغطية ٔ
من الgتpٔمني الفال�، ٕاىل مل ختين  %80ؤ�عتقد ٔ�ن ا7و¸ تؤدي حوايل 

  .ذا®ريت
سن Lدة قوانني هتم السالمة الصحية �لمنتوRات الفالحBة، مراقbة 
جودة ا�لحوم امحلراء، التجميع دÈل اQٔرايض، }س�شارة الفالحBة ا�يل 

نت توقفت يف الBن<°ات، الفال¦ة انطلقت كذÔ من Rديد ولو اك
البيولوجBة، التنظãت املهنية والغرف الفالحBة، �كفي اQٓن يعرفوا إالخوان 
�حBاء من بالد ٕاىل بالد Sش ٔ ÔÈنه ما ابقاش من الرضوري تنقل ا�هبامئ د�ٔ
تذحبهم فهيا، ميكن Ô تذحبهم يف البالد ا�يل ابغييت وتوصلهم والقانون راه 
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احلكومة، تذحبهم فني ابغييت وتدهيم ت�Bعهم فني ابغييت  خرج من جملس
  . رشيطة ا¦رتام القانون

تعز�ز م°ظومة التكو�ن والبحث العلمي الزراعي، هذا يشء �م Rدا 
}ه×م به مبا فBه الكفاية مع اQٔسف مع ٔ�ن عندª مصل�ة ®برية يف  يقعومل 

  .هاذ القضية هاذي مع اQٔسف الشديد
مج هتم خمتلف سالسل إالنتاج وتعبئة مصادر ا�متويل، ٕا�رام عقود �را

. مايش �ري ٔ�راد ا�متويل والسالم، البد من عقود �رامج بيG°ا وبني الفال¦ني
ولهذا ابغيت خنرب إالخوان ا�يل كزيرعوا الشمندر يف املنطقة دÈل داك¸ بpٔن 

�يل الس>يد الوز�ر من بعد ما شافهم ووفوا بpٔنه �ادي خيلص هلم ذاك اليش ا
اكن مFفق معهم، Qٔنه اتفق معهم Sش يغرسوا غرسوا، Èك هاذ اليش، 

  الس>يد الوز�ر، حصيح؟
ٕارساء هيئات ومؤسسات مFخصصة �لرفع من جناLة تد�ل ا7و¸ 
وحتسني حاكمة القطاع، ا7و¸ تتد�ل ومتول وÒساLد ولكن الشك ٔ�ننا 

هاذ التد�ل، حمتاجون ٕاىل بذل جمهود ٕاضايف من ٔ�Rل ٔ�مر�ن، ٔ�وال حتسني 
هاذ اليش اح°ا مFفقني Lليه ولو اQٓن تيقولوا . و7نيا Sش يوصل �لجميع

الناس ٔ�ن هاذ اليش تيوصل لكbار الفال¦ني، ®بار الفال¦ني العدد دÈهلم 
�لف  35فالح تقريبا، ؤ�ما الفال¦ني ا�يل تيوصل هلم ا7مع حفوايل  1500ٔ

 .اQٔم�ل فالح، ولكن الشك ٔ�ننا مل نصل بعد ٕاىل املس>توى
مك°ت خمتلف هذه التدابري Lىل س�Bل املثال من حتسني مس>توى 
اس>تعامل وسائل وعوامل إالنتاج اQٔساس>ية، حBث انتقل �الل اQٔربع 

�لف ق°طار ٕاىل  700س>نوات ا�Qٔرية اس>تعامل البذور ا¡تارة �لحبوب من ٔ
�لف طن ٕاىل  600مليون ق°طار، وانتقل اس>تعامل اQٔمسدة من  1,5ٔ900 
  .%40بـــ  -مبعىن اس>تعامل اQٓليات- طن، وارتفعت Éس>بة املك°نة  ٔ�لف

كام عرف إالنتاج تطورا �ام، حBث بلغ معدل إالنتاج يف الس>نوات 
مليون طن  1,2مليون ق°طار SلGس>بة �لحبوب، و 80ا�Qٔرية ما يناهز 

�لف طن  100مليون طن SلGس>بة �لحوامض، و S1,7لGس>بة �لزيتون، ؤ
مليون طن SلGس>بة �لخرضوات، وبلغ ٕانتاج احلليب  1,8و SلGس>بة �لمتر،

مليار لرت، واح°اÈ تنحمدو هللا ٕاىل اكن احلليب عندª رخBص ولكن  2,5
اح°ا ابغينا Éساندو الفال¦ة، هاذ العام هذا طلبت من الس>يد الوز�ر وراه 
ا�مثن Sش Òرشاو احلبوب من عند الفال¦ة ٔ�حسن من الس>نوات املاضية 

�راجٔ ª�عه اQٓن Sش ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي الس>نة املقì Tbكون ؤ
الزÈدة ٔ�مه Sش Éشجعو الفال¦ة دÈلنا وامحلد S 6ش يFGجوا هام ٔ�كرث من 
Óة ومن Óة ٔ�خرى ٕاىل ساندªمه Sش حتسن احلا¸ دÈهلم املادية ما فهيا 

  .ٕاال اخلري حىت هام �Èذوا اشوية النص<ب دÈهلم
�لف طن من ا�لحوم امحلراء، اح°ا ما كGس>توردوش  433 وٕانتاج ا�لحومٔ

ا�لحوم امحلراء، عندª }كتفاء اzايت، يش وا¦د قال بيل ما عندªش 
�لف طن  617}كتفاء، �ليو هاذوك ا�يل ت<س>توردوا ا�لحوم امحلراء، ؤ

من ا�لحوم البيضاء، Sلعكس Lىل حساب ا�يل فهمت ٔ�ننا من املمكن اQٓن 

مليار دÈل  5ٔ�لف طن من ا�لحوم البيضاء، و 617ر، نتوÓو �لتصد�
ومن . من احلاجBات ا7ا�لية لالس>هتالك %100البيض وتغطي هذه املواد 

وارتفع إالنتاج الفال� ٕاجامLا  Ó53%ة ٔ�خرى ازداد }س�Bر اخلاص بـــ 
  .مليار درمه 7,7وازدادت القمية املضافة الفالحBة بــ  %46بGس>بة 

من التذكري بpٔن املغرب ٕادرااك م°ه �لت�دÈت اليت يطرLا وخFاما، البد 
حتقBق اQٔمن الغذايئ ماض قدما يف حتقBق هذا الهدف، Sلرمغ من 
إال®راهات اليت تطرLا التقلبات املناخBة والتحوالت العميقة اليت Òشهدها 

ªصاد بالدFىل اقL ٔثريهاpسواق العاملية وتQٔا.  
 L ق والسالمBليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوهللا وايل التوف.  

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
�عود اQٓن ٕاىل تعقBبات الفرق الربملانية، اللكمة Qٔول مFد�ل من . شكرأ

  .فريق اQٔصا¸ واملعارصة، مFد�ل تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس>يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  الس>يد رئ<س احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  واين زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخ
قbل البداية Sمس فريق اQٔصا¸ واملعارصة نتضامن مع الفريق  ،حقBقة

الفBدرايل و}Éس�اب دÈلو، هو مكون ٔ�سايس من املكوªت دÈل جملس 
املس�شار�ن والفريق الGش>يط هو اzي دامئا )س�ل تد�الت Sرزة و�مة 

والسالم "ا�يل Rاء هبا رئ<س الفريق ويه Rدا، واس>تJٔpرتين اللكمة ا�Qٔرية 
، ؤ�نه يقول بيG°ا سا¦ة النضال وربطها Sللكمة "Lليمك ولنا سا¦ة النضال

دÈل الس>يد الوز�ر اQٔول ٔ�و رئ<س احلكومة يف التد�ل دÈلو يف جملس 
النواب ٔ��ريا عندما قال بيG°ا الشارع ٔ�و يعين هذا حقBقة حز يف نفيس 

لواك ®بريا من رئ<س حكومة Qٔنه ختيل يل ٔ�ننا جنر كثريا واعتربته ل<س س
�لبية يف الشارع واملعارضة يف الشارع Qٔالبالد حول ما يقع يف مرص، ا
واللك ي�bارز يف الشارع، يف ¦ني ٔ�ننا مؤسسات ا7و¸ �ائبة، يف ¦ني ٔ�ن 

س>نة من ا7س>تور وعندو مؤسسات وعندو ٔ�حزاب  50املغرب عندو 
ده حوار وعندو نقاش معيق Rدا، واQٓن ولينا س>ياس>ية وعندو توافق وعن

  .تنقولو �رجعو �لشارع
فلٔ«سف الشارع هو الفBصل هذا غريب Rدا، ولكن ما ابغي�ش 
نتعمق يف هاذ النقاش هذا Qٔنه املوضوع كذÔ اليوم ا�يل بيG°ا هو املوضوع 
دÈل اQٔمن الغذايئ، موضوع �م Rدا وخطري �لغاية، وما ابغي�ش نضيع هاذ 

نورو الرٔ�ي العام وكذÔ حىت ن رصة Sمس فريق اQٔصا¸ واملعارصة Sش الف
احلكومة راه حمتاRة مجموLة من النصاحئ يف هاذ ا?ال، Qٔن حىت اQٔرقام ا�يل 
تعطات لنا يف تعقBب الس>يد الوز�ر فهيا نقاش ®بري و®بري Rدا، وحىت 

دة عندي مالحظة كذÔ حىت يف الرد دÈلو Lىل اQٔس>ئT دÈل السا
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املس�شار�ن احملرتمني ؤ�ننا Éس>متع �لس>يد وز�ر الفال¦ة، يف عرضه، ما 
ìلكمش معنا رئ<س احلكومة Qٔن املعطيات ا�يل توصلنا هبا يه معطيات 

  .دÈل وزارة الفال¦ة SلتدقBق
عندما نطرح مشلك اQٔمن الغذايئ، مشلك اQٔمن الغذايئ، إالخوان، 

الغذايئ الفردي واQٔمن الغذايئ  هو يتفرع ٕاىل 7لث ٔ�ش>ياء، ٔ�وال اQٔمن
لكمة ٔ�من �ذايئ، ٔ�وال لكمة ٔ�من  .اQٔرسي واQٔمن الغذايئ القويم الوطين

يه لكمة س>ياس>ية ول<ست لكمة اقFصادية، ميل تFGلكمو Lىل املنتوج 
والفال¦ة والسقي املوضعي، اح°ا د�لنا مسائل تق°ية وميل تFGلكمو Lىل 

�ش>نو وRدت ا7و¸ Sش �كون اQٔمن الغذايئ من م°ظوره احلكويم، ٔ
}س>تقرار؟ Qٔن إالنتاج بو¦دو والفال¦ة بو¦دها �ري اكفBة Sش حتقق لنا 
اQٔمن الغذايئ ولو ٔ�ننا نوRدو احلبوب ا�يل �Gس>توردوها �دا وبعد �د ا�يل 
نوRدوها يف املغرب ولكن بpٔي مثن وبpٔية لكفة �ادي توصل �لمواطن 

  .وتيكون اQٔمن املغريب؟ وهنا Lاد تيكون }س>تقرار
�ما اجلواب دÈل الس>يد الوز�ر فاكن م°حرفا متاما Lىل صلب املوضوع ٔ
واهنمك يف ٔ�رقام تق°ية يعين دقBقة Rدا يف بعض اQٔحBان ؤ�تpٔسف كثريا 
Qٔ Ôzن اQٔمن الغذايئ مايش هو }كتفاء اzايت Qٔن اQٔمن الغذايئ يعين 

 احلصول Lلهيا بpٔمثان معقو¸ من مجT ما يعنيه وفرة املواد الغذائية وسهو¸
وتوفريها �لمواطن Lىل حساب القدرة الرشائية امللزمة Ôz، وهنا فني اكينة 

  .الفلسفة دÈل املوضوع دÈل اليوم
�ادي  ª�ولكن لٔ«سف ٔ�ن الس>يد الوز�ر ìلكم Lىل معطيات، ولكن ٔ

  .ٕاخل ...العام ز�ن وبpٔن راه كنوRدو وكنتجو ٔ�فاجjه كثري وما �اد)ش نقول ¨
ميل نقول Ô، الس>يد رئ<س احلكومة، ٔ�ننا يف مBدان احلبوب Éس>تورد 

من }س>هتالك دÈلنا من اخلارج، تبعية س>ياس>ية  %50ما �زيد عن 
من إالنتاج العاملي يه  %10ٕاخل، و�ربط Ô هاد اليش بpٔنه ... واقFصادية

ٕانتاRه اليت تتواRد اليوم يف اQٔسواق العاملية، Qٔن اللك ٔ�صبح حيول فائض 
ٕاىل البيو�از وإاليتانول وما ٕاىل ذÔ من الطاقة النظيفة Lىل حساب املواد 

  .الفالحBة
كذÔ يف مادة السكر، الس>يد رئ<س احلكومة، مادة السكر Éس>تورد 

من احلاجBات دÈلنا يف بعض اQٔحBان وهذا خطري Rدا �لغاية  80%
يل يه مادة السكر واQٓن وتعرفون العالقة ا�يل عند املغاربة Sملادة احليوية ا�

والت عندª صعوبة ®برية يف ٕانتاج هذه املادة واملسا¦ات املزروLة ٔ�حضت 
�لف هكFار ٕاىل هذا العام Èريت  80تتقلص س>نة بعد ٔ�خرى، �زلنا من ٔ

�لف ؤ�قولها ؤ�ؤكد Lىل ما ٔ�قول ند�رو  30ٔ�و  22ٔ�لف ٔ�و  20ند�رو ٔ30 
�لف هكFارا يعين Èريت نوصلو لوا¦د ٔ30% Èلنا دÈل إالنتاج الوطين د

ومعىن Éس>توردو  %70دÈل مادة السكر، وSلتايل �ادي Éس>توردو 
من مادة السكر معناه ٔ�ن صندوق املقاصة يدمع الفالح الربازييل Qٔننا  70%

Éس>تورد مادة السكر من الربازيل، ٔ�ن هذاك صندوق املقاصة كندمعو به 
دÈلنا من }س�Bرات ومن  دول ٔ�ج°بية ا�يل اح°ا تنقطعوها من املزيانية

قطاLات ٔ�خرى حBوية Sش ندمعو هبا القدرة الرشائية، ولكن يف �ٓخر 
املطاف ما ìمتش<ش لوا¦د املنتج مغريب، فه.ي ìمتيش ملنتج ٔ�ج°يب، وهذا 

  .هو الغريب وهو اخلطري يف ¦دا ذاته
و�ادي نعطيك وا¦د الرمق صادم �لغاية ورمبا س>يصدم معظم إالخوان 

من  %98¦ارض�ن معنا، النباAت الزي�Bة Éس>تورد ما �زيد عن ا�يل 
احلاجBات دÈلنا من زيوت املائدة، ولمك ٔ�ن ìكذبوا هذا، النباAت الزي�Bة ما 
عندªش فهيا ٕانتاج Lىل الصعيد الوطين، لكها تقريبا Òس>تورد من اخلارج، 

ال�؟ وهذا ٔ�مر ٔ�عتربه مرة ٔ�خرى خطري �لغاية، ؤ��ن حنن من إالنتاج الف
واLالش تGسميو روس>نا بpٔننا ب	 فال�؟ واLالش تFGلكمو Lىل الفال¦ة 

  يف وطننا؟
رمغ ٔ�ن الفال¦ة يف اQٔصل اكنت دامئا ورش مليك SمFياز، م°ذ 
س>نوات امخلس<°ات واملرحوم محمد اخلامس ميل Rاب مرشوع دÈل التو�زة 

Sلربªمج وحرث اQٔرايض املشرتكة، وتوزيع اQٔرايض املسرتجعة، مرورا 
ا�يل ìلكمتو Lليه دÈل املغفور ¨ احلسن الثاين دÈل السدود، و�رªمج دÈل 
سقي مليون هكFار، مرورا بعدة حمطات، ؤ�قول بpٔن الربامج ا�يل وضعت 

 2020يف ذاك احلد راه اس�°فذت اQٓن، راه هاذ الربامج مل ختطط لــ 
  .2000، راه اس�°فذت يف بداية س>نة 2030و

طط اQٔخرض ا�يل Rا يف التد�ل دÈلمك، الس>يد رئ<س �رªمج ا¡
احلكومة، مرة وا¦دة، ؤ�تpٔسف Qٔ ،Ôzنه �رªمج طموح و®بري Rدا، ورمغ 
ذÔ ذ®رمتوه مرة وا¦دة، يف ¦ني ٔ��مك ìلكممت Lىل قطاع فال�، وارجعوا 

، يف ¦ني ٔ�ن لكمة املغرب اQٔخرض 4مرات وال  3ملا هو كتب ٕاليمك، 
ة وا¦دة وهذا مؤسف، Qٔن �رªمج املغرب اQٔخرض هو ìلكمتو Lلهيا مر 

�رªمج طموح و®بري Rدا وهو ا�يل قادر ٔ�ن يؤهلنا لالكتفاء اzايت وال ٔ�قول 
  .اQٔمن الغذايئ، هذا يشء �ٓخر، دامئا ٔ�ركز Lلهيا

�رªمج املغرب اQٔخرض Rا بوا¦د اللكمة ا�يل يه خطرية �لغاية، ويه 
دما يقول بpٔننا Éس>تعمل املياه دÈل اQٔجBال مكFوبة Sلو7ئق وعندª، هو عن

القادمة، Qٔننا اس>تزنف°ا املياه اجلوفBة دÈل هاذ اQٔجBال وÉس>تغل املياه 
اجلوفBة دÈل اQٔجBال القادمة، ولمك ٔ�ن ìروا ما ٔ�قول، الس>يد الوز�ر، 
وتعون مدى خطورة هذا الmم، واش اح°ا مسؤولني وال ما مسؤوليGش 

لعبد ؤ�مام الضمري ؤ�مام الوطن ٔ�ننا �كونوا اليوم كGس>هتلكو ٔ�مام هللا ؤ�مام ا
وهذا خطري �لغاية ٔ�ننا نعرتف بpٔننا Éس>هتç مBاه اQٔجBال  ؟املياه ونعرتف هبا

  .القادمة
  الس>يد رئ<س احلكومة، 

�قول Ô مرة ٔ�خرى بpٔن حوض البحر اQٔبيض املتوسط وا7راسات ٔ
�هنا �ددة Sجلفاف  لكها تت�ني وتتعطي مؤرش خطري مرة ٔ�خرى، يهٔ

وSلتقلبات املناخBة، حوض البحر اQٔبيض املتوسط مايش �ري املغرب، 
حىت ا7ول ا?اورة لنا وا�يل يف الشامل دÈلنا �ددة بندرة املياه وSرتفاع 

تpٔثري Lىل القطاع الفال�  هعند هدرRة احلرارة وبتقلبات م°اخBة، وهذا لك
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ؤ�مام ما هو قادم ٔ�ش>نو هيpٔت هذه  وLىل ٕانتاج°ا، ٔ�مام هذه اQٔرقام
احلكومة؟ Qٔنه حىت ميل تFGلكمو Lىل �رªمج املغرب اQٔخرض والس>ياسات 
دÈل احلسن الثاين هللا �رمحو ومحمد اخلامس هذا لكو من املايض، ولكن 
اQٓن اح°ا ٔ�مام رئ<س حكومة ¦ايل، Éسائ~ Lىل إالسرتاتيجيات املس>تقbلية، 

  ا ا?ال؟ٔ�ش>نو هيpٔ �لمواطنني يف هذ
ميل تFGلكمو Lىل الفال¦ة وارتباطها Sالكتفاء اzايت واQٔمن الغذايئ، 

سد ا�يل عندª وا�يل  100تنجيو �لس>ياسة املائية، الس>ياسة املائية هاذ 
مليار مرت مكعب، وSش ند�ر إالخوان يف  20تتجمع لنا تقريبا وا¦د 

Ôت يل.. الصورة وكذGنك تص�، راك فالح و7 الس>يد وز�ر العدل، �متىن ٔ
البادية وو7 معنا، خصك تنصت يل وìكرم°ا Sٕالنصات ؤ�نت الرRل 

  .الفاضل لهذا
مليار ٕاىل ا¦�س�°ا مجيع السدود دÈلنا مملوءة عن �ٓخرها، ونعطي  20

وا¦د الرمق �لمقارنة Sش نعرفو وضعنا يف حميطنا ويف جوارª، حصة مرص 
مكعب س>نوÈ ومضمونة، يف  مليار مرت 54من النيل، احلصة ا7ولية، يه 
مليار س>نوÈ مضمونة Qٔن املوارد املائية  20¦ني ٔ�ن املغرب ما عندوش ولو 

دÈلو لكها عبارة عن Òساقطات مطرية، ا�يل ما تنقدرو جنمعو مهنا من 
®مييش �لبحر،  هس>نوÈ والفائض لك %17و 12الناحBة التق°ية ٕاال ما بني 

حر، ما عندªش �ٓليات ؤ�دوات مجلع مايش الفائض ولكن البايق ìمييش �لب
هذه املياه، وهذه ٔ�رقام ا�يل ال ميكن ٔ�ن �زايد فهيا Lىل بعضنا البعض، ٕامنا 

  . التق°يون والعارفون بذÔ رامه يؤكدوها
 F)le transfertظروه، الس>يد رئ<س احلكومة، هو G املرشوع ا�يل كن 

de l’eau( ة الغرب ، ®يفاش ميكن لنا حنولو املاء الفائض ا�يلÓ يف ªعند
مليار كمتيش  2ٕاىل املناطق اQٔخرى ا�يل كتحتاجو؟ عندª ما �زيد عن 

س>نوÈ يف البحر، وزارة املاء راها تؤكد لمك الرمق هذا، س>نوÈ ®يضيع، فائض 
يف عهد الندرة ويف عهد اخلصاص املايئ املهول، س>نوS Èيق املغرب كتضيع 

بحر، يف ¦ني ٔ�ننا ما قدرªش مليار من م°طقة الغرب كمتيش �ل  2 ¨
حنولوها Qٔم الربيع م�ال ويتدار وا¦د املرشوع وطين ®بري Rدا ونضمنو به 

  .كذÔ }س>تقرار وإالنتاج gشلك Lام
 ªننا عند�ìلكمتو كذL Ôىل ا�لحوم، الس>يد رئ<س احلكومة، حقBقة ٔ

�و  60}كتفاء اzايت من ا�لحوم، ولكن راه اح°ا املس>هتç ك<س>هتلكها بــ ٔ
70  Sور�درمه، ولكن واش كتظنوا ٔ�ن هاذي يه اQٔمثنة ا�يل اكينة يف ٔ

Sش �دا �ادي نصدروها؟ راه اQٔمثنة دÈل ٔ�ورS، إالخوان لكهم ®يعرفوا 
ح°ا ميل غنديو هلم ا�لحم اواش �دا .. ٔ�ورS، اQٔمثنة راها طاحية �زاف مقارنة

  .GشدÈلنا هباذ ا�مثن �ادي )س>هتلكوه من عندª؟ ما ميك 
راه ) les abattoirs(هنا �اص س>ياسة واحضة، ميل كنتلكمو Lىل 

يف املغرب يه ا?ازر دÈل مك°اس، جمازر ) agréés(ا?ازر الوحBدة ا�يل 
Sش ميكن لها ) homologués et agréés(مك°اس يه الوحBدة ا�يل 

طلعت  ٔ�هنا تنقل ا�لحوم دÈلها، يف ¦ني م�ال ا?ازر دÈل ا7ار البيضاء ا�يل

مليار راها �ري مرخص لها Sش تنقل ا�لحوم دÈلها، وت<سريوها  70بــ 
  .اRQٔانب لٔ«سف

نبغي خنمت Sلبحث العلمي، الس>يد رئ<س احلكومة، واح°ا ترنبطو هاذ 
القطاع بطبيعة احلال Sلفال¦ة دامئا، هاذ الب	 ا�يل ت<متىن من نفسو �كون 

مك°اس، : معاهد Lليا �لفال¦ة 3 ب	 فال� وفال� SمFياز راه فقط عندو
 les techniciens(الرSط ؤ�اكد�ر، والبايق مؤسسات تق°ية دÈل 

agricoles ( امعات ®برية وختصصات وتباركR ªننا عند�Lاديني، يف ¦ني ٔ
 ªن  3هللا، ولكن يف ا?ال الفال� فقط عند�معاهد Lليا، ٔ�ال ìرون معي ٔ
لٕالنتاج؟ و®يفاش �ادي نؤطرو  هذا نقص ®بري Rدا؟ ®يفاش �ادي منش>يو

الفال¦ني؟ و®يفاش �ادي ميكن لنا ٕاىل ما Lىل اQٔقل وRدª وا¦د العدد 
®بري و�م Rدا، خصوصا من املهندسني الفالحBني ا�يل قادر�ن �رفعوا 

ويتpٔقلموا  Sلوترية و�كونوا �ارRني من العامل القروي Sش يعاودوا �رجعوا ¨
الطب ويف ٔ�ش>ياء ٔ�خرى ا�يل م�ال لكيش  فBه وما يوقعش لنا ما يقع يف

®يبغي خيدم يف ا7ار البيضاء ويف الرSط واملناطق النائية والقروية ما 
  .ميش>يوش لها

املوضوع هو دمس Rدا، ولكن الوقت ال )سمح، فالس>يد رئ<س 
احلكومة، ٕاىل اكنت سعة بصدرمك تعطيوª يش دقBقة ٔ�و دقBقFني من وقFمك 

Sش ميكن .. و�كون هذا اس>تð°اء، ؤ�L ªارفمكنعقbو Lليمك مرة ٔ�خرى، 
  . �كون وا¦د احلوار جمدي بيG°ا مبا فBه اخلري لصاحل الوطن والشعب

  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لفريق }س>تقاليل. شكرا لمك

        ::::املس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�رياملس�شار الس>يد فؤاد قد�ري
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئ<س احملرتم
Éشكر الس>يد رئ<س احلكومة املوقر Lىل إاليضا¦ات اليت وافاª هبا 
وLىل مسامهته يف م°اقشة وضعية قطاع الفال¦ة وارتباطه QٔSمن الغذايئ، 
هذا معروف ٔ�نه هاذ املوضوع ¨ ماكنة �اصة وهامة يف بالدS ªلنظر ٕاىل 

وى نظم ا7ور الكbري وٕاىل الوظائف املتعددة �لقطاع الفال�، ٕان Lىل مس>ت
الع<ش وكذL Ôىل مس>توى التوازªت السوس>يو اقFصادية املرتبطة هبذا 

  .القطاع احليوي واzي �رتبط به املغاربة Lىل حنو ال يوصف وال يقاس
�ىل اQٔماين �مسامهتك، الس>يد رئ<س احلكومة، حققت لنا وا¦دة من ٔ
ويه ٔ�ن Éسعد �رؤية الس>يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري اzي مل جيمعنا 
وٕاÈه سقف هذه القbة م°ذ زمن ل<س Sلقصري، هذا ال يقلل من قمية ما 
تقومون به الس>يد وز�ر الفال¦ة، ولكن من حق°ا ٔ�ن Éس>تغرب ٔ�شد ما 

س>تغراب ٕالجحاممك عن }قرتاب من هذه املؤسسة وLدم رغبتمك �كون }
يف احملافظة Lىل هذه الشحنة املعنوية املشرتكة وقدح زªد العمل املشرتك 
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دا�ل املؤسسة ال�رشيعية والرقابية مع من فوضهم الشعب �لتداول يف 
قضاÈ وطنه ويف ملفات وطنية والقطاع الفال� وا¦د من هذه امللفات 

عتبار مسامهته يف �لق الرثوة القومBة وLىل اعتباره ٔ�مه دينامو Lىل ا
من العام¸  %45ملنظومة ال�شغيل، فالفال¦ة Òشغل ٔ�و توفر قوت ٔ�كرث من 

  .الوطنية الGش>يطة
ٕاذن ا�يل خصنا نن�bه ¨، الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم، ارتباطا 

ا7ولية  Sملوضوع، موضوع السؤال احملوري اليوم، هو ٔ�ن املس>ت�دات
وإالقلميية املرتتبة عن حتر�ر الت�ارة العاملية و�اصة حتر�ر املنت�ات الفالحBة 
والفالحBة املصنعة، Sٕالضافة ٕاىل قساوة الطبيعة، هذه عوامل لكها اليوم 
رفعت من سقف الت�دÈت، واملطلوب اليوم هو إال�كbاب Lىل س>بل 

نا الغذايئ بصفة مواÓة هذه الت�دÈت ووضع �رªمج وطين لضامن ٔ�م° 
هيلكية مع اليقظة والرصد املبكر للك ا�هتديدات واQٔخطار والظواهر حىت 
نتجنهبا ٔ�و Lىل اQٔقل حىت �متكن من حمارصهتا والتقليل من ٔ�رضارها 

  .السلبية بطبيعة احلال
ٕاذن خبصوص املوضوع، الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم، من ا¡�ل اليوم 

س>نة ويه معر الس>ياسة  50الل، وبعد س>نة ونيف من }س>تق 56بعد 
املائية ويه س>ياسة حسBGة SمFيار كام ذ®رمت يف معرض جوا�مك، ورمغ 
ا?هود العمويم اجلبار واzي يقدر بعرشات املاليري ورمبا مبئات املاليري من 

ق°طار  14و 15ا7رامه، بعد هذا ومع هذا من ا¡�ل ٔ�ن نتلكم اليوم Lىل 
  . هكFار الوا¦دمكعدل ٕالنتاج Lام �ل 

مليون ق°طار �Çد ٔ�دىن لٕالنتاج  50خمطط املغرب اQٔخرض وLد بـــ 
من احلبوب، �ام اكنت طبيعة املومس الفال� و�ام اكن جحم ال�ساقطات 
املطرية �لس>نة، هذا ¦مل لن يتحقق وهذه اQٔم°ية س�bقى ¦ربا Lىل ورق 

ضيقة وحمدودة  مادامت اQٔرايض مFفFتة ومادامت }س>تغالليات الفالحBة
ومادام ا7مع ال يصل ٕاىل الفالح الصغري، ومادامت ٔ�ساليب الري تقليدية 

من املسا¦ات املزروLة املغطاة اليوم بpٔساليب الري  %24وقد ìلكممت عن 
من اQٔخرى �ٓش فهيا؟ �ٓش طاري فهيا؟ تقليدية  %76العرصية التنقBط، و

محو�هتا وطاقاهتا  بطبيعة احلال، كنتلكمو Lىل السدود، السدود اليوم
}س�Bعابية تقلصت بفعل ìراكامت وìرس>بات اQٔو¦ال واìQٔربة س>نة بعد 

  .س>نة
ملف اQٔرايض الساللية ؤ�رايض الك<ش ؤ�رايض امجلوع، هذا امللف مل 
جيد طريقه ٕاىل احلل، عندمك خزان طبيعي من اQٔرايض اخلصبة، عرشات 

bة مقح وا¦دة، وال حbة اQٓالف من الهكFارات يه اليوم راقدة، ال تFGج ح 
املاليني ال تFGج، البد من ¦ل هذا املشلك، ال بد ٔ�ن  10شعري وا¦دة، 

تتضافر Óود وزارة ا7ا�لية وزارة الفال¦ة ولك القطاLات املعنية حلل هذا 
  .املشلك، مشلك ٔ�رايض الك<ش والساللية ؤ�رايض امجلوع

جوا�مك Lىل  جشعمت الش>باب، الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم، من �الل
}س�Bر يف القطاع الفال�، الضيعات الفالحBة ؤ�رايض ا7و¸ اليت 

توزع مينة و)رسى، حتت عنوان الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، 
هذه املبادرة اليت اك�س�ت طابعا وطنيا قفزت Lىل ش>بابنا الوطين، مل 

  .تفويته ختصص ¨ ولو جزءا )سريا من العقار الفال� اzي مت
لقد اكن من اRQٔدر ٔ�ن ي�°اول هذا املوضوع يف ٕاطار مقاربة م°دجمة 
مشولية يف ٕاطار تعاونيات ويف ٕاطار رشاكت، نؤطر هاذ الناس هاذو 
ونفFحو هلم اQٔبواب ونفوتو هلم جزء من اQٔرايض، هاذ الش>باب العاطل 

L ٔلكه الطبلpٔلك من العصا ما يpمام الربملان وي�ادة يف ا�ليايل اzي هيان اليوم ٔ
  .الصاخbة

هذه اQٔرايض وزعت، هذه اQٔرايض اليوم وزعت Lىل ®بار املالكني، 
مجموLة مهنم مل حترتم ولو بندا وا¦دا من بنود اتفاقBات الرشاكة اليت عقدهتا 
مع ا7و¸، بل ٔ�كرث من هذا جزء م°مك قام �كراء هذه اQٔرايض بضعف ا�مثن 

مل يؤدي مس>تحقات ا7و¸  ن�ن مهنم ماzي تعاقد خبصوصه مع ا7و¸، واك
ولك هذا Lىل مرٔ�ى ومسمع من الوزارة الوصية اليت مل حترك ساكنا ومل ìرفع 

  .Sالس�°اكر عقرية كام يقول املثل
مال®ون ªفذون مFنفذون، ٔ�يدهيم ممدودة Lرب إالدارة، حتايلوا Lىل  نٕاذ

Qٔشطر الثالثة القانون، لعبوا Lىل ثغرات كناش امحلالت، واس>تفادوا من ا
ٕاما Lرب ٔ�سامهئم الشخصية مbارشة  (SODEA3)و Qٔ(SOGETA2)رايض 

�و من �الل رشاكت )سريوهنا مbارشة ٔ�و )سريوهنا من �الل جحابٔ.  
كنقول ندعيو اليوم ٕاىل مقاربة مشولية م°دجمة جتمع اخلري من ٔ�طرافه، 
جتمع بني احلس>نني، ختدم }قFصاد بتطو�ر لك القطاLات ولك ¦لقات 
القطاع }قFصادي وÒسامه يف ¦ل مشلك ال�شغيل، مقاربة تنخرط فهيا 

وزارة الشؤون }قFصادية  ،وزارة املالية ،وزارة الفال¦ة ووزارة ال�شغيل
  .والعامة، اللك خصو اليوم )شارك وينخرط

حنن ال نطلب م°مك، الس>يد رئ<س احلكومة، �لق اليشء من ال يشء، 
قطاLات احلكومBة اليت Òرشفون Lلهيا نطلب م°مك فقط التGس>يق بني ال

�لبية اليت تقودوهنا، Qٔت اªت بتجرد، }س�شارة مع مكوÈولوQٔرت<ب اì
ا�Qٔذ بpٓراء املعارضة ٕاذا تبني وٕاذا ٔ�ثب�ت التجربة بpٔهنا �ٓراء سديدة ووجهية 

  .Òس>تحق التفعيل واQٔجرٔ�ة
  شكرا الس>يد الرئ<س

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .شكرا. ريكاللكمة اQٓن �لفريق احل

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد رئ<س احلكومة،

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

                                                 
2 Socité de Géstion des Terres Agricoles 
3 Société de Développement Agricole 
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احلديث عن اQٔمن الغذايئ، لكمة ٔ�من �ذايئ يه لكمة س>ياس>ية 
ول<ست اقFصادية، وSلتايل ٔ�وجbت الزتامات Lىل احلكومة و�اصة ٔ�ثناء 

  .س>ياسات الفالحBة من قbيل فال¦ة القرب والفال¦ة التضام°يةبلورة ال 
الس>يد رئ<س احلكومة، ٔ�عطيمتوª و¦د العدد دÈل اQٔرقام، اح°ا يف 
البعض مهنا مFفقني معمك، ولكن Sش ما نغلطوش الرٔ�ي العام وما نغلطوش 
حىت اح°ا، حصيح وا¦د العدد دÈل ا7ول ¦اسداL ªىل رشكة 

"SONACOS4" نQٔ ، ن جتد رشكة هتمت�)س>تحيل اس>ت�ا¸ مطلقة ٔ
Sلبذور ا¡تارة وتوصل ملليون ونصف يف الس>نة، الرشاكت ا¡ري�ن يف العامل 

�لف، ما ميكGش هلم يوصلوا لهاذ العدد، واح°ا  300ٔ�لف و 200تيوصلوا لــ ٔ
امحلد 6 عندª هاذ الرشكة ٕاال ٔ�نه البيوLات ا�يل وصلهتا حلد اQٓن يه 

�ٓالف ق°طار حلد اليوم، ماكيGش مليون ونصف، واكنت Sلتايل  10مليون و
�لف،  140داك¸ بــ -ٔ�لف، Aبعو عبدة 200يف س>يد العايدي ٔ�كرب مركز بـــ ٔ

�لف، وAبعو كذÔ الغرب س>يدي  A100بعاه مك°اس، فاس، مراÇش بـــ ٔ
�لف، وكذÔ يف ا�Qٔري ٔ�اكد�ر 90قامس والق°يطرة بــ ٔ.  

امحلد  -كام قلمت-، اح°ا مع هذه الس>ياسة ٕاال ٔ�نه ولهذا، الس>يد الرئ<س
6 هاد العام اQٔرض موجودة وحمروثة والفالح Òشجع واش>تغل واك�ن املاء، 

 les engrais de(ولكن اك�ن ما يتابع ذÔ يه اQٔمسدة دÈل التغطية 
couverture( يف املايض ٔpسف وقع وا¦د اخلطQٔمسدة مع اكمل اQٔهذه ا ،

، واح°ا �متناو ٔ�ن رشكة )Fertima(دÈل وSعوا الرشكة 
"SONACOS " ما معرها تد�ل �لخوصصة، هاذ الرشكة ملا تباعت

ا�يل ®يلعبوا وا¦د ا7ور ) les engrais de couverture(اليوم هاذ 
 bخر� كت ٔ�سايس ا�يل فهيم مادة اQٓزوت، وهاذ املادة من مش>تقات البرتول، 

الرشاكت ما عندمهش  و®يخصها ما تفوÒش شهر�ن يف التخز�ن، هاذ
الس>يو¸ Sش خيزنوا، هاذ الناس ا�يل ارشاو هاذ الرشاكت جعزوا اليوم Sش 
ìكون عندعهم وا¦د الوفرة وهذا ما Rاء به زمBيل احملرتم اليس ٕادر)س 

درمه  500الرايض، وقال Lىل ٔ�نه اQٔمسدة دÈل التغطية وصلت لــ 
شجع اQٔمن الغذايئ �لق°طار، هذا يشء �ري معقول وهذا ما ميك°لوش ) 

  .وإالنتاج
تقوم مبجهود  "SONACOS"كذÔ، الس>يد الرئ<س، رمغ ٔ�ن رشكة 

دÈل  7و  6ماليني دÈل الهكFارات ا�يل كنحرثو ®يخصها ما بني  5جbار، 
املاليني دÈل اQٔطنان، ام°ني كنجيبو البايق؟ اك�ن بعض الرشاكت دÈل 

�لف، اك�ن  200اخلواص ا�يل ®يوصلوا لــ ٔ3  ٔ�رشاكت معروفني، مهنا  4و 
وا¦د مس�شار معنا هنا، والبايق رامه اكينني موجود�ن، ا�يل ك<س>تعملوا 

  .هاذ البذور، ولهذا البايق ®يجي من البذور �ري ا¡تارة
ولكن  430كذì Ôلكممت عن ا�لحوم، حصيح ا�لحوم امحلراء نصل ٕاىل 
لكغ للك  12ملا كنقسموها كنلقاو معدل دÈل }س>هتالك الس>نوي دÈل 

، 617غرام يف ا�هنار للك فرد مغريب، ا�لحوم البيضاء اكينة  33فرد، 
                                                 

4 Société Nationale de Commercialisation des Semences 

 VSM : les(مبا )سمى  117ٔ�لف طن، و 500إالنتاج الوطين هو 
Viandes Séparées Mécaniquement ( ا�يل كتجي من اخلارج

Sش �كونو ) la charcuterie(وكتد�ل لهاذوك الرشاكت ا�يل ®يعملوا 
  .اQٔمورواحضني يف هاذ 

�ª حقBقة معك يف الس>ياسة دÈل احلليب، حصيح املغرب ما بني ٔ
لرت يف اليوم،  8الس>ت<°ات والس>بعينات اكن املعدل يف إالسطبالت هو 

، و�ري 300مليار و 2لرت، وصلنا لــ  35لرت و 25لرت و 30اليوم وصلنا لـــ 
L زمة وذيك اخللعةQٔش ذيك اÒادي ما بقاL ىل دليل هو رمضان تيدوز

  .احلليب
  . مليار 5مليار، ما اكيناش  4حىت  900مليار و 3البيض اكينة 

املنظمة ) OMS(هاذي املواد اQٔساس>ية، }س>هتالك ا�يل Lاطية 
®يلو للك فرد،  200®يلو، هنا القمح تنوصلو لــ  20العاملية يف ا�لحوم يه 

 56معلنا  2011ولهذا هو اLالش وجب Lلينا }س>ترياد لك س>نة، س>نة 
  .2011اكنت ممتازة وكنا معلنا ضعف س>نة  2010مليون ق°طار، س>نة 

البطاطس، ابغيت �رجع مليدان البطاطس Qٔن املادة ٔ�ساس>ية وحBوية، 
�لف طن، مهنا  33ٔ�لف طن حىت  40ولهذا، الس>يد الرئ<س، اكن ٔ8000 

طن �ادي جتي هاذ العام Sش تعطى كدمع �لغرب ما تبقى من الس>نة 
هللا خيليك  �ذر الس>يد الوز�ر الفال¦ة هنا وتنقول ¨الفارطة، ولكن كن

ذوك اQٔ®ياس اكتب Lلهيم ا7مع، Qٔن الس>نة الفارطة راه د�لوا البياLة 
والرشاية �لغرب وارشاو ذيك البطاطا لكها ومايش ªس الغرب ا�يل 

طن هاذ  8000اس>تافدوا مهنا، ورامه تيوRدوا راسهم Sش يديو هاذ 
عهم وكتبوا ٔ�ن هاذ اQٔ®ياس �	مع، Sش ٕاىل حصلوه الس>نة، مجعوا راسمك م 

  . ا7رك ٔ�و اQٔمن حي�سوها
  ...مع اكمل اQٔسف، الس>يد الرئ<س، راه اح°ا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن لفريق التجمع الوطين لٔ«حرار، اQٔحرار تفضلوا. شكرا

        ::::اااااملس�شار الس>يد حسن عواكشاملس�شار الس>يد حسن عواكشاملس�شار الس>يد حسن عواكشاملس�شار الس>يد حسن عواكش
  . gسم هللا

  الس>يد الرئ<س،
  رئ<س احلكومة،الس>يد 

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

  الس>يد رئ<س احلكومة،
�وال Éشكرمك Lىل احلضور دÈلمك معنا شهرÈ، وÉشكرمك Lىل اجلواب ا�يل ٔ

ما ميكن ليناش نتلكمو Lىل اQٔمن الغذايئ بال ما نتلكمو Lىل . درتيو
هذا خصو �كون ٔ�ولوية  }كتفاء اzايت، و}كتفاء اzايت هذا مايش خBار،

من اQٔولوÈت دÈل البالد، ملاذا؟ Qٔن ميل كنتلكمو Lىل }كتفاء اzايت، 
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كنتلكمو Lىل الس>يادة دÈل البالد، Lىل اQٔمن يف البالد، ٕاذن كنالحظ 
وهذا امحلد 6 لكيش مFفق Lليه ٔ�ن خمطط املغرب اQٔخرض ªحج وهو ا�يل 

  .�يل وصلنا لها يف الفال¦ة اليومامسح امحلد S 6ش نوصلو �لن��Bة ا
ٕاال ٔ�نه خصنا نالحظ ٔ�ن ميل كنتلكمو Lىل املشلك دÈل }كتفاء 
اzايت، }كتفاء اzايت ®يخصنا نتلكمو Lىل احلبوب، ما ميك°اش نتلكمو Lىل 
}كتفاء اzايت وهو يتعلق Sملواد الغذائية اQٔساس>ية ا�يل ك<س>هتلكوا 

 . باملغاربة من ٔ�ولها هام احلبو 
 %30ولكن هاذيك  %70احلبوب حقBقة قلتو وصلنا }كتفاء دÈل 

Sش نوصلو لها خصنا ٔ�وال وقbل لك يشء Éسمحو �لفال¦ة املغاربة Sش 
الفال¦ة يبداو )س>تعملوا البذور ا¡تارة Qٔن ٕاىل ما  %100لكهم يوصلوا، 

مح اكنوش هاذ البذور ا¡تارة ما ميكGش لنا نوصلو لٕالنتاج ا�يل �ادي )س
  .لنا نوصلو لالكتفاء اzايت

وميل كنتلكمو Lىل البذور ا¡تارة، طرف ®بري مهنا كGس>توردوه، ®يجي 
�ي دÈل ) 5INRA(من اخلارج، ٕاذن هنا يطرح املشلك دÈل ا7مع دÈل ٔ

ولهذا، امحلد 6 اك�ن دمع الفّال¦ة، اك�ن دمع �زاف دÈل اQٔش>ياء . املعهد
  . ªقصمازال ) INRA(ولكن ا7مع دÈل 

احلاRة الثانية وهو من املواد اQٔساس>ية ا�يل ك<س>هتلكوا املغاربة وهو 
السكر وهذا Lاود 7ين اك�ن إالشاكل فã يتعلق دامئا Sملشلك دÈل 

 %100الشمندر، الزريعة دÈل الشمندر، الس>يد رئ<س احلكومة، كتجي 
Èخرى يطرح املشلك د�ل من اخلارج، وQٔSخص من هولندا وهنا مرة ٔ

Èرشgو Èاملعهد ودمع املعهد ماد.  
الس>يد رئ<س احلكومة، خص Sش اليوم يف الس>ياسة دÈل ا¡طط 
اQٔخرض، اك�ن ا7مع دÈل ا7و¸ ولكن حلد اQٓن كنالحظو ٔ�ن مازال حلد 
اQٓن اك�ن ذاك صندوق ا�متنية الفالحBة ا�يل عندمك، كنظنو ٔ�ن ٕاىل ابغينا 

وزارة الفال¦ة Sش ميكن هاذ الوزارة خصو �كون يف ) efficace(�كونو 
  .ìكون عندها مجيع إالماكنيات املادية

ورامك قلتوها من ªحBة  -امحلد 6-الس>يد رئ<س احلكومة، ®يف كتعرفوا 
ا�لحوم امحلراء اك�ن اكتفاء ذايت، ولكن ٕاىل ابغينا نوصلو لهاذ }كتفاء اzايت 

يت يف مجيع الب	ان تطلب Qٔن }كتفاء اzا.. يف مجيع اQٔش>ياء خص �كون
  .Lام Sش يوصلو لو 15س>نني  10هلم 

ٕاذن ٔ�ª كنعرض Lليمك Sش �كون وا¦د النقاش Lىل صعيد ا7و¸، 
�لبية وال معارضة وال جممتع مدين وال الفال¦ة�... ولكيش )سامه فBه، ال ٔ

  . ٕاخل، Sش نوصلو لوا¦د احلل ا�يل �كون هيلكي
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اللكمة اQٓن �لفريق }شرتايك. اشكر 

                                                 
5Institut National de la Recherche Agronomique 

        ::::املس�شار الس>يد محمد Lلمياملس�شار الس>يد محمد Lلمياملس�شار الس>يد محمد Lلمياملس�شار الس>يد محمد Lلمي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئ<س،
  الس>يد رئ<س احلكومة،

  الس>يد وز�ر ا7و¸،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
الس>يد رئ<س احلكومة، من �الل جوا�مك Lىل سؤال الفريق }شرتايك 

ع، مل Òس>تطيعوا ٔ�ن تقدموا لنا جواS يتضمن ما تعزتم املرتبط Sملوضو 
احلكومة القBام به Sلضبط، وبلورته ®س>ياسة اقFصادية واج×عية وìمنوية 

  .واحضة املعامل، هذا من Óة
من Óة 7نية، الس>يد رئ<س احلكومة، مل Òس>تطيعوا ٔ�ن تقدموا لنا 

واÓة طلبات �رامج قادرة Lىل مواÓة ¦اRات الساكن وتقليص الفقر وم
الرشاحئ املعوزة من ٔ�Rل املساLدة وإالLانة يف امليدان الفال� بغية حتقBق 

  .اQٔمن الغذايئ
اليوم، الس>يد رئ<س احلكومة، مرت س>نة Lىل تدبريمك �لشpٔن العام، 
ومن حق°ا كفريق اخFار ممارسة املعارضة، نطالب م°مك يف ٕاطار تفعيل 

س>تور اجلديد، ؤ�قول من هذا املنرب بpٔن املقاربة ال�شار®ية اليت نص Lلهيا ا7
احلكومة احلالية ورثت ìركة ثقTB ٕاجيابية يف امليدان الفال�، وLىل رٔ�س 
هذه الرتكة هو ا¡طط اQٔخرض اzي يعد مرشوLا �يm �لقطاع الفال� 
ببالدª، يعد دLامة ٔ�ساس>ية لالقFصاد الوطين، عندمك Òشخيص دقBق لهذا 

د يف تقر�ر امخلس>يBGة اzي ٔ�جنزته ٔ�و اzي ٔ�جنز يف القطاع، �اصة ما ور
عهد احلكومات السابقة، هناك ٕارادة س>ياس>ية معلنة، ªهيمك عن جحم 

  .اQٔموال املرصودة ٕالجناح ا¡طط اQٔخرض
وٕاذا مسحمت حىت ال �هتم بpٔننا Éشوش Lىل معل احلكومة، كفريق 

احلكومة من ٔ�Rل اشرتايك نعي لك الوعي ما تتطلبه العوملة من حتدÈت، 
}خنراط �لوقوف يف وRه هذه الت�دÈت نقرتح Lليمك كفريق اشرتايك 

الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم، ٕاذا جنحمت يف ٔ�ٍربع : ميارس املعارضة ما ييل
  :مسائل

�اب يف  Tbلمك وال يف إالسرتاجتية الس>نة املقÈوىل، يف اجلواب دQٔا
، العقار الزراعي وكام تفضل جوا�مك احلديث عن وضعية العقار الزراعي

بعض إالخوان راه املشلك دÈلو �ري سلمي، ؤ�ª ال ٔ�متىن Sش جتيو تقولوا لنا 
بpٔن هاذ املشالك اكنت قدمية من احشال هاذي، اح°ا خصنا احلل، ٔ�نمت 
جjمت، الشعب املغريب صوت لفائدìمك من ٔ�Rل التغيري، من ٔ�Rل البحث 

اح°ا راه تنعرفو مç ا7و¸ اخلاص،  عن احللول �لخروج من هذا املpٔزق،
كنعرفو مشلك اQٔرايض الساللية، وكنعرفو الوLاء العقاري ا�يل ك<س>تغلو 
الفالح الصغري واملتوسط، ٔ�ª ما كهنرضش Lىل الفال¦ة الكbار ا�zن 

  .ميتلكون الرسوم العقارية وا�يل طلبمت مهنم جييو )س�مثروا يف هذا امليدان
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كومة، خصمك تفكوا لنا الندرة دÈل املياه، ؤ�ª 7نيا، الس>يد رئ<س احل
بدوري وSمس فريقي اzي ٔ�Òرشف �رئاس>ته، ٔ�ìرمح Lىل صاحب اجلال¸ 
املç احلسن الثاين يف هذا اليوم، ؤ�قول بpٔن س>ياس>ته حول بناء السدود 
يه س>ياسة حكمية، لكن مل ìكن موا®بة Sلتجهزيات الهيدروفالحBة من 

لفال�، ونعطيمك م�ال، سد الو¦دة املاء دÈلو ®يضيع ٔ�Rل ٕاقرار }س�Bر ا
�زيالل م°اطقها - �ري يف ور�ة وس>بو، قBل لنا يف ٕاSنه بpٔن Óة Aد¸ٔ

س>نة، املاء ®يضيع، Sٕالضافة  20الزراعية س�س>تفBد م°ه، مرت قرابة 
  .لٔ«و¦ال اليت تتلكس فBه يوما عن يوم

ٕاLادة توزيع املياه بني احلكومة، الس>يد الرئ<س، البد من التفكري يف 
املناطق الزراعية السقوية وبني املناطق البورية، وال فائدة من احلديث عن 
املناطق الشاملية ا�يل مس�رشية فهيا ذيك الزراLة دÈل الق°ب الهندي 
gس�ب غياب الوزارة وحىت ذيك الربامج رمبا Lىل مس>توى املركز اليت 

Èرة مBدانية يف هذه الربامج ؤ�نمت ختطط فه.ي ال تنفذ، راه ٕاىل درتوا يش ز
ا�يل ٔ�نمت تد�رون فهيا  2012س>تقفون عند العجب، يف هاذ الس>نة دÈل 

  .الشpٔن العام
7لثا، الس>يد رئ<س احلكومة، خصمك Òسهلوا ا�متويل من طرف اQٔبناك 
SلGس>بة �لفالح الصغري، ال ٔ�ìلكم عن الفال¦ني الكbار ا�يل عندمه مجيع 

 %40)س>تطيعون ٔ�ن حيصلوا Lىل القروض gسهو¸، راه الضامªت، وا�zن 
  .هام ساكن البادية، هاذو ا�يل خصمك Òس>تحرضومه يف س>ياس>تمك

رابعا، اح°ا كفريق اشرتايك نعرف جحم الثقل دÈل االتفاقBات ا7ولية 
املرتبطة Sلتبادل احلر، يعين حتر�ر اQٔسواق، ٕاذا ركزL ªىل }س>ترياد، 

س�شار�ن Sٕعطاء ٔ�رقام من الفريق احلريك ومن فريق وكام تفضلوا السادة امل 
اQٔصا¸ بpٔن بالدÒ ªس>تورد احلبوب وÒس>تورد ا�لحوم، ماذا س>نفعل 

  .Sٕالماكنيات الطبيعية؟ وهذا يشء حقBقي
7نيا، الس>يد رئ<س احلكومة، يف جوا�مك �اب فBه احلديث عن ٕاقرار 

ويف ¦ا¸ Lدم قدرìمك عن توازن بني املنتوج املس>تورد وبني إالنتاج احمليل، 
هاذ الهوة سزتداد بني .. ٕاقرار هذا التوازن س>نعمق الفقر بني اQٔغنياء وبني

  .الفقراء واQٔغنياء
خFاما، Qٔن الوقت يدامهين، الس>يد رئ<س احلكومة، ٔ��هبمك بpٔن ا?متع 
قد ال يتحرك من ٔ�Rل مصاحله العامة ٔ�حBاª، لك°ه يثور عندما يفقد 

، وعندما ميس ٔ�م°ه الغذايئ، وكام يقال الشعوب ميكن ٔ�ن ¦اجBاته الغذائية
  .حترÇها بطوهنا ٕان مل حترÇها ٔ�فاكرها ومbادهئا

ؤ�طالب من الس>يد رئ<س احلكومة ٔ�ن يعطي تعلãته ٕاىل الس>يد وز�ر 
الفال¦ة من ٔ�Rل تفعيل دور جلان املراقbة SلGس>بة �لناس ا�يل اس>تفادوا يف 

راه اح°ا كنعرفو ªس ما �لصوش الكراء  الشطر اQٔول والثاين والثالث،
لفائدة ا7و¸، وهذا Lام ؤ�نمت تد�رون الشpٔن العام، اك�ن ªس ا�يل ابغاو 

املناو¸ مع رشاكت ٔ�خرى، اك�ن ªس ا�يل ) la sous-traitance(يد�روا 
اس>تفادوا رمبا اكنت عندمه النية Sش �متلكوا اQٔرايض وملا اصطدموا QٔSمر 

بحثوا Lىل ٔ�شاص �ٓخر�ن، يف هاذ الوضعية ا�يل طلبت ٔ�نت، الواقع ابقى ي 
الس>يد رئ<س احلكومة، Sش الناس جييو )س�مثروا، مزÈن طبقيت الشعار 

�ذية والزراLة Qٔل م°ظمة اÈد)FAO ( لR�لالس�Bر يف الفال¦ة من ٔ
  .اQٔمن الغذايئ، ولكن الواقع رمبا ®يخبيو Lليك

  .شكرا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .للكمة �لفريق ا7س>توريا. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس>يد ٕادر)س الرايض
  .شكرا الس>يد الرئ<س

حنن ٔ�يضا نتضامن مع الفريق الفBدرايل، كذÔ نقول �لس>يد رئ<س 
احلكومة جوا�مك Rاء �ارج عن ما Òساءلنا عنه، كذÔ راجعت الك�ري من 
املقرت¦ات اليت تقدم هبا السادة رؤساء الفرق واليت لقBت جتاوب 

تحسان من قbلمك �الل اجللسات السابقة وقد تفاءلنا بذÔ، وبقدرìمك واس> 
Lىل حماورة فرقا�مك الس>ياس>يني، لك°نا، الس>يد رئ<س احلكومة، �ك�شف 
بpٔ�مك مبجرد مغادرة هذه القاLة ترت®ون اقرت¦اتنا دا�لها وال جند لها ٔ�Jر يف 

�ودي شاورª ما تد�رٔ Ô ينا،  س>ياس>تمك، هذه قضية احبال ا�يل تيقول��رٔ
م�ل املقرتح اzي تقدم°ا به يف Rلسة سابقة ٕال¦داث واك¸ وطنية حتت 

  .وصايتمك Sش حنيدو القBل والقال Lىل الريع، ما درتو والو
كذÔ اك�ن مقرتح يتعلق 7Sمع املبارش �لزراLات السكرية والزتممت 

ا7مع  بدراسة هذا املقرتح، اح°ا اقرتح°ا هذا املقرتح، الس>يد الرئ<س، دÈل
مليون طن س>نوÈ، وال  Qٔ1,4ن }س>هتالك الوطين من السكر تيوصل لــ 

�لف طن من  800ٔ�لف طن وÉس>تورد  600يغطي إالنتاج الوطين سوى ٔ
�ٓالف  4السوق العاملية، مما �رهق صندوق املقاصة اzي يدمع }س>ترياد بــ 

  .مليار 320درمه �لطن، ٔ�ي 
هذا ا7مع وطلبنا Sش تعطيو الس>يد رئ<س احلكومة، كنا قد طلبنا 

مليون �لهكFار، قلنا لمك اعطيو Qٔحصاب  3 -ٕاىل امسعيت- Qٔحصاب القصب 
 3درمه، اLالش؟  5000القصب، وقلنا لمك اعطيو Qٔحصاب الشمندر 

س>نني يف اQٔرض، حبال ٕاىل �ادي  9مليون �لقصب Qٔن القصب تيلكس 
اح°ا تنعرفوا ٔ�ش>نو درمه، ؤ�حصاب الشمندر، راه  2000تعطهيم �ري وا¦د 

  .درمه 3000تنقولو، ؤ�حصاب الشمندر تعطيومه وا¦د 
الس>يد رئ<س احلكومة، امسع يل مزÈن، اLالش قلنا هاذ الmم هذا؟ 
Qٔن لك هذا RQٔل حتقBق }كتفاء اzايت من مادة السكر بتلكفة ٔ�قل من 

�لف  140من  -وسول–السوق العاملية، وهذا ما يتطلب زراLة ٔ�زيد ٔ
  .رهكFا

مليار، ٕاذن  90ٕاذن دمع هذه املسا¦ات مبجملها لن يتعدى وا¦د 
مليار من املقاصة  300س>يكون إالنتاج و�ادي �رحب صندوق املقاصة 

�ما احسن ندمعو الفالح املغريب Sش يبدل ٔ ،ÔÈورضب احلساب د



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

17 

 )2012د)سمرب  7( 1433حمرم  22

القميص دÈلو ٔ�و جنيبو املادة اخلام من اخلارج SلعمT الصعبة و�ريª نعطيوه 
ª؟ الفال¦ة دÈل الفراÉس<س وال دÈل الربازيل نعطيومه هاد الفلوس لغري

هاذي، اLالش تنقول ٔ�ª هاذ اليش؟ جيب ٔ�ن يعرف املغاربة ٕاذا متادت 
مليار س>ن�مي  300احلكومة يف س>ياس>هتا هذه س>نضيع الشعب املغريب يف 

  .س>نوÈ، ورمبا ٔ�كرث من التقلبات اليت تعرفها اQٔسواق ا7ولية
احلكومة ملزمة 7Sمع املبارش �لفالح املغريب، اLالش؟ الربازيل راه ٕاذن 

من املنتوج دÈلها فني ìمييش؟ ìمييش �لوالÈت املت�دة، الربازيل �دا  80%
  . Rاهتم يش صاعقة، راه �اصنا حنميو هاذ املنتوج هذا

حنن حتدثنا معمك، الس>يد رئ<س احلكومة، بصفFمك مد�را �لشpٔن العام 
س>ياسة، وìلكمنا معمك بلغة اQٔرقام ول<ست بلغة الس>ياسة  ول<س ®رRل

وميكن ملصاحلمك ا¡تصة تدقBق هذه اQٔرقام، فٕان هاجس>نا يف ذÔ هو 
املسامهة يف ال�شغيل وٕانتاج الرثوة، وحتقBق }س>تقرار }ج×عي 
والس>يايس بضامن اQٔمن الغذايئ واملناLة من تقلبات اQٔسواق العاملية، 

يف القرار }قFصادي والس>يادي،  -هذا راه �ممك-س>تقالل وSلتايل }
  .وهذا اكن مربرمك �لزÈدة يف ٔ�سعار املواد الطاقBة، ٔ�نمت قلتوا هاد اليش

اجلزء الثاين يف هذا التعقBب، وبنفس املهنجية نطالب احلكومة SلتصفBة 
�لف  100ا�هنائية ملديونية الفال¦ني، Qٔنه مت ٕاعفاء الس>يد رئ<س احلكومة ٔ

فالح، القرض الفال� وا�يل ìميثل القرض الفال� واملسؤول Lليه من 
يدافع Lىل املؤسسة دÈلو Sش يدي من ا7و¸، ٔ�ش>نو اعفى؟ اعفى  هحق

الناس ا�يل ما عندمهش الضامªت والناس ا�يل عندمه الضامªت املتوسطون 
 والكbار ما اعفى حىت وا¦د، نصفو هاذ الناس ٕاىل Rات Lىل �اطرمك

ود�روا البحث دÈلمك، د�روا البحث دÈلمك، ٔ�ª كنقول لمك د�روا البحث 
  . دÈلمك

اLالش ٔ�ª تنقول هاذ اليش، الس>يد الرئ<س احلكومة، ٕاىل اعتن<Fو 
  ...Sلفالح، ما غتكوÉش املشالك دÈل البناء العشوايئ ا�يل ®يتخبط فهيا

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
. ايك، تفضل الت�الف }شرتايكاللكمة اQٓن لفريق الت�الف }شرت 

  .تفضل الس>يد الرئ<س، وشكرا

        ::::املس�شار الس>يد العريب خربوشاملس�شار الس>يد العريب خربوشاملس�شار الس>يد العريب خربوشاملس�شار الس>يد العريب خربوش
  .شكرا الس>يد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

  الس>يد رئ<س احلكومة احملرتم،
شكرا لمك، الس>يد رئ<س احلكومة، Lىل ٔ�جوبتمك وLىل عرضمك 
خبصوص الس>ياسات العمومBة املتعلقة هبذا اجلانب احليوي وهو اQٔمن 
الغذايئ لوطننا، اzي نعتربه ٔ�ولوية مطلقة Qٔنه مرتبط حبق ٔ�سايس ؤ�ويل 
ورضوري لٕالÉسان ٔ�ال وهو احلق يف الغذاء، ويه ٔ�ولية Lىل احلكومة ٔ�ن 

ا جبد، ذQٔ Ôن لك املؤرشات Òشري ٕاىل ٔ�ننا Éسري حنو جعز تنكب Lلهي
�ذايئ وحىت ٕاىل ٔ�زمة �زب ٕاذا مل تتذ التدابري الالزمة لضامن اQٔمن الغذايئ 
لب	ª، وذÔ اعتبارا �لمعطيات املتوفرة Lىل مس>توى السوق العاملية 
�لحبوب والعجز املزمن يف إالنتاج الوطين وٕان اكنت درRة العجز ختتلف 

  .من س>نة Qٔخرى حسب الظروف املناخBة
ٕان املسpٔ¸ مطرو¦ة Sٕحلاح ويbGغي تدارك اQٔمر بpٔرسع وقت ممكن 
واختاذ تدابري جريئة وRذرية ومراجعة س>ياسات وصلت ٕاىل مداها ومل تعد 

 /قادرة Lىل موا®بة الظروف اجلديدة وطنيا ودوليا
ة خمتصة لس>نا و¦دª من يعرب عن ختوفات Rدية، بل ٕان م°ظامت دولي
، )FAO(تدق ªقوس اخلطر م�ل م°ظمة اQٔمم املت�دة �لتغذية والزراLة 

وLلينا طرح سؤال اQٔمن الغذايئ بل وس>يادتنا الغذائية �لك وضوح وبدون 
  .لغة خش�Bة، Qٔن اQٔمر يتعلق مبصري ب	ª وحقوق شعبنا

®يف وصلنا ٕاىل هذا الوضع؟ وجوابنا ٔ�نه �الل : والبد من ال�ساؤل
ت تغذية ومه ٕاماكنية }س>تفادة من امFياز تنافيس Lىل مس>توى عقود مت

السوق العاملية Sلتخصص يف الزراLات املوÓة �لتصد�ر Lىل حساب 
الزراLات املنت�ة �لمواد الغذائية اQٔساس>ية، اعتبارا الخنفاض ٔ�مثنة هذه 

اع ا�Qٔرية يف السوق العاملية �ٓنذاك، لكن املعاد¸ انقلبت اليوم بعد }رتف
الكbري Qٔمثان املواد الغذائية اQٔساس>ية يف السوق العاملية، ويه املواد اليت 

�صبح املغرب يعاين جعزا يف ٕانتاÓا، ؤ�صبحت الفاتورة الغذائية تت�اوز ٔ30 
مليار درمه، بعد  17مليار درمه، Òشلك مهنا فاتورة اس>ترياد القمح لو¦دها 

  .ارجٔ�ن كنا يف زمن مىض نصدر هذه املادة ٕاىل اخل
ٕانه اخFيار س>يايس ٕان مل نقل طبقي فرض Lىل شعبنا سابقا RQٔل 
�دمة بعض ®بار املس�مثر�ن يف ا?ال الفال� النافذ�ن واملؤJر�ن يف بلورة 
الس>ياسات العمومBة يف هذا ا?ال ومتكBهنم من تصد�ر الطامطم واحلوامض 

ري درمه من مالي 6مع ٕاعفاهئم من الرضائب ومه ال جيلبون سوى ما يعادل 
  .العمT الصعبة

رمبا اكن ذÔ مقbوال يف املايض عندما اكن ال يؤJر يف املزيان الت�اري، 
 Ôz خرى، وملاQٔ زايد العجز الغذايئ من س>نةì وال معbلكن اليوم مل يعد مق

  .من تpٔثري Lىل املزيان الت�اري العام
ف فٕان ٕانه }خFيار الس>يايس اzي قادª ٕاىل هذا الوضع، ومع اQٔس

خمطط املغرب اQٔخرض �رخس هذا }خFيار من �الل ركزيتيه اQٔساس>ي�ني 
الفال¦ة العرصية املوÓة �لتصد�ر اليت Òس>تفBد من حصة اQٔسد من املوارد 

�لبية الساحقة من %75العمومBة Qٔوالفال¦ة املسامة تضام°ية اليت هتم ا ،
من  %25ى من املزارLني املوÓة �لسوق الوطنية واليت ال Òس>تفBد سو 

هذه املوارد، هنا �مكن س�ب املشلك، لقد قلنا ذÔ عند صدور هذا 
  .ا¡طط ونعيده اليوم بقوة ٔ�كرب

لقد ¦ان وقت مراجعة توÓات خمطط املغرب اQٔخرض اzي �رهن 
مس>تقbل ب	ª ويضع ٔ�م°ه الغذايئ يف خطر، فال ميكن حرمان شعبنا من 
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قد ٔ�ن احلكومة احلالية ونذ®ر ٔ�هنا اخلزب خلدمة مصاحل ضيقة ؤ�ªنية ونعت
 Ôم°نا الغذايئ، وذ�حكومة س>ياس>ية قادرة Lىل تصحيح الوضع لضامن ٔ

  : Sختاذ تدابري مهنا

 ٕاعطاء اQٔولوية �لزراLة املنت�ة �لمواد الغذائية اQٔساس>ية؛  -

ختصيص مسا¦ات من اQٔرايض السقوية ٕالنتاج احلبوب ملواÓة التقلبات  -
 املناخBة؛ 

املوايش ومتكBهنم من الولوج ٕاىل  يي¦ني الصغار واملتوسطني ومربدمع الفال -
 . القروض، واس>تعامل التق°يات احلديثة يف إالنتاج RQٔل حتسني إالنتاج

فٕاذا اكنت هناك من رضورة لوجود ا¡طط اQٔخرض، فٕانه يbGغي ٔ�ن 
  . �كون هدفه اQٔسايس ضامن اQٔمن الغذايئ ٔ�وال وقbل لك يشء

  .وشكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس>يد رئ<الس>يد رئ<الس>يد رئ<الس>يد رئ<
يف غياب الفريق الفBدرايل، ٔ�مر ٕاىل مجموLة إالحتاد املغريب . شكرا

اللكمة ?موLة إالحتاد الوطين يف هنهية . شكرا جزيال.. �لشغل يف هنهية
  .ٕاذن ٔ�مر ٕاىل الس>يد رئ<س احلكومة. كذÔ، شكرا

        ::::الس>يد رئ<س احلكومةالس>يد رئ<س احلكومةالس>يد رئ<س احلكومةالس>يد رئ<س احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يدة املس�شارة،
  املس�شار�ن،إالخوة 

  الس>يد الرئ<س،
امسحوا يل ميل تنجي نتلكم معمك وتbGدا Éسمع . معذرة Lىل الرتت<ب

التد�الت دÈلمك وتbGدا Éسمع الناس امحلد 6 تبارك هللا يعين خملطني ا�يل 
تيقولوا الناس دÈل اجلنوب ®يعرفوا �ٓش ®يقولوا، �زاف م°مك فال¦ة ®بار 

مايش حصيح داك اليش ا�يل قال اليس  ..وضابطني اQٔمور، تنفرح وتنقول
الرايض ٔ�نين كGشاورمك وما ند�رش �رٔ��مك، اLالش؟ ما هو املشلك SلGس>بة 
يل؟ ٕاىل قلتو يل يش ¦اRة مزÈنة يف صاحل البالد ويف صاحل احلكومة 
�ªذ هبا، نقدر نGىس مايش بعيد، ٔ�ما Sش خنرج ونتعمد نلوح اQٓراء دÈلمك 

   .Rانبا، هذا مايش معقول
ولكن امسحوا يل يش مرات تGسمع يش تناقضات وتنقول يش ¦اRة 
مايش يه هاذيك يف هاذ احلاكية، داS لكمك اثن<Fو Lىل محمد اخلامس هللا 
�رمحو واحلسن الثاين هللا �رمحو، محمد السادس هللا ينرصو والس>ياسات 
دÈهلم الفالحBة و}س>مترار دÈل هاذ اليش اكمل وقلتو لكيش هاذ اليش 

È تو حىت لهاذ احلكومة ا�يلBن، وجÈام وابغيتو تلصقوا فهيا لكيش ّ� مزL 
  املشالك دÈل الفال¦ة، وفهموين ®يفاش؟ 

�ª تنBðق ٔ ،¸ٔpقة خصمك تفهموا وا¦د املسBراه يف احلق ª�ال ٕايوا Qٔنين ٔ
بpٔن الس>ياسة س>ياسة، مايش يش ¦اRة ٔ�خرى، تنقول ٔ�ودي احلاRة ا�يل 

و نفس الوز�ر، ٕايوا ®يفاش؟ صفقيت �زز م°ك، داS معقو¸، حىت الوز�ر ه
ÔÈهاذ الوز�ر هذا هنار الس�ت من بعد  .حياس>بوك يف احلزب د

\ هزم°ا، هو هزم°ا يف ا7ا�رة دÈلو ا}نتاSت اعيطت Lليه ٔ�ª هننيه و 
وارحب جوج دÈل املقاLد ا�يل اكنوا، ما �ىل لنا والو، Qٔنه صديق وQٔنه 

نقدرو �زاف، هاذي يه احلقBقة، عيطت Lليه وهن<Fو ت<ش>تغل ت حمرتم و 
ابغيتك تبقى يف احلكومة، ٔ�S ªيق ما تعين�ش وما Lارفش  Sلفوز وقلت ¨

ابغيتك تبقى يف احلكومة، وما خنب<ش Lليمك  اشكون �ادي يتعني؟ قلت ¨
اكنت هذه يه الرغبة كذÔ دÈل Rال¸ املç، واح°ا ميل كتالىق إالرادتني 

  ..  كنكونو غنطريو Sلفر¦ة، ولهذا Sش تبقى اQٔموروالرغبتني
�ني احشال من ¦اRة، �ري داS مراد هللا، فpٔش>نو هو ا�يل S اح°ا كنا
واقع؟ ارشحوا يل ٔ�ش>نو واقع؟ واش هاذ احلكومة هاذي وجBتيو قلتو يل 
ؤ�رسلتو يل سؤال حول اQٔمن الغذايئ وجBت كGسمع، وقلتو ٔ�ودي اQٔمن 

كتفاء اzايت، وظن<Fمك هذاك اليش ا�يل كتقولوا يل الغذايئ مايش هو }
�ادي جتاوبوين يش جواب تيقولوا SلفرÉس>ية )Savant( ،"عاملFو م�، "Lامل ٔ

Lاود رجعتو ان× ن<ت، اQٔخ الكرمي املتد�ل عن اQٔصا¸، لٔ«رقام 
  .، اح°ا ما ا®رهناش)un plus(وكتناقش>ين، ٕايوا خصنا 

يش، وما كندL<ش ٔ�نين كنعرف لكيش ٔ�ª ما كندL<ش ٔ�نين كنعرف لك
اQٔخ دÈل . يف الفال¦ة، مصاب ميل جني لهنا Éسمع، ولكن مسعت اQٔرقام

 ª�اQٔحرار قال وا¦د اللكمة، قال ٔ�ودي هذا مايش جمال دÈل املزايدة، ؤ
نقول لمك وا¦د القضية هللا شاهد Lيل، قولوا يل يش جمال تصلح فBه 

زايدة هذا معل حقري، Qٔننا ٔ�مام مصل�ة املزايدة، املزايدة ال تصلح، امل
الوطن، ٔ�مام مر¦T اس>تð°ائية وصعبة، ٔ�مام ٔ�زمة دولية عند الرشاكء دÈلنا 

  .}قFصاديني اQٔساس>يني
اليوم ٔ�ª لو ®ون املعارضة تقbل مين النصي�ة، مادام يه كتنصح 
احلكومة، ٔ�ª قابل، ولكن حىت يه تقbل مين وا¦د النصي�ة ما تد�رش 

ارضة، تد�ر داS النصح و}قرتاح والتصويب، ؤ�ª مس>تعد ند�ر املع
واش .. �ٓودي داS هللا هيديك اليس بGشامش.. إالرشاك ا�يل ابغيتو، لكن

�لحكومة Sش منش>يو، Sش خنرجو من هاذ اQٔزمة .. ا7س>تور ك<سمح بـ
وراس>نا Lايل، ولكمك كتقولوا بيل ابغيتوا هاذ احلكومة هاذي تنجح، ٕان شاء 

�ادي تنجح، ٕان شاء هللا �ادي تنجح وابدات كتنجح، ابدات هللا 
}ح�Fاج حىت الغد، لو اكن .. كتنجح، وهاذ إالخوان هاذو ا�يل خرجوا

وخروه حىت الغد يش Sس ما اك�ن، افهمت<ين وال ال؟ ولكن ابغاو يبداو 
}ح�Fاج دÈهلم من اليوم، ما عندي مشلك، ولكن ما ميكGش يل جناوب 

ليوم، Rاي نتلكم Lىل اQٔمن الغذايئ جناوب Lىل }قFطاع gس�ب Lلهيم ا
  . إالرضاب، هذا ما غميكGش

ولكن }قFطاع gسب إالرضاب، امسحوا يل، }قFطاع gس�ب 
إالرضاب Qٔنه ميل تيكون احبال هاذ إالشاكليات، واش هذا ا�لعب؟ اح°ا 

الق°اLات  �ري جBنا وقلنا }قFطاع gس�ب إالرضاب؟ خصمك تعرفوا ٔ�نه من
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Lام مايش وقع فهيا  50دÈيل مادام كنتلكمو ؤ�ن هاذ البالد هاذي يف هاذ 
�ري اخFالالت ا�يل ٔ�دى حضيهتا الطبقات الفقرية، كذÔ والت فهيا وا¦د 

.. العدد دÈل العادات الس<jة ان�رشت يف ا?متع، امسحوا يل، ٕاىل كتدافعوا
 52ية بpٔنه امجلاLات احمللية ميل وصلت �لحكومة قال يل الس>يد وز�ر ا7ا�ل 

�س>بوع ويه دا�رة إالرضابٔ.  
لكنا كنعرفو رRال التعلمي، بيل يف وزارة التعلمي اكن ٔ�ي نقابة دعت 
لٕالرضاب ك<س>تجبوا لها الناس لكهم دÈل النقاSت لكهم، مايش معقول هاذ 
اليش، هاذ اليش مايش معقول وهاذ احلكومة كتغامر Sلشعبية دÈلها، 

 Sش تصحح، مايش انتصارا �لحكومة، تقدر تؤدي ا�مثن هاذ ولكن عوا¸
احلكومة وتقدر تطيح اكع، ولكن مايش �م ٕاىل طاحت هاذ احلكومة، 
ولكن يف املس>تقbل والو الناس ما ®يوصلوا �لتوظيف ٕاال عن طريق املباراة 
ا�يل كتحقق املساواة Qٔبناء الشعب وا�يل كتحقق الزناهة والشفافBة وا�يل 

�و  1000واقفني يف الباب دÈل الربملان وìزيد معهم  1500كتوظف مايش ٔ
  . ما اعرف°امه م°ني Rاو؟ امسحوا يل 2000

وإالرضاب ميل �كون إالÉسان عندو إالرضاب وابغى يد�ر إالرضاب 
يف نفس الوقت ا�يل تيوقف العمل كتوقف Lليه اQٔجرة و®يت�اوروا الناس، 

نقول لمك ٕاذا دريت إالرضاب و�لصاتك  ٔ�ما نعاود نبقى �كرر لمك هاذ اليش،
ا7و¸، مايش فلويس تنلصك، �ٓش �ارس ٔ�ª؟ Sش �كون مزÈن معك 
ساهل، و�كون ٔ�ª ¦ليف دÈل النقاSت ٔ�و دÈل يش وا¦د من �الل 
ٕاعطاء املال دÈل ا7و¸ ساهل ولكن ٔ�ª عندي الغرية Lىل املال دÈل 

ملال دÈيل نعطيه Ô، مع اQٔسف ا7و¸، ما كGسمحش Sملال دÈل ا7ول، ا
 ª�ما عند)ش �زاف، ولكن دÈل ا7و¸ �ادي ندافع Lليه Qٔن هذاك ٔ

È فاطمة هذا مايل : مسؤول Lليه اQٓخر دÈيل هللا ٔ�عطاه يل، قال لها
  .خفذي م°ه ما شPيت فٕاين لن ٔ�غين عنك من هللا ش<jا، هذه يه ثقافيت

Lالش ابغاو حيتجوا Lيل وامسحوا يل ٕاىل إالخوان هذا هو الس�ب ا
يتفضلوا مرحbا هبم، وٕاىل املغاربة لكهم ابغاو خيرجوا معهم مرحbا هبم وابغاوين 
منيش يف ¦ايل مس>تعد، ولكن ما مس>تعدش Éسري }حنراف، هذا احنراف 

  .ولن ٔ�قbل هباذ }حنراف �ام اكن
داS إالخوان، ٔ�متىن من إالخوان، ما نعرف واش البعض مهنم رمبا 

ا خطؤوا، �ري نصحح هلم، إالخوان دÈل الفريق }س>تقاليل ا�يل هو �كونو 
فã خيص اQٔرايض  ؟عضو ٔ�سايس يف الت�الف احلكويم، افهمت<ين وال ال

، ال، راه 5مليون هكFار كGس>تغلو مهنا �ري  20ا�يل ìلكمت Lلهيا مايش 
ة اك�ن فهيا اQٔرايض اليت كتصلح �ري �لرعي، اQٔرايض ا�يل صاحلة �لفال¦

Sيق ٔ�رايض ا�يل مايش، هاذيك  7,5، ا�يل مس>تغT يف الفال¦ة 9حوايل 
مليون، �ري Sش تصحح، ما Lل<ش تصحح  20مايش .. اQٔرايض ا�يل

�ش>نو ا�يل تقال، ٔ Ô كنقول ª�مليون  20املعلومات دÔÈ ما فهيا Sس، ٔ
  . �اصة �ري Sلرعي

جbيت دÈل ٔ�S ªغي نقول Ô وا¦د القضية، هاذيك الفكرة ا�يل 

�جعب�ين، وس>بق يل ساندت ٔ ª�إالخوان املعطلني ميش>يو يد�روا الفال¦ة، ٔ
 34وا¦د الفكرة احبال هكذا وساندª الس>يد الوز�ر و�دم°ا فهيا يش 

وا¦د، شوف ٔ�نت واش تق°ع ذوك إالخوان ند�رو معهم جتربة احبال هكذا 
ح°ا ابغينا ا ممتاز، طبعا ٔ�ª كنظن ميل �ادي مييش لعندمه �ادي يقولوا يل

  . الوظيفة
داÉ Sشوفو اQٔرايض ا�يل اعطيناها �لناس والفريمات نقولها هكذا ا�يل 

فريمة، نقولها  12هذه ٔ�ول حكومة ك�سرتجع . اعطينامه �لناس، طبعا ®راء
ضيعة ا�يل موا�هيا ما وفاوش Sاللزتامات دÈهلم، ؤ�ª بغيت  12حبال هكذا، 

عطي اQٔرايض �ري �لناس ا�يل ما عندمه Éسولمك إالخوان، واش ابغيتوين ن
هاذوك  ؟جتربة، ما عندمه ٕاماكنيات، ما عندمه رٔ�سامل، ما عندمه والو

مزÈن تعطهيم وتؤطرمه ولكن هاذوك ما تيعطيوÇش فورا، ولكن اك�ن ªس 
�ٓخر�ن عندمه إالماكنيات والفالح الكbري وا�يل عندو إالماكنيات Sش 

ربة وعندو اخلربة وعندو القدرة Sش )س>تغل وعندو اQٔفاكر وعندو جت
)س>تورد وعندو القدرة Sش يصدر و®يفهم zاك اليش هذاك رضوري، 
 والفالح الصغري ا�يل تيخصك تعاود هتود عندو Sش تؤطره وÒسهل ¨

ا�متويل Qٔن إالخوان دÈل }حتاد }شرتايك قالوا يل هاذ احلواجي ما 
Lلهيا، ذ®روا القضية العقارية ìلكمت  ذ®رìهيمش، ذ®روا الندرة املائية ìلكمت

Lلهيا، لكيش ذاك اليش ا�يل قالوا ìلكمت Lليه، ولكن مايش �م، هذاك 
حىت هو هتود لعندو، هذاك كذÔ �م Rدا، راه اك�ن توازن، ٕاىل فرطت 
يف هذا �ادي نولو دو¸ رٔ�ساملية، فهيا رٔ�ساملية مFوحشة، وٕاىل فرطت يف 

¸ فهيا �ري صغار الفال¦ني ا�يل تتكون اQٓخر �ادي نوليو وا¦د ا7و
ق°اطر يف  17وSملناس>بة املردودية اليوم يه . املردودية دÈهلم ضعيفة

ق°طار يف  12حبال ا�يل قلتو، احشال هادي راه اكنت  15الهكFار، مايش 
  . الهكFار

القضية دÈل املاء، ٔ�ننا Éس>هتç املياه دÈل اQٔجBال القادمة، مع اQٔسف 
ه هاذ اليش اح°ا LارفBنو، وهذا هو الس�ب Sش تدار املغرب الشديد را

اQٔخرض، واملسلسل Sيق �ادي Sش حنتفظو Lىل املاء Sش Éس>تعملوه 
مبقدار، Sش Éس>تعملوه بطريقة عرصية، ولكن كام ال خيفى Lليمك، وهذا ال 
يفBد بpٔن هاذ اليش ا�يل كنقولو ٔ�ننا يف وضعية يعين م�الية، ال، ولكن امحلد 

6 .  
�ª بغيت نقول لٕالخوان النواب الربملانيني واملس�شار�ن، ٔ�نمت خصمك ٔ
ÒساLدوا ا?متع Sش يعطي فرصة، راه ما ميكGش يف س>نة وا¦دة، مل ìكمتل 
بعد، هاذ الوقت هذا يف العام ا�يل فات كنت كنكون احلكومة، ومن بعد 

ل املشالك، التعيني دÈلها مش<°ا حىت �لتنص<ب دÈلها، يف س>نة وا¦دة حن
  . خصوصا دÈل ا?االت إالسرتاجتية

هذا جمال اسرتاتيجي دÈل الفال¦ة واJQٔر فBه تيجي بصعوبة، وتيخصك 
تتعامل فBه مع ªس عهنم ثقافة �اصة هبم وخمتلفة، الثقافة دÈل اجلبل مايش 
يه الثقافة دÈل الريف، مايش يه الثقافة دÈل السهول، مايش يه الثقافة 
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وب، واQٔرايض مايش يه واملياه مايش يه، لك ¦اRة عندها، دÈل اجلن
وخصك تتعامل معهم Sلطريقة ا�يل يقbلوا م°ك إالصالح ا�يل Sغي تد�ر، 
ا�يل ٔ�نت �م من Óتك هو جتيب ا�متويل وجتيب التpٔطري، و�كون عندك 

  .الربªمج بطبيعة احلال
يد وز�ر وذاك اليش ا�يل اقرتح Lلينا اليس الرايض، ٔ�ª قلت �لس> 

الفال¦ة خصنا هاذ اليش ندرسوه، ولكن مايش gسهو¸، Lىل حساب ا�يل 
�نه الفال¦ة دÈلنا يف الغرب ما ابغاوش يد�لوا يف هذاك  هفهمت م°ٔ

الربªمج، يف املناطق دÈل داك¸ ا�يل ®يف قلت لمك قbل قليل اكن وقع 
ما غرسوش  ب<هنم وبني الس>يد وز�ر الفال¦ة اخFالف، Qٔهنم يف اQٔول اكنوا

حبال ا�يل اتفقوا معه، من بعد غرسوا وقرر هو ما يعطهيومش ا7مع، داS قرر 
Sش يعطهيم هذاك ا7مع، Sش توصل هلم هاذ ال�رشى Qٔهنا يف صاحلهم 

  . وQٔهنا يشء ٕاجيايب
و�اصنا املغاربة دÈلنا يتعلموا هاذ القضية، ا7و¸ ÒساLد ولكن ا�يل ابغى 

يFGج، ÒساLد ا�يل ابغى يقدم البالد، نعم، ولكن ما  خيدم، ÒساLد ا�يل ابغى
ميكGش ÉساLدو الناس فقط �ري هكذاك، وٕان اكن ذيك املساLدة }ج×عية 
عندها ظروف ٔ�خرى ìلكمت Lلهيا، ما ابغي�ش Lاود جنبدها لمك اليوم، 

  .وس�س>هتدف هبا QٔSساس املناطق القروية ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
الحظة ا�يل Rات Lىل املعاهد العليا، مالحظة يف حملها القضية دÈل امل

 Ôكرث وكذ�ونتقbلها �لك صدر رحب، ولكن Sيق هاذ املعاهد ميكن لها ختدم ٔ
املالحظة ا�يل Rات Lىل القضية دÈل البحث الزراعي ويه كذÔ �مة 

  .Rدا
القضية دÈل البذور ا¡تارة، يش مرات إالخوان ®يعطيو يش ٔ�رقام، 

كتقول مليون ونصف دÈل الق°طار دÈل البذور ا¡تارة كتقولها ا7و¸ 
كتعودها، مايش لكها اس>تعملت، ولكن مليون ونصف، مايش مليون وعرشة 
�و مليون وعرش�ن، واح°ا تيخصنا دامئا �كون عندª }س>تعداد Sش ٔ

  .Éس>تجيب �لطلبات دÈل الناس ولو ìكون �ٔكرث من ذاك اليش
Èل املديونية، ٔ�ª ا�يل عرفت هو ٔ�ن ا7و¸ ا?هود القضية دÈل إالعفاء د

ا�يل معلت ®بري، واش هاذ القضية ميكن لها Lاود 7ين تدرس؟ ٔ�ª خشصيا ما 
  . عند)ش مشلك، ولكن هذا ®يطرح وا¦د إالشاكل

كتعقلوا داS ميل جBنا كنتلكموا Lىل إالصالح الرضييب، ìلكمنا Lىل 
)L'amnistie fiscale ( نه هاذ العامQٔ ،إالخوان ال Ô قال)L’amnistie 

fiscale ( ش يف صاحلÉل السلواكت ا�يل ما كتكوÈة دLلف وا¦د ا?موكت
  . Sش خيلصوا) l'amnistie fiscale(}قFصاد، تيوليو الناس ®يFGظروا 

، )l’amnistie(فقلنا �ادي ند�رو ال�سامح يف الفوائد، ولكن ما اكيGش 
  .دامئا ممك°ةاملتابعة واملراجعة كتبقى 

القضية دÈل املقاربة بني مرص واملغرب من الناحBة الس>ياس>ية، إالخوان 
الش درªه؟ Sش ما يوقعش لنا ذاك اليش ا�يل وقع، مع  هاح°ا هاذ اليش لك

اQٔسف الشديد، يف بعض ا7ول اQٔخرى، اح°ا كنتpٔسفوا zاك اليش ا�يل 

  . واقع يف مرص
�ش>نو الس�ب دÈلو؟ الس�ب دÈلو ولكن ذاك اليش ا�يل واقع يف مرص ٔ

�ن يش ªس هاذي عرشات الس>نني اكنوا حيلمون بpٔن من املمكن التحمك يف ٔ
الشعب، من املمكن ٔ�نك تتحمك يف الرزق دÈلو ومن املمكن ٔ�نك تتحمك يف 

دميقراطية  احلرية دÈلو ومن املمكن ٔ�نك حترمو من احلقوق دÈلو، وتد�ر ¨
ن يpٔ�ذ النتاجئ بpٔية وس>يT اكنت، هذا هو، صورية، وتد�ر حزب ¦امك �مي

وا�يل ما جعباتوش ا7ميقراطية الصورية واحلرية الصورية دÈل الص�افة، 
  .®مييش �لقمع وما اكيGش ا�يل تيقدر هيرض Lليه

واح°ا هاذ التجربة هاذي اكن هناÔ من ¦اولها قbل س>نوات قليT، اكن 
اليوم امسحوا يل إالخوان،  هناÔ من وصل Sملغرب ٕاىل ¦ا¸ من التذمر،

هاذ احلكومة، امحلد 6، ميل .. لكموا Lىل هاذ احلكومة احبال ٕاىل يهتكت 
Rات، اك�ن سمل اج×عي حقBقي، هاذ احلكومة ميل Rات كتعيبوا Lيل ٔ�نين 

درامه يف ا�ليصانص، ولكن امحلد 6 الشعب  2زدت درمه يف املازوط و
هاذ اليش ونعاود نقولو لمك، هاذ احلكومة املغريب تقbلها، كتليوين نقول لمك 

ميل Rات شعرت بيل اك�ن عندها حكومة وعندها مسؤولني هاز�ن املواطن 
يف القلب دÈهلم، وابغاو حيدثوا ٔ�وال وقbل لك يشء اشوية دÈل التوازن 

  .و)شوفوا يف الفقراء واحملتاRني
هاذ احلكومة ميل Rات مل يعتقل ٔ�ي حصفي، هاذ احلكومة ميل Rات 
اك�ن انتاSت مل يطعن فهيا من ا�هنار ا�يل جBنا ل«ٓن ما اكيGش يش انتاب 
جزيئ ا�يل طعن فBه، هاذ احلكومة ميل Rات كتبذل جمهود، وهاذ اليش 
مايش معناه ٔ�ن لكيش �ادي �كون Lىل �اطرو، امسحوا يل، ما اكيGش 

  . Lىل �اطرولكيش 
والس�ب دÈل هذاك القهر والقمع دÈل عرشات الس>نني هو ا�يل ٔ�دى 
Qٔوضاع صعبة ا�يل ال�س>يري دÈلها اضطر اليس مريس ملا اضطره ٕاليه، 

وا�يل ªيضني داS الناس ®يد�روا ذاك اليش ا�يل Rالسني  ؟افهمت<ين وال ال
  .®يد�روا

لك يش املغاربة ®يعرفوا  واش ابغيتوª �رجعو لهاذ اليش؟ ال، امسح يل،
شكون احلزب ا�يل كنقصد، وتيعرفوا الناس ا�يل داروا هاذ املنكر، وتيعرفوا 
بيل هاذ الناس املغاربة ما �اد)ش خيليومه �رجعوا هلم، Qٔنه اQٓن الناس ما 
ابقاوش ®يافوا، وما تيقbلوش من هاذ الناس لن يقbلوا مهنم رصفا وال Lدال، 

، وميل ®يFGقدوا هاذ احلكومة تيقولوا هؤالء مس>مترون وما عندمهش املصداقBة
يف طريقهم، لو اكن فهيم اخلري ®ون ميل اكنوا يف املسؤولية ويف النفوذ لو اكن 
داروا هاذ اليش ا�يل تيقولوا، ما داروهش، اليوم ما عندمه ما يقولوا لهاذ 

  .احلكومة
فهيا، ال، ٕاذا يف Lام وا¦د Sغيني )سفهوا اQٔ¦الم دÈلها ودÈل الشعب 

�ادي جنحو �ليوª جنحو Lىل �اطرª، وٕاذا �ادي نفشلو �ليوª نفشلو Lىل 
�ما تعتقدوا بpٔنه ميكن Sملناورات واملؤامرات وبعض الصحف وبعض ٔ ،ªاطر�

  .إالذاLات �ادي تغلبوª، ما �ادي تغلبوªش ٕان شاء هللا
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  :الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اQٔمن الفال�.. الفال¦ة

  : احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة    الس>يد رئ<سالس>يد رئ<سالس>يد رئ<سالس>يد رئ<س
تعمل حترتم الوزراء، تعمل حترتم .. احلكومة Òسامه.. ا�يل فBه الفز تيقفز

 الوزراء، ا¦رتام الوزراء دÈل بالدك فBه ا¦رتام لبالدك، �دا ميكن ìكون
�ٔكرث من هاذ اليش ا�يل تد�ر �لوزراء، تعمل حترتم  Ô ادي يد�روا�وز�ر و

انية مايش من حقك، خصك الوزراء، وذاك اليش ا�يل دريت مع وز�ر املزي 
  .وا قضية هاذي.. تعرفها، وراك ما كتلعناش

امسح يل، اليس الرايض، د�روا يف البال دÈلمك وا¦د القضية، �ٔكرب خطر 
هيدد املغرب مايش هو اQٔمن الغذايئ واش اك�ن وال ما اكيGش، هو هاذ 

معو اليش هذا، هو هاذ النوع دÈل الناس ا�يل اكنوا QٔSمس القريب كGس
Lلهيم بpٔهنم ك<ش>متوا املسؤولني، ا�يل اكنوا يف اQٔمس القريب ®يظنوا بpٔهنم 
حتمكوا يف البالد، وميكن هلم يد�روا ا�يل ابغاو، وا�يل ابغاو �رسلوه �ل��س 

هاذ الناس هاذو، خصهم يعرفوا بpٔن املغاربة ما قابليGش هاذ . �رسلوه �ل��س
فربا�ر،  20ا�يل خرجوا الناس يف  اليش، هاذو �اص املغاربة يعرفوا هاذو هام

  . هاذي يه احلقBقة
ولهذا، امحلد 6، املغاربة ميل خرجوا ما طالبوش Sلسقوط دÈل امللكBة 
دÈهلم، احبال ا�يل وقع يف ا7ول اQٔخرى، طالبوا Sٕالصالح وطالبوا Sلوقوف 
يف وRه الفساد و}س�bداد، وهاذ اليش Sلضبط ا�يل اكنوا ®يقصدوا ميل 

  . اكنوا ®يتلكموا Lىل }س�bداد
ولهذا اليوم ميل ك�شوفوين كنpٔكد Lىل هاذ اليش، ما تعطون<ش دروس، 
�ليوين نقول لمك راه هاذ اليش ٔ�مه من لكيش اQٔمور اQٔخرى، Qٔن ٕاذا ما 
اكن�ش عندª احلرية دÈلنا، ٕاذا ما اكن�ش ا7ميقراطية دميقراطية حقBقBة، ٕاذا ما 

قاLد الناس ا�يل ك<س>تحقوا، ا�يل ®ينوبوا Lىل الشعب، اكÉش ®يوصل لهاذ امل
  . ما اك�ن والو ها�يل ®يبغهيم الشعب، ٕاذا ما اكÉش هاذ اليش هذا، را

ٓ اليس الرايض، �ادي جيي  �وذيك الساLة تد�ر املزيانيات ا�يل دريت، 
ا�يل Èلكها وهللا ما تقدر هترض، داS ميل ®يوقف وا¦د فBنا ٔ�و �ري ®يحرك 

ر توقف ٔ�نت وتقول ا�يل ابغييت، ولكن معهم ما كنت<ش كتوقف، راسو كتقد
معهم ما كنت<ش كتلكم، اليس الرايض، ما كتقدرش ال ٔ�نت ال وا¦د العدد 

�نين ٔ�ª . دÈل الناس والو ٔ�بطال اليومٔ ÔÈولهذا، خصك تد�ر يف البال د
جوع كندافع Lليك وLىل ٔ�م�اÔ وLىل املغاربة لكهم اليوم ميل كنقول بpٔن الر 

  . �لتحمك ا�هت.ى
اQٓن حنن ٔ�مام املصل�ة دÈل ا?متع ا�يل �ادي جتي من �الل الناس ا�يل 
�ادي خيتارمه ا?متع وا�يل ®يبغيومه، ٔ�ما اQٔساليب دÈل املكر واخلداع 
واملؤامرات واس>تعامل بعض الصحف وبعض إالذاLات، ويتصوروا هاذ الناس 

يف السدة دÈل احلمك مرة ٔ�خرى، راه  �Sيل من املمكن يعاود �رجعوا يتحمكوا
هذا �ري ممكن، املغاربة ابغاو املç دÈهلم وابغاو }س>تقرار وابغاو إالصالح، 

  .ثالثة دÈل احلواجي
وفã خيص الفال¦ة، كنpٔكد ٔ�ن املغرب، امحلد 6، الس>ياسة دÈلو اكنت 

عية دÈلها، �ٓ راشدة، ٔ�ª ما ابغي�ش ٔ�قارن 7Sول ا?اورة لنا، كتعرفوا الوض 
  . إالخوان

 çال¸ املR ،ش جنيبو يعين جمهود ٕاضايفS امحلد 6 اليوم اح°ا مطالبني
هاذ اليش هذا، ٔ�قولها لمك �لك رصا¦ة، واقف Lليه و¦ارص Lليه ويت�bع 

  . املشاريع الكbرية واQٔساس>ية وإالسرتاتيجية
نوب، هذا ما ابغي�ش من قbل جنبد النقل دÈل املاء من الشامل ٕاىل اجل 

مرشوع ا�يل Rال¸ املç مFبعو، وحنن يف هذا املرشوع يعين Sلتوجهيات 
  . دÈلو حىت من Rان�°ا مFبعينو، هاذي مسائل لكها كتجي يف الوقت دÈلها
 2012ولكن يف انتظار ذÔ، ا¡طط اQٔخرض دمعناه يف املزيانية دÈل 

يش وا¦د من إالخوان .. ةمليار دÈل ا7رمه، صندوق التمنية الفالحB 8,3بـــ 
قال Ô هاذ احلكومة ما دارت حىت يش ¦اRة �لفال¦ني يعين �اصة 
واس>تð°ائية، �ري ميل اكن اجلفاف مليار ونصف دÈل ا7رمه ا�يل وزعنا Lىل 

مليار درمه ال قدر هللا  3احشال �ٓ س>يدي؟ .. الناس، ووRدª ريوس>نا Sش
 رمحنا، حبال ا�يل رمحنا يف لو اكن Rاء اجلفاف، لكن هللا س>ب�انه وتعاىل

خر دÈل العام ورمحنا يف هاذ اQٔول دÈل العام، ونطلب من هللا س>ب�انه Qٓ ا
  .وتعاىل ما حيرم°اش من هاذ الرمحة دÈلو

هكFار، توس>يع املسا¦ات  57.269مليار درمه، عرصنة ش>بكة الري  3
 347هكFار، دمع  20.000هكFار، حامية م°اطق السقي  37.850املسقBة 

  . مليار درمه R6,1ديدة بغالف  112رشوع فال�، مهنا م 
هاذ ا?هودات لكها ا�يل كتد�ر ا7و¸ وكتد�ر احلكومة يف هاذ الس>نة 

È وىل ا�يلQٔنه إالخوان خصين �كون معمك واحض، راه ميل ّ� اQٔ ،ناBج 
يف شلك، ميل تيوصل  ®يكون إالÉسان يف املعارضة، كتكون كتبان ¨

Èلو القدرة د الوضع وال ت<bان ¨ احلكومة مايش بنفس السهو¸، ال ت<bان ¨
الmم ا�يل اكن من قbل جمرد .. Lىل إالصالح، لكيش ذيك الساLات ®يحتاج

�م، تيخصك ذيك الساLة اQٔطراف �كونوا مFفقني وتيخصك وا¦د العدد 
  . دÈل إالشاكليات حتلهم، وهاذيك راه اح°ا �اديني فهيا

والفكرة Lىل ٔ�ساس ا7مع دÈل الفالح الصغري ٔ�وال، الفالح الصغري 
ه حيافظ Lىل الثقافة دÈلو، ولكن يف نفس الوقت حيسن إالنتاجBة دÈلو ابغينا

من �الل Òسهيل ا�متويل ومن �الل ت<سري التpٔطري، الفالح الكbري ابغينا 
نوضعوه رهن إالشارة دÈلو إالماكنيات Sش �زيد يFGج و�زيد ينجح، Sش 

اصة �ري الفال¦ة دÈلنا ما �رضاوش Sش هاذ الفال¦ة هاذي يعين ìكون �
  . بنا

املغرب Lرب التارخي اكن ®يصدر احلبوب �لارج، كتعرفوا هاذ اليش، اكن 
تيصدر لفرÉسا واكن تيصدر ٕالس>بانيا، والسكر من وقت السعديني ٕاذا مل 
�خطئ، فٕاذن هاذ املعطيات وهاذ املهارات امحلد 6 عندª، ؤ�عتقد بpٔن من ٔ

SٕرRاع لك شpٔن، ٕارRاع اQٔمور املمكن منش>يو يف اجتاه ٕاجيايب ولكن تدرجييا و
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ٕاىل نصاهبا لك يشء يف وقFه ولك يشء يف ٔ�وانه، ٕاذا اكنت اQٔمور حبال 
  . هكذا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي �ادي نتوفقو

  .والسالم Lليمك و رمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لسالس>يد رئ<س ا?لس
  .اشكرا �لفرق الربملانية Lىل مشاركهت. شكرا الس>يد رئ<س احلكومة

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


