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  . لساBرئAس  ،ا?كتور محمد الش>يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الرابعة وا?قEقة ساعتان وIسعة دقائق ابتداءا من الساGة  :التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت

  .السادسة بعد الزوال
من تقدمي ا5ٔجوبة Gىل ا5ٔس>ئQ املتعلقة Pلس>ياسة العامة  ::::Oدول ا5ٔعاملOدول ا5ٔعاملOدول ا5ٔعاملOدول ا5ٔعامل

قbل الس>يد رئAس احلكومة حول موضوع الغطاء الغابوي وٕاGداد الرتاب 
   .الوطين

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

        ::::املس�شار ا?كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش>يخ بيد هللا، رئAس اBلس
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ملس�شارة احملرتمة،الس>يدة ا
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

من ا?س>تور، خيصص  100معال بrٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
اBلس هذه اجللسة لتقدمي ا5ٔجوبة Gىل ا5ٔس>ئQ املتعلقة Pلس>ياسة العامة 

الغطاء الغابوي وٕاGداد "من قbل الس>يد رئAس احلكومة حول موضوع 
  . "الرتاب الوطين

الرشوع يف تناول ا5ٔس>ئQ، ٔ�عطي اللكمة }لس>يد ا5ٔمني ٕالطالع وقbل 
السادة املس�شار�ن احملرتمني Gىل التوقEت الزمين ا�صص }لفرق الربملانية 

 8و}لحكومة، وهو نفس التوقEت ا�ي اش>تغلنا به يف اجللسة السابقة يف 
  . ماي السابق

  .اللكمة }لس>يد ا5ٔمني

        ::::مني اBلسمني اBلسمني اBلسمني اBلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔ املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔ املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔ املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔ 
  .شكرا الس>يد الرئAس

قbل الرشوع يف Oلس��ا هاته، ٔ�ذ�ر السادة رؤساء الفرق واBموGات 
PلتوقEت إالجاميل ا�صص هلم يف هذه اجللسة لطرح السؤال والتعقEب، 

  :وهو اكلتايل

  دقEقة؛ 47: الس>يد رئAس احلكومة -

  دقEقة؛ 16: فريق ا5ٔصا� واملعارصة -

  دقEقة؛ 13: الفريق �س>تقاليل -

  دقائق؛ 9: الفريق احلريك -

  دقائق؛ 9: فريق التجمع الوطين لٔ�حرار -

  دقائق؛ 8: الفريق �شرتايك -

  دقائق؛ 7: الفريق ا?س>توري -

  دقائق؛ 7: فريق الت الف �شرتايك -

  دقائق؛ 7: الفريق الفEدرايل -

  دقائق؛ 3: مجموGة �حتاد املغريب }لشغل -

  ن؛دقEق¤ا: مجموGة �حتاد الوطين }لشغل -

  .دقEق¤ان: ؤ�¨ريا مجموGة احلركة ا?ميقراطية �ج¥عية -
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
قbل الرشوع يف طرح ا5ٔس>ئQ، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ننا انتقلنا . شكرا

دقEقة من  21دقائق ٕاىل ساعتني و 10ساGات و 3من حصة ٕاجاملية فهيا 
لرئAس  %21وزع ما بني Oلسات، و ٔ�ن �س>هتالك الزمين ت 7بعد 

، هذا الوقت %5، واBموGات %46، املعارضة %28احلكومة، ا5ٔ¯لبية 
  . ا}يل مت اس>هتالكه فعال يف الس>بع Oلسات املاضية

  .اللكمة 5ٔول م¤د¨ل، فريق ا5ٔصا� واملعارصة. شكرا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس>يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس>يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس>يد عبد الرحمي وامعرو
  .ٔ�رشف املرسلني iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Gىل

  الس>يد الرئAس احملرتم،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ا5ٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

الس>يد الرئAس احملرتم، Pمس فرق املعارضة، املكونة من فريق ا5ٔصا� 
يق واملعارصة، فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، الفريق �شرتايك، الفر 

ا?س>توري، الفريق الفEدرايل }لو·دة وا?ميقراطية، I�ٔرشف بتقدمي السؤال 
الغطاء الغابوي وٕاGداد الرتاب "املتعلق جبلسة ا5ٔس>ئQ الشهرية يف موضوع 

  ."الوطين
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

Gالقة Pلزتاما¿مك املعرب عهنا يف �ر½جممك احلكويم، واملتعلقة مبوضوع هاته 
، نطرح Gليمك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، مجموGة من ا5ٔس>ئQ اجللسة

ا?قEقة واحملددة حول حصيQ ما مت حتقEقه وٕاجنازه يف هذا اBال بعد انرصام 
  . ٔ�كرث من س>نة ونصف من معر هذه احلكومة

وهل ميك�مك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، ٔ�ن ¿كشفوا لنا و}لرٔ�ي العام 
مك العمومEة يف هذا اBال وتوقعا¿مك حول زم�ية الوطين مضمون س>ياس>ت

إالجناز لهاته الس>ياسة العمومEة، سواء Gىل املس>توى القريب ٔ�و املتوسط ٔ�و 
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  البعيد؟
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

وهل تتوفر حكوم¤مك Gىل مفاتيح تدبريية من شrٔهنا تrٔهيل هذا القطاع 
  حىت يقوم بوظائفه التمنوية والبيEÉة؟

م�مك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، معرفة جحم إالماك½ت Íريد 
  . املرصودة، و�يف سAمت توزيعها

هل تتوفر احلكومة Gىل رؤية واحضة، تتوÑ ٕارشاك خمتلف 
املتد¨لني، ¨اصة امجلاGات الرتابية واBمتع املدين، ملواÔة خمتلف الت دÓت 

  املرتبطة هبذا القطاع املهم وشديد احلساس>ية؟
و دور خمططات ٕاGداد الرتاب الوطين معوما، وخمططات التعمري ما ه

  iشلك ¨اص يف حامية اBال الغابوي؟
ما يه التدابري القانونية اليت اختذهتا احلكومة لوضع ·د }لهنب 
و�س>تغالل العشوايئ و¯ري املقنن واجلاàر، وتوفري ٕاطار قانوين محلاية هذا 

  التنوع الطبيعي؟
  احملرتم، الس>يد رئAس احلكومة 

  ؤ�¨ريا، ما موقع البäAة وحتدÓهتا مكعيار }لتمنية يف ٕاسرتاتيجية احلكومة؟
هذه، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، مجQ من ا5ٔس>ئQ، كام تالحظون، 

  .Íرجو ٔ�ن تقدموا لنا ٔ�جوبة رصحية وواحضة ومbارشة حول لك ما تقدم�ا به
  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . �شار احملرتم عن فرق املعارضةشكرا }لس>يد املس 

  .اللكمة ا5ٓن ملتد¨ل عن فرق ا5ٔ¯لبية

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد ا5ٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد ا5ٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد ا5ٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد ا5ٔمني
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئAس احملرتم،

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  . هذا Pمس ا5ٔ¯لبيةيل الرشف ٔ�ن ٔ�تقدم iسؤايل

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 
يعترب اBال الغابوي مكو½ ٔ�ساس>يا مضن مكو½ت توازن الرتاب 
الوطين، كام تعترب املناطق اجلبلية والغابوية خزا½ طبيعيا وiرشÓ ببالد½، 

  :لكن هذا اBال يعAش Gدة مشالك، مهنا

 ع؛ تقادم الرتسانة القانونية املنظمة }لقطا -

ٕاشاكلية الت ديد الغابوي وانعاكسها Gىل اس>تقرار التجمعات الíرشية  -
 املعنية، واملقدرة بثلث الساكنة املغربية؛

تدهور الغطاء الغابوي يف ظل غياب س>ياسة حممكة ٕالGادة ال�شïري  -
  .ومقاومة التغريات املناخEة، واس�Eعاب التوسع العمراين والتطور احلضاري

رتاتيجي }لمïال الغابوي يف سن س>ياسة واحضة واعتبارا }لطابع إالس
املعامل ٕالGداد الرتاب الوطين وتنظمي اBال اجلغرايف وبناء التوازن اBايل 
واجلهوي و�ج¥عي، معد املغرب م�ذ حكومة التناوب Gىل ٕاGداد خمطط 

  .وطين ٕالGداد الرتاب الوطين وفق م�ظور Ôوي
لس>يد رئAس احلكومة، Gىل ما وبناءا Gىل هذه املعطيات، óسائلمك، ا

  :ييل
ٔ�وال، ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة يف تدبري اBال الغابوي، مبا حيمي هذا 

  القطاع احليوي مع ضامن مصاحل ذوي احلقوق؟
õنيا، ما هو تقEمي احلكومة �طط ٕاGداد الرتاب الوطين املشار ٕاليه؟ 

رابية هادفة، مbنية وما يه التدابري اليت تتöذها احلكومة لتفعيل س>ياسة ¿
Gىل التوازن والتمنية املس>تدامة و¿رس>يخ مغرب اجلهات يف ظل و·دة 

  الوطن والرتاب؟
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا

  .اللكمة BموGة �حتاد املغريب }لشغل

        ::::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 الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  راء،السادة الوز

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ال خيتلف اثنان Gىل ٔ�ن الرثوة الغابوية م÷ Gاملي مشرتك وجب 
احلفاظ Gليه، والبحث �لك الس>بل Gىل اس>تصال·ه وٕاGادة Iشïري املناطق 

  . اليت مت اس>تزنافها iشلك �بري وخطري يف نفس الوقت
ة Gىل البäAة وٕاذا اكن املغرب، و�بايق ا?ول، اخنرط يف س>ياسة احملافظ

كرتاث Gاملي مشرتك iشلك Gام وحامية الغابة وا5ٔما�ن الطبيعية من التلوث 
و�س>تزناف حفاظا Gىل سالمة و·اجEات ا5ٔجEال احلالية، وكذا ا·رتاما 
ملتطلبات و·اجEات ا5ٔجEال القادمة يف ٕاطار البحث عن ¿منية مس>تدامة 

هذا �س>تزناف  ¿راعي لك هذه الرشوط وتبحث �لك الوسائل }ل د من
¯ري املعقول }لمسا·ات الغابوية، وٕاGادة Iشïري ما مت ٕاتالفه، سواء جراء 
ٔ�س>باب طبيعية ٔ�و Gىل ٔ�يدي مافEا الغاPت اليت تrٔيت Gىل ا5ٔخرض 
والياiس، وال هتمت Pلتبعات ��كولوجEة ملثل ذ� املامرسات سواء Gىل 

  . الطبيعة ٔ�و Gىل الíرش
روة لك املغاربة ومسؤولية احلكومة �برية  يف ٕان الرثوة الغابوية يه �

احلفاظ Gلهيا، ونعمل جEدا ٔ�ن احلكومة و·دها ال ميكن ٔ�ن تفعل شäAا بدون 
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اخنراط Pيق مكو½ت اBمتع واملؤسسات اليت جيب ٔ�ن Iسامه ٕاىل Oانب 
املندوبية السامEة }لمياه والغاPت، امجلاGات احمللية، وزارة : الهيئات الرمسية

·ة، الص ة، السكىن والتعمري، وزارة التجهزي والنقل، مجعيات اBمتع الفال
املدين، لك هذه املكو½ت مطالبة بت	س>يق Ôودها من O�ٔل وضع مEثاق 
وطين ملزم }لجميع، من O�ٔل حامية الرثوة الغابوية الوطنية من لك 
املامرسات اليت من شrٔهنا إالرضار هبا، والبحث عن ٕاGادة Iشïري املناطق 

ملترضرة، والرضب بيد من ·ديد Gىل لك من سولت � نفسه �س>تغالل ا
رشوع لهذه الرثوة الوطنية، وٕاتالفها عن طريق احلرائق املتعمدة امل ¯ري 

  . والنامجة عن إالهامل والالمbاالة
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 

 نود ٔ�ن نعرف م�مك ٕاسرتاتيجية احلكومة يف احلفاظ Gىل الرثوة الغابوية
الوطنية مكوروث وطين طبيعي مشرتك مجليع املغاربة يف ٕاطار ما هو معمول 
به من قوانني سواء وطنية ٔ�و دولية، م�سائلني عن إالجراءات �س�bاقEة 
لتفادي العديد من الكوارث اليت تذهب بrٓالف الهك¤ارات من الغاPت Gىل 

  . الصعيد الوطين لك س>نة، واحلفاظ Gىل امل÷ الغابوي و¿مثينه
  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ا5ٓن BموGة �حتاد الوطين }لشغل Pملغرب

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطااملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشششش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئAس احملرتم،

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
ز½ت ال خيفى Gليمك ا5ٔمهية اليت حتظى هبا الغابة يف احلفاظ Gىل التوا

ؤ�مام اس>مترار اس>تزناف ا�زون الوطين، تدق Gدد من اجلهات . البيEÉة
الوطنية والرمسية ½قوس اخلطر حول ا�هتديدات احلالية واحملمتG Qىل 
�ق¤صاد الوطين وGىل النظام البAيئ معوما، مما �س>تدعي رضورة التد¨ل 

  . اBالالعاOل ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه، وكذا فضح املفسد�ن يف هذا 
�ا، óسائلمك، الس>يد رئAس احلكومة، حول س>ياسة حكوم¤مك يف جمال 
احلفاظ Gىل الرثوة الغابوية من Ôة وٕاGداد الرتاب الوطين بصفة Gامة من 

  . Ôة ٔ�خرى
  .والسالم

  ::::الس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسةالس>يد رئAس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ا5ٓن }لس>يد رئAس احلكومة لٕالOابة Gىل ٔ�س>ئQ حمور اجللسة 
  .لغابوي وٕاGداد الرتاب الوطين حول الغطاء ا

        ::::الس>يد عبد إالالس>يد عبد إالالس>يد عبد إالالس>يد عبد إال���� ا�ن كريان، رئAس احلكومة ا�ن كريان، رئAس احلكومة ا�ن كريان، رئAس احلكومة ا�ن كريان، رئAس احلكومة
iسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم Gىل رسول هللا وGىل 

  .�ٓ� وحصبه ومن و�ه
  الس>يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ن ٔ�توOه 5ٔعضاء جملسمك املوقر Pلشكر Gىل امسحوا يل يف البداية 

  . طر�م لهذا السؤال الهام حول الغطاء الغابوي وٕاGداد الرتاب الوطين
ماليني  9وكام ال خيفى Gليمك، يغطي اBال الغابوي والش>به الغابوي حنو 

هك¤ار، ويتوزع هذا الغطاء iشلك ¯ري م¤وازن بني خمتلف Ôات اململكة 
  . املناخ والتضار�سن�ïEة التبا�ن يف 

و¿متزي الرثوة الغابوية Pملغرب Pلقدرة Gىل تrٔقلمها مع الظروف املناخEة 
املتوسطية، وب��وع ٔ�نظمهتا إال�كولوجEة، وتعدد ٔ�صنافها إالحEائية، ٕاذ 
حيتوي Gىل ٔ�مه �روة ¯ابوية لٔ�رز، زÓدة Gىل مواقع ٕا�كولوجEة مصنفة ذات 

ن، وبذ� فه�ي تعترب ¿راõ طبيعيا وثقافEا ٔ�مهية وطنية ودولية كغابة ا5ٔراك
  .واق¤صادÓ مثينا

واعتبارا ملا }لغابة من دور حEوي يف احلفاظ Gىل ا5ٔنظمة إالحEائية، 
ومن تrٔثري Gىل التمنية �ق¤صادية املس>تدامة، فٕان التصممي الوطين ٕالGداد 
الرتاب صنف اجلبال والغاPت والسهوب مضن اBاالت احلساسة، اليت 

تدعي عناية ¨اصة محلا�هتا من التدهور و�ندõر، كام ٔ�كد Gىل رضورة Iس> 
وضع ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالGداد و¿منية الرتاث الغابوي، تقوم Gىل مقاربة 
¿راعي التوازن بني احملافظة Gىل املوارد الطبيعية ورضورة اس>تغاللها لفائدة 

  . التمنية
احملرتمني، ولٕال·اطة مبختلف Iساؤالت السادة املس�شار�ن 

سrٔس>تعرض ف� ييل ماكنة اBال الغابوي مضن س>ياسة ٕاGداد الرتاب قbل 
  .التطرق ٕاىل ٕاشاكلية احلفاظ Gىل الغطاء الغابوي و¿منيته

  الس>يد الرئAس،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يعرف ٕاGداد الرتاب مكجموع إالجراءات الرامEة ٕاىل توزيع ٔ�جنع }لساكنة 
�ق¤صادية و}لب	Eات التحتية Gىل مس>توى الرتاب الوطين،  ولó�ٔشطة

انطالقا من خصوصيات لك جمال Gىل ·دة لتحقEق التمنية املس>تدامة 
}لجميع وفق حاكمة جEدة مbنية Gىل مقاربة جمالية مضبوطة، Pش ما 
�كوóش يف املس>تقbل الوطن دÓلنا عبارة عن فوىض وعبارة عن Gدم 

تعمل بطريقة تrٔيت ب�منية جمدية و½فعة }لساكنة، Pش التوازن، واBال ال �س> 
... نعرفو من ا5ٔول فني غند�رو الطرقان، فني غند�رو السكن، فني غنعملو

  .ٕاخل... الغابة ٔ�ش>نو غن افظو Gلهيا مهنا، ٔ�ش>نو ¯ادي نقدرو منسو مهنا
، 2000وكام تعلمون، فقد مكن احلوار الوطين املنعقد ¨الل س>نة 

ن بلورة وõئق ختطيطية اس�رشافEة "مة من الناحEة وiشلك توافقي، م
إالسرتاتيجية، اكمليثاق والتصممي الوطنيني ٕالGداد الرتاب، ¯ري ٔ�ن هذا 
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  . املوضوع عرف بعض الف¤ور ¨الل الس>نوات ا5ٔ¨رية
مهية ٕاGداد الرتاب الوطين Gىل مس>توى صيا¯ة العديد من  ٔrوٕاميا½ م�ا ب

، فٕان احلكومة تعمل Gىل ٕاعطاء دفعة قوية �سرتاجتيات والربامج القطاعية
لهذا املوضوع عن طريق تفعيل اÔ5ٔزة ال�شاورية املعنية خللق دينامEة 

ٕاذن هاذ اليش ¯ادي يعاود ينطلق . تفاGلية بني املتد¨لني يف الشrٔن اBايل
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

لرتاب ويف هذا إالطار، وبغية تفعيل دور اBلس اG5ٔىل ٕالGداد ا
الوطين، فٕان احلكومة بصدد إالGداد لعقد ا?ورة الثانية }لمïلس يف غضون 
ا?خول الس>يايس املقbل، لتدارس Gدة قضاÓ ذات راهنية Pل	س>بة لتمنية 

، 2004جمالنا الوطين، Gلام ٔ�ن هاذ اBلس انعقد }لمرة ا5ٔوىل وا5ٔ¨رية س>نة 
ولكن يف بعض ا5ٔحEان م)ل هذه اBالس من الطبيعي ٔ�ن تنعقد لك س>نة، 

يقع التrٔ¨ري، ف�حن س>ن اول ٔ�ن حنافظ Gىل وترية معقو�، ٕان مل ¿كن لك 
  .س>نة Gىل ا5ٔقل لك س>ن�ني

ومتهيدÓ 5ٔشغال هذه ا?ورة، و}لوقوف Gىل اخلطوات اليت مت قطعها 
 Qbات اململكة، س>نعقد يف ا5ٔسابيع املقÔ بعد ٕامتام التصاممي اجلهوية لبعض

  .مس }لجنة الوزارية ا?امئة ٕالGداد الرتاب الوطين�ج¥ع اخلا
ٔ�ما Gىل املس>توى ال�رشيعي، فقد مت ٕاGداد مرشوع قانون ٕاGداد 
الرتاب، هيدف ٕاىل تrٔطري وõئق التخطيط اBايل واÔ5ٔزة اليت س>تعمتد 
Gلهيا س>ياسة ٕاGداد الرتاب الوطين لترصيف توÔاهتا وطنيا وحمليا، جلعل 

ٔ�حواضا جللب �س�-رات وٕا·داث فرص }لشغل،  خمتلف Ôات اململكة
  .متكن من تثEíت الش>باب بعد التكو�ن يف جماالهتم الرتابية ا5ٔصلية

وكام ال خيفى Gليمك، فٕان التنصيص Gىل التصاممي اجلهوية ٕالGداد الرتاب 
الوطين يف ا?س>تور اجلديد �شلك نقQ نوعية يف سEíل الريق GPٕداد الرتاب 

ت	س>يق بني خمتلف الس>ياسات العمومEة و¿رس>يخ احلاكمة ٔ.داة لضامن ال 
  .اجليدة

ويف هذا �جتاه، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�نه مت �Íهتاء حلد ا5ٓن من 
ٕاجناز ٔ�ربعة تصاممي Ôوية ٕالGداد الرتاب، ف� Iسعة تصاممي يه قEد إالجناز، 

، كام 2014وس>تربمج تصاممي اجلهات الثالث املتبقEة يف غضون س>نة 
نقوم Pٕجناز تقEمي مر·يل }لتصممي الوطين ٕالGداد الرتاب الوطين واختاذ س> 

  .إالجراءات الالزمة Gىل ضوء ¨الصات هذا التقEمي
  الس>يد الرئAس،

كام ٔ�رشت ٕاىل ذ� يف مقدمة مدا¨ليت هذه، فٕان اBال الغابوي �متركز 
يف صلب س>ياسة ٕاGداد الرتاب الوطين، ٕان Gىل املس>توى الوطين ٔ�و 

  :ي ٔ�و من ¨الل بعض التدابري اخلاصةاجلهو 

  :فعىل املس>توى الوطين -
يضع امليثاق الوطين ٕالGداد الرتاب مضن ٔ�هدافه احملافظة Gىل الغابة 

  : و¿منيهتا، من ¨الل مجموGة من ا?Gامئ ا5ٔساس>ية، ومن بAهنا

ٕادماج البعد البAيئ يف الربامج القطاعية ودراسة مدى تrٔثريها Gىل  ����
 ؛ املنظومة الغابوية

 وٕاGادة النظر يف إالطار القانوين لتدبري املوروث الغابوي؛  ����
 والتوفEق بني ٔ�هداف الس>ياسة العمومEة ومصاحل الساكن احملليني؛  ����
وٕادماج Oانب التكو�ن وكذا التحسAس والتrٔطري يف ٕاسرتاتيجية حامية  ����

  .املوارد الغابوية

  :ٔ�ما Gىل املس>توى اجلهوي -
اب تتطرق بتفصيل ٕالشاكلية الغطاء فٕان التصاممي اجلهوية ٕالGداد الرت 

الغابوي، �لك ما �رتبط به من مكو½ت بيEÉة واق¤صادية واج¥عية، كام مت 
ٕاGداد دراسات موضوGاتية، ت��اول بعض إالشاكليات اBالية وتقرتح بدائل 

ويف هذا إالطار، تندرج م)ال ٕاسرتاتيجية هتيئة و¿منية ا5ٔطلس . ¿منوية
 .¿منية وحامية الوا·ات و¯ريهااملتوسط وٕاسرتاتيجية 

  الس>يد الرئAس،
، فٕان الغطاء )املس�شار�ن( كام Oاء يف بعض ٔ�س>ئQ السادة النواب

الغابوي يواOه Gدة ٕا�راهات وحتدÓت، ٔ�صبحت هتدد اخ¤الل التواز½ت 
إال�كولوجEة ن�ïEة ¿زامن Gدة عوامل، ٔ�مهها ¿زايد الطلب Gىل تعبئة 

تمنوية، وارتفاع املضارPت العقارية، والتوسع العقارات ملوا�بة احلاOات ال 

العمراين الناجت عن الزتايد ا?ميوغرايف و�س>تغالل املفرط }لغطاء الغابوي 
و�عتداء Gىل امل÷ الغابوي والتصحر واجلفاف والتrٔخر يف مbارشة 

  . ا?راسات التق�ية الطبوغرافEة، و¯ريها من العوامل
Óت وجعل الغابة يف ¨دمة التمنية و}لتعامل مع خمتلف هذه الت د

املس>تدامة، فقد مت اع¥د مجموGة من ٔ�دوات التخطيط املب	Eة Gىل دراسات 
Gلمية ومEدانية معمقة، ومهنا Gىل اخلصوص ا�طط املد�ري }ل�شïري 
وا�طط الوطين �هتيئة ا5ٔحواض املائية وا�طط املد�ري }لمناطق احملمية 

ربة التصحر وا�طط املد�ري }لوقاية وماكحفة و�ر½مج العمل الوطين حملا
وIشلك هذه ا5ٔدوات ٔ�رضية ٔ�ساس>ية ٕالGداد �رامج العمل . حرائق الغاPت

  .وبلورة املشاريع وفق مهنجية اندماجEة وIشار�ية م�بثقة من امليدان
  الس>يد الرئAس،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
املتعلقة Pلقطاع من احلصول Gىل لقد مكن تفعيل ا�ططات والربامج 

Gىل  2016 - 2012نتاجئ "مة، سAمت تعز�زها من ¨الل تنفEذ �ر½مج العمل 
  :املس>توÓت التالية

، حEث مت ٕاGداد ةٔ�وال، حتيني الرتسانة القانونية }لمنظومة الغابوي -
، املتعلق Pحملافظة Gىل 1917ٔ�كتو�ر  10مرشوع قانون بتغيري و¿متمي ظهري 

 واس>تغاللها، وهو ا5ٓن قEد التدقEق ?ى ا5ٔمانة العامة }لحكومة؛ الغاPت

مليون  7تrٔمني الوضعية العقارية }لم÷ الغابوي Gرب حتفEظ ما يفوق  -
هك¤ار، مبا يف ذ� املسا·ات احملددة ٕادارÓ واملصادق Gىل حتديدها ٕاىل 
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  مليون هك¤ار، هاذي ¨لصنا مهنا؛  3,7·د ا5ٓن، واليت تبلغ 

 اBاالت الغابوية وتوس>يعها، حEث هيدف الرب½مج املعمتد احلفاظ Gىل -
، مع الرتكزي Gىل �2016ٓلف هك¤ار يف ٔ�فق  250ٕاىل Iشïري مسا·ة 

  . ا5ٔصناف الطبيعية احمللية املتrٔقلمة مع إال�راهات املناخEة
ومعوما، فٕان �ٓخر معطيات املنظمة العاملية }لتغذية والزراGة تفEد ٔ�ن 

 2010 -2000}لغاPت عرفت ¨الل العرشية ا5ٔ¨رية املسا·ة إالجاملية 
 - 1990يف الس>نة، يف ·ني جسلت ¨الل الفرتة   %0,2¿زايدا ب	س>بة 

قد ال يعترب  %0,2يف الس>نة، رمغ ٔ�ن هاذ  %0,1تقلصا ب	س>بة  2000
، %0,1كثريا، ولك�ه حتول يف ظاهرة تناقص الغاPت، كنا كنقصو لك Gام 

  . ، ومازال خصنا نبذلو جمهود%0,2يدو داP لك Gام، امحلد �، كزن 
ٕان ا�هتيئة املندجمة لٔ�حواض املائية تعترب رها½ : ماكحفة التعرية املائية

اسرتاتيجيا }لتدبري املس>تدام }لمياه والرتبة واحملافظة Gىل امل	شrٓت 
الهيدروفالحEة والتجمعات السك�ية والب	Eة التحتية، واحلد من اخ¤الالت 

ووفق نتاجئ تنفEذ ا�طط الوطين �هتيئة ا5ٔحواض . EÉةتوازن النظم البي 
حوضا ذا  22مليون هك¤ار مضن  1,5املائية ا�ي هيدف ٕاىل معاجلة 

حوضا مائيا،  18ٔ�لف هك¤ار يف  650ٔ�ولوية، فقد متت حامية الرتبة Gىل 
هذا مفهوم، امجليع يعرفه، ٔ�ننا حناول ٔ�ن نغرس بعض ا5ٔجشار حىت حنول 

  . ة ٕاىل ا5ٔحواض املائية، فهيا فوائد ش>ىتدون Iرسب ا5ٔ¿رب
ماكحفة زحف الرمال، حEث سA¤واصل تثEíت الك¤بان الرملية محلاية 

 2016-2012امل	شrٓت الطرقEة والوا·ات والتجمعات السك�ية ¨الل فرتة 
جتمعا سك�يا  24هك¤ار يف الس>نة، مما س>ميكن من حامية  450بوترية 

هك¤ار من  1200راعية، مبا يف ذ� هك¤ار من ا5ٔرايض الز  5200وحوايل 
  . �يلومرت من ق�وات الري �18يلومرت من الطرق و 100وا·ات النخيل و

لقد مكن ا�طط املد�ري }لمناطق : احملافظة Gىل التنوع البيولو>
موقعا ذا ٔ�مهية بيولوجEة  154احملمية من حتديد ش>بكة وطنية مكونة من 

و�ر¿كز �ر½مج العمل . ليون هك¤ارم  2,5وٕا�كولوجEة، تغطي مسا·ة تناهز 
خمططا �هتيئة وتدبري هذه املناطق وتدبري  G25ىل تنفEذ  2012-2016

الو·Aش Gرب تنظمي الق�ص وٕاGادة توطني احليوا½ت الربية املنقرضة ٔ�و 
  . املهددة Pالنقراض يف الوسط الطبيعي

س>نوÓ حماربة احلرائق والوقاية مهنا، حEث مت تقليص املسا·ة املترضرة 
هك¤ارات ·اليا  5ٕاىل  2000 -1960هك¤ار للك حريق ¨الل فرتة  14من 

هك¤ارا يف لك حريق  15للك حريق، يف ·ني ٔ�ن هذا املعدل ال يقل عن 
  . بدول البحر ا5ٔبيض املتوسط

تنظمي ذوي حقوق �نتفاع يف ٕاطار مجعيات وتعاونيات وٕارشا=هم يف 
وG�ٔمل ٔ�ن هذا مصدر لك)ري من (احلفاظ Gىل املوارد الطبيعية و¿مثيهنا 

، وذ� Gرب تنظمي الرعي واع¥د �ٓلية تعويض حق )اخلالفات والزناGات
�نتفاع عن املناطق احملظورة عن الرعي، مقابل ذاك الرعي �يا¨ذوا يشء 

مجعية رعوية ٕاىل ·د ا5ٓن،  132وقد مك�ت هذه املهنجية من ¨لق . �ٓخر
  . ٔ�لف م�خرط 14تضم 

 150ٕاىل حامية  2016-2012املسطر }لفرتة دÓل وهيدف الرب½مج 
مجعية  �200ٓلف هك¤ار من املسا·ات الغابوية من الرعي، س�س>تفEد مهنا 

  .رعوية
مرشوGا  120¿مثني املنتïات الغابوية، حEث مت ٕاجناز ما �زيد عن 

 7600مجموGة ذات النفع �ق¤صادي، تضم  14تعاونية و 109تعاقدÓ مع 
 2000ما يناهز مليوين يوم معل ٔ�و ما يعادل  م�خرط، مك�ت من ¨لق

  .درمه يف الشهر للك مس>تفEد
تعاونية ¯ابوية يف ٔ�فق  200وس�¤واصل هذه اBهودات }لوصول ٕاىل 

2016.  
تفوق المكيات املس>تخرOة من : تدبري الطلب Gىل حطب التدفäة

Pت، ٔ�ضعاف القدرة إالنتاجEة }لغا 4ٕاىل  3الغاPت لتلبية احلاجEات الطاقEة 
ولتقليص الضغط املزتايد Gىل الغابة، فٕان . هذا يعترب خطر حقEقي

إالسرتاتيجية املتبعة ¿ركز Gىل ال�شجيع Gىل اس>تعامل ٔ�فرنة ذات جناGة 
طاقEة، و¿ك)يف إالنتاج، وIشجيع الساكن Gىل غرس ٔ�جشار رسيعة ا�منو 
 مبدمه 5ٔPغراس، وتقدمي إالGا½ت يف ٕاطار صندوق التمنية الفالحEة
والصندوق الوطين الغابوي، وIشجيع اس>تعامل طاقات بديQ حلطب الوقود 
¨اصة Pملؤسسات العمومEة، حىت يش �ر½مج ما ميكن لو ينجح ٕاذا ما 
جتاوIPش الساكنة، الساكنة خصها تفهم ا?و� �ٓش كتد�ر وتتïاوب معها 

  .وتتعاون معها، وٕاذا وقع هذا راه جنحنا ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي
دمع املبادرات ال�شار�ية �هتيئة فضاءات ¯ابوية لفائدة الساكنة احلرضية، 

ٔ�لف هك¤ار كغاPت حرضية وحميطة  162وقد صنفت يف هذا إالطار 
  .Pحلوارض

وخ¤اما، البد من التrٔ�يد مرة ٔ�خرى Gىل ٔ�ن ¿منية اBال الغابوي يف ٕاطار 
	Eوية، تتد¨ل فهيا الس>ياسة العامة ٕالGداد الرتاب الوطين تواOه ٕا�راهات ب 

العوامل الطبيعية املتعلقة ٔ�ساسا بقساوة املناخ وطول و¿ردد فرتات 
اجلفاف، والعوامل الíرشية املرتبطة Pالس>تغالل املفرط }لموارد، خصوصا 
Gرب الرعي والتعشAب والقطع اجلاàر، Pٕالضافة ٕاىل ٕاشاكلية التقائية 

  .الس>ياسات القطاعية لتدبري اBال
التدبري احلايل }لنظم البيEÉة الغابوية يrٔ¨ذ بعني �عتبار وGليه، فٕان 

م�ح العوامل الكربى اليت تؤ�ر Gىل دينامEة هذه النظم، ويطمح ٕاىل ¿رس>يخ 
وتعز�ز خمتلف ٔ�وOه احلاكمة اجليدة، اليت مت اع¥دها يف هذا القطاع ودمع 

  .ورة لهاجناGة احملافظة والتدبري املس>تدام }لغاPت و¿منية املناطق اBا
  .والسالم Gليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته. وهللا ويل التوفEق

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا }لس>يد رئAس احلكومة احملرتم



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2013يونيو  19( 1434شعبان  10

اللكمة ا5ٓن 5ٔول م¤د¨ل عن فريق ا5ٔصا� واملعارصة، ا5ٔس>تاذ 
  .ب	شامش

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب				شامشامشامشامشششش
  .شكرا الس>يد الرئAس احملرتم

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

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 

�ٓمل ٔ�ن ٔ�سامه هبذا التعقEب يف ٕاغناء النقاش حول هذا املوضوع املهم، 
هو موضوع كام ال خيفى Gلينا مجيعا موضوع واسع، م�شابك وم¤عدد 

تقد�ر½ يف فريق ا5ٔصا� واملعارصة من بني مواضيع كثرية  اجلوانب، اح�ا يف
مرتبطة مبحور هذه اجللسة، هناك Gىل ا5ٔقل ثالثة مواضيع ال حتتاج م�ا 

  .ٕاىل Ôد �بري ٕالق�اع بعضنا البعض بصواهبا
مهية هذا املوضوع ا}يل  ٔrاملوضوع ا5ٔول وقد حتدثمت عنه، يتعلق ب

امسة لهذا املوضوع، 5ٔن املوضوع دÓل كناقشوه اليوم، بل ٔ�قول ا5ٔمهية احل
الغطاء الغابوي يف Gالق¤ه GPٕداد الرتاب الوطين هو حمور لك ¿منية 
مس>تدامة، ؤ�ضيف ٕاىل ذ� ٔ�ن هذا املوضوع فEه احلقوق دÓل ا5ٔجEال 
احلالية، ولكن ٔ�يضا فEه احلقوق دÓل ا5ٔجEال القادمة اليت من واجbنا ٔ�ن 

  .حنمهيا ؤ�ن نصوهنا
الثاين ا}يل ما �يحتاجش جمهود م�ا Pش نق¤نعو به وهو املتعلق  املوضوع

Pٕالطار القانوين، سواء ا?ويل ٔ�و الوطين، املتعلق حبقوق املواطنني يف 
بäAة، هناك جEل Oديد من احلقوق كتrٔطرها االتفاقEات ا?ولية وكذ� 

ة إالطار القانوين الوطين، وهو ما يتعلق حبق املواطن يف البäAة السلمي
  . واملتوازنة، واحلق كذ� يف حامية التوازن البAيئ وإال�كولو>

العهد ا?ويل اخلاص Pحلقوق �ق¤صادية و�ج¥عية والثقافEة ا}يل 
بالد½ مصادقة Gليه كتلكم Gىل هاذ احلقوق، ٕاGالن س>تو=هومل وٕاGالن 

)Rio de Janeiro ( ة السلمية وäAىل مفهوم احلق يف البG ا}يل ا}يل �يتلكموا
  . بالد½ مصادقة Gليه، كذ� كتلكم Gىل هذه احلقوق

وثيق¤نا ا?س>تورية ا}يل يه ٔ�عظم مكسب دميقراطي حقق�اه يف هاذ 
املر·Q، كذ� كتلكم Gىل احلقوق دÓل املواطنات يف بäAة سلمية، ولكن 
كتلكم Gىل واجب ا?و� وGىل واجب احلكومة لتعبئة لك الوسائل املتا·ة 

اس>تفادة املواطنني واملواطنات Gىل قدم املساواة من احلق  لتAسري ٔ�س>باب
  . يف العAش يف بäAة سلمية

املوضوع الثالث، ا}يل ما كنحتاجوش كذ� ند�رو فEه جمهود �بري Pش 
نق�عو بعضياتنا به وهو املوضوع ا}يل ¿لكمتو Gليه، الس>يد رئAس احلكومة، 

وع ا}يل �يتعلق �Pاطر و¿لكموا Gليه إالخوان يف ا5ٔس>ئQ دÓهلم، املوض
والت دÓت وإال�راهات اليت تواOه الغطاء الغابوي، وتواOه احلقوق دÓل 

ا5ٔجEال احلالية وا5ٔجEال املقQb ف� يتعلق حبقهم الطبيعي واملكفول Pل�رشيع 
  . الوطين وا?ويل يف بäAة سلمية

بات جحم ال حنتاج ٕاىل جمهود �يرب، كام قلمت، الس>يد رئAس احلكومة، ٕالث 
الزنيف و�س>تزناف ا�ي يتعرض � الغطاء الغابوي وا�هتديد احلقEقي ا}يل 
�يعرفو iسíب العوامل اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا يف جوا�مك، وGدد من التقار�ر، ال 
الوطنية وال ا?ولية، كتلكم بrٔن هناك يشء ما �س>توجب م�ا مضاعفة 

يف بäAة سلمية وصو½  اجلهود لوقف هذا الزنيف صو½ حلقوق ا5ٔجEال احلالية
لٔ�جEال القادمة، �كفي ٔ�ن نذ�ر Gىل سEíل املثال Pلتقار�ر الصادرة عن 
الهيئات ا?ولية ا�تصة ا}يل بي	ت بrٔن هناك مسا·ات شاسعة من اBال 

ٔ�لف هك¤ار س>نوÓ ا}يل كتدمر، رمغ  31الغابوي يمت تدمريها ببالد½، 
، ولكن مل Íمتكن ٕاىل من تعويض اBهوادت احملمودة ا}يل قامت هبا بالد½

  . من ا5ٔرضار اليت تلحق BPال الغابوي 30%
كام يتعرض النظام البAيئ الغابوي لضغوط م¤عددة لٔ�س>باب اليت ٔ�رشمت 
ٕا�هيا، ولكن óسïل بrٔن احلكومة مل حتقق حىت ا5ٓن ما وGدت به iشrٔن 

ٔ�لف هك¤ار، يف ·ني ٔ�ن  50حتقEق معدل Iشïري س>نوي يف ·دود 
ٔ�لف هك¤ار  37دودية دÓل الوسائل وإالماك½ت متكن فقط من زرع احمل

 30من الغاPت اجلديدة س>نوP ،Óملقابل يفقد الغطاء الغابوي ببالد½ حوايل 
ٔ�لف هك¤ار س>نوÓ، وهاذي ترصحيات دÓل املندوب السايم، واك�ن 

اك جمهودات �برية ٔ�رشمت ٕا�هيا بذلت، ولكن نعتقد بrٔهنا مازال ما وصالIش �
احلد دÓل املعقول ا}يل �ميكن لنا نطمنئ Gىل ٔ�ننا ماضون يف �جتاه 

  . الصحيح Pٕالماك½ت ا}يل وضعناها حىت ا5ٓن
ٕاذن هذه املواضيع ما غنتلكموش Gلهيا، ابغينا جنيو لصلب املوضوع، 
الس>يد رئAس احلكومة، ٕاىل امسحتو، وهو املوضوع دÓل هذه اجللسة اليت 

عن التصور دÓلها، عن الس>ياسة دÓلها، عن اخلطط  óسائل فهيا احلكومة
دÓلها، عن الربامج دÓلها، ولكن ٔ�يضا عن حصيQ ما ٔ�جنزته يف حبر س>نة 
ونصف من حتمل املسؤولية، طبعا جيب التذكري بrٔن احلكومة يف الرب½مج 
احلكويم دÓلها قدمت، وGدت بrٔش>ياء كثرية، وقدمت الزتامات العنوان 

، واك�ن "التدبري املس>تدام }لموارد الغابوية"والبارز دÓلها هو العريض دÓلها 
الزتام دÓل ¿منية اBال الغابوي، وهذا احملور هيم ساكنة تقدر iس>بعة ماليني 

  . óسمة
ٕالهناء معضQ دÓل  2011اك�ن الزتام دÓل احلكومة دÓل سقف 

، كام ٔ�رشمت الغابوي وحتفEظ امل÷ الغابوي يف ٔ�فق حتفEظ ما يفوق دالت دي
مEلون هك¤ار، مبا يف ذ� املسا·ات احملددة ٕادارÓ  7ٕاىل ذ� يف جوا�مك، 

مليون هك¤ار بت	س>يق مع خمتلف  3,7واملصادق Gىل حتديدها، واليت تبلغ 
  . الفاGلني

ٔ�لف  50اك�ن الزتام كذ� دÓل ختليف وحتديث ٔ�و Iشïري حوايل 
ٕاعطاء ا5ٔولوية لٔ�صناف هك¤ار يف الس>نة، مع ٕاGادة تrٔهيل اBال Gرب 

  . الطبيعية احمللية ودمع البحث الغابوي ومقاربة اجلودة



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2013يونيو  19( 1434شعبان  10

  ٔ��ن حنن من هذه �لزتامات؟ : سؤال
طبعا ال ميكن ٕاال جلا·د ٔ�ن ينكر ٔ�مهية وقمية اBهود ا}يل تبذل، ولكن 
حنن óسائل إالجنازات، مبعىن إالجنازات Gىل ا5ٔرض قEاسا لاللزتامات املعرب 

  .هاذ العمر، يف هاذ التجربة دÓل س>نة ونصف، واليت نت دث عهناعهنا يف 
امسحوا يل، الس>يد الرئAس احلكومة، ٔ�ن ٔ�قول �لك رصا·ة بrٔنه ال 

نعم . توOد ٕاجنازات Pملعىن احلقEقي للكمة ٕاجنازات يف هاذ الس>نة ونصف
اك�ن جمهود، اح�ا ما كنبخسوش، كتقوم به املندوبية وGدد من الرشاكء 

ولكن إالجنازات مبعىن إالجنازات، Pملعىن احلقEقي }للكمة يف هاذ  ا5ٓخر�ن،
الس>نة ونصف ما شف�اهاش وما كنلمسوهاش، ؤ�عيا½ البحث عن ما ٔ�جنز 
وما اختذ من تدابري ومن ٕاجراءات، ومل نعرث ٕاال Gىل يشء ذي Pل، بل 
الحظنا بrٔن هناك اس>مترار الت دÓت واس>مترار الزنيف واس>مترار 

  . ت واس>مترار �س>تزناف�خ¤الال
الحظنا بrٔن احلكومة يف هاذ الس>نة ونصف مل حتقق ولو جزءا معقوال 
من ا5ٔهداف ومن �لزتامات ا}يل اقريت Gليمك قbل قليل، واليت ٔ�¨ذهتا 

  .من الرب½مج احلكومة ا}يل صادق Gلهيا الربملان
Bىل محمل اجلد التوصيات الصادرة عن اG ذ¨ٔrنيا، احلكومة مل تõ لس

، وا}يل ¿لكم 2009اG5ٔىل }لحساPت يف التقر�ر الشهري ا}يل صدر س>نة 
فEه Gىل Gدد من املشالك، كنا Íمتىن Gىل ا5ٔقل يف هاذ الس>نة ونصف ٔ�ن 
جند يف �رامج احلكومة ويف س>ياسة احلكومة يف هاذ املوضوع ا}يل 

 ناقشو، ٔ�ن جند صدى و¿رمجة لهذه التوصيات الواردة يف التقر�ر دÓلن ك 
  .اBلس اG5ٔىل }لحساPت

جنيو ا5ٓن لٕالشاكل الثالث وهو ٕاشاكل "م Oدا، ولكن مؤرق يف 
نفس الوقت، وهو إالشاكل املتعلق Pلت ديد الغابوي، ميكن يل نقولو، 
الس>يد رئAس احلكومة، بrٔن س>نة ونصف يه س>نة بيضاء، نعم س>نة بيضاء 

ىن احلقEقي ٕالجناز، بل ف� يتعلق Pلت ديد الغابوي، لAس هناك ٕاجناز Pملع
Gىل العكس من ذ� املندوبية السامEة }لمياه والغاPت دارت جمهود وهيrٔت 

مرسوم  50مشاريع مراس>مي، ويف مك¤بمك، الس>يد رئAس احلكومة، ما يفوق 
مرسوم ي	¤ظر التوقEع، وال  �50ي	¤ظر التوقEع، م�ذ س>نة ونصف ما يفوق 

اذا؟ واش هاذ املدة دÓل س>نة توقEع حىت ا5ٓن، وحيق لنا ٔ�ن ن�ساءل مل
ونصف ما اكفEاش Pش توقعوا Gىل هاذ املراس>مي؟ وما يه دالالت هاذ 
Gدم التوقEع؟ وملاذا Pلضبط جيب ٔ�ن óس>هت÷ لك هذا التوقEت، Gلام بrٔن 
�س>تزناف والزنيف �س>متر و¯ادي بوا·د الوترية، ميكن ¯ادي نوصلو فهيا 

اس>تزنف وما هنب وما دمر، ¯ادي لوا·د الوقت ٕاىل ابغينا نتدار�و ما 
  �كون التلكفة مضاعفة ومضاعفة؟

حترضين هنا، ؤ�½ �ٓسف، راين تن اول ما ٔ�مكن نتجنب، ولكن البد ما 
كتحرضين هنا ترصحيات لبعض . ما óسولو بعضياتنا Pلوضوح الالزم

املسؤولني دÓلمك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، يف Gالقة هباذ املراس>مي 
مرسوم يف املك¤ب دÓل الس>يد رئAس  50توقع�ش، ما �زيد Gىل ا}يل ما 

 �احلكومة، مسؤولني تيقولوا وال رمبا هناك ما �شري ٕاىل ٔ�ن هناك ¿زو�ر ف
يتعلق هبذه املراس>مي، طيب من �زور؟ ولفائدة من يمت الزتو�ر؟ وملاذا مل يمت 

  ف¤ح حتقEق ٕاداري ٔ�و حتقEق قضايئ؟
حيق يل ٔ�ن ٔ�طرح هذا السؤال من ال، امسح يل، الس>يد الوز�ر، 

فض÷، والبد لنا ٔ�ن Íكشف }لرٔ�ي العام الوطين عن ا5ٔس>باب احلقEقEة، 
5ٔن هاذي س>نة ونصف هاذ املراس>مي ك�س>ىن التوقEع، Gلام بrٔنه املشالك 

  .كزتاد
بل ٔ�ضيف ٕاىل ذ�، املندوبية السامEة هاذي مدة س>نة ونصف بعد ما 

عيني املف�ش العام }لمندوبية، مازال ٕاىل اس>تمكلت لك إالجراءات املتعلقة بت 
 �يوم�ا هذا مل يتöذ الس>يد رئAس احلكومة قراره ا�ي يفرتض ٔ�ن يتöذ ف

  يتعلق بتعيني املف�ش، والبد لنا ٔ�ن ن�ساءل واش هاذي يه احلاكمة؟
  واش هاذ اليش ما كAسامهش يف تعطيل احلاكمة اليت ن	شدها مجيعا؟

نا كنالحظو بrٔن هناك وا·د النوع والبد كذ� ٔ�ن نطرح سؤال، 5ٔن 
من املوقف يبدو ٔ�نه فEه وا·د القدر من �لتباس ومن الغموض ف� يتعلق 
بعالقة احلكومة بوا·دة من ٔ�مه املؤسسات، ا}يل كتد¨ل يف هاذ املوضوع 

  . دÓل الغطاء الغابوي، ٔ�ال ويه املندوبية
رة، اليت فهيا مازلنا نتذ�ر الترصحيات ا}يل Gىل درOة �برية من اخلطو 

اهتامات ضد املندوب السايم موÔة من طرف نواب حز�مك، الس>يد 
Mرة يوصف �كونه مل ينخرط بعد يف مسلسل إالصالح "الرئAس احملرتم، 

فربا�ر، ي	متي ٕاىل ما قbل  20ا�ي ٔ�طلقه املغرب، Mرة بrٔنه ي	متي ٕاىل ما قbل 
اك اهتامات ، وMرة ٔ�خرى هن2011، يعين دس>تور 2011فاحت يوليوز 

مسؤولني لهاذ املسؤول PلتدلAس والت ايل والعمل خلدمة ٔ�ج�دات 
كنطرح هاذ ا5ٔس>ئQ 5ٔنه هناك ما يؤرش Gىل وا·د النوع ". ولوبيات معينة
  ...من Gدم الثقة

  اÍهت�ى املوضوع؟

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  ).secondes(ال، Pيق، Pيق، Pيق مثانية 

        ::::امامامامششششاملس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي باملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب				شششش
  الس>يد رئAس احلكومة،

ملا  ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�جEبمك Gىل حتدي رفعمتوه يف و�Ôي يف اجللسة السابقة،
هذا هو �رهاين ٔ�ضعه بني يد�مك حىت خنرب  ¿لكمت Gىل الزÓرة ٕالسطنبول،

  .الرٔ�ي العام الوطين حقEقة ما يتداول يف هذه اجللسة من اهتامات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . يد الرئAساÍهت�ى الوقت الس> 

  .اللكمة ا5ٓن }لفريق �س>تقاليل ،شكرا الس>يد الرئAس احملرتم
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  :املس�شار الس>يد محمد �ن الشايباملس�شار الس>يد محمد �ن الشايباملس�شار الس>يد محمد �ن الشايباملس�شار الس>يد محمد �ن الشايب
  .شكرا الس>يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ا5ٔخوات، إالخوة الزمالء،

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  ...الرثوة الغابوية، كام Oاء

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  .، هللا خيليك، ا·رتم�ا، ا·رتم اجللسةالس>يد الوز�ر احملرتم

        ::::املس�شار الس>يد محمد باملس�شار الس>يد محمد باملس�شار الس>يد محمد باملس�شار الس>يد محمد ب				شايبشايبشايبشايب
  الس>يد الرئAس،

الرثوة الغابوية متتد Gىل مسا·ات شاسعة مبا فهيا املناطق اجلبلية، 
ماليني دÓل الهك¤ارات، كام Oاء يف جوا�مك، الس>يد الرئAس،  9وتقدر بــ 

ا Pلشلك املطلوب، Gلام ٔ�ن واليت تعد �روة �برية وهائQ، ال حنسن اس>تعامله
مواردها كثرية و�برية Oدا، سواء الباطنية مهنا ٔ�و الفوقEة، وذ� م�ذ ٔ�سس 
}لنظام الغابوي ببالد½ قرابة قرن من الزمن، Gلام ٔ�ن هذه القوانني مل تعرف 
حتي�Aات وتعديالت وIرشيعات Oديدة يف مس>توى ما تتطلبه من مؤهالت 

افدا من ٔ�مه الروافد اق¤صادÓ واج¥عيا، وما ¿زخر به من �روات ¿كون ر 
�سامه مسامهة جEدة يف حتسني الناجت ا?ا¨يل العام لبالد½، كام هو الشrٔن 

ماليني دÓل  P9ل	س>بة }لقطاع الفالR ا�ي ميتد كذ� Gىل مسا·ة 
الهك¤ارات، وا�ي بدٔ� �شق طريقه حنو حتسني دوره يف ¿منية الناجت 

  .الرب½مج احلكويم يف دمع خمطط املغرب ا5ٔخرضا?ا¨يل العام من ¨الل 
ٔ.ول ٕاجراء حكويم بعد �س>تقالل، الس>يد رئAس احلكومة، لتطو�ر 
القطاع الغابوي هو ٕا·داث اBلس الوطين }لغاPت بظهري رشيف شهر 

، حEث مل óسمع عن ó�ٔشطة هذا اBلس وال اج¥Gاته Pملرة، 1976ٔ�كتو�ر 
ات م�ذ Mرخي ٕاóشائه ا�ي يقارب ا5ٔربعني س>نة، مر  9ؤ�نه اجمتع قEد حEاته 

، Gلام ٔ�ن 1999اكنت س>نة  -ٔ�ي اBلس الوطين }لغاPت-كام ٔ�ن �ٓخر دورته 
القانون املنظم لهاذ اBلس ينص Gىل اج¥Gاته ا?ورية مرة لك س>نة ولكام 

  . دعت الرضورة ٕاىل ذ�
يدل Gىل ٔ�مهية قطاGا معنيا، مما  18هاذ اBلس الوطين يضم ممثلني عن 

هاذ اBلس، لو مت ا·رتام دوراته الس>نوية Gىل ا5ٔقل لاكن قطاعنا الغابوي 
ما : (يف ٔ�حسن ·ال، 5ٔنه كام يقول الرسول الكرمي صىل هللا Gليه وسمل

  ).اجمتعت ٔ�ميت Gىل ضالل
  الس>يد رئAس احلكومة، 

ٔ�ال تفكرون يف بعث الروح يف هذا اBلس الوطين من ¨الل مراجعة 
  مه ؤ�هدافه لAسامه يف تطو�ر هذا القطاع؟ "ا

خر، ولكن نتاجئها ال 5ٓ هناك كذ� بعض الربامج يعلن عهنا من ·ني 
تظهر }لعيان، بقدر ما نالحظ من تدهور }لقطاع الغابوي يف كثري من 

املناطق، و¨ري شاهد Gىل ذ� اBال الغابوي اBاور }لعامصة إالدارية 
  .معمورة املمتثQ يف الغابة ٔ�و ¯ابة

كذ� الرب½مج احلكويم ا�ي G�ٔلنمت عنه، الس>يد رئAس احلكومة، 
ٔ�لف هك¤ار كام Oاء يف جوا�مك قbل قليل، بناء  50ا�ي ينص Gىل Iشïري 

مل تظهر ) G)PFN1ىل إالسرتاجتية اليت Oاء هبا الرب½مج الوطين }لغاPت 
الربامج  بوادره حىت ا5ٓن، وÍمتىن ٔ�ن ال يعرف انتاكسة اكنتاكسة بعض

  .السابقة
  الس>يد رئAس احلكومة، 

ٔ�ال تفكرون يف وضع ٕاسرتاتيجية لٕالقالع Pلقطاع الغابوي وٕاGداد اBال 
بناء Gىل دراسة مس>تفEضة هتم Iشخيص الواقع وحتديد املعيقات وتíين 
خطط فعا� وواحضة }لهنوض هبذا القطاع احليوي Gىل غرار ا?راسة الهامة 

  ب ا5ٔخرض؟ اليت ٔ�فرزت خمطط املغر 
كام ٔ�ن PٕماكÍمك، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ن تقوموا من ¨الل ا?راسة 
امليدانية جبرد املعطيات ا?قEقة وا5ٔساس>ية لواقعنا الغابوي وجمالنا الرتايب من 
قbيل ما تفرزه هذه املاليني ال�سعة من الهك¤ارات من هزا� يف إالنتاج، ال 

Eة وال Gىل مس>توى ما ت	¤ïه من Gىل مس>توى الرثوة اخلشEíة وال العلف 
حلوم محراء وال Gىل مس>توى ما �زخر به Pطن ا5ٔرض، وGىل ما توفره من 
فرص }لشغل وال Gىل مس>توى óس>بة اس>تقرار الساكنة، حEث ال شك ٔ�ن 
G�ٔىل óس>بة }لهجرة تrٔيت من هذه املناطق نظرا لهذه العوامل السلبية الناجتة 

فعل الطبيعة بقدر ما يه من  عن ضعف املردودية اليت يه لAست من
  . فعل ضعف الربامج واBهودات احمل�شمة املبذو� حلد ا5ٓن

ٕاذاك، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، س>تقفون ٕاذا ما ٔ�جريت هذه 
ا?راسة Gىل ٔ�رقام صادمة، س>تكون ال حما� ·افزا الختاذ ما يلزم ٕالعطاء 

  . هذا القطاع احليوي الهام ا5ٔولوية اليت �س>تحقها
كام ٔ�ن هناك �رامج، الس>يد رئAس احلكومة، �ر½مج وضعته املندوبية 

، ن�ساءل عن 2014ٕاىل  2003السامEة يف ٕاطار خطة عرشية، متتد من 
النتاجئ املمتخضة عن هذه اخلطة، Gلام ٔ�ننا Gىل مشارف هنا�هتا، وهل هناك 

  تقEمي لهذه املر·Q؟
الغاPت م�ذ ٕا·داث متت ٕا½طة حماربة التصحر لقطاع املياه و  ،كذ�

املندوبية السامEة، وا�ي نعتربه ٕاجراء يف حمY، ولكن هل هناك نتاجئ تذ�ر 
يف هذا اBال، Gلام ٔ�ن زحف الرمال ال زال مس>مترا مع ضعف الغطاء 

  النبايت؟
كذ� قطاع املياه، الس>يد الرئAس، مل نلمس جمهودات يف هذا اBال، 

الزالت Iس>تقbل جماري املياه العادمة بدليل ال زلنا Íرى ٔ�ن بعض ا5ٔودية 
}لعديد من املدن واملدارش، وكذ� وا·د العدد من املطارح العمومEة توOد 
Gىل ٔ�رصفة ا5ٔودية، وكذ� اجنراف الرتبة و¿كدس ا5ٔو·ال 5ٔPحواض 

                                                 
1 Programme Forestier National 
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املائية ن�ïEة ضعف الغطاء النبايت وحامية ا5ٔجشار وٕاGادة Iشïريها مبحيط 
  .السدود

امل÷ الغابوي، لن ٔ�خوض فEه 5ٔن إالخوان يف  Pل	س>بة لت ديد
املعارضة توسعوا فEه، وPٕماكن الس>يد رئAس احلكومة ٔ�ن تتوسعوا يف 

  . إالOابة
ٔ�ما ما خيص احملور الثاين، ما هيم ٕاGداد الرتاب الوطين، يتعلق مبحور 
ٕاGداد الرتاب الوطين، فا5ٔ�يد ٔ�ن س>ياسة ٕاGداد الرتاب الوطين مبا حتمY من 

ات لالرتقاء جبهاتنا ومدننا ؤ�رÓف�ا ٕاىل مس>توى الفضاء ا�ي Íرتضيه تطلع
5ٔنفس>نا ٔ.مة لها ماضهيا اBيد و¿راZا ا5ٔصيل، ولها رغبة يف ٕاثبات ٔ�صا�هتا 
Gرب م�طق تدبريي }لمïال الرتايب، يتالءم مع مس>تلزمات ا?و� احلديثة، 

طوق احلكومة و�س>تجيب حلاجEات الساكنة ورغبة ا5ٔجEال املتعاقbة، ت
ولك الفاGلني مبسؤولية كربى لالجهتاد وإالبداع من O�ٔل ¯د ٔ�فضل 

  .لس>ياسة ٕاGداد الرتاب
وPلرمغ من التطورات ال	سEíة اليت جسلت بعد سلسQ احلوارات 
الوطنية اليت قادهتا احلكومات املتعاقbة، ¯ري ٔ�ن املالحظة ا�5ٔرز يه التrٔخر 

ٕاطار م�طق ا�هتيئة، مما سامه يف احلاصل يف ٕادراج حاكمة اBال مضن 
ضعف البعد �س�رشايف }لتدبري اBايل ووفر Pملقابل الرتبة اخلصبة 
 Óالح¤ضان �خ¤الالت وخمتلف الرتهالت، سواء يف معاجلة القضا

  . احلرضية والقروية
كذ� اBال احلرضي، وا�ي يعد م)اال بليغا لهذه الوضعية Gىل صعيد 

ر البيضاء والرPط و¯ريها، واليت توحض جبالء املعاد� املدن الكربى اك?ا
  .ا�تQ }لتدبري اBايل لبالد½

  الس>يد الرئAس، 
Pلرمغ مما قدممتوه من ٕايضا·ات، ¯ري ٔ�ن احلصيQ تؤكد ٔ�ن س>ياسة 
احلكومة احلالية مل Iسامه يف التخفEف من التباينات والفوارق الرتابية، ومل 

دليلنا Gىل ذ� املؤرشات وإالحصائيات املتوفرة تقدم إالضافات املرجوة، و 
ة بني املدن والبوادي، فإالنتاج الوطين  واليت ¿كشف عن التباينات الصا̈ر

من الرثوة  %40مازال ممتركزا حول ا5ٔقطاب �ق¤صادية الكربى، حفوايل 
من الرتاب الوطين، مبا فهيا املناطق القروية،  %1الوطنية ترتكز يف 
من الرتاب الوطين �سامه فقط ب	س>بة  %77 هو ٔ�ن وا5ٔدىه من ذ�

فقط من القمية املضافة، كام ٔ�ن الساكنة الزالت ممركزة بقوة يف  10%
من الساكنة  %61السا·ل، من تطوان ٕاىل ٔ�اكد�ر ا�ي يضم حوايل 

من مجموع  %53من Gدد العاملني ا?امئني يف الصناGة، و %80احلرضية، و
Eةالطاقة إاليوائية الس>ياح.  

  الس>يد الرئAس، 
ٕان م)ل هذا الوضع هو ن�ïEة حمتية لعدم القطع مع املنظور املزدوج 
}لمïال الرتايب، واملمتثل يف ¿كر�س>نا لثنائية املغرب النافع واملغرب ¯ري 
النافع، وهو كذ� ٔ�·د جتليات التعارضات ال[س>يكEة القامئة بني التصور 

ب من ¨الل التقطيعات اليت ا5ٔمين }لمïال والتصور �س�رشايف }لرتا
  . Iسعى ٕاىل ا�متكن من ٕادارته ومراقbته س>ياس>يا واج¥عيا واق¤صادÓ وثقافEا

وGىل احلكومة اليوم ٔ�ن تعي ٔ�ن جناح ٔ�ي س>ياسة لتمنية الرتاب الوطين 
مير حرصا Gرب مت÷ الشïاGة الاكفEة لتïاوز هذه املقاربة التقليدية والعمل 

ج، وا�ي لن حيصل بعد بني ا5ٔدوات Gىل ¨لق التقارب و�ندما
�س�رشافEة }لرتاب ؤ�دوات التخطيط �ق¤صادي و�ج¥عي، ٔ�ساسا 
بني ا�طط الوطين ٕالGداد الرتاب وخطة العمل الوطين }لبäAة وخمطط 

قد فوتت من Oديد  -ال قدر هللا- التمنية، وGدم حتقEق ذ� يعين ٔ�ن بالد½ 
"ددة بضياع املزيد من الوقت قbل توفرها فرصهتا حنو ¿منية هذا القطاع و 

  .Gىل بوصQ لتخطيط ¿منيهتا الرتابية والقطاعية Gىل ا5ٔمد املتوسط والبعيد
ٕاننا، يف الفريق �س>تقاليل، واس�شعارا م�ا }لماكنة املمتزية اليت حتتلها 
اجلهة مضن ٕاسرتاتيجية ٕاGداد الرتاب ببالد½، Pعتبارها الوGاء الرتايب 

الح¤ضان توÔات و¿رتbAات س>ياس>ية اBال جبميع مس>توÓته،  املناسب
تؤكد Gىل ٔ�نه Pلرمغ من اح¤الل اخلطاب حول الالمركزية واجلهوية موقع 

، ¯ري 2011الصدارة يف سا·ة النقاش العمويم ¨اصة بعد ٕاقرار دس>تور 
ٔ�ن املالحظ هو ٔ�ن تصور احلكومة ملس>تقbل اجلهوية مل ¿كمتل معامله بعد من 

التزنيل احلقEقي }^س>تور يف هذا الصدد، مؤكد�ن Gىل ٔ�ن ٕارساء O�ٔل 
اجلهوية هو ٔ�·د ٔ�مه ا5ٔوراش الكربى واملصريية اليت يتعني Gىل احلكومة 
إالرساع بتفعيلها من ¨الل ٕاصدار القانون التنظميي }لجهات وامجلاGات 
الرتابية ا�ي س>ميكن من ٕافراز مؤسسات Ôوية م�تخبة وقوية وذات 

ات فعلية، واع¥دا لتقطيع Ôوي من شrٔنه توفري مؤهالت التمنية اخ¤صاص
�ق¤صادية و�ج¥عية والثقافEة والبيEÉة للك Ôة، وكذا Gرب ٕاGادة صيا¯ة 
مرشوع الالمتركز إالداري يف Gالق¤ه مع اجلهوية املتقدمة، هذا فضال عن 

سامهة املتوازنة تفعيل ا5ٓليات املالية اليت ينص Gلهيا ا?س>تور، مما يضمن امل 
  .لاكفة اجلهات يف التمنية �ق¤صادية و�ج¥عية ببالد½

  الس>يد الرئAس، 
ٔ�ما Pل	س>بة ملوضوع اجلبال ا�ي �شلك عنرصا ٔ�ساس>يا }لتوازن يف 

من الرتاب الوطين،  %26النظام البAيئ Pل	س>بة }لب^، واليت حتتل حوايل 
  .وتrٔوي ٔ�كرث من ربع ساكن الب^

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس>يد رئAسالس>يد رئAسالس>يد رئAسالس>يد رئAس
  . اÍهت�ى الوقت

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم ،اللكمة ا5ٓن }لفريق احلريك
  .الفريق احلريك، الس>يد الرئAس احملرتم

        ::::املس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس>يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،
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  مني،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرت 
ارتباطا Pملوضوع ا�صص لهذه اجللسة ا?س>تورية ك	سïلو Pرتياح 
ا5ٔمهية ملا ٔ�دىل به الس>يد رئAس احلكومة من توضي ات ومعطيات، ولكن 
نود هبذه املناس>بة ٔ�ن óسïل بعض �قرتا·ات واملبادرات ا}يل من شrٔهنا 

ïسامه يف بناء م�ظور واحض لتطو�ر الس>ياسة الغابوية املنهتI ة، وصيا¯ة ٔ�ن
  .خمطط معيل ٕالGداد الرتاب الوطين iشلك ½جع

ٔ�وال، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، كام تعلمون ٔ�ن الغابة لAست فقط 
ٔ�و جمرد غطاء ¯ابوي، ولكهنا تلعب دورا هاما من الناحEة إال�كولوجEة 
ٔ�ساس>يا، وكذ� فضاء لتجمع iرشي هام ا�ي يقدر بنصف الساكنة 

·د الوضع، جممتع اقروية Pملغرب، لنصبح كذ� ٔ�مام و ومؤطر PمجلاGات ال
جbيل املورد دÓلو ا5ٔسايس والرئAيس ا}يل �يعAش م�و وهو الغابة واملوارد 
دÓلها، وهذا ا}يل �يجعل ٔ�ن هذه املعاد� صعبة، وتطرح وا·د الوضع ا}يل 
�يمتثل يف الكEفEة Gىل هذا املورد الطبيعي، وا}يل يف نفس الوقت هو ضامن 

  . حلقوق ساكنة هذه املناطق اBاورة }لغابة
  �يف حنمي الغابة، ونعزز مواطنة املغاربة هبا؟ : السؤال دÓلنا

نعمل ٔ�ن مزيانية املندوبية السامEة }لمياه والغاPت مزيانية هزيQ، وال 
ٔ�لف  40تتوفر Gىل موارد iرشية "مة، و�يف يعقل ٔ�ن نرتك ما يقارب 

  ماكنيات مادية؟ هك¤ار حلارس وا·د بدون إ 
كذ�، وبغيت نوقف عند هاذ النقطة، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 
يه دÓل الوضعية دÓل احلراس الغابويني يف ·ا� ضبط خمالفني ووقعت 
هناك مشادات ٔ�و اصطدامات مع خمالفني، يتعاملون بنفس املعامQ وتطبق 

هتمة الرضب واجلرح Gلهيم نفس املساطر القانونية، ويقدمون ٕاىل العدا� �
املتبادل، وبعض ا5ٔحEان يعتقلون 5ٔهنم قاموا Pلعمل دÓهلم و·اولوا ضبط 
ا�الفني، وهذا ٕاشاكل خص، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، تن�هبوا � 5ٔنه 

  . ما كAشجعش احلراس Gىل احملافظة Gىل الغابة
تتقوم  وكذ�، يف نفس الس>ياق، جيب Iشجيع التعاونيات الغابوية ا}يل

بين حسن مقنا هباذ -الرشاردة-حبراسة الغابة، واح�ا يف اجلهة دÓل الغرب
التجربة Gىل مس>توى Gدة جامGات، وتعطاو الصفقات لتعاونيات ¯ابوية 
حلراسة الغابة �ك�اش حتمالت مدروس ومدقق، وتتحمل فEه التعاونية لك 

الشق املتعلق مسؤوليهتا ف� خيص ا�هنب ٔ�و إالتالف دÓل الغابة، وكذ� 
Pحملافظة Gىل الغابة من احلرائق، 5ٔن، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، يف 

ملراقbة ) les postes vigie(غياب املسا� لولوج الغابة، وكذ� ذوك 
احلرائق، ما كن�سطعوش نضبطو احلرائق يف وقهتا، وكذ� Gدم وجود 

ا �يكون التد¨ل الفوهات دÓل املاء دا¨ل الغابة، ا}يل ك	شوفو ٔ�ن وا¨
دÓل الطاàرات، هاذوك الطاàرات القوة وامحلو� دÓهلم دÓل املاء Oد ضعيفة 
و�يخصهم ي��قلوا بعدد من الكEلومرتات }لزتويد Pملاء والرجوع ٕالطفاء 

  . ٕاذن هاذو من بعض ا5ٔش>ياء ا}يل ابغينا Íهبو لها. احلرائق يف الغابة
 لبناء س>ياسة ¯ابوية كذ� النقطة الثانية ويه املد¨ل الرئAيس

م	سجمة وٕاGادة النظر يف املرجعية القانونية املنظمة لهاذ القطاع، 5ٔن، 
 1916الس>يد رئAس احلكومة، هاذ القانون ٔ�سسو ورشعو املس>تعمر يف 

، وهاذ القانون 1919قbل ما ي�رشع القانون دÓل امجلاGات الساللية يف 
ب، حبيث ٔ�ن يف فرóسا هذا رشعو املس>تعمر وجعل هذه جتربة يف املغر 
، وما تبقى فهو م÷ %30اليوم امل÷ الغابوي ا}يل يف م÷ ا?و� يقدر بـ 

}لخواص، و�س>تغل عن طريق التعاقد، فٕاذا به نالحظ ٔ�ن هذه التجربة 
معلهتا فرóسا يف املغرب، ومل تعمل هبا يف ب^ها، ؤ�ن امل÷ الغابوي اليوم 

 ات يه امل÷ الغابوي ولAس م÷ }^و�، ؤ�ن املرجعية صب %100هو 
امل÷ دÓل امجلاGة، وهو ا}يل وضعنا اليوم، لو اكن العكس ما غيكوóش 

  .عند½ هاذ إالشاكل دÓل الت ديد دÓل امل÷ الغابوي
õلثا، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، جيب ٕاحEاء اBالس إالقلميية }لغابة، 

Bدا وتنعقد مرة يف الشهر، وهاذ اO الس إالقلميية يف الغابة 5ٔهنا "مة
تعرض فهيا مجيع املشالك احمللية، وحتل ٕاقلمييا وÔوÓ، وما كنحتاجوش Pش 
¿رفع }لمصاحل املركزية Pش حتل هاذ املشالك، و5ٔن هذا مشلك وواجب 
وطين وجامعي للك املغاربة، ا}يل خصنا خنلقو هلم فعال بدائل }لعAش دا¨ل 

  .الغابويةالغابة و�س>تفادة من اخلريات 
رابعا، الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، وارتباطا Pل�رشيع، لقد ٔ��ر½ 5ٔكرث 
من مرة برضورة التعجيل Pٕخراج قانون اجلبل ٕاىل ·زي الوجود، وحنيطمك 
Gلام هبذه املناس>بة من Pب Iسهيل هذه املrٔمورية ٔ�ن احلركة الشعبية 

ر م�ذ س>نة ٔ�رشفت Gىل ٕاGداد مرشوع قانون م¤اكمل يف هاذ إالطا
، مbين Gىل وا·د ا?راسات دÓل املقارنة مع جتارب Gدة دول 2000

م¤وسطية، وهاذ املرشوع الزال يف رفوف املندوبية السامEة }لمياه 
والغاPت، وهاذ املرشوع فعال اكن سطر وا·د ا�طط ¿منوي شامل 

  .}لمناطق اجلبلية مقرون بتدابري احملافظة Gىل الغابة
متع قروي وجbيل مس>تقر، البد، الس>يد الرئAس، ¨امسا، من O�ٔل جم 

ٔ�ن نعيد ٕاõرة ان�bاهمك ٕاىل مشلك ا�Gاàر الغابوية، وكنقرتحو Gليمك إالعفاء 
دÓل املتابعني هباذ ا�Gاàر، 5ٔن املواطن الفقري دامئا مطارد يف ا5ٔسواق، 
م¤بوع هبذه ا�Gاàر 5ٔن وا·د النعïة دÓلو وال وا·د البقرة دÓلو د¨لت 

  . Mهئة يف امل÷ الغابوي
جيب كذ� ٕاGادة النظر يف س>ياسة �رامج ال�شïري وٕاGادة ال�شïري 

  .وتثEíت الك)بان الرملية
  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا الس>يد الرئAس احملرتم

  .اللكمة ا5ٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEد
  .Aسشكرا الس>يد الرئ 
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iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Gىل ٔ�رشف املرسلني وGىل �ٓ� 
  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

حرار �يفام اكن احلال فٕان فريق التجمع الوطين ل�ٔ . ٔ�شكرمك Gىل جوا�مك
يويل عناية �برية }لغطاء الغابوي، وحيرص شديد احلرص Gىل صيانته، 5ٔن 
احملافظة Gليه تعين احملافظة Gىل احلياة، Pعتبار ا5ٔجشار والنباMت Iشلك 

  .حمور دورة املادة والطاقة يف الطبيعة
والغابة Pل	س>بة }لمغرب لAست جمرد موروث طبيعي جيب احملافظة 

�روة وطنية Iسامه iشلك �بري يف تلبية العديد من Gليه، بل يه موروث و 
ماليني يوم  10املتطلبات �ق¤صادية والتمنوية عن طريق توفري ٔ�زيد من 

مواد ا5ٔولية ٕالGداد وٕاجناز الصناGات معل يف الس>نة، ٕاضافة ٕاىل توفريها }ل
اخلفEفة، كامدة اخلشب والفلني واحلطب، و¯ريها من املنتوOات الغابوية 
ا5ٔخرى، �س>تفEد م�ه قطاع الصناGة التقليدية واملقاوالت الصغرى 

  .واملتوسطة
مفن هذا املنطلق، فٕان فريق�ا �رى بrٔن البحث عن وضع ·د 

طاء الغابوي الوطين ٔ�صبح رضورة تفرضها لالس>تزناف الكbري ا�ي يعرفه الغ
 õطابع �وين، لكون الغابة معوما ٔ�صبحت مورو �دات، مهنا ما ïدة مس>تG
مشرتاك لٕالóسانية، نظرا ملسامههتا الكbرية يف ام¤صاص ماليني ا5ٔطنان من 

ٔ�·ادي ٔ�و�س>يد الكربون وõين (الغازات السامة املسbíة لالح¤باس احلراري 
ومهنا ما هو مرتبط Pج¤ثاث الغاPت Iسامه فEه عوامل  ،)ٔ�و�س>يد الكربون

التعرية والتصحر، حEث تفقد الرتبة خصو�هتا اليت تعمل Gىل منو النباMت، 
  .وتقلص óسب املسا·ات اخلاصة PلزراGة

  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، 
ٕان العديد من �õٓر التلوث مبختلف ٔ�نواGه ٔ�صبحت ال تعرف احلدود، 

تrٔ�ر دول Pملواد امللوثة ?ول ٔ�خرى iسíب ان�شارها Gرب اجلو وميكن ٔ�ن ت 
  . واملاء

ولعل ٔ�مه ما ميكن اس>تöالصه، يف نظر فريق�ا، هو العمل Gىل حامية 
واس>تصالح واحلفاظ Gىل الغطاء الغابوي، 5ٔن تدهور هذا الغطاء � �õٓره 

اخ¤الالت السلبية Gىل التنوع البيولو> احليواين والنبايت، حEث �سامه يف 
كربى، ¿كون لها �õٓرها الوخمية لAس فقط Gىل التواز½ت البيEÉة، ولكن 

  .كذ� Gىل التواز½ت �ق¤صادية و�ج¥عية واBالية
  الس>يد رئAس احلكومة،

جيب ٔ�ن óشري ٕاىل ٔ�ن خمططات ٕاGداد الرتاب الوطين وخمططات 
ية الغطاء التعمري iشلك ¨اص، لها دورها، حEث Iسامه iشلك �بري يف حام

الغابوي الوطين من ¨الل ضبط تصاممي ا�هتيئة العمرانية }لمïاالت الغابوية 

واحملميات الطبيعية واملسا·ات اخلرضاء واحلدائق العمومEة، اليت Iشلك ٕاىل 
Oانب الغطاء الغابوي الوطين م�ظومة م¤اكمQ، تعاين نفس إال�راهات، 

ؤ�خص ��Pر هنا  وتتطلب نفس امحلاية من طرف اجلهات ا�تصة،
املندوبية السامEة }لمياه والغاPت وحماربة التصحر، اليت تفرض ٕاجراءات 
صارمة Gىل امل÷ الغابوي، ففي بعض ا5ٔحEان تعوق �س�-ر وتعرقل 
توفري املعAشة }لموطنات واملواطنني ا��ن يق¤اتون من مداخEل الغابة، 

، ٔ�ن احلل �مكن يف ٕاGادة حEث �رى فريق�ا، فريق التجمع الوطين لٔ�حرار
النظر يف الرتسانة القانونية املؤطرة }لم÷ الغابوي وحاميته، واع¥د جلان 
ٕاقلميية وحملية Iرشف Gىل معلية هذه الرخص دون انتظار موافقة إالدارة 

  ... املركزية، حEث ٔ�ن طبيعة لك م�طقة تعرف

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
هللا خيليمك، إالخوان ا}يل  هللا خيليمك، ٔ��رموا صديقمك Pلصمت،

  .تفضل. �يتلكموا

        ::::املس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEداملس�شار الس>يد محمد مفEد
ففي بعض ا5ٔحEان تعوق �س�-ر وتعرقل توفري املعAشة }لموطنات 
واملواطنني ا��ن يق¤اتون مبداخEل الغابة، حEث �رى فريق التجمع الوطين 

املؤطرة }لم÷ لٔ�حرار ٔ�ن احلل �مكن يف ٕاGادة النظر يف الرتسانة القانونية 
الغابوي وحاميته، واع¥د جلان ٕاقلميية وحملية Iرشف Gىل معلية هذه الرخص 
دون انتظار موافقة إالدارة املركزية، حEث ٔ�ن طبيعة لك م�طقة تعرف 
خصوصية معينة، Gلام ٔ�ن املتد¨لني يف امل÷ الغابوي وٕاGداد الرتاب 

رة السكىن والتعمري معدودون، هناك وزارة الفال·ة والصيد البحري ووزا
وس>ياسة املدينة ووزارة التجهزي والنقل، اليت جيب ٔ�ن تنخرط بدورها يف 
البحث اجلدي عن حامية الغطاء الغابوي الوطين ٔ�وال، واس>تصالح وٕاGادة 
زراGة املسا·ات الشاسعة اليت تعرضت لٕالتالف، سواء بrٔس>باب طبيعية 

ل عشوايئ ¯ري مقنن اكحلرائق ٔ�و �وارث طبيعية، وõنيا ضد ٔ�ي اس>تغال
  .لهذه الرثوة الوطنية

  الس>يد رئAس احلكومة،
ٕاضافة ٕاىل لك ما س>بق ذ�ره، فٕانه ال ميك�نا ٔ�ن ن	ىس، دا¨ل فريق 
التجمع الوطين لٔ�حرار، ا?ور الرتفهي�ي }لغطاء الغابوي الوطين 5ٔنه �شلك 
 ٔ�كرب م¤نفس لساكن احلوارض، حEث يعترب هذا الفضاء ملrïٔ }لزنهة والرا·ة

و�س>تجامم وملامرسة بعض الرÓضات ومعاجلة بعض ٔ�مراض الصدر 
  .والتنفس ؤ�مراض ا5ٔعصاب و�كتئاب

  .وشكرا الس>يد الرئAس

  :الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس 
  . شكرا }لس>يد املس�شار احملرتم
  .اللكمة ا5ٓن }لفريق �شرتايك
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        ::::املس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطياملس�شار الس>يد محمد الهبطي
  .شكرا الس>يد الرئAس

  .لرحميiسم هللا الرمحن ا
  الس>يد رئAس احلكومة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدة والسادة املس�شارون،

ٔ�وال يف البداية، حنن كفريق اشرتايك، مككون من مكو½ت املعارضة، 
البد ٔ�ن نقول لمك، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�ننا معمك يف ٔ�مر�ن، حماربة 

اذ الباب، س>نكون قساة ويف ه. الفساد واحلفاظ Gىل الرثوة الوطنية و¿منيهتا
  . معمك ٕاىل الحظنا ٔ�ن هناك تقصري يف احلفاظ Gىل الرثوة الوطنية

يف هاذ النقاش دÓل اليوم، ا}يل هو نقاش "م، ٔ�½ Pغي ½قش اشوية 
ا5ٔس>باب، ملاذا هاذ املشلك اك�ن يف الغابة، وكذ� يف ٕاGداد الرتاب 

  الوطين؟
  :ساس>يةٔ�عتقد ٔ�ن ا5ٔس>باب ¿رجع ٕاىل ٔ�ربعة ٔ�مور �ٔ 

املغاربة اكنوا دامئا �يعAشوا يف اóسïام مع حميطهم البAيئ Gرب قرون، هام 
ا}يل ·افظوا Gىل ٔ�راكن، هام ا}يل ·افظوا Gىل البلوط، هام ا}يل ·افظوا 

  . Gىل الفلني، ٕاىل ¯ري ذ�
، وهذا 1917لكن التعسف بدا مع �س>تعامر، وبدٔ� مع الظهري دÓل 

لمت يف ردمك Gىل ٔ�نه ٔ�نمت بصدد حتيني املنظومة التعسف اس>متر ٕاىل اليوم، وق
القانونية املؤطرة }لغطاء الغابوي، والتعسف مس>متر اليوم يف معلية حتديث 
امل÷ الغابوي، العملية ال متر iسالسة، وختلف الك)ري من ردود الفعل 
احلادة وامل�ش>نïة، ؤ�نمت مل توقعوا Gىل العديد من املراس>مي املنفذة لهذا 

  .، وخصوصا يف اجلنوبالت ديد
كذ� التعسف السلس، وهو ٔ�ن الغابة ٔ�صبحت جماال ريعيا، جمال 
دÓل الريع، راه الناس والو ٔ�غنياء ؤ��روا، ؤ�صبحوا من ا5ٔغنياء، عندمه 
حفش دÓل الرثاء، هاذوك ا}يل كAس>تفدوا من الصفقات سواء ٕاما �ي�bاع هلم 

وه، �يحتالوا، اح�ا دوز½ وا·د اجلزء من الغابة Pش يقطعوه، وال كAشجر 
عقود من الزمن دÓل �ح¤يال، وهاذ الناس رحبوا الفلوس Gىل حساب 
الرثوة الوطنية، يف ·ني يعاقب املواطن الíس>يط، هذاك ا}يل �يد¨ل 
يعشب وال حيطب، �يتعمل لو حمرض دÓل املياه والغاPت، وهذاك احملرض 

زور، وPلتايل نعاقب السارق ¯ري قابل }لمراجعة، 5ٔنه ال يطعن فEه ٕاال Pل
  . وال نعاقب السارق الكbري -ٕاذا Oاز هذا التعبري- الصغري 

Pٕالضافة ٕاىل امل÷ الغابوي ٔ�صبح مرتع دÓل وا·د العدد دÓل املقالع، 
ؤ�½ وÔت سؤال يف هاذ املوضوع }لس>يد وز�ر النقل والتجهزي، وامش>يو 

غابوي يف ٕاقلمي شفشاون يف شوفوا بنفسمك املقالع ا}يل اكينة يف امل÷ ال
. قر�ش، يف الفحص ٔ�جنرة يف تغرانت ٔ�س>يفان، يف ٕاقلمي تطوان يف دار �ن

هذه مقالع تعمالت ٔ�وال مكقالع مؤق¤ة، ؤ�صبحت جماال ريعيا، وهنا نعيد 
  طرح هذا السؤال، فا�ن وصلت املعركة دÓلمك واملواÔة دÓلمك دÓل الريع؟ 

لغابوي، ٔ�عتقد ٔ�ن هذا من ا5ٔمور ا}يل وPش حناربو الريع يف اBال ا
  .¨اص يتوضع لها ·د

مث التعسف الرابع هو الس>ياسات اخلاطئة يف جمال التمنية املندجمة، 
وا}يل ٔ�دت ٕاىل �وارث، نعطيمك مكثال ٕاقلمي شفشاون، الس>ياسات اخلاطئة 

من الغطاء الغابوي لهذا  %60اليت اعمتدت يف هذا إالقلمي ٔ�دت ٕاىل ضياع 
  . ، واكن ٕاقل� ¯ابوP Óم¤يازإالقلمي

هاذ العنارص كتجعلنا ندوزو }لتدابري، ٔ�ش>نو التدابري ا}يل خصنا 
  ند�روها؟

تذا�رتو، الس>يد رئAس احلكومة، Gىل ا�ططات املد�رية يف ال�شïري 
وا5ٔحواض املائية وماكحفة التصحر واحلرائق، مزÓن اح�ا مع هاذ 

ئني لها ما �كفي من املوارد املادية ا�ططات، لكن هاذ ا�ططات واش معب 
  .والíرشية Pش متىش؟ هذا سؤال

اك�ن التحيني القانوين، هاذ التحيني القانوين ¨اص هاذ القانون ا}يل 
�ينظم الغطاء الغابوي يويل قانون دÓل امجليع، راه قلتوها الساكنة خصها 

Óىل الرغبة دG ل ¿كون حىت يه معنية، ما يزنلش هاذ القانون ضدا
  .الساكن

كذ� تنظمي حقوق ذوي �نتفاع، خصو ي�ساىل هاذ الريع، اك�ن 
درمه }لمïاور�ن،  250وا·د إالجراء دارتو حكومة التناوب كتعطي وا·د 

درمه وال ¯ادي ¿رفعوها، وال ¯ادي تعززوا هاذ  250واش غيبقاو يف هاذ 
كونوش إالجراء Pش املواطنني �كونوا حراس حقEقEني دÓل الغاPت، ما �

  خصوم لها؟
مث املشاريع املندجمة، وا·د اBموGة دÓل ا5ٔقالمي ¯ابوية، راه ما �يكفAش 
القانون، راه ¨اص مشاريع م�دمجة دÓل التمنية Pش املواطنني خيففوا Gىل 

  .الغابة
مث كذ� الرشاكة مع اخلواص، شوفوا يف ٕاس>بانيا، يف وا·د العدد دÓل 

Gىل الغابة، �س�مثرون ولكن مقابل �س�-ر ا?ول، ا}يل اخلواص حيافظون 
  .حيافظون Gىل الغابة

نظرا لضيق الوقت، ¯ادي خنمت بوا·د النقطة م¤علقة GPٕداد الرتاب 
الوطين، ٔ�رشمت Gىل ٔ�نه ٔ�نمت بصدد حتيني وا·د العدد دÓل املق¤ضيات، 
والس>� ٔ�ن احلكومات السابقة اش>تغلت يف هاذ املوضوع، و¨الت لمك 

رتامك يف هذا الباب، و¯ادي óشري مكثال R هو الواÔة املتوسطية، وا·د ال
اح�ا املغرب اكن يعاين دامئا من ضعف متوقعه ووجوده Gىل املتوسط، 
املغرب اكن ضعيف Gىل املتوسط، ابدات الس>ياسة يف احلكومات السابقة، 
وا}يل دمعها صاحب اجلال�، اكن من نتاجئها هو امليناء املتوسطي و¯ري 

  .  من املشاريع املهيلكةذ�
هو  -ا5ٓن اك�ن الطريق السا·يل، هذاك الطريق السا·يل س>يعرض

ولكن رب نعمة يف طهيا نقمة، هذاك الطريق السا·يل رمبا س>يؤدي  -نعمة
  . ٕاىل تدمري هذاك اBال الطبيعي
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��، ٔ�ش>نا هو س>ياس>تمك �س�bاقEة من O�ٔل حامية الرشيط 
لوبيات دÓل العقار ا}يل �يجيو �هنبوا العقار السا·يل املتوسطي من هاذ ا}

و�يب	Eو ويدمرون هذا السا·ل، ا}يل حسب وا·د العدد دÓل ا?راسات 
  يعاين من هشاشة بيEÉة �برية Oدا؟ 

و��، ما تبقى من جامل املتوسط، ما تبقى من شواطئنا املتوسطية، 
ا5ٔطليس وا}يل ¯ادي �كون عندها قمية، 5ٔن املغرب اس>تفاد من حميطه 

ملدة عقود، ا5ٓن التمنية و�نف¤اح دÓل املغرب مير Gرب البحر ا5ٔبيض 
املتوسط، ولمك ٔ�ن تقارنوا بني ما وقع يف ٕاس>بانيا ا}يل ثقلوا، ا}يل دمروا 
 ،ٔrكررو هاذ اخلطÍ لتايل اح�ا ما خصناشPهلم، وÓل إالماك½ت دÓوا·د د

¤íا}يل وقع بني س ٔrكررو اخلطÍ ة ومارتيل، ما خصناش وكذ� ما خصناش
Íكررو هاذ اخلطrٔ، ويتöلقوا متاك وا·د العدد دÓل التجمعات ا}يل املواطنني 
ما �ميك�لهمش ميش>يو �هيا، وكذ� حنميو هاذ إالماكنيات ا}يل موجودة Gىل 

  . السا·ل املتوسط
 .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا }لمس�شار احملرتم

  .اللكمة ا5ٓن }لفريق ا?س>توري

        ::::ملس�شار الس>يد ٕادرملس�شار الس>يد ٕادرملس�شار الس>يد ٕادرملس�شار الس>يد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيضاااا
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  السادة الوزراء،
  الس>يد الرئAس،

ويف ذ� "نؤكد لمك يف البداية بrٔن املنظور دÓلنا لهذه املساء� عنوانه، 
، 5ٔن ا5ٔفاكر والربامج و�قرتا·ات يه اBال "فلي��افس املتنافسون

ة، وعندما نت دث عن الواقع جيب ٔ�ن Íكون الطبيعي }لمنافسة الس>ياس>ي
رص·اء وموضوعيني، ف�حن مل نلمس ٔ�ي Oديد يف هذا القطاع ¨الل 

  .الس>ن�ني ا5ٔ¨ريتني من تدبريمك }لشrٔن العام
يف اعتقاد½ ٔ�ن لغة ا5ٔرقام يه اليت هتم املغاربة، فاملقاربة املعمتدة من 

البäAة ال ميكن ٔ�ن  طرف احلكومة ¿ركز Gىل اجلانب البAيئ، حنن نعترب ٔ�ن
تتحول ٕاىل م¤حف، هناك Oانب اق¤صادي يتعلق PٕالنتاجEة وPلشغل، 

مليار س>ن�مي س>نوÓ من اخلشب PلعمQ  600فاملغرب �س>تورد ما بني 
الصعبة، يف ·ني Pٕماكنه توفري جزء �بري من هذه ا5ٔموال يف ·ال تصحيح 

  .الس>ياسة املتبعة
مليار كذ� دÓل  20مليار،  115هذا القطاع �لكف خزينة ا?و� 

مليار  50 %12تتجي من الصندوق الغابوي، ٕاضافة ٕاىل الرسوم حىت يه 
مليار ا}يل تتعطيه  180دÓل ا5ٔخشاب املس>توردة، ٕاذن تيدي هاذ القطاع 

احلكومة مع الرسوم، مع العمل املدخول من ا5ٔرز والفلني وخشب التدفäة 

صيدلية، واخلروب، ٔ�ز�ر، الزGرت، واخلشب الصناعي والنباMت العطرية وال 
  .مليار 65الفكEع، الرتفاس، و¯ريمه، ال يتïاوز 

ٕاذن التلكفة، الس>يد رئAس احلكومة، �برية Oدا، وما ينقصنا يف املغرب 
ا5ٔرض موجودة، إالماكنيات م¤وفرة }ل�شïري، لكن الربامج املنجزة حىت 

Qة العملية والتق�ية فاشEا5ٓن تعترب من الناح .  
هك¤ار ٕاىل  50.000ن	¤ظر م�مك رفع وترية ال�شïري الس>نوي من  كنا

لكن مبواصفات تضمن املردودية، لو اكنت س>ياسة ال�شïري  60.000
 220.000½جعة، ا5ٔرز هذا النوع لو توفرت إالرادة والعناية لوصلنا ٕاىل 

  .احلالية مبواصفات تضمن اجلودة واملردودية 130.000هك¤ار عوض 
�س>تخرج مهنا حطب التدفäة، وما óسميه Pلاك�زة مادة املاموزة 

وIس>تخرج م�ه مادة ا?P¯ة، فٕاذا اكنت موجودة �كرثة �س>تغين الصناع 
  . التقليديون املغاربة عن اس>تريادها من اخلارج

العرعر ا�ي �ك�يس قمية حضارية ?ى الصناع . مادة Mيدة نفس اليشء
  . ءPلصو�رة، وزان، و¯ريها من املدن، نفس اليش

مادة الكونفو، هذه املادة تصنع هبا القوارب والسفن، انقرضت مع ٔ�ن 
  .املغرب Pٕماكنه تصد�ر هذه املادة

  الس>يد رئAس احلكومة،
تطوان، ا5ٔطلس -بين حسن، طنïة-الرشاردة- Pٕماكن Ôة الغرب

املليون هك¤ار ¨لق معجزة  3الكbري واملتوسط، ٔ�ي مسا·ة تقدر بــ 
من �س>تغناء Gىل �س>ترياد، ومتكن احلكومة من  اق¤صادية، متكن املغرب

مداخEل هامة لفائدة اخلزينة العامة، لو اكنت س>ياسة ال�شïري ½جعة 
جشرة الاكليí¤وس، يف املغرب . ومعمتدة Gىل عناية حكومEة Pلبحث العلمي

  .طن يف الهك¤ار يف العام 35طن تيعطي }لهك¤ار، يف ٕاس>بانيا  3
ذ التدبري التقليدي جعل ٔ�كرب معمل لعïني هاذ املعضQ الكربى، ها
 60من اخلارج، واليت ¿لكف ا?و�  %80الورق يف ٕافريقEا �س>تورد 

GائQ،  15.000مليار، وهو ا5ٓن "دد Pٕال¯الق، وIرشيد ٔ�كرث من 
مقاو� مرتبطة به، مبعىن ٔ�ن مدينة س>يدي حيىي حمك  8وٕافالس ٔ�كرث من 

½هيك، الس>يد رئAس احلكومة، عن  Gلهيا PٕالGدام، يه وبعض امجلاGات،
القرار ¯ري املدروس بتحويل امليناء ا�هنري Pلق�يطرة ٕاىل مEناء ¿رفهي�ي قbل 
ٔ�ن حتدثو مEناء حبري Oديد Pلق�يطرة، وهاذ القرار تيلكف املعمل دÓل 

ماليري دÓل  5س>يدي حيىي داP ا5ٓن Pش جييب املادة من اجلرف ا5ٔصفر 
)transport(اد عندGل ، وbناء ¿رفهي�ي قEاملنطقة الصناعية، ودرتو لنا م ½

 .ما تد�روا لنا مEناء
  الس>يد رئAس احلكومة، 

: ٕالنقاذ هذا الوضع الاكريث ا�ي حنذر احلكومة من نتاجئه نقرتح ما ييل
ٕاخراج قانون اس�-ر ¨اص Pلقطاع الغابوي م)ل القطاع الفالR، حيفز  -

  القطاع اخلاص؛
س>ياس>هتا احلالية يف جمال التكو�ن Pلقطاع حنذر احلكومة من  -
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ا}يل "ندسني، واش ا}يل  5وا·د،  28الغابوي، هناك مدرسة وا·دة فهيا 
¿ميكن تيعرف يف ا}لميون غميكن يعرف يف الغابة؟ ما ميك	ش، هاذو راه 

عندمه السالح، واخلدمة دÓل الغابة هاذي راه "نة، وسول Gىل املدرسة 
  .28من ٔ�صل  5ٔ�ش كتكون، 

مركز يف  600ن	bه رئاسة احلكومة ٔ�ن Gدد املراكز ا}يل اكنوا يف الغابة 
، 400والت  35مليون دÓل الساكن، اليوم  12الغابة، الوقEتة ا}يل اكنت 

  .من املواطن وال نبعدوه؟ وحبثوا "الكرد"نقصو، واش خصنا نقربو هاذ 
نتفاع قضية خطرية متس حبقوق الساكن اBاور�ن }لغابة يه حقوق �

، ورامك جسلتو وحفظتو، 700املليون و 3ا}يل اهرضيت Gلهيا، وقbايQ قلت 
واحلقوق دÓل �نتفاع ما دا¨الش يف احملافظة، ¯ريوا ووليو حبثوا Pش 

، واش ميل 5ٔ1917ن م)ال املندوب ¯ادي يقول � الظهري دÓل  ..تعطيو
س ا}يل ¯ادي خنيل يش وا·د يد¨ل يل ٔ�½؟ ذاك النا) titre(تند�ر 

ذاك الناس ا}يل تيجيبوا الغمن دÓهلم، ما . تيحطبوا، ما ابقاش عندمه احلق
ذاك الناس ا}يل تيكونوا عزابة، ما ابقاش عندمه احلق، . ابقاش عندمه احلق

  ...حبثوا Pش تصاوبوا هاذ
ا}يل عند الوا·د، وابغى  ارهك¤ٔ�رايض امجلوع، الس>يد الرئAس، نص 

ٓ الس>يد الرئAس احلكومة،  رة دÓلو، �ٓش خصو؟ذحييد اجل � �Óاملوافقة د
  .1917من الظهري دÓل  26هذا يف العروبية خصو املوافقة د�Ó، الفصل 

كذ�، الس>يد الرئAس، ا5ٔرايض اBاورة }لمدن، ابغينا �يفاش يمت يش 
قانون ال�شïري، اقbايQ اهرضت Gليه، �ٓش ¨اص؟ ¨اص، الس>يد 

Óس، ¨اص وا·د الصفقة ٕاطار دAاح  4ل الرئïش �كون النP س>نني
100%.  

ٕان ٔ�مهية هذا القطاع يتطلب م�مك، الس>يد رئAس احلكومة، Pش ¿كون 
  . وا·د الوزارة، �كون فهيا ٕاطار ما حمزiش، ما ¿كوóش فهيا الس>ياسة

  .شكرا الس>يد الرئAس

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا }لس>يد الرئAس احملرتم

  .اللكمة ا5ٓن لفريق الت الف �شرتايك

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
الس>يد رئAس احلكومة، ٕان رهان �س>تدامة، ؤ�نمت حتدثمت عنه برتكزي، 
يفرض Gىل س>ياسة ٕاGداد الرتاب الوطين ٔ�ن تضع P?رOة ا5ٔوىل مضن 

ماهتا احلفاظ Gىل املوارد املائية والغابوية، 5ٔهنا موارد يصعب اه¥
اس>تصال�ا، اكلبحر واBال اجلبيل والفضاء الغابوي، وهذا ما حفز بفريق�ا، 

الت الف �شرتايك مبïلس املس�شار�ن، ٕاىل املطالبة Pٕ·داث جملس وطين 
اململكة، Gرب }لمناطق اجلبلية، وواكالت ¨اصة Pلك¤ل اجلبلية الرئAس>ية يف 

، لك�ه مع ا5ٔسف 2009مقرتح قانون وضع مبïلس املس�شار�ن م�ذ فربا�ر 
 .مازال حAbس السطور ٕاىل ا5ٓن، رمغ Gدة طلباتنا PٕخراOه من احلفظ

ٕان املاء والغطاء الغابوي موردان ٔ�ساس>يان Pل	س>بة }لحياة الíرشية، 
هاما يف احملافظة  وهذا ال جتادلون فEه، فاملوارد الغابوية اليت تلعب دورا

Gىل البäAة و¿منية املوارد �ق¤صادية Pل	س>بة }لجامGات احمللية، Iسامه ب	س>بة 
 220ماليني يوم معل، وكذ�  10من الناجت ا?ا¨يل اخلام، وتوفر  5%

مليون درمه من بيع املواد الغذائية، ومتثل عنرصا ٔ�ساس>يا يف توازن 
  .املنظومة البيEÉة حمليا وÔوÓ ودوليا

لكهنا اليوم تتعرض �هتديدات حقEقEة iسíب إالدارة نفسها، لغياب 
املشاورات املطلوبة يف كثري من ا5ٔحEان، و·االت اليت حصلت يف ا5ٔقالمي 
الشاملية ٔ�كرب دليل Gىل ذ�، واس�Eالء لوبيات Gىل ٔ�مالك كثرية بدون 

 هنا ٔ�ؤكد Gىل ما Oاء يف مدا¨Q ا5ٔس>تاذ الهبطي يف. مراقب ٔ�و حماسب
هذا املوضوع، فٕاضافة ٕاىل احلرائق الطبيعية و�ج¤ثاõت وتدهور الرتبة، 

  . لكها تؤدي ٕاىل اس>تزناف الرثوة الغابوية
ويبقى ٔ�مه املشالك اليت حتول دون ¿منية العامل القروي ٔ�كرث من ذ� هو 
ظهور Gاملني قرويني بوتريتني خمتلف¤ني، البد ٔ�ن ن	bه ٕاىل هذا، حبيث ٔ�ن 

وي يف اBال املسقي لAس هو العامل القروي يف اجلبال، حفا� العامل القر 
  .إالقصاء بلغت ·دها ا�ي ال يطاق يف ٔ�ما�ن القرى البعيدة

ويبقى ٔ�مه املشالك ٕاذن ت÷ املرتبطة مبشالك العقارات ٔ�رشمت ٕا�هيا، 
والبناÓت، لكن نضيف املراعي واملزارع، مغوض القانون ٕان مل نقل غياب 

الباب مف¤و·ا }لفوىض وتد¨ل لك من �ريد ٔ�ن يتد¨ل، مما ال�رشيع، جعل 
يعرض حقوق الساكن وا5ٔهايل واملواطنني يف خماطر دامئة وحمدقة، وسbAقى 

  .·ا� �ح¤قان و�س>تغالل ا?امئني ٕاذا مل يمت ·ل هذه املشالك
وحنن يف معرض حماو� لعرض بعض ·االت ا5ٔمر الواقع ا�ي تفرضه 

ٓ ا5ٔم)Q �منوذج ٔ�قالمي اش>توكة إالدارة، نورد بعض  يت Pها، وبولعامن �
وٕاداومسالل جبهة سوس درGة، ؤ�رمسواك، هاته القbيQ اليت بين سد �ن 
Mشفني يف ٔ�راضهيا م�ذ ثالثني س>نة، وما زالوا مل Iس>مت÷ ومل يتلقوا 

  .التعويضات
هك¤ار، لكها مزروGة، ؤ�حسن  14بقEت اليوم ما تبقى من ا5ٔمالك 

من هذه املنطقة، ا5ٓن فوجäوا مبرسوم رسي �س>هتدف اس>متالك  دالح يrٔيت
وحتديد هذه ا5ٔمالك اليت ال وصف ¯ابوي Gلهيا، هذا معناه ¿رحEل وهتïري 
املواطنني، ويف الوقت ا�ي اكن فEه الفالحون ي	¤ظرون سقي مزارعهم، 

مرتو من الباراج، ال �س>تفEدون م�ه ٕاطالقا، وطلب  500ومه Gىل بعد 
  .حEل مبق¤ىض هذا املرسوممهنم الرت 

فٕان رهان �س>تدامة يفرض Gىل س>ياسة ٕاGداد الرتاب، ٔ�ظن من 
الواحض ٔ�ن العالقات بني خمتلف املؤسسات املس>توÓت، جامGات حملية 



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2013يونيو  19( 1434شعبان  10

و¿رابية وٕادارية، ٔ�صبحت تتïه ٔ�كرث حنو تفعيل �ٓليات ال�شاور وتفعيل مbدٔ� 
  .رتاتEíة املب	Eة Gىل الوصايةالتضامن وتقامس التاكليف، وتí¤عد تدرجييا عن ال

فاعتقاد½ ٔ�ن الس>ياسة التعاقدية، وهذا نقرت·ه، من شrٔهنا ٔ�ن حتدث 
حتوال ثقافEا معيقا Pل	س>بة لٕالدارة، ومن شrٔهنا كذ� ٔ�ن Iشلك منطا Oديدا 
يف ممارسة السلطة، ندعو ٕاىل حاكمة من نوع Oديد، مما يتطلب معه تنظمي 

 .ت حماس>باتية وكفاءات Oديدةدواليهبا وIسليح Ô�ٔزهتا بrٔدوا
 rل، هو هتيbداد الرتاب يف املس>تقGومن املهام ا5ٔساس>ية لس>ياسة ٕا
املناخ املالمئ، وتوفري رشوط النïاح مجليع إالجراءات والتدابري املرتبطة 
�راهنية إالصال·ات املطرو·ة }لتفعيل، ويف مقدمهتا ا?س>تور اجلديد، 

 هذه حمطات �برية، تتطلب اجلهد اجلهوية املوسعة، س>ياسة املدينة، لك
هنا (الكbري، وتفعيل قواGد احلاكمة اجليدة والعدا� �ج¥عية والرتابية 

، ووضع التوÔات إالسرتاجتية يف مEاد�ن التمنية )�مكن حماربة الفساد
�ق¤صادية و�ج¥عية واحملافظة Gىل املوارد الطبيعية، لك هذا جبانب 

 رشوط ٔ�داء ال	س>يج �ق¤صادي الوطين توفري التجهزيات وحتسني
واجلهوي، وضبط التوازن دا¨ل اBمتع، وبني خمتلف مكو½ت الرتاب 
الوطين كتنظمي سوق الشغل وحماربة الفقر وا5ٔمEة وإالقصاء واحملافظة Gىل 

  . الرتاث الوطين، وحتقEق التمنية املس>تدامة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . رتمشكرا }لس>يد املس�شار احمل

  .اللكمة ا5ٓن }لفريق الفEدرايل

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGة
  .شكرا الس>يد الرئAس

  الس>يد رئAس احلكومة، 
كنا ن	¤ظر م�مك ٔ�ن تطلعوا السادة املس�شار�ن ومن ¨الهلم الرٔ�ي العام 
الوطين Gىل إالجنازات الفعلية وامللموسة حلكوم¤مك يف جمال احملافظة والتدبري 

والبد يف . لموارد الغابوية، وفق ما الزتممت به يف الرب½مج احلكويماملس>تدام }
  :البداية ٔ�ن نذ�رمك بrٔمه ما الزتممت به يف هذا اBال

ٔ�وال، الزتممت ب�منية اBال الغابوي واملناطق اBاورة �، Gرب دمع تنظمي 
ذوي احلقوق واملس>تفEد�ن يف ٕاطار مجعيات وتعاونيات حول مشاريع 

م¤عاقد Gلهيا، جتعل من هذه امجلعيات مقاوالت صغرى =رشاكء م¤فاوض و 
حقEقEني }^و� وفاGلني يف التمنية احمللية واجلهوية، مفاذا ٔ�جنزمت يف هذا 

  اBال؟
õنيا، الزتممت، الس>يد رئAس احلكومة، Pٕهناء حتديد وحتفEظ امل÷ 

وامل÷ الغابوي لضامن حق �نتفاع العقالين، وا·رتام امللكEة اخلاصة 
مليون  7الغابوي، وذ� =رشط ملراجعة القانون الغابوي وحتفEظ ما يفوق 

  هك¤ار، مفا يه املسا·ة اليت مت حتفEظها ¨الل مدة تدبريمك }لشrٔن العام؟

ٔ�لف هك¤ار يف  õ50لثا، الزتممت بتöليف وجتديد ٔ�و Iشïري حوايل 
احمللية،  الس>نة، مع ٕاGادة تrٔهيل اBال Gرب ٕاعطاء ا5ٔولوية لٔ�صناف

العرعر، البلوط، الفلني، ا5ٔرز ؤ�راكن، ودمع البحث الغابوي، ما يه óس>بة 
  ال�شïري اليت مقمت هبا ¨الل س>نة ونصف من معر احلكومة احلالية؟

الزتممت، رابعا، حبامية ا5ٔحواض املائية واجنراف الرتبة وتو·ل السدود، 
ية وبوترية س>نوية حوضا مائيا ذو ٔ�ولو  18وذ� Gرب �ر½مج }لتد¨ل، هيم 

  .ٔ�لف هك¤ار، س	¤طرق ف� بعد }لنتاجئ املهو� يف هذا اBال 25تصل ٕاىل 
الزتممت، ¨امسا، ب�مثني املنتوOات الغابوية، وٕاóشاء سالسل ٕانتاج 
م¤اكمG ،Qرب تrٔطري وتrٔهيل تعاونيات ذوي احلقوق و¨لق قمية مضافة 

ة تعرف ماذا ٔ�جنزمت يف حتسن من مدا¨ل الساكنة اBاورة }لغاPت، الساكن
  .هذا اBال

سادسا، الزتممت بتفعيل اBلس اG5ٔىل }لامء، وIرسيع ٕاجناز ا�طط 
الوطين }لامء، فال ٔ�·د مسع عن اج¥ع هذا اBلس م�ذ Gدة س>نوات، وال 

ٔ�زمة ·ادة يف  2025يشء يف ا5ٔفق، مع العمل ٔ�ن املغرب س>يعرف س>نة 
  .املاء حسب العديد من ا?راسات

ذا اكنت هذه ٔ�مه الزتاما¿مك، مفا هو واقع ·ال امل÷ الغابوي ا�ي ميتد وإ 
، مع العمل %63مليون هك¤ار، Iشلك الغاPت مهنا  G9ىل مسا·ة تفوق 

، وهو معدل ¯ري %8ٔ�ن معدل ال�شïري Gىل املس>توى الوطين ال يتïاوز 
ا5ٔم)ل اكيف }لم افظة Gىل التوازن البAيئ وإال�كولو>، Pعتبار ٔ�ن املعدل 

  ؟ %20و 15لتحقEق هذه الغاية يرتاوح ما بني 
ويفEد حتليل ٕاجناز �رامج العمل املتبعة Gىل مس>توى القطاع الغابوي 

  :Gدم حتقEق ا5ٔهداف املتو¨اة ن�ïEة BموGة من �خ¤الالت ¿مكن يف
تدهور النظم إال�كولوجEة الغابوية اليت تعرف تدهورا م¤فامقا وGىل 

ٔ�لف هك¤ار من الغطاء  31ل يف خسارة ٔ�زيد من مس>توى م¤قدم، �متث
Óالغابوي س>نو.  

وGىل الرمغ من تفامق �نعاكسات السلبية لهذه الوضعية، ال تتوفر 
املندوبية السامEة Gىل معلومات حمينة الع¥دها ٔ.ساس ٕالجناز �رامج 

  .تد¨الهتا
كام نالحظ ٔ�ن نصف الغاPت املغربية فقط يه اليت مت هتيAهئا، ومل 

مليون هك¤ار،  I2شمل هتيئة الغاPت ٕاال نصف الغاPت الطبيعية مبسا·ة 
ٔ�ما النصف ا5ٓخر من امل÷ الغابوي الوطين فهو ¯ري "يrٔ و�سري بطريقة 

  .¯ري ½جعة
كذ� قصور املقارPت اجلديدة }لتد¨ل Pلرمغ من �ون مقاربة ا�هتيئة 

نب السوس>يو املعمتدة من طرف املندوبية السامEة ت	شد ٕادماج اجلا
  .اق¤صادي يف ¿منية النظم إال�كولوجEة الغابوية

  .Gدم ٕاGداد حصيQ تصاممي ا�هتيئة اليت اس>توفت O�ٔلها
اõٓ5ر السلبية لتصاممي ا�هتيئة املتعاقbة Gىل ¯ابة الفلني Pملعمورة، مل 
óسمع م�مك ٔ�ي يشء عن نتاجئ خمطط إالنقاذ ا�ي ٔ�طلق¤ه املندوبية السامEة 
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وضع ·د لتدهور ¯ابة البلوط الفليين، وا�ي ½هز الغالف ل 2016س>نة 
  .مليون درمه 280ا�صص � 

  الس>يد رئAس احلكومة، 
مليون هك¤ار من  20ماليني هك¤ار من مضن  5تتعرض ٔ�زيد من 

املسا·ة إالجاملية لٔ�حواض املائية يف Gلية السدود �اطر �برية، وهو ما 
ائية، حEث تقدر الوترية الس>نوية �شلك هتديدا خطريا Gىل امل	شrٓت امل

مليون مرت مكعب، فعدم ٕاجناز ا�هتيئات يف اOٓ5ال  150لتو·ل السدود بــ 
املناس>بة � انعاكسات وخمية Gىل امل	شrٓت املائية، كام ٔ�ن جحم اخلساàر 

مليون مرت مكعب  75الناجتة عن تقلص طاقة حقاàن السدود يقدر بــ 
  س>نوÓ، مفاذا ٔ�نمت فاGلون؟ 

 يالحظ ٔ�ن ا5ٔهداف املتو¨اة من ا�طط الوطين }ل�شïري، مل يمت كام
بلوغها ٕاال جزئيا، وذ� ف� يتعلق بوترية ال�شïري الس>نوي ومس>توى 

  ...ٔ�لف هك¤ار 103إالنتاج املطلوب، حEث جسل جعز يقدر بrٔكرث من 

  :الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  .الس>يد الوز�ر احملرتم هللا خيليك، اشوية الساكت

  :ار الس>يد محمد دعيدGةار الس>يد محمد دعيدGةار الس>يد محمد دعيدGةار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
 50من املسا·ة إالجاملية املتوقعة، فrٔ�ن حنن من  %16ٔ�ي ما يناهز 

  ٔ�لف هك¤ار امللزتم هبا س>نوÓ؟
ٔ�ما ف� خيص ختليف ¯ابة املعمورة و¯ابة ا5ٔراكن، فٕان ¯ابة املعمورة 
تعرف تقلصا يف الك)افة، تفامق Gىل مدى الس>نني ا5ٔ¨رية بفعل تدهور ¯ابة 

فليين وغياب التöليف الطبيعي، وتبلغ اخلساàر س>نوÓ الناجتة عن البلوط ال 
هك¤ار، ويف ·ا� Gدم اختاذ إالجراءات �س>تعïالية  853تقلص الك)افة 

ٔ�لف هك¤ار "ددة  38الالزمة ٕالGادة تrٔهيل ¯ابة املعمورة، فٕان ٔ�كرث من 
Qbالخ¤فاء ¨الل الس>بعني س>نة املقP.  
ا تعرف ¿راجعا من حEث املسا·ة ٔ�ما خبصوص ¯ابة ا5ٔراكن، فٕاهن

والك)افة، وٕاذا اكنت هذه الغابة متتد يف مطلع القرن العرش�ن Gىل ٔ�زيد من 
ٔ�لف  850ٔ�لف و 750مليون هك¤ار، فٕان هذا الرمق يرتاوح ·اليا ما بني 

ٔ�لف هك¤ار، ففي ٔ�قل من نصف  300هك¤ار، ٔ�ي خبسارة م¤وسطة تناهز 
جشرة يف الهك¤ار ٕاىل  100ا5ٔراكن من  قرن انتقلت الك)افة املتوسطة لغابة

جشرة يف الهك¤ار، كام ٔ�ن املسا·ة املكسوة ترتاجع يف املتوسط  50ٔ�قل من 
هك¤ار يف الس>نة، ويعزى تدهور النظم البيEÉة الغابوية ٕاىل  600مبا �زيد عن 

  .مجQ من العوامل لن ٔ�ذ�رها
كولوجEة ويف ا5ٔ¨ري، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن Iسري وٕادارة النظم إال�
  ...الغابوية يف مجيع ٔ�حناء العامل عرف يف العقود ا5ٔ¨رية تطورا ملحوظا

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
اللكمة ا5ٓن BموGة �حتاد الوطين }لشغل ف� تبقى من . شكرا

 ...اBموGات، دقEق¤ني... الوقت

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGةاملس�شار الس>يد محمد دعيدGة
رة النظم إال�كولوجEة ويف ا5ٔ¨ري، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن Iس>يري وٕادا

الغابوية يف مجيع ٔ�حناء العامل عرف يف العقود ا5ٔ¨رية تطورا ملحوظا، �متزي 
ٔ�ساسا Pٕرساء ٔ�سلوب Oديد }لتدبري واس>تغالل م�افذ Oديدة خللق القمية، 
وسن معايري سالسل لٕالنتاج، ٕاال ٔ�ن هذا القطاع مازال �سري يف املغرب 

ٕاىل املتطلبات اجلديدة والتدبري احلديث بطريقة تقليدية، ال Iس>تجيب دامئا 
  .}لقطاع الغابوي

فهل Iس>تطيع احلكومة مضن تصور ٕاسرتاتيجي ومشويل، Iشلك 
املالحظات املشار ٕا�هيا بعض من عنارصه ف� تبقى لها من العمر الس>يايس 

لتدارك هذه �خ¤الالت البيEÉة  - ٕان كتب لها �س>مترار يف ٔ�داء "ا"ا-
ملائية }لم افظة والتدبري املس>تدام الغابوي وحام�هتا Pعتبارها وإال�كولوجEة وا

  �روة وم÷ لٔ�جEال القادمة؟ 
  .شكرا الس>يد رئAس احلكومة

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  .شكرا }لس>يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا5ٓن BموGة �حتاد الوطين }لشغل
ل ¯ادي الس>يد رئAس احلكومة احملرتم، الس>يد رئAس احلكومة، احشا

  .دقائق شكرا، تفضل الس>يد املس�شار 3تعطي لهاذ إالخوان؟ ٕاذن 

        ::::املس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رماشششش
  .شكرا الس>يد الرئAس

دقائق، وشكرا  3يف احلقEقة، زد½ ¯ري دقEقة، ولكن ¯ادي نتكEفو مع 
  .}لرئاسة جمددا

  الس>يد الرئAس،
  الس>يد رئAس احلكومة احملرتم،

ا املفسدون، ومهنم بعض املنتخبني جزء من �روتنا الغابوية هنهب
واملتنفذ�ن ا}يل نقدرو óسميومه بلويب اخلشب، وهذا يؤ�ر بطبيعة احلال 

وكذ�  -ٔ�ي الو·Aش-Gىل اجلانب البAيئ كام ذ�رمت وGىل الرثوة احليوانية 
  .Gىل �ق¤صاد الوطين

و��، الس>يد رئAس احلكومة، ميل كنعرفو جحم ا�هنب واخلراب 
ميل ك	شوفو هاذ املواقع دÓل الغاPت Gىل مس>توى الطاàرة، وإالجرام هو 

ميل كنكونو الفوق، �يبان لنا وا·د الفجوات، وممكن ٔ�ن تقوموا هبذه الزÓدة 
  .و¯ادي Iشوفوا بrٔن فعال اك�ن ٕاجرام يف هاذ اجلانب

مما يفرض، الس>يد رئAس احلكومة، ٔ�وال البد من مراجعة }لرتسانة 
، و¨اصة 1917جزء مهنا قدمي، كريجع لــ  يه فعال }يلواالقانونية 

التطورات ا5ٓن �ق¤صادية تتفرض ٔ�هنا ¿كون وا·د املعاجلة دÓل مجموGة 
  .دÓل القوانني، وت	سجم مع الوضع الراهن

اجلانب الثاين، وهو �يفاش ¿كون كذ� عند½ م�ظومة قانونية ج�ائية 
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كذ� مع التطلعات من Oانب الزجر لهؤالء الناهبني لهذه الرثوة، ت	سجم 
ا}يل فعال ٔ�ن الشعب املغريب �يتلكم Gىل الريع �ق¤صادي؟ هذا جزء من 
الريع �ق¤صادي، و�� البد ٔ�ن ¿كون املنظومة اجلنائية كتوا�ب هاذ 

  .التطور
النقطة الثالثة كذ�، الس>يد رئAس احلكومة، وهو يف ٕاطار هاذ النقاش 

وطين }لشغل Pملغرب ٔ�نه تدار  العمويم، لك من موقعه، كنقرتحو اكحتاد
وا·د املناظرة، م�اظرة وطنية ٔ�هنا جتمع ½س من لك اجلهات، من 
ختصصات Gديدة، ٔ�هنا جتاوب Gىل ا5ٔس>ئQ احلارقة املطرو·ة اليت يطر�ا 
مس�شارون يف هاته الغرفة، وPلتايل ¿كون ¨ري ٕاOابة من ¨الل جتميع 

  .مجموGة من املقرت·ات
ون هناك Pلطبع س>ياسة م�دجمة لساكن الغابة كذ� ال ن	ىس ٔ�ن ¿ك

و��، حنن نؤكد Gىل لك املبادرات إالجيابية اليت تقوم هبا . وجماورهيا
احلكومة، ولك املقرت·ات، لكن البد ٔ�ن ¿كون مقاربة مشولية كام ٔ�رشت، 
¿راعي لك هاته التحوالت، وGىل رٔ�سها ٕايقاف ا�هنب اليت تتعرض � �روة 

  . وطنيةالبالد الغابة ال
  .شكرا الس>يد رئAس احلكومة

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  . شكرا

اللكمة ا5ٓن }لس>يد رئAس احلكومة }لتعقEب Gىل ٔ�س>ئQ السادة 
  .املس�شار�ن

        ::::الس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومة
iسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم Gىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  الس>يد الرئAس،

  �شارون احملرتمون، السادة إالخوان املس 
  الس>يدات املس�شارات احملرتمات،

�لك صدق، �لك رصا·ة، ·ني ٔ�مسع }لتد¨الت اليت يقول ٔ�و يدعي 
ٔ�حصاهبا، وهذه املرة Pلطريقة إالجيابية، ٔ�هنم سوف �كونون قساة، فrٔحرض 
نفيس لسامع ٔ�ش>ياء قاس>ية، ولكن ·ني ٔ�مسع انتقادات حقEقEة، ·ني ٔ�مسع 

·ني ٔ�مسع شكوى �، مث }لمسؤولني يف هذا  xم يrٔيت من القلب،
الوطن، حول ما تتعرض � ¯اPتنا، حول ما يتعرض � مواطنو½، حول ما 

وجيب ٔ�ن ¿كون ا5ٔمور واحضة، ... Pلعكس ٔ�½ كنفرح، 5ٔن هذا... يعانيه
ٔ�½ ال ٔ�دعي بصفيت رئAسا }لحكومة ٔ�نين ٔ�عرف لك يشء، مزÓن óسمع هاذ 

اكن هنا� يشء جيب ٔ�ن يتدارك ٔ�تداركه، ؤ�·اول ال[م هنا، Pش ٕاذا 
  .ٔ�ن ٔ�تداركه مع ا5ٔشöاص ا�ي مه حتت مسؤولييت

ما اكي	ش حرج يف هاذ اليش، Pلعكس كنكرشمك هللا جياز�مك خبري، 
لست حباOة هللا جياز�مك ... طبعا كنمتىن إالخوان ا}يل �كونوا Pغيني يعقbوا

ىل حEنوا اشوية التعقEب دÓهلم ا}يل خبري، إالخوان ا��ن �ريدون التعقEب إ 
اكن موOد سلفا حبال ال[م Gىل امجلعيات، ؤ�½ ¿لكمت Gىل امجلعيات 
مزÓن، ما فهيا ¯ري اخلري، ولكن ٕاىل ابغاو �كرروه نعاود نقول هلم ذاك اليش 

  .ا}يل قلت هلم، مايش مشلك، واليين ما اك�ن اGالش
خ سول قال �ٓودي فEنا يه احلقEقة ٔ�ش>نا يه؟ احلقEقة هو ٔ�ن وا·د ا5ٔ 

 Q·ىل مرG معركة حماربة الريع؟ الغابة كغريها، يف هذا الوطن ما نتلكموش
�س>تعامر، هذاك اس>تعامر Oاء من O�ٔل هذا، ولكن نتلكمو Gىل هاذ 
املر·Q هاذي، مع ا5ٔسف الشديد كثري من ذوي النفوذ اس>تغلوا ¨ريات 

دÓل اBمتع، مل ¿راعي املصاحل  البالد، بطريقة مل ¿راعي املصاحل احلقEقEة
احلقEقEة دÓل ا5ٔجEال املقQb، مل تrٔ¨ذ بعني �عتبار املواطن السا�ن 
ّطع،  جبوارها، هذاك ما موOدوش يف الفهم دÓهلم، هذاك ا}يل كAسميوه املْقَ

  .هذاك ما موجودش، ما �يعتربوهش
Oاب اكنت يعين تغول دÓل الناس ا}يل عندمه نفوذ، لك وا·د م�ني 

هذاك النفوذ، وهاذ التغول Gانت م�ه ا5ٔرايض الساللية، Gانت م�ه 
الغاPت، Gانت م�ه الب ار، Gاىن م�ه الصيد، Gانت م�ه ٔ�ش>ياء كثرية، وهاذ 
اليش واش هذا الواقع دÓلنا؟ ووقع تدمري 5ٔش>ياء كثرية، ولكن امحلد � 

الرضر يف مجيع ا}يل رمغ لكيش هاذ اليش ا}يل وقع، ٕاىل ابغينا نقولو بrٔن 
دÓل  9ا5ٔحوال اكن حمدود، اكن حمدود، امحلد هللا اليوم كنتلكمو Gىل 

املليون دÓل الهك¤ار دÓل الغاPت، امحلد � ا}يل اك�ن ما يتدار، امحلد هللا 
ا}يل اك�ن الناس ا}يل س>بقوا يف هاذ البالد ا}يل ما اكنوش هباذ املنطق هذا، 

، ا}يل مصدوا، ا}يل قاوموا، راه اح�ا مايش ا}يل بذلوا جمهود، ا}يل وقفوا
 .اليوم Gاد غنبداو التارخي، راه اح�ا سلسQ م¤ضام�ة

الناس ا}يل Pغيني اخلري }لبالد معروفني، واش ¯ادي خيفاو ٔ�عباد 
هللا؟ غيتöلط هاذ اليش، ما يبقى يبان الصاحل من الطاحل، مفهوم ا}يل 

حن Gىل الفقراء واملساكني، مفهوم ابغى املصل ة دÓل البالد، مفهوم ا}يل �ي
ا}يل �يتrٔ�ر }لبäAة، هذاك راه �Pن من هذاك اليش ا}يل عندو وما عندو 

  .تقريبا والو، ٕاال ٕاىل اكنت يش ·اOة بعرق اكتافو
ٔ�ما ا5ٓخر�ن معروف كذ� ا��ن هنبوا، وا��ن اليوم حير�ون Ôات 

ربة الريع، وÔات ؤ�شöاص ضد هذه القضية، قضية إالصالح، قضية حما
ٔ�ي يشء نضنا لو، نضنا }لمrٔذونيات، الكرميات تقلب العامل، نضنا }لمقالع 
�يتقلب العامل، نضنا ?فا¿ر التحمالت �يتقلب العامل، تيويل ٔ�ي اكن عندو 
سلطة ما عندوش، كتويل موظفة كتعرض لرئAس احلكومة Pلعاليل، وما 

يش معقو�، هذا هو كتلقاش ا}يل �ردها }لماكن دÓلها، كتويل ٔ�ش>ياء ما
  .ا}يل واقع يف بالد½

واليوم ¨اص يتعرف بيل إالصالح مواليه مرص�ن، "ام لكف ا�مثن، 5ٔنه 
مايش ا5ٔمور ¯ادية تعاجل هباذ الطريقة هاذي، وما غينفعش ا}يل قال اليس 
دعيدGة قال � ٕاىل طول هللا العمر دÓل هاذ احلكومة وال دÓل هاذ 

بيد هللا، ا5ٔعامر بيد هللا، ٕاىل اس>مترينا ¯	س>مترو  اBلس حىت هو، ا5ٔعامر
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يف حماربة الفساد، يف حماو� إالصالح، واليين هاذ اليش �لك رصا·ة �ٓ 
إالخوان مايش ساهل، وهاذ ما عرفت داP �ٓش ¯ادي óسميومه، ابديتو 

هاذ العفاريت عفاريت حقEقة،  ؟كتحيدوا لنا املصطل ات، افهميت وال ال
  .حقEقة، حقEقة

 ٓ ٓ إالخوان، مك من مرة ميل � ه نعم، والكني الغاPت، ٔ�½ ميل كندوز �
كندوز من هناÓ }لراش>يدية وت	شوف الغاPت دÓل ا5ٔرز وكنتصل 
Pملندوب السايم دÓل املياه والغاPت، وتيجي لعندي وتيعطيين تفاصيل، 

ولكن هاذي راه ... حىت هو تA¤قطع iشلك ٔ�و بrٓخر وتيعرب يل Gىل
  . هباذ السهو� ¯ادي نواÔو هاذ الفسادٔ�ساليب، مايش

مادام ا¨رت½ �خ¤يار دÓل �س>تقرار، مادام ا¨رت½ �خ¤يار دÓل 
إالصالح يف ٕاطار �س>تقرار، ولكن ابدات ا5ٔمور ت�bدل، ابدات ا5ٔمور 
تتغري، ما ابقاوش حىت الناس كAسك¤وا، املواطنني ا}يل اكنوا قbل اليوم 

ذ، حىت هام ما ابقاوش كAسك¤وا، لك ساGة ك	شوفو �يöافوا من ذوي النفو 
  .حركة اج¥عية يف ماكن معني

اليوم البد نفهمو بrٔن اك�ن م�طق Oديد تيحمك بالد½، هاد املنطق 
تيفرض Gلينا اليوم Pش منش>يو يف �جتاه دÓل الصاحل العام، منش>يو يف 

ادي ا}يل اك�ن متا �جتاه دÓل مراGاة املواطنني، هذاك املواطن املسكني الع
ي ـــــــــــــيف ا5ٔطلس، وال يف الربارك، وال يف ا5ٔحEاء الهامش>ية، وال ف

)les appartements( وال يف ،)les villas ( ل �ٓنفا، لكهم حبالÓد
حبال، لكهم عندمه نفس القمية، وميكن لنا نقولو بيل هذاك ما ا¨ذاش حقو، 

وخص البد اليوم نعطيوه ا5ٔذن  ميكن اح�ا وهاذوك ا5ٓخر�ن ا¨ذينا حق�ا،
دÓلنا بعدا óسمعوه �ٓش �يقول، والثانية خصنا نفكرو فEه Pٕالماكنيات ا}يل 
عند½ وPملعلومات ا}يل اعطا½ هللا س>ب انه وتعاىل والتقدم ا}يل اعطا½ Pش 

  . نقربوه، مايش ¯	سك�و املواطنني لكهم يف �ٓنفا
Óش يوقع وا·د النوع دP ش نقربوهP متع ولكنBام يف اïسó� ل

دÓلنا، ما ميك	ش óسمحو Pش يبقى هاذ ال�ش�ت ا}يل واقع يف اBمتع 
دÓلنا، خص ا5ٔمور تصحح لصاحل الوطن، لصاحل �س>تقرار، لصاحل 
ٓ إالخوان ٕاىل ابغى الفوق دÓلو  ا5ٔشöاص ا��ن عندمه م�افع، 5ٔن الهرم �

ن التحت دÓلو ضيق �كون Gايل، خص التحت دÓلو �كون واسع، وٕاىل اك
والفوق دÓلو Gايل ¯ادي �كون �مييل لك ساGة، وميل ¯ادي مييل وا·د 
ا�هنار ¯ادي يطيح ال قدر هللا، وهذاك اليش اGالش ميل Oات الرÓح 

فربا�ر ر�كت الب	Eة، ما اكóش مفروض ¿ربك الب	Eة، اكن مفروض  20دÓل 
Aيت جحر، فاعصفي Ó سقف بAيت ·ديد ر�ن ب "نقولو ذاك اليش ا}يل كنقولو 

  ."رÓح واهطيل Pملطر
ولك�نا مل Íكن قادر�ن Gىل ٔ�ن نقولها، ، هاذ اليش ا}يل اكن خصنا نقولو

½ ريب م÷ اكن عندو ا�اكء اورمغ ذ� هللا لطف بنا، امحلد �، اعط
مارس ا}يل ·ل  9يوم امعل اخلطاب دÓل  20الاكيف، ما مكالIش 

الل حىت اليوم، يف املطالب ا?س>تورية إالشاكلية ا5ٔساس>ية من �س>تق

  . دÓل الوطنيني املغاربة لكهم، و�نتöاPت وا?س>تور ا}يل اكن ب�Aاهتم
واليين اليوم راه اح�ا دا¨لني لالم¤ ان، راه مازال ما خرج�اش �ٓ 

ما هيرض ... إالخوان، مازال ما خرج�اش من �م¤ ان، حىت نثíت ٔ�ننا
نا، حىت وا·د ما هيرض امعاÓ، ما عند=ش معاÓ حىت وا·د، اك�ن رئAس ه 

Óاحلق هترض امعا.  

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
  .الس>يد الرئAس احملرتم، ٔ�½ ا}يل ك	سري هاذ اجللسة، ٔ�مكل هللا خيليك

        ::::الس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومةالس>يد رئAس احلكومة
  .هذا هو .ها الíسا� يك دا�رة

ٓ إالخوان ،ويف هاذ إالطار، خصنا نعرفو ٔ�ن الغاPت تتعرض  ،�
احلرائق تقدمت فهيا البالد دÓلنا، قلت لمك قbايQ بيل اكنت  ٕالشاكليات،

، امجلعيات دÓل الناس ا}يل 5هك¤ار كمتيش يف لك حريق، اليوم  14
هاذيك مجعيات ا}يل ¯ادية ا?و� ك�شجعها، 5ٔنه احلق دÓل  ،�ي	¤فعوا

�نتفاع مضمون، لAس 5ٔنه يقع ال الت ديد إالداري وال التحفEظ العقاري 
د الناس اBاورون }لغاPت احلق يف �نتفاع من الغاPت، الناس ا}يل يفق

اكن عندمه �نتفاع م�ذ قرون، وميكن م�ذ جفر التارخي، بrٔي حق ¯ادي 
جنيو اح�ا كدو� ونقولو �هيم اليوم ما تد¨لوش }لغابة، ما ¿رGاوش ا�هبامئ 

و� دÓلمك، ما M¨ذوش احلطب، ما تد�روش، ما تد�روش، واليين كد
، هاذ التrٔطري دÓلنا }لمواطنني )l’encadrement(خصنا Íرافقومه، 

و}لفال·ة Pخلصوص تيخصو �كون قوي Oدا، 5ٔنه الفّال·ة ٔ�ش>نو خصهم؟ 
خصهم ا?و� ¿رافقهم يف التrٔطري ومتوهلم، ٔ�½ جEت لقEت بيل يف املؤسسات 

، 5ٔنه هو ا}يل دÓل ا�متويل دÓلنا ا}يل كمتول الفال·ة عقلها مع الفالح الكbري
تA¤صوروا عندو مردودية، وكتخصص }لفالح الصغري وا·د الشوية وما 

، قلت هلم اGالش؟ قال � اكينة صعوPت Pش %20كترصف م�و ٕاال 
نعطيومه، قلت �هيم اعطيومه، ٕاىل ردوا مزÓن، وٕاىل ما ردوش ·اولوا 

ر معهم، ولكن مايش حترمومه من القروض، 5ٔنه ا?و� مايش يه كتد�
قوانني يقدر Gلهيا ا5ٔقوÓء ويضيع فهيا الضعفاء، القوانني ٕاىل در¿هيا وقدروا 
Gلهيا ا5ٔقوÓء بصحهتم، ولكن الضعفاء جيب ٔ�ن تrٔ¨ذ بيدمه، ٕاذا مل M¨ذ 

  .بيدمه يضيعون، وهذا هو ا}يل وقع
ا?و� تيخصها M¨ذ بعني �عتبار هاذ اليش ا}يل قلنا حصيح، وهذاك 

Óل ٕالغاء ا�Gاàر ا}يل تعطات }لناس، خص يعاود اليش ا}يل امسعت د
يرتاجع هذاك اليش، وهذاك اليش ا}يل امسعت Gىل الناس ا}يل �يحرسوا 

، اح�ا كنقولوها P?ارOة )les gardes forestiers(الغابة، ما �سمى 
دÓلنا هاذوك احلراس دÓل الغابة، فعال ميل ¿ميش>يو تيحرسوا الغابة وتيوقع 

ع يش وا·د، كAرسي Gلهيم القانون العادي وتيوليو حىت هام هلم يش Íزاع م
  .يف السجون ويف املشالك، هذا حىت هو خصو يرتاجع

وPملناس>بة احبال ا}يل قلت هلم يف ا�هنار دÓل الغابة، قلت هلم الغابة 
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�يخصها والبäAة �يخصها م�اضلني، ما يش فقط موظفني، تيحبوا البäAة، 
طبيعة، تيحبوا احليوا½ت، Pش يبقى هاذ اليش تيحبوا الغابة، تيحبوا ال 

  .�يف اكن، ويبقى املغرب عندو وا·د امجلالية، وPملناس>بة امحلد �
}لت ديد دÓل امل÷ الغابوي، ؤ�½  ،�ٓ إالخوان ،ٔ�ما داP ٕاىل ابغينا Íرجعو

تrٔملت 5ٔنه مع ا5ٔسف الشديد ما اكóش وا·د ا5ٔخ مس�شار حمرتم جييب 
بقضاÓ دا¨لية يف إالدارة يطر�ا اهناÓ، ¯ادي اÍكونو  ٕاشاكليات مرتبطة

مضطر�ن نبداو نعطيو تفاصيل ا}يل ما ابغيناش نعطيوها، 5ٔنه دا¨لية يف 
  إالدارة، ولكن مع ا5ٔسف، �ٓش ¯ادي ند�رو؟

مرسوم �ي	¤ظر التوقEع، فعال مدة ما OاIش  50¿لكم ا5ٔخ احملرتم Gىل 
ٔ�وال وقbل لك يشء حتديد امل÷  املراس>مي، ملا تعي	ت اكن من املفروض

، قbل ما جنيو اح�اÓ }لحكومة، اح�ا ما تعي	ت 2011الغابوي ي	هت�ى م�ه 
، Pيق ما مكالIش Gام ونصف ا}يل 2012ينا�ر  3هذه احلكومة حىت 

  . ٔ�شهر يف سEíل هللا 6إالخوان ا}يل زادو½ وا·د 
 مهنم ا}يل اكنوا ما فهيمش 6مرسوم،  56من بعد ما جEت Oات 

ٓ مشلك وقعهتم، وا·د مع ا5ٔسف الشديد ½س يف اش>توكة  يت Pها Gلقوه �
قbل ما نوقعو، ٔ�½ هاذ اليش هذا لو كنت ¯ادي óيسء الظن ¯ادي ند�ر 
Gليه فضي ة، ولكن ما قلهتا حلىت يش وا·د، ولهذا خص الس>يد املس�شار 
احملرتم ٕاىل اكن عندو يش مشلك مع يش ½ئب �رملاين، مع يش ½ئب يف 

لس النواب يصفEه معه، ٔ�ما رئAس احلكومة ما �يحتاجش لنائب يف جم
جملس النواب يتلكم Pمسيتو، وهو �يتلكم Pمسية النائب الربملاين احملرتم ٕاىل 
ابغى، ٔ�ما ا5ٓخر �يقول ا}يل ابغى، وال ٕاىل اكن يش وا·د قال يش ·اOة يف 

 تنقول، يش جريدة ٔ�½ ما يش مسؤول Gلهيا، ٔ�½ مسؤول Gىل ال[م ا}يل
  .ؤ�½ ا}يل كمنثل احلكومة دÓيل

فٕاىل اكن يش وا·د قال يش ·اOة، ٔ�½ ما قلت Gىل الس>يد املندوب 
احملرتم حىت يش ·اOة، ا}يل وقع هو ٔ�نه ميل سولت الس>يد املندوب 
احملرتم، قال يل �ٓودي العادة دÓلنا ك	رشو هاذوك 5ٔنه اكن التوقEع Gلهيم 

ا جbد½ش املوضوع، ولكن املشلك ما يش هو ٕاجراء ٕاداري، فقلنا �ٓمني، وم
ٓ هذا، املشلك هو ٔ�ن هذاك املرسوم ملا تعلق õ�ٔر مشلكة يف اش>توكة  يت �

 P20ها، ½ضت جضة، اكنت Iش>تعل النار، وكنا ·دييث عهد Pملر·Q دÓل 
فربا�ر، ما دام عز�ز Gلينا نبقاو Íكررو هاذ الرمق، ونقولو P}يل يش و·د�ن 

  .ر·Q، ويش و·د�ن Oاو من بعد مهنا�ي	متيو �يك امل
وبطبيعة احلال ٔ�½ مكسؤول Gىل احلكومة وملكف مبراGاة السمل 
�ج¥عي، ما ابغي�ش Íزيد نوقع حىت نعرف ٔ�ش>نو اك�ن، وOاو الناس 
عندي، ومسعت هلم، ولقEهتم بrٔهنم م¤خوفني، ؤ�هنم �يدعي البعض مهنم ٔ�هنم 

الغيبة دÓهلم، واس>تدعيت الس>يد  �ميلكوا ا5ٔرض، ؤ�هنم وقع الت ديد يف
  .املندوب ا}يل ما �يلقى مين ٕاال املساGدة

ٔ�½ إالخوان خصمك تعرفوا �يفاش كمنيش احلكومة دÓيل، ٔ�½ ما 
كنتد¨لش يف لك وا·د ٔ�ش>نو �يد�ر، ٔ�½ كنفوض لٕالخوان املندوبني وال 

Oيل وG لو، ٕاىل وقفÓال دBا عندي الوزراء وال لك وا·د هللا يعاونوا يف ا
�يلقاين يف ج�بو، ت	¤ دى يش مسؤول يف احلكومة وال يش م�دوب Oا 

  . �يطلب مين يش ·اOة واكن يف إالماكن Pش óساندو هبا وما ساندتوش
مبا ٔ�ن حىت املندوبني ا}يل اكنوا قbل ما جني ٔ�½، وما يش ٔ�½ ا}يل طلبت 

هاذ اليش،  التعيني دÓهلم، كن اس>هبم ٔ�مام هللا وخيرجوا }لص افة يقولوا
واش لقاو مين املساندة يف لك جمال Oاو لعندي، وكذ� املسؤولني Gىل 
املؤسسات إالدارية ا}يل Mبعني يل واملؤسسات العمومEة يقولوا هاذ احلقEقة 
هاذي، تنقول هلم ٔ�½ اهناP Óش نعاوÍمك، ٔ�½ هنا Pش نعاوÍمك، ولكن ميل 

لبالد كنا¨ذ �ح¤ياط، 5ٔن ¿كون وا·د احلاOة ا}يل ¯ادي جتبد الصداع } 
هاذي مسؤولييت Ó عباد هللا الصاحلني، خصين ½¨ذ �ح¤ياط، وما 

¤ظر 	 ¤ظر هاذوك الناس وكن 	 ¤ظر، 5ٔنه كن 	 وقف�ش هذاك اليش، ٔ�½ كن 
الس>يد املندوب Pش óشوفو اح�ا وٕاÓه ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، 

توقEع، ووقع الت ديد ووقع ونطمئنو هاذوك الناس بrٔنه يف ·ا� ما ٕاذا وقع ال 
 .التحفEظ، فٕانه لن تضيع ٔ�ي من حقوقهم

الناس عندمه جتربة مع إالدارة، عندمه جتربة سäAة مع ا5ٔسف الشديد، 
ا5ٔخ ا}يل ¿لكم اليس النارصي احملرتم، ا}يل ¿لكم Gىل منط Oديد يف احلمك، 
 منط Oديد يف ال�س>يري إالداري عندو احلق، اليوم املواطن خصو �شعر

ٔ�معو عفوا، امسح يل اليس ٔ�معو، يعين الناس اليوم حمتاOني .. P}يل احلكومة
Pش يطمئنوا ويعرفوا P}يل احلكومة مل تrٔيت Pش تد�ر هلم قرار رسي، ٔ�½ 
مازال ما اعرف�ش هذاك املرسوم الرسي ا}يل ¿لكمت Gليه، واش موقع ٔ�و 

  ¯ري موقع؟ وقعتو ٔ�½؟ 
Pش نعرفو ٕاىل اكن مايش معقول  وشوف هللا خيليك جبميع ا5ٔحوال

ويف مجيع ا5ٔحوال ما خصهمش يفقدوا ذوك الناس الصالحEات دÓهلم Pش 
�س>تافدوا من ذاك املنطقة كام اكنوا �س>تفEدون مهنا من قbل، 5ٔن ا?و� 
خصهم يفهموا وا·د القضية ٔ�خرى، ا?و� ميل كت دد امل÷ الغابوي وميل 

÷ الغابوي، حتفظه هلم وحتفظه }لوطن، كتحفظ امل÷ الغابوي، كتحفظ امل
وحتفظه }لمس>تقbل، 5ٔن ٔ�حصاب النفوذ ما تعرفهمش �يفاش �يترصفوا، يف 

  . لك مرة جيدون سEíال }لوصول ٕاىل املصاحل
ا?و� "ام اكنت يعين يقظة ا?و�، راه ٔ�حصاب النفوذ عندمه ٔ�ساليب، 

Pش الناس ولهذا ميل كتحفظ Gىل ا5ٔقل �يكون وىل من الصعب Oدا 
Óش خص هاذ اليش هذا يتجبد اهناóيوصلوا }لممتلاكت العامة، مفا اك، 

  .ولكن مع ا5ٔسف الشديد
والس>يد املندوب Oا لعندي يف قضاÓ هتم ٕادارته، درت معه ذاك اليش 
ا}يل اكن ما اكóش من املمكن ند�رو مع ٕادارة ٔ�خرى، نظرا }لظروف 

  . بالدر مهنا �ق¤صاد دÓل ال ميالصعبة ا}يل � 
طلبوا مين وا·د العدد �بري دÓل الس>يارات، لكو اس>تجبت هلم، لكهم 
اس>تجبت هلم، ودفعت وكتعرفوا �يفاش بعض املرات وزارة ا?ا¨لية ميل 
كتكون صعوPت كتبقى كتعطل ذاك اليش، دفعهتم حىت اختذوا القرار 
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  .معهم
وظف نفس اليشء، ؤ�ما ف� خيص ٕاىل ابدينا كند¨لو اهناÓ، وا·د امل

اGالش ما عيناهش مف�ش، ونبداو انقولو ٔ�ش>ياء ¯ري معقو�، راه مايش 
معقول، راه إالدارة عندها ٔ�ساليب Pش كتöدم، وكتطلب معلومات Gىل 
الناس، وعينا حلد ا5ٓن، ميل داز املرسوم، ميل داز القانون دÓل التعيني 

ظ، ولكن وا·د تقريبا بدون حتف 200يف املسؤوليات الكربى، عينا حوايل 
راه اح�ا عند½ دو�، وعند½ وسائل وعند½ Ô�ٔزة، ميل تيكون يش حتفظ 

	¤ظرو املعلومات، وما ميك	ش هاذ ن كنتحفظو حىت اح�ا، وال ميل كنكونو ك 
اليش هذا، ما ميك	ش جيي لهناP Óخلصوص، ال هاذ الس>يد املندوب وال 

Ó5ٔن هذا ما  هاذ إالدارة وال هاذ الشخص يبدا يتطرح هاذ اليش اهنا
  . �يليقش، هاذ إالشاكليات خصها حتفظ احلرمات دÓل الناس

فلهذا، لك وا·د ابغى جيي لهناÓ تيخصو �يكون كريد البال ٔ�ش>نو �يقول 
  .و�رد البال ٔ�ش>نو �يد�ر

كنتrٔسف مع ا5ٔخ ا}يل ¿لكم Gىل شفشاون، ٔ�½ تنعرف Gىل شفشاون 
Eقة تفقد إالóسان الصواب من ا?راسة، اقريت Gلهيا، هاذيك مدينة يف احلق 

جباملها وم�طقهتا اكنت شäAا رائعا، اكنت ¯ابوية فعال، ولكن ٕان شاء هللا 
الرمحن الرحمي ٕاىل ابغى هللا س>ب انه وتعاىل، ٔ�½ قلت لمك وا·د الرمق "م 

ا5ٓن كرنحبو  يف الس>نة، O0,1%دا، وهو ٔ�نه انعكست الرمق، كنا كنفقدو 
 هننويو املندوبية السامEة }لمياه والغاPت نا ٕاال� يف الس>نة، وما ميك  0,2%

والس>يد املندوب Gىل هاذ إالجناز، 5ٔن هذا "م Oدا، معىن ٔ�نه راه Pيق 
كنفقدو، ولكن يف نفس الوقت ا}يل كنفقدو كنعطيو ٔ�كرث من ذاك اليش 

  ... ا}يل

ٔ�لف احبال ا}يل قال ا5ٔخ  37ٔ�لف، كند�رو  50اتفق�ا Pش نبداو ند�رو 
. حملرتم، هذا يعترب يشء "م Oدا، وهاد اليش هذا خصو �زيداملس�شار ا

بطبيعة احلال، كتقولوا إالماكنيات موجودة، إالماكنيات موجودة، ولكن 
  ...مايش

ابغيت خنمت بوا·د القضية، ال إالخوان دÓل دÓل املياه والغاPت، وال 
  وها، خمتلف املسؤولني يف خمتلف إالدارات، وا·د احلاOة ا}يل خصهم يفهم

ما اح�ا جEنا ٕاال خلدمة هاذ الشعب، خيصنا العالقات ا}يل ¿كون 
معه Gالقات دÓل �·رتام والتقد�ر، Gالقات دÓل إالنصات ا ـــــترتبط�

املتبادل، وGالقات دÓل إالرشاك، خص املواطنني العاديني، هذاك الس>يد 
يل يف الريف، ا}يل يف ا ش>توكة �ٓيت Pها، وال ا}يل يف �ٓيت Pمعران، وال ا}

وال ا}يل يف املعمورة، ¨اص نعطيوه الوقت وóرشحو لو ونفهموه، ما ميك	ش 
يعرف P}يل املصل ة دÓلو وا?ميومة دÓل الغابة يف صاحلو و�كون ضدها، 
وóرش�وه، والتدبري ا}يل دارت احلكومة السابقة دÓل Ó�ٔم التناوب، دÓل 

ة هام يدافعوا Gلهيا، هذاك وا·د درمه }لهك¤ار، الناس احمليطيني Pلغاب 250
  .التدبري ممتاز ورائع، و¯ادي يف هاذ املنطق

واح�اÓ مايش Pش ¯زنيدو وال نقصو، ¯ادي óشوفو، Gىل حساب 
إالماكنيات دÓل ا?و�، ولكن هذا م�طق ا}يل تيخصو �س>متر، ولكن 
 �سمحوا يل إالخوان الساكنة، �سمحوا يل معوم املواطنني، مايش لكيش

اطنني �يتïاوبوا Pلطريقة ا}يل �يخص، كذ� ا?و� ميل ¿كون م�صفة، املو 
ميل ¿كون Gاد�، ميل ¿كون مس>تقمية، ميل ما ¿كوóش ٕاذا رسق فهيم 
الضعيف قطعوه، وٕاذا رسق فهيم الرشيف ¿ر�وه، كام قال صىل هللا Gليه 
وسمل، ٕامنا ٔ�ه÷ من قbلمك ٔ�هنم اكنوا ٕاذا رسق فهيم الضعيف قطعوه وٕاذا 

ق فهيم الرشيف ¿ر�وه، ميل ¿كون هكذا جيب كذ� ٔ�ن ¿كون صارمة، رس 
5ٔنه ما ميك	ش، خصنا حنددو امل÷ الغابوي ا}يل ابقى لنا، وما ابقاوش 

مليون دÓل الهك¤ار خصنا حنددوه، وخصنا حنفظوه حفظا �  �2زاف، 
  .حىت ال يقع � ما وقع ملاليني الهك¤ارات ا5ٔخرى

}لمواطنني ٔ�ن يتعاونوا، ولكن البد }^و� ٔ�ن  يف هاذ إالطار، البد من
¿كون كذ� صارمة، ويف الوقت ا�ي سوف �كون من الالزم ٔ�ن Íكون 

  . صارمني، سوف Íكون صارمني
  .والسالم Gليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلسالس>يد رئAس اBلس
شكرا }لس>يد رئAس احلكومة، شكرا }لجميع Gىل مسامهتمك القمية يف 

  . سةهذه اجلل 
        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


