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  )م 2014 يونيو 17( هـ 1435 شعبان 19 الثال9ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساIاملس�شار اHكتور محمد الشEيخ بيد هللا، رئ@س : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومثانية ومخسون دقLقة، ابتداءا من الساQة احلادية عرش  ساعتان :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .VاواHقLقة الرابعة عرش صبا
تقدمي اYٔجوبة Qىل اYٔسEئ\ املتعلقة ]لسEياسة العامة من  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

  :قfل السEيد رئ@س احلكومة حول موضوعي
1111    ----        hقضاhقضاhقضاhياسة احلكومة؛    قضاEياسة احلكومة؛وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEياسة احلكومة؛وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEياسة احلكومة؛وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEوانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وس        
        ....تدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقة    ----2222

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

    ::::اHكتور محمد الشEيخ بيد هللا، رئ@س اIلساHكتور محمد الشEيخ بيد هللا، رئ@س اIلساHكتور محمد الشEيخ بيد هللا، رئ@س اIلساHكتور محمد الشEيخ بيد هللا، رئ@س اIلس
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
  حملرتمات،السEيدات الوز�رات ا

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من اHسEتور، خيصص  100معال ب}ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
اIلس هذه اجللسة لتقدمي اYٔجوبة Qىل اYٔسEئ\ املتعلقة ]لسEياسة العامة 

  :من قfل السEيد رئ@س احلكومة احملرتم حول موضوعي
1111    ----        hقضاhقضاhقضاhياسة احلكومة؛قضاEياسة احلكومة؛ وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEياسة احلكومة؛ وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEياسة احلكومة؛ وانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وسEوانتظارات املرٔ�ة املغربية يف �رامج وس         
        ....تدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقةتدبري احلكومة Iال املاء والطاقة    ----2222

وس�رشع اYٓن يف معاجلة احملور اYٔول، ؤ�ف�ح ]ب التد�الت، واللكمة 
  .Yٔول م�د�ل عن فرق املعارضة، اللكمة �ليس ادر�س الرايض احملرتم

        ::::املس�شار السEيد ادر�س الرايضاملس�شار السEيد ادر�س الرايضاملس�شار السEيد ادر�س الرايضاملس�شار السEيد ادر�س الرايض
  .لرمحن الرحميtسم هللا ا

  السEيد الرئ@س احملرتم،
  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

  السEيدات والسادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شارون،

]مس فرق املعارضة نعترب ٔ�ن قضية املرٔ�ة املغربية قضية جممتعية Qامة 
]م�ياز، ال ميكن فصل النقاش املنكب Qىل جوا�هبا امل�شعبة عن ]يق 

ال�ساؤالت الكربى املطروVة �لنقاش العام دا�ل اIمتع، ؤ�خص القضاh و 
] �ر، السEيد رئ@س احلكومة، هنا قضاh اHميقراطية واحلقوق وا�Hن 

  .والتعلمي والثقافة

ٕان املغرب يف قضاh املرٔ�ة حقق الك¢ري بفضل إالرادة امللكLة القوية 
كذ¨ يعود ٕاىل  والنظرة احلكمية واحلداثية �لمجمتع وقضاhه، والفضل

  .نضاالت وتضحيات القوى احلية واHميقراطية، خصوصا احلركة ال�سائية
وقد ٔ�ص@ب الرٔ�ي العام الوطين بنوع من التخوف عند قدوممك Qىل 
رٔ�س تدبري الش}ٔن العام الوطين، نظرا �لرتاجعات اليت جسلت م°ذ ¯شكLل 

صفة، خصوصا ال�س´ة اYٔوىل �لحكومة، خصوصا ما يتعلق ]لسعي ٕاىل املنا
  .يف التعي@°ات يف املناصب العليا واملسؤوليات العمومLة

  السEيد رئ@س احلكومة،
ZYٔل ذ¨ ·سائلمك، ]مس فرق املعارضة، عن إالجراءات اليت اعمتدهتا 

الشام\ السEياسEية احلكومة لتضمن لها املناصفة واملساواة واحلقوق 
 .و«ق�صادية و«جºعية واYٔم°ية والثقافLة

 .را السEيد الرئ@سشك

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا السEيد الرئ@س احملرتم

  .اللكمة اYٓن ملتد�ل عن فرق اYٔ¼لبية

        ::::املس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLد
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  السEيد الرئ@س،
  السEيد رئ@س احلكومة،

  السEيدات والسادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ربامج احلكومLة املتعلقة ]Àهنوض ب}ٔوضاع املرٔ�ة، ورمغ اIهودات ت�°وع ال
املبذوÂ يف هذا إالطار، ف}ٔوضاعها تبقى دون طموح°ا ]ل�سEبة �لمرٔ�ة بصفة 
Qامة، واملرٔ�ة القروية Qىل اخلصوص، واملعاÅة اليت تع@شها ]سEمترار يف حبث 

  .م العمويممسEمتر عن الع@ش الكرمي، ٕاضافة ٕاىل صورهتا الس@Èة ]ٕالQال
  السEيد رئ@س احلكومة،

ٕان ¯ش�ت اIهود املايل �ÍوÂ وتدا�Ì يف بعض اYٔحLان يعيق سري 
  . هذا الربÅمج، ويؤÐر Qىل مردوديته بصفة Qامة

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
من  19رهاننا هو حتقLق املناصفة الشام\، طبقا ملا يتضمنه الفصل 

  .  ومسعامكاHسEتور، ؤ�عتقد ٔ�نه هو سعيمك
�يف سEتحققون انتظارات املرٔ�ة املغربية؟ وملاذا ال تعمدون ٕاىل : سؤالنا

  جتميع جمهود اHوÂ يف هذا اIال يف ٕاطار القطب «جºعي؟
  .وشكرا السEيد الرئ@س

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اYٓن IموQة «حتاد املغريب �لشغل
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        ::::املس�شار السEيد ٔ�محد بنطل×ةاملس�شار السEيد ٔ�محد بنطل×ةاملس�شار السEيد ٔ�محد بنطل×ةاملس�شار السEيد ٔ�محد بنطل×ة
  .هللا الرمحن الرحمي tسم

  السEيد الرئ@س،
  السEيد رئ@س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  السEيدات الوز�رات،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
 Âانطالقا من العالقة التارخيية اليت جتمع بني املرٔ�ة العام\ املغربية ومعاد

ورة التمنية Ûٔس حLوي، ونظرا لكون املرٔ�ة العام\ تعد فاQال ٔ�ساسEيا يف د
«س�ßر وال�سEيج «ق�صادي الوطين، مع لك ما يلزم ذ¨ من تضحية 
وتفان ٔ�كدته الصف×ات التارخيية، ت}ٔس@سا Qىل «رتباط التارخيي ا ي 
·سجته الوقائع والنضاالت املوجودة يف الرتاث املغريب، اخلاصة مبالمح املرٔ�ة 

 يف اHفاع واملشاركة العام\ بصفة Qامة، واليت جعلهتا ت�fؤ� املراتب اYٔوىل
يف دفع جع\ التقدم «ق�صادي، مفن Åف\ القول ٔ�ننا نؤكد يف نفس الوقت 
Qىل اYٔمهية القصوى �لمرٔ�ة العام\ يف حLاة إال·سان املغريب وت�شEئة اIمتع 

hا واق�صادLعيا وثقافºواج hربوè.  
ة، اكنت ٕان املرٔ�ة املغربية بصفة Qامة، والعام\ واملوظفة بصفة �اص

وسEتظل املهمتة واحملافظة دون سواها برتبية اYٔجLال واYٔعضاء الصاحلني، 
  .�دمة لهذه اYٔمة ورقهيا

ٕاننا، يف «حتاد املغريب �لشغل، كام كنا Qىل اHوام، نضع مهوم واهºم 
وتطلعات املرٔ�ة العام\، Z�ٔرية اكنت ٔ�م موظفة، يف صلب ا·شغاالتنا 

  . التنظميية والنقابية
ا، السEيد رئ@س احلكومة، لوحظ يف السEنوات ا�Yٔرية ٕاهامل �بري لهذ

لهذه الفÈة وQدم «هºم هبا، �اصة ما يطالها من هتم@ش وحتقري يف مLدان 
الشغل، Åهيك عن املامرسات والسلواكت الال ٕا·سانية، �اصة التحرش 

  . اجل�يس لبعض املشغلني
حلديث عهنا، ال تعين اليت وٕاذ نؤكد ٔ�ن املرٔ�ة العام\، اليت حنن بصدد ا

¯شEتغل يف املعامل وإالدارة فقط، بل تتعداها ٕاىل املرٔ�ة العام\ يف البوادي 
  . والعامل القروي

   :السEيد رئ@س احلكومة احملرتم لهذا ·سائلمك
ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها يف جمال تطبيق املواثيق 

 حبقوق املرٔ�ة؟ اHولية وتزنيل مضامني اHسEتور اخلاصة 
  .وشكرا

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .شكرا.. اللكمة IموQة «حتاد الوطين �لشغل، تؤخروهنا ٕاىل
اللكمة اYٓن �لسEيد رئ@س احلكومة احملرتم لٕالZابة عن ٔ�سEئ\ احملور 

  .اYٔول
  .شكرا

        ::::السEيد عبد إالö ا�ن كريان، رئ@س احلكومةالسEيد عبد إالö ا�ن كريان، رئ@س احلكومةالسEيد عبد إالö ا�ن كريان، رئ@س احلكومةالسEيد عبد إالö ا�ن كريان، رئ@س احلكومة
والصالة والسالم Qىل رسول هللا وQىل tسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ÷ 

  .�öٓ وحصبه ومن و«ه
  السEيد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
كام تعلمون، فقد شهد املغرب �الل العرشية ا�Yٔرية ٕاصالVات úمة 
 بقLادة ZالÂ املû محمد السادس، ٔ�عز هللا ٔ�مره، مهت اÀهنوض ب}ٔوضاع

ال�ساء وèرسEيخ مfادئ املساواة بني اجل�سني، وتعز�ز حقوق إال·سان، من 
�الل جLل ٔ�ول من ال�رشيعات اليت �رست حقوق ال�ساء مكدونة اYٔرسة 
ومدونة الشغل وقانون اجل�سEية والقانون اجلنايئ، ]ملوازاة مع اسEتكامل 

  . اخنراط املغرب التدرجيي يف املنظومة اHولية حلقوق إال·سان
، ا ي 2011قد تعززت هذه املنجزات بفضل مق�ضيات دسEتور و 

ٔ�سس لقواQد متكني ال�ساء سEياسEيا واق�صادh واجºعيا وثقافLا، حLث ٔ�كد 
  :Qىل ما ييل

  حرض وماكحفة لك ٔ�شاكل اÀمتيزي Yٔي س�ب اكن؛  -
مسو املواثيق اHولية كام صادق Qلهيا املغرب، يف نطاق ٔ�حاكم  -

وهو�هتا الوطنية الراخسة، فور ·رشها، Qىل  اHسEتور وقوانني اململكة
 ال�رشيعات الوطنية؛

متتع الرZل واملرٔ�ة Qىل قدم املساواة ]حلقوق واحلرhت املدنية  -
 والسEياسEية و«ق�صادية و«جºعية والثقافLة والبي�Lة؛

السعي ٕاىل حتقLق مfدٔ� املناصفة بني الرZال وال�ساء، مع ٕاVداث  -
 . �ول ٕاÀهيا بتحقLق هذا الهدفاملؤسسات واYٓليات املو

ولك هذه املق�ضيات وZدت èرمجة لها يف شلك الزتامات تضمهنا 
، ا ي نص Qىل العديد من إالجراءات، 2016-2012الربÅمج احلكويم 

مهت التزنيل الفعيل ملق�ضيات اHسEتور، واÀهنوض بثقافة اVرتام حقوق 
قاربة وقائية وٕامنائية يف وحرhت و�رامة ال�ساء، وحامية اYٔرسة، واعºد م

التصدي �لتفكك العائيل، ودمع اYٔرس يف وضعية صعبة واليت تعيلها ال�ساء، 
ودمع اYٔرس اليت تقوم �رQاية اYٔش´اص املعاقني ٔ�و املسEنني، وس}ٔسEتعرض 
Qليمك ]ق�ضاب بعض املنجزات يف خمتلف هذه اIاالت وكذا التدابري 

 .اجلاري ٔ�و املرتقب تنفLذها
  الرئ@س،السEيد 

لقد معلت احلكومة Qىل ٕاQداد اخلطة احلكومLة �لمساواة يف ٔ�فق 
، اليت تعترب ٔ�داة لتزنيل «لزتامات املعرب "ٕا�رام" 2016-2012املناصفة 

عهنا يف الربÅمج احلكويم، كام ¯شلك ٕاطارا لتحقLق التقائية خمتلف 
�رامج املبادرات املت´ذة ٕالدماج حقوق ال�ساء يف السEياسات الوطنية و 
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التمنية، يف ا·س�ام �م مع VاجLات املرV\، مع ٕاعطاهئا بعدا �وh وحمليا، 
شEمتل هذه اخلطة Qىل  جماالت، تتضمن ٕاجراءات واحضة ومعززة  8̄و

 :مبؤرشات دقLقة وبنظام �لت�fع والت�سEيق والرصد، ويه اكلتايل
ٔ�وال، م}ٔسسة و·رش مfادئ إالنصاف واملساواة والرشوع يف ٕارساء  -
Qد املناصفة؛قوا  

 9نيا، م°اهضة مجيع ٔ�شاكل اÀمتيزي والعنف ضد ال�ساء؛ -
9لثا، ت}ٔهيل م°ظومة الرتبية والتكو�ن Qىل ٔ�ساس إالنصاف  -

 واملساواة؛
 رابعا، تعز�ز الولوج املنصف وامل�ساوي �ل´دمات الصحية؛ -
�امسا، تطو�ر الب�Lات التحتية اYٔساسEية لتحسني ظروف Q@ش  -

 ال�ساء والف�يات؛
 ا، اÀمتكني «ق�صادي و«جºعي �ل�ساء والف�يات واYٔرس؛سادس -
سابعا، الولوج املنصف وامل�ساوي ملناصب اختاذ القرار إالداري  -

 والسEيايس و«ق�صادي؛
 .9م°ا، حتقLق èاك� الفرص بني اجل�سني يف سوق الشغل -

ٕاصدار املرسوم املتعلق  2013، مت يف يوليوز "ٕا�رام"ولتفعيل خطة 
 �لجنة الوزارية �لمساواة، وذ¨ لت}ٔمني �ٓليات الت�سEيق البنيٕ]Vداث ا

قطاعي لضامن الت�fع والتنفLذ الفعال والسلمي �تلف الربامج احملددة يف 
اخلطة وتقوية �ٓليات ال�شاور والتواصل مع خمتلف الفاQلني tش}ٔن 
السEياسات الرامLة ٕاىل اÀهنوض حبقوق املرٔ�ة وحام�هتا، وقد رشعت ا�لجنة 

  .جناز املهام املو�وÂ ٕاÀهيايف إ 
ٔ�ما Qىل املسEتوى ال�رشيعي، فٕان احلكومة تعمل Qىل تعز�ز الرتسانة 
القانونية مبا خيدم ٔ�هداف اÀهنوض بوضعية املرٔ�ة، وميكن يف هذا الصدد 

  :التذكري ]ٕالجراءات التالية
ٔ�وال، التنصيص مضن توصيات مLثاق ٕاصالح العداQ Âىل هنج  -

Zديدة ¯سEتحرض مقاربة النوع «جºعي، من �الل  سEياسة ج°ائية حامئية
 2011مراجعة النصوص القانونية ذات الص\ ومالءمهتا مع ٔ�حاكم دسEتور 

واالتفاقLات اHولية، ٕاضافة ٕاىل توصيات ٔ�خرى مهت ت�سEيط مساطر 
رسيع تنفLذ ٔ�حاكم  «سEتفادة من �دمات صندوق التاكفل العائيل، ̄و

 ٔYدٔ� املناصفة يف تدبري الش}ٔن النفقة، وم}ٔسسة الوساطة اfرسية، وتزنيل م
  القضايئ؛

 Q02.12ىل القانون التنظميي رمق  92012نيا، املصادقة يف ماي  -
املتعلق ]لتعيني يف املناصب العليا، مما سامه يف تعز�ز ولوج ال�ساء ملراكز 

 القرار؛
Qىل مرشوع قانون يتعلق ]ملوافقة  92012لثا، املصادقة يف نونرب  -
الربوتو�ول «خ�ياري التفاقLة القضاء Qىل مجيع ٔ�شاكل اÀمتيزي ضد  Qىل

 املرٔ�ة؛
يتعلق مب×اربة العنف ضد  103.13رابعا، ٕاQداد مرشوع قانون رمق  -

 ال�ساء، هيدف ٕاىل تطويق هذه الظاهرة؛
Qىل مرشوع  2014ماي  �23امسا، مصادقة جملس احلكومة يف  -

ملتعلق ]التصال السمعي البرصي، ا 77.03قانون يقيض ب�متمي القانون رمق 
وا ي هيدف ٕاىل وضع مق�ضيات توجب Qىل م�عهدي االتصال السمعي 
البرصي العمل Qىل اÀهنوض بثقافة املساواة بني اجل�سني واملسامهة يف 
ماكحفة اÀمتيزي tس�ب اجل�س، وكذا الصور اÀمنطية السلبية القامئة Qىل النوع 

ار ا ي يتضمن ٕاساءة �لمرٔ�ة ٔ�و �روج «جºعي، ٕاضافة ٕاىل م°ع إالشه
 Hون@هتا ٔ�و �لمتيزي tس�ب �Zسها؛

سادسا، ٕاQداد مرشوع قانون يتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك  -
من  164و 19ٔ�شاكل اÀمتيزي املنصوص Qلهيا وQىل úاúا يف الفصلني 

اHسEتور، وفق مقاربة ¯شار�ية سامه فهيا الفاQلون احلكومLون املعنيون 
امت اIمتع املدين اليت قدمت مذ�راهتا واقرتاVاهتا ٕاىل جلنة Qلمية وم°ظ

 V�ٔدثت لهذا الغرض، وس@مت قريبا ٕاVالته Qىل مسطرة املصادقة؛

سابعا، «شEتغال Qىل مرشوع قانون يتعلق ]Iلس «س�شاري  -
من اHسEتور،  169و 32لٔ+رسة والطفوÂ، املنصوص Qلهيا يف الفصلني 

  ال�شار�ية، وقد بلغ ٕاQداد هذا املرشوع مراÌV اÀهنائية؛ وفق نفس املقاربة

�لمرٔ�ة " متزي"9م°ا، املصادقة Qىل مرشوع املرسوم ٕ]Vداث Zا-زة  -
املغربية، وهو مرشوع يندرج مضن إالجراءات املعمتدة لتحقLق ٔ�هداف 

، السE. ما يتعلق ب�رش مfادئ إالنصاف "ٕا�رام"اخلطة احلكومLة �لمساواة 
  وحتسني صورة املرٔ�ة؛واملساواة 

�سعا، التنصيص يف مرشوع القانون التنظميي �لاملية، ا ي هو قLد  -
اHراسة مب�لس النواب، Qىل ٕارفاق مرشوع قانون املالية بتقر�ر حول النوع 

، Qلام ٔ�ن التدبري املايل واملزيانية املسEتجيبة �لنوع اليت مت )48الفصل (
صد التاك� واسEتفادة ال�ساء ، تعد ٕاVدى �ٓليات ر 2005اعºدها م°ذ 

 .والرZال من السEياسات العمومLة
  السEيد الرئ@س،

لقد èلكلت خمتلف اجلهود املبذوÂ يف جمال التعلمي �الل السEنوات 
ا�Yٔرية من رفع مؤرش التاك� بني اجل�سني يف «بتدايئ، حLث وصل 

 ]ل�سEبة 0,92، ف. بلغ نفس املؤرش 0,91ٕاىل  2013-�2012رمس مومس 
  .�لتعلمي الثانوي Qىل الصعيد الوطين

ٔ�ما خبصوص التعلمي العايل، فقد مت حتقLق التاك� التام بني اجل�سني، 
، كام هو الش}ٔن يف %50بل ٕان معدل الت}ٔن@ث يف بعض الشعب يت�اوز 

¼ري ٔ�ن . م¢ال) %63(، وشعب الت�ارة وال�سEيري )%74(طب اYٔسEنان 
الهدر املدريس اليت ما زالت مرتفعة  هذه اYٔرقام ال ي�fغي ٔ�ن ت�س@°ا ·سEبة

 %2,7]ل�سEبة �ل��سني، مع ¯سجيل تفاوت لفائدة ا �ور، حLث بلغت 
  .�لف�يان يف املسEتوى «بتدايئ %1,2]ل�سEبة �لف�يات، مقابل 

و]ل�سEبة لالسEتفادة من اخلدمات الصحية، عرف مؤرش وفLات 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2014 يونيو 17( ه 1435 شعبان 19

هود املبذوÂ يف مخس سEنوات، بفضل اجل  %50,7اúYٔات اخنفاضا ب�سEبة 
ورمغ ذ¨، . Qىل مسEتوى التجهزيات والطوامق الطبية وتقريب دور الوالدة

فٕان هذا القطاع مازال يواZه حتدhت م�عددة ¯سEتوجب بذل مزيد من 
اجلهود، وهو ما تعكف Qليه احلكومة من �الل إالسرتاتيجية القطاعية 

2012- 2016.  
ملبادرة الوطنية �لتمنية وQىل مسEتوى متكني املرٔ�ة اق�صادh، سامهت ا

ال�رشية tشلك �بري يف ت}ٔهيل ال�ساء عن طريق اYٔ·شطة املدرة ��Íل، 
  .ٔ�لف مرشوع م°ذ انطالق املبادرة 29مليون امرٔ�ة من  1,5وقد اسEتفادت 

من Z�ٔل موا�بة املقاوالت  )ٕاليك(كام مت ٕاVداث صندوق الضامن 
  .لية من حقوقها العقاريةاخلاصة ال�سائية، ومت ت@سري اسEتفادة املرٔ�ة السال

ٔ�ما ]ل�سEبة �لولوج ٕاىل الوظيفة العمومLة، فٕان معدل ال�ساء يصل 
]ل�سEبة  %43(، دون ا�Vساب سû اYٔمن 2012سEنة  %38,6·سEبة 

مهنن ي�متني ٕاىل فÈة اYٔطر، ¼ري  %67، )�لفÈة العمرية ٔ�قل من ثالثني سEنة
مازال يف Vدود ٔ�ن ·سEبة ولوج ال�ساء املوظفات ملناصب املسؤولية 

16%.  
وQىل مسEتوى حامية ال�ساء من العنف والهشاشة، مت ٕاVداث صندوق 
التاكفل العائيل وت�سEيط مساطر اسEتفادة املطلقات من خمصصات 
الصندوق، ومت كذ¨ ٕاVداث وتعممي �الh اسEتقfال ال�ساء املعنفات 

 �362لية، معززة بــ  119(تدرجييا Qىل صعيد مصاحل الرشطة القضائية 
كام مت ٕا·شاء �الh التكفل ]ل�ساء ). خماطبا Qىل مسEتوى دوا-ر الرشطة

واYٔطفال Qىل مسEتوى احملامك، وخصصت لها فضاءات �اصة، ومت ¯شو�ر 
  .هذه اخلالh ل�سهيل الولوج ٕاÀهيا

  السEيد الرئ@س،
ٕان املنجزات اليت مت حتقLقها لصاحل املرٔ�ة ال تعين ب}ٔنه وضعها Qىل 

 Eهنوض حبقوقهن ٔ�حسن ما �رام، وسÀل اZ�ٔ تواصل احلكومة �ودها من
وت@سري اسEتفادهتن من اIهود التمنوي واخلدمات اYٔساسEية، و�اصة يف 

  .العامل القروي
  .وهللا ويل التوفLق، والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

    ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
   .شكرا السEيد رئ@س احلكومة احملرتم

ات Qىل جواب السEيد رئ@س احلكومة ]ل�سEبة ن��قل اYٓن ٕاىل التعقLب
�لفرق واIموQات اليت èرغب يف ذ¨، ؤ�بدٔ� بتد�ل عن V�ٔد ٔ�عضاء فريق 

  .اYٔصاÂ واملعارصة مشكورا، اYٔسEتاذ ب�شامش

        ::::املس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامش
  .tسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا السEيد الرئ@س
  حرضات السEيدات والسادة،

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
هاذ املوضوع ا�يل كناقشوه اليوم موضوع �بري وشائك ؤ�فقي، خيرتق 
لك القطاQات ولك السEياسات، ويطرح العديد من القضاh ومن 

الوقت ملناقشEهتا  - مع اYٔسف-ال�ساؤالت ومن إالشاكالت، ال �سمح 
h�ٔم يف ٔ�ن نوZه لمك رساÂ مف�وVة، مضناها  جممتعة، و ¨ فكرÅ قfل بضعة

بعض مالحظاتنا ؤ�سEئلتنا والقضاh اليت نعتقد ٔ�هنا Zد�رة ب}ٔن يمت اجلواب 
  .Qلهيا ٔ�و التفاQل معها يف هذه اجللسة احملرتمة

و ¨، نظرا لضيق الوقت س}ٔجته رٔ�سا ٕاىل املوضوع، ؤ�بدٔ� ]لتذكري 
م�فقني Qلهيا، ٔ�ن القضاh  دhل شك ٔ�ننا مجيعا  ببعض املنطلقات اليت ال

املرٔ�ة يه بطبيعة احلال جزء، كام ورد يف السؤال، السEيد الرئ@س، يه جزء 
ورمبا اجلزء اYٔمه يف قضاh اIمتع، ؤ�ن كفاح ونضال املرٔ�ة املغربية يف س�Lل 
 Âمتع الطاحمة ٕاىل العداIمتع وقوى اIنيل حقوقها هو جزء من نضال ا

ذ¨ املتطلعة ٕاىل املناصفة وٕاىل املساواة وٕاىل Qدم اÀمتيزي، واHميقراطية وك
وحنن مق�نعون ب}ٔن اÀهنوض حبقوق املرٔ�ة و«سEت�ابة لتطلعاهتا، كام تعرب 
عهنا املنظامت ال�سائية وقوى اIمتع اYٔخرى، يه مسؤولية تتحملها لك 

، قوى اIمتع ومؤسسات اHوÂ، ولكن يف املقام اYٔول تتحملها احلكومة
  .ويه اليت ·سائل اليوم سEياسEهتا و�راجمها

طبعا ال داعي �لتذكري ب}ٔن هناك جمهودات محمودة بذÀهتا بالدQ Åىل 
مدى سEنوات طوي\، جيب èمثيهنا، ولكن جيب إالقرار ب}ٔن هناك طريق 
شاقة ي�fغي اج�يازها من Z�ٔل ٔ�ن نصل ٕاىل ذ¨ احلد املعقول من الت�اوب 

ت املرٔ�ة املغربية، وال شك ٔ�ن املسؤولية دhل مع انتظارات ومطالب وتطلعا
  .يه ٔ�ساسEية و�برية يف هذا الباب -بطبيعة احلال  -احلكومة 

  السEيد رئ@س احلكومة،
ٔ�رجو ٔ�ن تتذ�روا جLدا ما قاö السEيد رئ@س اIلس الوطين حلقوق 
إال·سان البارVة فقط، ح7L ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن القضاh املرتبطة ]ملناصفة 

  . وQدم اÀمتيزي يه من اYٔولوhت ذات الطابع إالسEتع�ايلواملساواة 
اح°ا عندÅ، السEيد الرئ@س، واVد و�ة نظر تقول ب}ٔن يف السEياسات 
ويف الربامج دhل احلكومة املتعلقة ]ملرٔ�ة، ويف التقLمي دhلنا لسEن�ني ونصف 

مسحوا لنا ·سميوه امن حتملمك املسؤولية، تظهر ب}ٔن هناك واVد املشلك، 
، �متثل يف الرؤية، الرؤية املؤطرة �لربامج وسEياسة احلكومة "طب �بريع"

ٔ�رجومك ٔ�ن ال حتملوا يف . املتعلقة ]ملرٔ�ة، ويه رؤية يبدو لنا ٔ�هنا حمافظة
ما ال ¯سEتحقه، Yٔن حىت اح°ا حمافظني، معزت�ن " حمافظة"تعقLبمك �لكمة 

  .hلناب}ٔصالتنا ومبقومات ٔ�صالتنا و]�Hن دhلنا و]لتقاليد د
تفرمل،  -Qىل ما يبدو  - املشلك ا�يل عندÅ مع الرؤية احملافظة يه ٔ�هنا 

كتفرمل اHينامLات واYٔفق اYٔرحب اليت ف�حها اHسEتور اجلديد، وتبطئ 
وترية امليض ب:fات يف اس�ßر لك ما ي�L×ه هاذ اYٔفق ا�يل ف�حو اHسEتور، 

  .وهذه اHينامLة اليت يعد هبا اHسEتور
الرؤية احملافظة مل يعد مبقدورÅ اس�رشاف انتظارات املرٔ�ة  وtس�ب هذه
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املغربية، بل ٔ�صبحنا يف وضعية اHفاع فقط عن حقوقها اYٔساسEية، مبا يف 
ذ¨ ضامن حقها يف سالمهتا اجلسدية والنفسEية وحقها كذ¨ يف الولوج 

  .ٕاىل العداÂ و«نتصاف القضايئ
ىل بوضوح يف الربÅمج هذه الرؤية احملافظة، السEيد الرئ@س، تت�

احلكويم ا ي ال ينظر ٕاىل حقوق املرٔ�ة �ارج اHور اYٔرسي، بل وختزتل 
مرة ٔ�خرى، ٔ�رجومك ٔ�ال حتملوا . وانتظارات املرٔ�ة يف موقعها اYٔرسي حقوق

Yٔن حىت اح°ا مؤم°ني ]Yٔرسة دhلنا، وجيب  هاذ املالحظة ماال ¯سEتحق،
  .الرQا�هتا وحتصيهنا وحام�هتا بطبيعة احل

املشلك ا�يل عندÅ هو ٔ�ن هذه النظرة èاكد ختزتل لك انتظارات املرٔ�ة 
من  32يف املوقع دhلها دا�ل اYٔرسة، وهذا ي�°اقض tشلك Zيل مع الفصل 

اHسEتور ا ي يضع ٔ�فقا ٔ�رحب، وينظر ٕاىل املرٔ�ة من زاوية حقوق إال·سان 
وق إال·سان، قامئة كام يه م�عارف Qلهيا �ونيا، نظرة ٔ�و رؤية مرèكزة Qىل حق

  .Qىل ثالثية دhل املناصفة واملساواة وQدم اÀمتيزي
-2012اخلطة احلكومLة �لمساواة ا�يل èلكمتو Qلهيا، السEيد الرئ@س، 

، يظهر ب}ٔهنا ترتمج وتعكس هاذ املشلك "ٕا�رام"، واليت حتمل عنوان 2016
ملعىن ا ي ا�يل عندÅ مع الرؤية احملافظة ]ملعىن ا�يل èلكمت Qليه، مايش ]

ال ـــــــــحتيل Qىل مقاربة ٕاحسانية دي" ٕا�رام"لكمة . قد ي�fادر ٕاىل ا هن
)la charité( ىل مفهوم حقوق إال·سان كامQ كزةèىل مقاربة مرQ مايش ،

  .يه م�عارف Qليه �ونيا
  السEيد الرئ@س، 

من  %30هل ¯سEتطيعون ٔ�ن تفرسوا �لرٔ�ي العام الوطين �يف ٔ�ن 
من  %45جºعية، اة ال يتوفر Qىل مساQد ٔ�و مساQدة ٔ�قسام قضاء اYٔرس 

  هذه اYٔقسام ال تتوفر Qىل Qدد اكيف من ٔ�طر املساQدة «جºعية؟ 
ملاذا مل تقم وزارة العدل واحلرhت بوضع ٔ�ي خمطط ٕاجرايئ : ·س}ٔلمك

لتوفري املساQدة القانونية، مايش املساQدة القضائية، املساQدة القانونية 
  هشاشة، ويف مقدمهتا فÈة ال�ساء؟  �لفÈات اYٔكرث

قدم واVد املذ�رة تتعلق  2013اIلس الوطين حلقوق إال·سان سEنة 
]لقانون التنظميي �لنظام اYٔسايس �لقضاة، اقرتح فهيا Qىل احلكومة تدابري 
موا�بة، مهنا ٕا·شاء دور املساQدة القضائية Qىل مسEتوى امجلاQات احلرضية 

  يل �مينع ب}ٔ�مك ��ذوا هباذ التوصية؟والقروية، ·س}ٔلمك ٔ�شEنو ا�
البحث الوطين املنجز من طرف املندوبية السامLة �لتخطيط، وا�يل 
قراه Qلينا السEيد رئ@س اIلس الوطين البارVة، ٔ�رقام صادمة ومفجعة عن 
 ºؤ�لوانه ضد ال�ساء، ·س}ٔلمك، حىت ان öجحم ان�شار العنف مبختلف ٔ�شاك

ا يه اخلطوات امللموسة ا�يل مقمت هبا حىت م: م�فقني Qىل هاذ ال�شخيص
اYٓن يف جمال ماكحفة هذا العنف املس�رشي وا ي يذهب حضيته Qدد من 

  ال�ساء؟ 
مواقع الص×افة الوطنية تطلعنا يومLا تقريبا عن Vاالت التعذيب وا�هتاك 
وق�ل �لمرٔ�ة، والت}ٔخر دhلمك واحلكومة دhلمك يف ٕاخراج القانون وإالطار 

الكفLل حبامية ال�ساء وجترمي العنف ضد ال�ساء فLه نوع من التطبيع  القانوين
ونوع من التعا�ش مع هاذ اجلرمية اIمتعية ا�يل كرتèكب يف حق ·سائنا ويف 
حق ا�يل هن، حسب التعبري دhل محمود درو�ش، نصف الرئة دhلنا 

  .ونصف السامء دhلنا
hيد رئ@س احلكومة، التوصيات دEة العمل ما هو م}ٓل، السQل مجمو
؟ وملاذا مل 2012اYٔممية امللكفة مباكحفة اÀمتيزي ضد املرٔ�ة وا�يل ت�رش سEنة 

  تقوموا ب}ٔجرٔ�ته وتفعيل تû التوصيات؟ 
اHراسة اليت ٔ�جنزهتا امجلعية اHميقراطية ل�ساء املغرب حول الوضعية 

اذ الراهنة مل}ٔسسة املساواة ودمج مقاربة النوع يف السEياسات العمومLة، ه
اHراسة úمة Zدا، وبي�ت املشالك ا�يل اكينة و«خ�الالت، ومهنا تعرث 
وبطء م}ٔسسة مقاربة النوع «جºعي يف السEياسات العمومLة، فشل 
الت�ارب املتعلقة ]ملزيانيات املرافقة �لنوع «جºعي يف حتقLق ولو مزيانية 

  .قطاعية واVدة يف هذا املضامر
الرئ@س، اجلواب حول الرساÂ ا�يل و�هتا لمك  ملاذا مل تقدموا، السEيد

  من اHسEتور؟ 19هيئة الت×الف من Z�ٔل تفعيل الفصل 
طبعا لن ·سائلمك، السEيد رئ@س احلكومة، عن �راجممك املتعلقة مبا ميكن 
ٔ�ن ·سميه ]Àمتكني املهين و«ق�صادي والسEيايس �لمرٔ�ة، Yٔن هذا موضوع 

  . م�شعب
ٔ�ضيفها ٕاىل ما ورد يف مضمون الرساÂ  ٔ�رجو هبذه املالحظات اليت

املف�وVة ا�يل و�نا لمك، واليت نفرتض ٔ�ن الطامق ا�يل ك@شEتغل معمك ٔ�طلعمك 
  .Qلهيا، ٔ�ن تقدموا ٔ�جوبة هادئة حول القضاh دhل ال�ساء املغربيات

  .وشكرا

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السEيد الرئ@س

لتعادلية، تفضيل اYٔسEتاذة اللكمة اYٓن �لفريق «سEتقاليل �لوVدة وا
  .الزويم

    ::::املس�شارة السEيدة �داملس�شارة السEيدة �داملس�شارة السEيدة �داملس�شارة السEيدة �دجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .tسم هللا الرمحن الرحمي

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
طر النقاش، ؤ�قول ٕان ارتباط تقدم ال�ساء يف بÍي مرهون ؤ البد ٔ�ن �ٔ 

بتقدم اIمتع، مث كذ¨ ٔ�قول، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�نه Vني نقول ب}ٔن 
ب èزيد عن النصف لكها ·ساء، فٕاننا نقول املس}Âٔ مل تبق مس}Âٔ ساكنة املغر 

Ìجممتع ب}ٔمك Âٔ{ٔ�قليات بقدر ما يه مس.  
مث كذ¨، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�قول ب}ٔن ما تعج به الساVة من 
نقاشات لتكون م�ناقضة ٕاىل Vد التنافر، فٕاننا يف حزب «سEتقالل نعتربها 

ذ¨ نقول ٔ�ننا ال نقول وزعوا الهداh غىن �لنقاش وٕاÐراء لهذا النقاش، وك
Qىل ال�ساء بدون اسEتحقاق، بل نقول حنن مع الكفاءات ٔ�ي7 اكنت، رZاال 
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ٔ�و ·ساء، ولكن البد من ٕانصاف ·ساء طالهن احليف يف جممتعنا حىت ال 
 -ن�Lه، مث كذ¨ نقول، حنن يف حزب «سEتقال،ل نلزتم ]لثوابت، وثواب�°ا 

  .معروفة -و÷ امحلد 
  السEيد رئ@س احلكومة،

Å�ٔ لن ٔ�حتدث عام Zاء يف ديباج�مك، وكذ¨ عام Zاء عند زمLيل، 
  .فس}Vٔاول ٔ�ن ٔ�رفع مالحظات، رمبا قد èكون يف مسEتوى النقاش

  السEيد رئ@س احلكومة،
سEتكون سEنة �لقضاء ٔ�و مسح ٔ�¼لبية اYٔمLة يف  Q�ٔ2015لنت عن 

  .متراريةÅ�ٔ ٔ�حتدث عن «سE  ؟املغرب، ٕاىل ٔ��ن وصلت احلكومة
Vدد �لولوج الشامل �ل´دمات الصحية إالجنابية، ٔ��ن  2015مث كذ¨ 

، ومازال كنعرفو الص×ة إالجنابية 2015هذا املرشوع وحنن Qىل ٔ�بواب 
  رديئة Zدا وبئ@سة؟

مث كذ¨ املؤرشات املتعلقة مب´اطر وفLات اúYٔات مازالت موجودة 
  .و9بتة كذ¨، السEيد رئ@س احلكومة

، اليد العام\ ال�ساء من القسمة الضزيىفهيا ق�صادية املشاركة «
Vني نت×دث عن املرٔ�ة . احلضيض، ولكن رؤوس اYٔموال ٔ�¼لب@هتا رZال

، جيب ٔ�ن نت×دث عن )Les microcrédits(نقول القروض الصغرية 
اÀمتويل ول@س عن القروض الصغرية �ل�ساء، ملاذا نتعامل مع ال�ساء مبنطق 

اد «جºعي؟ حنن �ريد اق�صادا قوh عند ال�ساء وعند التعاونيات و]الق�ص
  .الرZال

  السEيد رئ@س احلكومة،
كذ¨ املرٔ�ة العام\ ٔ�و اليد العام\ اليت تتقاىض ٔ�قل من احلد اYٔدىن يه 

  .�ل�ساء ول@س �لرZال
  السEيد رئ@س احلكومة،

الف�يات يف القرية ال �سEتفدن ال من الولوج ٕاىل الص×ة وال من الولوج 
ىل التعلمي، وال �سEتفدن من الب�Lات التحتية، وهذا عنف اق�صادي جيب إ 

  .ٔ�ن ·شجبه يف هذه املناسEبة
العنف مر�ب، السEيد رئ@س احلكومة، تعنف الوز�رة والربملانية 
والص×افLة واحملجبة واحلداثية واملتربZة، ٕاذن العنف ٔ�صبح مسة تطبع 

  .@س احلكومةاملشهد يف بالدي، وهذا يشء ¼ري مقfول، السEيد رئ 
دورية وايل الر]ط واليت نصت Qىل ٔ�ن ال�ساء ا�لوايت حيملن بطاقة 
وطنية مبدينة الر]ط ال حيق لهن ٔ�ن يبنت يف ف°ادق البيضاء، ال ٔ�دري 

  ملاذا؟
مث كذ¨ رشطيات اYٔمر ]ملعروف واÀهنXي عن املنكر يف مراWش 

حنن لسEنا مع حصيح، . ا�لوايت يت�fعن ال�ساء بدعوى ٔ�هنن ميهتن اQHارة
اQHارة، ولكن املرٔ�ة يه احللقة اYٔضعف يف مسلسل اQHارة ويف 
: مسلسالت الفساد، ٕاذن الزÅ راه فLه جوج دhل الناس، حىت القر�ٓن قال

لYهام، ٕاذن نفس املنطق، ما اكي�ش يش VاZة ٔ��رم وال " الزانية والزاين"

�ش اح°ا نبداو ٔ�روع من القر�ٓن، ٕاذن �Åذو ¼ري هاذ اليش هذا، ما ميك 
اQHارة راها ¯سامه يف مزيانية اHوÂ، وèكون عندÅ . نق�نص ال�ساء ]QHارة
  .اجلرٔ�ة ليك نقولها كذ¨

مث كذ¨ ال�ساء السالليات، السEيد رئ@س احلكومة، ما معىن م¢ال يف 
�ة تنصف ال�ساء السالليات ؤ�رايض امجلوع، ويف �ات ٔ�خرى ال 

راه .. �ر اHا�لية، ما ميك�شاي لك واVدينصفن، جيب تعممي دورية وز
اح°ا مغرب واVد، مغرب واVد، وال ميكن ٔ�ن �كون مكون من طبقات 

  .ومن فÈات، البد ٔ�ن نعرتف ٔ�ننا مواطنون Qىل قدم املساواة
مث كذ¨، السEيد رئ@س احلكومة، Vني نت×دث م¢ال عن اIلس 

صفة ا�يل اهرضQ Åلهيا اQYٔىل �لرتبية والتعلمي، كن�ربو م¢ال فLه هذيك املنا
قfاي\، اكينة ¼ري يف الالحئة دhل النقا]ت ودhل اخلرباء، وحىت جملس 
املس�شار�ن ما دارش متثيلية دhل ال�ساء وال جملس النواب، ٕاىل اكنت 
مؤسسات حبال هذي ما فهياش، �يفاش ابغيتو اح°ا نقولو �لناس خصمك 

  تد�روا واح°ا بعدا ما كند�روش؟ 
حصيح، انت مايش بوVدك . مس}Âٔ عقليات، مس}Âٔ ثقافLةٕاذن، هنا 

دا] Zاية «نت´ا]ت، . مسؤول Qلهيا، ولكن امحينا بقوانني، خص قوانني
، ماذا Q�ٔددمت �لمرٔ�ة يف 2015جLيت املرة اYٔخرى قلت اك�ن انت´ا]ت يف 

امجلاQات احمللية؟ ¼ادي تقول يل ا�لواحئ إالضافLة، حنن لسEنا مضافات، 
ونو يف ا�لواحئ الرمسية مايش إالضافLة، Yٔن ميل �يد�رك يف الالحئة خصنا �ك

الوطنية إالضافLة ما عندWش احلق èكون رئ@س، ما خصك èكون حىت 
VاZة، وتيجيبوا ا�يل ابغاو يد�رومه يف الالحئة إالضافLة، جيب حامية ال�ساء 

  .بقوانني وب�رشيعات واحضة
  السEيد رئ@س احلكومة،

اف اYٔلفLة، ]ش �كونو واحضني، ال ]ل�سEبة لٔ+مLة اح°ا بعاد Qىل ٔ�هد
وال ]ل�سEبة �لمناصفة وال ]ل�سEبة حلىت VاZة، وهاذ اليش غنبقاو نرتتبو 

  .اح°ا اYٔواخر يف السالمل ]ش �كونو واحضني
هللا خيليك واش اح°ا ¼ادي نبقاو م¢ال يف النواب ¼ادي نبقاو بــ 

hل ال�ساء ب�سEبة ما اكي�ش د 6، و¼ادي نبقاو يف املس�شا�رن بـ 17%
، اQالش ما كند�روش حىت هنا �كونوا احلوافز وإالجراءات %10حىت 

القانونية لتحفزي السEياسEيات يف اجلهات ويف امجلاQات ويف النقا]ت، ٕاىل 
  ¼ري ذ¨؟ 

مث كذ¨ النقا]ت بوVدها ا�يل ¼ادي èكون «نت´ا]ت دhلها م°اصفة 
نقا]ت تعطي درسا رائعا �لمناصفة، مث هذيك بني الرZال وال�ساء، واYٓن ال 

الهيئة ا�يل ما اعرف�ش فوقاش ¼ادي خترج، حىت ¯ساليو م°اصب 
. راه ما اكي�ش الهيئة، خصها خترج !املسؤولية Qاد ¼ادي خترج هاذ املناصفة

و¼ادي نقول ¨، السEيد رئ@س احلكومة، ]÷ العيل العظمي ما اك�ن يش 
مؤسسة تقول ¼ادي نعلن Qىل مد�ر ومن . ي�شٕانصاف دhل ال�ساء، ما اك

مج\ هذيك املواصفات خصو �كون بعدا مد�ر، وهذا ا�يل مد�ر اQالش 
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]ش يوقف واVد السلس\ دhل العياالت  ¼ادي مييش جلهة ٔ�خرى مد�ر؟
Å�ٔ ]ل�سEبة يل مد�ر راه . ا�يل هام متا يطلعوا ·ساء ا�يل هام خصهم �كونوا

  ).è)postulerرقLة، رئ@سة قسم متيش 
ٕاذن، هللا خيليك، السEيد رئ@س احلكومة، Å�ٔ ٔ�قول ب}ٔنه ال ميكن، و�ٓش 

  .غنقول ¨؟ امحلد ÷ ا�يل عندÅ مû حيمي قضاh املرٔ�ة
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا

Iيد رئ@س اEالسIيد رئ@س اEالسIيد رئ@س اEالسIيد رئ@س اEلسلسلسلسالس::::        
  . لمس�شارة احملرتمة� شكرا 

  .اللكمة اYٓن �لفريق احلريك، عبد امحليد

        ::::د امحليد السعداويد امحليد السعداويد امحليد السعداويد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عباملس�شار السEيد عباملس�شار السEيد عباملس�شار السEيد عب
  .شكرا السEيد الرئ@س

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ثري «ن�fاه، السEيد الرئ@س، ٔ�ن فريق°ا اخ�ار احملور 
املتعلق مب�ال الطاقة واملاء، ومل تمت إالشارة ٕاليه من طرف واضع السؤال 

  .عن فرق اYٔ¼لبية
  السEيد الرئ@س احملرتم،

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
  اء،السادة الوزر 

  السEيدات والسادة املس�شار�ن،
  ...مما ال شك فLه، فٕان قطاع الطاقة �شلك دQامة ٔ�ساسEية لالق�صاد

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
ال، اليس عبد امحليد، انتظروا قطاع الطاقة، س}ٔعطيمك اللكمة يف 

  ...القطاع الثاين، Yٔن تناول املرٔ�ة س}ٔعود ٕاىل قطاع

        ::::املس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوي
  ٕايوا �يفاش ميكن لنا نتد�لو، السEيد الرئ@س؟

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . يف القطاع الثاين، مfارشة من بعد

        ::::املس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوي
  .ٕاذن، اح°ا عندÅ حمور الطاقة

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . ٔ�عود ٕاليمك ٕان شاء هللا

  . شكرا Qىل مساQدèمك، شكرا جزيال
 .التجمع الوطين لٔ+حراراللكمة اYٓن لفريق 

        ::::املس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLداملس�شار السEيد محمد املفLد
  .شكرا السEيد الرئ@س

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

ٔ�شكرمك Qىل جوا�مك، مؤكد�ن لمك ٔ�ن اÀهنوض ب}ٔوضاع املرٔ�ة، خصوصا 
القروية مهنا، ٔ�مر رضوري، م�سائال عن م}ٓل موضوع دمع اYٔرامل من 

يصل حسب  2014املايل  ال�ساء، وا ي صادق°ا Qليه يف القانون
ٔ�لف امرٔ�ة، مؤكدا ٔ�نه رمغ جمهود اHوÂ  600إالحصائيات الرمسية ٕاىل 

�لهنوض ب}ٔوضاعها ٕاال ٔ�ن هذا اIهود يبقى م�ش��ا بني خمتلف إالدارات 
واملصاحل اكملبادرة الوطنية �لتمنية ال�رشية، وزارة التضامن واملرٔ�ة واYٔرسة 

ناQة التقليدية و«ق�صاد «جºعي والتمنية «جºعية، وزارة الص 
  .والتضامين، وزارة الشEباب والرhضة، و¼ريها من القطاQات اYٔخرى

املطلوب م°مك، السEيد رئ@س احلكومة، اليوم هو جمهود مضاعف 
لتجميع هذا اIهود الوطين يف ٕاطار قطب اجºعي، ميكن معه التد�ل 

  .ياملبارش ملعاجلة ٔ�وضاع املرٔ�ة ]لعامل القرو
  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

ال V�ٔد ينكر ٔ�ن اHوÂ تبذل ومازالت جمهودات جfارة لالرتقاء ]ملرٔ�ة 
معوما واملرٔ�ة القروية Qىل وZه اخلصوص، ٕاال ٔ�ن اÀهنوض هبا وب}ٔوضاعها يف 

من اHسEتور،  19ٕاطار السعي ٕاىل حتقLق املناصفة، طبقا ملق�ضيات الفصل 
سؤولي�°ا كذ¨ يف ٕاطار èاكثف �ود لك قوى يبقى مطمحنا مجيعا، ومن م 

  .اIمتع احلية واكفة مكوÅته من Z�ٔل الوصول ٕاىل هذا املبتغى
ٕاذن، السEيد رئ@س احلكومة احملرتم، حنن يف فريق التجمع الوطين 
لٔ+حرار ·سائلمك و�لك مسؤولية، من موقعنا Ûٔ¼لبية حكومLة م�ضام°ة، 

اÅ ؤ�حزاب سEياسEية ومجعيات اIمتع العمل مجيعا ويدا يف يد، حكومة و�رمل
املدين، من Z�ٔل الوصول ٕاىل هذا املسعى، مؤكد�ن ٔ�ن انتظارات املرٔ�ة 
املغربية التواقة ٕاىل احلفاظ Qىل �رامهتا وٕانصافها، مربز�ن جمددا ٔ�نه رمغ لك 
ما حتقق فهناك عوائق كثرية تعوق تطور املرٔ�ة، Qرب عنه و�لك رصاVة 

عدل واحلرhت �الل ندوة Qلمية حول تقLمي وتزنيل وجشاQة السEيد وز�ر ال
  . مدونة اYٔرسة

  .وشكرا السEيد رئ@س احلكومة

        : : : : السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا

  .اللكمة اYٓن �لفريق «شرتايك

        ::::املس�شارة السEيدة لطيفة الزيوايناملس�شارة السEيدة لطيفة الزيوايناملس�شارة السEيدة لطيفة الزيوايناملس�شارة السEيدة لطيفة الزيواين
  .tسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .حلركة ال�سائيةحتية ٕاىل املناضالت ]
حتية ٕاىل ال�ساء احملتجزات مبخ.ت ت@°دوف قرسا وٕاىل لك ال�ساء 

  .املعنفات ]ملغرب
  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

جنمتع اليوم يف هاته اجللسة ا�صصة لقضاh املرٔ�ة Yٔول مرة بعد مرور 

، وبفارق يوم 2011سEنوات Qىل صدور املدونة، وبعد صدور دسEتور  10
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عن التقر�ر ا ي تقدم به رئ@س اIلس الوطين حلقوق إال·سان، هذا واVد 
التقر�ر ا ي اكن úام واكن موضوعيا، لك هذا حييلنا Qىل السEياق التارخيي، 
السEيد رئ@س احلكومة، والسEياق السEيايس يف املغرب، وا ي عرف 

يت العديد من ا�اضات اليت توجت بطبيعة احلال ]لعديد من التوافقات، ال
لعبت فهيا احلركة الوطنية والقوى التقدمLة واحلداثية دورا رhدh ؤ�ساسEيا 

  .يف ٕارساء دQامئ اHميقراطية والت×ديث
ويف خضم هذا املسار، اكنت املرٔ�ة يف صلب املعارك السEياسEية، واليت 

هذا املسار . قادهتا احلركة ال�سائية واليت حنيهيا tشلك �بري من هذا املنرب
، ا ي 2011اربة Qرب توافق سEيايس �رخيي جتسد يف دسEتور توج°اه مكغ

ج°ب املغرب لك املزنلقات اليت عرفها حميطنا إالقلميي، وهذا اHسEتور Zاء 
  . ٕ]صالVات كربى

ولٕالشارة، السEيد رئ@س احلكومة، هذا املسار هو ا ي صنع 
«سEتقرار و«سEت:°اء املغريب، بعيدا عن لك احملاوالت �لبعض من ٔ�ن 

عل اسEتقرار البالد جماال �لس�االت واIادالت ٔ�و مطية �لوصول ٕاىل جي
  .ٔ�غراض سEياسوية ضيقة

  السEيد رئ@س احلكومة، 
لسEنا حباZة �لتذكري ]ملق�ضيات اHسEتورية، وقد ذ�رمت العديد مهنا، 
وما نصت Qليه من ٕاقرار املساواة بني اجل�سني، ]ٕالضافة �لعديد من 

، ]ٕالضافة "ة املناصفة وحماربة لك ٔ�شاكل اÀمتيزيهيئ"الهيئات، وQىل رٔ�سها 
اIلس الوطين حلقوق "و "الهيئة «س�شارية لٔ+رسة والطفوÂ"ٕاىل 

  ."إال·سان
ذ�رت يف دسEتور اململكة " املساواة"ال يفوت�ين ٔ�ن ٔ�ذ�رمك ٔ�ن لكمة 

  .مرة 11املغربية ٔ�كرث من 
h املرٔ�ة مل لك ما عرضته، السEيد رئ@س احلكومة، هو Yٔذ�رمك ٔ�ن قضا

ولن حتتاج ٕاىل من ينظر ٕاÀهيا اليوم مبنطق ٕاحساين ٔ�و من ]ب إال�رام، 
  . السEيد رئ@س احلكومة

ٔ�سائلمك، السEيد رئ@س احلكومة، عن مسلسل الرتاجعات اليت عرفهتا 
املرٔ�ة املغربية بعد اHسEتور املتقدم �لمملكة املغربية، واخللفLات احلقLقLة اليت 

  .يف هذه املق�ضيات اHسEتورية جتعلها تعطل ومتاطل
حكوم�مك، السEيد رئ@س احلكومة، مل تضمن ا�طط ال�رشيعي مرشوQا 
 hني ٔ�ن العنف ٔ�صبح مس�رشV لقانون ماكحفة العنف ضد ال�ساء، يف

  .tشلك �بري
خطتمك احلكومLة �لمساواة يف ٔ�فق املناصفة مل تنب مبنطق ¯شاريك، ما 

ت حقوقLة، ما ÅقشEتوش مع ٔ�حزاب ÅقشEتو ال مع مجعيات ·سائية، م°ظام
  .Qىل م°طق ¯شاريك سEياسEية، مبعىن ٔ�هنا مل ت�ىن

�لولوج  %12حكوم�مك تقر، السEيد رئ@س احلكومة، فقط ب�سEبة 
ٔ�وال، هذا الرمق هو يقلقين، ٔ�عطوين Qدد ال�ساء ا�يل . �لمناصب العليا

 Eبة، د�لوا �لمناصب العليا، الرمق، احشال من امرٔ�ة؟ ما تعطيون@ش ال�س

  .%50هذي ٔ�وال، يف Vني ٔ�ن دسEتور اململكة هو ينص Qىل 
ٔ�سائلمك، السEيد رئ@س احلكومة، واش ما لقLتوش من ال�ساء ا�لوايت 
Hهين كفاءات Qليا �لولوج لهذه املناصب العليا؟ ٕاىل اكن ٕاشاكل عند 
احلكومة، اح°ا مسEتعد�ن يف ٕاطار التضامن مع احلكومة ٔ�ن ندلومك Qىل Qدد 

  .ا�يل عهنم كفاءات يف Qدد من اIاالتمن ال�ساء 
لسEنا حباZة �لتذكري ]ل�س´ة اYٔوىل �لحكومة ا�يل مضت وز�رة واVدة 
و]ل�سEبة �ل�س´ة الثانية ٔ�ضفمت وز�رة، ولكن البايق Qىل ق\ Qددمه هن 
�يبقاو وز�رات م°تد]ت، وÛٔن ما عندÅش كفاءات ا�يل تقدر èكون 

  .وز�رات
 Eيد رئ@س احلكومة، مل تقوموا مبالءمة من املالحظات ٔ�يضا، الس

ال�رشيعات والنصوص القانونية املغربية ل@س فقط مع املواثيق اHولية، ولكن 
  .ٔ�يضا مع دسEتور اململكة

ٔ�شري ٔ�يضا ٕاىل ٔ�ن القوانني التنظميية اليت عرضت Qىل الربملان، اكIلس 
  .ناصفةاQYٔىل �لرتبية والتكو�ن واحملمكة اHسEتورية، مل تعرف مfدٔ� امل 

  السEيد رئ@س احلكومة،
اسEمتعنا اYٔمس �لحصي\ املهمة واملوضوعية �لم�لس الوطين حلقوق 
إال·سان، واليت èلكمت Qىل الت×دhت اليت تواZه اIلس، مضهنا الوضعية 

الوطين حلقوق إال·سان Qىل املقلقة �ل�ساء، وقد ركز السEيد رئ@س اIلس 
نفيس واجلسدي و«ق�صادي، èلكم العنف بصيغة املؤنث وtشEىت ٔ�نواQه ال 

Qىل ارتفاع ¯شغيل اYٔطفال، مضهنم Qدد �بري من الطفالت، «رتفاع 
املهول لقfول طلبات زواج القارصات دا�ل احملامك، وقد تقدم ٕ]حصائيات 

 35.152ٕاىل  2004يف  18.342ا�يل يه دقLقة Zدا، ٕاذ ٔ�ن الرمق ارتفع من 
  .2013سEنة 

قوق إال·سان يف تقر�ره ٔ�شار ٕاىل حمدودية كام ٔ�ن اIلس الوطين حل
اندماج ال�ساء يف سوق الشغل، مما يطرح tشلك �بري ٕاشاكلية اÀمتكني 

ٔ�ما املرٔ�ة املقاوÂ كام ٔ�شار ٕاىل ذ¨ نفس التقر�ر، فٕاهنا . «ق�صادي �ل�ساء
  .%0,8ال تتعدى 

  ¨، نطلب م°مك «هºم ٔ�كرث ]Àمتكني «ق�صادي ]ل�سEبة �لمرٔ�ة،
بعيدا عن م°طق إالحسان، Yٔن ميل كندويو Qىل اÀمتكني «ق�صادي 
كنلقاو مجعيات وتعاونيات ٔ�¼لهبا كرتيب اشوية ق°ية، اشوية دhل املاعز، ٕاىل 
¼ري ذ¨، ٕاىل èلكمنا م¢ال Qىل التعاونيات دhل مقالع الرمال ٔ�و ٔ�ي نوع من 

. ا كنلقاوش فهيا ·ساءٔ�نواع املقالع، ٕاىل ادوينا م¢ال Qىل تعاونيات احلليب م
  ملاذا، السEيد رئ@س احلكومة؟

  .املطلوب هو «بتعاد عن املنطق إالسعايف يف اÀمتكني «ق�صادي
èلكممت عن صندوق التاكفل «جºعي، السEيد رئ@س احلكومة، 

  :]ل�سEبة �لمرٔ�ة املطلقة، هاذ الصندوق يعرف ٕا�راهات كثرية Zدا
لو9ئق �اص املرٔ�ة جتيب اك�ن كرثة الو9ئق، ومن مضن هذه ا - 1

واVد الوثيقة ب}ٔهنا ما عندهاش رضيبة، وكتعرفوا ب}ٔن ]ل�سEبة لبعض ال�ساء 
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 5مرت، �يع@شوا فLه  50كتكون وارثة يف دارمه، �يكون عندها مزنل فLه 
رZال ويه امرٔ�ة كنقولو عندها نصف احلصة  5ٔ�فراد ومزتوZني، وٕاىل اكنوا 

ه عندها مدخول، واش امرٔ�ة ك�سكن دhل إالرث، ٕاذن ¯س�ل Qىل ٔ�هنا را
العائالت، كنحرموها  6دhل الناس، يعين فLه  6مرت فLه  50يف ب@ت فLه 

اح°ا من «سEتفاذة من هاذ الصندوق، ]ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن التعويض هو 
هزيل، وكنلفت نظرمك ٕاىل مس}Âٔ ٔ�ساسEية ٔ�نه مرشوط، هاذ املرٔ�ة ٕاىل 

وع ٔ�هنم يزتوجوا؟ وٕاىل èزوجت �سقط عهنا هذا التعويض، واش ممن
  èزوجت يش راZل فقري ٔ�شEنو تعمل؟ ¯سقطوا Qلهيا ٔ�نمت التعويض؟

 ...يف موضوع العنف ٔ�يضا، مراكز «سºEع �ل�ساء

        : : : : السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا

  .الفريق اHسEتوري. شكرا جزيال ..اللكمة اYٓن �لفريق اHسEتوري
  . ملوضوعفريق الت×الف «شرتايك مل يطلب تد�ال يف هذا ا

  . ٕاىل الشوط الثاين.. اللكمة اYٓن �لفريق الفLدرايل
. اللكمة اYٓن IموQة «حتاد املغريب �لشغل، ما ابقى عندك وقت

  .اللكمة اYٓن IموQة «حتاد الوطين �لشغل ]ملغرب

        ::::املس�شار السEيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السEيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السEيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السEيد عبد إالاله احللوطي
  .السالم Qليمك

  السEيد الرئ@س،
  رتم،السEيد رئ@س احلكومة احمل

  السادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السEيد رئ@س احلكومة،
يف هذا املوضوع، ]لطبع حنن ]ل�سEبة ٕالينا �رى ب}ٔن قضية املرٔ�ة يه 
قضية صريورة، و]لتايل ال ميكن ٔ�ن حنامك حكومة Qىل املايض وQىل 

قfل «سEتقالل، املسEتقfل، وٕامنا نعترب ٔ�ن هذه الصريورة ابتدٔ�ت م°ذ ما 
 ÌتصEتوى واملدى ا ي سEل ب}ٔن يبني املسLل كذ¨ كفfتقEونعتقد ب}ٔن املس

  .املرٔ�ة املغربية
فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري، السEيد رئ@س احلكومة احملرتم، ٔ��مك يف �رÅجممك 

 104فإالجراء : ، �ٓ�ذ م°ه نقطتني فقط104«نت´ايب، ]لضبط يف إالجراء 
  .لشغل وفLه اÀمتيزي إالجيايبفLه العناية ]ملرٔ�ة يف قضية ا

يف قضية الشغل، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�بلغم ب}ٔن املرٔ�ة تع@ش ٔ�زمات 
يف مLدان الشغل، و]خلصوص Qىل مسEتوى القطاع اخلاص، فٕاذا ما رجعنا 
ٕاىل بعض املعامل، بعض املؤسسات إالنتاجLة، مقاوالت يف الفالVة، 

سEتوى الزمن، Qىل سEن�د ٔ�ن هناك مشالك Qىل مسEتوى الوقت، Qىل م 
مسEتوى اYٔجور، ٕاىل ¼ري ذ¨ من القضاh، السEيد رئ@س احلكومة، اليت 

 .�ريد ٔ�ن تتعاطوا معها

قضية اÀمتيزي إالجيايب، السEيد رئ@س احلكومة، �ريد ٔ�ن �كون فعال متيزيا 
ٕاجيابيا ف. يتعلق ]ملرٔ�ة كذ¨ Qىل مسEتوى الوظيفة العمومLة، وهنا ٔ�طرح، 

مة، قضية التقاQد، ونطرح ب}ٔن التقاQد ي�fغي ٔ�ن يتعامل السEيد رئ@س احلكو 
  .معه يف ٕاطار من اÀمتيزي إالجيايب ]ل�سEبة �لمرٔ�ة

القضية اYٔخرى، السEيد رئ@س احلكومة، واليت �راها ب}ٔن من اYٔمور 
اليت ي�fغي ٔ�ن ت}ٔ�ذ كذ¨ اهºما Hى احلكومة، هو ٔ�ن هاذ اIال، جمال 

ى فLه مشالك ف. يتعلق ب}ٔوضاع املرٔ�ة ال�شغيل tشلك Qام، مازلنا �ر 
مبعىن بعض احلقوق ا�يل ... معوما، ال Qىل مسEتوى املوظفات وQىل مسEتوى

كتعلق ]Yٔمومة، بعض احلقوق ا�يل كتعلق ]ملرٔ�ة، ما زلنا �رى ب}ٔن هناك 
  .بعض املشالك يف هذا «جتاه

  .وشكرا السEيد الرئ@س

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
احملرتم، الرد لمك Qىل تعقLبات السادة السEيد رئ@س احلكومة 

  .املس�شار�ن

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
  . tسم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد ÷ والصالة والسالم Qىل رسول هللا و�öٓ وحصبه ومن و«ه
  السEيد الرئ@س،

  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون واحملرتمات،
  إالخوة الوزراء،
  احلضور الكرام،

ر ان�fايه يف تد�ل السEيد ممثل حزب اYٔصاÂ واملعارصة طلبه يف 9�ٔ
الرد يف ٕاطار الهدوء، واحلقLقة ٔ�ن الهدوء �ري من العاصفة، ؤ�ن ال V�ٔد 
حيب املوا�ات، سواء اكنت iمLة ٔ�و ¼ريها، ولكن من ]ب إالنصاف 

  .هذه احلكومة وو�ت م°ذ ٔ�ول úh�ٔا حبم\ من اÀهتجامت العنيفة
@س نفسه، ويف هذه املنصة نفسها، وارجعوا ٕاىل اYٔسEئ\، هذا الرئ 

وارجعوا ٕاىل املدا�الت، وارجعوا ٕاىل التعقLبات، وارجعوا ٕاىل الص×افة، 
وٕاىل اليوم، ¯سEهتدف هذه احلكومة، وÛٔن جميهئا كام قال بعضهم خط}ٔ 
�رخيي جيب ٔ�ن يصحح، وÛٔهنا ل@ست مكونة من مواطنني Qاديني من 

 اكفة املراتب اليت �سمح هلم هبا اHسEتور والقانون، حقهم ٔ�ن يصلوا ٕاىل
واكن من الرضوري ٔ�ن ندافع عن ٔ�نفسEنا مبا �رس هللا، وحىت القر�ٓن الكرمي 

لَا يحب اللَّه : "مل ينكر Qىل من يدافع عن نفسه Vني يظمل، قال تعاىل
مظُل نلِ إِلَّا مالْقَو نوِء مبِالس رهالْج  ."  

رجعنا ٕاىل هذا اخلطاب الهادئ ا ي مسعناه اليوم يف موضوع  ٔ�ما وقد
حساس، فٕان شاء هللا، لن �كون جوابنا ٕاال هادئا، ف°حن دQاة الهدوء 
والسمل والسالمة، وطبعا هذا ال ي�°اىف مع يشء من املرح ا ي Qىل لك 

ل@س من  -ٔ�ظن  - فٕانه ، Vال هذا ال ٔ�سEتطيع ٔ�ن Q�ٔدمك ب}ٔنين س}ٔختىل عنه
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  .املمكن
ٕاذن، وقد رجعنا لهذا املنطق، وفعال، واYٔخ حتدث عن �ونه يعترب 
نظرتنا معطوبة Yٔهنا حمافظة، ولك°ه ٔ�كد يف نفس الوقت ٔ�نه هو كذ¨ 
 ö ىل، ؤ�قولQىل، وQىل، وQىل ٔ�صالتنا، وQ حمافظ وحزبه حمافظ وحريص
يف نفس الوقت حنن كذ¨ معارصون، حنن كذ¨ معارصون، وحريصون 

ا، لكن حمافظتنا ختتلف عن حمافظتمك بعض اليشء، Qىل معارصتن
ومعارصتنا ختتلف عن معارصèمك، والسؤال املطروح �ونيا ل@س يف هذه 

ما يه احملافظة اYٔحسن؟ ما يه : القfة وVدها ول@س يف هذا الوطن وVده
احملافظة اYٔصلح �لمجمتع؟ ما يه املعارصة اYٔحسن؟ ما يه املعارصة 

  لرZال و�ل�ساء ولٔ+طفال و�لب@Èة؟ اYٔحسن يف اIمتع، و�
اYٔسEئ\، ٔ�هيا إالخوة الكرام، ل@ست حمسومة ول@ست هنائية، واليوم 

حصيح . هنا¨ iم �بري وطويل وعريض يف العامل لكه حول املرٔ�ة واYٔرسة
هنا¨ توZه ¼الب، هنا¨ توZه ¼الب، وهنا¨ عند الطرفني ٔ�مور جLدة 

مل �كن حمافظا، ٔ�ن يتفق Qىل العنف ضد ال ميكن لٕال·سان، اكن حمافظا ٔ�و 
املرٔ�ة، ال ميكن، ال ميكن لٕال·سان ٔ�ن يوافق Qىل ٔ�ن حيرم املرٔ�ة من حقها يف 
ٔ�ن تتعمل، ومن حقها يف ٔ�ن ¯شEتغل، ومن حقها ٕاك·سان يف ٔ�ن ت�ين حLاهتا 
كام تتصور ذ¨، يوZد هذا، ولكن هنا¨ كذ¨ ٕاشاكليات ٔ�خرى �لقهتا 

دول ٔ�خرى ٔ�وصلت ٕاىل فقدان ٔ�مور ٔ�ساسEية يف  هذه املعارصة اليت يف
ولهذا، ف}Åٔ ٔ�سEتغرب ٔ�ن . حLاة اYٔرسة، يف حLاة اIمتع، يف حLاة إال·سان

  .يعاب Qلينا ٔ�ننا ننظر ٕاىل املرٔ�ة Qىل ٔ�ساس دورها يف اYٔرسة
حصيح، ل@س من املمكن وال من املعقول وال من إالنصاف ٔ�ن خنزتل 

ن دور املرٔ�ة يف اYٔرسة ٔ�سايس لها، دور املرٔ�ة يف اYٔرسة فقط، ولك
وا .. ؤ�سايس �لرZل، ؤ�سايس �لمجمتع، ؤ�سايس �ل�رشية مجعاء، اليوم

  ...اليس ب�شامش، اح°ا ]ديني tشوية �لينا

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  .�بعوا، السEيد الرئ@س، �بعوا، من فضلمك

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
  . �لينا هللا �ريض Qليك
ٕاذا كنمت èريدوننا . يف دور املرٔ�ة يف اIمتع املعارص اليوم، هنا¨ مشلك

ٔ�ن نت}ٔىس مبا يقع يف ٔ�ور] يف دورها Ûٔم، املرٔ�ة مل تعد جتد الوقت ليك 
تزتوج ٔ�صال وليك èكون ٔ�ما وليك èريب ٔ�والدها، ملاذا ال نعرتف هبذا اHور 

  املقدس الر]ين ا ي �لق هللا سEب×انه وتعاىل املرٔ�ة مؤه\ ö؟ 
   ؟ا مل ت}ٔتوا لتقولوا يل لند�ل هذا يف تقد�رÅ �لمرٔ�ةملاذ

ملاذا تعتربون املرٔ�ة ال ¯شEتغل Vني هتمت بب@هتا، وVني هتمت برتبية 
  ٔ�والدها؟ 

  ٔ�ال تعلمون ٔ�ن ال�ساء ملا خرجن من البيوت انطف}ٔت البيوت؟ 
Ðرhت، وهاذوك  �Yٔمك عشEمت يف بيوت فهيأ�نمت ال تعرفون هذا، ملاذا؟ 

نوا هام اúYٔات دhلمك، ا�يل ميل كتد�لوا كتلقاو اHفء دhهلم الرثhت اك
و«ح�ضان دhهلم، وكتلقاو احلضور دhهلم، وكتلقاو اYٔلك دhهلم والرشب 
دhهلم، وكتلقاو الرQاية دhهلم واحلراسة دhهلم واملراقfة دhهلم لمك، وكربتو يف 

ولكن اليوم واVد ٕاطارمه، رZال، تبارك هللا، و·ساء يف نفس الوقت، 
 7سEنني وال  6العدد دhل الوليدات �يد�ل �Íار الوH عندو مسكني 

سEنني بوVدو �يلقى الب@ت مظمل وتيخصو يد�ر الشؤون دhلو ٕ]ماكنياتو 
الشخصية، ويبقى ي�سEىن الواH والواHة دhلو h جييو h ما جييوش حىت 

ما . رض يف ذ¨ الوقتلواVد الوقت، وهللا سEب×انه وتعاىل يعمل ملاذا يتع
تعيبوش Qلينا ٔ�ننا اح°ا كنا�ذو بعني «عتبار البعد اYٔرسي وكنعطيوه 

  . ٔ�مهية �برية
حصيح، ٕاذا اكن هذا خط}ٔ، اح°ا كنت�°او هاذ اخلط}ٔ، وكنعزتو به 
وك�شعرو بيل هللا رشف°ا وغنبقاو ندافعو Qليه يف وZه هاذ املعارصة ا�يل 

السEيد ... رٔ�ة رZل ٔ�و الرZل مرٔ�ة، ال، ولهذاابغات تلغي هذا البعد، وÛٔن امل
  .الرئ@س، ما نبغ@ش �شوش Qيل يش واVد، هللا جيازيك خبري

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . تفضلوا، تفضلوا

  .هللا خيليمك، السEيد رئ@س احلكومة

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
  .ٕايوا قلها �يل ك@شوش

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  .تفضل السEيد الرئ@س

        ::::كومةكومةكومةكومةالسEيد رئ@س احلالسEيد رئ@س احلالسEيد رئ@س احلالسEيد رئ@س احل
ٕاىل ما عند�ش احلق نتلكم .. ٕايوا ها اح°ا تقلق°ا دا] Qاود 9ين ¼رنجعو

  . قولوها، Å�ٔ هاذ الYم كنقولو وكنعزت به

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  .اYٔسEتاذ، تفضلوا، هللا �كرث �ريمك

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
امسح يل، لوال جÈمتوين وتقولون يل ٔ�ن املرٔ�ة اليت تضع هل واش اح°ا 

 3اQالش نعطيوها   ٔ�شهر؟ 3ضحكو Qىل ريوسEنا ا�يل كنعطيوها كن
طبعا اكينة ٕا�راهات اق�صادية، ٔ�ما لو اكن Å�ٔ تتفقوا  !ٔ�شهر؟ ¼ري معقول

كَاملَينِ حولَينِ أَوالدهن يرضعن والْوالداتُ "معي نعطيوها Qامني، 
 نمل ادأَن أَر متةَيضَاعٔ�يه، وهذاك القانون ما نبدلوهش، ٕايوا ٕاىل ما "الر ،

ٔ�شهر Qىل اYٔقل،  6ند�رو Qامني �زيدوها واVد الشوية، ند�رو لها قدرÅش 
ٕايوا و¼دا جيي عندي يش واVد يقول حLث اك�ن املساواة ند�رو �لراZل 

هذي مايش  !Qام واملرٔ�ة Qام، حLث اك�ن هاذ اليش يف بعض اHول
  . املساواة، هذا امحلق
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رٔ�ة Qىل امسحوا يل، ما غينوtش الرZل Qىل املرٔ�ة، وما غتنوtش امل
الرZل، اكينة ٔ�مور لك واVد فهيم �يعملها، هذا م°طق خصو يعرف بيل 
هاذ املنطق úام اكن ö من ٔ�نصار يف اHا�ل واخلارج ميولونه ويدافعون عنه 
وخيلقون جضة يف لك م°اسEبة للك من جترٔ� وقال ال، Å�ٔ ما م�فقش مع هاذ 

كون Åئب �رملاين، املنطق، حىت يصبح إال·سان �يويل الواVد م°ا، ولو �
 il va être(ولو �كون وز�ر، ولو �كون رئ@س حكومة �ي´اف، Yٔنه 

banni( سوف خيرج من هؤالء ا �ن عندمه رشف احلداثة ٔ�و املعارصة ،
  . ٔ�و اHميقراطية ٔ�و اHفاع عن حقوق إال·سان، ال

ملا قامت اYٔسEتاذة كتلكم Qىل املرٔ�ة ا�يل عندها ب@ت ك�سكن فLه 
مرت  50الواH دhلها، ما عندهاش مدخول، ب@ت ¯سك°ه فLه ور9تو عن 

املرٔ�ة ٕاىل تطلقت وما  -كتعرفوا هاذ القضية  -مرت، والقانون اYٓن  100وال 
قد̄رش حتصل Qىل النفقة من الزوج دhلها لس�ب ٔ�و Yٓخر، اHوÂ قررت 

درمه للك  350هذي Qدة سEنوات ]ش تعمل لها واVد التعويض، يصل لـ 
درمه، مايش اكيف، ولكن تيقولوا  1000 ٔ�ساس ما يفو¯ش طفل، Qىل

، ولكن يف VاÂ ما ٕاذا ث�ت ٔ�ن عندها "يشء ٔ�حسن من ال يشء"املغاربة 
  . متتع هبذا، هذا نصوتو Qليه ]ٕالجامعè سكن رمبا ال 

ملاذا سوف حترم هذه املرٔ�ة، عندها السكن ال يفLد، واش السكن 
Lه، ]ش ¼ادي ختلص الضوء؟ ]ش ه ¼ادي ¯سكن ف الّ h ¼ادي �لكو يه؟

  ؟  �يفاش ¼ادي ند�رو؟ ..¼ادي ختلص املا؟ ]ش ¼ادي ختلص
اكن �اص إال·سان هاذ اليش تقولوه يل، Å�ٔ م�فق معمك، جتيو تقولوا يل 
املرٔ�ة ٕاذا èزوجت رZال فقريا Yٔنه املدونة دhلنا كتجعل النفقة Qىل الزوج، 

�يتعاونوا مع الرZال، وا�ا اك�ن يش  هذي يه احلقLقة، وا�ا الواقع العياالت
رZال ظاملني �يا�ذوا �لعياالت املانضات دhهلم، Å�ٔ نقول لمك، Å�ٔ ما عندي 
مشلك، نعرتف ولو Qىل نفيس ٕاىل كنت Å�ٔ يف يش خمالفة، ما عندي حىت 
مشلك، مايش عّساك ¼ري Qىل الرZال، ولكن ]يق القانون �يلزم الرZل 

  .]لنفقة دhل اYٔرسة
ن ¼ادي يوقع تناقض ٕاىل �لينا واVد املرٔ�ة يف العصمة دhل واVد ٕاذ

الزوج وليين ٕاىل اعتربÅ اك�ن خترجي قانوين، ٕاىل اعتربÅ بيل هاذ املساQدة 
يه لٔ+والد دhل اYٔب ا ي طلقهم ما خصناش حن�سوها لها، Å�ٔ م�فق 

  . معمك، Å�ٔ م�فق معمك، هذا هو املنطق
�ساء يتفقن مع هذا التوZه ٔ�و هذا التوZه؟ �يفاش؟ من قال لمك ب}ٔن ال 

ال، ¼ادي تقولوا يل احلراكت ال�سائية، Å�ٔ ما عندي مانع، احلراكت ال�سائية 
جزء من اIمتع، اح°ا معرتفني هبم، ولكن ما اكي��Lش بوVدمه، اك�ن حراكت 

ملا .. ·سائية وحراكت ·سائية، واك�ن ·ساء ا�يل ك@شوفوا بيل عندمه مشالك
خوان دhل «حتاد املغريب �لشغل �يتلكموا Qىل ال�ساء ا�يل قام االٕ 

ك@شEتغلوا، خصوصا يف بعض الضيعات، وا�يل �يتعرضوا لٕالهانة، 
وت@�عرضوا  -وهاذ اليش قريناه وعرف°اه ومسعنا Qليه  -و�يتعرضوا �لتحرش 

نبداو بعدا ]Yٔول، Å�ٔ اسEتغربت واVد الشوية، Yٔنه إالخوان .. وèميشEيو

م Åض �يتلكم معاQ hىل العدد دhل ال�ساء يف اYٔفق دhل البعض مهن
  . املناصفة، اQالش ا�يل ما موصلناش �لمناصفة

ٔ�وال بعدا واش ملف حبال هذا ا�يل امىش فLه املغرب بواVد الطريقة 
تدرجيية، يعين واVد احلكومة Zات يف سEن�ني سEتطرح Qلهيا هاذ السؤال؟ 

 Zا عندي اYٔخ النائب احملرتم، ميل هذا زعام ما اكي�ش م°طق، ولكن ميل
Zا لهنا وèلكم Qىل املناصفة، ميل اكن راجع عيطت Qليه، قلت لو احشال 
عندك يف الفريق دh¨ دhل ال�ساء؟ ابقى ت@شوف ما لقاش، قلت لو ٕايوا 

  . شوف احشال دhل ال�ساء اكينني يف احلكومة؟ هاذو ¼ري ا�يل حرضوا
ما ¼اد�ش جيي مرة واVدة، ولكن ٕاىل هاذ اليش ¼ادي جيي تدرجييا، 

جLنا نبداو، بداو معاh من اYٔول، بداو معاh من ذاك اليش ا�يل كتعانيه 
املرٔ�ة يف املعمل، ما كنقولوش ما ختدمش، ختدم Qىل وليدهتا بذراعها، ما 

  . اك�ن مشلك
و]ملناسEبة، �ليوين نف�ح القوس دhل اYٔرامل، هذا مقرتح اقرتح°اه 

الوزراء دhل املالية ودجموه يف القانون دhل املالية دhل هاذ  Qىل إالخوان
طبعا ٕاىل تنفذ . العام، وخصو ي�°فذ هاذ العام ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

هاذ العام خصو ي�°فذ هاذ العام خترج املراسEمي دhلو ي�°فذ هاذ العام، ميكن 
اي ممكن، ولكن �كون التطبيق دhلو العميل ]ش يتوصلوا الناس العام اجل

خصو ي�°فذ هاذ العام، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، واملعىن دhلو مايش 
ٔ�لف احبال يل قال اYٔخ، ال�ساء ا�يل معنيني ¼ادي �كونوا حوايل  600
ٔ�لف، طبعا مايش ساهل، ولكن ماهلم هاذ ال�ساء؟ ام°ني Zات هاذ  300

هاذ العمر ا�يل املالحظة هذي؟ Zات من املالحظة اليت وقفت Qلهيا يف 
قدر هللا سEب×انه وتعاىل نع@شو يف هاذ اYٔرض ويف هاذ اIمتع دhل هاذ 
ال�ساء هاذو ا�يل èميوت الزوج، وهو تيكون حريف، بناي وال خضار وال 
يش VاZة، ما عندو ال تغطية اجºعية، ال حىت يش VاZة، ما عندوش، 

الوليدات يف  3\ مع وèميوت مسكني وكتصبح املرٔ�ة من اÀهنار اYٔول م�قاب
اHار لكهم صغار ومع الكرا واملا والضو واملصاريف اليومLة، �يف تد�ر، 

  . تيقول لها اIمتع خرy ختديم
طيب، نفرضو اخلدمة موجودة، اشكون ا�يل غيقابل لها اYٔوالد؟ 

هللا جيازيك خبري، واVد : واVد اÀهنار Zا عندي واVد السEيد قال يل
اYٔوالد، شوف لنا ا�يل يقابل اYٔوالد،  4ها عندها السEيدة ابغينا خندمو 

قلت ليه اQالش غت´دموها؟ هاذوك الفلوس ]ش غت´دموها اعطيومه 
اYٔوالد جتلس تقابلهم، هاذيك راها �دمة، اشكون ا�يل غيقابلهم  4لها، 

لها؟ ميل تيخرجوا اúYٔات من الب@ت واYٔب مLت، خصمك تعرفوا �ٓش 
فهيم ا�يل �يكون عندو Qامني، اك�ن ا�يل �يكون  تيوقع  وك اHراري، اك�ن

هاذ احلرفLني راه . سEنني 10سEنني، الكfري فهيم تيكون عندو  3عندو 
مسا�ن معرضني، تيقولوا املغاربة بناي، حىت واVد فLمك ما Qارفها، بناي ٕاىل 

، مايش )4ème étage(و  )3ème(راح، هللا ا�يل Qامل بيه مسكني �يطلع لــ 
، )les assurances(اش دhلنا فهيا الضامÅت، مايش لكها فهيا لكيش اYٔور
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وهذا هو الواقع دhلنا، ما جتيبوش يل الواقع دhل ما اعرفت �ٓش من بالد 
  . ]ش نبدا ن�°اقش فLه، هذا هو املشلك دhلنا

قلنا هاذ اYٔرامل ما غنعطيومهش ]ش جنزيومه، ال، ٕاىل ابغاو خيدموا 
اكنت يه معلمة وال ٔ�سEتاذة وال طب@fة وال úندسة  Qىل وليداهتم مزhن، لو

 2000درمه èرجع èكري بــ  3000مايش مشلك، تقدر ٕاىل اكنت اكرية بــ 
درمه، وتد�ر شؤوهنا، ولكن هذه املسكLنة كنقولو لها  2500درمه وال 

  خرy ختديم Qىل اوالدك، وفني غت´دم Qىل اوالدها؟
را¯ش وال ما لقا¯ش اخلدمة وال ما املرٔ�ة الشعبية واملسكLنة ا�يل ما اق

عرفا¯ش حتتج ]ش تلقى وظيفة، ما �يكون ٔ�ماúا ٕاال يشء واVد وهو متيش 
�لبيوت ¯شEتغل، tش×ال ك�شEتغل يف البيوت؟ ٕاىل طاحت مع الناس ا�يل 

درمه يف اÀهنار، �يف تد�ر  60و �50ي×رتموا اشوية القواQد كتقدر ختدم بــ 
 . ولكن اك�ن ا�يل كت´دم ب}ٔقلجتزؤها Qىل هاذ اليش اكمل؟ 

Å�ٔ بلغ ٕاىل Qلمي ٔ�ن امرٔ�ة اكنت كتلقى العمل عند الناس، ما كتلقاش، 
درامه يف اليوم، قولوا يل راه هاذ اليش  5تضطر ل�شEتغل مقابل ٔ�ن ت}ٔلك و

راه �زاف اليس عبد إالö ا�يل تتقول، م�فق معمك، و�ا ما �كو·ش حصيح 
بد ؤ�ن لها ٔ�صل، معها إال·سان ال، راه ٔ�شEياء مؤملة هذي ¼ري �س 100%

هذي ا�يل تقولوا يل، اليس عبد إالö، اQالش تعطلت فهيا، وعندمك احلق 
وما خصن@ش نتعطل، وخص وز�ر «ق�صاد واملالية ا�يل واQدين ]ش هاذ 
اليش �كون يف ٔ�قرب اZٓYال �رسع، Yٔن لك هنار كنتعطلو فLه ٕاال هنار 

مل}ٓيس، ؤ�ن هللا سEب×انه وتعاىل س@س}ٔلنا، نقدرو �كونو كنعرضو فLه ال�ساء 
هللا . ميل كنجيو نعطيو حبال هاذ اليش تيقول ¨ �يفاش غتعطي هاذ الريع

ٔ�كرب، هللا ٔ�كرب، هاذ اYٔجور العالية مايش ريع؟ دhل رئ@س احلكومة 
والوزراء والنواب واملس�شار�ن ورؤساء امجلاQات ومد�ري املؤسسات 

لعموالت ا�يل �يا�ذوا الناس مينة و�رسة هذا ا !العمومLة، هذا مايش ريع
بقت لمك ¼ري  !؟الرشاوى ا�يل ك�سمعو Qلهيا هذا مايش ريع !؟مايش ريع

درمه يف الشهر، خص Qلامء «ق�صاد  1000هاذ املرٔ�ة هذي �ٓ غنعطيوها 
  .يوقفوا يد�روا اح��اج Yٔن وصلنا �لريع

Yٔزواج دhهلم ما وا سEيدي Å�ٔ لو اكن اتفق�و معاh ال�ساء لكهم ا�يل ا
.. �يوصلوش لواVد احلد ٔ�دىن دhل اYٔجرة نعطيومه مساQدة مfارشة، ترتاوح

  . باليت، هللا خيليك اليس دعيدQة، راه هاذ اليش ميل جLت وÅ�ٔ كنقولو
تقول يل ك الزويم نقول ¨، هاذ اليش ا�يل ) Madame(مسحي يل، ا

Å�ٔ دا�ل اYٔ¼لبية، م�فقة معاQ hليه، ونقول ¨ راه èرفض، نعم èرفض، 
اكنت ٔ�¼لبية سابقة èرفض يل يف اYٔ¼لبية السابقة، وèرفض يل، وèرفض يل 
ٓ Yٔنه قال ¨ ¼ادي جييو الناس �زاف، وما ¼اد�ش تضبط هاذ اليش  � 

 Å�ٔ ، كنقلب لال الزويم Å�ٔ ¨نه ريع، ومع ذYٔ رفض يلèو ،öاليس عبد إال
طري يش VاZة  وك ا�يل كنقلب، اعرفيت حبال �ٓش؟ احبال ا�يل �يقلب ي

  فني ذاك املا، هللا �رمح ¨ الوا�Hن؟... Qىل ]¨، ويدهيا لــ
واش صايف؟ هذاك الوقت ¼ري دhل هاذ السؤال وال دhل اYٔسEئ\ 

  اكملني؟

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  .ال، اYٔسEئ\ اكم\، عندمك ¼الف، مساVة زم°ية

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
  . الرئ@سٕايوا، ساحمك هللا، السEيد 

شوف، هللا جياز�مك خبري، البد ٔ�ن تبقى اYٔمور واحضة بي�°ا، ال 
Åرهبوè مبفاهمي مل ي��جها جممتعنا، ال Åرهبوè ال ،Åرهبوè .  

 Åرهبوè ياء ٔ�خرى، الEشد ٕارها] من ٔ�شYٔ رهب، وهللا ٕاهناè ،نعم
 �لكامت ل@ست من جممتعنا ومن معاÅته، �ليوÅ ندفعو هاذ اIمتع، حقLقة

م�فق معمك، نبداو لهاذ اليش اشوية tشوية، تدرجييا منشEيو ليه، ندافعو 
Qليه، لكنا جيب ٔ�ن نتجند �ليشء ا ي هو يف صاحل املرٔ�ة، ولكن بواVد 

  .املنطق فLه العدل، بواVد املنطق فLه املصل×ة دhل اIمتع
]حث  27اYٔخfار يف فر·سا، اك�ن امسحوا يل، واVد اÀهنار ك�سمع 

دhل ·ساء،  2رZل و 25قال �ٓه اك�ن  ،)BG2(يف ) 1CNRS(يف و]ح¢ة 
هذا ال حيرتم املناصفة، ما Qالقة املناصفة ]لبحث؟ ما Qالقة املناصفة بعلوم 
اYٔرض والبيولوجLا؟ هنا خص مايش املناصفة، خص الكفاءة، �كونوا 
ٔ�سEيدي لكهم ·ساء، ل@س عندÅ مشلك، عندÅ اليوم جماالت فهيا ال�ساء 

  .الرZال، حىت واVد ما خصو �شEتيك من هاذ القضية هذي ٔ�كرث من
ٔ�ما تقولوا يل اQالش ما اكي��Lش مساQدات اجºعيات يف قضاء 
اYٔرسة؟ تقولوا يل اQالش ما اكي��Lش مساQدات اجºعيات يف الولوج 
�لقضاء؟ عندمك احلق، هذي عندمك فهيا احلق، لكنا نتجندو لب×ال هاذ 

موا ٔ�ن رئ@س احلكومة ما عندوش لكيش املس}Âٔ، خص إالخوان يفه
التفاصيل يف الراس دhلو، ؤ�ن اك�ن وزراء لك واVد عندو جمال دhلو 
ك@شEتغل، ولكن Å�ٔ هنا ٕالQادة التوازن يف اIمتع و]ل�سEبة �ÍوÂ، ولكن ما 
ميك�ش ميل ت��لكمو Qىل الربملان، وتنقولو ما تد�روا لناش ا�لواحئ إالضافLة، 

  �يفاش؟
 إالضافLة يه متيزي ٕاجيايب، وٕاال اك�ن الالحئة ا�يل فهيا الرZال ا�لواحئ

وال�ساء، ولكن العقليات واش دا] اHوÂ غتتد�ل يف اYٔحزاب؟ واش 
غتقول هلم ]لرضورة تعملوا ال�ساء قد الرZال يف املرتبة اYٔوىل واملرتبة 

  الثانية، ٕاىل �ٓخره؟
ة، لواحئ حباهلم فهيا هام اكملني، اح°ا كند�رو هلم ا�لواحئ يف امجلاQات احمللي

ميكن �كونوا لكها ·ساء، ما اكي�ش ا�يل هيرض معهم، ا�لواحئ اYٔصلية، 
وكنقولو هلم د�روا فهيا الرZال وال�ساء، ورمبا ¼اديني يف اجتاه واVد ال�سEبة، 
واYٔخرى هذي �اصة ]ل�ساء، �اصة ]ل�ساء، ولكن سEنة هللا يف اخللق، 

لكها، يه هذي، ومن الطبيعي، ا�يل تيخصو ما يف الكون، يف اHنيا 

                                                 
1 Centre National de la Recherche Scientifique 
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  .يوقعش هو ٔ�ن ال تغيب املرٔ�ة وال تغيب، وٕاال فلتذهب تدرجييا
وملا Zاءت هذه احلكومة فعال، كام ال خيفى Qىل V�ٔد، اكنت فهيا وز�رة 

h ،ابوا لها ال�ساء من �رودانتZ ،يل مظاهرةQ دة، فقامتVلعجب،  وا�
دانت، هللا Q�ٔمل اشكون ا�يل دار ذيك Zابوا لها السالليات من �رو

املظاهرة؟ ]يق الزمن غيبني هاذ اليش، وهللا Q�ٔمل �يفاش حىت مجعوا يل 
ورزازات؟ ٔ�كرث اكع، افهميت وال ال؟ و من بعد، ميل والو ... ذوك ال�ساء

قال ¨ اQالش م°تد]ت؟ واش غنقول لمك؟ Vاولوا Qلينا ·ساء،  6
اكن خصمك تد�روا مظاهرة دhل املساندة، . اشوية، هللا هيد�مك، ٔ� إالخوان

 .ولكن اح°ا ابعاد Qىل هاذ اليش، ]يق خصنا اشوية دhل اHميقراطية
  .شكرا لمك

    ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا

ن��قل اYٓن ٕاىل معاجلة حمور تدبري احلكومة Iال املاء والطاقة، واللكمة 
  .Yٔول م�د�ل عن فرق املعارضة

        ::::�س الرايض�س الرايض�س الرايض�س الرايضاملس�شار السEيد ٕادر املس�شار السEيد ٕادر املس�شار السEيد ٕادر املس�شار السEيد ٕادر 
  السEيد الرئ@س،

  السEيد رئ@س احلكومة،
  السEيدات والسادة الوزراء،

  السEيدات والسادة املس�شارون،
]مس فرق املعارضة، السEيد الرئ@س، ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومات السابقة 
متك°ت من ٕاجناح الربامج الطموVة والهادفة ٕاىل Wهربة العامل القروي مبا يفوق 

من املاء الصاحل �لرشب، كام مكن «خ�يار % 90وèزويده مبا يفوق % 90
«سرتاتيجي �لمغرب م°ذ «سEتقالل ب�°اء السدود من تدبري جLد �لموارد 
املائية وتوسEيع املدارات السقوية الفالحLة، كام ٔ�ن املشاريع الكربى اليت 
ٔ�طلقها ZالÂ املû يف جمال الطاقات املت�ددة سEيكون لها وقعها إالجيايب 

  .fل املغربQىل مسEتق 
  السEيد رئ@س احلكومة،

هذا ما جيعلنا نتفهم ٔ�ن حكوم�مك مل تقدم ٔ�ي ٕاسرتاتيجية Zديدة يف 
 . جمال الطاقة واملاء

ٕاننا مكعارضة ٔ�قىص طموح°ا اليوم هو ما مدى قدرèمك Qىل احلفاظ 
  .وèمثني هذه املك�سEبات وجعلها �ريا ول@ست نقمة Qىل املواطن املغريب

  .شكرا السEيد الرئ@س

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا السEيد الرئ@س احملرتم

  ..اللكمة اYٓن ملتد�ل عن فريق اYٔ¼لبية
  .اYٔسEتاذ خربوش، تفضلوا

        ::::املس�شار السEيد العريب خربوشاملس�شار السEيد العريب خربوشاملس�شار السEيد العريب خربوشاملس�شار السEيد العريب خربوش
  .tسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السEيد الرئ@س احملرتم،
  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

  سادة الوزراء،السEيدات وال 
  السEيدات والسادة املس�شارون،

]مس فرق اYٔ¼لبية، فقد نص الربÅمج احلكويم Qىل Qدد من 
«لزتامات والربامج يف جمال املاء والطاقة، فالزتمت احلكومة ]س�fاق 
وموا�ة خماطر «خ�الل بني الطلب املزتايد Qىل املاء والعرض املقدم، مهنا 

وطين �لامء وتفعيل اIلس اQYٔىل �لامء وتعممي الزتود ¯رسيع ٕاجناز ا�طط ال
  . ]ملاء ]لعامل القروي ]خلصوص

فقد الزتمت ف. خيص جمال الطاقة بتقليص التبعية الطاقLة وتنويع 
  .مصادر ٕانتا�ا، وختفLض èلكفهتا، وحتسني الن�اQة الطاقLة

مبا ·سائلمك، السEيد رئ@س احلكومة، حول مدى تنفLذ «لزتامات، 
  حتقق مهنا، ما ا ي تقومون به ملوا�ة ٕا�راهات التنفLذ؟

  .وشكرا

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

عودة ٕاليمك، السEيد رئ@س احلكومة، لٔ+جوبة Qىل اYٔسEئ\ املتعلقة 
  .بتدبري جمال املاء والطاقة

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
ول هللا و�t öٓسم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد ÷ والصالة والسالم Qىل رس

  .وحصبه ومن و«ه
  السEيد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�توZه ٕاليمك ]لشكر Qىل طرح هذا املوضوع ا ي 
�ك�يس راهنية �برية وبعدا اسرتاتيجيا ملسEتقfل بالدÅ، يف سEياق �وين 

اع واسEهتالك املاء والطاقة والتلويث ٔ�صبحت فLه تقلبات املناخ وارتف
 hة ¯شلك حتدÈ@ويلاملزتايد �لبHا ومصدر قلق �بري �لمجمتع اLقLحق.  

وبفعل موقعه اجلغرايف، فٕان املغرب يعترب من اHول املعنية ٔ�كرث 
]�اطر املرتبطة ]لتقلبات املناخLة، و�اصة ما يتعلق برتاجع ال�ساقطات 

  . رتات الطوي\ �لجفافوتوايل الف) يعين اYٔمطار(
كام ٔ�نه يعاين مfارشة من ارتفاع ٔ�سعار الطاقة حبمك �ونه يعمتد ٕاىل Vد 

% �27بري Qىل اخلارج لتلبية VاجLاته الطاقLة، حLث شلكت املواد الطاقLة 
مليار درمه، يعين لك  102,5، ومثهنا 2013من الواردات الوطنية سEنة 

  .h�ٔم وقليل 3امه تقريبا، ٔ�و h�ٔم مليار من اHر  3هنار تقريبا، لك 
ولك هذا يفرض Qلينا مجيعا اليقظة والتخطيط ومضاعفة اجلهود لت}ٔمني 
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VاجLات البالد من املاء والطاقة وèرشEيد اسEتعامل هذه املواد احملدودة 
و«س�ßر يف مشاريع نوعية متكن من الزتود ]ملاء والطاقة بتلكفة م°اسEبة، 

 .Lة واحملافظة Qىل الب@Èةمع تعز�ز اسEتقاللي�°ا الطاق 
  السEيد الرئ@س،

كام تعلمون، �متزي املغرب ب�ساقطات مطرية حمدودة و¼ري م°تظمة يف 
الزمان واملاكن، حLث تتوفر ٔ�حواض الشامل الغريب Qىل ٔ�زيد من نصف 

مليار  22املوارد املائية، ويقدر جحم املوارد املائية الطبيعية ببالدÅ حبوايل 
مليار ٔ�لف لرت، ٔ�ي ما يعادل  22ر مرت مكعب يعين مليا 22مرت مكعب، 

ٔ�لف لرت، ومن املرتقب ٔ�ن  700مرت مكعب �لفرد يف السEنة،  700
تنخفض هذه ال�سEبة من املياه املتاVة يف املسEتقfل ن��Lة الزتايد الساكين 

  .وت}ٔثري التغريات املناخLة
تبرص  ومن Z�ٔل التحمك يف موارده املائية، هنج املغرب م°ذ عقود بفضل

ZالÂ املû احلسن الثاين رمحه هللا، سEياسة مائية حكمية ارèكزت ٔ�ساسا 
 Åث تتوفر بالدLرب ٕاجناز جتهزيات مائية كربى، حQ ىل تعبئة املوارد املائيةQ

مليار مرت مكعب،  17,5سدا �بريا، tسعة ختزي�Lة تقدر بـ  Q135ىل 
. ىل م°اطق «سEتعامل]ٕالضافة ٕاىل م�ش}ٓت لنقل املياه من م°اطق التعبئة إ 

مليار درمه لبناء السدود �رمس  1,2كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه مت ختصيص 
مليون درمه، يعين  500، والسد الواVد الكfري �يلكف حوايل 2014

  .نصف مليار درمه
وقد مك°ت هذه امل�ش}ٓت من ت}ٔمني èزويد الساكنة ]ملاء الصاحل 

امحلد ÷، وتعممي èزويد  �لرشب حىت �الل فرتات اجلفاف الطوي\،
الساكنة تدرجييا ]ملاء الصاحل �لرشب وèمنية الري Qىل نطاق واسع، وحتسني 
مسEتوى حامية الساكن واملمتلاكت من الفLضاÅت، امحلد ÷، وٕانتاج الطاقة 

من إالنتاج الوطين اليت ت}ٔيت tس�ب الصب@ب دhل % 10الكهرمائية حوايل 
  .املياه

وموا�ة إال�راهات املطروVة و�سب الت×دhت ولتعز�ز املك�سEبات 
املرتبطة ]لتطور العمراين واHميغرايف وVاجLات اYٔوراش الكربى 
والقطاQات «ق�صادية، و�اصة الفالحLة والسEياحLة والصناعية، Q�ٔدت 
احلكومة مرشوع ا�طط الوطين �لامء، يف ٕاطار ¯شاوري من �الل ا�لجنة 

ء واملناخ، وس@مت عرض مضامني هذا ا�طط Qىل اHامئة �لم�لس اQYٔىل �لام
  .ٔ�نظار هاذ اIلس �الل دورته القادمة ٕان شاء هللا تعاىل

وهيدف هذا ا�طط ٕاىل حتديد إالجراءات الواجب اختاذها واYٔولوhت 
سEنة املقf\ من Z�ٔل تلبية VاجLات الساكنة من املياه  20الوطنية �الل 

جºعي �لبÍ، من �الل مقاربة ¯س�°د Qىل وموا�بة التطور «ق�صادي و«
التدبري املندمج وامل�سق �لطلب واملوارد املائية وتعز�ز اYٔمن املايئ �لبالد، 
مع الت}ٔقمل مع التوèرات املناخLة والتضامن يف خمتلف ٔ�بعاده الرتابية 

  .و«ق�صادية و«جºعية، وكذا تعز�ز احلاكمة اجليدة يف قطاع املاء
  : مج العمل �لمخطط الوطين �لامء Qىل حماور ثالثةوèرèكز �را

برتشEيد اسEتعامö، من �الل التحمك يف الطلب Qىل املاء وèمثينه  -
حتويل ٔ�نظمة السقي «جنذايب ٕاىل السقي املوضعي وحماربة الهدر وحتسني 

 مردودية شEباكت نقل وتوزيع املياه؛

ٕ]جناز السدود  تدبري وèمنية العرض Qرب مواص\ تعبئة املياه السطحية -
وا�لجوء ٕاىل املوارد املائية ¼ري «عتيادية كت×لية مLاه البحر وٕاQادة اسEتعامل 

  املياه العادمة بعد تنقLهتا؛

احملافظة Qىل املوارد املائية السطحية واجلوفLة واIال الطبيعي وحماربة  -
التلوث والت}ٔقمل مع التغريات املناخLة Qرب وضع وتفعيل خمططات معل هتم 
¯شجيع احلاكمة اجليدة �لمياه اجلوفLة، وحامية الب×ريات الطبيعية، واحملافظة 

رسيع تفعيل الربÅمج الوطين �  تطهري ل Qىل الواVات واملناطق الرطبة، ̄و
السائل، ]ٕالضافة ٕاىل تنفLذ الربÅمج الوطين �لحامية من الفLضاÅت، ووضع 

 .اخلصاص�رامج هيلكية لتدبري املوارد املائية �الل فرتات 
و]ملوازاة مع ذ¨، متت �رجمة مج\ من التدابري وإالجراءات املصاحfة، 
هتم م�ابعة ٕاصالح إالطار ال�رشيعي والقانوين وكذا عرصنة إالدارة وتطو�ر 

 .وت}ٔهيل املوارد ال�رشية ودمع البحث العلمي
  السEيد الرئ@س،

Qا ال خيفى Qليمك ٔ�ن الطلب الوطين Qىل الطاقة كذ¨ يعرف ارتفا
جºعي واÀمنو اHميغرايف ا ي تعرفه م�واصال ن��Lة التطور «ق�صادي و«

البالد، ؤ�ن املغرب يعمتد Qىل «سEترياد من Z�ٔل تغطية اح�ياZاته من 
الطاقة بصفة شEبه لكية، مع اYٔسف الشديد، ٕاال ٕاىل ابغى هللا سEب×انه 

وما " ،وتعاىل �رزق°ا حىت اح°ا يش نص@ب دhل النفط وال الغاز وال جبوج
من «سEهتالك الوطين سEنة  %93كرث من ، �ٔ "ذلك على اهللا بعزيز

مصادره �ارجLة، ̄وشلك هذه التبعية �ل´ارج واملنحى التصاQدي  2013
ÂوHىل مزيانية اQ الLة عبئا ثقLسعار املواد الطاقYٔ.  

واعتبارا لهذه إال�راهات، وتنفLذا �لتوجهيات السامLة جلالÂ محمد 
جية طاقLة وطنية بلورة ٕاسرتاتي  2009السادس حفظه هللا، مت سEنة 

Zديدة، وقد èرمجت هذه إالسرتاتيجية ٕاىل �رÅمج معل مفصل، وتعمل 
سهيل úمة  احلكومة Qىل ٕاجناز املشاريع الالزمة واختاذ التدابري املوا�بة ̄و
املس�مثر�ن ]لقطاQني اخلاص والعام لكسب الت×دhت اليت يطر�ا ت}ٔمني 

ادر الطاقLة وختفLف التبعية احلاجLات الوطنية من الطاقة، مع تنويع املص
  .الطاقLة واحملافظة Qىل الب@Èة

ما يفوق  2013لقد بلغ الطلب Qىل الطاقة الكهر]ئية عند سEنة 
مقارنة مع سEنة  %3,1ساQة، مس�ال ارتفاQا ب�سEبة /جLاكواط 32.000

2012.  
ومن Z�ٔل تقوية قدرات ٕانتاج ونقل الكهر]ء، اعمتدت احلكومة خمططا 

مكعدل سEنوي لتطور  Q7%ىل ٔ�ساس  2017-2013ة اس�ßرh �لفرت 
الطلب Qىل الكهر]ء من Z�ٔل ٕاجناز مشاريع ٕالنتاج الكهر]ء بقدرة ٕاجاملية 
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  و. Wطاقات م��ددة %43مLاكواط، مهنا  4,9تصل ٕاىل 
مليار درمه وملشاريع  88,6قد خصص ملشاريع تقوية ٕانتاج الكهر]ء 

ٕاجناز  2013-�2012الل س�يت  مليار درمه، كام مت 12النقل الكهر]يئ 
شغيل مشاريع بقدرة ٕانتاجLة تناهز  لكم  1541مLاكواط، ٕاضافة ٕاىل  865̄و

والعايل ) la haute tension(من اخلطوط الكهر]ئية ذات اجلهد العايل 
 2017و 2014وسEتعرف الفرتة ما بني ). Z)la très haute tensionدا 

مLاكواط من مصدر م��دد،  1890مLاكواط، مهنا  4030حبول هللا ٕاجناز 
كام سEمتكن هذه املشاريع من حتسني هامش «ح�ياط املتعلق ]لعرض 

  .%15ليصل ٕاىل 
وٕالQادة حتقLق التوازن املايل �لمك�ب الوطين �لكهر]ء واملاء الصاحل 
�لرشب، وموا�بته ٕالجناز املهام والهداف املنوطة به، السE. تû املتعلقة 

ط التجهزي وحتسني ٔ�دائه الصناعي والت�اري وحتسني ]Àمتويل وٕاجناز خمط
Qىل  2014ماي  26جودة اخلدمات املقدمة �لمشرتكني، مت التوقLع يوم 

بغالف مايل  2017-�2014رÅمج تعاقدي بني احلكومة واملك�ب �لفرتة 
 22، مهنا %70مليار درمه، س�سامه فLه اHوÂ واملك�ب ب�سEبة  45قدره 

  .اHوÂمليار درمه تتحملها 
ويف ٕاطار اسEتكامل Wهربة اHواو�ر املتبقLة، مت ٕاQداد مرشوع لتجهزي 

بغالف مايل  2016- 2014مسكن �الل الفرتة  100.200دوار،  3500
 150مدرسة و 3000مليار درمه، ]ٕالضافة ٕاىل  3,16يقدر ب 
و�لتذكري، فقد وصلت . مليون درمه 65مس�دا بــ  1150مسEتوصفا و

  .2014ٕاىل Vدود هناية شهر مارس  %98,65روية ·سEبة الكهربة الق
ومن Z�ٔل التقليص من التبعية الطاقLة، مت وفق التوجهيات السامLة 
جلالÂ املû محمد السادس حفظه هللا الرشوع يف تنفLذ مجموQة من الربامج 

من  %42هتم الطاقات املت�ددة، حLث سEمتثل هذه الطاقات حوايل 
بعد ٕاجناز ثالث مشاريع كربى م°دجمة، ويه  ،2020القدرة امل�ش}ٔة يف ٔ�فق 

بقدرة " املرشوع الكهرمايئ"و" املرشوع الرحيي"و" املرشوع الشميس"
مLاكواط للك واVد مهنا، ويقدر «س�ßر املتعلق ]لطاقات  2000

من مجموع  %52مليار درمه، ٔ�ي ما يناهز  45,87املت�ددة حبوايل 
  .2017-2013هر]ء �الل الفرتة ما بني «س�ßر املتعلق بتقوية ٕانتاج الك 

ويف جمال الن�اQة الطاقLة، مت اعºد Qدة �رامج هتدف ٕاىل حتقLق 
يف  %15و 2020من «سEهتالك الوطين يف ٔ�فق  %12اق�صاد يصل ٕاىل 

، وذ¨ Qرب èرشEيد اسEتعامل الطاقة وٕادماج تق°يات الن�اQة 2030ٔ�فق 
  .املسEهتلكة �لطاقة الطاقLة tشلك مسEتدام Qىل مسEتوى القطاQات

وهتم هذه الربامج �اصة الربÅمج الوطين لتعممي اسEتعامل املصابيح ذات 
السEتعامل خساÅت املاء الشمسEية " مشيس"«سEهتالك املنخفض و�رÅمج 

العمل Qىل رفع مساVة اYٔلواح (يف القطاع السكين وقطاع اخلدمات 
مLلون مرت  1,7ٔ�لف ٕاىل  366الشمسEية املسEتعم\ يف هذا إالطار من 

  ).2020مربع يف ٔ�فق 

ولتقوية الن�اQة الطاقLة يف البناhت التابعة لقطاع السكىن والص×ة 
والسEياVة والرتبية الوطنية، مت وضع مدونة الن�اQة الطاقLة يف البناhت 
والتحضري �لتدابري املصاحfة، كام مت ٕاعطاء «نطالقة لربÅمج الت}ٔهيل 

ل الصناعي، مت ٕاجناز �رÅمج «ف�×اصات ويف اIا. الطايق �لمساZد
  .مقاوÂ صناعية 50الطاقLة لفائدة 

Qىل مرسوم رمق  Q2013ىل مسEتوى التق°ني، متت املصادقة يف نونرب 
]ملوافقة Qىل ضابط البناء العام احملدد لقواQد اYٔداء الطايق  2.13.874

، ومت ٕاQداد �لمباين واحملدث �لجنة الوطنية �لن�اQة الطاقLة يف املباين
مرشوع مرسوم م�علق ]الف�×اص الطايق إاللزايم واHوري يف اIاالت 

 . املسEهتلكة �لطاقة
  السEيد الرئ@س،

من Z�ٔل موا�بة الطلب املزتايد Qىل املواد البرتولية وتنويع مصادر 
اÀمتو�ن وضامن تقسEمي �وي ٔ�فضل �لتوزيع والرفع من مسEتوى ا�زون 

،Åال  «سرتاتيجي يف بالدfتقEىل تطو�ر طاقات «سQ تعمل احلكومة
  . مبختلف موا� اململكة من ¯ش@Lد مسEتودQات Zديدة �لتخز�ن

ٕاجناز Qدة مشاريع �اصة، مهت  2013-2012وقد مت �الل الفرتة 
توسEيع وٕاVداث مسEتودQات لتخز�ن املواد النفطية السائ\ بطاقة ٕاجاملية 

مليار درمه، ]ٕالضافة  1,68ٔ�لف مرت مكعب، بتلكفة Åهزت  597بلغت 
ٕاىل Qدة مشاريع تتعلق بغازات البرتول املسEي\، مهت قدرات ختزي�Lة 

مليون درمه، وكذا بناء مراكز  500ٔ�لف طن، بتلكفة  80ٕاضافLة tسعة 
ٔ�لف طن  80لتعبئة هذه الغازات بقدرة ٕانتاجLة ٕاضافLة سEنوية وصلت ٕاىل 

  . مليون درمه 112بتلكفة 
¯شغيل وVدات Zديدة  2012ط، مت يف غشت ويف جمال èكر�ر النف

  . مليار درمه 1,60مليون طن يف السEنة و]س�ßر يناهز  �4لتقطري tسعة 
وبفضل «س�ßرات العمومLة واخلاصة املنجزة، تتوفر بالدV Åاليا Qىل 
ب�Lة حتتية اكفLة لسد VاجLات السوق الوطنية من املواد النفطية اليت بلغت 

مليون طن، وس�°جز حبول هللا �الل الفرتة  10,8ب ما يقار  2013سEنة 
مسEتودQات Zديدة لتخز�ن املواد النفطية السائ\ و¼از  2014-2016

مليون  633مرت مكعب، و]س�ßر ٕاجاميل يناهز  367.230البو�ن بطاقة 
  .درمه

وخ�اما، جتدر إالشارة كذ¨ ٕاىل ٔ�ن احلكومة ¯سعى ٕاىل ¯شجيع البحث 
، وقد مت Zلب رشاكت )يعين عن البرتول(رواكربورات والتنقLب عن الهيد

 34رائدة تتوفر Qىل مؤهالت تق°ية ومالية وtرشية úمة، حLث ¯شEتغل 
رشكة مبختلف اYٔحواض الرسوبية الربية والبحرية ببالدQ Åىل مساVة 

 90رخصة حبث، مهنا  142ٔ�لف لكم مربع، تغطهيا  400ٕاجاملية تقدر بــ 
]ملناطق البحرية،  è2راخLص لالسEتكشاف، مهنا  6]ملناطق البحرية و

 2013رخصة اسEتغالل، كام وصل جحم «س�ßرات هبذا اIال سEنة  12و
مليون درمه، كام  58مليار درمه، مل ¯سامه اHوÂ مهنا سوى بـ  2,3ٕاىل 
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·سعى ٕاىل ¯شجيع اسEتعامل الغاز الطبيعي tشلك ٔ�كرب لتنويع مصادر 
غاز الطبيعي يف املزيان الطايق الوطين إالجاميل الطاقة، �اصة ؤ�ن حصة ال

  %.5ال تتعدى 
 .وهللا ويل التوفLق، والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا �لسEيد رئ@س احلكومة احملرتم

ن��قل اYٓن ٕاىل التعقLبات Qىل جواب السEيد رئ@س احلكومة، واللكمة 
  .اÂ واملعارصةYٔول م�د�ل عن فريق اYٔص

        :  :  :  :  املس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار السEيد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا السEيد الرئ@س

  حرضات إالخوة واYٔخوات،
  السEيد الرئ@س،

�لك هدوء واVرتام، ولكن �ليين نقول ¨ واVد املس}Âٔ يه اYٔوىل، 
نت ك�شيك، من اÀهنار ا�يل ا�متىن �كون ¼الط، من اÀهنار ا�يل جLيت و 

، ؤ�نت كت×اول تفهمنا وتفهم املغاربة ب}ٔنك جLيت، السEيد رئ@س احلكومة
وب}ٔنك ]غي ¯شEتغل و]غي ختدم واك�ن ا�يل �ي×اول  ،حضية مؤامرات

، )tout simplement(ٔ� سEيدي، ارضب ]لبونية Qىل الطاوÂ . هيرسك
اWشف هاذوك الناس ا�يل �يعرقلوك ]Yٔسامء مايش بعبارات فضفاضة، 

  .وٕاىل ما �رسيش هللا ارضب Qىل الطب\
كتقول، السEيد رئ@س احلكومة، من اÀهنار ا�يل Zات احلكومة واحلكومة 

راه اح°ا معارضة،   مسEهتدفة، و]÷ Qليمك، ٕامىت ابغيتو ند�رو املعارضة؟
من حق°ا، بل من واجfنا حسب اHسEتور ٔ�ن نعارض احلكومة يف ٕاطار 

  ال؟ «Vرتام، ونقولو ٔ�شEنو يه املالحظات واملؤا�ذات و«نتقادات، وال 
اح°ا ٕاىل درÅ مكعارضة بعض اشوية دhل الYم قاحص Zات Qلينا، 

ولكن انº،  ؟اح°ا معارضة، واش ا·س@�و ٔ�شEنو كنتو كتقولوا يف املعارضة
رئ@س احلكومة، خص èكون قشابتمك واسعة، السEيد رئ@س احلكومة، 
èكونوا قدوة، �كون عندمك صدر رحب، وقشابتمك واسعة، �Yٔمك رئ@س 

  .يع املغاربةحكومة مج 
ميل كتقولوا، السEيد رئ@س احلكومة، حنن مجيعنا م�فقون ما ميك�ش 
نتفقو Qىل العنف ضد ال�ساء، يشء عظمي، حىت واVد ما ميكن يتفق، 
ولكن امسح يل، ميل �يكون عندك وز�ر �.رس العنف هنا يف الربملان 

ال توبيخ و�يطرد حصفLة Yٔنه ما Qاجfاهش الكسوة دhلها، وما ·شوفو م°مك 
امسح يل، السEيد .. �لوز�ر وال اعتذار لهذيك املرٔ�ة،  يك السEيدة، وال

  .رئ@س احلكومة
�رجعو �لموضوع، امحلد ÷ والشكر ÷ Qىل املك�سEبات ا�يل حققت 

، ولكن من هبالدÅ يف املاء ويف الضو وQىل سEياسة السدود وذاك اليش لك
ن �كونو ¼الطني، ب}ٔنه عندÅ واVد واجfنا دامئا يف ٕاطار املعارضة �هبومك، ميك

املشلك يف السEياسة دhلمك ف. يتعلق ]ملاء والطاقة، املشلك ٔ�شEنو هو؟ 
ٕاىل ربطناها ]Àمنو ) السEياسة دhل املاء والطاقة(يه ٔ�ن السEياسة دhلمك 

اHميغرايف و]لتطور «ق�صادي والصناعي و]لتحوالت املناخLة ا�يل 
ملسEتقfل، ¼ادي نالحظو ب}ٔن السEياسة دhلمك يف غيع@شها املغرب ¼دا يف ا

والطاقة فهيا مشلك وهو غياب ٔ�و ضعف البعد التوقعي و«س�fايق،  ءاملا
  .غياب وضعف البعد التوقعي و«س�رشايف واملسEتقfيل

اHراسات العلمية، السEيد الرئ@س احملرتم، هناك واVد اHراسة معلية 
ي احلسن البدراوي واليس محمد موال: ٔ�جنزها ]ح¢ان مغربيان مرموقان

الربدعي حول السEياسة دhل املاء والطاقة يف Qالقهتا ]لتحوالت املناخLة، 
، تنجز يف ٕاطار )le plan bleu(امسيتو  يف ٕاطار واVد البحث Qلمي �بري

ٔ�شEنو كتقول هاذ اHراسة؟  كتقول ٔ�نه ). Z)Sophia Antipolisامعة 
ف. يتعلق ]خلصاص و]لضعف Qىل  اليوم و¼دا ¼ادي نوا�و مشلك �بري

، نعطيمك )le bilan hydraulique(مسEتوى احلصي\ الهيدرولوجLة 
  : بعض اYٔم¢\

مليون مرت  1200احلوض املايئ ٔ�م الربيع ¼ادي ·س�لو فLه جعز  -
 مكعب يف السEنة؛

 مليون مرت مكعب؛ 273احلوض املايئ ملوية، جعز  -
عندÅ فهيا جعز �بري Zدا، وهاذ مجيع اYٔحواض املائية لكها يف املغرب 

العجز غيتطور يف املسEتقfل، ف. Qدا حوض واVد وهو حوض ا�لو�وس 
واحلوض دhل الغرب ا�يل ما فهيمش جعز، ولكن هاذ اليش راجع حسب 
اHراسة العلمية ٕاىل ٔ�نه عندÅ ت}ٔخر ف. يتعلق بتجهزي احمليط الفال� 

  .السقوي
حلكومة، يه ٔ�ن هاذ املشالك �ميكن املشلك ا�يل اك�ن، السEيد رئ@س ا

نلقاو لها Vل يف ٕاطار Vلول السEياسات العمومLة، ولكن يف ٕاطار Vلول 
مؤسساتية يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة، �يخصنا نفكرو من اYٓن يف القواQد 
ا�يل غت×دد وا�يل غتفعل مfدٔ� التضامن بني اجلهات يف املوارد املالية، ولكن 

ؤية دhلمك ف. يتعلق ٔ�شEنو يه احللول والقواQد �يصعاب Qلينا Åقشو الر 
ا�يل غتجيبوا ]ش تضبطوا القواQد وتد�روا التضامن ما بني اجلهات يف 
توزيع املوارد املالية، Yٔن ما جfتولناش التصور دhلمك حول اجلهوية، و�ا 
اح°ا طلبنا م°مك تد�روا معنا Zلسة اسEت:°ائية �لربملان ]ش نعرفو ٔ�شEنو يه 

  .ة دhل احلكومة ف. يتعلق ]لقانون التنظميي �لجهويةالرؤي
منشEيو اYٓن �لطاقة، اHراسات العلمية كتقول ب}ٔنه يف املسEتقfل القريب 
¼ادي ·شهدو واVد التطور �بري وواVد التصاQد �بري دhل الطلب Qىل 

ترياواط   48ٔ�و ترياواط ساQة  44¼ادي نوصلو  2020الكهر]ء، يف ٔ�فق 
س@°اريوهات دhل التطور «ق�صادي والصناعي، معىن ساQة حسب ال 

ذ¨ ٔ�ن هناك حتدhت حقLقLة تواZه احلق دhل املواطنني واملواطنات يف 
الولوج ٕاىل الطاقة، ٕاىل ربطناها ]لتحوالت املناخLة، يش VاZة ا�يل 
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  .ك�سميوها م°ظور خماطر التحول املنا�
Hمل، حسب اQ�ٔ يد الرئ@س، وهللاEراسات العلمية، تيقول املغرب، الس

درZة مÈوية يف ٔ�فق  1,8ب}ٔنه ¼ادي �شهد ازدhد درZة حرارة الصيف بـ 
-، معناه ٔ�يضا ¼ادي �شهد املغرب 2030درZة مÈوية يف ٔ�فق  3,7، 2020

، معناه ٔ�ننا 15ٕاىل  5سEبة تناقص يف ال�ساقطات املطرية ب�  - وهللا Q�ٔمل
لالسEت�ابة �لموارد سEنة ]ل�سEبة  14سEنواZه حتدhت وشEيكة يف ٔ�فق 

واحلاجLات، ٕاىل ا�ذينا بعني «عتبار التطور «ق�صادي والصناعي واÀمنو 
  .اHميغرايف والتحوالت ا�يل واقعة يف املناخ Qىل الصعيد العاملي

تقر�ر حفص اYٔداء الب@يئ "ما العمل؟ العمل اك�ن واVد التقر�ر امسيتو 
دم واVد اIموQة من تقدم قfل ٔ�سابيع، ق 2014الصادر يف " الوطين

التوصيات، مع اYٔسف ال �سمح الوقت، مجموQة من التوصيات واحللول 
املؤسساتية، جيب التفكري من اYٓن يف ٕاطار القانون دhل اجلهوية نضبطو 
القواQد دhل التضامن وتدبري توزيع املوارد املالية القلي\ والشحي×ة، واليت 

Yٔنه اكينة حتوالت م°اخLة جيب Qىل سزتداد تفامقا يف املسEتقfل القريب، 
  .احلكومة من م°ظور التوقع و«س�رشاف ٔ�ن ت}ٔ�ذها بعني «عتبار

  السEيد رئ@س احلكومة،
هللا جياز�مك خبري، ميل تبغيو تو�وا لنا يش نصي×ة حبال النصي×ة دhل 

، السرت Qىل املنصوح، "�ٓداب النصي×ة"احلل، راه اكينة يش VاZة امسيهتا 
ري، حسن القصد يف النصي×ة، ا�لني يف النصح، العمل مبضمون Qدم ال�شه

راه اكينة يش VاZة يف إالسالم ... النصي×ة، التث�ت مما تنصح به، ٕا�زال
ٓ السEيد الوز�ر، هللا "�ٓداب النصي×ة"امسيهتا  ، فهيا الناحص واملنصوح، �

 ،¨hخيليك، ما تعطيناش دروس يف النصي×ة، اعطهيا لرئ@س احلكومة د
، ذيك الساQة "�ٓداب النصي×ة"توZه نصي×ة èراعي يش VاZة مسيهتا ميل 

 ÅاLىل الراس والعني، ولكن تنصح ؤ�نت يف نص×ك قايس و¼ليظ ؤ�حQ
  .امسح لنا... كذا وكذا

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
"نسأَح يي هبِالَّت فَعشكرا"اد ، .  

اYٔنصاري،  اليس اYٔنصاري، اYٔسEتاذ.. اللكمة اYٓن �لفريق «سEتقاليل
  .تفضلوا

    ::::املس�شار السEيد محمد اYٔنصارياملس�شار السEيد محمد اYٔنصارياملس�شار السEيد محمد اYٔنصارياملس�شار السEيد محمد اYٔنصاري
  .شكرا السEيد الرئ@س

  .tسم هللا الرمحن الرحمي
  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،

  السEيدات والسادة الوزراء،
  الزمالء اYٔعزاء،

Å�ٔ ٔ�واZه مشلكتني، ال حش املاء ولكن حش الوقت كذ¨، ولهذا 

، "لْنَا من الْماِء كُلَّ شَيٍء حيوجع"ٔ�سEت}ٔذ�مك ؤ�بدٔ� ]Yٓية الكرمية 

  .واحلياة واملاء هو ٔ�صل احلياة لٕال·سان، �لحيوان و�لنبات وللك يشء
ؤ�ريد، السEيد رئ@س احلكومة احملرتم، وبعدما ت�fعنا ]هºم �بري العرض 
ا ي جÈمت به وذ�رمت ببعض اYٔرقام وببعض الوقائع، وانطالقا من ٕابداء 

ركة يف هذه اجللسة، ولو يف وقت وZزي، ٔ�ن V�ٔدد النصح كذ¨ واملشا
بعض رؤوس اYٔقالم فقط Yٔقول ٔ�ن «س�ßرات، ٔ�نه ]ل�سEبة �لامء فقد 
سEبق �لحكومة السابقة، حكومة اYٔسEتاذ عباس الفايس، ٔ�ن اعمتدت 
ٕاسرتاجتية حمددة ف. خيص املاء، والزتممت بت�fع تû إالسرتاتيجية، ٕاال ٔ�نه 

واقع ٔ�ن هناك بعض «خ�الالت ومل تصلوا بعد ٕاىل تعبئة يت�ني Qىل ٔ�رض ال
مخس مليارات من اYٔم�ار املكعبة ٕاضافLة، واليت تذهب سدى، ٕاما �لبحر 
ٔ�و ت�Lه يف الصحراء، وÅ�ٔ ا�ن م°طقة ت�Lه فهيا Qدد �بري من املاليني من 

  .اYٔم�ار املكعبة
ٔ�وجزها  وبطبيعة احلال قد Vاولنا ٔ�ن حندد ماكمن اخللل، و]لتايل

  :tرسQة يف بعض النقط، وقد �رى يف الفريق «سEتقاليل ٔ�ن ذ¨ راجع ٕاىل

 ضعف «عºدات املرصودة لقطاع املاء من طرف احلكومة احلالية؛ -

 بطء يف بناء السدود، سواء اكنت م�وسطة ٔ�و صغرية؛ -

مليار يف السEنة السابقة من مزيانية  15مث كذ¨ Ð�ٔر سلبا Vذف  -
 القطاع؛ «س�ßر Qىل هاذ

مث كذ¨ Qدم ا�لجوء ٕاىل اسEتصالح الشEبكة �لامء الصاحل �لرشب يف  -
Qدد �بري من املناطق اليت ٔ�صبحت ال تُؤيت ٔ�و ال تت�اوب مع املتطلبات 

 �لساكنة، و�اصة يف العامل القروي؛

]ل�سEبة �لم×افظة Qىل " امللوث يدفع"مث كذ¨ Qدم تطبيق مfدٔ�  -
 ؛...الب@Èة وQىل

  .املياه العادمة وتوظيفها من Zديدمث كذ¨ تعبئة  -
من وسائل  - وذ¨ ل@س Qليمك بعز�ز  -ٕاذن، ٔ�عتقد ٔ�نه Qليمك ٔ�ن تقوموا 

  .وبعض «بتاكرات وإالبداQات من Z�ٔل التغلب Qىل هذه إالشاكليات
س}ٔقول لكمة وZزية كذ¨ ف. تبقى من الوقت خبصوص الطاقة، 

لسابقة ٕ]سرتاتيجية يف ؤ�عتقد ٔ�ن الطاقة كذ¨ قد حظيت يف احلكومة ا
، ٕاال ٔ�ن تû إالسرتاجتية كذ¨ مل توا�ب ٕ]جنازات �برية Qىل 2020ٔ�فق 

ٔ�رض الواقع، مما Ð�ٔر سلبا Qىل ما تعرفه الطاقة، و�اصة الكهر]ء ]ل�سEبة 
�لمواطن من مشالك، ؤ�صبح úددا ]لرفع من الفاتورة مسEتقfال، كام 

  .تعد كذ¨ tرشىtرشمت املغاربة بذ¨، ٕان اكنت الزhدة 
ٕاذن، نعتقد، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�ن هذا ٔ�وقف°ا عند هذا املوضوع، 
ونعتقد ٔ�ن هذا Åجت عن الت}ٔخر يف ٕاطالق ٔ�شغال بناء حمطة الفحم ب}ٓسفي، 
واليت تعترب من اYٔمهية مباكن يف الرفع من قدرتنا إالنتاجLة ومضاعفهتا 

ربÅمج الطاقة الشمسEية، وكذ¨ Qدم وجود �رجمة دقLقة �لتفعيل السلمي ل
مLاكواط ا�يل يه حمددة يف الطاقة الشمسEية  2000حبيث ٔ�ن هناك 
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مLاكواط فقط،  160]ل�سEبة �لربامج امخلس، ولكن اYٓن حنن يف Vدود 
ٕاذا ذهبمت هبذه الوترية مىت سEتصلون ٕاىل احلد احملدد يف  2020ٕاذن يف ٔ�فق 
  إالسرتاجتية؟ 

 واحضة من سEنة ٕاىل سEنة، وحنن مث كذ¨ نعتقد ٔ�ن املزيانيات ¼ري
مطالبون �سEياسEيني و]لربملان ٔ�ن نعرف ]لتدقLق هذه املزيانيات، والرٔ�ي 

  .العام الوطين معنا
كذ¨، وtرسQة، الت}ٔخر احلاصل يف �رÅمج الطاقات املت�ددة والن�اQة 

وتزنيل  ، مث كذ¨ مل تعملوا Qىل تنفLذ2013الطاقLة، واليت انطلقت م°ذ 
Qىل لك Vال .. الصات ا�لقاءات اHراسEية tش}ٔن الن�اQةتوصيات و�
  .�ل×ديث بقLة

 .وشكرا

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق احلريك، اYٔسEتاذ عبد امحليد

        ::::املس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السEيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السEيد الرئ@س

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  س�شارون احملرتمون،السEيدات والسادة امل 
  السEيد رئ@س احلكومة،

ٔ�ن قطاع الطاقة �شلك  -وهذا ورد يف عرضمك القمي  -مما الشك فLه 
دQامة ٔ�ساسEية لالق�صاد الوطين، بل حمورا لبناء منوذج èمنوي ممتزي، وذ¨ 
ملا لهذا القطاع من ٔ�بعاد اق�صادية واجºعية وبي�Lة، وQىل هذا اYٔساس ال 

احلريك، السEيد رئ@س احلكومة احملرتم، ٕاال ٔ�ن �مثن  ميك°نا يف الفريق
إالسرتاتيجية الوطنية يف اIال الطايق، واليت مت اعºدها بتوجهيات ملكLة 

سEنوات، واليت èرèكز يف معقها Qىل ثالثة  10سامLة م°ذ ما يقرب من 
  :ٔ�هداف، èمتثل يف

  ؛ضامن الزتود ]لطاقة -
  ؛وتوفريها ب}ٔقل èلكفة -
  .شاكل ومصادر الطاقةوتنويع �ٔ  -

ويه ٔ�هداف نعتقد ٔ�ن الوقت اليوم قد Vان لتقLمي ما حتقق فهيا وما زال 
 ÅÍىل بQ ر سلباÐولية وإالقلميية تؤHة اLق، �اصة ؤ�ن الظرفLد التحقLق
ا ي يعد من ٔ�كرب اHول اسEتريادا �لطاقة، �اصة ما يتعلق ]حملروقات اليت 

، كام Zاء يف تقر�ر الرئ@س %95دل مازال املغرب �سEتورد مهنا ما يعا
  .اYٔول �لم�لس اQYٔىل �لحسا]ت

ارتباطا كذ¨ ]لزتايد املضطرد ل�سEبة احلاZة و«سEهتالك يف ظل 
ارتفاع اYٔسعار، اليشء كذ¨ ا ي يؤÐر سلبا Qىل هدف ضامن الزتود 

]لطاقة وكذا التقليص من لكفهتا، مما جيعل احلفاظ Qىل التوازÅت يف هذا 
Iمن �الل ا ûهتEىل حساب ٕاثقال اكهل املسQ ال ال ميكن ٔ�ن يتحقق ٕاال

الرفع من ٔ�سعار املواد الطاقLة، مع ما  ¨ من انعاكس Qىل ]يق ٔ�سعار 
  .املواد الغذائية واخلدمات

  السEيد رئ@س احلكومة احملرتم،
ٕاذا قسEنا هذه املعادÂ الصعبة يف قطاع احملروقات Qىل قطاع الكهر]ء 

من VاجLات اململكة  %60مك فLه رشاكت «م�ياز ٕ]نتاج حوايل ا ي تتح
، و]رتباط ٔ�سايس كذ¨ %8بطلب وطين �زداد لك سEنة ب�سEبة 

مبحطات إالنتاج القامئة واملربجمة ]لبرتول، فٕان ذات املعادÂ الصعبة تعيق 
اYٔمن الكهر]يئ امل�شود، �اصة يف ظل وضعية املك�ب الوطين �لكهر]ء 

تو Qلهيا، السEيد رئ@س احلكومة، ا�يل اليوم موجود Qىل Vافة ا�يل èلكم 
إالفالس، جراء سوء التدبري وغياب واVد الرؤية اس�fاقLة حلل اخ�الالت 
املك�ب م°ذ سEنوات، واللك يعمل ٔ�ن هذه الوضعية جعلت احلكومة مضطرة 

  .الختاذ هذه القرارات املؤملة ٕالQادة التوازن لهذه املؤسسة احليوية
 44رى، السEيد رئ@س احلكومة، وQىل حساب املزيانية العامة مرة ٔ�خ

مليار درمه ا�يل ك�شمل واVد الغياب مشويل �يقدم البدائل وفق مfدٔ� ربط 
  . املسؤولية ]حملاسEبة

 -وهذا هو ب@ت القصيد  -وتضاف ٕاىل ذ¨ وضعية الكهربة القروية 
، ما �كروش ٔ�ن املتعرثة يف بلوغ ٔ�هدافها املسطرة رمغ النتاجئ إالجيابية

الربÅمج الوطين �لكهربة القروية وصل لواVد اYٔفق ا�يل قلتو اليوم ٔ�نه 
، ؤ�نه وصل لٔ+هداف دhلو، ¼ري ٔ�ن هذه اYٔرقام ال تنطبق %98وصل لــ 

مع الواقع يف املدار القروي، Yٔن الربط دhل امجلاQات القروية ]لشEبكة 
�ن القروية املرتبطة ]لشEبكة ٔ�و الكهر]ئية يف VاÂ إالحصاء دhل Qدد املسا

  . ا�Vساب Qدد الكوانني املوزQة
ويف هذا إالطار، نعترب، السEيد رئ@س احلكومة، يف الفريق احلريك ٔ�ن 
حرص احللول يف احلفاظ Qىل التوازÅت املالية ل@س Vال اسرتاتيجيا، بل 

 :عندÅ بعض «قرتاVات.. يتطلب اYٔمر

عترب ٔ�ن مزيدا من اHمع لورش ٔ�وال، وضع Vد �لتعبئة الطاقLة ت  -
«س�ßر يف الطاقة املت�ددة هو الس�Lل اYٔم¢ل لتنويع الباقة الطاقLة 

بورزازات كمنوذج ٕاقلميي و�وي، " نور"الوطنية، م°وهني كذ¨ مبرشوع 
داQني ٕاىل مزيد من «س�ßرات يف هذا اIال، وكذا يف جمايل الطاقة 

ورة ٕاVداث مركز �لتكو�ن يف هذه اIاالت الرحيية والطاقة املائية، مع رض 
 احليوية؛

9نيا، نظرا حملدودية ٔ�مد حLاة الطاقة اYٔحفورية، ·سائلمك، السEيد  -
رئ@س احلكومة احملرتم، عن م}ٓل «س�ßر يف جمال الصخور النفطية رمغ ٔ�ن 
Qدة دراسات مت ٕاجنازها يف هذا اIال م°ذ عقود، وهل اختذت احلكومة 

يف ا�لجوء �لطاقة النووية ٕالنتاج الكهر]ء بدل الºدي يف  قرارا هنائيا
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 «رèاكز Qىل احملروقات ا ي يعد خLارا مغلقا وحمدودا يف الزمن؟

9لثا، احلكومة مدعوة كذ¨ حلل وضعيات امجلاQات القروية ا�يل  -
Qاجزة عن ٔ�داء احلصة املتعلقة ]لربÅمج الوطين �لكهر]ء ]لعامل القروي، 

حترم ساكنة هذه املناطق من حقها املرشوع يف الكهر]ء، Yٔن Qىل حىت ال 
اYٔقل خص يزتاد هلم يف ذاك الرضيبة Qىل القمية املضافة ]ل�سEبة �لجامQات 

 .القروية الضعيفة ]ش �متك°وا هاذ امجلاQات ]ش يؤديو احلصة دhهلم
  . شكرا

  .è�ٔرك ما تبقى من الوقت لزمLيل يك يتد�ل يف قطاع املاء
  .كرا السEيد الرئ@سش

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا
  .تفضل

        ::::املس�شار السEيد سعيد التدالوياملس�شار السEيد سعيد التدالوياملس�شار السEيد سعيد التدالوياملس�شار السEيد سعيد التدالوي
  .tسم هللا الرمحن الرحمي
  السEيد رئ@س احلكومة،

  السادة والسEيدات الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

  السEيد رئ@س احلكومة،
�لك رصاVة ملا ÅقشEتو املوضوع دhل املرٔ�ة، اهرضتو Qىل الواقع 

  .ا�يل كتع@ش البالد، و يف قضية املاء والطاقة جfتو عرض QاماحلقLقي 
Å�ٔ غنتلكم معمك يف الواقع ف. خيص املاء، املاء ¼دا البرتول ٕاىل ا¼ىل 

ما  ءوفات اجلهد دhلنا، ميكن لنا منشEيو يف الكراول و·سمحو فLه، ٔ�ما املا
 ميك°اش نقلبو، خصنا رضوري ·رشبو، ولهذا غنعطي ٔ�م¢\ tرسQة، Yٔن

  .الوقت ما ك@سمحش
ٔ�لف مرت  500اHار البيضاء بوVدها، املياه العادمة كتدفق يومLا 

اليوم .. مليون مرت مكعب يف السEنة، �ون هاذ املياه 180مكعب، مبعىن 
كتعاجل شEبه معاجلة، وكتالح يف البحر، مع اكمل اYٔسف، كنلوحو الفلوس 

ا ـــــــــغتكون عندنيف البحر، �ون هذيك املياه èرجع خلريبكة ولربشEيد، 
)la Californie (اة . يف املغربLهاذ اليش قلناه وقلناه وقلناه، ولكن ال ح

  .ملن تنادي
كتجي وزارة املاء وكت´لق لنا قانون، كتقول ¨ ٔ� سEيدي ا�يل هو 

) la nappe(، ما حيفرش البري، ولكن ءما �hذش املا) la nappe(فوق 
�لبحر، املا طبيعي  قريب لكم 4لكم و بـ  90ملا كتكون املهد دhلها بعيد بـ 

لكم  4واش الراZل اVداه البحر بـ . ، �مييش)le point zéro(�يقلب Qىل 
  .وما تعطهيش حيفر وتفضلو مييش �لبحر

ولهذا، ]÷ Qليك، السEيد الوز�ر، واش كتقfل يف اHار البيضاء م¢ال 
مرت يف  Q10ىل  وواد بوسكورة اك�ن) la LYDEC(ٔ�ننا ·سقLو ]ملا دhل 

مرتو و·سقLو اجلرادي وند�رو مض´ات ]لطاقة  10الغرق، ما حنفروش 
  .الشمسEية و�رحبو هاذ اليش

ي معاجلة اسEتع�الية يف VاÂ قصوى من ساQة ٕاىل ٔ�خرى، ما هذ
ميك°اش نبقاو ن��ظرو هاذ اليش وند�رو دراسات وند�رو اجQºات، هاذ 

املاء، ٕاىل خرج�و غتلقاو هاذ اليش اك�ن حىت يف اIلس اQYٔىل دhل 
  . راه هذا يشء مؤسف ومؤمل. سEنوات ]ش اكنت 10التوصيات هذي 

مث قضية الطاقة، ما Vد املسائل ]قLة يف يد املك�ب وما حررÅش 
الطاقة ود�لوا رشاكت حبال ا�يل معلنا يف اتصاالت املغرب، شوفوا 

ل يف قضية اتصاالت املغرب اليوم ملا حتررت والت يه الزبون اYٔو 
) le monopole(الرضائب ]ل�سEبة �لمداخLل دhل اHوÂ، ولهذا ما Vد 

ولهذا، خصنا نفكرو يف . راه ما غند�رو والو يف الطاقة) l’ONE(عند 
التحر�ر دhل الطاقة وخنليو الرشاكت املنافسة يد�لوا ويد�لوا بتق°ية 

  .Zديدة ]ش ميكن لنا �زيدو �لقدام
كذ¨ ¯شجع ذوك اخلطاطر، م¢ال يف مث خص وزارة الفالVة 

الشEياظمة والرVام°ة ومحر وعبدة ا�يل �يكون املا عندمه Åقص، ذاك 
اخلطاطر ا�يل اكنوا زمان نعطيومه واVد اHمع، يف عوض ما نعطيه دمع يف 
الرتاكتور، نعطيه دمع يف اخلطارة ]ش جيمع املا، هذي مسائل تق°ية �اصها 

روهاش، ما كنفكروش فهيا، وهذي èكون، مع اكمل اYٔسف ما كند�
مسائل tسEيطة Zدا ا�يل ميكن لها توفر لنا واVد العدد دhل املياه وا�يل 

  .¼ادي ميكن لها èرجع
Å�ٔ ا�ذيت مكثال اHار البيضاء، ولكن اك�ن فاس، اك�ن ٔ�اكد�ر، اك�ن 

اHمنارك ٔ�ول دوÂ كتصدر بذور البطاطس من .. واVد العدد دhل املناطق
  .ا، لكها ]ملياه العادمة، ما عندهاش املا احللو ك�سقي بهبعد هولند

 .ٔ�س�سمح، الوقت ما ابقاش

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ+حرار، تفضلوا

        ::::املس�شار السEيد املعطي بنقدوراملس�شار السEيد املعطي بنقدوراملس�شار السEيد املعطي بنقدوراملس�شار السEيد املعطي بنقدور
  .tسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السEيد الرئ@س،
 Eيد رئ@س احلكومة،الس  

  السEيدات والسادة الوزراء،
  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل يف احملور املتعلق بتدبري احلكومة Iال املاء والطاقة 
حبمكي التجربة املتواضعة وارتباطي هبذا اIال احليوي كفاQل مجعوي يطلع 

ا اIال، جمال املاء والطاقة عن قرب Qىل لك إالشاكالت املطروVة يف هذ
والب@Èة، اليت يه جماالت مرتبطة بعضها ببعض، حLث يصعب Qىل املرء 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )م 2014 يونيو 17( ه 1435 شعبان 19

  .م°اقشة جمال دون �ٓخر
  السEيد الرئ@س،

ال �سعين يف البداية ٕاال ٔ�ن Q�ٔرب عن اQزتازي مبا حققه وحيققه املغرب 
من �الل سEياسة تدبري قطاع املاء عن طريق تعيبء املياه السطحية 

الوسطي .. طة السدود الكربى وèزويد الساكنة ]ملاء الصاحل �لرشببواس
واحلرضي، حLث تبقى بالدÅ منوذZا يف هذا اIال، ٕاذ تتوفر اليوم Qىل 

، نظرا ملا 2030رؤية واحضة املعامل Qرب ٕاسرتاتيجية حمددة اYٔهداف يف ٔ�فق 
رهينا تفرضه التطورات التمنوية واYٔوراش الكربى، واليت يبقى جنا�ا 

بتوافر املوارد املائية بتدبري م°دمج واس�fايق ٕالجياد احللول املناسEبة 
ٕال�راهات الندرة وضعف املوارد املائية، ]ٕالضافة ٕاىل موا�ة ظاهرة اجلفاف 
بعدما ٔ�صبحت ظاهرة ب�Lوية، Qالوة Qىل ضعف ال�ساقطات وQدم انتظاúا 

زتايد بزتايد Qدد يف الزمان واملاكن، دون ٔ�ن نغفل ٕا�راهات الطلب امل
، تلوث املياه املائيةالساكن وا�لفات السلبية 9ٓYر اجلفاف وارتفاع ·سEبة 

وما يرتتب عن اYٔ·شطة الصناعية وال�رشية من هتديد جلودة املوارد املائية 
ومكوÅت احمليط الب@يئ، واليت وصلت اليوم ٕاىل Vد مقلق، خصوصا ٕاذا 

مليون مرت مكعب سEنوh من ا�زون  Q900لمنا ٔ�نه يمت اسEتخراج ٔ�كرث من 
  .¼ري قابل �لت�ديد من الفرشة املائية

اكنت بالدÅ وسEتظل Wعادهتا سEباقة يف اس�شعار ٔ�مهية املاء وما 
سEيرتتب عن ندرة هذه املادة من ٔ�خطار قد تصل ٕاىل هتديد اYٔمن 

  . و«سEتقرار �تلف البالد املهددة بندرة املياه
ن بني البÍان املهددة ]لنقص ٕان مل نقل الندرة ٕان بالدÅ اليوم تصنف م

يف املياه، مع العمل ٔ�ن هذه املادة احليوية تعترب رافعة ٔ�ساسEية خللق الرثوة 
وم°اصب الشغل والرفع من الناجت اHا�يل اخلام، لكام ٔ�حسEنا طرق تدبريها 

وعي املواطنني ب}ٔمهيهتا، ومعاجلة العجز حباكمة وجتاوزÅ معوقات تدين 
قLق الرهاÅت وموا�ة الت×دhت، وهنا البد من التذكري tسEياسة بناء لتح 

السدود اليت ٔ�قرها �ٓنذاك ZالÂ املû املغفور ö احلسن الثاين طيب هللا 
  .Ðراه، واعºد ٕاجناز سد لك سEنة

ٕان الندرة املتفامقة �لموارد املائية ال ميكن معاجلهتا ٕاال مبعاجلة ماكمن 
القوة عن طريق العمل املشرتك يف ٕاطار موVد  الضعف، و«رتقاء بنقط

  .للك الفاQلني يف هذا اIال �لوصول ٕاىل تدبري م°دمج
  :و�لوصول ٕاىل اYٔهداف املتو�اة، البد لنا من حتديد اYٔولوhت التالية

مالءمة إالسرتاتيجيات الوطنية �لامء مبثيالهتا املتبعة يف الطاقة، مع  -
  ؛توسEيع مشاريع الطاقات املت�ددة

 التفكري جبدية يف ٕانتاج الطاقة الكهرومائية بتق°ية Qالية؛ -

احلرص Qىل ٔ�ن èكون معليات اHراسة والتخطيط والت�fع يف  -
 مسEتوى ما تتطلبه «سEتعامالت احلالية واملسEتقfلية؛

ال�شديد Qىل ٔ�ن èكون مراVل التنفLذ والتقLمي للك املشاريع املربجمة  -

سرتاتيجيات الوطنية وا�ططات إالقلميية يف جمال املاء والطاقة مطابقة لالٕ 
واجلهوية والوطنية ودمع متثيلياهتا واكفة اYٔحواض املائية يف موا�ة ٔ�قلية 

 ...املياه اجلهوية، والقطع مع

    ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . شكرا

  . اللكمة �لفريق «شرتايك، تفضلوا
  .اللكمة �لفريق اHسEتوري ف. تبقى من الوقت

 Eاملس�شار الس Eاملس�شار الس Eاملس�شار الس Eيد ٕادر�س الرايضيد ٕادر�س الرايضيد ٕادر�س الرايضيد ٕادر�س الرايضاملس�شار الس : : : :        
  السEيد رئ@س احلكومة،

  السEيد الرئ@س،
ٔ�وال، ٔ�ميل، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�ن تتقfلوا املواقف دhلنا بدون 

  .حساسEية
 ûامل Âة جلالLمعروف عند املغاربة ٔ�ن النظرة احلكمية و«س�رشاف
احلسن الثاين هللا �رمحو، ]خلصوص هو ا�يل اكن مfدع سEياسة ¯ش@Lد 

كام �س�ل املغاربة اليوم النظرة الثاقfة و«س�رشافLة ٔ�يضا جلالÂ السدود، 
املû محمد السادس حفظه هللا، ٕ]رشافه الشخيص Qىل ٕاسرتاتيجية 
الطاقات املت�ددة، اYٔمر ا ي سEميكن املغرب من ٕانتاج الطاقة عوض ٔ�ن 

  .�كون مسEتوردا لها
يش، هذه دhل الضو، ٕاذن لقات لك %95احلكومة احلالية Zات لقات 

النعمة دhل تعممي املاء والكهر]ء وما نتج عهنا من تغيري Zذري يف منط 
Q@ش املغاربة حوÀهتا سEياسEتمك وقراراèمك ٕاىل نقمة بفعل الزhدات 

  .الصاروخLة يف عهد حكوم�مك
  :ٔ�م¢\ Qىل الزhدات

èلكفة الربط العادي ]لكهر]ء ا ي �سEتعمÌ لك املغاربة تضاعفت،  -
درمه، نصف مرتو دhل  3000درمه ٕاىل  700احلكومة، من  السEيد رئ@س

 اخليط، وسول؛ 

 درمه؛ 20.000درمه، اYٓن  2500الفLال، ا�يل اكن تي}ٔدي  -

 درمه؛ 630درمه،  350اكنت بـ ) KVA( ،الربط الصناعي -

-  )Le branchement ( 450درمه سابقا،  250الضغط املتوسط 
 درمه اYٓن؛

درمه،  250اكنوا يف البادية تي´لصوا «شرتاك يف العامل القروي،  -
 درمه؛ 1130اYٓن 

،  )KVA(درمه لــ  201ف. يتعلق ]لكهر]ء املسEتعمل عند الفالح  -
601 )hors taxe( ؛ 

 ؛%25البوطو دhل الضوء èزادت فLه  -
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دا�ل املدن كذ¨ فرضمت Qىل العامرات Qداد Qام، هاذ العداد ٔ�شEنو  -
  .امرة èاكليف ٕاضافLةدار؟ محل الساكن القاطنني يف الع

املدن ٕاال  مل ترت�وا ٔ�ي مواطن، سواء يف البادية ٔ�و: اخلالصة اYٔولية
  .واكتوى بنار الزhدات

اليوم، عقد الربÅمج ا ي وقعته احلكومة مؤخرا مع املك�ب الوطين 
�لامء والكهر]ء حيمل لك املغاربة، مبا فهيم الفقراء والطبقة املتوسطة، زhدات 

  .اء من شهر غشتZديدة ابتد
ٔ�ما ف. يتعلق tسEياسة املاء، اليوم Å�ٔقش معمك واVد القرار ا�ذيتوه 

ورديغة، - بين حسن ٕاىل الشاوية-الرشاردة-القايض بتحويل املاء من الغرب
حنن مع مfدٔ� التضامن، رشيطة ٔ�ن �كون القرار مدروسا ومسEتحرضا 

مة،  ٕاىل �لسلبيات وإالجيابيات،  ¨ ن�هبمك، السEيد رئ@س احلكو 
درمه، Qىل املغاربة ٔ�ن يعرفوا ب}ٔن  è3,5لكفة الكهر]ء  :التخوفات التالية

سEن�مي و¼ايل، مع العمل ٔ�ن مرص فابور  40اÀمثن ا�يل ت@سقي به الفالح 
  .ت@سقLو الفالVة، ٕاذن هاذ العملية وهاذ املرشوع حمكوم Qليه ]لفشل

hد الفائض دVمليار مرت  3ل تتصور احلكومة ٔ�ن �ة الغرب عندها وا
مكعب تتضيع يف البحر، الواقع عكس ذ¨، مساVات كثرية Zدا وصاحلة 

ٔ�لف هك�ار، ومسEتعد لزتويدمك مبلف يف  �500لزراQة ¼ري مسقLة تصل لــ 
è�ٔريدون، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�ن تع@ش �ة الغرب ما تع@شه . املوضوع

وفLة؟ ٔ�كرب خمزون �ة ٔ�اكد�ر من ٔ�زمة Vادة بعدما مت اس�°فاذ املياه اجل
موجود يف اجلهة، و ¨ وجب احلفاظ Qليه  -]ش يعرفوا إالخوان  - �لمياه 

 .اكح�ياط اسرتاتيجي لٔ+جLال املقf\ عوض املغامرة به
  السEيد رئ@س احلكومة،

ö نو وقعEت ٔ�شÅضاLاتو الفZاتو اجلرحية وZ ؟ اك�ن الفالح بعدما اكنت
 20وهللا العظمي ٕاىل عندو اليوم هك�ارات، السEيد رئ@س احلكومة،  4مول 

مليون دhل ا�Hن، تنطلبو Qىل ٔ�ساس هاذ امللف هذا تناقشوه ]ملنطق، 
Yٔنه قلت قfاي\ مرص ت@سقLو الناس فابور، الروز راه ما نقدروش اح°ا 

 40ند�روه ون�°افسو معهم، ٕاذن هاذ املشلك دhل السقى وا�ا اÀمثن 
د ما حتولوا هاذ املا تديوه �لشاوية، بع - قلت ¨ قfاي\  - سEن�مي، و¼ادي 

  .اح°ا مايش ضد، اح°ا مع التضامن، راه ¼ادي يتقام ¼ايل Qىل الفالVة
ٔ��ريا، السEيد رئ@س احلكومة، ٔ�دعومك ٕاىل سن مfدٔ� ال�شاور يف م¢ل 
هذه القضاh إالسرتاتيجية، بعيدا عن اجلدل العقمي واجلدل ا ي ¯سEتعمل 

  . لياقة اليت يفرضها احلوار البناءفLه عبارات غريبة بعيدة عن ا� 
ٕاذا متسك°ا ب�fادل االهتام سEتضيع احلقLقة عن املغاربة، وسEنكرس، حنن 

  .�سEياسEيني، م°اخ انعدام الثقة، و]لتايل املغامرة مبسEتقfل البالد والعباد
ندعو هللا سEب×انه وتعاىل ٔ�ن جينب هذا البÍ من يش VاZة هللا حيفظ 

  .لتوقع
  .سشكرا السEيد الرئ@

        : : : : السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اYٓن لفريق الت×الف «شرتايك، اYٔسEتاذ تفضل

        ::::املس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار السEيد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا السEيد الرئ@س

  السEيد رئ@س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  السEيدات الوز�رات،
  السEيدات و السادة املس�شار�ن،

  السEيد رئ@س احلكومة،
ل حكوم�مك يف تنفLذ اخلطة إالسرتاتيجية ٕان لك م�تبع ل�شاط ومع

املائية املعلن عهنا مؤخرا ميكن ٔ�ن �س�ل ٔ�ن حكوم�مك بدٔ�ت ت��قل 
لترصيف السEياسة املائية من مفهوم التبذ�ر ٕاىل سEياسة التدبري العقالين 
�لموارد، اعºدا Qىل اق�صاد الندرة، فهن@Èا لمك ملا ٔ�سسEمت ملفهوم وبناء اق�صاد 

  . مبا مصطلح Zديد يت×داÅ مجيعاالندرة ا ي ر 
ولتقامس هذا املوضوع معمك، �رى Qىل ٔ�ن هذا املوضوع �سEتدعي 
الوقوف عند تû املقار]ت، املقاربة اYٔوىل تفرض عقلنة وèرشEيد املوارد 
املائية، انطالقا من احلد ٔ�و ضبط اسEتزناف الفرشة املائية، لن ٔ�طيل هنا، 

طاب اÀهتويل، البد من إالقرار ٔ�ن Hينا دون «خنراط يف خ. اYٔرقام كت´لع
   .يف بÅÍ مشY حقLقLا يتعلق بندرة املياه

كذ¨ اجلانب املتعلق بعقلنة اسEتعامل املياه العادمة، مازلنا م�´لفني 
  .وم�}ٔخر�ن Zدا، رمغ ٔ�نه يعترب موردا ٔ�ساسEيا يف تدبري اق�صاد الندرة

هنا البد ٔ�ن ٔ�حLلمك Qىل تقر�ر . املقاربة الثانية تتعلق ]حلاكمة املؤسساتية
اIلس اQYٔىل �لحسا]ت ا ي قام بفحص واكالت احلوض املايئ �الل 

، حLث وصفها ب}ٔن اÀمتوقع املؤسسايت و¼ري الواحض 2009و 2007سEنة 
لن ٔ�طيل، ميك°مك اسEت��اج ما èرونه اكفLا ٕالQادة النظر يف مقاربة . واملهبم

  .احلاكمة املؤسساتية
ية èمكن يف حتقLق التاك� املايئ بني اجلهات، ٔ�حLلمك، ؤ�نمت املقاربة التال 

ٔ�درى مين ٕ]شاكلية الوضع يف اجلبال وساكنة اجلبال، وما متثÌ هذه الساكنة 
جببالها، ويه مصدر مLاهنا يف احلقLقة، ومازال اÀهتم@ش يطالها حلد ٔ�هنا 

  .úددة لك يوم ل@س فقط بندرة املياه ولكن بندرة ٕاماكنية الع@ش
املقاربة الرابعة èمكن يف حتسني ٔ�داء القطاQات املرتبطة بتدبري اIال 

من مLاه البالد،  %86حنن يف بÍ يعمتد الفالVة، ¯سEهتû فالح�ه . العام
نعمتد Qىل السEياVة، هل ·سEتحرض م�طلبات املياه يف املشاريع السEياحLة 

لرت  1000 املعلنة؟ هل ند�ل هذه املقاربة يف تقدمي الساحئ ا ي ي}ٔ�ذ
لرت ]ل�سEبة �لساكنة يف احلارضة يف املغرب؟ هل ند�ل  100يومLا مقابل 

هذا يف لكف�ه يف املسEتقfل؟ هل س�سEمتر يف فالVة مسEهتلكة �لامء بدون 
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  حساب؟
املقاربة اخلامسة تتعلق مبقاربة اIال العام املايئ، حبيث ٔ�ن اYٔحواض 

تؤدي وظيفهتا Qىل مسEتوى  املائية ٔ�و واكÂ اYٔحواض املائية مازالت مل
 Âة واملادية، جيب تعز�ز هذه الواكLكLس�@Zة، نظرا لق\ ٕاماكنياهتا ا�لوfاملراق

  .]لشلك املطلوب
املقاربة السادسة إالجراءات الوقائية و«Vرتازية ضد الفLضاÅت، مازلنا 
يف هذا اIال بالدÅ ¯شكو بالدÅ من املبادرة يف الوقت املناسب 

لك املياه السطحية، وكذ¨ املبادرة ٕاىل تنفLذ مق�ضيات املادة واسEتغالل 
من قانون املاء ب}ٔن واكالت احلوض املايئ يه املسؤوÂ عن ٕاجناز  20

قLاسات جودة املياه واختاذ التدابري الالزمة، مفا يه ٔ�شاكل ؤ�مناط الت�سEيق 
  والتعاون مع قطاQات الب@Èة يف هذا اIال؟

�ر التكو�ن والبحث العلمي، ٔ�رشمت ٕاىل إالشاكلية تطو : املقاربة السابعة
الكونية يف جمال املاء والت×دhت الكربى، بل ٔ�صبحت حرو] اYٓن ختاض 
من Z�ٔل املياه، هل م�واZد�ن يف هذا؟ ما يه ٕاماكنيات وقدرات البحث 

  العلمي يف ت}ٔطري قراراتنا السEياسEية؟
يف جوهر اق�صاد  هذه ٔ�سEئ\ مطروVة Qليمك مضن املقار]ت اليت �راها

  .الندرة اليت Qلينا تفعيلها
  : ؤ��ريا، فٕان اYٔمر يتطلب

رضورة احلفاظ Qىل املاء مكنبع ٔ�سايس �لحياة وضامن اHوÂ �لحق يف  -
 الوصول ٕاىل املاء واحلفاظ Qليه؛ 

 احلرص Qىل حامية املوارد وضامن اسEمترارية الرثوات الطبيعية؛ -

ٕاطار حاكمة فعلية مfنية  وضع املاء يف قلب رهان «سEتدامة يف -
 Qىل املشاركة وإالنصاف واملساواة يف ٕاطار قانون مالمئ؛ 

 رضورة ضامن اHوÂ لصفاء املاء ونقاوته وسالم�ه؛  -

اعتبار املوارد املائية جزءا من املصل×ة العامة ¼ري القاب\ �لتبضيع  -
  .و�لت�ارة اIحفة

 .وشكرا

        ::::السEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسةالسEيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .الفدرايل، اYٔسEتاذ دعيدQة، تفضلوا اللكمة �لفريق

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدQةاملس�شار السEيد محمد دعيدQةاملس�شار السEيد محمد دعيدQةاملس�شار السEيد محمد دعيدQة
  السEيد رئ@س احلكومة،

الزتممت ٔ�مام الربملان بتقليص التبعية الطاقLة وتنويع مصادر ٕانتا�ا 
وختفLض لكفهتا وحتسني الن�اQة الطاقLة، لكن امجليع يعمل اليوم ٔ�ن مثن 

من  %95، ومازلنا ·سEتورد الطاقة ارتفع بدل «خنفاض كام وQدمت بذ¨
  .VاجLاتنا الطاقLة

الزتممت ٔ�مام الربملان بتقوية قدرات ٕانتاج الكهر]ء ووضع مشاريع لسد 
احلاجLات املزتايدة لالق�صاد الوطين، وتفعيل مجع اYٔ·شطة املو�وÂ �لمك�ب 

امجليع يعمل مل يمت الرشوع بعد حىت يف تطبيق . الوطين واملاء الصاحل �لرشب
، ؤ�ن هذه املؤسسة العمومLة «سرتاتيجية تعاين 40.09ت القانون مق�ضيا

 لعديد من «خ�الالت املالية والتدبريية، حLث وصل ت}ٓلك رٔ�ساملها ٕاىلا
مليار درمه، وبلغت اHيون املرتامكة  7-مليار درمه وجعز مزيان@هتا ٕاىل  -4,3

حساب مهنا Qىل  %30مليار درمه، س@مت ¯سديد  Q51,8لهيا ما يفوق 
من املزيانية العامة �ÍوÂ، دون  %70جLوب املواطنات واملواطنني و

قLاممك ال ]ف�×اص مايل ٔ�و ٕاداري �لوقوف عند اYٔسEباب الاكم°ة وراء 
) dopage(الوضعية الاكرثية �لمك�ب الوطين �لامء والكهر]ء قfل معلية 

ضع من �الل عقد الربÅمج ٕالنقاذ هذه املؤسسة من إالفالس، ودون و 
رؤية ٕاسرتاتيجية èمنوية �وية �لقطاع وٕاQادة هيلكته وúامه، لكن و�لك 
موضوعية نقول اكنت لمك اجلرٔ�ة ملالمسة هذا امللف الشائك وا ي هتربت 
م°ه Zل احلكومات السابقة، ¼ري ٔ�ن خطاب إالنقاذ ل@س هو احلل املطلوب 

  .ملعاجلة «خ�الالت وضعف احلاكمة دا�ل القطاع
عل معهد البحث يف جمال الطاقة الشمسEية ٔ�داة حقLقLة ملوا�بة الزتممت جب

الرشاكت واجلامعات من Z�ٔل ٕا·شاء حرف Zديدة ذات قمية مضافة �برية، 
  .فها حنن مازلنا ن��ظر ا ي ي}ٔيت وال ي¤}ٔيت

الزتممت من Z�ٔل èمنية ٕانتاج الكهر]ء من مصادر الطاقة املت�ددة من 
  .لكهر]ء، فالربملان يف انتظار مشاريعمكطرف اخلواص بتطو�ر تق°ني قطاع ا

كنا ن��ظر م°مك ٕاخfار جملس املس�شار�ن، ومن �الö الرٔ�ي العام، عن 
التفعيل العميل لقانون الطاقات املت�ددة وإالصالح املؤسسايت والتنظميي 
ملركز èمنية الطاقات املت�ددة وعن رصف اHمع املايل لصندوق èمنية قطاع 

واملمول من طرف لك من  2009ٕاطار قانون املالية الطاقة احملدث يف 
مليون دوالر ودوÂ إالمارات  500العربية السعودية هببة بلغت قميهتا 

مليون دوالر ومسامهة صندوق احلسن الثاين �لتمنية  300العربية املت×دة بـ 
مليون دوالر، ٔ�ي ما مجموQه مليار دوالر  200«ق�صادية و«جºعية بــ 

  .عهنا الربملان ٔ�ي يشء ال يعرف
كنا ن}ٔمل م°مك، السEيد رئ@س احلكومة، إالفصاح عن النتاجئ الفعلية 

مضن خمطط  ، وما مت ٕاجنازه)3PNAP(اYٔولية �لمخطط الوطين �لتدابري 
 9مبزيانية اس�ßرية بلغت  2009الطاقة الشمسEية ا ي مت ٕاطالقه يف نونرب 

  .ماليري دوالر
س�شار�ن عن نتاجئ املرشوع املغريب كنا ن��ظر ٕاطالع السادة امل 

مليار درمه،  31,5املندمج �لطاقة الرحيية ا ي يبلغ ¼الفه املايل إالجاميل 
مليون  2,5وذ¨ من Z�ٔل تقليص واردات املغرب من الطاقة بتوفري 

)4TEP (hنوEماليني طن من 9ين  9، واملسامهة يف جتنب انبعاث س

                                                 
3 Plan National d'Actions Prioritaires 
4 Tonne Equivalent Pétrole 
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طلقت احملطة الرحيية طن�ة يف يونيو ٔ��سEيد الكربون يف السEنة، بعد ٔ�ن ان
2010.  

كنا نتوقع م°مك ٕاطالع الربملان والرٔ�ي العام عن نتاجئ السEياسة الطاقLة 
، �اصة ما يتعلق بت}ٔمني الطاقة ب}ٔسعار 2009اليت ٔ�طلقهتا وزارة الطاقة يف 

مكعدل م�وسط ما  %11,4تنافسEية، ٕاال ٔ�ن هذه اYٔسعار ارتفعت ب�سEبة 
  .2013و 2005بني 

كنا ن��ظر م°مك ٕاخfار الرٔ�ي العام حول نتاجئ التنقLب Qىل البرتول 
والغاز، وèمثني الش@ست امحلري، وحتسني الن�اQة الطاقLة يف خمتلف 

 التعاون القطاQات، وèمنية «ندماج يف السوق الطاقLة اجلهوية Qرب
والت�سEيق مع بÍان املغرب العريب وإالحتاد اYٔورويب، ¼ري ٔ�نه، السEيد 

@س احلكومة، مل ¯شريوا ال من قريب وال من بعيد ٕاىل ا�طط املتوسطي رئ 
�لطاقة الشمسEية وا ي هيم مشاريع حمددة يف جماالت الكفاءة الطاقLة 
وحتسني شEبكة الربط الكهر]يئ اHويل وٕانتاج الطاقات املت�ددة، ويتضمن 

، س@مت هذا ا�طط بناء حمطة لتوليد الكهر]ء ]لطاقة الشمسEية ]ملغرب
  . تصد�ر جزء مهنا حنو ٔ�ور]

كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه مت ٕا·شاء صندوق اس�ßري طويل اYٔمد 
من قfل صناديق إاليداع والتدبري يف ٔ�ربع دول ) InfraMed(اYٔنفرامLد 

فر·سا، ٕايطاليا، مرص واملغرب هبدف متويل مشاريع التمنية وٕاقامة : يه
حلرضية والطاقة والنقل يف ج°وب ورشق امل�ش}ٓت يف جمال الب�Lة التحتية ا

  . املتوسط
فهل لمك ٔ�ن ختربوÅ مبا ٔ�جنزه صندوق إاليداع والتدبري املغريب مكؤسسة 
  معومLة يف هذا اIال من ٔ�موال اليتاىم واYٔرامل ومدخرات الطبقة العام\؟ 
 ¨، السEيد رئ@س احلكومة، حنن نتطلع ٕاىل اYٔفعال والنتاجئ امللموسة 

ة ٕاىل èمثني الرثوة الوطنية وتقليص التبعية الطاقLة �لمغرب والرشوع الهادف
الفعيل يف إالصالح القانوين واملؤسسايت لقطاع الطاقة واملعادن جللب 
«س�ßرات وٕا�Vة الفرصة �لرشاكة بني القطاع اخلاص والعام الوطين 

الطاقات واHويل لتطو�ر البحث العلمي والتكو�ن يف جمال الطاقة النووية و 
 5.300املت�ددة، ]عتبارها يه البديل واملسEتقfل، فاملغرب حباZة ٕاىل 

Qامل يف قطاع الطاقة املت�ددة  23.900تقين و ú17.900ندس و
  ، مفاذا Q�ٔددمت  ¨؟2020والن�اQة الطاقLة يف ٔ�فق سEنة 

  السEيد رئ@س احلكومة،
، ¼ري ٔ�ن قطاع "يٍء حيوجعلْنَا من الْماِء كُلَّ شَ: "يقول الباري تعاىل

  :املاء ]ملغرب يعاين من Qدة اخ�الالت ومشالك، من ٔ��رزها

ندرة املوارد املائية واسEتغاللها املك¢ف وتلو©ا وQدم حصول ·سEبة  -
هامة من الساكنة القروية وساكنة اYٔحLاء الهامشEية ]Iال احلرضي Qىل 

غالل ¼ري املعقلن �دمات املاء الرشوب والتطهري، ]ٕالضافة ٕاىل «سEت
�لموارد املائية يف الفالVة وضعف مسEتوى احلاكمة وال�سEيري يف القطاع، 

حLث حيول تعدد الفاQلني بقطاع املاء والتعقLد ا ي يعرفه ٕاطاره املؤسسايت 
دون صيا¼ة ٕاسرتاجتية مشولية وم°دجمة، وحسب العديد من اHراسات، 

ن Vاالت الندرة املطلقة م 2025من املغاربة سEنة % 35سEيعاين ٔ�كرث من 
، ومن املرتقب ٔ�ن )مرت مكعب �لشخص الواVد 500ٔ�قل من (�لمياه 

% 20تتفامق هذه الوضعية من جراء اخنفاض ال�ساقطات املطرية ب�سEبة 
 ؛2050حبلول سEنة 

ية املتاVة Vاليا يف املغرب تقدر حبوايل ئ وٕاذا اكنت إالماكÅت املا -
ن عتبة إال�اد املايئ اليت تقدر مرت مكعب �لفرد، فٕاهنا تبقى دو  731

مرت مكعب �لفرد، مفىت، السEيد رئ@س احلكومة، س@مت ٕاحLاء  1000حبوايل 
رسيع ٕاجناز ا�طط الوطين �لامء وتدارك العجز  اIلس اQYٔىل �لامء ̄و
احلاصل يف نظام التطهري وتصفLة املياه املسEتعم\ واحلفاظ Qىل الفرشة 

دقة ]ملغرب يف السEنوات القلي\ القادمة وèمثني املائية ملوا�ة اYٔخطار احمل
الرثوة املائية، حفجم املياه الضائعة tس�ب توVل السدود قدر مبا يفوق 

، فاخلسا-ر الناجتة 2000وسEنة  1970مليون مرت مكعب ما بني  1000
  ...75عن تقلص حقا-ن السدود يقدر بـ 

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  . ر احملرتمÅ�ٔ قطعت الصوت، السEيد املس�شا

قطعت الصوت، ا�هتXى الYم، ال، ال، ما .. السEيد رئ@س احلكومة
ال ال، ما اكي�ش . السEيد رئ@س احلكومة، اYٔسEتاذ رئ@س احلكومة. اكيناش

  . هنا) le microcrédit(ش ـــــــــال�سالف هنا، ما اكي°
ال، ال، تفضلوا، السEيد رئ@س احلكومة، اك�ن قرار .. تفضلوا، تفضلوا

ك�ب، ال، ال، اعطينا اYٔوراق، اعطينا التد�ل، اعطينا التد�ل، ٔ�جسلها امل 
  . وكذ¨ ٔ�بلغ هبا السEيد رئ@س احلكومة

  . شكرا جزيال

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
tسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ÷ والصالة والسالم Qىل رسول هللا وQىل 

  .�öٓ وحصبه ومن و«ه
  معرش إالخوة الكرام، 

  . ٔ�ن ٔ�عود لشكرمك ا�يل وضعتو هاذ السؤال امسحوا ٕاىل
 مع اYٔسف اكن إالخوة لكهم �شEتكون ٔ�ن الوقت ¼ري اكيف، ؤ�¯ساءل

ملاذا «سEتع�ال؟ ملاذا سؤ«ن يف يوم واVد؟ ملاذا ال �كون سؤال 
واVد؟ ونتلكمو Qىل �اطرÅ وQاود 9ين املرة اجلاية ٕان شاء هللا �كون 

  . عندي الوقت اكيف Å�ٔ عندمك الوقت اكيف انº، و�كون
السؤال اYٔول ظن�ت ٔ�ن الوقت ما �زال معي فضاع Qيل نصف 

 . اجلواب، ولكن ¼ادي حناول حنرتم هاذ السؤال ا�يل اح°ا فLه
Å�ٔ، مسحوا يل، خصنا ٔ�وال وقfل لك يشء �كونو اح°ا طبقة سEياسEية 

خفصنا  مو�ول ٕاÀهيا تدبري الش}ٔن العام واختاذ القرار ومساءÂ ٔ�مام اIمتع،
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�كونو مع الناس واقعيني، مايش ند¼دغ عواطفهم ونقول هلم الYم حىت 
وٕان اكن ¼ري حصيح، ما نقولش الكذب واÀهبتان Yٔنه تقال هنا iم ميكن 
يتوصف هباذ الYم، ولكن ما غنقولولش، ولكن نقولو iم ¼ري حصيح، 

صعيبة حبال  Qىل اYٔقل إال·سان يت}ٔكد من املعطيات ٕاىل Zا يتلكم يف ٔ�مور
هذي، وÅ�ٔ ¼ادي �رجع �لموضوع، وجنيو �لناس ونقولو هلم h ودي الYم 
ا�يل خيلهيم يفهموا الواقع مزhن ويتقfلوا السEياسة ا�يل كتعمل اHوÂ ا�يل ما 
ميكن èكون ٕاال ب�Lة مصل×ة املواطن، Yٔنه ]ل�سEبة �لمواطن عندو واVد 

ين يلقى املا، وا�ا راه مطلوب احلاZة úمة ٔ�ساسEية، ويه ميل حيل الروب@
راه ما �يق�صدوش مبا فLه الكفاية يق�صد، و�سمحوا يل خويت املغاربة  هم°

  .يف املا، وميل �شعل الضو يلقا الضو، وحىت هذي ما تيق�صدوش فهيا
واليوم، امحلد ÷، حلد اYٓن، و�الفا Hول عندها ماليري اHوالرات 

اقة، وعندها ¯ساقطات مطرية موضوQة بعضها فوق بعض، وعندها الط
قريبة م°ا ٔ�و ٔ�كرث م°ا، امحلد ÷ املغريب مازال ما �يتقطعش Qليه املا، وٕان 
اكن هذا يقع يف بعض اYٔحLان يف بعض املدن tشلك حمدود Zدا، وQىل 
لك Vال ب@°ا وب@°و سEنوات اليوم، وميل �يربك Qىل الضو �يلقى الضو، هذا 

  . هو املهم، هذا هو املهم
ا، ميل ك�سمع بيل هاذ العقد الربÅمج ا�يل معلنا اYٓن ]ش نقذو ولهذ

املك�ب الوطين �لكهر]ء واملاء الصاحل �لرشب، ميل ك�سمع بيل هاذ العقد 
الربÅمج ¼ادي �لكف اكفة املواطنني زhدات ال قfل هلم هبا، تنقول عيب، 

فش، وال واش النائب الربملاين ما Qارفش وال املس�شار الربملاين ما Qار 
  .تيقول ٔ�مور مايش حصي×ة فقط H¼د¼ة عواطف الناس؟ ¼ري حصيح

ميل جLت، إالخوان احملرتمني، لقLت Qدد دhل املشالك يف املغرب، 
يف اكفة اIاالت تقريبا مشالك، اك�ن بعض اIاالت، امحلد ÷، ميكن لنا 

اكفة  نقولو ما بقاش فهيا مشالك، الطرق السEيارة ٔ�و ما شاهبها، ولكن يف
لك املزيانية، }ٔ اIاالت، وبعضها معضالت، وZدت صندوق املقاصة غول ي

مليار دhل اHرمه، وهو مف�وح  57مfلغ  2012غول اسEهتû م°ا يف سEنة 
Qىل اIهول، ما عرف°اش، واملزيانية دhلنا لكها خصمك تعرفوها، املزيانية 

 220و 210ني احلقLقLة، يعين ٔ�شEنو كند�لو، مايش ٔ�شEنو كن�سلفو، هو ب
مليار  57دhل املقاصة  مليار دhل اHرمه، العام اYٔول ٔ�لك لنا الصندوق

  .دhل اHرمه
مليار دhل  21¼ري املازوط بوVدو، ما يش لصانص، مشت معه 

مليار دhل اHرمه،  خصين) 5CHU(اHرمه، ]ش ن�ين مس�شفى Zامعي 
 .¼ري يف املازوطمس�شفى Zامعي لكها مشت لنا  21يعين ]ش ¼ادي ن�ين 

جLت لقLت صندوق التقاQد، جLت لعندمك لهنا مشكور�ن، هللا 
جياز�مك خبري، جfدتو معاh املوضوع ]ش معقت فLه النظر، كتنلقى بيل ب@°ا 

غنمكلو الرصيد ا�يل مجعنا ونبقاو ك�شوفو املوظفني ما عندÅ ما  2021وبني 

                                                 
5 Centre Hospitalier Universitaire 

  .نعطيومه
لكهر]ء úدد ]ش يتوقف جLت لقLت هاذ املك�ب هذا دhل املاء وا

املا والضو Qىل املغاربة، طيب ما هو احلل؟ قال ¨ ٔ� سEيدي احلل حنن 
سEنوات ]ش يبقاو الصناديق  4مليار درمه Qىل مدى  50يف VاZة ٕاىل 

املاحنة �يعطيوÅ القروض ]ش ·رشيو التجهزيات ا�يل ك�سمح لنا نتجو 
Yٔن، امحلد ÷، ) لك Qام %7(والطلب Qلهيا تيكرب  ا�يل ¼اديةالكهر]ء، 

املغاربة اكن حشال هذي إال·سان تيكون عندو يف اHار بوÂ وال جوج وال 
بعض املرات تلفزيون Qىل قد احلال وثالZة، دا]، تبارك هللا، تلفزيون ٔ�و 

)... le climatiseur(والغساÂ و) le frigo(ٔ�كرث والثالZة �يفاش دا�رة و
  لعمل؟ٕايو ما ا. ٕاىل �ٓخره، ٕاىل �ٓخره

لقLنا ريوسEنا ب}ٔنه كن�Lعو الضو �لناس Åقص Qىل اÀمثن ]ش �يطيح Qلينا 
، ٕاذن لك مواطن كنخرسو )Kilowatt-heure(سEن�مي يف لك  30ب 

معه، لك مواطن، �كون ال]س Qليه وال �كون فقري كنخرسو معه يف 
)100 kWh ( وىلYٔد  30اVرمه، ميل كتجمع ذاك اليش تتلقى واHل اhد

م خLالية ؤ�مور ٔ�خرى، مهنا ما هو يف التدبري فعال، حبال ا�يل شاروا اYٔرقا
إالخوان مهنا قضاh ا�يل Zات مع الزمن بقت كرتامك وك�سEىن هاذ احلكومة 

  .هذي
مع السف الشديد، ساعهتا ما تقfلش يف وسط ... �ٓش ند�ر؟ نبقى ك°ـ

السابقة، قلنا  اYٔ¼لبية دhيل هاذ الربÅمج ا�يل كنا ¼ادي ند�روه يف احلكومة
 %70مليار دhل اHرمه ¼ادي ند�روها، ام°ني غنجيبوها؟ قلنا  50هاذ 

 %30غتتحملها املزيانية دhل اHوÂ، هل هنا¨ ٔ�كرث من هذا؟ قلنا 
شكون ا�يل غيتحملها؟ الناس ا�يل Zابوا يل اHراسة قالوا يل اليس عبد 

 Åعند öل الناس كنوصلو هلم الضو و  7إالhمليون سا�ن  4,1املا، مليون د
ما ¼اد�ش نقربو هلم، غيبقاو ك@سEتافذوا من اHمع ا�يل ك@سEهتلكوا ٔ�قل من 

)100 kWh( لو فهياhاب يل الفاتورة دZ يلhالسائق د Å�ٔو ،)90 
kWh( نو عندو؟ عندوEة وعندو تلفزيون،  8، ٔ�شZالبوالت وعندو ثال

مبعىن ما ت@fقاوش  وعندو ما�ينة دhل الغسEيل، حصيح هو ومراتو موظفني،
  .يف اHار اÀهنار اكمل

ö ل،  ٕاذن، املواطن العادي واملتوسط ما ¼ادي يزتادh4,1حىت ر 
مليون مسEهتû ما ¼ادي يزتاد هلم حىت يش رhل، ما ¯سمعوش 

ٓ املواطنني مليون دhل املواطنني النصف دhهلم ¼ادي  1,2. إالشاQات، �
درمه، النصف دhهلم  0,60 سEن�مي، 60رhل،  12يزتاد Qلهيم حوايل 

 7درمه،  22سEنوات  4تقريبا، والنصف اYٓخر ¼ادي يزتاد Qليه Qىل مدى 
درامه، ٕاىل مجعت اYٔولني مع الثانيني  5درامه يف  5درامه يف  5درمه يف 
  .املليون دhل املشرتكني 5,3يه  1,2زائد  4,1احشال؟ 

ما ¼اد�ش  مسحوا يل، هذوك إالخوان ا�يل الفوق من هاذ امسيتو،
¼ادي ي}ٔديو اYٓخر�ن،  هيبقاو �سEتافدوا من اHمع ا�يل اكنوا ك@سEتافدوا م°

 300-200(واVد اشوية، واحشال؟ ا�يل ¼ادي �كونوا ك@سEهتلكوا بني 
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kWh(  ولYٔلهيم العام اQ درمه والعام الثاين والثالث والرابع  25¼ادي يزتاد
ا ـــــــرامه، وهذي راهدhل اH 10دhل اHرامه،  10دhل اHرامه،  10

)100 kWh(،     ٓخر�ن شوية ٔ�كرث حىت ملا ·سميهYٓخر�ن اشوية ٔ�كرث واYوا
احشال ¼ادي جيمع، إالخوان؟  ههاذ اليش لك. )la 5ème tranche(اح°ا 

مليار دhل اHرمه، ]ش املواطن يقلب Qىل املا  17¼ادي جيمع فقط 
  . ويلقاه، ويقلب Qىل الضو ويلقاه

@ش ما كنفكروش يف املسEتقfل، امحلد ÷ بعدا هاذ امللفات وما تقولوا ل 
خصمك تعرفوها، هاذ امللفات كتبارشها احلكومات، ولكن ك@رشف Qلهيا 
ZالÂ املû مfارشة، لواVد الس�ب، ٔ�هنا ٕاسرتاتيجية، وما ميكن لهاش 

سEنني وكمتيش، وامللوك  è5كون مرتوكة �لحكومة ا�يل كتجي كتدوز 
، اكنت دامئا عندمه نظرة اس�رشافLة، كنعاودو نرتمحو Qىل دhلنا، امحلد ÷

احلسن الثاين ا�يل اكنت عندو النظرة «س�رشافLة دhل السدود ا�يل 
�التنا اليوم �كونو منوذج، هذا واVد من اIاالت ا�يل اHول �يجيو فهيا 
 �يطلبوا التجربة دhلنا وتيطلبوا املغرب يقول هلم، وكنا�ذو فهيا تنوهيات

  .Qاملية، امحلد ÷
التقد�رات دhل احلكومة مصوبة Åضية  2030هاذ اليش هذا ٕاىل 

، 2030، وكنعرفو ب}ٔن ¼ادي �كون نقص من هنا لـ 2030مطرقة ٕاىل 
  .ولكن هاذ النقص هذا إالخوان دا�ر�ن �يفاش ¼اد�ن يد�روه من اYٓن

هنا دhل مليار مرت مكعب من  5ف. خيص املياه، غيكون احلاZة لــ 
دhل السدود كربى لك سEنة، و«سEتعامل دhل  3، كنب�Lو 2030ٕاىل 

املياه العادمة وا�ا اح°ا مازال ما وصلناش �لق°اQة يف املغرب ]ش املياه 
العادمة ميل نقLوها ·سقLو هبا التغذية دhلنا، ك�سقLو هبا ٔ�شEياء ٔ�خرى، 

ش لهاذ وذاك اليش، مازال ما وصلنا) les terraines de golf(حبال 
مليون  500الق°اQة، وا�ا دول ٔ�خرى راه ك@رشبوها، اح°ا هاذ املياه العادمة 

و¼ادي حنليو املياه دhل البحر، هذي واVد التق°ية معمول .. مرت مكعب
 500هبا، معمول هبا حىت يف بالدÅ و¼اد�ن منشEيو فهيا، ¼اد�ن حنليو هبا 

  . مليون مرت مكعب
�ر دhلنا ٔ�نه ما ¼اد�ش �كون خصاص، ٕاىل معلنا هاذ اليش اكمل التقد

، وكنرتZاو هللا سEب×انه وتعاىل 2030ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، من هنا 
وا�ا �يتلكموا الناس Qىل الندرة دhل املياه والنقص دhل ال�ساقطات ٔ�نه ما 
حيرم°اش من الفضل دhلو، وٕاذا شاء اح°ا كن}ٓم°و ب}ٔن ا ي ي}ٔيت ]Yٔمطار 

وأَن لَوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَينَاهم ماًء غَدقًا "ه وتعاىل هو هللا سEب×ان
يهف منَهنَفْتد " لVب×انه وتعاىل ما كنعتقدش اك�ن يش واEم هللا سi هذا

  .�ريد ٔ�ن جيادل فLه
الكرام، ف. خيص هاذ اخلطة هذي ا�يل معلناها، ولهذا، معرش إالخوة 

�كون املواطن مطمنئ، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، وابغينا معلناها ]ش 
نقولو �لمواطنني ٔ�نه يف نفس الوقت ٔ�نه البد من اعºد واVد الثقافة Zديدة 
يف التعامل مع املاء، ثقافة Zديدة يف التعامل مع املاء، معرش إالخوة الكرام 

ن لواVد املس�شار�ن، Yٔنه اح°ا Wشعب البد ¼اد�ن �لمسEتقfل، البد ¼اد�
املرV\ ا�يل غيويل فهيا صعب املاء، والبرتول ¼ادي و�ينقص، البد ¼اد�ن 
وغتويل الطاقة ٔ�صعب، و¼ادي يويل احلصول Qىل الطاقة ٔ�صعب، فالبد 

و«سEتعداد كذ¨ �كون ]لرتشEيد دhل الطرق دhل .. ·سEتعدو من �الل
ات اليت حتدث «سEهتالك دhل املاء والكهر]ء، وبطبيعة احلال لك اIهود

عهنا إالخوة، سواء تعلق اYٔمر ]ملياه العادمة كام قلنا ٔ�و تعلق اYٔمر 
 goutte à(]لسقي، ]ش ما يبقاش السقي املوضعي يويل يد�ر بــ 

goutte( ش ما يبقاش السقي العشوايئ يويل بــ[ ،)goutte à 
goutte ...(يو فهيا تدرجيي. ٕاىل �ٓخرهEا، لك هذه إالجراءات خصنا منش

  ...وخص الفالVة
ف. خيص النقل دhل املاء من الشامل �لجنوب، ٔ�وال وقfل لك يشء 
هاذ املرشوع هذا اح°ا ما معرÅ اQلنا Qليه ٕاىل Vد اYٓن ٕاQالن رمسي، هذا 

�بري وٕاسرتاتيجي، ولك°ه مطلوب و¼ادي جيي الوقت ا�يل غنتذا�رو مرشوع 
واÀهنار ا�يل غيتحقق، ٕان  Qليه من بعد، ملا �Åذو «ح�ياطات الاكم\،

  .شاء هللا الرمحن الرحمي، املغاربة ما غيبقاوش ك@سEتوردوا القمح
بطبيعة احلال ما ميك�ش هاذ اليش �كون Qىل حساب ال إالخوان دhل 

مليار دhل املرت مكعب  3الغرب وال الفالVة دhل الغرب، وال هيم اYٔمر 
ر هيم حوايل مليار واVد كام ذهب ٕاىل ذ¨ V�ٔد املس�شار�ن، ولكن اYٔم

من اYٔم�ار املكعبة، وامحلد ÷ كام قلنا يف املنطق دhل السEياسة التضام°ية، 
بد ما �كونو مسEتعد�ن لهذا، وخصنا اليوم نعرتفو بيل املغرب معل ال

  .خطوات حقLقLة
ف. خيص الكهربة دhل العامل القروي، Å�ٔ مسحوا يل، إالخوان، وÅ�ٔ هاذ 

درتو، داروه الناس ا�يل سEبقوين، وهللا جيازهيم خبري،  مايش Å�ٔ ا�يل
واحلكومات راه اكينة سEياسات ٕاسرتاتيجية يعضد بعضها بعضا، وا�يل سEبق 

  . �يد�ر واYٓخر ا�يل �يجي �يمكل ٕاىل قدر يد�ر
دhل البيوت يف البادية وصلهم الكهر]ء، هل  %98اليوم حوايل 

رتمني واملس�شارات احملرتمات، تذ�رون، h معرش السادة املس�شار�ن احمل
قلتو ا�لغة العربية Å�ٔ .. (اQالش احضكيت؟ �يفاش؟ هل تذ�رون ملا

، هل تذ�رون ملا اكنت البوادي مظلمة ول@س فهيا Wهر]ء؟ )كن´اطبمك هبا
اليوم، امحلد ÷، تبدل اجلو يف وقت وZزي، هاذ اليش بدا يف بداية 

ٔ�ننا مكغاربة ميل كتكون إالرادة ال�سعينات، وهذا �يعطيين واVد الشعور 
الصاحلة والصادقة عند امجليع، وتيكون التعاون بني خمتلف ٔ�طياف اIمتع، 
Yٔن الثقافة دhل الرصاع ما م°اسEباÅش، Å�ٔ تنقولها لمك، وتيكون التعاون 

  . كنقدرو ند�رو املعجزات، هذه من املعجزات
اش ممكن هاذ وهللا العظمي ٕاىل قfل كنت حىت تنكون نبقى ·شك و 

اليش ملا اكن �يتقال يتحقق، وفعال، وتبارك هللا Qىل اYٔطر دhلنا والناس 
دhلنا ا�يل معلوا، بطبيعة احلال اك�ن املشلك دhل الزhدة يف التجهزيات 
املرتبطة هباذ املسائل هذي، ولكن راه هاذيك راه اح°ا ما كند�لوش فهيا، 
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  . اليس الرايض، هذا هو
حLدة ا�يل èلكمنا Qلهيا وا�يل قررÅ ]ش èكون يه هاذ اح°ا احلاZة الو 

ٕاذا : "عقد الربÅمج ا�يل اكن عند اليس اYٔنصاري ذيك اللكمة امجلي\ قال
، اعتربها tرشى، Yٔن مايش اYٔمور جيب ٔ�ن "Zاز ٔ�ن نعترب هذي tرشى

درامه، جيب ٔ�ن يقال  7ٔ�و  5تطرح �لمواطن Qىل ٔ�نه سEيضاف Qليه 
ولن حترم من الكهر]ء ؤ�نت من املاء ؤ�نت حتتاج ٕاليه، لن حترم : �لمواطن

  .حتتاج ٕاÀهيا
ٓ إالخوان، .. مث القضية دhل املاء ا�يل والو املواطنني واش كتذ�روا، �

وال ما كتذ�روش؟  ميل كنا ت�شوفو بعض اHواو�ر ما تيكو·ش فهيا املاء 
 Eميشè6ٔ�و  5يو والناس �هيزوا الربامل واكن هاذ اليش تيجيبو التلفزيون و 

ال، ما .. مايش.. حبال.. الكLلومرت ؤ�كرث ]ش جييبوا املاء Qىل الظهور دhل
وال  92اليوم، مسحوا يل، اك�ن الفرق،  %92بقاش بنفس الشلك، ال، 

مرت، راه Å�ٔ كن�fع  500اليوم دhل اHواو�ر عندمه املا قريب حبوايل  94%
  اشغااليت Qارف �ٓش كند�ر، افهميت؟

ق، ٔ� إالخوان، اك�ن فرق بني واVد احلاZة اكنت كتكون ولكن اك�ن فر 
معممة، واليوم كتذ�ر واVد املاكن وواVد املنطقة ¼ادي متيش لها، 
وإالخوان يف املك�ب الوطين �لكهر]ء واملاء الصاحل �لرشب ¼اديني يف هاذ 
الربÅمج، والو �يتحملوا ٔ�هنم يوصلوا املاء ويوصلوا الكهر]ء يف ظروف 

 èلكفة، اعترب هذا يشء ٕاسرتاتيجي، ومعىن ذ¨ ٔ�نه قادر�ن، صعبة ؤ�كرث
  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي اكفة املشالك ا�يل ¼ادي تعرتضنا ٔ�ننا نوا�وها

ن ــــــــــــــــــوÅض واVد اYٔخ املس�شار، وقال يل ٔ�ودي ما Vد اكي
)le monopole( ل املاء والhال دIل اhد اك�ن «ح�اكر دV كهر]ء، ما. 

نقول ¨ خصك èكون مطمنئ ٔ�نه القضية دhل «ح�اكر Å�ٔ ضدها يف 
اYٔصل، ؤ�نه ٔ�حسن يشء، لك يشء م°طقLا، اHوÂ جيب ٔ�ن تقوم مبا ال 
�سEتطيع ٔ�ن يقوم به املواطنون، هذي خصها èكون قاQدة، اHوÂ يه 
مسري س²E طبيعيا، يه فالح س²E وصانع س²E ؤ�سEتاذ س²E وطب@ب 

الش}ٔن العام ضبطه وضبط تفاصيÌ مشلكة معقدة، خص مول  سYٔ ،²Eنه
هاذ اليش دا] مفهوم ومعروف، وهاذ اليش راه دفع Åس . اليش �كون متا

يف دول �برية ٕاىل تغيري سEياسEهتا، مما ٔ�دى ٕاىل اهنيار اHوÂ اكم\، ملاذا؟ 
Yٔنه ميكن ¨ جتيب ٔ�حسن طب@ب ؤ�حسن ا�Yٔزة وجتيب ما نعرف 

ٕاىل ما جتربش بعض .. ىل ما جتربش م¢ال املمرض ٔ�و الٔ�شEنو، ولكن إ 
املرات العون ٔ�و حىت رZل احلراسة يف املس�شفى ]ملسEتوى املطلوب 
واحلرص املطلوب، هذاك املريض Yٔنه ما Zربش ا�يل يعيط Qىل الطب@ب 
يف الوقت دhل الصعوبة، ¼ادي مييش حضية، وٕانين V�ٔدثك عن خشص 

ا ٔ�جناه هللا سEب×انه وتعاىل ]لتد�ل يف �ٓخر قريب مين tشلك ٔ�و ب}ٓخر، وٕامن
حلظة، اكد ٔ�ن هيYٔ ûنه الشخص ا ي اكن ملكفا به مل يقم بواجfه، ملاذا؟ 

موظف وما �هيموش واش هذاك املواطن واش  هYٔنه هو ¼ري �يعترب نفس
¼ادي يع@ش وال ¼ادي ميوت، خبالف Vني èكون اYٔمور مرتبطة 

حملوهنا مfارشة وحيرصون Qىل مسعهتم وQىل ]ملنافسة، ٔ�حصاب املسؤولية يت
  .لك يشء، هذي مس}Âٔ واحضة

ولكن التحر�ر دhل القطاQات ل@س مس}Âٔ ميكن ٔ�ن èكون بعشوائية، 
وراه اح°ا بدينا يف هاذ القضية دhل إالنتاج دhل الكهر]ء، والتحر�ر دhل 

قLت يف Å�ٔ ل .. القطاع مطروح ٕاكشاكلية تدرس يف وقهتا و�زاف دhل اHول
�ريطانيا ب}ٔنه التوزيع دhل الكهر]ء ل@س ملاك لرشكة واVدة، ؤ�ن املواطن 
عنده اخليار بني Qدة رشاكت وبني Qدة ٔ�ساليب، اك�ن عندمه حىت ا�يل 

) la carte(�مييش �يعمر الضو Qىل قد احلاZة دhلو، �يجي �يد�ر هذيك 
يف اYٓخر جييب لو يف امسيتو و�ي´دم الضو Qىل قد احلال دhلو، ما يبغ@ش 

ö د الفاتورة، يقولVيد واEلص كذا وكذا، خصو ¼ري ]ش  هذاك الس�
  .يقراها خص ما اعرف�ش احشال دhل الوقت

ٔ�ما، معرش إالخوة الكرام، ف. خيص اYٔمور اYٔخرى ا�يل مرتبطة 
ال، هو اليس ب�شامش Zاب لنا iم مقfول، ولكن، مع .. ]لنصي×ة م¢ال

قضية حىت اYٓخر، Yٔن اليس الشو]ين قال ليه ¼ري راه اYٔسف، ما مكلش ال 
 ٓYروس، قال اك�ن اHل الناحص واملنصوح، قال ليه ما تعطين@ش اhداب د

¨hروس، اعطهيم لرئ@س احلكومة دHليه ما تعطين@ش ا .  
Å�ٔ، اليس ب�شامش، اعطيين اHروس، Å�ٔ قابلهم م°ك، ميل �كون 

ت@°@ش يش درس ضد املبادئ وال القمي عندك احلق Å�ٔ نفرح، Yٔنه ما اعطي 
وÅ�ٔ حمتاج �Íروس، خصك تعرفها، Å�ٔ .. وال ا�Yٔالق، ولكن اعطيت@ين

حمتاج �Íروس، وت}ٔكد غنبقى حمتاج لها حىت نلقى هللا تعاىل، هللا جيعل 
افهميت؟ ولكن، ]ملقابل، حىت انت اكن خصك ذيك . ا�لقاء �كون tسالم

اليش ا�يل كتقول يل افهمتيه وملزتم به، الساQات ]ش تت}ٔكد ب}ٔنك هذاك 
ميل اعطاك اHرس هذاك اYٔخ الوز�ر، افهمت@ين وال ال؟ حىت هو حترتمو 

فعال، اك�ن اYٓداب دhل النصي×ة . وتقfل م°و، Yٔن ما قال ¨ ٕاال اخلري
  .ودhل املنصوح

ولكن، هذيك النصي×ة دا] بال ما نعكر Qليك اجلو اليوم هبا Qاود 9ين 
ا ¨، �لهيا حىت ملناسEبة ٔ�خرى وجنبدها ¨ ]لتفاصيل دhلها، ٕان نقوله

ٕايوا �ليوها �ليوها، ٕايوا دا] قلت ¨ ما .. شاء هللا الرمحن الرحمي
  .ند�لوش يف التفاصيل، ابغييت ند�لو ند�لو، اح°ا مسEتعد�ن

¼ادي نقول ¨ واVد  l’ONEE6( ،Å�ٔ(دhل ٔ�ما ف. خيص الفحص 
�ونوا مطمئنني، «خ�الالت Qامة وكثرية يف كثري القضية، اليس دعيدQة، 

من اIاالت ويف كثري من املؤسسات، �الفا ملا ذهب ٕاليه اYٔخ اليس 
ب�شامش قfاي\، نرضب الطب\ راه ذاك اليش ا�يل درت، راه ميل جLت 
وÅ�ٔ كنرضب الطب\، �ٓش كتقولوا يل؟ حط هاذ اليش وسري يف Vالتك؟ 

°ا تن×اولو، وامحلد ÷ املغرب ٔ�وال بعدا املغرب، ح ، إايه، شفيت، امحلد ÷
امحلد ÷، مزhن، عندامك تغلطوا، ميل ¯شوفوا بعي�Lمك بيل Zاءت رhح 
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، وقلبت لكيش واملغرب ابقى، امحلد ÷، "الربيع العريب"دhل ما �سمى بــ 
9بت فٔ+ن اYٔمور اكنت يف Vدود، Yٔن املغرب عندو رZاالت سابقني 

 Eاليني ومسVلو ¼ادية وhمور دYٔليا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ؤ�ن اfتق
  . تتحسن

اليوم ا�يل وقع ٔ�شEنو هو؟ اليوم طبعا، ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، ملاذا 
ٓ ال، ¼ري �ليوÅ، دا] صايف، اح°ا . ال؟ مهنم، ٕان شاء هللا، ونص ولهذا، �

هذا هو، الغلط رمبا اQرتف°ا لمك، واش ابغيتو èكونوا بوVدمك؟ مايش بوVدمك، 
دhلمك رمبا هو هذا، ك�شوفوا بيل اك�ن ¼ري انº، حصيح، اح°ا ما قلنا والو، 

  . ولكن مايش بوVدمك
ٕايوا املهم، اك�ن رZاالت ورZاالت، وحىت الرZاالت ا�يل وقفوا مع 
املغرب ]ش تبقى اHوÂ دhلو و«سEمترار دhل املؤسسات دhلو، وامحلد 

مزhن وعقلوا مزhن Qىل هاذ اليش ا�يل تنقول لمك، راه ÷، وراه شوفوا 
مايش دميا إال·سان تيخصو يقول بيل لكيش ا�يل �يد�ر هو حصيح ولك يش 
ا�يل �يد�روا اYٓخر�ن راه هو ¼لط، راه رZاالت يف هاذ البالد هذي قاوموا 
ووقفوا ]ش بقت املؤسسات قامئة و]ش بقت واVد العدد دhل 

]ش اليوم الناس ما ابقاوش تيقارنوH[ Åول املشاهبة، السEياسات مسEمترة 
والو تيقولوا لنا انº وليتو ت�سEتحقوا تقارنوا بدول ٔ�خرى، دول م�قدمة، 

  . امحلد ÷، ومازال ابغينا منشEيو
ويف هاذ «جتاه هذا اك�ن ٔ�وال اIلس اQYٔىل �لحسا]ت ا�يل معل 

اء الصاحل �لرشب، وQ�ٔلن النتاجئ اف�×اص دhل املك�ب الوطين �لكهر]ء وامل
لو لقLنا، لو لقLت يش VاZة،  -ت}ٔكد، اليس دعيدQة  –لو لقLنا . دhلو

اك�ن بعض إالخوان تيقولوا ال اQالش ا�يل ما ميش@ش اليس Qيل الفايس 
الفهري، لو لقLت Qىل اليس Qيل الفايس الفهري يش VاZة ما ¼اد�ش نقfل 

Å�ٔ ش �كون ]ش ٔ�نين �رحشو ]ش �كون، راه[ ûامل Âا�يل رحشتو جلال 
: مسؤول Qىل املك�بني، وما غنقfلش �سEمتر، ¼رنفع جلالÂ املû ونقول لو

نعم، ٔ� سEيدي، هذا ما ميكن لوش يبقى لو لقLت، Å�ٔ ما معل�ش 
، )un auditeur(«ف�×اص، ولكن كتعرف رئ@س احلكومة ما غيول@ش 

ت�شوف ت�شوف الراZل ميل غتكون يش VاZة راه ¼ادية تبان، ا�يل 
و]ملناسEبة �هتم يف ٔ�شEياء ما  -Qىل حسب ا�يل افهمت -تي´دم وتي×اول 

عندها ال ٔ�صل وال فصل، راه خصمك تعرفوا بيل ميل èلكموا الناس Qىل 
الربميات يف الوقت ا�يل الناس غيزتاد Qلهيم، ما ابغي�ش نتصل به مfارشة، 

 هاذو) les primes(ذ اتصلت بوز�ر اHا�لية واتصل به، قال ليه ها
Qاديني يف املك�ب لك Qام، واكنوا يف بداية السEنة مايش دا]، وÅ�ٔ ما 
 Å�ٔ نه غنقولYٔا�ذي�ش، وعندو السعد، عندو احلظ ا�يل ما ا�ذاش، و
مايش معقول اح°ا كنت´ذو قرارات سEياسEية فهيا املصل×ة دhل البالد، 

  . تفوشط، مايش معقولولكهنا ملكفة سEياسEيا، ما ميك�ش واVد �ٓخر يبدا ي 
h اود 9ينQاود 9ين قال ¨ ال، الQ ،راه دار حف\ جبوج ه وقف°ا هذيك

�ٓ : مليون دhل اHرمه، اتصلت به مfارشة، اتصلت به مfارشة، وقلت لو

Qيل، ٔ�شEنو هاذ اليش؟ امىش قلب ورجع ولقى بيل هذيك مايش حف\ 
س يف املاكتب حباهلم من دhلو، دhل اYٔعامل «جºعية، تيجيو عندمه النا

انيا، و�يد�روا تخمتلف اHول، من املغرب، من اجلزا-ر وتو·س ولي�Lا وموري 
ٔ�لف درمه، حبال هاذ اYٔشEياء  800حف\ مرة يف العام، وقال يل حوايل 

  . هذي يه Qادية
ٔ�رجو من الص×افة ٔ�هنم �ردوا البال �لمعلومات ا�يل �ي�رشوا، Yٔنه راه 

الص×ايف هل يقدر ٔ�و ال يقدر ٔ�نه يف اÀهناية ٕان مل �رد  ..هذا حبال ا�يل �Lـ
البال سوف �شعل النار يف اIمتع، وساعهتا، ال قدر هللا، فني ¼ادي 

   ؟نوليو
ولهذا، اح°ا عين@°ا Qىل الوطن، ٕاىل بلغاتنا يش VاZة راه كنترصفو، 
طبعا بعض املرات ميل كتبلغ يش VاZة وتيعرفوها بيل امسيتو �يرتاجعوا، 

  . ا ¼ادينياح°
د مايش حبال املناضل، اQالش؟ Yٔن اشوف، ٔ� اليس دعيدQة، الفس

النضال �يدافع Yٔنه مق�نع مببادئ، املناضل �يجي �يدافع Qىل املبادئ لصاحل 
الناس، وتيعطي اجلسد دhلو حضية، ٕاما يتق�ل، ٕاما مييش �لسجن، ٕاما توقع 

 -غنقول ¨  -  الفساد هو ك@سEتافد، �يدافع Qىل. لو مشالك، ٕاىل �ٓخره
لقمة الع@ش دhلو، Yٔنه فات لقمة الع@ش لهيه، هو �يدافع Qىل املع@شة 

. جنوم يومLا، ٕاىل �ٓخره، وما رافقهام ليال وهنارا، هذاك واعر 5دhلو يف 
 تعلمون ٔ�نه ال حق لمك: "سEيدÅ معر �ن عبد العز�ز مجع بين ٔ�مLة، وقال هلم

وهللا : "، Åض واVد قال ليه"لمنييف هذا املال، فردوه ٕاىل ب@ت مال املس
، Åض سEيدÅ معر "ال �رد ¨ هذا املال ورؤوسEنا فوق ٔ�كتاف°ا -قال ليه  -

  ".وهللا لوال ٔ�ن ¯سEتعينوا Qيل هبذا املال ملن ٔ�ريده هلم: "قال ليه

        ::::السEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلسالسEيد رئ@س اIلس
  .]يق دقLقة

        ::::السEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومةالسEيد رئ@س احلكومة
  . ٕان شاء هللا، غن×�س، السEيد الرئ@س

ي نديه �لفقراء واملساكني، وانº غت´دموه ]ش تد�روا ضدي Å�ٔ ]غ
 ،hات وتفضيو معاQيل هبذا املال ملن ٔ�ريده "إالشاQ تعينواEوهللا لوال ٔ�ن ¯س

، ولهذا �ليوÅ منشEيو اYٔمور اشوية tشوية، هللا خيرج "هلم لسعرت �ذوذمك
  . العاقfة tسالم

 .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::د رئ@س اIلسد رئ@س اIلسد رئ@س اIلسد رئ@س اIلسالسEيالسEيالسEيالسEي
  . شكرا جزيال �لسEيد رئ@س احلكومة، شكرا لمك مجيعا

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


