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 السابعة والتسعين بعد المائتينمحضر الجلسة 

 
 (.م3272فرباير  23)ه7321ربيع الثاين 32الثالثاء :التاريخ
 .رئيس جملس النواب ،السيد راشيد الطاليب العلمي: الرئاسة

ساعتان واثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية :التوقيت
 .زواال والدقيقة العاشرة

ة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة اجللس: جدول األعمال
 .بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة

 
 :رئيس الجلسةالسيد راشيد الطالبي العلمي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 ادة الوزراء المحترمون،الس
من الدستور وخاصة  722طبقا ملقتضيات الفصل 

 321إىل  323الفقرة الثالثة منه وعمال مبقتضيات املواد من 
من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة 
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد 

 رئيس احلكومة،
الشروع يف جدول األعمال، أعطي الكلمة وقبل 

للسيدة األمينة لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة على 
 .املكتب، فلتتفضل

 :السيد أمينة بوهدود، أمينة المجلس
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 23.72توصل مكتب اجمللس مبشروع قانون رقم 
 املتعلق باللوائح 11.77يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم 

االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال 
السمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية 

 . واالستفتائية
أما عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 

فهي،  3272فرباير  3يناير إىل  32اليت توصل هبا اجمللس من 
جوابا عن أسئلة   377تابيا وسؤاال ك 32سؤاال شفويا،  37

، 5311كتابية، وأخريا األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
شكرا، نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن 
جزأين، يتعلق اجلزء األول باألسئلة احملورية يف سؤالني اثنني، 

 .ضمن مخسة أسئلةواجلزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة ويت
الكلمة اآلن يف إطار اجلزء األول املتعلق باألسئلة 
احملورية، وأعطي الكلمة يف حدود دقيقة لتقدمي السؤال احملوري 
األول لفرق وجمموعة األغلبية حول السياسة احلكومية إلنعاش 

 .االستثمارات، شكون غيقدم السؤال؟ تفضل
 :النائب السيد بدر الطاهري

 لرئيس،شكرا السيد ا
 ،السيد رئيس الحكومة

حيتاج االقتصاد الوطين العتماد برامج مندجمة إلنعاش 
وتنمية االستثمارات اخلاصة، سواء على املستوى التشريعي 
والتنظيمي، أو على مستوى اإلجراءات التحفيزية والتشجيعية، 
وبالنظر لدور االستثمار اخلصوصي يف خلق الثروة ومناصب 

القتصادي، فإننا نسائلكم السيد رئيس الشغل ودعم النمو ا
احلكومة، ماهي اسرتاتيجية احلكومة لتنمية االستثمارات 

 وإنعاشها وتشجيع ودعم القطاع اخلاص الوطين واألجنيب؟
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن 
 .السؤال احملوري األول
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 :السيد عبد اإلله بنكيران، رئيس الحكومة
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله 
 . وااله وصحبه ومن

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

أود بداية أشكركم على اختيار على هذا املوضوع الذي 
ثمار يشكل إحدى أولويات احلكومة، اعتبارا لكون االست

واملقاولة يعدان حمركا أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وترتكز السياسة احلكومية يف جمال إنعاش االستثمار على احملاور 

 : التالية
 استعادة التوازنات الكربى لالقتصاد الوطين؛  -أوال
 حتسني مناخ األعمال؛  -ثانيا
 دعم املقاولة؛  -ثالثا
از املخططات القطاعية، خاصة تسريع وترية إجن -رابعا

 يف اجملال الصناعي؛
 .تعزيز االستثمار العمومي  -خامسا

وسأتوقف عند أهم اإلجراءات املتخذة يف 
 . هذا اإلطار وحصيلة هذه اجملهودات

 السيد الرئيس، 
إن تشجيع االستثمار يقتضي أوال ضبط التوازنات 

زمة واملناخ املالئم االقتصادية واملالية الكربى مبا يوفر الرؤية الال
للفاعلني االقتصاديني، حىت يتمكنوا من إطالق برامج استثمارية 
على املديني املتوسط والبعيد، وهبذا اخلصوص جنحت احلكومة 

 %1.2بفضل اهلل مث طبعا جبهودها يف حتسني عجز امليزانية من 
، ملي جينا تذكروا كانت 3273من الناتج الداخلي اخلام سنة 

، ويف تقليص عجز العمليات 3271سنة % 3،2إىل  1.2
من الناتج  %5.1اجلارية مليزان األداءات خالل نفس الفرتة من 

، كما ارتفع %3إىل أقل من  3273الداخلي اخلام يف 

إىل  3273أشهر سنة  3احتياطي العملة الصعبة من أقل 
أشهر من الواردات حاليا، وبقيت نسبة التضخم  1أكثر من 

، ومن جهة عرف مستوى الدين العمومي % 3يف ما دون 
من الناتج الداخلي اخلام مع هناية  %22.3استقرارا يف حدود 

 . ليأخذ يف الرتاجع بدءا من هذه السنة حبول اهلل 3271سنة 
 السيد الرئيس 

من منطلق وعيها بكون حتسني مناخ األعمال رافعة 
ري يف هذا أساسية لالستثمار والتنمية مت إجناز جمموعة من التداب

 :االجتاه من بينها
إصدار جمموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية  -

والنوعية اليت كانت تنتظر لسنوات، ومن بينها القانون املتعلق 
مبؤسسات االئتمان، القانون املتعلق بالشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، والقانون التنظيمي للمالية، هادي  عشر سنوات وهو 

ومدونة الصفقات العمومية، واملرسوم املتعلق بضابطة  ينتظر،
البناء، والقانون املتعلق باألوامر باألداء، والقانون املؤطر للمقاول 

 الذايت وغريها من النصوص املهمة؛
 إحداث الشباك الوحيد للتعمري؛ -
إطالق العمل بنظام التعريف املوحد للمقاولة، وقد  -

غرب يف كثري من املؤشرات حسنت هذه اإلصالحات ترتيب امل
 3273درجة بني  33تقدمت بالدنا ب: الدولية مثال

، تقدم املغرب Doing Businessيف تصنيف 3272و
مؤشر التنافسية الذي يصدره املنتدى االقتصاد درجات يف  1ب

، وأصبح حيتل املرتبة األوىل ضمن 13إىل  11العاملي من املرتبة 
 تنافسية االقتصادية؛        بلدان مشال إفريقيا يف جمال ال

حيظى املغرب يف التصنيف السيادي لوكاليت التنقيط  
Fitch Ratings  وstandard & poor's  بدرجة

 . االستثمار مع آفاق مستقرة
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  الرئيس، السيد 
من أجل دعم املقاولة، وخاصة املقاوالت الصغرى 

ات واملتوسطة وختفيف العبء على خزينتها مت اختاذ اإلجراء
 :التالية

معاجلة دين الضريبة على القيمة املضافة املرتاكم منذ  -
غتكونوا يف األخري فهمتوا، بتسديد ما  buttoirسنوات، هذا 

مليون درهم بالنسبة للشركات اليت ال يتجاوز دينها  322يفوق 
مليار درهم بالنسبة  2،2مليون درهم و 32على الدولة 

 122ون درهم وال يتجاوز ملي 32للشركات اليت يفوق دينها 
 مليون درهم؛ 

 1تسريع إرجاعات الضريبة على القيمة املضافة مبا يفوق  -     
، هذه كانوا تيتعطلوا بشهر يعين 3273مليار درهم سنويا منذ 

 دابا والو تيتاخذو يف الوقت دياهلم، كيدفعو وياخذو ؛
تسريع أداء املتأخرات املرتاكمة على اإلدارات و  -

 ات العمومية؛ املؤسس
 تقليص آجال التسديد املتعلقة بالصفقات العمومية؛  -    
التطبيق الفعلي لألفضلية الوطنية، اللي كانت كلمة ولكن  -   

مل تكن جتد مداها يف العمل املباشر يف الصفقات العمومية 
 باحرتام التزامات الدولية للمغرب؛ 

طة من حصة تفعيل استفادة املقاوالت الصغرى واملتوس -  
من الصفقات العمومية ضرورة، إيال كانت شي شركة   32%

 تنخليوها ملقاوالت املغربية؛  % 32أجنبية خذات شي صفقة 
 .تفعيل املقتضيات املتعلقة  بتقدمي التسبيقات للمقاوالت -  

 السيد الرئيس،
لقد أصبح السباق حنو الرفع من تنافسية املقاولة،  

دى أولويات السياسات العمومية على وخاصة الصناعية منها إح
الصعيد العاملي، ما بقيناش اليوم بوحدنا راه احنا مع اآلخرين 
وكنتجاراو، وقد بادرت بالدنا إىل تدارك التأخر احلاصل يف هذا 

 3271-3225القطاع، بوضع خمطط اإلقالع الصناعي 
ولتسريع وترية تنمية النسيج الصناعي مت إطالق خمطط جديد 

، رصدت احلكومة له ميزانية 3232-3273غرض برسم هلذا ال
مليار درهم، والذي مت توقيعه حبضور جاللة امللك  32قدرها 

وحتت رئاسته، كما مت يف إطار توسيع جمال تدخل امليثاق الوطين 
على اتفاقية عقد  3272لإلقالع الصناعي، التوقيع يف فرباير 

والشبه   هتم األوىل قطاع الكيمياء  3232-3272برنامج 
 .كيمياء، وختص الثانية صناعة األدوية

أما يف قطاع الطاقة فإن االستثمارات عرفت حتوال  
نوعيا يف السنوات األخرية بفضل الدفعة القوية اليت أعطاها 
جاللة امللك حفظه اهلل للطاقات املتجددة، وقد أعلن جاللته 

من القدرة  %13بأن املغرب سريفع حصة هذه الطاقات إىل 
مليار درهم، ما بني  322كهربائية املنشأة باستثمار حوايل ال

، كما مت التوقيع على عقد برنامج مع 3222و  3272
املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب بغالف قدره 

مليار درهم، باإلضافة إىل اتفاقيات إلنتاج الطاقة  35.5
 32قدره  الكهربائية باحملطة احلرارية آلسفي بغالف استثماري

، وبدوره يشهد 3222مليار درهم، وهذا كان جامد من 
القطاع املنجمي استثمارات وطنية وأجنبية واعدة بفضل 
التحسن الذي عرفه اإلطار القانوين، والذي أصبح يتيح تنافسية 

 .وجاذبية كبريين للقطاع
وموازاة مع ذلك، تعمل احلكومة على برنامج طموح  

عية مندجمة وحظائر صناعية مندجمة إلعداد ستة عشر حمطة صنا
للكراء، كما تسهر على تأمني التكوين يف املهن اجلديدة املرتبطة 
بقطاعات ترحيل اخلدمات والسيارات والطريان والفضاء 
واإللكرتونيك وغريها، كما ال خيفى صناعة السيارات تدخل يف 

 .العملة ألول مرة أكثر من الفوسفاط
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 السيد الرئيس، 
احلكومة خالل السنوات األخرية غالفا  لقد خصصت

 722غري مسبوق لالستثمار، رغم صعوبة الظرفية، حيث بلغ 
مليار درهم سنة  725، مقابل 3272مليار درهم سنة 

مليار درهم من امليزانية العامة،  27، منها حوايل 3272
ولتسريع تنزيل الربامج االستثمارية على مستوى املؤسسات 

ية وحتسني مردودية احملفظة العمومية، تعمل واملقاوالت العموم
احلكومة على تشجيع العالقات التعاقدية مع تلك اهليئات 

ومع . وإصالح منظومة احلكامة واملراقبة املالية للدولة عليها
ذلك، فإنه يتعني العمل أكثر على الرفع من جناعة وفعالية 

فرص االستثمار العمومي لتحسني مسامهته يف التنمية وتوفري 
الشغل، وعلى تعزيز التوازن وتوزيعه اجلغرايف، وهو ما سيتأتى 

حبول اهلل يف ظل القانون التنظيمي اجلديد للمالية وتنفيذ ورش  
 . اجلهوية املتقدمة
 السيد الرئيس،

بالرغم من الصعوبات االقتصادية العاملية والظرفية اليت  
ة لالستثمارات تعرفها املنطقة واملنافسة الشديدة للدول املستقطب

املباشرة، يعد املغرب من أهم البلدان املستفيدة من فرص 
واحنا داخلني هلاد املنطقة  3222االستثمار باملنطقة، راه من 

ديال األزمة العاملية وما زال ما خرجناش منها حلد اآلن، ولكن 
احلمد هلل األداء ديال املغرب كان إما جيدا إما متوسطا، فقد 

ايف لإلستثمارات األجنبية املباشرة على املغرب عرف التدفق الص
من  3271و 3272ما بني  % 71ارتفاعا سنويا مبعدل 

مليار درهم، قد استقطب  27.7مليار درهم إىل  72.2
من اإلستثمارات األجنبية املباشرة املوجهة  % 27املغرب 

 27، 3272سنة  % 73، مقابل 3273لشمال إفريقيا سنة 
ول مرة احتل القطاع الصناعي يف ، وأل% 73مقابل  %

قائمة القطاعات اإلستثمارات األجنبية املباشرة باملغرب  3272
، وخالل سنة 3273سنة  %31، كما شكل نسبة % 25ب

احتل قطاع صناعة السيارات املرتبة األوىل يف التصدير  3273
إىل  3271مليار درهم، لينتقل سنة  32برقم معامالت بلغ 

من إمجايل الصادرات  %37شكال مليار درهم، م 35
وسيتواصل هاد املنحى حبول اهلل بدخول فاعلني جدد يف جمال 
صناعة السيارات إىل الدورة اإلنتاجية باملغرب، ومن جهتها 
صادقت اللجنة الوطنية لإلستثمارات على ما جمموعه، هاد العام 

مليار درهم من االستثمارات برسم سنة  22اللي خرج، 
م غري مسبوق يدل على مدى الثقة يف ، وهو رق3271

االقتصاد الوطين ونضجه ومردوديته، واهلل ويل التوفيق، والسالم 
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، نفتح باب املناقشة، الفريق 
االستقاليل للوحدة والتعادلية يف حدود دقيقتني، تفضل السي 

 .ئبمصطفى السيد النا
 :النائب السيد مصطفى حنين

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات النائبات، السادة النواب المحترمون،

نعم السيد رئيس احلكومة االستثمار هو التشغيل، 
أساسا هو فرص الشغل، كنا كننتاظرو يف التدخل ديالكم أننا 

إلجراءات الفعلية اللي واكبت الربنامج ديال اإلقالع تعطيونا ا
الصناعي والربنامج ديال االستثمار داخل البلد، بالطبع كل 
اإلجراءات اللي تكلمتوا عليها مهت اجلانب ديال جلب 
االستثمار اخلارجي، لكن هناك معيقات داخل النسيج ديال 

م تعاجلوها يف املقاولة املغربية اللي ما طرقتيش ليها وتنتمناو أنك
أقرب وقت، مثال ملا تنتكلمو على تشجيع االستثمار أوال 
املناطق الصناعية، هل من املعقول بالنسبة ملقاول شاب اللي بغا 

 3222يوجل وبغا يستثمر داخل هاذ البلد يشري بقعة ديالو ب
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درهم للمرت املربع، هذا من  3222درهم يف املناطق الصناعية، 
لى احلكومة تلقى ليها حل، خصوصا وأن األشياء اللي الزم ع

هاد املناطق الصناعية ما تتطلبش التواجد  دياهلا داخل املدار 
احلضري، ميكن نديروها جنب الطرق السيار، ميكن نديروها يف 
مناطق قريبة للمدينة، ولكن ماشي منطقي أن هاذ الشاب يوجل 

لسيد درهم للمرت املربع، التمويل ا 3222للمناطق الصناعية ب 
رئيس احلكومة رغم مجيع التشجيعات اللي قامت هبا احلكومة، 
األبناك ما مكتواكبش االستثمار، األبناك خبيلة يف ميدان 
االستثمار الصناعي، وما ميكنش لينا جنحوا يف سياسة االستثمار 

 ...بدون متويل، اجلانب الثالث هو الطلب
 :السيد الرئيس

بل إن شاء اهلل، فريق شكرا السيد النائب، األسبوع املق
 .دقائق 2العدالة والتنمية يف حدود 

 :النائب السيد عبد اللطيف بروحو
 شكرا السيد الرئيس،

أوال أشكر السيد رئيس احلكومة احملرتم على إعطاء 
هذه املعطيات اليت كفتنا عن سرد جمموعة من املؤشرات، 

تنا هلذه جمموعة من املعطيات املتعلقة بالسياسة احلكومية ومبراقب
 .السياسة احلكومية يف اجملال االقتصادي

 السيد الرئيس المحترم، 
 :هناك شرطني أساسيني إلنعاش االستثمارات يف العامل 
 االستقرار السياسي؛ -أوال 
اإلصالح االقتصادي واملايل واإلصالح االجتماعي  -ثانيا 

أيضا، عندما نستعرض حصيلة احلكومة يف أربع سنوات وهذه 
األخرية إن شاء اهلل تكون الزيادة زيادة يف هذا اخلري، نرى  السنة

بأن احلكومة جنحت أوال يف وقف نزيف املالية العمومية، وقف 
النزيف االقتصادي الذي كان يضرب املغرب، وكان املغرب قريبا 
من احلالة ديال اليونان وكان أخطر من احلالة االسبانية، فهاد 

نزيف، اسرتجعت التوازنات احلكومة جنحت يف وقف هذا ال
 االقتصادية واملالية واملاكرو اقتصادية أيضا؛

باشرت جمموعة من اإلصالحات االقتصادية  -ثانيا  
واالجتماعية لتحقيق هاذ االستقرار، واملعطيات اللي جات يف  
كالمكم السيد رئيس احلكومة، تزكي هاد األمر هذا ألن 

جنبية راه ماشي راه اجلاذبية ديال املغرب لالستثمارات األ
الرأمسال جبان كما يقولون، إذا مل تكن هناك جاذبية حقيقية، 
إذا مل يكن هناك استقرار سياسي، إذا مل يكن هناك استقرار 
اجتماعي أيضا، إذا مل تكن هناك وضوح أو إصالحات واضحة 
يف اجملالني االقتصادي واملايل فالرأمسال لن يأيت ليستثمر عندك 

حنا كنشوفو يف الزيارات ديالنا جملموعة من الدول يف املغرب، ا
اعرتاف دويل باإلجنازات ديال املغرب سياسيا واقتصاديا، يف 
بعض األحيان نبالغ يف جلد ذاتنا  أو ذواتنا، ولكن هناك 
اعرتاف دويل من الدول األوروبية والدول العربية، انظروا ماذا 

، la zon mena حيدث يف الدول العربية والدول ديال 
وستعرفون قيمة املغرب وقيمة االقتصاد املغريب رغم اإلكراهات 

 . اليت ميكن تسجيلها يف هاذ اإلطار
 السيد الرئيس، 

أيضا هناك مراجعة مركبات النمو، االقتصاد الوطين  
كان يعاين من هيمنة القطاع الثالث والقطاع الثالث ال يشغل 

ديد يف املغرب بتسريع اليد العاملة الكثرية، اآلن هناك اجتاه ج
التنمية الصناعية، لتوسيع قاعدة الصناعة اليت تشغل أكرب قدر 
من اليد العاملة، ألن التشغيل هو املخرج الرئيسي أو املخرجات 

 .الرئيسية اليت ميكن أن حنصل عليها من السياسة االقتصادية
فبالتايل السيد الرئيس هننئ احلكومة على جناحها يف  

اسية واالقتصادية واالجتماعية، اليت مكنت من أن أوراشها السي
يصبح املغرب قوة جاذبية لالستثمارات األجنبية ولالستثمارات 
الداخلية حىت نرى اآلن قطاع الصناعة يف املغرب ينمو بطريقة 
أكرب بكثري مما كان ينمو هبا القطاع الصناعي أو القطاعات 
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ع السيد رئيس األخرى يف السنوات السابقة، لكن هذا ال مين
احلكومة احملرتم  من أن ننبه إىل بعض األمور اآلن ميكن أن نقول 
أنكم وضعتم القواعد أو األسس الرئيسية لالقتصاد، اآلن 

 ...مطالبون
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب انتهى التوقيت، الكلمة لفريق 
 .األصالة واملعاصرة يف حدود دقيقة واحدة

 :درارالنائب السيد محمد أب
 شكرا، السيد الرئيس،

صراحة السيد رئيس احلكومة اخلطاب ديالكم يف 
اإللقاء وعلى الورق تنقولو ممتاز، ولكن األرقام تقول عكس 
ذلك، فآش غادي نقولو نسبة البطالة اللي ارتفعت يف العهد 
ديالكم مقارنة مع احلكومات السابقة؟ هنا خاصكم تعطيونا 

ألف  12ألف  32مع خطاب واقعي، آش غادي نقولو 
منصب شغل تيمشي لنا كل سنة، االستثمار عندكم سياسة 
غري ناجعة يف مواكبة االستثمار، االستثمار كي تنشوفوه دابا 
فهي نتيجة جمهودات حكومات سابقة، ما عندكم فيها حىت 
شي دور، نفس السياسة كذلك يف االستثمارات العمومية، 

دى القطاعات احلكومية هناك ضعف يف اقرتاح وعدم النجاعة ل
 ...األخرى اللي من النتيجة دياهلا أنه كل سنة تنشوفو حتويالت

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لفريق 

 .دقايق 3التجمع الوطين لألحرار يف حدود 
 :النائب السيد بدر طاهري

 شكرا السد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 ادة الوزراء،السيدات والس
 السيدات والسادة النواب، 

باسم أخوايت وإخويت يف فريق التجمع الوطين لألحرار، 
يل شرف التعقيب على جوابكم يف موضوع االستثمارات 
اخلصوصية، ما قدمتم من معطيات ومؤشرات تربز جمهودات 
احلكومة بكل مكوناهتا يف العمل على تشجيع االستثمار 

عمال، وهي جمهودات تنضاف وحتسني وتقوية مناخ األ
للرتاكمات اليت حققتها احلكومات السابقة املتتالية كل واحدة 
مبقدار، واليت أسهمنا يف عدد منها من خالل مواقف ومواقع 
خمتلقة، لكن بنفس االلتزام ونفس املنطق، منطق الوعي بصواب 
اختيار اقتصاد السوق وبروح املسؤولية يف العمل على ترسيخه 

 .وجيهات امللكية الساميةوفق الت
إن طرح السؤال ال ينفي ما حققته احلكومة من حفاظ  

على استقرار عدد من املؤشرات و حتسن أخرى، وما أقدمت 
عليه من إصالحات كربى، لكننا نثري االنتباه إىل أن االستكانة 
هلذه املؤشرات واالعتماد عليها قد يصبح مصدر  تراجع، إذا مل 

لعميق ونعمل على تصحيحها ونلجأ ملقارنتها خنضعها للتحليل ا
مع دول املنافسة، وذلك لتقوية موقعنا التنافسي وتعزيز جاذبية 
املغرب كوجهة أساسية لالستثمارات اخلاصة، ويف هذا اإلطار 
وبالنظر لضيق الوقت، أشري إىل بعض النقط، ونظل رهن إشارة 

 :السيد رئيس احلكومة لتعميق املشاورات
ك ارتباط وثيق بني حجم االستثمارات هنا -أوال 

العمومية وإمكانية استقطاب وتطوير االستثمارات اخلاصة، لذا 
فإن احلكومة مطالبة بتعبئة املوارد املالية الالزمة لتفعيل الربامج 
القطاعية وحتسني البنيات التحتية وتوزيع استثماراهتا العمومية 

 توازن بني اجلهات؛ باعتبار ضرورة التضامن اجملايل ومراعاة ال
الرتكيز على االستثمارات ذات القيمة املضافة،  -ثانيا

يدفعنا إىل التأكيد على أن دور االستثمار يف قطاع الصناعة 
الذي يعرف تطورا ملحوظا يف إطار خمطط التسريع الصناعي 
وإسرتاتيجيته الواعدة، ولكننا مطالبون بإعادة النظر يف املنظومة 

هبذا القطاع، وكذلك بتسريع وترية اإلجناز عرب الضريبية اخلاصة 
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تفعيل صندوق التنمية الصناعية لتطوير فضاءات  االستقبال، 
سواء مستثمرين املغاربة أو أجانب، وأذكر السيد رئيس احلكومة 

، فإن  invest.gov.maعلى سبيل املثال وبعد زيارة موقع 
ملاء بفاس الشطر األول من املنطقة الصناعية املندجمة براس ا

وال وجود هلا على أرض الواقع، ناهيك  3273مربجمة يف سنة 
عن غياب املناطق احلرة واملوانئ اجلافة يف اجلهات البعيدة عن 
الوجهات البحرية وهو ما يفسر ضعف جاذبيتها، وبالتايل 

 ضعف جاذبية املغرب؛
إن استقطاب االستثمارات األجنبية يتطلب  -ثالثا 

سات، سواء حكومية أو متثيلية يف جتويد اخنراط مجيع املؤس
أدائنا، خاصة وأن املغرب ينعم جبو من االستقرار ومقارنة مع 

الرفع من قيمة  3273دولة مصر اليت استطاعت يف 
مليار دوالر رغم  3االستثمارات األجنبية املباشرة لتتجاوز 

 الوضع السياسي اليت  تعيشه الوضع احملتقن؛
خري للبنك الدويل حول التشغيل إن التقرير األ -رابعا 

والنمو صنف مدينيت طنجة ومكناس ضمن املدن األكثر 
تنافسية مما يفرض ضرورة دعم هاتني التجربتني، وتربز قراءة هذا 

 ... التقرير أن أحد
 : السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق 
 . ثانية 71االشرتاكي يف حدود دقيقة و

 : لنائب السيد أحمد المهدي مزواريا
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
وال بد وحنا تنتفاعلو يف هاذ املوضوع باش انتاهبو 
لواحد التقرير أساسي عمالتو املندوبية السامية للتخطيط اللي  

حول الوقع اللي تيكون بني االستثمار  "إيكور"كان فيه مؤشر 
قيقة فوجئت أن تقريركم أو جوابكم ما  والتشغيل، وأنا يف احل

كانش فيه فني وصالت إىل حد اآلن خلق مناصب الشغل اللي 

ألف منصب  122مت التزام احلكومة هبا أمام جاللة امللك خبلق 
 .شغل يف إطار مسلسل التسريع الصناعي

ويف إطار كذاك إنعاش االستثمار، وال بد من طرح  
السيد رئيس احلكومة،  عليكم واحد السؤال وبغيت اجلواب

حول وضعية شركة السامري، ما هو موقفكم الرمسي والنهائي من 
األزمة ؟ كتعرفو بأنه ميكن فرباير ومارس الناس ما غيتخلصوش 

عامل بني املناولة وبني العمال الرمسيني، كتعرفو   1222ألنه 
كذلك ما ميكنش نسمحو أن بالدنا تبقى رهينة لرأمسال متهور، 

كنتاظرو العمال واجلميع كينتاظر جواب هنائي ورمسي لذلك حنا  
ديال احلكومة، حنا عندنا انطباع وكأن كل شي كيتفرج ورأس 
املال ديال الشركة هو تيدير ما بغى يف البالد، وهذا قطاع 
اسرتاتيجي وأنتما عربتو بأنه املغرب حيتاج إىل هذا القطاع، 

 ... وحمتاج إىل مصفاة، اليوم تتصدي
 : رئيسالسيد ال

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق 
 . ديال الدقايق 3احلركي يف حدود 

 : النائب السيد عادل السباعي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

 ات المحترمات، السادة والسيدات أخواتي النائب
السيد الرئيس، طرح املوضوع ديال االستثمارات يف هاذ 
اجللسة الدستورية اليوم، يكتسي أمهية بالغة جدا، خصوصا إذا 
استحضرنا السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي اللي 
حولنا، حنن على مشارف النهاية ديال الوالية التشريعية 

الية حافلة باإلجنازات السيما واحلكومية احلالية، كانت هذه الو 
إذا اعتمدنا، السيد الرئيس، منطق القياس واملقارنة، إذ جند أن 
املؤشرات واألرقام اليت تعكس مدى التطور الذي يعرفه جمال 
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االستثمار خالل هذه الوالية، اختذ منحى تصاعدي كيفما جاء 
يف الكلمة ديال السيد رئيس احلكومة، وهلذا فال بد أن نسجل 

إجيابية يف فريق احلركة الشعبية انفتاح املغرب على األسواق ب
العاملية، فيما يتعلق خصوصا بتشجيع االستثمارات اخلاصة 
واملغربية منها واألجنبية، وكذلك التصنيف اللي قريناه اليوم 
السيد رئيس احلكومة للي ما جاش يف الكلمة ديالكم هذا 

من  21تصنف يف املركز  باإلضافة إىل الكلمة اللي قليت، املغرب
 british عامليا عند مؤسسة أمريكية  712أصل 

foundation  ديال الدرجات بالنسبة  3متقدما بذلك
 .للسنة املاضية ما يعترب خطوة إجيابية

ويف هذا اإلطار كذلك، نعترب أن هناك إجيابيات  
ومعيقات، السيد رئيس احلكومة، إذا مت جتاوزها فسيكون 

ريب خبري إن شاء اهلل، والوصول إىل هذه األهداف االقتصاد املغ
املسطرة، السيد الرئيس، ال بد من تركيز على أرباح حماور 

 : أساسية
جيب تنزيل املقتضيات الدستورية السيد  -األول

الرئيس، ميثاق االستثمارات، تفعيل ميثاق احلكامة، تفعيل املادة 
أعطيتو اإلطار من الدستور اللي كتنص على تنازع املصاحل،  22

 السيد رئيس احلكومة؛ 
هو رفع القيود اللي كتفرضها احلكومة  -املعطى الثاين

على االستثمارات، املشاكل اللي كيعيشوها املستثمرين، 
خصوصا يف املراكز اجلهوية ديال االستثمار، مقتضيات خاصة 
بالشرطة القضائية حىت هي راه مهمة باش كتشجع املستثمرين 

دنا، تفعيل الشباك الوحيد السيد رئيس احلكومة، باش جييو لبال
وخا كاين هاذ الشباك الوحيد، ولكن التفعيل ديالو ما كافيهش 
وخص الوقوف على هذا الباب، إعطاء حتفيزات مهمة بالنسبة 
للمستثمرين، خصوصا فيما خيص التحفيزات الضريبية، إعادة 

جيل النظر كذلك يف السياسة العقارية، خاصة يف جمال تس
األراضي وامللكية دياهلا، كيف ما جاء يف الكلمة ديال صاحب 

اجلاللة مؤخرا يف املناظرة ديال العقار، خلق مناطق صناعية 
مبواصفات دولية، خصوصا السيد رئيس احلكومة يف مناطق اللي  
كتواجد هبا موانئ وحمطات حرارية، ذكرت احملطة احلرارية ديال 

ل السيد رئيس احلكومة، أسفي، كاين مشكل ديال التشغي
من البطالة أكثر من املعدل الوطين،  %77.2اإلقليم كيعرف

نلجأ لليد العاملة من دول بال ما نذكرو األمساء، يد عاملة 
بسيطة غري مكونة وكنخليو أوالد املنطقة أو أوالد املغرب 
جالسني، بالطبع هناك إصالحات أخرى السيد الرئيس احلكومة  

جل الريادة االستثمارية الوطنية، منها إصالح كتنتاظر يعين من أ
التعليم وربطه ومواكبة ديال التعليم مع اخلصوصيات أو 
االحتياجات ديال االستثمارات، كذلك اإلسرتاتيجية املهمة 
ديال حماربة الفساد، إىل غري ذلك من اإلصالحات احملفزة 

ة يف لالستثمار الذي يبقى يف مجيع احلاالت ركيزة أساسية وحموري
 . النموذج املغريب التنموي، وشكرا السيد الرئيس

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، الكلمة آلخر متدخل فريق التقدم 

 .الدميقراطي يف حدود ثالث دقائق وثالثون ثانية
 : النائبة السيدة نعيمة بوشارب

 السيد رئيس الحكومة، 
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السادة النواب، السيدات و 

  السيدات والسادة الوزراء،
يشرفين باسم فريق التقدم الدميقراطي أن أتناول الكلمة 
يف إطار مسامهة الفريق يف مناقشة موضوع السياسة احلكومية 
إلنعاش االستثمارات، وهي مناسبة لنقف عند مسلسل 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واحلقوقية اليت 

هبا املغرب، واليت مكنت ويف أوقات عصيبة من اجتياز  قام
أزمات متالحقة اليت هزت االقتصاد العاملي، مما أهل املغرب 



 

 

 

 

9 

 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

ليكون وجهة لالستقرار واالستثمار، بل شريك مفضل بالنسبة 
للعديد من املؤسسات العاملية، وهو ما جيعلنا يف فريق التقدم 

ل جيد من أجل الدميقراطي مقتنعني بضرورة استثماره بشك
 .حتصني قراراتنا السيادية

 السيد الرئيس، 
لقد قام املغرب بتطوير إسرتاتيجية جلذب االستثمار، 
ترتكز على دعائم أساسية من أمهها حق االستثمار وحق حتويل 

حتت شروط معينة،  األرباح وحق حتويل منتوجات التفويت
قانونية اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وال...عالوة على 

اليت باشرها املغرب عن طريق حمورين رئيسيني على األقل، 
ويتعلق األمر بالتدابري الضريبية املشجعة املكلمة للرتسانة 
االقتصادية، وتبسيط وتوحيد املساطر عن طريق خلق املراكز 
اجلهوية لالستثمار، واعتماد دليل املساطر املتعلقة باالستثمار، 

غرب بلدا جذابا لالستثمارات وهذه عناصر قوة جعلت امل
 .األجنبية املباشرة

وعموما، فاملغرب اليوم يتمكن من جذب العديد من  
املستثمرين بفضل الظروف االقتصادية املطمئنة ومؤشرات نسب 
النمو  اإلجيابية، وهو ما مكن بالدنا يف أكثر من تصنيف 

دفق اقتصادي من تربع املرتبة األوىل يف مشال إفريقيا، من حيث ت
 . االستثمار األجنيب وكذا على مستوى إفريقيا بكاملها

 السيد الرئيس، 
يف مقابل هذه املؤشرات اإلجيابية، واليت ننوه هبا، ما 
تزال هناك بعض املعيقات والسلبيات اليت تكبح الطموح املغريب، 
وتتمثل خصوصا من خالل عدم جناعة بعض املساطر 

اية، مما قد جيلب على  املغرب واإلجراءات اإلدارية مبا فيه الكف
متاعب كثرية مثل ما حصل للعديد من املقاوالت األجنبية، 

 .وبالتايل انعكاس ذلك  على صورة االستثمار ببالدنا
 

 السيد رئيس الحكومة، 
 كراهات واملعيقات، فإننا نتساءلإننا إذ نثري هذه اإل 

 ومن ،السيد الرئيس، على السبل الناجعة لتجاوزها من جهة
جهة  أخرى أي طريق للحفاظ على املكتسبات وتطوير 

 . إمكانيات االستثمار ببالدنا؟ وشكرا
 : السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، اآلن الكلمة للسيد رئيس 
احلكومة للجواب على التعقيبات يف ما تبقى من التوقيت، 

 . السيد الرئيس احملرتم
 : السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 إخواني أخواتي السادة الوزراء والوزيرات،
 السادة النواب المحترمون، النائبات المحترمات،

الصورة اليت أعطيتها بصدق عن الوضعية صورة  
مطمئنة جيدة، بل مجيلة يف ظروف صعبة، اليوم ماشي حبال 

لو جيي هلنا ويدعي  البارح، ما بقاش من املمكن اإلنسان ميكن
أي شيء، اليوم احنا كنخضعو للتنقيط الدويل يف خمتلف 
اجملاالت، التقييمات ديال املؤسسات ديال النقد والبنك الدويل 
والتنقيط اللي كتتابع االقتصاد، كتتابع مناخ األعمال، كتتابع 
التمويل، كتتابع التشغيل ،كتتابع كل شيء، إذن لنقلها بكل 

عز وجل وفق هذه احلكومة يف أن تتقدم باملغرب صراحة أن اهلل 
 .خطوات حقيقية يف االجتاه الصحيح

ويكفي أن نذكر باستعادة التوازن االقتصادي،  
املاكرواقتصادي بالنسبة للمغرب، وأعطيتكم أرقام، العجز كان 

وكل نقطة إيال باقي كنذكر راه  % 3.2وىل دابا %  1.2
هذا راه ماشي اللعب، د املليار ديال الدرهم،  72كتمثل 

هادي راه أمور صحيحة، وكذلك يعين املوجودات اخلارجية 
صحيح البرتول كون نقص الثمن ديالو لعب دورا مهما، ولكن 
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ماشي بوحدو كذلك اإلجراءات األخرى، آش تيقولوا 
املستثمرين األجانب؟ تيقولوا املغرب عندو صحة اقتصادية 

احد اإلنسان مريض جيدة، ألن واحد اإلنسان مريض، واش و 
غتمشي عندو للدار وتدير أنت وإياه مشروع؟ هو مريض 
عظامو مضرورين كل شي عندو معتل يف هاديك الدار،  
كتشوف بعدا شي واحد يكون وضعية صحيحة عاد ديك 
الساعة تقدر متشي أنت وإياه تذاكروا على املشاريع وتذاكروا 

اقتصاديا  ، فاحلمد هلل املغرب يف وضعية صحية جيدة...على
وهذا هو اللي جيعل املستثمرين جييو لعندو، ال داخليا وال 

 .خارجيا وهو يستثمر اآلن يف اخلارج
اآلن املغرب املؤسسات ديالو وعرفنا هاذ الشي  

باخلصوص يف إطار ديال هاذ احلكومة فبفضل اهلل سبحانه 
وتعاىل، مث السياسة اإلستباقية ديال جاللة امللك، اليوم املغرب 

ذكور يف افريقيا ومذكور يف واحد العدد ديال الدول كدولة م
مستثمرة، ماشي فقط كدولة تنتظر املستثمرين، ولكن عندكم 
احلق تثريوا اإلشكاليات، هاذ الوضعية اللي وصلنا هلا ماشي 
مثالية، اإلشكال األول اللي أثرمتوه وعندكم فيه احلق هو 

كنش ما يكونش االرتباط ديال االستثمار بالتشغيل، ما مي
ارتباط ديال االستثمار بالتشغيل، ما كاينش استثمار بدون 
تشغيل، ولكن بدون شك ما كاينش ارتباط كايف، وهنا أنا متفق 
معكم، ال بد أن نعرتف أن هاذ التسهيالت وهاذ األمور  
كتمشي لالستثمارات الكربى بالدرجة األوىل وهي ضرورية، هي 

االجتاه الصحيح، ولكن كذلك اليت جتر االقتصاد الوطين يف 
املستثمر الصغري واملقاول الذايت، ذاك الشاب اللي كيتخرج باقي 
ما تيلقاش املساعدة الكافية من الدولة ديالنا، وهلذا أنا كنقول 

، ما كنرتجامهش ...هباد املناسبة لألبناك كنرتجاهم يبحثوا على
اريع يديروا فينا الصدقة، كنرتجاهم يبحثوا على مشاريع، مش

متويالت مناسبة للشباب اللي مها يتحملوا فيها يعين النصيب 
األصلي، وإيال كان من الضروري الدولة تساعد كل شاب يف 

واحد احلد معني إما بأداء الفوائد ديالو، إما بإعطاء الضمانات 
حنا خاصنا نعطيو للشباب ديالنا احلق باش يغامر، واحلق باش 

ر فيه، واخا خيسر فيه، وإيال يعمل املشروع األول واخا خيس
خسر خاصنا نتضامن معاه باش ما يأديش داك الشي غايل، 
ألنه ماشي من الطبيعي واحد اإلنسان أول مرة غادي جيي 
يعمل مشروع نطلبو منه أنه يكون ناجح حبال كبار املستثمرين، 
إذن من الطبيعي أننا نساندو الشباب ديالنا يف املرحلة األوىل، 

كنقتارح على األبناك يقتارحوا علينا مشاريع يف هاد وهلذا أنا  
 .االجتاه، واحنا مستاعدين باش نتجندوا معهم فيها

كذلك العقار، العقار عندكم احلق، كاين مشكل يف   
العقار بالنسبة ألي مستثمر يريد أن يستثمر، ولكن راه ملي 
جيت هلاذ احلكومة إيال كتذكرو ملي جيت كنقول رمبا بشوية 

السذاجة ديايل، كنقول للدولة وتنقول لإلدارة اهلل جيازيكم ديال 
خبري اللي بغى يدير مشروع اعطيوه العقار جمانا، ياك غادي يدير 

ديال الناس األرض أسيدي  722مشروع، يدير التزام غيخدم 
درهم يأخذها جمانا  32222درهم ال  3222ما خيلص لنا ال 

ف الشديد، أنه املناطق احنا نتحملو املصاريف دياهلا، مع األس
الصناعية واألراضي املخصصة للعقار يعين يف كثري من األحيان  
كتخضع للمضاربة، وهاذ الشي راه ماشي هذا راه منطق وثقافة 
وسياسة ما كتحلش بسهولة، واحنا راه احنا غاديني يف االجتاه 
ديال املصارعة ديال هاذ الفكرة هذه، وديال أنه نديرو واحد 

سية اللي ما كتسمحش لإلنسان باش يدير املضاربة الشروط قا
 .بالعقار ديال الدولة

كذلك كاين اللي كيجي هلنايا معشر السادة الكرام   
احملرتمني تيقول أودي هاذ الشي اللي مزيان عندكم يف هاذ 
احلكومة كله خالتو لكم احلكومات السابقة، ودابا عاود ثاين 

اللي فيها رمبا نكونو  واحد الشوية، وما تعرف اجلاية شكون
احنا نيت، إيوا ما تفرحوش بزاف حىت تعرفوا، إيوا هلذا، وهلذا 
شوية ديال احلياء شوية ديال احلياء، احلكومات السابقة دارت 
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اخلري اهلل جيازيها باخلري، كاين بعض األمور مل توفق فيها، هذه 
احلكومة كذلك احلمد هلل ريب وفقها يف واحد الكثري ديال 

ور، دارت أمور مزيانة، كاين أمور ما توفقناش فيها، هاذ األم
القضية ديال التشغيل باقي ما توفقناش فيها بالشكل املطلوب، 
ولكن راه ماشي ساهل راه واحد القضية يعين كيخصها جمهود  
كبري، وبصراحة وبصدق األفكار اجليدة يف اإلدارة ال تعطي 

تتعطل باش تستاجب، نتيجتها فورا، اإلدارة هي طبيعيا تتأخر و 
 ...ولكن كتستاجب احلمد هلل وتتجي األمور يعين يف النهاية

فيما خيص السامري، واخا أنه السامري يعين أنه كاين  
موضوع سؤال، ولكن من اآلن نقول حنايا هاذ املؤسسة هذه، 
راه احنا تعطلنا يف اختاذ اإلجراءات اللي خديناها فيها، راه هاذ 

مليار ديال الدرهم  31كيسري راه وصل ل   السيد هذا اللي كان
ديال الديون اللي عليه، بني اجلمارك وبني األبناك وبني الضرائب 
وبني املؤسسات األخرى اللي تتسالو، وصلنا لواحد الدرجة اللي 
ما بقاش من املمكن نستمروا، وقفنا معه األمور، القضية اآلن 

هو جاب  يف احملكمة، وكنحاولو معه يف نفس الوقت إيال
التمويالت الالزمة باش تعاود تنطلق هاذ املؤسسة هذه، راه ما  
كاين حىت مشكل، إيال ما جابش التمويالت الالزمة راه 
القضاء غادي يأخذ اجملرى ديالو، أما يف ما خيص العمال ديال 
السامري راهم غادي يتوصلوا إن شاء اهلل الرمحن الرحيم باألجور 

ك ال بد أن نقولو أن هذه راه هي دياهلم شهر فرباير، وكذل
أزمة، واألزمة راه تتكون على كل شي، ولكن غنحاولو إن شاء 
اهلل الرمحن الرحيم باش العمال يعين ما يتضرروش أو على األقل 

 ... ما يتضروش كثريا، نعم
 : السيد الرئيس

  ...ال ألنه يوجد سؤال مربمج يف هذا، تفضل السيد 
 : ن رئيس الحكومةالسيد عبد اإلله بن كيرا

ال إله إال اهلل، واتفقوا على األسئلة أنا ما عندي 
 .مشكل، وتديروا لنا سؤال واحد، راه مزيان فيها اخلري

أما فيما خيص املناطق الصناعية كما قلنا راه كاينة  
مناطق صناعية ناجحة واإلقبال عليها كثري ويعين تقريبا عمرات  

حاجة ملناطق صناعية  كلها هي، ولكن ما زال باقيني يف 
 LES BORDURES DES والفكرة ديال نعملو 

AUTOROUTES   حبال اللي يف واحد العدد ديال الدول
يكون فيهم هذه فكرة جيدة، وكنظن أنه خاصنا نفكرو يف اجتاه 
أننا نوفرو للمقاولني الصغار واملقاولني الذاتيني كل ما حيتاجون 

شاء اهلل الرمحن الرحيم،  إليه لالنطالق، ومن بعد ذاك الشي إن
 . نشوفو اإلمكانيات دياهلم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 : السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، فعال الفريق االستقاليل قدم سؤاال 
هبذا املوضوع ومت توزيع جدول األعمال، وكان من الالئق من 

ول األعمال الفريق احملرتم أال يطرح هذا السؤال احرتاما ألن جد
، ألن السؤال مطروح، دابا شنو ما غاديش ...موزع، ولكن ما

 .يطرحوا الفريق احملرتم ما غيجاوبش عليه الرئيس
ننتقل اآلن للسؤال احملوري الثاين حول التدابري  

االستعجالية ملواجهة آثار اجلفاف تقدم به الفريق اإلستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية والفريق االشرتاكي

در اإلشارة، طلبيت نقطة نظام، نكمل ونعطيك وجت 
نقطة نظام السيدة الرئيسة، ننتقل اآلن للسؤال احملوري الثاين 
حول التدابري االستعجالية ملواجهة آثار اجلفاف تقدم به الفريق 

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية والفريق اإلشرتاكي
سؤال وجتدر اإلشارة أن فريق األصالة واملعاصرة تقدم ب 

يتناول نفس املوضوع، التدابري املتخذة ملواجهة صعوبات املوسم 
الفالحي احلايل من جراء اجلفاف، هلذا أقرتح أن يطرح السؤاالن 
دفعة واحدة متافقني؟ ليناال جوابا موحدا من طرف السيد رئيس 

 .احلكومة، نعم أ السيدة الرئيسة، تفضل أ السيد الرئيس
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 (:نقطة نظام) دي مزواريالنائب السيد أحمد المه
امسح يل السيد الرئيس وصفكم باألمر بأنه غري الئق، 
أنا ما تنتقبلوش، أنا يف إطار ما يسمح يل به القانون، عملت 
تعقيب يف إطار القانون، وقلت بأنه يف إطار إنقاذ االستثمار 
أعطيت احلالة ديال السامري، بطبيعة احلال االحرتام التام للسؤال 

ريق احملرتم، بالعكس أنا ما درت حىت شي حاجة، كان ديال الف
ميكن السيد رئيس احلكومة جياوب على اجلميع من بعد، ولكن 
هاذ الشي اللي وقع، واإلضافة ميكن تكون مفيدة كذلك، 

 .شكرا
 :السيد الرئيس

أسحب كلمة غري الئق، وماذا سأسحب لفائدة الفريق 
للفريق االستقاليل  ماذا سأسحب احرتاما ؟االستقاليل احملرتم

وحنتارمو غري  ؟احملرتم الذي وضع سؤاال واضحا يف هذا املوضوع
بعضياتنا كفرق، أنا كنسحب وكنتمىن السيد النائب يسحب 
حىت هو السؤال ديالو، ونشطب على جواب السيد رئيس 
احلكومة يف احملضر، وخنليو الفرصة للفريق اللي طرح السؤال، 

وا يل، إذن شكرا الفريق االستقاليل وجدول األعمال موزع، امسح
، السيد النائب شوية ديال ..على هاذ التجاوز، الكلمة اآلن

االحرتام أ السيد النائب للفرق، وجدول األعمال، وما تفقنا 
  ...عليه، شوية ديال االحرتام، عندك الصالحية تعرب يف

أعطي الكلمة يف حدود دقيقة واحدة لطرح السؤال 
دابري االستعجالية ملواجهة آثار اجلفاف، احملوري حول الت

 . فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد أبو الفرج

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، السيد رئيس الحكومة

غري هاذ اجلفاف فني ما طل علينا كيخلعنا، مع العلم 
كيكون   أننا خاصنا نكونو دايرين واحد اإلسرتاتيجية أن ملي

اجلفاف ها اجلواب ديالو، منني كتكون الشتاء والفيضان هاذ 

اجلواب ديالو، منني كيكون الزلزال ها اجلواب ديالو، إذن حنا  
كل سنة هادي من هنار عقلت أنا ودائما هاذ التساؤالت  
كنجيبوها يف هاذ الوقت، تعطلت الشتاء شوية كتجي الشتاء 

تساءل، وأسائل السيد شوية كيتوقف هذاك الشي، هلذا أنا أ
رئيس احلكومة على ما ستفعله احلكومة فيما خيص هذه السنة؟ 
وفيما خيص السنوات املقبلة إن شاء اهلل؟ ألن هاذ الشيء قدر،  

 .كيقدر يكون يف أي وقت، شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة لطرح السؤال 
ة صعوبات املوسم الفالحي املتعلق بالتدابري املتخذة ملواجه

 . احلايل من جراء اجلفاف
 :النائب السيد الطاهر شاكر

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
 السادة الوزراء،

  السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس احلكومة، نسائلكم اليوم على هاذ الوضع 

 -اجلفاف–تعاىل فرضوا علينا اللي تيعرفوا املغرب واهلل تبارك و 
وما أدارك ما اجلفاف، اجلفاف السيد رئيس احلكومة، أصاب 
العامل القروي ومن خالله االقتصاد القروي، وعطل كل شيء، 
وأزم الوضع يف العامل القروي الذي من عادته دائم العطاء، فهو 
يعطيهم عمره حتاسب، اليوم السيد رئيس احلكومة العامل القروي 

لكم آش غديرو معه باش يعاجل املشاكل اللي هي  تيقول
مطروحة عليه، العامل القروي ينتظر احلكومة أن تكون يف 
مستوى احلدث، أن تكون يف مستوى حماربة اجلفاف وحمو آثاره 
على الساكنة وعلى القطاع، وخاصة أن هاذ العام هاذ اجلفاف 
صادف كذلك آفة جديدة يف العامل القروي اللي هو واحد 
اآلفة ديال املرض ديال الدرك تسلط على املناطق اجلافة وشبه 
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اجلافة، وهاذ املناطق متثل ثلثي املغرب، وبطبيعة احلال كانت هي 
le support fourrager   ديال القطيع ملي تكون الشتاء

ما كاين شي تيكون الدرك هو اللي تيوكلوه للبهامي، هاذ الدرك 
وأصابه هاذ اآلفة، ما هي حىت هو أصابه اجلافة هاذ العام 

اإلجراءات اليت ستتخذوهنا للتخفيف وحملاربة وللحد من آثار 
اجلفاف على ساكنة العامل القروي وعلى العامل القروي وعلى 

 . اقتصاد القروي كله؟ وشكرا
 : السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للسيد رئيس 
السيد الرئيس، إيال  احلكومة لإلجابة على السؤالني، تفضل

امسحتوا السيد الرئيس، قبل ما جتاوبو إيال امسحتوا يل يوجد بني 
ظهرانينا السيد ماركو أنطونيو ننييس لوزانوا، رئيس جملس النواب 
جبمهورية الشيلي الذي يقوم بالزيارة لبلدنا يف إطار تقوية 

د العالقات بني اململكة املغربية واجلمهورية الشيلية على الصعي
الربملاين، بامسكم مجيعا أجدد الرتحيب بالسيد الرئيس ونتمىن له 

 . مقاما طيبا، امسح يل السيد الرئيس، تفضل
 : السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 ال، ال ما كاين حىت مشكل بالعكس، 
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس، ملا تتأخر األمطار كلنا نفزع وكلنا خناف 
لى بلدنا وخناف على مدننا، ولكن خناف أكثر على قرانا، ع

وعلى بوادينا وعلى زروعنا، ومثارنا وعلى رجالنا و نسائنا وعلى 
هبائمنا وعلى احلياة كمصدر احلياة يف الدول والشعوب، ال 
شيء ميكن يف يوم من األيام أن ينزع األولوية من القطاع 

تارخيي أزيل غادي  الفالحي يف املغرب، هذا توجه اسرتاتيجي
يبقى إىل األبد إن شاء اهلل الرمحن الرحيم، واألمطار يف املغرب 
هي حاجة اقتصادية وهي كذلك حاجة نفسية، واملغاربة 
يقيسون هبا ما يشعرون به رضا اهلل عنهم حني يروون املطر 
يفرحون ويعلمون أن اهلل راض عنهم، وحني ال يرونه يتخوفون 

وأن لو :"وهم يسمعون قوله تعاىل ومن حقهم أن يتخوفوا 
هذا " استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

ديننا وهذه شريعتنا، وهلذا أنا ما زلت متفائال أن اهلل تعاىل إن 
شاء اهلل الرمحن الرحيم سوف يرزقنا من فضله، وسوف ميطرنا إن 

أقل شاء اهلل الرمحن الرحيم، وسوف نتجاوز هذه األزمة ب
 .اخلسائر

وأود يف البداية أن أشكركم على طرح هذا املوضوع  
الذي يشكل مناسبة لعرض التدابري اليت شرعت احلكومة يف 
اختاذها للحد من تداعيات تأخر التساقطات املطرية برسم 
املوسم الفالحي احلايل، وال ختفى األمهية احليوية واإلسرتاتيجية 

من  %73ساهم بنحو ب للقطاع الفالحي يف بالدنا، إذ ي
الناتج الداخلي اخلام، ويشكل مصدرا مهما للتشغيل ومصدر 

من سكان القرى، كما يتحمل مسؤولية  %11العيش بنحو 
ضمان األمن الغذائي للمغاربة، ويساهم بنسب جد هامة يف 

 .االكتفاء الذايت الغذائي
لذلك بذلت بالدنا جهودا كبرية لتخفيف تبعية هذا  

ية املناخية، وحتسني إنتاجية املدار السقوي وتوسيع القطاع للظرف
هاذ األخري، خاصة بفضل سياسة السدود اليت أسس هلا امللك 
احلسن الثاين رمحه اهلل، كما جيري تنفيذ برناجمني مهمني يهدفان 

 :إىل عقلنة استعمال املياه وتوسيع دائرة األراضي املسقية ومها
الفالحة املسقية الذي الربنامج الوطين القتصاد املاء ب 

ألف هكتار من الضيعات بتقنية  122يهدف إىل جتهيز حنو 
من  % 12، أي حوايل 3232الري املوضعي يف أفق 

مليار درهم،   21املساحات املسقية بتكلفة إمجالية تقدر ب
كنتمىن هاذ األرقام منني نكون كنقوهلا، اإلخوان ينتاهبو للحجم 

 درهم؛ مليار 21دياهلا واشنو كتعين؟ 
برنامج توسيع الري الذي يرمي إىل إحداث دوائر  

 سقي جديدة، ودعم الري بالدوائر املسقية املتواجدة بساكنة
جهات يف  1ألف هكتار موزعة على  722السدود، ويهم 
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 3712مليار درهم، يعين  37.1بكلفة قدرها  3232أفق 
 .مليار سنتيم
قطاع  والشك أن خمتلف هذه التدابري هي اليت جعلت 

من نشاطه  %22الفالحة اليوم حيافظ على أكثر من 
ومردوديته خالل املواسم اجلافة، السي طاهر شاكر حنا متافقني 
معاك، إيال غري واحد الفالح جاه اجلفاف حنا كلنا غنحزنو، 

مؤمنة بالسقي، ورغم ذلك  %22وإمنا احلمد هلل اليوم تقريبا 
ملساعدة الفالحني،  فإن احلكومة تتجند يف مثل هذه الفرتات

خاصة الصغار واملتوسطني من أجل جتاوز تبعات تأخر أو قلة 
التساقطات املطرية، من خالل إجراءات مباشرة تستهدف 
احلفاظ على النشاط الفالحي، وأستعرض فيما يلي أهم هذه 

 : التدابري
 السيد الرئيس، 

لقد شهدت بداية املوسم الفالحي  ،كما ال خيفى
 التساقطات منذ شهر نونرب، الذي سجل آخر احلايل ندرة يف

 22تساقطات مطرية مهمة إىل اآلن، مبعدل وطين يقارب 
 22ملمرت، قد بلغ إمجايل التساقطات املطرية هلذا املوسم 

ملمرت يف املوسم العادي، هاذ الوقت   332ملمرت، مقابل 
، مسجال 22، دابا يا اهلل نزالت 332كتكون نزالت عندنا 

 % 22ملمرت، أي ناقص  732يصل حاليا إىل بذلك عجزا 
 .نسأل اهلل السالمة والعافية، وأن يرمحنا ويغيثنا

وبطبيعة احلال، فإن الزراعات باملناطق البورية هي  
األكثر تأثرا بالعجز املطري، كما أن الغطاء النبايت املراعي عرف 
تدهورا ملحوظا رغم استفادته من أمطار شهري أكتوبر ونونرب، 

أجل احلد من تأثري تأخر األمطار على النشاط الفالحي،  ومن
أعدت احلكومة برناجما شامال عرض على جاللة امللك حممد 
السادس حفظه اهلل، خالل استقباله لرئيس احلكومة ووزير 

، حيث أعطى 3272يناير  32الفالحة والصيد البحري يوم 
امج، ويرتكز جاللته توجيهاته السامية بالشروع يف تنفيذ هاذ الربن

مليار درهم، مسع  1.2هاذ الربنامج الذي خصص له مبلغ 
حماور هتم إغاثة املاشية ومحاية  2مزيان أ السي الطاهر، على 

املوارد النباتية ومواصلة دعم الفالحة التضامنية، ملي كيوقع 
 3اجلفاف إيال قدر اهلل تيجي عندي السيد وزير الفالحة تنقولو 

لقاو الناس والبهائم ما يشربوا وتلقى حوايج اللي مهمني، ي
البهائم الربيع، أما احلمد هلل الشيء اآلخر إيال خاص جنيبوه، 

 .الزرع إيال خاص جنيبوه ولكن هذه مسائل مهمة
توفري الشعري مبجموع الرتاب الوطين بسعر  -أوال 

 22سنتيم حاليا، دابا تقريبا  352درمهني للكيلوغرام، مقابل 
لاير، كيكون يف  32ه يبقى يتباع للفالحة ب لاير، حنا بغينا

لاير، باش نكونوا واضحني، وسيتم  22الظروف العادية ب 
مركز ربط للقرب مبقرات األقاليم، تغطي جمموع  13التوزيع ب

الرتاب الوطين من قبل موزعني يتم انتقاؤهم بناء على طلب 
عروض، وستتحمل الدولة مصاريف النقل من مراكز الربط إىل 

ستفيدين بالنسبة للجماعات املعزولة، ولتيسري مسطرة امل
االستفادة من الشعري بالكميات الالزمة وضمان استمرارية 
التزويد، سيتم عرض األعالف على مستوى مراكز الربط 
بشبابيك مفتوحة، وإلزام املوزعني بتوفري كميات الشعري املوجهة 

لشعري طوال للمناطق املعزولة، واحلفاظ على خمزون أدىن من ا
ماليري  2فرتة إجناز العملية، وتقدر احلاجيات من الشعري ب

مليون  122قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 
مليار ديال السنتيم، ويرتقب أن ينطلق التوزيع  12درهم، يعين 

 أواسط الشهر احلايل بدفعة أوىل قدرها مليون قنطار من الشعري؛
على حتمل أعالف األبقار يف مساعدة الكسابة  -ثانيا

رؤوس، ستقوم الدولة من خالل استغالل النظام  1حدود 
من  31الوطين للرتقيم، وتتبع القطيع، بتقدمي دعم يوازي 

متوسط حاجيات االستهالك اليومي من العلف اخلشن، دابا 
على حساب املعلومات اللي عطاين السيد وزير الفالحة، 

باش معروفة وكتابعها،   une puceاألبقار كل وحدة عندها 
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أبقار، غادي نعطيوا احلد األدىن اللي تتحتاجو  1يف حدود 
درهم لكل رأس، يعين  322البقرة الربع ديالو غادي نعطيوه 

أبقار إيال كان عنده أكثر  1حوايل ألف درهم لكل فالح عنده 
 1درهم للرأس يف حدود  322غادي يتحمله هو، مبلغه 

 7.2، ويبلغ حجم القطيع املستهدف رؤوس أبقار لكل كساب
من قطيع األبقار، وسيتم  % 27أي مليون رأس من األبقار 
  :تفعيل الربنامج كما يلي

هر األوىل سيتم صرف دعم الكسابة أش 2بالنسبة ل -
املعنيني عرب القرض الفالحي على احلساب البنكي أو بطاقة 
مسبوقة الدفع أو سحب نقدي، أما بالنسبة لباقي فرتة 

ماليني ديال  3اخلصاص سيتم دعم أسعار األعالف املركبة 
القناطري مبعدل درهم عن كل كيلوغرام حىت يتسىن للكساب 
اقتناؤه بردمهني فقط، وسيخصص هلذه العملية ما جمموعه 

أشهر  2مليون درهم خالل  212مليون درهم، منها  112
 .مليون درهم بالنسبة لباقي فرتة اخلصاص 322األوىل و

ني الكسابة من توريد املاشية، وذلك بتهيئة متك -
وإحداث نقط املاء واقتناء الصهاريج البالستيكية وتغطية 

 711مصاريف تشغيل الشاحنات الصهرجيية مما سيكلف 
 .مليون درهم

التأطري الصحي للقطاع، اعتبارا لكون حساسية   -
القطيع ستتزايد يف فرتة اجلفاف تتكون األمراض أكثر، 

 33اجما إضافيا للتلقيح، سيتم من خالله تغطية وتستدعي برن
ألف رأس من اإلبل من  722مليون رأس من األغنام واملعز، 

 .مليون درهم 722جمموع الرتاب الوطين بكلفة قدرها 
أما بالنسبة حلماية املوارد النباتية فيتضمن اإلجراءات 

 : التالية
بورية ري مغروسات الدعامة الثانية املتواجدة باملناطق ال -

ألف هكتار من املغروسات، ما  52ويهم هاذ اإلجراء حوايل 
بني سنتني وأربع سنوات، هذه األشجار اللي درناها يف البور 

ما كاينش املاء، ما كانتش الشتاء ما كتسقاش، هذه غنمشيوا 
سقياة للصيانة مبعدل سقية  2نسقيوها مباشرة، تتطلب 

عملية حوايل واحدة كل شهر، بداية شهر مارس، كلفة ال
آالف لاير  1درهم للهكتار  312مليون درهم أي  725

 .لكل هكتار
، 3271-3272ضمان توفري بذور احلبوب ملوسم  -

ألف  512يبلغ املخزون املتوفر حاليا من البذور املختارة 
قنطار، أي حوايل مليون قنطار، ويرتقب إنتاج مليون قنطار 

ون الوطين من البذور برسم املوسم احلايل، وبذلك سيناهز املخز 
حبول اهلل مليوين قنطار، وهي كافية  3271-3272ملوسم 

 .لتلبية احلاجيات للموسم املقبل إن شاء اهلل
ضمان املردودية بالدوائر السقوية يف فرتة اجلفاف متكن  -

من القيمة املضافة  % 22الدوائر السقوية من محاية حوايل 
ر والفواكه الفالحية وفرض الشغل، ولضمان توفر اخلض

مبستوى أسعار معقولة، ستعمل احلكومة على التأطري املكثف 
للزراعة بالدوائر املسقية، وختصيص كمية كافية من املياه 
النطالق املوسم الفالحي املقبل واحلرص على التدبري املندمج 
للمواد املائية، تزامن برامج إنتاج الكهرباء مع برامج السقي 

 . مثال
املنخرطني يف نظام التأمني املتعدد تعويض الفالحني  -

ملخاطر احلبوب، وخاصة بتقليص آجال تعويض الفالحني 
املتضررين، وخبصوص مواصلة باش ياخذوا الفلوس دياهلم يف 
الوقت قبل اللي مولفني إيال كان اجلفاف عادي خاص بواحد 

 .املنطقة
وخبصوص مواصلة دعم الفالحة التضامنية فسيتم على   

لة إجناز املشاريع اليت هتم الفالحة التضامنية اخلصوص مواص
خللق ثروات وفرص الشغل، ويصل مبلغ االستثمارات املوجهة 

ألف  55مليار درهم، هتم  3.2ما قيمته  3272هلا برسم 
 . فالح 122آالف و  721هكتار وتستهدف 
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أخريا حتسني ولوج الساكنة القروية للماء الصاحل  -
 .مليون درهم 122للشرب بكلفة 

وختاما، فإننا نتضرع إىل اهلل عز وجل أن يشملنا بفضله 
ورمحته وأن يسقي عباده وهبيمته  وأال جيعلنا من القانطني، 
وأذكركم بأنه ملي جينا السي الطاهر لقينا عام حبال هذا، 
وجلسنا أنا والسي عزيز ذيك الساعات أنا جديد يف هاذ الشي  

وبدينا كنوزعوا  مليار ديال الدرهم 2كامل، واتفقنا على 
مليار ديال  2األعالف ووصلنا ملليار ديال الدرهم من داك 

الدرهم وجاب اهلل اخلري ديالو، واختصرنا داك الشي كامل، أنا 
باقي كنعاود نقول لكم كنتسىن تقولوا يل آمني، باقي كنعاود 
نطلب اهلل من هاذ املكان احملرتم باش يرمحنا ويعطينا من فضله 

 . الكرمي
 : د الرئيسالسي

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق العدالة والتنمية يف 
 . دقايق، تفضل السيد النائب 3حدود 

 : النائب السيد أحمد صدقي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 ، السيد رئيس الحكومة المحترم

البد يف البداية أن ننوه بكل هذه اإلجراءات والتدابري 
يف جوابكم، السيد رئيس احلكومة احملرتم، ولكن يف  اليت جاءت

البداية أريد أن أنوه بالدرجة األوىل باجملهودات اإلستباقية 
والوقائية اليت اختذهتا احلكومة يف خمتلف القطاعات قبل أن حتل 
بنا هذه الظروف، وأذكر من ذلك التوجه الفعلي حنو إقرار 

ائية، خصوصا السدود الكربى العدالة اجملالية يف توزيع البنيات امل
على الصعيد الوطين، واهتمام واستهداف واحد الشريط ديال 
الندرة املائية من زاكورة لتنغري للراشيدية جلرسيف يف إقامة 
جمموعة من السدود، مث نفس االستهداف بتدخالت طرقية 

مهمة جدا مهت املداخل واألبواب ديال اجلهات املتضررة 
ونذكرو هنايا اجلنوب الشرقي واجلهة ديال واملناطق املتضررة، 

تافياللت انطالقا من التدخل الكبري والتارخيي يف التأهيل  -درعة
ديال املسلك ديال تيشكا، والتدخل أيضا الكبري ديال بين 
مالل يف اجتاه تنغري مث جهة درعة تافياللت، مث التوجه ديال 

اليت مل تنل احلكومة حنو إنصاف جمموعة من الفئات االجتماعية 
حظها يف السابق، وهو توجه أوصت به مؤمترات األطراف، 
سواء ديال التصحر يف أنقرة أو ديال التغري املناخي يف باريس، 
مث التوجه حنو إقرار جمموعة من التشريعات هلا عالقة هباذ 
اخلصوص، خصوصا يف اجملال ديال املاء والتعديل التارخيي ديال 

يضا قوانني مرتبطة بالرتحال والرعي وأ 72.51القانون املاء 
 .واجملاالت الرعوية

نقرتح يف إطار  فريق العدالة  ،دعما لكل هذه اجلهود
 :والتنمية جمموعة من التدخالت والتدابري على مستويات

التعجيل بعقد دورة اجمللس األعلى  :املستوى املؤسسايت 
ف للماء واملناخ، إدماج مقاربات التغري املناخي يف خمتل

السياسات العمومية، وتفعيل املخطط ديال التكيف املناخي، 
ديال  72.51من قانون املاء  22وتفعيل واحد البند والفصل 

إعالن مناطق اخلصاص املائي يف حالة احلاجة، ونتمىن إن شاء 
 .اهلل تعاىل ألن ما غنوصلوش هلاذ املستوى

د بدل املزيد من اجلهو : على املستوى التقين وامليداين 
لتأمني املاء الشروب وتفعيل خمططات ديال قنوات اجلر 
اجلهوي، خصوصا بالنسبة جملموعة من املدن اللي خصين 
نذكرها، وخصوصا املدينة ديال زاكورة وأيضا يف طاطا ويف 
تاونات ويف تارودانت ويف بوعرفة وفكيك واملناطق ديال ألنيف 

ملاء وعناية وغريها، إحداث السدود الصغرى وتوفري نقط ديال ا
خاصة باجملاالت الواحية، نعرفو بأن الواحات هي احملاضن ديال 
االستقرار االجتماعي األصلي يف البالد، وهي مناطق وجماالت 
هشة جدا إيكولوجيا، وهنا نوصي مبراجعة املنظومة ديال 
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اخلطارات وهي مهمة جدا ونظم ديال السقي والدعم دياهلا 
زير الفالحة راه مهتم هباذ األمر خبصوص هاذ املناطق، والسيد و 

ونشكروه هباذ املناسبة هبذا اخلصوص، سن إجراءات عملية 
لتجاوز إشكاليات قطاع احلوامض واخلضراوات فيما يرتبط 

 .بتعدد الوسطاء وضعف التسمني وإكراهات التسويق والتصدير
وهنا مترين : على املستوى ديال التدبري واحلكامة 

احلكومة من قبل وتنجح فيه إن شاء حقيقي اللي جنحت فيه 
اهلل تعاىل الحقا، توخي حسن توزيع الدعم واستهداف الفئات 
األكثر تضررا من الرحل والفالحني والفالحة الصغار ديال 
الفالحة التضامنية، وما نساوش هاديك السيدة يف العامل القروي 
اللي عندها واحد البقرة وواحد النعجة وعليها يدور كل 

اد ديال العائلة والتغذية ديال العائلة واآلمال ديال العائلة االقتص
ما نساوهاش، سر احلكامة هو أن نصل إىل هذه السيدة من 

 .خالل هذا الربنامج هذا هو املؤشر ديال احلكامة
 :السيد الرئيس

الكلمة للفريق  .شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت
ل املوايل وال تستعملوا االستقاليل ما نعرف واش حتتافظوا بالسؤا

الوقت كلو السيد الرئيس، حتتافظوا بالسؤال، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد محمد أبو الفرج
 السيد الرئيس، 

 ، السيد رئيس الحكومة
حنا غري بالنسبة لنا يف الفريق االستقاليل، نطالب 

ن السيد رئيس احلكومة بتلبية احلاجيات اآلنية للساكنة القروية م
املاء الصاحل للشرب، وتزويد األسواق باحلبوب، خاصة أن 
األسواق ديال احلبوب كيفما تتعرفوا هو أن منني كنحط، منني  
كيبغي اإلنسان ينقل هداك الزرع اللي كيتعطه وال اللي كيشره 

كيوقع  transportبداك الثمن كيتقام منيت تزيد عليه 
 .مشكلة وخاصة الفالحا الصغار

لسيد رئيس احلكومة هي ديال البورية، حاجة أخرى ا 
، %21كتقولوا األراضي البورية، األراضي البورية تشكل 

هي اللي كاينة كتسقى وحىت اللي كتسقى كتلقى فيها % 71
اللي ناعسة وما خداماش، خاصة أننا الناس ملي كتشوف هاذ 
البوادر ديال سنة اللي هي ما فيهاش شتا، كل شي كيخاف، 

كل الشي كيوقف، كيويل املرض ديال اخلوف،    األبناك تتخاف،
كل واحد كيتنصل من واحد املسألة، وبالتايل خاصنا نعرفو هاذ 

 .القضية
إغاثة املاشية بتوريدها وتوفري الشعري ودعم  -ثانيا 

املوارد العلفية من تعميم التغطية الصحية للقطيع، وهباذ املناسبة  
للي قامت به ودارت كنشكرو وزارة الفالحة على هاذ الرتقيم ا

فيه جمهود، وهذا يعين اإلنسان احلاجة اللي تدار مزيانة راه حنا  
كنقولو راه مزيانة، دعم الدخل يف العامل القروي بتوفري فرص 
الشغل وإعادة جدولة ديون الفالحني، كذلك بالنسبة لواحد 
العدد ديال الفالحا اللي عندهم ديون مرتتبة من جراء يعين 

ة الثروات الطبيعية واحملافظة على الثروات الغابوية، القروض، محاي
وإيال قلنا األمراض اللي كاينة اآلن يف بعض العدد كنذكرو 
األمراض اللي كاينة اآلن يف غابة األرز يف الناحية ديال كتامة، 
فاملرض كما قال السي طاهر ديال الدرك حىت األرز حىت هو 

هاذ األمراض ألن ، وبالتايل خاصنا مواكبة ..خصنا نديرو
 .املشكلة اللي والت خطرية

مشكلة أخرى املياه العادمة، عالش باقا كضيع؟  
خاصنا نفكرو يف حل ديال معاجلتها، ونسقيو هبا احلوايج اللي 
خاصهم تسقاو هبا، بالنسبة لواحد املسألة أخرى وهي أكثر 
وهي دعم الدخل القروي بتوفري فرص الشغل، كما ذكرنا فرص 

شي غادي نعاودو نديرو الصدقات، إيال جينا بغينا الشغل ما
غري نكونو املسائل يعين نعطيوها القيمة دياهلا، غادي هادوك 
الناس بدل من أنين نعطيه صدقة، نعطيه باش يصيد السمك، 
إال أننا خنشى أن خيضع املوضوع للتسييس يف توزيع هذه 
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نتخبني  املساعدات، وبالتايل إشراك اجلميع يف ما خيص خاصة امل
 ... كذلك

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لفريق 

 .دقائق 2التجمع الوطين لألحرار يف حدود 
 : النائب السيد محمد بوهدود

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السادة الوزراء، 
 أخواتي إخواني النواب المحترمين، 

جمع الوطين لألحرار السيد كنشكرو أوال باسم الت
رئيس احلكومة على العرض القيم اللي تقدم لنا اآلن يف ما خيص 
هاد الظاهرة ديال اجلفاف، وكذلك على العرض القيم 
واإلجراءات اللي غتقوم هبا الوزارة املعنية فيما خيص حماربة 

 .اجلفاف يف هذه السنة
مد أنا اللي بغيت نأكد عليه السيد الرئيس هو أنه احل 

رب وصل لواحد املستوى كبري فيما خيص الفالحة بصفة هلل املغ
عامة، وصلنا االكتفاء الذايت يف مجيع املنتجات، ما عدا 
احلبوب، وصلنا االكتفاء الذايت كذلك فيما خيص هتيئ وبناء 
السدود الكربى، ووصلنا كذلك لألمن الغذائي اللي هو 
أساسي، ووصلنا كذلك على أنه العامل الفالحي والقطاع 

لفالحي كيخدم واحد اليد عاملة مهمة جدا وكثرية، وصبحات ا
عندها مردودية، وهاذ الشي احنا تنعيشه، إذن هذا كله يف 
املستوى احلمد هلل، لكن تيبقى لنا هاذ ظاهرة اجلفاف اللي هي  
كتجينا مرات مرات، وهذا معروف ألنه بالدنا ماشي بالد 

تتكون فيه يف ممطر، احنا املغرب واحد لبالد اللي الشتاء 
أماكن، وتتكون قليلة بالنسبة للمقارنة مع دول اللي هي 
فالحية، وكنتنافسو معها على الصعيد الدويل فيما خيص 

 .الصادرات الفالحية

إذن هاذ ظاهرة اجلفاف خاصنا ناخذو هلا واحد  
السياسة إسرتاتيجية، ما نبقاوش حىت تيكون اجلفاف عاد نوضو 

ن خاصنا نفكرو أنه نبنيو السدود جنريو نلقاو احللول، ولك
الصغرى، السدود الثلية، احلواجز املائية على طول سالسل 
اجلبال، عندنا السدود احلمد هلل الكربى عندنا ما يكفي من 
السدود، وصلنا لواحد العدد اللي يغطي احلاجيات من الناحية 
الكمية ديال البالد، ولكن كيعيشو اآلن هاذ السدود الكربى  

ا كذلك يف داك الشي ديال الغيس، األوحال يف كيعيشو 
السدود، واللي تتنقص لنا اآلن من الفرصة ديال استيعاب املياه   
كلها اللي تتجي يف فصل الشتاء، لذلك خصنا نفكرو يف هاذ 
الشي باش حنلوا هاذ املشاكل هذه، احلبوب الطريقة باش  

كيفما   كنديروه، اآلن ما عمرنا نوصلو لالكتفاء الذايت، خصنا
 .، شكرا السيد الرئيس...طورنا املنتوجات واخلضروات واللحوم

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم،  انتهى التوقيت، املتدخل 

ثانية،  71دقايق و  3املوايل لفريق األصالة واملعاصرة يف حدود 
، ألنه دخل يف السؤال احملوري، ودخل يف -ال، ما زدتوش-

VERSION  ل احملوري، لو كون بقى السؤال منعزل،  السؤا
 . كان غيكون عنده طرح السؤال نفس التوقيت

 : النائب السيد الطاهر شاكر
 شكرا سيادة الرئيس، 
 ، السيد رئيس الحكومة

 السادة الوزراء، 
 ، السيدات والسادة النواب

السيد رئيس احلكومة، الكالم اللي قلتو واإلجراءات  
 تبارك وتعاىل يرمحنا، اهلل يعطينا الشتاء، كلها زينة ونطلبو من اهلل

ألنه هو اللي يعرف يقد بنا يف العامل القروي، اهلل هو اللي يقد 
بنا يف العامل القروي، أما احلكومة ما تقدش، وهلذا السيد رئيس 
احلكومة ذاك الشي اللي قلتوه حنا متبعينو من خالل وزارة 



 

 

 

 

19 

 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

معهم دائما، ذاك الشي  الفالحة واألطر دياهلا راه حنا عايشني 
كلشي اللي قلتوه راه حنا عارفينو، وتنهنيو نفوسنا على تكفل 
جاللة امللك باستقبالكم مع السيد وزير الفالحة وإعطاء 
تعليماته السامية، إذن نقول ليكم اليوم، اجلفاف كاين واإلرادة 
السياسة كاينة حملاربته، والفلوس تعطات، واملشكل هو مشكل 

ا ذاك الشي اللي قلتو لنا كلو السيد رئيس احلكومة تدبريي، فهذ
مزيان، ولكن كاين فيه شي حاجة اللي خاصها تسبق اللي 

من األراضي ديال العامل  % 21خاصو يتسبق اليوم هو أن 
القروي راها مأزمة، تتسىن رمحة اهلل تعاىل وبركاته، ولكن اآلن 

عندو العلف  مأزمة اللي عندو التنب، ما بقاش بغى يبيعوا، اللي
ما بقاش يبغى يبيعو، اللي عندو الشعري ما بقاش بغى يبيعو، 

راه يف  22واللي عندو باغي يدير به املضاربات، الشعري وصل 
الصيف كان غري بدرهم، ولكن مع األسف احلكومة ما عنداش 
السياسة ديال الشعايرية باش تلم الشعري، باش خترجوا دابا، دابا 

من برا، فوقتاش غيجي؟ مىت غيجي؟  غادي تتضطروا جتيبوه
والبقر تيموت والبقر جيعان، والتنب طلع، والشمندر طلع، 
والنخالة طلعت، والعلف طلع، بطبيعة احلال راه خاص عطف 

 ...للماشية
 : السيد الرئيس

شكرا، انتهى التوقيت السيد النائب، انتهى التوقيت 
 . ث دقائقالسيد النائب، الكلمة للفريق احلركي يف حدود ثال

 :النائبة السيدة لبنى أمحير
 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السادة الوزراء، 

 ، السيدات والسادة النواب
السيد الرئيس، جاء على لسانكم أن اجلفاف ماشي 
هو أول مرة غادي جييل للمغرب، حنا ما خاصناش نتفجأو به، 

كلية اللي كان خاصنا منذ حنا أمام مشكل هيكلي، معضلة هي

زمان أننا ندخلوها يف اإلسرتاتيجية ديالنا، أننا ندخلوها يف 
عوامل اخلطر، يف مجيع االسرتاتيجيات ماشي غري الفالحية، ألن 
االقتصاد ماشي ديال العامل القروي، ولكن ديال املغرب كامل،  
كيتوقف على الفالحة، املغرب كامل كيستىن الفالحة، آشنو 

عطي باش نقولوا واش العام زين وال كان العام خايب، غادي ت
االسرتاتيجيات ما خاصهاش تكون داميا رد فعل أو إجراءات 
استعجالية، خاصها تكون دائما اسرتاتيجيات على املدى 
الطويل، خاصنا دميا نكونو مستعدين أنه يكون اجلفاف، وهاذ 

ي غادي العام كاين اجلفاف، ولكن ما ضامنينش واش العام اجلا
يكون املطر، حىت العام اجلاي يقدر يكون اجلفاف أيضا، اهلل 
حيفظ، ولكن كاين اإلمكانية شنو غادي نديرو باش نواجهوها، 

 و نواجهو األثار دياهلا؟ 
السيد الرئيس، كنثمنو اإلجراءات اللي جيتو هبا 
واجملهودات على اخلصوص املالية اللي غادي ختفف شوية 

الصغار، على الكسابة، وعلى الناس اللي الضغط على الفالحا 
متضرين بشكل مباشر أو غري مباشر، ألن كاين اللي كيخدموا 
يف الفالحة، كاين اللي كيديروا الفالحا، كيبيعوا ويشريو فيها،  

 .كاينني بزاف املتضررين ماشي غري املنتجني
لألسف درهم واحد لدعم الشعري غري كايف، الفالحا  

كذا، كاين الفالحا اللي ما كانش ما كيستناو أكثر من ه
حصلوش على التأمني، اشنو غادي نديروا هلم باش نعطوهم 
واحد الدعم؟ وانستعجلو يف هاذ الدعم هذا، املهم هو هاذ 
الفلوس اللي غتخرج واملوارد املالية الضخمة كيفاش غادي توزع؟ 

 كنطالبوكم أهنا تكون جلن حملية اللي يكونوا واألولوية دياهلا،
فيها التقنيني املنتخبني، اجملتمع املدين، باش ميشي الدعم اللي  
كيستحقو واللي حمتاج ليه، سنة جافة يعين أن ما كاينش املاء 
بزاف، والسيد رئيس احلكومة قلتو أننا غادي ندعمو األراضي 
السقوية وغادي منشيوا نسقيوا األراضي البورية، ولكن  غاديني 

هاذ   ALORSلى املوارد املائيةنديروا واحد الضغط كبري ع
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املوارد قليلة، وخاصنا ندبروها بشكل عقالين، ما منشيوش 
نستنزفوا هديك املياه اجلوفية واملياه القليلة اللي قدرنا حنتافظوا 
عليها يف السدود، يف الثمانينات ويف التسعينات، السيد رئيس 

 ... ريةاحلكومة، طورنا تقنيات مهمة جدا للفالحة باألراضي البو 
 : السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، انتهى التوقيت، الكلمة للفريق 
 .االشرتاكي يف حدود ثالث دقائق
 : النائب السيد المختار راشدي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة، 

حسب التعريف العلمي للجفاف وهو واحد  ،بالفعل
لنهاية دياهلا، مبعىن آخر الظاهرة اللي ما معروفاش البداية دياهلا وا

 .شي حاجة اللي ما معروفة هلا ال بداية وال هناية
أعقلها " :السيد رئيس احلكومة، كيفما يقول احلديث 

، احنا نتوقعو أسوأ االحتماالت وال جا اخلري هلاذ البالد "وتوكل
ينفع، عالش قلت هاذ املقولة؟ حيث اجلفاف اليوم يف البالد 

يات أنه أصبح ظاهرة بنيوية، والظاهرة ديالنا، بناء على معط
البنيوية خاصنا نتعاملو معها بإسرتاتيجية وطنية واضحة، اللي 
ممكن يكون فيها، اللي مت اإلدارة ديال خماطر اجلفاف، بدال من 
خطط قطاعية إلدارة األزمة، هذا هو اللي كنديروه، أيضا خاص 

ن املاء السيد خطة وال إسرتاتيجية وطنية لتحقيق تأمني املاء، أل
رئيس احلكومة، مرتبط بالتساقطات، املياه اجلوفية خاص تكون 
عندنا إسرتاتيجيتنا باش نعرفو كيف نديرو نأمنو هاذ العنصر 
اللي هو مهم للحياة البشرية، كذلك ملي تنقولو أنه ظاهرة، 
خاص اإلنذار املبكر والتنبؤات، باش نقولو اإلنذار املبكر 

إيال كان مريض راه غري تطلع السخانة  والتنبؤات واحد اجلسم
خاصنا نشخصوه، اليوم ماشي غري طلعت السخانة، اليوم 

أشهر واملؤشرات كلها تتقول بلي  3وصلنا للخطر، حيث هذه 
أن هاذ السنة هي سنة تاع جفاف، باش  تكون سنة تاع 

جفاف، خاصنا هنيئ هلا ونتجندو هلا باش نغيثو، ألن البالد 
ديال حلوايج، إنتاج احلبوب واإلنتاج احليواين،  3ديالنا معروفة ب

إغاثة املاشية بالطريقة اللي جيتوا معها اليوم السيد رئيس 
احلكومة، هي حمتشمة، عالش؟ ألن اجلفاف اخلطري اللي  
كيحس به الكساب أشنو هو؟ هو ملي تكون األمثنة متاع 
األعالف مرتفعة ويكون الثمن متاع املواشي يف السوق هاود، 
معىن آخر األمثنة متاع األعالف هي اللي غادي تبقى تاكل 
رؤوس املواشي، وهداك الكساب اللي هو متوسط واّل صغري راه 

أشهر  ما غادي يبقى عنده والو،  2أشهر وال  1من هنا لواحد 
ما كاين ال تأمني دالعيش دياله، غادي يكون الفقر، غادي 

ال قدر اهلل، وغادي  تكون البطالة، وغادي تكون اهلجرة القروية
تكون هديك األحزمة اللي تدور ببعض املدن الكربى اليت أعلن 
عن بعضها أهنا مدن بدون صفيح، معىن ها هو اخلطر خاصنا 
نرمسوا واحد اإلسرتاتيجية إلدارة خماطر اجلفاف السيد رئيس 
احلكومة، نرجعو هلاذ الربنامج اللي درتوه متاع إغاثة املاشية، 

السيد رئيس احلكومة، بلي أن املواشي اليوم داك  خاصكم تعرفوا
 ...االحتياط متاع الكأل اللي كتوفروا املراعي ما بقاش

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة لفريق 

 .ثانية 22دقايق و 2التقدم الدميقراطي يف حدود 
 : النائب السيد مصطفى الغزوي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون، 

 ، السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون
يف  ،أتقدم باسم فريق التقدم الدميقراطي هبذا التدخل

إطار التعقيب على جواب السؤال املتعلق بالسياسة العمومية 
ة احلكومة يف التعامل مع الصعوبات حول موضوع إسرتاتيجي
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البينة يف إنقاذ املوسم الفالحي، خاصة وأنه يعرف تأخرا ونقصا 
حادا يف هتاطل األمطار مما ينذر بسنة اجلفاف استثنائية، وال 
شك أن مضاعفة ظاهرة تأخر التساقطات املطرية خالل السنة 

ن اجلارية  يف حال استمرار الوضع كما هو عليه حاليا، ستكو 
 سلبية على النمو والتشغيل، خاصة وأن القطاع الفالحي ببالدنا

 .يعترب أحد احملركات الرئيسية لالقتصاد الوطين
وهي مناسبة نثمن فيها إجيابيا يف فريق التقدم  

الدميقراطي أمهية التوجيهات امللكية السامية الواردة يف البيان 
امللك حممد الصادر عن الديوان امللكي، واليت أصدرها جاللة 

السادس لكم السيد رئيس احلكومة وللسيد وزير الفالحة 
والصيد البحري، إثر االستقبال الذي خصه جاللته لكم مبدينة 

من شهر يناير، وذلك بضرورة اختاذ عدد  32الدار البيضاء يوم 
من اإلجراءات اهلامة ملواجهة تداعيات تأخر سقوط األمطار 

 .ط الفالحيواحلد من تأثري ذلك على النشا
وانسجاما مع توجيهات السامية امللكية، وكذا املواقف  

املبدئية حلزبنا حزب التقدم واالشرتاكية، نويل يف فريق التقدم 
الدميقراطي اهتماما بالغا ملوضوع ظاهرة تأخر التساقطات املطرية 
وانعكاسها السليب على قطاع الفالحة، وتربية املاشية، وظروف 

ساكنة العامل القروي، وخاصة باملناطق البورية احلياة اليومية ل
واجلبلية املعزولة، وكذا تأثريها على توفر املياه واألمن املائي 
لبالدنا، وما يطرحه ذلك من حتديات سائر خمتلف الفاعلني 

 .واملعنيني
ونؤكد على ضرورة بلورة وتنفيذ املخططات  

حي االستعجالية الالزمة، قصد دعم أنشطة اإلنتاج الفال
ملختلف أصنافها، وتوفري العالف واختاذ كل التدابري الضرورية 
لتنشيط احلياة  االقتصادي باملناطق القروية، ومن بينها إعفاء 
الديون املرتبطة بالزراعات اخلريفية، والسيما صغار الفالحني 
الذين ال يشملهم التأمني واستهدافهم بشكل مباشر، جتنبا لكل 

دون استفادهتم من الدعم من خالل املضاربات اليت حتول 

تفعيل احلكامة، عالوة على اختاذ التدابري الناجعة لتوفري فرص 
الشغل يف إطار التنمية القروية ضمن إطارها الشمويل واملتكامل، 
وبالتايل استباق موجة اهلجرة القروية اليت سبق وأن عرفتها بالدنا 

احلماية الالزمة  يف السنوات اجلافة سابقا، كما ندعو إىل توفري
للفالحني واملزاولني ألنشطة تربية املاشية، عرب تفعيل نظام 
التأمني الفالحي وإحاطته بكل ضمانات الشفافية والفعالية، 

، شكرا السيد الرئيس، والسالم ...عالوة على اعتماد مقاربة
 .عليكم وحرمة اهلل

 :السيد الرئيس
 .ائبشكرا السيد النائب، انتهى الوقت السيد الن

الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف الوسط يف حدود دقيقتني، 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد لعسل
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة،

د املاليري إن  1كنشكر السيد رئيس احلكومة هباذ   
جهة أثر اجلفاف، شاء اهلل باش تبدى إلغاثة هاذ الفالحة وموا

ديال املاء، اليوم نطلب % 12السيد الرئيس اليوم السدود فيهم 
من احلكومة باإلسراع باش يطلقوا لنا املاء، اليوم يف الغرب، 
الغرب خاصو املاء وحنا عندنا سدود، وحنا اآلن حمتاجني 
للماء، كذلك مثن املاء غايل السيد الرئيس، نطلب إعفاء الفالح 

ألن املاء غايل كثريا، إيال مشى حىت خلص هاذ  من هذه السنة،
 .العام املاء مع هاذ كثرة السقا راه غادي خيسر

كذلك كنعرفو السيد رئيس احلكومة بأن الفالح تقريبا   
ديال الفالحا األراضي دياهلا مرهونة عند القرض  % 22

 .الفالحي وعند البنوك
السيد الرئيس، كذلك لنحرتم أنفسنا، هاذ الشعب  

اص يكون عندو االكتفاء الذايت، أوال احلبوب والزيوت خ
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درهم  7222والسكر، اليوم اإلدارة املغربية فوتت األراضي ب 
درهم للفالح باش يعمل  2222للخواص، واليوم كتعطي 

، وهذا مشكل كبري، كرات األرض ب ...قصب السكر،  
درهم باش يدير  2222درهم، واليوم كتعطي للفالح  7222

 .كرقصب الس
كذلك السيد الرئيس، اليوم كنعيشو آثار اجلفاف،   

وأن لو " وقلتها قبيلة السيد الرئيس ذكريت لنا اآلية القرآنية 
صدق اهلل ...  " استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا 

 . العظيم
هاذ آثار اجلفاف السيد الرئيس، وأنت كتعرف أكثر 

صلى اهلل عليه وسلم قال مين، يعاجل إال بالزكاة، ألن الرسول 
بأنه حبس الزكاة، حبس املاء، كذلك السيد الرئيس اململكة 
املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، وهلذا جاء الوقت كيفما 

 ...عملنا البنوك اإلسالمية، وجنحنا فيها
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد  .شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت
ب على التعقيبات فيما تبقى من التوقيت، رئيس احلكومة للجوا

السيد الرئيس نقطة نظام؟ تفضل السيد الرئيس قبل ما يبدا 
 .السيد رئيس احلكومة

    رئيس فريق العدالة والتنمية ،النائب السيد عبد اهلل بووانو
 (:نقطة نظام ) 

 السيد الرئيس،
وصلنا أنه أثناء التعقيب ديال فريق العدالة والتنمية وقع 
واحد االنقطاع يف القناة األوىل، أرجو أن تأخذوا بعني االعتبار 
ألن البث مباشر، ويف هديك وقع واحد املقطع من التدخل 

، هاذ الشي اللي ...ديالنا ما تبثش جابو شي إشهار فاملرجو
 .عطى اهلل، شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد الرئيس
السيد وزير االتصال ها هو معانا ها هو كيسمع، 

 .فضل السيد الرئيست
 :السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة

أ السي بووانو إيال خذاو لينا غري شي دقائق د اإلشهار شي 
 . باس ما كاين

السيد الرئيس احلمد هلل التدخالت ديال اإلخوان كلها  
 .كانت إجيايب

أوال احلكومة ما كانتش كتنتاظر وما عمالتش تدخل  
عة هاذ الشي هنار بنهار، وماشي هاذي استعجايل، احلكومة متب

أشهر باش بدا املشكل األخ النائب احملرتم، شهر أكتوبر  3
وشهر نونرب كانا جيدين، وتفاءلنا، مع األسف الشديد دجنرب 
ويناير مها اللي خاب شوية األمل ديالنا فيهم، وجاللة امللك 

فوا متبع معنا هاذ الشي، واحلكومة متبعة هاذ الشي، وكلكم كتعر 
عالش جات صالة االستسقاء؟ جاللة امللك أعطى األمر ديالو 
املرة األوىل واملرة الثانية باش تكون صالة االستسقاء باحلضور 
ديال األمري موالي احلسن املرة األوىل واحلضور ديال موالي 
احلسن ولالخدجية املرة الثانية، وإن شاء اهلل ريب ما غيخيبناش 

اء اللي خرجوا معانا إن شاء اهلل وما خيخيبش هادوك الشرف
الرمحن الرحيم، وهاذ الشي هذا علمي أنا كنستغرب هلاذ العلماء 
اللي جاو حىت اآلخر الزمان، وبداو كيعرفوا أكثر من اهلل اللي 
خلق هاذ الكون، هاذ الشي علمي، ولكن كذلك هو أقدار من 

كيو من اهلل، والسنة املاضية اإلخوان يف هاذ الوقت، راه كنا كنش
الفيضانات، ويف املناطق اجلنوبية ملي مشينا األربعني ديال السي 

 22عبد اهلل باها رمحه اهلل، قالوا يل الناس السي عبد اإلله هذه 
عام هاذ األمطار اللي طاحت هاذ العام ما طاحت عندنا، 
وقالوا يل إن شاء اهلل الرمحن الرحيم الكأل ديال داك املناطق، 

ت موجود، واآلن احلمد هلل باقي اآلثار ديال سنوا 1و  3ديال 
السنة املاضية كاين، وباقي الناس احلمد هلل عندهم التنب، 
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وعندهم العلف، ولكن طبيعي ملي اإلنسان كيخاف كيحتاط 
وكريد البال، وكيشد ذاك الشي اللي عندو، واحلكومة رغم ذلك 

ينا  هي قامت بالواجب دياهلا، وطبعا ألنه هذا جاللة امللك بق
كنتاظرو اإلشارة ديالو من طبيعة احلال اللي جات يف الوقت 
املناسب، ألنه ما خاصناش كذلك الشعب ديالنا نبداو خنلعوه 
ونفزعوه، خاصنا الشعب ديالنا يبقى كيشعر باألمور على قدرها 
وعلى حاجاهتا، وحنا كنا مستعدين السيد الوزير دخل معايا يف 

ذ يعين أكثر من شهر وحنا  اتصال والتشاور يف املوضوع من
كنتافقوا كيفاش غنديرو إخل ، وراه احلجم ديال املال اللي 

مليار ديال السنتيم لتجاوز  122خصصنا هلاذ الشي حوايل 
هاذ املرحلة راها ماشي حاجة سهلة اإلخوان الكرام، إذن فنكن 
احلمد هلل يعين مطمئنني إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ما غادي 

 .رييكون غري اخل
أرنا دابا اجملهودات اللي تبذالت جمهودات جبارة، أوال  

وقبل كل شيء قررنا باش إن شاء اهلل الرمحن الرحيم نبيعو 
ديال الدراهم، ونوفرو درهم لكل كيلوغرام  3الشعري ب

، ولكن دابا ال تقياد ال والو، اللي جاء خاصو يلقى ...وكنعرفو
ا وتنقول للناس اللي الشعري ويديه، وهلذا أنا كنقول للفالح

تيخصهم يساندهم اللي عندهم الثقافة، أنه إيال شافو الشعري 
نقطة ما كاينش  13يف شي بالصه اللي خاصها يكون يف 

يتصلوا باإلدارة املركزية، وكذلك الناس اللي يف املناطق البعيدة، 
حنا اللي غادي نتكلفو باملصاريف النقل دياهلم، باش هذوك 

ديال الدراهم، غادي تقول  3وصلهم الشعري بالناس حىت مها ي
اللي كاين واحد املشكل السي عبد االله، وهاذ املشكل هو 
املشكل  العويص اللي عندنا يف املغرب، واش هاذ الشي غادي 
يوصل للجميع؟ وهذا هو املشكل ديالنا، متافقني، هذا هو 

هذا املشكل ديالنا داميا ملي كنعملو الربامج راه قلتها ليكم، و 
هو السبب باش واحد النهار جبدنا الكلمة التماسيح، قلت 
لكم كنديروا برامج ديال السكن، ماشي أنا، احلكومات السابقة  

كافية باش ما يبقاش حىت شي واحد ساكن يف شي براكة، 
ولكن كنلقاو الرباريك دائما، فني مشاو هدواك املساكن اللي 

لتمساح كيجي كيخطف بنينا؟ اهلل أعلم، أنا غنقول ليكم ألن ا
الفريسة وكيهرب وسري قلب عليه داك الساعات، هذا راه حنا 
غادي نبذلو فيه جمهود هاذ العام إن شاء اهلل الرمحن الرحيم 
أكثر من السنوات املاضية، ألنه حنايا مشغولني جد، جد 

ديال  2مشغولني، مع ذيك املرأة املسكينة اللي عندها 
جد مشغولني مع  ، جد3قرية وال وب 3الاملعزات و  2والنعجات 

الفالح الصغري، هذاك مع األسف الشديد رمبا ماشي هو يف 
خمتلف اجملاالت باقي ما استطعناش نوصلو االستهداف 

 .املطلوب
أنا كنعتقد ملي كنكون تنتكلم معكم، يعين كاين شي  

أشياء كنقوهلا ما كنشعرش بالصدى دياهلا، أنا السي عزيز قبل 
ئيس حكومة،  ياهلل كنت نائب برملاين تنتكلم معه  ما نكون أنا ر 

، قال ..كنقولو السي عزيز راه كاين السرقة ديال األبقار، وديال
 une يل السي عبد اإلله غادي نديرو كل البقرة غادي نديرهلا

puce   باش نعرفوها فني غادي متشي، ملي قال يل هاذ الشي
املعقول، وال غري  قلت مع راسي واش هاذ وزير الفالحة كيتكلم ب

، ملي جاء عندي وقال يل صحيح راه وصلنا هلاذ ...كي
النتيجة، ال أخفيكم كان خاصكم تصفقوا على السيد وزير 

مليون ديال األبقار  7،2الفالحة، ألنه ليس من السهل اليوم 
يعين اللي ديرنا ليهم، وأنا ضحكت مع السيد الوزير الداخلية 

ل لينا كاين شي واحد ما عندوش قتلو ما ميكنش بعد اليوم تقو 
la carte national ما دام احلمد هلل درنا لألبقار la 

carte national  إيوا وحدة وحدة، إذن حنايا الربنامج ،
كان فيه الشعري بثمن مناسب، الربنامج كان فيه اإليصال ديال 
الشعري، ديال األعالف، الربنامج كان فيه التوريد ديال املواشي،  

برنامج ديال املياه ديال املاء الشروب، كان فيه واحد  كان فيه
العدد ديال اإلجراءات كلها، وكان فيه كذلك احلمد هلل امللوك 
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ديالنا عندهم نظرة استباقية، وكانت السياسة ديال احلسن الثاين 
رمحه اهلل، السدود اللي اليوم كتوفر املغرب، وامسحوا ليا اإلخوان 

يال اليسار عودوا تفاءلوا غري شي ، هاذ اإلخوان د%12ماشي 
يف السدود الفالحية % 22شوية معنا، قولوا غري األرقام راه 

احلمد هلل اليوم، عاد جتي واش هنايا ليسار رمبا يكون كذلك 
اليسار هلاذ اجلهة، يسار، يسار، ولكن مادام احلمد هلل كل شي  

 .كيدعي اهلل ما يكون غري اخلري إن شاء اهلل الرمحن الرحيم
اللي قلت ليا أنا " ركالد"كذلك السي طاهر هاديك 

ما كانش يف بايل، السيد وزير الفالحة قال ليا راه هادي ألف 
هكتار ديال الدرك ديال اهلندية اللي صاهبا شي مرض، وجاو 
لعندكم الناس ديال وزارة الفالحة واتفقوا معكم وغادي حييدوها 

غرب، إذن ما وغادي يديروا وحدة أخرى ماشي عامة يف امل
عندنا عالش كذلك ختلع املواطنني على اهلندية دياهلم، راه ما 
يكون غري اخلري إن شاء اهلل الرمحن الرحيم، فهمتين، ومث واحد 
األخ قال ليك أودي تيخصنا نعلمو الناس يصطادوا السمكة 
أحسن ما نعطيوهم السمكة ياخذها، أنا غنقول لك األخ 

حوايج، نعطيوهم السمكة،  3تاجة لالكرمي، البادية ديالنا حم
ونعلموهم يصيدوا السمكة، كيستحقوا صراحة، خليونا نكونو 
واضحني اإلخوان مع ريوسنا، حنا الناس ديال املدن بصفة 
عامة، األطر، النخبة، األقوياء يف هاذ البالد خذاو حقهم، 
خليونا نكونو واضحني وصرحاء، الناس ديال البادية مهلناهم، 

هنم مها قانعني وما كيعرفوش يديروا اإلضراب عن مهلناهم أل
الطعام، ما تيعرفوش يديروا املسريات، ما كيعرفوش يديروا 
االحتجاج، واخا، أنا اللي باغي نقول لكم، خاصنا نلتافتو 
للبادية، وخاصنا نساعدو البادية وأنا ملي جيت هلنايا إيال  

اشر لألسر، كذكروا اإلخوان قلت لكم خاصنا نديروا الدعم املب
وناضت ليا القيومية، شي قالك هذا ريع، شي قال لك كيف 
غادي تدير هلم باش توصل هلم، ال، أسيدي، احلمد هلل اليوم 

 7222ديال األبقار  1مادام غنوصلوا لكلشي اللي عندو 

درهم أ السي عزيز، إذن ال هاذ احلكومة وال احلكومة جايا اللي 
ه مساعدة الناس اللي ما غادية جتي شكون ما كان فيها، را

عندمهش اإلمكانيات ممكنة، واليوم إيال أعطينا الفالحني 
الصغار يف املغرب واحد املساعدة شهرية واخا ما يكونش 
اجلفاف راه ماشي حرام فيهم، راها مطلوبة ألن هاديك الطريقة 
باش كنديروا شوية ديال العدل يف البالد وبالعدل باش كينزل اهلل 

دل باش كيجيب اهلل الرمحة ديالو، فهميت وال الّ، املطر، بالع
، وهاذ املشروع ...وبغيت نبشر اإلخوان أنه التوزيع ديال هاذ

ديال الدعم املباشر عنداكم تعتاقدو أنين طلقت منو، احنا يف 
هاذ القضية هاذي فهميت كنتعاركوا حنا واللي على بالكم وكل 

 .حاجة يف وقتها إن شاء اهلل الرمحن الرحيم
أما القضية ديال الشعري أ السي مضيان خليوين  

ساكت، هاذ الشي كان كيقتضي تبقاو معنا يف املعركة، قبايلة ما 
درتش واحد اإلشارة اإلخوان ديال األحرار، اللي قال ليك 
أودي هاذ الشي اللي تيدار حنا سامهنا فيه، سامهتيو فيه 

ليا إال نقول  وتستحقون التنويه على املسامهة ديالكم، ما ميكن
لكم اهلل جيازيكم خبري، هاذ احلكومة حىت واحد ما ميكن لو 
يدعي أن األمور اإلجيابية هو اللي دارها بوحدو، جتمعنا فيها  
كاملني، تعاونا فيها كاملني واهلل سبحانه وتعاىل رزقنا التوفيق 
ديالو، ومازلنا نرجو ربنا أن يزيدنا من توفيقه إن شاء اهلل الرمحن 

يم، وقال ليك األخ اهلل هو اللي قد بينا يف البادية، كي الرح
شيت حنا نقدو بريوسنا يف املدينة أ السي طاهر، شوف راه اهلل 
هو اللي يقد بكم يف البادية، واهلل اللي يقد بينا إن شاء اهلل 
الرمحن الرحيم يف املدينة، حنا نطلب اهلل مرة أخرى وأنا فيا 

طلب اهلل يف اجمللس ديال احلكومة واحد القضية، يف احلكومة كن
باش جييب اهلل املطر هاذ العام ارتبكات شي شوية داك الدعوة 
ديايل، أنا دابا كنطلب اهلل يف الربملان باش ينزل علينا األمطار إن 

 .شاء اهلل الرمحن الرحيم، ويرمحنا بفضله الواسع
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وأما احلكومة ما عندهاش سياسة ديال الشعايرية باش  
دير االحتكار وختيب داك شي، احلاجة اللي عندها  تبدا ال

كتخرجها، ألنه حنا غري خدامني، خدامني يف هاذ البالد مع 
الشعب ديالنا، اهلم ديالنا هو املواطن يكون خبري وعلى خري، 
يكون يف أحسن األحوال ديالو حتت القيادة ديال جاللة امللك، 

علينا، والسالم واهلل سبحانه وتعاىل إن شاء اهلل ما غيتخالش 
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين واملتعلق 
بباقي األسئلة، ونستهلها بسؤال أزمة شركة السامري تقدم به 
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيدات والسادة 

األخت منية؟ غادي  ؟شكون ،...النواب، فليتفضل أحد
 .تتدخل مرة واحدة أ األخت منية وال

 :النائب السيد منية غوالم
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون، 

 رمون، السيدات والسادة النواب المحت
موضوع أزمة شركة ال سامري أسال الكثري من املداد 

شهور وعرف تطورات كثرية، حنا  1هادي تقريبا أزيد من 
اختارينا يف الفريق االستقاليل أننا نوضعو هاذ السؤال ألنه بغينا 
نعرفو آخر التطورات ديال هاذ امللف، آخر املستجدات ديالو، 

تطورات، ألنه هاذ امللف  ومن خاللنا كذلك يعرف الرأي آخر ال
كيكتسي أمهية بالغة بالنظر إىل أمهية الشركة والطابع 
االسرتاتيجي الذي يكتسيه القطاع، وعالقته باألمن الطاقي 
للملكة أو جزء من األمن الطاقي باش نكونو موضوعيني أكثر، 
إذن شركة من هاذ احلجم وأزمة من هاذ احلجم البد أن هلا 

عدة مستويات، التأثري االقتصادي والتأثري تأثريات متعددة وهلا 
على األمن الطاقي نسائل احلكومة هل لديها تقييم لألثر 

د املليار  2االقتصادي، هاذي شركة كانت كتساهم بأكثر من 
مليون درهم ديال األجور  213درهم كقيمة مضافة، وكتخلص 

مليار ديال   32سنويا، هادي شركة عندها اليوم ديون تتفوق 
د املليار ديال  1مليار ديال اجلمارك، فيها  77رهم، فيها الد

les fournisseurs  ،دياهلا، فيها جمموعة ديال األمور
هادي شركة كانت عندها أسهم يف البورصة ووقفات سحبات 
األسهم دياهلا من البورصة، واش عندو هاذ الشي تأثري على 

 .الرمسلة ديال البورصة وعلى السوق املالية
غينا نعرفو السيد رئيس احلكومة أشنو هو التأثري إذا ب 

االقتصادي ديال هاذ األزمة على املستوى االقتصادي ؟ كذلك 
مشكل املخزون االسرتاتيجي واللي انتما درتو فيه تدابري، نبغيو 

 .نذكروا الرأي العام بالتدابري اللي قمتم هبا يف هاذ اإلطار
تشغل  على املستوى االجتماعي كذلك هادي شركة 

بشكل غري  1222ما يفوق ألف مستخدم بشكل مباشر و
مباشر، صحيح هاذ الناس إىل حدود اليوم مازال كيتوصلوا 
باألجور دياهلم، ولكن راه الناس يديهم على قلبهم، كل شهر 
تيقولوا ميكن هاذ الشهر ما نتوصلوش باألجور ديالنا، اقتصاد 

، أكثر من الربع احملمدية تقريبا كل يدور يف فلك هذه الشركة
ديال األسر عايشة وفاحتة بيوهتا من هاذ الصناعة، ما يقارب 

شركة صغرية ومتوسطة تشتغل يف إطار االندماج الصناعي  322
 اللي حييط هبذه الشركة، إذن ما مصري هذه الشرائح؟

نبغيو السيد رئيس احلكومة تعطيو تطمينات هلاذ  
ذ الشي توقف وتسدات الناس وتقولوا هلم آشنو مصريهم إيال ها

بشكل هنائي هاذ الشركة وما تعادش اإلنتاج دياهلا؟ بغينا نعرفو 
شنو هي السيناريوهات اللي انتما موجدين هلاذ األمر ألنه فعال  

 ...كيكشل أمهية بالنسبة للمغاربة
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 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائبة انتهى التوقيت، شكرا السيدة منية، 

 .السيد الرئيس
 :عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة السيد

هاذ الشركة هاذي تنقوهلا وتنعاودها وقعنا ، اهلل خيليكم
فيها يف خطأ من هنار األول منني خوصصناها، وضعنا واحد 
الشركة حبال هادي يف يد إنسان أجنيب اللي كان كيظهر مزيان، 
هاذ الشي اللي تيكون داميا يف األول، من بعد التسيري ديالو بدا  
كيظهر بأنه ماشي يف املستوى املطلوب، ولكن كنا حتت هاذ 

العمال واملستخدمني ميكن أكثر من الضغط اللي كتقولوا، 
كذلك التموين ديال السوق  ،أو أكثر 7322، 7222

باحملروقات، التخزين على واحد املدى معني، كانت مكلفة 
لنا  بواحد العدد ديال األمور، واليين راه بالغات، كان تيقولوا

ملي يكونوا حمتاجني للفلوس غتعطيونا الفلوس، وال غادي 
نوقفوا الشركة، وحنايا بطبيعة احلال حتت الضغط والشعور 

، واحد الوقت بلغ السيل الزىب، أوال وقبل كل شيء احلمد ..بأنه
هلل التحرير ديال اهليدروكاربورات ديال الليسانس وديال البرتول 

إخل، يعين هذ التحرير هذا ساهم  وديال املازوط وديال الفيول
 .باش ضغط هاذ الشركة ما يبقاش قوي

مع املوزعني،  ما اختذنا هاذ القرار حىت تشاورنا ،ثانيا 
وتشاورنا مع الناس اللي كيشتاغلوا قلنا هلم واش يف حالة ما إذا 
اختذنا هاذ القرار انتما قادرين باش متولوا السوق؟ قالوا لينا 

السوق، حىت الكرامة الوطنية عندها، وبكل قادرين باش منولوا 
صراحة ما تنبغيش نقول داميا كل شي، ما ميكنشك قرار 
اسرتاتيجي حبال هذا نتاخذوه بواحدنا، هذا قرار اسرتاتيجي ختاذ 
على مستوى، ألنه الكرامة ديال املغرب، غنبقاو تابعني االبتزاز 

ة اللي مليار ديال الدرهم، يف واحد املؤسس 31حىت لفوقاش؟ 
املليار  3السيد النهار األول ما اعطاش فيها ما وصلش فيها 

ديال الدرهم، مل يبق من املعقول، كان من الضروري أن نوقف 

هذه الشركة، وأوقفنها، وملا أوقفنها كاين املشاكل املرتتبة عليها، 
كل هاذ املشاكل خذات هلا احلكومة االحتياطات حلد اآلن، 

بيدي اهلل، ولكن حلد اآلن باقيني العمال   بطبيعة احلال املستقبل
كيتخلصوا، اإلجراءات القانونية تابعة الطريق دياهلا بيننا وبينه، 
حماولة التفاهم تابعة الطريق دياهلا، كنتمناو اهلل سبحان وتعاىل 
نلقاو شي حل، ما لقيناش راه احلكومة متحملة املسؤولية دياهلا  

 . تعاىل وبركاتهكاملة، والسالم عليكم ورمحة اهلل 
 : السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، السؤال املوايل لفريق األصالة 
واملعاصرة حول توصيات املناظرة الوطنية للجبايات، تفضل 

 . السيد النائب
 :النائب السيد رشيد العبدي

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة،

يف إطار ورش اإلصالح الضرييب املفتوح من قبل 
كم، نسائلكم عن السياسة العامة املتبعة فيما يرتبط حكومت

 بتفعيل توصيات املناظرة الوطنية للجبايات؟ 
 : السيد الرئيس

 . شكرا السيد النائب، السيد الرئيس
 :السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة

السيد وزير العدل ذكرين بواحد القضية، حنا راه ما 
ا وقفنا التسهيالت اللي بقات وقفناش بطبيعة احلال الشركة، حن

كتعطي األبناك حىت وصلت غري البنك الشعيب على حساب 
املليار ديال الدرهم اللي كيتسال، تصوروا  2العلم اللي عندي 
مليار ديال السنتيم لواحد الشركة، أما  222واحد البنك عاطي 

مليار ديال الدرهم بال ما هنضرو على  72اجلمارك كتسال 
 .آخر الضرائب، وشي

فيما خيص السؤال احلايل، السيد الرئيس لقد مت ترتيب  
وتصنيف توصيات املناظرة الوطنية للجبايات حسب قابلية 
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التنزيل على األمد القريب واملتوسط والبعيد، ويتعلق األمر مبا 
 :يلي

تدعيم النظام اجلبائي لتنافسية النسيج االقتصادي 
املقاوالت، بالنسبة  بإقرار نظام جبائي يتالءم و مستوى ربح

مليون   22للضريبة على الشركات دابا اللي كيربح أقل من 
ألف  22مليون ختلص  22، رحبيت % 72كيخلص غري 

 .إخل % 32كيتخلص   22و  22درهم، واللي كريبح بني 
تعميم إرجاع الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على 

مشكل، راه حنا السلع التجهيزية، هذا دابا صايف ما بقاش فيه 
 .شرحناه

إحداث نظام خاص ميكن الصناعة الغذائية من خصم  
 .الضريبة على القيمة املضافة على مدخالهتا الفالحية

سنوات بالنسبة  72إىل  3الرفع من مدة التقادم من  
 la للملزمني الذين يتنصلون من واجتبهم، دابا اللي دار 

déclaration سنني، اللي  3لى ديالو وراجعناه، كنراجعوه ع
 .سنني، هو يتحمل مسؤوليته 72ما درهاش كنراجعوه على 

حتديد مبلغ التكاليف القابلة للخصم الذي يتم  
 .تسديده نقدا عن كل يوم وعن كل مورد، وعن كل شهر

التنصيص على مطابقة أوراق إثبات النفقات لعمليات  
ا بعض فعلية لتسليم السلع واخلدمات، ألنه بعض املرات كيوليو 

الناس تيديروا بعض اإلجراءات اللي فيها واحد التهرب الضرييب،  
 des factures qui ne sont pas justeكيجيبوا 

 .وإخل
تأطري السلطة التقديرية لإلدارة عن طريق اإلصالح  

 . وتبسيط املسطرة الطعون أمام اللجان احمللية واللجنة الوطنية
ألخطاء املرتكبة من مالءمة الغرامات املطبقة مع طبيعة ا

خالل فرض عقوبات أشد على حالة الغش، وختفيف اجلزاءات 
 .يف حالة املخالفة اليت ال تكتسي خطورة كبرية

حتسني جودة اخلدمات املقدمة للملزمني عن طريق  
 .تعميم اإلقرار واألداء بالطريقة اإللكرتونية

إحداث مسطرة خاصة بإمكانية إيداع إقرارات 
ا لألخطاء، شي مرات كيصيفطوا للناس كيقولوا تصحيحية تدارك

هلم أودي راه رمبا درتيو خطأ راجعوا ذاك الشي ديالكم،  
كرياجعوا إيال صححوا هو هداك ما صحوش عاد كنمشيو 

 . لألمور األخرى
ختفيض املدة املخصصة حلفص احملاسبة وللتبليغ وملعاجلة 

 . الشكايات
ن جمموع الدخل اإلبراء من اإلدالء باإلقرار السنوي م

بالنسبة للخاضعني للضريبة املتوفرين فقط على دخول مهنية 
حمددة حسب نظام الربح اجلزايف، وتعمل احلكومة على تنزيل ما 
تبقى من التوصيات وفق املنهجية املذكورة آنفا، والسالم عليكم 

 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 .النائب للتعقيبشكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد 
 :النائب السيد رشيد العبدي 

 السيد الرئيس،
 ،السيد رئيس الحكومة

أشكركم على هذا اجلواب، هادو مها التوصيات اللي 
جات هبم املناظرة، إال التفعيل دياهلم كيبقى بني قوسني، 
تكلمتوا على الفزع اللي كيعيشوا عليه املغاربة ملي كيتكلموا 

إهلي، كيقبلوه املسلمني، كيقبلوه على اجلفاف، وهذا أمر 
املغاربة، ولكن ملي كنتكلمو على الفزع اللي كيعرفوا النسيج 
االقتصادي واملقاولة املغربية، كل سنة ملي كيجي مشروع قانون 
املالية للربملان، هذا أمر كيخص غري احلكومة، ليس هناك 

يما تسلسل يف طريقة التفكري ديال اإلجراءات اللي كتقوموا هبا ف
خيص جمال اجلبايات، أهدرمت الفرصة، وأخلفتم املوعد، يف حني  
كان املغاربة كلهم كينتاظروا، والنسيج االقتصادي، واملقاوالت 
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على أنكم غتجيبوا لنا واحد املنظومة متكاملة حول اجلباية، إال 
أنكم كل سنة كتجيبوا لنا إجراءات بالتقسيط، كل مرة كتجيبوا 

توا املقاولة املغربية كتعيش يف واحد الضبابية، لنا واحد اجلزء وجعل
وجعلتوا رأس املال املغريب كيعيش يف نوع من اخلوف، وكتعرفوا 
بأنه رأس املال هو جبان، إذن خاص توفروا لو األمن واالستقرار 

 . وبعد النظر هذا من جهة
كذلك بالنسبة للمناظرة تكلمت عن التوازن الضرييب، 

ومن  3277يكم واحد املقاربة، قبل وهاذ التوازن هذا غنعط
  3277ملي توليتو انتما تسيري هذه احلكومة، قبل  3277بعد 

كان عندنا عائدات الضريبة من االستهالك تفوق عائدات 
الضريبة من العمل ومن رأس املال، إذن نعطيكم رقم قبل 

الضريبة   TIC العائدات الضريبية من االستهالك 3277
ي، والضريبة على القيمة املضافة كانت على االستهالك الداخل

مليار  12مليار درهم، والضريبة على االستهالك كانت  13
مليار د الدرهم الضريبة  12، 3273ديال الدرهم، اليوم يف 

مليار الدرهم، تعكست ولينا اليوم  11على االستهالك و 
استهدفنا املقاولة، يف حني أننا اليوم كنعيشوا يف واحد احمليط 

ل التنافسية وكنحاولو نطمحو على أننا حنسنو اإلنتاج الوطين ديا
ديالنا وحنققو نسبة النمو اللي هي مهمة، حنا اليوم جينا 
للمقاولة اللي هي احملرك األساسي ديال هاذ العملية وضربناها، 
ما ميكنش لكم حتلوا هاذ املشاكل اللي كنتخبطو فيها اليوم، 

ا يف مسألة التوظيف اللي هو املشكل ديال العمل، انتما فشلتو 
مؤهل أنه يوظف اليوم هو القطاع اخلاص، ما عطيتوهش من 
اإلمكانيات باش يوظف، اإلجراءات اللي جات هبا املناظرة 
خدمتوا هبا يف أجزاء اللي كتواملكم، ولكن ما هياش كاملة 
وشاملة باش ميكن لنا حنققوا املراد حتقيقه، ألنه ملي كانت 

فيها جمموعة من الفرقاء، وتكلموا على بزاف د املناظرة كانوا 
األمور اللي متداخلة ما ميكنش لنا نقسموها، وأنتم اللي وقع 
أنكم قسمتوها وجبتوها بتقسيط، كل مرة كتجيبوا لنا واحد 

اإلجراء واملقاولة ما ميكنش هلا تقبل هاذ النوع من التصرف ألهنا 
لك، الثقة، عامل ما كتبغيش تدخل يف هاذ املغامرة، أكثر من ذ

الثقة اللي كيخصوا يتبىن بني النسيج االقتصادي املقاولة 
واحلكومة ومجيع األطراف، هذا أنتم النهار األول قستوه هنار 
اللي جيتو وقستو احلسابات اخلاصة ديال املقاولني وديال 
الشركات وخديتو منهم االقساط ديال الضريبة هذيك الثقة ما 

 ...بقاتش
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد  .شكر السيد النائب، انتهى التوقيت
ثانية اليت  72رئيس احلكومة يف ما تبقى من التوقيت زائد 

خصصت إلضافة اجلواب على الفريق االستقاليل فيما يتعلق 
 72بالسامري، تفضل السيد رئيس احلكومة احملرتمة، ال كنزيدك 

 .    إلضافةثانية على داك الشي للي خصصتيه من اجلزء، ديك ا
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

 السيد الرئيس،
أنا كنتأسف ألنه إيال كان شي جهة اللي اهتمت أنين  

من اللي جيت وأنا كنحاول ندفعها باش متشي يف االجتاه 
اإلجيايب هي املقاولة، حىت قيل أنين ال أعدل بني املقاولة وبني 

بب يف كوين كنحاول نشجع عموم املواطنني، واحلقيقة أن الس
املقاولة ألن كنعرف املقاولة هي يعين الدافع األساسي ديال 
االستثمار وديال اإلنتاج وديال التشغيل ديال كل شي، 
واإلجرءات ديالنا واضحة يف هذا يف هدا اجملال، ويكفي غري 

من  %22داك الشي اللي ذكرنا به من نقص للضرائب إىل 
buttoir قاوالت من واحد العدد ديال األمور، اللي رديناه للم

ولكن كذلك  نبغي نقول للسيد النائب احملرتم أن املقاوالت 
خصهم كذلك يبذلوا واحد اجملهود باش يصححوا الوضع دياهلم 
الضرييب، كاين الناس كيأديوا الضرائب للي عليهم مزيان، طريقة 
مشرفة، وكاين الناس مكيعملوش هاد الشي بالشكل املطلوب، 

هاد الناس هادو ما كاينش التقدم من خالل التغاضي عنهم، و 
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ولكن حنا مابغيناش نغفلو الناس، هداك الشي اللي قال ديال 
الفلوس اللي مشينا كناخذوا يف األول من األبناك، هديك واحد 

وقفت بيدي يف وجهها  3273العملية اللي تدارت يف البداية 
شي قانونيا، وماشي بكامل ما أوتيت من القوة، وتوقف داك ال

حنا اللي عملناه كان يف احلكومات السابقة، وكل اإلجرءات 
اللي خصها تتعمل  باش نشجعو املقاوالت وباش نشجعو 
اخلاضعني للضريبة باش خيدموا وينتجوا ويكونوا أطباء، ويكونوا 

، غادي نعملوها، ولكن يف املقابل كيخص ...حمامني، يكونوا
ديال الضريبة واجب وطين، وبلي بدون  املواطن يفهم بلي األداء

أداء واجب الضريبة ما غنلقاو ال  باش حنافظو على األمن، ال 
باش نبنيوا املدارس، ال باش نبنيوا املستشفيات، األداء ديال 
الضرائب يف الدول األخرى كيتعتابر شرف، خصو يرجع لو 
املكانة ديالو، وما يبقاش اإلنسان كيتخيل بلي غادي تقدم 

 . بالد إيال جتاوزنا على الضرائب هذا غري معقولال
 : السيد رئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشرتاكي فيما يتعلق 
 . بالسؤال تعثر نظام املساعدة الطبية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد رشيد حموني
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة، 
يشكل مشروعا وطنيا " اميدر "نظام املساعدة الطبية 

واجتماعيا مهما، لكن تعرتضه جمموعة من املشاكل، نسائلكم 
السيد رئيس احلكومة، كيف ميكنكم مواجهة اإلختالالت 

 . اجلوهرية لدميومة واستمرار هذا النظام؟ شكرا
 :السيد رئيس
 . السيد الرئيس

 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
 السيد الرئيس،

لة امللك أعطى حفظه اهلل انطالقة تعميم هذا جال  
وحنا  3273إىل  3222مارس، يعين بقينا من  72النظام يف 

سيدنا أعطى األمر ديالو باش يف   3272يف أزيالل، يف 
باش يتعمم على املغرب كامل، طبعا واحد النظام  3273

فحال هكذا اللي كانت فيه ما واصالش مليون ديال الساكنة 
ديال املليون ديال الساكنة، هذا ما  5مم على حوايل اللي كيتع

ميكنش هذا النظام منطقيا أن غادي يكون يعين مثايل من أول 
دجنرب  72يوم، ومع ذلك فاق عدد املسجلني إىل حدود 

مليون أسرة مبعدل  2.31مليون مستفيد يهم  5.3   3271
من الساكنة املستهدفة، فيما خيص التكفل  % 772يتجاوز 

 :ما يلي 3271يب فقد بلغ إىل هناية شهر شتنرب الط
اخلدمات االستعجالية، اللي مشات بالراميد مليون و   -

خدمة؛ الفحوصات اخلارجية املتخصصة مليون  223ألف و71
 فحص؛ 337ألف و 222و
 211ألف  122مليون  1التشخيصات اخلارجية،   -

 فحص؛
 .121ألف و 235احلاالت االستشفائية، التكفل ب  -
سبة لألمراض املزمنة واملكلفة، مت التكفل مبليون بالن -
حالة تصفية دم ملرضى القصور الكلوي  522ألف و 322و

النهائي، باإلضافة إىل مرضى داء السكري، ومرضى ارتفاع 
الضغط الدموي، واملرضى املصابني بالطالسيميا واهليموفيليا، 

 ،Cواألمراض النفسية ومرضى االلتهاب الكبد الفريوسي 
ملرضى املصابني بداء السرطان والتكفل اجلراحي باملرضى وا

 املصابني مبرض اجاللة؛

وبالنسبة للتكفل بالعمليات الدقيقة والباهضة التكلفة، 
مخس عمليات لزرع   3271إىل  3273عرفت الفرتة من 

 3. ، ياك السيد وزير الصحة، عقل مزيان"الراميد"الكبد، ب 
العمليات لزرع النخاع  72ديال العمليات لزرع الكلي،  

ورغم كل . عملية لزرع القلب مبراكش. العظمي واخلاليا اجلذعية
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: إكراهات وحتديات أمهها" الراميد"هذه اإلجيابيات يواجه 
حكامة ومتويل هذا القطاع، وضعف البنيات التحتية 

. والتجهيزات، وقلة املوارد البشرية واملالية املرصودة للمستشفيات
ابري اليت شرعت احلكومة يف تنفيذها على مستوى وستمكن التد

تعزيز البنيات التحتية االستشفائية واملوارد البشرية، وزيادة 
االعتمادات املخصصة للقطاع من التجاوز التدرجيي هلذه 

 .اإلكراهات
. نتجاوز إن شاء اهلل الرمحن الرحيم هذه اإلكراهات

نا فهاد امليزانية وأريد أن أقول أنه مليار ديال الدرهم اللي در 
ديال هاد العام باش نعملو يف املستشفيات اإلقليمية كل ما 

، ال املسائل األخرى اللي  IRMحتتاج إليه، ال سكانري، ال 
، نشكر ..يقدر يقدم اخلدمات ديالو" الراميد"كتحتاجها باش 

اإلخوان ألنه امسح يل هاد الشي باش نطلع على هاد األرقام 
ار، جيب أن تشكر عليه احلكومة ووزير اللي كتعتابر عمل جب

 .الصحة باخلصوص
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االشرتاكي، تفضل السيد 
 .النائب

 :النائب السيد رشيد حموني
 شكرا، السيد الرئيس،

 شكرا، السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس احلكومة اليوم مت إعطاء االنطالقة من 

تقدمتم  3273اللة لتعميم هذا النظام، ف طرف صاحب اجل
أمام جاللة امللك وتعهدت احلكومة بتمويل هذا النظام ب 

مليار ديال السنتيم تضامنا ما بني الدولة وما بني  222
هذا تعهد ديال احلكومة السيد . اجلماعات احمللية واملستفيدين

كتقولوا   املواطن اليوم بقى يف حرية أنتما. الوزير، ما التزمتوش به
. غتخول لك مجيع الفحوصات الطبية جمانا" الراميد"هاد بطاقة 

كيمشي للمستشفى السيد الوزير، كنهضر معاك بالواقع، ال جيد 

ما كنهضرش ولكن األغلبية ما كيلقاش وهاد الشي راجع . شيئا
كاين األجهزة اللي . لغياب التجهيزات داخل املستشفيات

مة ولكن املواد باش كتشتغل ما  معطلة، كاين األجهزة اللي خدا
كايناش، ألن ما التزمتوش بتمويل املستشفيات، وهلذا خلق 

-3272. عجز للمستشفيات، وعندي الدليل السيد الوزير
اللي التطور دياهلا  %2امليزانيات ديال املستشفيات  3273

د  5ثالث سنني، كيفاش بغيتوا هاد املستشفيات تقبل  2%
 .ميكنشاملليون بدون دعم، ما 

السيد الوزير هذا إخالل جنم كذلك عن تراجع كبري يف 
اخلدمات الصحية العمومية باملستشفيات، وقد تأكد ذلك 
بالفعل حسب الدراسة اليت كشفت عنها املندوبية السامية 
للتخطيط بشأن مؤشر ثقة املغاربة يف القطاع الصحي، فإن هذه 

 .3271يف سنة  %12الثقة تراجعت بأكثر من 
لسيد رئيس احلكومة تأكدت كذلك من خالل جتديد ا  

ما كتجددش البطاقة ألن املواطنني  %12الراميد، اليوم "بطاقة 
. ما بقاتش كتفيدهم" الراميد"اقتنعوا بأن هديك البطاقة ديال 

درهم اللي ما كتنفعوا  222اللي يف اهلشاشة ما خيلصش ديك 
 .بوالو

ول لكم أن السيد رئيس احلكومة، امسحوا يل أن أق 
املواطن اليوم حيس بالتذمر ألن كيمشي للمستشفيات ال يلقى 

اليوم املواطن حيس باإلحباط وفقدان الثقة يف . أي خدمة
ما بغيناش نوصلوا هلاد احلالة هدي ألن إىل وصلنا . املؤسسات

 .لفقدان الثقة فاملؤسسات كنوصلوا لإلحباط
يبشر باخلري ما نراه اليوم ال  ،اليوم السيد رئيس احلكومة

من تعدد مصادر القرارات، ومن خروج العفاريت والتماسيح 
للعامل، والقرارات الال شعبية والرجوع إىل سنوات القمع، وتراجع 

 احلريات سيؤدي حتما إىل زلزلة 
لكن هذه املرة يف غياب ثقة  . الثقة وقد يعيد احلراك الشعيب

 .كاملة
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رورية السيد رئيس احلكومة، غياب التجهيزات الض
إلجراء التحاليل والفحوصات جتعل الكثريين أمام مواعيد  

 ...وخبالصة . كتوصل حىت لسنة
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت، الكلمة، آخر 
سؤال، ما بقى عندك والو السيد الرئيس، بقات شي حاجة 

 .الثواين 2قليلة، تفضل السيد الرئيس 
 :رئيس الحكومة السيد عبد اإلله بن كيران

ال غري اإلخوان إيال بغاو ينتقدوا ينتقدوا، الثقة 
 ،شتنرب ياهلل جاية 3. السياسية راه االنتخابات هي اللي كتبينها

 .واألخرى راها دازت واألخرى راها يف  الطريق، والسالم عليكم
 :السيد الرئيس

 شكرا السيد الرئيس،
نهوض آخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة هو مرتبط بال 

بالعامل القروي لفريق االحتاد الدستوري، تفضل السيد الرئيس 
 . لطرح السؤال

االتحاد فريق ، رئيس النائب السيد شاوي بلعسال
 :الدستوري

 شكرا، السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

السيد رئيس احلكومة، لقد أبانت نتائج اإلحصاء 
ه هناك اخنفاض يف ساكنة العامل القروي وارتفاع األخري على أن

يف حركية التمدن، لذا نسائلكم السيد رئيس احلكومة عن ما 
أنتم فاعلون لضمان استقرار ساكنة العامل القروي، اليت تعد 
صمام األمان بالنسبة القتصاد وأمن وسالمة هذا البلد؟ شكرا 

 .السيد الرئيس
 

 :السيد الرئيس
 .، الكلمة للسيد رئيس احلكومةشكرا السيد الرئيس

 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة
 السيد الرئيس، 

بالرغم من أن العامل القروي مل ينل بعد كل نصيبه من 
التنمية، هذا قلناه وعاودناه، فقد بذلت الدولة جمهودات كبرية 
من أجل الدفع بعجلة التنمية هبذه املناطق، وقد قامت احلكومة 

من خمصصات صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية، بالرفع 
إضافة إىل املوارد املخصصة مباشرة من طرف القطاعات 

كما واصلت احلكومة جمهود توفري اخلدمات . احلكومية املعنية
أنا . %53نسبة تزويد املاء الشروب للعامل القروي . األساسية

اف واش بغيت نقول لإلخوان اللي تكلموا قبيلة على اجلف
عقلتيو على اجلفاف اللي كان شحال هدي واجلفاف اللي كاين 

. دابا، ملي كانوا الناس كيخرجوا باش يطالبوا باملاء باش يشربوا
، نسبة الولوج إىل %55ارتفاع املعدل الوطين للكهربة القروية 

، خمطط املغرب األخضر الذي %12الطرق لدى الساكنات 
عة من ساكنة القرى، الفالحة ساهم يف حتسني دخل شرحية واس
مشروعا فالحيا، أي  133التضامنية يتم حاليا تنفيذ حنو 

بغالف قدره  3232من املشاريع املربجمة يف أفق  %52حوايل 
ألف هكتار  123مليار درهم على مساحة تتجاوز  73.21

ألف مستفيد، وقد أسفر إجناز هذه  117لفائدة أكثر من   
 : ما يلي 3271فرباير  املشاريع إىل غاية آواخر

سلسلة  32ألف هكتار هتم حوايل  313غرس حنو  -
 إنتاج؛

غرس مبعىن أنه والت فيها االشجار وكان فيها .. بناء  -
وحدة لتثمني املنتوج، احلليب، وال الشرحية،  722بناء . البور

 التنقية والتلفيف ومراكز مجع احلليب إىل آخره؛
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 11.322اإلعداد اهليدرو فالحي على مساحة   -
هكتار، مهت بناء وصيانة السواقي واحلواجز الوقائية 

 واخلطارات واآلبار ونقط املاء؛
 هكتار؛ 72.512حتسني املراعي على مساحة   -
 .نقطة لتجميع املياه 212إحداث  -

ويتم العمل حاليا على إعداد برنامج للتنمية القروية 
 أقاليم، تتضمن  مناطق جبلية بين 2املندجمة على مستوى 

مالل، أزيالل، خنيفرة، ميدلت، إفران، تاونات، شفشاون 
واحلوز، وعلى مستوى الظرفية سيتم اختاذ إجراءات استعجالية 
خالل فصل الشتاء، هتم إمداد املناطق املعزولة بفعل تساقط 
األمطار والثلوج عند االقتضاء باملواد الغذائية واألغطية واألدوية، 

ية متنقلة إلسعاف ومعاجلة باإلضافة إىل إقامة وحدات صح
 .املرضى

وخبصوص تنمية األقاليم الفقرية، فإن املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية اليت أطلقها جاللة امللك حفظه اهلل، تركز 
باألساس على األقاليم واجلماعات الفقرية، ويف هذا اإلطار 

الذي  3271-3277يندرج برنامج التأهيل الرتايب برسم الفرتة 
 122ي إىل فك العزلة وتقوية البنيات األساسية املتعلقة ب يرم

ماليري  1إقليم بتكلفة إمجالية تناهز  33مجاعة قروية تابعة ل 
 3233-3272درهم، هذا وسيمكن إطالق الربنامج امللكي 

حملاربة الفوارق االجتماعية واجملالية يف العامل القروي، من سد 
واخلدمات االجتماعية  اخلصاص املسجل يف البنيات التحتية

هبذه املناطق، وقد قدر الغالف املايل املخصص للربنامج مببلغ 
مليار درهم، وجاي أ السي العسويل تتسولين آش درنا  12

مليار درهم ياله، وعدد  12للناس ديال البادية باش يبقاو، 
مليون مواطن يقطنون  73مشروع لفائدة  32.222املشاريع 

 يقول الفرنسيونكما    ficeléنامج بر دوار، هذا  33352ب 
الفالحة ووزير الداخلية،  املكلف باإلشراف عليه السيد وزير

 .ورمحة اهلل  والسالم عليكم

 :رئيسالالسيد 
 .شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الفريق السي الشاوي

االتحاد فريق ، رئيس النائب السيد شاوي بلعسال
 :الدستوري

 شكرا السيد الرئيس،
 المحترم،السيد رئيس الحكومة  
لقد أبانت نتائج اإلحصاء األخرية عن اخنفاض يف   

ساكنة العامل القروي، وهاد الشي اللي بغينا نعرفو األسباب، 
واخا هاد الشي اللي كديروا، كيبان راه ما كافيش ألن األرقام 
الناس كيخرجوا من  البادية وكيمشيو املدينة، وارتفاع حركية 

أن العامل القروي مل يعد يغري  التمدن وهاد الشي كيربز بوضوح
باالستقرار فيه، السيد رئيس احلكومة، عكس ما حيدث يف 
العامل املتقدم من هجرة مضادة، نظرة عابرة السيد رئيس 
احلكومة على قرانا ومداشرينا وساكنتنا يف اجلبل، سنعاين إمهاال 
على مستوى البنيات األساسية، على مستوى املرافق 

مق صور اإلمهال إذا ما صادفت سنوات االجتماعية، وتتع
اجلفاف واجنرافات الرتبة والتصحر، وغياب شروط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، مما سيساهم يف إفراغ معظمها من 
السكان عن طريق اهلجرة إىل املدن، ومل يبق إال املعانون بطريقة 
 تضامنية من طرف أقربائهم باخلارج، هذه احلقيقة السيد رئيس

 .احلكومة
إننا نعاين اخنفاضا يف مستوى التنمية البشرية بالعامل  

القروي مقارنة مع الوسط احلضري، رغم أنه يشكل جزءا مهما 
من الرتاب الوطين وتقطن به نسبة مهمة من ساكنة املغرب، رغم 
أنه يزخر مبؤهالت مهمة يف إطار التنوع الذي يطبعه يف الثروات 

الثقافات، فإن واقع احلال السيد رئيس ويف اجملاالت الطبيعية و 
احلكومة، يكشف عن جمموعة من االختالالت واإلكراهات 
تتجلى باخلصوص يف اهلشاشة، العزلة، ضعف التجهيزات 

 .واخلدمات األساسية وقلة مرافق القرب الضرورية للعيش الكرمي
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السيد رئيس احلكومة، إننا ال ننكر ما حققته الربامج  
اعية يف كثري من اجملاالت كالطرق واملاء واملخططات القط

الشروب والكهرباء والسياحة، إال أننا مع ذلك ال نلمس إىل 
يومنا هذا سياسة عمرانية تعمل على متدين قرانا، وتعمل على 
حتسني منط عيش الساكنة، مصحوبة بربامج للتطهري السائل 
والنفايات الصلبة بالعامل القروي، ومصحوبة أيضا بفضاءات 

ال نلمس توجها حنو تنمية صناعة مالئمة  . الرتفيه الضرورية
كالصناعة التحويلية وغريها من الصناعات، بل ال زال الفالح 
الصغري يف اجلبل ويف العامل القروي ميارس فالحة الكفاف ومل 
حيظ حقيقية إىل يومنا هذا بنصيبه من املخطط األخضر، ذلك 

القول، إن أهم مستفيد  أن هذا املخطط بالرغم  ما حققه ميكن
هم الفالحني الكبار السيد رئيس احلكومة، أما الصغار منهم ال 
زالوا يعانون من قلة املوارد، ضعف الدعم املقدم هلم، خاصة يف 
فرتات اجلفاف ال يصل إليهم أي شيء يذكر من املبالغ 
املخصصة هلذا الدعم، ألن ذلك يصرف عن طريق الوسطاء 

إىل الفالحني املعنيني، كما يعاين الفالحون بدل أن يقدم مباشرة 
الصغار املنظمون يف إطار التعاونيات واجلمعيات من غالء فاتورة 
املاء، ومل يستفيدوا من الدعم املفروض أن يقدم هلم العتماد 
تقنيات الري بالتنقيط، وتعلمون السيد رئيس احلكومة، أنه يف 

اإلنتاج، ومع ذلك ظل اجلفاف جتف املوارد املائية ويقل معها 
يظل الفالحون مطالبني بأداء الفواتري، وكنا قد تقدمنا بطلب 
إلعفائهم مما تراكم عليهم من ديون، ومل حنظ إىل يومنا هذا 
جبواب يف املوضوع، وما دمنا بصديد احلديث عن اجلفاف، 
نثمن يف فريق اإلحتاد الدستوري عاليا التوجهات امللكية السامية 

تقليل من أثار اجلفاف، حيث أوىل جاللة امللك الرامية إىل ال

عنايته السامية للساكنة القروية لتأمني املاء الشروب هلا، وكذا 
عنايته بالقطاع الفالحي على مستويي محاية النبتات الفالحية 

 .وتعزيز مكتسبات الفالحة التضامنية وتطويرها وترخيصها
ا وإذا كنا نسجل بإجيابية اإلعتمادات اليت وفرهت

مليار درهم، فإننا ندعو احلكومة إىل  1.2احلكومة بكلفة 
اعتماد آليات من شأن العمل هبا أن تضمن وصول هذا الدعم 
إىل مستحقيه من الساكنة املتضررة، وإىل الفالحني مباشرة 
الصغار منهم العاملني يف إطار الفالحة التضامنية، وال بد من 

الشفافية، النجاعة يف  اعتماد القواعد الثالث املعروفة، وهي
األداء، السرعة يف اإلجناز، وذلك يتطلب التخفيف من أعباء 
املساطر اإلدارية، وخلق حالة من التعبئة لدى اإلدارات املعنية 
هبذه القطاعات، وما خنشى هو أن يتضاعف عدد املرشحني 
للبطالة يف ظل الرتاجع املنتظر ملوسم الفالحي، إذ يتوفر العامل 

لى طاقات شابة من اجلنسني كثريا ما تتأثر بعوامل القروي ع
مناخية على مستوى التشغيل، وقد يؤدي ذلك إىل اهلدر 

 .املدرسي الذي هو مرتفع أصال يف العامل القروي
كما ال نلمس استثمارات مهمة لالرتقاء إىل العامل   

القروي، إننا نؤكد على ضرورة إعداد سياسة جتعل العامل القروي 
عن التحوالت املناخية، وذلك لالنتقال من منظور يف منأى 

جيعل العامل القروي لصيقا بالتنمية الزراعية كعنصر حيوي إىل 
منظور إدماجي يستحضر تدخل خمتلف القطاعات، وفق رؤية 
التنموية موسعة وشاملة وهو املنظور الذي مل يتحقق بعد، إن  

 11تخصيص كان األمل معقودا على املبادرة امللكية الرامية ل
سنوات لتحسني مؤشرات العيش يف املغرب  1مليار على مدى 

العميق يف إطار منظور مندمج، لذلك حنن مثننا هذه املبادرة 
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واعتربنا اجلدل الذي رافق بعض املقتضيات يف القانون املايل 
 .ليس بذي بال، نظرا ألمهية التدابري أو الغايات اليت حتكمها

مبقرتح قانون يقضي خبلق ولقد سبق لنا أن تقدمنا  
وكالة لتنمية األقاليم اجلبلية، كان سيجنبنا الكثري من اجلدل 
حول هذا املوضوع، ولألسف ال زال يقبع برفوف جلنة املالية 

 .والتنمية االقتصادية
إننا من خالل طرح هذا السؤال السيد رئيس  

احلكومة، نسعى إىل أن ال نسقط يف مشاهد لقرى مهجورة،  
 . يف اسبانيا يف العهد األخري، شكرا السيد الرئيس كما حدث

 : السيد رئيس
 .شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس احلكومة
 :السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

واخا كيبان ليا شي مرات بلي داميا عندي ما نقول شي 
مرات كتساىل ليا اهلضرة، ألنه حنا كنتكلمو على برنامج أعلن 

مليار ديال الدرهم اللي غيمشي  12ة امللك ديال عنه جالل
سنوات املقبلة إن شاء اهلل الرمحن الرحيم للعامل  1خالل 

القروي، والناس كيسولونا شنو وجدتيو، آش كتوجد احلكومة؟ 
احلكومة كتوجد امليزانية، وكتوجد الربنامج وهذا برنامج مضبوط، 

ي يف البادية جييو واش كتعتاقد بلي حنا احلكومة باغيا الناس الل
املدينة؟ حنا كنعتاقدو  بلي الناس اللي يف البادية خصهم يبقاو 
يف البادية، وخاص احلياة دياهلم حتسن يف البادية، وخاص القيم 
دياهلم ديال الشرف والكرامة والشجاعة، راه مها اللي كيدافعوا 
ا علينا ومها داميا اللي كنلقاوهم ومها اللي كيحضيو احلدود ديالن

مع اجلريان ديالنا مع األسف الشديد كل مرة تيبان هلم شي 
حاجة، أبناء البادية يف العامل معروف هاد الشي، ولكن مع 
األسف الشديد الظاهرة ديال االنتقال من البادية إىل املدينة 

ظاهرة كونية عاملية، ومع ذلك راه حنا يف املغرب احلمد هلل راه 
اللي خايبة، راه فرنسا ما حنا باقي ما وصلناش لشي حاجة 

ديال الساكنة اللي كاينة يف البادية، راه حنا % 1واصلينش 
ديال الساكنة، وهلذا اجملهودات اللي تدارت حلد % 32حوايل 

اآلن أنا كنظن أهنا كانت جيدة، اللي بغا ميشي اليوم البادية 
غادي يشوف، نعاود نرجع للكهربة، ونرجع للماء الشروب، 

لعزلة، ونرجع هلاذ املصطلحات هادي كلها هي ونرجع  لفك ا
اللي كلكم كتفهموها، ولكن حنا متفقني هاد الشي ما كافيش، 
اللي كيأملنا ويسوؤنا وحيزننا هو الشعور ديالنا أننا ماشي دائما 
باإلدارة ديالنا كنتوفقوا باش نوصلو ألضعف احللقات، هذا هو 

كم جتيو املشكل، وهذا خاصنا نعملو فيه مناظرات وخاص
تسامهوا فيه ويساهم فيه اجملتمع املدين ويسامهوا فيه اجلميع، باش 
نقلبوا على أحسن، ألنه احلمد هلل امليزانية ها أنت شيت هادي 

د املليار  1ماشي ميزانيات ساهلة، دابا غري هاد العام خصصنا 
ديال الدرهم للجفاف مرتقب غري متأكد إن شاء اهلل الرمحن 

بسالم بفضل اهلل، ولكن مع ذلك رمبا ما   الرحيم خنرج منه
كنوصلوش المسيتو، ولكن مع ذلك واش البادية ديالنا ديال 

عام، راه أنتما  22عام وال  32اليوم هي البادية ديالنا هادي 
اللي أوالد البادية جيو شهدوا قولوا لنا هاد الشي، راه احلمد هلل 

يال اخلدمة املغرب تقدم، املغرب كيتقدم، ولكن باقي بزاف د
 .خاصنا نديروها

القضية ديال الوسطاء، أنا كنتكلم شحال من مرة وأنا  
والسيد الوزير باملناسبة تيذكرين أنه الشعري إن شاء اهلل الرمحن 
الرحيم يف هاد املناسبة ديال اجلفاف غادي كون بني يدي 

فرباير إن شاء اهلل الرمحن  32الفالحة إنطالقا من حوايل 
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اللي قدر اهلل  ،ديرتاد الوسطاء ما عندك ما أن ه ،الرحيم
واحد  .عندك الوسطاء يف العامل كله ،سبحانه وتعاىل هو هذا

املرة واحد الفالح يف اسبانيا صاوب واحد اخلصة واللي شراها 
لقى فيها ورقة، قال أنا هاد اخلصة بعتها ببسيطة، ديك الساعة  

شحال كانت عندهم البسيطة، اللي شراها عفاك يقول لنا 
بسيطة، هاد  22شراها اآلخر كتب له يف الصحافة اشريتها ب 

القضية أنا كنتكلم مع السيد الوزير كل مرة كنقول لك اهلل 
خيليك شوف لنا شي طريقة باش نثمن العمل ديال الفالح، 
ألنه الفالح ملي يوجد الكوربة ديال مطيشة ولقاها كتباع ب 

فلوس غادي يتحطم ديال الدراهم ماشي املشكلة ديال ال 72
نفسيا، وأنا من الذين ال يفرحون حني جيدون أمثان اخلضر 
ضعيفة، ألن أنا كنعرف بلي داك الساعات اللي غيأدي الثمن 
هو الفالح، وهلذا خاصنا نفكروا يف الظروف باش نثمنو العمل 
ديال الفالح، أما هو راه كاد على راسو بإذن اهلل والسالم 

 .عليكم ورمحة اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رئيسالد السي
شكرا السيد الرئيس، هبذا نكون قد أتينا على هناية 

 .  رفعت الجلسةجدول األعمال، 
 


