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أرضية المنتدى االقتصادي

املنتدى االقتصادي: 
اقتصاد سال دعامة أساسية للتنمية احمللية

ــة املتقدمــة يف تدبــر الفعــل العمومــي احمللــي تطــورا مهمــا علــى صعيــد بنيــات وهيــاكل     يعتــر ورش تفعيــل اجلهوي
الدولــة، األمــر الــذي ســيمكنه مــن إصــالح وحتديــث العالقــة بينهــا وبــن ابقــي املســتوايت الرتابيــة املكونــة هلــا، وجعــل 
الدميقراطيــة احملليــة عنصــرا معبئــا للطاقــات ومنتجــا للنخــب، واعتمــاد التدبــر الــرتايب كمكــون أساســي يف خلــق تــوازن 
مؤسســي بــن الدولــة واجلهــة، يهــدف إىل توزيــع فعــال وعــادل للثــروة، وجعــل الســلط واالختصاصــات قائمــة علــى 

املراقبــة وتلبيــة احلاجيــات امليدانيــة للســاكنة احملليــة.

  هــذا الــورش االســرتاتيجي، حضــي بدعــم سياســي قــوي متجســد يف دســتور 2011، الــذي خــص اجلهــات 
واجلماعــات الرتابيــة ببــاب كامــل، أكــد مــن خــالل فصولــه االثــي عشــرة علــى التنظيــم اجلهــوي والــرتايب وعلــى دوره 
يف ترســيخ مبــادئ التدبــر احلــر الــذي ميكــن الســكان مــن املشــاركة يف تدبــر شــؤوهنم، ومــن الرفــع مــن مســامهتهم يف 

التنميــة البشــرية املندجمــة واملســتدامة.

   هــذا التوجــه، جعــل اجلماعــات الرتابيــة يف صلــب هــذا اخليــار االســرتاتيجي الكبــر، حيــث أصبحــت مطالبــة 
بتبــي سياســة حمليــة واضحــة وقابلــة للتنفيــذ، يف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وذلــك وفــق 

االختصاصــات املوكلــة إليهــا يف املــادة 77 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113-14، ســواء 
كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو اختصاصــات مشــرتكة مــع الدولــة، أو تلــك املنقولــة إليهــا مــن 

هــذه األخــرة.

    هــذه االختصاصــات مكنتهــا مــن تســطر سياســات تنمويــة مبنيــة علــى البعــد احمللــي 
وعلــى اقتصــاد انجــع وقــوي، يهــدف إىل خلــق النمــو، وتوفــر فــرص الشــغل، وحتقيــق العدالــة 
االجتماعيــة. وكــذا الرفــع مــن جناعــة السياســات والرامــج واملشــاريع علــى املســتوى احمللــي، 
لضمــان اســتفادة املســتهدفن الفعليــن منهــا، إحقاقــا ملبــادئ العدالــة االجتماعيــة واجملاليــة 
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ابلنســبة جلميــع املواطنــن.

   ووفــق هــذا املنظور، ومتاشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي اجلديــد الــذي يعتــر أن حتســن جــودة النمــو االقتصــادي 
أمــر ضــروري مــن أجــل تنميــة داجمــة ومســتدامة، حتــرص مجاعــة ســال، منــذ تشــكيل اجمللــس اجلماعــي اجلديــد، علــى 
جتســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، انطالقــا مــن اقــرتاح حلــول وبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاالت الــي حتظــى 
ابهتمــام ســكان ســال يف خمتلــف اجملــاالت وعلــى رأســها اجملــال االقتصــادي، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة 
أساســا علــى اإلصغــاء والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات 

وتطلعــات ســكان مجاعــة ســال.

   مــن هــذا املنطلــق، ووعيــا منهــا أبمهيــة اجملــال االقتصــادي يف التنميــة احملليــة ودوره األساســي يف تطويــر خمتلــف 
اجملــاالت الــي حتظــى ابهتمــام الســاكنة، تــويل مجاعــة ســال اهتمامــا خاصــا هبــذا اجملــال، مــن خــالل العمــل علــى 
إجيــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم االقتصاديــة احملليــة ولتنشــيط ديناميــة النســيج االقتصــادي احمللــي مبــا يســتجيب 
ملتطلبــات التنميــة االقتصاديــة احملليــة، األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى جــودة احليــاة ابلنســبة للمواطــن الســالوي 
وعلــى خمتلــف انشــغاالته ومناحــي عيشــه يف اجملــاالت االجتماعيــة و الثقافيــة و البيئيــة، علــى اعتبــار أن الشــأن 

االقتصــادي هــو الدعامــة األساســية لــكل هــذه اجملــاالت.    

   ويف هــذا الســياق، تعمــل مجاعــة ســال حاليــا علــى بلــورة برانمــج عمــل متكامــل واستشــرايف يــروم إىل رســم خارطــة 
طريــق واضحــة لتســير اجلماعــة للفــرتة املمتــدة بــن 2022 و2027، وذلــك مــن خــالل فتــح نقــاش عمومــي حملــي 
حــول خمتلــف اإلشــكاالت الــي هتــم املواطــن، والعمــل مــع خمتلــف القطاعــات احلكوميــة والفاعلــن االقتصاديــن 
والشــركاء االجتماعيــن والفعاليــات اجملتمعيــة علــى إجيــاد إجــاابت علميــة وعمليــة هلــا، اعتمــادا علــى منتــدايت فكريــة 

وورشــات تقنيــة ستســتغل خمرجاهتــا كمــادة أســاس لرانمــج العمــل هــذا. 

   ويندرج املنتدى االقتصادي يف هذا النســق، حيث سيشــكل هذا األخر مناســبة ســاحنة 
للوقــوف علــى خمتلــف املعيقــات الــي حتــول دون الوصــول إىل التنميــة االقتصاديــة جلماعــة 
ســال، واقــرتاح بدائــل قابلــة للتنفيــذ مــن شــأهنا حتقيــق األهــداف االقتصاديــة املنشــودة الــي 

تعتــر دعامــة أساســية للتنميــة يف خمتلــف اجملــاالت.

   ويرتكــز هــذا املنتــدى االقتصــادي علــى جمموعــة مــن احملــاور، الــي خيتــص كل واحــد منهــا 
مبناقشــة اإلشــكاالت القطاعيــة يف صبغتهــا احملليــة ووضعهــا يف ســياق مندمــج، حبيــث يهــدف 
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إىل حتقيــق التنميــة االقتصاديــة للجماعــة بشــكل ال يكتفــي ابلرفــع مــن املؤشــرات الكميــة بــل يتجاوزهــا ليصــل إىل 
املعيــش اليومــي للمواطــن البســيط.  

وهكذا، فقد مت يف إطار هذا املنتدى، حتديد احملاور التالية:

محور التجارة	 
محور الصناعة	 
محور الخدمات	 
محور السياحة	 
محور االستثمار	 

محور التشغيل	 
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محور التجارة

 يف هــذا احملــور متــت مناقشــة ســبل تطويــر املــردود التجــاري جبماعــة ســال، مــن خــالل تــدارس التحــدايت الــي تواجــه 
املقــاوالت التجاريــة يف ممارســة أنشــطتها واقــرتاح األجوبــة الــي مــن شــأهنا حــث هــذه املقــاوالت علــى تطويــر آليــات 
اشــتغاهلا وتنويــع أنشــطتها والرفــع مــن قدرهتــا علــى االبتــكار. األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى املردوديــة املاليــة هلــذه 
املقــاوالت وعلــى جــودة احليــاة ابلنســبة للمواطــن مــن خــالل توفــر عــرض متنــوع مــن ســلع وخدمــات، كمــا سيســاهم 

يف اإلشــعاع التجــاري جلماعــة ســال ويشــجع مقــاوالت أخــرى علــى خلــق أنشــطة جتاريــة ابجلماعــة.

   كمــا ســتتم مناقشــة اإلشــكاالت الــي تواجــه جتــارة القــرب الــي تلعــب دورا 
مهمــا ليــس علــى املســتوى االقتصــادي فقــط، بــل علــى املســتوى االجتماعــي، 
مــن  يتخللهــا  ومــا  البســيط  ابملواطــن  القــرب  جتــار  تربــط  الــي  العالقــة  حبكــم 
خدمــات وتســهيالت يطغــى عليهــا الطابــع االجتماعــي والتضامــي علــى التجــاري 

واالقتصــادي.



9#سال_اللي_بغينا

محور الصناعة: 

االهتمــام ابلصناعــة يف بعدهــا احمللــي، يعتــر خيــارا قطاعيــا اســرتاتيجيا إبمكانــه دعــم املسلســل 	 
التنمــوي علــى املســتوى احمللــي واجلهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع الصناعــة ميكنــه اإلســهام 
بشــكل فعــال يف إحــداث مناصــب شــغل علــى املســتوى احمللــي، ممــا ســيخلق ديناميــة تنمويــة 
ابلفقــر  املرتبطــة  االجتماعيــة  الظواهــر  مــن  جمموعــة  معاجلــة  يف  سيســاهم  كمــا  مضطــردة، 
واهلشاشــة، ابإلضافــة إىل أن تطــور هــذا القطــاع علــى املســتوى احمللــي ميكــن أن جيعــل مــن مجاعــة 
ســال قطبــا اقتصــاداي وصناعيــا واعــدا علــى املســتوى الوطــي، ممــا ســيحوهلا إىل قطــب جــذب 

الــذي سيشــكل انطالقــة  مهــم لالســتثمارات وللمــوارد البشــرية املؤهلــة، األمــر 
حقيقيــة للتنميــة االقتصاديــة للجماعــة، وسيســاهم يف دعــم جمهــودات التنميــة يف 

شــى اجملــاالت. 
   أمهيــة هــذا القطــاع ابلنســبة جلماعــة ســال يدفعهــا إىل فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات 
التطويــر، والتفكــر يف مصــادر التمويــل الــي متكنهــا مــن خلــق املنــاخ املناســب لتطــور هــذا 
القطــاع علــى املســتوى احمللــي، وذلــك مــن خــالل عقــد شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع 
اخلــاص، مــن شــأهنا تقويــة البنيــات التحتيــة الطرقيــة والصناعيــة ومتكــن املقــاوالت مــن األوعيــة 
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ــة يف الرفــع مــن تنافســية هــذه املقــاوالت علــى املســتوى الوطــي. ــة، األمــر الــذي سيســاهم ال حمال العقاري
   ابلنســبة للصناعــة التقليديــة، فالفرصــة ســاحنة لتحديــد املعيقــات واإلشــكاالت الــي حتــول دون تطويــر 
هــذا القطــاع، كمــا ســتكون مناســبة للوقــوف علــى الوضعيــة املاديــة واالجتماعيــة للصنــاع التقليديــن، 
والبحــث عــن احللــول الــي مــن شــأهنا دعمهــم وحثهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار، يف أفــق الرفــع مــن مردوديــة 

هــذا القطــاع احليــوي ومســامهته يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة جلماعــة ســال.
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محور الخدمات : 

 تــدارس إشــكاالت قطــاع اخلدمــات جبماعــة ســال، ال ينبــع مــن مســامهته النوعيــة يف خلــق فــرص 	 
الشــغل فقــط، بــل يف الــدور احليــوي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع يف تطويــر االقتصــاد احمللــي بشــكل 
عــام، حيــث أن تطــوره ومعاجلــة نواقصــه ستســاهم يف خلــق جاذبيــة مكتســبة للجماعــة، كمــا 
ســتمكنه مــن املســامهة يف الرفــع مــن أداء خمتلــف القطاعــات اإلنتاجيــة، ابإلضافــة إىل الرفــع مــن 

جــودة احليــاة ابلنســبة للمواطنــن.
   ويعتــر تطويــر قطــاع اخلدمــات مــن أهــم التوجهــات االســرتاتيجية الــي جيــب 
إدراجهــا والتأكيــد عليهــا يف برانمــج عمــل مجاعــة ســال، نظــرا للتأثــر االجيــايب هلــذا 
القطــاع علــى التنميــة االقتصاديــة احملليــة، حيــث أن أي اختــالل يف هــذا القطــاع 

ممكــن أن يــؤدي إىل تدهــور معــدالت التشــغيل واالســتثمار ابجلماعــة.
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محور السياحة: 

يكتســي قطــاع الســياحة أمهيــة كــرى يف دعــم التنميــة االقتصاديــة احملليــة خصوصــا يف مجاعــة مثــل ســال، والــي 
تزخــر بــرتاث ومــوروث اترخيــي وتقــايف مهــم جيعــل منهــا مرجعــا للهويــة املغربيــة. لكــن هــذه املقومــات واإلمــكاانت 
ال يتــم اســتثمارها ابلشــكل املطلــوب، رغــم اجملهــودات املبذولــة مــن طــرف اجلماعــة وخمتلــف القطاعــات 

احلكوميــة املعنيــة، والــي جتســدت يف برانمــج أتهيــل وتثمــن املدينــة العتيقــة لســال.

   هــذا املنتــدى كان مناســبة مهمــة لفتــح النقــاش حــول هــذا الرانمــج الطمــوح بغيــة حتصــن مكتســباته 
وتعزيزهــا والوقــوف علــى النواقــص واملعيقــات وجتاوزهــا. كمــا كان مناســبة أيضــا 
لدراســة إمكانيــات هــذا القطــاع يف مشوليتــه علــى املســتوى احمللــي وتقييــم مــردوده 
االقتصــادي، والتفكــر يف البدائــل واالقرتاحــات املمكنــة والقابلــة للتنفيــذ مــن 

أجــل تطويــره.
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محور االستثمار: 

التنميــة االقتصاديــة احملليــة والوطنيــة، نظــرا الرتبــاط كل  يشــكل االســتثمار احلجــر األســاس يف 
جمــاالت التنميــة بتطــوره وازدهــاره، حيــث أنــه ال ميكــن تصــور تنميــة حمليــة دون اســتثمار قــوي قــادر 

علــى خلــق الثــروة وعلــى إدمــاج الشــباب يف النســيج االقتصــادي.
    وعلــى هــذا األســاس، أعطــى املنتــدى االقتصــادي أمهيــة قصــوى هلــذا القطــاع، مــن خــالل تعميق النقاش 
حــول كيفيــة جــذب وتطويــر االســتثمار علــى مســتوى مجاعــة ســال، ابإلضافــة إىل توجيهــه حنــو القطاعــات 
االقتصاديــة واإلنتاجيــة ذات القيمــة املضافــة العاليــة. كمــا مت تــدارس كيفيــة اســتغالل املؤهــالت الطبيعيــة 

ملدينــة ســال وموقعهــا اجلغــرايف يف الرتويــج هلــا كوجهــة اســتثمارية علــى املســتوى الوطــي.
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محور التشغيل:

 يعتــر التشــغيل مــن أهــم اإلشــكاالت، ليــس علــى املســتوى احمللــي فقــط بــل علــى املســتوى الوطــي، 
نظــرا آلاثره االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى فئــة عريضــة مــن الشــباب. هــذه اإلشــكالية تتــم مواجهتــه علــى 
املســتوى الوطــي مــن خــالل تنزيــل جمموعــة مــن الرامــج واالســرتاتيجيات الــي هتــدف أساســا إىل وضــع 
سياســات عمومّيــة يف جمــال التشــغيل علــى املــدى القصــر واملتوســط والبعيــد وحتديــد اآلليــات الضروريــة 
لتحســن تشــغيلية الباحثــن عــن الشــغل مــن بينهــا مراجعــة الرامــج النشــيطة للتشــغيل وتقييمهــا وتبســيط 
إجراءاهتــا حــى تســتجيب حلاجيــات املؤسســات االقتصاديــة لليــد العاملــة املختصــة ولتطلعــات طالــي 

الشــغل وابلتــايل املالءمــة بــن العــرض والطلــب.
   وتتطلــب مواجهــة إشــكالية التشــغيل علــى املســتوى احمللــي االنكبــاب علــى 
مناقشــة معيقــات التنميــة االقتصاديــة بســال، والعمــل علــى توفــر منــاخ اســتثماري 
مالئــم يســمح إبحــداث مواطــن الشــغل لفائــدة الشــباب مبختلــف مســتوايته. 
وذلــك مــن خــالل إجــراءات عمليــة هتــدف إىل ختليــق احليــاة العامــة وتبســيط 
اإلجــراءات اإلداريــة وتوفــر الدعــم لبنيــات االســتثمار وتدعيــم البــى التحتيــة، 

التقرير العام 
للتشخيص التشاركي
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ابإلضافــة إىل عقــد شــراكات مــع الدولــة والقطــاع اخلــاص وكــذا الفرقــاء االجتماعيــن مــن أجــل 
مطابقــة تكويــن واملؤهــالت التقنيــة لشــباب مدينــة ســال مــع متطلبــات ســوق الشــغل علــى املســتوى 

احمللــي، ومــع التوجهــات االســرتاتيجية للبنيــة االســتثمارية احملليــة.
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   وأتسيســا علــى مــا ســبق، فقــد كان املنتــدى االقتصــادي، ومــن خــالل لقاءاتــه الفكريــة وورشــاته التقنيــة يف 
خمتلــف احملــاور املدرجــة ســلفا، مطالبــا إبجيــاد إجــاابت علميــة وعمليــة جملموعــة مــن اإلشــكاليات والــي مت تلخيصهــا 

فيمــا يلــي:

كيف ميكن بناء اقتصاد حملي قوي ومتنوع قادر على حتقيق التنمية احمللية الشاملة؟	 
هــل ميكــن للقطاعــات اإلنتاجيــة بســال أن تكــون قاطــرة أساســية لتحقيــق اإلقــالع االقتصــادي 	 

احمللي؟
ما هو دور التكامل بن الدولة ومجاعة ســال والتقائية خمططاهتما يف حتقيق التنمية االقتصادية 	 

احمللية؟
إىل أي حد ميكن للتنمية السياحية أن تسهم يف التنمية االقتصادية جبماعة سال؟ 	 
مــا مــدى مســامهة االســتثمارات والتمويــالت الوطنيــة يف التنميــة االقتصاديــة ويف اإلدمــاج 	 

االقتصــادي للشــباب الســالوي؟
مــا هــي الفــرص واإلمــكاانت املتاحــة لتطويــر قطــاع اخلدمــات لكــي يصبــح ركيــزة أساســية يف 	 

التنميــة االقتصاديــة؟
هــل ميكــن اعتبــار تطويــر املــردود التجــاري مبدينــة ســال حمــددا أساســيا يف تطويــر املــوارد املاليــة 	 

للمدينــة ويف الرفــع مــن جــودة احليــاة ملواطنيهــا؟
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المنتدى االقتصادي: 
محور التجارة
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور التجارة

املنتدى االقتصادي: حمور التجارة
آليات التشاور دعامة أساسية لتطوير التجارة بسال

   إن اآلليــات التشــاورية الــي مت اعتمادهــا يف إطــار إعــداد برانمــج عمــل ســال 2022-2028 تــروم إىل إشــراك 
التجــار واملهنيــن وخمتلــف الفاعلــن يف قطــاع التجــارة بســال، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جديــدة هلــذا القطــاع ومــن أجــل 
ــه نبضــا جديــدا عــر معاجلــة قضــاايه وخمتلــف إشــكاالته علــى  املســامهة الفعالــة يف رســم مالحمــه األساســية  إلعطائ
املســتوى احمللــي، وحتديــد مدخــل لوضــع اســرتاتيجية فعالــة وانجعــة للنهــوض بــه، نظــرا لألمهيــة الــي يكتســيها هــذا 
القطــاع مــوازاة مــع ابقــي القطاعــات اإلنتاجيــة مبدينــة ســال، مــن الناحيــة السوســيو-اقتصادية، األمــر الــذي يقتضــي 
العمــل علــى تطويــره وأتهيلــه مــن أجــل جتــاوز خمتلــف املعيقــات، وأيـضـــا مـــن أجـــل إعـطـــاء الدفعــة املـرجـــوة والدعــم 

الــالزم ملهنيــي هــذا القطــاع، ال ســيما التجــار الصغــار واملتوســطون الذيــن ميثلــون عصبــا أساســيا يف منظومتــه. 

   يف هــذا الســياق، شــكل هــذا اللقــاء التشــاوري املتعلــق بقطــاع التجــارة مبدينــة ســال، مناســبة متميــزة لطــرح 
إشــكاالت القطــاع علــى املســتوى احمللــي، وتبــادل األفــكار، وتقاســم التجــارب واخلــرات، واقــرتاح البدائــل واحللــول 
الــي مــن شــأهنا املســامهة يف تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه وجناعتــه، مبــا خيــدم 

أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مبدينــة ســال.

   لــذا مت اختيــار موضــوع »آليــات التشــاور دعامــة أساســية لتطويــر التجــارة بســال« كشــعار 
هلــذا اللقــاء ملــا جيســده هــذا املوضــوع مــن وعــي أبمهيــة التشــاور والتشــارك يف بلــورة رؤيــة واعــدة 

ومســتجدة متكــن مــن تطويــر التجــارة بســال وجعلهــا رافعــة للتنميــة احملليــة.

ــر املــردود     هــذا اللقــاء التشــاوري كان مناســبة ســاحنة لالنكبــاب علــى مناقشــة ســبل تطوي
التجــاري جبماعــة ســال، مــن خــالل تــدارس التحــدايت الــي تواجــه املقــاوالت التجاريــة يف 
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ممارســة أنشــطتها واقــرتاح األجوبــة الــي مــن شــأهنا حــث هــذه املقــاوالت علــى تطويــر آليــات اشــتغاهلا وتنويــع أنشــطتها 
والرفــع مــن قدرهتــا علــى االبتــكار. األمــر الــذي ينعكــس إجيــااب علــى املردوديــة املاليــة هلــذه املقــاوالت وعلــى جــودة 
احليــاة ابلنســبة للمواطــن مــن خــالل توفــر عــرض متنــوع مــن ســلع وخدمــات، كمــا سيســاهم يف اإلشــعاع التجــاري 

جلماعــة ســال ويشــجع مقــاوالت أخــرى علــى خلــق أنشــطة جتاريــة ابجلماعــة.

   وأييت هــذا النــوع مــن املقــاوالت ومــدى مردوديتهــا االقتصاديــة يف صلــب اهتمامــات مدبــري الشــأن احمللــي 
مبدينــة ســال، ملــا حتظــى بــه مــن أمهيــة ابرزة داخــل النســيج االقتصــادي الوطــي واجلهــوي عمومــا واحمللــي علــى وجــه 
اخلصــوص، إذ تعتــر املكــون الرئيســي لتحقيــق اإلشــعاع التجــاري ملدينــة ســال ولتحريــك عجلــة تنافســيتها االقتصاديــة 

التجاريــة.

   مــن هــذا املنطلــق، كان النقــاش يف هــذه اللقــاءات التشــاورية منصبــا علــى طــرح اإلشــكاليات الــي تعيــق تطــور 
هــذه املقــاوالت وعلــى بلــورة رؤيــة واعــدة متكنهــا مــن عصرنــة وســائل اشــتغاهلا وتنويــع وســائطها التســويقية ومتكينهــا 
مــن احلصــول علــى امتيــازات هبــدف ضمــان اســتمرارية انشــطتها واحلفــاظ علــى مناصــب الشــغل األوليــة والرفــع مــن 
نســبتها اعتمــادا علــى حتــري اجلــودة والبســاطة ووضــوح الرؤيــة االســرتاتيجية للتســير، مــع عــدم اغفــال تشــجيع هــذه 

املقــاوالت خبلــق عالقــات مــع األبنــاك واملؤسســات االجتماعيــة واملورديــن والزبنــاء.

   مت مــن خــالل هــذا اللقــاء، مناقشــة اإلشــكاالت الــي تواجــه جتــارة القــرب، علــى اعتبــار أن قطــاع التجــارة يتميــز 
هبيمنــة هــذا الصنــف مــن التجــارة الــي تعتــر القنــاة الرئيســية لتوزيــع الســلع االســتهالكية، ومتثــل النصيــب األكــر 
مــن رقــم معامــالت القطــاع علــى املســتوى الوطــي واجلهــوي وكــذا احمللــي، ابإلضافــة إىل مســامهتها الفعالــة يف خلــق 
فــرص التشــغيل وحتقيــق اإلدمــاج االجتماعــي لشــرحية مهمــة مــن اجملتمــع املغــريب عمومــا وســكان مدينــة ســال علــى 

وجــه اخلصــوص. 

   كمــا أن جتــارة القــرب تلعــب دورا مهمــا ليــس علــى املســتوى االقتصــادي فقــط، بــل علــى 
املســتوى االجتماعــي، حبكــم العالقــة الــي تربــط جتــار القــرب ابملواطــن البســيط ومــا يتخللهــا 
مــن خدمــات وتســهيالت يطغــى عليهــا الطابــع االجتماعــي والتضامــي علــى التجــاري 

واالقتصــادي.

   هــذا النــوع مــن التجــارة، ونظــرا ألمهيتــه السوســيو اقتصاديــة يتطلــب اهتمامــا خاصــا 
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وتدخــال فعــاال ميكنــه مــن حتقيــق التنميــة واالزدهــار، األمــر الــذي ســيكون لــه الوقــع اإلجيــايب علــى الوضــع االقتصــادي 
والتنمــوي. غــر أن هــذه التنميــة تبقــى رهينــة مبــدى حتســن منوذجهــا االقتصــادي مــن خــالل اعتمــاد تقنيــات بيــع 

جديــدة، وتطويــر عــروض أكثــر جاذبيــة، والتحكــم يف تكلفــة النشــاط التجــاري.

ــتأكيد علــى أن هــذه املدينــة تتميــز مبوقعهــا اجلغــرايف الــذي    وخبصــوص اإلشــعاع التجــاري ملدينــة ســال، فيمكــن الـ
ميكــن مقاوالهتــا التجاريــة والصناعيــة مــن تنويــع مورديهــا وزبنائهــا، كمــا تزخــر بــكل املقومــات واملؤهــالت االقتصاديــة 
والبشــرية، والبنيــات التحتيــة واخلدماتيــة الــي متكنهــا مــن املســامهة اجلــادة والقويــة يف تطويــر هــذا االشــعاع وجعلــه 

نراســا ملســرة التطــور االقتصــادي هبــا، مــن خــالل تقويــة جاذبيتهــا االســتثمارية. 

   ويف هــذا الصــدد، وحيــث أن قطــاع التجــارة مبدينــة ســال حيــوي الرتباطــه الوثيــق ابملواطــن الســالوي ســواء منتســبا 
إليــه كفاعــل أو مســتفيدا منــه كمســتهلك، ونظــرا للتحــوالت اهليكليــة الــي تشــهدها املدينــة، وملــا ميــّر منــه القطــاع 
ذاتــه مــن حتــدايت، داخــل املدينــة أو خارجهــا، فــإن توفــر املنــاخ املناســب لتطويــر هــذا القطــاع، ال يقتضــي فقــط 
تدليــل الصعــوابت وجتــاوز اإلكراهــات اليوميــة الــي تواجهــه، بــل يقتضــي التفكــر يف بلــورة رؤيــة اســرتاتيجية عميقــة 
ومهيكلــة علــى املســتوى احمللــي، جتعــل منــه دعامــة أساســية لإلشــعاع االقتصــادي علــى املســتوى اجلهــوي والوطــي 

وقاطــرة قويــة للتنميــة احملليــة.

   أتسيســا على ما ســبق، فإن اللقاء التشــاوري شــكل أرضا خصبة للمناقشــة وتبادل األفكار واخلرات والتجارب 
املرتبطــة بقطــاع التجــارة، كان مناســبة مميــزة لتقــدمي جمموعــة مــن اإلجــاابت والبدائــل القابلــة للتنفيــذ جملموعــة مــن 

اإلشــكاالت الــي مت تلخيــص جــزء منهــا فيمــا يلــي:

سبل تطوير املردودية التجارية جبماعة سال؛	 
التحــدايت الــي تواجــه املقــاوالت التجاريــة بســال يف تطويــر أنشــطتها والرفــع مــن 	 

مردوديتهــا االقتصاديــة؛
اإلمكاانت املتاحة خللق اإلشعاع التجاري ملدينة سال؛	 
دور جتارة القرب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية.	 





23#سال_اللي_بغينا

نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور التجارة

المنتدى االقتصادي: محور التجارة
برنامج اللقاء

الكلمة االفتتاحية للقاء التشاوري:
 السيدة رشيدة بوزيت املرنيسي

مسير الجلسة:
 السيد رضوان املطيع
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مقررا اللقاء: 

السيدة عائشة البقايل / السيد رضوان اسليم
الئحة المتدخلين

حسن الساخي : رئيس غرفة الصناعة و التجارة جلهة الرابط سال القنيطرة
حممد الصابر   : املندوب اجلهوي لوزارة الصناعة و التجارة للجهة

نبيل النوري    : رئيس النقابة الوطنية للتجار و املهنين
حممد جريفي   : عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار و املهنين

الزعيم          : رئيس مصلحة التجارة ابملندوبية اجلهوية لوزارة الصناعة و التجارة
رضوان اسليم  :عن ائتالف الرابط سال القنيطرة

علي بن علي   : انئب رئيس غرفة الصناعة و التجارة
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الئحة المعقبين
مصطفى لوريعان   : رئيس مجعية جتار سوق اجلملة

يوسف فحصي    : كاتب إقليمي لإلحتاد العام للمقوالت و املهن
رشيد أوالد رقية   : الكاتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتجار بسال
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المنتدى االقتصادي: محور التجارة

خمرجات اللقاء
مسر اللقاء:

           بسم هللا الرمحن الرحيم.
وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعن

     قبــل البدايــة يف عــرض الكلمــة االفتتاحيــة حــري بنــا أن حنــدد اإلطــار العــام هلــذا الرانمــج، فبالرجــوع إىل 
دســتور 2011  القانــون التنظيمــي 11314  املتعلــق ابجلماعــات، نــرى أبن الدولــة بقيــادة جاللــة امللــك تريــد 
مــن اجلماعــات أن تكــون فاعــال تنمــواي واجتماعيــا وحــى سياســيا، تقــوم بــدور الوســاطة والتفــاوض والتنســيق بــن 
الفاعلــن االجتماعيــن واملهنيــن واالقتصاديــن والسياســين والرمسيــن وغــر الرمسيــن، كمــا يــراد ابجلماعــات أن 
تكــون إطــارا مناســبا لالتقائيــة الرامــج األفقيــة للدولــة والسياســات القطاعيــة للــوزارات وذلــك بغيــة حتقيــق ا لنجــاح 
والفعاليــة واملردوديــة أبقــل تكلفــة، وذلــك جوهــر احلكامــة الرتابيــة، والغايــة مــن الالمركزيــة الرتابيــة. وهلــذا االعتبــار 
وحرصــا منــا علــى إجنــاح هــذا املنتــدى فإنــه مــن الواجــب أن تتضمــن الوثيقــة الــي ســرتفع إىل اجلماعــة مجيــع املشــاريع 
ذات األولويــة الــي حتقــق رؤيــة اجلماعــة مبنتخبيهــا وموظفيهــا وجمتمعهــا املــدين ومواطناهتــا ومواطنيهــا، ملــا ينبغــي أن 
تكــون عليــه يف املســتقبل آخذيــن بعــن االعتبــار االختصاصــات الذاتيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون التنظيمــي 

ــه. للجماعــات الســيما الفصــل 99 من

   ويعتر برانمج العمل آلية أساســية يف التدبر العمومي الرتايب الالمركزي، متارس اجلماعة من خالله اختصاصاهتا 
خصوصــا الذاتيــة منهــا، فهــو مبثابــة مرجعيتهــا األساســية لرجمــة املشــاريع واألنشــطة ذات 
األولويــة املقــررة أو املزمــع إجنازهــا، اســتجابة حلاجيــات اجملتمــع احمللــي مــن خدمــات القــرب، 
وملواجهــة املشــاكل العموميــة املطروحــة علــى مســتوى تــراب اجلماعــة، وهــو كذلــك وثيقــة 
تشــاورية بــن الفاعلــن يف السياســات العموميــة الرتابيــة، حيــث ختضــع بلورتــه ملبــدأ التشــاور 
الــذي يثمــر التوافــق  والوفــاق االجتماعيــن حــول األولــوايت التنمويــة للجماعــة، كمــا يعتــر 
التشــاور أحــد مرتكــزات الدميقراطيــة التشــاركية للتنظيــم الــرتايب الالمركــزي للدولــة، كمــا نــص 
علــى ذلــك دســتور 2011 الفصــل 136، واســتنادا لذلــك ألزمــت القوانــن رؤســاء  اجلماعــة 
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الرتابيــة ابحــرتام آليــات الدميقراطيــة التشــاركية يف إعــداد برانمــج العمــل، املــادة 169 172  مــن القانــون التنظيمــي 
للجماعــات.

   وهلــذا، وحرصــا منــا علــى جنــاح هــذا املنتــدى، ندعــو مجيــع املتدخلــن واحلاضريــن التقيــد مببــدأ التشــاور العمومــي 
يف إطــار مجاعــة ســال، آخذيــن بعــن االعتبــار اإلطــارات املرجعيــة الســابقة وبعيديــن كل البعــد عــن كل مــا هــو سياســي 

أو إيديولوجــي أو عقائــدي أو شــخصي. وشــكرا لكــم.

واآلن كلمة االفتتاح مع األستاذة رشيدة بوزيد املرنيسي فلتتفضل مشكورة

األستاذة رشيدة بوزيت املرنيسي:

بسم هللا الرمحن الرحيم

   الســيد املنــدوب اجلهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة، الســيد رئيــس النقابــة الوطنيــة للتجــار واملهنيــن، الســيد ممثــل 
غرفــة الصناعــة والتجــارة واخلدمــات، الســيد العضــو التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للتجــارة واملهنيــن، الســيد عضــو 

ائتــالف الــرابط وســال والقنيطــرة، الســادة املنتخبــون وممثلــو املؤسســات العموميــة، احلضــور الكــرمي:

   تعــد املشــاركة يف اآلليــات التشــاورية مؤشــرا فعــاال لتقييــم التقــدم احلاصــل يف املنهجيــة الدميوقراطيــة وقيــاس آاثر 
اإلصالحــات السياســية والتشــريعية واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى أرض الواقــع، وبشــكل عــام فقــد ظلــت مشــاركة 
اجملتمــع املــدين حبيســة بعــض األعمــال التضامنيــة وهــي مؤشــرات دالــة تعكــس آنــذاك ضعــف الثقــة يف اجملتمــع املــدين 
وتعمــق الشــرخ بــن الفاعــل األساســي يف التدبــر العمومــي واملواطــن والفاعــل االقتصــادي واالجتماعــي أريــد أن أدفــع 
مبســلمة أفرتض أهنا ال حتتاج جملهود إلثبات صحتها ومضموهنا أن الدميقراطية منذ أن اهتدت البشــرية إليها تســعى 
دائمــا حســب موازيــن القــوى يف اجملتمــع إىل جتديــد  آلياهتــا وتطويــر أدوات اشــتغاهلا، وذلــك 
حــى تتمكــن مــن مواكبــة حتــوالت اجملتمــع وديناميتــه وتقــدمي األجوبــة الناجعــة عمــا ينشــأ 
عنهــا مــن متطلبــات وحتــدايت. والــي قــد تكــون نتيجــة عــدم مســايرة اآلليــات التقليديــة 
للدميقراطيــة التمثيليــة للتحــوالت والتطــورات اجملتمعيــة. هــذا النهــج الــذي ميكــن أن نقــر لــه 
علــى جــدور ممتــدة يف التاريــخ اهتــدت إليــه اجملتمعــات علــى اخلصــوص منــذ القــرن التاســع 
عشــر يف أمريــكا الشــمالية والــدول اإلســكندانفية هبــدف تعزيــز وتقويــة الدميقراطيــة عــن 

طريــق وســائط مرنــة وهــي وســائط عــادة مــا اختــذت وتتخــذ صيغــا تشــاركية يف عملهــا.
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   أيهــا احلضــور الكــرمي: وأمــام هــذا الوضــع احملــدود للمجتمــع املــدين بــزغ فجــر جديــد مــن اإلصالحــات التشــريعية 
والتنظيميــة توجــت إبعــالن دســتور 2011  الــذي وضــع إطــارا عامــا للتشــارك وتــرك أمــر تنظيمــه وتفعيلــه للســلطات 
العموميــة، وهكــذا جنــد املشــروع الدســتوري أقــر العديــد مــن املقتضيــات واألحــكام واملبــادئ اجلديــدة املتصلــة 
ابلدميقراطيــة التشــاركية وآليــات احلــوار والتشــاور بــن خمتلــف الســلطات العموميــة املنتخبــة واملواطنــات واملواطنــن 
ومجعيــات اجملتمــع املــدين كمــا عمــل الدســتور علــى تكريــس كتلــة مــن األحــكام الناظمــة للمشــاركة املواطنــة املرتبطــة 
مــع بعضهــا البعــض وجعلهــا مــن املرتكــزات األساســية لبنــاء الدولــة القانونيــة يســودها احلــق والقانــون ولتوطيــد وتقويــة 

مؤسســات الدولــة احلديثــة مبختلــف أبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والبيئيــة.

   أيهــا احلضــور الكــرمي: هــا حنــن جنتمــع اليــوم يف إطــار تشــاركي وتشــاوري كــي نســاهم يف 
وضــع برانمــج عمــل مدينــة ســال، وفقــا ملــا متليــه الضوابــط املعياريــة الناظمــة للعمــل التشــاركي، 
الســيما املــادة 79 مــن القانــون التنظيمــي14-113 املتعلــق ابجلماعــات والــذي مبوجبــه 
أاتح لنــا الفرصــة لنعــر عــن مشــاكل القطاعــات الــي منثلهــا يف إطــار التعــاون، ولعلنــا جنــد 
إميــاان راســخا هبــذه املســؤولية يف تدبــر هــذا املنتــدى وهــو املكانــة التارخييــة، والــي عــرت عــر 
التاريــخ مراحــل متطــورة وحافلــة ابإلجنــازات واإلخفاقــات. فمنــذ إعــالن النــواة األوىل ملدينــة 
ســال، والــي ترجــع إىل القــرن 11 امليــالدي أي خــالل العهــد املوحــدي، إىل يومنــا هــذا شــهد 
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احلقــل االقتصــادي تنوعــا وجتــاداب يف التموقــع داخــل اخلريطــة االقتصاديــة للمملكــة. فــال أحــد ينكــر مــا تزخــر بــه 
املدينــة مــن طاقــات بشــرية واعــدة أسســت عــر جيــل مــن الزمــن إبداعــات فنيــة يف جمــاالت خمتلفــة كالصناعــات 
التقليديــة، وأخــص ابلذكــر صناعــة اخلــزف وســامهت كذلــك يف الرفــع مــن مردوديــة اخلزينــة احملليــة عــر اســتثمارات 

مهمــة يف جمــال املقاولــة والصناعــة التقليديــة.

   أيهــا احلضــور الكــرمي: ابلعــودة إىل موضــوع هــذا املنتــدى يظهــر أنــه مــن املهــم أن نقــر وبطبيعــة احلــال ابلطابــع املعقــد 
واملتشــابك والشــائك ملوضــوع املنتــدى، خصوصــا يف هــذه الظرفيــة الصعبــة الــي نعيشــها وهــذه األوضــاع االقتصاديــة 
الصعبــة، ولذلــك أعــر عــن األمــل يف أن يكــون هــذا املنتــدى مبــا ســيفضي إليــه مــن خالصــات وتوصيــات، مقدمــة 
حلــوار عمومــي حملــي تعــددي وأان متأكــدة أبنكــم معــي علــى صحــة هــذه الفرضيــة، أن هنــاك حاجــة موضوعيــة ملحــة، 
إن مل أقــل مســتعجلة، هــي احلاجــة لبنــاء نظــام حملــي موحــد ومتكامــل وانجــع ومتعــدد األطــراف بشــأن االقتصــاد 

احمللــي يف بعــده املؤسســايت والسياســي واالجتماعــي واملــدين واالقتصــادي والثقــايف وحــى اهلــواييت.

   أيهــا احلضــور الكــرمي: أود قبــل أن أختــم كلمــي التقــدم للســيد نــور الديــن امشاعــو، رئيــس مجعيــة أيب رقــراق 
احلاضنــة هلــذا املنتــدى، جبميــل الشــكر والعرفــان علــى هــذه االســتضافة والــي إن دلــت علــى شــيء فإمنــا تــدل علــى 
العمــق التارخيــي املتجــدر هلــذه املؤسســة عــر الســنون وكــذا جلميــع األطيــاف اجملتمعيــة والــي لبَّــت نــداء اجملتمــع هلــذا 
اجلمــع املبــارك، آملــن مــن هللا العلــي القديــر أن نكــون قــد ســامهنا ولــو بقــدر بســيط يف تقييــد دور اجملتمــع املــدين عــر 
اآلليــات التشــاورية، وخــر مــا أختــم بــه كالمــي هــو قــول هللا عــز وجــل )) وقــل اعملــوا فســرى هللا عملكــم ورســوله 

واملؤمنــون. وســرتدون إىل عــامل الغيــب والشــهادة فينبئكــم مبــا كنتــم تعملــون(( صــدق هللا العظيــم. 

   مسر اللقاء:

   نشــكر األســتاذة الكرميــة علــى هــذه املداخلــة والــي عــرت مــن خالهلــا عــن دور اجملتمــع 
املدين كفاعل داخل املؤسســات وداخل اجلماعات، ودوره يف التنمية، ويف الرقي ابملدينة.

   واآلن الكلمــة لألســتاذ الفاضــل حســن الســاخي رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة جبهــة 
الــرابط ســال القنيطــرة
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السيد حسن الساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة ابجلهة:

   بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلن، وعلى آله وصحبه أمجعن.

    الســيدة ممثلــة هيــأة املســاواة وتكافــؤ الفــرص، الســيد املنــدوب اجلهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة، الســيد 
رئيــس النقابــة الوطنيــة للتجــار واملهنيــن، والســيد العضــو التنفيــذي لنفــس النقابــة، والســيد العضــو التنفيــذي 
للهيــأة، حضــرات الســيدات والســادة كل واحــد ابمســه وصفتــه: إنــه لشــرف كبــر أن أحضــر معكــم اليــوم أصالــة عــن 
نفســي ونيابــة عــن الســيد رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة واخلدمــات جلهــة الــرابط ســال -القنيطــرة يف هــذا احلــدث 
االقتصــادي اهلــام اخلــاص جبماعــة ســال، واملنظــم مــن قبــل هيــأة املســاواة وتكافــؤ الفــرص وابإلشــراك مــع مؤسســات 
عموميــة ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين. ويف هــذا الصــدد أريــد أن أؤكــد لكــم أن هــذه الفرصــة 
ستشــكل إطــارا مناســبا لتبــادل اآلراء واألفــكار واخلــرات والتجــارب بــن خمتلــف املتدخلــن يف القطــاع التجــاري، بــن 
التاجــر نفســه واإلدارات املعنيــة ابلقطــاع وكــذا املنتخبــن ومجعيــات اجملتمــع املــدين ذات امليــول التجــاري، وتتجســد 
أمهيتــه يف إفــراز توصيــات مــن شــأن تطبيقهــا خدمــة مصــاحل القطــاع التجــاري جبماعــة ســال. كمــا أن هــذا املنتــدى 
جيســد االهتمــام الــذي يوليــه اجلميــع هلــذا القطــاع احليــوي وخاصــة لفائــدة التجــار الصغــار واملتوســطن، مــن أجــل 

متكينهــم مــن املشــاركة بفعاليــة يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واحملليــة واجلهويــة.

   موضــوع لقــاءان اليــوم يتعلــق ابلقطــاع االقتصــادي بشــكل عــام وبشــكل خــاص بشــقه املرتبــط ابجملــال التجــاري يف 
منطقــة اترخييــة عريقــة تعــرف تطــورا ملحوظــا يف خمتلــف مناحــي احليــاة االقتصاديــة والدميوغرافيــة أال وهــي مدينــة ســال.

   فموضــوع تطويــر القطــاع التجــاري والرفــع مــن مردوديتــه لطاملــا اســتأثر ابهتمــام غرفتنــا نظــرا لكونــه يدخــل ضمــن 
لــه بــكل الوســائل املتاحــة لديهــا  اختصاصاتنــا الــي خوَّلَنــا إايهــا املشــرع، حيــث جتنــدت 
مــن أجــل العمــل علــى أتهيلــه وتطويــره، مــن خــالل انكباهبــا املسرتســل علــى العمــل ســواي 
مــع الدوائــر الرمسيــة مــن أجــل إجيــاد احللــول املناســبة لتجــاوز العقبــات الكثــرة الــي تقــف 
حجــرة عثــرة أمــام تنميتــه وحتديــث أســاليبه التدبريــة، وملواجهــة التحــدايت الــي تواجهــه بفعــل 
التحــوالت املتســارعة الــي يعرفهــا االقتصــادان الوطــي والــدويل علــى حــد الســواء. ومــن هــذا 
املنطلــق ابدرت الغرفــة، وال تــزال، إىل عقــد مثــل  هــذه اللقــاءات وتنظيــم النــدوات لتحســيس 
التجــار وإبالغهــم بــكل مســتجدات احمليــط االقتصــادي خاصــة فيمــا يتعلــق ابإلطــار القانــوين 
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والتنظيمــي، كمــا نظمــت مناظــرات جهويــة وأايم دراســية وموائــد مســتديرة كلهــا تصــب يف اجتــاه إجيــاد صيــغ عمليــة 
لالرتقــاء ابلقطــاع التجــاري ابجلهــة عمومــا والرفــع مــن مردوديتــه وأدائــه، ومــن مجلــة مــا قامــت بــه الغرفــة أيضــا لفائــدة 
التجــار ابجلهــة هــو إحداثهــا ملركــز متخصــص يف تدبــر احملاســبة، مهمتــه مســك حســاابت التجــار الصغــار والقيــام 
بتصرحياهتــم الضريبيــة واجلماعيــة وكــذا إحداثهــا ملعهــد متخصــص يف التجــارة والتدبــر، مــن بــن إحــدى وظائفــه تكويــن 
ــا منهــا يف  ــة احلديثــة. كمــا أن الغرفــة ووعي التجــار واملهنيــن وتلقينهــم دروســا علميــة وعمليــة يف » الطــرق التدبري
تقريــب اخلدمــات مــن منتســبيها عملــت، يف إطــار اتفاقيــات، علــى احتضــان -مبقرهــا املركــزي ابلــرابط وملحقتيهــا 
ابلقنيطــرة واخلميســات- خدمــات املكتــب املغــريب للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة والشــهادة الســلبية، وخدمــات 
أخــرى ســيتم احتضاهنــا الحقــا علــى ســبيل املثــال ال للحصــر: مغــرب املقــاوالت واجلمعيــات املغربيــة للمصدريــن.

   أيهــا احلضــور الكــرمي: ال خيفــى عليكــم أن القطاعــات التجاريــة تعــاين مشــاكل عــدة 
ويعيــق تطورهــا إكراهــات عــدة منهــا مــا هــو مرتبــط ابجلانــب التشــريعي والتنظيمــي والقانــوين، 
ومنهــا مــا هــو متصــل ابلتدبــر الداخلــي هلــذه القطاعــات، وهــو مــا يؤثــر بشــكل جلــي 
التحــدايت  علــى مســتوى  تنافســيتها  إنتاجياهتــا ومردوديتهــا، ويســاهم يف ضعــف  علــى 
الكبــرة، بفعــل التطــورات والتحــوالت املتســارعة الــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي. كمــا 
ال خيفــى عليكــم الــدور املهــم الــذي تلعبــه هــذه القطاعــات يف االقتصــاد املغــريب مبســامهتها 
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بنســب كبــرة يف الناتــج الداخلــي واإلمجــايل ويف خلــق فــرص شــغل عديــدة، انهيــك عــن أمهيــة الــدور االقتصــادي 
واالجتماعــي الــذي يلعبــه التاجــر ابعتبــاره نقطــة وصــل بــن املنتــج واملســتهلك. هــذا ابإلضافــة إىل أن تنــوع الســلع 
ــة  ــة وتطــور عــادات االســتهالك زاد مــن صعوب مــن حيــث أشــكاهلا واختــالف أســاليب البيــع يف القطاعــات التجاري

ــه. ــر أســاليب مهنت الوظائــف الــي جيــب أن يؤديهــا التاجــر ومــن مجلتهــا ضــرورة تطوي

ــه، كمــا  ــر القطــاع التجــاري والرفــع مــن أدائ    ســأحاول مــن خــالل هــذه املداخلــة املتواضعــة- والــي ختــص تطوي
حددهتــا اللجنــة املنظمــة للمنتــدى- أن أتطــرق إىل احملــاور اآلتيــة:

أوال: املعيقات الي حتول دون تطوير القطاع التجاري

   بشــكل خمتصــر ميكــن إمجــال هــذه املعيقــات يف املنافســة غــر املشــروعة والــي متثلهــا القطاعــات غــر املهيكلــة 
واملتمثلــة يف تفاقــم ظاهــرة الباعــة املتجولــن، واحتــالل امللــك العــام، وتزايــد عــدد مــن املقتصــدايت والــي متــول 
غــر منخرطيهــا، ومــن الضغــط والنقــل الضريــي وإشــكالية أتهيــل العديــد مــن القطاعــات التجاريــة، وإشــكالية 
االنتشــار الكبــر للمســاحات الكــرى وســط األحيــاء الســكنية، ممــا يؤثــر ســلبا علــى جتــارة القــرب وحيــدث أضــرارا 
لــدى التاجــر، عــالوة علــى انتشــار معــارض البيــع املباشــر ومــا ختلفــه مــن آاثر ســلبية علــى التاجــر واألضــرار الــي 
يتكبدهــا التجــار مــن جــراء منــح رخــص جديــدة واملنافســة غــر املشــروعة، واملشــاريع احملدثــة يف الدراســات والرامــج 
االســرتاتيجية التنمويــة احملليــة واجلهويــة، وغيــاب الدعــم ومتويــل القطاعــات التجاريــة، عــالوة علــى وجــود قوانــن 

تنظيميــة خاصــة ابلقطــاع التجــاري حتتــاج إىل حتيــن وتعديــل.

اثنيا: تطوير القطاع التجاري والرفع من أدائه

   اعتبــارا ملــا مت بســطه مــن معيقــات وهــي كثــرة ال يســمح اجملــال هنــا ابلتطــرق إليهــا كلهــا فإننــا 
نــرى أن القطــاع التجــاري مــن أجــل الرفــع مــن أدائــه حباجــة إىل الكثــر مــن التدابــر ومقرتحــات 

احللــول لإلشــكاالت املعيقــة لتطويــره ومنــوه، ويف هــذا الســياق نقــرتح مــا يلــي:

   علــى املســتوى املؤسســايت اقــرتاح إحــداث جلنــة مشــرتكة بــن العمالــة والغرفــة لتمكــن هــذه 
األخــرة مــن أداء دورهــا االستشــاري وكــذا التدخــل إليقــاف الضــرر الــذي قــد يلحــق ابلتجــار 
مــن جــراء القــرارات الــي تتخذهــا الســلطات احملليــة، كمــا أن إعــداد أي تصــور تنمــوي حملــي 
الفاعلــن املنتخبــن ومؤسســات ومنظمــات مهنيــة  يتــم إبشــراك  كان أو جهــوي جيــب أن 
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وخــواص كمــا جيــب منــح الغرفــة املهنيــة أدوارا تقريريــة داخــل اجملالــس احملليــة واجلهويــة مــن أجــل إعطــاء احلــق املهــي 
للتاجــر والتجــار، كمــا أن احلاجــة ملحــة إىل تعزيــز العالقــات  بــن الغــرف املهنيــة.

   وعلى املستوى القانوين والتشريعي نقرتح ما يلي:

*الدعــوة إىل إعــداد قانــون التعمــر التجــاري مــع إشــراك الغــرف املهنيــة يف اإلعــداد، مــع بلــورة تصاميــم التهيئــة 
للجماعــات الرتابيــة وإعــادة النظــر يف القوانــن املنظمــة لكيفيــة إحــداث املســاحات الكــرى، مــع األخــذ بعــن 

االعتبــار مــكان تواجدهــا وحتديــد معروضاهتــا.

*ضــرورة ســن قوانــن تنظيميــة مؤطــرة للقطاعــات التجاريــة واملهنيــة مــع اعتمــاد دفاتــر حتمــالت لتنظيــم خمتلــف 
األنشــطة التجاريــة عــوض الرخــص التجاريــة.

*ضــرورة تنظيــم وتقنــن التجــارة اإللكرتونيــة اعتبــارا ألن فئــة عريضــة مــن املواطنــن أضحــت اآلن تقتــي مقتنياهتــا مــن 
خــالل التجــارة اإللكرتونيــة، ونقــرتح يف هــذا الســياق أمهيــة إحــداث منصــة إلكرتونيــة لتســهيل ولــوج التجــار إليهــا 

وتســير مبيعاهتــم عــن بعــد.

*إصدار قانون التوزيع ابجلملة أو نصف اجلملة أو التقسيط.

*إطــالق أوراش تنظيــم وإصــالح وأتهيــل عــدد مــن املهــن والقطاعــات التجاريــة كقطــاع الدواجــن واللحــوم واملقاهــي 
واملطاعــم وأســواق اجلملــة واخلضــر والفواكــه، وذلــك بعــد القيــام إبجــراء تقييــم وتشــخيص للوضــع الراهــن هلــذه 

القطاعــات بتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة واملســؤولن عــن هــذه القطاعــات.

*علــى مســتوى دعــم ومواكبــة التجــار واملهنيــن وتقويــة قدرهتــم: العمــل علــى تقويــة قــدرة التجــار مــن خــالل متكينهــم 
مــن جهــة مــن االســتفادة مــن منظومــة تكوينيــة مســتمرة، ومــن أدوات وآليــات التجــارة 
اإللكرتونيــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل برجمــة لقــاءات تشــاورية معهــم لتشــخيص 
وحتديــد حاجياهتــم يف جمــال التكويــن ودعــم التجــار وتعزيــز مواكبتهــم مبختلــف املســتجدات 

القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة ابلقطــاع التجــاري.

التجــار  خاصــة  التجــار،  أتهيــل  جمــال  يف  خاصــة  والرعايــة  االهتمــام  مــن  مزيــد  *إيــالء 
املتوســطون والصغــار منهــم مــن خــالل وضــع برامــج طموحــة هبــدف متكينهــم مــن الوســائل 
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الضروريــة ملزاولــة جتارهتــم يف أحســن الظــروف؛ وأن تعمــل الدوائــر املعنيــة علــى إحــداث مراكــز التمويــن الــي هــي 
عبــارة عــن مؤسســات يعهــد إليهــا مبهمــة شــراء بضائــع ابجلملــة وتوزيعهــا علــى املنخرطــن بواســطة وســائل نقلهــا 
اخلاصــة، وهــي ستســاعدهم علــى حتســن قدراهتــم التنافســية والتخفيــض مــن تكاليــف النقــل والتخزيــن... وختويلهــم 

إمكانيــة التفــاوض مــع املمولــن بشــأن األمثــان، انهيــك عــن حتســن ظــروف وختزيــن الســلع.

*علــى مســتوى الدراســات والرامــج التنمويــة جيــب ضــرورة مالءمــة االســرتاتيجيات والرامــج احلكوميــة مــع حاجيــات 
عصرنــة القطــاع التجــاري وتبــي برامــج حقيقيــة لتطويــر القطــاع التجــاري، كمــا كان احلــال يف الســابق ابلنســبة 
لرانجمــي »رواج« و«انفتــاح« والقيــام بدراســة حتديــث التوجيهــات االســرتاتيجية للتنميــة احملليــة املســتدامة بتنســيق 

مــع اجلهــات املعنيــة.

    ويف اخلتــام أود أن أجــدد شــكري لــكل الفعاليــات احلاضــرة يف هــذا امللتقــى وهــذا املنتــدى 
االقتصــادي كمــا أدعــو ألشــغاله بكامــل التوفيــق والنجــاح. والســالم عليكــم ورمحــة هللا تعــاىل 

وبركاته.

   مسر اللقاء:

   نشــكر الســيد الرئيــس علــى هــذه الكلمــة الــي أفــاض فيهــا وأعطــى مــن خالهلــا أهــم 
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اإلشــكاالت الــي تعيــق اجملــال التجــاري وحــدد مــن خالهلــا األولــوايت الــي البــد أن هنتــم هبــا والبــد أن تكــون مــن 
األســس املعياريــة األساســية الــي ميكــن أن تدخــل يف برانمــج مدينــة ســال.

 واآلن نعطي الكلمة للسيد حممد صابر املندوب اجلهوي لوزارة التجارة والصناعة.

السيد امحد الصبار املندوب اجلهوي لوزارة الصناعة و التجارة:

   الســيدة الرئيســة، الســادة الرؤســاء، الســادة احلضــور كل ابمســه وصفتــه: هــذا شــرف عظيــم أن أشــارك معكــم يف 
هــذا اللقــاء التشــاوري حــول إعــداد برانمــج مجاعــة ســال، وإين فخــور هبــذا احلضــور معكــم وجــد ســعيد لكــي أتقاســم 
معكــم عــددا مــن املعطيــات هتــم القطــاع الــذي تشــرف عليــه وزارة الصناعــة والتجــارة، وهــو قطــاع التجــارة وجتــارة 

القــرب ابخلصــوص.

    أود يف البدايــة أن أشــكر املنظمــن علــى هــذه النــدوة وعلــى اســتدعائهم للــوزارة، وإن شــاء هللا سنتقاســم معكــم 
عــددا مــن املعطيــات وعــددا مــن اإلشــكاليات الــي هتــم هــذا القطــاع، وقــد هيــأان مداخلــة عــر العــارض، نشــاهدها 
مجيعــا وحنــاول التدقيــق يف العناصــر الــي حتتويهــا، ومــن أجــل االســتماع للحضــور إن شــاء هللا، حــى يكــون النقــاش 
ــة أو  ــوزارة دائمــا حاضــرة، تســتمع للتجــار واملتدخلــن يف القطــاع، ســواء كجمعيــات مهني ــا وحنــن نؤكــد أبن ال غني
الغرفــة التجاريــة الــي نشــتغل معهــا بشــكل مكثــف، ونذكــر أبنــه كانــت العديــد مــن املناظــرات اجلهويــة ختــص قطــاع 
التجــارة والــي توِّجــت مبنتــدى وطــي أقيــم مبراكــش ســنة 2019 والــذي متخــض عنــه العديــد مــن التوصيــات الــي 

حنــن كــوزارة بصــدد تطبيــق وتنزيــل مقتضيايهــا.

السيد الزعيم رئيس مصلحة التجارة ابملندوبية اجلهوية :

   املوضــوع الــذي حنــن بصــدد احلديــث عنــه هــو جتــارة القــرب، واملقصــود بتجــارة القــرب 
هــي جتــارة التجــار الصغــار. فالــذي يهمنــا هنــا هــو ذلــك التاجــر الصغــر الــذي يف احلانــوت، 
يْــن، فهــذه هي التجارة الي نقصد  فكلنــا يعــرف أمحــد وحممــد وإبراهيــم واملذكــرة اخلاصــة ابلدَّ
وحنــاول تنظيمهــا وحنــاول مســاعدة املشــتغلن فيهــا ليتمكنــوا مــن تنميــة رقــم معامالهتــم فيهــا 

وتنميــة وضعهــم االجتماعــي. فمداخلتنــا تتضمــن احملــاور األتيــة:

   واقــع جتــارة القــرب مبدينــة ســال: ألننــا مطالبــن برانمــج ملدينــة ســال يف العــرض التجــاري: 
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دور جتــارة القــرب ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة أو الناحيــة االقتصاديــة، وكذلــك اجملــاالت الــي ميكننــا التدخــل فيهــا 
كمندوبيــة للتجــارة وإشــكاالت جتــارة القــرب، فهــذه هــي املشــاكل احلقيقيــة الــي ملســناها مــن خــالل العمــل اليومــي 
مــع التجــار. ويف األخــر نعطــي جمموعــة مــن االقرتاحــات والنقــاش مفتــوح، وهنــا أنــوِّه هبــذه املقاربــة التشــاركية الــي 
اعُتمــدت يف هــذه النــدوة مــن أجــل بلــورة رؤيــة يشــارك فيهــا اجلميــع حــى تكــون هــي برانمــج عمــل اجلماعــة يف املــدة 

بــن 2022 و2027.

   إذا ابلنســبة ملدينــة ســال فالقطــاع التجــاري يشــغل حــوايل 12000 شــخصا يتوزعــون علــى 7000 نقطــة بيــع. 
الكثافــة التجاريــة ابملدينــة تصــل إىل 75 نقطــة بيــع لــكل 10000 نســمة وهــو معــدل عــال ابملقارنــة مــع املعــدل 

الوطــي الــذي هــو 47 نقطــة بيــع.

   ابلنســبة هلــذه 7000 نقطــة بيــع تتــوزع إىل 4550 نقطــة هتتــم بــكل اللــوازم الشــخصية واملنزليــة والثقافيــة 
بيــع خاصــة ابملــواد االســتهالكية والغذائيــة. والرتفيهيــة يف حــن 2380 نقطــة 

   مدينــة ســال تضــم نوعــن مــن التجــارة: التقليديــة كالقســارايت واحملــاور التجاريــة مث العصريــة أو املســاحات الكــرى 
أو املتوســطة.

ابلنســبة للتجــارة التقليديــة هنــاك أســواق وقيســارايت منهــا ســوق اخلرازيــن يتخصــص يف املالبــس التقليديــة واألحذيــة 
الــذي انتهــت  بيــع احللــي واجملوهــرات، مث ســوق الصاحلــن  التقليديــة، جبــواره قيســارية احلراريــن املتخصصــة يف 
األشــغال بــه يف انتظــار تدشــينه وحيتــوي علــى عــدد الأبس بــه مــن احملــالت، قيســارية القريــة الــي تتخصــص يف 
بيــع املالبــس التقليديــة واحللــي واجملوهــرات، املركــز التجــاري املعــرض بســال اجلديــدة، ويضــم جــل املــواد الغذائيــة 
ــة ســال والــذي ســيتم  ــة، اخلضــروات اللحــوم األمســاك، ســوق اجلملــة مبدين ــة والتجهيــزات املنزلي واملالبــس واألحذي

إدماجــه يف إطــار الســوق الــذي هــو يف طــور اإلجنــاز، الســوق النموذجــي للمالبــس املســتعملة 
ــة. هــذا ابلنســبة للقيســارايت. ابلقري

   وابلنســبة للمحــاور التجاريــة جنــد عــدة حمــاور بعــدة ختصصــات، فمثــال يف ســال املدينــة جنــد 
مبنطقــة ابب اخلميــس مجيــع املــواد الغذائيــة واملالبــس واالحذيــة واجملوهــرات، مث شــارع 2 
مــارس كذلــك يف املدينــة القدميــة وختصصــه البيــع ابجلملــة ونصــف اجلملــة، مث حــي القريــة جنــد 
فيــه رواجــا كبــرا ويضــم مجيــع املــواد، مث شــارع لــال أمينــة جنــد فيــه قطــاع غيــار الســيارات، مث 
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ســوق الثــوب ويضــم مجيــع أنــواع األثــواب، مث ســوق الســراميك حبــي كرميــة هنايــة خــط الرتامــواي.

   ابلنســبة للتجــارات العصريــة هنــاك املســاحات الكــرى واملتوســطة، مــن أمههــا »أتقــداو« يضــم مســاحة كبــرة 
ويبيــع بنصــف اجلملــة، مث »مرجــان« ويــدور يف فلكــه عــدد مــن مســتعملي العالمــات التجاريــة، مث »كارفــور« مبســاحة 
كبــرة كذلــك. وابلنســبة للمســاحات املتوســطة هنــاك »كارفــور مــا ركيــت« بســال اجلديــدة، و«إكســريس« مبارينــا.

   ابلنســبة للعالمــات التجاريــة جنــد العديــد مــن العالمــات التجاريــة: هنــاك عالمــة »مــروة« وهــي متوفــرة يف مجيــع 
أحنــاء املدينــة، مث »إليكــرتو بالنيــت« وجندهــا مبرجــان، مث »بريكومــا« بشــارع القنيطــرة، ابإلضافــة إىل عالمــات 

أخــرى...

   فكمــا الحظتــم هــذا عــرض متنــوع بــن عصــري وتقليــدي. وإذا انتبهنــا إىل اخلريطــة يظهــر 
لنــا أنــه يتمركــز بشــكل كبــر يف املناطــق احلضريــة املأهولــة. 

والكلمة للسيد املندوب لتتمة عرضه

   حســب هــذا العــرض الــذي قدمــه الســيد الزعيــم- الــذي هــو ابملناســبة رئيــس مصلحــة 
التجــارة ابملندوبيــة اجلهويــة- فهنــاك عــرض جتــاري متنــوع يشــكل 75 نقطــة بيــع لــكل 
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10000 نســمة، يعــي هنــاك عــرض جتــاري قــوي علــى مســتوى مدينــة ســال.

   منــر للنقطــة الثانيــة وختــص ســوق اجلملــة. فقــد كان اتفــاق بــن العمــاالت الثــالث الــرابط ســال ومتــارة مفــاده إقامــة 
ســوق مجلــة واحــد ابحلــي الصناعــي ابلتقــدم، ووزارتنــا مســامهة فيــه حبــوايل 194 مليــون درهــم، والكلفــة اإلمجاليــة 
للمشــروع 625 مليــون درهــم، وهــو عبــارة عــن جيــل جديــد مــن األســواق، ألن أســواق اجلملــة احلاليــة، ال مــن حيــث 
الشــكل وال مــن حيــث التنظيــم، مل تعــد صاحلــة وحــى طريقــة التســير هبــا هــي طريقــة قدميــة ومتجــاوزة ال تتماشــى مــع 

مغــرب 2022، املغــرب الــذي نطمــح إليــه مجيعــا، هــذا مــا خيــص العــرض التجــاري ملدينــة ســال

   منــر اآلن لتجــارة القــرب وكمــا قلنــا يف الســابق إبراهيــم صاحــب احلانــوت... يلعــب دورا اقتصــاداي مهمــا جــدا، 
فهــذا النــوع ميثــل 85 يف املائــة مــن التجــارة اإلمجاليــة، وهــو رقــم جــد مهــم ويغطــي 58 يف املائــة مــن رقــم املعامــالت 
اإلمجــايل ويشــغل 36 يف املائــة مــن الذيــن يشــتغلون يف التجــارة. ابلنســبة للــدور االجتماعــي فهــؤالء التجــار الصغــار 
ــة  ــه يف فــرتة اجلائحــة، والــدور الكبــر يف إيصــال املؤون ــا مــا قامــوا ب ــة التمويــل املســتمر، وقــد الحظن يقومــون بعملي
للمواطنــن، يف وقــت كان احلجــر واملواطــن جيــده قــرب بيتــه، فنحــن كــوزارة عايشــنا معهــم هــذه الفــرتة والحظنــا 

تضحياهتــم.

   الــدور الثــاين: الــكل يعــرف )كارين الكريــدي( فهــذا يف حــّد ذاتــه جيــب أن يــدرس للعــامل كلــه، ألننــا إذا قمنــا 
بتحليــل األمــر جنــد أن هــذا األمــر هــو أســاس التعامــالت البنكيــة، فقــط األبنــاك أتخــذ الفوائــد وهــذا التاجــر الصغــر 

ال أيخــذ الفوائــد.

ــه وابلتــايل يســتحقون كل  ــا حنــس ابلــدور والعمــل الــذي يقومــون ب ــة عنــدان ألنن    فنحــن كــوزارة جتــارة القــرب غالي
تشــجيع وكل تنويــه. كمــا ال ننســى ســهولة الولــوج وتنــوع املنتجــات املعروضــة عنــده، ابإلضافــة إىل االتصــال 

الشــخصي حيــث يربــط عالقــات وديــة مــع الزبنــاء، فكمــا قلنــا هــو منــوذج ميكــن تدريســه 
للعــامل، فحــى عندمــا ننــادي بتطويــر هــذا املنتــوج فيجــب أن تبقــى هــذه الثقافــة املغربيــة القحــة 
داخلــة يف هــذه املنظومــة، ألنــه كــوَّن لنــا فعــال منظومــة نفتخــر هبــا مجيعــا، انهيــك عــن أوقــات 

العمــل حيــث يبقــى مــن السادســة صباحــا إىل وقــت متأخــر مــن الليــل.

   فأان أؤكد على هذه النقط حى يظهر لنا الدور احلقيقي لتجارة القرب.

   فنحــن كــوزارة لنــا جمــاالت نتدخــل فيهــا، منهــا محايــة املســتهلك ومراقبــة اجلــودة. فكمــا 
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تعلمــون عندمــا نفتــح ابب الــواردات ميكــن إدخــال أي شــيء ومــن مســؤولياتنا محايــة املواطــن مــن خــالل جــودة 
املنتوجــات، يعــي املواطــن املغــريب يســتحق منتجــات ذات جــودة عاليــة، وابلتــايل هنــا دور املندوبيــة،ـ وقبــل أن تلــج 
هــذه املنتجــات الســوق لدينــا أربــع مؤسســات أو مكتــب املراقبــة خــاص، ولكــن حنــن مــن يقــوم ابلرقابــة لكــي ميــرروا 

البضاعــة الــي تكــون يف املســتوى الرفيــع.

   تتبــع األســعار والتمويــل: فــكإدارة ملزمــون مبراقبــة األســعار، وهــذا بشــكل يومــي مــع الســيد الــوايل أو الســيد 
العامــل إبرســال التقاريــر، وكذلــك اإلخــوة ابلغرفــة التجاريــة، يصلهــم التقريــر مــرة كل شــهر خبصــوص الظرفيــة 

التجاريــة ابلــرتاب الوطــي.

   وكذلــك علــى املســتوى احمللــي لدينــا مراقبــون ميدوننــا أبســعار البضائــع ومســتوى التمويــل، نــزور جتــار اجلملــة 
ونراقــب كل مــادة مــادة ومــدى توفرهــا يف الســوق، خصوصــا مــع قــرب شــهر رمضــان، حيــث جيــب أن يكــون التمويــل 
كافيــا، وحــى إذا كان هنــاك نقــص مــا يف مــادة معينــة نتســاءل عــن األســباب الــي أدت إىل انتقاصهــا وكيــف ميكــن 
توفرهــا، وهــذا مــا وقــع خــالل اجلائحــة. فكمــا الحظتــم مل ينقــص أي منتــوج مــن الســوق، وهــذا نتيجــة عمــل مضــن 
دؤوب، حيــث قمنــا يف الــوزارة بتكويــن غرفــة للعمليــات تشــتغل 24 ســاعة علــى 24 ســاعة مــن أجــل توفــر مجيــع 

املــواد الــي فيهــا نقــص، وهــذا دوران نقــوم بــه يف الــوزارة.

   فيمــا خيــص مواكبــة التجــار فنحــن مســتعدون ألي مشــكل، وحــى إذا مل نســتطع حلــه نرســله إىل اجلهــة املختصــة 
الــي ميكنهــا حــل هــذا املشــكل. واإلشــكاالت الــي الحظناهــا هــي املنافســة مــن طــرف التجــارة العصريــة والتجــارة 
اإللكرتونيــة لتجــار القــرب، ونقوهلــا بصراحــة فاملواطــن عندمــا حيــس بشــيء مــن الغــالء فهــو يبحــث عــن األرخــص. 
فكمــا قــال الســيد رئيــس الغرفــة التجاريــة جيــب التدقيــق يف أماكــن إنشــاء املتاجــر العصريــة الكــرى، فهــذه مــن 
التوصيــات الــي وجــب علــى اجلماعــة التفكــر هبــا، فــال ميكــن وضــع جتــارة كبــرة قــرب حــي 
يضــم جتــارا صغــارا، فهــذا مــن شــأنه تدمــر التجــار الصغــار. وكمثــال علــى ذلــك متاجــر 
»بيــم« فبالرغــم مــن أهنــا جتــارة متوســطة إال أهنــا مدعومــة مــن بلدهــا تركيــا، فعندمــا يتــم فتــح 

متجــر »بيــم« يف حــي شــعي يتــم تدمــر التجــار الصغــار بســبب املنافســة غــر املتكافئــة.

   ابلنســبة للتغطيــة الصحيــة فللــه احلمــد هنــاك إرادة ملكيــة ومت التطــرق إليهــا يف املناظــرة 
الوطنيــة أن مــن بــن التوصيــات الكبــرة هنــاك التغطيــة الصحيــة، والــوزارة عملــت بتنســيق 
مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة واملتدخلــن حــى وصلــوا إىل تلــك الصيغــة بدعــم مــادي كبــر حــى 
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ميكــن للتاجــر الصغــر االســتفادة، ألنــه مــن قبــل مل يكــن يتوفــر علــى تقاعــد وال علــى تعويــض عــن املــرض. فبهــذه 
التغطيــة الصحيــة ومبنظورهــا اجلديــد ستتحســن وضعيتــه، يف البدايــة تعويضــا عــن املــرض ومــن بعــد حيصــل علــى 

التقاعــد.

   اإلشــكال الثالــث هــو غيــاب خرائــط جتاريــة ودفاتــر حتمــالت، فعندمــا يرغــب التاجــر يف بدايــة مشــروع جتــاري 
وعنــد ســحب الرخصــة فاجلماعــة ال ترشــده ألهنــا ليــس لديهــا خريطــة كمــا ليــس هلــا دفــرت التحمــالت، فهــذا مشــكل 
كبــر ألن هنــاك مشــكل يف القانــون املنظــم الــذي هــو ابملناســبة حيتــاج إىل إصالحــات، فــأي شــخص ميكنــه أن يكــون 
اتجــرا، ودفــرت التحمــالت جيــب أن حيــدد ماهيــة التاجــر، فمثــال الطبيــب ال ميكــن أن يكــون طبيبــا إال بشــروط، 

واحملامــي كذلــك... إال التجــارة، عمــل مضــن جيــب أن يكــون علــى مســتوى كبــر مــن  التقنــن 
مــن أجــل تنظيــم املهنــة.

   إشــكال آخــر هــو وجــود نقــاط جتاريــة عديــدة حتتــاج إىل التأهيــل. فهنــاك جتــارب علــى 
املســتوى الــدويل، مثــال يف إطــار التهيــيء للمنتــدى كنــا قمنــا بــزايرة جملموعــة مــن الــدول 
ــه قيســارايت  ــا تتوفــر علــى منــوذج رائــع، حبيــث كل مــا هــو وطــي ختصــص ل فوجــدان أن تركي

خاصــة مــن حيــث بناؤهــا وشــكلها، فهــي ســياحة وجتــارة.
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ــا كثــرا أايم احلجــر، حيــث مل جنــد     إشــكال آخــر هــو غيــاب منصــات لوجيســتيكية، فبســبب عــدم توفرهــا عانين
مناطــق لتخزيــن مــواد التمويــل، فاضطــرران إىل االســتعانة مبناطــق التخزيــن اخلاصــة مــن أجــل ختزيــن الســلع. وهلــذا 
علــى اجلماعــة أن تفكــر يف إنشــاء مناطــق خاصــة ابلتخزيــن تتوفــر علــى املؤهــالت الضروريــة، وذلــك لتســهيل عمليــة 

التخزيــن وأتمــن املنطقــة مــن انحيــة التمويــل.

   اإلشــكال األخــر هــو ضعــف التمويــل والتكويــن: فرغــم تيســر التمويــل حبكــم اســتجابة البنــوك والتخفيــض مــن 
الفوائــد وحتســن الشــروط حســب توجيهــات صاحــب اجلاللــة، إال أنــه يبقــى العمــل علــى حتســن التمويــل ضــروراي.

   أمــا فيمــا خيــص التكويــن فكمــا تعلمــون األمــور كيــف تتطــور يف ظــل التكنولوجيــا اجلديــدة، وال بــد لتجــار القــرب 
مــن تكويــن، واإلخــوة يف الغرفــة التجارية-مشــكورين- يقومــون بــدور كبــر يف هــذا االجتــاه.

وابلنسبة لالقرتاحات فعندما أطرح مشكال فهو يف حد ذاته مشروع مقرتح. وشكرا.

مسر اللقـــــاء:

   نشــكر الســيد املنــدوب اجلهــوي للصناعــة والتجــارة الــذي حتــدث لنــا يف مداخلتــه القيمــة عــن واقــع جتــارة القــرب 
مبدينــة ســال، مــرورا ابلعــرض التجــاري لســال، ودور جتــارة القــرب كذلــك، وجمــاالت عمــل مندوبيــة التجــارة والصناعــة، 
وإشــكاليات جتــارة القــرب، إىل تقــدمي مقرتحاتــه، كمــا قــدم األســتاذ )مــول احلانــوت( علــى اعتبــاره منوذجــا يقتــدى 

بــه يف جتــارة القــرب.

واآلن نعطي الكلمة للسيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار

السيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلن.

   أوال نشــكر الســيد رئيــس اجمللــس اجلماعــي لســال علــى الدعــوة. الســيدة ممثلــة هيــأة 
املســاواة وتكافــؤ الفــرص، الســيد املنــدوب اجلهــوي لــوزارة الصناعــة والتجــارة واخلدمــات، 
الســيد رئيــس قســم اجلــودة، أخــي وصديقــي عضــو املكتــب التنفيــذي، حتيــة طيبــة للحضــور 

الكــرمي، وكذلــك لــكل التنظيمــات املهنيــة.
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   أشــكر مدينــة ســال علــى هــذا املنتــدى، الــذي أان جــد ســعيد حبضــوري فيــه، كمــا نتمــى انطالقــا مــن مدينــة ســال 
تعميــم هــذه اللقــاءات علــى الصعيــد الوطــي ألن القطــاع التجــاري يعــرف عــدة مشــاكل، وعلينــا أن ننطلــق مــن هــذه 

املنتــدايت وهــذه اللقــاءات التشــاورية ســواء مــع املنظمــات املهنيــة أو كل املســؤولن علــى القطــاع.

   سأنطلق من جمموعة من النقط األساسية:

النقطــة األوىل: احلمايــة االجتماعيــة،  فاليــوم البــد أن ننــوه هبــذا الــورش امللكــي الكبــر أو هــذه الثــورة اخلاصــة 
ابحلمايــة االجتماعيــة الــي تعرفهــا بــالدان، فهــي جــد مهمــة هلــذا القطــاع الــذي ظــل يناضــل مــن أجــل هــذا املكتســب، 
فبعــد أن كان حلمــا أصبــح اليــوم حقيقــة.  ولكــن البــد أن نرجــع إىل الــوراء وابلضبــط إىل املنتــدى الوطــي للتجــارة 
الــذي كان يومــي 25و26 أبريــل 2019 مبدينــة مراكــش حتــت الرعايــة الســامية لصاحــب اجلاللــة، وهــذا املنتــدى 
كان يضــم عــدة ورشــات، ومــن بــن هــذه الورشــات ورشــة احلمايــة االجتماعيــة فخرجنــا بعــدة توصيــات مــن بينهــا 
احلمايــة االجتماعيــة. وهنــا ال بــد مــن التذكــر بنقطــة أساســية: تلــك األرقــام املعــر عنهــا كانــت أرقامــا خياليــة، ال 
ميكــن للتاجــر الصغــر أن يســاهم بتلــك التكلفــة مــن أجــل احلمايــة االجتماعيــة، ولكــن بفضــل اجملهــودات الــي قامــت 
هبــا التنســيقية الوطنيــة املمثلــة يف النقابــة الوطنيــة للتجــار واملهنيــن واالحتــاد العــام للمقــاوالت واملهــن والفضــاء املهــي، 
فهــذه التنســيقية لعبــت دورا كبــرا مــن أجــل التنزيــل الســليم هلــذه احلمايــة االجتماعيــة. فاليــوم ميكــن للتاجــر البســيط 
أن يــؤدي مائــة درهــم هــو وزوجتــه وأبنــاؤه، فهــذا مكتســب حقيقــي البــد أن نقــف عليــه ونقــول أبن بــالدان تشــهد 

ثــورة حقيقيــة للحمايــة االجتماعيــة.

النقطــة الثانيــة: مــن بعــد 25/26 أبريــل 2019 أتيت حمطــة 2 و3 مــاي ابلصخــرات أي العدالــة الضريبيــة. والعدالــة 
الضريبيــة مل تتغــر منــذ أربعــن ســنة، وهنــا نعطــي بعــض اإلشــارات -وحيضــر معنــا بعــض املنظمــات وبعــض التجــار- 

فقــد كان التضريــب علــى رقــم املعاملــة وليــس علــى هامــش الربــح، اليــوم التاجــر الصغــر 
يعــرف أن التضريــب علــى هامــش الربــح وليــس علــى رقــم املعاملــة، فهــذا مكتســب آخــر البــد 
لنــا أن ننــوه بــه، وابلعمــل الــذي قامــت بــه املنظمــات املهنيــة واملديريــة العامــة للضرائــب، وهــذا 
ــد أن يعطــي نتائــج وخباصــة إذا كان مــع ذوي  هــو املغــزى مــن احلــوار، فاحلــوار أساســي والب
االختصــاص. ميكــن ملؤسســة مــا أن تشــتغل علــى ملــف مــا ولكــن ال تشــرك معهــا املنظمــات 

املهنيــة الــي متــارس املهنــة فــال ميكــن للمنتــوج أن خيــرج يف حلتــه احلقيقيــة.
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    أرجــع إىل نقطــة أاثرهــا الســيد املنــدوب اجلهــوي للصناعــة والتجــارة، وهــي املنافســة غــر الشــريفة لبعــض األســواق 
الكــرى الــي دخلــت اليــوم إىل أزقــة ودروب جمموعــة مــن املــدن، فــال بــد لنــا مــن وقفــة حــول املشــكل الــذي يعيشــه 
اتجــر القــرب- الــذي ال ميكــن إنــكار دوره التارخيــي يف بــالدان – إذ نعطــي الفرصــة للمســاحات الكــرى ابلدخــول 

إىل الــدروب واألزقــة، وهــذا غــر صحــي وغــر منتــج هلــذه الشــرحية مــن اجملتمــع.

كمــا أذكــر بنقطــة أساســية أخــرى اليــوم مبــا أن الســيد املنــدوب اجلهــوي معنــا وهــي أننــا ال نتوفــر علــى قانــون للتاجــر، 
وهــذا خطــأ كبــر، فمنــذ ســنن وحنــن ال نتوفــر علــى هــذا القانــون، والبــد مــن بطاقــة التاجــر، وأمامــي الســيد املنــدوب 
أحتــدى أن تكــون لنــا إحصائيــات حــول عــدد جتــار القــرب، فمــن دون قانــون التاجــر ال ميكننــا الرفــع مــن مســتوى 

اتجــر القــرب.

   ال ننكــر أن لدينــا مكتســبات خــالل األربــع ســنوات املاضيــة، منهــا املســامهة املهنيــة 
املوحــدة، ولكــن رغــم ذلــك مازالــت جمموعــة مــن اإلكراهــات الــي يعرفهــا التاجــر الصغــر، 
وجيــب أن نقــوم بصلــح ضريــي مــع اجلماعــات احملليــة بعــد أن قمنــا بصلــح ضريــي مــع 
مديريــة الضرائــب، فيجــب علينــا أن حنمــي التاجــر الصغــر مــن مجيــع املشــاكل الــي يتعــرض 

إليهــا.
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   كذلــك عصرنــة القطــاع التجــاري، ألن مــن بــن التوصيــات الــي خــرج هبــا املنتــدى الوطــي للتجــارة تنــص علــى 
عصرنــة اجملــالت التجاريــة، األخ انئــب رئيــس الغرفــة حتــدث عــن برانمــج »رواج« ســنة 2020 مــع األســف توقــف 
ومل يكــن هنــاك تقييــم هلــذا الرانمــج، مل يتحقــق منــه مــا كنــا نطمــح إليــه ولكــن كان البــد مــن التقييــم، كان علينــا أن 
نبســط للتاجــر القــرب كيفيــة العصرنــة، وبرانمــج عصرنــة جتــارة القــرب ال يتجلــى فقــط يف العصرنــة، بــل نريــد تكويــن 
التجــار ورقمنــة التجــارة، فالتجــارة تطــورت عامليــا فلمــا ال يتطــور التاجــر الصغــر؟ والرقمنــة تعتــر مــن الوســائل 

األساســية لتطويــر التجــارة يف بــالدان.

   كذلــك التعمــر التجــاري الــذي يعــاين مــن مشــاكل كبــرة، فمــن بــن املســائل الــي جيــب علــى احلكومــة أن تشــتغل 
عليهــا هــي التعمــر التجــاري.

  بصراحــة أان أريــد أن أســتمع للحضــور لنجيــب عــن تســاؤالهتم ألن معنــا جتــار ومنظمــات، ولكــي خنــرج مــن هــذا 
اللقــاء ببعــض التوصيــات، فاملرجــو أن نســتمع لإلخــوة وجنيبهــم بــكل صــدق وصراحــة.

   نقطــة أريــد أن أوردهــا يف حضــور التجــار وهــي مســألة معامــل التجــارة، فهــذا املعامــل مل يتغــر منــذ أربعــن ســنة، 
يف قانــون 2022 مت جتميــع القطاعــات وأعطــي هلــم معامــل عــدده منخفــض، فمثــال التغذيــة العامــة كانــت 8 أو 10 
يف املائــة أصبحــت 6 يف املائــة، ومثــال احمللبــات و«الســناكات« حتــت مســمى أكلــة خفيفــة مــن 25 عــادت 10 يف 
املائــة، فهــذه مكتســبات حقيقيــة وهنــاك جتــاوب وهنــاك حــوار أساســي، لكــن مازالــت هنــاك أمــور سنشــتغل عليهــا 

كمنظمــات مهنيــة ولدينــا ملــف مطلــي كبــر.

   نتمــى هلــذا اللقــاء أن ينجــح علــى أســاس لقــاءات تشــاورية أخــرى، فهــذه البــادرة الــي اختذهتــا مدينــة ســال هــي 
ابدرة طيبــة نشــكرهم عليهــا، ونتمــى تعميــم هــذه اللقــاءات علــى الصعيــد الوطــي.

   جمموعــة مــن التوضيحــات هــي تقنيــة أتركهــا لــألخ حممــد اجرايفــي، شــريكنا يف اللقــاءات 
التشــاورية مــع اإلدارات املســؤولة علــى مجيــع اللقــاءات، ســواء يف التغطيــة الصحيــة أو امللــف 

الضريــي أو عصرنــة التجــارة.

وأنتظر من اإلخوة احلضور تساؤالهتم وسنجيب بصدق وأمانة، وشكرا

مسر اللقاء:
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   الشــكر موصــول للســيد رئيــس النقابــة الوطــي للتجــار الســيد نبيــل النــوري والــذي أفــرد يف تدخلــه اإلكراهــات 
الــي تواجــه جتــارة القــرب مــن صلــح ضريــي متعلــق ابجلماعــات إىل عصرنــة القطــاع التجــاري وعــدم تقييــم برانمــج 
ــاره رافــدا أساســيا يف الرفــع بقطــاع جتــارة القــرب، إىل إشــكاليات التعمــر  رواج مــرورا إىل التكويــن والرقمنــة، ابعتب
التجــاري وكذلــك إىل مــا وصلــت إليــه األمــور فيمــا خيــص املعامــل التجــاري، وختــم تدخلــه ابلشــكر جلماعــة ســال، 

وبــدوران نشــكره علــى هــذه املداخلــة القيمــة.

وآخر مداخلة هي مداخلة األستاذ حممد الريفي عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار واملهنين

السيد حممد اجريفي عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار واملهنين:

   شــكرا االخ رضوان، شــكرا لإلخوة املســرين واملؤطرين هلذا اللقاء، والشــكر موصول كذلك للتنظيمات املهنية 
احلاضــرة معنــا اليــوم، شــكرا كذلــك للفعاليــات املهتمــة ابلقطــاع: لكــي ال أطيــل ولكــي نبقــى مرتبطــن هبــذا اللقــاء 
التشــاوري ميكنــي أن أقــول لكــم بصــدق أننــا أمــام حلظــة فارقــة فيمــا خيــص قطــاع جتــارة القــرب، ذلــك ألنــه يفتــح 
ألول مــرة لقــاء تشــاوري ملناقشــة مجيــع امللفــات املرتبطــة ابلقطــاع، وعندمــا أقــول: لقــاء تشــاوري أقصــد بــه جمالــس 
منتخبــة وجمالــس حمليــة، مجعيــات، فعاليــات، تنظيمــات مهنيــة، لكــي نفكــر بصــوت مرتفــع وصــوت مســموع، فكيــف 
ميكــن هلــذا القطــاع أو هــذا املــوروث الثقــايف أن نضمــن لــه النهضــة والعصرنــة كمــا نضمــن لــه املواكبــة؟ فهــذه فرصــة 
تشــاورية لكــي هنيــئ اآلليــات وهنيــئ احللــول الــي هتــم القطــاع. الــكل يعــرف أن اخلطــوة األوىل متــت، ولوالهــا مل نكــن 
قــط ســنصل إىل نتائــج، واخلطــوة األوىل املقصــود هبــا اإلصــالح الضريــي والتغطيــة الصحيــة. امللــف كبــر ولكــن 
مــا أؤكــد عليــه هــو أن ملــف التغطيــة الصحيــة وملــف اإلصــالح الضريــي أعطــاان خريطــة ومدخــال أساســيا ملعرفــة 
واقــع املغــرب، فلــوال هــذه العمليــة مل يكــن يتســى لنــا أن نعــرف عــدد املنتســبن للقطــاع، وعندمــا أذكــر القطــاع 
أقصــد بــه القطــاع التجــاري، قطــاع اخلدمــات، الصناعــة التقليديــة، الصناعــة التحويليــة، 
الصناعــة العصريــة، املقــاول الــذايت.... اآلن أصبحــت لدينــا خريطــة: عرفنــا عــدد املســجلن 
التغطيــة الصحيــة يف مجيــع املياديــن، وابلتــايل يســهل علينــا وضــع الرامــج ومواكبــة  يف 

التطلعــات للمعنيــن هبــذا امللــف.

   أغلبيــة التجــار كان اهلاجــس الضريــي يســبب هلــم عائقــا مينــع مــن أي تطــور، فالتاجــر أو 
املهــي أو املقــاول الــذايت إذا أراد أن يســتثمر خيشــى مــن اإلشــكال الضريــي، فهــذا اهلاجــس 
مت جتــاوزه ألن الضريبــة أصبحــت مبنيــة علــى هامــش الربــح ومل تعــد مبنيــة علــى الــرواج وال 
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علــى الســلطة التقديريــة إلدارة الضرائــب بقــدر مــا أصبحــت مبنيــة علــى الربــح.

   التغطيــة الصحيــة واإلصــالح الضريــي أعطيــاان املدخــل إىل ملفــات أخــرى وعلــى رأســها اإلصــالح اجلبائــي احمللــي 
وملــف العصرنــة، واآلن هنــاك ملــف حنــن نواكبــه كتنظيمــات مهنيــة وكتنســيقية أمــام اجلهــات املختصــة – وزارة 
التجــارة – مــن أجــل عصرنــة القطــاع والــذي نقصــد بــه أتهيــل التجــار ودعمهــم ومســاعدهتم وتكوينهــم، مث العصرنــة 
الــي تتعلــق ابجلانــب القانــوين: أوال إخــراج قانــون التجــارة الــذي حلــّد الســاعة غــر موجــود. اثنيــا محايــة القطــاع مــن 
املنافســة غــر الشــريفة- وخرجــات الســيد الوزيــر كلكــم اتبعتموهــا -  اخلروقــات التجاريــة، املنصــة الرقميــة، دفــرت 
التحمــالت، التعمــر التجــاري، أكتفــي هبــذه العناصــر ألن فيهــا تفاصيــل كثــرة وســأحاول إعطــاء العناويــن الكــرى 

ملعرفــة مســار القطــاع، إىل أيــن يتجــه؟

   اآلن عندمــا أصبحنــا نتوفــر علــى خريطــة أصبحنــا نعــرف عــدد جتــار املــواد الغذائيــة، عــدد 
املقاولــن الذاتيــن، اجلزاريــن، اخلضاريــن... مبعــى أي شــخص يريــد إقامــة مشــروع، أو شــكل 
اخلريطــة إذا أرادت الــوزارة تنزيــل مشــروع. أصبحنــا نعــرف عــدد العنصــر النســوي وعــدد 
العنصــر الذكــوري مث املســتوى الدراســي. ولــوال هــذه العمليــة ملــا اســتطعنا إدراك العصرنــة. 
ــم  ــاج إىل املتابعــة والتقيي ــة »رواج«، ال نقــول إهنــا فاشــلة ولكــن كانــت حتت فالــكل عــاش جترب

الــذي كان منعدمــا.
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   اآلن حنــن أمــام مشــروعن: األول حملــي ألننــا إذا أردان هنضــة مدينــة ســال جيــب أن نكــون عارفــن خبريطــة مدينــة 
ســال، وهبــذه املناســبة عنــدي طلــب ورجــاء جلمعيــات اجملتمــع املــدين والتنظيمــات احملليــة أن يســتمروا يف متابعــة ملــف 
التغطيــة الصحيــة لكــي ينخــرط اجلميــع، ألنــه إذا مل ينخــرط اجلميــع يكــون امللــف انقصــا. علــى األقــل نضمــن اخنــراط 
اجلميــع، وحــى غــر املســجلن فالدولــة أعطتهــم فرصــة للتســجيل ولــو كان ميــارس التجــارة لعشــر أو عشــرين ســنة، 
فعندمــا ينخــرط ال يــؤدي شــيئا وهــذه فرصــة لــن تكــرر، ألهنــا إذا انتهــت هــذه الســنة ال نــدري مــاذا ســيكون. فلهــذا 
رجــاء نتعــاون مجيعــا ونكثــف جهــودان علــى األقــل نضمــن هــذه التغطيــة الصحيــة للجميــع. والذيــن ميارســون التجــارة 

وال يتوفــرون علــى الرقــم الضريــي فهنــاك جانــب املقــاول الــذايت مفتــوح وميســر ليســتفيد اجلميــع.

   البــد أن ننمــي مدينــة ســال ونعطيهــا قيمــة مضافــة، كل مــن جانبــه فلنقــدم خدمــة وعمــال عصــراي، وأان علــى يقــن 
بتحقيــق ذلــك إذا كثفنــا جهــودان ألن هــذه ابدرة ألول مــرة حتصــل، بــكل صــدق لقــد اشــتغلنا علــى ملفــات وطنيــة 
ــا اشــتغلنا  ــق. حالي ــا جنــد اإلشــكال والعائ ــا كثــرا مــن اخلــرات والتجــارب ولكــن مــع األســف يف تنزيلهــا كن وراكمن
علــى املســتوى الوطــي وبــدأ اآلن التنزيــل علــى املســتوى احمللــي.         فجميــع املتدخلــن والفاعلــن معنيــون هبــذا 
النقــاش لكــي أتخــذ هــذه املدينــة مــا تســتحقه، مدينــة موغلــة يف القــدم، مدينــة تتوفــر علــى عنصــر بشــري ال يتوفــر 
إال يف مدينــة الــدار البيضــاء، وأنتــم تعلمــون أن العنصــر البشــري هــو األصــل يف كل هنضــة. فرجــاء نتكاثــف يــدا يف 

يــد لكــي نســر هبــذه املدينــة، وشــكرا.

املسر اللقاء:

   نشــكر األســتاذ حممــد اجرايفــي عضــو املكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للتجــارة واملهــن الــذي اعتــر مداخــل 
اإلصــالح مــن منظــور إصــالح منظومــة التغطيــة الصحيــة إىل اإلصــالح الضريــي مهــا مدخــالن أساســيان لإلصــالح 
يف مدينــة ســال، وكذلــك حــّدد أهــم حمــاور اإلصــالح يف التشــريع والتنظيــم ملدونــة التاجــر 

وكذلــك محايــة التاجــر مــن املنافســة غــر املشــروعة. 

   نشــكر األســتاذ علــى هــذه املداخلــة، وآخــر مداخلــة لــألخ رضــوان بوســليم عــن ائتــالف 
الــرابط وســال والقنيطــرة مبــادرة

السيد رضوان سليم عن إتالف الرابط سال القنيطرة مبادرة:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلن.
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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

    يف مداخلــي كان لــدي ثالثــة حمــاور كنــت أود التطــرق إليهــا ولكــن لضيــق الوقــت -ولكــي نفتــح املناقشــة لإلخــوة 
يف القاعــة- فنحــن جئنــا لنســتمع لكــم كمــا قــال اإلخــوة ونســتمع لتفاعالتكــم، فهــذا يــوم مبــارك  وحنــن ســعداء هبــذا 
اجلمــع وهبــذا التفاعــل جلميــع القطاعــات والفاعلــن مبدينــة ســال، وأان بــدوري أشــكر مجاعــة ســال والقائمــن علــى هــذا 

املنتــدى علــى هــذا التفاعــل الــذي أمتــى أن يكــون بدايــة خــر.

   ســأخلص مداخلــي وأبتــدئ مــن حيــث انتهــى األخ، فنحــن كلنــا هنــا لغايــة واحــدة، أن نــرى هــذه املدينــة مزدهــرة 
ونــرى ســكان ســال يف ازدهــار، وال ميكــن أن يتحقــق هــذا اهلــدف إال بتكافــل جهــود الــكل، فكلنــا معنيــون: جمتمــع 
مــدين، قطــاع حكومــي، نقــاابت... مجيعــا يف ســال مهنــا الوحيــد جيــب أن نتعــاون عليــه لكــي نصــل هلــذا اهلــدف الــذي 
هــو ازدهــار هــذه املدينــة، ألهنــا فعــال مدينــة عريقــة ذات حضــارة ثقافيــة، أان أتكلــم مــن منطلــق الصانــع التقليــدي 
فنحــن حنمــل املــوروث الثقــايف وحنــس بــه، ألننــا عندمــا نطلــع علــى صفحــة ســال للعــامل فهــي تعطــي صــورة للمغــرب 
كمــا يعطــي صــورة ملدينــة ســال حبضارهتــا، فلنفتخــر كلنــا بثقافــة وحضــارة ســال ولنتحــد كلنــا لنصــل إىل هــذه الغايــة، 
وحنمــد هللا ونشــكره ونعــر عــن تفــاؤل كبــر ابلقيــادة اجلديــدة جلماعــة ســال وتفاعلهــا اإلجيــايب وانفتاحهــا مــن خــالل 
هــذه النــدوة، نتمــى مــن هللا ومــن القطاعــات احلكوميــة... أن تكــون لنــا رؤيــة واحــدة ألن النجــاح مفتاحــه أن تكــون 
لنــا رؤيــة واحــدة، فــكل القطاعــات هلــا رؤيــة كمــا اســتمعنا لإلخــوة بتدقيــق هنــاك أمــور قامــوا هبــا جيــدة لكــن غــر 
ــة املشــكل هــو أزمــة كــوروان وخملفاهتــا ومــن قبلهــا، فــأي منــو رهــن  ــة، فمثــال حنــن يف قطــاع الصناعــة التقليدي كافي
ابلتجــارة، وإذا مل يكــن البيــع لــن يكــون شــيء رغــم اإلنتــاج، ولكــن هنــاك قواعــد جيــب أن نتحمــس هلــا منهــا اجلــودة 
واعتمادهــا. ونظــرا لضيــق الوقــت ســأركز علــى نقطــة واحــدة: فنحــن يف الصناعــة التقليديــة نقــر أن الدولــة قامــت 

مبجهــود لكــي يبقــى الصانــع التقليــدي، ولكــي يبقــى جيــب أن يبيــع منتوجــه رغــم مشــاكل 
اإلنتــاج واملــواد األساســية...      يعــي النشــاط التجــاري إذا كان منســجما وكان يف ظــروف 
حســنة يفيــض خــره علــى مجيــع القطاعــات وخصوصــا املدينــة املليونيــة والــي تضــم طاقــات 
بشــرية متنوعــة. فالــوزارة لكــي تتدخــل وتســاعد هــذا القطــاع يف الرتويــج والتســويق قامــت 
مبجموعــة مــن اإلجــراءات. وأمتــى أن تلتقــي تلــك الــرؤاي القطاعيــة مــع الــرؤاي اجلماعيــة، فكمــا 
أن هنــا رؤيــة 2022 2027 هنــاك يف الصناعــة التقليديــة رؤيــة 2030  ونتمــى أن تلتقــي 
الــرؤى وتكافــأ اجلهــود حــى خنــرج ابســرتاتيجية انجحــة إلجنــاح القطاعــات، أعطيكــم مثــاال 
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واحــدا وهــو جتربــة نقــوم هبــا مــع فخــارة مدينــة ســال، مشــروع متويــل التغليــف والتيكيــت واإلشــهار، وهنيــئ هلــم ابلنســبة 
للبنيــة التحتيــة فضــاءات للتســويق والرتويــج، ولكــن وكمــا قــال اإلخــوة اآلن حيتــاج التاجــر كمــا هــو الصانــع املنتــج 
الصغــر املتوســط أو الكبــر إىل التكويــن ألننــا نلــج العــامل الرقمــي وجيــب اســتغالل هــذه الســوق املفتوحــة لكــي ال 
يبقــى املنتــوج موجــه فقــط لســاكنة ســال. أشــكر اجملهــودات الــي أقيمــت بســال كمنصــة الشــباب ولكــن أريــد أن تكــون 
منصــة للشــباب للرتويــج والتجــارة. أكتفــي هبــذا القــدر وأتــرك الفرصــة للنقــاش. وختامــا أقــول أن أي قطــاع ليتقــدم 
جيــب أن يتنظــم، لكــي تعــرف الدولــة  أو اجلماعــة كيــف تتدخــل، ألن دور اجلماعــات اآلن أو دور اجلهــة أصبــح 

اســرتاتيجيا يف التنميــة احملليــة والتنميــة الوطنيــة ونتمــى أن ســاهم الــكل يف هــذا الــورش. وشــكرا.

مسراللقاء:

   شــكرا األســتاذ رضــوان ســليم علــى هــذا العــرض القيــم والــذي حــاول مــن خاللــه إعطــاء 
جتربتــه املهنيــة يف إطــار الصناعــة التقليديــة ودور التشــخيص التشــاوري يف حــل اإلشــكاليات 
املطروحــة، وقياســا علــى ذلــك مــا يعرفــه قطــاع الفخــار وقطــاع اخلــزف يف مدينــة ســال، 

وكيفيــة التســويق والرتويــج هلــذا املنتــوج. نشــكر األســتاذ الكــرمي. 

   اآلن نفتح ابب التعقيب مث نفتح ابب األسئلة للحضور الكرمي. ابلنسبة للتعقيب نرتك 
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الكلمة ملصطفى أوريغن رئيس مجعية جتار ســوق اجلملة مث من بعده األخ حســن ســالم.

السيد مصطفى لوريعان رئيس مجعية جتار  سوق اجلملة:

    أوال يل الشــرف أن أحضــر هــذا اللقــاء الــذي جيمــع النــاس الذيــن جتمعهــم كلهــم الغــرة علــى مدينــة ســال، ويعملــون 
-كل مــن جهتــه- لكــي ترقــى مدينــة ســال إىل مســتوى املــدن اآلخــذة بقصــب الســبق يف كثــر مــن املســائل مــن بينهــا 

التجارة.

   بصفــي رئيســا جلمعيــة الوحــدة لتجــار ومهنيــي ســوق اجلملــة للخضــر والفواكــه بســال، أريــد أن أوضــح كــون 
الكثريــن مــن ســاكنة املدينــة ال يعرفــون شــيئا عــن ســوق اخلضــر املتواجــد حاليــا يف طريــق القنيطــرة، والــذي صــادق 
مؤخــرا جملــس املدينــة علــى نقلــه إىل مدينــة الــرابط وابلضبــط ابليوســفية، ذلــك القــرار كنــا عارضنــاه فوجــدان أنفســنا 
كجمعيــة الوحــدة لتجــار ومهنيــي ســوق اخلضــر والفواكــه أمــام العــامل كلــه، كان الــكل متفــق علــى حتويــل الســوق، 
فنحــن مل نكــن ضــد فكــرة حتويــل الســوق مــن ذلــك املــكان، فقــد كانــت مفاوضــات ماراطونيــة مــع اجمللــس الســابق 
- كــي ينقــل الســوق إىل مــكان نــرى حنــن كمهنيــن أن حولــه مؤاخــذات عــدة، أي املنطقــة الــي ســينقل إليهــا اآلن 
اليوســفية - فــكان االتفــاق أن ينقــل الســوق إىل بوقنــادل وكانــت املســاحة املقــررة 51 هكتــار زائــد 50 هكتــار 
كاحتيــاط لتوســيع الســوق. أمــا املنطقــة الــي ســيحول إليهــا الســوق 27 أو 25 هكتــار. املشــروع الــذي كان ســيقام 
يف بوقنــادل- ولــو مضــى عليهــا الوقــت، فقــط لكــي يعرفهــا اجلميــع كان ســيقام بتكلفــة ماليــة 0 درهــم لــألرض، ألن 
الســيد العمــدة الســابق والســيد الــوايل كاان ســيوفراهنا، والتكلفــة كانــت ســتكون بســيطة ليــس مثــل هــذا الســوق. 
املشــروع صادقــت عليــه 22 مجاعــة حمليــة وكانــت مدينــة ســال ستشــهد معلمــة تتجلــى يف ســوق اجلملــة، الــذي 
يشــكل نقطــة أساســية ومــوردا أساســيا يف مدينــة ســال، وسيشــغل فئــة معينــة كنــا نتمــى أهنــا ســتحافظ علــى مناصــب 

شــغلها داخــل ســوق اجلملــة. ســوق اجلملــة هــو نقطــة إلعــادة تربيــة ذوي الســوابق، فهــو 
مقــر عمــل لــكل مــن ليــس لــه حرفــة ويرفضــه اجلميــع، ابإلضافــة إىل املتقاعديــن، وهــو ورش 
مفتــوح أيتيــه كل مــن ليــس لديــه واثئــق اعتمــاد ليمــارس التجــارة. كنــا نتمــى أن حتافــظ مدينــة 
ســال علــى هــذا املكســب خصوصــا أنــه لــو تظافــرت جهــود الكثــر مــن املتدخلــن كان لســال 
أن حتقــق مــا حتققــه الــدار البيضــاء يف مداخيلهــا مــن ســوق اجلملــة، فســوق اجلملــة يــدّر 3 
مليــار 500مليــون ســنواي علــى اجلماعــة. وكانــت جلنــة املاليــة أوصــت وقبــل املصادقــة علــى 
هــذا النقــل أبن مدينــة ســال تعــاين مــن عجــز 28 مليــون درهــم مــن امليزانيــة ومســامهة اجلماعــة 
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ــادل 59 مليــون درهــم وكانــت  ــة لســوق اجلملــة ببوقن يف هــذا الســوق 42 مليــون درهــم يف حــن التكلفــة اإلمجالي
ستســاهم فيه ابإلضافة إىل مدينة ســال متارة والصخرات والرابط، وكان ســيكون ســوقا مبواصفات عاملية ومســاحته 
51 هكتــار ابإلضافــة إىل 50 هكتــار للتوســع، يعــي كان قابــال ليكــون قطبــا اقتصــاداي ينافــس الــدار البيضــاء الــي 

نذهــب حنــن للتســوق منهــا.

   ســأختصر ، يف ظــل هــذه الظــروف الراهنــة الــي يعرفهــا العــامل مــن ارتفــاع ألســعار البــرتول ابإلضافــة إىل اجلفــاف 
الــذي يعانيــه املغــرب- وأمتــى أال يتكــرر علينــا هــذه الســنة- مــن قلــة التســاقطات، وحنــن مقبلــون يف املغــرب علــى 
ارتفــاع لألســعار، رمبــا قــد تتدخــل الدولــة للحــد منــه، كمــا أننــا مقبلــون علــى رمضــان وكثــر مــن األمــور قــد تكــون 
انقصــة مــع قلــة التســاقطات، فإننــا نتمــى أال تفــرِّط مدينــة ســال يف تلــك املناطــق الفالحيــة الــي متتــاز هبــا، والــي تغطــي 
60 أو 70 يف املائــة مــن احتياجــات املدينــة مــن خضــر وفواكــه وأال تصبــح عالــة علــى جمموعــة مــن املــدن الفالحيــة 
مثــل أكاديــر وبــي مــالل والغــرب ، فاألراضــي الفالحيــة كلهــا أصبحــت بنــاايت، فمــاذا ســيأكل الســالويون، أصبحنــا 
مــع هــذا الوضــع ال ننتــج شــيئا، وجيــب علــى املســؤولن ابملدينــة وضــع قانــون مينــع البنــاء يف املناطــق الفالحيــة كــي 

تبقــى تلــك املناطــق الفالحيــة تســد بعــض حاجيــات أهــل ســال.

   هــذا ابإلضافــة إىل أن الســوق يشــهد مشــاكل عديــدة منهــا مشــاكل التســير واختــالالت ماليــة ومشــكل آليــات 
اشــتغال الســوق، ابإلضافــة إىل هــذه املشــاكل فــال يعقــل أن نكــون يف القــرن 21 ويف ســنة 2022 وال نتوفــر علــى 
ــرة منــذ ســنة 1962 والــذي يفــرض  ــر اكدي ــا بقــرار وزاري للوزي قانــون منظــم لســوق اجلملــة، فالســوق ينظــم حالي
علــى كّل اتجــر، إلدخــال بضاعتــه، أتديــة7 يف املائــة كرســم علــى رأس املــال، فــال يعقــل أن أبيــع مليــون وأؤدي 700 
درهــم ، وتتكلمــون علــى حممــد وإبراهيــم  ) مــول احلانــوت ( أتتيــه 700 درهــم كضريبــة ســنوية ويعترهــا ابهظــة. أان 
أحتــدث عــن شــخصي وعــن التجــار الذيــن أمثلهــم، فنحــن نــؤدي 2500درهــم يوميــا مقابــل شــاحنة حتمــل 350 
صنــدوق مــن التفــاح، فــال أحــد يف العــامل يــؤدي هــذا املبلــغ، وأان أحتــدى كل مــن يشــكك يف 
هــذه احلقيقــة، فــأان أتوفــر علــى الفواتــر الــي تثبــت حقيقــة مــا أقــول، والســيد مطيــع يعلــم 
بذلــك. هــذا الرســم طبــق ســنة 1962 حينمــا كانــت اخلضــر رخيصــة الثمــن أمــا اآلن فهــي 

علــى حســاب املواطــن. وأمتــى مراجعــة هــذه األمــور. وأستســمح عــن اإلطالــة، وشــكرا.

السيد حسن سالم:

ــة الــي نظمتهــا مجاعــة ســال، نشــكر رئيــس اجلماعــة     شــكرا علــى هــذه الورشــة التنظيمي
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علــى اســتدعائه هلــؤالء األطــر الــي قدمــت لنــا هــذه العــروض القيمــة مــن رئيــس الغرفــة ورئيــس النقابــة كذلــك األخ 
اجرايفــي وممثــال لــوزارة، نشــكر كذلــك رئيــس ائتــالف الــرابط ســال القنيطــرة مبــادرة، ال أتطــرق ملــا قيــل ولكــن 

ــا لبعــض مــا جــاء يف العــروض. ســأعطي تفســرات وتعقيب

   أوال ابلنســبة ملمثــل الــوزارة، شــريكنا وحنــن ننتمــي إليهــا، أقــول لكــم حنــن علــى أبــواب شــهر رمضــان الكــرمي ونــرى 
مــرة أخــرى جمموعــة مــن الضغوطــات علــى البقــال، كونــه يزيــد يف مثــن الســلع ونــرى بعــض التحــركات الرقابيــة، فنحــن 

لســنا ضــد املراقبــة بــل معهــا شــريطة أن تكــون أتسيســية وليســت عقابيــة. ابلنســبة لقطــاع التجــارة بصفــة عامــة، 
وحســب قولكــم، إن التاجــر هــو مصاحــب للشــعب املغــريب وهــو يوفــر لــه مجيــع الســلع، ومــع ذلــك مــا عشــناه يف 

اجلائحــة كنــا منــول كل النــاس الذيــن يشــتغلون والذيــن ال يشــتغلون ونعترهــم زابئننــا. كان 
احلديــث عــن املذكــرة. أقــول لكــم أبن املذكــرة ) الــكارين ( املاليــر دونــت فيهــا ومل تــؤدى ألن 
النــاس مل جيــدوا مــا يــؤدون بــه لعــدم اشــتغاهلم، والضحيــة هــو التاجــر خــالل مرحلــة اجلائحــة، 
هلــذا نطلــب مــن اجلماعــة احلضريــة أن تقــوم إبعفــاء للجبــاايت احملليــة، ألنــه وكمــا نعــرف أن 
اجلماعــة هلــا تراكــم للجبــاايت احملليــة ابملاليــر، وهــي تنتقــل مــن ســنة إىل ســنة وتبقــى يف خانــة 
»غــر املســتخلص«، وتبقــى دائمــا تنتقــل، فــال بــد مــن أن يوجــد هلــا حــل، وقبــل كل هــذا 
فالتاجــر مل يســتفد مــن الدولــة وال ســنتيم مــع أنــه ضحــى، وجنــده هــو والســلطات احملليــة 
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واألمــن الوطــي والصحــة الذيــن كانــوا يف الواجهــة، ومــع ذلــك مل يذكــر ال يف خطــاابت وال يف تلفــزة. أقــول هــذا 
ألن التاجــر هــو الــذي يقــف مــع الشــعب املغــريب يف حمنتــه. منــذ القــدم وحنــن نعــرف هــذا البقــال املصاحــب، فحــى 
الطفــل إذا ســألته عــن البقــال أجــاب أبنــه ال يغلــق أبوابــه، ألنــه يســتيقظ جيــد دكانــه مفتوحــا بــل قــد ينــام ويرتكــه 
كذلــك، ويوفــر مجيــع الســلع مبــا فيهــا األدوات املدرســية، والــذي ينكــر أبن التاجــر ســاهم يف حمــو األميــة يف البــالد 
فهــو ينكــر اخلــر، هلــذا جنــدد طلبنــا للجماعــة أن تقــوم إبعفــاء اتم للجبــاايت احملليــة. مبــا أن اإلخــوة تطرقــوا للمســائل 
ذات الطابــع الوطــي، فــأان ســأتطرق لبعــض املســائل احملليــة منهــا إعــادة النظــر يف تنشــيط احلــي الصناعــي خللــق فــرص 
شــغل جديــدة، ألنــه لدينــا حــي بناايتــه ُخربــت وأصبحــت مــأوى للخارجــن عــن القانــون، فــإذا قامــت اجلماعــة إبحيائــه 

ســنخلق عــددا مــن فــرص الشــغل وهــذا مــا حنتــاج إليــه يف املدينــة.

   كذلــك مســألة أخــرى، إذ مــن غــر املعقــول أن مدينــة ســال تعتــر اثين أكــر مدينــة يف املغــرب وال تتوفــر علــى 
مرافــق ســياحية كالفنــادق علــى ســبيل املثــال، ملــاذا ال يوجــد فنــدق يليــق مبدينــة ســال، وإذا كان الفنــدق ال يوجــد 
فهــل توجــد ســياحة؟ فعلينــا أن نؤهــل هــذه املدينــة يف الصناعــة التقليديــة والفنــادق والبــازارات، وإال فلمــن ســنبيع 
ــاايت ســكنية أو  ــوادي كلهــا بن هــذه الســلع إذا مل خنلــق فضــاءات ســياحية؟ وأرى ضفــة أيب رقــراق املطلــة علــى ال
مطاعــم، أال تســتحق هــذه املدينــة فندقــا؟ خاصــة أن لدينــا مــا ننمــي بــه املدينــة، ســوق اجلملــة مثــال،  والــذي يعتــر 
مــوردا أساســيا للجماعــة. فاملرافــق الــي تــدر مداخيــل جيــب إصالحهــا وليــس حتويلهــا للواليــة. ملــا كل مــا هــو جيــد 

حيــول للواليــة والــذي بــدون فائــدة يبقــى هنــا؟

   ابلنســبة للتعمــر التجــاري فمنــذ ســنوات وحنــن نتطــرق للتعمــر التجــاري، وعليــه فــأي حــي جديــد ســيحدث جيــب 
أن نعــرف أي نــوع جتــاري فيــه وكــم مــن ســوق ســيخلق مــن نــوع املســاحات الكــرى الــي نعترهــا دخيلــة علــى املدينــة 
وكل املــدن. فكفــى مــن حريــة التجــارة، وعلــى هــؤالء أن يتوجهــوا للضفــاف مــا دامــت لديهــم اإلمكانيــات. فكيــف 
حيضــرون مؤسســات مــن اخلــارج ويفتحــون هلــا مــن دون أي شــرط للتحمــالت ويقتلــون 
العديــد مــن التجــار... علــى ســبيل املثــال مــا يســمى بســوق الكلــب الــذي أصبــح يســمى 
ســوق الصاحلــن، كان يضــم حــوايل 3آالف مــن التجــار يف األحيــاء القريبــة منــه ويف يــوم 
مــن األايم نزلــت مؤسســة برتخيــص اســتثنائي، ليــس حــى مــن اجلماعــة احلضريــة ونتــج عنــه 
إغــالق العديــد مــن املتاجــر، إن مثــل هــذه العشــوائية الــي ليــس هلــا دراســة هــي مــا يفقــد 
مدينتنــا القيمــة احلقيقيــة هلــا؟ فجميــع الســلع كانــت متوفــرة هبــذا الســوق فلمــاذا أحضــران 
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مؤسســة دمــرت 3 آالف منصــب شــغل، مقابــل تشــغيل مائــة منصــب شــغل، فهــذه قمــة العشــوائية.

   متكــن التجــار مــن ملحقــات الغرفــة ابملدينــة: ميكــن للجماعــة أن تســاعدان خبلــق ملحقــة للغرفــة هنــا بســال، وليــس 
دائمــا التنقــل إىل الضفــة األخــرى، فهــذه الضفــة جيــب أن أتخــذ حقهــا. إدمــاج ســال يف الــرابط أو العاصمــة هــذا جيــب 
إحجامــه. كذلــك حماربــة اإلجــرام ألن مــن العيــب مدينتنــا مجيلــة ونســمع عنهــا يف اجلرائــد أهنــا حتتــل الرتبــة الثانيــة أو 

الثالثــة يف اجلرائــم، هلــذا نطالــب إبحــداث مراكــز أمنيــة جديــدة لكــي تكــون هــذه املدينــة مؤمنــة.

   وحنــن نؤهــل املدينــة فهــل فكــران يف مواقــف الســيارات؟ إذا كان اجلــواب ال فهــذا العمــل عشــوائي. جيــب أثنــاء 
القيــام إبصــالح لشــيء أن يكــون اإلصــالح متكامــال.

    وابلنســبة لعصرنــة التجــارة فلــدي اقــرتاح: إذا قمنــا بعصرنــة التجــارة أيــن ســنضع الــكارين؟ ألن ممارســة التجــارة 
تعتــر نضــاال، التاجــر مناضــل وهــو مبثابــة مؤسســة اجتماعيــة قبــل أن يكــون اتجــرا ومســتهلكا يف نفــس الوقــت... 

ويف األخــر حتيــة للجميــع.

املسر:

   شكرا السيد حسن سالم. واآلن نفتح ابب األسئلة

األخ يوسف فحصي كاتب إقليمي لإلحتاد العام »مقاولة ومهن«:

    الســالم عليكــم. حاصرمتــوان يف دقيقــة، بينمــا حنــن كتجــار ومهنيــن مــن جيــب أن تقــام هلــم هــذه النــدوة خاصــة مــع 
احلضــور املتواجــد يف املنصــة لكــي ينصتــوا إلينــا وإىل املشــاكل نعــاين منهــا كتجــار ومهنيــن.

النقطــة األوىل ســنتحدث عــن غيــاب متثيليــة عمالــة ســال ألن العمالــة هــي الــي تتدخــل يف 
تنظيــم األســواق والتجــارة بصفــة عامــة.

النقطــة الثانيــة: آليــات التشــاور جيــب أن تنطلــق مــن تشــخيص وضــع التجــارة ابملقارنــة ابلقطاع 
املهيــكل والقطــاع غــر املهيــكل، ألن املشــكل الــذي يعانيــه التاجــر املقنــن مل يعــد يتمثــل يف 
املنافســة وإمنــا يف التجــارة غــر املقننــة، ألن التجــارة غــر املقننــة مل تعــد حالــة اجتماعيــة، 
فالبائــع املتجــول مل يعــد حالــة اجتماعيــة بــل أصبحــت جتــارة مبنيــة علــى مقــاوالت تتهــرب مــن 

مجيــع مســتحقات الدولــة وتوفــر للدولــة ابملقابــل األزابل يف الشــوارع واألزقــة.
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النقطــة الثالثــة هــي أن األخ املنــدوب ذكــر األســواق والقيســارايت يف حــن أهنــا شــبه فارغــة... اإلفــالس التــام. 
خصوصــا بعــد اجلائحــة، ألن التجــارة عرفــت ركــودا بســبب اإلغــالق ملــدة ســنة، فمنهــم مــن أصبــح ابئعــا متجــوال، 

ومنهــم مــن عــرف اإلفــالس.

   ابلنســبة للتغطيــة الصحيــة الــي ذكرهــا اإلخــوة فالتاجــر البســيط ال يعــرف معــى التغطيــة الصحيــة وال كيــف نزلــت 
عليــه، لــوال أهنــا مشــروع ملكــي ملــا اخنــرط فيــه.

 مــن التجــار مــن رأس مالــه 20 ألــف درهــم فكيــف يــؤدي ضريبــة نزلــت عليــه ال يعــرف كيــف. هنــاك منافســة 
البائــع املتجــول واملســاحات الكــرى كمرجــان و... فنحــن نريــد اإلجابــة عــن تســاؤل بســيط، موجــه لــوزارة التجــارة 
ووزارة الداخليــة: ملــاذا هــذه األســواق الكــرى ال يوجــد ابلقــرب منهــا البائــع املتجــول؟ فهــذه هــي النقطــة الــي نريــد 
مناقشــتها، هــل ألهنــم حمميــون؟ التاجــر البســيط قبــل أن نتكلــم عنــه كقانــون جيــب أن نعــرف مــا حيتــاج إليــه، البقــال 

الــذي جيلــس أكثــر مــن 16 ســاعة يف احلانــوت هــذا أصــال ســجن لــه.

األستاذ العريشي عادل رئيس مجعية جتار سال املدينة:

    لــن أدخــل فيمــا طرحــه اإلخــوة، نتكلــم عــن املشــروع امللكــي، نغتنــم فيــه الفرصــة يف 
ــا حنــن كتنســيقية  املدينــة ونطلــب مــن الســيد املنــدوب والســيد رئيــس الغرفــة اجللــوس معن
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للتجــار، ونلــح علــى طلبنــا هــذا ونعتــره ضــروراي، فســاعة أو ســاعتان ال تكفينــا للحديــث، فرجــاء هاتفــي يف وضــع 
االســتقبال لكــي نتواصــل معكــم.

ــدة     جيــب أن نســتفيد مــن شــيء مهــم جــدا كمــا قــال اإلخــوة، مثــل التغطيــة الصحيــة، ألهنــا مهمــة وليســت ولي
احلــال، وهــي علــى األقــل أحســن مــن الراميــد الــي مثــل بطاقــة الشــباك األتوماتيكــي الفارغــة مــن األمــوال وال ميكــن 

االســتفادة منهــا، فعلــى األقــل ابلتغطيــة الصحيــة ميكــن االســتفادة مــن املراكــز الصحيــة الــي ســتفتح.

   نتمــى بصراحــة صادقــن أن يكــون التواصــل معنــا وأن نُنجــح مشــروع أتهيــل املدينــة العتيقــة، والــذي مــن أجلــه 
أتيــت، ألنــه مشــروع مدينــة مظلومــة اترخييــا، ثقافيــا، رايضيــا... وهلــذا حنتــاج إىل التواصــل. وشــكرا.

السيد عبد اجلليل بودرابلة انئب رئيس مقاطعة احصن:

   بدايــة حتيــة للحضــور الكــرمي، وحتيــة للجنــة املنظمــة، فــأان قبــل الوظيفــة وممارســة احملامــاة كنــت طالبــا وابئعــا متجــوال 
ــة الــي كنــت  وســجلت مالحظــات: كنــت ألتقــي ابلباعــة املتجولــن وكنــت أحــاول أتطرهــم نظــرا للمعرفــة القانوني
أتوفــر عليهــا، واملالحظــة األساســية الــي الحظــت حنــن نضــع الكاشــر يف الشــمس ال تتكلــم معنــا والبقــال ملــاذا ال 
يضعــه يف الثالجــة؟ مــدة الصالحيــة؟ صفــر ميــكا؟ البائــع املتجــول ال نتكلــم معــه ويف املقابــل حنجــز علــى البقــال 

ونضــع لــه حمضــرا وجيــد نفســه أمــام وكيــل امللــك.  

   لــدي إشــارات: ملــا توظفــت رأيــت أن أنشــئ مجعيــة مــن أجــل أتطــر الباعــة املتجولــن أقيــم هلــم مشــروعا علــى صعيــد 
القريــة، فأتينــا بعربــة منوذجيــة علــى النمــط اإلســباين أو البلجيكــي واقرتحنــا أن تكــون متثيــال للبعــد البيئــي بقياســات 
مضبوطــة تضمــن الذهــاب واإلايب للمتســوقن، ومبنظــر مجيــل، فلمــا عزمــت تنزيــل املشــروع يف إطــار املبــادرة 

الوطنيــة للتنميــة البشــرية التقيــت مــع أحــد الفاعلــن املعنيــن، وأردان وضــع دراســة املشــروع 
فاقــرتح علــي الدراســة االجتماعيــة، فنزلنــا نقــوم ابإلحصــاء، فوجــدان أن ابئــع العقاقر)دروكــري 
ــه 50 مليــون أغلبهــا ديــون ويف املقابــل موظــف ينــزل مــن النقــل الوظيفــي  ( رأس مــال جتارت

وحيمــل حمفظــة ظهريــة فيهــا عقاقــر أقــل كلفــة وجــودة مــن ســلعة الدروكــري، فهــذا منــوذج. 

   األمــر الثــاين هــو ســوق اجلملــة الفــارغ بســال. فبعــض التجــار يشــرتون منتوجــا مــن ضيعــة  
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بــرأس مــال يقــدر ب 60 مليــون فمــا فــوق وأيتــون أبانس مــن مناطــق خمتلفــة إىل مدينــة ســال أو املــدن الكــرى يهيــئ 
هلــم عــرابت عنــد احلــداد ويوزعــون عليهــم البضاعــة هــرواب مــن أداء مداخيــل اجلماعــة أو ســوق اجلملــة وأثنــاء مكوثهــم 

ابملدينــة يكــرتون شــقة، وأنتــم تعلمــون اجلرائــم الــي تنتــج عــن ذلــك، فهــذه ظاهــرة خطــرة. 

   األمر الثالث هو السلع املهربة أو منتهية الصالحية.

    إن الفئــة الــي تســتحق االســتفادة مــن املشــروع أقــل مــن 15 يف املائــة مــن الباعــة املتجولــن. إضافــة إىل حالــة 
أخــرى وهــي فئــة تســتفيد مــن التقاعــد وهلــا منــزل بثالثــة أو أربعــة طوابــق وجيــر عربــة، فلمــا ســئل عــن جــدوى التعــب 

- وأستســمح عــن هــذا املصطلــح – أجــاب أبن هدفــه رؤيــة النســاء، فهــذه هــي احلقيقــة املــرة.

ــدة منهــا  ــادرات إنشــاء ســوق منوذجــي ويبقــى مغلقــا، والنمــاذج عدي    فنحــن حنتــاج لتشــخيص حقيقــي وليــس مب
ســال اجلديــدة منــذ 2013 والقريــة أصبــح يســتخدم لبيــع املالبــس املســتعملة. فاملشــكل هــو أننــا ال نــدرس املشــاريع 
الــي نقبــل عليهــا كمــا ينبغــي وخنــرج خبســائر وميزانيــة الدولــة تســتنزف والطاقــات هتــدر وأبنــاؤان يهاجــرون إىل اخلــارج. 

وشــكرا.

السيدة اندية الدريوش حاصلة على املاسرت يف االقتصاد:

   حتيــة كبــرة ألعضــاء اللجنــة واحلضــور. مداخلــي ســأقدم فيهــا عنصــرا مــن عناصــر اإلجابــة عــن اإلشــكالية األوىل 
واملتمثلــة يف ســبل تطويــر املردوديــة التجاريــة جبماعــة ســال. لقــد جــاءت جائحــة كــوروان لتبــن للمغــرب والعــامل أمجــع 
أن األســاليب واالســرتاتيجيات املعتمــدة يف إطــار تســير األعمــال مل تعــد كافيــة لتحقيــق التطلعــات واألهــداف 
املرســومة والــي تتجلــى يف حتقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة، والنهــوض ابجملتمــع حنــو الرقــي واالزدهــار، 
يف هــذا اإلطــار أظهــرت اجلائحــة أن التكنولوجيــا واملعلوميــات أصبحتــا مطلبــن أساســين، 
ويلعبــان دورا مهمــا يف تســهيل وحتســن منــاخ األعمــال وذلــك عــن طريــق الرقمنــة، ميكــن أن 
نقــول يف هــذا الصــدد أن التجــارة مل تعــد اليــوم حباجــة إىل أســاليب تقليديــة بــل أصبــح مــن 

الضــروري البحــث عــن ســبل أخــرى تعتمــد علــى طــرق متقدمــة ومتطــورة.

     وحتســيس التجــار أبمهيــة ذلــك عــن طريــق وضــع برامــج تكوينيــة للمعنيــن. فمثــال خــالل 
اجلائحــة أصبــح املغــرب مــن بــن الــدول اإلفريقيــة األوىل الــي حققــت رقــم معامــالت مهــم 
عــن طريــق التجــارة اإلليكرتونيــة، وذلــك مــن خــالل التســويق والبيــع عــن طريــق األنرتنيــت 
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مــن خــالل خلــق مواقــع إلكرتونيــة لرتويــج ملنتوجــات ابالعتمــاد علــى الروســيكالج، ابعتبــار كل منتــج لــه فئــة معينــة 
ســواء اجلنــس أو الفئــات العمريــة، ويتــم ربــط هــذه املواقــع ابلفايســبوك واألنســتكرام، حيــث مكنــت هــذه التجربــة 
مــن جلــب زبنــاء مــن كل بقــاع املغــرب ويف بعــض األحيــان زبنــاء أجانــب. ميكــن أن نلخــص ونقــول إن التجــارة 
اإلليكرتونيــة قربــت املســافات ومكنــت مــن حتريــك قطاعــات عــدة كقطــاع اللوجيســتيك، وخلقــت مناصــب شــغل 
مهمــة للشــباب، يف بعــض األحيــان شــبااب مــا زالــوا  يدرســون يف األســالك الثانويــة، كمــا مكنــت مــن خلــق شــركات 

للنقــل وتشــغيل فئــات مــن شــباب يقومــون إبيصــال طلبيــات، وأعانــت بذلــك أســر وعائــالت. وشــكرا.

السيد العكوي:

ــا اندي املقاولــن الشــباب، وأنشــأان مقــاوالت عديــدة، وهــذه     ... منــذ ســنة 1996 يف مجعيــة أيب رقــراق خلقن
ســت أو ســبع ســنوات مــع األســتاذة رشــيدة مشــكورة قمنــا مببــادرة... منــذ شــهرين انضممنــا لبعضنــا لنتقــوى وخلــق 
ــا ملــا نقــوم ابلدراســة وابجملــان لفائــدة الشــباب – حبكــم  العديــد مــن املبــادرات للشــباب. ولكــن اإلشــكالية هــي أنن
مهنــي كأســتاذ جامعــي يف امليــدان -  فعندمــا نبحــث عــن القوانــن أو عــن املعلومــات االقتصاديــة حــى نــدرس 
املشــروع: هــل يقــام يف هــذه املنطقــة أو تلــك؟ فمــع األســف ال نتوفــر علــى شــيء مــن هــذه املعلومــات، فيقــول 
الشــاب رغــم ذلــك ســأقيم مقاولــي فقــط دعمــوين. فندعمــه ابألمــور اإلداريــة فيشــتغل ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتن 
مث يتعــرض لإلفــالس ونفلــس معــه وختســر املبــادرة األمــوال الــي ســامهت هبــا يف هــذه املقاولــة.  – مــع كامــل احرتامــي 
للســادة احلاضريــن فــإن مجيــع املعلومــات الــي ميكــن للشــاب أن يعتمــد عليهــا ليخلــق مقاولتــه مفقــودة. نتحــدث 
فقــط خبصــوص مدينــة ســال، أمــا عندمــا ندخــل للجهــة فقصــة أخــرى. مــا نؤاخذكــم عليــه هــو غيــاب املعلومــات الــي 
يبحــث عنهــا الشــباب لكــي خيلقــوا مقاوالهتــم حــى ال يفلســوا، ال هــم وال حنــن وال املبــادرة، هــذا مــا أطلبــه منكــم 

كمســؤولن علــى هــذا العمــل.

السيد إبراهيم:

بسم هللا والصالة على رسول هللا.

   أتدخــل يف عشــر نقــاط: وأبتــدئ ابلقــول كمــا قــال زميلــي أننــا ال نــرى ممثلــي عمالــة ســال 
وال ممثلــي مجاعــة ســال، وســأحتدث مــن منطلقــي عــن التاريــخ العميــق ملدينــة ســال، فالكثــر 
منــا يعلــم أبن مدينــة ســال اترخييــا ومــن التجــار املشــهورين الذيــن لديهــم اتفاقيــات مــع التــاج 
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الريطــاين هــم عائلــة بــن ســعيد وعائلــة فنيــش املعروفتــن علــى الصعيــد احمللــي.

   ابلنســبة للصناعــة التقليديــة فهــي تعــاين كثــرا، ألن اخللــف كان يصنــع وألن الصانــع التقليــدي كان مدرســة، أمــا 
اآلن فــال، بســبب إكــراه الضمــان االجتماعــي، الــذي جيــره علــى األداء عندمــا حيتضــن مخســة أو ســتة أشــخاص 
ويرغــب يف انتشــاهلم مــن اإلجــرام، يف حــن أنــه يف الســابق كان مدرســة وكان يعطيــه مثنــا رمــزاي لينتــج حرفيــن لتبقــى 
االســتمرارية. وهــذا ال ينحصــر يف الصناعــة التقليديــة فقــط بــل حــى التجــارة، فنحــن كتجــار نالحــظ أن العمــال 

الذيــن يشــتغلون وننقــل إليهــم التجــارة أبســاليبها اجلديــدة والقدميــة مل يبقــوا.

   اثنيــا خبصــوص مشــروع أتهيــل مدينــة ســال نعــرف اإلكراهــات واملشــاكل، فبالنســبة هلــذا التأهيــل هنــاك أمــور ال 
تتوافــق فيهــا املعايــر احلقيقيــة. أقوهلــا وأحتمــل املســؤولية يف ذلــك. فهــذا املشــروع حتــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
اجلاللــة لكــن مت تنزيلــه بــدون شــروط، وخصوصــا املخاطــر الــي ســتنتج عنــه مثــل األبــواب الــي ال تتوفــر على الســالمة 

بشــارع 2 مــارس، الــذي ميثــل جتــارة كبــرة وقيســارية اجملوهــرات، فهــذه نقطــة ســلبية يف مشــروع هتيئــة مدينــة ســال.

   النقطــة الثالثــة: الباعــة املتجولــون أصبحــوا معادلــة رقميــة يف ســاحة مدينــة ســال أو علــى الصعيــد الوطــي، فقــد 
كانــوا متشــردين أو ذوي ســوابق ســجنية فأصبحــت هلــم أســر وبيــوت، فهنــا الســلطة مل تقــم بدورهــا، إذ تضــع 

إكراهــات ابلنســبة للتجــار، وهــم أصــال أصبحــوا معادلــة جيــب أن جنــد هلــا حــال.

   النقطــة الرابعــة: التشــريع يف قانــون التجــارة الداخليــة جيــب أن يســرع ليكــون تنزيلــه يف أقــرب وقــت ممكــن، ألنــه 
ســيحل العديــد مــن املشــاكل الــي تعــاين منهــا التجــارة علــى الصعيــد الوطــي.

   الكثــر مــن التجــار يقولــون أبن اجلائحــة تركــت إكراهــات ماليــة كثــرة، ونعلــم أبن جتــاران ال يلتجئــون لألبنــاك 
بدعــوى التعامــل الربــوي، فنحتــاج إىل طريقــة لتمويــل التجــار أو إعطائهــم مــوارد ليتأهلــوا 
مــرة أخــرى، ألن كوفيــد تــرك خملفــات كثــرة، فمنهــم مــن أاتين ليأخــذ دينــا بنكيــا وهــذا ليــس 

حبــل.

   النقطــة السادســة رحبــة الــزرع كانــت وســط املدينــة وقريبــة وكانــت املــرأة تشــرتي عشــرة أو 
عشــرين كيلــو مــن القمــح، أمــا اآلن فقــد توجهــت إىل منطقــة بعيــدة رمبــا لــن يصلهــا أحــد، 
كمــا أهنــا ال توافــق املعايــر املطلوبــة. فمثــال رأينــا رحبــة الــزرع ابلــرابط وابلقنيطــرة فوجــدان 

أهنــا ال ترقــى للمعايــر.
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   النقطــة الســابعة األســواق الــي اســتثمرت فيهــا اجلماعــة: رمبــا هــذا االســتثمار كمــا قــال اإلخــوة كلهــم كان ســلبيا 
ورمبــا كان بــدون دراســة، وحــى لــو كانــت دراســة، فالســلطة مل تســاهم يف هــذا البــاب لكــي تنجــح هــذه األســواق، 
ورمبــا وكمــا قــال اإلخــوة التعمــر التجــاري لــو كان لنجحــت هــذه االســواق، فهــذا دور اجلماعــة الــي تبــي األســواق 
وعليهــا أن متنــع املقاولــن مــن بنــاء الدكاكــن، ألن اجلماعــة دائمــا تبحــث عــن املداخيــل واألســواق  تــدر عليهــا 

مداخيــل كثــرة.

   النقطــة الثامنــة حتــدث الســيد منــدوب وزارة التجــارة والصناعــة عــن الــدور االجتماعــي للبقــال، مل يعــَط لــه شــيء 
رغــم أنــه قيــل بشــأنه الكثــر.

   النقطــة التاســعة أشــكر الســيد منــدوب وزارة التجــارة علــى كالمــه الطيــب عــن التجــار ولكــن ال أتفــق معــه يف 
إحــدى النقــط: جتــارة البقــال مل تعــد تقتصــر علــى امحــاد وحممــاد فقــد أصبــح عبــد  القــادر 

وبوعــزة و... حــى هــم موجــودون.

السيدة بشرى بن الشيخ مستشارة يف اجلمعية الوطنية للكتبين، 

القطــاع الــذي ال يتــداول كثــرا وهــو قطــاع غــر معــروف، تتكلمــون عــن التجارة عن املأكوالت 
عــن اخلضــر ولكــن مــع األســف يف التدخــالت ال يتــم الــكالم عــن املكتبــة رغــم أهنــا مهمــة 
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ومهمــة كثــرا ومــع األســف بــدأت تندثــر.

ــو أن التجــارة هلــا قانوهنــا أظــن أن كل هــذه  ــه، ول ــه قوانين ــو أن ل     نعــود إىل نقطــة واحــدة هــي أن هــذا القطــاع ل
املشــاكل لــن تكــون، وكثــر مــن األمــور ســنتجاوزها. يف لقــاء مــع وزارة التجــارة بصفتنــا مجعيــة للكتبيــن كنــا أجرينــا 
لقــاء مــع الســيد الوزيــر وطلــب منــا حنــن أن نضــع لــه القانــون الــذي نؤطــر فيــه أنفســنا، فشــعران بصعوبــة األمــر. ولكــن 
مــع هــذه املشــاورات أمتــى أننــا كتجــار نقــوم هبــذا اجملهــود ونضــع ألنفســنا قانــوان نؤطــر بــه أنفســنا وحنافــظ علــى جتارتنــا 

وعلــى مســتقبلنا وشــكرا.

السيد عبد املومن عضو جبمعية العمل لتجارة القرب مبدينة سال:

   حتيــة للســادة الكــرام، وحتيــة لإلخــوة احلضــور، حتيــة لألخــت رشــيدة علــى الدعــوة وشــكرا للســيد املنــدوب: نقطتــان 
مهمتــان أريــد التطــرق إليهما:

    اإلخــوة التجــار أدوا الضريبــة ســني 2019 2020 وحبكــم اجلائحــة، الــي ذكرهــا الســيد املنــدوب، كنــت أمتــى 
لــو مت إعفــاء التجــار ابلنســبة هلاتــن الســنتن. وخبصــوص الضمــان االجتماعــي مت اســتخالص الواجبــات مــن بعــض 

التجــار ســنة 2021 ويســتفيدوا مثلهــم مثــل الذيــن مت تســجيلهم ســنة 2022.

   مســألة أخــرى ذكرهــا الســيد املنــدوب مشــكورا وهــي الــدور الــذي يقــوم بــه التاجــر الصغــر يف مجيــع املــدن، وهــو 
الــدور التضامــي التكافلــي االجتماعــي وكثــر مــن األدوار الــي يقــوم هبــا الســيد مــول احلانــوت، يضحــي مبالــه اخلــاص 
مــن أجــل إســعاد املواطنــن ومجيــع مــن يكــون يف منطقتــه. وأختــم بتقــدمي جزيــل الشــكر جلميــع اإلخــوة الذيــن حضــروا 

معنــا يف هــذا اللقــاء.

السيد رشيد جقاو :

    نشــكر احلضــور الكــرمي علــى ســعة الصــدر كمــا نشــكر املنظمــن علــى االســتضافة: 
نبتــدئ مــن التجــارة يف مدينــة ســال. أظــن أهنــا جيــب أن تقســم علــى األحيــاء، ألن التجــارة 
يف املدينــة القدميــة ليســت هــي التجــارة يف حــي مشاعــو وليســت هــي التجــارة يف حــي الرمحــة 
وليســت هــي يف العيايــدة، فهنــاك اختــالف يف مــا يبــاع وكيــف يبــاع فهــذه نقطــة أساســية 

وجيــب أن نفكــر فيهــا .
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   عالقــة التجــارة ابلبنــاء ورخــص البنــاء: إذا أخــذان العــرة مــن ســال املدينــة كان البنــاء وحــده أي احملــالت الســكنية 
وكان »الفنــادق« أي حمــالت البيــع، اآلن أصبحنــا نــرى يف الرخــص الــي تعطــى للبنــاء هبــا حمــالت، فــإذ مت فتــح هــذه 
حمــالت كلهــا ال أحــد ســيبيع. إذا فمنظومــة رخــص البنــاء وكيــف جيــب أن تكــون مــن األســاس هــي الــي جيــب أن يعــاد 

فيهــا النظــر، ألهنــا هــي الــي تعطينــا حمــالت جتاريــة، وهــذا خيلــق لنــا مشــاكل يف التجــارة.

   القطــاع الــذي أمثلــه هــو قطــاع النجــادة احلمــد هلل النــاس تشــتغل وجيــب أن تســوق، نعــاين مــن مشــاكل التســويق 
يف ظــل وجــود حمــالت جتاريــة كــرى، ويف ظــل غيــاب احلاضــن: مــكان البيــع. ويف ظــل غيــاب هــذا فمــن ســيتعلم 
احلرفــة؟ ومــا ســتكون عالقتــه مــع الصناعــة التقليديــة والتجــارة والصناعــة؟ فهــذه جمموعــة مــن املســائل جيــب أن نعيــد 

فيهــا النظــر وشــكرا.

السيد رشيد أوالد رقيقة الكاتب اإلقليمي لنقابة الوطنية للتجار ملدينة سال:

ــى متأخــرا، فــكان جيــب أن ينظــم مــن زمــان، ألن  ــه أت ــو أن ــن ســهروا علــى هــذا املنتــدى ول     أشــكر اإلخــوة الذي
التجــارة عرفــت مشــاكل كثــرة بســبب غيــاب التشــاور بــن اجلماعــات ومنتســي التجــارة أي التجــار.

   ســال مل تعــط حقهــا. فــإذا أتملنــا يف املدينــة جندهــا تشــبه إىل حــد كبــر اشــبيلية وقرطبــة، املــدن الــي جتلــب الســياحة 
عــن طريــق الــرتاث الــذي تركــه املســلمون هنــاك، ومدينــة ســال أبســوارها ومآثرهــا ميكــن أن جتلــب الســياح، خاصــة 
أهنــا حماديــة للبحــر - وكمــا يقولــون املنطقــة الــي هبــا حبــر لــن جتــوع – الــكل لــه رأي واآلراء حتــرتم فمدينــة ســال مــا 

كان هلــا أن تبــى هنائيــا.

   جمموعــة مــن املســائل مل حنافــظ عليهــا يف التجــارة منهــا منطقــة اجلزاريــن، وهــذا نتيجــة اختــاذ املنتخبــن قــرارات دون 
استشــارة ودون مشــاركة املهنيــن، وهلــذا نتمــى أن نتــدارك املوقــف. وشــكرا.

املسر:

   شــكرا لكــم. نقفــل ابب األســئلة ونعطــي للســادة األســاتذة الكــرام اإلجابــة علــى خمتلــف 
األســئلة وتدخــالت اإلخــوان.
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اتجر:

    أطلــب ثــواين معــدودة مــن فضلكــم ألشــكر احلضــور الكــرمي بــدون اســتثناء، كمــا لــدي طلــب أوجهــه للســيد رئيــس 
الغرفــة والســيد املنــدوب اجلهــوي: رجــاء اربطــوا االتصــال مــع التاجــر الصغــر فهــو يعــاين مشــاكل كثــرة، مشــاكل بــال 

حــدود. فهــذا التاجــر البســيط صــر مبــا فيــه الكفايــة، فأرجــو التدخــل قبــل فــوات األوان.

السيد نبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار واملهنين:

ــة تســاؤالت علــى أســاس     شــكرا لإلخــوة املتدخلــن الذيــن طرحــوا جمموعــة مــن التســاؤالت، ســأجيب عــن ثالث
أن أتــرك لإلخــوة اجملــال ليجيبــوا عــن األســئلة الــي ختصهــم. مــن أجــل التوضيــح فالتغطيــة 
العــام  واالحتــاد  خبصوصــه،  نناضــل  وحنــن  ســنة  أربعــن  فمنــذ  مطلبنــا،  الصحيــة كانــت 
للمقــاوالت واملهــن هــم كذلــك كانــوا يناضلــون معنــا، األخ الــذي قــدم نفســه مــن االحتــاد 
العــام مناضلوكــم شــركاؤان يف التنســيقية الوطنيــة الــي كانــت دائمــا تناضــل مــن أجــل التغطيــة 

الصحيــة.

   اثنيــا حنــن كتنســيقية كنــا نتحــاور – وأقــول لــك أخــي العزيــز أنــه كانــت لنــا لقــاءات 
تواصليــة مــع مناضلينــا علــى الصعيــد الوطــي، أي 55 إقليــم، وكلمــا كان هنــاك لقــاء 
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نتواصــل معهــم ونوضــح هلــم كل نقطــة، واجلميــع كان يســتغرب أن القطــاع التجــاري آخــر مــن يســتفيد مــن التغطيــة 
الصحيــة، ومســؤولون كبــار يف احلكومــة كانــوا يقولــون أبن اهليــآت املنظمــة هــي أول مــن يســتفيد أوال مبــا فيهــا قطــاع 
احملامــاة، قطــاع الصيادلــة، أطبــاء القطــاع اخلــاص... أمــا حنــن فآخــر مــن يســتفيد، ولكــن العمــل اجلبــار الــذي قامــت 
بــه التنســيقية واحلــوار اجلــاد الــذي قمنــا بــه مــع املســؤولن، ســواء مــع املديريــة العامــة للضرائــب أو مــع املديريــة العامــة 

للتجــارة أعطــى نتائجــه فأصبحنــا أول مــن سيســتفيد.

   مث نقطــة اثنيــة التضريــب وكيفيــة حســاب التغطيــة الصحيــة ســأعطيها ابألرقــام، التاجــر البســيط الــذي كان جــزايف 
تغــرت تســميته فأصبحــت املســامهة املهنيــة املوحــدة، فكيــف أتــت هــذه املســامهة املهنيــة املوحــدة؟ فقــد كان 
التضريــب ســابقا علــى رقــم املعاملــة وكانــت الســلطة التقديريــة ملفتــش الضرائــب، أمــا اليــوم فقــد مت إلغــاء الســلطة 
التقديريــة ملفتشــي الضرائــب، اثنيــا مت إلغــاء التضريــب علــى رقــم املعاملــة، اثلثــا مــن يتوفــر علــى املســامهة املهنيــة 

ــان. ــة النظافــة، فهــذان مكتســبان حقيقي ــة املهنيــة وضريب حيصــل علــى اإلعفــاء مــن الضريب

   اليــوم أعطــي النمــوذج وأعطيــه ابلتفاصيــل: اتجــر صغــر للمــواد الغذائيــة اليــوم هــو بنفســه ميكنــه أن يبلــغ عــن رقــم 
معامالتــه، مثــال: اتجــر بســيط للمــواد الغذائيــة أفــرتض روج 10 مليــون أضرهبــا يف 6 يف املائــة – هــذا الــذي تقلــص 
بعد أن كان 8 أو 10 يف املائة خاص ابملواد الغذائية - تعطي 6 آالف درهم تؤدي 600 درهم، فهذه ضريبتك 
ومعفــي مــن الضريبــة املهنيــة الــي كنــت تؤديهــا مــن قبــل، وأعطــي مثــال: اتجــر القــرب قــد يســتفيد مــن التغطيــة 
الصحيــة ب0درهــم، كان التاجــر يــؤدي الضريبــة املهنيــة ألــف درهــم، وضريبــة األرابح 2500درهــم ، يصبــح املبلــغ 
3500درهــم، اليــوم أان مــن ســيبلغ عــن رقــم معامــاليت وأعطيتــك منــوذج ل 10مليــون أضرهبــا يف 6 يف املائــة نســبة 
ممارســة هــذه املهنــة تعطيــي 6آالف درهــم وأضرهبــا يف 10 يف املائــة حنصــل علــى 600 درهــم ال اتبــع وال متبــوع، ومل 
يعــد ذلــك اخلــوف مــن الضريبــة، هــذا هــو النمــوذج الــذي اشــتغلنا عليــه يف املناظــرة الوطنيــة للجبــاايت الــي انعقــدت 

يومــي 02 و03 مــاي 2019 يف الصخــرات. فهكــذا نقــوم بــدوران كنقابــة وكتنســيقية وطنيــة 
وكقطــاع للتجــار وندافــع عــن منتســبينا فحققنــا  مكتســباتنا.

   اثنيــا أان أوافــق األخ الــذي قــال أبن التجــارة ختتلــف مــن منطقــة ملنطقــة فلــو مل نقــم هبــذه 
املســألة، ففــي األول قالــوا لنــا أبن التجــار ســيؤدون مثــن التغطيــة الصحيــة بشــكل موحــد، 
مــن يف العيايــدة بســال مثلــه كمــن يف 2 مــارس ابلبيضــاء مثلــه منــن يف شــارع حممــد اخلامــس 
ــه، حيــث اعتــران كل منطقــة علــى حــدة  ابلــرابط... فهــذا هــو االشــتغال الــذي اشــتغلنا علي
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وكل درب علــى حــدة وكل واحــد كــم ســيدفع يف الضريبــة. فــكان هــذا هــو املنطلــق لكــي ال نظلــم أحــدا وهــذا هــو 
التضامــن بــن التجــار الــذي أمــور جتارتــه ميســرة يــؤدي أكثــر مــن الــذي جتارتــه بســيطة وهــذا هــو التضامــن احلقيقــي 

الــذي اشــتغلنا عليــه وأخــذ منــا حــوايل ســتة أشــهر مــع املديريــة العامــة للضرائــب واملديريــة العامــة للتجــارة.

   األخ ســأل ســؤاال مهمــا وكنــت أود أن يطرحــه اإلخــوة فقــد اتفقنــا مــع اإلدارة أبن يكــون األداء عــن طريــق أربــع 
ــاك مــن أدى أربــع  دفعــات ملــن مل يســتطع أتديــة املبلــغ كامــال ابلنســبة لســومة التغطيــة الصحيــة، ســتقولون أبن هن
دفعــات ومل يســتفد؟ فــأان متفــق معكــم ذلــك ألن املرســوم مل خيــرج بعــد، يــوم يوقــع املرســوم وخيــرج يف اجلريــدة الرمسيــة 
يبــدأ النــاس يف االســتفادة، االســتفادة انطلقــت ســنة 2022 ومــن أدى مــا عليــه ســنة 2021 لــن يــؤدي شــيئا ســنة 
2022 وقــد يبقــى لــه قــدر مــن املــال حيتســب لــه لســنة 2023، وهــذه جمــرد البدايــة ألن املشــروع انطلــق مــن 
2021 إىل هنايــة 2025، ففــي 2022 ويف 2023سيشــتغل علــى التغطيــة الصحيــة مث التعويــض علــى األبنــاء مث 

التقاعــد وفقــدان الشــغل، فهــذا مشــروع كبــر وضخــم ومازلنــا يف االشــتغال.

   ولكــي ال تكــون هنــاك مغالطــات مــا أديتــه ســنة 2021 هــو مــا ســتؤديه ســنة 2022 فقــط هنــاك مســألة جيــب أن 
نعرفهــا فــأان أقــول الصراحة::ســنة 2021 مثــال أديــت الضريبــة املهنيــة ألــف درهــم مث ضريبــة األرابح 2500درهــم 
تصبــح 3500 درهــم ابلنســبة للتغطيــة الصحيــة وضعــت يف خانــة كــم ســأؤدي للتغطيــة الصحيــة؟ فــرب ضــرة انفعــة 
حنتــاج إىل التغطيــة الصحيــة ألهنــا معــاانة حقيقيــة يعانيهــا التجــار فمنهــم مــن ابع حملــه ليعــاجل أو يعــاجل ابنــه فرتكــوه 
ــة  كمــا قــال صاحــب  ــة الصحي ــا نقــول  أبن التغطي ــاء مشــردين واهلــدر املدرســي. لكنن عرضــة للضيــاع وبقــي األبن
اجلاللــة منــذ دســتور 2011 ) التغطيــة الصحيــة جلميــع املواطنــن (  اليــوم وهلل احلمــد احللــم أصبــح حقيقــة، فاليــوم 
عندمــا نقــول أديــت 3500 درهــم ووضعــت يف خانــة...اآلن أنــت املســؤول عــن مــا بلغــت بــه، فالقــدر الــذي بلغــت 
بــه هــو الــذي ســيضعك يف خانــة 100 درهــم أو 130 درهــم، فاقتطاعــات الشــطر األول 
والثــاين والثالــث والرابــع هــي موضوعــة لــدى مديريــة الضرائــب، واليــوم يســتفيد النــاس 
والدليــل علــى ذلــك وحنــن نتواجــد مبدينــة ســال اتجــر أجــرى عمليــة جراحيــة مثنهــا 15 

مليــون ســنتيم ب 0 درهــم فهــذا مكتســب حقيقــي والصحــة هــي األســاس.

   النقابــة الوطنيــة للتجــار واملهنيــن كل مجعــة تقيــم لقــاءات تواصليــة حتسيســية ملنتســبيها 
وبــدون دعــم واملقــرات الــي نكرتيهــا مــن مالنــا اخلــاص، فنحــن عندمــا حنقــق مكتســبا مــا 
ليــس فقــط للنقابــة بــل جلميــع التجــار، فجميــع التجــار اســتفادوا مــن التغطيــة الصحيــة 
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والعدالــة الضريبيــة، فاجلميــع جيــب أن يناضــل، وأي مجعيــة جيــب أن تنظــم تكوينــات ملنتســبيها، والغــرف هــي جلميــع 
التجــار واخلدماتيــن والصناعيــن، وقاعاهتــم مفتوحــة جلميــع التنظيمــات، ومديريــة التجــارة كذلــك، ومــن أجــل أن تعــم 

الفائــدة للجميــع علينــا أن نعمــل بقاعــدة ) احلاضــر يبلــغ الغائــب( وشــكرا.

مسراللقاء:

      شكرا األخ الكرمي، الكلمة التعقيبية لألخ الفاضل انئب رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات .

السيد انئب رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات:

        شــكرا األخ املســر، ونشــكر اجلميــع علــى صمودهــم إىل هــذا الوقــت، كمــا أشــكر 
مجيــع املتدخلــن كل ابمســه وصفتــه. فقــط توضيــح لبعــض األمــور الــي تكلمتــم خبصوصهــا 
والــي ختــص اإلحصــاء ومعرفــة عــدد التجــار وعــدد األســواق والواجهــات التجاريــة، فليطمئــن 
اجلميــع أن غرفــة التجــارة والصناعــة واخلدمــات جلهــة الــرابط ســال والقنيطــرة قامــت بصفقــة 
كبــرة مــن أجــل وضــع اخلريطــة االقتصاديــة، وهــذا تذكــر لإلخــوة وحضــوران معكــم مــن 
أجــل تبســيط املســاطر. حتدثتــم عــن االســتثمار واملســتثمرين أخركــم أننــا ســنحصي املعامــل 
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واملطاعــم واملقاهــي واجلزاريــن... يف خريطــة اقتصاديــة شــاملة خصصنــا هلــا 2 مليــون درهــم، والشــركة املكلفــة 
ابإلحصــاء إذا أتتكــم فســتكون حاملــة لبطاقــة مهنيــة.

      أحد املتدخلن قال أبن الســيد املندوب يتوفر على إحصاء مدينة ســال، فهذا صعب ألنه يف كل يوم يضاف 
عــدد هــام مــن احملــالت، فمــن خــالل جتربتنــا كل صبــاح جنــد يف اجملالــس البلديــة ابلــرابط 10 أو 12 ملــف واحلصيلــة 

يف 5مقاطعــات تتضاعــف انهيــك عــن مدينــة ســال املليونية.

    فمــا وقــع يف مدينــة ســال هــو أننــا استبشــران خــرا عندمــا جــاءت وكالــة أيب رقــراق واملشــاريع الكــرى الــي أعطــى 
انطالقتهــا صاحــب اجلاللــة، فحظيــت مدينــة ســال مبجموعــة مــن املشــاريع التنمويــة، وصاحــب اجلاللــة يهتــم كثــرا 
مبدينــة ســال، والدليــل علــى ذلــك األخــت املرنيســي الحظــت يف برانمــج التنميــة مــع الســيد العامــل والســلطات احملليــة 

واملنتخبــن أن ســال املدينــة حظيــت بغــالف مــايل مــن أجــل إعــادة هيكلــة املدينــة العتيقــة.

    ابلنســبة لألخــت الــي حتدثــت عــن الكتبيــن التجــار فــأان كتــي وأان رئيــس اجلمعيــة اجلهويــة للكتبيــن للــرابط وســال 
والقنيطــرة، واألخ معتصــم كذلــك عضــو يف اجلمعيــة غــر حاضــر معنــا، فقــد انضلنــا مــن أجــل ذلــك، ووزيــر الشــباب 
والثقافــة أطلــق مبــادرة مهمــة لدعــم املشــاريع، وأنصحــك أخــي أنــت واإلخــوة معــك بســحب ملــف دعــم النشــر 
والكتــاب وهــذا خــاص ابلكتبيــن، املشــروع الــذي كنــا نســهر عليــه »رواج« رمبــا أخــذوه بتلــك الطريقــة لتجهيــز 
وإحــداث وحتديــث املكتبــات ، فجــل املكتبــات أصبحــت مقاهــي ومثقفــو ســال يذهبــون إىل الــرابط لشــراء الكتــب 
فهــذه ظاهــرة أخــرى، فعلــى اجلمعيــات أن تســعى إلقامــة تظاهــرات ومعــارض ابلتنســيق مــع الســيد العامــل والســلطات 
احملليــة وحنــن مســتعدون لدعمكــم، وأان شــخصيا عنــدي مشــروع يف إطــار املبــادرة احملليــة مسحــوا لنــا إبقامــة معــارض 

تضــم الكتــب والصناعــة التقليديــة وغرهــا... والســيد املنــدوب جبانــي يؤكــد ذلــك.

    ويف اخلتــام أقــول لكــم أبن الغرفــة يف خدمــة اجلميــع فنحــن نتوفــر علــى مدرســة للتكويــن 
– كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يف العــرض الــذي قدمتــه - يف التدبــر والتجــارة والتســير 
واحملاســبة وغرهــا، والــوزارة أبواهبــا مفتوحــة عــن طريــق الســيد املنــدوب اجلهــوي فمــا حنتــاج 

إليــه هــو التواصــل، فالتواصــل هــو املفقــود. وشــكرا.

السيد حممد صابر املندوب اجلهوي لوزارة التجارة والصناعة واخلدمات:

    شــكرا لكــم. تعقيبــا علــى بعــض األســئلة، وقبــل ذلــك أحييكــم مــن كل قلــي ألنــه 
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بصراحــة هــذا قطــاع جــد صعــب، فيــه متدخلــون كثــر وفيــه إشــكاالت كبــرة، ولكــن وهلل احلمــد طريقــة النقــاش 
ومحاســكم يزيــدان محاســا أن نشــتغل أكثــر حلــل أغلــب املشــاكل الــي تعــرتض التجــارة والتاجــر. فهنــاك مكتســبات 
كثــرة، واألخ تكلــم عــن التغطيــة الصحيــة وعــن عــدد مــن املكتســبات الــي حققهــا التاجــر، وإن شــاء هللا سنســتمر 
معكــم وابب الــوزارة مفتــوح. األخ الــذي طلــب لقــاء فبــايب مفتــوح يف أي وقــت ترغبــون فيــه جنتمــع وحنــل مشــكال 
حمــددا حــى إن مل يكــن ضمــن صالحياتنــا فنحــن ســنعمل علــى التدخــل وحنضــر مــن ميكنــه حــل املشــكل املطــروح.

    إذن الرســالة الي أريد إيصاهلا هي االســتمرار يف هذه احلركية ألننا مرران ب12 جهة يف إطار التهييء للمنتدى 
مــع الســيد الوزيــر وشــاهدت كثــرا مــن احلمــاس، لكــن لقــاء اليــوم منوذجــي مــن حيــث احــرتام بعضنــا البعــض رغــم 
اختــالف النقــاابت واجلمعيــات ،كل بقبعتــه، ولكــن روح احلــوار واإلنصــات لآلخــر هــي الــي جيــب اســتحضارها 
لكــي حنــل املشــاكل، وســتحل إن شــاء هللا فقــط ابلتــأين، ألن مغــرب 2022 ليــس هــو مغــرب 10 ســنن خلــت، 
فهنــاك حتســن وتقــدم، ورســاالت صاحــب اجلاللــة هــي الــي تؤســس هلــذا كلــه إن شــاء هللا ســيكون اخلــر. وشــكرا.

 اتجر:

    أســواق مدينــة ســال أغلبهــا عبــارة عــن قصديــر، فحبــذا لــو تدخلــت الــوزارة أو الغرفــة إلزالــة ذلــك، فلــو شــب 
حريــق فــاهلل املســتعان

السيد املندوب اجلهوي

     ســوق الصاحلــن هــو منــوذج هلــذا اإلصــالح، واملرجــو إعطــاء حلــول واقرتاحــات حلــل املشــاكل، فاملشــكل قائــم 
ولكــن ماهــي أنــواع احللــول؟

السيد انئب رئيس الغرفة:

    للتوضيــح أكثــر فمنــذ ســنتن حضــرت مــع اللجنــة املشــرفة علــى توزيــع مفاتيــح ســوق 
الصاحلــن الــذي يعتــر أحســن ســوق يف املغــرب، بفضــل العنايــة الســامية لصاحــب اجلاللــة، 
فهــو الــذي أعطــى األوامــر إلنقــاذ أولئــك املواطنــن حبكــم عالقتــه بذلــك الســوق. كنــت رفقــة 
الســيد العامــل والكاتــب العــام واحملتســب فوجــدان النــاس بســطاء منهــم نســاء ورجــال، وملــدة 
أســبوع وحنــن نــوزع املفاتيــح تطوعــا منــا، لكــن جــاءت جائحــة كوفيــد فتوقــف املشــروع وكل 

كالم آخــر عــن توقــف املشــروع غــر كوفيــد فهــو زائــف.



70المنتدى اإلقتصادي

   مت بنــاء ســوق للقطــاين واحلبــوب ابملدينــة وقــد أشــرفت علــى نقلــه رفقــة الســيد الصاقــل ابلقــرب مــن ســوق اجلملــة، 
لكــن رفــض التجــار دخولــه حبكــم الســلبيات الــي وجدوهــا فيــه فقلنــا هلــم ســيتغر، فأجرينــا حــوارات ولقــاءات ابلغرفــة 
ــة وقــد  ــة. فــدوران أن نشــيد البناي مــع الســيد العامــل ومــع الســيد الكاتــب العــام لكنهــم تشــبثوا ابملكــوث يف املدين
مت ذلــك. وأســواق القــرب هــي للقــرب وهــي تدخــل يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية لصاحــب اجلاللــة 

ابملغــرب كلــه.

    هنيئا ملدينة سال الي أصبحت بدون صفيح فهذه مبادرة حنيي فيها صاحب اجلاللة والوزارة وشكرا

السيد عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار واملهنين:

    شــكرا لإلخــوة وعنــدي مالحظــة للتنظيمــات املهنيــة احلاضــرة معنــا اليــوم، فــأان لــن أحتــدث إليكــم بصفــى عضــو 
املكتــب التنفيــذي، بــل ألن يل جتربــة يف هــذا اجملــال وأريدكــم أن تســتفيدوا منهــا كتنظيمــات مهنيــة طاملــا أننــا اليــوم 
يف لقــاء تشــاوري، وأنتــم تعلمــون مــا معــى لقــاء تشــاوري: رجــاء أيهــا اإلخــوة هــذه اللغــة املتجليــة يف كثــرة التشــكي 
وكثــرة التباكــي  - وخذوهــا مــي نصيحــة صديــق – ال جتــدي نفعــا، رجــاء أيهــا اإلخــوة هيئــوا ملفــات مطلبيــة وضعــوا 
مطالبكــم، أدرســوها جيــدا واطرقــوا األبــواب، وليــس هنــاك ابب يغلــق يف وجهكــم. فــأان كذلــك اتجــر بســيط 
وال يغرنكــم مظهــري وعملــي اآلن أو املــكان الــذي أجلــس فيــه اآلن، فهــو بشــكل تطوعــي غــر مــؤدى عنــه. 
وأحيلكــم إىل املســامهة املهنيــة كيــف أتــت، والعدالــة الضريبيــة كيــف أتــت، واالمتيــازات الضريبيــة كيــف أتــت، أتــى 
هبــا مناضلــوان، ذلــك أننــا آمنــا ابلقضيــة ومشــران عــن ســواعدان وأخــذان مطالبنــا إىل املصــاحل وحتــاوران. هــل تعلمــون أننــا 
أجرينــا أربعــن لقــاء مــن أجــل التغطيــة الصحيــة ألننــا كنــا أصحــاب هــدف وراغبــون يف أن حنقــق شــيئا للنــاس، فــإذا 
أردان اســتعراض املشــاكل فلــن ننتهــي ولــو إىل الغــد ، فهــذا القانــون ميكــن اســتعراض مشــاكله ولكــن دون نفــع. آمنــوا 
ــا املكاســب، ابلنضــال ال ابلتشــكي  بقضاايكــم، فنحــن كذلــك جتــار ولكــن انضلنــا وحققن

والبــكاء وخذوهــا مــي نصيحــة صديــق ومــن منطلــق جتربــة. وشــكرا. 

السيدة بوزيد املرنيسي :

    شــكرا األخ رشــيد، هــو أصــال املقــاول ال يبكــي وال يشــكي بــل يكتمهــا يف قلبــه والغــد 
يســتيقظ ويذهــب إىل حملــه للعمــل، فــأان جــدي اتجــر ووالــدي اتجــر ومقــاول، وأان مقاولــة 

وحنــن هنــا يف عمــل تطوعــي خدمــة للتجــار واملقاولــن كمــا قــال األســتاذ.
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املنتــدى نُظــم علــى لقاءيــن: اليــوم كان لقــاء حضــره معنــا اإلخــوة الذيــن نشــكرهم علــى جلوســهم معنــا حــى هــذا 
الوقــت، حيــث أوضحــوا لكــم املســتجدات الــي وصلــوا إليهــا ومكنــوا منهــا اإلخــوة التجــار، وأشــكر ممثلــي مجعيــات 
التجــار والنقــاابت، فهــذا يــوم لنتواصــل ونســمعكم، ولكــن هنــاك جمموعــة يف الواتســاب تضــم مجيــع ممثلــي اجلمعيــات 
لقــاء آخــر لنســمع لتوصياتكــم وهنيــئ  أبريــل حيــث ســنجري  والنقــاابت وحنــن يف حــوار مفتــوح إىل غايــة 20 
التقريــر الــذي ســنرفعه للجماعــة، إذن لديكــم شــهر لتمــدوان ابلتوصيــات واالقرتاحــات حــى نتمكــن مــن صياغــة 
التقريــر الــذي ســنضعه رهــن اإلشــارة، ولقــاؤان املقبــل إن شــاء هللا يــوم 20 أبريــل وســنناقش مــا توصلنــا إليــه وأيضــا 
االقرتاحــات الــي ســيمدان هبــا اإلخــوة يف املنصــة، وشــكرا لكــم مــرة أخــرى علــى احلضــور وإىل اللقــاء إن شــاء هللا.
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المنتدى االقتصادي: 
محور الصناعة
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور الصناعة

املنتدى االقتصادي: حمور الصناعة
الصناعة بسال: اختيار اسرتاتيجي لتحقيق التنمية احمللية

يف إطــار تفعيــل ورش اجلهويــة املتقدمــة يف تدبــر الشــأن احمللــي، وتبعــا لالختصاصــات املوكولــة للجماعــات 
الرتابيــة مبوجــب القانــون التنظيمــي رقــم 14.113، ســواء كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو مشــرتكة مــع الدولــة أو 
منقولــة إليهــا مــن هــذه األخــرة، والــي مكنتهــا مــن تســطر سياســات تنمويــة مبنيــة علــى البعــد احمللــي وعلــى اقتصــاد 

انجــع وقــوي يهــدف إىل خلــق النمــو وتوفــر فــرص الشــغل، وحتقيــق العدالــة االجتماعيــة.

ومتاشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي اجلديــد الــذي يعتــر أن حتســن جــودة النمــو االقتصــادي أمــر ضــروري 
مــن أجــل تنميــة داجمــة ومســتدامة، حتــرص مجاعــة ســال، منــذ تشــكيل اجمللــس اجلماعــي اجلديــد، علــى جتســيد هــذا 
النهــج علــى أرض الواقــع، انطالقــا مــن اقــرتاح حلــول وبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاالت الــي حتظــى ابهتمــام ســكان 
ســال يف خمتلــف اجملــاالت وعلــى رأســها اجملــال الصناعــي، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى اإلصغــاء 
والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان مجاعــة 

سال.

مــن هــذا املنطلــق، ووعيــا منهــا أبمهيــة اجملــال الصناعــي يف التنميــة االقتصاديــة احملليــة، تــويل مجاعــة ســال 
اهتمامــا خاصــا هبــذا اجملــال، مــن خــالل العمــل علــى إجيــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم 
الصناعيــة احملليــة حــى تتمكــن مــن تنشــيط ديناميــة النســيج االقتصــادي احمللــي مبــا يســتجيب 
ملتطلبــات التنميــة االقتصاديــة بســال، األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى جــودة احليــاة ابلنســبة 
للمواطــن الســالوي وعلــى خمتلــف انشــغاالته ومناحــي عيشــه يف اجملــاالت االجتماعيــة و 
البنيــة  البيئيــة، علــى اعتبــار أن الشــأن الصناعــي هــو دعامــة أساســية لتطويــر  الثقافيــة و 

االقتصاديــة احملليــة، األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى كل هــذه اجملــاالت.    

ويبقــى حتقيــق هــدف الرفــع مــن النظــم الصناعيــة علــى املســتوى احمللــي رهينــا مبــدى 
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القــدرة علــى إنشــاء منظومــات صناعيــة مــن شــأهنا خلــق ديناميــة جديــدة وعالقــة متجــددة بــن كــرى الشــركات 
الوطنيــة واملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة داخــل املدينــة. هــذا النمــط اجلديــد مــن التعــاون بــن الشــركات الصناعيــة 
ميكــن مــن جعــل الصناعــة مصــدرا هاّمــا ملناصــب الشــغل، وخاصــة للشــباب، وجــزءا مــن حلقــة متينــة يف هــذا اجملــال.

ابلنســبة للصناعــة التقليديــة، فالفرصــة ســاحنة لتحديــد املعيقــات واإلشــكاالت الــي حتــول دون تطويــر هــذا 
القطــاع، كمــا ســتكون مناســبة للوقــوف علــى الوضعيــة املاديــة واالجتماعيــة للصنــاع التقليديــن والبحــث عــن احللــول 
الــي مــن شــأهنا دعمهــم وحثهــم علــى االبــداع واالبتــكار، يف أفــق الرفــع مــن مردوديــة هــذا القطــاع احليــوي ومســامهته 

يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة جلماعــة ســال.

  لــذا، فــإن االهتمــام ابلصناعــة يف بعدهــا احمللــي، ســواء كانــت عصريــة أو تقليديــة، يعتــر خيــارا اســرتاتيجيا إبمكانــه 
دعــم املسلســل التنمــوي علــى املســتوى احمللــي واجلهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع الصناعــة ميكنــه اإلســهام بشــكل 
ــة مضطــردة، كمــا سيســاهم يف معاجلــة  فعــال يف إحــداث مناصــب شــغل علــى املســتوى احمللــي ممــا ســيخلق دينامي
جمموعــة مــن الظواهــر االجتماعيــة املرتبطــة ابلفقــر واهلشاشــة، ابإلضافــة  إىل أن تطــور هــذا القطــاع ميكــن أن جيعــل 
مــن مدينــة ســال قطبــا صناعيــا واقتصــاداي واعــدا علــى املســتوى اجلهــوي والوطــي، األمــر الــذي سيشــكل انطالقــة 

حقيقيــة للتنميــة االقتصاديــة جلماعــة ســال، وسيســاهم ال حمالــة يف دعــم جمهــودات التنميــة يف شــى اجملــاالت.

كمــا أن أمهيــة قطــاع الصناعــة ابلنســبة جلماعــة ســال، يدفعهــا إىل فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات 
التطويــر، والتفكــر يف مصــادر التمويــل الــي متكنهــا مــن خلــق املنــاخ املناســب لتطــور هــذا القطــاع علــى املســتوى 
احمللــي، وذلــك مــن خــالل عقــد شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع اخلــاص مــن شــأهنا تقويــة البنيــات التحتيــة الطرقيــة 
والصناعيــة ومتكــن املقــاوالت مــن األوعيــة العقاريــة، األمــر الــذي سيســاهم ال حمالــة يف الرفــع مــن تنافســية هــذه 

املقــاوالت علــى املســتوى الوطــي.

ترســيخا هلــذا التوجــه، فــإن مجاعــة ســال حتــرص علــى جتســيد هــذا النهــج علــى 
أرض الواقــع، مــن خــالل البحــث عــن إجــاابت علميــة وعمليــة جملموعــة مــن اإلشــكاالت، 
وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى اإلصغــاء والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة، 

وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات ســاكنة مجاعــة ســال.

كمــا أن اجمللــس اجلماعــي لســال يف إطــار توجهاتــه الراميــة إىل حتقيــق التنميــة احملليــة 
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الشــاملة، اختــذ جمموعــة مــن املبــادرات فيمــا يتعلــق بتشــجيع النهــج التشــاركي إلنعــاش األنشــطة التنمويــة، وكــذا مــن 
خــالل هتيئــة الفضــاءات والظــروف املالئمــة لتشــجيع االســتثمار الصناعــي هبــدف إنعــاش االقتصــاد احمللــي وخلــق 
فــرص الشــغل، وذلــك مــن أجــل إعطــاء ديناميــة متطــورة تســاهم يف اإلقــالع االقتصــادي احمللــي والرفــع مــن مردوديــة 

وإنتاجيــة القطــاع الصناعــي ممــا ســينعكس إجيــااب علــى ظــروف عيــش الســاكنة الســالوية وحيســن مــن جــودة حياهتــا.

   أتسيســا علــى مــا ســبق، ويف إطــار اإلعــداد لرانمــج عمــل مجاعــة ســال 2022-2028، كان لقــاء التشــخيص 
التشــاوري اخلــاص بقطــاع الصناعــة، مناســبة ســاحنة لتقــدمي اإلجــاابت واحللــول والبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاالت 

الــي تعيــق تطــور وتنميــة القطــاع الصناعــي بســال والــي ميكــن تلخيــص بعضهــا فيمــا يلــي:

ما هو واقع القطاع الصناعي مبدينة سال؟ وما هي اآلفاق املستقبلية الي تنتظره؟	 

ما حتدايت الصناعة التقليدية مبدينة سال وكذا اإلشكاليات واإلكراهات الي تواجه القطاع؟	 

أي دور للفاعلن يف تنمية الصناعة ابملدينة، وما هي سبل وآليات تطوير هذا القطاع؟	 
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الئحة املتدخلن

رئيس غرفة الصناعة و التجارة جلهة الرابط سال القنيطرة حسن الساخي
املندوب اجلهوي لوزارة الصناعة و التجارة حممد الصابر

صاحب مقاولة صناعية عبد الرحيم محي
رئيس مصلحة الصناعة يف املندوبية اجلهوي الصناعة و 

التجارة ابجلهة
وائل عبد العلي

كاتب غرفة الصناعة التقليدية جبهة الرابط سال القنيطرة حممد البقيوي
 

الئحة املعقبن

رئيس سابق جمللس عمالة سال بلحسن 
اجملتمع املدين عبد اهلادي جواد
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املنتدى االقتصادي: حمور الصناعة

خمرجات اللقاء
السيد: حممد بوصفيحة مسر اللقاء 

   الســيد ممثــل عامــل صاحــب اجلاللــة علــى عمالــة ســال؛ الســيد انئــب رئيــس مجاعــة ســال؛ الســيد ممثــل رئيــس غرفــة 
التجــارة والصناعــة واخلدمــات؛ الســيد ممثــل رئيــس غرفــة الصناعــة التقليديــة؛ الســيد ممثــل املنــدوب اجلهــوي لــوزارة 
الصناعــة والتجــارة؛ الســادة املنتخبــون الســادة أرابب املقــاوالت بســال؛ الســادة املهنيــون والصنــاع التقليديــون؛ 

الســيدات والســادة احلضــور الكــرمي... 

    يشــرفي أن أرحــب بكــم يف إطــار فعاليــات هــذا امللتقــى التشــاوري الــذي يهــم حمــور الصناعــة ابملنتــدى االقتصــادي 
يف إطــار األشــغال التحضريــة إلعــداد برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2027-2022 والــذي ســيخصص لفتــح النقــاش 
والتشــاور بــن خمتلــف املتدخلــن الفاعلــن يف جمــال الصناعــة مبدينــة ســال. ولعــل هــذا اللقــاء مناســبة ســاحنة لإلجـــــــابة 
عــن خمتلــف التســاؤالت املطروحــة واملعيقــات الــي حتــد مــن التنميــة الصناعيــة ابملدينــة. إذا فمرحبــا ابحلضــور الكــرمي 
وعلــى بركــة هللا نعلــن افتتــاح أشــغال هــذا اللقــاء وأعطــي الكلمــة اآلن للســيد عبــد الرحيــــم محــي رئيــس اجلمعيــة 

املغربيــة للنســيج ابلــرابط ســال . 

السيد : عبدالرحيم محي

    الســالم عليكــم ورمحــة هللا أيهــا احلضــور الكريــــم. أان يف هــذا املنتــدى أحتــدث عــن الصناعــة 
لكــوين أنتمــي هلــذا القطــاع وحنــن نتكلــم عنــه كــي نكــون مــن املتعهديــن يف منائــه وازدهــاره. 
فبموقـــــع املغــرب وقربــه مــن أورواب وتوفــره علــى شــبكات اتصــال يف مســتوى عــال، ويــد 
ــافة  ــة، ابإلضـ ــة ومــن مــدن الــرابط وســال وهــي مــدن جامعي ــة وشــابة وجــد حيوي عاملــة مكون
إىل مؤسســات تقنيــة جــــد متطــورة، رغــم هــذا فالصناعــة تعــاين بعــض املشــاكل أوهلــا مشــكل 
الوعـــــاء العقــاري، مثــــل احلــي الصناعــي أبيب القنــادل. فقــد أعطــاان حركــة صناعيــة جيــدة وهــذا 
مــا جعــل الصنــاع واملمولــن أيتــون إىل حــي أيب القنــادل لتوفــره علــى 5 هكتــــار يف احلنشــة 
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24 هـــ، و45  هكتــار ملســتثمر حـــــر ســوف يطورهــا هبــذه املنطقــة. فالوعــاء العقــاري معطــى مهــم لالســتثمار، أمــا 
ــة املتواجــدة، والــي 80 °/° منهــا غــر مشــغل وهــذا منــذ 20 ســنة بســبب  ــاء الصناعي املشــكل الثــاين هــو األحي
املشــاكل مــع املؤسســات البنكيــة، وحنــن نقــوم مبجهــودات جبــارة مــع الســلطات العموميــة حلــل هــذا املشــكل. 
الــي يواجههــا املســتثمر. إذ جيــب إحــداث شــباك وحيــد مــن أجــل تســهيل  ابإلضافــة إىل اإلجــراءات املعقــدة 
ــد  اإلجــراءات اللوجيســتيكية.  والعائــق اآلخــر يتجلــى يف التكويــن غــر املتالئــم مــع متطلبــات ســوق الشــغل. عنـــ
قيامنــا إبحصائيــات وجــدان 1°/° فقــط مــن الشــركات الــي تتوفــر علــى عقــد التكويــن هــي الــي يــؤدي ضريبــة 
التكويــن املهــي. املشــكل أن قطــاع الصناعــة قطــاع غــر مهيــكل. أضــف إىل هــذا مثــن الضريبــة املهنيــة. ومبــا أنــي 
ــة اجلديــدة الــي يرتأســها رجــل أعمــال الســيد أخنــوش مــع  أنتمــي هلــذا القطــاع، ولغــريت عليــه، فإنــي أثــق ابحلكومـــ

الفريــق املتواجــد يف احلكومــة.

السيد: حممد بوصفيحة مسر اللقاء 

    شــكرا الســيد عبــد الرحيــم محــي علــى هـــــذه اإليضاحــــــات وأعطــي الكلمــة اآلن للســيد والد البصــر حيــى عــن 
غرفــة الصناعــة والتجــارة جهــة الــرابط ســال القنيطــرة .

   بسم هللا الرمحان الرحيم السيد انئب رئيس اجمللس اجلماعي لسال السادة، احلضور الكرمي. 

    أريــد أن أضيــف ملــا حتــدث عنــه الســيد عبــد الرحيــم محــي جمموعــة مــن املشــاكل الــي يواجههــا قطــاع الصناعــة 
وخبصــوص املناطــق الصناعيــة املتواجــدة بســال. إنــه لشــرف كبــر أن أحضــر معكــم اليــوم هلــذا اللقــاء التشــاوري حــول 

موضــوع الصناعــة بســال.

    إنــه اختيــار اســرتاتيجي لتحقيــق التنميــة احملليــة والــذي يشــكل فرصــة مهمــة لتبــادل اآلراء 
واألفــكار واخلــرات بــن خمتلــف الفاعلــن املتدخلــن علــى صعيــد اجلهــة ممــا ســيفضي بـــــدون 
أدىن شــك إىل تكويــن رصيــد معــريف ابلــغ األمهيــة وإىل إفــراز توصيــات مــن شــأهنا تطبيــق 

خدمــة لصــاحل القطــاع الصناعــي بســال .

كمــا أن اللقــاء التشــــــاوري جيســد االهتمــام الــذي يوليــه اجلميــع هلـــــذا القطــاع احليــــــوي   
التنميــة  الفعالــة يف  مــن املشــاركة  مــن أجــل متكينهــا  لفئــة الشــركات الصناعيــة  وخاصــة 

واجلهويــة. احملليــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
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   أيهــا الســيدات والســادة يتعلــق موضــوع لقائنــا اليــوم ابلقطــاع الصناعــي بشــكل عــام وابملناطـــــق الصناعيــة بشــكل 
خــاص، يف منطقــة اترخييــة عريقــة تعــرف تطــورا ملحوظــا يف خمتلــف مناحــي احليــاة االقتصاديــة والدميغرافيــة أال وهــي 
مدينــة ســال، هــذه األخــرة الــي تشــهد ديناميكيــة اقتصاديــة مهمــة وتنوعــا يف نســيجها االقتصــادي الــذي يتــوزع مــا 
بــن النســيج واجللــود واملــواد الكيمائيــة وامليكانيكيــة واملعدنيــة والكهرابئيــة وغرهــا، والــي حتتــاج إىل مواكبتهــا عــر 

حتديــث وتطويــر بنياهتــا التحتيــة وعلــى رأســها املناطــق الصناعيــة. 

   أيهــا الســيدات والســادة ،كمــا تعلمــون حتتضــن مدينــة ســال جمموعــة هامــة مــن املناطــق الصناعيــة الــي تعمــل علــى 
املســامهة يف تعزيــز النســيج االقتصــادي للمدينــة لتحويلهــا إىل قطــب صناعــي متميــز علــى الصعيــد الوطــي ،كاحلــي 
الصناعــي حلــي الرمحــة، اتبريكــت، الزهــرة طريــق الوجلــة، الصبيحــي طريــق القنيطــرة وشــركات أخــرى مبناطــق خمتلفــة 

مــن مدينــة ســال وغرهــا مــن املناطــق، الــي تلعــب دورا مهمــا يف تطويــر القطــاع الصناعي بفضل 
توفرهــا علــى بنيــات حتتيــة واحتضاهنــا لفعاليــات املنشــآت الصناعيــة الــي تقــع ابملدينــة .غــر أنــه 
رغــم الــدور املهــم الــذي تلعبــه هــذه املناطــق الصناعيــة، إال أهنــا تواجــه جمموعــة مــن الصعــوابت 
واإلكراهــات الــي حتــول دون مســامهتها يف التنميــة االقتصاديــة للجهــة، وتعيــق ســر عملهــا 
علــى أحســن وجــه، مبــا فيهــا احلــي الصناعــي حلــي الرمحــة الــذي تشــرف عليــه غرفــة التجــارة 
والصناعــة واخلدمــات جلهــة الــرابط ســال القنيطــرة. ميكــن إمجــال هــذه املشــكالت -كإضافــة 
للــي تكلــم عنهــا الســيد محــي-يف إفــالس جمموعــة مــن الشــركات وأتخــر إجــراءات تصفيتهــا 
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ــة،  ــة القضائيــة، ومســاطر التســوية القضائي ــا أخــص ابلذكــر الشــركات الــي خضعــت ملســاطر التصفي لســنوات وهن
فهنــاك صعــوابت يف أتخــر هــذه اإلجــراءات ممــا يتســبب يف مشــكلتن أوهلمــا جتميــد العديــد مــن األراضــي وتعطيلهــا 
واحليلولــة دون اســتفادة املســتثمرين اجلــدد منهــا، وكــذا إضاعــة فــرص الشــغل علــى شــباب املنطقــة بفعــل عمليــة 
اإلغــالق وعــدم االســتغالل. وهنــاك أيضــا مشــكلة األمــن حيــث أصبحــت املنطقــة مــالذا للمجرمــن واملتشــردين، ممــا 

يثــر مشــاكل للشــركات الــي ماتــزال تعمــل .

   كمــا تعــاين هــذه املنطقــة الصناعيــة مــن تدهــور البنيــة التحتيــة وقلــة اإلضــاءة ومشــكلة وصــول املركبــات إىل 
الوحــدات الصناعيــة، وأضيــف كذلــك أنــه لدينــــا مراكـــز التكويــن الــي ختــص هــذه الشــركات الصناعيــة وابخلصــوص 
ــاج جملموعــة مــن احللــول  الــي تلعــب دورا مهمــا يف الرصيــد أو النســيج الصناعــي ابملنطقــة، وهــذه املشــكالت حتتــــ
لتجاوزهـــــا، كتحريــر وإعــادة توزيــع األراضــي يف املنطقــة الصناعيــة بغيــة جلــب االســتثمارات اجلديــــــدة وإنعــاش 
الشــغل يف املنطقــة، وكــذا توفــر األمــن وإعــادة أتهيــل البنيــة التحتيــة للســماح للشــركات ابالشــتغال يف ظــروف عمــل 

أكثــر مالءمــة.

     شكرا على حسن متابعتكم ملداخلي واإلصغاء يل والســـالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

السيد: حممد بوصفيحة مسر اللقاء 

    شــكرا الســيد حيــى واآلن منــر للمحــور الثــاين: احملــور الثــاين هــو حتــدايت الصناعــة التقليديــة ملدينــة ســال، 
 : للســيد  تدخــل  فيهــا  القطــاع، وســيكون  هــذا  تواجــه  الــي  اإلكراهــات واإلشــكاليات 

حممد البقيوي كاتب غرفة الصناعة التقليدية جبهة الرابط سال القنيطرة شكرا

السيد حممد البقيوي كاتب غرفة الصناعة التقليدية جبهة الرابط سال القنيطرة

    ابســم هللا الرمحــان الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلن ســيدان ونبينـــــا 
مصطفــى، حتيــة للحضــور الكــرمي كل واحــد بصفتــه وابمســه وحتيــة للســيد رئيــس اجللســة. 
كمــا أود يف بدايــة مداخلــي أن أشــكر مجاعــة ســال علــى تنظيــم هــذا اللقــاء الــذي ينــدرج 
ضمــن برانمــج عمــل مجاعــة ســال 2022 – 2027 حتــت شــعار » ســال اللــي بغينــا » 
ال تفوتــي الفرصــة لقــول أمــر: )ماشــي غــر ســال اللــي بغينــا، حــى ســال اللــي احتضنتنــا 
وأعطتنــا الكثــر(، وابلتــــــايل مداخلــي ســتقتصر علــى الشــق الثــاين يف إطــار الصناعــة. فهنــاك 
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الصناعــة العصريــة واحلديثــة كمــا تعلمــون وهنــاك صناعــة تقليديــة، وحبكــم متثيليــي كمنتخــب داخــل غرفــة الصناعــة 
ــارا  ــال القنيطــرة، كان يل شــرف تكليفــي إبعــداد ورقــة مــن أجــل أن أتقاســم معكــم أفكــ التقليديــة جبهــة الــرابط ســـ
وحتديــــات حــول مــا يعانيــه هــذا القطــاع. حتــدايت الصناعــة التقليديــة ومشــاكل احلرفيــن كمـــــا تعلمــون أيهـــــا اإلخــوة 
مبدينــة ســال هــي مشــاكل مركبــة ومعقــدة وهــي يف جلهــا ممــا تعرفــــه املــــدن الكبــــرى الــي يزدهــر هبــا قطــاع الصناعــة 
التقليديــة كســال فــاس مراكــش مكنــــاس ومــا إىل ذلــك، حبيــث أصبحــت الصناعــة التقليديــة تســتأثر ابهتمــام الدولــة 
خــالل الســنوات األخيــــرة، بعدمـــــا أغفلتهــــا احلكومــات املتعاقبــة. مبعــى أن عمــل الدولــة كان حــول تثمــن الــرتاث 
الالمــادي، وعندمــا أقــول الدولــة فهــذا ال يعــي احلكومــة بــل يعــي الدولــة الرمسيــة، حيــث انتبــه الفاعــل الـــرمسي إىل 
ــر مهيكـــــل يف غالبيتــه ممــا يســتدعي رؤيــة  ضــرورة مســامهة القطــاع يف الناتــج الداخلــي اخلــام، علمــا أن القطــاع غيـــ
اســرتاتيجية علــى املــدى املتوســط والطويــل لتشــجيع التنافســية مــع احلفــاظ علــى املــوروث الثقــايف للمملكــة. الســؤال 
الــذي ميكــن أن نطرحــه هــل فشــل احلكومــة يف جمــال الصناعــة التقليديــة يتعلــق بضعــف حكومــي أم تنافســية الصناعة؟ 
ســؤاالن مــن بــن أســئلة أخــرى يطرحهــا العديــد مــن الفاعلــن، يف ظــل التحــدايت املطروحــة ســـــواء علــى مستـــــوى 
التكويــن أو التســويق أو التشــغيل؟ ممــا يســتدعي تظافــر اجلهــود الرمسيــة وغــر الرمسيــة إلنقــاذ القطــاع مــن الســكتة 
القلبيــة، وأخــص ابلذكــر مدينــة ســال اجملاهــدة فيمــا يتعلــق بتحــوالت الصناعــة التقليديــة، خاصــة تقييــم التدابــر 
املتخــذة يف جمــال الــرتاث الثقــايف الالمـــــادي وحتديــــــات الصناعــة التقليديــة. هنــاك حتــول علــى مســتوين أساســين. 
املستـــــوى األول يكمــــــن يف االنتقــال مــن صناعــة تقليديــة موجهــة للســوق الداخليــة، إال أن هــذا التوجــه حيتــاج إىل 
جمهـــــودات على الصعيد القانوين والتشريعي واملؤسسايت، وأخص ابلذكر هنا ذلك  الفــــراغ القانونـــــي على مستوى 

املؤسســة املنتخبــة كغرفــة الصناعــة التقليديــة.

ــة  ــا نطمــح إىل جهوي ــة، ورغــم أنن ــة. فرغــم أهنــا مؤسســة جهوي ــة تفتقــد إىل ســلطة تقريري     غرفــة الصناعــة التقليدي
موسعـــــة ومتقدمــة، إال أن هــذه املؤسســة املنتخبــة يبقــى دورهــــــا استشـــــاراي، وهلــــــا ســلطة 
اقرتاحيــة فقــط، وابلتــايل فــإن متثيليتهــا حمــدودة وتكــون دائمــا يف موقــع ضعــف أمــام ممثلــي 
الصنــاع والصانعــات وهــذا إكــراه وإشــكال ونــوع مــن إفــراغ املؤسســــــات مــن حمتواهـــــا. نتمــى 
ــداء لتكــون هــذه املؤسســة  ــا أن تلــي هــذا الن ــة ومــن الســلطات العلي ــات الرمسي مــن السلطــــ

فاعلــة وذات جــودة، وتلــي حاجيــات الصنــاع والصانعــات.

    هنــاك املســتوى الثــاين وهــو االنتقــــال مــن االهتمـــــــام ابملنتــــــوج إىل االهتمــام ابملهــارة، وهــو 
ــار  حتــول حمــوري حيتــاج إىل جمهــود حــى يصبــح يف صلــب السياســــــات العموميــة، علــى اعتب



86المنتدى اإلقتصادي

أن جوهــر الصناعــة التقليديــة ليــس املنتــوج وإمنــا املهـــــــارة الــي جيــب احلفــاظ عليهــا وتطويرهــا، ومــن مت احلفــاظ علــى 
املنتــوج بطريقــة غــر مباشــرة... هنــــــا أســتحضر جتربــة مميــزة انطلقــت منــذ ثــالث ســنوات بغرفــة الصناعــة التقليديــة 
جلهــة الــرابط ســال القنيطــرة يف إطــار شــراكة مــع  Ronald ومدينــة ليــون LYON والــوزارة الوصيــة ومديريــة 
التكويــــــن          حبيــث أن هــذه التجربــة التفتــت إىل التصديــق املهــي علــى املهــارات املكتســبة، حيــث أن بعــض 
ــن أجــل الولــوج إىل ســوق  الصنــاع يكتســبون مهــارات جــد عاليــة ولكــن ال يتوفــرون علــى شــواهد أو دبلومــات مــــ
الشــغل واالعــرتاف هبــم مــن طــرف بعــض الشــركات وبعــض املقــاوالت، وهــذا إكــراه كبــر. يف الســنة األوىل كان عــدد 
الصنــاع والصانعــات الذيــن اســتفادوا مــن هــذه التجربــة للحصــول علــى الدبلــوم األكادميــي املوقــع مــن طــرف الــوزارة 
والتكويـــن املهــي وجهــة غرفــة الصناعــة التقليديــة قليــال، واآلن وصلنــا يف ســنة2021 إىل 600 صانــع وصانعــة 
الذيــن مشلهــم هــذا التكويــــن وحصلــوا علــى الدبلــوم ونطمــح يف 2022 أن نصــل إن شــاء هللا إىل حــــــوايل 1000 

الــي نتحــدث عنهــا اآلن تشــتكي منهــا الصناعــة  صــــــانع وصانعــة. هــذه اإلشــكاليات 
التقليديــة يف زمــن تنافســية عامليــة خاصــة املنتـــــــوج الصيــي. كمــا أود اإلشــارة إىل وجــود 

مشــروعن إذا أردان أن جنــد بعــض احللــول: 

   أوال الشــارة الوطنيــة الــي وضعتهــا الــوزارة الوصيــة علــى بعــض املنتوجــات التقليديــة. 
الشــارة الوطنيــة ابلرغــم أهنــا حتمــل هــذا االســم إال أهنــا ترتكــز علــى منتــوج خــاص ودائمــا 
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مبنطقــة معينــة وهــي متنحــه امتيــازا يف الســوق وحتميــه مــن التقليــد ومــا يرتتــب عــن املــس ابمللكيــة الفكريـــــة، واملطلــوب 
هــو اكتشــاف مهــارات أخــرى مناطــق انئيــة يغيــب فيهــا الدعــــــم العمومــي إلنقــاذ الكثــر من املنتوجات، وهنا نطــــــالب 
خبلــق أكادمييــــــة الصناعــة التقليديــة والفنــون بســال علــى غــرار أكادمييــة حممــد الســادس ابلــدار البيضــاء، وفتحهـــــا يف 
وجــه الطلبــة وإدراجهــا ضمــن نظــام التعليــم العــايل، لتصبــح هلــا شــواهد إجــازة وماســرت، األمــر الــذي جيعــل الشــركات 
واملقــاوالت العاملــة يف القطــاع تعــرتف هبــذا الدبلــوم. ويف األخــر أقــول: ال ميكــن أن يتحــول الصانــع التقليــدي 
إىل رجــل أعمــال، ألن مــن شــأن ذلــك أن يفقــــد املنتــوج التقليــدي أصالتــه التارخييــة ويــؤدي إىل ســيطرة الريــع علــى 
القطــــاع، وهلــــذا وجــب علــى الدولـــــة حتفيــز الصنــاع للمحافظــة علــى الــرتاث الثقــايف الالمــادي بســال وبــرتاب اململكــة 
ككل، وأن يشكـــل بذلــك قــوة ضاربــة يف املنظومــة الســياحية. أكتفــي هبــذا القــدر وشــكرا علــى حســن االستمــــــاع.

    الســيد بوصفيحــة : شــكرا األخ حممــد البقيــوي علــى املداخلــة واآلن منــر للمحــور الثالــث: أي دور للفاعلــن 
يف التنميــة الصناعيــة ابملدينــة، وماهــي الســبل واآلليــات لتطويــر هــذا القطــاع؟ والتدخــل ســيكون للســيد وائــل عبــد 

العــايل رئيــس مصلحــة الصناعــة ابملندوبيــة اجلهويــة للصناعــة والتجــارة ابجلهــة.

   الســيد وائــل عبــد العــايل : بســم هللا الرمحــان الرحيــم، والســالم عليكــم. حتيــة طيبــة للحضــــور الكــرمي. إنــــــه لشــرف 
ــر أن تكــون الــوزارة حاضــرة يف هــذا امللتقــى إلعــداد برانمــج عمــل يف إطــار تشــاركي مــع مجاعــة مدينــة ســال،  كبيـــ

وتدخــل وزارتنــا ســيكون يف أربعــة حمــاور.

    أوال ســنعطي نظــــــــرة شاملـــــة علــى الصناعــة يف اجلهــة وكذلــك مبدينــة ســال. اثنيــا ســنحدد مجيــع املشــاريع املهمــة 
واملهيكلــــة الــي تشــارك فيهــا الــوزارة مــن أجــل تطويــر الصناعــة يف املنطقــة. مث ســتكون النقطــة الثالثـــــة وهــي فــرص 
االستثمار يف املدينة، وكيف ميكن أن نطورها من أجل حتسينهــــا، ويف األخيــــر سنقدم نبذة عن النتائج أو احلصيلة 

الــي عاينــا يف هــذ املســتوى.

     إذا كنــا نتحــدث عــن الوضــع االقتصــادي والصناعــي يف منطقتنــا داخــل اجلهــة فجهــة 
الــرابط ســال القنيطــرة تعتــر اثلــث جهــة يف املغــرب مــن حيــث رقــم املعامــــالت والقيمــة 
ــة وكذلــك االســتثمار، مســبوقة أبول جهــة وهــي الــدار البيضــاء مث جهــة طنجــة. إذا  املضافــــ
أردان أن نطلــع علــى النســبة املئويــة بســال جنــد أن الثلــث مــن الناتــج الصنـــاعي للجهــة هــــــو 
منبثــق مــن مدينــة ســال، هلــذا تقريبــا 16 مليــون درهــم لإلنتــاج الصناعــي آت مــن مدينتنــا، 
وإذا كانــت هــذه النســبة املئويــة ثلــث اجلهــة وحنــن يف املرتبــة الثالثــة فهــذا يعــي أن جهتنـــا 
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ومدينــة ســال ابخلصــوص لديهــا مســتوى جيــد كــي حتقــق نتائــج جــد مشــرفة، علــى الصعيديــن اجلهــوي والوطــي. يف 
هــذا اإلطــار ولكــي تصــل الــوزارة هلــذا املســتوى قامــت مبجموعــة مــن التدابــر وجمموعــة مــن املشــاريع الــي تدخلــت 
فيهــا، ومــن بينهــا خلــق مدرســة للفنــون واحلــرف ابلــرابط بشــراكة مــع ISAM الفرنســية مببلــغ 33 مليــون درهــــم، 
وهــي بدعــم مــن طــرف وزارتنــا، وعيــا منــا أبمهيــة التكويــن وتوفــر التكويــن املناســب مــن أجــل شــبابنا كــي جيــد فرصــا 
مناســبة للعمل، وهذه املدرســة مت اقتناء العقار هلا )تقريبـــــا 5 هكتــــــار( قــــــرب تكنوبوليس، والي ســتمكننا إن شــاء 
هللا مــن تكويــن 600 مهنــدس وإطــار يف التقنيــة اجلديــدة املســماة quatre ports، ميكنهــا أن تواكــب التطــور 
الصناعــي الــذي تشــهده مدينــة ســال. وهنـــــاك مشــروع اثن ســامهت فيــه الــوزارة ابلكامــل أال وهــو مشـــــروع إنشـــــاء 
ــة ببوقنــادل داخــل وعــاء عقــاري يناهــز 32 هكتــار، أعطينــاه صبغــة منطقــة صناعيــة ومنطقــة دفــــع  منطقــة صناعيــــ
وواجهــة، حــى نتمكــن مــن اســتقطاب أكــر عــدد مــن املســتثمرين الذيــن ميكنهــم أن يشــغلوا عــددا كبــرا وقــارا مــن 

اليــد العاملــة حبجــم املدينــة املليونيــة، مدينــة ســال.

   وكمثــال هنــاك منطقتــان صناعيتــان بنظــام بيئــي مصنــف دوليــا. إحداهــا ستشــتغل يف جمــال الكهــرابء، وستشــغل 
4500 شــخص مببلــغ اســتثماري يناهــز 500 مليــون درهــم، وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد شــباب املنطقــة كــي حيصــل 
علــى وظيفــة مســتدامة وجبــودة عاليــة وبكرامــة. هــــــؤالء املســتثمرون مــن املســتوى العاملــي العــايل إبمكاهنــم مســاعدتنا 
علــى خلــق نــواة صناعيــــة يف منطقــة أيب القنــادل مث مدينــة ســال واجلهــة. ومــن أجــل حتســن البنيــة التحتيــة الصناعيــة 
بســـــال قــــــامت الــوزارة بشــراكة مــع الغرفــة الصناعيــة واجلماعــة بتأهيــل منطقــة صناعيــة وجتهيزهــا مــن أجــــل حتســن 
ــن درهــم، لكــن مبعيــة  الســيد محــي  ــا 3 مالييــــ األمــن هبــا، وهــذا املشــروع اليــزال يف طــور اإلجنــاز، إذ يلزمــه تقريبــ
واجلمعيــة املكلفــة ابملنطقــة ســوف نعمــل علــى مقاربــة شــاملة لدمــج هـــــذا املبلــغ املتبقــي فيمــا خيــص كل متطلبــات 
املنطقــة. وأؤكــد أن ســال -كمدينــة مليونيــة- لديهــا مؤهــالت جللــب االســتثمار. ابلنســبة للمنطقــة الصناعيــة أيب 
القنــادل كانــت املســاحة هــي  32 هكتــــار ووجهنــا طلــب عــروض وحصلنــا علــى أكثــر 
مــن 140 طلــب لالســتثمار، كلهــا تقريبــا مـــــن مدينــي ســــــال والــرابط وهــذا يــدل علــى 
أن مدينــة ســال هلــا مؤهــالت جللــب االســتثمار، وهــذا مــا يســعى لــه اجلميــع وطنيــا ودوليــا، 
ألن االســتثمار يوظــف اليــد العاملــة وميكِّــن مــن تطويــر الصناعــة وتطويــر االقتصــاد. لدينــا 
جمــال مهــم جــدا للعمــل، تقريبــا 5 ماليــن درهـــــم توجــد ابجلهــة، وهنــاك أكثــر مــن 2 مليــون 
درهــم متواجــدة مبدينــة ســال، 60°/° منهـــــا ال تــزال شــابة وقــــادرة عـــــلى العمــل. ابلنســبة 
ــا ثــالث  ــه لدين ــة ســال مــن أهــم األقطــاب علــى املســتوى املغــريب، ألن للتكويــن تعتــر مدين
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ECO-  جامعــات وســتضاف هلـــــا جامعــة حممــــــد الســادس املنبثقــة مــن بنجريــر بصيتهــا العاملــي، ألهنــا متفرعــة عــن
LE CENTRALE DE PARIS ولدينــا اجلامعــة الدوليــة للــرابط، ابإلضافــة هلــذه اجلامعــات هنــاك 
60 مركــزا للتكويــن املهــي، ابإلضافــة إىل بنيــة حتتيــة مهمــة، إذ تتوفــر مدينــــة ســال علــى مخــس مناطـــــق صناعيــة 
ــة حــى يتمكــن مــن تكويــن شــركة  تشــتغل، إضافــة إىل مشــتل خــاص ببــاب املريســة الســتقطاب الشــركات املبتدئـــ
ــة إىل كل هــذه املناطــق الصناعيــة ذات اجلــودة  قائمــة الــذات بقطــب صناعــي لــه مكانتــه يف ســوق الشــغل. إضافـــ
ــاع اخلــاص ميكننــا احلصــول علــى قطــب صناعــي مــن اجليــل اجلديــد،  وكــذا قطــب تيكنوبوليــس بشــراكة مــع القطــــــ
يوفــر مركــز اســتقطاب هـــــــام لالســتثمار. وخــر دليــل علــى ذلــك أن تكنوبوليــس ســال بــه أهــم الشــركات الصناعيــة 
يف العــامل كشــركةlile  وشــركة أمريكيــة تشــتغل يف cablage حزمــــــة األســــــالك وكـــــــذا أكسســوارات الســيارات 

وكلهــا تســاهم يف تقــدمي اخلدمــات ابجملــاالت الصناعيــة. 

    ابإلضافــة إىل كل هــذا جيــب أن تكــون أرضيــة مواتيــة الســتقطاب املستثمـــــــر خاصــة 
األجنــي، اقتــداء بتعليمــات صاحــب اجلاللــة نصــره هللا يف هــذا اجملــال وكــذا حــرص الســيد 
الــوايل رفقـــــــة جلنــة جهويــة لتدبــر وتتبــع االســتثمار ابعتبــاره ضمــن األولــوايت، ولإلشــارة 
فــإن جائحــة كــوروان كانــت نعمــة علــى املغــرب يف جوانــب منهــا، حيــث أابنــت أن املغــرب لــه 
إمكانيــات جــد مهمــة مكنتــه مــن خلــــــــق حكامــة واســتقاللية يف بعــض املــواد املهمــة الــي كان 
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العــامل كلــه يف حاجــة إليهــــــا، ضمنهــــــا املــواد الكحوليــة والكمامــات، حنــن كــوزارة ويف ظــل التوجيهــات امللكية الســامية 
قمنــا بدراســة لــكل مــا يســتورده املغــرب والــذي ســقدر ب 183 مليــار درهــم. كمــا قمنــا بدراســة -مبســاعدة 
ــا نســتورده.  ــة دوليــة- لــكل املــواد الــي نســتوردها وقــرران وضــع مبلــغ 34 مليــار درهــم لتعويــض كل مــا كنـــ جامعـــ
وواكبنــا هــذا املشــروع تقنيــا ومــاداي مــع الفاعلــن االقتصاديــن لإلقــالع ابالقتصــــاد املغــريب وأتمينــه. وقــد قامــت 
الــوزارة مبواكبــة حاملــي املشــاريع ماديــــا وتقنيــا. وكــــل هـــــذا املشــروع مبشــاركة عــدد كبــر مــن املتدخلــن إلجناحــه ك 
IMANOUE  وAMDE للتصدير والغرفة... وخالل ســنة ونصف لدينا 84 مشــروع حســب اجلهة ب 
5 مليار دهم لالســتثمار. فيما خيص مدينة ســال هناك 21 مشــروعا ب 2 مليار درهم لالســتثمار وخلــــــق 9330 
منصــب شــغل، ويف هــذا اجملــال جنــد اخلياطـــــة يف الصــف األول والتغذيــة الفالحيــة وصناعــة البالســتيك، وهــذا كلــه 

مــن شــأنه خلــق مناصــب شــغل هامــة. وشــكرا لكــم مجيعــا.

الســيد حممــد بوصفيحــة: شــكرا السيــــــد حممــد علــى هــذه اإليضاحــات املمتــازة، فقــد زودتنــا مبعلومــات كنــا جنهلهــا 
وأكــدت أن وزارة التجــارة والصناعــة هلــا طمــوح وأمــل كــي نتقــدم مبدينــة ســال. واآلن ســوف نفتــح ابب التدخــالت 

أمــام اإلخــوة احلاضريــــــن.

السيد عبد اهلادي اجلواد 

    شــكرا لإلخــوة الســادة أعضــاء املنصــة الشــرفية لتقامسهــم هــذه املعلومــات القيمــة معنــا، وأيضــا اهلــم الــذي حيملونــه 
كسالوين وسالوايت.

    ســأحتدث خبصــوص أمريــن: األول عــن منظومــة ديناميــة التشــاور جبماعــة ســال، والثــاين يتعلــق مبوضــوع الصناعــة 
والصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي والتضامــي وإشــكالياته. مث بعــض البدائــل والتوصيــات الــي نســعى 

إلخراجهــا مــن هــذا اللقــاء. 

    ابســم اهليــآت الــي أمثلهــا أتقــدم ابلشــكر اجلزيــل جمللــس مجاعــة ســال علــى الديناميــة 
الــي خلقهــا يف هــذه األايم اخلاصــة ابلتشــاور العمومــي والــذي ميكــن تســجيله يف إطــار 
الدميوقراطيــة التشــاورية أو الدميوقراطيــة التشــاركية، هــذا العمــل التشــاركي انطلقنــا فيــه 
ــة مــن األولــوايت، مــن خــالل  ــا أكثــر مــن 20 ســنة، اليــوم جنــد اجملالــس تعتــره أولوي تقريب
االشــتغال مــع املواطــن واملواطنــة بشــكل عــام، فشــكرا للمجلــس علــى هــذه املبــادرة القيمــة. 



91#سال_اللي_بغينا

واليــوم ليــس مــن الضــروري اخلــروج برانمــج بــل اهلــدف الــذي جيمعنــا مجيعــا كمنتخبــن وكمجتمــع مــدين وكمواطنــن 
ومواطنــات وكفاعلــن اقتصاديــن وحكومــة هــو حتقيــق التنميــة عــن طريــق هــذا الرانمــج الــذي نتحــدث عنــه، فنحــن 
نســعى مــع اجلميــع للخــروج برانمــج حيقــق لنــا التنميــة يف مجاعــة ســال؛ وعندمــا أقــول مجاعــة ســال فــأان ال أحتــدث عــن 
مجاعــة بوقنــادل ومجاعــة عامــر ومجاعــة الســهول، ألهنــا تضــم بعــض العــروض اجلهويــة، بقــدر مــا أركــز علــى مجاعــة 
ســال. فجماعــة ســال وكمــا نعــرف هلــا نقــط قــوة مــن بــن أمههــا العنصــر البشــري املؤهــل مهنيــا وحرفيــا، ممــا ميكنــه مــن 
حتقيــق االكتفــاء الــذايت للجهــة كلهــا، أي أن الســالوين  والســالوايت لديهــم - مــا شــاء هللا- مهــارة مهنيــة وحرفيــة 

جيــدة.

    املســألة الثانيــة هــي أن مدينــة ســال مــن الناحيــة النموذجيــة وهبهــا هللا تعــاىل مؤهــالت طبيعيــة ال توجــد يف مــدن 
أخــرى، وهــي البحــر والــوادي والغابــة، هــذه مؤهــالت كان ينبغــي للمجالــس الســابقة أن تســتثمرها يف جمــال الصناعــة 

والصناعــة التقليديــة ومــا يهــم ذلــك.

   اجلانــب الثالــث هــو أن مدينــة ســال تتوســط جمموعــة مــن املــدن الــي ســبقتها صناعيــا كالقنيطــرة والــدار البيضــاء. يف 
كانــت ســال يف وقــت مــن األوقــات أيتيهــا النــاس مــن الصخــرات ومتــارة القنيطــرة والغــرب... يبحثــون عــن منتوجــات 
حرفيــة وصناعيــة ســواء صناعــة تقليديــة أو صناعــة أخــرى، ألننــا كنــا نتوفــر علــى أحيــاء صناعيــة وغرهــا... اليــوم مــن 
الصعــب جــدا أن أييت أحــد يبحــث عــن حــي صناعــي أو مســتودعات صناعيــة يف مناطــق متعــددة ألهنــا غــر واضحــة 
املعــامل، نتحــدث علــى اخلصــوص عــن احلــي الصناعــي حبــي الرمحــة الــذي يشــتغل بعــض الشــيء، لكــن مــن الصعــب 
الولــوج إليــه ألن النــاس يرغبــون يف القــرب مــن الطــرق الكبــرة، فمثــال عندمــا يتجــه الشــخص إىل ســيدي موســى 
حيــث احلرفيــن والصنــاع ال يشــعرون أبهنــم حبــي صناعــي ينتــج، املســألة فيهــا كرامــة احلــريف وكرامــة الصانــع وكرامــة 

املصنــع، ووحــدات واضحــة وظاهــرة. مث هنــاك احلــي الصناعــي ابلقاعــدة اجلويــة قليــل مــن 
الســاكنة الســالوية مــن يذهــب إليــه ألنــه غــر معــروف لديهــم، وابلتــايل جيــب علــى اجلماعــة أن 
تعبــئ جمهــودات كبــرة علــى مســتوى الدعايــة واإلشــهار، حبيــث نثمــن مــا هــو متوفــر وننطلــق 
إىل اجلديــد، وأان هنــا ال أوجــه املســؤولية للجماعــة فقــط بــل حنــن مســؤولون كذلــك كفاعلــن 
يف قطــاع التنميــة بشــكل عــام، وقطــاع الصناعــة بشــكل خــاص. هنــاك التيكنوبوليــس الــذي 
يعرفــه العــامل كلــه وال يعرفــه الســالويون بشــكل كبــر، منــذ زمــن وهــو مبدينــة ســال وال نــدري مــا 
الــذي حققــه لســال مــن تنميــة، فيجــب أن نقيــم هــذه العمليــة ألن ســال ســامهت بشــكل كبــر؛ 
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ســامهت ابألرض وابمليزانيــة وابألطــر، فمــا مردوديتــه علــى ســال؟ فنحــن كســالوين نريــد أن نتملــك كل مــا مــن شــأنه 
أن جيعلنــا حنــس ابلفخــر واالعتــزاز مبدينتنــا.

    منــر إىل اإلشــكاليات والــي منهــا أن ســال تتميــز مبجموعــة كبــرة مــن األنشــطة الصناعيــة لكنهــا متفرقــة وغــر 
واضحــة وليســت ابلقريبــة بــل مشــتتة. كذلــك ســال هلــا بنيــة حتتيــة حرفيــة وصناعيــة ضعيفــة جــدا. وحتدثنــا قبــل قليــل 
عــن الولــوج ونتحــدث كذلــك عــن مصــادر متويــل املــواد األوليــة حبيــث ال نتوفــر علــى مراكــز كبــرة جــدا ميكــن أن 
نضــع فيهــا املــواد األوليــة الــي حتتاجهــا الشــركات الصناعيــة واحلرفيــن واحلرفيــات، بــل أنيت هبــا مــن البيضــاء مــع 
العلــم أنــه كان إبمكاننــا توفرهــا هنــا ونقلــل التكلفــة. وحــى مواقــف الســيارات تعــرف مشــكال، فعندمــا نقيــم معرضــا 
للرتويــج يواجهنــا مشــكل مــكان إقامتــه بســبب مواقــف الســيارات. ابإلضافــة إىل أمــور تطــرق هلــا اإلخــوة قبلــي وال 

أريــد اخلــوض فيهــا مــرة أخــرى.

    هناك الكلية بســال اجلديدة، وهناك معاهد التكوين جهوية ويف جماالت متعددة لكنها 
ال تعطينــا أتهيــال فعــاال، ألننــا ال نتواصــل  مــع الشــركات لتعطينــا نــوع اخلصــاص الــذي 

حتتاجــه كشــركات ومقــاوالت.

   أضــف إىل هــذا إشــكاال كبــرا خيــص الدعايــة والتشــوير. فقــط جنــد القليــل مــن التشــوير 
خيــص العمالــة أو اجلماعــة أو املقاطعــة. ونتحــدث عــن القطــاع الصناعــي الــذي نفكــر فيــه 
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بشــكل كبــر فقــد كان مــن املمكــن بقــاء تلــك الشــركات حبــي الرمحــة، أو علــى األقــل تعويضهــا بطريقــة أو أبخــرى، 
هلــذا جيــب أن نســمع لبعضنــا البعــض ونفكــر ببعضنــا البعــض، ونســاهم مجيعــا لكــي ننتــج منتوجــات تفيــد اجلميــع.

   الصناعــة التقليديــة مبدينــة ســال هلــا بعــد حضــاري كبــر وهــي عريقــة ال ختتلــف عــن مراكــش وال عــن فــاس، وتعتــر 
حلــد الســاعة اثلــث املــدن الــي تضــم إنتاجــا للصناعــة التقليديــة. مراكــش كلهــا منتجــات للصناعــة التقليديــة، فــاس 
كذلــك، ســال مداخــل املدينــة ال جنــد فيهــا شــيئا ال مــن جهــة الــرابط وال مــن طريــق مكنــاس وال مــن طريــق القنيطــرة، 
بــل جنــد عمــارات ســيارة أجــرة صفــراء وســيارات أجــرة بيضــاء وكثــر مــن املقاهــي واحمللبــات، لكــن ال وجــود للصناعــة 
التقليديــة ابلرغــم مــن أهنــا اثلــث مدينــة والعديــد مــن احلرفيــن يعيشــون منهــا، فاالهتمــام ابلصناعــة التقليديــة كان غائبــا 
رغــم أنــه يشــكل البعــد احلضــاري للمدينــة، وحنــن مجيعــا نتحمــل املســؤولية يف هــذا التغييــب. وحبســب هــذه الظــروف 
الــي يعيشــها احلرفيــون واحلرفيــات فإنــي أعترهــم مكافحــن يف ظــل األزمــات العامليــة وحبكــم أهنــم ليــس هلــم رصيــد 
كبــر يروجونــه، فهــم اليــوم يبحثــون عــن كيفيــة البقــاء علــى قيــد احليــاة، و كيــف حيافظــوا علــى ذلــك البعــد احلضــاري 
الــذي حيملونــه علــى أكتافهــم، أو كيــف ميــررون تلــك املهــارات الــي حتــدث عنهــا اإلخــوة لألجيــال األخــرى، ألننــا 

ال نتصــور ســال بــدون صناعــة تقليديــة وبــدون حرفيــن، فهــذا أمــر خمجــل.

    مــا جيــب أن نفكــر بــه مســتقبال هــو أن يكــون العنصــر البشــري حمــورا لــكل برانمــج ســنقوم بتنفيــذه مبدينــة ســال، 
العنصــر البشــري هــو احملــور يف قطــاع الصناعــة مبدينــة ســال، هــو احملــور يف قطــاع الثقافــة... كل موضــوع نفكــر فيــه 
ال بــد مــن العنصــر البشــري ألن توجــه اململكــة املغربيــة يســر يف هــذا االجتــاه. إذا رأينــا النمــوذج التنمــوي اجلديــد 
جنــده يضــع اإلنســان حمــورا للتنميــة بشــكل عــام يف املغــرب، وكذلــك السياســة احلكوميــة والقطاعيــة تســر يف هــذا 
اإلطــار وميكــن إعطــاء بعــض النمــاذج: مثــال احلمايــة الصحيــة للحرفيــن والتجــار والصنــاع التقليدين...فنحــن اليــوم 

يف مرحلــة التشــخيص وميكــن إعطــاء البدائــل أبن نعــي هبــذا العنصــر البشــري فهــو املهــم وهــو 
األســاس.

    األمــر الثالــث: الرؤيــة االســتباقية، فأقــول أبن مجاعــة ســال حمظوظــة ألهنــا حتيــط هبــا ثــالث 
مجاعــات، وميكــن يف إطــار الشــراكات مــع اجلهــة أن تســتفيد مــن جمموعــة مــن األشــياء، ولكــن 
جيــب أن تكــون لدينــا رؤيــة اســتباقية لكــي ال يقــع لنــا مــا وقــع ابألمــس يف منطقــة بــي عويــش 

وغرهــا، عندمــا كانــت األرض ملــكا لنــا ففرطنــا فيهــا مث اضطــرران لشــرائها بثمــن ابهــض.
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   إشــكاالت الرؤيــة االســتباقية جيــب أن تكــون لــدى الفاعــل السياســي ابخلصــوص ألنــه هــو مــن يدبــر الشــأن العــام 
والشــأن التنمــوي ملدينــة ســال.

    ولكــي ال أطيــل أكثــر ســأقول خبصــوص االقتصــاد التضامــي، وهنــا أحيــي األخــوات واإلخــوة الذيــن يتوفــرون 
علــى تعاونيــة »الــذكاء الصناعــي«، فهــو يف املغــرب ويف العــامل حيتــل الرتبــة الثالثــة فيمــا خيــص التشــغيل: القطــاع 
ــة  ــة إمكانيــات وأبي ــة كيــف يشــتغل؟ وأبي العــام والقطــاع اخلــاص واالقتصــاد التضامــي. ال نــدري هــل تعــرف الدول
وســائل؟ فهــذا العــبء حتملــه التعاونيــات مثــل املقــاوالت، وهــذه أمــور جيــب توضيحهــا. فــإذا كنــا نتحــدث مــن منطلــق 
الشــراكة فيجــب أن جنلــس ونعــرف اجملهــود الــذي ســأقوم بــه والربــح الــذي ســأجنيه يف إطــار التنميــة وليــس يف إطــار 
– اإلدخــال إىل اجليــب -  فيجــب أن نتطــور، أمــا االســتنزاف الــذي كان حاصــال يف املدينــة جيــب أن نقضــي عليــه، 

فلنــا شــباب يفكــر بشــكل جيــد.

    التوصيــات: ابلنســبة لرانمــج العمــل جلماعــة ســال فإشــراك الفاعلــن ال نريــده فقــط يف التشــخيص، - حبكــم 
ــد  ــه حمــاور: التشــخيص والتحليــل والتخطيــط واإلجنــاز والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم -  فكفاعلــن  نري أن الرانمــج ل
اإلشــراك يف مجيــع املراحــل، كــي يصــدق قولنــا أبن هــذا الرانمــج مــن إجنــاز أبنــاء ســال نســاهم فيــه وحنافــظ عليــه.

    ندعــو مجيــع الفاعلــن احملليــن إىل تنظيــم جمموعــة مــن النقاشــات كأن جتتمــع التعاونيــات يف لقــاء مثــل هــذا 
ويصــدروا مذكــرة أو رســالة أو مراســلة يعطوننــا فيهــا اإلشــكاليات الــي يعانــون منهــا، مقرتحاهتــم، ومســامهاهتم. 
كذلــك املقــاوالت الصغــرى الصناعــة التقليديــة هنــاك متثيليــات ومجعيــات جيلســون كذلــك لوحدهــم ويصــدرون واثئــق 

ميكــن أن نرتافــع حوهلــا ونتفاهــم ونشــتغل مــع اجمللــس.

   كذلــك جيــب فتــح اجملــال للحصــول علــى املعلومــة خصوصــا التقاريــر والتوصيــات واملخرجــات جلميــع اللقــاءات، 
مثــل هــذا اللقــاء وغــره وكذلــك عنــد الغــرف بشــكل عــام وحــى عنــد اجلامعــات. هنــاك 
معلومــات تغيــب عنــا، واليــوم كانــت لنــا فرصــة ملعرفتهــا ومعلومــات أخــرى مل نعرفهــا بعــد.

    مقــرتح موجــه للجماعــة وهــو إعــداد مناطــق صناعيــة وحرفيــة واضحــة املعــامل تصبــح 
معروفــة مــن طــرف مجيــع املواطنــن جبميــع املــدن.      وهنــا جيــب أال نبحــث عــن التنافــس 
بقــدر مــا نبحــث عــن التميــز: فســال تتميــز أبحيائهــا الصناعيــة، فلمــاذا تبقــى احلــرف متشــتتة 
ابملدينــة، وإذا أردان أن نريــح الســاكنة مــن ضوضــاء احلــدادة جيــب علــى اجلماعــة أن تســعى 
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لذلــك، ألن حــى املقــارابت الــي ســتأيت هبــا احلكومــة والدولــة بشــكل عــام يف القطــاع العــام ســيصبح مشــكال، ألنــه 
إذا اشــتكى الســكان تكــون النتيجــة: )خــذ متاعــك واخــرج( واحلــل أن حيــدد لــه مــكان انتقالــه. هــذا إذا كان يهمنــا 

مصلحــة اإلنســان. وشــكرا.

السيد بلحسن رئيس سابق جمللس عمالة سال:

    اوال ننــوه هبــذه املبــادرة الــي قامــت هبــا اجلماعــة والــي هــي يف الواقــع تدعــو إىل نقــاش كثــر مــن املواضيــع الــي 
تتعلــق هبــذه العمالــة أو مدينــة ســال. وهــي مبــادرة إىل حــد مــا جيــدة، لكــن نعمــل دائمــا ابخلــوامت ألنــه ســبق لنــا أن 
تكلمنــا كثــرا عــن العديــد مــن املخططــات واملئــات مــن الرامــج والــي بعضهــا طمــر وبعضهــا أجهــض وبعضهــا يف 
ســبات عميــق، هلــذا إذا كنــا ســنضع برانجمــا فيجــب أن ننظــر إىل األرضيــة الــي ســنضع عليهــا هــذا الوليــد، أمــا إذا كان 
جمــرد اجتمــاع وكالم وختطيــط فــال أبس لإلنســان أن حيلــم، ولكــن حلــم حقيقــة ومتيــز بصيغــة تســتفيد منهــا الســاكنة. 
فنحــن يف الواقــع ال أدري هــل مــن حســن حظنــا أو مــن ســوء حظنــا تواجــدان ابلقــرب مــن الــرابط، فمثــال األخ الكــرمي 
حتــدث عــن بنــاء معهــد أو ...  وال نــدري هــل ستســمى بســال أو ابلــرابط، أو أيب رقــراق، فوضــع األشــياء يف أماكنهــا 
يكــون احســن، فــال يعقــل أن أبــي معهــدا يف كلميــم وأقــول معهــد ســال أو معهــد أكاديــر فهــذا هــو الواقــع، فنحــن 
لدينــا العديــد مــن املســائل توضــع بســال وتنســب إىل الــرابط حــى »أيب رقــراق« الدعايــة الــي يضعــون لــه فيهــا – 
داوليــز الــرابط - ، حــى املطــار مكتــوب عليهــا الــرابط، اإلخــوة مــن احصــن يعرفــون هــذه املســألة إذا حنــن جيــب 

علينــا أن نتكلــم، والــكالم الــذي قالــه األخ مــن الــوزارة الوصيــة هــو شــيء مجيــل ومسعنــاه يف العديــد مــن املــرات .

    واحلــي الصناعــي يف مدينــة ســال مثــل الوجــه اليتيــم أو الربيــب، مــرة نضعــه يف احصــن ومــرة يف الوجلــه ومــرة يف 
بوقنــادل، فــكل مــرة نقيمــه وحلــد الســاعة الزلنــا مل جنــد مقــرا للحــي الصناعــي رغــم أن مدينــة ســال تعتــر الثالثــة حســب 

اإلحصــاءات الرمسيــة، وأان ال أقــول أهنــا الثالثــة حبكــم أنــي ســالوي املنشــأ بــل هــي األوىل ألن 
فيهــا أحيــاء تســمى أبمســاء الصناعــة: احلصاريــن، احلجاريــن، النجاريــن.... واألخ حجــي مــن 
مواليــد ســال أاب عــن جــد ويعــرف هــذه املســائل. فيجــب أن هنيــئ األرضيــة الــي ســيكون عليهــا 
هــؤالء الصنــاع، فلوقــت قريــب )ســنتن أو ثــالث ســنوات( كانــت الزربيــة تصنــع مبدينــة ســال 
وتذهــب إىل الــرابط لتطبــع، فيجــب علــى الــوزارة الوصيــة أن تقــوم إبنشــاء مقــر جيــد، فمثــال أان 
أعــرف حــي الرمحــة وكنــت حينئــذ رئيــس مقاطعــة العيايــدة وعضــوا ابجلماعــة احلضريــة الشــاهد 
عنــدان هــو أن شــاحنة أتيت مــن أرواب ابملــواد األوليــة حــوايل 10 إىل 15 طــن إىل أحــد املعامــل 
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حبــي الرمحــة فــال يســتطيع الدخــول بســبب مشــكل يف الرصيــف مل تســتطع الشــاحنة أن متــر فتوقــف املشــروع. ومثــال 
ــر اإلجنليــزي  ــد عــن 600 أو 800 امــرأة ورجــل – مــع العلــم أن املدي ــدة تشــغل مــا يزي آخــر شــركة مبنطقــة العياي
ــر العــام مــن  ــه املدي ــة اتصــل ب ــا -  ويف آخــر املطــاف وبســبب مشــاكل نقابي ــاه ليبقــى معن أرشــدانه للصــالة وزوجن

اإلجنليــز فأمــره ابالنصــراف إىل الكونغــو برازفيــل اتركا املعمــل بــكل مــا فيــه متوقفــا عــن العمــل. 

إذا كنــا نريــد أن نضــع برانجمــا مــا فيجــب أن هنيــئ لــه مــا يلزمــه، فــإذا كانــت املــرأة قبــل الــوالدة تعــرف مــا ســيزداد 
عندهــا وهتــيء لــه كل مــا يلزمــه مــن ثيــاب و... فيجــب علينــا كذلــك أن هنيــئ للرانمــج، وإال فلــن نصــل إىل الغايــة 

املطلوبــة...

حتــدث األخ عــن املشــاتل وذكــر مشــتل ابب املريســة – اي ليتــه مــا ذكــر – أيــن مشــتل ابب املريســة؟ فقــد أصبــح 
حمــال جتــاراي وحنــن ســهران عليــه واجتمعنــا مــع الســيد الوزيــر وقمنــا بتزويــده ابملــاء ب100 مليــون ســنتيم فتحــول إىل 

وعــاء جتــاري وإذا أراد أحدهــم بيــع ملكيــة املفتــاح أمكنــه ذلــك. 

ــا إىل أيديكــم ومســتعدون أن نقــف كمالكــن وكمستشــارين ولكــن علــى الــوزارة الوصيــة     فلذلــك حنــن منــد أيدين
أن تعمــل معنــا، وأال تقــوم مبــا قامــت بــه وزارة األوقــاف خبصــوص ترميــم أســوار املغــرب -حــوايل 45 كلومــرت- مــن 

ميزانيتهــا.

السيد حممد  بوصفيحة:

شــكرا الســيد بلحســن أنــت عشــت يف اجمللــس وكنــت رئيــس جملــس العمالــة ملدينــة ســال ومــن قدمــاء حمــاريب مدينــة 
ســال ومــن املناضلــن.

عضو سابق يف غرفة الصناعة التقليدية:

    اوال أشــكر مجعيــة ايب رقــراق علــى احتضاهنــا هلــذا اللقــاء الــذي هــو لقــاء تشــاوري 
حــول موضــوع الصناعــة جبماعــة ســال، بصفــي عضــوا ســابقا يف غرفــة الصناعــة التقليديــة 
مــن عــدة مشــاكل فهــي غــر  منــذ 1997 إىل غايــة 2021 فالصناعــة اخلدماتيــة متــر 
قابلــة للنقــاش، وعندمــا أقــول الصناعــة التقليديــة اخلدماتيــة فهــي أنــواع: النظيفــة واخلفيفــة 
واملتســخة، وهــذا املشــكل تتحملــه اجلماعــة الســابقة والــي قبلهــا والــي ســتأيت، ألننــا عندمــا 
جنــد أحيــاان بيتــا فيــه الزليــج والرخــام وجنــد ابلقــرب منــه ميكانيكيــا يســبب األوســاخ، فهــذه 
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مســألة جيــب أن تكــون مــن بــن النقــط األوىل الــي سنتشــاور خبصوصهــا. ابلنســبة ملــا قالــه الســيد عبــد اهلــادي اجلــواد 
أان متفــق معــه وهــو علــى حــق، واملهــم هــو أن الصناعــة اخلدماتيــة يف حــال ال ميكــن للشــخص أن يتكلــم عنهــا فالــكل 
واقــف مــن البنــاء والنجــار إىل الصبــاغ وغرهــم... فهــذه فئــة ال ميكــن التعامــل معهــا إال إذا كانــت لــك قــوة. وشــكرا.

فاعل مجعوي:

   أان سأتكلم كفاعل مجعوي وهذا احملور يضم  حمورين الصناعة احلديثة والصناعة التقليدية

   نتكلــم عــن الصناعــة احلديثــة ونقصــد هبــا صناعــة النســيج ابحلــي الصناعــي، وأريــد الــكالم عــن احلــي الصناعــي 
الصبيحــي وحــي الرمحــة، وابخلصــوص احلــي الصناعــي حــي الرمحــة. وأان صغــر عشــت مرحلــة بنــاء احلــي الصناعــي 
ــدا عاملــة كبــرة لدرجــة، بــل إن أغلــب املنــازل هنــاك –  حــي الرمحــة وعشــت مرحلــة ازدهــاره حيــث كان يشــغل ي
وحبكــم أنــي ابــن املنطقــة -  مت بناؤهــا بفضــل احلــي الصناعــي الــدي كانــت بــه حركــة جتاريــة كبــرة، فنحــن نتأســف 
علــى ضيــاع هــذا احلــي الصناعــي، وأمتــى أن تكــون لــدى املســؤولن املنتخبــن والرتابيــن والقطاعــات الوزاريــة إرادة 
قويــة إلحيــاء هــذا احلــي الصناعــي ألنــه يشــغل يــدا عاملــة كبــرة وينتفــع منــه كثــر مــن النــاس، اليــوم نــرى احلالــة املزريــة 
الــي وصــل إليهــا و كيــف مت اســتعماره مــن طــرف غــرابء ومت حتويــل إحــدى الشــركات إىل إســطبل ابإلضافــة إىل 
األزابل والســرقة...، ورمبــا يف الواليــة الســابقة جمللــس العمالــة كان جمهــود إلعــادة جتهيــز بنيتــه التحتيــة - مشــكورين 
علــى ذلــك- واملشــكل اآلن هــو أننــا نريــد أن نعــرف هــل لــه مشــكل مــع املالكــن أم مــع مديريــة الضرائــب أم لــه 

عالقــة ابألبنــاك؟ وجيــب يف مجيــع األحــوال إجيــاد حــل املشــكل.

   كذلــك احلــي الصناعــي الصبيحــي فيــه جمهــود ولكــن ذلــك قليــل، هنــاك  قاعــات احلفــالت وشــركة النســيج فقــط، 
فيجــب أن يؤهــل.

أما مشــكل احلي الصناعي للمطار فذلك مشــكل خطر. كمستشــار ســابق مبقاطعة العيايدة 
يف الواليــة الســابقة الحظــت أنــه كان يشــتكي بعــض أرابب املقــاوالت نظــرا حلساســية املوقــع، 
فبحكــم قربــه مــن اإلقامــة امللكيــة مت إغــالق تلــك الطريــق وحتويــل مســار الشــاحنات إىل طريــق 
أخــرى شــاقة متــر علــى بوقنــادل، ورمبــا مينــع الدخــول ابلنهــار، فلكــي نســاهم يف التنميــة هنــاك 

بعــض األمــور جيــب أن جنــد هلــا حــال معقــوال ومنطقيــا.
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السيد حممد بوصفيحة:

    تتكلــم خبصــوص املــدار بصفــي رئيــس جلنــة الســر واجلــوالن توصلــت برســالة مــن عميــد األمــن اإلقليمــي وحبكــم 
قــرب املنطقــة مــن اإلقامــة امللكيــة مل متنــع الطريــق ولكــن ميــر مــن الطريــق القادمــة مــن الوجلــة يفــرغ ويعــود مــن نفــس 
الطريــق وميــر ليــال وهنــارا، والــذي منــع منــه هــو أنــه ال ميكنــه االنعــراج مشــاال طريــق اإلقامــة امللكيــة وميكنــه االنعــراج 
ــة الدخــول إذا كان قادمــا مــن ســوق اخلميــس أييت إىل مــدار حــي الســالم وميــر بطريــق حــي مــوالي  ميينــا، ويف حال
إمساعيــل ويدخــل مــن هنــاك، ونظــرا حلساســية الطريــق فهــذا هــو احلــل الــذي وجــدانه. وفعــال عنــدك احلــق فيمــا قلتــه 

ألن هنــاك جمموعــة مــن املشــاكل.

فاعل مجعوي ومستشار سابق مبقاطعة العيايدة:

لقــد انقشــنا هــذه النقطــة يف إحــدى دورات جملــس مقاطعــة العيايــدة، فــإذا وجــدمت احلــل ســنكون لكــم شــاكرين. هــذا 
ابلنســبة للصناعــة احلديثــة.

أمــا الصناعــة التقليديــة فالســيد عبــد اهلــادي قــال أبن ســال تصنــف اثلــث مدينــة مــن حيــث الصناعــة التقليديــة، فقــد 
كانــت تصنــف اثلثــا عندمــا كانــت املدينــة العتيقــة الــكل ينــزل إليهــا، أمــا اآلن فمشــكلتنا مــع املدينــة العتيقــة أننــا 
أهلكناهــا: أوال ابنعــدام وســائل النقــل الــي توصلــك إليهــا، أان أحــب مدينــة فــاس وآخــذ أبنائــي دائمــا إىل هنــاك فأجــد 
حافلــة صغــرة تدخــل النــاس إىل داخــل املدينــة العتيقــة، أمــا ســال فأنــزل قــرب حمكمــة األســرة أو ينزلــي الطــرام ببــاب 

املريســة أصعــد إىل الــرابط أحســن، إذا حنــن نســاهم يف تنميــة الــرابط علــى حســاب ســال.

 مدينــة ســال أتهلــت يف إطــار الرانمــج الــذي أطلقــه صاحــب اجلاللــة نصــره هللا إبعــادة هتييــئ املدينــة القدميــة ولكــن 
إذا علينــا أن نفكــر يف اخلطــوط الداخليــة مــن القريــة إىل ســال املدينــة ومــن حــي الرمحــة إىل ســال املدينــة ومــن العيايــدة 
إىل ســال املدينــة ومــن ســال اجلديــدة إىل ســال املدينــة... هــذا هــو مــا سيســاهم يف تنميــة 
املدينــة، أمــا إذا مل خنلــق خطوطــا داخليــة ونوصــل الســاكنة إىل قلــب املدينــة العتيقــة فبطبيعــة 

احلــال ســنزيد يف تدمــر املدينــة العتيقــة وإهالكهــا أكثــر.

   الصناعــة التقليديــة فيهــا الكثــر ممــا يقــال ولكــن اليــوم عنــدان الوجلــة، مسعــت أبن الوجلــة 
غــدا ســتنقل؟ أيــن يذهــب النــاس؟ مــن أراد الفخــار أيــن ســيذهب؟. كان كل مــن أراد أن 
خييــط جلبــااب يتوجــه إىل ســال املدينــة... اآلن مــع األســف ســال أصبحــت بــدون هويــة  فهــل 
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ســال مدينــة الصناعــة احلديثــة أو الصناعــة التقليديــة أو كــرة القــدم أو كــرة الســلة؟ ســال مل يبــق فيهــا شــيء. ســال 
مدينــة النــوم.

أشــكر مجاعــة ســال علــى هــذه اللقــاءات التشــاورية والورشــات. أمتــى التوفيــق وحنــن كجمعويــن قبــل أن نكــون 
منتخبــن ســابقن مســتعدون للتعــاون لكــي نســر مبدينتنــا إىل األمــام. وشــكرا

السيد بوصفيحة مسر اجللسة:

     ال بــد مــن بعــض اإليضاحــات: ســال تتوفــر حاليــا علــى األحيــاء الصناعيــة حــي الرمحــة 14 هكتــار، الوجلــة 9 
هكتــار لكــن الوجلــة حاليــا بقيــت بــن قوســن وال نــدري مــا ســُيفعل هبــا – لألســف كان علــى الــوزارة الوصيــة أن 
تكــون معنــا اليــوم لكــي نفكــر يف حلــول، ألنــه كيــف يعقــل أن ننقــل حيــا بــه وحــدات تشــتغل مبعداهتــا منــذ فتحــه ســنة 
1994. ابب املريســة أخــذت 7500 مــرت يف عهــد نــور الديــن عندمــا كان رئيــس مقاطعــة ابب املريســة، قــام حبــي 
صناعــي مفــاده أن النــاس ســيتعلمون وأيخــذون جتربــة وبعــد ذلــك تتوفــر هلــم فــرص عمــل فيخرجــوا ويرتكــون احلــي 
آلخريــن. هنــاك الصبيحــي 5 هكتــار أتســس ســنة 1991 يعــاين مــن جمموعــة مــن املشــاكل. ابإلضافــة إىل مشــكل 
حــي الرمحــة هــذا مشــكل جيــب أن حيــل وأان أظــن أبن هــذه التوصيــة جيــب أن تصــل للــوزارة ألنــه كيــف يعقــل أن حــي 
الرمحــة – وتلــك دائــريت -  كان يشــغل مــا يزيــد عــن 10 آالف عامــل، وكانــت جمموعــة مــن العائــالت تســتفيد 
مــن العمــل هنــاك ومنهــم مــن أييت مــن الــرابط، مث يتوقــف؟ فنحــن نتأســف لذلــك ألننــا عندمــا نــرى حيــا صناعيــا 
نــرى جبــواره حيــا ســكنيا يكمــل ذلــك احلــي الصناعــي، حــى صاحــب املشــروع يكــون مراتحــا مــن حيــث وســائل 
نقــل العمــال ويتوفــر علــى مجيــع الوســائل، هــذا احلــي ولألســف قريــب مــن النــاس وهــو مغلــق أصبــح مزبلــة ومرتعــا 
للجرميــة. كانــت مبــادرة طيبــة مــن الســيد وايل العيــون الســيد بكــرات كان انداين وطلــب مــي أن أجــد حلــوال فبــدأت 

يف ذلــك لكــن مل أكملــه ألنــي مل أجــد مــع مــن أشــتغل إلجيــاد حلــول لتلــك الشــركات وحبــذا 
لــو تدخلــت الــوزارة علــى اخلــط. وأشــكر بصراحــة الســيد الــوايل ألنــه رجــل كــفء ومــا قــام بــه 
يف األحيــاء الصناعيــة مهــم جــدا، يقــف عليهــا بنفســه ويبعــث بــدورايت إىل األحيــاء الصناعيــة 
ســواء يف القنيطــرة أو يف عــن جوهرة...فــكل مــن اســتفاد مــن االرض ومل يبنهــا أخــذت منــه 
مثــل مــا وقــع يف القاعــدة اجلويــة، حيــث أن أشــخاصا اســتفادوا مــن أراضــي جمهــزة يف حــن ملــا 
جــاء املســتثمر جاهــزا أبموالــه ومشــاريعه مل جيــد شــيئا، فلكــي ميكنــك أن تنمــي الصناعــة أو 
التجــارة يلزمــك العقــار. وعندمــا تبحــث الدولــة عــن عقــار وأييت اانس هداهــم هللا يســتحوذون 
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علــى عقاريــن أو ثــالث ويرتكــه ليبيعــه بعــد ســنتن أو ثــالث ســنوات، فهــذا ضيــاع للدولــة الن املســتثمر يســاعد 
فهــو يــؤدي واجباتــه مــن ضرائــب و... كمــا يســاعد املســتثمر يف التنميــة ألنــه يشــغل عــددا مــن الســاكنة. فقــد كنــا 
سنراســل الســيد الوزيــر خبصــوص هــذا املشــكل ابلقاعــدة اجلويــة حيــث بيــع العقــار بثمــن زهيــد ال يتعــدى 500 درهــم 
للمــرت دون أن يســتغل يف شــيء، ولكــن ذلــك املشــروع لألســف بيــع مــن طــرف شــركة العمــران. احلــل جيــب أن يــدرس 
مــع الســيد العامــل ألن الســاكنة والشــباب احلاملــن للشــواهد كان هللا يف عوهنــم هــم مــن تضيــع عليــه الفرصــة. هــذه 
هــي احملــن الــي تعيشــها الســاكنة، وأمتــى إن شــاء هللا مــن هــذا اجمللــس أن يعمــل اليــد يف اليــد مــع الســاكنة ومــع مــن 
يريــد أن يعمــل جبــد. فنحــن نعمــل لبــالدان ونعمــل لوطننــا ونســر يف الطريــق الــي ســار فيهــا صاحــب اجلاللــة نصــره 
هللا ألنــه غــر راض علــى هــذا الواقــع، فأنــت عندمــا تتجــول يف ســال جتدهــا بنــاايت دون مرافــق أو متنفــس للمدينــة 

مــن حدائــق ومالعــب ومنتزهــات لألطفــال، فهــذا أكــر مشــكل.

   وأشــكر األخ الــذي قــال كلمــة عــن االســتثمار ففعــال نرجــع للممولــن فــأان أعمــل وعنــدي مجيــع مــدن املغــرب 
وصلنــا إىل ســبعة مســتودعات وبــدأت التفكــر ملــاذا ال أنتــج؟ ولكــن عندمــا بــدأت اإلنتــاج ألنــي أشــتغل مــع شــركة 

تركيــة أملانيــة بــدأت آخــذ منهــم احلرفــة كمــا يقولــون وأردت االســتثمار.

   والنقطــة الثانيــة هــي األبنــاك أو املمولــن: اليــوم عندمــا حتمــل مشــروعا يرافقــك املمــول وجتــد عــدة مشــاكل. جيــب 
إجيــاد حــل، ألنــه إذا ازدهــرت الصناعــة يف املغــرب ســيكون مــن أحســن البلــدان. وشــكرا.

فاعل مجعوي:

   أريــد احلديــث عــن األحيــاء الصناعيــة الــي تبــى وتعطــى فعــن جوهــرة كــم مــن املعامــل هنــاك؟ ولكــن لنبحــث عمــن 
أيخــذ هــذه األراضــي؟ فقــط ) حصــاد وحــراث وفــالح ( وجبوارهــم مســتثمرون يصنعــون آليــات وحمــركات وأجــزاء 
الطيــارات، فهنــاك بــون شاســع بــن هــؤالء وهــؤالء، فهــذا يــود لــو يقســم األرض بقعــا ســكنية 
وبشــكل عشــوائي، ورغــم أن احلــي الصناعــي وضــع هنــاك فقــد تصارعنــا وأعضــاء اجلهــة 
حــى حصلنــا علــى أرض أعطيناهــا ملــن أراد الســكن هنــاك حــى يلــدوا خليــة تصبــح تعمــل 
هنــاك عــوض أن أيين العمــال يف عــرابت اجملــرورة حبصــان أو مــع )اخلطافــة ( مــن تيفلــت 
وإثنــن موغــان. إذن هنــا البــد مــن رؤيــة للــوزارة الوصيــة تكــون هــي املنقــذ واملشــر والــذي 
نرجــع إليــه أثنــاء املشــاكل لنناقــش معــه املســائل. أمــا اجملالــس فهــم يــدرون وال يــدرون ألهنــم 

تغيــب عنهــم كثــر مــن املســائل الــي تعرفهــا الــوزارة. وشــكرا.
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السيدة رشيدة املرنيسي:

   معــذرة ســيدي الرئيــس عــن التأخــر فقــد كنــت يف املنتــدى املنظــم ببــاب بوحاجــة، والــذي موضوعــه املرافــق 
العموميــة، وذهبــت ألن عنــدان مشــاتل املقــاوالت واليــوم تدخلــي كرئيســة إئتــالف الــرابط ســال القنيطــرة يف هــذا 
املوضــوع الــذي خيــص موضوعــن: موضــوع املشــاتل الهنمــا اللــذان مينحــان للمقاولــن الذيــن ســيذهبون ملناطــق 
العمــل ورجــال األعمــال الصغــار. حنــن الســيد بوصفيحــة عندمــا نتكلــم دائمــا علــى املناطــق الصناعيــة نذهــب دائمــا 
يف معيــار 1000 مــرت مربــع وأكثــر، هــذا ابلنســبة للمقــاوالت الصغــرى واملتوســطة، ومــاذا عــن املقــاوالت الصغــرة 
جــدا؟ أيــن هــم ابلنســبة للصناعــة احملليــة لســال؟ هــم منعدمــون. نقــول هلــم أال يفتحــوا حمالهتــم يف العمــارات ألهنــم ال 
يتوفــرون علــى رخصــة، هــذا ابلنســبة للنجــارة واحلــدادة وصباغــة الســيارات... أريــد أن أعــرف كمقاولــة وكمجتمــع 

مــدين مهــي أيــن هــي منطقــة العمــل يف ســال الــي ســيجتمع فيهــا أصحــاب النجــارة عندمــا يتــم 
إغــالق حمالهتــم مــن طــرف اجلماعــة؟ ألن اجلماعــة بدورهــا مل توفــر هلــم أيــن يذهبــون، إذا هنــاك 
تشــرد وضيــاع، فنحــن نريــد أن ننظــم القطــاع هلــذا جيــب أن حنضــر لــه بنيــة حتتيــة، هــذا ابلنســبة 

للمقــاوالت الصغــرة واملهنيــة.

       ســيد بوصفيحــة أان وأنــت تقريبــا ضمــن جمــال العمــل وضمــن فريــق العمــل املهــي، حنــن 
الســيد بوصفيحــة عندمــا أخــروان أن ابملناطــق الصناعيــة بطريــق القنيطــرة ذهبنــا واقتنينــا منهــا 
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علــى أســاس أهنــا يف احلبــوس منطقــة صناعيــة، وبعــد ذلــك أصبحــت منطقــة جتاريــة ومل تعــد صاحلــة لنــا. حنــن نريــد 
التزامــات للعمــل، انتظــران ســنن وعندمــا ننظــر لدفــرت التحمــالت الــذي قدمتــه لــك املنطقــة الصناعيــة، نــرى شــخصا 
ــه قاعــة أفــراح، أيــن هــو معــدل التوظيــف الــذي يوجــد يف دفــرت التحمــالت؟ قاعــة أفــراح كــم ستشــغل  مقــاوال لدي
مــن اليــد العاملــة؟ حارســا أو إثنــن؟ إذن أول نقطــة جيــب أن نالحظهــا هــي أن أصحــاب الصناعــة مل يتوقفــوا خــالل 
ســني كوفيــد، الوحيــدون الذيــن ظلــوا مشــتغلن هــم الصنــاع، وهــذا بقــرار الســيد الــوايل الــذي مجعنــا طلــب منــا أن 
حنتفــظ بعمالنــا، حــى لــو مل نشــتغل لكــن مل نســتفد مــن التغطيــة علمــا أننــا دفعنــا هلــم واجباهتــم. أان حاليــا أقــوم جبولــة 
يف منطقــة بوقنــادل الــي قــد وضعنــا فيهــا – الســيد بوصفيحــة -  ملفــا مبعايــر وقمنــا ببيــع ملكنــا لالســتثمار وأحدثــت 
جلنــة لكــن ال ســؤال وال جــواب إىل اليــوم، بــل فوجئنــا بقــرار منهــا أهنــا أعطيــت للصناعــات الكــرى، حنــن لســنا ضــد 
الصناعــات الكــرى ولكــن احملــالت أيــن حقهــم؟ هــل حنــن ســنقوم بنقــل ســبعن مــن العمــال إىل عــن جوهــرة، حنــن ال 
نوافــق علــى ذلــك، فهنــاك أشــخاص غــر راضــن ، ألنــه مت نقلهــم إىل عــن جوهــرة ومبشــقة 40 دقيقــة مشــيا صباحــا 
ومثلهــا مســاء. ابختصــار النــاس غــر راضــن علــى الذهــاب إىل عــن جوهــرة، ومــع ذلــك ســوف أضــع ملفــا فيهــا، 
علمــا أنــي وضعــت فيهــا ملفــا ســنة 2009 وســررت حــن جــاءت اللجنــة واعطتــي أرضــا أكــر ممــا طلبــت، ولكــن 
فيهــا بقــااي أكثــر مــن ذلــك الــذي كنــت طلبــت، هلــذا أان أأتســف، فأيــن اختيــار املعايــر؟ هنــاك أشــياء كثــرة اليــوم، ومــا 
نطلبــه هــو أن تكــون لدينــا جلنــة للمقاولــن ابلصناعــة يف مدينــة ســال حتــت إشــراف اجلماعــة وعمالــة ســال والقطاعــات 
املعنيــة، ألنــه جيــب أن يكــون هنــاك شــخص يدافــع عنــا، هــا هــو القطــاع موجــود، والســيد املنــدوب اجلهــوي موجــود، 
هلــذا أكــرر جيــب أن تكــون جلنــة لتدافــع عنــا حنــن الصناعيــن فــكل شــخص منــا يشــغل ســبعن عامــال أو أكثــر، دون 
أن جنــد أيــن نضعهــم، بــل إننــا نقــوم إبدخــال املهاجريــن واحتضاهنــم وحنــاول أن نقــوم مبقاربــة النــوع عنــدان يف شــركاتنا، 
إذن نريــد البنيــة األساســية لكــي نكــون أيضــا شــركات ضمــن املعايــر ونقــوم أيضــا ابلدفــع يف األســواق العامــة. تصــور 
انــك تقــوم بدفــع األســواق العامــة وتشــتغل علــى منتوجاتــك لكــن بتثبيــت ســيء جــدا. فــأان 
لــدي هكتــار فالحــي أقــوم ابلعمــل فيــه ابلصناعــة لكنــه مؤقــت دائمــا. الســيد املــدين أان 

أعيــش »مؤقــت دائمــا« إذن فنحــن صناعيــو املدينــة مــع إبطــال املفعــول.

   املنطقــة الصناعيــة أنــت تعــرف مــا فيهــا، فكلهــا بيــد القضــاء، الشــيء الــذي كنــت أخــاف 
منــه أن تكــون مســتودعا للعصــر وكــوكا كــوال. هــل هــذه هــي الصناعــة؟ أان أأتســف، جيــب 
مراجعــة االســرتاتيجية الصناعيــة علــى مســتوى املدينــة، وأان أثــق بــك ســيد بوصفيحــة ويف 

جلنتكــم لوضــع اقرتاحــات يف نفــس الســياق. وشــكرا.
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السيداملدين:

    شــكرا، مل أكــن أريــد التدخــل ولكــن فضلــت أن تكــون عنــدي ولــو نســبة يســرة مــن املســامهة يف هــذا اللقــاء 
الــذي أعتــره صراحــة لقــاء هامــا ويشــكل مفرتقــا ألن بعــض اإلخــوة تكلمــوا قبــل قليــل عــن املقاربــة. فاجملالــس عــادة 
تضــع تصاميــم برامــج العمــل بطريقــة كالســيكية معروفــة، اآلن مــرران إىل مرحلــة التشــارك والتشــاور والذهــاب حنــو 
املعنيــن ابألمــر الذيــن هــم املهنيــون ورجــال األعمــال واملســتثمرون، وهــذا شــيء مهــم. صحيــح هــو صعــب، ألنــه 
أول جتربــة، كــم متنينــا أن تكــون القاعــة مملــوءة عــن آخرهــا، خاصــة أن هــذه مدينــة ســال هلــا اتريــخ وحضــارة. أيــن هــم 
رجــال أعمــال مدينــة ســال؟ أيــن هــو النســيج اجلمعــوي ملدينــة ســال؟ أيــن هــو بــن قوســن املواطــن الســالوي اآلن؟ 
ألن هــذه بصراحــة مرحلــة مهمــة وفرصــة ســاحنة للتطــور وللتغيــر والتفاعــل، ألننــا صراحــة نبقــى نتكلــم بطريقــة بكائيــة 
ودائمــا نلعــب دور الضحيــة... فعندمــا أتيت الفرصــة جيــب أن نتفاعــل معهــا، واحلــق يؤخــذ وال يعطــى، أمــّر مباشــرة 
إىل بعــض التوصيــات لكــي نكــون فاعلــن ويكــون نــوع مــن إعطــاء املصداقيــة للعمــل امليــداين، ألن النضــال -بــن 

قوســن صراحــة- هــو مســألة  مهمــة ولكنهــا أصبحــت مثــل تلــك العملــة النــادرة.

   فيمــا يتعلــق بلقــاء اليــوم ســعادة الرئيــس، هنــاك ثــالث مســائل مهمــة: القطــاع الصناعــي، الصناعــة التقليديــة، 
والنشــاط االقتصــادي  بصفــة عامــة. فســال تطــورت تطــورا كبــرا وكــرت لكــن بطريقــة عشــوائية، فســال القــرن 17 
والقــرن 18 كانــت كمــا قــال الســيد الرئيــس هلــا أحيــاء مهنيــة علــى غــرار املــدن التقليديــة مثــل فــاس مراكــش، جنــد 
النجاريــن والعطاريــن... اآلن عــوض أن يكــون لنــا قفــزة حنــو األمــام علــى غــرار بعــض الــدول مثــل تركيــا، تراجعنــا 
إىل الــوراء لكــن الزال الوقــت أمامنــا الســتدراك مــا ميكــن اســتدراكه فقــط جيــب العمــل. وكمــا قالــت األخــت رشــيدة 
–– نتمــى أال يكــون هــذا هــو آخــر لقــاء، ألن هــذه هــي املنهجيــة مهمــة الصحيحــة وجيــب اســتغالهلا مثــل مــا فعلــه 
اإلخــوة يف التجــارة، هــذه البدايــة ويكــون لقــاء آخــر مــن بعــد شــهر لغربلــة التوصيــات ولطــرح جوهــر املشــاكل بطريقــة 

حمرتفــة علميــة وموضوعيــة، ولكــي نكــون عمليــن يف هــذا املوضــوع – وهــذا اقــرتاح – حتــدث 
جلنــة خاصــة ابملناطــق الصناعيــة لســال، ورمبــا تســاعد الــوزارة لكــي خنــرج مبنهجيــة منوذجيــة علــى 
املســتوى الوطــي، ذلــك أنــه يكــون خماطــب مــن الــوزارة ومــن رجــال األعمــال ومــن اجلماعــة 
وحــى مــن اجملتمــع املــدين، جلنــة ال تســاعدان فقــط يف التشــخيص، ألن املشــاكل معروفــة، وإمنــا 
تســاعدان يف االقرتاحــات: مــاذا ميكــن فعلــه؟ وهلــذا ال ميكــن ألحــد إعطــاء احللــول إال إذا 
كان ابــن امليــدان، - فأهــل مكــة أدرى بشــعاهبا – وعلــى نفــس املنــوال تكــون جلنــة خاصــة 
ابلصناعــة التقليديــة مبدينــة ســال، تضــم املهنيــن وأطــر اإلدارة وكذلــك اجلماعــة يعطوننــا  تصورا 
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عمــا نريــد مــن املدينــة. فنحــن أصبحنــا نتحــدث فقــط عــن التاريــخ واحلضــارة الســالوية، حــى أصبــح املاضــي هــو 
الــذي يدافــع عنــا، أمــا حنــن فــال نفعــل شــيئا.

 نقــرتح مناطــق للصناعــة التقليديــة أو مناطــق نســميها حرفيــة خاصــة: أيــن ســتكون؟ وكيــف تكــون؟ خصوصــا وأننــا 
نعيــش تطــورا كبــرا يف إعــادة هتيئــة أيب رقــراق، إذ ال ميكــن أن نتوفــر علــى أعلــى بــرج وأكــر مســرح وننســى املســائل 
األساســية الــي بنيــت عليهــا ســال، وابخلصــوص الصناعــة التقليديــة، فيجــب أن نتوفــر علــى مناطــق خاصــة ابحلرفيــن 
علــى هامــش هــذا املشــروع الكبــر ألنــه إذا فــات الوقــت ســنبقى مكتفــن بسياســة الرتقيــع؛ ويف نفــس الوقــت تكــون 
ــار  عنــدان مناطــق النشــاط االقتصــادي عامــة وهبــا مســاحات صغــرى ابلنســبة ملــن هــم ليســوا مــع املســتثمرين الكب
وليســوا مــع الصنــاع التقليديــن، كمــا ميكــن أن تكــون مبــوازاة مــع النشــاط الصناعــي أماكــن مثــل البــازارات واملالهــي 
ودور الســينما ودار الثقافــة، ويف نفــس الوقــت أحيــاء للحرفيــن حــى يســتطيع الزائــر التســوق ويف نفــس الوقــت 
مرافقــة  أبنائــه ليتفســحوا أبماكــن مجيلــة لــألكل، يعــي تصــورات علــى املســتوى العاملــي مل يعــد مشــكل، فقــط جيــب 

أال تكــون قريبــة مــن املدينــة أي علــى شــاكلة مراكــز الرتفيــه بعيــدة عــن التجمعــات الســكنية.

    نعــزل املناطــق الصناعيــة لوحدهــا أمــا مناطــق الصناعــة التقليديــة فينبغــي إنشــاؤها برونــق 
مجيــل مبحــاور خاصــة هبــا، وهكــذا ميكــن خلــق مدينــة ســال بتصميــم يتماشــى والعصــر مــع 

احملافظــة علــى تراثهــا. وشــكرا.
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السيد بلحسن:

   الســيد بوصفيحــة فتحــت لنــا اجملــال فــأان الزلــت أحل ابلســؤال ملــاذا مل أيت أرابب املعامــل؟ ألنــه حلــد الســاعة- وأان 
ابــن ســال ملــا يقــرب ســتن ســنة- مل أجــد مســتثمرا كبــر بســال، مســتثمرا يعمــل ابخلصــوص يف اجملــال الــذي ندرســه 
اليــوم. ولذلــك وكمــا أشــار األخ انــه لكــي نتقــدم جيــب أن أييت هــؤالء وحتضــر اجلمعيــات املكلفــة هبــذا القطــاع 
واحلرفيــون واملســتثمرون، جيــب أن تكــون هــذه اللجنــة بطابــع االســتمرارية، أمــا إذا مل حتضــر الــوزارة الوصيــة ضمــن 
اللجنــة فنحــن كالــذي يذهــب بعــكاز وكمــا قــال الشــاعر ) هــل للجمــاد مــن بصــر (  العــكاز هــو الــذي يقــوده ولكــن 

هــل العــكاز يــرى؟ فنرجــو مــن الــوزارة أن تشــاركنا ولديهــا الكثــر ممــا تقــول. وشــكرا.

السيد بوصحيفة مسر اجللسة:

   لكــي أشــرح لــك الســيد بلحســن كنــا ابحلــي الصناعــي حبــي الرمحــة لدينــا مجعيــة رئيســها هــو الســيد عبــد الرحيــم 
محــي وكان معنــا مــا يزيــد عــن 35 فــردا يف اجلمعيــة، متواجديــن ابحلــي الصناعــي، وكنــت أشــتغل انئــب الرئيــس، وكنــا 
نتــدارس مجيــع املشــاكل احلاصلــة ابحلــي الصناعــي، ولكــن املشــكل هــو- وهنــا أرجــع إىل كالم الســيدة املرنيســي-  
احلــي الصناعــي مل يعــد حيــا صناعيــا، ألنــه مل يعــد بــه ســوى شــخص أو شــخصن، فاملشــكل أن حــي الرمحــة كلــه 
مغلــق، وعندمــا ننتقــل إىل الزهــرة ابلوجلــة جنــد نفــس املشــكل. بعضهــم انتقــل إىل احلــي الصناعــي ابلقاعــدة اجلويــة، 
ولكــن هــذا األخــر مــن فيــه؟ فيــه فقــط املســتودعات. هــم الذيــن ال يزالــون هنــاك أو قاعــات احلفــالت كمــا قالــت 
ــا نشــتغل وننشــط  الســيدة املرنيســي، إذن أيــن هــم هــؤالء الصناعيــون؟ الالئحــة فرغــت مــن األشــخاص الذيــن كن
معهــم... مل يبقــوا كذلــك. ومــن الغــد ســأتصل ابلســيد محــي وآخــذ الئحــة النــاس الذيــن ال يزالــون ميارســون ابحلــي 
الصناعــي لكــي حنيــي اجلمعيــة ونضيــف أشــخاصا آخريــن معنــا ونعمــل علــى صعيــد مدينــة ســال كلهــا، وســوف أحبــث 

مــع الســيدة املرنيســي نفــس األمــر علــى مســتوى احلــي الصناعــي الصبيحــي، الــذي أضحــى، 
كمــا قالــت، قاعــات للحفــالت، ونفــس األمــر ابلنســبة للحــي الصناعي/طريــق القنيطــرة الــذي 
أصبــح يضــم فقــط جتــار الســيارات، دون مركــي الســيارات أو ... إذن إن شــاء هللا الســيدة 
املرنيســي ميكننــا أن نشــتغل علــى هــذا األمــر وحنــاول مجــع شــتاتنا، ألن الرؤيــة عندمــا تكــون 

جمتمعــة تســاعد ألن الواحــد يكمــل اآلخــر، وهــذا مهــم جــدا. شــكرا لكــم.
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السيد املمثل اجلهوي للصناعة التقليدية:

   أشــكر مجيــع األطــراف علــى تدخالهتــم القيمــة والــي هــي يف املســتوى، حقيقــة هــذه العبــارات متــس القلــب. 
ومشــكل الصناعــة يف املغــرب جبميــع مناطقــه وليــس يف ســال فقــط، وســوف ابــدأ معكــم نقطــة بنقطــة:: كان األخ 
تطــرق إىل موضــوع مهــم هــو تيكنوبوليــس وهــو مقســم لقســمن: منطقــة غــر روتينيــة ومنطقــة روتينيــة. تكنوبوليــس 
هبــا ثــالث شــركات عامليــة تشــغل مــا يقــارب 10 ألــف شــخص مــن ســال والقنيطــرة والــرابط ومتــارة، هــذا ابلنســبة 

لغــر روتيــي. هنــاك ثــالث شــركات .

    ابلنســبة للروتينيــة جنــد مراكــز االتصــال، وميكــن أن نضــرب هبــم املثــل يف التعامــل مــع 
االتصــاالت أو احلســاب. فعلــى ســبيل املثــال إذا أخــذان املوقــع هــو مكتــب للدراســات 

وليــس روتيــي  مبعــى الكلمــة مراكــز االتصــال.

   إذن تيكنوبوليــس منطقــة غــر روتينيــة، واألشــخاص الذيــن يشــتغلون عددهــم كبــر، وقــد 
ربــط ذلــك ابلتدريــب واملتدربــن. 

هنــا اآلن  مجيــع مراكــز التدريــب والشــركات الــي هلــا اســتباقية للتشــغيل يذهبــون مجيعــا 
ملراكــز التشــغيل ويبــدؤون ابلتشــغيل مــن األول وال مينحــون فرصــا لآلخريــن ألهنــم يذهبــون 
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مــن األول ملراكــز التشــغيل ويطلبــون منهــم علــى ســبيل املثــال عشــرين ملــف شــخصي ويفــرض علــى الصناعــة. وهــذا 
هــو الشــيء الــذي جيــب أن نصــل إليــه. فشــركة ســيوز للكابــالج تشــغل 4500 عامــال مــن التقنيــن واليــد العاملــة 

واملهندســن إىل غــر ذلــك.

ــا ولكــن أشــياء كثــرة، هــذه األشــياء أتيت مــن طــرف أصحــاب  رأيــت منطقــة التدريــب أبكملهــا وهــي جاهــزة لدين
الصناعــة واجلمعيــات وأمــور غرهــا.

    أمــر آخــر مهــم ســيدي الرئيــس هــو أن الــوزارة جيــب أن تكــون حاضــرة، فهــذا قطاعهــا. حنــن واعــون جــدا أبن 
الصناعــة هــي نبــض البــالد أبكملهــا، ليــس فقــط لســال فقــط أو للجهــة وإمنــا للبــالد أبكملهــا، حنــن مجيعــا وهلل 
احلمد-وأيضــا الســيد العامــل مشــكورا مــن هــذا املنــر- عقــدان معــه جمموعــة مــن اللقــاءات، وحنــن مجيعــا مراتحــون، 
رغــم مــا يعيشــه قطــاع الصناعــة مــن مشــاكل، لكــن ليــس يف ســال فقــط ألن اإلطــار القانــوين الــذي يتحكــم يف املناطــق 
الصناعيــة مل يتــم وضعــه بشــكل حمكــم. مثــال عندمــا أييت أحــد الصناعيــن اجلــدد نقــوم حنــن كلجنــة إبعطائــه ترخيصــا 
وحنــن ال نــدري إن كان ســيقوم إبنشــاء مشــروع صناعــي أم مبضاربــة. يريــد أن أيخــذ ذلــك املشــروع بثمــن جيــد 
ومبنحــة مــن الدولة...بعــد ذلــك يقــوم ببيــع العقــار أو أنــه ال يســتغله ابملــرة. وقــد أييت صناعــي آخــر فيواجــه مشــاكل 
كثــرة ليتوقــف عــن العمــل فيمــا بعــد. هــذه بعــض احلــاالت فقــط، وكلهــا مضــرة ابملدينــة ســواء الســيد الصناعــي 
الــذي اشــتغل وواجهتــه مشــاكل فتوقــف عــن العمــل أو اآلخــر الــذي أخــذ املشــروع وغرضــه املضاربــة، ألنــه يقــوم 
ببيعــه بثمــن جيــد يف غضــون عشــر ســنوات. أمــام كل هــذا فاإلطــار  القانــوين ال خيــول يل أان كقطــاع - أو أانس 
البــواابت احملليــة ألهنــم مشــرتكون معنــا يف اللجنــة- اســرتجاع هــذه احملــالت، رغــم أن هنــاك دفــرت التحمــالت وجلنــة 
والقضــاء، ومــع ذلــك، فبمســاعدة الســيد الــوايل مشــكورا، ومبعيــة اللجنــة احملليــة اســرتجعنا بعــض احملــالت بصعوبــة 

رغــم املشــاكل املوجــودة، وأخــرى حنــن عاكفــون علــى حماولــة اســرتجاعها خاصــة ابلقاعــدة 
اجلويــة كمــا ذكــر الســيد الرئيــس مــن قبــل.

     وبذكــر القاعــدة اجلويــة ففــي األســبوع املاضــي كنــت بلجنــة تضــم مجيــع األطــراف، مــن 
العمــران والعمالــة والواليــة، ذهبنــا ورأينــا تقريبــا 30 أو 40 يف املائــة مــن احملــالت القيمــة، 
عندمــا أقــول قيمــة لســنا نقــول القيمــة الصناعيــة، إذا كان لديــه خمــزن بــه مخســة أشــخاص 
يشــتغلون فاحلمــد هلل، مبــي وهلل احلمــد، فليــس مــن الســهل أن تســرتجع هــذه احملــالت. أان مــن 
بــن هــذه املســائل مثــال اتبريكــت الــي تطــرق إليهــا الكثــر مــن اإلخــوة ابلنســبة لتابريكــت أان 
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يف ســنة 2001 قمــت بتدريــب هنــاك، وعندمــا أتذكــر تلــك اللحظــات أقســم ابهلل أن الســيارة ال ميكــن أن تدخــل 
عنــد الســاعة السادســة هنائيــا، أان كنــت أمشــي كمــا لــو أقــوم ابلطــواف، أان أشــارك معكــم هــذه القضيــة ولكــن ملــاذا 
وصلنــا إىل هــذا املســتوى؟ ألن النــاس تتطــور. معظــم النــاس لســوء احلــظ مــن الصناعيــن مل يســايروا التطــور اجلــاري 
بــه العمــل. النــاس تتطــور وأنــت بقيــت مبكانــك تنتظــر الســيد ليعطيــك الثــوب؟ لســوء احلــظ معظمهــم نســاجون 

ويشــغلون يــدا عاملــة كثــرة، لكــن عليــك أن تتبــع التطــور وعليــك أن تواكــب هــذا العــامل يف تقدمــه.

    والســيد املــدين قــال أبن احلــق يؤخــذ وال يعطــى، ولكــي يؤخــذ جيــب أن يكــون هنــاك إطــار قانــوين، ســواء يف إطــار 
مجعيــات أو غرهــا،  وأيضــا الصناعيــون جيــب أن يكونــوا مســتعدين للدفــاع عــن هــذه األمــور.

ابلنســبة للحضانــة ســيدي الرئيــس فيجــب أن تعلمــوا أمــرا مهمــا هــو أنــه ابلنســبة لســال صراحــة ال متثــل مشــكلة، 
ابلعكــس، ال جيــب أن نكــون مــن النــاس الذيــن يــرون مــن منظــور واحــد. الــذي يــرى البنيــة التحتيــة لســال بنظــرة عامــة 

يــدرك أهنــا أصبحــت مــن أفضــل املــدن يف املغــرب.

 ابلنســبة للحضــاانت أقيمــت ألجــل ســنتن مــن الكــراء مث الشــخص يقــف علــى رجليــه ويرتكهــا لشــخص آخــر. حنــن 
وهلل احلمــد ســال مبنيــة تضــم 55 حمــال منهــا 52 يشــتغل فيهــا تقريبــا 40 شــخصا. اهلــدف كان هــو أن يشــتغل  ملــدة 

ســنتن مث يفتــح يف مــكان آخــر. 

   اآلن يوجــد مشــروع علــى صعيــد اجلهــة كلهــا تشــرف عليــه اجلهــة والغرفــة الصناعيــة وخيــص احلضــاانت وهــو يوجــد 
يف كل منطقــة وإقليــم، وحنــن نؤكــد علــى وضــع التســير أو التدبــر، الــذي جيــب أن يعطــى ألانس خمتصــن وأصحــاب 
القطــاع اخلــاص فهــم الذيــن يقابلــون كل شــخص ويقومــون ابملواكبــة، فالشــخص عندمــا يتــم ســنتن ال ميكــن أن تعطيــه 
حمــال وترتكــه، ألن املشــروع علــى هــذا األســاس فاشــل، بــل ينبغــي أن تواكبــه وهتيئــه، فذلــك املشــتل هــو حاضنــة 
للتوجيــه واملواكبــة، وهــذا مــا مل يكــن متوفــرا مــن قبــل، لكننــا منــذ اآلن إن شــاء هللا ســنتدارك 

األمــر. وشــكرا لكــم.

السيد بوصحيفة مسر اجللسة:

بدوري أشكركم جزيل الشكر على حضوركم وعلى متابعتكم هلذا اللقاء.
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المنتدى االقتصادي: 
محور الخدمات
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور الخدمات

املنتدى االقتصادي: حمور اخلدمات
قطاع اخلدمات بسال ورهاانت التنمية االقتصادية احمللية

   يعتــر »برانمــج العمــل« مــن املفاهيــم الــي جــاء هبــا القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 املتعلــق ابجلماعــات 
واملقاطعــات، حيــث حيــدد هــذا الرانمــج األعمــال التنمويــة املقــرر إجنازهــا أو املســامهة فيهــا بــرتاب اجلماعــة خــالل 
مــدة ســت )6( ســنوات، ويتــم إعــداده ابنســجام مــع توجهــات برامــج التنميــة وفــق مقاربــة تشــاركية ترتكــز علــى 
تشــخيص احلاجيــات وإمكانيــات اجلماعــة وحتديــد أولوايهتــا مــع األخــذ بعــن االعتبــار مقاربــة النــوع أثنــاء التشــخيص 

أو التســطر للرانمــج. 

   وعلــى هــذا األســاس، وألجــل صياغــة أرضيــة للعمــل مبنيــة علــى ضبــط األولــوايت وحصــر احلاجيــات، مت إطــالق 
منتــدايت مــن أجــل متكــن الفاعلــن واملهتمــن مــن طــرح وجهــات نظرهــم، وإبــداء اقرتاحاهتــم واملســامهة ابلتــايل يف 

بلــورة برانمــج عمــل قائــم علــى تصــور مشــرتك مــن شــأنه بلــوغ األهــداف املتوخــاة.  

   ومــن بــن احملــاور املطروحــة للنقــاش ضمــن املنتــدى االقتصــادي: اخلدمــات، حيــث يعــد هــذا القطــاع رافــدا 
اقتصــاداي ذا أمهيــة لنمــو الناتــج احمللــي للــدول، واملســامهة يف حتقيــق معــدالت عاليــة مــن النمــو االقتصــادي ملختلــف 
اقتصــادات العــامل، إلســهامه يف زايدة فــرص التشــغيل، واخنفــاض معــدل البطالــة ورفــع معــدالت االســتثمار، ودعــم 

عمــل القطاعــات االقتصاديــة، ينضــاف إىل ذلــك كــون هــذا القطــاع يتمتــع مبرونــة عاليــة 
املســتوى.

   واعتبــارا للــدور احليــوي الــذي يضطلــع بــه هــذا القطــاع ســواء علــى مســتوى ســوق الشــغل 
أو علــى مســتوى اجلاذبيــة الــي إبمكانــه خلقهــا يف االقتصــاد احمللــي بشــكل عــام ، فقــد كان 
ــار، خــالل تســطر برانمــج هــذه اللقــاءات، ضــرورة طــرح موضــوع  لزامــا األخــذ بعــن االعتب
هــذا القطــاع للنقــاش والتشــاور مــع الفاعلــن يف هــذا اجملــال، هبــدف بلــورة تصــور مشــرتك ميكــن 
مــن اإلملــام جبميــع اإلشــكاليات الــي تعرتيــه مــن جهــة، وكــذا احللــول الكفيلــة بتجاوزهــا مــن 
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جهــة أخــرى، ســعيا إىل برجمــة مشــاريع تســتجيب لتطلعاهتــم ومتكــن ابلتــايل مــن بلــورة سياســة تنمويــة حمليــة قــادرة علــى 
تعزيــز قــدرات هــذا القطــاع والدفــع بــه إىل آفــاق أفضــل.

   يف هــذا الســياق، شــكل هــذا اللقــاء التشــاوري املتعلــق بقطــاع اخلدمــات مبدينــة ســال، مناســبة متميــزة لطــرح 
إشــكاالت القطــاع علــى املســتوى احمللــي، وتبــادل األفــكار، وتقاســم التجــارب واخلــرات، واقــرتاح البدائــل واحللــول 
الــي مــن شــأهنا املســامهة يف تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه وجناعتــه، مبــا خيــدم 

أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مبدينــة ســال.

   وممــا ال شــك فيــه، وحســب التقاريــر الصــادرة ســنواي عــن املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول وضعيــة ســوق الشــغل 
ابملغــرب، فــإن قطــاع اخلدمــات أييت يف مقدمــة القطاعــات املشــغلة ممــا حيتــم علينــا مجيعــا كمســؤولن حمليــن وفرقــاء 
اقتصاديــن، مــن خــالل اســتحضار هــذا املعطــى، املســامهة الفاعلــة يف توفــر األرضيــة املناســبة ألجــل وضــع تصــور 

مشــرتك مــن شــأنه أن حيقــق التنميــة احملليــة املرجــوة وابلتــايل بلــوغ األهــداف املتوخــاة.

   كمــا أن تــدارس إشــكاالت قطــاع اخلدمــات جبماعــة ســال، ال ينبــع مــن مســامهته النوعيــة يف خلــق فــرص الشــغل 
فقــط، بــل يف الــدور احليــوي الــذي يلعبــه هــذا القطــاع يف تطويــر االقتصــاد احمللــي بشــكل عــام، حيــث أن تطــوره 
ومعاجلــة نواقصــه ستســاهم يف خلــق جاذبيــة مكتســبة للجماعــة، كمــا ســتمكنه مــن املســامهة يف الرفــع مــن أداء 

ــاة ابلنســبة للمواطنــن. ــة، ابإلضافــة إىل الرفــع مــن جــودة احلي خمتلــف القطاعــات اإلنتاجي

   مــن هــذا املنطلــق، فــإن تطويــر قطــاع اخلدمــات يعتــر مــن أهــم التوجهــات االســرتاتيجية الــي جيــب إدراجهــا 
والتأكيــد عليهــا يف برانمــج عمــل مجاعــة ســال، نظــرا للتأثــر اإلجيــايب هلــذا القطــاع علــى التنميــة االقتصاديــة احملليــة، 
حيــث أن أي اختــالل يف هــذا القطــاع قــد يــؤدي إىل تدهــور معــدالت التشــغيل واالســتثمار 

ابجلماعــة.

   ووفــق هــذا املنظــور، ونظــرا خلصوصيــة قطــاع اخلدمــات الــذي يعتــر قطاعــا أفقيــا لــه 
جمموعــة مــن التقاطعــات مــع خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة، فــإن مناقشــة إشــكالياته ال 
ميكــن أن تكــون يف معــزل عــن ســياق ابقــي القطاعــات كالتجــارة، والصناعــة، واالســتثمار ..

ــذا، فــإن املواضيــع املطروحــة للنقــاش محــل, يف طياهتــا قيمــة مضافــة هلــذه القطاعــات     ل
علــى املســتوى احمللــي، وســامهة يف توضيــح الرؤيــة واستشــراف اآلفــاق املرتبطــة هبــذا القطــاع 
بشــكل ميكِّــن مــن رفــع التحــدي واالســتجابة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات الفاعلــن هبــذا 
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القطــاع مــن جهــة، وتطويــر االقتصــاد احمللــي مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى خمتلــف مناحــي 
حيــاة املواطــن الســالوي.

   بنــاء علــى مــا ســبق، فقــد كان هــذا اللقــاء التشــاوري مناســبة ســاحنة لالنكبــاب علــى مناقشــة ســبل تطويــر قطــاع 
اخلدمــات جبماعــة ســال، وتــدارس التحــدايت واإلشــكاالت الــي تعيــق تطــوره، والــي متــة مناقشــتها مــن خــالل 

املواضيــع التاليــة:

- دور قطاع اخلدمات يف تطوير االقتصاد احمللي )اإلشكاليات واحللول(.

- اآلليات الكفيلة ابلرفع من مستوى قطاع اخلدمات.

- تطلعات الفاعلن يف جمال قطاع اخلدمات يف أفق صياغة برانمج العمل.
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور الخدمات

المنتدى االقتصادي: محور الخدمات
برنامج اللقاء

الكلمة االفتتاحية للقاء التشاوري وتسيير الجلسة:

السيد يوسف الشفوعي

الئحة املتدخلن
لعريب آيت سليمان  : رئيس هيئة التجار املتحدين

ربيع أوعشا          : رئيس اجلامعة الوطنية جلمعية آرابب احلمامات ابملغرب
عبد هللا املنياري     : ممثل غرفة التجارة و الصناعة و اخلدمات جلهة الرابط سال القنيطرة

                       رئيس جلنة اخلدمات جبماعة سال 
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الئحة املعقبن
رشيد جقاو      : رئيس مجعية أرابب ومسري املصابن بسال

مصطفى بنمبارك : رئيس كونفدرالية املمونن جبهة الرابط سال القنيطرة
ايوب رشاد       : مقاول ذايت
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املنتدى االقتصادي: حمور اخلدمات

خمرجات اللقاء
السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

    بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلن، وعلى آله وصحابته أمجعن.

   هــذا يــوم مبــارك، يــوم مجعــة وفاتــح شــعبان، جنتمــع اليــوم حــول لقــاء يهــم املصلحــة العامــة، فنتمــى أن يكــون فاحتــة 
خــر. أان يوســف الشــفوعي مســر هــذه اجللســة وعضــو هيئــة املســاواة ومقاربــة النــوع جبماعــة ســال، يل الشــرف يف 
حتمــل هــذه املســؤولية أمامكــم، ومعنــا مــا شــاء هللا خــرة أطــر هــذه املدينــة مــن شــيوخها وشــباهبا ومــن قيدوميهــا ومــن 
نســائها ورجاهلــا، وبصراحــة عندمــا أرى بعــض الوجــوه أحــرج مــن الــكالم أمامهــم ولكــن للضــرورة أحــكام، فاعــذروين 

وتقبلوين.

   أمامــي تقــدمي تتوفــرون عليــه مجيعــا، فــإذا قرأتــه عليكــم أكــون قليــل األدب، ولذلــك أترككــم تقرؤونــه أبنفســكم. 
لكــن األصــل هــو أن مجاعــة ســال مــن خــالل هــذه املنتــدايت، وخصوصــا املنتــدى االقتصــادي وحســب مقتضيــات 
القانــون خصوصــا يف فتــح النقــاش أو التشــاور العمومــي والدميقراطيــة التشــاركية نشــكر مجاعــة ســال علــى هــذه 
املبــادرة وفتــح اجملــال للجميــع للنقــاش، وفتــح نقــاش عمومــي حــول قضــااي هتــم الســاكنة واملواطنــن، وكذلــك املهنيــن 

كل حســب اختصاصــه وجمــال اشــتغاله.

   لقــاؤان اليــوم تشــاوري حــول قطــاع اخلدمــات، هــذا القطــاع هــو قطــاع مهــم كثــرا، قطــاع 
مشــغل وقطــاع منتــج وقطــاع عــرف معــاانة كذلــك خــالل اجلائحــة ومــن خــالل األحــداث الــي 
وقعــت، كمــا أنــه قطــاع ســهل، أي ســهل يف منــوه وســهل يف تدمــره. لذلــك فبخصــوص قطــاع 
اخلدمــات يف ســال ورهــاانت التنميــة االقتصاديــة ال ميكــن للجماعــة أن تفــرض رأيهــا بــدون 
مشــاورة ذوي االختصــاص، وكمــا نعــرف أن هــذا القطــاع هــو دائمــا فيــه جديــد، واآلن أصبــح 
احلديــث عــن اخلدمــات الرقميــة، فهــل هــذا املعطــى أو الوافــد اجلديــد مقبــول لــدى اخلدمــات 
التقليديــة إن صــح التعبــر؟ هــذا مــا ســنقف عليــه مــن خــالل مداخــالت عــدد مــن الفعاليــات 
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احملليــة واجلهويــة، الــي ستشــاركنا جمموعــة مــن النقــط واألفــكار وأيضــا املشــاكل، ولكــن اهلــدف واخلالصــة هــو أن 
نرفــع للجنــة قيــادة برانمــج عمــل ســال تقريــرا تكــون فيــه بصمــة املعنيــن بقطــاع اخلدمــات، ونتمــى أن نــرى فيــه التصــور 
الــذي نطمــح إليــه ) ســال يل بغينــا ( فهــذا شــعار مجيــل ولكــن نريــد أن نــراه، وهــذا ال ميكــن للجماعــة وال للمنتخــب 
ــه.  ــا عــن برانمــج العمــل إن مل يكــن حيتــوي ملســة املهنيــن في أن يوقعــه وحــده، وال ميكــن للمواطــن أن يكــون راضي
لذلــك فاملســؤولية صعبــة وأظــن أن اجلماعــة رفعــت التحــدي مبعيــة الســلطات ومعيــة شــركائها املؤسســاتين و اجملتمــع 

املــدين والســاكنة.

   هــذا الكتيــب كنــت أتفحصــه يــوم أمــس فــرآه عنــدي أبنائــي ) ســال يل بغينــا ( فقــال يل أحدهــم: هــل أقــول لــك  يل 
بغينــا؟ قلــت لــه قــل. فقــال: هــل اجلماعــة تنجــز لنــا يل بغينــا؟ فقلــت: ممكــن، وقــد نقــرتح عليهــم لقــاء مــع األطفــال، 
ألن أطفــال 13 و14 ســنة هــم الذيــن ســيصوتون ســنة 2026 فــإذا وكبناهــم اآلن ميكــن أن يصوتــوا. فقــدم يل مثــاال 
بيــوم أردت أان وإايهــم أن نشــاهد مبــاراة يف كــرة القــدم جتولنــا علــى املقاهــي فوجدانهــا ممتلئــة عــن آخرهــا وكنــت 
ــا ألنــك رفضــت إجالســنا يف تلــك األجــواء. فعنــدان احلديقــة اجملــاورة  ملــاذا ال تقــوم اجلماعــة بوضــع شاشــة  عصبي
كبــرة يــوم املبــاراة وتكــون احلديقــة جمهــزة ابلويفــي وأييت ابئــع احللــوايت والفواكــه اجلافــة وأييت املهرجــون، مقابــل 
مبلــغ بســيط يؤديــه فتكونــوا أنتــم كآابء مطمئنــن علينــا ونكــون حنــن مراتحــن – هــذا ابــن 13 ســنة – واســتطرد 
قائــال: وهــل عرفــت اي أيب كــم سيشــتغل مــن شــخص؟ حــوايل 15 شــخص يدخلــون مصروفهــم وحنــن مراتحــن 
وآمنــن. فهــذه هــي ســال يل بغينــا. فانظــروا إىل منظــوره وهــو طفــل، وابلتــايل اخلدمــات أو التفكــر يف إشــراك املواطنــن 

واملواطنــات جيــب فيــه إشــراك األطفــال كذلــك. فتكــون االستشــارة مــن حتــت إىل فــوق.

   لذلــك أظــن أن البدايــة موفقــة مــن خــالل هــذا التشــاور العمومــي مــن أجــل برانمــج العمــل. ولكــي أرجــع ملوضوعنــا 
ــا ممثلــون يف اجملــال، ممثلــون رمسيــون وممثلــون عــن اجملتمــع املــدين الــذي يهتــم  الــذي هــو اخلدمــات وحيضــر معنــا هن
ابخلدمــات، وحــى ال أطيــل أكثــر أعطــي الكلمــة للســيد العــريب أيــت ســليمان رئيــس هيئــة 
التجــار املتحديــن ورئيــس ســابق لغرفــة التجــارة والصناعــة واخلدمــات، وأزيــد تعريفــي هــو 
التاريــخ واجلغرافيــة للصناعــة والتجــارة واخلدمــات بســال، ألن هــذا الرجــل مرجــع جيــب أن 

يســتفاد منــه مــن أجــل بلــورة ســال يل بغينــا يف جمــال اخلدمــات.
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السيد العريب آيت سليمان رئيس هيئة التجار املتحدين:

    شــكرا الســيد يوســف، احلضــور الكــرمي، أريــد أوال أن أشــكر اجلماعــة علــى هــذه املقاربــة واملنهجيــة الــي اتبعتهــا 
يف إعــداد خمطــط تنمــوي ملدينــة ســال إبشــراك خمتلــف الفعاليــات، وأان مســرور أن أرى أمامــي جمموعــة مــن الشــباب يف 
هــذا اللقــاء، أريــد كذلــك قبــل دخــويل يف العــرض أن أهنــئ األخــوات املقــاوالت الــاليت يبدلــن جمهــودا كبــرا مبناســبة 
عيدهــن املقبــل 8مــارس، وأتوجــه هلــن ابلتهــاين مــع متمنياتنــا هلــن التوفيــق، فتحيــة للمــرأة املغربيــة الــي تدخــل يف 

العمــل املقــاواليت بطريقــة حموريــة وبشــجاعة كبــرة. 

نتحــدث عــن قطــاع اخلدمــات مــن حيــث أمهيتــه: ممــا ال شــك فيــه أن هــذا القطــاع يف الــدول املتقدمــة اليــوم هو القطاع 
الــذي يوفــر أكــر مناصــب للشــغل، يعــي قطــاع اخلدمــات هــو مــن القطاعــات األساســية يف 
الــدول املتقدمــة الــي تتحكــم يف التكنلوجيــا والعــامل الرقمــي، فقــد كان يف وقــت مــن األوقــات 
حيتــل املرتبــة الثالثــة بعــد التجــارة والصناعــة، اليــوم التجــارة والصناعــة بنفســها أصبحــت ترتكــز 
علــى هــذا القطــاع اخلدمــايت، إذا يف العــامل الغــريب هنــاك تطــور كبــر، وحيضــرين كتــاب صــدر ســنة 
1970 أو 1971  أصــدره عــامل مســتقبلي أمريكي)إلفــن طولــر( الــذي قــام ســنة 1970 
ــا ســيقع ســنة 2000، وجــاء مبجموعــة مــن الفرضيــات والتنبــؤات كانــت تبــدوا  بتنبــؤات عمَّ
آنــذاك مثــل اخليــال العلمــي، فهــذه التنبــؤات حتققــت تقريبــا ب90 يف املائــة نعيشــها اليــوم، 
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آنــذاك مل يكــن األنرتنيــت متوفــرا وال العلــم الرقمــي... لكــن مــا وقــع يف عــامل األجنــة وعــامل الطــب وغــزو الفضــاء تنبــأ 
بــه، ولكــن مــا يهمنــا يف هــذا التنبــؤ هــو أن االقتصــاد كلــه ســرتكز علــى قطــاع اخلدمــات، تغيــر يف منــط االســتهالك، 
تغيــر يف منــط اإلنتــاج، وســيصبح اإلنســان مرتبطــا بعــامل اخلدمــات حــى يف التغذيــة واللبــاس، الشــيء الــذي جعــل 
العــامل الغــريب يدجمــه يف التعليــم أي القطــاع التعليمــي والتكويــي، ويف هــذا هلــم ســبق كبــر، فلديهــم مؤهــالت كثــرة...

    لكــن يف املغــرب لنــا أتخــر كبــر يف هــذا اجملــال، فمنــذ 20 ســنة بــدأ املغــرب يتحــرك ألنــه فــرض عليــه أصبــح لزامــا 
عليــه أن ينخــرط يف هــذا العــامل.

إذا نظران إىل بعض املؤشــرات الي أتت هبا املندوبية الســامية للتخطيط فســنجد مثال ســنة 2019 قطاع اخلدمات 
شــغل مــا يزيــد عــن 4مليــون 927ألــف، وهــذا رقــم مهــم... بعــد ذلــك كانــت اجلائحــة وكان قطــاع اخلدمــات مــن 

أكثــر القطاعــات تضــررا، وهــذه املؤشــرات موزعــة دون أن أدخــل يف تفاصيلهــا.

   قطــاع اخلدمــات يف مدينــة ســال إذا اســتثنينا القطــب التكنولوجــي الــذي كانــت انطالقتــه 17 دجنــر 2005 
بســال اجلديــدة، وهــو  قطــب يشــكل مشــروعا ضخمــا، ولكــن علــى مســتوى اجلهــة ككل، فهــو خيــدم اقتصــاد ســال 
ابإلضافــة إىل اقتصــاد اجلهــة واملغــرب ككل، فــإذا اســتثنينا هــذا املشــروع فمدينــة ســال علــى مســتوى اخلدمــات هبــا 
فقــط خدمــات صغــرة بســيطة غــر منتجــة وال ختلــق الثــروة. فســال ال تتوفــر علــى قطاعــات ال يف التجــارة وال يف 
الصناعــة مــن شــأهنا أن ختلــق الثــروة واألثــرايء الذيــن ميكنهــم إغنــاء البــالد، كمــا ميكنهــم تطويــر االقتصــاد ورفــع عجلــة 

التنميــة، فلحــد الســاعة ال نتوفــر علــى ذلــك.

   منــر إىل قطــاع الســياحة الــذي يعتــر مــن قطــاع اخلدمــات فهــل ســال مدينــة ســياحية؟ شــخصيا ال أعتقــد ذلــك. 
مل يســبق هلــا أن كانــت مدينــة ســياحية ألهنــا ال تتوفــر علــى املؤهــالت، فهــل تتهيــأ لتكــون مدينــة ســياحية؟ أيضــا ال 

أعتقــد، وســأعطيكم بعــض املؤشــرات:

   يف الثمانينــات بــن 1985 و1990 ســال -وكمــا تعلمــون تتوفــر علــى شــاطئ يتوفــر 
علــى رمــال إذا متــت العنايــة هبــا تصبــح رمــاال ذهبيــة- يف هــذا الشــاطئ كان يتواجــد الكثــر 
مــن املرافــق الــي تلــي حاجيــات املصطافــن، كان 150 غرفــة أو خمدعــا، كانــت تســتفيد 
منــه ســاكنة مدينــة ســال بثمــن رمــزي، وكان بــه ســتة متاجــر، وكانــت األكشــاك واحلمامــات 
واملراحيــض، كل متطلبــات االصطيــاف كانــت متواجــدة يف شــاطئ ســال، وابلتــايل هــذا 
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الشــاطئ كان جيــذب إليــه عــددا كبــر مــن املغاربــة، فســاكنة الــرابط كانــوا يفضلــون االصطيــاف يف مدينــة ســال، يف 
شــهر غشــت جتــد الشــاطئ مملــوءا بســاكنة مراكــش، أي أنــه كانــت حيويــة وجتــارة ونشــاط وفــرص للشــغل للشــباب، 
يف يــوم مــن األايم شــخص مــا قــرر هــدم كل هــذه املنشــآت فبقــي الشــاطئ »أقــرع«، اخلطــر يف األمــر أنــه كان 
ــة القدميــة  ــا نلتقــي ابلنصــارى يف املدين ــة مــن الســياح األجانــب، فكن ــم بلــدي كبــر وواســع وكان يســتقطب عين خمي
يتســوقون، حــى هــذا املخيــم مت اإلجهــاز عليــه. فاملنشــأة الســياحية الــي كانــت تتطلــب التطويــر - وهــي هبــة مــن 
ــل؟ ال  عنــد هللا، وجبوارهــا النهــر- بــدال مــن أن يتــم تثمينهــا وتطويرهــا وحتســينها فعلــى العكــس مت هدمهــا، والبدي
شــيء... ميكــن القــول أبن اهلــدم جــاء مــن أجــل شــيء أفضــل ولكــن منــذ 20 أو 30 ســنة األمــور ال تــزال علــى 
مــا هــي عليــه. فهــل هبــذه الطريقــة ســتكون مدينــة ســال مدينــة ســياحية؟ ال أعتقــد. فهــذا مرفــق ســياحي وإذا ربطنــاه 
ابلســاحل )الكورنيــش ( ســيدي موســى بــدل فيــه إصــالح مــن حيــث اإلانرة والطريــق، وبــدل فيــه جمهــود مــن طــرف 
جملــس العمالــة حــى أصبــح يف حلــة مجيلــة لكــن دون وســائل الرتفيــه، فهــو ال يرقــى لتطلعــات ال الســاكنة الســالوية 

وال األجانــب .

    ومــن املرافــق الــي تســتقطب النــاس منطقــة اجلزاريــن، حمطــة مهمــة الســرتاحة املســافرين مــن عنــاء الطريــق وتنــاول 
وجباهتــم وكذلــك متنفــس للســاكنة، خاصــة لضيوفنــا مــن مــدن أخــرى، فهــي مــكان لالســتمتاع والرتويــح. هــذه 
املنطقــة كانــت تضــم حمــالت للجــزارة ومقاهــي ومطاعــم... وكان عندهــا اتريــخ ملــن يعــرف ) قاســم ( فقــد كان هلــا 
اتريــخ جتــاري قــدمي، وبقــدرة قــادر يوقــف هــذا الفضــاء الســياحي اجلالــب لالســتثمار واملوفــر لفــرص الشــغل، كان 
إبمكاننــا أن ندخــل عليــه تعديــالت، كمــا كان إبمكاننــا تطويــره وعصرنتــه، أو أن جنالــس الفاعلــن فيــه ونناقشــهم 
حــول املقرتحــات الــي جتعلــه يف أحســن صــورة، فهــذا قطــب كان ميكننــا إدماجــه، شــخصيا عندمــا أن أزوره أأتســف 
وأأتمل وأشــعر ابلكآبــة، كان ميكــن أن تكــون مقاربــة أخــرى هتبنــا فضــاء ســياحيا مهمــا ينعــش املدينــة بعيــدا عــن سياســة 

اهلــدم.

   هنــاك فضــاء آخــر يف منطقــة العرجــات، ولــو أنــه اتبــع جلماعــة الســهول، ميكــن الــكالم عليــه 
ولكنــه جامــد ال يتحــرك وال يتطــور مــع أنــه متنفــس للســاكنة ابلــرابط وســال... وهــو فضــاء 

ســياحي جيــب أن هنتــم بــه.
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   فضــاء آخــر أمــره غريــب نوعــا مــا وهــو ســوق اجلملــة للخضــر، فهــذا ســوق يقــدم خدمــات كبــرة ملدينــة ســال 
ويشــتغل فيــه العديــد مــن النــاس، ويــدرُّ مداخيــل كبــرة جلماعــة ســال، فبقــدرة قــادر هــو كذلــك ســيتم نقلــه. جبــواره 
رحبــة احلبــوب، بنيــت ب 500مليــون ومل تشــتغل بعــد، فهــل ســتظل هكــذا؟ ومــا هــو البديــل؟ كيــف يعقــل مدينــة 
مليونيــة تضــم ســوق اجلهــة كلهــا ننقلــه منهــا؟ لــو كان النقــل مــن ســال إىل ســال ال أبس يف ذلــك، لكــن ننقلــه مــن ســال 
إىل منطقــة أخــرى خــارج ســال فهــذا مكتســب أضعنــاه، ونضيفــه إىل ســوق اخلميــس الــذي كان مكتســبا للمدينــة 
كذلــك  ويــدر مداخيــل مهمــة، فأضعنــاه. إذا حنــن فقــط نفقــد املرافــق التجاريــة واخلدماتيــة الــي هلــا بعــد تروجيــي.

    أمــا عــن الطاقــة اإليوائيــة للفنــادق فهــي حمــدودة، لدينــا فقــط فندقــان وال يشــتغالن بعقليــة جلــب الســياح، 
وطاقتهــا أصــال حمــدودة وأيتيهــا عينــة مــن الســياح التجاريــن الذيــن هلــم عالقــة ابلــرابط.

   املدينــة عريقــة وهلــا اتريــخ وتتوفــر علــى مآثــر اترخييــة ميكــن تســويقها، جنــد أن هــذه املآثــر التارخييــة ال يتــم توظيفهــا 
بشــكل جيــد كمــا نــرى يف اشــبيلية مثــال والعديــد مــن املــدن األوروبيــة، فهــم يثمنــون تلــك املآثــر التارخييــة إبقامــة 
األنشــطة التجاريــة والرتوجييــة ابلقــرب منهــا... فنحــن ال نتوفــر علــى هــذا التصــور. األســوار تبكــي، رغــم أهنــا دائمــا 
تعــرف الصيانــة منــذ أكثــر مــن 20 ســنة. هنــاك األبــواب واألســوار واملــدارس التارخييــة )املغلقــة(، ميكــن أن نســتخلص 
أن ســال مدينــة منغلقــة علــى نفســها، مدينــة مغلقــة وغــر مفتوحــة، وأعتقــد أن الســيد معنينــو وضــع كتــااب ســنة 2017 

مســاه ) ســال املغلقــة ( 

فكيف إذن ميكننا اخلروج من عقلية اإلنغالق إىل اإلنفتاح؟ 

   جاءت مارينا وهي مشروع ضخم كبر مهم، لكن هل هو مندمج مع مدينة سال؟

   كان من املفرتض أن مارينا ســتأيت ابلســفن الكبرة املتجولة يف البحار، وابلتايل بعدد كبر من الســياح الذين هم 
ركاب هــذه الســفن. فلنفــرتض أن ســفينة أتــت أبلــف ســائح، أيــن أنخذهــم؟ مبــاذا ســننقلهم؟ 
أيــن نطعمهــم؟ ال نتوفــر علــى مطاعــم يف املســتوى، وســائل النقــل ليســت يف املســتوى، 
األمــن غــر متوفــر، وابلتــايل إذا قلنــا أن مشــروع ضفــة أيب رقــراق مشــروع هائــل وضخــم... 
فيجــب أتهيــل املدينــة لتكــون يف املســتوى، اآلن هنــاك مشــروع أتهيــل املدينــة العتيقــة الــذي 
خصــص لــه 900مليــون درهــم واملفــروض هنايــة األشــغال فيــه ســنة 2023 فهــو مشــروع 
ــة هلــذه األســئلة لكــن دون جــدوى، هــو  ــه ألحبــث عــن أجوب متعثــر، وأان شــخصيا تفحصت
جمــرد مشــروع ترقيعــي، اجليــد فيــه موقــف للســيارات حتــت أرضــي ببــاب اخلميــس مت الرتاجــع 
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عنــه، علــى األقــل كان ســيفك أزمــة مواقــف الســيارات ألن مــن الضــروري توفــر ذلــك، لكــن لألســف مت إلغــاؤه.

   أمــر إىل األســواق الــي تقــدم اخلدمــات. اإلخــوة اجلــدد يف اجمللــس البلــدي تطــرح عليهــم مســؤولية أخــرى أو مقاربــة 
أخــرى، فهــذه األســواق كلهــا متوقفــة عــن العمــل، منهــا مــا هــو متوقــف عــن العمــل ملــدة تزيــد عــن 20 ســنة، حــى 
أضحــى جمــرد أطــالل جبوارهــا الباعــة املتجولــون، ألن هــذا الســوق مت بطريقــة عشــوائية وغــر مدروســة، فــال األمــوال 
بقيــت وال االســتثمار جنــح. ومــن األســواق مــا جتــد فيــه جمــرد دكان أو دكانــن فقــط يفتحــان أبواهبمــا. ومنــر إىل 
الســوق البلــدي الــذي هــو ابلقــرب مــن البلديــة، هــذا الســوق كان جيــب أن يكــون منوذجــا ومفخــرة للمدينــة، وأذكــر 
عندمــا كنــت صغــرا كان أيتيــه النــاس مــن الــرابط، واألجانــب يتســوقون منــه.  كان منظمــا ويتواجــد بــه كل شــيء. 
أمــا اليــوم فهــو يف حالــة يرثــى هلــا. حــرام أن أذهــب بســائح إىل هنــاك ليتســوق، علمــا أن هــذا الســوق عــرف جمموعــة 
مــن اإلصالحــات الرتقيعيــة، يف حــن أن هــذا الســوق جيــب أن يشــرف وجــه املدينــة. ابلــرابط قامــوا مبجهــود بعــد أن 
خصــص دعــم للســوق املركــزي مببــادرة مــن صاحــب اجلاللــة إلعــادة وهتيئــة مدينــة الــرابط، فعندمــا نتجــول ابلــرابط، 
يف املدينــة العتيقــة بشــوارعها وأزقتهــا، حنــس بتغيــر ملمــوس وإجنــازات واضحــة. مدينــة ســال كذلــك دعمهــا جاللــة 
امللــك ب900مليــون درهــم أي مــا يعــادل 9 مليــار ســنتيم للمدينــة العتيقــة لوحدهــا، لكــن عندمــا ندخلهــا ال نلمــس 
أي تغيــر. وابلتــايل جيــب إعــادة النظــر يف املنهجيــة والطريقــة واملقاربــة املتبعــة. علــى اإلخــوة يف اجلماعــة - مــا دامــوا 

يهيئــون املخطــط – أن يعيــدوا النظــر يف هــذه املقاربــة. 

ــة ســال،     وبطبيعــة احلــال إشــراك القطــاع اخلــاص، فأصحــاب األمــوال أو املســتثمرون ال جيــدون راحتهــم يف مدين
وحــى عندمــا يبــدأ اســتثمار مــا يتعــرض لإلجهــاض أو لصعــوابت. وال ميكــن أال أشــر حلــي الرمحــة واحلــي الصناعــي 
الــذي كان يشــغل أكثــر مــن 25 ألــف مــن اليــد العاملــة، فاليــوم هــو خمــرب واملســتثمرون مثقلــون ابلديــون واملعامــل 
مغلقــة وعليهــا احلجــز، ابإلضافــة إىل حقــوق العمــال والضرائــب... علــى اإلخــوة يف اجمللــس البلــدي بتعــاون مــع وزارة 

التجــارة والصناعــة أن جيــدوا حــال هلــذا احلــي حــى ال يبقــى هبــذه احلالــة املزريــة، مــن املســتثمرين 
مــن مت إتــالف ســلعتهم إذ بقيــت هنــاك تنهــب وتســرق، وابلتــايل الذيــن هلــم مســؤولية املدينــة ال 
ميكــن أن يســمحوا بــرتك هــذا الواقــع، إصــالح الوضــع ميكــن أن يعطينــا فرصــا عديــدة للشــغل، 
مثــل تغيــر أمنــاط الصناعــة ألن أولئــك النــاس يــوم وقعــوا يف األزمــة مل جيــدوا مســاعدة مــن أحــد، 
منهــم اخلدماتيــون ومنهــم الصناعيــون، خاصــة قطــاع صناعــة النســيج. دون احلديــث عــن احلــي 
املتواجــد ابلعيايــدة الــذي حتــول أغلبــه لقاعــات احلفــالت، حــي أقيــم مــن أجــل أنــواع معينــة مــن 

الصناعــات لكــن بقــدرة قــادر مت حتويلــه إىل شــيء آخــر.



124المنتدى اإلقتصادي

    فتطويــر قطــاع اخلدمــات وتطويــر القطاعــات ككل مبدينــة ســال حيتــاج إىل مقاربــة جديــدة، ولذلــك ســأضع جمموعــة 
مــن االقرتاحات.

أوال: اعتمــاد مقاربــة جديــدة يف تدبــر املرافــق التجاريــة التابعــة للجماعــة، فبخصــوص حمــالت اجلماعــة مثــال، هنــاك 
مــن يــؤدون مثــن الكــراء وحيتاجــون ملــن جيلــس معهــم لتســوية وضعيتهــم حــى يشــتغل املرفــق، فــإن مل يشــتغل هندمــه 

ونبــي بيــوات أو شــيئا آخــر يكــون ذا مردوديــة للجماعــة.

اثنيا: عندان مشكل تنظيم التجارة يف املدينة، قبل قليل تكلمت عن السياح، التجارة منتشرة ابألزقة والشوارع... 
فهــذه التجــارة العشــوائية جيــب أي يوضــع هلــا حــد، بتنظيمهــا وإدمــاج الباعــة املتجولــن يف القطــاع املنظــم هــم كذلــك 

ليخضعــوا للواجبــات والضرائــب ولكــن مع دعمهم ومســاعدهتم.

اثلثــا: مشــكل اللوجســتيك: ال نتوفــر علــى مناطــق لوجســتيكية حيــث خنــزن الســلع، إذ جنــد 
الدكاكــن وســط األحيــاء لتخزيــن الســلع ممــا يتســبب يف التضييــق علــى الســاكنة، يف وقــت 
كان يلــزم التفكــر يف إحــداث اللوجســتيك. مثــال يف الصــن جنــد ســوقا قــد جنــد فيــه 3 أو 
4 آالف اتجــر يتوفــر فقــط علــى خمــدع حيتــوي علــى هاتــف وآلــة حاســبة وفاكــس تشــرتي 
منــه وتذهــب إىل جهــة أخــرى لتأخــذ الســلع. فاليــوم يصعــب إدخــال وســائل النقــل الثقيلــة 
إىل داخــل املدينــة. مث البــد مــن االحتياطــي التمويلــي للمدينــة، فالــكل أيتينــا مــن الــرابط أو 



125#سال_اللي_بغينا

مــن مــدن أخــرى، فــإذا وقعــت أزمــة مــا حنــن أول مــن ســيكون ضحيــة، يف حــن أننــا نتوفــر علــى فاعلــن اقتصاديــن 
مســتعدين أن ميولــوا. فقــط علــى اجلماعــة التدخــل ووضــع املخطــط، وهــو مســتعد للبنــاء والتمويــل ويــؤدي للجماعــة 

واجباهتــا ومــن متــة حــل مشــكل اجتماعــي مطــروح.

رابعا: إعادة االعتبار لشاطئ مدينة سال وإدماجه يف خمطط سياحي يعمل على خدمة الساكنة مث جلب السياح.

خامســا: هتيئــة املدينــة العتيقــة. إذ أهنــا حتتــاج إىل هتيئــة حقيقيــة ومرتبطــة مبشــروع أيب رقــراق، فعلــى املدينــة العتيقــة 
تقــدمي خدمــات ســياحية مثــال أصحــاب الدكاكــن الذيــن لديهــم جتــارة هزيلــة كيــف ميكــن للجماعــة أن تغــر نشــاطاهتم 
إىل منتوجــات حيتاجهــا الســائح، ومــن ضمــن هــذه األمــور غــر املتوفــرة بســال ›‹البــازارات‹‹. ابلرغــم مــن أن املدينــة 
تتوفــر علــى الصناعــة التقليديــة فهــي ال تتوفــر علــى ›‹ابزارات‹‹ ابســتثناء منطقــة الوجلــة وهــي معزولــة، بــل ومــن 
ســاكنة ســال مــن ال يعــرف هــذه املنطقــة. وعليــه جيــب إحــداث »ابزارات« لتســويق منتوجــات الصناعــة التقليديــة.

سادســا: الفنــادق، ال ميكــن احلديــث عــن الفنــادق دون الــكالم عــن مشــروع ) الوقــت األخضــر (  الــذي كان يف 
الشــاطئ، وقبلــه كان مركبــا ســياحيا، كانــت تكرتيــه مســتثمرة إجنليزيــة وكان أيتيــه الســياح مــن اإلجنليــز ومــن... بعــد 
ذلــك وقعــت يف مشــاكل بســبب الديــون، فتــم احلجــز عليــه، مث اســرتجعته اجلماعــة فتــم تفويتــه ألحــد املســتثمرين 
الــذي بــى فيــه مركبــا ســياحيا مبواصفــات عصريــة عامليــة كان مــن املمكــن أن يســاهم يف انتعــاش املدينــة، مث كان 
مشــروع أيب رقــراق الــذي هــدم دون أن جيعلــوا شــيئا مكانــه، فلمــاذا مل يتــم دجمــه؟ فبطبيعــة احلــال املســتثمر مت تعويضــه 
واخلاســر األكــر هــو املدينــة. فاجلانــب الفندقــي واإليوائــي ودور الضيافــة غائبــة وجيــب أن تتوفــر يف املدينــة إذ علــى 

اجلماعــة تشــجيع املســتثمرين بتوفــر الشــروط امليســرة لذلــك.

ســابعا: إدمــاج املؤشــرات التارخييــة، - وهــذا الــكالم قــد ال يعجــب البعــض - فمــن األمــور اجلوهريــة الــي تتواجــد 
مبدينــة ســال الــرتاث اليهــودي، فاليهــود أيتــون مــن أمريــكا ومــن ســائر بلــدان العــامل ألن ابملدينــة 
ويل يهــودي ابملــالح اجلديــد ابملدينــة، - وهــؤالء اليهــود مــن الطبقــة الغنيــة – ابإلضافــة إىل 
املقــرة اليهوديــة، فالتاريــخ اليهــودي متواجــد يف مدينــة ســال. واملــالح اجلديــدة مــن املناطــق 
الــي عــاش فيهــا اليهــود ســنن عديــدة، ولدينــا تــراث مشــرتك بــن املغاربــة واليهــود مت طمســه، 
رغــم أنــه ســيمكننا مــن التســويق الســياحي لبــالدان وجنلــب بــه أانســا هلــم إمكانيــات لكــي 
ينعشــوا البــالد ويشــغلوا الشــباب.... يف املســار الســياحي جيــب إدمــاج الــرتاث اليهــودي 

وإبــرازه ابلشــكل املالئــم.
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اثمنــا: عندمــا أحتــدث عــن الــرتاث اليهــودي فهــذا لــن ينســينا أن مدينــة ســال هــي يف األصــل أمازيغيــة بناهــا األمازيــغ، 
فأيــن هــو الــرتاث األمازيغــي هنــا؟ ابإلضافــة إىل الــرتاث األندلســي والــرتاث العــريب، إذن فســال مدينــة ملتقــى 
احلضــارات، إذن حنتــاج إىل متاحــف يف املدينــة وأماكــن صاحلــة لكــي يتمكــن الســائح مــن الدخــول إليهــا ويطلــع علــى 
اترخيهــا، مــن بــى ســال ومــن ســكنها ودورهــا التارخيــي؟ وجيــب أن تكــون كتــب ابإلجنليزيــة وابلفرنســية وابألملانيــة وبــكل 
اللغــات العامليــة لنعطيهــا للســائح إذا أراد معرفــة اتريــخ مدينــة ســال، وأان لــدي أصدقــاء غربيــون يتوفــرون علــى كتــب 

حتكــي عــن اتريــخ مدينــة ســال.

الزال عندي اقرتاح ولكن سأتركه للنقاش.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

        شــكرا، كمــا قدمــت ســالفا فالســيد العــريب آيــت ســليمان يف البدايــة هــو رئيــس هيئــة التجــار املتحديــن ورئيــس 
ســابق لغرفــة التجــارة والصناعــة واخلدمــات ورجــل ذو معرفــة وإملــام بواقــع قطــاع اخلدمــات مبدينــة ســال، واكــب عــددا 
مــن اإلصالحــات وعــددا مــن األوراش الــي مت خلقهــا مبدينــة ســال. حــى ال أطيــل، أعطــي الكلمــة للســيد عبــد هللا 

املنيــاري ممثــل غرفــة التجــارة والصناعــة واخلدمــات ورئيــس جلنــة اخلدمــات بســال وهــو مقــاول كذلــك.

السيد عبد هللا املنياري ممثل غرفة التجارة والصناعة واخلدمات:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعن وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     مــن الصعــب أن جنلــس قــرب أســتاذ مل يــرتك لنــا مــا نقولــه، فقــد أفــاض الــكأس مبــا قــال، نشــكرك الســيد العــريب. 
كشــخص بــدأت حيــايت يف قطــاع اخلدمــات: التكويــن، املصاحبــة ،التخييــم، شــركة األمــن، املناولــة... يعــي خــرة 
12 ســنة يف هــذا القطــاع. أحتــدث عــن جمــال األمــن اخلــاص هــو شــغل مــن ال شــغل لــه، كمــا 
قــال الســيد العــريب، قــد يشــتغل فيــه املتمــدرس عندمــا ال جيــد وظيفــة كمــا يشــتغل فيــه ذوو 
املســتوايت الدراســية الدنيــا. فقطــاع اخلدمــات أصبــح لــه دور كبــر – خاصــة جمــال األمــن 
اخلاص.  يف فرتة كوروان ســاهم األمن اخلاص مســامهة كبرة يف املستشــفيات، إذ يشــتغلون 
يف ظــروف غــر مالئمــة مــدة 12 ســاعة أبجــور أقــل مــن احلــد األدىن، ال يســتفيدون مــن 

العطــل، وال يســتفيدون مــن املصــاحل االجتماعيــة كلهــا، هــذا ابلنســبة للخدمــات.

      وبصفــي ممثــال لغرفــة التجــارة )جلنــة اخلدمــات جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة( فاملقاولــون 
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الشــباب الذيــن يشــرف عليهــم الســيد يوســف الشــفوعي بســال . وبتعــاون مــع الغرفــة واجلهــة, فقــد أقامــوا مــا يســمى 
بتيكنــوابرك أو مشــاتل للشــباب، مثــل البيضــاء، االمــر الــذي ميكــن املقــاول الــذايت مــن مــكان ميــارس فيــه مهنتــه 
ويتوفــر علــى مكتــب وكاتبــة وهاتــف وفاكــس وقاعــة االجتماعــات وجيــد أيــن يتجــه. ابلنســبة لســال أيضــا يبــى فيهــا 

مركــز كبــر إن شــاء هللا لكــي يتمكــن الشــباب مــن إجيــاد مــكان ميارســون فيــه مهنتهــم.

اثنيــا: ابلنســبة لغرفــة الــرابط ســال القنيطــرة تقــوم بعقــد اتفاقيــات مــع البنــوك ليمكنــوا املقاولــن الذاتيــن مــن قــروض 
بفوائــد تفضيليــة، يعــي تســهيالت يف التمويــل.

    الغرفــة هتيــئ ورشــات للتكويــن واملصاحبــة ابلنســبة للشــباب الذيــن يشــتغلون يف املقاولــة الذاتيــة. وقطــاع 
اخلدمــات أصبــح هــو القطــاع الــذي يســهل أي شــيء علــى اجلميــع، أي أن الــوزارة أصبحــت 
ال توظــف اخلدمــات بــل تتعاقــد مــع الشــركات، والقطاعــات األخــرى كذلــك تبحــث عــن 
الطريقــة األســهل لالشــتغال. واحلمــد هلل قطــاع اخلدمــات أصبــح ميســرا بفضــل الرقمنــة. وحنــن 

هنــا لإلجابــة عــن أي ســؤال ميكــن أن يطــرح وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

   مالحظــة تصحيحيــة هــو أنكــم تالحظــون أمامكــم يف الرانمــج أمســاء غــر موجــود أصحاهبــا، 
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ذلــك أن عــددا مــن اإلخــوة اعتــذروا، ومت تعويضهــم مبمثلــن مــن نفــس اهليــآت أو مــن نفــس التخصــص أو مــن نفــس 
نوعيــة اخلدمــات. ورفعــا ألي لبــس فاللجنــة املنظمــة ختركــم أبن هنــاك تغيــر ابلنســبة للرانمــج.

    أعطــي الكلمــة للســيد ربيــع أوعشــا رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة جلمعيــات أرابب احلمامــات ابملغــرب ورئيــس اجلمعيــة 
احملليــة ألرابب احلمامــات مبدينــة ســال، فهــذا قطــاع خدمــايت مهــم بســال لكنــه غــر مؤطــر وغــر مهيــكل إال أنــه اآلن 
هنــاك جمموعــة مــن اجملهــودات يف هــذا االجتــاه، وهــم أيضــا هلــم مــا يقولونــه يف جمــال اخلدمــات، ألن هــذا اجملــال موجــود 
مــن أقصــى اليمــن إىل أقصــى الشــمال. أينمــا توجهــت جتــد قطاعــا خدماتيــا، ألنــه قطــاع أساســي ومهــم ومواكــب 
خللــق الثــروة كمــا قــال الســيد العــريب آيــت ســليمان، أجــل ميكــن أن خنلــق منــه الثــروة ويكــون حمــركا لفــرص الشــغل 
وداعمــا لالقتصــاد احمللــي، وعلــى مجيــع الفئــات املســامهة فيــه، فقــط جيــب أن أتخــذ حقهــا مــن التنميــة ومــن املكانــة 

لكــي حتقــق النتائــج املتوخــاة.

السيد ربيع أوعشا رئيس اجلامعة الوطنية جلمعيات أرابب احلمامات ابملغرب:

   أتقــدم جبزيــل الشــكر لإلخــوة الذيــن نظمــوا هــذا اللقــاء، وهــذا شــرف لنــا أن يكــون موضــوع قطــاع اخلدمــات 
ودوره يف التنميــة االقتصاديــة حاضــرا. بصفــي كرئيــس للجامعــة الوطنيــة جلمعيــات أرابب ومســري احلمامــات 
ابملغــرب، ورئيــس اجلمعيــة بســال فقطاعنــا ينتمــي لقطــاع اخلدمــات السوســيو اقتصاديــة، ويســاهم بشــكل فعــال يف 
تقــدمي خدمــات النظافــة ويســتوعب عــددا كبــرا مــن اليــد العاملــة غــر املؤهلــة لســوق الشــغل، وغالبــا مــا تكــون 
هــذه الفئــة تعــاين اهلشاشــة واحلاجــة نظــرا لعــدم خضوعهــا للتكويــن املدرســي أو املهــي، انهيــك عــن دور احلمــام 
االجتماعــي يف تقــدمي خدمــة االســتحمام والنظافــة والراحــة النفســية، انهيــك عــن اســتيعاب اليــد العاملــة يف توفــر 
مناصــب الشــغل، واكتســاب الــرزق، ليعولــوا أســرهم وأبناءهــم يف التمــدرس والتطبيــب، وحنــن يف هــذا املقــام نناقــش 
قطــاع احلمامــات ودوره يف التنميــة االقتصاديــة فحبــذا لــو يضــاف إليهــا التنميــة البشــرية، 

أي التنميــة االقتصاديــة والبشــرية. ومنــر إىل االقرتاحــات:

   اإلكــراه األول لقطاعنــا هــو املنافســة غــر الشــريفة. فهــا حنــن نــرى اليــوم أماكــن )الصــوان( 
وهبــا محامــات، والدولــة تدعــم هــؤالء بطريقــة غــر مباشــرة، فنحــن عنــد إقامــة محــام نعــاين مــن 
أصعــب املســاطر للحصــول علــى رخصــة، أمــا هــؤالء فيقيمــون محامــا معتمديــن يف تســخينه 
علــى البوطــان الــذي تدعمــه الدولــة، وهنــا نــدق انقــوس اخلطــر. هــم لديهــم فقــط رخصــة 

حــالق ب160 درهــم، فــال بــد لــكل واحــد أن حيــرتم مــا يف الرخصــة احملصــل عليهــا.



129#سال_اللي_بغينا

   اإلكــراه الثــاين خيــص العمــال الذيــن عانــوا األمريــن، خصوصــا الســنتن املاضيتــن، بســبب إغــالق احلمامــات، ومــا 
أريــد أن أوضحــه هــو أن ) الكســال ( أو ) الطيابــة (  ليســت لــه عالقــة تبعيــة مــع مالــك احلمــام، فعندمــا يدخــل 
املواطــن يــؤدي تذكــرة احلمــام ب10 أو 12 درهــم ويعطــي للكســال أو الطيابــة مثــن اخلدمــات، دون أن يتدخــل 
فيــه أحــد، يعــي قانونيــا ليســت هنــاك تبعيــة، وحنــن نقــرتح أن يدمــج هــؤالء يف إطــار املقــاول الــذايت ويــؤدوا واجباهتــم 

ويســتفيدوا مــن حقوقهــم.

   اإلكــراه الثالــث هــو أن هنــاك جلــان خمتلطــة ختــرج مــن أجــل معاينــة احلمــام ألجــل الرتخيــص، وبعــض املهندســن 
ال يعرفــون ماهيــة احلمــام الرتاثــي فيعطــي توصيــات ال عالقــة هلــا ابحلمــام. فنقــرتح أن يكــون مــن ضمــن هــذه اللجــان 

عضــو مجعــوي حيــرتف خدمــة احلمامــات ليوضــح هلــم بعــض األمــور اخلاصــة والدقيقــة.

  اإلكــراه الرابــع هــو كثــرة احلمامــات والتقــارب املــكاين بينهــا. فاقرتاحنــا أن تكــون 500 إىل 1000 مــرت بــن محــام 
وآخــر. وشــكرا لكــم.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

   شــكرا األخ ربيــع، كمــا أســلفت فقطــاع اخلدمــات قطــاع متشــعب، فمــن أتطــر الســيد آيــت ســليمان والســيد 
عبــد هللا تكلــم عــن األمــن اخلــاص مث منظــور أرابب احلمامــات، ومنــر علــى املمولــن للحفــالت ونســتمع لعــدد مــن 
التدخــالت. إنــه قطــاع حيــوي ونشــيط وخالــق لفــرص الشــغل، ولكــن لألســف مشــتت خصوصــا يف ســال، رمبــا تكــون 
النــواة األوىل مــن خــالل هــذا الرانمــج التشــاوري لتنظيمــه، ورمبــا يكــون مــن بــن التوصيــات خلــق هيئــة استشــارية 
دائمــة لالســتماع هلــؤالء اإلخــوان ومواكبتهــم ألن املواكبــة أهــم مــن املــال، وهــي تعطــي أثــرا أكثــر وأتيت ابالســتثمار.

    أعطي الكلمة للسيد مصطفى مبارك رئيس الفدرالية املغربية ملمويل احلفالت.

السيد مصطفى بن مبارك رئيس الفدرالية املغربية ملمويل احلفالت:

   أشــكرك الســيد يوســف، وأشــكر اللجنــة املنظمــة علــى هــذا اللقــاء حــول موضــوع اخلدمــات 
وســأحتدث عــن قطــاع متويــن احلفــالت الــذي ينــدرج يف قطــاع اخلدمــات. فكمــا يعــرف اإلخــوة 
فقطــاع احلفــالت تضــرر كثــرا يف ظــل جائحــة كــوروان الــي نتمــى أن تكــون زالــت عــن العــامل 
كلــه، فاملشــكل هــو وجــود الكثــر مــن املمونــن يف ســال، منهــم املقننــن وغــر املقننــن، 
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والقطــاع يشــغل عــددا مــن الشــغيلة ســواء بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر: املباشــر نتحــدث عــن حــراس، عــن محالــة، 
عــن منظفــات وعــن طباخات...أمــا غــر املباشــر فمثــل اجلــزار واخلضــار وابئــع الســمك... كل  مــن يبيــع املنتجــات 
الــي نشــتغل هبــا. فعندمــا توقــف هــذا القطــاع بســبب كــوروان توقفــت جمموعــة مــن القطاعــات وكثــر مــن النــاس 
تضــرروا، فمــن هنــا يــرز املمــون املقنــن، أي يــؤدي للشــغيلة واجباهتــا جتــاه الضمــان االجتماعــي، فنتــج عــن ذلــك 
مســاعدة الدولــة مبنحــة العمــال املســتخلصة مــن صنــدوق الضمــان االجتماعــي، يف حــن مل تســاعد املمــول نفســه، 

هلــذا نتمــى للقطــاع أن يقنــن.

   فاإلشــكال هــو أن كل مــن حصــل علــى مبلــغ مــن املــال اشــرتى كراســي وبعــض اللــوازم البســيطة للتمويــن وقــال: 
›‹أان ممــون‹‹. يف حــن االشــتغال يف القطــاع يتطلــب توفــر جمموعــة مــن الشــروط ويهيــئ كثــر 

مــن اللــوازم األساســية مثــل املطبــخ املركــزي وشــاحنة مبــرد... وليقــدم خدمــة جيــدة.

   قمنــا إبحصــاء ســنة 2017 فوجــدان مبدينــة ســال مــا يزيــد عــن 400 ممــون، منهــا فقــط 
20 ممــول مقنــن، وقــد يكــون اآلن العــدد انهــز 40 ممــون مقنــن.

   أطلــب مــن املمونــن املقننــن وغــر املقننــن أن حياولــوا أن االنتظــام يف إطــار، كــي ال تبقــى 
تلــك النظــرة الســلبية عــن املمــون خاصــة إذا اشــتغل خــارج املدينــة كــي ال تصبــح مسعــة 
املدينــة كلهــا  متضــررة. وكمــا أشــار إىل ذلــك الســيد ربيــع جنــد املوزعــن النــوادل )الســرابية( 
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يشــتغلون مــع جمموعــة مــن املمونــن فــال ميكنــك أن تصــرح بــه ألنــه يدخــل يف إطــار املقــاول الــذايت.

   يف احلقيقــة فاجــأين الســيد يوســف الشــفوعي إذ مل أكــن مســتعدا هلــذه املداخلــة، هلــذا أعطيتكــم فقــط نظــرة عــن 
ممــوين احلفــالت ومعاانهتــم.

   أضيــف أنــه حــى الدولــة مل تعطــه شــيئا ابعتبــاره مل يقــدم هلــا شــيئا - حســب املســؤولن، كمــا أريــد طــرح ســؤال: 
كــم هــو رقــم املعامــالت يف الســنة لكــي حتصــل علــى القــروض؟

    قطــاع احلفــالت يف مدينــة ســال يعــاين مــن مشــاكل كثــرة وجيــب إحصــاؤه وتقنينــه، وهنــاك مــن ليــس لــه حمــل ويتوفــر 
علــى شــركة ومهيــة وأييت مــن خــارج املدينــة ويشــدد اخلنــاق علــى املمونــن يف ســال. أمتــى أن نلتقــي يف لقــاء آخــر 

وأعطيكــم اقرتاحاتنــا. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

   شــكرا األخ مصطفــى علــى هــذا التشــخيص األويل أو األفقــي حــول قطــاع التمويــل وهــو قطــاع مشــغل وخدمــايت 
ابمتيــاز. واســتمرارا لرانجمنــا املســطر بعــد انتهــاء املداخــالت هنــاك تعقيــب أو مداخــالت إضافيــة جملموعــة مــن 
اإلخــوة، وليعــذرين الســيد رشــيد جاكــور يف أن أعطــي الكلمــة لألخــت املرنيســي، ألن الســيد العــريب آيــت ســليمان 
حتــدث عــن 8مــارس واملنصــة ال تضــم إال الرجــال، ويف إطــار مقاربــة النــوع جيــب أن نعطــي للعنصــر النســوي حقــه، 

واألخــت املرنيســي مقاولــة وصاحبــة شــركة وجتتهــد يف اجملــال.

السيدة رشيدة املرنيسي:

   اشــكر الســيد الشــفوعي الــذي دعــاين هلــذا اللقــاء. أان رشــيدة املرنيســي فاعلــة مجعويــة، 
أشــتغل علــى مشــاكل الشــباب واملقــاوالت الشــبابية والنســاء املهنيــات واملقــاوالت النســائية.

   هنــا نتحــدث عــن قطــاع اخلدمــات والــذي يشــغل أكثــر مــن 45 يف املائــة مــن الســاكنة 
النشــيطة املشــتغلة، و12 % مــن فــرع اخلدمــات املقدمــة للمجتمــع و11 يف املائــة مــن 
فــرع النقــل والتخزيــن واالتصــال. قطــاع اخلدمــات يكمــل قطاعــات أخــرى كقطــاع التجــارة 
مثــل قطــاع  منهــا قطاعــات منظمــة علــى شــكل فدراليــات  اخلدماتيــة والســياحة وغرهــا. 
احلمامــات وقطــاع التمويــل. نتحــدث عــن قطاعــات كبــرة وميكنهــا أن تســر بشــكل جيــد يف 
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تنظيماهتــا، كأن توضــع هلــا برامــج تنظمهــا وكيفيــة وضــع برامــج هلــا لتعمــل علــى احملاســبة.

   حديثــي عــن قطــاع اخلدمــات جيــرين إىل احلديــث عــن الشــباب واملــرأة، ألن هــذه الفئــة هــي األكثــر اشــتغاال عــر 
اخلدمــات ويســري عليهــا قانــون املقــاول الــذايت، ألن هــذا القانــون ال يتطلــب رأس مــال كبــر كمــا أنــه ال يعــرف 

اإلكراهــات الــي توجــد يف قطــاع التجــارة أو قطــاع الصناعــة.

   أول شــيء نقرتحــه هــو أن الســيد ممثــل الغرفــة حتــدث عــن التيكنــوابرك، وحنــن كمجتمــع مــدين عملنــا علــى 
احلاضنــات منــذ 2006، والتيكنــوابرك اســتحضرته اجلهــة وكأهنــا ختوفــت مــن احلاضنــات وختوفــت مــن املشــاتل 
كوهنمــا جتربــة فاشــلة علــى الصعيــد الوطــي، مــع األســف التيكنــوابرك كتدبــر مفــوض ليــس حــال للشــباب، حنــن يف 
التيكنــوابرك مبدينــة البيضــاء أو التيكنــوابرك مبدينــة الــرابط لنــا حاضنــات جلمعياتنــا ألن الشــباب قبــل أن يصلــوا إىل 

التيكنــوابرك جيــب أن ميــروا حباضنــات ومبشــاتل وبعــد ذلــك يصلــوا إىل التيكنــوابرك.

  مقرتحنــا أن التيكنــوابرك يكــون بتســير مــن اجملتمــع املــدين اخلــاص واجلماعــات، ألن اجلماعــة هــي الــي تعطــي 
التمويــل. التيكنــوابرك جمــرد حــل جزئــي وليــس حبــل شــامل. جيــب وضــع برانمــج شــامل أيخــذ املشــاكل احملليــة 
للشــباب بعــن االعتبــار لكــي ننجــز تيكنــوابرك خــاص مبدينــة ســال الــي هلــا خصوصيتهــا، مبنــأى عــن جتربــي البيضــاء 
والــرابط. ومقرتحنــا أن تقــام حاضنــات ابلكليــات، ألن احلاضنــات تكــون يف أغلــب الوقــت ابلكليــات، مث نــرى بعــد 

ذلــك كيــف ميكننــا كمجتمــع مــدين وكجماعــة أن نســاهم مــع الغــرف ومــع األبنــاك يف تدبــر التيكنــوابرك.

   ابلنســبة للتمويــل، فعندمــا إحــداث برانمــج انطالقــة، كثــر مــن الشــباب مــن ذهــب ليأخــذ دعمــا مــن األبنــاك 
واجهــوا مشــاكل كثــرة، فأكــر مشــكل يواجهــه الشــباب هــو املمــول، ألن األبنــاك يســتعصي عليهــا املغامــرة ومنــح 
التمويــل للمقــاول الــذايت. أليــس كذلــك ســيد الشــفوعي؟ - إذن حنــن كمجتمــع مــدين وكجماعــات جيــب أن نبحــث 
عــن برامــج أخــرى، ميكــن أن تكــون هــي الداعمــة هلــذا الشــباب لكــي يتمكنــوا مــن ذلــك 
التمويــل، وهنــاك كثــر مــن األقاليــم اشــتغلوا هبــذه الطريقــة – ألننــا حنــن كمبــادرة لدينــا 
بــن برامــج حمليــة وبــن  مبــادرات يف عمــاالت وأقاليــم أخــرى – حيــث وضعــوا تركيبــة 
األبنــاك، لكــي يســتفيد أكــر عــدد ممكــن مــن حاملــي املشــاريع، فهــذه الرتكيبــات موجــودة 
مثــال يف مبــادرات بوجــدة وطنجــة، وكانــت اســتفادة كبــرة للشــباب ألن الرانمــج كان حمليــا 
عــر التنميــة البشــرية أو عــر برانمــج آخــر، وهــو الــذي يعطــي الضمــان للبنــك. هــذا أمــر 
علــى اجلماعــة أن أتخــذه بعــن االعتبــار كــي تســاهم مــع اجملتمــع املــدين، وتوِجــد مراكــز 
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تشــتغل مــع الشــباب.

وأعــرج يف األخــر علــى التكويــن. فلتحقيــق كل هــذا جيــب أن يكــون هنــاك تكويــن، لكــي خنلــق هــذه املشــاريع الــي 
أتيت عــر أفــكار موجــودة عنــد الشــباب. فنحــن نقــوم بتكويــن قبلــي يف مجيــع الرامــج، مث نرســل هــؤالء الشــباب، 
ومنهــم مــن ميــول ومنهــم مــن ال ميــول، منهــم مــن يســتفيد مــن برامــج ومنهــم مــن ال يســتفيد، ومــن الرامــج مــن يســلم 
وســائل االشــتغال مث بعــد ذلــك نرتكهــم  دون متابعــة ودون تكويــن بعــدي، لكــي نعــرف مــا إذا كان هــذا الشــاب 
قــد اســتطاع تســير مشــروعه وجنــح فيــه أم ال؟ وهــل توفــق فيــه أم تعثــر؟ وحــى إذا كانــت لديــه صعــوابت فالتكويــن 

البعــدي ســيمكنه مــن املواكبــة ليتجــاوز تلــك الصعــوابت.

ابختصــار فاقرتاحنــا كالتــايل: مهمــا كان املشــروع صغــرا أو كبــرا إذا مل يكــن هنــاك برانمــج 
تكويــي قبلــي وبعــدي للمشــروع فإنــه يف غالــب األحيــان ســيكون املشــروع معرضــا للفشــل. 

يكفــي أن ننظــر كــم مــن شــركات تغلــق؟ وكــم مــن إخفاقــات توجــد علــى صعيــد املشــاريع؟

هذه هي االقرتاحات الي لدي. وشكرا.
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السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

حقيقة التوصيات انبعة من املمارسة والتواجد امليداين واملواكبة والنتائج الي مت حتقيقها.

اآلن مع تدخل األخ رشيد واألخ أيوب واألخت مسرة، مث منر إىل املناقشة.

السيد رشيد رئيس مجعية أرابب ومسري املصابن بسال:

   شــكرا، نشــكر اجلماعــة علــى تنظيمهــا هلــذا اللقــاء، ونشــكر احلضــور علــى الكلمــات الــي ألقوهــا، كمــا نشــكر 
اجلمهــور علــى صرهــم.

يف البدايــة نثمــن االهتمــام الــذي أظهــره الســيد آيــت ســليمان مبدينــة ســال، فقــط أريــد أن أذكــر أن مدينــة ســال مل 
تعــد منحصــرة علــى الســور، بــل أصبــح لديهــا امتــداد كبــر ومل نعــد نســتطيع معــه إجــراء اإلحصــاء، فــإذا عــدان إىل 
إحصــاءات املندوبيــة الســامية للتخطيــط أظــن أهنــا إحصــاءات مغلوطــة، ألن جمموعــة مــن القطاعــات غــر حمصيــة حلــد 
اآلن، وكمــا قلنــا يف لقــاء مثــل هــذا قبــل يومــن كل صبــاح تنضــاف أربــع حمــالت مفتوحــة. جمموعــة مــن القطاعــات 
غــر منظمــة، األخ حتــدث عــن احلمامــات واملســافة بينهــم يف الوقــت الــذي جنــد هــذا القانــون موجــودا لــدى الصيادلــة 

فقــط وميكــن نســخه ونقلــه إىل قطاعــات أخــرى.

   ســأحتدث عــن القطــاع الــذي أمثلــه بصفــي رئيــس مجعيــة أرابب ومســري املصابــن مبدينــة ســال، وأقــول أن تــراب 
املدينــة حيتــوي تقريبــا علــى 300 مصبنــة تشــتغل بشــكل غــر منظــم، وحنــاول حنــن كجمعيــة إجنــاز اإلحصــاء الــذي 

ال تتوفــر عليــه املندوبيــة حلــد اآلن.

   اإلخــوة حتدثــوا عــن ممــوين احلفــالت لكــن ال جيــب أن ننســى وكاالت األســفار الــي نشــتغل معهــا والــي مت إغالقهــا. 
كمــا مت إغــالق قطــاع يعــى بتنظيــم التظاهــرات واحلفــالت الــذي لــه عالقــة مباشــرة وغــر 

مباشــرة. 

   عنــدان إشــكالية التكويــن يف مجيــع القطاعــات الــي حتدثنــا خبصوصهــا، لدينــا التكويــن 
املهــي ولدينــا التكويــن عــن طريــق الصناعــة التقليديــة لكــن ليــس لدينــا أانس مكونــن، 
وإال فاألمــر يعــود لعــدم التواصــل بــن القطاعــات الــي نشــتغل فيهــا والقطاعــات احلكوميــة 
الــي هتيــئ هــؤالء النــاس. ال نعــرف ملــن يهيئوهنــم؟ هــم يقومــون برامــج ليحســب هلــم أهنــم 
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كونوهــم، لكــن أيــن هــم؟ مــا جيــب أن يكــون يف أي برانمــج هــو إشــراك ذوي االختصــاص، وأي برانمــج يوضــع وزاري 
أو حملــي جيــب أن يكــون فيــه إشــراك، هنيــئ برانجمــا لقطــاع مــا ونشــرك ذوي االختصــاص فيــه.

    ابلنســبة لألســواق، فالعمالة تكلفت جبميع األســواق النموذجية الي متت إقامتها مبدينة ســال وليســت اجلماعة، 
وأي ســوق منهــا مل يلــبِّ حاجيــات الســاكنة. إذن هنــاك إشــكال عميــق، يف الــرابط مثــال أصبحــت اجلماعــة تبحــث 
عــن الرخــص، وســيقدمون إىل ســال كذلــك يف حبثهــم عــن توفــر الرخــص فــال أدري مــا ســيفعل بنــا، وهلــذا جيــب فتــح 

نقــاش يف األمــر.

    وابلنســبة للشــباب وقــروض الشــباب املقــاول. يذهــب الشــاب إىل البنــك وأيخــذ قرضــا يفــرح بتلــك األمــوال 
ويصرفهــا ويبقــى متابعــا قضائيــا، ألن أي بنــك وقبــل إعطــاء القــروض حيصــل علــى ضمــاانت مــن الدولــة، والدولــة 
ــه  ــة أشــهر تطبــق علي ــة، ومبجــرد مــا يتأخــر الشــاب املقــاول شــهرا أو إثنــن أو ثالث لكــي تضمــن هلــا مســطرة قانوني
املســطرة ليســرتجعوا أمواهلــم. إذن مل تعــد املقاربــة لفــك املشــكل هــي إعطــاء القــروض بــل املصاحبــة القبليــة والبعديــة 
ومتكينــه مــن مؤطــر يتابعــه يف أي مشــروع. وهلل احلمــد الكونفدراليــات واجلمعيــات موجــودة فيجــب إشــراك القطــاع 

العــام مــع أي برانمــج أساســي لنســر إىل األمــام. وشــكرا

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

   شــكرا لــك. أمــر جيــب أن يكــون مــن ضمــن األولــوايت وهــو تلــك االلتقائيــة يف الرامــج احلكوميــة واإللتقائيــة حــى 
حمليــا بــن مجيــع املتدخلــن مــن اجملتمــع املــدين واجلمعيــات احملليــة واجلماعــة والســلطات، جيــب أن تكــون اإللتقائيــة 

لضمــان اجلــودة يف تقــدمي اخلدمــات ســواء للمواطنــن أو للمنتســبن هلــذه اهليــآت.

السيد أيوب رشاد :

    أوال أشــكر اإلخــوة يف املنصــة الســيد الشــفوعي وكافــة املتدخلــن هلــذه اإلحاطــة وهــذا 
التنويــر يف قطــاع اخلدمــات.

     أعــرف بنفســي: أيــوب بشــداد ، فاعــل مجعــوي ومقــاول ذايت ورئيــس مؤســس لتعاونيــة 
قرائيــة منــذ 2017 واآلن يف طــور إعــادة أتســيس تعاونيــة أخــرى وأســاعد شــبااب آخريــن -مــن 
خــالل التجربــة الــي راكمتهــا- لتأســيس تعاونياهتــم وكذلــك يف توجيههــم حســب املعرفــة 

املتواضعــة اخلاصــة بنــا.
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   أريــد أن أؤكــد علــى املشــاريع املــدرة للدخــل والــي هــي صمــام أمــان علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي 
واألســري، ألن الشــاب إن مل يكــن لــه اطمئنــان وأمــان اجتماعــي لــن تكــون لــه إنتاجيــة وفاعليــة يف وســطه احمللــي ويف 

املدينــة بصفــة عامــة.

   فالشــباب حيتــاج إىل الصــدق قــوال وفعــال، وليــس احلديــث ابســم الشــباب يف احملافــل ويف املناســبات بينمــا يف أرض 
الواقــع ال نلمــس ذلــك احلديــث، يريــد التواصــل، فعندمــا يتواصــل معــك ويقــدم لــك التماســا ويطلــب مســاعدة جيــدك 

جبانبــه، ال يريــد الــكالم التافــه وال احلضــور حتــت األضــواء.

الشــباب قــادر علــى التســير ابملؤهــالت الــي يتوفــر عليهــا. يســر مشــاريع ويقــود التجربــة 
ــه يواجــه الضبابيــة يف املســاطر والضبابيــة يف  ــه، لكن ــة احملليــة يف مدينت علــى مســتوى التنمي
املخاطَــب والضبابيــة يف املســؤول، هــذا هــو املشــكل الــذي لدينــا يف مدينــة ســال، ال نعــرف 

مــع مــن نتواصــل ومــن أيخــذ بيــدان .

   مؤخــرا كانــت الــدورة االســتثنائية للجهــة، وجــاء فيهــا احلدبــث عــن بعــض اإلجنــازات الــي 
أرى أهنــا إجيابيــة علــى مســتوى املدينــة وهــي إحــداث حاضنــات، كمــا نلتمــس مــن مجاعــة 
ســال أن تيســر للشــباب املكافــح )ولــد الشــعب(  الــذي ال جيــد أحيــاان درمهــا واحــدا جبيبــه 
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وال جيــد مــن يســاعده ليشــق طريقــه.

   ســؤايل خبصــوص الرامــج التمويليــة الــي كانــت تعرفهــا مدينــة ســال ولكنهــا اآلن انعدمــت، نريــد معرفــة الســبب. 
أهــي حســاابت أم صراعــات أم تنــازع أم صــراع مواقــع؟ ال نــدري مــا يقــع. نريــد التنويــر، كمــا نريــد مــن مجاعــة ســال 
أن ترتافــع لصــاحل أبنــاء ســال، وشــباب ســال ألن لديهــم الطاقــات واجلديــة ومنهــم مــن يريــد االشــتغال بصــدق؛ ال 

يريــدون أخــذ األمــوال وخيتبئــون بعدهــا، فأولئــك الذيــن وجــب مســاعدهتم. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

    أكيــد أن الشــباب هــم ثــروة املغــرب ونتحــدث عــن جيــل جديــد مــن اإلصالحــات يف التنميــة البشــرية حيــث 
أصبحنــا نتحــدث عــن الــرأس املــال البشــري. فالــرأس املــال البشــري للمغــرب هــو الشــباب، وقاعــدة اهلــرم تعطينــا 
خــزاان كبــرا، إذا مل نســتغله إجيابيــا ســنجده ســلبيا، لذلــك فالدولــة واعيــة هبــذا املوضــوع واألوراش املفتوحــة وعــدد مــن 
املشــاريع والرامــج تــروم علــى هــذا النهــج، صحيــح هنــاك إكراهــات نعيشــها ونراهــا، ولكــن إرادة الشــباب توازيهــا 

إرادة عليــا، مــن أجــل مواكبتهــا ومــن أجــل وضــع آليــات إلدمــاج الشــباب ومواكبتهــم يف أحســن الظــروف.

ــا يف القاعــة     أفتــح الئحــة املتدخلــن وأســجل الالئحــة األوىل وأرجــو أن تكــون التدخــالت مقتضبــة. حيضــر معن
رجــل نلزمــه ونطمــع يف تدخلــه معنــا، إنــه الســيد بلحســن اللحيــة رئيــس جملــس العمالــة الســابق وفاعــل سياســي 

واقتصــادي مبدينــة ســال.

السيد حممد بلحسن اللحية رئيس جملس العمالة السابق:

   السيد الرئيس، السادة اإلخوة يف املنصة، السادة احلضور، السادة املنعشن:

   يف الواقع لدي بعض املالحظات:

    *هــذا الرانمــج الــذي خيــص اخلمــس ســنوات املقبلــة 2022 2027 هــو برانمــج ألكــر 
عمالــة يف املغــرب، وهــي مدينــة ســال: مليــون ومائتــا ألــف نســمة، حبكــم أن مدينــة الــدار 
البيضــاء تضــم ســبع أو مثــان عمــاالت. يف الواقــع أن هــذا الرانمــج مل يهيــأ لــه الكثــر مــن 
الوقــت، وهــذا برانمــج ميكــن أن نتخــذه كخطــة عمــل أثنــاء هــذه املــدة، واجلماعــة كمــا قــال 

األخ ال تشــمل مــا بداخــل األســوار بــل خارجهــا كذلــك، وحــى حــدود منطقــة زعــر. 
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*طبعــا مــدة طويلــة منــذ االجتمــاع األول الــذي كان يف الوجلــة فتمكــن اإلخــوان املشــرفن علــى القطاعــات مــن 
تكثيــف الدعايــة لكــي يكــون اجتماعنــا هــذا شــامال، وهلل احلمــد رأينــا النــاس كثــر.

 *عندمــا تقــول الصناعــة تقــول الصناعــة التقليديــة، فممثلــي الصناعــات أغلبهــم مــن الصناعــة التقليديــة وقــد حضــروا 
األمــس، ابإلضافــة إىل حضــور كثــر مــن املقاولــن، ألن مدينــة ســال حتتــاج إىل اســتثمارات أكثــر ســواء حبــي الرمحــة 

أوحــي العيايــدة أوحــي بوقنــادل لكــي متتــص عــدد العاطلــن مــن الســاكنة ألهنــا مدينــة مليونيــة.

*كذلــك نــرى اليــوم قطــاع اخلدمــات، وهــي غــر منحصــرة يف قطــاع احلمامــات والتمويــل فهنــاك جمــاالت أخــرى 
تشــغل الكثــر مــن الشــغيلة، فلهــذا كان ابإلمــكان أن تكــون دعايــة مكثفــة.

 *هناك مقاولون ذاتيون وغرهم اســتفادوا من مليار و500 مليون ســنتيم كمســاعدة أوىل، وهم يف الواقع مل جيدوا 
املســاعدة الــي جيــب أن تكــون قبلهــا وهــي احملــل، ويف األخــر جندهــم صرفــوا فقــط 250 إىل 300 مليــون ســنتيم، 
والباقــي هــل نســاحمهم عليــه؟ فهــو مــال عــام. ممــا اضطــران إىل دفــع امللــف إىل احملاكــم. إذن يف الواقــع جيــب أن يكــون 
نــوع مــن التســهيالت، واألساســي هــو أن اإلدارات أو الــوزارات الــي تصــدر عنهــا هــذه املشــاريع ينبغــي أن تكــون 
لديهــا نــوع مــن املتابعــة، وكمثــال علــى عــدم املتابعــة املســتنبتات الــي أعطتنــا إايهــا الــوزارة بطريــق القنيطــرة مــن أجــل 
مســاعدة املقاولــن الشــباب الصغــار، ويســتفيدوا منهــا ملــدة ســنتن مث يغــادروا ليســتفيد آخــرون، لكــن عــدم املتابعــة 

جعلــت التجربــة تتحــول إىل جتــارة تــورث لألبنــاء وليســت هــذه هــي الغايــة الــي وضعــت هلــا.

*هنــاك إحــداث العديــد مــن املعاهــد مــن أجــل التكويــن ليتخــرج أجيــال ويلجــوا ســوق العمــل، فأيــن هــم؟ هنــاك 
حواجــز يف طريقهــم. إذ جيــب علــى مــن يريــد االســتفادة مــن الدعــم واالشــتغال يف قطــاع خدمــايت أن حيضــر عشــر 

املبلــغ أو 20 °/° مــن رأس املــال ليســند بــه مشــروعه، فمــن أيــن لــه ذلــك؟

   *فلذلــك أقــول حبــذا لــو كانــت مــدة أخــرى لكــي يكــون عــدد أكــر مــن احلاضريــن 
املعنيــن ابألمــر، مثــل أصحــاب احلمامــات واملمولــن -الــي نعدهــا مــن الكماليــات- وأيضــا 

ــة يف األســاس.  املنتســبن للصناعــة التقليدي
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السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

   شــكرا الســيد بلحســن، مــن فضلكــم مــن تقــدم يــديل ابمســه وصفتــه ليتعــرف عليــه اإلخــوان حــى يكــون اللقــاء 
متكامــال، ألن هــذه فرصتنــا للتعــارف ونعــرف بعضنــا البعــض، مبــا أنــه لدينــا فضــاء مشــرتك جيــب أن نشــتغل فيــه هــو 
فضــاء ســال، وال ميكــن الوصــول إىل )ســال يل بغينــا(  إذا مل نكــن نعــرف بعضنــا البعــض ونتواصــل بشــكل جــدي 

وصريــح.

السيد رشيد بن زهر رئيس اجلمعية املغربية املستقلة ألرابب املقاهي واملطاعم ملدينة سال:

   يف البدايــة أشــكر اجلميــع، وأرد علــى الســيد العــريب قائــال لــه أبن الســالوين حيقــرون 
الســالوين.

   أمــا ابلنســبة ملــا نطالــب بــه حنــن كجمعيــة أال يكــون هــذا اللقــاء مناســباتيا مثــل هــذه الفــرتة، 
بــل نريــده أن يتكــرر مــرارا ويكــون فيــه إشــراك مجيــع اجلمعيــات املهنيــة، ومــن بينهــا اجلمعيــة 
املغربيــة املســتقلة ألرابب املقاهــي واملطاعــم، ألن هــذا القطــاع هــو أكــر حمــرك ابلنســبة لليــد 
ــدان إليكــم كمجلــس بلــدي لكــي  ــه يشــغل وظائــف مباشــرة وغــر مباشــرة، منــد ي العاملــة ألن
تشــاركوان يف وضــع دفــرت التحمــالت هلــذا القطــاع، ألن هــذا القطــاع يعــاين مــن كثــر مــن 
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املشــاكل وفيــه القيــل والقــال رغــم أنــه يوظــف أمــواال طائلــة، يف دفــرت التحمــالت نريــد أن نشــر إىل األمتــار القانونيــة 
بــن مقهــى ومقهــى، ونفضــل أي يتــم تصنيــف املقاهــي مثــل الفنــادق ويف نفــس الوقــت يشــمل توســيع الوعــاء الضريــي 
لنعــرف جيــدا املقــاوالت املواطنــة، ويتــم القضــاء علــى املقــاوالت غــر املواطنــة، كذلــك نرجــو إشــراكنا يف إعطــاء 
الرخــص، ألن إعطــاء الرخــص أصبــح يتــم بشــكل تلقائــي فكمــا نقــول:‹‹ بــن مقهــى ومقهــى توجــد مقهــى‹‹. بــل 
أكثــر مــن ذلــك أصبحــت الرخــص تســلم بشــكل عشــوائي، وأصبحــت املقاهــي بشــكل كثيــف مبدينــة ســال، إضافــة 
ــان ابلقــرب مــن املقاهــي ممــا  إىل ظاهــرة الســيارات والعــرابت اجملــرورة يف الشــواطئ وعلــى الطريــق ويف بعــض األحي
ينتــج عنــه نــوع مــن الفوضــى. هلــذا نقــول أنــه جيــب أن يوضــع دفــرت للتحمــالت ويتــم إشــراكنا فيــه فلدينــا مــا نقــول 
خبصوصــه. وحــى مســألة الرخــص نشــر فيهــا للِملــك العمومــي ألن فيــه القيــل والقــال واجلماعــة  تســتفيد منــه 
ابســتخالص الضرائــب، يف حــن جنــد الــرأي العــام يتحــدث  عــن احتــالل املقاهــي واملطاعــم للملــك العمومــي، فهنــاك 

فوضــى يف القطــاع هبــذا املفهــوم.

   حنــن كجمعيــة مســتعدون ملشــاركتكم يف اإلحصــاء وغــره، وأنتــم بطبيعــة احلــال تبحثــون عــن الرســوم اجلبائيــة وحنــن 
مســتعدون ملســاعدتكم يف اإلحصــاء وتوســيع الوعــاء الضريــي ليشــمل بعــض القطاعــات الــي تتهــرب وتتملــص مــن 

الضرائــب، وهــي تقــوم بنفــس خدمــة املقاهــي، وال داعــي لذكرهــا.

   كذلــك نريــد أن ننخــرط يف الرانمــج الــذي يتحــدث عنــه صاحــب اجلاللــة والــذي ســيقام مبدينــة ســال، وكمــا 
قــال األخ العــريب -الــذي نشــكره علــى مداخالتــه – مســألة املســتثمرين األجانــب وأعضــاء اجلاليــة املغربيــة عندمــا 
يدخلــون إىل بلدهــم فــأول مــا يفكــرون بــه هــو املقهــى، بينمــا هنــاك مشــاريع ميكــن للجماعــة أن ترزهــا وتضعهــا 
كخارطــة طريــق أو برانمــج لتنويــر املســتثمرين، مثــل الســاحل الكورنيــش ســيدي موســى فهــو غــر مســتغل، وهنــاك 
مــن هــو مســتعد لالســتثمار فيــه وجيعلــه منطقــة ســياحية، ولكــن مــع األســف هنــاك احتقــار  

الســالوين للســالوين.

*كذلــك ال يعقــل ابلنســبة للجماعــة يف ظــل اجلائحــة – وهــذا مــا جيــب أن يعرفــه الــرأي 
العــام – أهنــا كانــت تســتخلص الضرائــب مــن املقاهــي ابلرغــم مــن أهنــا مغلقــة، يعــي ليســت 
هنــاك عدالــة جبائيــة. ومــا نعــاين منــه حنــن كمقاهــي ومطاعــم- رغــم مــا يقــال عنــا مــن هتــرب 
مــن الضرائــب – هــو كثــرة الرســوم اجلبائيــة الــي تفرضهــا اجلماعــة. رســم تلــو اآلخــر بــدون 
مراعــاة املدخــول أو الربــح. ونســجل علــى اجلماعــات أن احتســاهبا للرســوم غــر منطقــي، 
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إذ تعتمــد فيــه علــى رقــم املعامــالت، يف حــن جيــب أن تعتمــد علــى الربــح. فــال ميكــن أن نــؤدي علــى منتــوج أقدمــه 
وال أدري هــل أربــح أم ال؟

  *هلــذه األســباب نلتمــس مــن الســيد العمــدة واجلماعــة إشــراكنا، وهبــذه املناســبة نرجــو عقــد لقــاء مــع وكيــل اخلزينــة 
العامــة ملدينــة ســال ألن هنــاك مقاهــي متضــررة ويطالبوهنــا أبداء الرســوم يف ظــل اجلائحــة حيــث كانــت مغلقــة، نقــوم 
بصلــح ضريــي ونرجــع الثقــة بــن املقاهــي واإلدارة. وال ننســى أن املقاهــي واملطاعــم تقــدم كثــرا مــن اخلدمــات ابلنســبة 
للســاكنة، فــإذا الحظتــم املدينــة كلهــا ال تتوفــر علــى مراحيــض عموميــة، يف حــن جنــد املقاهــي تقــدم هــذه اخلدمــة دون 

أن مراعــاة هلــا ابلنســبة للجماعــات، فيجــب أن تشــركوان يف أمــور أخــرى.

*أمــر آخــر أوّد التطــرق إليــه وهــو إقامــة يــوم دراســي مــن أتطــر اجلماعــة ويكــون علــى صعيــد املدينــة، ونكــون ســباقن 
ــه  ــرد علــى القــول أبن فنجــان القهــوة يكلــف درمهــا أو درمهــن وتبيعون ــا، وال ــة ملنتجاتن ــه لنوضــح التكلفــة احلقيقي ل
بعشــرة دراهــم، يف حــن هنــاك مــن يبيعــه ب30 درمهــا وال مــن حيتــج عليــه، فعندمــا نبيعــه ب 7 أو 8 أو9 دراهــم 
فنحــن ال نصــل إىل التكلفــة احلقيقيــة إلنتاجــه، ألن التكلفــة احلقيقيــة أيخــذ منهــا األجــراء 60 يف املائــة. هلــذا نتمــى 
أن ينظــم يــوم دراســي وحنضــره مجيعــا أي كل القطاعــات؛ فــإذا أردان فعــال النهــوض مبدينــة ســال- وكان هــذا هــو هــم 
املنتخبــن- فهنــاك الكثــر ممــا جيــب فعلــه ال ابجللــوس يف املكتــب وإصــدار الرســوم وتوزيعهــا ميينــا ومشــاال، بــل إبشــراك 
املهنيــن. يــدان ممــدودة لكــم كجمعيــة مغربيــة مســتقلة، ولكــي ال أطيــل فــأان أتوفــر علــى دراســة شــاملة لقطــاع املقاهــي 
عندمــا حيــن الوقــت ســنجلس مجيعنــا ملناقشــتها، وهلــذا أرجــوا تســجيل أننــا نطالــب إبقامــة يــوم دراســي وعقــد لقــاء 

مشــرتك مــع الســيد العمــدة أو املســؤول عــن القطــاع اجلبائــي ابملدينــة وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

شــكرا لــك أخــي. فعــال كانــت مداخلــة قيمــة اســتفدت منهــا فكرتــن أساســيتن ملواكبــة هــذا 
القطــاع. ففــي هــذا اجملــال حنتــاج إىل أبنــاك مــن أجــل متويــل مشــاريع خدماتيــة الــذي رمبــا 
يكــون كمقــرتح يف هــذا الرانمــج للعمــل، وكذلــك إشــراك الفاعلــن يف الصياغــة يف إطــار جلــان 
متخصصــة يف صياغــة دفــرت التحمــالت، وقــد نطبقــه علــى قطــاع احلمامــات واملمولــن، املهــم 

أن تكــون ملســة املهنيــن يف دفــرت التحمــالت.
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السيد رشيد زعيم مقاول ذايت وفاعل مجعوي:

    مقاول ذايت وفاعل مجعوي ومتتبع للشأن احمللي مبدينة سال.

   ســأحتدث عــن جتربــة املقــاول الــذايت ابملدينــة ويف املغــرب ككل، لكــي منــر إىل نقطــة هلــا عالقــة مبجلــس مجاعــة ســال. 
فقــد أعطيــت االنطالقــة ســنة 2015، ومــن حينهــا واملقــاول الــذايت يــؤدي واجباتــه، أي الضرائــب املرتاكمــة عليــه 
إىل حــدود يومنــا هــذا، ومل يســتفد مــن حقــه الــذي وعدتــه بــه الدولــة، مثــل القــروض والضمــان االجتماعــي الــذي 

فقــط مت إطالقــه مؤخــرا.

    واملســألة الــي هلــا عالقــة ابجلماعــات احملليــة هــي الصفقــات العموميــة واملقــاول الــذايت، فهــي منعدمــة، ليــس 
علــى صعيــد مجاعــة ســال فقــط ولكــن علــى الصعيــد الوطــي، وال أظــن أن مجاعــة مــا مــررت صفقــة ملقــاول ذايت ومت 

اإلعــالن عنهــا.

مطالبنا كمقاولن ذاتين -وهنا أحتدث بصفة عامة وليس فقط عن القطاع الذي أشتغل فيه:

*ضــرورة إقامــة معــارض للمقاولــن الذاتيــن، ورمبــا يضــاف إليهــا التعاونيــات. ابلنســبة لألماكــن فقــد كانــت جتربــة يف 
الــرابط ومتــارة حيــث  خصصــت املراكــز التجاريــة الكــرى- ابتفــاق مــع قطــاع الصناعــة التقليديــة- أماكــن إلقامــة 
هــذه املعــارض، ومسحــت للمقــاول الــذايت بعــرض منتوجاتــه ملــدة شــهر. نتمــى أن تشــتغل اجلماعــة علــى هــذا األمــر 

ابلنســبة للمركبــات التجاريــة املتواجــدة بســال.

*ابلنســبة لألكشــاك الــي تعطــى للشــركات ميكــن هلــا أن تســلم للمقــاول الــذايت شــطرا منهــا. وهنــاك أيضــا مواقــف 
الســيارات الــي تعطــى للشــركات األجنبيــة عــن مدينــة ســال، جيــب أن ندافــع عــن أبنــاء ونســاء وحــى شــيوخ ســال 

لالســتفادة منهــا. 

*ابلنســبة للمشــاريع الكــرى تعطــى تفويضــات للشــركات الكــرى مثــل النظافــة واإلانرة... 
دفــرت  يف  وتكــون  الشــركات  هــذه  ضمــن  املقــاول  للشــباب  نســبة  ختصــص  لــو  فحبــذا 

للجماعــة.  التحمــالت 

أعــرج علــى طريــق القنيطــرة حيــث هنــاك شــركات خاصــة علــى طــول الطريــق، إذا قمنــا 
إبحصــاء املســتخدمن هنــاك جنــده بــن 50 و100 شــخص، بينمــا لــو أخــذان مســاحة مــن 
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هــذه الطريــق واســتثمران فيهــا إبقامــة معمــل فرمبــا ميكنــه تشــغيل مــا بــن 800 و1000  مــن الشــباب علــى أقــل 
تقديــر، وخــر دليــل هــي مدينــة برشــيد، املدينــة الصغــرة ومــع ذلــك تضــم معملــن ألجــزاء الســيارات ويشــتغل فيهمــا 

غالبيــة الشــباب، ولكــم أن تتأكــدوا مــن هــذا األمــر.

ب*النسبة  للشركات املفوضة للحدائق ميكن للمقاولن الذاتين أن يتقامسوا هذه املسألة.

* نريــد أن نعــرف متوقــع مجاعــة ســال يف الرانمــج الــذي أعلنــت عنــه احلكومــة مؤخــرا، )برانمــج أوراش(، وكيــف ميكــن 
جلماعة ســال أن تســتغله يف تشــغيل الشــباب.

حتدثنــا عــن تشــغيل الشــباب والنســاء ولكــن هنــاك فئــة أخــرى مل نتحــدث عنهــا وهــي فئــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة. 
حيــث علــى اجلماعــة أن ختصــص نســبة هلــذه الفئــة وعلــى حســب نوعيــة اإلعاقــة، ســواء يف القطــاع العــام أو اخلــاص. 

وشــكرا لكم.

السيد رشيد أوالد رقيقة الكاتب اإلقليمي لنقابة التجار واملهنين بسال:

    أشــكر اإلخــوة املنظمــن هلــذا اللقــاء، وأشــكر األخــت رشــيدة املرنيســي علــى العمــل 
الــذي تقــوم بــه، أان كــرت وترعرعــت يف منطقــة اجلزاريــن. أفــراد عائلــي كمــا هــي عائلــة الســيد 



144المنتدى اإلقتصادي

ابللحســن -كلهــم جــزارون، وقــد أفاجئكــم إذا قلــت لكــم أبن مــن العائلــة امللكيــة مــن يتســوق مــن منطقــة اجلزاريــن، 
وخباصة الســيدة عبلة أم املغفور له احلســن الثاين، ابإلضافة إىل الوزراء والسياســين والفنانن والرايضين واملثقفن.

   منطقــة اجلزاريــن أنشــئت ســنة 1962  وهــي ذات إشــعاع، واملدرســة الوحيــدة لتكويــن رجــال األمــن ابملغــرب بعــد 
االســتقالل توجــد ببوقنــادل جبــوار هــذه املنطقــة ممــا كان يعطيهــا رواجــا إضافيــا إىل وقــت قريــب.

واملنطقــة شــهدت بنــاء مركــب جتــاري أعتــره شــخصيا عشــوائيا وغــر مرخــض لــه ألن البنــاء ممنــوع مــن طــرف 
الســلطات يف تلــك املنطقــة والشــاهد علــى ذلــك الســيد ابللحســن، وهــو مــن أكــر املعارضــن يف اجلماعــة القرويــة 
بوقنــادل لبنائــه، إذ بــن عشــية وضحاهــا مت اإلجهــاز علــى تلــك الســاكنة وبقينــا حنــن يف حمالتنــا... مثــال حملنــا بنــاه 
والــدي يف الســتينات وتركــه لوالــديت ذات 93 ســنة تعيــش منــه، فلــو مت حتريــك تلــك املنطقــة التجاريــة وبنيــت معامــل 
هنــاك لكانــت فــرص كثــرة للشــغل ولــكان رواج منقطــع النظــر، لكــن بقيــت مدينــة ســال علــى ماهــي عليــه. ومــن 
هنــا أحيــي متاجــر األمســاك بســيدي موســى فهــم يشــغلون ويشــتغلون وجيــب أتهيلهــم، رغــم أهنــم بــن عشــية وضحاهــا 
مهــددون أبن جيــدوا أنفســهم عرضــة لإلفــالس، فمــا مصــر اليــد العاملــة املشــتغلة بتلــك احملــالت. هنــاك مــن يقــول 
حصــل ذلــك بســبب مشــروع توســعة الطريــق فــإذا كان األمــر كذلــك فمرحبــا فنحــن مغاربــة ونريــد اخلــر لبــالدان ونريــد 

أتهيــل هــذه املنطقــة. 

املشكل هو أننا ال جند من خناطب.

 *هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق ابملركــب التجــاري. فاجلميــع كان يعــرف عــن بوزنيقــة قبــل إجنــاز الطريــق الســيار أهنــا 
حمطــة لــألكل ووجبــات الشــواء التقليــدي، واد أمليــل كذلــك، ســوق أربعــاء الغــرب... فهــذه كلهــا علــى الطريــق 
وليســت هبــا مركبــات جتاريــة. اخلطــأ هــو أن املنتخــب اجلالــس يف مكتبــه ويتخــذ القــرارات دون إشــراك املهنيــن. فحــى 
مدونــة الســر كانــت مليئــة ابألخطــاء لكــن بعدمــا ُأشــرك املهنيــون مت إجيــاد احللــول، ففــي كل 
اجملــاالت و-كمــا قــال األخ رشــيد- جيــب إشــراك املهــي وكمــا نقــل أحــد اإلخــوة عــن املثــل 
الفرنســي: )العمــارة أينمــا توجهــت الــكل ميشــي معهــا( فــإذا تضــرر ممــول احلفــالت يف هــذه 

اجلائحــة فقــد تضــرر معــه اجلــزار والطباخــات واخلضــار واحلالقــة... وشــكرا لكــم.

السيدة منية:

   شــكرا وحتيــة للجميــع، وأشــكر الســادة األفاضــل الذيــن أشــرفوا علــى هــذه النــدوة وأنــوه 
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ابختيــار املوضــوع الــذي اختــاروه ألنــه مهــم جــدا.

سأطرح إشكاليتن مث أعطي مقرتحات.

أوال: ابلنســبة لرانمــج عمــل ســال 2022 / 2027 ملــا تقــرر وضعــه مــن طــرف جملــس اجلماعــة فهــل كانــت 
للمنتخبــن أو املوظفــن اجلماعيــن زايرات ميدانيــة جلميــع القطاعــات املهنيــة؟ هــل عرفــوا املشــاكل املوجــودة مبدينــة 

ســال؟ مشــاكل املهنيــن واخلدماتيــن... ومجيــع القطاعــات الــي تشــتغل هبــذه املدينــة؟ 

انعــدام حــس االنتمــاء، وغيــاب الرغبــة يف الســر ابملدينــة إىل األمــام أّداي إىل عــدم اخلــوف علــى مســتقبل مدينــة ســال، 
وهــذه هــي مشــكلتها.

اثنيــا: عنــد وضــع الرانمــج فهــل يســطر جنــاح الرانمــج كهــدف، أم يكــون املبتغــى فقــط أن يوضــع مــن أجــل أن توضــع 
لــه ميزانيتــه وميــرر، فيقضــي املنتخــب مــدة انتدابــه وميضــي إىل حــال ســبيله؟

    وخبصــوص اخلدمــات لــدي خــر غــر ســار لــألخ املتدخــل األول الــذي حتــدث عــن القطــاع وهــو أن املدرســة 
الفندقيــة ســتزال مــن مكاهنــا، فقــد مت إخبارهــم هبــذا األمــر يــوم أمــس.  لألســف فمدينــة ســال بــدون غيوريــن عليهــا 

للدفــاع عنهــا.
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أمــا ابلنســبة للمقاولــن الذاتيــن فهــل هلــم محايــة قانونيــة؟ ألن هنــاك متابعــات يف حقهــم خاصــة يف القــروض، وأحســن 
مثــال علــى هــذا هــو  برانمــج )حانــويت(،  فأغلــب النــاس الذيــن أخــذوا قروضــا مــن أجــل مشــروع حانــويت فشــلوا وال 

زالــوا يتابَعــون قضائيــا.

     ابلنســبة لالقرتاحــات هنــاك شــباب وهنــاك مشــاريع كمــا هنــاك مبــادرات، الشــاب أو الشــابة املغربيــة متــد يــده 
فــإذا وجــدت تواصــال وإنصــاات ومواكبــة فاملشــروع ســينجح، ألن هنــاك نقــط التقــاء: القــرض زائــد املشــروع زائــد 
الشــاب هــي عوامــل النجــاح، فــإذا مل ينجــح فهنــاك خلــل وجيــب معرفــة مكمنــه. وأظــن أن خليــة التواصــل واإلنصــات 
للشــباب أمــر مهــم خاصــة مــع طــرف شــريك ميثــل القطــاع املعــن للدولــة الــذي يتابــع ذلــك املشــروع، ابإلضافــة إىل 

ضــرورة حضــور احلــس الوطــي. 

األستاذة بشرى رئيسة تعاونية التنظيف:

   أشــكر اجمللــس اجلماعــي علــى تنظيمــه هلــذا اللقــاء الــذي هــو يف احلقيقــة يتنــاول موضوعــا مهمــا. أان رئيســة تعاونيــة 
تنظيــف، وفكــرة إنشــاء التعاونيــة جــاءت مــن الواقــع الــذي نعيشــه، حيــث النســاء يشــتغلن ويتعــن مقابــل مثــن هزيــل 
وحبقــوق مهضومــة، هلــذا جــاءت فكــرة التعاونيــة وهلل احلمــد، وأملنــا وأهدافنــا أن نســر هبــا إىل األمــام، وأن نشــغل 
معنــا عــددا كبــر مــن نســاء ســال، وكمــا قــال مجيــع املتدخلــن إن ســال ابخلصــوص تعيــش إمهــاال كبــرا رغــم وجــود 
املشــاريع. فنحــن نعلــم مثــال بوجــود مشــروع ›‹ورشــة‹‹، إال أن الســؤال املطــروح هــو: مــا مكاننــا حنــن كنســاء أو 
كمقاولــن أو رؤســاء جلميــع القطاعــات مــن هــذه املشــاريع ؟ شــخصيا طرقــت األبــواب ووضعــت ملفــايت لــدى 
املســؤولن لكــن دون اســتجابة، رمبــا يبحثــون عــن شــركات كبــرة، رغــم أن اخلدمــة الــي ســتقدمها التعاونيــة قــد تكــون 

أحســن مــن اخلدمــة الــي ســتقدمها تلــك الشــركة، فهــل ألن الشــركة هلــا مسعــة أو عندهــا طابــع؟

   هنــا أمتــى وأطلــب مــن املســؤولن ســواء مــن اجلماعــة أو مــن اجلهــة أن أتخــذ أبيدينــا 
وأبيــدي الشــباب ومجيــع احلاملــن لألفــكار وللمشــاريع، وأبن تدافــع عنــا وتكلفنــا بتنفيــذ 
املشــاريع، وليــس كمــا قــال أحــد املتدخلــن بقــدوم األجانــب عــن املدينــة وأخــذ املشــاريع 
هنــا بســال، رغــم أن األولويــة لنــا ولتشــغيل شــبابنا، لكــن وكمــا قالــت االســتاذة رشــيدة 
املرنيســي فنحــن وهلل احلمــد نتكــون يوميــا. ومــن هــذا املنــر أتوجــه ابلشــكر إىل مجيــع 
األســاتذة يف املنصــة بــدار الشــباب الذيــن يؤطروننــا ملــا يزيــد عــن أربعــة أشــهر، فهــم يكونوننــا 
ويوضحــون لنــا األفــكار وميكنوننــا مــن اللوجســتيك وكيفيــة التعامــل مــع النــاس، وايصــال 
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أفــكاران إليهــم، ابإلضافــة إىل طــرق تنزيــل مشــروعنا علــى أرض الواقــع وكيفيــة ولــوج األســواق الكــرى؛ وكمــا قلــت 
ــا وتنظــر نظــرة عميقــة إىل ســاكنة ســال ابخلصــوص، ألهنــا فعــال مدينــة مهملــة  ســابقا أمتــى أن أتخــذ اجلماعــة أبيدين

بشــكل كبــر. وأمتــى للجميــع حظــا موفقــا. وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

    آخــر مداخلــة لــألخ أمــن، والغائــب الكبــر ولــو نســبيا هــو اخلدمــات الرقميــة مل يطرحــه متدخــل أو مشــارك 
مــن الذيــن تدخلــوا مــع العلــم أن عنــدان منصــة رقميــة كبــرة يف منطقــة ســال هــي التيكنوبوليــس رغــم أهنــا حمســوبة 
علــى الــرابط، فهــي بــرتاب ســال ويقولــون التيكنوبوليــس الــرابط، الســجن لنــا واملطــار للــرابط، ورغــم ذلــك فالتحــول 
يف جمــال اخلدمــات الرقميــة بســال هــو ســائر، اجلائحــة أعطتنــا هــذا املعطــى، فحــى املقهــى واملمــول واملأكــوالت 
واملصبنة...أصبــح بوســائل تكنولوجيــة عــن طريــق اهلاتــف وغــره فقــد نســتغي حــى عــن احملــالت التجاريــة مســتقبال 
حيــث تصبــح احملــالت رقميــة. ولتســويق ذلــك فاملعطــى الرقمــي جيــب أن أيخــذ حقــه يف نــدوات مقبلــة علــى أســاس 

خمرجاتــه املهمــة يف تطــور منظومــة اخلدمــات بســال ويف املغــرب عمومــا.

السيد أمن فهمي مسر شركة متوين احلفالت بسال:

   شــكرالكم. أان أمــن فهمــي مســر شــركة متويــن احلفــالت بســال، ومســتفيد مــن التنميــة البشــرية ومــن مؤسســة 
حممــد اخلامــس للتضامــن.

األســاتذة واألطــر يهيئوننــا للخــروج إىل الســوق، ولكــن اإلشــكال الــذي جنــده حنــن كســالوين وشــباب مقاولــن أننــا 
ال نســتفيد مــن كثــر مــن املؤسســات الــي هــي عموميــة واتبعــة للدولــة، ال جنــد مــكاان لنــا لالشــتغال مــع الدولــة، ال 

اجلماعــة وال العمالــة وال اجلهــة... دائمــا حنــن مقصيــون، هــذا اإلشــكال يعــاين منــه الكثــر 
مــن الشــباب الــذي اســتفاد مــن برامــج الدعــم، ســواء املقــاول الــذايت أو التعاونيــة أو الشــركة 
التضامنيــة. حنــن حبكــم اجلائحــة الــي مــرران هبــا يف قطــاع احلفــالت – وحيضــر معنــا الســيد 
مصطفــى بــن مبــارك، أســتاذان يف القطــاع ولديــه خــرة يف هــذا اجملــال- ننتظــر وأنمــل مــن اجلهــة 
أو اجلماعــة أن تنظــر إىل حــال هــؤالء الشــباب احلاملــن لألفــكار واملشــاريع لكــي تدجمهــم يف 
ســوق الشــغل وختلــق هلــم فرصــا كدعــم مشــاريع صغــرة وبعــض األمــور الــي ميكــن أن ترفــع 
مــن مســتواهم املــايل واالقتصــادي، وال يتــم االقتصــار فقــط علــى الشــركات الكــرى، يف بعــض 
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األحيــان جنــد هنــا بعمالــة ســال شــركة كبــرة تشــتغل بشــاحناهتا وجتهيزاهتــا يف حــن أن الشــباب الذيــن دعمتهــم مــاداي 
للخــروج إىل الســوق هــي نفســها تســاهم يف إفالســهم، فهــذا مثــال وقفــت عليــه بنفســي. فلمــاذا ال نــرتك الكبــار مــع 

الكبــار ونعطــي الصغــار فرصــة ليتقدمــوا إىل األمــام؟ وشــكرا.

السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

يتــم توثيقهــا مــن طــرف  لــك علــى هــذه املداخلــة. ولإلخبــار فــكل هــذه املالحظــات واملداخــالت      شــكرا 
اجلماعــة مــن خــالل إخــوة موظفــن -نشــكرهم ابمسكــم مجيعــا- جالســن ابخللــف يســجلون مــا يقــال، وأيضــا مقرريــن 
ويســهرون علــى إعــداد املخرجــات واخلالصــات، فالــكل مســجل وســيدون أبمانــة وســرفع 
إىل جلنــة القيــادة مــن أجــل بلورتــه يف مقرتحــات قابلــة للتنفيــذ، ورمبــا نراهــا إن شــاء هللا يف 

برانمــج عمــل ســال بشــكل حمــرتم يضمــن تواجــد اجلميــع وكل األفــكار واملخرجــات.

     اإلخــوة يف املنصــة مــن عنــده كلمــة أخــرة أو جــواب أو ســؤال أراد اإلجابــة عليــه 
ابقتضــاب، ومــن بعــد ذلــك مجاعــة ســال تدعوكــم حلفــل شــاي، وشــكرا لكــم مجيعــا علــى 

مســامهاتكم القيمــة. وأعطــي الكلمــة ملــن أراد أن يتدخــل.

 السيد العريب آيت سليمان:
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   شــكرا، أوال أشــاطر مجيــع اإلخــوان يف تدخالهتــم واآلراء الــي تقدمــوا هبــا أحييهــم ألن النقــاش كان جــداي ومهمــا 
جــدا، فقــط لــدي مالحظتــان:

   *املالحظــة األوىل مل نتحــدث عــن قطــاع األبنــاك، فســال تضــم جمموعــة كبــرة مــن األبنــاك ولكــن ضرائبهــم تــؤدى 
ابلــرابط وليــس بســال. ولدينــا مشــكل كبــر يف عــدد مــن املرافــق مثــل هــذا النــوع.

    *ســال كذلــك أصبحــت تعــرف مشــاريع عمالقــة مثــل بــرج حممــد الســادس بســال، مشــروع عمــالق وضخــم، 
ــة، لكــن يضــع  وهــو اســتثمار كبــر للقطــاع اخلــاص إضافــة إىل مشــروع أيب رقــراق، هــذا كلــه جيــد ابلنســبة للمدين
علــى مجاعــة ســال مســؤوليات أخــرى كالتحضــر للمحيــط واحلدائــق والبيئــة... ويبقــى األمــر األصعــب يف كل هــذا 
–والــذي جيــب التنبيــه إليــه- هــو أننــا نبــي هــذه املشــاريع العمالقــة، الــي هــي أصــال موجهــة إىل الفئــة املخمليــة 
أي الغنيــة إىل جانــب جمتمــع آخــر يغلــب عليــه الفقــر أي الطبقــة الفقــرة واملتوســطة وهــي الكثــرة مبدينــة ســال يعــي 
غيــاب التــوازن، فهــذه املشــاريع جيــدة، ولكــن مــن حــق الفئــات األخــرى واملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الــي مسعنــا 
ــوم أن تعطــى هلــا فــرص لكــي ننهــض بوضــع الســاكنة، رغــم أن هــذا أمــر صعــب إذا مل نندمــج  أصواهتــا وأنينهــا الي
مــع الــرابط، أعتقــد أبن احلــل الســحري، لكــي ختــرج مدينــة ســال مــن وضعيتهــا، هــو أن تصبــح عاصمــة املغــرب هــي 
»الــرابط ســال«، ولبلــوغ هــذا املطلــب جيــب علــى اإلخــوة يف اجلماعــة أن يناضلــوا مــن أجلــه، ولــو أن بعــض اإلخــوان 
يف الــرابط، وحــى بعضهــم يف ســال وألســباب اترخييــة، يرفضــون هــذا التقــارب. كثــر مــن العواصــم يف العــامل يقســمها 
الــواد كبودابيســت ابريــس حــى القاهــرة... جيــب أن يصبــح ذلــك النهــر عامــال مشــرتكا وتصبــح املدينتــان عاصمــة 
للبــالد. فبــن الضفــة والضفــة وادي لكــن وكأن هنــاك عاملــان واحــد هنــا وآخــر هنــاك. وهــذا مــا ال جيــب أن يكــون 
بــل حيقــق نــوع مــن التــوازن. وإذا كانــت هنــاك اقرتاحــات أخــرى فســنوصلها لكــم كتابــة إن شــاء هللا تعــاىل. وشــكرا.

السيد عبد هللا ممثل الغرفة:

    ابلنســبة لــألخ رشــيد -رئيــس مجعيــة املقاهــي- مرحبــا بكــم لعقــد أي اجتمــاع أو تنظيــم 
يــوم دراســي يف الغرفــة، فقــط تواصــل معــي وســنجلس مجيعــا للتحضــر لــه، وقــد نقيمــه هنــا أو 
يف قاعــة ابجلهــة، فنحــن معكــم وال مشــكل لدينــا يف التعــاون، بــل لقــد ســبق لنــا أن نظمنــا يومــا 
دراســيا للممونــن، فــال أبس أن ننظــم يومــا دراســيا للمقاهــي، وحــى مجيــع اإلخــوة يف مجيــع 

اخلدمــات مــن أراد أن ينظــم شــيئا مــن هــذا القبيــل فمرحبــا هبــم. وشــكرا.
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السيد يوسف الشفوعي مسر اجللسة:

    أظــن أن هــذه اجملالــس اجلديــدة تتوفــر علــى دمــاء شــابة وهلــا إرادة، وحــى الدولــة تواكبهــا مبجموعــة مــن اآلليــات، 
وأظــن أن جناحنــا مجيعــا يف تشــاوران ويف العمــل املشــرتك وتكملــة بعضنــا البعــض مــن أجــل »املغــرب يل ابغينــا« وليــس 

فقــط »ســال يل ابغينــا«. املغــرب يل ابغينــا يريــدان مجيعــا حاضريــن ونســاهم ولــو ابالنتقــاد.

    شــكرا حلضوركــم وإغنائكــم للنقــاش وصركــم معنــا حــى السادســة تقريبــا ســاعتن مــن النقــاش واالســتماع، 
نشــكركم جزيــل الشــكر ابســم اللجنــة املنظمــة وابســم مجاعــة ســال، كمــا أشــكر أطــر مجاعــة ســال جنــود اخلفــاء فنحــن 
أتينــا وحتدثنــا وأخــذان صــورا، أمــا العمــل والتنســيق فلهــم، ونشــكر مجعيــة أيب رقــراق علــى فتحهــا ألبواهبــا مــن أجــل 
احتضــان هــذه اللقــاءات التشــاورية، شــكرا ملــن ســاهم مــن قريــب أو بعيــد إلجنــاح هــذه الورشــات. وابســم مجاعــة 

ســال أدعوكــم حلفــل شــاي. شــكرا وإىل اللقــاء مــرة أخــرى إن شــاء هللا.
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المنتدى االقتصادي: 
محور السياحة
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور السياحة

املنتدى االقتصادي: حمور السياحة
السياحة بسال بن إكراهات احلاضر ورهاانت املستقبل

ــة قطاعاهتــا  ــر وتنمي ــة كبــرة لقطــاع الســياحة منــذ عقــود، يف إطــار جمهوداهتــا لتطوي ــة أمهي    أعطــت اململكــة املغربي
االقتصاديــة بشــراكة بــن الفاعلــن اخلــواص والعموميــن. ويعتــر القطــاع الســياحي حمــورا اســرتاتيجيا للنهــوض ابلتنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، ملــا لــه مــن قــدرة علــى خلــق فــرص الشــغل وتوســيع النســيج املربــح علــى مجيــع املســتوايت، 

وعلــى صعيــد اجلهــات واملــدن والقــرى وغرهــا مــن املناطــق اجلبليــة والصحراويــة.

   ولإلشــارة، فقطــاع الســياحة كان يســاهم )قبــل ســنة 2020( حبــوايل 8 إىل 9٪ مــن الناتــج الداخلــي اخلــام، 
ويشــغل حــوايل 500.000 شــخص بشــكل مباشــر، أي بنســبة 5٪ مــن الفئــة العاملــة احلاليــة. وابإلضافــة إىل 
اإليــواء، وكاالت األســفار، شــركات  مثــل: مؤسســات  مباشــرة  الســياحي  املرتبطــن ابلنشــاط  املهنيــن  الفاعلــن 
ــار لألنشــطة الــي يســاهم فيهــا هــذا القطــاع،  النقــل الســياحي، شــركات الطــران واملطاعــم، اخل... وأخــذا ابالعتب
مثــل احلــرف التقليديــة، الزراعــة، النقــل )ســيارة أجــرة، قطــار، اخل...(، التســوق، التنشــيط الثقــايف والفــي، تنظيــم 
التظاهــرات، اخل... ميكــن الوصــول بســهولة إىل مليــون منصــب شــغل، مبعــى آخــر، مليــون أســرة، أي أكثــر مــن 4 
ماليــن مغــريب يعيشــون يف هــذا القطــاع بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر، وهــو مــا يعــادل 10 ٪ مــن ســكان املغــرب. 

   هــذا دون أن ننســى أنــه منــذ أكثــر مــن 15 عامــا ) أي قبــل 2020( كان قطــاع الســياحة 
أول مصــدر للعملــة األجنبيــة متبوعــا بتحويــالت مغاربــة اخلــارج وكــذا الفوســفاط، يف حــدود 

80 مليــار درهــم عــام 2019.

   وبنــاء علــى هــذه املعطيــات، فمــا هــو نصيــب مدينــة ســال مــن النشــاط الســياحي الوطــي 
ــة  ــة الثقافــة، املدين ــة، مدين ؟ ومــا هــو واقــع الســياحة بســال الــي تقــع جــوار العاصمــة املغربي
متعــددة الثقافــات، ذات املاضــي العريــق، الــي لديهــا كل املؤهــالت واملقومــات لتكــون يف 

نفــس مســتوى الوجهــات الســياحية املغربيــة األخــرى.
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   يف الواقــع مدينــة ســال، كمــا هــو معــروف، مل تشــهد تطــورا واســتقطااب ســياحيا مثــل مــدن ومناطــق أخــرى ابململكــة، 
ولعلهــا مدينــة »ضحيــة« ملوقعهــا جبــوار الــرابط، بــل إهنــا تعــد مدينــة ســكنية ابمتيــاز. 

   هلــذا، فاملوضــوع يتطلــب إجــراء دراســة شــاملة وعميقــة ملعرفــة أســباب هــذا الوضــع، عــر االســتفادة مــن خــرات 
وآراء خمتلــف الفاعلــن واملتدخلــن، هبــدف التمكــن مــن طــرح اإلشــكاليات ورصــد اآلفــاق والتوقعــات والتوجهــات، 

وتقــدمي مقرتحــات مشــاريع مــن أجــل تنفيذهــا.

   إن مدينــة ســال مل تفقــد شــيئا مــن ســحرها، فهــي حتتضــن تــرااث اترخييــا وثقافيــا وعمرانيــا ال ميكــن إال أن يعــزز تنميتهــا 
الســياحية، ويرفــع احلجــاب عــن حقيقــة مجاهلــا وقــوة جاذبيتهــا علــى غــرار وجهــات ســياحية أخــرى ابملغــرب.

   ابختصــار، وجــب التأكيــد علــى أمهيــة توحيــد جهــود مجيــع الشــركاء داخــل املدينــة واجلهــة، مــن قطــاع عمومــي 
وخصوصي ومنتخبن حملين، واملبادرة إىل خطوات مشــرتكة للشــروع يف تطوير قطاع الســياحة بســال وجعلها مدينة 

قــادرة علــى اســتقطاب الســياح مســتقبال.
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور السياحة

المنتدى االقتصادي: محور السياحة
برنامج اللقاء

الكلمة االفتتاحية للقاء التشاوري وتسيير الجلسة:
السيد سعيد سحيدة

املتدخلون:

الــرابط ســال  بــركاش     : رئيــس اجمللــس اجلهــوي للســياحة )جهــة  الســيد حســن 

القنيطــرة(.

السيد نور الدين السريدي: املندوب اجلهوي للسياحة )جهة الرابط سال القنيطرة(.
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املعقبون

فتيحة القامسي

عبد اللطيف العشعاشي

ادريس امللياين عبد الناصر
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المنتدى االقتصادي: محور السياحة

خمرجات اللقاء
السيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة :

   يف إطــار تشــاوري ويف إطــار منتــدايت اقتصاديــة واجتماعيــة ورقميــة ينــدرج لقــاؤان اليــوم يف إطــار املنتــدى 
االقتصــادي الــذي ينســق أشــغاله األســتاذ عــادل املســادي -الــذي نشــكره علــى اجملهــودات الــي يقــوم هبــا- وكمــا 
يف اللقــاء التأسيســي هلــذه املنتــدايت حبضــور الســيد رئيــس اجلماعــة والســيد املنســق العــام الســيد الكيحــل والســيد 
املديــر العــام للمصــاحل الســيد عبــد الــرؤوف بــن الطالــب. اهلــدف مــن هــذه اجللســة اليــوم هــو التشــخيص علــى 
اســاس أن يكــون اللقــاء الثــاين هنايــة شــهر أبريــل لبلــورة الرانمــج. موضــوع الســياحة كمــا ال خيفــى عليكــم يتعلــق 
بقطــاع منتــج، حيــوي ابلنســبة لالقتصــادايت املغربيــة. املوضــوع اليــوم ليــس هــو احلديــث عــن واقــع الســياحة علــى 
الصعيــد الوطــي وإمنــا عــن واقــع الســياحة يف مدينــة ســال، ومــا هــو نصيــب ســال مــن املنظومــة الســياحية املغربيــة؟ 
هــل ميكــن لســال أن تكــون وجهــة ســياحية كباقــي املــدن املغربيــة؟ مــاذا تســتفيد ســال مــن موقعهــا قــرب العاصمــة 
املغربيــة الــرابط؟ هــل هــذا املوقــع اجلغــرايف نعمــة أم نقمــة؟ مــا هــي اإلكراهــات الــي حتــول دون إقــالع قطــاع الســياحة 
بســال؟ ماهــي القطاعــات الــي ميكــن أن تكــون امتــدادا لقطــاع الســياحة يف ســال؟ هــل هنــاك اســتثمارات وحلــول 
مبتكــرة للنهــوض بقطــاع الســياحة يف ســال؟ هــل هنــاك إمكانيــات يســمح هبــا الوعــاء العقــاري ابملدينــة؟ هــذه كلهــا 
أســئلة وأســئلة أخــرى، لــن أخــوض يف هــذا املوضــوع ولــن أقــدم أي بيــاانت أو إحصائيــات أو أرقــام حبضــور الســادة 
املتدخلــن واملعقبــن، الذيــن نشــكرهم علــى تلبيــة الدعــوة ومســامهتهم يف هــذا اللقــاء. األســتاذ حســن بــركاش رئيــس 
املركــز اجلهــوي للســياحة، واألســتاذ نــور الديــن الســريدي املنــدوب اجلهــوي للســياحة جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة، 

واألســتاذ حممــد الكرمــي حمافــظ املآثــر التارخييــة وإطــار بــوزارة الثقافــة.

    نفتتــح هــذا اللقــاء إبعطــاء الكلمــة للســيد حســن بــركاش، ولإلشــارة لغــات التواصــل 
ابلنســبة هلــذا املوضــوع ال تطــرح مشــكلة، يعــي اإلخــوة ميكنهــم أن يتحدثــوا ابللغــة الــي 

يراتحــون هبــا فاملهــم هــو التواصــل.
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   األســتاذ حســن بــركاش : شــكرا علــى هــذه االســتضافة الــي ختــول لنــا احلديــث عــن مدينــة ســال الــي تعــرف عــدة 
قــرون مــن التواجــد، وســوف أقــدم تعريفــا بســيطا ملدينــة ســال. أريــد القــول أننــا يف اجمللــس اجلهــوي للســياحة –والــذي 
لــه عشــرون ســنة مــن التواجــد- خصصنــا حيــزا مهمــا إلعطــاء القيمــة والتوجــه لــكل جهــة. إذن هنــاك اثنــا عشــرة 
جهــة ابملغــرب، واثنــا عشــرة جملــس للســياحة، شــخصيا انتخبــت يف دجنــر 2016 وكانــت الرتقيــة الوظيفيــة عنــدان 
جــد صعبــة، واليــوم أصبحنــا إذا أحســنا اســتعمال بعــض الوســائل بطريقــة ســليمة ميكننــا أن نســرع وحنصــل علــى 
الزبــون الــذي نريــد اســتقباله. ميكــن أن نقــول عــن الســياحة أبهنــا هــي تلــك الفراولــة فــوق الكعكــة. أوال فيمــا خيــص 
مشــكل التشــغيل فالســياحة ميكنهــا أن حتــل كثــرا مــن املشــاكل حيــث ختلــق مناصــب شــغل وختلــق حاجــات خاصــة. 

    وهنــا أعطــي بعــض املعطيــات حــول الســياحة حيــث ميكنهــا خلــق مناصــب شــغل كثــرة، 
واليــوم نقــول إذا كان لــك مقعــد ابلطائــرة لديــك غرفــة يف الفنــدق، وغرفــة يف الفنــدق 
تســاوي فرصــة عمــل، وعمــل قــار يســاوي مخســة مناصــب شــغل غــر قــارة. ســال لألســف 
مدينــة قــد مت نســياهنا مــن انحيــة االســتثمار يف الفنــادّق؛ هنــاك فندقــان واحــد فقــط يشــتغل، 
ودور الضيافــة وآخــر ســرى النــور قريبــا ســيكون فيــه 186 غرفــة و88 شــقة ســياحية، 
ممــا ســيوفر 200 منصــب شــغل مباشــر وإذا قلــت 200 منصــب مباشــر فهــي تســاوي 
1000 منصــب شــغل غــر مباشــر حســب املنظمــة العامليــة للســياحة، وهــذه أمــور هامــة 
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جيــب أن أنخذهــا بعــن االعتبــار، فهنــاك دول تطــورت بفضــل الســياحة يف حــن أننــا حنــن نتكلــم وال نفعــل الشــيء 
الكثــر. آخــذ علــى ســبيل املثــال تركيــا الــي تطــورت بفضــل الســياحة وتطويــر البنيــة التحتيــة واملواصــالت اجلويــة، 
حيــث أصبحــت تتوفــر علــى أكــر الشــركات يف العــامل، وهــذا طبيعــي جــدا ألننــا إذا طــوران الســياحة فالباقــي ســيتطور. 
 visit Rabat ومبدينــة ســال قــام اجمللــس اجلهــوي للســياحة أبشــياء عديــدة يف جمــال االتصــال للتعريــف ابلوجهــة
زايرة الــرابط، وعــدد كبــر مــن النــاس يتســاءلون ملــاذا مل نكتــب زايرة الــرابط ســال؟ مثــال يف ابريــس ال يتجــه الســائح 
إىل ابريــس يذهــب إىل فرســاي، أنخــذ فقــط اســم املدينــة الــي تعطــي إشــعاعا ومعروفــة أكثــر، أمــا النواحــي يتــم اإلشــارة 
هلــا يف البوابــة، ولقــد اخــرتان هــذا االســم ألنــه ســهل. مــا هــو اهلــدف مــن كل هــذا؟ اليــوم الســياحة جيــب أن تســوَّق 
بشــكل جيــد وخاصــة ابلبــواابت املعروفــة دوليــا. أييت الــزوار للمــدن »Imperial«مراكــش الــرابط مكنــاس فــاس، 
وأييت الــزوار للــرابط يقضــون فيهــا ليلــة يــزورون ســال مث يذهبــون ملكنــاس؛ إذن إذا قضــى الســائح يومــا فقــط يف 
املدينــة فإنــه ال يتعــرف عليهــا مبــا فيــه الكفايــة وأوتوماتيكيــا مــن يــزور الــرابط ســيزور ســال، وإلجنــاح الســياحة ال يكفــي 
التوفــر علــى بوابــة األنرتنيــت أو الفنــادق، ولكــن جيــب أن تكــون مرئيــة دوليــا، وحنــن لدينــا هدفــان: التعريــف ابلوجهــة 

الســياحية، مث اســتقطاب الســياح حــى تكــون مــدة اإلقامــة جيــدة ألن اإلقامــة ليــوم واحــد غــر كاف. 

   وطبعــا لــن نتحــدث عــن تعريــف مدينــة ســال. املعطيــات الســياحية غــر متوفــرة مبــا فيــه الكفايــة ألنــه يف 2020 
و 2021 ال توجــد إحصائيــات، لدينــا فقــط إحصائيــات 2019 ، وجيــب التخلــي عــن القــدمي ألن األزمــة كانــت 
هلــا أتثــرات ســلبية، وهنــاك أيضــا قطــب القنــص والثقافــة ابلقنيطــرة، ولدينــا الرايضــة والطبيعــة ابلصخــرات، الــرابط 
وســال أيضــا هبمــا الثقــايف لكــن اليــوم مل يعــد احلديــث فقــط عــن الثقــايف بــل أصبحــت هنــاك حقيقــة، حيــث تــرى مــن 
هنــا منظــرا مجيــال للمســرح واخلزانــة الــي تشــيد كذلــك، كمــا نــرى صومعــة حســان واألســوار القدميــة، هــذا الثــراء 
ــاع، فأشــياء صغــرة  ــه هــو االفتقــار لقــوة اإلقن ــه إىل األمــام، فقــط املشــكل الــذي نعــاين من التارخيــي ميكــن الدفــع ب

وبســيطة جيــب أن نوليهــا قيمــة خاصــة، كمــا جيــب أن نعــرف بــكل شــيء ونكتــب كل شــيء 
عــن املدينــة، ألن لدينــا أشــياء إجيابيــة كمطــار الــرابط ســال الــذي يربــط العواصــم األوربيــة يف 
ظرف ســاعتن أو أقل، مثال الرحلة منه اىل مدريد تســتغرق ســاعة ونصف، إال أن الطائرات 
الــي تذهــب جيــب أن تقــل معهــا الســياح حــن العــودة وليــس فقــط املغاربــة الذيــن يذهبــون. 
رحلــة مدريــد الــرابط جيــب أن تكــون حمملــة ابإلســبان أكثــر مــن املغاربــة الذيــن يتبضعــون مث 
يعــودون. لدينــا شــبكة الطريــق الســيار اهلامــة والــي تربــط ســال بباقــي املــدن يف ظــرف وجيــز، 
مثــال طنجــة يف ظــرف ســاعتن وثالثــة ســاعات تصــل إىل مراكــش وحــى الســائح الوطــي ميكنــه 
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أن يــزوران، وهــذا قطــار الــراق ســاعة وعشــر دقائــق مــن ســال إىل طنجــة، ونتمــى أن تفتــح احلــدود ســريعا ألن هــذا 
ســيدفع الذيــن أيتــون مــن إســبانيا ألخــد مســار طنجــة ســال والــرابط وهبــذا أصبحــت الــرابط ســال أفضــل ممــا ك(
انــت عليــه مــن قبــل. وهنــا أشــر إىل أن الــكل يعتقــد أبن Budapest يف هنغــاراي هــو اســم واحــد ملدينــة واحــدة، 
لكــن Budapest مثــل الــرابط وســال BUDA et PEST. مــن قبــل كان لدينــا قنطــرة أو قنطــراتن اليــوم 
أصبحــت لدينــا ســتة قناطــر تربــط الــرابط و ســال، لدينــا ربــط مهــم خاصــة قنطــرة احلســن الثــاين وقنطــرة حممــد 
الســادس  دون احتســاب قنطــرة الرتامــواي واحلافــالت وســيارات األجــرة حيــث أصبــح الذهــاب واإلايب ســهال 
.كل املتطلبــات موجــودة ونقــط القــوة موجــودة. اليــوم الــرابط معروفــة ملــاذا ؟ ألهنــا العاصمــة. إنــه ألمــر مهــم جــدا 
افتتــاح Fairmont وحــى هــو متــت تســميته Fairmont RABAT. وأمتــى أن أتيت مؤسســات أخــرى 
مثــل Fairmont فالربــح الــذي لينــا هــو 70 مليــون مــن الزابئــن، منــذ افتتاحــه ســيعرفون أن الفنــدق فتــح بســال 
ــن للوصــول هلــذا الفنــدق ألن مطــار  ــه ابملغــرب ســيكونون مضطري ــن ســيأتون ويعرفــون أن الفنــدق فتــح أبواب والذي
الــرابط ســال هــو الوســيلة الوحيــدة. ســيخلق اشــعاعا للمدينــة وكــذا للجهــة. بــرج حممــد الســادس العجيــب يوجــد 
مبدينــة ســال أردان أم أبينــا فهــو يوجــد بســال وبــه فنــدق خــارق للعــادة. وعندمــا يكــون لدينــا مثــل هــذه الفنــادق الــي 
ســُتفتح إبذن هللا، وإذا خلقنــا أماكــن ســياحية أخــرى- وهــذا دور اجلماعــة- أظــن أنــه ميكننــا ربــح اجلميــع خللــق 

اإلشــعاع للمدينــة. 

    لقــد أخــذت بعــض الصــور »للــرايض« ولــدي كذلــك بعــض الصــور ل Fairmont مثــل الغرفــة النموذجيــة، 
وهــي جــد مجيلــة ولــه موقــع عجيــب لديــه إطاللــة علــى مدخــل أيب رقــراق ســيكون عجيبــا، إذن البنيــة الســياحية 
فيهــا مثــاين فنــادق مرحليــا مــع تطويرهــا مســتقبال طبعــا. املطاعــم مرتبــة اليــوم كمــا كان األمــر ابملرســى، هــذه األماكــن 
الــي مل تكــن موجــودة مــن قبــل وأصبــح النــاس يعرفوهنــا ويقصدوهنــا  لــألكل ســواء ابلعطــل أو بغــر العطــل. .وهنــاك 
أيضــا املســرح الكبــر، لكــن لتنميــة الســياحة جيــب  أال نقتصــر علــى هــذه املنطقــة، فهنــاك 
مثــال »الكارتينــك« الــذي يوجــد قــرب احملمديــة، عنــدان عــدة مالعــب للكولــف ليــس 
فقــط املتواجــد ببوقنــادل ولكــن أيضــا يف بوزنيقــة هنــاك أيضــا احملمديــة أو البيضــاء ألن 
يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إذا أردت أن تذهــب مــن مــكان إىل مــكان آخــر فأنــت 
ستســتغرق ســاعتن علــى األقــل. إذا ال جيــب أن نبقــى حمــدودي التفكــر، بــل جيــب فتــح 
التبضــع مثــال  العقــول وطــرح الســؤال: مــاذا نســتطيع أن نفعــل؟. حينمــا نقــول مدينــة 
 Mega Mall لكن هناك  Morroco Mall نســتحضر ســال رغم انعدام وجود
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إذن الــرابط ســال تضــم كل شــيء وعــدد مــن الوســائل للرتويــج الســياحي: قصــر املؤمتــرات، بــرج حممــد الســادس، 
املســرح الكبــر، مارينــا... املدينــة الــي ســتكون مهيــأة ســنة 2023 والــي خصــص هلــا مبلــغ مهــم مــن طــرف صاحــب 
اجلاللــة نصــره هللا ملــدة ثالثــة ســنوات هبــدف إعــادة أتهيــل املدينــة، أيضــا الكورنيــش الرائــع والــذي ميــر بســيدي 
موســى وينعــرج علــى اجلهــة األخــرى، ومتحــف بلغــازي الــذي تــواردت أخبــار عــن أنــه مغلــق حاليــا، وهــو متحــف 
عجيــب يوثــق لتاريــخ بــالدان مثــل املالبــس وعــدد كثــر مــن األشــياء، دون أن ننســى طبعــا »احلديقــة العجيبــة. ولــكل 
هــذا فنحــن وضعنــا اســرتاتيجية رقميــة؛ وســأقص عليكــم مــا وقــع يل يف رحلــة إىل مونــرتايل، حيــث كنــت أجتــول مــع 
العائلــة ومــررت أمــام حمــل يوجــد بــه شــالل، وإذا أمعنــت النظــر تــرى صخــرة تظهــر عليهــا صــورة هلنــدي أمحــر ولوحــة 
مكتــوب عليهــا أهنــا قصــة ســاحر. وهــي حتكــي أن أحدهــم كان خيــرج مــع بنــت ســاحر ابلقريــة، وملــا علــم الســاحر 
بذلــك ســلط عليــه صاعقــة. فهــل تعلمــون كــم لديهــم مــن زائــر هلــذا املــكان؟ أكثــر مــن مليــون زائــر ســنواي يــؤدون 2 

دوالر كــي يــروا املــاء النــازل ويتناولــوا طعامهــم مباكدوانلــد ويتبضعــوا.

    الــذي جيــب أن نفهمــه هــو أنــه لدينــا بعــض األشــياء الــي جيــب أن نضعهــا يف املقدمــة حــى 
نتمكــن مــن تســويقها وكمــا يقولــون ›‹زوق تبيــع‹‹، فقــط جيــب أن نعيــد كتابــة اتريــخ األشــياء 
حــى يتســى لنــا إعطاءهــا قيمتهــا، كمــا ينبغــي توظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي كــي 

نتواصــل بسالســة وبســرعة.
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     هــذه االجنــازات متوفــرة لدينــا منــذ 2017، كمــا قلــت لكــم، وحنــن دائمــا نتطلــع لتلبيــة حاجيــات النــاس دون 
إهــدار كثــرة املــال، وابختيــار للرقمنــة كوســيلة إضافــة إىل الفايســبوك واإلنســتغرام، وعنــد قيامنــا ابلتفحــص وجــدان مــن 
بــن أحســن الصــور املوجــودة ب Google صــور تعــود لســنوات العشــرينات والثالثينــات وقلنــا إذا أردان حمتــوى 
جيــب أن يكــون لدينــا بنــك للصــور فوضعنــا 4000 صــورة وهنــاك 400 صــورة للجهــة منحتهــا قيمــة إضافيــة، كمــا 
لدينــا أفــالم وفيديوهــات أحدهــا يتحــدث عــن مدينــة ســال يف 11 دقيقــة، ولدينــا تطبيــق Visit rabat  يعطــي 
95 % مــن املعلومــات دون أن تكــون متصــال لتحميلــه، وهــو يــزود ابملعلومــات عــن كل األماكــن ابملريســة، وعــن 
اترخيهــا وكــذا معلومــات عــن كل الفنــادق واملطاعــم واألنشــطة مثــل موازيــن وموكــب الشــموع وغرها...التقينــا أبانس 
مــن بلجيــكا فهــل تعلمــون كــم كانــت لديهــم مــن أنشــطة يف الســنة قبــل جائحــة كــوروان؟ 20.000 نشــاط يف الســنة، 
حنــن إذا مجعنــا يف مواســم كل مــا يقــع يف اجلهــة ســنصل إىل 100 أو 110 نشــاط. هلــذا وجــب معرفــة مــا لدينــا، ومــا 
ميكــن أن نقــوم بــه؟ هنــاك بعــض املواســم إبمكاهنــا إعطــاء صــورة مجيلــة جلهتنــا أو مــا يقــع يف املدينــة إىل غــر ذلــك. 
 une web TV ولدينــا كذلــك املنصــة الرقميــة الــي ميكــن أن تكــون واضحــة ابلنســبة حملــركات البحــث وعنــدان
وقنــاة اليوتيــوب ويف هــذه  la web web TV visit rabat . com جتــدون مجيــع األفــالم الــي قمنــا 
هبــا حــول اجلهــة. إابن وقــوع األزمــة الصحيــة قمنــا بقافلــة جابــت املراكــز اجلهويــة للســياحة ابملغــرب وهــي 6 أو 
5 جهــات مــن بينهــا جهتنــا، دخلنــا هلــذه املســرة كــي نكــون دائمــا متواجديــن ضمــن الشــراكة الــي تربطنــا مبكتــب 
الســياحة، كمــا أقيمــت قافلــة »نتالقــاو يف بــالدان« واخــرتان هلــا شــعار »مامتشــيش بعيــد ابش تعيــش دميــا اجلديــد« 
صــوران خالهلــا فيديوهــات ووضعنــا صــورا ابلصحافــة وســجلنا إشــهارات بثتهــا احملطــات اإلذاعيــة. حيــث مــا بــن ســال 
والــرابط واجلهــة هنــاكparapant وهنــاك البحــر ووســائل الرتفيــه وأشــياء مل هنتــم هبــا مــن قبــل، فــإذا أردت التبضــع 
ال تتوجــه إىل إســبانيا أو البيضــاء، ابختصــار نريــد أن أيلــف النــاس »مامتشــيش بعيــد« ألن الــكل متوفــر لديــك وقريــب 

منــك هنــا يف ســال والــرابط.

    حتدثنــا عــن اإلرث التارخيــي والثقــايف املوجــود وحتدثنــا عــن األنشــطة الرايضيــة املوجــودة 
اليــوم، وكمــا تعلمــون فأمجــل املركبــات الرايضيــة املتواجــدة ابملغــرب مقرهــا هنــا بســال. 
مركــب حممــد الســادس أمجــل مركــب يف إفريقيــا ومــن ضمــن 20 أو 30 اجلميلــة ابلعــامل 
. ويف األنشــطة مــع العائلــة لدينــا حديقــة احليــواانت واحلدائــق اجلميلــة ألجــل اخلرجــات 
الطبيعيــة أو للتبضــع، وكل هــذا كنــا منــرره عــر حســاب الفايســبوك، اإلنســتغرام، قنــاة 

يوتــوب وكــذا الصحافــة املكتوبــة واملرئيــة.
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      فيمــا خيــص اإلرث التارخيــي -وابخلصــوص أبــواب املدينــة- هنــاك ابب ملريســة، ابب ســبة، ابب ســيدي 
بوحاجــة، وغرهــا، وابلــرابط نفــس الشــيء. ابلنســبة هلــذه األبــواب ميكننــا أن حنكــي قصــة كاملــة حــول زايرة أبــواب 
املدينــة، فاألبــواب هلــا قصصهــا ألهنــا وضعــت ابألســاس حلمايــة املواطنــن. ومــن جهــة أخــرى فهــل تعلمــون كــم 
لدينــا مــن وكالــة أســفار ابلــرابط وســال والقنيطــرة؟ اجملمــوع 200 وليســت هنــاك أيــة واحــدة تســتقطب ســائحا. وأان 
أقــول دائمــا عــار أن تكــون لدينــا جهــة يتواجــد هبــا 200 وكالــة أســفار وال جتلــب ســائحا واحــدا، إذن جيــب أن 
ــة معهــم. وهــل ميكــن أن منــر دون احلديــث عــن الــرج  نضــع يــدا يف اليــد مــع وكاالت األســفار، وأن تتعــاون الدول
وخمتلــف األضرحــة، والســياحة الدينيــة الــي ميكنهــا أن تتطــور، خاصــة ابلنســبة لســال؟ أو دون التطــرق خلاصيــات 
األكل »كاملقيلــة« يف عيــد األضحــى والكســكس ابلســمك و«الريــوات ابلكفتــة« والكعــك... هــذه األشــياء جيــدة 
وميكننــا أن نرفــع مــن قيمتهــا التســويقية، شــأهنا شــأن الصناعــة التقليديــة الــي تعــرف هبــا ســال حيــث قريــة اخلــزف 
مثــال، وكــذا زنقــة القنصليــات ملــاذا؟ جيــب أن يعلــم النــاس أن الســياحة ختلــق فــرص الشــغل وإن مل ختلقهــا ستنعشــها.

ــة للفلــن ابلعــامل، ال أحــد  ــار( أكــر غاب ــة املعمــورة )133000 هكت ــاك غاب ــة هن     مــن جانــب املعطيــات الطبيعي
يعلمهــا فقــط حنــن، هنــاك حبــرة ســيدي حممــد بــن عبــد هللا، ضفتــا أيب رقــراق، ابلنســبة للرايضــة والرتفيــه هنــاك مارينــا 
الــي ميكــن أن تســتقبل 350 مركبــا، كولــف شــاطئ األمــم ومالعــب كولــف أخــرى... كذلــك مدرســة الســرك 
»مشــس« والــي جيــب أن تعــرف أكثــر ألن وراءهــا قصــة حــول كيفيــة أتسيســها واملمارســن هبــا... إذن كل هــذه 
األشــياء الــي ذكرانهــا جيــب أن توضــع يف صــور وفيديوهــات. ضمــن خطــة تطويــر تســويق املنتــوج الســياحي ووضعــه 
ــرة اجمللــس اجلهــوي للســياحة، جهــة  ــة ودينيــة... هــذه كلهــا أشــياء تعرفهــا الســيدة بنســليمان، مدي مبــدارات اترخيي

الــرابط ســال القنيطرة؛مــا ينقصنــا اليــوم هــو الدفــع بــكل هــذا إىل األمــام. شــكرا لكــم علــى انتباهكــم.

السيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة

   شــكرا األســتاذ بركاش على هذا العرض املركز واملفيد وبنكهة تفاؤلية وواقعية، وبدون أن 
أطيــل نعطــي مباشــرة الكلمــة للســيد نــور الديــن الســريدي املنــدوب اجلهــوي لــوزارة الســياحة 

جبهــة الــرابط ســال القنيطــرة.
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الســيد :نــور الديــن الســريدي : شــكرا وأشــكر األســتاذ بــركاش الــذي قــدم إبعطــاء ابنورامــا عــن اجلهــة وركــز قليــال 
علــى مدينــة ســال. ويف هــذا اإلطــار ســأركز علــى املهــام الــي نقــوم هبــا، ومــا هــو آت يف املســتقبل.

    أذهــب مباشــرة للهــدف وأقــول أبن الــكل يعلــم أن ســال - ابلنســبة لــوزارة الســياحة – هــي جــزء مــن منطقــة 
موجهــة إىل ســياحة األعمــال والرتفيــه، هــذه املنطقــة مسيناهــا مركــز أطلنتيــك والــي تبتــدئ مــن اجلديــدة إىل القنيطــرة، 
وإذا الحظتــم فهــذه املــدن ) القنيطــرة ســال الــرابط ، الــدار البيضــاء اجلديــدة (كلهــا يوجــد هبــا أكثــر مــن نصــف 
األنشــطة االقتصاديــة ابملغــرب، وهلــذا فموقــع هــذه املنطقــة أهلهــا لســياحة األعمــال والرتفيــه، ألنــه يوجــد هبــا 
رجــال أعمــال وكــذا حركــة جتاريــة وعــدد مــن األمــور األخــرى، فهــؤالء األشــخاص إذا كانــوا خيلقــون شــركات فهــم 
ســيحتاجون اىل ترفيــه، والرتفيــه تنتــج عنــه عــدة أشــياء- كمــا قــال الســيد بــركاش- الكولــف، الرايضــة، التبضــع،... 
إذا حاولنــا أن نركــز علــى مدينــة ســال الــي هتمنــا يف هــذا اللقــاء فهــي لديهــا إمكانيــات جــد مهمــة، إمــا طبيعيــة أو 
ثقافيــة، وحنــن يف الســياحة حنــاول تفــادي التقســيم اإلداري )ســال/ الــرابط( فســكان الــرابط إذا أرادوا الســفر إىل 
اخلــارج ســيتوجهون إىل مطــار ســال إذن هنــاك تكامــل، ومــن أراد اجمليــئ إىل مرينــا فهــي موجــودة بســال، هلــذا حنــاول 
تفــادي هــذا اجلــدل ألنــه ال يــؤدي إىل نتيجــة، املهــم أن ننظــر إىل مــا لدينــا وخنلــق التكامــل بــن املناطــق وهــذا هــو 
األهــم. لدينــا الطــرق الســيارة، TGV، املطــار... كل هــذه البنيــة التحتيــة للربــط: مرتبطــون ابلشــرق كفــاس 
ووجــدة ابلطريــق الســيار الشــمال الطريــق الســيار لطنجــة TGV إىل غــر ذلــك، اجلنــوب كمراكــش وأكاديــر، 

وأيضــا الــدار البيضــاء، ابختصــار الولــوج ميســر. 
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   لدينــا كذلــك البحــر ومعطيــات الثقافيــة كالقصبــات، األبــراج، أبــواب املــدن القدميــة ســواء ســال أو الــرابط، إىل 
غــر ذلــك. لكــن الســؤال األهــم هــو كيــف نعطيهــا القيمــة الســياحية؟ نقــول لدينــا حبــرة ســيدي حممــد بــن عبــد هللا يف 
حــن أننــا مبدينــة ســال والــرابط نذهــب إىل مراكــش لتكركوســت أو نذهــب إىل بــن الويــدان، مــع العلــم أن لدينــا حبــرة 
ابلقــرب منــا وال ينقصهــا ســوى التهيئــة والعنايــة. يف هــذا اإلطــار هنــاك برانمــج هتيئــة ضفــي أيب رقــراق علــى 6600 
هكتــار مــن مصــب أيب رقــراق إىل غايــة أعلــى نقطــة، كلهــا ســتهيئ إبذن هلل، وقــد بــدأت تعطــي نتائجهــا، والســياحة 
هبــا أخــذت حصــة األســد يف هــذه التهيئــة كمارينــا والــرج ومشــروع Fairmont  ومشــاريع هيكليــة أخــرى قادمــة. 
نتحــدث اآلن عــن املشــروع األكــر لســال والــذي هــو نقطــة التحــول ابملدينــة مــن الناحيــة الســياحية، فقــد وقعــت 
اتفاقيــة يف 2018 حتــت الرائســة الفعليــة لصاحــب اجلاللــة مبراكــش مببلــغ مليــار درهــم، تتضمــن 24 مشــروعا، إثنــان 
منهــا ســتموهلما وزارة الســياحة ب60 مليــون درهــم أي 6 ماليــر، هــذه املشــاريع هــي الــي ســتعطي قيمــة للمدينــة 
القدميــة ألنــه اآلن لــن نقــدر علــى جلــب ســائح إليهــا يف ظــل هــذا الوضــع احلــايل، ولنكــن واقعيــن ونصــرح أبن هنــاك 
عشــوائية. غــر أن هــذا املشــروع ســيحول مدينــة ســال إىل مدينــة مثــل الــرابط، وأصيلــة واملدينــة القدميــة ابلصويــرة،  
أو كفــاس... حنــن حنــاول االلتحــاق أو إذا شــئتم فنحــن نتصــاحل مــع ماضينــا إبعــادة هتيئــة هــذه املدينــة القدميــة ب 
24 مشــروع تقريبــا 3/2  منهــا يصبــون يف الســياحة. يكفــي أن ننظــر فقــط إىل الســور القــدمي ونالحــظ كيــف أن 
منظــره أصبــح رائعــا، ســتنجز أيضــا مواقــف للســيارات حتــت أرضيــة وحدائــق، كمــا ســنعمل علــى إحيــاء وإعــادة هتييــئ 
تلــك احلنفيــات الــي كان عددهــا يناهــز العشــرين، إضافــة إىل القســارايت مثــل قيســارية الذهــب. الرانمــج يشــمل 
أيضــا األبــراج.  فحــرام أن يهمــل مثــال بــرج الدمــوع وال يســتغل كمتحــف أومطعــم أو شــيء آخــر، املهــم أن يســتغل 
ألن مشــكل الــرابط وســال أهنمــا منــذ القــدم يوليــا ظهريهمــا للبحــر وقــد آن األوان إلعــادة االهتمــام ابلبحــر، ملــاذا؟  
ألن كورنيــش ســال مل تكــن بــه مطاعــم الســمك، وميكنــه اآلن أن يكــون متواصــال حــى شــاطئ األمــم. إذن هنــاك 
إمكانيــات وهنــاك عمــل ينجــز وقــد بــدأان نلمــس نتائجــه مــع حتمــل اجلماعــة دورهــا كــي تضــع برانمــج عملهــا 2022 

– 2028 لرتافــق هــذه املشــاريع البنــاءة، وهنــاك عــدد مــن األمــور ســتقوم هبــا اجلماعــة مبعيــة 
شــركائها كــي حنســن شــروط احليــاة للمواطــن الســالوي والرابطــي أوال، مث جللــب الســياح 
األجانــب. فغايتنــا هــي أن حيــس ســكان املدينــة أبهنــا مدينتهــم ويســتمتعون هبــا ويســتغلون 
فضاءاهتــا ومرافقهــا. مــن بــن املعطيــات الســياحية املهمــة أيضــا هنــاك قصــر املؤمتــرات املتواجــد 
بســال، وســعته 3200 مقعــدا ويتواجــد وهلل احلمــد ابلوجلــة، أضــف إىل ذلــك مركــب الصناعــة 
التقليديــة وحــى هــو جيــب أتهيلــه..... ولدينــا أيضــا الوســائل كــي حنــول هــذه املنطقــة إىل 
منطقــة ســياحية، وكمــا قــال الســيد حســن بــركاش فــكل هــذه األمــور لديهــا أتثــر مباشــر علــى 
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ــال، مــن جــزار وخضــار وســائق ســيارة  ــع املهــن الــي ختطــر علــى الب ــة، فالفنــدق يشــغل مجي التشــغيل وعلــى احلركي
األجــرة... وأؤكــد مــا قيــل مــن أنــه جيــب توظيــف وكاالت األســفار 27 املتواجــدة مبدينــة ســال، إذ عليهــم أن جيلبــوا 

الســياح، وذلــك هــو ســر جنــاح تركيــا أو اليــوانن أو مصــر وعــدد كثــر مــن الــدول املنافســة لنــا ســياحيا.

    وخالصــة القــول هــي أن لدينــا اإلمكانيــات  ونتوفــر علــى مشــاريع هيكليــة وبنــاءة احلمــد هلل، وحنــن جــد متفائلــن 
ــة الــي تطبــق علــى أرض الواقــع. كثــر مــن األمــور الــي ســتحول ســال والــرابط واملنطقــة كلهــا  ابلتوجيهــات امللكي
ــا ليســت لدينــا وجهــة ســياحية ابملنطقــة، وحنــن بصــدد خلقهــا، كــي ال  وجهــة ســياحية، هــذا هــو هدفنــا ألنــه حالي
تبقــى وجهــة عبــور  فقــط كمــا قــال الســيد بــركاش، فالعديــد مــن النــاس أيتــون مــن مراكــش ويتجهــون إىل عــن الــذايب 
أو احلبــوس أو مســجد احلســن الثــاين، مث أيتــون للــرابط لقضــاء نصــف يــوم كــي يتوجهــوا إىل فــاس ومكنــاس. فمــاذا 

نســتفيد حنــن؟ إذن دوران هــو أن ندفــع ابملنطقــة إىل األمــام، وشــكرا لكــم.

السيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة

   شــكرا األســتاذ الســريدي. كمــا الحظتــم هنــاك نقطــة تكــررت يف العرضــن وهــي الواجهــة الثقافيــة يف العمليــة 
الســياحية، وهلــذا الغــرض حيضــر معنــا الســيد حممــد الكرمــي حمافــظ املآثــر التارخييــة مبدينــة ســال، تفضــل الســيد حممــد 

الكرمــي.

   الســيد حممــد الكرومــي : بســم هللا الرمحــان الرحيــم. أوال شــكرا علــى الدعــوة الكرميــة للحضــور يف هــذا اللقــاء، 
أمتــى أن تكــون ابدرة خــر إن شــاء هللا الرمحــان الرحيــم، والــذي مينــح مجلــة مــن التوجهــات الــي ميكــن أن تعمــل عليهــا 
اجملالــس احملليــة إبذن هللا مــن أجــل خدمــة الســياحة مبدينــة ســال. بعــد إذنكــم ســأحاول أن أحتــدث فيمــا تدخــل فيــه 
أســاتذيت الكــرام مــن وجهــة نظرهــم الرمسيــة كمؤسســات، وهــي بــكل أتكيــد رمسيــة ســواء مركــز االســتثمار الفالحــي أو 
املندوبيــة اجلهويــة للســياحة ، أان ســأحاول التطــرق إىل املوضــوع مــن انحيــة أخــرى وانطالقــا 
مــن جتربــة شــخصية، حبكــم مســؤوليي علــى املآثــر التارخييــة مبدينــة ســال، أو يف إطــار تتبــع 
أشــغال ترميــم املدينــة، خصوصــا األشــغال الــي تتــم حاليــا تنفيــذا لالتفاقيــة الــي وقعــت أمــام 
صاحــب اجلاللــة لتثمــن املدينــة العتيقــة، جــزء مــن عملــي يعرفــي علــى ســياح  أيتــون أحيــاان 
إمــا عــن طريــق الســفارات أو املؤسســات الثقافيــة، وبعــض األحيــان عــن طريــق معــارف 

شــخصية لــزايرة املدينــة. أســتأذنكم يف التعبــر عــن فكــرة ابلفرنســية مث ابلعربيــة.
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- Je vais essayer de me mettre dans la peau d’un touriste -

ســأضع نفســي يف موقــع ســائح مث أســائل نفســي: )) أان كســائح أتيــت إىل مدينــة ســال، مــاذا أريــد أن أشــاهد ؟(( 
وســأعر عنهــا بطريقــة أخــرى، ماهــي اخلدمــات املختلفــة الــي تقدمهــا مدينــة ســال؟ أان أعــرف أبن مدينــة ســال هلــا 
 ’les possibilités des randonnées إمــكاانت متعــددة، منهــا املوقــع اجلغــرايف، البحــر، الرايضــات
البحــرات، املؤسســات، والبنيــات التحتيــة الــي يف طــور اإلحــداث، هــذه كلهــا مســائل جيــدة، لكــن يف نظــري 

شــخصيا يبقــى الــدور الرئيــس ملدينــة ســال هــو الســياحة الثقافيــة، لكــن ملــاذا؟ 

    ســال مدينة مهشــت تقريبا 200 ســنة أو أكثر من 300 ســنة حبكم اترخيها، وحبكم اختيار الرابط  كعاصمة يف 
عهــد الفرنســين وحبكــم جمموعــة مــن األســباب، رمبــا منكــم مــن يعرفهــا ومنكــم مــن ال يعرفهــا، وال يكفينــا الوقــت اآلن 
لســردها، ولكــي نكــون صرحــاء مــع أنفســنا فمدينــة ســال هتمشــت وأصبحــت مدينــة للنــوم ومدينــة للســكن، بينمــا 
مجيــع البنيــات التحتيــة الــي أجنــزت يف الســنوات األخــرة كانــت كلهــا يف الــرابط، هــذا التهميــش أثــر ســلبا علــى مدينــة 
ســال. إال أن هنــاك أمــر جيــد يف األمــر وهــو أن املدينــة العتيقــة، داخــل األســوار، التــزال حتتفــظ بطابعهــا الروحــي 
األصيــل، فحينمــا نتجــول يف مدينــة ســال حنــس ابنطبــاع جيــد وكأننــا نتجــول يف القــرون 17-16و18 وكأن األشــياء 
مل تتغــر. وكمثــال علــى هــذه اخلاصيــة الــي تتميــز هبــا مدينــة ســال نقــول أبهنــا املدينــة الوحيــدة ابملغــرب - علــى حــد 
علمــي- الــي التــزال أســوارها حتيــط هبــا مــن مجيــع النواحــي، إذ لدينــا تقريبــا 4500 م مــن األســوار،  فيمــا أن مــدان 
أخــرى كالــرابط وفــاس ومراكــش ُهدِّمــت أجــزاء مــن أســوارها لكــي تكــر املــدن، كان هــذا خاصــة يف عهــد احلمايــة 
الفرنســية، بينمــا مدينــة ســال التــزال حلــد اآلن حتافــظ علــى أســوارها، وهــي أبــواب هلــا قيمتهــا التارخييــة، ولــكل ابب 
حكايــة تســرد أمهيتــه وتفســر مــا وقــع بــه مــن أحــداث، ومــا مــر بــه مــن شــخصيات اترخييــة مدونــة يف صــور قدميــة مــن 

القــرن 20. لألســف فالتصويــر الفوتوغــرايف يف املغــرب مل يتطــور مبجــيء الفرنســين، غــر أن 
هــذا ال مينــع أبن لدينــا عــددا هائــال مــن الصــور القدميــة الــي أصبحــت تظهــر للوجــود، وتظهــر 
معهــا بعــض األشــياء الــي ميكــن أن نســتغلها يف أروقــة تكــون حماذيــة لألبــواب. هــذه األســوار 

مــن األشــياء الــي تتميــز هبــا مدينــة ســال. 

     هنــاك أمــر آخــر مييــز ســال وهــو اختفــى لألســف مــن جمموعــة مــن املــدن كمراكــش والــرابط 
حبكــم حتوهلــا إىل مــدن ســياحية طبيعــي ســتكون تغيــرات وســتكون واجهــات للمنــازل وعــدد 
مــن األحيــاء الــي كانــت ســكنية أصبحــت ذات طابــع اقتصــادي مل تعــد حتتفــظ بطابعهــا 
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التقليــدي القــدمي، عــدد مــن األزقــة الــي كانــت موجهــة ألنشــطة أخــرى اندثــرت وعــدد مــن املؤسســات تغــرت 
أدوارهــا، بينمــا ســال مازالــت حتافــظ علــى دورهــا. هنــاك نــوااتن أساســيتان ابملدينــة، عنــدان نــواة دينيــة مرتبطــة ومركــزة 
علــى اجلامــع الكبــر الــذي تتواجــد بــه  املدرســة املرينيــة ومعهــا أهــم منــازل العائــالت الســالوية الكــرى، وفيهــا 
أهــم أضرحــة املدينــة، ولدينــا النــواة االقتصاديــة الــي تبتعــد عنهــا كليــا. هنــاك فــارق بينهمــا اإلثنــن حبيــث أن النــواة 
االقتصاديــة مركــزة علــى الســوق احمللــي والســاحات الــي حتيــط بــه، كســوق الغــزل والقســارايت وهــذه أشــياء تكــون 
جــد مهمــة ألننــا ســنقيمها ونبــن أن هــذه هــي املدينــة الــي كانــت مــن قبــل. دائمــا كانــت الرغبــة يف التفرقــة مــا بــن 
احلــي الديــي واحلــي االقتصــادي ألن النــاس الذيــن أيتــون لتخصيــص وقتهــم للعبــادة، يصلــون ويقــرأون يف املدرســة 
ويتركــون ابألضرحــة يســكنون ابملنــازل اجملــاورة مبعــى أننــا نعطيهــم شــروط اهلــدوء يف حــن أن احلــي االقتصــادي يعــي 
الضجيــج، يعــي املشــاجرة، يعــي الكــذب، يعــي الغــش مــع األســف، يعــي بعــض الروائــح يعــي الضجيــج كمــا قلــت. 

     ولكــي ال أطيــل لدينــا مدرســة مرينيــة، وهــي أصغــر مدرســة ابملغــرب ولكــن أعترهــا شــخصيا مــن أمجــل املــدارس 
ليس فقط يف املغرب ولكن يف مشال إفريقيا ككل، رغم أن مساحتها أقل من 178 م2 لكن لألسف غر معروفة. 
ينتظــران عمــل كبــر للتعريــف ابملآثــر التارخييــة ضمنهــا املســجد األعظــم الــذي هــو مــن أكــر املســاجد بشــمال إفريقيــا 
مســاحته 5200مــرت مربــع بتارخيــه نواتــه األصليــة. إذن كمــا قلــت مدينــة ســال فيهــا أشــياء متميــزة نريــد أن يعرفهــا 
الســائح خاصــة أننــا اآلن بصــدد العمــل يف إطــار املشــروع امللكــي اخلــاص برتميــم وإعــادة االعتبــار للمدينــة والعمــل 
علــى مــدارات ســياحية ســتكون هبــا مبــاين وســقاايت لديهــا قيمــة اترخييــة ودينيــة تــدون عليهــا معلومــات حمــددة مــع 
التشــوير واإلانرة . فلكي جنلب الســائح ملدينة ســال خنره عن املســجد األعظم لكنه ال يســتطيع دخوله بدعوى أن 
املســاجد ال يدخلهــا النصــارى، علمــا أنــه ال يوجــد أي شــيء صريــح يف القــرآن ماعــدا املســجد احلــرام. كل مســاجد 
الدنيــا تتــم زايرهتــا ومــن بينهــم مســجد احلســن الثــاين ابلــدار البيضــاء، وكــي ال نذهــب بعيــدا فالنــاس الذيــن يذهبــون 
ــا يعرفــون هــذا. ملــاذا ال خنصــص فضــاء نتحــدث فيــه عــن املســجد وعــن أمهيتــه.  إىل تركي
واملدرســة املرينيــة أيضــا هبــا مشــكل التعريــف. يدخــل الســائح ونطلــب منــه أتديــة 60 درهــم 
لكــن ابملقابــل علــى مــاذا ســنطلعه ابملدرســة املرينيــة؟ ليســت لديــه معلومــات وال مــن يفســر 
لــه املبــى، ملــاذا يــؤدي إذن ذلــك القــدر املــايل ويف األخــر التــزوده مبعلومــة بســيطة عــن 
ذاك املــكان الثقــايف، يف حــن –وحســب اعتقــادي الشــخصي- لــو كانــت تلــك املدرســة يف 
مدينــة أخــرى أو بلــد آخــر مــا كانــت لتفــرغ مــن األنشــطة، إذ ميكــن أن نضــع فيهــا معــارض 
للصــور، أو مســالطا ضوئيــا، كمــا ميكــن أن تبــث فيهــا موســيقى وعــدد مــن األشــياء الــي 
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تدخــل يف التســويق، هــذا حيتــاج أن يكــون لدينــا برانمــج متكامــل للتدبــر الــذي حيــرتم املــكان.

   قبــل قليــل قــال األســتاذ املــدار الروحــي، وابلفعــل عنــدان مبدينــة ســال مــا شــاء هللا مــن األضرحــة، إذ يوجــد هبــا أكثــر 
مــن 322 مــا بــن زاويــة وضريــح ...لكــن لدينــا أضرحــة ال ميكــن أن تــزار ألهنــا أغلقــت. حتدثنــا عــن أضرحــة بقيمتهــا 
التارخييــة مثــل ســيدي عبــد هللا بنحســون الرتباطــه مبوســم الشــموع، ضريــح ســيدي بنعاشــر الــذي يتــم ترميمــه، وتــروج 
أخبــار عــن إمكانيــة حتويلــه إىل متحــف الطــب النفســي مــن طــرف اجلمعيــة املغربيــة لتاريــخ الطــب وذلــك ألن ســيدي 
بنعاشــر هــو أول مــكان كانــت تعــاجل فيــه األمــراض املســتعصية ويقــام بــه احلجــر الصحــي. ابختصــار ال ينبغــي أن أييت 
الســائح ويبقــى واقفــا أمــام البــاب، ونقــول نفــس الشــيء عــن املنــازل القدميــة بســال. منــذ زمــن بعيــد وحنــن نســمع 
أبن اجلماعــة ترغــب يف اقتنــاء هــذا املنــزل أو ذاك، وأبهنــا ســتعقد اتفاقيــة مــع املــالك الفــالين كــي يفتــح للــزايرات، 
هنــاك الكثــر مــن املنــازل مل يتــم فتحهــا ألن أصحاهبــا مــع األســف قامــوا إبغالقهــا ومل يعــودوا يســكنون ابملدينــة. 
ميكننــا أن نفســر للســائح أبن تلــك اهلندســة ليســت اعتباطيــة بــل هــي هندســة ترتجــم املبــادئ االجتماعيــة، املبــادئ 
الدينيــة، مبــادئ احليــاة... ألنــك حتــاول أن جتعــل هلــم ذاك املنــزل حيــا. وهــذه القضيــة يســتحيل أن نقــوم هبــا إذ مل 
نقــم ابتفاقيــة مــع املــالك. هنــاك شــروط أساســية ال غــى عنهــا كــي نُنجــح هــذا املــدار، حنتــاج طبعــا األمــن و النظافــة 
وفضــاءات الراحــة وحتســيس ســكان املدينــة، النــاس جيــب أن يعلمــوا أبن هــذه املمتلــكات ميكــن أن تكــون مصــدرا 
للدخــل وميكــن أن تكــون رافعــة لالقتصــاد، وأان متأكــد أبنــه رافعــة لالقتصــاد حبكــم مــا شــاهدته يف مــدن أخــرى 
وبلــدان أخــرى، اعتمــدت علــى الســياحة ابلدرجــة األوىل، وهــذه القضيــة ال ميكــن أن تتــم مــادام النــاس غــر واعــن 
بدورهــا وجيهلــون قيمتهــا، عليهــم أن حيســوا أبن هــذا الــرتاث تراثهــم وليــس ألحــد آخــر، وأنــه عليهــم جتنــب اإلزعــاج 
 Rabat Salé( والــكالم النــايب والتحــرش، وتكويــن مرشــدين ســياحين شــباب. يف هــذا اإلطــار أذكِّــر برانمــج
ــه تكويــن جمموعــة مــن الشــباب واحلمــد هلل، فقــد انضــم  Mémoire( ذاكــرة الــرابط ســال، الــذي مت مــن خالل

ــا مهندســون وطــالب يدرســون السوســيولوجيا اســتفادوا مــن تكويــن ميــداين، لكــن رغــم  إلين
هــذا فهــي ليســت مهنــة وتبقــى فقــط كمكمــل ثقــايف .ابختصــار وســأقوهلا وأكررهــا عيــب أن 
أييت عنــدك زائــر وال يعــرف مــا لديــك ابملدينــة، يف أن لدينــا األبــواب واألبــراج واملآثــر الدينيــة 

واملآثــر ذات الطابــع االقتصــادي، وكل هــذا ســيتطور مــع املــدار الســياحي.

        ســأضيف شــيئن اثنــن إذا مسحتــم، أوهلمــا احلدائــق ابملدينــة. فمدينــة ســال فيمــا مضــى 
كانــت يوجــد هبــا العديــد مــن الســواين والــي لألســف اختفــت ومل تعــد فقــط ســوى العمــارات 
واملنــازل، ومل يبــق لنــا بســال إال القليــل مــن املســاحات اخلضــراء كحديقــة الفــردوس الــي نتمــى 
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-يف إطــار املشــروع املوقــع أمــام جاللــة امللــك- أن تصلــح وتصبــح مســاحة خضــراء حقيقيــة، كمــا لدينــا احلديقــة 
األثريــة بــدار البــارود الــي قيــل أنــه ســيتم هبــا بنــاء مركــب ثقــايف وموقــف للســيارات إبشــراف مــن وزارة الثقافــة. وأريــد 
اإلشــارة إىل حديقــة ســيدي بنعاشــر واملقــرة القدميــة. حنــن نعرفهــا ألهنــا املقــرة القديــة نعــرف املشــاكل 8 أو 9 هكتــار 
ــه أمــر غــر طبيعــي أن نبقــى موالــن ظهــران  ــأة ال يســتطيع أي أحــد أن يفعــل فيهــا أي شــيء، إن مفتوحــة وغــر مهي
للبحــر. فــإذا كنــا موالــن ظهــران للبحــر مــن قبــل اهلجمــات الــي كانــت أتيت منــه فنحــن اليــوم جيــب أن نقــوم ابلعكــس 

ألنــه متنفــس ملدينــة ســال. 

     األبــراج سيشــرع يف إصالحهــا إن شــاء هللا، ويســعدين أن أزف إليكــم بشــرى حتديــد الشــركات الــي ســتصلح 
هــذه الواجهــة. فــكل ســكان مدينــة ســال، وعلــى رأســهم الســيد العامــل جــزاه هللا خــرا، وكــذا اجملتمــع املــدين يهتمــون 
هبــذا احلــدث، ألن تلــك الواجهــة هامــة.  يف البدايــة تكلفــت وكالــة هتيئــة ضفــي أيب رقــراق إبصالحهــا لكــن لألســف مل 
تقــم أبي شــيء ألســباب ماديــة، لكــن اآلن وهلل احلمــد -وكمــا جلبنــا املــال لبــاب ملريســة- فقــد توفــر املــال إلصــالح 
تلــك األبــراج، لكــن نريــد اإلصــالح مــع التدبــر والتســير وليــس اإلغــالق، فكيــف يعقــل أن نصلــح الفضــاء ونرتكــه 
مغلقــا، مثلمــا حيــدث مــع ابب فــاس الــذي يشــتغل شــهرا ويبقــى مغلقــا طــول الســنة؛ دار القاضــي الــي مت إصالحهــا 
وبقيــت مغلقــة أكثــر مــن مخــس ســنوات؛ املتحــف أيضــا شــبه جاهــز لكنــه مــع األســف مغلــق؛ بــرج الدمــوع مت 
إصالحــه مــن طــرف اجليــش »la commission marocaine d’histoire militaire« وبقــي 
مغلقــا، 60 مليــوان أنفقــت كمــا نصــب املــاء علــى الرمــل ألنــه مل يســتغل. جيــب أن نعلــم أن كل املشــاريع املوجــودة 
ابالتفاقيــة موازيــة ملشــاريع أخــرى موجــودة هبــا، فعــادة يــدرج يف االتفاقيــة مركــز اخلدمــات، مركــز اإليــواء الســياحي، 
ــا وال هنتــم ابلتســير وال نســطر هلــا برامــج للضبــط والتشــغيل، كــي  مركــز الورشــات، لكــن إذا كنــا سنشــغلها مؤقت

تعطــي للمدينــة حيــاة وديناميــة، فســتظل لدينــا دائمــا صعــوابت ومشــاكل.

    وأختــم مداخلــي بطلــب خيــص الســاحات. كســاحة ســوق الغــزل الــي هبــا أشــياء 
موروثــة كالداللــة مثــال،  والــي ســنبغي اســتغالهلا كفضــاء ثقــايف كمــا هــو ابلــدول األوربيــة، 
مهرجــان موســيقى األزقــة، معــارض للرســم... خاصــة أن هنــاك عــدد مــن الفنانــن مســتعدون 
للعمــل وعــرض إنتاجاهتــم، وهــذا ســيحدث نشــاطا ورواجــا ابملدينــة. ألجــل كل هــذا علينــا 
ابالســتثمار احلــر، فالقطــاع اخلــاص جيــب كذلــك إدماجــه يف هــذا املشــروع، مبعــى أن هنيــئ 
حنــن األرضيــة: األزقــة، املآثــر التارخييــة،  الســاحات املركزيــة، الســقاايت واجهــات املنــازل، 
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القيســارايت، املواقــع الســياحية...والقطاع اخلــاص يســاعدان إبنشــاء املطاعــم والرايضــات وخلــق نشــاط اقتصــادي 
وســياحي، وهــذا كلــه ممكــن ألن فيــه اخلــر ملدينتنــا ولبــالدان إن شــاء هللا.

السيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة

   شكرا األستاذ الكرومي.

    أظــن أن بعــد هــذه العــروض القيمــة واملتكاملــة فيمــا بينهــا تكونــت صــورة عامــة لتشــخيص الواقــع الســياحي 
ملدينــة ســال، مبــا فيهــا نقــط الضعــف الــي يعكســها الواقــع، وتعرفنــا أيضــا علــى الرامــج واجملهــودات الــي تقــام وكــذا 

االقرتاحــات والتطلعــات ملــا نريــد. أشــر فقــط إىل أن هــذه اجللســة تعــرف حضــور األســتاذة 
ــع هــذه النــدوة  ــة التشــاورية، مكلفــة بتتب فتيحــة القامســي، وهــي إطــار جبماعــة ســال يف اللجن
وتقــوم بتقريــر أشــغال اجللســة، كمــا أريــد ،هبــذه املناســبة، أن أشــكر اإلخــوة ابملؤسســات 
العموميــة واإلداريــة الذيــن حضــروا معنــا وضحــوا جبــزء  مــن أوقاهتــم رغــم ضغــط العمــل 
اليومــي، ومــن ضمنهــم أطــر الشــركة الوطنيــة لالســتثمار الســياحي املتواجديــن معنــا، وأيضــا 
اإلخــوة مــن املركــز اجلهــوي للســياحة واملديريــة اجلهويــة للســياحة، ومجيــع الفاعلــن العاملــون 
مبختلــف القطاعــات ووكاالت األســفار وكــذا مجعيــات املطاعــم واملقاولــن الشــباب واملهنيــن. 
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فكــران يف كل القطاعــات الــي هلــا عالقــة أو أتثــر أو تداخــل أو تقاطــع مــع قطــاع الســياحة، موضــوع جلســتنا اليــوم. 
لألســف هــذا القطــاع مل حيظــى ابألمهيــة ال مــن طــرف اجملالــس وال مــن طــرف اجملتمــع املــدين، ولرمبــا هــذه أول مــرة 
يف اتريــخ مدينــة ســال الــي يعقــد فيهــا اجتمــاع مــن هــذا النــوع، وألجــل هــذا اســتدعينا دائــرة واســعة مــن الفاعلــن 

واملتدخلــن والعاملــن يف هــذا اجملــال.

   الشــكر موصــول أيضــا لفريــق عمــل مجاعــة ســال، األخــوات اللــوايت حرصــن علــى التنظيــم التقــي واللوجيســتيكي 
واألديب رغــم ظــروف هــذه القاعــة التابعــة جلمعيــة أيب رقــراق املشــكورة أيضــا علــى اســتضافها لنــا. 

   فتيحــة القامســي: ال ميكنــي إال أن أشــكركم مجيعــا، فقــد كنتــم يف املســتوى. لقــد المســتم مشــاكل مدينــة ســال، 
وعرفتــم مبــا تزخــر بــه، حــى أنــي شــخصيا أصبحــت أعــرف مدينــي اآلن أكثــر مــن ذي قبــل. فشــكرا لكــم مــرة أخــرى. 
شــكرا علــى شــجاعتكم وعلــى وقتكــم الــذي خصصتــم هلــذه اجللســة خاصــة أنــه يــوم عمــل، وأثــر فيــه موضــوع ثقيــل 
كالســياحة وواقعهــا ورهاانهتــا، وحنــن هنــا إلجيــاد احللــول والقيــام ابملتطلــب متاشــيا مــع برانجمنــا إبذن هللا تعــاىل. وحــى 

ال أطيــل عليكــم أتــرك الكلمــة للســيد إدريــس عبــد الناصــر.

إدريس امللياين عبد الناصر رئيس مشروع هندسة سياحية: 

     شــكرا علــى االســتضافة وعلــى هــذه الدعــوة. حقــا التدخــالت كانــت وازنــة ومدينــة ســال هلــا إمكانيــات مهمــة، 
ــا  ــة ســال، وهن ــر واملــوروث الثقــايف ملدين ــم وتثمــن املآث ــادرات لتقيي ــة. كانــت ســابقا مب ــات الثقافي وخاصــة اإلمكاني
ــة الــرابط /ســل، وفعــال -كمــا جــاء علــى لســان جمموعــة مــن  أريــد أن أعــود إىل نقطتــن أساســيتن: أوال، ازدواجي
املتدخلــن- الــرابط هلــا متوضــع علــى الصعيــد الــدويل، وجيــب أن نعــرف أن خلــف ذلــك تســويق منظــم حــى يكــون 
ملدينــة الــرابط هــذا الوضــع. ألن اهلــدف مــن ذلــك التســويق هــو اســتقطاب الزابئــن ملدينــة الــرابط، فــكل زبــون 
يســاوي املــال، الســؤال لدينــا دائمــا هــو كيــف نســتقطب هــذا الزبــون إىل مدينــة ســال؟ 
األمــر يتعلــق ابالنطبــاع  la perspective، وهنــا جيــب أن تتغــر نظرتنــا لألمــور لكــي 
تصبــح شــراكة وليــس منافســة. مدينــة الــرابط جتلــب مثــال 500000 ســائح فلمــاذا مدينــة 
ســال ال أتخــذ %10 مــن 500000 ســائح الذيــن أيتــون للــرابط، وهــي مســألة جــد 
بســيطة. فالنــاس قدمــوا إىل غايــة مدخــل ســال ولكننــا مل نتمكــن مــن اســتقطاهبم حنــو املدينــة 
واســتغالل التأثــر الــذي تقــوم بــه مدينــة الــرابط دون تكلفــة االســتقطاب. فلمــاذا ال جتلــب 
مدينــة ســال الســياح الذيــن أيتــون إىل مدينــة الــرابط رغــم اجملهــودات املبذولــة. اليــوم -كمــا 
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قــال بعــض االخــوة- هنــاك جمموعــة مــن املتدخلــن يف هــذا القطــاع، وهــو قطــاع جــد مركــب، ال ميكــن أن نتصــور 
تنميــة لــه دون إشــراك مجيــع املتدخلــن، مثــال وكالء األســفار خاصــة مــع برانمــج هتيئــة مدينــة ســال املخصــص لــه 900 

مليــون دهــم وهــي منحــة جيــدة، إذ جمموعــة مــن املآثــر التارخييــة ســيقع ترميمهــا وتثمينهــا إىل غــر ذلــك.

وهــذا ســيعطي يف البدايــة دفعــة ملدينــة ســال وبعدهــا جيــب االســتفادة مــن ذاك اجملهــود مــن أجــل ختليــد الذيــن كانــوا 
هنــا، مث خيلــق جممــع للتنشــيط، ألنــه ال ميكــن أن نتصــور أن يكــون مبدينــة ســال تنشــيط ســياحي دون أن يكــون 
هبــا تنشــيط ثقــايف. وهلــذا جيــب أن تكــون لدينــا رؤاي خاصــة، فمــا ينبغــي أن نعمــل عليــه هــو احملتــوى الــذي نقدمــه 
للســائح، ألنــه ميكننــا أن نقــوم ابلتســويق والتواصــل ونقنــع الســائح بــزايرة مدينــة ســال لكــن حــن أييت ال جيــد مــا ُوعــد 
بــه؛ واملؤســف أن ذلــك الزبون/الســائح ســيكتب آراءه علــى املنصــات التواصليــة  الــي  ســتؤثر علــى زوار آخريــن 
كانــوا مهتمــن بــزايرة مدينــة ســال. هــذه فقــط بعــض املالحظــات أو اآلراء الــي أقتســمها معكــم. فالســياحة جيــب 
أن تكــون يف صلــب أولــوايت اجمللــس وكــذا مجعيــات اجملتمــع املــدين الــي تلعــب دورا أساســيا يف ذلــك، كوهنــا تدفــع 
اجمللــس حنــو القــرار الصائــب وتوجهــه. فاجلميــع يريــد اليــوم أن يكــون القطــاع الســياحي مبدينــة ســال ركيــزة اقتصاديــة 

أساســية يف تنميــة املدينــة وازهارهــا. 

 اثنيــا، خبصــوص القراصنــة جيــب أن نعلــم أنــه أقيمــت برامــج بثــت دوليــا حــول مدينــة ســال والقراصنــة هبــا. لدينــا أشــياء 
كثــرة لكــن مــا هــو الشــيء الــذي ســنضعه يف الواجهــة؟ إذ ال ميكننــا أن نســوق كل املنتوجــات علــى نفــس املســتوى. 
جيــب أن نعلــم مــا نريــد الدفــع بــه وعلــى أساســه نلفــت اهتمــام الســائح أوال. وأختــم ابلقــول أن جعــل مدينــة ســال 
كوجهــة ســياحية هــو عمــل مجاعــي يعتمــد علــى مســامهة الفاعلــن والســلطات احملليــة واجملتمــع املــدين واملؤسســات 
والقطــاع اخلــاص كذلــك، وهــو لــه دور أساســي لتطويــر الســياحة مبدينــة ســال وخصوصــا الســياحة الثقافيــة وشــكرا.

السيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة

   شــكرا نعطــي الكلمــة لبعــض اإلخــوة واألخــوات ونرجــو مــن اجلميــع عــدم »الســياحة« 
أيضــا يف الــكالم، فلنكــن عمليــن أكثــر، ونركــز تدخلنــا يف حــدود دقيقــة أو دقيقتــن، ونقــدم 
اقرتاحــات عمليــة بنــاءة واملســامهة يف هــذا اجملهــود ألجــل اإلقــالع الســياحي مبدينــة ســال. 
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السيد عبد اللطيف العشعاشي: 

     شكرا للجنة التشاورية، شكرا السيد سعيد حيدة، شكرا للحضور الكرمي.

       أان ســالوي احلمــد هلل منــذ أربعــن ســنة ســالوي ابلتبــي وأغــر علــى هــذه املدينــة وأريــد أن أشــارك يف مســألة 
أراهــا أان شــخصيا مهمــة، إهنــا اهليــكل التنظيمــي احلــايل للميــدان الســياحي. يف قطــاع الســياحة الــكل يعمــل: الــوزارة 
، املكتــب الوطــي للســياحة، املنتخبــون احملليــون، قطاعــات كل الــوزارات، الشــركاء العموميــون، الشــركاء اخلــواص، 
ــة ليــس مــع إســبانيا  الــكل يعمــل؛ لكــن ال تظهــر النتائــج علــى امليــدان. وحبكــم جتربــي ابخلــارج ميكــن إجــراء مقارن
أو فرنســا يف اجملــال الســياحي، لكــن ميكننــا أن نقــوم بعمــل تعــاوين مــع دولــة الرتغــال، فهــي أنشــأت وكالــة التنميــة 

الســياحية يف 2004، وميكــن االســتفادة مــن جتربتهــا.

    جتربــة الرتغــال تكونــت يف 2004 وكالــة التنميــة الســياحية خلمــس جهــات ألهنــا دولــة صغــرة وهبــا 10 ماليــن 
نســمة، اســتمروا يف عملهــم مث جــاءت أزمــة 2008 مث تلتهــا أزمــي 2011  و 2012، لكــن اســتمروا فيالعمــل 
بطريقــة منظمــة. لديهــم ســياحة املركــز، أي ســياحة لشــبونة، وهــذا املركــز أكــر مــن مركــز الســياحة ببــالدان. مــن 
يشــارك يف هــذا؟ مثــال املركــز اجلهــوي للســياحة الــرابط ســال يكــون لديــه اجلهــة وتعطــى لــه املــوارد البشــرية واملــوارد 
املاليــة الالزمــة كــي يقــوم مبركــزة الــكل. ميركــز الشــركاء املســتقلن وقــرارات مجاعــات اجلهــة، وقــرارات احلكومــة... أي 
هــو الــذي ينعــش الســياحة. هــذه هــي التجربــة الــي جنحــت يف الرتغــال الــي كانــت يف  2012 أقــل منــا يف اســتقبال 
الســياح من اخلارج، أما اآلن فلديها 17 مليون حســب إحصاء ســنة 2019، بغض النظر عن الســياحة الداخلية  
الــي وصلــت إىل 26 مليــون يف ســنة 2019... إذن هنــا أقــول البــد للدولــة واملنتخبــن احملليــن واحلكومــة والقطــاع 
ــه  ــة الســياحية، ونســميه ســياحة الــرابط ســال القنيطــرة، ويعطــى ل ــاء وكالــة التنمي اخلــاص أن يعقــدوا اجتماعــا إلحي
الدعم والتمركز. وأشــر يف األخر إىل أن الرتغال اخترت ثالث ســنوات متتالية كأحســن 
وجهــة عامليــة، ومــن متــة وجــب أن أنخــذ بعــن االعتبــار هــذه التجربــة ونســر عــى منواهلــا، 

وأملنــا أن يتحقــق هــذا املبتغــى إن شــاء هللا.

شكرا لكم وابرك هللا مساعيكم.
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عبد اجلليل بودرابلة انئب رئيس جملس مقاطعة احصن:) حمام(

     حتيــة للجميــع منصــة وحضــورا وشــكرا للجنــة املنظمــة. رمبــا ســأبدأ بشــيء ال يشــرف األمســاع وســأنتهي ببيتــن 
شــعرين مهمــن ومجيلــن.

    بدايــة أقــول، حنــن نتحــدث عــن الســياحة والنــاس ميارســون مــا أمسيــه التبــول علــى التاريــخ، شــرف هللا أمساعكــم. 
هــذا ليــس فقــط يف ســال وإمنــا يف أغلــب املــدن العتيقــة ابملغــرب، فكيــف نشــيد ونرمــم ســورا ابملاليــن وال جنهــز 
مرحاضــا ابلقــرب منــه. ال زلــت أذكــر وأان صغــرا  عنــد حضــوران ملوكــب الشــموع كيــف كانــت املراحيــض ببــاب 
ملريســة وابب اخلميــس ومبينــة الــرابط كذلــك. يف حــي القريــة يوجــد مســتوصف ومدرســة مهــا اآلن عبــارة عــن مرحــاض 

عمومــي مفتــوح منــذ املســاء وطيلــة الليــل. 

اثنيــا، ذات مــرة وأان أحتــدث إىل خالــي- يف اخلمســينات مــن عمرهــا- أخرتــي أنــه كان 
لديهــم يــوم  يف األســبوع )الثــالاثء( خــاص ابلنســاء لقضائــه يف الشــاطئ رفقــة حارســات مــن 
»األمــن« يســهرن علــى حراســتهن، إذ هنــاك ســيدات يــردن الذهــاب إىل الشــاطئ يف الصيــف 
والســباحة ولكــن حرمــة جســدهن حترمهــن مــن هــذا االســتمتاع. أشــر أيضــا إىل األحيــاء 
الشــعبية الــي هــي يف اعتبــاري امتــداد للمســارات الســياحية. غيــاب املســاحات اخلضــراء يضــر 
أيضــا ابلســياحة يف املدينــة، فــال وجــود لرائحــة االخضــرار يف جــل املناطــق. هنــاك مشــروع 
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جيــد ســينجز مســتقبال، لكــن مــاذا بعــد مــرور 30 ســنة؟ ينبغــي التفكــر يف االســتدامة والســياحة املســتدامة. األحيــاء 
الشــعبية اليــوم هــي ســياحة مــا بعــد 60 ســنة، فاليــوم نقــوم مبحاربــة الصفيــح ونســلم شــقة مقابــل 24 مليــون، مث بعــد 
30 ســنة ســوف نشــرع يف هدمهــا. جيــب أن تكــون لدينــا الرؤيــة االســتباقية خاصــة يف الســياحة. مث ال ننســى البعــد 
األمــي ودوره يف الســياحة. فــزايرة خفيفــة إىل املدينــة القدميــة ســتطلعنا علــى كميــة املخــدرات وجمموعــة مــن اآلفــات 
هبــا، يتعاطاهــا الشــباب العاطــل مــع نقــص يف دورايت األمــن واعــدام للشــرطة الســياحية. يف أكاديــر، مراكــش، 
أو غرمهــا هنــاك شــرطة ســياحية الــي تعتــي بفضــاءات تواجــد الســياح، إذن البــد مــن اســتحضار البعــد األمــي.                                                                                                                                          
   أحــد اإلخــوة حتــدث عــن دور املؤسســات التعليميــة، بــدوري أمثــن مــا قالــه وأؤكــد علــى أمهيــة تنشــئة الصغــار علــى 
حــب كنــوز املدينــة وتقديرهــا. وهنــا حتضــرين ذكــرى زايرة ملدينــة الصويــرة حيــث يوجــد متحــف الذاكــرة اليهوديــة 
الــذي أشــرف علــى تدشــينه جاللــة امللــك، وهــو فضــاء مهــم أهبــرين مجــاال وقيمــة. ســال أيضــا لديهــا اتريــخ وإمكانيــات 

مثــل مدينــة الصويــرة .

    أختــم أببيــات شــعرية يذكرهــا الناصــري يف كتابــه االســتقصاء يف اتريــخ دول املغــرب األقصــى، وهــي منســوبة 
للمرحــوم العالمــة امحــد بنعاشــر, دفــن ســال ومنهــم مــن ينســبها للشــاعر عزيــز احلبــايب :

وصلت حثيث السر فيمن فلى الفال          فال خاطري ملا أنى واجنلى اجنلى

وال نسخت كريب بقلي سلـــــــوة                 فلما سرى فيه نسيم سال ســــــال

      أقــرتح أن يكتــب هــذان البيتــان الشــعراين مبدخــل مدينــة ســال، وكأن ســال ترحــب بداخلهــا مــن جهــة الــرابط 
وتــودع اخلــارج منهــا يف اجتــاه مكنــاس.

السيدة جليلة الصبيحي أستاذة جامعية : رئيسة مجعية Atlas Maroc للعمل السوسيو-ثقايف

   بســم هللا الرمحــان الرحيــم حضــوري هنــا كأســتاذة جامعيــة قاطنــة ابلــرابط لكــن عاشــقة 
ملدينــة ســال، نظــرا لبعــض روابــط الصداقــة والقرابــة، فــأان دائمــا يف زايرة ملدينــة ســال. مــن بــن 
االنطباعــات اخلالــدة والــي تشــجعي علــى زايرهتــا هــي تلــك الراحــة الروحيــة الــي أحســها 
كلمــا زرت ســال. إنــه اســتثمار لألحاســيس أحضــر اليــوم بدعــوة مــن األســتاذ السنتيســي 
رئيــس مجاعــة ســال، إميــاان مــي أبن اهليئــة التشــاورية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة 
النــوع معنيــة وســأقدم كل مــا مــن شــأنه الدفــع بتنميــة ســال العزيــزة، خاصــة إذا مت إشــراكي 
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يف اهليئــة. يف اعتقــادي أنــه لتنميــة الســياحة الثقافيــة البــد لنــا مــن ربــط اجلســور مــع اجلامعــات واجملتمــع املــدين بصفــة 
عامــة، النقــاابت، الفدراليــات، التعاونيــات االجتماعيــة، وعــدد كثــر مــن املتدخلــن... ملــاذا؟   ألن يف كليــة اآلداب 
شــعب اجلغرافيــا وفيهــا برامــج املاســرت والدكتــوراه يف الســياحة، يشــتغلون علــى الســياحة اجلبليــة ومتطلبــات الســياحة 
عامــة، وهــم ابلتأكيــد ســيفيدوننا كثــرا ألن املقاربــة جيــب أن يندمــج فيهــا علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا وعلــم 
املتاحــف وكل علــوم الفنــون ، ولقــد عاينــت مــا قامــت بــه مجعيــة املامــون الــي ســبق وأن نظمــت نشــاطا هنــا، وكانــت 
تقــوم بعــادة محيــدة هــي مهرجــاانت ســالوية »شــعبانة » قبــل رمضــان، وذاك املهرجــان جيلــب الســياح ألن الســياحة 
الوطنيــة واخلارجيــة أتيت مــن خــالل املهرجــاانت، النــدوات، املؤمتــرات، األايم الدراســية ،الورشــات... وهنــا أييت دور 
مجعيــات اجملتمــع املــدين وابملناســبة فنحــن ابجلمعيــة ســطران برانجمــا ونريــد أن نتطــرق فيــه للمشــاكل الــي ختــص املــدن 
الصغــرى والتارخييــة و املــدن الــي تكــون يف اهلامــش نظــرا للصعــوابت الــي تصادفهــا علــى املســتوى االجتماعــي 
واالقتصــادي والســياحي أيضــا. حنــن نســعى لتغيــر العقليــات، ألن النــاس ال ال زال يعتــرون املآثــر التارخييــة ملــكا 
للدولــة واحلضــارة. كمــا أن املــوروث الثقــايف لكــي يصبــح دوليــا جيــب أن يكــون منفتحــا علــى اآلخــر، خاصــة 
املنظمــات الدوليــة )اإلسيســكو – اليونســكو(. هبــذا االنفتــاح، العديــد مــن املآثــر ابملــدن املغربيــة، ومــن بينهــا مدينــة 
الــرابط، انلــت عالمــة »مــوروث ثقــايف دويل« وتلقــت دعمــا. مــن بــن اإلجــراءات الــي ميكنهــا أن جتــذب الســائح 
هنــاك الســكن، ســواء فنــدق أو مــأوى. فليــس كل الــزوار لديهــم أقــارب هنــا، أو رمبــا هنــاك مــن ال يرغــب يف إزعــاج 
أقاربــه، كمــا أننــا نطمــح الســتضافة زوار أجانــب. نقيــم فنــادق ومــآوي ذات خصوصيــة متــزج بــن األصالــة واملعاصــرة  

وأشــكال هندســية جتلــب النــاس.

شكرا لكم وأحييك أستاذي حيدة فأان أكن لك الكثر من التقدير واحملبة. شكرا لكم.

أستاذ ابملدرسة الفندقية سال :

    الســالم عليكــم أيهــا احلضــور الكــرمي. شــكرا علــى االســتضافة ومنحنــا فرصــة التدخــل فيمــا 
خيــص الســياحة مبدينــة ســال. اجلميــع يتفــق علــى أن تنميــة الســياحة هــي عمــل تعــاوين تشــاركي، 
فالــكل مســؤول عــن الســياحة وعضــو يف قطاعهــا وفاعــل فيهــا. أان كأســتاذ ابملدرســة الفندقيــة 
فاجــأين كثــرا أن هنــاك أخبــارا متداولــة حــول إمكانيــة إغــالق املدرســة بعــد إحلاقهــا بــوزارة 
الرتبيــة الوطنيــة عــوض وزارة الســياحة، كيــف ســيحدث هــذا وحنــن علــى أبــواب فتــح فنــدق أو 
مــأوى واملطاعــم؟ تلــك املدرســة ستســاهم يف توفــر اليــد العامــل للفنــادق الــي نتحــدث عنهــا، 
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إهنــم أبنــاء ســال الذيــن سيســتفيدون مــن تلــك املدرســة. مــا أعنيــه هــو أن تكــون لــدى اجلماعــة قــوة الرتافــع علــى مــا 
ميكــن أن حيــدث داخــل اجلماعــة، علمــا أن القــرار ابنتقــال تلــك املدرســة مــن وزارة الســياحة إىل وزارة الرتبيــة الوطنيــة 
هــو قــرار مركــزي، لكــن مــن ســيؤدي الثمــن هــو ذاك املواطــن الــذي يســكن هنــاك وابنــه أو ابنتــه الــي ســتنوي ولــوج 
املدرســة، خاصــة أن هبــا داخليــة وهــذا مييزهــا علــى مســتوى اجلهــة أبكملهــا ســيدي قاســم ســيدي ســليمان...وهل 

سنســتقدم أشــخاصا مــن خــارج املدينــة كــي يشــتغلوا بفنــادق بســال، أبنــاؤان أوىل كــي يعملــوا بســال وألجــل ســال.

 من انحية أخرى جيب أن نعمل على مستوين:

1( حتبيــب املدينــة –جبميــع مــا تزخــر بــه- ألبنائنــا منــذ املرحلــة االبتدائيــة فاإلعداديــة وهكــذا...أي االهتمــام 
القاطــن ابملدينــة. البشــري  ابلعنصــر 

2( اإلشــتغال علــى مضاعفــة اجلهــود مــن حيــث التعريــف ابملدينــة واإلشــهار هلــا وتقــدمي منتــوج إعالمــي حتفيــزي 
ومشــجع لزايرهتــا. 

حممد بلكناوي : طيار عسكري/مدين متقاعد

  الســالم عليكــم. * أان مــن أصــول ســالوية ومــن قدمــاء املدينــة، بــل ممــن ركبــوا الكوتشــي يف ســال، وكــم أمتــى أن 
يعــود  الكوتشــي إىل مدينــة ســال. 

ــا خمططــا ســياحيا واســرتاتيجية واضحــة فســوف جنــي مثارهــا بعــد مخــس أو ســت ســنوات؛ كمــا جيــب      *بوضعن
ــازل  ــار الســائح املغــريب كمــروج لســياحة املدينــة، لكــن بعــد أن نوفــر لــه أماكــن للمبيــت ومن أن أنخــذ بعــن االعتب
لإليــواء maison d’hôtes وهــي لألســف اندرة جــدا إن مل نقــل غائبــة، وأغلبهــا يشــتغل يف ســرية. العديــد مــن 
األصدقــاء أيتــون عنــدي للمنــزل -ومنهــم أجانــب- ويرغبــون يف الذهــاب إىل مــأوى لكــن 

ال يوجــد أي شــيء رمســي، حنــن نريــد أشــياء رمسيــة خاصــة بضواحــي املدينــة.

  * فكرة املراحيض جيدة، ألهنا غر متوفرة مبدينة ســال. نفس الفكرة موجودة ابلصويرة، 
الــي هبــا أيضــا مطاعــم، ومقاهــي ومرافــق كثــرة تطــل علــى مناظــر مجيلــة؛ حنــن أيضــا لدينــا 
مناظــر خالبــة مبدينــة ســال إذا شــيدت مطاعــم ومقاهــي ســيكون األمــر رائعــا ومفيــدا ملدينتنــا.
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حسن زرنن خطاط: حسن زرنن خطاط وفنان تشكيلي

 السالم عليكم.

    * كنــت دائمــا أمســي مدينــة ســال مبدينــة األحــالم، أمــا اآلن فقــد أضحــت دار العجــزة، نظــرا جملموعــة مــن األســباب 
لــن أدخــل يف تفاصيلها. 

    * أود التأكيد على أمر املرافق الصحية إذ ال يتوافق وجود الرج واملول و املسرح مع غياب املرافق الصحية، 
ــة املدينــة ومآثرهــا وفضاءاهتــا، خاصــة أســوارها الــي هــي مــكان  ألن فيــه احلفــاظ علــى مجالي

للتبــول بشــكل مفــرط. 

     * حديقة الفردوس هي أيضا حبلجة إىل عناية، وهي حديقة اترخيية، لكن لألسف ورغم 
تعاقــب جمموعــة مــن اجملالــس فهــي مهملــة، ويف ذلــك حتميــل للمســؤولية هلــؤالء املنتخبــن، 

وأقوهلــا أمــام املــأل. 

* أذكــر أننــا ذات مــرة كنــا بصــدد اإلعــداد ملعــرض فاتصلنــا مبقاطعــة بطانــة كــي نعرضــه بــرواق 
ابب فــاس، إال أنــه قيــل لنــا أبن الــرواق اتبــع ملقاطعــة ابب املريســة، هــذه إشــكالية كبــرة 
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وعميقــة، فكيــف ملــن عــاش بســال 60 ســنة يقــال لــه اذهــب إىل ابب املريســة؟ هــذا يبــن أن هنــاك هنــاك تفرقــة وعــدم 
انســجام. لكــن يبقــى أملنــا يف مســتقبل مزهــر ملدينــة ســال إن شــاء هللا، ومــن حســن الصــدف أن صاحــب اجلاللــة 

مقيــم فيهــا وهــذا ســيعطيها شــعلة وابتهاجــا.

مصطفى زهرور:

    الســالم عليكــم. مبــا أنــي آخــر املتدخلــن فــإن العديــد مــن النقــاط قــد أثــرت وال داعــي لتكرارهــا، خاصــة أن 
مداخــالت اإلخــوة كانــت غنيــة.

    * أعتقــد أن حــل مشــاكل الســياحة ال ميكــن أن يكــون بــدون مشــاركة أشــخاص مــن قطــاع الســياحة، يســامهون 
برؤيتهــم وأفكارهــم: وزارة، مندوبيــة، مكاتــب الســياحة...تكون لديهــم أفــكار تقنيــة ألن هــذا اجملــال تلزمــه ديناميــة 

كــي يتحــرك. 

    * كان احلديــث عــن 900 مليــون ألجــل اإلصالحــات، لكــن – وكمــا قــال الســيد الكرمــي- فهنــاك عــدة 
إصالحــات متــت لفضــاءات ال زالــت مقفلــة.

     * جــزء كبــر مــن الســياحة يكــون مرتبطــا ابحلــدث. لنأخــذ مثــال الصويــرة واحلــدث الثقــايف الكبــر هبــا )مهرجــان 
كنــاوة(. انطلقــوا بشــكل بســيط لكــن عامــا بعــد آخــر كــر وتنمــى وأصبــح جيلــب املــال كــي تتقــدم املدينــة وتنمــو هــي 
أيضــا. الســياحة هلــا عــدد مــن العوامــل فهنــاك املآثــر والفاعلــن والقطــاع اخلــاص... ولكــي نســتقطب القطــاع اخلــاص 
جيــب أن يكــون تنشــيط. هنــاك حــدث منفــرد يف العــامل هــو موكــب الشــموع، لكــن لألســف مــدة االســتعراض تــدوم 
ثالث ســاعات أو عشــية على األكثر، وتســتدعى له خنبة جتلس ابملنصة، حبذا لو جعلنا مدته تصل إىل أســبوعن، 
ــه عــن  ــاه عــن موكــب الشــموع نقول ــوم يقــام نشــاط. ومــا قلن ونســتدعي الســياح ويف كل ي
مهرجــان القراصنــة، الــذي يعــرف اهتمامــا عامليــا، كمــا ســبق وأشــار أحــد اإلخــوة. إذن جيــب 
الرتكيــز علــى حــدث كبــر نســتقطب مــن خاللــه الســياح، غــر أن هــذا ال يعــي أن ســال 
جيــب أن تبقــى حمصــورة يف الســياحة الثقافيــة، فســال لديهــا البحــر والــوادي، معهــد مــوالي 
رشــيد ومركــب الرايضــة، ميكــن أن نــروج للســياحة الرايضيــة أيضــا، وهنــاك الفضــاء الغابــوي 
ومدرســة املرنيــن واملســجد األعظــم والكثــر مــن الفضــاءات، لكــن كيــف سنســتغل كل 

هــذه اإلمكانيــات املتوفــرة. 
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حنان الطاهري طالبة : 

ســأحاول االختصــار يف تدخلــي، وســيكون مركــزا حــول حمــور أعتــره أساســيا يف نظــري وهــو الســياحة البيئيــة مبدينــة 
ســال. فنحــن لدينــا املعمــورة، هنــر أيب رقــراق، هنــاك علمــاء يريــدون مراقبــة الطيــور املهاجــرة ابختصــار الســياحة البيئيــة 
ــام بتصميــم  ــاه والغــاابت للقي ــة للمي ــة الوطني ــا نطالــب الوكال ــة ســال، فقــط جيــب أن هنيــئ هلــا. وهن جــد مهمــة ملدين
التهيئــة والتدبــر الدائــم مبدينــة ســال، ألهنــا حقــا مدينــة تســتحق التشــجيع يف جمــال الســياحة الــذي نســجل بــكل 

اعتــزاز التطــرق إليــه ألول مــرة بســال. 

السيدة حياة الغزايل : رئيس تعاونية مخيسة 

    السالم عليكم. سأكون خمتصرة كذلك، وأبدأ بتثمن الشعار/الرؤية » سال اللي بغينا ». 

     * مــن الناحيــة الســياحية نريــد أســواقا تضامنيــة لعــرض املنتــوج النســوي، إذ هنــاك منتوجــات نضطــر لتســويقها 
مبدينــة مراكــش وتبــاع أبمثنــة خبســة. جيــب أن تكــون لدينــا أســواق تضامنيــة تعــرض فيهــا املنتوجــات وتقــدم معهــا 
شــروحات وملــا ال ورشــات تعريفيــة ابلصناعــة التقليديــة يف املدينــة. مثــل هــذا األمــر عاينتــه يف إحــدى زايرايت ملدينــة 
ــزوار يتابعــون عمــل الصنــاع ويتلقــون شــروحات. هــذا ســيعطي قيمــة للعمــل  ــة حيــث ال فــاس، داخــل ورشــة للزربي

وللمــرأة الصانعــة،  

املوتشو وائم: طالبة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم ابلرابط  

 السالم عليكم مجيعا.

       يف احلقيقــة كل املداخــالت كانــت قيمــة، خاصــة أننــا ال خنتلــف يف كــون ســال تزخــر بثقافــة وتــراث ثقــايف 
ومعمــاري، جيولوجــي وبيئــي... إال أن هــذه املدينــة تفتقــر إىل تثمــن هــذا املــوروث. وكــوين 
طالبــة مهتمــة ابملــوروث والتنميــة املســتدامة، حيــث ســبق يل يف هنايــة دراســي ابملاســرت أن 
اشــتغلت علــى تقييــم املــوروث اجليولوجــي ابلنســبة ملنطقــة متحضيــت ابألطلــس املتوســط، 
فقــد اقرتحــت وضــع لوحــة ســياحية جتمــع مناطــق إيكولوجية/ثقافيــة – إيكولوجية/جيولوجيــة. 
مبدينــة ســال مناطــق طبيعيــة واترخييــة رائعــة، وهلــذا أقــرتح أن نضــع لوحــة ســياحية، وحبــذا لــو 

كانــت بســاحة ابب ملريســة عنــد مدخــل املدينــة.
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حسن بركاش : 

       ماذا عســاي أن أقول لكم بعد هذه التدخالت القيمة ســوى أن أشــكر كل واحد من املتدخلن. فعال هناك 
عــدة أمــور ومالحظــات جتنبــت أن أقوهلــا يف البدايــة رغبــة مــي يف أن أكــون إجيابيــا، إال أن هنــاك أشــياء عديــدة جيــب 
إعــادة النظــر فيهــا. حتدثنــا عــن جتربــة الزبــون، جتربــة الســائح وكيــف هنيئــه، مجيعنــا يقــول أان فخــور مبدينــي، إهنــا بلــدي، 
لكــن لألســف دون أن يعــرف مــا تتوفــر عليــه، مبــا فيهــم ســائق الطاكســي يف بعــض األحيــان. القاطــن الســالوي جيــب 
أن يكــون فخــورا مبدينتــه، لكــن جيــب يكــون عارفــا لتارخيهــا ومآثرهــا ويعــرف النــاس هبــا ويفســر مــا تزخــر بــه. لدينــا 
3500 كلــم مــن الســاحل الشــاطئي لكنــه غــر مهيــأ: ال رشاشــات لالســتحمام، ال هتيئــة فضــاءات، ال مراحيــض؛ 

وهــذه األخــرة )املراحيــض العموميــة( تعتــر مشــكال حقيقيــا علــى مســتوى املدينــة. شــكرا لكــم وأان رهــن إشــارتكم.

لسيد :سعيد سحيدة مسر اجللسة

          للحديــث شــجون كمــا يقــال، إذ هنــاك الكثــر ممــا نــود التحــدث حولــه ولكــن إكــراه 
الوقــت يضغــط علينــا. العديــد مــن املواضيــع طرحــت ومــن خمتلــف الــزوااي: الزاويــة املهنيــة، 
الزاويــة اإلداريــة، زاويــة املقاربــة ذات اخلــرة والتجربة...تدخالتكــم عــرت عــن الغــرة علــى 
املدينــة وعلــى تشــبثكم بتنميــة القطــاع. الواقــع الســياحي مبدينــة ســال يتطلــب عمــال وجمهــودا 
كبريــن، إضافــة إىل شــراكة القطاعــن العــام واخلــاص، وشــيئا مــن االنتقائيــة؛ فالســياحة قطــاع 
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حيــوي يهــم مجيــع القطاعــات األخــرى، ومــن مثــة البــد أن تعطــى لــه األولويــة وتوفــر لــه املتطلبــات، وســال مــن حيــث 
مؤهالهتــا ومقوماهتــا التارخييــة، اجلغرافيــة، البحريــة، الطبيعيــة كلهــا موجــودة، وقرهبــا مــن الــرابط ال ميكــن أن ننظــر 
إليــه إال مــن الزاويــة اإلجيابيــة ألجــل التكامــل، وحــى لــو كان تنافــس ســيكون تنافســا إجيابيــا ويعطــي نتائــج مشــرفة. 

         يف األخر أجدد الشــكر لألســاتذة على حضورهم ابســم املؤسســات الي ينتمون إليها، وأشــكر األســاتذة: 
القامســي، انصــر، حســن بــركاش، حممــد الكرمــي، الســريدي...على حضورهــم مجيعــا. الشــكر موصــول كذلــك 
للطاقــم الــذي أشــرف علــى تنظيــم اللقــاء وحتضــر هــذه القاعــة. أذكــر أن كل االقرتاحــات والتدخــالت قــد ســجلت، 
وأخــذت نســخ مــن العــروض املكتوبــة الــي قدمهــا األســاتذة، كــي نضمنهــا يف التقريــر، جبلســة 27 الــي ســتكون 

جلســة عمليــة لعــرض خمرجــات وتوصيــات هــذا اللقــاء، وشــكرا لكــم مــرة أخــرى.
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المنتدى االقتصادي: 
محور االستثمار
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور االستثمار

املنتدى االقتصادي: حمور االستثمار
االستثمار بسال بن الواقع واآلفاق

     تفعيــال لــورش اجلهويــة املتقدمــة يف تدبــر الشــأن احمللــي، الــذي يعتــر تطــورا مهمــا علــى صعيــد بنيــات وهيــاكل 
الدولــة، والــذي ســيمكنها مــن إصــالح وحتديــث العالقــة بينهــا وبــن ابقــي املســتوايت الرتابيــة املكونــة هلــا، وســيجعل 
الدميقراطيــة احملليــة عنصــرا معبئــا للطاقــات ومنتجــا للنخــب. كمــا ســيمكن مــن خلــق تــوازن مؤسســي بــن الدولــة 
واجلهــة يهــدف إىل توزيــع فعــال وعــادل للثــروة، وجعــل الســلط واالختصاصــات قائمــة علــى املراقبــة وتلبيــة احلاجيــات 

امليدانيــة للســاكنة احملليــة.

    وتبعــا لالختصاصــات املوكولــة للجماعــات الرتابيــة مبوجــب القانــون التنظيمــي رقــم 14.113، ســواء كانــت 
اختصاصــات ذاتيــة أو مشــرتكة مــع الدولــة أو منقولــة إليهــا مــن هــذه األخــرة، والــي مكنتهــا مــن تســطر سياســات 
تنمويــة مبنيــة علــى البعــد احمللــي وعلــى اقتصــاد انجــع وقــوي يهــدف إىل خلــق النمــو وتوفــر فــرص الشــغل، وحتقيــق 

العدالــة االجتماعيــة.

   ومتاشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي اجلديــد الــذي يعتــر أن حتســن جــودة النمــو االقتصــادي أمــر ضــروري مــن 
أجــل تنميــة داجمــة ومســتدامة، حتــرص مجاعــة ســال، منــذ تشــكيل اجمللــس اجلماعــي اجلديــد، 
علــى جتســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، انطالقــا مــن اقــرتاح حلــول وبدائــل جملموعــة 
مــن اإلشــكاالت الــي حتظــى ابهتمــام ســكان ســال يف خمتلــف اجملــاالت وعلــى رأســها جمــال 
االســتثمار، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى اإلصغــاء والتشــاور مــع مجيــع 
الفعاليــات احملليــة، وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان 

مجاعــة ســال.
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   مــن هــذا املنطلــق، ووعيــا منهــا أبمهيــة االســتثمار يف التنميــة االقتصاديــة احملليــة ومــدى أتثــره علــى خمتلــف 
القطاعــات االقتصاديــة، تــويل مجاعــة ســال اهتمامــا خاصــا هبــذا اجملــال، مــن خــالل العمــل علــى إجيــاد حلــول للرفــع 
مــن وثــرة االســتثمارات علــى املســتوى احمللــي، األمــر الــذي سيســهم بشــكل فعــال يف تنشــيط ديناميــة النســيج 
االقتصــادي والرفــع مــن مــردوده، ممــا ســينعكس إجيــااب علــى جــودة احليــاة ابلنســبة للمواطــن الســالوي وعلــى خمتلــف 
انشــغاالته ومناحــي عيشــه يف اجملــاالت االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، علــى اعتبــار أن االســتثمار هــو دعامــة أساســية 
لتطويــر البنيــة االقتصاديــة احملليــة، واحلجــر األســاس يف التنميــة االقتصاديــة احملليــة والوطنيــة، نظــرا الرتبــاط كل 
جمــاالت التنميــة بتطــوره وازدهــاره. حيــث أنــه ال ميكــن تصــور تنميــة حمليــة دون اســتثمار قــوي قــادر علــى خلــق الثــروة 

وعلــى إدمــاج الشــباب يف النســيج االقتصــادي.

    لــذا، فــإن االهتمــام ابالســتثمار يف بعــده احمللــي، يعتــر خيــارا اســرتاتيجيا إبمكانــه دعــم املسلســل التنمــوي علــى 
املســتوى احمللــي واجلهــوي والوطــي، حيــث أن قطــاع االســتثمار ميكنــه اإلســهام بشــكل فعــال يف إحــداث مناصــب 
شــغل علــى املســتوى احمللــي ممــا ســيخلق ديناميــة مطــردة، كمــا سيســاهم يف معاجلــة جمموعــة مــن الظواهــر االجتماعيــة 
املرتبطــة ابلفقــر واهلشاشــة، ابإلضافــة  إىل أن تطــور هــذا القطــاع ميكــن أن جيعــل مــن مدينــة ســال قطبــا اقتصــاداي 
واعــدا علــى املســتوى اجلهــوي والوطــي، األمــر الــذي سيشــكل انطالقــة حقيقيــة للتنميــة االقتصاديــة جلماعــة ســال، 

وسيســاهم ال حمالــة يف دعــم جمهــودات التنميــة يف شــى اجملــاالت.

   كمــا أن أمهيــة قطــاع االســتثمار ابلنســبة جلماعــة ســال، يدفعهــا إىل فتــح النقــاش حــول ســبل وآليــات التطويــر، 
والتفكــر يف اإلجــراءات والتدابــر الــي متكنهــا مــن خلــق املنــاخ املناســب هلــذا القطــاع علــى املســتوى احمللــي، مــن 
قبيــل تبســيط املســاطر اإلداريــة ودعــم قيــم الشــفافية والنزاهــة مبختلــف مصــاحل اجلماعــة، ومتكــن املســتثمرين مــن 
حمفــزات ضريبيــة، وتوفــر املواكبــة والدعــم الالزمــن هلــم، األمــر الــذي سيســاهم ال حمالــة يف حتســن منــاخ االســتثمار 

بســال يف أفــق جعلهــا قبلــة للمســتثمرين علــى املســتوى اجلهــوي والوطــي.
ترســيخا هلــذا التوجــه، فــإن مجاعــة ســال حتــرص علــى البحــث عــن إجــاابت علميــة وعمليــة 
إلشــكاالت القطــاع علــى املســتوى احمللــي، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى 
اإلصغــاء والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة. هــذا النهــج التشــاوري يهجــف ابألســاس 
إىل تبــادل األفــكار، وتقاســم التجــارب واخلــرات، واقــرتاح البدائــل واحللــول الــي مــن شــأهنا 
املســامهة يف تطويــر هــذا القطــاع، وتكريــس مكانتــه، والرفــع مــن مســتوى فعاليتــه وجناعتــه، 

مبــا خيــدم أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مبدينــة ســال.
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   علــى هــذا األســاس، يــويل املنتــدى االقتصــادي عمومــا، ولقــاء التشــخيص التشــاوري اخلــاص بقطــاع االســتثمار 
علــى وجــه اخلصــوص، أمهيــة قصــوى هلــذا القطــاع، مــن خــالل تعميــق النقــاش حــول كيفيــة جــذب وتطويــر االســتثمار 
علــى مســتوى مجاعــة ســال، ابإلضافــة إىل توجيهــه حنــو القطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة ذات القيمــة املضافــة 
العاليــة. كمــا ســيتم تــدارس كيفيــة اســتغالل املؤهــالت الطبيعيــة ملدينــة ســال وموقعهــا اجلغــرايف يف الرتويــج هلــا كوجهــة 

اســتثمارية علــى املســتوى اجلهــوي والوطــي.

   أتسيســا علــى مــا ســبق، ويف إطــار اإلعــداد لرانمــج عمــل مجاعــة ســال 2028-2022، أييت لقــاء التشــخيص 
التشــاوري اخلــاص بقطــاع االســتثمار، ليقــدم اإلجــاابت واحللــول والبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاالت الــي تعيــق تطــور 

وتنميــة هــذا القطــاع بســال، والــي ميكــن تلخيــص بعضهــا فيمــا يلــي:
إكراهات قطاع االستثمار بسال واستشراف آفاقه	 
دور املركــز اجلهــوي لالســتثمار جلهــة الــرابط ســال القنيطــرة يف تشــجيع االســتثمار علــى مســتوى اجلهــة 	 

عمومــا وعلــى مســتوى مدينــة ســال علــى وجــه التحديــد.
تطوير البنية االستثمارية بسال ورهاانت التنمية االقتصادية واإلدماج االقتصادي للشباب السالوي.	 
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المنتدى االقتصادي: محور االستثمار

خمرجات اللقاء
الســيد املســر كــرمي الشــقدويف: الســالم عليكــم ورمحــة هللا تعــاىل وبركاتــه، ابســم الســيد رئيــس مجاعــة ســال والســادة 
منتخــي اجمللــس وأطــر اجلماعــة، أتقــدم إليكــم خبالــص الشــكر واالمتنــان لتلبيــة دعــوة هــذا اللقــاء التشــاوري الــذي 
ينــدرج يف سلســلة اللقــاءات التشــاورية الــي تعقدهــا مجاعــة ســال مــن أجــل إعــداد برانمــج عملهــا املمتــد مــن 
2022 إىل 2027 طبقــا للمقتضيــات اجلــاري هبــا العمــل، ويف بدايــة هــذا اللقــاء أتشــرف إبعطــاء الكلمــة للســيد 
لطفــي ملريــي ممثــال عــن هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع وعــن اجملتمــع املــدين مــن أجــل تقــدمي الكلمــة 

ــة. االفتتاحي

Voilà je suis lotfi Mrini   

 Moi-même, j’ai une casquette d’homme d’affaires. J’ai créé une   
 SARL il y a une quarantaine d’années, que j’ai fermé deux ans après
 et j’ai travaillé pendant 6 à 7 ans au Canada en tant que développeur
 de graphes d’entreprises. Avec une multinationale sur un territoire,
 à savoir ? Il faut le dire. Done, lorsqu’on m’a proposé d’animer ce
 forum, le premier du genre dans la ville de Salé, J’ai accepté avec
 beaucoup de bonheur. Cette démarche de la ville peut paraître

d’abord quelque peu iconoclaste par rapport aux at-
 tributions, aux préoccupations classiques d’une ville :
 l’assainissement, la voirie et l’éclairage public, etc…
Ce pendant les questions qui concernent le dévelop-

 pement local, la promotion d’emplois, la promotion
 et l’encouragement des investissements privés font
.également partie des compétences de la ville

Seulement, la majorité des villes marocaines s’en dé-    
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 laissent parce qu’elles ne sont pas capables de faire face aux métiers
 de base disant de la ville qui sont des services de proximité avec la
population et tout l’aspect création de richesse, d’emplois, de déve-
loppement de bassins économiques, etc. et de reléguer en deuxiè-
 me plan. Mais c’est l’une des compétences que prévoit la loi pour
 la ville et donc le législateur a laissé même une voix beaucoup plus
 large aux villes qui souhaiteraient intervenir dans des secteurs qui
ne sont pas de leur propre compétence, c’est à dire que la compé-
 tence de la ville est de façon tacite générale peut faire ce qu’elle veut
.si elle a les moyens  de financer ces projets

Et le fait que la ville de Salé ait voulu se rapprocher de ces ac-    
 teurs économiques de la ville, me semble-t-il, est une initiative
 louable car. c’est pour la première fois qu’elle prend langue avec
 les opérateurs qui se trouvent sur son territoire. dans le cadre de la
 préparation de son plan sexennal, on sait que la loi prévoit un fort
développement local pour dissuader et il y a une obligation consti-
tutionnelle de faire participer les parties prenantes à l’activité éco-
nomique dans la ville

 Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit là    
 seulement une démarche formelle parce qu’il y a une
 obligation légale que la ville provoque cette réunion
 ainsi qu’il ne s’agit pas de faire un tour de table, pas de
 répondre à une obligation d’avoir bonne conscience
 par rapport aux lois et puis de se donner rendez-vous
.dans six ans sans qu’il y ait de suivi de cette réunion
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 Elle n’aurait pas de sens si on se réunit aujourd’hui pour qu’on ne
 débouche pas sur un processus. Il faut qu’il y ait un processus qui
 suit. Enfin, du moins je le souhaite. Je pense qu’il y a la crédibilité de
la ville qui est en cause et la crédibilité du maire de la ville qui lui-
 même un homme d’affaires par rapport à ses pairs et qui des autres
hommes d’affaires dans cette affaire aujourd’hui, je pense à un pro-
 cessus qui va se prolonger. Je ne souhaite pas la mise en place sales
 team. Une équipe de Salé d’acteurs économiques et d’un cadre de
concertation. Ce forum pourrait prendre un autre nom et pour-
 rait se poursuivre avec la communauté des affaires. C’est à dire non
seulement les hommes d’affaires, mais également les avocats d’af-
.faires et fiduciaires, etc., les intervenants en matière économique

 De sorte que chaque jour de participation et de synergie puissent   
 continuer dans le temps, qu’ils soient vivants et prégnants, et que
 le portage de la promotion économique de la ville via un lobbying
 intelligent, c’est ce qu’on souhaite, puis se déployer dans le cadre
d’une responsabilité collégiale ou tout le monde participe. Je vou-
 drais rappeler également que la ville de Salé a été toujours une ville

.industrielle

 Ce n’est pas une nouveauté. Il y a quatre ou cinq ans,   
on a découvert la cité des potiers à quelques enjambe-
 urs de là, - Dar baroud - avec une trentaine de fours
 qui datent du XIIᵉ siècle, pour une ville de 2000 à 3000
 habitants, Ça veut dire que Salé exportait vers tout le
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.Maroc et donc c’était un foyer vivant d’industries dans le temps

  C’est bien sûr de l’artisanat aujourd’hui, mais dans le temps au    
 XIIᵉ siècle c’était de l’industrie. Et puis, sous le protectorat, moi
 j’ai grandi avec - Baruk - l’usine de pâtes alimentaires de Monsieur
 Baruk qui habitait pas loin, et de l’usine de transformation du liège
qui était à Tabriquet, bien sûr, qui était très connu pour les nuisan-
 ces, la pollution qu’elle déversait sur les riverains dans le temps et
même j’ai un ami qui, au début des années 80 qui a installé la pre-
mière usine innovante du Maroc pour produire des plaques photo-
 voltaïques en 1980, c’était au début, même quand on commençait
 à parler de l’énergie solaire, était rentré directement des Etats-Unis
.l’amerique

 Son affaire n’a pas marché également parce que l’Etat était un peu   
 trop loin encore dans sa maturation de ce qu’était l’énergie solaire
 dans le temps. Et puis après, je pense que la ville s’est développée
par un coup et a subi quelque peu la vague, la déferlante de l’in-
 formel qui a tué notamment toute l’industrie du textile à Salé. Et
puis la déferlante de la promotion immobilière qui a éliminé l’ar-
 rière-pays agricole donc on s’est installées dans un
.brouillard

On n’a pas de curseur, on n’a pas vraiment de vi-    
 sibilité, on n’a pas de vision économique pour une
 ville quand même. Qui a plus 1000000 d’habitants,
c’est plus que des dizaines de pays au monde qui se
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trouvent dans un bassin énorme, avec des capacités, avec des res- 
 sources, qui sont importantes, avec des atouts immenses. Et si la
 ville ne s’est pas démarquée par rapport à ces questions dans le
.temps, la situation actuelle aurait été différente

 Je pense, parce que c’est quand même une partie prenante qui est   
 importante et c’est pourquoi je pense que l’on peut être optimiste à
partir de cette réunion, de ce forum, qui est une valeur ajoutée cer-
 taine. Parce que pour la première fois, on va essayer de faire bouger
un peu les lignes. Non pas que je sois béat qui considère que la ré-
 union de quelques personnes va changer le monde, mais toutes les
 grands projets ont commencé par une bonne volonté et par un suivi
 adéquat. Et la raison de cet optimisme est de deux sortes, on repose
 sur deux piliers. Le premier est totalement politique : aujourd’hui,
 ce gouvernement ou cette majorité gouvernementale qui existe,
 qui est restreinte à trois parties, a décidé de prendre la gouvernance
 des gouvernements du pays, des régions et des communes. C’est à
 dire qu’on se retrouve devant une charpente politique importante
 ou le courant peut passer On n’est pas dans les autres formules avec

 six ou sept parties, ou la discussion, la remontée de
l’information des doléances, des requêtes, les arbitra-
.ges prennent du temps

 Et parce que la politique économique était plus liée   
 à pousser les résultats de la politique économique
 à être liée à des ambitions personnelles de tel ou tel,
 aujourd’hui, il y a une structure politique qui vaut ce
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 qu’elle vaut, mais qui a cet avantage de faire que les responsables
 au niveau de l’Etat sont les mêmes au niveau des régions, sont les
.mêmes au niveau des villes

Et donc cette responsabilité-là, favorise un partage de ces do-    
 léances, les problèmes dont on va parler, des requêtes qu’on peut
 adresser et des arbitrages qu’on peut demander. À dire qu’il y a plus
de fluidité, plus de rapidité dans la réactivité si vous voulez des ad-
 ministrations différents au niveau national ou international, Donc
 il y a une architecture des décisions qui me semble être plus propice
.que par le passé

 On n’a pas encore, on ne peut pas la juger actuellement. Mais cette   
 architecture me semble être plus adéquate que par le passé et qui
 permet dans le cadre de la dialectique, de l’analyse des points forts
 et des faiblesses du territoire, parce que c’est de savoir en parler
 elle va permettre de mieux vendre le territoire d’un côté, de mieux
 vendre le territoire et ses atouts d’un côté, et en faisant valoir ses
 potentialités, ses ressources, ses atouts et d’un autre côté, multiplier
.les plaintes, c’est à dire les requêtes, les demandes, les insuffisances

Donc, d’un côté, on peut vendre le potentiel, l’exis-    
tant. Et d’un autre côté, on peut demander de ré-
 former un certain nombre de choses au niveau de la
 gestion peut être quotidienne ou à plus court terme,
 C’est sûr que cette démarche-là, elle s’inscrit dans
un cadre beaucoup plus large. Où se trouvent plus-
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.ieurs agences qui sont spécialisées dans la promotion économique

On trouve pour l’agriculture l’Agence de développement agri-    
 cole, pour l’industrie vous savez, l’Agence de développement des
industries et des exportations. Il y a des centres régionaux, des in-
 vestissements qui ont été créés pour éliminer un peu les désordres
bureaucratiques et la corruption et les retards qui sont liés à des dé-
marches administratives très lourdes. Mais également qui ont con-

 nu ces derniers temps un élargissement conséquent
 de leurs missions qui vont au-delà, si vous voulez, du
.guichet unique pour le pays

 Il était créé au départ pour nous, il ne s’agit pas de   
 marcher sur les plates-bandes de ces gens-là. Ces
 grandes structures ont continué de fonctionner et on
souhaiterait que chacun à son niveau, grâce à ses ta-
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 lents, grâce à ses moyens, puisse intervenir pour le bien commun.
 Et ces institutions qui discutent avec les investisseurs étrangers ou
qui règlent les problèmes ponctuels daccompagnement sur le ter-
.rain sont toujours utiles

 Notre rôle à nous, c’est de donner plus d’impulsion pour que le   
 territoire de la ville soit localisé, soit reconnu en tant que réceptacle
 d’affaires, parce que c’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de régler les
 problèmes quotidiens des intervenants sur place, mais également
de rendre attractif de vendre la ville de Salé au moins à des inves-
 tisseurs nationaux. Et cela ne se règlera pas uniquement par    la
.bureaucratie et par les agences

 C’est également par la qualité des opérateurs économiques de    
 Salé. Vous savez, lorsque vous avez des top manager qui sont très
 forts, ils sont connectés à d‘autres top mangers très fort et c’est ça
 qui permet les joint-ventures de ce qu’on appelle du monde pour
 venir faire des visites des entreprises ensemble. C’est parce que les
 grandes structures de direction se rencontrent entre eux et font et
 vendent sur les territoires, sur des produits souvent et donc il y a
 une responsabilité partagée entre l’Etat, la ville, mais
 également la communauté des affaires qui doivent
.faire des efforts

 On doit tous être des ambassadeurs de la ville de   
Salé pour vendre son territoire
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 Et cette démarche-là, je pense que la Ville est prête à faire cet    
 accompagnement, à jouer ce jeu-là ne veut pas dire elle n’est pas
 là pour amener beaucoup d’argent elle n’en a pas. Il ne faut pas se
 faire d’illusions parce que sinon, on pourrait arriver à développer
énormément de programmes pour favoriser léclosion des indus-
.tries innovantes ou exportatrices que vous voulez

 Mais la question n’est pas là. La question on est à un niveau encore   
 inférieur de démarrage d’activité ou d’accroissement de capacités
 de production. Et surtout de montrer Salé sur la Map de montrer
Sallé sur la Mapp. C’est un gros problème. Nous avons un problè-
 me d’image parce que nous sommes une ville traditionnelle. Est-ce
 que nous sommes une ville industrielle ? Est-ce que Salé est une
 ville dortoir ? Qu’est-ce que nous sommes dans ce cadre ? Nous ne
 fonctionnons pas dans un monde compétitif. Moi, je ne crois pas
 que Salé l’est. Du moins qu’il y a une compétition avec les autres
villes de la région. Pourquoi ? Parce que Rabat c’est la capitale po-
.litique, administrative et culturelle du Maroc. C’est acté c’est fini

Elle n’a pas de vocation industrielle et il ne le souhaite pas d’ail-    
leurs que Kenitra, c’est la capitale de beaucoup d’agri-
 culture, mais elle vient d’être connectée à l’échelle
mondiale de valeur à travers des entreprises, des équi-
 pementiers des jantes qui exportent soit 6 millions de
 jantes par an. Et la boite française qui va produire les
 voitures électriques. Ce qui reste dans la région, c’est
salé, Temara, mais Salé c’est plus 1 million
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 d’habitants, Temara à 500 000 habitants et c’est pourquoi. pour  
 nous les autres villes sont des bassins de ressources. Sont des bassins
de recherche ne font en fait pas compétions ni à Rabat ni à Keni-
 tra, ce qui facilite un peu si vous voulez le travail qu’on peut faire
puisque on souhaiterait faire converger. N’est-ce pas les investis-
 seurs nationaux ? Je ne parle pas des IDE parce que ça c’est un autre
 niveau, mais au moins qu’il y ait des entreprises et des investisseurs
 marocains qui pourraient venir s’installer à Salé, dans la localité de
 Salé. pour améliorer, si vous voulez la valeur ajoutée, améliorer
.l’emploi et également les recettes fiscales pour la ville

C’est important si la ville intervient. c’est égale-    
 ment dans cette démarche là. Il y a nécessairement
 l’attente de retombées fiscales
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 Alors pour finir, pour ne pas trop parler je voudrais, moi, j’aimerais
 rêver. Je vais vous dire ce qu’une ville peut faire et ce qu’elle peut
.mener dans le cadre économique

Elle peut appuyer la communauté entrepreneuriale et tout l’éco-    
 système du support aux entrepreneurs Moi, je parle de ce qui se fait
 dans le monde. C’est à dire ? Je ne suis pas porté à Francfort. Si vous
 allez à Los Angeles, vous allez trouver des axes de ce genre-là qui
.sont fonctionnels

 Vous avez l’axe de favoriser l’innovation dans les entreprises et    
 dans les organisations. Vous avez le support de l’amélioration de
 la compétitivité. Vous avez l’intégration du développement urbain
 et du développement économique. Vous avez la diversification du
 tissu économique le renforcement de secteurs stratégiques et la
 propulsion des secteurs prioritaires. Et vous avez la promotion et le
.renforcement de l’image de la ville

 Ça, l’axe qui peut nous intéresser et enfin, il y a le soutien des   
 projets structurants à impact local ou régional. Ça veut dire que la

ville dispose suffisamment de moyens pour engran-
 ger des programmes, des actions et de les financer. Et
 en      retour, il y aura des retombées Dans mon point
 de vue, il faut être beaucoup plus modeste. Non, si
on travaille sur la ville en tant que localisation con-

                                                nue, si on arrive à faire une attractivité de quelques
 investissements parce qu’on a des autoroutes, on a
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laéroport, on a la connexion autoroutière on a les centres de déci-
.sion politique à rabat

On a le centre financier a côté. Théoriquement, tous ce que cher-    
.chent les investisseurs est à salé

Alors pourquoi on n’a pas de repère naturel ? C’est sur quoi ? Peut-   
 être on doit commencer par un peu de marketing       territorial ? On
 n’est pas sur le radar, pas encore suffisamment. Donc voilà, pour
 ne pas trop monopoliser la parole. Je voudrais vous informer que
 Mr.Amhzouz qui devait être avec nous a des problèmes de santé et
.qui n’a pas pu se déplacer

 On avait prévu la présence de ces Fouad Zainn qui   
fut pendant une dizaine d’années. Le Conseil éco-
 nomique de El Yousfi et de Jeton s’est désisté parce
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 qu’il est à l’étranger donc je vais donner la parole aux institutionnels
 qu’on a invités parce qu’on voulait avoir quand même des données
 fraîches auprès du HCP sur la situation post covid, les dispositions
 des entreprises marocaines et ce qu’elles vont faire pour les 6 mois
.ou l’an prochain

Et on a que le représentant de la Chambre de commerce, d’indus-
  trie et des services Mr Yassir SEBBAR que je salue sa présence et
auquel je donne la parole

السيد ايسر الصبار

   بســم هللا الرمحــان الرحيــم الســيد املريــي، الســيد الرئيــس الســادة اإلخــوان احلاضريــن الســيدات احلاضــرات ســنة 
ســعيدة.

 Alors la chambre de commerce et d’industrie a élaboré un plan de   
développement régional en concertation avec tous les acteurs éco-
nomiques et l’ONG qui œuvrent pour le développement de la ré-
 gion  en général, et parmi les acteurs. c’est les conseils communaux
 et les conseils préfectoraux et la région bien sûr et  les départements
ministériels .les C.R.I )centres régionaux d’investissements( les dé-

 légations des chambres d’industries, les délégations du
 ministère de commerce et d’industries, les différentes
.délégations, la douane et tous

  Alors, je vais donner plusieurs points de vue mais le
 plus important, je vais me focaliser sur le potentiel de
.la ville de salé
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 Moi, J’ai développé une activité industrielle sur la ville de salé il   
 y’a moins de dix ans          c’est une expérience personnelle, en ce
qui concerne les chambres, la chambre a participé à la réhabilita-
 tion de la zone industrielle de Hay Errahma d’ailleurs on ’a trouvé
 beaucoup de lacunes dans la réhabilitation de  cette zone surtout
 qu’il y’a des points noirs qu’on connaissaient tous qui ne dépendent
 pas de la chambre, ni de la commune mais surtout du tribunal du
 commerce qui sont des saisies, il faut du temp pour les regles. on
 doit provoquer une réunion avec le tribunal du commerce, ça pour
 débloquer un peu la situation morose de la zone industrielle de Hay
Errahma

 ,Un autre point noir que je voudrai bien attirer l’attention ci-dessus
eérref eiov al à  ehportimil elleirtsudni enoz al tse‘c

إذا ركبتــم يف القطــار وانتــم عائــدون مــن طنجــة ،عنــد مدخــل  مدينــة ســال هنــا جنــد منطقــة صناعيــة يف وضعيــة مزريــة 
لــن تشــجع لنــا املســتثمر يدخــل هلــذه املدينــة الــي حنبهــا هــذه الواجهــة كثــرا مــاذا ينقصهــا ؟ هنــاك الســيد بنــاين الــذي 

خلــق مجعيــة 

Une association, mais il a envisagé une contrainte, l’accès à la faça-
.de qui donne l’image à la ville de salé

     قد تركب الراق، وهو آخر ما وجد يف وســائل النقل، وعند وصولك إىل حي الرمحة 
جتــد تلــك الواجهــة الباهثــة، الــي طالبنــا ابحلصــول علــى ترخيــص إلصالحهــا وصباغتهــا 
وتزيينهــا، لكــن لســوء احلــظ  أن هــذه الواجهــة حماصــرة مــن مجيــع االجتاهــات، وليــس لنــا 
احلــق يف إصالحهــا أو اســتخدامها. عــالوة علــى ذلــك فــإن املتســكعن أصبحــوا يدخلــون 
هــذه البنــاايت وميكثــون هبــا. املســتثمرون يشــتكون مــن هــذا الوضــع والغرفــة تقــول أبنــه 
جيــب إجيــاد حلــول. أؤكــد لكــم أن اجلمعيــة تريــد أن تعمــل يف هــذا امليــدان جبــد، هلــذا جيــب 

 احلمد هلل
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أن مننحهــا وســائل للعمــل، وأرضيــة لذلــك، وأوهلــا الدخــول هلــذه املنطقــة كــي نصلــح هــذه الواجهــة، وحــى يصبــح 
مدخــل مدينــة ســال يف أحســن صــورة، علــى غــرار مدخــل املدينــة مــن انحيــة الــرابط الــذي أصبــح يف أهبــى حلــة، كمــا 

 » Techno polis «  أنــه ال أحــد يناقــش املدخــل مــن جهــة

   أمــر آخــر وجبــت اإلشــارة إليــه، وهــو العقــار. فاملســتثمر يقــدم إىل مدينــة ســال ابحثــا عــن عقــار، وحنــن نشــجعه 
علــى اختيــار عقــار بســال وليــس الــرابط ألن الــرابط ال حتتــوي علــى أرصــدة عقاريــة كمــا أن مدينــة ســال لديهــا يــد 
عاملــة كفــأة ومؤهلــة، ومدينــة مليونيــة وتتوفــر علــى عــدة إمكانيــات وحلســن احلــظ احدثــت منطقــة صناعيــة ببوقنــادل  
وجــزء كبــر منهــا )أربعــون هكتــار( ســيكون منطقــة حــرة، تتضمــن عــدة أنشــطة اقتصاديــة بعيــدة عــن املســاكن مالئمــة 
للعمــل، فهــي عبــارة عــن وحــدات مــن فئــة 400 م2  إىل 500 م2، وهــذه الوحــدات جيــدة جــدا ابلنســبة القتصــاد 
املدينــة؛ ذلــك أن مركــز االســتثمار اجلهــوي فتــح البــاب أمــام العاملــن غــر املقننــن يف جمــال النســيج أن يســتفيدوا 
مــن قطــع أرضيــة أو وحــدات صناعيــة هبــذه املنطقــة، وهــذا ســيمكنهم مــن اخلــروج مــن القطــاع غــر املهيــكل ليدخلــوا 
ــرة القطــاع املهيــكل وهــذا أمــر جيــد جــدا. ومنتمــى أن تعمــم هــذه الفكــرة علــى اجلميــع وليــس قطــاع النســيج  دائ
la Zone logisti-  فقــط، كقطاعــات النجــارة واألملنيــوم وامليكانيك...كمــا ســتقام منطقــة لوجيســتيكية »

que « حيــث سيشــرع املمونــون الكبــار يف ادخــار خمزوانهتــم هبــذه املنطقــة اللوجيســتيكية، وهــذا مــا حتتاجــه مدينــة 
ســال فعــال، لتخزيــن املــواد والســلع أو الــي حتتــاج اىل التريــد. أذكــر أنــه تواجــد معنــا الســيد حلمــي -الفاعــل يف جمــال 
النســيج- يف نــدوة ابملركــز اجلهــوي لالســتثمار ومت اقنــاع املســؤولن أبن تكــون بســال منطقــة لوجيســتيكية ألرابب 
النســيج حبــي الرمحــة ألن لديهــم مشــكل يف ختزيــن املــواد األوليــة وختزيــن املــواد املصنعــة، فــكان االتفــاق علــى إحــداث 
منطقــة بســال وأخــرى ابلصخــرات. هــذه املنطقــة اللوجيســتكية ســتحد مــن املضــارابت يف املــواد الغذائيــة، حيــث 
ســيتم اإلطــالع علــى مــا حتتويــه هــذه املنطقــة مــن خمــزوانت يف املــواد الغذائيــة مــن أجــل منــع االحتــكار الــذي يســود 

عندمــا يكــون ختزيــن املــواد يف منــازل املمونــن الكبــار» grossistes «  وهــذه األفعــال مــن 
شــأهنا أن تضــر ابقتصــاد املدينــة وكــذا جاذبيتهــا و حتــد مــن حتفيــز القطــاع الســياحي. فســال هبــا 
املدينــة العتيقــة ومارينــا ودوليــز، دون أن ننســى طبعــا األبنــاك الــي عليهــا مســاعدة املســتثمرين 
الذيــن يرغبــون يف االســتثمار ابملدينــة، وحتــة يتــم ذلــك علــى اهليئــة املنتخبــة إبــرام شــراكات 
واتفاقيــات مــع األبنــاك، فحاليــا اصبحــت منطقــة بوقنــادل وعامــر تدخــل ضمــن النفــود الــرتايب 
احلضــري ملدينــة ســال، حيــث ســاعد هــذا األمــر علــى توفــر أرصــدة عقاريــة مهمــة أضيفــت 
للمدينــة بعدمــا كانــت تعــرف اختناقــا يف جمــال الوعــاء العقــاري، والــذي ترجــع ملكيتــه للحبوس 
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واجلمــوع. مهمــا يكــن فــإن مدينــة ســال تتوفــر علــى وعــاء عقــاري مهــم مقارنــة مــع الــرابط الــي أصبحــت تعــاين مــن 
خصــاص يف هــذا اجملــال. إذن هنــاك مبدينــة ســال حتفيــز لالســتثمار حيتــاج إىل التشــجيع، ومجيــع املؤشــرات تبعــث علــى 
التفكــر ابالســتثمار، هنــاك مطــار ، حمطتــان للقطــار وطريــق ســيار ميــر عرهــا. إذن يتعــن أتهيــل هــذه املعطيــات، 
وتثمــن هــذه املؤشــرات وحتفيــز رجــال ونســاء األعمــال والعاملــن ابلتجــارة، كعقــد نــدوات وموائــد مســتديرة لتســليط 

األضــواء علــى مكامــن اخللــل ودراســة مجيــع اإلشــكاالت والعمــل علــى إجيــاد حلــول...

       كــي ال أطيــل عليكــم أكثــر، ســأقدم فكــرة واحــدة، تتجلــى يف قــرب مدينــة ســال مــن مدينــة الــرابط، وهــذا أمــر 
جيــب اســتثماره واختــاذه كرافعــة لتطــور املدينــة عــوض اعتبارهــا كمرقــد » Dortoir « ملدينــة الــرابط، بــل جيــب 

العمــل علــى عكــس الفكــرة: أن أســكن ابلــرابط وأعمــل بســال. 

إن مدينــة ســال تزخــر مبؤهــالت ينبغــي تثمينهــا وأتهيلهــا جيــدا، وتنظيــم املركبــات التجاريــة 
ال كمــا هــو احلــال ابلنســبة للمركــب التجــاري حــي الرمحــة » super «؛ كمــا يتوجــب 
تطبيــق احلكامــة وترشــيد املقــدرات الــي تزخــر هبــا مدينــة ســال، منهــا مينــاء الصيــد البحــري 
الــذي تتميــز بــه مدينــة ســال وال يتــم اســتغالله بطريقــة جيــدة حيــث كــي يســتوعب عــددا 
أكــر مــن الطاقــات واليــد العاملــة وتســتغل أيضــا احملــالت الكائنــة ابملرســى، والــي جيــب 
إخالؤهــا ألهنــا تؤثــر ســلبا علــى املنظــر العــام. نتســاءل ملــاذا مت بنــاء هــذه احملــالت وظلــت 
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مغلقــة ملــدة طويلــة؟ كان ينبغــي اســتغالهلا حفاظــا علــى املنظــر العــام املطــل علــى البحــر وقصبــة الودايــة، مث إن 
اســتغالهلا ســيخلق ثــروات ملدينــة ســال. إننــا حنــاول تقــدمي حلــول ملموســة وواقعيــة، ونظــرة تشــاركية، وعليــه ســأقدم 
لكــم الســيد منــر ممثــل خمتــر األحبــاث » مســر« مــن أجــل تقييــم منتــوج كاف يرمــى فقــط يف الطبيعــة، أدعوكــم 
لالتصــال بــه أنتــم مقاولــو مدينــة ســال وأن تشــركوا كل املختصــن عنــد إعدادكــم لرانمــج األحبــاث والتنميــة اخلاصــة 
بكــم، وهــذا مــن أجــل مصلحــة شــركائكم وكــذا لصــاحل املدينــة الوطــن، فالعمــل مــع هــؤالء اخلــراء واملختصــن مهــم 
ومفيــد جــدا، ألن لديهــم جتــارب عديــدة وهــم مبثابــة مؤسســة لــذا يتعــن إشــراكهم يف الرامــج ألن مدينــة ســال هبــا مــا 
يكفــي مــن مؤهــالت طبيعيــة كالبحــر والــوادي والغــاابت، و أيضــا الطاقــات البشــرية...كل هــذه املؤشــرات كفيلــة 
ابلنهــوض هبــذه املدينــة حــى ال تبقــى جمــرد » Dortoir « كمــا أســلفت، وأنمــل أن تصبــح مدينــة ســال متطــورة 

ويف مصــاف املــدن الكــرى وذلــك عــر احلــزم والعمــل وقــوة اإلرادة. 

السيد املريي:

ــار أنــت وضعــت اليــد علــى النقــط الســوداء الــي جيــب معاجلتهــا. إن احملضــر الــذي ســيتم      شــكرا الســيد الصب
إعــداده وطرحــه للمجلــس للنظــر فيــه ســيتضمن كل اآلراء واألفــكار كــي تصــدر كتوصيــات للمنتــدى. 

   واآلن أعطــي الكلمــة للســيدة فاطمــة صبــور ممثلــة املندوبيــة الســامية للتخطيــط ) رئيســة مصلحــة الدراســات 
اجلهويــة( كــي حتدثنــا عــن الظرفيــة احلاليــة ملــا بعــد »كوفيــد«، وماهــي انتظــارات املؤسســات االقتصاديــة ابملنطقــة.

السيدة فاطمة صبور

 Je suis très ravie de participer à ce forum, tout d’abord je vous    
transmis les salutations de Mr le directeur, régional qui n’a pu ve-

 nir assister avec vous, le développement est le levier
 de toute activité soit régionale ou locale, je tacherai
 de vous présenter les résultats de l’enquête qu’a mené
le H.C.P sur l’impact de la pandémie covid sur l’in-
 vestissement et l’activité économique des entreprises.
Comme a dit Monsieur lmrini, certes la dimension lo-
 cale n’est pas apparente mais le soin de l’H.C.P dans le
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 tirage de l’échantillon, il essaie d’avoir une représentativité qui peut
.avoir ou permettre d’avoir une idée aussi bien locale que nationale

Je viens de préciser que l’H.C.P a réalisé une enquête sur plus-    
 ieurs passages auprès des entreprises organisées parce que il faut
 mesurer les indicateurs conjoncturels surtout dans la situation de
la pandémie, mesurer aussi l’impact durant la période post-pan-
 démie comme je viens de dire, l’unité l’entreprise organisée qui
 exerce dans les industries manufactures constructions, l’énergie, la
 pêche, les mines, commerce et service marchands non financiers,
 la méthode d’échantillonnage c’est un sondage stratifié par taille de
l’entreprise et par activité, le mode de collecte était lors de la pério-
 de du confinement via téléphone ,on a travaillé avec les tablettes.
 Les objectifs majeurs de cette enquête c’est produire les indicateurs
sur laquelle les entreprises en travaillé pendant la pandémie et du-
 rant l’année 2021, aussi dégager par taille d’entreprise et par secteur
d’activité les entreprises en arrêt et celles qui sont en activité, déga-
 ger aussi le niveau évolution d’activité d’entreprise et l’impact de la
 crise sanitaire sur les effectifs employés aussi avoir une idée sur les
 perspectives d’investissement et d’emploi pour les
 entrepreneurs. L’enquête qui amené le H.C.P s’est
 répartie en quatre passages, chaque passage avait des
 objectifs spécifiques, le premier passage était lors du
confinement du 1er a 3 avril 2020, il a ciblé 4000 ent-
reprises organisées, il avait comme objectif, l’éva-
 .luation



211#سال_اللي_بغينا

 Quatre passages, chaque passage avait des objectifs spécifiques : le   
 premier passage était lors du confinement du premier avril au trois
avril 2020, il a ciblé 4000 entreprises organisées, il avait comme ob-

 jectif l’évaluation de l’impact immédiat de la crise du confinement
 sur la situation  économique au Maroc, le deuxième passage était
 on a été réalisé du 3 à 15 juillet 2020 au profit de 4400 entreprises,
il avait comme objectif  l’évaluation du niveau de reprise d’activi-
 té après la sortie du confinement et d’identifier les contraintes qui

’ont perturbées le retour au niveau normal de l’acti-
 vité des entreprises , le troisième passage du 22 au 30
 décembre 2020 et qui a touché 3600 entreprises  avait
 pour objectif d’apprécier l’évolution de l’activité de
l’entreprise et identifier les défis rencontrés et  éva-
 luer l’efficacité des mesures destinées à soutenir les
entreprises tant dans leur trésorerie tant dans l’iden-
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tification des stratégies d’adaptation de cette dernière .le quatriè-
 me passage  sur lequel je vais un petit peu m’attarder parce que il
 y’avait un objectif principal  établir  un état du lieu des effets de la
 pandémie sur l’activité durant l’année 2021 et de la comparer avec
 la même période avant la crise et saisir les perspectives des chefs
 d’entreprise en matière de recrutement elle s’est déroulé du 17 au
 20 juillet 2022 , elle a ciblé 2300 entreprises les principaux majeurs
 résultats du trois premiers passages , on peut les distinguer en deux
 catégories , lors du confinement et après le confinement , lors du
des entreprises organisées ont arrêté définitive-  confinement 3%
 ont en des activités  provisoires 43% ont ment  leurs activités , 54%
 continué normalement leur activités ,les secteurs les plus touchés
 étaient l’hébergement ,la restauration ,puis l’industrie de textile et
l’industrie métallique et mécanique à 73% ,27% des entreprises au-
 raient réduit effectivement ou temporairement leur effectif ,soit ou
 niveau national , 726.000 postes réduits ,soit 34% dans les services
 ,27% dans les industries et 23% pour les constructions et 7% dans les
commerces .avec les restrictions adoptées à l’échelle internationa-
 le ,les entreprises exportatrices ont été impactées soit une sur neuf
 arrêtées définitivement arrêté son activité ,cinq sur
 neuf a procédé à un arrêt temporaire et une sur trois
 a réduit la production tout en gardant son activité.
 Avec la sortie du confinement lors de la deuxième
 semestre 2020, plus de 16% des entreprises étaient en
arrêt définitif ou temporaire , près de 30% des ent-
 reprises, des branches de transport de l’hébergement
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 et de la restauration étaient en arrêt temporaire des activités ,17%
 des entreprises n’ont pas enregistrés une baisse de leur activités au
 deuxième semestre, la majorité des entreprises de l’hébergement et
 de la restauration ont enregistré une baisse de plus de 50% de leur
 activité, il y’a aussi une baisse des ventes à l’extérieur pour plus de
 80 % des entreprises exportatrices et près de 80 % des entreprises
importatrices ont réduit leurs Provisionnements à cause de la cher-
 té du cout du transport et le maintien des restrictions sanitaires,
aussi il y’avait 38 % des entreprises qui ont réduit les effectifs em-
 ployés , 4 entreprises sur cinq ne prévoyaient aucun  investissement
en 2021 , et par type ou catégorie  d’entreprise, 10,9 du grandes ent-
 reprises sont optimistes et anticipent une augmentation du niveau
 d’investissement en 2021cette proportion et de 8,3 chez les petites
 et moyennes entreprises et 5,4 chez les très petites entreprises. Une
 faiblesse de la demande et difficulté financière étaient les principales
 contraintes rencontrées surtout pour le secteur de l’hébergement et
 de la restauration le quatrième passage qui était le dernier, je vais
 m’attarder un petit peu sur ses résultats par situation de l’activité
 pendant 2021 pour une durée moyenne de 141 jours , les secteurs les

 plus touchés étaient l’hébergement avec un arrêt de
 250 jours, suivi de 186 jours et puis les demandes de la
construction lui aussi a été touché par l’arrêt de l’acti-
 vité en moyen de 169 jours. Par catégorie d’entreprise
 , plus de la moitié des très petites entreprises ont suivi
 une baisse d’activités de 50% au plus en 2021 contre
 31% pour les petites et moyennes entreprises et 13%
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 pour les grandes entreprises et plus de la moitié des entreprises ont
 subi une baisse de leur liquidité , cette proportion et de 54% pour
les très petites entreprises ,51% pour les petites et moyennes entre-
.prises 43% pour les grandes entreprises

 Pour situation d’emploi, deux entreprises sur cinq ont réduit leur
 effectif en 2021.les entreprises ayant réduit leur effectif de moitié
 au plus présentent 21% par rapport à la période précédant la crise
 ,cette proportion atteint 28% pour les T.P.E , 10%
 P.M.E, 5% pour les grandes entreprises, les secteurs
 les plus touchés étaient le secteur de l’hébergement
 , et de la construction qui ont réduit respectivement
 leur activité à 47% et 30% en 2021,12% des salariés
 étaient au travail ,3% étaient en chômage partiel et
 83% travaillaient en présentiel. Le tété travail est plus
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 fréquent dans les grandes entreprises, 16% des salariés que pour les
 T.P.E 6% des salariés.la proportion des salariés en chômage partiel
dans les T.P.E représente 6% contre 2% pour les grandes entrepri-
 ses, ,plus 1/3 des salariés des entreprises de l’hébergement  étaient
 .en chômage partiel

 Les perspectives de l’investissement pour l’enquête mené par le
H.C.P, il y’avait une question pour les perspectives d’investisse-
ment de votre entreprise pour l’année 2022,la majorité des entre-
 prises à un taux 71% ont déclaré qu’elles n’envisagent pas de faire
 des investissement dans l’année courante les T.P.E à 73% ,les petites
et moyennes entreprises à 68% les grandes entreprises à 57%,uni-
 quement les grandes entreprises avaient une volonté d’investir à
.l’ordre de 25%

 Par type d’activité ou secteur d’activité, le secteur de l’énergie va
  connaitre une augmentation d’investissement en taux de 45,2 %
 suivi de l’industrie extractive à 24% puis la pèche, les principaux
 projets d’investissement prévu sont essentiellement, l’acquisition
des machines d’équipement, suivi de l’investissement dans le dé-

veloppement de nouveaux produits et dans la moder-
 nisation des équipements informatiques. La recherche
 du développement n’aura que la part de 8% et pour
financer ces investissements futurs, 41% des entrepri-
ses prévoient de recourir à des prêts bancaires par ca-
 tégorie, 34% du très petites entreprises auront recours
 aux  prêts bancaires ;suivi des P.ME à 51°/°et suivi de
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 grandes entreprise à 44%. Pour les perspectives futures concernant
l’emploi, par catégorie, une entreprise sur cinq a l’intention de pro-
 céder au recrutement au cours de l’année 2022, cette proportion
 attend 46% pour les grandes entreprises, 25% pour les petites et
 moyennes entreprises et 18% pour les très petites entreprises. 1/3
 des grandes entreprises envisagent d’augmenter leurs effectifs de
5% au plus par rapport à leur effectif actuel. Et par secteur d’acti-
 vité, la proposition des entreprises ayant l’intention de recruter en
 2022 s’élève à 41% dans les industries textiles et du lui, 38% dans les
 industries extractives et 34% dans la construction, les entreprise de
 l’hébergement et de la restauration restent les moins motivées pour
 recruter en 2022 à l’ordre de 12% concernant, la reprise de l’activité
 près de 60% des entreprises ayant connu une décélération d’activité
 prévoient de retrouve leur niveau normal d’activité dans un délai
moyen d’un an au plus. Par catégorie, plus de la moitié des entre-
 prises estiment pouvoir retrouver leur rythme normal dans un délai
ne dépassant pas un an contre les plus petits et moyennes entrepri-
 ses qui déclarent ne retrouver leur rythme normal qu’à l’ordre de
 .39% et merci de votre attention

Mr KHALIL  Merci pour l’invitation. Toute nos

 félicitations pour 

l’organisation de ce forum, qui est très important 
pour se reconnaitre, pour rechanger, pour discu-
ter les différentes problématiques ou opportunité 
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qu’offre notre chère ville » Salé « tout d’abord je rebondis sur l’étu-
de très intendante sur l’effet du covid, nous en tant qu’entrepre-
neurs, nous interessant à l’effet du Covid et ses effets secondaires, 
ce que j’allais présenter c’est le covid et ses effets sur les entreprises, 
malheureusement, les effets secondaires que le covid a sur le corps, 
le covid a aussi sur l’entreprise. Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’agroalimentaire, certains confrères sont dans d’autres secteurs qui 
n’ont pas peut-être été frontalement touché par le covid, mais il a 
des effets secondaires qui est la ratification de la matière première, 
le bousculement des chaines de logistique la cherté des chaines lo-
gistiques, c‘est chére conteneur 

donc sans oublier l’export, l’export aujourd’hui, pour 
exporter aux Etats-Unis, ça coûtait 2000 dollars un 
centenaire,  maintenant il coûte 10.000 à 12.000 Dol-
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lars et c’est le client qui refuse cette augmentation, alors il dit moi 
je vais acheter de l’Europe, de la Tunisie , ou canada, donc c’est un 
effet secondaire du covid la cherté de la matière première, on le vit 
de plein fouet, le covid est passé ses effets ont baissé mais en paral-
lèle, tous les coûts ont augmenté, l’énergie les matière premières, le 
blé, on disait 2022 ça va s’arranger covid commence à disparaitre 
mais le crise de l’Ukraine fait flamber beaucoup de matière pre-
mière, qui nous  rentre dans un nouveau cycle qu’on ne connait pas 
,qu’on ne maitrise pas , la situation n’est pas optimiste aujourd’hui. 
Donc pour revenir à la ville qui a énormément d’atout, d’abord une 
situation plus tôt centrale à proximité des grandes axes des ports, 
pas très loin du port du Tanger du port de Casa, Un bassin d’emploi 
assez important, théoriquement, il y a du potentiel employé mais 
ce potentiel est mal connu, car il est difficilement accessible à un 
processus de recrutement et dans toutes les entreprises au Maroc 
naturellement à Salé est assez long et assez couteux, entant qu’ent-
reprise nous avons une méconnaissance des formations qui sont di-
spensées dans les régions, c.-à-d.  parfois vous avez quelqu’un qui 
postule de Tanger  mais qui est formé à Salé. Il y’a 
un institut particulier qui forme des techniciens qui 
sont demandés dans les multinationals  mais les ent-
reprises de salé ne sont pas au        courant et n’ont 
pas accès à ces formations donc i l y a  un lien à créer 
entre les entreprises et les instituts de formation pas 
seulement pour les stages mais pour les emplois, 
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faire connaitre les formations qui sont là trouver les meilleurs élé-
ments des meilleures écoles pour pouvoir les recruter, donc, il y’a 
un lien à faire concernant le foncier, il y’a quelques industriels de 
Salé, c’est vrai qu’il y’a des problématiques aujourd’hui, donc nous 
souffrons avec plusieurs opérateurs, la zone de l’aviation, est une 
zone où l’accès est très difficile, si vous voulez sortir de cette zo-
ne-là, c’est extrêmement compliqué et très dangereux. donc il y’a 
une réflexion à faire, nous avons adressé un courrier. il y’a quelque 
années à la commune pour trouver  une solution parce que ça pose 
un problème de sécurité pour les salariés et pour les automobilistes, 
pour les piétons, nous inquiètons beaucoup d’interruption à cause 
des accidents de la circulation qui peuvent arriver, donc, c’est une 
problématique  qui existe aujourd’hui . il y’a d’autre zone d’oulja, 
l’avenir n’est pas très clair, c’est vrai que les échanges entre l’asso-
ciation qui reprise les opérateurs  et les autorités qui ont beaucoup 
d’ouverture pour écouter les entreprises, pour écouter leurs dolé-
ances, mais on ne sait pas quels sont les délais, il y’a une visibilité 
qui manque, et déménager une usine ou déménager une entreprise, 

c’est extrêmement coûteux voire     périlleux parce 
qu’on peut mettre en péril la poursuite de l’activité est 
ce que les bons éléments vont suivre l’entreprise là où 
elle  va partir ou pas , admettons qu’il soit facile de 
déménager une entité, est-ce que pour autant les sa-
lariés vont suivre ou pas donc il y à pas mal de problé-
matique  il y’a les portes de l’administration qui sont 
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ouvertes et les discussions  qui  ont eu lieu qui sont en cours tou-
jours, et nous espérons qu’une solution qui arrange tout le monde 
de trouver, pourquoi pas le maintien sous des conditions de réha-
bilitation, de réaménagement etc... peut-être aussi une option qui 
garantirait leur emploi il y’a des gens, des opérateurs aujourd’hui 
dans des zones qui n’attendent qui n’ont pas de visibilité pour la 
suite et si jamais ils partent de là , ils ne risquent pas de recréer une 
nouvelle entité par la suite, donc d‘est assez complexe, bon le C.R.I 
.la wilaya ,احلمــد هلل

 la préfecture de Salé nous ouvrons les portes, nous 
ont accueille, il y’a eu des échanges mais le dossier 
est assez complexe et on souhaite que la commune 
participe à trouver les solutions nous militons en tant 
qu’entreprise à maintenir l’emploi , voire à l’aug-
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menter on veut recruter, on veut investir, donc il ne faut pas qu’il 
y’est d’interruption, quel que soit le processus ou la voie qui sera 
suivi, il ne faut pas qu’ il y’a des pertes d’emploi, il ne faut pas que 
la ville de Salé soit handicapé par le déménagements des entrepri-
ses qui iraient à Casablanca ou autres parce ça fera forcement des 
impôts locaux mais des emplois en moins, donc, je pense que c’est 
un sujet collectif, et on espère pouvoir trouver une solution qui ar-
range tout le monde. Concernant les invertissent, je ne partage pas 
votre avis sur la disponibilité du foncier à Salé, on a du mal pour 
plusieurs projets futurs d’extension à trouver des terrains dans la 
ville de Salé , c’est vrai que dans d’autres communes, peut y avoir 
des terrains mais dans la ville de Salé, à ma connaissance, il n’y a 
plus de terrain a vocation industrielle  libre et de taille. Je ne parle 
pas de 400 où 500 m², il faut de plus, ça aussi c’est quelque chose 
à penser à rendre disponible, hier, j’ai discuté avec des banquiers 
qui disaient, on a du mal à comprendre pourquoi les gens n’inves-
tissent pas dans les industries, à part les multinationales etc… très 
peu de jeune viennent nous voir ou pour dire j’ai un projet d’in-

dustrie ou de fabrication de x ou y, pour monter une 
usine, enfin le montage d’une usine est un processus 
très long, il faut trouver le terrain, avoir l’autorisation 
de construire, et à ce moment-là, acheter les machi-
nes, les installer, recruter, former et à ce moment-là 
que l’activité peut commencer, donc il peut se passer 
deux ans, trois ans d’arriver  à ce point-là, à partir du 
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moment de la décision a été prise et où le financement est prêt ; 
donc beaucoup des personnes abandonnent en cours de route, que 
ça soit trouver le terrain ou obtenir une autorisation de construire, 
ou obtenir un financement, former les gens etc… beaucoup d’opé-
rateurs peuvent se décourager, en se disant finalement que cela est 
très difficile, c’est déjà compliqué comme ça je ne peux aller plus 
loin, parce que ce qui m’attends c’est encore pire que ça. Donc الرجوع 
 moi je pense que pour encourager les gens à investi et pour .اىل الــوراء 
créer un avantage concurrentiel pour la ville de Salé . 

   La ville de salé ne doit pas seulement offrir un foncier pour l’opé-
rateur un terrain qu’est plus un coût pour l’opérateur et qui offrir 
des locaux industriels  standardisé avec des bâtiments de diffèrent 
tailles  c’est un terrain d’investissement mais qui peuvent déjà en-
courager quelqu’un, Un opérateur, un salarie qui a une idée de se 
lancer dans le partenariat, de gagner au moins deux ans et plusie-
urs tracasseries financière et administratives qui pourrait avoir s’il 
devait lui-même construire de zéro donc un industriel c’est quel-
qu’un qui transforme un produit en matière première au produ-
it fini c’est pas quelqu’un qui achète le terrain, pas 
quelqu’un qui construit c’est pas notre métier, on le 
fait, parce que on est obligé de le faire, mais c’est pas 
notre métier, on le fait, parce que on est obligé de le 
faire, mais c’est un coût pour l’entreprise, pour l’ent-
reprise, pour l’opérateur parce qu’il perd beaucoup 
de temps à suivre les travaux de construction c’est un 
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autre business, également ça serait de pouvoir louer de locaux avec 
option d’achat ou autre chose qu’aucune ville à ma connaissance 
n’offre à un opérateur, on dit à l’opérateur, dans trois ans quand 
vous auriez besoin d’un bâtiment de 2000 ou 3000 m² que nous pou-
vons vous construire si vous signer un contrat de location à partir 

de la date de livraison. Donc ils y’a toutes les villes ont des zones in-
dustrielles, toutes les villes ont du foncier je pense que Salé pourrait 

se distinguer ; pourrait montrer l’attractivité, et avoir 
un côté attractif en offrant plus qu’un terrain vierge, 
en affront un bâtiment à vocation industriel ou de lo-
gistique, pour les opérateurs je pense rendra la ville un 
peu plus visible, dernier point avec lequel je termine, 
c’est qu’il Ya une contrainte majeure en tant d’inves-
tisseur, je sais que Redal c’est la région de Rabat-Sa-
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lé. quand vous investissez ou quand vous augmentez vos capacité, 
on a l’impression que c’est une faute pour laquelle il faut payer des 
amandes auprès de la Redal. soit sous forme de cautionnement soit 
sous forme de redevance d’augmentation etc… pour nous entant 
qu’operateur, je pense que ça doit être l’inverse, la Redal, parce que 
finalement quand on augmente la capacité c’est consommer plus 
donc ça fera plus de revenus pour la Redal , Aujourd’hui le fait d’in-
vestir, on s’attendrait à recevoir, ou rêverait d’avoir une subvention 
pour augmenter notre capacité mais à aucun moment ou ne doit 
payer des taxes très lourds plusieurs certaine de millions de dirhams 
juste pour avoir le droit d’augmenter sa capacité c’est lourd, je sais 
il faut investir que la Redal doit investir je le comprends tout à fait 
mais du point de vue d’un investisseur, certains vont faire marche 
arrière parce qu’ils vont se dire il y’a un sur coût important que je 
n’ai pas budgétisé, ou fait, ce n’est pas très lisible au départ on se 
dit en augmentant la capacité, on doit payer une contribution à la 
Redal. et je pense que ça va  refroidir les investisseurs, donc c’est 
matière réflexion, c’est un peu utopique de demande ça mais il y’a 
quelque chose à faire à ce niveau-là pour faciliter 
l’acte d’investir aux opérateurs.

lotfi Mrini

    Merci Monsieur KHALIL pour tous ces éclairages, 
je pense il y’a un certain nombre de points qui pour-
raient être régler par la ville, du moins que la ville pu-
isse discuter avec les entités concernées, notamment 
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Redal qui gère la délégation de la distribution de l’électricité dans la 
ville, également, votre proposition de monter des bâtiments prêts à 
emploi, c’est une vieille idée travaillée en 1980 avec des Canadiens 
sur la mise en place d’une zone industrielle à Tanger de 10 hectares, 
qui prenait deux ans qui proposerait des bâtiments prêts à l’exploi-
tation avec l’administration de la douane sur place, avec la poste sur 
place, avec la banque aussi sur place, tout ça parce que la Portugal 
l’avait fait et la Turquie aussi et pouvait commencer la production, 
il y’avait énormément d’investisseurs qui veulent investir au Maroc 
mais à cause de toutes ces problématiques, peut être eux qui n’ont 
pas parlé dans le temps, dans tous les cas, il y’avait beaucoup de 
corruption juste pour remmener de l’eau ou de l’électricité, il fallait 
payer plusieurs paliers dans tout cas, c’est de l’histoire mais c’est 
une idée qui bonne à prendre, voilà nous avons fini le premier tour 
de table. 

   Alors, je vais rebondir sur la présentation que Madame Sabour 
nous a présenterait d’ici je vais dire, il y a deux mois, on a lancé au 
sein de la chambre, la première cartographie économique numé-

rique du Maroc, va englober toute la région, et nous 
souhaiterons travailler avec vous étroitement ou faire 
l’analyse des données après ça va composer trois cou-
ches, elle doit comporter le commerce, l’industrie et 
le service de toute la région, alors je vous invite à rejo-
indre notre équipe. 

   عندمــا أضيفــت منطقــة بوقنــادل للمجــال احلضــري ملدينــة ســال، احلمــد هلل، حتســن الوضــع 
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ومت الشــروع يف إحــداث  املشــروع رغــم كــون القطــع األرضيــة املخصصــة للمشــاريع ذات مســاحة صغــرة، أكرهــا 
1800م وهــي ابلنســبة للمســتثمر، فعــال مســاحة صغــرة. هــذا املشــروع عــرف ديناميــة ووتــرة ســريعة، وكان مــن 
املنطقــي أن متنــح هــذه القطــع جمــاان لفائــدة املســتثمر عــوض أداء 600 درهــم للمــرت مربــع، علمــا هــذا املســتثمر 
يتمتــع ابملصداقيــة ولديــه اتريــخ مشــرف ويتوفــر علــى زابئــن. إذن كان مــن الوجــب منحــه هــذا العقــار بصفــة جمانيــة، 
ألهنــا هــذا املبــدأ فيــه خلــق الثــروات، إال نــي أان مــع مبــدأ اإلجيــار, فاملناطــق الصناعيــة جيــب أن ختضــع للكــراء. أي 
خيضــع الوعــاء العقــاري املخصــص لألنشــطة الصناعيــة للكــراء، ســواء رغــب املســتثمر يف بنــاء العقــار بعــد كرائــه، 
كمــا هــو احلــال حبــد الســوامل، حيــت حــددت الســومة يف 11 درهــم للمــرت املربــع كســومة كرائيــة، وذلــك علــى غــرار 
املنطقــة الصناعيــة بطنجــة، حيــث خضعــت الوحــدات الصناعيــة للكــراء لكــن مــع اإلبقــاء علــى منطقــة حــرة، حنــن 
ال نرغــب ابلعمــل يف املنطقــة احلــرة ألن املنطقــة احلــرة خمصصــة ملســتثمريها الكبــار وأبنائهــا؛ أمــا حنــن يف ســال، نــود 
أن نســاعد املســتثمرين احملليــن علــى إجيــاد أوعيــة عقاريــة معقولــة، حتفزهــم للعمــل يف اجملــال العقــاري، فبالنظــر إىل 
ــة هنــاك متوقفــة، عــدة صنــاع اقتنــوا حمــالت بتلــك املنطقــة لكــن  املنطقــة الصناعية/املطــار جنــد الوحــدات الصناعي
بقيــت مغلقــة. احلمــد هلل، علمنــا مؤخــرا أنــه مت إضافــة قطــع أخــرى هنــاك إبمكاهنــا اســتقطاب يــد عاملــة مهمــة هبــا. 

     لدينــا مشــروع بــرج حممــد الســادس، فقــد مت اســتدعاء أرابب الوحــدات الصناعيــة ابلوجلــة مــن أجــل ترحيلهــم إىل 
املنطقــة الصناعيــة لبوقنــادل، هنــاك مخســة أرابب الصناعــات و400 مقاولــة ابلوجلــة ال يوجــد مــن بينهــا ســوى مخســة 
مــن أرابب الصناعــات industriel ومــاذا ســنفعل ابآلخريــن هنــاك عائــالت ويــد عاملــة كثــرة هنــاك. فعندمــا يتــم 

إغــالق شــركة فنتائجهــا وخيمــة علــى اجملتمــع. هــذا تدخلــي وشــكرا لكــم.  

  السيد الرنوصي:

        الســالم عليكــم. نشــكركم علــى هــذا اللقــاء التشــاوري وأســتأذنكم يف طــرح بعــض 
تســاؤالت.

   Ma première question est ce qu’on connait le po-
tentiel de la ville de Salé au niveau des opérateurs 
économiques ? Le nombre ? C’est une question qui 
est destinée à Mr Sebban, alors, quand j’ai lu l’étude 
qui a été lancée par la H.C.P  concernant l’impact du 
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covid sur les, investisseur, j’ai vu l’échantillonnage de 4000  entre-
prise structurées j’ai été un peu étonné, parce que 4000 entreprises 
structurées ça dépend est ce que on veut dire par  »  structurées « 
parce que sur la religion de Salé, au Niveau de la C.G.E.M on es-
saye donc dans la région Rabat-salé on essaye de voir un peu les 
adhérents, il n’y ont a pas plus qu’une centaine dans toute la ville, 
alors quand on parle d’un échantillon de 4000 entreprise structurées 
et en plus vous avez fait ça dans un laps de temps, je tire chapeau, 
vraiment félicitation pour le travail colossal que vous avez pu faire.

   La deuxième question, c’est au niveau des zones 
industrielles de Salé Qu’est ce qu’on a comme zone 
industrielle, à ma connaissance, il y’on a » z ou ‘ zo-
nes :Hay Rahman, je connais bien, on a démarré notre 
activité, il y’a une trentaine d’années, mais actuelle-
ment c’est risque de se déplacer là-bas, je pense que je 
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n’oserai plus y aller, toutes les entreprises sont délabrées, je ne sais 
pas pourquoi, parce que la majorité des entreprise c’est des textile 
mais actuellement j’ai vu la majorité de entreprises sont fermées, 
après a été délocalisé plutôt vers la zone de l’Oulja, à l’Oulja, il y’a 
à 132 lots, 1332 entreprises qui étaient opératinnelles,132 qui fonc-
tionnaient bien Donc, elles étaient en activité sauf depuis le lan-
cement du projet de Bouregreg, la zone est devenue une zone à 
priori résidentielle, mais qui n’a jamais vu le jour donc toutes les 
entreprises de la place, il faut comprendre pourquoi elle ont arrêté 
leur activité, parce que du jour au lendemain, ou vient, on coupe les 
vivres, c’est normal qu’elles ferment. Quand on change l’affecta-
tion d’une zone, toutes les lignes de fonctionnement ont été coupé, 
alors le premier impact, deuxièmement, une entreprise, sa vie doit 
avoir un lieu de croissance et de développement, donc les lignes 
de fonctionnement de banques ont été coupé, donc la majorité des 
entreprises avaient des difficultés pour la survie, toute entreprise 
a un plan d’extension, de croissance, parce que si on ne croit par 
on finit par disparaître, mais malheureusement, cette zone pendant 
12,13 ans il y’avait le gel du titre c’est-à-dire, aucune 
autorisation n’a été accordée. 

    Troisièmement, cette zone, ça fait plus que j’y suis 
dans le lancement elle a été. C›est à dire que la chaus-
sée n’a jamais été faite, elle a été faite retapé un petit 
peu, mais on a du mal à inviter des clients pour venir 
nous voir, parce que c’est une honte de faire venir un 
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client à une zone comme celle de l’Oulja, donc moi je pense que 
c’est une zone, ce qui arrive actuellement à cette zone était souhaité 
par qui ? je ne sais pas, je ne fais de la politique, je suis un industriel, 
je n’y connait pas , je n’arrive pas à comprendre pourquoi on a une 
zone de cette forme, alors l’ouverture qui est actuellement pour les 
zone industrielles, c’est Bouknadel, je sais qu’au niveau du C.R.I il 
y’avait des certaines de demandes qui ont été affecté je pense qu’elle 
est devenue plus zone franche, donc c’est que j’ai entendu mais tous 
les dossiers, demandeurs de lots, ils seront concernées pas l’exten-
sion et pas par la première zone. Donc, je pense je vais m’arrêter là.

السيد حممد بوطن

        بســم هللا الرمحــان  الرحيــم. أوال نشــكر القائمــن علــى هــذا اللقــاء التواصلــي الــذي 
مجــع ثلــة مــن اإلخــوة يف إطــار إعــداد برانمــج عمــل مدينــة ســال. يف هــذا اللقــاء وضــع اإلخــوة 
األصبــع علــى مجيــع اإلكراهــات الــي تعرفهــا مدينــة ســال يف جمــال االســتثمار. كلنــا نعلــم أن 
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جمــال االســتثمار يعــرف إكراهــات كبــرة، ويف هــذا اللقــاء ألقــى املســتثمرون الضــوء علــى العراقيــل الــي هتــم املناطــق 
الصناعيــة مبدينــة ســال، وكيــف كانــت يف ســنوات الثمانينيــات والتســعينيات إىل اآلن، يف حــن أن اآلن جــل األســواق 
مغلقــة منــذ ســنوات ممــا أفــرز ظاهــرة الباعــة املتجولــن يف املــدن والــي تعطــي نظــرة ســلبية علــى املدينــة املليونيــة. فرغــم 
مــا تزخــر بــه مدينــة ســال مــن كفــاءات إال أهنــا تعــاين مــن جمــاورة مدينــة الــرابط هلــا، حــى أهنــا أضحــت مرقــدا؛ وهنــا 

علــى الســلطات أن تلعــب أدوارا مهمــة وجــادة. 

 السيد هشام احلساين : ممثل شركة يف قطاع اخلدمات 

    شــكرا الســيد املريــي. أشــكر مجاعــة ســال ممثلــة يف رئيســها واملكتــب املســر علــى إاتحــة هــذه الفرصــة لنــا مــن 
خــالل هــذا اللقــاء التواصلــي الــذي يدخــل يف إطــار إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة 2022 – 2027 .

    * هنــاك قوانــن منظمــة للعمــل والــي تؤكــد ضــرورة إشــراك اجملتمــع املــدين والفاعلــن االقتصاديــن واالجتماعيــن 
مــن أجــل إعــداد هــذا الرانمــج، فشــكرا للمنظمــن واملؤطريــن هلــذا اللقــاء.

    * ابلنســبة لالســتثمار مبدينــة ســال، ذات التاريــخ العريــض واحلضــارة الراقيــة والكثــر مــن املعــامل األثريــة والتارخييــة، 
فهــو يعــرف إشــكاالت واضحــة، متملــة يف كــون ســال كانــت طيلــة مراحــل وعقــود حبيســة األســوار، وبعــد وقــوع 

االنفجــار الدميغــرايف شــرعت املدينــة يف التوســع بشــكل غــر مهيــكل وغــر طبيعــي وغــر منظــم.

ــاء غــر مهيكلــة كحــي ســيدي  ــة ســال، وكــذا جمموعــة أحي       احلمــد هلل الســكن الصفيحــي أصبــح منعدمــا مبدين
موســى، حــي االنبعــاث، والــواد، والقريــة عرفــت حتســنا ملموســا. غــر أن هــذا ال مينــع مــن القــول أبن مدينــة ســال 
ليســت مدينــة حديثــة أنشــئت بنــاء علــى تصاميــم ومرافــق اجتماعيــة وصناعيــة، هــذا األمــر يصعــب اســتدراكه اآلن 
لكــن ابملقابــل هنــاك نقــاط مهمــة جيــب اســتغالهلا، ضمنهــا جمــاورة العاصمــة، األمــر الــذي ينبغــي النظــر إليــه مــن جانــب 
اجيــايب ال ســلي. فالقــرب مــن عــدة مراكــز ومــن اإلدارات هــي نقــط قــوة وليــس ضعــف، 
كذلــك يتواجــد املطــار بــرتاب املدينــة، ومنطقــة » Téchnopolis » الــي هبــا كــرايت 
الشــركات كل هــذا مهــم جــدا. لكــن يف نفــس الوقــت حنــن واعــون أن تطــور مجاعــة ســال ال 
ميكــن أن يتــم إال يف إطــار حميطهــا الــذي يشــمل اآلن عامــر وبوقنــادل، إذ مــن املســتحيل 
أن تتنمــى مجاعــة ســال داخــل تراهبــا احلضــري فقــط، نظــرا لنــدرة الوعــاء العقــاري، فالعقــار 
يعتــر إشــكاال مهمــا. إذن فمنطقــة عامــر وبوقنــادل مهمتــان للمدينــة ومهــا يف النفــوذ الــرتايب 
لعمالــة ســال، هــذا األمــر يدفعنــا للمطالبــة ابلتســريع الصناعــي لبوقنــادل؛ فاملرســوم املؤطــر 
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لذلــك صادقــت عليــه احلكومــة ويتعلــق مبســاحة 86 هكتــار، منطقــة لوجســتيكية، منطقــة الصناعــات امليكانيكيــة، 
منطقــة صناعــة الســيارات والطائــرات كل هــذا مهــم جــدا، ألنــه ســيخلق فرصــا للشــغل ابلنســبة للشــباب هبــذه املدينــة 
املليونيــة، ضمنهــم أبنــاء األحيــاء الــي مت ترحيلهــا إىل منطقــة بوقنــادل؛ وهبــذه املناســبة نشــكر مصــاحل عمالــة ســال 
والســيد العامــل الذيــن بذلــوا جمهــودا جبــارا يف هــذا اإلطــار، خدمــة لالســتثمار مبدينــة ســال. إذن يف إطــار برانمــج 
عمــل اجلماعــة  جيــب أن يكــون هنــاك تكامــل مــع برانمــج اجلهــة وكــذا برانمــج تنميــة العمالــة، فــال اســتثمار خــارج 
نطــاق اتفــاق بــن اجلميــع، خاصــة علــى مســتوى القطاعــات احلكوميــة املعنيــة والغرفــة وقطــاع الصناعــة والتجــارة 
واملســتثمرين... هكــذا إذن نالحــظ أن مدينــة ســال هلــا مــن نقــط القــوة مــا يفــوق نقــط ضعــف، وهــذا أـــمر جيــب تثمينه 
واســتثماره. وقبــل أن أختــم تدخلــي أرغــب بتذكركــم أن هنــاك تصميمــا جيــب اســتثماره، وهــو حيتــوي علــى عــدة 
مناطــق / مشــاريع، ومــا علــى اجلماعــة ســوى توفــر الرصيــد العقــاري، فضــال عــن التفكــر يف شــراكات مــع القطــاع 

اخلــاص هبــدف توفــر الشــغل للشــباب

السيد داوود ابراهيم: 

الســالم عليكــم مدينــة ســال اترخينــا كانــت رائــدة يف اجملــال الصناعــي والتجــاري والفالحــي والدليــل علــى ذلــك عائلتــن 
عريقتــن بســال لديهــم اتفاقيــات مــع التــاج الريطــاين ومهــا عائلــة فنيــش وعائلــة بنســعيد وهــذه العائــالت كانــت مؤثــرة 

يف االقتصــاد مبدينــة ســال

مداخلي ستكون حول استثمار مقدر ب 2 مليون درهم وما دون

بعــض املآثــر الصناعيــة الــي أصبحــت أطــالل منهــا مثــال » ابروك« » دار البــارود »هــذه كانــت قطاعــات إنتاجيــة 
الــي توفــر فرصــا للشــغيلة مبدينــة ســال واليــوم أصبحــت أطــالال

تطرقــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط إىل آاثر كوفيــد الــي أثــرت علــى قطــاع االســتثمار بصفــة 
عامــة وقطــاع التجــارة خاصــة، فقطــاع التجــارة هــو املتضــرر األكــر هبــذه اجلائحــة ، هنــاك 
مــا يقــارب %20 مــن أرابب احملــالت التجاريــة أغلقــوا حمالهتــم و19 % أعلنــوا خســارهتم 
كليــا. أمــا النســبة الباقيــة فهــي تعــاين مــن ارتفــاع الديــون ، آاثر الواجبــات الكرائيــة والواجبــات 
الضريبيــة ، فنحــن التجــار ، كان يشــغلنا القطــاع الضريــي ، فنقابتهــا اجتهــدت يف هــذا اإلطــار 
مــن أجــل فــرض العدالــة الضريبيــة ، حيــث مت تنزيــل la C.P. E الــي اســتغلت فئــة مهمــة 
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ألن املفتــش الضريــي الــذي يقــوم ابلتقييــم الــذي جيــب نظــرا لســلطنته يف ذلــك، أمــا اآلن هنــاك نســبة مئويــة ســتتغلب 
علــى هامــش الربــح والــي ســتؤدي إىل انبعــاث التجــار مــن جديــد.

االســتثمار مبدينــة ســال مل يتطــور كثــرا وذلــك ألســباب عديــدة، حنــن كقطــاع يف النقابــة الوطنيــة، تشــتغل علــى قانــون 
التجــارة الداخليــة الــذي حييلنــا أيضــا علــى التعمــر التجــاري، ونعــاجل حاليــا ملفــا مهمــا يتعلــق ابجلبــاايت احملليــة، وهــو 
ــة،  ملــف يــؤرق التجــار واملهنيــن وخاصــة قطــاع اخلدمــات اخلــاص ابملقاهــي، إذ أهنــم خيضعــون ألربعــة عشــر ضريب
وهــذا أمــر غــر معقــول. هــذه اإلكراهــات تؤثــر علــى التجــارة احملليــة بســال يف حــن أهنــا كانــت مزدهــرة، بفضــل املوقــع 
االســرتاتيجي لســال، كانــت جســرا بــن مشــال املغــرب وشــرقه وغربــه، لألســف فقــدت مدينــة ســال هــذا االمتيــاز منــذ 

بدايــة التســعينيات، أســجل تثميننــا الســتفادة قطــاع التجــارة مــن التغطيــة الصحيــة املشــروع 
امللكــي الضخــم، حيــث اســتفادت فئــة هشــة حمرومــة بــل إن أول عمليــة جراحيــة مفتوحــة 
للقلــب علــى الصعيــد الوطــي جتــرى اآلن لتاجــر مــن الفئــات اهلشــة. حنمــد هللا علــى ذلــك. 
ابحلديــث عــن االســتثمارات نعــرج علــى األســواق، ونطــرح التســاؤل حــول عــدم جناحهــا؟ 
فلــو توفــر قانــون التجــارة الداخليــة والتعمــر التجــاري فــإن هــذه األســواق كانــت ســتنجح 
حتمــا. ســأقول كالمــا وأستســمح املنعشــن العقاريــن يف قولــه: عندمــا متنــح رخــص لبنــاء 
إقامــة ســكنية، جيــب أن متنــح الرخصــة إلقامــة ســكنية بــدون حمــالت جتاريــة فــإذا مت الرتخيــص 
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خلمــس أو ســت إقامــات، فإننــا ســنصبح إزاء 200 حمــل جتــاري، يف حــن يتعــن علــى اجلماعــة أن تتكلــف ابألســواق 
التجاريــة وتعتــر مداخيلهــا قــارة وســتدخل أيضــا يف إطــار قانــون تقنيــي التجــارة، ويف غيــاب هــذه القوانــن فلــن يكــون 

هنــاك شــيء يذكــر.

     كذلــك ســأتطرق يف نقطــة اثنيــة إىل أمــر يهــم املهنيــن، حيــث أشــرمت إىل فضــاءات خمصصــة للشــركات واملصانــع، 
وكــم أمتــى أن يغــر املنتخبــون عقليتهــم ويطوروهنــا ألجــل منــو املدينــة، فســال كتــاب مفتــوح، وكل حــي أو منطقــة 
كانــت حتمــل اســم احلرفــة أو املهنــة الــي متــارس هبــا، العطاريــن، اخلرازيــن، احلداديــن.... هــذه الفضــاءات اندثــرت 

نظــرا لالنفجــار الدميغــرايف.

   يف نقطــة اثلثــة أحتــدث عــن قطــاع املواصــالت. لقــد كنــا ســعداء بوســيلة النقــل اجلديــدة Tramway وأبهنــا 
ســتخدم مدينة ســال، أســعدان أيضا جتديد أول أســطول للنقل احلضري » احلافالت »، رغم أن هذا القطاع مل خيدم 
مدينــة ســال جتــاراي لكنــه كان لصــاحل مدينــة الــرابط، ألن حمطــات التوقــف بســال جلهــا بعيــد عــن املراكــز التجاريــة... 
االســتثمار االجتماعــي أيهــا الســادة، هــو قاطــرة التنميــة وكمــا قــال أحــد احملللــن االقتصاديــن: »االســتثمار ميكــن 
ــة مــن أجــل احلصــول علــى أمــوال مســتقبلية.« االســتثمار يف احلــرف  ــة أبمــوال حالي ــة املؤقت ــه التضحي تلخيصــه أبن

واملهــن بســال اليــوم ســيكون ســببا يف تطويــر املدينــة وازدهارهــا.

السيد عبدو السفري: شكرا للحضور

   Je pense que nous allons besoin de toutes entités d’investissement 
parce que à mon avis, on ne peut pas le regrouper, bien il y’a un 

investissement qui demandait plus d’emploi en par-
ticulier )l’ agro-alimentation  (de textile le nouve-
au modèle de développement a parlé de l’économie 
sociale d’ailleurs nous avons des expériences dans le 
textile et l’agroalimentaire, on peut travailler sur ça, 
l’autre type d’investirent c’est l’investissement à très 
haute valeur ajoutée à savoir une nouvelle technologie 
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et nous sommes en train actuellement de réaménager » la KissariaAl 
Fadl « en une pépinière des jeunes promoteurs dans les nouvelles 
technologie d’information et de communication et nous voulons 
que ce projet soit un noyau pour un développent réel de nouvelle 
technologie, je veux que cette approche soit participative, je vous 
lance cet appel vous les promoteurs de Salé, qui inclue aussi les étu-
diants des grandes écoles à savoir INCAS et autres, des techniciens 
de O.F.P.P.T et aussi les investisseurs pour faire sortir un projet 
qui soit un noyau dans le développement de notre ville autre chose 
que je voudrais aussi ajouter à cet élément c’est que nous voulons 
une école de design et d’innovation ici au Maroc pour valoriser le 
produit des écoles artisanales parce que, actuellement, le produit 
artisanal ne se vend pas , il y’a un bon design, et n’a pas une compé-
titivité qui vient d’ailleurs, et nous voulons aussi que l’Etat trouve 
une façon de développer un nouveau type d’investisseur, ce sont 
les capital-risqueurs, je ne sais pas comment mais ce sont eux qui 
peuvent encourager les jeunes à investir dans notre ville, et Merci 

      Monsieur Mrini : 

   Je vous remercie, je remercie tout le monde pour le 
partage,  je suis vraiment très heureux d’avoir appris 
trop de chose sur le terrain, la réalité du terrain, et 
ce qui est demandé à tour de rôle que les opérateurs 
nous disent les difficultés qu’ils rencontrent pendant 
le période COVID et post COVID  et les attentes et 
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parfois de lire les frustrations qui sont les leurs à cause du manque 
d’initiative de l’administration et des autorités ce premier forum 
sera suivi d’une seconde étape au mois d’avril où on va vous donner 
la récapitulation de tout ça et avant de conclure je vais donner la 
parole à Mr Karim.

السيد املسر كرمي الشقدويف:

   ابســم الســيد رئيــس اجلماعــة أود التقــدم ابلشــكر اجلزيــل للجميــع، مســر ومتدخلــن 
احلاضريــن. ولــكل  ومعقبــن 

    أجــدد التأكيــد علــى أن هــذه اللقــاءات املهمــة ستســاعد يف إنتــاج أفــكار وتقــدمي اقرتاحــات 
وحنــن بصــدد إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة، فشــكرا لكــم مــرة أخرى.  
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المنتدى االقتصادي: 
محور التشغيل
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أرضية المنتدى االقتصادي: محور التشغيل

املنتدى االقتصادي: حمور التشغيل
واقع وفرص التشغيل بسال

بنــاء علــى القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 املتعلــق ابجلماعــات وخاصــة املــادة 78 منــه، الــي تنيــط 
ابجلماعــات مهمــة وضــع برانمــج عملهــا وفــق منهــج تشــاوري ومقاربــة تشــاركية، متكنهــا مــن تشــخيص حاجيــات 
املواطنــن يف خمتلــف اجملــاالت والعمــل علــى االســتجابة هلــا وفــق إمكانيــات اجلماعــة وانطالقــا مــن اختصاصاهتــا، 
ســواء كانــت اختصاصــات ذاتيــة أو اختصاصــات مشــرتكة مــع الدولــة، أو تلــك املنقولــة إليهــا مــن هــذه األخــرة.

ومتاشــيا مــع رؤيــة النمــوذج التنمــوي اجلديــد الــذي يعتــر أن حتســن جــودة النمــو االقتصــادي أمــر ضــروري 
مــن أجــل تنميــة داجمــة ومســتدامة، حتــرص مجاعــة ســال، منــذ تشــكيل اجمللــس اجلماعــي اجلديــد، علــى جتســيد هــذا 
النهــج علــى أرض الواقــع، انطالقــا مــن اقــرتاح حلــول وبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاالت الــي حتظــى ابهتمــام ســكان 
ســال يف خمتلــف اجملــاالت وعلــى رأســها جمــال التشــغيل، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة أساســا علــى اإلصغــاء 
والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات ســكان مجاعــة 

ســال.

مــن هــذا املنطلــق، ووعيــا منهــا أبمهيــة التشــغيل يف إدمــاج الشــباب يف النســيج 
مــن  جمموعــة  تذويــب  يف  األساســي  ودوره  احملليــة  االقتصاديــة  التنميــة  ويف  االقتصــادي 
اإلشــكاالت املرتبطــة ابلفقــر واهلشاشــة ومــا يالزمهــا مــن ظواهــر اجتماعيــة وجمتمعيــة الــي ال 
تتوافــق مــع املبــادئ اإلســالمية والتقاليــد املغربيــة األصيلــة، تــويل مجاعــة ســال اهتمامــا خاصــا 
هبــذا اجملــال، مــن خــالل العمــل علــى إجيــاد حلــول للرفــع مــن أداء النظــم االقتصاديــة احملليــة 
ولتنشــيط ديناميــة النســيج االقتصــادي احمللــي وتقويــة البنيــة االســتثمارية وتشــجيع املقاولــة 
ــة ومــا ميكــن مــن الرفــع مــن وثــرة  ــة احمللي ــة االقتصادي ــة مبــا يســتجيب ملتطلبــات التنمي الذاتي
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التشــغيل هبــذه املدينــة، األمــر الــذي ســينعكس إجيــااب علــى جــودة احليــاة ابلنســبة للمواطــن الســالوي وعلــى خمتلــف 
انشــغاالته ومناحــي عيشــه يف اجملــاالت االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، علــى اعتبــار أن التشــغيل هــو عصــب التنميــة 

احملليــة الشــاملة والدعامــة األساســية لتطويــر ودعــم كل هــذه اجملــاالت.   

هــذا االهتمــام اخلــاص مبجــال التشــغيل ميكــن تريــره مبــدى أتثــر هــذا القطــاع علــى التنميــة يف خمتلــف 
جتســيداهتا، حيــث يعتــر التشــغيل مــن أهــم اإلشــكاالت، ليــس علــى املســتوى احمللــي فقــط بــل علــى املســتوى 
الوطــي، نظــرا آلاثره االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى فئــة عريضــة مــن الشــباب. هــذه اإلشــكالية تتــم مواجهتهــا علــى 
املســتوى الوطــي مــن خــالل تنزيــل جمموعــة مــن الرامــج واالســرتاتيجيات الــي هتــدف أساســا إىل وضــع سياســات 
عموميــة يف جمــال التشــغيل علــى املــدى القصــر واملتوســط والبعيــد، وحتديــد اآلليــات الضروريــة لتحســن تشــغيلية 
الباحثــن عــن الشــغل، مــن بينهــا مراجعــة الرامــج النشــيطة للتشــغيل وتقييمهــا وتبســيط إجراءاهتــا حــى تســتجيب 
ــة لليــد العاملــة املختصــة ولتطلعــات طالــي الشــغل وابلتــايل املالءمــة بــن العــرض  حلاجيــات املؤسســات االقتصادي

والطلــب.

وتتطلــب مواجهــة إشــكالية التشــغيل علــى املســتوى احمللــي، االنكبــاب علــى مناقشــة معيقــات التنميــة 
االقتصاديــة بســال، والعمــل علــى توفــر منــاخ اســتثماري مالئــم يســمح خبلــق فــرص الشــغل لفائــدة الشــباب مبختلــف 
مســتوايته. وذلــك مــن خــالل إجــراءات عمليــة هتــدف إىل ختليــق احليــاة العامــة وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة وتوفــر 
الدعــم لبنيــات االســتثمار وتدعيــم البــى التحتيــة، ابإلضافــة إىل عقــد شــراكات مــع الدولــة والقطــاع اخلــاص وكــذا 
الفرقــاء االجتماعيــن، مــن أجــل مطابقــة تكويــن واملؤهــالت التقنيــة لشــباب مدينــة ســال مــع متطلبــات ســوق الشــغل 

علــى املســتوى احمللــي ومــع التوجهــات االســرتاتيجية للبنيــة االســتثمارية احملليــة.

لــذا، فــإن االهتمــام ابلتشــغيل علــى املســتوى احمللــي، يعتــر خيــارا اســرتاتيجيا 
إبمكانــه دعــم املسلســل التنمــوي بســال، حيــث أن التشــغيل ميكنــه اإلســهام بشــكل فعــال 
يف إحــداث ثــورة اقتصاديــة واجتماعيــة علــى املســتوى احمللــي، كمــا ميكنــه خلــق ديناميــة 
مطّــردة مــن شــأهنا املســامهة يف معاجلــة جمموعــة مــن الظواهــر االجتماعيــة املرتبطــة ابلفقــر 

واهلشاشــة.

كمــا أن أمهيــة وأولويــة قطــاع التشــغيل ابلنســبة جلماعــة ســال، يدفعهــا إىل فتــح النقــاش    
حــول ســبل وآليــات التطويــر، والتفكــر يف مصــادر التمويــل الــي متكنهــا مــن خلــق منــاخ 
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اســتثماري مناســب إبمكانــه توفــر مناصــب شــغل وافــرة وقــارة علــى املســتوى احمللــي، وذلــك مــن خــالل عقــد 
شــراكات مــع الدولــة ومــع القطــاع اخلــاص. هــذه الشــراكات ميكــن اســتغالهلا كذلــك لتحســن قابليــة التشــغيل لــدى 
ــة لشــغل مناصــب متاحــة أو حمتملــة، والعمــل علــى تيســر  الباحثــن عــن شــغل مــن خــالل اكتســاب مهــارات مهني
إدمــاج حاملــي الشــهادات الذيــن يالقــون صعــوابت لالندمــاج يف احليــاة العمليــة ابكتســاهبم املؤهــالت املهنيــة 

ومالءمتهــا حلاجيــات ســوق الشــغل.

ترســيخا هلــذا التوجــه، فــإن مجاعــة ســال حتــرص علــى جتســيد هــذا النهــج علــى أرض الواقــع، مــن خــالل 
البحــث عــن إجــاابت علميــة وعمليــة جملموعــة مــن اإلشــكاالت، وذلــك ابعتمــاد مقاربــة تشــاركية مبنيــة علــى اإلصغــاء 
والتشــاور مــع مجيــع الفعاليــات احملليــة، وذلــك هبــدف االســتجابة الفعالــة ملختلــف انتظــارات وتطلعــات ســاكنة مجاعــة 

ســال يف جمــال التشــغيل.

أتسيســا علــى مــا ســبق، ويف إطــار اإلعــداد لرانمــج عمــل مجاعــة ســال 2027-2022، أييت لقــاء 
التشــخيص التشــاوري اخلــاص بقطــاع التشــغيل، ليشــخص الوضعيــة احلاليــة للتشــغيل بســال وليقــدم اإلجــاابت 
واحللــول والبدائــل جملموعــة مــن اإلشــكاليات املرتبطــة بقطــاع التشــغيل والــي ميكــن أن نلخــص بعــض منهــا فيمــا يلــي: 

رصد وحتليل االمكانيات الي توفرها مؤسسات التكوين من حيث الكفاءات.	 
نظام تطوير الكفاءات ومالءمته مع حاجيات سوق الشغل.	 
أساليب تطوير الوساطة وتقريب اخلدمات وتشجيع التشغيل الذايت.	 
دور برامــج التشــغيل يف التأهيــل وإعــادة التكويــن املهــي للشــباب واألشــخاص النشــيطن، ال ســيما 	 

يف ســياق األزمــة الصحيــة.
كيف ميكن إنعاش سوق الشغل بعد أزمة كوفيد 19 ؟	 
االقتصــادي 	  االندمــاج  لتحقيــق  بســال  الشــغل  قطــاع  تطويــر  ســبل  ماهــي 

؟ لشــباهبا  االجتماعــي 
رصد وحتليل معطيات سوق الشغل على مستوى مجاعة سال.	 
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نتائج لقاء التشخيص التشاوري: محور التشغيل

المنتدى االقتصادي: محور التشغيل
برنامج اللقاء

الكلمة االفتتاحية:
 السيد عبد الرمحان قندلة

املتدخلون:

السيدة سعاد بوحامدي: املديرة اإلقليمية للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات.

االقتصــادي  اإلدمــاج  لــوزارة  اإلقليمــي  املديــر  الســنوين:  الســالم  عبــد  الســيد 

والكفــاءات. والتشــغيل  الصغــرى  واملقاولــة 

السيد عبد الرحيم مفضال: املدير اجلهوي للتكوين املهي وإنعاش الشغل.
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املعقبون

السيدة رشيدة بوزيت املرنيسي
السيد عبد اإلله سيبة

السيد أمحد مكسي
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املنتدى االقتصادي: حمور التشغيل

خمرجات اللقاء
السيد املسر عبد الرمحان قندلة:

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحابته أمجعن.

حتيــة جلميــع الذيــن تكبــدوا مشــقة احلضــور معنــا يف هــذا اللقــاء الــذي أييت يف ظرفيــة صعبــة، حبيــث يتزامــن 
مــع صــالة اجلمعــة كمــا يتزامــن مــع مبــاراة يف كــرة القــدم. قبــل بدايــة أشــغالنا البــد مــن التذكــر ابإلطــار الــذي ينــدرج 
ــه هــذا اللقــاء التشــاوري: فاليــوم حنضــر لقــاء تشــاوراي مــن بــن جمموعــة مــن اللقــاءات التشــاورية الــي تقــوم هبــا  في
مجاعــة ســال، مــن أجــل إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة، هــذا اللقــاء التشــاوري اليــوم عنــوان حمــاوره هــو: »التشــغيل 
واقــع وفــرص« تكلــف هبــذا اللقــاء التشــاوري عبــد ربــه »عبــد الرمحــن قندلــة« عضــو جلنــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص 
ومقاربــة النــوع، والســيد »حلســن أكــوز« عــن اجلماعــة، وابملناســبة أود شــكر الســيدتن اللتــن متثــالن اجلماعــة واللتــن 
هيــأات معنــا هــذا النشــاط. بطبيعــة احلــال كــي تقــوم اجلماعــة ابلتفكــر هبــذه الطريقــة يف تنظيــم وهتيــئ برانمــج عمــل 
مجاعــة ســال، كمــا جــاءت هــذه الفرصــة الثانيــة بعــد التقييــم الداخلــي للجماعــة أننــا ننظــم لقــاءات تشــاورية الــي 
ســيحضرها جمموعــة مــن اإلدارات وجمموعــة مــن األطــراف الــي هــي مبثابــة مصــاحل خارجيــة علــى مســتوى تــراب 
اجلماعــة للتــداول يف اللقــاء األويل ألنــه ســيكون لقــاء آخــر بعــد هــذا اللقــاء األويل ســيكون موضوعــه حــول واقــع 

التشــغيل يف املغــرب.

حيضر معنا يف هذه الورشة مشكورين:

الســيد إبراهيــم صــري: عــن املديريــة اإلقليميــة لــوزارة اإلدماج االقتصادي 	 
) أي مندوبيــة الشــغل ســابقا واملقــاوالت الصغــرى والشــغل والكفــاءات 

واإلدمــاج االقتصــادي واملقــاوالت الصغــرى والشــغل (؛ 
السيد عبد اإلله سيبة : قيادي ونقايب مبدينة سال؛	 
األستاذة املرنيسي : انشطة وممثلة للمجتمع املدين؛	 
األســتاذة ســهام الغــازي : ســتحاول أن تعطــي واقــع التشــغيل يف اجلانــب 	 

املتعلــق ابلوســاطة الــي تقــوم هبــا الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات.
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إننــا نريــد أن جنعــل مــن هــذا اللقــاء اليــوم حمطــة للنقــاش خمتلفــة عــن تلــك الــي تكــون مرتبطــة دائمــا مبواضيــع 
التشــغيل ابملغــرب، وهــي مواضيــع يطبعهــا الغــن املعيــش عنــدان يف اجملتمــع املغــريب، فــكل حديــث عــن التشــغيل يف 
ــه إكــراه كبــر ومرتبــط ابالحتجاجــات وابلوضــع االقتصــادي ومبجموعــة مــن األمــور. اليــوم  املغــرب، منثلــه علــى أن
نريــد أن يكــون هــذا اللقــاء لقــاء األرقــام، علــى أســاس أن حديثنــا عــن مدينــة ســال هــو حديــث أرقــام نعرفهــا مجيعــا، 
يف االقتصــاد، يف املقــاوالت، يف النســيج االقتصــادي وكذلــك أرقــام يف التكويــن؛ لألســف مل يتمكــن ممثلــو التكويــن 
املهــي مــن احلضــور معنــا كــي ميدوننــا أبرقــام لنعــرف العــدد الــذي نســتطيع تكوينــه مــن الكفــاءات، اســتجابة لطلــب 
النســيج االقتصــادي بشــكل عــام يف املدينــة. ويف لقــاء اليــوم أيضــا -وحنــن بصــدد احلديــث عــن واقــع التشــغيل- 
ســنطرح جمموعــة مــن األســئلة الــي تتمحــور حــول: مــاذا هيــأت مدينــة ســال ومــا هــي كفاءاهتــا ؟ ومــا هــي الفــرص 
الــي متنحهــا للنســيج االقتصــادي؟ هــل هــي مدينــة جذابــة اقتصــاداي؟ و هــل جاذبيتهــا االقتصاديــة مرتبطــة ابملدينــة 
كمدينــة تغــري النــاس ابالســتثمار فيهــا ؟ وهــل هــذه اجلاذبيــة ماليــة أم جبائيــة ؟ وهــل مدينــة ســال تعطــي جمموعــة مــن 

االمتيــازات ســواء ضريبيــة أو خدماتيــة متعلقــة ابجلماعــة أو حــى ابإلدارات األخــرى؟

هــذا هــو اإلطــار الــذي نريــد أن نســاهم بــه اليــوم كلقــاء تشــاوري مــن أجــل إعــداد برانمــج عمــل مدينة ســال،    
إعــداد مبــي علــى تشــخيص -إىل حــد مــا- مطابــق للواقــع االقتصــادي للمدينــة.

لكــي ال أطيــل عليكــم أعطــي الكلمــة للســيد مفتــش الشــغل احملنــك الــذي يعــرف النســيج االقتصــادي 
الســالوي جيــدا ويشــتغل داخلــه؛ فبطبيعــة احلــال املديريــة اإلقليميــة تشــتغل يف النزاعــات ولكــن يف نفــس الوقــت 
تشــتغل علــى جمموعــة مــن الرامــج، وهــذه فرصــة لكــي يــزودان الســيد »إبراهيــم صــري« -الــذي ينــوب عــن املديريــة 
اإلقليميــة- مبجموعــة مــن املعطيــات، وبعــد ذلــك نعطــي الكلمــة للمتدخلــن اآلخريــن ولنســَع مجيعــا مــا أمكــن أن 

يكــون نقــاش اليــوم مســامهة مباشــرة يف إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة.

السيد إبراهيم صري مفتش الشغل:

    بســم هللا الرمحــن الرحيــم. شــكرا الســيد قندلــة علــى الدعــوة، وأوجــه التحيــة والرتحيــب 
للحضــور الكــرمي.

   خبصــوص هــذا اللقــاء الــذي هــو أوال يعــرف ابلفــرص املتواجــدة إبقليــم مدينــة ســال، 
الــي تعــرف جمموعــة مــن  بــن الوجهــات  الــكل يعــرف أن مدينــة ســال هــي وجهــة مــن 
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االســتثمارات، خاصــة وأهنــا تتواجــد هبــا جمموعــة مــن األحيــاء الصناعيــة، مثــال احلــي الصناعــي حبــي الرمحــة واحلــي 
الصناعــي ابلوجلــة، احلــي الصناعــي مبنطقــة املطــار.

وهنــاك حــي صناعــي يف طــور اإلجنــاز والبنــاء جبهــة بوقنــادل، وهــذه املناطــق تســتقطب عــددا كبــرا مــن 
اليــد العاملــة املتخصصــة وغــر املتخصصــة وهنــاك جهــة أخــرى هــي منطقــة تكنوبوليــس الــي تســتقطب بدورهــا 
عــددا كبــرا مــن الشــركات الــي تســتثمر وتقــدم خدمــات عــن بعــد، وهــذا النســيج الــذي يعــرف يف حــد ذاتــه تنوعــا 
يســتقطب عــددا كبــرا مــن اليــد العاملــة مبدينــة ســال،  غــر أن اإلشــكال املطــروح يتجلــى يف كــون هنــاك جمموعــة مــن 
الشــباب احلاملــن للشــهادات والدبلومــات مل يتمكنــوا مــن احلصــول علــى فرصــة عمــل، هــذا مــا دفــع ببعــض مجعيــات 

اجملتمــع املــدين والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل حملاولــة خلــق بعــض فــرص الشــغل والتوجيــه وتقريــب 
وجهــات النظــر. هنــاك مــن لديــه أفــكار وليســت لديــه اإلمكانيــات إلنشــاء مشــروع خــاص بــه، 
وهــؤالء هــم حباجــة إىل مــن يواكبهــم ملــدة معينــة مــن أجــل مســاعدهتم علــى حتقيــق مشــروعهم، 
وهــذا مــا تســعى إليــه احلكومــة حاليــا مــن خــالل مشــروع أوراش وقبلــه مشــروع مقاولــي. هــذه 
املشــاريع ســامهت يف اســتقطاب عــدد الأبس بــه مــن اليــد العاملــة املهمــة منهــم. مــن بــن هــذه 
املشــاريع »مشــروع أوراش«، الــذي كان يف البدايــة خمصصــا ومقتصــرا علــى جهــات معينــة، 
أمــا اآلن فقــد مت تعميمــه علــى كل الــرتاب الوطــي حيــث أن كل إقليــم لــه احلــق يف االســتفادة 
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مــن مناصــب الشــغل املتاحــة داخــل اإلقليــم، وقــد بــدأ العمــل هبــذا املشــروع منــذ أكثــر مــن ثالثــة أســابيع، ويشــرف 
عليــه الســيد العامــل شــخصيا، ويدخــل يف إطــار برانمــج احلكومــة الــذي يهــدف إىل توفــر 250 ألــف فرصــة شــغل 
خــالل ســنتن، منهــا 125 ألــف منصــب شــغل ســتكون متوفــرة هــذه الســنة و125 ألــف منصــب شــغل ســتكون 

متوفــرة يف الســنة القادمــة، موزعــة علــى طريقتــن:      

هنــاك الدعــم املباشــر، وهــو القيــام بتكوينــات جملموعــة مــن املقاولــن الشــباب الذيــن يــرون أن هلــم القــدرة 
ــة وتســيرها، وابلتــايل مــا عليهــم إال االخنــراط يف هــذا النظــام لكــي يســتفيدوا مــن الدعــم الــذي  علــى إنشــاء مقاول
يقــدم مــن طــرف احلكومــة، مــع التــزام املســتفيد ببعــض الشــروط والــي تتجلــى يف توفــر عــدد حمــدد مــن مناصــب 
الشــغل حســب حجــم ونــوع الدعــم املمنــوح لــه، وهــذه املناصــب ســتدخل ضمــن 125 ألــف منصــب شــغل الــي 
هتــدف احلكومــة إىل حتقيقهــا خــالل هــذه الســنة. كمــا أســلفت فهــذا املشــروع يشــرف عليــه الســيد العامــل شــخصيا 
وإبشــراك ممثلــي قطاعــات خمتلفــة، منهــا الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل واملديريــة اإلقليميــة للتشــغيل وأطــر التكويــن املهــي.

السيد املسر عبد الرمحن قندلة:

شــكرا الســيد »إبراهيــم«، حنــن نعــرف أن برانمــج أوراش هــو برانمــج حكومــي 
جيــد، واجلميــع يبحــث عــن املعلومــات املتعلقــة هبــذا املوضــوع، ألن حلــد اآلن ال تتوفــر 
ــة واإلعــداد؛ الســيد »صــري« خيــران اآلن  ــه كان يف طــور التهيئ ــه، ألن معلومــات كثــرة عن
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ابكتمــال صــورة هــذا الرانمــج ونشــكره ألنــه قــدم لنــا معطيــات متعلقــة هبــذا املشــروع.

الكلمــة اآلن لألســتاذة »املرنيســي« لتحدثنــا عــن: ماهــي إمكاانتنــا ؟ اإلكراهــات الــي تواجهنــا ؟ وعــن 
فرصنــا ؟ وماهــي التحــدايت املطروحــة اليــوم علــى اجلماعــة كجماعــة ترابيــة ؟ وعلــى الفاعلــن واملهنيــن ؟ ومــا ميكــن 

أن نضيفــه فيمــا يتعلــق بتطويــر عمليــة التشــغيل يف مدينــة ســال ؟

االستاذة رشيدة املرنيسي:

كنــت أمتــى أن أرى الشــباب حاضــرا معنــا، فالشــباب هــم الذيــن يعانــون مــن مشــاكل التشــغيل أو مــن 
مشــكل خلــق املقاولــة، وهــذا اللقــاء خيصهــم ابلدرجــة األوىل، لألســف يبــدو أن ظــروف صــالة اجلمعــة ومبــاراة كــرة 

القــدم حالــت دون ذلــك...
ابحلديــث عــن إشــكالية التشــغيل بســال ميكــن القــول أن ضعــف جــودة الــرأس املــال البشــري يشــكل 
إكراهــا رئيســيا أمــام النمــو االقتصــادي للمدينــة، وهــذا الضعــف عــن ميــول الطلبــة يف توجههــم حنــو شــعب دراســية 
ال تســتجيب حلاجيــات املقــاوالت، ابإلضافــة إىل تســجيل نقائــص علــى مســتوى مكتســبات وكفــاءات اخلرجيــن، 
فاملقــاوالت اخلاصــة واجملتمــع املــدين عامــة يف مجيــع القطاعــات وبــدون اســتثناء يســجلون أن املرشــحن الذيــن 
يتقدمــون لنيــل فــرص الشــغل املعلــن عليهــا، ال يتوفــرون علــى الكفــاءات األساســية املفــروض اكتســاهبا يف املهــارات 
الناعمــة، إجــادة اللغــات األجنبيــة والكفــاءات ذات الصلــة ابلبحــث عــن فرصــة عمــل، ألن أغلبيــة الشــباب ال 
يعرفــون كيفيــة تقــدمي أنفســهم يف ســوق العمــل بصــورة جيــدة. أمــا ابلنســبة للوظائــف األكثــر تعقيــدا فاملقــاوالت ال 
تعثــر علــى العناصــر الــي تتوفــر علــى الكفــاءات التقنيــة املطلوبــة، لذلــك جيــب العمــل علــى حتســن قابليــة تشــغيل 
الشــباب مــن خــالل حتســن وجــودة ومالءمــة برامــج التكويــن والولــوج املتكافــئ إليهــا، وذلــك هبــدف اســتجابة جيــدة 

حلاجيــات القطــاع املنتــج مبدينــة ســال:
   * أوال عــر بلــورة منــوذج لتحســن مؤسســات التعليــم الثانــوي وتشــجيع اعتمــاد املنهــج 
الرتبــوي الــذي يتمحــور حــول التلميــذ وحتســن احمليــط املــادي لــه، بفضــل إجنــاز عمليــات 
إعــادة أتهيــل ومالءمــة البنيــات التحتيــة املدرســية، وتوفــر التجهيــزات الضروريــة لالبتــكار 
البيداغوجــي واالنفتــاح علــى اجلمعيــات املهنيــة النشــيطة لبلــورة أنشــطة ودورات حتسيســية 

عــن التشــغيل الــذايت.

   * اثنيــا: فيمــا خيــص التكويــن املهــي جيــب تيســر انتقــال املراكــز العموميــة للتكويــن املهــي 
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مــن منــط التدبــر التقليــدي إىل منــط التدبــر القائــم علــى الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، وغايتــه االســتجابة 
لطلــب القطــاع اخلــاص، ألنــه هــو الــذي يضبــط طلــب ســوق الشــغل مــن يــد عاملــة وكفــاءات.

   * اثلثــا: اخنــراط مجاعــة ســال مــع ممثلــي وزارة اإلدمــاج االقتصــادي واملقاولــة الصغــرى والشــغل والكفــاءات 
والــوكاالت الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات واجملتمــع املــدين املتخصــص يف برامــج نشــاط التشــغيل، أوال لدعــم 
تفعيــل منظومــة مندجمــة لرصــد ســوق الشــغل، واثنيــا إلنعــاش التشــغيل املندمــج للشــباب يف وضعيــة صعبــة، خاصــة 
منهــم املنحدريــن مــن املناطــق احلضريــة وشــبه احلضريــة والنســاء والعاطلــن عــن العمــل غــر الناشــطن اقتصــاداي، الــي 
جتــد صعــوابت يف االندمــاج يف ســوق الشــغل، خاصــة الذيــن يتوفــرون علــى شــواهد دراســية وكذلــك خرجيــي التعليــم 
العــايل والتكويــن املهــي الذيــن يوجــدون يف وضعيــة بطالــة لفــرتة طويلــة؛ يتــم هــذا مــن خــالل اعتمــاد التمويــل القائــم 
علــى نتائــج، لدعــم تقييــم سياســات التشــغيل وســوق الشــغل للنهــوض ابملســاواة بــن اجلنســن يف الوســط املهــي. 
نقــدم هــذه االقرتاحــات ألن املدينــة ملزمــة بتوفــر الكفــاءات الالزمــة للمناطــق الصناعيــة الــي ذكرهــا األســتاذ قبــل 
قليــل، والــي هــي يف طــور اإلجنــاز وســتكلف أغلفــة ماليــة كبــرة لالســتثمار، وستســتقطب مســتثمرين أجانــب خاصــة 
منطقــة بوقنــادل، الــي كانــت يف البدايــة خمصصــة لالســتثمار احمللــي، لكــن حلســن احلــظ أن قدمــت ثــالث شــركات 
دوليــة بغايــة االســتثمار فيهــا، وهــذا ســيوفر مــا يقــارب 1200 منصــب شــغل. إذن فاإلشــكال املطــروح بقــوة هنــا 
هــو الكفــاءات الالزمــة الــي ميكــن أن نقدمهــا أو نضعهــا رهــن إشــارة هــذه الشــركات، وهلــذا جيــب تظافــر اجلهــود 
مــن طــرف مجيــع القطاعــات املتواجــدة مبدينــة ســال، لكــي تتوفــر الكفــاءات الــي ســتطلبها هــذه الشــركات املســتثمرة 

بعــد ســنة ونصــف أو ســنتن.

أما فيما خيص التشغيل الذايت، فإن جهة الرابط سال القنيطرة تستشرف إلجناز تكنوابرك/سال الحتضان 
مقاولــن شــباب، كمــا يتوجــب علــى مجاعــة ســال أن تضــع الكفــاءات والرامــج الالزمــة الصطحــاب حاملــي الفكــرة 
مــن الشــباب الذيــن يريــدون إنشــاء املقــاوالت ليســتفيدوا مــن مشــاريع تكنــوابرك. وللتذكــر 
ــة حلاملــي املشــاريع لفــرتة وجيــزة ال تتجــاوز  ــارة عــن حاضنــات مؤقت فقــط فالتكنــوابرك عب
مدهتــا 18 شــهرا، وعليــه فجماعــة ســال حاليا-وهــي الــي يشــكو العديــد مــن أبنائهــا مــن 
البطالــة- ينتظرهــا عمــل كبــر مــع ابقــي الشــركاء لتوفــر وهتيــئ الكفــاءات الالزمــة الــي 
ســتتطلبها املشــاريع واملناطــق الصناعيــة املوجــودة أو الــي هــي يف طــور اإلجنــاز ابملدينــة؛ 
كمــا يبقــى علينــا حنــن كمجتمــع مــدين أن نســاهم مــع اجلماعــة يف هتيــئ هــذه الكفــاءات الــي 

ميكنهــا االســتفادة مــن مناصــب الشــغل ومــن هــذه احلاضنــات، وشــكرا لكــم.
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السيد املسر عبد الرمحن قندلة:

شــكرا األســتاذة املرنيســي الــي المســت بشــكل واضــح اإلكراهــات املطروحــة وقدمــت اقرتاحــات مفيــدة 
للقائنــا التشــاوري هــذا. فالعــرض املقــدم مــن طرفهــا يتضمــن العديــد مــن االقرتاحــات أو مــا ميكــن تســميته بتوصيــات 
اللقــاء التشــاوري؛ هــذه التوصيــات الــي تكررهــا دائمــا األســتاذة املرنيســي انطالقــا مــن معرفتهــا ابجملــال، هــي 
توصيــات مهمــة ملقــاة علــى عاتــق مجيــع املســؤولن مبدينــة ســال وليــس فقــط اجلماعــة، أي كل مــن لــه عالقــة 

ابلتشــغيل وابجلانــب االقتصــادي.

كمــا أذكــر أبن هــذه التوصيــات ســيتم تدوينهــا مــن طــرف األســتاذة املقــررة الــي ستســهر علــى هــذه العمليــة 
مشكورة. 

نعطــي الكلمــة لألســتاذة »ســهام الغــازي« لتشــارك معنــا يف هــذا النقــاش املهــم الــذي يضــع نصــب أعيننــا مشــاكلنا 
يف اجلانــب املتعلــق ابلتشــغيل

األستاذة سهام الغازي:

شــكرا لكم. متاشــيا مع رؤية النموذج التنموي اجلديد، ووعيا من جملس مدينة ســال 
أبمهيــة التشــغيل إلدمــاج الشــباب اقتصــاداي هبــذه املدينــة، وتبديــد جمموعــة مــن اإلشــكاالت 
املرتبطــة ابلفقــر واهلشاشــة كظواهــر اجتماعيــة، تــويل اجلماعــة أمهيــة خاصــة هلــذا اجملــال. يف 
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الواقــع كنــا نتمــى حضــور األخــت املديــرة اإلقليميــة للوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات كــي تعطينــا جمموعــة مــن 
اإلحصائيــات وجمموعــة مــن التوصيــات الــي تكــون ذات طابــع تقــي وختصصــي.

إن مشــكل البطالــة هــو مشــكل وطــي وجهــوي وحملــي، وممــا زاد مــن بلــة طينــه وابء كــوروان الــذي تســبب 
يف تضــرر جمموعــة مــن القطاعــات، والــذي كانــت لــه أاثر ســلبية خاصــة علــى الطبقــات املتوســطة.

تطرقــت األخــت »املرنيســي« ملوضــوع التكويــن، خاصــة تكويــن حاملــي الشــواهد والدبلومــات، وهنــا أشــر 
إىل أن هناك جمموعة من الشــباب حاصلن على اإلجازة واملاســرت لكن هذه الدبلومات ال تســعفهم يف ولوج ســوق 
الشــغل، ومــن متــة وجــب األخــذ أبيديهــم، مــا يطمئننــا فعــال هــو مــا قالتــه الســيدة املديــرة اإلقليميــة للوكالــة الوطنيــة 
ــد الشــباب بتكوينــات يف جمــاالت خمتلفــة مــن أجــل  ــة لتزوي للتشــغيل والكفــاءات مؤخــرا خبصــوص اســتعداد الوكال
حماولــة دجمهــم يف ســوق الشــغل. ولدينــا كذلــك الفئــات ذات التعليــم املتوســط أي تالميــذ دون مســتوى البكالــوراي 
هــم أيضــا حباجــة إىل املســاعدة والتأطــر عــن طريــق ورشــات وتكوينــات خاصــة يف جمــاالت خمتلفــة لكــي يتمكنــوا مــن 

االندمــاج يف ســوق الشــغل.

مــا ينبغــي إعــادة النظــر فيــه أيضــا هــو تطويــر منظومــة التعليــم وجعلهــا تســاير ســوق الشــغل. فهنــاك جمموعــة 
مــن الفئات-كمــا قالــت األخــت »املرنيســي« درســت ختصصــا مــا فقــط ألنــه كان مفروضــا عليهــا؛ لــذا جيــب أن هنتــم 

أكثــر مبجــال التكويــن ونوفــر التخصصــات مــن منطلــق جعــل حاملــي الشــهادات يلجــون ســوق الشــغل بسالســة.
األوراش الــي مت احلديــث عنهــا انطلقــت منــذ بدايــة شــهر مــارس، ومتــس جمموعــة مــن الفئــات مــن مجعيــات 
وتعاونيــات، فهــذه حبــد ذاهتــا ابدرة طيبــة نثمنهــا كثــرا ألهنــا تعطــي الشــاب فرصــة إلقامــة مشــروع هــو نفســه مل 
يكــن يتوقعــه، فقــط جيــب التنســيق يف هــذا اجملــال بــن مجيــع الفاعلــن، وشــخصيا أرى أن الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل 
والكفــاءات هــي ركيــزة أساســية يف هــذا التكويــن وجيــب أن يكــون هلــا دور فعــال إىل جانــب 
اجلماعــة، إذ بــدون توجيهاهتــا ال ميكــن الوصــول هلــدف برانمــج » أوراش » الــذي هــو 250 

ألــف منصــب شــغل. وشــكرا لكــم.
الســيد إبراهيــم صــري عــن املديريــة اإلقليميــة لــوزارة االدمــاج االقتصــادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل والكفاءات:

ســبق يل أن حضــرت لقــاء نظــم ابلقاعــة املتواجــدة ببــاب بوحاجــة حتــت عنــوان » 
ســال مدينــي »و أذكــر أن الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل والكفــاءات، كانــت قــد أشــرفت علــى 
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تكويــن عــدد كبــر مــن الشــباب، كانــت لديهــم أفــكار مقــاوالت الشــباب، واســتغرقت مــدة التدريــب مــا يفــوق ســتة 
أشــهر، وفعــال مت الوقــوف علــى أن الشــباب لديهــم أفــكار، واملثلــج للصــدر أن عــددا مــن هــؤالء الشــباب قــد متكــن 

مــن فتــح مقاولتــه وقــام بتشــغيل أشــخاص آخريــن لديــه. 

السيد املسر عبد الرمحن قندلة:

شــكر الســيد إبراهيــم صــري علــى التوضيــح، الشــكر أيضــا لألســتاذة »الغــازي« لرتكيزهــا علــى اجلانــب 
املتعلــق ابلكفــاءات. ميكــن القــول أبن الشــغل اليــوم يتجــدد واملهــن أيضــا يف جتــدد. اليــوم -وكمــا قالــت األســتاذة 
»املرنيســي« النــاس يدرســون مــن أجــل احلصــول علــى الشــواهد، ولكــن هنــاك عــدم تناســق بــن الشــهادة وســوق 
الشــغل، اليــوم هنــاك مهــن تتطــور علــى هامــش املهــن الــي نعرفهــا، و عنــد تطرقنــا للجانــب املتعلــق ابلرقمنــة  وحماورتنــا 
لشــباب بــن 18 و24 ســيفاجئنا  الكــم اهلائــل مــن الطلبــات علــى بعــض املهــن غــر املتوفــرة، اليــوم يوجــد العديــد 
مــن الشــباب الذيــن يزاولــون أعماهلــم مــع أكثــر مــن 15 دولــة مــن بيوهتــم؛ فالرقمنــة ووســائل التواصــل اليــوم أصبحــت 
تلعــب دورا مهمــا يف خلــق فــرص الشــغل داخــل املغــرب.. فعندمــا فكــران يف اســتقبال مراكــز االتصــال رمبــا كان يف 
البدايــة شــك لــدى املغاربــة يف إمكانياتنــا حــول وضــع مراكــز االتصــال واالشــتغال مــع العــامل، فالشــركة يف املغــرب 

واخلدمــة مقدمــة للعــامل.

ويف نفــس اإلطــار، أي الرقمنــة والتواصــل هنــاك شــباب ال يدرســون ذلــك يف الســر العــادي للتكويــن 
املهــي، بــل يدرســون عــن طريــق التواصــل أيضــا، حبيــث ميكنــه الدخــول إىل قنــوات يوتــوب وجيــد الــدروس مرتبــة 
ومرقمــة، مــن الــدرس األول إىل الــدرس الثــاين إىل آخرهــا...مث يصبــح خبــرا يف جمــال معــن ويشــغل نفســه ذاتيــا دون 
حاجــة إىل الدولــة، فهــذه كذلــك فــرص ابلنســبة للمغــرب. أذكــر أن اجلماعــة ال تتوفــر علــى اختصــاص التشــغيل يف 

حــن أن جملــس العمالــة يتوفــر علــى التشــغيل، وممــا مت تداولــه مؤخــرا أن جملــس العمالــة يهيــئ 
ظرفــا نقــداي مهمــا يدخــل يف إطــار التشــغيل خــارج »أوراش« يناهــز 600 مليــون مــن أجــل 
التكويــن، ويف هــذا فرصــة ابلنســبة لــكل املؤسســات مبدينــة ســال لكــي تفكــر يف األمــر، فرصــة 
أيضــا لشــبابنا املتطلــع والــذي يكــوِّن نفســه بنفســه عــن طريــق التواصــل، ليــس داخــل املدرســة 
أو التكويــن املهــي ولكــن ميكنــه اكتســاب خــرات كبــرة رمبــا حنــن أنفســنا جنهلهــا. هــذا األمــر 
نكتشــفه عنــد جمالســتنا للشــباب بــن 14 و22 ســنة فيتبــن لنــا وكأننــا ال نعــرف الواقــع، 
ورمبــا الشــباب احلــايل يعــرف الواقــع ويعــرف الفــرص املتواجــدة يف العــامل أكثــر منــا. لذلــك 
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اليــوم حنــن نريــد أن نثــر النقــاش يف انتظــار لقــاء اثين تتواجــد فيــه خمتلــف متثيليــات اإلدارات املعنيــة كــي جتيبنــا عــن 
هــذه التســاؤالت املشــروعة. اآلن مننــح أنفســنا فرصــة لنســتمع للقيــادي والنقــايب الســيد »عبــد اإللــه الســيبة« الــذي 
ســينقلنا إىل جانــب املشــغَّل وســيكون لســان األجــر واملعــر عــن معاانتــه يف عملــه املضــي، حبكــم التصاقــه وتواصلــه 

مــع الطبقــة العاملــة. الكلمــة لكــم ســيد عبــد اإللــه.

السيد عبد اإلله السيبة:

بــدوري أتوجــه ابلشــكر اجلزيــل للســيد رئيــس مجاعــة ســال علــى دعوتــه هلــذا اللقــاء التشــاوري الــذي 
ينــدرج يف إطــار اإلدالء ابآلراء واملقرتحــات مــن أجــل بلــورة مشــروع تنمــوي، نتمــى لــه 
التوفيــق والنجــاح جبماعــة ســال، ومــن أجــل وضــع اآلليــات الكفيلــة إبنعــاش التشــغيل مبدينــة 
ســال، وقبــل البــدء البــد أن أعطــي بعــض االقرتاحــات اخلاصــة مبنظمتنــا يف هــذا الشــأن، 
وهــي اقرتاحــات كنــا قــد تقدمنــا هبــا يف إطــار احلــوار االجتماعــي، وكذلــك لــدى اجمللــس 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، والــي ميكــن تلخيصهــا يف ثالثــة جمــاالت وهــي كالتــايل:

1 ـ ضــرورة التعاقــد بــن الدولــة وشــركائها االجتماعيــن لبنــاء منــوذج تنمــوي قــوي ومتــوازن 
قــادر علــى خلــق فــرص عمــل كمــاً ونوعــاً.
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املهــارات يف  تلبيــة الحتياجــات  والتدريــب جبميــع مكوانتــه،  التعليــم  لنظــام  إصــالح عميــق  إجــراء  ـ ضــرورة   2
االقتصــاد، وكــذا إعــادة التفكــر بعمــق يف النظــام اخلــاص ابلتدريــب وتكويــن مــوارده البشــرية بشــكل يســمح لشــبابنا 

ابكتســاب مبــادئ املســؤولية يف وقــت مبكــر للغايــة.

هــذه إذن هــي النقــط الــي كانــت مبثابــة مرتكــزات يف شــأن إنعــاش الشــغل والتشــغيل، أمــا ابنتقالنــا إىل 
املســتوى احمللــي، وبصفــي نقــايب مبدينــة ســال، فــأان أؤكــد أن مدينــة ســال تعــرف صراحــة هشاشــة كبــرة يف ميــدان 
التشــغيل، نظــرا ألن القطــاع غــر املهيــكل هــو القطــاع الغالــب علــى مســتوى املدينــة، وكل الســالوين يعرفــون 
املشــاكل الــي نتجــت عــن إغــالق عــدد مــن الشــركات يف احلــي الصناعــي بســبب اإلضــراابت، ممــا أدى إىل تزايــد 
عــدد البطالــة ابملدينــة. دوران حنــن كنقابــة -فضــال عــن إنعــاش التشــغيل و البحــث عــن الشــغل- هــو ضمــان اســتقرار 
مناصــب الشــغل ابلنســبة لألجــر، ودوران أيضــا هــو الدفــاع عــن العامــل لكــي حيافــظ علــى منصــب شــغله داخــل 
الشــركة الــي يشــتغل هبــا. يف لقائنــا التشــاوري هــذا، ومبــا أننــا بصــدد احلديــث عــن واقــع التشــغيل، أود اإلشــارة إىل 

ثــالث قضــااي مهمــة :

األوىل: تتجلــى فيمــا تقــوم بــه اجلماعــة مــن حتديــث جملموعــة مــن املرافــق، وعلــى رأســها اجملــازر وكذلــك ســوق 
اخلضــر والفواكــه، حنــن نعلــم جيــدا أن هــذا يدخــل يف إطــار عمليــة تقــوم هبــا اجلهــة مــن أجــل ضمــان جــودة املنتوجــات 
الغذائيــة، إال أن هنــاك مشــكال مطروحــا علــى أرض الواقــع، وهــو أن جمموعــة مــن العاملــن يف هــذه القطاعــات 
ســيجدون أنفســهم ضمــن طوابــر البطالــة بعدمــا كانــوا يشــتغلون داخــل هــذه اجملــازر وهــذه األســواق؛ وابلطبــع دوران 
حنــن كنقابــة -ويف إطــار العالقــة التشــاركية الــي تربطنــا مــع اجلماعــة ومندوبيــة الشــغل والســلطات احملليــة- ال زلنــا 

نلتمــس مــن اجلماعــة أن حتــاول اجيــاد بدائــل حقيقيــة هلــؤالء العمــال الذيــن كانــوا يشــتغلون يف هــذه اجملــاالت.

الثانيــة: ضــرورة العمــل علــى تنظيــم القطــاع غــر املهيــكل، إذ أنــه يف ســال توجــد أكثر 
مــن %70 إىل %80 مــن مهــن القطــاع غــر املهيــكل، حيــث ال يتوفــر العاملــون يف هــذا 
القطــاع ال علــى التغطيــة الصحيــة وال علــى التغطيــة االجتماعيــة، وهلــذا فــإن عــدم معاجلــة هــذه 
اإلشــكالية فــإن هــذا القطــاع ســيؤثر علــى القطــاع املهيــكل؛ ذلــك أن مــن لديــه خمبــزة ويــؤدي 
مجيــع الواجبــات املرتتبــة عليــه مــن ضرائــب وضمــان اجتماعــي وأجــور العمــال... قــد جيــاوره 
بنفــس الزقــاق شــخص يكــرتي دكاان وحيضــر قنينــة غــاز وفــران مث يشــرع يف بيــع اخلبــز، ضمــن 
منافســة غــر متكافئــة، ممــا ســيضطر صاحــب املخبــزة إىل تســريح عمــال رمسيــن – بواثئقهــم 
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القانونيــة وهــذه مــن بــن اإلشــكاليات املطروحــة. حاليــا - ويف إطــار الــورش امللكــي لتعميــم التغطيــة الصحيــة 
واالجتماعيــة، وبفضــل اجملهــودات املبذولــة بــن الشــركاء االجتماعيــن وهيئــات اجملتمــع املــدين والنقــاابت- البــد 
مــن التغلــب علــى هــذا املوضــوع ألن هنــاك فــرص شــغل كثــرة لكــن جيــب أن تكــون هلــا تغطيــة صحيــة واجتماعيــة.

الثالثــة: يوجــد قطــاع ميتــص عــددا كبــرا مــن الشــباب والعاطلــن مبدينــة ســال هــو قطــاع النظافــة، فهــذا 
القطــاع -كمــا تعلمــون يشــغل اآلالف مــن األشــخاص، لكــن رغــم ذلــك فإننــا كنقابــة أنمــل أن يكــر حجــم امليزانيــة 
الــي تعطــى لشــركات املناولــة كــي توظــف أكــر عــدد مــن املــوارد البشــرية، وتعمــل علــى تســوية وضعيــة األجــور 
والتعويضــات اخلاصــة هبــؤالء العمــال، ممــا يضمــن حقوقهــم وكــذا اســتمرارهم يف العمــل. ألنــه مــن املهــم جــدا أن 
نشــتغل علــى أســاس ضمــان االســتقرار املهــي للعمــال، ليعيشــوا حياهتــم بكرامــة مــع توفــر مجيــع احلقــوق األساســية. 
ابلنســبة للشــركات املوجــودة بــرتاب املدينــة فإننــا بســال نتوفــر -وهلل احلمــد- علــى بعــض الشــركات يف تيكنوبوليــس 
وهــي شــركات متعــددة اجلنســيات، ومبناســبة تواجــد األخ مفتــش الشــغل معنــا فإننــا نشــر إىل أننــا وجهنــا عــدة رســائل 
ألجهــزة املراقبــة، كمــا نؤكــد علــى ضــرورة تقويــة دور مفتشــية الشــغل ألداء مهامهــا الرقابيــة وتوفــر مجيــع اإلمكانيــات 
اللوجيســتيكية مــن أجــل العمــل، محايــة للعمــال مــن الطــرد التعســفي الــذي متارســه بعــض الشــركات عليهــم، وكذلــك  
لضمــان حقوقهــم املشــروعة و ذلــك الســتتباب الســلم االجتماعــي داخــل مدينــة ســال، وهــذا هــو مبتغــاان داخــل 

املؤسســات النقابيــة.

السيد رشيد فاعل مجعوي ومهي:

نشــكر اجلماعــة علــى تنظيــم هــذا الــورش املهــم، لكــن نســجل مــع كامــل األســف غيــاب القطاعــات املهمــة.    
ابحلديــث عــن التشــغيل البــد مــن التأكيــد علــى أن برانمــج التشــغيل جيــب أن يكــون متكامــال، خاصــة ابلنســبة 
للتشــغيل الــذايت الــذي ســيأيت احلديــث عنــه الحقــا.  احلمــد هلل حنــن مبدينــة ســال لدينــا ظرفيــة 
جيــدة والتنميــة تســر يف الطريــق الصحيــح، حبيــث اســتطاعت املدينــة التخلــص مــن األحيــاء 
الصفيحيــة، الشــيء الــذي مكــن مــن توفــر وعــاء عقــاري مهــم علــى صعيــد املدينــة كلهــا، 
وهــذا بــدوره ســيمكن مــن التغلــب علــى اإلكــراه الــذي كنــا نواجهــه ابســتمرار املتمثــل يف 
إجيــاد أماكــن إلقامــة حمــالت أو حاضنــات للشــباب. اآلن متوفــرة، و نتمــى أن ختصــص 
هــذه العقــارات للشــباب أو ملســاحات خضــراء، - كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يف لقــاء 
ســابق- و أال تتحول إىل العقار ألن املدينة صارت مليئة ابلبناايت، فإذا مل يتم ختصيصها 
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للشــباب فــإن التشــغيل ســينعدم يف املدينــة بشــكل كبــر. 

أمــا عــن التشــغيل الــذايت فــال يكفــي أن نقــوم بوضــع برانمــج »أوراش« وأنيت ابلشــباب ومندهــم ابملــال مث 
نرتكهــم يواجهــون مشــكل اجيــاد مــكان لإلجيــار حيــث يقيمــوا مشــروعهم، و هــذا يعــي أن هــذا الشــاب عليــه أوال أن 
يكــرتي حمــال ويــؤدي إجيــار ســتة أشــهر مــن األمــوال املمنوحــة لــه، ليــأيت بوثيقــة ويقدمهــا مــن أجــل قبــول مشــروعه، 
بعدهــا يشــرع يف أداء واجــب الكــراء. هــذا األمــر يشــكل عائقــا كبــرا أمــام املقاولــن الشــباب خاصــة مــع انطالقــة 

مشــاريعهم. 

ويف جمــال التشــغيل الــذايت دائمــا يشــكل التتبــع عنصــرا مهمــا، إذ أن مجيــع الرامــج الــي وضعتهــا الدولــة 
ينقصهــا التتبــع واملرافقــة. يكــون االكتفــاء فقــط ابلتتبــع القبلــي ويغيــب البعــدي وتغيــب معــه املواكبــة علــى مســتوى 
احملاســبة للشــركة الــي ختلــق، بــل ال تكــون مصاحبــة للمشــاريع الصغــرى يف إطــار برانمــج %25 الــي متنــح للشــباب، 
غيــاب املواكبــة أيضــا يف إطــار املناولــة مــع الشــركات الكــرى الــي تعطــى هلــا الصفقــات مــن طــرف اجلماعــة، أي أن 
اجلماعــة جيــب عليهــا إعــادة النظــر يف الصفقــات الــي ترمهــا، ويف النســب الــي جيــب أن متنــح للشــباب، ويف إدمــاج 
هــؤالء الشــباب مــع تلــك الشــركات الكــرى الــي أتخــذ منهــا املناولــة، وهــذا موضــوع ميكــن أن يفتــح فيــه ورش للعمــل 
عليــه. يف إطــار التشــغيل الــذايت دائمــا، هنــاك عائــق ال أدري إن كان ال يــزال مطروحــا أم ال، هــو حتديــد الســن، 
فنحــن نتحــدث يف إطــار التشــغيل الــذايت عــن الشــباب، مــاذا عــن الــذي بلــغ اخلمســن أو السادســة واخلمســن 
وكان يتوفــر علــى مقاولــة وتوقفــت لســبب مــن األســباب أليــس لــه احلــق  أن يســتفيد مــرة أخــرى مــن هــذه املشــاريع  

ويتلقــى مســاعدة مــن الدولــة؟ 

   ميكن احلديث أيضا عن التكوين املســتمر ابلتزامن مع التكوين األكادميي. فهناك جتارب يف أوراب حيث 
ختلــق شــركات صغــرة للشــباب داخــل مؤسســة التكويــن منــذ بلــوغ الشــاب مســتوى التعليــم 
الثانــوي، ويتــم ذلــك بشــراكة مــع مديريــة الضرائــب للتغلــب علــى إشــكاليات إنشــاء الشــركة، 
حيــث تكــون هــذه الشــركة حمــدودة الصالحيــة مــن حيــث الوقــت، إذ تنتهــي صالحيتهــا  عنــد 
هنايــة الدراســة، فيصبــح هــؤالء الشــباب يدرســون ويف نفــس الوقــت يشــتغلون، فيكــون ذلــك 

مبثابــة تطبيــق علــى أرض الواقــع ملــا يدرســونه نظــراي.

   بعــد إمتــام هــؤالء الشــباب لدراســتهم هبــذه املؤسســة يتــم اختيــار املقاولــن الناجحــن بنــاء 
علــى دراســة املشــروع الــذي قدمــوه للمؤسســة، ويتلقــون الدعــم إلنشــاء مقاولتهــم، أمــا الذيــن 
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مل يتــم قبــول مشــروعهم فيصبحــون عمــاال لــدى الشــركات.

    إن نظــرة معظــم املغاربــة ملعاهــد التكويــن املهــي ســلبية، حبيــث يعتــرون أن جــل التالميــذ الذيــن يلجــون هــذه 
املؤسســات هــم أشــخاص فاشــلون يف مســارهم الدراســي. فهنــاك أشــخاص حصلــوا علــى ديبلــوم تقــي متخصــص 
لكــن تركــوه وفضلــوا التوظيــف جملــرد أهنــم درســوا ابلتكويــن، وعليــه وجــب حتســن صــورة التكويــن املهــي لــدى النــاس.

هنــاك قطــاع مهــم يف مدينــة ســال  - كمــا قــال األخ »ســيبة« - هــو القطــاع غــر املهيــكل والــذي يشــغل 
فئــة عريضــة، كمــا ميكنــه أن يشــغل أيضــا تلــك الفئــات غــر املؤهلــة مــن الشــباب العاطــل، لكنهــم حباجــة إىل التأهيــل 
وهــو أمــر حنــن املســؤولون عنــه؛ وابلرجــوع إىل فــرتة ازدهــار قطــاع النســيج ابحلــي الصناعــي ســنتذكر مجيعــا كيــف 
أن التأهيــل كانــت مدتــه ســتة أشــهر، تســتفيد منــه الفتيــات بعدهــا يشــتغلن بــدون مؤهــالت أخــرى، بــل ويف ابقــي 
القطاعــات املهنيــة ميكننــا أتهيــل عامــل مطــرود وتكوينــه ملــدة ســتة أشــهر ليتمكــن مــن االشــتغال مــرة أخــرى، وهكــذا 

ســنضمن اســتيعاب العطالــة املتواجــدة عنــدان يف املدينــة. 

لدينــا إشــكال آخــر ابلنســبة للقطــاع غــر املهيــكل، فقــد حتــدث األخ »ســيبة« خبصــوص حمــل جيــاوره حمــل، 
فهــذه هــي القطاعــات غــر املهيكلــة، وهــذا ال مينــع أن نضــع هلــا قوانــن تنظمهــا، ولــذا جيــب حصــول شــراكة بــن 
الدولــة واجلمعيــات املهنيــة لكــي حنــول القطاعــات غــر مهيكلــة إىل قطاعــات مهيكلــة. حبكــم عملــي داخــل مجعيــة 
مهنيــة فنحــن نقــوم إبحصــاء مهــي يف املدينــة يف اجملــال الــذي نشــتغل فيــه، لكــن الســلطة لألســف ال متــد يدهــا، فقــط 
يفرضــون علينــا مــا يرونــه مــن زاويتهــم. وهلــذا فنحــن اجلمعيــات املهنيــة جنــدد نــداءان للجماعــة ولكافــة املســؤولن أبن 

ميــدوا لنــا أيديهــم لنعمــل معــا مــن أجــل نقــل القطاعــات غــر املهيكلــة إىل القطــاع املهيــكل.

السيد حممد الوزاين مهندس معماري:

ابلنســبة لفــرص الشــغل مبدينــة ســال، فهنــاك جمموعــة مــن األحيــاء الصناعيــة كحــي 
الرمحــة والقاعــدة اجلويــة. لكــن املشــكل ليــس يف األحيــاء الصناعيــة بقــدر مــا هــو يف طريقــة 
اجنــاز هــذه األحيــاء الصناعيــة، ألن تكلفــة هتيــئ املصنــع و جتهيــزه ابهظــة، و هلــذا فعلــى 
اجلماعــة أن تشــيد فضــاءات )مــآرب( وجتعلهــا حتــت رهــن املســتثمرين املتوســطن والصغــار 

إلقامــة مشــاريعهم فيهــا، و هــذا سيشــجع علــى االســتثمار وابلتــايل توفــر فــرص شــغل.

 أمــر آخــر مهــم جــدا ويتعلــق ابلتنظيــم، فاجلماعــة قامــت ببنــاء جمموعــة مــن 
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األســواق ولكــن اإلخــوة الذيــن يشــتغلون يف االقتصــاد غــر املهيــكل هــم يرفضــون التنظيــم واهليكلــة، فاإلشــكالية 
ليســت مــن الدولــة ولكــن هــم أنفســهم رمبــا خيشــون ثقــل الضرائــب وغرهــا علــى كاهلهــم. حقــا إن مســألة الشــغل 

جــد معقــدة ولكــن جيــب أن جنــد حلــوال هلــا.

ابلنســبة للشــراكة مــع اجلماعــة فهــي هلــا جمموعــة مــن األبــواب للتمويــل كمــا هلــا أراضــي اتبعــة وميكنهــا أن 
تدخــل يف شــراكة خاصــة وتقيــم تيكنوبــراك تســلمه للشــباب ملــدة ســتة أشــهر يف انتظــار أن يتمكنــوا مــن االعتمــاد 

علــى أنفســهم.

أمــا خبصــوص التكويــن فالشــركات ميكنهــا لعــب هــذا الــدور، مثــل مــا قامــت بــه شــركة الطــران ابلنواصــر/
الــدار البيضــاء عندمــا حلــت ومل جتــد يــدا عاملــة مؤهلــة فقامــت بتكويــن مــا حتتجــه مــن يــد عاملــة داخــل الشــركة، 

ميكننــا أن نبــي علــى ضــوء هــذه التجربــة إلجيــاد حلــول.

السيد املسر عبد الرمحن قندلة:

شكرا لألخ الوزاين واالخ رشيد على تدخلهما وأسئلتهما احلارقة والي تتقاطع مع مجيع التدخالت.

مــن الطبيعــي جــدا أال يتســع الوقــت -داخــل الورشــة الواحــدة- لــكل هــذه املواضيــع كــي نســتوفيها حقهــا، 
لكــن نعتــر هــذا اللقــاء فرصــة للتــدارس وطــرح احللــول، كنــا نتمــى تواجــد ) الانبيــك ( بيننــا لإلجابــة عــن موضــوع 
التكويــن مــن أجــل التشــغيل، فهــم يتوفــرون علــى هــذا االختصــاص. وبذكــر التكويــن أود اإلشــارة إىل أن مــن بــن 
املشــاكل الــي عــدم إلزاميــة املكــون ابلشــغل، ويف كثــر مــن األحــوال نكــون قــد خلقنــا حمتجــا جديــدا. فالشــركة عندمــا 

تســتثمر ابلبــالد تشــرتط تكوينــا حمــددا والدولــة متولــه - أي التكويــن – شــريطة االســتفادة مــن خدمــة املكــوَّن. 

يف جانــب آخــر أعتقــد أن العاملــن ابلقطــاع غــر املهيــكل ال يرفضــون هيكلــة 
قطاعهــم بقــدر مــا هــم متخوفــون وحباجــة إىل أن تتوضــح هلــم ســبل الربــح مــن اهليكلــة. 
هــذه األمــور تفــرض اجللــوس إىل طاولــة احلــوار وإخــراج مشــاريع إىل الواقــع تكــون مبنطلــق 
الربــح الشــامل للجميــع. إن هيكلــة أي قطــاع البــد هلــا مــن أســباب النجــاح، حــى ال تتكــرر 

التجــارب الفاشــلة مثلمــا وقــع يف املاضــي. 

ســأترك مناقشــة نقــط أخــرى ملتدخلــن آخريــن، علــى أن يبقــى النقــاش مفتوحــا ومســتمرا حــى 
لقائنــا الثــاين الــذي ســنحاول مــن خاللــه اإلجابــة عــن جممــل التســاؤالت واألفــكار.
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السيد إبراهيم صري:

ابلنســبة للقطــاع غــر املهيــكل ال يوجــد فقــط يف املغــرب بــل يف العــامل كلــه، ولكــن بنســب متفاوتــة. عندمــا 
نرجــع للنســيج الوطــي االقتصــادي اخلــاص بنــا جنــد أن القطــاع غــر املهيــكل يشــكل نســبة مهمــة علــى صعيــد الــرتاب 
الوطــي مقارنــة مــع القطــاع املهيــكل، ولكــن حماربتــه كمــا قــال الســيد قندلــة تواجــه جمموعــة مــن العراقيــل رغــم أن 
اجلماعــة قامــت بتهيئــة أســواق منوذجيــة، إال أن العمــال والباعــة يرفضــون االشــتغال داخلهــا، كمــا أهنــم يريــدون 
اســتغالهلا جمــاان، هلــذا فاألمــر حيتــاج إىل كثــر مــن التحســيس، تقــوم بــه مجعيــات اجملتمــع املــدين، أي أن التفاعــل جيــب 
ــدون هــم الذيــن  أال يكــون مــن اجلماعــة فقــط، بــل مــن اجملتمــع املــدين ومجيــع املتدخلــن يف هــذه اإلشــكالية. عدي

يرغبــون يف االندمــاج لكــن يطرحــون إشــكاليات بعيــدة عــن الواقــع.

مــن بــن اإلجــراءات اهلامــة أيضــا والــي قامــت هبــا الدولــة هــي املقــاول الــذايت، إذ كان 
اهلــدف منــه اخلــروج مــن القطــاع غــر املهيــكل، والتوفــر علــى بطاقــة مهنيــة والقيــام مبعامــالت 
يف حــدود راس مــال معــن؛ فهنــاك ســلَّمان لــراس املــال: يف الســلم األول تــؤدي الضريبــة 
مبقــدار 1,5 يف املائــة مث عندمــا متــر إىل الســلم الثــاين تــؤدي 2,5 يف املائــة، فهــذا نــوع مــن 

اإلصــالح قامــت بــه الدولــة لتخــرج مــن القطــاع غــر املهيــكل إىل القطــاع املهيــكل.

ابلنسبة للتكوين املهي رغم أنه ليس من اختصاصي – فقد كان على درجات: 
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التكويــن اخلــاص ابملنتقــن مث التقنيــن مث التقنيــن املتخصصــن، وقــد أصبــح يعــرف إقبــاال كبــرا مــن طــرف الشــباب، 
ألن املتخرجــن واحلاصلــن علــى الدبلومــات مــن هــذه املعاهــد، يســهل عليهــم إجيــاد فــرص عمــل، وليــس ابملنظــور 
الــذي قلتــم أبنــه ال يلتحــق بــه إال مــن فشــل يف دراســته، فأغلــب مــن وجلــه مــن مســتوى الباكالــوراي زائــد اثنــان قــد 
مت تشــغيلهم، بــل إن اجلامعــات أصبحــت تفتــح أبواهبــا للخرجيــن مــن التكويــن املهــي بقصــد احلصــول علــى اإلجــازة 

املهنيــة، وقــد يتخــرج منهــا مهندســون. وشــكرا. 

السيد رشيد:

سأكون موجزا يف تدخلي وأركز على بعض النقط ابلتحديد:

* يوجــد مــن احملــالت مــن ال يتوفــر علــى رخصــة أو تعريفــة ضريبيــة، وهــي تشــتغل منــذ أكثــر مــن ثالثــن 
ســنة بشــكل عشــوائي وينتظــر أصحاهبــا مــن يدخلهــم يف القطــاع املهيــكل، وليــس جمــرد احلصــول علــى بطاقــة املقــاول 

الــذايت.

* كثــر مــن القطاعــات حتتــاج إىل قوانــن تنظيميــة، وإىل حتديــد األمثنــة لتكــون املنافســة شــريفة، بــل وأيضــا 
حتديــد املســافة بــن احملــالت حــى ال تكــون متالصقــة، ابختصــار اإلجــراءات التنظيميــة هــي مــا حنتــاج إليــه ابملدينــة 

لنتجنــب الكثــر مــن املشــاكل.

* اجلماعــة هــي املخــول هلــا لتســليم الرخــص وحتديــد األســعار، وهــي مطالَبــة يف الوقــت الراهــن ابلتواصــل 
مــع أصحــاب القطاعــات. مــن ابب املثــال ال احلصــر أان أشــتغل ضمــن مجعيتــن مهنيتــن ونريــد التواصــل مــع 
املســؤولن هبــدف هيكلــة قطاعــن أحدمهــا يف الصناعــة التقليديــة واآلخــر يف اخلدمــات، وألجــل حتقيــق ذلــك فأيدينــا 

ممــدودة ملســؤويل اجلماعــة. 

السيد املسر عبد الرمحن قندلة:

بعيــدا عــن اجلماعــة مــن جانــب  هــذه توصيــة ســنقوم بتســجيلها، وأنــت لســت 
التواصــل، وكنــت أرغــب لــو أن مجيــع اجلمعيــات املهنيــة لديهــا نفــس احلمــاس الــذي تتوفــر 
عليه. ذكرين الســيد »حلســن أكوز« أننا بدأان النقاش بشــكل مادي، وإذا رغبنا يف اســتمراره 
فهنــاك عنــوان إلكــرتوين حنــاول التواصــل مــن خاللــه، فاقرتاحاتنــا الــي مل نســتطع التطــرق إليهــا 

اليــوم ميكــن أن تصــل علــى هــذا العنــوان اإللكــرتوين.
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السيدة  املرنيسي:

* نزاعــات الشــغل تؤثــر علــى البطالــة بصفــة عامــة، وحنــن كمجتمــع مــدين ومقــاواليت ومهــي نشــتغل علــى    
صياغــة اقــرتاح نتقــدم بــه عــر الســيد الرئيــس »النعــم ميــارة« صديــق املقاولــن. االقــرتاح مفــاده أننــا كمقــاوالت 
نطالــب أبن يكــون التحكيــم مدرجــا يف العقــد الــذي يكــون مــع الشــغيلة، ألن هنــاك بعــض احملامــن – ســاحمهم هللا 
– يصعــدون وثــرة النــزاع بــن األطــراف، ومبــا أن مفتشــية الشــغل تنصَّــب كحكــم بقــوة القانــون، فنزاعــات الشــغل 
ســتقل بنســبة 80 يف املائــة، وملتمســنا هــو أن تضــاف الصفــة الضبطيــة ملفتشــية الشــغل إىل جانــب مــا تقــوم بــه مــن 
تواصــل بــن املقاولــن والشــغيلة، فالصلــح هــو أهــم شــيء، وهــذا التواصــل نقــوم بــه علــى الصعيــد الــدويل يف نزاعــات 
املقــاوالت الكــرى، وتبـَنَـّْينــا هــذه التجربــة وشــرعنا يف تطبيقهــا علــى صعيــد غــرف التجــارة والصناعــة، إذ أن كل غرفــة 
هلــا مركــز التواصــل اخلــاص هبــا، وهــذا مــا نطالــب بــه هنــا حمليــا، مث ســنقوم مبراســلة الــوزارة حــى يتــم إدخــال التحكيــم 

يف منظومــة الشــغل.

 رمبا هذا خارج عن نطاق إعداد برانمج اجلماعة.

* فيمــا خيــص القطاعــات غــر املهيكلــة أشــر إىل أن مــن ال يتوفــر علــى الرخصــة ال يســتطيع أن يصــرح ال 
بنفســه وال مبــن يشــتغل معــه، وال يســتطيع فعــل أي شــيء يتعلــق قانــون املقاولــة وال التجــارة، وهنــا نرجــع  إىل مــا قالــه 

أحــد املتدخلــن يف حديثــه عــن التصرحيــات الــي ختــص القطاعــات الصغــرى كاحلداديــن والنجاريــن.

* أحــد املتدخلــن أشــار إىل األســواق النموذجيــة والبائــع املتجــول. أتفــق معــه حــول عــدم رغبــة هــؤالء 
الباعــة يف املســامهة، ومبــا أهنــا أمــر ضــروري فهــم حيتاجــون إىل نــوع مــن التحســيس واملواكبــة يف املواطنــة قبــل أي 
شــيء، ألنــه ال يعقــل أن أســتفيد مــن مجيــع برامــج الدولــة دون أي مقابــل أعطيــه هلــذه الدولــة. فاملنظمــة األخالقيــة ال 
تســمح هبــذا األمــر. أقمنــا مشــروع الباعــة املتجولــن يف مجعيــة »ائتــالف« كمــا أشــرفنا علــى 
ســوق منوذجــي ابلعيايــدة، وســامهنا مــن خــالل اإلشــراف عــن بعــد يف ســوق أراينــة، يف كل 
هــذه احملطــات املشــكل الكبــر الــذي واجهنــا هــو أن بعــد التفــاوض مــع ابئــع متجــول كان 
يف الشــارع ومت إدخالــه إىل الســوق النموذجــي وفــرض عليــه االلتــزام بضوابــط الســوق، مث 
بعــد 48 ســاعة خيــرج إىل الشــارع ليجــد شــخصا آخــر احتــل مكانــه، إذن حنــن لكــي ندخلــه 
ــا أن نفــرغ الشــارع متامــا مــن الباعــة املتجولــن، أي أن  ــه جيــب علين إىل الســوق ويســتقر ب

يبقــى مكانــه فارغــا بعــد ختليــه عنــه. 
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السيد إبراهيم صري:

* يف دول أجنبية توجد أســواق منوذجية تضم )الفرَّاشــة( ويســمح هلم مبمارســة جتارهتم ملدة ســاعتن مقابل 
ضريبــة تــؤدى، فهــو مراقــب الدخــل والربــح، ســواء ابحملــل أو ابلســوق، كمــا أنــه ملــزم أبداء الضريبــة.

* ابلنســبة لتحكيــم مفتشــية الشــغل هــذا أمــر جــاري العمــل بــه حاليــا. فمدونــة الشــغل صــدرت ســنة 
2004 والــكل يعــرف املخــاض الــذي مــرت منــه حــى ظهــرت للوجــود بعــد نضــال مريــر يفــوق ثالثــن ســنة. وقــد 

ــة آبليتــن لفــظ النــزاع: جــاءت هــذه املدون

    هنــاك النزاعــات الفرديــة وهنــاك النزاعــات اجلماعيــة. وحــى النزاعــات اجلماعيــة ُوضعــت هلــا آليــات داخل املدونة. 
منهــا أهنــا يف املرحلــة األوىل، يتــم االســتقبال مــن طــرف مفتــش الشــغل مبكتبــه مث إعطــاء أجــل حمــدد لفــض النــزاع؛ إذا 
مل يتــم ذلــك حتــال القضيــة علــى اللجنــة اإلقليميــة الــي يرتأســها الســيد العامــل حبضــور الفرقــاء االجتماعيــن النقابــة 
واملشــغلن، وهــي مرتبطــة آبجــال؛ فــإذا مل يـُتـََوصَّــل إىل حــل للنــزاع يرفــع إىل جلنــة الوطنيــة  يرتأســها الســيد الوزيــر، ممثــل 
القطــاع، ويف حــال مل حيــل النــزاع، هنــاك جلنــة احملكمــن، الذيــن يقــررون يف النــزاع ويقدمــوا احلــل؛ ويف مجيــع املراحــل 
الــي ميــر منهــا ملــف النــزاع، ســواء علــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة أو جلنــة العمــل، فــإن املشــغل إذا تغيــب فــإن املدونــة 

تتضمــن جــزاءات تطبــق علــى املشــغل، إال أنــه مــع األســف هــذه اجلــزاءات مل تفعــل قــط.

االستاذة سهام غازي:

* أشــار الســيد »رشــيد« إىل نقطــة متعلقــة ابلتكويــن املهــي، ويف الواقــع ال ميكننــا أن ننكــر أن الطبقــات 
االجتماعيــة أتخــذ فكــرة ســيئة وســلبية عــن التكويــن املهــي. حنــن كمجتمــع مــدين وكسياســين ونقابيــن مل نســتطع 
حتســن هــذه الفكــرة املغلوطــة واخلاطئــة لــدى هــذه الطبقــات. فبحكــم اشــتغايل ابلتدريــس الحظــت وجــود هــذه 

الفكــرة املغلوطــة يف أذهــان التالميــذ، يتحدثــون عــن االلتحــاق ابلتكويــن املهــي فقــط يف حــال 
عــدم جناهــم ابلباكالــوراي، بــكل أتكيــد هــم جيهلــون أبن االلتحــاق ابلتكويــن املهــي لــه شــروط، 
وال يتــم الولــوج إليــه إال بعــد اجتيــاز مبــاراة. ُأمثِّــن فكــرة توعيــة التالميــذ والشــباب عامــة أبنــه 
بضــرورة االختيــار الصائــب للشــعبة الــي يــرون أنــه إبمكاهنــم التفــوق فيهــا، والــي مــن شــأهنا أن 
تفتــح هلــم أبــواب العمــل عنــد التخــرج وتســلم الشــهادة، هــذا ألن مراكــز التكويــن املهــي حقــا 

تلعــب دورا مهمــا يف احليــاة ويف ســوق الشــغل. وشــكرا.
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السيد عبد اإلله سيبة:

تفاعــال مــع هــذا املشــكل املتعلــق ابلتكويــن املهــي، مــا أريــد إضافتــه هــو أن هنــاك جلســات تشــاورية ألجــل 
إعــادة النظــر يف الشــأن البيداغوجــي ابجلامعــات والتكوينــات، بعــد أن تبــن مــن خــالل احلكومــات الســابقة أنــه كانــت 
هنــاك جمموعــة مــن القــرارات الــي كان يتخبــط فيهــا خرجيــو اجلامعــات، مــن قبيــل ذلــك قــرار )ابشــلر( الــذي صــدر يف 
عهــد الوزيــر الســابق، حيــث قــام ابلتســجيل فيــه مــا يقــارب 24 ألــف طالــب مــن املغــرب، وكان هــذا القــرار )ابشــلر( 
إضافــة نوعيــة، بفضــل إضافــة اللغــات احليــة، وكثــر مــن املهــارات الــي حيتاجهــا الطالــب يف حياتــه اليوميــة، كإتقانــه 
اللغــات األجنبيــة احليــة، والكفــاءات املهنيــة يف جمــاالت ختصصــه، فــإذا بنــا نفاجــأ أنــه قــد مت الرتاجــع عــن هــذا القــرار 
والرجــوع إىل نظــام ) L.M.D ( إجــازة – ماســرت- دكتــوراه، ونتســاءل حــول مصــر الطلبــة الذيــن ســبق وأن 
 ،l’excellence تســجلوا، ومــا أصيبــوا بــه مــن غبنهــم وآابؤهــم، ممــا دفعهــم للبحــث عــن احلــل و إدماجهــم يف

وهــو ختصــص يوجــد يف اجلامعــة ويعمــل علــى تكويــن الطلبــة املتخصصــن يف املاركوتينــك. 

جيــب علــى اجلامعــة أن تضــع برامــج تكوينيــة منســجمة مــع ســوق الشــغل. ال حاجــة لنــا بتدريــس تلــك املــواد 
األدبيــة أو الدراســة مــن أجــل الدراســة بــل جيــب أن تكــون هنــاك ختصصــات مضبوطــة، ففــي أورواب إذا كنــت تريــد أن 
تكــون ابحثــا تكمــل الدراســة يف املؤسســات األكادمييــة، وإذا أردت أن تــدرس مــن أجــل أن تشــتغل وتؤجــر بشــكل 
مقنــع تذهــب إىل التخصصــات الــي متكنــك مــن ذلــك. اخلطــأ الــذي نعــاين منــه هــو أن الــكل يريــد أن يكــون عاملــا 

أو ابحثــا، فمــن املمكــن أن تــدرس يف اإلجــازة املهنيــة ومنهــا إىل املاســرت املهنيــة مث إىل الدكتــوراه.

 اثنيــا ابلنســبة للتكويــن املهــي مــع التعليــم العــايل هنــاك ممــرات مــن التكويــن املهــي تتابــع الدراســة يف 
اجلامعــة ابإلجــازة املهنيــة مث املاســرت...ابإلضافة إىل أن اجلامعــات فتحــت ابب التعليــم عــن بعــد، فللطالــب أن 

ينخــرط يف أي تكويــن أراده؛ يــدرس عــن بعــد وحيصــل علــى الدبلــوم.

ابلنســبة للقطــاع غــر املهيــكل أود إخبــار احلاضريــن أننــا بنقابــة االحتــاد العــام 
للشغالن/ســال، بــدأان هبيكلــة القطــاع غــر املهيــكل- بتعليمــات مــن الســيد الكاتــب العــام- 
منــذ مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات، يف وقــت كان الــكل يصــد عنــه ويتجهــون إىل القطــاع 
املهيــكل لدافــع انتخــايب. فقــد عملنــا يف هــذه القطاعــات وأسســنا مكاتــب للتجــار والفراشــة 
اإلشــكال.  وعرفنــا  واحتككنــا  واملخابــز،  واملطاعــم  املقاهــي  يف  والعامــالت  واحلرفيــن 
فاإلشــكال املطــروح هــو أن كل العاملــن يف هــذا القطــاع يريــدون االســتفادة واالخنــراط يف 
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التغطيــة الصحيــة واالجتماعيــة، ولكــن املشــكل الــذي حيــول دون ذلــك هــو عــدم قدرهتــم علــى أداء واجــب االقتطــاع 
ــة ال  والــذي يتحــدد يف مبلــغ 600 درهــم، وهــو مبلــغ مرتفــع ابلنســبة هلــم، مــع العلــم أن هــذه الطبقــة االجتماعي
تتجــاوز أجورهــم 1500 درهــم، و هلــذا فعلــى الدولــة أن تتدخــل وتعمــل علــى ختفيــض هــذا املبلــغ إىل 300 درهــم، 
كمــا وقــع مــع قطــاع الصيــد البحــري أبكاديــر، حــى تتمكــن هــذه الفئــة االجتماعيــة مــن االخنــراط يف التغطيــة الصحيــة 
واالجتماعيــة، كمــا جيــب علــى الدولــة أن تتدخــل لتفعيــل احلــّد األدىن لألجــور ) الســميك ( ألن هنــاك جمموعــة مــن 

الشــركات ال تعمــل بــه.

ختاما البد من التقدم ابلشكر جلماعة سال وللسيد »قندلة« ولكل املتدخلن. 

   حقــا لقــد كان هــذا اللقــاء التشــاوري فرصــة مل تكــن متاحــة مــن قبــل، لنعــرف وجهــات النظــر 
واآلراء املختلفــة لــدى املؤسســات االجتماعيــة... حبيــث كانــت اجلماعــة أو الســلطات تتخــذ 
جمموعــة مــن القــرارات بــدون استشــارة هليئــات اجملتمــع املــدين أو النقــاابت رغــم مــا لديهــا مــن 
احتــكاك مباشــر مــع املواطنــن ومــع قضاايهــم. هــذا النقــاش ســتنبثق عنــه وال شــك توصيــات 
ترفــع جمللــس اجلماعــة، وهــي فرصــة لنــا أيضــا للتفــاوض والنقــاش حــول كل مــا يصــب يف 

املصلحــة العامــة للطبقــة الشــغيلة.
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  األستاذة سهام الغازي:

ــة قــد خصــص مبلغــا  هــذه اإلضافــة متعلقــة ابلتكويــن. كمــا ســبق وقــال الســيد »قنديلــة« فــإن جملــس العمال
ماليــا للتكويــن، خــارج »برانمــج أوراش« بقيمــة ســتة ماليــن درهــم مقســمة علــى أربــع ســنوات، حيــت ســيتم تنظيــم 

برانمــج تكويــي يقســم علــى الفئــات التاليــة: 
الفئة احلاصلة على اإلجازة واملاسرت يف شعب وختصصات غر موجودة يف سوق الشغل.	 
الفئة الي تتوفر على دبلوم التكوين املهي ومل تندمج بعد يف سوق الشغل.	 
وهنــاك فئــة تضــم األشــخاص غــر املتمدرســن والعاملــن يف التعاونيــات وأصحــاب األعمــال اليدويــة 	 

وهــؤالء أيضــا سيشــملهم هــذا التكويــن.                            

السيد املسر عبد الرمحن قنديلة:

شــكرا للجميــع علــى حتمــل هــذا النقــاش، فكمــا قلــت يف البدايــة موضــوع الشــغل موضــوع حــارق يف كل حمــور مــن 
حمــاوره. جمموعــة مــن األســئلة اجتهــدان لنجيــب عليهــا وكنــا نتمــى أن جييــب عليهــا امللمــن هبــا مــع األســف مل حيضــروا، 

نتمــى يف احلصــة املقبلــة حضــور مجيــع الفاعلــن لكــي يكــون اجلــواب بشــكل رمســي. والشــكر للجميــع. 


