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محرر الجلسة الث منة عشر بعد امل ئتي0

الت ضيخ: اإلثنين 17 رمضان 1441ه )11 ماي 2020م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  الرئ سة: 
النواب.

التوقيت: ساعتان وسبع دقائق ابتداء من الساعة الواحدة بعد 
الزوال والدقيقة السابعة.

بقطاع  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

السيد محمد والزين، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

نعلن عن افتتاح الجلسة.

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
أعمالها سؤالين  ويتضمن جدول  الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية 
تليهما مناقشة ولهما وحدة املوضوع مرتبطين بقطاع الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي، ويتعلق األمر بتداعيات جائحة كوروناعلى 
قطاع الصناعة والتجارة ببالدنا. نستمع إلذا سمحتم اآلن إلى املراسالت 
الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

السيدة أسم ء اغاللو أمينة املجلس:

شكرا السيد الرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 30.20 يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات 

السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.

ومن املحكمة الدستورية توصل املجلس بقرار رقم 125 التي تعلن 
من خالله بإقالة السيد احماد آيت باها من عضويته بمجلس النواب 

عن الدائرة االنتخابية زاكورة.

وبخصوص مقترحات القوانين توصل املكتب بمقترح قانون حول 
إمكانية انعقاد الجمعيات العامة لشركات ذات املسؤولية املحدودة 
الطوارئ  حالة  فترة  خالل  التوصية  وشركات  التضامن  وشركات 

الصحية، تقدم به السيدان عمر بالفريج ومصطفى شناوي.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 

مجلس النواب من 4 مايو إلى 11 مايو 2020 هي: 57 سؤاال شفويا، 77 
سؤاال كتابيا، 36 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

السؤالين  في بسط  اآلن  والسادة نشرع  السيدة  شكرا، حضرات 
املدرجين بجدول أعمالنا، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا عن 

فرق األغلبية، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة أمينة فوز2 زيز2:

شكرا السيد الرئيس،

اللي  اإلجراءات  بجميع  ننوه  أوال  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد 
خذاتها الحكومة وبطبيعة الحال بقيادة وبتوجيه من صاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، نصره هللا، إجراءات مهمة بزاف، احنا تنعرفو 
العالم  في  تأثرت كذلك  الصناعة  تأثر،  اليوم  االقتصاد  بأنه  جميعا 
بأسره وبطبيعة الحال جميع املقاوالت ستتأثر كذلك، وهاد ال�سي كل 
سيؤدي إلى يعني التأثر ويعني تقليص عدد الصادرات املغربية، وهاد 
ال�سي غادي يكون عندو تداعيات إجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة 
جدا على املغرب، احنا تنعرفو بأنه الحكومة تبنات بعض اإلجراءات 
املهمة كآليات مثال ضمان أوكسيجين اللي هي مهمة غادي تضخ واحد 
الدماء جديدة للمقاوالت املغرب من أجل املساعدة على يعني مواجهة 
هاد الجائحة، ولكن السيد الوزير بغيناكم كذلك أنكم تعطيو واحد يد 
املساعدة لإلقتصاد والصناعة الداخلية والخارجية كذلك، خاصة وأن 
تنعرفو بأنه التجارة الداخلية تتوظف تقريبا أوال تتشغل أكثر من مليون 
تاجر وتاجرة وبطبيعة الحال بغينا حتى القطاع الغير مهيكل يتم إدخاله 

ويدخل في الدائرة ديال..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا انتهى الوقت، تفضل السيد النائب املحترم بوضع السؤال 
عن فرق ومجموعة املعارضة.

الن ئب السيد ط ضق قدير2:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

تعتبر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية واملهنية من أكثر 
القطاعات اإلقتصادية تضررا من جائحة كورونا نتيجة توقف أنشطتها 
بصفة كلية أو جزئية، األمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من 
التدابير املواكبة للتخفيف من اآلثار السلبية التي خلفتها هذه الظرفية 
تعرفها  التي  الصعبة  الوضعية  ملعالجة  تكفي  ال  ولكنها  االستثنائية، 
اإلستراتيجية  اإلقتصادية  القطاعات  هذه  في  تشتغل  التي  املقاوالت 
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حتى تسترجع قوتها ومناعتها على مواجهة متطلبات املرحلة بإكراهاتها 
وتحدياتها، وهذا ما يدفعنا في فرق املعارضة النيابية إلى التساؤل. هل 
تحريك  وإعادة  األزمة  من  للخروج  استعجالي  وزارتكم مخطط  لدى 
عجلة اإلنتاج في إطار اإلجراءات الالزمة لضمان األمن الصحي وحماية 
سالمة العاملين باملنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية واملهنية؟ 

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضلوا  الكلمة  لكم  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للمنصة.

والتج ضة  الصن عة  وزير  العلمي،  حفيظ  موال2  السيد 
واالقتص د األخرر والرقمي:

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والس دة النواب،

شكرا على األسئلة، أوال إيال بغينا ندخلو لبعض التفاصيل من بعد 
ولكن عموما، اللي خصنا نعرفو هو القرارات االستراتيجية املهمة جدا 
اللي خاضها صاحب الجاللة، نصره هللا، في األول باش سدينا الحدود 
أوال، ثانيا صندوق كوفيد اللي اعطى هاد الدفعة األولية اللي هي مهمة، 
ثالثا هاد اللجنة ديال التتبع اللي هي إستراتيجية بعد جميع امللفات لحد 
اآلن، الحجر الصحي لبعض البلدان تعطلوا فيه شوية، املغرب خذا 
قرارات اللي عطات نتائج، القرار وهو أيضا ديال وزارة الصحة باش 
تدخل بكثافة في هاد امللف ديال كورونا في األول واللي جا يعني األطباء 
ديال الجيش اللي عاونو في هاد الفترة اللي هي مهمة، نقط أخرى اللي 
عندها أثر على هاد وزارة الصناعة والتجارة وهو التموين، التموين اللي 
كان مهم جدا إيال تذكرتو في األيام األولى من اللي بدينا الحجر الصحي 
شوية قبل كانت الناس كتم�سي بكثافة لألسواق، فكنا متخوفين أنه 
التموين يكون فيه �سي نقص، لكن الحمد هلل ما كان فيه نقص ومن 
بعد كان رمضان اللي جا وأيضا فهاد الفترة هادي ما كان وال مشكل 
في التموين، أيضا كل ما يخص الوقاية والحماية منهم الكمامات وغير 
الحمد هلل وصلنا  هو  اللي   le gel hydro-alcolique داك  الكمامات 
 le اآلن أنه ما لقينا وال مشكل في البداية الكل عارف ال الكمامات وال
gel hydro-alcolique ما كانوش موجودين، ألن هاد الوباء ما علمش 
من 6 أشهر قبل باش نوجدو للمجيء ديالو، ولكن جا بغتة، فالحمد 
هلل توفقنا، اللي كاين هو جميع الوزارات اشتغلوا كل واحد في القطاع 
ديالو باش نوصلوا الحمد هلل لهاد ال�سي اللي وصلنا لو اليوم، ولكن اللي 
هو أهم وهو الشعب املغربي التزم فهذا الحجر الصحي اللي عطا نتائج 
ويعني تبع بدقة، يعني التعليمات اللي كانوا باش نردوا ا البال للصحة 

املواطنين.

فيما يخص وزارة الصناعة والتجارة، أول ما بدأ هاد الوباء، درنا 

 )la war room (إحداث ديال 5 ديال املحطات داخل الوزارة ما يسمى ب
واحد الغرفة ديال التتبع دقيقة جميع املسائل اللي متبعاها الوزارة.

أوال: وهو التموين، التموين كان فيه عن رأسهم كل ما يخص في 
مشاكل عظمى  ليهم  وقعوا  بلدان  عدة  أنتما شفتو  الغدائية،  املواد 
كيمشيو ل supermarche ما كيلقاوش ما يشريو، الحمد هلل في املغرب 

ما كانش عندنا هاد املشكل.

ثانيا: الغاز عقلتوا في األول كان واحد املشكل شوية ديال النقص، 
الحمد هلل هاد ال�سي تجاوزناه.

ثالثا: الكمامات اللي كانوا في األول ما�سي مهمين، لكن ألن عدة بلدان 
قرروا أنه الكمامات ما عندهمش أهمية، لكن أخيرا تبين أنهم مهمين 

والحمد هلل توفقنا في توفير الكمامات؛

املحطة الثانية، كانت املراكز الجهوية ديال الوزارة كتعطينا هاد 
السوق واش  في  املواد  بالضبط كل  يوميا كنعرفوا  يوميا،  املعطيات 
ارتفعوا و ال ما ارتفعوش، واش ناقصين وال ما ناقصينش، ملي كيكونوا 
ناقصين كنشتغلوا باش يمكن ليهم يوصلوا للمواطنين بسرعة. تبعنا 
إذا األثمنة، تبعنا الكمامات، كيما عرفتوا في االول كان صعب باش 
نوجدوهم، و يكونوا يتفرقو عبر اململكة باش املغاربة يمكن لهم يلقاوهم، 

لكن الحمد هلل هاد ال�سي كله تجاوزناه؛

املحطة الثالثة، هي حماية املستهلك، ألن كيف كتعرفوا كان مشكل 
ديال الجودة بعض املواد خص نتبعوها، كاين مشكل ديال األثمنة أيضا 
كيوقع فيها مشاكل فهاد الفترة بحال هادو، لكن الحمد هلل ما كانوش 

مشاكل اللي ما تجاوزناهاش.

املحطة الرابعة، وهو التتبع ديال اإلقتصاد، وخاصة ديال الصناعة 
وديال التجارة، كل املصانع كنعرفوا اآلن بالضبط شكون اللي مشتغل 
شكون اللي ما مشتاغلش شحال عندهم ديال للناس اللي كيشتغلوا، 
اللي داير l›export اللي ما دايرش l›export، هاد ال�سي كلو كاين تتبع 
جديد اللي ما كانش عندنا قبل، ما كناش متبعين كل واحد اش كيدير، 
اآلن الزم كان خاصنا نعرفوا بالضبط شكون اللي كيصدر شكون اللي 
عندوا مشاكل ديال التصدير باش يمكنا نلقاوا حلول مع هاد الشركات.

يعني  كلها،  املعطيات  هاد  تتبع  وهو  األخيرة  املحطة  وأخيرا، 
ناخدوا  لنا  يمكن  باش  ديالهم   les analyses التحليل  ليهم  تنديرو 
 le gel القرارات يوميا، أشنو هو الحل في الكمامات، اشنو هو الحل في
l’alcool l’éthanol داك  من  اللي هو مصاوب   hydroalcooliqoque

جميع هاد امللفات اشتغلنا عليها؛

إذا نشوفوا شوية بدقة اش وقع في l’éthanol إيال جينا نشوفوا 
الشركة ديال l’éthanol عندنا واحد ة في املغرب كانت ملي جا هاد 
الوباء لقينا بانه تحرقات، فالحمد هلل في ظرف أسبوع وهذا رقم قيا�سي 
كنفتخروا به، في ظرف أسبوع اشتغلنا مع الشركة، مع وزارة الداخلية 
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والطاقم ديال الوزارة في أسبوع واحد عاود تبنى هاد املعمل وبدا كيصنع 
240 هيكتولتر يوميا ديال هاد l’alcool l’ethanol، إذن 24 ألف لتر 
ديال هاد l’alcool اللي اعطانا اإلكتفاء الذاتي اآلن، يعني، ما عندناش 
الغرض باش نستوردو l’ethanol من الخارج كيف كتعرفوا أنه هاد 

املواد اليوم غير موجودة في الخارج وصعبة باش يمكن لك تشريها؛

فيهم  األنواع  ديال   2 فيهم  الكمامات  الكمامات،  يخص  فيما 
الكمامات ديال le non tissé ما�سي هادو االخرين دوك اللي دابا ديال 
80 سنتيم، اآلن وصلنا ل23 معمل كيشتغل فهاد القطاع، 23 معمل، 
تجاوزنا 10 مليون ديال الكمامات يوميا، يعني، طاقة اإلنتاج في املغرب، 
طاقة اإلنتاج في املغرب تجاوزت 10 مليون ديال الكمامات يوميا، اللي 
كاين وهو السوق ما بقاش يمكن لو ياخنذ هاد 10 مليون كلها، وصلنا 
الحمد هلل أن املغاربة إيال مشاو للصيدليات موجودين الكمامات في 
الصيدليات، كانوا قبل ما توصلوش بهم، من بعد بدينا كنوصلو لهم 
6 مليون يوميا، 4 املليون، اآلن ما كايوصلوش 2 مليون يوميا، ولكن 
حنا ما زال في الحجر الصحي، خصنا نوجدو راسنا ملا بعد، إذن وجدنا 
واحد stock واحد املخزون إستراتيجي ديال من بعد الحجر الصحي ديال 
50 مليون ديال الكمامات، وقررنا من البارح أننا غادي نفتحو التصدير 
ديال هاد الكمامات للخارج، ألن الكمامات البلدان اللي بغاو يستوردوها 
قلبوها منهم فرنسا ولقاوا أن هاد الكمامات هادو عندهم التقنية اللي 
كيطالبوا ألن كل بالد عندها معايير ديالها، وغادي يبداو يتصدرو ألن 
خصنا طبعا الشركات دياولنا تستمروا باش تبقى عندنا هاد 10 املليون 
ديال la capacité ديال الطاقة اللي يمكن لنا ديال اإلنتاج املغربية، 
وطبعا ملي غادي يخصونا الكمامات غادي نعاود نوقفو التصدير باش 
ديال صاحب  التعليمات  إيال وصلنا  التصدير  نحلو  نكونو واضحين، 
ي 

ّ
الجاللة املغاربة قبل كل �سيء خص يوصل لهم هاد الكمامات، مل

 stock de نكونو كلنا عندنا، يعني، املنتوج اللي خاصنا، الكافي، وعندنا
securité ، فوق من هاد السوق stock يمكن لو يم�سي يتصدر، إيال 
عاود هاد stock نزل وعندنا الغرض بهاد الكمامات غادي نعاود نوقفو 

التصدير؛

داملليون   2 اآلن  تجاوزنا  الثوب،  ديال  الكمامات  يخص  فيما 
يوميا ديال، يعني، املعامل اللي شاركوا معنا وصلنا لهاد املنتوج، هاد 
املنتوج ما كيسمحش أننا اليوم نحلو التصدير ألن ما زال عندنا بهم 
الغرض، غادي نوصلو تدريجيا لهاد stock de securité، أنا كنسمع 
في بالي بأن بعض الناس اللي عندهم شركات كيطالبوا أنهم يصدروا، 
كنواجبهم من هذا املنبر، مستحيل ما حد املغاربة ما عندهمش الكافي 
نخليهم يصدروهم حتى  غاديش  ما  كنعاود مستحيل،  اللي خصهم، 
نوصلو لstock de securité داملغرب، خصنا 15 مليون احنا غاديين 
ي غادي نوصلو لو غادي نفتحو لهم، اعطيناهم واحد 

ّ
ليه تدريجيا، مل

الباب آخر أنه اآلن يمكن لهم يصدروا %50 للخارج هادي تسهيالت، 
ولكن %50 تبقى في املغرب، وها احنا غادين معهم، ايال هاد جات يعني 

احتاجت الضرورة أننا نشدو غادي نعاود نشدو باش نكونو متفقين 
املغاربة، وأنا كنستغرب بعض املرات أنه بعض الشركات كيتساءلوا 
عالش ما حليناش وكيكتبوا في الجرائد با�سي يديرو لنا زعما ضغوطات، 
ما  �سيء،  كل  قبل  املغاربة  ال�سي،  فهاد  ضغط  وال  يكون  غادي  ما 
غاديش يكون التصدير حتى نوصلو لإلكتفاء الذاتي اللي خصنا؛ اللي 
تصّنع في املغرب أيضا وهو هادوك les equipement medcaux منهم 
les combinaisons هادك les blouse surblouses داك ال�سي اللي 
 les وحتى هادوك les charlottes les surchaussure كيديرو القبعات
masques دوك les casques les bisieres اللي كاينين كنصنعوهم في 
املغرب، هاد املسائل كلها راه احنا كنصدرو منها اليوم منين كنوصلو 
أنه في املغرب ما عندنا بها غرض وصلنا لواحد املستوى اللي األطباء 
عندهم والناس اللي بغاو يشريو تيلقاوهم في السوق كنطلقو السوق 
احنا ما عندنا ما نديرو بهاد املنتوج باش يبقى في املغرب كنبغيواملنتوج 
يبقى في املغرب ملي تيكونو املغاربة عندهم به الغرض، فيما يخص 
دوك les respirateurs أجهزة التنفس درنا األجهزة دالتنفس املستوى 
األول اللي قلت كان في l›opping source في Internet وجدناهم، من 
بعد اشتغلنا مع األطباء طلبو أننا ندوزو لواحد املستوى ثاني والحمد هلل 
اليوم املغرب ما محتاجش هاد les respirateurs إذا استغلينا الفرصة 
 les باش فهاد الفترة نشتغلو مع املهندسين ومع األطباء باش نطورو هاد
respirateurs وجدنا املستوى األول اشتغلو به األطباء اعطى كانو يعني 
متفائلين أنهم يعني قابلين هاد املستوىن ولكن طلبو أيضا ماحدنا عندنا 

الوقت ندوزو للمستوى الثاني.

أستاذ  ترأسها  األطباء  ديال  اللجنة  واحد  درنا  الثاني،  املستوى 
 les réanimateurs في امليدان اختارو وزير الصحة مع جميع الناس
ديال les CHU د املغرب، وغدا عندنا إن شاء هللا امتحان ديال آخر 
 les اللي هو مستوى عالي كيتستعمل ف respirateur ديال version
كاينش  ما  كنظن  يعني   réanimations avec l’intubation exetera
بزاف ديال الدول اللي شتغلو وجدو هاد الجهاز ديال التنفس كيف 

الحمد هلل املهندسين ديالنا املغاربة وصلو لو واألطباء ديالنا وصلو لو؛

فيما يخص maroc PME واكبات واحد l’édition يعني خاصة ديال 
االمتياز هاد البرنامج ديال امتياز وصلو لو 34 ديال املشاريع اللي نجحو 
مشاريع ديال الشركات املتوسطة كيوصلو حتى ل 10 داملليون ديال 
الدرهم ديال الدعم، والشركات الصغرى جدا حتى املليون ونصف ديال 

الدرهم، فالحمد هلل عندنا 34 مشروع ديال االبتكار في مستوى عالي؛

فيما يخص الوقاية في العمل اللي دار وهو كاينة لجنة مشتركة مع 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة ووزارة الشغل كنشتغلو 
مع املعامل باش تنديرو لهم واحد الفحص دقيق ودقيق جدا، إيال 
صحة  أنه  ينصروا،  هللا  الجاللة،  صاحب  ديال  التعليمات  تذكرتو 
املواطنين قبل االقتصاد وقبل كل �سيء، ولهذا وقفنا كل �سي باش 
نتكلفو بالصحة ديال املواطن، إذن ما غاديش نحلو ونمشيو املعامل 
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إيال فيهم �سي مشكل، ولهذا كنتكلفو بعدة يعني معطيات النظافة ديال 
املعمل واش داك le gel hydroalcoolique موجود أو ما موجودش؟ 
اللي  الناس  ديال  الحرارة  كيراقبو  واش  موجودين؟  الكمامات  واش 
 le télé كيشتغلو عندهم، اللي يمكن لو يخدم من املنزل ديالو بداك
travail كنحاولو نواكبو الشركات باش يمشيو في هاد االتجاه، خاص 
املعامل يكون الريح كيدور فيهم l›aération تكون في املستوى مقبول 
وكون الناس اللي كيشتغلو فيه أقل ما يمكن كان بعض الشركات كان 
عندهم ألف ديال الناس اللي تيشتغلو، كتشوفو وصل ل 200 أو 250 
باش تيكون هاديك الفرق ما بين الناس اللي كيشتغلو اللي هو مهم، 
لحد اآلن وصلنا ل 1590 شركة اللي درنا لها هاد الفحص، البعض منها 
كتلقاها ما عندها أي مشكل مع املعايير اللي دارت وزارة الصحة، فهادو 
ما عندهم مشكل تيشتغلو، واحد الجزء منهم كيخصهم شوية ديال 
l›ajustement هداك le tenue باش يمكن يعني يغيرو بعض املعطيات 
اللجنة  وكترجع  يومين  أو  نهار  كنعطيوهم  املستوى  لهاد  وصلو  باش 
لعندهم باش تراقب، والبعض منهم تتلقاهم بعيدين تماما على املعايير 
اللي عندنا وهاد املعامل مع األسف كنسدوها ألن مستحيل أن العمال 

يكون عندهم �سي مشكل، فالتتبع فهاد النقطة هذه مهم جدا؛

فيما يخص l’ampique بطاقة االبتكار كانت واحد املواكبة واآلن 
املغاربة وبعض  اللي تسجلوا، فالشباب   les brevets ديال   17 كاين 
يعني الخبراء وصلوا البتكار اللي يمكن له يتسجل على الصعيد الدولي، 
لحد اآلن وصلنا ل 17 فهذا نقطة مهمة، أيضا الوكالة ديال الرقمي 
la DD L›agence digitale اللي درت لحد اآلن عدة مشاريع اللي كان 
يمكن لها تدار في 5 سنين أو 7 سنين دار في أقل من شهرين، إذن هاد 
الطاقة اللي كاينة يمكن لها تستمر إن شاء هللا غتعطينا نتائج إيجابية، 
 guichet éléctronique دار Bureau d›ordre éléctronique دار داك
دار parapheur éléctronique الديوانة مع porte net يمكن لك دير 
 les visions conférencesبال ما تم�سي، هاد éléctronique الديوانة
الحكومة  ألعضاء  ويمكن   sécuriser و  الحكومة  ملجلس  حتى  دارو 
يجتامعو، هاد التوقيع éléctronique signature éléctronique دارت؛

فيما يخص ANRT الوكالة ديال اتصاالت هاد le débit اللي طلع 
في انترنيت ألن الطلب طلع بواحد املستوى مهم ف le débit طلعوه في 
 branchement بعض األيام، اشتغلو مع وزارة التعليم باش يمكن يكون
 2G في أنترنيت مجانا وناقشوه مع 3 ديال الشركات داك التغطية ديال
في املغرب اآلن وصلت ل 99.7 %، وديال 3G و 4G ب %99، فهاد ال�سي 

يمكن له إن شاء هللا يستمر.

اللي كان سؤال ديال ما بعد هاد املشكل ديال كورونا اللي كيتبين 
وهو على الصعيد الدولي املشاكل غادي يكونو مهمة جدا، يعني جميع 
الخبراء متافقين أنه هاد الجائحة وهاد املشكل داإلقتصاد الدولي ما 
عمرنا شفنا بحالو، ما�سي بحال 2008 ما�سي بحال اللي فات هذا خاص 
وغادي يبقى األثر ديالو مستمر، عدة قطاعات تيقولو أنه غادي يرجعو 

للمستوى ديال 2019 في 2023 وبعض القطاعات حتى 2025، إذن هاد 
الفترة هذه دوليا غادي يكون فيها مشاكل؛

أنه  يعني شافو  الدول  بعض  الفترة  هاد  في  وهو  أيضا  تبين  اللي 
العالقات اللي عندها مع الصين ومن غير الصين صعبة جدا ألن ملي 
ما  املثال  على سبيل  الوقاية  ديال  مهمة  يستوردو مسائل  تيخصهم 
التغيير  واحد  يكون  فغادي  هذه،  الفترة  فهاد  يديروها  يمكنلهمش 
عالمي دولي مهم، احنا كدولة مغربية اإلقتصاد ديالنا حتى احنا تقريبا 
وقف من %95 في بعض القطاعات، %85، %87 قطاعات أخرى إذن 
اللي غادي نعيشو وهو الفترة ملي غنخرجو من هاد املرحلة أنه الزبناء 
ديالنا غادي يكونو في حالة صعبة وغادي نعيشو كلنا اإلقتصاد الدولي 
واإلقتصاد املغربي حالة يعني ما�سي ساهلة، اللي خصنا وهو أوال فهاد 
الفترة هادي كنشتغلو باش النسيج اإلقتصادي املغربي يبقى قوي ولو 
يدوز في هاد الفترة الصعبة ها انتما شفتو قطاع السيارات هو أول 
 SOMACAV بداو هذه 2 داألسابيع RENAULT قطاع اللي عاود بدا
بدات هذه أسبوع وPSA القنيطرة بداو نهار األربعاء املا�سي، دابا هذا 
قطاع ديال السيارات اللي هو فيه مشاكل في العالم القطاع املغربي 
هو األول اللي عاود بدا يشتاغل، إذن كنظن شخصيا أن عندنا فرص 
مهمة يمكنا ندرسوها نشتغلو عليها ولكن اللي كيتبين وهو عموما غادي 
اللي خصنا  اللي خصنا نستغلو؛  يكونو فرص  يكونو مشاكل وغادي 
نتمناو وهو انطالقة جديدة ديال الطلب ألن واخا املنتوج يكون إيال 
الطلب ما كاينش ما عندك ما دير به ال الطلب الداخلي واإلستهالك 
الداخلي وال اإلستهالك الخارجي البعض كيقول أنه اإلقتصاد املغربي 
فيه أغالط خصو ما يبقاش يكون عندو واحد l’indépendance ارتباط 
مع االقتصاد الدولي، هذا مستحيل إيال بغينا نديرو اإلنتاج ديالنا في 
املغرب مستحيل أننا نستهلكو داك ال�سي اللي غادي نتجو كله، طبعا 
خاصنا يمكن لنا نصدرو منه الكثير راه كنصدرو في السيارات أكثر من 
%90 واش نوقفو هاد القطاع، طبعا ما خصناش نوقفو هاد القطاع، 
خصنا نجيبو قطاعات أخرى ونستغلو هاد الناس اللي بغاو يبدلو من 
الصين يقلبو على ناس معمن يشتاغلو يختارو املغرب كبلد؛ وطبعا 
خصنا املغاربة هاد ال�سي اللي كنستوردوه من الخارج تبين فهاد الفترة 
هادي أننا يمكن لينا نصنعوا عدة مسائل في مستوى عالي، غير باش 
ما نتلفوش ما كنعرفو ش نصنعو غير الكمامات، راه قبل ما تجي هاد 
الجائحة كنصنعو محرك ديال الطائرات في املغرب، كنصنعو 42 % من 
أجزاء طائرة كاملة في املغرب، وهاد املحرك املغربي فيه هاد األجزاء ديال 
 le ديال la partie chaude هاديك الطرف اللي تيكون سخون تنسميوه
réacteur هو أصعب ما كيتصنع في العالم، كيتصنع منه عدة أجزاء في 

املغرب، خاصنا غير نكونو مقتنعين احنا بهاد القدرات دياولنا؛

باش نكون معكم يعني صريح، في هاد الجائحة أنا متبع قبل يوميا 
ما  هادي  الفترة  فهاد  شفت  اللي  لكن  هذه،  سنوات  القطاع،  هاد 
كانتش كنتخايلو قبل، نرجعو لها réspirateur اللي دار 8 ديال الشركات 
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ديال املهندسين مغاربة في قطاع الطيران في النواصر اجتمعوا بيناتهم 
واشتغلوا عليه، هاد ال�سي اللي تصاوب في املغرب تصاوب في واحد 
املستوى عالي جد، صعب أنه يتصاوب في بلدان أخرى عالش؟ ألن 
 ،réspirateurالناس ديال قطاع الطيران ما كيشتغلوش في هاد ال�سي د
احنا عندنا املهندسين ديالنا كيصنعو الطائرات اشتغلو باش يوجدو 
هاد réspirateur وتبين أننا عندنا مهندسين في مستوى عالي اللي خصنا 
ناخذو بعين اإلعتبار في املستقبل آش يمكن يتصنع في املغرب؛ هضرنا 
نكونو واعيين  املستقبل وهو خصنا  في  يدار  اللي خصو  الفرص  على 
بالقدرات ديالنا كمغاربة أنا كان عندي صراع قوي ال مع رجال األعمال، 
وحتى  القدرات  كايناش  وما  يدار  ما  فيها  ما  البالد  هاد  ليك  كيقول 
واحد ما تيعاونا وكذا مزيان، مع الناس باش يستهلك �سي حاجة اللي 
مصنعة تيقول لك هذه جاية من الخارج إذن عندها واحد املستوى، 
هاد الكمامات ديالنا داملغرب ديال 80 سنتيم اللي شفنا الناس كتبو 
عليها وهضرو في الجرائد وقالوا بأن ما خدامينش وما عندهم، الناس 
اللي تيصنعوهم ملي شافو أننا غادي نوصلو لواحد املستوى أن غادي 
نطلقوهم باش يصدروهم مشاو عطاوهم للبلدان األجانب اللي دارو 
الفحص ديالهم هاد البلدان قالوا أن هاد الكمامات في مستوى يعني 
الئم غادي منهم فرنسا دورزوهم في l’armée française عندهم واحد 
département spécialisé في هاد ال�سي ديال الصحة واحد DGA وال 
DAG direction générale ديال دارو الفحص قالوا أنه املستوى ديال 
الكمامات املغربية ديال 80 سنتيم مستوى عالي، واش تيخصنا حتى 
يقولو لنا في الخارج أننا داك ال�سي ديالنا مزيان عاد نثيقو به، واش ما 
يمكنش نبدلو شوية اللوجيسيال ديالنا ونوضو نشتغلو بشكل جديد، 
نشوفو الشبان ديالنا آش تيمكن لهم يديرو إيال جينا نشوفو الشباب 
املغربي اللي كاين على سبيل املثال في األمم املتحدة كاين واحد 50 ديال 
األساتذة الجامعيين مغاربة دايرين واحد l’association بيناتهم داك 
ال�سي اللي كيخترعو يعني خيالي وعندهم عالقات مع أساتذة مغاربة 
كيشتغلو معهم، إذن يمكن لينا نديرو مسائل في مستوى آخر يمكن إيال 
خرجنا من هاد الجائحة بواحد التفكير جديد ديال كيفاش نتحدو باش 
يمكن لنا نعاونو هاد الشباب، نعاونو االبتكار املغربي، نشوفو االقتصاد 
املغربي اشنو هما الحلول ديالو الجداد، املنتوج املغربي نعطيوه القيمة 
ديالو اللي كيستحق، هادي نقطة كتبان لي أنا أساسية بركة كفى تنجيبو 
تنستوردو مسائل اللي هي يعني سهلة جدا باش يمكن لها تصنع في 
املغرب، أنا كنستغرب ملي كنسمع الناس كيقولك وهاد املغرب ما فيه 
ما يدار، اللي درتي فيها يديك فيها البركة، هاد الكمامات واش ما كانش 
يمكن لنا نصنعوها هادي 5 سنين، الش نجيبوها من الصين، املغرب 
وال ألوروبا يمكن لنا نصنعو لنا عدة مسائل مغربية بجودة عالية، أنا 
اليوم غادي تعطينا فرص  اللي عايشين  أنه هاد املشاكل  لي  كيتبان 
وكنتمنى أننا نوعاو بالقدرات ديال بالدنا باش يمكن نحمد هللا شوية 
ونشتغلو بزاف، نشتغلو بزاف ألن هاد يعني الطريق لباقي خاصنا نقطعو 
في هاد الشهور والسنين املقبلة مهمة جدا ولكن الحمد هلل القدرات 

ديال بالدنا كافية باش نتجاوزو املشاكل اللي يمكن لنا نعيشها، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى املناقشة والكلمة لفريق 
أو  السؤال  لبسط  املحترم  النائب  السيد  تفضل  والتنمية  العدالة 

للتعقيب.

الن ئب السيد ادضيس مسكي0:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات الس دة النواب املحترمو0،

في هذه  والتنمية  العدالة  باسم فريق  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
الجلسة من أجل التفاعل في قضية وطنية مرتبطة باملقاولة املغربية 
العالم  19 سينحتها  2020 سنة كوفيد  التي تشهدها،  في ظل األزمة 
بمداد أسود على صفحات التاريخ كسنة عجز فيها اإلنسان على ترويض 
تأمل  وقفة  عنها  رغما  تتوقف  أن  جمعاء  البشرية  لتضطر  الطبيعة 
ملراجعة ترتيب أولوياتها، عدد من الدول املتقدمة أخفقت في تعاملها 
مع األزمة الصحية، بحيث أنها رجحت االقتصاد على حساب اإلنسان 
أن  للبشرية  لم يسبق  نتج عنه كوارث  املواطن مما  مجازفة بصحة 
عرفتها، باملقابل تميز املغرب بفضل توجيهات صاحب الجاللة، نصره 
هللا، بأخذ مسافة معتبرة من مدرسة االقتصاد أوال لينتصر للحياة 
وهذا سيجعل املغرب محطة األنظار من قبل العالم ويعزز صورته على 

الصعيد الدولي.

لقد تحركت عند املغاربة أجمعين بدون استثناء مشاعر االعتزاز 
والفخر بملكهم الذي لم يتردد لحظة في حسم االختيار لصالح اإلنسان 
على حساب املاديات، ثم بحكومتهم ومؤسساتهم التي تجندت كلها من 
أجل هدف موحد، الحفاظ على صحة املواطن ثم معالجة اآلثار الجانبية 

لهذه الجائحة على املستويات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية.

لقد بدد املغرب عدة نظريات شككت في منسوب عدد من القيم 
التضامن،  الثقة،  أن  للعالم  وأثبت  املغاربة  به  اختص  املجتمعية 
والتالحم هي قيم حضرية راسخة لدى املجتمع املغربي، لم تتآكل مع 
الزمن وأبان جميع أفراد املجتمع على تمتعهم بحس قوي للمسؤولية، 
كل من موقعه، وأنه في القضايا الكبرى ال يفتئ املجتمع أن يصبح جسدا 
واحدا ليلتحم فيه كل أعضائه ليتحريك في تناغم وإنسجام قل نظيره، 
وهذه الفرصة ذهبية وتاريخية من أجل تحقيق قفزة نوعية في تعزيز 
مسارنا الديمقراطي وبناء عالقاتنا كسياسيين وكمجتمع على أساس 
الثقة الكاملة تجعل ورش البناء ينخرط فيه كل املغاربة على نفس 
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مستوى الوعي واملسؤولية من خالل نموذج تنموين عادال وفعال كفيل 
بتحقيق اإلقالع من جديد وتجاوز األزمة.

البسيط  التاجر  من  أنواعها  بكل  املغربية  املقاولة  كذلك  أبانت 
إلى الشركة العاملية على نفس القدر من الوعي وانخرطت بدون تردد 
وبكل ثقة في التنزيل السليم لكل القرارات الصعبة التي اتخذها املغرب 
من أجل احتواء الجائحة، بل أصبحت شريكا كامال في بلورة الحلول 
الكفيلة بإنقاذ اإلقتصاد الوطني وتجاوز األزمة مرحليا خالل الحجر 
الصحي ثم ما بعد ذلك، وهي مناسبة لإلشادة بكل التدابير اإلستباقية 
التي إتخذتها الحكومة وفي ظروف استثنائية وقاسية وتحت ضغوط 
كبيرة لفائدة اإلقتصاد بصفة عامة واملقاولة بصفة خاصة مجسدة في 
حزمة من اإلجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه األزمة على 
املقاولة بمختلف أنواعها وحجمها في مرحلة الحجر الصحي والتي تميزت 

بتوقف جل األنشطة اإلقتصادية.

لقد اتخذت الحكومة تدابير من شأنها التخفيف عبء املستحقات 
ودعم مالية املقاوالت، باإلضافة إلى دعم اإلستثمار وتيسير الصفقات 
وهي كلها إجراءات هدفها الحفاظ على مناصب الشغل وسالمة املقاولة 
في آن واحد، إال أن األصعب هو القادم، فبعد رفع الحجر الصحي ستجد 
تغيرت معاملها وقدرة شرائية  أمام سوق استهالكية  املقاوالت نفسها 
داخلية وخارجية ال يمكن التكهن بها، فالحكومة مطالبة اليوم وبقوة 
كبير على العمل من أجل دعم اإلستهالك الداخلي بكل اآلليات املتاحة 
من قبيل مثال، توفير املزيد من السيولة املالية لدى املؤسسات املالية، 
 negative أوروبا راها  في  بما يكفي ألن  الفائدة  وكذلك خفظ نسبة 

إلعادة مستوى اإلستهالك إلى سابقه.

وباملناسبة فرغم انخراط كل املؤسسات املالية بضمانات قوية من 
الدولة في السعي لتخفيف من الجائحة على املقاولة بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة، فإننا ال نتفهم وفي هذه الظروف العصيبة كيف يمكن 
تطبيق آليات عادية على إجراءات استثنائية من قبيل تطبيق فوائد 
على تأجيل القروض املرتبطة بالظرفية، وكذلك عدم مراعاة شركات 
من  مناسبة  إجراءات  اتخاذ  وعدم  املركبات  لجل  التوقف  التأمين 
قبيل خصم جزئي على كلفة التأمين خاصة بالنسبة للمهنيين الصغار 

وصاحبي الطاكسيات، مما سيعيق تعافي القدرة الشرائية للمواطنين.

إن األزمة الصحية التي تحولت أزمة اقتصادية إذا لم نتحكم فيها 
فستكون لها آثار أكثر فضاعة على القطاع املالي، مما يستلزم منا جميعا 
اإلستمرار في تفعيل التضامن والتالحم بين كل املستويات اإلقتصادية.

لقد نجح املغرب خالل العقدين األخيرين في التحكم في توازناته 
أنه  بنيوية مهيكلة، إال  املاكرو اقتصادية بفضل مباشرته إصالحات 
توفق بمقدار جد محدود في تحويل القطاع الغير املهيكل خاصا التجار 
الصغار، الصناع التقليديين واملهنيين إلى قطاع منظم مندمج يخضع 
ملعايير عصرية، وهذا يطرح إشكاال جوهريا حول مدى قدرته عن التعافي 

من هذا الزلزال اإلقتصادي، نظرا لخصوصية ممارساته ويتطلب من 
الدولة التعامل معهم بأخذ بعين اإلعتبار هذه الخصوصيات في عالقته 
مع محيطه اإلقتصادي واملالي الذي يغلب عليه طابع املعاملة خارج 
اإلطار البنكي، فهذا القطاع على عكس القطاع املهيكل ال يجد نفسه 
تحديد  معه  سيصعب  مما  االقتصادية  اليقظة  لجنة  داخل  ممثال 
اآلليات الكفيلة ملواكبته في ظل هذه األزمة، فعدد من التجار ونظرا 
للجوء إلى التمويل بقروض املمونين les fournisseurs بضمانة شيكات 
شخصية يجدون أنفسهم مهددين في حرياتهم وفي منعهم من التداول 
البنكي وملزمين بالغرامات، فإذن هي فرصة تاريخية من أجل إحداث 
القطاع  هذا  ومواكبة  دعم  آليات  بخلق  القطاع  بهذا  هيكلية  تغيير 
ماليا عبر إجراءات بنكية تخفف من الضغوط التي يعيشها، وضريبيا 
عبر مالءمة الضرائب املركزية أو املحلية مع تدهور نشاطه وإجتماعيا 
بشروط  ذلك  وكل  اآلجال،  أقرب  في  اإلجتماعية  بالحماية  بتمتيعه 
مرتبطة بالحفاظ على التشغيل وباإلنخراط في مسار التأهيل والعصرنة 
في  تبقى  الذاتية  املقاولة  باملوازاة  والتحفيز،  التدرج  مبدأ  مع مراعاة 
وضعية جد هشة أمام هذه الصدمة يجب اإلنصات لصعوبتها وإيالئها 

املزيد من اإلهتمام حتى نحافظ عليها.

بالنسبة للقطاع الصناعي والذي يمكننا أن نصنفها أوال ملقاوالت 
مصدرة، وهي مناسبة إلعادة النظر في مواكبتها ومساعدتها على فتح 
مزيد من األسواق الخارجية نعلم أن العالقات الجيوسياسية ستشهد 
تغييرات جد مهمة ويجب أن نكون حريصين على تموقع املغرب لطبيعة 
سياسته املتوازنة وموقعه الجيو- إستراتيجي وتجربته من خالل عالقاته 
باألسواق الدولية، وكذلك على حنكته في تدبير هذه األزمة املستعصية 
في مجال سرعة تأقلم صناعته مع مستجد مفاجئ لتعزيز مواقعه داخل 
أسواقه الكالسيكية وتطوير أسواق أخرى واعدة، وكذا تعزيز مكانتنا 
أصبحت  التي  الجديدة  الشروط  كل  فيها  تتحقق  إستثمارية  كوجهة 

تدخل إبان هذه األزمة.

وباملناسبة ال يسعنا إال أن ننوه بكل ما تم إنجازه من طرف وزارتكم 
وخاصة من طرف كل املصنعين والشباب املبتكر في هندسة وتنفيذ 
حلول كان لها دورا محوريا في محاصرة الوباء وفي إشعاع املغرب دوليا، 
وثانيا صرف مقاولة مصنعة للمنتوج الداخلي وهي فرصة كذلك للتعاقد 
معه في إطار كل الجهود املبذولة للخروج من األزمة حول رؤية واضحة 
لتلبية  إغنائها وتوجيهها  الداخلي من أجل  للسوق  املوجهة  للصناعة 
تحسين  من  نتمكن  حتى  للمغاربة،  والضرورية  األساسية  الحاجيات 
اقتصادنا وكذا إعطائها فرص أكبر من أجل اللحاق بالصناعة املصدرة 
أيضا وكذلك مواكبة عالقتها بالقطاع التجاري املحلي الغير املهيكل في 
أفق تحديثه وعصرنته، خاصة التجارة الصغيرة، وكذلك توجيه دعم 
القدرة الشرائية للمنتوج املحلي عبر ربط جزئي آلليات الدعم املعتمدة 

باإلستهالك املحلي.

من القطاعات التي برزت السيد الوزير، بشكل الفت في هذه املحنة 
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بل كان لها دورا أساسيا في تدبير الجائحة وآثارها هو القطاع الرقمي 
الذي من منذ مدة أصبح يحظى بإهتمام كبير من لدن الحكومة وحقق 
فيه املغرب قفزة نوعية ولكنها غير كافية، ألن هذا القطاع يمكنه وفي 
وقت وجيز تمكين املغرب من اختصار الطريق للتنمية املنشودة، وهي 
مناسبة وهي مناسبة لوزارتكم من أجل الحد من كل املحبطات لهذا 
الرقمنة  على  واملسلطة  الشخصية  املعطيات  عقيدة  تحت  القطاع 
لسوء التأويل وعدم مسايرة التكنولوجية، مع العلم أن العالم يتنافس 
على تطوير منظومات رقمية ومبنية على الذكاء االصطناعي ستغير جذريا 
أسس النظم اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية، وهو سوق جاوز 
رقم معامالت كل القطاعات الكالسيكية ومواده األولية ال تفنى وال تنزف 
العملة الصعبة، وهذه كذلك فرصة من أجل إعادة أولوياتنا اتجاه هذا 

القطاع.

هذا القطاع املعرفي ككل بما فيه البحث والتطوير والرفع عن كل 
املحبطات الكالسيكية وتوفير لها املناخ الخاص والدعم الكافي لجعلها 
نقطة اإلنطالق للمقاوالت التي تشتغل في هذا املجال من أجل دعم 

تأهيل على حد سواء اإلدارة واملقاولة؛

السيد الوزير، لقد أبانت هذه الجائحة التي اختلط فيها الصحي 
للدولة  واألساسية  املتكاملة  األدوار  أهمية  على  واملالي  اإلقتصادي 
والقطاع الخاص في بناء اقتصاد منيع دعامته مقاولة مواطنة قوية 
ومحصنة، وأساسه تعاون وطيد بين القطاعين العام والخاص، وهدف 
املرحلة هو صفر إفالس ألي مقاولة وصفر فقدان ألي منصب شغل، 
وفي األخير ونظرا أن covid 19 هو إشارة تمرد من الطبيعة فنتمنى أن 
نستخلص جميعا الدروس من هذه املحنة، ونغير نظرتنا وسلوكنا تجاه 
محيطنا البيئي واإلجتماعي لنجعل اإلنسان بعالقته مع بيئته محور كل 
سياساتنا، وهي مناسبة كذلك لتحفيز وإنعاش اإلقتصاد األخضر الذي 

أصبح ذو راهنية كبيرة، شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

املعاصرة،  لفريق األصالة  نمر اآلن  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
فليتقدم السيد النائب مشكورا للتعقيب. تفضل السيد املحترم.

الن ئب السيد ادضيس أوقمني:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

ضمر 0 مب ضك سعيد.

السيد الوزير، قبل ما نبدا في التدخل ديالي، سمعتك في التدخل 

 le ديالكم تكلمتو حول التصدير ديال الكمامات، قلتو بأن املغرب بلغ
stock de securité يمكن لو يبدا يصدر، فوقاش يمكن لنا نوصلو لهاد 

le stock de securité فوقاش يمكن يمكن ناخدوه؛

ثانيا واش كاين �سي حاجة أخرى اللي يمكن لنا نصدروها في الوقت 
الراهن باش أنتما يمكن لكم توجهوا للسوق العاملية باش توجه تجي 
�سي  كاين  واش  لها،  يمكن  اللي  املنتوجات  عندنا  من  تاخد  لعندنا 

منتوجات أخرى من غير الكمامات؛

أقول، السيدات والسادة النواب املحترمين، بأن نطلب هللا سبحانه 
وتعالى أن يرفع علينا هذا الوباء وكذلك بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
نبغي نحيي جميع املتدخلين واملنقدين اللذين يسهرون على الصحة 
ديال املواطنين وديال املواطنات والخدمات التي يقدمونها لنا جزاهم 
هللا عنا خيرا، كما أناشد املغاربة أن يحترموا وأن يلتزموا بالحجر الصحي 

الذي تدعو إليه السلطات املعنية؛

السيد الوزير،

السيد الرئيس،

الس دة النواب،

الحمد هلل املغرب حقق نجاحات كبيرة في هاد الفترة هادي، بفضل 
أوال هللا سبحانه وبفضل حنكة صاحب الجاللة، والسيد الوزير راه 
هادي  الوقيتة  فهاد  تخذات  اللي  اإلجراءات  ديال  العدد  على  تكلم 
واللي حققنا بها هاد النجاح، إال أن املطلوب منا هو أن نجحنا بطبيعة 
الحال ولكن هذا النجاح هذا ما خصوش يكون، ما خصناش نعسو 
من موراه بالعكس خصو يكون محفز لنا، فنحن نعلم جميعا أنه نتاج 
لهاد الطوارئ الصحية توقفت أغلبية األنشطة التجارية والصناعية 
التي  التجارية  املحالت  فهناك  اإلستثناءات،  بعض  إال  والخدماتية 
أغلقت بالكامل وقد تضرر أصحابها ماديا وهناك محالت تشتغل ولكن 
بطريقة مدبدبة والكل يعلم الظروف التي يعملون فيها، فهي أكثر ما 
يقال عنها أنها قاسية وأننا اآلن والحكومة يجب عليها أن توفر سيما من 
ناحية التغطية الصحية والتغطية اإلجتماعية لهاد الفئة من التجار 
والتغطية  اإلجتماعية  التغطية  لهم  توفر  أن  الخدمات  مقدمي  ومن 

الصحية في املستقبل.

بالنسبة للشركات واملقاوالت كذلك الكل يعلم أن حوالي %60 من 
هذه الشركات تضررتن فمنها من أغلق تماما، ومنها من إلتجأ إلى تقليص 
النشاط ديالو، والكل يعلم أننا اآلن ما يزيد على 950 ألف مستخدم صرح 
به لدى صندوق الضمان اإلجتماعي أنه متوقفين مؤقتا على العمل، 
ولهذا السيد الوزير نحن من فريق األصالة واملعاصرة ندعو الحكومة 
أنها مطالبة اليوم أكثرمن ذي قبل أن تقف بجانب كل هذه القطاعات 
املتضررة، فمن يستحق الدعم م يجب أن يدعم ومن يستحق الوقوف 
معه عند األبناك من أجل سواء واحد التوقف ديال الديون اللي على 
هاد الشركات وهاد املقاوالت أنه ناخذوا بعين اإلعتبار التسديد ديال هاد 
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الديون هادوا أن الركود قد يدوم طويال، ويجب مراعاة هاد الزمن من 
أجل تسديد هاد القروض، كذلك نوقفوا مع هاد الشركات اللي باغين 
القرض عند األبناك، يجب أن نتكون هاد القروض بشروط تفضيلية 
تمييزية ويجب على الحكومة أن تاخذ تخفى على العاتق ديالها كل ما 
هو يضمن سواء لألبناك أو املستفيدين الحق ديالهم حتى يسترجعوا 
هاد الشركات وهاد املقاولة تسترجع العافية ديالها، كذلك نطلبوا من 
الحكومة أنها توقف مؤقتا كل اإلستخالص بالديون اللي عندها حول 
هاد املتضررين من ضرائب، وكذلك من املساهمة في صناديق التقاعد 

والتغطية الصحية حتى إن شاء هللا الرحمن الرحيم تمر هاد األزمة.

ونقطة أخرى هي أنه الحكومة اآلن يجب عليها أن تؤدي ما عليها من 
ديون لجميع الشركات واملقاوالت، ثم السيد الوزير كاين واحد الحاجة 
خاصوش  ما  راه  العمومي  اإلستثمار  العمومي،  اإلستثمار  وهو  مهمة 
يوقف ما دام أن اإلستثمار العمومي هي الركيزة األساسية اللي كيعتمدوا 
عليها جميع املقاوالت املتوسطة و ال سيما املتوسطة منها والصغيرة وهي 
اللي كتنعش الدورة اإلقتصادية، إذا إيال كنا وقفنا واحد املدة زمنية 

محددة فما خصناش نطولوا في التوقف ديالو.

تكلمتوا  القوس صغير،  واحد  نفتحوا  بغيت  هنا  الوزير،  السيد 
على بعض الشركات ديال اإلتصال اللي هي فهاد الوقيتة هادي ربما راه 
حقات واحد األرباح اللي كان ما كانش غتحققها لو ال أنه هاد الظروف 
هادي اتاحت ليها ألن اإلستعمال ديال اإلنترنيت اليوم راه قلت السيد 
الوزير كل �سي رجع كيستعمل االنترنيت، واش هاد الحكومة ما تطلبش 
 COVID-19 من هاد الشركات أنه يمكن لها تساهم في الصندوق ديال
بواحد املساهمات اللي يمكن لها تكون يعني ديك األرباح تعوض بها 

املساهمة ديالها.

ديال  النوع  واحد  أن  الوزير  السيد  اخر عاود  نفتح قوس  بغيت 
التجارة اللي هي التجارة الرقمية راه انتشر مزيان واعطا االكل ديالوا في 
هذا، ملاذا عالش ما نشجعوا �سي الشباب املغربي وال سيما الشباب منو 

أنه يتعاطى لهاد النوع ديال التجارة.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب،

نحن في عز التطور اإلقتصادي العالمي املرتقب بحكم هذه الجائحة 
والتداعيات التي ستحكم اإلقتصاد العالمي مما نراه من غلق الحدود 
وفصل جميع الجسور، كنا نتكلموا على ربط الجسور اآلن مع األسف 
كاين فصل جميع الجسور ما بين الدول. نحن نرى في فريق األصالة 
واملعاصرة أنه البد من تصحيح بعض املبادئ التي كان يعتقد بصحتها 
وإلى اآلن، واآلن قد ظهر جليا عكسها كالعوملة والتبادل الحر هما واحد 

2 ديال العناوين كبيرة بزاف، ولكن اليوم كورونا جات بغات تمحيهوم.

لهذا في هاد السياق، هذا البد أننا نعتمدوا يكون اإلعتماد ديالنا 
باألساس على العجلة االقتصادية الوطنية املحضة اللي غادي تكون 
العمود الفقري للدورة اإلقتصادية الوطنية، كذلك خصنا نشجعوا 
ال  ملاذا  وباملناسبة  ديالنا،  التضامني  اإلجتماعي  اإلقتصاد  ونطوروا 
يجب أن نتعاملوا مع الشباب في هاد كيف ما قلت في األول في التجارة 
الرقمية icommerce، كل هذا السيد الوزير كيف�سي بنا بالعمل اللي 
هو املفروض علينا اشنو هو؟ هو مراجعة النموذج التنموي املرتقب 
ويجب ترتيبه على ضوء املعطيات املستجدة واملحدثة التي فرضتها هذه 
الظرفية ظرفية جائحة كورونا، هداك النموذج التنموي اللي خصو 
يكون لقاح بالنسبة للدولة ديالنا يكون واحد اللقاء اللي ربما فوقاش 
ما جات ألن ما عرفنا �سي اليوم جات هاد الجائحة هذه اللي ما عمرها 
ما كانت منتظرة في هذا كتجي يمكن تجي جوائح أخرى ال قدر هللا، إذن 
كيخصنا احنا ناخذو بعين اإلعتبار بأن األساس هو اللي عندنا حنايا 
سواءا من حيث اإلنتاج أو اإلستهالك يكون اإلنتاج أكثر محلي ويكون 

االستهالك أكثر محلي.

السيد الوزير، أنا عندي 2 ديال األسئلة ربما كنت أشرتم أنتم 
ديال  شويا  واحد  فيهم  بغيت  ولكن  فيهم  وحدين  �سي  على  هضرتو 
التفصيل هو األول مآل املنتوج الصناعي ديالنا، تكلمتو السيد الوزير 
على السيارات واحنا وهاد ال�سي قلتوه واحنا غانعاودو نذكرو به ألن 
ما يمكنلكش حتى احنا واخا اليوم غنوجدو السيارات غدا إيال لقينا 
ملن غادي نبيعهم راه غادي نبقاو واقفين ما يحتاجش؛ حاجة أخرى 
الشركات كتكلمو  اليوم  الوزير،  السيد  نعرف،  بغيت  أنه  أخرى هي 
على الشركات ديال صناعة السيارة وصناعة الطائرات وعطيتو واحد 
األرقام ديال %42 ديال املحرك ديال الطائرة وسمعناكم قبل تتهضرو 
على %60 فيما يخص الطيارات، ولكن واش الشركات املغربية اليوم 
اآلن ال قدر هللا واحنا كنعرفو هاد املسألة ألن قبل من كورونا بشهر أو 
شهرين كانت الحكومة الفرنسية كانت عوالة باش أنها تدخل واحد 
العدد ديال هاد الشركات اللي عندها على برا ومن ضمنهم الشركات 
ديال تصنيع ديال السيارات اللي عندنا في املغرب، ال قدر هللا اليوم 
ال جمعو حوايجهم ومشاو بحالهم واش الشركات املغربية اليوم يعني 
خذات ما يكفي من الخبرة أنها تواكب هاد الصناعات، ألن إيال فقدناها 
راه غيكون ما�سي فقدنا غير هذا راه ديال الشغل يعني واحد العدد ديال 

مناصب الشغل اللي احنايا.

فيما يخص تأهيل العنصر البشري، السيد الوزير، أنا كنظن هذا 
مشكل ديال الحكومة كلها ومشكل ديال الدولة كلها هاد الشباب ديالنا 
اللي راحنا راه في الخارج اليوم كتقول بأن عندنا مهندسين مزيانين مزيان 
عندنا كفاءات واحنا عارفين هاد ال�سي هذا وما كاينش �سي واحد فينا 
هنا اللي ما عندو �سي �سي واحد ديالو اللي معروفين في واحد املؤسسات 
دولية كيخدم فيها، ولكن شنو كتقتارح عالش خليناهم أوال يمشيو 
ولكن التاريخ هاهو داز، في املستقبل اشنو اشنو غنديرو مع هاد الناس 
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الثقة  هادو كيفاش غادي نعاودو نرجعوهم وكيفاش غانرجعو فيهم 
باش غادي يجيو لعندنا يرجعو يخدمو بالدهم؟ حاجة أخرى هضرتو 
السيد الوزير على املواطن اللي ما كيتيقش في في املنتوج املغربي هادي 
مع األسف راه كانت هاد وكأنه �سيء مكسب، اليوم آن األوان ولكن راه 
ما غادي يتكسب �سي غير بالهضرة السيد الوزير راه باألفعال وخاص 
املغربي نوجدوه بأنه راه هاد ال�سي اللي كنوجدو لك راه مزيان، كنكون 
ساليت ونتمنى إن شاء هللا سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد الوباء، وشكرا 

للجميع.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري، 
فليتفضل السيد الرئيس مشكورا، شكرا تفضلوا السيد الرئيس.

الن ئب السيد توفيق كميل ضئيس فريق التجمع الدستوض2:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

شكرا السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني  الوزير،  السيد 
الدستوري تعقيبا على العرض املفصل والغني واملفيد الذي قدمتموه 
التام  ارتياحنا  على  املناسبة  بهذه  فريقنا  بإسم  مؤكدين  مشكورا، 
املترجمة  والعمليات  اإلجراءات  مختلف  تنزيل  بها  يتم  التي  للكيفية 
ملخطط بالدنا ملواجهة جائحة فيروس كورونا وتدبير تداعياتها الصحية 
واإلجتماعية واإلقتصادية على مختلف الواجهات والقطاعات، معتزين 
أيضا بتجاوب املجتمع املغربي بمختلف الشرائح والتنظيمات السياسية 
واإلجتماعية واالقتصادية واملهنية واإلعالمية، تعبيرا عن روح الثقة 
والتعبئة الوطنية في إنجاح خارطة الطريق باإلستباقية والوقائية التي 
يقودها صاحب الجاللة، نصره هللا، بالحكمة واملسؤولية تدبيرا لهذه 

األزمة وخروجا منها بأقل الخسائر البشرية واإلقتصادية.

ضمن الجهود الوطنية والقطاعية الفاعلة في هذه التعبئة، يوجد 
قطاع التجارة والصناعة واإلقتصاد األخضر والرقمي الذي تشرفون 
األزمة  لتداعيات  مباشرة  تعرض بصورة  الوزير، حيث  السيد  عليه 
واألرقام املتداولة واملؤشرات التي قدمتها املندوبية السامية للتخطيط 
وكذا وزارة املالية ولجنة اليقظة االقتصادية خير شاهد على واقع حال 
املقاوالت املتضررة وعددها وعدد عمالها املتوقفين عن الشغل، وبعد 
اطالعنا ومتابعتنا لنتائج االجتماع السابع للجنة اليقظة االقتصادية 
يوم 8 ماي، فإننا ننوه وندعم ما تم التوصل إليه من قرارات نافذة، 
وعلى ما تم اإلتفاق عليه بخصوص هاد الدعم املقدم أو الذي سيقدم 
الساكنة املستحقة للدعم والتي تناهز 3.7 مليون أسرة، ونفس ال�سيء 
جديدة  آليات  بوضع  واألفراد  املقاوالت  تهم  التي  التدابير  بخصوص 
الوطني  املقاوالتي  للنسيج  املكونة  املقاوالت  في  أنواع  مجمل  لفائدة 

كمراجعة آلية ضمان أوكسجين.

وإشرافكم  الوزير حرصكم  السيد  معكم  نتابع  اإلهتمام  وبنفس 
الناجح على تجربة صناعة الكمامات الطبية وغيرها من الصناعات التي 
تتطلبها املرحلة، كما نهنؤكم على املجهود الجبار في مواكبة تدبير أزمة 
بضمان تمويل سوق االستهالك بمختلف الحاجيات وحسن توزيعها 
وتغطية جميع التراب الوطني من حاجيات التغذية واملؤونة خصوصا 

خالل شهر هذا الشهر الفضيل.

ونظرا لضيق الوقت أظن أننا لسنا ملزمين بالوقوف على األرقام 
مهمتنا  بحكم  الوزير،  السيد  طموحنا،  ولكن  وتحليلها،  واملؤشرات 
الشرائح  وبمختلف  واملواطنين  باملهنيين  اليومي  واحتكاكنا  التمثيلية 
تأثير هذه األزمة على  نناقش معكم جانب  النشيطة يحتم علينا أن 
اإلقتصاد الوطني من زاوية عملية، اليوم هذه الجائحة أثرت بشكل كبير 
على جميع املقاوالت املنتمية ملختلف القطاعات اإلنتاجية وخصوصا 
من   95% تشكل  التي  والصغيرة جدا  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت 
النسيج اإلقتصادي املغربي والتي أبانت هذه الجائحة على محدودية 
قدرتها املالية في مواجهة هذه األزمة، أكيد أنه ال زال هناك غموض 
وضبابية في التعامل مع هاد األزمة، واألكيد السيد الوزير، أن صحة 
املواطن قبل كل �سيء ومن املحتمل جدا تمديد حالة الحجر الصحي، 
ولكن السيد الوزير يجب األخذ بعين اإلعتبار أن املقاولة الوطنية تئن 
اليوم في صمت وأن التاجر الصغير وتاجر القرب والصناع التقليديين 
والتعاونيات وأرباب املقاهي والحمامات إلى غير ذلك يئنون كذلك في 

صمت.

السيد الوزير، اليوم التاجر الصغير بأن الرأسمال ديالو محدود 
التاجر كيعيش بهداك الرأسمال ديالو،  اليوم هاد  مع كامل األسف 
كيتقوت من رأس املال ديالو، عندو تراكمات األكرية، عندو تراكمات 
األقساط ديال السلفات اللي عندو، عندو شيكات عاطيهم للناس ولكن 
مع كامل األسف اليوم كياكل فهداك الراسمال، غدا ملي نبغيو نديرو 

االنطالقة ما غيلقى عندو حتى �سي رأس املال.

أنا البارح السيد الوزير كان عندي اجتماع مع فدرالية ديال أرباب 
سيارات التعليم، هاد الناس بين عشية وضحاها تبلوكا الSystéme ما 
بقاو كيقريو، ما بقاو كيديروا امتحانات، ما بقاو كيدخلو والو، كيأديو 
األقساط ديال السيارات ، كيأديو األجور ديال العمال ديالهم وتقصاو 
من الدعم ألنهم تصنفوا من صنف الخدمات، إذا يجب النظر لهاد 
الفئة ديال هاد الناس، إذا رأينا املتواضع يجب الوقوف على ثالث نقط 

أساسية :

في اإلستثمار واإلستهالك، ألن مع  الثقة  النقطة األولى، استرجاع 
 le كامل األسف اليوم إيال بغينا نعطيو االنطالقة خصنا نفتحوا واحد
 l’offre ديال l’offre2et2la2demande, un2équilibre اللي فيه marché

.et la demande

ديال  األساسية  املواد  هي  ديالو  الهم  املغربي  املواطن  اليوم 
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الكماليات، مثل شراء  l’alimentation، ما بقاش عندو كيقلب على 
السيارات أو شراء الشقق وشراء املالبس أو شراء حوايج أخرى، إذا 
خصنا نفتحوا، نفتحوا هاد الباب، اليوم هادوك les capsules اللي 
كيدوزوا السيد الوزير كنقولوا للمواطن بقاوا في داركم، اليوم خصنا 
نقولوا ليه بقاو في داركم، ونبين ليه عالش أهمية ديال بقاو في داركم، 
ولكن نعطيوه األمل في املستقبل يعرف بأنه راه ناس كيشتغلوا من أجل 

واحد املستقبل أفضل.

النقطة الثانية، السيد الوزير هي حماية املنتوج الوطني، حماية 
فهاد  ونفكرو  النظر  نعيدو  أننا  كتستدعينا  اليوم  الوطني  املنتوج 
اإلتفاقيات ديال التبادل الحر، اليوم حان الوقت إلعادة القراءة ديال 
هاد اإلتفاقية، ندعمو املنتوج املوجه للتصدير، اليوم السيد الوزير 
خصنا نحسسوا املواطن باألهمية ديال استهالك املنتوج الوطني، وهذه 
مسألة ضرورية، إعطاء حق تفضيلي للمقاولة الوطنية في الصفقات 

العمومية وهذه مسألة جد مهمة السيد الوزير.

أما النقطة األخيرة هي التمويل البنكي السيد الوزير، يجب فتح 
حوار جدي ومسؤول مع األبناك وانخراطها الفعلي في املجهودات التي 
اليوم  هللا،  نصر  الجاللة،  صاحب  قيادة  تحت  الحكومة،  بها  تقوم 
السيد الوزير لجنة اليقظة كتدير بعض املسائل اإليجابية منهم ضمان 
أوكسجين، ولكن ضمان أوكسجين املسطرة ديالو جد معقدة، ألن اليوم 
ملي كنشوفو الناس كيحطو امللفات ربما غادي تحل األزمة ديال كورونا 
أزمة  الوزير هاد  السيد  بغيناش  ما  تجاوبش عليها،  ما  امللفات  وباقي 
كورونا تقتل لينا واحد الطموح ملكي، الطموح ديال الشباب املغربي 
وهو برنامج انطالقة، ما بقينا كنسمعوا عليه والو السيد الوزير، وهذا 

برنامج، علينا باش نفكروا في واحد التمويل خاص بالتجار الصغار.

 les credit السيد الوزير، كاين واحد اآللية ديال التمويل أيضا
missanning عالش غادي نخليوهم مخصصين للصناعة عالش ما 

نفتحوهمش ملجاالت أخرى.

واضع  املغربي  الشعب  كبيرة،  فيكم  ديالنا  الثقة  الوزير،  السيد 
عليكم واحد األمل، واضع عليكم واحد األمل كبير، املغرب ممكن يكون 
une alternative وخاصو يكونune alternative ، وهاد األزمة هادي 
بينات أنه إيال بغينا نكونو une alternative ممكن نكونها، إذا وفقكم 

هللا السيد الوزير ملا فيه خير لهذه البالد، وشكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، الكلمة اآلن للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب املحترم لبسط التعقيب، 

تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد محمد الح فظ:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

بإيجابية  نسجل  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  إننا 
خلفتها  التي  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  املتخذة  املواكبة  التدابير 
جائحة كورونا، سواء فيما يتعلق بدعم املقاوالت املتضررة أو من حيث 
جعل املواطنين في قمة األولويات في ظل هذا الوضع االستثنائي وذلك 

انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية.

املترتبة سواء على  السلبية  اآلثار  ال يخفى على أي شخص كان، 
االقتصاد والتشغيل بسبب هذه الوضعية، ولهذا الغرض نسائلكم على 
غرار اإلجراءات املتخذة الحالية، هل للحكومة رؤية التخاذ إجراءات 
املعالجة والتحفيز لصالح املقاوالت املواطنة التي حرصت على تطبيق 

التضامن رغم املعاناة خالل الحجر الصحي وما سيترتب بعده؟

في هذا السياق، فإن الحكومة مطالبة تنفيذا للتوجيهات امللكية 
السامية أن تتحمل كل مسؤولياتها في انخراط فعلي من خالل املصاحبة 
التي  األبناك  عن  الحديث  يرجع  وهنا  للمقاوالت،  واملواكبة  الفعلية 
تعد الشريك األسا�سي للمقاوالت وطريقة انخراطها، بعدما أبانت عن 
تعاملها السلبي من خالل مساطر معقدة وبطيئة مع شروط تعجيزية، 
وهنا الحديث عن قرض ضمان أوكسيجين وهو في الحقيقة بالنسبة 
للمقاوالت مثابة اسم فقط، وكل ذلك يسائل لجنة اليقظة االقتصادية 
شاملة  إلجراءات  السريع  والتنزيل  مواكبة  من  تدبيرها  حجم  عن 
وخصوصا بإعادة جدولة القروض للقطاعات املتضررة وعدم احتساب 
الفوائد اإلضافية التي ستثقل حتما كاهل املقاوالت، وهنا بغيت نقول 
لك السيد الوزير بأن األبناك كيف ما قال النائب اللي سبقني بأن هاد 
األبناك les délais راهم ما تيطريتيوهمش، les dossiers واخا إيال تقبل 
الكريدي أوكسيجين وكاين الضمان ديال صندوق ضمان تيطلبو بأن دير 
nantissement على la totalité ديال هداك الكريدي، هذا راه مشكل 
وعائق بالنسبة املقاوالت، صحيح بأن هذه الجائحة كانت مفاجئة، لكل 
دول العالم ونحيي عاليا اتخاذ قرار التصنيع املحلي للكمامات الواقية 
الصحية  الطوارئ  من  األولى  املرحلة  لكن  وغيرها،  التعقيم  وآليات 
أبانت عن ارتباك الحكومة في تدبيرها، تجلت في اتخاذ قرارات ارتجالية 
في التعامل مع هياكل اإلنتاج والتوزيع والتسويق باألسواق الداخلية 
والخارجية، وهنا غادي نفتح واحد القوس بغيت غير بعدا تشرح لنا على 
حسب ادعاءات ديال البارح، املشكل ديال طنجة، هادي هي النقطة 
األولى، ما يبقاش فيكم بأن السيد الوزير بأن هناك مشكل ديال هاد 
الكمامات اللي jetable على الصعيد العالمي بالنسبة للنفايات، وكل 
دول العالم تتجه لهاد الكمامات اللي هي من التوب مخيطة، وهنا بغيت 
une opportunité فرصة  تكون  الوزير ربما غادي  السيد  نقول لك 
سانحة املغرب باش غادي نفتحو الباب لواحد 1500مقاولة في الخياطة 
باش تدخل لهاد التنافسية، وغادي يكون واحد اإلشعاع دبلوما�سي في 
هاد الباب خصوصا بأن هاد الكمامة تتباع ب un euro في غضون 
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بأن الكلفة ديالها ما تتجاوزش 2.5 دراهم و3 دراهم، هادي راه فرصة 
سانحة وغادي يكون واحد إبراز آخر؛ ونتساءل كذلك عما إذا كانت 
الوزارة تتوفر على خطة واضحة املعالم في ظل املرحلة الثانية من حالة 
الطوارئ للتخفيف من حدة األزمة التي يعرفها النسيج االقتصادي، 
وخاصة بالنسبة للقطاعات األكثر تضررا بما فيها املقاوالت الصناعية 
والتجارية والخدماتية واملهنية؛ كما نسائلكم السيد الوزير، عن خارطة 
الطريق لإلقالع االقتصادي سواء على مستوى السياسات العمومية 
للقطاعات  بالنسبة  خاصة  القطاعية  السياسات  مستوى  على  أو 
االستراتيجية، وذلك من أجل الخروج من الوضع االستثنائي وتجاوز 
تداعياته في أفق تحريك عجلة االقتصاد الوطني بعدما تكبد خسائر 
جسيمة، كما كشف عن ذلك تقرير املركز املغربي للظرفية أن الناتج 
الداخلي الخام سيحقق نموا سالبا بأكثر من %3 خالل السنة الجارية 
بعدما حدده قانون املالية لهذه السنة في %3.7، كذلك السياسات 
لتأهيل  املواكبة  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  القطاعية 
املقاوالت املتضررة وإعادة هيكلة االقتصاد غير املنظم وتطوير آليات 
االقتصاد الوطني، من خالل تحريك الطلب الداخلي على القطاعات 
املنتجة وعدم التعويل على الخارج، دون إغفال تقوية الطلب العمومي 
الحكومي بعدما أبانت الظرفية االستثنائية عن ضعف مناعة املقاوالت 
واالختيارات  التنمية  أولويات  ترتيب  يقت�سي  الذي  األمر  املغربية، 
االستراتيجية ملرحلة ما بعد الوباء، من خالل االستثمار في القطاعات 
الحيوية التي تعزز مناعة السيادة االقتصادية وتضمن األمن الغذائي 
واالستقرار االجتماعي، بما فيها الصناعات الوطنية املوجهة لالستهالك 
الداخلي واستثمار منسوب الثقة الذي جسدته لحظة اإلرادة الجماعية 
النسيج  دعم  يضمن  بما  الوطني،  املنتوج  استهالك  قاعدة  لتوسيع 
العالم تتجه نحو تقوية االقتصاد املحلي هنا  االقتصادي، كل دول 
كاين la promotion ديال l’économie locale خصنا نكونو عند املوعد 
استعجالي  مخطط  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  كما  الوزير،  السيد 
لتشجيع االستثمار الوطني والخارجي، هل هناك برامج محددة األهداف 
واآلليات لتقديم الدعم للمقاوالت املصدرة والرفع من مستوى قدرتها 

التنافسية؟

نسائلكم كذلك عن التدابير املواكبة لتجاوز األزمة التي يمر بها قطاع 
الداخلي  الناتج  %14 من  بأكثر من  البناء الذي يساهم  في  الصناعة 
اإلجمالي، ويشغل أكثر من مليون شخص بعدما توقف أزيد من 90% 
من مشاريع هذا القطاع، وكذلك الشأن بالنسبة الوضعية الصعبة التي 
يعاني منها التجار واملهنيون الذين يتطلعون إلى انطالق تدريجي لألنشطة 
واإلنتاج  التجاري  الرواج  بخلق  الكفيلة  اآلليات  ووضع  التجارية 
الصناعي، واعتماد نظام جمركي تحفيزي والحفاظ على الطلب الداخلي 
والقدرة الشرائية املواطنين، والشك السيد الوزير، أن انخراط األدمغة 
والكفاءات املغربية كما قلتم في معركة التصدي لعدو البشرية املشتركة 
من خالل االبتكار واالختراعات التي قدموها للوطن، تسائل الحكومة 
عن التدابير املتخذة الحتضانها ودعمها وتشجيعها ومواكبتها وتطويرها 

كما هو حاصل لدى الدول العظمى.

إن الوضع االستثنائي الذي تجتازه البالد يتطلب من الحكومة تدبير 
املرحلة بواقعها وآفاقها، في اإلطار التدبير الجيد واملحكم لهذه املرحلة 
بأبعادها اإلقتصادية واالجتماعية وإكراهاتها وتحدياتها، وهذا أسا�سي 
ربط املسؤولية باملحاسبة بما تقتضيه من ضرورة تقديم التوضيحات 
املتضررة  املقاوالت  بخصوص  الوطني  العام  الرأي  بتنوير  الكفيلة 
بجائحة  الخاص  الصندوق  من  أو  العمومي  الدعم  من  واملستفيدة 
كورونا، واملعايير املعتمدة في ذلك وأوجه استعماله واألهداف املتوخاة 
والحياة  الوطني  االقتصاد  على  وآثارها  تحققت  التي  والنتائج  منه 
اإلجتماعية حتى ال يتحول هذا الوضع االستثنائي إلثراء غير املشروع، 

وهللا يرفد علينا هاد الجائحة، وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للفريق الحركي فليتفضل 
ال�سي حسن لبسط التعقيب.

الن ئب السيد حسن العنصر:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي تفاعال مع العرض الذي تقدم 
به السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، إذ نثمن 
عاليا كل املجهودات التي تقوم بها الوزارة والحكومة في جميع املجاالت 
وبالخصوص املجال اإلجتماعي بصفة عامة بتوجيهات وتعليمات من 

جاللة امللك، نصره هللا.

السيد الوزير، القطاع الذي تشرفون عليه قطاع أسا�سي ومحوري، 
فهو يشكل إلى جانب الفالحة والصيد البحري وبعض القطاعات األخرى 
القلب النابض االقتصادي للبالد، لكن كونوا على يقين بأن تحقيق 
األهداف التي سطرتها الحكومة في هذه املجاالت رهين بالعناية بالعالم 
القروي وساكنته، هذا املجال يشكل املصدر الوحيد لألمن الغذائي 

واملائي، لكنه مهمش وحتى في عرضكم لم تشيروا إليه.

املساحة  من   98% يشكل  القروي  العالم  بأن  التذكير  من  البد 
املواد  جل  الساكنة،  مجموعة   40% الوطني،  للتراب  اإلجمالية 
االستهالكية والتي نجدها في الدكاكين واملساحات الكبرى من خضر 
وفواكه وحبوب ولحوم وحتى املاء تأتي من الجبل، والغريب في األمر ونحن 
في هاته املحنة الفالح واملواطن القروي يعانون في صمت وكيتسناو ديما 
نعطيوهم القفة، فبالتالي هذه املعادلة غير عادلة ويجب إعادة النظر 

فيها بإرساء عدالة مجالية حقيقية.

الجبلية  املناطق  في  يتواجد  املهيكل فجله  الغير  للقطاع  بالنسبة 
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والقروية أو القروية، وبالنسبة للمدن فأغلبيتهم ينحدرون من هاته 
املناطق بحيث إذا قمنا غير كنسولو مول الكروسة اللي كيبيع الخضرا 
والفواكه إلى غير ذلك والالئحة طويلة، سوف يجيبك أنا من دكالة، 
غيكو، تيسات إلى غير ذلك إذن ينحدرون من املناطق الجبلية، لذا 
يجب معالجة هذا الداء إليجاد حلول جذرية في املنبع أي في العالم 

القروي حتى يمكن تخفيف الضغط على املجال الحضري.

اللحوم  صناعة  في  الوفرة  بتحقيق  اليوم  نفتخر  الوزير،  السيد 
l’industrie de la viande فاللحوم والحمد هلل موجودة في األسواق 
التجارية الكبرى وفي املجازر وفي املحالت األخرى بالطبع أقصد املتواجدة 
في املدن، لكن هل تساءلنا يوما عن صانع هذه اللحوم وعن مصدرها؟ 
بالبوادي  إلى الفالح والكساب  بالطبع فالفضل في هذه الوفرة يعود 
والجبال، لكن الفالح والكساب والرحال يعانون اليوم بسبب الجفاف 
والجائحة، فال هو من أصحاب الراميد وال هم من القطاع غير املهيكل، 
بحيث لم يستفيدو من أية مساعدة بحجة أنهم لم ينقطعو عن العمل 
وال زالون يزاولون، فباهلل عليكم هل هذا معقول ومنطقي بالنسبة لفالح 
صغير؟ أو بالنسبة للرحال الذي ال يستطيع بيع ماشيته بسبب إغالق 
األسواق لشراء حاجياته الضرورية الالزمة لعيشه وعيش أسرته؟ وأنا 
باسم فريقي أتوجه إلى الحكومة بهذا النداء وهذه الصرخة ألقول لها 

القيد، أنقذوا هذا الفالح وهذا الكساب البسيط.

التضامن  االقتصاد  على  كذلك  راهن  املغرب  الوزير،  السيد 
االجتماعي، بالفعل فقد تطور قطاع التعاونيات بشكل كبير، فحسب 
إحصائيات 2017 هناك حوالي 20 ألف تعاونية تشغل حوالي 250 ألف 
امرأة، هذه التعاونيات أصبحت تسوق منتوجها داخل الوطن وخارجه، 
 taxe deالتعاونية التنمية  التصدير تؤدي ضريبة  في  أنها تساهم  أي 
 leاملوحد معامالتها  رقم  أن  كما   ،développement coopérative
chiffre2d’affaire2consolider يصل إلى 6 مليار درهم وهذه أرقام مهمة، 
ولكن في املقابل فإن هذه التعاونيات املوجودة في العالم القروي تعاني 
العامالت  تعاونية والنساء   350 إقليم بوملان يضم  في صمت، فمثال 
بها ال يمكنهن االنخراط في CNSS صندوق الضمان اإلجتماعي بدعوى 
أن أغلبيتهم يفوق الخمسين، وهاته التعاونيات تشتغل مثل املقاوالت 

يجب أن تكون لها نفس التحفيزات البنكية والضريبية.

دي  العواري،  أيمزداغن  تانميرت  الوزير،  السيد  األخير،  وفي 
إمشرازن دا يصبارن، ناوري بدلن زيد مشرى، زيد الهم نتبحارت، زيد 
العرس املال حماد ناش ستمزداغن نتيمدين، كل ما يحتاج دي الشهر 
يادخ نيورين نفيغ غار برا، تانميرت نون تاكسوالت، تكسوالت، وشكرا 

السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املحترم، تفضل ال�سي لحموش فيما تبقى من الوقت 
يمكن لك فيما تبقى من الوقت تحدث من مكانك.

الن ئب السيد محمد لحموش:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، 2 حوايج إيال نجح فيهم املغرب تيظهر ليا غادي نربحو 
الرهان عامليا، الحاجة األولى حماية العنصر البشري من هاد الوباء 
الفتاك، وكنشكرو مرة أخرى جميع املتدخلين الذين ساهموا في ذلك، 
وعلى رأسهم جاللة امللك، نصره هللا، السيد الوزير لإلشارة كاين واحد 
املسألة بزاف ديال الناس اللي عندهم يعني هاديك الراميد وكينتميو 
للقطاع الغير مهيكل سواء في املهن أو كذا، ومازال لحد الساعة مازال 
ما توصلوش يعني بداك الدعم ديالهم، واحنا عارفين بأن الدولة قالت 
كاينة 3 شهور يعني الدفعات على 3 أشهر، اليوم السيد الوزير كتقولوا 
غادي تفتحوا الشطر الثاني أشنو غادي ديروا مع هاد الناس الوالى اللي 
مازال ما استافدوش، واش هاد الناس هاد الشهر مشا ليهم، واش ما 

غيستافدوش، وهاد الناس هما في حاجة ماسة؛

املسألة الثانية السيد الوزير، وهي العجلة اإلقتصادية اللي اليوم 
إيال ما درناش اليد في اليد كافية مع الرأسمالين، مع رجال األعمال، مع 
املستثمرين، مع املقاولة، كيظهر ليا البالد ما يمكن لهاش تنطلق، وهنا 
غادي نرجع للمسألة ديال األبناك اللي خصها تبيين الروح الوطنية ديالها 
وتكون متضامنة بحال اللي دارت القرض الفالحي يعني أنها خرجات 
ومشات للمدن و القرى واألماكن النائية وكتفرق يعني داك الدعم ديال 
الصندوق لهاد الناس هادو، وكنعرفوها بأنها ديما كتوقف مع الفالح 
يعني في وقت املحن، وغادي نرجع هنايا لداك املسألة ديال القرض ديال 
أوكسيجين، السيد الوزير هادي مهزلة ألن ملا كنجيوا كنشوفوا التعامل 
مع هاد القرض هذا كنلقاوا بأنه ضياع الوقت وكيتسناوا أن الفترة دوز 
ألن هاد املقاولين بهاد التعامل اللي كنتعاملوا معهم تنقولوا ليهم سيرو 

لإلفالس..

السيد ضئيس الجلسة:

الفريق  إلى  ونمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

الن ئب السيد محمد املالحي:

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

بداية ال يمكن في الفريق االشتراكي إال أن ننوه بالعمل التي تقوم به 
وزارة التجهيز والصناعة واالقتصاد الرقمي في هذه الظرفية االستثنائية 
املتعلقة بجائحة كورونا، بفضل التعليمات امللكية السامية، لجاللة 
امللك، نصره هللا، الذي ما فتئ حفظه هللا يناضل في كل الواجهات، 
ليتبوأ شعبه الصدارة بين األمم والشعوب، وهو العمل الكبير الذي يتم 
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في جزء كبير منه بعيدا عن الواجهة أو الصف األمامي بحكم طبيعته 
والتدبير املتعلق بهذه الجائحة.

وتواصل  إعالمي  تتبع  محل  إجراءات  عدة  هناك  كانت  فصحيح 
مستمر من قبل السيد الوزير وأطر الوزارة، كما هو الشأن بالنسبة 
لعدد من الصناعات التي كشفت قدرة الطاقة الوطنية على اإلبداع 
والخلق واالبتكار والتعبئة املسؤولة في قبيل إنتاج عدد كبير من هذه 
األجهزة الصناعية من تنفس وتعقيم وغير ذلك. لنا أن نفتخر بذلك وأن 
نجهر بالقول بأن بالدنا قادرة على تحقيق املستحيل متى توفرت اإلرادة 
واعدة  طاقات  واحتضان  والتشجيع  الدعم  في  املتمثلة  واإلمكانات 

منتشرة عبر ربوع الوطن في مجاالت مختلفة.

املعطيات  ملختلف  بإمعان  استمعنا  وقد  املحترم،  الوزير  السيد 
املفيد أن نقف عند  التي تضمنها جوابكم، سيكون من  واملالحظات 

بعض الجوانب حاضرا واستشرافا للمستقبل:

أوال: بالدنا اختارت املواطن على االقتصاد، وهذا �سيء جميل و�سيء 
يستدعي لكل الثقة التي وضعها املغرب في أبنائه، وقد توقفت عدد 
من الوحدات الصناعية واالقتصادية عن العمل في وقت ظلت أخرى 
تشتغل، بالنظر إلى أهميتها في تأمين عدد من الحاجيات األساسية، بل 
وحول بعضها أنشطتها إلى إنتاج مواد ذات أولوية قصوى في مواجهة 
الجائحة كما هو الشأن بالنسبة للكمامات وأجهزة تنفس صناعي وغير 

ذلك.

ثانيا: السيد الوزير املحترم جائحة داء كوفيد 19 أبانت على أن 
هناك طاقة شابة، برهنت خالل مدة هذه الجائحة على قدرتها على 
االبتكار والعمل واإلنتاج، ونطلب منكم السيد الوزير املحترم أن تدعم 
والقطاعات  الوطنية  املؤسسات  دعم  هناك  كذلك  الطاقات،  هذه 
الوطنية إلعادة النظر في منظومة الصناعة الوطنية لتحقيق االكتفاء 

الذاتي في كثير من املواد األساسية.

مالية  بتداعيات  خيارات  أمام  بالدنا  كانت  الوزير،  السيد 
واقتصادية واجتماعية تجعلنا إلى اليوم في ظل استمرار تنف�سي الوباء 
أمام ضرورة التأسيس لنوع من التوازن بما يساهم من جهة في إنجاح 
التدابير االحترازية املتخذة من جهة، ومن جهة ثانية عدم توقف عجلة 
االقتصاد الوطني، ظهور بؤر لهذا الوباء في بعض الوحدات الصناعية 
واإلنتاجية، يستدعي بتنسيق بين القطاعات املتدخلة األخرى تكثيف 
إلزامها  على  التام  والسهر  التشدد  مع  اليقظة،  للجان  املراقبة  دور 
توفرها  الواجب  االحترازية  والتدبير  للمعايير  الصارم  والتقيد  باحترام 
بقصد حماية اإلجراءات وضمان استمرارية أنشطة أكبر عدد ممكن 

من الوحدات الصناعية.

االستثمارات  جذب  كعنصر  أسا�سي  الثقة  مناخ  الوزير،  السيد 
الوطنية واألجنبية، وزارتكم تبذل مجهود كبير ومثمر في هذا الباب، 
مثلما أن بالدنا تواكب مختلف التحوالت بنصوص قانونية وإجراءات 

إدارية، بدءا من تبسيط املساطر وصوال إلى املواكبة والدعم في اللحظات 
الصعبة كما هو الحال في هذه الجائحة.

السيد الوزير، عندي واحد التساؤل هو حول الوحدة الصناعية 
اللي في طنجة واإلشكالية اللي هي على مستوى اإلعالم يعني خصو واحد 
اإلطار ديال التواصل يعني يمكن تكون إشارات اللي هي في الحقيقة 
ما عندهاش واحد اإلطار ديال املصداقية، ولكن السيد الوزير خاص 
انتما كوزارة ديالكم تجاوب على واحد املجموعة، ألن احنا نعيش في 
واحد الحالة اللي هي يعني عندها واحد الدور سلبي على املؤسسات 
ديال الدولة فيما يخص هاد األكاذيب وهاد املسائل اللي هي كتكون 
على مختلف الجهات، ولهذا فالسيد الوزير خاص واحد الخلية اللي هي 
تعطي واحد ألن املواطن احنا في الحجر الصحي عايش في الدار ديالو، 
ولكن خاصها املعلومة توصلو من طرف الدوائر الرسمية باش يكون 
هناك واحد االطمئنان واحد العمل اللي هو كيمكن احنا كنوهو بالعمل 
ألن ما يمكنش يكون يعني واحد اإلطار ديال التبخيس في واحد العمل 
اللي هو يبذل بواحد املجهودات كبيرة في هاد الجانب هذا، ولهذا السيد 

الوزير وجب على أنكم باش تقومو بهاد العمل هذا.

كذلك احنا اليوم الحمد هلل يعني كنعتزو بالدنا على أنها خذات 
الحقيقة كاين  في  اللي هي  الفالحة  التغذية وديال  واحد املسار ديال 
اكتفاء ذاتي وهذا كيرجع األعوام السالفة اللي في العهد الحسن الثاني 
هللا يرحموا، اللي ساق ديال مليون هكتار وهذا هي الضمانات األساسية 
األمن الغذائي ديال بالدنا، ورغم يعني التضايق اللي كان مختلف دول 
الجوار اللي في الحقيقة كانت دائما تعاكس هاد العمل هذا، ولكن من 
هاد املنبر هذا الحسن الثاني هللا يرحموا، يعني اعطى واحد املجموعة 
اإلشارات لهاد الناس هادو بما فيها يعني القادات اللي هما كانوا كيعكسو 
الوحدة ديال الترابية ديالنا وخاطبوهم من هنا من قبة البرملان قال 
»أواجه تحذيري هنا من قاعة البرملان إلى مدرسة الحزب الوحيد وإلى 
مدرسة الفقر الفكري وإلى وأقول لآلخر إذا كان يدعي القومية العربية 
من  ونساند  يحاربنا  من  نحارب  نحن  يقول  العربية  القومية  فأمين 

يساندنا«، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، ونمر إلى املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، 
تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو0 كريمي:

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

جهود بالدنا في احتواء هذه الجائحة متواصلة والحمد هلل، بنفس 



6855 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1112–230رمضان14412  )222ماي20202( 

اجتماعي وصحي وبتضحية اقتصادية السيد الوزير كبيرة، ولذا طبيعي 
أن نسجل بأن هذه التضحيات ستلقي بظاللها الثقيلة على اقتصادنا 
الوطني، ولهذا فإننا نعتبر أن هذه املرة األولى في التاريخ وعلى املستوى 
العالمي يتوقف فيها االقتصاد توقفا شبه كلي ويتباطأ نقل السلع بين 

الدول في هذه اآلونة.

السيد الوزير، قطاع الصناعة والتجارة من القطاعات األساسية 
في نمو اقتصادنا الوطني، وهو من القطاعات التي تأثرت بتف�سي هذا 
ذات  منها  الصناعية خاصة  األنشطة  بعض  تعليق  الوباء من حيث 
االرتباطات الخارجية، ومن أهم هذه القطاعات التي تم توقيع.. القوية، 
قطاع صناعة السيارات الواعد ببالدنا التي أصبحت من املواقع العاملية 
هذا  باستمرار  الكفيلة  اإلجراءات  هي  فما  املجال،  هذا  في  املعروفة 
الورش الحيوي الذي نحييكم عليه؟ كما سيتأثر كذلك قطاع التجارة 
العاملية  إمدادات  سالسل  تعطيل  بسبب  طبيعي  بشكل  والصناعة 
وتراجع النشاط التجاري ومنع التنقل والحد من الحركة التجارية لدى 

العديد من الشركاء األساسيين لبالدنا.

بعض  في  انتعاشا  بالدنا  سجلت  الحمد  وهلل  ذلك  املقابل  وفي 
الصناعات واألنشطة التي تضمن استدامة الخدمات األساسية، ولو 
أن هاد األنشطة هي أقل من املعتاد من قبيل مثال االنفتاح على ورش 
الكمامات أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من تأمين الغذاء، مما يفرض 
علينا اليوم أكثر من أي وقت م�سى السيد الوزير أن نشجع كل املبادرات 
الشابة لالقتراع واالبتكار ودعم البحث العلمي الصناعي بتمويل قار 

وجدي وهادئ.

وفي هذا الصدد نسجل إيجابا اإلجراءات التي اتخذت لجنة اليقظة 
االقتصادية خالل األسبوع الفارط من أجل ضمان استئناف أنشطة 
بمستحقات هذه  تفي  أن  الدولة  والتي على  املقاوالت بشكل سلس، 
املقاوالت اليوم وأن تفتح املجال الجديد للعمل من أجل تنمية عددها 
ومواصلة هذا الورش االقتصادي، سواء من خالل مراجعة آلية ضمان 
أوكسيجين أو من خالل تجويد شروط الحصول على التمويل الستئناف 

نشاط املقاوالت خاصة الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا.

ونسجل هنا ولألسف الشديد ضعف انخراط األبناك وعدم تجاوبها 
والغير  اليوم  الذي عشناه  التضامن  في سياق  التأمين  ومعها شركة 
في  النظر  بإعادة  نطالب  وبالتالي  األزمة،  هذه  فرضته  الذي  مسبوق 
عالقة املنظومة البنكية باالقتصاد الوطني ومراجعة كل القوانين ذات 
الصلة، وهنا وجب اإلشارة السيد الوزير املحترم وإثارة اإلنتباه إلى فئة 
مجتمعية واسعة لها أبواب مركزية وهي فئة التجار خاصة الصغار منهم 
الذين يعانون في صمت، بحيث أن البد ما ينسيهومش كذلك ملي يقول 
هذه  تداعيات  من  للتخفيف  املتخذة  والتدابير  اقتصادية  إجراءات 
الجائحة اليوم، نعلم جميعا السيد الوزير أن مول الحانوت بالدارجة هو 
صمام أمان تأمين األمن الغذائي وكذلك اإلستقرار اإلجتماعي في األحياء 
و املناطق الشعبية، وبالتالي علينا هيكلة هذا القطاع ودعمه وتشجيعه، 

ولكن وبكل موضوعية ومسؤولية البد أن نقول بأن اآلثار التي يخلفها 
الوباء ستكون كبيرة على قطاعات متعددة، فاألرقام الرسمية اليوم 
تبين أننا في تراجع النمو االقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، والصعوبة 
تزداد في غياب مؤشرات صحية وعلمية إلحتواء هذا الداء على املستوى 

الوطني والدولي في أقرب اآلجال.

السيد الوزير، اليوم لنا قطاعات اقتصادية واعدة مرتبط مباشرة 
كذلك  منه،  الحد  ويجب  متواصل  التأثير  وبالتالي  األوربية،  بالسوق 
نأخذ  وأن  كبير  امتحان  أمام  اليوم  اقتصادنا  الوزير سيكون  السيد 
الوطنية  الدروس والعبر ونبحث عن سبل تقوية اآللية االقتصادية 
واالعتماد على اإلستثمار العمومي وعلى الطلب الداخلي وتنمية استهالك 
املنتوج الداخلي الوطني، ومن ذلك تحقيق االكتفاء الذاتي وولوج قوي 
إلى رقمنة معلوماتية فاعلة لكل املجاالت الحيوية وخاصة منها منظومة 

التربية والتكوين وتعزيز ورش اإلدارة اإللكترونية.

وهي مناسبة السيد الوزير، كذلك ملراجعة شاملة لكل اتفاقيات 
من  متكافئة  غير  اتفاقيات  وهي  بالدنا،  أبرمتها  التي  الحر  التبادل 
نتائجها عجز تجاري هيكلي وعجز مزمن في امليزانية واحتياط العملة 
في انخفاض متواصل ونسبة الدين في ارتفاع مستمر، كذلك السيد 
الوزير، السيدات والسادة املحترمين، كذلك هي فرصتنا اليوم من أجل 
التوجه نحو إفريقية قارتنا األم وإطالق كل املبادرات املشتركة التي تتيح 
تجاوز املقاربات األنانية والحلول الوطنية املحدودة إلى عالقات متوازنة 
قارتنا  في  االقتصاد  تعزيز  جنوب،  جنوب  التعاون  وتعزيز  ومتكافئة 
اإلفريقية ومحاولة مده بشكل متواصل، وكذلك خلق فرص جديدة 
ويصحح  الذي سيخدمنا جميعا  اإلقليمي  التكتل  أجل  من  للتعاون 
كل االختالالت التي عشناها في العقود املاضية، وبالتالي نحيكم السيد 

الوزير على كل املبادرات، وشكرا لكم جميعا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الرد لكم السيد الوزير تفضلوا.

والتج ضة  الصن عة  وزير  العلمي،  حفيظ  موال2  السيد 
واالقتص د األخرر والرقمي:

شكرا السيد الرئيس،

التوضيحات،  بعض  نعطيوا  يمكن  التدخالت  جميع  على  شكرا 
نبداو على االستهالك الداخلي كنقطة أنه خاصنا نركزوا عليه، حنا 
متفقين تماما، خصنا نركزوا على االستهالك الداخلي، املنتوج الداخلي، 
نعطيوه واحد القيمة ديالو اللي كيستحق اللي هو كنظن أننا كمغاربة 
ما عطيناشا ملنتوج املغربي املستوى اللي هو كيستحق، وكنتمنى أننا من 
اآلن فصاعدا نعطيوه واحد األهمية أقوى، لكن هاد االستهالك الداخلي 
ما كافيش كيف قلت ألن الحمد هلل املنتوج املغربي قوي ، مستحيل أننا 
نستهلكوا كل ما كنتجوا في املغرب، ولهذا العالقات مع دول أجنبية بما 
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فيها اتفاقية التبادل الحر اللي كيف عرفتوا قبل من هاد الوباء كنا 
بدينا مع تركيا ولقينا جديدة معاها، ما توقعاتش ألن ن وصلنا للوقت 
ديال الوباء فما كانش يمكن لينا ال هي تسافر للمغرب الوزيرة وال أنا 
نم�سي لعندها، كنتسناوا إن شاء هللا باش يمكن لينا نتلقاو ولكن وصلنا 
إلتفاقية ما بين البلدين اللي غادي يمكن تكون إن شاء هللا في مستوى 

جديد .

فيما يخص املجال الرقمي، قلت هاد الشهور الفارطة تبين فيها 
اننا عندنا قدرات جديدة يمكن لنا نستعملوها فهاد السنوات املقبلة، 
قطاع،كل  قطاع  كل  العالمي،  الدولي  الصعيد  على  ال�سي  هاد  طبعا 
اللي كدير كيف  ال�سي  أنها يعني تبقى مستمرة فداك  وزارة كتحاول 
كانت كديروا ، وثانيا ما كتحلش األبواب ديالها بسهولة، هاد ال�سي على 
الصعيد الدولي، على الصعيد املغربي هاد ال�سي كاين حتى هو وعشنا 
فهاد الفترة القصيرة أنه الجميع كان كيتمنى غير تعاونوا، كيقول لك 
مرحبا أجي إيال عندك �سي حل أنا قابلوا، وشفنا فهاد الفترة الوجيزة 
آش كان يمكن لينا نديرو، كنتمنى أننا ملي غادي نخرجو من هاد الفترة 
هادي نبقاو عاقلين على هاد القدرات ديالنا كمغاربة باش يمكن لنا 
نوصلو ملستوى آخر في ميدان االقتصاد الرقمي، وأكثر من االقتصاد 
الرقمي في يعني يمكن الخدمات اللي كنعطيوا للمواطنين كدولة يمكن 
لها تكون أحسن، أجود، أكثر فعالية إيال افتحنا هاد األبواب وكيتبين 

أنه كل �سي فهم؛

فيما يخص اإلكتفاء الذاتي في الكمامات كان سؤال في هاد املجال، 
كيف قلت كاين 2 ديال األنواع الكمامات ديال le non tisser األولين 
بالثوب، وكنتمنى على املنتوج  الكمامات  اللي كنا وجدنا، وكاين هاد 
املغربي أننا في املستقبل كلنا نكونو عندنا هاد الكمامات املغربية، راه 
تبين أنه في الخارج حتى هما اعطاو يعني دفعة لهاد الكمامات تيقولو 
املنتوج  هاد  كانتمناو  إذن  إشكال،  �سي  فيهم حتى  وما  أنهم صالحين 

املغربي نستهلكوه كلنا؛

فيما يخص الكمامات ديال الثوب ديال le tissue non tisser ما 
كيستعملوا غير مرة وحدة، االكتفاء الذاتي الحسابات اللي درنا خصنا 
لحد  الكماما،ت  ديال  مليون   50 ديال  مخزون  يكون  املنتوج  واحد 
اآلن وصلنا لهاد املخزون ديال 50 مليون ديال الكمامات موجود، ما 
مستهلكش، وخصنا يكون عندنا تقريبا 5 داملليون ديال املنتوج يومي 
اللي غادي يمكن له يستهلك باش نوصلوا لهاد االكتفاء الذاتي الداخلي، 
إذن هاد الكمامات وصلنا ل le stock de sécurité احنا قابلين أننا 
كيف قلت نفتحو التصدير ولكن غادي نبقاو متبعينه ألن تنصدرو 2 
ديال الحوايج تنصنعو هاد الكمامات وتنصنعو الثوب ديال الكمامات 
كيتصنعو، هاد الصباح قررنا أننا غادي نفتحو البارح أننا غادي نفتحو 
ما  الجودة  يكون  نتبعهوم، ألن خص  الكمامات غادي  باش يصدرو 
غاديش نخليو املنتوج املغربي يخرج كيف ما كان، ما غاديش نقبلوها 
امللف حساس  هاد  الفترة  هاد  وفي  بالدنا،  ديال  السمعة  هادي  ألن 

خصنا نردو له البال ما غاديش نخليو املعامل املغربية تصدر اللي كان، 
هادي أسبوع واحنا واحد املنتوج من هداك �سي اللي كيتستورد الثوب 
ديالو كيتصنع باش يخرج ديال واحد الدولة، اسمحو لي ما غاديش 
نقول الدولة، أوروبية قلبنا الثوب باملعايير املغربية الثوب ما كانش في 
املستوى، إذن منعناه باش يخرج جات السفارة قالت لك هللا يخليك 
طلقوا لنا هاد الثوب باش يخرج احنا عندنا به الغرض، املهم احنا في 
املغرب هاد الثوب ما نستعملوش، قالك احنا ما عندنا مشكل في بالدنا، 
طلبت أنه يكون هاد ال�سي مكتوب يكون عندنا الدالئل غدا يقول لك 
راه الكمامات املغربية ما خداماش ألنكم انتما اللي بغيتوهم يكون في 
هاد املستوى احنا ما نقبلوهمش احنا ما نستعملوهمش في املغرب، 
إيال انتما غادي تستعملوهم ما كاين مشكل، إذن هادوك الكمامات ما 
يخرجو من املغرب إيال ما كان توقيع ديال املسؤولين اللي غادي يتحلوا 
أنا نخرج املنتوج املغربي في هاد الفترة  املسؤولية ديالهم ما يمكنش 
إيال كان املنتوج في مسائل أخرى ما كاين مشكل، في هاد املسائل ديال 
الوقاية ها انتما شفتو جابو دوك les testes بعض البلدان في أوروبا، 
لقاوهم بأن ما خدامينش، هداك البلد اللي صدرهم رجع بلد خصو 
يحيد من الالئحة ديال البلد املصدر، باش ما يستوردوش من عندها، 
مستحيل أننا نقبلوا بال املغرب يكون في هاد الحالة هذه، إذن هاد 
املرحلة في بعض املسائل هذه احنا متبعينها، باش السمعة داملغرب في 

هاد ال�سي ما تقاسش؛

 stock de sécurité فيما يخص هادو ديال الثوب باش يكون عندنا
خصنا نوصلوا ل 15 مليون احنا تجاوزنا دابا 10 مليون في stock غادي 
نخليوا هاد ال�سي حتى يوصل ل 15 مليون عاد غادي نقبلوا 15 املليون 

و2 مليون ونصف يوميا تصنع في املغرب غادي نحلوا للتصدير.

البعض سأل على امللف ديال طنجة اشنوا هو امللف ديال طنجة 
املرتبط بهاد ال�سي، مقال قال ما قال غادي ندخلوا في التفاصيل، الناس 
ديال النسيج ما تقبلوش اننا نوقفوا و ما نخلوهومش يصدروا، قررت 
الذاتي ما وصلنالوش،  باش نوقفهم ما يصدروش، ما حد اإلكتفاء 
وواش حنا غادي نقبلوا أننا نصنعوا في املغرب باليد العاملة املغربية، 
املشكل  الخارج هداك  تجيبوش من  ما  الخارج وال  الثوب من  جيب 
ديالك، ألن هاد ال�سي كيتصنع في املغرب ما نعطيوهش للمغاربة قبل ما 

يخرج، هاد ال�سي مستحيل ما يمكنش نتقبلوه .

إذا نرجعوا لهاد �سي ديال الثوب واش وقع فطنجة، عيطت لرئيس 
ديال الفيدرالية ديالFédération la MID ديال textileاللي هو في طنجة 
قلت لو عندنا هاد ديال اللي كيتسعملوا وكيتلحوا هدا ما�سي مشكل 
ديالك صافي حنا حلينا املشكل ديالنا ولكن خصنا ديال الثوب اللي 
كيعاود يستعملوا ألن هاذوك بوحدهم ما كافيينش، خاص يكون عندنا 
ب2، قبل أنه يشتغل معنا في هاد ال�سي، جمع 34 دالشركات، اشتغل، 
وجد هو واحد 3 مليون، اعطى 2 مليون لوزارة الداخلية، باش يمكن لهم 
 ،supermarché يشتغلوا، وباع �سي 200 ألف في السوق ل�سي واحد من
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وبقا عندو 800 ألف، ولكن 34 دالشركات خدمهم باش يوجدو نوصلو 
لهاد املليون يوميا، راه هاد الشركات تيصابو 80 ألف، �سي 20 ألف في 
النهار، باش توصل ل 2 املليون خاصك بزاف دالشركات اللي يشتغلوا، 
هاد السيد اشتغل معنا مع األسف في هاد الفترة تقاس بكورونا، ألن 
كنحس شخصيا بشوية ديال املسؤولية، قلنا أنا هاد السيد أنا اللي 
طلبت منو باش يعاونا ويم�سي كيم�سي للمعامل، هاد 34 معمل مشا 
ليهم، جاو قلبوه قلبوا املعمل ديالو ألن كنديروا هاد les testes في املعامل 
على الناس اللي تقلبوا قلبوه حتى هو، لقاوه مقيوس بكورونا، ولكن ما 
عندو حتى �سي Asymptomatique ،symptôme، هاد les cas اللي ما 
les2 ما كيمشيوش للسبيطار، كيديروهم في  symptômes عندهمش
الحجز في األوطيل، إيال عندهم مشكل تيمشيو للسبيطار، ما عندهمش 
ألن %5 اللي كيخصهم les respiratoires، تكتب في الجرائد أنهم مشاو 
لعندو، لقاوه بأن عندو 6 دمليون ديال الكمامات موجدها للتصدير، 
إذن عيطت للوالي سولتو واش هاد ال�سي كاين، قال لي هاد �سي أبدا، ما 
كاينش، إذن هاد fake news حنا مولفينهم، اللي ما�سي مغربي ما�سي 
في التقاليد ديالنا وال في هو تشوف �سي واحد مشا خدم الوطن وتقاس 
وفي هاد الفترة تجي تالعب في هاد ال�سي، تقول أنه راه باش توسخوا، 
هاد السيد تيتالعب بغا يصدر، وهو من الناس األولين اللي اشتغلوا 
باش يوجدو هاد الكمامات، هاد ال�سي أنا ما تنتقبلوش، وزادو على هاد 
ال�سي ، أنني درت ضغوطات شخصيا على الوالي، باش يديه لدارو، عاود 
سولت الوالي كنقول مع را�سي ألن ما عرفتش يا كما �سي حاجة نسيتها، .. 
كان عندنا اتصال يوميا ولكن ما هضرناش على هاد السيد هذا، وتكتب 

أنه هاد السيد صديقي من سنين ولهذا تدخلت،

أنا هاد ال�سي ما كايهزنيش، مولف به، ما�سي املرة االولى باش كنقرا 
هاد  وهو  عجنيشاي  ما  اللي  ولكن  مشكل،  عندي  ما  املسائل،  هاد 
ي تقاس البالصة باش نوقفوا في جانبو، 

ّ
السيد اللي خدم الوطن، مل

كيبداو البعض، وكنظن أنه البعض من القطاع، هادو اللي بغاو يديروا 
التصدير، غير يرتاحوا، ما غادي يكونش التصدير ايال ما كانش مقنن، 
تعليمات صاحب الجاللة واضحة، وانا ما غاديش نغيرها ولو فنيتة 
كيف كنقولو، املغاربة قبل، دابا اللي كاين، هاد الناس اللي منوضين 
الصداع باش تكون فراسكم ما صاوبوش وال كمامة للمغاربة، هادو اللي 
تيههدرو، نهار غادي نحل، ملن خصني نحل؟ واش هادوك اللي خدموا 
باهلل  فينا،  كيتفرجوا  ديورهم؟  في  اللي جالسين  هادوك   

ّ
وال املغاربة 

عليكم واش دابا انتم ايال كنتو في القرار غادي تسبقوا الناس اللي جاو 
 دوك اللي 

ّ
ي عيطنا لهم قلنا لهم اجيو تعطيو الكمامات للمغاربة وال

ّ
مل

بقاوا جالسين في ديورهم كيتسناو حتى نوصلو لالكتفاء الذاتي ونتنهى 
باش يبيعها لي هو ب2 ديال األورو في الخارج، كيف كنقولوا في املغرب، 
لهال يحاسبنا، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ولكن الضغوطات عاينا 
و، غير تهّناوا، غير اطمأنوا، كبرملانيين ورجال األعمال يطمأنوا، 

ّ
باش نحل

راه مولفين، ماغاديش نطلقوا حتى نوصلو لالكتفاء املغربي بأي وجه 
يكتبها، واللي بغى يدير �سي حاجة  كان، واللي بغى يكتب �سي حاجة 

ين 
ّ
يديرها، كاين شوية داملعقول؟ مرحبا، كاين هاد ال�سي، مولفين به وقا

به، ما يمكنش نتالعبو بالصحة ديال املغاربة باش نربحو الفلوس، هاد 
ال�سي راه فيه راه مشكل، راه بلدان دابا واحلين فالخروج ديال الحجر 
الصحي ألن ما عندهمش الكمامات، احنا الحمد هلل كاينين عندنا، ولكن 
حيت كاينين عندنا نبداو واحد بغى يبدا يبيع ويشرى فيهم نحلو الباب، 
ويكتب أنه هداك السيد اللي شاد معنا باش نوصلو نصنعنهم راه 6 
مليون بغى يصدرهم، باش تصّدر الكمامات كيخصك البالد اللي غادي 
يشريهم منك يدير لهم la2certification ما زال ما عندناش ما جربناش 
la2 ألن أنا مانع عليهم باش يخرجوا، خصك تصيفطهم  certification
وتدير لهم la2certification عاد يمكن لك تصدرهم، اعطيبعد للمغاربة 
داك ال�سي اللي خصهم، عاد نهدرو، إذن باش يكون عندكم هاد ال�سي 
تسحاب لي هاد هاد امللف ما غادي�سي تفتح ولكن تفتح الزم نعطيكم 
توضيحات، التوضيحات هما هادو، هداك السيد هللا يشافيه، تقال 
ي رجع رئيس ديال 

ّ
أنه صاحبي مرحبا، أنا اكتشفتو هادي 6 شهور، مل

الفدرالية، واكتشفتو بزاف فهاد الفترة هادي، وكنتمنى لو الشفاء وملي 
غادي يخرج كنتمنى أنه يكون صديق، ألنه غادي نكون فخور، مغاربة 
في هذا املستوى نكون أنا صديق ديالهم، كان سؤال، آش يمكن لنا 
نصدرو؟ اآلن، اآلن كنصدرو السيارات فهاد الفترة هادي، مللي تحلو 
املعامل بدينا كنصدروهم، قيل أنه هاد املعامل غادي يمشيوا، وما زال 
الناس كيقلبوا كيفاش يردوهم لبالدهم، هذا، يعني، مسموح، معروف 
ما فيه مشكل، حنا كنشتغلو كنديرو خدمتنا والوزراء االخرين كيديرو 
خدمتهم، كل بالد كتدافع على بالدها، احنا، الحمد هلل، بالدنا عاود 
بداوا فيها كيشتغلوا هاد املعامل قبل ما يبداوا يشتغلوا في بلدان أخرى، 
حنا فخورين بهاد ال�سي، وغادي نزيدو القدام، إذن كنصدرو النسيج، 
كاين معامل اللي بقاو خدامين، الناس خدامين يعني بالوقاية الالزمة 
كاين معامل في املواد الغذائية اللي كيصدرو، بقاوا كيشتغلوا، تيعطيوا 
نبداو  أننا خصنا  أيضا  قانون  تقال  للمغاربة وكيصدرو،  املواد  هاد 
نستهلكو، قلناها املنتوج املغربي، ولكن املنتوج املغربي دابا تبين أنه فهاد 
الفترة، ما عرفتش واش حسيتوا حتى أنتما كمغاربة رجعنا فخورين 
باملنتوج ديالنا، بال ما نحسو به، راه ما درناش �سي حاجة خارقة للعادة، 
 les هاد الكمامات ما�سي �سي حاجة خاصة، للي درنا خاص وهما دوك
respirateurs للي كيدار خاص هو ذاك املحرك ديال الطائرات، ولكن 
راه ما ما�سي من اليوم، أنا تفاجأت شخصيا فهاد الفترة مللي اشتغلنا 
فهاد امللفات مع املهندسين املغاربة ومع األطباء املغاربة في املستوى اللي 
عندنا في املغرب، أنا اللي متبع هاد ال�سي يوميا تفاجأت، كنتفهم أنه 
الناس للي ما متبعينش بدقة كيقولوا، واش احنا قادين نديروا �سي 
حاجة فهاد البالد ما يمكنشاي وهاد ال�سي؟ معلوم قادين، وهاد ال�سي 
تبين للمغاربة وكنحس بles messages اللي كتوصل بهم، الناس اللي 
كيعيطو من الخارج ، كان سؤال على املغاربة في الخارج كيفاش نديرو 
باش نردوهم، أنا كنعتقد والعلم هلل أنه هاد املغاربة في الخارج واحد 
الروح ديال الوطنية تجددت عندهم، دوك اللي كانوا كيقولوا ودابا ما 
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كاين ما يّدار في املغرب نم�سي للخارج العديد منهم كيقول يا ريت كون 
بقيت في بالدي فهاد الفترة، ما عرفت واش انتما عندكم الناس في العائلة 
اللي قالوا لكم هاد ال�سي، أنا سمعتو بزاف، ما كناش كنتخايلو أننا غادي 
نعيشو هاد الفترة هادي، اليوم هاد الدكاترة ديالنا وهاد ال�سي، البعض 
منهم كيخمم كيفاش يرجع لبالدو، هوفخور أنه بالدو شاف صاحب 
اللي  القرارات  هو  فاش  البالد  شاف  تخادو،  اللي  القرارات  الجاللة 
تخادو ما عندهم عالقة، شاف بالدو كيفاش الناس التموين عندهم 
فيه مشكل، الخيرات موجودة، الحمد هلل، إذن كنظن أنه هاد املغاربة 
غادي يرجعوا بكثافة في املستقبل والشباب ديالنا خصنا نوفرو لو يعني 
كل ما خصو باش يبقى في بالدو، خصنا الشباب ديالنا نشوفو فيه واحد 
النظرة جديدة، ولكن ايال بدينا من املنتوج املغربي كنبخسوه واحنا 
غاديين حتى املهندس حتى الطبيب، كل �سي خصنا نمشيو نشوفوه في 
الخارج وكل �سي خصو يكون مزيان في الخارج ، راه موحال واش غادي 
نوصلو لنتيجة، هاد ال�سي تبين أنه الناس الكفاءات دياولنا ايال زدناهم 
على الطقوس ديالولنا، وعلى كيفاش املغاربة كيعيشو؟ كيفاش كانت 
نتحدو فهاد األزمة هادي؟ كيفاش كنصبرو؟ كيفاش كنصبرو وكنعرفوا 
بحق الزمان، متحدين بيناتنا باش نفوتوا هاد املشاكل اللي عايشين، 
ولكن إلى خرجنا ونسينا هاد ال�سي، يا أسف، ما كنظنش أننا خصنا 
نخرجو وننساو هاد ال�سي هاد الفترة اللي عشنا، ألن فيها واحد غنية، 
يعني، بعدة مسائل اللي تعلمناها في هاد الفترة هادي،ما كنظنش أننا 
كمغاربة غادي ننساوهاد الفترة هادي، تقال أنه ما خصناش نوقفو 
االستثمار ديال الدولة ، أنا متفق، تماما، هاد الفترة هادي خصنا نزيدو 
اإلستثمارات، كاين جوج ديال مدارس، كاين املدرسة ديال رد البال ما 
تاخدش القروض في الخارج وداك ال�سي واح�سي في العالم هاد ال�سي 
باش  تستثمر  باش  الوقت  ديال هذا هو  أخرى  وكاين مدرسة  كاين، 
الدولة تستثمر باش تعاون املستثمرين ينوضوا يخدمو بالدهم، أنا من 
هاد الفئة الثانية، كنظن أنه خص بالدنا نستثمروا فيها، خصنا أكثر 
شوية أكثر داملعقول، هدرنا على القطاع غير املهيكل كنتمنى أنه الناس 
 ،la cnss في القطاع غيراملهيكل يفهمو دابا شوية آش وقع، ما عندهمش
ما كانش يمكن لهم الناس ديالهم يمشيو la cnss ، كنتمنى أن الناس 
اللي خدامين عندهم غدا ما باقيش يقبلو يمشيو للقطاع غير املهيكل، 
يطلبوا أنه يكون مقيد في la cnss أضعف اإليمان، إذن هاد ال�سي خصنا 

ما نخرجوش منو وننساوه كلنا.

في  جديدة  الثقة  واحد  خصنا  البالد  في  الثقة  ديال  سؤال  كان 
اإلستثمار في بالدنا وداك ال�سي، ثقوا بي الناس كنهضر معهم من رجال 
األعمال ونساء األعمال املغاربة األجانب كل �سي فاق، أنه يمكن لو 
يستثمر في بالدو، أشنو هما اإلمكانيات غادي نتعدبو �سي شوية، ولكن 
هاد اإلرادة ديال اإلستثمار في االقتصاد املغربي كنحس بها أنها موجودة 
أكثر من قبل ما ندخلو في هاد الجائحة ، أنا هذا هو باش كنحس، تقال 
أنه األبناك ما تبعوش داك ال�سي هاد ال�سي قلناه لوزير املالية وكان 
عندنا معه نقاشات فهاد املجال، راه األسبوع هاد األسبوع هذا كان عندو 

لقاء مع األبناك ودارو واحد التقرير جميع واحد la publication، احنا 
غنتّبعو هاد امللف هذا إيال كان عندكم �سي اقتراحات احنا مستعدين 
 وزير املالية راه عندكم اتصال معه، 

ّ
مرحبا نوصلهم، أنا عبر الوزارة وال

هو رئيس اللجنة ديال اليقظة، يمكنا نديرو، كان سؤال ديال هاد الناس 
اللي ما توصلوش لحد اآلن بالتعويضات ديالهم واش غادي يمشيو لهم 
التعويضات ديالهم، أبدا ما يقدروش يمشيو التعويضات ديالهم ويال 
العالم  لنا،  اللي ما توصلوش قولوها  الناس  كان عندكم �سي الئحة 
القروي هو في وسط زعم التفكير ديال جميع الوزراء اآلن، وزير الفالحة 
والصيد البحري وزير الداخلية كان نقاش في مجلس الحكومة فهاد 
 
ّ
املجال، باش يواكبو هاد هاد القطاع ككل، ما�سي غير املجال القروي وال
في الفالحة، املغرب كلو، االقتصاد املغربي كلو عندو مشاكل، أقل من 
املشاكل اللي كاينين في بلدان أخرى عظمى، أقل منها، ولكن هاد املشاكل 
ديالنا كافيينا، خصنا نلقاو حلول، وبداو الحلول فهاد لجنة اليقظة 
نعاود  باش  املستقبل  في  أقوى  يعني،  حلول،  خاصنا  ولكن  كايتبنو 
ننطلقو بسرعة، ألن هاد الفرص ما خصناش نضيعوها، نخرجو من هاد 
الجائحة إن شاء هللا في القريب العاجل، خصنا نوضو نشتغلو نستغل 
هاد الفرص، ألن ما غاديش تبقى إلى األبد، هاد الناس اللي كيتساءلوا 
البلد باش يمشيو يصنعو في بالد أخرى، إما  غادي يخرجو من هاد 
 مشت، هاد ال�سي عندنا فيه من هنا آخر 

ّ
كتاخد هاد العالقة دابا وال

الشركات  بعض  أنه  كيقولو  الناس  دابا،  كيتخادو  القرارات   ،2020
غادي يخرجو من املغرب يمشيو للخارج، أنا عندي شركات اليوم وحدة 
بعد مهمة، اسمحوا لي ما يمكنش نهدر عليها باألسماء اليوم، كتطالب 
ليهم اليوم باش تضّعف املعمل ديالها، هادو من الشركات اللي خصهم 
يمشيو يرجعو ملاعرفت الين، إذن كاين هاد الفرص، كاين الصينيين، 
 في، كاينة في 8 البلدان 

ّ
اآلن في نقاش واش غادي يستثمروا في املغرب وال

دابا بقاو 2 البلدان باش يختارو بيناتهم، باش يديرو واحد االستثمار 
مهم، هادو صينيين، بغاو يصّنعوا باش يمكن لهم يصدرو حتى للصين، 
ألن مستحيل تبقى عندهم، يعني، يبداو ينتجو غير في بالد وحدة غير 
الصين، هادو صينيين ما�سي أجانب، قال لي واجبت على تقريبا جميعا 
النقط ايال سمحتو لي جقيقة أو 2، اللي كيتبين اآلن فهاد ال�سي لي عشنا 
هو املغرب ايال قارناه مع بلدان أخرى، الحمد هلل، أوال كيقولوا إذا عمت 
هانت، ألن املشكل ما�سي جاء غير في بعض البلدان، ألن كاينة ديك 
األزمة ديال 2008 ما قاستش البلدان كلها، قاست بعض البلدان، كان 
عندهم، يعني، القروض مهمة، واحد endettement أكثر من 100% 
PIB ديالهم وكذا، ولكن هاد الجائحة قاست العالم بأسره فهاد املشكل 
العالمي، املغرب، الحمد هلل، ما عندوش مشاكل خاصة، ما  الدولي 
عندوش الناس كيموتو بالجوع، شفنا في بلدان عظمى اليوم اآلن بال ما 
ندكروها راه كتشوا التلفزيون بحالنا، كتشوف أنه بلدان عظمى الناس 
ما عندهم ما ياكلوا، الحمد هلل، اللي كيبان فهاد الجائحة هما القدرات 

ديال بالدنا اللي كانت شوية مخبية؛

ثانيا إيال الحظتو هاد الفترة ما كانتش البلبلة، ما كانتش تزايدت، ال 
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على الصعيد السيا�سي وال على الصعيد خارج من غير السياسة، هاد 
ال�سي أنا كنت كنشتغل يوميا فهاد ال�سي ما متبعش بزاف ولكن داك 
ال�سي شفت بان لي واحد الوجه آخر، يعني اتحدنا جميع باش نحاربو 
هاد الوباء، خرجو النتائج ، خصنا ناخدو من هاد ال�سي درس، حتى 
وسائل اإلعالم دورو شوية إلى هاد األواخر عاود ثاني بداو، أنا خايف، 
كنا بدينا ما زال املاتش ما ساالش وبدينا خصنا نردو البال، هاد ال�سي 
أعطانا نتائج نشوفو كيفاش نستعملوها، تبين أنه الشباب ديالنا يمكن 
لو يدير ابتكار في مستوى دولي، عالش ما نشوف يمكن ما عطيناهمش 
الفرص، يمكن الشباب ديالنا ما كانش ثايق في بالدو، تيقول كاع أنا درت 
هاد االبتكار آش غيديرو به؟ باش تشوف أنه 37 يعني، بطاقة االبتكار 
اللي مشاو جابو من l’OMPIC شحال ديال الشباب جاوا بمشاريع جداد 
واكبناهم شفنا معهم هاد les bench marque في العالم اللي كاين، إذن 
خصنا نشوفوا فيهم واحد النظرة جديدة، نرجعو للمنتوج املغربي خصنا 
نعاود نردو ليه االعتبار ديالو، ويال ما كانش عندو نلقاو ليعه االعتبار 
جديد، ألن كيستحق اإلعتبار، الشباب ديالنا خصنا نواكبوهم أكثر 
بطريقة أخرى، كل ما هو رقمي خصنا نشوفو فيه واحد النظرة جديدة، 
ما�سي أنه التنافسية ما بين جوج ديال الوزارات أو جوج ديال الشركات، 
هاد ال�سي خصونستعملوه ندخلوه عندنا ك un outil باش يمكن ال 
نحاربوا به عدة مسائل، شوف دابا كيف تستعمل كل ما هو رقمي في 
وزارة التعليم ، ما كناش كانتخايلو أنه فهاد الفترة اللي داز فيها وجيزة أن 
يمكن يكون عندهم les connections ويكون هاد ال�سي رخيص، ويمكن 
نبداو نعطيو للتالميذ هاد ال�سي غادي يمكن يعطينا أفكار جديدة من 
بعد، اللي كيتبين وهو في العالم كل �سي اآلن مخلوع، كلهم البلدان، ما 
كاينش اللي وجد �سي استراتيجية ديال كيفاش غادي نخرجو، احنا 
في الوزارة مللي بدا هاد املشكل، قسمت الوزارة على 2، واحد الفئة 
خدمت في التموين وهاد ال�سي اللي شفتو l’ethanol وهاد ال�سي كلو، 
وحدة أخرى منعت عليها أنها تكون عندها عالقة مع هاديك الفئة األولى، 
كتشتغل بوحدها ديال ما بعد كورونا، كنا وجدنا استراتيجية ايال عرفتو 
كيف عقلتو أنه إستراتيجية ديال الصناعة غادي تسالي في 2020، إذن 
فيها  املقبلة، وّجدناها، لكن عاودنا  كان خصنا نوجدو اإلستراتيجية 
النظر بهاد ال�سي اللي شفنا اآلن ألن هاد الفرص ما كانوش كاين بعض 
الفرص ما كاينينش، كانوا مشاكل ما كناش غادي نعرفوها، للي تبين 

وهو ايالاخدنا على سبيل املثال قطاع السيارات التنافسية املغربية 
تجاوازات جميع البلدان من غير 2 ديال البلدان، الصين والهند، هادو 2 
البلدان اللي التنافسية ديالهم في قطاع السيارات أحسن من التنافسية 
املغربية، كنا كنشتغلو قبل كورونا بقينا مستمرين، حكومتكم كاين 
الحلول باش يمكن لنا نوصلوا لهاد املستوى، ما كنصاوبوش الزجاج، 
خصو يتصاوب من الرملة باش تصاوبالزجاج الى آخره، بزاف داملسائل 

اللي خصنا نديرو l’integration أكثر، عندنا الحلول موجودين؛

ثانيا، لي كيتبين وهو العالم في البيئة غادي يبدل النظرية ديالو، ما 
باقيش بغاو يشريوا هادوك املنتوج اللي كيقولوا منتوج carbonne اللي 
مصاوب بليسانس يبغي ياخدو املنتوج مصاوب من الطاقة املتجددة، 
احنا عندنا الطاقة املتجددة، عندنا استراتيجية فهاد، أوروبا وجدت 
واحد la taxe سماتها taxe carbonnée غادي تديرها في السنين املقبلة 
لو  املغرب يمكن  لعندها،  اللي كيصدرو  البلدان  باش توقف بعض 
يصدر ألوروبا ايال الصناعة ديالو كانت decarbonnée إذن كتستعمل 

هاد الطاقة املتجددة اللي هي عندنا؛

عندي  ألن  متفائل  كنقول  أنا  للمستقبل،  متفائل  أنا  واش  إذن 
معطيات واضحة، اللي ما عنديش وهو كيفاش غادي نشتغلو جميع 
نعطيوا  باش  جميع،  النهضة  واحد  نديرو  ك..،  كمدارس،  كشباب، 
لبالدنا واحد القفزة نوعية فهاد الشهور املقبلة، كاين فرص ما خصناش 
نضيعوها ألن املغاربة كيستحقوا أكثر من هاد ال�سي اللي كنديرو اآلن، 
يعني كنشوف الطاقم ديال الوزارة عاطي الوقت ديالو والصحة ديالو 
كنمشيو للمعامل وهذا، وهذا افتخار اللي اليوم بفضل صاحب الجاللة 
عندنا الفرصة باش يمكن ال نخدمو الشعب املغربي ونخدمو جميع 
املغاربة بجميع الطاقات اللي عندنا، وكنشوفو أنه املغاربة، الحمد هلل، 
الحمد هلل، على بالدنا عندنا كفاءات، عندنا جميع املسائل اللي يمكن 
تجعل من املغرب، يعني، اقتصاد بلد مزدهر في املستقبل، كنتمنى أننا 

كلنا نوقفو وقفة وحدة، وراء صاحب الجاللة، نصره هللا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على إسهامكم القيم في هذه الجلسة، 
وشكرا السيدات والسادة النواب األفاضل، شكرا للجميع، بهذا نكون 

قد استوفينا جدول أعمالنا لهذا اليوم وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الت سعة عشر بعد امل ئتي0

الت ضيخ األربعاء 19 رمضان 1441ه )13 ماي2020م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الزوال  االثانية بعد  ابتداء من الساعة  التوقيت: ثالثون دقيقة 
والدقيقة الخامسة والثالثين.

جدول األعم ل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 
بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود 

النقل الجوي للمسافرين.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

ننطلق على بركة هللا،

أشرف  على  والسالم  الصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0 وعلى آله وصحبه أجمعي0.

السيدة وزيرة السي حة والصن عة التقليدية والنقل الجو2 
واإلقتص د اإلجتم عي،

السيدات والس دة النواب،

بالدراسة  متعلقة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق 
بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. 

فالكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشروع القانون.

والصن عة  السي حة  وزيرة  العلو2  فت ح  ن دية  السيدة 
التقليدية والنقل الجو2 واإلقتص د اإلجتم عي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات الن ئب ت املحترم ت،

الس دة النواب املحترمو0،

أتشرف اليوم بتقديم مشروع القانون رقم 30.20 بسن بأحكام 
خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي 
للمسافرين، بعدما وافقت عليه لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم 

املوقر يوم اإلثنين 11 ماي 2020.

وبهذه املناسبة، أود أن أتوجه بالشكر للسيد رئيس لجنة القطاعات 
تفاعلهم  على  اللجنة  أعضاء  النواب  والسادة  والسيدات  اإلنتاجية 

اإليجابي مع مشروع القانون.

إن هذا املشروع يأتي في سياق خاص تمر به بالدنا ويمر به العالم 

بأسره من جراء التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية التي نجمت عن 
تف�سي وباء فيروس كورونا، وال يخفى عليكم ما لهذا املشروع من أهمية 
يأتي في  وراهنية واستعجال، ولعل استعجال وراهنية هذا املشروع 
اإلفالس،  شبح  من  الجوي  والنقل  السياحة  مقاوالت  إنقاذ  سياق 
الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  جعل  ما  وهو 
واإلقتصاد اإلجتماعي تسعى إلى تنزيل هذه اآللية القانونية من خالل 
مشروع القانون رقم 30.20 بهدف مساعدة القطاعات املعنية، أي 
وكاالت األسفار واملؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب 
النقل الجوي للمسافرين، والتي تعاني من صعوبات مالية وإقتصادية 

وإجتماعية بسبب الظرفية الحالية املترتبة عن وباء فيروس كورونا.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

إن مشروع القانون املعروض على أنظاركم اليوم يسمح ملقدمي 
الخدمات بتعويض املبالغ املستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل 
إن هذا  السعر.  في  زيادة  أي  دون  معادلة  أو  مماثلة  اقتراض خدمة 

املشروع يهدف إلى:

أوال: الحد من جميع أشكال توقف النشاط اإلقتصادي وتأثيره على 
مناصب الشغل، وذلك من خالل تخفيف الضغط على خزينة مقدمي 

الخدمات؛

ثانيا: تجنب خطر إفالس مقدمي خدمات املغاربة وحماية مصالح 
الدائنين ال سيما الزبناء؛

ثالثا: تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة املعامالت باملغرب، وذلك 
من خالل تجنب األداءات املرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

دقيقة  زمنية  لفترة  مقتضياته محددة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
وبشروط مبينة تخص عقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل 
الجوي للمسافرين، املبرمجة في الفترة بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 

30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تف�سي جائحة فيروس كورونا.

كما يميز مشروع القانون بين نوعين من العقود وفقا لتواريخ مقررة 
للتنفيذ وهي كالتالي:

أوال: العقود املقرر تنفيذها خالل الفترة بين فاتح مارس 2020 إلى 
غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، هذه العقود ستفسخ بقوة 
القانون، حيث يستحيل تنفيذها بسبب اإلجراءات املتخذة إثر اإلعالن 
تقييد  إجراءات  الصحي،  الحجر  أي  الصحية،  الطوارئ  حاالت  على 

التنقل والسفر، إغالق املجال الجوي إلى آخره؛

ثانيا: العقود املقررة تنفيذها خالل الفترة املمتدة من اليوم املوالي 
لتاريح رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي 
يمكن ملقدم الخدمات فسخها، نظرا للتغيبات والتقلبات التي يعاني منها 
هذا القطاع، بسبب تف�سي جائحة فيروس كورونا والتي تعيق أية برمجة 
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أو تخفيض، من جهة أخرى، وحفاظا على حقوق املستهلكين، فإنه إذا 
تعذر إبرام العقد املتعلق بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صالحية 
وصل الدين يقوم مقدمو الخدمات فورا بإرجاع مجموع املبالغ املؤداة 

من طرف الزبون.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

إننا نتوخى من هذا املشروع أن يساهم في الحد من اآلثار السلبية 
لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف 
الحالية، مع التأكيد على أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل 
املهنيين  مواكبة  على  حريصة  ستبقى  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي 
والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حفاظا على مصالح القطاع 
ومصالح املستهلكين، وحفاظا أيضا على املصلحة العامة لبالدنا تحت 
القيادة الرشيدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة، امللك محمد 

السادس، حفظه هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

الشكر  تقديم  بد من  الوزيرة وبإسمكم كذلك ال  للسيدة  شكرا 
الخاص ملقرر لجنة تسيير القطاعات اإلنتاجية السيد النائب إدريس 
قانون  بمشروع  املتعلق  التقرير  هاد  وشمولية  الجدية  على  أوقمني 
نعتبره، كما أكدت السيدة الوزيرة، راهني ويفرض نفسه، نفتح اآلن باب 
املناقشة بإعطاء الكلمة بإسم فرق األغلبية للسيد النائب عبد الودود 

خربوش. السيد النائب عندك تأخر على املغرب، مرحبا مرحبا.

الن ئب السيد عبد الودود خربوش:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم األتم 0 األكمال0 
على مالذ الوضى وشفيع األن م،

السيد الرئيس املحترم،

السيدة الوزيرة،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

الجلسة  هذه  في  األغلبية  فرق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
العامة املخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 
بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود 
النقل الجوي للمسافرين، وهي مناسبة دون للتنويه بأهمية التدابير 
من  سامية  بتوجيهات  الحكومة  إتخذتها  التي  والوقائية  االستباقية 
صاحب الجاللة في مختلف القطاعات كل من موقعه ومسؤوليته، حتى 
تجتاز بالدنا هذا الظرف الصعب بكل ثقة وأمان، كما ال تفوتني الفرصة 
في  السياحية  املقاوالت  وأرباب  املهنيين  كل  بانخراط  كذلك  لإلشادة 
تنزيل القرارات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء وتأثيره 
إيجابي على مختلف املهنيين، ومن بينها طبعا مشروع القانون هذا الذي 

بين أيدينا.

السيد الرئيس،

إن قطاع السياحة والنقل الجوي يعد أكثر أو أحد أكثر القطاعات 
العاملية تضررا من وباء فيروس كورونة املستجد COVID 19 ذلك أنها 
%96 من وجهات السفر في العالم فرضت قيودا على السفر إلحتواء 
هذا الوباء، وبالدنا طبعا هي األخرى لم تكن بمنأى عن هذه األزمة، األمر 
الذي أف�سى إلى إغالق معظم املؤسسات السياحية وتوقف النشاط 
السياحي بشكل كلي، مما كان له تأثيرات جد مباشرة على وكاالت األسفار 
واملؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب وشركات النقل 
الجوي للمسافرين والتي أصبحت جميعها تعاني من صعوبات مالية 
واقتصادية وإجتماعية، إضافة إلى ما لذلك من تأثير جد مباشر على 
خاصة  الشغل،  ومناصب  اإلقتصادية  والتوازنات  املدفوعات  ميزان 
ونحن نعلم بأهمية قطاع السياحة في بالدنا في خلق الثروة والحد من 
تأثير تف�سي هذا الوباء على قطاع الصناعة  إلى جانب  البطالة، هذا 
اإلنتاج  فضاءات  إغالق  تم  حيث  اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية 
والتسويق وتوقف كامل للنشاط املنهي بالنسبة ألغلب املشتغلين في هذا 
القطاع، عالوة على إلغاء كل الطلبيات الوطنية الداخلية والخارجية 
أيضا، مما تسبب في تدني حجم املبيعات، وهنا ننوه بمجموع اإلجراءات 
والتدابير التي اتخذتها أو التي تم اتخاذها من أجل مواكبة العاملين 
بالقطاع، سواء تلك املوجهة إلى املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة 
جدا واملقاولين الذاتيين املتضررين، أو األجراء املصرح بهم لدى صندوق 
الضمان اإلجتماعي أو للقطاع غير املهيكل، خاصة وأن أغلب املشتغلين 

في القطاع ينتمون إلى القطاع غير املهيكل.

السيد الرئيس،

يأتي مشروع القانون موضوع جلستنا التشريعية في إطار الدعم 
الشامل املقدم ملساعدة عدد من القطاعات العاملة وعدد من الوكاالت 
العاملة في القطاع السياحي، من مؤسسات سياحية ووكاالت أسفار 
وأرباب نقل سياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات 
النشاط  توقف  أشكال  جميع  وتجنيبهم   19 كوفيد  كورونا  جائحة 
اإلقتصادي وما خلفه من تأثير على مناصب الشغل، ومن أجل أيضا 

التخفيف من الخسائر املالية التي ستطالهم بسبب هذه الجائحة.

كما يهدف مشروع القانون هذا إلى حماية مصالح الدائنين، ال سيما 
الزبناء، إذ سيتم مساعدة القطاع السياحي عبر تحويل مبالغ العقود 
موضوع  املبلغ  مقابل  بدين  إلى وصوالت  بالسياحة  الخاصة  املنجزة 
العقد والذي ينبغي استهالكه في مدة 15 شهرا بدل استرجاع األموال 
من طرف الزبون دون زيادة في السعر، هذا باإلضافة إلى سعي مشروع 
القانون لتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة املعامالت ببالدنا من خالل 

تجنب األداءات املرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وتسري مقتضيات القانون لفترة زمنية محددة ودقيقة وبشروط 
مبينة، وتخص عقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي 
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املبرمجة فيما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم 
إلغاؤها نتيجة تف�سي هذه الجائحة.

السيد الرئيس،

في  اإليجابي  وانخراطها  الوزارة  تفاعل  بسرعة  ننوه  ما  بقدر  إننا 
الجهود املبذولة ملواجهة هذه األزمة وإنقاذ مقاوالت القطاع من شبه 
اإلفالس ووضع القطاع من شبه الشلل الكلي والحفاظ على مناصب 
الشغل، فإننا نؤكد انخراطنا كممثلين لألمة في هذه الجهود حتى يعود 

القطاع السياحي إلى وضعه الطبيعي.

كما أنه إلى جانب الخطوات اإليجابية التي تبنتها بالدنا أو تلك التي 
والصناعة  السياحي  القطاع  ملواكبة  مستقبال  تفعيلها  على  ستعمل 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي حتى نخرج من هذه األزمة، نرى أنه البد 
أيضا من التركيز على عدد من التدابير التي سيكون لها بال شك األثر الهام 

على انتعاش هذه القطاعات، وذلك من خالل التركيز على ما يلي:

العرض  وتنويع  الداخلية  السياحة  تنشيط  إعادة  -1ضرورة 
السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيع السائح املغربي على املزيد 

من استهالك املنتوج الداخلي واملحلي؛

-2اإلستمرار في تبني التدابير الصحية الصارمة خالل فترة اإلنتقال 
إلى الوضع الطبيعي في األشهر املقبلة حتى يتم زرع الثقة والطمأنينة 
في نفس السائح املغربي واألجنبي على حد السواء، خاصة وأن الكثيرين 

سيتجنبون السفر واإلنفاق خارج املغرب تخونا من اإلصابة بالعدوى؛

-3تكثيف التعاون بين الوزارة والقطاعات املعنية وكل الفاعلين 
سواء في القطاع العام أو الخاص لتجنيب قطاع السياحة من االنهيار، 

ال قدر هللا، باعتباره هذا القطاع أحد محركات اإلقتصاد الوطني.

وفي الختام، فإننا في فرق األغلبية سنصوت باإليجاب على مشروع 
القانون هذا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فاطمة الزهراء 
الكلمة  لك  الكلمة،  لكم  النيابية،  واملجموعة  الفرق  بإسم  برصات 
السيدة النائبة، نعم، بإسم املعارضة، السيد الرئيس، أنا قلت بإسم 

املعارضة، وأكدت على أنها معارضة، شكرا �سي محمد، شكرا.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء برص ت:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

مناقشة  في  املعارضة  ومجموعة  فرق  بإسم  أتدخل  أن  يسعدني 
مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار 

واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وهو مشروع 
قانون فرضته الظرفية الصعبة التي تعيشها بالدنا بسبب تف�سي وباء 
كوفيد19-، خاصة وأن قطاع السياحة يعتبر من بين أكثر القطاعات 
تضررا من آثار هذه الجائحة، بالنظر للتدابير اإلحترازية التي أقرتها بالدنا 
ابتداء من إغالق الحدود إلى إجراءات الحجر الصحي وتقييد التنقل 
وغيرها من اإلجراءات اإلستباقية، التي تعتبر من التوجهات الحكيمة 
الرشيدة،  القيادة  تحت  الجائحة  هذه  ملواجهة  بالدنا  اتخذتها  التي 

لصاحب الجاللة، وتضافر كل الجهود؛

من جهة أخرى يعتبر قطاع السياحة من القطاعات التي تحتاج 
لوقت أطول لتتعافى بالنظر الرتباطها بالسوق الدولية، لذلك نعتبر أن 
مشروع هذا القانون له أهميته وله راهنيته، ملا يتضمنه من مقتضيات 
إلى إنقاذ املقاوالت من شبح اإلفالس والتخفيف من  ترمي من جهة 
آثار توقف النشاط اإلقتصادي بالقطاع وتأثيره املباشر على مناصب 

الشغل؛

ومن جهة أخرى حماية مصالح الدائنين ال سيما الزبناء والحفاظ 
على قيمة املعامالت باملغرب.

السيدة الوزيرة، نعتبر أن اإلجراءات التي جاء بها مشروع القانون 
واملحددة في الزمان واملرتبطة بآثار الجائحة مهمة ومن شأنها اإلسهام 
حالة  إعالن  عن  املترتبة  السلبية  اآلثار  مواجهة  في  مباشرة  بكيفية 
اإللتزامات  أن  على  التنصيص  خالل  من  وذلك  الصحية،  الطوارئ 
الناشئة على العقود والتي أصبح تنفيذها مستحيال تصبح منقضية 
وتصبح تفسخ بقوة القانون، والتي تخص أساسا الفترة املمتدة من 

فاتح مارس إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.

في حين منح هذا املشروع ملقدمي الخدمات الذين تعذر عليهم تنفيذ 
الخدمات موضوع العقود املبرمة، ابتداء من تاريخ رفع حالة الطوارئ 
املبرمة  العقود  حققت  منفردة  وبإرادة   ،2020 شتنبر   30 غاية  إلى 
بسبب اآلثار املترتبة عن تف�سي الجائحة، وهو األمر الذي يحتم عليكم 
السيدة الوزيرة الحرص على ضمان حقوق الزبائن من أي تحايل من 
مقدمي الخدمات تنفيذا لهذه املقتضيات، خاصة تلك املتعلقة أساسا 
بارتباطها بآثار الجائحة، مع تأكيدنا على أهمية املقتضيات التي ترمي إلى 
الحفاظ على حقوق املستهلكين، والتي تتمثل أساسا في اقتراح مقدمي 
الخدمات على الزبناء خدمة جديدة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في 
السعر يمكن استهالكها في ظل 15 شهر بعد اإلقتراح على الشكل وصل 
نهاية مدة صالحية  قبل  الجديد  العقد  إبرام  تعذر  وفي حالة  بدين، 

الوصل يحق للزبون طبعا استرجاع مجموع املبالغ املؤداة؛

كفرق  واهتمام  بمسؤولية  نستحضر  إننا  الوزيرة،  السيدة 
ومجموعة املعارضة الظرفية الصعبة التي تمر منها بالدنا وآثار هذه 
الجائحة على اإلقتصاد الوطني، وال سيما قطاعات السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والقطاعات الفلكية 
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التي تدور حولها، والتي تدعو إلى اتخاذ املزيد من اإلجراءات من أجل 
التخفيف من هذه اآلثار.

نعم، إن هذا املشروع جاء من أجل تدابير وإجراءات وقتية ضمن 
ما هو مخول للحكومة في ظل حالة الطوارئ الصحية ملعالجة اآلثار التي 
خلفتها الجائحة لحد اآلن، إال أننا نؤكد، السيدة الوزيرة، أنه وجب 
التفكير في ما بعد األزمة، يعني، في املرحلة التي تلي هذه األزمة، وتبني 
مقاربة شمولية ومتكاملة للنهوض بقطاع السياحة ببالدنا ومختلف 
القطاعات املرتبطة، به مع ضرورة استحضار وضعية انحصار السوق 

الدولية.

ولذلك نقترح ، السيدة الوزيرة، إعطاء األهمية الالزمة والضرورية 
املرحلة  هذه  من  الالزمة  الدروس  واستخالص  الداخلية،  للسياحة 
الدقيقة واستثمار كذلك الفرص والنهوض بالسياحة الداخلية، يعتبر 
في هذه الظرفية بالذات فرصة سانحة السترجاع هذا القطاع لحيويته، 
خاصة وأنه يصعب التنبؤ بأفق تعافي السوق الدولية، مما يحتم بدل 
املجهود الالزم لتوجيه املغاربة نحو استهالك املنتوج السياحي الوطني، 
والذي يزخر بالغنى والتنوع، مع ضرورة تنويع العرض السياحي الداخلي 
من  وجهتهم  لتغيير  املغاربة  تشجع  التي  الالزمة  التحفيزات  وتقديم 
الخارج نحو الداخل. وبالتالي، السيدة الوزيرة، نعتبر بأن هذه فرصة 
لإلشتغال أكثر على هذا املجال، ألنه لألسف بالنظر للتنافسية تنافسية 
السوق الداخلية مع السوق الدولية في الظروف العادية معظم املغاربة 
يتوجهون للخارج في حين أن لدينا فرص كبيرة جدا في بالدنا لم تستثمر 
املقبلة  إستراتيجيتكم  في  هذا  على  التركيز  وجب  وبالتالي  اآلن،  لحد 

السيدة الوزيرة؛

النهوض  تعلمون،  وكما  الوزيرة،  السيدة  الضروري،  من  كذلك 
بقطاع الصناعة وأنتم تعلمون بأن هذا القطاع في هذه الظرفية لألسف 
يعاني األمّرين؛ هو قطاع مهم جدا ألنه يحافظ على موروثنا الثقافي 
لتطوير  الفضل  من  مجموعة  وله  العاملة  اليد  تشغيل  في  ويساهم 
السياحة ببالدنا، لذلك نعتبر بأن النهوض بهذا القطاع كذلك يجب 
أن يكون من أولوية األولويات في إستراتيجيتكم، السيدة الوزيرة، من 
أجل مد يد العون للصانعات والصناع التقليديين على جميع املستويات 
سواء على مستوى تسويق املنتوج، ونحن نعرف بأن الظرفية يعني من 
الصعب جدا، يعني، تفكير الصانع التقليدي في أو ال قدرته للبحث عن 
سبل لترويج منتوجه، وبالتالي كنعتبرو بأنها، يعني، من مسؤوليتكم، 
من مسؤوليتكم كوزارة اإلشتغال أكثر على مسألة تسويق املنتوجات 
ديال الصناعة التقليدية، وكذلك نعتبر يعني اإلشتغال أكثر في املستقبل 
على توفير املواد األولية مهم جدا، من األمور كذلك التي نعتبرها مهمة 
هي تنظيم هذا القطاع، وأنتم ترون السيدة الوزيرة بالرغم من أهمية 
القطاع إال أنه لألسف لحد اآلن ال زال يعيش نوعا من الفو�سى، وبالتالي 
نعتبر بأنه من أولوية األولويات االشتغال على تنظيم هذا القطاع وتمكين 
الصناع والصانعات التقليديين من حقوقهم في الحماية اإلجتماعية 

والتغطية الصحية، وأكيد تطوير هذا القطاع لن يكون له إال مساهمة 
جد إيجابية في تطوير السياحة ببالدنا في املستقبل.

أكيد السيدة الوزيرة اليوم نقدر كفرق ومجموعة املعارضة الظرفية 
التي تعيشها بالدنا وسبب نزول هاد املشروع ديال القانون من أجل 
حماية املقاوالت الوطنية وكذلك حماية فرص الشغل، ومن جهة أخرى 
يعني تعويض الزبائن واملستهلكين والحفاظ على األمن املعامالتي ببالدنا، 
نؤكد على أهمية هذا املشروع في فرق ومجموعة املعارضة، وندعوكم 
التخاذ تدابير أخرى التي تدفع بهذا القطاع قدما بالنظر ألهميته في 

اإلقتصاد الوطني، وشكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة النائبة التي تدخلت بإسم للمعارضة، الكلمة اآلن 
للسيد النائب عمر بالفريج.

الن ئب السيد عمر بالفريج:

السالم عليكم، عن فدرالية اليسار من املعارضة من البداية، فاحنا 
كيف ما عبرنا في اللجنة السيدة الوزيرة، احنا مع إنقاذ قطاع السياحة، 
ما  مقترحات  قدمنا  مهم.  �سيء  هاد  املغاربة  من  الكثير  كيشغل  اللي 
اكتفيناش بهاد املقولة، عملية إلنعاش هاد القطاع، اقترحنا أن يكون 
مثال دعم مباشر من الدولة للمقاوالت ولكن بشروط، شروط تحترم أوال 
قانون الشغل لهاديك املقاوالت، تلتازم باألداء ديال الضرائب ديالها، 
بغى  اللي  عملية  مقترحات  هذه   ،les dividendes متوزعش  وكذلك 
يم�سي يقلب عليها في اللجنة ناقشناها بعمق، اقترحنا كذلك أن يكون 
للشركة الوطنية الجوية الوطنية يكون قروض بدون فائدة مباشرة من 

البنك املركزي.

أما فيما يخص هاد القانون 30.20 اشنو فيه؟ باش نبسطو األمور، 
باش يفهم الجميع. هذا مثال واحد السيدة شرات ورقة ديال الطيارة في 
شهر 2 باش تسافر تم�سي تشوف ولدها مثال في شهر 5 أو 6، ما بقداتش 
غتسافر حيث كاين كورونا، ما تالتش باغيا تسافر، القوانين الحالية في 
البالد تتحميها وكتعطيها الحق في استرجاع داك األموال ديالها، هادوا 
القوانين الحالية. هذا املشروع قانون جا كيقتارح حل آخر، كيقول 
ليها إما غنعوضوك بواحد voucher، أو ال غادي نردو ليك فلوسك 
من هنا واحد 15 شهر، مثال هاديك السيدة ما باغاش تسافر غادي 
تعطي كريدي باش الشركة الوطنية للخطوط، أنا كنعتبر بأن هذا أمر 
غير منصف وغير عادل، كاين حلول أخرى كيفما قدمناها هادي من 
جهة، ثانيا من بعد االستشارة مع أساتذة في القانون الدستوري، مع 
أساتذة في القانون الدستوري، عندنا تبارك هللا القانون الدستوري في 
املغرب عندنا أساتذة، تبين بأن هذا املشروع كيتناقض مع فصل مهم 
من الدستور هو الفصل 6 اللي كينص ليس للقانون أثر رجعي، راه كاين 
أثر رجعي في هذا، راه كاين مشكل دستوري، شكرا، سنصوت بال أكيد 

على هاد القانون لهاذ السببين، شكرا.
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السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: 1

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: 1

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب باألغلبية على مشروع القانون رقم 30.20 
بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود 
السيدات  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا  للمسافرين،  الجوي  النقل 

والسادة النواب، ضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة العشرين بعد امل ئتي0

الت ضيخ: األربعاء 27 رمضان 1441ه )18 ماي2020م(.

الرئ سة: السيدة مريمة بوجمعة، النائبة السابعة لرئيس مجلس 
النواب.

التوقيت: ساعة وأبعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الحادية 
عشر صباحا والدقيقة الرابعة عشر.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بقطاع التربية 
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

السيدة مريمة بوجمعة، ضئيسة الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

أعلن عن افتتاح الجلسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
أعمالها سؤالين  ويتضمن جدول  الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية 
تليهما مناقشة ولهما وحدة املوضوع مرتبطين بقطاع التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تداعيات 

كوفيد-ـ19 على منظومة التربية والتكوين لبلدنا.

وقبل الشروع في جدول أعمال الجلسة نستمع إلى املراسالت الواردة 
على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

السيدة أسم ء اغاللو أمينة املجلس:

شكرا السيدة الرئيسة،

توصل مكتب املجلس بمقترحات القوانين التالية:

من فريق العدالة والتنمية:

مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم املرسوم بقانون املتعلق بسن 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها املصادق 

عليه بالقانون رقم 23.20.

من فريق األصالة واملعاصرة:

مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات انعقاد الجمعيات 
حالة  سريان  مدة  املحدودة خالل  املسؤولية  ذات  للشركات  العامة 

الطوارئ الصحية؛

املتعلق   113.14 رقم  القانون  بتتميم  تنظيمي  قانون  مقترح 
بالجماعات؛

املتعلق   112.14 رقم  القانون  بتتميم  تنظيمي  قانون  مقترح 
بالعماالت واألقاليم؛

مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون رقم 111.14 املتعلق بالجهات.

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية:

مقترح قانون بتغيير املادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة 
األدوية والصيدلة؛

مقترح قانون بتغيير وتتميم املادتين 2 و26 من القانون اإلطار رقم 
34.09 املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات.

ومن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية:

مقترح قانون يق�سي بتتميم القانون رقم 18.12 املتعلق بالتعويض 
عن حوادث الشغل.

ومن النائبين عبد الرحمان أبليال ومصطفى مشارك:

 15.95 رقم  القانون  من  الخامس  الكتاب  بتتميم  قانون  مقترح 
املتعلق بمدونة التجارة، كما تم نسخه وتعويضه بموجب القانون رقم 
73.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 

1439، 19 أبريل 2018 ملواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد19-.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 
11 إلى 18 مايو 2020 هي 44 سؤاال شفويا، 197 سؤاال كتابيا، شكرا 

السيدة الرئيسة.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة األمينة، حضرات السيدات والسادة نشرع اآلن في 
بسط السؤالين املدرجين بجدول أعمالنا، السؤال األول لفرق األغلبية 

فليتفضل أحد السادة والسيدات النائبات بطرح السؤال.

الن ئب السيد عب س الومغ ض2:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

أمام تف�سي وباء فيروس كورونا واكتساحه السريع ملختلف البلدان 
تم تعليق الدراسة بجميع املؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية 
عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم  أسالكها،  بجميع  والخصوصية 
عن  والرقمي  التواصلي  والتكوين  التدريس  لعملية  املرحلي  تقييمكم 
بعد؟ عن معايير التقييم الدرا�سي والتكويني بجميع مستوياته وسيرورة 
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املوسم الدرا�سي الحالي؟ وعن آفاق اإلستثمار في هذه التجربة الرقمية 
وفي البحث العلمي الوطني وفي الكفاءات الوطنية بما يتوافق وحاجياتنا 

وأولوياتنا املستقبلية؟

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، السؤال الثاني عن فرق املعارضة، فليتفضل 
أحد النواب أو النائبات بطرح السؤال، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهراء برص ت:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نتوجه إليكم بهذا السؤال الشفوي كفرق 
والظرفية  املرحلة  نستحضر خصوصية  ونحن  املعارضة،  ومجموعة 
التي تمر منها بالدنا وأهمية اإلجراءات اإلستباقية الهامة التي اتخذتموها 
لحماية الجسم التعليمي من مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا، وقراركم 
الحضورية  الدروس  وتعليق  التعليمية  املؤسسات  بإغالق  القا�سي 
الدروس  بعد ملواكبة  التعليم عن  آلية  اعتماد  وفي مقابل ذلك  بها، 
البيداغوجية في سبيل السعي إلستكمال املقرر الدرا�سي لهذه السنة، 
وقبل الحديث عن مدى نجاح تجربة التعليم عن بعد من عدمه وهو ما 
سنعود إليه في معرض تعقيباتنا، ما يهمنا باألساس السيد الوزير، هو 
أن نخرج من هذه األزمة بأقل الخسائر وأن نضمن لبناتنا وأبنائنا من 

التالميذ والطلبة الظروف املالئمة إلنهاء مقرراتهم.

ومن هذا املنطلق نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن التدابير التي 
ستبلورونها من أجل استدراك الحصص املتبقية من املوسم الدرا�سي 
ومعالجة  ونفسيا  بيداغوجيا  واملتعلمين  املتعلمات  ومواكبة  الجاري 
إختالالت منظومة التربية والتكوين التي كشفت عنها هذه الجائحة؟ 

وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب للسيد الوزير.

السيد سعيد أمزاز2، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

الحمد هلل والصالة والسالم على موالن  ضسول وآله وصحبه،

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

أود في البداية أن أشكر مختلف الفرق البرملانية على تفضلها بطرح 
هذه األسئلة القيمة والتي تكت�سي أهمية بالغة لكونها تشكل انشغاال آنيا 
وأساسيا لشريحة واسعة من املواطنات واملواطنين، كما يسعدني أنا 
أقف اليوم أمامكم في هذه الجلسة الدستورية وداخل هذه املؤسسة 

املوقرة بما تحمله من رمزية ودالالت قوية، خاصة وبالدنا تعيش لحظة 
تاريخية غير مسبوقة تطبعها قيم املواطنة والتضامن والتآزر وتالحم 
كافة القوى الحية في مواجهة هذه الظرفية اإلستثنائية والعصيبة، 
وكذا روح املسؤولية والجرأة التي أبانت عنها الحكومة، كل هذا بفضل 
محمد  امللك  الجاللة،  لصاحب  واملتبصرة،  السديدة  التوجيهات 

السادس، نصره هللا و أيده.

لذا يحق لنا أن نفخر ونعتز جميعا باملقاربة اإلستباقية والعقالنية 
التي تبنتها بالدنا للتصدي لوباء كورونا، والتي تم تنفيذها بإشراف مباشر 
أبانت عن فعاليتها ونجاعتها  والتي  الجاللة، نصره هللا،  من صاحب 
وجنبتنا األسوء، فلنقف جميعا وقفة إجالل وإكبار لجنود الصفوف 
األمامية، من أطر ومهنيي الصحة وأفراد القوات املسلحة امللكية واألمن 
الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية والسلطات 
للمواطنات  خدمة  قدموها  التي  الجسام  التضحيات  على  املحلية 
واملواطنين ولوطننا الحبيب، وكذا لجميع األساتذة واملكونين واملفتشين 
وجميع األطر التربوية واإلدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا على 
املجهودات الكبيرة التي بذلوها منذ إقرار تعليق الدراسة الحضورية، وال 
زالوا يبذلونها إلى حدود الساعة من أجل تقديم الدروس أو املحاضرات 
عن بعد في أحسن الظروف، رغم اإلكراهات والصعوبات التي يطرحها 
هذا النمط من التعليم والتي هي مغايرة ملا ألفوه في التعليم أو التكوين 
وتقدير  عالي  وطني  عن حس  تنم  التي  املجهودات  هذه  الحضوري، 
ضمان  في  جميعا  عاتقنا  على  امللقاة  والكبيرة  املشتركة  للمسؤولية 

الخدمة التربوية لبناتنا وأبنائنا.

أتوجه كذلك لألمهات واألباء بأسمى عبارات الشكر واإلمتنان على 
انخراطهم الفعال في مواكبة بناتهم وأبنائهم، والعمل على توفير الظروف 

املواتية ملتابعة دراستهم عن بعد ومواصلة تحصيلهم الدرا�سي.

كما ال يفوتني أن أشكر شركاء الوزارة الذين ساهموا في أجرأة عملية 
التعليم عن بعد، وخاصة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وجامعة 
محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووكالة املغرب العربي 
لألنباء واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية واملؤسسة املغربية للنهوض 
بالتعليم األولي وبعض الشركاء الدوليين ومؤسسات القطاع الخاص 
وكذا املنتخبين وجمعيات املجتمع املدني الذين أطلقوا مبادرات مواطنة 
من أجل تيسير ولوج املتعلمات واملتعلمين آلليات التعليم عن بعد، 
إلى ذلك أنوه وأشيد باملواكبة الفعال والدؤوبة لكافة وسائل اإلعالم 
الوطنية لعمليات التعليم عن بعد ومساهمته في تحسيس املتعلمات 

واملتعلمين واألمهات واآلباء بأهميتها.

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

كما ال يخفى على حضراتكم، عملت بالدنا على اتخاذ عدة تدابير 
األولى  الحاالت  ظهور  منذ  املستويات  مختلف  على  واحترازية  وقائية 
واملواطنين  املواطنات  وسالمة  بجعل صحة  وذلك  كورونا،  لفيروس 

أولوية األولويات تنفيذا للتعليمات امللكية السامية.
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وبتاريخ 13 مارس املنصرم قررت الوزارة بصفة استثنائية تعليق 
الدراسة حضوريا انطالقا من يوم اإلثنين 16 مارس بجميع املؤسسات 
التعليمية والجامعية وكذا مؤسسات التكوين املنهي وتكوين األطر سواء 
عمومية أو الخصوصية، هذا التعليق الذي تم قبل إقرار حالة الطوارئ 
الصحية يعتبر سابقة في تاريخ بالدنا، كما جاء في إطار جملة من التدابير 
اإلحترازية والوقائية التي اتخذت بغية الحد من العداوة وانتشار هذه 
الجائحة، ومباشرة بعد تعليق التعليم الحضوري عملت الوزارة على 
تنزيل خطة وطنية من أجل ضمان اإلستمرارية البيداغوجية وذلك من 
خالل إطالق عملية التعليم عن بعد، مع التأكيد على أن األمر ال يتعلق 
بتاتا بعطلة مدرسية استثنائية بل بتعويض التعليم حضوريا بالتعليم 

عن بعد.

وأطرها  مسؤوليها  بجميع  الوزارة  تجندت  الغاية  هذه  ولتحقيق 
التربوية واإلدارية والتقنية على مستوى قطاعاتها الثالث مركزيا وجهويا 
وإقليميا، وفي وقت قيا�سي من أجل توفير بدائل متعددة لضمان هذه 
10 ماليين تلميذ وطالب ومتدرب،  البيداغوجية لفائدة  اإلستمرارية 
وفي احترام تام للتدرج البيداغوجي املقرر في التعليم الحضوري قمنا 
بإطالق هذه العملية ونحن واعون تمام الوعي بأن هذا النوع من التعليم 

ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعوض الدروس الحضورية.

السيدات والسادة النواب املحترمون،

التدابير  على  املوقر  مجلسكم  بإطالع  أتشرف  السياق  هذا  في 
تداعيات جائحة  أجل مواجهة  الوزارة من  اتخذتها  التي  واإلجراءات 
كورونا على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببالدنا، وكذا سير 
وآفاق السنة الدراسية الجارية في ظل ظرفية استثنائية التي نعيشها 
حاليا، ففيما يخص الشق املتعلق بالتدابير املتخذة من طرف الوزارة 
مجموعة  الوزارة  اتخذت  فقد  البيداغوجية،  اإلستمرارية  لضمان 
من اإلجراءات من أجل توفير التعليم عن بعد لكافة التالميذ والطلبة 
واملتدربين، وذلك من خالل مجموعة من الدعامات واملنصات الرقمية 
والقنوات التلفزية، فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية تم الشروع ابتداء 
من يوم اإلثنين 16 مارس في تنزيل عملية التعليم عن بعد من أجل 
تفعيل  الظروف، وذلك عبر  في أفضل  الدراسية  املقررات  استكمال 

العمليات التالية:

رقمية  موارد  توفير  أجل  من  »التلميذ-تيس«  منصة  استعمال 
للمتعلمات واملتعلمين، وقد بلغ مجموع املوارد الرقمية املتوفرة حاليا 
6200 مورد رقمي تغطي جميع األسالك االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي 
واملسالك واملستويات واملواد الدراسية، وهو إنجاز غير مسبوق لم يتم 
اليومي  التتبع  معدل  ويصل  األخيرة،  سنوات  العشر  خالل  تحقيقه 
للتالميذ عبر هذه املنصة 600 ألف تلميذ، بث الدروس عبر القنوات 
التلفزية الوطنية الثقافية وقناة العيون واألمازيغية من أجل ضمان 
تحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص، وتوفير الدروس بالنسبة للتالميذ 
الذين ال يتوفرون على الحواسب أو على الربط بشبكة األنترنيت خاصة 

في بعض مناطق العالم القروي، علما أن جميع تالميذ هذا الوسط 
يتوفرون على الكتب املدرسية املوزعة في إطار املبادرة امللكية ملليون 

محفظة.

وهنا أود أن أتقاسم معكم مبادرة تضامنية قامت بها املؤسسات 
التعليمية في العالم القروي، حيث عملت على توزيع املواد الغذائية 
املخزنة في الداخليات واملطاعم املدرسية على األسر املعوزة بتنسيق 
مع السلطات املحلية، ويبلغ عدد الدروس التي تبث يوميا على هذه 
القنوات الثالث 59 درسا، حيث وصل مجموع الدروس املصورة التي 

تم بثها 3441 درس منذ انطالق هذه العملية.

أطر  باألساتذة  الخاصة  بعد  عن  التكوين  بعملية  يتعلق  وفيما 
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر اإلدارة التربوية، والتي تتم 
عبر بوابة خاصة بهم »إ-تكوين« فقد ناهز عدد املستفيدين 23 ألف 
و290 مستفيد، ومن أجل تمكين األساتذة من التواصل املباشر مع 
تالمذتهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية تتيح 
إمكانية إشراك التالميذ في العملية التعليمية التعلمية، أطلقت الوزارة 
العمل بالخدمة التشاركية »Teams« املدمجة في منظومة مسار، وقد 
بالتعليم  املحدثة  االفتراضية  األقسام  مجموع  تغطية  نسبة  ناهزت 
العمومي %96، فيما وصلت بالتعليم الخصو�سي إلى %71، وهمت 

هذه الخدمة أكثر من 85 ألف أستاذ و300 ألف تلميذ.

وموازاة مع هذه الخدمة التشاركية أطلق األساتذة عدة مبادرات 
فردية من أجل مواصلة التواصل املباشر مع تالمذتهم عبر إستعمال 
مواقع التواصل اإلجتماعي أو آليات أخرى، وبعد ذلك شرعت الوزارة 
في بث حصص جديدة مصورة ملادة التربية البدنية، وذلك بهدف الحد 
اإليجابية  طاقاتهم  وتجديد  التالميذ  عند  النف�سي  التوتر  مظاهر  من 
ملواصلة التحصيل الدرا�سي عن بعد في ظروف مريحة، كما تم بث 
حصص مصورة تهم التعليم األولي وذلك بشراكة مع املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية واملؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األولي، إلى ذلك 
عملت الوزارة على تكييف بعض الدروس املصورة بالنسبة لألطفال 
في وضعية إعاقة خاصة أطفال الصم من خالل توفير لغة اإلشارة، 
كما أدرجت حصص للتوجيه املدر�سي واملنهي والجامعي ضمن الشبكة 
البرامج التي يتم بثها؛ وضمان لإلستمرارية البيداغوجية بالنسبة لطلبة 
األقسام التحضيرية عملت الوزارة على توفير منصة للتعليم عن بعد 
السادس  محمد  وجامعة  الوزارة  بين  بتعاون  الطلبة  بهؤالء  خاصة 
متعددة التخصصات التقنية، وحرصا منها على تفعيل أدوار الحياة 
التلميذات والتالميذ من  املدرسية كذلك عن بعد وكذا على تمكين 
مواجهة الضغوط النفسية للحجر الصحي واستثمار مهاراتهم الفنية 
عملت الوزارة على إدراج حصص فنية وترفيهية إلى جانب إطالق عدة 

مسابقات فنية وثقافية ورياضية.

وال تفوتني هنا اإلشارة إلى املبادرة التي قامت بها الوزارة بالتعاون 
مع الناشرين، والتي تتجلى في توزيع كرسات للمراجعة والدعم التربوي 
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والتعلم الذاتي في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية بشكل 
مجاني، خالل األسبوع املقبل على مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالسن 
اإلبتدائي باملناطق النائية بالوسط القروي واملناطق ذات الخصاص 
بجميع أنحاء بالدنا، وذلك من أجل تمكين أولئك الذين وجدوا صعوبة 

في متابعة الدروس عن بعد من دعم مكتسباتهم وتعلماتهم.

إلى ذلك وضعت الوزارة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة 
التخصصات التقنية وكذا مدرسة 1337 للبرمجة واإلبتكار ومدرسة 
استفسارات  جميع  عن  لإلجابة  باملجان  املكاملة  أخضر  رقما  يوكود 
وتساؤالت التالميذ واألساتذة واآلباء واألمهات بخصوص منصة التعليم 
عن بعد التي أنشأتها الوزارة حيث تلقى مكلفون باستقبال املكاملات إلى 
حدود اليوم أكثر من 7500 مكاملة تمحورت مجمل األسئلة حول كيفية 
الرقمية؟  إلى املنصات  الولوج  الرقمية؟ مجانية  إلى املنصات  الولوج 

وبرمجة اإلمتحانات الدراسية؟

البيداغوجية  لستمرارية  املنهي وضمانا  التكوين  لقطاع  وبالنسبة 
وإنجاز ما تبقى من املقرر التكويني، تم تشكيل لجنة تضم مختلف 
القطاعات املكونة يتولى تنسيقها قطاع التكوين املنهي لتتبع سير التكوين 
فعلى  الظروف،  أحسن  في  العملية  تمر هذه  وتطويره حتى  بعد  عن 
مستوى مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل تم تنزيل العمليات التالية:

ـ وضع مسطحة رقمية لألقسام اإلفتراضية باإلضافة إلى الوسائل 
األخرى املتاحة كالبريد إلكتروني وتطبيقات تواصل اجتماعي.

ـ إعداد نسخ ورقية للدروس من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
بشبكة  الربط  على  يتوفرون  ال  الذين  للمتدربين  بالنسبة  خاصة 

األنترنيت.

ـ وضع رهن إشارة املتدربين أزيد من 40 ألف ِمؤلف مرجعي رقمي 
يغطي مختلف امليادين، كما استفادة 280 ألف متدرب من املنصة 

اإللكترونية الجديدة لتعليم اللغات األجنبية.

ـ إنجاز 270 ألف حصة تكوينية بما مجموعه 800 ألف ساعة تكوين 
بمختلف املستويات.

إلى ذلك بلغ عدد املتدربين املستفيدين من التكوين عبر الخدمة 
التشاركية Teams، أي 85 ألف متدرب، وبالنسبة للمتدربين األجانب 
576 متدربا يستفيدون من  الدول اإلفريقية فال زال  املنحدرين من 
خدمات التعليم عن بعد واإليواء منذ اإلعالن عن فترة الحجر الصحي، 
مع التحمل الكامل لحاجياتهم اليومية ومتابعتهم عن قرب، وعلى مستوى 
القطاعات املكونة العمومية األخرى واملعاهد ذات التدبير املفوض، تم 
العمل على اعتماد عدة حلول رقمية باإلضافة إلى البريد اإلكتروني وعبر 
مواقع التواصل اإلجتماعي لفائدة 25 ألف متدرب، فيما تراوحت نسبة 
استفادة املتدربين من التكوين عن بعد على مستوى قطاع التكوين 

املنهي الخاص بين 50 و%90 حسب مجاالت التكوين.

أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تمكنت 
الجامعات املغربية بفضل املجهودات الجبارة لهيآت التدريس والفرق 
املوارد  من  مهمة  ترسانة  توفير  من  بالجامعات،  والتقنية  اإلدارية 
البيداغوجية  الدعامات  من  والعديد  البصرية  والسمعية  الرقمية 
لتمكين الطلبة من اإلستمرار في التحصيل األكاديمي، حيث تم إنتاج 
أكثر من 115 ألف مورد رقمي متنوع، همت هذه املوارد الرقمية بين 
80 و%100 من املضامين البيداغوجية املبرمجة، وقد تم وضعها على 
البوابات اإللكترونية للجامعات واملؤسسات التابعة لها، كما اعتمدت 
مختلف املؤسسات للتفاعل مع طلبتها على خدمات عدة منصات رقمية 
ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية، إلى ذلك تم الشروع في تقديم 
الرياضية،  القناة  على  املصورة  واملحاضرات  الدروس  من  مجموعة 
تلقينها  يتم  التي  املعرفية  الحقول  مختلف  الدروس  هذه  وتشمل 
بمؤسسات االستقطاب املفتوح وال سيما تلك الخاصة بسلك اإلجازة 
األساسية، التي تستقطب ما يفوق %90 من العدد اإلجمالي للطلبة، 
وقد مكنت هذه التغطية التلفزية من بث 13 درسا بمعدل 8 ساعات 
في اليوم، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى حدود اليوم حوالي 
372 درسا شملت 6 مسالك في الحقول العلمية والتقنية، 3 مسالك في 
حقل العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية و14 مسلكا في اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، إضافة إلى ذلك بادرت الجامعات إلى بث الدروس 
في العلوم اإلنسانية من خالل مختلف اإلذاعات الجهوية، كما قامت 
ومقاربتها  كورونا  جائحة  حول  مستديرة  ومائدة  ندوة   23 بتسجيل 
من مختلف الزوايا تم بثها عبر القناة الرياضية، وبالنسبة ملؤسسات 
اإلستقطاب املحدود استفاد الطلبة من %100 من املضامين املسطرة 
إلى ذلك عملت الوزارة على بث برنامج تلفزي  التكوينية،  البرامج  في 
world en suite لتعلم اللغة اإلنجليزية وثقافتها وذلك في إطار الشراكة 
مع املجلس الثقافي البريطاني وكذا فتح موارد املكتبة الرقمية الدولية 
EBSCO بشكل مجاني في وجه الطلبة واألساتذة والباحثين، إضافة إلى 
مجموعة من املنصات واملكتبات الدولية العاملية، كاملناهل وCAIRN و

.DALLOZ

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

إن النتائج التي أسفر عنها تنزيل خطة الوزارة لضمان اإلستمرارية 
البيداغوجية على مستوى القطاع الثالث والتي هي لإلشارة تجربة غير 
مسبوقة ببالدنا تظل جد إيجابية وتشكل خطوة مهمة في مسار تطوير 
الخطة  هذه  أجرأة  من  تمكنا  وقد  بها،  واإلرتقاء  التربوية  منظومتنا 
إلى الرصيد الهام من الخبرة والتجربة الذي راكمته الوزارة  استنادا 
في مجال إدماج تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال في مختلف مستويات 
مختلف  بدلها  التي  الجسام  املجهودات  والتكوين،  التربية  منظومة 
املركزية والجهوية واإلقليمية من  التربويين على املستويات  الفاعلين 
أجل تنزيل عملية التعليم عن بعد في وقت قيا�سي مباشرة بعد تعليق 
الفعال لعدة شركاء  املواطنة واإلنخراط  الدراسة الحضورية، وروح 
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الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع  وجمعيات  واملنتخبين  مؤسساتيين 
واألسر وذلك من خالل مساهمتهم القيمة في هذه العملية.

إن هذه التجربة الفريدة من نوعها تستوجب عملية تقييمية علمية 
موضوعية من أجل الوقوف على مواطن قوتها وضعفها وذلك في أفق 
اإلرتقاء بالتعليم عن بعد ومأسسته باعتباره مكمال للتعليم الحضوري، 
كما أنها يمكن أن تكون محطة مالحظات أوانتقادات لكن ينبغي علينا 
جميعا أن نعي تمام الوعي أن اللجوء إلى التعليم عن بعد كان هو الحل 
الوحيد واألمثل لضمان اإلستمرارية البيداغوجية في ظل تعليق الدراسة 
الحضورية، وكذا في ظل تدابير الحجر الصحي التي إتخذتها بالدنا، ولهذه 
التربوية للوزارة حاليا بإجراء  العامة للشؤون  الغاية تقوم املفتشية 
التفتيش اعتبارا  العملية وذلك باشتراك هيئة  دراسة تقييمية لهذه 
لدورها املحوري في املنظومة التربوية، علما أن الوزارة أطلقت األسبوع 
املنصرم استطالعات رأي موسعة عبر منصات التعليم عن بعد وكذا 
عبر موقعها الرسمي تهم التالميذ والطلبة واألساتذة واألسر، حيث من 
املنتظر أن تمكن نتائج هذه اإلستطالعات من معرفة كيفية تعامل 
املتعلمين واملتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا املستجد الذي 
تم خالله تعويض التمدرس الحضوري بصفة مؤقتة، وستعمل الوزارة 
بهذا  املقدمة  واإلقتراحات  املالحظات  كل  مع  اإليجابي  التفاعل  على 

الخصوص بما فيها طبعا تلك التي سنتوصل بها من مجلسكم املوقر.

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

أما فيما يخص الشق املتعلق باستكمال املوسم الدرا�سي الحالي 
استباقية  مقاربة  إطار  في  الوزارة  عملت  فقد  امتحانات،  وتنظيم 
وتشاركية على إطالق مشاورات موسعة مع كافة الجهات املعنية من 
الجامعات  ورؤساء  التعليمية  املؤسسات  ومدراء  ومفتشين  أساتذة 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  ومدراء  الجامعية  املؤسسات  وعمداء 
املكون  والقطاعات  واملؤسسات  اإلقليميين  واملديرين  والتكوين 
ومؤسسات القطاع الخاص وكذا جمعية أمهات وآباء وأولياء التالميذ 
والشركاء اإلجتماعيين، وقد أنصبت مجمل اقتراحات في نفس التصور 
التي أعدته الوزارة والذي يرتكز على عدة محددات تتمثل في الحفاظ 
واإلدارية  التربوية  واألطر  واملتعلمين  املتعلمات  وصحة  سالمة  على 
وكذا تطور الوضعية الوبائية ببالدنا. نسبة إنجاز املقررات الدراسية 
والبرامج التكوينية حضوريا بلغت 70 إلى %75 قبل تعليق الدراسة، 
كون التعليم عن بعد ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعوض التعليم 
الحضوري أخذ بعين اإلعتبار مبدأ األنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع 
في  األسر  بين  الحاصلة  التفاوتات  مراعاة  وكذا  واملتعلمين  املتعلمات 
مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف املواتية ملتابعة 
دراستهم بانتظام، باإلضافة إلى ضرورة الحفاظ على قيمة ومصداقية 

الشواهد الوطنية.

واعتبار لكل هذه املحددات فقد اتخذت الوزارة القرارات التالية:

على مستوى القطاعات الثالث عدم استئناف الدراسة الحضورية 
بالنسبة لجميع التالميذ واملتدربين والطلبة إلى غاية شتنبر املقبل بكافة 

املؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات األجنبية؛

التعليم عن  البيداغوجية عبر عملية  استمرارية  تفعيل  مواصلة 
بعد إلى نهاية املوسم الدرا�سي الحالي لفائدة التالميذ والطلبة املتدربين 
من أجل استكمال املقررات الدراسية والبرامج التكوينية وتوفير الدعم 
التربوي الالزم من أجل التحضير الجيد لالمتحانات، وذلك من خالل 
مختلف املنصات الرقمية والقنوات التلفزية والكراسات التي سيتم 
توزيع على التالميذ السلك اإلبتدائي باملناطق النائية بالوسط القروي. 
وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن املوسم الدرا�سي الحالي لن ينتهي 
بعد، كما أن املحطات املقبلة ستكون املحددة للمسار الدرا�سي للتالميذ 
أحسن  في  دراستهم  متابعة  من  ستمكنهم  حيث  واملتدربين  والطلبة 

الظروف وتقوي فرص نجاحهم مستقبال.

وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية سيتم اإلقتصار فقط على تنظيم 
امتحان البكالوريا حضوريا وذلك وفق الجدول التالية:

الدورة العادية إلمتحان الوطني املوحد لنيل شهادة الباكالوريا دورة 
2020 وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز قطب اآلداب والعلوم اإلنسانية 
والتعليم األصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني وكذا 
الباكالوريا املهنية، وسوف تقتصر مواضيع هذا امتحان حصريا على 
الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة وذلك ضمانا 

ملبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد، سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي 
سيمتحن فيها املترشح، كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز 
فيما ستنظم الدورة اإلستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع 
الشعب واملسالك وسيتم اإلعالن عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 
29 يوليوز 2020، إلى ذلك سينظم اإلمتحان الجهوي املوحد للسنة 
األولى باكالوريا يومي 4 و5 شتنبر2020 والذي ستشمل مواضعه كذلك 

الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة.

بباقي املستويات الدراسية، فسيتم اعتماد نقط  أما فيما يتعلق 
فروض املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية 14 مارس املنصرم، وكذا نقط 
االمتحانات املحلية بالنسبة للسنة السادسة اإلبتدائي والسنة الثالثة 
إعدادي إلتخاذ القرارات آخر السنة الدراسية. وهنا البد من التأكيد 
اتخاذ  في  األقسام  مجالس  إلى  املمنوحة  البيداغوجية  السلطة  على 

القرارات التربوية الالزمة مع تغليب مصلحة التالميذ.

أما بخصوص املترشحين األحرار فستنظم اإلمتحانات الخاصة بهم 
وفق البرمجة التالية: اإلمتحان الجهوي للسنة األولى يوم فاتح وثاني 
يوليوز على أن تنظم الدورة اإلستدراكية لهاد اإلمتحان يوم 20و21 
ستنظم  باكالوريا  الثانية  للسنة  املوحد  الوطني  اإلمتحان  يوليوز؛ 
بالنسبة  املقررة  البرمجة  نفس  واإلستدراكية وفق  العادية  الدورتين 
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إعدادي  الثالثة  للسنة  الجهوي  اإلمتحان  املتمدرسين؛  املترشحين 
للمترشحين  بالنسبة  إبتدائي  السادسة  للسنة  اإلقليمي  واإلمتحان 

األحرار فسيتم تنظيمهما يومي 25-26 شتنبر.

 BTS العالي  التقني  لشهادة  بالنسبة  التخرج  امتحان  وبخصوص 
فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز، في حين ستجرى املباريات الوطنية 
يوليوز،   14-13-11 أيام   CNAEM والتسيير  التجارة  مدارس  لولوج 
واملبارة الوطنية املشتركة CNC الخاصة بولوج مدارس املهندسين من 

16 إلى 18 يوليوز مع اإلقتصار فقط على الشق الكتابي.

إمتحان  تنظيم  فسيتم  املقبل  الدرا�سي  للموسم  واستعدادا 
التخرج بالنسبة لكل من مركز التكوين مفت�سي التعليم ومركز التوجيه 
والتخطيط التربوي بالنسبة ملوجهين وأطر التخطيط واملراكز الجهوية 
ألساتذة أطر األكاديميات وأطر اإلدارة التربوية واألساتذة مبرزون ابتداء 
من 20 يوليوز على أن تتم عملية التعيينات خالل شهر غشت 2020، 
إلى ذلك ستعرف عملية التوجيه املدر�سي واملنهي والجامعي ابتداء من 
اليوم إطالق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية 

عن بعد انطالقا من التعبير عن الرغبة أن الرقابة.

إطار  ففي  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  لقطاع  بالنسبة  أما 
اإلستقاللية البيداغوجية للجامعات قررت الوزارة باقتراح من ندوة 
املرونة  اعتماد  القطاعية  النقابات  مع  وبالتشاور  الجامعات  رؤساء 
من قبل املؤسسات ذات اإلستقطاب املحدود وكذا بالنسبة لبعض 
املسالك االنتقائية كاإلجازة املهنية واملاستر في تنظيم امتحانات ابتداءا 
من منتصف شهر يوليوز، مع نهج صيغ متعددة للتقييم وذلك نظرا 
ملحدودية عدد الطلبة املعنيين، كما ال يمكن لهذه املؤسسات إرجاء 

امتحانات بعض املسالك واملستويات إلى شهر شتنبر املقبل.

تنظيم  فسيتم  املفتوح  االستقطاب  ملؤسسات  بالنسبة  أما 
االمتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر املقبل، وذلك اعتبارا لألعداد 
الخدمات  من  واستفادتهم  تنقلهم  تدبير  ولصعوبة  للطلبة  املرتفعة 
اإلجتماعية اإليواء واإلطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، كما 
ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة واألطروحات عن 
بعد، عالوة على الترخيص للطلبة الباحثين باإللتحاق باملختبرات بعد 
رفع الحجر الصحي ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية 
الالزمة من أجل القيام بالتجارب العلمية الالزمة ملواصلة أو استكمال 
بحوثهم، واعتبارا للتواريخ الجديدة لالمتحان الوطني املوحد للباكلوريا 
فقد تم إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما 
بعد اإلعالن عن النتائج النهائية المتحان الباكالوريا، وبخصوص الطلبة 
املغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في إطار التعاون الدولي الثنائي 
بين اململكة املغربية وبعض الدول والذين التحقوا ببلدهم خالل العطلة 
الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها 
نظرا إلجراءات الحصر الصحي، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع 
وزارة الخارجية وسفارات الدول املعنية من أجل تنظيم االمتحانات 

النهائية لفائدتهم باملغرب، مع اعتماد املماثلة بالنسبة للطلبة األجانب 
الذين يتابعون دراستهم باملغرب.

أما بخصوص قطاع التكوين املنهي فسيتم تنزيل إجراءات التالية:

ألسالك  بالنسبة  املقبل  شتنبر  شهر  في  التخرج  امتحانات  إجراء 
التقني والتقني املتخصص والتأهيل، وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي 
التخصص والتأهيل سيتم تنظيم امتحان نهائي الخاص بهم في شهر نونبر 
املقبل، وذلك بعد إجراء التداريب امليدانية، اإلقتصار بالنسبة لإلنتقال 
من السنة األولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على 
احتساب حصريا نقط فروض املراقبة املستمرة وإعالن النتائج أواخر 
شهر يوليوز املقبل، كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج املترشحين 
اييجدد إلى مؤسسات التكوين املنهي بالنسبة ملستويي التقني والتأهيل إلى 
غاية شهر شتنبر املقبل، ولإلشارة فإن متحانات التخرج ستشمل فقط 
املصوغات املنجزة خالل الفترة الحضورية، وحفاظا على صحة جميع 
املشرفة على  واألطر  واإلدارية  التربوية  واألطر  واملترشحين  املترشحات 
تدبير مختلف االمتحانات وبالتالي صحة كافة املواطنات واملواطنين، 

ستعمل الوزارة على اتخاذ اإلجراءات الوقائية الضرورية التالية:

تعقيم جميع مرافق مراكز االمتحانات عدة مرات في اليوم؛

توفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس حرارة؛

العمل على احترام التباعد اإلجتماعي؛

إستعمال بعض املنشآت الرياضية للتخفيف من عدد املترشحين 
داخل املراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد املترشحين بكل 
إلى جانب ذلك  البكالوريا،  بالنسبة المتحانات  10 أشخاص  القاعة 
الالزمة من إعداد  التنظيمية  تفعيل اإلجراءات  الوزارة على  ستسهر 
االمتحانات  وتكييف  االمتحان  عمليات  ملختلف  وتدبير  للمواضيع 
الطلبة  وإطعام  إيواء  وتدبير  إعاقة،  في وضعية  للمترشحين  بالنسبة 

واملتدربين املستفيدين من الخدمات اإلجتماعية.

ومن أجل اإلعداد الجيد للدخول املدر�سي برسم املوسم الدرا�سي 
املقبل ستنطلق التحضيرات لهذا املوسم، ابتداء من منتصف شهر يونيو 
على أن يتم انطالق هذا الدخول املدر�سي في الثاني من شتنبر بالنسبة 
لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر املقبل لإلستدراك 
والدعم التربوي وذلك من أجل تقوية مكتسبات املتعلمات واملتعلمين 

وتمكينهم من مواصلة دراستهم في املوسم املقبل في أحسن الظروف.

بالنسبة لقطاع التكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي سيتم 
الدخول الدرا�سي خالل شهر أكتوبر املقبل علما أن اإلمتحانات ستنظم 

خالل شهر شتنبر املقبل.

وختاما، أجدد التأكيد على أن املوسم الدرا�سي الحالي ال زال ساري 
وذلك  مستمرة،  زالت  ال  بعد  عن  التعليم  عملية  أن  حيث  املفعول 
لتمكين التالميذ والطلبة واملتدربين من اكتساب املعارف والكفايات 
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التي ستمكنهم من متابعة دراستهم في السنة املقبلة بشكل عادي ووفق 
التي  الدراسية  التعثرات  لتجنيبهم  وكذا  الالزم،  البيداغوجي  التدرج 
الجميع  من  ألتمس  الصدد  وفي هذا  تصادفهم مستقبال،  أن  يمكن 
التالميذ والطلبة واملتدربين وكافة األطر اإلدارية والبيداغوجية واألسر 
وجميع فعاليات املجتمع املزيد من التعبئة من أجل إنجاح جميع هذه 
املحطات وذلك خدمة للمصلحة الفضلى ألبنائنا وبناتنا، كما أدعوهم 
إلى مواصلة اإلنخراط في هذه امللحمة الوطنية النبيلة التي تعرفها بالدنا 
وذلك حتى نتمكن من تجاوز هذه األزمة العابرة ونرفع تحديات النهوض 
باألوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية لبالدنا ونواصل مسارنا التنموي، 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة،  لصاحب  الحكيمة،  القيادة  تحت 

نصره هللا وأيده، شكرا إلنصاتكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

اذن شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة وربحا للوقت ونظرا 
ملا يتطلبه التداول على املنصة من وقت للتعقيم، ألتمس من السادة 
األولى  املداخلة  مقاعدهم،  من  ديالهم  املداخلة  يلقوا  يمكن  النواب 

لفريق العدالة والتنمية، السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد ضشيد العبد2 ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

الرئيس  اجتماع  هو  العملية  هاد  كينظم  اللي  الرئيسة،  السيدة 
مع رؤساء الفرق ما تخبرناش بهاد اإلجراء هادا وفايت لنا في الجلسة 
السابقة قلنا أنه ملا يكون �سي إجراء بحال هادا بقاو تشاورو معانا قبل، 

دابا كتفاجئينا السيدة الرئيسة بهاد اإلجراء.

السيدة ضئيسة الجلسة:

السبب هو أن مطالب مني باش ندبر مزيان الوقت ديال هاد الجلسة 
أنا مؤهلة كرئاسة لذلك، أنا كنشوف الوقت دابا 12.20 وكاين واحد 
الجلسة أخرى على الساعة الواحدة وقلت أن ربحا للوقت واقتصادا 
ممكن أن وحتى املادة 150 من القانون الداخلي األساس هو الكلمة 
من املقاعد وفي املنصة بإذن من الرئيس، وبالتالي نلتمس من السادة 
النواب أن يلقوا الكلمة من مقاعدهم، واللي لم يقبل هذا اإلقتراح 
يمكن يجي املنصة ياخذ الكالم ديالو، نعم إذن املداخلة األولى، فريق 

العدالة والتنمية تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد حسن عديلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

أجل  من  والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
التعقيب على جواب السيد الوزير حول ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها 
وزارة التربية الوطنية خالل هذه املرحلة اإلستثنائية، وأود في البداية أن 
أغتنم هذه املناسبة ألشيد باإلجماع الوطني الذي برهن عليه املغاربة 

حكومة ومواطنين ومؤسسات خلف جاللة امللك، نصره هللا.

وأغتنم أيضا هذه املناسبة ونحن نتحدثها ونناقش قطاع التربية 
والتكوين للتنويه عاليا بالسيدات والسادة رجال ونساء التعليم وبأطر 
الوزارة  أن  ال شك  الوزير،  السيد  وإقليميا،  وجهويا  مركزيا  الوزارة 
اتخذت عدة إجراءات وتدابير وقرارات خالل هذه املرحلة، قرارات ال 
يمكن أن نبسطها كلها، لكن دعوني أقول أن أربع قرارات كبرى ربما 
تكون غير مسبوقة في تاريخ املدرسة املغربية، أولها الحسم في قرار عدم 
وجود سنة بيضاء، هذا القرار الذي تطلب جرأة وحسما منذ بداية 

الجائحة، فيه رسالتين أساسيتين.

أوال أن الوزارة تعترف من خالل املجهود الكبير الذي بذله رجال 
ونساء التعليم منذ شتنبر إلى 16 مارس وبذله التالميذ واألسر في مواكبة 
بيضاء،  سنة  إعالن  نتصور  أن  املمكن  من  يكن  لم  لذلك  أبنائهم، 
الرسالة الثانية أن الوزارة بهذا القرار تحمي مقدرات الدولة وإمكانياتها 

وماليتها.

 13 يوم  واتخذ  الحضورية  الدراسة  التعاليق  هو  الثاني  والقرار 
مارس حيث سجلت آنذاك 7 حاالت لإلصابة، وهذا يعني أن القرار كان 
بشكل استباقي من حيث التوقيت وأهميته، أيضا تكمن في كونه يتعلق 
ب10 ماليين من التالميذ واملتدربين والطلبة، فضال عن األطر اإلدارية 
والتربوية وهذه الكتلة البشرية حرجة ومهمة، واملستوى العمري لهذه 
الفئة يعني أننا كنا أمام مستقبل املغرب فال مجال للمراهنة أو املغامرة 

به.

القرار الثالث ويتعلق بتأمين اإلستمرارية البيداغوجية عبر اعتماد 
التعليمي عن بعد، وهنا السيد الوزير ال يمكن إال أن أنوه باملجهودات 
الكبيرة التي بذلتموها، لكن نقول أيضا أن هذا القرار استطدم بعدة 
إكراهات: أولها محدودية املوارد الرقمية التي أنتجت عبر سنوات والتي 
لم تتجاوز 600 مورد رقمي، في حين أن الوزارة خالل شهرين وبفضل 
املجهودات التي بذلها رجال ونساء التعليم استطاعت أن تعبئ إمكانياتها 

وأنتجت 6 آالف مضمون رقمي أي ما يعادل حصيلة عشر سنوات.

حيث  لألبناء،  مواكبة  على  لألسر  بقدرة  مرتبط  الثاني  اإلكراه 
ظهرت تفاوتات كثيرة على اعتبار الهشاشة اإلجتماعية ومشكل العدالة 

املجالية واإلجتماعية.

والتجهيزات  بالوسائل  مرتبط  لوجستيكي  إكراه  اآلخر هو  اإلكراه 
التي تعتبر في التعليم عن بعد، ال بالنسبة لألسري وال بالنسبة لألساتذة 
أيضا، وهناك إكراهات بيداغوجية مرتبطة بتمثلينا ملفهوم التعليمي 
عن بعد، ذلك أن األمر تعلق في هذه املرحلة بنقل املعارف من الحوامل 
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الورقية إلى الحوامل الرقمية، واملعلوم عند املتخصصين في هذا الباب 
أن التعليم عن بعد منظومة متكاملة تتيح التفاعل والتفاوض حول 
املعرفة، وهذا ورش يجب أن يفتح مستقبال حتى تتم مأسسة هذا النوع 
من التعليم وفق ما نصت عليه املادة 33 من القانون اإلطار وما أشارت 
إليه الرؤية اإلستراتيجية أيضا، حينما أكدت أن من معّوقات تعليمنا 
بالشكل  التربوية  التكنولوجيات  إدماج  على  منظومتنا  قدرة  عدم 
املطلوب، وهنا السيد الوزير، نلفت عنايتكم إلى أن هذا الورش يحتاج 
العتمادات مالية كبيرة وهو ما يمكن أن يتيحه صندوق تعميم الرقمنة، 
اعتمادات  على  يتوفر  والذي   2005 املالية  قانون  بمقت�سى  املحدث 

بماليير الدراهم.

السيد الوزير،

السيدة والس دة النواب املحترمي0،

القرار الرابع هو عدم رجوع التالميذ إلى املؤسسات مع اإلستمرارية 
البيداغوجية إلى نهاية السنة، وهنا السيد الوزير كانت هناك مجموعة 
من اإلنتظارات لكن جوابكم اليوم قد أفرج من خاللها على عدد من 
التدابير خاصة التي تهم التعليم العالي والتكوين املنهي، ونود أن نشكركم 
يكم للمقترح الذي تقدمنا به في اجتماع اللجنة واملتعلق بإعداد 

ّ
على تبن

إطار مرجعي موحد حتى نتجاوز إشكالية التفاوتات التي يمكن أن تكون 
بالنسبة  الدروس  لتقديم  املستويات  وبين  بين األساتذة  قد حصلت 
ما  هو  اآلن  املطلوب  أما  التجاوب.  هذا  على  للبكالوريا، فمشكورون 
اقترحناه أيضا من أن نصوغ كل هذه التدابير في دليل نسميه دليل 
تدبير ما تبقى من املوسم الدرا�سي والتكويني والجامعي، دليل يسهل على 
الجميع أن يبحث فيه عن كل ما يهمه من أجل أن تكون األمور واضحة.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات الس دة النواب املحترمو0،

آنيا،  نعالجها  أن  تحتاج  إشكاليات  أمام  كورونا وضعتنا  جائحة 
الوزير األوراش خصنا نكّملوها برنامج  اللي بدينا فيها السيد  األمور 
تعميم التعليم األولي كيخصنا نكملوه، محاربة الهدر املدر�سي والجامعي 
كيخصنا نستمرو كل األوراش التقليدية للمدرسة املغربية يجب أن 
نستمر فيها، لكن الجائحة أماطت اللثام عن أوراش متجددة جديدة 
تحديات أخرى للمدرسة املغربية، أولها هذا الورش الذي تحدثنا عنه 
يتعلق  ما  هو  والثاني  بعد،  عن  التعليم  وبمأسسة  بالرقمنة  املتعلق 
بإخراج النصوص التطبيقية والتنظيمية للقانون اإلطار ذلك أن كثيرا 
من اإلشكاالت التي برزت كان سببها وجود فراغات قانونية، وهنا أشير 
إلى ما يتعلق بالتعليم الخصو�سي والنقاش والجدل الذي وقع بشأنه 
وندعو في فريق العدالة والتنمية إلى تبني مقاربة متوازنة في معالجة هذا 
املوضوع، تراعي مصلحة املؤسسات وتراعي ظروف اآلباء واألسر وتراعي 

حقوق األجراء املشتغلين في هذا القطاع؛

التحدي اآلخر السيد الوزير، هو ما يتعلق بالبحث العلمي بالدنا 
لحد اآلن ال تتجاوز نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج الداخلي 
الخام أقل من %1 وهذا رقم يدل على أن البحث العلمي ال زال لم يحظ 
باملكانة الالزمة، السيد الوزير، هذه الوزارة إسمها وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، ولذلك يجب أن يأخذ 
البحث العلمي من انشغاالتكم ومن اهتماماتكم وأنتم األستاذ الباحث 
ال�سيء الكثير إن شاء هللا تعالى مستقبال، أملنا أن تكون هذه الجائحة 
فرصة من أجل تعميق النقاش حول قضايا املنظومة، ونحن متأكدون 
بأن مدرستنا العمومية وأن قطاع التربية والتكوين قادر برجاله ونسائه 
وأطره أن يرفع هذا التحدي وأن ننطلق إلى مدرسة املستقبل، حفظ هللا 
املغرب، ملكا وحكومة وشعبا، ومرة أخرى أحيي نساء ورجال التعليم 
وأحيي أطر وزارة التربية الوطنية مركزيا جهويا وإقليميا، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الثانية  املداخلة  النائب  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

الن ئبة السيدة ف طمة سعد2:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات الس دة النواب،

بدورنا في فريق األصالة واملعاصرة نثمن كل القرارات واإلجراءات 
أهمية  ذات  املواطنين على حساب جوانب  لسالمة  انتصارا  املتخذة 
بالغة، وهذا ما ميزت التجربة املغربية في تعاملها وتعاطيها مع جائحة 
كورونا، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، نصره هللا، بدأ من 
الحجر الصحي كإجراء استباقي مرورا إلى برامج ذات أبعاد إجتماعية 
التربوية  ولألطر  للوزارة  الفعلي  اإلنخراط  نسجل  كذاك  مختلفة، 
واإلدارية ولألسر املغربية التي قامت بدعم أطفالها نفسيا وعلميا من 
أجل مواصلة التحصيل الدرا�سي، وبأدوار مختلف الفاعلين املدنيين 
الدعم  في  التحسيسية  الحمالت  إطالق  خالل  من  ساهموا  الذين 

واملواكبة.

كذلك ال يفوتنا أن نغتنم هذه الفرصة لنسجل بإيجابية اإلهتمام 
والتفكير والنقاش والتداول من طرف مختلف مكونات املجتمع املغربي 

عبر كل الوسائط اإلجتماعية والتواصلية حول هذا الورش الحيوي.

السياق  هذا  في  نستحضر  وأن  البد  الوزير،  السيد  العتبات  في 
اإلستثنائي أيضا عدم استمرارية الحكومات املتعاقبة وإلتزامية في مجال 
تطوير التعليم ضمن رؤية واضحة وإستراتيجية قابلة للتطبيق وفق 
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منهجية علمية للمراجعة والتصويب والتوجيه في قطاع يعتبره املغاربة 
رافعة أساسية لعيشهم وكرامتهم ورقيهم اإلجتماعي.

كذلك البد وأن نثير مشكلة التأخر في تنزيل القوانين وتفعيل القرارات، 
القانون اإلطار انتظر 3 سنوات منذ صدور الرؤية اإلستراتيجية قبل 
أن يحال على البرملان، وال زلنا ننتظر النصوص التطبيقية والتنظيمية 
لتفعيل هاد القانون، كذلك البد أن نستحضر قرار إحداث مديرية 
للتكنولوجيا التعليمية كانت كفيلة بأن تجعلنا اليوم على قدر كبير من 
الجاهزية في مواجهة هذا الظرف اإلستثنائي. كذلك املبادرات من قبيل 
برنامج نافذة تم إقبارها على إجابيتها، فمنطق اإلطفاء السيد الوزير 
ال ينجح في مجال من قبيل مجال التعليم الذي يحتاج إلى التخطيط 
والبرمجة واإلعدادي املسبق، ألنه فضاء معقد إلنتاج املعرفة ولصناعة 

املواطنة.

في املحصلة السيد الوزير، أصبح قطاع التعليم حقال للتجارب فكثرة 
التربية والتعليم بصمت عن تجربة مغربية  مشاريع إصالح منظومة 
بامتياز، ولعال هذا ما يؤزم العقل التربوي ويؤرق الرأي العام املغربي، 
فجزء كبير من املشاكل املزمنة تربويا وتعليميا للمنظومة التربوية راجع 
للسياسات الحكومية املتعاقبة، إذ أن املتابعة والعناية الدائمة لجاللة 
امللك، لورش التعليم، ال يقابلها ما يماثلها لدى الحكومة من إنخراط 

واضح ومواكبة ملموسة لتطوير السياسة التربوية التعليمية.

يغادرون  الذين  التالميذ  نسبة  ارتفاع  الوزير،  السيد  والنتيجة 
املدرسة سنويا، انخفاض نسبة الطلبة املسجلين بالجامعات املغربية 
والذين يحصلون على اإلجازة في ظرف 3 سنوات، التزامكم بتخفيض 
نسبة األمية غير قابل للتحقق، نسب عدم اإللتحاق باملدرسة املغربية 
مرتفعة ونسب التكرار أكثر ارتفاعا ونسب التأخر الدرا�سي واكتظاظ 
املفجعة  الدراسة  عن  االنقطاع  سبب  عن  الحديث  دون  األقسام 
من سلك  التالميذ  انتقال  ونسب  التعليمية،  األسالك  لكل  بالنسبة 
درا�سي إلى آخر غير مفرحة ومرضية؛ وكل هذا يقابله غياب أية رؤية 
للتكوين املستمر لهيأة التدريس وبقاء أعداد كبيرة من األقسام في البناء 
املفكك، وجود العديد من اإلختالالت التربوية والتعليمية في التعليم 
بالعالم القروي ذات طابع مادي وبنيوي وبشري، هي تجليات كثيرة ال 

يسع املجال لذكرها جميعها.

لكن الخالصة السيد الوزير، أن هذه املشاكل التي تتفاقم رغم كل 
الجهود املبذولة في هذا القطاع الحيوي ليست مرتبطة بتشريع القوانين 
أو نقص فيها بقدر ما يكمن أساسا في عدم القدرة على تنفيذ سياسة 
قابلة  برامج عمل  وعبر  واضحة  رؤية  وفق  بالقطاع  عمومية خاصة 

للتحقيق وبوسائل وآليات بعيد عن التعقيد.

أما بالنسبة لجائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من إغالق املدارس 
والتزام البيوت واعتماد التعليم عن بعد، فقد أحدث اضطرابا كامال 
في حياة التالميذ والطلبة وآهاليهم ومدرسيهم، وهو ما جعل الجميع 

يطرح العديد من األسئلة، من قبيل ما هي بالضبط الخصائص التربوية 
والتعليمية ملنظومتنا التعليمية؟ وما هو الحجم الحقيقي لتأثير حالة 
القراءة  على  والطلبة  التالميذ  قدرة  على  الصحي  والحجر  الطوارئ 
نتائج  والفهم واالستيعاب في كل املواد واألسالك الدراسية؟ وما هي 
انعدام التكافؤ في امتالك الوسائل الخاصة بالتعليم عن بعد؟ وما هي 
طرق تقييم تلقي التالميذ للكفايات واملهارات األساسية التي يحتاجونها 
في مختلف املواد الدراسية وفي الحياة العملية؟ وما هي تأثيراتها على 
مسارهم الدرا�سي في السنوات املقبلة؟ وما هي السبل واآلليات الكفيلة 
بتقدير نسب انقطاع التالميذ عن الدراسة بسبب الحائحة، خاصة 
في العالم القروي واملناطق الجبلية النائية؟ ما هي الخطة التفصيلية 
السيد الوزير لتعامل وزارتكم مع املراحل املقبلة سواء فيما يخص 
التعاطي مع مستوى الباكلوريا أو باقي املستويات الدراسية ومواصلة 
بعد  عن  التعليم  يخص  فيما  أو  البيداغوجية؟  االستمرارية  تفعيل 
والكراسات التي سيتم توزيعها على التلميذات والتالميذ؟ وفيما يخص 
السؤال املطروح على القطاع الخاص ومدى مساهمته مع تالميذه في 
إطار القرارات واإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف وزارتكم وماذا عن 
التزام باملعايير التربوية الدولية؟ على مستوى تحصيل التعلمات وتنمية 
ك الكفايات وشحذ املهارات واجتياز االمتحانات لالعتراف 

ّ
القدرات وتمل

بالشواهد املحصل عليها خالل املوسم الدرا�سي الحالي؟ بما يحافظ على 
حق املتعلمات واملتعلمين في االلتحاق بالجامعات واملعاهد الدولية، 
الدراسية  السنة  في  بها  االلتحاق  مباريات  إجراء  مواعيد  يراعي  وبما 

املوالية.

وقع تأخر في اإلعالن عن اإلجراءات والتدابير الخاصة بالتعليم العالي 
والتكوين املنهي، أال يشير ذلك إلى غياب تصور شامل ومتكامل للمنظومة 
برمتها؟ إن هذه األسئلة الحارقة وغيرها والتي تؤرق بال جميع املغاربة 
تقت�سي بالتوجه إليهم باإلجابة عليها بكل الشفافية املطلوبة، من أجل 
وضعهم في الصورة الحقيقية للوضعية التي آل إليها القطاع، ووفق 
معطيات محصل عليها من خالل عملية تقييم علمية ومؤسسة على 

مرتكزات واضحة.

الوزارة  إذا كانت  لنا أن نتسائل حول ما  السياق يحق  وفي هذا 
متملكة لجهاز املفاهيم الخاص لتقييم حصيلة التعليم عن بعد؟ وإلى 
أي مدى تمتلك الوزارة منظورا شموليا يجمع بين الجانب القانوني 
فتقييم  بعد،  عن  للتعليم  والتعليمي  والتربوي  واللوجيستيكي  واملالي 
يعتمد  كمي  منطلقه  وزارتكم  بالغ  بحسب  بعد  عن  التعليم  تجربة 
إحصاء لعدد زوار منصة تلميذ تيس ومتتبعي القنوات التلفزية ولعدد 
الدروس املعدة، فماذا عن الحصيلة في بعدها الكيفي السيد الوزير؟ 
ماذا عن الشروط األساسية للتعليم عن بعد؟ وماذا عن شروط التلقي 
عبر الوسائط اإللكترونية كشروط غير مألوفة لدى املتعلم واملعلم على 
حد سواء وتغيب فيه التفاعلية كشرط أسا�سي لظبط مستوى حصول 
الفهم واإلستيعاب؟ ماذا عن جودة املضامين وعن توفر وسائل ومعدات 

التعليم عن بعد بأستثناء..
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السيدة ضئيسة الجلسة:

التجمع  لفريق  املوالية  املداخلة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري، فليتفضل أحد النواب مشكورا.

الن ئب السيد عب س الومغ ض2:

السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

السيد الوزير املحترم،

سالم هللا عليكم، من نافلة القول أن فيروس كورونا كوفيد19- 
العالم بشكل مفاجئ غنيها وفقيرها، قد خلق  الذي أصاب كل دول 
ظرفا استثنائيا مما وجب معه اتخاذ إجراءات استعجالية واستثنائية 
في آن واحد، في بداية البد أن نشيد ونعتز بالعناية السامية التي أوالها 
جاللة امللك، حفظه هللا، قبل وبعد ظهور أول حالة لهذا املرض ببالدنا، 
ومواكبة جاللته لكل العمليات الرامية ملواجهة هذا الوباء والحد من 

تداعياته وفق مقاربات ذات طابع آني واستشرفي.

السيد الوزير، ال شك أن قرار تعليق الدراسة بمختلف األسالك 
حكيما  قرارا  كان  والخاص  منها  العام  سواء  واملؤسسات  التعليمية 
وصائبا حفاظا على سالمة وصحة التالميذ واألطر التربوية وتبين أنه 
هذا  وفي  بعد،  عن  التعليم  آلية  اعتمدتم  املحدثة  الوضعية  نتيجة 

الصدد نسجل املالحظات التالية:

مما جاء في تصريحكم السيد الوزير املحترم، لقد استطاعنا كسب 
رهان التعليم عن بعد إلى حد كبير، وهو قول لنا فيه نظر، إذ أن العملية 
ال زالت في إطار التجريب األولي، ويحتاج إصدار هكذا حكم بشأنها إلى 
إجراء دراسات دقيقة بعدية تعتمد أدوات بحثية ذات مصداقية، وما 
دون ذلك حتى وإن كان معضضا بأرقام، فإن منسوب صدقيته يحتاج 
إلى التمحيص والتثبت، ألن هذه األرقام تتسم بالتعميم وقد ال تنطبق 
لإلنطباعية،  قريبا  يبقى  كهذا  حكما  فإن  وبالتالي  املعي�سي،  والواقع 
ونتوخى بعد القيام بالدراسات الالزمة أن نقف على نقط القوة من أجل 

تعزيزها ونقط الضعف بغية تصويبها.

السيد الوزير، إن ما تم توظيفه اليوم في عملية التعليم عن بعد ال 
يرقى ملا كنا نطمح إليه، خصوصا ونحن نستحضر ما تم رصده لبرنامج 
GENIE، هذا البرنامج الذي شكل أحد املشاريع املهيكلة للورش الوطني 
 E1P10 املغرب الرقمي 2013، وتموقعه في قلب البرنامج اإلستعجالي
وكذا ما تم رصده إلنجاز مشاريع مماثلة، كانت ستجعلنا اليوم نتوفر 
على بنية تعليمية رقمية متطورة، من منصات للتواصل والعرض وبث 

وترسيخ ثقافة التعليم عن بعد وغيرها.

السيد الوزير، أعلنتم أنكم ركزتم في تنفيذ عملية التعليم عن بعد 
مباشرة بعد تعليق التدريس الحضوري على منصة تلميذ تيس بغرض 

وقامت  واملتعلمات  املتعلمين  متناول  في  ستكون  رقمية  موارد  توفير 
باألقسام  العمل  عبر  بعد  عن  التعليم  تجربة  بتعزيز  كذلك  الوزارة 
الطرفي  بين  املباشر  التواصل  عبر خدمة مسار، لضمان  اإلفتراضية 
العملية التعليمية التعليمية األساتذة والتالميذ، وقلتم السيد الوزير 
أي  ألف   725 بلغ  العمومي  بالتعليم  املحدثة  األقساط  بأن مجموع 
بنسبة التغطية بلغت %96، في حين بلغ عدد األقسام املحدثة بالتعليم 
ليصل   ،70% بنسبة  إفترا�سي  قسم  ألف   108 حوالي  الخصو�سي 
بذلك مجموع املتعلمين إلى 85 ألف أستاذا و300 ألف تلميذ، وإن كنا 
ال نضحض هذه األرقام، فإننا نجزم بأن الواقع املعيش ال يسايرها، 
فنسبة كبيرة من األساتذة والتالميذ يستعملون أدوات رقمية تواصلية 
تصنف تربويا باألولية، أو دعنا نصنفها بالتقليدية، نظرا لغياب بعض 
الشروط البيداغوجية أثناء توظيفها، مما يحول دون تحقيق األهداف 
املتوخاة منها، ويضمن نجاح بناء الكفايات واملهارات املسطرة في املناهج 
والبرامج الدراسية. وإن كنا ال ننكر أهمية خدمة مسار املشار إليها، إال أن 
عملية التحسيس بها قبليا وإدرج تكوينات بشأنها من قبل قد أفقدها 
مفعولها املنشود، وجعل منسوب اإلقبال عليها غير مرغوب فيه ليبقى 
مدى نجاحها مرهون بمدى اإلقبال واملواظبة عليها، ال بمدى إحداثها 
وهو ما أشرتم إليه من أرقام تخصها، فعدد األرقام ال يعكس بالضرورة 

نجاعتها ومردوديتها.

السيد الوزير املحترم، إن األرقام التي أعلنت عنها وزارتكم أثناء 
مواكبتها لهذه الفترة استثنائية ال يجب أن تحجب عنا حقيقة البد من 
استحضار، أال وهي التفاوت الحاصل بين وسطين يجمعون وطن واحد، 
إنهم الوسط الحضري ونظيره القروي اللذين يطرحان مسألة يمكن 
نعتها بالعدالة املجالية التعليمية، فاألكيد أن العالم القروي يضعف 
فيه وقد تنعدم وسائط اإلتصال التعليم لعدة أسباب نعلمها جميعا 
من قبيل الهشاشة وغياب الربط بالشبكة الرقمية أو ضعف الصبيب 
األنترنيت وعدم أو نقصان التوفر على األدوات الضرورية للتواصل عن 
بعد وغيرها، وهو األمر الذي يخلق تفاوتات في التلقي والتحصيل بين 
أبناء الوطن الواحد، وهو ما تنبهتم إليه السيد الوزير فيما بعد وقمتم 
بتوظيف القنوات التلفزية التي وعلى الرغم من أهميتها لتدارك الوضع، 
إال أنها تفتقد إلى الجانب التفاعلي الذي يتيح للمعلم التقييم والتقويم 
كبيرة  تربوية  تحفيزية  أبعاد  لها  والتي  والتصرفات،  التفكير  وتوجيه 

ومؤثرة في حياة األطفال.

ونعتقد السيد الوزير، أن األعطاب التي سردناها هي التي جعلتكم 
بدل  الحضورية  الدروس  تقويمات  باعتماد  القا�سي  القرار  تتخذون 
قبل،  من  بها  التي صرحتم  األرقام  من  الرغم  على  بعد  عن  املنجزة 
مرتكزين في قراركم هذا على حرصكم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع 
التالميذ والتلميذات، وهو ما يجعلنا ننوه به ويعضد ما أكدنا عليه من 

عدم اإلطمئنان إلى األرقام التي أصدرتها وزارتكم.

ال يخامرنا شك السيد الوزير املحترم، أن القطاع التعليمي برمته 
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املدر�سي واملنهي والجامعي يتقاسم مجموعة من األعطاب فيما يخص 
تنزيل عملية التعليم عن بعد، فقطاع التعليم العالي مثال ونتيجة لتنوعه 
لم يسلم من آثار جانبية لهذه العملية، كان باإلمكان تفاديها لو كنا 
فعال نتوفر على بنيات تعليمية مرقمنة ومتطورة ومسايرة ملستجدات 

التدريس عن بعد.

السيدة ضئيسة الجلسة:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية.

الن ئب السيد عبد املجيد الف �سي الفهر2:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيدة الرئيسة،

ديال  العدد  واحد  األخيرة  الفترة  فهاد  تابعانا  الوزير،  السيد 
املواطنين املغاربة اللي عايشين في الخارج اللي توجو وصلو في مناصب 
العليا في املجال العلمي، وهذا بكل صدق مصدر افتخار لينا كمغاربة 
وبغينا أنه في املستقبل هاذ النجوم هاذو الوزارة ديالكم توفر لهم املناخ 
املناسب، توفر لهم الفضاء املناسب باش يبقاو يبغيو يبقاو في املغرب 
ويبتكرو بإسم املغرب، إذن وأعتقد أنه باملوازاة مع التدبير اليومي ديال 
هاذ الجائحة خص الوزارة ديالكم تخلق واحد مجموعة عمل أو واحد 

الهيأة اللي تفكر في املستقبل والتخطيط للمستقبل.

إذن السيد الوزير، فعال هاذ الجائحة هاذي فرضت علينا موسما 
دراسيا استثنائيا، وحاولنا خالل هاذ الفترة هاذي أن نقدم للحكومة 
جملة من اإلقتراحات العملية، وأن ندعم كل الجهود املبذولة خاصة 
من طرف أسرة التعليم الوطنية، وجزء من مما سجلناه هو ضعف 
التعليمية لإلنتقال أو اإلعتماد على تعليم رقمي  استعداد منظومتنا 
ذي جودة، وهو محور تعديل سبق وتقدمنا به قبل سنتين بمناسبة 

مناقشة مشروع قانون اإلطار للتربية والتكوين.

السيد الوزير نحن نتابع عن كثب الطريقة التي تعّد بها وزارتكم 
املوسم الدرا�سي املقبل، والذي ينبغي أن يكون بوابة نحو تعليم وتكوين 
ديال  العدد  واحد  لنا  أنه  أعتقد  الوقت،  بقاش  ما  صافي  حقيقي 

املالحظات في إطار املداخيل املركزية التالية:

اإلجتماعية  املسألة  حسم  من  البد  والتكوين  التربية  أسرة  أوال: 
وعلى  لها،  واإلبداع  العطاء  أسباب  كل  وتوفير  األسرة  لهذه  واملادية 
رأسها مسألة التعاقد ملا يشكله من حاجز النف�سي كبير يهدد كل جهود 
اإلصالح، فضال عن مسألة تفعيل تحفيزات التدريس بالعالم القروي، 
لنحقق تكافؤ الفرص املنصوص عليها في الدستور لكل التالميذ سواء 

بالعالم القروي أو الحضري؛

ثانيا: التلميذ واألسرة البد أن يشكل املوسم الدرا�سي املقبل فرصة 

لتعزيز مكانة األسرة كشريك قوي للمدرسة في كل املجاالت، وخاصة 
تفعيل مجالس األقسام والتفكير الجدي في تقوية املناهج الدراسية بما 

يعزز إرتباط التلميذ باملؤسسة ديالو؛

أيضا  املقبل  الدرا�سي  املوسم  الديداكتيك، البد أن يشكل  ثالثا: 
الشرح  ووسائل  التدريس  ديداكتيك  تطوير  نحو  جديدة  انطالقة 
التعليمية  بالوسائل  اإلكتفاء  بدل  حقيقية،  رقمية  ثورة  خلق  عبر 
املكثف  االنفتاح  خالل  من  آخره،  إلى  الطباشير  السبورة  التقليدية 
على التكنولوجية، وذلك من السنوات األولى من املسار الدرا�سي ديال 
إال مع  ينطلق  التكنولوجيا ال  تدريس مادة  أنه  التلميذ، غير معقول 

املستوى التاسع ثم يتوقف؛

رابعا: املقرر الدرا�سي البد أن نتجه بسرعة أكبر نحو توحيد الكتاب 
املدر�سي وتجويد املحتويات وانفتاح على املواد اإلبداعية والفنية؛

خامسا: املناهج نحتاج لثورة في املناهج تجعل من املدرسة فرصة 
ومجاال لإلبداع بدل أن تكون املدرسة مساحة إجبارية وفقط في عمر 

التلميذ؛

أهمية  عن  للحديث  مجال  هناك  ليس  العلمي،  البحث  سادسا: 
البحث العلمي، لكن دروس هذه األزمة تؤكد بامللموس أن ال مستقبل 
ألمتنا إال بالبحث العلمي واملعرفة، لذلك فإننا نحتاج ثورة في مجال 
تعزيز مختبرات البحث العلمي وتطويرها وفق دفاتر تحمالت طموحة مع 
ما يستلزم ذلك من تعبئة شجاعة لإلمكانيات املالية والبشرية، البحث 
العلمي اليوم هو اللي غادي يلقى اللقاح ضد كورونا، البحث العلمي هو 
اللي غادي يلقى الدوا ديال كورونا، وأنا كمغربي بغيت في املستقبل أن 
بالدي تكون بين البلدان اللي تبحث على حلول اللي تنقذ العام، إذن 
أهم درس أهم درس هو أن اإلستثمار في البشر أكثر نجاعة ومردودية 
من اإلستثمار في الحجر، إيال كان كنا ناخدو واحد العنوان ديال هاذ 
التجربة هاذي هي هاذي، اإلستثمار في البشر أكثر نجاعة ومردودية من 
اإلستثمار في الحجر، شنو اللي نفع الدول املتقدمة اليوم؟ هو ذاك ال�سي 
اللي نتجت من خبرة ومن معرفة وتكنولوجيا دقيقة، واحنا كنعرفو بأنه 
العالم اآلن يتوجه نحو املزيد من الحمائية، إذن هاذ ال�سي كيفرض 
علينا كأمة أنه نعاظم جهودنا وأن نثق ونعتمد على طاقاتنا وإمكانياتنا 
ملواجهة التحديات التي طرحت وستطرح علينا بعد هذه األزمة، وشكرا.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، مداخلة الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد لحسن سكوض2:

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،

السيدات والس دة النواب،
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بداية هنا البد أن نشيد عاليا للتفاعل السريع واإلستباقي الذي أبان 
عنه املغرب على مختلف املستويات في مواجهة كوفيد 19، بمجهود 
جماعي تضامني وتشاركي لكل املؤسسات والسلطات والهيئات واملواطنين 
مشكورين، يؤطره ويوجهه حرص ملكي سامي، انتصر للمواطن املغربي 
األخرى،  االعتبارات  كل  على  املطلقة  واألولوية  باألفضلية  وخصه 
ونحن بصدد النقاش حول قطاع التعليم والتكوين البد من اإلشادة 
املجاالت  كل  في  الحكومة  اعتمدتها  التي  اإلستثنائية  اإلجراءات  بكل 
ومنها تأمين اإلستمرارية البيداغوجية رغم الطابع الفجائي للجائحة، 
الشكر موصول لكم السيد الوزير على الجرأة والجدية والتتبع الدؤوب 
ملجريات تنزيل هذه اإلجراءات وكذا التدابير القاضية بتعليق الدراسة 
التعليمية  املؤسسات  بعد  عن  التدريس  في  واإلستمرار  الحضورية، 
والتكوينية والتي قوبلت باالرتياح والترحيب من لدن الجميع، فاألمر 
يتعلق بفئة عريضة من ساكنة املغرب من أطفال وشباب يمثلون أطر 
ونخب وكفاءات الغد القريب، فالشباب كما تعلمون بوابة املستقبل 
الشكر  قدراته،  وتنمية  وحمايته  تحصينه  ويجب  الحقيقية  والثروة 
كذلك والتقدير لنساء ورجال التعليم واألطر التربوية التي تعاملت مع 
واملسؤولية،  والتضحية  اإلنضباط  قوامه  عال  وطني  بحس  الوضع 
وأبانت عن قدرتها لتملك وإستعمال الوسائل الرقمية في ظرف وجيز 
جعلت العملية التربوية تمر في جو مقبول رغم الظرفية الغير مسبوقة، 
وإذا كان البد من اإلدالء بتقييم مرحلي للتعليم عن بعد، فإننا نعتبر 
التجربة ناجحة كما أوضحتم من خالل اإلنجازات، وإن سجلنا بعض 
النقائص على مستوى العديد من املناطق القروية والجبلية وهوامش 
املدارس واملنازل  باألنترنت، والرقمنة وربط  بالتأطير  املدن واملرتبطة 
الدعامات  عبر  للتواصل  الذكية  اإللكترونية  األجهزة  وتوفير  بالطاقة 

واملناصات الرقمية والقنوات التلفزية.

العالم  بين  التنموي  والتباين  الرقمية  الفجوة  هذه  وباستحضار 
الحضري وهذه املناطق الهشة، فإننا نؤكد مجددا في الفريق الحركي 
اقتصادية  السوسيو  باملعيقات  املرتبطة  التحديات  رفع  على ضرورة 
واإلجتماعية وكذا الجغرافية بهذه املجاالت بتضافر جهود الحكومة 
والجماعات الترابية واملجتمع املدني، كما نلح على ضرورة تنزيل القانون 
اإلطار والرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة التربية والتكوين في الشق 
املتعلق بإعطاء تمييز إيجابي لفائدة الوسط القروي وشبه الحضري 

واملناطق املعزولة لتدارك الفوارق.

السيد الوزير، أنكم بتوفير هذه الظروف وبالنظر ألهمية التعليم في 
التنمية واإلدماج فإننا نقترح عليكم في الفريق الحركي:

املناطق كفرصة مواتية  في هذه  بعد  التعليم عن  اعتماد  أوال:   -
بعض  لتدارك  وكمخرج  بيداغوجية  فرص  إلى  اإلكراهات  لتحويل 
اإلختالالت كالخصاص الحاصل في املوارد البشرية التعليمية وصعوبة 
التنقل وتوقف الدراسة بسبب الظروف الطبيعية القاسية كتساقط 

الثلوج أو الفيضانات.

- ثانيا: في نفس السياق تلقين اللغة األمازيغية عن بعد ليس فقط 
لتنزيلها كلغة رسمية كرسها الدستور وأطرها القانون التنظيمي، ولكن 
أيضا كوسيلة للتنمية املجالية عبر التعلم واكتساب املعارف وتقديم 

املساعدة عن بعد والتأطير والتحسيس.

- ثالثا: املزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، الذي نراه 
ضروريا بعد الجائحة ومأسسته عبر إحداث مديرية خاصة ووحدات 
جهوية في إطار مقاربة تشاركية بهدف خلق مدرسة وجامعة افتراضية، 
مما يتطلبه حتما دعم ميزانية البحث العلمي في اتجاه خلق تعليم قوي 
الذكاء  أفضل  بشكل  ويستثمر  والخصوصيات  للتحديات  يستجيب 

والكفاءة واإلبداع املغربي.

الجوانب  كل  تدبير  في  التوفيق  لكم  نتمنى  الوزير، ختاما  السيد 
املرتبطة بنهاية السنة وكذا بداية السنة املقبلة في إطار املقاربة التشاركية 
التي دأبتم عليها على أساس مراعاة شروط الصحة والسالمة الضرورية 
والتعاون مع إنتاج اإلنسان الفاعل بنظرة متجددة على مستوى املناهج 
والبرامج، وفي إطار ولوج جميع أبناء املغرب لتعليمهم ذي جودة يضمن 

تكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية واملجالية.

قبل أن أختم كلمتي بطبيعة الحال احنايا نرفع عاليا يعني تقديرنا 
واحترامنا لكل املرابطين ولكل املتدخلين في خالل هاد الفترة دالجائحة 
لحماية املواطنين، وأيضا لجعل املواطنين يستفيدون من كل املستلزمات 
في هاد الظرف العصيب من أمن وجيش وقوات مساعدة ووقاية مدنية 
ودرك ملكي، وأيضا يعني اإلدارة الترابية ورجال األمن ورجال السلطة 

وكذا األطقم التربوية، ونشكركم السيد الوزير على كل ما تقومون به.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق اإلشتراكي.

الن ئبة السيدة السعدية بنسهلي:

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

في الواقع تندشنو لواحد املرحلة مهمة جدا في حياتنا السياسية 
نعتزو  إال  مايمكن  املغربية،  الحياة  في  واإلقتصادية  واإلجتماعية 
باملجهودات وباملقاربات اإلستباقية وهي مقاربات يعني خلخلة الوضع 
القائم وعطاتنا أمل بأن املغرب له أبناء في أن املغرب غينتقل لواحد 
املرحلة جديدة وادي يقطع مع املقاربات السابقة، املقاربات اللي دائما 
كانت كتسجلنا في اإلنتظارية وفي التلكئ، كان عندنا إصالح درنا فيه 
واحد املعركة كبيرة وشكل واحد النقطة ضوء كبيرة في الحياة الدراسية 
وفي الحياة التعليمية واعتبرنا وكان من املمكن أن نتجاوزو مجموعة 
ديال اإلختالالت القائمة لو أننا فعال أننا فعال جات القوانين التنظيمية 
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ودرنا واحد األشواط وقطعنا واحد األشواط، لكن الجائحة فرضت 
علينا منطقها فرضت علينا منطقها وفرضت علينا وضع إسثنائي، ولكن 
كانت هناك مقاربة وكانت إرادة كانت إرادة و كانت التقائية ديال أننا 
فعال أن التعليم نعطيوه واحد الفسحة ونعطيوه واحد اإلمكانية باش 
أن هاد التعليم نقلوه إلى مستوى أفضل. تدابير اللي اتخذت الوزارة 
كانت تدابير في وقتها في الواقع، أنا كنعتبر على أنها تدابير فيها تبصر، 
وبالتالي أنها عطاتنا فرصة ديال إحداث التحوالت الرصينة والهادئة في 
التعليم، إحداث هاد التحوالت الرصينة أخذا بعين اإلعتبار أنه كاين 
هو  وهذا  إكراهات  وكاين  معيقات  وكاين  معضالت  وكاين  إختالالت 
التحدي وهذا هو الرهان، على أهمية هاد الصعوبات واإلكراهات اللي 
كنعدوها في مجال يعني ما كاينش إنصاف بالشكل املطلوب، ما كاينش 
تكافؤ الفرص بشكل املطلوب على املستوى اإلجتماعي وعلى املستوى 
املجالي، وبالتالي كاين هناك انخفاض منسوب الثقة في املنظومة، ولكن 
هذا املبادرة وهاد الجائحة شكلت بالنسبة لنا فرصة سانحة في األزمات 
خصنا نقتمصوا الفرص، فرصة سانحة اللي عطاتنا هاد اإلمكانية ديال 
أننا نمدوا املنظومة التعليمية بجرعات قوية من هاد الجرعات كاين 
هاد القرار ديال التعليم يعني تعويض التعليم الحضوري، يعني هاد 
التعليم الحضوري احنا كنعرفوا عندوا مقومات بيداغوجية خاصة، 
هو الدرس بشكل مباشر مع األستاذ، هو السلطة املعرفية داألستاذ، 
ولكن اتخاذ هاد الخطوة وهاد التعليم عن بعد كان فيه املجازفة ولكن 
كان أسا�سي في الحياة التعليمية، ألنه فعال بالقدر ما أنه شحن كل األطر 
التربوية والفاعلين التربويين والشركاء واألسر حتى هما، األسر رجعات 
مهمة  نقطة  وهادي  ديالها،  البيوت  داخل  التالميذ  وكتأطر  كتواكب 
ألننا احنا كنا محتاجين إلى األسر كشريك فعلي، األساتذة بدعو ودارو 
مبادرات وعطاو مجهودات وعطاو إذن فهذا هذه نقطة تحول خصنا 

نلتقطها.

التدابير التي قدمها الوزير، هي تدبير تنم عن رؤية يعني شمولية 
لكيفية تدبير هذه الجائحة في هذا الزمن اإلستثنائي، ولكن بالنسبة 
لينا احنا كنعتبروا على أهميتها، فالتطور ديالنا الوضع الوبائي احنا 
يكون هناك  أنه غادي  في شهر سبتمبر  إيال كان مثال  ما عارفينوش، 
والجامعي وسيكون، مع  املدر�سي  الدخول  امتحانات أخرى وسيكون 
ذلك خصنا تكون هناك سيناريوهات يعني احتياطية باش نشوفوا إلى 
أي حد أننا غادي نجحو في هاد النظرة، واحنا هاد الثقافة الجديدة 
ديال أننا نتسلحوا بنضرة استباقية وديال أننا ناخذوا املبادرات الجريئة 
في وقتها ونستنفر كل اإلمكانيات واملعدات هادي مسائل اللي كيخصنا 
نستثمروها في أفق أننا نديروا واحد اإلرصاء فعلي ديال سياسة تعليمية 
اللي كتضمن بحق وحق اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة الحقيقية، 
وهذا كيقت�سي ضمن ما يقتضيه التنزيل الفوري بشكل موازي للقوانين 
التنظيمية لقانون اإلطار، إذن ألن قانون اإلطار فيه العديد من القضايا 
اللي كنثيروها واللي عرات عليها الجائحة اآلن في الواقع التعليمي رغم 
املجهودات، أنا أنشيد باملجهودات التي يقوم بها السيد الوزيرهو ولد 

املدرسة العمومية، هو أستاذ كيعرف يعني يخبر جيدا الواقع التعليمي 
بكل إكراهاته وصعوباته، ولكن مع ذلك أنا أعتبر بأن الحكومة مطالبة 
بأنها تنزل عالش ألن إشراك األسر خاصو يكون في تواصل دائم، هذا 

واحد التعبئة املجتمع يجب استثماره.

السيدة ضئيسة الجلسة:

للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
واإلشتراكية.

الن ئب السيد جم ل بنشقرو0 كريمي:

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

أن  إال  يمكن  ال  الوزير،  السيد  النيابية  املجموعة  باسم  بداية 
املجهودات  على  والتربوية  اإلدارية  األطر  كافة  عاليا  ونحيي  نشكركم 
الجبارة ملواجهة فيروس كورونا، شكرا أيضا لألمهات، لآلباء، للتالميذ، 
الوزير،  السيد  اليوم  الفعال.  والتجاوب  اإلنخراط  على  للتلميذات 
علينا أخذ العبرة واإلستفادة من هذه الدروس التي أملتها علينا جائحة 
كورونا، وبالتالي ضرورة حتمية اليوم لتفعيل وتنزيل قانون إطار بشكل 
صارم وبشكل إيجابي ورفع ميزانية التربية والتعليم بشكل قوي اليوم 
العدالة اإلجتماعية واملجالية  وتوزيعها بشكل عادل، بشكل يضمن 
اليوم  اإلجتماعية  الطبقية  للفوارق  أسا�سي  محو  في  يساهم  وأيضا 
التي فرضتها أزمة منظومة التربية والتعليم على نطاق واسع، ونقترح 
أجل  الثروة من  تفرض ضريبة  أن  الحكومة  النيابية على  املجموعة 

تمويل منظومة التربية والتعليم.

السيد الوزير، اليوم ال داعي لإلسراع إسراع قوي بتنزيل نصين 
أساسيين تنظيميين في قانون اإلطار، نص يتعلق بالتعليم الخصو�سي 
ونص يتعلق بجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التالميذ هذا أمرال محيد 
عنه من أجل ملئ النقائص أوال وثانيا تصحيح كثير من اإلختالالت، 
السيد الوزير، اليوم التعليم عن بعد أبان بأنه علينا القطع تماما مع 
ما يسمى بالكتاب املدر�سي الورقي، اليوم خاصنا نولجوا بقوة إلى عالم 
الرقمنة والفوري من أجل برامج إلكترونية من أجل مدرسة افتراضية، 
من أجل تقوية منظومة الثورة التكنلوجية اليوم، التلميذ اليوم أصبح 
أذكى من األستاذ، التلميذ اليوم يتعامل بقوة مع األجهزة اإللكترونية 

وبالتالي علينا أخد العبرة في هاد االتجاه.

السيد الوزير، أيضا نطالبكم بتقييم فعال لتجربة التعليم عن 
بعد سواء من ناحية الجانب التقني أو من من خالل الجودة والفعالية 
واإلسراع بخلق وبناء صرح الجامعة اإلفتراضية التي ستقدم خدمة نحو 
األمام، أيضا السيد الوزير، بغينا البحث العلمي يتعزز ماديا ومعنويا 
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بورش جاد وهادف، السيد الوزير، كفى كفى من التوجه األكاديمي 
العلمي املبني لتقييم جهود التالميذ على اإلمتحانات، كفى لنبحث عن 
آليات أخرى، اليوم التالميذ والتلميذات مرعوبين ينتابهم الرعب بسبب 
كورونا أوال وبسبب هاد اإلمتحانات القادمة، وبغينا السيد الوزير، أن 
اإلمتحانات املقترحة تكون عادلة ومنصفة وتتناسب مع كل املستويات، 

ما بغيناهاش تساهم في التمييز وتساهم في تعزيز الفوارق.

السيد الوزير، حاجة ماسة أيضا وأنتم تقدمون األجندة للدعم 
النف�سي واإلجتماعي للتالميذ والتلميذات الدعم النف�سي واإلجتماعي، 
ونطالب وزارة الصحة لدعمكم في هاد االتجاه، أيضا السيد الوزير، 
تخفيض عتبة النجاح في باقي املستويات مطلب اآلن جوهري ألن كثير 
من املؤسسات تفتقد للفروض وهناك من لم ينجز الفروض وهناك 
غياب عدد من املعطيات كفيلة بنجاح التالميذ، هاد التالمذة اآلن 
اللي تكلمت على مجالس األقسام السيد الوزير، كثير من املؤسسات 
ما فيهاش مجلس األقسام أوما فيهاش التمثيلية ديال التالميذ أصال، 
ما عرفناش عالش طالبنا بها إبان املشكل الذي طرح فذاك الوقت على 
إثر الساعة اإلضافية، قلنا بأن التالميذ اليوم خص ّدار ليهم انتخابات 
نرّبيوهم على الديمقراطية ويكون عندهم التمثيليات داخل مجالس 
األقسام من أجل إشراك الجميع لألساتذة والطر التربوية و التالميذ 

وجمعية األباء، والسالم عليكم

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد النائب السيد، رد السيد الوزير فيما بقي من دقائق.

السيد سعيد أمزاز2، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم الع لي والبحث العلمي:

شكرا السيدة الرئيسة املحترمة،

السيدات والس دة النواب،

األجوبة  وأريد  ديالكم  واملعقول  الجدي  التفاعل  على  كنشكركم 
إنهاء  الوزارة هو  اليوم عند  اللي  الرهان  أوال  التساؤالت،  على بعض 
الصحي،  الحجر  هاذ  ظل  في  الظروف  أحسن  في  الدراسية  السنة 
وتنظيم االمتحانات باعتماد التدابير وباإلجراءات الوقائية والصحية، 
ن من اجتيازها في ظروف مالئمة، الرهان الثاني 

ّ
حتى الحمد هللا نتمك

هو إنجاح الدخول من الدرا�سي املقبل بمباشرة األوراش الكبرى اللي 
اصدرناها وال سيما واحد العدد ديال املشاريع األساسية بما فيها التعميم 
والجودة وأيضا التعليم عن بعد باش يمكّنا نطمحو للمدرسة الرقمية 
والجامعة الرقمية، من تكوين من تجهيز من أيضا اعتماد بيداغوجية 

مبتكرة خاصة بهذا التعليم عن بعد؛

عالقة بما تفضلتم به بالنسبة للقرارات املتعلقة بمقتضيات تنزيل 

مقتضيات القانون اإلطار، املخطط التشريعي جاهز وتم اعتماده من 

طرف اللجنة الوزارية املختصة لتتبع ورش اإلصالح الذي يرأسها السيد 

رئيس الحكومة، ولكن في ظل هاذ الظرفية العصيبة واالستثنائي اللي 

كنعيشوها تعطات األولوية لواحد العدد ديال النصوص اللي عندها 

عالقة بهاذ الوضعية الوبائية، إن شاء هللا نراهن بأن بعد الخروج من 

هذه الفترة ستننكّب على هذه األوراش التشريعية املتنوعة والعديدة 

والغنية؛

بالنسبة البحث العلمي هذا من األوراش األساسية اللي عندنا في 

الوزارة واللي كنعطيوه واحد املكانة خاصة، واليوم كنبغي نّوه ونحيي 

جميع األساتذة الباحثين اللي عبرو على واحد العمل تطوعي في تدبير 
هاذ مواجهة هاذ الوباء بواحد العدد ديال املبادرات، ال على املستوى 

اإلجتماعي والنف�سي ال املستوى اإلقتصادي أثر هذا الوباء على االقتصاد 

الوطني ال بالنسبة للطبي والعلمي والتكنولوجي، مبادرات كثيرة كانت 

اللي دفعت الوزارة باش تدير واحد البرنامج ديال دعم البحث العلمي 

في ظل جائجة كورونا واليوم الحمد هلل كاين واحد العدد 400 مشروع 

اللي تم التقديم ديالو، وبعد قليل السيد الرئيس غادي يعطي إفائدة 

فهاذ املشروع والنتائج املحصل عليها، وهاذي كتبرهن على أن كاين 

عندنا الحمد هلل واحد املؤهالت واحد الطاقات كثيرة من األساتذة 

الباحثين، واحد الخبرة واحد التجربة عالية ويمكّنا نفتخرو اليوم ألن 

هاذ الطاقات فاش كيمشيو للمؤتمرات الدولية الحمد هلل كيساهمو في 

إشعاع الجامعة املغربية والبحث العلمي املغربي، اليوم خصنا اعتماد 

واحد الحكامة خاصة بالبحث العلمي ال على مستوى التدبير املالي على 

املستوى الهيكلة على مسألة بحث علمي ذو فائدة، اللي غيكون عندو 
واحد الوقع مباشر على اإلقتصاد وعلى الوضع اإلجتماعي والتنموي 

الوطني.

أريد أن أثمن كل ما جاء على لسانكم من مقترحات من توصيات وإن 

شاء هللا سنتبناها في الوزارة وسيتم أجرأتها مباشرة بعد الرفع ديال هاذ 

الحجر الصحي، شكرا لكم.

السيدة ضئيسة الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا للجميع، وبهذا نكون قد أنهينا جدول 

أعمالنا لحصة هاته الجلسة، وسننتقل بعد قليل إلى الجلسة املوالية 

املشتركة بين املجلسين، ضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة الح دية والعشرين بعد امل ئتي0

الت ضيخ: األربعاء 27 رمضان 1441ه )18 ماي2020م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وثالثة  ساعة  التوقيت: 
الواحدة زواال والدقيقة السادسة والثالثين.

جدول األعم ل: جلسة مشتركي ملجل�سي البرملان تخصص لتقديم 
السيد رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب« تطورات تدبير الحجر الصحي 

ما بعد 20 ماي 2020«.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0 وعلى آله وصحبه أجمعي0،

السيد الرئيس الحكومة،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين،

السيد وزير الدولة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة البرمل نيو0،

النواب  مجلس  يعقد  الدستور،  من   68 الفصل  ألحكام  طبقا 
السيد  لتقديم  عامة مشتركة تخصص  املستشارين جلسة  ومجلس 
رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 

ماي، فليتفضل السيد الرئيس الحكومة مشكورا.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي0،

السيدات والس دة النواب واملستش ضين البرمل نيي0 املحترمي0،

يطيب لي في البداية أعبر عن سعادتي بلقائي بكم في هذا اإلجتماع 
املشترك للبرملان، والذي ينعقد في إطار الفصل 68 من الدستور، وذلك 
لتقديم بيانات تتعلق بتطورات الحجر الصحي ما بعد 20 ماي إن شاء 
هللا، وهو اللقاء الذي يأتي ونحن نعيش نفحات مباركة للعشر األواخر 
من شهر رمضان الفضيل، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل هذه 
األيام أيام خير وأيام بركات علينا جميعا وعلى الشعب املغربي وعلى 

جاللة امللك، وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ راه بالدنا من كل سوء 
إن شاء هللا.

وال يسعنا هنا إال أن أشكر تجاوب مجلسيكم املوقرين لعقد هذا 
املؤسسة  للتواصل مع  أخرى  الذي يشكل فرصة  املشترك  اإلجتماع 
التشريعية، ومن ورائها مع عموم املواطنات واملواطنين بخصوص هذه 
القضية، واحد املوضوع مهم جدا نعيشه نعيش تداعياته بل العالم 
كله يعيش تداعياته ومرارته، هو إذن موضوع هام دوليا وموضوع هام 
وطنيا، وهو مناسبة لتثمين اإلجماع الوطني لكافة القوى الوطنية وراء 
جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا ونصره، في مواجهة هذه 

الجائحة وللنجاح في هذا االمتحان.

وأريد أن أقول منذ البداية إن شاء هللا احنا عندنا الثقة في جاللة 
امللك، عندنا ثقة في بالدنا، عندنا ثقة في الشعب املغربي وعندنا الثقة 
في املستقبل إن شاء هللا، وقبل ذلك وبعده عندنا الثقة في هللا سبحانه 
وتعالى أننا سنخرج من هذه الجائحة واملغرب قوي واملغرب متضامن 
وقد  األزمات،  هذه  أمثال  على  منتصر  واملغرب  مستشرف  واملغرب 
حرصت شخصيا على تفعيل هذه اآللية الدستورية لتقديم بيانات 
أمام الغرفتين وهذا يدل على مسألتين أساسيتين: يدل أوال على األهمية 
البالغة التي توليها الحكومة لهاذ املوضوع وعلى األهمية البالغة بالنسبة 
املوضوع؛  هذا  في  واملواطنين  املواطنات  النتظارات  وبالنسبة  للوطن 
ثانيا: املسألة الثانية هو أن هذا يبرهن على اإلحترام والتقدير الذي نكنه 
للمؤسسة التشريعية كي تساهم كشريك كامل في تدبير هذه املرحلة، 
وسيكون هذا اللقاء محطة لإلعالن عن تطورات تدبير الحجر الصحي 
ما بعد 20 ماي وهو عمل جماعي للحكومة بكل قطاعاتها، انطلق منذ 
بضعة أسابيع يساهم فيه جميع السيدات والسادة الوزراء ويساهم 
فيه عدد من مسؤولي األطر والكفاءات في القطاعات الحكومية والذين 

أتوجه إليهم جميعا بالشكر والتقدير.

وفي البداية مرة أخرى، أريد أن أجدد اعتزازنا بما حققته بالدنا، 
اعتزاز  وأيضا  هللا،  حفظه  امللك،  لجاللة  املتبصرة،  القيادة  تحت 
بتوجيهات الحكيمة، ثم اعتزازنا بالتالحم القوي للمواطنات واملواطنين، 
وكل هذا مكننا من أن نصل إلى نتائج مهمة في مواجهة هذه الجائحة 

على مختلف األصعدة.

بمبادرات وقرارات  امللك، حفظه هللا،  قيادة، جاللة  تميزت  وقد 
بمنهجية  األولوية  في  الوطن  املواطن وسالمة  شجاعة جعلت صحة 
اإلجراءات  مكنت  وقد  املستقبل،  إلى  تنظر  استشرافيه  استباقية 
حالة  عن  اإلعالن  منذ  بالدنا  اتخذتها  التي  واإلستباقية  اإلحترازية 
الطوارئ الصحية، بما فيها تدابير الحجر الصحي والطابع اإلجتماعي، 
مكنت هذه كلها وغيرها من اإلجراءات من تجنب األسوأ واحتواء الوباء 
والحد من انتشارها في بالدنا، وما زالت لذلك بالدنا في املرحلة الثانية 
من الوباء أو ما تزال بالدنا في مرحلة الثانية من الوباء في الوقت الذي 
رأينا دول أخرى انتقلت بسرعة إلى املرحلة الثالثة من انتشاره، كما أن 
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نسبة الفتك ونسبة التعافي عرف بحمد هلل تطورا إيجابيا ملموسا وهو 
ما يجدد فينا األمل، بأن بالدنا ستنتصر في معركتها ضد هاد البالء وضد 

التداعياته السلبية.

وال يسعنا إال أن أوجه التحية والتقدير مجددا لكافة املهنيين في جميع 
يبذلونها  التي  الكبيرة  للمجهودات  اعتبارا  والتخصصات،  القطاعات 
كل في مجال وفي إطار مسؤولياته، ال سيما أولئك الذين يوجدون في 
الصفوف األمامية ملواجهة، ومن هنا فإن مهنيي الصحة وكل مكونات 
القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات املساعدة واألمن الوطني 
والوقاية املدنية واإلدارة الترابية كلهم يحتاجون ويستحقون التحية 
والتقدير والتنويه على تجندهم الدائم، تحت القيادة السامية، لجاللة 
امللك، حفظه هللا، للدفاع عن مصالح الوطن وصيانة أمنه واستقراره.

املواطنات  بعموم  قليل  منذ  قلتم  كما  كذلك  التنويه  وينبغي 
التضامن  في  للمغربي  األصيل  املعدن  عن  أبانوا  الذين  واملواطنين 
والتعاون والنبوغ كذلك وعلى مستوى عالي من الوعي ومن اإلنخراط 
ومن الصبر ومن العمل إزاء هذه املحنة وإزاء تداعياتها، وإذا كان دور 
املواطنين أساسيا في النجاح في هذه املرحلة، فإن دورهم أيضا سيبقى 
املقبلة، بل سيكون حاسما فلمصلحة املواطنين  في املرحلة  أساسيا 

نعمل وبدعمهم ننجح إن شاء هللا.

لقد بدلنا جميعا دولة ومجتمعا تحت قيادة، جاللة امللك، حفظه 
هللا، مجهودات كبيرة في مرحلتين األولى والثانية من الحجر الصحي غير 
أننا ال زلنا مطالبين ببذل املزيد من الجهود في مواجهة وباء، ونحتاج 
لنفس الطويل كما أكدت ذلك جميع الدول دول العالم في معركة مع 
عدو لم تستطع اإلنسانية بعد اإلحاطة بشكل دقيق لخصائصه وكيفية 
تطوره وانتشاره وكيفية التعافي منه أو كيفية عالجه. العالم كل اليوم 
يحاول أن يجد األجوبة على هذه األسئلة ولكن كثير من هذه األجوبة غير 
موجودة أو تتطور في كل أسبوع نكتشف الجديد، كأننا نتعلم بالتجربة، 
نتعلم باملواجهة على جميع األصعدة وراه غنشوفوا الدراسات العلمية 
التي تخرج الدراسة العلمية اآلن بمئات التي تخرج باستمرار في مختلف 
هي  ي 

ّ
كتول املعلومات  بعض  البعض،  ينسخ  بعضها  الجوانب  هذه 

الصحيحة منذ ثالث أسابيع، أصبحت اليوم متجاوزة وجاءت مكانها 
يعني معلومات أخرى، مما يعني أن مواجهة هذه الجائحة ليس شيئا 
بسيطا وال شيئا عاديا، وإنما هو �سيء يحتاج إلى تواضع كبير من اإلنسان 
م 

ّ
أي كاين، تواضع كبير وتعاون وجرأة وقدرة على التأقلم وقدرة على تعل

الجديد في هذا امليدان.

اإلستثنائي  الوضع  مع  تتعامل  الحكومة  أن  على  أؤكد  أن  وأريد 
وبانتقائية  بمقاربة شمولية  البداية  ومنذ  كورونا  جائحة  عن  الناتج 
بعيدا عن مجرد التدبير القطاعي، إذ أن اإلجراءات التي يتم اتخاذها في 
غالبها إجراءات أفقية تعني أكثر من قطاع وخصوصا أن هذه الجائحة 
لها تأثيرات صحية ولكن أيضا تأثيرات اقتصادية، تأثيرات اجتماعية 
في  الحكومة  عمل  ستؤطر  التي  املقاربة  نفس  وهي  ثقافية،  وتأثيرات 

املرحلة املقبلة.

السيد ضئيس مجلس النواب،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين،

قبل عرض نماذج من أهم اإلجراءات والتدابير املتخذة، اسمحوا لي 
أن أقدم لكم منهجية تدبير األزمة خالل هذه الفترة اإلستثنائية، لقد 
اشتغلت بالدنا منذ البداية وفق منهجية مضبوطة، متعددة األبعاد، 
تقوم أساسا على ركائز أساسية ثالث: وهي نظام الحكامة اإلستباقية 
هناك  البداية  منذ  أعلنا  كما  الحكامة  نظام  بشفافية،  والتواصل 
لجان على أعلى مستوى تتابع املوضوع أوال بأول، أولها لجنة القيادة 
وزارتي  من  بالخصوص  تتكون  وهي  الوبائية،  الوضعية  تتابع  التي 
الصحة والداخلية، إلى جانب الدرك امللكي ومصالح الطب العسكري 
والوقاية املدنية، وهناك اللجنة العلمية والتقنية والتي تضم القمم 
املغربية والوطنية في مجاالت مرتبطة بالفيروسات وباألمراض املتنقلة 
التخصصات  وببعض   Épidémiologie والوبائيات   infectiologie
األخرى، وهي لجنة علمية وتقنية وطنية لدى وزارة الصحة، مكلفة 
الوباء،  بهذا  املتعلقة  العلمية  والجوانب  الطبية  الجوانب  بمتابعة 
وتوفير السند الطبي والعلمي املتخصص في قرارات الحكومة ومواكبة 

التطورات املتسارعة التي تعرفها الحالة الوبائية.

وأشكر السيد وزير الصحة، ألنه قبل هذا العرض منذ أسبوع ونحن 
نعّد تصورات واألفكار مّدنا بتقرير الذي نتج عن أشغال هذه اللجنة 
العلمية والتقنية ليكون أساس علمي متين لكل خطواتنا في املستقبل، 
القطاعات  من  عدد  تضم  التي  اإلقتصادية  اليقظة  لجنة  وهناك 
الحكومية إلى جانب الفاعلين االقتصاديين وممثلي القطاع البنكي واملالي 
اإلقتصادي  املستويين  على  الجائحة  تداعيات  بدراسة  تكلفت  والتي 
واضح  حكامة  نظام  هناك  فإذن  بشأنها،  حلول  واقتراح  واإلجتماعي 
بدأناه منذ البداية بمباركة من جاللة امللك، ونشتغل بهذه الطريقة 

اإلستباقية.

ولقد كان للتدبير الجيد لزمن األزمة األثر اإليجابي املهم في التحكم 
في الحالة الوبائية، حيث سارعت بالدنا التخاذ العديد من اإلجراءات 
نت من عدم تجاوز املرحلة الثانية في إطار 

ّ
اإلستباقية واإلحترازية مك

البداية إنسجاما  املخطط الوطني ملكافحة الوباء، الذي اعتمد منذ 
مع توصيات اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، وإنسجاما مع توصيات 
اللجنة العلمية والتقنية الوطنية وأيضا إنسجاما مع توصيات منظمة 
الصحة العاملية، فاليوم ال تعرف بالدنا انتشارا واسعا لوباء الوضع أول 
إنتشارا غير متحكم فيه كما وقع في بلدان أخرى مع األسف الشديد 

ونحن نريد لجميع البلدان التعافي.

اإلستباقية،  واملقاربة  للزمن  الناجع  التدبير  هذا  إلى  باإلضافة 
املقاربة  وتلك  للزمن  الناجع  التدبير  هذا  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
اإلستباقية مكن بالدنا من تدبير جيد لقدرات منظومتنا الصحية على 

أكثر من مستوى نرجع لهذه النقطة.
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املستوى الثالث هو التواصل ونهج خيار الشفافية وهو ما أكدت 
عليه مرارا، لقد التزم بالشفافية والتزمنا بالصراحة اتجاه املواطنات 
بخصوص  وكذلك  الوبائية  الحالة  تطور  بخصوص  واملواطنين 
ذلك  كل  في  نستحضر  ونحن  والجتماعية،  القتصادية  التداعيات 
أيضا  ونستحضر  واملواطنين،  املواطنات  تجاه  مسؤوليتنا  مسؤولية 
التوجيهات امللكية السامية بهذا الخصوص، ونستحضر أيضا إلتزامات 

بالدنا ومصداقيتها وإعاعها على املستوى املستوى الدولي.

ومن هنا فإن الحكومة تحرص على التواصل املستمر حول الوضعية 
الوطنية من خالل بلغات صحفية منتظمة وحوارات عبر مختلف وسائل 
الحالة  تتبع  من  املواطنين  لتمكين  رسمية  بوابات  وإحداث  اإلعالم، 
الوبائية ومن تتبع اإلجراءات املتخذة مع تنظيم إحاطة إعالمية يومية 
الصحافيين  لفائدة  الصحة  وزارة  قبل  من  الوبائية  الوضعية  حول 

واإلعالم الوطني.

السيدات والس دة البرمل نيي0 املحترمي0،

لقد عملت الحكومة على تنفيذ عدد من التدابير واإلجراءات تعد 
آثاره  من  للتخفيف  أو  الصحي  الحجر  فرض  للمواكبة  أما  باملئات، 
إجتماعية أو من آثاره اإلقتصادية تمثلت على الخصوص في الرفع من 
التطهير والتعقيم والكمامات  املنظومة الصحية وتوفير مواد  قدرات 
وبعض املستلزمات الطبية وضمان تزويد األسواق للحاجيات األساسية 
واستدامة  بعد  عن  التعليمية  العملية  واستمرار  املواطنين  لعيش 
خدمات املرافق العمومية األساسية ودعم األجراء الذين توقفوا مؤقتا 
عن العمل بسبب الجائحة وضمان الحد األدنى للدخل لفائدة األسر 
النشاط  تباطئ  بفعل  تضررت  التي  املهيكل  غير  القطاع  في  العاملة 
اإلقتصادي واإلهتمام بوضعية الفئات الهشة فضال عن اإلجراءات 
األخرى في دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة بالخصوص أو املواكبة 

املقاوالت التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة.

هادي كلها الحمد هلل كانت عروض مختلف الوزراء جاو للبرملان 
في  تدخل  أيضا  عندي  وكان  اإلجراءات  هاد  العام  للرأي  شرحوا 
البرملان في إطار األسئلة األسئلة الشهرية الشهر املا�سي وشرحنا هذه 
اإلجراءات وهناك حملة تواصلية لشرحها للمواطنات واملواطنين. وأنا 
تعتزم مواصلة املجهودات لتخفيف وطأة األزمة  الحكومة  بأن  أقول 
سواء،  حد  على  الوطني  اإلقتصاد  وعلى  املواطنين  على  وتداعياتها 
نحن سنواصل هذه الجهود وراه كنتلقاو الشكايات ديال املؤسسات 
وديال املقاوالت ديال الجمعيات املهنية وديال النقابات وأحيانا بعض 
األحزاب السياسية كتبوا لنا والشكايات متعددة وتنبيهات من سيل من 
املواطنات واملواطنين، احنا مرحبا بجميع هذه الشكايات والتواصل 
اللي كيتم بمختلف أنواع التواصل ونحالو أن ننصت لنبضها ونحاولو 
ومن  الفاعلين  مختلف  من  يردنا  ما  على حسب  تدخالتنا  نطّور  أن 

املواطنات واملواطنين.

متعددة  شكايات  وردتنا  القضية  واحد  على  أؤكد  أن  هنا  وأريد 
هذه األيام حول عدد من املواطنات واملواطنين، يرون أنهم عندهم 
الحق يستافدو من الدعم املخصص للقطاع غير املهيكل وال زال هاذ 
األشياء تدوم، ترد علينا الشكايات أمس وواحدة هاذ الصباح، بقيت 
في اتصال مع السيد وزير اإلقتصاد واملالية وقررنا تّدار واحد إطالق 
اللي  واملواطنين  املواطنات  لشكايات جميع  إلكترونية خاصة  منصة 
كيشوفو بأنه من حقهم وفق املعايير التي أعلن عنها يتقدم ليهم الدعم 
وما يوصلهومش الدعم يقدمو هاذ الشكايات، ونتعهد بأن نواصل مع 
الجهات املعنية العمل على دراستها والقيام بالرد املناسب عليها، واللي 
عندو الحق فهاذيك اإلستفادة نطالب بطبيعة الحال باش توصلو هاذ 
اإلستفادة أيضا، وهاذ الورش غادي يبدا في األيام املقبلة إن شاء هللا 
وغادي يستمّر أيضا حتى نهاية أمس، وغادي يكون بأثر رجعي جميع 
املواطنات اللي مستافدوش في الشهر األول والشهر الثاني واللي علنو 

على هاذ ال�سي؛

وأيضا أريد أن أقول بأن الحكومة هي أيضا تشتغل على مستوى 
ثاني وهو اإلسراع بتنزيل الورش املتعلق بتطوير آليات الدعم اإلجتماعي 
رقم  القانون  اعتماد مشروع  وترشيد حكامته، من خالل  وتحسينه 
72.18، واللي يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم 
اإلجتماعي إلحداث السجل اإلجتماعي املوحد وإحداث الوكالة الوطنية 
للسجالت، والذي سبق أن أحيل على مؤسستكم التشريعية املوقرة، 
بمجرد ما يصادق عليه إن شاء هللا في البرملان وينشر في الجريدة الرسمية، 
غادي يبدا العمل بتطبيقه على أرض الواقع، وغادي يكون عندو تأثير 
مهم في قضية االستهداف اإلجتماعي في املستقبل، لنستفد حتى من هاذ 

التجربة الغنية املهمة التي عشناها في هذه األسابيع املاضية؛

قبل الحديث عن تدبير الحجر الصحي بعد 20 ماي، اسمحوا لي أن 
أذكر بأن الحالة الوبائية ببالدنا إلى حدود صباح اليوم 18 ماي 2020، 
على الساعة العاشرة تشير إلى تسجيل 6930 إصابة مؤكدة واستبعاد 
87 ألف حالة على األقل بعدما بينت التحاليل املخبرية خلوها من 
الفيروس، في حين بلغ العدد اإلجمالي للوفيات 192 وفاة رحمة هللا 
عليهم ونعزي مرة أخرى أسرهم وعائالتهم ونجدد الترحم عليهم، فيما 
تماثل للشفاء 3732 من املصابين وهو ما نحمد هللا سبحانه وتعالى 
عليه كما نسأل هللا الشفاء العاجل لباقي املصابين، وتجدر اإلشارة إلى 
أن عدد الحاالت الحرجة الحالية حوالي 50 حالة تقريبا تزيد قليال أو 
تنقص قليال على حسب التطورات، حالة حرجة منها أقل من 20 فقط 

تحت التنفس اإلصطناعي؛

نهاية  اقتراب  مع  واملواطنين  املواطنات  يتساءل  أن  الطبيعي  من 
املرحلة الثانية من الحجر الصحي وكتنتهي نهار 20 ماي، يتساءل كيف 
سنتعامل مع املرحلة املقبلة الجديدة؟ ولقد أكدتم في مناسبة سابقة 
واحد اللقاء تلفزي قلت فيه بأن الخروج من الحجر الصحي أصعب من 
الدخول إلى الحجر الصحي، ملا فيه من تعقيدات وما فيه من اعتبارات 
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متداخلة صحية وطبية ووبائياتية، ولكن أيضا اقتصادية وإجتماعية 
ومجتمعية نفسية وسلوكية يجب أن نأخذها كلها بعين اإلعتبار، وقبل 
ذلك أريد أن أقول بأن الحجر الصحي صحيح أنه صعب، فيه صعوبة، 
وفيه بالنسبة للعديد من املواطنات واملواطنين مشقة، لكن هذا الحجر 
الصحي وما واكبه من إجراءات مكنتنا بحمد هلل وفضله وبتعاون من 
اإليجابي  وبالتفاعل  واملعنية،  العاملة  والهيئات  املؤسسات  جميع 
للمغاربة الذين نشكرهم ألن عموما الحمد هلل املغاربة التزمو بالحجر 
الشديد،  األسف  مع  التجاوزات  ديال  الشوية  واحد  كاين  الصحي، 
لكن عموما كل هذا مكننا من تحقيق مكاسب كبيرة صحيا واقتصاديا 
واجتماعيا ومجتمعيا وإداريا، نذكر منها بالخصوص التحكم في وتيرة 
انتشار الوباء وتفادي اإلنتقال إلى املرحلة الثالثة، لكن فيها واحد املسألة 
أخرى مهمة والحيلولة دون استنزاف القدرات اإلستشفائية لبالدنا، 
حتى هذا راه مهم، وقد رأينا بلدانا متقدمة كثيرا على املغرب كيف أنها 
ملا انتشرت الجائحة استنزفت قدراتها اإلستشفائية والصحية والطبية 
اإلجراءات  نتنا 

ّ
مك ثالثا:  للحيط،  وصلت  قلنا  إيال  بحال  وأصبحت 

الخصو�سي  الصندوق  من  مالي  الدعم  واحد  وخصوصا  املصاحبة 
الذي أسس بفضل التعليمات ديال جاللة امللك، والذي وّجه لتطوير 
ّنا من تقوية مقدرة للمنظومة الصحية الوطنية، 

ّ
املنظومة الصحية مك

وتمكينها من رفع قدراتها وكفاءتها وتوسيع قدرتها اإلستيعابية، من حيث 
عدد األسرة املخصصة للحاالت الحرجة، ومن توفير أيضا تجهيزات 
ننا 

ّ
وآالت طبية جديدة مهمة في مواجهة هذه الجائحة، ولكن أيضا مك

كذلك من تفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي ومن تحقيق اإلكتفاء 
الذاتي في عدد من األمور الكّمامات نموذج، هذا انتصار مغربي هذا 
الذين اشتغلوا عليه، وهم  الفاعلين  إبداع وطني نشكر عليه جميع 
العمومي ومن قطاعات  القطاع  القطاع الخاص ومن  متعددون من 
متعددة الجميع الحمد هلل، وأيضا اإلكتفاء الذاتي في مجال التعقيم في 
مجال املواد املطّهرة هذا راه واحد ال�سيء مهم جدا حققناه في أسابيع 
معدودة، في أسابيع معدودة تصنيع عدد من املستلزمات الطبية محليا 
بواسطة قدرات وطاقات وإبداع مغاربة ابتكار مغربي خالص والحمد 
هلل، ولكن أيضا هناك فوق ذلك وبعده تقوية روح التضامن والتالحم 
ن من تعبئة موارد مقدرة للصندوق 

ّ
بين املواطنات واملواطنين، بما مك

الخاص بتدبير آثار جائحة كورونا والذي أحدث بتعليمات من جاللة 
امللك، حفظه هللا، هذه هي املكاسب وهي اإلنجازات وغيرها كثير من 
اإلنجازات لم تتحقق بدون عناء ومشقة وتضحيات من الجميع، بل 
الجميع ضحى فيها وعمل واشتغل، لكنها تؤكد صوابية التدابير اإلحترازية 

واإلستباقية التي إتخذتها بالدنا وفي مقدمتها الحجر الصحي؛

اآلن وبعد مرحلتين من الحجر الصحي ندخل امتحانا جماعيا جديدا 
تقت�سي  معادلة صعبة،  في ظل  املقبلة  املرحلة  تدبير  بكيفية  يتعلق 
الفيروس  النتشار  التصدي  مواصلة  ضرورة  بين  جهة  من  التوفيق 
لتفادي أي انتكاسات محتملة ال قّدر هللا من شأنها أن تهدم ما بنيناه وما 
حققناه من نتائج إيجابية، وبين ضرورة الحد من اإلنعكاسات السلبية 

والخسائر في املجالين اإلجتماعي واإلقتصادي املترتبة عن تداعيات هذه 
الجائحة، مع التأكيد على أننا واعون بأن لهذا الحجر الصحي تداعيات 
سلبية على العديد من املواطنات واملواطنين في الكثير من مناحي الحياة؛

إلى املحددات املرتبطة  تشير تقارير وزارة الصحة وتقارير الخبراء 
كالتالي وهو  اإلعتبار، وهي  بعين  والتي يجب أخدها  الوبائية  بالحالة 
أي   ،»R« اإلنتشار  معدل  التكاثر  »ر«  التكاثر  معدل  عامليا  معروف 
reproduction، معدل التكاثر الذي يجب أن يكون على األقل أقل من 
1 وطنيا مع استقراره في هذا املستوى ملدة أسبوعين، وللحصول على 
هامش األمان يستحسن على حسب الخبراء أن تكون هذه النسبة أن 
تكون أقل من %0.7 ويبلغ هذا املعدل حاليا حوالي 0.9 وطنيا، في حين 
كان في البداية الحجر الصحي يتجاوز %2.5، نسبة الفتك أي نسبة 
الوفيات باملقارنة مع نسبة الحاالت املؤكد يجب أن يكون أقل من 3% 
وها نحن والحمد هلل بعد جهود كل األطقم الصحية، بل جهود جميع 
املواطنات واملواطنين في الحجر الصحي تبلغ نسبة الفتك أو نسبة اإلماتة 
حوالي %2.8 ديال الحساب ديال هاذ الصباح وفق آخر اإلحصائيات، في 
رو معايا في بداية الحجر الصحي تتجاوز 7% 

ّ
حين كانت نسبة الفتك تذك

واحد الوقت تخلعنا ياك عقلتو! نسبة الحاالت الخطيرة والحرجة يجب 
أن ال تتجاوز حسب املعايير اللي وضعوها الخبراء ديال وزارة الصحة 
%10، ونحن الحمد هلل اليوم تبلغ نسبة الحاالت الخطيرة والحرجة 
حوالي %1 وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 15%، 
نسبة استغالل وحدات اإلنعاش يجب أن ال تتجاوز %30، والحمد هلل 
اليوم ال تبلغ نسبة استغالل وحدات اإلنعاش إال حوالي %4، هاذي كلها 
مؤشرات متعلقة بهذه املعايير واللي حققناه فيها تحسنا مهما، تحسنا 
مهما لنفخر جميعا بالجهود التي قمنا بها جميعا الجميع ساهم فيه، 
 اللي التزم باملعايير ديال الوقاية وديال 

ّ
حتى اللي ما خرجش من دارو وال

اإلحتياط راه حتى هو ساهم فيها، لكن يبقى املؤشر املتعلق بمعدل 
التكاثر ال يزال لم يستجد بعد لم يستجد بعد للمعيار املحدد بخصوصه 

من قبل خبراء وزارة الصحة؛

يربك  ال  أن  يجب  الصحي  الحجر  بتدبير  املتعلق  القرار  أن  كما 
وضعية املنظومة الصحية كما قلنا أو يؤدي إلى انهيار ال قّدر هللا للطاقة 
إجراء  أو على  باملر�سى وعالجهم،  للتكفل  للمستشفيات  اإلستيعابية 
اختبارات أو املراقبة الفعالة لجميع الحاالت املؤكدة ومخالطيهم، لقد 
مكنت هذه اإلجراءات اإلحترازية من تقليص سرعة انتشارالفيروس 
ب %80، مما كان حاجزا أمام توسع اإلصابة في املجتمع وجّنب بلدنا 
بالتالي كما قلت منذ قليل اإلنتقال إلى املرحلة الثالثة من العدوى، 
وحسب تقديرات الخبراء وطنيا ديالنا دائما ديال وزارة الصحة، فإن 
اإلجراءات التي اتخذتها بالدنا قد تكون جنبتنا ما بين 300 ألف إلى 
500 ألف إصابة جديدة، تجنبنا 300 ألف إلى 500 ألف إصابة منذ 
البداية إلى اليوم، وجنبتنا ما بين 4650 إلى 7700 من اإلصابات التي 
تستلزم العناية املركزة، كون ما درناش هاذ اإلجراءات اإلحترازية وكانوا 
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عندنا هاذ اإلصابات املستشفيات صافي غرقات هاذ ال�سي اللي عندنا 
 7700 إلى   4650 كافية  تكون  لن  املركزة  العناية  مستشفيات  ديال 
يعني املتوسط 6000، وجنبتنا أيضا ما بين 9000 و15000 وفاة، إن 
تجنب هذه الخسائر أمر ال يقدر بثمن، ال يقدر بثمن هي تعني حوالي 
6000 إصابة يوميا منذ بدايته من بداية مارس إلى اليوم، 200 إصابة 
يوميا منذ بداية، 200 أعتذر يوميا منذ بداية اإلصابات إلى اليوم هاذ 
ال�سي اللي تجنبنا دبا، 6000 إصابة في النهار و200 حالة وفاة في النهار، 
وفداحة هذه الخسارة قد ال نحس بها بالشكل الكامل، ألنها غير أرقام 
عندنا دبا، لكنها لكن يحس بها الذين فقدوا أحبابهم والذين فقدوا 
أقاربهم، أو فقدوا أصدقائهم أيضا، الناس كيبكيو حتى على األصدقاء 
إنهم  أرقام،  فقط  ما�سي  هاذي  فقط  أرقام  ليسوا  وهؤالء  اليوم، 
مواطنات ومواطنون لنا رحلوا وأحيانا هم في عز نشاطهم ومنهم كثير من 
الخبراء، وكل مصاب أمر مروع لعائلته مروع لألسرة ديالو ومروع للناس 

اللي قراب ليه، نسأل هللا أن يرحم الجميع رحمة هللا على الجميع؛

لكن املقلق دبا هذا اإليجابي فهاذ الحالة الوبائية اللي عشناها واللي 
تجنبناه، لكن املقلق أيضا هو كثرة البؤر التي تبرز بين الحين واآلخر، 
بؤر صناعية، بؤر تجارية، بؤر عائلية، وفي أماكن أخرى أنتما عرفتو 
البؤرة التي برزت في ورزازات في السجن املحلي، فقد سجل منذ بداية 
الوباء ببالدنا 467 بؤرة في عشر جهات من اململكة، 467 بؤرة أح�سي بها 
أكثر من3800 إصابة أي حوالي %56 من اإلصابات كانت في بؤر، نصف 
عائلية،  بؤر  في  كانت  اإلصابات  ديال  النص  بؤرعائلية  في  اإلصابات 
انتبهوا معايا لهاذ القضية، عائلية إما في أفراح أو في جنائز، وخمسها 
تقريبا %20 في بؤر صناعية، وال تزال إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد 
مدة املراقبة وقد سجلت أول أمس في مدينة الدار البيضاء، أمس فقط 
سجلت 99 إصابة في 3 بؤر، معنى ذلك هاذ القضية ديال البؤر الزالت 
تشكل إشكال وبائي، ما تنساوش ما تنساوش بأن %56من اإلصابات 
جاءت من هذه البؤر، مما يعني جدية املوقف وصعوبته وخصوصا 
مع اقتراب عيد الفطر وهو ما يحمل ال قّدر هللا مخاطر راه قلنا البؤر 
العائلية في األفراح والجنائز، بروز بؤر عائلية بالنسبة للذين لم يلتزموا 
بالحجر الصحي وباالحتياطات واإلجراءات الوقائية، ألننا ال نريد للعيد 
أن يتحول إلى طرح هو فرح ذيك الساعة الناس غادي يعيدو ما حّسوش 
ت عندهم البؤر هنا وهناك، ال نريد للعيد أن يتحول 

ّ
بالناس اللي وال

من فرح إلى حزن وإلى مأساة بالنسبة للعديد من املواطنات واملواطنين.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس مجلس النواب،

السيد ضئيس مجلس املستش ضين،

إنني هنا أشعر بما يشعر به املواطنات واملواطنين وأشاطرهم قلقهم 
وأتفّهم انتظاراتهم وأعلم أن الكثير منهم نال منه الجهد والتعب من جراء 
الحجر الصحي، طيلة قرابة شهرين خصوصا وأننا نعيش في هذه األيام 

والليالي املباركة، رمضان دوّزناه واملساجد مقفلة بزاف ديال الناس 
يحسون باأللم.

بغاو يمشيو للمسجد، ولكن الضرورة الصحية ضرورية، ونحن على 
مشارف أيضا عيد الفطر والذي يكون عادة مناسبة للتزاور مناسبة 
لصلة الرحم، وفي نفس الوقت أريد أن أقول بأن الوضعية لبالدنا اليوم 
مستقرة ولكن غير مطمئنة كلية، مستقرة، متحكم فيها، ولكن ما�سي 
معناه مطمئنة كلية، راه غير البارح 3 ديال البؤر ما عرفنا كيفاش حتى 
ينا كنحسبو وكنقولو مزيان غادي نحسبو 2 أسابيع غادي نبّعدو 

ّ
خرج، ول

على األزمة و2 أسابيع ديال اإلنخفاض ديال الحاالت غادي نكونو خرجنا 
من هاذيك املخاطر، لكن مع األسف مع األسف مع األسف الوضعية 
الوبائية ال تزال غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر ومن حيث 
في عدد من  واألخرى  الفينة  بين  عائلية وصناعية  بؤر  بروز  استمرار 
املناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر 
الصحي مما قد يتسبب في انتكاسة ال يمكن تحملها، ونحن ال نقبل أن 
يجازف باملكتسبات التي راكمناها بتضحيات مقدرة من الجميع طيلة 

املرحلة السابقة للحجر الصحي؛

وأريد أن أقول لكم بأننا بقينا هذه األيام كلها في نقاش مع السادة 
الوزراء ومع الخبراء، السيد وزير الصحة كيشوف راه يوميا يوميا، ومع 
بها،  والتقارير كيمّدونا  الصحة  ديال وزارة  الخبراء  كاين  أيضا  خبراء 
وكاين �سي وحدين اللي غير كيتصلو بيا وأعرفهم خبراء في الوبائيات أو 
في L’infectiologie طيلة هذه املدة، ونحن نفكر ونقدر كيف سنتعامل 
مع املرحلة املقبلة وبين االنتظارات السالفة الذكر واإلكراهات الصحية 
واالقتصادية واإلجتماعية فإن الترجيح الشك أنه صعب، لكنه ضروري 
باش نرجحو صعيب ألن عندنا مخاطر صحية هنا، وعندنا صعوبات 
هنا  بها جميع،  وإنسانية نحس  واقتصادية وبشرية  اجتماعية  أيضا 
الترجيح الشك أنه صعب لكنه ضروري وليس هناك حل أمثل، كل حل 
إيال درناه عندو بعض السلبيات، وبما أن بالدنا اختارت منذ البداية 
إعطاء األولوية لحفظ صحة املواطن وجعلها فوق كل اعتبار وألننا لحد 
على  اإليجابيات  على هذه  وللحفاظ  كثيرة  إيجابيات  الساعة حققنا 
مستوى الوبائي على املستوى الصحي، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ 
الصحية وتمديد الحجر الصحي ملدة 3 أسابيع أخرى، مع العلم أن 
الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خالل املرحلة املقبلة 

في أبعاده املركزية والقطاعية مما سأشرحه بعد قليل؛

وهنا فاش كنا كناقشو ديما كتفكر هاذيك مائة تخميمة وتخميمة 
وال ضربة بمقص، احنا خصنا نستحضرو أنه خصنا نتاخذو القرارات 
الشجاعة رغم صعوبتها ومرارتها في كثير من األحيان، وراه االولين كانوا 
كيقولو ما تقطع الواد حتى تبان حجارو، الحجر باقي ما بانش واحد 
شوية ويبانو �سي حجيرات باقي يعني حتى ينشف مزيان، لذلك ال نخرج 
من الحجر الصحي حتى نكون متأكدين من الحالة الوبائية أنها ممكن أال 
ترتد علينا في املستقبل، وما تم�سي في الليل حتى يطلع نهارو، نسأل هللا 



عدد1112–230رمضان14412  )222ماي20202( الجريدة الرسمية للبرملان6880  

سبحانه وتعالى يطلع النهار ديالنا في القريب بإذن هللا ونحن دائما أيامنا 
نهار بإذن هللا.

معشر السيدات والس دة،

مجلس الحكومة إن شاء هللا غدا سيصادق على املرسوم الذي 
التالية  القرارات  بعد ستصدر  ثم من  الصحية  الطوارئ  به  سنمدد 
الضرورية، لكن أنا أعرف أن العديد من املواطنات واملواطنين كيطرحوا 
واحد السؤال، واش الحكومة عندها �سي إستراتيجية باش نخففوا هاد 
الحجر الصحي في املستقبل؟ دابا احنا دخلنا الحجر الصحي إوا ومن بعد 
من بعد واش كاين �سي إستراتيجية واضحة؟ وأريد أن أقول نعم عندنا 
إستراتيجية واضحة وفق مبادئ محددة وشروط واضحة باش نعمل 
على توفيرها كاملة أو بالشكل أق�سى ما يمكن، وأيضا بتدابير قطاعية 
تحقيق  وبمجرد  انطلقت  قد  اإلستعدادات  وإن  مضبوطة،  وعامة 
اللوجيستيكية سيمكن  الوبائية واستكمال توفير الشروط  الشروط 
لبالدنا أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي وهذا يحتاج 
إلى بعض التوضيح، بغيت نوضح هنا باش املواطنات واملواطنين يعرفوا 
آش كنديروا دابا، باش نبنيوا هاد التخفيف الحجر الصحي على أسس 
متينة، شروط التخفيف من الحجر الصحي، يشير الخبراء هادي مرة 
أخرى التقرير الذي أمدنا به السيد وزير الصحة والذي بني على التقرير 
ديال لجنة الخبراء، اللجن العلمية والتقنية الوطنية واللي هو منسجم 
في العموم حتى مع التوصيات الدولية، منظمة الصحة العاملية أو ما 
يقوله الخبراء، احنا كنكيفو على حسب الوضع ديالنا ولكن احنا ما�سي 
مقطوعين على العالم وهذا علم، علم حيثما وجد هذا العلم فهو ملك 
الجميع، تشير تقارير الخبراء إلى أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم 
توفير شروط  إلى  عنها  التي تحدثت  الوبائية  الشروط  إلى  إلى إضافة 

تدبيرية ولوجيستيكية أهمها أربعة:

الشرط األول: قدرة املنظومة الصحية

إن اإلنتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي تشترط توفر املنظومة 
الصحية ببالدنا على طاقة إستيعابية مؤهلة، ليس فقط إلستقبال عدد 
اإلصابات بالفيروس التي تستقبلها في ظروف الحجر الصحي، بل يجب 
أن تتحمل طاقتها اإلستيعابية ارتفاع حاالت اإلصابة املحتملة والناتجة 
عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، باإلضافة إلى اإلستمرار في توفير 
باقي عندنا  العالجات الضرورية للحاالت املرضية، معناه ماذا؟ احنا 
الحجر الصحي والبؤر كتخرج، إيال خففنا الحجر الصحي شحال من 
بؤرة غادي تخرج لينا؟ شكون هذا اللي يمكن يقول لينا هاد املعلومة؟ 
شكون اللي عندو هاد التقدير؟ هذا صعيب يجي �سي واحد ويعطيك 
معلومة مضبوطة رقم النهائي، ال خبير يمكن يعطيك تقديرات، يمكن 
يعطيك سيناريوهات، يمكن يعطيك أفكار ألن البعد البشري في القضية 
أكبر من البعد، مجرد البعد التقني أو الطبي الخالص، وقد أظهرت 
املندوبية السامية للتخطيط في تقرير أخير لها، نشر منذ يومين، يتعلق 
بسيناريوهات رفع الحجر الصحي وانعكاساتها، بأن املنظومة الصحية 

الوطنية قد تكون عرضة لإلستنزاف في بعض هذه السيناريوهات، وال 
وفهاد  الضرورية،  واإلحتياطات  اإلحترازية  اإلجراءات  غياب  في  سيما 
املستشفيات،  مختلف  لدعم  مستمرة  مستمرة  جهود  تبذل  املجال 
احنا عندنا دابا 190 مركز استشفائي على املستوى الوطني، ثلثها تقريبا 
كوفيد19-،  ديال  واملعالجة  املر�سى  إلستقبال  مخصص  اللي  فقط 
املنظومة  املر�سى اآلخرين، مستمرين، كل ضغط على  الباقي ويعالج 
الصحية يمكن تستوعب ولكن غادي تبقى تظغط على املر�سى اآلخرين 
اللي محتاجين حتى هما للرعاية الطبية اللي غادي ما يلقاوش البنيات 
الصحية التي ستستقبلهم، ألن حتى هما املر�سى اآلخرين في أمراض 
مزمنة مستعجلة، حتى هما خاصهم يتستقبلو ويتعالجو، فالبد نحتاج 

إلى هاد التوازن إذن هذا املعيار األول.

املعيار الثاني والشرط الثاني: القدرة على اختبار األشخاص

يجب أن تتوفر بالدنا على القدرة على اختبار إجراء اختبارات للذين 
يعانون من أعراض كوفيدـ19، يجب أن يكون اكتشاف الحاالت الجديدة 
عن طريق اإلختبارات أو التحاليل املخبرية سريعا ويجب أن قادر على 
تتبع مخالطيهم ليكون هذا التتبع فعال. ومن هنا كان االهتمام كبيرا 
لتوسيع قدرة نظامنا الصحي على إجراء اإلختبارات الخاصة بكوفيدـ19. 
في بداية تدبير هذه الجائحة الوباء كان عدد اإلختبارات التي نجريها في 
بالدنا للحاالت ديال كوفيدـ 19 ال يتجاوز األلف، و من قبل كان أقل 
من ألف وبمركزين لإلختبارات فقط في واحد الفترة، واآلن انطلق إمداد 
بل مدة املستشفيات الجامعية على مستوى التراب الوطني بالتجهيزات 
الضرورية، واليوم عندنا 13 مختبر تابع للصحة العمومية تستعمل 
تقنيات PCR moluculaire الجزئية للقيام بهذا النوع من اإلختبار اللي 
هو أكثر اإلختبارات ظبطا، وقد قامت أول أمس بإجراء 6660 اختبارات 
أول أمس ول البارح 6660 إختبارات، هادي العمومية، وإذا أضفنا إليها 
ما تقوم به خمس مختبرات في مستشفيات القوات املسلحة امللكية 
و3 مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة للقطاع الخاص حتى هما 
8 آالف إختبار، وسوف  راه دخلوا أخيرا، فإننا ننجز حاليا أكثر من 
تفتح مختبرات أخرى عمومية في األسبوع املقبل، في مدن الرشيدية 
والناظور والداخلة إضافة إلى مختبر متنقل تعده وزارة الصحة أيضا 
باش يستجب للحاالت، وهذا إذن العمل اآلن هاد ال�سي بنيناه على هاد 
الفترة، ما كاينش النهار األول واملختبر هاد النوع ديال املختبرات ناس 
كضنوا غير عطيهم ويديروه، هذه تحتاج إلى تدابير أمنية صارمة داخل 
املختبرات حتى ال تكون هي أيضا سببا في تف�سي الفيروس، راه املختبر 
إيال ما كانش عندو معايير محددة واضحة راه ما�سي بحال مختبر عادي، 
حتى هو عندو شروط ديالو، تذكروا بأنه في البداية ربما كاع الفيروس 
خرج من املختبر حسب ما يقال، بمعنى أنه كاين صعوبات ولذلك البد 
من جميع اإلحتياطات، والبد من أن نسير في هذا املوضوع بضمانات 
واضحة الحمد هلل اليوم، اليوم عندنا هاد العدد ديال مختبرات، 3 
آخرين غادي يتفتحو في األسبوع املقبل تقريبا، واآلن إذن احنا غاديين 
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الهدف هو أن نصل إلى 10 آالف اختبار يوميا على األقل، يرفع العدد 
بعدها إلى أكثر من 10 آالف اختبار. هذا �سيء مهم احنا كنهيؤو لهداك 
تخفيف الحجر الصحي، هاد ال�سي ضرورة، إيال ما درناش هاد ال�سي، 
وباملناسبة راه هاد الفترة اإلختبارات كتحتاج من 3 أيام ل 5 أيام، باش 
توصل النتيجة ألنها خاصها تجي من مدينة بعيدة، ربما من جهة بعيدة، 
تجي حتى للرباط و أو تجي للدار البيضاء وتشد النوبة إمتا غادي توصلنا 
النوبة، عاد إمتى ترجع األن خاصنا الهدف ديالنا هو أق�سى �سيء هو 
24 ساعة جميع اإلختبارات تكون موجودة والناس اللي عندهم أعراض 
ما يبقاوش يتسناو إمتى غادي اتأكد بأن عندو املرض هذا هو من بين 
اإليجابيات أكثر لهاد العدد من املختبرات وهاد التوسع فيها اللي إن شاء 
هللا غادي يأثرعلى املستوى الوبائي لبالدنا وعلى القدرة ديالنا في مواجهة 

الجائحة وفي التخفيف من الحجر الصحي؛

وهنا أريد أن أتوقف على واحد املوضوع، أريد أن أحذر هللا يجازيكم 
بخير من األحكام التي تطلق أحيانا غير مبنية على املعلومات الصحيحة، 
وتكون في كثير من األحيان أساس للتشويش على املواطنين، أشار نشر 
لإلشاعات والتشكيك في املؤسسات الصحية، منذ أسابيع نشر بعض 
تشكيك في فحوص املخبرية التي تقوم بها الجهات املختصة، بسبب 
أن بعض النتائج ديال واحد ديال بعض األشخاص كانت إيجابية في 
األول ثم من بعد فاش تعاودات كانت سلبية وبدأو يشككون، مزيان 
الواحد يكون متواضع نعطيكم مثال أنا دابا أنا طبيب، أنا طبيب منذ 
 JNV 87 وخدمت في الصحة العمومية، خدمنا في مقاومة األمراض 
Journée2« »درتها طول وعرض سنوات  Nationale2 de2 Vaccination
في  البوادي  بها  تسارينا  للتلقيح  املغاربية  األيام   JNV بعد جات  ومن 
السماعلة في واد زم، السماعلة ووالد فنان أو غيرها وبني خيران إلى آخره 

فهمتيني واشتغلت كطبيب نفساني منذ 1990..

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

1990، شكرا جزيال على، وكنت عندكم كذلك،  باقي، منذ  ال ال 
بجعد خدمت في بجعد شوية، صحيح شكرا جزيال، واشتغلت كطبيب 
نفساني واشتغلت في واحد اللجنة ديال األخالقيات الطبية اللي مهتمة 
الحيوي  الطبي  بالبحث  كتهتم  اللي  الطبية  األخالقيات   ،1990 منذ 
وكندوزوا هاد جميع البحوث خاص تكون عندها واحد الرأي ديال لجنة 
األخالقيات ورغم ذلك أنا أقول أرجع إلى الخبراء ال أفهم كثيرا في الكثير 
من هاد األمور، وكيجي متخصص في ميدان بعيد وكيبدا يلقي باألحكام، 
هاد الفيروس راه فيروس صعب، وإال لم يؤدي إلى هاد الهلع اللي في 
العالم، لم يؤدي إلى هاد القدر ديال الوفيات، وخاصكم تعرفوا بأنه 
داخل جسم اإلنسان هذا ما�سي الفيروس غير كادير هاكا وكتلقاه راه 
بعض املرات la charge virale كتطلع، بعض املرات كتهبط، إيال درتها 

في الوقت اللي هبطات نتيجة أنه ألن صراع بين اإلنسان وبين الفيروس، 
املناعة ديال اإلنسان كتصارع، يمكن تهبط إلى حد أنه واخا التحليلة 
هاديك ديال PCR اللي هي جزئية، يمكن ما نحصلش عليه، عالش كيدار 
2 متابعين، يمكن ما نحصلش عليه، يمكن يبان في واحد الفترة ويختفي 
في فترة أخرى، عالش احنا درنا العلم مسطح، كأننا نحن نعلم في هذا 
الفيروس كل �سيء وفي هذا العالم كل �سيء، مع األسف هاد اإلشاعة اللي 
كانت وكتب فيه مع األسف الشديد كتبت فيه بعض املنابر اإلعالمية 
وسبب ارتباك وذعر لدى .. والتشكيك هذا هو الخطير، التشكيك في 
املنظومة الصحية الوطنية، وموطن الخلل هو أن األمور املتخصصة 
ال يبينها إال أصحابها، وإذا تقحمها من ال علم له به كان لذلك تأثيرات 
سلبية واسعة، واسعة املدى، ومن واجب وسائل اإلعالم اللجوء إلى 
رأي املتخصصين والبعد عن إلقاء الكالم على عواهنهم، وحتى بعض 
يكون  مزيان  قريب،  امليدان  فواحد  يعني  املتخصص  املتخصصين، 
متواضع ويرجع إلى من هو أكثر تخصصا منه وفوق كل ذي علم عليم 

كما قال هللا سبجانه وتعالى.

الشرط الثالث: القدرة على املراقبة الفعالة وتتبع جميع الحاالت

حتى هذا مهم، الدراسات كلها كتقول خاص تستطع التبع الحاالت، 
دابا قولوا ليا هاد 99 حالة ديال الدار البيضاء باقي كاع ماعندنا عدد 
ديال املخالطين دابا، الشكر لوزارة الداخلية ووزارة الصحة راه خدامين 
الفرق، دابا كيقلبوا كل واحد، كل واحد من هاد 99 شكون اللي شاف، 
فهاد األواخر وشكون اللي مخالط به باش يكون املراقبة ديال املخالطين، 
وإيال كنخليوا الفيروس كينتشر بسرعة 99 وراه في غالبهم من أحياء 
مختلفة متعددة، هاد ال�سي هاد التحكم في الوباء والذي يحتاج إلى 
املراقبة الفعالة إلى املتابعة متابعة املخالطين بطريقة ناجعة وسريعة، 
هذا كله أدى إلى أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية عملت على تطوير 
تطبيق معلوماتي لإلشعار وتتبع الحاالت املحتملة التي تعرضت لفيروس 
النظام  لدعم  التطبيق  هذا  يأتي  وقايتنا،  وسماوه  الجديد  كورونا 
السابق لتتبع املخالطين من قبل وزارة الصحة وملساعدة بسرعة على 
تحديد هؤالء املخالطين لألشخاص الذين تأكد أنهم مصابين بفيروس 
19 والتكفل بهم قبل ظهور األعراض عليهم، وبالتالي تفادي أن ينقلوا 
الوباء إلى أناس آخرين تفاديا أن يعني تطور حتى هما تعقد عندهم 
الحالة، وهذا �سيء مهم جدا كشف حاالت املخالطة في الوقت املناسب 
وبسرعة، وهنا أريد أن أشير كذلك إلى مسألة ألن البعض بدى كيشوش 
تم تطويره  تطبيق مغربي خالص  املعلوماتي  التطبيق  حتى هما هذا 
من قبل فريق مغربي وبمشاركة طوعية من قطاع خاص مغربي من 
بعض الشركات املبتكرة الوطنية الناجحة، كما أن معالجة املعطيات 
 09.08 القانون رقم  للمقتضيات  في تطبيق وقايتنا مطابق  املضمنة 
ذات  املعطيات  معالجة  اتجاه  الذاتيين  االشخاص  بحماية  املتعلق 
الطابع الشخ�سي، ألن الهيئة املعنية بحماية الطابع الشخ�سي أعطت 
رأيها باملوضوع ودرساتو، والحمد هلل عندنا مؤسسات اللي كنرجعوا ليها 
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وطنية وتم الترخيص لها يعني للتطبيق من قبل اللجنة الوطنية ملراقبة 
حماية املعطيات ذات الطابع الشخ�سي.

رابعا: التوفر على مخزون كاف من املستلزمات الطبية

في  اإلصابة  لحاالت  املحتمل  اإلرتفاع  مواجهة  في  نجاح  وهذا 
من  كافي  مخزون  كافي،  مخزون  عندنا  يكون  أن  يستلزم  املستقبل، 
جميع  وراه  الطبي،  املستوى  على  كنحتاجوها  اللي  األدوات  مختلف 
الجهات املعنية راه خدامة في هاد ال�سيء، خدامة في هاد ال�سيء ألن 
هذا املخزون الكافي هو الذي يمكن أن يجعلنا قادرين ومستعدين باش 
نواجهوا الطوارئ يمكن أن تطرأ آنذاك. وبفعل العمل الكبير اللي قامت 
به الصناعة ديالنا الوطنية واللي هو إنجاز الحمد هلل مهم فإن توفير هذا 
املخزون الضروري سيكون بحول هللا ميسرا في القريب العاجل بإذن 
هللا. خاصنا 150 مليون كمامة مثال خاص تكون موجودة محطوطة، 
خاص تكون عندنا في املستلزمات األخرى كلها عاد يكفي للمواجهة أي 
طوارئ ممكنة، إذن نحن على قدم وساق في إيجاد هذه الشروط في 
إتمامها باش نكونوا مستعدين لتخفيف الحجر الصحي ويكون هذاك 
التخفيف أيضا نجاحا مغربيا إضافيا إلى النجاح املغربي فيما يخص 

الحجر الصحي؛

لكن أيضا هناك مبادئ للتخفيف ديال الحجر الصحي حددناها في 
طبيعة الحال في أول:

أوال: مبدأ هو التدرج، ال يمكن ألي تخفيف من اإلجراء الصحي أال 
أن يكون متدرجا وفق مراحل محددة سلفا، احنا عندنا تصور املرحلة 
األولى، املرحلة الثانية، املرحلة الثالثة كل مرحلة وأشنو هي اإلجراءات 
اللي غادي تكون فيها وأن تكون مصاحبة بتدابير مواكبة قادرة على 
التحكم في نتائجها، ويكون عندها واحد املنظومة ديال اإلستشعار ديال 
التعرف على التأثيرات السلبية كي تعالج وال نراجعوا نديروا الرجوع إلى 
الوراء عندما يستلزم ذلك عندما نقوم بأي إجراء للتخفيف ديال الحج 

الصحي.

ثانيا: البعد الترابي، فهناك تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين 
الجهات بين العماالت واألقاليم وما يجب أخذه أيضا بعين اإلعتبار 

اإلعتبار ...

هما مصنفين، عندنا الدراسة الوبائية التي أعدتها وزارة الصحة 
صنفات هاد اإلجراءات وصنفات ترابيا، مع اإلشارة إلى أن هناك وضعية 
مقلقة وبائيا في أربع جهات بالخصوص هي الدار البيضاء، سطات، 

مراكش، آسفي، فاس، مكناس، طنجة، تطوان والحسيمة.

ثالثا: املبدأ الثالث هو املرونة وإمكانية التراجع، كما قلت منذ قليل، 
يجب أن تخضع أي إجراءات لتخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة 
املستمرة وعند بروز أي بؤرة جديدة أو ارتفاع جديد في عدد الحاالت 
يجب التراجع، وقف تنفيذ بعض تلك اإلجراءات التخفيف، إما على 
مستوى التراب املعني أو البؤر املعنية تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس و 

ينبغي العودة إلى تدابير أكثر صرامة.

رابعا: التمييز اإليجابي عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة من مثل 
كبار السن اللذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وكذا األشخاص املصابين 
بأمراض مصاحبة مرض القلب واألوعية الدموية، السكري، السرطان، 
نقص املناعة وغيرها كثير من الفئات الهشة، وهؤالء يحتاجون إلى برامج 

خاصة وهناك إعداد لهذه البرنامج.

وأيا كان فإن أي تخفيف مستقبلي للحجر الصحي ال يعني التنصل 
سيتعين  بل  واملهنية،  الشخصية  اإلحترازية  اإلجراءات  جميع  من 

استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام من قبيل:

- أوال: اإلبقاء على اإلجراءات اإلحترازية الوقائية وال سيما التباعد 
لألدوات  املنتظم  التطهير  الشخصية،  النظافة  إجراءات  اإلجتماعي، 
الكمامات  بارتداء  اإللتزام  تعقيمها،  بكثرة  املستعملة  وللمساحات 
اإللزامية في الفضاء العام وما إلى ذلك من إجراءات غادي تبقى مستمرة 
دائما، وما يمكنش يكون التخفيف حتى يكون عندنا الضمان بأن هاد 

اإللتزامات كاينة.

- ثانيا: راه استئناف أو ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد 
بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة تراعي خصوصية هذا النشاط 
ويتولى كل قطاع حكومي إعداد دالئل توضح هذه اإلجراءات بالنسبة 
لألنشطة التجارية واإلقتصادية التي تدخل في اختصاصه بتنسيق مع 
وزارة الصحة، عدد من الدالئل les kits الدالئل في هذا املجال ويعني 
وعدة وهناك عمل إلعداد دالئل أخرى ألن أي قطاع صناعي أو تجاري 
غادي تفتح خاص يكون عندنا دليل واضح كيف سيتصرف وكيفاش 
فيه  نطبقوا  غادي  كيفاش  اإلحترازية،  اإلجراءات  فيه  تكون  غادي 
التباعد، كيفاش غادي نطبقوا فيه التعامل، كيفاش غادي نطبقوا 
فيه هاد القضية ديال التعقيم والتطهير ديال األدوات وال ديال األماكن 
ديال العمل، كيفاش هذا كل يحتاج إلى إجراءات راه العالم واقف، 
مصانع كبيرة واقفة في العالم حايرة الطيران اآلن العالمي واقف، في 
عمومه دابا اآلن والو كيشوفوا إال غادي يراجعوا آشنو هي اإلجراءات 
اللي غادي يديروا داخل الطائرة، هاد ال�سي كامل خاص تكون عندنا 
فيه دالئل ديالنا وموجهات ديالنا مغربية بطبيعة الحال، وأشكر جميع 
القطاعات التي أعدت الدالئل وأستحث القطاعات األخرى على أن تسير 
بسرعة في إعداد ما تبقى من هذه الدالئل، وباملناسبة التدخل اليوم 
ألن الحجر الصحي منذ البداية لم يكن توقيفا للنشاط اإلقتصادي، 
ألن من البداية أي نشاط اقتصادي عندوا املعايير ديالوا مستوفيها 
يبدا راه حتى دابا يبدا بسم هللا ما كاين حتى �سي مشكل ولكن خاص 
معايير مضبوطة، ولذلك انطلقت واحد اللجنة ديال املراقبة فوزارة 
والصناعة  التجارة  ووزارة  الصحة،  وزارة  الشغل،  وزارة  الداخلية 
على املستوى الجهوي يزورون جميع الوحدات الصناعية أو التجارية 
املسموح بها وهاد الوحدات كيشوفوا واش هي ملتزمة باإلجراءات ديال 
األمان املوجودة وإذا لم توجد إجراءات األمان كيوجهوا اليهم تنبيهات 
أولى أو تحذيرات وإيال ما عالجوش بعد رجوع اللجنة مرة أخرى إيال ما 
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عندهومش اإلمكانية أو ما قدوش أو وقعات إشكاالت كبيرة فتغلق، 
وراه الكثير من الوحدات فعال الصناعية أغلقت طيلة الفترة األخيرة 
فعال، فلذلك هادي إجراءات حاسمة ألنه كون ما درناش هاد ال�سي 
وكون الحالة الوبائية ديالنا يعلم هللا كيفاش غادي تكون، هاد الصرامة 

ضرورية وهي التي جنبت بالدنا ما رأيناه من إشكاالت؛

القطاعات  عملت  أعاله  املذكورة  العامة  التدابير  مع  وموازاة 
الحكومية بطريقة استباقية على بلورة خطط وبرامج قطاعية لتدبير 
الحجر الصحي في مراحله املقبلة، بما يقتضيه ذلك أوال من إجراءات 
احترازية ووقائية لضمان سالمة املرتفقين واملوظفين على السواء، كما 
تروم هذه البرامج التخفيف من وطأة األزمة الحالية على اإلقتصاد 
الفئات اإلجتماعية وعلى املقاولة ودعم إعادة إنطالق  الوطني وعلى 
دورة اقتصادية جديدة وتقوية األنشطة التجارية والخدماتية بطريقة 

تدريجية مع إعادة ترتيب األولويات القطاعية في الفترة املقبلة.

اآلن أريد أن أنتقل إلى املحور الثاني في هذا العرض وهو يرتبط بأولوية 
إنعاش اإلقتصاد الوطني في املرحلة املقبلة، ذلك أن انشغال الحكومة 
لم  اآلنية واملستعجلة  الجائحة  تداعيات  الجائحة ومواجهة  ملواجهة 
ينسيها التزامها اتجاه املواطنين واملضمنة في البرنامج الحكومي والذي ال 
زلنا نتابع تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع، لكن أيضا هذا ال يمنع من 
استشراف املستقبل واستشراف ما بعد هذه الجائحة وكيف سنتصرف 
فيها وكيف سنضمن عودة قوية لإلقتصاد الوطني بإذن هللا، فاستعداد 
لعالم ما بعد األزمة من خالل زيادة حجم اإلستثمارات في القطاعات 
اإلستراتيجية الواعدة �سيء مهم جدا، فيكاد يحصل إجماع بخصوص 
املستقبل  في  بها  العناية  نضاعف  أن  يجب  التي  واملجاالت  األوراش 
ويتعلق  الضرورية،  باإلمكانيات  ونمدها  الكبرى  العناية  نوليها  وأن 
والحماية  العلمي  والبحث  والصحة  التعليم  بقطاعات  أساسا  األمر 
اإلجتماعية باإلضافة إلى ورشين داعمين أساسيين مهمين هو التحول 
الرقمي والحكامة الجيدة، وأريد أن أؤكد هنا أن التفكير في املستقبل 
عن  فتحدثنا  نفسها،  األزمة  ظل  في  اإلبداع  وعدم  التوقف  يعني  ال 
البحث العلمي ذلك أنه وعيا بالظرفية وبحاجتها إلى اإلبداع في البحث 
العالي  التعليم  الوطنية قطاع  التربية  وزارة  أعلنت  كانت قد  العلمي 
والبحث العلمي عن برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات 
في املجاالت ذات الصلة بالجائحة خصص له غالف مالي يبلغ 10 ماليين 
درهم، وقد توصل املركز الوطني للبحث العلمي املركز الوطني للبحث ب 
400 مشروع بحثي اختير منها في النهاية 53 مشروع تعالج جائحة كورونا 
من ستة جوانب هي الطب وعلم األوبئة والتكنولوجيا، آليات الوقاية 
والتنفس ومثلها، اإلنعكاسات اإلقتصادية، اإلنعكاسات اإلجتماعية 
ويغطي  الطوارئ  حالة  في  واإلدارية  السياسية  والجوانب  والنفسية 
الحقل الطبي والعلمي والتكنولوجي %60 من تلك البحوث التي اختير 
دعمها اآلن، وسيتم البت في كيفية تمويل املشاريع املتبقية من املائتين، 
ألن ديك 400 اختير فيها في اإلنتقاء األولي مائتين، وهاد من مائتين فاز 

منها 53 هاديك اللي بقاو من 53 حتى املائتين سيتم البحث عن كيفية 
لتمويلها وهي التي نالت في البداية اإلستحسان في اإلنتقاء األولي لللجان 
املعنية، كما سنعمل على التعجيل بإحداث وإرساء املجلس الوطني 
إستراتيجية  لبلورة  وذلك  اإلطار  قانون  ألحكام  طبقا  العلمي  للبحث 
أيضا  املرحلة  تحديات  ومن  العلمي،  للبحث  ومنسقة  وطنية شاملة 
التحول الرقمي نحن نحتاج إلى تحقيق تحول رقمي قوي على املستوى 
الوطني إذ من شأن إنجاح هذا الورش تيسير ودعم مختلف املجاالت 
التي برزت الحاجة إلى أن تحتاج فعال إلى الحاجة إليها خالل هذه الفترة، 
فالتعليم التحول الرقمي في التعليم، في القضاء واملحاكم، في العمل عن 
بعد، في تنزيل سياسة الدعم اإلجتماعي، في تطوير آليات الرصد والتتبع 
وفي غيره من املجاالت وأظن بأن هاد التحويل الرقمي اآلن الحمد هلل 
عندنا رؤية واضحة لتسريعه في املستقبل، ويق�سي التحول الرقمي في 
القطاع العام اإلنتقال من الحكومة اإللكترونية أو من رقمنة مسارات 
األعمال اإلدارية وتقديم الخدمات على الورق إلى هيكلة جديدة مصممة 
رقميا للخدمات وللمسارات، كما يتطلب هذا التحول اعتماد مقاربة 
وتمكن  املواطنين  تمكن  املرتفقين  حول  املستعملين،  حول  تتمحور 
العام لتحديد حاجاتهم  القطاع  التفاعل والتعاون مع  املقاوالت من 

الخاصة واإلستجابة لها.

وفيما يخص وضع خطة إنعاش لإلقتصاد الوطني، فإنه يصعب 
اآلن التكهن في هذه املرحلة بالتطورات املستقبلية إلمتدادات األزمة، 
أرقام  تقدم هي  التي  األرقام  ليست هناك رؤية واضحة دوليا جميع 
أولية سرعان ما تتغير، جميع األثمنة هي آنية سرعان ما تتبدل وليست 
هناك رؤية متى ستستعيد اإلقتصادات العاملية عافيتها، ال�سيء الذي 
يجعل من الصعب الجزم بشأن سيناريو ماكرو اقتصادي واضح حول 
التطورات املستقبلية للمؤشرات الرئيسية إلقتصادنا الوطني، الذي 
القطاعات  استئناف  وسرعة  الصحي  الحجر  رفع  بتدبير  رهينا  يبقى 

اإلقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن يتم وفق آفاق زمنية مختلفة.

وباملوازاة مع اإلجراءات قصيرة املدى وإدراكا منا بأهمية اإلجراءات 
اإلستباقية ملا بعد األزمة، تعمل الحكومة حاليا على وضع خطة طموحة 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني سوف تشكل رافعة مهمة من أجل تسريع 
الوطني وتعزيز قدرته على استشراف  النشاط اإلقتصادي  استئناف 
معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في املستقبل، ويتعين أن تكون 
مقاربة شمولية،  الخطة  هذه  لبلورة  الخطة  لهذه  املعتمدة  املقاربة 
مقاربة متكاملة، مقاربة معتمدة على آليات أفقية تراعي خصوصية 
كل قطاع على حدة، في نفس الوقت منسجمة وتأخذ بعين اإلعتبار 
العاملية  القيمة  بسالسل  املرتبطة  تلك  سيما  ال  الخارجية  العوامل 
والعوامل الداخلية املرتبطة بالعرض واإلستهالك الوطنيين وسيكون 
التي  اآلليات  في  التفكير  الصدد  في هذا  الرئيسية  التحديات  بين  من 
سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويالت الالزمة للمقاوالت لإلقالع املرة 
املقبلة وخصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كما يستوجب التفكير 
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العمومية كوسيلة إلنعاش اإلقتصاد  الطلبيات  في كيفية استخدام 
اإلنتاج  أساليبها وأولوياتها من أجل دعم  الوطني من خالل مراجعة 
واإلستهالك املحليين، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لحل 
عدد من اإلشكاليات الهيكلية التي أكدت األزمة على أهمية واستعجالية 
معالجتها، مثل إشكالية القطاع الغير املهيكل، مثل إشكالية الحماية 

اإلجتماعية والدعم اإلجتماعي وغيرهم من اإلشكالية االخرى.

على املستوى الدولي سيتعين أن تتهيأ بالدنا للتكيف مع التشكيل 
الجديد لسالسل القيمة العاملية من خالل جذب استثمارات دولية على 
نطاق واسع والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة بالقرب من 
األسواق األوروبية واإلفريقية وكونوا على يقين إن شاء هللا أن بالدنا 

سيكون تموقعها في هذا في مستقبل إن شاء هللا تموقعا جيدا.

ونظرا للمتغيرات املرتبطة بالظرفية اإلقتصادية والدولية نتيجة 
إعداد  أطرت  التي  الفرضيات  مختلف  على  ولتأثيرها  كوفيد  أزمة 
قانون املالية 2020، سنعيد بإذن هللا في األيام املقبلة مشروع قانون 
مالية تعديلي سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش اإلقتصاد الوطني 
وسيستلزم قانون املالية التعديلي وضوحا في الفرضيات التي سينبني 
عليها فرضيات دولية عاملية الفرضيات الوطني، الفرضيات الوطنية 
يمكن نتحكموا فيها شوية الفرضية الدولية التحكم فيها أصعب، وأيضا 
هذه الفرضية تأخذ بعين اإلعتبار تراجع معدل النمو أو توقعات تراجع 
آثار الجفاف و انخفاض اإلرادات الضريبية،  بالتأثيرات  النمو  معدل 
في  التعديلي  املالية  لقانون  العامة  التوجهات  تحدد  أن  املنتظر  ومن 
األيام املقبلة قصد عرضها على مجلس وزاري، قبل أن يعرض املشروع 
على املجلس الحكومي ثم يحال على البرملان إن شاء هللا، كما ينتظر 
أن يكرس هذا املشروع أولويات من قبيل التعليم، البحث العلمي، 
الصحة، التشغيل والحماية اإلجتماعية وأن يركز كذلك على التحول 

الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.

وتجدر اإلشارة هنا أن الحكومة عازمة على اإلستثمار الجيد لعدد 
املرحلة  هذه  بالدنا خالل  في  تحققت  التي  والنجاحات  التجارب  من 
الفارطة نجحت في مجال الصناعة، نجحت في مجال الرقمنة، نجحت 
على مستويات عديدة نستثمرها ونبني عليها كي تصبح أمور هيكلية في 
حياتنا، في إدارتنا، في اقتصادنا الوطني وفي مجتمعنا، وذلك من مثل 
دعم الصناعة الوطنية لإلستجابة لإلحتياجات الذاتية وتجربة التعليم 
عن بعد، تشجيع البحث العلمي واإلبتكار وكذا الحيوية التي أبان عنها 

املجتمع املدني عامة والشباب بصفة خاصة.

إستراتيجية  من  العرض  هذا  في  عنها  تحدثت  التي  األوراش  من 
الوطني ومشروع  اإلقتصاد  إنعاش  الصحي وخطة  الحجر  التخفيف 
قانون املالية التعديلي، كلها أوراش ذات أهمية كبرى في املرحلة املقبلة، 
لذلك أعلن عن مبادرة بدأ سلسلة مشاورات مع القوة الوطنية لألحزاب 
السياسية مركزيات النقابية و الجمعيات املهنية وغيرها ابتداءا من 
إنخراط  إلى  تحتاج  وطنية  أوراشا  باعتبارها  وذلك  املقبل،  األسبوع 

جماعي وتعبئة رأي الجميع إلنجاح مواجهة معضلة جائحة كورونا وما 
بعدها.

املناقشة  جلستي  فإن  البرملانيين  والسادة  للسيدات  بالنسبة  أما 
ومجلس  النواب  مجلس  غرفة  مكتب  املكتبين  من  مطلوب  اللتين 
املستشارين برمجتها ستكون مناسبة للتفاعل مع مالحظات وإضافات 

وانتقادات السيدات والسادة البرملانيين.

عموم  ونراعيكم  البرملانيين  والسادة  السيدات  معشر  ختاما، 
املواطنات املواطنين، إلن كان من حقنا أن نفخر بملكنا، أن نفخر ببلدنا 
أن نفخر بشعبنا، ألننا استطعنا في هذه الفترة الوجيزة منذ ظهورالوباء 
من  عددا  لنحقق  كمغاربة،  إبداعاتنا  من  قدراتنا  من  الكثير  لنطور 
املكاسب في املعركة ضد هذا الوباء، وذلك بفضل هللا سبحانه وتعالى، 
وبفضل اعتمادنا كمغاربة على أنفسنا وعلى أطر مغربية خالصة كما 
بينت باستمرار، فإننا ما زلنا في حاجة لتطوير قدراتنا واستكمال بعض 
الشروط الضرورية للمراحل املقبلة كما بينت، ذلك من أجل من مثل 
الكشف املبكر ومن مثل اإلختبار املوسع والتحاليل املخبرية املوسعة، 

ونحن نعمل على ذلك بأق�سى طاقتنا وحققنا في ذلك تقدم معتبرا؛

وهنا البد أن أكون واضحا وصريحا مع املواطنات واملواطنين، إن 
نجاحنا في الخروج من الحجر الصحي في مرحلة تالية بشكل آمن وبدون 
انتكاسة، رهين بتعاوننا جميعا، رهين بقدراتنا الفردية والجماعية على 
عدة مستويات، هذا واحد العمل ديالنا كلنا، كما قلت في البداية، أنا 
أعرف وأحس بمعاناة شرائح واسعة من املواطنات واملواطنين، تصلنا 
كثير من شكاواهم ونتأثر بها، نحس بهذا، ولذلك أقول لهم إننا نقدر 
صبركم ونقدر انخراطكم اإليجابي، نقدر عاليا وطنيتكم، هللا يجازيكم 
بخير أعينونا لنتم ما بقى قد ما فات املراحل التي بقية بنجاح لننجح 
فيها كما نجحنا من قبل، وأي �سيء تنبيهات، شكايات لوضع اجتماعي، 
الصعوبات، فنحن مستعدون إلنصات لها والسادة البرملانيين راهما 
قناة ديال املواطنين عموما في الحكومة، وهناك بعض القنوات األخرى 
مباشر، الجماعات املهنية واألنترنيت راه هو كيوصل، ونحاول جهدنا 
املالية ومع  بتواصل مع وزارة  نتفهم، وأعدكم  أن  ما نستطيع  بقدر 
السيد وزير املالية سنعمل على إخراج املحطة اإللكترونية، املنصة 
الحجر  بتدبير  الخاصة  املواطنين  شكاوى  إلى  لإلنصات  اإللكترونية 

الصحي وبالحاجات اإلجتماعية التي كان من الضروري تلبيتها.

معشر األخوات اإلخوان، الوباء ليس وراء ظهرنا باقي ما ساليناش، 
هو متحكم فيه، ولكن لم ننتهي بعد من املعركة بقينا احنا في املعركة 
باقين مدابزين معاه هاد الحاالت ديال البارح خوفاتي أنا، في الحقيقة ما 
بغيتش نقول هاذ الهضرة، ولكن مشات ليا مشات ليا خرجات، والحجر 
الصحي ما�سي هدف في حد ذاته، الحجر الصحي هو باش نجحوا الخروج 
اآلمن من الوباء، كنصبرو فيه باش نخرجوا إن شاء هللا آمنين مطمئنين 
من تداعيات هذا الوباء، ونحن إن شاء هللا لن نذخر جهدا بكل عزم 
بكل إرادة باش نقوموا بالواجب ديالنا كحكومة، هاد ال�سي اللي فهمنا 
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وقدرنا عليه هللا لتخفيف معاناة املواطنات واملواطنين في أقرب اآلجال، 

وسننتصر بإذن هللا وسننتصر إن شاء هللا جميعا بتعاون الجميع، تحت 

قيادة جاللة امللك، حفظه هللا، بارك هللا جهودكم جميعا، تقبل هللا 

منا ومنكم هاد األيام املباركة، تقبل هللا منكم العيد املبارك السعيد، 

ونريده أن يكون فرحة لكم ولنا وللشعب املغربي بل لجميع الشعوب 

املسلمة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

باسمكم جميعا أشكر السيد رئيس الحكومة على عرضه الواقعي، 

على عرضه الشامل الذي من خالله استفدنا كثيرا خاصة عند تحديد 

اآلفاق على املدى املتوسط وكذلك في املدى القريب، فمرة أخرى شكرا 

للسيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع، ضفعت الجلسة.



عدد1112–230رمضان14412  )222ماي20202( الجريدة الرسمية للبرملان6892  

محرر الجلسة الث نية والعشرين بعد امل ئتي0

الت ضيخ: األربعاء 27 رمضان 1441ه )20 ماي2020م(.

الرئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: ساعتان وثالثة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الواحدة 
زواال والدقيقة التاسعة.

جدول األعم ل: جلسة عامة تخصص ملناقشة عرض السيد رئيس 
الحكومة حول تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0 وعلى آله وصحبه أجمعي0.

افتتحت الجلسة،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

السيدين الوزيرين،

السيدات والس دة النواب،

جميعا  نعلم  كما  مخصصة  اليوم  جلسة  النواب  مجلس  يعقد 
الحجر  تدبير  تطورات  حول  الحكومة  رئيس  السيد  عرض  ملناقشة 
الصحي ما بعد 20 ماي2020 فعلى بركة هللا نفتتح باب املناقشة في 
إطار تدخل للفرق واملجموعة النيابية، الكلمة للسيد النائب عبد العزيز 

العماري فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد ضشيد العبد2 ضئيس فريق األص لة واملع صرة 
)نقطة نظ م(:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

الس دة الوزضاء،

الس دة النواب والن ئب ت،

السيد الرئيس، هذا واحد الجلسة تاريخية اللي إطار الفصل 68 
ما  مشتركة  جلسة  معاه  عقدنا  مشكور  الحكومة  رئيس  السيد  اللي 
بين مجلس النواب ومجلس املستشارين، وكانت واحد املتابعة كبيرة 
رئيس  السيد  الذي قدمه  التصريح  املغربي حول  الشعب  من طرف 

الجلسة  هاد  بأن  يبدو  ولكن  يناقش  النواب  مجلس  اآلن  الحكومة، 
غير منقولة على وسائل اإلعالم العمومية، وطبعا يعني اختيار السيد 
رئيس الحكومة للبرملان لكي يقدم هذا التصريح، هذا كيجعل املؤسسة 
التشريعية وكذلك الحكومة في قلب الحدث، وإيال ما كانتش وسائل 
اإلعالم العمومية تواكب حتى يتمكن الشعب املغربي من باش يتعرف 
على املداخالت ديال الفرق البرملانية فيصعاب يعني كيفاش يمكن أننا 

نرجعو هادوك األدوار ديال املؤسسة، فماعرفتش إيال كان ممكن أننا..

السيد الرئيس:

املعنيين  باملسؤولين  االتصال  تم  سمحت  إذا  الرئيس،  السيد 
مباشرة والتزموا بالنقل املباشر وأتمنى أن يوفوا بالتزامهم، شكرا.

الكلمة اآلن باسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب عبد العزيز 
عماري، شكرا، تفضل.

الن ئب السيد عبد العزيز عم ض2:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل والصالة والسالم على ضسول هللا،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيد الرئيس،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

يشرفني أن أتناول الكلمة وسأمد بها األخ الرئيس إلكترونيا، كذلك 
في  املهمة  الدستورية  اللحظة  هذه  في  والتنمية  العدالة  فريق  باسم 
الحقيقة من تاريخ املمارسة السياسية والبرملانية في املغرب وألول مرة 
بطبيعة الحال، انطالقا من الفصل 68 من الدستور بعد دستور 2011، 
لكي  الفرصة  لنا هاد  أتحتم  الحكومة، ألنكم  السيد رئيس  نشكركم 
ينتقل النقاش العمومي إلى داخل املؤسسة البرملانية بنفس ديمقراطي 
وفي آلية من الحوار املؤسساتي املسؤول، ونحن نناقش هذه املناسبة 
بين يدي هاته الليلة واأليام املباركة بين يدي عيد الفطر املبارك، أغتنم 
هذه الفرصة لكي أتوجه للجميع بأن أقول لكم أيام مباركة وعيد مبارك 
نسأل هللا تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البالء، كما نغتنمه فرصة 
لكي نترحم على أرواح الشهداء والذين فقدناهم في هذه الجائحة وكذلك 

ندعو هللا تعالى بالشفاء العاجل للمصابين واملر�سى.

في بداية هذه الكلمة، ال يمكن إال أن نعتز ونفتخر بالجهود والتوجيهات 
لهاد  الحال مكنات بالدنا باش نوصلو  اللي بطبيعة  امللكية السامية 
املستوى اللي احنا بصدده، كما قلت هي لحظة دستورية مهمة، وقد 
اخترنا في فريق العدالة والتنمية، السيد الرئيس، أن نناقش معكم 
هذا املوضوع انطالقا من واحد 5 ديال العناوين أساسية، 5دالعناوين 
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كتعكس قراءتنا للخطاب ديالكم والتصريح ديالكم وكذلك كنضمنوها 
ببعض املقترحات لتطوير الحمد هلل املكتسبات اللي حققتها بالدنا، أول 
عنوان هو العنوان املؤسساتي هو عنوان الثقة في املؤسسات، فريق 
العدالة والتنمية مقتنعين بأن النجاحات التي حققها بالدنا والحمد 
هلل اآلن أصبحت مضرب األمثال، إنما كانت بفضل هاته املؤسسات، 
نجحنا كان نجاح باملؤسسات في املا�سي وفي الحاضر، وسننجح كما 
أشرتم إلى ذلك السيد الرئيس في املستقبل وننتصر باحترامنا وبثقتنا 

في املؤسسات؛

أوال عندنا الحمد هلل مؤسسة ملكية برؤية استباقية وبتوجيهات 
عندنا  املؤسسات،  باقي  ديال  العمل  أطرت  وحكيمة،  رشيدة  ملكية 
باألداء  نفتخر  لكي  املناسبة  الحقيقة جات  في  اللي  برملانية  مؤسسة 
ديالنا كجزء من هاته املؤسسة البرملانية اللي الحمد هلل قامت بالواجب 
الدستورية ديالها في التشريع، في املراقبة، إيجاد اإلطار القانوني لهذه 
مذكرات  وقدمت  اللجان  اشتغلت  كذلك  فيها،  كنمروا  اللي  املرحلة 
وعلى كل حال من بينها اللجنة داملالية ولجنة الخارجية، تشتغل أجهزة 
املجلس ونقول هذا الكالم حتى بطبيعة الحال نرد على من يريد أن 
يبخس عمل املؤسسات، ونحن نعيش لحظة برملانية مهمة في إطار هاد 
أنتم  العمل داملؤسسات، كذلك عندنا الحمد هلل مؤسسة حكومية 
في خطابكم، في كلمتكم عبرتم على واحد الروح ديال العمل دالفريق 
بإشرافكم، هناك إجراءات قطاعية، هناك تدابير، كل قطاع كيمارسها 
في إطار االختصاصات ديالو، ولكن كيندمج هاد ال�سي كلو في واحد 
أيديكم  على  نشد  وكذلك  به  ننوه  حكومي  وتصور  حكومية  الرؤية 
في ما أشرتم إليه، كذلك الحكومة اللي تحمالت مسؤوليتها وخذات 
قرارات يمكن نقول لكم بطبيعة الحال أنها غير مسبوقة ولم يكن أحد 
يتصور كيفاش أن بالدنا في أيام معدودة وفي أسابيع معدودة حققنا 
هاته اإلنجازات وهاته اإلبداعات، في الحقيقة عشنا ملحمة أساسية 
وهي فرصة لكي ننوه بالتدابير التي اتخذتموها للتخفيف من اآلثار ديال 
هذه الجائحة سواءا على املستوى االجتماعي والناس اللي استفادو أو 
على املستوى اإلقتصادي وملواكبة الوضع ديال املقاوالت، فإذن عندنا 
مؤسسة حكومية تشتغل بطبيعة الحال، عندنا مؤسسات أخرى اللي 
كانت عندنا فرصة كفريق العدالة والتنمية باش نطلبو الرأي ديالها على 
مستوى اآلثار االقتصادية واإلجتماعية، وعلى كل حال تقدمنا بطلب 
على مستوى املؤسسة ديال املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
ونتمنى أن ينخرط كمؤسسة كذلك في هاد النقاش حول الواقع واآلفاق 
اللي كتواكب  العاملية  املستقبلية، عندنا ونحن نتحدث عن األجواء 
هذه املناسبة بطبيعة الحال الظروف اللي عاشتها التطور ديال أسعار 
ينعكس  بأن  ونطلب  نتمنى  وكنا  عرفاتو،  اللي  واإلنخفاض  النفط 
ذلك على الثمن داملحروقات وكنتاظرو أن يكون الرأي والتقرير ديال 
املؤسسة ديال مجلس املنافسة، كمؤسسة كذلك لكي تدلي بدلوها 
في هاد النقاش املهم على هاد املشكل، إذن عندنا مؤسسات والسيد 
اللي هي على املستوى  باقي املؤسسات  الحال  الرئيس عندنا بطبيعة 

املركزي أو على املستوى الترابي اللي كتقوم باألدوار ديالها، طيب لكي 
السيد  أساسية،  داإلقتراحات   2 عندنا  املؤسساتي  املسار  هاد  نعزز 
رئيس الحكومة، أول �سيء البد أن تكون هناك مصالحة حقيقية لإلعالم 
العمومي مع الفاعلين واملؤسسات سواءا كانت حزبية أو نقابية أو مهنية 
أو املؤسسات التمثيلية أي الحضور لهاته املؤسسات في فضاء اإلعالم 
العمومي، ال بد أن يعزز، ال بد أن يقوى، هاد املسار ديال الثقة، الحمد 
هلل، نبنيو عليه ولكن نعززوه بالحضور اإلعالمي وبطبيعة الحال في اللقاء 
ديالكم مع جميع األحزاب السياسية كان هذا األمر مطروح ديال حضور 
األحزاب السياسية وكذلك النقابية، ونتمنى، فعال، أن املشاورات اللي، 
الحمد هلل، اعلنتو عليها أن تكون عندنا املواكبة ديالها والتتبع ديالها من 
طرف اإلعالم العمومي باش الرأي العام يواكب ويتبع، بطبيعة الحال، 
املساهمة ملختلف املؤسسات؛ هذا املستوى األول؛ دائما لتعزيز الجانب 
املؤسساتي ال بد من اإلهتمام في هاته الظروف البعد ديال الالمركزية، 
وال بد أن يكون هناك يعني تفعيل وتعزيز الدور ديال الجماعات الترابية، 
الجهات  ملجالس  استثنائية  دورات  لعقد  ندعيو  باش  مناسبة  وهي 
باعتبار عندها الريادة وعندها، بطبيعة الحال، الجانب اإلقتصادي 
والتنمية اإلقتصادية وإنعاش اإلقتصاد خصها تدير دورة استثنائية، 
في  كنعملو  كيما  االحترازية  التدابير  يكون  أن  بد  ال  الحال،  بطبيعة 
مختلف املؤسسات، وتكون عندها كذلك إمكانية إستعمال األمور اللي 
هي رقمية وتكنولوجية، عالش السيد الرئيس؟ ألن هناك خصوصيات 
لكل جهة، سواء في الجوانب اإلجتماعية أو املعطيات اإلقتصادية أو 
حتى املعطيات الوبائية، فال بد من أن يكون هناك، وبطبيعة الحال، 
وهي  ديالو،  االختصاص  مجال  في  واحد  كل  الترابية  الجماعات  باقي 
مناسبة باش نوهو بالجهود ديالها اللي كتباشرها على املستوى الترابي 
إن على مستوى خدمات الصحة أو النظافة أو غيرها بتنسيق وتعاون 
مع باقي اإلدارات الترابية واملؤسسات العمومية، إذن هذا مرة أخرى 
هاد العنوان ال يمكن أن ينجح في املستقبل إال بتعزيز املؤسسات وهذا 

الدرس أسا�سي في هذه املرحلة؛

املسألة الثانية، للسيد الرئيس، هو عنوان التضامن، وفي الحقيقة 
كان من ال�سيء اللي يمكن نفتخرو به هو هذه املرحلة كشفت على املخزون 
ديال هاد القيمة األساسية في املجتمع ديالنا، في ثقافتنا، التضامن 
التضامن أوال كثقافة كقيمة، ولكن كموجه السياسات  اإلجتماعي، 
العمومية اللي اعتمدتو السيد الرئيس كان من أهم املوجهات ديال 
السياسات العمومية هو هاد ديال التضامن وبطبيعة الحال في كل محنة 
وراءها وفي طياتها منحة، ولعلنا اكتشفنا هاد الجوانب ديال التعاضد 
والتضامن في املجتمع ديالنا، العنوان الكبير للتضامن كان من خالل 
املبادرات ديال إحداث الصندوق اللي هو أسا�سي ملواجهة تداعيات األثر 
ديال الجائحة، التضامن هناك حزمة كبيرة من اإلجراءات اللي اعلنتوا 
عليها واللي اعلنوا عليها السادة الوزراء مشكورين كل واحد في القطاع 
ديالو واللي من خالل يعني منظومة الحكامة تبعها الرأي، ويمكن ما 
غاديش نكررها ألنها موجودة في، بطبيعة الحال، في الخطاب ديالكم 

كذلك على مستوى النص املكتوب اللي غنسلموه للرئاسة.
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فقد كشفت هذه التجربة، في الحقيقة أنه بإمكاننا في الزمني اليسير 
أن ننجز ال�سيء الكثير، ويكفي في الحقيقة فخر أننا كنتكلمو على الرقم 
ديال حوالي 4 داملليون أسرة اللي استفدت من الدعم املباشر، وهي 
فرصة لكي ننوه بهذه املبادرة، وكذلك ندعو إلى تعزيز وتفعيل، يعني، هاد 
اإلخراج اللي اشرتو ليه، السيد الرئيس، ديال املنصة لتدارك الحاالت 
اللي ربما، بطبيعة الحال، كتكون فيها إشكاالت على مستوى الترابي وعلى 
املستوى امليداني بطبيعة الحال، ونضم الصوت ديالنا للصوت ديالكم 
 72.18 ديال  القانون  نسّرعو العتماد مشروع  باش  الوقت  آن  باش 
باش نضبطو املنظومة ديال استهداف، برامج الدعم اإلجتماعي ويتم 
األحداث ديال السجل اإلجتماعي املوحد والوكالة الوطنية للسجالت، 

هذا العنوان ديال التضامن السيد الرئيس، 2 اإلشارات:

أوال- نقترح أن يكون العمل على توسيع نطاق اإلستفادة خاصة 
مع  اللي  اإلستفادة  وتبسيط شروط  الرميد  بطاقة  لحاملي  بالنسبة 
كامل األسف يختلف تنزيلها من منطقة ملنطقة وخلق بعض اإلشكاالت 
ميدانية ألنه ايال قلنا 4 داملليون استافدوا، راه ايال ما استافدوش غير 
بضعة عشرات راه كيطرح إشكال، فال بد إذن نقترح أن يكون هذا 
التوسيع كذلك ندعو إلى دراسة واتخاذ تدابير خاصة ببعض الفئات 
التقليديين،  الصناع  الحرفيين  املهنيين،  التجار،  مثل  من  املتضررة 
مستخدمي وكاالت األسفار، النقل السياحي، املقاهي املطاعم وغيرها 
من الفئات على كل حال تضررات بهذه املناسبة ونجدد الدعوة للقطاع 
البنكي باش يسهم ويزيد مزيد من اإلسهام بشكل إيجابي في الوكالة في 

هاد امللف هذا.

املحور الثاني السيد الرئيس في هاد الجانب ديال التضامن هو ما 
يتعلق باملغاربة العالقين، اللي في الحقيقة خاص تسريع العملية ديال 
العودة ديالهم، صحيح جهود مقدرة، أكثر من 31 ألف اللي تم اإلحصاء 
ديالها، %25 كتستافد من اإليواء، خدمات إدارية طبية إلى آخره، لكن 
نتمنى أن يكون بعض املبادرة الطيبة اللي همت العائدين من مدينة 
مليلية املحتلة أن يتم التعامل مع هاد املوضوع بروح من التضامن 

العالية في إطار بطبيعة الحال الدراسة اللي تتقومو بها السيد الرئيس.

العنوان الثالث ديال املداخلة ديالنا هو عنوان املسؤولية، عنوان 
بقرار  الحقيقة  في  تعاملتو  كما  الرئيس  السيد  غنرخصو  املسؤولية 
مسؤول في ظرف حرج، وهو اإلنسان واملسؤول الذي يتخذ القرار وإن 
كان صعب، ولقد عبرتم عن هذه الصعوبات ملا تكلمتم على املعادلة، 
كيفاش نحافظوا على املكتسبات الصحية والبيئية من جهة؟ وكيفاش 
معادلة صعبة  فهي  نواجهوها؟  واملالية  االقتصادية  األثر  من جانب 
بطبيعة الحال تحتاج إلى تقييم دقيق، وقد تعاملتم بمنطق تواضع 
العلماء مع ما اقترحتم للجنة العلمية من جهة، ولكن أخذتم بعين 
االعتبار رأي الخبراء االقتصاديين واالجتماعيين من جهة أخرى، فكان 
القرار اللي عبرتوا عليه واللي في الحقيقة كان بواحد السالسلة واملنطق 
ما  أنا  داألسابيع،   3 ب  التمديد  فعال ضرورة  أنه  قنعتو  بجالء  اللي 

غنذكرش كل املؤشرات اللي على كل حال موجودة في الكلمة، ولكن أهم 
�سيء عندنا مكتسبات صحية ووبائية مهمة جدا، وهذا ينبغي أن نرصنها 
ونحصنها وربما عندها واحد املؤشر ديال التكاثر اللي هو %0.9 خاصنا 
نديرو الجهد ديالنا الجماعي باش يمكن لنا نواجهوه في املستقبل، فإذن 
أنا كنظن بأن املقاربة املسؤولة اللي اخديتو بها هذا القرار ننوه بها في 

هذا الصدد.

ولتعزيز هذه املسؤولية 2 داألمور أساسية، كما أن القرارات اتخذ 
باملسؤولية ندعو أوال إلى أن يكون نفس التعامل بمسؤولية من طرف 
الجميع بما فيهم بطبيعة الحال املواطنين باش نحاولو نقلصو من هاد 
املؤشر ديال إعادة التكافؤ بطبيعة الحال في نفس الوقت نحتاطو باش ما 
تكونش واحد الفوبيا، ألن بغينا نعشو النشاط املنهي واالقتصادي، يعني 
أن هاد الجهة مهم هاد الجانب الثاني بطبيعة الحال هو في شكل تدريجي 
نخليو النشاط االقتصادي واملنهي ينطلق، بالخصوص في املناطق اللي 
ما عندهاش مؤشرات بطبيعة الحال اللي هي مقلقة، وكنظن بأن هذا 
األمر مهم جدا وخاصة على املستوى الجهوي في اللجان الجهوية باحترام 

بدائل اللي يعني املرجعية أن يتم التسريع في هاد الوتيرة.

العنوان الرابع: إذا كانت مسؤولية الجميع العنوان الرابع هو اإلرادة 
اللي عبرتو عليها، انتما بشكل إيرادي تعمالتو مع املعطى االقتصادي من 
جهة استثمار الفرص اللي غادي تتاح لنا فهاد املرحلة بطبيعة الحال 
في املناخ الدولي، من جهة ثانية ملواكبة املقاولة وفي الحقيقة ندعو 
إلى دعم وإسناد املقاولة سواء كانت مقاوالت استراتيجية إلى املقاوالن 
الصغيرة والصغيرة جدا جدا باش يمكن تواجه هاد الصعوبة، وعلى 
كل حال اللجنة داملالية راه واحد املذكرة فيها 57 إجراء وغيرها من 
املقترحات ستكون لنا فرصة معكم ومع الحكومة في إطار املناقشة ديال 
القانون املالية التعديلي باش يمكن لنا نعمقو النقاش كفريق، ونحن 
بطبيعة الحال جاهزين لكي نسهم بدلونا في إعطاء ومعالجة هاد املعطى 

االقتصادي في اإلطار ديالو.

الجهد  كنظن  االقتصادية  املرحلة  هاد  اكتشفت  الحال  بطبيعة 
اللي دار مع القطاع املهيكل يسائل السياسة االقتصادية ديالنا باش 
اإلشارات  د   2 الرئيس  السيد  كذلك  إرادي  بشكل  نطوروها،  يمكن 
أساسية: أوال بغيناكم على املستوى االقتصادي كاين قطاعات اللي كان 
فيها االبتكار واإلبداع ونحييو املبتكرين املغاربة في املجاالت الصناعية 
وغيرها، كنظن آن األوان باش يكون إجراءات لتشجيع املنتوج الوطني 
 made in morocco في سياستنا االقتصادية، كل ما هو منتوج وطني
السياحة  ندعمو  أسا�سي،  عنوان  هذا  وندعموه،  نشجعوه  خصنا 

خصوصا السياحة الداخلية.

اإلشارة الثانية في إطار اإلرادية أننا بشكل إرادي، السيد الرئيس، 
اللي  الوقت  في  باش  جميعا  كتساءلنا  اللي  التحوالت  هاد  في  نفكرو 
املنتوجات  من  السوق  ديال  التموين  نأمنو  استطعنا  بأننا  كنعتزو 
اللي ما موجودش في الكثير من  األساسية الغذائية وهذا الحمد هلل 
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الدول، لكن كنبهو الحكومة ملوضوع مادتي الشعير والقمح، في الحقيقة 
أمام اإلكراهات والدول ما بقاتش كتبغي تصدر هذه املواد ينبغي أن 
نراجع سياستنا فهاد املجال في إطار تأمين األمن الغذائي، العنوان األخير 
في ما تبقى من دقائق هو عنوان األمل في املستقبل تخاطبتو السيد 
بتضامننا،  بمؤسساتنا،  بإرادتنا،  بأننا  أمل  معكم  نتقاسم  الرئيس 
أننا يمكن نصنعو املستقبل بشكل واعد إن شاء هللا تعالى بانخراط 
الجميع وهي فرصة لكي نؤكد أنه من جهة ينبغي التسريع في اإلستفادة 
من املشاورات اللي طلقتوها في األوراش الثالثة املهمة قانون تعديلي 
لقانون املالية، الخطة داإلنعاش اإلقتصادي أو التخفيف من الحجر 

الصحي ونأكدو على:

- أوال: 2 داألشياء أساسية هاد االختيارات اللي برزت وأكتمعليها 
اإلجماع ينبغي أن تسجل وتولي هي املوجهة دالسياسات العمومية ديالنا 
تنتكلمو على الصحة، على التعليم، على البحث العلمي، على االبتكار، 
على الحماية اإلجتماعية، على التحول الرقمي أساسيات في السياسة 
العمومية ينبغي أن يعني نسجلوها وتولي هي املوجهة في املستقبل لعملنا 

وال سياستنا العمومية.

-ثانيا: وهو أنه فعال الورش الكبير ديال مراجعة وتحيين نموذجنا 
التنموي آن األوان يتصرح هاد الورش، ونكونو فيه فعال ناخذو بعين 
التحول  هاد  نواكبو  يمكن  باش  استجدت  التي  املعطيات  اإلعتبار 
الكلمة  أنهي  أن  يمكن  الحال، ال  بطبيعة  بالدنا  اللي كتعيشو  الكبير 
بهذه العناوين املؤطرة العامة دون أن نجدد الشكر لكل الذين جنود 
الخفاء اللي هم في الصفوف األمامية من مختلف القطاعات اإلدارية، 
الصحية، التعليمية، عمال النظافة، رجال األمن والقوات املساعدة، 

كل كل الذين ينوبون عنا في هاته الفترة.

وأختم بطبيعة الحال بالنداء لكي نتعبأ جميعا بهاد اإلجماع الوطني، 
قال هللا  املقبلة،  املراحل  في  نجحو  باش  بالتعاون،  الوطنية  بالروح 
سبحانه وتعالى »وع�سى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وع�سى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون« صدق هللا العظيم. 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

مداخلة الن ئب السيد عبد العزيز العم ض2 مسلمة إلكتروني 

مداخلة ذ. عبد العزيز العماري

ملناقشة بيان السيد رئيس الحكومة

حول »تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي«

املدلى به أمام البرملان بغرفتيه بموجب الفصل 68 من 
الدستور يوم اإلثنين 18 ماي 2020

األربعاء 26 رمضان 1441 املوافق ل 20 ماي 2020

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة 
بيان السيد رئيس الحكومة حول »تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 
20 ماي«، تأتي هذه املناقشة ونحن نحيي هذه الليلة ان شاء هللا ليلة 
القدر املباركة، وعلى بعد أيام من عيد الفطر املبارك، نغتنمها مناسبة 
لنبارك للجميع هذه األيام متضرعين هلل تعالى أن يرفع عنا هذا البالء 

والوباء إنه على ذلك قدير.

وباملناسبة نترحم على ضحايا هذه الجائحة راجين من العلي القدير 
أن يتغمدهم بمغفرته ورحمته الواسعة، وأن يشفي جميع املصابين 
بهذا الوباء، وأن يلهمنا مزيدا من الصبر حتى نجتاز هذه الجائحة بسالم.

كما نغتنمها مناسبة لننوه عاليا بالتوجيهات السديدة واالستباقية 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، والذي ما فتئ حفظه هللا يرعى 
بعنايته السامية القرارات املتخذة للحد من هذه الجائحة والتخفيف 

من وطأتها على املواطنين واملواطنات.

السيد رئيس الحكومة وإذ نشكركم على اختياركم للبرملان ووضعه 
في قلب الحدث لإلعالن عن آخر التطورات املتعلقة بحالة الطوارئ 
الصحية والتدابير الحكومية ملا بعد 20 من ماي الجاري، وذلك بتفعيل 

مقت�سى الفصل 68 من الدستور ألول مرة منذ 2011،

السيد  بيانكم  ملناقشة  املتميزة  الدستورية  اللحظة  هذه  نغتنم 
رئيس الحكومة من خالل 5 عناوين رئيسية:

عنوان الثقة في املؤسسات

فمن اهم أسرار نجاح بلدنا العزيز في هذه املحنة وفي غيرها هو ثقته 
في املؤسسات .. فباملؤسسات نجحنا وباملؤسسات سننجح مستقبال إن 

شاء هللا.

مؤسسة ملكية برؤية استباقية وقرارات حكيمة وتوجيهات رشيدة 
تؤطر عمل باقي املؤسسات.

مؤسسة برملانية تضطلع بأدوارها الدستورية تشريعيا ورقابيا كما 
تقوم اللجان البرملانية بواجبها ومنها من ساهم من خالل مذكرات وجهت 
إليكم باإلضافة للجهود التي يقوم بها ممثلي األمة من مبادرات ملواكبة 
املسيئين  بعض  يروجه  ما  خالف  على  واملراقبة  بالتشريع  الحكومة 
الحاقدين باالفتراء والتلفيق وتبخيس املؤسسة البرملانية حقها، فقد 
قامت هذه املؤسسة الدستورية باملصادقة على عدد من النصوص التي 
تطلبتها الظرفية االستثنائية، كما شكلت منصة دستورية أسبوعية 
الطالع الرأي العام الوطني بمجموع التدابير الحكومية من خالل مسائلة 
على  وتداعياتها  الجائحة  تأثير  بشأن  الحكومية  القطاعات  من  عدد 

الوطن واملواطنين.
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بروح  رئاستكم  تحت  جماعي  بشكل  تشتغل  حكومية  مؤسسة 
الفريق حيث تنخرط اإلجراءات والتدابير القطاعية ضمن رؤية جامعة 

كما وضحتم في كلماتكم.

وهي مناسبة للتنويه بأداء الحكومة وبمجموع التدابير التي اتخذتها 
حالة  فرض  ملواكبة  إما  باملئات،  تعد  والتي  الجائحة  هذه  ملواجهة 
وتداعياتها  االجتماعية  آثارها  من  للتخفيف  أو  الصحية،  الطوارئ 
االقتصادية، ومن ذلك الرفع من قدرات املنظومة الصحية، وضمان 
واستدامة  املواطنين،  لعيش  األساسية  بالحاجيات  األسواق  تموين 
خدمات املرافق العمومية األساسية، ودعم األجراء املتوقفين مؤقتا عن 
العمل بسبب الجائحة، وضمان حد أدنى للدخل لفائدة األسر العاملة 
في القطاع غير املهيكل التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط االقتصادي، 
واالهتمام بوضعية الفئات الهشة، فضال عن دعم ومواكبة املقاوالت 

التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة.

املجلس  ملؤسسة  بطلب  فريقنا  تقدم  فقد  املناسبة  وبهذه 
آثار  في دراسة  البرملان  مع  للمساهمة  والبئي  االقتصادي واالجتماعي 
هذه الجائحة واستشراف ما بعدها ، كما نغتنمها فرصة لنجدد طلبنا 
ملؤسسة مجلس املنافسة إلصدار تقريرها بخصوص ملف املحروقات 

والتي ينبغي أن تخفض أسعارها في ظل التراجع العالمي ألسعار النفط.

ولتعزيز هذا البعد املؤسساتي لدينا مقترحين اثنين:

الحزبية  املؤسسات  مع  العمومي  اعالمنا  ملصالحة  نحتاج  2•
والنقابية واملؤسسات التمثيلية واملهنية ونتمنى في هذا اإلطار أن يواكب 
املشاورات التي أعلنتم على إطالقها مشكورين مع االحزاب والنقابات 

والهيئات املهنية وغيرها مباشرة بعد العيد بحول هللا وقوته.

•2 في ظل هذه املشاورات نحتاج لتفعيل ورش الالمركزية وندعو 
مجال  في  لصالحياتها  نظرا  الجهات  ملجالس  استثنائية  دورات  لعقد 
خصوصياتها  والستحضار  االقتصادي  واالنعاش  املندمجة  التنمية 
املجالية والترابية باإلضافة لباقي الجماعات الترابية حسب اختصاصاتها 
بطبيعة الحال مع احترام كل التدابير الصحية الضرورية واستعمال 

الوسائل الرقمية املمكنة.

وهي مناسبة لإلشادة بدور الجماعات الترابية وانخراطها في املجهود 
مختلف  مع  بتعاون  لها  املخولة  االعمال  كل  وفي  الوطني  التضامني 
العمومية والترابية واملؤسسات الصحية وتوفير الخدمات  السلطات 
و الوسائل اللوجستيكية والبشرية وكذا من خالل أدوارها في مجال 

حفظ الصحة والنظافة وغيرها.

مرة أخرى أيها السيدات والسادة »باملؤسسات نجحنا وباملؤسسات 
سننجح مستقبال إن شاء هللا«

عنوان التضامن االجتماعي 22-

فمن عوامل نجاحنا كذلك التضامن كقيمة راسخة في مجتمعنا 
وثقافتنا وكموجه أسا�سي لسياساتنا العمومية،

إذا كان من وراء كل محنة منحة، فأهم منحة كشفت عنها هذه 
الجائحة هو هذا اإلجماع الوطني الذي عبر عنه املجتمع املغربي بكل 
أطيافه ومظاهر التضامن والتعاضد التي تجمع املغاربة، في مواجهة 

هذه الجائحة وتداعياتها.

السامية  امللكية  املبادرة  نحيي  فإننا  التضامن  عنوان  وتحت 
االستباقية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 
األجراء  لدعم  الجائحة، وذلك  تداعيات هذه  ملعالجة   »-19 »كوفيد 
الراميد  بطائق  على  املتوفرة  الفقيرة  واألسر  الشغل،  فقدوا  الذين 
أو األسر التي ال تتوفر عليها، والعاملين بالقطاع غير مهيكل وملواكبة 

املقاوالت املتضررة.

وتحت عنوان التضامن كذلك نشيد بحزمة اإلجراءات املهمة التي 
تم اعتمادها بإشرافكم السيد رئيس الحكومة إلى حدود الساعة ومن 

هذه التدابير نذكر على سبيل املثال:

العمل  عن  املتوقفون  لألجراء  درهم   CNSS 2000 صرف  2.1
إضافة إلى التعويضات العائلية وكذا املتعلقة بالتأمين االجباري عن 

املرض؛

تأجيل سداد قروض االستهالك وقروض السكن إلى غاية 30  2.2
يونيو 2020؛

إحداث آلية جديدة للضمان »ضمان أكسجين« على مستوى  2.3
صندوق الضمان املركزي، بهدف تمكين املقاوالت في وضعية صعبة من 
موارد استثنائية للتمويل تصل إلى 20 مليون درهم، وبضمان يغطي 95 

في املئة من مبلغ القرض.

 30 إلى غاية  للمقاوالت  املساهمات االجتماعية  أداء  تعليق  2.4
يونيو 2020.

تأجيل سداد القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض اإليجار  2.5
للمقاوالت حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات.

تأجيل وضع التصريحات الضريبية للمقاوالت حتى 30 يونيو  2.6
.2020

تعليق املراقبة الضريبية واالشعار لغير الحائز )ATD( حتى 30  2.7
يونيو 2020.

لقد كشفت هذه التجربة أنه يمكننا إنجاز الكثير في الزمن اليسير، 
ويكفي أن حوالي 4 ماليين أسرة استفادت من الدعم املباشر. ومن 
شان اإلسراع بإخراج منصة تلقي شكايات املواطنين املستحقين للدعم 
والذين لم يستفيدوا لسبب أو أخر أن ينصفهم بأثر رجعي ويخفف من 

معاناتهم.

وإننا في فريقنا نضم صوتنا إليكم بضرورة اإلسراع بتطوير آليات 
الدعم االجتماعي وترشيده وتحسين حكامته، باملصادقة على مشروع 
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القانون رقم 72.18 املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج 
الدعم االجتماعي وإحداث السجل االجتماعي املوحد والوكالة الوطنية 
للسجالت، حيث ستشكل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التاريخ 

االجتماعي للمغرب.

ولتعزيز نجاحنا في عنوان التضامن ندعو الى:

•2 العمل على توسيع نطاق االستفادة من هذا الدعم، خاصة 
بالنسبة لحاملي بطاقة »راميد وتبسيط شروط االستفادة، واعتماد 
والحرفيين  املهنيين  التجارو  فئة  من  باملتضررين  خاصة  إجراءات 
السياحي  والنقل  األسفار  وكاالت  ومستخدمي  التقليديين،  والصناع 
واملقاهي واملطاعم وغيرها من الفئات املتضررة ونجدد دعوتنا للقطاع 

البنكي ملزيد من املساهمة املواطنة ملواكبة الوحدات املتضررة.

•2 العمل على تسريع عملية العودة للمغاربة العالقين والذي 
تقديرنا  مع  العزيز  لوطنهم  الظروف  هذه  في   31000 عددهم  تجاوز 
للخدمات املقدمة لهم هناك من إيواء الذي شمل %25 أو خدمات 
من  العائدين  همت  التي  العملية  بعد  وغيرها-وكذلك  وإدارية  طبية 

مدينة مليلية املحتلة.

عنوان املسؤولية في التعامل مع الوضع الوبائي 23-

املكتسبات  القرارات املسؤولة رغم صعوبتها نحصن  فمن خالل 
ونعد ملزيد من النجاحات بحول هللا وقوته.

السيد رئيس الحكومة لقد اشرتم املعادلة الصعبة بخصوص اتخاذ 
قرار تمديد حالة الطوارئ من عدمه والترجيح بين املكتسبات الصحية 
للمرحلة السابقة كما تدل على ذلك املؤشرات الوبائية وبين تحمل 
كلفة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية ولكل خيار كما ذكرتم 

إيجابيات وسلبيات وضحتموها بجالء.

االختصاص  أهل  رأي  على  تواضع  بكل  القرار  هذا  أسستم  لقد 
االقتصادية  القطاعات  اكراهات  واستحضرتم  العلمية  اللجنة  من 
واالجتماعية وأخذتم بعين االعتبار تطور املؤشرات الوبائية من جهة 

وتطور املؤشرات التدبيرية من جهة أخرى.

فكان القرار املسؤول واملنسجم مع التوجه الذي اختارته بالدنا منذ 
اليوم األول والذي جنب بالدنا والحمد هلل الكوارث التي عاشتها بلدان 
أخرى وهكذا بقي املغرب في املرحلة الثانية وتحكم إجماال في الوضع 

الوبائي.

واظن أنه ال حاجة للتذكير باملكتسبات الصحية للمرحلة السابقة 
وبأهم املؤشرات الوبائية التي أكدت أن الوضع الوبائي ببالدنا والحمد 
هلل ال يدعو لكثير من القلق، في ظل املعطيات التي قدمتموها تباعا منذ 

بداية هذه الجائحة:

تسجيل 7048 إصابة مؤكدة، واستبعاد 97867 حالة بعدما بينت 
التحاليل املخبرية خلوها من الفيروس؛

العدد اإلجمالي للوفيات 194؛

تماثل للشفاء 4037 من املصابين؛

في حين أن عدد الحاالت الحرجة لم تتعد 50 حالة أي %1 من 
مجموع الحاالت بعد أن تجاوزت في بداية الحجر %15، أقل من نصفها 

فقط تحت التنفس االصطناعي؛

مع تسجيل معدل تكاثر )Rt( في حوالي 0,9 بعد أن كانت تتجاوز 
معدل 2,5 في بداية الحجر؛

نسبة اإلماتة/الفتك تبلغ حاليا حوالي %2.8 بعد أن كانت تتجاوز في 
بداية الحجر الصحي تتجاوز %7. )املعدل أقل من 3%(

كما أن الجميع متفق على أن للحجر الصحي تداعيات سلبية طالت 
اإلنسان واالقتصاد، إال أن مكتسباته ال ينكرها ألحد ومن ذلك كما جاء 

في بيانكم:

التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتفادي االنتقال إلى املرحلة  2.1
الثالثة؛

الحيلولة دون استنزاف القدرات االستشفائية ببالدنا؛ 2.2

تقوية املنظومة الصحية الوطنية، وتمكينها من رفع كفاءتها،  2.3
ومن توسيع قدرتها االستيعابية من حيث عدد األسرة الخاصة بالحاالت 

الحرجة، وتوفير آليات طبية جديدة؛

تفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي؛ 2.4

تحقيق االكتفاء الذاتي من الكمامات ومواد التعقيم واملواد  2.5
املطهرة؛

طاقات  بواسطة  محليا  الطبية  املستلزمات  بعض  تصنيع  2.6
وقدرات وابتكارات مغربية خالصة؛

واملواطنين،  املواطنات  بين  والتالحم  التضامن  روح  تقوية  2.7
بما مكن من تعبئة موارد مقدرة للصندوق الخاص بتدبير آثار جائحة 

كورونا، الذي أحدث بتعليمات سامية لجاللة امللك حفظه هللا.

وبشأن هذا املحور نقترح وندعو واستحضارا للمسؤولية:

تضافر جهود الجميع لتحسين املؤشر الوحيد الذي الزال إلى  2•
حد ما مقلقا وهو معدل التكاثر )Rt( الذي يراوح 0,9 بتخفيضه ألقل 
من 0,7 ، مع اتخاذ كافة االحتياطات للتقليص من عدد البؤر باالعتماد 
وتوظيف  العمومية  السلطات  ويقظة  املواطنين  وجدية  التزام  على 
»وقايتنا«،  تطبيق  من  كاالستفادة  لذلك  املرصدة  اإلمكانيات  كافة 
وترسيخ القناعة بضرورة اإلبقاء على التدابير الوقائية وجعلها جزءا من 
ثقافتنا اليومية، كالتباعد االجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، 
والتطهير املنتظم لألدوات واملساحات املستعملة بكثرة، وااللتزام بارتداء 

الكمامات في الفضاء العام.
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اعتماد املقاربة الترابية لإلنعاش التدريجي للنشاط االقتصادي  2•
)الصناعي واملنهي والتجاري..( وهذا هو الطرف الثاني املعدلة.. خصوصا 
بالجهات التي لم تسجل أية إصابة أليام عدة مع احترام الدالئل املرجعية 
االحترازية الضرورية واالحتراس من حالة الفوبيا املبالغ فيها التي تخلقها 
بعض التقارير الغير متخصصة واألخبار الزائفة بشأن الوضع الوبائي 

ببالدنا.

عنوان االرادية إلنعاش االقتصاد... 24-

لبالدنا،  العامة  واملالية  االقتصادية  للوضعية  بالنسبة  أما 
باآلثار  أننا كفريق على وعي كبير  واإلجراءات املتخذة ملعالجتها نؤكد 
املالية  وعلى  القطاعات  من  مجموعة  على  الجائحة  لهذه  السلبية 
العمومية وعلى مخزوننا من العملة الصعبة و موارد الضرائب، لذلك 
لم نتأخر بمعية مجموع الفرق واملجموعة النيابية في موافاتكم بمذكرة 
مقترحا   57 على  تشتمل  واملالية  االقتصاد  لجنة  مفصلة عن طريق 
االقتصادية  اآلثار  ملعالجة  اتخاذها  ينبغي  التي  اإلجراءات  بخصوص 
واالجتماعية لوباء كورونا، حيث ننوه بالتفاعل اإليجابي للحكومة مع 

عدد من االقتراحات التي جاءت بها.

بمقترحكم بشأن  املتعلقة  الخطوة االرادية  نثمن  وفي هذا اإلطار 
خطة إلنعاش االقتصاد الوطني تأخذ بعين االعتبار اإلكراهات الدولية 
والتفكير في اآلليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويالت الالزمة 
للمقاوالت وخصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل استئناف 
أنشطتها، مع التفكير في توظيف االستثمار العمومي إلنعاش االقتصاد 
الوطني، وذلك من خالل مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم 
اإلنتاج واالستهالك املحليين. مع مضاعفة املجهود لجلب االستثمارات 
الدولية التي ستشح في اآلونة املقبلة، مع إعادة النظر في البنية الصناعية 

واإلنتاجية املغربية.

ومراجعة السياسة الحكومية املوجهة للقطاع غير املهيكل وأجرأة 
كافة املساطر لتعميم الحماية االجتماعية لكافة شرائح املجتمع املغربي.

املحور  لهذا  التفصيلية  للمناقشة  القريبة  الفرصة  وستكون 
بمناسبة تقديم مشروع تعديلي لقانون املالية اعتمادا على الفرضيات 
التي فرضتها الجائحة كتراجع معدل النمو وانخفاض املوارد الضريبية 
ودافعا  حامال  يشكل  حتى  وثانيا  جفاف،  سنة  مع  الجائحة  وتزامن 
حين  مالمحها  ستتبين  والتي  املقترحة  االقتصادي  اإلنعاش  لخطة 
على  يحافظ  أن  على  بالبرملان.  ومناقشته  وتقديمه  املشروع  إعداد 
التوجهات االجتماعية املضمنة أساسا في النص األصلي كاالستثمار في 
القطاع الصحي، والتعليم وقطاع البحث العلمي، والتشغيل والحماية 
االجتماعية، والتحول الرقمي الذي بات يشكل مطلبا حيويا في الحياة 

اليومية للمواطنين.

وبكل ارادية وقبل االنتقال للعنوان األخير من هذه املداخلة:

التدابير  كافة  التخاذ  الحكومة  رئيس  السيد  ندعوكم  2•

واإلجراءات الضرورية لالستفادة من فرص االستثمار وتشجيع املنتوج 
الصناعي  باالبتكار  االعتزاز  أجواء  في   ..made in Morocco الوطني 
املغربي، والحد من استيراد كافة البضائع واملنتوجات غير الضرورية، 

مع دعم السياحة الداخلية.

كما ندعوكم لالستفادة من دروس هذه الجائحة خاصة فيما  2•
يتعلق بأمننا الغذائي ومراجعة بعض املخططات بتوفير االكتفاء الذاتي 
من املواد الحيوية كمادتي الشعير والقمح. مع االعتزاز بقدرة بالدنا على 
األسواق  عرفت  حيث  األساسية  الغذائية  باملنتجات  السوق  تموين 

الوطنية وفرة عزت في العديد من دول العالم.

-25 عنوان األمل.. في املستقبل ما بعد الجائحة

البد من االستفادة من تجربة هذه الجائحة وأن نعتبرها محنة فيها 
منة لتجاوز تحديات املستقبل، وإكراهات الواقع فالتكلفة الباهضة 
التي أرخت بها هذه الجائحة وتدابير الحجر الصحي نفسيا واجتماعيا 
واقتصاديا، أثبتت للعالم قوة العزيمة املغربية، وقوة الصف الداخلي 

والتزام املواطنين بقرارات مؤسساتهم على العموم.

فالفرصة أصبحت مواتية ملراجعة ذاتنا االجتماعية واالقتصادية 
االبتكار  بتشجيع  ثابتة  بخطى  املستقبل  في  باالنخراط  والسياسية 
لليأس  السماح  وعدم  العبقرية،  عنوان  املغربي  واإلبداع  والرقمنة 
وانعدام الثقة بالتسلل لنفوسنا، ونحن على يقين بمشيئة هللا تعالى 

بأننا سنتجاوز هذا االمتحان ونحن أكثر صالبة واستعداد للمستقبل.

ونحن نتحدث عن األمل فالبد من التنويه مرة اخرى بإطالقكم 
االجتماعيين  والفرقاء  السياسية  الهيآت  مختلف  مع  مشاورات 
الصحي  الحجر  تخفيف  مرحلة  املدني حول  واملجتمع  واالقتصاديين 

مستقبال، ومستقبل مغربنا ملا بعد كورونا.

ونجدد تأكيدنا على:

تكريس االختيارات ذات األولوية والتي أكدتها هذه املرحلة في  2-
مجاالت الصحة والحماية االجتماعية، وتقليص الفوارق املجالية ، و 

اإلبتكار والبحث العلمي والصحة والتعليم والتحول الرقمي

العمل على إخراج النموذج التنموي الذي سيواكب انطالقتنا  2-
االقتصادية واالجتماعية وحتى السياسية ملا بعد كورونا لتعزيز األمل في 

املستقبل الواعد بحول هللا وقوته.

وقفة  للوقوف  ونقف  الخفاء  جنود  لكل  شكرنا  نجدد  االخير  في 
إجالل وتقدير لتضحيات جنود الصف األول الذين يواجهون هذا الوباء 
الفتاك من أطباء وطبيبات ونساء ورجال الصحة والسلطات العمومية 
القوات  ونساء  ورجال  األمنية،  األجهزة  ومختلف  ترابية،  إدارة  من 
املسلحة امللكية، وعمال النظافة ومستخدمي املؤسسات البنكية حنى 
رجال ونساء التعليم من خالل انخراطهم في تعليم وتأطير أبنائنا عن 
حتى  للمواطنين  وتحسيسه  ملتابعته  والحر  النزيه  اإلعالم  وكذا  بعد، 

يلتزموا باإلجراءات االحترازية ضد هذا الوباء.
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وبهم  املحنة  سنتجاوزهذه  بهم  واملواطنين  املواطنين  نشكر  كما 
على  قادر  بأنه  للعالم  أثبت  الذي  الفذ،  املغربي  النموذج  سنصون 

التعامل مع أعتى األزمات.

»وع�سى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وع�سى أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون« صدق هللا العظيم

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد اللطيف وهبي 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة. غادي نعطيو االختيار واش بإسم األمين 

العام وال بإسم النائب، كما يشاء.

الن ئب السيد عبد اللطيف وهبي:

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء،

الس دة النواب،

اسمحو لي قبل أن أبتدئ أن أحيي حضور النائبة البرملانية املحترمة 
وئام املحر�سي، والتي تعرضت لهجوم ال مبرر له من بعض الفاشلين.

السيد الرئيس، يشرفني أن أتدخل بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
في هذه الجلسة العامة ملناقشة مضمون عرض السيد رئيس الحكومة 
في إطار مقتضيات الفصل 68 من الدستور والذي تمحور حول تقديم 
بيانات تتعلق بتطورات تدبير هذه الحجر الصحي من بعد 20 ماي، 
والحقيقة أننا في مأزق دستوري لكون مقتضيات املادتين 247-246 
من النظام الداخلي ملجلس النواب ال تنص على هذه املناقشة، هاذين 
النصين أجازتهما لسوء الحظ املحكمة الدستورية، كما أجازت في نفس 
الوقت وبشكل مناقض نفس النص ونفس املوضوع في النظام الداخلي 
ملجلس املستشارين، ولكن هذه املرة في املناقشة، ونحن نعتقد أنه علينا 
إعمال النظام الداخلي أمام تضارب موقف املحكمة الدستورية، واآلن 
أصبحنا نمارس ما ينص عليه مقتضيات الفصل 100 من الدستور في 

إطار الفصل 68 من الدستور.

األصالة  فريق  بإسم  لكم  أعبر  أن  لي  اسمحوا  الرئيس،  سيدي 
يجب  كان  الذي  خطابكم،  إتجاه  الشديد  امتعاضنا  عن  واملعاصرة 
أن يكون عبارة عن بيانات واضحة تتعلق بقضية وطنية كبرى هامة، 
وهي تقديم بيانات حول أزمة كورونا، في حين كان خطابكم السيا�سي 
عام ال يقدم أية بيانات، بل كان خطابا فضفاضا مليئا باملتناقضات 
والتلوينات، تارة يفيد بأن الحكومة مطمئنة، وهل هذا بيان؟ ومتحكمة 
في الوضع وهل هذا بيان؟ وتارة أخرى يؤكد بأن الفيروس أكبر، ويبدو 

أنه هذا هو البيان، من أن تتحكم فيه الحكومة، والنتيجة تمديد الحجر 
ملدة 3 أسابيع، وسط اندهاش الجميع، ويبدو أن هذا القرار هو البيان 

الوحيد الذي أصدرتموه كأننا في بداية األزمة؛

سيدي الرئيس، إن خطابكم جاء مخيفا، محبطا لآلمال، أو مخالفا 
لروح مقتضيات الفصل 68 من الدستور، فنحن اليوم في حاجة إلى 
تقديم بيانات حول أزمة كورونا، وبيانات حول الوضع االقتصادي، 
بدل تقديم بيانات شخصية، واالكتفاء باإلعالن عن شروعكم في إعداد 
قانون مالي تعديلي، ونحن مسبقا نتمنى أال يكون محدود اآلثار بل نتمنى 
أن يعالج القضايا الكبرى، كما نتمنى أن تقدموا لنا تصورا استشرافيا 
للمستقبل بإيجابيته وإكراهاته وتحدياته ملواجهة آثار كورونا بالطريقة 
وليس  املطلوبة،  االقتصادية  والجرأة  الشمولي  وبالتصور  املناسبة، 

فقط لتدبير األزمة محاسبتيا ومرحليا.

سيدي الرئيس، اسمحوا لي كذلك أن أذكركم أنه منذ أن حل الوباء 
املعارضة وكحزب وطني مسؤول  في  إيجابيا كفريق  انخرطنا  ببالدنا، 
في دينامية العمل الجماعي، بحس وطني مغلبين املصلحة العامة على 
املصلحة الذاتية، ونظرا للقرارات االستباقية لجاللة امللك، نصره هللا، 
والتعليمية،  والصحية  العمومية  القوات  مكونات  جميع  وتضحيات 
إضافة إلى تضامن وتآزر الشعب املغربي في مواجهة هذا الوباء، والتزام 
كنا  الخطوات،  من  وغيرها  الصحي  الحجر  في  أغلبيتهم  في  املواطنين 
نعتقد أننا سنتجاوز هذه األزمة في أسرع وقت، وبأقل الخسائر، لكننا 
أثناء  سواء  الجماعي  املجهود  لهذا  الحكومة  تقدير  بسوء  اصطدمنا 
معالجتها لبعض امللفات أو في تتبعها لبعض القرارات، ويمكن تلخيص 

ذلك في بعض القضايا كما يلي:

الرئيس  الحكومة، سيدي  رئيس  السيد  أوال-من حيث مسؤولية 
واضحة  استشرافية  نظرة  تقدموا  أن  منكم  ننتظر  كنا  الحكومة 
الوطني عن  العام  للرأي  للبرملان، ومن خالله  تعلنوا  للمستقبل وأن 
الطرق والبرامج والوسائل املمكنة للخروج من الحجر الصحي، وحالة 
النفسية واالجتماعية  للكلفة  الطوارئ في أقرب اآلجال، وعن تقييم 
واالقتصادية، مما سيمنح األمل االنساني واالقتصادي في حالة تقديم 
تصورات واضحة حول اإلقالع االقتصادي من بعد أزمة كورونا، ومن 
تم معالجة إشكالية البطالة التي ارتفعت إلى نسب كبيرة، إضافة إلى 

دعم القطاع الغير مهيكل وغيرها من التدابير.

وفي الحقيقة ال نعلم إذا كانت هذه الحكومة تعمل في إطار منسجم 
ومتناغم بين مكوناتها، السيد رئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر في وجه 
جميع املواطنات واملواطنين وفي وجه العاملين في القطاع الغير املهيكل 
ل3 أسابيع إضافية، بينما وزير االقتصاد واملالية في األمس فقط يعلن 
عن رفع الحجر على القطاعات االقتصادية املهيكلة مباشرة بعد يوم 
عيد الفطر، مما يكشف التعامل الغير متكافئ للحكومة مع املواطنين 

واملواطنات.
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وفي هذا اإلطار، نتأسف في فريق األصالة واملعاصرة على كل خطاب 
ال تشتمل على اإلجراءات والتدابير الدقيقة ملعالجة إشكالية معاناة 
الكثير من الطبقات الهشة، بسبب عدم استفادتها من عملية الدعم، 
فعوض أن تذهب رأسا وبصورة مستعجل ملعالجة االختالالت وتعميم 
االستفادة من الدفعة األولى على جميع املعنيين، شرعتم في تطبيق 
مظاهر  وبروز  االحتقانات،  أجج  مما  عليها،  وأعلنتم  الثانية  املرحلة 
السخط واالحتجاج في عدد من املناطق والقرى على سوء تدبير هذا 
امللف، مما بات يهدد السلم االجتماعي، وبالتالي الوضع الصحي بشكل 

عام.

السيد رئيس الحكومة، لقد ممدنا يدنا إليكم منذ الوهلة األولى، 
ودعمنا قراراتكم، رغم الكثير من املالحظات حولها، وصوتنا على مشاريع 
القوانين التي جاءت بها حكومتكم بإيجاب، ولقد أصبح لدينا اليوم شبه 
يقين أن حكومتكم غير قادرة على إدارة هذه األزمة من خالل عدم منحها 
القيمة السياسية واملؤسساتية والدستورية ملؤسسة رئيس الحكومة، 
واختزال تدبير هذه الجائحة بين وزير الصحة في املجال الصحي ووزير 
املالية في إطار لجنة اليقظة التي أصبحت لها سلطات متعددة وغريبة 
في بعض األحيان، وكان من املفروض أن تترأسونها أنتم كمؤسسة رئيس 
عبأ  عليها  تلقو  أن  ال  الدستور،  من  تستمدون شرعيتكم  الحكومة، 
إدارة االقتصاد الوطني وتدبير امللفات االجتماعية، كل ذلك بدون سند 

دستوري، علما أنكم أنتم من تفوضون السلطات إلى الوزراء.

حاولت  حينما  كثيرا  تأملنا  فقد  ذلك  من  أكثر  الرئيس،  السيد 
حكومتكم استغفال املواطنين عند توظيف مقيت لحالة الحجر الصحي 
من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، يتعلق األمر هذه املرة بحجر 
الحريات وتكميم األفواه، فبأي حق توظفون أزمة الوباء واملرض والتزام 
املواطنين بالحجر لتطعنوهم من الخلف، وتأتون بقانون ما أنزل هللا 
التواصل  الحجر على وسائل  تستهدفون من خالله  به من سلطان، 
االجتماعي، ضاربين عرض الحائط كل املكتسبات الدستورية، ومحو 
تاريخ نضالي عريق لهذه األمة قدمه شرفاء هذا الوطن وتوافقت عليه 
هذا  وسحب  مثنها  على  الحكومة  تكفير  وعوض  البالد،  مؤسسات 
املشروع املشؤوم أرجأتم البت فيه إلى حين، واألغرب أن هذا املشروع 
تملصت منه حتى املكونات السياسية للتحالف الحكومي التي صادقت 
عليه في املجلس الحكومي وتبرأت منه في الجرائد الوطنية، عزائنا واحد 

في انهيار مبدأ املسؤولية ومبدأ التضامن الحكومي.

لقد  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  حيث  من  الرئيس،  سيدي 
تفاجأنا من مضمون عرضكم السيد رئيس الحكومة الذي جاء خاليا 
من البيانات واألرقام واملعطيات حول الكثير من جوانب األزمة من قبيل 
حقيقة حجم مدخرات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، حجم ووجهة 
املتضررة،  والغير  املتضررة  القطاعات  التي صرفت، تصنيف  املبالغ 
معايير صرف الدعم، الجهات التي استفادت من الدعم بدون وجه حق، 
عدد الفئات التي الزالت تنتظر نصيبها من الدعم في البوادي والقرى 

واملداشر وغيرها من البيانات، أما في املجال الفالحي الذي يحفظه قطب 
الراحة في االقتصاد الوطني، فقد كنا ننتظر منكم السيد رئيس الحكومة 
أن تقدمو لنا بيانات بخصوص واقع هذا القطاع وحول تصوركم لرفع 
املعاناة املزدوجة الجفاف والوباء التي يعانيها الفالحون والكسابة جراء 
تداعيات سنة جافة، غالء باهض في األعالف، انهيار رهيب في أثمنة 
املاشية وأسواق أسبوعية مغلقة، مما صدفناه كل األبواب لتصريف 

ما تبقى من نصيبهم املعي�سي لسد رمق الجوع؛

كان عليكم كذلك السيد رئيس الحكومة أيضا أن تقدمو لنا بيانات 
حول ما قمتم به بخصوص ربط الدعم ببطاقة الراميد، خاصة وأننا 
نجد اليوم مواطنين حاملين لهذه البطاقة وهم في وضعية هشة ولم 
يستفيدو من الدعم بمناسبة هذه الجائحة، كما كنا ننتظر أيضا أن 
تحددو لنا في بياناتكم كذلك عمليات سياستكم العمومية إبان الحجر 
الصحي وبعد أزمة كوفيد 19، فنحن نعتبر أن القطاعات االجتماعية 
والسيما الصحة والتعليم، قطاعين يجب أن يتصدر اهتماماتنا جميعا 
السياسية  الحسابات  دائرة  من  نخرجهما  أن  يجب  مجالين  ألنهما 
الضيقة، من أجل كسب رهانات التعليم عن بعد باملواصفات العلمية 
املجال  في  سواء  الوطن  أبناء  جميع  بين  الفرص  وبتكافؤ  الدقيقة، 

الحضري أو القروي؛

كما أن النهوض بصحة القرب أصبح أولوية ملحة واالستثمار في 
العلمي بشتى املجاالت، بات أمرا ال  البشرية الطبية والبحث  املوارد 
محيد عنهم، ألن هذه املوارد البشرية الوطنية اليوم هي التي وجدناها في 

الصفوف األمامية تتحمل جزء كبير من أعباء هذه األزمة.

السيد رئيس الحكومة، إن مجاالت اقتصادية متعددة كانت مصدر 
دخل هام في لخزينتكم، اكتشفت نفسها خالل أزمة هذا الوباء أنها 
وحيدة وعلى رأسها قطاع السياحة الذي تركته الحكومة وحيدا ملواجهة 
هذا الوباء، فأضحت استثمارات هذا القطاع مهدد باإلفالس، وتركت 
آالف األيادي العاملة املؤهلة ملواجهة مصيرها املجهول، علما أن هذا 
والتي   2030 ل  االستراتيجية  لرؤيتكم  أساسية  نواة  يشكل  القطاع 

أصبحت اآلن هدفا استراتيجيا إلهمالكم االقتصادي؛

أما املقاوالت الصغرى واملتوسطة بما فيها مئات اآلالف من املقاهي 
الصناعة  ومهنيي  والحرفيين  الصغار  والتجار  والحمامات  واملطاعم 
التقليدية وأصحاب النقل العمومي وغيرهم من الفئات من املقاوالت، 

فهي ال زالت تعاني العزلة ومنها من أفلس ومنها من ينتظر.

السيد الرئيس، من حيث األبناك، إن البنوك منذ 60 سنة وهي 
تراكم األرباح، وكنا نعتقد بأن مرحلة الوباء هاته هي فرصة لتؤكد من 
الوطن واملواطن  لفائدة  أنها فعال ثروة حقيقية  خاللها هاته األخيرة 
مقابل  الرخاء  في  أرباحها  تراكم  حساباتية،  صناديق  مجرد  وليس 
لفائدة  خدمات  تقديم  عن  األزمات،  لحظة  في  واختفائها  تراجعها 
االقتصاد الوطني وللمواطنين في فترة األزمات، فال يمكن أن تكون هاته 
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األبناك مؤسسة وطنية إال إذا أقدمت على خطوات تعبر من خاللها على 
االنخراط القوي في توفير الدعم والسيولة للشركات الصغيرة واملتوسطة 
وبذلك لفائدة األفراد يحيطها باستقاللية مبالغ فيها، فإن ذلك ال يعفيها 
من واجبها الوطني وأن تكون إلى جانب الحكومة والتوجهات الكبرى 
للدولة للمساهمة في الخروج من األزمة، وضمان اإلقالع االقتصادي 
وليس البحث عن الربح السريع من خالل التمسك بنسبة من الفوائد 
بنك  طرف  من  املحددة  الفوائد  لحجم  االستداللي  الرقم  تضاعف 

املغرب اآلن تحدد السيد الرئيس في 4%.

رابعا: ملف املغاربة العالقين بالخارج، إن من غير املقبول أن تتخلى 
العالقين في الخارج، حيث اختارت الحكومة  الحكومة على مواطنيها 
أن يكون مصيرهم من الحجر خارجيا، وتركتهم تحت رحمة حكومات 
أخرى لها اهتمامات أخرى بمواطنيها مباشرة، إن ملف املغاربة العالقين 
بالخارج سيظل وصمة عار في جبين الحكومة لعدم تحملها املسؤولية 
في إرجاع مواطنينا إلى بلدهم، رغم النداءات املتكررة من هنا وهناك، 
وزراء  بين  اتهامات  قضية  أصبح  الوضع  هذا  أن  األمر  في  والغريب 
حكومتكم وزير الخارجية ووزير الصحة وأنتم كرئيس للحكومة بدون 
موقف واضح وصريح، تاركين مواطنينا يواجهون مصيرهم املجهول في 
مظاهرات وفي اعتصامات أمام سفاراتنا ويؤدون الغرامات ويتعرضون 
لالنتهاكات لسالمتهم البدنية والجسدية، لذلك نؤكد لكم مرة أخرى أن 
وضعية العالقين في الخارج ليست خطأ سياسيا فحسب، بل هي جريمة 

جنائية مفادها عدم تقديم مساعدة ملواطن في حالة خطر.

السيد الرئيس،

إن حكومتكم التي تعيش تناقضات بين توجه وزير الصحة التي 
يعالج األزمة من منطق تقنوقراطي صرف، يعد القرارات بمنطق تحويل 
الدولة إلى مجرد مصحة يح�سي فيها عدد املصابين وتدار بوصفة طبية 
أو وزير للمالية أصبح مجرد حاسبا للصندوق أو وزير للتجارة اختزل 
املغرب وأزمته في حجم الكمامات التي سمعنا بعددها ولم نرى حجمها، 
في حين كان الجميع ينتظر من الحكومة فتح حوار عميق وجريء واتخاذ 
مسارنا  مستقبل  كذلك  حول  دقيقة  زمنية  بأجندة  جريئة  قرارات 
تعاملنا مع استحقاقاتنا  الديمقراطي أصبحنا نخاف عليه، وطبيعة 
الوطنية، باعتبارها التزام دستوري وتعاقد اجتماعي وثابت من ثوابت 
األمة، إنها الديمقراطية التي علينا أن ال نترك مصيرها إلى آخر لحظة 
زمنية، فالديمقراطية ليست قرارا ظرفيا ولكنه اختيار واضح ال يتغير 
مهما تغيرت الظروف الصحة، وال يمكن اغتيالها بقوانين الكمامة ومنع 

التواصل االجتماعي.

السيد الرئيس،

أن  علينا  يملي  والتعقيد،  بالصعوبة  املتسم  الحالي  الوضع  إن 
صحيا  متعافين  األزمة  هذه  من  الخروج  بغاية  جماعي  بشكل  نفكر 
الجرأة  لنا  تكون  وأن  واعد،  اقتصادي  وبأفق  اجتماعيا  ومتراصين 

ومسؤول حول حقيقة  نزيه  لفتح حوار شفاف  املشتركة  السياسية 
الفرص  إمكانية  وحول  والسيا�سي،  واالجتماعي  االقتصادي  وضعنا 
املتاحة أمامه آنيا ومستقبال، ومن تمة صياغة جواب جماعي مبني على 
أسس متينة ومتوافق عليها بشأنها، عيد مبارك سعيد ورمضان سعيد، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب الشاوي بلعسال 
بإسم فريق التجمع الدستوري. أخبر السيد رئيس الحكومة، السادة 
الوزراء والسيدات والسادة النواب بأن البث مباشر بالنسبة للجلسة، 

وأنت قلت الكثير.

الن ئب السيد ش و2 بلعس ل:

أشرف  على  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 
املرسلي0.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمو0،

السيدات والس دة النواب املحترمو0،

لي كامل الشرف أن أتدخل بإسم فريق التجمع الدستوري تفاعال 
مع عرض السيد رئيس الحكومة املتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي 
ما بعد 20 ماي، بداية، نعتز في فريقنا ونذكر باعتزازنا وتثميننا بالخطة 
االستباقية واإلحترازية التي اعتمدتها بالدنا بمبادرة حكيمة من صاحب 
إشراف جاللته،  تحت  تنفيذها  ومتابعة  وأيده،  نصره هللا  الجاللة، 
والهادفة إلى محاصرة انتشار الفيروس املستجد إنقاذا لألرواح وصيانة 
لصحة وسالمة املواطنات واملواطنين في املقام األول، وتوفيرا لظروف 
ووسائل العيش الكريم للمتضررين من التدابير املتخذة بتدبير وانخراط 
ألجهزة الدولة الصحية منها واألمنية واإلدارية مركزيا وترابيا ضمن مناخ 
من التعبئة الوطنية والتحسيس، ساهمت فيه وتجاوبت معه جميع 
فعاليات املجتمع املغربي وأفراده بكل ثقة وحماس ويقظة تعبيرا عن 

الذكاء املغربي وتعاونه؛

السيد الرئيس،

لقد استمعنا إلى عرض السيد رئيس الحكومة وإلى مضامينه وإلى 
بياناته بكل اهتمام واستشراف، وفعال كان عرضا طبيا بامتياز وقراءة 
الوبائية  للحاالت  والتطورات  الصحية  واملؤشرات  للبيانات  جدية 
وبؤرها ومدى انتشارها، وكذا مخاطر رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي 
ومبررات التمديد ملرحلة ثالثة تنتهي يوم 20 يونيو املقبل، وإننا بقدر 
من  منشغلون  فإننا  وتداعياته  الصحي  الحجر  تمديد  بآثار  انشغالنا 
والنفسية على  واملعيشية  اإلقتصادية  والتداعيات  اآلثار  تحمل  ثقل 
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املواطنات واملواطنين وعلى النسيج املقاوالتي وقطاع الخدمات والقطاع 
الغير املهيكل التي سيتحمل وطأتها الجميع وستلقي بظاللها على مختلف 
الفئات اإلجتماعية بنسب متفاوتة، خصوصا تلك الفئات العريضة 
نهاية شهر  تتنافس اقتصاديا وماليا ونفسيا مع  تأمل أن  التي كانت 
رمضان املبارك وحلول أيام العيد استعدادا للرواج املعتاد في مثل هذه 
املناسبات الروحية، ويضم هذا النسيج املهنيين والحرفيين والصناع 
التقليديين والعصريين والتجار وأرباب املقاهي ومهن الحالقة ومقدمي 

الخدمات الذين يعدون باملاليين إضافة إلى القطاع الغير املهيكل؛

واملواطنين  املواطنات  من  وغيرها  االجتماعية  الكتلة  هذه  إن 
متعطشون إلى سماع التدابير والقرارات التي تبعث فيهم الروح وتنعش 
واضحة  ورؤية  أفق  غياب  هو  أكثر  الوضع  يؤزم  والذي  جمودهم، 
ومطمئنة للخروج السليم من هذه األزمة واستعدادات عملية النطالقة 
فيروس  أزمة  إفرازات  االعتبار  بعين  تأخذ  ومتجددة  جديدة  تنموية 

كورونا.

السيد الرئيس،

ال�سيء الواضح في عرض السيد رئيس الحكومة هو تمديد الحجر 
الصحي ملرحلة ثالثة واستبشار بقدوم قانون مالي تعديلي ملا تبقى من 
السنة الجارية، علما أن التحضير للقانون املالي املقبل 2021 ينطلق 
عادة في شهر يونيو بينما املطلوب في عز هاته األزمة هو االستبشار بحزمة 
من التدابير والوسائل التي من شأنها إعادة تنشيط العجلة االقتصادية 
باعتبارها املدخل األسا�سي إلنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل واألنشطة 
املدرة للدخل واستئناف األوراش املفتوحة، هذا إلى جانب السكوت عن 
قضايا وتفاصيل أعتبرها أساسية لالنتعاش االقتصادي واالجتماعي 
في مرحلة ما بعد أزمة كورونا، نشير على سبيل املثال إلى بعض منها 
إذ لم تتم اإلشارة إلى الوضع الفالحي والحصيلة املتوقعة في املوسم 
الفالحي القادم من اإلنتاج النباتي والثروة الحيوانية وال عن الوضع 
املالي لنطمئن على مستقبل األمن الغذائي واألمن املائي وكذا مساهمة 
هذا القطاع في توفير الشغل القار واملوسمي لساكنة العالم القروي، 
كذلك وضعية ومآل النسيج املقاوالتي الوطني والنهوض به خصوصا 
املقاولة الصغيرة جدا والناشئة الصغرى واملتوسطة باعتبار املقاولة 
مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يوفر الشغل واإلنتاج وتقديم الخدمات 
عبر الرواج االقتصادي واملالي، إال أن هذا النسيج يحتاج في ظل هذه 
األزمة للدعم واملصاحبة والتمكين ملواصلة نشاطه والولوج السلس إلى 

مصادر التمويل.

وفي نفس اإلطار نتساءل عن دور املنظومة البنكية التي ظلت خارج 
السياق ولم تتحمل نصيبها من األعباء والتضامن في مواجهة تداعيات 
من  التخفيف  في  املجحفة  شروطها  عن  تنازلت  وال  كورونا،  أزمة 
الضغوط على الزبناء املتوقفين عن العمل واملطالبين بتسديد القروض 
والديون الحالة األجل خالل هاته األزمة، نفس املالحظة تنطبق كذلك 
على بعض املقاوالت االئتمانية وشركات التأمين التي استفادت من حالة 

الطوارئ وتوقف حركة النقل.

السيد الرئيس،

إن اللجوء إلى تعديل القانون املالي يشكل في حد ذاته عجزا ماليا عن 
مواصلة تنفيذ القانون املالي املعتمد على فرضيات ومداخيل لم تعد 
قائمة، بعدما أصابت األزمة قطاعات ومداخيل اإلنكماش والتراجع، 
التصديري  والقطاع  العالم  مغاربة  وتحويالت  السياحة  كقطاع 
املباشرة،  الخارجية  واإلستثمارات  والبحري  والبري  الجوي  والنقل 
والذي نتخوف منه هو أن يكون القانون املالي التعديلي على حساب 
اإلستثمارات والبرامج واملشاريع املعول عليها في تحقيق النمو وتوفير 
فرص الشغل وخلق الثروة، وما يترتب عن ذلك من انكماش اقتصادي 

وتراجع نسبة النمو وإرتفاع البطالة.

وإذا كانت األزمة الحالية أعادت للواجهة قطاعات ومهن وأنشطة 
اجتماعية ومرافق حيوية كالصحة والطب والتعليم والبحث العلمي 
والتضامن والدعم اإلجتماعي، هذه العودة مدعومة بالتحول الرقمي 
والتكنولوجيا اإلتصال الحديث والحكامة الجيدة فإنها خيرا فعلت، 
وإننا نتفق مع ما نص عليه عرض السيد رئيس الحكومة من إعتبار 
هذه القطاعات من األولويات الوطنية ملرحلة ما بعد كورونا، مقترحين 
بإلحاح أخذها بعين اإلعتبار في تحضير القانون املالي التعديلي املقبل، 
ترجمة لهذه األولوية بتوفير مصادر تمويلها بما يليق بأهميتها وأولوياتها 

وتحديث بنياتها وتعزيز مواردها البشرية وتأهيلها.

وبمناسبة الحديث عن الرأسمال البشري الوطني، فإن املصلحة 
العامة تقت�سي إثارة مسألة النزيف املتصاعد الذي نعاني منه بسبب 
هجرة األدمغة املستمرة من أطباء ومهندسين وتقنيين وأطر جاهزة يتم 
استقطابها بشتى الوسائل واحتضانهم لإلستفادة الفورية من تكوينهم 
وخبرتهم في مراكز البحث العلمي والتقني لدى الشركات العاملية الكبرى.

السيد الرئيس،

إن دور الجماعات الترابية كرافعات لتحقيق التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية واملجالية وتوفير خدمات القرب جهويا وإقليميا ومحليا 
مسكوت عنه في هذه األزمة الحالية غير مقبول ملرحلة ما بعد كورونا، 
املطلوب دعم هذه املؤسسات املنتخبة ودعم الورش الجهوي الفتي 

للمساهمة واإلنخراط الفعلي في تدبير املرحلة القادمة.

السيد الرئيس،

لقد سجلنا من خالل مواقعنا داخل املجتمع خالل مرحلتي تدبير هذه 
األزمة بوجود غياب للتنسيق والتناغم بين بعض القطاعات الحكومية، 
حينما يدعو قطاع املهنيين إلى إستئناف النشاط في أوراش البناء في 
الوقت الذي أصبح فيه التنقل مقننا ووسائل النقل شبه متوقفة أو 
حينما تتخذ الحكومة تدابير لفائدة بعض الفئات املتضررة، ويصطدم 
تنفيذها بشكليات معرقلة ومعيقة لإلستفادة من هذه التدابير، وفرض 
شروط تعجيزية أمام املواطنات واملواطنين للولوج السلس للخدمات 

املعلن عنها في إطار في التخفيف من تداعيات هذه االزمة .
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بعض  يفقد  املتدخلة  الجهات  بين  التناغم  وعدم  التضارب  إن 
التدابير الحكومية مصداقيتها، كما نود إثارة اإلنتباه ونحن نتطلع إلى 
إستشراف ما بعد أزمة فيروس كورونا كوفيد19- إلى ضرورة التوفيق 
والتقاطع بين ورش النموذج التنموي الذي هو قيد اإلعداد واألوراش 

املقبلة وإعادة ترتيب هذه األولويات وإعادة توجيه موارد الدولة.

التي ساهم  واالقتراحات  املالحظات  بعض  الرئيس،  السيد  تلكم 
بها فريقنا في إغناء النقاش، تفاعال مع ما تضمنه عرض السيد رئيس 
الحكومة من بيانات، واعتبارا ملا نراخ جديرا باملرحلة القادمة من رسائل 
للمواطنات واملواطنين من مختلف فئات املجتمع  سياسية مطمئنة 
املغربي املنشغل بإكراهات الحجر الصحي، واملتطلع في نفس الوقت إلى 
آفاق مغرب آخر وزمن أفضل وأريح وأكثر ثقة وطمأنينة، وشكرا على 

حسن إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب لحسن حداد بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، ال�سي لحسن ما خصكش تقيس 

بصبعانك املاسك، فأنا أخاف عليك، مرحبا.

الن ئب السيد لحسن حداد:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

البداية  منذ  قلنا  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  نحن 
وال زلنا نقول أننا مجندون وراء جاللة امللك، محمد السادس، نصره 
هللا، ومع الشعب املغربي ملحاربة جائحة كورونا، ونقدر جهود الحكومة 
وكل الفاعلين على كل ما قاموا به من أجل التصدي للوباء والتخفيف 
من آثاره على املواطنين واملقاوالت اإلقتصاد الوطني بشكل عام، كما 
أننا السيد رئيس الحكومة كنتفهمو بأن قرار ديال رفع الحجر واإلبقاء 
عليه قرار ما�سي سهل، وفيه صعوبة ومخاطرة كبيرة، كنا كنتظرو باش 
يتم رفع الحجر بعد 20 ماي أو على األقل بعد العيد أو يتم التمديد 
فقط بأسبوع أو 10 أيام، كنا كنتظروا مثال أنه رفع الحجر على جهات 
ومدن لم تعرف أية إصابة أو إصابات قليلة جدا تعافت منها ملاذا؟ ألن 
شهرين من الحجر كانت وال زالت صعبة على العائالت، على املواطنين 
اللي فقدو شغلهم، على املقاوالت اللي قفالت األبواب ديالها وتتنتظر 
على اإلقتصادي اللي في حالة توقف شبه كامل، معاناة كبيرة في صمت 
وراء األبواب املقفلة، الكل ينتظر وصبر املواطنين ينفذ يوما بعد يوم 
السيد الرئيس، الناس بزاف اللي ما توصلوش بالدعم وخصنا نعالجو 

هاد األمر بسرعة كبيرة جدا.

اآلن السيد الرئيس قلتو حتى ل 10 يونيو، ما كاين باس املغاربة 
غادي يلتازمو بالقرار ديال الحكومة، واحنا في الفريق اإلستقاللي من 
باب املسؤولية نناشد الكل بالصبر 20 يوما إضافية، ولكن نتساءل 
السيد الرئيس من بعد العيد شكون اللي غادي يفتح، تصريحات السيد 
وربما  جديدة  حاجة  �سي  عطات  ألن  تساؤالت،  خلقات  املالية  وزير 
معارضة لداك ال�سي اللي قلتوه في التدخل ديالكم السيد الرئيس، من 
جانب آخر ماذا بعد 10 يونيو؟ آش غادي نديرو راه ما يمكن ليناش 
نعاود نمددو الحجر بعد هذا التاريخ، إيال تغيرات الوضعية الوبائية 
شنو غنديرو؟ كيفاش غادي نرفعو الحجر؟ آش من مدة؟ ما فيها باس 
نعطيوا للمغاربة تصور مستقبلي على 3 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر باش 
الناس ينظمو روسهوم، وإيال بقات الحالة الوبائية هي هي أشنو غادي 
نديرو؟ إيال بقى عندنا مؤشر إعادة اإلنتشار ديال 0.9 وبقاو عندنا البؤر، 
أشنو اللي غادي نعملوه؟ وإيال قدر هللا تدهورت الوضعية كذلك، ما هو 
السيناريو اللي غادي نشتغلو عليه؟ خصنا تصور وخصنا سيناريوهات 

وهذا دور الحكومة؛

ومن جانب آخر، هناك أسئلة كثيرة تؤرق املواطنين عامة ورجال 
ونساء العمل وكل الشعب املغربي، خص الحكومة تجاوب عليها السيد 
الرئيس، املغاربة العالقين بعيدا عن عائالتهم، هذه راه مأساة السيد 
الرئيس، راه كلها الدول رجعات املواطن ديالها، املواطنين ديالها إال حنا، 
على األقل نتواصلوا معاهم ونعطيوهم واحد التاريخ، ولكن الصمت 
هكذا غير مقبول، من جانب آخر من باب الشفافية السيد الرئيس 
فين وصل صندوق مواجهة كرورونا؟ شحال نفقنا وشحال باقي؟ هاذي 
مساهمات قطاعات عمومية وأشخاص ذاتيين ومواطنين، ما فيها باس 
الصندوق،  هاد  ديال  تدبير  لطريقة  املالية  لجنة  ديال  مراقبة  تكون 
الوضعية املالية العمومية السيد الرئيس، أين وصلت؟ على الحكومة 
أن تزودنا بأرقام حول املوارد الجبائية، فين وصالت؟ نعم كاين تدهور 
في الجبايات، ولكن شحال؟ ما هو حجم الخسائر؟ خصنا الشفافية 
الصعبة  العملة  احتياطي  قلتم،  كما  الرئيس  السيد  األمور  هاد  في 
أين وصل؟ املستقبل القريب غادي يكون صعب للغاية في هاد اإلطار 
هذا، السياحة اللي كتجيب لنا 75 مليار الدرهم متوقفة ما غاديش 
تستعد العافية ديالها إال بعد سنتين، قطاع السيارات اللي كيعطينا 
77 مليار ديال الدرهم للصادرات سيتأثر بتدهور القدرة الشرائية عند 
املستوردين األوروبيين، تحويالت مغاربة العالم، 64 مليار ديال الدرهم 
ستعرف تدهورا قد يصل إلى %30، وصادرات الفوسفاط القيمة ديالها 
هبطات ب%40 قبل الجائحة، أما النسيج الذي يذر أكثر من 40 مليار 
درهم من العملة الصعبة في الطلبيات الخارجية من اسبانيا وفرنسا 
سوف لن تعود إال في 2021 ولن تكون بنفس الحجم، هاد ال�سي عالش 
كنا تنقولوا السيد الرئيس خصنا نوسعوا العرض التصديري الوطني 
باش يوصل %2 من صادرات الدولية على املستوى الدولي، ونطورو 
تزويد  في سلسلة  املغرب  دور  ونعززوا   made in morocco عالمات 
افريقيا ومناطق أخرى باألدوية ونعتمدو سياسة لتطوير صناعة املواد 
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الغذائية عالمة حالل وكل لنا فيها دور في هاد املجال اللي تيبلغ رقم 
املعامالت ديالوا 2000 مليار دوالر؛ حول احتياطي العملة الصعبة ما 
فيها باس نتواصل مع املغرب ونقولوا ليهم آشنا هي خطة الحكومة باش 

ما نوصلوش ملنطقة الخطر السيد الرئيس؛

من جانب آخر، ما هي خطة الحكومة إلعادة العافية لإلقتصاد؟ 
خصنا دبا نطرحوا هاذ األمور للنقاش، مزيان أنه السيد الرئيس غادي 
يلتقي مع األحزاب السياسية، ولكن خصنا أنه يكون عندنا تصور، 
قطاعات مهيكلة مثل السياحة والصناعة التقليدية والصناعة الثقافية 
تعرف توقفا شامال، قطاعات مثل البناء والعقار السيارات والنسيج 
والنقل والتجارة والخدمات تعرف اضطرابا كبيرا وتدهورا في رقم معاملتها 
يتعدى في بعض األحيان 50 و%60، ماذا أعدت الحكومة لهذا؟ ما هي 
خطتها؟ كاين قطاعات اللي غادي ترجع بسرعة السيارات أفشورين، 
النقل، التجارة، الخدمات والبناء، وكاين اللي غتاخذ 6 أشهر، بحال 
النسيج، صناعة أجزاء الطائرات، الصناعة الثقافية، وكاينة اللي غادي 
تاخذ أكثر من سنة وراه قلتها بحال السياحة والصناعة التقليدية، ولكن 
خصنا نعرفوا مقاربة ديال الحكومة واش غادي نضخوا فقط السيولة؟ 
وكيف ذلك؟ كما قال الدكتور نزار بركة األمين العام لحزب استقالل ال 
يتعلق األمر بإنفاق املزيد بل باإلنفاق بشكل أفضل، وال باإلستثمار أكثر 
بل باإلستثمار بشكل أفضل، وتمكين اإلستثمارات املنجزة باش تحقق 
أهداف التنمية، ولكن هذه السيد الرئيس مناسبة نعاودوا فيها النظر 
في اختياراتنا، أي اليوم مقاربة جديدة بعد كورونا للشأن العمومي؟ البد 
أن تأخذ بعين اإلعتبار مستجدين اثنين ال محيد عنهما بالنسبة املغرب، 
تكلمتوا  لهذا؟  الحكومة  أوجد  ماذا  الغذائي،  واألمن  الصحي  األمن 
الحق  وعندكم  الصحي  القطاع  ديال  الجاهزية  على  الرئيس  السيد 
خصنا نكونوا مستعدين لكل االحتماالت ولكل األوبئة، أسرة اإلنعاش، 
وأجهزة التنفس والبنية التحتية للفحوصات والحلول العلمية لقضايا 
التتبع والرصد للمصابين واملخالطين خصها تكون واجدة دائما وأبدا، 
ألنه خطر الوباء غادي يبقى قائم، وعلى مستوى األمن الغذائي واش 
معقولة السيد الرئيس أننا كنستثمرو 10 مليار درهم سنويا في الفالحة 
وما عندناش اإلكتفاء الذاتي في القمح والشعير؟ علينا إعادة النظر في 
سياستنا الفالحية باش نركزوا على السوق الوطنية أوال والحاجيات 
وكندعموه  كنستوردوا  اللي  الشعير  باملناسبة  أوال،  الضرورية  ديالنا 
لصالح الفالح في وقت الجفاف بحال هاذ السنة راه كاين الفالح اللي 
تيوصلوا فقط 80 كيلو وال 160 كيلو، ما كافياش للعلف ديال البهايم 
حتى سيمانة، واللي تيوصلوا أكثر من هاد ال�سي خصوا باش يم�سي يبيع 
شوية من البهايم باش يعلف االخرين واألسواق اآلن مسدودة أمامه 

بفعل الجائحة.

الوحدات  بها  قامت  اللي  املجهودات  كنحييو  الرئيس،  السيد 
واللي  الكمامات  كتصنع  وبدات  الوضع  مع  تكيفت  اللي  الصناعية 
صنعت أجهزة التنفس االصطناعي واللي وضعت تطبيقات تكنولوجية 

لتتبع املصابين كما قلتم، ولكن هادي الجائحة بينت بينما عندناش 
إستراتيجية صناعية متكاملة، عندنا مخطط للتسريع الصناعي موجه 
للتصدير وهاد ال�سي مزيان، وكنحييو املجهود اللي كتقوم به قطاعات 
السيارات وoffshoring والطيران والنسيج والصناعات الغذائية وخصنا 
نستمرو في الدعم ديالهم، ولكن غير مفهوم أننا كنصدرو سيارة بنسبة 
اندماج ديال %67، وفي نفس الوقت كنستوردوا الدراجات من الصين، 
نصنعو  قادرينش  وما  ب37%  املندمجة  الطائرات  أجزاء  كنصدرو 
دراجة نارية وال إطار سيارة وال ثالجة، حتى ديك البواطة ديال السردين 
الغذائية كنستوردوها، وعرفت اضطراب  اللي كتستعملها الصناعة 
ز ديال العصير تنجيبوه من برا وقع فيه 

ّ
في بداية الجائحة، حتى املرك

اضطراب كذلك في بداية كورونا، غير مفهوم أنه كذلك عندنا اتفاقية 
التبادل الحر منذ 15 سنة مع دول تمارس علينا اإلغراق والحواجز غير 
الجمركية وتخنق الصناعة الوطنية ولم نعد فيها النظر، آن األوان، 
السيد الرئيس، لوضع أسس إستراتيجية صناعية بعيدة املدى تلبي 
حاجيات السوق الوطنية بشكل كافي وكذلك موجهة للتصدير، نقويو 
املهن العاملية للمغرب، ولكن نوضعو أسس صناعة وطنية قوية موجهة 
نحو السوق الوطنية، هذه السياسة ستكسبنا املناعة في املستقبل، 
إيال قدر هللا وقعت الواقعة وأردنا اإلعتماد على أنفسنا كما حصل اآلن، 
ما تيعنيش هاد ال�سي االنغالق في على الذات ولكن تقوية الذات للعب 

دورا أكبر في العوملة.

السيد الرئيس،

في زمن كورونا أدركت أوروبا والواليات املتحدة خطر اعتمادها على 
سالسل اإلنتاج الصينية وكلفة البعد الجغرافي والكلفة السياسية لهاد 
اإلعتماد، يمكن للمغرب لعب دور مزود لقطع الغيار دون تكلفة سياسية 
ودون كلفة شحن عبر آالف الكيلومترات، ولكن كشريك ما�سي كمنطقة 
خلفية إلعادة التوطين والتزويد باليد العاملة غير املكلفة، ولكن صناعة 
وطنية تحتاج إلى تحسين عوامل اإلنتاج من عقار وتسهيالت إدارية 

وتكوين، وبالطبع ال بد من التمويل ومع أدراك ما التمويل.

خصنا، السيد الرئيس، نعملو جميعا باش نأسسو لبنك عمومي 
املشاريع  ويمول  األخرى  والقطاعات  الصناعة  يرافق  لإلستثمار 
الصندوق  فيه  ندمجو  والصغيرة،  املتوسطة  للمقاوالت  اإلستثمارية 
التأمين  وشركات  التقاعد  صناديق  فيه  وتساهم  للضمان  املركزي 
وتضمنو الدولة ويتدخل لدعم املقاوالت في املشاريع ديالها اإلستثمارية 
تيقول  واللي  اآلن،  يحصل  كما  عندها صعوبة  اللي  املقاوالت  وحتى 
صناعة وطنية واقتصاد وطني خصو يقول كذلك طبقة وسطى عندها 
القدرات باش تنتج وتستهلك، الطبقة الوسطى تضررت بشكل كبير 
بفعل الجائحة، مع األسف اقتراحاتنا حول دعم الطبقة املتوسطة 
خالل القوانين املالية للسنوات األخيرة من خصم للضريبة على الدخل 
على  الضريبة  أو  الخصو�سي  التعليم  تستعمل  التي  لألسر  بالنسبة 
السيارة اإلقتصادية أو توفير السفر أو السكن الرئي�سي قوبلت بالرفض 

من طرف الحكومة.
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السيد الرئيس،

دول مثل كوريا الجنوبية والطايوان وسنغفورة تغلبوا على الوباء 
بالتكنولوجيا والعلم واإلختراع، لو كانت عندنا إستراتيجية وطنية لدعم 
اإلختراع ومنصة وطنية للبيانات الضخمة وسياسة إلستعمال الذكاء 
اإلصطناعي، وكانت عندنا سياسة للبحث عن املخترعين املغاربة أينما 
كاينوا، داخل الوطن أو خارجه ما غاديش نفوتو شهر في الحجر الصحي، 
مع األسف ما عندنا إستراتيجية وطنية للعلم واالختراع والتكنولوجيا 
والثورة الرابعة إليجاد الحلول ملشاكل اقتصادية وإجتماعية ووبائية 

كما يحصل اآلن بسرعة وبإستعمال الطاقات الوطنية.

من جانب آخر علينا، السيد الرئيس، العمل على استثمار الثقافة 
التضامنية التي أبان عنها املغاربة لوضع نموذج اقتصادي جديد، مبني 
التجارية والرقمية املحلية،  على التضامن واإلنتاج املحلي واملنصات 
املحلي  الثقافي  املوروث  تثمين  وعلى  وعلى فالحة مستديمة وخضراء 
وتدبير عقالني ومتجدد للموارد، ال يجب تفويت هذه الفرصة لخلق 

نموذج جديد ملجتمع متضامن ومستديم وعادل.

أخيرا، ثالثة أمور السيد الرئيس، اللي ما توصلوش باملساعدات 
من أصحاب الرميد واللي ما عندهومش الرميد كثيرين ما�سي البعض 
فقط، ال أظن أننا محتاجين ملنصة جديدة باش تلقاو الشكاوي ديالهم 
فقد طاقم يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة ويتلقى الشكاوي ديالهم 

ونصلح ما ما يمكن إصالحه بسرعة.

ثانيا: العالقون بالخارج نتواصلو معهم، نسمعولهم، نشرحو لهم 
ونعطيوهم وعد بتاريخ معين هذه راه مأساة وما خاصهاش تزيد تطول.

ثالثا: فعلتم حسنا، السيد الرئيس، بسحب مشروع قانون 22.20 
نحن والشعب املغربي معنا نرفضه جملة وتفصيال وتوقيتا ومضمونا، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

والزين  محمد  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
بإسم الفريق الحركي.

الن ئب السيد محمد والزين:

بسم الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب األف ضل،

اليوم كفريق حركي ما�سي فقط  الحكومة، جئناك  رئيس  السيد 
باش نساءلو فيك املؤسسة ديال رئيس الحكومة ولكن بغينا نخاطبوا 

فيك السيد الرئيس القلب والعقل والروح، عالش القلب السيد رئيس 
فيها،  كنشكوش  ما  البالد  لهاد  ديالك  الحب  كنعرفو  ألن  الحكومة؟ 
وعالش العقل أيضا؟ ألن كنعرفو الرزانة والحصافة ديالكم، وعالش 
الروح؟ ألن كنعرفو الحس ديال اإلنتماء والغيرة ديالكم في هاد البالد، 
رئيس  السيد  تخرج  بغيناها  كلها  األحاسيس  هاد  بغينا  اليوم  ولكن 
الحكومة وأكثر من أي وقت م�سى، كيما كيقولو املغاربة اللي عندو �سي 
حباب يبانو عليه، اليوم املغاربة والو كيقولو إيال عندنا �سي مسؤولين 
يبانو نشوفوهم ويبانو علينا يعاونونا ينقصو علينا من تمارة ديالنا، إال 
جاحد السيد رئيس الحكومة هو اللي غادي ينكر املجهودات الجبارة 
والتضحيات الجسام اللي قامت بها الحكومة مشكورة وكل القطاعات 
الحكومية والقطاعات العسكرية واألمنية، هللا يجازيهم بالخير، وهذه 
مناسبة أيضا نوقفو باش نشكرو صاحب الجاللة، نصره هللا، على 
الوقوف ديالو والتتبع ديالو الشخ�سي خوفا على وحماية على صحة 

املواطنين حفظه هللا ورعاه وأطال عمره.

فاش جيتي اإلثنين املا�سي السيد رئيس الحكومة قلتي لنا انتما نواب 
األمة انتما هم القنوات ديال املواطنين، وتحدثو أيضا وقلتو غادي ديرو 
واحد املنصة باش تلقاو شكاوى وتظلمات ديال الناس ما محتاجينهاش، 
اليوم جيناكم السيد رئيس الحكومة، جينا باش نجيبو لكم التظلمات 
ديال هاد الناس، جينا نجيبو لكم املعاناة ديالهم، جينا نوصلو لكم 
ضغضغة  ما�سي  مزايدة  ما�سي  ألن  ديالهم،  والصراخ  األنين  أيضا 
العواطف، هناك واحد الشريحة من املواطنين السيد رئيس الحكومة 
اللي كتنزف الدم، اسمح لي نقولها بهاد التعبير اللي فعال كتنزف، نقدرو 
نمشيو نقولك، عالش تنقول هاد الكالم، إيال طلعنا غير للجبل عندنا 
واحد الدوار فيه 300 واحد، أكيد درنا مجهود 300 واحد ما خليناهاش 
عاوناها، ولكن فاش كيبقاو لنا 4 ديال الناس، السيد رئيس الحكومة، 
4 ديال املواطنين األنين ديالهم املعاناة ديالهم، الصراخ ديالهم يقض 
مضجعنا، ما تيخليناش نعسو، كيفاش غادي نعسو، املغاربة ثاقو فينا 
ودخلو لديورهم، تجاوبا مع نداء الوطن وسدو باب ديارهم وهللا أعلم 

بهم، هللا سبحانه وتعالى اللي عارف املعاناة ديالهم.

الطبية  املساعدة  من  املستفيدين  عدد  الحكومة،  رئيس  السيد 
وزير  السيد  تصريح  وصل حسب   2019 شتنبر   5 غاية  إلى  الراميد 
ديال  البطاقة  طبعا   ،4 فاصلة  مليون شخص   14 إلى  أمس  املالية 
الراميد استعملت فقط كقاعدة باش نمشيو نستهدفو األسر املستحقة 
للمساعدات مزيان، ولكن املغاربة اليوم والو كيقولو على الراميد واحد 
املثل مغربي )ما هي عروس ما هي مرات املنحوس( عالش؟ نقول لك 
نمشيو غير إلقليم ما بعيداش بزاف إقليم الخميسات، 89 ألف شخص 
اللي كيتوفرو على البطاقة ديال الراميد 64 ألف استفدات هللا يجازيكم 
بالخير، ولكن 25 ألف باقى كتسنى، بمعدل %30 ما استفداتش، أش 
تتقول اللجن؟ انتما كان عندكم 7 ديال الدراري، دابا وليتو 4 كاين اللي 
رحل، كاين اللي تزوج، كاين اللي ما بقاش مع عائلتو، بقيتو دابا 4 خصنا 
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نشوفو واش نعطيهم 1000 درهم وال 1200 وال 800 خاص تجيب هاد 
الورقة طلع هاد امللف هذا ناقص هذا ما كاملش ال يعقل انت عندك 
فالح عندك 2 ديال هكتارات باهلل عليكم و2 ديال هكتارات باش يعني 
كيحرثها يوميا، آش غتوكلو ديك 2 هكتارات؟ انت عندك املاشية إوا 
هداك الفالح اللي عندو املاشية راه ما لقا ما ياكل ال املاشية ديالو هداك 
هو اللي خاصنا نعاونوه، كاين الجفاف كاين األسواق، كاين الرواج ما 
كاينش، هاد الناس اللي خاصنا نعاونوهم صدقنا هما اللي فعال كنحاولو 
نسثنيو في دوك اللجان القطاع الغير املهيكل قدمت واحد الدعم كبير 
مشكورين السيد رئيس الحكومة األسر ما بين 800 و1200 درهم هللا 
يجازيكم ولكن كاين فئات أخرى ما استفداتش أنا كنفكر في داك الطالب 
املعاشو، كنفكر في داك مول الكروصة، كنفكر في داك مول الكيطون 
ديال السوق كنفكر في داك مول البالي بمعنى واحد الفئات هشة اللي 
ربما احنا درنا مجهود ولكن راه غيبناها، فاش كنغيبوها هاد ال�سي اللي 
كنشوفو راه شفنا مظاهرات شفنا احتجاجات، شفناها في زحيليكة 
شفناها، شفناها في تاونات، شفناها في قلعة السراغنة، وشفنا واحد 
الفضيحة ديال ما سمي بشاهد القفة بالعطاوية ما رضيناش السيد 
رئيس الحكومة ما رضيناش وما غنرضاوش، نبقاو نشوفو شهداء ديال 
الحكرة ولو غير واحد ولو غير جوج، ولكن ما غاديش نرضاو اليوم بديتو 
في الشطر الثاني ديال املساعدات مزيان هللا يجازيكم بخير ولكن صفيو 
السيد رئيس الحكومة صفيو لنا بعدا هاد الشطر األول باش نتفكو من 
هاد، ألن راه شوف درتو مجهود هللا يجازيكم بخير ولكن كاين مشاكل 
احنا كنتلقاو الشكاوى التظلمات ديال الناس يوميا الناس راه كتنزف 
كتبكي، ما كنلقاو ما نقولو لهم إذا كنجيو كنوصلو لكم هاد ال�سي السيد 
رئيس الحكومة هللا ير�سي عليكم حاولو تلقاو حل لهاد الناس الفالح 
اليوم الفالح الشتا صبات الحمد هلل طاحت على الزراع الزرع كان 
قليل رشا كحال جا الريح داز داك ال�سي الفالحة عالش كيهضرو اليوم؟ 
كيهضرو على األرض الحمرا ما بقا والو هاد الفالح كيفاش غادي نتعاملو 
معاه السيد رئيس الحكومة فهاد الظرف الخضرة في السوق واليوم 
وصالت على املعدل ديال 3 دراهم من السوق ولكن من الفالح راه جايا 
ب درهم ونص هاد الفالح مسكين اللي وال كيبيع بالخطية وال براس 
املال كيفاش غادي نعاونوه كيفاش غادي نخليو هاد السوق تبارك هللا 
اللي كيزخر بالخيرات؟ كيفاش غادي نضمنو التزويد ديالو باستمرار؟ 
إذا كان السوق ديالنا عامر راه بفضل هداك الفالح اللي ما خاصناش 
اليوم نخليوه، اللي خصنا نعاونوه، فارينة كناخدوها من عندو مثال 
ب 200 درهم عالش نعاونوه نوصلوها له 300 درهم، كنشريو الشعير 
هو  حتى  الفالح  داك  ونعاونو  الحكومة  رئيس  السيد  درهم   350 ب 
بفارينة، ما قدرناش نعانوه بفارينة عندنا املوسم الفالحي جاي على 
األقل نعاونوه نعطيوه واحد الوعد، كيشري الزريعة واألسمدة ب 300 
درهم نقسموهم عل الخسارة نهبطو له واحد %50، الفالح الكساب 
عاوتاني عندنا في جبل الناس كيمشيو لو البسطاء كيمشيو حيث ما 
كاينش الوسطاء ما كيطلعوش لعندو الجبل كيشريو عندو ب نص ثمن 

وال حتى هو كيعيش الخسارة عالش حيت ما عندوش بديل ألنه كاين 
الجفاف وما عندوش أسواق يعني لقا راسو في واحد الوضع فعال اللي 
مزري، العيد الكبير السيد رئيس الحكومة اليوم الناس تالفا الكساب 
تالف، بغينا غير شوية ديال الوضوح نعرفو شنو كاين، واش إيال كان 
العيد في ظل الوباء غادي نمشيو له علما أن العائالت كلها كتبان في 
العيد راه احنا أهم عطلة عندنا ما�سي العطلة ديال الصيف العطلة 
اللي عندنا هي العطلة ديال العيد، كاع الخدامة وكاع هذا معروف حنا 
املغاربة هكا دايرين كنمشيو كندوزو داك األسبوع مع واليدينا، إذا اليوم 
في ظل الوباء كيفاش غادي ندبرو هاد الظرف آشمن تقييم غادي نديرو 
له واش كيشكل واحد النوع من الخطر؟ خاص يكون هاد السيناريو، 
السيناريو الثاني إيال ما كانش العيد إشكال كبير أيضا ألن راه غادي 
نحرمو العالم القروي من واحد الرواج اقتصادي اللي كيوصل 7 ديال 
املليار ديال الدرهم إشكال كبير، وفي ظل دابا األزمة اللي كيعرفها، بال 
ما نهضرو على املهن الظرفية، على مول الشواية، هذا مول املاس، هذا 
مول الراس هذا مول البطانة، هذا إلى آخره، والحوايج يعني فعال خاصنا 
نعرفو اليوم ونستحضو أشمن سيناريو غادي نمشيوه، مزيان نقولو راه 
احنا كنفكرو السيد رئيس الحكومة، ولكن املغاربة اليوم كيبغيو يعرفو 
خاصنا نكونو استشرافيين، نقولو ها السيناريو أ ها السيناريو ب، ولكن 
باش نقولو ال راه احنا مازالين ما عارفينش، فعال هذا كيخلق واحد 
النوع من االرتباك عندنا كاملين ما�سي غير عند املواطنين؛ الطاكسيات 
اليوم اليوم رئيس الحكومة وسيارة األجرة، جيت اليوم كنقرا واحد 
الرقم ديال 75 ألف كريمة كاينة في املغرب إلى حدود 2017، أغلبية 
الركاب  قلصنا عدد  ماليها،  كاريين كريمات من عند  كلهم  السائقين 
وطلعنا الثمن ديال الطاك�سي، واش هاد صحاب الكريمات طبعا حتى 
هما ما يتعاونوش، مزيان نهضرو على الحكومة ونهضرو على املؤسسات 
يتعاونو  الكريمات حتى هما  هاد  أيضا عندهم مسؤولية  واملواطنين 
معطية لهم الكريمات إوا هاد الناس هاد الروسيتا اللي كياخذو إما 
يسمحو فيها إيال كانو ميسورين، وال يتعاونو على األقل ينقصو ب واحد 
%50 منها كيعاونو املواطن يعني في الكلفة ديال ديك سيارة األجرة منها 
كيعاونو بالدهم ومنها أيضا كيبينو على الحس التضامني اللي كيعيشوه، 
الشركات  الحكومة  رئيس  السيد  املغرب  في  املستثمرة  الشركات 
املستثمرة في إطار التدبير املفوض كتروج كتربح املاليير على ظهر املغاربة 
وهذه سنوات أنا كنشوف شركة مشكورة شوية غادي نذكرها وغادي 
نشكرها من هاد صنوق الجائحة بالدار البيضاء 10 مليون ديال الدرهم 
هذا �سيء جميل، فيما شركات أخرى فيوليا تم استثمار املغرب 16 سنة 
 les responsabilités sociales ديالهم  امللصات  في  وتيعجبونا  هذه 
املسؤوليات االجتماعية ما ساهموش ما عاونوش املغاربة بل أكثر من 
 des factures هذا وذاك قاليه ما كفاهش الخل زادو الخمير سيفطو
estimé estimations للناس مقدرة ما�سي معقول الناس املغاربة جاتهم 
facture ما عمرهم خلصوها قبل الثمن ديالها ما�سي ما عمرهم خلصوه 
عالش؟ ألنه مبني على التقدير ديال الشركة، هذا غير معقول واحد 
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كيشكي بالعكر واآلخر كيقول له آش اخبار الدراري، هاد ال�سي السيد 
رئيس الحكومة هاد الشركة يا إما تتحمل مسؤوليتها تجي تاخذ العبار 
 des ديالها وال تعلق هاد ال�سي إلى حين آخر ولكن باش تسيفط لعباد هللا
factures زايدين على داك ال�سي اللي موالفين كيخلصوه هذا كيتعتابر 

غير مسؤول؛

املقاوالت كتحتضر السيد رئيس الحكومة عطيتو واحد الرقم وقلتو 
%62 من شركات شبه موقفة يمكن واحد الشوية ديال الحكامة نهبطو 
هاد الرقم نردوه 20 أو 30 عالش؟ غير نقول لك وزارة املالية والداخلية 
عطاو واحد املذكرة، باش يسرعو املستحقات ديال املقاوالت، صحاب 
مكاتب الدراسات هزو الكاشيات ديالهم ومشاو، خالو املقاوالت واقفة 
بفعل الجائحة، فهمنا ولكن خصنا واحد النوع من الليونة إيال بغينا 
نتعاونو على هاد ال�سي ولكن باش يم�سي ليا مكتب الدراسات يدي ليا 
الكا�سي ويخلي املقاولة واقفو اسمح لي ما�سي معقول، كاين مقاوالت 
علينا  وتخفف  ديالها  العمال  ديال  املستحقات  تخلص  بغات  اليوم 
كحكومة، وعليكم انتما ولكن ما تخلصاتش املعاملة التجارية اليوم 
تدار بثقة السيد رئيس الحكومة باش تيقول بالثقة وهذه يمكن تسول 
باش  وكيتسنى..  ديالو  الشيك  كيعطي  اللي  املقاول  ديال   60% راه 
يخلصو، اليوم ما تخلصش إذن شنو غادي يم�سي ما بقى له غي يم�سي 
للحبس، هاد ال�سي اللي بقى إذن هنا تنطلبو السيد رئيس الحكومة أنك 
على األقل تاخذ واحد اإلجراء توقيف املتابعات اللي تتمس هاد املعاملة 
التجارية ولو غير مؤقتا في هاد التوقيت، أغلب املقاولين عندهم ديون في 

البنوك ما بغيناش نزيدو نقتلوهم السيد رئيس الحكومة؛

الجماعة الترابية اللي عندها عجز ومازال ما قفالتش امليزانية ديال 
2019 بمعنى ما دارتش l’état de repport حتى هي ما غاديش تقدر 
تخلص، ها هما دابا الشركات عندنا في 2020 واقفين، وفي إطار األزمة 
الوقت اللي خصنا نعطيوهم تكون عندهم السيولة ها احنا موقفين 
كل �سي ألن راه l’état de repport ما بداش من 2019 وهذا كيخلينا 
نوصول لهاد النتيجة، النتيجة شنا هي إفالس املقاولة، الضياع ديال 
اليد العاملة وفعال عاود ثاني الحكومة كتحمل العبء ديالها، إذن هذا 
الرقم ديال 62 % اللي كنقولوا ديال الشركات اللي واقفة يمكن لهم 
نعاونوهم السيد رئيس الحكومة ولكن خصنا نتحركو خصنا نتحركو 

نحلو لها املشاكل ديالها؛

الفرحة ديال السيد رئيس الحكومة املجهودات الكبيرة اللي دارت ما 
كمالتش ما كمالتش الفرحة ديالنا، قلتيها 30 ألف مغربي عالق خارج 
أرض الوطن، السؤال اليوم املغاربة بغاو يفهمو السيد رئيس الحكومة 
راه ما فهموش بغاو غير شوية غير جواب مقنع ما تعطلهومش لحد اآلن 
وعندهم الحق، فرنسا رحالت 100 ألف واحد، الجزائر، تونس واحنايا 
املغاربة داملليون عاوناهم و30 ألف ما قدرناش نعاونوهم؟ كيفاش 
ديالهم،  التذكرة  يخلصو  مستاعدين  للمغاربة،  هذه  نشرحو  غادي 
مستاعدين يخلصو اسيدي التحاليل والفحوصات ديالهم، يجيو لهنا 

الكلفة اللي عندنا لهيه باش حطينهم أكثر ملي إيال جبناهم لهنا نسيفطو 
لهم طائرة ونحطوهم في الحجر نسدو عليهم أسيدي 21 يوم حتى تفوت 
الفترة ديال الحضانة ولكن يكونو وسط بالدهم، ومن بعد نرجعوهم 
الوالدهم، ولكن باش يبقاو 3 أشهر وهما معلقين السيد رئيس الحكومة 
وبدون جواب، فهذا كيطرح واحد اإلشكال بغينا السيد رئيس الحكومة 

تعطيوهم جواب مقنع وهما كيتسناو؛

السياحة طبعا ثاني أكبر مساهم في االقتصاد الوطني اإلجمالي 550 
ألف وظيفة ب 2 مليون ديال منصب شغل غير مباشر، شنو غادي 
نديرو مع هاد القطاع السيد رئيس الحكومة؟ 138 مليار ديال الدرهم 
اللي غادي تخسرو سنوات اللي غادي يخسر إيال ما كانش الدعم في 
السنوات الثالث القادمة، أي تصور لهاد القطاع، صحاب وكاالت كراء 
السيارات واش استمعنا لهم؟ ملشاكلهم، املرشدين السياحيين كيحتجو 
ما عطيناهم والو، الحكومة خطرة تتقول عطاتهم وهم تيخرجو تيفندو 
في  كنفر  أنا  الناس  شوفو  العربات  صحاب  والو،  خداو  ما  تيقولوا 
الكوت�سي مالين الكروسات اللي كاينين في مراكش آش درنا معهم هادو 
فئات معوزة، الصناع التقليديون هاد الصناع التقليديون عدد كبير 
متوقف  القطاع  اجتماعية،  وال  ما عندهمش التغطية صحية  منهم 
تماما السيد رئيس الحكومة والصناع في حالة بطالة منهم عجزة، منهم 
مر�سى، منهم ناس عندهم أمراض مزمنة، عدد من هؤالء ما توصلوش 
بالتعويضات ديالهم وهذا من حقهم ألنهم كيتعتبروا في وضعية فقدان 
الشغل، شكرا، عندنا، السيد الرئيس الحكومة، ايال اسمحت ما زال 
واحد املجموعة ديال النقط وليني نفضل نعطيها لكم وثيقة، إن شاء 
هللا، ألنها كتلخص جميع االقتراحات وجميع القراءات للتقييم ديالها، 

شكرا السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:

الفريق  بإسم  أمام  شقران  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  شكرا، 
االشتراكي.

الن ئب السيد شقرا0 أم م ضئيس الفريق اإلشتراكي:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة النواب املحترمي0،

أجل  من  اإلشتراكي  الفريق  باسم  الكلمة  كنتناول  مبارك،  يوم 
املناقشة ديال العرض ديال السيد رئيس الحكومة اللي جا في إطار املادة 
68 من الدستور واملتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ملا بعد 20 ماي، 
بطبيعة الحال كاينة واحد املجموعة داألسئلة كتطرح نفسها، ولكن 
تنشوفو في الفريق اإلشتراكي على أنها مرتبطة باألمد املتوسط والبعيد، 
قانون  ديال  وال  التعديلي  املالي  القانون  ديال  املناسبة ال  ربما غتجي 
املالية 2021، وال كذلك النقاش املرتبط بالنموذج التنموي الجديد 
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اللي غتطرح فيه، احنا كنثمنوا هاد اللحظة الدستورية اللي هي هامة 
بطبيعة الحال، وال نريد أن نسهب الحديث في ما تحقق من مجهودات 
أو باملجهود الوطني الكبير بالروح اإلستباقية بتوجيهات وقيادة جاللة 
امللك بالتضحيات، بالتعبئة، بالتزام جماعي في مواجهة الجائحة يمكن 
القول بأننا نجحنا اليوم مؤقتا في الحد من تداعياتها ونسأل هللا تعالى 

الخروج منها بأقل ما يمكن من الخسائر.

السيد ضئيس الحكومة،

به  الواردة  الهامة  املعطيات  كافة  بإمعان،  لعرضكم  استمعنا 
وتطرقتم للجوانب املتعلقة بتدبير الحجر الصحي بعد 20 ماي ورؤية 
إنعاش اإلقتصاد  أولويات  للتخفيف ديال الحجر الصحي،  الحكومة 
الوطني في املرحلة املقبلة، وال أخفيكم سرا، السيد رئيس الحكومة، 
في مناسبات متكررة، وبكل صدق  ديالكم  العرض  أنا رجعت قريت 
لقيت على أن هذا األمر وكأننا بمسلسل فيه أجزاء، ملي كنساليو الجزء 
الحلقة األخيرة كنلقاو دائما ديك النقطة ديال الغموض، عالش؟ ألن 
تقدمت واحد املجموعة ديال اإجابات اللي كنا نتمناو على أنها كانت 
تكون حاضرة في العرض ديالكم على األقل، على األقل باش أنها في تعبئة 
جديدة من أجل املزيد من الصبر، ومن أجل املزيد من االلتزام فهاد 
املرحلة املقبلة إلى غاية 20 أو إلى غاية 10 يونيو املقبل، احنا 2 ديال 

املتدخلين جبدنا 20 غير هللا يستر.

السيد الرئيس،

الوضوح مطلوب أكثر من أي وقت م�سى، كنا كنتظروا في الفريق 
اشتراكي إجراءات عملية تستشرف املستقبل كمكمل ملا تفضلتم به من 
معطيات ومؤثرات ومؤشرات ومبادئ بصفة عامة هي بطبيعة الحال 
هامة وأساسية ومؤطرة ألي فعل مستقبلي، ولكنها ال تجيب على أسئلة 
املواطنات واملواطنين والفاعلين اإلقتصاديين واإلجتماعيين، ألن كنا 
كنتظرو إجراءات عملية مبوبة واضحة، ولو تكون مبنية على فرضيات، 
ارتباطا بطبيعة تطورات الوضع بمنطق التدرج بطبيعة الحال، أخدا 
بعين اإلعتبار الوضعية املالية على املستوى الجهوي وباحتماالت مرتبطة 
بالتطور ديال الوباء، ألن كيفما كان الحال ما الزمش ننتظر النهاية ديال 
الوباء، راه غادي تسالي الجائحة ولكن املرض راه غادي يبقى، والعالم 
كامل يشتغل بهذا املنطق ألن في أي لحظة ممكن ترجح الجائحة وبشكل 
أكبر، ممكن وهذا ما نتمناه أن تذهب األمور في االتجاه اإليجابي خاصة 
إذا ما توفره اللقاح، ألنه واحد السؤال، السيد رئيس الحكومة، وانتم 
في العرض ديالكم ركزتو على واحد النقطة اللي هي كانت السبب لربما 
في هذا التمديد، هو هاد الظهور ديال البؤرالجديدة، السؤال الذي 
يطرح نفسه هو إيال جينا ل 5 و6 يونيو وظهرت بؤر جديدة في وحدات 
صناعية، ما العمل حينها؟ هل سنتعاطى بنفس األمر؟ هل سنمدد 
الوطني ككل؟ ألن مدينة  مرة أخرى؟ هل سنوقف عجلة اإلقتصاد 
أو مدينتين أو جهة أو جهتين ما زال كتسجل فيها بعض البؤر، خص 
توضع سيناريوهات ونحن نرى اجتهادات مجموعة من الدول باش أنها 

وّجدت واحد الحلول، باش تجاوز مجموعة من اإلشكاليات ألن كيفما 
أساسية  مسألة  وهادي  املواطنين،  ديال  املصلحة  غلبنا  الحال  كان 
وإيجابية وكنا متميزين فيها، والعدد ديال الضحايا والعدد ديال املر�سى 
كيبين على أننا توفقنا في هذه الناحية، لكن الخوف هو أن هذا التمييز 
يجي في واحد اللحظة التي يجب أن نتخذ فيها قرار برفع الحجر باش أن 
اإلقتصاد الوطني يرجع للطبيعة ديالو وترجع الحياة الطبيعية ونصدقو 
ما احنا ربحنا الجانب الصحي ما ربحنا الجانب االقتصادي، يجب أن 
يكون هناك نوع من التوازن هو توازن مطلوب بطبيعة الحال، لكن 
كيفما الحال راه ايال طوالت األمور ستذهب في اتجاه معاكس، املواطن 
راه صابر، راه اللي عندو اإلمكانيات راه صابر، أما راه كاين اللي واصلة لو 
للعظم، واحنا شفنا املسيرة خرجت الناس خرجت املسيرة ديال الجوع 
تسمات، خصو يتّدار مجهود، الدولة دارت مجهود، مجهود كبير لكن 
يجب أن ننتبه إلى أولئك الذين لم يتوصلوا بأي دعم، يجب أن يعمم، 
بل وأكثر من ذلك خص واحد التقنييم لهاد العملية، ومن استفادوا ومن 
لم يكن لهم الحق في االستفادة، خص املحاسبة ديالهم راه كاين الناس 
اللي عندهم الرميد وما استافدوش، وكاين األسرة اللي عندها ثالثة 
واربعة واستافدوا كاملين، خص يدار واحد املجهود في هاد الجانب، 
ديالها ويضبطوا  تقارير  تدير  السلطات خصها  املحلي  املستوى  وعلى 
هادو اللي استفادوا تحال تقارير ويشوفوا شكون اللي استافدوا؟ كاين 
اللي حل املحل ديالو يشتغل لم يتوقف عن العمل، ومع ذلك طالب 
بالدعم وتوصل بالدعم، خص يكون مجهود في هذا الجانب، ألن كيما 
كان الحال، ايال كانت عندنا �سي بركة قليلة خصها توزع على الناس اللي 
كيستحقوها، راه أصعب �سيء هو أن يتوصل من ال يستحق، هو ليس 
له ضمير، ذلك الذي توصل وهو الل يستحق ليس له ضمير، لكن يجب 

أن يحاسب؛

السيد رئيس الحكومة، احنا، انتما تكلمتوا على واحد مجموعة 
ديال العناوين الكبرى وما اعطيتوش تفاصيل، التفاصيل سمعناها 
ربما القطاع الوحيد اللي كانت عندو تفاصيل مدققة هو القطاع ديال 
واملواطنين على  للمواطنات  بالنسبة  اللبس  واحد  رفع  واللي  التعليم 
األقل بانت في الصورة، امتحانات امتى تكون؟ واش تكون؟ ثم باألمس 
جا السيد وزير املالية تحدث على أن مباشرة من بعد العيد على أن 
الوحدات الصناعية واإلنتاجية تستعد من أجل استئناف العمل ديالها 
وهذا مهم كيعطي واحد النوع ديال اإليجابية في التعاطي مع ما يقع 
في بالدنا ونتعامل بواحد النوع ديال التفاؤل، ولكن ماذا عن عدد من 
القطاعات، راه ليس فقط الوحدات الصناعية واالنتاجية، وهادي للي 
خصها تشتغل خصها تكون واحد الضوابط، يعني نتحدث عن بؤر، 
خص واحد النوع ديال التشديد املراقبة الصارمة، باش تكون الجانب 
الوقائي يكون حاضر، باش كل يومين كل ثالث أيام، احنا اليوم في هذا 
الصباح تسجلت 25 حالة، كنساينو 4 العشية فين غتوصل، كنتفاءلو 
بأن األرقام كتراجع، لكن يأتي يوم كتظهر بؤرة وكنطلعوا ل100 و150 
خاص يكون تشديد فيما يتعلق الوحدات الصناعية واإلنتاجية، لكن 
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هناك قطاعات كثيرة تشغل اآلالف من املواطنين واملواطنات، مئات 
اآلالف، وتعاني وتنتظر من الحكومة أن تقدم لها بعض الشرح، وهنا 
السيد رئيس الحكومة كاينة بعض املدن اللي عطات اآلن التجار مثال بيع 
املالبس على انهم يفتحو، خاصة بعض املدن الصغرى في بعض املناطق 
اللي ما منتشرش فيها الوباء، اللي ما فيها حتى حالة تقريبا، خاص يكون 
املواطنين  عند  لبس  يكونش  ما  باش  املركزي  املستوى  على  تواصل 
واملواطنات، ألن املواطن يستقي الخبر ويتسائل كيفاش أن هاد املدينة 
هذه ما فيهاش الحجر الصحي، هكذا كتقرى، هادي ما فيهاش الحجر 
الصحي، هادي ما فيهاش الحجر، في حين أن القانون يتحدت عن حالة 
واحد  يكون  هناك حجر صحي، خاص  أن  على  و  الصحية  الطوارئ 

التواصل في هاد الجانب.

املطاعم  أرباب  تعاني،  كاملة  الحرة  املهن  تعاني،  هناك قطاعات 
اللي  القطاعات  هناك  ذلك  من  أكثر  بل  يعانون،  باآلالف  واملقاهي 
خدات هي في البداية ديال الوباء من ذاتها، قناعتا منها وألهمية صحة 
املواطنات املواطنين خدات بعض القرارات، نتكلموا على القطاع ديال 
طب األسنان، هما خداوا القرار في االول على أنهم يوقفوا العمل ديالهم، 
واآلن يشتغلون على البروتوكوالت وعلى أنهم يشتغلوا ويطالبون فقط 
من الوزارة املعنية على أنها تابع معاهم األمر، وقدموا مراسالت فهاد 
الجانب خاص اللي يواكبهم فهاد ال�سي، ألن كل ما عادت واحد القطاعات 
تشتغل، كل ما هو واحد اإلشكاالت على املستوى اإلجتماعي كنتخلصوا 
منها، ألن اآلن راه حتى هداك اللي جامع �سي بركة من واحد املجموعة 
ديال املهن الحرة راه جالس كيستنزفها وغيوجد نفسوا فواحد اللحظة 
حتى هو خاصوا الدعم، رغم أن بعض القطاعات اجتاهدوا، الجمعيات 

املهنية وقدموا الدعم انطالقا من اإلمكانيات ديالهم بطبيعة الحال .

نقطة أخرى السيد رئيس الحكومة، كنا نتمناوا على أنه تكون واحد 
الحجر الصحي ما  الوضع ديال  تم اإلعالن عليها ألن  اللي  اإلجراءات 
يمكلوش يستمر في الشكل اللي هو عليه، هناك مواطنون ينظبطون، 
هناك من ال ينضبط ، لكن يجب أن تتخذ واحد اإلجراءات بحال اللي 
شفنا فمجموعة ديال الدول، األماكن اللي ما فيهاش الوباء مف�سي يكون 
عندها واحد اإلستثناءات، دار بعض األموراللي تجعل تخفف ششوية، 
الطفولة املغربية راها تعاني، راه السياسة ديال الحكومة فيما يتعلق 
بالطفولة والشباب فهاد املرحلة هادي راه ما كاينش بمره، والجانب 

النف�سي راه أسا�سي وأنتم طبيب نف�سي السيد رئيس الحكومة.

ما بقى ليش وقت كثير بغيت نشير لنقطة مهمة حنا ركزنا عليها في 
الفريق اإلشتراكي في أكثر من مناسبة، اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة 
أن أقول فيما يتعلق باملغاربة العالقين في الخارج هذه نقطة سوداء في 
عمل الحكومة، لم يتم التعاطي معها بمسؤولية وكما يجب، خاصة 
وأنه كانت إجتماعات هنا بمجلس النواب في اللجان، وكان هناك إلتزام 
من الوزراء ألن هناك عمل يتيم، وعلى أن الفرج قريب وكأننا نبيع الوهم 
للعالقين، حنا كفريق اإلشتراكي طالبنا من النهار األول يكون الوضوح، 

نكونوا واضحين، وهذا واجب على الحكومة أن تتخد اإلجراءات املناسبة 
والالزمة من أجل إرجاع العالقين، جميع الدول اجتهدت، نحن إجتهدنا 

في قضايا أكبر من هذا الجانب، يجب أن نجتهد في ذلك.

لكي أختم، ألن كيفما كان الحال األمر يتعلق بتعبئة وطنية، و مازال 
خاص التعبئة، راه مازال اللي جاي هو اللي كبير..، في ثالثين ثانية، في 
الوطن في الوطن، القضايا ديال الوطن وبما يتعلق بالوطن واملواطن، 
الهامشية  املعارك  عن  يبحث  من  الجماعي،  باملستقبل  يتعلق  فيما 
التاريخ،  سيبقى حتما على الهامش في حكم الوطن واملواطن وحكم 

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب رشيد حموني بإسم 
املجموعة النيابية لتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس الحكومة، في البداية البد باش نثمنوا التجاوب ديالكم 
السيدات والسادة  التجاوب مع مالحظات  البرملان هاد األسبوع،  مع 
اللي خذاتها  اإلجراءات  عاليا  نثمنوا  باش  النواب، كذلك هي فرصة 
الحكومة بتوجيهات من جاللة امللك، حفظه هللا، واللي جنبات املغرب 

األسوء.

اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، أن أدلي ببعض املالحظات ليس 
من أجل التبخيس من عمل الحكومة ولكن من أجل تنبيه الحكومة 
إنجاح كل هاد  التدخل ديالكم من أجل  التي تتطلب  لبعض األمور 
املبادرات، وهي مناسبة باش نتقدمو كذلك بالشكر لكل املتدخلين من 

أجل محاربة هذا الوباء والتخفيف من آثار هاد الجائحة.

من منطق التعاطي اإليجابي والبناء مع التدبير اللي علنتو عليه يوم 
اإلثنين املا�سي املالحظة األولى السيد رئيس الحكومة، تتمثل في أننا 
في التقدم واالشتراكية، نسجل بإيجاب التزالكم بتقديم قانون مالية 
تعديلي، يتأسس على الفرضيات الكبرى اللي كيفرضها السياق الدولي 
سياسية  ضرورة  ولكنه  للمعارضة  فقط  ليس  مطلب  وهو  والوطني 

ومؤسساتية؛

املالحظة الثانية، كتمثل في التزام بفتح نقاش وحوار مع األحزاب 
والنقابات بشأن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مرحلة ما بعد 
الجائحة، وكنسجلو باإليجاب هاد االلتزام، ولكن نتطلع ونلح على أال 
لرؤى  منتجا  ولكن حوارا  اإلعالمي  لالستهالك  أو  يكون حوارا شكليا 
وتصورات بشأن األولويات والسياسات والبرامج العمومية املستعجلة؛

الحكومة  الرئيس  السيد  حرصكم  من  كتمتد  الثالثة،  املالحظة 
إشراك السلطات العلمية الطبية وغيرها في القرارات اللي كتاخدو فيما 
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يخص الرفع ديال الحجر الصحي لحاالت الطوارئ الصحية مع ذلك، 
املؤسسات  ديال  بزاف  ديالكم إشراك  باملقابل اإلغفال  لكن نسجل 
ديال  الثقة  اللي غتوطد  والفرقاء االجتماعيين واألحزاب  الدستورية 
املغاربة في كافة املؤسسات وال ينبغي تحويل هاد حالة الطوارئ الصحية 

إلى حجر ديمقراطي.

املالحظة الرابعة، هو حرمان مئات اآلالف ديال األسر من االستفادة 
من الدعم املالي املباشر ال سيما في ضواحي املدن واألحياء الشعبية 
وأساسا في املجال القروي، حيث أن املعاناة مزدوجة وبسبب الجفاف، 
وهي مناسبة أيضا كذلك السيد رئيس الحكومة باش نطالبو الحكومة 
بكافة  تدبير توفير مياه الشرب والسقي  في  الالزمة  باتخاذ اإلجراءات 

مناطق البالد؛

بهاد املناسبة كنقولكم السيد الرئيس بدون تذمر وإحباط ديال 
والحرفيين  الصغار  والفالحين  واألرامل  الفئات  من  مجموعة  الفئات 
وسائقي الطاكسيات وأرباب املقاهي واملطاعم من الحرمان اللي طالهم 
من األغلبية الساحقة ديالهم من هاد الدعم املالي وهاد ال�سي في عدة 
أقاليم إقليم في إقليم بوملان، تاونات، ازيالل والصويرة وسيدي قاسم 

والخميسات وسطات وغيرها من األقاليم.

عليكم  باهلل  النفساني  الطبيب  فيكم  أخاطب  الرئيس،  السيد 
من  حرمت  فقيرة  أسرة  أطفال  حالة  تتصور  كيف  الرئيس  السيد 
دعم الصندوق وبجوار األسرة إما في نفس املستوى أو مستورة الحال 
استافدات من الدعم، آش من إنصاف السيد رئيس الحكومة؟ آش من 
حس تضامني هذا؟ السيد كيجيه ميساج في 12 ديال الليل وكينوض 
يفيق ولدو وكيقول لو شوف أولدي واش هذا هو امليساج كيلقاه ما�سي 
أن  الصغير تحت حجة  الفالح  إقصاء  الحكومة،  رئيس  السيد  ديال 
القطاع الفالحي غير متضرر من هاد الجائحة واش هذا إنصاف واحد 
عندو نص هكتار املورد ديالو املعي�سي هو داك نص هكتار كيتعتامد على 
تسويق املنتوجات ديالو في األسواق اللي هي مسدودة، اليوم منين غادي 
ياكل هادوك الكسابة ومربي املاشية كذلك كيم�سي يبيع جوج د الخرفان 
باش يشري الشعير للخرفان االخرين وكيفكر غير فيهم، ما فكرش فيهم 
وكتقولو بأن الكسابة ما يساتفدوش ما عطيتوهمش الدعم وفرو لهم 
غير الشعير السيد رئيس الحكومة للبهائم ديالهم، كيعطيوهم خنشة 
لكل دار واش هاد ال�سي ما�سي إجحاف في حق هاد الناس، بالنسبة 
لحامل بطاقة الراميد أعتقد أن من الضروري يستافدو كلهم، ألنهم 
كلهم في الطبقة الهشة والفقيرة بدون استثناء، ما محتاجينش للمنصة 
السيد رئيس الحكومة، في الفئة األخرى اللي هي ما عندهاش راميد يمكن 
ندرسو حالة بحالة، ولكن الراميد خاصهم يستافدو كاملين، السيد 
رئيس الحكومة 4 د املليون اللي استافدات نلتمس منكم تفرحو هاد 
الناس في هاد العواشر وهاد العيد، بقات غير 400 ألف السيد رئيس 
الحكومة، وخلي هاد إبداع ديال جاللة امللك، حفظه هللا، اللي أسس 
وأعطى اإلنشاء ديال هاد الصندوق باش يدعم الفقراء خاصو يبقى 

باش يتضرب به املثل في العالم كله، أرجو السيد رئيس الحكومة أن 
تستجيبو لطلبنا بدون هاد املنصة، رجال السلطة كيعرفو شكون اللي 
محتاج السيد رئيس الحكومة، السيد ما عندوش حتى بورتابل وكتقول 
لو غادي يم�سي يدخل املعلومات ويدير الشكايات، راه غير معقول هاد 

ال�سي السيد رئيس الحكومة؛

املالحظة الخامسة، كتعلق باالرتباك ديال الحكومة عوض توجيه 
كل الجهود إلى مكافحة الوباء، تابع الرأي العام وبامتعاض كبير تراشق 
وإخالق األزمات واألحداث من جانب بعض أعضائها، كقانون تكميم 
األفواه واإلثراء الغير املشروع وإعانة خيول السباق، هذه اسراتيجية 
انتخابية يجب القطع معها، بهاد السلوك السيد رئيس الحكومة يمكن 
لنا نبنيو منسوب الثقة عند املواطن، وفي الوقت نفسو كنطلبو من 
الشعب املغربي ومن الرأي العام باش يلتزم بالوحدة ديال الصف في 
هاد املرحلة الدقيقة، كذلك نسجل أننا أمام حكومة وحكومة موازية، 
في شخص لجنة اليقظة وليس حكومة واحدة كترأسها السيد رئيس 
الحكومة، والدليل هو الحوار الصحفي اللي درتو مع 3 ديال القنوات، 
ما جبتو والو، والغد له 8 د السوايع لجنة اليقظة جايبة حزمة من 

اإلجراءات كنتسائلو عالش؟

املالحظ السادسة، البد اإلعالم العمومي ديالنا كنشوفو في التقدم 
واالشتراكية بأن كاين تقصير في اإلعالم العمومي الذي هو تحت السلطة 
ديالكم أن يلعب الجور ديالو ويحتض نقاش سيا�سي والعمومي في هذه 
الظروف، وفي هذا الصدد ينبغي أن نشد على أيدي اإلعالم املكتوب 
والرقمي واملواقع اإللكترونية على أدائها الرائع في هذه املرحلة واللي 
ملئات الفراغ، وخاص اإلعالم العمومي كذلك يواكب املشاورات اللي 
غادي ديرو إن شاء هللا مورا العيد مع األحزاب السياسية ومع النقابات؛

املالحظة السابعة، لم تتطرقو السيد رئيس الحكومة في العرض 
بالخارج،  العالقين  للمغاربة  واحدة  بإشارة  ولو  اإلثنين  ليوم  ديالكم 
اليوم نحن في حزب التقدم واالشتراكية من غير املقبول نستمرو غير في 
اإلحصاءات والتتبع ديال هاد الحالة ديالهم، وجب على الحكومة حل 
عاجل ووضع حد للمعاناة ديال هاد الناس والتسريع باإلدخال ديالهم 
السيد رئيس الحكومة، ألن حتى هاد الوقفات اللي كتدار أمام السفارات 
غادي تسيئ للصورة اإليجابية اللي كيحتلها اليوم املغرب، ومساهمة 
منا حزب التقدم واالشتراكية في النقاش العمومي املرتبط بهاد الجائحة، 
مؤخرا عقد الحزب التقدم واالشتراكية باللجنة املركزية ديالو أي برملان 
الحزب استثنائية عن بعد واللي كانت فيها خالصات ومخرجات مهمة، 

وملا بعد الحجر الصحي تواصلنا مع جميع الرفاق في األقاليم؛

ومن بعد املالحظات ألن الوقت ال يكفي باش نقول كل �سي، يعني 
اإلنصاف  وإلى  الديمقراطية  إلى  أكثر  الحاجة  ستكون  الجائحة  بعد 
املجالي واالجتماعي وإلى تعزيز حقوق اإلنسان ومحاربة الريع واالحتكار، 
التعليم  وفي  الصحة  وفي  اإلنسان  في  إلى االستثمار  الحاجة  وستزداد 
وفي التكوين وفي البحث العلمي وتشجيع الصناعة الوطنية، وكذلك 
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بذل املجهود في الحماية االجتماعية الشاملة، وسنكون أمام تحديات 
جديدة، بالتأكيد لن ترفع إال الدولة اإلجتماعية الراعية، وهاد ال�سي ما 
يمكنلوش ينجح، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة النواب، إال 

سياسيين متشبعين بقيم الديمقراطية والحرية والتقدم؛

كذلك ما بقاش الوقت باش نطرق لجميع النقط، اليوم الرهان 
الصعب يتمثل في إنجاز، يعني، الدور اآلمن إلى مرحلة التعايش مع هاد 
الوضعية الوبائية، والرفع التدريجي للحجر الصحي الستئناف التدريجي 
لألنشطة اإلقتصادية، واالمتثال بطبيعة الحال لكل الشروط الوقائية 
في ظل الغموض الذي ما يزال السمة األساسية في الخصائص ديال هاد 

الفيروس، وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج، مزيان، 
غتربح الوقت، تفضل السيد النائب، ميكرو.

الن ئب السيد عمر بالفريج:

نحيي  بغيت  أوال وقبل كل �سيء  للجميع،  شكرا، عواشر مبروكة 
من هذا املنبر الشعب املغربي، الشعب املغربي للي كيعاني منذ شهرين 
والشعب املغربي الصبار، الشعب املغربي الصيار، كاين عدد األمور 
تطرقوا ليها النواب اللي سبقوني وباألخص فرق املعارضة األخرى فما 
في  واحنا  أنا  عليها،  تجاوبو  كنتمنى  عليكم  غنطرحهاش  ما  كنتبناها 
فيدرالية اليسار من البداية ثمننا املجهودات واإلجراءات اللي قامت بها 
السلطات املغربية فيما مواجهة كورونا، كنا من املدافعين عن الحجر 
الصحي كوسيلة كالوسيلة الوحيدة لحماية املنظومة الصحية الهشة 
للي مع األسف الشديد هادي 4 سنين وانتم كترفضوا جميع املقترحات 

ديالنا لدعمها واالستثمار فيها بجدية.

يكون،  يمكنش  ما  الصحي  الحجر  الحكومة،  رئيس  السيد  لكن، 
ما يمكن يكون إال مؤقت، إال مؤقت حينت عندو عواقب صحية راه 
عدد من الناس ما بقاوش كيدواو في املغرب ، عندو عواقب نفسية، 
عندو عواقب إجتماعية واقتصادية، من غير ايال بغيتيوا السيد رئيس 
احنا كمغرب  الفيروس،  هاد  نهائيا على  تقضيوا  تنهيوا وال  الحكومة 
كاستثناء راه حتى �سي بالد في العالم ما كيفكر بهاد الطريقة، الكل كيفكر 
كيفاش نتعايشو مع هاد الفيروس، فبالتالي، السيد رئيس الحكومة، في 
جميع الدول الديمقراطية املسؤولون عن تدبير الشأن العام كيتحدثوا 
بالتدقيق، بالتدقيق، السيد رئيس الحكومة، عن إستراتيجية الدولة 
وعن اإلجراءات العملية لرفع الحجر الصحي وعن التغيرات الالزمة في 
نمط العيش اللي غنعيشو بها في املراحل املقبلة، هاد اإلجراءات كلها 
صعيبة، السيد رئيس الحكومة، كتطلب واحد إرادة سياسية، قرارات 
سياسية صعيبة، وانا ما كنقولش بأن ساهلة، صعيبة السيد رئيس 
الحكومة، قرار سيا�سي، ولكن الطريقة باش تمديد وتمديد بعد التمديد 

بدون بغموض، دابا املغاربة ما عارفينش واش تا لjuin 10 واش ما زال 
غادي يبقى الحجر الصحي، هذا كنتفهمو من بعد العيد، السيد رئيس 

الحكومة، ولكن فيه عشر ثواني السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا، شكرا السيد النائب.

الن ئب السيد عمر بالفريج:

جملة  ثواني  عشر  ديال،  لعدد  ثانية   30 اعطيتو  الثواني  عشرة 
واحدة..

السيد الرئيس:

عندك 5 تفضل.

الن ئب السيد عمر بالفريج:

5، قرار سيا�سي مهم ولكن القرار السيا�سي، قرار سيا�سي راه الحكومة 
خص تكون عندها القرار السيا�سي، شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة، لكم الكلمة للرد على 
شكرا،  كاين،  التعقيم  مزيان،  النواب،  والسادة  السيدات  تدخالت 

تفضل السيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
ضسول هللا وآله وصحبه.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي0،

السالم عليكم وضحمة هللا وبرك ته،

أشكركم جميعا، وفي الحقيقة ملا فكرت، تشاورت مع السادة الوزراء 
الحكومة وقررنا أن أطلب هذه الجلسة، أن أعطي بيانا في إطار املادة 
68 من الدستور، كأن نستنبط أمور عادية ذكرتها في كلمتي من بينها، 
إعطاء هذه املؤسسة التشريعية دور فاعل في هذه اللحظة الصعبة من 
تاريخ البشرية كلها وليس فقط من تاريخ الوطن، وبكل صراحة احنا في 
الحكومة أريد أن أؤكد أننا نهجنا منذ البداية في القرارات وفي اإلشتغال 
وفي التواصل منذ البداية نهج الشفافية والوضوح، وكنت آمل أن نقابل 
بخطاب أكثر جرأة في اإلنصاف واملوضوعية، وألننا في واحد اللحظة 
وطنية ال تحتمل إال خطاب مصداقيا، خطاب الوضوح لتقوية الصف 
الوطني في معركة مع فيروس ال تبدو أنها ستكون سهلة وال أنها ستكون 
قصيرة، وأريد أن أضيف بأننا لسنا في مجال مزايدة وال في مجال أي 
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بيع للوهم للناس أو ألنفسنا، ومن هنا البد أن ننهج خطاب الشفافية 
والوضوح؛

ومن هنا أقول، أوال إن قوة الحكومة هو في قوة تماسكها، وفي عمل 
الفريق بين أعضائها، بقيادة جاللة امللك، حفظه هللا، الذي نعتز بقراراته 
الشجاعة وبقيادته الحكيمة، وأيضا قوة الحكومة تنبع في إبداع كل 
عضو من أعضائها في مجاله، والنظر وفق خصوصيات القطاع الذي 
يتعامل معه، ولذلك ونحن نعتز بهذه القوة وليس صحيح أن هناك 
تضارب وال تسابق، احنا ما كنتسابقوش باش نعطيو املعلومات احنا 
كنديروا الواجب ديانا كل ما حان الوقت فقط، غير صحيح أن مثال وزير 
اإلقتصاد واملالية راه حكومة بوحدو فهاديك لجنة اليقظة اإلقتصادية 
وإال شكون اللي فيها راه فيها أعضاء الحكومة، فيها أعضاء آخرون غير 
الحكومة، وأذكر بأنا رئيس الحكومة هو من كلف في لقاء مع اإلتحاد 
العام ملقاوالت املغرب السيد وزير اإلقتصاد واملالية بتنسيق أعمال 
لجنة اليقظة اإلقتصادية، أنا اللي كلفتوا وأنا مسرور بهذا التكليف 
ومسرور بالعمل ديالو العمل ديالو هللا يجازيه بخير، راه خاصكم تعرفوا 
بأن ديك اللجنة اليقظة اإلقتصادية وخصوصا اللجنة التقنية ديالها 
كتشتغل حتى أوقات متأخرة من الليل، ألن متابعة ملفات تقنية دقيقة 
باش 5داملليون، 5داملليون، راه 4 داملليون ديال القطاع غير املهيكل، 
وما نساوش واحد 700 ألف وال 720 ألف تقريبا ديال الناس ديال 
باملقاوالت  املرتبطة  CNSS، وما نساوش عدد من اإلجراءات األخرى 
الصغيرة واملتوسطة ومرتبطة بعدد من امللفات األخرى راه فيها عمل 
بحال النحل يومي، مستمر، بالعكس نحن مسرورون يكون عندنا بنية 
مثل هذه، وليس هناك أي تناقض بين عملها وعمل الحكومة، وأصدر 
مرسوم، صدرنا مرسوم ديال إنشاء ديال الصندوق الخصو�سي، وفي 
هاد املرسوم والذي نشر بالجريدة الرسمية درنا السيد وزير االقتصاد 
واملالية هو اآلمر بالصرف باش نسرعو اإلجراءات، أما نعاود كل �سي 
نبقاو ندخلو في اإلجراءات شد لي نقطع ليك بيناتنا، ما عمرنا ما نديرو 
حتى �سي حاجة، ليس عندنا أي مشكل في اإلختصاصات بين أعضاء 
ا اتخذ القرار لتأجيل الدخول 

ّ
الحكومة، السيد وزير التعليم قدامي، ملـــ

املدر�سي إلى شتنبر وكان عندو لقاء في البرملان الغد ليه، فاتصل بي كيقول 
دابا هذا القرار، رئيس الحكومة عندو بعد أسبوع تدخل في البرملان وهو 
عندو جلسة ديال األسئلة الشهرية في البرملان، قال لي واش هاد ال�سي 
نقولوا وال ما نقولوش؟ قلت ليه قولو، ما يمكن واحد القرار اتخدناه 
نهائي ويجي للبرملان يقول لكم راه ما عنديش معلومة وهو عندو املعلومة، 
غير صحيح، ياك السيد الوزير، ها هو قدامي، تعاملنا بكل شفافية 
وبكل وضوح، ما�سي ضروري حتى يجي رئيس الحكومة يقولها، ايال كان 
وزير قالها بحال ايال قالها رئيس الحكومة، وبإذنه فعل، ما كاين مشكل، 
آش دخلكم بيناتنا اصاحبي، انتم آش دخلكم بيناتنا هنا في الوزارة؟ ما 
عرفتش آش، قولوا غير واش داك ال�سي اللي درنا مزيان وال ما مزيانش، 
هاد ال�سي اللي مهم، أما بيناتنا احنا متفاهمين، متفاهمين في العموم، 
ديالو،  الرأي  عندو  واحد  كل  معناه،  ما�سي  هادي  الحال،  بطبيعة 

بالطرق  ديالنا  املشاكل  كنحلو  ولكن  كنختلفو  آخره،  ايال  كنتناقشو 
القانونية والديمقراطية املنصوص عليها واللي هي ضرورية، ما عندناش 
حتى �سي مشكل فهاد ال�سي، اسمحوا لي، ما تسمحوش لنا، ما تصنعوش 
لنا مشاكل حيث ال مشاكل، نمشيو نحاربو هذا الوباء وانتصرو عليه، ما 
نخلقوش املشاكل الجزئية التي ال أساس لها من الصحة، وأنا أكرر هذا 
وأشدد عليه، ما�سي معنى ما مختلفينش، مختلفين في الرؤى أحيانا، 
مختلفين في بعض التقديرات أحيانا أخرى، ما�سي مشكل، ولكن احنا 
هاد الوزراء راه اعطيتهم التفويضات بمراسيم منشورة، تفويضات في 
القطاع ديالهم يخدموا يديرو املبادرة، ايال قلت ليه ما تدير والو حتى 
ترجع لي، ما بقينا درنا والو إذن الش بغينا الحكومة، يبقى غير رئيس 
الحكومة بوحدو يخدم، ما عرفتش هاد القضية، وانتم ترون في الدول 
الديمقراطية الوزراء يختلفون مع رؤساء الحكومات وكيصرحوا أحيانا 
بالعكس كاع لداك ال�سي اللي كيقول رئيس الحكومة، وكيعتبرو داك 
ال�سي un exercice démocratique، هم عندهم واخا حالل ، احنا 
عندنا حرام ما كاين اللي يفنفن، راه غير معقول، هاد ال�سي غير موجود، 
ال�سي ما فيهش مشكل، املهم نخدمو  غير موجود، فلذلك احنا هاد 

وننتجو النتائج، هذا هو املهم.

النقطة الثالثة، بغيتوا تديرو لي مشكل، بعض الناس اللي حاولوا، 
مع وزير املالية، راه أنا قلت حاجة وزير املالية قال حاجة معاكسة إلى 
آخره، نقول لكم بأن هاد ال�سي اللي قالوا كثير من اإلخوان اللي علقوا 
وسائل  في  الناس  بعض  الصحافيين  بعض  راه  االلولين  انتم  ما�سي 
التواصل االجتماعي عالش السيد وزير االقتصاد واملالية قال من بعد 
العيد غادي يبداو إلى آخره، هللا يجازيكم بخير راه منذ البداية أنا قلت 
في العرض ديالي نهار االثنين، قلت لن يكون الحجر الصحي منذ بدايته 
توقيفا للنشاط االقتصادي، وقلنا منذ البداية، أي نشاط اقتصادي 
مستوف للمعايير ينطلق من اآلن وبدون أي إشكال، هاد ال�سي قلتو نهار 
االثنين وأكثر من هذا، وأكثر من هذا، إيال رجعنا للبالغ املشترك ديال 
20 مارس، بالغ مشترك ديال القطاعات املعنية، الداخلية والصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر اللي توجه للمهنيين واللي حدد، اللي حدد 
واحد  واعطى  تخدم،  خصها  اللي  واملجاالت  والقطاعات  الخدمات 
اللي خصها تخدم،  التجارية واشنو هي  الئحة طويلة، فيها األنشطة 
خدمات  بعد،  عن  الخدمات  يخدموا،  خصهم  اللي  الخدمات  وفيها 
الصيانة املنزلية، الكهرباء، السباكة، محالت وورشات إصالح العربات 
والدراجات النارية وإصالح العجالت، خدمات إصالح اآلليات الفالحية 
خدمات إصالح املعدات التقنية واآلليات الصناعية، خدمات الصيانة 
الصناعية، الخدمات املوجهة لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، 

هذا ثانيا؛

ثالثا-الشركات واملصانع ووحدات اإلنتاج والتوظيب والتخزين مع 
الحرص على سالمة وصحة اليد العاملة؛

رابعا-األنشطة الفالحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على 
سالمة وصحة اليد العاملة؛
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راه واضح، اللي طلبنا منهم راه طلبنا منهم يخدموا والحمد هلل راه 
نتيجة  أحيانا،  التنقل  صعوبة  نتيجة  أنه  صحيح  خدامين،  كثيرين 
تخوف بعض إما أرباب العمل أو أرباب املقاوالت أو بعض املستخدمين 
ديالها  املدى  بانش  ما  االول  في  خصوصا  الجائحة  من  العمال  أو 
أيضا  هذا  العمل  على  توقفوا  بروسهم  فهما  اسمو  ديال  والخطورة 
موجود، وكاين مؤسسات اللي تغلقت بقرار ألن ما التزماتش ولكن هي 
قليلة باملناسبة قرار ألن ما التزماتش وخصوصا اللي برزت فيها بعض 
البؤر، إذن هو القرار منذ البداية أنه جميع جميع الوحدات الصناعية 
وجميع الشركات، املقاوالت وحدات اإلنتاج املدعوة إلى العمل، كيما 
قلت لإلخوان ديال املستشارين البارح ما تلقاوش ما تاكلوا وكون ما 
خليناش هادو خصهم يخدموا نشجعهم يخدموا، الصناعة الغذائية 
كلها، الحمد هلل، كلكم بالكمامات منين جاوا هاد الكمامات، شكون 
باش  يتحركوا،  باش  شجعناهم  ألن  ديالنا  املصانع  صنعهم؟  اللي 
يصنعوا وهكذا، فلذلك هاد املعقمات، الحمد هلل، اليوم كنصعو هاد 
ال�سي، عندنا اإلكتفاء الذاتي في اقل من شهرين دار املغرب هاد هاد، 
الحمد هلل، ربح هاد الرهان، هذا نتيجة هاد تشجيع هذه الوحدات، 
فلذلك أنا أقول ليس هناك أي تعارض ها هو القرار ديال القطاعات 
املعنية البالغ املشترك ديال 20 مارس 20 مارس، وما قاله السيد وزير 
االقتصاد واملالية هو هذا، قال هادو للشركات واملصانع وحدات اإلنتاج 
كيتحركوا يخدموا ، ألن كيتوقفوا ألسباب، يعني، ظنوا بأنه حتى هما 
معنيين، والحجر الصحي ما�سي معنى الحجر توقيف النشاط الصناعي 
واإلقتصادي أبدا وإنما توقيت عدد من الوحدات، صحيح اللي مفتوحة 
على الجمهور اللي كيجيوا لها الناس، ألنها هي تكون مظنة نقل العدوى، 
هداك نعم ولكن معمل للي عندو 400 واحد يقلصهم يخدم ب 150 
ويدير لهم واحد النوع ديال التناوب بيناتهم ويدير املعايير الصحية نحن 
نشجعه على العمل، وراه املئات وربما اآلالف ديال الوحدات خدامين 
الحال وفق  باش األرقام يرجعوا يخدموا بطبيعة  وآخرون مدعوون 
هاد القرار ومختلف القرارات التي صدرت، وبطبيعة الحال أيضا مرة 
أخرى مع اإللتزام باإلجراءات الحمائية والصحية الضرورية، إذن على 
هذا املستوى ما كاين تناقض، قلبوا على �سي حاجة أخرى ما كاينش 

تناقض؛

ما  استعملت،  األلفاظ  بعض  ألنه  كنعتذر  وأنا  أخرى،  نقطة 
خصهاش تستعمل، احتقانات تهدد السلم اإلجتماعي، والتضخيم ديال 
بعض املشاكل اللي كاينة، هللا يجازيكم بخير انتم برملانيين ومسؤولين، 
والتخويف،  التهويل  ولكن  به،  مرحبا  النقذ  مسؤوليين،  كلنا  احنا 
واحد الخطاب ديال العدمية هذا مرفوض، وخصوصا في هاد الوقت 
اللي خصنا يكون فيه واحد الخطاب تشجيعي إنعا�سي يضع اليد على 
الخلل، ولكن بطريقة إيجابية، ما عندناش مشكل، أنا ما عمرني ما 
نتفاعلوا  بالعكس  به،  مرحبا  بناء  نقذ  هناك  تكون  عندما  تقلقت، 
معه، وراه الحكومة منذ البداية أن اإلنصات واإلنجاز، هذا هو الشعار 
ديالنا وسنستمر في هذا الشعار، احنا راه وقت ما كانت �سي حاجة راه 

كنتصنتو ليه، وكنحاولو نستافدو منو، وكنحاولو عن طريق اإلستفادة 
منو ونطورو العمل ديالنا، عمر بن الخطاب هللا يرحمه اش كان كيقول 
ور�سي هللا عنه: »رحم هللا امرؤا أهدى إلي عيوبي« اللي ورانا �سي حاجة 
غلطنا فيها، نقصنا فيها خصنا نكملوها، هللا يجازيك بخير، ما كاين حتى 
�سي مشكل، احنا فرحانين ونشكرو ونعترفو بداك ال�سي اللي دار، ولكن 
ما نهولوهش ثاني، لن ن�سيء إلى بلدنا، أن ال نكون من املحرضين على 
هاد على االحتقان، هللا يجازيكم بخير، انتم راه سياسيين وفي املستوى 
إلى آخره، وخصنا نتعاملو مع هاد الوضعية بواحد النفس عالي حضاري 
لحسابات  فرصة  نديروهاش  ما  مسؤول،  بنقاش  مستوعب  وطني 
سياسوية ال تقدم وال تؤخر وإنما تضر، تضر العمل السيا�سي، تضر 
البرملانيين، تضر  في  السياسيين  في  الثقة  املؤسسات، تضر  في  الثقة 
الثقة في العمل السيا�سي عموما، بالعكس خصنا احنا نردو الثقة لهاد 
العمل السيا�سي، ياك أنتما السيد األمين العام طلبتو مني وقلتو تدخل 
لنا عند اإلعالم إلى آخره، واخا واخا غير صحيح، صفة ال تلغي صفة، 
وبذات  معهم،  هضرنا  فاش  استجاب  اإلعالم  والحمد هلل،  فهمتيني 
برامج حوارات مع مختلف األحزاب السياسية تدريجيا ما كاين مشكل، 
نطورو هاد ال�سي، ايال باقي فيه نقص نطوروه وكنشكر القنوات الرسمية 
اللي استاجبت مشكورة، فلذلك هناك، هناك تفاعل، هناك التفاعل 

إيجابي لكل مقترح، كل مقترح إيجابي يطرح؛

طرح بعض السادة النواب معاناة األسر ومعاناة العائالت مع الحجر 
الصحي وهذا صحيح، صحيح ولكن أيضا خصنا نستحضرو أنه كون 
مادرناش الطوارئ الصحية الحجر الصحي، ما عرفناش كيفاش غتكون 
املعاناة ديال هاد الناس، هللا يحفظ، وراه قلت بأن الدراسات ديال 
تقريبا،  تقريبا،  بأن  أفادت  الوبائيات  في  املتخصصين  ديالنا  الخبراء 
وفاة  و200  البداية  منذ  يوميا  إصابة  آالف   6 من  يقرب  ما  تفادينا 
يوميا، وهذا رقم مهول ايال جمعناه، وراه كنشوفو بعض الدول اللي 
كانت في املؤخرة اآلن كتطلع بال ما نهضر باألسماء، راه كتشوفوا، اآلن، 
كاين اآلن دول تعيش تصاعد مهول لعدد الحاالت وعدد الوفيات، آش 
باقي غادي ندير أنا دابا، آش من راحة كاينة إيال الوفاة حدايا في العائلة 
ديالي في احبابي، ما قيمة الحياة هما قيمة واحد املحافظة على اقتصاد 
موهوم والخسائر البشرية كبيرة، ألن ذاك االقتصاد هو باش يوكل هاد 
الناس، باش يستمرو هاد الناس يحياو مزيان، ايال الحياة ديالهم ولى 
فيها الحنظل، فيها األحزان، فيها الجنائز إلى آخره، مابقينا، ولذلك كانت 
الرؤية ديال جاللة امللك، نصره هللا، حكيمة، أنه يمكن نضحيو ببعض 
املكاسب اإلقتصادية ولكن ال يمكن أن نضحي بأرواح وبصحة وسالمة 

املواطنات املواطنين وسالمة الوطن؛

فلذلك أنا كنعرف املعاناة ديال املواطنات واملواطنين، هللا يجازيهم 
بخير على الصبر اللي دارو، كنقولو لهم راه ما بقى قد ما فات، ايال صبرنا 
باقي شوية إن شاء هللا سنخرج من هذه األزمة منتصرين بإذن هللا، 

منتصرين بإذن هللا، وما النصر إال صبر ساعة، كما يقولون؛
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عملية  ديال  القضية  البرملانيين  والسادة  السيدات  بعض  أثار 
اليقظة  لجنة  أقرتها  التي  العملية  هي  التضامن  عملية  التضامن، 
اإلقتصادية بتوجيهات من جاللة امللك، حفظه هللا، لدعم شرائح من 
الذين تضرروا وفقدوا أعمالهم بسبب ضائقة كورونا، هادو  الناس 
تدارت برامج كما تعرفون، وهاد الناس اللي فهاد العملية التضامن 
ديال القطاع غير املهيكل في البداية اتخذت بطاقة الراميد فقط كإجراء 
للوصول بسهولة لدعمهم، ما�سي معناه جميع اللي عندو بطاقة الراميد 
غادي يستفد من هاد اسمو، ألن هذا موجه خاص بكورونا كوفيد اللي 
فقدوا العمل ديالهم بسبب كورونا ويمكن أن أقول العملية، الحمد 
هلل، إلى اليوم ناجحة ألن اآلن في الشطر األول 4.3 مليون شخص أعطي 
اإلذن بوصول الدعم إليه، 4.3 مليون شخص وبقى دابا، اآلن بقى 194 
ألف، هاديك الالئحة اللي بقات واللي غادي يتوصلو بالدعم في األيام 
املقبلة قبل العيد، إن شاء هللا، اآلن هناك وحدات متنقلة اآلن عندنا، 
شحال من وحدة متنقلة؟ عندنا 225 وحدة متنقلة، بحال وكالة بنكية 
متنقلة، فيها كل �سي، فيها املوظفين ديالها وفيها كل �سي، واحد الحافلة 
كبيرة واألدوات كلها وكتنتقل تم�سي عند املواطنين، راه غير أول البارح 
جاتني رسائل في الواتساب ديال ناس بعض الدواور بال ما نذكر األسماء، 
كيقولوا الحمد هلل هاد الدوار راه 400 واحد هنا في الدواور هادو راه 
اليوم، دارو لي الصورة ديال ديك الوحدة املتنقلة إلى آخره، وغادي 
تنّقل لدواور آخرين بشوية بشوية باش توصل لجميع الناس الذين 
قررت اللجنة التقنية اللي انكبت على دراسة الطلبات على دعمهم 194 

ألف و250؛

املرحلة الثانية خصها تبدا واخا ما استوفيناش املرحلة األولى ما 
غيتسناوش ألن طاين قرى بعيدة، كاين جبال إلى آخره باقي العملية 
طويلة تمة، ما نخليوش هادو ديال اللي قراب ما يستافدوش، ما دام 
اآلن عندنا إمكانية باش هادو نحولو ليهم الدعم الشطر الثاني، ما كاين 
 4.3 الثاني غادي يستافدو  الثاني، في الشطر  مشكل نحولوا الشرط 
مليون شخص منهم، منهم واحد 720 ألف تقريبا عبر الوكاالت املتنقلة، 
هاديك 194 اللي بقات من هاديك 720 ألف في الشطر األول باش ما 
يصنعوش لنا التناقض في األرقام، فهمتني وهاد 4.3 مليون استفاد منهم 
لحد الساعة 2.3 مليون شخص %55 من األشخاص استفادو إلى حدود 
5/19، إلى حدود يوم 19 من شهر ماي، إذن هي عملية، صحيح أنه 
وصلتنا شكايات، ووصلتكم شكايات على أن بعض الناس اللي كيظنو 
بأنهم املعايير متوفرة فيهم وما استافدوش منها، فلذلك نحن درنا هاد 
املبادرة اعلنتها يوم اإلثنين، أكدها السيد وزير املالية أمس ديال واحد 
املنصة غادي يدخلوا الناس وعاود غتدرس امللفات ديالهم، وايال كان 
عندهم الشروط باش يوصلهم الدعم يعاود يوصلهم الدعم، ما كاين 
حتى �سي مشكل، ولكن خليو اللجنة تقوم بالعمل ديالها، ما يمكنش 
�سي يقوم بالخدمة ديال �سي، ال يمكن، كاين شروط وكاين معايير وكاين 
انفتاح باش اللي عندو ديك الشروط واخا ما تنساش، إما ما تجاوبتش 
ما وصلوش للجواب النهار األول، إما وقع �سي غلط ألن أحيانا كيوقع 

غلط غير في الشيكة ديال الهاتف، فلذلك اآلناعلنا هاد ال�سي ووعدنا 
بهاد اإلجراء، لذلك،إن شاء هللا، غنمشيو لهاد اإلجراء، ما نوتروش 
الجو، ما نديروش مشكل حيث ال مشكل، بقى لنا واحد 90 ألف وال 
100 ألف وال 120 ألف ما كاين باس، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، 
أنا كاع درت هاد األرقام ضخمت قلت ربما نمشيو حتى لهاد العدد، أما، 
يعني، الشكايات اللي وصلتنا لحد الساعة هي ما كتوصلش بضعة آالف، 
فهمتيني، ما كتوصلش ل6 آالف وال 7 آالف، داك ال�سي اللي تح�سى، حتى 
السلطات العمومية راه كتح�سي تا هي، ولكن ايال قاع تجاوزنا ومشينا 
قاع لبضع عشرات اآلالف نشوفوهم ندرسهم، اللي عندو الحق وفق 
هذا املعيار، فلجنة اليقظة اإلقتصادية تعهدت باش يعاود يستافدوا 
ال�سي، حلينا هاد  بأثر رجعي، ما يمكنش تطلبو ما أكثر من هاد  ولو 
املشكل بالنسبة لنا تحل طرح بعض اإلخوان ما سمي بمشروع قانون 
رقم 22.20، وأنا كنستغرب، خصكم اليوم تجيوا وتحييونا وتشكرونا 
وتقولوا لنا تعاملتوا مع هاد القضية مزيان، ما فهمتش، أوال، أوال هذا 
مشروع القانون ما غادي يكون حقيقة مشروع حقا حتى يحال على 
البرملان، واحنا وقفناه ما حلناهش على البرملان، غير هادي، واخا دوزناه 
في مجلس الحكومة، ولكن بإتفاق جميع أعضاء مجلس الحكومة ووفق 
مالحظات اللي أبداها بعض أعضاء مجلس الحكومة قرنا إعادة النظر 
فيه عن طريق إحالته على لجنة تقنية وحتى تستوفي اللجنة التقنية 
الخدمة ديالها انطالقا من املالحظات التي تردها من مختلف القطاعات 
الحكومية عاد نحيلوه على لجنة وزارية للمصادقة عليه، إذن احنا باقي 
ما تزادش باش نسميوه، فلذلك ما تديروش علينا مشاكل في هاد ال�سي، 
هللا يجازيكم بخير، كنشكر جميع املواطنات واملواطنين والخبراء والناس 
اللي بداو الرأي ديالهم والصحفيين، احنا تصنتنا لهاديك اآلراء وتجاوبنا 
معها، تجاوبنا معها، وقلنا حتى هاد املسطرة نوقفوها دابا حتى يفوت 
هاد ال�سي، عاد نعاود نرسلو، فاحنا تجاوبا مع اآلراء التي عّبر عنها بما فيها 
بعض البرملانيين تجاوبا مع هذه اآلراء احنا درنا هاد اإلجراء فأظن بأنه 
بالعكس خصكم تجيو اليوم، تقول هاد اإلجراء إيجابي، هللا يجازيكم 
بخير، هذا كيعكس التطور الديمقراطي في بالدنا، يعكس أن الحكومة 
تنصت، تنصت ملا يبدي املواطنات املواطنين والفاعلون من أراء ومن 
اللوم  وليس  التشجيع  ديالنا تستحق  املبادرة  هاد  بأن  وأظن  أفكار، 

والتبخيس؛

بقات القضية ديال املغاربة العالقين، وكي قلت لكم البارح ، قلتها 
العائلة ديالي حتى هم منهم وباقين تمة، ما�سي  البارح،  للمستشارين 
واحد ما�سي جوج ما�سي ثالثة ما�سي اربعة، فهمتيني، فيهم برملانيين، 
أنتم تعرفون وفيهم موظفين سامين مشوا في مهام، ولكن املساواة أمام 
الجميع، ألن قرار دولة، ما�سي كنديرو فيها الفرزيات وال �سي حاجة، 

هادي النقطة االولى اللي مهمة جدا؛

ثانيا، أبدا الكالم أن الحكومة خالتهم وما داتهاش فيهم، هذا كالم 
باطل، هناك تعبئة على مستوى الحكومة، على مستوى الوزارة املعنية، 
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منذ اليوم األول وهناك خلية أزمة خاصة بهم تشتغل باستمرار وأحيانا، 
اسمحوا لي، حتى 3 وال 4 ديال الليل، وانا ما كنزايدش فهاد ال�سي وما 
كنزيدش، كنحييهم ألن هادو ما عرفتوش السميات ديالهم، ال تعرفونهم 
ما�سي وزراء بالضرورة، حتى الوزراء خدامين بطبيعة الحال، وتّدارت 
150 خلية للمواكبة والتتبع 100 منها على مستوى سفارات اململكة، 
واحد 55 على مستوى املراكز القنصلية، ووضعت رهن إشارة هؤالء 
املواطنين خطوط هاتفية، ووضعت رهن إشارتهم خاليا أزمة داخل 
كل القنصليات والسفارات املعنية، وأيضا عدد من آليات التواصل 
األخرى للشكاية، وللحصول على املعلومة هناك في تلك البلدان ومركزيا 
وأيضا، وأيضا، وضعت عملية للمواكبة، باملناسبة اآلن وصلنا ل31 
ألف و800 تقريبا اللي في اللوائح، ألنه العدد كيزيد، 31ألف و800 في 
اللوائح تكلفت بإيوائهم، تكلفت القنصليات والسفارات بإيواء 6573 
منهم .. ألن كاين ثاني اللي عندو فين يكون، اللي م�سى لعند األسرة ديالو، 
الناس اللي محتاجين راه كنتكلفوا بهم، الناس اللي محتاجين كنتكلفو 
بالتطبيب  السفارات  أو  القنصليات  تكلفت  منهم  مئات  وأيضا  بهم، 
ديالهم وأحيانا بالعالج ومصاريف التطبيب ومصاريف العالج، وهناك 
من  عدد  وقدمت  صحيح  لهؤالء،  قدمت  التي  الخدمات  من  الئحة 
التسهيالت أخرى كثيرة، راه قدمها السيد الوزير املعني ال حاجة إلى أن 
أفيض فيها، ولكن صحيح كلهم بغاوا يدخلوا لبالدهم ومن حقهم ، من 
حقهم، اشتغلت الحكومة، اشتغلت الحكومة منذ البداية على جميع 
االسيناريوهات للدخول وأعددنا العدة كاملة من »األلف« حتى »الياء« 
في ظروف هاد الجائحة، كيف يمكن التعامل مع هذا الدخول في أحسن 
الظروف بطبيعة الحال، مع التحكم في القضية ديال انتشار الوباء 
والنقل ديالو إلى آخره، وأيضا تأمين والحماية ديال الدخول ديالهم، 
وهاد السيناريوهات كلها جاهزة، وأتمنى، إن شاء هللا، يكون الفرج لهم 

في القريب بإذن هللا؛

وراه واحد القضية الذي ما قلتوش لنا واحد القضية راه كاين 
مواطنين عالقين غير من إقليم إلقليم في املغرب، عارفينهم؟ بغاو يمشيو 

عند العائالت ديالهم ما قدوش غير من إقليم إلقليم، ألن ظروف الحجر 

احيانا  أحيانا ضرورية،  ولكن  قرارات مؤملة،  تقت�سي  أحيانا  الصحي 

ضرورية، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعا، وأن يوفقنا ملا 

فيه الخير وأن يرفع عنا هذا الوباء ويرفعه عن البشرية جميعا، ما�سي 

غير احنا، عن البشرية، وأريد هنا أن نحس بالجهد الكبير الذي قامت به 

بالدنا بقيادة، جاللة امللك، نصره، وانتصرت فيه في هاد املرحلة األولى، 

واحنا كنتعبأ جميعا وكنطلبوا من الفاعلين االقتصاديين، الفاعليين 

باش  املواطنين  املواطنات  عموم  من  السياسيين  الفاعلين  املدنيين، 

نتعبأو نعاود ننجحو املراحل املقبلة، وخصوصا املراحل ديال الخروج 

من الحجر الصحي عندما ينتهي إن شاء هللا، بطبيعة الحال، أنا أنا 

قدمت  التخفيف،  الصحي  الحجر  من  الخروج  ديال  مبادئ  قدمت 

الشروط اللي هي شروط راه غير هاديك الشروط الخدمة عليها تحتاج 

إلى..، أخذنا منا أسابيع وال تزال تحتاج إلى بعض الوقت، غيرالشروط 

ديال، راه أنتما عارفين هاد الشروط ديال تعميم التحليالت املخبرية، 

ملتابعة  معلوماتي  برنامج  وجود  اإلستعداد،  املستشفيات،  تجهيز 

الحاالت ومتابعة املخالطين إلى آخره، هاد ال�سي كامل راه واحد العمل 

كنشكر عليه التقنيين، وكنشكر عليه املوظفين، وكنشكر عليه املقاوالت 

الوطنية اللي خدمت عليه، وكنشكر عليه اإلدارات الحكومية بجميع 

أنواعها وإلى املؤسسات العمومية اللي خدمت عليه عمل كبير.

الحمد هلل، فاحنا بغينا باش املرحلة املقبلة، إن شاء هللا، حتى هي 

ننجحوها بتعاون الجميع، بتضامن الجميع، بثقة الجميع، إن شاء هللا، 

ونعززو الثقة في بالدنا ونعززو الثقة في املؤسسات ديالنا تحت قيادة 

ورحمة هللا  عليكم  والسالم  جزيال  امللك، حفظه هللا، شكرا  جاللة 

وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع، ضفعت الجلسة.
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