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محضرلالجلسةلالخامسةلقا ذشرينلبذ لاملائتين

ا تاريخ: االثنين 18 شوال 1441ه )10 يونيو 2020م(.

ا رئاسة: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

ا ت3ق ت: ساعتان وعشرة دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة زوال 
والدقيقة الثامنة.

الشفهية  لألسئلة  املخصصة  الشهرية  الجلسة  األعمال:  ج قلل
املتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.

ا س  لالحبيبلاملا كيلرئيسلمجلسلا ن3اب،لرئيسلالجلسة:

بسملهلللا رحمنلا رح م.

ا س  لرئيسلالحك3مة،

ا س  لقزيرلا  ق ة،

ا س  3لا 3زير3،

ا ساد3لا 3زراء،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة 3 منه وعمال 
بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من نظامنا الداخلي، يعقد مجلس 
النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة 
والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، وقبل الشروع في جدول األعمال 

أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة املراسالت الواردة على املجلس.

ا س  3لأسماءلاغال 3لأم نةلاملجلس:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

وبخصوص مقترحات القوانين، توصل املكتب ب:

عدم  عن  التعويض  نظام  بإحداث  يق�ضي  قانون  مقترح  .-
الشغل تقدم به الفريق الحركي؛

لإللتزامات  املنظم  القانون  تعديل  إلى  يرمي  قانون  مقترح  .-
والعقود تقدم به السادة: عبد الرحمان أبليال، خالد الشناق ومصطفى 

تضومانت.

شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة األمينة، إعا سمحتم نشرع اآلن في جدول أعمال هذه 
الجلسة والذي.، تفضل السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لرش  لا ذب يلرئيسلفريقلاألصا ةلقاملذاصر3ل
)يوطةليظام(:

رئيس  السيد  بوجود  الفرصة  نغتنم  أن  نريد  الرئيس،  السيد 
الحكومة معانا اليوم فهاد الجلسة لنذكر أنه الفرق النيابية وفريق 
األصالة واملعاصرة تقدمو بمجموعة ديال مقترحات القوانين التي لم 
تعطى لها أي تبعات، كنطلبوا من هاد الحكومة ألنه مقترحات القوانين 
هي عات الراهنية وتهم هاد املرحلة اللي فيها األزمة، كنطلبو من السيد 
رئيس الحكومة والحكومة بصفة عامة التجاوب مع مقترحات القوانين 

اللي توضعوا في املجلس، شكرا.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، فعال توصلنا برسالة من طرف السيد وزير 
الدولة املكلف بالعالقات مع البرملان وحقوق اإلنسان واستجاب من 
خالل عقده ما تم إنجازه ألول مرة طيلة هذه الوالية لجنة تقنية تدرس 
كل مقترحات القوانين، وأتمنى شخصيا أن يتم علك في أقرب وقت 

ممكن، شكرا على مالحظتكم السيد الرئيس.

إعن كما أشرت نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة والذي 
يتضمن محورا واحدا يتناول موضوع الخطة الحكومية لرفع للحجر 
الصحي، وأعطي الكلمة اآلن النائبة السيدة مريمة بوجمعة بإسم فرق 
األغلبية لتقديم السؤال، سأكون إعا سمحتي السيدة الرئيسة سأكون 

صارمة دقيقة لطرح السؤال، هي عزيزة ولكن احترام القانون أعز.

ا نائبةلا س  3لمريمةلب3جمذة:

املغرب  مواجهة  إن  املحترم،  الحكومة  الرئيس  السيد  إعن  نعم 
وما  استثنائية  استباقية  إجراءات  من  واكبها  وما  كوفيدـ19  لجائحة 
صاحبها من تدابير ملعالجة آثارها يقت�ضي اإلشادة بقدرة املغرب على 
السيطرة على الوضعية الوبائية وكذلك على الخروج بأقل من الخسائر 
التداعيات  التي تهم مواجهة  إلى تثمين املجهودات  واألضرار، إضافة 
رئيس  السيد  عليكم  يخفى  ال  كما  والصحية،  واألمنية  اإلقتصادية 
مع  الثالثة  للفقرة  الصحية  الطوارئ  حالة  تمديد  فإن  الحكومة، 
التخفيف من التقييدات املرتبطة بها طرح جملة من األسئلة، ترتبط 
وكذلك  الصحي  الحجر  حالة  لي  اآلمن  الرفع  حول  الحكومة  بخطة 
تصورها ملا بعد الجائحة على املستوى اإلقتصادي واألمني واإلجتماعي.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، ومعذرة. الكلمة اآلن بإسم املعارضة للسيد 
النائب ياسين دغو، لكم الكلمة السيد النائب.

ا نائبلا س  لناسينلدغ3:

بسملهللالا رحمنلا رح م.
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الدقيق  الظرف  هاد  في  املعارضة،  بإسم  الكلمة  بتناول  أتشرف 
وضعية  من  والتدريجي  الجزائي  الخروج  إن  الحكومة،  رئيس  السيد 
الحجر الصحي يسائل الحكومة اليوم عن اإلستراتيجية املتخذة الكفيلة 
بتجاوز الوضع اإلستثنائي اللي كتعيشوا بالدنا في ظل حالة الطوارئ 
مستوى  على  أو  العمومية  السياسات  مستوى  على  سواء  الصحية، 
السياسات القطاعية، وعلك في أفق تحريك عجلة اإلقتصاد الوطني 
الذي تكبد خسائر جسيمة جراء توقف القطاعات اإلستراتيجية عن 
مزاولة أنشطتها بصفة جزئية أو بصفة كلية، وما يتطلب علك من تدابير 
مصاحبة لدعم وتأهيل املقاوالت املتضررة خالل مرحلة الخروج من 

الجريحة ومواكبتها..

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا لكم، الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة 
لإلجابة عن السؤالين في إطار وحدة املوضوع.

ا س  لسذ لا  ننلا ذثماني،لرئيسلالحك3مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لالحم لهلللقا صال3لقا سالملعلىل
رس3للهللالقعلىلآ هلقصحبه.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لقزيرلا  ق ة،

ا س  اتلا 3زراءلاملحترمين،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

ا سالملعل كملقرحمةلهللالقبركاته،

مرة أخرى نلتقي في سياق هاد امللحمة الوطنية حقيقة، وعلك أن 
املغرب بفضل القيادة الحكيمة، لجاللة امللك، نصره هللا، وتوجيهاته 
وأن  األسوء  تتجاوز  أن  بالدنا  استطاعت  املباشر  وإشرافه  املتتالية، 
تتجنب مخاطر كبيرة واستطاعت بالدنا أنا تدبر هذه املرحلة بحنكة 
عالية، وهاد النتيجة الحمد هلل والتي أشرنا إليها مرارا بتجنب عدد ضخم 
من الحاالت من حالة اإلصابات بكوفيدـ19 وعدد كبير من الوفيات ومن 
الحاالت الحرجة وخصوصا املر�ضى املتقدمين الذين كان يمكن أن يملؤ 
أسرة اإلنعاش كم شاهدنا في دول أخرى الحمد هلل في بلدنا لم نشاهد 
هذا، ألنه كانت هناك إجراءات استباقية وسياسات متتالية ونظرة 
استشرافية، رغم صعوبات الحجر الصحي احنا واعيين بأن الحجر 
الصحي عندو صعوبات لدى العديد من املواطنات املواطنين، حتى هما 
هناك مشقة هناك تقييد للحركة هناك أضرار عليهم، ولكن كما أقول 
دائما إلذا فقدنا األرواح فال يمكن أن نرجعها ولكن إلى فقدنا األمور 
األخرى عات طابع إقتصادي أو املالي أو غيره نديرو جهدنا نستدركوا في 
املستقبل ونرجعوها الحمد هلل اليوم تجنبنا تجنبنا األسوأ والحمد هلل 

وهذا �ضيء يجب أن يفخر به املغاربة جميعا ويجب أن تفخر به بالدنا.

وفي نفس الوقت، أريد أن أشيد بالتالحم والوطنية العالية لعموم 
املواطنات واملواطنين قد بينت بين الواقع املعيش كما رأيناه، ولكن بينت 
بعض الدراسات أن الحمد هلل املغاربة عموما التزموا بالحجر الصحي 
ملواجهة  الوقائية  أو  اإلحترازية  سواء  الضرورية  باإلجراءات  والتزموا 
هذه الكارثة، وهذا الحمد هلل نفع بالدنا ونفع الصحة ديال املجتمع 
وديال املواطنات واملواطنين وهذا ربح جميعا فهنيئا لجميع املواطنات 
واملواطنين اللي تالحمو وساهموا في هاد في هاد املرحلة، والشك أنه 
هناك جهود في الصف األول الذين أيضا يحتاجون إلى التحية والتقدير 
والشكر سواء كان من مهنيي الصحة في القطاع املدني أو العسكري في 
القطاع العام أو القطاع الخاص وكانوا جميع أنواع القوات األمنية أو 
العسكرية وأيضا السلطات املحلية هادو كلهم كانوا في املقدمة، ولكن 
هناك عدد من الجنود اآلخرين الذين شتغلوا في اإلدارة، في التعليم، 
في مختلف القطاعات إلى آخره، اشتغلوا للوطن سواء كانوا في القطاع 
العام أو حتى في القطاع الخاص راه كنشوفوش شفنا في القطاع الخاص 
كيفاش الحمد هلل تعبئ، واستطع أن يمأل الخصاص ما عندناش نقص 
في الغذاء معدناش نقص في املسائل الطبية التي صنعناها نحن أنفسنا 

وهذا الحمد هلل ربح لبلدنا وربح لوطننا وربح للمستقبل.

التالحم  هذا  بفضل  التالحم  هذا  بفضل  أنه  أقول  أن  ويمكن 
استطعنا أن نحقيقة هذه النتائج وقد اشتغلت الحكومة منذ اليوم 
بشكل  أعضائها  مختلف  بين  والتكامل  التنسيق  من  جو  في  األول 
الحمد  ولكن  الحال،  بطبيعة  العمومي  على  متناغم  بشكل  جماعي، 
النوع مستوى جيد من  هاد  كاين  إال ألن  ما جاتش  النتائج  هاد  هلل 
التنسيق ومن التكامل، ونحن اآلن بصدد اإلعداد بدأ مرحلة جديدة 
أمس صادق املجلس الحكومي على مرسوم صادق املجلس الحكومي 
على مرسوم بتمديد الحجر الصحي وتخفيف بتمديد أعتذر الطورئ 
الصحية وتخفيف الحجر الصحي، وهذا غادي يضطرني نقول واحد 
املسألة، خصنا نفرقوا بين هاد املستويين، الطوارئ الصحية هو واحد 
اإلطار قانوني كيمكن الحكومة باش يتاخذ اإلجراءات الضرورية باش 
نواجهوا أي تهديد صحي، باش نواجهوا الجائحة ونتاخذوا القرارات، 
من بين القرارات الحجر الصحي، ولكن هناك عدد آخر من القرارات 
مثل إغالق الحدود، مثل إلزامية ارتداء الكمامات في األماكن العامة أو 
الفضاء العام وغيره من اإلجراءات، إعن عوض حالة الطوارئ الصحية 
تكون بقانون درنا مرسوم بقانون جبناه البرملان عطى اإلعن للحكومة 
باش يبدا حالة الطوارئ الصحية ومن بعد ولينا بمراسيم كندخلوا 
في التفاصيل ديال حالة الطوارئ الصحية، وهاديك املراسيم هي التي 
أدوات  من  واحدة  أداة  غير  الصحي  الحجر  الصحي،  للحجر  شرعت 
الطوارئ الصحية اللي هي كثيرة، وراكم شفتوا مختلف دول املحيط 
راه كلهم مددوا الطوارئ الصحية إلى اآلن في إسبانيا، في فرنسا، في 
 6 مددات  اللي  الدول  كاين  مرة،  كل  كيمددوا  باقي  الدول  من  عدد 
املرات حالة الطوارئ الصحية، ولكن الحجر الصحي الحجر الصحي 
هذا واحد اإلجراء كتاخدوا السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ 
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الصحية، أو هو يعني أن الناس ما يخرجوا من ديورهم إال لحاجات 
محددة ضرورية ونغلقوا بعض األنشطة معينة ونوقفوا عالش؟ باش 
ما نخليوش الوباء والفيروس ينتاشر باش نحدوه والعالم كلو، العالم 
كله أخذ بهذه الوسائل باش يواجه هاد الوباء ألن في اللول كما قلنا مرارا 
الناس ما كانوش عارفين هاد الفيروس آشنو كيدير؟ كيفاش كيتحول؟ 
كيفاش كيمرض؟ آشنو املستوى ديال التمريض ديالو؟ كيفاش غادي 
نوجهوه؟ شنو هي إجراءات الوقاية؟ هاد ال�ضي كنا كنتعلموه في األول 
شوية بشوية عاد ولينا كنفهموا كبشرية عاد ولينا كنفهموا كيفاش 
نوجهوه، وكانت هذا الحجر الصحي كما يقول املتخصصون هي الوسيلة 
الضرورية للتخفيف من هذا الوباء أو ملحاصرته أو للتحكم فيه، ألن 
ما كاين ال دواء مباشر ديالو هو مباشرة لكي يداوي هاد كوفيد19-، 
ما كاينش التلقيح، فكيبقى عندنا الحجر الصحي هي الوسيلة األهم 
واألولى، أما األدوية األخرى هي كتنقص شوية من الجهد ديال الفيروس 
كتنقص الوجود ديالو في الجسم أو الكمية ديالو في الجسم، كتعالج 
بعض األعراض األخرى اللي كيأدي بها إلى آخره، هاديك حتى هي مهمة 
مهمة ولكن ليس عالج للمرض الفيروس مباشرة، فلذلك نحن اليوم 
آش درنا؟ مددنا حالة الطوارئ الصحية وخففنا الحجر الصحي فهذا هو 
املجال اللي بغيت أنا اللي جيت باش نوضحوا اليوم، وربما بغيت نقول 
بأنه الحمد هلل املؤشرات املؤشرات الوبائية تحسنات كثيرا باملقارنة مع 
كنا فيه، داك ال�ضي اللي كنا عليه قبل اليوم الحمد هلل تحسنا تحكمنا 
في الوباء تحكمنا في الوباء، كتشوف دابا عدد الحاالت اللي كنزيدوا يوميا 
يعني محدودة مرة مرة كتزيد شوية غادي نجي لهاد النقطة، وتحكمنا 
والحمد هلل بفضل هلل عدد الوفيات نقصات بزاف حنا ما سخينا بحتى 
�ضي واحد وفاة واحدة مؤملة، ولكن ما�ضي بحال اللول اللي كان عندنا 
12 و10 في نهار، اليوم الحمد هلل 0، 1 في نهار، فهذا تقدم الحمد هلل 
بسبب تظافر الجميع، الحجر الصحي وسيلة ولكن أيضا الجهود ديال 
الفرق الصحية بمختلف أنواعها اللي كنشكرهم وكنحييهم حتى هما 
خدموا مزيان وناضلوا في امليدان وضحاوا ألن حتى هما خالو األسر 
ديالهم، خالو ألبناء ديالهم، خالو مصالح كثيرة إلى آخره، تفرغوا ليل 
نهار ملواجهة هذا الفيروس وهذا ما نحمد هللا على أننا استطعنا أن 
نتجاوزوا، لكن أنا فاش جيت لهنا نهار 18 ماي إيال عقلتوا أثناء تمديد 
حالة الطوارئ الصحية، ومددنا آنذاك الحجر الصحي، دابا احنا اليوم 
بطبيعة  شروط  وفق  كنخففوه  إنما  الصحي،  الحجر  كنمددوش  ما 
الحال، جيت قلت بأنه عندنا شروط ديال التخفيف هاد ال�ضي قلت هنا 
ها هو العرض ديالي مختصر شروط التخفيف قلنا شروط التخفيف 
هي أوال قدرة املنظومة الصحية نقويوها، ثانيا هو التوسيع ديال إختبار 
ديال األشخاص، ثالثا توسيع تتبع الحاالت، رابعا التوفر على مخزون 
كاف من املستلزمات الطبية، والحمد هلل هاد ال�ضي راه درنا فيه واحد 
الجهد كبير وكنشكر وزارة الصحة وكنشكر جميع املتدخلين اآلخرين 
والصناعيين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، كل �ضي الحمد 
هلل، الحمد هلل هاد �ضي راه نجحنا فيه إلى مستوى معتبر معتبر، باقي 

عندنا ما نديروا بطبيعة الحال واملنظومة الصحية باقي خاصها تقوا 
ولكن الحمد هلل خطينا خطوات، ثم هضرت على مبادئ تخفيف الحجر 

الصحي آنذاك قلنا مبادئ الحجر الصحي:

-1 التدرج ما يمكنش نبداوا مرة وحدة ألنها كتولي بحال انتحار 
فحاال عطينا الفيروس ثاني يرجع خاص البد من التدرج؛

-2 البعد املحلي الترابي، معنى علك املناطق اللي كتحتمل نوع من 
التخفيف نعطيوها داك النوع، املناطق اللي ما كتحتاملش هداك النوع 

نعطيوها مستوى أقل من التخفيف؛

-3 املرونة وإمكانية املراجعة بمعنى خاص تكون واحد اليقظة، واحد 
بأدوات منهجية واضحة،  املراقبة صارمة  يكونوا عندنا هاد  املراقبة 
ويمكن وقت ما مثال ال قدر هللا إال عاود رجعات حالة إنتشار ديال حاالت 
معينة في منطقة يمكن نتدخلوا بسرعة ونرجع إلى الوراء ونعاود نرجعوا 

مستوى أعلى من الحجر الصحي؛

-4 وأخيرا التمييز اإليجابي لصالح عدد من األشخاص الذين هم 
معرضون أكثر مثل كبار السن، مثل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة 
أخرى إلى آخره، وآنذاك تحدثنا أيضا على أنه التخفيف من الحجر 
الصحي ال يمكن أن يكون إال بإستمرار نوعين من اإلجراءات أوال التدابير 
التنظيف  لأليدي،  املستمر  التنظيف  تستمر،  غادي  هادي  الوقائية 
إجبارية  الفيروس،  من  ديالها  التعقيم  واألدوات،  لألماكن  املستمر 
الكمامة أو القناع أو الكمامة، قناع الوجه في األماكن العامة، البعد عن 

األماكن املزدحة وغيره من اإلجراءات الوقائية الضرورية.

ثانيا: إجراءات إحترازية بالنسبة لألنشطة اإلقتصادية والتجارية 
والصناعية، وقلنا آنذاك توضعات واحد الدالئل les guides دالئل 
خدماتي  أو  أوتجاري  اقتصادي  نشاط  أي  خاص  اللي  العمل  ديال 
بها حماية للمستخدمين وهذا الحمد  يلتزم  يريد أن يشتغل خاصوا 
هلل راه الدار فيه واحد الجهد كبير، إعن كانت عندنا خارطة طريق 
واضحة آنذاك وكنا كنتاظروا باش الشروط تكون الحمد هلل متوفرة 
ونطلقوا وفق تلك املبادئ لتخفيف الحجر الصحي وهذا هو ما نقوم به 
ابتداء من هذه الليلة إن شاء هللا، قولوا كاع ابتداء من غدا هذا هو 
ال�ضيء اللي كنقوموا به، إعن احنا غاديين منسجمين مع الخطة التي 
طرحناها في البداية. اآلن البد أن أشير إلى أن الحاالت الوبائية املؤشرات 
الوبائية في بالدنا الحمد هلل كتحسن بشكل كبير وتمدنا وزارة الصحة 
بطريقة  الصحة  وزير  السيد  يمدنا  الحكومة  وفي  بمعطيات،  يوميا 
الوبائية باش  بتقارير حول تطور مختلف املؤشرات الحالة  منتظمة 
نعرفوا كيفاش غادي نتصرفوا وببعض املالحظات الضرورية لتسهيل 
التدخل في الوقت املناسب، وبالتالي اليوم الحمد هلل نسبة الوفيات 
أو اإلماتة أو الفتك أو الوفيات هي حوالي 2.5% هي من النسب األقل 
في العالم، نسبة الحاالت الخطيرة والحرجة هي حوالي %2،5 وطنيا 
بطبيعة الحال، بحيث %92 تقريبا من الحاالت املصابة بالفيروس هي 
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حاالت خفيفة أو عديمة األعراض و%4،9 هي حاالت معتدلة و2،5% 
فقط هي حاالت حرجة حرجة أو صعبة أو تتطلب اإلنعاش أو العناية 
املركزة، و أيضا مؤشر آخر مهم هو نسبة استغالل وحدات اإلنعاش 
حوالي %1، و هذا من املؤشرات املهمة في العالم، وراكم شفتو ربما إيال 
تذكرتو بعض الدول اللي متألت األسرة ديال اإلنعاش حتى بقاوا كيردو 
الناس وحاروا كيفاش غادي يختارو ما بين مريض و مريض إلى آخره، 
هاعي راه خصكم تعرفوا الجهود التي بذلتموها جميعا أيها املواطنات 
بالبقاء في البيوت باش نتجنب هاد الوضعية، وهذا ربح  واملواطنين 
تجنبناها، إيال كان الدول املتقدمة ما تجنباتهاش، فاحنا احنا درنا هاد 
الصرامة في اإلجراءات مبكرا باش نتجنبوها والحمد هلل تجنبناها غير 
باش تجنبنا هاد الوضعية هادي راه ربحنا ربح كبير ال يقدر بثمن، وباش 
الواحد بعرف الثمن ديالوا خاصو هو ويشوف أسرتو إيال كان �ضي واحد 
من العائلة ديالو وصل لهاديك الحالة ودخل لسبيطارو إلى آخره، راه 

مشكل، الحمد هلل تجنبناه هاد الوضعية وهذا ربح كبير.

إعن الوضعية الوبائية ببالدنا الحمد هلل متحكم فيها وتسيير من 
حسن إلى أحسن، وهو ما سمح لنا اليوم بالبدأ في تخفيف تدابير الحجر 
الصحي والحمد هلل، ولكن هناك إشكال أشنو هو هاد اإلشكال؟ هو أن 
األقاليم ما�ضي كلها بحال بحال ما�ضي كلها بحال بحال، ألن هادي دبا 
هادي نضرة عامة وطنيا، ولكن هناك اختالف كبير في مناطق كثيرة 
وشاسعة لم تسجل هناك أي حالة قط أو سجلت الحاالت منذ أكثر من 
أسبوعين أو ثالثة أسابيع، هذه مناطق عندها واحد الوضعية معينة، 
ليس فيها أي خطر اآلن ال للوباء وال ألسمو مبدئيا، وهناك بسبب الحجر 
الصحي راه هذاك حتى هو البقاء في البيوت راه ساهم في هاد �ضي، ولكن 
هناك مناطق أخرى التي تحتاج إلى حذر شديد مرة مرة، مرة مرة كتخرج 
لينا �ضي بؤرة أو �ضي صعود ديال الحاالت، غير كيوقع واحد الشوية 
ديال التراخي كيوقع لينا هاد ال�ضي، وباملناسبة أريد أن أشير وأن أشكر 
جميع املواطنات املواطن ألنه تمديد الحجر الصحي في الفترة ديال العيد 
كان ضروري كان ضروري، الحمد هلل املغاربة صبروا على الرغم من 
أن العيد بما فيه من حمولة نفسية، حمولة ثقافية، حمولة دينية، 
حمولة إيمانية، حمولة أسرية عائلية وحميمية والناس بغاو يشوفوا 
حبيبهم في العيد كاين اللي والديه ما شافهم هادي 3 وال 4 شهور إلى 
آخره رغم علك صبروا، ولكن سمحو ليا كانت هداك الحجر الصحي 
ضروري في العيد، ألن ما بغيناش العيد كما قلت هنا أن يتحول إلى 
مأساة إلى مآ�ضي، والحمد هلل دوزناه بخير، راه إيال كان حبابك بخير وخا 
بعاد شوية وتصل بهم في التليفون نطمأن عليهم راه هدا ربح كبير هذا 
�ضيء كبير مهم جدا فالحمد هلل تجاوزنا هاد ال�ضي وهادي مهمة، لكن 
اليوم مرة مرة كتخرج لينا راه شفتوا منذ 4 أيام أو5 أيام أنا نقول لكم 
مثال اإلحصائيات 9 يونيو هو البارح 135 إصابة جديدة منها 79 في جهة 
الدار البيضاء سطات، نتيجة البؤرة كتتضمن 71 إصابة ، قبل منها 7 
يونيو كان عندنا 73 إصابة عالش ألن جهة الرباط الدار البيضاء طلعات 
فيها ب25، 6 يونيو كان عندنا 80 إصابة في 24 ساعة، 46 من الدار 

البيضاء سطات، كندخلو الجهة 5 يونيو قبل منها 68 إصابة، كانت في 
مراكش 31، مراكش آسفي الجهة كانت 31 إصابة نتيجة بؤرة هاعي 
ما�ضي صناعية ما�ضي تجارية هي في واحد الحي شبه عائلية، 4 يونيو 
قبل منها 81 إصابة كانت تما ثاني في مراكش آسفي 31 و22 في طنجة 
باقي نحضيو روسنا ألنه ما خصناش  تطوان، معنى علك أنه خصنا 
نعطيو الفرصة لهاع الفيروس يعاود يرجع، ولهذا قررنا قّدرنا بأنه رغم 
كلفة الحجر الصحي أنه البد من اإلستمرار في الحجر الصحي في املناطق 
مينش مزيان 

ّ
التي ال تزال فيها تهديدات، أو على األقل اللي باقي ما متحك

يوهم في الحجر 
ّ
في الوباء، ولكن االخرين ماخصناش ثاني حتى هما نخل

الصحي على الرغم بأن املؤشرات عندهم تحسنت كثيرا وهي جيدة، 
ولذلك فحماية حماية للمواطنين في هذه األقاليم حماية لهم كان هذا 
التمييز بين نوعين من األقاليم وهاع ال�ضي ما�ضي الدولة الوحيدة جميع 
الدول دارت هاع ال�ضي، جميع الدول جميع الدول قامت بهاع الجهد 
ديال التمييز بين أنواع من املناطق وكتطّور الحجر الصحي، كتخّفف 
منو على حسب الحالة الوبائية في كل منطقة، ما كاينش �ضي دولة إال 

ودارت هاع ال�ضي، لذلك نحن كما قلت قسمنا املناطق إلى نوعين:

املنطقة األولى هي منطقة الوباء متحكم فيه شبه نهائيا، وتشمل 
59 إقليم أو عمالة و املنطقة الثانية رقم 2 هي مرحلة متحكم في الوباء 
ولكن جزئيا جزئيا، وهي تضم 16 إقليم وعمالة، فتقرر تخفيف الحجر 
الصحي كثيرا في املنطقة األولى وتخفيف الحجر الصحي قليال في املنطة 
الثانية، إعن هذا هو اإلستراتيجية، هذا بال ما نقرا بال ما نقرا هاع 
األقاليم أنتما عارفينهم راه تعلنو الحمد هلل تعلنو 59 إقليم، ولكن بغيت 
نقول بأن %80 من العماالت واألقاليم هي من الصنف األول، الذي 
سيخفف فيه الحجر الصحي كثيرا وتشمل %95 من التراب الوطني 
و%61 من عدد السكان %61 من عدد السكان، فلذلك هذا النوع 
األول هو األكثرية في جميع املستويات، ولكن كاين نقطة ثانية اللي بغيت 
نشير ليها هنا فقط، وهي أن الحاالت املؤكدة %87 منها من البداية إلى 
اليوم هي في املنطقة الثانية اللي هي قلنا ما غنخّففوش الحجر الصحي 
كثيرا غنخففو غير شوية، وغادي نجي أشنا هو الفرق بيناتهم ؟ بطبيعة 
الحال اإلجراءات ديال الحجر الصحي تشمل التخفيف ابتداء من يوم 
غد في مختلف أوجه الحاالت االقتصادية واإلجتماعية والفردية على 
املستوى الوطني استئناف جميع األنشطة اإلقتصادية، وبالتالي ابتداء 
أصبح  والخدماتية  والتجارية  اإلقتصادية  األنشطة  جميع  الغد  من 
مسموحا بها إال حاالت معدودة، هاع الحاالت املعدودة أهمها األساسية 
هي قاعات السينما واملسارح هي اللي كتجمع الناس بزاف، كاين تخوف 
تجمع الناس قاعات السينما املسارح، املطاعم واملقاهي في عين املكان، 
 يوصلو ليه للدار، هذا راه اتسمح به وأيضا 

ّ
أما الواحد ياخذ ويم�ضي وال

الحمامات وبعض األنشطة األخرى، وستنشر هذه القائمة إن شاء هللا، 
تنشر اليوم كاملة، ولكن هادو هما األهم فيها، إعن ومن فوائد هاد األمور 
من فوائد هاد العملية هادي وأنه دابا راه غادي نعطيوا واحد اإلنطالقة 
لألنشطة التجارية بالخصوص من غير اللي كان مسموح بها، باش حتى 
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هي الحمد هلل تنطلق وتشتاغل وهذا ربح كبير، األنشطة الصناعية، 
األنشطة التجارية، الصناعة التقليدية، جميع املهن الصغيرة، املهن 
الحرة، تجارة القرب إلى آخره هاد �ضي كل �ضي غادي يتسمح به إن 
شاء هللا في املنطقتين ال األولى والثانية في مجموع التراب الوطني، إال 
املستثناة اللي عكرتها اتزاد عليهم les moles هي املراكز التجارية الكبرى، 
حتى هما، كاع اللي فيها أسمو غادي نجيو ليه من بعد في مرحلة ثانية من 
بعد، ولكن في املرحلة األولى بعدا نديروا الخطوة األولى نشوف أشنا هي 
النتائج من جاية هاد إستراتيجية؟ أشنا هي الفرق بين املنطقة األولى 
واملنطقة الثانية؟ هاد �ضي ربما شفتوا، اإلختالف األول: هو أن الخروج 
في املنطقة األولى اللي فيها 59 إقليم بدون رخصة استثنائية للتنقل، 
هاديك الورقة اللي كانت دابا ما بقاش نحتاجها يمكن لإلنسان إخراج.

ثانيا- النقل العمومي داخل األقاليم وداخل املدن فهاديك املنطقة 
كلها مسموح به.

ثالثا- التنقل داخل الجهة، الجهة كلها، الجهات، ألن كاين واحد 
ستة دالجهات على ما أظن جميع أقاليمها كلها 7 دالجهات 7 الجهات 
جميع أقاليمها من الصنف األول معنى علك التنقل داخل تلك الجهة 
حتى هو مسموح به، غيشتغل النقل العمومي والنقل املزدوج هادوك 
كلهم غادي يشتغلوا داخل تلك الجهات السبع، وهذا �ضيء مهم راه درنا 
القفزة كبيرة، مرة وحدة، مرة وحدة سمحنا بهاد �ضي مرة وحدة، ولكن 
بطبيعة الحال خصنا نحضيو، إعادة فتح قاعة الحالقة والتجميل 
باملناسبة مع استغالل نسبة ال تتجاوز %50 باش نحضيو ألن خاص 
خص مساحة التباعد اإلجتماعي تكون داخل هاد املحالت، إعادة فتح 
العامة حتى هي  األماكن  الحدائق،  املنتزهات،  العمومية،  الفضاءات 
غادي  هيا  الطلق حتى  بالهواء  الفردية  الرياضية  األنشطة  غيتفتح، 
يتفتح للناس اللي بغاو يتما�ضى بالدراجات وال غيرها، وهكذا، هاد �ضي 
كل �ضي غادي يكون ولكن طبيعة الحال القيود األخرى غادي تبقى، 
التجمعات، التجمعات سواء كانت رياضية أو فنية أو اإلجتماعات أو 
األفراح أو الجنائز أو الحفالت أو غيرها هاد �ضي باقي ممنوع اآلن، إعن 

هذا بالنسبة للمنطقة األولى.

نجي للمنطقة الثانية املنطقة الثانية نتيجة ألن باقي فيه نحتاج فيه 
إلى حظر، والفيروس متحكم فيه ولكن نسبيا فقط وباقي مرة مرة كتخرج 
لينا �ضي بؤرة، فلذلك هنا خاصنا نحضيو، كما قلت جميع األنشطة 
اإلقتصادية، التجارية والخدماتية اللي مذكورة من غير املستثناة، حتى 
فهاد املناطق راه مسموح بها، ولكن الخروج دائما يقت�ضي التوفر على 
رخصة استثنائية للتنقل وهذا الجزء جوهر الحجر الصحي، ولكن هاد 
اإلستثنائية  الرخصة  هاد  الحال  بطبيعة  يخرجوا  غادي  اللي  الناس 
ديال التنقل راه فيها رخصة العمل، الناس اللي خدامين في �ضي مؤسسة 
في �ضي شركة، راه غير الرئيس ديال املؤسسة وال مدير ديال الشركة 
كيعطي رخصة ديال التنقل كافية ال تحتاج إلى أرخص من السلطات 
وهذا  الرخصة،  عندو  تكون  خص  ولكن  تكون  خص  فيها،  املحلية 

الرخصة كتخول اإلنسان يستافد من الخدمات املسموح بها، غيتحل 
دبا الخياط، غيتحل عدد من الخدمات األخرى، وهادي أيضا يمكن 
أن يستفيد منها ما دام هي مسموح بها، ما يمكنش نقولو للخياط حل، 
ونقول للناس ماتمشيش عندو، غير ممكن، هذا على كل حال، إعن 
من إستفادة من األنشطة املسموح بها أو املفتوحة تخوله أيضا هاد 
الرخصة اإلستثنائية للتنقل بطبيعة ال تخول الخروج بال سبب، واحد 
غير يبقى يم�ضي يدور إلى آخره، هذا باقي هاد الساعة باقي هاد الساعة 
وصافي وبطبيعة الحال هناك عدد من اإلجراءات األخرى هداك ال�ضي 
اللي مسموح به في األولى ما مسموحش بيه هنا هاد �ضي اللي كاين، هذا 

هو الفرق بين املستويين.

لكن أريد أن أضيف هنا شيئا مهم جدا هو أن هاع ال�ضي اللي داريين 
دبا مؤقت هذه املرحلة األولى من التخفيف من الحجر الصحي، السيد 
ف هللا يجازيه بخير غادي يدير لينا 

ّ
فناه في الحكومة وتكل

ّ
وزير الصحة كل

تقييم أسبوعي لتأثيرات ونتائج هذا التخفيف من الحجر الصحي، إيال 
ما كاينش مشاكل واألمور دازت بخير، راه غادي ندوزو للمرحلة الثانية 
وغادي نفتحو مزيد من األنشطة ونسمحو بمزيد من الفتح والتخفيف، 
إيال  إيال األمور مشات بخير راه غادي نمشيو بسرعة،  إعا استطعنا 
األمور وقعت فيها أمور ال قّدر هللا غير مرغوب فيها وقع �ضي إشكال، 
فلذلك هاعي غادي يم�ضي غادي يأدي إلى بطء املراحل األخرى ديال 
التخفيف من الحجر الصحي، إعن احنا اآلن في مرحلة إطالق تخفيف 
الحجر الصحي ابتداء من 11 يونيو وهاع ال�ضي هي اإلجراءات اللي قلت 
هي اللي فيها، نشرت في بالغ مشترك خاص أمس بالليل، هناك املرحلة 
الثانية بعد علك وبعد التقييم عاد غادي نطلقوا ليها باقي ما عرفناش 
غادي  إمتى  بالضبط  لينا  يبّين  غادي  اللي  هو  التقييم  هاع  شحال، 
انتقلو ليها، هي غادي تشمل سواء املنطقة األولى وسواء املنطقة الثانية 
ترخيص بمزيد من األنشطة اإلضافية، السماح بحركية أوسع داخليا 
داخل األقاليم وخارج األقاليم، وربما غادي انتقلو من بعد الى اإلطالق 
ببعض  السماح حتى  إلى  نتقلوا  وربما  الداخلية،  للسياحة  التدريجي 
التجمعات في حدود معينة، ولكن هاع �ضي دبا حتى نقّيمو هاع املرحلة ما 
بغيناش نغامرو، رأس مالها هو الحفاظ على اإليجابيات التي حصدناها 
اإليجابيات  ما غاديش نخسرو هاعيك  واحنا  والحمد هلل وربحناها، 
فقط باش نتسّرعو أسبوع أسبوعين 3 ديال األسابيع ما ّدات ما جابت، 
كما صبرنا جميعا فهاع املرحلة نصبرو في املرحلة الثانية، كما نجحنا 
في هاع املراحل الحمد هلل واللي كانت صعبة واللي كثير من الدول عانت 
منها واستطعنا نجحو كذلك يجب أن تتضافر جهودنا، وأن نتعاون 
لننجح في هذه املرحلة أيضا بااللتزام بهذه اإلجراءات التي تحدثنا عنها، 
عاد من بعد غادي نمشيو مرحلة متقدمة بعد علك، بالتخفيف أكثر 
العمومية،  التجمعات  متعددة،  مستويات  على  الصحي  الحجر  من 
بطبيعة  دائما،  وفق ضوابط  العامة  األنشطة  العمومية  الفضاءات 
الحال اإلجراءات اإلحتياطية الفردية واإلجراءات االحترازية الجماعية 
تبقى دائما وغادي تم�ضي معنا ربما شهور راه ما عرفناش، وبعدها غادي 

نمشيو ملراحل أخرى إن شاء هللا؛
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إعن هذا هو، نحتاج إلى يقظة احنا معولين على اإلخوان واألخوات 
املواطنات واملواطنين باش يلتزمو معانا أيضا في هذه املرحلة اللي هي 
خفيفة، أنا واعي بأن في املنطقة الثانية اللي كتشمل عدد من األقاليم، 
هاعيك املنطقة اللي فيها واحد 16 إقليم أو عمالة، كنعرف بأن املواطنين 
كانوا كيترقبو حتى هما يكون عندهم تخفيف أكبر، ولكن هاع التخفيف 
بعدا اللي درنا باش الناس في املهن الحرة والحرفيين والصناع التقليديين 
يرجعو لألعمال ديالهم، هاع ال�ضي مهم جدا لإلقتصاد الوطني مهم جدا 
لهم كأسر مهم لإلنسان ألن غير يبقاو عندو العمل دياال ساد املحل ديالو 
إلى آخره فهذا �ضيء مهم، بطبيعة الحال املقاوالت بمختلف أنواعها 
والوحدات الصناعية واإلنتاجية هي راه كتسمح ليها بشروط، الحمد 
هلل هاعوك الشروط راه دبا كتطور األمور وكتفتح مزيد من الوحدات 
الصناعية واإلنتاجية، وهذا �ضيء مهم جدا، فلذلك نحن اآلن في مرحلة 
مهمة مهمة من بدء تخفيف الحجر الصحي إن شاء هللا، نتعاونو جميعا 

باش نجحوه.

هنا أريد أن أختم بقضية وهي اإلدارة، إن شاء هللا كما أنه خففنا 
الحجر الصحي، كذلك اإلدارة غادي يبداو العمل ديال اإلدارة تدريجيا 

في املنطقة األولى اللي كتشمل 59 إقليم.

أقول بأن اإلدارة يجب أن تستعيد عمالها ويرجعو املوظفين لألعمال 
ديالهم وخصوصا املوظفين اللي في املكاتب الخارجية كيعطيوا الخدمات 
للمواطنين، هادوا خاصهم يرجعوا وأيضا اللي في املكاتب الداخلية، 
الجميع خاصو يرجع للعمل ديالو، وتراعى الحاالت الخاصة اللي هضرنا 
عليها، اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم أمراض مزمنة حاالت 
اللي  املباشرين  اإلدارة  ديال  املسؤولين  تراعى من قبل  خاصة هادي 
هما مخولين بهذا النوع من التقدير، ولكن فهاد األقاليم كل �ضي رجع 
خاصنا  ديالو،  الخدمات  يلقى  لإلدارة  يم�ضي  املواطن  طبيعي خاص 
نرجعوا ما فقدناه فهاد األيام من تباطؤ العمل اإلداري نتيجة الحجر 
الصحي خاصنا نستدركوه في املرحلة املقبلة، هذا بالنسبة للمنطقة 1، 

59 إقليم.

بالنسبة للمنطقة 2 اللي فيها 16 إقليم أوعمالة أو أقاليم اللي قلنا، 
باقي ما تحكمناش مزيان فالوباء التحكم كان جزئيا هاد 16 إقليم يجب 
أن يرجع املوظفون اللي في املكاتب الخارجية واللي كيقدموا الخدمات 
املباشرة للمواطنين إلى أعمالهم، ألن املواطنين دابا املقاوالت كتراجع 
العمل املهن الحرة غاد تشتغل، غادي تكون عندها حاجيات في اإلدارة 
خاص نوفروا لها هاد الحاجيات، الذين يشتغلون في املكاتب الداخلية 
يشتاغلوا  غادي  اللي  النسبة  يقدرون  اإلدارة  رؤساء  اإلدارة  هاد 
حضوريا، والنسبة اللي غادي يشتغلوا عن بعد واللي قدوا يشتغلوا عن 
بعد فال حرج في علك، ولكن هذا يرجع إلى تقدير املسؤولين املباشرين 
لإلدارة ألن الخدمة العمومية يجب أن تستمر واللي ما كانت توقفات 
لسبب الحجر الصحي يجب أن ترجع، وإن شاء هللا سنكون عند املوعد 
ونسأل هللا سبحانه وتعالى يوفقنا للخير ويهدينا لسواء السبيل هذا فيما 

يخص تخفيف الحجر الصحي.

فكما  املقبلة،  املرحلة  لتدبير  األساسية  التوجهات  يخص  فيما 
تعرفون الحكومة حرصت منذ املراحل األولى للحجر الصحي على أيضا 
أن تكون هناك شروط مالئمة لتواكب الصعوبات في اإلقتصاد الوطني، 
العالمي كلو راه في صعوبات جمة واحد  أنتم عارفين بأن اإلقتصاد 
الضغط كبير على اإلقتصادات العاملية وكثير من املقاوالت ديالنا وقفات 
بسبب إما أنها مقاوالت مصدرة وما بقاش التصدير دابا ياله غادي ترجع 
الحركية شوية لإلقتصاد العالمي إلى آسمو، هي غادي ترجع الحركية 
ديالها وبعض املقاوالت كتكون املادة األساسية ديالها كتستوردوا من 
الخارج، واحد الوقت توقف اإلستيراد وبالتالي اليوم الحمد هلل حتى 
على املستوى العالمي رجع النشاط ولو ببطئ فنحن مقاوالتنا أيضا حتى 
هذه املرتبطة بالطلب الخارجي أو بالعرض الخارجي حتى هي بدأت ترجع 
وحتا هي ببطئ أيضا، هناك مقاوالت أخرى توقفت ألسباب متعددة 
ديال  التخوف  إما  البعد،  إما  النقل،  إما  الصحي،  بالحجر  مرتبطة 
املستخدمين، وإما وجود بؤر وإما ضرورة تهيئة اإلجراءات اإلحترازية 
في املعامل وفبعض أسمو باش يهيؤا باش يمكن يستأنفوا النشاط في 
أمان، فلذلك احنا خذينا بعين اإلعتبار هاد ال�ضي كامل وكناخذوه بعين 
اإلعتبار أريد أن أقول بأن الرهان األسا�ضي في املرحلة املقبلة هو إعادة 
إنعاش اإلقتصاد الوطني، استئناف األنشطة اإلقتصادية والتجارية 
والخدماتية كما كانت وربما أفضل إن شاء هللا وهذا سيتحقق بتضافر 
جهود مختلف املتدخلين، وأريد أن أقول فهاد املسألة ديال التوجهات 
األساسية في دعم اإلقتصاد الوطني وإنعاشه في املرحلة املقبلة فيها 3 

داملستويات:

على املدى القصير هناك إجراءات على املدى القصير خاصنا نقوموا 
بها، بعضها بديناه في إطار مجمل القرارات العديدة اللي هي عشرات 
القرارات اللي دارتها لجنة اليقظة اإلقتصادية أو قرارات أخرى اتخذتها 
عدد من القطاعات الحكومية األخرى كل في مجال اختصاصه انصب 
كلو على إنعاش اإلقتصاد، على دعم املقاولة وعلى التسهيالت في هاد 
املجال ولكن األهم فهاد املدى القصير هو إخراج قانون املالية التعديلي 
برسم سنة 2020 وهاد مشروع القانون التعديل إن شاء هللا غيتعارض 
مع املجلس الوزاري املقبل والتوجهات العامة ديالو، قبل أن يعرض 
مشروع القانون املالية بنفسه على مجلس الحكومة ليحالة على البرملان.

على املدى املتوسط سيستفاد من خطة لإلنعاش اإلقتصادي والتي 
نحن بصدد بلورتها بتنسيق مع املختلف املتدخلين وفي مرحلة الحقة 
وثيق  ارتباط  في  املتوسط  للمدى  اإلقتصادي  لإلقالع  خطة  سنضع 
مع ورش تجديد النموعج التنموي الذي الجميع ينتظره إعادة ترتيب 
األولويات على املستويات املختلفة بخصوص على املستوى اإلقتصادي 

واإلجتماعي واإلستفادة من فرص التحول جديدة؛

وللتذكير، فإن املرحلة املاضية تميزت على الخصوص بتدابير تخفيف 
عبئ املستحقات على املقاوالت وتدابير لدعم تمويل ودعم خزينة هذه 
املقاوالت، خاصة إحداث آلية جديدة اللي هي ضمان أوكسجين واللي 
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ستافدو منو إلى حدود بضعة أيام 24 ألف مقاولة بمجموع 12 ملليار 
درهم، دعم الولوج إلى التمويالت البنكية والتشاركية، تشجيع صرف 
مستحقات املقاوالت من قبل املقاوالت املؤسسات العمومية، وهذه 
التدابير مكنت كثيرا من تخفيف آثار الحجر الصحي على هذه املقاوالت 

وتراجع وأيضا التخفيف من تراجع النشاط اإلقتصادي عموما؛

وباملناسبة يمكن أن أقول بأن الحمد هلل النشاط اإلقتصادي بدأ 
يستعيد شيئا ما عافيته، إلى حد أنه التوقعات بالنسبة لشهر يونيو 
املقبل على حسب ما أعده بعض الخبراء، التوقعات أحسن من ما 
كان متوقعا من قبل، تحسنات هاديك التوقعات، تحسنات، بحيث 
في شهر أبريل كان عندنا نقص في النشاط اإلقتصادي %30 وفي شهر 
التخفيض  بهاد  وربما   20% إلى  النقص  هداك  ينقص  غادي  يونيو 
الحجر الصحي أن أتوقع أن يتحسن األمر أكثر هذا في ما يخص النشاط 

الصناعي.

بالنسبة للنشاط التجاري نقص تقريبا ب%25 على مستوى الوطني 
في شهر أبريل، واملنتظر أن ينقص تقريبا ب %15 في شهر يونيو دائما 
مقارنة مع الشهر ديال السنة املقبلة املماثل للسنة املاضية، أعتذر من 
شهر يونيو 2020 بمقارنة مع شهر يونيو 2019 ولكن أظن أنه مع هاد 
التخفيض ديال الحج الصحي وخصوصا أنه يسمح بجميع األنشطة 
التجارية، إال الالئحة محددة مستثناة ربما هذا سيساعد أكبر في رجوع 

النشاط التجاري إلى نشاطه السابق.

فيها  هادي  الوطني؟  اإلقتصاد  إنعاش  خطة  عناصر  هي  ما  إعن 
يصعب اآلن تحديدها كليتا وال يمكن أن نقول أن توجهاتها هي توجهات 
واملواكبة  الدعم  بمواصلة  مرتبط  منها  هي جزء  مستقبلية  توجهات 
املتضررة وخصوصا  املقاوالت  لفائدة مختلف أصناف  الضرورية ل 
آليات  آليات متعددة  فيها  بذات  واملتوسطة هذه  الصغرى  املقاوالت 
متعددة الحمد هلل كثير من املقاوالت كيستافدوا منها و كثير من املقاوالت 

يحتاجون إلى املواكبة لإلستفادة منها.

ثانيا: توفير آليات ضمان لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية 
حتى هي والتي تضررت كثيرا، أنتما عارفين املقاوالت اآلن تضررت كثيرا 
اللي توقف النشاط ديالها اللي هو مفتوح على املواطنات واملواطنين وما 
بقاش املواطنات واملواطنين كيتوقف حتى هي النشاط ديالها ولذلك 
تضررت كثيرا، بالتالي غادي يكون هناك آليات لدعمها لتستطيع أن 
تسترجع إلى سابقي نشاطها من قبل وخصوصا أن كلها كتؤدي خدمة 

العمومية.

ثالثا: إعطاء ديناميكية جديدة لبرنامج انطالقة الذي كان قد أطلق 
في أوائل 2020 أمام جاللة امللك، حفظه هللا، وهو الذي يسعى إلى 
تمكين الشباب من الولوج إلى التمويل، هذا غادي عاوتاني ينطلق بقوة 

إن شاء هللا؛

رابعا: تخصيص القطاعات األكثر تأثرا بتداعيات األزمة بدعم خاص 

وببرامج خاصة وهي قد أعدت مثل السياحة، مثل مختلف القطاعات 
اإلقتصادية املرتبطة بالسياحة؛ توطيد اإلستثمار العمومي من خالل 
آليات التمويل مبتكرة اللي كنا بديناها دابا ياله غادي تاخذ املجرى 
ديالها وغادي تشتغل وخصوصا الشراكة قطاع عام قطاع خاص وغيره 

من التمويالت األخرى لدعم القطاع العمومي؛

تهيئة ظروف  بهدف  إستثماري عمومي  سادسا: إحداث صندوق 
مواتية لتنشيط ديناميكية اإلقتصاد والتشغيل بعد تجاوز هاد املرحلة 

ديال كوفيد19-؛

وأخيرا توفير بيئة مالئمة للقطاع اإلقتصادي من خالل تسريع عدد 
من اإلصالحات الهيكلية التي كنا قد بدأناها، فمنها إدماج القطاع غير 
املهيكل، منها تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، راه نتما كاين قانون 
خاص بهاد املجال صادق عليه، رقمنة اإلدارة كاين قانون خاص بالنسبة 
لإلدارة الرقمية، تسريع ورش الالتمركز اإلداري اللي كان فاملراحل ديالوا 
األخيرة بقى ليه غير �ضي أسبوع أو أسبوعين، الحجر الصحي توقف دابا 
إعن  أو سبوعين، وهكذا  لداك أسبوع  املسيرة  نكملوا هاديك  غادي 
أمامنا كثير من اإلجراءات عات الطابع الهيكلي وعات طابع بعيد املدى 
اإلجتماعي  الطابع  عات  الحال  بطبيعة  اإلقالع،  والذي سيمكننا من 
أيضا هناك إجراءات برامج كاملة، منظومة الحماية اإلجتماعية عندنا 
مشروع سياسة عمومية مندمجة للحماية اإلجتماعية متكاملة، توقف 
العمل بها اآلن أو وضعها قيد التنفيذ في مرحلة الحجر الصحي دابا 
غادي نرجعوا ليها، آلية التأمين اإلجتماعي اللي فيها عدد من اإلجراءات 
املعاشات  ونظام  الصحية  التغطية  تنزيل  في  اإلستمرار  وخصوصا 
بالنسبة للمهن الحرة واألجراء والعمال املستقلين ولغير األجراء املزاولين 
لنشاط خاص وهذا �ضيء مهم جدا؛ إحداث السجل اإلجتماعي املوحد 
والوكالة الوطنية ونحن ننتظر املصادقة عليه نهائيا في البرملان باش 
يبدا العمل ديالو ونطوروه وهذا سيمكن من تطوير منظومة استهداف 
الهيكلية  اإلصالحات  من  عدد  أمامنا  إعن  كله.  وهذا  املستفيدين 
بعضها بدأ يجب أن يستمر وبعضها لم يبدأ أو قريب من أن يكون في 
املراحل ديالو األخيرة وهذا إن شاء هللا غادي يمكنا باش مرحلة اإلقالع 
اإلقتصادي املقبلة ستكون قوية، وكاين عدد من البرامج األخرى والشك 
أن مصادقة البرملان على قانون املالية التعديلي إن شاء هللا عندما يحال 
عليكم سيكون فرصة ملناقشة تفاصيل اإلجراءات قصيرة املدى فيما 
يخص دعم املقاوالت ودعم اإلقتصاد الوطني وإنعاشه وإعطاء دفعة 

إن شاء هللا لهذا اإلقتصاد.

أخيرا أريد أن أقول بأني أنا شخصيا على حسب ما عاينته في هذه 
املراحل كلها اللي قطعناها الحمد هلل بنجاح، أنا متفائل ومتفائل جدا 
ألن داك �ضي اللي شفت من الشعب املغربي من التضامن ومن التعبئة، 
من اإلنخراط كل في مجاله، املهندسين اللي صنعوا آلية ديال التنفس 
 18 اآلن صدرنا  دابا  الكمامات،  تعبئات  اللي  املقاوالت  اإلصطناعي، 
مليون ديال الكمامة ل11 دولة، 11 دولة اللي صدرنا ليها الكمامات 
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إلى حد الساعة، وهذا نتيجة جهد ديال عدد من املقاوالت ومن رجال 
األخرى  األمور  من  عدد  في  الذاتي  اإلكتفاء  وأيضا  املغاربة  األعمال 
املرتبطة بمواجهة كوفيد19- وأيضا املعلوماتيين اللي اشتغلوا الحمد 
هلل كانت قفزة مهمة في عدد من األمور ال فيما يخص اإلدارة نفسها اللي 
اليوم 3 شهور دارت فيه كثر من مسير ديال ثالث سنوات فيما يخص 
الرقمنة، ولكن أيضا الشركات واملؤسسات واملواطنين والشباب الحمد 
هلل اللي انخرطوا فهاد �ضي، فلذلك هذه الديناميكية والتي كانت الحمد 
هلل إيجابية ال يمكن إال أن تجعلنا نتفاءل ألن املغرب إن شاء هللا بعد 
جائحة كوفيد19- سيكون أحسن من املغرب ما قبل كوفيد19-، شكرا 

جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، نفتح اآلن السيدات والسادة النواب 
باب التعقيبات بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس عبد هللا بووانو باسم 
فريق العدالة والتنمية. فهو طبيب ال يحتاج للورق، التعقيم التعقيم 
عاين آ�ضي عبد هللا عاين، توليو مباشرة بعد أي متدخل أو متدخلة البد 
مباشرة التعقيم فورا لربح الوقت ولكن املناعة ديالك انت خاصة، 

تفضل السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لعب لهللالب3قاي3:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك3مة،

ا س  اتلقا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

أوال البد أن ننهئ أنفسنا ونهنئكم السيد رئيس الحكومة على هذا 
النجاح الكبير على جميع املستويات الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 
وحتى السياسية، طبعا بفضل أوال التعليمات ديال جاللة امللك الذي 
سهر على إعطاء التعليمات منذ الوهلة األولى بطريقة استباقبة، والبد 
ولجنة  الحكومة  من  امللحمة  بهذه  ساهم  من  بكل  كذلك  نشيد  أن 
الجيش،  املحلية،  السلطات  الترابية،  الجماعات  البرملان،  اليقظة، 
األمن، الدرك، الوقاية املدنية، القوات املساعدة، رجال ونساء الصحة، 
رجال ونساء التعليم، رجال ونساء املالية الذين اشتغلوا لكي يخرجوا 
هذه التدابير، ثم األبناك ألنهم تاهوما اشتاغلوا باش يوصلوا هاداك 
األموال إلى املناطق النائية والفالح، اسمح لي السيد الرئيس، الفالحون 
اللي اشتاغلوا خالل هاد املدة أو وجدوا لنا وصلوا لنا املواد الفالحية 
واملنتوجات الغذائية حتى املدن والقرى، اليوم هاد يوم السبت لألسف 
الشديد تعرضوا ملا تعرف السيد الرئيس كاين عندنا الجائحة وعندنا 
الجفاف واضاف لهم البرد التبروري ويعني الغالت ديالهم والثمار ديالهم 

بهم  للعناية  الحكومة  رئيس  السيد  ندعوك  لذلك  استهدفت،  يعني 
ألن صندوق الكوارث ماداخلينوش، التأمين ما كاينش البد من دعم 
مباشر، والبد أن نشكر كذلك رجال اإلعالم والصحافة واملواطنين على 

هذا النجاح.

السيد الرئيس، فرض حالة للطوارئ الصحية مع إجراءات الحجر 
الصحي كانت له إيجابيات كبيرة ومقدرة على البلد وشكل بذلك بلدنا 
استثناء، أعطى األولوية لإلنسان، للجانب الصحي، لصحة املواطن، 
التمديد األول 30 يوم كان مبررا ومفهوما ومستوعبا، التمديد الثاني 
ديال 20 يوم فهم واستوعب بصعوبة، التمديد الثالث مع اجراءات 
عدة  وعلى  إشكاالت  عدة  يطرح  عنها  عبرتم  التي  املهمة  التخفيف 
مستويات السيد الرئيس، منهجيا أوال غياب الوضوح الشامل، جدولة 
على جميع املستويات، غفل اإلجابة على فتح الحدود ملا له من ارتباطات 
اليوم  العالقين،  تنقل األشخاص، غفل عودة  السياحة وحرية  على 
خاصنا الوضوح فهاد املستوى بغينا غير الوضوح ألن هداك املواطن 
دابا فأوروبا كيتنقل في البلدان كلها ديال شنغن بدون حاجز عبر الطائرة 
اليوم احنا بغينا الوضوح فهاد املسألة هادي، كذلك  القطار،  وعبر 
املساجد، الشواطئ ثم من الناحية التدبيرية تم تكليف لجن لليقظة 
جهويا وإقليميا السيد رئيس الحكومة من أجل تقييم اإلجراءات، فيها 
السلطة كيرأسها العامل والوالي وفيها املصالح الخارجية فيها الصحة 
والناس اللي معنيين اللي هما الجماعات الترابية تم التغييب ديالهم 
ما فهمناش عالش، ألنه من كنرجعوا للقانون التنظيمي 113.11 وعلى 
رأسه املادة 83 املادة 100، هاد الشرطة اإلدارية وهاد الصالحيات من 
صالحيات الرئيس، ال يمكن ألحد أن يتخذها ومع علك تم تغييبه في هذه 

اللجنة، فلذلك ندعوكم إلى تداركها؛

صحيا السيد الرئيس، كوفيدـ19 هي جائحة عاملية طبعا تم الحجر 
على املاليير ديال البشر، تمت إصابة املاليين ديالهم والوفيات باآلالف 
مئات اآلالف، فهي ليست مغربي، كل الدول اتخذت إجراءات ديال 
الحجر، لكن جلها لم يق�ضي ما بين 80 يوم إلى 110 يوم، صحيح تدرجو 
في رفعه، ومنهم من وقع في األخطاء لكن رفعوه اآلن ألنه مشكل صحي في 
البداية، له آثار سياسية، له آثار إجتماعية واقتصادية، لكن حذاري أن 
يتحول إلى مشكل اجتماعي واقتصادي وسيا�ضي، اليوم كل املؤشرات 
عبرتم عنها إيجابيا الوفيات، الشفاء، اإلنعاش، عندنا 5 اللي هما في 
التنفس الصناعي، .. 0،7 التحليل كتدار بعشرات يعني أكثر من 17 
ألف يوميا ولكن مقارنة مع دول أخرى خاصة بأوروبا وآسيا تم ارجعوا 
بالرغم من أن عندهم اآلالف اللي باقيين في اإلنعاش بل اآلالف اللي 
هما باقيين تحت الرعاية الصحية تحت التنفس ومع علك رفعوا هاد 

الحجر الصحي.

الطبيعية،  الحياة  إلى  الرجوع  الرئيس البد من  السيد  التركيز  تم 
تم التركيز على كوفيد على حساب األمراض األخرى، من ناحية املوارد 
البشرية ومستلزمات طبية والعناية باملر�ضى ،وجب العودة إلى الحياة 
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الطبيعية الصحية والتي أهملت خالل هاد الفترة، ل HCP السيد رئيس 
الحكومة كيقول %30 من األسر بها فرض يعاني من مرض مزمن، منهم 
%48 لم يلجو الخدمات الصحية خالل هاد الفترة تالحجر، %11 من 
األطفال اللي خصهم التلقيح، %36 منهم لم يذهبوا خالل فترة الحجر، 
إلى الحالة الطبيعية، داء السل  لذلك وجب الرجوع السيد الرئيس 
كيقتل اآلالف، السرطان، األمراض املزمنة، البرامج الوقائية والعالجية 
ولكن  للصحة  األولوية  اإلعطاء  مناسبة صحيح  هي  لذلك  متوقفة، 

الرجوع للحالة الطبيعية البد منها.

اقتصاديا السيد الرئيس، اتخذتم إجراءات مهمة ومقدرة لصالح 
املقاولة واملقاول الذاتي والقطاع الغير املهيكل اإلستثمار واإلنتاج، لكن 
بالرغم من تأكيدكم في هذا التمديد على استئناف األنشطة اإلقتصادي 
على املستوى الوطني، إال أن ارتباطها ببعض املهن أو املجاالت الترابية 
سيحد من انطالقها وعودتها للحالة الطبيعية، ناخذ على سبيل املثال 
الحدود؟  ستفتح  متى  عنها؟  الحجر صحي  رفع  سيرفع  متى  السياحة 
متى ستفتح املطاعم مع اإلجراءات؟ ألن هادي مرتبطة بالسياحة، ثم 
املغاربة مغاربة العالم عندنا 70 املداخيل ديالهم 70 مليار، كتمثل 7 
ديال النقط من الناتج الداخلي الخام بمعنى أنه إيال ما دخالتش غادي 
نمشيو للمديونية، 7 دالنقط اللي غتضاف على حساب ماعا؟ فالبد من 
أن تتحرك الخارجية للدعوة لدخول مغاربة العالم لكي نستفيد من هاد 
القضية اللي كنتكلمواعليها للسياحة الداخلية اللي هي اليوم ممكن أن 
تكون مناقضا، لكنها تحتاج إلى دعم مباشر وإجراءات تحفيزية كاستمرار 

دعم للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي إلى نهاية السنة املشغلين.

إجتماعية السيد الرئيس، لقد قمتم بإجراءات وتدابير كبيرة ومهمة 
6 داملليون مستفيد من الدعم في القطاع غير املهيكل والراميد، تقريبا 
مليون مستفيد من الدعم ديال la CNSS منين كنضربوها في عدد 
نسبة األسر 4،2 وال 4،6 احنا أمام 29 و30 مليون مستفيد، لكنها قد 
تتحول إلى قنبلة اإلجتماعية بالنظر إلى محدودية املوارد واستمرارية 
الحظر. لكل هذا ندعوكم السيد رئيس الحكومة املحترم وعالقة برفع 

حالة حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحظر الصحي:

أوال: إلى اإلشراف والتتبع الشخ�ضي.

ثانيا: اتخاع القرارات الحاسمة والضرورية في كل وقت وحين.

ثالثا: تكثيف التواصل واإلخبار.

رابعا: التحلي بالجرأة والشجاعة للخروج في أقرب اآلجال من هذه 
الوضعية الغير مفهومة من الحجر الصحي وعلك قبل نهاية هذا التمديد 

الثالث الذي نتمنى أن يكون هو األخير.

السيد رئيس الحكومة املحترم، نريد بإسم فريق العدالة والتنمية 
كوفيد،  لجائحة  والخالصات  والعبر  الدروس  لبعض  انتباهكم  إثارة 
كورونا صحيح كان مرضا خطير، ولكن قوس يجب أن يغلق ويجب أن 

نعيش معه بكل تحدياته في ما هو سيا�ضي وتشريعي.

السيد الرئيس، البد أن ننوه بمقاربتكم عبر املشاورات مع األحزاب 
مذكرات،  كاينة  واليوم  الثاني.  أو  األول  اللقاء  في  سواء  السياسية، 
ندعوكم لإلستمرار ملا بعد رفع حضر حالة الطوارئ. ندعوكم للتيهئ 
الجماعي الستحقاقات 2021، وضرورة التفاعل. كذلك ضرورة، سبقني 
رئيس فريق األصالة واملعاصرة لضرورة التفاعل اإليجابي والسريع مع 
مقترحات القوانين اللي كنجيبوها، ألن عندها عالقة بكوفيد، إلى داز 
كوفيد ما بقى عندها حتى معنى، سواء تعلق األمر باألكرية أو البنوك 
أو اإلعفاءات. واللي كيتكلموا على وحدة وطنية لألسف الشديد. ألنه 
اإلختيار الديمقراطي للدستور حد من كل هذه التوجهات، وإال هاد�ضي 

ما كانش حتى في 2011، حين كان الحراك، فكيف يكون اآلن.

-3 السيد رئيس الحكومة، البد من تشجيع املنتوج املغربي. ننتج 
مغربي نستهلك مغربي. نشرب، نأكل، نلبس، نركب، نبني نجهز. البد من 
إعطاء االفضلية. واش باقي عندها معنى أننا كنجيبو املاء من الخارج 
باش نشربوه؟ بال ما نتكلم على املواد األخرى، شغلهم هذاك، ولكن املاء 
اللي كنشربو حتى هو نجيبوه من برا. واش معقول نجيبو املأكوالت من 
برا وحنا كنصنعوها؟ واش ضروري نلبسو من برا؟ واش ضروري نركبو 
فسيارات فارهة؟ واش ضروري نبنيو..حتى البناء باألدوات واملواد اللي 
هي خارجية؟ واش ضروري أن نجهز مكاسبنا سواء املكاتب ديال الدولة 
أو املكاتب للجماعات الترابية أو املكاتب الخاصة أو املنازل ديالنا بما 
هو خارجي؟ البد من إعطاء األفضلية الوطنية ولنرفع من 25، السيد 

الرئيس الحكومة، إلى 75.

-4 تحقيق األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت 
والقطاني والسكر. أوال الحبوب والزيوت والقطاني أن بينهم ارتباط. ملي 
كنزرعو الحبوب، كنوليو العام اللي موراه، كنزرعو إما القطاني وإما 
الزيوت. ولذلك اليوم الزيوت كنتجوها بأقل من %10 القطاني أقل 
من %30 السكر أقل من %50، لكن خلينا نركزعلى الحبوب. السيادة 
الوطنية والخبز ديال املواطنين اليوم فيه إشكال. الصادرات صحيح 
من 2008-2018، 240 مليون. لكن نستورد 480 مليار ديال الدرهم 
عفوا. اإلنتاج اليوم هاد السنة أقل من 30 مليون قنطار، االعتماد على 
االستيراد باش ناكلووباش نعلفو، وهذا منكر كبير. البد اليوم كاينة 
إجراءات كثيرة ومتعددة لكي يكون عندنا اإلكتفاء الذاتي. وهنا كنقول 
أوقفه؟ من  الحبوب، من  املالكي لدعم زراعة  الحبيب  ديال  برنامج 
أوقفه، من أوقف دعم الفالح، ألنه فالثمانينات كان 250 درهم، وباقي 
اليوم ب 250 درهم. من املستفيد من االستيراد؟ املطاحن، عددها 

باملوانئ وعددها بالداخل ولكم أن تقارنوا.

الصحية  التغطية  عبر  اإلجتماعية  الحماية  تعميم  من  البد   5-
الشاملة.

-6 دعم بعض القطاعات عات األولوية، السياحة تكلمت عليها. 
قطاع العقار والسكن، تقديم التسهيالت الضرورية. تقنين اإلستثناءات 
وليس حذفها. ألن عدد امللفات ..ألن وقع مشكل وهذاك مشكل ال عالقة 
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لع باالستثناء الذي وقع بتاغازوت. فتم توقيف هذه اإلستثناءات بالرغم 
من... اليوم اللجان الجهوية لالستثمار، أشنو عندها من ملفات؟ ال 

�ضيء.

-7البد من دعم، كذلك منتوجات جديدة أو خط منتوجات جديدة 
لفائدة املواطنين. الصناعة ما نتكلمش عليها ألن تكلمتوا عليها السيد 
الرئيس. ما نصنعه ال نستورده. النسيج مثال، الكمامات واأللبسة إلى 
غير علك تكلمنا عليه. فلذلك هذا من بين األولويات . التشغيل والشباب: 

إعطاء انطالقة جديدة لالنطالقة، ثم تحيين ودعم كل برامج.....

ا س  لا رئيس:

دقيقة ال�ضي عبد هللا.

ا نائبلا س  لعب لهللالب3قاي3:

فئات  لكن  وكبير،  جيد  به  تم  ما  املهيكل.  غير  القطاع  دعم   8-
متضررة كثيرة من الفالحين، الصناع التقليديين، مهنيين حرفيين ، 
املقاهي، الحالقة، الطاكسيات هادو كلهم مازال يحتاجون إلى دعم وإلى 

االهتمام بهم.

الفوارق  تقليص   ، مثال  الترابية،  البرامج  بتنزيل  اإلسراع   9-
الدولة  بين  والتعاقدات  واإلتفاقيات  الشراكات  وتفعيل  اإلجتماعية 

والجماعات املحلية.

يوم  خلفوا  الذين  من  ثالثة  الحكومة،  رئيس  السيد  األخير  وفي 
الزحف، لم يكونوا في املوعد مع الجائحة. قطاع األبناك تكلمنا عليه 
وكنعاودو نتكلمو عليه. قطاع التأمينات لألسف الشديد، le bonus اللي 
دارغير كافي. وقطاع املحروقات، آش كيتسنى هداك التقرير اللي عند 
مجلس املنافسة لكي يخرج للوجود؟ أش كيتسنى؟ لألسف الشديد 

احنا اليوم كنعطيو للمواطن لكي يحتج بطرق غير مقبولة.

املحروقات اليوم الثمن ديالها نزل إلى مستويات...، ولكن ال تنعكس 
على املستوى املحلي.

وفي األخير، نسأل هللا أن يوفقكم ملا فيه الخير للبالد والعباد تحت 
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة و السالم عليكم.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد اللطيف وهبي 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلقهبي:

السيد الرئيس كنت سأقول الكثير ولكن حينما يشهد شاهد من 
أهلكم ماعا عسايا أنا أقول؟

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك3مةلاملحترم،

ا ساد3لا 3زراءلاملحترم3ن،

ا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

هذه  خالل  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الجلسة الدستورية الهامة، واسمحوا لي السيد رئيس الحكومة أن أقول 
لكم لقد أتعبتم املواطنين من جراء تسريبات حكومتكم املتكررة تارة 
سترفعون الحجر وتارة ستمددونه و تارة ستخففونه وكأن حكومتكم 
مجموعة من الجزر السياسية املتفرقة فلكل تصاريحه ولكل خطابه، 
سربتم الوثائق وصار الحديث عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ملدة 
شهرين وحتى قبل أن يبت الجهاز الدستوري مجلس الحكومة في املرسوم 
أصبح بيد املغاربة يحملونه متسائلين، أين الحكومة ومن يمقرر؟ ثم 
اهتديتم وأنهيتم إلى شهر من التمديد والجميع يتساءل ملاعا شهر وليس 
شهرين؟. أو ملاعا الشهرين في األول ثم شهرفي األخير؟ في الحقيقة هذه 
التغييرات املتواترة تعكس إرتباككم وعجزكم عن اتخاع القرار وتبليغه .

أضف إلى علك أنه حيد حتى عندما صنفتم املدن إلى منطق واحد 
واثنين لم تشر بتاتا في مخطط التخفيف بمناطق الحجر رقم 2 إلى مصير 
وضعية األطفال، حيث لم يخطر على بالكم أن تمنحوهم ولو لحظات 
للتنفس . نسيان ضبط الحجر الذي فرض عليهم من حيث ال يدرون، 
لقد منحتم سلطات كبيرة لوزارء معينين وللوالة والعمال، وتخليتم 
عن صفتكم ومهامكم الدستورية كمؤسسة تنسق وتفوض السلطات، 
كما همشتم دور املؤسسات املنتخبة وأبعدتم دور مجالس الجهات، 
كل علك أبان عن فشلكم البين وعدم قدرتكم على اعتماد املقاربات 

التشاركية أثناء اتخاع القرار.

السيد الرئيس إن رغبة املغاربة في رفع الحجز تكمن وراءه حقيقة 
صادمة وهي أنهم يرغبون في رفع الحجز اإلقتصادي واإلجتماعي، علك 
أن ماليين املغاربة الذين كانوا باألمس يعيشون على عتبة الفقر، أصبح 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  فقراء  وقراراتها  وفي ظل حكومتكم  اليوم 
وكذلك شباب كانوا مهددون بالعطالة أصبح اليوم عاطال بشكل رسمي 
وال أمل في األفق وكأن هذا الوباء جاء ليعري عن هشاشة اختياراتكم 
السياسة اإلقتصادية ألن ضحايا فيروس كورونا في القطاع اإلقتصادي 
غير املهيكل هم كثر وضحاياه من العاملين في القطاع املهيكل كذلك 
بعدما عجزتم عن حل مشاكلهم مثلهم مثل معانات مقاوالت أصحاب 
النقل العمومي والنقل السياحي ونقل املسافرين و أصحاب املطاعم 
يبدو  الذي  الفرج  ينتظر  متدمرا  عاطال  بات  الكل  وغيرهم،  واملقاهي 
غير قريب وبعيد املنال، وأنتم عاجزون تعلنون القرارات وال تبررونها 
لتتحول هذه القرارات إلى عقوبات يعاني منها املغاربة، وحتى حينما 
قررتم توزيع الدعم على الفئات الهشة فقد تم بنوع من اإلرتباك، كانت 
الفكرة نبيلة، ولكن التنفيذ كان سيئا واإلخراج رديئا حرم الكثيرين 
ظلما وعدوانا، أما تصرف البنوك فسيظل نقطة سوداء في تاريخ أزمة 
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املغاربة رغم ما راكمته هذه األبناك من أرباح طائلة وظلت تتمسك 
باإلشتراطات العسيرة رغم الضمانات الهامة املقدمة لها من الدولة 
واملواطنين والشركات، فتحولت هذه األبناك بقدرة قادر إلى عبء إضافي 
عجزت معه حتى مؤسسة بنك املغرب في التأثير على القرار رغم ما تملكه 
اليقظة بطبيعة تركيبتها  وتتمتع به من سلطات، بل أصبحت لجنة 
وكأنها تشتغل لدى البنوك، بعد تخليكم عن تحمل مسؤولية إدارة هذه 

اللجنة بصفتكم الدستورية.

السيد الرئيس، ونحن مقبلون على اإلحتفال بشعيرة عيد األضحى 
املبارك الزال الفالح والكساب يتسائل عن مصير تسويق ماشيته التي 
افتتاح األسواق  التعامل مع إعادة  تشكل مصدر دخله، وما طريقة 
األسبوعية التي هي مجال لترويج املنتجات املحلية وإنعاش إقتصاد 
عوي الدخل املحدود سوى دليل آخر على اإلرتجالية واإلرتباك، السيد 
بهذا  توضيحا  منكم  نريد  الحكومة،  رئيس  السيد  إرتباك  الرئيس، 
الخصوص كي ال نفسد على املغاربة الفرحة بهذا العيد كما ضحت 

الحكومة بفرحتهم بعيد الفطر.

بقرارات  يطالبكم  ال  الجميع  إن  الجميع،  إن  الرئيس،  السيد 
أسطورية للخروج من األزمة، ولكن يريدون فقط الوضوح والحوار، 
حوار جدي ورصين، حوار حقيقي صادق وجدي ومسؤول مع أرباب 
املقاهي واملطاعم مثال وأرباب النقل يريدون منكم فقط الجلوس معهم 
لقد  ينتظرهم  بما  املغاربة اإلكراهات ويشعرون  يتفهم  للحوار، ربما 
أتعبتنا حكومتكم بصمتها وحولت الحجر الصحي إلى حجر سيا�ضي رافعة 
شعار كم حاجة قضينا بتركها، فمن واجبكم السيد رئيس الحكومة، 
أن تمارسوا سلطاتكم الدستورية كاملة ال أن تتخلوا عنها بالتقسيط 
لبعض الوزراء أو أن نصبح أمام حكومة غير منصتة وإعالم عمومي يثير 
التقزز وأصوات نشاز تنادي بتغييركم بحكومة تكنوقراطية وكأن الحل 
السحري بات فقط بيد التكنوقراط، أصحاب األرقام ال املؤسسات 
الحزبية والسياسية وال أصحاب الشعور الوطني والجرأة السياسية 

والقدرة على الحسم في اتخاع القرار.

السيد الرئيس، لقد حان الوقت لكي نفكر بشكل جدي وجماعي في 
املستقبل، لذلك نقول لكم أننا سنتعامل معكم بكل وضوح وصراحة 
عندما ستحيلون على البرملان القانون املالي التعديلي وإعا سمحتم قبل 

علك البد أن نوجه عنايتكم إلى ما يلي:

إننا في فريق األصالة واملعاصرة املنبثقة عن حزب األصالة واملعاصرة 
نعلن أن التعاقد تعاقد الدعم السيا�ضي التي قدمناه لكم منذ بداية 
املقبلة غير  أي دعم لخطواتكم  ألغيناه، وسنسحب  األزمة قد  هذه 
املحسوبة لكون قرارات حكومتكم حتى اآلن ما هي إال خطوات فاشلة 
ال ترقى إلى طموحات املواطنين واملواطنات الذين أصيبوا بخيبة األمل 
إزاء قراراتكم اإلقتصادية واإلجتماعية التي باتت تثير مخاوف كل فئات 
وشرائح املجتمع، وننبهكم أيضا إلى أن املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
مسؤولية  وبكل  وطني  حس  بكل  تحملت  بعدما  أنهكت  قد  والكبرى 

عبء املساهمة في مواجهة الجائحة، وأن الحكومة ظلت تصدر قرارات 
تعكس أزمتها التنظيمة والسياسية وتجعل املواطن يرفض أن يقدم 
تضحيات أكثر مما قدم في املا�ضي، وألننا قبلنا بكل �ضيء استنادا على 
النتائج عن  إلى املحاسبة وترتيب  اليوم  الوطني فسننتقل  اإلحساس 
أوفياء  ثم سنظل  الوباء، ومن  في ظل هذا  العام  الشأن  تدبير  سوء 
لقناعاتنا وملواقفنا ولدفاعنا عن الديمقراطية والشرعية اإلنتخابية، 

ولذالك ندعو الحكومة إلى اتخاع اإلجراءات التالية:

- أوال: فتح حوار شفاف وواضح من موقع املسؤولية تجاه األحزاب 
السياسية وليس فقط اإلنصات واإلدعاء بعدم التوفر على املعطيات 

وتأجيل األجوبة؛

- ثانيا: قيام املعارضة بدورها الرقابي من خالل السعي إلى إحداث 
لجنة إستطالعية لترتيب املسؤوليات عن الفشل واإلخالالت التي تم 
التعامل بها مع املواطنين املغاربة العالقين بالخارج، وكأنهم مواطنون 
إهانة وطنية ترتب مسؤولية سياسية ال  العاشرة، وهي  الدرجة  من 

يمكن السكوت عنها؛

ثالثا: تكوين لجنة استطالعية ثانية ملراقبة كل الصفقات التي تمت 
في مجال الصحة وغيرها من القطاعات العمومية حفاظا على أموال 
دافعي الضرائب، والوقوف على ما شاب تلك الصفقات من اإلدعاءات 
لنتأكد من صحتها، وفي حالة تبوث إخالالت سندعو الجهات املعنية 

بإحالتها على الجهات املختصة؛

من  الديون  في  الغارقين  املواطنين  مساعدة  إلى  الدعوة  رابعا: 
خالل ضرورة تأخير سداد الديون و بدون فوائد إلى ما بعد انتهاء اآلثار 

اإلقتصادية لهذا الوباء؛

خامسا: دعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة ماليا للخروج من أزمتها؛

سادسا: دعم جميع املشاريع االقتصادية الذاتية كمشاريع أصحاب 
النقل الخصو�ضي وأرباب املقاهي واملطاعم والحرف واملهن وغيرها؛

سابعا: دعم قطاع السياحة للحفاظ على مقوماته وبت الروح فيه 
مستقبال كمصدر مهم للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة.

لقد عددنا مذكرة باقتراحاتنا اإلقتصادية، ونؤكد مرة أخرى أن 
الوطن يعلو فوق الجميع، وأن املواطن املغربي تحمل كثيرا من أجل هذا 
الوطن بحس عال وبمسؤولية، وكذلك في احترامه ملقرارات املؤسسات 
وتجنده وراء جاللة امللك من أجل حياة مشتركة وحماية صحة املغاربة.

السيد الرئيس،

وقبل أن أختتم هذه املداخلة أرغب في أن أتوجه إلخواننا العالقين 
بالخارج وأقول لهم إعا كان من الضروري أن نعتذر فإننا نعتذر لكم، 
فيبدو أن أصحاب املسؤولية الحكومية لم ينصتو لنا ولم ينصتو إلى 
ضمائرهم، ولم يراعو الجانب اإلنتمائي الوطني قصد نقلكم إلى وطنكم 

للعيش بين أحضان أسركم.
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ختاما، نتمنى أن نجد فيكم السيد رئيس الحكومة الدعم الكامل 
قصد إظهار الحقيقة من خالل اللجن اإلستطالعية حتى نكون صادقين 
إن  لكم،  أقول  أن  يجب  علك  ننهي  ولكي  املغاربة،  ومع  أنفسنا  مع 
الحكومة التي جازفت باملصادقة على قانون 20.22 أي الحجز الفكري 

للمغاربة نشك في قدرتها على رفع الحجر الصحي، شكرا.

ا س  لا رئيسل:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كامل بإسم 
التجمع الدستوري، لكم الكلمة السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لت3ف قلكم للرئيسلفريقلا تجمعلا  ست3ري:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك3مة،

ا س  اتلقا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

التي  لألجهزة  والتنويه  بالشكر  أتقدم  أن  املناسبة  بهذه  يشرفني 
سهرت على تدبير املراحل األولى لهذه األزمة، وما تطلبته من قدرات 
وتضحيات مادية ومعنوية للمحافظة على صحة الوطن واملواطنين، 
وعلى النجاح املعترف به وطنيا ودوليا في تنفيذ وتطبيق خطة الطوارئ 
الصحية والحجر الصحي، إن ما حققته بالدنا من مكاسب وما تجنبته 
من خسائر في األرواح وما تحقق من ارتفاع ملنسوب الثقة املجتمعية في 
املؤسسات وأجهزة الدولة املشتغلة في الصفوف األمامية خالل املرحلة 
األولى لهذه األزمة ، وما قدمته وتقدمه من دعم اجتماعي للمتضررين لم 
تكن باملجان، بل سوف تكون لها تكلفته اقتصادية ومالية ومؤسساتية 
التكلفة  هذه  املستقبل،  وفي  الحاضر  في  ومرتفعة  كبيرة  وإجتماعية 
الدولة  خزينة  تتحملها  وسوف  كوفيدـ19  الدعم  صندوق  تحملها 
ومؤسساتها وجميع املقاوالت واملنتجون واملهنيون ومقدمي الخدمات، 
وكل الفاعلون اإلقتصاديون وعلك بكل تضامن ووعي ووطنية، علما 
أن قطاعات حيوية املدرة للدخل والعملة الصعبة والشغل أصيبت 
بالشلل الشبه التام ، كما أن الحدود مقفلة أمام مغاربة العالم والسياح 
والزوار، إال أن األمن الغذائي والتموين كان متوفرا في مختلف األسواق 
والجهات ولم يسجل أدنى خصاص، وعلك بفضل البرامج والسالسل 

اإلنتاجية واإلمكانيات الذاتية للمغرب واملغاربة والحمد هلل.

وبهذه املناسبة وبخصوص كارثة فاس- مكناس التبروري، السيد 
رئيس الحكومة اللي كنعتابروه كارثة طبيعية ألن التبروري ما�ضي عادي 
هبط بحال الحجر وهرس الطوموبيالت وهرس الشجر وتلف املحصول 
ديال 9 أالف هكتار، كنطالبوا منكم السيد رئيس الحكومة بتفعيل 
صندوق الكوارث الطبيعية. راكم كتعرفوا السيد رئيس الحكومة هذه 
تعتبر كارثة طبيعية وهاد الصندوق فيه الفلوس إيال ما فعلناهش في هاد 

الوقيتة إمتى غادي نفعلوه أ السيد رئيس الحكومة، هذا هو الدعم اللي 
خصنا نعطيو للفالح و هنا فين خاصنا نوقفو مع الفالح السيد الرئيس 

الحكومة ألن هادي كانت كارثة غير منتظرة.

معكم  نناقش  عرضكم  إلى  باإلستماع  الحكومة  رئيس  السيد 
اليوم تدابير املرحلة املقبلة ومتطلباتها وتضحياتها، وعلك انطالقا من 
مخرجات املراحل املستنفدة ومن معايشتنا امليدانية لألحوال وأوضاع 
املواطنين، إعا كان نجاحنا في هذا الرهان األول الغير املسبوق يشكل 
إمتحانا واختبارا لنا جميعا ولقدراتنا وتضحياتنا، فإن اإلنتقال لكسب 
الرهان املقبلة يجب أن يكون بنفس النجاح وبنفس الثقة إن لم يكن 
حيث  مسؤولية،  وأتقل  أدق  القادمة  املرحلة  معادلة  ألن  أحسن، 
تتمثل في التوفيق والجمع بين كل من الخروج اآلمن من الحجر الصحي 
واملحافظة على األرواح وسالمة املجتمع، مع تحقيق إنطالقة اقتصادية 
وانتعاشية موفقة للمقاوالت واإلنتاج واألوراش املتوقفة. اليوم السيد 
رئيس الحكومة عوامل النجاح اإلقتصادي واإلجتماعي هو التوفير اآلمن 
القانوني واإلداري وزرع مناخ الثقة بين مختلف أجهزة الدولة واملرتفقين 
اوالتظلمات  للشكايات  وفعالة  بمعالجة سريعة  وعلك  واملستثمرين، 

واملنازعات والتعسفات الشخصية لبعض املسؤولين واملنفذين.

اللي غادي  نقط  دبا عدت  الحكومة سردتوا علينا  رئيس  السيد 
تشتاغلوا عليها في مواكبة املقاولة الوطنية فهاد املرحلة الثانية، ولكن 
السيد رئيس الحكومة وكان نبغي.. أوال نوهو بواحد العملية اللي عشناها 
مع بعض الوزراء اللي كيقودوا العديد من القطاعات اإلقتصادية في هاد 
املرحلة ديال كوفيد، واللي عملوا على واحد السياسة التشاركية بين 
 un plan de relance et un plan الفاعلين في القطاعات من أجل بلورة
de sécurité للمرحلة املقبلة وهاد املسألة جد إيجابية اللي ما كناش 
كنعيشوها من قبل، ولكن السيد رئيس الحكومة واش عندكم علم 
أشنو يتوقع على أرض الواقع في اإلدارة خارج املركزي، هناك عراقيل 
ديال مسؤولين، اليوم السيد رئيس هاد ال�ضي كولوا اللي قلتوا مزيان، 
ولكن راه إيال مربطتوش املسؤولية باملحاسبة وحاسبتوا اللي كيعرقل 
اإلستثمار وحاسبتوا اللي كيعرقل التنمية في هاد البالد راه ما غاديش 
يمكن لينا نزيدو القدام، اليوم املقاوالت تعاني من هاد األزمة وغادي تزيد 
ينا هاع التعسفات السيد رئيس الحكومة، غنقول لك 

ّ
تعاني أكثر إيال خل

واحد النقطة اللي ربما ما غنتافقش أنا وإياك فيها، ولكن عندي دراسة 
غادي نعطيها لك وممكن تبحث فيها مزيان، واش عندكم علم على واحد 
ب من إمضاء، 

ّ
املشروع إما سكني إما صناعي إما سياحي شحال كيطل

لب 135 إمضاء، اليوم 
ّ
قبل ما نديرو la dématérialisation كان كيط

 dématérialisation ب 97 إمضاء، إعن ما ربحناش بزاف بهاع
ّ
ل
ّ
كيط

ب 400 و4 أيام وهاع ال�ضي بالدراسة 
ّ
ل
ّ
ب 449 يوم، اليوم كيط

ّ
ل
ّ
كان كيط

ومدققة السيد رئيس الحكومة وغادي نعطيوها ليك، هذا هواإلشتغال 
إللى بغيناكم تشتاغلوا عليه ألن التعسف اللي كتعيش املقاولة أثناء 
عملية االستثمار هو اللي كيعرق التنمية، واليوم السيد رئيس الحكومة 
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بغيناكم تعملوا على إخراج واحد des commissions de recours اللي 
أنتما كتشرفوا عليهم، كاينة des commissions de recours في إدارة 
الضرائب السيد رئيس الحكومة وكيأديوا واحد العمل ناجح 100% 
 les commissions وأنا عضو فهاع اللجنة وأشهد على علك، بغينا هاع
de recours تخلقوهم في جميع القطاعات باش هذاك املتضرر من 
 une commission de recours التعسف ديال هذاك املسؤول يلقى

اللي يجي لها غدا ويحّل فيها املشاكل ديالو.

ا س  لا رئيسل:

السيد الرئيس دقيقة، معذرة، تفضل، مازال ليك دقيقة معذرة، 
تفضل.

ا نائبلا س  لت3ف قلكم للرئيسلفريقلا تجمعلا  ست3ري:

الحكومة  رئيس  السيد  ديالو  امللف  ديال  الرفض  كيتم  ي 
ّ
مل ألن 

العديد  امللف وكيم�ضي فحالو وما كيبقاش يستثمر، وهاعو  كيطوي 
من املستثمرين من هاع النوع مستثمرين أجانب اللي فقدناهم بهاع 
القضية، مشكل العالقين السيد رئيس الحكومة، مشكل ديال العالقين 
كنمرو عليهم ما عرفتش عالش كنمرو عليهم مر الكرام! واش كتعرفوا 
املعاناة اللي كيعانيوا هاع الناس اليوم واش كتعرفوا املعاناة اللي كيعانيو 
خارج البالد وداخل البالد السيد الرئيس العائالت ديالهم؟ بغينا، بغينا 
او السيد رئيس 

ّ
واحد الخطاب واضح مع هاع الناس، الناس راه كيتشك

الحكومة، وما وضحاش عندهم األمور، نظرا لضيق الوقت كان بإمكاني 
 les بغيت نطّرق معكم للسياحة واملشكل ديال املقاهي واملشكل ديال
traiteurs، ولكن السيد رئيس الحكومة أنتما راه على علم بهاع ال�ضي 
كلو، كنطلبو منكم أنكم تاخذوه بعين اإلعتبار،ألن اليوم هاع الناس 
راه في أمس الحاجة ما يمكنش مازال يستمروا ولوألسبوع واحد بهاع 

الكيفية، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لا رئيسل:

شكرا الرئيس ومعذرة شكرا، اآلن الكلمة للسيد النائب عمر حجيرة 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ا نائبلا س  لعمرلاحجير3ل:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال3ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لرئيسلالحك3مة،

ا س  اتلقا ساد3لا 3زراء،

حضراتلا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

أوال والبد في الفريق اإلستقاللي أننا نفتاخرو نعّبرو على االفتخار 
ديالنا بالتجربة املغربية في مواجهة الوباء، بفضل القيادة الحكيمة ديال 

صاحب الجاللة والتوجيهات السامية ديالو واللي جنبت املغرب كيما 
تفضل رئيس الحكومة األسوأ، كذلك التنويه الكبير بالوحدة الوطنية 
ديال الشعب املغربي وراء صاحب الجاللة واإلنضباط الشعبي الواسع 

املبني على تجذر الوطنية في كيين املجتمع املغربي.

صبروا  اللي  املغاربة  واملواطنين  املواطنات  لكل  شكرا  باملناسبة 
فهاع الجائحة، الشكر موصول إلى كل اللي كان في الصفوف األمامية 
فهاع الوقت الصعيب، كل الناس اللي اشتاغلوا في الصفوف األمامية 
كنقدمو لهم الشكر الجزيل بهاع املناسبة، كذلك سمحوا لي باش نقّدم 
واحد شكر خاص للمغاربة العالقين ال في املغرب وال في الخارج على 

الصبر ديالهم وعلى التفهم ديالهم وعلى الثبات ديالهم.

ديال  املنطق  بنفس  إليكم  اليوم  نتوجه  الحكومة،  رئيس  السيد 
الفريق اإلستقاللي و ديال حزب اإلستقالل اللي هو املعارضة الوطنية 
والوطن أوال ما فيهاش شعبوية، ما فيهاش مزايدات، نقدموا اإلنتقادات 
ديالنا ونقدموا اإلقتراحات ديالنا ونقدموا املذكرات ديالنا باش نعاونوا 
الحكومة وباش نعاونوا بالدنا، آخر مذكرة هي املذكرة اللي توصلتوا بها 
األسبوع املا�ضي واللي فيها عدد كبير من اإلقتراحات اللي كنتمناوا أنكم 

التاخدوا بها للخروج من هاد األزمة اللي سبباتها الجائحة.

السيد رئيس الحكومة، حكومتكم مرتبكة، السيد رئيس الحكومة، 
تخلطت على املغاربة كل�ضي كيصرح، تسابق نحو التصريحات، شكون 
اللي نثيقوا واش نثيقوا هذا وال هذاك التسريبات ما فهمناهاش املغاربة 
داخوا واش les fake news واش األخبار الزائفة، شكون اللي عندو 
الخبر، وبالتالي هاد التدبير هو اللي ربك املغاربة، أما الحمد هلل صبرنا 
ولكن أمام هاد اإلرتباك ديالكم سببتوا لينا مشكل مع املواطنين، حتى 
احنا اللي مسؤولين واللي من املفروض تكون عندنا املعلومة ما كانتش 
رئيس  السيد  اإلعالمية  خرجاتكم  نجاوبوهم،  باش  املعلومة  عندنا 
كنسمعوكمش  ما  ولكن  كنشوفوكم  كتخرجوا  الحمد هلل  الحكومة، 
ما كتقولوا والو كيسالي البرنامج املغاربة كيتسائلوا آشنو قال رئيس 
املعلومات  إلى  العطش  واحد  كاين  معلومات،  كاينش  ما  الحكومة؟ 
ولكن ملي كتسالي ما كنجبروش بأنه داك�ضي اللي عندنا أسئلة ديال 
املواطنين ما لقيناش األجوبة ديالها، كذلك السيد رئيس الحكومة، 
اسمحلي املغاربة ما فهموش عالش سبقتي وسائل إعالم ما�ضي مغربية 
باش تشرح للمغاربة الخروج من الجائحة كيفاش غادي يكون، األولوية 
للبرملان، واألولوية لوسائل اإلعالم الوطنية إيال بغيتي تخرج باش تعطي 
للمغاربة  تفسر  بغيناك  مفهومش  ما  هاد�ضي  للمغاربة،  املعلومات 
هادال�ضي، التواصل أصبح عند الحكومة فقط باإلشاعات والتسريبات 
ومن كتكون بالغات كتنقصها الدقة والشمولية، كذلك نسجل عدم 
التجاوب ديال الحكومة مع طلبات الفرق البرملانية، آخر لجنة انعاقدت 
البارح ديال لجنة الشؤون اإلنتاجية، كان الطلب تقدم يوم 17 أبريل، 
السيد رئيس الحكومة، بغيت نوصلك أسئلة عالقة وأنا أستمع إليكم 
ما عرفتش واش هداك برنامج حكومي وال تصريح حكومي ما فهمتش، 
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أنا جاي من وجدة منطقة 1 إلى منطقة 2 باش نسمع التدابير، باش 
املغاربة يسمعوا تدابير ماقلتيلنا والو، خارجين إيال فهاد ربع ساعة اللي 
بقات ليك ما قلتيش حوايج ملموسة خارجين بحال اللي جينا، بغينا 
تدابير، ما هي اإلصالحات الكبرى اللي غادي تدعم منسوب الثقة اللي 
غادي  كيفاش  استمرارالضبابية،  الفترة،  فهاد  املغاربة  عند  كسبناه 
بامللموس؟  املتضررة  الوطنية  والشركات  القطاعات  الحكومة  تنقد 
كيفاش غادي نقدوا القطاعات الوطنية والشركات املتضررة من هاد 
الوباء؟ خطة الحكومة لدعم وتحويل القطاع الغير املهيكل، كيفاش 
ديال  مؤشر  التضخم،  ديال  مؤشر  املستقبل  في  األرقام  كتصوروا 
البطالة، مؤشر النمو؟ شحال من شركة أفلست وشحال من شركة 
ممكن الحكومة بالتدابير ديالها تنقدها، هادو هما اللي كيتسناوا املغاربة 
من الخطاب ديالكم السيد رئيس الحكومة اليوم، املغاربة العالقين في 
الخارج، فعال السيد وزير الخارجية البارح بشرنا، شنو هي التواريخ، 
واحد جالس اليوم فأملانيا ما عارفش فوقاش يجي، ابتداء من األسبوع 
املقبل، عطيونا تواريخ، حتى إال ما كانتش ممكن غي قولوا راه غادي 
نقلوا املغاربة في أفق شهر سبتمبر بعد الناس تعرف كاين واحد األفق، 
الطلبة املغاربة العالقين بالخارج اليوم عطلة عندهم فوقاش غادي 
يرجعوا؟ تقريبا 50 ألف طالب عندنا فالخارج فوقاش غادي يرجعوا؟ 
 ،réservation ،مصير عملية العبور هاد السنة، السفر يتطلب برمجة
فوقاش يجيوا وفوقاش هاد الناس غادي نعلموهم إيال ما علمناهمش 
اليوم من خالل الخروج ديالكم السيد رئيس الحكومة في البرملان، تصور 
خاصة للمناطق الحدودية اللي كانت قبل ما تجي كورونا كانت عندنا 
أزمة وكانت عندنا إكراهات اقتصادية، واش عندكم �ضي تصور وتقدمنا 
بعدة أسئلة واقتراحات في املوضوع، كاين الوباء وكاين كذلك الجفاف 
واش عندكم �ضي تصور؟ ألنه منين جيتي السيد رئيس الحكومة، نقولك 
الجمل اللي قلتي لنا، إعادة إنعاش اإلقتصادي، هناك إجراءات سوف 
نقوم بها، نحن بصدد بلورة، سنضع خطة إيو فوقاش؟ راه كورونا 
هادي 3 شهور باش بدات، من املفروض السيد رئيس الحكومة اليوم 
تجينا ببرامج واضحة، واضحة في الزمان وفي األرقام إلى آخره، اليوم ما 
شفناش هاد ال�ضي تمناو إن شاء هللا في التعقيب أنه يكون عندكم هاد 
األجوبة، التنقل داخل املدن مزيان إيوا داخل املنطقة أنا دبا من وجدة 
منطقة 1 بغيت نجي ملكناس واش خاصني ورقة وال ماخاصنيش، نفس 
املنطقة كيغادي ندير نتنقل، في الجهة مشكورين السيد رئيس الحكومة 
فهمتوا إيوا في املنطقة راه عندنا 1 و2 كيفاش نتنقلو في املناطق. األجواء 
الجوية فوقاش غادي تفتح، الحدود فوقاش غادي تفتح فوقاش ممكن 
للناس يسافروا؟ فوقاش ممكن العالقين، دبا أنا كالس وجاتني رسالة 
كيقولوا لي هللا يخليك عندي أختي راه حاملة باقي ليها 3 شهور عايشة 
في الخارج بغات ترجع، أشنا هو البرمجة كيفاش ترجع؟ غير...، ما�ضي أنا 
كنتفهموا الصعوبة ديال التدبير، ولكن يعطيوا تواريخ عطيوا اآلجاالت، 
راه العالم كلو يدبر هاد األزمة، وأزمة كبيرة وهللا يحسن العون، ولكن 

عطيوا اآلجاالت ... راه دول أخرى عطات آجالت.

تجمعات  الناس  والكهرباء  املاء  فواتير  الحكومة  رئيس  السيد 
 3 واحد  في شهر  واش  يخلصوها؟  غادي  كيفاش  الفواتير  هاد  عليها 
شهورماخلصوش املغاربة باألزمة اللي وقعنا فيها و الناس سادة حوانتها 
والناس كالسة في ديورها و من يجي juin نقولوا خلصوا 3 شهور كيفاش 

غادي، كيفاش غادي نضبطوا هاد األمر هذا؟

األنشطة الرياضية الناس باغيا تفرج في الكرة باغا تفرج في أنشطة 
رياضية أخرى فوقاش غادي تستأنف؟ أنا ما كنطلبش منك تواريخ 
السيد رئيس الحكومة غير أجال غير تفهم املغاربة أنا كنطرحلك أسئلة 

عند املواطنين.

السيد رئيس الحكومة مذكرة ديال حزب اإلستقالل جات فيها عدة 
أمور، منها كيفاش غادي تعطى األولويات لتدخل السلطات العمومية 
في تدبير املراحل املقبلة؟ كيفاش غادي نحافظوا على التشغيل في أفق 
أننا نقصو من البطالة اللي تراكمت في هاد 3 شهور؟ راه تقريبا هناك 
الحديث مابين مليون و2 ديال املاليين ديال املغاربة اللي غادي يدزادوا 

على الطابور ديال املعطلين.

أنا في األخير بقات جوج ثواني بغيت نقليك حتى أنا متفائل، حتى أنا 
متفائل الشعب املغربي قام بالدور خاص الحكومة في املرحلة املقبلة 

تقوم بالدور ديالها، شكرا السيد رئيس الحكومة.

ا س  لا رئيس:

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

ا نائبلا س  لمحم لمب يعلرئيسلا فريقلالحركيل:

بسملهللالا رحمنلا رح مل.

ا س  لا رئيس،

ا س  لرئيسلالحك3مةلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

بالتعبئة الوطنية الشاملة التي انخرطت  في البداية البد منوهوا 
فيها جميع مكونات الشعب املغربي بقيادة جاللة امللك محمد السادس 
نصرة هللا ملواجهة هذه الجائحة بحكمة ورؤية إستراتيجية استباقية، 
احنا كمغاربة الزم ما نعتز بهاد يعني تجاوز هذه املحنة بأقل الخسائر، 
هذا الحمد هلل ما�ضي عزيز على الشعب عريق عندو تاريخ وأمة عظيمة 

على رأسها ملك عظيم.

السيد الرئيس غادي نحاول نركز فهاد املداخلة ديالي على صياغت 
البدائل والنتائج والحلول لهذه الوضعية، فقبل أن أبدأ في علك البد 
أن نسجل قصورا وارتباكا بكل صدق واضحا في السياسة التواصلية 
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للحكومة طيلة هذه الجائحة. فطغى، بكل صدق، منطق التسريب على 
التواصل املؤسساتي املنشود، والتأخر في اتخاع القرار وتوضيحه. علما 
حضرات السيدات والسادة، أن القرار السيا�ضي رهين بتوقيته و بالقدرة 
التواصلية على تبليغيه واحترام املؤسسات املعنية به. البرملان املغربي 
عالي، يستحقون سياسة  املغربي عبروا عن حس تضامني  واملواطن 

تواصليه اللي كتحتارموا وكتقدروا، وكتقدر املجهودات ديالو.

جانب  اإلطاروإلى  هذا  في  أن  أعكر  والسادة،  السيدات  حضرات 
املذكرة املفصلة التي وافيناكم بها السيد رئيس الحكومة املحترم، أو 
وافاكم بها حزب الحركة الشعبية، أسجل التفاعل اإليجابي للحكومة 
مع مطلبنا في الحزب بالرفع التدريجي للحجر، مجاليا وقطاعيا. ولو أننا 
كنا ننتظر وبصدق أن تكشف الحكومة اليوم عن مخطط شامل للرفع 

الكلي للحجر الصحي بأجندة زمنية مضبوطة، وبأولويات مصنفة.

السيد رئيس الحكومة، واحنا خرجنا من عخد أو من وضع لوضع. 
فمن غدا غادي يكونوا املاليين ديال املغاربة غادي يخرجوا من املنازل 
يقلبوا على الشغل،  ديالهم مشكورين، ألنهم صبروا معانا، وغادين 
غادي يقلبوا على املعيشة. آش وجدنا ليهم باش يمكن يندمجوا بسرعة 
ويتأقلموا بسرعة ويصوروا طرف ديال الخبز لوليداتهم. بغينا نقترحو 
عليكم السيد رئيس الحكومة، نبداو بمواصلة الدعم لألسر املعوزة وكل 
الفئات املتضررة. خصوصا واحنا مقبلين على مناسبة عيد األضحى، 
هادي  يكونش. ألن  ما  يكون وال  لنا واش غادي  واوضحش  باقي  اللي 
محطة أساسية للكسابة والفالحة اللي كيستثمروا فيها، كيسمنوا فيها 
البهيمات وكيديوهم للسوق. ما عرفوا واش يزيدوا القدام وال يتسوخروا 
اللور. عندنا كذلك الدخول املدر�ضي، وكلها يعني قضايا كتطلب شوية 
د الفلوس. ثانيا، كاين فئات اللي بقى فيها الحجر الصحي، واش غادي 
نستمرو فاإلعانات ديالهم وال ال؟ . فئة أخرى تقريبا مليون ديال الناس 
ما استافدوش من هاد اإلعانات األولى. الزراعيين أو العمال املوسميين 
في الزراعة، الرحل، الكسابة، التعاونيات، الجمعيات النسائية، التجار 
الصغار في البوادي وضواحي املدن إلى آخره. زد على علك بعض املنشآت 
التجارية اللي غتبقى مغلقة بحال املقاهي والحمامات واملطاعم. هادو 
آش غادي نعملو معاهم السيد رئيس الحكومة؟ واش غادي ندعموهم 
وال نعاونوهم؟ غادي يبقاو يعني كاين شركات ومؤسسات اللي غادي 

تغلق بخطرة.

لهذا السيد رئيس الحكومة، اللي كنقترحو اليوم، هي ادعم القطاعات 
املنتجة للشغل االستعجالي. بحال مثال السياحة قطاع متضررأكثر، 
كيفاش ندعموه ونشجعو السياحة الوطنية؟ اليوم عندنا بنية سياحية 
وطنية، خاصنا كيفاش نشجعو املواطن املغربي أنه يستافد من هاد 
البنيات. منها أوال البالد تتحرك وتروج. ومنها املواطن املغربي يستفيد 

بالدعم املباشر أو غير املباشر لكل املهن املرتبطة بالسياحة.

وبهاد املناسبة هذه ، البد ما خاص يعني خرجات تواصلية تحفيزية، 
لتوجيه املواطن املغربي إلى البنيات أو إلى املنشآت السياحية املغربية 

وعندنا مليون مغربي كيم�ضي كل عام للخارج، هاع العام راه غادي يبقى 
هنا وخصنا نوجهوه لهاع املنشآت، هاع ال�ضي ما غاديش يكفانا بزاف 
باش يمكن لينا يعني نّداركو عاك الخصاص اللي كانوا كيجيوا الناس 
واحد من الخارج اللي ربما ما غاديش يجيوا هاع العام وصعيب باش 
يجيوا العام الجاي، وبهاع املناسبة يعني كنوقف على املواطنين ديالنا 

اللي في الخارج، كاين تضاربات متعددة وهنا التواصل فيه مشكل.

أوال: نوبة كنسمعو الناس غادي يجيو نوبة ما غاديش يجيو، البارح 
السيد وزير الخارجية تيقول غادي يعني يسّبقوا بعض الدول باستثناء 
إيطاليا اللي عندنا فيها الناس بزاف، تيسولونا الناس ما عرفنا ما نقولو 
ليهم، لهذا بغينا �ضي توضيع فهاع القضية هاعي، هناك قطاع البناء، 
خصنا  الشغل،  فرص  وتيخلق  اإلقتصاد  كيرّوج  التعمير  التعمير، 
ندعموه وخصنا يعني نبسطو ليه املساطر، هذاك ال�ضي ديال التسجيل 
و le zonage كاع اللي يمكن ّيّسر التسويق ديال قطاع ديال البناء خاصنا 
نحاولو فهاع املناسبة ديال يعني املشروع ديال إعادة النظر في القانون 
حا هاع العام 

ّ
حا الفال

ّ
املالي نستحضروها بإجراءات واضحة، كاينة الفال

راه كاين الجفاف وكاين الجائحة وكاين بعض املناطق اللي جاهم دبا 
الرعدة، كمالت على كل�ضي، مناطق ديال فاس إيفران إلى آخره. آشنا هو 

املنضور اللي عملنا باش نعالجلولهم هاع القضايا؟

ا س  لا رئيسل:

الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  الوقت.  انتهى  آسف  أنا  محمد  ال�ضي 
اإلشتراكي، للسيد النائب رشيد البهلول.

ا نائبلا س  لرش  لا بهل3لل:

ا س  لا رئيسلالحك3مة،

ا س  اتلقا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

بداية نعتّز كفريق إشتراكي ملا بذلته بالدنا بجميع مكوناتها من مجهود 
ملفت ملواجهة جائحة كوفيد 19، بدءا من القرارات اإلستباقية الهامة 
للتوجيهات امللكية السامية وصوال إلى النفس الطويل الهادف واملسؤول 
في مواكبة آثار هذه الجائحة، والعمل املضني على تقديم الحلول وطرح 
البدائل في ظرفية استثنائية لم تكن في الحسبان، لكن كشفت مناعة 
الجسد املغربي من جهة وأماطت اللثام عن عدد من األولويات الواجب 

االنكباب عليها من جهة ثانية.

ا س  لرئيسلالحك3مةلاملحترم،

استمعنا بإمعان إلى جوابكم و ال يمكن إال أن نؤكد على أهمية 
املعطيات واإلجراءات املصاحبة لها ارتباطا بالجائحة وخريطة الخروج 
اآلمن من تداعياتها إن على املستوى الصحي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي، 
لكن يهمنا والهاجس ال شك جماعي ببالدنا أن نؤكد على أربع نقط في 

الحّيز الزمني املتبقي من مداخالتنا.
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أوأل : تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز هومسألة مفروغ 
منها في ظل الحالة الوبائية الحالية، التي تستدعي مزيدا من الحذر 
الحكومة،  رئيس  السيد  لكن  الجميع،  قبل  من  والصبر  واملسؤولية 
التخفيف التدريجي للحجر الصحي بات ملحا يوما بعد آخر، ليس في 
جوانبه اإلقتصادية واإلجتماعية فقط ولكن أيضا أن النفسية، هناك 
حاالت انتحار متصاعدة، هناك أطفال محرومون من متعة الطفولة 
في أبسط شروطها، والحكومة لم تعط لهذا الجانب أهمية منذ بداية 
هذه األزمة، هناك مواطنات ومواطنون يعيشون في سكن اقتصادي، 
شقق مساحتها أحيانا 40 متر أو أقل، هناك أسر تسكن في غرفة واحدة 
أو تشترك فيها مع أسرة أخرى أو في دور للصفيح، هناك ارتفاع لدرجة 
الحرارة، هناك حالة نفسية وجب أخذها بعين اإلعتبار عند اتخاع أي 
قرار مرتبط بالحجر الصحي وطبيعته، املطلوب اليوم تخفيف الحجر 
الصحي بجميع مناطق املغرب ونحن نشاهد دوال من الدول القريبة منا 
كيف تفاعلت مع األمر ولم تكن هناك نتائج سيئة، مطلوب باألساس 
وتطبيق  فرض  في  والتشديد  الصرامة  مع  لطبيعتها  الحياة  عودة 

اإلجراءات اإلحترازية املتعلقة بالتباعد اإلجتماعي ووضع الكمامات؛

باآلثار  وارتباطا  التعديلي  املالي  للقانون  اإلعداد  أفق  وفي  ثانيا: 
اإلقتصادية واإلجتماعية للجائحة، املواطن املغربي يجب أن يكون في 
صلب املعادلة وما هو اجتماعي يجب أن يكون ركيزة أولوية، إع بقدر 
بما  املقاوالت  ودعم  وتحصينه  الوطني  اإلقتصاد  إنعاش  يجب  ما 
يضمن عودة تدريجية للدورة اإلقتصادية واإلنتاجية، بقدر ما يجب 
التركيز على أهمية الحفاظ على مناصب الشغل وامتصاص األضرار 
الحرة  واملهن  القطاعات  التي مست عددا من  الوخيمة  اإلقتصادية 
وغيرها، وتضررت منها فئات اجتماعية أعكر منها على سبيل املثال ال 
الحصر الفالحون، وال سيما منهم الكسابون الذين لم يلقوا أي إهتمام 
من طرف حكومتكم، الفالحة السيد رئيس الحكومة هللا يكون فالعون 
ديالهم وأنا أعيش في العالم القروي العاصفة الرعدية من جيه، ها 
الجائحة من جيه، ها الجفاف من جيه، دابا كاين واحد اإلرتباك واش 
العيد الكبير عيد األضحى كاين وال ما كاينش؟ إيال ما كانش السيد رئيس 
الحكومة غتكون عندهم واحد األضرار، إعن أنا كنشوف الفالح إال ما 
حطتوهش باألهمية ديالو و ما اهتميتوش به راه غادي تكون النهاية 

ديالو هاد السنة هللا يحفض؛

ثالثا: سجلنا باألمس ما جاء به السيد وزير الخارجية فيما يتعلق 
بأخواتنا وإخواننا املواطنين العالقين بعدد من الدول بسبب إغالق 
الحدود، ونتمنى تسريع وتيرة إرجاعهم تداركا للتأخر الكبير في عالك مهما 
كانت األسباب واملبررات، بحيث كان يجب التعاطي مع هذا اإلشكال 

بمنطق آخر.

أخيرا السيد رئيس الحكومة، املعركة طويلة واملرحلة املقبلة تقت�ضي 
وضع املصلحة العليا للوطن واملواطن فوق كل اعتبار، وحضور الفعل 
والفاعل أساسيين في عالك الشك بمنطق الوضوح واملسؤولية واإللتزام 

خطابا وسلوكا مبادرات وأفكار له أهميته التي ال تخفى في مسار التحوالت 
في بالدنا، السياسة ملح اإلصالح إن صح التعبير وهي كذلك متى اتسمت 
الصغيرة إلنجاح ورش كبير بحجم  الحسابات  والتجرد من  باألخالق 

مستقبل الوطني، وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ا س  لا رئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية للسيدة النائبة ثورية الصقلي.

ا نائبةلا س  3لث3ريةلا صولي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد رئيس الحكومة، بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
قشو 

ّ
اليوم ما غاديش الناقشوا القرارات ديال الحكومة، ما غاديش نا

الجدوى ديالها أوصواب هاع القرارات، ما غاديش نزيد نأكد كذلك 
على الطريقة ديال التدبير من طرف السلطات العمومية لهذا الوباء، 
كانت  البداية  من  الحمد هلل  اللي  امللك  جاللة  ديال  القيادة  وتحت 
ّنا من واحد success story إيال بغينا نقولو بواحد 

ّ
القرارات صائبة وتمك

ي املواطنين 
ّ
النجاح اللي املغرب يمكن لو يفتخر به، ولكن احنا عارفين بل

واملواطنات وكنقولو مواطنات ألنه النساء أكثر من أي حّد قصاو، قصاو 
احنا  الحكومة  رئيس  السيد  اليوم  النجاح،  هاع  نحققو  باش  الكثير 
كنتكلمو على الخروج من حالة الطوارئ والخروج من الحجر الصحي 
غاديش  ما  قلت  واإلجتماعية،  االقتصادية  األزمة  هاع  نواجهو  باش 
الّناقش هاع القرارات ألنه هاع القرارات جبتوهم اللي عطى هللا عطاه، 
ولكن خذيتوهم هاع القرارات اللي درتوه وما كاين جوج املسائل اللي 
ممتافقينش عليها في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، ألنه أوال: 
كنسائلوكم القرار ما تيكون صائب وينفع إال إيال خذينا بعين االعتبار 
الوقع ديالو على الناس، والقبول ديالو من طرف الناس اللي هاد القرار، 
ما�ضي يطّبق عليهم فجأة وبدون تحضيرهم ، طلبنا منكم السيد رئيس 
الحكومة باش تحذروا الرأي العام الوطني، وهاع ال�ضي منذ 20 ماي 
التمديد ديال الحجر كنا كنتسّناو باش باش تجيو،  ي علنتو على 

ّ
مل

ولكن تفاجأنا أنه تسّنيتو حتى آلخر لحظة البارح مع 6 ديال العشية، 
حتى عطيتونا التاريخ ديال 10 يوليوز، وكانت اإلشاعات بدات حول 
تاريخ 8 غشت، و احنا كنتفاجأو وكذلك أنه تنعرفو يعني التفاصيل في 
وسط الليل! احنا هاع القرارات ممكن تكون ضرورية وناضجة، ولكن 
من قبل كان خصنا حوارات مع الخبراء وتكون تفاعل مع الرأي العام، 
ألنه أصبح الناس صبحوا وعبرو على الغضب، عبروا على عدم فهمهم 
لهاع القساوة في القرارات باألخص في املدن الكبرى، وما غاديش نتكلم 
كذلك على أن ما قلتو والو فيما يخص اإلجراءات اإلجتماعية والدعم 
اللي خصو يزيد يواكب هاع الفئات اللي محتاجة فهاع الظروف ديال 
تمديد الطوارئ، وما يمكنش لهم ألنه من بعد الوباء كذلك كاين واحد 
السياسات العمومية اللي خصها تتجدد، جميع السياسات العمومية 
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هاع  تعطيونا  باش  عليكم  أنتما  الحكومة،  أنتما  نراجعوها  خصنا 
اإلشارات، حتى الحزب ديالكم ال�ضي بوانو راه كيطالب بهاع االمور.

هذه  وهو  الحكومة،  رئيس  عليها  نعّبر  بغيت  اللي  الثانية  املسألة 
مؤسسة محترمة، هذا البرملان وكان خصكم تجيو، قلتو بلي غاتجيو نهار 
الخميس غّدا، وهاع املكان هو مكان الحوار املسؤول باش نتصنتو لكم 
وتخبرونا، وأنتما كذلك تصنتو لنا وتصنتو للناس اللي كنمثلوهم هنايا، 
واش احنا فقط واحد الغرفة ديال التسجيل؟ سيناريوهات اللي تكلمتوا 
عليها منذ شهر تقريبا، كان يمكن لكم تجيو وتشرحوها والّناقشوها 
ا 

ّ
واملواطنين يتبعوا هاع األمور واليون جيتو مرحبا، جيتو اليوم قبل غذ

ولكن ما الفائدة؟ فين هو الدور ديال البرملان؟ هاع اآلراء اللي غادي 
نعبرو عليها ملاعا؟ واش هذه هي الديمقراطية كتعتبروا؟ هاع الحالة اللي 

عايشين فيها اليوم خصها

مقاربة في نظرنا حول ثالث محاور:

أوال، البعد الصحي، وكنحييو كل املؤسسات اللي قامت بالواجب 
ديالها؛

ثانيا: كاين البعداإلجتماعي والبعد اإلقتصادي. وهاد ال�ضي السيد 
رئيس الحكومة، راكم عارفين، الناس خصهم يخرجوا يربحوا القوت 
اليومي ديالهم، يقدوا يولجوا من جديد إلى العالجات، ألنه كان واحد 
التدهور ديال واحد العدد من الحاالت الصحية، سرطانات، ال من 
أمراض القلب والشرايين، اللي كانوا الناس خايفين من الوباء وخالو 

األمور تتطور سلبا.

عليه،  وكنسطرو  مهم  هو  اللي  ثالث،  البعد  واحد  كذلك  كاين 
الحكومة.  رئيس  حاضرالسيد  يبقى  خصو  الديمقراطي.  البعد  وهو 
هي  هادي  ألنه  ديالها.  تستمرفالعمل  خصها  الترابية  والجماعات 
التمثيلية اللي تتواكب كل األزمات اللي كنعيشوها. كنطلبو منكم السيد 
رئيس الحكومة، باش تجيبو لنا سريعا كيفية رفع الحجر الصحي تماما. 
عطيتو للوالة والعمال ووزارة الداخلية التدبير ديال هاد األمور بكل 

إقليم وجهة وخا مزيان. ولكن عالش ما يكونش ا... في الجهة مع هاد....

ا س  لا رئيس:

السيدة النائبة شكرا جزيال. أنا كيصعاب علي نوقف صوت إمرأة 
ولكن القانون هو هذا. شكرا.

السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على التعقيبات فيما تبقى 
من الوقت.

ا س  لسذ لا  ننلا ذثمانيلرئيسلالحك3مة:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

مسرور  جد  أنا  جميعا.  واإلخوان  الكريمة  لألخت  جزيال  شكرا 
دائما بالنقاش ، ولكن سمحو لي راه ما نعطيكومش مواعيد اللي غير 

مضبوطة، غير ممكن نهائيا. اللي ما�ضي ممكن غير ممكن. وأنا أستغرب 
متداولة  اللي  أمور  على  وكيسولوا  تدخلوا،  اللي  اإلخوان  بعض  أن 
املعلومات ديالها. جا وزير الخارجية هضر على العالقين، صافي راه هضر 
عليهم وقال غنبداو بإسبانيا، ومن بعد تركيا، ومن بعد فرنسا، وغادي 
ندوزو بعدا أسبوع ديال إسبانيا ومن بعد يبان لنا. كملنا الجزائر واليوم 
جات أول طائرة بتطوان. ولذلك انتما كتسول على أمور اللي الخريطة 
ديالها على املدى القصير واضحة، على املدى الطويل حتى �ضي واحد ما 
كيعلمها إال هللا. ألن نهار كنعولو بعد املرات على أسبوع، كنخرجو ف 3 
د األسابيع. فلذلك ندوزو املرحلة األولى ومن بعد نشوفو املرحلة الثانية.

ثانيا، كتحدثوا على دخول املغاربة وهاد ال�ضي دابا معلن ومعروف، 
أن الدخول والخروج ديال الدول، أغلب دول العالم الل�ضي الشريك 
ما  باقي  أوروبية  دول  الحدود.  باقين سادين  أوروبا  ديالنا وخصوصا 
ححداتش فتح الحدود خارج أوروبا. هما دابا كيداكروا وكيتناقشوا 
يتقادوا غير داخل أوروبا. أنا نفتح الحدود واآلخر اللي مهم عندي ما 
فتحش الحدود، مادرنا والو. هذا راه توافق، راه دائما كاين تنسيق 
معاهم، وكناقشو معاهم مغاربة العالم واش غيدخلو؟ مرحبا كاينة هاد 
العام؟ راه ما�ضي القرار ديالنا بوحدنا. حتى قرار ديال اللي غادي يفتحو. 
فلذلك ارحمونا من األسئلة تكون منطقية ومعقولة. يكون غير السؤال 
بعدا مؤدب. راه فتح الحدود مرتبط بالعالم ما�ضي مرتبط بنا بوحدنا. 
باش نفتح الحدود أنا ونشوف فيهم واآلخر ساد، ما يمكنش، راه كنسق 
معاه. كنفتح أنا ويفتح هو. ما كاينش فتح الحدود من جهة واحدة، غير 
موجود. وما كاينش دول أخرى نادر، دول أخرى اللي هي مهمة بالنسبة 

لنا اللي عطات تاريخ ديال فتح الحدود الخارجية.

املساجد، واش البالغ ديال املجلس العلمي األعلى عاد صدر هاد 
الصباح وباين وأنتم تعرفون هذا اختصاص ديال أمير املؤمنين هو 
نصدروه،  غادي  اللي  احنا  ما�ضي  وكيصدر  ديالو  اإلعن  فيه  كيعطي 
ما�ضي أنا اللي غادي نقولهم أجيونخبركم، وكاين اللي قال جميع الدول 
 ils.ont.conçu.le.déconfinement رفعوا الحجر الصحي، جميع الدول
هاداك déconfinement مهم، دارت تخفيف الحجر الصحي بحالنا 
هاد ال�ضي اللي كاين، واحنا غادي نسبقوهم باقي، ألن احنا التزمنا غادي 
نسبقوهم نمشيوا نوصلو اللخر، قبل ما يوصلوا هوما لللخر ألن بعض 
الدول بداوا كيديروا داك ال�ضي بطريقة...، وليس هناك دولة اللي خفات 
الحجر الصحي بمستوى واحد في جميع املناطق ديالها، ديما كيديروا 
استثناءات كيما درنا احنا راه ما كاينش فرق، غير احنا عبرنا بطريقة 
وهوما عبروا بطريقة، احنا مشينا فواحد الوتيرة وهوما مشاوا بواحد 
الوتيرة، راه احنا منساجمين معاهم وراه اللجنة العلمية عندنا والخبراء 
عندنا راهم كيستافدوا من داك ال�ضي وحتى احنا كندخلوا لألنترنيت 
باملناسبة ياك فراسك.طيب، فلذلك املجلس العلمي األعلى إن شاء هللا 

رجعو لينا.

أما بالنسبة، مع األسف، مع األسف واحد االخطاب مسؤول، ألن 
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الخطاب السيا�ضي ما�ضي خطاب مرسل غير كينطلق هاكاك وكيقول أي 
حاجة، احنا مسؤولين وانتما مسؤولين، لو أنكم السيد األمين العام 
قلتو لي أصبتم في هذه وأخطأتم في هذه متافق معاك، ولكن تحكموا على 
كول�ضي بالفشل، اسمحلي أن أقول لك أنك كتنظر بسوداوية للعمل 
ديال الحكومة وتنظر إلى واقع ال ينظر إليه املغاربة الذين يعيشون كثيرا 
من األمور اإليجابية واملهمة في تدبير هذا الوباء وكاين مشاكل أيضا 
ولكن  بيهم  ومعتارفين  عارفينهم  احنا  كنقولوها،  ديما  واحنا  صحيح 
ال يعيشون هاد النظرة السوداوية التي تقولون بها، ومن املؤسف أن 
غير  وهذا  بإسمهم  تتكلمون  وكأنكم  بتعميم  املواطنين  عن  تتكلموا 
املواطنين،  أيضا نعرف  يتكلم بسميتهم، نحن  صحيح حتى واحد ما 
حتى احنا كنتواصلوا مع املواطن بشكل مستمر، حتى احنا كتوصلنا 
الشكايات ديالهم والحمد هلل كنحييوهم ألنهم انخرطوا في املعركة ضد 
الوباء وتفاعلوا بكل وطنية مع اإلجراءات اللي دارتها الحكومة، ومع هاد 
الحجر الصحي، وأظن أنكم فاش قلتوا بأن الحكومة تصدر قرارا ت 
تعكس أزمتها السياسية، فالحقيقة إنما تعبرون عن أزمتكم الداخلية 
وصراعاتكم املتتالية وال أظن أن السير في هاد النهج سيفيدكم سياسيا، 
هذا ال يحيي السياسة، السياسة خاص يكون فيها اإلنصاف واملنطق 
والواقعية، هادي مزيانة، هادي ما مزياناش، هادي غلطنا فيها هادي 

نجحنا فيها هكذا ف...

أما القضية ديال لجان اليقظة ديال العماالت واألقاليم وديال... 
أعطينا، األخت قالت عطيتوا للوالة والعمال تدبيرهذه األمور، االوالة 
املمثلين  هما  راه  القانون  عطاهم  اللي  داك�ضي  عطيناهم  والعمال 
ديال الدولة، ديال الدولة فهمتيني، ولكن هما خاصهم يحترموا هاد 
التمثيل ديالهم للدولة و يديروه وفق القانون، ودابا هاد املرسوم آش 
عطاهم؟احنا دابا فتحنا الحجر الصحي، ولكن تصوروا واحد املدينة 
فتحناها أو وقعنا لينا فيها واحد البؤرة آش غادي نديروا؟ خاص العامل 
أو الوالي بتنسيق مع السلطات الصحية ومع متدخلين آخرين يمكن ليه 
يرجع إجراءات ديال الحجر الصحي باش يدير ثاني هاديك املنطقة الحي 
أو منطقة أو مدينة باش يعاود يرجع فيها املرحلة األولى ديال الحجر 
الصحي باش نواجهوا املشاكل، اسمحوا ليا راه واش كنلعبوا دابا؟ واش 
هدا لعب؟ هادي مواجهة وباء خطير، فلذلك تعطاتليهم هاد الصالحية 
آشنو هو املشكل؟ آشنو هو املشكل؟ ما فهمتش أنا هاد املشكل، هادي 

راه السلطات ....السلطات اإلقليمية اللي كي أسمو.

خاصهم  املنتخبين  معاكم،  متافق  أنا  املنتخبين  لدور  بالنسبة 
يقوموا بالدور ديالهم وكاين اختصاصات ديال رؤساء ديال الجماعات 
الترابية، باملناسبة، باملناسبة لجن اليقظة اإلقتصادية ولجن جهوية 
لليقظة اإلقتصادية اللي دارت واللي كيرأسوها الوالة راه فيه العضوية 
ديالها، كاين رئيس الجهة وراه خدمات وبداوا بحضور رؤساء الجهات 
اآلخرين راه عندها منطق هادي ديال اإلقالع اإلقتصادي ديال اإلنعاش 
اإلقتصادي على املستوى الجهوي، وراه انطالقات، األغلبية ديالها على 

ما أظن انعقدات كثير منها بعدا كان تواصل معها راه انعقدو.

بالنسبة للمستوى اإلقليمي كاين صعوبات أكبر أنتم تعرفون فهاع 
املسألة، ودبا هاع اللجن اللي ّداروا دبا غير تدبير هاع املرحلة القصيرة 
ديال الحجر الصحي، وما نعطيوهاش �ضي أهمية كبيرة، بالنسبة لعيد 
األضحى املبارك أنا أستغرب مرة أخرى السيد وزير الفالحة راه جاوب 
على هاع السؤال في البرملان، ما عرفتش واش في الغرفة األولى وال الغرفة 
الثانية، عيد األضحى املبارك ما كاين حتى �ضي قرار باش يتلغى حتى 
واحد ما عندو هاع اإلمكانية، هاعي شعيرة دينية كبيرة، أمير املؤمنين 
بوحدو اللي يمكن يدير هاع القرار، وهاع القرار ما كاينش لحد الساعة 
ما دام ما كاينش إعن احنا غادي نمشيو على أساس أنه عيد األضحى 
كاين، وما كاين حتى �ضي واحد آخر اللي غيتاخذ هاع القرار اسمحو لي 
إال أمير املؤمنين باش ما نبقاوش، كل واحد خصنا نحترم املؤسسات 
واالختصاصات جميعا، وما يمكنش تسولوني على سؤا اللي ما�ضي من 
االختصاص ديالي، أنا أعرف حدودي، أعرف قدري وأعرف حدودي، 

ولكن ما نسمحش في حقي ثاني

طيب، بعض األمور اللي تقالت، اسمحو ليا فواحد القضية احنا 
عمدا  راه  احنا  تكون،  غادي  كي  املقبلة  املحطة  بالتفصيل  اعطينا 
بقينا حتى للبارح عمدا، أوال باش ندققو كثير من األمور ألن هاعيك، 
أنا نقول ليكم وراه األستاع الرميد حضر معنا عددا من اللقاءات، راه 
كنديرو لقاء شبه يومي ما�ضي يومي، ولكن شبه يومي، وبعض املرات 
كنبقاو ضايخين عالش؟ ألن فاش وقعت هاعيك البؤرة ديال مراكش 
جا وزير الداخلية وقل ليا راه اليوم هاع الليلة تغيرعلينا الحال، ألنا 
كنا غاديين فواحد اإلتجاه، هاعيك البؤرة ديال مراكش دارت مخاطر 
راه كل�ضي خايف، ألن أنا اللي غادي نتاخذ القرار نهار يوقع �ضي حاجة 
شكون اللي كيتحمل املسؤولية؟ ما�ضي أنا اللي اتخذ القرار، اللي قلت 
ليك افتح ياله أسيدي خدم وقع �ضي مشكل، غادي ترجع عندي تقول 
ليا أنت أسيدي عالش تاخذتي هاع القرار؟ خصك تحمي الصحة ديال 
املواطنين، فلذلك كان عندنا من هاعيك البؤرة ديال مراكش ومن بعد 
هاعيك واحد شوية ديال الحاالت اللي تزادوا هنا، راه هضرت عليكم 
قلت ليكم هاعيكم الكرونولوجيا عالش درتها؟ هي نعيشها بألم احنا 
كنعيشو يوميا والعالم هللا كيفاش كنعيشو هاع األخبار، واش أنا بغيت 
املقاولة تبقى بدون شغل وتبقى وما تستمرش في األعمال ديالها؟ واش 
أنا بغيت املواطنات واملواطنين ما يرجعوش لألشغال ديالهم؟ غادي 
احنا،  ديالنا  راه مسؤولية  هاعيك  عليا! حتى  ديالهم  املتطلبات  تزيد 
توازن،  فهذا  صحية  مسؤولين  كاين  األخرى  الجهة  من  أيضا  ولكن 
احنا كنحاولو ما أمكن نديرو التوازن، فلذلك كنجيو وقلناهذاك النهار 
للسيد وزير الصحة هللا يجازيك بالخير ياله عاود اعطينا تحيين األرقام، 
عاود عطينا إلى آخره، السيد وزير التعليم حتى التربية الوطنية حتى هو 
موافق معنا على هذاك النقاش، وقلنا ليه هللا يرحم ّباك اعطينا أشنو 
غادي نديرو واش هاعوك املعايي هما النيت هادوك في املناطق إلى آخره، 
نلتزمو  أمكن  ما  وكنحاولو  ال�ضي  عاك  كتعطينا  الصحية  والسلطات 
به ألنها مسؤولية، مسؤولية، ولكن الحمد هلل نجحنا على عكس ما 
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يقول البعض، افشل إلى آخره، نجحنا بشهادة العالم، نجحنا بشهادة 
التاريخ، نجحنا بشهادة األرقام والخبراء، نجحنا بنجاة املجال الصحي 
ديالنا من مشاكل عاشها آخرون، والواحد يفتحوعينهم، نفتحو عينينا 
شوية نشوفو الحمد هلل ما يكنونش عندنا غير جلد الذات، كنت مع �ضي 
ناس داك نهار من املواطنات تناقش معاهم كنقول لهم واش انتما دابا 
غير جلد الذات، منقولوش �ضي نهارراه قلنا مزيان ولكن راه كاين واحد 

النقص هنا كاين واحد اسمو، ونزيدو الحد هلل للقدام.

فلذلك اسمحو ليا غادي يجي التفاصيل اللي بغاوها بعض األخوات 
واإلخوان صحيح مزيان تجي، ولكن راه غادي تجي مشروع قانون ديال 
مالية التعديلي، وهاع مشروع قانون املالية التعديلي خصو ورقة مؤطرة 
موجودة، ولكن ما يمكنش نقولها لكم حتى تتعرض أمام املؤسسة اللي 
هي املجلس الوزاري، عاد يمكن نعلنوعليها، ألن آنذاك هناك يمكن 
أنا كنحترم را�ضي وكنحترم  أن تعّدل، ويمكن أن يزداد فيها وأسمو، 
املؤسسات فهمتيني؟ ولكن هاع قانون املالية التعديلي ما يمكنش يخرج 
حتى يجيكم، إيوا تسناو حتى يجيكم، باش نعطيك األرقام ديالو قبل ما 
يجي؟ واش هذا معقول؟ راه باملناسبة وزير املالية شحال من مرة كيغير 
ألن باش ما كنتأخروا واحد عشر أيام كتغير ليه �ضي معطيات كيعاود 
يزيد هنا وينقص هنا ويقوليك أنا راه عاوتني املونتاج، ألن العالم متغير 
حتى ير�ضي الصيغة األخيرة اللي غادي تجيكم، أما التسريبات نحن 

غير مسؤولين عليها، عالش انتما كتبعوا التسريبات وكتبعوا اإلشاعات 

التواصل  تاخذوا  خاصكم  ثم  تبعوها،  تنشرت  حاجة  أي  املغرضة، 

موجودين  الوزاراء  مؤسساتي،  تواصل  كاين  الحمد هلل  املؤسساتي، 

فمجلس  أسبوع  كل  الشفوية  األسئلة  باستمرار،  البرملان  كيجيوا 

معطيات،  وكيعطيوا  أرقام  وكيعطيوا  املستشارين  فمجلس  النواب، 

وكيجيوا اللجان فمجلس النواب ومجلس املستشارين وهادا راه سيل 

ضخم من املعلومات، سيل ضخم بالعكس تواصل الحكومة كان في 

املستوى، ولكن احنا غير مسؤولين على ما يأتي في الجوانب من معلومات 

ال صلة لنا بها وال عالقة لنا بها أو على األقل لم نبصم عليها، انتما بغيتوا 

تبعوا هاديك التسريبات تبعوها تبعوها آسيدي أنا ما عندي مشكل، 

ولكن ما تحتج عليا أنا انت اللي تبعتيها، نهار نقول أنا �ضي حاجة وال 

يصدر بالغ رسمي وال يصدر تصريح ديال الناطق الرسمي وال �ضي حاجة 

وال وزير جا لهنا شد فيها ونتحاسبوا عليها، نهار مانقولوا والوا وتبعت 

انت اإلشعاعات هداك شغلك، والحمد هلل رب العاملين والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

ا س  لا رئيس:

رفذتل للجميع،  شكرا  الحكومة،  الرئيس  السيد  شكرا  شكرا 

الجلسة.
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محضرلالجلسةلا سادسةلقا ذشرينلبذ لاملائتين

ا تاريخ: االثنين 23 شوال 1441ه )15 يونيو 2020م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  ا رئاسة: 
مجلس النواب.

ا ت3ق ت: ساعتان وسبعة عشر دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

الداخلية؛ .-

العدل؛ .-

األوقاف والشؤون اإلسالمية. .-

ا س  لمحم لا ت3يميلبنلجل3نلرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال3ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة.

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
تليها  أسئلة  ستة  أعمالها  جدول  ويتضمن  الحكومي،  العمل  ملراقبة 

مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعات التالية:

عن  علك  كل  اإلسالمية؛  والشؤون  األوقاف  العدل،  الداخلية، 
فيروس  لتداعيات  للتصدي  الوزارية  القطاعات  هذه  إستراتيجيات 
كورونا املستجد. ووفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة 

املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلي السيدة األمينة.

ا س  3لأسماءلاغال 3لأم نةلاملجلس:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 8 إلى 15 يونيو 2020، هي 20 سؤاال شفويا، 233 

سؤاال كتابيا، وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  ونشرع  األمينة،  السيدة  شكرا 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الداخلية بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع، نحدد توقيت السؤال دقيقة واحدة، فليتفضل أحد 
النواب من األغلبية، نقطة نظام السيد؟ تفضل السيد النائب املحترم، 

في التسيير.

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريميل)يوطةليظام(:

ا س  لا رئيس،

وترك  القاعة  تقسيم  تم  كيف  ندري  ال  شكلية،  مالحظة  أوال، 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية في مؤخرتها، ما هي األسباب على 
اعتبار أن الرؤساء لهم مكان في مقدمة القاعة وبالتالي نريد استفسارا 

بهذا املوضوع، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب سنأخذ املالحظة بجدية، شكرا. واآلن سؤال 
السيد  تفضل  مشكورا،  فليتفضل  األغلبية  فرق  من  النواب  ألحد 

الرئيس.

ا نائبلا س  لمحم لمب يعلرئيسلفريقلالحركي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

نسائلكم اليوم بإسم فرق األغلبية عن تقييمكم لإلجراءات التي 
اتخذتها وزارتكم ملواجهة هذه الجائحة وتخفيف آثارها على املواطنين؟ 
ما هي التدابير التي ستقومون بها في أفق العودة إلى الحياة الطبيعية؟ 
وما هو موقع الجماعات الترابية ضمن املجهود الحالي واملستقبلي في 

التعاطي مع تداعيات هذه الجائحة، اقتصاديا واجتماعيا؟

باملناسبة السيد الوزير املحترم، أشكركم شخصيا على املجهودات 
الجبارة التي قمتم بها سواء على املستوى املركزي أو الترابي في إطار 
مقاربة جريئة واستباقية ونوعية، بفضل السياسة املتبصرة، لجاللة 
امللك محمد السادس، حفظه هللا، وبهذه املناسبة نتمنى دوام الصحة 
والعافية ويبقى جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، تاج فوق 

رؤوسنا إن شاء هللا، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

املجموعة،  املعارضة،  فرق  ألحد  السؤال  الرئيس،  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.
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ا نائبلا س  لي3رلا  ننلرف ق:

شكرالا س  لا رئيس،

للوحدة  اإلستقاللي  فريق  في  نتمنى  البداية  في  الوزير،  السيد 
والتعادلية الشفاء العاجل، ألمير املؤمنين، وحامي حمى امللة والدين، 

جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا وأيده.

إن الخروج الجزئي من حالة الطوارئ الصحية التي تم تمديد ها 
ملدة شهر آخر مع إعطاء سلطة تقديرية لرجال السلطة لتعاون مع 
الوضع، يسائل السياسة القطاعية الحكومية املكلفة بالداخلية عن 
اإلجراءات املواكبة لتذبير هذه املرحلة بما تقتضيه من ضمان األمن 
الصحي في إطار اإلحترام التام للحقوق والحريات األساسية بعيدا عن 
أي مقاربة أمنية قد تؤثر سلبا على التعاون مع الوضعية بما تتطلبه 
اعمال املفهوم الجديد للسلطة الذي أكد عليها جاللته، امللك محمد 
السادس، نصره هللا أكثر من مرة ؟ في هذا السياق البد من التأكيد على 
أن الجماعات الترابية إنخرطت في هذه الظرفية الدقيقة في مختلف 
املبادرات التي إتخذتها السلطات العمومية للحد من تف�ضي وباء كورونا 
وبكل اإلمكانيات املتاحة لها، األمر الذي يسائلكم السيد الوزير عن 
التدابير الكفيلة لتعزيز الجهود التي تقوم بها الجماعات الترابية وتمكينها 

من ممارسة مهامها وتقديم خدماتها على الوجه املطلوب؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد وزير الداخلية املحترم، 
تفضلوا.

ا س  لعب لا 3افيل فتيت،لقزيرلا  اخل ة:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3نلاملحترمين،

أتقدم بالشكر للسيدات والسادة النواب املحترمين، على حرصهم 
وباء  مواجهة  في  العمومية  السلطات  مجهودات  مواكبة  على  البالغ، 
بين  املتبادل  للتفاعل  واضح  تجسيد  في  املستجد،  كورونا  فيروس 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تواجدنا اليوم في هذا املجلس املوقر هو من أجل تقديم أجوبة عن 
انشغاالتكم بشأن ما تعيشه بالدنا من تداعيات بفعل وضعية إستثنائية 
التي تجتازها املسؤوليات التي تطلع بها، خاصة أن هذه الجلسة تأتي 
مباشرة بعد اإلعالن عن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 
10 يوليوز 2020، وكذا الشروع في تنزيل إجراءات للتخفيف من قيود 
العزلة الصحية بحسب الوضعية الوبائية الخاصة بكل منطقة على 
حدة، وفي هذا الصدد أود أن أستحضر بكل اعتزاز التعبئة الوطنية 
غير املسبوقة التي تعرفها بالدنا تفاعال مع انتشار هذا الوباء، وأن أنوه 
بتفاعل مكونات الشعب املغربي بمختلف مشاربه ومواقعه ومسؤولياته 

مع جميع املبادرات التي قامت بها السلطات العمومية لحماية األمن 
الصحي للمواطنات واملواطنين؛

إن النتائج اإليجابية اللتي تم تحقيقها والحمد هلل بفضل حكمة 
وتبصر وبعد نظر صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده 
الذي حرص على املتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء منذ ظهوره 
بالخارج وإصابة أول حالة ببالدنا، حيث أمر جاللته حفظه هللا باتخاع 
اإلجراءات الوقائية واإلحترازية الالزمة بهدف الحد من انتشاره ومواجهة 

تداعياته الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

لقد سعت اململكة املغربية منذ البداية إلى بلورة استراتيجية خاصة 
ملواجهة هذا الوباء تقوم على اتخاع كل ما يلزم هم من تدابير للحفاظ 
البعدين  وتعزيز  ودعم  واملواطنين  للمواطنات  العامة  الصحة  على 
اإلجتماعي واإلقتصادي في كل املراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا 
الوباء، سواء خالل بداية انتشاره علك ببالدنا أو في الفقرة الراهنة التي 
نسعى خاللها إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية 

وقرارات واضحة؛

اإلجراءات  اتخاع  الدولة تجسد عبر  لكل مكونات  القوي  اإللتزام 
والتدابير االحترازيه الصحية الضرورية والتي تم تأطيرها بإصدار مرسوم 
بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن 
عنها كإطار قانوني يتيح للحكومة اتخاع القرارات واإلجراءات الضرورية 
ملواجهة أي تهديد صحي كجائحة COVID 19، من بينها: اعتماد حالة 
العزلة الصحية واتخاع قرارات املالية واإلقتصادية واإلجتماعية للحد 
التشريعية  اإلجراءات  مفعول جميع  وتوقيف سريان  الوباء  آثار  من 
والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من األنشطة وإغالق 

الحدود؛

تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية االستثنائية جعل الوضعية 
الوبائة متحكم فيها بشكل كبير وجنب بالدنا السيناريو األسوأ خصوصا 
في عدد املصابين وعدد الوفيات، وفي هذا السياق وتنفيذا للتعليمات 
السامية التي تفضل بها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
 COVID هللا وحفظه، تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا
19 خصص أساسا للتكفل بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل 
الصحية واملساهمة في تعزيز اإلقتصاد الوطني من خالل دعم القطاعات 
األكثر تأخرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل 
والتخفيف من التداعيات اإلجتماعية لهذه اللجائحة، لقد انخرطت 
وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات املولوية عبر العمل الجاد املثابرة 
املالئمة  اإليجابية  األجواء  توفير  وكذا  الذات  ونكران  العالية  والروح 

لضمان التنسيق الجيد بين عمل جميع املصالح التابعة للوزارة؛

في هذا اإلطار، قد ساهمت القيادة املركزية لتدبير األزمة في ترسيخ 
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مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات املتدخلة من خالل 
خلق مركز قيادة بمختلف اإلدارات املركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح 

التدابير الواجب اتخاعها؛

أما على املستوى الترابي فقد لعبت املراكز اإلقليمية للتنسيق دورا 
مهما في تنفيذ اإلستراتيجية الصحية وكذا بتنسيق جهود باقي املتدخلين 

بما في علك املجالس املنتخبة؛

وأود في هذا الصدد أن أنوه مرة أخرى بجنود الصفوف األمامية من 
أطر طبية وشبه الطبية وأفراد القوات املسلحة امللكية ورجال وأعوان 
السلطات املحلية وجميع املصالح األمنية من أمن وطني ودرك ملكي 
وقوات مساعدة وعناصر الوقاية املدنية وكذا أطر وأعوان القطاعات 
وخصال  التضحية  روح  وعلى  املتميز  أدائهم  على  املعنية  الحكومية 

املسؤولية التي الزمت سلوكهم املنهي في تدبير هذه الوضعية الصعبة؛

املسؤول  باإللتزام  لإلشادة  أيضا،  املناسبة،  هذه  وأستغل 
للمواطنات واملواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها وللتعبير 
عن االعتزاز بالعمل السيا�ضي واإلجتماعي والنقابي واملدني النبيه الذي 
املهنية  والنقابات  الترابية  والجماعات  السياسة  األحزاب  به  قامت 
وجمعيات املجتمع املدني طيلة هذه الفترة، والذين حرصوا جميعا على 
ممارسة أدوارهم الدستورية والقانونية بالرغم من خصوصية املرحلة 

وصعوبتها.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

لتدبير  متكامل  تصور  عن  مسؤولية  بكل  الحكومة  أعلنت  فقد 
املرحلة الراهنة واملقبلة، مؤطرة من خالل القرارات األساسية التالية:

- تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملدة 
شهرإلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 لتمكين السلطات العمومية 

من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة األزمة.

- الشروع في تنزيل مخطط التخفيف من تدابير العزلة الصحية 
حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم بصفة تدريجية عبر عدة 
مراحل ابتداء من 11 يونيو2020، وعلك بناء على شروط تم تحديدها 
بدقة، بناء على عدد من املؤشرات العلمية والتقنية املعتمدة من طرف 

السلطات الصحية.

- تجميع الحاالت النشطة لكوفيد 19 والحاالت اإليجابية املمكن 
اكتشافها مستقبال في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما سيساعد 
التدريجي  الرفع  في عملية  الجاري  يونيو   20 ابتداء من  التسريع  على 

للعزلة الصحية.

الصحي  األمن  حماية  بين  التوفيق  إلى  تهدف  القرارات  هذه  إن 
للمواطنات واملواطنين وبين متطلبات الدورة اإلقتصادية والتحضير 
للعودة التدريجية للحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس، يمكن من 

الحفاظ على قدرة بالدنا في التحكم في انتشار هذا الوباء.

مراحلها  وبجميع  البداية  منذ  إعدادها  تم  الدولة  إستراتيجية 
بمشاركة وتشاور وتنسيق بين جميع مكونات الحكومة، مما أفرز خطة 
حكومية تقوم على اعتماد تدابير عامة وقطاعية مضبوطة، وشروط 
إجرائي  وبرنامج  الصحية،  العزلة  من  وتدريجي  آمن  لخروج  واضحة 
شامل لتنزيل هذه الخطة من طرف جميع املتدخلين سواء في القطاع 

العام أوالقطاعات الخاص.

وفي هذا الصدد كان من الضروري العمل على توفير الظروف التي 
من شأنها إنجاه قرار الشروع فيي تخفيف القيود اإلحترازية وفق أربعة 

مبادئ مرجعية:

املرحلة  تدبير  يهم  التخفيف كمبدأ عام  1 اإلعتماد على خطة   -
وطنيا عبر إجراءات عامة تهم مجموع التراب الوطني ومحليا من خالل 

إجراءات تهم كل منطقة تخفيف على حدة؛

- 2 التدرج وعلك باعتماد إجراءات خفيف عبر مراحل مصحوبه 
بتدابير مواكبة حسب تطور الوضعية الوبائية؛

في  الحاصل  التفاوت  اإلعتبار  بعين  اآلخد  عبر  املحلي  البعد   3  -
الوضعية الوبائية بين املناطق، حيث تم تصنيف التراب الوطني وفق 
املعايير املحددة من طرف السلطات الصحية وفق منطقتين، منطقة 
التخفيف رقم 1 وتشمل 59 عمالة وإقليم ومنطقة التخفيف رقم 2 

وتضم 16 عمالة وإقليم.

- 4 املرونة وإمكانية املراجعة بناء على اإلحتماالت الوبائية املمكنة، 
سواء في اتجاه اإلنخفاض أو اإلرتفاع أو اإلستقرار، وسيخضع اإلنتقال 
التدريجي من مرحلة إلى أخرى مسبقا إلى عملية تقييم اإلجراءات ويجب 
تنفيذها والشروط التي يجب توفر ها على مستوى كل عمالة وإقليم 
وعلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، وبذلك سيتم إعادة تصنيف 
أساس  على  التخفيف  منطقتي  أسبوعيا حسب  واألقاليم  العماالت 

املعايير املحددة من طرف السلطات الصحية.

إلنجاح هذه العملية، كان البد من تخويل الحكومة للسادة الوالة 
الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  تمديد  مرسوم  وفق  والعمال 
الصحية صالحيات اتخاع كل تدبير يروم التخفيف من القيود املعمول 
بها، ونأمل جميعا في في استقرار الوضعية الوبائية كي نستمر في تنزيل 
خطة التخفيف العزلة الصحية لتشمل إنتقال عماالت وأقاليم جديدة 
بإسترجاع  تسمح  بأنشطة  والترخيص   1 املنطقة  إلى   2 املنطقة  من 
الدينامية اإلقتصادية واإلجتماعية وتيسير حركات التنقل بين املدن 
واإلطالق التدريجي للسياحة الداخلية والخارجية إلى غير علك من تدابير 
التخفيف بما يمكن خاصة شبابنا وأطفالنا باملنطقة 2 من استرجاع 

حياتهم العادية بديناميتها التي ما لبثت تعاني تحت الظروف الحالية.

من أجل علك، ونظرا للتطور املتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي 
القوات  وكافة  واإلدارة  للمواطن  واملستمرة  املشتركة  الجهود  بفضل 
النشطة  الحاالت  تجميع  الجاري  يونيو   16 يوم  تقرر  ببالدنا،  الحية 
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صحيتين  مؤسستين  في  مستقبال  املحتملة  اإليجابية  والحاالت 
أغلبية  وأن  خاصة  جرير،  وبن  بنسليمان  من  كل  في  متخصصتين 
الحاالت املصابة توجد حاليا في وضعية صحية مطمئنة ومستقرة، يجد 
هذا القرار سنده في الحاجة إلى فتح مجال ملستشفيات اململكة لعالج 
األنواع األخرى من األمراض، وحماية الحاالت املصابة وكذا محيطها 
العائلي واملنهي وتقليص مدة عالجها مع توفير الرعاية الالزمة وجميع 
الشروط اإلقامة املالئمة واملتابعة الطبية املناسبة بإدارة مشتركة من 

قبل األطباء املدنيين والعسكريين؛

ومن شأن هذا التوجه أن يمكن من نظرة شمولية دقيقة حول 
الخريطة الوبائية وأن يسرع من تنزيل مختلف جوانب خطة التخفيف 
من تدابير العزلة الصحية والشروع في مراحل جديدة منها ابتداء من 
نهاية األسبوع الجاري، إن شاء هللا، مع الحرص على التتبع الدقيق 

للوضع الوبائي للمملكة؛

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

والتدابير  اإلجراءات  من  مجموعة  العمومية  السلطات  اتخدت 
اإلحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات واملواطنين 
تطور  اإلعتبار  بعين  وتأخذ  التدرج  على  تقوم  عقالنية  مقاربة  وفق 
الوضعية الوبائية ببالدنا، وكذا التطورات التي يعرفها املحيط اإلقليمي 
والدولي في هذا الشأن، وفي هذا الصدد أود أن أطلع ممثلي األمة ومن 
خاللكم الرأي العام الوطني على حصيلة تقييم تدخالت وزارة الداخلية 
بتنسيق مع جميع القطاعات املعنية خالل هذه الوضعية االستثنائية 
على مدى ما يقارب ثالث أشهر من دخول حالة الطوارئ الصحية حيز 
إطار حالة  في  اتخاعها  تم  التي  للتدابير  منها  ببالدنا، مواكبة  التنفيذ 
املحلية  السلطات  قررت  الصحية،  العزلة  وحالة  الصحية  الطوارئ 
ببذل مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل اإلستثنائية في فترة 
زمنية قياسية، حيث ناهز عدد الرخص املوزعة 8 مليون و800 ألف 
وثيقة، وفي نفس السياق تم توزيع حوالي 247 ألف رخصة ألسباب 
اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة ألسباب إنسانية من خالل 
األخذ بعين اإلعتبار الوضعية اإلجتماعية والصحية الصعبة لبعض 
املواطنات واملواطنين، ولتوفير الظروف املواتية إلنجاح العزلة الصحية 
فقد اتخدت القطاعات املعنية جميع اإلحتياطات واإلجراءات لتوفير 
متطلبات الحياة اليومية، مما مكن من ضمان السير العادي لجميع 
مسالك توزيع املواد األساسية والغذائية إلى غير علك من املواد الحيوية 

املتاحة في املحالت التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني؛

ودعما للجهود الوطنية املبذولة ملواجهة هذا الوضع اإلستثنائي، 
غذائية  مساعدات  وتوزيع  بتنسيق  املحلية  السلطات  قامت  فقد 
لجميع العماالت واألقاليم بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم، 
استفادت منها ما يقدر ب3 مليون و900 ألف من الساكنة إلى غاية 12 

يونيو 2020، كما عملت نفس السلطات بتعاون مع املصالح املختصة 
على إيواء 11 ألف من األشخاص املشردين وغير املتوفرين على سكن 

قار.

وفي سياق آخر فقد قامت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من 
طرف السلطات املحلية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير 
من أجل إيواء األطر الصحية وباقي األطر وأعوان الدولة املتدخلين وكذا 
بعض املر�ضى ومخالطيهم، باملوازاة مع علك قامت اللجان اإلقليمية 
املكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية التي تترأسها السلطات 
اإلدارية املحلية إلى غاية 12 يونيو 2020 بإجراء زيارات لحوالي 4652 
وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها الوقائية 
املخالفين  دعوة  تمت  الالزمة، حيث  الصحية  اإلحترازية  واإلجراءات 
البالغ عددهم 261 وحدة إلى ضرورة اإللتزام بهذه اإلجراءات و ملحاصرة 
الوباء خلصت السلطات املحلية على مواكبة عمليات إجراء  انتشار 
التحاليل املخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية واملؤسسات 
املؤسسات  ونزالء  وموظفي  الكبرى  التجارية  والفضاءات  البنكية 
السجنية وسائقي سيارات األجرة وأسواق بيع السمك والخضروات 
والفواكه بالجملة واملجازر قصد التأكد من خلو هاد وحدات املؤسسات 
من املصابين بالفيروس، وإلى حدود 12 يونيو الجاري تم إخضاع أكثر 
من 200 ألف شخص سجل ب 857 حالة إيجابية لتحليل الفيروس 
يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية وكذا ما 
يفوق 51500 سائق سيارة أجرة من يوم 18 حالة إيجابية موزعين على 

مجموع التراب الوطني.

وعلى نفس املستوى من التعبئة وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية 
واكبت  املغرب  ملقاوالت  العام  واإلتحاد  الصحة  وزارة  مع  والتنسيق 
اإلصابة  التحاليل كشف  الواسعة إلجراء  الحملة  املحلية  السلطات 
بفيروس كورونا املستجد لدى العاملين في مقاوالت القطاع الخاص 
أفضل  في  االقتصادية  األنشطة  إستئناف  ضمان  إلى  تهدف  والتي 
املواطنات  انخراط  إلى  حاجة  في  تبقى  املبادرات  هذه  كل  الظروف، 
واملواطنين في جهود الوقاية املبذولة حيث أتوجه من جديد للعموم 
لتحميل التطبيق الهاتفي وقايتنا الذي سيمكن من التوفر على قناة 
إضافية لتحديد ومتابعة الحاالت املخالطة كما سيساعد على اتخاع 
القرارات والتدابير الصائبة الحتواء تف�ضي هذه الجائحة والتغلب عليها.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

واإلقليمية  الجهوية  مجال  من  الترابية  الجماعات  حرصت 
املبذولة  املجهودات  ضمن  كامال  بدورها  القيام  على  والجماعية، 
للتصدي لجائحة كورونا عبر مختلف التدخالت املهمة التي قامت بها 
بتنسيق وتكامل تامين مع السلطات املحلية سواء من خالل الحفاظ 
على املستوى الجيد من الخدمات األساسية من نظافة وإنارة عمومية 
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وتطهير أو من خالل تنظيم حمالت تعقيم في األماكن العمومية ووسائل 
السادة  إلى  تم توجيه عدة دوريات  العمومي، وفي هذا اإلطار  النقل 
الوالة والعمال من أجل السماح لرؤساء الجماعات الترابية بالقيام 
بالتحويالت املالية اإلستعجالية ملحاصرة انتشار فيروس كوفيد 19، 
واملعدات  البشرية  باملوارد  الصحة  لحفظ  الجماعية  املكاتب  دعم 
واآلليات واليد العاملة وبذل الوقاية من الفيروس ومدها باملواد املطهرة 
الصحة،  وزارة  توجيهات  وفق  وإستعمالها  كافية  بكميات  واملعقمة 
املصابين  املوتى  بدفن  الخاصة  بالتدابير  املتعلقة  التوجيهات  احترام 
أواملشكوك في إصابتهم بالوباء مع تخصيص أماكن خاصة باملقابر لدفن 
املوتى املصابين ، اتخاع التدابير الضرورية ملنع اإلستعمال الغير املشروع 
للمياه العادمة هذا ما أفادت الدراسات التي أجريت بإمكانية تواجد 

فيروس كورونا في هذه املياه.

وأؤكد في هذا الصدد على أن وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة 
الجماعات الترابية واملقاطعات في مسار العودة التدريجية ملرحلة ما بعد 
الحجر الصحي عبر اتخاع إجراءات مالئمة ال سيما تفعيل صالحياتها 
املرتبطة بحفظ النظام العام الصحي واتخاع كافة اإلجراءات اإلحترازية 
تعقيم جميع مقرات  املوظفين واملرتفقين من خالل  الرامية لحماية 
ورفع  الصحية  التجهيزات  وتوفير  الصحية  واملرافق  العمل  ومكاتب 

درجة الوعي الصحي لدى مواردنا البشرية.

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

اتخاع  حازمة  بالدنا  كانت  السامية  امللكية  التوجيهات  بفضل 
التدابير واإلجراءات اإلحترازية التضامنية الضرورية وبطريقة استباقية 
وشجاعة وفق تفكير إستراتيجي ومنهجية مدروسة وهو ما مكن من 
تحقيق نتائج جد إيجابية، لكن الخطر يبقى مستمرا ودائما طاملا أن 
فيروس كورونا مازال ينتشر ولو بشكل متحكم فيه في صفوف املواطنين 
وبجميع دول العالم، لذا أهيب بجميع املواطنات واملواطنين مواصلة 
االلتزام الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير اإلحترازية املعلن عنها، 
وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء 
الكمامات الواقية خاصة في ظل تسريع وتيرة العزلة الصحية، وأشدد 
على أن املرحلة املقبلة تبقى في حاجة إلى مواصلة التحلي بروح املواطنة 
الفعلي واملسؤول لتعزيز الجهود الوطنية املبذولة  الحقة واإلنخراط 
والحفاظ على املكتسبات التي ساهم في تحقيقها الجميع منذ ظهور هذا 

الوباء الخطير ببالدنا.

إن جائحة كورونا لم تختبر كفاءات ونجاعة املؤسسات اإلدارية 
فحسب ولكنها امتحنت كذلك منظومة القيم لدى املجتمع املغربي، 
تضامن  بتسجيل  املغربية  اململكة  والحمد هلل  فيه  نجحت  ما  وهذا 
العمومية،  السلطات  مبادرات  تجاه  ا  ملواطنيها  واسعتين  وتعبئة 
اتخاع  في  املغربية  الدولة  وسرعة  وحكمة  جرأة  التاريخ  وسيخلد 

اإلجراءات السيادية واالستباقية للحفاظ على صحة وكرامة ومستقبل 
املواطن وجعله علر رأس األولويات واإلختيارات الوطنية الكبرى، مرحلة 
األزمة التي نحن بصدد تدبير آثارها تجعلنا نثوق لترسيخ روح املسؤولية 
واإللتفاف حول املصالح العليا للوطن، وتقديم املصلحة العامة في إطار 
التعبئة الشاملة، وراء صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 
هللا وأيده، في كل املبادرات التي يقودها بكل تبصر وسداد، والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، واآلن نمر إلى املناقشة وأطلب من السيدات 
والسادة النواب الذين يرغبون ولوج املنصة أن يفعلوا علك حسب 
التوقيت املخصص لكل سؤال فلكم االختيار، تفضل السيد النائب، 

في التسيير.

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريميل)يوطةليظام(:

هذا  العام على  الرأي  أمام  ننتظر  زلنا  الرئيس، ال  السيد  معذرة 
التقدم  لحزب  النيابية  املجموعة  اتجاه  الحيف  وهذا  التهميش 
واإلشتراكية كما معمول به أن املقاعد دالرؤساء تكون محددة ومتعارف 
عليها في مقدمة القاعة، جاوبنا السيد الرئيس أمام الرأي العام، جاوبنا 
ألن هذا حيف هذا ظلم وهذا غير مقصود وغير مقبول ومرفوض من 

طرفنا، مرفوض تماما، جاوبنا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب سمعنا نقطة نظام األولى، السيد النائب املحترم، 
السيد النائب املحترم سمعنا وأمعنا وإن شاء هللا سنقوم بالواجب، 
ال ما يمكنش ما يمكنش السيد النائب املحترم، شكرا نمر للمناقشة 

الكلمة لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا صم لح كر:

شكرالا س  لا رئيس،

واملفيد  القيم  ديالكم  الجواب  املحترم، شكرا على  الوزير  السيد 
والتفصيلي، واللي في الحقيقة يبعث على اإلفتخار واإلعتزاز بالتدخالت 
لي قبل االستطراد  العمومية بصفة عامة، اسمحوا  السلطات  ديال 
السيد الوزير املحترم أنا أتوجه إلى العلي القدير سائال الرحمة واملغفرة 
والرضوان ملن قضوا إثر اإلصابة بهذا الداء وعموم املوتى املسلمين، 
عجل هللا برفع هذا الداء علينا والشفاء لجميع املصابين به وحمايتنا 

جميعا وبالدنا من اإلبتالء به.

تنويهنا وإشادتنا  الوزير املحترم، أن نؤكد على  البد أيضا السيد 
التوجيهات  الكبرى واالستباقية وكذا  بالقرارات اإلستراتيجية  العالية 
النيرة والسديدة، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه هللا 

وعافاه من كل سوء.
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السيد الوزير املحترم، هي أيضا مناسبة للوقوف إجالال وتقديرا 
لكل من تفانى في الوقوف في الصفوف األمامية، لحماية بالدنا وشعبنا 
من تف�ضي هذا الفيروس وانتشار هذا الوباء من الفئات التي عكرتم في 

معرض جوابكم السيد الوزير املحترم.

التعبئة  بروح  لإلعتزاز  مناسبة  أيضا  هي  املحترم،  الوزير  السيد 
رغم  املغربي،  الشعب  عنه  أبان  الذي  املسؤول  والاللتزام  الوطنية 
الظروف العصيبة التي مرت منها شرائح واسعة منهم، كنتم موفقين 
اإلجتماعية قصد  التدبير  اتخاع عدد من  في  الوزير كحكومة  السيد 

التخفيف منها.

السيد الوزير املحترم، هي أيضا مناسبة لإلشادة بدوركم كوزارة 
أصنافها  بمختلف  السلطات  كافة  خاللكم  ومن  خاص،  بشكل 
ومستوياتها، هي مناسبة أيضا السيد الوزير املحترم، باش يمكن اليوم 
بالنظر من جهة إلى الظرفية التي تحولنا إليها وانتقلنا إليها، من بعد ما 
توفقنا في التحكم في الوضع الوبائي فالبالد ديالنا، وأيضا بحكم أن هاد 
الفيروس أصبح جزءا من واقعنا يقت�ضي ليس فقط الزيادة في التدبير 
اإلحترازية والعزل والعزلة الصحية بقدر ما ينبغي التركيز على إيجاد صيغ 

مالئمة ديال التعايش معه وتغيير السلوك ديالنا وفق ما يتطلب علك.

السيد الوزير املحترم، قبل ما نتكلم على األدوار ديال الجماعات 
التكامل  إطار  في  التام  وانخراطها  بأدوارها  أشدتم  فعال  التي  الترابية 
مع السلطات العمومية، في إطار التضامن الحكومي، نذكركم ببعض 
الفئات املتضررة وبكل تأكيد أنكم راكم واضعنها في األجندة ديالكم، 
الفالحين  ديال  الفئة  املحترم،  الوزير  السيد  الفنانين  ديال  الفئة 
الصغار، املهنيين الصغار بمختلف أصنافهم سواء كانوا تجارا أو معامل 
ديال املخابز أو معامل ديال املقاهي ومطاعم أو سيارت األجرة أو غيرهم 
أو مموني الحفالت السيد الوزير املحترم، كافة النشطاء في القطاع الغير 
املهيكل، مزيان السيد الوزير محترم السلطات دارت واحد الدور مهم 
جدا بإزالة كافة األسواق يعني العشوائية، أرجو أن ال نتراخى ويرجع 
الوضع على ما كان عليه، وفي هاد اإلطار السيد الوزير املحترم، ندعو إلى 

التعجيل بتنزيل البرنامج الوطني لتأهيل الباعة الجائلين.

ما  الوقت  املقترحات  ديال  بزاف  عندي  املحترم،  الوزير  السيد 
غيكفينيش، السيد الرئيس غادي نعطيكم من بعد نسخة إلكترونية 
من املداخلة قصد تضمينها في املحضر، ففي هاد اإلطار السيد الوزير 
املحترم ال أمُل نعاود نذكر بواحد العبارة في الحقيقة ظلت راسخة وآثرت 
في كثيرا وفي عموم املغاربة، كنتم قد عبرتم عنها في مطلع هذه املحنة 
التي نعيشها، ملا قلتم السيد الوزير املحترم، إما أن ننجو جميعا وإما أن 
نهلك جميعا، هذه عبارة ملسنا فيها روحا من الصدق، فبصدق مماثل 
غادي نتكلموا ليكم السيد الوزير، األحاسيس والشعور الذي نحس به 
عدد مهم من رؤساء الجماعات الترابية، رغم املجهودات اللي تبدالت، 
رغم القرارات إال أنه هناك شعور ينتاب السادة الرؤساء و املنتخبين، 
يمكن يكون هاد �ضي صحيح يمكن مايكونش صحيح، ولكن كاين موجود 

عند واحد العدد منهم، كنطلبوا منكم السيد الوزير أنكم تاخذوا بعين 
اإلعتبار أنه موجود وأنكم تزيدوا تدابير إضافية لتفنيده تأكيدا على أنه 

بالدنا هي بالد ديال املؤسسات؛

عدد من رؤساء الجماعات السيد الوزير املحترم، يشعرون بأن هاد 
الجماعات يبدوا أنه ما محتاجينش ليها عند البعض، وأنه ال دور لها، 
وأنه يمكن نديروا أي حاجة بدون إشراكهم و بدون الحاجة إليه، هناك 
شعور لدى عدد من رؤساء الجماعات واملنتخبين بأنهم تعرضوا إلى 
حجر يعني زائد، ما كانش واحد الوقت عندهم الحق يعقدوا الدورات 
العادية ديالهم باش ينفذوا، باش يدارسوا القضايا اللي كتهم الجماعات 
إدراج  تتوقف على  التي  املواطنين  املواطنات  العدد من  وكتهم واحد 
نقاطهم في جداول أعمال، رغم أنه القوانين التنظيمية املعمول به يعني 
فيها سعة، كيمكن نديروا دورات مغلقة، كيمكن نختصروا الدورات في 
جلسة واحدة، كيمكن يكون جدول أعمال مخفف، واحد العدد ديال 

التدابير اللي هي متاحة وممكنة.

السيد الوزير املحترم، أيضا هاد الشعور يتعزز بكون واحد الفئة 
واحد  اللي عندها  اإلقليمية  املجالس  الترابية،  الجماعات  هاد  ديال 
الوزير  السيد  املجالس  هاد  من  العدد  واحد  إجتماعية  الوظيفية 
املحترم في األحوال العادية كانوا سنويا كيديروا صفقات تتعلق بتوفير 
قاموا  أكبر،  والطلب  للحاجة  السنة  وهاد  للمحتاجين،  مساعدات 
بصفقات لألسف جا املنع، تم اإللتزام، ولكن في املقابل هاد املؤسسات 
تمنع، ولكن في املقابل هناك فئات معينة كيوزعوا مساعدات بالليل 
وبالنهار، اللوحات اإللكترونية، الهواتف الذكية، كثر من هاد ال�ضي كاين 
من هؤالء الفئات اللي والو كيقوموا كينافسو املؤسسات الجماعية، 
كيجيو في الشوارع وكيتجولو كيديرو هما كيشرفو على العمليات ديال 
التعقيم، وكنلقاو هاد الرؤساء كينتباهم هاد الشعور، سيما أنهم في 
وفي ظل  السلطات،  ديال  األدوار  تكمل  بأدوار مهمة  يقومون  املقابل 
احترام تام لكل التوجيهات والتدابير اللي علنتو عليها كسلطات عمومية، 
وأيضا يسهمون في إنجاح التدخالت ديال السلطات العمومية من خالل 
توفير املعدات اللوجيستيكية، لهذا السيد الوزير املحترم أعتقد بأنه 
الحمد هلل من مقومات النجاح ديالنا كأمة مغربية ما احتاجيناش حتى 

جات هاد امللحمة باش نشهدو ونعرفو إشادة في هاد املستوى العالمي.

الديمقراطي،  الجانب  كاين  املحترم،  الوزير  السيد  اإلطار  هاد  في 
بالدنا خطات خطوات في املجال ديال بناء دولة الحق والقانون وترسيخ 
يعني املؤسسات واإلختيار الديمقراطي، فلذلك التدخالت ينبغي أيضا 
بقدر الحرص على تأمين الحفظ العام الصحي أيضا مواصلة ديال البناء 
الديمقراطي والتصدي ألية ردة أو نكوص في هاد املجال، عبر تطوير 
الالمركزية  مسلسل  وتطوير  وإنجاح  املحلية  الديمقراطية  منظومة 
في تالزم تام مع تسريع وتيرة الالتمركز اإلداري، رد اإلعتبار للمسألة 
السياسية والفاعل السيا�ضي وقد عبرتم عن علك، والتصدي لكافة 
األصوات النشاز بكل ارتباطاتها التي تكرس ضد تيار ثقافة التبخيس 
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لكي  السياسية  األحزاب  ديال  األدوار  تقوية  والتشويش،  والتيئيس 
تضطلع بمهامها وأدوارها الدستورية، تعزيز دور املؤسسات املنتخبة 
نحيل  الحال  طبيعة  هذا  اإلطار  وفهاد  واملجالي،  الترابي  التدبير  في 
على الخطابات امللكية السامية في مختلف املناسبات حول موضوع 
تم  التي  للمناظرة  املوجهة  الرسالة  سيما  وال  والالتركيز  الالمركزية 

تنظيمها حول الجهوية املتقدمة بأكادير مؤخرا.

السيد الوزير املحترم، رغم أن احنا كنحسو بكم وكنتفهمو أنكم 
القرارات اللي خذيتيوها في واحد الظروف فيها ضغط وفيها الزيادة..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا استوفيتيو الوقت، الكلمة اآلن 
ألحد نواب فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل مشكورا تفضل السيد 

النائب.

ا نائبلا س  لمحم لالحجير3:

شكرالا س  لا رئيس،

استمعنا بإمعان السيد الوزير إلى كلمتكم، طبعا نحن كلنا في قالب 
واحد، التجديف في نفس اإلتجاه هو الذي سيدفعنا جميعا للنجاة 
وبالدنا والحمد هلل خطت خطوة مهمة بقيادة، جاللة امللك، نصره هللا، 

والذي نتمنى له الشفاء ودوام الصحة والعافية.

منذ بداية األزمة حيث تميزت والسرعة والرؤية الحكيمة لجاللته، 
إع أن املواطن وجد في أولى األولويات، كما نشيد أيضا بروح التضامن 
العالية والتعبئة الشاملة للشعب املغربي، وهي مناسبة نشيد ونقدر فيه 
في فريق األصالة واملعاصرة بكل املتواجدين في الصفوف األمامية من 
أجل مواجهة الجائحة ليل نهار والباقي نيام في منازلهم وأخص بالذكر هنا 
األجهزة الطبية واألطقم الطبية والعسكرية املدنية والعسكرية، األجهزة 
األمنية واإلدارة الترابية بكل مكوناتها والدرك امللكي والقوات املساعدة 
وعمال النظافة الذين أبلون البالء الحسن في هاته الفترة الصعبة التي 
اجتازها بأقل األضرار لحد اآلن، نعم خالل كل التدابير املتخذة منذ 
اليوم األول من الحجر الصحي وإعالن حالة الطوارئ الصحية في بالدنا 
أبانت وزارتكم وزارة الداخلية على الدور املحوري الذي لعبته في تدبير 
األزمة، وهذا النجاح طبعا الذي كان رافقته بعض املالحظات التي نرى 
أنه من الواجب أن نتداركها من أجل تجويد العمل ألنه في آخر املطاف 

هو عمل إنساني عمل بشري.

من بين املالحظات التي نؤكد عليها هو عدم استفادة بعض املواطنات 
واملواطنين وغالبيتهم في في املغرب القروي والجبلي من تلك املساعدات، 
أيضا نطالب أيضا بالتجاوب مع املطالب املعقولة ألصحاب املطاعم 
أيضا  التي لحقتهم،  الحفالت والفنانين من األضرار  واملقاهي ومموني 
حل مشاكل منهي النقل الطرقي بكل أصنافه، حل مشكل النقل جثث 
موتى املسلمين من املوتى املغاربة بين كل املدن على املستوى الوطني، 

إعادة النظر في نظام املساعدة راميد اللي بان بأن فيه خلل، ونأمل رفع 
الحجر الصحي ولو تدريجيا والعمل، ونأمل العودة للحياة الطبيعية 
الواقع،  هو  وهذا  الفتاك  الوباء  هذا  مع  التعايش  األمر  تطلب  وإن 
السياحة  القطاعات  بعض  أصاب  الذي  الركود  كل  لتفادي  أيضا 
أيضا  أنواعه،  بكل  والنقل  الفالحة  التقليدية،  والصناعة  والتجارة 
تقوية الرقمنة هاد الورش هي فرصة رب عرة نافعة تقوية الرقمنة على 
مستوى اإلدارات في الجماعات الترابية مع الحفاظ على االستثمارات 
املخصصة لهذه الجماعات، بحيث أنه كنالحظو بأن املوارد املالية لدى 
املادية  اللي ما عندهاش اإلمكانيات  الجماعات  الجماعات خصوصا 
الذاتية هاد املوارد املالية ديالها غادي تقاس وغادي تقل، وبالتالي من 
الضروري أنه باش هاديك امليزانية ديال الجماعات الترابية في املغرب 
القروي والجبلي، وكذلك االستثمارات املخصصة خصوصا بالحقوق 
لها أيضا الوضع  أنها نحافظو عليها ونوصلو  األساسية لهذه املناطق 
الصحي والنف�ضي لفئات عريضة من الطفولة املغربية اللي لقات راسها 
بين الفينة واألخرى بين الجدران، وخاص اإلعالم يقوم بالدور ديالو كما 
يجب، وهنا الحكومة لألسف لم تتوفق بتاتا في الشق املتعلق باإلعالم 
ألنه  الحقيقية،  املعلومة  إيصال  أقول  الحقيقية،  املعلومة  وإيصال 
كاين املحاولة ديال التشويش من مواقع أخرى التي تشوش على كل 
اإليجابيات، ورش الالمركزية طبعا النجاح فيه مقرون بنجاح الورش 
ديال الالتمركز اإلداري، لألسف بعض القطاعات الوزارية ما زال ما 
الترابية  املقاربات  وبالتالي  والجهات،  األقاليم  مستوى  على  طلقاتش 

ضرورية ويجب أن نؤكد عليها ونستمر عليها..

ا س  لرئيسلالجلسة:

التجمع  فريق  عن  لنائب  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لب3سلهاملا  يش:

بسملا رحمنلا رح م،لقا صال3لقا سالملعلىلأشرفلاملرسلين.

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  ننلا 3زيرينلاملحترمين،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

بداية البد أن أشيد بما ورد في عرض السيد الوزير املحترم، ومما 
الشك فيه أن وزارة الداخلية تؤدي بكل أجهزتها اإلداري واألمنية األدوار 
الطالئعية ملكافحة انتشار وباء كورونا كوفيد 19 والحد من تأثيراتها 
االجتماعية واالقتصادية، وأشكر باملناسبة كل مكونات الوزارة على 
زامت  ال  التي  املسؤولية  وخصال  التضحية  روح  وعلى  املتميز  أدائها 
سلوكهم املنهي في تدبير هذه الوضعية الصعبة، كما نفتخر ببروز وجه 
مشترك للسلطة اإلدارية واألمنية الناعمة بنسائها ورجالها في تناغم 
من وتعاون فعال مع هيئات املجتمع املدني النشيط في مختلف ربوع 

اململكة.
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لقد مكنتنا املحنة من التأكد لعناصر قوة بلدنا ومجتمعنا نرخصها 
كالتالي:

- عنصر القوة األول: قدرة بلدنا على اتخاع قرارات استباقية كبرى 
بفضل الرؤية املتبصرة لعاهل البالد، نصره هللا وأيده، مما جنب بلدنا 
خسائر كبيرة في األرواح، وباملناسبة نتمنى لجاللة امللك، دوام الصحة 

والعافية وطول العمر؛

- عنصر القوة الثاني: صالبة وجاهزية مختلف مؤسسات الدولة 
التي استطاعت في ظرف وجيز التكيف مع األمر واالستجابة لتطلعات 

املواطنين؛

- عنصر القوة الثالث: الروح العالية للتضامن والتكافل بين أفراد 
املجتمع املغربي ومختلف هيئاته؛

وقطاع  الخاص  للقطاع  القيمة  املساهمة  الرابع:  القوة  - عنصر 
الفالحة في تسجيل التميز املغربي وتحقيق األمن الصحي والغذائي وغيره؛

- عنصر القوة الخامس: ارتفاع منسوب الثقة لدى املجتمع وفخره 
بأداء سلطات بالده.

لذا فإننا في فريق التجمع الدستوري، ندعو إلى االعتزاز بهذه املنجزات 
واملكاسب، ونلتمس عدم التفريط فيها ألنها مكاسب للوطن، وإع نعتبر 
اعتزازنا بوطننا ووالئنا مللكنا يفوق كل اعتزازبأي انتماء آخر، فإننا نعتبر 
التقليل من الجهود أو إسهام أي طرف هو شكل من أشكال اإلساءة 
لإلنجازات، غير أن هذا ال يمنعنا من التماس توجيه العناية أكثر لبعض 
األمور بهدف تقوية قدرات بالدنا وشعبنا ورفع وثيرة اليقظة واتخاع 
ما يلزم من إجراءات في املستقبل القريب املفعم بالتحديات في أفق 
عودة الحياة لطبيعتها أوال ظهور مستوى كبير من الهشاشة في العديد 
من املناطق والحواضر املغربية سواء تعلق األمر بموارد عيش األسر أو 
فضاء السكن أو ضعف الوعي الناجم عن قلة التعليم يستوجب السيد 
الوزير اإلسراع بإخراج مشروع السجل اإلجتماعي للوجود وتقوية أوجه 

وحكامة الدعم اإلجتماعي واإلقتصادي للمغاربة.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة ألحد النواب عن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لاسماع للا بوالي:

شكرالا س  لا رئيس،

نجدد دعواتنا الصادقة للعلي القدير أن يمتع جاللة امللك، حفظه 
هللا تعالى بسابغ عنايته وأن يحفظه في صحته.

اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يسعدني  الرئيس،  السيد 
للوحدة والتعادلية في مناقشة هذا السؤال الشفهي املحوري في ظل 

سياق زمني استثنائي مطبوع بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر واحد 
آخر ورفع جزئي للحجر الصحي في إطار التقسيم الترابي يدعو للتساؤل 
عن جدوى هذا التدبير الحكومي ومدى نجاعته في ضمان األمن الصحي، 
في غياب إستراتيجية محددة األهداف واآلليات لتجاوز تداعيات جائحة 
كورونا بمخاطرها وتداعياتها اإلقتصادية واإلجتماعية، في البداية البد 
من اإلشارة إلى أنه إعا كانت فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها 
منذ 20 مارس قد عرفت حاالت معزولة مست حقوق اإلنسان بسبب 
التعسف والشطط في إستعمال السلطة وهو ما تم التعامل معه بكل 
الجدية والصرامة الالزمة وفي حينه فإنها تميزت بروح التعاون والتكامل 
السياسية  واألحزاب  املنتخبة  واملؤسسات  العمومية  السلطات  بين 
الديمقراطية الوطنية والهيئات النقابية امللتزمة وهيئات املجتمع املدني 

الجادة واملواطنين ملواجهة التحديات التي يطرحها األمن الصحي.

السيد الوزير، رغم املجهودات الكبيرة التي بذلت ال زال اإلرتباك 
الحكومي في تدبير املرحلة يلقي بظالله على فئات عريضة من املواطنين 
املستهدفين من نظام رامد والقطاع الغير املهيكل الذين لم يتوصلو بعد 
بمستحقاتهم من الدعم املخصص لهم، ونسائلكم السيد الوزيرعن 
اإلجراءات املتخذة ملعالجة هذه الوضعية التي تؤشر لألوضاع الهشة 
التي تعرفها هذه الفئات، وبهذه املناسبة ونحن على أبواب عيد األضحى 
وما كان للجائحة من آثار سلبية واقتصادية على مجموعة من املواطنين، 
فإننا ندعو الحكومة العمل على تمديد الدعم لفائدة األسر املتضررة 

من الجائحة.

السيد الوزير، الدروس املستخلصة من هذه الجائحة كثيرة جدا 
ولعل أهما هو ضرورة إعادة ترتيب أولويات حكومتكم، لذلك فإننا في 
الفريق اإلستقاللي منشغلون بمآل البرامج املتعلقة بالتنمية القروية بما 
فيها أساسا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج تقليص الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية والبرامج املرتبطة بفك العزلة عن ساكنة العالم 
القروي وتحسين دخلها، وضمان تزويد تلك املعنية منها بأزمة العطش 
باملاء الشروب ألنها تهم أساسا شرائح واسعة من الفئات الهشة وخاصة 

بالعالم القروي.

املهيكل  الغير  القطاع  ممتنهي  من  عريضة  فئات  الوزير،  السيد 
وأقصد ممتهنو الحالقة، الحمامات التقليدية والعصرية، محالت بيع 
إصالح الهواتف، محالت املالبس الجاهزة، املقاهي، املطاعم، املمونون 

واملهن املرتبطة بها..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، تفضل السيد 
الرئيس، تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لمب يعلرئيسلا فريقلالحركي:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

ا لهملاحفظلجال ةلامللك؛
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والغني  القيم  العرض  هذا  على  أهنئكم  املحترم،  الوزير  السيد 
اليوم  بفضلها  اللي  اإليجابية،  واإلستنتاجات  واإلجراءات  باملعطيات 
كنتقاسموا جميع هاد الفترة ديال التدرج والخروج وتجاوز هاد املحنة 
اللي حيرت العالم، فهنيئا للبالد ديالنا، وبهاد املناسبة كنشكر جميع 
عندها  وكانت  وتفاعلت وسهرات وخدمات  اللي ساهمت  املؤسسات 
الصلة بهاد املوضوع، وجنبات املغرب الحمد هلل هاد الجائحة أو األثار 

ديالها السلبية.

السيد الوزير املحترم، ملا طلبنا من املواطنين اللي مشكورين تجاوبوا 
مع مؤسسات الدولة باش يبقاوا في الديار ديالهم، بقاوا في الديار ديالهم، 
واحنا معتزين بهم، وفئات كبيرة منهم السيد الوزير، بقات بال خدمة، 

بال تجارة.

غنسألكم السيد الوزير والناس عندها مصاريف كثيرة، ديال املاء 
كاين  املدر�ضي جاي، واش  الدخول  الكبير جاي،  العيد  الضو،  ديال 
�ضي تدابير لهاد الناس باش نتعاونوا معهم بشكل تضامني وتآزري اللي 
معروف عند املغاربة وعشناه هاد الفترة هادي، ألن من بعد الجائحة 
السيد  وكنتمنى  الناس؟  يتحملوها  كذلك صعيبة صعيب  آثار  كاين 
الوزير من الحكومة أنها تيسر للقطاعات اللي عندها التشغيل أكثر، 
بحال البناء، بحال السياحة، بحال الصناعة التقليدية، تعطيها واحد 
العجلة  باش تحرك  إعفاءات ضريبية  الدعم، وربما  الدفعة، واحد 

ديالت اإلقتصاد ودور الناعورة شوية.

السيد الوزير، ما غندكرش ليك بالجماعات املحلية، جات في العرض 
ديالكم القيم، وعطيتوها حقها من الدور الفعال على مستوى التنمية 
املحلية والسياسات املذكورة، غير أنه السيد الوزير، كاين جماعات 
اليوم اللي عرفت واحد الركود ألن املداخيل محدودة، ال أسواق، ال 
تجارة، ال رسوم، ووقع عندها واحد اإلنكماش في االعتمادات، بغينا 
السيد الوزير هاد الجماعات البد من الدعم ديالها باش تنزل املشاريع 
ديالها وتواكب وتأطر املواطنين، كاين كذلك جماعات اللي عندها يعني 
قروض ديال الفاك، صندوق التجهيز الجماعي، كيفاش نديروا السيد 
الوزير، ما عندهاش باش ترد إما نأجلوا أو نعفيو من الفوائد باش يمكن 
تيسر األمور وداك �ضي، كاين كذلك بعض الجماعات واألكثرية ديالهم 
كتعاني من ضعف املوارد البشرية، هادي واحد املدة السيد الوزير، ما 
تعقدات �ضي وما تنظمات �ضي املباريات ديال التوظيف، بغينا السيد 
الوزير، اإلفراج عليها وملا ال التوظيف بتعاقد، وملا ال التوظيف الجهوي، 
كلها آليات ما يمكن إال تساعد الجماعات املحلية على القيام بالدور 

ديالها.

السيد الوزير، في الختام تقدمتم مشكورين بواحد املشروع قانون 
4.20 كنظن املتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وغادي ناقشوا إن شاء 
هللا في يوم األربعاء املقبل، إال أنه في املادة 4 و5 يعني كتشير أن الحروف 
أو األسماء سكتب بالحرو ف الالتينية العربية، وكنا كنتمناوا تكون �ضي 
إشارة للغة األمازيغية، واحنا عندنا قانون تنظيمي تيأطر هاد العملية، 

وعندنا الحمد هلل الدستور، وخلق يعني واحد التفاعل على مستوى 
املجتمع، نتمناوا على هللا نلتاقطوا هاد اإلشارة هادي، ولقاوا الصيغة 
التاريخ  املغاربة مع  املغاربة وتنصف  اللي تنصف  املثلى إن شاء هللا 

ديالهم، وشكرا السيد الوزير املحترم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للفريق اإلشتراكي، السيد 
النائب املحترم تفضل.

ا نائبلا س  لمحم لاملالحي:

شكرالا س  لا رئيسلاملحترم،

السيد الوزير املحترم، أوال في البداية نتمنى لجاللة امللك، حفظه 
هللا، الشفاء العاجل وأن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وطول 

العمر.

اللي  القيمة  للمداخلة  بإمعان  استمعنا  املحترم،  الوزير  السيد 
اعطيتو فيها يعني واحد خريطة طريق للعمل اللي قامت بها الوزارة 
ديالكم مشكورة وجميع الفرقاء اللي هما يعني في الصفوف األمامية 
بالدنا  أنه  املغاربة على  بينتو  واللي  كورونا،  ديال  الجائحة  هاد  ديال 
الحمد هلل كتاخذ واحد املسار اللي هو مسار يمكنا نعتزو به واللي عندها 
واحد الصيغة تنظيمية محكمة في هاد املجال هذا، وهذا السيد الوزير 
اللي كيعطينا طمأنة على أنه بالدنا يعني فضلت املواطن املغربي على 
االقتصاد واللي في الحقيقة كانت يعني بوادر أولية من طرف جاللة 
العالم على أنه  امللك، هللا ينصرو، اللي عطا واحد الصورة ناصعة 
املغرب الحمد هلل يعني بالقدرات ديالو، الرجال ديالو واألطر ديالو على 
أنه قادر يواكب األزمات يعني من مختلف األنواع ديالها والكوارث، ولهذا 
فاليوم احنا في الفريق االشتراكي نعتز بما قامت به الدولة املغربية في 

هذا املجال يعني من وقاية يعني من واحد املجموعة ديال األمور.

السيد الوزير، احنا اللي بغينا فهاد العملية هو على أنه تكون واحد 
املواكبة، وتكون يعني واحد العمل من واحد املجموعة ديال الناس اللي 
في الحقيقة اليوم ما�ضي كنقولو على أنهم يعني الدولة ما اعطاتهم �ضي 
أهمية ولكن يكون واحد االنخراط على املستوى ديال واحد مجموعة 
الحرفيين،  الفنادق، هاد  املقاهي، أصحاب  املهن منها أصحاب  ديال 
الحالقة، والطاكسيات كاين واحد املجموعة ديال األمور اللي خصنا 
يعني نبادرو فيها ونعطيو يعني واحد اإلطار على أنه كاين هناك يعني واحد 
التضامن وهاد التضامن يعني انتما عكرتوه، يعني في واحد املجموعة 
ديال األمور اللي ناقشتوها واللي سردتوها علينا فيما يخص الدعم 
ديال املؤسسات ديال الدولة وكذلك ديال هاد ال�ضي ديال الرميد وديال 
la CNSS، يعني كاين واحد املجهود اللي هو كبير تبدل فهاد الجانب 
هذا، ولكن خصنا واحد اإلطار تكميلي السيد الوزير فهاد األمر هذا، 
فيما يخص يعني واحد املجموعة دالناس اللي كيمكن نعطيوها يعني 
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واحد العمل آخر، كذلك السيد الوزير يعني كتعرفو على أنه اليوم كاين 
واحد املجموعة ديال األسواق اللي تفتحت ولكن خاص يكون على غرار 
كاين مفتوحة يعني واحد املجموعة ديال املنتزهات، وفهاد الجانب هذا 
وكذلك الولوج للشواطئ وإن كان ما تكون �ضي السباحة، ولكن يكون 
السيد الوزير بإمكان املواطنين على أنهم يمرو في هاد الشواطئ، ألنه 
يكون واحد االحتراز ديال األمان، ولهذا فالسيد الوزير احنا كنعرفو على 
أنكم يعني تسهرون يعني بما لكم من غيرة وطنية على هاد العمل هذا، 
ونرجو لكم التوفيق والسداد في العمل ديالكم والحفظ لكل املغاربة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة ملمثل املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية، السيد النائب املحترم تفضل.

ا نائبلا س  لالحبيبلحس ني:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

في البداية نتمنى من هللا العلي القدير الشفاء العاجل ودوام الصحة 
نسجل  وكما  هللا،  حفظه  السادس،  محمد  امللك،  لجاللة  والعافية 
كذلك ارتياحنا للمنحى اإليجابي ملؤشرات تطور الحالة الوبائية لبالدنا 
الذين  املواطنين  املواطنات  جميع  ونحيي  الصعبة،  املرحلة  وتجاوز 
أبانوا على حس ووعي وطني كبير أثناء الفترة السابقة وضرورة التحلي 
باليقظة والحذر خالل املرحلة القادمة لتفادي أي انتكاسة ال قدر هللا، 
كما نسجل السيد الوزير املحترم عودة السير العادي ملجالس الجماعة 
أجل  من  واإلستثنائية  العادية  سواء  دوراتها  عقد  وإمكانية  الترابية 

مواصلة تنفيذ املشاريع خدمة لقضايا الساكنة.

الترابية  اإلدارة  مجهودات  عاليا  نقدر  املحترم،  الوزير  السيد 
نعول  فإننا  اإلطار  هذا  وفي  عاتقها،  على  امللقاة  الكبيرة  واملسؤولية 
والبرامج  الدعم  تدخالت  وتنسيق  توحيد  مستوى  على  خاصة  عليها 
اإلجتماعية املوجهة لألسر املستفيدة منها، وفي انتظار إخراج السجل 
اإلجتماعي املوحد إلى حيز الوجود لضمان توصل األسر املستهدفة من 

هذا الدعم بشكل مباشر.

موضوع  في  التدخل  كذلك  منكم  نطلب  املحترم،  الوزير  السيد 
نقل الجثت وتسهيل هذه العملية اليوم مثال عندنا ثالث حاالت جثت 

بمستودع األموات..

ا س  لرئيسلالجلسة:

رد  من  هناك  هل  الوزير،  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا.

ا س  لعب لا 3افيل فتيت،لقزيرلا  اخل ة:

شكرالا س  لا رئيس،

الرد على واحد املجموعة دالتساؤالت، بالنسبة لهاد التساؤل األخير 
في ما يخص نقل الجثت، ابتداءا من اليوم جميع الجثت يتنقلوا من غير 
الجثت اللي توفاو بطبيعة الحال بكوفيد 19، الجثت األخرى ابتداءا من 
اليوم يمكن يتم النقل ديالهم من إقليم إلقليم وال مدينة ملدينة أخرى؛

واحد املجموعة ديال التدخل فيما يخص العمل ديال الجماعات 
الترابية، وهنا بغيت نشرح مزيان بأنه عمر ما كان إقصاء الجماعات 
الترابية عمر ما يمكن يكون، والعمل كيكون تشاور دائم بين السلطات 
راكم  البيضاء  الدار  في  راك  و�ضي حيكر  املنتخبة،  واملجالس  املحلية 
خدمتو وشفتو كيفاش خدمتو، دابا كل �ضي كنلقاو مجموعة دالرؤساء 
تيقول لك راه ما كيسميتو حيث كتسول واحد واحد كاملين خدامين، 
ما عرفتش هاد الرؤساء اللي ما خدامينش فين كاينين، واللي ما كايتمش 
اإلستشارة ديالهم فين كاينين، جميع الرؤساء ال�ضي العربي في مراكش، 
الخدمة كيف كدار مع الوالي وال ما كدارش؟ راه ما كاينش الصديقي في 
الداخل في الرباط، ما كاينش �ضي جماعة من الجماعات ما خدماتش مع 
السلطات فيما يخص هاد الجائحة، يد في يد، ألن راه كاملين بنا ولعل 
وع�ضى نقضيو �ضي حاجة، عاد إيال دخلنا في شنآن راه ما غنديرو حتى 
حاجة، العمل دار بصفة مستمرة ومتواصل مع بين الجماعات الترابية 
وبين السلطات املحلية، هاد اإلشكال مين جاي؟ جاي في اللجنة ديال 
تتبع، عالش ما فيهاش الرؤساء، املسألة ساهلة واش غنديرو جميع 
الرؤساء في هاد اللجنة؟ احنا ناخذو مثال إقليم تارودانت اللي فيه أكثر 
من 80 جماعة واش غنديرو 80 جماعة في اللجنة؟ ال، لكن التواصل 
املنتخبين دالجهة واملجالس اإلقليمية مع  الرؤساء داملدن وبين  بين 
السادة الوالة والعمال التواصل دائم، وكاين واحد النوع ديال التكامل 
في العمل وهذا هو املهم، عكرتو أيضا بأنه تحرمو الجماعات بأنهم يوزعو 
املساعدات، حقيقة ما خليناش األحزاب السياسية وإلى آخره يوزعو 
املساعدات في هاد الحالة وقمنا احنا بها، بطبيعة الحال بتنسيق تام 
مع الجماعات الترابية فيما يخص بعض التدخالت ال�ضي حيكر هضرتو 
على توزيع اللوحات وسميتو عطيهم لي أنا ما فراسيش، لكن راه خدينا 
نفس البعد من جميع التدخالت، ما كاين حتى �ضي تمييز بين التدخالت، 
هاعو اللي كتهضرو عليهم أنا ما فراسيش بأنه وقعو توزيع ديال اللوحات 
اإللكترونية LES TABLETTES وإعا كاينين راه غنديرو الالزم فيها راه ما 

كاينينش وما خاصهمش يكونو؛

يخص  فيما  لها  شارو  اإلخوان  د  مجموعة  بعجالة  يعني  نقطة 
توزيع املساعدات على الراميد، مرة أخرى بغيت نرجع لهاد النقطة هللا 
يجازيكم بخير راه صندوق تدبير الجائحة اعطا إعانات الناس املواطنين 
اللي فقدو املدخول ديالهم جراء هاد الجائحة، ما�ضي إعانات للفقراء 
وال إعانات نكونوا واضحين دابا فيما عكرنا كنذاكرو راه بقا واحد هنا 
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ما خداش راه بقا بطبيعة الحال راه يبقا واحد هنا ألن شوفو بعدا 
شحال خدا شوفو شحال بقاو، خداو تقريبا ما بين 5 ونصف حتى ل 
6 ديال املليون د الناس اللي اخذاو اإلعانات، هادو ما كنشوفوهمش، 
منين كنشوفو واحد اللي بقا في راس الجبل حيث ما اخذاش، ممكن 
يكون بقا واحد ما اخذاش لعدة أسباب، ما كنقولش ال ودرنا مرة أخرى 
درنا يمكن اتصال من أجل رفع الشكايات وعاودنا درسنا وزدنا 800 
ألف، ومن بعد تقريبا 800 ألف أخرى على 4 ديال املليون و300 اللي 
كانوا اخذاو، بركة من زعما ما اخذاوش ما اخداوش، ودابا إيال وقفتو 
على الناس اللي ما اخذاوش بطبيعة الحال غنلقاوهم لعدة أسباب ما 
اخذاوش وما نديروش منها بأنها هو األساس، اللي اخذا ما كنذاكروش 
عليه ما كنشوفوهش واللي ما اخذاش هو األساس نمشيو نفتشو عليه 

بالفتيلة والقنديل فين كاين؛

باقي عندي شوية دالوقت، 2 حوايج هللا يجازيكم بخير، حنا إن شاء 
هللا في القريب العاجل في نهاية األسبوع غادي ندوزو ملراحل أخرى ديال 
هاد رفع الحجر الصحي والتخفيف من اإلجراءات اللي بغيت نتفاهمو 
عليه، وبغيت املغاربة كاملين يعرفوها، رفع الحجر الصحي وال حالة 
على  راه قضينا  بأن  كيعنيش  ما  راه  ديالها  الرفع  الصحية  الطوارئ 
الفيروس، راه الفيروس بيناتنا وغنعيشو معاه خاص املغاربة كاملين بينا 
نعرفو بأن اإلجراءات اللي تتحمينا خاصنا نطبقوها وهي اللي غتساعدنا 
باش أننا ندوزو ملرحلة أخرى واملراحل األخرى ونعودو في أقرب اآلجال إن 
شاء هللا للحياة ديالنا الطبيعية اللي ما غنرجعو لهاش بسهولة الحياة 

الطبيعية ديالنا خاصنا الوقت بزاف على األقل الشبه الطبيعية؛

وأخيرا اللي بغيت نقول هو أنه في ظل األزمات بحال هكذا، كيكونو 
فرص، واليوم أمام بالدنا فرص كبيرة اللي ما خاصناش نضيعوها، 

وبهاد األساس خاصنا نخدمو يد في يد باش يمكن لنا نجحوها، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
مرحبا السادة الوزراء، واآلن ننتقل إلى قطاع العدل بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع والكلمة ألحد ممثلي فرق األغلبية فليتفضل مشكورا، 

السيد النائب تفضل.

ا نائبلا س  لكريملشاقي:

شكرالا س  لا رئيس،

إيال اسمحتي ليا قبل ما نطرح السؤال السيد الرئيس، فإننا في فريق 
التجمع الدستوري، نتمنى الشفاء العاجل، لصاحب الجاللة، ونسأل 
هللا العلي القدير، بأن يحفظه بما حفظ الذكر الحكيم، آمين يا رب 

العاملين.

التدابير  أن  على  األكيد  السؤال  يخص  فيما  الوزير،  السيد 
واالحترازات واإلجراءات االحترازية السابقة حققت واحد النتائج مهمة 

وكانت إيجابية، ألنها ساهمت في الوقاية من انتشار الفيروس داخل 
املحاكم وكذلك حتى السجون، وكنسجلو هاد املسألة ديال السجون 
ديالنا أصبحت خاليا اآلن هاد املسألة إيجابية كنسجلوها، لكن القادم 
السيد الوزير هو األصعب خاصة بعد رفع حاالت ديال الطوارئ، ملاعا؟ 
ألنكم غتكونو مضطرين إلى ضرورة إيجاد واحد التوازن والتناغم ما بين 
الحق في التقا�ضي والحق في ضمان ديال الصحة داخل املحاكم وهذا 
من األدوار ديالكم، لذلك تنسائلوكم على 3 ديال األمور أساسية، شنو 
هو التقييم ديالكم ديال اإلجراءات ديال الفترة السابقة؟ كذلك ما هي 
اإلجراءات اللي غتخذو في املستقبل؟ يعني بعد ما غتستانف املحكمة 
العمل العادي ديالها، كذلك املسألة ديال الرقمنة وتحديث املحاكم 

في إطار.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن السؤال من املعارضة، تفضل 
السيدة النائبة املحترمة من فريق األصالة واملعاصرة.

ا نائبةلا س  3لح ا3لاملشف3ع:

شكرالا س  لا رئيس،

العاجل  الشفاء  نتمنى  املعاصرة،  األصالة  فريق  وباسم  بداية، 
لصاحب الجاللة حفظه هللا؛

الطوارئ  لحالة  اإلستثنائية  الظروف  فرضت  الوزير،  السيد 
الصحية اللجوء للتواصل عن بعد في شتى مناحي الحياة اإلجتماعية 
عملية  تسريع  على  العمومية  واملرافق  الحيوية  القطاعات  وأجبرت 
الرقمنة لضمان استمرار املرفق، وفي مقدمتها قطاع العدالة حماية 
لصحة وحياة األشخاص من خطر العدوى بفيروس كورونا، غير أن 
إطالق تجربة التقا�ضي عن بعد في ظل غياب أي أساس أو إطار قانوني 
الفاعلين  ولدى  القضائية  املهن  أوساط  في  واسعا  جدال  أثار  منظم 
الحقوقيين والقانونيين والرأي العام بصفة عامة، حول مدى احترام 
التي  الحقوق  ومدى ضمان  العادلة،  املحاكمة  ملبادئ  التجربة  هذه 
يكفلها الدستور والقانون خاصة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية 
باملحاكم واملؤسسات التي لها عالقة بها، تبعا لذلك نسائلكم، السيد 
الوزير، عن أمرين عن التدابير القانونية والتقنية التي قمتم بها إلطالق 
تجربة التقا�ضي عن بعد عن التدابير املتخذة الحترام هداك األسلوب 

الجديد في التقا�ضي.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيد الوزير املحترم.

ا س  لمحم لبنذب لا وادر،لقزيرلا ذ ل:

حفظلهللالجال ةلامللكلقأداملعل هلنذمةلا صحةلقا ذاف ة.
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ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

فرق  من  النواب  والسادة  السيدات  أشكر  أن  البداية  في  بد  ال 
األغلبية واملعارضة على طرحهم لهذين السؤالين الذين يكتسيان أهمية 
بالغة، ستكون اليوم في هذا املساء فرصة لتقديم كافة التوضيحات 
واملعطيات بشأن اإلجراءات والتدابير التي قمنا بها على مستوى وزارة 

العدل ملواجهة تف�ضي وباء كورونا بقطاع العدل؛

النواب  والسادة  السيدات  حضرات  تعلمون،  كما  العدل  وزارة 
املحترمين، لها اختصاصات في مجال التدبير اإلداري للمحاكم، وفي إطار 
هاد اإلختصاصات ومن منطلق مسؤوليتها لضمان األمن الصحي داخل 
املرافق القضائية وحماية كل العاملين به واملتقاضين واملرتفقين بادرت 
الوزارة إلى اتخاع عدد من اإلجراءات التي عبرت عنها من خالل العديد 
من البالغات التي أصدرتها منذ بداية هذه األزمة، إجراءات تم اتخاعها 
بطبيعة الحال في إطار التشاور والتنسيق مع كل شركاءنا في منظومة 
العدالة، وعلى رأسهم املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة 
العامة وجمعية هيئة املحامين باملغرب والتنظيمات النقابية واملهنية 

للقضاة وموظفي كتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء؛

النواب  لي، السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة  واسمحوا 
املحترمين، أن أستغل هذه املناسبة ألعبر عن ارتياحي حقيقة ملستوى 
القائم بين وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة  التعاون والتنسيق 
القضائية ورئاسة النيابة العامة على كافة املستويات واألصعدة وفي 
كل املناسبات والظروف، بما فيها الظروف اإلستثنائية التي تجتازها 
بالدنا، وهي مناسبة ألعبر عن امتناني الكبير للسيد الرئيس األول ملحكمة 
النقض والسيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
األستاع املحترم مصطفى فارس وكذلك السيد الوكيل العام للملك لدى 
محكمة النقض رئيس النيابة العامة األستاع املحترم محمد عبد النبوي 
على حرصهما التام لتعزيز هاد الشراكة واإلرتقاء بها دائما نحو األفضل 

بما يخدم العدالة ببالدنا واملصلحة العليا للوطن؛

بفضل هذا التنسيق والتعاون اتخذنا في هاد الفترة السابقة ديال 
األزمة عدد من اإلجراءات والتدابير الرامية إلى حماية السادة القضاة 
وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء واملتقاضين واملرتفقين 

وأستعرض أمامكم بتركيز شديد هذه اإلجراءات:

أوال: تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم اململكة مباشرة بعد 
القرار اللي خذاتو السلطات العمومية، بمنع أي تجمع بشري يتجاوز 50 
شخصا كان البد أن نلتفت إلى املرفق القضائي الذي يحتضن يوميا أو 
يقبل عليه العدد من املتقاضين وعموم املرتفقين، ومن هنا كان القرار 
املشترك املتعلق بتعليق انعقاد جلسات العمل باملحاكم ابتداءا من 17 
مارس 2020 إلى إشعار آخر، باستثناء أقول باستثناء الجلسات املتعلقة 
القضايا  في  بالبت  املتعلقة  والجلسات  املعتقلين  قضايا  في  بالبت 

اإلستعجالية وقضاء التحقيق؛

اإلجراء الثاني: يتعلق بتعزيز الخدمات الرقمية والتبادل الالمادي 
واملرتفقين  املواطنين  عموم  إلى  الوزارة  توجهت  وهنا  للمساطر، 
البوابة  توفرها  التي  الرقمية  الخدمات  من  لإلستفادة  واملتقاضين 
اإللكترونية mahakim.ma دون الحاجة مع التدابير ديال الحجر الصحي 
والبقاء في البيوت دون الحاجة إلى التنقل إلى املحاكم، واسمحوا لي أن 
أقدم لكم بعض اإلحصائيات واملؤشرات املتعلقة بهاد الفترة من بداية 
حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس إلى غاية 12 يونيو، عدد الطلبات 
املتعلق بالحصول على السجل التجاري وأتكلم هنا عن اإلجراءات عن 

بعد:

عدد الطلبات املتعلقة بالسجل اإلداري بلغت 51741 طلب تمت 
معالجتها بالكامل؛

عدد الطلبات املتعلقة بالحصول على السجل العدلي 15644 طلب 
تمت معالجتها بالكامل؛

عدد الطلبات املتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات 
التجارية 2827 طلب تمت معالجتها بالكامل؛

عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات 
عملية  و213  و546  مليون  القضائية  وامللفات  القضايا  مآل  بشأن 

بحث؛

توفرها  التي  الرقمية  الخدمات  على  لالضطالع  املوقع  زوار  عدد 
الوزارة 346643 زائر؛

عدد املحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة املحامي للتبادل 
اإللكتروني مع املحاكم إلى حدود اآلن 514 محامي، وعدد املقاالت التي 

تم إيداعها عبر هذه املنصة اإللكترونية 1170 مقاال.

فبشأن  العمل،  وتنظيم  بالوقاية  املتعلق  هو  الثالث:  التدبير 
إجبارية وضع الكمامات الوقائية الوزارة حثت من خالل بالغ يوم 9 
أبريل العاملين باملحاكم واملصالح املركزية والالممركزة على إستعمال 
الكمامات الواقية داخل فضاءات العمل، وأعلنت شروعها في توزيع هاد 
الكمامات على مختلف الدوائر القضائية للمملكة، حيث قامت الوزارة 
بتوفير ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية وإجراء أزيد من 5 آالف 
تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات املحاكم، وتوفير 15 ألف قنينة 
للسائل املعقم واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير 
وآليات التعقيم واملضخات والرشاشات، واعتماد نظام التناوب اليومي 
والنساء  املوظفات  للنساء  الالزمة  التسهيالت  وتقديم  املوظفين  بين 

الحوامل.

اإلجراء الرابع: ويخص قرار تأجيل جميع مباريات التوظيف املعلن 
عنها سابقا إلى تاريخ الحق كما جاء علك في بالغات الوزارة.

اإلجراء الخامس: يتعلق بإنخراط هذه الوزارة في تنفيذ مبادرات 
العفو امللكي السامي على عدد من نزالء املؤسسات السجنية، وهكذا 
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انعقدت بالوزارة العديد من اإلجتماعات للجنة العفو، وتم التنفيذ في 
ظروف جيدة وبتظافر جهود كل الفاعلين، تنفيذ األمر املولوي السامي 

بالعفوي عن 5664 معتقل.

اإلجراء السادس: يتعلق وهو موضوع سؤال الفرق ديال املعارضة، 
املرئية  املناظرة  تقنية  خالل  من  بعد  عن  املحاكمة  بإعتماد  يتعلق 
visioconférence، حيث بدا واضحا خالل الفترة الطوارئ الصحية 
أهمية استمرار محاكمة األشخاص املوجودين في حالة اعتقال، مع 
ضمان أيضا سالمتهم الصحية وسالمة أفراد القوات العمومية املكلفين 
السجون  إدارة  وموظفي  قضاة  سالمة  وأيضا  وحراستهم،  بنقلهم 
بعد تسجيل عدد  لكن  بهم،  املحتكين  باملحاكم  العاملين  واملوظفين 
من اإلصابات بفيروس كورونا لدى نزالء وموظفي عدد من املؤسسات 
السجنية، وتزايد املخاطر بشأن نقل عدوى هذا الفيروس إلى املحاكم، 
ظهرت الحاجة املاسة إلى اعتماد املحاكمة عن بعد، بمحاكمة هؤالء 
املعتقلين من خالل اللجوء إلى تقنية املناظرة املرئية دون حاجة إلى 
نقلهم من املؤسسات السجنية إلى املحاكم، ال سيما بعد قرار املندوبية 
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، القرار القا�ضي بإغالق السجون 

وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى املحاكم.

وإعا كان هاجسنا األول منذ ظهور الحاالت األولى لإلإصابة بهذا 
لزاما علينا  الحياة، فقد كان  في  املواطنين  الفيروس هو حماية حق 
أيضا إيجاد الصيغة املناسبة لضمان حق أسا�ضي آخر منصوص عليه 
في الدستور، أال وهو حق املواطن في املحاكمة العادلة، وداخل آجال 
120 من الدستور، وهذه معادلة تطلبت منا  معقولة طبقا للفصل 

الكثير من التنسيق والتشاور اإلجتهاد.

وملواجهة هذه الوضعية تم التنسيق مع املجلس األعلى للسلطة 
القضائية، ورئاسة النيابة العامة ،وجمعيات هيئات املحامين باملغرب، 
التقنيات  اعتمادات  أجل  من  السجون  إلدارة  العامة  واملندوبية 
املحاكمة عن بعد، وفي هذا اإلطار أود اإلشارة إلى أن اعتماد هذه التقنية 
كان قرارا مشترك لوزارة العدل، السلطة القضائية املمثلة في املجلس 
إطار  في  والوزارة  العامة،  النيابة  ورئاسة  القضائية  للسلطة  األعلى 
اإلختصاصات املوكولة إليها قانونا، حيث بادرت إلى توفير اإلمكانيات 
كل  مع  التنسيق  بدور  والقيام  والبشرية  والتقنية  اللوجيستيكية 
املتدخلين وتوفير الظروف املناسبة لها، حيث أنه بعد مشاورات مكثفة 
مع هؤالء تم إعطاء اإلنطالق الرسمية لهذه العملية في يوم واحدة بجميع 
محاكم اململكة، وكان يوم 27 أبريل 2020، حيث حضرت شخصيا 
إلى جانب السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
ورئيس النيابة العامة باملحكمة اإلبتدائية بسال إلعطاء اإلنطالقة لهذه 
العملية، لكن قبل علك قامت الوزارة بإنشاء 190 حسابا إلكترونيا، 
وزعتها على املحاكم واملؤسسات السجنية وتم التنسيق مع املسؤولين 
القضائيين واملديريات الجهوية إلدارة السجون لتجهيز املحاكم وقاعات 
مهيأة على مستوى املؤسسات السجنية بحواسب معدة لهذه العملية، 

وتم تثبيت البرامج الالزمة وعلك في ظروف أربعة أيام فقط، وأخذا 
بطبيعة الحال كما تفضلتم بعين اإلعتبار الفراغ التشريعي الذي يؤطر 
هذه العملية، فإن الظروف العامة التي تجتازها بالدنا بسبب هذا الوباء 
وحرص الجميع جميع مكونات العدالة على االنخراط في املجهود املبذول 
للقضاة  الصحي  األمن  لضمان  وسعيا  ملحاصرته،  الدولة  طرف  من 
اإلستيناف  بجميع محاكم  انعقدت  فقد  باملحاكم،  العاملين  وجميع 
باململكة اللجان الثالثية املكونة من السادة الرؤساء األولين للمحاكم 
والوكالء العامين للملك في هذه املحاكم ونقباء هيئات املحامين وتم 
اإلتفاق في إطار هذه اللجن الثالثية على اعتماد هذه التقنية اعتبارا 

لنجاعتها وأهميتها؛

اليوم بعد مرور 7 أسابيع على انطالق هاد العملية يحق لنا أن نعتز 
بالنتائج التي تم تحقيقها والتي تعكسها األرقام واإلحصائيات املسجلة 

من 27 أبريل إلى غاية الجمعة املاضية وهي كما يلي:

مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم اململكة 2174 
جلسة؛

 33492 الجلسات  هاد  خالل  إدراجها  تم  التي  القضايا  مجموع 
جلسة؛

مجموع األحكام القضائية التي صدرت خالل هاد الجلسات 13311 
جلسة؛

عدد املعتقلين املستفيدين 37332؛

عدد املعتقلين وهذا هو األهم الذين تم اإلفراج عنهم بعد محاكمتهم 
بهذه التقنية 1370 معتقل، إما بسبب تمتيعهم بالسراح املؤقت أو 

التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم.

إعن هذه العملية بطبيعة الحال واكبها نقاش مهم وإيجابي ونحن 
نتابعه بإهتمام كبير من أجل تطوير هذه العملية من الناحية الجودة 
التقنية ديالها وأيضا من أجل تحصينها وتأطيرها بإطار قانوني وتشريعي، 
وبطبيعة الحال في إطار استشراف املرحلة املقبلة انعقد اجتماع أيضا 
ما بين السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى ووزير العدل والسيد 
رئيس النيابة العامة والسيد رئيس جمعية هيئة املحامون الستشراف 
هذه املرحلة وبعد علك أعطيت االنطالقة من جديد للجن الثالثية على 
مستوى الدوائر واملحاكم من أجل استشراف املرحلة املقبلة وكيفية 
عممت  مؤخرا  الوزارة  اإلطار  هذا  وفي  لنشاطها،  املحاكم  استئناف 
دليال لتنظيم العمل داخل املحاكم وهي اآلن منكبة على مجموعة من 
اإلجراءات األخرى يمكن أن تتاح الفرصة من خالل املناقشة لبسطها 

أماكم، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، اآلن نمر للمناقشة مع فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم.
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ا نائبلا س  لا فاطميلرم  :

شكرالا س  لا رئيس،

شكرالا س  لا 3زير،

بداية البد أن نثمن التدبير الحكيم العقالني من طرف الحكومة 
لتجاوز األزمة التي عرفتها بالدنا، البد كذلك أن ننوه باإلنخراط اإليجابي 
الضبط  وكتاب  قضاة،  محامون،  العدالة  قطاع  في  املتدخلين  لكل 
اللذين كانوا في الصفوف األمامية لتوفير األمن القضائي إلى جانب األمن 
الصحي، لكن هذا كله يجعلنا نطرح بعض املالحظات تجربة الثقافي عن 
بعد قد نقبل بها لتجهيز وإعداد القضايا، لكن سؤال املحاكمة العادلة 
السيد الوزير أين هي العلنية، التواجهية، الحضور؟ أين هي النصوص 
رغم  الوزارة  تأخر  أيضا  العملية؟  لهاته  واملؤطرة  املنظمة  القانونية 
الحاجة إلى علك إلخراج النصوص القانونية ومشاريع القوانين، املسطرة 
املدنية، املسطرة الجنائية، بدينا كنسولو تتقولوا لنا راه موجودة ولكن 
ما عرفناش واش موجودة باش ناقشوها ونجيبوها نصادقو عليها أوال 
موجودة باش أننا نبقاو مخبيينها في �ضي بالصة من الباليص؟ إشكال 
املادة 6 من قانون حالة الطوارئ ملي مددنا أكيد كان خصنا نديرو 2 
دالحوايج يا نعدلو املادة 6 يا نتعاملو مع مقترحات القوانين اللي جابتها 
قانون  ديال  النموعج  والتنمية،  العدالة  فريق  ضمنها  ومن  األغلبية 
األكرية الرقمنة صحيح السيد الوزير هذا ورش مهم ما يمكن لينا إال 
أننا نفتخرو بأننا بديناه مع العلم أننا كنا وضعنا له أجل ديال نهاية 
2020 أن نقطع مع الورقة داخل املحاكم، لكن مع األسف اآلن ما زلنا 
نتلمس الطريق مع قلة اإلمكانات الجانب ديال اللوجيستيك، األطر التي 
ستشرف على هاته العملية، لذلك مرة أخرى نطلب منكم إعداد العدة 
حتى نكون في مستوى الحدث، اإلقتراح السيد الوزير، هو التنسيق مع 
املجلس األعلى للسلطة القضائية لوضع مخطط إستعجالي للتغلب 
على تراكم امللفات خالل هاد املرحلة، أيضا نقترح عليكم حل مشكلة 
التنفيذ ال مع شركات التأمين، وال مع املؤسسات العمومية واإلدارات 
العمومية ألن إيال ما كانش التنفيذي، إيال ما كانتش فعال الجلسات 
تعقد داخل املحاكم، إيال ما فعال رجعت اآلجال سوا مع الخزينة، سوا 

مع األبناك سوا مع الجماعات..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  3لح ا3لاملشف3ع:

شكرالا س  لا رئيس،

ا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

سبق أن ترأستم السيد وزير العدل كما ورد في كلمتكم بمقر محكمة 
اإلبتدائية بسال، انطالق مراسيم عملية التقا�ضي عن بعد ونحن في 
واإلشكاالت  املالحظات  من  مجموعة  نثير  واملعاصرة  األصالة  فريق 

الدستورية والقانونية واملسطرية املحيطة بها:

أولها: مست عملية التقا�ضي عن بعد بمبدأ أسا�ضي وهو الحق في 
املحاكمة العادلة، وهو مبدأ دستوري منصوص عليه في املادة 120 من 

دستور 2011، إع جاء فيها أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.

ثانيا: إخالل عملية التقا�ضي عن بعد بمبادئ الحضورية والتواجهية 
والعلنية، وهي مبادئ أساسية لتحقيق املحاكمة العادلة.

ثالثا: خرق حقوق الدفاع، فاملتهم لم تعد له إمكانية اإلطالع على 
محضر الجلسة، وكذا حرمانه من املخابرة مع محاميه وعرض الوثائق 

واملستندات عليه إلبداء وجهة نظره.

رابعا: إن الثابت أن إجراءات املحاكمة هي من اختصاص القانون وال 

يمكن تغيير أي إجراء إال بالقانون وليس بالبالغات والتعليمات وبذلك 

فإن أي مخالفة للشكل القانوني الذي حدده القانون سيكون مآله 

البطالن، كان على الوزارة الوصية أن تتقدم بمشروع قانون يكيف 

املحاكمة عن بعد مع قواعد املسطرة الجنائية ويضفي عليها الغطاء 

القانوني الالزم وهو ما كنا سنتتجاوب معه في فريق األصالة واملعاصرة 

باملرونة املطلوبة.

خامسا: عدم توفر نظام دعائم إلكتروني يوفر لنا الصوت والصورة 

ألطراف الخصومة ودفاعهم، ولهيئة املحكمة بشكل جماعي ومشترك 

يسمح لكل طرف في الدعوة أن يتبع مباشرة إجراءات املحاكمة، رغم 
الحملة التي سبق أن أطلقها وزير العدل األسبق وليس السابق حول 
رقمنة املحاكم، والتي بينت ظروف كورونا أنها غير موجودة على صعيد 

الواقع، وحيث إن غياب هذا املقت�ضى هو من أعدم هذه التقنية مع 

ضعف في الربط والصبيب وانقطاع في البث وعدم جودة الشاشات 

والصوت.

وأخيرا ال يفوتنا في فريق األصالة واملعاصرة التأكيد من جديد على 

الحاجة امللحة إلى ضرورة التسريع بالتصويت على مشروع قانون رقم 

القانون الجنائي الذي يراوح  10.16 املتعلق بتغيير وتتميم مجموعة 

مكانه منذ مدة طويلة، فقد عبرنا في الفريق غير مرة على أن مشروع 

القانون املذكور يعتبر مشكال يهم األغلبية الحكومية التي لم تستطع 

التوافق حول تصور موحد للموضوع، والسالم عليكم ورحمة هللا .

ا س  لرئيسلالجلسة:

التجمع  لفريق  الكلمة  اآلن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

الدستوري، تفضل السيد النائب املحترم.



6989 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.113–03.عو القعدة.1441  )23.يونيو.2020( 

ا نائبلا س  لمحم لأمغار:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، في البداية نثمن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها 
العامة  النيابة  ورئاسة  القضائية  للسلطة  األعلى  واملجلس  الوزارة 
ديال  والتوجيهات  للتعليمات  تنفيذا  املحامين وعلك  وجمعية هيئات 
صاحب الجاللة، نصره هللا، واللي كنتمناو له بهاد املناسبة الشفاء 
العاجل، وعلك حفاظا على الصحة والسالمة ديال املواطنين وهذا ما تم 
فعال ألن هاد اإلجراءات ما تمش تف�ضي هاد املرض داخل املحيط ديال 
املحكمة واإلدارة ديال السجون، هذا من جهة السيد الرئيس، ولكن 
كنتساءلو بالنسبة للسؤال األول بالنسبة للموظفين عالش ما دارت 
لهمش التحاليل، املوظفين والقضاة، التحاليل هنا كنتسناو تجاوبونا 

واش كاين �ضي في املستقبل أولى أشنو كاين؛

تم التطرق إلى املحاكمة عن بعد فعال هي اقتضت املرحلة باش تكون 
عندها املحاكمة عن بعد ولكن هادي توطئة السيد الوزير للمحكمة 
الرقمية اللي صبحات ضرورة ملحة، السيد وزير العدل السابق ال�ضي 
محمد أوجار باملناسبة اللي تنتفكروه بهاد املناسبة هذه كان كيصبو 
باش النهاية ديال 2020 غتكون عندنا املحكمة الرقمية، كانت كتبان لنا 
السيد الوزير قريبة دابا والت تتبان لنا بعيدة نتمناو أنها تكون أقل، ألنه 
هنا خصكم السيد الوزير بالنسبة للمحكمة الرقمية توفرو مجموعة 
ديال الظروف، عندكم الوسائل املادية وعندكم الوسائل البشرية، ألن 
خصكم تزيدو عدد املوظفين واملهندسين التقنيين والتكوين ديال هاد 
املوارد البشرية باش تكون في املستوى، التكوين ما خصوش يشمل فقط 
القضاة واملوظفين، ضروري أنكم الجميع املنتسبين خصهم التكوين 
وإال غادي يكون مشروع فاشل، ثم النص القانوني اللي غادي ينظم 
هادي باش ما نعاودوش نهضرو على هاد املحاكمة عندو الحقوق احنا 
كنقبلو هاد املحاكمة اآلن، ثم السيد الوزير بالنسبة للدليل اللي اطلعت 
عليهم مؤخرا اللي تم النشر ديالو كنوجدو بأنكم كتلقاو الحلول وهو 
يعني مكاتب الواجهة مكاتب الواجهة، مكاتب الواجهة السيد الوزير، 
خصها بزاف ديال اإلجراءات وخصها بزاف ديال األطر وخصها بزاف 
ديال املوظفين، ألن خصو باش يم�ضي للمكتب ديال الواجهة يجيب 
يم�ضي للمكتب اآلخر باش يجيب امللف خصو وقت كيتطلب الوقت، 
ثم أنه هاد مكاتب الواجهة في جميع املحاكم ما كايناش الظروف فاش 
تنشؤوها وأنه هاد املكاتب دالواجهة خصنا توجدو لنا لجانبها خصكم 
قاعة داإلنتظار ثم أنه بعض املحاكم صبحات جاهزة، السيد الرئيس، 
بحال املحكمة االبتدائية ديال تطوان خص اإلفتتاح ديالها ألن موجودة 
ثم أنه بالنسبة ألمور أخرى، وهي بالنسبة لإلستفادة من املعلوميات ألن 
خصنا تجويد ديال هاد �ضي هذا خصها تجود، كاين أمور أخرى السيد 
الوزير وهي كاين بعض املحاكم خصها ترقى مراكز القضاة املقيمين 
خصها ترقى املحاكم االبتدائية منها املركز القا�ضي املقيم ب..، ألن ال 

يعقل يجي املواطن من ب.. من 120 كلمتر باش يوصل ل...

ا س  لرئيسلالجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لمحم لادم3�سى:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، في مستهل مداخلتي أسأل هللا عز وجل أن يعجل 
بالشفاء ألمير املؤمنين وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، في ما 
يتعلق بمداخلتي حول هذا املوضوع، سيادة الوزير املحترم، أوال نشيد 
بما قامت به الحكومة في هذا املضمار في إطار هذه الظرفية االستثنائية 
املحاكمة  ضمانات  حول  املوضوع  هاد  إلى  وأرجع  مجهودات  من 
العادلة، فالسيد الوزير املحترم أول ما نسجل فيما يتعلق باملحاكمة 
العادلة وهو أن هناك غياب نص قانوني البد من إيجاد إطار قانوني 
منظم لهذه املحاكمة حتى يمكن تسميتها بهذه، البد من توفر شروط 
حتى يمكن القول ملدى مشروعية وقانونية هذه املحاكمة ألن اليوم 
الكل يتساءل ال املنظمات وال الجمعيات وال املواطنين حول مدى يعني 
قانونية ودستورية هذه املحاكمة، إعن السيد الوزير البد من الرجوع 
ألن هناك مرجع أسا�ضي في هاد الباب أال وهو خطاب صاحب الجاللة 

في 20 غشت 2009 فهاد املجتمع فهاد املشروع هاد الورش الكبير، أين 

آالن أين وصل؟ نريد منكم السيد الوزير تقييم ألن هناك يعني عقد 

من الزمن، أنتم أحطتم بالثقة املولوية يعني باقي بالنسبة لفترة زمنية 

قصيرة، ولكن بغينا السيد الوزير أن هذا املشروع فيه واحد النوع 

ديال تحديث ديال املنظومة القضائية، فيه واحد العدد ديال مراجعة 

آليات  الجنائي  القانون  املدنية،  املسطرة  الجنائية،  املسطرة  قوانين 

االشتغال، فإيال بغينا املحاكمة البد يعني من إخراج، وبالتالي سيدنا في 

هاد الخطاب دعا الحكومة إلى تفعيل وتنفيذ هاد املشروع اآلن يعني فين 

وصل هاد املشروع هذا، هناك سقف زمني لم يحدد وليس هناك أي 

تقييم أوتصور حول هاد املشروع هذا، إعن اليوم السيد الوزير نتساءل 

هاد املحاكمة محل طعون هاد دعاوى ديال البطالن، إعا حنا نتفاداو 

ألن وصل املغرب الصورة ديالو هناك منظمة كتجي عندنا على األقل 

كان دخلو وتوضع واحد اإلطار قانوني لهاد املحاكمات هادي، فأعتقد 

السيد الوزير أن هناك تقصير في هاد الباب هذا وأطالب بأنه تعطينا 

واحد التقييم على هاد املشروع هذا فين وصل؟ وبالتالي هذه املحاكمة 

كنشجعوها باش تكون بمواصفات وطنية وكذلك دولية، وبالتالي ترا 

فيها جميع الشروط اللي هي منصوص عليها دستوريا، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق الحركي، تفضل السيد 

النائب.
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ا نائبلا س  لعب لالحك ملاألحم ي:

شكرال كملا س  لا رئيس،

حضراتلا س  اتلقا ساد3،

السيد الوزير، في البداية أثمن باسم الفريق الحركي كل التدابير 
األحترازية التي اتخذتها وزارة العدل بتنسيق مع املؤسسات عات الصلة 
ملحاصرة هاد الوباء، كما نشيد باملجهود الكبير الذي تبذله كل األسرة 
القضائية، باملناسبة نطالب السيد الوزير بوضع خطة لدعم كل املهن 
املحامين،  العدول،  كاملوثقين،  بها  العاملين  وكذا  بالقضاء  املرتبطة 

املفوضين واملحررين القضائيين وغيرهم من املهن.

لم  املقاوالت  من  العديد  بأن  انتباهكم  نلفت  الوزير،  السيد 
اضطرت  وعملها  نشاطها  والستمرار  الدولة  من  واجباتها  تستخلص 
للتعامل بالشيكات والكيمبياالت، هاد املقاوالت ال نقول بعدم متابعتها 
بالتعليق  املتابعات سواء  في  بأننا نطالب ببعض املرونة  ولكن نقول 

املؤقت لهذه االلتزامات أو تأجيلها إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة.

السيد الوزير، البد من اعتماد مقاربة تشاركية مع كل املتدخلين في 
املجال القضائي وفتح قنوات الحوار أيضا حتى مع النقابات والتواصل 
املستمر معها لتدبير مرحلة ما بعد هذه الجائحة والعودة التدريجية 
العمل وبالنسبة العتماد تقنية املحاكمة الزجرية عن بعد نحث على 
ضمان شروط املحاكمة العادلة كما هي مقررة في الدستور وفي املواثيق 
بدورات  الرقمنة  بتعزيز  نطالب  كما  القضايا،  لكل  بالنسبة  الدولية 

تكوينية حول املحاكمة عن بعد، شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

السيدة  االشتراكي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائبة.

ا نائبةلا س  3لم نةلا طا بي:

التي  اإلجراءات  من  مجموعة  نثمن  االشتراكي،  الفريق  في  بدورنا 
نسجل  كذلك  الوقت  نفس  في  ولكن  الجائحة،  هذه  إبان  اتخذت 
مجموعة من املالحظات التي يعني ضرورة أن نعلنها باسم مجموعة من 
الفرقاء واملشاركين في هذا القطاع، هذا قطاع ال يشتغل بمعزل عن 
قطاعات أخرى مرتبطة ارتباطا هيكلي وارتباطا وثيق معها هو قطاع 
الكتاب  قطاع  هو  املوثقين،  قطاع  هو  العدول،  قطاع  هو  املحاماة، 
العمومية، هو قطاع كذلك املفوضون القضائيون، اتخذت إجراءات 
وعطلت العدالة خالل هذه املرحلة وكان توقيف بصفة استعجالية 
وفورية لم يكن مهيأ لها أي أحد، اتخذت إجراءات حقيقة ليعني ملحاولة 
تدبير األزمة، ولكن باقي الفرقاء لم تتخذ أي إجراءات بالنسبة لهم، نحن 
كفريق اشتراكي كنا سباقين لتقديم مقترح قانون لتخفيف وطأة األزمة 
على بعض الفرقاء مع قطاع العدالة الذين هم املحامون، وكذلك كما 

قلنا باقي الفرقاء فيما يتعلق باألكرية على األقل كان يجب إعالن بأن 
األمر يتعلق بقوة قاهرة حتى يتفاعل معها القضاء بعد علك في مجموعة 
تتعلق  قانونية  لتعديل نصوص  قانون  مقترح  يعني  أو  القضايا،  من 

بتأجيل ما يتعلق بديون األكرية، كذلك نسجل..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن الكلمة ألحد ممثلي املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لهللالاإلدري�سيلا ب3زي ي:

شكرالا س  لا رئيس،

بداية نحيي جميع مكونات أسرة العدالة على املجهودات التي قامت 
بها في ظل جائحة كوفيد 19. السيد الوزير، ما يهمنا هو مساهمة القضاء 
والجماعات،  األفراد  والقانون وصيانة حقوق  الحق  ترسيخ دولة  في 
ونترحم  الظروف،  صعوبة  كانت  مهما  والتنمية  اإلستقرار  وضمان 
باملناسبة على روح الشاب إلياس الطاهري الذي تم قتله بمركز إيواء 
القاصرين بإسبانية، وندعو إلى فتح تحقيق في املوضوع إلجالء الحقيقة 
عنه وإعمال قواعد التعاون القضائي اإلسباني املغربي ملعاقبة املجرمين 

وإنصاف أسرة الضحية بتطوان.

وبخصوص موضوعنا اليوم البد اإلشارة إلى أن تقنية التقا�ضي عن 
بعد جرت في غياب إطار قانوني ينظمها، ودون إشراك مكونات أسرة 
العدالة في صياغة تصورها، واملوضوع في عموميته تعتريه مجموعة 
من املالبسات القانونية التي لم تحترم مبدأ علنية الجلسات وأثرت 
على حجية األحكام، أكيد املحمة الرقمية هو ورش وطني مهم، تسير 
نحوه بالدنا، إال أن مسألة التقا�ضي عن بعد ليس شأن تقنيا فحسب، 
لذلك نؤكد على ضرورة إجراء تقييم موضوعي لهذه التجربة إلستخراج 
الخالصات منها والتوجه بشجاعة نحو رقمنة القضاء، ومراجعة شاملة 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  احترام  يرسخ  بشكل  الصلة  عات  للقوانين 
واملحاكمة العادلة مع مراعاة املواثيق الدولية في هذا الباب، وشكرا 

السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير املحترم فيما تبقى من 
الوقت، ما�ضي بزاف.

ا س  لمحم لبنذب لا وادر،لقزيرلا ذ ل:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على تفضلهم بهذه األسئلة:

أوال- ينبغي أن أوضح أمرا أساسيا وهو أنه وأحينا نساءل بصيغة 
كما لو أن وزير العدل يسير السلطة القضائية في هذه البالد، السلطة 
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نتشاور  أن  إال  علينا  وما  بمؤسساتها،  منفصلة  مستقلة،  القضائية 
ونتوافق في كل ما يتعلق بتنظيم العملية القضائية؛

ثانيا- ليست هناك ملفات تم إخفاؤها وليس ما يدعو إلى إخفائها، 
نحن نتشاور، ألن أحيانا عندما نسارع يقال آ هناك محاولة لتمرير 
القوانين في ظل الحجر الصحي، وأننا نطلب إرجاء النقاش إلى ما بعد 
رفع الحجر الصحي، وقد تم دعم املشروع وهو متكامل، بعد غد يوم 
الخميس هناك جلسة للجنة مشتركة مع السلطة القضائية لتقديم 
هناك  وإعا  ببالدنا،  العدالة  ملرفق  الرقمي  للتحول  املديري  املخطط 
قوانين وهناك رؤية، وستعرض عليكم قريبا، كل الشركاء التقينا بهم، 
كل املهن التي تم عكرها حاضرة، هيئات املحامون وهيئة الدفاع هي 
جزء أسا�ضي من ضمانات املحاكمة العادلة وكانت حاضرة في كل هذه 
املراحل، املتهم يسأله القا�ضي هل هو موافق على أن يمثل أمام املحكمة 
عن بعد، وإع لم يكن موافق ترفع الجلسة، واملحامي يبدي موافقته 
على هذه التقنية ديال املحاكمة عن بعد والعدد اللي عطيت باآلالف، 
عشرات اآلالف دملحاكمات اللي تمت، أال نرى بأن 1730 عانقوا الحرية 
من املعتقلين، وإال ال كانوا الزالوا في السجون كينتظروا اإلستئناف، 
كيف نن�ضى بأن هناك قرار إلغالق السجون وعدم نقل السجناء من 

املؤسسات السجنية..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزيرعلى حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، 
مشكورا،  النواب  أحد  فليتفضل  األغلبية  فرق  من  األول  السؤال 

األغلبية، واضع السؤال من األغلبية، شكرا السيد الرئيس.

ا نائبلا س  لشورانلأماملرئيسلا فريقلاالشتراكي:

املؤسسات  بكل  تجندات  بالدنا  املحترم،  الوزير  السيد  معدرة، 
وبطبيعة  كورونا،  فيروس  ديال  للجائحة  التصدي  أجل  من  ديالها 
الحال القرارات اإلستباقية إلتخذتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة 
ألميراملؤمنين، وتمسك جاللته بمراعاة الضرورة الشرعية األولى املتمثلة 
تجنيب  في  الكبير  األثر  كانت عندها  املواطنين  الحرص على حياة  في 
بالدنا من مضاعفات صحية و إجتماعية لم تسلم منها بلدان أخرى، 
وبالنظر لحالة الطوارئ و مدة الحجر الصحي وما إستوجبتها من قرارات 
غير مسبوقة مرتبطة بإغالق املساجد، استحضار أهمية البعد الديني 
السيد  كنسائلكم  الدينية،  الشعائر  وممارسة  به،  املرتبط  والتأطير 
الوزير املحترم عن مستوى تحقيق مختلف التدابير التي اتخذت منذ 
بداية الجائحة فمن جهة، من جهة أخرى ما يتعلق بالشريعة ديال الحج 
هناك عالمة استفهام بشأنها و كذلك مجموعة من التدابير اللي إتخذتها 
الحكومة إرتباطا بإغالق املساجد والقيمين الدينيين وعدد من الفقهاء 

وما إلى علك مما يشتغلون ..؟

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال املوالي عن فرق ومجموعة 
املعارضة تفضلوا.

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريمي:

السيد الوزيراملحترم، قرار صاحب الجاللة، أمير املؤمنين، حفظه 
هللا ورعاه، وشفاه وعفاه، وأطال في عمره هو قرار حكيم، إلتزم به جميع 
املواطنين واملواطنات اليوم وأدو شعائرهم وصلواتهم في بيوتهم، التزاما، 
والتدابير  بالوقاية  التزاما  وكذلك  كورونا،  جائحة  انتشار  من  تفاديا 

اإلحترازية.

سؤالنا ما هي برامجكم لتحصين وتقوية التأطير الديني اليوم في 
هذا الفراغ؟ ثانيا مسألة ماهي طبيعة القرارات السيد الوزير، للعودة 
التدريجية ألداء الشعائر الدينية وفتح املساجد، وكذلك حول موسم 
الحج لهذه السنة، الكل يتساءل وينتظر يعني تدخلكم السيد الوزير 
املحترم؟ كذلك ما هي اإلجراءات املعتمدة من طرفكم للحماية والوقاية 
وكذلك تأمين حضور القيمين الدينيين وتحسين أوضاعهم اإلجتماعية 

في ظل التداعيات الصعبة اإلجتماعية لوباء كوفيد 19؟ شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب السيد الوزير، وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املحترم.

ا س  لأحم لا ت3ف ق،لقزيرلاألققافلقا شؤقنلاإلسالم ة:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لصلىلهللالقسلملعلىلس  يالمحم ل
قعلىلآ هلقعلىلصحابتهلاألكرمين،

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلا نائباتلاملحترمات،

ا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

أشكر لكم دعوتي لإلجابة عن أسئلتكم التي نرحب بها في كل وقت 
وحين، ألنها جزء من تحسين عملنا وترشيده، ال يخفى عليكم أن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية قد عاشت فترة الثالتة أشهر املاضية في 
مواجهة هذه الجائحة مع باقي املتدخلين واملعنيين، وأنها بالخصوص لها 
عالقة باملساجد 52 ألف مسجد التي يصلي فيها املغاربة ولم يألفوا وال 
تصوروا يوما من األيام أنهم سيصلون خارج هذه املساجد، ولذلك فإن 
عناية الوزارة بتوجيهات سامية من أمير املؤمنين أعزه هللا، قد قامت 
بكل ما ينبغي أن تقوم به في هذا الباب وأن تدبيرها شملت الفتاوى 
في  الحثيثة  األعلى واملشاركة  العلمي  املجلس  الصادرة عن  والبيانات 
لجنة اليقظة املركزية ودعم التدابير الوقائية واملساجد والتواصل مع 
القيمين الدينيين والتعليم العتيق وتأطير املجالس العلمية عن بعد 

واإلعالم الديني واألوقاف.
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وقد ورد في سؤالي النائبين املحترمين موضوع لم أكن أتوقعه ألنه 
غير داخل في هذه املسألة، وإن كان أشير إليها في سؤال أحد الفرقاء هو 
قضية الحج فأبدأ بها لنحسم األمر، ليس هناك جديد في قضية الحج، 
كل ما هنالك أن الوزارة توصلت في شهر مارس في أوائل شهر مارس 
بمراسلة من السيد وزير الحج في اململكة العربية السعودية تقول لنا 
تريثوا في التعاقدات، ما معنى التعاقدات؟ هي التعاقد من أجل الكراء 
فالتعاقد من أجل اإلعاشة، األكل، التريث، والتعاقد من أجل النقل 
الداخلي، بمعنى أن هذه التعاقدات التي كانت تتم 3 أشهر و4 أشهر 
قبل علك، قد طلب منا رسميا من طرف وزارة الحج في اململكة العربية 
السعودية أن نتريث فيها ألنها لم تقع لحد اآلن، ولحد اآلن وكما يعلم 
الجميع فإن سلطات اململكة العربية السعودية لم نسمع منها لحد اآلن 
قرارا رسميا بتنظيم الحج أو عدم تنظيمه، هذا كل ما يمكن أن أقوله 

في قضية الحج.

فيما يتعلق بمواجهة أزمة الجائحة هذه فقد بدأت الوزارة منذ 
10 من مارس باملشاركة الجدية في اليقظة املركزية وفي 11 منه بدأت 
بتوجيه نداء إلى جميع من يقيم املواسم بتأجيلها ثم قامت يعني رصد 
استحضار كل النقط التي ينبغي أن تحضر فيها ملواجهة هذه الجائحة، 
وتتعلق ب 52 ألف مسجد، 1500 زاوية ب5 آالف ضريح وما يزيد، 
الكتاتيب  من  ألف  وب14  العتيق،  التعليم  مؤسسات  من  وب300 
 ،7077 وعددها  األمية  محو  بدروس  املتعلقة  وبالتجمعات  القرآنية 
وبمعاهد جامعة القرويين ومؤسسة محمد السادس لعلماء األفارقة، 
وما يتعلق كذلك بنشاط مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية 

إلى غير علك؛

أمير  الفتاوى بطلب من  تعلمون صدرت  12 من مارس كما  وفي 
املؤمنين أعزه هللا فتوى املجلس العلمي األعلى بإغالق املساجد، ومع 
علك فإن دعم املراقبة في هذه املساجد بدأت من علك الوقت، حيث 
تم لحد اآلن واملساجد مغلقة بتنظيف وإعادة إصالح عدد من املراكز 
في ما يزيد عن 20 ألف مسجد، ثم بعد إغالق املساجد مؤقتا فإن 
التأطير تدخل من املجالس العلمية املحلية التي عددها 81 لكي يساعد 
الناس أوال في تقبل هذا املوضوع وفي فهمه فهما شرعيا، وفي التوجه 
إلى هذه املجالس بكل ما ينبغي أن تسأل عنه وأن يجاب عنه، ثم قامت 
الوزارة بعد علك بإغالق املتاحف الوقفية واملرافق التابعة للمركبات 
اإلدارية ثم بتوقيف الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق وتنظيم كل 
ما يتعلق بهذا الوقف من إحداث منصة للتعليم عند بعد ثم تابعت 
الوزارة املسائل املتعلقة بمساجد بكل من سبتة ومليلية، ثم تابعت 
كذلك بالخصوص أن هذه الجائحة قد صادفت شهر رمضان، هذا 
البيان الذي صدر فيما يتعلق بصالة التراويح التي هي مظهر من مظاهر 
إحياء هذا الشهر بالنسبة لعموم املواطنين، ثم أصدرت الوزارة تدابير 
وإجراءات تتعلق بتنظيم الدراسات واالمتحانات بالتعليم العتيق، ثم 
أصدر املجلس العلمي األعلى في 21 ماي علك البيان املتعلق بخصوص 

صالة العيد، ثم البيان الذي صدر أخيرا فيما يتعلق باستمرار إغالق 
املساجد.

فيما يتعلق بأنشطة املجالس العلمية يمكن أن يقال أنها شهدت ما 
لم تشهد من اكتشاف استعمال اآللة الرقمية والوسائل التكنولوجية 
عن بعد، بحيث إن عدد التسجيالت التي أرسلتها أو أجابت عنها يزيد 
عن 104 آالف مسجد، باإلضافة إلى املشاركة اإلعالمية الواسعة التي 
أشرفنا عليها مباشرة، أشرفت عليها الوزارة مباشرة فيما يتعلق باإلعالم 
يعني عن طريق، وال سيما عن طريق جميع وسائل اإلعالم الرسمية وال 
سيما عن طريق إعاعة محمد السادس للقرآن الكريم وقناة محمد 
السادس للقرآن الكريم، فأنتم تعلمون أن شهر رمضان يكون بالنسبة 
لهذه الوزارة موسما خاصا، بحيث ال تقتصر على تأطير املواطن داخل 
املغرب، ولكن ترسل عددا من العلماء والعاملات ومن املشفعين ومن 
القراء إلى املغاربة املوجودين في بالد املهجر، وهذا األمر كما تعلمون 
تعذر هذه السنة بحيث حاولنا وبتنسيق مع املغاربة املقيمين في املهجر 
وال سيما في أوروبا وأمريكا حاولنا أن نعوضه ببرنامج خصو�ضي متميز 
هو برنامج األنس نفحات األنس الذي استمر طيلة شهر رمضان ساعة 
كاملة وشارك فيها هؤالء املغاربة املقيمين باملهجر بعلمائهم، بحيث عبروا 
عن آرائهم ومواكبة ما يجري في بلدهم، كما أن هاد البرنامج اإلعالمي 
تعزز أيضا والدروس الحسنية قد يعني لم تجرى في إعداد كل األشياء 
التي غابت هذه السنة، فإن عددا من الدروس القديمة للعلماء قد تم 
بثها وأشرفت الوزارة على اختيارها في هذه املدة يعني مدة رمضان، ثم 
أحدث لغاية مواجهة الفراغ املمكن برنامج آخر يسمى وعظ وتبليغ 
شارك فيه أكثر من 15 من العلماء، ثم وقع إطالق سلسلة جديدة من 

الكرا�ضي العلمية التي لها صدى في الداخل والخارج؛

هذه هي عدد من اإلجراءات التأطيرية التي قامت بها الوزارة وأشرفت 
ما يجري عند  بكل  لها إحساس مرهف  الوقت  نفس  في  عليها، وهي 
املواطنين والحمد هلل، وقع علك طفرة وأن هذه الطفرة ستترك آثارها في 
املستقبل فيما يتعلق بالتواصل عن بعد، سواء فيما يتعلق بين املجلس 
العلمي األعلى واملجالس العلمية املحلية وفيما يتعلق باملجالس العلمية 
املحلية واملواطنين، فهي نقمة في طيها نعم عديدة نسأل هللا تعالى أن 
يجعلنا من الراضين بقضائه وقدره، ومن الذين يخرجون من النقم 
نعما، والشك أن هاد األمر أمر الشأن الديني الروحي على الخصوص هو 
يدخل عند املتدبرين في آيات هللا في االبتالء الذي يطلب منه الصبر، 
تعالى قد خلق  املذنب بل إن هللا  أو  يبتلى ليس هو املخالف  فالذي 
اإلنسان ليبتلي من هو أحسن عمال، فاملؤمن ال يفهم ما يقع في ملك هللا 
إال أنه آياته، وليعلم منا من هو أصبر علما بأن صبر خالل ما يظهر من 
هذه اآليات هو من عطائه سبحانه وهداية الناس هي من عطائه وأن كل 
�ضيء من عنده سبحانه، نتمنى عند هللا تعالى أن نتعاون جميعا في ما 
يخدم هذا الدين ويخدم املواطنين واملواطنات، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، اآلن نمر للمناقشة مع فريق العدالة والتنمية 
فليتقدم السيد النائب املحترم عن فريق العدالة والتنمية، تفضل كاين 

تعقيم تفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لي3رلا  ننلقربال:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السيد الوزير على هاد األجوبة وعلى هاد العمل، تنشكروكم 
يتعلق  فيما  ملهمة  اململكة  إن  ديالك:  الكلمة  واحد  في  قلتي  عليه، 
باالستباقية، سؤالي هل من إلهام استباقي تدرجي في فتح املساجد والنظر 
في شعيرة عيد األضحى من خالل ملتمس مرفوع إلى أمير املؤمنين، شفاه 
هللا وعفاه وسدد خطاه؟ ثانيا: دعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين 
وتعأمين أمنهم الروحي خاصة على مستوى اإلعالم العمومي كان هزيال 
جدا ضدا على أوبئة اإلرهاب والجهل والغلو؟، ثالثا: االهتمام بالجانب 
االجتماعي للقيمين نحن نعرف أن رمضان هو موسم لهؤالء القيمين 
لكن رمضان اليوم كنا في بيوتنا والحمد هلل على كل حال، هاد الناس 
من ينظر إليهم وهللا إن هذا ملنكر أقول إن هذا ملنكر ال أحد يلتفت 
إليهم، أقول هذا بصريح العبارة، ألنهم ابتلوا في معاشهم ومعيشتهم. 
رابعا: وضع استراتيجية للعلم والتواصل واإلرشاد والتوعية بناء على 
الوسطية واالعتدال والتسامح واالنفتاح مستثمرين التحول الرقمي؛ 
خامسا: اإلسراع بمأسسة صندوق الزكاة ما دامت الوثائق والتصورات 
والدالئل موجودة باعتبارها تكاليفا شرعيا كالصالة وتنظيمها مبني على 
إلى أمير املؤمنين؛ وأخيرا،  الشرع واالجتهاد من خالل ملتمس مرفوع 
السيد الوزير، اجتهدوا في تنزيل مقتضيات إمارة املؤمنين في هذا البلد 

األمين من باب الضرورة والوجوب، وشكرا جزيال.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ألحد النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلم ني:

والعافية  والصحة  الشفاء  نتمنى  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم 
لسيدنا املنصور باهلل حفظه هللا؛

التي  الشجاعة  االستباقية  القرارات  فريقنا  يثمن  الوزير،  السيد 
اتخذها صاحب الجاللة، نصره هللا، في مواجهة تف�ضي فيروس كورونا 
املستجد والتي مكنت بالدنا من تجنب كارثة صحية وإنسانية حقيقية، 
كما نثمن قرار صاحب الجاللة، حفظه هللا، بإعفاء مكتري املحالت 
الحبسية املخصصة للتجارة والحرف واملهن والخدمات السيد الوزير، 

والسكنى ما عدا املوظفين من أداء الواجبات الكرائية.

السيد الوزير املحترم، كنا ننتظر من جواب الحكومة في إطار األجوبة 
على أسئلة البرملانيين أن تحدد التدابير واإلجراءات للتخفيف من الحجر 
الروحي على املغاربة، وكان علك ممكنا ألن املغاربة أبانو عن وعي والتزام 
املساجد  استبعاد  تم  فلماعا  الصحية  االحترازية  والتدابير  بالقرارات 
من قائمة التدابير واإلجراءات التي تم اتخاعها في إطار تخفيف الحجر 

الصحي على األقل في املناطق املنتمية املناطق األولى املنطقة األولى.

إن تداعيات جائحة فيروس كورونا لم تقتصر فقط على ما هو 
اقتصادي واجتماعي السيد الوزير وإنما طالت أيضا الجانب الروحي 
لهم أن عاشوا ظروفا مثل هذه  الذين لم يسبق  للمغاربة  والنف�ضي 
الظروف التي نعيشها اليوم، لذلك كان من الضروري على الحكومة 
بشكل عام وعلى بعض القطاعات تحديدا منها وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وضع استراتيجيات تواصلية أساسها القرب من املواطن من 
أجل محاولة امتصاص معاناته الروحية والنفسية اليومية، إن سياسة 
الحكومة السيد الوزير عبر مختلف قنوات القطب العمومي ومواقع 
املجال  فسح  حضورها  فضعف  ضعيفة  كانت  االجتماعي  التواصل 
أمام قنوات ووسائل غير رسمية ال تخضع محتوياتها للمراقبة لالستأثار 
التأطيري الذي كانو  الفراغ  باهتمام املغاربة ومحاولة إغتنام فرصة 

يعيشونه لخدمة مصالح معينة.

السيد الوزير، لقد كانت اختيارات عدة للتواصل مع املواطنات 
واملواطنين في عز هذه األزمة الروحية والنفسية منها اعتماد الرقمنة 
في مجال التأطير الديني، لذلك يجب على الوزارة أن تستثمر في هذا 
الرقمنة وتطوير  أيضا على استغالل  الجانب بشكل كبير وأن تعمل 
هذه  فرضته  الذي  الرقمي  التحول  استراتيجية  مع  تماشيا  أساليبها 
الجائحة، نتمنى أن تتخطى البالد وباقي البلدان العربية والدولية هذه 
الجائحة وأن تسمح بفتح األجواء وبالتالي تمكين املغاربة من أداء شعيرة 
الحج، وإلى علك الحين يجب على الحكومة أن تكون جاهزة لوجستيكيا 
وتقنيا وتواصليا من أجل القيام بهذه الشعيرة في أحسن األحوال إعا ما 

سمحت الظروف بذلك.

كما تعلمون، السيد الوزير، فإن شعيرة عيد األضحى تحتل مكانة 
هذه  كانت  فإعا  املغربي،  املجتمع  مكونات  كافة  لدى  وروحية  دينية 
الجائحة أربكت العالم بأسره اقتصاديا واجتماعيا فإنها أربكت أيضا 

مخيلة مجتمعنا إزاء هذه الشعيرة، فهل يمكن إلغائها أم ال؟.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة لفريق التجمع الدستوري 
تفضل السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  3لخ نجةلا زياني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، باسم فريق التجمع الدستوري البد أننا نشكركم 
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على املجهودات الجبارة اللي بذلتوها خالل هذه الفترة، وكذلك على 
القرارات والتوجهات الصادرة عن وزارتكم طبعا، تحت القيادة الرشيدة 
لصاحب الجاللة حفظه هللا عفاه وشافاه هللا شفاء ال يغادر سقما كنت 
السيد الوزير أنتظر في العرض ديالكم غادي تكون مستجدات حول 
املراحل املقبلة وحول هذا التخفيف اللي سمعناه قبل قليل من وزير 
الداخلية أنه سيكون في غضون السنة املقبلة، ولكن العرض ديالكم 
كان فيه السيد الوزير اسمح لي نقول أنه كان جادا خاصة نهضر على 
الشق املتعلق بموسم الحج وكتقولو بأن الجهة املنظمة كتقولكم تريثوا 
إلى متى سيكون هذا التريث؟ والناس اللي كان عندهم أمل غادي يم�ضي 
وهاد املقام املبارك كينتظرو ما عندهم حتى جواب لحد اآلن، وال تفصلنا 
عند املدة ديال الحج سوى بضع ديال األسابيع وهي معدودة، كنظن أنه 
تخبرو الناس بأن الحج ما كاين �ضي باش يطمأنو ما بقاوش على أمل أنه 
كاين هذا من جهة من جهة أخرى القرار ديال إلغاق املساجد ما كان �ضي 
ساهل علينا احنا كمغاربة كلنا كان صعيب أننا تكيفنا معه وأنه كان 
قرار، من بعد عرفنا أنه كان قرار صائب وكان قرار في محلواللي جنبنا 
السقوط في املشاكل عويصة ما يمكن �ضي نخرجو منها جراء انتشار هاد 
الفيروس، ولكن نقول لكم، السيد الوزير، بكل صراحة مع االحترام 
اللي كنكوه لك أن التأطير كان ضعيفا جدا، البرامج الفكرية والدينية 
والروحية اللي كانت كتبث عبر القناة السادسة وقناة محمد السادس 
لتجويد القرآن الكريم كنا كنتمناو أنها تكون مضاعفة عبر قنوات أخرى 
حتى ال نترك املجال لفتاوي املتطفلين على هاد الشأن الهام اللي هو 
اللي كيرعاه صاحب الجاللة، واللي كتشرفوا أنتما على التدبير ديالو، 
وبالتالي كنا غنأطرو تأطير جيد خاصة في غضون الحجر الصحي اللي 

كانت النفسية ديال أغلب املغاربة مهترئة، كنا محتاجين..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  للحسنلح اد:

نجدد دعواتنا بالشفاء العاجل لجاللة امللك، أمير املؤمنين حفظه 
هللا.

بها  تقومون  التي  القيمة  املجهودات  عاليا  نثمن  الوزير،  السيد 
في تدبير الشأن الديني، تنفيذا ألوامر وتعليمات جاللة امللك، محمد 
السادس، نصره هللا، نثمن كذلك اإلجراءات اللي قامت بها الوزارة من 
إغالق للمساجد تنفيذا لفتوى باملجلس العلمي األعلى تحسبا النتشار 
وباء كورونا، ونستحضر هناك كذلك باعتزاز القرار امللكي بإعفاء مكتري 
تجتازه  الذي  اإلستثنائي  الوضع  خالل  الكراء  واجبات  من  األوقاف 
البالد، والتوقيف اللي دارتو الوزارة لدروس محو األمية و كذلك عملية 
التدريس باملدارس العتيقة واالكتفاء بالتدريس عن بعد، كذلك كان 

يعني وجيه وكان حكيم؛

السؤال وهو هل تمت هاد العملية ديال التدريس عن بعد بدون 
مشاكل وال اعترتها بعض الصعوبات؟ وكذلك كاين السيد الوزير من 
يتساءل ملاعا لم يتم اإلبقاء على خطبة الجمعة رغم إغالق املساجد؟ 
أسباب  لنا  كان  أنه  أظن  العمومي،  التلفزيون  في  عليها  اإلبقاء  يعني 
شرعية نتمناو أنه نطلبو من السيد الوزير تنوير الرأي العام فيما يخص 
هاد املسألة هادي، كذلك نشد على أيديكم، السيد الوزير، بالنسبة 
فتح  إعادة  حول  ديال  قرار  يعني  حول  إطالقها  تم  التي  للشائعات 
املساجد وخرج، يعني، بالغ ديال املجلس العلمي فهاد اإلطار تيقول بأنه 
سيتم فتحها في الوقت املناسب وهذا هو التواصل اللي خصو يكون، 

وخصكم تستمروا فيه؛

السيد الوزير، واحد القضية، وهو القيمون الدينيون، خصوصا 
للي موجودين في البوادي، أنا كنعرفهم مثال في النواحي بجعد واد زم 
وفي سيدي قاسم وفي الراشيدية إلى غير علك واللي موجودين في املناطق 
الجبلية هادو كانوا كيعيشوا في وسط السكان هما اللي كيعطفوا عليهم 
ومعهم، ولكن اآلن الساكنة متضررة من الجفاف، متضررة من كورونا، 
واش كاين �ضي التفاتة بالنسبة لهاد الشريحة املهمة اللي تتقوم بتأطير، 
وكذلك تتقوم، يعني، أنه هي تتكون مع السكان فهاد اإلطار هذا، السيد 
الوزير كنعرفوا بأنه قرار الحج هو قرار ديال السلطات السعودية، ولكن 
إعا تم اتخاع القرار ديال بأنه غادي يكون الحج، ما هي اإلجراءات اللي 
غتخذوها فيما فيما يخص املسألة ديال حماية الحجيج خصوصا في 

زمن الوباء وفي زمن كورونا؛

عيد  يعني،  تنظيم،  قرار  أن  الوزير  السيد  كذلك  نعرف  وكذلك 
األضحى سيتخد في وقته، ولكن ندعو هللا أن يرفع من هاد الوباء حتى 
يتمكن الكل باإلحتفال بعيد األضحى، اللي هو احتفال تيعود بواحد 
النفع كبير جدا على الفالحين، الفالحين والكسابين دابا عندهم إشكالية 
ديال أنه كاين الجفاف وكاين كورونا إلى غير علك، العيد الكبير هو اللي 

كيتنفعوا به، نتمناوا أنه يتخذ القرار، نعم نتفهم إعا اتخد القرار..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للفريق الحركي، تفضل 
السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذمري:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لقا صال3لقا سالملعلىلرس3للهللال
قعلىلآ هلقصحبهلأجمذين،

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلا ساد3لا ن3اب،

البالد، صاحب  لعاهل  العاجل،  الشفاء  نتمنى  أوال  البدء،  بادئ 
الجاللة، محمد السادس، نصره هللا وأيده.
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وكما أننا نتنمى الشفاء العاجل ملرضانا وموتانا بهذا الكوفيد، وكذلك 
نتمنى كل التوفيق والنجاح للسلطات التي قامت بهذه الثقة املجهودات 
الجبارة، كما أننا، السيد الوزير، نشكركم باسم الفريق الحركي على كل 
التوضيحات التي تقدمتم بها، كذلك أيضا نثمن القرارات واإلجراءات 
التي قامت بها الوزارة في ظل حالة الطوارئ الصحية، هذه القرارات 
طبعا تكت�ضي طبعة رمزية خاصة ألها مستمدة من فتوى شرعية هيئة 
فتوى العلم واملعرفة انطالقا من مذهبنا املالكي، وتحت رعاية موالنا 

أمير املؤمنين حفظه هللا.

السيد الوزير، ال نجادل في قرار إغالق املساجد ألن فترة الوباء كانت 
صعبة، حيث أن هذا اإلجراء االحترازي حد من تف�ضي العدوى، باإلضافة 
إلى إلغاء املواسم الدينية وتوقف الدراسة باملؤسسات التربوية التابعة 
لجامعة القروية واملعاهد واملدارس التابعة للتعليم العتيق والكتاتيب 
القرآنية ودروس محو األمية باملساجد، لذا، السيد الوزير، بعد إقرار 
تمديد فترة الطوارئ الصحية وتصنيف مناطق املغرب إلى منطقة 1 

منطقة 2، ال بد من فتح املساجد..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت الكلمة للفريق اإلشتراكي، 
تفضل  اإلشتراكي،  الفريق  النائبة،  السيدة  أو  النائب  السيد  تفضل 

السيد النائب.

ا نائبلا س  لمحم لاح3يط:

شكرالا س  لا رئيس،

الجاللة،  لصاحب  العاجل  الشفاء  نتمنى  أوال،  الوزير،  السيد 
ونحمد هللا على نجاح العملية التي أجريت لجاللته.

صراحة، السيد الوزير، نثمن املجهودات التي تقومون بها في:

أوال-التسيير الشأن الديني؛

من  للحد  الظرفية  هاد  إطار  في  اتخذتموها  التي  ثانيا-اإلجراءات 
انتشار هاد الوباء، لكن السيد الوزير في الفريق اإلشتراكي ال بد من بعض 

اإلقتراحات اللي يجب أخذها بعين اإلعتبار:

1: يتعلق األمر بتمديد إعفاء مكتري املحالت الحبسية اللي كانت من 
مبادرة جاللة امللك واللي لقت استحسان من طرف الشعب املغربي، 
واللي كنضاف لواحد العدد مبادرات اللي كيقوم بها جاللة امللك واللي 
كلها كتصب في إطار التضامن والتكافل مع الشعب ديالو، كنطلبوا 
باش هاد التمديد على األقل واحد شهرين ريتما يبدا النشاط ويحيد 

�ضي شوية من هاد العبء هاد تبعات هاد الوقف؛

سواء  الدينيين  القيمين  الفقهاء  ديال  الوزير،  السيد  الفئة،   :2
املؤعنين أو املسيرين ديال املساجد اللي كيقوم على تنظيف املساجد 

هذا واحد العدد منهم السيد الوزير اللي ما زال كيزوالو املهمة ديالهم..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، آخر متدخل عن املجموعة النيابية للتقدم 
اإلشتراكية، تفضل السيدة النائبة.

ا نائبةلا س  3لفاطمةلا زهراءلبرصات:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، أكيد نثمن املجهودات اللي انخرطت فيها وزارتكم 
ضمن املجهودات الوطنية وتحت التوجيهات السامية لصاحب الجاللة، 
اللي كنتمناو لو الشفاء العاجل باملناسبة، أكيد القطاع ديالكم وإن لم 
يكن األدوار ديالو عندها، يعني، في ظل هاد الجائحة أدوار مادية إال 
أن عندو أدوار روحية وأدوار، يعني ، كتمس الروح ديال املواطنات 
واملواطنين، املفروض، السيد الوزير، ويعني، كنشكركم على املداخلة 
ديالكم واملعطيات اللي تفضلتو بها، إال أنه الواقع لألسف أبان على 
أنه كاين ضعف التأطير الديني فهاد املرحلة، احنا عارفين الدور ديال 
التأطير الديني في، يعني، ضمان األمن الروحي وكذلك حماية الشابات 
والشبان من التطرف ولألسف ما كانش، يعني، �ضي مجهود حقيقي 
على مستوى سواء ال اإلعالم العمومي أو اإلعالم التواصل عبر مواقع 

التواصل االجتماعي؛

كان لألسف ضعف على هاد املستوى، السيد الوزير، أكيد املناسبة 
شرط واحنا كنعرفو األدوار اللي كيقوموا بها القيمين الدينيين، وكنعرفو 
الهشاشة ديال وضعيتهم اإلجتماعية سواء في الوضعية العادية أو في 
وضعية األزمة، آش درتوا لهاد الناس؟ يعني، بالنظر لألدوار املهمة اللي 

تيقوموا بها؛

من  تكثروا  أنكم  كنتمناو  يعني،  الوزير،  السيد  أخرى،  نقطة 
التواصل ديالكم مع نائبات ونواب األمة، ألنه لألسف كاين واحد العدد 
ديال امللفات اللي كنطرقو بابكم ل، يعني، ايصال صوت املواطنات 
اللي  التواصل  النوع ديال  واملواطنين لكن لألسف ما كنلقاوش هاد 
الحج  بالنسبة لشعيرة  القطاعات األخرى  ديال  العدد  كتبديه واحد 
املعطيات،  وعطيتو  الوزير،  السيد  تفضلتوا،  األضحى  عيد  وكذلك 
يعني، في ظل هاد املوضوعين، ولكن كنتمنى أننا، يعني، تقولوا لنا في 
حالة مثال الحج أنه تم التنظيم ديالو اشنو موجدة الوزارة ديالكم ل، 
يعني، لتنظيم هاد املسألة ديال الحج وكذلك على مستوى املسألة ديال 

عيد األضحى كشعيرة دينية وكذلك..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، رد السيد الوزير املحترم فيما تبقى 
من الوقت، تفضلوا السيد الوزير.

ا س  لأحم لا ت3ف ق،لقزيرلاألققافلقا شؤقنلاإلسالم ة:

أشكر السيدات والسادة النواب الذين أسهموا في هذه املناقشة، 
فيما يتعلق بالتواصل مع النواب هذه اللي ما نبغيش نكون ناقص وما 
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أظن أن يمكن، نبهونا، ولكن هادي مانبغيش نكون عنديي فيها نقص أنه 
التواصل مع النواب والنائبات؛

فيما يتعلق بقضية القياس ديال واش هناك نقص هم أو ال يوجد 
نقص فيما يتعلق بقضية ديال التأطير الديني عن طريق اإلعالم، هادي 
راه ما عندناش لها مقياس لوديمات ديال إعاعة محمد السادس وديال 
قناة محمد السادس كيقول العكس، وثم ما�ضي فقط هداك هو التأطير 

اللي عندنا، راه عندنا التأطير ديال املجالس وعندنا التأطير؛

ثم املسألة اللي بغيت نتفاهمو فيها مرة أخرى قضية اإلستهالك 
ديال املادة الدينية راه بحالو بحال االستهالك املواد األخرى، والدين 
كيحرص، يعني، النصوص، يعني، الشرعية كتقول لنا هداك املتدين 
هو اللي خصو يعرف أش يستهلك باش يتالقى مع هذاك اللي كيعطيه 
ويميز هذا من هذا، العالم كلو فيه تشويش فيما يتعلق بالدين وال سيما 
اللي كنذاكرو عليها، وهداك  البضائع  لهاد  الترويج  باإلسالم، قضية 
اللي كيروج هاديك البضاعة عليه إقبال أكثر من االخر، نظرا ألشياء 
أخرى كتعلق باألهواء فهي مسألة تربية كنتشاركو فيها وكنتعاونو فيها، 

والسياسات في عمقها، هاد املسألة خصنا نتفاهموا فيها؛

فيما يتعلق بفتح املساجد مرتبطة بالوضع الصحي الذي سيقدر 
عندما تكون الفضاءات العمومية مفتوحة، ألن هداك فضاء عمومي 
وفيه، يعني، اختالط خاص كما نعلم وال يحرم املصلون خارج املسجد 

من أجر الجماعة؛

فيما يتعلق بالقضية ديال القيمين، هادي العام الفايت سيدنا هللا 
ينصره، أمير املومنين، أمر بزيادة ملدة أربع سنوات للقيمين الدينيين 

وهاد السنة راه تزاد أكثر، وما كافياش، ال بالنسبة في نظره وال في نظرنا، 
ونحن نعمل بالخصوص عن طريق املجالس العلمية فيما يتعلق بأن 
املجالس العلمية املحلية تعمل مجهود أن الجماعات اللي ما كتعطي 
في  احنا مشتركين  بهؤالء،  تزيد، ولكن سنصل  واللي كتعطي  تعطي، 

االقتناع بأنهم ال ينالون ما يستحقون؛

فيما يتعلق بقضية مشاكل التعليم عن بعد، طبعا هنالك ولكن 
هنالك اكتشاف جديد، الجميع، املغرب كلو اكتشف شيئا جديدا هو 
قضية العمل عن بعد بما في علك التعليم اللي هو أسا�ضي، كنا دائما 
هاد  قبل  تسجل  العتيق  التعليم  ديال  الدروس  جميع  أن  كنتمناو 
الجائحة، لغاية الجودة أنها تسجل بجانب الدرس اللي كيلقي األستاع 
درس مسجل بمواصفات معينة، يكون مرجع بقطع النظر على هاد �ضي 
سنعمل على هذا إن شاء هللا في املستقبل، يعني، ابتداء من اآلن ما�ضي 

في املستقبل، يعني، احنا خدامين فيه؛

فيما يتعلق بالحج، هنالك الجانب الصحي راه السلطات السعودية 
كتذاكر مع منظمة الصحة العاملية وستتخذ القرار الذي تريد، عندما 
يتشاف  غادي  احنا  نشوفو  غادي  الحج  إمكانية  هنالك  بأن  تقول 
على صعيد اململكة املغربية املسألة الصحية وغادي يتشاف املسألة 

اللوجيستيكية، وسيأخذ القرار، شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وبهذا 
نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم، 

شكرا للجميع،لرفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلا سابذةلقا ذشرينلبذ لاملائتين

ا تاريخ: االثنين 30 شوال 1441ه )22 يونيو 2020م(.

ا رئاسة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وتسعة  ساعتان  ا ت3ق ت: 
الثالثة زوال والدقيقة الثامنة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  .-
بالخارج؛

قطاع الصحة؛ .-

الطاقة واملعادن والبيئة. .-

ا س  لمحم لج3دارلرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال3ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

افتتحت الجلسة،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر عات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 6 أسئلة تليها 
مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعات التالية: 
بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
القطاع الثاني هو قطاع الصحة والقطاع األخير هو الطاقة واملعادن 

والبيئة.

القطاعات  هذه  من  كل  اتخذتها  التي  التدابير  عن  يتمحور  الكل 
النظام  من   149 للمادة  ووفقا  كورونا.  وباء  في ظل جائحة  الوزارية 
الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  نستمع  املوقر  ملجلسنا  الداخلي 

فلتتفضل السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلوا.

ا س  3لأسماءلاغال 3لأم نةلاملجلس:

شكرالا س  لا رئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 63.18 يتعلق بمنح بعض الفالحين أرا�ضي فالحية أو قابلة للفالحة 
املستشارين،  مجلس  عليه  وافق  وكما  الخاص،  الدولة  ملك  من 

توصل املكتب بمشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف 
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  اإلجتماعي  الدعم  برامج  من  املستفيدين 

للسجالت.

العدالة  فريق  املكتب من  توصل  القوانين  مقترحات  وبخصوص 
والتنمية ب:

- مقترح قانون يحدد نظام للضرائب املستحقة للجماعات املحلية 
وهيئاتها؛

- مقترح قانون متعلق بجبايات الجماعات املحلية؛

- مقترح قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر 
التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوي 

املستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات.

ومن من الفريق الحركي توصل املكتب بمقترح قانون يق�ضي بإحداث 
املجلس الوطني االستشاري للصحة.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية التي توصل بها املجلس من 15 إلى 
22 يونيو 2020 هي 74 سؤاال شفويا، 264 سؤاال كتابيا و40 جوابا عن 

أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرالا س  3لاألم نة،

حضراتلا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج 
بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، نبدأ بسؤال لفرق األغلبية فليتفضل 

أحد النواب مشكورا، تفضلوا السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

ا نائبلا س  لمحم للحم3ش:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

حضراتلا س  اتلقا ساد3،

بتداعيات  ارتباطا  الوزارية  املجهودات  نثمن  األغلبية  بإسم فرق 
جائحة كوفيد19- مشيدين بتنزيل كل املبادرات امللكية عات الصلة 
وآخرها عدد من البلدان اإلفريقية الشقيقة في معركة هذا الوباء، وفي 
هذا السياق أطرح عليكم التساؤالت اآلتية: تقييمكم لإلجراءات التي 
اتخذتها وزارتكم في مجال اختصاصها ارتباطا بهذه الجائحة؟ اإلجراءات 
التدابير  الزمني؟  وسقفها  الوطن  أرض  إلى  العالقين  بعودة  املتعلقة 
املتخذة بالنسبة لعودة املواطنين املغاربة املتواجدين باملغرب إلى دول 
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اإلقامة؟ تدابير تنظيم إنجاح عملية مرحبا لهذا املوسم؟ سبل الدعم 
بسبب  اإلجتماعية  أوضاعهم  تأثرت  الذين  العالم  ملغاربة  واملساندة 

املشاكل اإلقتصادية املترتبة عن الجائحة بدول املهجر؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فرق 
املعارضة، فليتفضل أحد النواب مشكورا عن فرق املعارضة، تفضلوا 

السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ3ني:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

بإسم فرق واملجموعة النيابية للمعارضة مع اقتراب فترة العطل 
الصيفية وبدء عدد من الدول األوروبية في تخفيف إجراءات الحجر 
الصحي وفتح الحدود داخل وخارج اإلتحاد األوروبي، تسود حالة من 
العالم حول إمكانية  الغموض والترقب والتساؤل في أوساط مغاربة 
الدخول للتراب الوطني هذا الصيف والظروف التي ستتم فيها عودتهم 
ألرض الوطن، وخصوصا ما يتعلق بمآل عملية العبور مرحبا للموسم 
الحالي، في ظل عدم صدور أي تصريحات من سلطات الرسمية لحد 
يتم  ما  باستثناء  امللف،  هذا  لتدبير  الحكومة  لتوضيح خطط  اليوم 
تداوله في بعض املنابر اإلعالمية بخصوص شروع السلطات املغربية 
في التحضير واتخاع التدابير الالزمة لتنظيم عملية العودة من خالل 
الحدود البحرية. إن هذا الترقب وعدم اإلطمئنان التي يشعر به إخواننا 
التدبير  بعد  ومنطقي  مشروع  شعور  هو  بالخارج  املقيمين  املغاربة 

الحكومي السيئ مللف إرجاع املغاربة العالقين...

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وعندك دقيقة إعا انتظرنا كل واحد 
يكمل غنساليو �ضي، شكرا مرة أخرى، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة.

قا تذاقنل الخارج ةل ا شؤقنل قزيرل ب3ريطة،ل ياصرل ا س  ل
اإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج:

ا س  لا رئيس،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

في البداية أتوجه بالشكر إلى الفرق البرملانية ومن خاللها للسيدات 
والسادة النواب على األسئلة الهامة املبرمجة في جلسة اليوم واملتعلقة 
الحدود  والعالقين بسبب إغالق  بالخارج  القاطنين  املغاربة  بوضعية 
اللي  تداعيات جائحة كورونا، فككل مرة  للحد من  كإجراء احترازي 

بالقضايا  ال  أو  الوطنية  بالقضية  األمر  تعلق  سواء  للبرملان  كنجي 
املتعلقة باألمور الدبلوماسية، فأحرص على التفاعل بمنطق املسؤولية 
واملوضوعية والشفافية وهو نفس العمل اللي غنقوم به في عرض ما 

جرى فيما يتعلق بمسألة العالقين في الخارج.

إيال اسمحتوا لي غادي ندير هاد العرض من مالحظات أربعة أولى، 
وبعد نعرض عليكم املراحل الثالثة اللي مرت منها تدبير هاع العمل.

املالحضات العامة: املالحظة األولى: هي أن نجاج بالدنا تحت القيادة 
الحكيمة، لصاحب الجاللة، في محاصرة تف�ضي وباء كورونا، كان ثمرة 
لقرارات شجاعة مدروسة صائبة في توقيتها وناجعة في آثارها، وكان 
إغالق الحدود من بين تلك القرارات الكبرى واتخذ بطريقة استباقية 
وسريعة منذ وائل مارس، لقد كان هذا القرار حاسما في تعزيز اإلجراءات 
ن من دون شك من 

ّ
الوباء والحد من تفشيه داخليا، ومك ملحاصرة 

نجاح  في  كبير  بشكل  وساهم  التعقيدات،  من  الكثير  بالدنا  تجنيب 
السيطرة على الحالة الوبائية؛

املالحظة الثانية: أن كل القرارات الحاسمة التي اتخذت لتدبير هاع 
الجائحة لم تكن بدون آثار سلبية أو بدون تداعيات، فكل القرارات 
واإلجراءات تكون لها بالضرورة آثار جانبية، ولهذا السبب بالتحديد 
الصحي،  الحجر  فرض  املثال:  سبيل  على  أعكر  قرارات صعبة  تكون 
إغالق املدارس، الحد من التنقالت، إغالق املساجد، وبطبيعة الحال 
أو  بطريقة  التضحيات  من  للجميع حظ  كان  الحدود، حيث  إغالق 
بأخرى لتفعيل هذه القرارات التي كانت ضرورية، لكن يبقى املهم هو 
حماية صحة املواطن وأرواحه، واستطاع املغرب والحمد هلل تحقيق 
اإلستفادة القصوى من تلك القرارات الصعبة في تعاطيه مع تف�ضي 

الجائحة؛

املالحظة الثالثة: هي أن جائحة كورونا شكلت بالنسبة للعالم ككل، 
لكل الدول كبيرة أو صغيرة متقدمة أو نامية تحدي فريد غير مسبوق 
وغير متوقع، فال وجود ألي بروتوكول مسبق وال إلى أي وصفة جاهزة 
للتعامل معه، فقط هناك اجتهاد كل دولة حسب إمكانياتها إكراهاتها 
اختياراتها، وشفنا كلنا كيفاش كان النقاش حتى على بعض األمور اللي 
كتبان اليوم بديهية، كالنقاش حول حمل الكمامة، كان النقاش حول 
نجاعة الكلوروكين، كان نقاش حتى على الحجر الصحي واش ضروري 
 ال، وهذا كيبّين بأن املقارنات بين تعاطي الدول مع الجائحة كثيرا 

ّ
وال

ما تكون مقارنات تبسيطية وغير عات جدوى، فكل دولة حّضرت إجابة 
الغير املسبوق  الوضع  بالنتائج. وأمام هذا  والعبرة  إلى واقعها  بالنظر 
فالقرارات عندما تتخذ تكون بهاجس وحيد وهو الحفاظ على أرواح 
للتجربة،  أو  للمغامرة  أو  للمقامرة  مجال  ال  املجال  فهاع  املواطنين، 

القرارات يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار أن األمر يتعلق بأرواح ناس؛

في  متميزا  وطنيا  جوابا  صاغت  بالدنا  أن  هي  الرابعة:  املالحظة 
مواجهة الجائحة، هاع الجواب تم بفضل أوال وقبل كل �ضيء رؤية ملكية 
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سديدة، وثانيا تجند كل القوى والسلطات الوطنية املدنية والعسكرية 
بإلتزام  وثالثا:  امللك،  لجاللة  شخصية  ومتابعة  مباشرة  بتعليمات 
املواطنين وامتثالهم لإلجراءات الصحية بقدر كبير من االنضباط وحس 

املواطنة هذه املالحظات العامة؛

لي  بالخارج؟ كانت يمكن  العالقين  املغاربة  تدبير عملية  تم  كيف 
نقول أنها مرت بثالثة مراحل، املرحلة األولى كانت من 15 مارس حتى 
نهاية أبريل، وفيها بكل وضوح بكل شفافية وبكل مسؤولية قلت بأنه ال 

يمكن ترحيل املغاربة في عاك الوقت ألسباب موضوعية قاهرة:

أوال: الوضعية الوبائية داخل املغرب كانت تطرح تحديات هامة، 
حيث كنا نشهد تصاعدا متواترا في عدد الحاالت بعد أن وردت أولى 

الحاالت من الخارج؛

ثانيا: في عاك الفترة أعطيت األولوية خالل هاع املرحلة هاعي إلى 
حماية الساكنة، وتسخير املوارد القليلة املتوفرة بتيهئ الظروف ملواجهة 
الوباء بشكل أنجع من خالل تعزيز اإلمكانيات واإلستجالب املعدات 

االزمة؛

ثالثا: ألن الصيغة اللي فكر فيها املغرب بعملية عودة العالقين كانت 
تقت�ضي توفر صحية وإمكانات اللوجيستيكية لم تكن متوفرة آنذاك، 
واألمان  السالمة  في ظروف  العالقين  نعيد  أن  املنطقي  من  كان  هل 
ونسبة اإلماتة كانت تتجاوز %7؟ هل كان من املعقول أن نعيد العالقين 
في ظروف السالمة واألمان وصناعة الكمامات لم تكن قد انطلقت 
في بالدنا؟ هل كان بإمكاننا الترحيل في ظروف السالمة واألمان ونحن 
غير قادرين على إجراء أكثر من 100 تحليل يومي في مارس و2000 في 
أبريل؟ وهل كان لنا أن نعيد العالقين في ظروف السالمة واألمان التي 
نرتديها لهم وللمواطنين واملخزون الوطني من التحاليل كان ال يكفي 
أحيانا لتغطية 3 أيام من اإلحتياجات؟ وهل كان لنا أن نعيد العالقين 
في ظروف السالمة واألمان، بينما لدينا مختبرين فقط كانا قادرين على 
إجالء التحاليل املخبرية للكشف على الفيروس؟ هاد ال�ضي اللي كنهضر 

عليه راه حتى لنهاية أبريل وهادي هي الوضعية.

بكل موضوعية، هل كان ألحد أن يتحمل مسؤولية إعادة العالقين 
في تلك الظرفية الصعبة دون تعريضهم وتعريض دويهم ملخاطر نحن 
في غنى عنها؟ الجواب كان بكل مسؤولية هو ال، ألنه لم تكن الظروف 
مهيئة ولم يكن ألحد أن يتخذ قرار المسؤول من هاد القبيل ويقامر 

بسالمة املرحلين وسالمة عائالتهم ومحيطهم بشكل عام.

إعن الترحيل ما كانش ممكن من 15 مارس حتى لنهاية أبريل، ولكن 
اللي كان ممكن فداك الفترة هما 2 أمور: أننا نساعدو الناس اللي كانوا 
عالقين على التخفيف من املعاناة وأننا نشتاغلوا داخليا لتيهئ الظروف 
باش هاد الناس تعود. إشتغلت السفارات والقنصليات فداك الفترة في 

3 واجهات:

الواجهة األولى: هي اإلستماع والتفاعل مع الناس، وصلنا تقريبا ل 
150 ألف و368 اتصال بلجن داك الرقم األخضر.

ثانيا: تقدمات املساعدات املالية للناس اللي ماعندهمش وتكفالت 
الوزارة ب حوالي 7106 ديال الناس اللي كانوا في الخاريج.

ثالثا: الناس اللي عندهم اإلمكانيات واكباتهم الوزارة لحل مشاكل 
أخرى، كاين اللي عندو مشاكل في األوراق ديالو اللي انتهات لو الفيزا وال 
كاين اللي عندو مشاكل ديال السقف املخصصات لسفر، كاين اللي 
عندو مشاكل ديال بعض األوراق الي كان خاصو يجيبهم من املغرب، 
كل هذا القنصليات والسفارات اشتغلوا، وأريد هنا أن أنوه بالعمل اللي 
قاموا به املوظفين واألعوان الديبلوماسيين واملسؤولين فرغم ظروف 
بلدان  في  كانت  اللي  الصحي  الحجر  إكراهات  ورغم  الصعبة  العمل 
اإلعتماد ودون املساس بإستمرارية املرفق العام لم يدخروا أي جهد في 
مواكبة املواطنين وحمايتهم والتخفيف من أعبائهم معرضين أنفسهم 
في بعض الحاالت للخطر ومنهم بالفعل واحد 10 د الناس في السفارات 

والقنصليات الذين أصيبوا بهاع الفيروس.

إعن من جهة كان اإلشتغال على تخفيف العبء ومن جهة أخرى كان 
العمل على التحضير للعملية من خالل إحصاء العالقين وتحديد معايير 
وشروط التي من شأنها تنظيم ترحيلهم واإلعداد املادي واللوجيستيكي. 
بدات املرحلة الثانية انطالقا من نهاية شهر أبريل بدات التحضيرات 
و15 ماي كانت أو عملية اللي همات مدينتي سبتة ومليلية املحتلتين 
بحوالي 495 حاليا، ثانيا كانت من بعد الجزائر 606 املواطنين في 30 ماي 
و4 يونيو ثم إسبانيا ب 10 رحالت إنطالقا من 15 يونيو واللي رحالت 
حوالي 1029 ديال املواطنين، 3 ت الرحاالت كانت من األندلس، 3 كانت 
من مدريد، 3 من كاتالونيا، 1 من الس باملاس جزر الكناري. عالش بدات 
هاد العملية؟ ألن الظروف تحسنات كما الحظ الجميع بدات بالدنا 
تتجاوز وضعية شح الكمامات وصلنا إلى 10 داملاليين كمامة في اليوم، 
ثانيا املخزون الوطني للتحاليل اللي كنا ما كنفوتوش فبعض األحيان 
3 أيام ولينا اليوم بعدة أسابيع، انتقلنا من 100 تحليلة في مارس إلى 
17 ألف يوميا اليوم، نسبة الحاالت اإليجابية اللي كانت كتفوت %10 
اليوم هبطات إلى 0.6%، كانوا 2 داملختبرات والو 23، نسبة اإلماتة كانت 
12% اليوم هي في حدود 2%. وبمجرد بروز معالم التحكم في الوضعية 
الوبائية إعن بدا املغرب كيشتغل على هاد العودة وتمات في املراحل 
األولى بهاد ثالثة املناطق، باإلضافة إلى إسطنبول اللي بدات في األسبوع 
املا�ضي، ومن تم فقد استفاد من هاد العمليات في املرحلة الثانية ديالها 
يعني من 15 ماي إلى اآلن 3157 مواطن، وتمت هاد العملية في إطار 

محددات واضحة وبروتوكول صحي صارم، املحددات هي 4:

بالخارج،  مقيمين  الغير  املواطنين  كتقتصر على  العملية  أن  أوال: 
والذين غادروا املغرب بتأشيرة ال تزيد عن 90 يوم ألغراض سياحية، 

مهنية، طبية أو عائلية؛

املادية  باإلمكانات  مرتبطة  العملية  هاد  أن  هي  الثاني:  املحدد 
واللوجيستيكية وقدرات اإلستقبال املتاحة، وبالنظر إلى تطور الوضعية 
الوبائية في املغرب، علما بأن الدولة املغربية كتحمل كافة النفقات فهاد 

العملية؛
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الترحيل،  الثالث: هو الطبيعة اإلنسانية الصرفة لعملية  املحدد 
هشاشة  هشاشة،  وضعية  في  للمواطنين  األولوية  تعطات  وبالتالي 
صحية، هشاشة مادية أو هشاشة اجتماعية، والبد من اإلشارة هنا أننا 
اعتمدنا معايير الهشاشة كأساس لتحديد األولويات، حتى فيما يخص 
مناطق ..، بدينا بسبتة ومليلية املحتلتين ثم الجزائر، ثم اسبانيا، ثم 
تركيا على أساس املناطق اللي فيها عدد أكبر من الناس اللي في وضعية 
هشاشة، وملي كنتاقلوا من دولة إلى أخرى ملي كنقولوا راه انتهينا من 
هاد الدولة، هادي ما كيعنيش أننا انتهينا من كل العالقين، ولكن نقصنا 
العدد اللي كان كيهمنا من ما كنسميوهم باملرحلين أو ال األشخاص اللي 
في وضعية هشاشة، تدار واحد البروتوكول اللي شرحتوا من قبل واللي 
هو يعني صارم جدا اللي كيطلب واحد التهيئة سواء في إعداد اللوائح، 
سواء فيما يتعلق بالتحضير قبل أخذ الطائرة، سواء عند الوصول، 
نعطيكم عدد واحد أن كل وفد كيجي من العالقين كيكون تقريبا واحد 
300 شخص اللي كتعبئ مابين قوات الدرك، قوات األمن ما بين األطر 
الصحية وغيرها غير األطر الصحية 20 من األطر الطبية لكل عملية 
باش كدير داك les deux tests BCR لكل مواطن اللي كيكون عندنا، 
إعن فالعملية ما�ضي بهاد يعني عملية ثقيلة ما�ضي ساهلة، ولهاد وصلنا 
الصحي  البروتوكول  هاد  وضمن  رجعوا  اللي  مواطن  ل3100  اليوم 
ضمن لنا لحد اآلن مرور عملية العودة في جو آمن دون أن يترتب عنه 
أي آثار سلبية تذكر على الوضعية الوبائية باملغرب، وأوجه الشكر بهاد 
املناسبة لكل املتدخلين من قوات عمومية، أطر صحية، رجال ونساء 
الدرك امللكي واألمن والخطوط الجوية امللكية على تعبئتهم الشاملة في 
إنجاح هاد العملية، املرحلة الثالثة هي اللي بدات من نهار الحد اللي 
فات اللي غندوزوا فيها من الحد اللي فات حتى الحد املاجي غتكون 
واحد السرعة أق�ضى، بحيث أننا كنا كنستغلوا غير les deux tiers ديال 
الطائرات الثلثين فقط اليوم غادي نبداو نستغلوا 100% من الطاقة 
اإلستعابية للطائرات بالتنسيق مع الخطوط امللكية ومع وزارة الصحة 
وهادا غيخلينا نرفعوا 50% من نسبة العائدين، ثانيا غادي نديروا 
من األحد اللي فات األحد البارح ألحد املاجي من 21 ل 27 غنديروا 30 
رحلة اللي هو تقريبا نفس العدد اللي درناه فهاع الشهر ونص اللي فات، 
ثالثا: ستشمل عملية ترحيل املغاربة العالقين بالعديد من الدول فهاع 
األسبوع، فباإلضافة إلى الدول التي يوجد بها أعداد مهمة من العالقين 
اللي هي مثال فرنسا فهاع الحالة هاعي، فإننا غنقومو كذلك بإرجاع 
العديد من املواطنين في دول مجاورة، فهاع األسبوع من 21 حتى ل 27 
غادي نرّجعو املواطنين من 17 دولة، هي تركيا، صربيا، هنغاريا، النمسا، 
بولونيا،  سويسرا،  البرتغال،  فرنسا،  اإلمارات،  تونس،  موريتانيا، 
املتحدة، هاعو غيكونو  إيطاليا واملمكلة  بلجيكا،  السنيغال،  هولندا، 
فهاع هذا األسبوع من 21 حتى ل 27، وبذلك سنرفع عدد املستفيدين 
ما بين 21 و 27 يونيو إلى 4644 باملقارنة مع 3151 اللي درنا لحد الساعة 
من 15 ماي أي بزيادة تفوق %73، وهكذا مع نهاية األسبوع املقبل 
غنكونو رّجعنا 7800 مواطن مغربي عالق، األسبوع اللي من بعد هذا 

يعني انطالقا من يوم 28 ستستمر العملية في دول أخرى أملانيا، مصر، 
دول الخليج، تركيا غيكون مازالين فيها ودول أخرى، تجدر اإلشارة أنه 
في الدول اللي هي بعيدة آسيا وأمريكا الالتينية أو ال الدول اللي فيها عدد 
قليل من املواطنين العالقين، كنفكرو أوال في وضع واحد املنصة إقليمية 
 يمكن 

ّ
واحد الهوب اللي غنجّمعهم فيه وبدينا يمكن تكون اسطنبول وال

 باريس، غنجيبوهم لتما ومن تما عاد تكون رحالت 
ّ
تكون الدوحة وال

لوهم للمغرب، كما غنستعملو الطائرات اللي جاية باش تاخذ 
ّ
باش ندخ

مواطنين دول أجنبية عالقة في املغرب باش أنها تجيب لينا املغاربة، هذا 
غنديروه مع كندا وغنديروه مع الواليات املتحدة مثال.

إعن فالفترة اللي استغرقت التحضير لهاع العملية ما هو إال انعكاس 
للتعامل الجاد والعقالني معها والنابع من الوعي العميق بالتحديات 
املرتبطة بتنفيذها، واليوم تصل عملية الترحيل إلى وتيرتها القصوى 
ونحن نستحضر كلنا الصعوبات اللي واجها املواطنين العالقين في هاع 
الفترة، ولكن أبقى على قناعة تامة أن الهاجس كان واليزال هو عدم 
املجازفة بسالمتهم وسالمة عويهم واملواطنين بشكل عام، وبالتالي فهاع 
مختلف  الشكل  بواحد  األسبوع  هاع  من  انطالقا  تم  غادي  العملية 
مرحبا  عملية  أسبوع،  كل   6000  ،5000 لو 

ّ
ندخ نبداو  غادي  يعني 

بسرعة عملية مرحبا هذا واحد le concept اللي كيعني التحضير من 
شهر أبريل اللي كيعني التنسيق مع عدد من الدول، اللي كيعني ما�ضي 
ثقافية،  أنشطة  تتكون   ،une animation كذلك  كيعني  العبور  غير 
أنشطة ترفيهية واللي كيعني كذلك أن تدخل العديد من املؤسسات، 
يمكن بديهي وطبيعي اليوم عندنا عملية مرحبا كيما كنعرفوها كيما 
هي عرف في كل صيف ما كيناش، ما كيناش الن ما حضرناش في أبريل 
ألن الدول األوربية مازال فذاك الوقت باقة سادة الحدود، إعن عملية 
مرحبا بالبرمجة ديالها بالتحضير ديالها يعني هذا تحصيل حاصل ألنها 

ما كيناش..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير.

قا تذاقنل الخارج ةل ا شؤقنل قزيرل ب3ريطة،ل ياصرل ا س  ل
اإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج:

اللي كاين هي عودة املغاربة لبدهم هاعي غتم في ظروف وبتنسيق.

ا س  لرئيسلالجلسة:

.. نعم، ال غير نتفاهمو ما عندناش مشكل كاين ضوابط باش تحكم 
يوه يكّمل حتى واحد آخر ما يقوليا 

ّ
الجلسة إيال الوزير استثناءا غنخل

اعطيني حتى أنا الوقت زايد، متفقين؟ تفضل السيد الوزير.

قا تذاقنل الخارج ةل ا شؤقنل قزيرل ب3ريطة،ل ياصرل ا س  ل
اإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج:

شكرا، إعن نميزو ما بين مرحبا اللي هي واحد العملية معروفة واحد 
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التقاليد عندها واحد التحضير ثقيل يعني إيال ما بديتيهاش في أبريل ما 
يمكنش لك تبداها في le 15 Juin، احنا فتنا هاع التحضيرات وبالتالي 
من البديهي أن مرحبا ما كايناش بالشكل ديالها، املغربي أنه يعود إلى 
املغرب خارج عملية مرحبا هاعي أمر طبيعي مرتبط بأربع أمور، مرتبط 
أوال بفتح الحدود الدولية ديال املغرب البرية والجوية، مرتبط ثانيا بأن 
الدول ديال املرور اللي غيكون فيها اللي هي إيطاليا إسبانيا وهذا بأنها 
تاخذ تدابير واللي كتضمن هاع املرور مرتبطة، ثالثا بالوضعية الوبائية 

الدولية.

ديال  العودة  واحد  اليوم على  كتهضر  oms كفاش  اليوم  وشفنا 
الفيروس والوطنية كذلك ومرتبط أخيرا بالبروتوكول الصحي لكل عائد 
إلى املغرب، إبال كان اليوم املغرب عندو بروتوكول واضح ملي كيجي 
كيخصوا يدير حجر صحي 9 أيام على األقل ويدير testes PCR 2 إيال 
كان هاد البروتوكول غادي يبقى راه غيكون عندو تأثير على العودة، إعن 
العملية كلها د العودة غتتكون مرتبطة بهاد 4 د اإلعتبارات وبالتطور 

ديال هاد اإلعتبارات هادو.

ماجاوبتش على واحد السؤال على شنو دارت الوزارة في هاد الفترة 
هادي؟ بطبيعة الحال الوزارة اشتغالت على 4 داملحاور: املحور األول كان 
هي مواكبة حصول على املستلزمات الصحية اللي محتاجها املنظومة 
الصحية الوطنية وهذا كان دور كبير اللي قامت به وزارة الخارجية، 
ثانيا الوزارة واكبات املبادرة امللكية فيما يتعلق بدعم الدول اإلفريقية 
وشفنا النجاح اللي عطاتو ها املبتدرة، وثالثا الوزارة اشتغالت مع في 
إطار التعاون الدولي مع املانحين الكبار باش يقدموا مساهمة للصندوق 
كوفيد وشفنا اإلتحاد األوروبي، اشفنا الواليات املتحدة وغيرها، وأخيرا 
الوزارة اشتغالت على مسألة إبراز التجربة املغربية في املحافل الوطنية 
في املحافل إقليمية والدولية كتجربة رائدة للتعامل مع هاد الوباء، ولكن 
كان الجهد الكبير كان للعمل القنصلي وللتعامل مع وضعية املغاربة 

العالقين بالخارج، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر اآلن للمناقشة أعطي الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، فليتفضل أحد النواب مشكورا تفضلوا السيد النائب، لكم 

من الوقت 3 دقائق فختارو بين املنصة ومكانكم، تفضل.

ا نائبلا س  لن3سفلغربي:

شكرالا س  لا رئيس،

شكرا السيد الوزير، على ما تفضلتم به في الحقيقة وننهئ أنفسنا 
جميعا على ما بدلنا ملواجهة هذا الوباء، الشك طبعا أنها كانت لحظة 
استثنائية في تاريخ البشرية جمعاء يكتنفها الغموض وكثرة استفهامات 
والخوف من املجهول، مسكونة من جهة بالحذر الواجب واالقتحام 
املتوجس، نحن نقدر أن املغرب كان حظنا من الصواب في هذه املحنة 

وافرا بفضل هللا، بحكمة جاللة امللك، حفظه هللا، وعجل بشفائه.

ومن هاد النقط اإليجابية عكرتم أشياء ال داعي لكي أن نكررها، 
استباقية والحس التضامني للمغاربة، انحياز الدولة املغربية لقدسية 
مجال  في  املغاربة  أبدع  الذي  السريع  والتكيف  اإلبداع  اإلنسان، 
التصنيع إلى آخره، لم ينكفئ املغرب أيضا على عاته تضامن مع الدول 
اإلفريقية مع عمقه اإلفريقي، والكمال هلل طبعا ففي ظل هاد �ضي نعتز 
نسجل أن في نقطة العالقين كان هناك بعض النقص العائد من جهة 
في تقديرينا إلى عدم وضوح الرؤية بالشكل الكافي في البداية الذي يبدد 
قلق ومخاوف العالقين، النقطة الثانية أن كان خص واحد التوسعة 
نتاع املدى نتاع التواصل رغم الجهد املبذول واملقدر نتاع القنصليات 
باملوارد  للدعم  كبيرة  اعتقادنا  في  كانت  الحاجة  ولكن  والسفارات، 
املالية والبشرية إضافية وعدم بسط خطة مفصلة واضحة املعالم 
كلها  األشياء  هذه  املمكنة،  واملخاطر  الواردة  االحتماالت  على  مبنية 
يعني تجعل املغاربة الذين كانوا عالقين كما عبرت عن علك رسائلهم 
تواصلهم فريسة للقلق والتساؤل، والذي وصل أحيانا في بعض األماكن 
إلى اإلحتجاج، كم كان سيكون مفيدا لو أدرك العالقون بهاد ال�ضي اللي 
تقال اليوم سبب تأجيل عودتهم بتواصل عكي ودليل حجاجي مؤسس، 
ونحن اليوم في لحظة أخرى سعداء بهذا الشروع في إعادة العالقين، 
عنها  تحدثتم  التي  املعايير  هذه  في  فصلتم  لو  الوزير  السيد  وحبذا 
ووصفتموها في أحد تدخالتكم بأنها مبنية أساسا على معايير إنسانية، 
ألننا تصلنا اليوم بعض التشكيات نريد أن تباشروا التأكد مما يشاع 
من عدم احترام هذه املعايير في بعض األماكن، الشكايات التي توصلنا 
بها مثال من برشلونة ومن إسطنبول، كما نتساءل عن املدة الزمنية 
التي ستستغرقها العملية ككل، وكيف سيتم التعاطي مع عودة طالبنا 
الوشيكة، الذين قدرتم عددها في لقاء اللجنة ب80 ألف؟ وكاين تساؤل 
في العالقين تيقول ليك واش دوك الطائرات اللي كتدي هاد اإلعانات 
للدول اإلفريقية الشقيقة، أال يمكن أيضا أن تستعمل في عملية إعادة 
العالقين بهذه الدول اإلفريقية؟ نفس السؤال بخصوص مغاربة العالم 
الذين سيلتحقون بأرض الوطن، ماعا أعد لذلك؟ السيد الوزير، ختاما 

قدر عاملنا في ما يبدو أن يتساكن مع هذا الوباء ولعل عنوان..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل السيد 
النائب املحترم مشكور. 3 دقائق.

ا نائبلا س  لعب لا فتاحلا ذ3ني:

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

بداية البد أن نستحضر املستوى املنفرد للدولة املغربية بتعليمات 
قوية من جاللة امللك حفظه هللا وشفاه، التي آثرت اإلهتمام بالوضع 
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كل  على  للوطن،  عليا  كمصلحة  واملواطنين  للمواطنات  الصحي 
االعتبارات االقتصادية، من خالل قرار الحجر الصحي وحالة الطوارئ. 
كما نثمن عاليا مبادرة جاللة امللك، بتقديم مساعدات طبية من أجل 
مواكبة البلدان اإلفريقية الشقيقة في جهودها ملكافحة جائحة كوفيد 

.19

السيد الوزير، يؤسفني أن أقول لكم بأن الحكومة فشلت في تدبير 
ملف املغاربة العالقين سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. فشلت فشال 
عريعا في التعاطي بالشكل املطلوب، بالسرعة الالزمة، من أجل إعادة ما 
يزيد عن 30 ألف مغربية ومغربي إلى أرض الوطن. وتركت أزيد من الثلث 
منهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ألزيد من ثالثة أشهر، هذا من جهة. 
من جهة أخرى، الحكومة أهملت وتناست مغاربة العالم الذين ظلوا 
طيلة فترة الحجر الصحي، عالقين باملغرب بعيدا عن أسرهم وعويهم 
ومقرات عملهم في بالد املهجر. وال زالو لحد اليوم يعانون، رغم أن دول 
االستقبال عادت بها الحياة اإلقتصادية واملهنية بشكل طبيعي، دون أن 
يكون لهم أي مخاطب رسمي، سوى التمثيليات الدبلوماسية لبلدان 

املهجر.

السيد الوزير، إن الوتيرة التي قامت بها وتقوم به الحكومة بإرجاع 
املغاربة العالقين خارج أرض الوطن، اتسمت بالبطء، فقد كان عليكم 
مباشر،  بشكل  املخبرية  للتحاليل  العائدين  إخضاع  الوزير  السيد 
تجاهل  اختارت  الحكومة  لألسف  لكن  متوفرة،  املادية  فاإلمكانيات 
توفير  بدعوى  الوطن،  أرض  وداخل  خارج  العالقين  العالم  مغاربة 
الظروف املناسبة واملالئمة، بل أكثر من علك، عاشوا ضغطا نفسيا 
رهيبا والزالو يعيشونه لحد اآلن بسبب التصريحات املضادة بين أعضاء 
فشل  العالم.  مغاربة  تهم  التي  القضايا  بخصوص  الحكومي  الفريق 
الحكومة في هذا امللف لم يقتصر على املستوى التدبيري فقط، بل 
على املستوى التواصلي أيضا، ويبدو أن الحكومة طالها حجر تواصلي 
كبير، ال نفهم حجم التكتم والتعتيم التي أحاط تدبير الحكومة ملختلف 
القضايا عات الصلة بمغاربة العالم، ال يعقل أن نستقي أخبارا عن فتح 
الحدود البحرية لبالدنا، من قنوات وسائل تواصل أجنبية، في حين أننا، 
كنواب لألمة، راسلنا الحكومة مرارا وتكرارا، وطرحنا أسئلة عديدة بهذا 

الخصوص لكن لألسف ال مجيب.

السيد الوزير، مغاربة العالم عانوا األمرين، وال زالوا يعانون، عانوا 
من  وعانو  لوحدهم،  يواجهون مصيرهم  وتركو  الحكومة  تجاهل  من 
تداعيات الجائحة وتأثيرها على مدخولهم ووضعيتهم املادية والظروف 
العصيبة التي مر منها العالم بأسره، لكن مقابل علك، الحكومة ال تصور 

لها حول األمر، هناك أخبار تتداول حول الشروع ..

ا س  لرئيسلالجلسة:

ألحد  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد  تفضلوا  دقيقتين،  في  الدستوري  التجمع  فريق  عن  النواب 

النائب املحترم.

ا نائبلا س  لهاشملأمينلا شف ق:

ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  لا 3زيرلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

يشرفني أن أشارك في هذه الجلسة بإسم فريق التجمع الدستوري 
في مناقشة العمل الدبلوما�ضي الوطني خالل أزمة الطوارئ الصحية 
والحجر املنزلي منوهين في البداية باملبادرة امللكية اإلنسانية تجاه القارة 
اإلفريقية بتقديم مساعدات طبية عينية مصنعة محليا لخمسة عشر 
بلدا من مختلف جهات القارة، املبادرة التي كان لها ومايزال وقع إيجابي 
وتقديرعميق وطنيا وقاريا وحتى دوليا، كان أحدثها البيان الذي صدر 
حزب  يمثل  والذي  اإلفريقية  الليبرالية  الشبكة  مكتب  من  البارحة 
اإلتحاد الدستوري فيه أحد النواب رئيس الشبكة والذي أشاد بهذا 
العمل اإلنساني في بالغ معنون ب«إفريقيا تساعد إفريقيا« عبر خالله 
الجاللة،  لصاحب  العاجل،  بالشفاء  متمنياته  عن  الشبكة  رئيس 

حفظه هللا.

املغاربة  عودة  برنامج  حول  الوزير  السيد  لعرض  متابعتنا  بعد 
العالقين وحول أفق موسم مرحبا لهذه السنة ال يسعنا إال أن نسجل 
بإيجابية ما ورد على لسان السيد الوزير بعدما عشنا قلقا كبيرا وتتبعا 
ألوضاع إخواننا العالقين بصفة خاصة وإخواننا املقيمين خارج الوطن 
بصفة عامة وهم جميعا مرحب بهم في وطنهم وبين أهلهم، وقد كشفت لنا 
جائحة كورونا وتداعياتها النفسية واإلجتماعية عن مدى تعلق مغاربة 
العالم ببلدهم وتعلق املغاربة بجاليتهم وتقديرهم لدورها ومساهمتها 
في تنمية وتطوير اقتصاد بلدها ونموه وتقدمه حاضرا ومستقبال، ونلح 
بهذه املناسبة على أولوية إدماج الكفاءات املهنية واملؤهالت والخبرات 
املتنوعة التي يوفرها مغاربة العالم في السياسات العامة والقطاعية 

اقتصاديا وسياحيا ومهنيا وثقافيا، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا أحد النواب عن الفريق تفضلوا السيدة 

النائبة.

ا نائبةلا س  3لزينبلق 3ح:

شكرالا س  لا رئيس،

الحكومة  دارت  اللي  املبذولة  املجهودات  كنثمنوا  الوزير  السيد 
سامية  ملكية  بتعليمات  بالخارج  العالقين  املغاربة  قضية  ملعالجة 
وكنقدروا املجهودات اللي قامت بها مختلف السفارات والقنصليات 
السيد  لكن  العالقين،  معاناة  من  التخفيف  أجل  من  املغرب  في 
الوزير كنسجلوا ارتباك ديال الحكومة، ارتباك في ملفات اللي هي جد 
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مهمة، ارتباك ف programme ديال الحكومة، كيفاش غتعامل مع 
هاد الناس؟ احنا تنهضروا ما بعد كورونا وتنهضروا ما بعد العودة، 
كيفاش آ السيد الوزير هاد الناس فين غادي تحطوهم؟ واش غادي 
تكرفيس اللي تكرفسوا على برا غيجيوايكملوا عليه هنا؟ هاد الحجر 
الصحي لواحد اإلنسان محروم من عائلتو ومأثر عليه هاد�ضي نفسيا، 
اقتصاديا، بسيكولوجيكيا ما نعرف أنا جميع التأثيرات اللي كتأثرعلينا 
احنا كإنسان كيتعرض ليها هاد السيد أو ال هاد السيدة اللي عالقين على 
برا ونجيبوه نحبسوه نزيدوا نكملوا عليه داك�ضي اللي خصو، هاد الناس 
خصهم تعطاهم واحد يعني واحد املعاملة جد خاصة ألن فيهم الناس 
اللي كيشتغلوا في القطاع بطبيعة الحال الخاص، هاد الناس توقفوا 
على العمل ديالهم ربما خاص يكون واحد املواكبة ديال الحكومة ككل 
ليست فقط وزارة الخارجية كلكم مسؤولين كحكومة أنكم توفروا لهاد 
الناس ظروف نفسية اللي يرتاحوا فيها، ثم من تنتحدثوا على املغاربة 
العالقين على برا السيد الوزير راه ما�ضي غير فرانسا وبلجيكا وال الدول 
األوروبية ألن هذا يعني بديهي dès le premier juillet إن شاء هللا كل�ضي 
الناس راه غادي تلتاحق ولكن كاينين ناس خرين اللي فأستراليا اللي 
فدول بعيدة اللي فأمريكا اللي ما عارفين عليهم حتى �ضي حاجة ونتوما 
الوزير  السيد  الطلبة  فيها،  تيعيشوا  اللي  القاسية  الظروف  عارفين 
 des sans domicile الطلبة تاهوما راه عندهم مشكل راه كاينين والو
fixe مورا ما سدوا الجامعات اللي كانوا فيها en campus خرجوا ما 
مكرفسة  الناس  ياكلوا،  ما  عندهومش  ما  يسكنوا  فين  عندهومش 
السيد الوزير فقط احنا بغيناكم غير التواصل راه كاين مشكل ديال 
التواصل ديال الحكومة مع الشعب املغربي وهادوك الناس اللي على 
برا بالنسبة لعملية مرحبا راه خصهم يديرو des programmes ديالهم 
عندهم des dates فين ياخدو des congées باش يشوفوا ألن خصكم 
اللي  تخرجوا تهضروا مع املغاربة تكونو صاريحين معاهم، ها العدد 
غندخلوا هاد كيفاش غيكونواها شكون اللي ممكن يجي، ها اللي جا 
يضرب  غايعاود  فيه سخانة  ولقينا  البيستو  ليه  ودرنا  للحدود  حتى 
هذاك العدد كلو ديال الكيلومترات باش يرجع، ربما يقدر يقبط ديك 
كورونا غير بين فرنسا واإلسبانية اشنو عنبو هو، donc هاد �ضي كلنا 
ربما  هادي  املسائل  هاد  اإلعتبار  بعين  وناخدو  فيه،  نفكروا  خصنا 
غنسطر على واحد املسألة كذلك اللي هي مهمة وهي اإلستعجالية، احنا 
ما�ضي يعني هاد هاد السؤال بنسبة لألغلبية ديالوا النواب والنائبات راه 
غتقللنا un peu dépaser ألن بديتو كادخلوولحد الساعة ما عندكم 
une visibiliter السيد الوزير منين تتهضر لينا كاتقولنا لحد الساعة 
لحد الساعة، يعني احنا بغينا ما بعد لحد الساعة، يعني هاد الناس 
خصنا نهضروا معهمen communique نكونوا صاريحين و نقولواليهم 

هااللي كايتسناكم، وشكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، أعطي الكلمة للفريق الحركي، تفضلوا السيد 
النائب املحترم مشكورا.

ا نائبلا س  لعب لالحك ملاالحم ي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

التي  الفريق الحركي على املعطيات  الوزير نشكركم بإسم  السيد 
تقدمتم بها والتي تترجم حجم املجهودات التي بذلتم بذلتها وزارتكم سواء 
مع املستوى املركزي أو على مستوى مختلف السفارات والقنصليات 
املغربية بالخارج، وأكيد أن مجاالت تدخل هذه الوزارة تصدرت إهتمام 
الرأي العام بشكل كبير خالل هذه الجائجةوال سيما قضية املغاربة 
العالقين خارج أرض الوطن، ولو أن هذا اإلنشغال ال يمكن أن يخفي 
باقي مجاالت اهتمام الوزارة في الجانب دبلوما�ضي وقضايا مغاربة العالم 
بالنظرة  التحلي  يستدعي  الذي  األمر  بعدها،  أو  الجائحة  أثناء  سواء 
اإلستباقية التي وسمة التعامل مع هذه الجريحة على جميع املستويات، 
بفضل النهج الذي اتخذه، جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، 
أسلوبا وتدبيرا، وبالتالي فإننا نؤكد على ضرورة وضع خطة محكمة تمتد 
إلى ما بعد الجائحة وفق منهجية تشاركية، ال سيما بالنسبة ملغاربة 
العالم الذين نوجه إليهم التحية من هاد املنبر نظرا لتفردهم في معانقة 
قضايا الوطن واإلنخراط في همومه ومساهمتهم القوية في مجهوداته 

اإلقتصادية واإلجتماعية.

املرتبطة  اإلجراءات  نتفهم  بالخارج  العالقين  للمغاربة  بالنسبة 
الترحيل ونتابع عن كثب املجهودات التي بذلت قبل الترحيل وبعد كما 
نسجل بارتياح إدراج بعض الدول األخرى ضمن رحالت عودة مغاربة 
العالم في األسبوع املقبل، ويتعلق األمر مثال بإيطاليا التي يوجد بها عدد 
كبير من املغاربة العالقين، ال سيما أن من بينهم كبار السن واملر�ضى و 
الحوامل واملسؤولين اإلداريين ورؤساء الجماعات أيضا نعرف من بين 
رؤساء الجماعات بالفقيه بن صالح نعتقد أن الضرورة تستدعي تسريع 
لعادتهم للقيام بمهامهم إلى جانب باقي املتدخلين في تدبير هذه الجائحة.

كما نشكركم السيد الوزير على وضع تصور واضح بأجندة زمنية 
مضبوطة لعودة كل العالقين، متمنيين أن يكون السقف الزمني لهذه 
بلم الشمل سواء  العائالت  لتكتمل فرحة  العودة قبل عيد األضحى 
بالنسبة لجاليتنا أو طلبتنا في الخارج، وبالنسبة للطلبة السيد الوزير 
 les في  يتسجلوا  كيحولوا  اليوم  اللي  املغاربة  الطلبة  من  مجموعة 
mastes خارج التراب الوطني خصهم اإلمكانية ديال الدعم واملواكبة في 
هاد املجال، في نفس السياق نتمنى بذل نفس املجهود بالنسبة املغاربة 
العالقين داخل أرض الوطن، حيث أن اإلجراءات املرتبطة بالجائحة 
اضطرتهم إلى عدم اإللتحاق ببلدان اإلقامة بسبب إغالق الحدود ال 
سيما أن عددا منهم مهددون بفقدان شغلهم عالوة على اعتبارات أخرى 
إنسانية وإجتماعية. بالنسبة لعملية العبورمرحبا نعتبر بأن كل املغاربة 
ينتظرون هذا املوعد السنوي، وفي هذا اإلطار نود منكم السيد الوزير 

تنوير الرأي العام الوطني حول الخطة التنظيمية لهذه العملية؟
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم إنتهى الوقت، أعطي الكلمة للفريق 
اإلشتراكي في دقيقتين.

ا نائبلا س  لشورانلأماملرئيسلا فريقلاالشتراكي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، ما يمكن لنا إال نثمنو املجهودات اللي كتقوم بها، 
واللي الشك على أن ما خلفية في عملكم هو أكبر مما هو ظاهرة ويشغل 
الرأي العام، كنسجلو البداية اعتزاز ديالنا بالقرار امللكي والتعليمات 
األمر  هاد  شقيقة  إفريقية  دول  عدة  إلى  الطبية  املساعدة  بإرسال 
كيأكد أن العالقة بين املغرب والدول اإلفريقية الشقيقة ليست عالقة 
خطابات عاطفية أو رسائل دبلوماسية بقدر ما هي عالقة عملية سواء 
في بعدهااإلنساني أو سوسيو إقتصادي وهو تجسيد العالقة التعاون 

رابح رابح اللي أكدت عليها بالدنا.

السيد الوزير، تكلمتوا املغاربة املقيمين العلقين بالخارج وضحتوا 

واحد املجموعة داألمور وجيد جيد أنكم وضحتم، وكان سيكون من 

األفضل لو أنكم وضحتوها في أول إجتماع بلجنة الخارجية، كان في 

داك أول اجتماع ما كاينش يتم الحديث على أن الرجوع ديالهم قريب 

إن شاء هللا، كان يتقال على أنه هناك ظروف يجب أن تيهئ وعليهم أن 

يصبروا إلى أن تتيهئ هذه الظروف، ألن داك الغموض الذي عاش فيه 

املغرب العالقين بالخارج والذي يعيشون فيه إلى اليوم هو الذي يزيد 

من معاناتهم، ملي كيكونوا األفق واضحوأكدناها في مداخالت السابقة، 

حين يكون األفق واضح على األقل اإلنسان يعرف أن هناك لحظة زمنية 

قادمة سيحل فيها املشكل كنتمناوا املزيد من التواصل فيما يتعلق 

باملغاربة املقيمين بالخارج.

السيد الوزير، يمكن لي قلت على أنكم من خالل املداخلة ديالكم 

الحديث عن عملية مرحبا سديتو الباب وفتحتو الشرجم قلت عملية 

مرحبا ما كايناش ولكن املغاربة يمكنليهم يجيو بطبيعة بحال املقيمين 

بطبيعة الحال إيال تحالت الحدود وتوفرات واحد مجموعة الشروط، 

ولكن احنا اللي كنطالبوا السيد الوزير هو أنكم خاصكم توضحوا اشنو 

هاد األفق القريب؟ اشنو فيه جميع الدول كتبين شنو هو األفق كتعطي 

محطات ولو بعيد يمكن ليك تراجع عليها من بعد إيال ما سمحاتش 

الظروف، وضع واحد املجموعة ديال األجندات تكون واضحة أمام 

املواطنات املواطنين باش يعرفوا ما ينتظرهم مستقبال، شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

النيابية  للمجموعة  الكلمة  املحترم، وأعطي  النائب  السيد  شكرا 
للتقدم واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم مشكور.

ا نائبلا س  لعب لهللالاألدري�سيلا ب3زي ي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

بداية نسجل إشادتنا باملبادرة امللكية التضامنية اتجاه عدد من 
البلدان اإلفريقية من أجل دعم جهودها في مواجهة جائحة كوفيدـ19 
ونعتبر هذه الخطوة تجسيدا للمبادئ والقيم النبيلة التي يقوم عليها 
كذلك  ونسجل  اإلفريقية،  قارتنا  بلدان  إزاء  املغربي  التعاون  نموعج 
إرتياحنا لعملية إجالء املغاربة العالقين واملجهود الكبير الذي بدلته 
القنصليات والسفارات في تقديم الدعم املادي واملعنوي، ولو أن العملية 
تأخرت وتسببت أحيانا في معانات بعض العالقين ونحن نتفهم السيد 
الوزير الصعوبات املرتبطة باملوضوع، ونستغل هذه املناسبة كذلك 
لنتقدم بأحر التعازي ألسرة وعوي الضحايا من املواطنين واملواطنات 
الظروف  هذه  في  املنية  وافتهم  الذين  بالخارج  املقيمين  املغاربة 
اإلستثنائية ولم يتمكن من دفنهم بأرض الوطن، كما نثير معكم السيد 
الوزير املحترم أهميت وأولويات موضوع املغربيات العالقة في الحقول 
والظيعات اإلسبانية ولهن رغبة في العودة إلى أرض الوطن خاصة في 

هذه الظروف الصعبة.

السيد الوزير املحترم نحن على أبواب العطلة الصيفية وهو املوعد 
الذي اعتدى مغاربة العالم انتظاره بفارغ الصبر وهذا املوعد السنوي 
ظروف  هذا   19 ـ  بكوفيد  مرتبطة  استثنائية  ظروف  في  اليوم  يأتي 
استثنائية تتطلب ترتيبات محكمة لعملية العبور واتخاع كافة التدابير 
املمكنة لتيسير هذه العملية ومرورها في أحسن الظروف، شكرا السيد 

الرئيس.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الفرق، تفضلتم منذ  نكونوا قد تدخلت جميع  بهذا  شكرا لكم، 
قليل بكرمكم إلعطاء السيد الوزير دقيقتين، وهو اآلن يطلب مزيدا من 
إكرام، فهل تتفضلون مرة أخرى بدقيقتين، متافقين تفضلوا السيد 

الوزير في دقيقتين.

قا تذاقنل الخارج ةل ا شؤقنل قزيرل ب3ريطة،ل ياصرل ا س  ل
اإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج:

شكرالا س  لا رئيس،

أنا كنظن بأن العديد من األسئلة كان فيها الجواب، باش نكونوا 
واضحين بأن كل الدول اللي فيها عالقين في وضعية هشاشة غادي تفك 
من هنا 15 يوم، اللي غيدوز فهاد األسبوع غنكونوا دوزنا واحد 17 دولة 
وغتبقلنا دول أخرى، هدرتو على أستراليا وال هادا راه حنا هاد االسبوع 
جايين ناس من الجابون كنقولوا ليهم آجيوا وصلوا لفرنسا، املغرب ما 
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عندوش اإلمكانيات يصيفط طائرة على ود 4 ديال الناس في أستراليا، 
ولكن كنقولوا ليهم آجيو لفرانسا ونجيبوكم وال لbrésil إعن ف هادي 
النقطة اللوال، بأن كل املناطق فهي معنية ولكن في إطار الهشاشة، 
باش نكونوا عاوتاني في منطق املسؤولية هاد �ضي دالحجرالصحي إيال 
جاو ما يديروش 9 يام وال هادي هادي مسؤولية، أنا رأيي فيها ما كتقول 
 un test وزارة الصحة، وزارة الصحة كتقولي سالمة املغاربة كيخص
jours 9 ومن بعد un test أنا كيعني هادي مسألة أرواح وهادي مسألة 
اللي مرتبطة بآراء علمية، فبالتالي املغرب اختار هاد البروتوكول، إلى أن 
يغير املغرب هاد البروتوكول احنا كوزارة الخارجية أي مغربي أي أجنبي 
كل من تطأ قدمه املغرب كيمر من هاد البروتوكول الصحي، دول كاينة 
كاينة دول فالخليج باقي كدير هاد �ضي كدير 15 يوم، يعني كل دولة وهاد 

القرارهدا ما�ضي يمكن ناخدوه بهاد السهولة.

النقطة الثالثة املغرب ما يمكنلوش يستمر في أنه يتحمل تكاليف 
ديال 70 و80 ألف باش نقولوا حنا اليوم كنقيسوا عملية إنسانية 
للناس اللي ماعندهومش، كنفكروا من بعد فصيغة أخرى اللي تكون 
 un package فحال اللي كيديروا دول أخرى فعالقة املواطنين كيشريوا
اللي فيه الطائرة، فيه l’hotel وفيه التحليلة، وفيه كل �ضي هادي مسألة 
أخرى إيال بغينا نفوتوا أما اللي كيقول بأن الدولة املغربية كل واحد 
بغا يرجع اللي يمكن يكونوا 80 ألف 90 فخصنا نفكروا مرتين قبل ما 
نمشيوا فهاد الطريق، حنا اليوم كتحمل الدولة املغربية نفقات حوالي 
8 آالف اللي غادي ترجع، بعد عالك خصنا نفكروا في صيغ، اللي غتمكنا 

أننا باش ندوزوا ملراحل أخرى.

النقطة الرابعة اللي تقالت على عالش مارجعوش قبل، أنا كنت 
واضح بأن هادي مغامرة، يمكن ليهم كون كانوا يرجعوا األخ السيد 
النائب قالي اإلمكانيات ما كانوش اإلمكانيات، إيال كنت كانت الدولة 
كدير test 100 في نهار كنقولوا غنرجعوا ليها ça veut dire 400 املغرب 
كلو ما غيديرش les tests داك النهار، donc كنكونوا واقعيين ونكونوا 
عمليين، إيال تخاع القرارديال أن اإلمكانات ما كانتش في البداية فهي ما 
كانتش وكان التركيز على..، مغاربة الداخل راه مشا العدد الكبير واللي 

بقى كنعاونوه.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن املساهمة في هذه الجلسة، نمر إلى 
القطاع املوالي وهو قطاع الصحة وسينوب في اإلجابة عن هذا القطاع 
السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي مشكورا نظرا لي وعكة صحية للسيد 
الوزير، نمر اآلن سؤالين في إطار وحدة املوضوع فليتفضل أحد النواب 

عن فرق األغلبية مشكور، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لعب لا 3دقدلخرب3ش:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، قامت بالدنا وهلل الحمد تحت القيادة الحكيمة، 

لصاحب الجاللة، بتبني إجراءات وتدابير احترازية جنبت بالدنا أسوأ 
السيناريوهات مقارنة مع دول أخرى، السيد الوزير إعا كان الشروع في 
مخطط أو في تنزيل مخطط الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي بدأ 

منذ 10 يونيو املا�ضي فإننا نسائلكم اليوم عن:

أوال: تقييمكم للحالة الوبائية لبالدنا.

ثانيا: كيف ستتعاملون مع الوضع الوبائي بعد رفع حالة الطوارئ 
الصحية.

ثالثا: وهذا هو األهم ما هي خطتكم أو خطة الحكومة إلعادة بناء 
أوإعادة النظر في املنظومة الصحية ككل على اعتبار أن الوباء فرض 
علينا التفكير جديا ومليئا في إعادة بناء املنظومة الصحية في بالدنا؟ 

شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فرق 
املعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لهشاملسذنان:

شكرالا س  لا رئيس،

الشك السيد الوزير، جائحة كورونا أبانت عن حجم اإلختالالت 
التي عرفها قطاع الصحة باملغرب، ال�ضيء الذي أدى إلى استدعاء الطب 
العسكري للتدخل بتعليمات ملكية سامية لدعم املنظومة الصحية 
بمواجهة الخصاص املسجل، وهذه األزمة السيد الوزير أعدت لقطاع 
الصحة قيمته وأعطته دروس كثيرة للخروج منها باملنظومة الصحية 
في مستوى التحديات تنتظرنا. السيد الوزير، في هذه األيام ارتفاع كبير 
في عدد الحاالت املسجلة في بعض األقاليم بعد الرفع التدريجي للحجر 
الصحي، لهذا نسائلكم حول اإلجراءات املتخذة للتحكم في الوضعية 
الوبائية للحد من انتشارها؟ وما هي التدابير املتخذة لتيهئ مستشفيات 
وتجهيزها باملعدات واألدوية والضرورية؟ كما نسائلكم السيد الوزير، 
عن إجراءاتكم لتحفيز العاملين بقطاع الصحة؟ وبغيناكم تنورو الرأي 
العام الوطني بشأن املعايير األخيرة اللي خذيتوها بين التنقل بين مدينتي 

بن سليمان وبن جرير؟ شكرا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير تفضلوا مشكورين.

ا س  لمحم لأمكراز،لقزيرلا شغللقاإلدماجلاملنهيلي ابةلعنل
ا س  لخا  لآنتلا طا ب،لقزيرلا صحة:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لالحم لهلللربلا ذاملينلقصللهللال
قسلملقباركلعلىلس  يالمحم .
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ا س  لا رئيسلاملحترم،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

سعيد أن أقف بين يديكم اليوم نيابة عن السيد وزير الصحة الذي 
تعذر عليه الحضور لطارئ صحي، وللتفاعل مع تساؤالتكم في موضوع 
وتأهيل  العالجات  قاعدة  لتوسيع  الصحة  وزارة  أعدتها  التي  الخطة 

القطاع بعد التخفيف من القيود الحجر الصحي.

أن  تعالى  بالدعاء من هللا  نتوجه  أن  إال  بداية، ال يسعنا جميعا 
يحفظ جاللة امللك ويمن عليه بالشفاء العاجل، ويجعل بالدنا بلدا 
آمنا مطمئنا ويجنبه املحن واألسقام. كما نطلب من هللا أن يرحم جميع 
موتانا الذين قضوا بسبب املضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، 
وأن يعافي مرضانا الذين ال يزالون في هذه األثناء تحت الرعاية الطبية 

والتتبع الصحي.

الطبية  الصحية  األطقم  كل  إلى  والعرفان  بالشكر  أتوجه  كما 
بداخل  العاملين  املستخدمين  وباقي  واإلداري  والتقنية  والتمريضية 
الصفوف  في  الساعة  مدار  على  يقفون  الذين  وخارجيه  املستشفى 
األمامية ملواجهة تف�ضي الوباء لبالئهم الحسن وللثقة الكبيرة التي وضعها 
فيهم املغاربة لضمان سالمتهم الجسدية والنفسية ووضعهم الصحي، 
والشكر موصول كذلك إلى باقي األطقم املجندة املنتمية إلى الهيئات 
واألجهزة األمنية والسلطات املحلية والوقاية املدنية والداخلية والطب 
العسكري، إضافة إلى كل القوى الحية ببالدنا والتي تضافرت جهودها 
جميعا في التعبئة الوطنية وحشد الدعم واملساندة في جهود السلطات 

العمومية في محاربة هذه الجائحة.

النواب حول موضوع  والسادة  السيدات  تساؤالتكم  مع  وتفاعال 
الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العالجات وتأهيل هذا 
القطاع بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، سأستعرض أمامكم 

ثالث محاور أساسية:

املحور األول: املستجدات الحالة الوبائية ببالدنا؛

املحور الثاني: تقييم هذه الحالة في ظل التخفيف التدريجي للحجر 
الصحي واستئناف األنشطة الصحية؛

ثالثا: إستراتيجية الوزارة إلعادة النظر في املنظومة الصحية.

أوال-مستجدات الحال الوبائية ببالدنا إلى حدود صبيحة يوم اإلثنين 
22 يونيو الجاري، اليوم منذ 2 مارس 2020 تاريخ اإلعالن عن تسجيل 
أول حالة إصابة بمرض كورونا املستجد ببالدنا، ال زلنا نؤكد على أن 
الوضع الوبائي مازال متحكما فيه حتى اليوم، وعلك بفضل املجهودات 
الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية الحتواء الوباء والحد من انتشاره 
عبر التطويق السريع للبؤر املكتشفة، وتتبع وعزل كل املخالطين، ثم 
باالنتقال في مرحلة ثانية، إلى إجراء الكشف املبكر عن حالة كوفيد 19 
عبر توسيع د التحاليل املخبرية إلى أق�ضى درجة ممكنة، داخل الهياكل 

والقطاعات اإلنتاجية التي لها ارتباط مباشر باملواطن.

إن مخطط تخفيف الحجر الصحي الذي قررته الحكومة، والذي 
والثانية  خضراء  األولى  املنطقة  منطقتين،  إلى  اململكة  تراب  يقسم 
والوضعية  الفيروس  انتشار  بمعدل  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  برتقالية 
الوبائية العامة للمملكة، وإلى حدود صبيحة اإلثنين، تم تسجيل ما يلي:

10.079 حالة مؤكدة؛

8319 حالة تعافي؛

214 حالة وفاة؛

1546 حالة نشيطة قيد العالج، بنسبة %15.34، بعدما سجل 
عدد هذه الحاالت أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل املا�ضي، 595 حالة 

في 5 يونيو الجاري؛

10 حاالت حرجة؛

538.667 حالة مستبعدة بعد تأكيد التحاليل املخبرية خلوها من 
الفيروس؛

املؤشرات التي يمكن أن نستخلصها انطالقا من هذه املعطيات:

نسبة اإلصابة تبلغ 0.03%.

90 % من اإلصابات الجديدة سجلت في صفوف املخالطين، وقد 
تجاوزت بالدنا عتبة 20 ألف تحليلة يوميا باستهدافها لفئة مهنية مما 

جعل املعدل يرتفع من أسبوع آلخر.

استمرار انتشار الوباء بالجهات الكبرى، %88.85 من عدد اإلصابات.

61.9 % من الحاالت النشيطة رهن العالج هي ملصابين من جتهي 
الرباط سال القنيطرة، والدارالبيضاء سطات.

بالفيروس:  %1 من أعداد اإلصابات  4 جهات بأقل من  تحتفظ 
سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة واد 
الذهب، وتسجيل املزيد من األقاليم بعدد من الجهات، مدنا خالية من 

الفيروس.

معدالت التعافي سجلت قفزة مهمة في األسابيع األخيرة، وبعد أن 
كانت قد وصلت نسبة %90 في بداية شهر يونيو الجاري، عادت لتتراجع 

بسبب بعض البؤر املكتشفة إلى نسبة 83.85%.

وباملوازاة، تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع، حيث استقر 
بين 0 و2 حالة يوميا، فاململكة بذلك، تتوفر على أحد أدنى معدالت 
الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة %2.17، بعد أن كان قد بلغ 
4.2 % في 24 أبريل املا�ضي، في حين يتجاوز معدل الشفاء %80 وهو 
ما يعزى إلى حقن املر�ضى، بمجرد وصولهم إلى املستشفيات، بمادة 
إينكسبرين التي تقوم بتمييع الدم وال تسمح بتخثره في الشرايين، وكذا 
التكفل بحاالت كوفيد 19، ابتداء من 23 مارس 2020، باستعمال 
دواء الكلوروكين، بعد املصادقة على القرار من طرف اللجنة العلمية 
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اإلستعمال  تعميم  بعد  الحقا،  التنصيص  ثم  الوطنية،  والتقنية 
االستباقي لهذا الدواء بالنسبة للحاالت املشتبهة حتى قبل ظهور نتائج 

التحاليل املخبرية، وعلك تحت املراقبة الطبية الصارمة.

وعلى سبيل املقارنة، يكفي أن نشير إلى أن عدد الوفيات الذي ال 
يتجاوز 240 حالة في بالدنا، يتجاوز هذا العدد أربع مرات، في بعض 
البلدان التي سجلت أرقاما تقارب األرقام املسجلة في بالدنا، من حيث 
عدد اإلصابات، ثم مؤشر انتشار املرض، سجل انخفاضا مبالغا على 
الصعيد الوطني 0.76، مع اختالف هذا املؤشر على مستوى كل جهة 

على حدة.

من خالل هذه املؤشرات، نؤكد على أن الوضع الزال تحت السيطرة 
بشكل عام، مع ضرورة اإلبقاء على الحيطة والحذر، لكون الفيروس 
خاصة  الصحي،  الحجر  إجراءات  مكنت  حيث  بيننا،  موجودا  الزال 
والقرارات املرتبطة بتمديده من تسطيح املنحنى الوبائي أحيانا كثيرة، 
رغم اإلرتباك الذي خلفه إكتشاف مجموعة كبيرة من البؤر بعدد من 

الجهات ما يزيد على 470 بؤرة.

لتدابير  التدريجي  التخفيف  ظل  في  الوبائية  الحالة  تقييم  ثانيا: 
الحجر الصحي واستئناف األنشطة الصحية، ضرورة الحذر من خطر 
حدوث انتكاسة في مواجهة من خالل موجة الثانية من انتشار عدوى 
الفيروس، وزارة الصحة على هذا املستوى تشتغل في ظل ظروف هذه 
األزمة االستثنائية وقد حافظت على تقديم خدماتها املوجهة للمواطنين 
باستثناء طبعا العمليات الجراحية واإلستشفاء غير املستعجلين، وفي 
هذا اإلطار عملت على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية 
للتكفل بحالةاإلصابة بالفيروس ضمنها 11 مخصصة بالكامل ملرض 

كوفيدـ19؛

ما  قدمت  مثال  املا�ضي  أبريل  شهر  خالل  املستعجالت  مصالح 
مجموعه 189 ألف و607 استشارة و12 ألف و162 استشفاء و3020 

عملية جراحية انطالقا من مصالح املستعجالت؛

وفي أفق رفع حاالت الطوارئ والحجر الصحي بلورة وزارة الصحة 
برنامجا متكامال يهدف إلى إعادة اإلطالق األنشطة الصحية، بعد احتواء 
جائحة كوفيدـ19 بطريقة آمنة لتلبية كل إحتياجات الساكنة الصحية.

وقد اعتمدت هذه اإلستراتيجية على املبادئ التالية:

سالمة املهنيين الصحيين وسالمة اإلجراءات الوقائية واستشفائية 
والتقدم التدريجي لإلستثناء األنشطة؛

القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛

إمكانية العودة إلى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي، ثم 
املساواة والتناسب في استئناف األنشطة، ثم استمرارية تقديم خدمات 

الرعاية الصحية.

وفي إطار تنبؤاتها عاتها اعتمادا على تطورا املنحنى الوبائي خالل 

إستراتيجي  مخطط  على  الصحة  وزارة  اشتغلت  القادمة،  األسابيع 
لحالة  املرتقب  واإلنهاء  تدريجي  بشكل  الصحي  الحجر  رفع  ملواكبة 
الطوارئ، ولكن أيضا التخفيف من تأثير إنتشار الفيروس على املدى 

القصير باالستناد إلى 5 ركائز أساسية:

1: توسيع التحاليل املخبرية إلى أق�ضى درجة ممكنة داخل القطاعات 
اإلنتاجية التي لها ارتباط مباشر باملواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف 
اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم، وقد شرع فعال في تطبيق 
هذه العملية منذ األسابيع املاضية وهمت سائقي الطاكسيات والبحارة 
والعمال املشتغلين في إطار اإلقتصاد غير املهيكل وسكان بعض األحياء 

الهامشية وغيرهم؛

2: مواكبة عدد من املهنيين والوحدات اإلنتاجية واملقاوالت للنهوض 
بإجراءات الصحة والسالمة والوقاية املصاحبة ألنشطتها اإلقتصادية 

وفقا ملعايير السالمة الصحية الوطنية والدولية؛

3: تتبع وإعادة ضبط مخزون األدوية واملواد الصيدلية واللوازم 
الحيوية  املواد  هذه  من  اإلحتياطي  املخزون  على  للحفاظ  الطبية 
باملستشفيات العمومية، استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية 

لتدفق الكبير املواطن طلبا للعالج واإلستشفاء؛

4: وضع مخطط إلعادة انتشار املهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار 
فرق التدخل في األنشطة الصحية الخاصة بكوفيدـ19 بتوازن مع التتبع 
الدقيق والصارم للحالة الوبائية، تجنبا ألي موجة انتشار جديدة للوباء 

والحفاظ على مسار كوفيدـ19 داخل املستشفيات املعنية؛

5: اإلستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ 
على تدابير الصحة والسالمة وتباعد اإلجتماعي وإرتداء الكمامات لفترة 

أخرى حتى رفع الحجر الصحي.

إستراتيجية استثناء األنشطة الصحية ملرحلة رفع الحجر الصحي 
تنبني على مبادئ التوجيهية واضحة وهي كالتالي:

1: املؤشرات: انخفاض مؤشر انتقال العدوى R0 إلى ما دون %1 
بين قوسين )الحالة املثالية التي سجل فيها هبوطا عن 0.7%( عدد 
اإلصابات الجديدة )الحاالت النشيطة أقل من 3 لكل 100 ألف نسمة(، 
معدل استعمال الطاقة السريرية املخصصة بمصالح اإلنعاش ملر�ضى 
كوفيد19- يجب أال تقل عن 65% حيث أن 2% من الحاالت تحتاج 
لإلنعاش، معدل استعمال الطاقة السريرية الخاصة بكوفيد19- يجب 
أال تقل عن 65% نسبة تتبع املخالطين بموازاة الحاالت املعروفة يجب 

أن ال تقل عن %90.

بالرصد  املكلفة  الهياكل  بكل  اليقظة  مستوى  على  الحفاظ   :2
واإلستجابة.

اإلنعاش  مصالح  يخص  فيما  اإلستجابة  قدرة  على  الحفاظ   :3
إجمالي  من  و%20  بين10  ما  لكوفيد19-  املرصودة  املركزة  والعناية 
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السعة السريرية على املستوى الجهوي بما فيها املراكز اإلستشفائية 
الجامعية.

4: الحفاظ على سعة سريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما بين 
20 و40% باملستشفيات املخصصة بالكامل لكوفيد19-، ونشير في هذا 
الصدد إلى أن الطاقة اإلستيعابية اإلجمالية املخصصة لحاالت الرعاية 
أو العالج عن طريق العزل بلغت 13456 سرير، أما فيما يخص العالج في 
وحدات العناية املركزة فقد تم تخصيص 642 سريرا للتكفل بالحاالت 

الحرجة على مستوى املستشفيات اإلقليمية، الجهوية والجامعية.

كوفيد19-  لحاالت  واملعروفة  املحددة  املسارات  على  الحفاظ   :5
ولباقي الحاالت املرضية العادية من غير كوفيد19-.

6: الحفاظ على أنشطة اإلستقبال باملستعجالت مع تعزيز استعادة 
املوارد البشرية التي سبق استنفارها للعمل في نطاق كوفيد19-.

للمستعجالت واإلنعاش  املتنقلة  املصالح  تعبئة  الحفاظ على   :7
اإلستشفائية  قبل  ما  بالحاالت  والتكفل  التوجيه  في   SAMU 141

لكوفيد19- إضافة إلى نشاطها التنظيمي ما قبل اإلستشفائي املعتاد.

8: تعميم برنامج تواصلي موجه للمهنيين ولعامة املواطنين.

للمملكة  اإلستشفائية  باملراكز  اإلجتماعيين  املساعدين  تعبئة   :9
استئناف  لدعم  النفسيين  واألطباء  واألخصائيين  الشغل  وأطباء 

األنشطة الصحية.

10: تشجيع نهج مقاربة الطب عن بعد.

11: اعتماد تنظيم محكم للموارد البشرية يتم إعداده على املستوى 
املركزي ملواجهة أي استنزاف محتمل للموظفين.

12: إعادة إطالق برامج الوقاية والحماية الصحية ضد األخطار 
الصحية األخرى املهددة كأمراض املناطق املدارية، األمراض املتنقلة 

عبر املاء، داء الليشمانيا، التسمم العقربي وغيره؛

وتنظيم  تنسيق  مثل  محددة  أنشطة  في  الشركاء  مساهمة   :13
التدفق املرتقب للمر�ضى نحو املرافق الصحية.

14: الحرص على اإللتزام باحترام تدابيرالتباعد الجسدي ومكافحة 
توافد  من خالل ضمان  الصحية  الرعاية  أماكن  في  العدوى  انتشار 
معدات الحماية الشخصية للمهنيين الصحيين تبعا لدرجة التعرض 

املحتمل للخطر.

15: توافد ما يكفي من األدوية واملستلزمات الطبية.

املحور الثالث: محاور إستراتيجية وزارة الصحة ملا بعد كورونا

كورونا  بعد  تكون  لن  أنها  مؤكد  للمغرب  الصحية  املنظومة  إن 
كما كانت قبل كورونا، وأن وزارة الصحة وهي تتابع اإلستنفار الكبير 
الذي طبع املرحلة الحالية من تف�ضي الجائحة بكل وطنية ومسؤولية 

امللكية  التوجيهات  منها  الجيدة،  األفكار  من  هاما  رصيدا  وتستحضر 
السامية وأهداف األلفية املدرجة في مخطط التنمية املستدامة للعام 
2030 والتوصيات املنبثقة عن الهيئات الدستورية الوطنية في إطار 
مهامها اإلستشارية أو الرقابية، وضعت نصب عينيها تصورا إستراتيجيا 
لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية ببالدنا باإلشتغال مستقبال 
في  للمواطنين  الثقة  إرجاع  العمل على  منها  املحددة،  األولويات  على 
املنظومة الصحية من خالل تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من 

جاعبية القطاع.

ثانيا: بلورة قانون وطني للصحة العامة.

ثالثا: إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي بهدف تفادي النقائص 
الصحية  والخريطة  العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  املرصودة 
واملخططات الجهوية لعرض العالجات اإلستثمار في الطرق البحث ديال 
التحويل األفكار إلى خطط وإستراتيجيات، ثم تعزيز املكتسبات املحققة 
املتعلقة بالرفع من التغطية الصحية الشاملة، عبر دعم مجهودات 
الدولة في هذا الشأن قصد تغطية أكثر من%90 من الساكنة في أفق 

2021؛

تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ ومتوازن لجميع 
في  واإلجتماعية  املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  وتمتين  املواطنين 
املناطق القروية، تكريس صحة األم والطفل كأولوية وطني إستراتيجية 

بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة األم والوليد؛

تعزيز املوارد البشرية الصحية عبر إيجاد حلول املبتكرة من أجل 
محاربة الفوارق وسد النقص الكبير على هذا املستوى، وعلك عبر تشجيع 
الشراكة مع الجماعات الترابية والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص، 
من أجل سد الخصاص في بعض التخصصات الطبية ومواكبة التدبير 
املوارد البشرية بإجراءات هامة كمصنف الكفاءات واملهن كمصنف 

الكفاءات واملهن توفير الكفاءات واملهن؛

اعتماد مقاربة إجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع؛

ابتكار آليات جديدة لضمان تمويل املنظومة الصحية من خالل 
البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام وخاصة رافعا من 

روافع تمويل القطاع الصحي؛

املالية  استدامة  تحسين  خالل  من  للميزانية  اإلصالح  تسريع 
العمومية أو مراقبة مواصلة الرفع بالنسبة لعتمادات املفوضة باملصالح 

الال ممركزة وتحسين التدبير املالي للمستشفيات؛

تحسين تدبير األدوية وضمان التزويد بنظام صفقات اإلطار، وفي 
مرحلة ثانية عن طريق اإلتفاقيات؛

تبني املقاربة التعاقدية بين اإلدارة املركزية واملديريات الجهوية على 
أساس املخططات الجهوية للتنمية الصحة؛

الصحة  لتحسين  الالزمة  وباملبادرات  والتشاور  الشراكة  تشجيع 
املجتمعية وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد وطب األسرة؛
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وأخيرا تنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته عام وخاصة 
وصيدلي بما يحقق توسيع الخدمات الصحية للمواطنين وفقا ألحدث 
الوسائل واألساليب والتقنيات العلمية املتطورة، ومراجعة السياسات 
الصحية الوقائية في املغرب من خالل العمل على رقمنة الولوج إلى 
الخدمات وتطوير نظام معلوماتي مندمج يرتكز على امللف الطبي بهدف 
ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاع القرارات التي 
السيد  شكرا  بعد،  عن  التطبيب  خدمات  وتعزيز  املواطن  تستهدف 

الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى املناقشة وأعطي الكلمة لفريق العدالة 
النائب  تفضلوا  املحترمين،  النائبين  املقسمة على  دقائق   6 والتنمية 

املحترم عن فريق العدالة والتنمية.

ا نائبلا س  لأحم لرش  ي:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، في البداية نثمن ما جاء في جوابكم ونثمن كذلك 
مجهوداتكم وعملكم أثناء هذه االجائحة ومن خاللكم نتوجه بجزيل 
الشكر والتقدير ملهنيي قطاع الصحة برمتها الذين أبانوا عن روح وطنية 

عالية.

السيد الوزير، نريد أن يخرج قطاع الصحة في بالدنا ناجحا وأن 
يستفيد من دروس هذه الجائحة والرهان كبير على وزارتكم، في البداية 
البد أن أشير إلى نقطة مهمة كان فيها نوع من التقصير وهي املواكبة 
اإلجتماعي  والعامل  الصحي  الحجر  أن  علك  للمواطنين،  النفسية 
تسبب في عدد من األزمة النفسية لبعض املواطنين وكذلك لبعض 
األطر الطبية، التواصل واللي قامت بها وزارتكم عبر القنوات املرئية 

واملسموعة كان عو طابع تحسي�ضي وليس لحماية الصحة النفسية.

السيد الوزير، عدد اإلصابات التي سجلت هذه األيام األخيرة هي 
جد مقلقة بعثرت كل الحسابات، وهناك أتكلم على البؤر اإلنتاجية، 
وهذا األمر سبق أن تم تنبيه الحكومة إليه، رفع الحجر الصحي البد أن 
يقوم بنوع من الحيطة والحذر، لحد اآلن ال يوجد لقاح أو دواء لفيروس 
كوفيد 19، واألمر قد يمتد لعام أو أكثر، وعدة دراسات بينت إمكانية 
حدوث موجه ثانية من هذا الوباء، وهذا وارد في علم األوبئة، خصوصا 
أن  لهذا ال يجب  التنف�ضي،  الجهاز  التي تضرب  للفيروسات  بالنسبة 

نتساهل ويتبدد هذا املكسب.

السيد الوزير، وجد املغاربة أنفسهم جراء تف�ضي فيروس كورونا 
أمام قطاع صحي يعاني من عدة مشاكل، لوال اإلجراءات اإلستباقية 
كغلق الحدود وفرض الحجر الصحي، لكانت البالد أمام كارثة حقيقية، 

لذا يجب تعديل مواقع الخلل التي تعرفها املنظومة الصحية.

السيد الوزير، ال نجاح ملنظومة صحية بدون بنية تحتية، تعرف 
بالدنا نقص كبير في عدد املستشفيات الجامعية واإلقليمية، مقارنة مع 

دول الجوار،

السيد الوزير، 12 مستشفى جامعي، الجزائر أكثر من 17 مستشفى 
جامعي. وهنا أفتح قوسا إلطار نقطة مهمة أثارها الرأي العام الوطني، 
والتي كانت موضوع عدة أسئلة كتابية، أال وهي بداية مستشفى بنصميم 
بإقليم إفران، مستشفى من أكبر املستشفيات بالقارة اإلفريقية، والذي 
كان يمكن أن يكون حال من الحلول لهذه األزمة، وهناك البد من إثارة 
املوضوع مجددا بالطلب منكم بتأهيل هذه املعلمة الصحية وفتحها في 

وجه مر�ضى جهة فاس مكناس، أغلق القوس.

إن هذه الجائحة أبانت عن ضعف مهول في عدد املوارد البشرية، 
من أطباء وممرضين وإداريين، ولهذا نطلب منكم استدراك هاد النقص 
والدفاع عن الرفع من عدد األطر الطبية أثناء تقديم القانون التعديلي 
مدينة  من  بكل   19 كوفيد  مر�ضى  بتجميع  مؤخرا  قمتم  للميزانية، 

بنسليمان ومدينة مكناس..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد النائب املحترم عن 
فريق العدالة في الجزء الثاني.

ا نائبلا س  لابراه ملا ش3يخ:

بسملهللالا رحمنلا رح م.

شكرالا س  لا رئيس،

حديث  بل  املغاربة  كل  حديث  هو  اليوم  حديث  الوزير،  السيد 
العالم، عن بؤرة لال ميمونة، وأن ابن هذه املنطقة ورئيس جماعتها، 

أحدثكم عنها في أربع نقط:

مستشفى  إحداث  بقرار  ننوه  األزمة،  و..  البؤرة  معالجة  إطار  في 
على  االختبارات  تعميم  إلى  ندعو  كما  يحيى،  سيدي  بمدينة  ميداني 
باقي العامالت، مازال بزاف د العامالت فهاد الوحدات مادارتش ليهم 
التحاليل السيد الوزير، كما ندعو إلى تحسين ظروف اإلقامة واإلطعام 
ديال هاد املصابين واملخالطين هللا يجازيكم بخير، مجموعة فيديوهات 
بكثرة  متنقلة  وحدات  إرسال  إلى  ندعو  كما  بالخير،  تبشر  ال  األمس 
للجماعات املنكوبة، من أجل إجراء تحاليل للمخالطين، ما يمكنش 
نفرضو 14 يوم د الحجر الصحي على مجموعة من الجماعات، هادي 
يجيبو  غادي  منين  الناس  وهاد  للناس،  رهيب  نف�ضي  يشكل ضغط 

املدخول ديالهم ومنين غيعيشو إيال بقينا حابسينهم 14 يوم.

النقطة الثانية في إطار ترتيب املسؤوليات السيد الوزير، معدل 
اإلصابة الوطني %2، معدل اإلصابة فهاد البؤرة كيوصل ل %15. إعن 
هناك خلل وتقصير، احنا ما كنكروش املجهودات اللي دارت منذ بداية 
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الجائحة، لكن في هذا األمر هناك مجموعة من األسئلة، التحقيق اللي 
باشرتو وزارة الداخلية بمعية الوزارات املعنية، خصو يجاوب عليها، أوال 
الدور ديال لجن اليقظة الصحية وخاصة املتابعات ديال املالحظات 
ديالها بخصوص هاد الوحدات الصناعية، الدور ديال أرباب املصانع 
والتجاوب مع هذه املالحظات، ظروف نقل العامالت، والكل كان شاهد 
على أن هاد العامالت كيجيو ف pick.up ،207، triporteur، كيدورو 
فيه ال تمت للكرامة اإلنسانية بصلة، وبدون تباعد، كذلك القرار ديال 
استمرار جلب العامالت من مناطق موبوءة، كان بإمكانه يوفر علينا 
هاد �ضي كامل وما يدخلش الوباء لو أوقفنا التوافد ديالهم، كما نشير 
كذلك إلى التأخر الكبير في إجراء التحاليل االستباقية، أول 2 حاالت 
 alors ،بدات في وحدة صناعية بجماعة موالي بوسلهام بتاريخ 6 ماي
que السلطات املحلية ما بدات في التعميم ديال هاد التحاليل حتى ل 
16 يونيو، شهر وزيادة ملاعا هذا التأخر؟ كذلك السؤال الذي يجب أن 
نجيب عليه: من أعطى التعليمات للطبيبة لعدم القيام بالتحاليل خارج 
إقليم القنيطرة وهذا يمكن أن يشكل خطر على باقي األقاليم؟ كذلك 

ملاعا لم يتم عزل الخاضعين لإلختبارات إلى حين ظهور النتائج؟

النقطة الثالثة السيد الوزير، هذا التحقيق لن يكون دون جدوى 
إال ما عطيناش التفاتة حقيقية اليوم، آن األوان باش وزارة الفالحة 
الوضعية  تشوف  الداخلية  ووزارة  التشغيل  وزارة  مع  بالتنسيق 
فواحد  الصباح  من  كيفيقوا  اللي  العامالت  هاد  ديال  اإلجتماعية 
على  يخدموا  باش  زهيد  الثمن  بواحد  هاديك  هي  ما�ضي  الظروف 
وليداتهم، آن األوان باش نفرضوا على هاد املستثمرين والفالحين الكبار 
أنهم يوفروا نقل في املستوى كيحفظ الكرامة ديال هاد العمالت وآن 
األوان باش نضضوا في املطلب الشعبي ديال الساكنة داملنطقة ديال 
إحداث عمالة إقليم الغرب والطلب الثاني إحداث مستشفى إقليمي 

ومستشفى محلي باللة ميمونة.

أخيرا نداء التضامن جميع الناس اللي كيسبوا الساكنة داملنطقة 
داللة ميمونة كنقوليهم منطقة اللة ميمونة هي منطقة الخيرات ومنطقة 
املواطنين البسطاء، مثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إع اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى، كلنا اللة ميمونة وبالشفاء للجميع.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة لفريق 
األصالة واملعاصرة في 5 دقائق تفضلوا أحد النواب عن فريق األصالة 

واملعاصرة السيدة النائبة املحترمة.

ا نائبةلا س  3لفاطمةلا ط3�سي:

ا س  لا رئيس،

ا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

السيد الوزير، صراحة ما جيناش اليوم باش نسمعوا كرونولوجيا 
رئيس  السيد  لسان  على  تكررت  طاملا  فضفاضة  نقط  عرض  ديال 
الحكومة وبعده السيد وزير الصحة واليوم تتكرر على لسانكم السيد 
وزير التشغيل واإلدماج املنهي كان من املفروض يكون حاضر معنا السيد 
وزير الصحة بحكم أنه وزير القطاع املعني، فريق األصالة واملعاصرة 
عندوا مداخلة في املوضوع صراحة ما تطرقتوش ليها في العرض ديالكم 
أننا  ممكن  اللي  كبرى  املشاكل  لثالثة  كتقسم  واللي  الوزير،  السيد 
نبداوها بأنه كنتفهموا الصعوبة الظرفية التي نجتازها واإلكراهات التي 
وضعتنا فيها تداعيات هذه الجائحة، وكنقدروا الثمن الجهد والوقت 
املبذولين من أجل التقليل من اآلثار السلبية على صحة املواطن وعافية 
اإلقتصاد الوطني، لكن وفي إطار الوضوح التام البد من الوقوف على 
األوجه الكبرى لسوء التدبير الذي عرفته سياسة الحكومة الصحية في 
هذه املرحلة والتي يمكن بخصوصها إثارة أربع مشاكل كبرى تابعها الراي 

العام بإهتمام كبير:

املشكل األول، إختالالت تدبير القطاع أثناء فترة الحجر الصحي حيث 
توقفت الخدمات الصحية وتقلص عرض العالجات إلى حده االدنى، وتم 
اإلقتصار في حدود ضيقة على التدخالت الخطيرة واملستعجلة إلى درجة 
أن اإلهمال طال أصحاب األمراض املزمنة ومر�ضى القصور الكلوي 
قطاع  تنسيق  غياب  نسجل  كما  األطفال،  إلى  باإلضافة  والسرطان 
الصحة مع باقي القطاعات الحكومية األخرى واملؤسسات العمومية في 
مجال اإللتزام باإلجراءات الوقائية واإلحترازية الصحية، بالشكل الذي 
فضح العديد من األقسام واملؤسسات بمجرد أن ظهرت بؤر وبائية 
داخل قطاعات إنتاجية وخدماتية عدة، آخرها بؤرة اللة ميمونة التي 
تسائلكم السيد الوزير، وعبركم الحكومة بكاملها، وهنا كنفتح واحد 
بأنها  الحكومة شنفت مسامعنا  أن طاملا  الوزير، هو  السيد  القوس 
صنعت ملحمة، امللحمة لم تصنعها الحكومة، امللحمة صنعها املواطن 
البسيط بانضباطه، بكل ما تحمله كلمة انضباط من مسؤولية وراء 
الخطاب امللكي، وراء التوجيهات امللكية اللي كانت فيها نظرة استباقية 
حكيمة لتدبير الجائحة، لكن هنا الغموض لف مجموعة ديال املعطيات 
املعطيات و عن تطور الحال الوبائية باملغرب الحكومة هها لم تفصح 
عنها ولم توضح كل األمور امللتبسةا لدى الرأي العام والتي تربك الرؤية 

بخصوص رفع حاالت الطوارئ ببالدنا.

النزاهة  بقيم  التزام  عدم  الوزير  السيد  املهم  و  الثاني  املشكل 
والشفافية فيما يخص صفقات مصالح الوزارة املركزية عات الصلة 
بمواضيع بمواد التنظيف والتطهير والتعقيم واألجهزة واملعدات الطبية 
ناهيك عن استحواد  الوطني  العام  الرأي  أثارته من ضجة لدى  وما 
فعالية  عدم  على  والتستر  الصفقات  كل  على  محضوضة  شركات 
بعض التحاليل املخبرية التي صرفت عليها أموال طائلة بدون فائدة 
بل أثرت على التحكم في مسار معالجة الوباء ومن الفضائح التي طالت 
هذا القطاع هي أن الوزارة ألغت صفقات تعود إلى2019 منها صفقة 
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متعلق بالتجهيز املستشفيات الجامعية أكادير وطنجة بهدف تأمرير هذه 
الصفقات إلى شركة بالعينها تحت غطاء املرسوم اإلستثنائي وهذا يدعو 

إلى تحذير من التمادي في التدبير السيئ للقطاع.

العالقين  املغاربة  املواطنين  طال  الدي  اإلهمال  الثالث:  املشكل 
املواطنين مغاربة الخارج العالئقي الذي كان يقت�ضي فقط أن الوزارة 
تحمل مسؤوليتها في إتخاد القرارولم تكن يحتلج سوى تعميم التحاليل 

املخبرية وإخضاع العالقين للفحوصات وفترة الحجز الصحي.

املشكل الرابع: السيد الوزير، اإلقاالت واستقاالت داخل الوزارة في 
هاد الظرفية التي تقت�ضي إعالن حالة تأهب قصوى في صفوف املوارد 
في  لإلنخراط  واإلدارية  والتمريضية  الطبية  األطقم  وتحفيز  البشرية 
املجهود الوطني، أهمها قرارات إعفاء عدد من األطر الصحية واإلدارية 
باملصالح املركزية والخارجية وما صاحبها من تداول حول عدم إقدام 
الصحية  األطر  بعض  استقالة  كذلك  األسباب  توضيح  على  الوزارة 
واإلدارية، وما واكبها كذلك من دواعي أصحابها خاصة ما يروج من 
غياب  ومن  بقطاع  املركزيين  املسؤولين  بعض  تصرفات  من  إستياء 
ظروف وشروط غيرمالئمة للعمل ومن الصعوبات في التعامل مع اإلدارة 
املركزية ومن غياب مخاطب رسمي داخل الوزارة نحن مع الصالمة 

نحن مع الحزم ولكن..

ا س  لرئيسلالجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترمة، أعطي الكلمة لفريق التجمع 
الدستوري، تفضلوا السيد النائب املحترم في دقيقتين.

ا نائبلا س  لشاقيلبلذسال:

شكرالا س  لا رئيس،

ا ساد3لا 3زراء،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

أوال كنطلبوا هللا يرفع علينا هاد البالء وهاد الوباء ألن هاد الوباء 
كما يعلم الجميع أنه كيشكل واحد التحدي كبير، تحدي علمي التحدي 
للفكر العلمي العالمي راه ما�ضي على املغرب راه الناس اآلن ما لقاوش 
الدواء مالقاوش اللقاح لهاد الوباء هذا إعن واملغرب الحمد هلل بفضل 
الخطة اإلستباقية ديال جاللة امللك، أنه قدر أنه يكون من الدول األوائل 
اللي عرفت كيفاش تتعامل مع هذا الوباء. إعن احنا كذلك شياله أ اللة 
ميمونة أحنا غانجيو ليها أحنا غانجيو لال ميمونة اللي اليوم شعرات 
الرأي العام يعني الوطني، وهنا غادي نقول بأن ال داعية للقلق وهادي 
مناسبة باش نشكروا الجميع السلطات إقليمية وال املحلية املمثلة في 
الشيوخ واملقدمين والقياد والباشوات والعمال والوالة كلهم متجندين 
ألن طوق هاد البؤرة اآلن راه مطوقة، وهذا دور استباقيي راه هاد اللجنة 
ديال اليقظة هي اللي مشات وهي اللي قلبات على هاد الناس، راه ما�ضي 

�ضي حد آخر طرحوا عاد الناس لقاوهم وثم خصنا نعرفوا باللي هاد 
الناس اللي في املعامل راه ما عندهمش أعراض نهائيا.

إعن املعامل كلها في إطار لجنة البقظة راها كانت دائما حريصة على 
التنقل ديالهم، شروط  العاملين وديال  الصحة وعلى السالمة ديال 
الصحة كانت دائما مطبقة، من عند جميع ارباب املعامل، وخصنا 
نعرفو باللي 5 ديال األقاليم اللي كيجيو منها العمال، إقليم القنيطرة، 
سيدي سليمان، سيدس قاسم، الشاون، العرائش، إعن هادو 5 ديال 

األقاليم والحمد هلل دازت األومور بخير وال داعي للقلق.

ا س  لرئيسلالجلسة:

الوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  أعطي  الرئيس،  السيد  شكرا 
والتعادلية.

ا نائبلا س  ل كبيرلقاد3:

أشرفل علىل قا سالمل ا صال3ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا رئيس،

ا س  انلا 3زيران،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

صراحة حضور السيد وزير الصحة هو إيجابي، ولكن كذلك حضور 
السيد وزير التشغيل، والسيد وزير الصناعة، والسيد وزير الداخلية، 
كان  وبالتالي  ميمونة،  اللة  ديال  بالبؤرة  وقع  فيما  مسؤولين  كلهم 
حضورهم إيجابي كذلك، في البداية السيد الوزير، البد نتقدم بجزيل 
التشكرات اللي الطواقم الطبية على املجهودات اللي بدلتهاطيلة هاد 
الفترة ديال كورونا، واللي عبرت على واحد الروح وطنية عالية، وعلى 
واحد التعبئة شاملة وعلى تضحيات جسيمة، هي وكذلك الطواقم ديال 
السلطات املدنية والعسكرية التي اشتغلت إلى جانب هذه الطواقم 

الصحية.

السيد الوزير إعا كانت بالدنا قد نجحت في إنقاع أرواح املواطنين 
في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بفضل القرارات الحكيمة 
لصاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، وشفاه عاجال، فإن الحكومة كذلك 
إلى سالمة  الصحي واملحافظة  بمواجهة تحدي ضمان األمن  مطالبة 
املواطنين بعد التخفيف التدريجي للحجر الصحي، بما يقتضيه علك من 
التدابير مواكبة ملواجهة جميع املخاطر املحتملة، بعدما ظهرت بعض 
البؤر في أوساط األسر، وفي أوساط املنشآت اإلقتصادية والفالحية، 
والتي تدعو إلى القضاء، من حيث تنامي عدد املصابين بها، كما حصل مع 
البؤرة الوبائية الفاجعة التي شملت مئات العامالت والعاملين بضيعات 
معامل اللة ميمونة بإقليم القنيطرة، هذه البؤرة التي تسائل القطاعات 
الحكومية املعنية، بما فيها الفالحة والصناعة والتشغيل والسلطات 

العمومية، عن التهاون واإلستهتار بسالمة الشغيلة، ومسؤولية..
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ا س  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب املحترم انتهى الوقت، أعطي الكلمة للفريق الحركي في 
دقيقتين، السيدة النائبة املحترم

ا نائبةلا س  3لغ ثةلالحاتمي:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  انلا 3زيران،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

في البداية نوجه بالشكر لكم على تفعيل تضامن الحكومي ونيابة عن 
السيد وزير الصحة، كما نشكركم على املعلومات القيمة التي تقدمتم 
العمومية  السلطات  سواء  جبارة  جد  بمجهودات  املغرب  قام  بها، 
أو املواطنين من أجل التحكم في الوباء ونجح إلى حد كبير في علك إلى 
أن تفاجأ الجميع في هذه األيام األخيرة ببؤر في الغرب وخصوصا اللة 
ميمونة والتي وضعت الذعر لدى الناس الذين يعملون في الضيعات 
املواطنين، ألننا قلنا حتى قاضينا وقربنا نخرجوا من هاد  ولدى كل 
الحجرالصحي ومن حالة الطوارئ فرجعنا للوراء تنوجدوا 700 حالة 
راسنا  تنهونوا على  ربما  للجميع  كان واحد صدمة  وبالتالي  أيام   3 في 
نقولوا أنها بؤرة من البؤر ولكن رجوع إلى الوراء عمرنا ما سجلنا هاد 
العدد، هنا تنتمنوا إنشاء املستشفى امليداني ألنه غادي يقدر يخدم 
وليني هاد املستشفى امليداني خصوا إمكانيات مادية وخصوا إمكانيات 
بشرية، وبالتالي ربما غادي يزيد يكثر من املصارف ديال الدولة من هاد 
الناحية في الوقت اللي كان داك املصارف ربما إعن هنا تنطلبوا بتحديد 
املسؤوليات، بترتيب الجزاءات وكفى من استهتار املسؤولين اللي تيبغيوا 
بعض املرات غير األرباح في غياب واحد التدقيق فمفتشين الشغل 400 
مفتش شغل بالنسبة للمغرب كلوا غير كافي، وبالتالي ربما خاص املوارد 
البشرية تزيد ألنه ربما املراقبة هي الحل الوحيد باش هاد العمال اللي 

الهشاشة عندهم والفقر تيتم استغاللهم بشكل بشع.

ا س  لرئيسلالجلسة:

للفريق اإلشتراكي،  الكلمة  املحترمة، نعطي  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيدة النائبة في دقيقتين.

ا نائبةلا س  3لا سذ نةلبنسهلي:

شكرالا س  لا 3زير،

ا س  لا رئيس،

السيد الوزير أوال أنا كنضم صوتي لصوت البرملانيين اللي سبقوني 
في اعتبار أن هاد القطاع الصحة هو قطاع حيوي مصيري يعني كورونا 
وضعاتنا أمام املحك وضعاتنا أمام تحديات وهاد التحديات كتقت�ضي 
منا أننا فعال نديروا واحد النقلة نوعية جريئة باعتبار أن الصحة هي في 

قلب املعركة، كنا نود أن يحضر السيد الوزير ألننا نعتبر أن هو املسؤول 
رغم ديك الجدال الذي خلق داخل وشوش على الرأي العام داخل 
وزارة الصحة هو املسؤول على مستوى التدبير وعلى مستوى املسائلة، 
واجب  تتقت�ضي  تقت�ضي  املسؤولية  هاد  أن  كنقولوا  اإلطار  هاد  وفي 
علينا نحن أن نعتز بأطرنا وأطبائنا وممرضينا وتقنيينا وجميع العاملين 
واملستخدمين، ولكن هاد اإلعتزاز عندو مقابل خصنا نحفزوا هاد الناس 
خصنا نشعروهم أنهم محوريين وأساسيين في النهوض بالصحة وفي 
اإلرتقاء بالصحة واجب على السيد الوزير أن يلتفت إلى هؤالء، واجب 
كذلك أن نعتبر على أن هاد التدابير الذي استعرضتها هي مجرد تدابير 
هي ال تدخل في إطار إستراتيجية متكاملة تحدد لنا املدى القريب واملدى 
املتوسط واملدى البعيد ألن املغاربة باغيين يثيقوا في املرفق الصحي، 
باغيين يثيقوا فقدرة هاد املستشفيات وفي تجهيزاتها باغيين يثيقوافي 
الصفقات املبرمة، باغيين يقولوا لنا شنا هي شنا هو التصور على السن 
الدوائي، واش لدينا مخزون دوائي واش هناك تنويرا للرأي العام حول 
من  بنوع  تحس  بدأت  واملوارد  بعدا  األطر  هاد  واش  الصفقات  هذه 
اإلحباط ومن اليأس، خاص التحفيز ديالها وخاص توظف هاد القطاع 
ألن أي نموعج تنموي أي تصور إجتماعي إستراتيجي خاص يوضع في 

قلب ضمانات شروط:

-أوال: التموين.

اللوازم والظروف  البشرية وتوفير كفاءات  باملوارد  -ثانيا: اإلرتقاء 
ديالها لكي تشتغل، وبالتالي اإلنكباب على تجهيز املستشفيات وإعادة 
اإلعتبار لها، ابن سينا معلمة في الرباط، احنا والد الرباط كنعرفوها 
واملغاربة كلهم كيعرفوا مستشفى ابن سينا السوي�ضي، خاص يتعاد 
ليه اإلعتبار، وباركة ما يقولوا لنا الشراكة عام خاص، الدولة الراعية 
يجب أن تكون في قلب اإلجتماعي، كورونا نبهتنا، كورونا فرصة لكي نعيد 
اإلعتبار للقطاعات اإلجتماعية، الصحة والتعليم وليس غير علك، إعن 

هذا مطلب مجتمعي يجب أن يحظى باألولوية.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة للمجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين بطبيعة 

الحال.

ا نائبلا س  لرش  لحم3ني:

شكرالا س  لا رئيس،

السيد الوزير، بدوري كذلك حديثي اليوم سيكون حديث املغاربة 
عامة، البؤر الوبائية املقلقة اللي ظهرات في وحدات إنتاجية في منطقة 
اللة ميمونة، لألسف تأكد ما سبق أن نبه له حزب التقدم واإلشتراكية، 
بعض  طرف  من  الصحية  الطوارئ  بمستلزمات  هواإلستهتار  سببها 
املشغلين وغياب املراقبة، يتعين بعد إجراء التحقيقات الالزمة مساءلة 
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كل طرف ثبت في حقه التقصير في حق هاد الناس بالقيام بالواجب 
ديالو واملراقبة، في الوقت كذلك اللي اليوم الحكومة والدولة كتعمل 
واحد املجهود كبير في تعميم التغطية الصحية كنتسائلوا مدى صحة 
وكذلك  اإلجتماعية؟  ديالهم  الحقوق  من  العمال  هؤالء  استفادت 
باملناسبة نسجل بكل أسف ما يروج حول عدم تصريح بعض أعضاء 
الحكومة للمستخدمين ديالهم، وكان حريا أن تفتح الحكومة تحقيق 
وتنوير الرأي العام وإيال كان هاد ال�ضي صحيح فهي فضيحة كبرى، 
بالتصريح باملستخدمين وبعض  كيف للحكومة أن تطالب الشركات 
أعضائها ال يلتزمون بالقانون، ونحن في هاد الجائحة كذلك يتعين علينا 
استخالص الدروس من أجل املستقبل، اليوم كاين إجماع على ضرورة 
اإلهتمام بهاد قطاع الصحة، عبر اتخاع إجراءات وتدابير لتحفيز مهنيي 
الصحة وتحسين ظروف املهنيين، واإلستمرار في تقديم الخدمة بغض 
النظر على مرض ديال كورونا وأمراض أخرى، مثال في إقليم بوملان 3 
داألطباء ديال التوليد دفعوا شواهد طبية، اليوم إقليم بوملان ما فيهش 
أطباء ديال التوليد دالنساء كيضطروا يمشيو ملئات الكيلومترات باش 
يمكن تولد في ظروف جد مزرية اللي تقدر تأدي للوفاة، كيما موقع 
فجماعات سكورة مؤخرا، ولهذا نقترح عليكم إحداث مكافآت املردودية 

لهاد العمال واملهنيين ومراجعة الزيادة في مبالغ التعويض..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد فيما 
تبقى من الوقت، بقى ليكم 3 دقايق و36 ثانية، هي هاديك آ سيدي 

ياك، خلينا نزيدوه شوية تفضلوا.

ا س  لمحم لأمكراز،لقزيرلا شغللقاإلدماجلاملنهيلي ابةلعنل
ا س  لخا  لآنتلا طا ب،لقزيرلا صحة:

شكرالا س  لا رئيس،

س  اتيلقا ساد3لا ن3اب،

أنها دارت  بالنقطة األولى الحكومة عمرها ما صرحات  أنا غنبدا 
املغاربة، صنعها جاللة  امللحمة صنعها  بأن  تقول  الحكومة  ملحمة، 
الشعب  البالد، صنعها  الحكومة، صنعتها مؤسسات  امللك، صنعتها 
املغربي، صنعناها كاملين وال يمكن أن نأتي اليوم نتحدث عن الجميع 
ونقول أن الحكومة ال عالقة لها بما صنع باملغرب، غير ممكن، وبالتالي 
يجب أن نخاطب الناس بمنطق يمكن أن زعما يكون ممكن يفهموه، 
أن نتحدث عن أننا شاركنا جميعا، هذا هو الواقع، ولكن أن نتحدث 
عن إقصاء طرف، أنا كنظن هاد األشياء كتخلي املغاربة ما كيفهموش 

بزاف؛

بالنسبة املوضوع ديال اللة ميمونة أنا كنقول أن اللة ميمونة أوال 
في  األعراض  كايناش  ما  استباقية،  بتحليالت  تكتاشفوا  اللي  الناس 
اللة ميمونة 1، 2 واحد العدد ديال األشياء تم الحديث عنها هي اليوم 

موضوع لجنة التحقيق، هاد ال�ضي عالش دارت لجنة ديال التحقيق 
التحقيق  لجنة  دارت  الباليص،  ديال  العدد  واحد  في  دارت  ما  ألنها 
وباملناسبة هي في اجتماع منذ العاشرة صباحا ومازال مستمرين بعد أن 
اشتغلوا السبت والحد، إن شاء هللا هاد اإلجتماع غيوصل إلى خالصات 
اللي غترتب عليها مسؤوليات أكيد، ولكن خاصني نقول واحد املسألة، 
أن هاد األمر بعد رفع التخفيف من الحجر، ألن التجربة ديال الشعوب 
اللي سبقاتنا كانت واضحة، بعد التخفيف من اإلجراءات ديال الحجر، 
وممكن الحجر وممكن رفع حالة الطوارئ، أكيد أن الحاالت غترتفع 
ولكن نحن في معادلة يجب أن نستجيب بالشكل املطلوب، وفي املعادلة 
ديال إطالق وإخراج املغاربة لالشتغال والعمل بحياة العمل، والحياة 
ديالهم اليومية ما غتكونش بشكل طبيعي كيما هذا، ولكن قريبة من 
هذا، وبين التحمل والتحكم في هذه الوضعية الوبائية، ونحن الحمد 
هلل رغم الحالة ديال لال ميمونة ورغم الحاالت التي يمكن أن تظهر في 
القريب، يمكن، ألن هذا يمكن املتوقع هو هذا، الحمد هلل كاين واحد 
الوحدة متحكمون كما قلت في العرض األول متحكمون في الوضعية 
الوبائية بشكل تجعلنا إن شاء هللا نتقدم بشكل إيجابي في اإلجراءات 
ديال الرفع، والدليل على علك أنه كانت البؤرة ديال اللة ميمونة، ورغم 
علك تم اإلستمرار في الرفع التدريجي لإلجراءات ديال الحجر الصحي، 
وهذا مؤشر إيجابي واضح، ألن اإلجراءات فهاد األمر ما كتخاعش إال 
ملوضوع  بالنسبة  وبالتالي  دقيقة،  علمية  وأرقام  معطيات  على  بناءا 
ديال صفقات وزارة الصحة أنا غنأكذ أن جميع الصفقات اللي دارت 
وزارة الصحة خالل هاد املرحلة كانت عندها طابع استعجالي وفقا 
هاد املرسوم، أنا ما كنظنش أن البرملان ما خصناش نبداو نقولو بحال 
هاد الكالم، البرملان عنده اآلليات الكفيلة باإلشتغال باملراقبة بالتتبع 
وغيرها اللي كينص عليها القانون الداخلي ويمكن ديرو لجن التق�ضي 
واالستطالع وغيرها على كل حال مما يتيحه القانون نديرو الخدمة، وأنا 
أظن أنه يجب أن ال نتحدث عن هذه األشياء، فلله الحمد أن نشتغل 

عليها وأن نقف عندها، شكرا لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وكنشكروك على املساهمة ديالكم في هذه 
الصحة،  وزير  السيد  لإلنابة عن  الحكومي  التضامن  الجلسة، وعن 
ننتقل للقطاع أو آخر قطاع مدرج بجدول أعمالنا وهو قطاع الطاقة 
واملعادن والبيئة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع السؤال األول لألغلبية 

فليتفضل أحد النواب مشكورا.

ا نائبلا س  لعب لا لط فلابنليذو3ب:

شكرالا س  لا رئيس،

وإسقاطات  تداعيات  كورونا  جائحة  خلفت  فقد  تعلمون  كما 
اقتصادية وإجتماعية على مجموعة من القطاعات الحيوية لبلدنا كما 
هو في سائر بلدان العالم، ولم يكن قطاع الطاقة واملعادن والبيئة في 
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معزل عن هذه اإلسقاطات واآلثار، وفي هذا الصدد تم تسجيل انهيار 
يلمس  لم  ولألسف  املقابل  في  ومشتقاتها،  عامليا  املحروقات  أسعار 
وخالف  الثانية  النقطة  اليومي؛  معيشه  في  علك  املغربي  املستهلك 
األولى هناك شكوى من ارتفاع فواتير املاء والكهرباء مع تسجيل بعض 
ظروف  نتيجة  املغرب  مناطق  ببعض  املاء  توزيع  في  االنقطاعات 
الجفاف؛ ثالثا توقف أو شبه التوقف ديال القطاع التعدين، وعليه 
السيد الوزير، نسائلكم بإسم األغلبية عن اإلجراءات املتخذة على هذه 
املستويات لتجاوز تداعيات جائحة كورونا؟ فما هي خططكم إلعادة 
الحياة لقطاع التعدين؟ وكيف تتضمنون إستفادة املستهلك املغربي 
من انخفاض أسعار املحروقات عامليا؟ وكيف ستراجعون قيمة الفواتير 

ديال املاء والكهرباء بمع ينصف املغاربة؟ وشكرا السيد الوزير.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فرق 
املعارضة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريمي:

السيد الوزير املحترم، من تداعيات جائحة كورونا تضرر قطاعكم 
كوفيد؟  أزمة  مع  الوزارة  تعاملت  كيف  انعكاسات،  عدة  مخلفا 
وكيف تعاملت أيضا من خالل دورها في هذا القطاع؟ وماهي طبيعة 
الفرص املتاحة من جراء اإلستفادة من دروس جائحة كورونا وآثارها 
اإلقتصادية على مجال املنافسة في هذا القطاع الحيوي واإلستراتيجي؟ 
كذلك كيف تفسرون السيد الوزير استمرار ارتفاع أسعار املحروقات 
بالنظر إلى تدني أسعارها ووضعيتها في السوق الدولية؟ وقس على علك 
أيضا وضعية شركة السمير وتأمين الحاجيات الطاقية لبالدنا؟ كذلك 
ما هي طبيعة تدخالتكم السيد الوزير، في مواجهة اإلرتفاع الصارخ 
املاء والكهرباء وغيرها على املواطنين في ظل الحجر الصحي؟  لفواتير 
عطينا للمواطنين مساعدات مادية يعني دعموهم وكذلك منعنا عليهم 
الفواتير، فالضرورة اآلن تبين أن كان هناك يعني غياب ديال اإلستجابة 
لهاد املعاناة ديال املواطنين وكذلك أن املواطن اآلن حديث الساعة 
ديالهم هو هاد الواقع املزري ديال غالء فواتير املاء والكهرباء؟ شكرا 

لكم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

مشكورين،  الوزير  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا.

ا س  لعزيزلرباح،لقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئة:

بسملهللالا رحمنلا رح م،لالحم لهلللقا صال3لقا سالملعلىل
م3اليالرس3للهللالقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين،

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين، أغلبية ومعارضة على 

طرح هذه األسئلة، وهاد امللفات حول قطاعات نعتبر أن قطاعات مهمة 
العقل  الطاقة هي املحرك، والبيئة  املاء هو الحياة والطاقة هي  كما 
السليم في الجسم السليم بدأ يضاف اليوم في البيئة السليمة، ال يمكن 
أن، ثم أيضا املوضوع املتعلق بثروات طبيعية مهمة في بالدنا تتعلق 

باملعادن.

أوال أعتقد أن هناك إجماع، إجماع من الداخل والخارج أن بالدنا 
الحمد هلل بقيادة، جاللة امللك، حفظه هللا، استطاعت أن تتعامل مع 
هذه الجائحة بذكاء جماعي، الحمد هلل استطاع أن يجنبنا الكوارث، 
هذا راه وباء، هذه راه جائحة ما�ضي مرض بسيط، وتقاس األمور بحجم 
الخسائر مقارنة مع املعدل العالمي، في حين نحن بعيدون كل البعد 
عن املعدل العالمي، نحن تحت منو بزاف، ولذلك على األقل يجب 
بغض النظر عن موقع كل طرف، بغض النظر واش في األغلبية واش في 
املعارضة، وزير وال مواطن عادي، أنه الحمد هلل راه 34 مليون مغربي 
رسميا حسب اإلحصائيات ديال هادي منذ مدة راه اآلن تعتاقد أكثر 
من 34 مليون مغربي، ولكن إيال قارناها مع بضعة آالف، وكما قال 
السيد رئيس الحكومة تجنبنا مئات اآلالف ديال اإلصابات وآالف ديال 
املوتى بهاد العمل الجماعي بقيادة جاللة امللك، بهذه اليقظة الجماعية، 
بهذه التعبئة الجماعية، وهذا هو العنوان األول لهاد التجربة الناجحة 
وقصة نجاح، طبعا مرة مرة كتوقع استثناءات طبيعي، اإلستثناء وأنتم 
يعني أهل العلم وأهل التجربة، اإلستثناء يؤكد القاعدة، هاد اإلستثناء 
دائما يؤكد القاعدة، االستثناء يؤكد القاعدة، تقع استثناءات ال بد أن 
تكون هناك أخطاء أن يكون هناك نقص ودور البرملان طبعا أن ينبه 
للنقص ولألخطاء ولكن الحمد هلل كل مرة كنداركو هناك هاد العمل 

الجماعي؛

العنوان الثاني لهذه الجائحة هو االجتماعي، العنوان الثالث هو 
اإلقتصادي غادي نتابعوه والعنوان الثالث الحمد هلل أن املغاربة لم 
يعانون من ما يتعلق بالسوق، أنه إيال خذينا ثالثة ديال القضايا الكبرى 
في تزويد السوق وتأمين تزويد السوق كنلقاو املواد الطبية والصحية 
ببحث  الجميع،  بين  بتعاون  مغربي،  بإبداع  هلل  الحمد  فيها  نجحنا 
علمي، بتضافر الجهود، بصناعة مغربية، بحرص ويقظة من األجهزة 

واملؤسسات لكي تصل املواد الطبية والصحية إلى كل املغاربة؛

األمر الثاني املواد الغذائية أيضا هذه قصة نجاح، الحمد هلل احنا 
ديال  إجراء  هناك  كانت  كنستوردوها  اللي  املواد  فيها  بما  كنشوفو 
املتعلقة  اإلكراهات  ديال  العدد  واحد  يعني  نحيدو  باش  الحكومة 
بالجمارك، ثم املواد الطاقية التي الحمد هلل يمكن أن أقول نجحنا 
ليس هناك أي إشكاالت فيما يتعلق باملواد الطاقية سواء تعلق األمر 
بالكهرباء أو تعلق األمر باملواد البترولية أو مواد ديال الغاز إلى غير علك؛

وبهذه املناسبة البد أن نعتز بكافة املتدخلين وخاصة في قطاع الطاقة 
واملعادن والبيئة، استمرار األنشطة، تزود السوق، الوقاية التي نجحت 
بحيث إصابات قليلة في هذا القطاع، إعا أردنا وهو موجود في كل مكان 
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الطاقة واملعادن في كل مكان، شركات، محطات يعني centrale يعني 
املواقع يعني في كل مكان والحمد هلل استطعنا الحمد هلل أن ننجح في 
الوقاية، فالشكر ألطر الوزارة، املؤسسات العمومية والقطاع الخاص، 
السادة الوالة والعمال يعني في يقظتهم ثم املنتخبين الذين قاموا بجهد 
جبار في الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقضايا ديال البيئة والقضايا 
ديال النظافة، فالبد أن نعترف للجميع بجهدهم مع تفاوت كل جهد 
بطبيعة الحال، ألنه هذا عمل جماعي يعني كيمكن كل واحد عندو دور 
في هذا املجال، أنا بغيت نتكلم في األول حول اإلجراءات بإيجاز ثم نتكلم 
على اآلثار ثم يمكنا نتكلموا على بعض األمور التي أشار إليها السادة 

النواب املحترمين من خالل السؤالين:

أوال: قطاع الكهرباء كانت إجراءات نوعية، اإلخوان واألخوات راه 
اليوم الواحد ملا كيشعل وكيلقى الضو، فخاصوا يعرف بأنه وراء علك 
نظام كهربائي عتيد ومتين وقوي في البالد ديالنا تم إنجازه في عقود 
من الزمن، وخاصة ملا أطلقت السياسة الطاقية مؤخرا لدرجة الحمد 
كنا كنعرفوا  راه  انقطاع،  أي   2008 منذ  املغاربة  يعرف  يعد  لم  هلل 
انقطاعات، اليوم الحمد هلل في القطاع الكهربائي باستثناء الدواوير اللي 
مازال ما وصلش ليها الكهرباء، وهادي راها مبرمجة راه سبق لينا عرضنا 
على السادة والسيدات النواب البرامج ديال الكهرباء لواحد العدد ديال 
الدواوير اللي الحمد هلل إن شاء هللا باش نوصلوا ل 100%، ولكن القطاع 
حرص  هناك  مراقبة،  هناك  وقاية،  هناك  نظام،  هناك  الكهربائي، 
وهناك تزويد بحيث حتى الفحم اللي كنحتاجوه اضطرينا أننا نشريوا 
الفحم ملدة من الزمن حتى ال نفاجأ ألن الفحم يشكل جزء من املجيز 
الطاقي إلنتاج هذه الكهرباء، فإعن نجحنا في كافة املحطات، نجحنا في 
شبكة ديال التوزيع، نجحنا أيضا في يعني الصيانة، فرق ديال الصيانة 
التي اشتغلت بحيث أنه املئات إن لم يكن اآلالف من العاملين كانوا 
confinés كانوا confinés راه في الوقت اللي كانوا، راه كانوا موجودين في 
املحطات وفي املراكز ملدة كل فريق كيشتغل، كانوا confinés كيشتغلوا 
اإلقتصاد  في  كنحتاجوها  ألن  للكهرباء،  انقطاع  أدنى  يوقع  ما  باش 
الوطني وكنحتاجوها بالنسبة للمواطنين في هاعه الفترة، فإعن واحد 
العمل جبار وأنا غادي نتكلم طبعا تكلموا اإلخوان على الفاتورة، راه 
لحد الساعة ما كاين باس أننا ندويو 11 مليون فاتورة لحد الساعة 
مازال ما خديناهاش وخذينا تسهيالت فهاد املجال اللي تكلموا هادي 
من بين اإلجراءات الوقائية التسهيالت على أننا ما غاديش فهاد الفترة 
غادي نحاولوا ما أمكن كما اتخذ قرار مع وزارة املالية وزارة الداخلية 
أن الناس ملدة ستة أشهر يدار ليهم واحد العملية ديال الجدولة، وربما 
تكون أكثر من ستة أشهر، ونبني على ما كان من الفاتورات السابقة، 
وإعا وقع خلل نعالجه، ولذلك هاد القضية ما غيطلع حتى �ضي مواطن 
لألشطر الغالية، راه اللي واخا تجمع عليهم وخا تجمع كما كنا نقول 
سابقا راه غيتحسب على أساس ما كانوا يستهلكون في كل شهر، لكي 
نتفادى باش ما يطلعوش، فإعا كانت بعض الحاالت بعض الحاالت فهي 

تقديرات إن شاء هللا يمكن أن نتداركها؛

فيما يتعلق بالطاقات املتجددة اللي هي جزء اللي هي أيضا من قصة 
نجاح مغربية، حجم اإلستثمارات 100 مليار ديال الدرهم، 52 مليار 
ديال الدرهم يعني تمت في مجال الطاقات املتجددة و50 و48 مليار 
ديال الدرهم قيد اإلنجاز، هاد الطاقات املتجددة التي تشكل النموعج 
الطاقي املغربي ومازال مستمرين فيه الحمد هلل استمرت في العمل ديالها 
باملراقبة، بالوقاية، بتوفير القطاع الغيار، بتوفير اإلمكانيات للخبراء 
أن يكونوا جاهزين، بنوع من الذكاء عن العمل عن بعد ملراقبة هذه 

املحطات ثم لإلستمرار كما قلنا في هذه األوراش؛

بالنسبة للمحروقات أكيد أن اإلخوان واألخوات عرفوا بأن موضوع 
املحروقات والغاز لم يكن فيه أدنى خلل بسبب تنسيق بيننا ووزارة 
الداخلية ووزارة املالية ووزارة التجارة والصناعة وتنسيق مع السادة 
الوالة والعمال، وأيضا بسبب تنسيق مع القطاع الخاص باش يمكنا 
نوفروه، كانت زيارات، كان اجتماعات، كانت لجنة ديال اليقظة، كان 
نوع من واحد يعني واحد هاد اللجنة باش كتقول أشنا هي الحاجيات 
نعطيوا  هللا  شاء  إن  ويمكن  املستقبلية؟  الحاجيات  هي  واشنا  اآلن 
يعتبر  الذي  التخزين  ما  أدراك  وما  بالتخزين  يتعلق  فيما  التفاصيل 
أيضا من قصة نجاح مغربية خاصة في هذه الحكومة الحالية وحجم 
اإلستثمارات التي اآلن هي موجودة في املجال ديال التخزين، وهذا من 
توصيات ديال اللجنة ديالكم، توصيات اللجنة ديالكم هي املنافسة 
وقد تحققت توصيات اللجنة ديالكم هو التخزين وقد تحققت توصيات 
اللجنة ديالكم وهو مراقبة الجودة ومراقبة تتبع املسارات، واآلن أطلقنا 
طلب عروض، فعدد من التوصيات طبعا توصيات األسعار هادي يمكن 
نجواب من اآلن، هاد األسعار هي من مسؤولية وزارة املالية ثم أيضا 
مجلس املنافسة يشتغل عليها ونحن ننتظر خالصات باش يمكنا إن 
شاء هللا يكون واحد الوجهة فيما يتعلق بأسعار والتسقيف الذي طرحه 
السادة النواب وهذه اللجنة، ثم فيما يتعلق بضمان واحد التوازن 
بين ربحية اإلستثمار، هذا �ضيء طبيعي ما غيمكن يخدم �ضي واحد 
إيال ما كانش غيربح وفي نفس الوقت أن نوفر الخدمة وأن نوفر املنتوج 

للمواطنين بجودة متحكم فيها وبأسعار متحكم فيها؛

على مستوى املعادن أيضا كانت هناك إجراءات على مستوى املكتب 
الشريف للفوسفاط، كانت هناك إجراءات على مستوى كل املناجم، 
طبعا كاين آثار ديال هاد الجائحة، يعني ثم على مستوى البيئة باإلضافة 
للتوعية، باإلضافة للشركات، التدبير املفوض الجماعات الترابية الحمد 
هلل كان عدد من اإلجراءات ولذلك بدينا كنحصيو واش كاين �ضي عامل 
من العمال في النظافة اللي هما face à face باإلضافة اإلخوان اللي 
كيشتغلو واللي اشتغلو على مستوى الوقاية وعلى مستوى التعقيم، لم 
يصب وال عامل واحد، نتمناو إن شاء هللا ما يتصاب حتى �ضي واحد كما 
نتمنى الشفاء للمر�ضى والرحمة على املوتى ممن توافهم هللا عز وجل 
ونتمنى الشفاء إلخواننا وأخواتنا في لال ميمونة، العمال ما تصاب وال 
 face مع األرض face à face واحد في كل املدن وانتما كنتو عافين كانوا
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à face مع املباني face à face مع يعني مع الكمامات، فالحمد هلل اتخذ 
املفوض  التدبير  الجماعات، مع شركة  اإلجراءات ونتمناو مع رؤساء 

تحت إشراف وزارة الداخلية إن شاء هللا نستمرو في هاد املجال؛

طبعا كانت هناك بعض يعني كنحاول ما أمكن نعطي أكبر قدر من 
املعطيات، شنو هي اآلثار ديال الجائحة؟ أوال االستهالك في الكهرباء 
نزلت بحوالي %14، هذا األثر األول، وملي كنقولو نزلت ب %14 خص 
يعرفو اإلخوة واألخوات البرملانيين أن املكتب الوطني كيشري الكهرباء، 
كيشريها من عند بمعنى كينتجها عندها كلفة، وبالتالي خصو يوصلها، 
وهو ملزم أنه يشري واخا ما تكونش االستهالك ما يسمى بالشراء ديال 
الحد األدنى بمعنى هو كيشريها، ولذلك كاين آثار على املكتب الوطني، 
هذا الشك فيه يعني ألن هو عندو عقود مع الشركات اللي كتنتج إما 
كتنتج الطاقات املتجددة أو كتنتج من خالل الطاقات األحفورية، فهو 
خاصو يأدي، واخا ما يستهلك �ضي خاصو يأدي الحد األدنى باش يوصلها 

املواطنين؛

على مستوى املحروقات كاين تراجع املبيع ديال في هاد الفترة املبيع 
ديال املحطات اآلن الحمد هلل األمور رجعت إلى الحركية اللي كانت بعد 
رفع هذا الحجر، وصلت أحيانا إلى %70 في بعض املحطات، هناك 
محطات توقفت، ألنه فعال كانت الحركة ديال التنقل ضعيفة إلى غير 
علك، فلذلك كان هناك تراجع على مستوى املبيعات، أكثر من علك 
في مجال قنينات الغاز، هادي اللي كانت املفاجأة طبعا وهو أن ازداد 
االستهالك فهاد الفترة ديال قنينات الغاز ب %23، وكيعرفو اإلخوة 
واألخوات بأن قنينات الغاز هي مدعومة من طرف الحكومة، راه كنوصلو 
أحيانا 12 مليار درهم هي 1200 مليار ديال السنتيم، أحيانا كتنقص 
�ضي شوية حسب الثمن، أحسن كطلع �ضي شوية على حسب الثمن، 
إيال طلع، بمعنى تزادت %25 بمعنى الدعم %23 هادي هي اإلحصاءات 
اللي عندنا، ال تزاد ألن الناس في الديور استهلكو أكثر، ألن الناس كان 
االستهالك هادي هي اإلحصائيات اللي عندنا، على أية حال هي تزاد 
هذا  عليهم،  كنتفوبرو  ما�ضي  هذا  املغاربة  بصحة  طبعا  االستهالك، 
واجب أننا كنقومو بهاد الحكومة والدولة مشات في االتجاه ديال أننا 
ندعمو هاد القنينة، وأنه ال يمكن أن يزال الدعم ديال القنينة إال إعا 
اعطينا بديل للمواطنين، هو تزاد %23 هذا مكلف للخزينة ديال الدولة 

وللمالية ديال الدولة ولكن هذا واجب كتقوم بها الحكومة والتزامات؛

طبعا فيما يتعلق باملعادن يمكن نقول فعال كاين واحد 86 معدن 
من املعادن املهمة الشركة اللي هي تأثرات 107 ديال املناجم اللي هي 
توقفات، واحد 3500 من تقريبا 40 ألف اللي كيشتغلو يعني حوالي 
تقريبا %10 اللي هما كانوا تأثرو ألنها توقفت، ولكن اآلن راه بدأت 

العملية ديال الرجوع إلى املنتوج؛

طبعا اإلخوان طرحو بعض هاد القضية الفواتير أنا أطمئنكم ما 
غتكونش الزيادة، ما غتكونش الزيادة، سجلوها عليا، ما كاينش الزيادة 
ما غيمكنش �ضي شركة أنها تعدى على املغاربة ألنه كاين نظام ديال 

مراقبة، سواء تعلق باملكتب الوطني للكهرباء أو تعلق بالوكاالت اللي 
موجودة على مستوى املدن، إعا وقع خلل طبعا سنرجع إن شاء هللا إلى 

اللجان ديال املراقبة؛

فيما يتعلق بالسؤال الذي يطرح أنا بطبيعة الحال ما غندخلش 
في املنظومة ديال األسعار، ألن وزارة املالية مع املنافسة ولكن كيفاش 
هاد قضية األسعار ولكن غنعطيكم، األسعار كنشريوها وفق روتردام 
طلع أو هبط كنشرويها وفق روتردام هداك ال�ضي الذي يعلن وكيسمعوا 
عليه املغاربة ونسمعو له جميعا هو املنتوج في بشحال غادي يمكن لينا 
نشريو، فبعد علك كيتزاد عليه النقل وكيتزاد عليه ملي كيجي ويخلصو 
الواجبات   stockage عليه  كيتزاد  املوانئ  ديال  بالواجبات  يسمى  ما 
ديال stockage كيتزاد عليه ملي كيتسطوكا الواجبات ديال النقل إلى 
املحطات وكيتزاد عليه الربح ديال الشركات زائد الربح ديال املحطات 
طبعا غير كنعطي أنا املنظومة أنا ما كندخلش واش هاد التقييم واش 
غالي هذا راه املجلس داملنافسة والدور ديالو هو يراقب واش كاين �ضي 
تواطؤ بين الشركات وهاد الدور ديالو كنحمدو هللا أن مجلس املنافسة 
اآلن يشتغل على كافة امللفات املعنية بهذا املوضوع ومعنية بمواد أخرى 
ما�ضي فقط هاد املادة ديال املحروقات ثم في نفس الوقت وزارة املالية 
باش  التسقيف  ديال  دالحكومة كتشتاغل على موضوع  التزام  كاين 
نضمنو واحد الربح معقول بالنسبة للشركات، ثم نضمنو أن املواطن 
أن يحصل على املنتوج في أحسن الظروف، شكرا لكم إن شاء هللا في 

التعقيب.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، أعطي الكلمة للسادة النواب عن فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب املحترم مشكورا.

ا نائبلا س  لعب لا ذزيزلا ذانض:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

ا سالملعل كملقرحمةلهللالتذالىلقبركاته،

يطيب لي أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية واسمحوا لي 
في البداية أن أقف وقفة إجالل واحترام للشعب املغربي الذي استطاع 
بالقرارات  ثم  أوال  وجل  عز  هللا  بفضل  األسوأ  تفادي  الساعة  لحد 
الصائبة لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وشافاه 
تم باليقظة والجاهزية للحكومة بكافة مكوناتها، وللتمكن من احترام 
الوقت سأوافيكم باملداخلة كاملة السيد الرئيس بالبريد إلكتروني وأتلو 

أهم:

في  كان  الوزير  السيد  اآلن  تبث  وكما  واملعادن  الطاقة  إن قطاع 
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املوعد، فالسوق املغربية وهلل الحمد لم تعرف أي خصاص طيلة هذه 
الفترة من الحجر الصحي بخصوص املحروقات ولم تعرف أي خصاص 
بخصوص تزويد املواطنين بغاز البوطان، إن الجائحة السيد الوزير 
محنة في طيها نعمة أبانت عن عبقرية الشعب املغربي وإننا جميعا إعا 
أردنا يمكننا، يمكننا رفع كافة التحديات واالستجابة لكافة حاجيات 
املواطن يمكننا أن نصل بخطى أسرع للمغرب الذي نتوق إليه جميعا، 
ففي إطار اإلجراءات التي اتخذتموها ملواجهة تداعيات جائحة كورونا 
سبق وثمنا بعضها كتأمين التزود بغاز البوطان للمدن والقرى ونثمن 
للسوق  ومنتظم  تمويل مستمر  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاع  أيضا 
الوطنية ومن املواد النفطية األخرى بجميع أنواعها، وهنا السيد الوزير 
نقف على مجال ما زال في حاجة للكثير، فمن جهة علينا إعادة النظر 
في دعم غاز البوطان فال يعقل أن يستفيد الغني أكثر من الفقير من 
هذا الدعم ومن جهة أخرى ال يعقل أن نرى العشرات من اسطوانات 
الغاز لدى البقال وبالشارع العام عرضة ألشعة الشمس قنابل موقوتة، 
وبخصوص املعادن فاملنجمي الصغير يبقى عرضة للهشاشة ويتطلب 
منكم السيد الوزير املزيد من الدعم وجلستنا اليوم فرصة لنقف على 
بعض التجاوزات في القطاع واملدرة بالساكنة واملاشية والبيئة كواقعة 
نفوق مجموعة من املاشية للساكنة املجاورة بمنجم زكندر األسبوع 
املا�ضي، وأما بخصوص ثمن املحروقات فالثمن لألسف مازال يبين 
أن هناك جشع لجهة ما وخلل في التعاطي مع هذه املعضلة، آن األوان 
ملعالجة هذه الخوارزمية املعقدة واملتمثلة في ارتفاع سعر املحروقات 
باملغرب مع انخفاضها عامليا، وباملناسبة نسائل من يهمه األمر عن قرار 
مجلس املنافسة بخصوص ممارسات ال تحترم قواعد املنافسة في سوق 
املحروقات باململكة الذي م�ضى عليه أكثر من خمسة أشهر ولم يخرج 
للوجود ونسائل من يهمه األمر أين هي األموال التي خصصت للرفع 

التخزين..

م اخلةلا نائبلا س  لعب لا ذزيزل ذانض

مسلمةلإ كترقي ا

كلمة فريق العدالة والتنمية

بالجلسة العامة ليوم االثنين 22 يونيو 2020

ملناقشة جواب وزير الطاقة واملعادن والبيئة بخصوص السؤال :

»خطة وزارة الطاقة واملعادن ملواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد 
التخفيف من قيود الحجر الصحي«

السيد الرئيس املحترم؛

السيد املحترم؛

السيدات والسادة النواب البرملانيون املحترمون؛

السالم عليكم ورحمة هللا.

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 
بعد  كورونا  جائحة  تداعيات  ملواجهة  واملعادن  الطاقة  وزارة  خطة 

التخفيف من قيود الحجر الصحي.

اسمحوا لي في البداية أن أقف وقفة إجالل واحترام للشعب املغربي 
الذي استطاع لحد الساعة تفادي األسوأ بفضل هللا عز وجل أوال ثم 
بالقرارات الصائبة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

وشافاه ثم باليقظة والجاهزية للحكومة بكافة مكوناتها،

ان قطاع الطاقة واملعادن وكما تبث علك جواب السيد الوزير اليوم 
كان في املوعد، فالسوق املغربية وهلل الحمد لم تعرف اي خصاص 
طيلة هاته الفترة من الحجر الصحي بخصوص املحروقات ولم تعرف 
اي خصاص بخصوص تزويد املواطنين بغاز البوتان رغم التخوفات 
الطبيعية لبعض املواطنين ومن هنا لبد ان نقدم لكم الشكر السيد 
الوزير وللسيد وزير الداخلية ولكافة االطر التي سهرت باستباقية على 
طمأنة املواطنين وعلى السهر على تزويد السوق بالضروريات وضبطها.

ان الجائحة السيد الوزير محنة في طيها نعمة، ابانت على عبقرية 
التحديات  كافة  رفع  يمكننا  أردنا  إعا  جميعا  وأننا  املغربي،  الشعب 
واالستجابة لكافة حاجيات املواطنين، يمكننا ان نصل بخطى أسرع 

للمغرب الذي نتوق اليه جميعا.

ولهده الغاية السيد الوزير تأتي مناقشتنا لعرضكم ومنه ملا قمتم 
به:

جائحة  تداعيات  ملواجهة  اتخذتموها  التي  اإلجراءات  اطار  ففي 
كورونا، سبق وثمنا بعضها كتأمين التزود بغاز البوتان للمدن والقرى 
ومنتظم  مستمر  تموين  لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاد  ايضا  ونثمن 

للسوق الوطنية من املواد النفطية األخرى بجميع أنواعها.

وهنا السيد الوزير نقف على مجال مازال بحاجة للكثير، فمن جهة 
علينا اعادة النظر في دعم غاز البوتان، فال يعقل ان يستفيد الغني اكثر 
من الفقير من هذا الدعم. ومن جهة اخرى ال يعقل ان نرى العشرات من 
اسطوانات الغاز لدى البقال وبالشارع العام عرضة ألشعة الشمس، 
قنابل قابل لالنفجار. وهل يعقل ان نقبل بأسطوانة للغاز ال تنطبق 
عليها اشتراطات السالمة واألمان مثل أْن تكون مهترئة متآكل هيكلها 
باإلضافة لقطعة املطاطية املانعة للتسرب الغير سليمة ومنظم الغاز 

دون اي معيار سوى انه رخيص الثمن.

ان توجه املغرب نحو تثمين املوارد البشرية يتطلب منا الى جانب 
توفير الحاجيات الضرورية من الغاز للمواطن علينا العمل على الحفاظ 
املنزلي  الغاز  قوانين صارمة بخصوص اسطوانات  االرواح بسن  على 

وكيفية استعماله ومن يحق له بيعه والحد مع الفو�ضى الحالية.

وبخصوص املعادن وإع نثمن دعم الدولة املغربية لشريحة هامة 
من املواطنين املتضررين من التوقف عن العمل بسبب الجائحة، ومنهم 
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العاملون بإنتاج املعادن وتثمينها، فإننا نطمح السيد الوزير للمزيد من 
االجراءات للتخفيف من اثار الحجر الصحي، فان كانت الشركات الكبرى 
الصعاب  وتجاوز  التخطيط  يمكنها  ايضا  اليها  االلتفات  علينا  والتي 
فاملنجمي الصغير يبقى عرضة للهشاشة ويتطلب منكم السيد الوزير 

املزيد من الدعم.

القطاع  في  التجاوزات  بعض  على  لنقف  فرصة  اليوم  وجلستنا 
واملضرة بالساكنة واملاشية والبيئة كما بلغنا هذا االسبوع حين توصلنا 
بشكايات مصحوبة بمجموعة من الصور والفيديوهات توثق لنفوق 
مجموعة من ماشية الساكنة املجاورة ملنجم زكندر، جماعة اسكاون 
املتسربة  السامة  املواد  بسبب  وعلك  تارودانت،  اقليم  تالوين  دائرة 
من هذا املنجم عبر واد اشاكشكي والذي يصب مباشرة في سد املختار 

السو�ضي.

واما بخصوص ثمن املحروقات، ورغم كل التدابير التي اتخذتموها 
لضمان استفادة املستهلك املغربي من االنخفاض الذي عرفته السوق 
الدولية من أثمنة املحروقات. فالثمن لألسف مازال يبين ان هناك 

جشع لجهة ما، وخلل في التعاطي مع هذه املعضلة.

فصراحة السيد الوزير لم، استطع ان استوعب عصيان سعر املواد 
البترولية في املغرب على الخضوع لقانون الطبيعة القا�ضي بانخفاضه 
بقدر انخفاض ثمن االقتناء بالسوق العالمي، ففي الوقت الذي يصل 
فيه ثمن البرميل الى ادنى حد غير مسبوق يأبى السعر باملغرب اال ان 
يراوح مكانه ويأبى اال ان يلهب جيوب املستضعفين، لقد آن األوان 
السيد الوزير وخاصة في هده الظروف الصعبة من جهة واملواتية من 
جهة ثانية اع املواطن املغربي بكافة تالوينه ابان عن حب للوطن ونكران 
للذات، آن األوان ملعالجة هذه الخوارزمية املعقدة واملتمثلة في ارتفاع 

سعر املحروقات باملغرب مع انخفاضها عامليا.

وباملناسبة نسائل من يهمه االمر عن قرار مجلس املنافسة الذي 
 بخصوص ُممارسات ال تحترم قواعد املنافسة في سوق 

ً
سيصدر قريبا

املحروقات باململكة الذي م�ضى عليه اكثر من خمسة اشهر ولم يخرج 
للوجود. ونسائل من يهمه االمر عن االموال التي خصصت للرفع من 

االستثمار واالموال التي خصصت للرفع من التخزين.

تبين ان  الوزير  السيد  باللجنة  في عرضكم  الواردة  املعطيات  إن 
القدرة على التخزين بالنسبة للغازوال الذي يؤثر بشكل كبير على حياة 
املواطن البسيط بلغت 1.123.000 متر مكعب بينما مستوى املخزون 
ليوم 28 ماي 2020 بلغ 626 428 فقط أي ما يعادل 56 % من القدرة 
على التخزين وهنا أتساءل عن االسباب التي حالت دون االستفادة من 
الوضعية الحالية لثمن البترول املتدني على الصعيد العالمي والرفع 
من املخزون وأتساءل السيد الوزير الم يكن باإلمكان تعبئة وسائل 
اخرى لتقوية املخزون، وهنا لبد ان اشكر الحكومة على التفكير في 
كراء خزانات شركة سامير ونثمن عاليا موافقة املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء على علك .

ولعل نفس املالحظات يمكن ان تقال بخصوص تخزين باقي املواد 
البترولية.

الى متى السيد الوزير سيبقى املغرب دون شركات لتكرير النفط، 
اننا نثمن قرارات الدولة املغربية بخصوص التصفية القضائية مللف 

سامير، ولكن الى متى.

اننا بحاجة ملصفاة مغربية لتكرير النفط سامير او غيرها، اننا بحاجة 
اننا  ملرجع معياري يساعد على تتبيث السعر الحقيقي للمحروقات، 
بحاجة لتقوية تأمين امداد السوق املغربي عبر تصفية مغربية ومؤمنة 

لليد العاملة.

غير  وفي سنة  الصيف  ابواب فصل  على  الوزير،  السيد  ونحن، 
ممطرة علينا أيضا مضاعفة الجهد لضمان التزود باملاء بدون انقطاع 

باعتباره مادة حيوية وخاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية.

بخصوص االثار التي خلفها االرتفاع في قيمة فواتير املاء والكهرباء 
احتساب االستهالك  او عدم  االداء  تراكم عدم  او  بسبب االستهالك 
لدعوة  الوزير  السيد  ندعوكم  فانا  األعلى  للشطر  واملرور  الحقيقي 
واحتساب  البسيط  للمستهلك  باالنتباه  الفواتير  هته  على  القائمين 

القيمة املستهلكة فقط.

البسيط،  املواطن  خصوصيات  بعض  الوزير  السيد  نن�ضى  وال 

لقد ابانت ضائقة جائحة كوفيذ 19 اننا بحاجة للوسائط الذكية، 
فاستعمال االنترنيت اصبح اسا�ضي للقروي كما هو اسا�ضي للحضري 

وللغني والفقير.

فالتعليم عن بعد والتوصل باألجرة أو الدعم املالي وأداء مستحقات 

املاء والكهرباء وأداء العديد من الواجبات األخرى أصبح يتطلب التعامل 
عن بعد ولعل الفيروس اللعين سيفرض علينا التعايش معه لشهور 

مما يعني التباعد والوقاية والتعامل عن بعد لشهور.

للتنقل  مضطرا  سيكون  النائية  باملناطق  البسيط  املواطن  ان 

ليصرف امواال أكثر من تلك التي سيعبئ بها عداده الذكي للكهرباء او 

تعبئة هاتفه.

وعليه نقترح عليكم السيد الوزير ان تعطى اهمية خاصة للتقنيات 

الحديثة فتصبح في متناول الجميع وبأثمنة زهيدة عبر تحفيزات ضريبية 

وغيرها، واعطاء اهمية قصوى لصبيب االنترنيت والكهرباء.

وفي االخير نؤكد السيد الوزير على ثقتنا في كفاءتكم ووطنيتكم، 

وبقدر ما نشكركم على كافة املبادرات نشد على يدكم لجعل مالحظاتنا 

الفيروس وعن  لنتغلب جميعا على هذا  ومقترحاتنا ضمن برامجكم 

تداعياته وان تعود بالدنا أفضل مما كانت عليه قبل الفيروس.

وهللا ولي التوفيق، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، أعطي الكلمة لفريق 
األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم في ثالث دقائق.

ا نائبلا س  لمحم لاشرقرق:

شكرالا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3اب،

التحية  نوجه  واملعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  بغيت  البداية  في 
واملاء، هاد  الكهرباء  لكافة مستخدمات ومستخدمي قطاعي  والشكر 
الفئة اللي سهرات بكل إخالص وتفان لضمان استمرارية الخدمات 
الحكومة  اختيار  أسف  بكل  نسجل  واملواطنين،  للمواطنات  املقدمة 
لبعض الحلول السهلة فيما يتعلق بتدبير عملية التحصيل والفوترة، 
الحجر  مدة  خالل  والكهرباء  املاء  باستهالك  الخاصة  العملية  هذه 
الصحي، بالنسبة لألسر الفقيرة السيد الوزير يعتبر تأجيل أداء الفواتير 
املتراكمة إلى ما بعد فترة الحجر الصحي إجراء غير كافي، بل سيساهم 
بشكل كبير في تعقيد أوضاعهم املادية، هاد األوضاع اللي كانت أصال 
صعبة السيد الوزير، وبالتالي تنطالبوكم السيد الوزير بضرورة مراعاة 
الوضعية الصعبة لهذه الفئات من خالل اإلعفاء الكلي أو الجزئي على 
األقل، ألشطر اإلستهالك اإلجتماعية من خالل دعمها من الحساب 
الخصو�ضي لتدبير جائحة كورونا، ويجب على الحكومة أيضا إيجاد 
صيغة بتنسيق مع املكتب الوطني للماء والكهرباء والفاعلين املكلفين 
الكافية  التسهيالت  وتقديم  الوقت  من  مزيد  بمنح  املفوض  بالتدبير 
للزبناء املصنفين في أشطر اإلستهالك اإلجتماعية لتسديد ما بذمتهم 

بشكل مريح.

إهمال  كذلك  نسجل  الوزير،  السيد  املحروقات  يخص  فيما 
وهذا  لبالدنا،  الطاقي  األمن  ضمان  بأهمية  اكتراثها  وعدم  الحكومة 
واضح من خالل عدم احترامها لتطبيق التشريعات املتعلقة باملخزون 
واإلحتياطات اإلستراتيجية والذي ال يجب أن يقل عن ستين يوم، بالتالي 
أصبح من الضروري تدارك النقص الهيكلي الحاصل في هذا املخزون، 
من  اإلحتياطي  املخزون  أن  تؤكد  الوزير  السيد  املتوفرة  املعطيات 
املنتوجات البترولية ال يفوق 34 يوم في أحسن الظروف، نسجل كذلك 
الفشل التام في استثمار فرصة اإلنهيار التاريخي لألسعار بسبب القدرات 
التخزينية ال�ضيء الذي حرم اإلقتصاد الوطني من عدة فرص ثمينة، 
كما أن وقف نشاط شركة التكرير الوطنية السامير منذ سنة 2015 
كان ضربة موجعة للسوق الوطنية التي أصبحت تتزود بشكل كامل من 
واردات املنتجات املكررة، وهذا يفقد للمغرب القدرات التخزينية التي 

كانت تتوفر عليها هذه الشركة.

في األخير السيد الوزير، ال بد..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم الوقت، انتهى الوقت، تفضلوا السيد 
النائب املحترم، آه بطبيعة الحال.

ا نائبلا س  لمصطفىلبانتاس:

شكرالا س  لا رئيس،

حوالي %80 من األسر املغربية السيد الوزير كلها تستهلك أقل يعني 
من تعريفة تدريجية الحل اللي قدمتو اليوم على أهميتو ال نعتقد بأنه 
كوفيد  ديال  باغيين صندوق  املغاربة  التساؤالت،  على  يجيب  سوف 
يتحمل هاد الزيادات هادي ويبقاو في املستوى ألنهم تحملو زيادات كثيرة 
السيد الوزير ما يمكنش أنهم يتحملو زيادة وحدة أخرى زيادة على أن 
هاد اإلجراء عملتوه مع القطاع البنكي اللي عطيتيوه كيفاش أنه يتحمل 
السيد  باملحروقات  ارتباطا  السكن،  ديال  القطاعات  ديال  الفوائد 
الوزير، هذا موضوع خضع ألكبر عملية تسييس يمكن يعرفها املشهد 
السيا�ضي والحزبي خصوصا بعد تهافت النظرية ديال التحكم وال هذا هو 
الشعار األبرز واللي غادي نبقاو نسمعوه إيال بقى قادم من اإلستحقاقات 
القادمة، لكن اإلقرار ديال هاد التحرير هذا اإلجراء التحرير كفكرة ممتاز 
مزيان واخا هو من اإلمالءات ديال بعض املؤسسات الخارجية، ولكن 
اإلجراء ديالو قبطنا املواطنين درناهم في مواجهة مباشرة مع السوق 
الدولي بدون ما نديرو ولو تدخل واحد ال على مستوى الضرائب نتحكمو 
في الضرائب، والعلى مستوى التسقيف اللي سمعناه وسمعنا السيد 
وزير الحكامة السابق يبشرنا بنتائجه، ولكن لألسف يعني لم نستمع 
ولم نرى شيئا، كاين مجموعة ديال املغالطات اآلن يتم التمرير ديالها، 
ناخذو اليوم السعر ديال الكازوال السيد الوزير، 7.86 درهم التكلفة 
ديالو 3.50، وأنا هنا باغي نفهم اللي كيقول لك بأن املحروقات خصها 
تباع ب 2 وال 3 دراهم، واش نسرقوه؟ إيال سرقناه خصنا نخلصوه 
ب 3.50. فما بالك ب 3.20 ديال الضرائب، بمعنى أنه كنفوتو يعني 
كنوصلو لواحد 7 دراهم، كيبقى درهم واحد ما بين املوزع، وهاد ال�ضي 

تكلمتيو عليه السيد الوزير.

la TVA وla TIC أي fixe 3.20 ال تتغير، التحرير اللي أنه أسميه 
التحريق، يعني خلص، صحيح أنه حيد الدعم على املالية العمومية، 
وباملناسبة احنا واحد 20 ألف مليار سنتيم فين هي؟ أشنو عملنا به 
اللي  هادو  خصوصا  املواطنين؟  ديال  الشرائية  القدرة  نحسنو  باش 
دابا اآلن كيكونصومي 150 كيلواط لتحت، أشنو عملنا لهم وأشنو 
عطيناهم؟ خليناهم في مواجهة لوبيات ديال القطاع الخاص، يخلصو 
املدرسة، مضاربين مع اللوبيات، اللي ما عرفتش أنا اآلن، كيستافدو من 
بعض اإلمتيازات الغير مفهومة، قالك ما خداوش الدعم، خداو الدعم، 
عن طريق األجراء ديالهم مشاو تسجلو ف la CNSS وخداو مجموعو 
من الدعم لهاد املدارس، غير مفهوم هاد التحكم وهاد الطريقة باش 

كتعامل هاد الحكومة.
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في واحد التوصية مهمة يعني تفاعلتو معاها السيد الوزير ديال 
املنافسة، ولكن اشنو هي النتائج؟ جاو شركات جديدة ولكن أشنو هي 
النتائج ديال هاد الشركات الجداد؟ كلهم شركات صغيرة ما كاين حتى 
�ضي تأثير على السعر، مزيان نفتحو ولكن نفتحو الش وفين؟ أنا أعتقد 
أنه خاصنا نديرو إجراءات، ما�ضي نبقاوا نقولو كالم اللي فقط نومو به 
املغاربة، خصنا نقولو كالم اللي يكون منطقي، ال سامير اآلن، دابا شكون 
موقف ال سامير؟ نخدمو ال سامير اآلن السيد الوزير، الحكومة هي أكبر 
دائن، عندها جميع اإلمكانيات باش تخدمها خدموها، هاد الحل دابا 
اآلن ديال كراء الخزانات، اشنو غيدير؟ واش غادي يفك اإلشكالية ديال 
املغاربة اآلن املتشردين العمال؟ ال أعتقد، فإعن أنا ما فهمتش عالش 
هاد النقاشات السياسوية الفارغة، املواطنين هم الحلقة األضعف، 
ألنه تحملو الصحة والتطبيب، وزدناهم اآلن هاد الهم ديال املحروقات 

وهاد الهم ديال التحرير.

هادي  األزمة  هاد  بزاف،  نطولش  ما  باش  يعني  اآلن  األزمة  فهاد 
بالرغم من العلة ديالها، أنا أرى بأن فيها مجموعة ديال املكرومات، 
أعطتنا القدرة على أن نميزو ما بين املجتهدين اللي نهنيوهم وخاصة 
املهنيين اللي كيشتغلو فقطاع الغاز، اللي هزو البوطة وداوها ألزيالل 
وآيت باعمران ومناطق عديدة، ووصلوها بنفس السعر، ولكن 3 ديال 
القطاعات أساسية لم تكن في املوعد، أوال قطاع ديال األبناك، تعامالت 
بسلبية، وهنا ملي فتحنا املنافسة على القطاع ديال الشركات، عالش 
اآلن  قدرة  اللي عندو  البنكي؟ شكون  للقطاع  املنافسة  نفتحوش  ما 
يفتح اإلستثمار في القطاع البنكي؟ أعباد هللا، هاد �ضي اللي كيعملوه 
 LESاألبناك غير مفهوم، الثاني هما املدارس الخاصة، كنحسوبهم بحال
CHOUCOU يعني كيتعاملو معهم بواحد املنطق ديال ال ما يغضبوش، 
ما يتقلقوش، هذا غير مفهوم وغير منطقي، ثم القطاع الثالث، هما 
السياسيين الذين يتقاضون 3 و4 ديال التعويضات وكيجيو يعطيوا 
الدروس، في حين أنهم هما أحوج لتلك الدروس، يقول هللا سبحانه 
وتعالى في كتابه الحكيم »كبر مقتا عند هللا أن تقولو ما ال تفعلون« 

صدق هللا العظيم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا، أعطي الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السادة 
النواب أكرمو املتدخل باإلنصات، تفضل السيد النائب املحترم.

ا نائبلا س  لناسينلدغ3:

أشرفل علىل ا سالمل قا صال3ل ا رح م،ل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترم3ن،

كنعرفوا  بقيناش  ما  مرتبكة،  الحكومة  أن  على  قاطع  دليل  هذا 

شكون كيعارض وشكون اللي كيهم، فمع األسف السيد الوزير املحترم، 
استمعت بتركيز بالغ لجوابكم ولكن لألسف نبرة الحماس الذي تحدثتم 
اللي لحقات شرائح  بها ال يمكن أن تخفي حجم االمتعاض والضرر 
اللي كتشرفو  القطاع  واسعة من املواطنات واملواطنين بسبب تدبير 
عليه، وهنا البد باش نذكركم، السيد الوزير، أنني وقبل سنتين من 
اليوم طلبنا كتابيا موعد اجتماع معكم قصد تدارس موضوع معاناة 
مر�ضى السليكوز ومواضيع أخرى كتهم ساكنة إقليم جرادة وساكنة 
أقاليم جهة الشرق من عمال موسميين وتقنيين ومعطلين إلى غير علك، 
كتابة السيد الوزير وشفهيا عبر الهاتف عبر الواتساب مرارا وبدون رد، 

فما بالك املواطنات واملواطنين، مع األسف.

السيد الوزير، فواتير الكهرباء كانت إحدى أهم النقط السوداء 
في تدبير هذه الجائحة، فواتير ضخمة وخيالية وفي هذه الظرفية والتي 
من  أشهر   3 بعد  مسبوقة،  غير  واجتماعية  اقتصادية  بأزمة  تتميز 
العطالة القسرية، فوق قدرة %90 من األسر ومالكي الدكاكين واملحالت 
التجارية، نعم اليوم عدد من السادة الوالة والعمال يحاولون إيجاد 
اللي  الوقت  في  لوزارتكم  دور  أي  هو  السؤال  ولكن  مناسبة،  حلول 
قامت عدة قطاعات حكومية بالبحث عن صيغ مختلفة لدعم األسر 
واملهنيين كل في مجاله، من أجل التخفيف من آثار الجائحة، برنامج 
تعميم الكهرباء القروية، يجب أن يكون ضمن األولويات، السيد الوزير 
إال أن املالحظ ورغم التبريرات تعطل العديد من املشاريع املبرمجة كما 
تبينه مؤشرات برنامج تنمية العالم القروي والحد من الفوارق املجالية 
منشغلون  االستقاللي  الفريق  في  إننا  نموعجا،  الشرق  جهة  أقاليم 
املالية  اعتماداته  تتأثر  أال  ونطلع  البرنامج،  هذا  إنجاز  وتيرة  بضعف 
واملشاريع املبرمجة ألنه كيهم فئات هشة في كثير من املناطق الحدودية 
والجبلية والقروية والنائية، أسعار املحروقات املغاربة كاملين كيذكرو 
وعود تسقيف األسعار وتحديد هامش الربح اللي تحدث عليه مرارا عدد 
الحالية طيلة سنوات والجميع كيذكر خالصات  الحكومة  من وزراء 
املهمة االستطالعية التي صرح بها الرئيس املنتمي لحزبكم ألن سعر لتر 

الغازوال يجب أن يباع في األسواق بأقل من 5 دراهم.

ا س  لرئيسلالجلسة:

تفضلوا  الحركي  للفريق  الكلمة  أعطي  الوقت  انتهى  لكم،  شكرا 
املنصة، انتظروا التعقيم.

ا نائبلا س  لعب لا رحمانلا ذمري:

أشرفل علىل قا سالمل قا صال3ل ا رح مل ا رحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآ هلقصحبهلأجمذين،

ا س  لا رئيس،

ا س  لا 3زير،

ا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،
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تفاعال مع جوابكم أود باسم الفريق الحركي أن أنوه باملجهودات 
املبذولة التي بذلتها وزارة الطاقة واملعادن البيئة بالتعاون مع مختلف 
السلطات لتأمين حاجيات املغرب من املواد الطاقية طيلة أزمة كورونا 
وال سيما غاز البوطان الذي يرتبط باستهالك األسر، كما أنتهز هذه 

الفرصة ألدلي باملالحظات التالية:

أوال السيد الوزير الواقع الحالي يبين بأن هناك أزمة نفطية عاملية، 
هذا الوضع يجعلنا نتساءل السيد الوزير عن استراتيجية الحكومة 
للتعامل مع االختالالت التي تعرفها السوق الدولية للمحروقات، حتى 
يكون التأثير إيجابيا وليس سلبيا على االقتصاد املغربي واملواطن املغربي 
بصفة خاصة، وكذلك عن استراتيجية الحكومة لتحقيق األمن الطاقي 
وتقليص التبعية الطاقية ال سيما الزيادة في تشجيع الطاقة البديلة 

وتوسيع طاقة التخزين والتكرير.

كما نؤكد لكم السيد الوزير، بأن املستهلك املغربي لم يستفد من 
مرتفعة  الحالية  األثمنة  أن  بحيث  للمحروقات،  العالمي  االنخفاض 

والحال يجب أن تكون أقل من علك بكثير؛

املاء  لفواتير  مرتفعة  مبالغ  املواطنون  فوجئ  الوزير  السيد  ثانيا 
هذه  من  البسطاء  الفقراء  املواطن  إعفاء  نتمنى  كنا  وقد  والكهرباء 
املبالغ بسبب توقف العديد من األنشطة املهنية والحرفية بسبب هذه 
الجائحة، لكن العكس هو الذي حصل السيد الوزير نتمنى أن تتخذ 
الحكومة إجراءا إستثنائيا في صالح هذه الطبقات، ال سيما نحن على 
إلتزامات  من  وغيرها  املدر�ضي  الدخول  املبارك،  األضحى  عيد  أبواب 

املواطنات واملواطنين..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، أعطي الكلمة للفريق 
اإلشتراكي، فليتفضل السيد النائب.

ا نائبلا س  لسذ  لبذزيز:

شكرالا س  لا رئيس،

.. التوجه للرقمنة، الرقمنة في حاجة إلى الشبكة الكهربائية، العديد 
من األسر ما استفدوش من دعم التضامن وما استافدوش من التعليم 
عن بعد وما استافدوش من الوصالت اإلشهارية وما استافدوش من 
مجموعة من الخدمات اللي كتعطيها وزارة الصحة عن طريق اإلستشارة 
الطبية عن بعد عالش؟ ألن ما عندهمش الضو هاد املشكل ديال الضو 
و هاد الرقم ديال %99 ديال التغطية ما بغاش يوصل %100 السيد 
الوزير، وبالتالي فنحن في حاجة إلى جدولة زمنية إمتى نوصلوا لهاد 
%100 حتى %99 ما�ضي صحيح ألنه كايشمل القرى والحواضر إيال جينا 
نميزو غنلقاو القرى واصلة ل %70 هكاك ألنه الحواضر فيها %99 ممكن 
نقبلوها هذه املسألة األولى، املسألة الثانية كاين تعثر ناتج عن ضعف 
بعض املقاوالت اللي كتعطيوها الصفقات اليوم مثال في جرسيف 44 

دوار وشوفو شنا هو العدد ديال الدواور في اإلقليم املقاولة واقفة ألنها 
أفلست، إمتى غتعاود الصفقة؟ هللا أعلم هذا إشكال السيد الوزير 
اإلشكال الثاني املرتبط بغالء الفواتير السيد الوزير الغالء أنتما تحدثو 
على نسبة استهالك البوطان ارتفعات، ألن الناس جالسين في الديور 
إلى آخره وكذلك تزادت في ما يتعلق باملاء والكهرباء املؤشر اللي نقص 
هو هادوك اللي كيستعملوه في قطاع الخدمات اللحامة ومجموعة ديال 
الشركات، أما على مستوى اإلستهالك الداخلي احنا السيد الوزير أول ما 
كان الفريق اإلشتراكي تقدم لكم بسؤال وكيلتمس منكم أن الصندوق 
 19 كوفيد  جائحة  ديال  تداعيات  كوفيد  جائحة  ديال  الدعم  ديال 
يقوم مقام املستهلك في األشطر اإلجتماعية ما طلبناش لكل�ضي طلبنا 
غير الناس اللي كيستهلكو القلة أي الضعفاء ولكن الحكومة اتجهات 
وعطات امتيازات لألبناك، اتجهات وعطات التعويضات لألجراء ديال 
التعليم الخصو�ضي اتجهات وعطات امتيازات لبعض املقاوالت اللي 
هي واقفة على رجليها ولم تتضرر وباملقابل الناس الضعفاء الفقراء 
اللي خصهم يدعمو على األقل اآلداء ديال األشطر اإلجتماعية ما تمش 

اإلعارة داالهتمام بهم..

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ألحد النواب عن املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية.

ا نائبلا س  لجماللبنشورقنلكريمي:

د   2 كاين  كاينة حكومة وال  نعرفو واش  بغينا  أوال  الوزير  السيد 
ثانيا هاد املسألة ديال الفواتير راه كان في  الحكومات؟ هذه األولى ، 
الحكومة وكانوا معها شركات التدبير املفوض خارج سياق ديال التضامن 
الوطني في هاد البالد، راه املقارنة ما بين االشتراك في السنة املاضية وهاد 
السنة هو اللي غايبين لكم، وبالتالي ما يمكنش واحد املواطن دعمناه 
ب 800 درهم راه سيفطو لهم فاتورة ديال 600 درهم ديال املا والضو، 
إيال قلتو ما خلصوش الناس راه ما خلصوش فعال ولكن كاين ناس اللي 
تقطع لهم مباشرة في الحسابات البنكية ديالهم بقراءة اللي هي غير 
حقيقية، وعالش هاد املوظفين ما خرجوش يخرجو يراقبو العدادات، 
وحتى هم يديرو تدابير وقائية ويخرجو، هذه مسألة أساسية، ثم أن هاد 
املوضوع هذا طلبنا احنا في املجموعة النيابية احنا في بداية األزمة قلنا 
أن األشطر خصها تخفض، وما تحسبش الشهر الرابع والشهر الخامس 

يتلغاو من فاتورة املاء والكهرباء وما استجباتش لنا الحكومة،.

 فيما يتعلق باملحروقات فهذا عندنا تقرير ديال مهمة استطالعية 
املراجعة  ثانيا  األولى  ها  األسعار؟  تسقيف  ففين هو  الوزير،  السيد 
الضريبية اليوم أيضا شركة السامير فين هو العمل اللي غيعطينا واحد 
الصورة ديال أن بالدنا تكون فريها التكرير ديال النفط أيضا 22 مادة 
كنشريوها بالعملة الصعبة السيد الوزير، ثانيا تقرير مجلس املنافسة 
عالش تعطل؟ فينا هو وهادوا مشاكل اللي خاصنا نعترفوا بها، كذلك 
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السيد الوزير التأمين اإلحتياطي من الطاقة فبالدنا كيخاطبنا أيضا 
واسع  بشكل  اإلستثمار  فيها  نفتحوا  خاصنا  اللي  البديلة  فالطاقات 
وما تكونش حكر على جهة واحدة، خاص نفتحوا املجال للمستثمرين 
ونعززوا من هاد البدائل ألنها مهمة ومهمة جدا، مسألة أخرى أؤكد 
أنها كتخلي املغاربة كيستفسروا حقيقة اإلكتشافات النفطية والغازية 
والبترولية السيد الوزير كتسمعوا اآلن شركة وال شركة هناك، هذا 
واقع يجب أن نعبر للمغاربة ونعمم معلومة في أطارالحق على املعلومة، 
قوية  ومنسجمة،  موحدة  تكون  أنها  الحكومة  من  ينتظرون  املغاربة 
وتقدم الخدمات خاصة اليوم فهاد األزمة اللي كنعيشوها واالي عندها 

تبعات اقتصادية واجتماعية جمة ال قدر هللا.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، السيد الوزير تفضلوا 
للرد على التعقيبات.

ا س  لعزيزلرباح،لقزيرلا طاقةلقاملذادنلقا بيئة:

شكرالا س  اتلقا ساد3لا ن3ابلاملحترمين،

حكومة واحدة، كنتم في الحكومة السابقة وعشتم إشكاالت، نحن 
حكومة واحدة اللي كيوفي كيوفي وكيعرفوا املغاربة شكون اللي كيوفي، 
القضية واضحة ومتبعينها املغاربة، وإيال �ضي واحد ما كيوفيش يتحمل 
مسؤوليتو. واإلخوان ديال حزب اإلستقرار راه كانت في الحكومة راكم 
اللي كان ما كيوفيش معاكم، وإعا كان املغاربة  انتم عارفين شكون 
عارفين شكون اللي ما كيوفيش، وما غيمكنش ملي يجي هنا الواحد 
ليا  يمكن  املعارضة،  كينتمي  وال  لألغلبية  كينتمي  واش  راسو  ين�ضى 
نتفهم أن الناس داملعارضة ينتاقدوا الحكومة وخى عندهم املعلومات 
مع األسف البعض عندو املعلومات، ولكن ألنه أمام الرأي العام البد 
يكسب أصوات ديالهم، ما�ضي معقول انتوما عارفين بأن الصندوق 
آسمع اإلخوان، نتوما عارفين أستاعة نتوما عارفين بأن صندوق تعطى 
باش يعاون األسر باش توفي بالنفقات ديالها، ديال الدوا وديال الضو 
وديال البوطة وديال السكر وديال السفر، وما كاينش �ضي قطاع م�ضى 
دار دعم بوحدو، نتوما عارفين هاد �ضي، ولذلك ما�ضي هنا باش نزايدوا 
وإيال كان الواحد في الحكومة خاصوا مي يقول أنا كنستغرب الحكومة 
شنو كتدير، إيال ما عجباهش الحكومة يقولها ما�ضي معقول، إيال ما 
عجباهش الحكومة يقولها، ويم�ضي ياخذ القرار، ما�ضي معقول فكل مرة 
يجي يعبر، أما الحكومة آسيدي خدات قرار دخلت شركات جديدة، ما 
عجباكمش الشركة الجديدة قولوها للرأي العام، ما عجباكمش أننا 
نديروا املنافسة قولوها للرأي العام، ما عجبوكمش نبسطوا املساطر 
قولوها للرأي العام، ما عجبوكش نديروا 3 داملليار في التخزين قولوها 
 la traçabilité للرأي العام، ما عجبوكش أننا نراقبوا الجودة نراقبوا
تساندني  خاصك  فالحكومة  ألنك  أستاع،  آ  العام  للرأي  قولوها 
خاصك تقول ليا برافو هاد �ضي اللي تدير ولكن زيد، ما�ضي ألنني ملا 

نجي هنا أنه دغيا نبدل واش أنا فين، يمكن الواحد يقول مالحظات، 
األستاع  ولكن  املعارضة  ديال  الناس  ديال  الرأي  كنقدر  أخرى  مرة 
من ال PAM يمكنلك تسول أحد النواب ديالكم راه كان مسؤول ف 
السامير ويقوليك التفاصيل، كيفاش وقعت السامير حتى والت جثة، ما 
قديناش وشكون اللي كان كيتحمل مسؤولية، وخذينا قرار وتحملنا فيه 
املسؤولية ومازال املجال مفتوح ل raffinage مازال كنتاظروا شكون 
ياخذ السامير، ولكن مشينا خذينا قرار أن الشركات الفرعية اللي تابعة 
السامير نضنا عاوناها في الوزارة وفي الحكومة باش تشتاغل، عندنا عدة 
شركات اآلن كتشتاغل، وعدة شركات بدات كتربح وبها باش كيتخلصوا 
العمال وكيتخلصوا املوظفين، وزدنا اليوم انتظرنا الحكم ديال القضاء 
اللي عطانا اليوم اإلمكانية نخدموا الخزانات، احنا آ اإلخوان انتوما 
عارفين القانون حيت كاين البعض ما يمكنش نزايدوا على بعضنا، 
راه كاين قانون، كل مؤسسة عندها الدور ديالها، الحكومة ما يمكنش 
تدخل في القضاء، ما يمكنش تدخل في املجلس املنافسة، كل واحد 
لكن الحكومة اللي ملزوم عليها تدير املنافسة، تدير التخزين 3 داملليار 
مشينا خذينا الرأي ديال القضاء، يمكن ليها الدير تبسيط املساطر ولينا 
كنعطيوا 190 رخصة ديال املحطات بعد ما كانوا كيعانيوا الناس اللي 
كيستثمروا في املحطات، هذا كلها كأعمال كنقوموا بها، أما فيما يتعلق 
بالغالء ديال الفواتير مزيان تعطيونا ملفات باش نعرفوا شنو هو الغالء، 
إيال كانت �ضي شركة كتجاوز القانون البالد هنا الدولة هنا والحكومة 
هنا باش تواجه أي اللي كيتجاوز القانون، واملكتب الوطني آ اإلخوان 
دار تسهيالت، وعلن عليها، ألن البعض تيقول عطيونا املعطيات، راه 
جينا وقلنا شنا هي كاع التسهيالت اللي كيدير املكتب الوطني، تسهيالت 
وقلنا 6 شهر وإيال ما كفاتش يمكن لنا نزيدو ما كاين باس هادو طبعا 
احنا كنقدرو الظروف، ولكن ما كاينش القضية داك�ضي اللي استهلك 
الواحد، طبعا إيال كان �ضي مقترح للصندوق نديرو مقترح للصندوق، 
ديرونا مقترح، ما�ضي فقط غير في هاد �ضي، راه كاين تا األدوية كاين حتى 
املواد الغذائية كاين حتى أمور أخرى باش تكون األمور يعني منسجمة 
الواحد يكون عندو واحد النوع من اإلنسجام، القضية اللي قلتي أستاع 
بأن ما كنعطيوكمش معلومات حول االستكشافات، ما �ضي معقول، 
أستاع جاوبتك كم من مرة هنا، قلتو ما عندناش معلومات، ودزت في 
اللجنة واللجنة عطينا فيها التفاصيل ديال االستكشافات اللي كاينة 
وقلنا شحال عندنا في الغرب وشحال عندنا في الصويرة وشحال جايا 
في تندرارة وشحال كاين من شركة في البحر وكيفاش كنشتاغلو باش 
نجيبو، هللا غالب باقي لحد الساعة ما كاينش �ضي مخزون كبير باش 
يمكن يجيونا شركات كبار، احنا تتنحاولو نطلبو هللا ولكن دابا هاد 
الشوية اللي كاين راه عطينا به األرقام بشحال Chiffre.d’affaire بشحال 
كيخدمو وشكون اللي كيستهلك هاد اإلنتاج، وتنتاظرو باش إن شاء هللا 

في تندرارا أن يمكن لها تشتاغل في أحسن الظروف.

آخر نقطة يمكن ليا نقول هي العالم القروي، إال السادة البرملانيين 
والبرملانيات يقولو ما دار والو في العالم القروي، تقولوا مازال نقص 
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متافقين، راه %99 العالم تيكتبها في قصة نجاح ديال املغرب، هذه 
20 سنة ما دارتهاش الحكومة هذه، هذا واحد املسار مشات فيه البالد 
ديالنا، ال في ولوج الطرقات وال في املاء وال في الكهرباء وال في عدد، كلنا 
ساهمنا فيها، باقي نقص تقول ليا %1 كما قالو اإلخوة راه واحد املناطق 
تيمشيو لها أنا متافق معك، هذا عمل خصنا نتعاونو عليه، ولكن راه 
خاص تعرفو شحال ديال االستثمار راه املاليير ديال االستثمارات، هذه 
قصص نجاح ديال املغرب كنتمنى اللي في الحكومة يدافع على الحكومة 

واللي في معارضة يمارس املعارضة ولكن بمعلومات جيدة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا س  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا 

لحصة األسئلة الشفهية لهذا اليوم، شكرا للجميع، ورفذتلالجلسة.
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