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بلسنةيبلتش6يع ةيبلخامسةي2620-2626

د لةيوتكأ 6ي2626

محض6يبلجلسةيبلحاديةي برلبعينيبعديبملائكين

بلجلسةيبالفككاح ةيللبرملان

بلكاليخ: الجمعة 21 صفر 1442ه )09 أكتوبر 2020م(.

بل6ئاسة: صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

بلكأق ت: ستة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.

السادس نصره هللا  امللك محمد  افتتاح جاللة  جد 9يبرعما9: 
العاشرة  الوالية  من  الخامسة  التشريعية  السنة  من  األولى  للدورة 

.2021-2016

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا محفوفا بولي العهد 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو 
بالرباط، افتتاح  العامر  امللكي األمير موالي رشيد، من القصر امللكي 
الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية 
العاشرة 2016-2021م، وقد وجه جاللته الخطاب امللكي من القصر 
امللكي العامر بالرباط وتم نقله مباشرة داخل قبة البرملان، أخذا بعين 
االعتبار التدابير االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات 

ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19.

حضر أشغال هذه الجلسة االفتتاحية املشتركة بين مجل�سي البرملان 
الدين  سعد  السيد  يتقدمهم  الجاللة،  صاحب  حكومة  من  أعضاء 

العثماني رئيس الحكومة.

بلس ديبملق6ئ:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م

ولكن  }ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، 
البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين، وآتى 
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل 
والموفون  الزكاة،  وآتى  الصالة  وأقـام  الرقـاب  وفي  والسائلين 
بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، 

أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون{
آمنتيباهلليصدقيهللايمأالنايبلعظ م.

فيما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، اليوم الجمعة في افتتاح الدورة األولى من 
السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة من القصر 

امللكي العامر بالرباط.

صاحبيبلجاللةيبمللكيمحمديبلسادسينص6هيهللا:

مأالنايلسأ9يهللي آلهي علىي “بلحمديهلل،ي بلصالةي بلسالمي
 صحبه.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلبرملان ينيبملحترمين.

وبصيغة  استثنائية،  ظروف  في  التشريعية،  السنة  هذه  نفتتح 
مختلفة.

التي  الصحية،  آثار األزمة  في ظل  بالتحديات، خاصة  فهي مليئة 
يعرفها املغرب والعالم.

كما أن هذه السنة، هي األخيرة في الوالية التشريعية الحالية، حيث 
تتطلب منكم املزيد من الجهود، الستكمال مهامكم في أحسن الظروف، 

واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين.

بانعكاساتها  مستمرة،  زالت  ما  األزمة  هذه  فإن  تعلمون،  وكما 
الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.

للحفاظ على صحة  باليقظة وااللتزام،  التحلي  ويبقى األهم، هو 
وسالمة املواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل 

على تنشيط االقتصاد، وتقوية الحماية االجتماعية.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلبرملان ين.

لقد أبانت هذه األزمة عن مجموعة من االختالالت ومظاهر العجز، 
إضافة إلى تأثيرها السلبي على االقتصاد الوطني والتشغيل.

كبيرا  ومشروعا  االقتصاد،  إلنعاش  طموحة  خطة  أطلقنا  لذا، 
الحكامة  مبادئ  اعتماد  على  وأكدنا  االجتماعية،  التغطية  لتعميم 

الجيدة، وإصالح مؤسسات القطاع العام.

ومن شأن هذه املشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار األزمة، 
وتوفير الشروط املالئمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه.

هذه  أسبقيات  مقدمة  في  االقتصاد،  إنعاش  خطة  نضع  وإننا 
املرحلة.

املقاوالت  نسيج  خاصة  اإلنتاجية،  القطاعات  لدعم  تهدف  فهي 
الصغيرة واملتوسطة، والرفع من قدرتها على االستثمار، وخلق فرص 

الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين 
الدولة والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، من أجل ضمان شروط 

نجاحها، انطالقا من تالزم الحقوق والواجبات.

ففي إطار الجهود املبذولة لدعم املقاوالت، من خالل آلية القروض 
املضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها إلى حدود اآلن، ما يزيد 

عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم.
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وهو ما مكن هذه املقاوالت، من الصمود أمام هذه األزمة، وتخفيف 
حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.

لذا، ينبغي مواصلة الجهود في هذا املجال، سواء من طرف القطاع 
البنكي، وصندوق الضمان املركزي، أو من جانب املقاوالت وجمعياتها 

املهنية.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلبرملان ين،

ترتكز خطة إنعاش االقتصاد على صندوق االستثمار االستراتيجي، 
الذي دعونا إلحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد 

السادس لالستثمار “.

وإننا نتطلع ألن يقوم بدور ريادي، في النهوض باإلستثمار، والرفع 
من قدرات االقتصاد الوطني، من خالل دعم القطاعات االنتاجية، 
وتمويل ومواكبة املشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام 

والخاص.

ولتوفير الظروف املالئمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه 
األمثل، فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية املعنوية، وتمكينه من 
هيآت التدبير املالئمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة 

والشفافية.

كما وجهنا بأن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما 
يشكل حافزا للشركاء املغاربة والدوليين، ملواكبة تدخالته، واملساهمة في 
املشاريع االستثمارية، دعما لخطة االنعاش، وتوسيع أثرها االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي.

تابعة  متخصصة،  قطاعية  صناديق  على  تدخالته  في  وسيرتكز 
له، حسب املجاالت ذات األولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب 

حاجيات كل قطاع.

واالبتكار  الصناعة،  هيكلة  إعادة  نذكر  املجاالت،  هذه  بين  ومن 
والبنيات  واملتوسطة،  الصغرى  واملقاوالت  الواعدة،  والقطاعات 

التحتية، والفالحة والسياحة.

ونود التأكيد هنا، على األهمية التي يجب أن تعطى للفالحة والتنمية 
القروية، ضمن عملية اإلنعاش االقتصادي.

الوازن،  القطاع  يتعين دعم صمود هذا  الحالية،  الظروف  ففي 
وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفالحية.

اإلنتاج  وتثمين  والتشغيل،  االستثمار  تحفيز  في  ما سيساهم  وهو 
وفقا  القروي،  بالعالم  املنهي  االندماج  وتسهيل  الوطني،  الفالحي 

لالستراتيجية الفالحية الجديدة.

الفالحية  األرا�سي  من  هكتار،  مليون  تعبئة  عملية  وتشكل 
الجماعية، لفائدة املستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن 

هذه االستراتيجية.

ويقدر حجم االستثمارات املنتظرة، في إطار هذا املشروع، بما يقارب 
38 مليار درهم، على املدى املتوسط.

نقطتين  حوالي  لتمثل  مضافة،  قيمة  خلق  من  سيمكن  ما  وهو 
إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من 

مناصب الشغل، خالل السنوات القادمة.

مع  املعنية،  القطاعات  بين  والتعاون  التنسيق  تعزيز  يجب  لذا، 
العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق املقاوالت، 

ودعم التكوين، السيما في املهن والخدمات، املرتبطة بالفالحة.

حضرات السيدات والسادة البرملانيين،

إننا نحرص دائما على تالزم تحقيق التنمية االقتصادية، بالنهوض 
دعونا  لذلك،  املواطنين.  عيش  وتحسين ظروف  االجتماعي،  باملجال 

لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغاربة.

مكونات  أربعة  يرتكز على  وغير مسبوق،  كبير  وهو مشروع وطني 
أساسية:

– أوال: تعميم التغطية الصحية االجبارية، في أجل أقصاه نهاية 
2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين األسا�سي على 
أو االستشفاء  والدواء،  التطبيب  بمصاريف  يتعلق  ما  املرض، سواء 

والعالج.

– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ماليين 
طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثالثة ماليين أسرة.

– ثالثا: توسيع االنخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ماليين 
من املغاربة، الذين يمارسون عمال، وال يستفيدون من معاش.

التعويض على فقدان  التأمين على  تعميم االستفادة من  -رابعا: 
الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد 
قيادة مبتكرة وناجعة لهذا املشروع املجتمعي، في أفق إحداث هيئة 

موحدة للتنسيق واإلشراف، على أنظمة الحماية االجتماعية.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلبرملان ين،

رهينا  يبقى  أهدافه،  كانت  مهما  أو مشروع،  أي خطة  نجاح  إن 
باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة.

ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة واملقاوالت العمومية، املثال في 
هذا املجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها.

ونظرا لألهمية االستراتيجية لهذه املؤسسات، فإننا نجدد الدعوة 
للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.

كما نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا املجال، الوكالة 
التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها.
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لعقد  والتأسيس  االقتصادي،  اإلنعاش  خطة  نجاح  أن  ذلك 
اجتماعي جديد، يقت�سي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء 

املؤسسات العمومية.

ملعايير  عميقة  بمراجعة  للقيام  الحكومة  ندعو  الغاية،  ولهذه 
ومساطر التعيين، في املناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على 

االنخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلبرملان ين،

إن مواجهة هذه األزمة غير املسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، 
وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها.

املؤسسات  كل  لندعو  الهام،  الدستوري  املوعد  هذا  ونغتنم 

والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرملان، لالرتقاء إلى مستوى تحديات 

هذه املرحلة، وتطلعات املواطنين.

فاملسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن 

واملواطنين، أو ال يكون.

الوحدة  إطار  في  التحدي،  هذا  جميعا  سنرفع  بأننا  واثق  وإنني 

الوطنية، والتضامن االجتماعي.

قال تعالى:”  اليت أسأبيمنيل حيهللا،يإنهياليي أسيمنيل حيهللايإالي

بلقأميبلكاف6 ن“. صدق هللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته”.
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محض6يبلجلسةيبلثان ةي برلبعينيبعديبملائكين

بلكاليخ: اإلثنين 24 صفر الخير 1442ه )12 أكتوبر 2020م(.

بل6ئاسة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

ابتداء من الساعة  بلكأق ت: ساعتان وخمسة وعشرون دقيقة 
الثالثة زوال.

جد 9يبرعما9: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاع التالي:

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .-

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .-
العلمي.

بلس ديعبديبلأبحديبرنصالي،يلئيسيبلجلسة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

نعلن عن افتتاح الجلسة.

بلس ديبلأزي6،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

الدورة  الشفهية عن  األسئلة  أولى جلسات  بركة هللا  نفتتح على 
األولى من السنة التشريعية الخامسة من هاته الوالية العاشرة، والتي 
من   100 للفصل  طبقا  وذلك  الحكومي،  العمل  ملراقبة  ستخصص 
الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، ويتضمن 
جدول أعمالها 4 أسئلة تليها مناقشة بسؤالين في إطار وحدة املوضوع في 

كل من القطاعين التاليين:

القطاع األول، الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  الثاني هو قطاع  والقطاع  والغابات، 
والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عن التدابير التي اتخذها كل من 
هذه القطاعين الوزاريين في ظل حالة الطوارئ الصحية. ووفقا للمادة 
149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى املراسالت الواردة 
على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس مشكورة لتالوتها، تفضلوا.

بلس ديبلسالكيبألأنيومينيبملجلس:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

تسليم  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   14.20 رقم  قانون  -مشروع 
املجرمين بين اململكة املغربية واملجر.

بشأن  اتفاقية  على  بموجبه  يوافق   15.20 رقم  قانون  -مشروع 

األشخاص املحكوم عليهم بين اململكة املغربية وحكومة املجر.

-مشروع مرسوم بقانون بسن التدابير اإلستثنائية لفائدة بعض 
املشغلين املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

-مشروع قانون رقم 06.20 يق�سي بحل املكتب التسويق والتصدير 
وبتصفيته.

-مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام اسثنائية تتعلق بالغرامات 
املالية والواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار شكايات.

-مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار 
البيضاء.

الشعبي  القرض  بإصالح  القا�سي   32.20 رقم  قانون  -مشروع 
للمغرب.

-مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية اململكة 
املغربية.

وبخصوص مقترحات القوانين توصل املكتب ب:

-مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم الفصل 430 من قانون املسطرة 
املدنية كما تم تغييره وتتميمه تقدم به الفريق اإلشتراكي.

الفريق  به  تقدم  مشروع،  الغير  باإلثراء  يتعلق  قانون  -مقترح 
اإلشتراكي.

الفريق  به  تقدم  املصالح،  تنازع  بمنع  يق�سي  قانون  -مقترح 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

-مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفالت واألطفال من جرائم اإلعتداء 
الجن�سي، تقدمت به املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

كما توصلت رئاسة املجلس من السيد رشيد العبدي رئيس فريق 
األصالة واملعاصرة بمراسلة يخبر من خاللها إعادة انتخابه رئيسا لفريق 

األصالة واملعاصرة.

توصلت رئاسة مجلس النواب ب 250 سؤال شفوي، 1045 سؤال 
كتابي، 621 جواب على األسئلة الكتابية، تم سحب 6 أسئلة شفوية 
وتم سحب 11 سؤال كتابي، كما تم تحويل سؤال شفوي إلى كتابي، 

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  إلى  ونمر  األمين،  السيد  شكرا 
البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  طبعا  ونستهلها  أعمالنا،  بجدول 
املوضوع،  إطار وحدة  في  بسؤالين  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 
بداية فليتفضل أحد واضعي السؤال من فرق األغلبية في دقيقة واحدة 

لطرح السؤال، تفضلوا.
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بلنائبةيبلس دةينأب9يبملكأكل:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديبل6ئيس،

الوزير، كينطلق املوسم الفالحي الحالي في ظرفية كتميز  السيد 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  الصحية  الطوارئ  حالة  بإستمرار 
املستجد، وما خلفته هذه الجائحة من تداعيات سلبية على عدد من 
القطاعات، وإيال كان املوسم الفالحي السابق قد مر في ظل أوضاع 
اإلستعدادات  فإن  املطرية،  التساقطات  قلة  جراء  صعبة  مناخية 
إلنجاح املوسم املقبل في ظل تنزيل إستراتيجية جيل أخضر كيقت�سي 
اإلستمرار في تعزيز املكتسبات املحققة في امليدان الفالحي من خالل 
مجموعة من التحفيزات والتدابير املتعلقة بعملية اقتناء البذور املختارة 
و تزويد األسواق باألسمدة، كذلك توفير مياه السقي خاصة في األقاليم 
املحترم،  الوزير  السيد  عليه  بناء  السابق،  الجفاف  بموجة  املتأثرة 
نسائلكم ما هي اإلستعدادات املتخذة إلنجاح املوسم الفالحي الحالي، 
مواجهة  على  ومساعدتهم  الفالحين  بدعم  الكفيلة  اإلجراءات  وكذا 

متطلباتهم؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، الكلمة ألحد واضعي السؤال عن فرق ومجموعة املعارضة، 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديهشاميصاب6ي:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6يبملحترم،

أحدث تزامن جائحة كرونا ن مع الظروف املناخية غير املالئمة 
والجفاف ملدة سنتين متتاليتين صدم قوية على القطاع الفالحي خالل 
املوسم املا�سي،ـ وهو ما تسببت في تراجع حاد في إنتاج سلسلة الحبوب 
والزراعات األخرى املعتمدة على التساقطات املطرية، كما أن عددا من 
سالسل اإلنتاج الحيواني والصيد البحري والصناعة الغذائية تأثرت 
بشكل بالغ بهذه الوضعية الغير املسبوقة، مما كبد الفالحين والكسيبة 
مهمة،  املنتجين خسائر جد  من  وغيرها  والصيادين  الدواجن  ومربي 
اإلنتاج،  في  القدرة على اإلستمرار  منهم  العديد  يفقد  الذي قد  األمر 
فضال عن إضطراب تمويل األسواق وعدم إستقرار األسعار، ومع قرب 
انطالق املوسم الفالحي الجديد الذي نتمنى أن يعرف تساقطات مطرية 
الفالحين  فإن  الذكر  السالف  الحال  لواقع  ونظرا  بحول هلل،  جيدة 
والكساب ومربي الدواجن والصيادين في مختلف مناطق البالد يترقبون 
ما ستتخذه وزارتكم لتدبير استثنائية في مختلف السالسل الفالحية 
وقطاع الصيد البحري لوقف النزيف الذي يهدد األمن الغذائي الوطني، 

ولذلك نسائلكم السيد الوزير عن ما يلي:

جيدة  إلنطالقة  إستعدادا  وزارتكم  إتخذتها  التي  التدابير  هي  ما 
للموسم الفالحي الجديد على مستوى سلسلة الحبوب بشكل خاص؟

اللحوم  اإلنتاج  لسالسل  التوازن  إلعادة  املتخذة  التدابير  هي  ما 
وخاصة اللحوم البيضاء؟

ما هي التدابير املتخذة لدعم الصناعات الغذائية املتضررة؟

ما هي التدابير املتخذة لتدبير مواسم جني الزيتون برسم املوسم 
الفالحي الحالي؟

الغذائية  املواد  أسعار  استقرار  لضمان  املتخذة  التدابير  هي  ما 
األساسية؟

وما هي التدابير..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا 
املنصة السيد الوزير.

بلس ديعزيزيوخنأش،ي زي6يبلفالحةي بلص ديبلبح6يي بلكنم ةي
بلق6 يةي بمل اهي بلغابات:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

ليها  كانت  استثنائية  ظرفية  وقع  على  مؤخرا  بالدنا  كتعيش 
انعاكاسات وأثر على جميع جوانب الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية، 
الظرفية أثبتت أن الفالح املغربي والفالحة املغربية كيلعبوا واحد الدور 

أسا�سي في تمويل األسواق بجميع ربوع اململكة وبصفة منتظمة.

الكوفيد19-  ملكافحة  ببالدنا  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  منذ 
سهرات الوزارة ديال الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية املعنية ومع املهنيين 
العادي واملستمر لألسواق الوطنية بكافة املواد  التزويد  على ضمان 

الغذائية.

واسمحوا ليا اليوم نتكلم على برنامج اللي فيه واحد تدخل هيكلي 
أتبث  اليوم  لكن  بزاف،  عليه  كنتكلموا  كانش  ما  اللي  الفالحة  ديال 
األهمية ديالوا واللي بفضل املواكبة ديالوا تمكنا من تحقيق تموين 

كامل بجميع املنتوجات الفالحية لجميع األسواق ولجميع الجهات.

فبرنامج املزروعات الربيعية والصيفية للخضروات حقق نجاح مهم 
هاد السنة في ظرفية أقل ما يمكن يقال أنها جد صعبة، باش نكونوا 
واضحين ما يمكنش يكون �سي موسم فالحي حقيقة أسوأ وأصعب 
التساقطات  ثالثة من ضعف  اللي مرين منو، سنة  من هاد املوسم 
املطرية، ظروف صعبة ديال هاد الجائحة واللي سبق لي قدمت ليكم 
هنا معطيات كاملة من قبل، هاد ال�سي كان من املمكن يأثر على تمويل 

األسواق لو لم يكن هناك تدبير محكم وخطة استباقية.
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وهكذا فإن املصالح ديال الوزارة وبتعاون وثيق مع الفالحة ومع 
الفاعلين، حرصت على استمرار النشاط واإلنتاج الفالحي بشكل عادي 
خالل فترة األزمة سواء من حيث املحاصل أو الزراعات الجديدة، وقامت 
بتشكيل لجن تتبع يومية لوضع املزروعات واللي سهرات على تنفيذها 
هاد البرنامج اللي نجح بشكل كبير، هاد ال�سي خلى الحمد هلل أنه ما 
يكون حتى �سي خصاص يعني حتى �سي منتوج دوزنا رمضان اللي فيه 
إقبال كبير، فصل الصيف كذلك بتمويل شامل ومنتظم، ما كانش �سي 
سوق في املغرب اللي يعني ناقصينوا بعض املواد من الخضر والفواكه، 
وكيظهر نجاح هاد البرنامج من خالل مساحة الخضروات اللي تم الزرع 
ديالها في الفترة الربيعية واللي بلغات 91 ألف هكتار أي بنسبة 114% 
من البرنامج املحدد يعني 80 ألف هكتار، مع تجاوز املساحات املبرمجة 
الطماطم   ،312% كالبطاطس  الخضروات  يعني  ببعض  فيما يخص 
%143 والبصلة %120 واللي مكنات من تغطية الحاجيات اإلستهالكية 

ديال املواطن.

وفيما يخص الزراعة ديال الخضروات الصيفية تم إنجاز البرنامج 
ألف و800   20 ديال  املساحة  توزيع بشكل طبيعي على واحد  ديال 
هكتار فيها تقريبا %60 ديال الطماطم، كذلك %20 بلغات حوالي 20% 
وبلغات اإلنجازات حوالي 17 ألف هكتار أي بنسبة %82 من الهدف 
املسطر للبرنامج، حيث سيمكن إنتاج الخضروات الصيفية من تغطية 

اإلحتياجات اإلستهالكية للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر.

حض6بتيبلس دبتي بلسادةيبلنأبب،

إن ما يتحقق اليوم في القطاع الفالحي هو أمر يدعو للفخر واإلعتزاز 
باملجهود اللي كيقوم بها الفالح في امليدان وثانيا بسياسات الدولة منذ 
10 سنوات من تخطيط وتدبير إستراتيجي أعاد يعني تشكيل وإرساء 

الفالحة املغربية على أسس متينة وقوية.

هاد األوراش اللي كان األساس ديالها املواكبة والتحفيز ديال الفالح 
في شتى جوانب ديال العمل دياوا، عملنا على تقديم التحفيز في املكننة، 
في تقنيات الزراعة والتحفيز ديال الفالح في شتى جوانب العمل ديالو، 
وتحفيز الفالحين على تطوير استثماراتهم، بحيث قمنا بإصالح جدري 
ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفالحي، حتى أصبح رافعة لإلستثمار 
وآدات املساهمة في النمو العام لإلقتصاد الوطني وفي تحسين الدخل 
ديال الفالح، هاد التحفيز أكثر من %60 اللي استافدوا منوا هما فالحة 
يعني جد صغار اللي عندهم أرا�سي ديال املساحة ديال أقل من 5 هكتار، 
 985 فالحي،  تنموي  مشروع   2500 حققنا  التدخالت  هده  وبفضل 
مشروع من الدعامة الثانية الخاص بالفالحة التضامنية واإلستثمارات 
ديالها بلغوا 14.5 مليار ديال الدرهم لفائدة 733 ألف مستفيد، 19 
عقدة برنامج لتنمية سالسل اإلنتاج، 12 مليار ديال الدرهم كإستثمار 
لتطوير الصناعة الغذائية من خالل مواصلة تنفيذ العقدة ديال البرامج 
ديال تنمية الصناعة الغذائية والذي سيمكن من خلق وإنشاء 371 
وحدة جديدة وتوفير 38 ألف فرصة عمل إضافية و13 مليار من القيمة 

املضافة سنويا إضافية؛ إطالق كذلك عدة أقطاب فالحية في املناطق 
الرئيسية، وتجهيز حوالي800 ألف هكتار بأساليب الري في إطار البرامج 
الثالث للري، البرنامج الوطني إلقتصاد املياه، برنامج توسيع السقي إلى 
السدود، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار السقي لفائدة 

تقريبا 235 ألف ضيعة.

ومكنتنا هذه اإلنجازات من عصرنة القطاع والرفع من اإلنتاجية، 
مما ساهم في ضمان مستوى جيد من اإلكتفاء الذاتي في العديد من 
املنتوجات الغذائية من بين أعلى مستويات في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، وكذلك تعزيز إدماج الفالحة املغربية في السوق العاملية 
وتحسين قدراتها التنافسية، عرفت قيمة الصادرات الفالحية تزايد بأكثر 
من2.5 دملرات بين 2008 فاش بدا املخطط و2018 لتصل ل 36 مليار 
ديال الدرهم في 2018 وأكثر من 39 مليار ديال الدرهم في 2020، يعني 
كاين كذلك التحسن في مستوى دخل الفالحين بأكثر من %66 وخلق 
بين 2008 و2018 50 مليون عمل إضافي؛ تحسين وترشيد تدبير املوارد 
املائية من خالل البرامج الثالث املهيكلة ديال الري اللي تكلمت عليها اآلن 
واللي جابت لينا واحد اإلقتصاد ديال 2 ماليير ديال متر مكعب من مياه 
الري، وكذلك تعزيز دينامية تكامل الفالحة الصغرى واملتوسطة جميعا 

بإستفادة تقريبا 2.7 ديال املليون.

للقطاع  أفضل  مساهمة  ضمان  من  املخطط  هاد  مكن  عموما 
باعتباره  الداخلي  الناتج  ارتفع  حيث  اإلقتصادي،  النمو  في  الفالحي 
مؤشر هام للنتائج، داز من 65 مليار ديال الدرهم Pub Agricolسنة 
2007، إلى 125.5 مليار ديال الدرهم في 2018 بمعدل سنوي بين 2007 

و2018 ديال 5.25% ديال النمو سنويا.

الفالحة اليوم الحمد هلل، إنتقلت إلى مستوى آخر من التحديات ومن 
الرهانات في مساهمة متميزة في اإلقتصاد الوطن، وإن شاء هللا كنتمناوا 
بأنه ما تنزلش عليه، ونقولوا بصراحة أنه هاد العام اللي عرف تقريبا 
أسوأ أزمة عرفها القطاع في العالم ما�سي غير في املغرب، ولكن رغم هاد 
ال�سي كلو الناتج الداخلي ما غاديش يهبط على أقل من 110 ديال املليار 
ديال الدرهم، وصلنا لواحد السقف اللي الحمد هلل ما يمكنش نهبطو 

عليه إن شاء هللا في املستقبل.

أما بالنسبة لإلنتاج املرتقب، حضرات السيدات والسادة النواب 
املحترمون، على الرغم من هاد الوضع املناخي الصعب ديال سنة 2020 
الوضع الصحي الخاص بالوباء ديال كوفيد 19، كاين واحد العدد د 
النتائج ديال اإلنتاج ديال السالسل املثمرة الرئيسية اللي الحمد هلل 

خاصها تشهد ارتفاع ملحوظ بعد تراجع سجل في املوسم املا�سي.

بالنسبة للحوامض من املتوقع أن يزداد إنتاجها بنسبة 29 % مقارنة 
مع املوسم السابق، حيث ساهم ارتفاع إنتاج األغراس الجديدة من 
الحوامض اللي تنفذات في إطار مخطط املغرب األخضر في رفع اإلنتاج 
خالل هذا املناسب، كما أنه من املتوقع أن يرفع إنتاج الزيتون بنسبة 
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%14 مقارنة مع املوسم السابق، هذه الزيادة الناتجة عن عدة عوامل 
من بينها األثر اإليجابي للشتاء اللي كانت في شهر أبريل وماي لساعدات 
على نمو الفاكهة وتطورها وكذلك دخول اإلنتاج ديال األغراس الجديدة 
اللي كانت في أول ديال مخطط يعني املغرب األخضر اللي بدات كتعطي 

األكل ديالها.

ومن املرتقب أن يشهد املوسم الفالحي كذلك هذا 2021/2020 
 le seuil التمور ما غادي نوصلوا لواحد  إنتاجا قياسيا منتظرا من 
التأثير  بفضل  الفالحي،  املوسم  مع  مقارنة   4% ديال  بزيادة  جديد 
اإليجابي للظروف املناخية واإلنعكاسات اإليجابية لبرنامج ديال الغرس 

ديال مليون شجرة أو ال مليون نخلة.

أما الصادرات، لقد مكن استمرار النشاط الفالحي وفي مختلف 
بعض  رغم  على  الحفاظ  من  والتحويل  التوظيب  ديال  الوحدات 
آنذاك،  كنعالجوها  كنا  اللي  وهناك  هنا  مطروحة  اللي  اإلشكاليات 
وبفضل هاد اإلستمرار ديال النشاط الفالحي على طول ديال السلسلة 
ديال القيام، بلغات قيمة الصادرات من املنتجات الغذائية الفالحية، 
احنا كانبداو في الحساب ديالنا من أول septembre وكنساليو في آخر 
 le. fiche.de. champs اللي ما�سي ديال anné. acricole هذا هو aout
 octobre أخر  في  وكتسالي   septembre أول  في  كتبدا  الفالحة  زعما 
اللي عندنا، خالل هاد املوسم ديال   les. statistiques إذن هادوهما
 chiffre.d›affaire 2020/2019 حوالي 39،5 داملليار ديال الدرهم ديال
مسجال ارتفاعا بنسبة 8 % مقارنة مع السنة املاضية 2018 اللي كانت 
فيها 36،6 مليار ديال الدرهم وبنسبة %130 إيال خدينا بنسبة 2010 
التصدير واحد  في  الدرهم، إذن كاين  17 مليار ديال  فيها  اللي كانت 

التشجيع اللي هو جد مهم.

أما صادرات من الخضروات سجالت حجما بلغ تقريبا مليون و416 
ألف طن خالل هاد املوسم مسجال ارتفاعا ديال تقريبا %12 مقارنة مع 
املوسم املا�سي، الصادرات ديال الطماطم %5 باش طلعات، منتقلة 
من 539 ألف طن في السنة املاضية إلى هاد البرنامج اللي كملنا دبا ديال 

567 ألف طن.

ملحوظ  ارتفاع  تسجيل  تم  فقد  الحمراء  للفواكه  بالنسبة  أما 
في2020/2019 زيادة ديال %22 مقارنة مع املوسم املا�سي، حيث هاد 
السنة اللي فضينا دبا ديال les fruits rouges وصلنا تقريبا ل 89 ألف 
طن، وبالنسبة 73 ألف طن اللي كانت السنة املاضية، نزيدو كذلك 
التصدير ديال البطيخ األحمر يعني الدالح واللي بلغ الحجم ديالو تقريبا 
241 ألف طن، يعني خالل هاد السنة، السنة املاضية مقابل 168 
ألف طن أي بزيادة تقديرا بتقريبا 44 %، بالنسبة للحوامض إن شاء 
هللا يعني في السنة املقبلة يعني بالنسبة l›export أنه احنا شفنا بأن 
اإلنتاج طلع ولكن l›export كاين آفاق اللي هي جد مهمة نظرا للعرض 
املحدود نسبيا لدى املنافسين الرئيسيين ديال املغرب، وكذلك استمرار 
ديال الطلب على هاد املنتوج الغني بفيتامين »c« في سياق الوباء ديال 

كوفيد19.

 les.exportationsبصفة عامة احنا كنتظروا إن شاء هللا بأنه هاد
اللي غادي يبداو من septembre 1 ل année كلها غادي يتزادوا إن شاء 
هللا هاد السنة ب %10 إيال بقا يعني la.production واملنتوج غادية 

فهاد النسبة هادي، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لفريق  الكلمة  بداية  للمناقشة  اآلن  ونمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النائب من  النائب، لحظة السيد  العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 

فضلك لحظة يعقموا. تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديإب6به ميبلشأيخ:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م،يبلحمديهلليلبيبلعامليني بلصالةي
 بلسالميعلىيوش6فيبلخلقي بمل6سلين،

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية من أجل 
مناقشة اإلستعدادات للموسم الفالحي الجديد، لكن قبل ذلك البد 
من التحدث عن السياق اإلستثنائي لهذا املوسم املتمثل في 4 نقاط 

أساسية:

النقطة األولى هو توالي سنوات الجفاف في املغرب وسوء انتظام 
األمطار واإلنعكاسات السلبية على املاء وعلى املحصول الزراعي واآلثار 
ليس فقط على املجال الفالحي وإنما على اإلقتصاد برمته، في انخفاض 
الشرائية  القدرة  وضعف  الشغل  في  وانكماش  املنتجين  مداخيل 
قبل  وتداعياته  الجفاف  مع  املعاناة  عن  نتحدث  إذن  للمواطنين، 

الجائحة.

النقطة الثانية فهاد السياق اإلستثنائي هي جائحة كورونا وتداعياتها 
على اإلنتاج والتسويق واإلستهالك والتشغيل، حيث كانت هناك بعض 
اإلضطرابات في عملية الجني وجمع املحصول، اضطرابات عميقة في 
قطاع املاشية، صعوبة في تسويق بعض املنتجات، انخفاض الطلب 
على بعض املنتجات كالدواجن، مما أدى إلى نوع من الكساد واختالل 
في األسعار، إضافة إلى تأثر منتجي الحليب وانعكاسات إلغاء املعارض 
على تسويق املنتجات املجالية، وفقدان أزيد من 150 ألف منصب في 
للتخطيط،  السامية  املندوبية  أرقام  الفالحي لوحده حسب  القطاع 
وبالتالي نتحدث عن معاناة مزدوجة للقطاع الفالحي والعالم القروي 

من الجفاف وجائحة كورونا.

النقطة الثالثة، في هذا السياق اإلستثنائي هي نهاية استراتيجية 
-2020 األخضر  الجيل  استراتيجية  وإطالق  األخضر  املغرب  مخطط 
2030، السيد الوزير ال أحد ينكر دور املخطط املغرب األخضر في خلق 
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دينامية كبيرة في القطاع وقيمة مضافة في مجموعة من سالسل اإلنتاج 
وتوفير العملة الصعبة، وهي فرصة لننوه باملجهودات التي قمتم بها في 
هذا املجال، لكن يبقى هناك نقص كذلك في عدم القدرة على توفير 
الحاجيات من بعض املواد األساسية للمغاربة، املغرب يعتبر من أكبر 
املستوردين للحبوب ال نغطي سوى %60 من حاجيات املغاربة، كذلك 
بالنسبة للسكر ال نغطي سوى %46 وبالنسبة لزيوت املائدة ال نغطي 
سوى %90 وهو ما يهدد األمن الغذائي، وبالتالي هناك نتائج متباينة 
ملخطط املغرب األخضر واإلستراتيجية الفالحية ال تحقق األمن الغذائي 

في بعض املواد األساسية التي يحتاجها املغاربة.

املغرب  إعداد  هي  اإلستثنائي  السياق  هذا  في  الرابعة  والنقطة 
لجائحة  ومتشعبة  مستمرة  تداعيات  ظل  في  جديد  تنموي  لنموذج 
املعطيات من جفاف  كل هذه  أمام  وبالتالي  معها،  وبالتزامن  كورونا 
بنيوي وتداعيات جائحة دفعت العالم إلى مراجعات جذرية في سياسته 
اإلقتصادية واملالية واإلنتاجية وكذا إعادة تحديد األولويات الوطنية، 
فالنقاش الجوهوري السيد الوزير واإلستعداد الحقيقي وإعادة التفكير 
في أنظمة اإلنتاج بهدف تحقيق أمن غذائي وبالتالي سيادة وطنية، ذلك 
السيد الوزير وانطالقا من خطاب صاحب الجاللة، في افتتاح البرملان 
يوم الجمعة، فاملسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعي لصالح 

الوطن واملواطنين أو ال يكون انتهى نص خطاب صاحب الجاللة.

وتأسيس على كل ما سبق أدعوكم السيد الوزير إلى فتح نقاش 
حقيقي وطني وموسع وعميق، من أجل تكييف اإلستراتيجية الجديدة 
»الجيل األخضر« مع الظروف الجديدة التي فرضتها الجائحة وإعادة 
ترتيب األولويات وذلك عن طريق إشراك البرملان في عرض تفاصيلها 
ومناقشتها، فالبرملان السيد الوزير، ال يمكن إال أن يكون عونا وسندا 
لكم، عن طريق تصويب وتجويد مضامين هذه اإلتفاقية من قبل نواب 
األمة، وهو يمثل دور من أدوار املؤسسة التشريعية أو على األقل في حالة 

صوابيتها في الحصول على املعلومة واالقتناع بها والدفاع عنها.

وفي هذا الصدد السيد الوزير، فإن أية إستراتيجية جديدة البد لها 
التعاطي مع إشكالية الجفاف وتداعيات الجائحة واإلهتمام بما يلي:

- توجيه اإلنتاج لسد حاجيات السوق الداخلي من املواد األساسية؛

- تحديد خريطة فالحية تتناسب مع اإلمكانيات املائية لكل منطقة؛

- تأهيل وتقوية الطاقة االستيعابية للتخزين والتبريد؛

- وضع برنامج وطني خاص إلنتاج الشعير الذي ال يتطلب كميات 
كبيرة من األمطار مما سيساهم في دعم مربي املاشية في حالة الجفاف 

وعدم اللجوء إلى االستيراد بالعملة الصعبة؛

- مواصلة دعم قطاع الصناعات الغذائية؛

الوسطاء،  على  الطريق  قطع  بهذف  التسويق  ظروف  تحسين   -
كثرة  نتيجة  الفالحين  من  مجموعة  للفالحين،  ربح  هامش  وضمان 

السماسرة والوسطاء يبيعون محصولهم الزراعي بخسارة أو بربح قليل؛

- كذلك مواصلة تأهيل املجازر وأسواق الجملة، ووضع سياسة 
استشارية فالحية تفاعلية مبتكرة والقطع مع النمطية والرتابة التي 

يزال تسود فيما يخص اإلرشاد الفالحي؛

-دعم البحث الزراعي والبحث في أنظمة الري؛

ديالو مع  بانت األهمية  الذي  الرقمي  للتحول  - إحداث منظومة 
جائحة كورونا؛

البديلة  الطاقات  إستعمال  أجل  من  املادي  الدعم  تخصيص   -
والطاقة الشمسية واملزيد من الدعم للسقي املوضعي.

أما فيما يتعلق باملوسم الحالي، السيد الوزير، ضرورة توفير مياه 
منطقة  إشكالية  بالذكر  نخص  بالجفاف،  املتأثرة  لألقاليم  السقي 
الكركان الفالحة، السيد الوزير، فهاد املنطقة عندهم مجموعة من 
املقترحات كنتاظرو منكم اإلنصات والتفاعل اإليجابي معها، كذلك 
السيد الوزير، توفير البذور واألسمدة بأثمنة مناسبة ومعقولة، وما 
نساوش السيد الوزير، ننوهو باملجهودات اللي قمتو بها من أجل توفير 
الحاجيات األساسية للمغاربة أثناء الجائحة، وكذلك كنشكرو الفالحة 
اللي كان وراء هاد ال�سي، وفي هاد املجال السيد الوزير، الفالحة ما 
استافدوش واحد الدعم ديال الدولة في هاد الجائحة هادي، لذلك 
كنطلبو تكون واحد العدالة وتخصيص واحد الدعم للفالحة على األقل 
عن طريق إلغاء فوائد القروض وفوائد التأخير، نعود السيد الوزير، 
الجيل األخضر  إرجاع إستراتيجية  الحقيقي هو  أن اإلستعداد  نذكر 
للنقاش وتكييفها مع التداعيات املستجدة واملتشعبة لجائحة كورونا، 
لذلك السيد الوزير سننتظركم في لجنة القطاعات اإلنتاجية.« اللهم 

اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين«، وفقكم هللا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وشكرا لكم أيضا على احترام الوقت، 
الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

بلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6،

إخأبني،يوخأبتييبلنائباتي بلنأببيبملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة حيث أن 
بالدنا تعاني عدة سنوات من انعكاسات سلبية للتغيرات املناخية والتي 
املطرية وعدم  التساقطات  وقلة  الحرارة  بارتفاع درجة  أساسا  تتميز 
برنامج  إنجاز  ويعرقل  املثمرة  األشجار  ديمومة  يهدد  مما  انتظامها، 

السقي.
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لقد ساهمت التدابير املتخذة من طرف الحكومة، السيد الوزير 
تنقل  من  الحد  األسواق،  إغالق  بينها  ومن  الوباء  انتشار  من  للحد 
األشخاص عبر التراب الوطني، منع التجمعات والحفالت، إغالق دور 
الضيافة، إغالق الحدود الخارجية، كل هذا أدى إلى السكتة القلبية 
التي عرفها القطاع السياحي ببالدنا، ونخص بالذكر جهة مراكش آسفي 
التي تعاني وهي حزينة السيد الوزير، إغالق بعض وحدات التلفيف 
الفالحة  تعميق معاناة  إلى  أدى  الفالحية، مما  الغذائية  والصناعات 
الدواجن  قطاع  منها  سيما  وال  الفالحية،  املواد  بعض  أثمنة  وانهيار 

واملنتوجات املجالية.

التلية  والسدود  السدود  إنجاز  في  الحكومة  تأخر  ساهم  ولقد 
والحواجز املائية وبرامج تحويل املياه من الشمال للجنوب وتأخير إنجاز 
وحدات تحلية مياه البحر باملناطق الساحلية إلى تدهور الفرشة املائية 
وتفاقم العجز كبير بين العرض والطلب في مياه السقي واملاء الشروب، 
وبهذا الخصوص يدعو فريق حزب األصالة واملعاصرة بمجلس النواب 
إلستحضار الرؤية امللكية السامية بخصوص القطاع الفالحي الواردة 
في خطاب صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، بمناسبة 
»ونود  جاللته:  قال  حيث  الخريفية  التشريعية  الدورة  هذه  افتتاح 
التأكيد هنا على األهمية التي يجب أن تعطى للفالحة والتنمية القروية 
ضمن عملية اإلنعاش اإلقتصادي ودعم صمود القطاع الوازن وتسريع 
اإلستثمار  تحفيز  في  يساهم  ما  وهو  الفالحية،  البرامج  جميع  تنفيذ 
املنهي  اإلندماج  وتسهيل  الوطني  الفالحي  اإلنتاج  وتثمين  والتشغيل 
انتهى كالم   « الجديدة  الفالحية  لإلستراتيجية  وفقا  القروي  بالعالم 

صاحب الجاللة، حفظه هللا.

للنجاعة  ضمانا  بالتنقيط  السقي  اعتماد  تعميم  يجب  ولهذا 
واإلقتصاد في مياه السقي؛ الزيادة في املساحات الفالحية املؤمنة لدى 
التعاضدية الفالحية للتأمين والرفع من قيمة التعويض عن املخاطر 
وال سيما الجفاف، وهنا نثمن العمل التي تقوم به التعاضدية الفالحية 
للتأمين هي وقفات واحد الوقفة وخالت الفالح مشبت باألرض ديالو 
فهاد السنوات ديال الجفاف وهذا بفضل الشراكة الجيدة ما بين وزارة 
الفالحة وهاد التعاضدية؛ إعفاء استثمارات الطاقة املتجددة النظيفة 
وال سيما الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة املضافة لتمكين 
املهنيين من إستعمالها واإلستفادة من أكثر من 3 آالف ساعة شمسية 
للفالحين   100% بنسبة  الدعم  برنامج  إدراجها ضمن  مع  السنة  في 
إنتاج  بفائض  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  شراء  تفعيل  الصغار؛ 
هذه الطاقة التي يوفرها الفالحين؛ تخفيض ثمن الشعير املدعم السيد 
الوزير، احنا كنشكروكم على املجهودات وفرتوا الشعير بكميات مزيانة، 
واليني الفالحة راه ما عندهومش باش يشريوه، راه ما عندهومش باش 
يشريوا السيد الوزير، ولهذا كنطالبوا باش يرجع بدرهم ونص عوض 
2 دراهم، السوق العالمي للشعير السيد الوزير، راه ما غاليش بزاف 
الدعم هاد  الحكومة  الوزير، ومن خاللكم  السيد  هللا يجازيك بخير 

واللي  وكورونا،  الجفاف  العصيب،  الظرف  فهاد  والكسابة  الفالحة 
الكسابة، وال  أنهكت  أنهكت  واجتماعية  اقتصادية  خلفات مخلفات 
سيما باألقاليم التي يعتبر نشاط تربية املوا�سي ركيزية أساسية كإقليم 
الرحامنة نموذجا؛ دعم الصادرات وال سيما تكاليف النقل الدولي؛ إزالة 
األوحال العالقة بقعر السدود؛ معالجة املياه العادمة وإعادة إستعمالها 
بالبستنة والقطاع الفالحي، الزيادة في املساحة املزروعة و املشجرة مع 
خلق وتوسيع املدارات السقوية ببالدنا؛ ضرورة اعتماد توزيع عادل 
ومنصف لرخص الصيد البحري لجميع أنواع السمك على كل املهنيين، 
الحد من اإلستغالل املفرط والصيد الجرائر التي تمارسه سفن الصيد 
الجملة؛  أسواق  وهيكلة  الداخلية  السوق  تنظيم  األجنبية؛  البحري 
ضبط مؤقت الستيراد كتاكيت اليوم الواحد لألمهات الدواجن لخلق 
التوازن بين العرض والطلب وضمان تزويد األسواق الوطنية بمنتوجات 
كافية ذات جودة عالية ومنتظمة وبأثمنة مناسبة لجميع املواطنين 
املغاربة؛ اعتبار سلسلة إنتاج الدواجن سلسلة فالحية ودخل منتجيها 
دخال فالحيا إسوة بجميع دول العالم؛ إعادة جدولة ديون الفالحة مع 

إعفائهم ..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم إنتهى الوقت، تفضل السيد الرئيس 
الكلمة...

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

وإعفاء الفالحة عطيني ثانية هللا يهديك السيد الرئيس ثانية راه 
إعفاء الفالحة من الديون راه غادي نسخف ليك هنايا عطيني ثانية 

هللا يجازيك ..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضل، ال تسخف ال إال تسخف، تفضل تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

إعادة جدولة ديون الفالحة مع إعفائهم من فوائد وغرامات التأخير 
وأدائهم ألصل الدين فقط بنسبة للديون القديمة املترتب عن سنوات 
البور  في  الجموع  أرا�سي  تمليك  جديدة،  قروض  ومنحهم  العجاف 
الوطني  للمكتب  وتوفير  امللكي،  والبرنامج  امللكي  للمخطط  إستجابة 
للسالمة الصحية املوارد املالية واملادية واللوجيستيكية للقيام بدوره 

الجسيم وأدواره الجسيمة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للفريق التجمع الدستوري، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.
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بلنائبيبلس ديعبديبلأد ديخ6 أش:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

بلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي6يبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

اليوم في الحقيقة الحديث عن قطاع الفالحة في بالدنا ينبغي أن 
يأخذ بعين اإلعتبار التوجيهات امللكية السامية، ولنا في الخطاب السامي 
لصاحب الجاللة، خالل افتتاح هذه السنة التشريعية يعني غير الجمعة 
املا�سي فقط، خير دليل وخير بيان على تأطير النقاش السيا�سي والنقاش 

البرملاني التشريعي املتعلق بقطاع الفالحة.

اليوم صاحب الجاللة، تحدث عن يعني األهمية التي ينبغي أن تلى 
لهذا القطاع ضمن عملية اإلنعاش اإلقتصادي، بالدنا تعيش ظروف 
صعبة في ظل الجائحة وفي ظل الجفاف الذي طبع السنوات املاضية، 
وبالتالي يعني هاد الجائحة و هاد الضروف كان طبيعيا أن تنعكس على 
القطاع، ومع ذلك صاحب الجاللة، يؤكد في خطابه على أن هذا القطاع 
صمد صمودا وينبغي دعم صمود هذا القطاع عبر دعم تنزيل البرامج 
الفالحية، مما سيساهم في عملية اإلنعاش اإلقتصادي ال سيما طبعا 
في ظل اإلستراتيجية الجديدة، إستراتيجية الجيل األخضر التي نوقشت 
ما�سي ماتناقشاتش، نوقشت في مارس املا�سي، أنا أ تذكر جيدا، هنا في 

البرملان ناقشنا اإلستراتيجية الجديدة الجيل األخضر.

طبعا الخطاب ديال صاحب الجاللة، هو شهادة على أهمية القطاع، 
ولكم السيد الوزير أن تفخروا بذلك ألن اليوم القطاع الفالحي أثبت في 
مختلف اإلستراتيجيات، إستراتيجيات املغرب األخضر وأيضا أليوتيس، 
ونحن في الفريق التجمع الدستوري لنا كل الثقة وكل العزم واليقين 

على نجاح إستراتيجيات الجيل األخضر.

القطاع الفالحي لم يتأثر بالجائحة وبالتساقطات والدليل طبعا كما 
جاء في معرض عدد من مداخلة السادة النواب الذين سبقوني على أن 
املنتجات الحمد هلل موفرة، األسواق يعني بما يحقق األمن الغذائي ديال 
املغاربة خالل الجائحة واألسعار، وهنا السيد الوزير، ال يفوتنا التنويه 
بهذاك القرار املشترك اللي درتوا مع وزارة الداخلية عبر املرور مباشرة 
للمارشيات واألسواق دون املرور عبر الوسطاء واللي مكن املغاربة خالل 
فترة الحجر الصحي أنهم ياخذوا املنتجات الفالحية، الخضر واللحوم 
والفواكه بأثمان كيفما كانت قبل الجائحة، وهذا طبعا ال ينكره إال 

جاحد أو حاقد.

أيضا ال يفوتني طبعا التنويه بارتفاع قيمة الصادرات، احنا بالد 
محتاجة للعملة الصعبة، ووزارة الفالحة كان عندها طبعا الدور كبير في 
يعني املداخيل اللي بلغات أكثر من 39 مليار درهم رغم ظروف الجائحة، 
طبعا املسألة ديال اإلنتقال إلى الصناعات الغذائية هذا مطلب ملح اللي 

غادي يدخل فيما دعى له صاحب الجاللة، أ السيد الوزير، وهو تثمين 
املنتوج، الوفرة اآلن ديال املنتوج، سيمكن هاد الدعم ديال الصناعات 
الغذائية تمكن من تثمين املنتوج ومضاعفة طبعا يعني القيمة يعني 

ديال الصادرات ديال املغاربة.

السيد الوزير، بالنسبة للمياه نحن نحي املجهودات اللي كتبذلوها 
بالنسبة للسقي، اليوم نحن نعلم أن مسألة املياه ترتبط بعدد من 
املتدخلين، وأعتقد أن يعني مسألة اإلستمرار في بناء السدود التلية هو 
مطلب ملح على اعتبار أن توقف اللي كان في 2012 انعكس على اليوم، 
لو لم تتوقف طبعا بناء السدود في 2012 ملا يعني وقع ما وقع اليوم، اللي 
كان متوقع أنه يأثر على الفالحة ولكن الحمد هلل بفضل يعني التدبير 
ديالكم للقطاع والحكامة ديال تدبير ديالكم للقطاع الجميع اليوم يشهد 
 املسألة ديال بناء السدود التلية ينبغي طبعا 

ً
ويشيد بهذه الحكامة، إذا

أن تستمر، ثم مسألة تحلية مياه البحر، أنا أعتقد أن هذه املسألة أن
les.stations ديال التحلية ينبغي أن يوزعوا على التراب الوطني، ويكونوا 
يعني على صعيد كل الجهات لضمان هاد املسألة ديال ري الفالحة عبر 
إستعمال املاء املحلى ديال مياه البحر، واللي غادي يساهم أيضا في 

تطوير املساحة املزروعة.

خانتنيش  ما  إيال  أعتقد  أنا  للحبوب،  بالنسبة  الوزير،  السيد 
الذاكرة أن الهدف كان في مخطط املغرب األخضر هو 70 مليون قنطار، 
وبالتالي أعتقد أن مخطط املغرب األخضر ينسجم واألهداف التي وضع 
من أجلها، بمعنى أنه بلغ هاد الحد هذا، إيال كان الفالحين يريدون أو 
يفضلون املنتجات الفالحية اللي عندها عائد أكبر، أعتقد أن املسألة 
تعود للفالحين، وإيال كان يعني هاد املعطى ما صحيحش ممكن تنورنا 

ويعني بإعتبار أنكم أنتما املسؤولين على القطاع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

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

بلنائبيبلس ديمحمديبلحافظ:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

السيد الوزير، اليوم بغينا نعرفوا ملاذا تم استثناء القطاع الفالحي 
من تداعيات جائحة كورونا وإقصاء الفالحين الصغار منهم واملتوسطين 
واملهمشين بالعالم القروي من الدعم؟ واللي تيبلغ عددهم 14 مليون 
كلهم تيعتامدوا على األنشطة الفالحية كمصدر عيشهم، كذلك أنه إذا 
كان جميع القطاعات اإلقتصادية تأثرت بالجائحة فإن القطاع الفالحي 
تأثر أيضا من مخلفات الجفاف لسنتين متواليتين، بكل أسف أول مرة 
الحكومة لم تتخذ إجراءات ملواجهة آثار الجفاف ومخلفاته لضمان حد 
أدنى من مستوى معيشة الفالح وتنعرفواl›économie.vivrière مادام 
األمر يتعلق باقتصاد معي�سي وتضامني والدور الذي تلعبه في اإلقتصاد 

.l›économie.locale املحلي
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امللكي  الخطاب  توجهات  استوعبتم  أنكم  الشك  الوزير،  السيد 
جاللته،  أكد  عندما  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة  السامي 
عملية  الالزمة ضمن  األهمية  القروية  والتنمية  الفالحة  إعطاء  على 
إنعاش اإلقتصاد الوطني من حيث دعم صمود هذا القطاع الوازن 
وتسريع تنفيذ برامجهم منها توسيع األرا�سي املسقية ملواجهة ظاهرة 
الجفاف، التي أخذت طابعا مزمنا بعدما تقرر في ظل مخطط املغرب 
األخضر إنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب على األقل سنويا في ظل 
هذا الجفاف، لحد اآلن لم نتعدى 30 مليون قنطار األمر الذي يسائل 
السياسة القطاعية على اإلكتفاء الذاتي الغذائي الذي كلف فاتورة 
املواد الغذائية املستوردة 39 مليار درهم أي بزيادة %24 خالل 8 أشهر، 
اإلستثمار األمثل ألرا�سي الجموع لضمان اإلندماج املنهي بالعالم القروي 
وخلق طبقة فالحية متوسطة كما أكد على ذلك جاللة امللك، نصره 
هللا، غياب املخطط الفالحي le.plan.de.culture لضمان التنافسية 
الصناعية  املنشآت  تقريب  والطلب،  العرض  بين  والتوازن  الزراعية 
بإقليم  الشأن  هو  كما  واملتوسطين  الصغار  الفالحين  من  الفالحية 
سيدي قاسم الذي تطالب ساكنته بإحداث l›agropole بترابه نظرا 

لطبيعة العقار كلها كيش وساللية.

السيد الوزير، احنا الزريعة بقات لو عشر أيام تقريبا ومازال الفالحة 
ما عارفينش أثمنة البذور املختارة، والتضارب كذلك في أثمنة األسمدة 
رغم أن املغرب هو أول مصدر للفوسفاط، السيد الوزير، ماذا قدم 
صندوق التنمية القروية الجبلية لساكنة العالم القروي خاصة في ظل 
تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف، ألم يكن من األجدى الوقوف على 
حصيلة مخطط املغرب األخضر ومدى تحقيق األهداف املتوخاة منه 
قبل اإلعالن عن استراتيجة الجيل األخضر2020-2030 ومدى قدرتها 
على تدارك األخطاء وتجاوز اإلختالالت التي تطبع السياسة الفالحية 
في غياب أي تواصل مع الفالح خاصة الصغير واملتوسط، مما تضيع 
معه فرص استفادتهم من دعم املخططات والبرامج واإلستراتيجيات 

الفالحية.

تبعات  من  يسلم  لم  البحري  الصيد  قطاع  إن  الوزير،  السيد 
السياسة الحكومية املطبوعة باإلرتجال والتردد واإلنتظارية وضعف 
الحكامة وغياب رؤية واضحة املعالم إلصالح القطاع ومعالجة املشاكل 
والصعوبات املطروحة، املتمثلة أساسا في الحيف الذي يتكبده الصيد 
الساحلي والتقليدي من جراء عدم دعم أسعار املحروقات على غرار 
الصيد بأعالي البحار، الضغط الضريبي على الذي يثقل كاهل مهنيي 
الصيد التقليدي والساحلي، املخاطر التي يتعرض لها العاملون بالقطاع 
في غياب جهاز مستقل لإلنقاد البحري، قلة البحارة املؤمنين على مثن 
مراكب الصيد البحري أمام محدودية خريجي معاهد التكوين البحري، 
غياب إطار قانوني للحماية اإلجتماعية للبحارة والصيادين واملجهزين، 
الوضعية املتهالكة واملتردية للموانئ القديمة واملرافق التابعة لها أمام 
ارتفاع أسعار الخدمات املقدمة ملهنيي الصيد، غياب أي استراتيجية 

لدى املكتب الوطني للصيد البحري لتثمين املنتوجات البحرية وتشجيع 
استهالكها.

تحقيق  القطاعية عن مدى  السياسة  تسائل  الوضعية  إن هذه 
األهداف املتوخاة من مخطط أليوتيس في غياب أي تقييم لحصيلة هذا 

املخطط الذي استنفذ مداه؟

إن هذه الوضعية تسائل الحكومة، هل نحن بلد فالحي أم غير أمام 
عجز القطاع الفالحي عن تحقيق األمن الغذائي؟ هل نحن بلد بحري 
أمام فشل القطاع في ضمان األمن الغذائي وتمكين املغاربة من استهالك 
الخيرات البحرية بأثمان مناسبة في متناولهم رغم امتداد املغرب على 

طول 3500 كيلومتر من السواحل؟

تدبير  في  النظر  إعادة  الحكومة  من  تقت�سي  الوضعية  هذه  إن 
من  تستوجبه  بما  القطاعين  بهاذين  املتعلقة  العمومية  السياسات 

حكامة وخلق، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضل أحد النواب املحترمين.

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلف6يقيبلح6كي:

بلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6يبملحترم،

حض6بتيبلس دبتي بلسادة،

في البداية أحيى عاليا خطاب جاللة امللك، نصره هللا، والذي أكد 
فيه على الخصوص اهتمامه بالقطاع الفالحي وبالفالح، نظرا لألهمية 
اللي تيلعبها أو كتلعبها الفالحة في اإلقتصاد املغربي، السيد الوزير أنا 
املغاربة  كنهنيكم وكننهي  قبيلة  ديالكم  للعرض  وأنا كنسمع  شخصيا 
كاملين على النتائج اللي تحقات في القطاع الفالحي من ناحية املنتوج 
ومن ناحية التثمين، والحمد هلل ما يمكن إال نعتزوا كمغاربة في واحد 
الوقت اللي عدة دول كانت عندها الجائحة وكانت عندها مشاكل كبيرة 

في الغذاء.

السيد الوزير هاد النجاح في ظل التصور والسياسة الرشيدة ديال 
جاللة امللك، نصره هللا، والعمل ديالكم وديال املساعدين ديالكم ولكن 
كذلك بفظل الفالح رغم الجائحة رغم الجفاف صبروا وصابروا وكابروا 
وأنتجوا ووفرولنا الغذاء طيلة السنة بدون استثناء، هاد الفالح السيد 
الوزير كانت مساعدات كنثمنوها، ولكن تم استثناءهم من الدعم اللي 

جا به صندوق كوفيد ماعرفتش عالش؟

السيد الوزير، نحن اليوم أمام تحديات كبرى وعلى رأسها تداعيات 
التصور  الوزير  السيد  نعرفوا  بغينا  الجفاف،  وتوالي سنوات  كورونا 
هي  أشنوا  الفالحي، كيف  املوسم  انطالق  أبواب  على  واحنا  ديالكم 
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باش  الفالح  أكثر  ندعموا  يمكن  باش  تعملوا  غادي  اللي  اإلجراءات 
يساير معنا هاد املنتوج وهاد الوتيرة ديالت املردودية؟ الصندوق ديال 
الدعم اللي أسس ليه جاللة امللك، نصره هللا، خصص واحد الظرف 
منو للفالحة بغينا نعرفوا التصور ديالكم أشناهية اآلليات؟ أش هما 

األسبقيات؟ أشنوهما األولويات لدعم الفالح؟

السيد الوزير، كما قال صديقي العزيز اليوم حالن الزريعة كما 
تيقولوا، لحد اآلن SONACOS بقا ما فتحاتش األبواب ألن ما عندها 
�سي التصور ديال األثمنة ديالت الزريعة، ألن تيقولوا أن وزارة املالية 
باقي ما عطاتهاش الدعم باش يمكن تيسر الثمن ديال الزريعة وهذا هو 
الوقت السيد الوزير اللي كنطلب منكم هي تسريع ديال هاد القضية 

هادي.

القضية الثانية وهي املاء احنا كنعيشوا واحد سنتين ديال الجفاف، 
هاد السنة الجفاف وصل هللا يحفظ للدروة ديالوا نثمناو من هللا يعطينا 
�سي عام زين و تفك القضية، ولكن اليوم السيد الوزير هاد الشوية ديال 
املاء اللي كاين على األقل نقسموه ونوزعوه وندبروه بطريقة عادلة اللي 
أحسن استعمال، نعطيك واحد املثل في املنطقة ديال بني عمير وبني 
مو�سى أو جهة بني مالل الخنيفرة كاين عندنا السد ديال بين الويدان 
كاين سد املسيرة وكاين أيت سعيد هاد الحقينة مقسومة على ثالثة 
وكاينة  للشرب  الصالح  املاء  كاين  الفالحي  القطاع  كاين  القطاعات، 
الصناعة، ولكن هاد التقسيم بالنسبة للمئوية كان في واحد الوقت اللي 
كانوا فيه فرضيات ما بقاتش اليوم، مادى بنا السيد الوزير، تراجعوا 
القطاعات، وحتى  بين  املاء  نقسموا  كيفاش  الضائقة  في  اآلن  واحنا 
القسط ديال الفالحة كيفاش نوزعوه، ألن ما يمكن�سي نقارنوا مناطق 
اللي فيها األشجار مع مناطق اللي ما فيهاش األشجار، والشجرة اليوم ..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، شكرا.

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلف6يقيبلح6كي:

ياله بديت.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلف6يقيبلح6كي:

والفالحة اصاحبي خليني نزيد شوية كما زدتي للناس اسيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق اإلشتراكي.

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلف6يقيبلح6كي:

آخر نقطة، آخر نقطة، آخر نقطة هللا يخليك السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  الوقت  إنتهى  كنعتاذروا،  الرئيس،  السيد  معذرة  عفوا 
الرئيس.

بلنائبيبلس ديمحمديمبديعيلئيسيبلف6يقيبلح6كي:

أم  هل سيستمر  الفالحية  التنمية  ديال  الصندوق  على  كنسائل 
ال؟ ألن كاين واحد املؤشرات تيقولوا غادي ينتهي نهار 31 في شهر 12، 
وهذا كيدعم الفالحة وكيدعم التنقيط إلى آخره، شكرا السيد الوزير، 

وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إنتهى الوقت السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق اإلشتراكي، تفضلوا 
السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديوحأيط:

بلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي6يبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

السيد  اإلشتراكي.  الفريق  بإسم  الكلمة  هذه  ألقي  أن  يسعدني 
الوزير، ال أحد ينكر املجهودات اللي كتقوم بها ومن خاللكم كل األطر 
املركزية والجهوية واإلقليمية للنهوض بهاد القطاع، وخير دليل هو وفرة 
املواد الغذائية الفالحية طيلة فترة الطورئ الصحية اللي مر بها بالدنا 

واللي كانت أصعب فترة مر بها بالدنا ومر بها حتى العالم.

السيد الوزير، كما كتعرفوا وكيعرف الجميع ثلثي ساكنة املغرب 
هي ساكنة العالم القروي، والعالم القروي كما تعرفوا مازال الفالحة 
فالحة معيشية بدائية اللي خلقوا عليها الجدود ديالنا، احنا السيد 
الوزير بغينا ننتقلوا من فالحة معيشية إلى فالحة صناعية، هاد الفالحة 
الصناعية السيد الوزير اللي من شأنها باش توفر مردود أحسن للفالحة 
ساكنة العالم القروي، وتوفر لهم مردود أحسن، وتجعلهم يتشبتوا 

باألرض ديالهم، ويجلسوا في األرض ديالهم ما يهاجرو �سي نحو املدن.

هاد الفالحة الصناعية السيد الوزير، ألن كما كتعرفوا قنطار ديال 
األرض إيال اتخدام بطرق عصرية وبآليات عصرية حديثة كيمكن اإلنتاج 
عف 5 داملرات على اإلنتاج اللي غيكون بفالحة تقليدية اللي  ديالوا يضَّ
كيمارسوه وال اللي كيزاوله ساكنة العالم القروي، إيال درنا هاد العملية 
ديال هاد الفالحة العصرية غادي يمكن لنا السيد الوزير تمشيوا معايا 
في هاذ الطرح على أساس نخلقوا وحدات صناعية كترتبط باملنتوجات 
املحلية لكل منطقة على حدة، ومن هنا غادي نكونوا وفرنا فرص شغل 
الدورة،  افتتاح هذه  في  السامي  امللكي  تماشيا مع الخطاب  للشباب 
وثانيا غنرفعوا من املردودية ديال ساكنة العالم القروي، ألن ساكنة 
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العالم القروي السيد الوزير راهم يعانون، يعانون بال جائحة، عاد ما 
بالك في ظل هذه الجائحة، ولهذا راه الساكنة ا ديال العالم القروي 
ما�سي هي املدن، ألن هما املورد الوحيد ديالهم هو الفالحة، ملي خلقوا 
لقاوا الفالحة هداك هو املوارد األصلي وهو املورد الوحيد اللي عندهم، 
ميوا هاذ الناس ونجعلهم يتشبتوا باألرض ديالهم  ولهذا باش يمكن نَّ
كيخصنا نخلقوا ليهم �سي فرص بديلة زيادة على الفالحة املعيشية اللي 

كيزاولها اليوم، وشكرا للجميع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن إلى أحد أعضاء املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبنم لي:

أنه خالل  الحسنات دياول املخطط األخضر  الوزير، من  السيد 
الفالحية  واملنتوجات  الغذائية  املواد  كانت  أنه  الصحي  الحجر  فترة 
متوفرة بشكل كثير وبأثمنة مناسبة ال�سي اللي جعل املواطن أنه يتبضع 
بكل سهولة، وبالنسبة لوزارة الفالحة كنشكروها فشخصكم خاصة 
بالنسبة ملنطقة أمزال أنكم دعمتونا بالرويزة اللي كفاتنا ولكن اللي 
جعلنا أنها كيحافظوا على الكسيبة ديالهم، لكن هللا يجازيك بخير بغينا 
واحد الحصة أخرى نظرا ألن املواد العلفية جد غالية مثال البال كيدير 
700 دريال، التبن املطحون 800 دريال، النخالة 50 ريال، الشمندر 60، 
الفول 120، الشعير البلدي كيفوق 5 دراهم، وكنطالبوا منكم تنظروا 
في األثمنة ديال األسمدة وديال الزريعة ألنه الفالح الصغير والكبير قريب 
على عملية الحرث، نطلبوا من هللا يمتعنا بواحد الفصل ديال الشتا 
الحكومة  بذالت  الوباء، خاصكم تساعدوه كما  هاد  ويرفع عنا  كثير 
بخير  يجازيكم  مقاولة، هللا  ألف   20 من  كثر  أنه ساعدت  مشكورة 
هاد الفالح الصغير باش يبقى فالبالد ويبقى يحرث هللا يجازيكم بخير 
كنلتامسوا منكم تساعدوهم، وما كتوفوتنيش الفرصة السيد الوزير 
على أنه الناس اللي فالقطاع ديال الصيد الساحلي والتقليدي أنهم عدة 

مشاكل بغيناكم تفكوا ليهم هاد املشاكل، وشكرا جزيال السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم للرد 
على ما جاء في املناقشة. يعقموا هادوا.

بلس ديعزيزيوخنأش،ي زي6يبلفالحةي بلص ديبلبح6يي بلكنم ةي
بلق6 يةي بمل اهي بلغابات:

بلس دبتيبلنائبات،

بلسادةيبلنأبب،

بلس ديبل6ئيس،

شكرا على التفاعل ديالكم مع هذا املوضوع اللي كيدل على اإلهتمام 
هاد  خالل  من  وسأحاول  الحيوي  القطاع  لهاد  كتوليوه  اللي  الكبير 

التعقيب التطرق لبعض النقط لإلجابة على مختلف التدخالت.

أوال البذور واألسمدة، بغيت نقوليكم بأنه يعني حتى واحد ما يمكن 
ينكر أن املستوى الكبير من اإلحترافية اللي بلغوا الفالح املغربي بفضل 
مجموعة من التدخالت اللي جاءت في إطار مخطط املغرب األخضر 
.les لكل  tracteurs سواء على صعيد املكننة، معدل ديال 4.16 ديال
ألف يعني هكتار في سنة 2007 دزنا ل 8.6 ديال les.tracteurs لكل ألف 
هكتار سنة 2018 أولى بالنسبة للقدرات العالية على استعمال البذور 
املختارة واألسمدة، بالنسبة للموسم الفالحي اللي احنا بالصدد ديالو 
أنه  رغم  املختارة،  البذور  من  وافرة  بكميات  مواكبته  من  سنتمكن 
وغتكونوا معيا متافقين خرجنا من واحد السنة اللي هي جد شارفة اللي 
دارت غير 30 مليون ديال القنطار رغم هذا ومن هاد اإلكراهات ديال 
الظروف املناخية اللي عرفاتها بالدنا خالل املوسم هذا، تمكنا من تأمين 
كميات مهمة من هاد البذور بحيث بلغت ما يقارب 1.6 مليون قنطار، 
كاينة 1 فاصلة مليون ونص قنطار موجودة عند SONACOS وكاينة 
100 ألف عند القطاع الخاص اللي هي موجودة من أصناف مالئمة 
لكل املناطق الفالحية وذات يعني جودة عالية، إذن نبلغ الفالحة بأن 
الحمد هلل البذور موجودة و ..موجودة، وبأنه فعال la.décision القرار 
ديال األثمنة راه هو يعني في التوقيع وغادي يخرج من هنا لغدا إن شاء 

هللا عاد تكلمت مع السيد وزير املالية هاد الصباح على هاد القرار هذا.

كذلك فيما يخص هاد يعني البذور املختارة البد من اإلشارة الحالة 
املطمئنة اللي كتسير عليها وتيرة اإلنتاج ديال البرنامج املسطر لها في 
هاد املوسم، بحيث يضم تزويد نقط البيع بالكميات الكافية لتلبية 
واحد  ووزعنا  املبكرة  املناطق  في  بدينا  راه  وتقريبا  الحاجيات  جميع 
الساعة 311 ألف قنطار من 40 صنف مالئما بمردودية عالية، واللي 
تم لحد اآلن تزويد أكثر من 270 نقطة منها %50 التابعة للموزعين 
 DONC ، SONACOSالخواص باإلضافة إلى 15 ملركز جهوي لتابعين ل
يعني السلعة راها موجودة يعني في املناطق ديالها ، كذلك تم اتخاذ 
كل اإلجراءات الضرورية إلستراد جميع حاجيات البالد املعبر عنها من 
الشمندر72 ألف وحدة من البذور األحادية ديال النبتية كلها جات 
l›importation و كلها خرجات عند.. ومشات غادي توصل للفالحة إن 

شاء هللا.

إذن اللي يمكن ليا نقول هو على أننا على أتم اإلستعداد إلطالق 
املوسم الفالحي الجديد، والحمد هلل موجودين كافة املقومات باش يكون 
موسم متميز إلى كمل هللا سبحانه وتعالى بأمطار الخير اللي كنترجاوها 
و أنها تعوضنا على املوسم لفاتت، والفالحة تبارك هللا الفالحة عملوا 
مجهود كبير، واحنا كنعرفوا بأنه وخا كتعطل شتا بعض املرات الفالحة 
راه كيعملوا كيحرثوا مليون ديال هكتار في أسبوع واحد في 4 األسابيع 5 
األسابيع غيمكن ليهم يحرثوا يعني داك البرنامج الوطني العام ألن الحمد 
هلل كاين املكننة داك �سي عالش تكلمت على املكننة وعلى األهمية ديالها.
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أما اإلشكالية ديال املاء عرف املوسم الفالحي ضعف كبير وانخفاض 
هام للتساقطات املطرية، ولم يتجاوز حجم الواردات املائية بالسدود 
الفالحية ما دخالت كاع les.barages كلهم دخليهم غير 3 ت املليار و650 
مليون ديال املتر كيب تقريبا %40 مع املتوسط ديال الواردات اللي 
كيدخل في 10 السنوات املاضية، إن هاد �سي انعكس سلبا على مخزون 
السدود الفالحية على الصعيد الوطني والذي لم يتجاوز 4 د املليار و810 
مليون متر كيب بالنسبة ديال املأل اللي كتناهز هادو السدود الفالحية 
تقريبا %36 إلى حدود 5 أكتوبر إذن تقريبا واحد النقص ديال 35% 
باملقارنة مع متوسط مخزون السدود 10 مواسم اللي فات، وانطالق 
ديال هاد املوسم الفالحي كيتزامن مع هاد اإلشكالية ديال نقصان ديال 
 les املاء في البارجات يعني وديال الفالحة ديالنا ويمكن لي نقولكم بأنه

zones مقسومين على 3:

كاين zone األولى دوائر ديال اللوكوس وديال السهل الغرب كتعرف 
انطالقة جيدة برنامج ديال الري كلو كاين خصص 220 مليون عطيناها 
للدائرة ديال اللوكوس و770 مليون غادي تم�سي للدائرة ديال الغرب ما 

فيها حتى إشكال.

كاين الدوائر ديال ملوية البهت يعني في الغرب وتادلة وتساوت العليا 
واحد  وتعطاهم  املاء  تعطاهم  وتافياللت  ورزازات  الحوز،  والسفلى 
الحصة مؤقتة باش يسقيو األشجار املثمرة والزراعات الدائمة خالل 

.novembreو septembre فترة شهر يعني

دوائر ديال دكالة النفيس والحوز األوسط، الحوز وسوس ماسة 
كتعرف حاليا تقريبا واحد توقف لعملية الري بفعل اإلنخفاض الحاد 
يتم تحديد حصة من  الفالحية، حيث لم  في السدود  املياه  ملخزون 
املياه للسقي في انتظار تحسن مخزون السدود، وأنتما السيد النائب 
ديال  املاء  ديال  يعني  ديال  البراج  ديال  اإلشكالية  هاد  كتعرفوا  راه 
املنطقة ديال الكردان اللي هذا ما�سي إشكال غير اليوم احنا من أول 
septembre واحنا في النقاش داخل الحكومة مع الوزراء املعنيين اللي 
مكالفين باملاء وال الداخلية وال هذا وال السيد رئيس الحكومة، واحنا 
كناقشوا يعني كل نهار بنهار أشنوا هو اإلمكانيات ألن كتعرفوا املاء ديال 
البراج اللي كان ديال سبت الكردان اآلن تحول هو اللي غادي يبدى 
نمشيو  بغينا  الفالحة   donc أكادير،  ملدينة  الشرب  ديال  املا  يعطي 
معهم حتى آلخر املطاف ديال هاد الغرس ديال هاد الليمون ديالهم باش 
يعطيهم اإلنتاج، احنا ما عندنا حتى مشكل في الفالحة اللي اعطاونا 
داملا راه غادي نديروه في القادوس وغادي نعطيوه للناس، ولكن راه املا 
قليل زعما هللا غالب، احنا نطلبو أنه الحالة تحسن وإن شاء هللا يا ربي 
أمين أنه تكون التساقطات وتكون تساقطات رعدية فهاديك املنطقة، 
وإال راه اإلشكالية راه باقيين لنا واحد 3 أيام نحن في نقاش إن شاء هللا 
باش نحاولو تحل اإلشكالية على األقل يتسقاو بعض األشجار املثمرة 
باش هكذا سميتو ومن بعد غادي نبقاو على موالنا ولكن على أي أنه 
.la ديالو،  limiteيعني هاد ال�سي ديال الليمون وداك ال�سي راه واصل

كان يمكن لينا نزيدو أكثر ولكن الغالب هللا، زعما راه باش تكون األمور 
واضحة، على أي نحن في وزارة الفالحة كندافعو على الفالحة، ولكن 
راه األسبقية راه كتم�سي للماء الصالح للشرب، وكتعرفو هاد األسبقية 
راه ما كاينشغير تماك راه كاينة تماك وكاينة في دكالة وكاينة في باليص 
آخرين، بحيث منين كيكون بحال دابا سنة بحال هكذا ديال الجفاف 
ما كيحبسش عليك غير املا ديال دابا ديال الفالحة راه خصو يعطيك 
دابا وديال العامين اللي جاية، ألن كيقوليك وال الجفاف يعني م�سى 
هكداد آش نعطي l›opération فلهذا أنا مع اإلخوان ألنه فعال املاء 
الصالح للشرب يجب في املناطق اللي يمكن يكون فيها تكثيف يعني هاد 
ال�سي ديالles.unités.de.déssalement باش تنخفو العبء شوية على 

الفالحة ونخليو الفالحة أنهم يمكن يزيدو للقدام؛

وبهاد املناسبة يعني البد قبيل تكلمت على 800 ألف هكتار أكثر من 
2 داملليار ديال املتر مكعب اللي الحمد هلل درنا االقتصاد ديال املا ديالها 
باش وصلنا يعني لهاد اإلنتاج اللي احنا وصلنا ليه، وبعض اإلخوان 
تكلمو بأنه نعملو سيريال نعملو هذا ونعملو هذا، راه منين كيكون العام 
زين و كتكون الشتى وهذا راه سيريال كيتعمل بوحدو ولكن راه سيريال 
خصكم تعرفو بأنه لو غادي نصنعو هاديك سيريال اللي غادي نجيبو راه 
خصني 5 داملليار ديال املتر مكعب ديال املا باش نقدر ديال هداك سيريال 
يعني ال يمكن، ما دام أن سيريال موجود و بثمن مزيان وفي العالم وداك 
�سي والناس اللي عندهم املا وعندهم الشتا يديرو هما سيريال واحنا 
يخليونا نديرو املنتوجات اللي كنعرفوها اللي هي الخضراوات والفواكه 
واللحوم والحليب وهذا وهذا كل واحد واالختصاصات ديالو، إيال كان 
عندنا املا راه كنوصلو للنتائج اللي هي مرضية، واسمح لي السيد النائب 
باش نصحح ألنه من العيب أنه هاد يعني تبارك هللا العمل اللي كيقومو 
به الفالحة والجدية ديالهم واإلنتاج ونقولو بأنه من نهار بدا املخطط 
كاينة 30 مليون ديال املعدل، 30 مليون ديال القنطار، ال سيدي هذا 
خطأ 75 مليون وقول باز، قلة املا واملشاكل وهذا 75 مليون ديال ديال 
القنطار اللي كنديرو كمعدل سنوي، فعال هاد العام درنا ،30 ما كاين 
مشكل ولكن راه هادي 11 عام راه تكلمتي هادي 11 عام وال 12 عام إيال 
اخذيتي املعدل كل سنة كنعملو 75 واحنا داخلين أكثر من املعدل اللي 
هو كاين في مخطط املغرب األخضر، هذا من يعني من الضروري أنني 

نصحح معلومة اللي غادي تم�سي يعني املواطن ومن عند سميتو؛

الفالحي  املجال  في  املهنية  البؤر  بعض  على  .bonنتكلم  alors
والصناعة الغذائية، فعال كانوا واحد في بعض املناطق واحد الفندقة 
وال 2 وال 3 ال في الصيد البحري واللي كانوا فيها بؤر واللي هذا، ولكن 
راه بغيت نقول بأنه كنتعاملو مع السلطات املحلية، وكاين واحد يعني 
des.cellules اللي هي كتبع واللي كتعطي نصائح وكتبع واش الناس يعني 
هذا، واحنا داخلين دابا في واحد اإلنتاج اللي هو كبير ال في الحوامض 
وال في من بعد les fruits rouges وهذا اللي فيه تجمعات كبيرة اللي فيه 
 au.même.tempsوهاد ال�سي راه عويص كبير transport مشاكل ديال
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 au و  هذا  ونحسنوا  ديالنا  اإلنتاج  نحسنوا  و  اإلنتاج  نجيبوا  خصنا 
même.temps خصنا نحافظوا على صحة املواطن وعلى الصحة ديالنا 
باش ما تكونش بؤر هذا dilemme ولكن يعني كنطالبوا من الشركاء 
اللي  اليوم   des. interprofessions الحمد هلل عندنا  بأنه  لي  وكيظهر 
قايمين بالواجب وعندنا كذلك l›autorité اللي هي ما كتسمحش ألي 

تجاوز اللي كاين موجود فهاد سميتو.

أما في امليدان ديال الصيد البحري املشاكل اللي جات كلها بالنسبة 
ليا كيظهر لي كاين أهم كاين أهم يعني الحمد هلل أنه يعني الصيد البحري 
 des. plans. d›aménagement فيه   ،un. système. de. quota فيه 
اللي كنحافظوا على اإلنتاج، فيه الصنادق اللي درنا للناس كلهم ال 
.l›AMO للجميع، البواخر الكبرى  la.protection.socialeسميتو، فيه
وال املتوسطة وال الصغرى ، فيه كذلك نتائج اللي هي الحمد هلل جد 
إيجابية، جد إيجابية بالنسبة للتصدير وبالنسبة لإلنتاج، أنا عموما 
يعني التقييم راه كانت ليه مناسبتو، وتكلمنا يعني في التقييم اللي جات 
به la.cour.des.comptes وكان نقاش و كان حوار وعطينا الرأي ديالنا، 
فيعني كيظهر لي بأنه بالنسبة للناس ديال الصيد البحري كيعرفوا بأنه 
قطعوا أشواط كبيرة في العمل ديالهم وبأنهم سقسيوهم غير على الثمن 
ديال الباخرة ديالهم هادوك اللي كانت كتعمل 40 ألف درهم واللي والت 
 la.valeur كتعمل على األقل اليوم مليون و200 ألف درهم باش تشوف

كيفاش هاد القطاعil.a.pris.de.la.valeur الحمد هلل.

كذلك اللي نبغي نقول في األخير هو يعني بسم املهنيين والفاعلين وكل 
العاملين في القطاع، بغيت نتوجه بالشكر واإلمتنان، لصاحب الجاللة، 
امللك محمد السادس، هللا ينصرو، على العناية الكبيرة اللي كيخص بها 
الفالحة واللي وصفها جاللته في الخطاب السامي أمام مجلسكم املوقر 
بالقطاع الوازن، هاد العناية اللي كتظهر من خالل العطف ديال سيدنا 

املوصول على الفالحين وعلى كل العاملين في القطاع؛

احنا غادي نواصلوا املسار فهاد ال�سي ديال الفالحة و فهاد ال�سي 
ديال غادي نزيدوا في الدينامية الجديدة ديال الفالحة املغربية بالنسبة 
la.génération.green يعني البرنامج اللي هو جديد خصنا نهتموا، فهمنا 
من امليساج ديال sa.majesté هللا ينصرو، خصنا نهتموا بالشباب ونهتموا 
بles.ayants.droits وباألرا�سي الساللية باش تكون حل للشغل لواحد 
 les.sociétésالعدد ديال يعني الفالحا فهاد امليدان، وكذلك نهتموا ب
de.service، les.coopératives اللي هما كيتنضموا باش يحاولوا يزيدوا 
يعني بالعمل ويديرواle.service.pour.la.société.agricole، وهذا كان 

خطاب بالنسبة لنا مهم ومحفز إن شاء هللا للمستقبل.

Alors بقات لي سمحوا لي 2 وال 3 دقايق بغيت غير باش نمشيوا 
ألنه  التفاؤل  ديال  الخطاب  واحد  هذا  وإشكالية  املاء  إشكالية  رغم 
ملي كتشوفوا les.résultats اللي احنا بالدنا وصالت ليها، راه عندنا في 
الفالحة يعني املنتوجات ديالنا راه نقدر نقولكم بأنه world-clas يعني 
الغذائية  للمنتوجات  الرابع  املصدر  احنا  مثال  عاملية،  قيمة  عندها 

مستوى  على  الثالث  املصدر  احنا   ،la. région. MENAف والفالحية 
القارة اإلفريقية، أول مصدر عالمي للكبار املعلب، أول مصدر عالمي 
ديال زيت األركان، خامس أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، ثالث أكبر 
واملورد  فالعالم،  أكبر مصدر  رابع  الطماطم  املعلب،  للزيتون  مصدر 
.le اللي عندهم  commerce. interneاألول لإلتحاد األوروبي باستثناء
الداخل، كذلك إيال خذيتي الفاصوليا الخضرا املصدر األول العالمي، 
وثالث  العالم  في   clémentine ديال  منتج  أكبر  خامس  فالحوامض 
أكبر مصدر في العالم، ثالث مورد للبرتقال في اإلتحاد األوروبي خارج

إيال مشينا  للحوامض،  التاسع  العالمي  l›intra-communal، املصدر 
للتوت التوت البري les fruits rouges، خامس أكبر مصدر في العالم، 
في الدالح، البطيخ العالمي ثامن أكبر مصدر في العالم، منتجات الصيد 
البحري املصدر العالمي الثاني لألخطبوط املجمد، أكبر مصدر في العالم 
للسردين املجمد، املصدر األول في العالم للسردين املعلب، هادي كلها 
راه ماجاتش هاد النتائج وطاحت من السماء هذا عمل ديال الفالحة، 
عمل ديال حكومات متتالية وباإلكراهات ديال املناخ وباإلكراهات ديال 
الشتاء، وانتما راكم ساهمتوا، مخطط املغرب األخضر راه ثالثة ديال 
كلهم  عونتوه  وكيفاش  بديتوه  وكيفاش  منوا،  دازت  اللي  الحكومات 
وكنشكركم، نتمناوا على هللا أن هللا يعطينا الخير، ويعطينا هللا شوية 

دالشتاء باش االمور تزيد إلى األمام، وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إلى  مباشرة  ونمر  مساهمتكم،  حسن  على  الوزير  السيد  شكرا 
القطاع املوالي وهو قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحت العلمي، بداية نرحب بالسيد الوزير، ونمر إلى وضع السؤال 
األول من فرق األغلبية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا في 
 
ً
دقيقة واحدة، صاحب السؤال من فرق االغلبية في دقيقة واحدة، إذا
أحد السادة النواب من فرق األغلبية لوضع السؤال، تفضلوا السيد 

النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلس مأ:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6،

ديال  بها  نزلتوا  اللي  اإلستراتيجية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 
املنظومة اللي جبتوها جديدة عن طريق بعد أو عن طريقه حضوري، 
هي تحسب لكم السيد الوزير وكانت عندكم جرأة في هاد األمر، وكذلك 
سجلنا بإيجابية السيد الوزير كلية بوزان، كلية بالحسيمة، الشاون، 
القصر الكبير، وهذا ماجاش من فراغ ،هذا يدل على أنكم كنتم على 
أدنى وعي بالفراغ والخصاص، كذلك السيد الوزير واحد الشريحة من 
األطر اللي ساهموا في بناء هاذ الدولة، اللي اآلن راه مهددين باإلفراغ 
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اللي عندهم السكن الوظيفي، راه حشومة وعار علينا إيال هاد الناس 
ساهموا في بناء ديال الوطن وعاود صبحوا برا نخرجوهم، كنطلبوا من 
السيد الوزير باش يشوف االمر ديالهم، وكذلك السيد الوزير، نعم 
السيد..، وأنا السؤال اللي كان عندي ما�سي هو هذا..، صافي السيد 

الرئيس، معذرة معذرة، عندنا سؤال اللي هو مشترك .

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن ألحد واضعي السؤال من فريقي 
ومجموعة املعارضة فألحدهم الكلمة، تفضلوا السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيخديجةيلضأبني:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

الدخول  تدبير  نسائلكم عن  املعارضة  فرق  بسم  الوزير،  السيد 
املدر�سي والتكوين الجامعي 2020-2021، الذي عرف وضع مطبوعا 
بإلرتباك والتردد في غياب مقاربة تشاركية في وضع اإلجراءات املصيرية 
حالة  في  املنظومة  وأطر  األسر  عاشت  حيث  كتعليم  حيوي  لقطاع 
من الترقب والخوف في ظل الوضعية الوبائية الخطيرة التي تجتازها 
البالد، سواء مع خيار التعلم الحضوري الذي فشلت الحكومة في توفير 
اإلمكانات الالزمة إلنجاحه أو خيار التعليم عن بعد ورهان التقنيات 
الحديثة. ولهذا نسائلكم السيد الوزير، ونسائل الحكومة عن الخطة 
اإلستعجالية لتدبير املوسم الدرا�سي في ظل تعقد الوضعية الوبائية 
خاصتا توفير ظروف صحية للتعامل واإلنتقال املضطرب نحو التعليم 
املنفتح على التكنولوجية الحديثة؟ عن تقييم جودة التعليم عن بعد 
ومردوديته خاصة في ظل غياب تكافؤ الفرص واإلمكانيات بين املدن 
وباقي املناطق الجبلية والقروية والحدودية؟ مصير مقتضيات القانون 
في  املنظومة  أعطاب  إستمرار  في ظل  والتكوين خاصة  للتربية  اإلطار 
التفاقم خاصة معاناة األسر مع التعليم الخاص واإلرتفاع املضطرد 

للهدر املدر�سي؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املحترم،  الوزير  للسيد  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا للمنصة.

بلأطن ةي بلككأيني بلترب ةي ومزبزي،ي زي6ي سع دي بلس دي
بملنهيي بلكعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلمي،يبلناطقيبل6سمييباسمي

بلحكأمة:

هللاي آلهي لسأ9ي مأالناي علىي هللي بلصالةي بلسالمي بلحمدي
 صحبه،

بلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

الفرق  ملختلف  واإلمتنان  الشكر  بعبارات  أتوجه  أن  بداية  أود 
البرملانية على تفضلها بطرح هذه األسئلة القيمة بخصوص الدخول 
التي تكت�سي  2021/2020 هذه املحطة  املدر�سي والتكويني والجامعي 
أهمية بالغة خاصة في ظل الوضعية اإلستثنائية الوضعية العصيبة 
التي تعيشها بالدنا جراء تف�سي هذا الوباء، مما تطلب منا العمل على 
تأمين الحق األسا�سي الحق الدستوري في التمدرس وذلك من خالل 
ترصيد ومواصلة املجهودات التي قمنا بها السنة املاضية وكذا فتح 
مدرسة  اإلنصاف  مدرسة  إرساء  أجل  من  جديدة  إصالحية  أوراش 

الجودة والرقي الفردي واملجتمعي التي نطمح إليها جميعا.

التدابير واإلجراءات لضمان  باتخاذ جملة من  الوزارة  لذا قامت 
انطالق الدخول الدرا�سي في موعده الذي حدد في 7 شتنبر 2020، ونظرا 
ملا يكتسيه هذا اإلستحقاق من داللة رمزية وأهمية قصوى لدى األسر، 
وذلك من خالل اإلعداد املبكر لهذا الدخول عبر أوال تيهيء الظروف 
املواتية لستقبال املتعلمين باستكمال أوراش البناء وتأهيل املؤسسات 
التعليمية، توفير املوارد البشرية الضرورية، إطالق عملية التسجيل 
املمكن  التربوية  لألنماط  متكامل  تصور  إعداد  التسجيل،  وإعادة 
اعتمادها أخذا بعين اإلعتبار الظرفية اإلستثنائية التي تمر منها بالدنا، 

ثم برمجة االمتحانات املؤجلة .

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

قبل إطالع مجلسكم املوقر على مختلف اإلجراءات املتخذة من أجل 
تدبير محكم لهذا الدخول التربوي الحالي في ظل جائحة كورونا إسمحوا 
لي بداية أن أتقاسم معكم بعض املعطيات اإلحصائية الخاصة بهاد 
الدخول، فمن املرتقب أن يبلغ عدد اإلجمالي للتالميذ على مستوى 
التعليم املدر�سي حوالي 9 ماليين تلميذ، من بينهم أكثر من 700 ألف 
تلميذ جديد بالسنة األولى ابتدائي وحوالي مليون و100 ألف تلميذ 
بالتعليم الخصو�سي وكذا حوالي مليون طفل في التعليم األولي بما فيهم 

140 ألف طفل جديد خضم هاد الدخول املدر�سي.

التالميذ برسم  الوزارة الستقبال  ومن جهة أخرى، فقد سخرت 
هذا الدخول 179 مؤسسة جديدة، منها 15 مدرسة جماعاتية وكذا 
11 للداخلية جديدة 90 % منها في الوسط القروي حيث بلغت الكلفة 
اإلجمالية املالية إلحداتاتث و للتأهيل حوالي 3 ماليير درهم، وعبأت 
الوزارة ما يناهز أكثر من 186 ألف أستاذ منهم 15 ألف أستاذ جديد 
من أطر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلى ذلك تم اتخاذ كافة 
التدابير من أجل تعزيز برامج الدعم اإلجتماعي لفائدة التالميذ، حيث 
فاق عدد املستفيدين من املبادرة امللكية مليون محفظة، 4 ماليين 
و575 ألف تلميذ، ويرتقب أن يستفيد حوالي مليون و738 ألف من 
السنة  مع  مقارنة   8% ستبلغ  زيادة  بنسبة  املدر�سي  اإلطعام  خدمة 
املاضية و238 ألف من الداخليات، كما ارتفع عدد املستفيدين من 
النقل املدر�سي بزيادة %36 مقارنة مع السنة املاضية ليصل العدد هذه 
السنة إلى أكثر من 376 ألف مستفيد، وسيتم كذلك الرفع من عدد 
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املستفيدين من برنامج تيسير ليصل عدد التالميذ ما يناهز مليونين 
و540 ألف مستفيد، بزيادة تبلغ أكثر من%4 وذلك بكلفة مالية إجمالية 

تبلغ مليارين و170 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التكوين املنهي، فسيبلغ عدد املتدربين الجدد 
أكثر من 280 ألف متدرب، كما تم تسخير الستقبال هاد املتدربين 12 
ملؤسسة جديدة للتكوين املنهي، وفي نفس الوقت تعزز قطاع التكوين 
املنهي ب8 داخليات جديدة، حيث سيبلغ عدد متدربي املستفيدين من 

خدمة اإليواء حوالي أكثر من 19 ألف مستفيد بتطور ديال 5%.

أما بخصوص قطاع التعليم العالي، فسيبلغ العدد اإلجمالي للطلبة 
السنة  مع  مقارنة   7% حوالي  ستبلغ  تطور  بنسبة  ألف  و79  مليون 
املاضية، فيما سيبلغ عدد الطلبة الجدد هذا الدخول أكثر من 290 
ألف طالب. وقد تم على مستوى املوارد البشرية في التعليم العالي إسناد 

700 منصب مالي جديد وتحويل 700 منصب آخر.

العرض  وتحسين  الفرص  تكافؤ  وتعزيز  القرب  سياسة  إطار  وفي 
على  الجامعية  املؤسسات  من  كبير  عدد  إحداث  تم  فقد  الجامعي، 
العلوم  مؤسسات  تقسيم  وكذا  والعماالت،  األقاليم  ديال  مستوى 
القانونية واإلقتصادية والتدبير والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، ومن 
املتوقع أن يبلغ عدد املمنوحين من الطلبة الجدد حوالي 400 ألف 
وتطوان  أكادير  من  كل  جامعية  أحياء  ثالث  إحداث  تم  كما  طالب 
والراشيدية، وسيستفيد من خدمة اإليواء هذه السنة ما يناهز 55 ألف 
طالب، كما سيستفيد حوالي 300 ألف طالب من التغطية الصحية 

اإلجبارية مقابل 200 ألف في السنة املنصرمة.

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

أخذا بعين اإلعتبار الظرفية استثنائية تم على مستوى قطاع التربية 
املا�سي، إعداد  يونيو  الوطنية وفي إطار مقاربة استباقية ومنذ شهر 
مخطط متكامل لتدبير املوسم الدرا�سي 21/20 وخاصة محطة الدخول 
املدر�سي، واستند هذا املخطط على ثالث فرضيات تهم تطور الوضعية 

الوبائية ببالدنا:

الفرضية األولى، هي تحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة 
الطبيعية وفي هاد الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري؛

الفرضية الثانية، هي حالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الاللتزام 
بالتدابير الوقائية، وهنا يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري 

والتعلم الذاتي؛

الفرضية الثالثة، تفاقم الحالة الوبائية وفي هذه الوضعية سيطبق 
التعليم عن بعد بشكل حصري.

لهذا املخطط فقد تمت صياغة أطر  التنزيل السلس  ومن أجل 
الذي  املهول  اإلرتفاع  بعد  أنه  إال  تربوي،  بكل نمط  مرجعية خاصة 
عرفته الحاالت اإليجابية والحاالت الحرجة وعدد الوفيات خالل شهر 

غشت املا�سي حيث سجلت بالدنا أرقام جد مقلقة، واعتبارا لسالمة 
بالنسبة  األولويات  كأولى  واإلدارية  التربوية  واألطر  املتعلمين  صحة 
للوزارة، فقد تم إقرار التعليم عن بعد كنمط أسا�سي بالنسبة لجميع 
املستويات التعليمية مع إعطاء األسر الراغبة في استفادة أبنائها من 

التعليم الحضوري إمكانية التعبير عن هذا االختيار.

ويأتي هذا اإلجراء ضمانا لحق املتعلمين في التمدرس وحفاظا على 
ارتباطهم باملدرسة وإشراكا لألسر في اتخاذ القرار التربوي، وكذا أخذا 
بعين اإلعتبار الوضعية الخاصة بكل أسرة والتفاوتات الحاصلة بين 
األسر في إمكانيات الولوج إلى التعليم عن بعد وفي تأطير أبنائهم، هنا البد 
ما نشير لواحد القضية بأن هذه الخيارات هي الخيارات املمكنة، هي 
الخيرات اللي خذيناها بكل مسؤولية ال ندعي أنها خيارات مثالية أبدا 
ولكن هذا واحد التحدي اللي خذيناه على العاتق ديالنا في ظل هذه 
الوضعية العصيبة، كان الخيار السهل هو التأجيل ولكن التأجيل إلى 

متى؟ ألن اليوم الوضعية الوبائية غير مستقرة بثاتا.

ومن أجل إنجاح الدخول املدر�سي تم اتخاذ عدة إجراءات منها: 
إعمال الجهوية واملقاربة املجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي املالئم 
تطور  وفق  وإقليميا  جهويا  والصحية  التربية  السلطات  مع  بتنسيق 

الوضعية الوبائية؛

ضمان جاهزية كافة املؤسسات التعليمية والتكوينية لإلنتقال من 
النمط التربوي إلى آخر على مدار املوسم الدرا�سي؛

اعتماد مقاربة تشاركية موسعة؛

األطفال  القروي وشريحة  الوسط  لفائدة  اإليجابي  التمييز  تعزيز 
األكثر هشاشة؛

لكل  املستوى  على  تنزيله  تم  مفصل  صحي  بروتوكول  صياغة 
املؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات األجنبية بتنسيق 
مع السلطات الصحية، ثم وضع مسطرة تدبير حالة اإلصابات بفيروس 

كورونا بالوسط املدر�سي.

هذا وقد انطلق املوسم املدر�سي بشكل فعلي يوم اإلثنين 7 شتنبر، 
شتنبر   9 إلى   7 من  حضورية  تواصلية  لقاءات  بتنظيم  تميز  حيث 
باألساتذة والتالميذ واألسر، وكذا بتخصيص شهر شتنبر بكامله لعملية 
التقويم التشخي�سي للمستلزمات ثم ألنشطة املراجعة والتثبيت من 

أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التالميذ.

أما بالنسبة للتعليم عن بعد وترصيدا ملكتسبات التجربة السابقة 
وتجاوز النواقص التي وقف عليها التقييم املنجز من طرف املفتشية 
الوزارة والذي هم  الذي نظمته  الرأي  للوزارة وكذا استقراء  العامة 
أكثر من 100 ألف مشارك، تم وضع منظومة التعليم عن بعد محينة 

باعتماد اآلليات التالية:

جميع  تغطي  رقمية  موارد  توفير  أجل  من  تيس  التلميذ  -منصة 
املستويات جميع املواد وجميع املسالك؛
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-بث التلفزي للدروس مصورة؛

-العمل باألقسام الفتراضية عبر خدمة مسار لضمان التواصل بين 
األساتذة وبين التالميذ.

تشديد  بخصوص  الحكومة  اتخذت  التي  للقرارات  وتفعيال 
اإلجراءات اإلحترازية ملواجهة تف�سي كورونا على مستوى بعض العماالت 
واألقاليم أو األحياء، فقد تم تعليق الدراسة الحضورية واعتماد نمط 
التعليم عن بعد بشكل حصري على مستوى عمالة الدار البيضاء منذ 
انطالق املوسم الدرا�سي وإلى غاية يوم السبت 3 أكتوبر بجميع األسالك 
واملستويات ولم تنطلق الدراسة الحضورية إلى يوم اإلثنين 5 أكتوبر 
في هذه العماالت. علما أن هذا اإلجراء هام كذلك خالل شهر شتنبر 
املا�سي 20 عمالة وإقليم و2400 مؤسسة تعليمية كانت معنية تضم 

حوالي مليون تلميذ.

املتعلقة   20-46 رقم  الوزارية  املذكرة  مقتضيات  إلى  واستنادا 
بمسطرة تدبير حاالت اإلصاب بفيروس كورونا بالوسط املدر�سي فقد 
تم إغالق 210 ملؤسسات تعليمية تستقبل أكثر من 100 ألف تلميذ على 
إثر اكتشاف حاالت إيجابية بها، حيث همت هذه الحاالت ألف و400 
تلميذ وألف و500 أستاذ و245 إطار بهيئة اإلدارة التربوية و158 من 

األطر اإلدارية األخرى.

هذا وقد مكنت عملية التتبع سير الدخول املدر�سي التي قامت بها 
أكثر من 800 اللجنة إقليمية بزيارات 4500 مؤسسة عمومية و300 
مؤسسة خصوصية، حيث وقفت هذه اللجان على بعض اإلختالالت، 
املعتمد  التربوي  والنمط  الصحي  البروتوكول  بتنزيل  باألساس  تتعلق 
على  والتوفر  املدر�سي  النقل  تدبير  خصوص  على  تمس  وإكراهات 

التجهيزات الالزمة أو الربط األنترنيت بالنسبة للنمط التعليم عن بعد.

وقد مكن نمط التعليم املعتمد في هذه الظرفية اإلستثنائية من جهة 
من فتح إمكانية التدريس في مجموعات صغيرة من التالميذ بفضل نظام 
التناوب وكذا من تشجيع التعلم الذاتي املؤطر من طرف األساتذة، وهو 
ما سيساهم في تعزيز دورهم كميسرين إلكتساب املعارف واملهارات، 
ومن جهة أخرى مكن األسر من لعب دور أسا�سي في تأطير ومواكبة 
أبناءها إضافة إلى تعزيز إدماج التكنولوجيات اإلتصال واملعلومات في 
التربية، وقد تم تسجيل اإلرتياح كبير لدى األساتذة إزاء النمط التربوي 
املعتمد وما يتيحه من ظروف اشتغال ظروف مواتية محفزة تمكن من 

التحفيز روح اإلبتكار واملبادرة والتأطير الجيد للتالميذ.

الجهوي  اإلمتحان  وخاصة  املؤجلة  اإلمتحانات  مستوى  على  أما 
للسنة األولى باكالوريا، فقد تم تنظيمه كما تم اإلعالن عنه ذلك أيام 
1،2،3 أكتوبر الجاري وذلك نزوال عند رغبة الهيئات املمثلة لجمعيات 
أمهات وآباء وأولياء التالميذ وأيضا وكذلك للسيدات والسادة ممثلي 
األمة، حيث بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين هذه السنة أكثر من 321 

ألف منهم 38 مترشحا مصابا بوباء كورونا.

نهاية  إمتحانات  تنظيم  تم  املنهي،  التكوين  قطاع  بخصوص  أما 
التقني  ملستويات  الثانية  السنة  داألفواج  بالنسبة  املؤجلة  التكوين 
املتخصص والتقني والتأهيل، كما برمجة امتحانات مستوى التأهيل 
والتخصص في شهر نونبر املقبل، وذلك مع مواصلة حصص املراجعة 
عن بعد ابتداء من بداية شتنبر لفائدة املتدربين. من جهة أخرى انطلق 
املوسم التكويني ابتداء من اليوم مع تبني نموذج تكويني مزدوج عن بعد 
وحضوري وتمكين الهيئات املكونة ومؤسسة التكوين املنهي من اتخاذ 
مراعاة  مع  الظروف  أحسن  في  الصيغة  هذه  لتنزيل  الالزمة  التدابير 
التدابير واإلجراءات اإلحترازية والحاجزية ملنع تف�سي الفيروس وتكييف 

برامج التكوين مع نظام التكوين املزدوج.

ذات  ملؤسسات  وبالنسبة  العالي  التعليم  قطاع  يخص  وفيما 
ذات  باملؤسسات  واملاستر  املهنية  واإلجازات  املحدود  اإلستقطاب 
إلى  يوليوز  شهر  من  ابتداء  الجامعات  عملت  املفتوح،  اإلستقطاب 
اعتماد اإلمتحانات والتقييم عن بعد وذلك حسب البرامج التي أعلنت 
عنها املؤسسات، في حين قامت املؤسسات ذات اإلستقطاب املفتوح 
بإجراء اإلمتحانات الجامعية حضوريا ابتداء من شهر شتنبر املنصرم 
اإلطار  وفي هذا  آخر محطاتها خالل هذا األسبوع.  وسيتم استكمال 
عملت الجامعات على خلق العديد من مراكز القرب إلجتياز اإلمتحانات، 
الدراسية  الفصول  املراكز حسب  على  الطلبة  عدد  توزيع  تم  حيث 
وحسب املؤسسات وذلك اعتبارا لألعداد املرتفعة للطلبة ولصعوبة 
تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات االجتماعية، بما في ذلك اإليواء 
واإلطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، وستنطلق الدراسة 
املؤسسات  بجميع  أكتوبر2020  منتصف شهر  ابتداء من  الجامعية 
الجامعية مع إعطاء اإلمكانية للطلبة إلختيار إحدى الصيغتين التاليتين 
»التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري« سواء خالل املحاضرات أو 
األشغال التطبيقية أو التوجيهية في مجموعات صغيرة وذلك في احترام 

تام لإلجراءات اإلحترازية املعمول بها.

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

رغم هذه الظرفية اإلستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فنحن 
نواصل امل�سي قدما في تنزيل مقتضيات القانون اإلطار 51.17 وذلك 
هذا  أحكام  لتنفيذ  اإلستراتيجية  املشاريع  حافظة  تحيين  من خالل 
3 مجاالت: وهي مجال  19 مشروع موزعة على  والتي تضم  القانون 
التكوين7  الفرص7 مشاريع، مجال اإلرتقاء بجودة  اإلنصاف وتكافؤ 
مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة 5 مشاريع، وقد تمت املصادقة على 
هذه الحافظة من طرف لجنة القيادة اإلستراتيجية للوزارة على أن 
يتم العمل في املحطات املقبلة على تنزيلها جهويا وإقليميا ومحليا من 
خالل وضع مخططات جهوية وإقليمية وكذا إيصال هذه املشاريع إلى 
على  باألساس  ترتكز  مبتكرة  مقاربة  وفق  التعليمية  املؤسسات  قلب 
مشروع املؤسسة، إضافة إلى إيالء األهمية القصوى للتدابير التي لها أثر 
مباشر على تحسين تعلمات التالميذ باعتبارها املؤشر الحقيقي الذي 
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تقاس به مردودية املنظومة التربوية، كما تم إعداد مخطط تشريعي 
وتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون اإلطار يتضمن 81 نصا تشريعيا 
وتنظيميا من بينها 21 مشروعا مبرمجا خالل هاد السنة 2020، ونعقد 
آماال كبيرة على دعم جميع مكونات مجلسكم املوقر من أجل املصادقة 
على النصوص التشريعية ذات األولوية خالل هذه الدورة، وال سيما 
مشروع قانون التعليم املدر�سي الذي سيمكن من تجميع القوانين 04 
حول إلزامية التعليم األساس رقم 5 بشأن النظام األسا�سي للتعليم 
املدر�سي  بالتعليم  الخاص  األسا�سي  النظام  بمثابة   6 ورقم  األولي 
الخصو�سي، تحيين القانون رقم 07.00 القا�سي بإحداث األكاديمية 
الجهوية للتربية والتكوين، تحيين القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم 
التعليم العالي ومشروع قانون التكوين املنهي والذي سيمكن كذلك من 
بالتمرس، ورقم  املنهي  بالتكوين  املتعلق   36.96 القوانين رقم  تجميع 
12.00 التكوين املنهي بالتدرج، ورقم 13.00 بمثابة النظام األسا�سي 

للتكوين املنهي الخاص.

إلى  واإلمتنان  الشكر  عبارات  بأسمى  أتقدم  أن  أود  الختام  وفي 
قطاعي الداخلية والصحة على دعمها املتواصل من أجل إنجاح محطة 
الدخول التربوي الحالي وكذا إلى السلطات الترابية واألمنية على مواكبتها 
الحثيثة لجميع التدابير واإلجراءات املتعلقة بهذا الدخول، كما أجدد 
التي  املجهودات  على  واإلدارية  التربوية  األطر  لكافة  والتقدير  التنويه 
بذلوها خالل هذه املحطة، وأهيب بهم بذل املزيد من الجهد والتعبئة 
إلنجاح هذا املوسم الدرا�سي في هذه الظرفية اإلستثنائية التي تعيشها 
منظومتنا التربوية، إلى ذلك أدعو األسر وجميع فعاليات املجتمع إلى 
املزيد من اإلنخراط في ورش اإلصالح، إصالح املدرسة املغربية والنهوض 
بأوضاعها والرفع من مردوديتها حتى تساهم بشكل فعال في التنمية 
الرشيدة،  القيادة  تحت  الحبيب،  لبالدنا  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
لصاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونمر إلى مرحلة املناقشة، بداية الكلمة لفريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

بلنائبيبلس ديمحسنيمأف دي:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

ملا  األغلبية  ديال  السؤال  الوزير  السيد  بعدكين  الوزير،  السيد 
اتاحتش الفرصة لطرح ديالوا فأكيد توصلتوا به وراه جاوبتوا، ولكن 
ما فيها باس نذكر باش الرأي العام كيتبعنا باش يعرف راه األغلبية كان 
عندها سؤال اللي هو بعد التذكير بالظروف اإلستثنائية اللي كنعرفوها 
كان السؤال هو التقييم ديال اإلجراءات اللي اتخذتها من أجل ضمان 
ديالكم  الوزارة  ديال  التصور  وكذلك  آمن؟  وجامعي  مدر�سي  دخول 

إلستكمال هاد السنة الدراسية؟ فهذا السؤال، فأنا في البداية بعداكين 
بغيت نوجه واحد التحية ديال إكبار وإجالل وتقدير للرجال والنساء 
ديال التعليم بكل املكونات ديالو، ال التربويين وال اإلداريين وال التقنيين 
ال اإلنخراط ديالهم اإليجابي واملسؤول في اإلنجاح ديال هاد الدخول 

املدر�سي.

السيد الوزير، شكرتوا كل املؤسسات، ولكن نسيتوا واحد الفئة 
اللي قامت بدور كبير جدا فهاد الدخول مدر�سي اللي هي املؤسسات 
املنتخبة،كاين الجماعات الترابية، راه الدور اللي لعبتوا باملرافقة ديال 
وفي  االمتحانات  وفي  اإلقليمين  واملديرين  املؤسسات  ديال  املديرين 
الدخول املدر�سي من الجهود ديال التعقيم وديال التنظيف جهود كبيرة 
جدا، لذلك أنا غير كنتمنى يكون غير نسيان طارئ ما يكونش زعماكين 
هي  واللي  الترابية  الجماعات  بها  قامت  اللي  للجهودات  اعتبار  عدم 
كتشكل واحد الشريك إستراتيجي وشريك قوي من أجل اإلنجاح ديال 
املسار ديال هاد الدخول املدر�سي واملواكبة ديالوا على طول السنة، 
هاد التدبير السيد الوزير اللي أكيد اللي تا �سي واحد ما غادي يختلف 
عليه ، كنعيشوا واحد الوضع إستثنائي برز معه تحديات وهاد الوضع 
اإلستثنائي كيلزم منا ومنكم خصوصا كوزارة حلول مبدعة، حلول 
مبدعة من داخل األزمة، والحمد هلل البالد ديالنا دائما كانت كتخرج 
قوية من األزمات، وأنا كنتمنى قطاع التعليم كذلك يخرج قوي من 
بعد هاد األزمة ديال كوفيد وديال كورونا، وما نتعاملوش مع هاد ال�سي 
طارئ غي ندوزوا نرجعوا كيفما كما في القديم، ولكن راكموا على واحد 
املجموعة ديال اإلجراءات اإليجابية اللي دارت، هاد التقديم ديال هاد 
الحلول اللي كيضمن خاصوا يضمن ثالثة أشياء: األولى حد معقول من 
الجودة في التعليم، الضمان ديال تكافؤ الفرص ديال كل أبناء وبنات 
املغاربة خصهم واحد الحد معقول من الجودة ديال التعليم يتلقاوها 
للبنات  السالمة  الثالث هو ضمان حد معقول من  املحدد  الجميع، 
وأبناء املغاربة في ظل هاد التحديات الصحية اللي كتعرفها البالد ديالنا 
وكيعرفها العالم، فقلت هاد الدخول املدر�سي اللي هو كان إستثنائي 
واإلتمام ديال السنة اللي فات كذلك كانت إستثنائية والحمد هلل احنا 
حيث في األول كل الجهود اللي تبذلت من أجل اإلنجاح ديالو والخروج 
آمنين كملنا السنة الدراسية ما درناش سنة بيضاء الحمد هلل وهاد 
السنة كذلك كل �سي تعبأ باش نديرو دخول مدر�سي يعني معقول وما 
نلجئوش الحلول السهلة، ولكن هاد الدخول املدر�سي وهاد السنة اللي 
دازت برزت واحد املجموعة ديال التحديات اللي غنتقاسموها معكم 
اآلن  املدر�سي  البرنامج  إتمام  ديال  التحدي  هو  األول  الوزير  السيد 
الطريقة اللي كتشتغلو بها املؤسسات راه كتقول لينا بأننا غنديرو 50% 
من البرنامج السيد الوزير، لذلك اسمح ليا احنا في ظروف استثنائية 
رام ما يمكنش نتعاملو معها وكأن الوضع عادي le.prorgamme كيفما 
هو غنستمرو فيه، البرامج كيفما هي، املناهج حتى هي، هاد ال�سي كيحتم 
علينا واحد يعني التطوير واملالءمة ديال البرنامج ديالنا وديال املنهج 

ديالنا مع هاد التغير ديال الزمن املدر�سي؛
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األمر الثاني هو التطوير ديال التعليم عن بعد اللي وليتو كتسميوه 
دابا تارة التعليم عن بعد، تارة التعلم الذاتي، هاد التعليم عن بعد 
املستقبل  في  الوزير، هو هذا استثمار  السيد  3 ديال األشياء  خصو 
األول هو االستثمار في التكوين والتكوين املستمر األساتذة واإلداريين 
التربويين، راه بكل وضوح وبدون تنقيص مع أي حد راه بانت التحديات 
عند هاد الجسم التربوي واإلداري اللي ما كيتعاملش بشكل جيد مع 
البرامج املعلوماتية ومع الوسائل التقنية، خاص واحد البرنامج واضح 
ديال التكوين والتكوين املستمر لفائدة هاد األطقم التربوية واإلدارية، 
األمر الثاني هو االستثمار في تجهيزات قوية ودائمة ومستدامة ما�سي 
بمنطق ديال نعديو كاينة كورونا نديرو واحد connexion.ADSL وال 
نديرو �سي حاجة نعديو بها واملدير كيم�سي كيقلب جمعية اآلباء وال 
كقلب الجماعة باش دير له، خصنا نستثمرو حقيقة في تجهيزات قوية 
ودائمة ومستدامة و نديرو بمنطق ديال هاد التعليم عن بعد نستثمرو 

فيه فيما هو رقمي؛

على  نحن  نشوفو  مليون محفظة  وزن  على  كنتمنى  الثالث  األمر 
ما  أمر  وهذا  إلكترونية  لوحة  مليون  املقبل  املالية  قانون  مشارف 
كيطلبش واحد إمكانات مالية كبيرة جدا كاين هداك الصندوق ديال 
تعميم الرقمنة ممكن االستفادة منو كذلك كاينة واحد املجموعة ديال 
املوارد وكاينة موارد وفرتها الوزارة في اإلطعام، في املسائل ديال اإليواء في 
األحياء الجامعية، وفي هذا وكاين واحد املجموعة د األمور ممكن ناخذو 
من هنا وهنا وهذا ما كيطلبش كبير وهاد املشروع ديال تعميم اللوحات 
اإللكترونية راه ممكن يلقى فيه حتى التعاون ديال القطاع الخاص، 
ديال  املسألة األخرى  ثم  بعد  التعليم عن  التطوير  ديال  هذا تحدي 
الداخليات واملطاعم والنقل املدر�سي اللي هي معضلة خصنا كذلك 
تجاوبو عليها بشكل كبير السيد الوزير واألمر األخير هو ضرورة تصفية 
اإلشكاالت العالقة واللي كتعاني منها املنظومة التربوية والسير العادي 
ما كيتحملش باراكا عليه غير كورونا القالقل االجتماعية والحسم ديال 
امللفات العالقة خصوصا ديال املتصرفين التربويين وكل امللفات اللي 
شائكة خاصها تحسم نهائيا وحتى إيال كاينة تكلفة مالية ممكن نتفاهمو 

معهم والصرف يكون عن بعد؛

األمر األخير، هو كذلك التسريع ديال خروج ديال واحد مجموعة 
دالقوانين خصوصا القانون اللي كينظم العالقة مع األسر واملؤسسات 
ديال القطاع الخاص راه كل �سي عارف اللي وقع في ظل غياب القانون 
والبرملان  الوزير  السيد  معبئين  واحنا  سريع  بشكل  نجيبوه  خصنا 
للتسريع ديال املناقشة ديال هاد ال�سي وكذلك القانون اللي كينظم 
من األكاديميات ما يمكنش تبقى كتسير كمؤسسة بطريقة كالسيكية 

عادية.

األمر األخير هو ديال التعليم العالي وأنا كنظن التعليم العادي هو 
فضاء اللي غتنجح فيه عن بعد أكثر اآلن كنسجلو التأخر ديال انطالق 
بين  في بعض اإلجراءات من  الغياب ديال االنسجام  الدراسة،  ديال 

واحد مجموعة ديال املؤسسات فيه االستقاللية ديال الجامعات ولكن 
اإلجراءات  االنسجام فكل  الحد معقول من  كيخصنا نضمنو واحد 
على املستوى الوطني املسألة ديال املاستر باقي ما ساليناش االمتحانات 
وتم اإلطالق ديال اإلعالن ديال بعض الجامعات على املاستر، املسألة 

األخيرة هو التأخر في تسليم..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبدليسيوقمني:

وش6في علىي بل6ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل6حمني هللاي بسمي
بمل6سلين،

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديبلأزي6،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمين،

بلسالميعل كمي لحمةيهللايتعالىي  6كاته،

السيد الوزير، قبل ما نبدا باسم فريق األصالة واملعاصرة التدخل 
ديالنا  الفريق  بها  توصل  اللي  الرسالة  واحد  ليكم  نبلغ  نبغي  ديالي، 
منح  ملفات  حول  املغاربة  املواطنين  ديال  العدد  واحد  طرف  من 
اإلستحقاقات للطلبة املغاربة الذين يريدون أن يلتحقو بمدرستي اللي 
هم neoma وkegije بفرنسا علما أن السنة املاضية كان قد أعلن على 

هذه املنح يوم 2019/10/15 وما كيفصل منها إال يومين.

الظرفية  فهاد  املدر�سي  الدخول  عن  اآلن  الكالم  الوزير،  السيد 
الصعبة التي تمر بها بالدنا كسائر العالم، هو إيال ذكرتو السيد الوزير 
احنا في فريق األصالة واملعاصرة كنا من الناس من الفرقاء اللي طالبنا 
التأجيل، طالبنا التأجيل ما�سي إلى ال نهاية أوال كذا، اآلن وقفنا على 
الكالم ديالنا وهو أن الدراسة ما زال ما بداتش باملعقول إلى حد اآلن، 
كنا طلبنا بعض األسابيع عالش طلبنا بعض األسابيع باش غادي تمكن 
األطر ديال وزارة التربية الوطنية سواء اإلداريين أو سواء التربوية باش 
يمكن لهم يتمكنو من الدخول املدر�سي يكون بقواعدو، قلتو السيد 
الوزير بأن يقدر يكون حضوري أو عن بعد، ففيما يخص الحضوري 
ما غاديش يطلبنا �سي حاجة اللي عندنا هو هداك ولكن فيما يخص 
التعليم عن بعد كان من املفروض أننا نوجدو ريوسنا أكثر من هاد �سي 
اللي احنا فيه، والدليل على ذلك أننا إلى حد اآلن في واحد العدد ديال 
املؤسسات التعليمية باقي الدراسة ما بدات �سي واملشكل اللي هو أكثر في 
اللي بدات فيها، ملي كيوقع أنه كتسد هديك املدارس هادوك التالميذ 
في  الجائحة  في ديورهم، ملي كنلقاو هديك  ديالها كيمشيو كيجلسو 
مؤسسة ما فالتعليم عن بعد مازال اآلن ما خذاش الطريق ديالو إيال 
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كنا طلبنا السيد كذلك هداك تأجيل السيد الوزير، هو علما منا بأن 
ما يمكنش لنا نحشرو 10 داملاليين ديال املغاربة في واحد العدد ديال 
الحضور وال في واحد العدد ديال املكاتب اللي هي صغيرة وما غادي نزيدو 
إال تفاقم هاد الجائحة هذه، ولذلك طلبنا أنه يكون واحد التأجيل 
لبعض األسابيع والحمد هلل أن الوقت عطاتنا بأن من جهتنا احنايا 
وبأننا كنا على صواب؛ هي معادلة صعبة السيد الوزير، أنه ما بين 
نحافظو على الصحة ديال املواطن وما بين أنه الحكومة أو ال الوزارة 
تعطي واحد الدراسة أو تدريس اللي هو معقول هو أمر صعب، ولذلك 
كان املفروض على أن الحكومة تعمل جديا على التعليم عن بعد، هداك 
هو اللي خاص يكون عندها هو الطرح األسا�سي والطرح الثانوي هو يكون 
عن حضوري، رغم أن كل العائالت كلها فضالت الحضوري ولكن كان 
خصنا نوجدو للتعليم أو التدريس عن بعد يكون عندنا بقواعدو، اآلن 
كما قلت رأيي إلى حد اآلن ما زال ما هاد القضية هذه ما خداتش الطريق 

ديالها.

السيد الوزير، أنتما فضلتو الدخول املدر�سي في شتنبر واحنا قلنا 
يمكن يكون في أكتوبر أو أواخر أكتوبر، اشنو جعل هاد ال�سي هذا كل 
على الدخول املدر�سي اللي كان في شتنبر السيد الوزير، هو أن بعدا 
اللي  التالميذ  ديال  املغادرة  هي  األولى  الحاجة  واحد  نسولكم  نبغي 
من الخصو�سي مشاو للتعليم العمومي اآلن اشنو درتو فيهم ألن كان 
التقييم  الوزير، على  السيد  تكلمتو  ثانيا  أكثر منه،  اإلكتظاظ وتزاد 
التعليم عن بعد إيال كنتو قيمتوه السيد الوزير، كيف يعقل  ديال 
أن التالميذ اللي باألخص في العالم القروي اللي ما كانوش استافدو في 
السنة الدراسية املاضية من هاد التعليم هذا، وراهم كيدخلوا، فين هو 
تكافؤ الفرص اللي كتكلم عليه الحكومة؟ تكافؤ الفرص هنا غير موجود 
السيد الوزير، كذلك هاد الدخول املدر�سي ناتج عليه واحد العدد ديال 
الفوارق كبيرة بزاف ما بين العالم القروي والعالم الحضري، في العالم 
الوزير، خصكم تعرفو بأن لحد اآلن واحد  القروي باألخص السيد 
العدد ديال الداخليات في بعض املؤسسات مازال اآلن مغلق، ما معناه؟ 
أنه عيطنا على التالميذ بالتفويج ديال النصف بالنصف وما قدرناش 
حتى انقادوه عيطنا عليهم باش يقراو ومع ذلك ما وجدانا لهمش فنادق 
في العالم القروي فين غادي يمشيو؟ بداو الدراري كيقلبو فين يكريو 
واألسر هذا راه كنتو السيد الوزير هداك اقلتو بأنه بغيتو تحلو املشكل 
هو راه طرحتو إشكال للعائالت، التدخل ديالكم أو ال ديال الوزارة أو 
الحكومة ككل كان بمثابة واحدplace.et.beau باش نعطيو النفع باش 
نعطيوا في عوض ما غنعطيو عالج اللي هو ناجع للمشكل عطينا ليه 
واحد place.et.beau يخدمواه راه effectivement خدم بواحد الطريقة 
اللي ربما خدات ضدد ديال اللي كان خاصو تعطي، قلت السيد الوزير 
يعني نتج عن هاد الدخول هذا واحد العدد ديال الفوارق ما بين العالم 
القروي والحضري ما بين التعليم العام وفي داخل التعليم العام براسو 
وما بين التعليم العام والخصو�سي وكذلك داخل الخصو�سي بوحدو 

داخل التعليم الخصو�سي، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الدستوري  التجمع  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا السيدة النائبة املحترمة من بعد التعقيم من فضلك.

بلنائبةيبلس دةيخديجةيبلزياني:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

الكلمة بإسم فريق التجمع  أتناول  لي الشرف أن  السيد الوزير، 
دالوزارة  بالعمل  ننوه  أن  الوزير البد  السيد  البداية  في  الدستوري، 
وباملجهودات اللي أقدمتم عليها إلنجاح الدخول املدر�سي، كما نشيد 
بدأ  والتعليم  التربية  قطاع  مكونات  لكل  اإليجابي  باإلنخراط  كذلك 
بالوزير ومرورا بكل أطر التربية والتعليمية واآلباء واألمهات وأولياء األمور 

ثم كذلك التالميذ والسلطات املحلية واملنتخبين كذلك.

اإليجابي  ديالكم  بالتفاعل  نوهو  أننا  كذلك  البد  الوزير،  السيد 
مع الجدل الذي كان يحوم حول موضوع تأجيل املباريات للولوجيات 
سلك املاستر إال بعد اإلنهاء التام لجميع امتحانات اإلجازة، وهذا كان 
تجاوب إيجابي مع السؤال ديالنا اللي قدمنا في فريق التجمع الدستوري 
الوزير، واللي لقى استحسانا طيبا لدى  مشكورين عن ذلك السيد 

الجميع حضوة بمبدأ تكافؤ الفرص.

بأسف  الوزير، نسجل  السيد  دائما  الفرص  تكافؤ  إطار مبدأ  في 
اللي  ال�سيء  مالية جديدة  مناصب  في خلق  الحكومة  هاجس  شديد 
كيدفعها لحرمان واحد مجموعة الطلبة الحاصلين على الدكتوراه، 
الطلبة والطالبات الحاصلين على الدكتوراه من الولوج إلى الوظيفة في 
التعليم العالي كيما كنعرفوا واحد النسبة قليلة كيتمنح لهم في حين 
كيتمنح واحد النسبة كبيرة للعاملين déja اللي كيكونوا موظفين احنا 
ما�سي ضد اإلرتقاء اإلجتماعي وإنما كنقولوا ما يكون �سي ذاك ال�سي 
على حساب الطلبة الدكاترة والطالبات؛ من الصعب جدا أننا نوضعوا 
تقييم حقيقي للتجربة التدريس عن بعد خاصة وأنها تم تطبيقها في 

ظروف استثنائية اللي كتمر بها بالدنا جراء انتشار فيروس كورونا.

في إطار التعبئة الشاملة اللي أكد عليها صاحب الجاللة، مؤخرا في 
افتتاح الدورة التشريعية افتتاح السنة التشريعية في الدورة الخريفية 
كنقولوا كنسجلوا بأسف شديد الغياب ديال املجلس األعلى للتربية 
الهيئة  هذه  أن  حيث  التعليمية،  املجتمعية  الساحة  عن  والتكوين 
اإلستشارية ولم تواكب نهائيا الجدل العام والكبير بين كل املتدخلين 
في العمل التعليمية من أطر وآباء وأولياء التالميذ وجمعيات املجتمع 
املدني ونشطاء في الوسائط التفاعلية، وكنتم حريصين السيد الوزير 
على اإلحتفاظ برمزية الدخول املدر�سي العالية رغم توسع رقعة انتشار 
الفيروس، كان لزاما على املجلس أنه يسمع له صوت على األقل بعد 

انتهاء تجربة التعليم.

وما غنتكلموا �سي على املشاكل اللي اعتارت التعليم عن بعد ألن 
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ناقشنا فيها بإستمات داخل لجنة التعليم والثقافة اإلتصال، ولكن 
غنذكر مشاكل بعض املشاكل مثل مشكل املنحة واللي طرق لو الزميل 
الذين  للطلبة  اإلستحقاق  د  املنح  ديال  املشكل  قبلي  من  اللي  ديالي 
يدرسون بفرنسا ثم كذلك مشكل املنح اللي كتمنح للداخليات اللي 
مازالت اليوم واحد املجموعة، مشكل املنح ديال الداخليات وكذلك 
عدم فتح دور الطالبة والطالب اللي كذلك غنبه لواحد املشكل خطير 
السيد الوزير، التلميذات والتالميذ ديالنا فلدات أكبادنا اللي كيدرسوا 
بمدينة سبتة املحتلة واللي عندهم الجنسية واللي كيسكنوا بمدينة 
الفنيدق اليوم مازال ما التحقوا بالدراسة ديالهم في سبتة املحتلة نظرا 
إلغالق الحدود منكم و إليكم السيد الوزير توجهوا هاد النداء للحكومة 

باش تشوف من الحال هاد التالميذ والتلميذات، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  أعطي  شكرا، 
فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا تفضل من بعد التعقيم.

بلنائبيبلس ديعم6يبحجيرة:

وش6في علىي بل6ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل6حمني هللاي بسمي
بمل6سلينيعلىيآلهي صحبهيوجمعين،

السيد الوزير، أوال إسم الفريق اإلستقاللي البد بدورنا أننا نوجهوا 
واحد تحية عالية لكل رجال ونساء التعليم وكل األسر املغربية على 
الصبر ديالهم وعلى املثابرة ديالهم كذلك على الوقوف ديالهم إلى جانب 
أطفال ديالنا وإلى جانب وليداتنا في هاد األوقات الصعبة، وكذلك أنا 
كنتفهم اإلكراهات اللي كتمر منها بالدنا إثر هاته الجائحة، وكنتفهم 
كذلك اإلكراهات اللي كتمر منها وزارة التعليم ولكن البد أن نشير في 
التدخل ديالنا على أساس ونحن نعيش اليوم العالمي ديال الصحة 
النفسية أنه األسر املغربية كتعيش تحت وطأة ضغط نفس رهيب، 

األسر كذلك التعليمية نفس ال�سيء.

السيد الوزير، التعليم عن بعد، التعليم عن قرب، شكون اللي 
خاصوا يم�سي شكون اللي ماخاصوش يم�سي، كانت عندكم 7 شهور 
مع  مسؤولة  كحكومة  كوزارة  ديروا  ليكم  يمكن  شنوا  تفكروا  باش 
األسف من بعد 7 شهور شنو قلتوا واللي بغى يم�سي يقرا يم�سي واللي بغا 
يجلس في دارو يجلس والش موجودة الحكومي، إيال ما تعطيش حلول 

تخلي األسر هي اللي تختار الحلول حاجة هادي األولى.

الحاجة الثانية كاين ارتياح كبير قلتوا السيد الوزير عند األساتذة ما 
كاينش ارتياح األساتذة واألطقم التربوية بحالهم بحال سائر البشر تاهما 
خايفين على راسهم من هاد الوباء خاصتا بعد تسجيل ديال العدد 
الكبير فهاد األيام اآلخيرة وبالتالي كل واحد ال من األسر ال من األبناء ال من 
األطقم التربوية كل�سي خايف على راسو، لهذا أنا بغيت نسائلكم السيد 
الوزير، شنو هي نسبة النجاح؟ ألن الناس ما تيقاش في هاد التعليم عن 

بعد دبا جربنا التعليم عن بعد السنة املاضية شنو هي نسبة النجاح 
شنو هي نسبة نجح مقارنة مع التعليم الحضوري؟

في  سنة  آخر  هادي  الوالية  نهاية  في  اليوم  نحن  الوزير،  السيد 
هاد الوالية التشريعية واليوم إيال جينا نهضروا غادي نجبروا راسنا 
كنهضروا على التعليم وكأننا في واحد التدخل كالسيكي كنهضروا على 
التعليم بمعنى حتى حاجة ما تقدمنا فيها بشكل كبير وما عطيناش نتائج 

ملموسة؛

اإلصالح ديال منظومة التعليم، نعطيك بعض األرقام السيد الوزير 
ما بين سنة 2000 و2018 تم إحصاء 7 ماليين شاب وشابة اللي غادروا 
املؤسسات التعليمية ال تكوين وال ديبلوم، املغرب يحتل اليوم الرتبة 
75 من أصل 80 دولة في مؤشر بيزا ديال l›ODCE أداء ديال التالميذ 
في املواد ديال الرياضيات والعلوم والقراءة، هاد املؤشرات كتعطي بأن 
خص مازال املجهود، طبعا كاين كورونا وكاين اإلكراهات ديال كورونا 
وكنتفهموا هاد ال�سي ولكن هذا ال يمنعنا أننا نراجعوا لألصل ديالنا 
ديال غياب الرؤية الواضحة ديال التعليم، ما كاينش استمرارية في 
السياسات العمومية، ما عندنا مشكل مع التدبير الزمن التربوي والزمن 
السيا�سي فوق ما تيجي �سي وزير كيبدا القراية من األول وبالتالي األسر 

املغربية عيات ماتساير هاد االنهج اللي هو غير سوي.

من  التعليمية  املؤسسات  تضاعفت  كاين  الوزير  السيد  كذلك 
سنة 2000 لليوم 6 داملرات 6000 اليوم مؤسسة تعليمية حرة، شنوا 
هو التعاقد اللي كاين ما بين املؤسسات الحرة واملؤسسات العمومية 
كاين واحد الهوة كبيرة واحد املنطقة رمادية كبيرة ما بين املؤسسات 
التعليمية الحرة واملؤسسة التعليمية الخاصة، في املغرب عندنا 3 ديال 
األنماط ديال التعليم كاين اللي كايقرا في التعليم الخصو�سي عندوا 
قرايا و كاين اللي كايقرا في التعليم العمومي حتى هو عندو قراية في 
شكل آخر، وكاين اللي كيقرا في التعليم العمومي القروي حتى هو عندو 
قرية في شكل آخر، وبالتالي تباعد ديال هاد األنماط ديال القراية عند 
والد املغاربة الدولة املغاربة خلق واحد الطبقية في التعليم وكل واحد 

كيفاش كيقرا في املستوى ديالو كيكون بالنظر فين قرا.

السيد الوزير، األطر التربوية ورجال التعليم ونساء التعليم عندهم 
مطالب عديدة. خصنا نظرو لها، مطالب تنتظر كذلك منكم أخذ واحد 
الجرأة تكون فيما يتعلق باملقصيين من خارج السلم، ضحايا النظام 
املتعاقدين ما يمكنش أستاذ متعاقد يجي يقري  األسا�سي، األساتذة 

ويعطي للتالميذ كل ما عندو وهو ما مرتاحش، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، الكلمة ألحد أعضاء الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلس مأ:

وش6في علىي بل6ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل6حمني هللاي بسمي
بمل6سلين.
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شك6بيبلس ديبلأزي6،

بلس ديبل6ئيسيبملحترم،

في الفريق الحركي، نسجل بإيجابية الخطوات اللي خطيتوها السيد 
الوزير، هنيئا لكم. والدليل على أنكم غادين على الطريق الصحيح، 
هي اإلضافة اللي أضافكم جاللة امللك، هللا ينصره ويعزه، في الناطق 
الرسمي بإسم الحكومة. وهذا ماجاش من فراغ، جا من الكفاءة ديالكم 
والقدرة ديالكم وعطيتو نموذج، ملا خطيتو هاديك الخطوة واعطيتو 
لألسر املغربية االختيار إما عن بعد أو حضوري، كان عندكم شجاعة، 
وكانت األسر املغربية وبعض التشويش، ولكن من بعد اعترفو وقالو 
على أنه فعال لنا االختيار، اللي بغى أسيدي يجي مرحبا واللي بغى يقرا 
درويش  اللي  بالتضامن،  معروفين  املغاربة  واحنا  مرحبا.  قرب  عن 
وماعندوش باش يقرا عن بعد نحن عندنا اإلستعداد باش نساعدوه 

كذا إلى آخره.

كذلك السيد الوزير كنطلبو منكم نظرا للظرفية الصعبة، مريتو 
منها بنجاح، كنأكدولكم السيد الوزير وزيدو على الطريق الصحيح، وكل 
املغاربة راضين ألنه كلنا في األمس القريب، الكل يتكلم التعليم التعليم 
التعليم، كيرددو فبعض الوزارات، حتى الوزارات. اليوم لم نسمع أي 
كالم عن التعليم إال النجاح والتقدم. كاين بعض الدول اللي اآلن ربما 
أوروبية ما قدرت�سي تنخرط وتخرج وتكون عندها جرأة باش تقرر دابا 
اآلن باش تفتح املدارس. أنتم تفوقتم وراكم غادين في الطريق الصحيح.

كنطلب منكم السيد الوزير إلى كاين �سي التفاتة، رفع من السقف 
ديال منح التعليم العالي، الدار الداخلي مشدود، الكلية مشدودة، الحي 
الجامعي مشدود، ديك البركة نزيدوها من املنح باش ديك الطلبة نقصو 
عليهم شوية ديال املصاريف. وكذلك كانت عندكم الجرأة كل الطلبة 
بهاد  اإلدارة  نربطو  الكبير،  القصر  في  الشاون،  في  االمتحانات  دوزو 
الطلبة. كنتمنى اليوم كذلك السيد الوزير تكون واحد االلتفاتة، ديك 
املاستر ما يبقاش في تطوان في عبد املالك السعدي، وفي الرباط وهذا، 
حتى هو نديروا لو واحد التنقل في عين املكان ونديرو الحق ديال املاستر 

لهاد الشباب، باش نقربو لهم املسافة السيد الوزير.

وكذلك السيد الوزير كنسجلو بإيجابية ما قمتم به في السنوات 
املاضية في سر، نعم التفاتة ملك البالد، ولكن جا فالوقت ديالكم، أنتم 
محظوظين اللي كاين واحد العدد ديال املناطق ماشفشناش عندها 
التيسير، اليوم عندها التيسير. ملا نتكلم عن الكليات، ما أبعد نقطة 
في املناطق الجبلية والنائية؟ ثانوية التناقب، ثانوية القلة ثانوية بني 
عروس، ثانوية واد املخازن، ثانوية في أوالد أوشيح وحساب الثانويات 
عاد نرجعو للكليات، وزان، الحسيمة، تاونات، الشاون، القصر الكبير، 
هنيئا لكم بهذا اإلنجاز، بهاد العمل. واآلن نطمئن املغاربة على أن املغرب 
ديالنا غادي في الطريق الصحيح، وزاد في إطار التعليم العالي والبحث 
العلمي والتكوين املنهي إلى آخره. هنيئا لكم وهنيئا لنا جميعا. وشكرا 

وكنعتذر لفرق األغلبية ألن وقع لي واحد االرتباك، اعطاوني اإلخوان 2 
د امللفات، مشيت باش نقدم السؤال، املهم على أي حال، كل إنسان 
يصيب ويخطئ، أنا هاد املرة وقع لي شوية االرتباك السيد الرئيس، 
كنعتذر، وهاد املرة غادي نقرا الوريقات ديالي وغندير اإلحتياط إن شاء 

هللا، وشكرا للجميع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق 
اإلشتراكي، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحي:

شك6بيبلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي6،

بلس دبتي بلسادةيوعضاءيمجلسيبلنأببيبملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، السيد الوزير 
نؤكد على أن..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املرجو شوية اإلنضباط، تفضلوا السيد النائب املحترم واصلوا، 
تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحي:

شك6بيبلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي6،

بلس دبتي بلسادةيوعضاءيمجلسيبلنأببيبملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، السيد الوزير 
نؤكد على أهمية التعليم كقضية مجتمعية ال يستقيم أي تطور وأي 
تنمية من دون اإلرتقاء بجودته واستثماره في أجياله حاضرا ومستقبال، 
من هذا املنبر السيد الوزير ننهئ أوال املدرسات واملدرسين بمناسبة تخليد 
اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة ونشيد 

بانخراطهم الواعي واملسؤول في أداء رسالتهم التربوية النبيلة.

أوال السيد الوزير، نثمن العرض الذي تقدمتم به لإلجابة على جميع 
اإلشكاليات التي تعرفها املنظومة، خاصة مع تداعيات الجائحة وتطور 
الحالة الوبائية الذي عرف إجراءات استباقية مهمة بجرأة من أجل 
إنقاذ املوسم الدرا�سي واجتياز اإلمتحانات، كما نثمن التدخالت على 
مجموعة من األقاليم على التراب الوطني كنموذج تطوان، شفشاون، 

الراشيدية وجرسيف، نثمن كذلك السيد الوزير، املقاربة الجهوية.

وفي هذا اإلطار يجب أن نعترف السيد الوزير، على أنه الجماعات 
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الترابية والجهات قامت بدور مهم في هاد العمل هذا من حيث التعقيم 
ومن حيث التطبيب ومن حيث واحد املجموعة د املسائل قامت بها 
الجماعات الترابية، يجب السيد الوزير أن تعترفوا بهذا، ألن هذا عندو 
واحد الدور ألنه التبخيس ديال املؤسسات املنتخبة هو واحد ال�سيء 
اللي في الحقيقة مجاتش فالكلمة ديالكم ولهذا نعيب عليكم في هاد 
الشأن هذا، كذلك السيد الوزير نؤكد على حق التمدرس والتكوين 
وكتعرف السيد السيد الوزير على أنه أنا غنعطيك مثال ديال جهة 
طنجة تطوان الحسيمة اللي عطات أوال 62 مليون دالدرهم بما يخص 
تحسين املنظومة ديال جامعة عبد املالك السعدي، كذلك املساهمة 
مع األكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، كذلك املساهمة في التكوين 
املنهي هادوا كلهم السيد الوزير يعني مكرومات يعني في الحقيقة يعني 
جاءت في إطار الخطاب امللكي السامي ديال جاللة امللك، الذي ما فتئ 

حفظه هللا يناضل في كل الواجهات ليتبوأ شعبه الصدارة بين األمم.

السيد الوزير، بالرغم من أهمية هذا اإلختيار النمط ديال التعليم 
يعني كاين هناك تفاوت عميقة في مجال اإلجتماعي على مستوى األسر 
التي تعاني من الهشاشة، ولكن السيد وزير جات في التدخل ديالكم 
على أنكم طمأنتمونا على واحد املجموعة داألمور اللي هي عندها واحد 
اإلطار، وكذلك السيد الوزير يعني هاد ال�سي ديال القوانين التنظيمية 
اللي جات فالتدخل ديالكم يعني احنا يعني رتحنا على أنه يعني هاد األمر 
يعني وصل لواحد الدرجة ديال الوعي، لواحد الدرجة ديال اإلعتبار، 
كذلك نؤكد السيد الوزير على أهمية الجامعة كقاطرة للتنمية وإنتاج 
النخب، كذلك السيد الوزير يعني خصنا واحد الحل فوري لجميع 
املشاكل لكل املنتسبين لهذا القطاع التربوي، وكذلك السيد الوزير 
املشكل ديال طلبة داملعاهد العليا بفرنسا املنحة ديال اإلستحقاق، 
هادوا كلهم السيد الوزير يعني مطالب ديالنا على املستوى ديال الفريق 

اإلشتراكي، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أعضاء  السادة  ألحد  اآلن  والكلمة  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديتما9يبنشق6 نيت6يمي:

شك6بيبلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي6يبملحترم،

بلزم التي بلزمالءيبلنأببيبملحترمين،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نحن  فعال  املحترم،  الوزير  السيد 
واالشتركية نقر ونتفهم الصعوبات الجمة املوضوعية التي اآلن لحقت 
الذي  الوبائي  الصعب  الظرف  هذا  في  والجامعي  املدر�سي  الدخول 
نعيشه، لكن البد أن نقول السيد الوزير بأن هناك بعض اإلرتباك، 
وهناك مشاكل مرتبطة بتوفير اإلمكانيات التي من خاللها يمكن تحدي 

هذا الوباء وهذه ليست مسؤولية لوحدكم، بل هي مسؤولية الدولة 
بكل مؤسساتها.

فأشكال التعليم املعتمدة اليوم تخاطبنا لتقييم مدى يعني قدر مدى 
يعني استطاعتنا ملواجهة املسألة ديال التعليم عن بعد باإلمكانيات 
املتاحة فهذه نقطة أساسية السيد الوزير، كذلك على مستوى يعني 
العمل اللي كتقوموا به هناك مجهودات جبارة، وهنا ال يمكن للمجموعة 
األطر  ولكل  أوال،  لكم  بالشكر  نتوجه  أن  إال  التقدم  لحزب  النيابية 
اإلدارية والتربوية على املجهودات التي تقوم بها في ظل ما تعيشه اليوم 
املنظومة التربوية والتعليمية من أعطاب جمة والتي تتطلب كثيرا من 
الجهود وكثيرا من اإلمكانيات، وتضحياتهم الجسام تتطلب اليوم منكم 
السيد الوزير معالجة مختلف امللفات العالقة لرجال ونساء التعليم، 
ملفات اآلن نظر من خاللها الرجال ونساء التعليم لسنوات ولعقود 
واليوم مازالت طي يعني الدراسة، بل منها التي لم تجد يعني سبيال للحل.

السيد الوزير، اليوم كاين عندنا مشكل كبير، مشكل كبير وكبير 
الفوارق الشاسعة اآلن ما  بزاف السيد الوزير فيما يتعلق بمعالجة 
بين الفئات اإلجتماعية ببالدنا، بتعليم املدرسة العمومية وتعليم في 
القطاع الخاص، وهنا غنتوقف عند القانون اللي جمعنا عليه جميع 
واللي اتفقنا عليه اللي هو قانون اإلطار 51.17، السيد الوزير اللي اآلن 
مرت عليه سنتين وجيتو في العرض ديالكم القيم تبارك هللا عليكم 
السيد الوزير بمشروع ديال التنزيل ديالو في سنة آخر السنة في هذه 
الوالية وسنة غتعرف قوانين إنتخابية وغيرها من األمور، فال أعتقد 
بأننا سنستطيع تنزيل كل هذه النصوص في هذه السنة، بل أقول السيد 
الوزير أن تختزل ذلك في أهم النصوص. ومن أهم النصوص القانون 
00.06 ديال التعليم الخاص كنشوفوا اليوم السيد الوزير راه ما زالت 
األزمة قائمة وكنشوفو التدخالت ديالكم يوميا واألطر ديالكم من أجل 
حل املشاكل ديال األسر مع أرباب هاد املقاوالت وهاد املؤسسات اللي 
دارت كيما بغات مازال الرسوم مرتفعة، مازال التأمين كيما تكلمنا عليه 
السيد الوزير، وكنحيوكم بأنكم كتحاولو أنتم واملدراء ديال األكاديميات 
بأنكم تحلو هاد املشاكل. ولكن إلى متى؟ إيال القانون ما تنزلش وعندنا في 

قانون اإلطار يعني ما يحل ذلك؟

السيد الوزير، أيضا القانون والنص التنظيمي أو املرسوم ديال 
جمعية اآلباء اللي ما شكرتيهاش واللي لعبات دور كبير، جمعيات اآلباء 
واألمهات اليوم لعبات واحد الدور كبير في ظل هذه الجائحة واللي ما 
شريك  تكون  وخصها  أسا�سي  سند  هي  واللي  بالشكر،  تقدمتيلهاش 
أسا�سي في املواجهة ديال هذه األزمة، وكذلك لتدبير معالجة أعطاب 

منظومة التربية والتعليم في القادم من األيام والسنوات.

بتوفير  بل  وباملعطيات،  باألرقام  ليست  املعالجة  الوزير،  السيد 
املالية  قانون  املالية،  واإلمكانيات  البشرية  واملوارد  املالية  السيولة 
على األبواب. هل فعال سنجد ذلك في خضمه؟ يعني واحد العدد ديال 
األمور، والتمويالت األساسية ملصلحة منظومة التربية والتعليم اللي 
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كتحتاج منا الكثير من الجهود والكثير من اإللتقائية القطاعية إلصالح 
أعطابها، وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الوزير املحترم في حدود 
ما تبقى من الوقت تفضلوا.

بلأطن ةي بلككأيني بلترب ةي ومزبزي،ي زي6ي سع دي بلس دي
بملنهيي بلكعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلمي،يبلناطقيبل6سمييباسمي

بلحكأمة:

أريد في البداية التأكيد على الدور املحوري والجوهري والجليل اللي 
كتقدمو الجماعات الترابية، وكنبغي نوه ونشكر العمل اللي كيقوموا به، 
وكانت لي مناسبة في عديد من املحطات باش نشكرهم وننوهم مباشرة.

بداية في تنظيم امتحانات البكالوريا وفهاد الدخول املدر�سي، أيضا 
املرات،  ديال  العدد  واحد  استضفتهم  اللي  التالميذ  أولياء  جمعيات 
باش ننوه بالعمل ديالهم ونجازيهم على العمل التشاركي اللي خاضوه 
واللي   kedge. et. neoma نقطة املدر�سي،  الدخول  هاد  نجحوا  باش 
هما غير باش نحددو األمور بأن كاين واحد املرسوم اللي كيحدد هاد 
كيحدد  املرسوم  وهاد  الخارج،  في  العلية  للمؤسسات  بالنسبة  املنح 
لهاد  اللي كتعطيوا  الدرهم  مليون   50 املرصودة،  املالية  اإلعتمادات 
50 مليون الدرهم كنعطيوا املنح السنة الثانية والثالثة هذه  املنح، 
هذا   70% كيعطيوا  األولى،  للسنة  كنعطيوه  كيبقى  واللي  األولوية، 
%70 بالنسب للمسالك العلمية  املرسوم هو اللي داير هاد املعايير، 
الطلبات  غطينا  السنة  هاد  اإلقتصادية،  للمسالك  بالنسبة  و30% 
كاملة ديال العلمية ب 67 %، هي بقات لينا %33 بالنسبة لإلقتصادية، 
 HEC.LESEC.exeteraولكن فاش صنفنا املدارس، املدارس مصنفة من
هذا kedgeوneoma دخالتش في داك التصنيف، ألن عندها 50 مليون 
الدرهم ، إذن هذا هو اللي كاين ما�سي اقصينا التالميذ اللي مشاوا 

neoma.kedge املشكل هو القضية ديال امليزانية املرصدة.

بالنسبة للتأجيل، أن بالنسبة ليا التأجيل غير صائب وما عمرني ما 
نكون متفق مع تأجيل الدخول، ألن هداك هو اللي غادي يخلق اإلرتباك 
واحد العدد ديال الدول، دول الجوار باقيين لدابا ما عارفينش اشنو 
غيديروا، باقي هما كيأجلوا أسبوع بعد أسبوع، اليوم الحمد هلل يمكن 
لنا نفتخروا ونعتزوا ب 5 ديال األسابيع اللي مرت والتالميذ في األقسام 
 ،90% لي نقول واحد  %100 ولكن يمكن  ديالهم، تقد ما كانقولش 
وهذا واحد املكسب كبير. بالنسبة لإلختيار عن بعد أو ال حضوري قلت 
بأن خذينا على عاتقنا هاد املسؤولية باش نوفروا واحد الحضوري في 

ظروف آمنة و عن بعد أيضا خالل وعبر هاد ال�سي اللي طرقت لو، املنصة 

اإللكترونية، الدروس املصورة واللي غادي يتم البث ديالها في التلفزة 

واللي بدينا البث ديالها في التلفزة و أيضا األقسام االفتراضية باش 

نخلقوا هاد التواصل بين التالميذ واألساتذة ديالهم، مليون لوحة غير 

كافية، اليوم التقييم اللي درنا خاص أكثر من 3 داملاليين ديال اللوحات 

هي أكثر من 3 داملليار دالدرهم، ألننا إيال مشينا وإستهدفنا غير تيسير، 

تيسير اللي هما 2ديال املاليين وإيال استهدفنا واحد 500 ألف دالطلبة 

الجامعيين واملتدربين خاصنا 3 داملليون داللوحات، ألف درهم هي 3 

داملليار ديال الدرهم .ال�سي محسين إيال عندك 3 داملليار ديال الدرهم 

اعطيها لينا ونديروها إن شاء هللا.

الداخلية ولإلطعام كاين مشاكل ما عمرنا ما قلنا ما كاينش مشاكل 
ال�سي محسن، ولكن ما نساوش بأن الحكومة وفرات مليار و500 مليون 

درهم لإلطعام واإليواء، اإلطعام اليوم مليون و700 ألف وجبة اللي 

كتقدم، و240 ألف اللي هما كيستافدوا من اإليواء، سنويا كاين عدد 

داإلحداثات دالداخليات، وال سيما على املستوى العالم القروي.

كندوزا  السيمنة  هاد  باقين  احنا  الجامعية،  الدراسة  في  التأخر 

اإلمتحانات، اإلستدراكية داألسدس-6 و2 و4، وإن شاء هللا في منتصف 

أكتوبر غادي نبداوا.

املحترمة  النائبة  السيدة  ذكرات  راه  طلقنا،  راه  املاستر  املاستر، 

مشكورة، صيفطنا واحد املذكرة كنقولو بأن ما يمكن لكم دوزوا املبارة 

داملاستر حتى يكون عندنا النتائج دالسدا�سي، السادس،

ولكن عندنا بحال دبا واحد املعهد ديال الترجمة ديال في طنجة 

داروا concours داملاستر وبلحق ما احتاسبوش النقط ديال األسدس 

مل  مشكل  كاينش  ما  الخامس،  األسدس  على  غير  خذاو  السادس، 

غاديش نقصيوا األسدس السادس.

بالنسبة للمناصب املالية السيدة النائبة املحترمة، تم إحداث نفس 

العدد ديال املناصب املحدثة بالنسبة للدكاترة اللي عاد حصلوا على 

الدكتوراه، و700 منصب ديال املحولة بالنسبة للدكاترة اللي كيشتغلوا 
في اإلدارة وفي القطاعات الوزارية، وفي هاد السنة إن شاء هللا في قانون 

ديال  املناصب  ديال  وأقل  اإلحداث  ديال  مناصب  أكثر  املالية طلبنا 

املحولة، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

وشكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وبهاد نكون قد 

أنهينا جدول أعمالنا، شكرا للجميع،يلفعتيبلجلسة.
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محض6يبلجلسةيبلثالثةي برلبعينيبعديبملائكين

بلكاليخ: اإلثنين 02 ربيع األول 1442ه )19 أكتوبر 2020م(.

بل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: ساعتان وثماني دقائق ابتداء من الساعة الثانية زوال 
والدقيقة العاشرة.

املتعلقة  الشفهية  لألسئلة  الشهرية  الجلسة  برعما9:  جد 9ي
بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس الحكومة.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنأببي،يلئيسيبلجلسة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دي زي6يبلد لة،

بلسادةيبلأزلبء،

بلسادةيبلنأبب،

الثالثة  الفقرة  وخاصة  الدستور  من   100 الفصل  طبقا ألحكام 
منه وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، 
املتعلقة  الشفوية  الجلسة املخصصة لألسئلة  النواب  يعقد مجلس 
بالسياسة العامة والتي يجيب عنها رئيس الحكومة، وقبل الشروع في 
جدول األعمال أعطي الكلمة للسيدة األمينة بتالوة املراسالت الواردة 

على املجلس.

بلس دةيوسماءيغاللأيوم نةيبملجلس:

رئيس  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  الرئيس،  السيد  شكرا 
الحكومة بمشروع قانون رقم 65.20 برسم القانون املالي لسنة 2021؛

ومن فريق األصالة واملعاصرة توصل مكتب املجلس بمقترح قانون 
يق�سي بتغيير وتميم املادة 19 من القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة 
الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر  التاريخية  املباني  على 

والعاديات.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 12 إلى 19 أكتوبر 2020 هي: 101 سؤاال شفويا، 137 

سؤاال كتابيا و89 جوابا عن أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا السيدة األمينة، نشرع اآلن في جدول أعمال هذه الجلسة 
السياسة  موضوع  حول  واحدا  محورا  يتضمن  تعلمون  كما  والذي 
الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية، وأعطي الكلمة للسيد 

النائب نبيل صبري يإسم فرق األغلبية لتقديم السؤال في دقيقة واحدة.

بلنائبيبلس دينب ليصبرييبإسميف6قيبرغلب ة:

شك6بيبلس ديبل6ئيسيبملحترم،

تسجل بالدنا إرتفاعا متزايدا لعدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
املستجد كوفيد19-، ورغم املجهودات املبذولة من طرف الحكومة من 
أجل الحد من انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته على األفراد 
واملقاوالت، إال أن املنحى التصاعدي إلنتشار الوباء أصبح مقلقا ويسائل 
مستوى اإللتزام الجماعي والفردي في إتباع التدابير واإلجراءات اإلحترازية 
التي تقررها السلطات الصحية والترابية. وبتمديد مدة سريان حالة 
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 نونبر 2020 وما 
ستخلفه ال محال من آثار على تنظيم التعليم بمختلف مسالكه، وعلى 
ضمان سير املرافق العمومية وعلى دينامية النسيج اإلقصادي الوطني، 
وعلى الشرائح املجتمعية األكثر هشاشة، تكون بالدنا قد دخلت مرحلة 
جديدة بتحديات صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية غير مسبوقة 
تستوجب من الحكومة رفع مستوى اليقضة، وتحديدا في مقاربتها في 
التعاطي مع مستجدات الحالة الوبائية بما يساهم في تماسك املجتمع 

ودينامية مؤسساته اإلقتصادية واملالية.

وعطفا على ما سلف ذكره، نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم 
عن مايلي: ماهو تقييمكم للنتائج وآثار مختلف التدابير التي

إتخذتها الحكومة منذ إقرار حالة الحجر الصحي؟ وما هي اإلجراءات 
العملية التي تتخذها الحكومة من أجل التنزيل الفعلي لألوراش التي 
أعلن عنها جاللة امللك، في خطاب العرش وافتتاح الدورة التشريعية 
للبرملان، خاصة في الجانب املتعلق بإنعاش اإلقتصاد وتعميم التغطية 

الصحية وإرساء مقومات الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية؟

بلس ديبل6ئيس:

النائب عزيز  للسيد  املعارضة  بإسم مكونات  اآلن  الكلمة  شكرا، 
اللبار.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللباليبإسميمكأناتيبملعالضة:

ظل  في  ببالدنا  والصحية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الوضعية  إن 
بموازاتها  اإلحترازية  التدابير  وتشديد  كورونا  جائحة  تف�سي  إستمرار 
الرسمية  األرقام  تبينه  ما  وهو  ومخيفة،  مقلقة  جد  اليوم  أصبحت 
املعتمدة من طرف الحكومة، ذلك أن كل املؤشرات سلبية وتراجع أداء 
القطاعات اإلنتاجية وإنخفاض اإلصدارات برسم نفقات اإلستثمار، 
أو تعلق األمر بتفاقم األزمة اإلجتماعية وارتفاع البطالة إلى مستويات 
قياسية، هذا فضال عن مساهمة التدابير الصحية الوقائية املبالغ فيها 
في كثير من األحيان، وكذا توالي سنوات الجفاف في إضاف مختلف 
األنشطة، وبالتالي أصبحنا أمام واقع سياسات عمومية إقتصادية وغير 
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قادرة كذلك على احتواء توسع دائرة الفقر وتنامي الهشاشة والحد من 
الفوارق.

في هذا اإلطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن ما يلي: ما هي خطط 
الحكومة ملعالجة اإلختالالت اإلقتصادية واإلجتماعية؟ ما هي التدابير 
اإلستعجالية إلنقاذ األنشطة اإلقتصادية ومواكبة الفئات اإلجتماعية 
املتضررة من جائحة كوفيد؟ ماهي التدابير الحكومية إلنقاذ املغرب من 
السكتة القلبية، سيما في آخر السنة التشريعية من الوالية الحالية؟ 
ولألسف حضور رئيس الحكومة للمؤسسة التشريعية في هذه الجلسة 
العامة كعادته لم يأت ال بحلول واقعية وال بأرقام مطمئنة، والواضح 
أننا في نهاية الوالية التشريعية سنكون قد مررنا بأسوء حكومة على 
اإلطالق بحصيلة متردية، بطالة مرتفعة ومشاريع غائبة ولم يكتب لها 

أن ترى النور تحت تدبير الحكومة الحالية، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا، السيد الرئيس الحكومة ما عندكمش عالش تجاوبو دابا، 
الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  شكرا.  النائب،  السيد  شكرا  شكرا، 

لإلجابة عن السؤالين في إطار وحدة املوضوع.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م،يبلحمديهللي بلصالةي بلسالميعلىي
لسأ9يهللاي آلهي صحبه.

بلس ديبل6ئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءي بلنأببيبملحترمين،

بلسالميعل كمي لحمةيهللاي  6كاته،

أشكر السيدات والسادة النواب على هاد السؤال املهم اللي جا فهاد 
املرحلة الصعبة، صحيح صعبة، صحيح مقلقة، لكن مخصناش نسوق 
األلفاظ بحال كارثية وإال يعني كنعطيوا أحكام بدون أسس، ولكن إيال 
كانت بعض األطراف ديال املعارضة عارف آش غادي نقول وتدارت 
األحكام من البداية، فطبيعي غادي تدير أحكام أيضا غير منسجمة مع 

الواقع.

هاد الجلسة التشريعية كتجي أيام قليلة بعد الخطاب امللكي السامي 
في افتتاح هذه السنة التشريعية، هذا الخطاب امللكي والذي شكل إلى 
جانب خطابي العرش وذكرى 20 غشت خارطة اطريق واضحة خارطة 
طريق واضحة للتصدي لهذا الوباء وملعالجة انعكاساته على مختلف 

املستويات.

وفي هذا اإلطار أريد أن نذكر برسالة مهمة تضمنها خطاب جاللة 
امللك، وهي الدعوة يقول جاللة امللك، »إلى التحلي باليقظة وااللتزام 
للحفاظ على صحة وسالمة املواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي، 
بموازاة مع العمل على تنشيط االقتصاد وتقوية الحماية االجتماعية«.

كما أكد جاللة امللك، على أن مواجهة هذه األزمة غير املسبوقة 
تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتتطلب تظافر جهود الجميع لرفع تحدياتها، 
كما أكد جاللة امللك، على ثقته بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي في إطار 
الوحدة الوطنية والتضامن االجتماعي« انتهى كالم جاللة امللك، وهذا 
الكالم هو الصحيح خص التفاؤل هناك حظر، هناك صعوبة، هناك 
وضعية مقلقة، ولكن هناك ثقة في بالدنا وفي شعبنا، احنا بالنسبة لنا 

ثقة في جاللة امللك، وثقة في املستقبل.

ولقد تمكنت بالدنا وهلل الحمد بفضل التوجيهات السامية لجاللة 
وتعاون  املؤسسات  مختلف  انسجام  وبفضل  هللا،  حفظه  امللك، 
املواطنين وتالحمهم من أن تحقق بالدنا إنجازات تدعو للفخر ومنها، 
إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وإحداث لجنة 
اليقظة االقتصادية واالجتماعية وتخصيص الدعم االجتماعي في فترة 
الحجر الصحي لحوالي 6 ماليين شخص في فترة الحجر الصحي ودعم 
بنيات املنظومة الصحية وإنتاج املستلزمات التي تحتاجها بالدنا فهاد 
املرحلة الدقيقة في مواجهة جائحة كورونا، كمامات، مواد التعقيم 
الخارج  إلى  بعضها  بل تصدير  املطلوبة،  االحتياجات  وتوفير مختلف 
وغيرها من النجاحات. هذه النجاحات الجماعية، وال سيما في األشهر 
األولى من األزمة شهد بها الجميع، كما استحقت تثمين جاللة امللك، 
حفظه هللا، لها في خطاب العرش وفي خطاب 20 غشت، إذ نوه جاللة 
امللك، في خطاب العرش بهذه الجهود قائال »وأود هنا أنا أتوجه بعبارات 
الشكر والتقدير ملختلف السلطات العمومية على قيامها بواجبها على 
الوجه املطلوب للحد من انتشار هذا الوباء« وهذا بال شك وسام فخر 
على صدور الجميع، كما عبر عن ذلك جاللة امللك حفظه هللا، كما 
عبر أيضا بعد ذلك عن اعتزازه وافتخاره بمستوى الوعي واالنضباط 
والتجاوب اإليجابي الذي أبان عنه املغاربة ومختلف القوى الوطنية 

خالل هذه الفترة وقاموا جميعا بدورهم في جد ومسؤولية.

وفي السياق نفسه قال جاللة امللك، في خطاب 20 غشت »وقد 
تمكنا خالل هذه الفترة بفضل جهود الجميع من الحد من االنعكاسات 
آثارها االقتصادية واالجتماعية«  لهذه األزمة ومن تخفيف  الصحية 
بما يعني أن هناك عمال أنجز وأن هناك مجهودات بذلت وأثمرت وهلل 

الحمد.

وفي هذا السياق أؤكد أن الحكومة بمختلف مكوناتها لها دور مقدر 
كاملة  والتدبيرية  السياسية  مسؤوليتها  تحملت  النجاحات،  هذه  في 
واتخذت سيال من القرارات الضرورية، كما تعاملت بالفعالية والنجاعة 
انسجام  في  السامية  امللكية  التوجيهات  لتنفيذ  املطلوبة  والجدية 
وتكامل مع مختلف املؤسسات األخرى، وحرصت الحكومة وحرصت 
السيدات  مع  املستمر  والتواصل  الشفافية  مبدأ  نهج  على  شخصيا 
األسئلة  مختلف  على  الجواب  خالل  من  املحترمين  النواب  والسادة 
الشهرية، جاوبنا على9 جلسات ديال األسئلة الشهرية في هاد السياق 
ديال الجائحة بطبيعة الحال، وتواصلت مع الرأي العام الوطني من 
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خالل اإلعالم في عديد من املناسبات وعقدت شخصيا عدة لقاءات مع 
األحزاب السياسية ومع املركزيات النقابية ومع عدد من الهيئات املهنية 
ومع الغرف املهنية ومع جمعيات املجتمع املدني ومع عدد من الخبراء 
للتشاور بخصوص الوضع الوبائي والوقوف عند اإلكراهات والتحديات 
بأن  ادعت  األسئلة  أحد  ألن  ونأسف  للمقترحات،  أيضا  واإلنصات 
يستقيم، ال  وال  يليق  ال  ادعاء  وهذا  متضاربة  أرقام  تقدم  الحكومة 
يستقيم أن نوصل الكالم بهذا التعميم على عواهنه ونحن في خضم 
جائحة تتطلب الدقة والنزاهة والتثبت واستحضار املسؤولية الوطنية 
التي هي مسؤولية مشتركة وجماعية كما قال جاللة امللك، في خطاب 
اإلفتتاح ديال الدورة التشريعية يقول: »املسؤولية مشتركة والنجاح 

إما أن يكون جماعيا ملصلحة الوطن واملواطنين أو ال يكون«.

بلس ديبل6ئيس،

يبدو أن البعض لم يستوعب بعد مع كامل األسف أننا نواجه أزمة 
وكارثة وبائية مستمرة ذات بعد عالمي، وقد تكون لها عامليا وإقليميا 
من  للتخفيف  املبذولة  الجهود  تفوق  قد  وقاسية  متعددة  عواقب 
حدتها، فالدول عادة تواجه آثار أي كارثة أو جائحة بعد أن تتوقف، 
لكننا اليوم بمواجهة جائحة على الرغم من أننا نبذل الجهود للتخفيف 
منها إال أننا نعاني من آثارها فورا قبل حتى أن تتوقف هذه الجائحة، 
وأخطر من ذلك أن ال أحد في العالم كله يملك تصورا دقيقا لتطورات 
وبشريا  واجتماعيا  اقتصاديا  تأثيراتها  ولتطور  ومآالتها  الجائحة  هذه 
وغيره، وذلك لغياب أي عالج مباشر لهذا الفيروس وغياب أي لقاح 
يمكن أن نواجه به هذا الفيروس، بل لغياب صورة واضحة وجازمة 
عن الوباء وعن خصائصه التفصيلية، وخصوصا أنه يتحرك ويتحول 
باستمرار، نحن نعرف أن هذا الفيروس يشهد طفرات مستمرة، وأؤكد 
لكم من هذا املنبر أن الحكومة ال تأبه لخطاب التيئيس وال التشكيك 
املسؤولية  هذه  وتتحمل  بمسؤوليتها  لتقوم  هنا  وهي  التبخيس  وال 
وإلتخاذ التدابير واإلجراءات التي تتطلبها املرحلة بحس وطني وبتعبئة 
كاملة، تفعيال للتوجيهات امللكية السامية واستمرارا في تنفيذ البرنامج 
الحكومي مع التكييفات الالزمة مع ظروف الجائحة. ونريد في كل هذا أن 
نكون عند حسن ظن جاللة امللك، وعند مستوى انتظارات املواطنات 
واملواطنين، وهذا ما ترجمناه في قانون املالية التعديلي وما سنترجمه 
أيضا في مشروع قانون املالية 2021، وأيضا في ورش إنعاش اإلقتصاد 
من  وغيرها  اإلجتماعية  بالقطاعات  اإلهتمام  مواصلة  وفي  الوطني 

األوراش.

بلس ديبل6ئيس،

هاد الجلسة تأتي في وقت تجاوز فيه عدد املصابين بكوفيد19- على 
املستوى العالمي 40 مليون مصاب، وتجاوزت عدد الوفيات مليون 
شخص، مليون شخص عبر العالم في حوالي 6 أشهر، وال يخفى عليكم 
ما يجري في عدد من الدول في هذه األثناء ومنها دول مجاورة، ومنها دول 
قريبة منا اضطرت لفرض مزيد من اإلجراءات املتشددة وإعادة فرض 

الحجر الصحي ولو محليا وفي بعض املناطق أو فرض حظر التجول في 
أوقات معينة في دول كبرى وفي مدن كثيرة للحيلولة دون اتساع رقعة 
واالجتماعية  االقتصادية  اإلجراءات  تلك  كلفة  رغم  الوباء،  انتشار 

الباهظة.

كما أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في الوقت الذي ما تزال فيه بالدنا 
وعلى غرارها أغلب دول العالم تعيش على وقع استمرار الجائحة، مما 
يجعلنا نمدد مدة سيران مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 
الوبائية  الحالة  ملواجهة  التوالي  على  السادسة  للمرة  الوطني  التراب 
املسجلة  الحاالت  عدد  في  املتزايد  االرتفاع  ظل  في  سيما  ال  املقلقة، 
يوميا وكذا في عدد الحاالت الحرجة وكذا في عدد حاالت الوفيات، 
وباملناسبة فتمديد حالة الطوارئ الصحية ليس هو الذي يضر بالحركة 
االقتصادية، الحركة االقتصادية تضر بها التشديد ديال اإلجراءات 
ملنع بعض األنشطة أو منع الحركة، الطوارئ الصحية إنما هو واحد 
اإلطار قانوني يمكن السلطات املركزية أو السلطات املحلية في أن تتخذ 
إجراءات إذا طلعات الحالة ديال الوباء في مناطق معينة، وقد سبق لي 
أن أعلنت أمامكم أن مرحلة ما بعد تخفيف الحجر الصحي ستكون 

أصعب من مرحلة الحجر الصحي نفسها.

بلس ديبل6ئيس،

أتوقف في البداية عند املعطيات الوبائية، وقبل ذلك أريد أن أوجه 
إشادة وتنويها للمرابطين على الصفوف األمامية ملواجهة هذا الوباء، 
من أطر صحية وأطر إدارية والقوات املسلحة امللكية واألمن الوطني 
والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية والسلطات املحلية 
واملنتخبين الذين يقومون بكل روح وطنية ويعطون مثاال في التفاني 

ونكران الذات لخدمة الوطن واملواطنين فلهم كامل الشكر.

بالنسبة املعطيات الوبائية املسجلة، أريد هنا أن أؤكد على أن فعال 
الحالة الوبائية مقلقة وعدد الحاالت تزداد أسبوعا بعد أسبوع صحيح 
أنها تزداد ببطء ولكن كتزيد، وليس عندنا أي رؤية كيف ستكون الحال 
الوبائية بعد شهر وال بعد شهر ونصف بكل صراحة، لكن يمكن أن أقول 
رغم ذلك فإن املؤشرات الوبائية لبالدنا هي أحسن من كثير من دول 

العالم بما فيها الدول املتقدمة.

اليوم بالنسبة ملؤشر اإلصابة التراكمي عدد اإلصابات كلها تراكمات 
عندنا 478 حالة لكل 100 ألف نسمة والترتيب عامليا فهاد املؤشر هو 91 
عامليا يعني بالدنا وسط تقريبا من بين دول العالم، لكن نسبة اإلماتة 
اللي هي نسبة الوفيات بكوفيد 19 باملقارنة مع عدد اإلصابات تقريبا 
%1.7 وهو من أدنى نسب اإلماتة في العالم ونسبة التعافي هي اليوم في 

هذه األيام األخيرة تقريبا %83 وهي أيضا نسبة محترمة عامليا.

أغلب  أوال  الوبائي  للتطور  العامة  بالسمات  هنا  أشير  أن  وأريد 
الحاالت املسجلة تبقى حميدة وبدون أعراض وهو ما يؤكده االرتفاع 
املهم في األيام األخيرة لحاالت الشفاء، حالة اإلصابات كما قلت تزداد 
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باستمرار ولم تستقر ولم نبلغ بعد املرحلة لتسطيح املنحى باقين احنا في 
واحد املرحلة ديال االرتفاع، ذلك أن هناك ارتفاع يومي لعدد الحاالت، 
ورغم ذلك فإن عدد الحاالت الحرجة اللي هو 534 حالة أمس منها 58 
تحت التنفس االصطناعي هي تشغل تقريبا %26 من أسرة اإلنعاش 

الخاصة بكوفيد19-.

إن املؤشرات التي يتم اإلعتماد عليها في تتبع الوضعية الوبائية على 
مختلف جهات اململكة إذن هي مقلقة، ولكن متحكم فيها عموما وتتطور 
باستمرار وهو ما نتابعه يوميا وأسبوعيا، وهناك تقييم أسبوعي من قبل 
اللجن املحلية للقيادة وذلك ملراجعة اإلجراءات التي تتخذها السلطات 
منع  خالل  من  إما  باستمرار،  والترابية  األمنية  والسلطات  الصحية 
التنقل من وإلى بعض املناطق برخصة استثنائية، ومنع وتقييد بعض 
األنشطة في بعض املناطق على مستوى أحياء، على مستوى جماعات، 

على مستوى مدن معينة وغيرها من التدابير اإلحترازية.

وفي هذا اإلطار عملت السلطات العمومية على إرساء خطة عمل 
الجانب  إغفال  دون  والوقائية  التحسيسية  باملقاربة  تمزج  مندمجة 
الصحية،  الطوارئ  حالة  احترام  ولفرض  الحال  بطبيعة  الزجري 
واتخذت في هذا املجال عدد من اإلجراءات. وإذا كنا واعين أن بعض 
هذه اإلجراءات لها تأثير سلبي على النشاط اإلقتصادي أو على األنشطة 
اإلجتماعية، وعلى مستوى عيش عدد من املواطنات واملواطنين فين ما 
درنا، اإلغالق الطبيعي كيتأثر اإلقتصاد وكيتأثروا املواطنات واملواطنين، 
ونحن نحس باملعاناة ديال هاد املواطنات واملواطنين، صحيح، ولكن 
البديل ديالو هو زيادة الوفيات غادي يكون أخطر، وراه شفنا بعض 
املدن اللي الدارت فيها إجراءات احترازية قوية واللي بعدها بأسبوعين 
و3 أسابيع الحمد هلل تم التحكم في الوباء، تم نقص، وقع نقص ديال 
عدد الحاالت املسجلة يوميا، وقع نقص في عدد الحاالت الحرجة، وقع 
نقص في عدد الوفيات، وراه طنجة اآلن في كثير من األيام كنشوفو 0 
وفاة وكاين أسابيع اللي أسبوع كامل 0 وفاة بفضل اإلجراءات اإلحترازية 
التي تم إقرارها هناك، واليوم كيتم التخفيف تدريجيا ألنه ما بغيناش 
نعاود نرجعو لنقطة الصفر والسماح لألنشطة اإلقتصادية والتجارية 

واإلجتماعية املمكن السماح لها باش ترجع.

تؤدي  التي  اإلجراءات  لهذه  اإليجابي  الدور  التجربة  أظهرت  وقد 
إلى تحسين املؤشرات في عدد من جهات وفي عدد من مناطق اململكة، 
والحكومة ال تقر هذه اإلجراءات إال إذا كانت ضرورية، هاد اإلجراءات 
ما�سي غير كدار هكا، كدار بعد مشاورات وبعد نقاشات محليا وجهويا 
وعلى مستوى الحكومة والقطاعات املعنية، وخصوصا وزارة الصحة 
والخبراء ديالها ووزارة الداخلية ...هاد ال�سي دابا فيه كل قرار متعب، 
ما�سي قرار ... احنا غير كنديروا هكا ونقوليه سد، ألن احنا كنعرفوا 
أيضا بأن هاد ال�سي عندو تأثيرات وهاد التأثيرات حتى هي راه مضرة 
وصعبة، لكن البد أحيانا من أن نتخذ قرارات صعبة لتفادي ما هو 
أخطر وما هو أصعب، وهاد القرارات تهدف إلى التوازن بين أمرين هو 

توازن صعب: التوازن باإلجراءات اإلحترازية والصحية وحماية املواطنين 
من انتشار الوباء والتحكم فيه ونقصو عدد الوفيات، وأيضا كيفاش 
اإلقتصاد  ويطور  اإلجتماعي  والنشاط  اإلقتصادي  النشاط  نستأنفو 
املسؤولية  الحكومة كتحمل  إيجابية، وهي مسؤولية، ولكن  بطريقة 
ديالها فهاد املجال، لكن أيضا نريد أن يتحمل الجميع املسؤولية من 
جهتهم، فمع األسف باقي عندنا �سي وحدين كيشككوا حتى في وجود 
الوباء، باقي �سي وحدين عندنا باقي كيشككوا في خطورة هذا الوباء وفي 
خطورة الفيروس، باقي عندنا �سي وحدين باقي كيتهاونوا في اإلحتياطات 
التي يجب أن يتخذوها وهي بسيطة، كنلقاوا الزحام في بعض املناطق 
أو في بعض األسواق أوفي بعض اإلدارات، وباقي أن البعض كينظم سرا 
أعراس أو حفالت أو تجمعات متجاوزا اإلجراءات اإلحترازية واإلحتياطات 
الضرورية، هاد ال�سي خصو يوقف ألن هاد ال�سي هو اللي كيخلي الوباء 
ينتشر أكثر، وكناقشو راه يوميا كناقشو واش كاين �سي إجراءات نزيروا، 
راه كاين وحد الوسط خصنا نمشيوا ليه، ولكن الوسط إيال كان فيه 

التعاون من قبل الجميع يمكن نتجاوزوا الخطر ديال الوباء.

إن الوضع الوبائي مقلق وإن كنا لم نصل وهلل الحمد إلى مستوى 
يقت�سي  ما  وهو  الصحية،  منظومتنا  قدرات  على  الضغط  من  عال 
باإلجراءات اإلحترازية  اإللتزام  التعبئة، نواصلوا  منا جميعا نواصلوا 
الضرورية، نعاونوا السلطات املختصة للسيطرة على الوباء ومحاصرة 
انتشار الفيروس وهذا مسؤولية الجميع كما قلت منذ قليل، ولذلك ال 
يمكن أن تخفف التدابير اإلحترازية الجماعية باإلطالق ألن عندها كلفة 
كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، وهي غيتخفف بالتوازي مع تحسن الحالة 

الوبائية باملناطق التي تسجل أعداد كبيرة من هذه اإلصابات.

املواطنات  لكافة  النداء  أخرى  مرة  نجدد  أن  إال  هنا  يسعني  وال 
واملواطنين للمزيد من التعبئة وعدم التراخي واإللتزام بهاد اإلجراءات 
اإلحترازية والوقائية الجماعية والفردية، وهذا يحتاج منا إلى التضحية 
الوبائي والذي الحمد هلل عندنا فيه  جميعا. هذا إذن على املستوى 

نجاحات وعندنا فيه تحديات وصعوبات ومخاطر.

سأتطرق السيد الرئيس اآلن إلى جوانب مرتبطة بسياسة الحكومة 
في مواجهة آثار هذه الجائحة عبر 3 محاور:

- دعم وإنعاش اإلقتصاد الوطني؛

- مواصلة دعم القطاعات اإلجتماعية وسلوك سيا�سي اجتماعية؛

- وإصالح اإلدارة وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات.

الوضعية  في  ملموس  تدهور  عرفت  تعرفون  كما   2020 سنة 
اإلقتصادية الوطنية جراء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وهذا ليس 
شيئا خاصا ببالدنا، الدول الشريكة اللي عندها عالقة اقتصادية قوية 
باملغرب تسجل انكماش اقتصادي 12، 11، %10 ناقص %12 في دول 
بال منذكر األسماء، أحسنها من الشركاء ديالنا القريبين عندو ناقص 
%7.8، ناقص %8، وبالدنا من املرتقب أن يبلغ اإلنكماش اإلقتصادي 
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فيها في هذه السنة %5.8 يعني نسبة النمو ناقص %5.8، وهاد التراجع 
غادي  اإلقتصادية،  األنشطة  على  تأثير  عندو  يكون  غادي  الواضح 
يكون عندو تأثير على سوق الشغل طبيعي، وقد رأينا بأن اآلن وفق آخر 
الثاني من هذه  فالفصل  البطالة قفز من8.1%  اإلحصائيات معدل 
%12.3، وأيضا ارتفع عدد األشخاص في وضعية الشغل  إلى  السنة 
للعمل من343  الزمنية املخصصة  املدة  بانخفاض  املرتبط  الناقص 
ألف إلى 954 ألف خالل هذا الفصل، إذن هناك تأثيرات واضحة، 

كيف سنواجه هذه التأثيرات؟

أوال تدابير خطة إنعاش اإلقتصاد الوطني، وكما تعلمون فقد أشار 
جاللة امللك، حفظه هللا، في خطاب العرش إلى أنه من الضروري إطالق 
اإلنتاجية من  القطاعات  تمكن  خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي 
استعادة عافيتها والرفع من قدرتها، عبر توفير مناصب الشغل والحفاظ 
من  املتوفرة،  اإلمكانيات  جميع  تعبئة  ومن  الدخل  مناصب  على 
تمويالت وتحفيزات وتدابير تضامنية ملواكبة املقاوالت، خاصة الصغرى 

واملتوسطة التي تشكل عماد النسيج اإلقتصاد الوطني.

هاد الخطة ديال اإلنعاش االقتصادي والتي وضعت الحكومة إلى 
بغينا نقولو البرمجة ديالها الحقيقية كاين أوال في القانون املالية التعديلي 
اللي درناه واللي صادق عليه البرملان في النصف الثاني ديال 2020، 
وأيضا في مشروع القانون املالية 2021 والذي أحيل على مجلس النواب 
منذ 3 أيام تقريبا، والذي سيقدمه السيد وزير اإلقتصاد واملالية بعد 
قليل، ولذلك أهم اإلجراءات و التدابير والتفاصيل ديالها غادي تكون 
عندكم فرصة للمناقشة في لجنة املالية ثم في الجلسة العمومية أثناء 
مناقشة مشروع قانون املالية إذن لسنة 2021، ولكن بغيت نشير هنا 

إلى بعض النقاط اللي هي أساسية ومهمة:

ب   2020 سنة  نقصت  العمومية  املالية  مداخيل  أن  رغم  أوال: 
درهم  مليار  توصل45  يمكن  هنا ل2020  من  وربما  درهم  مليار   40
يتراوح  ربما  بما   2021 في سنة  العمومية  املالية  وغيتنقص مداخيل 
تقريبا بين 20 حتى25 مليار درهم سنة 2021. رغم ذلك، فإن الحكومة 
حرصت على عدد من اإلجراءات األساسية، أوال وقبل كل �سيء نخليو 
اإلستثمار العمومي في مستواه الذي كان عليه، بل وزيادة. سترون في 
مشروع قانون املالية أن اإلستثمار العمومي غادي يرتفع غادي يوصل 
ل230 مليار درهم وهذا رقم غير مسبوق، ذلك ألننا احنا كنحسو و 
كنعرفو بأن اإلستثمار العمومي غادي يكون رافعة حقيقية لإلقتصاد 
الوطني ولتحريك هاد اإلقتصاد الوطني، إذن تقوية اإلستثمار العمومي 
فيها  بما   2020 سنة  مع  باملقارنة   26% بزيادة  أي  درهم  مليار   230
بطبيعة الحال 25 مليار درهم التي ستمول عبر صندوق محمد السادس 

لإلستثمار.

ثانيا: على الرغم من هداك النقص اللي وقع في املداخيل ديال املالية 
العمومية بقيت الحكومة وفية بإتفاق 25 أبريل اللي فيه الزيادة في أجور 
املوظفين واللي الجزء األول تعطى في نهاية 2019، الجزء الثاني دخل في 

امليزانية ديال 2020، الجزء الثالث سنبقى أوفياء به سنة 2021، وأيضا 
التوظيف العمومي وغادي نجي لهاد القضية د التوظيف.

ثالثا: اإلصالحات الجوهرية األساسية كلها غادي تستمر، كلها غادي 
تستمر إتمام اإلصالح ديال املراكز الجهوية لإلستثمار، إتماما مشروع 
من  وغيره  الصناعي  التسريع  مخطط  دعم  اإلداري،  الالتمركز  ديال 
اإلصالحات الجوهرية بطبيعة الحال، تعميم التغطية الصحية وغيرها 
فيها  مستمرة  بالدنا  تبقى  غادي  الجوهرية  الهيكلية  اإلصالحات  من 

وستفي بجميع إلتزاماتها الوطنية في هاد املجال.

رابعا: وأيضا هناك خطة مهمة جدا بغيت نشير ليها بالخصوص، 
وهي أن هناك تقوية للنسيج اإلقتصادي املقاوالتي الوطني درنا بطبيعة 
تفعيل آليات الضمان اللي هي آليات متعددة راه أنتما عرفتوها قدمناها 
األفضلية  الوطنية،  األفضلية  ولكن  أكثر،  تدعم  وغادي  مرارا  هنا 
أصدرت  قد  الوطنية،  واملقاولة  الوطني  املنتوج  للفائدة  الوطنية 
منشورا منذ فترة قصيرة أقل من شهر أحث فيه جميع القطاعات و 
العملي،  ديالها  التطبيق  الوطنية  األفضلية  يعطيوا  باش  كنلزموهم 
ولكن أيضا هاد األفضلية الوطنية عندنا واحد الخطة بديلة الستبدال 
34 مليار درهم من الواردات باإلنتاج املحلي، من خالل استهداف عدد 
الصناعات  قطاع  والنقل،  النسيج  قطاع  الرئيسية،  القطاعات  من 
امليكانيكية واملعدنية، الصناعات البالستيكية، الصناعات الكهربائية 
الكيمياوية  شبه  الصناعات  الغذائية،  الصناعات  واإللكترونية، 
اللي  األمور  من  كثير  تولي  باش  تدعم  غادي  كلها  هادي  والجلود 
كنستوردوها نوليوا ندعمو املقاولة املغربية باش تصنعها، و34 مليار 
درهم ديااللواردات غادي نبذلوها ب34 مليار درهم ديال اإلنتاج الوطني 
الوطني  اإلنتاج  لتقوية  أيضا، وهذا  للتصدير  يم�سي  منو  وربما جزء 
واملقاولة الوطنية، وقد تم في هذا اإلطار إحداث أول بنك للمشاريع 
يشتمل على 100 مشروع يهم هذه القطاعات، يعني اللي بغى يندمج فيه 
من املقاوالت مع توفير املواكبة الالزمة للمقاولين املغاربة إلنجازه هذه 
املشاريع، وأيضا في هاد اإلطار السياق دائما نعمل نعمل على تحسين 
القدرة التنافسية للمملكة بهدف جعلها قاعدة صناعية عاملية أكثر 
تنافسية الستقطاب اإلستثمارات األوروبية وهذا فيه تفاصيل وربما 
من بعد، إما في إطار مشروع قانون املالية أثناء املناقشة ديالو أو السيد 
وزير االقتصاد واملالية يمكن يجي شرحوا أكثر ألن هو واحد املشروع مهم 
جدا لتموقع املغرب عامليا فهاد الحركية اللي كاينة اليوم ديال إعادة 

التموقع ديال اإلستثمارات العاملية.

وأخيرا العمل على جعل اململكة منصة صناعية، منصة صناعية 
خالية من الكاربون من خالل تعبئة جزء من الطاقات املتجددة باململكة 
لتلبية اإلحتياجات الطاقية للنسيج الصناعي بكلفة أفضل، ذلك أنه 
.les.barrières.non بمعنى الحواجز غير  tarifairesغادي يوليو هدوك
الجمركية غادي يولي يدخل فيها هاد املعيار ديال أن تكون املنتوجات 
تنتج بطاقة خالية من الكاربون، وهذا هو التنافس املستقبلي واللي 
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غادي يمكن بالدنا إيال استطعنا ننجح فهاد املحور إن شاء هللا يتموقع 
عامليا على هذا املجال.

إذن هناك عدد من التوجهات الطموحة في مجال تموقع بالدنا على 
املستوى الصناعي وعلى مستوى اإلقتصادي، هذا يضاف إلى عدد من 
البرامج األخرى التي تعرفونها جيدا، ويتضمن مشروع قانون املالية سنة 
2021 الذي تمت إحالته على مجلسكم املوقر العديد من اإلجراءات 
الضريبية والجمركية واملالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش اإلقتصاد 
الوطني والتحفيز على التشغيل ودعم الطلب، ومن املنتظر أن يعرف 
 ،2020 نهاية  إلى  انخفاض حاد  املغرب  نحو  املوجه  الخارجي  الطلب 
ولكن أيضا أن يعرف واحد الزيادة كبيرة قدرها %3،5 منتظرة سنة 
2021، %12،6 سنة 2021، وهذا يعطي أمل كبير بريق أمل بالنسبة 
لإلقتصاد الوطني. إلى جانب هاد املستوى اللي هو مهم، البد أن أشير إلى 
أنه أيضا على الرغم من النقص الكبير املوجود في املداخيل ديال الدولة 
في امليزانية العامة، إال أن الحكومة التزمت أيضا بالزيادة في ميزانيات 
الوقت ضيق،  فيه ألن  اختصر  غادي  وهذا  اإلجتماعية،  القطاعات 
ولكن سيأتي املجال لتفصيليه من قبل الوزراء املعنيين أو أثناء مناقشة 

مشروع قانون املالية.

غير  مسبوقة،  غير  الزيادة  واحد  تعرف  غادي  التعليم  ميزانية 
مسبوقة، تقريبا غادي تزاد بين 2020-2021 بما يقترب من أكثر من 10 
املليار ديال الدرهم، غادي توصل سنة 2021، 86 مليار درهم، ميزانية 
التعليم، مع أنه إلى بغينا نقارنو سنة 2011 كانت 48 مليار درهم، سنة 
2019 كانت 68 مليار درهم، تزادت من 2011 ل 2019، 20 مليار درهم، 
سنة 2020، 72 مليار درهم، سنة 2021، 86 مليار درهم.بما فيها الزيادة 
في مناصب الشغل، والزيادة في مناصب الشغل العمومي حتى هي غادي 
تزاد غتولي أكثر حوالي 40 ألف منصب شغل في املجموع كلو في التوظيف 
العموم .... غيتزاد فقط لوزارة التعليم، 5500 تقريبا منصب عمومي 
لوزارة الصحة، وهذا يعني أن الحكومة حاولت أن تعطي أهمية كبيرة 
لهذه القطاعات اإلجتماعية، على مستوى وزارة الصحة أيضا، الزيادة 
درهم  مليار   23  ،2021 السنة  لتصل هذه  الصحة  وزارة  ميزانية  في 
تقريبا. واألهم هو النسبة من امليزانية العامة للدولة منساوش بأنه ف 
2010 كانت %5.5، ف2011 كانت %5.3، ف2012 كانت 4.8%، 2016 
غادي   2021 قفزنا ل6.2%،   2020  ،5.7%  ،2019 إلى   5.7% كانت 
توصل %6.9 بمعنى أنه نحاول أن ندعم موارد وزارة الصحة باستمرار 
باش نقتاربو من املعايير الدولية، ما غاديش نوصلوها في سنة وحدة 
في سنتين وفي ثالث سنوات، ولكن غادي نحاولو ما أمكن اإلستمرار في 
هذا املنحى حاال ومستقبال، وبطبيعة الحال جهود وزارة الصحة ال على 
مستوى البنيات، ال على مستوى التكوين، ال على مستوى التوظيف، ال 

على غيرهم من املستويات يمكن أن يفصل في مناسبة أخرى.

وأريد أن أشير هنا إلى أنه بالدنا قامت بتدابير استباقية لتوفير اللقاح 
هذا  في  الحكومة  تحرص  السامية،  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  وذلك 

املجال على أن تتموقع دوليا ومن هنا كانت 2 اتفاقيات مع 2 شركات 
منتجة لهذا اللقاح، وهناك اليوم مفاوضات مع 3 شركات أخرى إيال 
استطعنا نزيدو اتفاقيات مع شركات أخرى باش نوفروا للمغاربة اللقاح 
بمجرد ما غادي يكون موجود فالسوق الدولية لقاح آمن وفعال، 2 
داملعايير خص يكون آمن وخص يكون فعال بمجرد ما غادي يكون غادي 
تكون بالدنا من بين البلدان األوائل اللي غيتوفروا للمغربيات واملغاربة، 
يصعب اليوم تحديد توقيت جاهزية هذا اللقاء ضد كوفيد19-، ولكن 
نتمنى أن يكون جاهزا نهاية هذه السنة أو بداية السنة املقبلة إن شاء 
هللا، ليس املغرب البلد الوحيد الذي يقوم بتلقيح أولي في إطار دراسة آثار 
اللقاح، ذلك أن اللقاح فيه في التجارب اللي كتكون كاين املرحلة األولى، 
املرحلة الثانية، املرحلة الثالثة والتي تتم عند أشخاص ساملين إلى آخره 
وفق معايير طبية مضبوطة، هذا كيدار لهاد التلقيح هذا، وإال عديد من 
الدول العشرات ديال الدول اآلن وصل فيها التلقيح إلى املراحل الثالثة، 
ولكن هاد التلقيح اللي عندنا واللي اعتمدناه في املغرب هناك دول أخرى 
كثيرة بحال البيرو، بحال اإلمارات العربية املتحدة، بحال األرجنتين، 
بحال البحرين، بحال دول أخرى تسير بتوازي مع املغرب في تلقيح أولي 

في إطار دراسة األثر لهاد التلقيح.

بأن  تعرفون  أنتم  الصحية،  التغطية  تعميم  هو  الثالث  املحور 
تعميم  الصحية  التغطية  ديال  املخطط  واحد  غيدخل  اليوم  بالدنا 
التغطية الصحية ل22 مليون من املغاربة في 5 سنوات املقبلة، الحماية 
هلل  والحمد  املقبلتين  فالسنتين  الصحية  التغطية  كلها  اإلجتماعية 
خطينا مراحل قوية جدا، شاركت فيها املؤسسة التشريعية من خالل 
املصادقة على القانون الخاص بتعميم التغطية الصحية للمهن الحرة، 
وإن شاء هللا احنا راه غاديين بطريقة يعني مضطردة فهاد املشروع املهم 
جدا واللي يعطيه جاللة امللك إهتمام كبير، فيما يخص التشغيل اللي هو 
أيضا كيدخل في املحور اإلجتماعي هاد دعم التشغيل عاطيينوا إهتمام 
كبير، عندنا سيل من اإلجراءات في هذا املجال، سيل من اإلجراءات 
فيها دعم القطاعات التي ستحافظ على مناصب الشغل، وأيضا دعم 
التشغيل العمومي باش يكون في املستوى، وكما قلت هاد السنة غادي 

يكون فيه 40ألف، أكثر من40 ألف منصب في التشغيل العمومي.

بغيت نقول بأن نحن نعتز في هذه الحكومة بأن التشغيل العمومي 
وصلنا للمستوى غير مسبوق، غير مسبوق حقيقة، ما بين2007 و2011 
في 2007 و 2011 كان هناك 71 ألف و 400 تقريبا في التشغيل العمومي، 
املعدل 14 ألف في السنة تقريبا. بين 2012 و2016 كان هناك 116 ألف 
تقريبا التشغيل العمومي باملعدل 23 ألف في السنة. في هذه الحكومة 
إلى زدنا 2021 غادي نوصلوا 222 ألف و320 منصب في التوظيف 
العمومي اللي توفر بمعدل 44 ألف، 44 ألف معدل سنوي أي 3 ديال 
األضعاف ديال ما كان في الوالية 2007-2011 والضعف تقريبا ديال 

الوالية 2012-2016 ونحن سعيدون بتحقيق هذا للشباب املغاربة.

وأخيرا أريد أن أؤكد على أننا فعال أمام أزمة صحية، عندها إنعكاسات 
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كبيرة اقتصادي واجتماعي قاسية، واحنا في الحكومة متمسكين بشعار 
اإلنصات واإلنجاز، والحمد هلل ننجز عمليا واألرقام شاهدة على هذا، 
لذلك  واملواطنين،  املواطنات  ومصلحة  الوطن  هو مصلحة  هاجسنا 
أجدد الترحيب بمختلف اإلقتراحات، بمختلف اإلنتقادات ولو كانت 
موضوعية،  اإلنتقادات  تكون  غير  األمام  إلى  بنا  تدفع  ألنها  قاسية 
موضوعية، التعبئة الوطنية يجب أن تستمر ألن هو سالحنا في مواجهة 
الجائحة من خالل اإلنخراط الجماعي وهادي مسؤولية، وهاد املعركة 
مسؤولية جماعية كما قال جاللة امللك، عدم التهاون والتراخي، خصنا 
نكونوا موكضين مع هاد الوباء ما كاينش التهاون والتراخي والحرص على 

السلوك املواطن من قبل الجميع.

إن املغاربة يملكون الروح الوطنية الكافية ويملكون القدرة على 
مواجهة التحديات الكبرى ألنهم يتعالون في املعارك الكبرى وفي املحطات 
الكبرى عن الخالفات الصغيرة والحسابات الضيقة ويؤثرون مصلحة 

الوطن وسالمته.

ال يسعنا في الختام إال أن نستحضر روح التفاؤل، روح التفاؤل 
التي عبر عنها جاللة امللك حفظه هللا في خطاب افتتاح  وروح األمل 
السنة التشريعية بقوله حفظه هللا »وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا 
التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن اإلجتماعي« مختتما خطاب 
السامي بقوله تعالى »وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا 
إال القوم الكافرون« صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا 

وبركاته.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا للسيد رئيس الحكومة، اآلن نفتح باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب عبد اللطيف بروحو.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيب6 حأ:

شك6بيبلس ديبل6ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيبلسادةي زلبءيمحترمين،

بلس دبتيبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

في هاته  العدالة والتنمية  بإسم فريق  الكلمة  أتناول  يشرفني أن 
جميع  يشغل  الذي  هام  املوضوع  هذا  ملناقشة  الدستورية  الجلسة 
املغاربة كانوا فاعلين سياسيين أو فاعلين اقتصاديين عاملين في امليدان 
أو في املؤسسات الدستورية، ونشكر أوال السيد رئيس الحكومة املحترم 
بامللموس  ولتبين  خطابه  في  الواردة  والبيانات  املعطيات  هذه  على 
وباألرقام مجموعة من املحاور، مجموعة من املعطيات الواضحة في 
املالي  املستوى  على  اإلقتصادي،  املستوى  على  الحكومية  السياسة 
ينبغي  بشكل  واضحة  وهي  اإلجتماعي،  املستوى  على  ثم  وامليزانيتي، 

التنويه به، كما ينبغي التنويه بجميع اإلجراءات التي سبق أن تقدمت أو 
أشرفت عليها الحكومة ونفدتها بالفعالية والنجاعة، وهنا كذلك ينبغي 
تثمين املجهودات التي يقوم بها جميع الفاعلون من سلطات عمومية، 
من أطر صحية، من رجال التعليم ، من منتخبين، من جميع الفاعلين، 
من جميع املتدخلين في هذا املجال، وينبغي أيضا اإلشادة باملجهودات 
املتعلقة برفع ميزانيتي التعليم والصحة، ألن هاته النسب التي سمعناها 
قبل قليل هي نسب غير مسبوقة في التاريخ املالي وفي التاريخ اإلقتصادي 
واإلجتماعي املغربي، ال من حيث ميزانية الصحة التي وصلت اآلن إلى 
ما يقارب %7 من الناتج الداخلي الخام و هو رقم غير مسبوق، ميزانية 
التعليم التي وصلت إلى أرقام مهمة جدا تفوق 14 مليار درهم كزيادة 
في سنة واحدة فقط، ثم اإلستثمار العمومي الذي ارتفع بأكثر من الربع 
في حين أنه جميع الدول في العالم بما فيها املغرب تعاني من اإلشكاالت 
املتعلقة بندرة املوارد املالية العمومية، كما يتعين أيضا اإلشادة بالتدابير 
اإلقتصادية واإلجتماعية التي أشرفت عليه الحكومة ونفذتها بفعالية 
ونجاعة، سواء خالل الفترة األولى من الحجر الصحي، ثالث أشهر األولى 
التي كانت حرجة وكانت خطيرة على اإلقتصاد الوطني كما كانت خطيرة 
على الصحة العمومية وعلى سالمة وأمن املواطنين، فهذه التدابير التي 
كانت بإشراف مباشر وبرئاسة جاللة امللك، وبتوجيهات ملكية سامية 
وبفعالية ونجاعة من طرف الحكومة يشهد بها الجميع داخليا ودوليا، 
وأحلت وعالجت مجموعة كبيرة من اإلشكاالت العويصة كما قلت ال 
على املستوى اإلقتصادي وال على املستوى اإلجتماعي، كذلك يجب 
البعض  ينساها  التي  املنتخبة  الدستورية  باملؤسسات  أيضا  التنويه 
أو يحاول البعض تبخيس أدوارها أو تشويه سمعتها بإختالق أفعال أو 
حوادث غير صحيحة على أرض الواقع، سواء كانت برملان الذي اشتغل 
خالل هاته الفترة كلها ستة أشهر بفعالية ونجاعة، أو الجماعات الترابية 
اللي فيها جيش ديال املنتخبين اآلالف أو عشرات اآلالف ديال املنتخبين 
في ظل  الذين مارسوا اختصاصاتهم  الجماعيين  املسيرين  وآالف من 

هاته الجائحة بفعالية ونجاعة كيف ما كانت انتماءاتهم السياسية.

وفي هذا اإلطار أيضا، ال يفوتنا أن نحيي السلطات املختصة على 
مجهوداتها، لكن ذلك ال يمنع من إثارة بعض اإلشكاالت السيد رئيس 
املفاجئ  الغلق  أو  الفتح  بعملية  املوضوع  بهذا  ترتبط  التي  الحكومة 
لبعض املجاالت الترابية أو بعض الفئات املهنية تتسبب أحيانا ببعض 
اإلشكاالت هنا وهناك، فيجب معالجتها ال من الناحية اإلقتصادية وال 
من الناحية اإلجتماعية، والسيد رئيس الحكومة املحترم ذكرتم طنجة 
مشكورين، واآلن يعني هي مناسبة ندعوكم لفتح مدينة طنجة إلنهاء 
التصنيف اللي كاين في املغرب ما بين املنطقة 1 واملنطقة 2 ما بقاش 
عندهم معنى هذا التصنيف، فبالتالي ندعو إلى فتح مدينة طنجة، كيما 
ندعو إلى فتح مدن أخرى اللي عرفت فيها مثل فاس ومكناس أيضا اللي 
عرفت فيها األرقام بعض يعني تطور إيجابي إن شاء هللا على الصحة 
وسالمة املواطنين، فهاته األمور التي بدأت بها السيد رئيس الحكومة 
قلت  كما  املجهودات،  هذه  بجميع  أيضا  التنويه  يجب  كان  املحترم 
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السلطات العمومية، ديال الحكومة، ديال البرملان، جميع املنتخبين، 
ألن هاد املرحلة مرحلة خطيرة وفيها مخاطر ال على الحياة، السالمة 
واإلجتماعية،  اإلقتصادية  الحياة  على  وال  املواطنين،  ديال  والصحة 
ألن التقييم الحقيقي آلثار هذه الوضعية على القطاعات اإلجتماعية 
والقطاعات واإلاقتصادية قد ال يكون مكتمال اآلن، وإن كانت البوادر 
ديالو يعني تبدو جلية للعيان، ولكن التقييم غير مكتمل، والجائحة كما 
قلتم وهذا صحيح، أنه الجائحة هي مستمرة ال ندري متى ستتوقف، 
نطلب من هللا سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج من عنده، أن يعجل 
برفع الوباء والبالء، وهذا األثر سيكون سواء على النمو اإلقتصادي، 
إذ من املتوقع أن تكلف هذه الجائحة إنكماشا إقتصاديا سيؤثر سلبا 
على مجموعة من القطاعات وأيضا تراجع القدرة التشغيلية ملختلف 
الذي فقد مئات  الصناعي  القطاع  القطاعات اإلقتصادية، وخاصة 
اآلالف من مناصب الشغل، وكذلك القطاع السياحي الذي فقد تقريبا 
جميع نقط نموه خالل هاته السنة، وفقدت معه، فقد معه عدد كبير 
من املهن موارد رزقها فبالتالي هنا نثير هاد اإلشكال هذا أو بمستويات 
مستويات  وهي  األخرى،  اإلقتصادية  القطاعات  مختلف  على  التأثير 
متفاوتة ثم بالتأثير املتوقع لهذه الجائحة على املالية العمومية، وذكرتم 
إليها،  مشكورين في مداخلتكم عدد من املعطيات ال بد من الرجوع 
ألن هناك إشكال، سيكون هناك إشكال في هذه السنة إشكال املوارد 
العمومية، ثم السنة املقبلة على أقل تقدير ألنها عدد كبير من املقاوالت 
املهنية ستكون لهم صعوبات في الوفاء بإلتزاماتهم املالية، وأيضا على 
مستوى التوازنات املالية الخارجية اللي فيها إشكاالت اآلن، ونحن نحيى 
الحكومة في مجهوداتها وفي استباقها من أجل ضمان، يعني، داك الرصيد 
من العملة الصعبة، الرصيد املغربي من العملة الصعبة واللجوء إلى 
السوق الدولية مبكرا قبل أن تتفاقم مخاطر املالية العمومية داخليا 
وخارجيا، وننوه في هذا اإلطار كذلك بمجهودات جاليتنا بالخارج التي، 
يعني، بقيت صامدة في وجه هاته الجائحة ولم تعرف موارد الجالية 
من العملة الصعبة، يعني تحويالت الجالية من العملة الصعبة اللي 
هي عندها دور اقتصادي واجتماعي في نفس الوقت لم تعرف انخفاضا 
املغربية  بالجالية  التنويه  إلى  يدفعنا  وهذا   ،3% ناقص  فقط  كبيرا 
بالخارج وأيضا يدفعنا إلى الدعوة إلى منح هاته الجالية تمثيلية تستحق 
هاته الجالية وتمثيلية أيضا تحترم هاته الجالية التي تستحق كما قلت 
تمثيلية مقدرة ومحترمة في املؤسسات الدستورية سواء البرملان أو باقي 

املؤسسات املنتخبة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بإيجابية  أوال  نسجل  الصورة  بهاته  الجائحة  هاته  استمرار  أمام 
حرص الحكومة على حماية صحة وسالمة املواطنين، بنفس القدر أو 
بنفس الدرجة من الحرص على مواجهة اآلثار السلبية للجائحة على 
املستويين اإلقتصادي واإلجتماعي وهذا هو التوازن املفقود في عدد من 
الدول والذي وجدناه، والحمد هلل في املغرب منذ بداية هاته الجائحة، 

ذلك عبر سياسة اقتصادية ناجعة وفعالة أخذت بعدا إستراتيجيا اآلن 
عبر التوجيهات امللكية السامية بخصوص إنعاش اإلقتصاد الوطني، 
آثار  من  التخفيف  تستهدف  التي  وامليزانياتية  املالية  بالسياسة  أو 
الجائحة على املقاوالت واملهنيين، والتي جاءت مفصلة في مداخلتكم 
قبل قليل، ومن ضمن هذه اإلجراءات وإجراءات أخرى كثيرة تسهيل 
الولوج للتمويل البنكي، إجراءات تهم وقف تنفيذ الصفقات العمومية، 
تأجيل وضع التصريحات الجبائية اللي كان عندها أثر كبير إيجابي على 
مستحقات  تأجيل  الضريبية،  املراقبات  تأجيل  واملهنيين،  املقاوالت 
واجبات  استخالص  تأجيل  اإلجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 
كراء األحباس ثم تعويضات وهذا مهم جدا، أو األهم في هذه املنظومة 
التي صرفت منذ شهر مارس املا�سي لفائدة األجراء  التعويضات  هي 
واملهنيين واملشتغلين في القطاع غير املهيكل، لكن بمقابل ذلك وبالرغم 
من ذلك السيد الرئيس املحترم ال زلنا في حاجة إلى إجراءات إضافية، 
فنظرا للصعوبات، أوال نظرا للصعوبات املرتبطة بالسياسة النقدية 
املغربية، ألن الحظنا أن الحكومة قامت بدورها كامال وبفعالية ونجاعة 
على مستوى السياسة اإلقتصادية وعلى مستوى السياسة املالية وعلى 
مستوى السياسة اإلجتماعية، لكن اإلشكال عندنا اآلن هو في السياسة 
النقدية أو في السلطات النقدية بالرغم من الكفاءة والقدرات، يعني 
املهمة جدا لبنك املغرب في إشرافه على املنظومة البنكية، إال أن هناك 
إشكال أسا�سي في تمويل اإلقتصاد الوطني، هناك إشكال أسا�سي في 
ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة وفي ولوج املهنيين لهذا التمويل، 
ولألسف منظومتنا البنكية أيضا لم تكن في مستوى اللحظة، يعني، 
بعض األبناك لم تكن في مستوى اللحظة الوطنية أثناء الحجر الصحي 
األول بين شهري مارس ويونيو املا�سي وتسبب ذلك في إشكاالت كثيرة 
للمهنيين لوال تدخل الحكومة في نهاية املطاف إللزامها بعدم، يعني، 
عدم ترتيب زيادات مالية على املهنيين املتضررين، وتبدو الحاجة ملحة 
أيضا اآلن لإلسراع بتوسيع قاعدة الدعم الخاص باملهنيين وإقرار دعم 
خاص لبعض املهن املتوقفة كليا، وبدأت الحكومة فعليا هذا نشهد به 
فيما يتعلق بالقطاع السياحي، لكن هناك قطاعات أخرى قد تحتاج 
أيضا إلى دعم خاص مثل القطاع السياحي ألن توقفت إما كليا وإما في 
جزء كبير منها، ثم أيضا الحاجة ملحة اآلن لرفع سقف القروض بدون 
فائدة وهذا كما قلت يبدو أن تتدخل فيه السياسة املالية والسياسة 
النقدية بإنسجام وباملالءمة الالزمة كي ال يتم تضارب ما بين الحكومة 
وما بين السلطات النقدية، ثم تخفيف العبء الضريبي خاصة على 
مستوى الجماعات الترابية بالنسبة للمهن التي تضررت بشكل كبير 
من الجائحة، فهادي السيد الرئيس املحترم، السيد رئيس الحكومة 
املحترم ،هاته هي التحديات الحقيقية التي تواجهنا كمغاربة و تواجهنا 
في ظل  كمؤسسات دستورية منتخبة، وتواجهنا كفاعلين سياسيين 
إستمرار هذه الجائحة وإستمرار الصعوبات اإلقتصادية واإلجتماعية، 
ولكن لألسف تركنا هذه الهواجس الحقيقية للمواطنين وبقينا رهينة 
اإلنتخابي  القاسم  لنقاش  املاضية  القليلة  األسابيع  أو  األيام  خالل 
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كفاعلين  علينا  يجب  كان  الشديد  لألسف  املقاعد،  عدد  وتوزيع 
مناقشة  هي  لنا  الحقيقية  الهواجس  هي  هذه  تكون  أن  سياسيين 
للمغرب  واإلجتماعية  اإلقتصادية  اإلشكاالت  املواطنين،  إنتظارات 
خالل هذه الجائحة، عوض رهن املؤسسات الدستورية أواملؤسسات 
الحزبية في نقاش عدد املقاعد وطرق الحصول عليها، ونقول لكم السيد 
رئيس الحكومة املحترم أنه مجرد الحديث عن هذا األمر في هاد الوقت 
يعني نجاح الحكومة، وهذا واضح ال لبس فيه وال إشكال فيه، ألنه لو 
كانت الحكومة فاشلة ملا كان اللجوء إلى هاته الوسائل من أجل اإلطاحة 
بحزب معين أو تقليص مقاعد من جهة معينة ومن جهة أخرى، ألنه 
عندما تكون الحكومة فاشلة يسهل إسقاطها باإلنتخابات الديمقراطية 
و الشفافة وفق القوانين، وفق املنظومة الديمقراطية املتعارف عليها، 
لكن اللجوء إلى مثل هذا النقاش في هاد الوقت ومثل هاد العيبات 
اإلنتخابية في هاد الوقت يعني أن الحكومة ناجحة في عملها، وندعوكم 
إلى اإلستمرار في عملكم واإلستمرار في الفعالية والنجاعة التي دأبتم عليها 
منذ بداية عملكم في هاته الوالية وثم وكذلك في الوالية السابقة، وهنا 
يجب التذكير أننا في فريق العدالة والتنمية انشغلنا باألمور بدرجة يعني 
بدرجة مركزة باألمور التي تهم تطلعات املواطنين، تهم إشكاالت الفئات 
املهنية، اإلشكاالت اإلقتصادية واإلجتماعية التي يعاني منها املواطنون، 
فقدمنا مجموعة من اإلقتراحات، سواء كتعديالت أو مقترحات قوانين 
تهم إما معالجة اإلشكاالت املتعلقة بآجال أداء التجار املهنيين، آجال 

أداء الشكايات، ثم القروض البنكية وفوائد و غرامات التأخير.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيد الرئيس رشيد العبدي.

بلنائبيبلس ديلش ديبلعبدييلئيسيف6يقيبرصالةي بملعاص6ة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

بلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

زمالئييبلسادةيبلنأبب،

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
السياسة العامة املنتهجة من طرف الحكومة في ظل جائحة فيروس 
اإلقتصادية  الوضعية  تدهور  نسجل  أن  البد  البداية  وفي  كورونا، 
واإلجتماعية في ظل هذه الجائحة، حيث أصبحت مقلقة، مخيفة، بل 
خطيرة، وعوض اإلنكباب على هموم املواطنين واملواطنات، أعطيتم 
األسبقية في اإلنخراط في مواضيع ثانوية التي ال تحظى باألولوية لدى 
قاله  وهذا  وغيرها  اإلنتخابات  تقنيات  في  كالتداول  املغربي،  الشعب 

زميلي، ال يمكن أن نعلق سلبية كل مؤشرات اليوم على مشجب جائحة 
كورونا، وإنما يرجع الجزء األكبر منها إلى كون الوضعية اإلقتصادية 
واإلجتماعية منذ بداية هذه الوالية إلى حدود بداية سنة2020 كانت 
معتلة ومريضة وازدادت اعتالال ومرضا ملا دخلنا فترة الجائحة، اسمحوا 
الوعود املعسولة  تأمل معكم بخصوص مصير  لي أن أتوقف لحظة 
واألحالم الوردية التي ما زال صداها يتردد داخل هذا الفضاء وداخل 
الذي  فما  الحكومي،  برنامجكم  آنذاك  تعرضون  وأنتم  القاعة  هذه 
تحقق منه؟ ما الذي لم يتحقق منه؟ لسنا هنا اليوم إزاء تقييم شامل 
ومعمق ألداء الحكومة، ولكن سنقتصر على بعض املؤشرات الدالة 
أمام  والتزمتم  املغاربة  وعدتم  لقد  الحكومة،  هذه  أداء  على ضعف 
جاللة امللك، وأمام البرملان وأمام الشعب املغربي خالل واليتكم التي 
لم يتبق منها إال أشهر معدودة بمجموعة من األمور منها تحقيق معدل 
نمو اقتصادي يصل إلى %5.5 السيد رئيس الحكومة، ولم يتجاوز هاد 
املعدل %2.7 إلى متم 2019، يعني، قبل ما تبدا األزمة، وقد يصل إلى 
%1 إذا ما أدرجنا سنة 2020، هذا املؤشر يوضح بجالء أن حصيلتكم 

هزيلة وضعيفة وازدادت تدهورا وانحدارا بعد ظهور وباء كوفيد 19؛

ثاني �سيء، وعدتم بحصر عجز امليزانية خالل واليتكم في حدود 3%، 
في حين لم تنزل عن معدل %3.7 وهي مرشحة لبلوغ ناقص 7 فصيلة 
خالل هاد السنة أي ما يناهز 55 مليار ديال الدرهم دون احتساب 34 
مليار ديال الدرهم املتعلقة باملساهمة التضامنية للمغاربة في صندوق 
تدبير جائحة كورونة، والحصيلة كانت ستكون كارثية بكل املقاييس، 
إذن السمة الغالبة بخصوص هاد املؤشر هي التراجع املتراكم، بمعنى أننا 
إزاء حكومة متكاسلة وغير ذكية ومفتقدة للكفاءة والفعالية الالزمتين 
لتحقيق األهداف التي التزمت بها، عوض أن تنكب الحكومة على معالجة 
هذه امللفات، عملت على هدر الزمن السيا�سي والتشريعي واإلقتصادي 
بالدخول في صراعات هامشية، حيث استمر اإلستهتار والالمباالة إلى أن 
فاجأتنا جائحة كورونا وبعثرت كل أوراق الحكومة التي كانت أصال غير 
مرتبة، وأصبحت معها حكومتكم املوقرة تائهة متخبطة مرتبكة بدون 
رؤية وال أفق لوقف النزيف، إن حكومتكم التجأت إلى بيع املستشفيات 
التابعة للمراكز اإلستشفائية الجامعية لخفض العجز، وكذا بيع املوانئ 
ومستعدة لبيع خيرات البالد التي تطلب إنجازها سنوات كثيرة وبأثمنة 
بخسة ال تعكس القيمة الحقيقية لهذه املمتلكات العمومية، وذلك من 
أجل تخفيض العجز، عوض العمل على رفع املوارد وترشيد النفقات، 
لقد التزمتم بحصر مديونية الخزينة في أقل من %60 من الناتج الداخلي 
أن  الحصيلة هي  بهذا الخصوص؟  اليوم  الخام، فما هي حصيلتكم 
الحكومة تجاوزت سقف 65 بالنسبة لدين الخزينة 2019، 80.5 % 
إذا احتسبنا الدين العمومي في كليته، هذا دون احتساب سنة 2020 
التي عرفت لجوءا استثنائيا لإلستدانة، حيث من املتوقع أن يرتفع دين 
الخزينة إلى ... من الناتج الداخلي الخام، لقد خنقتم اإلقتصاد الوطني 
ورهنتم البالد واملواطنين واستهلكتم كل هوامش املناورة بلجوئكم إلى 
الحلول السهلة، فغاب عنكم اإلبداع واإلبتكار وافتقرتم لبعد النظر 



عدد.116–09.ربيع األول.1441  )26.أكتوبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7288  

هذه  كانت  لو  املفرطة،  لإلدانة  واستسلمتم  الثاقبة  والرؤية  النظر 
املديونية مخصصة كلها لإلستثمار الناجع واملذر ملداخيل قارة يساهم 
بشكل مباشر في الرفع من املوارد القارة للدولة لقبلنا بهذه املديونية، 
املصاريف  لتغطية  جلها  تخصيص  تم  الجميع  يعرف  وكما  أننا  غير 
الجارية واالستثمار غير املجدي والغير النافع ومصاريف املوظفين، إن 
هذه املديونية أكبر بكثير مما هو مصرح به، وبالتالي فإن البالد مرهونة 
للدائنين ولألبناك وللمؤسسات الدولية، لقد التزمتم بتخفيض البطالة 
إلى %8.5 وقد فشلتم في ذلك، بحيث لم تنزل هذه النسبة عن ما يفوق 
%9.65 إلى حدود 2019، وإرتفعت بسرعة البرق إلى ما يزيد عن بين 
12 و13 قلتو 12.1 حنا حسبنا 13 وهو رقم غير مسبوق مما يدل على 
فشلكم في معالجة إشكالية البطالة، ما تم تحقيقه في متم 2019 هو 
معدل 80 ألف منصب شغل سنويا، مقابل فقدان 305 ألف منصب 
خالل 2020، فإذا كان القطاع غير املهيكل شكل أكثرمن %11.5 من 
ديال  تقرير  حسب  اإلقتصادي  النسيج  ومن  الخام  الداخلي  الناتج 
املندوبية السامية ديال 2014، فإن سوء تدبيركم لفترة ما بعد الحجر 
الصحي ساهم بشكل كبير في تأزم الوضعية االقتصادية واإلجتماعية 
لفئة عريضة من املجتمع املغربي التي تشتغل في هذا القطاع، فحكومة 
الكفاءات التي كان بمقدورها تدبير األزمة والصدمات بأقل الخسائر 
وليس تدبير األزمات بعقلية األفق الضيق والتعامل املناسباتي والظرفي 
غير املؤسس على نظرة مستقبلية بعيدة املدى أو على األقل متوسطة 
املدى، وهذه ما يجعلنا نجزم أن حكومة الكفاءات تحولت بقدرة قادر 
إلى حكومة األزمات وصانعتها، إن تدبيركم املرتجل واملرتبك منذ بداية 
الوالية 2019 ساهم في تفويت الفرصة من أجل توفير ما يقرب عن 60 
ألف منصب عمل صافية، إذا اعتبرنا نسبة النمو التي كان يجب أن 
تحقق %4.5 حيث برنامجكم الحكومي، هذا دون احتساب مسار عملكم 
لسنتين 2020 2021-، علما أن معدل إفالس املقاولة في الفترة املمتدة 
2016 2019- هو 8000 مقاولة سنويا، وعدد مناصب الشغل مفقودة 
جراء ذلك ال يقل عن 40 ألف منصب شغل، ال يسعنا الوقت إلثارة كل 
النواقص التي شابت أداءكم خالل فترة تدبيركم للشأن العام خالل 
حدود متم 2019 والتي أشرنا إلى بعضها آنفا، فالوعود كانت في واد وما 
تحقق في واد آخر وتستمر إكراهات ومعاناة اإلقتصاد الوطني، من خالل 
مشكل الضغط الجبائي وعدم استقرار النظام الضريبي ساهم بشكل 
الصغرى  وخاصة  عام،  بشكل  للمقاولة  الهشة  الوضعية  في  مباشر 
واملتوسطة وانضاف إلى ذلك االرتباك الحكومي في تنزيل إجراءات لجنة 
اليقظة على قلتها وعدم فعاليتها، محدودية التنفيذ ميزانية مخصصة 
تراجع  استمرار   ،60% األحوال  أحسن  في  تتجاوز  ال  التي  لإلستثمار 
القطاع البنكي عن تقديم خدمات حقيقية و...لفائدة اإلقتصاد الوطني 
وتماطله في دراسة امللفات وتأخر البت فيها، تفاقم آجال املستحقات 
بلغ  حيث  الخاص،  القطاع  وكذا  العام  القطاع  طرف  من  والديون 
مجموع املستحقات غير املؤداة فيما بين فاعلي القطاع الخاص لوحده 
ما يفوق 420 مليار درهم، أي ما يعادل %40 من الناتج الداخلي الخام، 

تأخر ملحوظ في تنزيل الجهوية املتقدمة وال سيما على مستوى الالتمركز 
اإلداري، إضافة إلى سلبية هاد املؤشرات. وحسب تقرير األمم املتحدة 
فإن املغرب بات في ذيل الدول األضعف دخال فرديا في العالم بأقل من 
50 ألف درهم سنويا ، هاد ال�سي، هذا تقرير جديد، وقد تقدمته دول 
إفريقية وعربية محدودة اإلمكانيات ومن ضمنهم دول الجوار اللي احنا 
كنعرضوها إما كمقارنة ودول إفريقية والو أحسن منا مكالسيين، إن 
الحالة الوبائية التي عرفتها بالدنا خالل السبع األشهر األخيرة عمقت من 
األزمة االقتصادية واإلجتماعية وازدادت تأزما واستفحاال بسبب غياب 
الرؤية وبسبب تهويل الحكومة لواقع األمر، إضافة إلى غياب االلتقائية 
بين القطاعات الحكومية والحكامة في تدبير األزمة، فكانت النتيجة اللي 
خسارة اقتصادنا ملا يزيد 60 مليار ديال الدرهم أي بمعدل مليار درهم 
عن كل يوم حجر صحي، فضال عن لجوء الحكومة عن دون إستقصاء 
أو تق�سي إلى إستيراد نماذج إجراءات وتدابير جاهزة من حكومات بلدان 
االقتصادية  والوضعية  الخصوصية  حيث  من  عنا  تختلف  أجنبية 
واإلجتماعية، كياخذوا قرار احنا مع 12 دالليل كتصايبو كاتخدوا القرار 
ديالكم نفس القرار اللي خداوه بال ما تاخدوا بعين االعتبار الخاصية 
الوطنية، فكان من الطبيعي جدا أن نجد كل املؤشرات السلبية اليوم 
في ظل الجائحة يتراجع النمو إلى ناقص %5.8 بدل ناقص %5 املتوقعة 
في  ب50%  املضافة  القيمة  تراجع  مؤخرا،  املعدل  املالية  قانون  في 
بالنسبة للقطاع السياحي، %9.1 لقطاع التجارة، %12 لقطاع النقل، 
موارد  تراجع  خطير،  مؤشر  وهذا  البنكية  السيولة  نسبة  انخفاض 
امليزانية بكل أنواعها وأصنافها في ظل هذه الظروف الصعبة تستمر 
معاناة القطاعات املهنية املتضررة من الجائحة من قبيل النقل بجميع 
التقليدية،  الصناعة  املقاهي،  املطاعم،  الحفالت،  مموني  أصنافه، 
الحرف املهنية، الحمامات، الصالونات، الحالقة والتجميل، األفرنة 
التقليدية، إضافة إلى تهميش وإقصاء العديد من الفنانين املغاربة من 
الدعم االستثنائي الذي خصصته وزارة الثقافة مؤخرا، علما أن العديد 
منهم يعاني من وضعية اجتماعية صعبة، وتستمرأيضا معاناة الفالحين 
قلة  ومن  الجائحة  تداعيات  من  والدواجن  املوا�سي  ومربي  الصغار 
التساقطات املطرية وعدم انتظامها، إشكالية الصفقات التفاوضية 
التي أبرمتها وزارة الصحة مركزيا ذات الصلة بمواد التنظيف، التطهير، 

التعقيم، واألجهزة، املعدات الطبية وغيرها؟

وفي هاد اإلطار نشكر السيد الرئيس للتجاوب مع طلب فريق األصالة 
املعاصرة بتشكيل مهمة استطالعية لنقف على حجم اإلختالالت التي 
عرفتها هذه الصفقات، هذا فضال عن تقاعس الحكومة في اإلستجابة 
ملطالب األطقم الصحية املشروعة وتمكينها من حقها في التعويضات 
عن املهام الجسيمة التي قامت بها وما زالت تقوم به ملواجهة تف�سي 

الجائحة.

الحالة  في  مباشر  بشكل  ساهمت  حكومتكم  إن  الرئيس،  السيد 
املزرية التي وصلت إليها البالد والتي تعاني منها كل القطاعات، بل واألكثر 
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تحرك  ولم  أعينها  أمام  تحتضر  تتفرج على قطاعات  ذلك ظلت  من 
ساكنا، فقدان قطاع الصناعة التقليدية ومن 2019 لم يحظ باألهمية 
اإلستراتيجة خاصة التي انتهت في نفس السنة، كما هو الحال بقطاع 
 la الطياران، إنتهاء عقد البرنامج الذي تم إبراهمه مع الشركة الوطنية
RAM في متم 2015 لم يتجدد، قطاع التعليم ولألسف مند 5 سنوات 
عن املصادقة على الرؤية.الإلستراتجية 2015-2030 لم يعرف تقدما 
ولم تقم الحكومة بتنزيل األهداف الكبرى لإلصالح، بل حتى القانون 
اإلطار للتربية التي تمت الصادقة عليه في ظروف عسيرة ال زال تنزيله 
معلقا، إن اإلحتقان اإلجتماعي طال كل الشرائح وهي اليوم تكتوي بنار 
آثار األزمة التي كشفت املستور وعرت الواقع وأظهرت للجميع هزالة 
األداء الحكومي في تعاطيه مع هذه الجائحة، ويبقى األمل معقودا على 

مبادرات صاحب الجاللة والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديبل6ئيس:

فريق  بإسم  اآلن  الكلمة  شكرا،  الوقت،  انتهى  الرئيس،  السيد 
التجمع الدستوري، السيد النائب مصطفى مشارك.

بلنائبيبلس ديمصطفىيمشالك:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بموضوع  املتعلقة  القيمة  أجوبتكم  إلى  شديد  بإمعان  استمعنا 
السؤال املطروح ارتباطا باملرحلة الدقيقة التي يمر منها املغرب والعالم 
برمته بسبب وباء كوفيد 19- الغير مسبوقة تاريخيا، والتي ال يعلم أحد 
مآلها ونهايتها، إن األزمة الوبائية وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية قد 
أضرت بآالف األسر التي فقدت دخلها جزئيا أو كليا، وتشيرالتوقعات إلى 
فقدان مليون منصب شغل جراء األزمة وإغالق العديد من املقاوالت 
وتفاقم البطالة، نعم لقد سجلنا جهود الحكومة امللموسة بتعليمات 
مباشرة حريصة ويقظة واستباقية، من جاللة امللك، محمد السادس، 
نصره هللا، من أجل الحد أو على األقل التقليص من التداعيات السلبية 
للجائحة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ونفسيا، لكننا سجلنا 
أيضا أن هذه الجهود تفاوتت في نجاعتها بين فترة وأخرى، حيث إعترتها 
أحيانا فترة اتسمت بالتردد أو التراخي ال سيما في مجال التواصل العام 
أو القطاعي مع املواطنين بشأن وضعية الجائحة والقرارات املتخذة 
في مجال التكفل الطبي املساعدة اإلجتماعية وغيرها، وظلت أسئلة 
املواطنين بدون أجوبة في العديد من املرات بخصوص أسباب ومرتكزات 
الحجر هنا أو هناك، في وقت هم في أمس الحاجة إلى املعلومة وخطاب 
مجال  في  إختالالت  أيضا  كما سجلنا  والحين،  الوقت  في  الطمأنينة 
الحكامة، ال سيما  العمومية وفي مجال  تقديم الخدمات، الخدمات 
بشأن الصفقات ذات الصلة باقتناء األدوية، حيث شبهات فساد يتعين 

البحث فيها والتفاعل معها بحزم في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، 
التفاوتات  مظاهرإتساع  بعض  عن  كذلك  الجائحة  أبانت  ولقد 
هذه  عن  تولدت  كما  اإلجتماعية،  والهشاشة  واملجالية  اإلجتماعية 
الجائحة، جائحة كوفيد19- كما سبق، تحديات اقتصادية وإجتماعية 
أصبحت تهدد تماسكنا اإلجتماعي وتهز مؤشر الثقة الذي تدنى بشكل 
مقلق حسب البحث الذي أجرته املندوبية السامية للتخطيط، وأنتم 
تعرفون السيد رئيس الحكومة أنه بدون ثقة ومشاركة ال يمكن التغلب 

على التحديات املطروحة.

السيد رئيس الحكومة املحترم، إن اإلصالحات املعلنة التي وردت 
في خطاب جاللة امللك، هي السبيل والوسيلة الوحيدة املتاحة لتجنيب 
نفسية،  وحتى  إجتماعية،  كذلك  وإقتصادية  صحية  كوارث  بالدنا 
لذلك فإن اإلسراع في تنزيل هذه اإلصالحات يحتاج إلى جهد واجتهاد 
تجمع  جيدة  وحكامة  ونجاعة  وسرعة  وعزيمة  وعزم  وإبداع  وابتكار 
بين املسؤولية واملحاسبة، وإذا كنا نتوفر على بعض تفاصيل خطة 
اإلنتعاش اإلقتصادي في مجال التمويل وضماناته ودور صندوق محمد 
السادس في قيادة اإلستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
فإننا في املقابل ال نتوفر على ما يكفي من املعطيات حول طريقة تمويل 
خطة تعميم التغطية الصحية التي تهم ثلثي املجتمع، وكذلك الرعاية 
اإلجتماعية التي تحتاج بدورها إلى مساهمات من املستفيدين وإعادة 
النظر في العديد من القوانين املؤطرة لهذه الخدمات، كما أن غالبية 
العاملين في القطاع الخاص واملهنيين وغير األجراء الذين ليست لهم 
حماية إجتماعية ينتظرون إجراءات الحكومة لتنزيل اإلصالحات التي 
أعلن عنها جاللة امللك في هذا املجال، والشك أن هذا األمر يحتاج من 
الحكومة مزيدا من العناية بالقطاع الصحي والرعاية اإلجتماعية، وبناء 
املزيد من املركبات اإلستشفائية وتنويع وزيادة العرض الصحي ليغطي 

كافة تراب اململكة.

السيد الرئيس الحكومة املحترم، باإلضافة إلى ورش تعميم التأمين 
على املرض والذي من املتوقع أن يوفر التغطية الصحية لحوالي 22 
مليون مغربي بإكراهاته وتحدياته، وورش تمويل اإلقتصاد املغربي الذي 
يقوده صندوق محمد السادس لإلستثمار، الذي من شأنه الحفاظ على 
الدورة اإلقتصادية، إلى جانب تعبئة األرا�سي الساللية وما تحققه من 
دعم قوي للعالم القروي بعد النجاح الذي واكب مشروع املخطط 
األخضر، حيث تم التأكيد على الفالحة كقيمة في اإلقتصاد الوطني، 

وتبين أن املغرب سيراهن على ثورة فالحية جديدة ومتجددة.

أقول، فقد دعا جاللة امللك، إلى ورش آخر بالغ األهمية ويتعلق 
بإصالح القطاع العام، وهو ورش من شأنه تحديث إدارتنا، ونزع الصفة 
اإلستثمار،  في دعم  دينامية وسرعة  أكثر  عليها وجعله  البيروقراطية 
وكذلك رافعة للتنمية وليس معيقا لها، مما يعني عودة الدولة القوية 
كموجه وراعي لإلقتصاد واإلصالح، وهذا يتطلب السيد رئيس الحكومة 
من بين ما يتطلبه محاربة التضخم اإلداري الذي تعاني منه مؤسساتنا 
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اإلنسان  الخطط محورها  األوراش وهذه  إن هذه  العقليات.  وتغيير 
وغايتها خدمة اإلنسان املغربي وحماية صحته وقوته وعمله.

وفي األخير إن عودة الثقة تحتاج إلى إنجاح هذه األوراش التي تعتبر 
تجربة فريدة في املنطقة كلها بالنظر لحجم معاناة اإلقتصاديات الدولية 
في ظل هذه الجائحة وآثارها املدمرة، ومن شأن هذه الثقة إعادة تنشيط 
الدورة اإلقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل وتقليص البطالة 
وتحسين دخل األسرة، وهذا يحتاج منا أو من الحكومة إلى جهد إضافي 
وإبداع في إخراج الحلول، وأساسا تحسين عمل املتدخلين واإللتقائية في 
البرامج والنجاعة في التدبير والتسيير، وهذه مسؤوليتكم السيد رئيس 
الحكومة، ونحن معكم مساندين حتى نخرج بأقل األضرار، ونستعيد 
النمو الذي توقعه صندوق النقد الدولي بحوالي %5 في العام املقبل، 
شريطة تجاوز العقبات وإنجاح اإلصالحات، تحت القيادة املتبصرة، 
لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، أدام هللا عزه ونصره، والسالم 

عليك ورحمة هللا.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز لشهب 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م،ي بلصالةي بلسالميعلىيخيري وش6في
بمل6سلين.

بلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيوعضاءيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيوعضاءيمجلسيبلنأببيبملحترمين،

في الحقيقة السيد رئيس الحكومة، لقد أنصتنا بإمعان شديد إلى 
كلمتكم، في الحقيقة كنت كنتمنى تجيب لينا �سي أمور اللي هي جديدة، 
�سي أمور اللي غطمئنا احنا كنواب، وكذلك اللي غطمأن املغاربة، ولكن 
لألسف الشديد خاب أملنا، احنا متفقين معاك، البالد ديالنا في املرحلة 
األولى ديال هاد الجائحة تم اإلجتياز ديال هاد املعركة بنجاح بفضل 
الوضعية  مع  التعاطي  على  امللك  جاللة  وحرص  امللكية  التوجيهات 
بما تقتضيه من إجماع وطني وسيادة روح التعبئة والتضامن والثقة 
واستشراف املستقبل، فعال املغاربة قضاوا تقريبا أكثر من80 يوم من 
الحجر الصحي، حوالي 3 أشهر كانت فرصة مواتية وسانحة للحكومة 
باش توضع واحد خطة عمل، واحد البرنامج ديالها يكون دقيق من 
أجل تدبير ما بعد هاد الفترة ديال الحجرالصحي، لكن املالحظ لألسف 
الشديد، هناك فشل دريع في تدبير هذه الجائحة في ما بعد هذه املرحلة 
فين  هي  اشنو  الحكومة  رئيس  السيد  لكم  غنوضحوا  واحنا  األولى، 

كتجلى هاد املؤشرات ديال الفشل، ال على املستوى اإلقتصادي وال على 
املستوى اإلجتماعي، اليوم السيد رئيس الحكومة يمكن لي نقول لكم 
أن هاد املنظومة، ضعف املنظومة الصحية والعجز ديالها من أجل 
مواجهة األمن الصحي وضمان الخدمات الصحية راه واضح للعموم، 
فعال ال ننكر بتاتا املجهودات الجبارة التي بذلت من أطر وجميع األطر 
العاملة في هذا القطاع، لكن القطاع فهو كذلك عليل، واليوم يمكن 
املستشفيات،  هذه  في  بكثرة  املشاكل  وتشوف  للمستشفيات  تنقلوا 
كذلك حتى هاد املسألة ديال كورونا اليوم الناس ما لقاوش حتى األسرة، 
نعطيك مثال حي هذا الصباح فجرسيف واحد في حالة حرجة ما لقاوش 
فين ينعسوه في جرسيف، اضطروا ينتظروا حتى توفى واحد الشخص 
هللا يرحموا مسكين في وجدة عاد نقلوه من جرسيف إلى وجدة، و بهذه 
الطريقة غنقوموا بتدبير هذه الجائحة، اليوم كن ننظروا في األرقام 
ما عرفناش بمن غانتيقوا، كاين اللي كيتكلم لنا عندنا 3000 سرير، 
كاين اللي كيتكلم لنا على كاين1800سرير، وبالتالي هذا، هذا �سيء يعني 
يربك املغاربة، وعموما كيبقاوا يتكلموا على نسبة كذا %10، ال أسيدي 
إقليم شنو وفرات فيه  إقليم،  لي كل  النسبة، قل  تكلمليش على  ما 
الحكومة، وكل جهة، جهة اشنو فيها من املعدات ومن األسرة ملواجهة 
هذه الجائحة، ولكن اسمحلي السيد رئيس الحكومة من بعد املرحلة 
األولى يمكن نقول لكم، تهاونتوا إن لم أقل تسرعتوا في اتخاذ واحد 
املجموعة ديال التدابير، قلتم غادي تركزوا العمل ديالكم إال في 2 ديال 
املستشفيات بن سليمان، كنظن في بن جرير،ومن بعد تراجعتوا على 
هاد القرار ديالكم عرفناش عالش، احنا كيهمنا كثير الصحة والسالمة 
داملواطنين، وكيهمنا كذلك الجانب اإلقتصادي وهذا مهم، ألن اليوم 
هداك املنسوب ديال الثقة اللي كان تحقق في املرحلة األولى ديال تدبير 
بقاوش  ما  املغاربة  اليوم  الحكومة،  طرف  من  إهداره  تم  الجائحة، 
خايفين غير من كورونا، بقاوا خايفين من املرض، كذلك من البطالة، 
بقاوا خايفين من فقدان الشغل، بقاوا خايفين من الفقر والعطش 
والخوف من املستقبل، وهذا خطير السيد رئيس الحكومة، أنا واحد 
املجموعة داملناطق اليوم فيها واحد اإلرتباك كبير، ما كاينش الناس فين 
يخدموا، وبالتالي احنا ما بغيناش هاد الناس يتفتنوا ألن الفتنة أشد 
من القتل، كذلك السيد رئيس الحكومة واحنا ما تفاجأناش في هاد 
الفشل ديال التدبير ديالكم ألن هاد ال�سي كان منتظرا، ألن هاد الحكومة 
لألسف الشديد وأنا أقولها بكل مرارة واحنا سبق لنا في عدة مناسبات 
هاد  ديال  التوفيق  ألن  والنجاح،  التوفيق  كل  لكم  نتمنى  لكم  قلنا 
الحكومة والنجاح ديالها فهو نجاح لكل املغاربة، لكن وقع العكس كيما 
قلت هاد ال�سي كان منتظرا، ألن الحكومة لم تتوفر أو لم تعد تتوفر على 
الدعامات األساسية للحكومة ومقوماتها املتمثلة في أغلبية منسجمة، 
باهلل عليكم جاوبونا السيد رئيس الحكومة بكل صدق واش اآلن أمام 
حكومة اللي هي فيها نوع من اإلنسجام، فيها نوع من التضامن، وبالتالي 
املالحظ اليوم، كل�سي كيالحظ، هناك صراع دائم بين بعض مكونات 
هاد الحكومة حول من سيتصدر اإلنتخابات، ومن سيترأس الحكومة 
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املقبلة، وهاد ال�سي هذا كضيع واحد الوقت كثير في العمل ديالكم من 
أجل تدبير شؤون ديال املواطنين.

اسمحوا لي السيد رئيس الحكومةأقولها لكم بكل مرارة، لقد اهتميتم 
كثير بهاد النقاش اآلن الدائر حول القاسم اإلنتخابي، ونسيتم القسم 
الذي أديتموه أمام جاللة امللك من أجل خدمة الوطن واملواطنين، قلتم 
هناك أزمة صحية، فعال هناك أزمة صحية السيد رئيس الحكومة، 
ونحن نقول لكم أكثر من هذا هناك أزمة صحية وأزمة اقتصادية وأزمة 
بهاد  املغاربة، واش  اللي كيطرحوه  اليوم  السؤال  اجتماعية خانقة، 
الحكومة وبهاد العمل الحكومي قادرين نخرجوا من هاد األزمة؟ أبدا، 
جل املؤشرات كتدل بأن هاد الحكومة لم تستطع إنقاذ البالد من هذه 
األزمة والخروج من هاد األزمة، شوفوا الحال ديال الصناع التقليديين، 
أنا ابن مدينة وزان وكنعرف شكون هما الصناع التقليديين اآلن اللي 
ديالهم، مجموعة داملناطق داملغرب  ما قادرينش يخلصوا حتى لكرا 
،في فاس، في مراكش يعني هاد الصناع التقليديين فهم يستغيثون، 
وبالتالي فين هو الدعم اللي كتقدموا الحكومة لهاد الصناع والحرفيين، 
إهتميتوا غير بالوبيات الكبرى وبالشركات الكبرى، ولكن هاد الصغار 
نسيتوهم السيد رئيس الحكومة، الدعم كان في املرحلة األولى من بعد 
انتهى الدعم، كذلك التجار الصغار، الفالحين الصغار الذين استثنوا 
من الدعم لألسف الشديد، هناك اآلن مكنسمعش عليها �سي كالم، وهاد 
الظاهرة اآلن ديال الجفاف، و اللى الكسابة مساكن كلهم مرتين، سنتين 
متتاليتين للجفاف، ماذا أعدت الحكومة، أنا اللي كنت كنعرف جميع 
الحكومات السابقة كل ما كتجي �سي ظرفية إال وكيكون واحد البرنامج 
استعجالي ملحاربة أو للتخفيف من آثار الجفاف، اليوم ال حديث عن 
هذا املوضوع، أكثرمن هذا هناك بعض الناس اللي كيشتغلوا في بعض 
القطاعات ربما ما عرفتيهمش السيد رئيس الحكومة، ناس كيشتغلوا 
في الحمامات، هادوك les.serveurs مساكين ،اهتميتوا فعال باملمولين 
املطاعم  هاديك  ولكن  التموين،  الشركات  التموين،  ديال  الكبار 
الشعبية، واش كاين �سي واحد يسول فيهم؟ أبدا؟ ألسف الشديد هاد 
ولكن  الكبرى  الشركات  ببعض  كتهتم  بكل صدق  نقولوها  الحكومة 
الصغار ال حول وال قوة لهم، وبالتالي اليوم يمكن نقولوا بأن بكل صدق 
أن هاد الحكومة جات باش تضرب القدرة الشرائية داملواطنين، وباش 
أنها تساهم في تقهقر الطبقات الوسطى بفعل هاد اإلجراءات والتدابير 
أما  الكبرى،  الشركات  إال  فيها  اللي كتدعم وكتساند  اللي كتتخذها، 

الصغار فلهم هللا والسالم عليكم.

بلس ديبل6ئيس:

للسيد  الكلمة  الحركي،  الفريق  بإسم  اآلن  النائب،  للسيد  شكرا 
لحسن السكوري.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسكألي:

بلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأبب،

الفريق  بإسم  الحكومة  رئيس  السيد  أشكركم  أن  أن  بداية  أود 
الحركي على ما تفضلتم به من توضيحات تعكس حجم املجهودات 
املبذولة من قبل الحكومة ومختلف املؤسسات واملواطنين للتصدي 
لجائحة كورونا وتداعياتها وتأثيراتها املتعددة على مختلف املستويات، 
املرحلة  معالم  رسمت  التي  السامية  امللكية  بالتوجيهات  استرشادا 
وتحدياتها وخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل، فالسياق الحالي مطبوع 
باألساس بالتحديات املرتبطة بالجائحة وتعاقب موسمين من الجفاف، 
مما يستدعي مزيدا من الحزم واليقظة والتعبئة الفردية والجماعية في 
إطار فضيلة التضامن التي ميزت املغاربة دوما عند مواجهة الشدائد 
واألزمات، ولنا العبرة في ذلك في العديد من املحطات التاريخية التي 

عرفتها بالدنا.

واألجهزة  األطقم  لكل  والتنويه  الشكر  نجدد  املناسبة  وبهذه 
واملؤسسات التي تتفانى في الواجهة..

بلس ديبل6ئيس:

السيد  الجلوس،  فضلكم  من  النواب،  السادة  النواب،  السادة 
النائب، احترموا املتدخل من فضلكم.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسكألي:

أقول وبهذه املناسبة نجدد الشكر والتنويه لكل األطقم واألجهزة 
واملؤسسات التي تتفانى في الواجهة بصبر ونكران للذات في إطار قيامهم 
بالواجب الوطني، الشكر موصول ألجهزتنا األمنية بكل مكوناتها والتي 
أبانت عن مستوى عال من اليقظة والتعبئة على جميع الواجهات، 
حيث لم يثنيها تجندها ملواجهة الجائحة من التصدي كذلك لخاليا 
التطرف واإلرهاب التي تستهدف سالمة الوطن وأمن املواطنين، وكذا 
مواجهة املحاوالت اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية التي تسعى فاشلة 

إلى خلق بؤر التوتر واإلثارة في أقاليمنا الجنوبية.

انعكاساتها  مستمرة،  زالت  ال  األزمة  إن  الحكومة،  رئيس  السيد 
الفريق  في  نعتبر  لذا  والنفسية،  واإلجتماعية  واإلقتصادية  الصحية 
الحركي أن الحكومة مطالبة بالتسريع بأجرأة وتنزيل التوجيهات امللكية 
واملشروع  اإلقتصاد  إلنعاش  الطموحة  الخطة  سيما  وال  السامية، 
الواعد لتقوية الحماية اإلجتماعية وتعميم التغطية الصحية واعتماد 
هذا  وفي  العام،  القطاع  وإصالح مؤسسات  الجيدة  الحكامة  مبادئ 
اإلطار، نؤكد على ضرورة بلورة التعاقد الوطني للبعد التشاركي بين 
الدولة والشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين والقطاع البنكي وصندوق 
أجل ضمان شروط  الفاعلين، من  وكل  واملقاوالت  املركزي  الضمان 
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نجاح خطة اإلنعاش االقتصادي املقدامة، مع التأكيد على األولويات 
املستخلصة من الواقع ومن األزمة املتمثلة أساسا في الصحة والتعليم 
كالسياحة  كثيرا  واملتضررة  الهامة  القطاعات  إغفال  دون  والشغل، 
والصناعة التقليدية، وكذا العديد من الخدمات واألنشطة الثقافية 
باألسبقية  األولويات  هذه  تحظى  أن  ونتمنى  والفنية،  واإلجتماعية 
باعتماد  املوالية  املالية  املالية2021، وكذا قوانين  في مشروع قانون 
مقاربة استباقية وتقويم اإلختالالت إلقرار التوازنات املجالية والعدالة 
اإلجتماعية، وفي هذا الصدد فإننا نسجل باعتزاز في الفريق الحركي ما 
تناوله الخطاب امللكي الفتتاحه للبرملان، من تأكيد على األهمية التي 
الورش  هذا  بأن  ونؤكد  القروية،  والتنمية  للفالحة  تعطى  أن  يجب 
الهام ال يحتمل التأجيل نظرا للحالة اإلجتماعية الصعبة بهذه املناطق 
تفاقمها، فمعاناة  لتطويقها والحد من  إيجاد حلول عاجلة  وضرورة 
الفالح السيد رئيس الحكومة الذي لم يستفد من أي دعم والتحديات 
التي يعاني منها املجال القروي والجبلي، تستدعي  الهيكلية والبنيوية 
سياسة عمومية واضحة وناجعة وذات أثر على املدى القريب واملدى 

املتوسط.

السيد رئيس الحكومة، في هذا السياق نؤكد على ضرورة العناية 
التي تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض  الترابية  بوضعية الجماعات 
الجرئحة  جراء  وبرامجها  نأنشطتها  من  العديد  وتوقف  مواردها 
أن  الحركي  الفريق  في  نعتقد  كنا  الذي  الوقت  في  وذلك  وتداعياتها، 
الضرورة تستدعي دعم موارد هذه الجماعة ليس فقط لتأمين خدمات 
اإلقتصادي  واإلنعاش  اإلستثمار  فرص  لتكثيف  كذلك  بل  القرب، 
ودعم الجاذبية وبعث الثقة لدى الفاعلين والتخفيف من حدة العجز 
تصاعد  من  والحد  الشباب  إلدماج  الشغل  فرص  وتوفير  اإلجتماعي 
نسبة البطالة عبر كل الوسائل املتاحة، كإعتماد األفضلية الجهوية مثال 
مجاليا، البد كذلك  كتحفيزلتوطينها  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
من التأكيد على ورش إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية بما يضمن 
الحكامة الجيدة والنجاعة وربط املسؤولية باملحاسبة ووضع اإلنسان 
املناسب في املكان املناسب، مع اعتماد معايير موضوعية في التعيينات 
واملبادرات  الصالحيات  منح  على  عالوة  والنزاهة،  الكفاءة  بمراعاة 
للمستوى املجالي في إطار الالتمركز اإلداري والدفع بقوة في منحى تجسيد 
وتبسيطها  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  ورقمنة  اإللكترونية  اإلدارة 

لصالح املرتفقين واملواطنين واملستثمرين والفاعلين اإلقتصاديين.

السيد رئيس الحكومة، إن تنزيل الورش الكبير للحماية اإلجتماعية 
بالتفاصيل التي تحدث عنها صاحب الجاللة، تستدعي في تقديرنا بذل 
السجل  تنزيل  وكذا  والحكامة،  التمويل  مستوى  على  إضافي  مجهود 
اإلجتماعي إلستهداف كل الفئات اإلجتماعية التي ال تتوفرعلى دخل وال 

على تغطية.

القائمة، فإن الحكومة  وأخيرا وفي خضم اإلكراهات والتحديات 
مطالبة بالعمل على تحسين فعالية تدخالتها ورفع منسوب املصداقية 

املؤسسات  وتجاه  اإلقتصاديين  والفاعلين  املواطنين  لدى  والثقة 
الكبرى  األوراش  في  الجميع  ومساهمة  مشاركة  لتأمين  والوساطات، 
التي تباشرها بالدنا في إطار التشاور واإلشراك وإدماج الشباب املغربي 
الذي أبان عن نضجه وتعبئته خالل أزمة كوفيد 19- والذي يعد الثروة 

الحقيقية ورهان املستقبل، وشكرا.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام بإسم 
الفريق اإلشتراكي.

بلنائبيبلس ديشق6بنيوماميلئيسيبلف6يقيبالشتربكي:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبءي بلنأببيبملحترمين،

السيد رئيس الحكومة، غادي نتفاعلوا في ما جاء في جوابكم ونبغي 
البداية ديال  اللي قطعناه منذ  نبدا بواحد املسألة ديال هاد املسار 
الجائحة، بالدنا خذات واحد املجموعة ديال القرارات اللي اختلفت من 
البداية إلى اليوم، بطبيعة الحال نظرا للظرفية اللي كنا كنعيشوها مع 
البداية دالجائحة وما تحقق بطبيعة الحال وصوال إلى اليوم واإلرتفاع 
اللي مازال كنشهدوه ديال الحاالت ديال اإلصابة بالداء عبرالعالم و 
ببالدنا كذلك، احنا قطعنا أشواط ومزيان البالد دارت واحد املجموعة 
داإلجراءات اللي هي مهمة، لكن أعتقد السيد رئيس الحكومة وهاد 
التقييم  واحد  تديروا  كنتم  أنكم  اليوم  منكم  كنتظروه  كنا  ال�سي 
تجيوا  خاصكم  ولكن  انتما،  كديروه  كنتوا  تكونوا  تقدروا  مرحلي، 
أمام البرملان وتوضعونا في الصورة ديال هاد التقييم اللي تم، ألن هاد 
القانون ديال الطوارئ الصحية ربما اليوم خاص نوقفوا واحد وقفة 
تأمل ونديرو تقييم ونشوفو األثر ديالو، نشوفو شحال خصرنا وشنو 
ربحنا، ألن التخوف، وهنا ما�سي الخطاب ديال التشاؤم، هنا الخطاب 
ديال الواقعية انطالقا مما نعيشه اليوم، التخوف هو أننا ذاك التوازن 
الذي أردنا أن نحققه ما بين الوضعية الصحية والوضعية اإلقتصادية 
واإلجتماعية ما يتحققش، نوليوا ما احنا بالوضعية الصحية ما احنا 
بالوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية التي تتفاقم يوما بعد آخر بغينا 
وال كرهنا السيد رئيس الحكومة، الوضعية االجتماعية ببالدنا اليوم 
مقلقة، مئات اآلالف ديال املواطنات واملواطنين يعانون األمرين، كاين 
الناس اللي ما عندهم ماياكلوا نكونوا واقعين، جات مداخالت سابقة 
تكلموا على واحد املجموعة ديال الفئات التي لم يفكر فيها، لم تؤخذ 
واملتوسطة وكنساوا  الكبرى  املقاوالت  في  التفكير  يتم  اإلعتبار،  بعين 
على أن واحد املجموعة ديال املهن اللي كتشغل اآلالف ديال املواطنات 

واملواطنين اللي ما خذيناش معهم ولو خطوة، لم نبعت لهم ولو بأمل.

الدورة  هاد  ديال  اإلفتتاح  أمام  ديالو  الخطاب  في  امللك،  جاللة 
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تكلم على التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية والنفسية، 
وهاد النفسية راه مهمة، حين نتحدث عن ثقة املواطن في املؤسسات، 
الثقة ديالو في التحوالت اللي كتعرفها البالد، الثقة ديالو في املستقبل 
ديال البالد ، راه مرتبطة بجانب نف�سي، واش عندو أمل واألمل ال يأتي 
من فراغ ، يأتي مما يعيشه ومما ينتظره ويرى بأن اآلخر الذي يتحمل 
الناس  ألن  األمور،  تلك  ديال  التوفير  ديال  الشروط  ييهئ  املسؤولية 
كيعانيوا، كيعانيوا فئات، شرائح واسعة تعاني، نعطي مثال، نعطي 
مثال الجهة ديال الشمال اآلن طنجة- تطوان كاين فئات إجتماعية 
اللي كيشتغلوا واحد 3600 مواطن اللي كيشتغلوا في سبتة املحتلة اآلن 
30 سنة وهما كيشتغلوا، 20 سنة وهما كيشتغلوا اآلن األمور مسدودة 
ما يمكنش لهم يرجوا للعمل ديالهم غيفقدوه ببساطة، وملي كنتكلموا 
على3600 مواطن في واحد األقاليم اللي هواإلقليم ديال تطوان وطنجة، 
املضيق، الفنيدق، راه كنتكلموا على واحد الكتلة مهمة ديال املواطنات 
واملواطنين، كنتكلموا على اآلالف ديال األسر اللي خاص تلقى حلول، 
هناك جوانب يجب أن تتخذ فيها حلول، وتكون واحد اإلبداع واحد 
اإلجتهاد، وخاص عالش تحدث على التقييم ديال هاد الطوارئ الصحية 
ألن خصنا نتكلموا بالربح وبالخسارة، كاتخاد واحد املجموعة دالقرارات 
التي تعاني منها هي الفئات الضعيفة بالخصوص، وكاين بعض املناطق 
في املغرب خاصة املدن الصغرى واملدن الهامشية، كاين بعض املناطق 
التي تعاني أصال من الفقر، و عاد زادت كمالت عليها هاد الجائحة وكمل 

عليها الجفاف.

السيد رئيس الحكومة، راه في بعض املناطق راه إيال فتحوا الروبيني 
راه ما يهبطش املاء، هاد ال�سي املناطق اللي فيها الروبيني، الناس راه 
كيعانيوا، كيعانيوا بشدة، وخصكم برامج استعجالية، أي نعم كاين 
املخطط، كاين مخططات، كاين العمل اللي غيدار على األمد القريب 
واملتوسط، لكن كاين بعض األمور اللي خاصها تدار بشكل استعجالي 
وبشجاعة باش أن املواطنين واملواطنات املواطنين يحسوا أن كيدار 
واحد املجهود، وهنا القرارات يجب أن تراجع، داك السلطة التقديرية 
التي أعطيت للساهرين على تطبيق القانون ديال تفعيل القانون ديال 
الطوارئ الصحية خاصها تراجع، مزيان تكون عندهم سلطة تقديرية 
يتاخذوا قرارات، لكن يجب أن تكون مقننة ال يجب أن تكون مزاجية، 
ما�سي واحد داير خطأ هبطلو الكراج، راك سديتي على 10 ديال األسر ايال 
هبطتي لو الكراج، وال مدرسة تصاب طفل سد املدرسة، خص شويش 
ديال املراجعة، جا الوقت باش نراجعو، يجب أن نعترف بذلك، ما 
نتخذه من قرارات ليس بقرآن منزل، كنديرو تقييم وكنراجعو وكنتخاذو 

القرارات املهمة.

لي السيد الرئيس باش نختم، لألسف الوقت ال يسمح،  واسمح 
إجابات،  نقدمو  أننا  باش  الجهود  تعبئة  تستدعي  الحالية  الظرفية 
موقع  في  يتواجد  وما  باألساس،  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى 
املسؤولية بالخصوص، راه يمكن لنا نتقبلو من املواطن العادي من ال 

يتحمل مسؤول يقول لي بغى، له الحق في ذلك هو ال يتحمل املسؤولية، 
لكن من يتحمل املسؤولية ما يصرح به داخل املؤسسات راه صعيب 
علي صعيب جدا أني نجي نقول هضرة فهاد املنبر وفي منبر آخر أقول كالما 
آخر، إيال كان الهدف الرئي�سي واألسا�سي هو مصلحة الوطن واملواطن 
وكاين أولويات هي الوضع االقتصادي واالجتماعي يجب أن ننكب على 
ذلك، نقاشات أخرى هامشية أو مرتبطة بأفق ما أو مرتبطة بانتخابات 
2021، خاصنا نتحالو بواحد املسؤولية، ألن أن ندخل املشهد السيا�سي 
الوطني فواحد الصراع اللي نحن في منأى عنه اليوم راه ال يهم املواطن 
في �سيء، املواطن اليوم يهمه... وشتي الحصيلة، تحدث جاللة امللك على 
الحصيلة، الحصيلة باش نختم اللي غنقدمو للمواطنات واملواطنين، 
بالصوت  ويدلي  ويجي  املواطن  ينخرط  حين  هو  الحقيقية  الحصيلة 
ديالو في املحطة االنتخابية املقبلة، ألنه ايال كان العزوف راه هداك هو 

الجواب الحقيقي على الوضع الذي نعيشه، شكرا.

بلس ديبل6ئيس:

بإسم  الزهراء برصات  النائبة فاطمة  للسيدة  الكلمة ألن  شكرا، 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزه6بءيب6صات:

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
واالشتراكية تعقيبا على جوابكم السيد رئيس الحكومة حول السياسة 

العامة للحكومة في ظل جائحة كورونا.

السيد رئيس الحكومة، كما تعلمون، وكما يعلم الجميع أن بداية 
هذه الجائحة عرفت بالدنا تعبئة حقيقية من مختلف مكونات املجتمع، 
مؤسسات، مواطنات ومواطنين، حكومة، برملان، املجتمع املدني تحت 
جاءت  الجائحة  ألن  طبعا،  الجاللة،  لصاحب  السامية  التوجيهات 
مختلف  تعاون  يقت�سي  األمر  وبالتالي  الصدمة  مرحلة  كانت  فجائية 
الفرقاء وهذا ما جعلنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نكون 
حاضرين وبقوة لدعم اإلجراءات والتدابير التي تم تنزيلها، لكن لألسف 
السيد رئيس الحكومة أبنتم من جديد عن مستوى تدبيري أقل ما يمكن 
أن يقال عنه أنه عشوائي، في ظل إجراءات وتدابير تجزيئية تغيب عنها 
اللمسة الحكومية ملسة الحكومة، كنا أمام تدبير قطاعي، كل قطاع يدبر 
األزمة من منظوره الخاص دون تكامل أو حضور رؤية شمولية حقيقية 

قريبة متوسطة وبعيدة املدى.

السيد الرئيس الحكومة، نعم اليوم قدمتم مجموعة من التدابير 
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واإلجراءات، افتخرتم بمجموعة من اإلجراءات على حد تعبيركم الغير 
املسبوقة، ولكن لألسف كنا ننتظر أنكم اليوم تستحضروا معنا واحد 
الشريحة مهمة من املجتمع فئات مختلفة من املجتمع تئن في صمت، 

الصناع التقليديين، التجار الصغار، الفالحين الصغار،

القطاع الغير مهيكل، انتما عارفين السيد الوزير اشنو يعني اإلكراهات 
اللي طرحاتها هاد الجائحة يعني في ظل تفرقه وتشردمه وغياب واحد 
اإلطار حقيقي اللي كيضمن الكرامة للمواطنات واملواطنين، أشدرتوا 
لهاد الناس؟ يعني جيد أنكم تقولوا واحد املجموعة ديال التدابير ونزيروا 
مزيان،  هادي  ومانديروش  الحفالت  نديروش  وما  هنا  ونشددوا  هنا 
ألن كنحميوا الصحة داملواطنين، ولكن هادوك الناس اللي كيخدموا 
فهادوك القطاعات آش درتوا ليهم؟ 8 شهور دابا كاين الناس اللي ما 
القيين ما ياكلوا، كاين ناس اللي عندهم materiel عندهم آالت اللي 
مشاوا باعوها باش يقدروا يوكلوا والدهم، أش درتوا ليهم؟ واش اصال 
كتسمعوا ليهم؟ أنتما كتقولوا بأن شعاركم األنصات، لكن اسمحوا 
ليا السيد رئيس الحكومة، حكومتكم في تدبير األزمة كانت صماء، وكان 
تواصلها، يعني املستوى التواصلي رديئ جدا بقرارات فجائية وبقرارات 
في آخر لحظة دون إشراك حقيقي للمواطنات واملواطنين لتملك هذه 

اإلجراءات وملساعدتكم طبعا في تنزيلها على أرض الواقع.

السيد الرئيس الحكومة، فعال مؤسف كما سبقني الزمالء وحتى 
في  نحن  فعال  طرحوه،  كتحاولوا  اليوم  نقاش  فريقكم،  نائب  يعني 
التقدم واالشتراكية متفاجؤون أن أولويتكم اليوم هو أنكم تحسبوا 
شحال عدد املقاعد اللي غادي تحصلوا عليها في 2021، واش فعال 
كتعتابروا بأن نقاش تقنيات تدبير اإلنتخابات املقبلة ونقاش القاسم 
أولويات  فعال  هذه  هل  واملواطنين،  املواطنات  أولوية  هو  اإلنتخابي 
املواطنات واملواطنين في ظل األزمة اللي كتمر منها بالدنا، في ظل األوضاع 
االجتماعية  األوضاع  في ظل  والهشة جدا،  الهشة  يعني  اإلقتصادية 
اللي لألسف يعني كيدفع ثمنها املواطنات واملواطنين البسطاء، الفئات 
الهشة والفئات املقصية، فعال السيد رئيس الحكومة كنا كنتمناوا بأن 
هاد يعني هاد الوقوف في هاد النقاش حول التقنيات اللي غندبروا بها 
اإلنتخابات تكون عوضها توضعوا أمامكم كيفاش فعال نخرجوا بالدنا 
من هاد األزمة، ألن اإلنتخابات السيد رئيس الحكومة ما�سي هي الغاية، 
اإلنتخابات هي وسيلة باش دبروا املرحلة وأنتما أمامكم واحد السنة على 
األقل في التدبير الحكومي، كان عليكم فعال إيال كتوجدوا لإلنتخابات 
فما�سي عن طريق كيفية يعني الحفاظ على تواجدكم، ولكن عن طريق 
تقديم إجابات حقيقية عن األسئلة الحارقة اللي اليوم مطروحة واللي 
كيطرحوها املواطنات املواطنين السيد الرئيس الحكومة، ألنه ما�سي 
هكذا غادي تسترجعوا الثقة ديال املواطنات واملواطنين، هكذا غادي 
تزيدوا الهوة ما بين املواطن واملؤسسات ديال الدولة، السيد رئيس 
الحكومة، توجيهات صاحب الجاللة كانت واضحة، وكنا كنتمناوا فعال 
أنكم تلتقطوا اإلشارات ديال الخطب والتوجيهات امللكية اللي حطات 

ولكن  األزمة،  تجاوز  باش  لبالدنا  مهيكلة  أوراش  حقيقية،  أوراش 
نحو2021  وسباقكم  الضيقة  السياسوية  حسابتكم  يعني  لألسف 
جعلكم بعيدين كل البعد لإلنخراط الفعلي في تنزيل هذه األوراش على 

أرض الواقع.

السيد رئيس الحكومة، اإلنعاش اإلقتصادي نعم هنالك تدبير، 
ولكن خاصها يعني أنها تحمل بقوة من طرف الحكومة ويكون وحدة 
حكومية حقيقية وتكون املصلحة العامة ومصلحة املواطن هي األساس 
اإلجتماعية  التغطية  األزمة، مشروع  هاد  به  دبروا  اللي  املوجه  وهي 
من املشاريع املهمة جدا واالي دائما يعني في املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية كنا كنقولو بأنها مدخل أسا�سي لضمان الكرامة ديال فئات 
عريضة من الشعب املغربي، كنا كنتمناوا أنكم اليوم، أنكم توجدوا 
اإلجراءات، احنا ما كافيناش اليوم تجيوا كرئيس حكومة هنا وتقرا 
لينا الخطاب امللكي، الخطاب امللكي هو التوجيهات، علما أن الخطاب 
امللكي جاء بمحددات، ولكن كنا كنتمناوا أنكم تقدموا لنا اإليجابات 
على مختلف األسئلة عل املستوى اإلقتصادي واالجتماعي السيد رئيس 

الحكومة، وشكرا.

بلس ديبل6ئيس:

بالفريج،  عمر  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
السيد النائب ما تنزلش نسمعوا.

بلنائبيبلس ديعم6يبالف6يج:

زيدونا، زيدونا شوية دالوقت، زيدونا شوية دالوقت ونهبط، حيت 
دقيقة...اسمح لي غانبدا ب..، اعتذر السيد الرئيس الحكومة هاد ال�سي 
ب�سي  ما جيتش  أنا  نتكلموا معكم،  باش  دقيقة وحدة  اعطاونا  اللي 
خطاب مسبق، سمعت للخطاب ديالكم بإمعان حقيقة، وكاين واحد 
الرقم ملي شفتوا وقلت يعني هاد في قانون املالية الجاي يمكن كاع 
نشوف كيفاش نصوت عليه، ملي سمعت ديك 84 مليار ديال الدرهم 
للتعليم، مشيت قلبت عليها ما كاينش السيد رئيس الحكومة، كاينة 72 
مليار، أنا حسبتها، حتى يجي دبا املناقشة ونشوفوا، ولكن ما كايناش 
أنا ما بانتليش هاد 84 مليار كزيادة، عندي 2 داملالحظات السيد رئيس 
الحكومة على ما جا في كالمكم، أوال كنتمنى تقولوا �سي كالم في حق 
األطباء واملمرضين للعبض منهم توفاو، يمكن نسيتوها ولكن في الرد 
ديالكم، ومن جانب ثاني أنا متفق معكم بأن الجائحة راه مزال كاين 
املرض، أحيانا كنحسوا بأن الناس نساوا بأن كاين املرض، تفهموا هاد 
الوضع في أوساط إجتماعية هشة، ولكن ملي كنشوفوا إدارات عمومية 
اللي فيها الزحام السيد رئيس الحكومة وهادي مسؤوليتكم دستوريا، 
املقاطعات  الزحام،  فيهم  يكون  خاصهاش  ما  العمومية  اإلدارات 
كلها زحام، حتى بهاد املؤسسة أحيانا كنشوفوا واحد األشياء اللي ما 
خصهاش تكون، فكنتمنى السيد رئيس الحكومة تجوابوا على األقل 

داك الكالم في حق رجال ونساء الصحة، وشكرا.
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بلس ديبل6ئيس:

شكرا، السيد الرئيس الحكومة لكم الكلمة للرد على التعقيبات من 
خالل تساؤالت السيدة النائبة والسادة النواب.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

شك6بيبلس ديبل6ئيس،

شكرا للسيدات والسادة النواب على التوضيحات ديالهم، غي دابا 
أنا عندي واحد اإلنطباع، قاليك ضربني وبكى وسبقني وشكى، أنا ما 
تحدتش على القاسم اإلنتخابي، ما جبدتوا حتى في الساحة السياسية، 
طيب أن متافق معكم نطويوا ديك الصفحة ديال القاسم اإلنتخابي 
نساوها علينا، اإلنتخابات كيما درتوها انتما في 2002 وجبتوا القانون 
نستمروا عليه، دبا ترجعوها ليا أنا ما فهمتش، هاد القضية ما فهمتها 
نهائيا، انتما اللي درتوه، ما جبدتوش أنا حتى في الساحة السياسية انتما 
اللي جبدتوه، انتما اللي جيتوا وبغيتوا تغيروا، صافي اسيدي طويوا هاد 

الصفحة أنا متافق معكم، تايب هللا.

بلس ديبل6ئيس:

السادة النواب، السيدات والسادة النواب نستمعوا للسيد رئيس 
الحكومة.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

تايبين هلل اسيدي تايبين، تايبين هلل.

بلس ديبل6ئيس:

ال�سي بنشقرون .

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

وما غديش نعلق أكثر ألن احنا هنا ما�سي في مجال مناقشة هذا 
املوضوع، ولكن، ولكن صحيح، إدخال البالد في نقاشات غيرمجدية، 
أنا متفق معكم انتما اللي قلتها، إدخال البالد في نقاشات غير مجدية، 
هللا يجازيكم بخير خرجونا منها وطويوا هاديك الصفحة، طيب أنا بكل 
احترام للجميع كنت أكثر أنتظر بالخصوص من التعليقات ديال اإلخوان 
ديال املعارضة تكون واحد املالحظات في العمق، ولكن في الغالب، في 
الغالب كانت كالم عام، كان واحد األحكام مطلوقة على عواهنه، ما 
كاينش �سي حاجة، أنا قدمت أرقام...، أنا متفق معاك، متفق معاك، هي 
76 وأنا قريتها 86، هي 76، السنة املاضية 72، هاد العام 76.5 أعتدر، 
أعددنا حصيلة  الحكومة  في  يسهى،  وما  ين�سى  ما  اللي  إيوا سبحان 
سنوات   3 ديال  تراكمية  أعددنا حصيلة  باستمرار،  نقدمها  سنوية 
وأعددناها. يمكن نقولكم الحمد هلل بأنها مشرفة، وعديد من املؤشرات 

فيها إيجابية، العديد من املؤشرات مهمة، معدل البطالة على حسب 
HCP سنة 2019 هي %9.2 تقترب من الهدف اللي حددنا في 2021، 8.5 
% وكانت في منحى تراجعي، مؤشر ممارسة األعمال درنا قفزة املرتبة 
الدولي ال يحابي أحدا ومهم  البنك  العالم وهذا مؤشر ديال  53 عبر 
جدا، وهو الذي أدى إلى مؤشرات أخرى إيجابية مهمة هي تطور جذب 
في تصاعد مستمر، تطور مضطرد  اللي كانت  اإلستثمارات األجنبية 
اإلستثمار العمومي، معدل التضخم حوفظ عليه هو اللي عندو عالقة 
مباشرة، %1 تقريبا، عالقة مباشرة بالقدرة الشرائية ديال املواطنين، 
منذ  ديالي  املداخلة  فهاد  جبتو  وبعضها  أخرى  املؤشرات  من  وعداد 
قليل، ويمكن نرجعو في هاد املسألة في مناسبة أخرى، إذن ما خصناش 
صحيح أنه إيال جيتي دخلتي الجائحة هذا العالم كلو غادي مع الجائحة 
إيال بغيتي تحسب عليا إيال وقع �سي زلزال في �سي بالد تيحسبوه حتى 
هو في الحصيلة ماعندي ما ندير، كاين أمور اللي خارج الترقب ديال 
الحكومة أو ديال الشعب أو ديال أي دولة وهي الجائحة، حاسبونا حتى 
بداية الجائحة، بداية الجائحة تنتحاسبوا على التدبير ديال الجائحة 
هادي النقطة األولى، وكما طلبتوا مني تكون حكومة ألن هاد الطريقة 

ديال التدخل اللي درتوا تتبين بأن املعارضة متكاسلة وغير ذكية، ألن 

ما قراتش أييه داك ال�سي اللي قلتوا هو كيصدق عليكم، بعض أنواع، 

بعض ياهلل نديرو البعض، ال ما�سي كسولة متكاسلة، ولذلك أنا قال 

ليا حكومة متكاسلة قلت له معارضة متكاسلة، إيال كانت هادي ما�سي 

آداب حتى هديك ما�سي، آداب، أنا ما كنراقبوش أنا أرد على مداخلته، 

طيب هو ما قلتيش له، هو هداك ال�سي اللي قال آداب ياك؟ داك �سي 

اللي قال طيب.

بلس ديبل6ئيس:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، أتمم السيد الرئيس.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

ولذلك أقول صافي كسولة داك ال�سي اللي كاين، ما كاين باس، ال، 
ال، أنا دابا هذا حاجة أخرى

بلس ديبل6ئيس:

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

ألنه قراءة املؤشرات خص يكون العدل، أنا داك �سي اللي قلتوا 

عاود قلتوا، إذن ما كانش خصكم تقولوه حتى انتما، أنا كنقول بأن 

املؤشرات، املؤشرات، أنا ال أحاسب أنا أرد على املداخلة، املؤشرات 

تدل على العكس تماما، السيد الرئيس خصك توقف لي العداد.
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بلس ديبل6ئيس:

ال ال غير كمل، كمل.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

واحد 4 دقايق راه مشات.

بلس ديبل6ئيس:

ال كمل، كمل السيد الرئيس.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

إيوا غدا ما تبقاوش تقولوا الهضرة اللي زايدة على الصواب، ما 
تنهضرش معك أسيدي، ما تنهضرش معك، تنهضر مع السيد، صافي 
اللي قال حكومة متكاسلة نقول له معارضة متكاسلة ما فيها حتى �سي 
مشكل، كون عايرتوا ب�سي حاجة ما قالهاش هو واخا هو دليل على أن 

هاد ال�سي كيتعتابر عادي عندو، إذن ما كاين مشكل.

بلس ديبل6ئيس:

النواب، من فضلكم  الحكومة، السيدات والسادة  السيد رئيس 
تقديمه، ضمني،  يجب  بما  تقدم  راه ضمنيا  الحكومة  رئيس  السيد 
ولهذا نستأنفو إذا سمحتم نستأنفو إذا سمحتم، تفضل السيد رئيس 

حكومة، تفضل.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكأمة:

واحد اإلخوان ديال املعارضة هضر على التوازن بين الوضعيتين 
السياحية واإلقتصادية وإلخ هللا يجازيك بخير، هذا راه أنا شرحت 
مرارا على أن اتخاذ القرار في هاد املجال هو قرار اللي فيه بحال اللي 
قلتي كبد مشقة هو صعب باش اتخذ القرار، ولكن ضروري، ضروري 
...، واش كاين �سي دولة في العالم ما اتخذاتش الحجر الصحي، قولوا 
ليا هاد الدولة اليوم متقدمة وال متخلفة غير موجود، الدليل على أنه 
اليوم ليس هناك من عالج إال هذا، وما كنقلو حتى من �سي دولة هداك 
اللي قال لك تنقلوا بالعكس الدول هي التي رجعت إلى املقاربة الوطنية 
املغربية التي بدأناها منذ مشروع القانون ديال الحجر الصحي، ديال 
الطوارئ الصحية األولى، واللي درنا فيه تفويت جزء من القرار الصحي 
باش يكون محلي، اليوم دول كثيرة والت تترجع ملحلية بذل من قرارات 
كتاخذها  القرارات  أغلب  جدا،  محدودة  الوطنية  القرارات  وطنية، 
الحاجة  على حسب  القطاعات  مختلف  فيها  مندمجة  محلية  لجان 
وكنراقبوهم بطبيعة الحال كتكون مراقبة، ولكن وخاصنا نفرقو بين 
الطوارئ الصحية والحجر الصحي، الطوارئ الصحية كتمكنا كتمكن 
الضرورية  القرارات  تتاخذ  باش  ومحليا  مركزيا  الصحية  السلطات 
ألحياء أو مدن أو جماعات أو مجموعة أحياء أو مناطق أو أنشطة، هذا 

هو. ما�سي الطوارئ الصحية اللي دايرة اإلغالق، ال اإلغالق هو قرار 
جزئي كنتخاذوه بناءا على معطيات، وبالتالي وأيضا هللا يجازيك بالخير 
الصحية  اإلجراءات  كيخالفوا  اللي  الناس  على  الدافع  خصكش  ما 
الواجب  هداك  الخطر،  في  واملواطنين  املواطنات  صحة  وكيديروا 
باش تغلق واحد املحل ألنه خالف راه ما�سي ديما كيتغلقوا املرة األولى 
إيال عاود رجع ما بغاش يحتارم  تنبيه وكنطلبو منه، ولكن  له  تيدار 
طبيعي خصنا نغلقو، وأيضا، وأيضا إغالق املدارس غير صحيح أنه 
كتغلق مدارس داك�سي فيه معايير وضعتها وزارة الصحة بعد استشارة 
الخبراء وبتنسيق مع الجهات املعنية وتدارت فيها معايير، ما كنغلقوش 
املدرسة ألن فيها حالة، راه كاين إمتى غادي نغلقو قسم؟ كاين إمتى 
خصنا نغلقو مدرسة؟ داك ال�سي محدد. وباملناسبة، باملناسبة عدد 
املؤسسات املغلقة تراكميا منذ البداية، منذ بداية شتنبر إلى اليوم هي 
235 مؤسسة من 11 ألف، من 11 ألف مؤسسة شحال؟ 235 مؤسسة 
 130 -أعتذر-فقط، التالميذ املعنيين بهاد املؤسسات أو اللي مغلقة 
ألف تلميذ تقريبا من بين 8 داملاليين ديال التالميذ، يعني قليل جدا 
إيال استثنينا القضية ديال الدار البيضاء اللي كان فيها واحد اإلجراء 
خاص مدة أسبوعين تم من بعد التراجع عليه تفتحات املدارس في الدار 
البيضاء، إذن اآلن تغلق مدارس إلى كانت معايير معينة من حيث عدد 
الحاالت املوجودة في املدارس، عالش؟ ألن إيال والت عندنا بؤرة داخل 
املدرسة هي كيتفرق الفيروس في الديور وفي املنازل وكيوصل للناس 
اللي هما فئات هشة، الواحد مع جده وال جداه وال خالتو وال الناس من 
العائلة ديالو أحيانا يكون األب ديالو واألم ديالو عندهم أمراض مزمنة 
اللي كيشكل خطر عليه يمكن يأدي به للوفاة، ألن عندما تكون معايير 
الخطورة فلذلك هذا إجراء هذا واجب علينا نديروه ضروري ما�سي �سي 
حاجة اللي خص، ألنها تتشكل فيها مخاطر واليوم عندنا 50 وفاة في 
النهار، البارح 50 ما�سي يوميا بطبيعة الحال، دابا ما بين 40 و 50 هذا 
املعدل، خصنا نديرو إجراءات باش ما نزيدوش الوفيات، اسمحو لي 
هذا راه خطر، إيال اتزاد في املستقبل، وبالتالي اإلجراءات اإلحترازية لي 
كنديروها ضرورية، بالعكس أنا كنبغي من السيدات والسادة النواب 
يدعموا هاد اإلجراءات اإلحترازية، ويوجهوا الخطاب ديالهم للمواطنات 
يلتازموا وما يخرقوش القانون، واللي خرق القانون  واملواطنين باش 
خص تطبق اإلجراءات ضروري، إما اإلغالق وإما غيره من اإلجراءات 
األخرى اللي كتدار، فلذلك هذا مسؤولية علينا جميعا وخصنا نتعاونو 

عليه باش يمكن هاد الوباء نواجهوه.

هناك بعض األمور تقدمات غير دقيقة وغير صحيحة، أوال بالنسبة 
لنسبة املديونية بغيت نأكد على أن املغرب، على أن هذه الحكومة من 
بين أوائل الحكومات التي منذ فترة الذين بدؤوا في تحويل منحنى نسبة 
أييه، ولكن مع  الدين العمومي باش يم�سي نحو اإلنخفاض العكس 
الجائحة األرقام راه موجودة، بنك املغرب كينشر داك�سي، واش احنا 
كندويو في الفراغ، ومع الجائحة بطبيعة الحال مع الجائحة كان ضروري 
وكيفاش؟ الجائحة عندها كلفة، املالية العمومية كتنقص، اإللتزامات 
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االجتماعية خصنا نستمرو فيها، القطاعات االجتماعية خصنا نزيدو في 
التوظيف ديالها وفي امليزانية ديالها، ومنين غانجيبو الفلوس؟ تنديروا 
املديونية، ولكن املديونية تتم�سي فقط لإلستثمار هذا هو املهم، ما عمر 
احنا غادي نمشيو املديونية نخلصو بها التسيير، كتم�سي لإلستثمار 
واإلستثمار منتج أو كتم�سي لخدمة الدين وألداء الدين هذا هو القانون 
التنظيمي الذي وضعتموه، وباملناسبة نسبة املديونية في املغرب هي من 
النسب املتوسطة في العالم، أغلب دول الشريكة ديالنا عندها نسب 
املديونية أعلى منا بكثير راه يمكن تطلعوا على األرقام وتلقاوها وليس 
بذلك خطر كبير مادام هي كتم�سي فقط باإلستثمار أو آلداء الدين، 
وبالتالي هي غادي تكون منتجة من بعد داك�سي باش كنخلصو غادي 
أسمو وأيضا راه النقل راه قلتو ما عندنا حتى �سي، نحن ال ننحو أبدا 
عيب-  -ما�سي  منها  نستفيد  ولكن  أخرى،  دول  تجارب  ننسخ  أن  إلى 
ما�سي عيب نستفادو منها، انت غاتم�سي غدا تشري الدوا من أسمو 
اللي تصنع في شركة عاملية ما�سي مشكل،  غادي تشري واحد الدوا 
ولكن رغم ذلك نحن نكيف هذا، الخبراء ديالنا هم اللي كيعطيوا اآلراء 
ديالهم واحنا كنطورو باش يمكن نديرو أفكار مغربية -مغربية مبدعة، 
الجائحة  هاد  نواجهوش  ما  وإال  حقيقة  إبداعية  حكومة  هادي  ألن 
ونستطاعو نتحكمو في الوباء، واخا هي باقي أرقام مقلقة ولكن عموما 
متحكم فيها، وخا هي تنحو نحو التصاعد البطيء، ولكن دابا قبل ما 
تدار اإلجراءات ديال الدار البيضاء راحنا عندنا املنحنيات، راه عندنا، 
كان غادة متصاعدة بمجرد ما دارت القرارات ديال اإلجراءات اإلحترازية 

التصاعدي  املنحى  هداك  هاديك  سطحنا  البيضاء  الدار  بمدينة 
هاديك...، سطحناه وولينا متحكمين نسبيا، كون ما دارتش هاديك 
اإلجراءات وبطريقة إبداعية كون غاتلقاو الحاالت كما وجدنا في دول 
أخرى بال ما نسميهم اللي هم 10 آالف، 17 ألف، 30 ألف في بعض 
الدول اللي صديقة قريبة لنا، بل دول عندها عدد السكان أقل بكثير 
من املغرب وفيها عدد الحاالت مماثل للمغرب أو قريب منه وربما أكثر، 
إذن الحمد هلل نجحنا باش نتحكمو في الوباء نسبيا، لكن ال تزال هناك 
مخاطر وباش ما نرجعوش نديرو الحجر الصحي الشامل، يجب جميعا 
يلتازموا  باش  واملواطنين  املواطنات  نحث  وأن  باليقظة  نتسلح  أن 
ياك  بها جميعا،  ونلتازمو  الصحية  واإلجراءات  اإلحترازية  باإلجراءات 
أنتم السيدات والسادة النواب، أنتما في هاد املؤسسة دابا نقصتو عدد 
باش  املواطنين  إذن حثوا  الكمامات  التباعد ودرتوا  الحضور ودرتوا 
يديروا بحالكم، ما�سي احنا خايفين على روسنا واملواطنين يدبروا مع 

روسهم ال، الجميع ألن إما أن ننجو جميعا وإما ال أحد يمكن أن ينجو.

شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع،يلفعتيبلجلسة.

اإلقتصاد  وزير  السيد  لعرض  اإلستماع  قصد  الجلسة  سنعقد 
واملالية وإصالح اإلدارة على الساعة السادسة.
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محض6يبلجلسةيبل6ببعةي برلبعينيبعديبملائكين

بلكاليخ: اإلثنين 2 ربيع األول 1442ه )19 أكتوبر 2020م(.

بل6ئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: اثنان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء.

جد 9يبرعما9: جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد 
وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 65.20 

برسم السنة املالية 2021.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسيبلجلسة:

وش6في علىي بل6ح م،ي بلصالةي بلسالمي بل6حمني هللاي بسمي
بمل6سلين.

افتتحت الجلسة،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالين،

بلس دي زي6يبلد لة،

بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلبرملان أن،

طبقا ألحكام املادة 68 من الدستور، يعقد البرملان بمجلسيه جلسة 
واملالية  اإلقتصاد  وزير  السيد  لتقديم  تخصص  مشتركة  عمومية 
وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 65.20 برسم السنة املالية 
اإلدارة،  وإصالح  واملالية  اإلقتصاد  وزير  للسيد  اآلن  والكلمة   .2021
فليتفضل مشكورا. السيدة النائبة، السيدة الوزيرة، ولينا ما تنعرفوا 

حد، كل �سي مبني على املجهول، تفضل السيد الوزير.

بالقكصادي بملال ةي إصالحي بنشعبأن،ي زي6ي محمدي بلس دي
بإلدبلة:

بسميهللايبل6حمنيبل6ح م.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأبب،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالين،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بلس دي زي6يبلد لة،

بلس دبتي بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلبرملان أنيبملحترمأن،

الخطوط  لبسط  املوقرين  مجلسيكم  أمام  أقف  أن  يشرفني 

الرئيسية ملشروع قانون املالية لسنة 2021، هذا املشروع الذي يأتي 
في سياق استمرار جائحة كورونا وانعكاساتها اإلقتصادية واإلجتماعية 

والصحية والنفسية على املستوى الدولي والوطني.

أخرى  فرصة  ستشكل  املشروع  هذا  مناقشة  بأن  شك  من  وما 
للحكومة، كما للمؤسسة التشريعية ولألغلبية واملعارضة، كي ينكب 
الجميع على تحليل الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي واملالي لبالدنا في ظل 
هذه األزمة، وفتح النقاش بخصوص اإلجابات التي يقدمها املشروع 
ملواجهة تأثيراتها الظرفية والهيكلية، وتقديم املقترحات التي من شأنها 
أن تجعل من هذا املشروع نقطة التحول الستشراف آفاق واعدة في 

مرحلة ما بعد األزمة.

أساسيا  تشريعيا  املالية يشكل موعدا  قانون  تقديم مشروع  إن 
وحاسما لتزكية اإلختيارات السليمة، ولتقويم ما يحتاجه إلى تقويم، 
السلطتين  بين  التعاون  من  إطار  وفي  يثبت عدم جدواه،  ما  ولتغيير 
التشريعية والتنفيذية، وفي إطار التكامل، كل من موقعه بين األغلبية 
واملعارضة، غايتنا جميعا أن ننكب على تنزيل األولويات التي تفرضها 
املرحلة في إطار ما تتيحه ماليتنا العمومية من إمكانيات، وما يقتضيه 
الضغط الذي فرضته األزمة على توازناتنا املالية وعلى املوارد الجبائية، 

من إبداع للحلول املبتكرة للبحث عن موارد بديلة.

التأثيرات  حجم  دقيق  بشكل  يحدد  أن  اليوم  بإمكانه  أحد  فال 
اإلقتصادية واإلجتماعية واملالية التي ستحدثها هذه الجائحة، لكن من 
املؤكد هو أن العالم اليوم على مشارف نقطة انعطاف تاريخية، تجعلنا 
نزن صالبة وفعالية نموذجنا املغربي الذي أهلنا للحفاظ على موقعنا 
استرشدنا  إن  يؤهلنا  أن  وبإمكانه  محيط مضطرب،  وسط  املستقر 
بالحكمة والتبصر، لتحويل إكراهات هذه الظرفية إلى فرصة كبرى 
إلعادة التموقع اإلستراتيجي بما يخدم مصالح بالدنا على كافة األصعدة.

للتدبير  أنماط جديدة  نحو  كبيرة  يخطو خطوات  اليوم  فالعالم 
اإلقتصادي واإلجتماعي والسيا�سي، تنبني على تقوية آليات التضامن، 
والعتماد على القدرات الذاتية وتنويع الشركاء، ومما ال شك فيه فإن 
بالدنا خطت خطوات كبيرة في هذا اإلتجاه، تحت القيادة املتبصرة 
لجاللة امللك، حفظه هللا، وقد تجلى ذلك من خالل الحس التضامني 
الكبير الذي أبانت عنه كل مكونات الشعب املغربي خالل هذه األزمة، 
وتجسد من خالل املبادرات التضامنية لجاللته اتجاه الدول اإلفريقية 

الشقيقة.

كما تجلى كذلك عبر التعبئة الكبيرة التي أبانت عنها كل السلطات 
رأسها  وعلى  املؤسسات  لكل  والفعال  القوي  واإلنخراط  العمومية 
األزمة  مواجهة  سبل  حول  الفاعل  النقاش  في  املحترمة  مؤسستكم 

وتجاوز تداعياتها السلبية.

وهي نفس القيم واملبادئ ونفس االلتزام والتعبئة الجماعية التي 
وفي مواجهة  األزمات  كل  في مواجهة  املغربي  الشعب  عنها  عبر  لطاملا 
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القضايا  بأن  إيمانه  منطلق  من  للمملكة،  الترابية  الوحدة  خصوم 
املصيرية لبالدنا وعلى رأسها قضية الصحراء، ليست فقط مسؤولية 
ملك البالد، وإنما هي أيضا قضية الجميع، مؤسسات الدولة والبرملان 
واملجالس املنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية واإلقتصادية 
أكد  املواطنين، كما  املدني ووسائل اإلعالم وجميع  املجتمع  وهيئات 
على ذلك جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح 

السنة التشريعية 11 أكتوبر 2013.

وهذه مناسبة لنوجه مرة أخرى تحية إجالل وتقدير لكل مكونات 
واألمن  املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  القوات 
الوطني والوقاية املدنية على تضحياتهم وتجندهم الدائم، تحت القيادة 
الرشيدة، لجاللة امللك، حفظه هللا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن 

وصيانة أمنه واستقراره، وخاصة في هذه الظرفية الصعبة.

كما أوجه تحية تقدير لكل األطر الصحية ولكل الجنود املعبئين 
ملواجهة هذه األزمة والتخفيف من آثارها، وال يسعنا سوى أن نترحم 
أهلهم  إلى  التعازي  بخالص  نتقدم  وأن  الجائحة،  هذه  ضحايا  على 

متمنين الشفاء العاجل لكل املصابين.

بلس دبتي بلسادة،

إذا كان التحدي األكبر في املرحلة الراهنة هو أن تخرج بالدنا منتصرة 
وساملة من الجائحة، فإن من مسؤوليتنا كذلك أن نؤسس للمستقبل 
وأن نستخلص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها، 
من أجل تحقيق ظروف إقالع إقتصادي يمكن املقاوالت الوطنية خاصة 
التنموي،  منها الصغيرة واملتوسطة من استئناف دورها اإلقتصادي 
وخلق فرص الشغل ويمكن كل فئات ومناطق املغرب من اإلندماج في 

دينامية خلق الثروة.

وما من شك بأن جاللة امللك، حفظه هللا، رسم لنا في خطبه األخيرة، 
وافتتاح  والشعب  امللك  ثورة  وذكرى  املجيد  العرش  عيد  بمناسبة 
الدورة األولى من السنة التشريعية، خارطة الطريق التي تحدد برنامجا 
عمليا لإلصالحات التي ينبغي تنزيلها ملعالجة االنعكاسات اإلجتماعية 
ترتيب  يعيد  شامل،  مستقبلي  منظور  ضمن  لألزمة،  واإلقتصادية 

األولويات وصياغة األجوبة انطالقا من املتغيرات الكبرى املستجدة.

فإلى جانب تقديم الدعم لفئات واسعة من املواطنين، أطلق جاللته 
خطة طموحة وغير مسبوقة إلنعاش اإلقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم 
التغطية اإلجتماعية لجميع املغاربة، ودعا إلى مراجعة جوهرية ومتوازنة 
للقطاع العام، كما دعا جاللته كل املؤسسات والفعاليات الوطنية وفي 
مقدمتها البرملان لإلرتقاء إلى مستوى تحديات هذه املرحلة وتطلعات 

املواطنين.

فكما أن الوحدة الترابية قضية لكل املغاربة كذلك يجب أن نعتبر 
إنعاش اإلقتصاد الوطني وتعميم التغطية اإلجتماعية وإصالح القطاع 
العام قضايا تعلو فوق اإلختالفات السياسية واأليديولوجية واملواقع 

اإلجتماعية واملصالح اإلقتصادية، وينبغي إبعادها عن أي استغالل 
سياسويي.

ومن الطبيعي أن تشكل هذه األوراش أولويات كبرى ملشروع قانون 
املالية 2021 الذي أعرض عليكم خطوطه الكبرى بعدما توصلتم به 

مرفوقا بكل التقارير ذات الصلة.

بلس دبتي بلسادة،

عدم  ويطبعه  مضطرد  سياق  ظل  في  املشروع  هذا  إعداد  يأتي 
اليقين جراء استمرار تداعيات األزمة الصحية، حيث شهدت العديد 
من البلدان خالل األشهر األخيرة بروز موجة جديدة من الوباء وخاصة 
لدى بعض شركائنا األوروبيين، مما اضطر هذه البلدان إلى اتخاذ تدابير 
وقائية أثرت على وثيرة استعادة النشاط اإلقتصادي، وكنتيجة لكل 
ذلك من املتوقع أن يسجل اإلقتصاد األوروبي انكماشا ب%8.3 سنة 

.2020

الحيوية  اإلقتصادية  القطاعات  من  مجموعة  الرتباط  وبالنظر 
الخام  الداخلي  الناتج  في  فإن مساهمتها  الخارجي،  بالطلب  بالدنا  في 
قد تأثرت بشكل كبير، كما أن التطورات األخيرة للجائحة والقرارات 
املتخذة الحتواء آثارها الصحية في ظل االرتفاع املقلق لكل املؤشرات 
املرتبطة بها على املستوى الوطني، فاقمت من أزمة هذه القطاعات. 
وهكذا من املنتظر أن تتراجع القيمة املضافة للسياحة بحوالي 50% 

وقطاع النقل ب%12 والتجارة ب%9.1. و

كنتيجة لذلك وأخذا بعين اإلعتبار األثر الناتج عن سنة فالحية 
جافة، فمن املنتظر أن يتزايد انكماش اإلقتصاد الوطني نسبيا برسم 
سنة 2020 لينتقل من ناقص %5 املتوقعة في إطار قانون املالية املعدل 
إلى ناقص %5.8، وفي نفس السياق ستتأثر التوازنات املاكرو اقتصادية 
بشكل كبير حيث أن عجز الخزينة سيصل إلى %7.5 وكنتيجة مباشرة 

لذلك سيرتفع معدل املديونية ليبلغ 76%.

بلس دبتي بلسادة،

مما ال شك فيه، أن هذه األرقام تعكس حجم الضرر الذي تكبده 
اإلقتصاد الوطني وكذا التدابير التي تم اتخاذها ملواجهتها، كما تعكس 
الضغط الكبير الذي أحدثته على مستوى التوازنات املالية والخارجية 
في ظل تراجع موارد امليزانية العامة للدولة وتراجع مداخيل السياحة 

واإلستثمارات األجنبية.

األخيرة  السنوات  خالل  املغرب  راكمه  الذي  الثقة  رصيد  ال  ولو 
بفضل اإلصالحات التي انخرط فيها، تحت القيادة الحكيمة، لجاللة 
امللك، نصره هللا، ملا استعطنا تعبئة التمويالت الضرورية لدى مختلف 
الشركاء والتي كان آخرها الخروج الناجح للمغرب في السوق املالي الدولي 
في هذه الظرفية الصعبة، عبر إصدار سندات بمبلغ 1 مليار يورو على 
مرحلتين، ومن املنتظر أن تمكن هذه املجهودات من تقليص العجز 

املتوقع للحساب الجاري ب2.8 نقطة.
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كما أن حكمة جاللة امللك، وتضامن الشعب املغربي، وتعبئة كل 
السلطات العمومية، مكنت من تجاوز األسوإ والحد من اإلنعكاسات 
الصحية لهذه األزمة، ومن تخفيف آثارها اإلقتصادية واإلجتماعية، 
اآلالف من  املواطنين ومواكبة  واسعة من  لفئات  الدعم  تقديم  عبر 
على  الحفاظ  بهدف  جدا  والصغرى  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت 

مناصب الشغل.

لكن مع رفع الحجر الصحي تضاعف عدد املصابين بشكل كبير ومعه 
عدد الوفيات، وقد نبه جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه السامي 
بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب، إلى أنه بدون سلوك وطني مثالي 
ومسؤول من طرف الجميع ال يمكن الخروج من هذا الوضع وال رفع 

تحدي محاربة هذا الوباء.

وإستجابة للتوجيهات امللكية السامية، نحن اليوم مطالبون بالتحلي 
باليقظة واإللتزام للحفاظ على صحة وسالمة املواطنين ومواصلة دعم 
وتقوية  اإلقتصاد  تنشيط  على  العمل  مع  باملوازاة  الصحي،  القطاع 

الحماية االجتماعية.

وهذا ما حرصنا على تفعيله بشكل فوري، عبر تخصيص 1 مليار 
بتدبير جائحة  الخاص  الصندوق  الصحة من  لقطاع  إضافية  درهم 
كورونا، ليبلغ مجموع مخصصات القطاع من الصندوق 3 ماليير درهم 
ويضاف هذا املبلغ إلى حوالي 19 مليار درهم تم تخصيصها للقطاع في 

قانون املالية لسنة 2020.

صندوق  املسمى  الخاص  الحساب  إحداث  تم  أخرى  جهة  ومن 
االستثمار االستراتيجي الذي أطلق عليها جاللة امللك، حفظه هللا، اسم 
»صندوق محمد السادس لالستثمار« والذي سيوجه لدعم األنشطة 
اإلنتاجية ومواكبة وتمويل املشاريع االستثمارية بين القطاعين العام 
والخاص، موازاة مع التوقيع على ميثاق لإلنعاش االقتصادي والشغل 
بمثابة تعاقد بين الدولة والشركاء االقتصاديين واملاليين، تلتزم بموجبه 
هذه األطراف بتنزيل التعليمات امللكية السامية بضخ 120 مليار درهم 
 75 بين  االستثنائي  املالي  املجهود  ويتوزع هذا  الوطني،  االقتصاد  في 
مليار درهم من القروض املضمونة من طرف الدولة و45 مليار درهم 
تم تخصيصه لصندوق محمد السادس لالستثمار، منها 15 مليار درهم 
ممولة من طرف امليزانية العامة للدولة، فيما سيتم تعبئة 30 مليار 
درهم املتبقية لدى القطاع الخاص والفاعلين املؤسساتيين الوطنيين 

والدوليين.

اإلنعاش  ميثاق  يتضمنها  التي  األفقية  التدابير  جانب  وإلى 
االقتصادي، حرصت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير التي 
تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار الحوار مع مختلف 

الهيئات التمثيلية للقطاعات املتضررة جراء هذه الجائحة.

ويندرج في هذا اإلطار التوقيع على ثالثة عقود برامج مع قطاعات 
السياحة ومنظمي ومموني امللتقيات والحفالت وفضاءات الترفيه، وقد 

تم بموجبها خاصة إقرار الدعم اإلجتماعي للعاملين بهذه القطاعات، 
كما تم حث كل اإلدارات والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية بما 
في ذلك تلك التي تتوفر على أنظمة خاصة للصفقات على منح األفضلية 
والتعاونيات  الوطنية  املقاولة  طرف  من  املقدمة  للعروض  الوطنية 
إطار  في  املغربية  واملنتوجات  املواد  وتشجيع  الذاتيين،  واملقاولين 

الصفقات العمومية.

بلس دبتي بلسادة،

والدولي وعدم  الوطني  السياقين  تميز  التي  اليقين  إن حالة عدم 
وضوح الرؤية بخصوص آفاق تجاوز هذه األزمة تفرض مواصلة التعبئة 
من أجل احتواء اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية ولكن تفرض 
في نفس الوقت استشراف املستقبل بما يلزم من الثقة واألمل، وتثمين 
الدروس التي أفرزتها األزمة الحالية، سواء املتعلقة منها بالنقائص التي 
تطبع منظومتنا االقتصادية واالجتماعية أو مكامن القوة فيها والتي 

تحتاج إلى دعم وتطوير.

ومن هذا املنطلق، وجه جاللة امللك، حفظه هللا، في خطبه األخيرة 
الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات التي تفرضها املرحلة 
االقتصاد  إلنعاش  طموحة  خطة  إطالق  في  جاللته،  حددها  والتي 
التغطية اإلجتماعية واعتماد مبادئ الحكامة  ومشروع كبير لتعميم 
الجيدة وإصالح مؤسسات القطاع العام، كما أكد على أنه من شأن 
هذه املشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار األزمة وتوفير الشروط 
املالئمة لتنزيل النموذج التنموي وبناء مقومات اقتصاد قوي وتناف�سي 

ونموذج اجتماعي أكثر إدماج.

ومن هذا املنطلق، وحرصا من الحكومة على تنزيل التعليمات امللكية 
السامية، فقد تم تحديد التوجهات التالية ملشروع قانون املالية 2021:

أوال- تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصادي الوطني، وفي هذا اإلطار 
ستعمل الحكومة على تسخير كل اإلمكانيات، من أجل توطيد املجهود 

املالي االستثنائي الذي أعلن عنه جاللته في خطاب العرش.

وهكذا ستتم مضاعفة الجهود في إطار التنسيق مع القطاع البنكي 
املقاوالت  لفائدة  الدولة  املضمونة من طرف  القروض  على مستوى 
وخاصة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة لتمكينها من الصمود أمام 

هذه األزمة، وتخفيف حدة آثارها والحفاظ على مناصب الشغل.

وقد استفاد من هذه القروض إلى حدود اآلن في إطار ضمان إقالع، 
ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق 27 مليار درهم، وما 
يناهز 98 % من املقاوالت املستفيدة هي مقاولة صغيرة جدا وصغيرة 
ومتوسطة  مقاولة صغيرة  ألف   50 حوالي  أن  علما  هذا  ومتوسطة. 
استفادت من ضمان أوكسجين بما يناهز 18 مليار درهم من القروض 

املضمونة.

وفي نفس السياق، سيتم العمل على التنزيل السريع لكل اآلليات 
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الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخالت صندوق محمد السادس 
لإلستثمار الذي سيتم تخويله الشخصية املعنوية وتمكينه من هيئات 
التدبير املالئمة تفعيال للتوجيهات امللكية السامية. وفي هذا اإلطار، أود 
التأكيد على أن األجرأة الفعلية آلليات اشتغال هذا الصندوق ستتم 

خالل األسابيع القليلة القادمة.

وسيتدخل هذا الصندوق بشكل مباشر من خالل تمويل املشاريع 
اإلستثمارية عبر اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو 
بشكل غير مباشر عبر تقوية األموال الذاتية للشركات قصد تطويرها، 
تابعة  متخصصة  قطاعية  صناديق  على  تدخالته  في  سيرتكز  كما 
واإلبتكار  الصناعة  هيكلة  كإعادة  األولوية  ذات  املجاالت  له حسب 
والقطاعات الواعدة واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والبنيات التحتية 
والفالحة والسياحة، وسيرتكز اختيار املشاريع أساسا على أثرها على 

التشغيل، كما سيتم إيالء أهمية خاصة لتعزيز األفضلية الوطنية.

ووفق نفس املنظور ولتمكين الشباب من الولوج ملصادر التمويل 
الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم في مجال إحداث وتطوير املقاوالت، 
سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطالقة الذي يحظى 

بالعناية امللكية السامية وذلك في إطار التعاون مع كل الشركاء.

وفي هذا اإلطار فقد تم رصد 1 مليار درهم برسم املساهمة السنوية 
إغناء  وسيتم  املقاوالتية،  املبادرة  لتمويل  الدعم  في صندوق  للدولة 
بشكل  والتمويل مخصصة  للضمان  جديدة  بأدوات  التمويل  عرض 
رئي�سي للمقاوالت الصغيرة جدا والشباب حاملي املشاريع، وكذا لدعم 

التصدير.

برنامج  إطار  في  القروض  من  املستفيدة  املقاوالت  عدد  بلغ  وقد 
انطالق ما يزيد عن 9 آالف و500 مقاولة، منها 2000 في العالم القروي.

كما يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 2021 تدبيرا هاما لدعم 
تشغيل الشباب، أقول كما يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 2021 
تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب يق�سي باإلعفاء من الضريبة على 
الدخل بالنسبة لألجور املدفوعة من طرف املقاوالت للشباب البالغين 
من العمر 30 سنة على األكثر عند أول تشغيل لهم وذلك ملدة 24 شهرا 

شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محددة املدة.

فرص  إلحداث  األولوية  إعطاء  على  املبنية  املقاربة  نفس  ووفق 
الشغل ودعم املقاولة الوطنية واملنتوج املحلي، ستواصل الحكومة دعم 
اإلستثمار العمومي الذي سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم بما في ذلك 
45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس لإلستثمار، وسيوجه هذا 
املجهود االستثماري الكبير ملواكبة النسيج املقاوالتي الوطني واملشاريع 
اإلستثمارية الكبرى وتنزيل مختلف اإلستراتيجيات القطاعية واألوراش 
التي توجد طور اإلنجاز، مع العمل على تقييم أداء إستراتيجيات التي 
بلغت مداها وذلك بهدف توطيد املكتسبات املحققة واستثمار أفضل 
املخططات  من  جديد  جيل  وإطالق  إلعداد  املستخلصة  للدروس 

القطاعية الكبرى تقوم على التكامل واإلنسجام.

اإلستراتيجية  لتفعيل  خاصة  أهمية  إيالء  سيتم  اإلطار  هذا  وفي 
البرامج  تنفيذ  وتسريع  القطاع  هذا  صمود  دعم  بهدف  الفالحية 
الفالحية، وهو ما سيساهم في تحفيز اإلستثمار والتشغيل وتثمين اإلنتاج 

الفالحي الوطني وتسهيل اإلندماج املنهي بالعالم القروي.

بلس دبتي بلسادة،

يتعلق التوجه الرئي�سي الثاني ملشروع قانون املالية لسنة 2021 
بالشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية انطالقا من فاتح يناير 
2021 كمرحلة األولى في إطار تنزيل اإلصالح املجتمعي العميق املتعلق 
بتعميم التغطية اإلجتماعية الذي أطلقه جاللة امللك، حفظه هللا، في 

خطاب العرش.

على  باملصادقة  اإلسراع  على  اإلطار  هذا  في  الحرص  وسيتم 
التعديالت الخاصة باإلطار القانوني والتنظيمي التي ستمكن خاصة من 
إرساء تأمين إجباري عن املرض لفائدة الفئات الهشة املستفيدة حاليا 
من نظام راميد وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات املستقلين وغير 
األجراء الذين يمارسون أعمال حرة، وسيتم تفعيل هذا اإلصالح على 
مدى سنتين بكلفة اإلجمالية تناهز 14 مليار درهم ستتكلف امليزانية 
العامة للدولة ب9 ماليير درهم، منها 4.2 مليار درهم بسنة برسم سنة 

.2021

وستتم مواكبة هذا الورش اإلستراتيجي بإقرار إصالح جبائي نوعي 
سيمكن من تجميع الضرائب املفروضة وطنيا ومحليا على املهنيين ذوي 
الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة تشمل كذلك التحمالت 
اإلجتماعية لهؤالء املهنيين. ومن شأن هذا اإلصالح الجبائي أن يمكن 
الضرائب ويقوي فرص  الفئة من دافعي  الثقة لدى هذه  تعزيز  من 

انخراطها في القطاع املهيكل.

ووفق نفس املنظور سيتم توطيد الحس التضامني الذي أفرزته 
واملداخيل  األرباح  على  تضامنية  مساهمة  إقرار  خالل  من  الجائحة 
وستقتصر هذه املساهمة فقط على األشخاص الذاتيين الذي يفوق 
درهم  آالف   10 أي  درهم سنويا  ألف   120 الصافي  اإلجمالي  دخلهم 

صافية شهريا وكذا الشركات التي يفوق ربحها 5 ماليين درهم.

ومن املنتظر أن تمكن هذه املساهمة من تحصيل حوالي 5 ماليير 
درهم سيتم رصدها كليا لصندوق دعم التماسك اإلجتماعي الذي نقترح 
في إطار هذا املشروع توسيع مجاالت إنفاقه بهدف تمكينه من تحمل 
لفائدة منظمات الحماية االجتماعية، وعليه سيتم  املبالغ املدفوعة 
الحماية اإلجتماعية  الحساب ليصبح صندوق دعم  تغيير إسم هذا 
والتماسك االجتماعي، كما ستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم 
التغطية الصحية اإلجبارية بتأهيل العرض الصحي من خالل الرفع من 
امليزانية املخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي 2 مليار 

درهم.

وإلى جانب املشروع الكبير املتعلق بتعميم التغطية االجتماعية، 
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ستنكب الحكومة على تنزيل مختلف األوراش اإلجتماعية التي تحظى 
التربية  منظومة  إصالح  تفعيل  رأسها  وعلى  سامية،  ملكية  برعاية 

والتكوين.

وفي هذا اإلطار ستتم مواصلة التنزيل الفعلي ملضامين القانون اإلطار 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عبر مواصلة التعميم 
والطلبة،  للتالميذ  اإلجتماعي  الدعم  وتعزيز  األولي  للتعليم  التدريجي 
وتطوير العرض املدر�سي والجامعي وكذا التنزيل خارطة الطريق املتعلقة 
بتطوير التكوين املنهي. وسيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي 
4 ماليير درهم، كما سيستفيد قطاع التعليم والصحة لحوالي 23 ألف 
و500 منصب املالي برسم سنة 2021 أي بزيادة 3 آالف و500 منصب 

مقارنة مع سنة 2020.

كما سيتم العمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ملواكبة املرحلة الثالثة 
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى 
البنيات التحتية والخدمات األساسية االجتماعية، ومواكبة األشخاص 
في وضعية هشاشة وتحسين الدخل واإلدماج اإلقتصادي للشباب، 

وتعزيز الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة.

بلس دبتي بلسادة،

أمام  السامي  خطابه  في  هللا،  حفظه  امللك،  جاللة  أكد  لقد 
مجلسيكم املوقرين بأن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه 
يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة 
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة، ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة 
واملقاوالت العمومية املثال في هذا املجال، وأن تكون رافعة للتنمية 

وليس عائقا لها.

تدبيرها  الدولة وعقلنة  ملثالية  التأسيس  املنطلق، فإن  ومن هذا 
يشكل املرتكز الثالثة ملشروع قانون املالية لسنة 2021.

وهكذا ستحرص الحكومة على اإلسراع بتفعيل التوجيهات امللكية 
اإلختالالت  ومعالجة  العام  للقطاع  عميق  إصالح  بإطالق  السامية، 
قدر  أكبر  تحقيق  قصد  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات  الهيكلية 
اإلقتصادية  فعاليتها  من  والرفع  مهامها،  في  واالنسجام  التكامل  من 
واإلجتماعية. وقد تم في هذا اإلطار، إعداد مشروعي قانونين يتعلق 
األول بإحداث اكالة وطنية مهمتها التدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة 
ومواكبة أداء املؤسسات العمومية؛ ويخص الثاني إصالح املؤسسات 
واملقاوالت العمومية من خالل التنصيص خاصة على تصفية تلك التي 
لم تعد تحقق الغاية املرجوة منها في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 
وتجميع بعضها بهدف تحسين مردوديتها وتجانسها وعقلنة تدبيرها. وما 
من شك بأن هذا اإلصالح سيمكن من توفير هوامش مالية يجدر توجيهها 

ملجاالت ذات نفع اقتصادي واجتماعي أكبر.

ووفق نفس املنظور ستعمل الحكومة على مواصلة إصالح اإلدارة 
من خالل تنزيل مقتضيات القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 

اإلدارية التي يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين اإلدارة واملرتفقين، خاصة 
من خالل تأطير معالجة ملفاتهم وطلباتهم بآجال قصوى. هذا فضال 
عن تسريع ورش رقمنة اإلدارة وما يرافق ذلك من تكريس للشفافية 
سيتم  كما  وللمستثمرين،  للمواطنين  الخدمات  تقديم  في  والفعالية 
تكثيف الجهود فيما يتعلق بالتنزيل السريع مليثاق الال تمركز اإلداري 
لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرارات على املستوى املحلي وتعزيز آليات 

املواكبة لتنزيل الجهوية وتمكين جهات من ممارسة اختصاصاتها.

بلس دبتي بلسادة،

تلكم أهم التوجهات العامة ملشروع قانون املالية 2021 والتي تهدف 
إلى تنزيل التعليمات امللكية السامية املتضمنة في خطب جاللته، وما من 
شك بأن تفعيل األوراش اإلصالحية املتعلقة بخطة إنعاش اإلقتصاد 
الوطني وتعميم التغطية اإلجتماعية وإصالح القطاع العام، سيمكن 
في نفس الوقت من الحد من اآلثار السلبية ألزمة جائحة كورونا ومن 
استشراف آفاق واعدة لبناء اقتصاد قوي وأكثر إدماج ملختلف الفئات 

االجتماعية.

ومن املتوقع أن يحقق اإلقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 4.8% 
أخذا بعين اإلعتبار سيناريو تعافي اإلقتصاد العالمي كما حدده صندوق 
النقد الدولي وخاصة في منطقة األورو، واعتمادا على فرضية محصول 
الحبوب في حدود 70 مليون قنطار وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دوالر 

للطن.

كما تعتزم الحكومة االنخراط في مسار تقليص عجز الخزينة انطالقا 
من سنة 2021 في أفق تحقيق استقرار مستوى املديونية، وسيتم ذلك 
آليات  على  االعتماد  خالل  من  املوارد  تطوير  على  العمل  خالل  من 
التمويل املبتكرة في إطار الشراكة املؤسساتية التي ستمكن من تحصيل 
14 مليار درهم، باإلضافة إلى التدبير النشيط للمحفظة العمومية من 
خالل تفويت األصول ومواصلة عملية الخوصصة، وهو ما سيمكن 
من ضخ حوالي 10 ماليير درهم في ميزانية الدولة. كما سيتم الحرص في 

املقابل على عقلنة نفقات التسيير العادي لإلدارة.

وبناء على ذلك من املتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم سنة 
2021 إلى %6.5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل %7.5 برسم قانون 

املالية املعدل لسنة 2020.

بلس دبتي بلسادة،

التي أطرت إعداد مشروع  الرهانات والتحديات  تلكم كانت أهم 
املجاالت  في  عملنا  ستؤطر  فيه  الشك  ومما   ،2021 املالية  قانون 
رهانات  وهي  سنوات،  مدى  على  واملالية  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
تفرضها من جهة حتمية مواجهة التطورات املتسارعة واملقلقة لهذه 
الجائحة وآثارها الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية، ومن 
جهة أخرى ضرورة التأسيس للمستقبل عبر معالجة اإلختالالت ومظاهر 
العجز التي أبانت عنها األزمة واالنكباب على تفعيل اإلصالحات الكبرى 

التي أطلقها، جاللة امللك، حفظه هللا.
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باجتماعي  باملالي  اإلقتصادي  فيها  يتداخل  رهانات  أمام  إننا 

باملؤسساتي واملجتمعي، مع ما يستدعيه من إصالحات ومن توافقات 
والتشاور  الدائم  الحوار  سبل  وانتهاج  اإلستقرار  لتثبيت  سعي  ومن 

ومختلف  والنقابية  املهنية  والهيئات  املتدخلين  كافة  مع  الفعال 

التمثيليات املجتمعية.

على  وتراهن  مغاالة،  دون  الواقعية  تعتمد  رؤية  تجسد  رهانات 

الثقة، وتنشد اإلنخراط الجماعي بالحس الوطني الجامع بدل الحس 

الذاتي املشتت، وتتسلح بالوعي العميق بحجم األزمة وآثارها وتعض 

بالنواجذ على مكتسبات املغرب التي راكمها على مدى سنوات.

القيم،  2021 يندرج ضمن هذه  املالية لسنة  إن مشروع قانون 

ويعمل على تفعيلها باعتباره مشروعا واقعيا، يلتزم بالقدرات املوضوعية 

ويسعى لإلبداع في إطارها، وهو مشروع للثقة ألنه يتوجه لكل الفاعلين 

بالتزام الفعالية واملواكبة والدعم، وهو مشروع األمل ألنه يسعى لتعبيد 

طريق لغرب الغد، مغرب الحماية اإلجتماعية لكل املغاربة، ومغرب 

الفرص للجميع في إطار الحق وربط املسؤولية باملحاسبة.

إلى  نرتقي  أن  ومعارضة  أغلبية  وبرملانا،  حكومة  أمامنا  وسيكون 

مستوى تحديات هذه املرحلة، وتطلعات املواطنين، من خالل التحلي 

العليا واالبتعاد عن أي  الذات وتغليب املصلحة  باملسؤولية ونكران 

استغالل سياسوي لألوراش اإلصالحية الكبرى.

وأود أن أتوجه من هذا املنبر إلى كل الفاعلين اإلقتصاديين وأرباب 

في  املساهمين  كل  وإلى  الصغرى  وكذا  واملتوسطة  الكبرى  الشركات 
اإلقتصاد الوطني ألقول لهم:

لقد سخرت الدولة إمكانيات وآليات غير مسبوقة ملواكبة حاجيات 
اإلقتصاد الوطني في ظل هذه الجائحة،ـ وذلك حتى نضمن استمرار 
مناصب  على  الحفاظ  من  ونتمكن  الوطني،  اإلقتصاد  دوران عجلة 
الشغل، وسنعمل في األسابيع القليلة القادمة على التسريع بتفعيل 
عبر  وخاصة  اإلستثمار  تحفيز  أجل  من  السامية،  امللكية  التعليمات 
صندوق »محمد السادس لإلستثمار«، وبالتالي فقد آن األوان للتعبئة 
إنعاش  مسار  في  وحزم  ثقة  بكل  الفاعلين  جميع  وانخراط  الشاملة 
اإلقتصادي الوطني عبر خلق أكبر عدد من فرص الشغل من خالل 
الرفع من وتيرة اإلستثمار. فأملنا جميعا هو أن نخرج من هذه األزمة 
أكثر قوة وصالبة وثقتنا في قدراتنا هي التي ستمكننا من كسب رهانات 
الغد. وقدأكد جاللة امللك، حفظه هللا، في خطابه السامي األخير أمام 
يكون  أن  إما  والنجاح  مشتركة  املسؤولية  بأن  املوقرين،  مجلسيكم 

جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون.

إشارتكم طوال مسار  رهن  وسأبقى  إصغائكم  على حسن  شكرا 
والسالم  في عملكم،  وفقكم هللا  املشروع،  ومداوالت هذا  مناقشات 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل6ئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا للجميع، لفعتيبلجلسة.
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