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السنة التشأيعية الث نية 1919-أ191

محرأ الجلسة الخ مسة والثم ني7 بعد امل ئتي7

الت ض خ: الجمعة 26 شعبان 1442ه )09 أبريل 2021(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: خمسة وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة زواال 
والدقيقة العشرون.

جدول األعم ل: افتتاح أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة 
التشريعية 2021-2020.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي7 وعلى آله وصحبه رجمعي7.

خير ما نفتتح به هذه الدورة آيات بينات من الذكر الحكيم.

السيد املقأئ:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، »رَبَّنـَا الَ ُتؤَاِخْذنـَا ِإن نَِّسينـَا أَْو 
أَْخطـَأْنـَا رَبَّنـَا َوالَ َتْحِمْل َعلَْينـَا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَبـْلِنـَا 
رَبَّنـَا َوالَ ُتَحمِّْلنـَا َما الَ طَاقََة لَنـَا بِِه وَاْعُف َعنَـّا وَاْغِفْر لَنـَا وَاْرَحْمنـَآ أَنَت 

َمْوالَنـَا فـَانُصْرنـَا َعَلى اْلقَْوِم اْلَكاِفرِيَن«.
صدق هللا موالنا العظيم.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

صدق هللا العظيم، طباقا ملقتضيات املادة 17 من النظام الداخلي، 
أدعوكم حضرات السيدات والسادة لالستماع للنشيد الوطني.

النشيد الوطني املغأبي

منبت األحأاض مشأق األنواض

منتدى السؤدد وحم ه،

دمت منتداه وحم ه

عشت في األوط 7 للعلى عنوا7

م9ء ك9 جن 7 ذكأى ك9 لس 7

ب لأوح ب لجسد

هـــــب فت ك

لبـــــى نداك

في فمي وفي دمي

هواك ث ض نوض ون ض

إخوتي هي  للعلى سعي 

نشهد الدني  ر7 هن  نحي 

بشعـــــــــــــ ض

هللا الوطن امللك

السيد الأئيس:

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

الزميالت والزمالء األعزاء،

هذه  املجلس  يعقد  الدستور،  من   65 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
التشريعية  السنة  من  الثانية  التشريعية  الدورة  الفتتاح  الجلسة 
الخامسة. واسمحوا لي بهذه املناسبة أن أقدم لكم عرضا موجزا حول 

ما استطعنا القيام به.

السيد والوز أ،

الزميالت والزمالء رعر ء مجلس النواب،

السيدات والس دة،

نفتتح أشغال آخر دورة تشريعية في الوالية التشريعية العاشرة، 
في ظروف استثنائية وفي سياق تحوالت فرضتها جائحة كورونا مع كل 
االنعكاسات التي هي بصدد إحداثها في مختلف مناحي الحياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك في التمثالت وفي السلوكات.

وندشن هذه الدورة بعد أخرى استثنائية هي الثالثة من نوعها خالل 
الوالية التشريعية العاشرة والتي صادقنا خاللها على تسعة نصوص 
أهميتها  تخفى  تنظيمية وقوانين عادية، وهي نصوص ال  بين قوانين 
السياسية واملؤسساتية، إذ يتعلق األمر بتشريعات تؤطر االستحقاقات 
االنتخابية التي ستنظمها بالدنا خالل السنة الجارية، وبأخرى تتعلق 
تطبيق  سياق  في  إليها  يتطلع  العام  الرأي  كان  والشفافية  بالحكامة 

مقتضيات دستور 2011.

وينبغي لنا أن ندرك أهمية املصادقة على هذه النصوص في ترسيخ 
البناء املؤسساتي، وضمان انتظام العمليات االنتخابية الحرة، املكرسة 
الذي  االستثنائي  السياق  الخاص،  السياق  رغم  الشعبية،  للسيادة 

نعيشه جميعا.

املتأصلة  العريقة،  الدولة  املغرب،  في  نفخر  أن  أيضا  لنا  وينبغي 
والضاربة ِجذورها في التاريخ، بأن هذا الحرص على انتظام العمليات 
واستمراريتها،  واستقرارها  املؤسسات  لدولة  تجسيد  هو  االنتخابية 
وبكون بالدنا جزء من العالم الديموقراطي الحر، وبأن حرص جاللة 
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واملكونات  السلطات  ومختلف  هللا،  حفظه  السادس  محمد  امللك 
السياسية على انتظام العمليات االنتخابية يوازيه الحرص الجماعي 
على شفافيتها، وإجرائها في إطار يكفل مصداقيتها ونزاهتها وتكافؤ فرص 
القوى السياسية املتنافسة فيها. وبالتأكيد فإن الرابَح في كل ذلك هو 
هو  أيضا  والرابح  والجيوسيا�سي،  الدولي  وتموقعه  واقتداره  الوطن 
استقرار الوطن ونموذجه الديموقراطي في محيط إقليمي جد مضطرب 
مع ما ينتج عن هذا االضطراب من آفات ومعضالت ال يبدو أن أفق 

تسويتها قريب.

علينا إذن أن نكون في مستوى مكتسبات بالدنا وإنجازاتها السياسية 
واإلصالحات التي حققتها بفضل التوافقات الكبرى والتاريخية وكذلك 
بفضل تراكم االصالحات على مدى عقود من الزمن، وبفضل حكمة 
وتبصر ملوكها العظام جاللة املغفور له محمد الخامس وجاللة املغفور 
له امللك الحسن الثاني طيب هللا ثراهما وصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس حفظه هللا.

وبالتأكيد، فإن انتظام االستشارات االنتخابية وشفافيتها، هو إحدى 
ضمانات استقرار املؤسسات، وبقدر ما هو تجسيد للديموقراطية فإنه 
مناسبة لألحزاب السياسية للتواصل مع الناخبين وتجسيد دورها الذي 
ال يمكن، وال يستقيم نفيه أو تحييده. إن هذا االستقرار املؤسساتي، 
الذي علينا كشعب، ومؤسسات ومكونات سياسية أن نفخر به، هو 
ما يكفل تحقيق التنمية على نحو ناجع. وهو ما يفتح أمامنا املستقبل 
بإنجازات جديدة واعدة، ويكفل كذلك استمرار إشعاعنا كأمة كانت 
على مدى التاريخ متموقعة كقوة ذات دور حاسم في مسار األحداث في 
املحيط القاري واألرو-متوسطي والعربي واإلسالمي، وذات تأثير وإسهام 

في التاريخ االنساني.

الزميالت والزمالء األعزاء،

إن مما يزيد من أهمية ودقة املرحلة هو استمرار جائحة كوفيد 
19 التي تستمر انعكاساتها جاثمة على مختلف مناحي الحياة الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية. وإذا كان الوباء قدر البشرية في العقد الثالث 
من األلفية الثالثة، فإن تدبير التصدي له، ورفع التحديات التي يتسبب 

فيها، هو العنصر حيث يكمن الفرق بين الدول.

ولئن كانت اإلمكانيات املالية واملادية واالقتصادية والبنيات الطبية 
واملوارد البشرية املعبأة لهذا الغرض أساسية، فإن الواقع أثبت أيضا 
للوباء وخاصة  التصدي  في  يزال حاسما  القيادة كان وما  أن عنصر 

لتداعياته.

وقد أنتج تدبير بالدنا لألزمة الناجمة عن الوباء بقيادة جاللة امللك 
محمد السادس -حفظه هللا- وانخراط مختلف املؤسسات تجربة وحالة 
مغربية متميزة ورائدة، هي موضوع تثمين وتقدير من جانب املنظمات 
الدولية والشركاء األجانب، واملراقبين املوضوعيين. وقد انبثقت هذه 
الحالة املغربية كسياسات وتدابير وتشريعات وآليات تمويل وتصنيع 

وترتيب جديد لألولويات، وهي منسجمة تمام االنسجام مع السياق 
املغربي، ومع خصوصيات وتقاليد املغرب في أزمنة الشدة وفي الظروف 
االستثنائية. وإن من مميزات هذه الحالة نجاح بالدنا في قلب املخاطر إلى 
احترازات، والنقص في املوارد إلى مبادرات عملية مبدعة ناجعة، واألزمة 
إلى موجات تضامن واستيقاظ  إلى فرص، ومظاهر العجز االجتماعي 

اللحمة الوطنية.

قد يتساءل البعض أين يكمن الفرق؟ ومرة أخرى، نؤكد أن في هذا 
التدبير تبرز وتتجسد قيمة القيادة، وقوة قيادة جاللة امللك لتدبير 
النتشار  األولى  الصدمات  امتصاص  في  املغرب  نجح  فكما  الجائحة. 
الحجر  الناجمة عنها، سواء خالل مرحلة  التحديات  الجائحة ورفع 
باملر�سى،  التكفل  أو  واالجتماعية،  االقتصادية  ومستلزماته  الصحي 
والعمل البيداغوجي الخالق الذي أنجزته السلطات العمومية املركزية 
يحقق  فإنه  الوباء،  انتشار  من  للحد  الجماعية  والتعبئة  واملحلية، 
نجاحا أكبر في حملة التلقيح التي أعطى انطالقتها جاللة امللك يوم 28 
يناير من السنة الحالية، والتي تبرع بالدنا في استراتيجية إنجازها على 
مبادئ ومعايير وخطط على رأسها املجانية، وترتيب األولويات والتنظيم 
والتوزيع العادل على أساس التكافؤ املجالي والفئوي، وإعطاء األسبقية 
للمستحقين الواقفين في الصفوف األولى ملواجهة الوباء، واحترام معايير 

دقيقة وصارمة في التنفيذ.

الزميالت والزمالء األعزاء

علينا، إذن، أن نقدر جيدا قيمة وحجم ونوعية ما نحن بصدد إنجازه 
في عهد جاللة امللك محمد السادس وبقيادته املتبصرة واالستباقية. إننا 
بصدد تحقيق تحوالت وانتقاالت فاصلة في مختلف املجاالت، مع كل 
التحديات التي تطرحها بطبيعة الحال، والتي تحتاج إلى ذكائنا الجماعي 

وتعبئتنا الجماعية خلف جاللة امللك.

السيدات والس دة النواب،

إن األمر يتعلق بثالثة انتقاالت كبرى:

أولها أن بالدنا ستكون على موعد مع اعتماد وإعمال نموذج تنموي 
جديد كان جاللة امللك قد دعا إليه منذ أكتوبر 2017 ويوليوز 2018، 
وكلف لجنة خاصة بإعداد تصور شامل ومتعدد القطاعات واملداخل 
املوضوعي  والتشخيص  الحوار  تعتمد  َتشاورية  مقاربة  وفق  بشأنه 

واالنفتاح على مختلف الرؤى.

في مجال  النموذج مستلزمات  لهذا  أنه سيكون  في  وما من شك 
املراقبة  مجال  في  وكذلك  واملؤسساتي  القانوني  والتأطير  التشريع 
والتقييم، حيث الحاجة إلى تعاون السلط وتكاملها في إعمال معايير 
الحكامة وحسن التدبير، وكذلك في التعبئة من أجل إنجاح أوراش 
في  سيكون  والذي  وناجعا،  واعدا  دون شك  سيكون  الذي  اإلصالح 

صميم هذا النموذج.
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السياسية  ومكوناتها  التشريعية  املؤسسة  دور  فإن  وبالتأكيد، 
سيكون حاسما في هذا الورش االستراتيجي.

إن ما راكمه املغرب على مدى أكثر من نصف قرن من إنجازات 
ومكاسب في مجال التجهيزات األساسية واإلصالحات املالية واملؤسساتية 
وانفتاح وتحرير األسواق، شكل قاعدة متينة سيتم البناء عليها إلعمال 

النموذج التنموي الجديد.

ثاني هذه االنتقاالت يتمثل في سياق هذا النموذج الجديد، وتجسيدا 
ألبعاده االجتماعية، فإن بالدنا بصدد تدشين انتقال حاسم في مجال 
الحماية االجتماعية. وبعد أن صادقنا على القانون-اإلطار املتعلق بهذا 
الورش النبيل، سنكون مطالبين باملصادقة على النصوِص املتفرعة عن 
هذا القانون-اإلطار. ويتعلق األمر بمشروع بعدة أبعاد كان جاللة امللك 
قد أمر بإطالقه وحدد معامله وأهدافه الكبرى في يوليوز 2020. إن األمر 
ال يتعلق فحسب بإعطاء التضامن والتكافل مفهوما وطنيا عصريا، 
باألساس  ولكن  األطراف،  مختلف  بمساهمة  ومؤسساتيا  قانونيا 
باستثمار استراتيجي في اإلنسان وكفالة حقوقه في الخدمات الصحية 
الجيدة، وفي تعليم جيد منتج، ييسر تكافؤ الفرص ويكون مفتاح الرقي 
االجتماعي، ومدخال للتصدي للهشاشة والفوارق، وفي التقاعد املريح 

الضامن للكرامة.

وال أشك في أننا متفقون كمكونات سياسية على األهمية الحاسمة 
لهذا املشروع االستراتيجي في زيادة رصيد الثقة في املؤسسات، وفي تعزيز 
التماسك االجتماعي. فمردودية هذا الورش ستكون جماعية وعمومية، 
بامللموس مفهوم  املغربي، وستجسد  وستكون أحد رافعات الصعود 

الحقوق االجتماعية املكفولة في الدستور.

مهيكل  وطني  وبمشروع  جديد،  اجتماعي  بعقد  يتعلق  األمر  إن 
للخدمة االجتماعية وللتضامن والتعاضد ومحفز على ترسيخ االنتماء 

للوطن.

واالجتماعية  االقتصادية  االنتقاالت  بهذه  ارتباط  وفي  ثالثا، 
الطموحة املأمول تحقيقها، وتوفيرا ملستلزماتها املالية، كان جاللة امللك 
محمد السادس قد أمر في خطاب العرش بتاريخ يوليوز 2020، وخطاب 
جاللته إلى األمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2020-2021 يوم 9 
أكتوبر 2020، بإحداث »صندوق محمد السادس لالستثمار« باعتباره 
صندوق استثمار استراتيجي للتمويل وضخ دينامية جديدة في االستثمار 
بأبعاد مجالية وترابية وقطاعية متنوعة، مع كل ما لذلك من انعكاسات 
إيجابية على التشغيل وعلى اإلدماج االجتماعي وإشاعة روح وثقافة 
املقاولة. وبهذا الصندوق تكون بالدنا مرة أخرى قد تميزت بتوفير مزيد 
من اآلليات املالية وآليات التدخل العمومي ملواجهة تداعيات الجائحة 
البعيد، وحولت  املتوسط واملدى  الراهنة، والتي ستطرح على املدى 
إلى فرص لإلصالح وضخ مزيد من  الجائحة  الناجمة عن  املعضالت 

االعتمادات في االستثمار واالنتاج.

وسيكون من باب املوضوعية، ومن باب االمتنان واالعتراف واالحترام 
التأكيد، على أن جاللة امللك محمد السادس بهذه  الواجب، إعادة 
األوراش املجددة الضخمة والطموحة، يقود املغرب، في هذه الظروف 
الوطنية والعاملية الصعبة، بحكمة وتبصر ورؤية استباقية توقعية، 
إلى نموذج دولة الرعاية االجتماعية التي تأكدت اليوم أكثر من األمس 

الحاجة املاسة إليها في سياق الوباء.

الزميالت والزمالء األعزاء،

تضعنا األوراش الكبرى التي ستنطلق قريبا، كمكونات سياسية إلى 
تعبئة استثنائية وإلى التوافق الذي ال يلغي االختالف وإلى الترصيد الذي 

يحقق التراكم.

وفي مجلس النواب، نحن مطالبون بالتعبئة من أجل أداء واجباتنا 
والبرامج  للسياسات  مناقشاتنا  تكون  وبأن  والرقابية،  التشريعية 
والتشريعات ذات الصلة بهذه األوراش، مناسبة للتحفيز على تملكها 
واالنخراط فيها، كل من موقعه. فنبل هذا املشروع املجتمعي الهادف إلى 
ترسيِخ التحديث والدمقرطة ومحاربة الفقر واالقصاء والهشاشة ودرء 
التيئيس، ال يسمح بهدر أي قدر من الزمن السيا�سي في عالم تتسابق فيه 

األمم على التموقع في النظام العالمي الذي ستفرزه الجائحة.

وباملوازاة مع كل هذا، وفي ارتباط جدلي معه ينبغي علينا مواصلة 
باليقظة ملواصلة ترسيخ  الدائم والتحلي  التعبئة الجماعية والتجند 
واملناورات  الجديدة،  القديمة  لألطماع  والتصدي  الترابية  وحدتنا 
الخسيسة التي يستمر خصوم وحدتنا الترابية في حبكها إلعادة عجلة 

التاريخ إلى الوراء تصريفا ألزماتهم.

هذه  أجل  من  تعبئته  سيواصل  النواب  مجلس  فإن  وبالتأكيد، 
 عن حقوق 

ً
دفاعا األطراف،  ومتعددة  الثنائية  اإلطارات  في  القضية 

بالدنا املشروعة والتصدي ملناورات املناوئين لقضيتنا الوطنية األولى.

وفي عالقة بالنموذج التنموي الجديد، ينبغي أن نفخر بكون أقاليمنا 
الجنوبية هي منذ سنوات في صدارة األقاليم، حيث ينجز نموذج إنمائي 
مندمج واستثمارات عمومية ضخمة ومتعددة املداخل واألبعاد، مما 
يجعلها مركز جذب رائد الستثمارات خاصة وطنية ودولية، ومركز وصل 

متطور وعصري مع باقي البلدان االفريقية.

الزميالت والزمالء األعزاء،

في خضم هذه الدينامية الوطنية املكثفة، ينبغي لنا في مجلس النواب 
أن ننكب خالل هذه الدورة على تكثيف وتيرة التشريع باملصادقة على ما 
هو معروض على املجلس من مشاريع قوانين، والبث في مصير مقترحات 
القوانين، تثمينا للمبادرات التشريعية ألعضاء املجلس، ملا لذلك من 
لتقاليدنا  وتطوير  الدستور  ملقتضيات  وإعمال  لالختصاص  تكريس 

البرملانية.

من جهة أخرى، سنواصل مهامنا الرقابية من خالل برمجة األسئلة 
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املتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية، حريصين على أن 
نتجاوب في ذلك مع انتظارات املواطنات واملواطنين، وأن نعالج بالحوار 

الهادئ قضايا املجتمع على أساس التعاون والتكامل بين السلط.

وفي نفس السياق، فإننا مطالبون باستكمال ما تبقى من املهام 
رقابية  أهمية  من  فيها  ملا  النيابية  اللجان  تنجزها  التي  االستطالعية 
وما تحمله من عمل بيداغوجي وتشخيص لحالة عدد من املؤسسات 
والسياسات العمومية وما تتضمنه من اقتراحات وتوصيات من أجل 
تجويد وتجاوز االختالالت املحتملة، علما بأن عدد املهام الجاري إنجازها 
يبلغ تسعة، وفي نفس األفق سنكون على موعد مع تقديم ومناقشة 
تقرير املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية والتي 
تنكب على موضوع التعليم األولي، وهو قطاع ال تخفى أهميته في التنمية 

الوطنية.

من جهة أخرى، ومساهمة من املجلس في بلورة رؤية وطنية إلصالح 

املنظومة الصحية، سيكون علينا مناقشة وإغناء التقرير الذي أعدته 

في املوضوع املجموعة املوضوعاتية التي شكلناها لهذا الغرض، نتمنى 

أن يتم ذلك قبل نهاية أبريل.

الزميالت والزمالء األعزاء،

الوطني  في شأن بعض من منجزنا  الخالصات  تلكم بعض  كانت 

الجماعي، وبعض التأمالت في ما نحن مطالبون به في إطار واجباتنا 

ومهامنا التي ينبغي أن نؤديها بأمانة، وبالجودة املطلوبة وفي إطار االلتزام 

صاحب  بقيادة  وتقدمها  بالدنا  لقضايا  خدمة  واألخالقي،  السيا�سي 

الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا.

شكرا على حسن اإلصغاء، ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الس دسة والثم ني7 بعد امل ئتي7

الت ض خ: االثنين 29 شعبان 1442ه )12 أبريل 2021م(.

الأئ سة: السيد عبد الواحد األنصاري النائب الرابع لرئيس مجلس 
النواب.

التوقيت: ساعة وسبعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية 
بعد الزوال والدقيقة السادسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
التالية:

-الشغل واإلدماج املنهي؛

- الثقافة والشباب والرياضة؛

- العدل؛

- الطاقة واملعادن والبيئة.

السيد عبد الواحد األنص ضي، ضئيس الجلسة:

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع بداية 
إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة املجلس 

لتالوتها مشكورة، تفضلي السيدة النائبة.

السيدة عزوه  العأاك رمينة املجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 
رقم 13.21 يتعلق باإلستعماالت املشروعة للقنب الهندي.

بالنسبة لعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
 ،2021 أبريل   12 إلى  فبراير   8 الفترة  من  النواب  مجلس  بها  توصل 
توصلت رئاسة مجلس النواب ب 451 سؤاال شفويا، 309 سؤاال كتابيا، 
607 جوابا عن أسئلة كتابية وتم سحب سؤال كتابي واحد، شكرا لكم 

السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكأا السيدة األمينة،

حرأات السيدات والس دة،

إليكم  أتقدم  أن  يسعدني  املبارك  رمضان  شهر  نستقبل  ونحن 
بأصدق آيات التهاني والتبريكات سائال العلي القدير أن يهله علينا باليمن 
والسالمة والبركات وعلى الشعب املغربي قاطبة تحت القيادة الحكيمة 
إنه سميع  وأيده  نصره هللا  السادس  محمد  الجاللة  ملوالنا صاحب 

مجيب وباإلجابة قدير.

أخبركم السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه طبقا ألحكام 

الفصل 68 من الدستور سيعقد مجلس النواب ومجلس املستشارين 
جلسة عامة مشتركة اليوم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من 
هذا اليوم طبعا تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة لبيانات تتعلق 
واإلجراءات  اإلحترازية  والتدبير  التطورات  باململكة،  الوبائية  بالحالة 
املواكبة، وابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يومه 

أيضا يخصص مجلس النواب جلسة ملناقشة هذا املوضوع.

واآلن حضرات السيدات والسادة، نشرع في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الشغل واإلدماج املنهي، بعد 
تجديد الترحاب السيد الوزير السؤال األول عن إحداث وتطوير منظومة 
رقمية متكاملة لرصد سوق الشغل وطنيا وجهويا للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية فألحدهم 

الكلمة، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد عالل العمأاوي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة الحروض الكأ م،

مما ال شك فيه أن الطلب على فرص الشغل كبير جدا في الظروف 
الراهنة لإلقتصاد الوطني اللي كيتميز بواحد الضعف كبير للعرض في 
التشغيل وكذا ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب وهي 
الفئة األكثر تضررا من هاد الوضعية املقلقة واللي تيزيد من تعقيدها 
هو صعوبة الولوج للمعلومة حول الوظائف أو الفرص املتاحة، فكيف 
يعقل أنه يتنقل شاب من مدينة بعيدة عن الدار البيضاء وال طنجة مثال 
ليسأل عن فرص الشغل املتاحة هناك. السيد الوزير، جيل الشباب 
اليوم مرتبط عضويا وفكريا باملعرفة اإللكترونية، لذلك فاملطلوب أن 
تواكب الحكومة مستجدات العصر في هاد املجال وعلى األقل رقمنة 
العرض التشغيلي وإحداث منظومة رقمية متكاملة لرصد سوق الشغل 
وطنيا ومحليا واالستعانة ب big data والذكاء االصطناعي إسوة بما هو 
موجود في عدد من الدول املتقدمة أو التي خطت خطوات حقيقية نحو 
الحكومات اإللكترونية واملرفق اإللكتروني، والحكومة حقيقة هناك 
قطاعات اللي اجتهدت بواحد الشكل كبير في هاد الظرفية ديال كوفيد 

وكنتظروا من الوزارة ديالكم أنها..

السيد ضئيس الجلسة:

عن  للجواب  الوزير  للسيد  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السؤال.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

شكأا السيد الأئيس،
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شكرا السيد النائب على طرح هاد السؤال ألهميته الكبرى املتعلق 
برصد سوق الشغل عموما وهذا جزء فقط من رصد سوق الشغل ما 
تحدثت عنه يشكل جزء من ذلك، نحن نشتغل على كل حال اليوم 
اليوم جميع  البيضاء  الدار  إلى  يتنقلو من مدن بعيدة  الشباب باش 
العروض ديال الشغل على األقل اللي كنشتغلو عليها احنا واملتعلقة 
بالوظيفة العمومية تنشر اليوم على األنترنيت وبالتالي اإلمكانية ديال 
االطالع على العروض هي متوفرة وموجودة، بالنسبة ملا تحدثت عنه 
اللي هو برنامج مندمج لرصد سوق الشغل، نشتغل اليوم في شراكة مع 
برنامج هيئة تحدي األلفية، على برنامج مندمج لوضع مرصد حقيقي 
باالعتماد  اللي،  الشغل وتوفير معطيات  يرصد جميع تحركات سوق 
طبعا على البيانات الضخمة، اللي هو big data، والذكاء االصطناعي. 
ويهدف هذا املشروع إلى استغالل اإلمكانات املعلوماتية التي توفرها 
اإللكترونية  واملنصات  املواقع  مختلف  في  نشرها  يتم  التي  البيانات 
املتخصصة في طلبات وعروض التشغيل، وكذا نظم املعلومات لبعض 
الفاعلين العموميين في سوق الشغل، أيضا توفير مؤشرات إحصائية 
ومعرفة آنية لتطور سوق الشغل، ال سيما في مجال املهن والوظائف 
األكثر استقطابا، على كل حال هذا سيساعد حتى في التوجيه الدرا�سي..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم، السؤال املوالي عن بطالة الشباب 
بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 
النائبة  السيدة  تفضلوا  الكلم،  إلحداهن  أو  فألحدهم  واملعاصرة، 

املحترمة.

السيدة الن ئبة ع ئشة فأح:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير املحترم، أو�سى جاللة امللك، في العديد من املناسبات 
لتشغيل  دينامية  خلق  خالل  من  القروي  بالعالم  النهوض  بضرورة 
الشباب في هذا الوسط، وقد جاء في خطاب سابق بمناسبة افتتاح 
السنة التشريعية قوله: »إن القطاع الفالحي يمكن أن يشكل خزانا 
بالعالم  واإلستقرار  العيش  ظروف  ولتحسين  للتشغيل  دينامية  أكثر 
القروي، لذا ندعو لتعزيز املكاسب املحققة في امليدان الفالحي، وخلق 
القروي«.  الشباب  لفائدة  والدخل، خاصة  الشغل  املزيد من فرص 
لكن مع كامل األسف السيد الوزير، الحكومة ال زالت متأخرة في هذا 
املجال واملجهودات املبذولة ال ترقى إلى ما دعا إليه صاحب الجاللة وال 
إلى تطلعات سكان املناطق القروية، خاصة في مجال اإلستثمار وخلق 
فرص الشغل، بل إن نسب البطالة إرتفعت في السنوات األخيرة. كما 
أن العالم القروي يفقد العديد من مناصب الشغل سنة بعد سنة، 
فحسب تقارير املندوبية السامية للتخطيط، تزايد عدد العاطلين ب 
في الوسط  43 ألف  بينهم  الوطني،  208 ألف شخص على املستوى 
القروي. باإلضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على هذه 

البعيدة عن املركز. هنا كنذكر، السيد  املناطق، خصوصا األقاليم 
الوزير، إقليم تارودانت اللي كيعاني الشباب ديالو الكثير من الويالت 

بسبب ارتفاع نسب البطالة.

ومن هنا نسائلكم السيد الوزير، ما مصير هذه األعداد الهائلة من 
الشباب في العالم القروي حيث تنعدم فرص الشغل؟ وماذا وفرتم 
كوزارة لتشجيع اإلستثمار وخلق فرص الشغل، وتوفير جميع الشروط 
والضمانات املمكنة لتطوير التشغيل الذاتي وخلق املقاولة، لتحقيق 

العدالة املجالية بين الوسطين الحضري والقروي؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة على طرح هاد السؤال، األمر يتعلق 
التعليمات  فعال بموضوع حيوي وله راهنية ويشكل أولوية سواء في 
امللكية أو في البرنامج الحكومي، إذا رجعنا له غنلقاو أنه فعال يشكل 
أولوية، وأنه هناك اهتمام كبير كل حال. صحيح هل استطاعت ال 
هاد الحكومة وال الحكومات املتعاقبة أن تنهي مع البطالة في البادية؟ 
أنا أقول ال، ولكنني أقول أن هناك مجهود يبذل، سأكتفي بالحديث 
على املخطط الوطني النهوض بالتشغيل وما حققه في هذا املجال، يعني 
املحور الخامس في هذا املخطط الوطني املتعلق بجهوية التشغيل، هذا 
أنا كنربط في الغالب يتم ربط التشغيل في البادية وإنعاش التشغيل 
الترابية األقرب، وبالتالي  بالجهة، عالش؟ ألن هي الوحدة  البادية  في 
اإلجراءات اإلدارية التي يتم معالجتها على مستوى الجهة، تكون أقرب 
وتكون أكثر نجاعة، لذا كنلقاو أن البعد الخامس في املخطط الوطني هو 
البعد الجهوي، وأنا نعطي بعض اإلحصائيات املتعلقة بما تم تحقيقه 
في هاد املجال. من جانب آخر، أنه باإلضافة إلى العمل الفالحي هناك، 
اإلهتمام أيضا بإنشاء املقاوالت في البادية، وغتالحظو أيضا ما اإلمتياز 
اللي عند املقاوالت التي تنشأ في البادية في برنامج االنطالقة الذي أعطى 
صاحب الجاللة إنطالقته. أقول تفعيل تجربة فضاءات التوجيه املنهي 
بكل من جتهي فاس-وبني مالل -خنيفرة، وصل العدد اإلجمالي إلى 12 
فضاء مهنيا في البادية، مفتوحا في وجه العموم، على كل حال استفاد 
6675 باحث عن شغل بالخدمات، دعم التشغيل املقدمة للباحثين 
عن شغل بالفضاءات املحدثة إلى حدود دجنبر 2020؛ تنظيم تكوينات 
تهم املجاالت واألنشطة ذات الصلة الواعدة بالعالم القروي؛ ثم اقتناء 
4 وحدات متنقلة لتقريب خدمات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات للمناطق القروية والشبه حضرية، بحيث تنتقل في البادية، 
كننقلو الخدمة عوض أن تكون لدينا وكاالت قارة في املدينة، ينتقل إليها 

الشباب في هذه..
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السيد ضئيس الجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلوا  الفريق،  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

الن ئبة السيدة ع ئشة فأح:

شكرا السيد الوزير، هاد ال�سي اللي كتقول السيد الوزير، بغينا 
ديال  الخصوصية  تراعيو  خصكم  ألن  الواقع،  أرض  على  نشوفوه 
تنجح  يمكنش  ما  الحضري  املجال  في  كتنجح  اللي  البرامج  البوادي، 
في املجال القروي، وكنتمناو السيد الوزير، نشوفو النتائج ديال هاد 

البرامج في القريب العاجل إن شاء هللا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن إستراتيجية الوزارة للتعريف ببرنامج التشغيل، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية. لكم 

الكلمة السيدة النائبة تفضل.

الن ئبة السيدة إيم 7 اليعقوبي:

السيد الوزير، عن إستراتيجية الوزارة للتعريف ببرامج التشغيل، 
خصوصا لفائدة الشباب نسائلكم؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال املتعلق بتعريف الشباب 
بالبرامج التي نقوم بها في املجال ديال التشغيل، عن طريق طبعا الوكالة 
وكالة   12 االقل  على  عندنا  والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
جهوية، وعندنا 76 وكالة إقليمية، من خاللها يتم تعريف الشباب على 
البرامج، على كل حال سواء الجديدة أو القديمة، أو اإلمكانيات ديال 
التشغيل اللي كاينة، إن على املستوى الوطني وحتى على املستوى الدولي 
أحيانا، باإلضافة إلى 5 وكاالت جامعية، 19 فضاء للتشغيل، 4 وحدات 
متنقلة. كما تعمل الوكالة بصفة دورية ومستمرة على إطالق حمالت 
تواصلية وتحسيسية تستهدف الشباب الباحث عن الشغل واملشتغلين، 
وذلك عبر الوسائل الرقمية أساسا، إضافة إلى بعض الحمالت التي يتم 
إنجازها على املستوى الورقي، وباقي اإلمكانيات املتاحة للتواصل على كل 

حال.

بالنسبة للمناطق النائية كما جاء في السؤال، تتوفر الوكالة كما 
4 وحدات متنقلة لتقريب  سبق أن أشرت في الجواب السابق، عن 
خدماتها للشباب في املناطق النائية، باإلضافة إلى اإلشتغال ديالنا، في 

إطار التعاون الدولي، على برنامج بيج فيه واحد 2 ديال الجهات، نتمناو 
على كل حال أنه يتمدد في املستقبل القريب. باإلضافة طبعا، إلى العمل 
اللي كيدار على مستوى الوسائل ديال التواصل االجتماعي، عمل كبير 

جدا وجبار من أجل التواصل مع الشباب، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد املجيد جوبيج:

شكأا السيد الأئيس،

ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  كنشكروكم  الوزير،  السيد 
التعريف ببرامج التشغيل، موضوع ما كيهمش القطاع ديالكم بوحدو، 
والقطاع  العام  القطاع  كيهم  الوزارية،  القطاعات  سائر  كيهم  ولكن 
الخاص. كاينة إستراتيجية وطنية للتشغيل 2015-2035، كاين املخطط 
بعض  هناك  الوزير،  السيد  ولكن   .2021-2017 للتشغيل  الوطني 
التوصيات: تكلمتو على الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 
العديد من الشباب ما عندهومش علم بهاد الوكالة، أو ما كيعرفوش 
اشنو هي األدوار ديالها، بل أن بعض املكاتب ديالها راها فارغة السيد 
الوزير، ولهذا خصهم يتنقلو السيد الوزير إلى الثانويات، إلى الجامعات، 

إلى مراكز التكوين املنهي.

توصية ثانية السيد الوزير، عالش ما نفكروش السيد الوزير أنكم 
ديرو معارض سنوية جهوية للتعريف بالعروض ديال التشغيل، ويحضر 
مغرب  املنهي،  التكوين  الوطنية،  الوكالة  انتما،  ديالكم  القطاع  فيها 
العمومي  اإلعالم  املغرب.  ملقاوالت  العام  اإلتحاد  األبناك،  املقاوالت، 
السيد الوزير، خصو يواكب هاد العملية ديالكم السيد الوزير، ألن 
هناك برامج اقتصادية سياسية إجتماعية، ولكن البرامج اللي كتعرف 
بالتشغيل ديال الشباب، ما كنلقاوهاش في اإلعالم العمومي، تفعيل 
السيد  أخرى  مسألة  كذلك.  التشغيل  إلنعاش  الجهوي  املجال  دور 
الوزير، التعريف باإلجراءات التحفيزية والدعومات في قانون املالية 
األخير، كتستفد التعاونيات واملقاول الذاتي من %30 من الكلفة املالية 

ديال الصفقات العمومية، ولكن الشباب ما عندهومش..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير فيما تبقى من بضع ثواني للرد، 
تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

السيد النائب، مجموعة مما أشرت إليه هو واقع كاين، حاضر من 
معارض وغيره، ولكن فالحقيقة ما غتكفيش باش نستعرض جميع 

املنجزات فهاد املجال، وشكرا.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن إغالق معبري سبتة ومليلية، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب 

لكم الكلمة.

الن ئب السيد عبد الأحم 7 العمأي:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

ماذا عن تبعات إغالق معبري سبتة ومليلية والبدائل الحكومية 
املمكنة لألسر التي تضررت من هاد اإلغالق؟

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال. على كل حال، كيما كتعرفو، 
سأتحدث فيما يتعلق باملخطط الوطني إلنعاش التشغيل الذي يستهدف 
الجهات، تتستهدف الجهات ومن بينها أساسا الجهة ديال طنجة -تطوان 
واللي تمت مواكبتها على كل حال بالشراكة في إطار التعاون الدولي من 
أجل الوضع البرنامج الجهوي للتشغيل إن شاء هللا نتمناوا أننا نوقعو 
إلى  طبعا  باإلضافة  املجال.  بهاد  املتعلقة  الجهوية  اإلتفاقية  قريبا 
البرامج الجهوية عفوا الوطنية التي يتم تنفيذها على مستويات املحلية 
واإلقليمية أيضا الجهة ديال الشمال والجهات الحدودية عموما تحظى 

بعناية خاصة في هاد املجال، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الأحم 7 العمأي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم القيم، ولكن السيد الوزير لحد 
الساعة ال نتوفر على إحصائيات دقيقة بالنسبة لألسر املتضررة من 
إغالق هذين املعبرين ونعتقد بأن الخطوة األولى لحد هذا امللف تتمثل 
في إجراء حوار معهم للتعرف على املشاكل التي يعانون منها ووضعيتهم 
ظل  في  سيما  ال  املدقع  والفقر  البطالة  يعيشون  فأغلبهم  املأساوية 
إيجاد  إلى  مدعوة  الحكومة  بأن  نعتبر  كما  كورونا،  جائحة  تداعيات 
بدائل تمكن من العيش بكرامة على سبيل املثال اإلستثمارات باملناطق 
املحاذية للمعبرين وإنشاء مناطق حرة ومنح تحفيزات ضريبية وتمويلية 

من أجل خلق فرص للشغل تعطى فيها األولوية للمتضررين من هاد 
اإلغالق وخاصة منهم الشباب والنساء وهلم جرا، شكر السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ردكم السيد الوزير.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي :

شكرا السيد النائب، بعض اإلجراءات واملقترحات التي أشار إليها 
السيد النائب يمكن أن تكون فعال أرضية لإلشتغال مع باقي القطاعات 
الحكومية األخرى ولكن أنا نقول لك أن الذي يزيد الصعوبة في مثل 
هذه يعني املعطى املعطى اللي عقد الوضعية هو هذا ديال اإلغالق وإال 
فإن الوضعية تقريبا بالنسبة لجميع الجهات بل أنا كنظن الجهة ديال 
الشمال الوضعية ديال التشغيل في الجهة ديال الشمال يمكن أحسن 

من واحد العدد ديال الجهات األخرى.

السيد ضئيس الجلسة:

السؤال املوالي عن تقديم الدعم لألجراء املسجلين لدى الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب لكم الكلمة.

الن ئب السيد عبد الأحم 7 حأفي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

في إطار مواكبة املقاوالت التي توجد في وضعية صعبة بسبب تف�سي 
فيروس كورونا املستجد، قامت لجنة اليقظة اإلقتصادية بتبني عدد 
من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية لإلجراء املعنيين 
بسبب التوقف املؤقت عن العمل، لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي 

النتائج التي تم تحقيقها في هذا اإلطار؟

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

رافقنا  حال  كل  على  املوضوع  هذا  فعال  املحترم،  النائب  السيد 
الحديث فيه أو رافقنا الحديث حوله خالل هاد املرحلة ديال الجائحة 
منذ تقريبا سنة، تم دعم واحد العدد ديال في البداية تم دعم جميع 
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القطاعات املتضررة ثم بعد ذلك بعد رفع الحجر الصحي تم التوجه 
إلى بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير والتي على كل حال استمر 
وتم  وغيرها  السياحة  ديال  القطاع  خصوصا  لها،  بالنسبة  الضرر 
تحديدها في 8 ديال القطاعات التي استمر دعمها إلى حدود اللحظة 
واإلجتماع األخير على كل حال املراسيم اللي دازت في مجلس الحكومة 
مددت واإلجتماع األخير ديال لجنة اليقظة مدد الدعم ديال 8 ديال 
القطاعات اللي كتستافد إلى حين شهر 6 إلى نهاية شهر 6 نقول لك 
بالنسبة  املستفيدين  عدد  ديال  املجموع  املستفيدين  عدد  دعم  تم 
للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بلغ 3 داملليون و892 ألف و668 
يعني أجير فهاد القطاعات بمبلغ 6 داملليار ديال الدرهم و240 مليون 

و140 ألف و530 درهم إلى حدود نهاية مارس، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

الن ئب السيد عبد الأحم 7 حأفي:

شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به، في الحقيقة أن لجنة اليقظة 
اإلقتصادية قامت بمجموعة من التدابير منذ بداية الجائحة إلى اليوم 
ونحن ننوه بهذه املجهودات أهمها قرار تمديد إجراءات الدعم املتعلقة 
بعض  لفائدة  املنصرم  يناير  شهر  في  املوقعة  التمنية  برامج  بعقود 
إلى  وذلك  الجائحة  بسبب  املفروضة  القيود  من  املتضررة  األنشطة 
غاية 30 يونيو املقبل، لذا السيد الوزير السؤال ملاذا هذه القطاعات 
هي الوحيدة التي تستفيد من تمديد هذا الدعم بالرغم من أنها ليست 
الوحيدة املتضررة من آثار الجائحة؟ بل هناك قطاعات أخرى يعاني 
نثير  أن  نود  كما  ذلك،  وغير  والحمامات  املقاهي  أرباب  من  أجراءها 
اإلنتباه إلى األجراء الغير مسجلين في صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
على شهر  مقبلون  إننا  الوزير،  السيد  بالهشاشة.  تتسم  ووضعيتهم 
رمضان الكريم ونظرا للوضعية الوبائية الحالية ببالدنا فإن مجموعة 
من األجراء إتخذتها الحكومة للحد من تف�سي الفيروس والتي سيكون 
لها انعكاسا سلبيا على بعض القطاعات خاصة تلك التي لم تستفد من 
تمديد هذا الدعم، لذلك السيد الوزير فإننا في فريق التجمع الدستوري 
نرى أنه البد من تعميم هذا الدعم على جميع القطاعات التي سيتوقف 
نشاطها نتيجة اإلجراءات الحكومية خالل شهر رمضان، والناس السيد 

الوزير راه تقهرات وما لقات ما تاكل وشكرا السيد الوزير املحترم.

السيد ضئيس الجلسة:

وشكرا لكم كذلك، رد السيد الوزير.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

ما يتعلق بالتدابير املتخذة كنظن هي املوضوع اللي غيجي السيد 

رئيس الحكومة بعد نهاية هذه الجلسة أن يتحدث فيه واآلثر ديالها على 
كل حال، بالنسبة للقطاعات يتم اختيار القطاعات بناءا على التقارير 
ديال القطاعات ولكن أساسا بناءا على التقارير واملعطيات التي توفر 
لدى وزارة املالية هي اللي عارفة اإلحصائيات واإلشكاالت واملعطيات 
املتعلقة بكل قطاع اقتصادي، وبالتالي بناءا على هاد املعطيات يتم 
 LA اختيار القطاعات التي يتم دعمها أوال، ثانيا ملاذا عالش كنمشيوا ل
CNSS ألن أوال الوضعية ديال األجراء في LA CNSS واضحة مضبوطة 
كتعرف اإلستهداف، ثانيا فيه تشجيع أيضا للقطاع املهيكل إن شاء هللا 
هذه بداية إن شاء هللا من أجل أن الجميع يدخل للصندوق الوطني 

للضمان اإلجتماعي فيما..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن معاناة شغيلة حراس األمن 
الخاص للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد سعيد بعز ز:

حراس  شغيلة  كتعيشها  اللي  املعاناة  عن  إثنان  يختلف  املعاناة 
األمن الخاص وكذا شغيلة ديال قطاعي البستنة وكذا النظافة فاملعاناة 
ديالهم هي معاناة مستمرة عن اإلجراءات اللي غادي اتخذها الحكومة 

لوضع حد لهاد املعاناة نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

ديال  بالحراس  املتعلق  السؤال  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
األمن فعال هذا، أنا ما غانقولكش هادوك الناس ما كيعانيوش ولكن 
عندنا الوضعية مركبة شوية، مركبة فيه ما هو قانوني أساسا فيها 
ما هو متعلق ببعض املعاناة التي يعانيها مجموعة دالقطاعات األخرى 
باإلضافة إلى حراس األمن على كل حال الجانب القانوني أنت أدرى به 
وعارف بأن األمر يتعلق ببعض املقتضيات ديال مدونة الشغل اللي 
ضروري أننا نعدلوها باش نتجاوزوا هاديك الوضعية ديال أن الناس 
كيشتغلوا 12 ساعة مقت�سى املدونة وكيتخلصو على 8 دالسوايع، حتى 
إيال عندك �سي سلطة على هداك املشغل ما تقدرش أن تكرهه بما ال 
يلزمه به القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى فهاد املوضوع كان أولوية 
للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل خالل سنة 2017 و2018 تم الوقوف 
من خالل التفتيش ديال واحد العدد ديال املقاوالت على إشكاالت تم 
حل بعضها، بعضها على كل حال متعلق بالزمن ولكن نقول لك البداية 
ديال التعديل ديال مدونة الشغل انطلق بيوم درا�سي نتمناوا إن شاء 
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هللا أنه في القريب املؤكد ما غايكونش في ظل هاد الحكومة ألن كتعرف 
الوقت من طرف  ديال  الشغل كيخصو شوية  النقاش حول مدونة 

جميع الفرقاء، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد سعيد بعز ز:

طبعا السيد الوزير تعديل مدونة الشغل وتطويرها خدمة للشغيلة 
املغربية تحتاج إلى حوار وطني ونقاش عمومي صادق، ولكن اللي مؤسف 
تعطي  اللي خصها  العمومية  املؤسسات  اليوم  أنه  الوزير هو  السيد 
القدوة الحسنة للقطاع الخاص هي اللي كتشرف على هاد املسألة في 
عالقتها مع املقاولين اللي كاياخذو الصفقات اليوم ملي تيتفاوضو مع 
املقاول تيتفاوضو باش يزيدو للسيد اللي خدام في األمن الخاص وال 
عاملة النظافة وال البستنة 100 درهم باش يوصل ل 1400 أو 1300 
فين هو الحد األدنى لألجور؟ على الساعات اإلضافية اللي تحدثتو على 
12 ساعة كاين اللي كيشتاغل أكثر كاين اللي كيشتاغل السبت واألحد 
وأيام األعياد وغير ذلك، وما عندو ال تصريح ال ضمان إجتماعي وال والو، 
القطاع  لهاد  الجيد  املثال  تكون  العمومية خصها  املؤسسات  اليوم 
الخاص فيما يتعلق باحترام بنود مدونة الشغل بالرغم من الثغرات 
اللي فيها السيد الوزير، احنا في الفريق االشتراكي أودعنا طلب القيام 
بمهمة استطالعية للوقوف على عقود املناوالت سواء تعلق األمر في 
قطاع الصحة أو قطاع التعليم أو في قطاع الشغل أيضا، واللي كنلتمسو 
من رئاسة املجلس أنها تستاجب لها في أقرب وقت باش تنفذ عالش؟ 
ألن هاد الشغيلة اليوم في حاجة إلى الكرامة، إلى اإلشتغال في ظروف 
مالئمة، ما يمكنش األجير اليوم يخدم ب 1400 درهم و1500 درهم، 
قيسوا على ذواتكم السيد الوزير واش ممكن أنه تعيشوا أسرة ب 1500 
درهم في الشهر، هذا إيال عطاها لك السيد اللي تتخدم معاه، إيال ما 
جبذش عليك واحد 6 أشهر وال 7 أشهر تبقى تتسنى يتدخل املدير وال 

املندوب باش عاد يعيط ليك باش تخلص..

السيد ضئيس الجلسة:

رد السيد الوزير.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد النائب، هذا املوضوع يقدر يكون شوية منو فالقطاع العام، 
ولكن ما كاينش فالقطاع العام بشكل كبير، كاين فالقطاع الخاص 
أساسا، اسمح لي أنا عندي وثائق، كاين في القطاع الخاص أساسا، 
هناك بعض اإلختالالت في القطاع العمومي، ما كيتعلقش بتحديد الحد 
األدنى لألجر، الصفقات تتحترم تحديد الحد األدنى لألجر، ما�سي فقط 

تحديد الحد األدنى، كتحترم حتى التحمالت اإلجتماعية يتم تحديدها، 
كاين منشور ديال رئيس الحكومة اللي كيأكد على هذا املوضوع، وهناك 
لجنة تراقب هذا األمر، يتم تحديد الثمن ديال االنطالق، يتم تحديده 
بناء على اإلستحقاقات اإلجتماعية واإلعالن على الحدود األدنى لألجر، 
هذا مؤكد، وبالتالي أنا نقول ليك كاينة ووقفنا على بعض هاد اإلشكاالت 

وراسلنا الوزارة..

السيد ضئيس الجلسة:

الولوج  على  والنساء  الشباب  تشجيع  عن  الوزير،  السيد  شكرا 
للمشاريع املدرة للدخل وإحداث فرص التشغيل الذاتي، هو السؤال 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فألحدهم الكلمة. تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة رم ل عأبوش:

اإلستراتيجية  إطار  في  نسائلكم  واشش  عرفنا  ما  الوزير،  السيد 
الوطنية للتشغيل اللي خرجتو لنا عنها عنها املخطط الوطني للنهوض 
بها  جا  اللي  الفقيرة  لألقاليم  املندمجة  البرامج  على  وال  بالتشغيل؟ 
رئيس الحكومة بعد األحداث ديال الحسيمة وجرادة، وما شفنا منها 
واللي  فشلت  اللي  السابقة  التشغيل  ديال  البرامج  فإطار  وال  والو؟ 
كتنصلو من مسؤوليتكم فيها بطبيعة الحال، ألن ما كانتش فعهدكم 
ولكن ما كانت عندكم الجرأة أنكم تفتحو فيها تحقيق، وتحددو لنا 
املسؤولية تقولو لنا فين مشات، 700 مليون دوالر دياال لدعم األمريكي 
في إطار تحديد األلفية، رغم اعتراف املؤسسات العمومية، وعلى رأسها 
املجلس األعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط، وخليتو هاد الشباب في 
املواجهة ديال القضاء بوحدهم، جاوبتو السيد النائب، ولكن واحد 
ما جاوبتوش على اإلغالق ديال أكبر مشغل في الجهة الشرقية، اللي 
هو مليلية، وعلى اإلجراءات اللي قامت بها الحكومة، مشكور مجلس 
النساء ممتهنات  ديال إحداث صندوق دعم  بمبادرة  قام  أنه  الجهة 
التهريب املعي�سي، ولكن أشنو قدمت الحكومة فهاد الجهة؟ ماذا عن 
عن  البعيدة  والجهات  الجهة  هذه  في  االستثمار  تحفيز  ديال  الوعود 
املركز؟ اسمح لي السيد الوزير، نقول لك أن أكبر إنجاز ساهمتو فيه 
 ،20% ل  البطالة  نسبة  رفعتم  أنكم  بالخصوص،  الشرقية  فالجهة 
غادي نتسائلو معكم كيفاش غادي تصمد لنا مقاوالت شابة مبتدئة في 
مناطق اللي فيها ركود اقتصادي مميت وشلل إقتصادي قاتل؟ خرجو 
من املكاتب ديالكم السيد الوزير، وسيرو لهاد الجهات وشوفو واقع 
املقاولة الصغيرة فاملغرب، وشوفو حتى واقع اإلقتصاد التضامني فهاد 
الجهات، العبرة ليست بإحداث الىالف من املقاوالت، وإنما بالصمود 
ديالها والنجاح ديالها وباإلستقرار ديالها، يؤسفني السيد الوزير أنكم 
وزير شاب وكتكلموا باألسلوب ديال السيد رئيس الحكومة، ملي كيجي 
هنا وكيبشرنا أنه مقابل 8 آالف مقاولة اللي سدات فالسنة املاضية، 
واحد 90 ألف مقاولة اللي احدثت. هنا ما كنتكلموش على احتساب 
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معدل التكاثر الطبيعي للمقاوالت باش نحسبو الوالدات-الوفيات، احنا 
وأنها  املنافسة،  ناجحة وقادرة على  تكون  بغيناها  اللي  كنتكلمو على 
تحرك اإلقتصاد، وأنها تشغل لنا الشباب وتخلق فرص شغل تابثة 
ومستقرة، هاد 90 ألف مقاولة، الصيرورة في املستقبل، غنلقاو أنها 

غتم�سي للتوقف حتى هي، الشاب كيفضل..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير للجواب 
تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

السيدة النائبة املحترمة، أوال السؤال اللي تطرح علي، سؤال يتعلق 
بتشجيع الشباب على إنشاء الوحدات املدرة للدخل، ما هضرتي لي حتى 
على إنشاء املقاوالت، باألحرى نجي نقول ليك راه تنشآت هاد املقاوالت 
وتسدات هاد املقاوالت، بالتالي السؤال اللي تطرح عليا هو هذا، وإيال 
بغيتي السيدة النائبة، نجي نقول ليك الوضعية ديال املقاوالت اللي 
تنشآت نتيجة املواكبة اللي درنا، غنجي نقولها لك، نجي في اللجنة أو هنا، 
أنا مستعد، ما عندنا حتى مشكل، واحد، جوج، ال أرى أنه �سي برنامج في 
هداك املبلغ اللي قلتي فشل، إذا كان صيفطو لنا، ديرو تق�سي، البرملان 
على  ويوقف  يشتغل  باش  والدستورية  القانونية  اإلمكانيات  عندو 
اإلختالالت إيال كانت، أنا كنقول ليك أنا لم أقف على أي اختالل مما 
قلت، ثالثا وخصوصا ملا يتعلق األمر بالبرامج ديال تحدي األلفية اللي هي 
مستمرة و تتشتاغل لحد الساعة مازال ما ساالتش باش نديرو التقييم 
واش فشالت أوال نجحات، ثالثا الجهة الشرقية التي تحدثي عنها السيدة 
الرئيسة، السيد رئيس الجهة نحن في اشتغال مستمر معه ممكن ترجعو 
أيضا من نفس الحزب ديالكم وكيشتاغل بجدية كبيرة  ليا ربما هو 
معنا وكنشتغلو بتعاون إن شاء هللا نتمناو أننا نوصلو إلى النقطة اللي 
غانوقعو فيها واحد االتفاقية قريبا إن شاء هللا، وبالتالي هاد السؤال 
عنده الجواب ربما كنت تاخذيه من الجهة بال ما تجي حتى للبرملان، و 
بالرغم أنا نقول لك أنه الصعوبات املتعلقة ب 2020 في إنشاء املقاوالت 
صحيح هذا حاصل وال يعود إلى الحكومة صحيح ، وال يعود إلى الكيفية 
التي يتحدث بها ال وزير الشغل وال رئيس الحكومة ولكن يعود إلى وضع 
على األرض كنشوفوه كاملين ونعاني منه جميعا ما�سي غير من هنا ولكن 
العالم ككل ورغم ذلك ورغم ذلك في سنة 2020 قمنا بمواكبة 6864 
شخص من أصل 6000 اللي كانت محددة في الهدف ديال سنة 2020 
أي بإنجاز %114 تم إحداث 2063 مقاولة صغيرة جدا أو نشاطا مدرا 

للدخل وتوفير 2764 منصب شغل وبلغت نسبة..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تفعيل البرامج الجهوية 

لإلدماج اإلقتصادي للشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد حسن الح ضس:

شكأا السيد الأئيس،

اإلقتصادي  لإلدماج  الجهوية  البرامج  تفعيل  الوزير، عن  السيد 
للشباب نسائلكم؟

السيد ضئيس الجلسة:

لكم السيد الوزير الجواب.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد النائب على إثارة هاد املوضوع على كل حال املتعلق 
ببرنامج واحد اللي عندنا اليوم تيشتاغل مشتغل خدامين فيه ديال 
اإلدماج اإلقتصادي للشباب وهو ديال جهة مراكش -آسفي اللي انطلق 
على كل حال، واحنا اليوم بصدد إرساء اآلليات ديال اإلشتغال فيه 
والبنايات املتعلقة به بين جميع الشركاء على كل حال ما تترأسش فعال 
وزارة الشغل تترأس اللجنة الوطنية املتعلقة بالتدبير واملتابعة، والسيد 
الوالي كيترأس اللجنة الجهوية فيه شركاء متعددين كنشتغلو من أجل 
التمديد ديالو التمديد ديالو إلى 3 ديال الجهات أخرى، في األول ديال 
مراكش كاينة شراكة مع البنك الدولي إن شاء هللا مشتاغلين نمددوه ل 
3 ديال الجهات ديال الرباط ديال سوس ديال الشمال بتعاون وبشراكة 

مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيب الفريق، الكلمة لكم السيدة النائبة تفضلوا.

الن ئبة السيدة إشأاق البويسفي:

السيد الأئيس،

برامج  تنزيل  في  الحكومة  نثمن مجهودات  املحترم،  الوزير  السيد 
مختلفة مهمة إال أن جلها تبقى مقيدة بشروط ومساطر إدارية معقدة 
وضمانات صعبة التنفيذ ال تخول للشباب املقبلين على خوض غمار 
املقاولة للعمل في ظروف مريحة، السيد الوزير األبناك ليست لديها 
منتوج موحد وغياب التنسيق رغم أن تعددية في التمويل فهي مسألة 
جميع  تشمل  وواحدة  موحدة  منصة  تحت  تكون  أنها  إال  إيجابية 
يتسنى  حتى  مبسطة  وبطريقة  الولوج  وسهلة  واملتطلبات  املعلومات 
للشاب صاحب املشروع من إستغالل وقت أكثر في إنتاج وفي بلورة 
الصحيحة،  املعلومة  عن  البحث  في  واملتاهة  الضياع  بدل  فكرته 
أيضا هناك مبالغة في الضمانات كتجميد %10 من املبلغ املطلوب أو 



19أ8 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1271–107رمضان14421  )119أبريل20211( 

املطالبة في الحركية في رقم املعاملة، املركزية ديال القرار املوافقة على 
منح القروض والشروط املختلفة من بين بنك آلخر، هناك أيضا غياب 
آلليات القياس من طرف صندوق الضمان املركزي le CDG أيضا هناك 
أبناك تعرف ضغط كبير وإهمال وعدم اإلنصات وغياب الرقمنة على 
سبيل املثال بريد املغرب، لذا املطلوب السيد الوزير تأسيس مكاتب 
مكاتب  وعلى  األبناك  على  الضغط  ستخفض  واملواكبة  اإلستشارة 
إلنشاء  التشجيع  ضرورة  بات  الجائحة  ظل  في  أن  كما  الدراسات، 
مقاوالت حاملة ملشاريع صناعية مبتكرة ومبدعة ذات منتوج محلي لكي 

تساهم في تقوية النسيج اإلقتصادي لبالدنا، مع رفع..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السيد الوزير الرد على التعقيب تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

السيدة النائبة أنا بغيت غير نوضح أن التعقيب ديال السيدة النائبة 
انصب على جزء فقط من البرامج ديال اإلدماج اإلقتصادي للشباب 
ألن البرامج ديال اإلدماج اإلقتصادي للشباب كنهضرو كنشتغلو على 
2 ديال املحاور الكبرى، املحور ديال التشغيل املأجور هذا فيه اآلليات 
واإلجراءات، واملحور ديال التشغيل الذاتي وهذا يمكن اللي هضرتي 
ولكن  البرامج  هاد  في  التمويل  كنضمنوش  ما  النائبة  السيدة  عليه 
كنديروا املواكبة أوال كنديرو املواكبة القبلية واملواكبة ديال الشباب 
أثناء تأسيس املقاوالت ديالهم والدعم واملساندة ديالهم في اإلجراءات 
القانونية وغيرها ثم املواكبة البعدية أيضا اللي على كل حال املواكبة 
البعدية في بالدنا نقول لكم أنها يعني ما عندناش فيه تراكم كبير ياهلل 

بدينا تقريبا كنراكمو، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تكرار  عن  القطاع  هذا  في  األخير  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
حوادث الشغل املميتة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 
لبسط  النائب  السيد  لكم  الكلمة  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي 

السؤال.

الن ئب السيد محمد إدمو�سى:

السيد الأئيس،

وطنيا  بعدا  أخذت  املتنامية  الشغل  حوادث  إن  الوزير،  السيد 
عن  الحكومة  مساعدة  يستوجب  الذي  األمر  املأساوية  بأوضاعها 
هذه  ملعالجة  والعملية  واإلدارية  والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات 

الوضعية حتى يتأتى ضمان الحفاظ على سالمة حقوق العمال؟

السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير الجواب تفضلوا.

السيد محمد رمكأاز وز أ الشغ9 واإلدم ج املنهي:

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد النائب، هاد املوضوع ديال حوادث الشغل البد أن 
في حوادث  املسجلة  النسب  أن  إلى  عامة  البداية كمالحظة  في  أشير 
الشغل انخفض مؤخرا بنسب على كل حال بنسب مقدرة وهذا نتيجة 
واحد املجموعة ديال اإلجراءات اللي دارتها بالدنا، أوال املصادقة على 
االتفاقية 187 حول اإلطار الترويجي للصحة والسالمة اللي تصادق 
عليها في 2013، إعداد السياسة وبرنامج وطني للسالمة والصحة املهنية 
هذا موجود وصادقت عليه الحكومة في إحدى املجالس ديالها أتذكر 
7 أتذكر، ومشتغلين ونزلنا برنامج تنفيذي  6 يمكن أو شهر  في شهر 
لإلشتغال مع جميع الفرقاء والقطاعات العمومية والقطاع الخاص ثم 
إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية تم اإلشتغال عليها جزء منها 
خارج جزء منها طور اإلشتغال، ثم إعداد مشروع قانون إطار للصحة 
والسالمة في العمل الذي يهم القطاعين العام والخاص هذا مازال فيه 
نقاش مع اإلخوان في األمانة العامة الحكومة والقطاع العام والقطاع 
العام من أجل أننا نخرجوه إن شاء هللا غيكون مكسب كبير جدا لبالدنا 
إيال استطعنا نخرجوه، ثم هناك تنظيم أيام وحمالت سنوية بشكل 
مستمر داخل املقاوالت باإلضافة طبعا إلى كون هاد املوضوع يحظى 

بإهتمام من طرف املفتشية ديال الشغل، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق تفضلوا السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد إدمو�سى:

الشغل  ولكن مسألة حوادث  املبذولة،  املجهودات  نشكركم  أوال 
هي ال يمكن معالجتها بهذه الحلول يعني الوقتية يعني البد من اعتبارها 
لدعم  يعني  وكذا  الشغل  منظومة  وإصالح  لتقويم  أسا�سي  مدخل 
باإلقتصاد  وإدماجه  املهيكل  الغير  واإلقتصاد  اإلجتماعية  الحماية 
الباب  هاد  في  امللكية  التعليمات  مع  وتماشيا  تجاوبا  يعني  الوطني، 
فالسيد الوزير فاجعة طنجة وكذلك مراكش كلها هذه يعني فيها تقصير 
من طرف الحكومة بتحمل مسؤوليتها وكذلك إجمال لحقوق العمال 
البد أمام غياب املراقبة يعني األساسية لهذه املنشآت االقتصادية البد 

من إيجاد معايير..

السيد ضئيس الجلسة:

حسن  على  الوزير  السيد  لكم  وشكرا  النائب،  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هاته الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع الثقافة 
أول عن  وفي سؤال  الوزير  بالسيد  نرحب  بداية  والرياضة  والشباب 
املراكز سوسيو رياضية للقرب للسيدات والسادة النواب املحترمين عن 

املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب.
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الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكأا السيد الأئيس،

رياضية  السوسيو  املراكز  برنامج  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 
للقرب و800 مالعب للقرب في املجال القروي؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد النائب على هاد السؤال املهم، مهم حيث هذه البنية 
التحتية فيها واحد العنصر ديال املناعة البدنية ولكن أيضا هي املدرسة 
داملواطنة وديال احترام الذات واحترام اآلخر، ملي قلت لكم هاد ال�سي 
غنتافقو جميع ألن كاين واحد الخصاص شبه مطلق، حيث 500 ألف 
داملغاربة تيتزادو كل عام راه كيخصنا باش نوصلو لهاد املستوى راه 

املجهود كبير وكبير جدا.

فيما يتعلق باملراكز السوسيو رياضية للقرب املندمجة .. شرعت 
الوزارة في إحداث هاد النوع من املنشآت الرياضية ابتداء من 2009 
وكانت شراكات مع الجماعات املحلية والترابية بهدف التخفيف من 
هاد الخصاص املسجل، ويمكن لنا نعطيكم واحد العدد ديال األرقام 
367 مركز سوسيو ريا�سي للقرب اللي هم جاهزين، 118 مركز سوسيو 
ريا�سي للقرب انتهت بها األشغال وهي في طور التجهيز، 71 مركز سوسيو 
ريا�سي للقرب في طور اإلنجاز و126 مركز سوسيو ريا�سي للقرب في طور 
الدراسة هادي من جهة، من جهة أخرى كاين البرنامج ديال 800 ملعب 

للقرب..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، تعقيب الفريق، تفضلوا السيد 
النائب.

الن ئب السيد ضشيد حموني:

شكرا السيد الرئيس كتحدثوا على املراكز السوسيو رياضية يال 
القرب املعايير اللي قالت الوزارة ال عالقة بها بالواقع املركز السوسيو 
ريا�سي ما كيكونش فيه غير ملعب القرب كتكون مكتبة تيكونو قاعات 
800 ملعب  بالنسبة لهاد  متعددة اإلختصاصات هاد�سي ما كاينش، 
استبشرنا خيرا ولكن مازال ماشفنا إقليم بوملان اللي كنمثلو ما كاينش 
ولو ملعب ولو سنتيم واحد خسراتو الوزارة على هاد األقاليم ملعب 
في  عليه  صادقنا  ولكن  الوزير،  السيد  الشانطي  في  كيلعبو  بالقرب 

2018 هاد 800 ملعب لحدود الساعة مازال ما شفنا والو 18 و19 و20 
واحنا في 2021 هضرو مع املغاربة قلهم فين هي 800 وعالش واقفة 
شنو هم اإلكراهات واش كاين وال ما كاينش؟ عيينا احنا بالكذوب مع 
اللي رفعتوها  800 ملعب  املواطنين اعطيو للمواطن الصراحة، هاد 
كشعار للمناطق القروية فينا هي؟ عالش ماخرجاتش أربع سنوات؟ مع 
أن ما تحددات املدة ديال اإلنجاز ديالها ثالثة أشهر ما�سي �سي حاجة 
كبيرة واش وحلنا في ملعب فيه 2 بارات وتران، شنوهما املشاريع اللي 
كدير الوزارة السيد الوزير وخصوصا فهاد األقاليم اللي مهمشة الفقر 

وزيدوها حتى الرياضة..

السيد ضئيس الجلسة:

مشروع  تأخر  أسباب  عن  املوالي  السؤال  النائب،  السيد  شكرا 
بناء 800 ملعب القرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة.

الن ئب السيد عبد هللا هن وي:

السيد الوزير املحترم، استبشر الجميع خيرا بمالعب القرب 800 
ملعب دائما في نفس اإلطار نسائلكم حول تأخر سبب التأخر؟ شكرا 

لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.

السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

شكأا السيد الأئيس،

إذن هذا نفس السؤال وغادي نحاول نفسر شنا هما األسباب أوال 
املشروع ديال مالعب القرب ما كيبداش غير بالبني راه البني غير جزء من 
املراحل ديال هاد الصيرورة، أوال كاين الوعاء العقاري اللي خصو يتحين 
PV1 هذا هو املشكل الكبير والعويص،  d›affectation ويتقاد ويتعطى
أوال، عاد التمويل، خاصكم تعرفوا بأن هاد البرنامج ديال 800 مالعب 
القرب ما�سي غير التمويل ديال الوزارة، كاين ميزانية الوزارة ولكن كاين 
إذن كيخص واحد  الجماعي،  التجهيز  ديال  الصندوق  ديال  التمويل 
املسطرة ديال املصادقة على التمويل ديالو والقروض اللي كتجينا من 
إذن كاين des1échanges بين الوزارة ووزارة الداخلية والصندوق ديال 
التجهيز الجماعي، وعاد كنوصلوا لهاديك املرحلة اللي كتقولها انت ديال 
كيفاش هاد املالعب دالقرب كيخص يا هللا 6 شهور باش يتنجز كيفاش 
أننا كنتسناو هادي 4 سنين هذا هو السبب ديال التأخر، ال اسمح لي 

أسيدي غادي نجاوبك دابا نجيبكم..

السيد ضئيس الجلسة:

تفضلو السيد الوزير، السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.
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السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

 99 النائب كان خاصني نذاكر معك، أوال كاينة  لي السيد  اسمح 
ملعب في طور التنفيذ واألشغال هي إن شاء هللا غتسالي في هاد العام 
2021 إن شاء هللا رب العاملين، ثاني حاجة 248 ملعب تمت املصادقة 
على صفقات األشغال الخاصة بها، 135 ملعب في طور اإلعداد وإجراء 
طلبات العروض املتعلقة بصفقات األشغال و318 ملعب في طور إعداد 

ملفات الطلبات العروض للدراسة التقنية.

السيد ضئيس الجلسة:

التدابير  املوالي عن  السؤال  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
املتخذة لدعم الفنان املغربي عفوا عفوا التعقيب معذرة معذرة تعقيب 
السيد النائب وراه عقبو قبل منك عقبتي قبل منه أودي السيد الرئيس 

ياهلل غير سير.

الن ئب السيد رحمد الهيقي:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعثر مشروع بناء 800 ملعب القرب 
راجع إلى عدة أسباب ذكرتم من أهمها مشكل العقار، باإلضافة كاينة 
صعوبات أخرى، صعوبات املساطر، هادي كلها أسباب في الحقيقة 
خالت بعض األقاليم كتعاني من من إنعدام ملعب القرب، وخير مثال 
نعطيك السيد الوزير إقليم سيدي قاسم لي إقليم شاسع 29 جماعة 
كيعاني من هاد الجانب هذا قلة مالعب القرب اللي كتمنى السيد الوزير 
أن هاد اإلقليم تا هو ينال الحظ ديالو من هاد املالعب هادي؛ نقطة 
أخرى كنطلب منكم السيد الوزير كاين بعض املالعب اللي تبنات ولكن 
مع األسف والت، يعني، في وضعية كارثية تنطلب منكم السيد الوزير 

إعادة التأهيل ديالها باش تبقى، يعني، تبقى خدامة مزيان، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن التدابير املتخذة لدعم الفنان املغربي في 
وضعية هشاشة، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية أيضا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة سع د العم ضي:

أجل  من  الوزارة  بها  قامت  التي  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد 
التخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كورونا سواء بالنسبة للفنان الذي 

يتوفر على بطاقة الفنان أو الذي ال يتوفر على هذه البطاقة؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال املهم جدا، مهم، عالش؟ 
حينت هاد الجائحة كانت امتحان على كل األمم واألسر وفهمنا بأن 

القطاع غير املهيكل ما�سي غير مشكل اقتصادي ولكن كارثة اجتماعية، 
األول  الباب  ..؛  جوج  في  جواب  نعطيك  ليا  يمكن  إجتماعية،  كارثة 
كاينة حلول بنيوية اللي احنا في طور اإلنجاز ديالها، أوال الورش امللكي 
ملكي  واش  هذا  اإلجتماعية،  الحماية  ديال   généralisation ديال 
مهم جدا واعطانا واحد العدد ديال اإلكراهات الزمنية، وإن شاء هللا 
احنا منكبين على قطاع الثقافة منكب على استصدار مرسوم تطبيق 
القانون 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
والقانون اللي كيتحدث بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين 
والعمال املستقلين، هاد الورش ديال لحماية اإلجتماعية ديال الفنان، 
راه ما�سي ساهل، ما�سي ساهل كون كان ساهل، كون تدار قبل، ولكن 
إن شاء هللا غادي في األسابيع املقبلة غادي نغادي نتقدمو، إن شاء هللا، 
إلى األمام، هذه الحلول البنيوية، كاين حلول ترقيعية، الترقيع شنا هو 
هي اللي كنديرو هادي سنوات، التكريم، كنعطيو التكريم من 10 آالف 
حتى ل 30 ألف درهم، ولكن كيخصنا نعرفو شكون هاد من هاد الفنان 
الرواد اللي عندو مشاكل صحية إجتماعية إلى آخره، كنطلبكم تعاونون 
 اجتماعية 

ّ
في هاد العملية إلى بان لكم �سي فنان في وضعية صحية وال

بخير، وغادي  يجازيكم  للمكتب هللا  ليا  كتبو  الوزارة،  تدخل  خاص 
نغادي نتصرفو في هاد األمور، ولكن هذا ما�سي هو الحل البنيوي...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب الفريق، الكلمة لكم السيد النائب 
املحترم.

الن ئب السيد ضشيد القبي9:

الذين  الفنانين  لصالح  الجهود  كل  نثمن  الوزير،  السيد  شكرا 
الهشاشة املزمنة وكوفيد غير زاد هاد  في غالبيتهم، من  يعانون من، 
القضية سوء، كيف ما كيقول املثل، سيدي مزيان وزادو نور الحمام، 
غالبا الفنان حالة انتظار إلنتاج يأتي أو ال يأتي و ملنتج يفرض الشروط 
املجحفة فيدعن لهزالة األجر وللرداءة الفنية للمنتوج مثل ما نراه من 
تفاهات في أغلب إنتاجات رمضان حيث يئسنا من تغيير دار لقمان، 
السيد الوزير، نسجل تأخر في تنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان 
األعطيات  بعيدا عن منطق  اإلجتماعية  بتحسين وضعيته  والكفيلة 
من ذلك النصوص املتعلقة بالحماية اإلجتماعية ، بالعقد اإلجتماعي 
بتشغيل األطفال في املجال الفني، باإلصالح العمومي، أيضا نثمن تفعيل 
البطاقة املهنية للفنان التي تمكن من التغطية الصحية وحقوق املؤلف 
وتسّهل التأشيرة، كما نثمن البدء في تحويل عائدات الحقوق املجاورة 
الخاصة،  النسخة  قانون  تفعيل  بفضل  األداء  فناني  من  ألصحابها 
لكن نالحظ عدم تفعيل الدفعات املوالية بسبب عجز املكتب املغربي 
لحقوق املؤلف عن مواكبة الحركية املهمة في مجال امللكية الفكرية، 
حيث يعاني من ضعف املوارد البشرية والتقنية وشبه إنعدام التكوين 

املستمر ، شكرا السيد الوزير.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال املوالي عن مآل اإلستراتيجية 
النواب املحترمين من  الوطنية املندمجة للشباب للسيدات والسادة 

فريق األصالة واملعاصرة، لك الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

الن ئبة السيدة حي ة بوفأاشن:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، السؤال حول مآل اإلستراتيجية الوطنية املندمجة 
للشباب طرحت بدون مبالغة في هذا تحت هاد القبة 10 مرات، احنا 
هاد  خالل  الوزراء  من  كثير  على  املرات  ديال  طرحناها5  األقل  على 
الوالية، نعيد طرح اليوم نفس السؤال ألننا ال ننتظر جوابا غير مسبوق، 
ولكن نبلغكم باملباشر أصوات 12 ماليين من الشباب وعشرات اآلالف 
من الجمعيات التي يصر الوزير وديوانه على إغالق باب التواصل معهم، 
املفارقة، السيد الوزير، أنه نفس هؤالء الشباب استبشروا خيرا ملا 
علموا بتعيين أصغر وزير في الحكومة معززا بتكوين أكاديمي عالي ومتميز 
والقدرة العالية على التعامل اإللكتروني بمرونة هو نفس الوزير الذي 
والحياة  اإلدارة  عرفتها  التي  الرقمنة  طفرة  استغالل  من  يتمكن  لم 
اليومية للمغاربة ليحقق أهم هدف في اإلستراتيجية وهو تجميع شتات 
كل عروض القطاعات الحيوية واملصيرية في شباك إلكتروني موحد 
أو وحيد لفائدة الشباب، وهم أكبر ضحايا الجائحة، كما أنه أضاع 
الثقافي والريا�سي  التنشيط  الوزارة وعلى املغرب فرصة ترسيخ  على 
عن بعد، ودار الشباب بvertuel فيما يفوق 2000 مؤسسة في غياب 
فرصة التنشيط والتأطيرامليداني في عمل، يعني، القرب اللي هي رسالة 
ديال الوزارة طبعا ، السيد الوزير، نقولها يؤسفنا ويؤسف الشباب أن 
يكون وزيرا من نخبة أبنائه قد فضل أن يكون وزيرا لتصريف األعمال 
بدل ترك بصمته والتأثير في حياة ماليين من الشباب غير املحظوظين 

واملحبطين حاليا، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير للجواب، تفضلوا.

السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال وهاد املعطيات، هاد الغيرة 
اللي عندكم عن الشباب املغربي، راه حتى أنا عندي، واملشكل مشكل 
الحكومي  املجلس  في  اإلستراتيجية  هاد  على  املصادقة  تمت  أعمق، 
بتاريخ 3 أبريل 2014 إال أن مسطرة املصادقة على هاد اإلستراتيجية 
ما كمالتش، وكاين واحد العدد ديال انطالقا من سنة 2017، تنفيذا 
إعداد  في  والرياضة  الشباب  قطاع  بادر  السامية  امللكية  للتوجيهات 
هاد السياسة املندمجة للشباب، وذلك بمساهمة فيها كاع القطاعات 

وتقدمت هاد السياسة هاد البرنامج في املجلس الحكومي بتاريخ 9 ماي 
2019 فهاد الوقت هذا جات جائحة كورونا وجات معطيات جديدة، 
معطيات جديدة كالنموذج التنموي الجديد، إن شاء هللا، اللي في طور 
اإلنجاز واللي غادي يكون بال شك من باب من األبواب ديال التنزيل ديال 
هاد اإلستراتيجية املندمجة، ولكن كيما قلتها النهار االول، من هاد املنبر 
une1 بهاد  obsession هاد نيت، قلت لكم أنا ما عنديش ما عنديش
البرامج املندمجة وداك ال�سي أنا كنشوف املشاريع، املشروع األول اللي 
غادي نزلو هاد العام الصبيب العالي mega 200 في كل دور الشباب في 
املغرب، ثاني حاجة اإلجراء اللي جا في قانون املالية ديال 2021 ديال 
l›exemption ديال الضريبة على الدخل معنى أن كل شركة أو جامعة 
أو cooperative اللي غادي توظف شاب اقل من 35 عام ألول مرة اللي 
كيولج لسوق الشغل، هذا إجراء مهم جدا وحتى واحد ما كيتكلم عليه، 
وخصنا نستحضرو املجهود اللي تدار جبائيا من طرف وزارة املالية في 
هاد الباب هذا، وثالث حاجة في األيام املقبلة تكلمتي على الرقمنة، في 
األيام املقبلة غادي ننزلو واحد من دوك 15 األوراش األساسية ديال 

الوكالة للتنمية الرقمية...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي وفق اإلستدراك 
القرب  تسيير مالعب  في  املتدخلين  كثرة  الرئاسة هو عن  الوارد على 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد نوض الدين األزضق:

السيد الوزير، غير جاحد اللي غيقول أنه هاد املالعب القرب فهاد 
السنين األخيرة ما تطوراتش بواحد الطريقة مهمة، اللهم لك الحمد 
بفضل تعليمات سيدنا هللا ينصرو، مالعب كثيرة موجودة، وكاين هناك 
إشكال في عدد املتدخلين فهاد املالعب وطريق تدبيريها إننا ناخذو مثال 
كاين مالعب دارتهم املبادرة التنمية البشرية يدبرون بطريقة عن طريق 
الجمعية مجانا، هناك مالعب تابعين الوزارة �سي الطالبي دار قرار إعفاء 
األداء فهاد املالعب، هناك بعض اإلشكاالت في التسيير خصها تعالج 
كاين هناك مالعب دالجماعات املحلية اللي صاوباتهم وعندها في قرار 
جبائي اآلداب ما يمكن ليهاش ديرو باإلعفاء فاحنا املطلوب ولو ما�سي 
اختصاصكم كنطلبو منكم السيد الوزير اتفاقية مع وزارة الداخلية 
الرقمنة  يوليو  ثانيا خصهم  أوال،  واحدة  بطريقة  يدبرو  أساس  على 
تنهضرو على la1digitalisation يمكن يدار لهاد املالعب طريقة عصرية 
وياخدو املواعد عن طريق وثم الصيانة اللي كيصاوب شانطي الصيانة 
يصاوب املالعب حتى هي كذلك يصاوب لهاد ميزانيتها للصيانة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب تفضلوا.
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السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

الصميم  في  السؤال  السؤال،  هاد  على  النائب  السيد  شكرا 
داإلشكال،  املعطيات  هما  شنو  مزيان  نفهمو  باش  غير  حيث  عالش 
عنق الزجاجة ما�سي اسمح ليا عنق الزجاجة ما�سي في امليزانية ديال 
االستثمار، االستثمار غنستثمرو غنطلعو الحيوط وراه ما يتساالوش، 
عنق الزجاجة في املوارد البشرية، هاد الوزارة كانت عندها 20 ألف 
 non1 emplacé1 les1 départs موظف، ولينا في أقل من 4000 ومازال
en1retraite و150 وال اللي 200 كيمشيو ما كندخلو حتى �سي موظف 
هاد العام عندنا poste1budgétaire 50 و150 كيمشيو للتقاعد ومازال 
كنبنيو، مازال كنبنيو البنية التحتية واحنا غادين، donc كاين مشكل 
في املوارد البشرية، باش نجيك من الالخر الحل هو أننا نديرو شراكة مع 
وزارة الداخلية و نتافقو على املسطرة باش أوال كنختارو جماعيا هاد 
املوظف اللي غادي يجينا من البلدية وال من الجماعة يجي يسير هذا، 
ثاني حاجة نتفقو على املسار املنهي ديال هاد املوظف، ما�سي يبقى غير 
 donc حيت غادي يدوز معنا 3 سنين ويرجع الجماعة ديالو إلى آخره
املسلك أو املسار املنهي ديالو وثالث حاجة التكوين املستمر باش يعرف 

آش كيدير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير السؤال األخير في هذا القطاع هو عن التداعيات 
األنشطة  في  العاملين  على  كورونا  لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية 
الثقافية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيدة النائبة لبسط السؤال.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

السيد الأئيس،

السيد الوزير املحترم، ما هي اإلجراءات اللي اتخذتوها إلنقاذ قطاع 
الثقافة والعاملين بهم من التداعيات االجتماعية واالقتصادية ديال 

جائحة كورونا؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلم للسيد الوزير للجواب.

السيد عثم 7 الفأدوس وز أ الثق فة والشب ب والأ  ضة :

شكرا السيدة الرئيسة، الحمد هلل اللجنة لجنة اليقظة االقتصادية 
أعطتنا واحد 5 ديال القطاعات تحت لواء الوزارة ومن بينها الصناعات 
هاد  مع  برنامج  عقد  وكان  السينما،  وصناعة  واملبتكرة  الثقافية 
القطاعات وخاصة الفيدرالية ديال la CGEM وتم سن تدابير استثنائية 
للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض  لفائدة 
االجتماعي، كما فهمتو دابا راه كنتكلمو على القطاع املهيكل ما�سي غير 

املهيكل اللي تكلمنا عليه من قبل من باب الهشاشة وخاصني نقول واحد 
القضية راه العدد ديال املوظفين اللي أو les1salariés اللي استافدو من 
 la ديال 2000 درهم، واحد 1000 منهم وكانت عندهم l›indemnité هاد
rétroactivité حتى يوليوز، إذن كاين البعض اللي خذا 2000 درهم كل 
شهر من يوليوز هي 20 ألف درهم، وكانت أيضا االستجابة للطلب ديال 
التمديد ديال هاد اإلجراءات كاملة، راه شوفو في عقد البرنامج واحد 
العدد داإلجراءات تمت التمديد ديالها حتى أواخر يونيو هاد الشهر إن 
شاء هللا، وبغيت نعطي غير واحد املسألة مهمة جدا الحظنا بأن واحد 
العدد ديال الشركات اللي كانت مهيكلة سوا ماتت سوا نوعت األنشطة 
في  وقعت  الثقافة سوا  وخالت  أخرى  قطاعات  ل�سي  ومشات  ديالها 

l›informel في القطاع الغير مهيكل.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، النائبة املحترمة على التعقيب 
تفضلوا.

الن ئبة السيدة سعيدة آيت بوعلي:

السيد الوزير، اإلغالق الكلي للفضاءات الثقافية ملا يفوق سنة أدى 
إلى فقدان املستثمرين في القطاع ما يقرب من %70 من رقم معامالتهم، 
100 ألف عامل وظائفهم،  تعبيرهم وفقد ما يفوق من  هذا حسب 
البعض منهم كيعيشوا اآلن تحت عتبة الفقر ال يجدون ما يسدون به 
حاجياتهم اليومية كصناع الفرجة مثال بجامع الفنا الذين بفضلهم 
استطاعت جامع الفنا أن تأخذ سمة ثرات إنساني ال مادي في غياب 
الدعم اإلجتماعي والتغطية الصحية لكثير من الفنانين واملبدعين ومنهم 
من مات وفي قلبه حصرة وال أمل يلوح في األفق لغياب إرادة سياسية 
للحكومة بإنقاذ هذا القطاع كما فعلت مع قطاعات إنتاجية أخرى، مما 
ينم عن تصور للثقافة كطرف فكري وهذا كيتجلى أساسا في امليزانية 
الهزيلة اللي عندكم فهاد القطاع أو لعب الدراري في حين أنها نافدة 

العالم على حضارة اململكة وتراتها الغني بروافده،..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، وشكرا لكم السيد الوزير على حسن 
مساهمتكم في هاته الجلسة وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع العدل، 
بداية نرحب أيضا بالسيد وزير العدل والسؤال األول في هذا القطاع هو 
عن دعاوى سماع ثبوت الزوجية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب املحترم، السيد النائب.

الن ئبة السيدة بثينة القأوضي:

شكأا السيد الأئيس،

على  سنتين  دازت  ما  بعد  نسولوكم  بغينا  اليوم  الوزير،  السيد 
انصرام اآلجال ديال ثبوت الزوجية وأمام صمت املواطنين احنا بغينا 
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نعرفو، واش تم توقيف إلى ما على نهاية، آخر مرة ديال اآلجال ديال 
إقامة دعوى ثبوت الزوجية أو أن الحكومة عندها تصور آخر هي بصدد 

بلورته، هادي فرصة نستمع لكم السيد الوزير؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

16 من مدونة  املادة  أن  تعلمين  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
األسرة كتنص على أنه في حالة وجود أسباب قاهرة تحول دون توثيق 
العقد في وقته، املحكمة كتعتمد سماع الدعوى الزوجية بمختلف 
كمرحلة  سنة   15 ملدة  اعتمادها  تم  العملية  وهاد  اإلثبات،  وسائل 
انتقالية، بطبيعة الحال املادة األصلية في املادة 16 كانت كتنص على 
أعمال ثبوت الزوجية ل 5 سنوات من 2004 ل 2009 ثم تم تمديدها 
ملرة أولى من 9 ل 14، وملرة الثانية تم تمديدها من 14 ل 2019 لكن 
ما الذي يحصل اللي كيحصل السيدة النائبة املحترمة هو أن واحد 
العدد ديال األشخاص كيستغلوا هاد املادة 16 للتحايل على بعض 
بحيث  بالقاصرات  والزواج  الزوجات  تعدد  تخص  التي  املقتضيات 
أنهم ملي كترفض الطلب ديالهم من طرف املحكمة لتعدد الزوجات أو 
الزواج بالقاصر كينظموا مراسيم زواج بالفاتحة بدون توثيق العقد 
وملي كيحصل الحمل آنذاك عاد كيلتجأوا إلثبات الزوجية، بطبيعة 
الحال إثبات الزوجية مهم بالنسبة لتماسك األسرة وإستقرارها لكن 
أيضا حماية القاصرات وقاصرين حماية حقوق املرأة راه حتى هو مهم 
أيضا، لذلك فالتوجه دالحكومة اللي سولتي عليه هو أنها ستتوقف عن 

هاد التمديدات ديال هاد املراحل هادي كلها.

السيد ضئيس الجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلي  الفريق،  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمة.

الن ئبة السيدة مأ مة بوجمعة

السيد الأئيس،

تقييما  تستوجب   16 باملادة  العمل  من  سنة  الوزير،15  السيد 
موضوعيا يرتكز على املعطيات اإلحصائية الدقيقة، ويستوجب تقويما 
للمنزلقات القانونية التي أفرزها واقع املمارسة، ومنها هاد اإلستغالل 
السلبي لخرق املسطرة ديال التعدد ولتمرير زواج القاصرات وللتغطية 
على حاالت الفساد وحاالت الخيانة الزوجية، واللي عندها حلول ربما 
16 ال  املادة  ديال  الزواج، األسباب  للدخول فيه،  الوقت ال يسعني 
زالت قائمة باقي عندنا الزواج ديال مجموعة ديال املناطق حيث القوة 
ديال العرف تتجاوز القوة ديال القاعدة القانونية، باقي عندنا املشاكل 
ديال املغاربة املقيمين بالخارج، األمر يتطلب معالجة تشريعية تتجاوز 

التحديد تمديده وال توقيفه إلى معالجة تشريعية شاملة واش نوقفو 
هاد املادة؟ واش أننا نحررو األحكام ديالها من الصفة الوقتية؟ واش أننا 
نربطو اإلستثناءات باملوضوع عوضأن نربط اإلستثناءات بالشكل باش 
نحلو هاد املشكل ديال التحايل، هذا يقت�سي أننا نعملو ندوة وطنية 

يشترك فيها جميع املتدخلين...

السيد ضئيس الجلسة:

التبادل  عن  املوالي  السؤال  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
والسادة  للسيدات  العدلي  التوثيق  مهنيي  مع  للمعطيات  اإللكتروني 
السيد  الكلمة  لكم  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد هللا مسعوي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير عن التبادل اإللكتروني للمعطيات مع منهي التوثيق 
العدلي نسائلكم؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الجواب السيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

السيد النائب املحترم، في إطار الورش الوطني املهم للتحول الرقمي، 
الوزارة تنكب على إعداد عدد من املشاريع املعلوماتية اللي كتهدف إلى 
التدبير الالمادي للعديد من املعامالت بين املحاكم ومساعدي القضاء 
ومن ضمن هاد املشاريع، بطبيعة الحال كاين مشروع أو 2 ديال املشاريع 
اللي كيهمو السادة العدول واللي عندهم كيدخلو في عالقة باملحاكم 
وخاصة بالسادة قضاة التوثيق، إذن فهاد اإلطار كاين هناك مشروع 
لفائدة السادة العدول، وهو املشروع املتعلق بإحداث منصة إلكترونية 
لفائدتهم غتمكن هاد املنصة السادة العدول من التواصل مباشرة مع 
مؤسسات قا�سي التوثيق دون الحاجة إلى التنقل إلى املحكمة وإجراء 
كافة العمليات كذلك، فالوزارة وضعت اآلن في إطار هاد تعزيز الرقمنة 
تضع اللمسات األخيرة على القانون الجديد لخطة العدالة واللي فيه 
العديد من املقتضيات اللي كتعزز واحد العدد ديال اإلجراءات اللي 
كتخص املهنة ديال خطة العدالة، واللي غادي يتم التحول الرقمي 
العديد  إعداد  تم  الصحي  الحجر  الفترة  خالل  أنه  كذلك  ديالها، 
كيتم  واللي  العدول  للسادة  اإللكترونية  الحسابات  من  والعشرات 
اإلعتماد ديالها خاصة في طلبات الزواج، واللي اعطات نتيجة أولية 

مهمة قابلة للتوسع، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا.
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الن ئب السيد عبد هللا مسعودي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم، إثارتنا لهذا املوضوع السيد الوزير 
ليست فقط مرتبطة بما كشفت عنه جائحة كورونا من ضرورة التسريع 
في تبني عملية التحول الرقمي باإلدارات املغربية، ولكن ألن نجاح برامج 
أن  يجب  الذي  التحول  رهان  بكسب  كذلك  مرتبط  ببالدنا  التنمية 
تستفيد منه اإلدارة القضائية واملنتسبون للمهن القانونية والقضائية، 
وكذلك املواطنون، موضوع التوثيق العدلي السيد الوزير من الضرورة 
إيالء إهتمام خاص لهذه املهنة والعاملين بها بالنظر ملعاناتها من عدد 
من اإلكراهات سواء على املستوى القانوني أو العملي، إذ من الواجب 
ن السادة العدول من 

ّ
مراجعة اإلطار القانوني املنظم للمهنة بما يمك

ميزة  تستفيد  أن  يجب  كما  املهنية،  ومسؤولياتهم  أعمالهم  ممارسة 
التوثيق العدلي من الثورة الرقمية املعلوماتية وهنا ال بد من تفعيل 
العقاري  التحفيظ  لعمليات  اإللكتروني  بالتدبير  املتعلق  املرسوم 
التوثيق  مهنة  بين  املساطر  تبسيط  أجل  به من  املرتبطة  والخدمات 
العدلي واملحافظة العقارية، كذلك ضمان مزيد من مبادئ الحكامة 
في معالجة ال العمليات العقارية وأخيرا ضمان أمن تعاقدي وحماية 

امللكية العقارية وشكرا السيد الوزير، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

فقط بعض األرقام السيد النائب املحترم خالل سنة 2020 بلغ 
مع  باملقارنة   2200 للعدول  اإللكترونية  املنصة  في  املنخرطين  عدد 
السنة املاضية كانوا 49 والعدد ديال طلبات اإلذن بالزواج فهاد املنصة 
إإللكترونية بلغ هاد السنة هادي 16 ألف طلب بينما في السنة املاضية 
كان فقط 4400 طلب، بمعنى أن مهنة العدالة أو خطة العدالة هي مهنة 

مقبلة على تحوالت رقمية مهمة في اتجاه عصرنتها وتجويد خدماتها.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن تعزيز الحماية القضائية 
والسادة  للسيدات  باإلفالس جراء جائحة كورونا  املهددة  للمقاوالت 
السيد  لكم  الكلمة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب لبسط السؤال تفضلوا.

الن ئب السيد عبد العز ز اللب ض:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
باإلفالس  للمقاوالت مهددة  القضاء  الحكومة من أجل تعزيز حماية 
القانونية  اإلجراءات  اتخذت  الحكومة  وهل  كورونا،  جائحة  جراء 

من قبل السلطات الثالث من أجل إيجاد حلول جد سريعة لتسوية 
وضعيات القروض يعني البنكية، الطبقة الهشة، القطاع السياحي، 
عامة  النقل  وخاصة  السياحي  للنقل  والليزينك  التقليدية  الصناعة 
وماذا أعدت الحكومة للطبقة الهشة مقابل اإلغالق في 8 مساء، شكرا 

السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

شكرا السيد النائب على تفضلكم بهاد السؤال، أود أن أوضح في 
البداية أن وزارة العدل ليست هي القطاع املعني بالعناية باملقاولة، احنا 
فقط معنيين في الجانب التشريعي والجانب القانوني، بطبيعة الحال 
املقاوالت تتلعب دور أسا�سي في االقتصاد وفي توفير مناصب الشغل، 
النائب املحترم أن بالدنا كانت عندها نضرة  ويمكن لي نقول السيد 
استباقية فهاد املجال حتى بعد حلول هاد الوباء فخالل سنة 2018 
صدر القانون 73.17 اللي كيتعلق بمعالجة مساطر صعوبة املقاولة 
وهاد القانون هذا جا في إطار تطوير املنظومة القانونية املؤطرة ملجال 
املبكر  الرصد  ديال  اآلليات  بعض  وجاب  واملال  واالستثمار  األعمال 
للصعوبات اللي يمكن تعترض املقاولة وأعتقد بأن هاد القانون هذا اللي 
جا في منظور استباقي كان عندو دور أسا�سي جدا في إنقاذ العدد الكبير 
من املقاوالت اللي جات في إطار األزمة ديال جائحة كورونا، بطبيعة 
الحال الوزارة املعنية بالجانب التشريعي في هاد املجال لحماية املقاولة 
االتجاه  فهاد  تم�سي  يمكن  اللي  اقتراحات  أي  مع  للتفاعل  مستعدة 

للحماية القانونية للمقاولة املغربية، وشكرا السيد النائب املحترم.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد عبد العز ز اللب ض:

سؤالنا كان لكم كوزير العدل كحكومة أوال من ناحية حماية املقاولة 
فالبد من اجتهاد في وجود حلول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هنا الفئة التي 
تضررت في اإلغالق بداية من 8 ليال كثير منها أصحاب املقاهي والعاملين 
بها التجار الصغار، بيع املالبس، الحلويات الحرفيين الصناع التقليديين، 
أصحاب املأكوالت، أصحاب الطاكسيات أي السائق البسيط، يعني 
الكار املكتري فجل هذه الفئات هي في طريق موت وانتحارات، وبيوتهم 
خربت يعني جائحة كورونا بحال الصناع التقليديين والتجار الصغار 
وقطاع السياحة اللي فيه سكتة قلبية وفي حيرة خاصة املدن العتيقة 
وعلى رأسها مدينة فاس الحبيبة العزيزة على املغاربة عامليا، إذن فهاد 
بداية  في  املغاربة  املواطنين  ديال  التساؤالت  الوزير  السيد  الناحية 
شهر الشهر الفضيل تساؤالت معقولة مبنية على واقع اقتصادي ال 
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يطاق بالنسبة ملختلف الفئات الشعبية وخصوصا الطبقات الكادحة 
واملتجردة من شدة أزمة جائحة كورونا فمذا أعدت الحكومة للمقاوالت 
التي أصبحت على حافة اإلفالس وما مآل األسر التي باتت تطرد لعدم 
أدائها الكرائية؟ وما مصير الصناع التقليديين وأرباب املقاهي والنوادي 

والباعة املتجولين والحمامات..

السيد ضئيس الجلسة:

إلى  الوزير؟ نمر  النائب املحترم، هل من رد السيد  شكرا السيد 
والسادة  للسيدات  األجانب  عقارات  حماية  عن  وهو  املوالي  السؤال 
النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية فألحدهم الكلمة تفضلوا 

السيد النائب.

الن ئب السيد محمود إمأي:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب والن ئب ت املحترمو7،

ال زالت الظاهرة االسيالء على عقارات املواطنين األجانب املواطنين 
واألجانب تزداد يوما عن يوم وطبعا بالرغم من املجهودات املبذولة 
بالرغم من وجود رسالة ملكية فال زال األمر على ما هو عليه بالرغم من 
املجهودات، على هذا األساس نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات 

الجديدة التي تنوون اتخاذها ملعالجة هذه الظاهرة؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

السيد النائب املحترم شكرا على تفضلكم بهذا السؤال، ذكرتم في 
سؤالكم الرسالة امللكية فعال هاد املجال نتدخلو فيه بكيفية أفقية في 
العديد من القطاعات في إطار التوجيهات ديال الرسالة امللكية، هاد 
الرسالة اللي دارت واحد التحول نوعي في معالجة هذا املوضوع، فيها 
توجيهات واضحة وبمقتضاها تم تشكيل واحد اللجنة فيها مختلف 
املتدخلين وهاد اللجنة اتخذت واحد العدد ديال التدابير، قامت بعدة 
اجتماعات وهي تدابير ذات طبيعة تشريعية تمت مراجعة العديد من 
النصوص، القانون ديال الحقوق العينية، قانون اإللتزامات والعقود، 
القانون الجنائي، قانون املسطرة الجنائية اللي تخادت فيه واحد العدد 
مثال في املسطرة الجنائية، صالحية القضاء لعقد العقار اللي كيكون 
موضوع دعوى أو متابعة جنائية إلى غير ذلك، إذن هاد اإلجراءات نعتقد 
التقييم ألنه التشخيص اللي عندنا أنه حدت إلى حد بعيد من تف�سي 
هاد الظاهرة اإلجرامية املشينة االستيالء على عقارات الغير سواء كانوا 
أجانب أو كانوا مواطنين واآلن هاد الظاهرة تم املحاصرة ديالها وتم 

الحد ديالها ، ونحن ال زلنا مستمرين في اللجنة تنشتغلو في إطار واحد 
القاعدة بيانات جديدة اللي غتعمل على رصد كل هاد الحاالت ديال 
التدخل وأيضا دراسة اآلثار ديال املراجعات القانونية على الحد من 

هذه الظاهرة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

النائبة  السيدة  تفضلوا  للتعقيب،  للفريق  لكم  الكلمة  شكرا، 
املحترمة.

الن ئبة السيدة سع د زخنيني:

شكأا السيد الأئيس،

للجنة  اإليجابي  التفاعل  بارتياح  كنسجلو  فعال  الوزير،  السيد 
املختلطة لتنزيل التعليمات السامية للي جات في الرسالة امللكية، كما 
كنسجلو بارتياح صدور بعض األحكام في هاد املوضوع، والتي انتصرت 
لضحايا السطو على العقارات، ولكن السيد الوزير، اسمحوا لي بغيت 
نقول لكم بأن كما تفضلتوا انتم، األثر على الواقع غير واضح ألن هاد 
الظاهرة أصبحت خطيرة وتنامت في السنوات األخيرة، وأصبحت تمس 
بإستقرار العقارات وتمس باألمن العقاري في املغرب، وأصبحت، يعني، 
تمارس بواسطة عصابات منظمة كتعامل وكتقاسم األدوار، تستغل 
االثغرات القانونية، تستغل التجاوزات اإلدارية، أكبر فئة متضررة في 
هاد في هاد املنظومة هذه هي املهاجرين واألجانب الذين رحلوا وتركوا 
عقاراتهم مطمئنين على أساس أنها عقارات محفظة إلى آخره، نعم على 
املستوى التشريعي تم اتخاذ بعض اإلجراءات كما تفضلتو للحد من 
هاد الظاهرة، مثال تعديل املادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذلك 
املنصة الرقمية الي دبابا ولى اإلشتغال بها، ولكن السيد الوزير الرسالة 

امللكية السامية يعني فيه عديد من الرسائل..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، السيد الوزير، بضع 
ثواني.

السيد محمد بن عبد الق دض وز أ العدل :

السيدة النائبة املحترمة، نعطيك غير بعض األرقام باش نحصر 
الظاهرة، اآلن امللفات املوضوع على القضاء بشأن االستيالء على العقار 
هو 42 ملف، 17 في مرحلة التحقيق، 3 ملفات في مرحلة املحاكمة 
االبتدائية، و14 في مرحلة املحاكمة االستئنافية و8 ملفات في مرحلة 

النقض، في املجموع 42 ملف، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا على جوابكم وشكرا على حسن مساهمتكم في هاته الجلسة، 
وننتقل إلى القطاع املوالي قطاع الطاقة واملعادن والبيئة، بداية نرحب 
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الطاقات  تطوير  عن  القطاع  هذا  في  أول  سؤال  وفي  الوزير  بالسيد 
املتجددة هو للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، الكلمة لكم السيد النائب للسؤال.

الن ئب السيد محمد الحفي ني:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات التي تقومون بها بخصوص 
تطوير الطاقات املتجددة والطاقات البديلة األخرى، نسائلكم السيد 

الوزير؟

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

شكرا السيد النائب املحترم، بناء على التجربة الرائدة في العقد األخير 
لبالدنا في مجال الطاقات املتجددة واللي الحمد هلل يشهد بها الجميع 
بالنسبة  نشتغل  اآلن  إستراتيجية  هذه  بنواقصها،  وحتى  بإيجابياتها 
بالنسبة  الكهربائي  النظام  أن  العناوين  لك  غنقول  املقبل،  للعقد 
النظيفة والطاقات  الطاقات  النظام مبني على  لعقد املقبل سيكون 
املتجددة ونتحدث على ما يقارب من 9 آالف ميغاواط، بمعنى مئات 
املاليير ديال استثمارات، األمر الثاني هو أنه فتحنا الباب أمام طاقات 
جديدة كالهيدروجين، وأعددنا خارطة طريق 2021-2030، الطاقات 
 biomasse النظيفة املبنية على الغاز 2021-2030، الطاقة الحيوية
أعددنا خريطة الطريق 2021-2030، ووفق تعليمات صاحب الجاللة 
نعد خريطة الطريق حول الطاقات البحرية وهي غنية بالنسبة لبالدنا، 
فضال على ذلك مع وزارة الصناعة ووزارة اإلقتصاد نشتغل على تعميم 
اإلستراتيجية  اإلقتصادية  و  اإلجتماعية  القطاعات  كافة  في  الطاقة 
يعني  الصناعات  الصناعة حول  وزارة  مع  اإلتفاق  تمت،  الحمد هلل 
في  استثمارات  وجلب  العلمي  البحث  تطوير  ثم  الصناعية  املناطق 
هذه القطاعات، فإذن العقد املقبل سيكون عقد التنمية املستدامة 

والطاقات املتجددة إن شاء هللا لبالدنا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للفريق للتعقيب، تفضلوا السيد النائب.

الن ئب السيد محمد مأزوق:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الوزير، إذا نسائلكم عن هاد تطوير الطاقات املتجددة، البد 
أن نشيد باملنجزات التي حققتها بالدنا على أزيد من 10 سنوات وهذا 

ال ينكره إال جاحد، ولكن هناك بعض املالحظات واملقترحات نقدمها 
باملناسبة وفي طياتها طبعا أسئلة:

أن  الوزير ال يجب  السيد  الذي نسائلكم عنه  التطوير  أوال: هاذ 
يقتصر على الطاقات املزدوجة الشمسية والريحية، بل يجب أن يضم 

الطاقات العضوية والطاقات الناتجة عن أمواج البحار.

ثانيا: تساؤل فيما كلفة اإلنتاج والتي يجب أن تكون ذات تنافسية 
عالية، جيد أن يكون املغرب رائد في الطاقة املتجددة ولكن بتكلفة 
مقبولة ومعقولة، وهذا يقودنا السيد الوزير للحديث عن الخيارات 
مستوى  مدى  عن  التساؤالت  هاد  بالدنا،  تبنتها  التي  التكنولوجية 

مردوديتها ونجاعتها.

يخص  فيما  خصوصا  البيئة  على  املحافظة  مستوى  رفع  ثالثا: 
التلوث واستهالك املاء.

نقطة أخيرة يجب هاد املشاريع أن تطال أن تصل إلى مختلف مناطق 

البالد وهذا طبعا يطرح املعايير املعتمدة إلختيار املشاريع، وكذا تطوير 

اإلستعمال واملرور إلى اإلنتاج الذاتي لتمكين عموم املواطنين والخواص 

من إنتاج الطاقة وجعل هاد املشروع مجتمعي، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من رد السيد الوزير في بضع ثواني.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

والحيوية،  العضوية  الطاقة  على  أؤكد  املحترم  النائب  السيد 

الطقات البحرية الهيدروجين وهادوا راه البرامج ديالها موجودة بالنسبة 

للعقد املقبل، الكلفة فقط هذا جواب للجميع، شراء الهاتف قبل 10 

سنوات النقال كلفته ليس هو كلفته اليوم، غير باش الناس ياخذوا 

بعين اإلعتبار هاد ال�سي، التكنولوجيا عندما تبدأ تكون مرتفع جدا ومع 

األسف من حسن الحظ سوء الحظ أن العقود فيها 25 سنة ولذلك 

البد أن يؤخذ..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، السؤال املوالي عن إستعمال الطاقات 

املتجددة في القطاعين الفالحي والصناعي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، السيدة النائبة املحترمة تفضلي لبسط 

السؤال.

الن ئبة السيدة حكيمة ب9 قس وي:

عن البدائل الطاقية لغاز البوطان في القطاع الفالحي والصناعي 

نسائلكم؟
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السيد ضئيس الجلسة:

السيد الوزير الجواب.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

شكرا السيدة النائبة املحترمة، باإلضافة إلى القطاع الكهربائي اللي 
كما قلت مبني في العقد املقبل حتى في ما سبق على الطاقات النظيفة هو 
تعميم هذه الطاقات النظيفة واملتجددة في كافة القطاعات اإلجتماعية 
املرافق  املساجد،  اإلجتماعية:  على  تكلمت  ليا  سبق  واإلقتصادية، 
الرياضية، املدارس، الجامعات، والالئحة طويلة، واشتغلنا على القطاع 
الفالحي وكانت نتائج مبهرة، اليوم يمكن ليا نقول ليكم الطلب على 
الطاقة املتتجدة في القطاع الفالحي تجاوز ما كنا نعده، وصلنا ل 10 % 
من الضيعات تنازلت الكلفة بحوالي %50، عندنا النظام ديال الجبايات 
أنا أنعاود نجاوب على هاد السؤال ألنه كاين هاد السؤال غنعطي فيه 
بعض التفاصيل، القطاع الصناعي اليوم كاين تنافس بين الصناعيين 
عندنا طلبات متعددة للصناعين باش يستعملوا الطاقات املتجددة 
والطاقات النظيفة، كنبغي نوضح هاد القضية الطاقات بما فيها الغاز 
ألن ممكن الطاقات املتجددة ولذلك وقعنا مع السيد وزير الصناعة 
الصناعية،  املناطق  كافة  في  املتجددة  الطاقات  تعميم  على  اتفاقية 
كافة املناطق الصناعية واآلن نفتح الباب أمام اإلنتاج الذاتي طبعا هذا 
غيخلق واحد النوع من التحول في املنظومة الكهربائية البد أن يعالج 

بالقوانين وبنظام التقنين l›agence1de1régulation إن شاء هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيب الفريق تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة حكيمة ب9 قس وي:

السيد الوزير املحترم، في الحقيقة مزيد بغينا توضيحات السيد 
الوزير توضيحات دقيقة في يعني لتشجيع هاد اإلستثمارات إلستعمال 
وبرامج  مخططات  تمت  املحترم  الوزير  السيد  املتجددة،  الطاقات 
ساهمت بشكل واضح في خلق فرص الشغل سواء باملجال الفالحي أو 
ال الصناعي وبالعالم القروي ساهمت بشكل جلي في الحد من الهجرة 
القروية وما يترتب عنها، لكن باملوازاة البد من الحفاظ على املكاسب من 
استقرار وأمن غذائي إلى غير ذلك وأيضا تطوير هذه املكاسب، فالطاقة 
كيفما كل �سي كيعرف عامل أسا�سي في اإلستثمار وهي جد مكلفة وتثقل 
كاهل املستثمر بل تعيق اإلستثمار في كثير من األحيان في غياب البدائل، 
 les وال أدل على ذلك املستثمرين الصغار اللي مازال كيتخبطوا غير دوك

factures ديال الكهربة.

الهشة  للطبقة  املوجه  البوطان  غاز  دعم  على  وللحفاظ  لهذا 
 equation فاألمر يستدعي دراسة معمقة يتم فيها جرد كل اإلكراهات
les1 ويتعالج  inconnus1 nécessaireبعين االعتبار inequation أخذا 

بواسطة واحد logiciel باش نقدروا نحصلوا على des1solutions اللي 
اإلعتبار  بعين  تأخذ  املعلوماتية  املعالجة  أن  كما   ،optimale يكونوا 

املتغيرات على أي...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة املحترمة، السيد الوزير بضع ثواني عفوا 7 ثواني.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

سميتو  le1 صندوق  fond واحد  كان  أولى  كتجربة  سنوات   3 في 
مورصيف ساهموا فيه عدة تمويالت وصل ملليار و200 مليون ديال 
الدرهم، 260 مشروع اآلن غندخلوا املوجة الثانية وإن شاء هللا ستبقى 
املتجددة  الطاقات  على  اإلقبال  قلت  كما  ألن  صاعدة  يعني  موجة 
والنظيفة نبغي نقول للرأي العام الطاقات املتجددة أقل كلفة بكثير من 

قنينة الغاز رغم أنها مدعومة.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن استخالص واجبات املاء 
والكهرباء بالقرى للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال.

الن ئب السيد مصطفى كأدي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير املحترم، املواطنون يشتكون من ارتفاع فاتورة الكهرباء 
واملاء خصوصا بالعالم القروي والسبب يعود إلى طريقة احتساب كمية 
الوزير املحترم  املادتين الحيويتين، نسائلكم السيد  اإلستهالك هاتين 
عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إعادة النظر في هاد 

الطريقة إلحتساب كميات اإلستهالك؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

شكرا السيد النائب املحترم، أن من مسؤوليتي أن أوضح بعض 
األمور، عندنا إيال خذيت املكتب الوطني للكهرباء ما يقارب من 6 مليون 
ديال املشتركين، إيال حسبناها في عدد الفاتورات في السنة طبعا كاين 
الفاتورات اللي هي كل شهر وشهرين بمعنى راه كنتكلموا ما يقارب من 70 
مليون فاتورة في السنة، أنا كنقول ليكم الرقم، السادة النواب املحترمين 
زاروا املكتب الوطني وأنا اللي كنت اقترحت دار مهمة استطالعية، عدد 
الشكايات ديال الفاتورات 7 آالف شكاية من 70 مليون فاتورة، كاقولها 
وكنتحمل مسؤوليتي، كاين اللي ما كايبغيش هاد األرقام راه تدارت مهمة 
استطالعية، 7 آالف شكاية من 70 مليون فاتورة طبعا نضربوها في 
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10 ربما الناس ما كيشكيوش، 70 ألف شكاية 70 مليون فاتورة بمعنى 
واحد في األلف موجودة وال يجب أن تكون بسبب أخطاء أو تراكم ديال 
فاتورة تمت معالجتها، راه تراكمت على املكتب الوطني في الفترة األولى 
معالجتها  تمت  فاتورة وقعت شكايات طبعا  ملليون   11 الحجر  ديال 
واإلستجابة لها واآلن كنشتغلوا على أنظمة جديدة أثناء التعقيب نتكلم 

عليها باش نحسنوا الظروف ديال الخدمات للمواطنين.

السيد ضئيس الجلسة:

تعقيب الفريق.

الن ئب السيد عبد العز ز لع يض:

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد الوزير، هو في الحقيقة في الطرح ديالنا للسؤال هاد�سي 
اللي بغينا نسمعوا بغينا تكون واحد الطمأنة للساكنة، وتكون طمأن 
بحيث ال يعقل قطع الكهرباء واملاء بسبب التأخر في األداء، فالسيد 
الوزير تنسائلكم مرة أخرى على يعني الجانب القانوني بخصوص قطع 
 la base املاء والكهرباء على الساكنة بسبب التأخر في األداء شنا هي

jurudique؟

ونقترح عليكم يعني إيال كان أمكن يعني تحديد واحد الحد األدنى 
عند تعذر األداء بالنسبة للفئات الهشة سواء في املاء أو الكهرباء حتى ال 
نتركهم في الظالم واسمحوا لي أن أشارككم همومكم كذلك باملقترحات 

التالية لعلها تساهم في جودة الخدمة:

املقترح األول هناك عدد من سكان القرى ما زالت تستعملوا العداد 
التي  الذكية  بالعدادات  استبدالها  على  العمل  املكتب  وعلى  العادي 

تمكن من التعبئة واملسبقة حسب الحاجة...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، ردكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

أشكر السيد النائب املحترم، سبق كان اجتماع اللجنة مع املدير 
وكانت عدة مقترحات كنتمناوا نتوصلوا بها، ألن الهدف أشنو هو؟ أنا 

غنقول 4 املحاور ديال الكهرباء:

الحمد هلل  عالي  الكهرباء وصلنا ملستوى  تعميم  األول هو  املحور 
مشهوده له.

الشبكة  نطوروا  خصنا  كتزاد  الكهرباء  ملي  هو  الثاني  املحور 
ونحسنوها ونديروا الصيانة إلى غير ذلك.

املحور الثالث وهي التعرفة اإلجتماعية أبقت على الحكومة على 
الشرط األول والشطر الثاني.

ديال  املوضوع  فهاد  ولذلك  الخدمات  تحسين  الثالث هو  املحور 
تحسين الخدمات..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، السؤال املوالي على اإلجراءات 
املتخذة لتشجيع ودعم الفالحين من أجل إستعمال الطاقات املتجددة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

النائب املحترم.

الن ئب السيد ضحو الهيلع:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، تتوفر بالدنا على إمكانيات طبيعية جد مهمة كمصدر 
للطاقات املتجددة، مع األسف ال توظف هذه اإلمكانيات بشكل إيجابي 
لرفع إنتاج الطاقات النظيفة، بالفعل عجزت الحكومة في إستعمال 
القطاعات  لبعض  املدعم خاصة  البوطان  لغاز  الطاقة كبديل  هذه 
اإلنتاجية وعلى رأسها القطاع الفالحي هذا األخير ال زال يمتص 5 ماليير 
درهم كدعم موجه إلى غاز البطان أي %8 من الفاتورة الطاقية، إذن 
أنتم مطالبون بتعميم استعمال الطاقة الشمسية في  الوزير  السيد 
القطاع الفالحي وذلك بدعم مالي مهم ليتمكن الفالحون من إستعمال 
هذه الطاقة وكذا لتخفيف تكاليف اإلنتاج وأيضا لتخفيف العبء على 
خزينة العامة، السيد الوزير هل لديكم مشروع في هذا املوضوع؟ ومتى 

ستحققونه إذا كان لديكم؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

األمور  بين  املحترم وكنشكرك وكنعتقد من  النائب  السيد  شكرا 
اللي يمكن نفتخروا بها كثيرة في البالد ديالنا وهو ما قامت به بالدنا 
مرة  فكل  الحكومة  وهذه  املتعاقبة  الحكومات  الفالحي،  القطاع  في 
تالحظون في امليزانية يعني تطور في هاد القطاع هذا دليل على اإلهتمام 
بالقطاع الفالحي كما اإلهتمام بالقطاع الصحي والتعليم والصناعة 
الطاقة وغيرها، من بين األمور اللي مهتمين بها دائما كدار تحفيزات 
لهذا القطاع باش يطور أكثر باش يبقى أكثر تنافسية ويستجب طبعا 
لإلستهالك الذاتي لبالدنا وأيضا للتصدير، من بينها هو كل مرة كنحاولوا 
نزيدوا واحد �سي شوية فيما يتعلق بالدعم دالفالحين، سبق سابقا 19 
 ،les1ponts على األلواح الشمسية اللي كتستعمل في TVA و20 حيدنا
وقع من بعد ذلك في 2021 في القانون املالي تمت املوافقة وقع غلط 
فقط في واحد اإلشارة راه كيتصحح مع la CGEMأننا نعفيوا جميع 
األلواح الشمسية ب %20، األثمنة نزلت الحمد هلل هذا دليل على 
التطور التكنولوجي ب %50، كاين التمويالت من طرف األبناك بحال 
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تمويل الفالح للقرض الفالحي، قلنا نزيدوا فيla1dose ولذلك 2 ديال 
املقترحات قبلناها من كان ديال الوزارة ولكن من بعد جات من عند 
الفرق البرملانية قبلناها هو نحيدوا TVA 20% على األلواح الشمسية 
ونحيدوها على السخانات الشمسية، وقع واحد اإلحالة راه كتعالج مع، 
فإذن هذا توجه ماشيين فيه واليوم مع وزارة راه اآلن كان اجتماع باش 
نديروا البرنامج ديال العقد املقبل 2021-2030 فيما يتعلق بالتعميم في 

القطاعات اإلقتصادية وخاصة في القطاع الفالحي.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب.

الن ئب السيد ضحو الهيلع:

السيد الوزير، نشكرك أوال على هاد التعامل مع هاد القطاع غير 
بغينا إيال كان احنا شفنا في كورونا شكون اللي لقينا كاين في اإلنتاج إال 
الفالحا، كلينا احنا وكالو.. ولكن حاولوا شوية الدعم راه هو ضروري، 
ألن الفالحة راه ما�سي مربحة وخا يدير اللي يدير الفالح يعني الدعم 

ضروري وخصوا يبقى زايد فهاد اإلطار هذا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

القطاعات  على  األمة  في  اإلجماع  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
هو  ما  بين  يجمع  القطاع  هاد  واقتصادية،  اجتماعية  اإلستراتيجية 
اقتصادي وما هو اجتماعي ولكن عندو أبعاد أخرى هذا مرتبط باألمن 
راه ما  ال�سي  ديالنا وهذا �سيء مهم ولذلك هاد  البالد  الغذائي ديال 
كيتشطر فيه حتى �سي واحد، الحمد هلل كل مرة كاين إضافات نوعية وال 
سيما أيضا مرتبط مع التصور ديال الدولة ديالنا والعمل ديال الدولة 
ديالنا وديال الحكومة فيما يتعلق بالعالم القروي، ولذلك أنا كان دائما 
من املقترحات ديالي أن نبدع جميعا نتحدث عن اإلقتصاد القروي بكل 

مكوناته وعلى رأسه العمود الفالحي واحنا متفقين معكم ..

السيد ضئيس الجلسة:

هاته  وفي  القطاع  هذا  في  األخير  والسؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة هو عن تفعيل القانون اإلطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية 
املستدامة للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب املحترم لبسط السؤال.

الن ئب السيد رحمد التومي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، قانون اإلطار 99.12 هادي تيدخل في السنة السابعة 

ديالوا بغينا السيد الوزير التقييم موضوعي لهاد القانون اإلطار ومدى 
توصله إلى النتائج املرجوة منه؟ شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير الجواب تفضلوا.

السيد عز ز ضب ح وز أ الط قة واملع د7 والبيئة :

شكرا السيد النائب املحترم، من املتابعين لهاد املوضوع، القانون 
غندير  كيف  دقيقة  يسمحش  ما  الوقت  غنجاوب  سنوات  اإلطار7 
نجاوب على التنمية املستدامة ولذلك أنا رهن اإلشارة على اإلخوان زيارة 
في املكتب في اللجنة نعطيوا ولكن العنوان األول كاينة اإلستراتيجية 
كاين  الوزاري،  املجلس  في  الجاللة  طرف صاحب  من  عليها  صودق 
املخططات القطاعية 28 مخطط قطاعي ينزل ألن كان عندنا نظام في 
املعلومات اللي كيعطينا املؤشرات، عندنا اآلن اتفاقية مع 11 الجهة 
فيما يتعلق بهاد ال�سي دالتنمية املستدامة ثم باإلضافة ملثالية اإلدارة 
ألن هذا كان مطلب وحرص من السيد رئيس الحكومة على أن اإلدارة 
تعطي املثال ما يمكنش نتكلموا مع املجتمع واإلدارة ال تلتزم بقضايا 

التنمية اإلجتماعية.

بالعشرات  ومراسيم  قوانين  ونصوص  قوانين  ذلك  إلى  باإلضافة 
أقول بالعشرات الطاقة في البيئة في املاء في الساحل محاربة التلوث 
يعني قوانين وتشريعات صدرت، وأخيرا مخططات ما نقدرش نحصرها 
ألن التنمية املستدامة ما�سي هي البيئة هي أكبر من البيئة كل القطاعات 
اآلن تشتغل بمنطق اإلستدامة، التنمية املستدامة أي قطاع يمكن 
لنا نفصلو فيه، إيال خدينا القطاع الصناعي وخاصة اآلن التوجه نحو 
الصناعة الخضراء ولذلك هاد التوجه ما�سي ديال الحمد هلل التنزيل 

يعني هذا امليثاق.

السيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد النائب للتعقيب تفضلوا.

الن ئب السيد رحمد التومي:

هو السيد الرئيس احنا طرحنا هاد السؤال بغينا غير نثيروا اإلنتباه 
نتيرو اإلنتباه إلى واحد العدد ديال القصور السيد الوزير اللي الحظناها،

احنا ما تنكروش اإلنجازات اللي تعمالت فهاد امليدان وهي هي كثيرة، 
بغينا السيد الوزير نقول أنه في امليدان املالي ألنه يعني التنمية املستدامة 
كطلب واحد األموال كثيرة، كانت واحد املناظرة وطنية للجبايات، كانت 
مناسبة السيد الوزير فرصة باش نديروا جباية ديال اإليكولوجيك يعني 
ما تعمالت، كذلك واحد املناسبة لضم واحد العدد ديال الصناديق 
السيد الوزير ديال البيئة والتنمية املستدامة اللي خصنا نجمعوها، 
ألنه كنشوفوا أنه التدهور ديال البيئة راه كبير بزاف، يعني  أكثر من 
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3 % من الناتج الداخلي الخام في حين أنه ما نصرف على حماية البيئة 

هو أقل من 0،7 % السيد الوزير من امليزانية، هذا يعني تقصير، كذلك 

في مثالية اإلدارة تنالحظ أنه اإلدارة كانت تعطي املثال مثال في تجميع 

النقل ديال املوظفين، كذلك في النجاعة الطاقية، في نظام املستهلكات 

كل السيد الوزير هذا خاصنا نعطيو هاد الشق..

السيد ضئيس الجلسة:

لقد استوفينا طرح جميع األسئلة  النائب املحترم،  السيد  شكرا 

املدرجة في جدول أعمالنا، شكرا لكم جميعا على حسن مساهمتكم، 

ضفعت الجلسة.
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محرأ الجلسة الس بعة والثم ني7 بعد امل ئتي7

الت ض خ: االثنين 29 شعبان 1442ه )12 أبريل 2021م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

السيد حكيم بنشماس رئيس مجلس املستشارين.

مساء  الثالثة  الساعة  من  ابتداء  ودقيقتين  ساعة  التوقيت: 
والدقيقة الرابعة والخمسين.

البرملان  مجل�سي  بين  مشتركة  عمومية  جلسة  األعم ل:  جدول 
الوبائية  »بالحالة  تتعلق  لبيانات  الحكومة  رئيس  السيد  لتقديم 

باململكة، التطورات والتدابير االحترازية واإلجراءات املواكبة«.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي7 وعلى آله وصحبه رجمعي7.

افتتحت الجلسة.

السيد ضئيس الحكومة،

السيد ضئيس مجلس املستش ض ن،

السيد وز أ الدولة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة البرمل نيو7،

طبقا ألحكام الفصل 68 من الدستور يعقد مجلس النواب ومجلس 

رئيس  السيد  لتقديم  تخصص  مشتركة  عامة  جلسة  املستشارين 

الحكومة لبيانات تتعلق بالحالة الوبائية للمملكة من خالل التأكيد 

على التطورات والتدابير االحترازية واإلجراءات املواكبة.

الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة، فليتفضل مشكورا.

السيدات والسادة النواب إذا كان من املمكن أن نستمر في ممارسة 

التباعد ما يسمى بالتباعد االجتماعي، الجسدي، أشنو هو الفرق؟ من 

فضلكم، ال من األحسن إذا كان ممكن حفاظا على سالمتكم، آ ال�سي 

ادريس راه ال�سي سليمان غادي يعاديك.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

الحمد هلل الصالة والسالم على ضسول هللا وآله وصحبه.

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد الأئيس:

نستامعو، نستامعو للسيد رئيس الحكومة.

السيد سعد الدين العثم ني ضئيس الحكومة:

السيد ضئيس مجلس املستش ض ن املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب واملستش ض ن املحترمي7،

السالم عليكم وضحمة هللا وبأك ته،

من   68 الفصل  إطار  في  البرملان  بغرفتي  املشترك  االجتماع  هذا 
الدستور يأتي لتقديم بيانات تتعلق بالحالة الوبائية باململكة، تطوراتها، 
في  ينعقد  الذي  اللقاء  وهو  املواكبة،  واإلجراءات  االحترازية  التدابير 
وقت نستعد فيه الستقبال شهر رمضان املبارك، فأبارك لكم جميعا 
ولجميع املواطنات واملواطنين هذا الشهر الفضيل، نسأل هللا سبحانه 
وتعالى يدخلوا علينا وعلى جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا وعلى 
املغاربة قاطبة وعلى املسلمين قاطبة بالخير والبركات واليمن إن شاء 
هللا، والطاعات، وأن يتقبل منا جميعا وأن يرفع عنا هذا الوباء عن 

بلدنا وأمتنا وعن اإلنسانية جمعاء.

وهي مناسبة باش نجدد التواصل مع املؤسسة التشريعية املوقرة 
الوضعية  هذه  بشأن  الوطني  العام  الرأي  مع  التواصل  ومن خاللها 
بالحالة  واملرتبطة  اليوم،  نعيشها  التي  والحرجة  واملقلقة  الصعبة 
الوبائية التي تعرفها بالدنا واللي مرتبطة أيضا باملجهودات اللي كتقوم 
بها بالدنا بقيادة جاللة امللك للتحكم في هذا الوباء وللتقليص ما أمكن 

من التداعيات ديالو على املواطنات واملواطنين.

لاللتزام  الحكومة  أعضاء  كل  أيضا  وأدعو  ملتزم شخصيا،  وإنني 
باإلنصات إلى املواطنات واملواطنين والتواصل معهم وهذا حقهم علينا، 
ونحن نثق في ذكاء املغاربة، في حسن تقديرهم لألمور، في وطنيتهم، في 
قدرتهم على االنخراط القوي واالنخراط الواعي كلما اتضحت لهم األمور 
وأدركوا حقيقتها وأبعادها، وقد قمنا منذ أيام قبيل هذه الجلسة بفتح 
املجال الستقبال تساؤالت ومالحظات املواطنات واملواطنين، وتلقينا 
املئات من الرسائل والهدف منها هو أن نعرف تساؤالتهم ألحاول أن أجيب 
على أق�سى ما يمكن منها في هذه املناسبة. وأريد أن أقول بأن العالم 
كله، العالم بأسره اليوم يعيش تحت وطأة هذه الجائحة غير املسبوقة، 
راه العالم كلو، كلو قلق بسبب هاد الجائحة، وهذا ما أدى، هذا دفع 
العديد من الدول وفيها الكثير من الدول املتقدمة في القارات الخمس، 
في القارات الخمس باش يتاخذوا عددا من اإلجراءات ومن التدابير 
االحترازية، كاين لسد البالد كلها، كاين اللي منع التنقل بين األقاليم، 
كاين اللي سد الحدود، كاين اللي سد األنشطة االقتصادية، كاين اللي 
سد املدارس، أخيرا راه بعض الدول املتقدمة أغلقت املدارس ملدة 3 
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األسابيع أو أسبوعين، وكاين، كاين، كاين كل واحد أشنو اإلجراءات 
اللي دار، وما كاينش حتى �سي بلد اللي كيشبه بالد، عالش؟ ألن فعال 
هذه جائحة وهاد الوباء جديد على البشرية، حتى املتخصصين العلماء 
اللي متبعينوا باقي كيحاولوا كل نهار يفهموا الجديد، فاهمين بزاق ديال 
األمور ولكن كنكتاشفوا بأن أمور كثيرة ما فهمنهاش. وهاد ال�سي كلو 
املشترك فيه حاجة واحدة، هو اإلجراءات والتدبير ديال االحتياط باش 
هاد الوباء ما يأثرش في الساكنة، ما يأثرش في املواطنات واملواطنين إما 

، ال قدر هللا أن يؤدي إلى الوفاة.
ّ
يمرضهم وال

وقد قامت بالدنا كما تعرفون و الحمد هلل بقيادة متبصرة وحكيمة 
من جاللة امللك محمد السادس نصره هللا قامت بمواجهة هذه الجائحة 
وما زالت تواجهها، وقامت بمواجهة تداعيات الجائحة وال زالت تعمل 
ملواجهة تداعياتها بنفس الصمود، بنفس الثبات، بنفس االستشرافية، 
وهو الذي طبع مواجهة بالدنا لهذه الجائحة منذ أكثر من سنة اآلن، سنة 
كاملة من املقاومة الجماعية، وهي مقاومة تشكل اليوم نموذجا متميزا 
جنب بالدنا األسوأ، بفضل اإلجراءات القانونية والصحية واالحترازية 
املعتمدة ملحاصرة الوباء ومحاربته، والتي كان لها أثر واضح في أن نقلل 
ونقلوا من  الحرجة  الحاالت  ونقلل من  اإلصابات  ديال  الحاالت  من 

الوفيات، فبفضل هللا تجنبنا األسوأ.

ومن هنا كان إعالن حالة الطوارئ كما تعرفون جميعا منذ 20 
مارس 2020 والتي ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس 
كورونا، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 
10 ماي 2021 األخير، لتوفير اإلطار القانوني التخاذ ما يلزم من قرارات 
يمليها تطور الوضعية الوبائية ببالدنا، كما اعتمدت الحكومة واعتمدت 
إنساني،  تحسي�سي،  توعوي،  طابع  ذات  مقاربة  العمومية  السلطات 
انطالقا من املقاربة التي أعلن عنها جاللة امللك منذ اليوم األول، وتقوم 
بها  وااللتزام  اإلجراءات  احترام  على  واملواطنين  املواطنات  حث  على 
لحفظ النظام العام ولحفظ الصحة العامة، بطبيعة الحال باملوازاة 
مع سيل من اإلجراءات شرحناها مرارا من هذا املنبر والتي كانت تهدف 
على  االجتماعية  والتأثيرات  االقتصادية  التأثيرات  من  التخفيف  إلى 

املواطنات واملواطنين.

وأريد هنا أنا أستذكر في بداية هذه الكلمة، خطاب جاللة امللك 
في 20غشت 2020، لقد كان خطابا مهما فيما يخص مسار محاربة 
ومواجهة هذه الجائحة، يقول جاللة امللك في هذا الخطاب »إننا لم 
إنها فترة  نكسب بعد املعركة ضد هذا الوباء رغم الجهود املبذولة، 
صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع، صحيح، أنه كان يضرب بنا املثل 
التي  للنتائج الحسنة  اتخذناها وفيا  التي  الوقائية  التدابير  في احترام 
حققناها خالل فترة الحجر الصحي، وهو ما جعلنا نعتز، يقول جاللة 
امللك بما قمنا به، وخاصة من حيث انخفاض عدد الوفيات وقلة نسبة 
املصابين مقارنة بالعديد من الدول، ولكن مع األسف يقول جاللة امللك 
»الحظنا مع رفع الحجر الصحي أن عدد املصابين تضاعف بشكل غير 

منطقي ألسباب عديدة.

فهناك من يدعي بأن هذا الوباء غير موجود، ;وهناك من يعتقد بأن 
رفع الحجر الصحي يعني انتهاء املرض، وهناك عدد من الناس يتعاملون 
مع الوضع بنوع من التهاون والتراخي غير املقبول، وهنا يجب التأكيد يقول 
جاللة امللك »على أن هذا املرض موجود ومن يقول عكس ذلك فهو ال 
يضر بنفسه فقط، وإنما يضر أيضا بعائلته وباآلخرين«، ثم يقول جاللة 
امللك »والواقع أن نسبة كبيرة من الناس ال يحترمون التدابير الصحية 
الكمامات  كاستعمال  العمومية،  السلطات  اتخذتها  التي  الوقائية 
واحترام التباعد االجتماعي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، ثم 
يقول جاللة امللك »إن األمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني وال تضامني ألن 
الوطنية أوال تقت�سي الحرص على صحة وسالمة اآلخرين، وألن التضامن 
ال يعني الدعم املادي فقط، وإنما هو قبل كل �سيء االلتزام بعدم نشر 
العدوى بين الناس. وفي مكان آخر يقول جاللة امللك »وإذا استمرت هذه 
األعداد في االرتفاع، فإن اللجنة العلمية املختصة بوباء كوفيد 19 قد 
تو�سي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده، وإذا دعت الضرورة 
التخاذ هذا القرار الصعب ال قدر هللا، فإن انعكاساته ستكون قاسية 
على حياة املواطنين وعلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وبدون 
املصابين  عدد  الصحية سيرتفع  بالتدابير  واملسؤول  الصارم  االلتزام 
والوفيات وستصبح املستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء مهما 

كانت جهود السلطات العمومية وقطاع الصحة.«

إذن هذا الخطاب امللكي الطويل والذي وضع فيه جاللة امللك اليد 
على النقاط األساسية في مواجهة هذا الوباء والذي يجب أن نستذكر 
ونتذكر باستمرار رسائله التي سنحتاجها حتى نهاية مواجهته والقضاء 

على هذا الوباء.

معشأ السيدات والس دة، 

كما قلنا مازال العالم يصارع هذه الجائحة ويبحث عن أنجع السبل 
للقضاء عليها، وتتراوح اإلجراءات بين حجر كلي وحجر جزئي وتضييق 
حرية التنقل والتجمعات هذا في العام، وحظر أصناف من األنشطة 
الحدود، كون �سي واحد هادي  الطيران وإغالق  والفضاءات وتعليق 
عامين قال غادي نسدوا الطيران، والطيران غادي يوقف في الدول الكبرى 
وفي العالم غادي يولي داك ال�سي بحال إيال الخيال، فإذا به وصلنا فعال 
إلى هذه الواقعة، واعتماد طرق جديدة للتدريس وإجراء االمتحانات، 
وهي قرارات كلها تتسم في بعض األحيان. بكونها مفاجئة وصعبة التنزيل 
ومستعصية على التفهم والتقبل من قبل عموم املواطنين. ورغم كل 
هذه الجهود واإلجراء، فقد بلغ عدد املصابين بكوفيد19- على املستوى 
العالمي تجاوز 134 مليون مصاب، فيما يناهز ويزيد عدد الوفيات على 
3 مليون وفاة في العالم، 3 د املليون، راه خيال هذا، إن هذا الوباء في 
سنة، في سنة أدى إلى وفاة 3 ماليين شخص وتتجاوز الوفيات في بعض 
الدول، اليوم بعض الدول تجاوزت عدد الوفيات ربع مليون، وفي إحدى 
الدول تجاوز عدد الوفيات نصف مليون شخص بسبب هذه الجائحة 
في بلد واحد، في بلد واحد، ومنذ بضعة أسابيع تشهد معركة العالم ضد 

الجائحة تحوالت جديدة تتميز بما يلي:
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أوال: ظهور طفرات نوعية على الفيروس وعلى انتشار الفيروس، 
متحورين  أو  طفرات  أو  سالالت  بظهور   2020 سنة  نهاية  فاتسمت 
بالفيروس جعلته أكثر قابلية لالنتشار، مع احتمال كون بعض املتحورين 
من الفيروس أكثر ضراوة وأكثر إماتة وأقل استجابة للقاحات، ويتعلق 
افريقية  وبالجنوب  بالبريطانية  املعروفة  بالساللة  بالخصوص  األمر 

وبالبرازيلية، والخبراء ينتظرون بروز متحورين آخرين.

ثانيا: بروز موجات جديدة وحادة بعدد من الدول، فعرفت العديد 
من البلدان في أوروبا، في أمريكا الالتينية، في آسيا موجات جديدة من 
هذا الفيروس بعد هدوء تسببت في تدهور الوضع الصحي في تلك الدول.

ثالثا: ندرة اللقاحات وتعثر عملية التلقيح كثير من الدول، وأنتم 
ترون التنافس الشرس املوجود عامليا للحصول على هذه اللقاحات مما 
أدى إلى االرتباك، إلى التأخر، إلى التناقض في استراتيجية التلقيح في 

كثير من الدول.

إلى  البلدان  العديد من  املقلقة اضطرت  التطورات  لهذه  بالنظر 
التشديد في اإلجراءات االحتراز أكثر من ذي قبل، وفي بلدنا في اململكة 
11 أبريل2021 بلغ عدد الوفيات  إلى غاية أمس يوم األحد  املغربية 
رحمة  كورونا  فيروس  بسبب  وفاة  حوالي8900  الشديد  األسف  مع 
اإلجمالي  العدد  فيما   ،9000 من  تنقتاربوا  يعني  جميعا،  عليهم  هللا 
لإلصابات تجاوز نصف مليون إصابة، وبلغت الحاالت النشطة اليوم 
حوالي 4900 حالة نشطة من بينها 432 حالة خطيرة أو حرجة، نسأل 
هللا الشفاء للجميع. وتميزت الحالة الوبائية ببالدنا في األسابيع األخيرة 
بتغير ملحوظ في املنحى الوبائي العام، هادي تقريبا 4 حتى 5 األسابيع 
ولى عندنا وباء تغير من حيث التطور ديالو بشكل مقلق حقيقة، تقريبا 
منذ 6 أسابيع بدأ تسجيل ارتفاع، واحد االرتفاع الزيادة مطردة في عدد 
اإلصابات، بعد حوالي 4 أشهر من االنخفاض املستمر املتواصل 4 أشهر 
وهما كينخافضوا الحمد هلل نتيجة اإلجراءات اللي درنا، ولكن هادي 5 

األسابيع إلى 6 األسابيع والت األرقام كتزيد.

و بالرجوع إلى معطيات األسبوع الوبائي األخير من 5 حتى 11 أبريل 
هاد األسبوع اللي فات، تم اإلبالغ عن حوالي 9000-–، أعتذر تم اإلبالغ 
األسابيع  بزيادة مضطردة خالل  أي  إصابة جديدة  عن حوالي3900 
%6، يعني كل أسبوع  %20 ثم  %10 ثم  التوالي  الثالثة األخيرة على 
اإلصابات كتزيد مرة ب %20 مرة ب %10 مرة ب %6 كل أسبوع، كما 
أنه من الواضح أن عدد الحاالت آخذ في االرتفاع في 7 جهات أساسا 
في اململكة وبقي مستقرا في باقي الجهات، كما بلغ عدد الوفيات املعلنة 
خالل األسبوع نفسه 50 حالة هاد األسبوع اللي فات، 50 حالة، وهو 
يسجل زيادة مضطردة أسبوعا بعد أسبوع في عدد الوفيات، وتسجل 
جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من الوفيات ب 24 وفاة يعني 
حوالي %50، ولكن أيضا الحاالت الصعبة حتى هي تشهد زيادة، الحاالت 
الحرجة اللي تيخصنا ندخلوها لإلنعاش حتى هي تزداد، وسجلنا في 
األسبوع املا�سي زيادة في عدد الحاالت الصعبة والحرجة لتصل معدل 

املستشفيات  في  امللء  نسبة  واآلن  حالة،   444 ب  الحاالت  إجمال 
في  املعيار مهم جدا، شهدنا  واحد  اللي هو  اإلنعاش  ديال  فاألقسام 
األسابيع األخيرة ارتفاع، كنا قل من %13 هادي شهر، شهر ونصف، 
منذ 3 أسابيع واللينا تنشاهدوا %13 في األسبوع املا�سي واللينا، وصلنا 
ل %14، وأحيانا %14.1، معنى ذلك أنه امللء ديال أسرة اإلنعاش بدأ 
يزيد حتى هو تدريجيا، وهذا مؤشر حتى هو خطير، وخا هو في البداية 
كيزيد بشوية، ولكن املآل ديالو يمكن نوصلو ال قدر هللا إلى أن نصل 
وهذا  الوقت،  واحد  لنا  وقع  كما  اإلنعاش  ديال  األسرة  في  ملء  إلى 
كيأثر على االستقبال ديال املر�سى اآلخرين في املستشفيات، كيأثر على 
العمليات الجراحية، كيأثر على التكفل بناس آخرين اللي خصهم حتى 
هما يدخلوا لإلنعاش من الناس اللي مراض بأمراض أخرى إلى آخره، 
وبالتالي فإن هذا االرتفاع في الحاالت الخطرة والحرجة مؤشر ينذر بما 
ال يحمد عقباه، ولكن الجديد أيضا في هاد الحاالت الحرجة هو أن كثير 
منهم شباب وكهول، راه ما�سي فقط الحاالت الحرجة فيها غير الناس 
اللي كبار وال الناس اللي عندهم أمراض أخرى، ملاذا ألن املتحور الجديد 
اللي هو سائد في كثير من الدول األوروبية اليوم ولذلك أغلقت، راه 
اإلغالق بسبب املتحور الجديد، هو كما قلنا منذ قليل أسرع انتشارا، 
هو كينتاشر ب 70 % أكثر من الشكل التقليدي من كورونا اللي كان 
قبل، هوأكثر إمراضا بمعنى كيأدي للحاالت الحرجة أكثر 30 % و 40% 
وأيضا يؤدي إلى الوفاة أكثر من 30 إلى %40، وأيضا هو يصيب الشباب، 
كيصيب الشباب أيضا وهذا عوامل خطر يجب أن نحظر منها كثير، إذن 

هذا مرتبط بهذا املتحور األسرع انتشارا.

لكل هذا فقد دق خبراؤنا ناقوس الخطر وأكدوا على ضرورة أن 
نأخذ هذه األمور بعين االعتبار.

الحملة الوطنية للتلقيح، كما تعرفون الحمد هلل كان جاللة امللك 
حفظه هللا قد أعطى االنطالقة للحملة الوطنية للتلقيح في 28 يناير 
تم  شخص  مليون   4،5 حوالي  أبريل   10 حدود  إلى  وشملت   2021
تلقيحهم ضمنهم 4،1 مليون تلقوا جرعتين وهو ما يمثل في املجموع 
8،6 مليون جرعة، مما مكن من تلقيح أكثر من %11 من السكان بشكل 
كامل، وهاد الحملة الحمد هلل بفضل التعليمات والتوجيهات امللكية 
السامية وبفضل التعبئة ديال مختلف اإلدارات املتدخلة، وخصوصا 
الصحية واألمنية وغيرها، و رصدت لها موارد بشرية وموارد مالية ومادية 
ولوجستيكية مهمة جدا، أكثر من 3 أالف مركز للتلقيح ووسائل للنقل 
ووسائل للتخزين والتبريد، نظام معلوماتي متطور، تدبير فاعل ونشيط 
للمواعيد، تتبع األشخاص اللي استفادوا من التلقيح، مواكبة بحملة 
تحسيسية وتوعوية ومتعددة الوسائط لحث املواطنات املواطنين عن 

اإلقبال على التلقيح.

املجال قصة نجاح حقيقية على  في هذا  املغرب  كله مكن  وهذا 
الصحة  منظمة  أشادت  وقد  الدولي،  واملستوى  اإلقليمي  املستوى 
وأكدت من خالل  الوطنية  التلقيح  في حملة  املغرب  بجهود  العاملية 
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حسابها الرسمي ملكتبها التمثيلي أن املغرب من بين الدول10 األوائل في 
العالم التي تقدمت بنجاح لكسب رهان التلقيح ضد فيروس كوفيد 
املستجد أو كورونا املستجد، هذا ما نحمد هللا عليه وهذا قصة نجاح 
وإن كان، وإن كان أريد أن أقول للمواطنات واملواطنين بأن ما وصلنا 
إليه لحد الساعة في التلقيح ال يكفي باش يعطينا مناعة جماعية ، 
مايكفيش، خاصنا نوصلو، للهدف كان هو نوصلو ل 70 حتى ل 80% 
يحمي  هذا  يمكن  باش  ملقحين  اللي  املواطنين  املواطنات  عدد  من 
جماعية، ألن التلقيح الفردي ال يفيد وحده املجتمع، ولذلك إن شاء هللا 
بالجهود ديال الجميع غادي نستمرو في حملة التلقيح، ومدام هاد حملة 
التلقيح ما وصلناش لهاد الهدف لحد الساعة، فإنها ال تكفي لنقول 
بأنها غادي تكون بالصت اإلجراءات االحترازية و اإلجراءات الصحية، 
خصنا نستمروا في اإلجراءات االحترازية والصحية و خاصنا نستمرو 
في االحتياطات واخا حتى الناس اللي تلقحوا خصهم حتى هما يديروا 
االحتياطات ديالهم، راه ما�سي غير الواحد تلقح صافي ألن علميا وطبيا 
باقي ما عرفناش التأثير ديال هاد اللقاح على املدى املتوسط وعلى املدى 
القصير وعلى املدى الطويل، ألن هاد ال�سي كل�سي جديد على الناس 

وجديد على املتخصصين وجديد عن البشرية.

حرأات السيدات والس دة،

التدابير االحترازية الخاصة بشهر رمضان، على إثر موجة االنتشار 
الجماعية للوباء فبالدنا واللي عرفات الذروة ديالها في شهر نونبر من 
السنة املاضية، وبفضل عدد من التدابير واإلجراءات اللي قامت بها 
بالدنا كما قلنا، وخصوصا منع التنقل من وإلى املدن، مختلف املدن، 
حظر التجول الليلي اللي بدا من ديك الساعة، بسبب هذه اإلجراءات 
تمكنت بالدنا من التحكم في تطور تلك املوجة والتوجه نحو نهايتها، 
وهو األمر الذي أظهره التحسن الحمد هلل اللي وقع واالستقرار أيضا 
بعد ذلك اللي وقع في عدد املؤشرات الوبائية، يعني استطعنا نتحكمو 
في الوضع، املواطنات واملواطنين تيقوليك وعالش اليوم بغيتوا نعاود 
نرجعو نشددو ونستامروا، ياك في املدينة الفالنية ما كاين حتى �سي 
حالة، في املدينة الفالنية كاين غير 2 ديال الحاالت في نهار، ونحن نقول 
بأن هاد الوضع الوبائي الحالي ناتج على هاد اإلجراءات اللي درنا، راه 
وكون ما�سي السلطات واقفة واملواطنين معاونين حتى هما هللا يجازيهم 
بخير، عموما، عموما في التنقل بين املدن، في اإلجراءات االحتياطية، 
في الكمامة، في التباعد، في الحظر الليلي بالخصوص توقيف الوسائل 
ديال النقل العمومي باليل راه مهم جدا اللي كينقص الحركية ديال 
الساكنة بالليل، وكون ما ل�سي هاد اإلجراءات اللي درنا ما نوصلوش لهاد 
النتائج، فلذلك حنا خصنا نقراو هاد الحالة الوبائية اللي حنا عليها على 

ضوء اإلجراءات اللي خذات بها بالدنا باش تواجه هاد الوباء.

وعلى الرغم من هاد االستقرار كما قلنا، قررنا فاش جا رمضان، 
جات اللجنة العلمية لتدرس أشنو خصنا نديرو؟ أشنو خصنا نديروا 
في هذا رمضان؟ ولذلك ملا قررنا تمديد العمل باإلجراءات االحترازية 

اإلجراءات الجماعية اللي كان معمول بها الحظر الليلي بالخصوص، 
ومنع التنقل من وإلى املدن، واالستمرار في اإلجراءات االحترازية األخرى، 

هذا كان ل2 ديال االعتبارات:

االعتبار األول أن الخبراء قدروا أن تلك االجراءات أسهمت في تحسن 
الوضعية الوبائية ونفعاتنا مزيان، وذلك يجب أن نستمر فيها ونستمر في 
االلتزام بها باش يمكن نستمروا ونتحكموا في هاد الوباء واالنتشار ديالو.

التلقيح  تقدمات حملة  إلى  اإلجراءات  هاد  مع  كنأملوا  كنا  ثانيا: 
بطريقة أسرع ووصلنا ملناعة الجماعية، آنذاك غادي يكون عندنا بعد 
رأي الخبراء بطبيعة الحال مجال باش نخففوا، ولكن مع األسف الشديد 
عملية التلقيح تقدمت بالطريقة التي رأيناها وهذا مشكل عالمي وليس 
مشكل وطني، ألن إنتاج اللقاحات في العالم أقل بكثير من الطلبات اللي 
كاينة، الناس طالبين أكثر من داك ال�سي اللي املعامل كتنتجوا، وأكثر 
من داك ال�سي اللي محتاجين الدول، وبالتالي فمع وجود رمضان البد 
أن نستمر في هذه اإلجراءات، فالوباء متقلب ومباغت والتباطؤ النسبي 
للحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العاملية للقاحات، 
التطورات الجينومية الجديدة املقلقة املتحور البريطاني واملتحورات 
األخرى التي تحدثت عنها والتي اليوم أدت إلى إغالق في عدد من الدول، 
كل هذه األمور جعلت بالدنا في حالة وبائية تحتاج فعال إلى الحظر 

وتدعو على القلق.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان زادت كل هاد العوامل وخصصت 
اللجنة العلمية الوطنية اجتماعين بتاريخ 11 مارس و 6 أبريل 2021 
لدراسة الوضع الوبائي الوطني، وتقييم املخاطر املرتبطة به على بعد أيام 
من الشهر الكريم، وعلى إثر هاذين االجتماعين أصدرت اللجنة العلمية 
الوطنية باإلجماع توصية قائمة على االستمرار في التدابير االحترازية 
الحالية خالل الشهر الفضيل، حماية للمواطنات واملواطنين من خطر 
موجة اخرى أو للتقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية املمكنة من خالل 
موجة جديدة ومن تجنب استحكام وتطور هذا املتحور الجديد في اتجاه 
ما عرفته بعض الدول ال قدر هللا، خاصة مع التحوالت موجودة على 
املستوى اإلقليمي، كما نبه الخبراء ونبهت اللجنة العلمية إلى أن أي تأخر 
في التفاعل أو أي تراخي قد تكون كلفته باهضه وأن التحكم في انتشار 
الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل فرص االجتماع ومدد 

االجتماعات، املدة ديالها، ال سيما في األماكن املغلقة.

وأريد هنا باسمكم جميعا أن أشيد بأعضاء هذه اللجنة العلمية 
وبعطائهم العلمي وبآرائهم وبتنجدهم منذ بدء هذا الوباء، كما أؤكد 
استقاللية  بكل  مهامها  تمارس  التي  اللجنة  هذه  عمل  أهمية  على 
وتجرد، أؤكد أنه يجب أن تكون عندنا الثقة في كفاءاتنا الوطنية باش 
نقولوا راه النموذج ديال املغرب في مواجهة هذا الوباء نموذج مغربي، 
التجارب  مع  نتفاعل  الدولية،  التجارب  من  نستفيد  مغربي صرف، 
الدولية، ننظر في هاد التجارب الدولية، ولكن الخبراء ديالنا كيجتامعوا 
واملسؤولين ديالنا في لجان أخرى لجنة القيادة، لجنة اليقظة اللي فيها 
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خبراء ليس فقط على املستوى الطبي، ولكن أيضا على مستويات أخرى 
اللي كيجتامعوا وكي يتاخذوا القرار ديالهم على حسب ما أدت إليه 
خبراتهم ومالحظاتهم. ولذلك أريد أن نعتز بهاد التجربة املغربية وداك 
ال�سي اللي كيقولوا �سي وحدين راه كنقلوا من هاد البلد وال كان ...، ما 
كنقلوا من حد، ما�سي معنى مكنستافدوش، كنستافدوا، وال �سي واحد 
إيال دار �سي حاجة مزيانة ناخدوها ما كاين باس، ولكن نأخذها بعقل 
مغربي صرف، ولذلك نحيي هاد الخبراء وهاد املسؤولين ديالنا اللي هما 
راه كيجتمعوا أحيانا ليالي وبالدراسات وكيواصلوا وهما ما �سي ناس 
مقطوعين من شجرة معروفين، خبراء اللجنة العلمية، علماء مغاربة، 
باحثين مغاربة اشتغلوا في امليدان 30 سنة، 35 سنة، أقلهم 25 سنة 
معروفين في كلية الطب عندنا، في املستشفيات الجامعية وفي غيرهم 
من مراكز البحث، معروفين قراو عندهم اآلالف ديال األطباء املغاربة 
وتخرجوا على يديهم، عندهم ومشهود لهم وطنيا ودوليا بالخبرة ديالهم، 
عندهم أبحاث ديالهم تنشرات على املستوى الدولي، فلذلك هؤالء، 
هؤالء سنعتز بهم، سنعتز بهم وكنشكروهم ألن الحمد هلل بدأ من السيد 
وزير الصحة، ولكن أيضا الخبراء كلهم راه يوميا اليوم كيخرجوا في 
القنوات الرسمية والقنوات غير الرسمية في التواصل ديالهم، أنا منذ 
اليوم األول كنا اتصلنا بالسيد وزير الصحة وقررنا باش يكون برنامج 
ديال التواصل وأحسن واحد يتواصل هو الخبراء أنفسهم، راه كيخرجوا 
في املواقع اإللكترونية أو  القنوات الرسمية، ويوميا  في  يوميا، يوميا 
غيرها، يوميا كيخرجون وتيشرحوا للمواطنات واملواطنين، فلذلك يجب 
أن نعتز بهذه الخبرات ويجب أن ننصت لخبراتهم، هذا ما�سي مجال أي 
واحد يهضر فيه، واحد املرة راه قلت هما، أنا طبيب اشتغلت في الطب 
منذ شحال دبا راه تقريبا 40 سنة وأنا أشتغل في الطب، وأشتغل في 
الطب واشتغلت كطبيب نفساني، واشتغلت حتى في البحث العلمي 
ولكن ما�سي باحث باش ما نكبروش، أنا عضو اللجنة، لجنة األخالقيات 
في مجال الطب الحيوي في الدار البيضاء من 1990 ورغم ذلك أنا أتعلم 
منهم، كنعيط على �سي واحد منهم وكيجي عندي كنقوليه هللا يرحم 
باك اشرح ليا هادي، ألن هذا ميدان تخصص مجهري دقيق ليس أي 
واحد كيتدخل فيه، يمكن الواحد يسول، يمكن يفهم، يمكن يحاول 
إلى آخره، ولكن هادي مجال خبرة دقيقة، فلذلك إذن اعتمدنا على 
هذه الخبرات، بطبيعة الحال األطر األمنية، األطر اإلدارية كلها ساهمت 
في اتخاذ القرارات انطالقا من قرار اللجنة العلمية، وبغيت نقول بأنه 
أيضا ألن بزاف ديال الناس كيستاهنوا، كيستاهنوا بالخبرات املغربية 
و كيستاهنوا بالتخصص وهللا سبحانه وتعالى كيقول » فسألوا أهل 
الذكر إن كنتم ال تعلمون« الواحد �سي حاجة اللي ما�سي من امليدان 
ديالو كيسول الناس اللي في امليدان باش يعرف الحقيقة، أمام هذه 
آراء  و  العلمية،  اللجنة  آراء  االعتبار  بعين  وأخذا  الوبائية  التطورات 
السلطات والهيئات املعنية، وبعد توسيع التداول والتشاور هاد ال�سي 
راه ما�سي غير جينا صباح قلنا رأي وفي العشية كان أسمو... راه بعض 
املرات كنتأخروا في بعض الرأي ألن كنعاود نطلعوا ونهبطوا ونطلعوا 

ونستاشروا إلى آخره ونقلبوا حتى واحد ما بغى يدير �سي حاجة اللي 
فيها الضرر لبالدو، فهمتيني، إذن تداول وتشاور واسع، والحمد هلل 
اتخذنا القرار في الوقت املناسب، ألن أسبوع قبل رمضان باش الناس 
يعرفوا كيفاش غادي يكون رمضان هذا �سيء مهم، وعلى إثر التتبع 
املستمر للوضعية والتقييم للوضعية الوبائية وجدت الحكومة أمامها 
3 خيارات: إما التخفيف ونقولوا الناس بغاوا باش يخرجوا الليل ديال 
رمضان ويمشيوا فين ما بغاوا يمشيوا عند احبابهم إلى آخره ونقولوا 
غادي نخفوا وهذا فيه مخاطر كبيرة فهمتيني، صحيح أنا متفهم الناس 
باغيين هاد ال�سي، احنا عارفين الحب ديال املغاربة لرمضان أنهم بغاوا 
يعيشوا الليالي ديال رمضان بالطريقة اللي كانوا كيعيشوا بها من قبل، 
احنا متفهمين هاد ال�سي مزيان وواعيين به، وحتى احنا باغيينوا، حتى 
احنا باغيينوا ، ولكن هاد ال�سي ما �سي رغبة شخصية، ألن املخاطر ديالو 
الصحية كبيرة جدا، كبيرة جدا، وال نشددوا، نزيدوا نشددوا أكثر وهذا 
كيعطي أولوية للتشديد أكثر، كيعطي أولوية بطريقة مطلقة أو شبه 
مطلقة للبعد الصحي من خالل نزيدوا الحجر الصحي بالنهار أيضا، إما 
جزئي أو كلي باش نضبطوا مزيان هاد األرقام اللي كتطلع، وراه خصنا 
الخيارات  هذه  ملثل  اضطرت  األوروبية  الدول  بعض  أن  إلى  نشيروا 
بالنظر النفالت الوضعية الصحية بها، راه انتما تتشوفوا إيال كتراجعوا 
األخبار يوميا راه هاد ال�سي كاين، كاين دول أوروبية رغم أنهم في االتحاد 
األوروبي سدوا الحدود فيما بينهم وسدوا الحدود من إقليم إلقليم، وها 
أنتم تتشوفوا واحد الدولة واضطرات، املر�سى ديالها اإلنعاش عمرو 
عندها، في بعض األقاليم اضطرت تبدا تنقل املر�سى ديالها لإلنعاش 
ألقاليم أخرى بعيدة ألن ما بقى عندها أسرة لإلنعاش، كاين مخاطر 
حقيقية، إذن كان من املمكن نمشيوا في اتجاه التشديد نقولوا طلعات 
الحاالت، عندنا مشاكل إلى آخره نشددوا، لكن نحن واعيين بأن الكلفة 
االقتصادية واالجتماعية ديال هاد التشديد حتى هي صعيبة، حتى هي 
صعيبة، فاخترنا الخيار الوسط، اخترنا واحد الخيار الوسط ويتمثل هو 
في اإلبقاء خالل شهر رمضان املبارك على اإلجراءات االحترازية اللي كانت 
تقررت من قبل، مع تقديم موعد بدأ الحظر الليلي بساعة انسجاما مع 
تغير الساعة في رمضان والذي اعتمدته بالدنا خالل هذا الشهر الكريم. 
فقد تقرر اعتماد هذا الخيار الوسط من خالل إذن حظر التنقل ما بين 
8 ليال إلى 6 صباحا باستثناء الحاالت الخاصة، مع اإلبقاء على مختلف 
التدابير االحترازية املعلن عنها سابقا، وكما قلت هاد القرار جاء بعد 
تريث، بعد تفكير، بعد تشاور، بعد إشراك مختلف الجهات املعنية 
تعمدنا  كما  محلية،  وسلطات  أمنية  وسلطات  صحية  سلطات  من 
اتخاذ واإلعالن عنه قبل حوالي أسبوع من بداية شهر رمضان املبارك 
حتى يتخذ املواطنات واملواطنون ويتخذ التجار وتتخذ املقاوالت ويتخذ 
مقدمو الخدمات ما يلزم من ترتيبات لالستعداد لهذا الشهر الفضيل، 
إننا واعون وموقنون بأن هذا القرار صعب، صعيب على املواطنات 
واملواطنون، أنا حاس بكم عارف أنه صعب علينا جميعا، وإن كان 
عدد من املواطنات واملواطنين عاجبهم القرار من الناحية الصحية ألن 
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حاسين، راه كاين أسر كثيرة اللي ماتوا لهم احبابهم باقيين كيتذكروا 
باقي غير البارح، أنا كنعرف ناس اللي ماتوا لهم واليدهم بجوج بسبب 
كورونا، بجوج في هذه السنة، واللي ماتوا لهم احبابهم، فلذلك عدد 
بالصعوبة  آخرين حاسين  ومواطنين  باملشكل  املواطنين حاسين  من 
ديال القرار، لكن على الرغم من الكلفة اللي كاين فهاد القرار، كلفة 
اجتماعية، كلفة مجتمية، كلفة انسانية ألن خصنا نعاود ما نبقاوش 
كلفة  إنسانية،  كلفة  آخره،  إلى  نشوفوش  ما  احبابنا،  بزاف  نزوروا 
اقتصادية، لكن ليس من بديل، ما عندناش بديل، الزمن سيكشف 
نجاعة هذا القرار الذي تم اتخاذه في بالدنا، وذلك بعد أن نتجاوز هذه 
األزمة الوبائية بحول هللا بأقل الخسائر في أرواح املواطنات واملواطنين، 
وسنربح وقت ثمين للعودة إلى الحياة العادية، بمعنى ما�سي إلى حلينا 
اليوم راه زعماكين الوباء غادي يم�سي، غير غادي نأخروا الخروج من 
مرحلة الوباء، غير غادي نزيدوا من املشاكل، فلذلك اللهم اليوم نزيروا 
السمطة اليوم باإلجراءات االحترازية باش إن شاء هللا بمجرد ما سنصل 
إلى الحد املعقول واملنطقي ديال التلقيحات إن شاء هللا غادي يجي 

الفرج بإذن هللا، وبالتالي هاد القرار يهدف إلى تحقيق غايتين:

أي  وتفادي  واملواطنين  املواطنات  صحة  على  الحفاظ  األولى: 
انتكاسة ال سيما مع املؤشرات الوبائية املقلقة التي أشرت إليها منذ 
قليل، والهدف منو هو تقليل الحركية، تقليل فرص االجتماع ال سيما في 
األماكن املغلقة، ولكن أيضا عندو واحد الهدف مهم هو نقصوا اشغال 
املنظومة الصحية مانتقلوش على املستشفيات وخصوصا على غرف 
اإلنعاش.ثانيا: نستشرف تحسن الوضعية الوبائية باملوازاة مع تقدم 

حملة التلقيح.

حرأات السيدات والس دة،

هاد  واش  تيقوليك  كيتساءلوا،  واملواطنين  املواطنات  بعض 
الفيروس تيدور غير بالليل؟ عالش خليتو بنهار وسديتوا بالليل؟ واش 
هو الوباء كاين غير بالليل؟ والجواب واضح أوال وقبل كل �سيء قرار حظر 
التجول الليلي ما�سي جديد اتخذناه مند فترة طويلة، احنا غير استمرينا 
فيه، كان من قبل حظر األنشطة، األنشطة الضرورية بطبيعة الحال، 
التراخيص  عليها  تعطي  السلطات  راه  باليل  ضرورة  اللي  األنشطة 
الضرورية ، بطبيعة الحال األمن، رجال األمن، الناس ديال الصحة 
كاينة  راه  السلطات  ديال  التقدير  راه  الضرورية  واألنشطة  وغيرهم، 
وكتسمح بها، ولكن اللي ما�سي ضروري خاصو يوقف بالليل، وبالتالي 
كثرمن هاد 

ّ
هو إجراء معمول به منذ شهور، وأثبت نجاعته، و أيضا أ

ال�سي معمول به في عدد من دول العالم، ويمكن نقولوا احنا من الدول 
السباقة ال تخاذه في العالم، واآلن الدول والت كترجع كديروا عالش؟ ما 
يمكنش توقف االقتصاد %100، ما يمكنش تسمح في الناس يتجولوا 
%100، إذن خصوهم يسمحوا للنص ويخليوا النص، وغانرجع لهاد 
النقطة، ومن الضروري االستمرار في هذا الحظر الليلي حتى نقضيوا 

على هاد الوضعية الوبائية.

ثانيا: الحركية ديال الفيروس وديال الوباء مرتبطة بالحركة ديال 
ألن  عالش؟  الفيروس،  كينتاشر  الناس  كيتحركوا  ما  باش  الناس، 
واحد إلى عندوا الفيروس كيختالط بالناس كيعاديهم وهو ما عارفش، 
بطبيعة الحال أنتم تعرفون الفيروس دائما هناك مرحلة حضانة ال 
يعرف فيها اإلنسان بأنه يحمل الفيروس ويعدي دون أن يعرف الناس 
وقد تطول، فترة الحضانة قد تطول يمكن تكون اسبوع ويمكن تكون 
أكثر، يمكن يكون اإلنسان يتصاب بالفيروس وماعليهش أعراض كثيرة 
ومعارفش راسوا كاع مادار ال تحليالت ما والو وهو كيعادي الناس، لذلك 
خاصنا نقصوا الحركية ديال الناس، التجربة الدولية اآلن، الدولية 
اآلن، دابا بال منهضر في الدول ، أنا مكنبغيش نهضرباألسماء ديال الدول 
ذهبت إلى هاد الحظر الليلي عالش؟ ألن الحركة ديال اإلقتصاد وديال 
االجتماع وديال التعليم وديال الناس أكثرية ديالها بالنها، مايمكنش 
يوقفوا النهارإيال يوقفوا النهار غادي ينهار االقتصاد، إذن خاصنا نوقفوا 
الليل، إلى وقفنا نوقفوا بالليل، فكنوقفوا الليل على أساس أن التأثير 
واالقتصاد  بكثير،  أقل  بالليل  املجتمع  نشاط  لتوقيف  االقتصادي 
يتحرك بالنهار، فذهبت التجربة الدولية في هذا املجال وهاد ال�سي بنيناه 

احنا منذ شهور وأثبتت نجاعته فلذلك احنا مستمرين فيه.

الفيروس كيتحرك بالليل و بالنهار ولكن احنا موقفين بعدا هداك 
الليل ميتحركش فيه بباه، والنهار خاصو اإلجراءات االحترازية كل واحد 
يدير االحتياطات، وأذكر هنا بقول هللا سبحانه وتعالى »وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا النهار معاشا« نحافظوا على املعاش ديال النهار وهداك 
ديال الليل نصبروا عليه حتى نقضيوا على هاد الوباء إن شاء هللا على 

الرغم من كلفته على املواطنات واملواطنين.

ولهذا احنا واعيين به، واعيين به، فلذلك درنا حل وسط، هذا 
هو الحل الوسط، ما نديروش كيما كيقولوا -ما�سي كلها محبوكة وال 
متروكة-ال كنديروا الوسط، وهذا إن شاء هللا سيفيد الوضع الوبائي 

بشكل كبير.

حرأات السيدات والس دة،

انطالقا من هذه التدابير التي اتخذتها الحكومة كان هناك أيضا وعي 
بضرورة اتخاذ عدد من اإلجراءات والتدابير املواكبة، والتي تخفف على 
املواطنات واملواطنين تأثيرات الحجر الصحي، سواء كان حجرا صحيا 
عاما أو كلن إجراءات احترازية تحد من حركية املواطنات واملواطنين 

وحركية االقتصاد، أو كان حظر ليليا.

وكانت الحكومة قد بلورت في مشروع قانون املالية لعام 2021 بعد 
قانون املالية التعديلي أو املعدل 2020، تمت بلورته وتضمينه عدد 
من اإلجراءات للحد من تداعيات الجائحة على املستويات الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية، وتضمن ذلك املشروع خطة إقالع اقتصادي 
طموحة بموارد تبلغ حوالي %11 من الناتج الداخلي الخام، ومكنت هذه 
الجهود التي بذلتها السلطات العمومية وبذلها كل الفاعلين من ارتفاع 
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توقعات نسبة النمو من لدن املؤسسات الوطنية والعاملية املختصة 
في بالدنا. وحسب بنك املغرب، وحسب املندوبية السامية للتخطيط، 
وحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستبلغ نسبة النمو على 
التوالي %5.3 أو %4.6 على حسب كل متوقع أو %4.2 برسم سنة 2021 
بعد انكماش %7 السنة املاضية في ظل التأثير املزدوج لجائحة فيروس 
كوفيد، وأيضا تأثير الجفاف السنة املاضية، كما سنكون إن شاء هللا 
قادرين على االستفادة من انتعاش جيد للقطاع الصناعي ومرونة بعض 
لدعم  أسا�سي  بشكل  نعمل  لكننا  والخدماتية،  التجارية  القطاعات 
القطاعات التي سيكون من الصعب انتعاشها بسرعة، ومن هنا فقد 
قامت الحكومة فهاد سنة 2021 بإبرام 8 عقود برامج كنا أعلنا عنها 
من قبل بدأ بعضها في التنزيل فعال، وسنسرع إن شاء هللا تنزيل الباقي 
وهي عقود برامج تهم القطاع السياحي ومشتغلين في القطاع السياحي، 
الترفيه  قطاع  وامللتقيات،  الحفالت  متعهدي  السياحيين،  املرشدين 
األلعاب، قطاع الصحافة، الصناعات الثقافية واإلبداعية، القطاعات 
الرياضية الخاصة، دور الحضانة، أرباب املطاعم، وهذه العقود كلها 
كان الغرض منها دعم املشغلين في هذه القطاعات، وكانت بالدنا قد 
تتذكرونها جميعا، وهي  بواحد اإلجراءات مواكبة مهمة  أيضا  قامت 
الدعم املالي املباشر لعدد من الفئات أثناء الحجر الصحي، وقد أظهرت 
الدراسة التي قامت بها املندوبية السامية للتخطيط، أن املساعدات 
املمنوحة خففت بشكل كبير من آثار الحجر الصحي على مستوى عيش 

األسر مجانبا إياها األسوأ، فانتهت الدراسة إلى ما يلي:

انخفض معدل الفقر املطلق بمقدار 9 نقط على املستوى  1-
الوطني، حيث انتقل من %11.7 قبل تحويل املساعدات الحكومية إلى 

%2.5 بعد تحويل هذه املساعدات؛

-1 وانخفض مؤشر جيني وهو مقياس تركيبي للفوارق االجتماعية 
من %44.4 بدون مساعدات حكومية إلى %38.4 بعد تلقي املساعدات 

الحكومية.

وهذه الدراسات تبين نجاعة تلك املساعدات التي كانت الحكومة 
قد مكنت منها عدد من الفئات ، وأيضا يمكن أنا أقول بأن األجراء 
العاملين في القطاعات املعنية اللي تحدثت عليهم السياحة، املطاعم، 
الترفيه واأللعاب،  التظاهرات، فضاءات  الحفالت، متعهدي  وممولي 
الثقافية  الصناعة  الخاصة،  الرياضية  القاعات  الحضانة،  دور 
واإلبداعية، الصحافة، استفاد 90 ألف أجير من أجرائهم بمبلغ مالي 
يناهز 140 مليون درهم لحد الساعة، في حين بلغ إجمالي الدعم املقدم 
خالل الفترة املمتدة ما بين يوليوز2020 ومارس 2021 ما يفوق مليار 
و130 مليون درهم، هذا في دعم- بطبيعة الحال- وستسمر الحكومة 
تجري  االقتصادية  اليقظة  ولجنة  تضررا،  األكثر  الفئات  دعم  في 
دراساتها وتجتمع وتقترح على الحكومة اإلجراءات من هذا النوع. لكن 
هناك واحد النقطة اللي مهمة جدا وهي كنرجعو ليها كل سنة، وهي 
تمويل األسواق وحماية الصحة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، 

ذلك أنه باستمرار، باستمرار كيبدا مع قرب شهر رمضان واحد النظام 
ديال التتبع دقيق لألسواق الوطنية من أجل توفير املواد األساسية على 
املستوى الوطني، ألن هذا واحد العمل مهم كيتم كل رمضان، ولكن مع 
ظروف الجائحة فيه صعوبات أكثر، فلذلك هناك السلطات املعنية، 
سواء املصالح املركزية والالمركزية لوزارة الصناعة التجارة، أو وزارة 
الداخلية أ وغيرها تحاول أنا تتتبع 60 ألف نقطة بيع على الصعيد 
الوطني لتوفر فيها جميع أو لتتأكد من توفر جميع املواد الضرورية، 
وأيضا هناك تتبع ألسعار بيع 62 مادة غذائية صحية وأساسية التي 
يتم التتبع ديالها يوميا، يوميا ملعرفة أثمنتها وحتى يتم التحكم والتدخل 
عند وجود أي تالعب فيها، فهناك إذن تتبع دقيق. الحمد هلل اليوم 
مع قرب شهر رمضان عندنا كل الضمانات بأن تموين األسواق، وبأن 
وبأن حماية  املواد،  املواطنين من خالل هذه  ضمان سالمة وصحة 
القدرة الشرائية ديال املواطنين، كلها أمور مضمونة مع اقتراب شهر 
رمضان. وهذه أيضا من قصص النجاح الي استطاعت بالدنا تديرها 
على الرغم من اإلكراهات املسجلة بفعل تداعيات جائعة كوفيد 19، 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي كانت السنة املاضية والتي ال تزال 
واللي مرتبطة بالوباء إال أن بالدنا ال تزال تعطي مثاال يحتذى فيما يخص 
تمويل األسواق، وفيما يخص االستقرار األسعار، وفيما يخص انسيابية 
منظومة اإلنتاج ومنظومة التوزيع، وهذا �سيء مهم جدا يفيد املواطنات 

واملواطنين في قوتهم اليومي.

وقد تم إصدار التعليمات من أجل تفعيل أرقام االتصال وخاليا 
املداومة بالعماالت واألقاليم واملصالح املختصة باش يتلقاوا الشكايات 
التبليغات  أو  ديالهم، سواء،  والتبليغات  واملواطنين  املواطنات  ديال 
ديال التجار حتى هما، وفعاليات املجتمع املدني في كل ما يخص التموين 
والجودة واألثمان وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من 
شأنها اإلخالل بالسير العادي لألسواق أو التي يمكن أن تضر بصحة 
املواطنات واملواطنين وبسالمتهم. وهاد التواصل مستمر مع املواطنين 
بإشراك مختلف  يستمر  غادي  أيضا  املتاحة،  الوسائل  عبر مختلف 
ديال  بالوضعية  للتعريف  املعنية  اإلعالم  ووسائل  املعنية  الهيئات 
األسواق، واإلعالم الوطني راه كيقوم بواحد الدور مهم جدا في هذا 

املجال، فهذه جهود مستمرة وستبقى مستمرة إن شاء هللا.

السيد الأئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس مجلس املستش ض ن املحترم،

السيدات والس دة.

في الختام أريد أن أقول بأن الخالصة التي يمكن أن ننتهي إليها من 
خالل هذا العرض فيها ما يلي:

أوال هناك مخاطر الزدياد انتشار االوباء إذا لم نكن في مستوى االلتزام 
باإلجراءات احترازيه الصحية، الوضعية مقلقة حقيقة وخصنا نحسوا 
بها، صحيح كثير من املواطنات واملواطنين كيخرجوا ويدخلوا يمشيوا 
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الخدمة ديالهم متيحسوا بوالو، ولكن الوباء إيال طرا االنتشار ديالو، 
يمكننا ال قدر هللا أن يؤدي إلى تأثيرات صحية صعبة ثانيا اإلجراءات 
التي اتخذناها اليوم ضرورية لتفادي ارتفاع الحاالت الحرجة، الحاالت 
الخطيرة، لتفادي، باش نتفاداوا ارتفاع الوفيات، وبالخصوص نتفاداوا 
كبير،  بشكل  الشباب  يصيب  الذي  الجديد  املتحور  ديال  االنتشار 
فالشباب عالش عاودت الشباب ثالث مرات وأنا تنقولها، هاد املتحور 
الجديد كان من قبل تيظنوا �سي وحدين تيقوليك أنا راه الناس لكبار 
 عندكم، هذا يصيب الشباب 

ّ
صافي لقحتوهم إذن مكاين مشكل، ال

كثيرة، ولذلك راه الدول األوروبية لقحات الشباب ورغم ذلك دارت 
وربما  بالخصوص  البريطاني  املتحور  هاد  بأن  بان  اليوم  الحجر، 
وأحيانا  الشباب  ويصيب  أيضا،  للشباب  يصيبون  آخرين  متحورين 

يؤدون إلى الوفيات وإلى الحاالت الخطيرة لدى الشباب.

ثالثا كل تراخ، كل تأخر، كل تهاون في هذا املجال يحمل مخاطر 
عالية جدا على بالدنا وعلى مجتمعنا وبائيا وصحيا.

وأريد أن أقول أمامكم ألن احنا كلنا حتى واحد فينا مباغي نعاود 
حتى  احنا  الوباء،  هذا  بسبب  يموتون  ومواطنين  مواطنات  نشوفوا 
واحد فينا مباغي يعاود يسمع الغرف ديال اإلنعاش كتعمر كماوقع 
لنا واحد الوقت، حنا بغينا نحافظوا على املواطنات واملواطنين ديالنا 
على الصحة ديالهم، على األرواح ديالهم، على األسر ديالهم وهو أيضا 

الضمانة لنحافظ على اإلقالع االقتصادي وعلى فرص الشغل.

ولذلك وقولوا الجميع بأننا احنا كنعولوا على الذكاء ديال املغاربة 
واملغربيات وكنعولوا بعد هللا سبحانه وتعالى على الوعي ديالهم، وكما 
عهدناهم دائما متعبئون ملصلحة الوطن وملصلحة البالد كيصبروا في 
الوقت ديال الحزة، وهذا وقت ديال الصبر وراه كاع العالم صابرراه 
ما�سي غير حنا بوحدنا. كل�سي العالم صابر كل�سي صابرين، واللي مابغاش 
يصبر ما عندو فين يم�سي، فلذلك احنا نصبروا ونصمدوا ونستمروا، 
ونلتازموا بالقرارات، ونلتازموا بها طوعا، هاد القرارات غادي نلتازموا 
بها واحنا فاهمينها، واحنا فاهمين الضرورة ذيالها، واحنا فاهمين أنها 

اللي كنستافدوا منها ونتعاونوا  بها راحنا  التزمنا  إيال  مصلحتنا احنا، 

جميعا باش نتجاوزوا هاد املرحلة. الحمد هلل تعاوننا في األول بقيادة 

جاللة امللك حتى تجاوزنا املوجة األولى اللي كانت حتى هي صعيبة في 

العالم وتجاوزناها بنجاح، وشهد العالم بنجاح املغرب في تجاوز تلك 

أزمة.

فلذلك اليوم مرة أخرى إلى تضامننا جميعا تسلحنا بالواعد وتعاوننا 

جميعا فيما بيننا، واعتزينا بهاد القيادة ديال جاللة امللك وببالدنا فإن 

الجديدة  الصعبة  املرحلة  هاد  نتجاوزوا  غادي  أخرى  مرة  هللا  شاء 

أيضا بنجاح، محافظين على صحة مواطنينا ومواطناتنا، محافظين 

على بالدنا، محافظين على الحياة ديال املجتمع ديالنا، محافظين على 

املصالح ديال املجتمع ديالنا، ونحن على ثقة في أن املغاربة بذكائهم إن 

شاء هللا غادي يتجاوزوا هاد ال�سي وغادي يلتازموا به كما عودونا دائما، 

وغادي نشوفوا املستقبل وغادي نكونوا ناجحين في هذا االمتحان الذي 

يواجهه العالم كله.

نسأل هللا سبحان وتعالى أن يوفقنا ملا فيه الخير ويهدينا لسواء 

السبيل ويرفع عنا هذا الوباء وهذا البالء ويحفظ مواطناتنا ومواطنينا 

جميعا، ويحفظ جميع املسلمين ويرفع هذا الوباء على البشرية كلها، ألن 

الوباء وخا يترفع على واحد لبالد إيال ما ترفعش على اآلخرين راه باقي ما 

كاين والو، باقي تينتاشر، فاحنا ندعو للجميع أن يحفظهم هللا جميعا، 

جميع البشرية وأن يرتفع، وإن شاء هللا أبارك لكم مرة أخرى هذا الشهر 

الفضيل، تقبل هللا منا ومنكم الصالة والصيام والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

شكأا السيد ضئيس الحكومة،

قبل رفع الجلسة أخبر السيدات والسادة النواب على أننا سنناقش 
بعد 15 دقيقة عرض السيد رئيس الحكومة، وضفعت الجلسة.



عدد1271–107رمضان14421  )119أبريل20211( الجريدة الرسمية للبرملان59أ8  

محرأ الجلسة الث منة والثم ني7 بعد امل ئتي7

الت ض خ: االثنين 29 شعبان 1442ه )12 أبريل 2021م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  وتسعة  ساعة  التوقيت: 
الخامسة مساء والدقيقة الرابعة والثالثين.

جدول األعم ل: جلسة عمومية تخصص ملناقشة بيانات السيد 
رئيس الحكومة حول الحالة الوبائية باململكة.

السيد الحبيب امل لكي ضئيس مجلس النواب، ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  الصالة  الأحيم،  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي7 وعلى آله وصحبه رجمعي7.

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وز أ الدولة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة النواب،

الذي  العرض  ملناقشة  عمومية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
تقدم به السيد رئيس الحكومة حول الحالة الوبائية باململكة، من خالل 
التأكيد على التطورات والتدابير اإلحترازية واإلجراءات املواكبة. وبعدها 
بطبيعة الحال وطبقا ملا جاء به النظام الداخلي، سنستمع بطبيعة 

الحال إلى رد السيد رئيس الحكومة في هاد املوضوع.

مصطفى  الرئيس  للسيد  الكلمة  بإعطاء  املناقشة  باب  أفتح 
اإلبراهيمي بإسم فريق العدالة والتنمية، وهذا التوزيع توزيع عادل، 

معذرة السيد النائب، لكم الكلمة السيد النائب.

الن ئب السيد محمد خيي ب سم العدالة والتنمية:

شكأا السيد الأئيس،

بسم هللا الأحمن الأحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على 
موالن  ضسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة رعر ء الحكومة،

النواب املحترمو7،

في مستهل هذه املداخلة بإسم فريق العدالة والتنمية أود أن أبارك 
هذا الشهر الكريم لجاللة امللك وألعضاء الحكومة، وألعضاء البرملان 
ولعموم الشعب املغربي، هذا الشهر الفضيل رمضان كريم، كل عام 

وأنتم بخير، جعله هللا شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار إن شاء هللا.

بطبيعة الحال سعداء باملبادرة ديال السيد رئيس الحكومة، في إطار 
املادة 68 من الدستور، التيتيتيح اإلمكانية للسيد رئيس الحكومة أن 
يجمع مجل�سي البرملان في قضية وطنية ذات أهمية كبرى هذا ال غبار 
عليه، ويقدم اإليضاحات عن طريق ممثلي األمة وعبرهم لعموم الشعب 
املغربي، أمر يعني على درجة كبيرة من األهمية، وأكيد أن املعطيات 
األهمية،  الحكومة على درجة كبيرة من  رئيس  السيد  بها  تقدم  اللي 
السيد  وندعو  جدا.  جيدة  خطوة  يعني  املبادرة  فهاد  أرى  وشخصيا 
رئيس الحكومة إلى استنفاد كافة اإلمكانات الدستورية املتاحة أمامه 
كرئيس حكومة من أجل التواصل مع الشعب املغربي، وبطبيعة الحال 
الشعب املغربي يقّدر خطاب الصدق والوضوح والشفافية. من طبيعة 
الحال في لحظات معينة كنكونو محتاجين التواصل الدقيق وبمعطيات 
مسؤولة من مسؤول بطبيعة الحال هذا من شأنه أن يخفف من اآلثار 
ديال أي قرار مهما كان صعبا ومهما كان مؤملا، في ظروف كما شرحتم 
السيد رئيس الحكومة ليست عادية. وأنا اللي فهمته بطريقة مباشرة من 
الخطاب ديالكم أمام البرملان اليوم، هو أنه كاين هناك خطر محدق، 
كاين إمكانية لعودة قوية النتشار الفيروس من خالل ما يسمى باملوجة 
الثالثة أو السالالت املتحورة أو غيرها من التسميات، املهم أنه أطلقتم 
اليوم واحد اإلنذار أو صيحات تنبيه قوية للمغاربة من أجل أن يحتاطوا 
أكثر، وأن يعني يضعوا في عين اإلعتبار كون أنه باقي ما قطعناش الواد 
وباقي ما نشفوش رجلينا، وكاين إمكانية يعني ال قدر هللا العودة إلى الحجر 

الصحي الشامل وهو السيناريو الذي ال يتمناه أي أحد.

وبطبيعة الحال ال يخفى عليكم املغاربة كانوا كينتظرو بالخصوص 
اإلجراءات اللي غادي تعلنوا عليها قبيل شهر رمضان، ألن شهر رمضان 
عندو خصوصية، خصوصية تعبدية وإجتماعية، هناك يعني األمور 
اللي ال تجوز في رمضان وال تجوز في غيره من األشهر، هناك عادات 
مغربية إجتماعية وعادات تعبدية إلى غير ذلك اللي فيها بطبيعة الحال 
الوتيرة ديال االختالط، وديال التزاور، وديال التراحم، وديال اللقاء، 
كينتظرو شنو  الناس  كان  لذلك  ذلك،  غير  إلى  بالليل  السهر  وديال 
غتعمل الحكومة بخصوص التدابير اإلحترازية واش كاين تمديد؟ واش 

كاين إلى غير ذلك.

املغاربة  من  أحد  ال  الحكومة  رئيس  السيد  أعتقد  العموم،  على 
غادي يستدرك عليكم في القرار من حيث املبدأ، على اعتبار أنه كاين 
هناك ضرورة، والتي كما شرحتوها من خالل املعطيات اللي قدمتها 
للجنة العلمية، معطيات مرتبطة بالجانب الصحي وهذا بطبيعة الحال 
انسجاما مع يعني وحدة من األسس ديال النموذج املغربي اللي تبنى من 
النهار اللوالني على االستباقية، على الحزم في اتخاذ التدابير االحترازية 

وعلى تقديم حفظ النفس وحفظ الصحة على غيره من االعتبارات.

مع  بأنه  ينكر  غادي  املنصفين  من  أحد  ال  قلت  الحال،  بطبيعة 
املعطيات اللي كنعرفوها كاملة على املنظومة الصحية ديالنا واملحدودية 
ديالها الوقاية خير من العالج، وبحال اللي قال السيد الرئيس الحكومة 
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نزيرو السمطة دابا حسن ما يفاجأنا الوضع أكثر ربما بمعطيات أخرى 
ثقيلة.

هاذ الرسالة واضحة السيد رئيس الحكومة، أعتقد أن اليوم ما 
سيتداوله اإلعالم واملغاربة عموما أنه رئيس الحكومة كان معاهم واضح 
بكون أن السالالت الجديدة أو املعطيات الصحية تفرض علينا يعني 
أن ننهي التراخي اللي واقع ربما في االحتياطات، اللي مكانتش واضحة في 
اعتقادي هي ما تنوي الحكومة القيام به في املعالجة ديال التداعيات 
السلبية، واللي هي ضرورية وجزء من هاد القرار فيما يخص الفئات 
اإلجتماعية أو اإلقتصادية التي ستتضرر بشكل واضح من قرار حظر 
التجول الليلي في رمضان بالخصوص. في األيام العادية ما كاينش مشكل 
على اعتبار أنه غادي نقسموا املدة 50 % غادي يخدموا و50 % غادي 
يتم اإلغالق، لكن في رمضان كاين خصوصية، كاين املحالت التجارية 
أو مهن أو خدمات ما يمكن تكون إال بالليل، بالليل كاين إغالق، إذا هاد 
الناس ما غاديش يخدمو رمضان كامل. هذا السيد رئيس الحكومة، 
أنتم مدعوون هنا أعتقد اليوم باش ترسلو رسالة طمأنة لهذه الفئات، 
الخفيفة  املأكوالت  محالت  املطاعم،  املقاهي،  واضحين،  نكونو  باش 
الريسطورات،  ديال  والناس  السرباية  طنجاوة(  بلغة  )كماريروس 
في املحيط ديال  الحال  البسيطة بطبيعة  الخدمات  املحالت األخرى 
القهاوي وديال املطاعم كاين واحد املجموعة ديال املواطنين هم أكيد 
عشرات األالف على الصعيد الوطني اللي كيتقوتو من خدمات بسيطة 
هداك اللي كيجر كروسة كيبيع فيها غير الذرة بالليل، وال هداك اللي 
عندو قفة كيبيع فيها الزريعة وكاكاو بالليل مع الناس اللي كيخرجو 
 كيخرجو مور التراويح، واحد اإلقتصاد بطبيعة الحال هو 

ّ
للقهاوي وال

غير مهيكل ولكن فيه واحد املجموعة ديال الناس، هاذ الناس اليوم ما 
عندناش الجواب، معندناش جواب لألسف اللي خصنا بطبيعة الحال 
نعطيوهم باش، ألن هاذ القرار اللي كيتعمل هو حماية املجتمع، فاألعباء 
ديالو خصها تكون مقسومة على املجتمع كلو، وما يمكنش غير هما اللي 
يأّديو الضريبة وال التكلفة ديال هاذ القرار، لذلك ندعو إلى استئناف 
تقديم الدعم املالي املباشر لهذه الفئة من جديد. بطبيعة الحال ما 
كاين�سي غير الناس العاملين واألجراء اللي هما مصّرح بهم لدى الصندوق 
الوطني للضمان اإلجتماعي، كاين فئات أخرى في القطاع الغير املهيكل 
اللي غير مصرح بها وماموجوداش فهاذ الفئات، بالتالي نفكروا فيهم، 
ر 

ّ
رناش فهذاك الناس ما كاينش اللي يفك

ّ
خصنا نفكرو فيهم، إيال ما فك

فيهم، راه غادي يشد عليه الباب ديالو وغادي يبقى طيلة شهر رمضان 
ما بغيناهش يبقى ينتظر القفة واملحسنين، بغى طريقة معينة. بطبيعة 
الحال هاذ البالد تحّملت منذ اليوم األول التكلفة ديال هاذ القرارات 
من خالل الصندوق ديال تدبير الجائحة وماليين األسر التي حصلت 
على دعم تنظن هاذ ال�سي خصنا نستمرو فيه. وزارة املالية عندها 
قاعدة املعطيات واضحة باملهن، بطبيعة الفئات اللي هي معنية واليوم 
نحصيوهم  يمكّنا  الحظر،  ديال  القرار  من  مباشر  بشكل  متضررة 
بطريقة مباشرة ونحّددو الدعم اللي خصهم يتلقاوهم على األقل، ألنه 

أنا ما كنشوفش عندهم �سي إمكانية باش يكون، هاذو اللي أصيبوا في 
مورد رزقهم الوحيد بهاذ القرار. بطبيعة الحال يمكن أن نح�سي على 
املنوال ديال هاد الفئات اللي هضرتي عليها، الكثير من املهن البسيطة 
ربما التي ال تحضرني كلها اليوم ولكن هي موجودة، هاذوك الّدراوش، 
هذاك البسطاء كما قلت، هذاك اللي كيخرج مور صالة التراويح باش 
لها ألوالدو، اليوم غير ممكن وما عندوش كيفاش 

ّ
يبيع �سي بركة ويدخ

يبيع هذاك ال�سي بالنهار، ألن ما�سي كل التجارة في رمضان ممكن تكون 
بالنهار، كاين تجارة اللي خاصة بالليل، وبالتالي هاذو هما أعتقد على رأس 
القائمة ديال األولويات اللي كنعتقد خصكم تعالجوها السيد الرئيس 
الحكومة في أقرب وقت باش يطمأنو هاذ الناس. وبطبيعة الحال باش 
يستمر هذاك النفس التضامني اللي كاين واللي هو واحدة من السمات 
ديال هاذ النموذج املغربي في تدبير الجائحة، واللي ال أحد يشكك بطبيعة 
الحال بأنه حقق نجاحات كبيرة من اليوم األول، وبالدنا رافعة الرأس 
على مستوى يعني التدابير، واحنا خصوصا في اإلستراتيجية ديال اقتناء 
ا كاينة صعوبة على مستوى التموين في السوق الدولي إلى 

ّ
اللقاحات وخ

غير ذلك، ولكن هاذ ال�سي على أهميته بطبيعة الحال يجب أن نلتفت 
فيه لهاذ الفئات وما تنظنش �سي حاجة كبيرة اللي يمكن تعجز الحكومة، 
 ربما يعني هاذ اإلستمرار ديال الدعم اللي كان على األقل منذ أن تم 

ّ
وإال

تخفيف التدابير االحترازية في يوليوز وصوال إلى اليوم، وعقود البرامج 
بطبيعة  وغيرها،  السياحة  قطاعات  مجموعة  واحد  مع  عملتو  اللي 
الحال ساهمت في التخفيف من اآلثار السلبية ديال األزمة. خص اليوم 
هذاك املجهود يتواصل، أيضا لجنة اليقظة اإلقتصادية خاص يعني 
تجتاهد وتبتكر، وتكون واضحة فيما يمكن أن تقترحه اليوم قبل الغد 
من إجراءات لصالح هذه الفئات اإلجتماعية التي ستتضرر. واملنطق 
كما قلنا دائما هو أنه يكون هاذ التضامن مغربي حقيقة كنجّسدوه، 
التضامن هو أنه كل�سي يأدي واحد الشوية، والحكومة بطبيعة الحال 

خصها تجبر األدوات املناسبة لهاذ الخيار.

بطبيعة الحال حظر التجول الليلي في رمضان عندو هاذ الجانب 
السلبي، ربما التراويح أيضا على رأس األمور اللي هناك فئات يعني مغاربة 
اللي متشوقين باش يجي الشهر الفضيل، ويرجعو هذا رمضان الثاني اللي 
ما كاينش التراويح، بطبيعة الحال هذه قرارات صعبة ومؤملة وكاين زعما 
غيبقى واحد الفراغ، غير هاذ ال�سي كنقول خّصو يتواكب إعالميا على 
مستوى التوجيه، على مستوى اإلعالم أيضا منوط أو يعني معني بأن 
يقوم بالدور ديالو الكامل في مثل هذه اللحظات، املغاربة غادي يبقاو 
في ديورهم مور اإلفطار، خاص برامج مناسبة، خاص يعني اللي يخّفف 
من األعباء النفسية ديال حظر التجول الليلي وغيرها من األمور اللي هو 

معني اإلعالم باش يقولها.

الرئيس  السيد  مهم  اليوم  ديال  اللقاء  هاد  أن  على  أؤكد  لذلك 
الحكومة، أجدد النداء لكم باش يعني التواصل يكون أكثر يعني فعالية، 
لألسف  فريسة  املغاربة  كيبقاو  املحطات  ديال  املجموعة  واحد  ألنه 
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لألكاذيب، للمعلومات املغلوطة. وال أعرف شخصيا كيف ال تتم على 
األقل تحريك املتابعة لهادوك اللي يتجرؤون بفبركة بالغات بإسم رئيس 
الحكومة، هاد األمر غريب جدا على األقل قنوات التواصل الرسمي، 
بطبيعة الحال الطبيعة تخ�سى الفراغ إيال مكانش يعني ما يالئم من 
تواصل مؤسساتي ورسمي كفيل باإلجابة على األسئلة ديال املغاربة، 
غادي يكونوا هناك يعني فراغات وال يعني نقط غادي تعمر غير باش ما 
كان واللي جا غادي يقول فيها داك ال�سي اللي ما خصناش حنا بطبيعة 

الحال ينتشر.

على أي حال، من بين ربما القرارات أو الحسنات ديال هاد حظر 
جا  واخا  االنتخابية،  الزرود  من  يهنينا  غادي  أنه  هو  الليلي  التجول 
القاسم راه كاينين اللي مازال ما اطمأنش، باقي واخا داك التوزيع ديال 
املقاعد بديك الطريقة راه مازال ما اطمأنش، على األقل هاذ حظر 
التجول الليلي غادي يعفينا من الزرود في رمضان وبعد العيد إن شاء 

هللا يرحم الرحمان.

الرزنامة  يعني  قضية  على  الحكومة،  رئيس  السيد  أؤكد  أنا 
ديال اإلجراءات اللي ممكن تجي، في إطار العمل ديال لجنة اليقظة 
االقتصادية، من أجل االنتباه لهاد الفئات اإلجتماعية من أجل وضع 

يعني واحد خطة يمكن فيها واحد شوية ديال بعد النظر، ونتفاداو ما 

أمكن هاديك القرارات اللي كتجي متأخرة، بطبيعة الحال نتفهم عالش 

كيجي قرار متأخر، لكن داك ال�سي ديال العيد اللي كان في السنة املاضية 
ربما الحكومة اضطرت له ولكن عندو آثار سلبية للغاية، خاص يكون 

واحد النوع ديال الوضوح ألن هاد التمديد أيضا يعني للمغاربة أنه باقي 

ما كاينش أفق واضح النتهاء األزمة.

بطبيعة الحال املعطيات اللي اعطيتو اليوم السيد رئيس الحكومة، 

أنه الحملة ديال التلقيحات كان بودنا أنها تكون تقدمت أكثر، لكن 

الواقع ديال املعطيات اللي كاينة في السوق الدولية ال تسمح بأكثر من 

هاد ال�سي، واحنا راه متقدمين كثيرا )4,5 ديال املليون املغاربة اللي 

تلقحوا اليوم( في غياب هذا خص يكون اشنو ماجي، على األقل عناصر 

فهاد الرؤية باش املغاربة على األقل من الناحية النفسية ما يبقاوش 
رهينة ديال كل مرة تجديد بدون أفق ألن هاد القضية من الناحية 

الفسية عندها آثر.

أثمن يعني ما جاء على لسانكم السيد رئيس الحكومة، وأدعوكم إلى 

اإلنتباه إلى هاد األمور التي أثرتها في هذه املداخلة، شكرا على انتباهكم 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

العبدي  رشيد  الرئيس  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 

بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

الن ئب السيد ضشيد العبدي ضئيس فأ ق األص لة واملع صأة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمي7،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

بإسم فريق األصالة واملعاصرة ونحن على مشارف شهر رمضان 
بالصحة  الجاللة  لصاحب  بالدعاء  أتقدم  أن  إال  يسعني  املبارك، ال 
والرفاهية  بالرزق  املغربي  للشعب  وكذلك  العمر،  وطول  والعافية 
واالطمئنان، وكذلك الرزق اللي تكلمت عليه كنا كنتظرو من السيد 
ديال  للمعاناة  يتطرق  كذلك  أنه  ديالو  املداخلة  في  الحكومة،  رئيس 
املواطن املغربي، كنا كنتظرو منو أنه يفتح لنا واحد الباب ديال األمل، 
ألنه قلتو في املداخلة ديالكم اللجنة هي منكبة وكتدارس الوضع ولكن 
إلى متى؟ هل هناك من إجراءات؟ هل هناك من نية على أنكم تساعدو 
الطبقة الهشة والتي اليوم تعاني في صمت؟ انتم كتعرفو هاد ال�سي 
السيد رئيس الحكومة، تمعنا وسمعنا مزيان الخطاب ديالكم، لكن 
هاد الجزء هذا كان فيه نوع من النقص كنا كنطمحو أنه الخطاب 
ديالكم يكون فيه مؤشرات واضحة باش يطمأنو الناس ألنه الوضعية 

اإلقتصادية واإلجتماعية فيها نوع من التوتر.

في البداية السيد رئيس الحكومة، وبعد مثولكم أمام البرملان في هذا 
الفصل 68 من الدستور لتقديم بيانات وتوضيحات بخصوص دواعي 
قرار اإلغالق وما أنتم عازمون على القيام به لفائدة املتضررين منه، إن 
مثولكم أمام البرملان كان مطلبنا وكنا نحرص عليه دائما، خاصة وأنكم 
فيما م�سى لم تشركوا البرملان في مناقشة القضايا الحيوية واألساسية، 
حيث كنتم تقتصرون على إخباره في أحسن األحوال بعد أن افتتحوا 
الحكومة  تمييع  إلى  باإلضافة  هذا  البرملان.  هذا  قبة  خارج  النقاش 
اآلليات  عن  أعضائها  تجاوب  عدم  خالل  من  البرملانية،  للمؤسسة 

الرقابية للبرملان من قبيل األسئلة الكتابية واملهام االستطالعية.

ومن منظورنا الخاص، كان عليكم السيد رئيس الحكومة، املثول 
أمام أعضاء البرملان في إطار مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من 
أجل طلب تجديد الثقة سيما ونحن نتساءل اليوم هل ما زلنا فعال 
أمام حكومة متضامنة ومنسجمة فيما بين مكوناتها؟ وهل ال زالت هذه 
الحكومة تؤمن ببرنامجها الحكومي الذي بموجبه نال الثقة أغلبيتها 
املمارسات  من  العديد  نسجل  بتنا  أننا  واملالحظ،  منه؟  تبقى  ما  أو 
السياسية الغريبة والغير معهودة، من قبيل اهتداء بعض فرق األغلبية 
إلى التصويت ضد الحكومة، ناهيك عن تصويت بعض فرق األغلبية 
لصالح تعديالت املعارضة ضدا على إرادة الحكومة، وأحيانا أخرى يتم 
رهن مستقبل األقاليم بأكملها من طرف مكون من مكونات األغلبية 

لحسابات سياسية ضيقة.
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لكل ذلك ولدواعي أخرى، كان عليكم اليوم السيد رئيس الحكومة، 
أن تعمدوا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، حيث إنكم السيد 
رئيس الحكومة فضلتم ذلك، فال بأس أن نناقشكم في هذا اإلطار، لكن 
قبل ذلك اسمحوا لي السيد الرئيس، أن أوجه الدعوة من جديد، باسم 
فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب، لكافة املواطنات واملواطنين 
والنظافة  الوقاية  وسائل  بكل  واإللتزام  والحذر  بالحيطة  التحلي  إلى 
والتباعد واحترام حالة الطوارئ، إلى أن يتم تعميم التلقيح على املغاربة 

قاطبة وتحقق املناعة الجماعية إن شاء هللا.

السيد الأئيس،

ببعض  ونعتز  نفتخر  ما  بقدر  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  إننا 
امللك  الجاللة  بقيادة صاحب  بالدنا  التي حققتها  الباهرة  النجاحات 

محمد السادس، فإننا بالقدر نفسه نتأسف على ما يلي:

أوال: إخفاق الحكومة في تدبير الجائحة، حيث ظلت ولفترة طويلة 
فاقدة للبوصلة في كثير من القطاعات األساسية والسياسات العمومية؛

اإلفرازات  مجاراة  على  الحكومة  قدرة  عدم  على  نتأسف  ثانيا: 
السلبية لهذه الجائحة على املستويين اإلقتصادي واإلجتماعي، وكذا 
على مستوى اآلثار الوخيمة لهذه الوضعية املتأزمة على نفسية فئة 

عريضة من املجتمع املغربي؛

من  العديد  في  الحكومة  مساهمة  على  كذلك  نتأسف  ثالثا: 
اإلختالالت وتأزيم الوضعية بدل معالجتها، وذلك بسبب تركيزها على 
صراعات هامشية وإعطاء األسبقية للمصالح السياسية الضيقة على 
لقضايا  األولوية  وإعطائها  واملواطنات،  للمواطنين  العامة  املصلحة 
وأمور ال تحظى باألسبقية لدى املواطنين الذين هم في أمس الحاجة 

للنظر إلى أوضاعهم الصعبة التي باتت تنذر بكارثة اجتماعية حقيقة؛

تقليدية  بطريقة  تدبر  الجائحة  هذه  ظل  في  البالد  تركتم  رابعا: 
تتطلب  استثنائية  ووطنية  عاملية  ظرفية  في  واجتماعيا،  اقتصاديا 

إجراءات وتدابير استثنائية واستباقية كذلك؛

خامسا: مركزة القرار السيا�سي واإلقتصادي واإلجتماعي، مساهمين 
بذلك في تعثر ورش الجهوية املتقدم، وهنا نطرح عليكم السؤال التالي: 
كم خسر اإلقتصاد الوطني في قيمته املضافة بسبب تشبثكم بخيار 
ي كنا كناقشو 

ّ
مركزة القرار؟ وهذا سؤال كنا طرحناه على وزير املالية مل

قانون املالية لسنة 2021.

السيد الأئيس،

دعونا السيد الرئيس نعرج بسرعة على السياق الوطني الذي اتخذ 
فيه قرار حظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان الفاضل. إن بالدنا 
تعيش اليوم على إيقاع تحوالت اجتماعية واقتصادية وقطاعية غير 

مسبوقة ومنذرة بالخطر، وتتمثل فيما يلي:

أوال: ارتفاع إيقاع اإلضرابات والوقفات االحتجاجية والتي شملت 

نعلن عن  اإلطار،  وفي هذا  واملجاالت.  واملهن  القطاعات  العديد من 
لتفريق  التدخل  بها  تم  التي  بالطريقة  وتنديدنا  واستنكارنا  أسفنا 
تظاهرات األساتذة املتعاقدين. لقد كانت الحكمة تستدعي منكم تغليب 
منطق الحوار عوض أي �سيء آخر، وبدل إيجاد حلول عملية إلشكالية 
كانت من صنعكم، حركتم املتابعات القضائية ضد رجال ونساء قطاع 
التعاقد  نظام  اعتمادكم  في  املتمثل  الجسيم  الخطأ  التعليم، حلول 
الذي يا ما حذرناكم من عواقبه حين اعتبرناه قنبلة موقوتة، وباملقابل 
اعتبرتموه آنذاك إنجازا اجتماعيا كبيرا وها أنتم اليوم تحصدون نتائجه 

االجتماعية واملالية؛

ثانيا: تعيش بالدنا على إيقاع غالء املعيشة وارتفاع نسبة البطالة 
وتزايد هوامش الفقر والهشاشة، وتواضع اإلجراءات والتدابير املتخذة 
لحد اليوم للتخفيف من معاناة الحرفيين واملهنيين واملقاوالت الصغرى 

واملتوسطة والفنانين والصناع التقليديين وتجار القرب إلى غير ذلك؛

ثالثا، استمرار معاناة املواطنين واملواطنات العالقين خارج أرض 
الوطن. لقد قررتم غلق الحدود واألجواء مع العديد من الدول، لكن في 
املقاب،ل لم تتخذوا ما يلزم من إجراءات وتدابير من أجل ترحيل املغاربة 
العالقين خارج أرض الوطن. لقد أكدتم على أن الحكومة ستخصص 
رحالت خاصة، لكن ال �سيء تتحقق على أرض الواقع، فيبدو أن حظ 
مغاربة العالم مع هذه الحكومة لم يكن موفقا، ففي بداية الجائحة 
واليوم  الحكومي  الفريق  أعضاء  بين  للتجاذبات  عرضة  تركتموهم 

تركتموهم في انتظار تيهيء البروتوكول الصحي وكأننا في بداية الجائحة.

السيد الأئيس،

إن قرار اإلغالق وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان ليس بالقدر 
املحتوم على املواطنات واملواطنين، فقد كان باإلمكان عدم اللجوء إلى 
مثل هكذا قرارات لو أن الحكومة قامت بواجبها على الوجه األمثل، فقد 
تراخيتم، السيد رئيس الحكومة، في التطبيق الحازم للقانون في ظل 
استمرارية حالة الطوارئ، وتراخيتم أيضا في املراقبة والتتبع الدائمين 
واملستمرين في الزمان واملكان، فقد توارى أعضاء فريقكم الحكومي إلى 

الوراء وتركتم الحبل على الغارب بالنسبة للمواطنات واملواطنين.

األوضاع  على  الحالية  الظرفية  آثار  حول  نختلف  أن  يمكن  ال 
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا، ولكن يمكن أن نطرح بكل مسؤولية 
اتخذتم قرار اإلغالق  اليوم  الحكومي على هذه األوضاع.  التدبير  آثار 
وحظر التجوال الليلي، فماذا عن اإلجراءات والتدابير املواكبة للفئات 
التي ستتضرر من هذا القرار؟ إنه خالل شهر رمضان األبرك، باإلضافة 
إلى األجواء الروحانية التي تميزه، هناك أيضا حركية اقتصادية وتجارية 
الذي  التجاري  الرواج  في  تتمثل  الفضيل،  الشهر  هذا  تنشط خالل 
تخلقه تجارة القرب والصناعة التقليدية من الحرف واملهن التي تظهر 
وتنشط فقط خالل هذه الفترة املوسمية، بل تحدث قيمة اجتماعية 

واقتصادية مضافة مهمة.
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أيضا،  املحالت  هذه  وأصحاب  واملطاعم  باملقاهي  العاملين  إن 
باإلضافة إلى أرباب الفنادق وممولي الحفالت، يتأسفون على هذا القرار 
الصعب واملؤلم، ألن هذا القطاع هو الذي سيتوقف توقفا تاما طيلة 
شهر رمضان يشغل يدا عاملة مهمة تعن مليون ونصف مليون منصب 
عمل مباشر، فما مصير هذه الفئة العريضة من املجتمع املغربي، علما 
السيد رئيس الحكومة، أن أكثر من %90 من اليد العاملة التي تشتغل في 

هذا القطاع غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

إن نمط العيش وعادات االستهالك لدى غالبية املجتمع املغربي 
تتغير في هذا الشهر العظيم، حيث تزداد املصاريف وتتضاعف امليزانية 
الشهرية لدى األسر بشكل عام. كما أنهكت مدخرات الطبقة املتوسطة 
بسبب طول فترة الطوارئ الصحية، وهذه عادات ديال العائالت هو 
دائما كيديرو واحد االدخار كيقولو لدواير الزمان، ولكن بما أن األزمة 
طوالت وأخذت واحد البعد لم يكن متوقع فاالدخار كالو منو، فالطبقة 
املتوسطة الت كاني يعول عليها أنها تكون رافعة هي اللي غتجلب الطبقة 
الفقيرة باش أنها تعيش معاها بطريقة مستمرة، هاد االدخار حتى هي 
ما بقا�سي معاها automatiquement هاديك الطبقة املتوسطة اليوم 
في  عندنا  غيولي  ولذلك  الفقيرة،  الطبقة  نحو  املنحنى  فواحد  غادة 
املغرب اللي الباس عليهم بزاف، أظن أنه هما يحافظو على مصالحهم 
ي فيها كل �سي 

ّ
داخل هاذ األزمة، وطبقة فقيرة جدا هي اللي غادي يول

مجموع، الطبقة املتوسطة والطبقة الفقيرة.

لذلك، يتعين على الحكومة على وجه السرعة، توجيه الدعم الالزم 
لهذه الفئة العريضة من املجتمع وال سيما الفئة غير املصرح بها لدى 
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ثم ملاذا ال السيد رئيس الحكومة، 
استثنيتم النقابة املمثلة للعمال من الحوار الذي فتحتموه مع أرباب 
واملطاعم،  باملقاهي  والعمال  العامالت  هم  األكبر  فاملتضرر  املقاهي؟ 
فكان من الضروري أخذ رأيهم من خالل ممثليهم قبل اتخاذ هذا القرار.

كما أنه خالل هذا الشهر العظيم تضررت العديد من املهن والحرف 
واملقاوالت التي في عملها اليومي مع خصوصية هذه املناسبة، وبالتالي 
فإن كل من يقوم بذلك سيتضرر من قرار اإلغالق وحظر التجول الليلي 

خالل شهر رمضان.

إنه بهذا القرار الصعب واملؤلم ستنضاف إلى الوضعية اإلقتصادية 
واإلجتماعية املتأزمة التي تمر منها بالدنا متاعب جديدة، فكما تعلمون 
فإن تداعيات هذه الجائحة الزالت جاثمة على االقتصاد الوطني برمته، 
والزالت الحالة االجتماعية لم تتعافى من هذه الصدمة الوبائية. وهكذا، 
فإن أغلبية املقاوالت الصغرى واملتوسطة والتي تشكل %95 من النسيج 
اإلقتصادي تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من اإللتزامات 
بنفقاتها في مجال االستغالل والتسيير، كما يعاني مهنيو النقل السياحي 
من ضغوطات وتهديدات شركة تحصيل الديون، والتي وصلت إلى حد 
الشروع في القيام بإجراءات الحجر على العربات، وهي إجراءات تنافى 
مع توجيهات وقرارات لجنة اليقظة وكذلك مع عقد البرنامج إلنعاش 

القطاع السياحي 2020-2021، شكرا لكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

الن ئب السيد توفيق كمي9 ضئيس فأ ق التجمع الدستوضي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمي7،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

إليكم  أتقدم  أن  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  يشرفني  بداية 
جميعا وإلى املواطنين واملواطنات بأصدق التهاني بمناسبة قدوم الشهر 
الفضيل شهر الغفران شهر رمضان، سائلين هللا عز وجل أن يدخله 
على جاللة امللك وعلى العائلة امللكية الشريفة وعلينا جميعا بالفرج 

والصحة والرخاء ويرفع عنا هذا الوباء.

السيد ضئيس الحكومة،

احنا كنا حاطين واحد املداخلة ولكن املداخلة ديالكم كانت جد 
قيمة، تطرقتم فيها لجميع املراحل اللي مرت بها الجائحة فبالدنا ومرحلة 
اللي كنفتخرو بها وكنعتزو بها كمغاربة، ألن الحمد هلل وصلنا في واحد 
ى كيتضرب به املثل في العديد من 

ّ
املرحلة ديال الجائحة واملغرب ول

الدول األجنبية، وهاذ النجاح بطبيعة الحال بفضل اليقظة والحرص 
والتوجيهات ديال جاللة امللك نصره هللا، وأيضا أن املغرب بّين على 
القدرة ديالو باش يستغّل الظرفية ديال هاذ الجائحة ويجعلها مرحلة 
انطالق النموذج التنموي الجديد، واحنا شفنا التحول ديال الصناعات 
املغربية، وشفنا أن في أوج األزمة ورغم أن األزمة باغتتنا وجات على 
غفلة، حتى األسواق ديالنا كانت املنتوجات الغذائية متوفرة بكثرة وهذا 

ما ساهم بخلق واحد النوع ديال السلم االجتماعي داخل بلدنا.

في الحقيقة كنقّدرو وكنعتزو بالعمل اللي كيقومو به اللجن، اللجنة 
أن  وكنعرفو  كتشتغل،  اللي  اللجن  وجميع  اليقظة  ولجنة  العلمية 
املعادالت اللي تتكون أمامهم هي معادالت جد صعبة، ولكن مع كامل 
األسف، يجب أن نجد حال لهاذ املعادالت. احنا ماغندخلوش في العمل 
ديال اللجنة العملية، لكن دورنا كنواب األمة ودورنا كبرملانيين أن ننقل 

لكم ما يروج في الشارع والتخوفات انتاع بعض املواطنين.

اللي  القرار األخير  وغادي نمشيو مباشرة السيد رئيس الحكومة، 
خذاتو اللجنة العلمية بخصوص فرض اإلغالق وفرض حظر التجول 
ديال  التدبير  في  نجحنا  كنا  إيال  اليوم  رمضان،  بداية شهر  في   8 مع 
املرحلة األولى من الجائحة، فإنه بفضل اليقظة ديال صاحب الجاللة، 
نصره هللا، فضلنا صحة املواطن على االقتصاد ألن هاد املسألة كانت 
مفروضة علينا، ألن الوباء باغثنا وما كانتش عندنا الوقت الكافي أننا 
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نخدمو ونديروا استراتيجيات باش نواجهو هاد الوباء، ولكن هذه ما يزيد 
عن سنة واحنا كنتعايشو مع هاد الوباء وبعض املعطيات وضاحت، 
لنا نبقاو نتعاملو بواحد االستثنائية نستثنيو  أننا ما يمكنش  كيبان 
الصحة عن االقتصاد، اليوم الصحة تضر باملواطن واإلقتصاد أيضا 
يضر باملواطن، اليوم مناسبة أننا نجمعو االقتصاد مع املواطنين. لهذا 
كنقولوا أن، في القرارات ديال اللجنة العلمية، يجب أن تشرك فيها 

لجنة اليقظة اإلقتصادية وسنتطرق للقرار األخير.

القرار األخير رغم أنه صائب، من الناحية الصحية، لكن مع كامل 
األسف، غادي يتسبب في واحد الضرر لواحد الفئة معينة، وهاد الفئة 
هي فئة تنتمي للمقاوالت الصغرى أوال وفئة تتنتمي لبعض املواطنين 
اللي كينتميو للفئات الهشة، ونحن نعرف أن هاد القطاع ديال املقاهي 
وديال املطاعم كيجر معه un1ecosysteme. تكلم الزميل ديالنا قبايلة 
على بعض الباعة املتجولين اللي كيعيشوا مع هاد القطاع في الليل، 
اليوم بين عشية وضحاها وفي أوج رمضان كيلقاو راسهم أنهم تحرمو من 
داك القوت اليومي، ألن األغلبية ديالهم كيشتاغلو النهار والقوت اليومي 
ديالهم هو داك �سي اللي كيخدمو فيه في النهار. وأنا كتحضرني هنا واحد 
املسألة عشتها مؤخرا مع حارس ديال السيارات قدام واحد القهوة، 
البارح،  غير  ال�سي  وهاد  اليوم  من  ابتداء  بأنني  لك  كيقول  جا  واللي 
ابتداء من غدا ما يمكنش ليا نبقى نشتغل ألن القهاوي غادي يسدو 
ما غايبقاش عندي الدخل اليومي. تخيلو معايا السيد رئيس الحكومة، 
رمضان واحنا تنعرفو الطبيعة ديال املغاربة في رمضان، واحد الشخص 

اللي ما كيدخلش املصروف ديالو، كيفاش غادي يدوز في رمضان؟

السيد ضئيس الحكومة،

اليوم كنا تنتمناو أن على األقل هاد املقاهي وهاد املطاعم اللي باقيين 
كيعانيو من الفترة ديال confinnement وباقيين كيعانيو من الفترة 
من بعد confinnement باش طلبتو منهم يبقاو سادين، اليوم الكراء 
ديالهم ما كيخلصوهش، les1traites ديالهم ما كيخلصوهش، ومع كامل 
األسف حتى األبناك املغربية لم تكن في املوعد، ما رحماتهومش السيد 
 les1crèdits رئيس الحكومة، أغلبية امللفات ديالهم الناس اللي عندهم
املساكن  واخدين  الناس  هاد  ديال  األغلبية  ألن  السكن  ديال   soit
 les1 crèdits1 sontديالهم  les1 dossiers ديالهم  األغلبية  االقتصادية، 
en1contontieux السيد رئيس الحكومة خصنا نلقاو لهم حل، وهادو 
هم الحلول اللي خصنا، احنا لسنا ضد القرار ولكن مع اتخاذ إجراءات 

مواكبة لهاد القرار.

تقدم الظهور ديال هاد املتحور الجديد واملوجة الثالثة لهاد الوباء، 
وزير الصحة راه معنا وربما إيال سولناه غادي يأكد الخطورة ديال هاد 
ال�سي اللي جا وهاد ال�سي اللي احنا كنعيشوه، اليوم الفئات اللي كتصاب 
هي الفئات العمرية من 30 حتى ل 60 الفئة اللي غير ملقحة السيد رئيس 
الحكومة. اليوم كتشوفو املدارس آشنو واقع فيها، اليوم الدار البيضاء 
راه احنا أسبوع وال أسبوعين تسد lycée1lyautey وهاد ال�سي غير حيث 

lycée1lyautey بانت فيه واحد أسميتو، أما العديد من املدارس فيهم 
حاالت وساكتين عليها السيد رئيس الحكومة، إذن شنو غنديرو وشنو 
وجدنا للمرحلة املقبلة؟ حتى من الناس السيد رئيس الحكوم،ة اللي كانو 
في الصفوف األمامية، أطر وزارة الصحة من ممرضين وأطباء، لألسف 
دمرنا الحالة النفسية ديالهم السيد رئيس الحكومة، بهذاك التعويض 
اللي كنسميوها مهزلة التعويض اللي تعطاهم عن الفترة اللي اشتاغلو 
الحكومة، وانتما  السيد رئيس   confinnement املرحلة ديال في  فيها 
infirmier بنفسكم نوهتو بالعمل اللي قامو به، كنظن 4000 درهم ل
و6000 درهم ل professeur أو طبيب هذه مهزلة ألن لو عطيناهم السيد 
رئيس الحكومة عطيناهم غير تعويض عن الكونجي ديالهم كانو غادي 
ياخذو أكثر من هاد املبلغ. إذا اليوم كنتساءلو، كيفاش هاد الناس اليوم 
غانتسناوهم أنهم يشتاغلو في املرحلة املقبلة بنفس الروح القتالية اللي 
اشتغلو بها في األول واللي أدوا الثمن ديالها العديد ديال األطباء والعديد 

ديال les1infirmiers من أطر وزاة الصحة.

السيد ضئيس الحكومة،

ينتمي  فريق  نحن  مزايدة،  محل  ليست  اليوم  ديال  التداعيات 
لألغلبية ونحن مع األغلبية، ولكن واجبنا كنواب لألمة أن تربطنا مع 
نقدر  نحن  باألولويات.  والتذكير  والتعاون  النصح  واجب  الحكومة 
املسؤولية اللي على رأسكم السيد رئيس الحكومة وونقدر املسؤولية 
اللي على الحكومة -هللا يكون في عوانكم- ولكن نبغيكم تخموا في هاد 
املواطن البسيط اللي اليوم غادي يأدي الثمن ديال هاد القرار، األغلبية 
ديال هاد الناس اليوم متبعين هاد الجلسة واألغلبية ديال هاد الناس 

تينتاظرو أشنو الجواب ديالكم وأشنو يمكن نعطيوهم، شكرا لكم.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية للسيد الرئيس نور الدين مضيان.

الن ئب السيد نوض الدين مري 7 ضئيس الفأ ق اإلستقاللي 
للوحدة والتع دلية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

الس دة الوزضاء، السيدات الوز أات،

زمالئي رعر ء مجلس النواب،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

من  بتوجيهات  اإلستباقية،  باإلجراءات  معتزون  نحن  ما  بقدر 
هاد  من  كبير  جزء  واحتواء  التخفيف  إلى  سعت  التي  امللك  جاللة 
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الوباء وتداعياته في فترات سابقة، بقدر ما نحن بطبيعة الحال سجلنا 
مالحظات حول جلسة اليوم.

68 من  للفصل  الجلسة املشتركة طبقا  أوال، أسباب نزول هذه 
الدستور، والفصل 68 من الدستور واضح، عقد اجتماعات مشتركة 
للبرملان لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكت�سي طابعا وطنيا هاما، 
هذه ما�سي عندها طابع وطني فقط هي طابع دولي، واحنا عايشين في 

كورونا، في ظل هاد الوباء بطبيعة الحال ملدة سنة وزيادة.

ثانيا، أننا بشكل يومي نستمع إلى بيانات إخبارية عن طريق جميع 
النشرات اإلخبارية الرسمية وغير الرسمية، فين وصالت والنصائح إلخ، 
جميع وسائل اإلعالم املختلفة يعني تقوم بواجبها في هذا املجال بشكل 
يومي ربما يعني ما�سي غير يومي بل ساعاتي، فلذلك السيد الرئيس كانت 
هناك مواضيع تكت�سي أهمية أكثر إلشراك البرملان، كنا تنتمناو السيد 
االقتصادية،  الوضعية  حول  بيانات  يعيطينا  يجي  الحكومة  رئيس 
اآلن فين واصلة أثناء هذه الجائحة، الوضعية االجتماعية، وضعية 
التشغيل، وضعية إضرابات رجال التعليم وخاصة املتعاقدين ،هاد 
ال�سي هم البيانات اللي كنا تنتسناو السيد رئيس الحكومة، ولكن أنا 
أتفهم أنكم أردتم إشراك البرملان إلضفاء الشرعية على هذا القرار املثير 
للجدل في الساحة املغربية، فقط، هذا هو السبب، راه ما�سي احنا 
راه انتما اللي اتخذتو القرار، راه ما�سي البرملان اللي تاخذ القرار باش 
غادي نقولوها بلغة وتجيبو للبرملان يتاخذو القرار، الحكومة اللي اتخذو 
القرار بجميع اللغات غادي نقولوها. فلذلك هاد القرار ما�سي ديالنا، راه 

الحكومة التي اتخذت هذا القرار.

في ظل حالة طوارئ هذه  اآلن  نحن  الحكومة،  رئيس  السيد  إذا 
سنة، احنا كنعيشو واحد التدابير االحترازية متواصلة، املطاعم تغلق 
على الساعة الثامنة ليال واملقاهي كذلك، إذا فتجيو رمضان ونغلقو 
هاد اإلغالق املفاجئ، بمعنى أننا كنحكمو على 250 ألف مقهى ومطعم 
باملوت خالل هذا الشهر، بمعنى نشرد أكثر من 2 داملليون ديال املغاربة 
اللي كان عندهم ارتباط بالعمل داخل هاد املقاهي واملطاعم بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وهناك من يتحدث على أزيد من هذا الرقم، 
كان  ولكن  منخرطون  نحن  نقدر،  احنا  نعم،  احنا  فكرناش،  ما  إذا 
من الواجب على الحكومة أن تقوم بإجراءات مواكبة مقدما. الناس 
اللي كانو تيشتاغلو، خلي هادوك الناس اللي عندهم ضمان اجتماعي 
احنا عارفين أنه الوضعية ديال العمال واملستخدمين في هاد املطاعم 
راه معظمهم تيشتاغلو بشكل غير قانوني، ما عندهومش ال التغطية 
الناس شنو غادي يدخلو  إذا هاد  الصحية وال الضمان االجتماعي، 
ألوالدهم في بداية رمضان شنو غادي يدخلو؟ فلذلك السيد الرئيس، 
راه خصنا نفكرو باش الناس غادي نعطيوهم دعم اآلن، فلذلك كما 
قال أحد الزمالء، املغاربة اليوم يترقبون هذه الجلسة، عالش؟ كانو 
تيستناو ربما تليين هاد القرار، إدخال بعض التعديالت على هاد القرار 
اللي كيستهدف بطبيعة الحال فئة عريضة من املغاربة. وثانيا كيفاش 

السيد الرئيس تنجيو بعد الفطور مباشرة تنغلقو املطاعم، هنا شنو 
تنديرو؟ كنخلقو التجمعات البشرية قبل الفطور، كنقولو للناس بعد 
العصر سيرو ديرو األسواق في الدروب والشوارع كل �سي غادي يوقع 
االكتظاظ واالزدحام أكثر من فتح املقاهي بعد ذلك، اللي كان عنده 
�سي شغل باش يقضيه بعد الفطور غادي يقضيه قبل الفطور، بمعنى 
ما درنا والو في الحقيقة. فلذلك، أتمنى صادقا أن هاد القرار يتراجع 
ويتعدل ألنه ملي غادي نسدو املطاعم، عالش ما خليناش املطاعم من 
أجل توصيل الوجبات؟ واملقاهي كذلك، اللي جا ياخذ القهوة ديالو وسير 
بحالك، غادي نمنعو التجمعات نعم، نعم التجمعات العائلية، العائلية 
شكون اللي عارفها التجمعات اللي برا ديال الجمعيات وديال األحزاب 
إلخ وديال الزرود، ولكن واحد باغي ياخذ عشاه لدارو ما املانع؟ شنو 
األثر ديالو؟ مع احترام التدابير االحترازية املعمول بها، إذا واحد باغي 
يشرب القهوة كذلك، وواحد باغي يتم�سى يكون شرب الحريرة خاصو 
يدير شوية د LA MARCHE غادي نقولوا له جلس في 40 متر، 10 
داألفراد في 40 متر في السكن االجتماعي تيدخلو له 10 داألفراد، جلسو 

تماك انتما تزاحمو بيناتكم، ما تخرج ال انت وال هو.

فلذلك السيد رئيس الحكومة، وهللا العظيم راه املغاربة تيتسناو 
التعديل ديال القرار، ألنه كاين حلول أخرى من غير هاد اإلغالق الكلي. 
وبطبيعة الحال الوباء خطير ونستحضر خطورته، ولكن بطبيعة الحال 
ما خاصناش نجمعوا خطرين، ألنه حتى ملي تتسد عليه دابا راه ما 
كنضمنو والو، فلذلك ال بد من اعتماد واحد السياسة ديال التعويض 
ديال املتضررين اآلن، اآلن اآلن قبل غدا، بطبيعة الحال إذا أسررتم 
للتعديل،  القرار قابل  راه  القرار هذا، ولكن  على االستمرار على هاد 
راه ما يمكنش غادي نمنعو التجمعات ما�سي حتى واحد ما يخرج، راه 
الناس كلهم تيخرجو وسير تشوف السيد الرئيس، وأكرر وأؤكد بأن 
شنو غادي تشوفو األسواق اللي غادي تكون قبل الفطور والتجمعات 
اللي غادي تكون قبل الفطور، واملهن مساكن بعض املهن اللي كانت 
عندهم مهن خاصة رمضانية ما كتبان إال في رمضان شهر واحد تيخدم 
على سنة بأكملها، هاد املهن كنا تنقتلوهم دابا اآلن وتنقولوا له سير 
فحالك وخاصة بعد الفطور، واحد تيخرج الشواية ديالو وواحد تيخرج 
الوجبات ديالو الخفيفة، وواحد تيبيع الخبز بعد ذلك إلخ، هاد الناس 
كلهم تنقتلوهم. فلذلك، يعني ال بد من إعادة النظر في كل هذه الفئات، 
وكذلك التفكير في دعم كل من هو في حاجة إلى دعم، جميع الفئات 
املتضررة بما فيهم الفنانين. الفنانين هذه سنة وهم ما تيشتاغلوش، 
يعني كيفاش  والجهات،  األقاليم  في  ديالهم  الوضعيات  احنا عارفين 
واملغاربة  الدعم شهري،  واحد  تلقى  باش  الفئات  فهاد  نفكروش  ما 
متضامنون السيد رئيس الحكومة، املغاربة إال عاجزة الحكومة باش 
توفر هذا الدعم، راه كاين حلول أخرى ديال فتح اكتتاب جديد إلى 
آخره. املغاربة قادرين، خاصة امليسورين من الفئات املختلفة، إذا هذا 

من جهة.
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ومن جهة ثانية، كاين واحد املشكل لألسف الشديد، اآلن تواصلوا 
بنا وتوصلنا بمكاملات، وهي بعض الفئات اللي هي من أفراد الجالية 
املغربية العالقة في الخارج أو العالقة بالداخل، جميع الدول كتسيفط 
طائرة ل 4 ديال الناس، إال احنا. فلذلك، حان الوقت باش تعيدو النظر 
فهاد �سي، وتشوفو كم من مواطن مغربي عالق خارج التراب، وكم من 
مواطن مغربي عالق داخل التراب الوطني وأهله خارج التراب. إذا فكروا 
في هاد العملية بجد باش كذلك نحلو ما يمكن حله، هذا من جهة. كذلك 
نبلغ مسألة أخرى السيد الرئيس، ال راه زاد لهم السيد الرئيس كل �سي، 
مسألة أخرى ديال وضع الحد لديك املساعدات املهينة التي توزع خالل 
هاد الشهر، وغالبا ما تكون ملونة بلون سيا�سي، إذا فالبد من إعادة 
النظر في كيفية توزيع هذه املساعدات. هذه مسألة أساسية نطالب بها 
ونرجو تجاوب الحكومة في هذه املسألة، لذلك مسؤولية الحكومة أمانة 
السيد الرئيس الحكومة، وأتمنى إن شاء هللا أن تكون هذه املالحظات 
قد أخذت بعين اإلعتبار من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، والسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

السيد  الحركي،  الفريق  بإسم  اآلن  الكلمة  الرئيس.  السيد  شكرا 
النائب عبد العزيز كوسكوس، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد العز ز كوسكوس:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس مجلس النواب املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو7،

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد 
أهله هللا على موالنا صاحب الجاللة بالصحة والعافية وعلى الشعب 

املغربي باليمن والبركات والتقدم واإلزدهار.

السيد رئيس الحكومة، أشكركم بإسم الفريق الحركي على العرض 
بسرعة  وأنوه  الدستور،  من   68 الفصل  إطار  في  به  تقدمتم  الذي 
العام  الرأي  يطرحها  التي  الحارقة  األسئلة  من  العديد  مع  التفاعل 
الوطني بخصوص القرار الذي اتخذته الحكومة، بناء على رأي اللجنة 
العلمية لحظر التجوال وإغالق املطاعم واملقاهي واملتاجر وغيرها خالل 
الفترة الليلية طيلة شهر رمضان املبارك. فمبعث األهمية التي يكتسيها 
هذا اللقاء التفاعلي، في لحظة دستورية استثنائية، نابع من األهمية 
التي يكتسيها التواصل نفسه، في اإلخبار وتبديد اإلشعاعات واألخبار 

الزائفة التي أفضت إلى ظهور سلوكات وتصرفات تعاكس واقع األمور.

في  كالنار  انتشرت  التي  اإلشاعات  بعض  نتائج  بأن  الحظنا  لقد 

الهشيم، التشكيك في بعض أنواع اللقاحات، أو انتشار سلوك قوامه 
التراخي والتهاون في اإلمتثال للتدابير اإلحترازية والوقائية، التي قررتها 

السلطات.

وفي هذا السياق، نعتبر بأن التواصل شكل طيلة الجائحة، حلقة 
مفرغة ومغيبة، سواء إزاء البرملان أو إزاء املواطنات واملواطنين أنفسهم. 
الجائحة،  بخصوص  اليوم  عرضتموها  التي  البيانات  بأن  نعتبر  كما 
يجب أن تستحضر حسكم التواصلي في قضايا أخرى تستأثر بإهتمام 
الرأي العام، كما هو الشأن مثال بالنسبة لألساتذة موظفي األكاديميات 
الجهوية، فهذا املوضوع بدوره يهم الحكومة ككل وليس القطاع الو�سي 
إطار صالحياته  في  الحكومة،  السيد رئيس  نتمنى من  وبالتالي  فقط، 
بهذه  برملانيا مسؤوال لإلحاطة  الدستورية، أن يدشن حوارا حكوميا 
القضية، وتوضيح مالبساتها ومخرجاتها، ألن األمر يتعلق من جهة بهذه 
الفئة التي أمعنت في االحتجاجات في عز حالة الطوارئ الصحية. ويتعلق 
من جهة أخرى، بالزمن املدر�سي املهدور وحقوق التالميذ الدستورية في 
التمدرس، وبالتالي تفادي شبح سنة دراسية بيضاء ومنقوصة التعلمات 
والكفايات، ال سيما أن األمر يخص الطبقة املتدرسة الفقيرة التي ال 
تسعفها اإلمكانيات والتداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية، للجوء إلى 
صنف آخر من التعليم غير التعليم العمومي، وخاصة في القرى والجبال 

واملناطق املهمشة.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

جائحة كورونا املستجدة التي تعرفها بالدنا على غرار باقي بلدان 
العالم، فتحت أعيننا على العديد من الدروس والعبر، وقد كنا نقول 
دائما بأن هذه الجائحة رغم وقعها املؤلم، فإنها أفرزت مجموعة من 
الخالصات يمكن استثمارها إيجابيا، سواء على املستوى الصحي أو على 
املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي. فقد بينت هذه الجائحة أن بلدنا في 
حاجة إلى منظومة صحية قوية جدا، ببنيات مؤهلة وموارد بشرية كفأة 
وكافية، مدخلها اإلستثمار في اإلنسان وفي تعليمه، واالستثمار في صناعة 
دوائية متطورة، تغني عن الحاجة إلى الخارج، سواء في الصناعة الدواء 

أو اللقاحات، واملغرب قادر على ذلك بكل تأكيد.

كما بينت الجائحة أيضا قدرة املغاربة على االبتكار واإلبداع، وال 
الجائحة  بينت هذه  إمكانياتها. فضال عن ذلك،  في  للثقة  إال  تحتاج 
خارج  وآخر  منظم  قطاع  مع  يقطع  أن  يجب  الوطني  اإلقتصاد  بأن 
الهيكلة والتنظيم، ومجال ترابي يسير بإيقاعين، تنعدم فيهما العدالة 

اإلجتماعية واملجالية.

نعتبر السيد رئيس الحكومة، إن دروس الجائحة وعبرها، كانت لها 
مخرجات بالفعل، يحق لنا أن نفتخر بها كمغاربة، وعلى رأسها الورش 
امللكي الكبير املتعلق بالحماية االجتماعية، فأجرأة هذا الورش ستمكن 
من  اإلستفادة  املنشودة عن طريق  الكرامة  تحقيق  من  املغاربة  كل 
التغطية الصحية الشاملة، واإلستفادة من التقاعد والتعويض عن 
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فقدان الشغل. فإن كانت ربما حماية إجتماعية قبل اآلن، لكان املواطن 
موضوع نقاشنا اليوم، في مأمن من عاديات الزمن وظروفه، والرهان 
اليوم السيد الرئيس، هو التنزيل األمثل لهذا الورش وفق حكامة جيدة 

ومتبصرة.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

امللك  بقيادة جاللة  املغرب،  بها  قام  التي  التدابير االستباقية  إن 
تابعت  التي  املثلى  التضامنية  والقيم  الجائحة  ملواجهة  هللا،  حفظه 
املغاربة من خالل الصندوق الذي أحدثه جاللة امللك، وريادة املغرب 
في توفير اللقاحات ضمن الدول العشرة األولى في العالم، وغيرها من 
هو  املطلوب  فإن  وبالتالي  بلدنا،  تميز  نجاح  كلها قصص  املبادرات، 

تعزيزها وبلورتها وفق األفق والتصور الذي رسمه عاهل البالد.

واألشخاص،  املؤسسات  كل  أيدي  على  نشد  فإننا  وباملناسبة، 
باإلسراع  والتصورات، ونطالب  القيم  بامللموس هذه  الذين جسدوا 
بتحسين الوضعية املادية لألطر الصحية، تشجيعا وتحفيزا لهم، مقابل 

تضحياتهم االستثنائية إزاء الوطن.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

نتفهم اليوم القرار الذي اتخذته الحكومة، بناء على رأي اللجنة 
العلمية بالحجر الصحي الليلي خالل شهر رمضان، فهو قرار مؤلم ال 
خالف في ذلك، ولكن املؤشرات واألرقام تسند بكل تأكيد هذا القرار 
وتبرره. نتفهم أيضا الضرر الذي سيطول مستخدمي املطاعم واملقاهي 
ومن يشتغل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكننا ندعو إلى أن تكون 
القرارات الصحية واإلحترازية مصحوبة بقرارات إجتماعية موازية، ال 
سيما أن عدد املتضررين سيكون كبيرا جدا، أغلبهم غير مصرح بهم لدى 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

السيد ضئيس الحكومة،

هذه قطاعات متضررة أصال من الجائحة، تنضاف إلى قطاعات 
أخرى لم تستأنف نشاطها بعد، أو استأنفته بشكل جزئي كقطاع ممولي 
السياحة  في  واملشتغلين  التقليديين  والصناع  والحمامات  الحفالت 

ورجال ونساء الفن الشعبي وغيرهم.

من هذا املنطلق، ندعو الحكومة لفتح حوار مع كل هذه الفئات 
املطوقة بمجموعة من اإللتزامات واإلكراهات، من أجل إيجاد حلول 
تشاركية عملية معهم، حتى ال يتوقف نشاطهم بصفة كلية وتضيع 

معها آالف فرص الشغل التي تحقق كرامتهم.

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  إنقاذ  إلى  ندعو  الحرص،  وبنفس 
والتعاونيات، التي يتجه أغلبها نحو اإلفالس.

السيد ضئيس الحكومة،

ونحن نتطلع إلى وصول إلقاحات أخرى من أجل تحقيق املناعة 

الجماعية املنشودة، فإننا ندعو إلى الصرامة في التعامل مع التراخي 
الكمامات  وارتداء  اإلحترازية  للتدابير  اإلمتثال  مستوى  على  املسجل 
والتباعد وتفادي اإلزدحام ال سيما على مستوى وسائل النقل العمومي 
بتخطي  للمغاربة  الجماعي  الوعي  مستحضرين  وغيرها،  واألسواق 
هذه املرحلة العصيبة ومعانقة أفق آخر تستعيد فيه بالدنا ديناميتها 

املعهودة، والسالم عليكم ورحمة هللا، شكر السيد رئيس.

السيد الأئيس:

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

الن ئب السيد شقأا7 رم م ضئيس الفأ ق اإلشتراكي:

شكأا السيد الأئيس،

السيدات والس دة الوزضاء والنواب املحترمي7،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

استمعنا إلى عرضكم بإمعان، وما نخفيكمش واحد السر السيد 
رئيس الحكومة أنني من بعد البرمجة ديال هاد الجلسة رجعت في هاد 
نهاية األسبوع لكافة املداخالت ديالكم والتدخالت ديال املجلس اللي 
همت هاد الفترة اللي كانت مرتبطة بالجائحة ديال كورونا، وتمنين على 
أننا ما نكونوش كاندوروا في واحد الحلقة مفرغة ألننا نعود لننطلق من 
الصفر، والحمد هلل احنا بالدنا غادية في واحد املسار، رغم الصعوبات 
اللي كتطرح هاد الجائحة والتطورات املرتبطة بالحالة الوبائية، لكن 
إلى  بإمعان  استمعت  قلت  متفائل.  يكون  أنه  إال  اإلنسان  يمكن  ما 
عرضكم واللي كيجي بطبيعة الحال من بعد القرار اللي خذاتوا الحكومة 
في الشهر الكريم الشهر ديال رمضان اللي كنباركوه للجميع، بناء على 
اللي ما غاديش ناقشوهفي الشق ديالو  العلمية  اللجنة  القرار ديال 
العلمي واملرتبط بالتطور ديال الحالة الوبائية واآلثار ديالها على الصحة 
ديال املواطنات واملواطنين، لكن اسمحوا لي السيد رئيس الحكومة، 
نحن نتحدث عن التحور ديال هاد الفيروس وعلى سالالت جديدة، 
كنا نتمناو على أن حتى الحكومة تحور حتى هي �سي شوية في اإلجراءات 
ديالها كيما كيتحور هاد الفيروس، ألن ماشيين في نفس اإلجراءات 
اللي كتدار ونفس االختيارات، ونتحدث عن اختيارات صعبة ونقول 
أن لها كلفة، وبطبيعة الحال أي خيار كيفما كان إال وله كلفة، غير هو 
املالحظة السيد رئيس الحكومة، على أن هاد الكلفة يتحملها منذ بداية 
هاد الجائحة كتحملها واحد الفئات معينة من املواطنات واملواطنين، 
الدق من  املواطنين، يعني كالو  املواطنات  واحد الشرائح معينة من 
البداية دالجائحة راه الكلفة اإلنسانية ما نتلقاوش مع األفراد دالعائلة، 
مع األصدقاء، ما فيهاش إشكال يصبر عليها اإلنسان، الكلفة النفسية 
ديال أنه النمط ديال العيش تغير �سي شوية راه اإلنسان كيصمد معاه، 
لكن الكلفة اإلجتماعية صعبة بالنسبة للمواطنات واملواطنين، الكلفة 
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اإلقتصادية اللي كتأثر عليهم، الناس اللي مربوط القوت ديالهم اليومي 
بواحد مجموعة القرارات اللي اتخاذت، واللي كان خص فيها اإلجتهاد 
السيد رئيس الحكومة ويتم التفكير فيها، ألن ما يمكنش كل لحظة يتخذ 
القرار ونقولوا على أن راه عندو تبعات، الحكومة خاص يكون عندها 
واحد الشغل الشاغل ديالها هو داك القاسم اإلجتماعي، كيفاش أننا 
نقسموا التبعات ديال هاد الجائحة على كافة املواطنات واملواطنين، 
ما تحملهاش فئة دون الفئات. وجات الضريبة التضامنية وكانت واحد 
املجموعة ديال القرارات أي نعم، لكن راه فئات كبيرة ما استفدتش، 
راه جات مداخالت سابقة، كاين ناس اإلقتصاد الغير مهيك،ل الناس 
املجموعة  وواحد  مناطق  وفي  املطاعم  وفي  املقاهي  في  خدامين  اللي 
ديال املؤسسات اإلقتصادية اللي ما مسجلينش حتى في la CNSS، ما 
مصرحينش بيهم وهادوا هما اللي كيعانيو. كاينة قطاعات اللي كتعاني 
من البداية، القطاع السياحي كنا كنقولوا على أنه غيبدا ينتاعش، لكن 
لألسف، والنقل والنقل السياحي، الحمامات، القطاع ديال الثقافة، 
قاعات السينما، املسارح وما إلى ذلك، الفنانين، مجموعة ديال الفئات 
كتعاني. بل وأكثر من ذلك السيد رئيس الحكومة، وهنا عالش قلت 
على أن تالحكومة خاصها في اإلجراءات ديالها تكون تا هي متحورة، 
راه احنا جينا في البداية وناقشنا واحد املجموعة ديال األمور، طرحنا 
اشكاالت، جبنا مقترحي قانون كيقدم إجابة على األقل هاد ال�سي ديال 
اإلفراغ اللي كاين، وجات الحكومة وقالت ال راه كاينة القوة القاهرة 
وما إلى ذلك. لكن يمكني نقولكم اليوم السيد رئيس الحكومة، على أن 
التوجه الذي صارت فيه املحاكم في اآلونة األخيرة مشات في اإلفراغ، ما 
خداتش بعين اإلعتبار هاد األمور ديال الجائحة، مع العلم على أن األمر 
ال يتعلق ب 3 شهور فقط اللي تدارت ديال مارس دالعام اللي فات، راه 
كاينة القطاعات اللي بقات سادة إلى يومنا هذا، وكاينة األحكام ديال 
اإلفراغات وكاينة الحجوزات على العربات، الناس اللي عندهم النقل 
السياحي واللي عندهم النقل، الحجوزات على السيارات ديالهم وعلى 
الحافالت ديالهم وما إال ذلك. هنا الحكومة كان خصها تاخد قرارات، 
في واحد الشق املرتبط  العدالة اإلجتماعية تحقق  هنا خاص تكون 
بالقرارات التي تتخذ، وما يمكنش هاد الناس راه احنا كنحكموا عليهم 
�سي حد.  نعدموا  يمكنلناش  ما  اإلعدام  احنا ضد عقوبة  باإلعدام، 
مؤسسات تسدات، حتى باش نعطيوها واحد جزء من األمل على أنها 

تحافظ على الحياة ديالها وتقاوم مكاينش.

وهنا نحييو واحد املجموعة من املبادرات ديال املواطنات واملواطنين، 
في إطار املنطق ديال التضامن اللي عبروا عليه في املواقع اإلجتماعية 
مع املجموعة ديال الفئات، كنحييوه و كيعبر على داك الروح املغربية 
ديال التضامن اللي كاينة عند كل مغربي ومغربية، ولكن هاد ال�سي 
خاصوا يكون غير فواكه السيد رئيس الحكومة، هذا غير دسير، الوجبة 

الرئيسية الحكومة اللي مسؤولة عليها ويجب التفكير فيها.

كان  اللي  ونيف،  بمعنى سنة  أبريل،  إلى  مارس  من  نتحدث  اآلن 

خص التفكير فيها فواحد املجموعة ديال اإلجراءات، وأنا أقول ولو 
باتخاذ قرارات تهم فئات أخرى، راه اللي عندو بزاف خاصو يعاون فهاد 
اللحظة هادي، والشركات اللي استفدات فهاد الجائحة، ألن كاين بعض 
الجائحة،  فهاد  ديالها  املعامالت  ديال  الرقم  ارتفعت  اللي  الشركات 
هاديك خصها تأدي وحتى داك الصندوق ديال الجائحة راه تم الصمت 
عليه، خصنا نرجعو له، خاص ناس يزيدوا عاوتاني يعطيو ويساهموا 
باش أننا نحلوا مشاكل اجتماعية واقتصادية، بغينا وال كرهنا، ألن 
حتى ملي كنرجعوا نشوفوا من السنة اللي فاتت حتى لهاد اليوم احنا راه 

معرفينش فين غاديين.

دبا التلقيح نتمناوا إن شاء هللا على أنه تكون تجينا كميات إضافية 
باش أننا نستمروا ونحققوا داك الهدف ديال %80 اللي كنتحدثوا عليها 
السيد رئيس الحكومة، باش نحققوا املناعة الجماعية، ولكن لنتصور 
على أن هاد ال�سي ما تحققش فهاد ثالث أشهر وال 4 شهور وال 5 شهور 
الجاية وتف�سى الوباء، هل تفكر الحكومة في األسوء؟ يجب أن تأخذ بعين 
اإلعتبار فئات إجتماعية واسعة التي تعاني. وفي نفس الوقت، خاص 
اإلجتهاد فواحد املجموعة ديال الجوانب، راك كنت واحد اللحظة درتوا 
العمل عن بعد، إيال كان �سي جوانب خاصها العمل عن بعد يدار العمل 
عن بعد، بالنسبة للجامعات وبالنسبة لواحد املعاهد العليا وبالنسبة 
للتكوين املنهي ودبا راه كاينة بعض الطلبة اللي كيفطروا عند العائالت 
ديالهم، غادي يجي يفطر عندو في الدار خاصوا ينوض كيجري يخرج 

يطلع فحالو.

خاص تكون واحد النوع ديال الليونة السيد رئيس الحكومة، أي 
نعم ما تكونش تجمعات، غيكون إغالق ليلي وهذا، ولكن في نفس الوقت 
ديال  املجموعة  تكون واحد  أنها  للسلطات على  إشارة  تعطى  خصها 
الليونة خاصة مع الطلبة، وكذلك الوزارة املعنية خاصها تفكر فهاد 
الفترة هادي ديال شهر رمضان تكون قرارات استثنائية باش نخففوا 
�سي شوية من اآلثار في انتظار إن شاء هللا على أنه نتمناو على أن الدعوة 

ديال هاد الشهر الكريم هو أن هاد الوباء ينتهي قبل ينتهي منا، شكرا.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة لبلق 
بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واإلشتراكية:

شكأا السيد الأئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وز أ الدولة،

السيدات والس دة الوزضاء،
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السيدات والس دة النواب،

هذه  بتقديم  وتفضلتم  بادرتم  أن  بعد  الحكومة،  رئيس  السيد 
البيانات حول الحالة الوبائية لبالدنا، نقول لكم في التقدم واإلشتراكية 
بأنكم تأخرتم وأخلفتم املوعد مرة أخرى مع املغاربة ومع ممثليهم في 
تنعت  جعلتها  قرارات حكومتكم  التي طبعت  فالفجائية  القبة.  هاته 
البالغات،  حكومة  اليوم  ونضيف  الليل،  منتصف  قرارات  بحكومة 
بحيث تتعاملون مع املغاربة وكأنهم آالت فعليهم فقط اإلمتثال وليسوا 
بشرا ومواطنات ومواطنين يتأثرون ويؤثرون، لطاملا نبهنا مرارا وتكرارا، 
في التقدم واإلشتراكية، إلى الضعف الحكومة التواصلي، خاصة قبيل 
اتخاذ قرارات كبيرة من طينة قرار اإلغالق الذي اتخذتموه على بعد أيام 
قليلة جدا من شهر رمضان األبرك. كان يجب أن يتم التحضير له عبر 
تكثيف الجهود التواصل مع الرأي العام الوطني فيما يخص التدابير 
اإلقتصادي  الوضع  مع  أيضا  ولكن  الوبائي،  الوضع  بتدبير  املرتبطة 

واإلجتماعي لضمان اإلنخراط املواطناتي األوسع.

مع األسف، اختارت حكومتكم منهجية املباغتة واملفاجأة في اتخاذ 
قرارات قاسية وفورية بدون مصاحبتها ومواكبتها بإجراءات ملموسة، 
اإلجتماعية  القرارات  هاته  تبعات  ملعالجة  استباقية  إسثنائية، 

واإلقتصادية والنفسية.

ملا ال مناقشة بدائل ممكنة لطمأنة املغاربة، وبهكذا قد تقوضون كل 
املجهودات التي قامت بها الدولة املغربية في التعبئة الوطنية، في روح 
التضامن، في صمود اإلقتصاد الوطني، في ضمان استمرار املقاولة، وفي 
الدعم املباشر الذي قدم لألسر، قد يمس نجاح وريادة بالدنا في تدبير 

هذه األزمة آخرها نجاح عملية التلقيح.

نعلم وتعلمون السيد رئيس الحكومة، أن فئات واسعة من املغاربة 
املغاربة  من  الكثير  بأن  ديالنا  بالدارجة  بتامغربيت  كنقولوا  كيفما 
كيتقاتلوا مع الزمان و كيدورو مع الزمان وكيتسناو فحال هاد املناسبة 
يروجوا  باش  تنقولوا،  كيما  الحركة  يدوروا  باش  أخرى  ومناسبات 
الحركة، باش يتمعشوا هاكا تيقولوا املغاربة باش كيتمعشوا كيتسناوا 
غير من مناسبة للمناسبة، لهذا كان من املفترض أن تكون الحكومة 
جاهزة لتقديم البدائل مسبقا للمتضررين بشكل يجعل قرارها يلقى 
التجاوب من طرف عموم املغاربة، خصوصا في شهر رمضان الذي يعتبر 
من أكثر الشهور تطلبا على مستوى مصاريف الحياة اليومية والتموين.

ال أحد يمكن أن يعارض اإلجراءات اإلحترازية التي تهدف إلى الحد من 
انتشار فيروس كورونا املستجد، خصوصا مع انتشار النسخ املتحورة 
األكثر فتكا وسرعة، لكن باملقابل لم يعد من املقبول أن تتخذ الحكومة 
إجراءاتها دون أن تسبقها قرارات قبلية لضمان الحد األدنى من العيش 

الكريم.

ننقل لكم تضمر فئات عريضة متضررة من قراراتكم الحكومية 
القاضية باإلغالق والتي تمس املقاهي، املطاعم، التجار ومهن أخرى التي 

تعيش من وراءها ماليين وآالف األسر املغربية، وإلى جانبهم شرائح تعاني 
أصال الهشاشة بسبب محدودية دخلها وعدم انتظامه، بحيث تركتم 
التي سيعيشونها بسبب  األزمة  في سياق  يواجهون مصيرهم  املعنيين 

فقدان مورد رزقهم.

مرة أخرى، نؤكد على أنه ليس بالسهولة التوفيق بين متطلبات 
الوضع الصحي العام وبين مستلزمات األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية 
والنفسية، وقد وضعت بالدنا آليات على غرار اللجنة العلمية ولجنة 
اليقظة اإلقتصادية لتساعد الحكومة في تدبير هاته الظرفية. ولكن 
لألسف الشديد، اخترتم السيد رئيس الحكومة، اإلختباء وراء هاته 
وطنية  تعبئة  لضمان  السياسية  مسؤوليتكم  تحمل  عوض  اآلليات 
مستمرة ومتواصلة وضمان القوت اليومي لفئات واسعة في مجتمعنا، 
ألي  قابلة  غير  سياسية  مهمة  وقيادتها  الحكومة  رئاسة  فمسؤولية 

تفويض.

فتدبير الحكومة في اآلونة األخيرة كان تدبيرا إرتجاليا مفككا، أبانت 
من خالله عن عجزها وعدم قدرتها على اإلستجابة لتطلعات أوسع 
الشرائح اإلجتماعية، وعدم تملكها لنهج الحوار والتواصل واإلقناع في 
العديد من القضايا األساسية وجل امللفات املطلبية، والتي اختارت 
التعنيف،  وأحيانا  التجاهل  بمنطق  معها  التعامل  لألسف  الحكومة 
عوض بحث سبل انفراج اجتماعي وسيا�سي وحقوقي لتجاوز أي احتقان 
اجتماعي نحن في غنى عنه اليوم ملا تطرح علينا هاته الظرفية من رهانات 

وتحديات وتعبئة وطنية متواصلة، شكرا السيد الرئيس.

السيد الأئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم للرد على 
مختلف املالحظات التي تم تقديمها من طرف السيدة والسادة الرؤساء 

وكذلك.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس،

شكأا للسيدات والس دة النواب املحترمي7،

أنا في الحقيقة كانت هذه لحظة مهمة جدا في هاد التحول اللي غادي 
يوقع، في الحقيقة احنا ما اتخذنا حتى �سي قرار جديد، احنا استصحبنا 
العلمية،  اللجنة  وراء  كتخباش  ما  الحكومة  فلذلك  السابق،  القرار 
اللجنة العلمية تابعة للحكومة. وإذا كانت الحكومة كتخبى وراء اللجنة 
العلمية، فأنتم تختبئون وراء شعارات منمقة. احنا مع الشعب، مع 
املهنيين  تحاور  القطاعات  جميع  باستمرار،  نستقبلهم  املواطنين، 
وتحاور القطاعات، واحنا املهنيين كيتصلوا بيا أنا شخصيا يوميا ما�سي 
فقط، يوميا كاع، وأيضا القطاعات األخرى. فلذلك، الوضع الصحي 
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مقلق ال يقبل أي مزايدات وال يقبل دغدغة العواطف وال املشاعر، 
وشخصيا وأيضا عدد من أعضاء الحكومة نحن حريصين باستمرار على 
التواصل مع املواطنين ونستقبلوا الشكايات ديالهم ونعرفوا املعاناة 
ديالهم ونتبعوا امللفات ديالهم ونستقبلوا املقترحات ديالهم، وبطبيعة 
الحال الحكومة غادي تدير اللي عليها، فهمتيني؟ وأكثر من اللي عليها، 

باش الهدف هو نخففوا العبء على املواطنات واملواطنين.

وما�سي داك ال�سي اللي كيقولوا بعض اإلخوان غير صحيح، الحكومة 
ما�سي كتهرب من املسؤولية ديالها، بالعكس الحكومة تريد أن تقوم 
بمسؤولياتها وال نختبئ وراء أحد. ونقول لكم واحد القضية، أنا هنا 
عندي الثقة ديال جاللة امللك، عندي الثقة ديال الشعب املغربي وعندي 
الثقة ديال البرملان وخا �سي وحدين ما راضيينش ما عليش، البرملان 
صوت عليا، فهمتيني؟ وأنا غادي نقوم باملهمة ديالي كما كان الحال، 
وخا �سي وحدين ما يعجبهوش الحال داك �سي اللي خص املسؤولية ديالي 
أمام هللا غادي نقوم به، صافي هاد �سي اللي كاين. احنا ما �سي هنا باش 
نرضيوا �سي وحدين، ال املصلحة ديال البالد هي األولى، ألن نهار غادي 
توقع لينا مشكل صحي هاديك الساعة غادي ترجعوا ليا. لذلك، نحن 
البد أن نشعر باملسؤولية فهاد اللحظة، وتكون املسؤولية شنو هي؟ هو 
التعبئة الوطنية الشاملة، هذا هو الغرض، ما�سي كنتنابزوا، كل واحد 
كيضر باآلخر راه ما غاديش ندخل فهاد املنطق، ألن هاد املنطق سلبي 

يدمر الوطن وال ينفع، هادي النقطة األولى.

وأنا كنت تمنيت، وبطبيعة الحال أنا ما كنتملصش من املسؤولية، 
واش عمرني قلتليك ال�سي عمرني قلت ليك بأن أنا ما نتخذ القرار انتم في 
البرملان اتخذوا القرار، هذا قرار الحكومة، ولكن نحن أتينا لنخبر البرملان 
وبضرورة  القرار  بحيثيات  واملواطنين  املواطنات  البرملان  خالل  ومن 
القرار، ما�سي كنتملصوا، ال أنت قلتي راه جيتي باش تا احنا تشركنا، 
نحن لم نشرك، ال هضرتوا أنا كنهضر، كل واحد ووقتو في الهضرة، 
القرار  هاد  اتخاذ  ديال  املسؤولية  هاد  بتحمل  أفتخر  وأنا  فهمتيني؟ 
ما�سي بوحدي بطبيعة الحال معايا املسؤولين كلهم راه وزير الصحة راه 
هواألول معايا وأيضا اآلخرين وما كاينش مشكل احنا نتحملوا، مالنا؟ 
نحن نفتخر باتخاذ هذا القرار وهاد املسؤولية، احنا ما�سي كنلعبوا، 
والحمد هلل كاع القرارات ديالنا مرفقة باملقارنة مع قرارات دول كثيرة، 
راه هاد ال�سي اللي بغيت نشرح، أن الدول اآلخرين إيال جينا نرجعوا ليهم 
راه خصنا نسدوا، نسدوا املدارس، نسدوا الحركة بين املدن، نسدوا 
قطاعات، ولكن هاد ال�سي احنا ما بغيناش نمشيوا ليه، داك �سي عالش 
مشينا في واحد القرارات مستمرة، الحظر الليلي املستمر ل3 أشهر مكننا 
نتفاداوا األسوأ اللهم هاداك الشوية ويبقى وال نضطروا �سي نهار نسدوا 
كل �سي، راه ما عندناش بديل، ما نبقاوش نحلموا ب�سي حاجة أخرى، 
هاد �سي ما فيهش اللعب، ألن الثمن ديالو هو الصحة واألرواح ديال 
املواطنات املواطنين. وغير صحيح املغاربة ينتظرون تغيير هاد القرار، 
فين؟ شكون هذا اللي دار املغاربة في جيبو؟ املغاربة زعما كلهم عندو 

وعارف أش باغين؟ يمكن بعض املغاربة اللي اتاصلوا ب�سي واحد، واحد 
10 ، 30 ، 40 هاد ال�سي اللي كاين، أما املغاربة راه 37 مليون، ال ما 
محتاجش إستفتاء، االستفتاء دوزناه في اإلنتخابات اللي ماضية واحنا 
باقي عندن. عاد نجي ليك أنت، راه غادي نجي ليك دبا باقي موصلتش ليك، 
ال اسمح لي، اسمح لي، ال ما كانديروش استفتاء في القرارات التدبيرية، 
املواطنين  يجيو  واالنتخابات  املسؤولية  نتحمل  التدبيرية  القرارات 
يقولوا ليا مادرتي والو، ديك الساعة لها مدبر حكيم. ونحن على ثقة بأن 
الثقة فهاد الحكومة ازدادت، راه اإلحصائيات بينات داك ال�سي، حسب 
استطالعات الرأي ثقة املواطنين في السلطات العمومية وفي الحكومة 
ارتفعات من %19 سنة 2019 ل %50 سنة 2020 بسبب حسن تدبير 
الجائحة أساسا، وتدبير الجائحة باملناسبة هاد تدبير الجائحة املواطنين 
واملسؤولين  الدولية  التقارير  ولكن  شايفينو  بيه،  حاسين  عارفينوا، 
الدوليين واملسؤولين الوطنيين والصحافة والخبراء يشهدون -الحمد 
هلل- بأن املغرب دّبر هاد الجائحة بأحسن ما يمكن، الكمال هلل لكن 

أحسن ما يمكن والحمد هلل.

وعاد نجي لهاد القضية الفصل ،103 أسيدي أش داك أنت للفصل 
103؟ هدا شغلي أنا الفصل ،103 أنت شغلك هو الفصل ،105 ال ال 

اسمح لي، تصنت ليا، ال ال انت هضرتي أنا غادي نهضر...

السيد الأئيس:

السيد الرئيس..

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

أنت شغلك أنت شغلك هو الفصل 105..إيال عندك الثقة في راسك 
استعملها فيما يخصها، الذي يعارض فيه مجلس النواب الحكومة في 
مواصلة مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس الرقابة، أما أنا مامحتاجش 
وباقين  الحكومة  عندي  وباقة  ديالي  األغلبية  عندي  باقة  ألن   103
مستمرين، هذا ال يمنع الخالفات احنا مختالفين في النقاش، و كل واد 
بالرأي ديالو صحيح، ولكن بزاف داألمور كثيرة مجموعين  كيتشبت 

عليها وخدامين فيها، ال اسمح ليا راه دبا خاصنا نتكلموا باملسؤولية..

السيد الأئيس:

السيد الرئيس، السيد الرئيس، من فضلكم استمعوا للسيد رئيس 
الحكومة، استمعوا للسيد رئيس الحكومة من فضلكم .

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

وبالتالي أنا عندي ثقة بأنه وخا ندير 103 غادي نعاود الثقة ديال 
مجلس النوا بعندي ألن األغلبية باقة كاينة. وفي التواصل ، أنا حضرت 
هنا للبرملان طيلة هذه السنوات عشرات املرات، وتناولنا فهاد الجائحة 
الجوانب الصحية، الجوانب الوبائية، الجوانب اإلقتصادية، الجوانب 
اإلجتماعية، الجوانب التدبيرية، طوال وعرضا، شهريا، 2 مرات، مرة 
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في مجلس النواب ومرة في مجلس املستشارين. نهار نجيو ونعاود نجيو 
ملسائل أخرى، ما�سي مابغيناش ناقشوها راه كاناقشوها، لذلك نحن 
أوفياء لهاد النهج ديال التواصل وأوفياء باش نجيو نتواصلوا معكم مع 
املواطنات واملواطنين، ولكن كل حاجة عندها وقتها وغادي نتواصلوا في 

الوقت املناسب إن شاء هللا.

بالنسبة للجانب اإلقتصادي واإلجتماعي، أحنا واعيين بالصعوبات، 
عارفين الصعوبات ولكن الحمد هلل راه هناك مؤشرات كثيرة إيجابية، 
تصوروا أنه على الرغم، راه دول أخرى اضطرت والقريبة منا، اضطات 
باش تنقص ميزانية االستثمار سنة 2021 وربما كاين اللي نقص في 
امليزانية التعديلية ديال 2020 30 حتى %50 ديال ميزانية اإلستثمار، 
نحن ما نقصنا من ميزانية اإلسثمار و مانقصناش التوظيف العمومي 
بدات  اللي  الكبرى  واإلصالحات  الجوهرية  اإلصالحات  وقفناش  وما 
واستمرينا فيها، بل في2021 زدنا في ميزانية اإلستثمار وراه انتما صوتوا 
على امليزانية وشفتوها، معنى ذلك كان هناك واحد الجهد تدبيري باش 
يمكن نخرجوا هاد النتائج هادي اللي ما�سي سهلة، في الوقت ل2020 
نقصت مداخيل املالية العمومية ب%82 مليار درهم نتيجة النقص في 
tva وفي impot1sur1les1revenus في الضريبة على الدخل وفي املداخيل 

ديال الجمارك إلى آخره.

قبل  من  الحكومة  أن  بسبب  استطعنا  الحمد هلل،  ذلك،  ورغم 
هذا  كل  بسبب  الوطني،  لإلقتصاد  متينة  أسس  وعندنا  اشتغلت 
استطعنا نتجاوزوا هاد املشكل وهاد األزمة، باقي غادي نتجاوزوا األزمة 
في املستقبل بأقل الخسائر إن شاء هللا. وتدارت برامج لدعم املواطنات 
املواطنين، وهاد البرامج راه تبعتوها، في مارس وفي أبريل وفي ماي وفي 
يونيو هذا 4 أشهر كلها، في كل شهر تقيربا كان 700 ألف مواطن، لكن من 
بعد استمرت هذه البرامج وأصدرنا وعدلنا القانون باش يمكن تستمر 
الدعم على الرغم من توقف الحجر الصحي لفئات محددو، وفعال وراه 
هضرت على ها لفئات اللي إلى اآلن باقي مستخدمين أو الشاغالين ديالهم 
باقين األىن يتلقون الدعم وباقي غادي يستمر طيلة الفترة ديال الطوارئ 
االقتصادية  اليقظة  لجنة  تدرس  مرة  كل  هو  عندنا  اللي  الصحية، 
فئات  أضفنا  بالتالي  املعنية،  القطاعات  من  بمبادرة  جديدة،  فئات 
على فئات وباقي مستعدين نضيفوا فئات أخرى، وقد تحدث في هاذ 
ثالث أيام وأنا في مشاورات مع السيد وزير التجارة والصناعة والسيد 
وزير املالية والسيد زوير الداخلية وهضرنا في هاذ املوضوع هذا، على 
أصحاب املقاهي وعلى فئات أخرى وراهم تيدرسوا وربما تجتمع لجنة 
اليقظة االقتصادية في هذا األسبوع وغادي تشوف شناهي القرارات 
اللي تتخذها في هاد االتجاه. صحيح كانوا أصحاب املطاعم مدعمين 
وسنستمر في هذا الدعم وغادي نوسعوه بأق�سى ما نستطيع، لذلك هذا 
األمر راه عاطينو األهمية ويحتاج إلى دراسة، القطاعات املعنية ولجنة 
اليقظة االقتصادية ستعطي لهذا املوضوع كل االهتمام في اليومين 

املقبلين أو ثالثة أيام املقبلة.

بالسبة للجانب االقتصادي، خاصني نعاود نأكد على واحد القضية، 
راه واخا الوضع االقتصادي صعيب ولكن دارت عدد من اإلجراءات 
التمويلية ديال املقاولة ودعم املقاولة على عدد من املستويات، دعم 
املشغلين جزء من دعم املقاولة، ضمان إكسبريس وضمان املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة وضمان إالع اللي هما هاذ الزوج مازال مستمرين 
اللي هما موجهين لعموم املقاوالت ولكن راه 90 باملائة من املقاوالت 
اللي استفدت هي مقاوالت صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، عشرات 
اآلالف من املقاوالت استفادت واآلخرين عاود يطلبوا وعاود يشوفو 
االستفادة كيفاش غادي تكون، لذلك تدار جهد كبير في هذا املجال، 
يمكن نقولوا ما كافيش ولكن أنا نقول لكم، راه اللي درناه نتيجة األزمة 
كبيرة ما يكفيش، نطوروا، نتلقاو املالحظات ديالكم أنتم كبرملانيين أو 
نتلقاو مالحظات املعنيين وراه عندنا مع االتحاد العام ملقوالت املغرب 
املهنية  النقابات  مع  وربما  قريبا  حوارية  جلسة  نديرو  وغادي  حوار 
وربما مع الجمعيات املمثلة أيضا لفئات محددة من املهنيين أو فئات 
االقتراحات  أو  املالحظات  تلقي  في  وسنستمر  املقاوالت،  من  محددة 
ماكاين حتى مشكل، احنا موجودين باش نزيدوا فئات أخرى وأنواع 
أخرى من الدعم غير ندرسوه ونخرجوه فقط. لذلك احنا هذا ملتزمين 
به، وأريد فقط أن أشير إلى إحصائية اللي هي مهمة جدا نتيجة الدعم، 
املندوبية السامية للتخطيط في الدراسة اللي خرجت بينت بأن الدعم 
اللي دارت الحكومة طيلة ثالث أو أربعة أشهر استطاعت أن تخفف من 
واملواطنين.  املواطنات  من  واسعة  على شرائح  االقتصادية  الضائقة 
وبالتالي، فبدال من أن تتدهور مؤشر الفقر، الحمد هلل منعنا هداك 
التدهور، وراه اإلحصائية قريتها غير قبيلة، راه موجودة ومتاحة في موقع 
املندوبية السامية للتخطيط اللي هو جهاز ديال الدولة ديال اإلحصاء 
مستقل ال عالقة للحكومة به، وبّين بأن هداك الجهد كان عندو تأثير 
على املواطنات واملواطنين وخفف عليهم. يمكن نقولوا ما كفيش، أنا 
متفق معكم ولكن األزمة كبر منا جميعا، ولذلك حتى إفالس املقاوالت، 
اإلحصائيات بّينت بأن معدل إفالس املقاوالت سجل واحد اإلنخفاض 
ما بين 2019 و2020 من 8439 2019 ل 6612 سنة 2020، وهذا 
انخفاض مهم جدا بنسبة %22 من إفالس املقاوالت، وذلك بسبب 
اآلليات اللي اعتمدتها الحكومة في دعم املقاوالت، وهو ال�سيء الذي 
مكن حتى من استرجاع مناصب شغل كانت ستضيع، استرجاع حوالي 
157 ألف منصب شغل بين الفصلين )الفصل الثاني والفصل الرابع 
من سنة 2020( هادي إحصائيات يعني موثقة، كتبين بأن هداك الجهد 
عندو تأثير إيجابي، يمكن ما كافيش احنا نديروا جهدنا نزيدوا، نديروا 
جهدنا نساعدوا ما أمكن شرائح إضافية، غادي نشوفوا وندرسوا بعمق 
هاد الشرائح وغادي نرجعوا مرة أخرى لنناقش هذه املواضيع وهذا 
املوضوع بالضبط بعمق أكثر في املستقبل. ولكن في انتظار ذلك، أريد أن 
أقول لجميع املواطنات واملواطنين هاد�سي اللي دايرين راه ضروري راه 
هو مصلحتكم، مصلحة الصحة ديالهم، وخصنا نتعاونوا ما�سي فقط 
الحظر الليلي خصنا بالنهار إال كنتحركوا نديروا الكمامة، نديروا التباعد 
وما نكثروش السالم واملعانقة وما نديروش �سي حفلة وال نستقبلوا 
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الناس، هاد�سي كامل وما ندخلوش في الزحام، نحاولوا ما أمكن نبعدوا 

على الزحام ونبداوا نعقموا يدينا، هاد اإلجراءات اإلحترازية راه ضرورية 

باش نتفاداو األسوأ، ألن احنا نريد لبالدنا إن شاء هللا أن تتجاوز مرة 

أخرى هاد اإلمتحان اللي داخلينوا بنجاح بإذن هللا، بقيادة جاللة امللك 

حفظه هللا وبتعاون جميع فئات الشعب املغربي والسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته.

السيد الأئيس:

الوزراء،  والسادة  للسيدات  الحكومة، شكرا  رئيس  للسيد  شكرا 

شكرا للسيدات والسادة النواب، وشكرا على حسن تعاونكم، ضفعت 

الجلسة.
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محرأ الجلسة الت سعة والثم ني7 بعد امل ئتي7

الت ض خ: االثنين 6 رمضان 1442ه )19 أبريل 2021م(.

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

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وأربعة  ساعتان  التوقيت: 
الثانية زواال والدقيقة السابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعم ل:  جدول 
الحكومية التالية:

- الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

- الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي؛

السيد محمد والز ن ضئيس الجلسة:

رشأف  على  والسالم  والصالة  الأحيم  الأحمن  هللا  بسم 
املأسلي7 افتتحت الجلسة.

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
الشفهية ملراقبة العمل الحكومي ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم 
6 أسئلة تليها مناقشة بطرح سؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من 
القطاعات التالية: الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  والغابات، 

العلمي وأخيرا الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي.

149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر نستمع إلى  ووفق املادة 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة.

السيدة رسم ء اغاللو رمينة املجلس:

شكأا السيد الأئيس،

توصل مكتب املجلس من فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون 
يتعلق بتعديل املادة 247 املكررة من املدونة العامة للضرائب؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 12 إلى19 أبريل 2021 هي 56 سؤال شفوي،81 

سؤال كتابي، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة األمينة، أخبر السيدات والسادة النواب أن املجلس 
سيعقد جلسة عمومية تشريعية يوم غد الثالثاء 20 أبريل 2021 ابتداء 
على  والتصويت  للدراسة  تخصص  زواال  عشرة  الثانية  الساعة  من 

النصوص التشريعية الجاهزة.

حضرات السيدات والسادة، توصلت الرئاسة برسالة من السيد 
وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان يخبر فيها أن 
السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي يطلب فيها 
تقديم السؤالين الشفهيين املوجهين له مع بداية الجلسة نظرا إلرتباطه 
بسط  في  اآلن  نشرع  ذلك  على  وتأسيسا  طارئة،  حكومية  بإلتزامات 
األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الصناعة 
والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، 
نرحب بالسيد الوزير بيننا وليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد محمد عبد الحق:

السيد الوز أ،

السيد الأئيس،

كورونا أعطتنا صورة حية لواقع اقتصادي معاش تختله الهشاشة 
وربما أرشدتنا إلى الطريق الصواب الذي تناقض خبراء املكاتب العاملية 
في تشخيص حلوله، في إطار املقاربة اإليجابية التي تتبناها الحكومة والتي 
قامت باملناسبة بمجهودات جبارة في هذا اإلطار، نرجوا أن يكون هذا 
 le1problème1une1opportunité املشكل يعني فرصة للتغيير يكون هاد
de1، وفي هاد اإلطار خصوصا بحال أن املشاكل التي نعيش  progrés
اآلن يعني تنتظر في وقت في زمن ننتظر فيه صياغة النموذج التنموي 
املغربي التي كنا نأمل أن يكون قبل هذه اإلنتخابات لنناقشه وليكون 

يعني مرجعية للحكومة املقبلة، في هاد اإلطار السيد الوزير نسائلكم..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، يااله يااله غير طلق.

الن ئب السيد محمد عبد الحق:

بعض  على  رمضان  شهر  في  الليلي  اإلغالق  آثار  من  ..للتخفيف 
هيكلة  إلعادة  املمكنة  التحوالت  هي  ما  ثانيا  التجارية،  القطاعات 

اإلقتصاد املغربي ودعم قدراته التنافسية واإلبتكارية؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال ألحد واضعيه من املعارضة 
فليتفضل مشكورا أو تتفضل السيدة النائبة، تفضلي السيدة النائبة.
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الن ئبة السيدة ف طمة الزهأاء بأص ت:

شكأا السيد الأئيس،

من  الليلي  التنقل  حظر  الحكومة  قررت  املحترم،  الوزير  السيد 
نعم  املبارك،  6 صباحا بشهر رمضان  الساعة  إلى  8 مساءا  الساعة 
قرار اتخذتموه تتحملون مسؤوليته، ونحن كبرملان وكفرق املعارضة 
نسائلكم عن التدابير املوازية اللي غادي تقوموا بها من أجل الفئات 
التي تضررت منذ بداية هاد الشهر الفضيل، ألن القرار اليوم ساري 
املفعول، خاصة وكيما كتعرفوا يعني شهر رمضان مجموعة األنشطة 
املواطنات  ديال  العدد  وواحد  ديالها  الوقت  والتجارية  اإلقتصادية 
واملواطنين كيشتغلوا أساسا فهاد الشهر، وفئة عريضة منهم يشتغلون 
أساسا بالليل، لذلك السيد الوزير نسائلكم عن التدابير التي اتخذتموها 

أو تنوون اتخاذها ملعالجة هذا الوضع؟ وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضلوا  الوزير،  السيد  جواب  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد الوزير إيال بغيتي تفضل للمنصة.

والتج ضة  الصن عة  وز أ  العلمي  حفيظ  موالي  السيد 
واالقتص د األخرأ والأقمي:

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

رمضان مبارك سعيد بالصحة والسالمة لجميع املغاربة إن شاء هللا.

أوال إيال جينا نشوفوا شهر رمضان كل عام كيكون فيه تدابير خاصة 
قبل شهر رمضان وخاصة التموين، التموين تكون فيه مشاكل إيال ما 
كانش موجد، فاشتغلنا هاد السنة في قضية التموين غادي نفرقوا 
التفاصيل ديالو من بعد، ولكن نجيو لجواب ديال السؤال ديال الجائحة 
واإلنعكاسات ديال القرارات اللي تخاذوا، اللي خاصنا نعرفوا وهو عبر 
العالم اللي تبين وهو هاد فيروس كورونا تحول عدة مرات، كيتصابوا 
به جميع الناس اللي ما ردوش البال ولهذا القرار اللي تخاذوا الحمد هلل 
في بالدنا أعطاو نتائج إيجابية كنشوفوا األرقام اليوم يعني أرقام مريحة، 
ولكن احنا عشنا إيال تذكرتوا عشنا واحد الفترة ديال العيد الكبير 
واإلنعكاسات ديال األرقام اللي ارتفعوا بواحد يعني �سي أرقام خيالية في 
واحد الوقت، وصراحة جميع املغاربة تخلعوا وشفنا أنه هاد الجائحة 
مشات بعيد، اآلن في رمضان كتعرفوا الطقوس ديالنا كنتلقاو كنفطرو 
جميع كنتعشاو جميع كنصليو التراويح جميع، والجميع كيتمنى أنه هاد 
ال�سي يستمر، ولكن التخوف اللي كاين ها نتوما كتشوفوا عبر العالم 
أش وقع فهاد البلدان كلها املتقدمة اللي حاوالت تحل تفتح شوية، احنا 
اإلقتصاد ديالنا تضرر وتضرر كثير، أنا من الناس اللي كنقول من أول 
الجائحة أننا خاصنا نفتحوا ونشتاغلوا وما نسدو �سي وكذا هانتوما 

عشنا هاد �سي جميع، لكن اآلن شهر رمضان صعيب جدا، فهاد القرار 
أنا كنشاطر وكنواكب هاد القرار ولو كمسؤول عن اإلقتصاد كنتمنى أننا 
نكونوا فواحد الحالة مرتاحة ونفتحوا جميع املطاعم واملقاهي وكذا، 
ولكن املسؤولية ما�سي هي هادي، املسؤولية اليوم خصنا نحتاطوا ألن 
كاين مشاكل ديال هاد الجائحة ما زال ما دازوش وما زال في العالم عبر 
العالم حتى واحد ما عارف شحال غادي دوم ؟ واشنو هما الحلول 

ديالها؟

اللي  القطاعات  هاد  نواكبوا  وهو  اآلن  خصها  اللي  التدابير  إذن 
مقيوسة، كان عندي يعني تدخالت عدة تدخالت مع وزارة املالية مع 
هما  أشنو  ديال  كنشتاغلوا  بدينا  اليقضة،  لجنة  رئيس  املالية  وزير 
التعويضات اللي غادي يمكن ليهم يتعطاو فهاد الفترة اللي هي خاصة؟ 
وكنتمناو أنه في األيام املقبلة غادي يرجع لعندنا باقتراحات، إذن احنا 
كنشتغلوا يوميا في هذا االتجاه باش يمكنا نعطيو يعني مواكبة تكميلية 

فهاد شهر رمضان إن شاء هللا، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

الفرق واملجموعة  تعقيبات  إلى  اآلن  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
فليتفضل أحد النواب من فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد املصطفى القوضي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، استمعنا إلى مداخلتكم بإمعان وتركيز من خالل ما 
قدمتم من أجوبة أشكركم على مجهوداتكم في تحريك هذا القطاع 
الحيوي اللي هو قطاع ديال املستقبل، لكن هذه املعطيات أو ما صرحتم 
به نرى أنه ال يصمد أمام الواقع ألن الواقع �سيء آخر الواقع مرير الذي 
يعيشه املواطن ونقدر كذلك مجهودات الحكومة باتخاذ مجموعة من 
القرارات الشجاعة بتوجيهات ملكية حيث نجح املغرب في إبقاء جائحة 
كورونا إلى حد ما تحت السيطرة وذلك على الرغم من الطابع الفجائي 
والصادم مفضال التضحية باقتصاد حفاظا على األرواح ومعتمدا على 
مقاربة ارتكزت على 4 محاور متداخلة ومترابطة الصحية واالجتماعية 
واالقتصادية واألمنية دون إغفال التركيز على إنعاش االقتصاد ودعم 
للجائحة  السلبية  التداعيات  زالت  وال  األزمة  من  الخروج  مقاوالت 
متتالية على عدد من القطاعات االقتصادية واإلنتاجية رغم املجهودات 
التي تبذلها الحكومة للتخفيف من وقعها وقد عمقت الجرح النسخة 
املتحورة من فيروس حيث فرضت إغالقا ليليا على عدد من األنشطة 
التجارية التي تضمن قوت شريحة مهمة من املواطنين مقاهي مطاعم 
بيع األلبسة التجار سيارات األجرة بائعي الفواكه الجافة ومهن أخرى 
كثيرة تنشط في شهر رمضان واألمر كارثي أيضا في بعض الجهات وأنقل 
لكم معاناة جهة الشرق كنموذج باملناطق الحدودية حيث أن إغالق 
البطالة  نسبة  وارتفاع  واقتصادية  اجتماعية  أضرارا  ألحق  الحدود 
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بدون بديل اقتصادي حتى أصبحت بعض املدن تسمى بالشبح إيال 
خدينا نموذج ديال مدينة أحفير واآلن زادت حدة املعاناة مما يستوجب 
منكم اتخاذ إجراءات استعجالية ملواكبة املتضررين باإلغالق وإمكانية 
مراجعة هذا القرار وأرى السيد الوزير أنكم كحكومة تأخرتم في دعم 
هذه الفئات هناك من ال يجد ما ينفق ما يصرف في اليوم ديالو كان 
من املمكن وضع هذه اإلجراءات قبل شهر رمضان علما على أن بعض 
طرحناها  أسئلة  محط  وكذلك  ترميم  من  أصال  تستفد  لم  الفئات 
عليكم بدون جواب وهذا إشكال آخر والتفكير بالخصوص في العمال 
الغير املسجلين في الضمان االجتماعي دون أن نن�سى آثار الجائحة على 
أكثر  املتوسطة والصغيرة فاملطلوب منكم توضيحا  املغربية  املقاولة 
وبدقة وتحديد تدابير وإجراءات مستعجلة دون تأخير بتأهيلها تأهيل 
هذه املقاوالت وجعلها قادرة على رفع التحديات والرهانات املستقبلية 
القطاع غير  احتواء  الحديثة وكذلك  التكنولوجيات  واالستفادة من 
املهيكل الذي يشغل أزيد من 3 ماليين مغربي ومغربية، كذلك تطوير 
تركيزا  املستدامة  والتنمية  بالتشغيل  والنهوض  االقتصادي  النموذج 
على التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار والنهوض 
بالصناعة واملقاولة ومواصلة تعزيز االستراتيجية القطاعية وتعهدت 
اندماج  بتسير  الرقمي  املغرب  الستراتيجية  التام  بالتنزيل  الحكومة 
االقتصاد الوطني وتقليص الفجوة الرقمية وخاصة في العالم القروي 
وكذلك بشأن التحوالت الرقمية التي فرضتها جائحة كورونا وبالرغم 
من املغرب اهتم املكلف بقطاع الرقمي لكنه يعيش تأخر ملحوظا في 
هذا املجال وبرز ذلك مع جائحة كورونا وهناك تأخر ملحوظ في تمويل 
مشاريع الرقابية ذات األثر امللموس الحياة اليومية املواطن واملقاولة 

لجميع  للسماح  الرقابي  التحول  خطط  تسريع  بالضرورة  وأصبح 

املشغلين واإلقتصاديين والنشيطين في مختلف القطاعات باملراهنة على 

التحول الرقمي بتعزيز اإلبتكار وتشجيع البحث العلمي، السيد الوزير 

هل حقق هذا الورش تيسير ودعم وتقوية عدد من املجاالت التي برزت 

الحاجة إليها خالل هذه الفترة األخيرة في التعليم والصحة واملحاكم 

والعمل عن بعد وتنزيل سياسة الدعم وتطوير آليات الرصد والتتبع؟ 

وكذلك مدى استفادة لخدمة النمو والقدرة التنافسية للقطاع؟ وماذا 

عن خطة اإلنعاش التجاري 2023-2021 التي تشمل ضمن محاورها 

استراتيجية تعزيز املمارسات الفضلى اللتجارة من خالل الرقمنة؟ وماذا 

عن التجارة اإللكترونية وأهميتها في تنظيم هذا القطاع علما أن هناك 

إقبال كبير للمواطنين على هذا النوع من التجارة في ظروف الجائحة؟ 
األمور  هذه  وتوضحوا  أكثر  تتواصلوا  أن  يمكنكم  متى  الوزير  السيد 
للمواطنين، املواطن ليس له علم بما يكفي عن هذه املستجدات دون 

أن نن�سى اشكاالت اإلدارة الرقمية، نريد السيد الوزير برامج في اإلعالن 
تقنيين عوض إعالن مسلسالت دون  فيها شباب  بكثرة نرى  الرسمي 

املستوى املطلوب.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، التعقيب املوالي لفريق األصالة 
الدستوري  التجمع  لفريق  ننتاقلوا  إذن  وخا  غتلتحق  واملعاصرة 
فليتفضل أحد تفضل السيد النائب، ما عليش تفضل السيد النائب 

تفضل، لكم الكلمة السيد النائب.

الن ئب السيد محمد الوالف:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، التدابير التي اتخذت مؤخرا في شهر رمضان فعال 
أربكت مجموعة من واحد الفئة كبيرة من في القطاع ديال التجاري 
وهاد الناس تينتظروكم السيد الوزير وكينتظروا بادرة مباشرة، يعني 
هما هاد الناس تكون واحد الفئة اللي هي يعني متوسطة أو شركات 
يعني صغرى وصغرى جدا وحلول ديال القروض بجميع الفوائد وحتى 
بدون فائدة فهذا ال يعني لن يصلح حالها، فهي كتنتظر من الحكومة 
ككل يعني كوزارة اإلقتصاد وزاراتكم أنكم تعملوا باش توجدوا ليها يعني 

مساعدات مباشرة وحلول اللي هي تكون باينة وواقعية وموضوعية.

اليوم ال  الوزير، احنا اآلن متأكدين واحنا معكم هو أن  السيد 
يمكن في اآلونة األولى ديال الجائحة كنا كلنا سبقنا وعطينا بما أن هاد 
اإلقتصاد،  أمام  للصحة  األسبقية  عطينا  استثنائية  كانت  الجائحة 
اليوم بعد سنة مرت من هاد الجائحة الكل يجزم بأن ال يمكن الفك أي 
معادلة الفك بين الصحة واإلقتصاد وأي فك بيناتهم فهو هذا غادي 
يكون العواقب ديالوا وخيمة ال الصحة فادت اإلقتصاد ال اإلقتصاد 
فاد الصحة، إذن هاد التعادل فهاد املعادلة صعب جدا واحنا كنعرفوا 
 c›est1le1maillon باللي هاد الفئة اللي هي كتضرر اآلن هي من الفئات
 le1maillon1faible ديال اإلقتصاد ديالنا، وهاد الفئة كذلك هي faible
ولكن هي األكثر تواجد في النسيج املقاوالتي ديالنا، إذن احنا السيد 
الوزير تنتظر مبادرات قوية باش تكون فهاد املستوى، ثم غادي نرجع 
قبل  اتخاذت  اللي  التدابير  على  بعدا  نشكروكم  باش  الوزير  السيد 
واللي عطات املغربي واحد املناعة ضد هاد مناعة اقتصادية ضد هاد 
الفيروس اللي اجتاحنا، إنما كتبقى الطريق طويلة واحنا كنطلبوا منكم 
باش تمارسوا وتواكبوا هاد يعني الهيكلة ديال هاد اإلقتصاد بالرقمنة، 
وملي كنهضر على الرقمنة السيد الوزيرأنا كنهضر على يعني البيانات 
املفتوحة علم البيانات وأنا مكنهضرش على الرقمنة la1robotisation أو

digitalisation1dans1le1sens نجيبوا الحاسوب وغيره، احنا كنهضروا 
على خلق مؤسسات، شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، نمر إلى تعقيب الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.
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الن ئب السيد محمد الح فظ:

شكأا السيد الأئيس،

الليلي في هذا الشهر األبرك  السيد الوزير، خذيتوا قرار اإلغالق 
وسديتوا على املغاربة ما بعد الفطور بالظبط مع 8 ديال الليل، ولكن 
السيد اليوم السيد الوزير اليوم دوزنا أسبوع فرمضان ومازال ماعلنتوا 
التي تضررت ودائما من إجراءاتكم،  الهشة  للفئات  على حتى إجراء 
السرباي؟  هذاك  يعيش  غادي  كيفاش  يعرفوا  بغاوا  اليوم  املغاربة 
وهداك الكارصون ديال ديك القهوة الشعبية اللي عندوا واحد األجر 
قليل وعايش غير بهداك pour1boire؟ بغاو يعرفوه باش تيعيش هاديك 
femme1de1menage اللي عايشة وبهاديك الخاديمة وغالبية األحيان 
ما تتالقاو ماتالقاوهاش حتى ديكالري السيد الوزير؟ باش غايعيش 
باش  الوزير؟  السيد  كذالك  السيرور  وهداك  الديطاي  مول  هداك 
هداك  غير  عندوا  اللي  الباركين  ديال  العساس  هداك  يعيش  غادي 
املصدر ديال العيش؟ باش غادي يعيش هداك اللي داير محلبة وال 
مول الكاسكروطات؟ باش غادي يعيش هداك الخياط اللي مقادرش 
يخيط خالل النهار؟ باش غادي يعيش هداك الصانع التقليدي اللي 
تنعرفوا بأنه هاد الرواج ديال هاد métier هذا إال فهاد الشهر املبارك؟ 
باش غادي يعيش هداك البقال اللي األغلبية تاألحيان تيتسنى هادوك 
الناس اللي تيصوروا نهارهم غير بالليل؟ باش غادي يعيش هداك مول 
الطاك�سي الصغير ومول الطاك�سي الكبير ومول الكاميوا ومول الهوندا 

وغيرهم؟ باش غادي يعيشوا هدوك صحاب املهن؟

السيد الوزير، الجائحة راه ماجاتش على غفلة على غفلة راها 13 
شهر و هي معانا وعايشة معانا السيد الوزير ، بأن كنتو غادي تلقاو 
لنا حلول من قبل إما غادي تخليو الوضعية مفتوحة ، وكان عندكم 
اختيارين من واحد إما غادي تخليو الوضعية محلولة مفتوحة و كنتوا 
غادي ديرو خير فينا و في الناس، و إما كنتوا غادي تسدوا على املغاربة 
وهذا كنخصكم توجدو لو قبل و اللي أموروا خاصة، راه ما يمكنش 
الحكومة دبر القرارات ديالها نهار بنهار السيد الوزير واش وليتوا بحال 
الدراوش و بحالنا اللي تنعيشوا النهار بنهاروا هادي بحد ذاتها راها كارثة 

بالنسبة للحكومة.

الكبرى  الشركات  الوزينات وسديتوا هادوك  عالش ما سديتوش 
حيث احنا كنحكروا غير على الحيط الصغير القصير ما�سي على الحيط 
الكبير، اليوم السيد الوزير راه عطينا واحد الفرصة لبعض الدكاكين 
اإلنتخابية بإستغاللها لهاد الظرفية وبدات تتوزعوا القفف مستغلة 
لذلك حاجة املتضررين من هذا القرار لتحقيق أهداف معينة، سبحان 
هللا تقرر تشويه الناس وبعدوا يتم توزيع القفف، ولكن املغاربة أكبر 

وأكبر أكبر من هذا الخداع.

واإلجتماعي  اإلقتصادي  البعد  بأن  بينات  السيد  اليوم  الحكومة 
األمام  إلى  الهروب  سياسة  وسلكات  يهمها  ال  القرار  لهذا  واإلنساني 

وتركتهم بهذا القرار الذي يجسد بحق مظاهر اإلرتجال، اإلرتباك، التردد 
واإلنتظارية.. التي تطبع العمل الحكومي...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت لألسف، نعود إلى فريق 
األصالة واملعاصرة السيد النائب، ال�سي هشام هو اللي غادي يطرح 

السؤال تفضل.

الن ئب السيد هش م امله جأي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

السيد الوزير، سمعت التعقيب ديالك في السيارة ألن كان السؤال 
مأخر شوية ولكن اللي كنكتاشف فهاد الحكومة بأنكم كلكم وليتوا 
واإلقتصاد  والصناعة  التجارة  وزير  سولنا  راه  احنا  الصحة  وزارة 
الرقمي، سولناك تجاوبنا على التجارة والصناعة ما سولناكش تجاوبنا 
على كورونا، رئيس الحكومة يجي يقولينا متحورة، حيدو هاد 23 وزير 
وخليو لينا وزير الصحة، واللي عجبتيني فيها هي قلتي الطقوس، فعال 
الطقوس ديالكم ما�سي هي الطقوس ديالنا السيد الوزير في رمضان، 
عتارفتي كتصليو مع بعضياتكم وكتفطروا مع بعضياتكم، فعال ألن 
كلكم وزراء ومدراء ساكنين في حي الرياض ساكنين في كاليفورنيا في الدار 

البيضاء كاديرو فطيرات بعضياتكم، الجرادي ديالكم متيسعين..

السيد ضئيس الجلسة:

الال عفوا عفوا الال السيد النائب هللا يخليك ال ال تفضل.

الن ئب السيد هش م امله جأي:

ساكنين، الطقوس ديالكم ما�سي هي ديال املغاربة، كانت الطقوس 
ديال بعض الناس اللي كانو كيكذبوا على املغاربة كيضربوا البيسارة 
ويركبو في الكونكو حتى هما والو سكنوا ما تغير ليكم والو منين سديتو 
علينا مع 8 دالعشية، مولفين كتفطروا مع بعضياتكم اللي كيصلي 
كيصلي مع بعضياتو، واللي كيلعب الكارطة، واللي كيلعب التوتي، حتى 
حاجة ما خسرات ليكم وما يمكن �سي باراج غادي يم�سي يوقف ديال 
البوليس يوقف في حي الرياض وال يوقف في كاليفورنيا وال في طريق زعير 
وال في بير قاسم أحنا السيد الوزير راه سولناك على طالب معاشووات 
كي قاليك السيد الوزير راه ال�سي الحافظ راه سردهم لك، مني كنتوا 
كتجمعوا ديرو هاد القرار السيد رئيس الحكومة قلينا هنا بأنه كان 
أخذ ورد وعطاء وأخذ ورد، ديك الساعة ما كنتيش انت جالس معهم، 
املغاربة طالب  ديال  املاليين  بأن مسؤول على  انت  راسك  ما عرفتي 
معاشووات، وال ما غاديش نكروا بأنك نجحت في التسريع الصناعي، 
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ما غنكروش بأنك خدمت في مجاالت اللي خدمتي فيها، ولكن كي قلت 
لوزير املالية أنت وزير التجارة والصناعة املهيكلة والغير املهيكلة، شحال 
من املاليير خسرتوا على التسريع الصناعي؟ بدات النتيجة ديالها كتبان، 
املهن العلنية بدات كتبان وهاد التجار اللي كافيين خيرهم شرهم من 
نهار طلعتوا هاد الحكومة وانتما عينكم فيهم، املادة 20 املادة 145 كلهم 
كيتذكروها دابا جيتي سديتي ليه كتعرف بأن جلسة في جامع الفنا 
ديال  فقاعة  أسرة، بالصة   13 داملاكلة كتوكل  الوزير جلسة  السيد 
الزيت فيها 5 6 ديال الناس، سير الخبازة تشوف الناس باش كتعيش، 
النص ديال ديال chiffre1d›affaire ديال هادوك الحوانت كيديروه فهاد 
رمضان، كل قهوة فيها 20 30 واحد ملزومة بيها وفيها 20 30 واحد دايرة 
بها، دابا عاد لجنة اليقظة غادي تفكر إيوا هداك طالب معاشو آش 
غيقول للمرأة هاد اليومين باش غادي يدخل عليها باش غيدخل عليها؟ 
راه النص ديال املغاربة اللي عايشين معاكم طالب معاشووات كيجيب 
نهار بنهارو، ولكن هاد الحكومة من النهار األول قلتها حكومة كي قال 
ال�سي الحافظ دابا حكومة مصالح درجال األعمال ماتمسش، مشاريع 
دالشركات الكبرى اللي كتخلص لكم الضرائب ما تمسش وا السيد 
الوزير راه هاد الناس كيخلصوا لكم الضرائب بطريقة غير مباشرة، 
راه هاد التجار اللي عينكم فيهم راه هما اللي كيشريوا العقار، هما اللي 
كيبنيوا الجوامع، هما اللي كيديروا اإلحساس في الدور ديالهم، هما اللي 
كيديروا الخير مع خالتو وعمتو، هادوك املهيكلين راه كيعطيوكم غير 
الضريبة بوحدها، تحاسبوا معنا غير شحال دالجوامع كتبنى في املغرب 
ويوريونا وزارة األوقاف شحال كتعطي فيها والباقي منين كيجي، راه كيجي 
من املحسنين كيجي من املحسنين ديال درب عمر وديال مراكش وديال 
الدارالبيضاء، سيروا شوفوا آش الناش داروا في دواورهم وال هاد الناس 
بيتوا تردوهم لبالد السيد الوزير غي اللي ما كيعطيكومش الضرائب 
كيما بغيتوه يتهيكل، كيما بغيتوا وهاد الناس آش غنديروا لهم درك؟ 
جابوني السيد الوزير هاد التدابير اللي كانت خصها اتخاذ خصها اتخاذ 
في نفس الوقت اللي كنتوا كتاخذوا القرار باش تسدوا ولكن كي قلت لك 

انتوما راه الطقوس ديالكم هي ما �سي هي الطقوس ديالنا ما عارفينش.

السيد ضئيس الجلسة:

عن  الرئيس  السيد  الوقت،  انتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
الفريق الحركي تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفأ ق الحأكي:

السيد الرئيس عندي 2 دقايق ونص ما�سي 2.

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير املحترم، ما نظنش غادي نختالفوا كمغاربة حول واحد 
الوباء، أوال املغرب دار مجهودات كبيرة كبيرة وصبحت مثال للعالم في 
التصدي لهاد الجائحة ونجحنا الحمد هلل وباق املسيرة غادية، السيد 

الوزير جا في الرد ديالكم..

السيد ضئيس الجلسة:

آ اسمح ليا عفوا هللا يخليكم نكملوا للسيد النائب اإلنصات تفضل.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفأ ق الحأكي:

غنعاود من اللول السيد الرئيس، السيد الوزير تا �سي واحد ما 
غادي ينكراملجهود اللي دارت الحكومة مشكورة والحمد هلل استاطع 
الجائحة  هاد  على  يتغلب  املتبصرة  املجهودات  هاد  بفضل  املغرب 
واحنا غاديين الحمد هلل سواء على مستوى الصحي أو على املستوى 
اإلقتصادي وكذلك اإلجتماعي، السيد الوزير أنا اسمعت للرد ديالكم 
واستبشرت خيرا خيرا أن الحكومة واللجنة كتوجد �سي حاجة باش 
تعاون هاد الناس، كنت كنتمنى هاد املجهودات الدار قبل ما ناخذوا 
القرار ديال اإلغالق في رمضان ألن في رمضان اليوم حتى اللي كان تضرر 
غي شوية ولى متضرر بزاف خصوصا الفئات الفقيرة مالين القهاوي، 
مالين ما نعاود شاي داك�سي اللي قالوا الناس يعني طالب معاشووات 
إلى آخرهم مالين املحلبات، الفنانة الشعبية فئات عريضة كلها تضرات 
اليوم، كاينة الوفرة في السوق ديال املنتوجات ولكن هاد الفقراء منين 
غادي يدوزو ليها راه كاين اللي ماصاب باش يدي حتى ليمونة لوالدو كان 
خدام فقهيوة سد، كان عندو محلبة سد، كان طالب معاشو سد، كان 
فجامع الفناء سد، على األقل نفكروا فيهم ونتعاونو معاهم، الناس 
الؤسسات  و  بيناتهم  الجيران  إجتماعي  تضامن  ال  لناس  كايلتاجؤو 
بيناتها، ولكن بغينا الحكومة تقوم بمبادرات واقعية جزافية عامة على 
جميع فئات الشعب املتضررة جميع الناس اللي تضرروا وخصوصا اآلن 
فسيدنا رمضان الناس ضررات بزاف تقسحات بزاف كنا كنتمناو رئيس 
الحكومة املحترم يجيب لينا يجيب لينا مبادرات من اللي جا لعندنا 
اإلثنين اللي فات ولكن مجاب لينا حتى �سي مبادرة مع األسف كنتمنى 
السيد الوزير الداركوا هاد األمر هذا وتعجلوا بهاد املساعدات للفئات 

الفقيرة املتضررة.

نقطة أخرى السيد الوزير، هي داك النظام التكميلي ديال الضرائب 
على التجار الصغار مادا بيا تمددوه �سي شوية كان آخر مارس ولكن زدتوه 
سيمانة مكافياش الناس التجار الصغار ما عندهمش باش يأديو وزيدو 
ليهم شيشوية في الوقت حتى التوسع وتفرج األمور، شكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا، الال الوقت مضبوطة السيد النائب الوقت مضبوط السيد 
 2 كاينة  راه  رجعات  عاود  ثانية   24 عندوا  مضبوط  الوقت  النائب 
و30دقيقة راه ما كايناش غير la1régie راه كاين اإلنسان أيضا حتى هو 

تيضبط، نمر إلى تعقيب الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة فتيحة سداس:

السيد الوزير املحترم، تنعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة وطنية 
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بامتياز عالش؟ ألنه احنا هنايا ما�سي باش نتزايدو عليك وال نتزايدو عال 
�سي حد، ولكن إليجاد الحلول لفئة كبيرة من الشعب املغربي وعريضة 
تم ذكر الكثير منها كأفراد أو ال كمقاوالت السيد الوزير كتعرفوا على أنه 
اليوم واحد املجموعة ديال التدابير اتخذت بعد الخطرات كتجي للناس 
فكرة على أن ما كاينش مجهود إضافي لتحليل هاد هاد مثال كنلقاوا 
ولكن  كبير  بشكل  البيضاء  الدار  البيضاء  الدار  في  كاينة  كورونا  بأن 
مامصنفينش احنا املغرب إلى أخضر و برتقالي و أحمر ال كل �سي سد على 
كل �سي ألنه كورونا غادي يمكن ليها ، أنا تنعتقد أنه كيخص الحكومة 

تبدل مجهود فهاد اإلتجاه.

السيد الوزير، واحد املجموعة ديال الحرف كتعيش أوضاع صعبة 
منها أرباب املطاعم واملقاهي، النقل السياحي، أصحاب املهن األخرى 
التظاهرات،  وتنظيم  التواصل  وكاالت  كذلك  لها،  حصر  ال  الكثيرة 
وفا سلف  عليهم  كيصبحوا  الوزير  السيد  الكريديات  عندها  الناس 
الناس  يوميا  الصباح  في  الصباح،  في  عليهم  وغيرها وغيرها يصبحوا 
ما عندهاش إمكانية أنه تأدي الكريديات ديالها، من غير هادوك اللي 
مالقيينش ماياكلو، كاينين هادوك املقررات اللي آالف املقاوالت وغادي 
تشوفوا جميعا على أنه غادي تسد منهنا لواحد شهر أو شهرين نناس 
كاتنتظر كتشوف لهدا، مكانة حتى �سي رؤية عند حتى شيواحد في العالم 
مكايناش رؤية ما كايناش رؤية هاد كورونا وقتاش غاتسالي؟ وهاد الناس 
واش غايمكن ليهم يكملوا في املهن ديالهم في الحرف ديالهم أوال كيقلبو 
على حرف جديدة باش يمكن ليهم يعيشو أوضاع على األقل بحا اللي 

كيقولوا الناس كتعيش بكرامة.

السيد الوزير املحترم، تنطلبوا منكم وتعودوا لجنة اليقظة أنكم 
تفكروا ما�سي تفكروا خصكم دوزوا راكم فكرتوا وقلتوا وواعدتوا ولكن 
كاين بعض األشياء اللي خصكم اآلن دوزوا طبقوها على الناس اللي هما 
في حاجة كبيرة على في حاجة ماسة إلى العيش الكريم من كل الفئات 

كانو أفرادا أو مقاوالت، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

للتقدم  إلى تعقيب املجموعة  نمر  النائب املحترمة،  السيد  شكرا 
واإلشتراكية، تفضلي السيد النائبة.

الن ئبة السيدة ف طمة الزهأاء بأص ت:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، اللي استشفيناه من الجواب ديالكم هو أنكم في طور 
مناقشة واحد اإلقتراح ديال تعويض الفئات املتضررة احنا أسبوع 
وال  علينا؟  واش كضحكو  نسولكم  بغيت  رمضان،  في  يتساال  عالين 
كضحكوا على املغاربة؟ عارفين أنكم خديتو قرار قبل رمضان هداك 
اللي فيه السدان خديتوه قبل رمضان والبدائل احنا ما زال كناقشوها، 
السيد الوزير يخليكم، هاد الحكومة، يعني، قلناها لكم النهار األول، 

ما  الشارع،  لنبض  كتسمعوش  ما  صماء،  حكومة  بأنكم  لكم  قلنا 
كتسمعهوش الصوت ديال املواطن البسيط ديال ديك الفئات الهشة 
انتم عارفين أن القطاع الغير مهيكل مكتبسح بالدنا، ياك رئيس الحكومة 
قال بأن كورونا كتحرك بالنهار وبالليل، سد عليها بالليل تنهى منها بالليل، 
ولكن كاين مواطنين اللي كيتحركوا غير بالليل، ما�سي موظفين، ما�سي 
مستخدمين، عندهم مهن بسيطة، عندو طبلة، خدام في مقهى، خدام 
في مطعم، طاك�سي، يعني، واحد العدد ديال املهن اللي كتشتغل في 
رمضان غير بالليل، السيد الوزير، هادي قرارات العنصر ديال الزمن 
عنصر حاسم، مواطنات ومواطنين اليوم في رمضان النهار السادس في 
رمضان أو النهار الخامس، كاين اللي طبلتو فارغة، ايال كاين الناس اللي 
عندهم طبلتهم عامرين ومرتاحين فكاين مواطنين ما القيش ما يوكل 
الوالدو، كيدخل قوت اليوم باش يتق�ّسى داك ال�سي لي غيوكل الوالدو 
غدا، خصنا نفكرو بهذا املنطق السيد الوزير، راه ما يمكنش نتعاملوا 
كما أن األمور راها عادية، وبأننا سدينا مع التدابير الصحية، ما عندنا 
ما نقولوا عليها، ولكن التدابير املوازية كان خصها تكون عندكم أولوية، 
السيد الوزير، لألسف أخلفتم مجددا املوعد مع املواطنات واملواطنين 
اللي كانوا كاينتظروا ، هما منضبطبن، يعني، واحد العدد ديال الفئات 
واخا يعني كاين اللي ربما ما ملتزمش ولكن كاين فئات عريضة ملتزمة 
ومنضبطة لهذا القرار الصحي، ولكن كانت كتنتظر منكم تدابير حقيقية 

وما زال كتنظرها لحد الساعة وكنتمنى..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير، لكم...، 
شكون اللي بقى؟ شكون للي بقى؟ آه، تعقيب إضافي، تفضلي السيدة 

النائبة.

الن ئبة السيدة ضفيعة املنصوضي:

قاسية  إجراءات  وخصنا  وباء  أمام  بأننا  مفهوم  الوزير،  السيد 
وجريئة للحد من االنتشار ديالو، ولكن من غير املفهوم بأن الحكومة 
تجي بقرار بهاد الحجم هذا و بهاد الحدة هادي بدون ما تجيب إجراءات 
مواكبة ليلو، ال الجواب ديال السيد رئيس الحكومة وال الجواب ديالكم 
اليوم كان فيه بأنه ها هم اإلجراءات لتعويض هاد الناس اللي سدينا 
عليهم، من غير املقبول السيد الوزير أنه تجيوا تسدوا بدون واليوم 
اليوم اليوم كتقول حرفا بأنه ما زال غادي تجلسوا مع لجنة اليقظة 
باش تقرروا اشنو غتديرو في اإلجراءات املواكبة، راه هاد رمضان، ما�سي 
حاجة فاجأت الحكومة، رمضان كان معروف التاريخ ديالو، وبالتالي كان 
اليوم الجواب ديالكم السيد الوزير تقول لنا ها التعويضات اللي غادي 
نقدمو للمواطنين، أكثر من هذا أليس؟ واش الحكومة ما كتفكرش أنها 
تمدد أو ال أنها تعيد النظر في هاد القرار الجائر للمواطنين ال سيما وأنه 
خلف مجموعة من، يعني، الحكومة بغيت نقول واش ما كتفكرش بأنها 

تعيد النظر فهاد القرار اللي خذاتو؟
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد النائب

الن ئب السيد محمد لحموش:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، هللا يخليك غادي نطرح لكم واحد السؤال، ولكن 
ما�سي كوزير كرجل أعمال، واش باقي عندكم غرض في املقاولة من بعد 
الجائحة؟ وال كتفكروا أن ملا تفوت الجائحة غادي نلقاو راسنا بدون ال 
مقاوالت وال اللي غيخّدموا هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم، ألن اليوم 
كنلقاو راسنا هاد ال�سي باش غاديين تيظهر ليا بأن في آخر املطاف غادي 
نلقاو املقاوالت كلهم في اإلفالس، هادي مسألة، واحد السؤال السيد 
الوزير كتكلموا على التدابير، البارح مشيت ملرجان ما كاينش فين تحط 
رجلك، �سي فوق �سي، كتم�سي للسويقة نفس ال�سيء، واش، سبحان هللا 
العظيم، هاد كورونا كتخرج غير بالليل؟ هاد ال�سي اللي بغيت نعرف، ألن 
ربما بالليل عدد ديال الناس اللي كيكونوا خارجين أقل بكثير بكثير بكثير 
مما كيكون بنهار، donc إيال خلينا هاد الساعتين وال ثالثة الساعات 

لصحاب املقاهي وهذا غادي نتفاداوا هاد ال�سي اللي انتم...

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تفضل ال�سي هشام.

الن ئب السيد هش م امله جأي:

السيد الوزير، في خضم هاد ال�سي ديال طالب معاشو اللي كيعيش 
تبنيتوه  إيال  بأنه ملف  متأكد  أنا  واللي  بنهار ونسينا قضة مهمة  نهار 
غادي تنجحو فيه وهي حادثة طنجة السيد الوزير، يجب العمل من 
اليوم والتفكير مع الجهات الجماعات الترابية بإيجاد بدائل كيما درتو 
دابا  الورش  هاد  تفتحو  فيهم خصكم  وخدمتو  لبرارك   recasement
الغير  املعامل  وهاد  الورشات  لهاد  األحياء  لهاد   recasement وديرو 
املهيكلة داخل املدن، راه األرض السيد الوزير كانوا كيسلخو فيها مالين 
العقار ويديوها ويديرو فيها 200 ألف logements ويديرو فيها العقار 
ويربحو الفلوس، اللهم أولى فهاد الناس نهيكلوهم ونخليهم عايشين، راه 
عندكم السيد الوزير كنعرف بأنه إيال كنهضر مع وزير عندك إيال تبنيتي 
هاد امللف من دابا خمس سنين أو ست سنين غادي نشوفو األثر ديالو 
على أرض الواقع كيما نجحتي ملفات أخرى بغيناك هاد امللف تنجحو 
وتخوي لنا املدن ديالنا من هاد الورشات ويوليو مدن قابلة للعيش 
بأثمنة  أحياء صناعية  الورشات  لهاد  تعطيو  الوقت  نفس  في  ولكن 

مناسبة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املحترم، هناك من تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد 
الرئيس.

الن ئب السيد عبد هللا بووانو:

شكأا السيد الأئيس،

لكن  النقاش،  ديال  شوية  كتكون  انتخابات  قرب  مع  نتفهم 
هناك فرق بين الشعبوية والقرب من الشعب، منذ 2017 الحكومة 
تشتغل على املهن الحرة واملستقلة هادو صحاب التجار، واملطاعم، 
واملقاهي، والطاكسيات، والباعة الجائلين، بائعي الحلويات، الخياطا، 
كلهم  والسيرورات  الزريعة  كيبيع  اللي  معاشو،  وطالب  والحمامات، 
اشتغلت عليهم الحكومة باش تدير لهم واحد القانون ديال الحماية 
االجتماعية. حنا ما خصنا�سي نسينا أن جاللة امللك قبل بضعة أيام 
دشن هذه العملية اللي بدأت منذ 2017، والحكومة خصت 23 مليار 
ديال الدرهم من أصل 51 مليار هذا ما خصناش نساوه ألنه مهم جدا، 
امللف.  بهاد  نسرعو  أننا  نستطعو  غادي  كناش  ما  ربما  كوفيد  ولوال 
ولذلك نحن كبرملان احنا مسؤولين، ال قدر هللا صحيح اليوم عندنا 
346 وعندنا حالة وفاة واحدة ولكن العلم بيد هللا، احنا مسؤولين إذا 
تطورت الحالة ال قدر هللا غنكونو كلنا مسؤولين ولكن اللي غنديروه في 
الجباد تما هي الحكومة، ولكن كنقولو نحن كذلك كمسؤولين كنقولو 
للحكومة اإلجراءات املواكبة، ما يمكنش نهائيا أننا نديرو اإلجراءات بال 
إجراءات مواكبة لذلك السيد الوزير، أنتما هضرتو مع وزير املالية حنا 
غنجيبو وزير املالية ولكن بغيناكم من اآلن قبل ما ينتصف رمضان أن 

هاد الناس اللي تكلمنا عليهم يتلقاو التعويضات ديالهم، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد الرئيس دائما في إطار 
التعقيبات.. تفضل السيد الرئيس تفضل.

الن ئب السيد شقأا7 رم م ضئيس الفأ ق االشتراكي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، أنتما تكلمتو وقلتو على أنه هاد القرار اتخاذ صعب 
باملناسبة ديال هاد الشهر ديال رمضان وأنكم عارضتم منذ البداية واحد 
املجموعة ديال القرارات. املالحظ هو أن املواطن هاد الحكومة يعني 
بصدق فهاد الجائحة كتمارس واحد النوع من التعذيب الف�سي ألنها 
تترك القرارات آلخر لحظة ويظل املواطن دائما موضع تساؤل، اآلن احنا 
في رمضان احنا كنعيشوه دازت 6 أيام بصعوبتها، املواطنات واملواطنين 
الفئات اللي كتعاني خصها واحد نقطة ضوء ألن كيبان لها واحد النفق 
مظلم، عندكم واحد 20 دقيقة السيد الوزير اآلن باش تعقبو وال 19، 
نتمناو تقدمو ما ينير الطريق أمام هاد املواطنات واملواطنين، شنو غادي 
ّديرو مستقبال ألن حتى إيال طالت هاد الجائحة ما يمكنش تستمر هاد 
معها،  اإلنتحار  وليس  الجائحة  مع  التعايش  عن  نتحدث  القرارات، 
التعايش يقت�سي أنها تكون الحياة في جميع الجوانب ديالها مستمرة 

بالنسبة لجميع املواطنات واملواطنين ما�سي فقط الحجر الصحي.
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس، معذرة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر في املوضوع ال يبدو السيد الوزير.

والتج ضة  الصن عة  وز أ  العلمي،  حفيظ  موالي  السيد 
واالقتص د األخرأ والأقمي:

شكرا على التدخالت، احنا جايين، غير إيال اسمحتو بعض املرات 
ما كنعرفوش أشنو هو النوع ديال الجواب اللي البعض كيطالب، ايال 
جاوبت على الصحة كتقولوا لي، عالش كندخل في املسائل ديال الصحة، 
ما جاوبتش على الصحة كتقول لي التضامن ديال الحكومة خصك 
تجاوب، أنا عدة ملفات اللي هضرتو عليهم اليوم ما�سي ما�سي شغلي إيال 
بغيتو نجاوبكم باش نكونو متفقين، تقول لي الصحة، أنا ما�سي ديال 
اكر معكم على الصناعة 

ّ
الصحة، ديال املالية، ما�سي أنا هو املالية، أنا نذ

الحكومة  في  كعضو  ولكن  والرقمنة،  األخضر  واإلقتصاد  والتجارة 
كنحاول، إحتراما لألسئلة واملستوى ديال األسئلة أننا نجاوبك، ولكن 
إذا قررتو أنني نجاوب غير على هاد القطاع هذا، أنا متفق ما نتكلمش 
على مسائل أخرى، اللي بغينا، ما غاديش نجاوب ال على الشعبوية وال 
غيرها، خليونا في املسائل ديال املعقول، هل الجائحة كيفاش تطورات؟ 
ما كاينش مغربي يمكن لو يعطيكم، يعني، التأمل يقول كيفاش غادي 
من دابا أسابيع2 أو 3 غادي يتطور هذا الوباء، بال ما نعطيكم أسرار 
اللي ما خصهاش تخرج، ولكن االشتغال فهاد اللجنة هادي ما كانش 
عندنا علم وما كانش قرار نهائيا ، نهائيا قبل رمضان أننا غادي نسدو، 
كنقول لكم أنا عضو فهاد اللجنة، القرار للي كان تخاد كنظن أنا ما 
عنديش الرخصة باش نعطيكم هاد املعلومات ولكن ما نخبيو عليكم 
والو، القرار اللي تخاذ أسبوع قبل أنه حتى حاجة ما تسد، شفنا األرقام 
وهداك le1variant للي دخل املغرب ودخل يعني بكثرة يعني ما�سي واحد 
ما�سي 2، القرار األخير اللي تخاذ وواحد يعني السرعة باملسؤولية وهو 
نردو البال أنه هاد شهر رمضان غادي توقع فيه مشاكل، ألن بان لنا 
les1 كانوا كينزلوا وكنا متفائلين وكنقولوا الحمد  courbes أنه هادوك
هلل هاد الوباء صافي فضينا معه، املغاربة يعني يتضامنوا وصلنا لنتيجة 
ولكن  عادي،  يعني  رمضان  لشهر  ندخلو  لينا  يمكن  غادي  إيجابية، 
صراحة ملي تتشوف األرقام اللي عاود طلعوا، يعني، الجميع كيخصو 
يرد البال ألن الصحة ديال املواطنين هي مهمة، وأهم من االقتصاد باش 
نكونو واضحين، أنا كمسؤول في قطاع اإلقتصاد كنتضرر وكنتأسف 
يوميا عالش االقتصاد ما حليناهش؟ كون جيتو علي تبعوني في األول 
لو كان بال شك وصلنا ل�سي مصيبة هللا يحفظ، ألن االتجاه اللي كنت 
أنا غادي فيه كنقول ما نقتلوش اإلقتصاد داملغرب نردوا البال كيف 
كان السؤال، أنه املقاولة املغربية ما خصهاش من بعد الجائحة تكون 
ماتت وكذا، ولكن ملي كنشوف في البلدان األخرى املتقدمة اللي خاذوا 
قرارات أخرى، ما سدوش بالدهم، ما ضحاوش بواحد �سي حاجة من 

اإلقتصاد ديالهم اللي انخفض، قالوا أننا غادي نمشيو نشوفو أمريكا 
باش نكونو واضحين، كانوا قرارات أخرى، ونتائج أخرى والحمد هلل 
على بالدنا، طبعا احنا متأسفين، كنهضر شخصيا الوزراة اللي متبعة 
هاد القطاعات ديال اإلقتصاد، كنتأسفو يوميا ملي كنشوفو الحالة 
ديال االقتصاد ديالنا، خاصة القطاع غير املهيكل وغادي تسمحوا لي 
غادي نقول لكم اللي في قلبي، أنا متأسف ل2 ديال الجوانب، الجانب 
األول وهو الناس اللي مضرورين، كمغربي ما يمكنش نقبل أنه الناس 
يكونوا مضرورين في جائحة وال ما�سي جائحة، ومتأسف ألن هاد ال�سي 
رجع عندنا، يعني، مباح، أنا في القطاع غير املهيكل ومشكل ديالك ما 
صش الضريبة ومشكل ديالك ما�سي وزير اإلقتصاد واملالية، ولكن 

ّ
مخل

صوش الضريبة ونقولو 
ّ
مغربي اللي كيهضر معكم ما يمكنش كلنا ما نخل

 
ّ
أنه نجيو فواحد الفترة معينة ونقولو اليوم غادي خصنا نعاونو هذا وال
صناش الضرائب ديالنا؟ 

ّ
نعاونو اآلخر باش غادي نعاونوهم إيال ما خل

إذن مزيان كنظن أنه هاذ الجائحة اعطتنا دروس في عدة مسائل، رقمنة 
اإلقتصاد املغربي تحّرك، رقمنة التعليم ما عمرنا كنا نحلمو به كيف 
تدار، رقمنة اإلدارة املغربية وصلت إلى مستوى اللي ما عمرنا كنا نحلمو 
به، أنا كنشرف على هاذ القطاع مع الوكالة املكلفة برقمنة االقتصاد 
املغربي واإلدارة املغربية، هاذ املجهودات اللي دارو كنظن أننا ربحنا أكثر 
ينا األبواب وبداو 

ّ
من 5 سنين فهاذ الجائحة هاذي، ألن تخلعنا كلنا وحل

يك أجي غير عاوني يمكن نعطيكم التفاصيل ديال ذاك 
ّ
اإلدارات تيقول

ال�سي اللي تدار يعني الحصيلة ما كنتيش كنحلم بها صراحة، وصلنا 
لواحد املستوى يعني مازال املجال باش نتقدمو ولكن هاذ ال�سي اللي ّدار 
لحد اآلن الحمد هلل عليه، نرجعو للتدابير اللي خصها اتخاذ لهاذ القطاع 
تيكون نقاش كيف قال السيد رئيس الحكومة، طبعا تيكون نقاش وما 
متفقينش كلنا ألن إيال جيتو تبعوني أنا الخزينة ديال البالد غادي نخرج 
عليها، ألن غادي نقولكم عطيوني هاذ الفلوس كلهم غادي نفّرقهم اآلن، 
هذا وجهة نظري وهاذي املسؤولية ديالي، ألن القطاع إيال كان متضرر 
راه  النقاش  إذن  املطاعم وغيرهم،  املقاهي  نعاونو،  ليا خصني  وتابع 
كاين، القرار ما اتخاذ حتى آلخر لحظة، باش نكونو واضحين، ألنه تقال 
أنه كان فبالكم أن هاذ ال�سي غادي نسّدوه عالش ما درتوش التدابير 
قبل منها؟ ألن احنا ما كّناش كنتخايلو أننا غادي نسّدو في شهر رمضان 
أبدا، كنا كنتمناو قلت لكم بعض األيام قبل كانوا أرقام مزيانين كنا 
و 

ّ
و تدريجيا وكنخّممو كيفاش غادي نزيدو نحل

ّ
كنقولو غادي نبداو نحل

حتى للخارج وكذا، ولكن تدريجيا تبين أنه األرقام ما غادينش في الطريق 
الصحيح وخصنا ناخذو هاذ التدابير، إذن النقاش كيف قلنا كاين 

وموجود اليوم كنتمناو أننا في األيام املقبلة نجيو بنتائج؛

كان سؤال واش كنضحكو عليكم وال كنضحكو على املغاربة؟ واش 
ي كتحطو لنا هذا السؤال هذا؟ واش كتهضرو مع 

ّ
كتضحكو علينا مل

مسؤولين اللي كتعرفو؟ واش احنا كنتمازحو فهاذ املسائل فهاذ امللفات 
س 

ّ
يبخ أنه  منا  واحد  لكل  ممنوع  املغاربة  ديال  ملفات  هاذو  هاذو؟ 

أننا قّربنا لالنتخابات  ليهم، يعني كنتفّهم  يّدار  اللي خصو  ال�سي  هاذ 
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وخصنا شوية ديال الشعبوية وشوية ديال الحركة السياسوية، ولكن 
قاست  اللي  الجائحة  بعد  من  املسؤولية  ديال  الوقت  فواحد  احنا 
املغاربة وقاستهم باملعقول، كنتمنى أننا نكونو مسؤولين ويكون نقاش 
أننا �سي  املغاربة كيتسناو  أنه  املستوى ما كنظنش  بينتنا فواحد  ما 
كرو في مسائل موضوعية إيال كاين �سي مسائل 

ّ
كيضحك على �سي، نذ

�سي اقتراحات باش يمكنا نشتغلوا عليها من اليوم ما غاديش نعسو، 
عطيونا االقتراحات نشتغلو عليهم، راه كاين 36 مليون ديال املغاربة 
اللي كيتسّناونا أش كنديرو، احنا كنديرو املجهود اللي قاّدين عليه، 
إيال بان ليكم �سي حاجة ما نديرو زايدة قوليها لينا، أنا متفق معكم 
الجائحة  فهاذ  ديالنا تضررت  املجتمع  من  الشريحة  يعني  واحد  أنه 
طبعا هاذ ال�سي كّنا عرفناه وعارفينو، هاذ ال�سي فين غادي؟ نقولكم 
اليوم هللا أعلم ما بقيت كنثيق حتى في را�سي! كتشوف في التلفزة اليوم 
كيقوليك راه الجائحة هنا دير هاذ الفاكسان راه مزيان، غدا تيقول لك 
 ما مزيانش! عالش؟ ألن هاذ ال�سي جديد حتى واحد في العالم ما عارفو 

ّ
ال

م فيه، ولكن الحمد هلل صراحة بهاذ ال�سي 
ّ
وحتى واحد في العالم ما محك

ي كنشوفو 
ّ
اللي عايشين واملشاكل اللي عايشين الحمد هلل على بالدنا، مل

احنا فين وصلنا والناس اللي تقاسوا عندنا في البالد واألموات ديالنا 
الحمد هلل االقتصاد تقاس ولكن املغاربة احنا كمغاربة غادي نتقاتلو 
وغادي نشتغلو يوميا باش نوصلو لنتائج إن شاء هللا أننا نتجاوزو هاد 
ال�سي واالقتصاد ديالنا يطلع. أشنا هو الهدف ديالنا يوميا؟ وهو نخرجو 
من هاد الجائحة بالشركات ديالنا واملقاولين والناس والعمال أحسن ما 
يرام، ولكن ما نكذبوش على راسنا، الجائحة عاملية ومغربية واملشاكل 
اللي دارت في االقتصاد كاينة وغادي تكون وما عندنا عليها هروب، اللي 
يمكن نديرو هو نلقاو حلول باش نخففو شوية هاد الجائحة اللي قاست 
اإلقتصاد املغربي وقاست مناصب الشغل وقاست الناس، ولكن باش 
نكذبو ونقولو أنه هاد ال�سي ما عرفت آش غادي نديرو ليه وغادي يتحيد 
وما يبقاش كورونا في املغرب وغادي مناصب الشغل ما يتقاسوش، 
كيفاش بغيتي مناصب الشغل يتقاسوش هضرنا على املقاهي واملطاعم، 
نهضر لكم أنا على النسيج، النسيج كان واحد املشكل منين سدناه تحل 
ي سدو في 

ّ
بدينا غاديين مزيان واحد يعني وتيرة هائلة تفاجأنا ولكن مل

أوروبا، السيد اللي ما كيخرجش يشري القميجة ديالو هاديك القميجة 
ي تيسد 

ّ
راه احنا اللي كنصنعوها هنا في املغرب ما كنبيعها ليهش، إذن مل

تما تيوقع لي مشكل أنا. هاد اإلقتصاد اللي دابا رجع مشبك ما يمكنش 
تقول أنه هما عندهم مشكل وأنا ما عنديش، هاد الجائحة عامة قاست 
العالم وقايسانا احنا اللي كنقولو الحمد هلل على كل حال قاستنا أقل 
في  تقاسو  تقاسوش كيف  ما  الناس  تضّرروش  ما  الناس  قاست  ما 
بلدان أخرى، ما ماتوش عندنا الناس كيف ماتوا في بلدان أخرى وحتى 
اإلقتصاد ديالنا ما تقاش بحال بلدان أخرى. بعض البلدان عندهم 
بلدان  كاين  الغالب هللا،  املغرب  ديال  اإلمكانيات  أكثر من  إمكانيات 
غنية وكاين بلدان فقيرة أفقر منا وكاين بلدان متوسطة بحالنا، احنا 
بداك ال�سي اللي عندنا وبالطقوس ديالنا، اسمحوا لي أنا مغربي واللي 

ما كنعرفوش الطقوس ديال املغاربة، كنعرف الطقوس تقريبا بحالكم 
كلكم، وكنعرف البيسارة وعشت بها وكنعرف هاد ال�سي كلو، يعني ما 
نبقاوش نديرو املزايدات في الخاوية، ولد مراكش، ولد جامع الفنا، 
عايش فيها وكنعرف جميع ما كتعرفو كنعرفو.إذن ما نبقاوش نتزايدو 
فهاد املسائل هادو نبنيو، املغاربة ما كيتسناوناش نبداو نبدلوا بيناتنا في 
الهضرة الخاوية، نهضرو باملعقول، أنا مغربي وكنعرف املغرب، وكنعرف 

املغاربة خوتي وكنعرفهم باش مضرورين.

هاد ال�سي اللي وصلنا لو ديال التغطية الصحية، اشتغلنا عليه عام 
ونصف مع التجار، نزل من السما؟ درنا مناظرات جهوية واجتمعنا 
معاهم في مراكش 3600 ديال التجار، تصنتنا لهم خذنا معاهم بعين 
االعتبار أش خصهم باش نتعاونو معاهم، كنديرو جميع اإلمكانيات، 
واش هاد ال�سي كافي؟ طبعا ال ما كافيش، جهد آشما درتي ما يكفيش 
مازال خصنا نزيدوا أكثر وأكثر، ولكن هللا يخليكم أنا مستعد نشتغل 
ليل ونهار اعطيوني النقط بالضبط اللي درنا فيهم �سي غلط نصّحوه 
من دابا، النقط اللي يمكن لنا نطوروها مرحبا، والتزايدات صعيب 
عليا باش يمكن لي نجاوب على كل التزايدت ألن ما عنديش خبرة فهاد 

امليدان، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
إلى قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروي واملياه والغابات، 
املوضوع  وحدة  إطار  في  سؤالين  هما  بيننا  الوزير  بالسيد  ونرحب 

فليتفضل أحد طارحي السؤال، تفضل السيد النائب املحترم، تفضل.

الن ئب السيد عبد هللا مسعودي:

في  اآلمال  بالدنا  عرفتها  التي  الهامة  املطرية  التساقطات  أنعشت 
تسجيل موسم فالحي جيد مما جعل االستعدادات منصبة على موسم 
الحصاد خصوصا على مستوى التسويق والتخزين، وكما أن الحفاظ 
على املكتسبات التي حققها مخطط »أليوتيس« يستوجب اإلستمرار في 
تنزيل املشاريع التي تم إطالقها لتنمية قطاع الصيد البحري. انطالقا مما 
ذكر نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هو تقييمكم لإلجراءات التي تبنتها 
الوزارة إلنجاح املوسم الفالحي الحالي، وتوقعاتكم بخصوص نتائج هذا 
املوسم وما هي اإلجراءات املتخذة لحماية املنتوج الفالحي الوطني وتعزيز 
مراقبته؟ ما هي املشاريع املستقبلية للوزارة لتطوير القطاع الفالحي 

وتنمية العالم القروي في ظل استراتيجية الجيل األخضر؟

وفي األخير ما هي برامج عمل الوزارة لتنمية قطاع الصيد البحري؟ 
وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال املوالي عن فرق ومجموعة 
املعارضة، تفضل السيد النائب، تفضل.
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الن ئب السيد عبد اللطيف الزعيم:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة الن ئب ت والنواب املحترمي7،

نظرا للتساقطات املطرية املهمة واملنتظمة نسبيا التي عمت جل 
مناطق اململكة هذه السنة، فإن كل مؤشرات تبشر بموسم فالحي واعد 
سيتجاوزالتوقعات التي جاءت بها الحكومة في قانون املالية 2021 مع 
بعض اإلستثناءات وفي مقدمتهم إقليم الرحامنة الذي يعرف جفافا 
تاما، فبعد موسمين متتاليين من الجفاف والصعوبات التي واجهت 
الفالحين والكسابة من جراء تداعيات جائحة كورونا وما خلفه ذلك 
من آثار مباشرة على مداخيلهم، ينتظر الفالحون من الحكومة اتخاذ 
إجراءات استثنائية ملواكبتهم في عملية الحصاد والتجميع والتسويق 
ملحاصيلهم ، خاصة مع ظهور بعض بوادر الخصاص على املستوى 

اللوجيستيكي والتقني...

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل  دقيقة،  راه  كينتهي،  الوقت  ايوا  النائب،  للسيد  شكرا 
بالسؤال، تفضل ايال كان السؤال مباشر، تفضل عافاك.

الن ئب السيد عبد اللطيف الزعيم:

للموسم  توقعاتكم  وكذا  األولي  تقييمكم  هو  ما  الوزير،  السيد 
الفالحي الحالي؟ ما هي التدابير املتخذة ملواكبة إنجاح املوسم الفالحي 
وباقي  الحبوب  تسويق  إنجاح  أجل  من  الوزارة  هي خطة  ما  الحالي؟ 

املحاصيل الزراعية في أحسن الظروف؟

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل،  الوزير،  السيد  تفضلوا  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدات  لإلحراج  تفاديا  غير  ال  تفضل.  الوزير  السيد  لكم  الجواب 
والسادة النواب هللا يخليكم كتكون دقيقة نم�سي مباشرة للسؤال، ألن 
كيكون داك التقديم وكنغيبو السؤال وكنوليو عاوتاني ما كندبروش 

الوقت بالشكل الدقيق شكرا، تفضل السيد الوزير.

السيد عز ز رخنوش وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

السنة، وهلل  هاد  بالدنا  تساؤالتكم، عرفت  على  الشكر موصول 

سنتين  تجاوز  من  الفالحة  مكنت  مهمة  مطرية  تساقطات  الحمد، 
صعبتين، تميزتا بشح األمطار وضعف املوارد املائية، بداية املوسم كانت 
متعثرة بفعل معطيات مناخية مقلقة وعجز مائي كبير، ال�سيء الذي 
ساهم في زرع التخوف عند الفالحين وعطل انطالق الزراعات الخريفية 
وتدهور الغطاء النباتي، ولكن بفضل هللا، وفي أواخر شهر نونبر شهدنا 
عودة األمطار بصفة مهمة ومنتظمة بكافة التراب الوطني، وهاد ال�سي 
كان عندو واحد الوقع إيجابي كبير على انطالق العمليات ديال الزرع 
بحيث، الحمد هلل، تمكنا من زرع 4.2 مليون هكتار منها %44 من القمح 

اللين، %34 من الشعير و%22 من القمح الصلب؛

بغيت مرة أخرى نرجع ونوه باالحترافية الكبرى اللي أصبحت كتميز 
أننا  الفالحة والفالحين املغاربة بحيث أنه رغم تأخر التساقطات إال 
استطعنا في ظرفية وجيزة، يعني، باش نزرعو تقريبا 4 داملليون ديال 
الهكتار، كذلك مدخالت اإلنتاج، دخلنا بتوفير ديال مليون و200 ألف 
قنطار من البذور املختارة، اما عملية املكننة مكنت من تسريع الحرث 
والزرع، درنا تقريبا 2.5 مليون هكتار في ظرف 3 ديال األسابيع؛ وتعتبر 
اليوم %75من املساحة املزروعة بالحبوب في وضعية جيدة إلى جدة 
جدا ومن املنتظر أن تتحسن الوضعية بعد األمطار املتوقعة خالل هذا 
الشهر، كما أن الغطاء الحالي النباتي في حالة جد مرضية وفي تحسن 

كبير مقارنة مع السنوات املاضية؛

أما بالنسبة للبرامج ديال إكثار البذور فقد أنجز خالل هاذ املوسم 
على مساحة ديال 50 ألف و850 هكتار إذن %70 أكثر من املوسم 
املا�سي، ومن املبيعات املهمة اللي ناهزت هاذ السنة تقريبا بعنا مليون 
و200 ألف هكتار فمن املتوقع باش نتجو إن شاء هللا مليون و600 ألف 
قنطار من البذور املختارة اللي غادي تسمح لينا باش ندخلو نعاودو يعني 

لو للسنة املقبلة بكل أريحية؛
ّ
أوال املخزون اللي عندنا وندخ

كذلك تعتبر باقي الزراعات الخريفية في وضعية جد مرضية الكلئية 
على مساحة 513 ألف، القطاني على مساحة 168 ألف، أما بالنسبة 
من  الرغم  على  إيجابية  جد  تبقى  التوقعات  فإن  السكرية  للزراعة 
محدودية املوارد املائية خاصة بدائرة دكالة وملوية، فعلى الرغم من 
ذلك تمت زراعة 46 ألف هكتار من الشمندر السكري ويتوقع بلوغ 
اإلنتاج مهم يتجاوز 3 ديال املليون ديال الطن وذلك بمتوسط مردودية 
جد مهم ب 65 طن للهكتار، أما القصب ديال السكر فقد تمت زراعة 
12 ألف و400 هكتار منها 10 آالف اللي غادي قابلة للحش هاذ السنة 

وغادي نتجو إن شاء هللا 60 ألف طن؛

مرحلة  فخالل  والفواكه  الخضر  ديال  الزراعات  يخص  فيما 
le1 تم اإلنجاز ديالو 109 ألف هكتار،  plan1 d›assolement الخريف
خالل الشتاء تم إنجاز 61 ألف هكتار هذين البرنامجين سيمكنان من 
تغطية حاجيات السوق الوطنية والصادرات حتى نهاية شهر يونيو من 
هذه السنة، إضافة إلى ذلك كاين البرنامج ديال الزراعات الربيعية من 
ي غادي يمكن 

ّ
الخضر والفواكه على مساحة تقريبا 92 ألف هكتار والل
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من تلبية حاجيات مختلف األسواق خالل فصل الصيف باش يدينا 
حتى شتنبر إن شاء هللا؛

تحقيق  تعرف  غادي  بدورها  املثمرة  األشجار  ديال  الزراعة  أما 
نتائج جد متميزة، وذلك بتسجيل ارتفاع في اإلنتاج خالل هاذ املوسم 
الحالي اللي غادي يجي يعني إن شاء هللا من هنا لشتنبر يعني .. ديالو، 
الحوامض كنتوقعو ارتفاع ديال %28 والزيتون كنتوقعو واحد اإلرتفاع 
ديال %14، الثمور كنتوقعو واحد الزيادة ديال %4، كما يتوقع حدوث 
ارتفاع بنسبة 10 إلى 15 % لجميع أنواع األشجار املثمرة نظرا للظروف 
املناخية املالئمة يعني في املناطق الجبلية، ولكن هاذ ال�سي كييقى دائما 
مرهون ب la1climat كيفاش غادي يكون في شهر ماي ومن هنا لشهر 

أبريل؛

la1ديال  croissance واحد  يكون  باش  كننتظرو  كذلك  القطيع 
تقريبا %3 ولإلشارة أن القطيع الوطني ما كيتجاوزش 31 مليون ديال 
ر فيه حتى �سي حاجة اللي وقع في هو l›etat1de1santé ديالو 

ّ
الرأس وما تغ

والتسمين ديالو اللي كيخلي أنle1nombre1de1kilo كيطلع وهاذ ال�سي 
 deuxرغم يعني أنه ما هبطناش من هاذيك 31 مليون رغم أننا جينا من
anneés1 ديال الخصاص فيما يخص يعني هاذ ال�سي ديال  difficiles
التوفر ديال الكأل في املراعي، وهاذ ال�سي بالفضل ديال الدعم الكبير اللي 
تقّدم للمرّبيين من خالل البرنامج الحكومي ديال إغاثة يعني املاشية، 
وه بأطر الفالحة خصوصا على صعيد الجهات، 

ّ
وفي هذا اإلطار بغيت ن

العملية  هاذ  سهلت  اللي  املحلية  السلطات  ديال  بالتعاون  وكذلك 
خصوصا في مرحلة الجائحة واللي فرقنا واحد العدد ديال يعني هاذ 
ال�سي ديال الكأل بقينا كنفرقو حتى جات الشتاء حتى واحد العدد ديال 
و زيرو .. ما بقاوش كياخذو الناس، أما الصادرات فهي حتى 

ّ
املناطق وال

هي عندها صمود، صمود وخلق كذلك للقيمة املضافة رغم األزمة اللي 
كيعيشها العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد، فيمكن ليا نقول ليكم 
بأنه حالة جيدة يعني اللي كتم�سي كتبصم على الصادرات الفالحية 
املغربية، واخا هاد ظروف العاملية الصعبة كاين إضطراب وارتباك في 
معظم األسواق العاملية، فالفالحة املغربية متجندة بجميع املتدخلين 
في  ارتفاع  تسجيل  من  اليوم  وتمكنا  واملهنيين،  الفالحا  رأسهم  وعلى 
صادرات الفواكه والخضر كتقدر بنحو 7 % إلى حجم مليون و384 ألف 
 debut1septembre/septembre اللي كتبدى في la1saisonطن يعني من
les1 ديال  exportationsديال croissance 7 % ديال اليوم ألن  حتى 
الفواكه والخضر، وتم تسجيل ارتفاع في صادرات الحوامض بحوالي 10 
% حتى هي منseptembre حتى لدابا، البواكر +%5، املنتجات الفالحية 

%.+ 13

فيما يتعلق بالصادرات في املنتجات السمكية من بداية يناير إلى 
 la1productionديال 12 % ديال il1y1a1une1baisse اليوم، فرغم أنه
ديال أليوتيب ديال السمك ولكنla1valeur ديال داك �سي اللي صيفطنا 
للخارج وديال l›exportationطلعات ب 17 % إذن ربحنا 29 % تقريبا في

la1compétitivité ديال هاد املنتوج هذا.

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

السيد الأئيس املحترم،

من املتوقع أن يكون املحصول الوطني للحبوب هاد السنة جيدا إلى 
جيد جدا بالنظر للوضعية املرضية الذي يوجد عليها الغطاء النباتي مع 
توفر مؤشرات حول يعني الوضعية املناخية املستقرة، ومن أجل ضمان 
إنجاح تسويق املحصول الوطني للحبوب برسم 2021، سيتم اإلعالن 
عن الثمن املرجعي للقمح اللين في املنتوج الوطني ذي جودة مرجعية 
لتمكين الفالح في قدرة تفاوضية لتصريف منتوجه في أحسن الظروف، 
كما ستتم وفقا للمحصول املحدد مراجعة الرسوم الجمركية بالنسبة 
املحلي، ومن  للمحصول  والصلب لضمان تسويق جيد  اللين  للقمح 
الواردات  من  الحد  في  الجمركية  الرسوم  نسب  تساهم  أن  املتوقع 
خصوصا خالل فترات التسويق املكثف للمنتوج، إن شاء هللا غادي 
نعملو هاد ال�سي من هنا آلخر األسبوع يعني على هاد les1mesures اللي 

تخذاو.

إذن الخالصة أنه الحمد هلل الفالحة ديالنا وصالت لواحد املستوى 
كل  أمام  املناسبة  امليكانيزمات  بتقديم  كيسمح  اللي  التطور  ديال 
وهدا  املاء  وقلة   sechresse ديال   difficiles عامين  يعني  الوضعيات 
اسميتو ولكن بقينا واقفين والحمد هلل ما هبطاتش الفالحة والوقت 
اللي جات الشتا يعني le1rebond جاي إن شاء هللا غادي تكون نتائج 

اللي هي جد إيجابية، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن للمناقشة والتعقيب األول 
لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد جم ل مسعودي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

القطاع الفالحي قطاع إستراتيجي بطبيعة الحال  الوزير،  السيد 
ورافعة أساسية لإلقتصاد الوطني، ويستوعب ما يقارب 40 % من 
الساكنة النشيطة ببالدنا، نثمن كل املجهودات التي تبذلها وزارتكم 
في هذا القطاع، ونستبشر نحن كذلك خير إن شاء هللا على هاد السنة 
والتي  الزراعي  املحصول  مستوى  على  ذكرتم  كما  الجيدة  الفالحية 
ستعطي إن شاء هللا للقطاع واحد الدينامية أكبر رغم رغم استمرار 
الحركة اإلقتصادية. و  ديالها على  التأثير  الجائحة ديال كورونا على 
فهاد الظرفية بالذات سيأتي دور الوزارة كما ذكرتم من أجل اتخاذ 
واإلرشاد  التأطير  مستوى  على  الوزير،  السيد  االستباقية  التدابير 
امليداني واملواكبة، وكذلك تقديم اإلعانات الضرورية والوقوف بجانب 
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محاصليهم  لتسويق  جيدة  ظروف  لضمان  أساسا  الصغار  الفالحين 
الزراعية -ذكرتو الحبوب أساسا-وتمكينهم من بيع محصولهم بأسعار 
مربحة وحماية املنتوج ديالهم من املضاربات السيد الوزير، املضاربات 
وتعدد الوسطاء اللي كيأثرو بزاف على الفالحين الصغار ملا يجيو يبيعو 
الخارجية املستوردة وهنا  املنتوجات  الغلة ديالهم، وكذلك منافسة 
كيجي الدور ديالكم فيما يخص الرسوم الجمركية، السيد الوزير، ال 
شك أن مخطط املغرب األخضر حقق مجموعة من النتائج اإليجابية 
على مستوى اإلنتاج في مجموعة من السالسل وكذلك القيمة املضافة 
الفالحية التي عرفت ارتفاعا مهما، كما أن فتح املجال لإلستثمار و بضخ 
يعني موارد مالية مهمة تفوق 100 مليار درهم، لكن السيد الوزير كتبقى 
تطوير ديال الفالحة التضامنية والتي تهم شريحة واسعة من أسر العالم 
القروي دون املستوى املطلوب، رغم التمويالت املخصصة لهذا الغرض 
مما ينعكس سلبا على الوضعية اإلجتماعية ديال الفالحين الصغار 
السيد  البد  القروي،  الوسط  في  األضعف  الحلقة  يشكلون  والذين 
الوزير، من توفير شروط أفضل لهذه الفئة لتحفيزهم على اإلنخراط 
أكثر في الدينامية التي يعرفها القطاع الفالحي عموما عبر بطبيعة الحال 
تجمعات وتعاونيات فالحية منتجة وذات مردودية أكبر، %75 السيد 
الوزير، من الوحدات الفالحية ال تتجاوز 5 هكتارات يتملكها صغار 
الفالحين، وبالتالييمتلكون عقارات تشكل نسيج إنتاجي جد هش البد 
السيد الوزير، فهاذ اإلطار من تقوية الصناعة التحويلية ديال املنتوج 
وهذا  توفير  خالل  من  للمنتوج،  املضافة  القيمة  من  والرفع  ديالهم 
فين كاين مازال واحد الظرف السيد الوزير، وحدات التثمين وحدات 
الفالح الصغير  التحويل كذلك كلها عوامل تجعل  التخزين وحدات 
يحّسن من الدخل ديالو، كذلك وهذه إشكالية ومعضلة كبيرة بالنسبة 
للشباب القروي لفتح مجال اإلنخراط في املقاولة وإدماجه في الحركة 
اإلقتصادية باملجال القروي، وتمكينه كذلك من الحصول على فرص 
الوزير،  السيد  اإلجتماعية،  يحّسن وضعية  قار  عمل لضمان دخل 
دائما في إطار مخطط املغرب األخضر بالنسبة لألقطاب الفالحية كاين 
6 ديال األقطاب فالحية في املغرب اللي اآلن ما زالت تنتظر التفعيل 
ديالها بالشكل اللي هو مصطرة له، كفضاءات لإلستثمار والتي لم ترق 
بعد للمستوى املطلوب في مجموعة من األقطاب وتثمين املنتوج عبر 
الصناعات التحويلية، والبد كذلك أن نتحدث عن ا لرقمنة الرقمنة 
في القطاع الفالحي السيد الوزير ودورها في توفير املعلومة والشفافية 
والحكامة كذلك وهي كذلك فرصة حقيقية للشباب لالنخراط في سوق 
الشغل، السيد الوزير القضية ديال التنمية القروية جوج ديال الحوايج 
القطاع  في  القروي  العالم  ديال  االختزال  هاد  من  نخرجو  باش  البد 
الفالحي فقط، البد من سياسة قروية مواكبة للسياسة الفالحية تأخذ 
بعين اإلعتبار التنوع املجالي والجغرافي وسالسل اإلنتاج، العالم القروي 
كاين عالم قروي فالحي سياحي غابوي رعوي إلى غير ذلك، فيجب األخذ 
بعين اإلعتبار هاذ األمور كلها، البد كذلك السيد الوزير تنزيل آليات 

السياسة العمومية طبقا لكل مجال املجال.

السيد ضئيس الجلسة:

األصالة  األصالة  فريق  املوالي عن  التعقيب  الوقت،  انتهى  شكرا 
واملعاصرة السيد النائب تفضل.

الن ئب السيد هش م ص بأي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

املحترم السيدات والس دة النواب املحترمي7،

في معرض ديال املداخالت ديالكم السيد الوزير أنه كان كيطبع عليها 
 les1indicateurs بأنه les1chiffres1heuresementأغلبية الغالبية ديال
كلهم sont1enverses1et1positifes ولكن في اآلخيرعزيتي كل�سي للوضعية 
ديال املناخ أنه هي اللي كانت محدد بالنسبة لهاذ النتائج عكس السنتين 
الفارطتين، وليست سياسة قطاعية اللي وبرامج محددة هي اللي عطاتنا 
هاذ النتائج اإليجابية، أنا كنظن بأنهالدور ديال الوزارة هو أنه خص يكون 
عندها واحد اإلستراتيجية اللي كتجاوب سواء على وضعية الجفاف 
وكتجاوب أيضا على وضعية اللي كيكون املناخ التساقطات املطرية 
كتساعد على أنه نتيجة فالحية جد إيجابية، وهنا كيجعلنا أننا نفكرو 
من خالل إحدى مداخالتكم اللي كنت تصنت لها أنه كدويو وكتلكمو 
فيها على إيمانكم بالديمقراطية اإلجتماعية كمنظومة سياسية اللي 
من خاللها كتفكرو في البرامج ديالكم. كان توجيه ديال صاحب الجاللة 
بالنسبة للعالم القروي ضرورة العمل على خلق طبقة متوسطة داخل 
املجال القروي، وتنعرفو بأنه القطاع الفالحي هو املحور ديال اإلقتصاد 
أو  البرامج  بعض  تنشوفو  والجبلي،  القروي  املجال  داخل  والتنمية 
الوضعية الحالية ديال قطاع الفالحة أو من يستفيد من قطاع الفالحة 
فهاد العالم أو املدن الفالحية والعالم القروي كنلقاو بأنه قمتم بتوزيع 
لفائدة  الهكتارات  ديال  واملئات  واآلالف   les1 fermes ديال  مجموعة 
avec1 اللي  un1 cahier1 de1 charge البورجوازية، وفي املقابل تنشوفو
 le1cahier1de1charge كان خاصهم في اآلجال ديال عامين سنتين يحترمو
les1 اللي خصهم يخليو هما  stations1 de1 conditionnement ويديرو
عنصر ديال خلق فرص الشغل واللي هي بعد اإلجابة إحدى اإلجابات 
للتوجيه ديال صاحب الجاللة ديال خلق طبقة متوسطة في املنطقة، 
إحدى من العديد من التدابير اللي خص تقوم بها الحكومة. في املقابل 
كنشوفو اشنو درتو على املستوى ديال املناطق الجبلية تعطاونا كتعطيو 
هنا مئات الهكتارات وآالف الهكتارات تنشوفو في املناطق الجبلية درتو 
un1programme1fida اللي كتعطيو فيه ربعة ديال النعجات لكل مرا 
في املناطق الجبلية ديال إقليم بني مالل، في ناوور، في اغباالت، تيزي، 
بوتفردة كتعطيو ربعة ديال النعجات ملرا تنهبطو 20 كلمتر لتحت كنلقاو 
لفائدة أشخاص معينة وكندويو على  الهكتارات  مئات  بأنه كتعطيو 
عدالة مجالية اللي ما يمكنش نقولو بأنه هنا كاينة عدالة مجالية كاين 
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un1équilibre داخل social، هاد التوازن داخل النسيج املجتمعي في 
حين أنه هاد الناس اللي خداو هاد les1satations وهاد les1fermes وما 
les1 دفتر التحمالت راه كاين الجزاء في  cahiers1 de1 charge حترموش
العقدة أنه خاص يتفسخو لهم هاد اإلستفادة وترجع للدولة ما عمرها 
دا ّدارت ما عمر حتى وحدة ما تفسخات، عالش ما تفسخاتش وعالش 
ما ّدارتش؟ هذا الدور ديال الوزارة خصها تم�سي فهاد اإلتجاه هذا وهنا 
نمشيو ملا صرحتم به أنكم كتآمنوا بالديمقراطية اإلجتماعية وتمشيو 
للفالحة التضامنية عبر أنه هاد القطاع األرا�سي الفالحية الكبرى ديروها 

في إطار وداديات فالحية في الشكل اللي كان من قبل.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، لألسف نمر إلى تعقيب فريق 
التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد ش وي بلعس ل:

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

مع  وتجاوبا  به،  تفضلتم  ما  كل  على  شكرا  أوال  الوزير،  السيد 
مضامين جوابكم وتفاعال مع ما تم اإلستماع إليه فإن فريقنا مرتاح، إننا 
في فريقنا مرتاحون جدا للنتائج والتوقعات بخصوص املوسم الفالحي 
الحالي، حيث أنعم هللا على املغرب بأمطار الخير والثلوج بكميات وفيرة 
وتساقطات موسمية محمودة صادفت جهود جهودا وإجراءات تبنتها 
الوزارة أدت إلى توقع جيد متفائل لنتائج منتظرة على جميع املستويات 

للموسم الفالحي بتوفيق من هللا.

السيد الوزير، ال يفوتنا أن نذكر بأن ما نجنيه اليوم من ثمار ونتائج 
هي مخرجات وحصيلة جهود وتراكم انطلقت بمبادرة ملكية سامية 
منذ انطالق »مخطط املغرب األخضر« الذي نشاهد اليوم آثاره ودوره 
على الحياة العامة للوفرة اإلنتاج واإلكتفاء الذاتي في األسواق واألمن 
الغذائي والتجارة الدولية والدبلوماسية الفالحية، والتحول اإلقتصادي 
والتصنيعي والتجاري الذي تقوده قطاعات الفالحة والتنمية القروية 
والصيد البحري في سعيها املكثف والسريع إلنهاء املراحل األخيرة للمغرب 
األخضر ودعامته استعدادا للولوج إلستراتيجية الجيل األخضر، وإننا 
من موقعنا املنهي وامليداني والتدبيري نعيش يوميا ونتابع الديناميات 
التحولية التي يتم تفعيلها وتنزيلها ومواكبتها على أرض الواقع، بقيادة 
املنظومة الفالحية الوطنية من وزارة ومصالح فنمة ومهنية ومؤسسات 
مالية من صندوق التنمية الفالحية والقرض الفالحي والغرف املهنية 
والتعاونيات الفالحية، كما نحّيى في نفس اإلطارالتوجه الجهوي لتدخل 
السيد الوزير في تدبير القطاعات التي يشرف عليها و بفضل هذا التوجه 
الهادف إلى تقليص الفوارق الجهوية واملجالية واإلجتماعية، عبر شبكة 

من التجهيزات والتأهيل القروي والبرامج النوعية واملتنوعة التي يتم 
تنزيلها ومواكبتها بعناية وحكامة، أصبحت لدينا أقطاب زراعية رائدة 
واملناخية،  الطبيعية  مجاالتنا  وتنوع  الجهوية  لخصوصيتنا  عاكسة 
و بفضل هذه املنهجية التدبيرية عززنا محاور الري وتوزيع املدارات 
املسقية  الهكتارات  اآلالف  اإلنتاجي  رصيدنا  إلى  وأضفنا  السقوية 
بتقنيات حديثة، وضاعفنا من مساحات األغراس من األشجار املثمرة 
الواحات  مواقع  في  مهمة  استثمارات  القاحلة  املناطق  في  وأنجزنا 
بمضاعفة أشجار النخيل في زمن قيا�سي، أما على الصعيد الفالحة 
التضامنية أو الدعامة الثانية للمغرب األخضر فاألرقام ناطقة بداتها 
عن حجم اإلستثمارات املوجهة لهذه الدعامة، فإننا فعال أمام مشهد 
تساهم  امليدانية  والتدخالت  واألنشطة  األدرع  متعدد  فالحي  تنموي 
بشكل فعال في التحول اإلقتصادي واإلجتماعي للعالم القروي، يتجلى 
على الخصوص في تحديث شبكة الري وعصرنته ورقمنته ويتجلى في 
التصنيع الفالحي وتحويل املنتوج الزراعي صناعيا وفي انتشار إستعمال 
اآلليات الفالحية والنقل واللوجيستيك وفي السياحة القروية وإدماج 
هذه  أن  كما  اإلنتاج،  سالسل  في  القروية  واملرأة  القروي  الشباب 
القطاعات أصبحت حاضرة بفعالية في تعزيز الدبلوماسية املغربية ومد 
جسور التعاون والتبادل وخدمة املصالح الوطنية وتوطيد العالقات مع 
البلدان الشقيقة والصديقة، خصوصا اتجاه القارة اإلفريقية واإلتحاد 
األوروبي متنياتنا للسيد الوزير الناجح في اإلشراف واملواكبة املتصلة 
واملستمرة ملخطط املغرب األخضر أن يستمر على اإلشراف واملتابعة 
وتنزيل استراتيجية الجيل األخضر بنفس النجاح وبمباركة كريمة من 

جاللة امللك نصره هللا رائد الفالحة الوطنية املعاصرة، وشكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن إلى تعقيب الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية تفضل سيدي يوسف تفضل.

الن ئب السيد يوسف حدهم:

السيد الأئيس،

الس دة النواب املحترمي7،

أسابيع   
ّ
إال الحصاد  موسم  عن  يفصلنا  يعد  لم  الوزير،  السيد 

قليلة والفالحون يتطلعون إلسى ما ستتخذه الحكومة من تدابير مواكبة 
الوطني  املنتوج  العملية، وتثمين  تكاليف هذه  لتمكينهم من مواجهة 
بعد سنتين متتاليتين من الجفاف وفي ظل سنة كاملة من تداعيات 
جائحة كورونا اإلقتصادية واإلجتماعية التي انعكست آثارها السلبية 
14 مليون  أكثر من  الذي يحتضن  الفالحي  القطاع  بشكل كبير على 
مغربي يعتمدون على األنشطة الفالحية مصدرا لعيشهم، تدابير مواكبة 
تضمن حماية املنتوج الوطني فيما يخص الحبوب التي تشكل أكثر من 
%70 من املساحات املزروعة من املنافسة غير املتكافئة أمام الكميات 
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املستوردة، تدابير مواكبة قادرة على تمكين الفالح من تعزيز قدرته على 
الصغير  للفالح  بالنسبة  الدخل خاصة  اإلنتاج واملردودية، وتحسين 
اإلقتراض  عمليات  ملواجهة  املحصول  هذا  ينتظر  الذي  واملتوسط 
ومتطلبات تكاليف الحياة اليومية وخاصة في هذه الظروف، تدابير 
مواكبة كفيلة باإلستثمار األمثل لهذا املحصول لصالح التنمية القروية 
والجبلية والتخفيف من حدة الفقر، والبطالة واملساهمة في تقليص 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية والقضاء على الهجرة السرية التي ازدادت 
رقعتها بوتيرة متسرعة أمام الوضعية املتأزمة التي تعيشها ساكنة العالم 
القروي، في ظل اللي تنامي متطلبات الحياة اليومية في غياب أي تدابير 
الحكومية ملواجهة هذه املتطلبات، وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بأن 
تتحمل مسؤوليتها لتدبير هذا املحصول الزراعي تدبيرا يخدم الفالح 
بالدرجة األولى في إطار رؤية استشرافية محددة األهداف والوسائل 
في  فشل  عن  أبانت  التي  الترقيعية،  واإلجراءات  الحلول  عن  بعيدا 

معالجة القضايا املطروحة، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن إلى تعقيب عن الفريق الحركي 
شكون غيطرخ السؤال؟ ال�سي سعيد التدالوي تفضل.

الن ئب السيد سعيد التدالوي:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

غنم�سي  للتاريخ  غنرجعش  ما  مباشرة  غنم�سي  الوزير،  السيد 
للتوقعات بخصوص نتائج هاذ املوسم وكذلك حماية املنتوج الوطني، 
تكلمتو على الثمن املرجعي وقلتو عاد غتحددوه في األسبوع املقبل، عادة 
الثمن املرجعي كيكون ما بين 2 دراهم و70 و2 درهم و80 هاذي اللي جرت 
العادة لخمس سنوات الفارطة، ولكن العروض اللي كتكون من عند 
املعتمدين في الشراء ما كتفوتش 2 دراهم و40، 2دراهم و30 والفالح 
كيبيع بدرهم و90 حتى ل 2 دراهم، هاذ ال�سي اللي كاين ألن 2دراهم و40 
راه داخل فيها الطرانسبور داخل فيها املصاريف ديال النقل والشحن، 
لهذا السيد الوزير هاذ األرقام ضروري نعرفوها و نعرفو آش كنديرو 
لحماية هاذ الفالح؟ ألنه إيال مشات غير ما بين 25 و30 مليون قنطار 
تباعت مشات منها 50 درهم راها 150 مليار اللي كتم�سي من العالم 
القروي، وكتم�سي لجيب هاذوك الناس اللي كيكونو معتمدين و كيكونو 
كيشريو واللي عندهم العروض، كذلك املطاحن ما كاينش �سي مراقبة 
في اإلستيراد، املراقبة اللي كاينة هو أنه عندو واحد التصريح عن الشرف 
كيّصرح une1déclaration1sur1l›honneur بأنه شرى بقّدا من الخارج 
وجا وعليها كنمشيو كأثمنة باش نتحاسبو معه، مع العلم كاين واحد 
ي كتكون جاية وهاذي 

ّ
la1lettre1de1crédit اللي كيفتحها لكل باخرة مل

السيد  واضح  سؤال  نعتمدها،عندي  يمكنا  اللي  املراقبة  أجهزة  من 
حا ألن أهم حاجة كاينة فهاذ املوسم كيما 

ّ
يط طمأن الفال

ّ
الوزير هللا يخل

قلتو جيد 4 ديال املليون فعوض 5 ديال املليون إلى آخره، طمأنونا غير 

بعدا على املشكل ديال آالت الحصاد راه احنا ما عرفناش حتى واحد 
 le1cheval1deما كيجاوب على هاذ السؤال و ساكتين مع العلم أن هو
bataille هي ذيك آلة الحصاد اللي كاينين واحد العدد ديال السائقين 
كيّديوها من وسط املغرب إلى آخرنقطة في الشمال ومن وسط املغرب 
إلى آخر نقطة في الجنوب، وما عمرهم دارو حوادث سير وهاذ ال�سي 
معروف عند شركات التأمين عند األمن عند الدرك إلى آخره، هاذ الناس 
ما مصيرهم مدونة السير اللي كانت ناضت عليها ضجة كبيرة داخل هاذ 
القبة عمرها ما تكلمت عليهم، كذلك هاذ رخصة السياقة ديالهم آش 
من صنف واش كاميو واش رموك واش تراكتور واش صاروخ شنا هي؟ 
ما عرفناش هاذ الصنف ديالهم ما كاينش ما ممحددش في املدونة، إذن 

هللا يخليكم راه هاذ ال�سي إشكال خطير جدا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، السيد النائب مع األسف انتهى 
الوقت نمر إلى التعقيب املوالي عن الفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيد 

املحترم.

الن ئب السيد محمد املالحي:

شكأا السيد الأئيس،

السيدين الوز أ ن املحترمي7،

السيدات والس دة رعر ء مجلس النواب املحترمي7،

فعال السيد الوزير استمعنا بإمعان للتدخل ديالكم واللي في الحقيقة 
اعطيتو واحد الخالصة يعني تقيمية عن الوضعية الفالحية ديال بالدنا، 
واليوم اللي كتطمأن أن بالخصوص يعني املوسم الفالحي ونتمناو من 
هللا على أنه باش يتكمل بالخير، السيد الوزير، يجب أن نستحضر 
الجائحة ديال كورونا وهاد الجائحة اللي فيها واحد مجموعة داملعوقات 
ولهذا فيجب أن نبني اقتصادنا على واحد مجموعة د املرجعيات اللي 
هي عندها واحد اإلطار ديال األخالق في هاد الجانب هذا، كذلك السيد 
الوزير، غادي نتكلم على أليوتيس وعلى الصيد البحري كتعرف، السيد 
الوزير، أن الصيادين التقليديين يعني كيعيشو يعني واحد اإلشكالية 
كبيرة وخطيرة وهو التهجم ديال سمك النيكرو واللي في الحقيقة يعني 
عنده إشكالية على القوت اليومي ديالهم ولهذا السيد الوزير يجب يعني 
هناك أخذ بدائل لهاد الصيادين الصغار ألنهم يعني في الحقيقة ضحية 
من واحد املجموعة داألمور اللي هي خطيرة، كذلك السيد الوزير يجب 
أن نعتمد على املحميات يجب كذلك أن نعتمد على واحد املجموعة 
ديال األمور أخرى بدائل منها الراحة البيولوجية وكذلك السيد الوزير 
كنعرفوا على أنه األسماك اليوم بدات تتغير املسالك ديالها وهذا السيد 
وزير خصها دراسة يعني مستفيضة فهاد األمر هذا ألنه كيشكل واحد 
الخطورة على املنتوج السمكي ديال بالدنا، كذلك السيد الوزير قمتم 
بزيارة إلقليم ديال شفشاون في السهل ديال واد الو واللي في الحقيقة 
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وكنظن  األفوكا  ديال  هي  اللي  تما  داملشاريع  املجموعة  واحد  عطيتو 
أنه حتى الجهة األخرى ديال إقليم تطوان حتى هي خصها تمتع بنفس 
الصفة وكذلك الزيارة ديالكم للنقطة ديال التفريغ ديال السمك ديال 
واد الو باش باش حتى هي تكون عندها واحد اإلطار ديال هاد الصيادين 

ويكون عندهم واحد الحالة اللي هي اجتماعية..

السيد ضئيس الجلسة:

إلى  نمر  الوقت،  انتهى  لألسف  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية دائما في إطار املناقشة تفضلي 

السيدة الرئيسة.

الني بية  املجموعة  ضئيسة  لبلق  ع ئشة  السيدة  الن ئبة 
للتقدم واالشتراكية:

شكأا السيد الأئيس،

مهمة  تساقطات  بالدنا  عرفات  بالفعل  الفالحة،  وزير  السيد 
ومنتظمة هاد السنة أمطار الخير تبشر بموسم جيد واللي في الحقيقة 
يمكن لينا نطويو كيما تنقولو السنتين دالجفاف والتداعيات ديالها ال 
على بالدنا وال على العالم القروي وال على الفالحين والكسابة خاصة 
الصغار منهم، بالفعل احنا كنتوقعو معكم كيما كتوقعو موسم جيد 
وبالتالي خصو مواكبة جيدة أيضا للتسويق ديال هاد املنتوج الوطني، 
جبتوا مجموعة ديال اإلجراءات وتكلمتوا على التدبير ديال عبر التعريفة 
الجمركية لحماية املنتوج و لكن احنا في التقدم واالشتراكية تنقولوا 
خاص مزيد من املواكبة عبر التخزين وعبر التسويق كيما تنقولو وعبر 
التصنيع وعبر التصدي لبعض املمارسات خاصة من الوسطاء لحماية 
كيوصل  اللي  الثمن  كنشوفوا  ملي  كنعرفوا  احنا  ألن  األسعار  فعال 
للمواطنات واملواطنين وبين الضيعة املستفيد األكثر هم هاد الوسطاء 
هذا من جهة، واليوم هادي مناسبة أيضا باش نتكلموا معكم السيد 
الوزير على الوضعية ديال العامالت والعمال الزراعيين وعلى الوضعية 
بعض  احنا  لحقاش  ديالهم  اإلشتغال  ديال  والظروف  اإلجتماعية 
الخطرات حوادث السير لألسف اللي كتعطينا الواقع ديال الظروف 
اللي كيشتغلوا عليها اللي كنشوفو الظروف ديال النقل ديالهم بالفعل 
كاين هاد الورش املجتمعي املهيكل اللي اعطى االنطالقة دياله جاللة 
امللك لتوفير الحماية وإدماج الحماية اإلجتماعية ولكن كنعتابرو بأن 
خص تكون حتى التنمية القروية وما بغيناش نشوفو فحال املأساة 
ديال  البلوعات  في  الشبان كيمشيوا  ديال   3 املعازيز  في  اللي وقعات 
نتكلمو  باش  الوزير،  السيد  أيضا،  مناسبة  الصحي وهادي  الصرف 
معكم على إشكالية حقيقية اللي هي اإلشكالية ديال الرأي الجائر واللي 
هادي سنتين عرفات احتجاجات كبيرة وعرفات مواجهات عنيفة أمام 
نعاودو  النيابية  املجموعة  في  اضطرينا  واحنا  العمومية،  السلطات 
نرسلو لكم ثالثة أسئلة كتابية ألن املشكل ما عرفتش املعالجة النهائية 
وبالتالي مازال مجموعة ديال املناطق في تزنيت في اشتوكة آيت بها ، في 

سيدي إفني، في كلميم اللي..

السيد ضئيس الجلسة:

السيد  شكرا  الوقت،  انتهى  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الوزير املحترم تفضلوا، مبدئيا خصو السيد الوزير ندوزو للتعقيبات 
اإلضافية وكاين بغيتوا نمشيو فيها نمشيو ما عنديش مشكل غير مبدئيا 
خاص يعقب السيد الوزير أييه تفضل تفضل ياهلل في إطار التعقيبات 
اإلضافية شكون اللي سير تفضل سير ما عليهش دابا غير تفضل خوذ 

الكلمة تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد اللطيف الزعيم:

السيد الوزير، هللا يجازيك بخير كاين كيف قلنا في السؤال ديال 
املعارضة بعض األقاليم اللي تتعرف الجفاف كيف ديكالرا في إقليم 
طاطا إقليم منكوب في الحقيقة هاد الديكالراسيو كيديروها السادة 
العمال و اليني بعض املحاضر اللي كيعطيوهم ممثلي وزارة الفالحة، 
فيها  ما  الجماعات  %90 من  أكثر من  الوزير  السيد  الرحامنة  إقليم 
والو الجفاف %100 هداك الزرع كاين اللي ما نبتش كاين اللي نبت 
وتحرق كاين اللي رعاوها وكذلك كاينين أقاليم أخرى بحال إقليم قلعة 
السراغنة، إقليم الصويرة، السيد الوزير، راه إيال بغينا نحميوا املنتوج 
الوطني بالنسبة الحمد هلل للمناطق اللي فيها إنتاج مزيان راه خص 
هداك التعريف الجمركي تزربو به دغيا وتحددوا املقادير اللي غادي 
يدخلو هاد الناس ألنه راه كيوليو كيدخلو واحد العدد اللي كيكفيهم 
مدة طويلة اللي كينعكس على الثمن ديال الشراء باش كيبيع الفالحة 
الفالحة راه كيبيعوا بواحد األثمنة طايحة بزاف، هذاك الثمن املرجعي 
اللي كتديرو السيد الوزير راه ما كينعكسش على الثمن الحقيقي اللي 
كيبيعو به الفالحة لهذا خص التخزين خاص الشحن خاص كاع هاد 
اللوجيستيك يكون فيها واحد املجهود باش املنتوج الوطني يلقى فين 
يم�سي واملنتوج الوطني يتباع بالثمن ديالو باش الفالحة ماللي كيفرحوا 
بواحد العام ديال الصابة خاصهم يثمنوا هداك العمل ديالهم ويبيعوا 
التكاليف  راه  راه  شفنا  كيف  يربحو  لهم  يمكن  باش  الثمن  بواحد 
داإلنتاج جد عالية التكاليف ديال الحصاد التكاليف ديال واحد العدد 
داألمور الفالحة، السيد الوزير، اللي عندهم الحمد هلل هاد العام بعدد 
املناطق منتوج مزيان راه كاينتاظرو منكم السيد الوزير مجهودات باش 

يبيعوا املنتوج ديالهم

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر، تفضل السيد 
النائب املحترم

الن ئب السيد محمد بوهدود بودالل:

شكأا السيد الأئيس،

التدخل ديالي هو غادي نشكر الوزارة واألطر ديالها سواء القطاع 
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الفالحي بجميع أنواعه الحمد هلل كاين اإلكتفاء الذاتي جميع األنواع، 
املشكل اللي مطروح اآلن هو مشكل ما عندو عالقة بوزارة الفالحة عنده 
عالقة مع وزارة التجارة والصناعة ومع وزارة املالية ومع وزارة الداخلية 
اللي  شكون  ولكن  كينتج  الفالح  األثمنة  ديال  القضية  يخص  فيما 
كيعيش هم هادوكLes1intermèdiaires اللي كيدخلو ولهذا هللا يخليكم 
ديرو لنا �سي اجتماع فهاد املوضوع باش نوضعو الحد لهاد القضية هذه 
الفالح هو الل يكيخسر في الحقيقة ما�سي ال املستهلك وال الفالح، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ تفضلو السيد الرئيس.

العدالة  فأ ق  ضئيس  إبأاهيمي  مصطفى  السيد  الن ئب 
والتنمية:

في الحقيقة، الحمد هلل على هاد التساقطات ولكن عندنا بعض 
التساؤالت السيد السيد الوزير، أوال هاد 50 ألف هكتار واش غيتوفر 
لنا األمن اإلكتفاء الذاتي وهذا اسمحنا احنا دايما كنختلفو معك في هاد 
اإلختيارات اإلستراتيجية فيما يتعلق بالحبوب بأن اآلن شحال غادي 
نستوردوا وراه كنعرفوا العجز اللي كاين في امليزان التجاري يعني راه 
واحد املسائل اللي هي كبيرة وبالتالي 50 ألف هكتار في التقديرات ديالنا 
ما تعطيناش اإلكتفاء الذاتي كيف ما بغات تكون السنة الفالحية، ثم 
للحماية ديال  بالنسبة  املراسيم  بالنسبة إلصدار  الوزير يعني  السيد 
املنتوج الوطني خص يعني ربما تصدر في أقرب وقت باش تعطي واحد 
النوع من توضيح الرؤية، هاد الثمن املرجعي ما نرجعلوش راه تكلمو 
اللي يعني كيوقع اإلبتزاز ديال  النواب هو واحد املشكل  السادة  فيه 
الفالح واللي دائما كيبيع بواحد الثمن اقل من هاد وبالتالي خصنا نلقاو 
له الحل، املسألة الثانية السيد الوزير هو هاد الفالحة التضامنية ما 
كرهناش تعطيونا أرقام يبدو أن النتائج متواضعة خاصة اآلن بالنسبة 
للشباب اللي يمكن يشتاغل في العالم القروي ، آخر نقطة هو هاد 
القضية ديال التغطية اإلجتماعية، السيد الوزير، القانون صدر منذ 
2017 والحمد هلل األسبوع املا�سي صاحب الجاللة يقود واحد الدورة 
إجتماعية فيما يتعلق بالحماية اإلجتماعية نحن ربما في التقدير ديالنا 
أن املصالح التابعة لكم السيد الوزير ما دارش بزاف الجهد ديالها في 
املشاورات مع الفالح اآلن عندكم مليون و600 وعندكم التاريخ ديال 
آخر 2021 الجميع خص تكون عندو التغطية الصحية أنا ما كنتكلمش 
كنتكلم على  أنا  األجراء  كنتكلمش على  وما  البحري  الصيد  لك على 

الفالحين املهن الحرة واملستقلين فنتمناوا أنكم ديرو مجهود، شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد عبد الغ ني جن ح:

اإلهمال  إقليم شيشاوة  مزودة  بجماعة  الساح  باب  غابة  تعاني 
أي  في غياب  العشوائي دون حسيب وال رقيب  و..  والنهب  والتهميش 
مبادرة حكومية لعملية التشجير ملواجهة التصحر وحماية هذا الرصيد 
الغابوي والحفاظ على دوره اإليكولوجي والصيد والسياحة والتنمية 
القروية األمر الذي نسائل الحكومة عن التدابير الكفيلة بتثمين هذا 
الرصيد الغابوي وحمايته وتنميته ولإلشارة، السيد الوزير، أن أكثر من 
21 جمعية من املجتمع املدني بمزوطا راسلتكم السيد الوزير وراسلت 
دون  الوضعية  هاد  بخصوص  واإلقليمية  املحلية  السلطات  جميع 

جدوى.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب؟ 
تفضل السيد الرئيس.

الن ئب السيد مصطفى ب يت س:

.. بدون ماء واليوم الوجود ديال هاد اإلستراتيجية ديال مخطط 
املغرب األخضر الهدف ديالها هو الصمود في اللحظات اللي كانت سنوات 
صعبة بحال السنتين املاضيتين، ولكن السيد الوزير املحترم البد ما 
نتوقفو واحد اللحظة ديال اإلجالل واإلكبار ألنه عادة تنشكرو الوزارة 
و تنشكرو الفالح ولكن تنساو واحد العمود أسا�سي فهاد املجهود اللي 
تعمل وفي هاد النتائج اللي تحققات هم األطر واملستخدمين واملوظفين 
والعاملين بوزارة الفالحة، اليوم ال يمكن القبول من هاد القبة هادي 
التضييق عليهم أوال توجيههم أوال تخويفهم أوال  يتم  أنه  البرملان  من 
إرسال لهم رسائل سلبية الهدف ديالهم هو أنهم يتوقفو عن العمل 
ديالهم والعطاء ديالهم، نحن نؤمن باملؤسسات وكنعرفوا بأن األحزاب 
السياسية والبرملان وجدت للتأطير لم توجد لتخويف العباد بمبررات 
املهنة ديال  بمبررات  أو وال  العامة ديال حزب سيا�سي معين  األمانة 
الدفاع اللي ما�سي هذه هي األهداف األساسية ديالها، السيد الوزير 
املحترم، أنا بغيت نوجه هاد الرسالة هذه لهاد األطر ألنها لعبات دور 
كبير في النجاح ديال هاد املخطط هوأننا نحققو هاد النتائج اليوم اللي 

كنا كنفتاخرو بها

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر في املوضوع؟ ال يبدو لكم الرد السيد الوزير.

السيد عز ز رخنوش وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت :

بسم هللا الأحمن الأحيم.
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وتعد  إيجابية  اليوم هي جد  املؤشرات  الحمد هلل  قلت  كيما  هو 
بتحقيق مستويات متميزة من النمو، وهاد املستويات اللي تحققات 
هي بفضل تكاثف املجهودات والتعاون وااللتقائية في العمل، انخراط 
التنمية،  ملواصلة  التحدي  رفع  في  مسؤولية  بكل  واملهنيين  الفالحة 
لباقي  الجيد  ولألداء  الحبوب  إلنتاج  املتوقع  املستوى  إلى  فبالنظر 
الفالحية  املضافة  القيمة  تحقق  أن  املرتقب  فمن  اإلنتاج  سالسل 
أرقاما متميزة، ومن املنتظر أن يمكن هاد النمو جد إيجابي من تجاوز 
اإلنخفاضات السابقة؛ فالحمد هلل فيما يخص القضية ديال التموين 
ديال   les1 conditionsبأنه غادي نخرجوا قلنا  الوطنية  السوق  ديال 
la1commercialisation ديال الحبوب من هنا واحد األسبوع إن شاء 
هللا، اللي غادي تحمي الفالح واللي غادي تخلي أنهم يستعملوا املنتوج 
الداخلي واللي غتعطيه اإلمكانيات باش يكون واحد الثمن مرجعي اللي 
هو c›est1un1prix1libre ولكن اللي غادي نحرصوا عليه وندافعوا عليه 

عند الفالح باش يكون اإلستعمال ديالو إن شاء هللا في السياق ديالو.

 laالحمد هلل كذلك غادي تكون غادي نوقفوا يعني غادي تكون
douane غادي نطلعوها باش ما غادي نوقفوا اإلستيراد ديال املنتوج، 
مع العلم أنه احنا خرجنا من واحد السنة راه اللي هي ما كانتش عادية 
بالنسبة يعني اإلنتاج ديال الحبوب في العالم ألنه كان واحد الضغط 
la1 ومن  chine خصوصا من les1 produits1 végitauxديال هاد كبير 
الهند ومن واحد العدد ديال الدول كذلك هنا في القارة اإلفريقية، اللي 
عملت ضغط كبير اللي خذات واحد العدد ديال الحبوب واللي خالت 
أن األثمنة كانت طالعة ولكن املغاربة الحمد هلل راه ما شافوش يعني 
هاد األثمنة اللي كانت طالعة على ستوى الثمن ديال الخبز ديالهم، واللي 
اليوم الحمد هلل غادي ندخلوا على األقل ب 13 مليون ديال القنطار ك 

.la1production1nationaleبدائي باش إن شاء هللا دخل عليه stock

فيما يخص اإلشكالية ديال املاء إيال خذينا مثال هاد السنة، رغم 
jusqu›à1 عندنا %10 ملي  maintenant أنها نسبيا إيجابية ولكن راه
كتاخذ معدل ديال 30 سنة %10 ناقصة بالنسبة، ولكن رغم ذلك إن 
شاء هللا يعني بأنه كانت زعما جات في وقتها وجات مناسبة فغادي تكون 
سنة فالحية اللي هي جد جد مهمة، فمن دون أدنى شك أن مخطط 
املغرب األخضر يعني كانوا في اإللتزامات ديالو بالنسبة للفالحة املغربية 
ديال  le1 projet نساوش  ما  املياه،  وتثمين  لتدبير  بالنسبة  خصوصا 
le1 ديال املاء ديال واحد املنطقة ديال سبت الكردان اللي  transfert
كان سال فيها املاء وتقادا والشجر نشف وجبنا املاء من الباراج ودخل 
كذلك هاديك املنطقة وديك 10 آالف وال 12 آالف هكتار عاود حيات، 
اآلن يعني في شتوكة آيت باها نفس العملية يعني عدد مئات اآلالف 
la1 هكاك  nappeإيال بقات هاديك اللي يمكن يتشردوا  العمال  ديال 
وال كيدخل ليها املاء املالح تعملles1usines1de1dessalement وغادي 
تعمل كذلك التوزيع ديالو، احنا غاديين كذلك في برنامج تنموي كبير في 
الداخلة اللي غادي ينطلق إن شاء هللا فهاد الشهور املقبلة باش العمل 

ديال l›unité1de1dessalement وكذلكun1périmètre1irrigué ديال 5 
آالف هكتار باش يدخل كذلك لإلنتاج، كل هذا مسائل اللي هي الحمد 
هلل يعني إيجابية والبد من تكلم على مدام أنه جات بعض التدخالت 
في صلب  التضامنية راه كانت  الفالحة  بأنه  غي بغيت نذكر اإلخوان 
املخطط املغرب األخضر وألول مرة في تاريخ املغرب جابت هاد املقاربة 
واحد اإلستراتيجية اللي عطاها اإلنطالقة صاحب الجاللة واللي سميتها 
مخطط املغرب األخضر واللي جابت بأنه خاصنا واحدpiliers 2 واحد 
ديال الفالحة اللي كتم�سي بوحدها واللي هي كتعطي اإلكتفاء الذاتي 
وهذا وواحد الفالحة ديال الفالحة الصغار، أول مرة قبطناها ودرناها 
فواحد البالصة وقلنا هادو غادي نعطيوهم واحد العناية هي كافية باش 
يزيدوا لألمام، ونقول ليك بأنه فقط في le1pilier 2 فهداك �سي ديال
les1arbres1fruiters وداك �سي 14.5 داملليار ديال الدرهم، ما يمكنش 
تقولوا بأنه ما درنا والو يعني بالنسبة لهاد الفالحة وما درنا والو للفالحة 
 la1petite1 argricultureالتضامنية، الفالحة التضامنية كانت اللي هي
اللي كنقبطوا الناس اللي مساكن عندهم واحد الزراعة ديال الحبوب 
وهنا يمكن في بعض الخطرات كما قال سيدي يمكن يكون اإلختالف 
مع بعض اإلخوان، ولكن الزراعة دالحبوب البالصة اللي ما فيهاش 
املاء وما كيجيش بانتظام واللي هذا وكل عام كيجيب ليه ها هو دابا 
تكلم األخ تكلم على الرحامنة وعلى أسميتو مزيان طاحت الشتاء واحد 
الوقت ولكن ما جاتش في وقتها ها هي مشات، هاد السيد هذا واش 
 laأنا واحد نعطيه  نبدا  sûr وال  املثمرة و�سي حاجة  خصوا األشجار 
spéculation اللي كل عام كيتسنى الشتاء واش الطيح واش الطيح في 
الوقت واش ما كاينش البرد واش هذا وفي اللخر مسكين في جيبو ما كاين 
والو، على األقل نضمنوا ليه واحد املضمون، فلهذا أنا بغيت نأكد ألنه 
الفالحة التضامنية 14.5 داملليار ديال الدرهم، الفالح الصغير في هاد 
القطاع هذا كلو ديال الفالحة وفي مخطط املغرب األخضر وصالت ليه 
44 مليار ديال الدرهم قريبا 4 داملليار ونص ديال الدوالر اللي وصلت 
ليه عن طريق الدعم ديالو وعن طريق املشاريع ديالو اللي تعطات ليه 
في ظرف ديال 12 سنة، وهذا مس تقريبا 2 داملليون و700 ألف يعني 
فالح مستغل صغير اللي هما استافدوا من هاد البرنامج، إما إيال تكلمنا 
ألنه الفالحة خصنا عندنا مسؤولية خصنا نعطيوا ملغاربة باش ياكلوا 
بثمن مزيان واحنا في رمضان والحمد هلل األمور راه غادية فيعني ما 
كاينش �سي حاجة اللي هي ناقصة في سوق وكتشوفوا les tables ديالكم 
كيفاش عاملين، donc خصنا نعطيو املغربي لباش ياكل donc خصنا 
تكون عندنا ضيعات فالحية ممتازة اللي تقدر ت assurer لينا هاد ال�سي 
وخصنا هداك الفالح الصغير حتى هو يساهم ويبدا يدخل بشوية بشوية 
في املنضومة ونعاونوه باش يدخل وهذا هو املخطط اللي كان ديال 
املغرب األخضر ديال الفالحة التضامنية والفالحة سميتو، والباطرونية 
publice املغاربة كيسمعوا أرا�سي كتعطيوهم 100 ألف هكتار كانت 
 la1sodia1la1sogita ديال الدولة كانت معمولة عند الضومين قبطاتها
 la1production فاييت ما كتخدمش ما كايتخلصوش الناس ما كاينش
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كل �سي سدو، الحكومات السابقة اللي قبال من هادي قبل مانجي أنا 
كاع قراروا بأنه هداك الدولة ما عندها مادير في األرا�سي الفالحية ما 
 des1appel1d›offreعندها غنعطيو هداك �سي للقطاع الخاص، تعملوا
تخداو يعني املستثمرين داروا اإلستثمارات 23 مليار ديال الدرهم ديال 
اإلستثمار اللي تعمالت 23 وفعال إلى �سي واحد ما دارش خدمتوا راه 
كنقلعوه راه كنمشيو معاه للمحاكم و�سي غي واحد ما�سي 2 ما�سي 3 
وبقا la1procédure اآلن في واحد الصيغة جديدة في ناس اخرين اللي 
اللي بغى  ليهم األرا�سي ديالهم  حتى هما ماعندهمش وغادي نحيدوا 
يشتغل راه كيشتغلو اللي مابغاش يشتغل غادي يم�سي فحالو. 72 ألف 
emploi1a1terme اللي غايجيبوا هادles1patenier1publice واش ؟ يعني 
 emploi أما احسن 100 هكتار تم�سي للقطاع الخاص و تجيب 72 ألف
وتجيب 23 مليار ديال الدرهم ديال اإلستثمار وال نخليها نتفرج فيها باش 
نقولواla1sodigda و la1sogitaو حتى واحد ما ما donc، التوازنات وهادي 
راه كتساهم اليوم بواحد ال�سيء كبير يعني الحمد هلل يعني في اإلكتفاء 

الذاتي ديال بالدنا؛

ونذكر بأنه الحمد هلل أنه عندنا taux1d›occupation اللي هما يعني 
 les1zones اللي بغينا نوصلوا ليه ولكن بالنسبة le1maximum ما�سي
 les1les1tauxاللي هما مزيانين، مكناس واصلة ل %50 من industrielles
de1d›occupation في la1zone1agropole اللي كاينة في مكناس، كذلك 
بركان واصلة %73، سوس واصلة ل 80 %، باقا تادلة اللي هي جديدة 
ياهلل وصالت %20، باقي اإلنطالق إن شاء هللا ديال املنطقة ديال الغرب 
الكبيرة الغرب الكبير ألن باقي ما تافقتوش فين غادي تكون إن شاء هللا.

على  تكلم  األخ   seriale ديال  القضية  في  كنتكلموا  مادام  و  إذن 
اإلشكالية ديال آالت الحصاد هاديك اإلشكالية ما�سي ديال الفالحة 
 les هاديك إشكالية ديال واحد القانون اللي هو تعمل ديال هادوك
outiles باش هدوك الناس كينتجوا ملي كيساليو من املنتوج ديالهم 
كخرجوا و كيمشيو في الطريق، آليات كبار وش غاتعطيه البيرمي ديا 
الكاميوا وال ديال الرموك وال ديال هذا وال ديال هذا،donc دار واحد 
القانون اللي دار فهاد القبة مع حكومة سابقة اللي اليوم il est أنا كيظهر 
بأنه هداك القانون راه مزير الناس بزاف باش يشتاغلوا، هاد العام 
لقينا واحد الصيغة باش نحلوا املشكل ولكن خاص الحكومة تجيب 
�سي amendement فهاد ال�سي ديال هاد les1outiles هادوا باش هاد 
الناس احنا اآلن جلسنا معاهم وغادي نعملوهم في واحد اإلطار ديال 
le1certificat1de1 فيه يومين وال 3 أيام باش يتعلمو  formation واحد
يعنيla1conduite ديال engin في داخل وزارة الفالحة، ولكن أنا كيظهر 
لي بأنه le1certificat هذا إيال كان عندوا راه يمكن يكون كافي أنه تعطاه 
واحدl›autorisation باش يقدر يشتغل ولكن ما�سي اليوم فين غادي 
يتطرح الحل أنتما اللي خصكم تجيبوا، الحل الحكومة اللي خصها 

كتجيب الحل في يعني في املسائل املقبلة إن شاء هللا.

للوضعية  كذلك  اإلنطالقة  عطينا  بأنه  نقول  بأنه  نكرهش  فما 

بدينا  العيد األضحى ألن  ديال  ديال اإلستعدادات  للقضية  الصحية 
كنوجدوا إن شاء لعيد األضحى واتعطات اإلنطالقة وخاصني نقولها 
ديال   8 ديال  الترقيم  ديال  العملية  ديال  تعرفها  الناس خصها  ألنه 
عيد  بمناسبة  للذبح  موجهة  واملاعز  األغنام  من  رأس  ديال  املليون 
األضحى، وبدينا كنوجدوا كذلك في التجهيز ديال 30 سوق مؤقت ديال 
هاد السنة هادي ونشرنا واحد الدورية مشتركة بين وزارة الداخلية 
ووزارة الفالحة باش يبدا العملية ديال التسجيل ديال وحدات التسمين 
وترقيم األغنام واملاعز املخصصة للذبح باش يكون obligatiore هادوك
les1 اللي كيديروا الخدمة ديالهم باش ما يجيبوش لنا  engraisseurs
مواد اللي هي فاسدة وما تصلح شاي كتكون املراقبة ديالهم باش ما 

نعاودوش يعني نرجعوا للمشاكل اللي كانت فواحد أسميتو.

عندي بعض النقط كذلك نتكلم عليها أنه بعض الصادرات الحمد 
هلل ديالنا بحال بحال دابا الفرولة طلعات ب8 %، البطيخ طالع ب 19% 
وليمرتي ب %228، إيال خذيت تقريباles1fruits1rouges الوقت اللي بدا 
يعني مخطط املغرب األخضر كنا تقريبا فواحد 600 مليون ديال الدرهم 
ديالchiffre1d›affaire ..، اليوم ب6 داملليار ديال الدرهم اللي املغاربة 
كيصدروا الخارج فهاد �سي ديالles1fruits1rouges وهذا يعني صناعة 

ذات قيمة مضافة بالنسبة للمستقبل؛

فعال الحمد هلل أنه األولوية للعنصر البشري، احنا متفقين وجات في 
املخطط ديال الجيل األخضر اللي جات به الحكومة واللي تقدم لصاحب 
الجاللة واللي فيه من األولويات ديالو التغطية الصحية، احنا فرحانين 
والفالحة فرحانين ، ما تصوروش كيفاش أن هاد التغطية الصحية 
تشمل كل عائلة في املستقبل، مليون و600 ألف يعني فالح اللي خصها 
 vous1avez1bien1précisé1je1vous1remerciéهادو ما�سي فالحا كما قلتي
 c›est الفالح اللي كيشتغلوا راه عندهم القانون ديالهم وعندهم هادو
اإلستغاللية دالفالحة مالين األرض اللي عندهم ديالهم وما عندهومش 
c›est1 مليون و600 ألف واحد غادي تكون  des1 indépendantsهما
ديال  الخطة  جات  اللي  نهار  النظام  درنا  واحنا  التغطية،  عندهم 
 les جلسنا مع الغرف، جلسنا مع l›organisation الجيل األخضر درنا
interprofessions، جلسنا مع وزارة املالية، جلسنا مع وزارة الشغل 
وكيظهر لي بأنه عندنا برنامج جاهز للتطبيق، نتمنى عاهلل أنه نكونوا 
bien1 قبل آخر2021 ونزيد نأكد بأنه التغطية  avantفي املوعد ديال
اإلجتماعية راه هي شق كبير من هداك le1volet ديال العنصر البشري 
ديال الجيل األخضر، زعما سيدنا هللا ينصروا يعني من األول ديالها راه 
 le1cahier1deتحل لينا مشكل كبير هو هذا، ولكن عندنا كذلك يعني في
charge ديالنا أن 400 ألف يعني أسرة خصها تدخل للطبقة الوسطى 
وهاد �سي جا في الخطاب ديال صاحب الجاللة، كيفاش غادي تدخل 
 l›assurance هاد الناس في الطبقة الوسطى؟ هاد الناس راه خصهم
باش إيال كان العام خايب ما يهبطش األرض يبقى دائما يعني في املستوى 
ديالو وخصو يحسن املدخول ديالو، خصو يحسن املردودية ديالو، 
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 lesديال العدد  وواحد   la1 transparence فيها  اللي  األسواق  خصوا 
mesures اللي خصها تعمل يعني اللي خصها تعمل في املستقبل.

فعال ال�سي مصطفى تكلم على يعني األطر، املديرين، العمال ديال 
الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الفالحي ديال الوزارة، هادي مناسبة 
الفالحا  بإسم  يعني  لهم  ونقول  ديالي  التحيات  لهم  نقدم  باش  فعال 
فالحقيقة شكرا ألنه والنقابات، النقابات لعبوا واحد الدور كبير وهما 
مشكورين، لعبوا دور كبير ألنه هما اللي عارفين الخدمة اللي دازت على 
كتافهم 14 عام وال 15 عام 14 عام ملي بدا مخطط املغرب األخضر، 
وكيفاش هاد الناس كيشتغلوا بالليل والنهار وبالعمل ديالهم، واملشاريع 
الحمد هلل هي كافية أنتما كتشوفوا فين ما تنقلنا راه كاين مشاريع، كاين 
مشاريع في جميع املناطق في جميع الجهات وما كاينش �سي واحد اللي 
يقول في الدماغ ديالو إيال سخن ليه الراس ديالو ويقول أنا غادي نوقف 
هداك املشاريع وما خصهومش يبقاو يخدموا وما يديروش، احنا غادي 
نبقاوا خدامين حتى آلخر لحظة يعني ما حد هاد الحكومة كاينة والعمل 
راه كاين والعمل كاين في امليدان وما غديش يجي �سي واحد اللي يقول 
لنا إيوا عالش كتمشيوا لهنا؟ وعالش كديروا؟ وعالش كديروا؟ سيروا 
تخدموا السادة املديرين خدموا املشاريع ديالكم واشتغلوا بكل اجتهاد 

وبكل صراحة راه كاين اللي.. هللا يسامح.

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد الوزير.

السيد عز ز رخنوش وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت :

كاين اللي كاي على أي على أي ..

السيد ضئيس الجلسة:

تفضل تفضل.

السيد عز ز رخنوش وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت :

أنا ماقاطعتكش أخويا إوا خليني نكمل خليونا نكمل.

السيد ضئيس الجلسة:

�سي حجيرة.. ودبا راكم كتشوش على السيد الوزير.. أ�سي حجيرة، 
�سي حجيرة، �سي حجيرة أرجوك، عفاك، عفاك، عفاك السيد الرئيس، 
أنت مول  الرئيس  السيد  الرئيس هللا يخليكم زعما احنا،  السيد  وا 
العقل، أنت مول العقل، هللا يخليك راه احنا ف زعما راه احنا في الشهر 
الفضيل، شهر املغفرة وشهر اإليمان وشهر التسامح أرجوكم، تفضل 

السيد الوزير.

السيد عز ز رخنوش وز أ الفالحة والصيد البحأي والتنمية 
القأو ة واملي ه والغ ب ت :

املهم األطور ديال الوزارة زيدوا في العمل ديالكم راه مايهمكم حتى 
�سي واحد وكاين اللي في عادتوا يزرع الكالم وكاين اللي كيزرع العمل، 

شكرا لكم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  إلى 
العلمي نرحب بالسيد الوزير ونمر إلى السؤالين في إطار وحدة املوضوع، 
السيد  تفضل  األغلبية،  فرق  من  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل 

الرئيس.تفضل السيد الرئيس تفضل لكم الكلمة.

الن ئب السيد محمد مبديع ضئيس الفأ ق الحأكي:

السيد الأئيس،

السيدات والس دة رو السيدين الوز أ ن،

السيدات والس دة النواب،

في ظل ظرفية إستثنائية بذلت الحكومة مشكورة ونهنئها على ذلك 
واملوسم  الفالحي  املوسم  إنجاح  أجل  من  ورائدة  مقدرة  مجهودات 
من  مجموعة  اعتماد  خالل  من  والحالي،  واملنهي  والجامعي  الدرا�سي 
األنماط املؤطرة للعملية التربوية وذلك في سياق املشروع الشروع في 
تنزيل القانون اإلطار ملنظومة التربية والتكوين، وعلى مستوى آخر عرف 
التعليمية،  للشغيلة  اإلحتجاجية  الحركات  من  سلسلة  املوسم  هذا 
وانطالقا مما تقدم نسائلكم السيد الوزير املحترم بإسم فرق األغلبية 
عن: أوال سيير املوسم الدرا�سي الحالي في ظل استمرار الجائحة؟ ثانيا 
التدابير املتخذة لتنزيل القانون اإلطار للتربية والتكوين؟ وثالثا اإلجراءات 

املتخذة ..؟

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، شكرا السيد الرئيس، السؤال اآلن ألحد اإلخوة أو 
األخوات من فرق املعارضة تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد إسم عي9 البق لي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، على بعد أسابيع من نهاية الوالية التشريعية نسجل 
في فريق املعارضة بكل أسف أن وضعية قطاع التعليم في بالدنا تدعو 
لكثير من القلق أمام تعقد املشاكل البنيوية للتعليم العمومي وفي ظل 
فشلكم في إدارة الحوار، ومما الشك فيه أن اعتماد الحكومة لنظام 
التعاقد في قطاع التعليم قد أضر املنظومة التعليمية في الجوهر وخلق 
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حالة من عدم اإلستقرار ما نتج عن ذلك من تعدد اإلضرابات الفئوية 
املشروعة، األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر اإلدارة التربوية 
الترقية  أساتذة  األساسيين،  النظامين  ملف  ضحايا  من  تبقى  وما 
بالشهادات، أساتذة الزنزانة 10 وغيرهم كثير، وعليه فإننا نسائلكم 
عن استراتيجية الوزارة ملواجهة الغليان الذي تعيشه شغيلة القطاع 
التي تخوض كثيرا من فئاته أشكاال احتجاجية في غياب أي حوار جدي 
في  الجودة  من  للرفع  الوزارة  اجراءات  الوزارة،  من طرف  ومسؤول 
العرض املدر�سي والجامعي والتكويني في ضل ما تفرضه الجائحة في 

تطورات متسارعة؟ شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم الكلمة.

السيد سعيد رمزازي وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي 
ب سم  الأسمي  الن طق  العلمي،  والبحث  الع لي  والتعليم 

الحكومة :

بسم هللا الأحمن الأحيم.

شكأا السيد الأئيس املحترم،

السيدات والس دة الن ئب ت والنواب املحترمو7،

أريد في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ملختلف الفرق 
هذه  بطرح  تفكرها  وعلى  التربوية  للمنظومة  مواكبتها  على  البرملانية 
تشكل  ولكونها  لراهنيتها  بالغة  أهمية  تكت�سي  والتي  القيمة  األسئلة 
انشغاال حقيقيا ملختلف مكونات الشعب املغربي، هذه مناسبة للتوجه 
واإلشادة  التنويه  عبارات  بأسمى  واإلدارية  التربوية  األطر  كافة  إلى 
بمجهوداتهم املتواصلة إلنجاح املوسم الدرا�سي الحالي خاصة في هذه 
العالم  دول  باقي  غرار  على  بالدنا  منها  تمر  التي  اإلستثنائية  الظرفية 
وتواجه منظومتنا التربوية تداعياتها، وأريد أيضا توجيه عبارات الشكر 
واإلمتنان إلى األسر على انخراطها الالمشروط في مواكبة بناتها وأبنائها 

وكذا إلى كافة الشركاء على دعمهم لجهود الوزارة.

الدرا�سي  املوسم  املحترمون  والنواب  النائبات  والسادة  السيدات 
في ظل  التربوية  منظومتنا  تاريخ  في  استثنائية  مرحلة  املنصرم شكل 
تف�سي جائحة كورونا، وقد أتيحت لنا عدة فرص تداولنا فيها تحت قبة 
هذه املؤسسة املوقرة لتقديم كل ما يتعلق بالتدابير املتخذة من طرف 
الوزارة لتدبير اكراهات هذه الجائحة، حيث تمكنا وهلل الحمد بفضل 
البيداغوجية  اإلستمرارية  تحدي  رفع  من  للجميع  الكبير  اإلنخراط 
وتنظيم اإلمتحانات اإلشهادية للسنة املاضية، إلى جانب تأمين الدخول 
املدر�سي لهذه السنة باعتماد أنماط تربوية محددة وبروتوكول صحي 
صارم ومسطرة مدققة لتدبير حاالت اإلصابة بالفيروس تم وضعهما 
من  البد  وهنا  الترابية،  والسلطات  الصحية  السلطات  مع  بتنسيق 
التذكير أن بالدنا تمكنت من رفع كل هذه التحديات في حين هناك عدة 

دول تشهد تعليق الدراسة وإغالق املدارس وإلغاء اإلمتحانات، كما 
تم إعداد العدة التربوية الكفيلة بتنزيل أنماط التربية املعتمدة وتوفير 
وبث الدروس املصورة على القنوات التلفزية الوطنية وعبر بوابة تلميذ 
تيس إلى جانب تنظيم حصص املراجعة والتثبيت خالل الشهر األول 
من هذه السنة، وفي هذا الصدد وقصد تمكين تالميذ املناطق النائية 
الحال،  اقت�سى  إن  بعد  عن  التعليم  الدروس  متابعة  من  والقروية 
قامت الوزارة وبتنسيق مع مجموعة من الشركاء بتوزيع مجموعة من 
اللوحات اإللكترونية مضمنة للموارد الرقمية على تلميذات وتالميذ 
أما  باألنترنت،  الربط  بتعبئة  منهم  البعض  بتزويد  أو  املناطق  هذه 
بخصوص تدبير املحطات املتبقية من املوسم الدرا�سي الحالي، فقد 
قامت املفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة بإنجاز تقييم 
دقيق لألسدس األول من هذه السنة والذي أبرزت نتائجه تفاوتات 
األسالك  مستوى  على  الدراسية  املقررات  إنجاز  وتيرة  بخصوص 
التعليمية الثالث والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة، وبالتالي 
وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع املترشحات واملترشحين 
إلمتحانات اإلشهادية، فقد قررت الوزارة اعتماد أطر مرجعية محينة 
في إعداد مواضيع هذه اإلمتحانات، وذلك إستنادا إلى ما تم تنفيذه 
من مقررات دراسية للمواد املعنية، وستعمل الوزارة على إصدارها في 
غضون األسابيع األولى من شهر ماي على أن تجرى هذه اإلمتحانات وفق 
البرمجة التي أعلن عنها هاد الصباح، وذلك في الفترة املمتدة من نهاية 
شهر ماي إلى األسبوع الثالث من شهر يونيو القادمين، وبطبيعة الحال 
ستظل مواعيد هذه اإلمتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية 
الوبائية ببالدنا، كما ستخضع ظروف إجراءها للتدابير التي ستعتمدها 
القادمة لضمان إجراءها في ظروف  في األسابيع  السلطات املختصة 
إلى  الدراسة ستستمر  أن  للتأكيد على  املناسبة  آمنة، وأستغل هذه 
نهاية السنة الدراسية وفق املقرر الوزاري املنظم لها، وذلك حرصا على 
استكمال املقررات الدراسية واكتساب التلميذات والتالميذ التعلمات 
الضرورية ملواصلة مسارهم الدرا�سي للسنة املقبلة في أحسن الظروف، 
علما بأن الوزارة ستعمل على إطالق حصص مكثفة للدعم والتقوية 

قبل مرحلة اإلمتحانات اإلشهادية.

أما على مستوى اإلجراءات املتخذة ملعالجة ملف األساتذة األطر 
األكاديميات وباقي مطالب الشغيلة التعليمية، أود بداية التأكيد أن 
أسئلتكم تكت�سي أهمية بالغة كونها تتطرق في جوهرها ملجموعة من 
القضايا ذات الصلة بالوضعية املهنية للموارد البشرية وهي مناسبة 

سانحة لنتناول هذا املوضوع بالقدر الكافي من الوضوح واملوضوعية:

أوال أنا ال أتفق مع التوصيف الذي يوحي بوجود أزمة و وضعية مقلقة 
داخل القطاع، فهو أمر غير صحيح وبعيد كل البعدعن املوضوعية، نعم 
يمكن اإلقرار بوجود إشكاالت نعمل جاهدين على حلها بفضل تضافر 
جهود الجميع، إسمحوا لي أن أثير اإلنتباه مرة أخرى إال أنه ليس لدينا 
داخل املنظومة التربوية ما تتم تسميتهم باملتعاقدين فهذه التسمية لم 
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يعد لها وجودا إطالقا بل يتم ترويجها من باب اإلثارة وتغليط الرأي 
العام الوطني وقد سبق لي في أكثر من مناسبة في ردي على األسئلة 
في  وكذا  التعليم  لجنة  داخل  للعروض  تقديمي  أوبمناسبة  الشفوية 
تصريحات إعالمية سبقلي أنا أوضحت أن هاد تسمية التعاقد انتهت 
ولم يعد لها واقعيا وموضوعيا وقانونيا وجود إال في أذهان منيستعملها، 
ولوج املنظومة التربوية عن طريق نمط التوظيف الجهوي هو أمر لم 
نفرضه على أي كان والدليل على ذلكهو اإلقبال الكبير واملتزايد وطوعي 
على مباريات التوظيف التي تعلن عنها األكاديمية الجهوية سنويا وبعد 
اطالع املترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية املهنية لألطر 
األكاديميات، سنة 2016 74 ألف مترشح لولوج 11 ألف منصب، سنة 
2018 165 ألف مترشح لولوج 15 ألف منصب ، سنة 2020 280 ألف 
منصب لولوج 17 ألف منصب مترشح 280 مترشح لولوج 17 ألف 

منصب.

تحرص  فهي  البشرية  مواردها  تثمين  على  تحرص  إذ  الوزارة  إن 
التمدرس  في  التالميذ  وحق  املدر�سي  الزمن  تأمين  على  القدر  بنفس 
واحترام الواجب املنهي وتتخذ في سبيل ذلك اإلجراءات التربوية واإلدارية 
بمسؤولية  تحل  أن  ينبغي  القضايا  أن جميع  على  وتؤكد  الضرورية 
واتزان وعقالنية، وبخصوص ما أثير في أسئلتكم بشأن الحوار اإلجتماعي 

القطاعي اسمحوا لي أن أذكركم بحقيقتين:

الوطنية  التربية  قطاع  يعتبر  مبالغة  أي  ودون  األولى  الحقيقة 
أبرز قطاع عرف خالل السنوات األخيرة دينامية مشهودة في مجال 
اإلستجابة ملطالب املوارد البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها، ذلك 
أنني عندما تحملت مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018 وجدت عدد 
من امللفات املطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت أي منذ محطتي 
الحوار اإلجتماعي ألبريل2011 وألبريل 2014، لذا كان لزاما علي أن 
أعطي لهذا الحوار نفسا جديدا تستعيد معه أسرة التربية والتكوين 
ثقتها في إدارتها وينعكس ذلك على وضعيتها املادية واملعنوية، فقد عملنا 
منذ أول يوم على وضع تصور لحلحلت امللفات التي كانت مجمدة فوق 
طاولة الحوار وعددها 12 ملف وليس23 ملف كما يدعي البعض، وهذه 

امللفات موزعة على 3 فئات:

الفئة األولى ملفات مطلبية تم إيجاد الحلول لها وعددها 7  1•
ملفات يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظفا.

الفئة الثانية ملفات في طريق التسوية وعددها ملفان. 1•

الفئة الثالثة 3 ملفات في طور الدراسة تم تقديم مقترحات في  1•
شأنها إلى القطاعات الوزارية األخرى املعنية.

الحقيقة الثانية قطاع التربية الوطنية من القطاعات التي تعرف 
اإلطار  وفي هذا  اإلجتماعيين،  الشركاء  مع  في عالقتها  متقدما  وضعا 
السادة  مع  أولية  لقاءات  بعقد  قمت  لتعييني  األولى  األشهر  وخالل 
الكتاب العامين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية األكبر وقد اتفقنا 

خالل هذه اللقاءات على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف 
انجاح مسلسل الحوار داخل القطاع، وينبغي اإلعتراف كذلك بأن هذه 
اإلرادة أسفرت عن نتائج مهمة توجت بتسوية معظم امللفات قبل أن 
تحدث بعض اإلنحرافات التي ال يمكن القبول بها والتي مست جوهر 
املقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها التي تقوم على مبادئ الحوار البناء 
واإلحترام املتبادل وعلى الربط املتالزم بين الحقوق والواجبات، وإذا 
كان الحوار اإلجتماعي يعرف بعض الفتور في بعض الفترات فإن الوزارة 
ليست هي املسؤولة كما أنها لن تقبل بفرض سقف للحوار وأن املطالب 

ينبغي أن تكون معقولة وتراعي املصلحة العامة.

السيدات والسادة النائبات والنواب املحترمون بالعودة إلى ملف 
هذا  حول  يثار  ما  من  الكثير  أن  أعتبر  األكاديميات،  أطر  األساتذة 
امللف يرجع إما لعدم بذل مجهود ضروري لإلحاطة بتفاصيل امللف 
املوضوع  إخراج  األطراف  بعض  رغبة  إلى  أو  تطوراته  مواكبة  وعدم 
امللف  لهاد  السياق سأتطرق  وفي هذا  الحقيقي،  وإطاره  عن سياقه 
من خالل محورين أساسيين يهم األول نمط التوظيف الجهوي حتى 
نتبين جميعا للحيثيات والدوافع املوضوعية التي كانت من وراء اعتماد 
التوظيف ألتناول بذلك الوضعية  في  النمط  لهذا  الحكومة والوزارة 
النظامية لهؤالء األطر، فبخصوص سياق ومميزات النظام التوظيف 
الجهوي البد من اإلشارة أن مقترح اعتماد نمط التوظيف الجهوي في 
قطاع التعليم يعود ألكثر من عقدين من الزمن، حينما أو�سى امليثاق 
الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 الذي شكل موضوع توافق وطني 
موسع بتنويع أوضاع املدرسين الجدد على صعيد األقاليم والجهات 
التي تكررت مرة أخرى في الرؤية اإلستراتيجية  ،وهي نفس التوصية 
2015-2030 والتي أكدت على اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية 
في انسجام مع التوجهات الجهوية املتقدمة عبر تنويع أشكال توظيف 
ملنظومتنا  ونجاعته  أهميته  عن  اإلختيار  هذا  أبان  وقد  املدرسين، 
التربوية لعدة اعتبارات مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع 
فيه أواخر2016 من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في 
ظرف 5 سنوات وهو ما يعادل اجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق 
في أكثر من 20 سنة بحيث لم تتجاوز املناصب املالية املدرجة بقوانين 
املالية سقف 3أالف أو 5 آالف منصب مالي في السابق، علما بأن عدد 
املحالين على املعاش عرف ارتفاعا مهوال في السنوات األخيرة، وهو منجز 
حكومي يحق لنا أن نسجله بكل اعتزاز كما أنه ال زالت هناك حاجيات 
أخرى ألطر التدريس تقدر بحوالي 20 ألف مدرس سنويا في إلى غاية 
2030، هذا النمط من التوظيف سمح بتحقيق العدالة املجالية في 
تقديم الخدمة التعليمية ألطفالنا خاصة في العالم القروي وإلستفادة 
الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها من التمدرس، بفضل هاد 
النمط من التوظيف تم التقليص بشكل كبير من اإلكتظاظ وأقسام 
املشتركة في الفصول دراسية، وهو اإلشكال الذي طاملا كانت األسر 
ويطالبون  يثيرونها  البرملانيون  والنواب  النائبات  والسادة  والسيدات 
بإيجاد الحلول الضرورية له، بفضل هذا النمط من التوظيف الجهوي 
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تمكنت جميع الجهات من تغطية نسبة كبيرة من الخصاص الذي كانت 
تعاني منه خالل السنوات السابقة، وذلك من خالل التوظيف املحلي 
للكفاءات مع ما واكب ذلك من تكريس اإلستقرار داخل نفس املجال، 
هذا النمط من التوظيف تمليه كذلك وضعية األكاديميات الجهوية 
للتربية و التكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتمتع باإلستقاللية املالية 
والتدبيرية، كما أنه ينسجم والتوجه العام لسياسة الدولة املتمثل في 
جهوية متقدمة، وهو ورش ضخم يقت�سي انخراط الجميع ملا يلزم من 

مسؤولية وحس وطني وباستحضار الصالح العام.

أما فيما يتعلق بالوضعية النظامية ألطر األكاديميات، فالبد من 
العودة إلى أهم املحطات التي قطعها هذا امللف:

املحطة األولى وهي التي نظمت خاللها األكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين مباريات توظيف أطر التدريس بموجب عقود وذلك وفق مقرر 
مشترك لوزيري التربية الوطنية واإلقتصاد واملالية آنذاك، حيث بلغ 

عدد التوظيفات 55 ألف أستاذ خالل سنتين16 و17.

املحطة الثانية حيث عملت الوزارة سنة 2018 في خطوة أولى وبدعم 
كبير من الحكومة على اإلرتقاء باإلطار القانوني للتوظيف الخاص بهذه 
الفئة وذلك باإلنتقال من مقرر مشترك إلى نظام أسا�سي مصادق عليه 

من طرف املجالس اإلدارية لألكاديميات والذي اشتمل على 55 مادة.

املحطة الثالثة وتم خاللها التخلي بصفة نهائية عن التعاقد واعتماد 
مماثلة وتجويد وتطوير النظام األسا�سي الخاص واإلنتقال من 55 مادة 
إلى 113املادة وهو النظام الذي صدق عليه من طرف املجالس اإلدارية 
لألكاديميات في مارس 2019، وهو ما يعتبر إنجازا مهما مكن من إصالح 
وتصحيح الوضعية اإلدارية لهذه الفئة من األساتذة، ومن أهم مميزات 
هذه املحطة هو إسقاط التعاقد نهائيا واعتماد مسار منهي جديد ألطر 
األكاديميات وذلك بحذف كلمة العقد من النظام األسا�سي الخاص 
السابقة في وضعية نظامية واملماثلة  التلقائي لألفواج  بهم واإلدماج 
ووزارة  العام  القطاع  وموظفي  األكاديميات  موظفي  بين  واملطابقة 
التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات، والتطبيق بأثر رجعي 
للمقتضيات الواردة بهذا النظام األسا�سي الخاص، واإلحتفاظ بنفس 
الضمانات واالمتيازات التي يتمتع بها موظفوا القطاع العام وموظفوا 
وزارة التربية الوطنية، بما فيها الترقية، بما فيها الولوج إلى مناصب 

املسؤولية ، بما فيها املشاركة إلى املباريات.

السيدات والس دة الن ئب ت والنواب املحترمو7،

علينا أن نعي جميعا الكلفة الحقيقية لألشكال اإلحتجاجية إضافة 
إلى كونها تأتي في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تعاني فيه منظومتنا 
التربوية كباقي املنظومات التعليمية في كافة بالد املعمور من تداعيات 
األضعف  الحلقة  التلميذ  من  نجعل  أن  ينبغي  فال  كورونا،  جائحة 
والطرف الذي يؤدي كلفة هضر الزمان املدر�سي جرآ التوقف الجماعي 
من العمل تحت مسمى اإلضراب، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا 

جميعا كفاعلين ومسؤولين داخل هذه املنظومة. شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على العرض القيم ونمر اآلن للمناقشة، الكلمة 
النائب  السيد  تفضل  فريق  من  النواب  أحد  السيد  شكون  تفضل 

تفضل.

الن ئب السيد حسن عديلي:

شكأا السيد الأئيس،

شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم، أوال بالنسبة للمحور األول 
املتعلق بتدبير املوسم الدرا�سي وال يمكن اإلقتراح، اإلقتراح اللي كنت 
جاي باش نطرحو على السيد الوزير هو الذي قدمته بكل مسؤولية و 
بكل عمل، ألنه اليوم الجائحة فرضات علينا أنه نوعوا األنماط والعمل 
اللي دارت املفتشية العامة فرز بأنه كاين تفاوتات وتباينات حقيقية في 
تنفيد البرنامج الدرا�سي، فكنا أمام خيارين إما نمددوا السنة الدراسية 
وهذا ينطوي على مخاطر ألن أفق غير واضح للوضعية الوبائية، وإما 
أننا نديروا تحيين لألطر املرجعية وهذا ما أعلن عنه السيد الوزير، وفي 
الحقيقة هذا فيه إستجابة ملطلب حقيقي ديال األسر ديال التالميذ 
ديال األساتذة، فإذن على هاد مستوى نحن ننوه بهذا القرار ونعتبره 

قرارا سليما وصائبا.

بالنسبة للمستوى الثاني في الحقيقة ما جاش في الجواب ديالكم 
السيد الوزير حول تنزيل املخطط تنزيل القانون اإلطار أنا بغيت نقول 
اليوم كاين 2د املسارات كاين املشاريع اإلستراتيجية 19 اليوم ما كاينش 
املجال ال يسمح أننا ناقشوها ألنها باقة في طور التنزيل يمكن في اللجنة 
تكون مناسبة ، وكاين ما يتعلق باملخطط التشريعي والتنظيمي الذي 
تأخرت كثيرا، احنا اآلن باقي عندنا سنة على املوعد أوعلى املدى اللي 
القانونية والتشريعية  الترسانة  القانون اإلطار إلخراج هاد  في  محدد 
تشاركية  مقاربة  وفق  يجي  و  يجي  املخطط  هاد  أن  فنتمناوا  املهمة، 
ونداكروا فيه ألنه مهم جدا وهو اللي غادي ينقل اإلصالح من منطق 

الخطاب والنوايا إلى منطق تعاقدات القانونية امللزمة للجميع.

املستوى الثالث السيد الوزير اللي يمكن نختلفوا فيه شوية هو 
طريقة منهجية الوزارة في تدبير هذه اإلحتجاجات اآلن ما أشرتم إليه 
بخصوص وضعية األساتذة أطر أكاديميات هاد املسار واكبناه معاكم 
وهاد املسار كنعرفوه وفعال اليوم واحد الوضعية ديال 2016 و2017 
ما�سي هي الوضعية داليوم، ولكن باملقابل هؤالء األساتذة ال زال يحتجون 
ال زالوا يخرجون إلى الشوارع ، معنى ذلك أنه كاين �سي حاجة ما�سي هي 
هاديك واإلشكال والحلقة املفقودة اليوم هي التواصل السيد الوزير، 
أنا غنقول راه ما يمكنش نهائيا نوقفوا الحوار راه املشاكل مغاتنتاهيش 
مع هاد الحكومة راه غادي تبقى ديما جميع الفئات و الشغيلة ورجال 
التعليم غادي يبقاو يخرجوا راه منطق طبيعي، والوزارة خاص يكون 

الصدر ديالها واسع وال بديل عن الحوار.



عدد1271–107رمضان14421  )119أبريل20211( الجريدة الرسمية للبرملان86أ8  

األكاديميات نحن  أطر  أساتذة  ديال  املوضوع  فهاد  اليوم  ولذلك 
نلتمس منكم السيد الوزير أنكم تقوموا بواحد الخطوة شجاعة أنكم 
تستدعيو النقابات، أنا كنت كنتمنى اليوم تعلنوا على أنكم كتستدعيو 
النقابات التعليمية وملا ال املمثلين ديال هاد األساتذة أيضا ونتصنتوا و 
نداكروا باقين 2 داملشاكل كاينين كاين املطالب عندهم أنا كيما قلتلكم 
السيد الوزير في اللجنة ما عمر �سي حكومة ما كتستاجب يعني للجميع 
املطالب، ولكن الحوار أنتما قلتوا في الكالم ديالكم أنه تحاورتوا مع 
النقابات ولقيتوا حلول لعدد من اإلشكال كانت مجمدة، اليوم أيضا 
و  إسنادا  التربوية  اإلدارات  أطر  اليوم  الوزير  السيد  إشكاالت  كاين 
مسلكا ال زالوا ينتظرون املرسومين وموقفين دبا املهام ديالهم تقريبا 
courrier مكايجيبوهش املؤسسات فيه إشكال على مستوى التدبير 
اإلداري، املبرزون، املفتشون، الدكاترة، حمالت الشهادات العليا، واحد 
العدد ديال األطر مساعدون تقنيون واإلداريون، األساتذة املحرومين 
من الولوج خارج السلم ، فإذن كاين واحد العدد ديال الفئات يمكن 
ويعضروني،  البعض  ن�سي  يمكن  املظلمة  ومنساش  البعض  ن�سى 
ولكن منساش املظلمة الكبرى اللي بغيت السيد الوزير وهادي ما�سي 
مسؤوليتكم بوحدكم بغيت نعاود نأكد مسؤوليتنا جميع أنه عندنا 12 
ألف أستاذ متقاعد ما قبل 2012 وهللا إال كاين اللي كيعيش ب 2000 
درهم هاد ضحايا النظامين درنا فيهم واحد الخطوة خصنا نزيدو �سي 
شوية األمام ونصفو هاد الناس السيد الوزير أنا بغيت نأكد لك الحوار 

ثم الحوار ثم الحوار، والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب املحترم من فريق 
األصالة واملعاصرة تفضلوا.

الن ئب السيد الحسي7 رولحي 7:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب املحترمو7،

القطاعات  من  والتكوين  التربية  منظومة  تعتبر  الوزير،  السيد 
قاطرة  لتشكل  بالدنا  عليها  تراهن  تزال  راهنت وال  التي  االستراتيجية 
بأن هذا  الجزم  إلى  بنا  الحال يف�سي  املنشودة غير أن واقع  للتنمية 
القطاع رغم خطة اإلصالح التي وضعتها الحكومات املتعاقبة ومشاريع 
اإلصالح اإلصالح التي أقدمت عليها فإننا فإما أنها وقفت في منتصف 
من  تعاني  التربوية  منظومتنا  تزال  ال  إذ  بالفشل،  باءت  أو  الطريق 
التي  االكتظاظ  ظاهرة  استمرار  قبيل  من  االختالالت  من  مجموعة 
تشهدها الفصول الدراسية واالنقطاع عن الدراسة وإشكالية جودة 
التأطير التربوي للتالميذ وغياب العدالة املجالية بين املجالين الحضري 
والقروي في مجال التربية والتكوين وتنامي أعداد املتمدرسين في القطاع 

الخاص الذي يطرح مسألة التمايز االجتماعي إضافة إلى املشاكل التي 
الذين  املتعاقدين  األساتذة  بمشكل  بداية  التربوية  األطر  منها  تعاني 
في  بإدماجهم  للمطالبة  االحتجاجية  األشكال  من  العديد  يخوضون 
أسالك الوظيفة العمومية غير أن هذه االحتجاجات يقابلها تجاهل 
تام من طرف وزارتكم ففي الوقت الذي كنا ننتظر منكم تغليب منطق 
الحوار والتفاعل مع هؤالء األساتذة تم اللجوء إلى أساليب أصبحت غير 
مقبولة، بالنسبة لفئة امللحقين التربويين وملحقي االقتصاد واإلدارة 
في املنظومة التعليمية فإننا نود أن نشير إلى أن هذه الفئات تعاني من 
الحيف والتمييز جراء حرمانها من الترقي خارج السلم وتغيير إطارها 
وحرمانها من اجتياز مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي، 
إضافة لغياب حركة جهوية وإقليمية لهذه الفئات، وهي نفس املعاناة 
بالنسبة ألساتذة السلم 10 الذين تم ترقيتهم ملعالجة ما كان يسمى 
بالزنزنة 9 حيث تم ترتيبهم في درجات ال تعكس سنوات التدريس وإذا 
كان األمر كذلك بالنسبة للتعليم املدر�سي فإن قطاع التكوين املنهي الزال 
يعيش مشاكل بنيوية بالرغم من الرعاية امللكية الكبيرة بهذا القطاع 
الذي دعا جاللته إلى جعله قاطرة للتنمية املستدامة وباقتضاب شديد 
في حين  بعينها  في جهة  مركزة  التكوينية  املؤسسات  زالت شبكات  ال 
ترتفع أقاليم كثيرة بمؤسسات متخصصة في التكوين املنهي خاصة تلك 
التخصصات املطلوبة في سوق الشغل بل أن تخصصات كثيرا أضحت 
املندوبية  أكدتها  البطالة حيث  مباشرة على  وتفعيل  متجاوزة  اليوم 
السامية للتخطيط في تقريره حول التكوين املنهي أن نسب البطالة في 
صفوف حاملي الشواهد أن في صفوف حاملي الشواهد التكوين املنهي 
أكبر بكثير مع مثيالتها في التعليم العالي دون أن نن�سى غياب املواكبة 
في املواد تطبيقية وهو ما دفع  التكوين وضعف األوراش ورقص  في 
إحدى املؤسسات املتخصصة في الشغل إلى الشكاوى من جواب من 
جودة التكوين أن البحث العلمي فلم يحظى باهتمام املطلوب من طرف 
الحكومة بالرغم من أنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية املستدامة 
ما  كيديرو  قد  واحدة  االختراع  براءة  أن  الحكومة  ولكن  أن  ويكفي 
مجموعه ميزانية الدولة لسنة كاملة في الوقت الذي تستمر فيه عشرات 
األدمغة واملخترعين املغاربة في الهجرة بحثا عن بيئة حاضنة ألفكارهم 
وإبداعاتهم واختراعاتهم التي تقابل بكثير من التهميش والالمباالت في 

وطنهم األم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، نمر إلى التقييم املوالي 
لفريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد عبد الودود خأبوش:

السيد الأئيس،

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،
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والسياسة  املنظومة  إلستقرار  إستراتيجي  انجاز  اإلطار  القانون 
التعليمية في بالدنا في وقت نعلم فيه آش دار اإلصالح وإصالح اإلصالح 
واملخطط اإلستعجاليآش داروا في البالد وآش داروا في املنظومة في 
الوقت اللي يجي �سي وحدين يعني ويحاول اليوم يعطي دروس للمغاربة، 

وهذه هي من حسنات القانون اإلطار.

أو  األكاديميات  أطر  أو  التعاقد  ديال  املوضوع  الوزير،  السيد 
الحكومة  اليوم  العمومي  التوظيف  مقابل  في  الجهوي  التوظيف 
خصها يعني تدير واحد الوقفة مع نفسها وتفتح كما سبقني الزميل 
الحوار والتواصل مع هاد الفئة، فإيال كانت بغينا نساووا هاد الفئة 
من األساتذة اللي سميناهم متعاقدين أوأطر األكاديميات أو وظفناهم 
جهويا إيال غنساووهم مع الوظيفة العمومية أوالتوظيف العمومي في 
جميع اإلمتيازات والواجبات بها ونعمة، ولكن إيال ما قدرناش وغادي 
يبقى هاد الحيف في حق هاد الفئة راه 100 ألف أعتقد أنها خصها ترجع 
للتوظيف العمومي ونتهناوا من هاد اإلشكال الكبير اللي خالق أزمة اليوم 

في املنظومة التعليمية باإلضافة للجائحة.

النقطة األخرى السيد الوزير وهي التدخل األمني طبعا ال يمكننا 
إال أن نرفض بالبث واملطلق الشكل اللي تم به التدخل األمني العنيف 
والغير مبرر واللي ما كيليقش بالسمعة اللي حقاتها بالدنا في املجال 

الحقوقي واإلنساني.

النقطة األخيرة السيد الوزير طبعا التعليم في ظل الجائحة صحيح 
أن جودة التعلمات تراجعات ولكن احنا كنحترموا فيكم وكنحترموا في 
التعلمات تراجعات ولكن احنا كنحتارموا فيكم  الحكومة أن جودة 
واملواطنين  املواطنات  إلى حماية  أنها سعت  الحكومة  في  وكنحتارموا 
املغاربة سواء األطر التربوية والتعليمية أو الطلبة أو التالميذ، لذلك 
احنا معكم فهاد يعني خاصة في املقترحات داللجن التي تهم املوسم 

الحالي، وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

فريق  عن  املوالي  التقييم  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

الن ئب السيد إسم عي9 البق لي:

شكأا السيد الأئيس،

تنزيل  بها عن  تتحدثون  التي  والثقة  الحماس  إن  الوزير،  السيد 
اإلصالحات املزعومة واملنجزات املحققة يصطدم بحقيقة مرة وهي أن 
املدرسة العمومية اليوم في تراجع كبير ولألسف الشديد هو عكس كل 
ما وعدت به الحكومة في برنامجها اإلنتخابي أي اإلصالح من أجل جعل 
املدرسة العمومية فرصة لإلرتقاء اإلجتماعي، بل إن العكس تماما هو 
ما نجحتم في تحقيقه بجدارة واستحقاق فقدتم ثقة األسرة التعليمية 
بإقراركم نظام التعاقد الذي كان والزال خطأ جسيما وقد نبهناكم لذلك 

منذ البداية، ولكن لم تعيروا لنا أي اهتمام ونفس التجاهل تتعاملون به 
اليوم مع رجال ونساء التعليم والغريب أنكم تشبثتم بهذا النظام دون 
مبرر قوي وبعد ذلك حاولتم اإللتفاف عليه وليس التراجع، إن نساء 
ورجال التعليم والتالميذ ليسوا بفئران تجارب من أجل تنزيل التوظيف 
الجهوي في وزارة التربية الوطنية فقط، لقد أغلقتم باب الحوار وتركتم 
األساتذة في مواجهةرجال األمن بدل مواجهتهم بالنقاش البناء والواضح 
واملنفتح على طاولة الحوار فأصبحتم كمن يدخل معركة بدون جيش 

ألن جيشكم الحقيقي هو النساء ورجال التعليم.

وتنكرتم ألدوارهم  التربويين  املديرين  فئة  مع  الوزيرتعنتم  السيد 
املهمة في تحقيق اإلصالح فدفعتم هذه الفئة إلى اليأس فهجروا املدارس 
وحجوا لإلحتجاج أمام الوزارة طبعا في غياب أي حوار جدي ومسؤول، 
رفضتم التجاوب مع املطالب املشروعة للممونين وأطر املصالح املادية 
املدر�سي  الهدر  نسبة  تخفيض  في  تنجحوا  لم  التقنيين،  واملساعدين 
خاصة في العالم القروي وفي صفوف الفتاة القروية، أخلفتم املوعد 
مع رهان تطوير التكوين املنهي فأضحى خريجوا كثير من التخصصات 
متجاوزة وعرضة للبطالة القسرية، فشلتم في تحقيق نهضة البحث 
العلمي والدليل هو امليزانية املرصودة للقطاع الذي احتفظتم به على 
الهامش فتزايد في عهد حكومتكم نسبة هجرة األدمغة واألطر في مختلف 

التخصصات والالئحة طويلة يصعب حصرها في هذا التوقيت املتاح.

السيد الوزير الشعب املغربي غير راض تماما على ما يعيشه قطاع 
وبكل  العمومية  املدرسة  تعيشها  التي  والوضعية  العمومي  التعليم 
صراحة في الوقت الذي يتوجب عليكم فتح جبهة تحقيق الجودة وتطوير 
التعليم والبيداغوجيات املعتمدة واستعمال الديداكتيك املناسب مع 
عصر املعرفة دخلتم في معارك كثيرة خاسرة وغير مبررة فضاع حلم 
اإلصالح وأخفقتم ما وعدتم به املغاربة في برنامجكم الحكومي صحيح 
لم يتبقى من عمر الحكومة إال أسابيع معدودة لكن من واجبنا أن ننبهكم 
إلى ضرورة فتح حوار جدي بدون شروط لحل حدة موضوع األساتذة 

الذين..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا النائب املحترم انتهى الوقت، نمر إلى الفريق الحركي تفضلي 
السيدة النائبة.

الن ئبة السيدة غيثة الح تمي:

شكأا السيد الأئيس،

السيد الوزير، وجيتيو التعليم في حالة يرثى لها مشاكل كثيرة منذ 
باش  العزيمة  واحد  عندكم  وكان  وبالتالي  هذا  يومنا  إلى  االستقالل 
إصالح القيام باإلصالح هنا تنبغيو نشكروكم ونشكرو األطر واألساتذة 
على الجهود االستثنائية التي بذلتموها لتدبير إكراهات الجائحة من 
الصحي  الحجر  ظل  في  البيداغوجية  االستمرارية  تحدي  أمها كسب 
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تنظيم االمتحانات اإلشهادية في ظروف آمنة ضمان دخول مدر�سي آمن 
اعتماد أنماط تربوية محددة بإشراك األسر في اختيارها تأمين التعليم 
الحضور وفق بروتوكول صحي صارم ب وال تفوتني اإلشادة هنا بالدور 
غير املسبوق لكل مكونات الجسم التعليمي في تحضير العدة التربوية 
واالنخراط املسؤول في تنزيل تربوية معتمدة كما نستحضر ورش إرساء 
وتنزيل القانون اإلطار ونثمن جوالت امليدانية األخيرة الذي قمتم بها في 
مختلف جهات اململكة كما ومن باب األنصاف فقد تمكنت الوزارة تحت 
إشرافكم من طي النهائي للعديد من امللفات الفئوية التي ظلت عالقة 
منذ سنوات السيد الوزير بالنسبة األساتذة األطر األكاديميةرفقا باألسر 
ورفقا بالتالي البد من التواصل والحوار بينكم وبينهم سواء مع النقابات 
أو املمثلين ديالهم للوصول إلى الحال ليس هناك أشياء غيرحال هو 
الحوار والتواصل كاين عندي واحد التساؤل هو أنه هاد القضية ديال 
التعاقد قضت في 2016 بأتمنى أن شتغلوا ملاذا تم تحريك هاد امللف 
اآلن في عز الجائحة كان هاد التعاقد قبل 2016 و كان ونقطتين عالقة 
يوميا مثال التقاعد التقاعد اللي غادي يوصلو التقاعد كاين من دابا 
20 عام إذن ملاذا أصرت الناس باش يكون هاد إطار الجائحة نخرجو 
اإلضراب ونضيعو أو األطفال واألزمة األسر رغم األزمة اللي مجدين في 
هذه الالئحة إذن ربما احنا تنقولو نعم للحلول مع األساتذة ولكن ال 
للركوب على هذا امللف سياسيا واإلعتماد لإلستحقاقات القادمة نقول 
نعم للحلول مع األساتذة ولكن ال لتضييع األطفال واألسر من أجل 
املصالح الخاصة نداء تنتمنى من السيد الوزير بأنه يكون هناك تواصل 

وحوار، وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا نمر إلى الفريق اشتراكي.

الن ئب السيد سعيد بعز ز:

شكأا السيد الأئيس،

الحقوقي  املجال  في  مهمة  أشواط  قطعت  بالدنا  الوزير،  السيد 
واللي وضعات الحكومة أنه األسس الحقيقية وبالتالي فاحنا في اإلتحاد 
اإلشتراكي القوات الشعبية لن نقبل باملساس أو هاد ما تم بينها فهاد 
املجال الحقوقي والتعامل مع األساتذة املحتجين هاد الطريقة اللي هو 
سلوك نشبه السيد الوزير تحدثو قلتو بالحرف أنه املوسم كان ناجحا 
وأن دول أغلقت وآراء ودول ألغت الدراسة ودول أجلت امتحانا وبفضل 
هذه األطر اللي املوسم أن ناجح اليوم من فضل األطر اإلدارية والتربوية 
املوسم  في  نجي  اليوم  بباش  نظام  واألساتذة  املتعاقدين  واألساتذة 
الدرا�سي وبالتالي السيد الوزير الحل هو أنكم تواصلوا معهم كنا كنلجؤ 
الحوار القطاعي ومحموم أساس ما�سي بالضبط كيما جات كالمكم 
أنه الحوار اإلجتماعي يعرف بعض الفتور في بعد الفترات، أنتوما اللي 
مسؤولين عليه أنه ما خصوش يعرف فتور عبر التفاوض والتفاوض 
يعني التنازل الثنائي ما�سي نعطيوهم أونخبرهم بأمور فقط وندوز مرور 

الكرام، مسألة أخرى السيد الوزير تحدثتوا على األطر قلتوا أن 2 ملفات 
في طور التسوية، 3 ملفات في طور التسوية و2 في طريقها إلى التسوية 
النهائية ما قلتولناش أشنوا هما هاد امللفات، السيد الوزير عندنا األطر 
النظامين، مجموعة  اإلدارية والتربوية، املتصرفين، امللحقين ضحايا 
ديال الصفات أساتذة سد الخصاص هادو كلهم ضحايا ديال السياسة 
العمومية اللي تتمارس فهاد القطاع، بغينا تصور، بغينا جدولة زمنية، 
بغينا نطمئنوا هاد األطر اإلدارية والتربوية اللي كتشتغل في قطاع التربية 
باملآل ديال املطالب ديالها، وبالتالي باش نوضعوا حد لهاد  الوطنية 

اإلحتقان.

السيد الوزير، تحدثتم بأنه ما كايناش أزمة مقلقة ولكن هناك إقرار 
بوجود إشكاالت يمكن حلها بتضافر الجهود، هاد تضافر الجهود جاء 

قانون اإلطار 17-51.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى  النائب املحترم  السيد  النائب املحترم، شكرا  السيد  شكرا 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املوالي  التعقيب  إلى  نمر  الوقت، 

واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

الن ئب السيد جم ل بنشقأو7 كأ مي:

شكأا السيد الأئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم جهودكم تقدر عاليا، لكن اإلحتقان راه موجود 
السيد الوزير والوضع مقلق وإيال كانت هاد النتائج كلها اللي عبرتوا عليها 
اآلن فعالش هاداإلحتجاجات كاينة منين جات؟ هل اإلحتجاج عبث من 
العدم؟ اإلحتجاج عندو القوام ديالو واآلن األساتذة أطر األكاديميات، 
اإلدارة التربوية كل الحركات اإلحتجاجية والتنسيقيات اليوم تطالب 
الوزير، اآلن احنا كنرفضوا  وامللفات املطلبية ديالها واضحة السيد 
املقاربة األمنية ديال العنف وديال الضرب وديال على أنه يكون هناك 
واملعنوي،  املادي  العنف  ديال  الناحية  من  مقبول  غير  ديال  سلوك 
الحوار  الوزير  السيد  بالحوار  كنطالبوا  أساسية  مسألة  ذلك  ...على 
أنه  اليوم عبرتوا بتواصل ممتاز على  الجاد والبناء والتواصل كذلك 
كاين جهود هاد التواصل عالش ما كيبانش؟ عالش الحكومة ما كاينش 
فيها التواصل السيد الوزير؟ اليوم املشاكل اآلن األوضاع اإلجتماعية 
واملادية ديال رجال ونساء التربية والتعليم من مسؤوليتكم الحكومية، 
واملعالجة ديالها في إطار املساواة واملعادلة اإلجتماعية اليوم باش كل�سي 
يولي بحال بحال ما�سي غي باملماثلة على مستوى الشكل القانوني على 
مستوى األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية، هاد الناس كيعانيوا أطر 
ديال التعليم اليوم هما أساس التنمية اللي تكلمنا عليها قبيلة ال في 
الفالحة وال في الصناعة وال في التجارة والغيرها، ما يمكنش البالد تزيد 

إيال ما عندناش منظومة تربوية يعني في املستوى.

التالميذ السيد الوزير اليوم كتكلم على اإلمتحانات راه ما قراوا والو 
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السيد الوزير راه كاين تفاوت كبير، السيد الوزير املدارس العمومية راه 
في أزمة كاين مشكل كبير خصنا نقولوه درنا حلول فعال نجحنا في جزء 
كبير منها لكن مازال ما نجحناش أننا نخلقوا عدالة تعليمية لكل فئات 
اجتماعية ال في العالم القروي وال في العالم الحضري، اليوم كنتكلموا 
على التعليم عن بعد خصنا نديروا لو التقييم كنتكلموا كذلك على 
كاين  البرنامج؟  نفس  كيدوز  كل�سي  واش  الدرا�سي  البرنامج  مستوى 
ثانويات واعداديات ومدارس وصلوا واحد املستوى في البرنامج آخرون 

مازال ما وصلولوش.

السيد الوزير، كنتكلموا واحنا بمرارة وعندنا أزمة منظومة التربية 
والتعليم.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، راه حتى انت راه زدنا لك 
شكرا السيد النائب شكرا، السيد الوزير فيما تبقى من الوقت إيال كان 
�سي تعقيب، تفضل، فاش طلبناهم السيدة النائبة راه فتحنا املجال 
ال  يمكنش غنقصيوكم  ما  الكلمة  طلبتوش  ما  اإلضافية  للتعقيبات 
اسمح لي ال ال أرجو ك أرجوك اسمع ليا اسمعوا ليا هللا يخليك، فتحنا 

مجال للتعقيبات اإلضافية، تفضل تفضل.

الن ئب السيد جم ل بنشقأو7 كأ مي )نقطة نظ م(:

كيما بدينا الجلسة كاينة املداخلة من بعد الجواب ديال السيد 
الوزير كيكون مداخلة من بعد األسئلة كتجي التعقيبات الرئيسية عاد 
التعقيبات اإلضافية عاد الرد النهائي ديال السيد الوزير، دابا خصنا 

اآلن نديروا تعقيبات إضافية عاد يرد السيد الوزير الرد النهائي.

السيد ضئيس الجلسة:

واخا نفتحوا املجال للتعقيبات اإلضافية تفضلوا، تفضل.

الن ئبة السيدة ثأ   الصقلي:

شكأا السيد الأئيس،

التعقيب ديالي السيد الوزير ينصب على واقع التعليم في املناطق 
الجبلية والنائية والعالم القروي واملناطق الحدودية، ومؤخرا كنت في 
إطار عمل جمعوي بمناطق األطلس ووقفت على واقع التعليم فهاد 
الجيد  للتدريس  كافية  غير  ظروف  باألسف  نسجل  حيث  املنطقة، 
وبأسباب موضوعية، إجتماعية واقتصادية، للتهميش اللي كيعيشوا 

فيه منذ عقود من الزمن.

اليوم تعمقت األزمة بسبب الجائحة وكذا مشاكل التعليم عن بعد 
اللي لألسف هما رغم املجهودات اللي بدلتوها راه مكيتمكنوش منو 
وتيقولو اليوم راه اليوم كاين القراية نهار ياه نهار ال وحتى التداعيات 
ديال إلضرابات األساتذة مكتخليهم يتبعوا املسار الدرا�سي ديالهم واحنا 

كنطلبوا... راه غايكونوا هما الضحية تنطلبوا منكم السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، عفوا انتهى الوقت، هل هناك من 
تعقيب إضافي آخر في املوضوع؟ ما كاينش، السيد الوزير تفضلوا فيما 

تبقى من الوقت.

السيد سعيد رمزازي وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي 
ب سم  الأسمي  الن طق  العلمي،  والبحث  الع لي  والتعليم 

الحكومة :

شكأا السيد الأئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمي7،

أشكر السيدات النائبات السادة النواب على هاد التفاعل وعلى 
اإلقتراحات الوجيهة، وبالنسبة للحوار كما قلت الوزارة مستعدة باش 
تفتح حوار في أي وقت، وإن شاء هللا لنا العزيمة باش األسبوع املقبل 
غادي نجلسوا مع النقابات األكثر تمثيلية وغنفتحوا هاد امللفات، غير 
نتافقوا بأن احنا اعتمدنا واحد املنهجية كما قلت منهجية ديال خلق 
واحد العدد ديال الجان، لجان موضوعاتية اللي كنطرحوا فيها واحد 
العدد دامللفات، هادوك امللفات كانوا 12 واليوم فهادوك 12 سوينا 7، 
2 ديال اإلدارة التربوية والتوجيه والتخطيط حتى هما واخذين املسار 
ديالهم، بقاو 3 اللي اليوم احنا فتحنا نقاش مع القطاعات املعنية، هما 
الترقية بالشهادات هما املكلفون بسلك غير سلكهم األصلي اللي طرق 
لهم السيد النائب املحترم واملساعدون التقنيون اللي اليوم غنضمنوهم 

في النظام األسا�سي باش نحلوا هاد املشكل.

هاد  أخرى  مرة  النقطة  لهاد  نرجع  النظامين  ضحايا  بغيت  هنا 
امللف راه تم التسوية ديالو كما طرحات النقابات في األول أي ابتداءا 
 donc من 2016 اليوم راه ملف آخر، ملف إضافي هو من 2012 لتحت
هذا خصنا عاود نهضروا مع وزارة املالية ونلقاو التمويل ديالو هنا كاينة 

واحد الكلفة مالية هائلة، donc هنا راه ملف إضافي.

األمر اآلخر هو اإلدارة التربوية كما قلت وأؤكد بأنه اشتغلنا مطوال 
املالية  وزارة  مع  وهضرنا  املالية  للوزارة  ومشاو  جاهزين  مرسومين 
وجلسنا مع وزارة املالية واشتغلنا وكانوا واحد العدد ديال املالحظات 
واستجبنا لها واليوم هو في طور التسوية، ألن كاين القناعة باش نسويو 
هاد امللف هذا، ونفس املنحى غادي ياخذو ديال التوجيه والتخطيط 
ألن أيضا استفادة ديال هادوك املستشارين اللي دخلوا لسلك ديال 

التكوين فاش يدخلوا 10 يخرجوا سلم 11.

القضية ديال راه قلناها لسيد النائب املحترم بأن احنايا بصدد 
تحيين األطر املرجعية لجميع املواد في األسالك اإلشهادية اللي غناخذوا 
بعين اإلعتبار هاد التفاوتات، راه قلنا راه كاين تفاوتات وهللا غالب راه 
الظرفية عصيبة واستثنائية وكل واحد كيشتاغل في إطار واحد نمط 

تربوي، نمط حضوري أو ال نمط بالتناوب..
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السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع كامل األسف.

السيد سعيد رمزازي وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي 
ب سم  الأسمي  الن طق  العلمي،  والبحث  الع لي  والتعليم 

الحكومة :

أو ال النمط أو ال عن بعد، لهذا هاد �سي كامل غادي يضمن إن شاء 

هللا في التحيين ديال األطر املرجعية اللي غادي نخرجوا في بداية شهر 

ماي وغادي ناخذوا بعين اإلعتبار بالنسبة لإلمتحانات، شكرا السيد 

الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نكونوا قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة 

األسئلة الشفهية لهذا اليوم وضفعت الجلسة.
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