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محرر الجلسة ضقم 176

الت ضيخ: الثالثاء 27 شعبان 1441هـ )21 أبريل 2020م(.

مجلس  رئيس  شماش،  بن  الحكيم  عبد  السيد  املستشار  الرئ سة: 
املستشارين.

التوقيت: ثالث ساعات ودقيقتان، إبتداء من الساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الثانية عشرة زواال.

جدول األعم ل: جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع: "واقع 

وآفاق مواجهة تداعيات فيروس كورونا".

املستش ض السيد عبد الحكيم بن شم ش، ضئيس املجلس:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلي7.

أعلن عن افتت ح الجلسة.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدة والس دة الوزضاء املحترمي7،

السيدات املستش ضات املحترم ت والس دة املستش ضو7 املحترمو7،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100من الدستور واملادتين 
283 و284 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس 
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم، حول املوضوع الالجئ الذ1 
جرى االتفاق عليه وهو املتعلق "بواقع وآفاق مواجهة تداعيات فيروس 

كورونا".

وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول األعمال، أعطي 
الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات.

الكلمة لكم السيد األمين املحترم.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي أمي7 املجلس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء املحترمو7،

السيدات والس دة املستش ضو7 املحترمو7،

توصل مكتب مجلس املستشارين بقرار املحكمة الدستورية رقم 
بمقتضاه  صرحت  الذ1   ،2020 أبريل   17 بتاريخ  الصادر   104/20
املستشارين  بمجلس  عضو  صفة  من  علمي  محمد  السيد  بتجريد 
وبشغور املقعد الذ1 كان يشغله في املجلس، مع دعوة املترشح الذ1 
ورد إسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس 

الالئحة لشغل املقعد الشاغر، تطبيقا ملقتضيات املادة 91 من القانون 

التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.

كما أحال مجلس النواب على املجلس، مشروع قانون رقم 25.20 

بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين في الصندوق الوطني 

من  املتضررين  بهم،  املصرح  لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان 

تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورنا "كوفيد-19"، لدراسته في إطار 

قراءته الثانية وذلك بعد تعديل املادة الرابعة منه.

أما بالنسبة، السيدات والسادة أعضاء املجلس، لألسئلة وأجوبة 

أعضاء الحكومة عليها توصلت رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من يوم 

الثالثاء 14 أبريل 2020 إلى غاية يومه 21 أبريل 2020 بما يلي:

- عدد األسئلة الشفهية: 11 سؤاال.

- عدد األجوبة الكتابية: 17.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد األمي7.

نشرع اآلن إذن في معالجة أسئلة محور هذه الجلسة"، حول "واقع 

وآفاق مواجهة تداعيات فيروس كورونا"، وعددها 11 سؤاال.

السيدات  من  ألتمس  أن  أريد  التدخالت،  باب  أفتح  أن  وقبل 

والسادة املستشارين املحترمين، وألسباب ال تخفى عليكم، والعتبارات 
احترازية ووقائية، تنطلبو من السيدات والسادة املستشارين املحترمون 

أن يتناولوا الكلمة من أماكنهم، وأن نسمح للسيد رئيس الحكومة حصرا 

بأن يحتكر هذا املنبر، في انتظار أن تنفرج األزمة إن شاء هللا.

األولى ألول متدخل عن فريق  والكلمة  التدخالت  باب  أفتح  إذن 

األصالة واملعاصرة.

املستش ض السيد الحو املربوح:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين املحترمي7،

تنعقد جلستنا هذه في سياق خاص، سمته األساسية انتشار جائحة 

"كوفيد-19"، التي اجتاحت جل دول العالم، وتسببت في كارثة صحية، 

اقتصادية واجتماعية مأساوية، وحصدت عشرات اآلالف من األرواح 

إلى حدود اليوم، وأربكت النظام االجتماعي واالقتصاد1 على نطاق 

لم يشهده العالم من قبل، وهو ما دفع كل الدول إلى اتخاذ جملة من 

اإلجراءات والتدابير االستثنائية واالحترازية بهدف محاصرة هذا الوباء.
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السيد الرئيس،

لقد تمكنت بالدنا بفضل مبادرة وتوجيهات صاحب الجاللة امللك 

محمد السادس نصره هللا، وبشكل استباقي من اتخاذ إجراءات جريئة 

سريعة متتالية وحاسمة، ملواجهة هذه الجائحة.

الدستورية  الجلسة  هذه  موضوع  مناقشة  في  الشروع  وقبل 

املخصصة لألسئلة الشهرية املوجهة إلى السيد رئيس الحكومة، ال بد 

أن نقف وقفة إجالل وإكبار للمبادرة امللكية السامية التي يجب علينا 

جميعا، حكومة وبرملانا وكل املؤسسات والفاعلين، أن نعمل على حسن 

تنزيلها وتطبيقها.

وال تفوتنا هذه املناسبة كذلك، أن نتوقف عند أهمية االلتفاتة 

امللكية السامية ألوضاع أشقائنا في البلدان اإلفريقية، تعزيزا المتدادنا 

اإلفريقي وتأكيدا من جاللته على املصير املشترك.

وفي السياق نفسه، وبخصوص السلوك املشين املتمثل في حرق 

العلم املغربي من طرق أحد األغبياء، ال يسعنا إال أن نندد ونشجب 

هذا الفعل األرعن، ونعلن أن كل املغاربة سيتصدون لكل من سولت له 

نفسه املساس بثوابت البالد.

وفي هذا اإلطار، السيد رئيس الحكومة، نسائلكم: عن واقع وآفاق 

أزمة كورونا؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستش ض السيد ضح ل املك و1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين،

اتخذتها  اللي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد 

وغاتاخذها الحكومة ملواجهة هاد الوباء ديال )coronavirus( واآلثار 

ديالو االقتصادية واالجتماعية؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

فريق العدالة والتنمية.

ما هو سؤالكم السيد الرئيس؟

املستش ض السيد نبيل شيخي:

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

سؤالنا لكم اليوم يتعلق باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة أو التي 

ستتخذها املتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا؟

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا.

الفريق املوالي، الفريق الحركي.

املستش ض السيد أحمد شد:

شكرا.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة واملستش ضين،

بفضل التعبئة الوطنية ملختلف املؤسسات تحت القيادة امللكية 

وباء كورونا، على هذا  انتشار  الحد من  بالدنا  الحكيمة، استطاعت 

األساس نسائلكم حول تداعيات نجاعة اإلجراءات املتخذة للحد من 

هذه الجائحة، والتدابير الحالية واملستقبلية إن شاء هللا؟

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستش ض السيد محمد البكوض1:

نفس السؤال يقدمه فريق التجمع الوطني لألحرار.

السيد الرئيس:

شكرا.

الفريق االشتراكي.

املستش ض السيد عبد الحميد ف تحي:

نفس السؤال السيد الرئيس.
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السيد الرئيس:

شكرا.

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستش ض السيد عبد اإلله حفظي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

والصالة والسالم على أشرف املرسلي7.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمو7،

السيدات والس دة املستش ضات واملستش ضو7 املحترمو7،

بداية، أعلن وأؤكد بكل فخر واعتزاز، أن االتحاد العام ملقاوالت 
ه ونساَءه، رئاسَته وجامعاِته القطاعية واتحاداِته الجهوية 

َ
املغرب، رجال

السامية،  ة  الَهــبَّ عاليا  يـثمن  املستشارين،  بمجلس  البرملاني  وفريقه 
السريعة والحازمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، 
ملواجهة جائحة كورونا، بمقاربة رائدة ونظرة استشرافية، واملطبوعة 
جاه املواطنين واملقاوالت الوطنية، من خالل 

ُ
باليد البيضاء لجاللته ت

جملة من التدابير الضرورية والفعالة.

وسجل جاللة امللك حفظه هللا، في سجل الخلود، حكمته وتبصره؛ 
البلدان  مواكبة  بهدف  عملياتي  إطار  إرساء  تروم  مبادرة  خالل  من 
اإلفريقية في مختلف تدبيرها للجائحة، تعزيزا ألدواره في بناء العمق 
اإلفريقي االستراتيجي للمغرب من بين الفرص املتاحة واملخاطر املحدقة.

ومن جانب آخر، ال يسعنا إال أن نشكر الحكومة الحتواء التداعيات 
السلبية للجائحة، بتفعيل قرارات إغالق الحدود، دون توقيف عجلة 

االقتصاد.

ونتوجه بشكر خاص لوزارة الصحة، ولكافة األطر الطبية والشبه 
التابعة  األجهزة  ومختلف  الداخلية،  وزارة   

ً
أيضا ونشكر  الطبية، 

لها، والقوات املسلحة امللكية والدرك امللكي، على عملهم خالل فترة 
بمجل�شي  التشريعية  للمؤسسة  كذلك  موصول  والشكر  الطوارئ، 

البرملان على تسريع إصدار عدد من القوانين ذات الصلة.

إلى شريحة  باب اإلنصاف، أن أوجه تحية تقدير  وال يفوتني من 
هامة، ِلـما تقدمه من تضحيات بكل روح وطنية في ظل هذه الجائحة؛ 
إنها الشريحة العاملة في النقل الطرقي واللوجستيك، التي تحرص ليل 
نهار بكل وطنية وتفاٍن ومسؤولية، على تزويد السوق الداخلي بمختلف 
املواطنين،  عموم  إلى  واألدوية  الفالحية  واملنتجات  األساسية  املواد 

فشكرا لكل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي واللوجستيك.

وفي هذا الصدد، السيد رئيس الحكومة، وتجنبا ملخاطر السائقين 
في الطرق العادية أثناء الشحن والتفريغ ووجود حواجز أمنية، ربحا 

إما  ليال  السيارة  للطرق  ارتيادهم  إمكانية  بدراسة  نطالبكم  للوقت، 
تفضيلية  بتعريفة  األقل  أو على  الطوارئ  فترة  بصفة مجانية خالل 

خدمة ملصلحة الوطن، ليال.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

هذه  في  االقتصادية  اليقظة  لجنة  ومسؤوليات  مهام  نقدر  إننا 
الظروف الدقيقة، ونشكرها على عملها املتواصل، كما نثمن قراراتها 
خالل املرحلة األولى، ورغم أهميتها، لم تخرج عن التأجيل والتعليق 

سواء أكانت، ذات طبيعة:

- جبائية؛ كتأجيل التصريحات الضريبية وتعليق املراقبة الضريبية 
واإلشعار للغير الحائز؛

- أو مالية؛ كتأجيل أداء القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض 
اإليجار؛

- أو اجتماعية؛ كتعليق أداء مساهمات الضمان االجتماعي.

على  املقاوالت  تساعد  أوكسجين ضرورية  كان جرعة  كله،  فهذا 
العيش والبقاء، في انتظار مقاربة أكبر جرأة في املرحلة الثانية لعمل 
وإعفاءات،  مباشر،  مالي  دعم  من  املقاوالت  ن  ِ

ّ
ـمك

ُ
ت مقاربة  اللجنة، 

وقروض بدون فائدة، حفاظا على مناصب الشغل.

كما تنتظر املقاوالت من األبناك أن تلعب دورها كامال في االنخراط 
والتعبئة الوطنية، حيث لم ترق بعد، لم ترق بعد إلى مستوى الحدث، 
في الدعم واملواكبة املقاوالتية، رغم ما تقدمه الدولة من ضمانات، 
للعمل  وجامد  متحجر  بتدبير  تتصل  95% العتبارات  لــ  اللي وصالت 
البنكي خالل الفترات العادية، لكن ذلك ال يبرر مقاربتها الحالية في ظل 
الظروف االستثنائية، البد من التحلي باملسؤولية وربط العمل البنكي 

باملسؤولية االجتماعية واألخالقية.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

ما كان ينبغي أن يقتصر التشجيع على املقاوالت املتوقفة، بل كان 
لزاما أن يشمل كذلك هذا التشجيع املقاوالت التي استمرت في العمل، 
والتي كان من املمكن أال تستمر، علما أننا كنا حتى قبل أزمة كورونا، كنا 

في وضعية صعبة من مظاهرها:

- مؤشرEuler Hermes بالنسبة لنفوق املقاوالت؛

- مشاكل الثقة؛

- تراجع االستثمار الخاص.

ومع ذلك، فإن املقاوالت لم تستسلم، رغم سياق األزمة العاملية 
وتداعيات هذا الوباء، ومما يثلج الصدر، أن االقتصاد الوطني جعل 
رهاناته املتعددة، فرصا حقيقية يتعين استثمارها، من خالل تحويل 
م أو الكمامات/

ُ
ث
ُّ
سالسل وحدات صناعية للنسيج، إلى وحدات إلنتاج الل

الكمائم الواقية، ومساهمة قطاع صناعة الطيران واإللكترونيات في 
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تطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

السيد ضئيس الحكومة،

للضمان  الوطني  للصندوق  األولى  الدورية  به  اتسمت  ملا  تبعا 
االجتماعي في املوضوع من غموض وضبابية أدى إلى تضليل السواد 
األعظم من أرباب املقاوالت حسني النية، اتجهت لألسف أصابع اتهام 
وتشهير مرفوضة ومردودة على أصحابها لتطعن في مصداقية مقاوالت 
وقطاعات برمتها، خاصة وأن مفهوم الوضعية الصعبة نفسه لم يتم 
تحديده بعد، إلى هاد الدقيقة اللي كنتكلمو فيها السيد رئيس الحكومة، 
ونحن نتبرأ من كل سلوك، بالطبع يجانب ثوابت املدرسة املغربية وقيمها 
اإلنسانية، خاصة وأن أرباب املقاوالت املعنية، أدلوا بتصريحاتهم عن 
نية، ولم يتسلموا مباشرة مبالغ مالية من مؤسسة الضمان  حسن 

االجتماعي.

وسؤالنا السيد رئيس الحكومة املحترم:

في الوقت الذ1 تعلن فيه عدة مؤسسات كبرى وقطاعات اقتصادية 
نيتها في استئناف العمل التدريجي، ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها 
إلعطاء انطالقة جديدة وقوية للمقاوالت الوطنية؟ ومواجهة التداعيات 

السلبية لفيروس" كورونا" على االقتصاد الوطني؟

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستش ضة السيدة آم ل العمر1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

ونحن نعيش على وقع األزمة الصحية العاملية وتداعياتها املتسارعة 
التي لم تستثنى منها بالدنا، البد أن ننوه بما تبذله السلطات العمومية 
بكل فئاتها من مجهودات في إطار اإلجراءات االحترازية، وبالتضحيات 
الجسام لكل املرابطين في الصفوف األمامية خاصة األطقم الصحية 
أمام  حياتهم  مسترخصين  الجائحة  مع  التماس  في خط  املتواجدين 
األخطار، أن ننوه بكل األجراء العاملين والعامالت داخل العديد من 
ونكران  بتفان  الساهرين  الحيوية،  والخدماتية  اإلنتاجية  القطاعات 
لهم من  العمومية والنشاط االقتصاد1،  املرافق  ذات على استمرار 

االتحاد املغربي للشغل أسمى عبارات التقدير واالمتنان.

الحكومة  اتخذتها  التي  االستباقية  باملقاربة  نشيد  أن  يفوتنا  ال 
التضامن  صندوق  بخلق  امللك  لجاللة  الحكيمة  التعليمات  ظل  في 
ملجابهة جائحة "كوفيد-19"، في خطوة استباقية للتخفيف من األزمة 
االجتماعية واالقتصادية، الوجه اآلخر لألزمة الصحية العاملية الراهنة.

التي  العالية  التضامن  وروح  الواسع  الشعبي  بالدعم  نفتخر  وإذ 
الجماعي  التفكير  يقت�شي  الذ1  واملصير1  العصيب  الظرف  طبعتها 
وتعبئة كل القوى الحية ببالدنا، فإننا نعبر عن استغرابنا لتهميش ممثلي 
الطبقة العاملة وفي مقدمتهم االتحاد املغربي للشغل، الذ1 انخرط 
بكل مكوناته في التعبئة، تهميشها من تركيبة لجنة اليقظة الوطنية في 
حين أنها تشمل مثال أرباب العمل، وكأن القوى العاملة غير معنية بهذه 
املعركة املصيرية، في الوقت الذ1 هي مطالبة فيه بمجهودات وتضحيات 

لحماية املواطنين وتحريك عجلة االقتصاد في ظروف استثنائية.

إن بالدنا مطالبة باإلبقاء على اإلجماع الوطني عبر إعمال مقاربة 
تشاركية استثمارا للثقة وحفاظا على مصداقية ونجاعة اإلستراتيجية 
املتخذة، وضمانا لتفاعل وانخراط املواطنين، حتى نتجاوز هذه املرحلة 

وننتصر عنها.

من  للتخفيف  الجائحة  لتطويق  بالدنا  اتخذتها  التي  فاإلجراءات 
اآلثار االجتماعية لهذه األزمة على االقتصاد واألسر، خاصة من الفئات 
الهشة، قد لقيت استحسانا واسعا لدى املواطنين، لكن الوضع يتطلب 

املزيد من الجهد لتدارك بعض النقائص وذلك عبر:

- تعزيز اإلجراءات الوقائية وتوسيع دائرة التحاليل املخبرية؛

- تعزيز حماية األطقم الصحية ودعمهم وتعويضهم عن األخطار 
املهنية؛

- توسيع بنايات االستشفاء لتشمل املصحات الخاصة على غرار 
املتطوعون  املتعاقدون  يرابط  حيث  االجتماعي،  الضمان  مصحات 
الحكومة،  رئيس  السيد  منكم،  ينتظرون  الذين  املر�شى  الستقبال 
إنصافهم عبر ترسيمهم بمؤسساتهم األم "الضمان االجتماعي"، وقد 

بعثنا لكم برسالة في املوضوع؛

صحة  لحماية  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  في  الصرامة  إعمال   -
وسالمة العمال والعامالت للحد من البؤر الوبائية التجارية والصناعية، 
التي خلفت عشرات املصابين ضمن العمال والعامالت وعائالتهم، من 
جهة أخرى، الشك أن جزءا مهما من النسيج االقتصاد1 قد تضرر من 
تبعات األزمة الصحية، وخاصة القطاعات املرتبطة بالطلب الخارجي، 
السياحة، النسيج، الطائرات، اللوجستيك إلى آخره، التي أبانت بصفة 
مبكرة مؤشرات الهشاشة باإلضافة إلى القطاع غير املهيكل، لكن هناك 
مقاوالت استمرت في نشاطها ما يتطلب ضبط معايير استحقاق الدعم 

وربط االستفادة بعدم تسريح العمال بعد مدة انتهاء الحجر الصحي؛

الدعم،  التي تحد من استفادة األجراء من  - معالجة اإلشكاالت 
وتوسيع الدعم إلى األجراء غير املصرح بهم واملطرودين وتعويض مهنيي 
الصيد البحر1 من بحارة وعمال وعامالت السمك عن أيام التوقف 

املاضية؛

- تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية لتيسير الرجوع التدريجي 
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للعمال إلى مركز عملهم؛

- تيسير استفادة الفئات الهشة بالعالم القرو1 من الدعم في ظل 
غياب الشبابيك البنكية؛

القرى، حيث  في  التالميذ  الدرا�شي لكل فئات  التحصيل  تأمين   -
غياب وسائل التواصل وضعف تغطية شبكات االتصاالت.

مطالبا  مكوناته  بكل  الحكومة،  رئيس  السيد  املغرب،  كان  إذا 
الديمقراطي  فالتفسير  الدستورية،  للمقتضيات  طبقا  بالتضامن، 
واالمتيازات  الريع  من  املستفيدين  كل  مساهمة  يقت�شي  للدستور 
الضريبية لسنين طويلة بقدر يتناسب مع الثروات التي راكموها، قبل 
اللجوء إلى االقتطاع من أجور املرابطين في الصفوف األمامية، وعلى 

رأسهم مهنيي الصحة الذين يستحقون الدعم والتحفيز.

إن املرحلة العصيبة التي نمر بها، مرحلة فاصلة في تاريخ بالدنا على 
غرار باقي األمم، فتأثيراتها االجتماعية الوخيمة قد تزج ب10 ماليين فردا 

في الفقر.

إن الحكومة على املحك كونها مضطرة للتصرف السريع واملندمج 
لتحديد حجم املتغيرات التي تطال حياة املواطنين واإلجابة عنها، ويبقى 

السؤال املطروح وهو املغرب ما بعد جائحة كورونا.

اختياراتنا  وتسائل  الدروس  استخالص  تتطلب  املرحلة  إن 
االقتصادية واالجتماعية، كالرهان على أسطورة العوملة التي عوملت 
التي ظلت  في محاولتها لتطويقه، اختياراتنا  الحدود  الوباء وأوصدت 
تراعي التوازنات املاكرو اقتصادية على حساب التوازنات االجتماعية، 
إعماال لوصفات املؤسسات املالية، رغم نتائجها الكارثية على مديونية 

الدول وعلى الشعوب بعد تقليص امليزانيات االجتماعية.

إن على الدولة أن تستثمر الحنكة التي أبانت عنها في تدبير األزمة 
لتسترجع أدوارها كدولة راعية لحماية املواطنين وبناء اقتصاد وطني 
االقتصاد1  االستقالل  من  قدرا  تضمن  أسس  على  مبني  مهيكل 
والرفع  العمال،  وإقرار حقوق  والبيئي،  الغذائي  األمن  وتوفير  واملالي، 
من االستثمار العمومي في البحث العلمي وفي القطاعات االجتماعية، 
ضرورة  الجائحة  هذه  أثبتت  الذ1  والصحة،  التعليم  رأسها  وعلى 
اإلقرار بخصوصيته عمال بتوصيات املناظرة الثانية للصحة ليوليوز 
2013، بناء على مذكرة االتحاد املغربي للشغل، وطبعا توسيع الحماية 
االجتماعية الشاملة لكافة الفئات واستدامتها وإرساء مقومات العدالة 

االجتماعية.

تلكم األدوار للدولة التي ما فتئ االتحاد املغربي للشغل يدافع عنها في 
مواقفه ويناضل من أجلها إلرساء مجتمع عادل ومتضامن.

وفي النهاية، إن الدولة الراعية هي القادرة على إنقاذ حياة األشخاص 
قبل إنقاذ االقتصاد.

وشكرا السيد رئيس الحكومة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق الدستور الديمقراطي االجتماعي.

من مكانك السيد الرئيس.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضو7،

أوال، السيد رئيس الحكومة، نسجل أن املغرب عليه أن يفتخر 
بقيادة جاللة امللك نصره هللا وأيده، أنه برهن للعالم أن املغرب دولة 
قوية بمؤسساتها، الجيش لعب الدور ديالو، الدرك لعب الدور ديالو، 
األمن لعب الدور ديالو، وقاموا بالواجب ديالهم، القوات املساعدة 
قامت حتى هي بالواجب ديالها، وزارة الداخلية من اإلدارة املركزية إلى 
اإلدارة الترابية، الوالة، العمال، القياد، الشيوخ، املقدمين، كل رجال 

السلطة بدون استثناء لعبوا دورهم.

السيد الرئيس:

نزوال عند رغبة  الرئيس،  السيد  الرئيس، معذرة، معذرة  السيد 
زمالئك الرجاء االلتحاق باملقعد وإلقاء كلمتك..

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

راه السيد الرئيس اللي اعطاني الكلمة.

السيد الرئيس:

أنا اللي اعطيتك الكلمة واآلن أنا تنطلب منك تم�شي لهيه السيد 
الرئيس، ماعليش، معذرة، معذرة.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

إذن زدتوني 2 دقايق.

السيد الرئيس:

معذرة، معذرة.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

شكرا.

وهاذ1 جائحة كنتو تصبرو..
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السيد الرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

الجائحة ما فيها ال قانون وال والو، ها انتوما شفتو كلنا، احنا ربي 

سبحان وتعالى..

السيد الرئيس:

تفضل السيد الرئيس، تفضل

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضو7،

أوال، نسجل أن املغرب عليه أن يفتخر بقيادة جاللة امللك نصره هللا 

وأيده أنه برهن للعالم أن املغرب دولة قوية بمؤسساتها، الجيش لعب 

الدور ديالو، الدرك لعب الدور ديالو، األمن لعب الدور ديالو وقاموا 

بالواجب ديالهم، القوات املساعدة، وزارة الداخلية قامت بالواجب 

ديالها من اإلدارة املركزية إلى اإلدارة الترابية، الوالة ، العمال، القياد، 

الشيوخ، املقدمين، كل رجال السلطة بدون استثناء لعبوا دورهم، 

التربية  ديالهم،  بالدور  قاموا  ديالها  باألطر  مشكورة  الصحة  ووزارة 

الوطنية، ومعنا السيد الوزير تنهنيوه، قاموا بالدور ديالهم، وزارة املالية 

كذلك ووزارة التجارة والصناعة ثم وزارة الفالحة.

السيد رئيس الحكومة،

وكل  مغربي  بيت  كل  اليوم  ونساؤها،  ورجالها  أبطالها  أزمة  لكل 

مواطن مغربي في املهجر، بل حتى في قيادات بعض الدول تشهد بأن 

املغرب استبق اإلجراءات والقرارات للتحكم في االنتشار السريع لهذا 

الوباء، وتجنب املغرب حاليا من فقدان لكل عائالت مغربية آلبائهم 

وأمهاتهم وأقربائهم وأحبائهم، فحمدا هلل، فحمدا هلل، فحمدا هلل، ألن 

كل مغربي من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير يعلم ما يقع من وفيات 

وحجم هذه الكارثة بأمريكا، بإيطاليا، جارتنا العزيزة إسبانيا وصديقة 

املغرب فرنسا وغيرها من الدول.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

دولتنا اليوم، بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، دولة 

قوية وملتحمة ومتضامنة.

السيد ضئيس الحكومة،

هناك جنود، جنود خفاء وإن كانت هذه الظرفية ال تحتمل التباهي 
والتفاخر ألننا كلنا مسئولون ومطالبون في هذا الظرف بالصبر والتفاني 
في العمل "الوطن فوق كل �شيء"، إال أنه من العدل ومن الواجب، و 
القريب  املستقبل  في  مزايدات،  بدون  الجميع  على  ملقاة  أمانة  هي 
إنصاف جنود األمن الغذائي: الفالحة، الذين هم مجندون ومغامرون 
اللحم،  الحليب،  لتوفير  بعد  اليوم من  ما�شي  بأنفسهم،  ومخاطرون 
كاينش  ما  الزيتون،  الزيوت،  القطاني،  الحبوب،  الفواكه،  الخضرة، 
�شي واحد عندنا هنايا اللي ماعندوش في الطبسيل ديالو �شي حاجة من 

الفالحة أو في الكوزينة ديالو �شي حاجة اللي داروها الفالحة.

السيد الرئيس،

فهؤالء جنود األمن الغذائي عامل استراتيجي إلنجاح الحجر وضمان 
االستقرار، إن مجموعة من األشياء لم تكن تحظى بالعناية الالزمة 
اعتبرناها من املكتسبات األبدية، هذه األزمة ستجعلنا نعيد النظر في 
طريقة تعاملنا على مجموعة من القضايا، إذ ال مفر من إعادة توفير 
األولويات، وسؤال مركز1 سيطرح بإلحاح: ما هي أولوية الغد الجماعية 

والفردية؟ هذا سؤال مطروح.

السيد ضئيس الحكومة،

ختاما، اللهم أكتب لنا في األيام القادمة الخير وارفع عنا الشر والبالء 
واجعل هذا البلد آمنا مستقرا في ظل موالنا األمير، أدام هللا عزه ونصره 

وحفظه من كل مكروه.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

ارجع السيد الرئيس؟

السيد الرئيس:

ارجع السيد الرئيس إلى بغيتي.

تفضل السيدة املستشارة املحترمة.

املستش ضة السيدة ضج ء الكس ب:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

نسائلكم حول الدروس والعبر املستخلصة من أزمة كورونا؟
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وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا، هذا سؤال.

طيب، بقرار من املكتب أعطي اآلن الكلمة للسيد املستشار املحترم 
غير املنتسب ال�شي رشيد املنيار1 في حدود دقيقتين، ولك أن تتصرف 

فيها كما تشاء، تخليها للتعقيب وال اآلن.

املستش ض السيد ضشيد املني ض1:

بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة،

الس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضو7 املحترمو7،

املغرب اليوم يعيش كباقي دول العالم أزمته محنة جائحة كورونا 
واالقتصادية  الصحية  املنظومات  كبريات  أمامها  تصدعت  أزمة 
وأعجزته  العاملية  اإلستراتيجية  العقلية  أربكت  أزمة  واالجتماعية، 
وأدخلت الجميع في حسابات أنانية ضيقة، انهارت معها منظومة القيم 
في العديد من العالقات الدولية وفضحت زيف الشعارات واملثل التي 
الصحية  األزمة  وملواجهة هذه  الدول،  من  بها مجموعة  تتغنى  ظلت 
اجتماعي  بنفس  تضامنا  أظهر  مكوناته  بكل  املغرب  فإن  الخطيرة 
وحس إنساني منقطعي النظير وتعبئة وطنية غير مسبوقة على جميع 
املستويات، تحت القيادة املتبصرة والرشيدة لجاللة امللك، يشهد عليها 
كل القرارات االستباقية التي اتخذت والقطاعات الحيوية التي جندت 

واألموال التي عبئت.

لكن، كل ذلك ال يعفينا من الوقوف على العديد من االختالالت التي 
عرت عنها هذه الجائحة والتي طاملا نبهنا لها غير ما مرة، وفي مقدمتها 
آفات الفساد وكلفته وتأخره في تجريم اإلثراء غير املشروع، ومن أين 
لك هذا؟ وضعف نجاعة القضاء في البت في ملفات الفساد املعروضة 
أمامه ومحاربة قالعه وبؤره ومساءلة رموزه املعروفين واسترداد األموال 
الصحة  قطاعا  وتحديدا  االجتماعية  القطاعات  هشاشة  املنهوبة، 
استحضار  من  البد  وهنا  املهيكل،  غير  ااوقتصاد  هيمنة  والتعليم، 
العامالت والعمال  إليها مئات آالف من  آلت  التي  الصعبة  الوضعية 
واألوضاع املأساوية للطبقات الفقيرة املهمشة التي ال مورد لها، مما 
يعتبر تهديدا حقيقيا للسلم االجتماعي، ال�شي الذ1 يفرض معه اتخاذ 

تدابير استباقية ناجعة واستعجالية لتدارك ما يمكن تداركه.

وإذ نتطلع إلى تجاوز هذا الوضع بأقل الخسائر فإن هذه الجائحة 
علمتنا معنى حفظ الصالح العام، وأن املجتمع ليس مقاولة بل مجموعة 
السياسات  كل  مراجعة  يفرض  ما  وهو  بشرية،  وكائنات  مواطنين 

العمومية لتعكس..

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستش ض املحترم.

انتهى الوقت.

الكلمة اآلن للسيد.. شكرا السيد املستشار.

شكرا السيد املستشار املحترم، أرجوكم احترموا الوقت.

الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على ما استمعنا إليه من 
أسئلة.

تفضل السيد الرئيس.

السيد سعد الدين العثم ني، ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على ضسول هللا وآله وصحبه.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين املحترمي7،

أوال، أنا سعيد بالجواب على هذا السؤال املرتبط بواقع انتشار 
الجائحة،  لهذه  ومواجهتنا  االنتشار  هذا  وتداعيات  كورونا  جائحة 
ويمكن نقول بأنه احنا في واحد ظرفية استثنائية تستدعي تعامالت 
استثنائية، ليس فقط وطنيا ولكن أيضا دوليا، هاذ1 واحد الجائحة 
فاجأت البشرية، فاجأت اإلنسان وربما نقول قلبت حياته، موازينه، 
برامجه، تخطيطاته، في املستقبل القريب أو ربما في املستقبل البعيد، 
وربما سيكون عندها تأثيرات بعيدة املدى على العالقات بين األمم، على 

الحياة داخل الدول وداخل الشعوب أيضا.

وبلدنا أصابتها الجائحة مثل مختلف بلدان العالم، لكن بلدنا بسبب 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا وتوجيهاته، 
كانت سباقة إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات االحترازية الضرورية ملواجهة 
هذه الجائحة بطريقة استباقية واستشرافية وفاعلة، وهو ما جنب 

بلدنا األسوأ.

لكن، واخا تنقولو الحمد هلل هناك إجراءات قوية جنبت بالدنا 
األسوأ ولكن ليس معناه أنه باقي ما كاين هناك مشاكل وخطر بل وخطر 
إذا لم نلتزم االلتزام السليم بهذه اإلجراءات االستباقية، وإذا لم نتابع 

درجة اليقظة الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.

عليها  تحدثوا  اللي  اإلجراءات  من  عدد  اتخذت  بالدنا  الحمد هلل 
واللي هي مهمة جدا من إغالق الحدود، املجال البحر1 والجو1 والبر1 
أمام املسافرين، إلغاء عدد من التجمعات ومظاهرات، اإلغالق املؤقت 
الطوارئ  حالة  إعالن  الضرورية،  غير  العمومية  واملحالت  للمساجد 
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الصحية ثم تمديدها بعد ذلك، تقييد الحركة بين املدن وبين األقاليم، 
اإللزام بالحجر الصحي في املنازل، إلزامية وضع الكمامات، التوعية 
على أوسع نطاق، عدد من اإلجراءات الوقائية الفردية اللي هي أيضا 
أساسية، واخا نديرو داك ال�شي كامل إلى ما كانش األفراد تيحضيو هما 
بروسهم عن طريق الغسل املستمر لأليد1 بالصابون أو باملعقمات أو 
باملطهرات الضرورية املعروفة، وإذا لم نحاول بمجرد ما تيكون �شي 
واحد مريض إما تيكحب وال عندو مرض ما يشبه الزكام أو االرتفاع في 
الحرارة وخصوصا مع وجود ضيق في الصدر، أو غيره من األعراض التي 
وزارة الصحة حاولت توعي بها، نحاولو ما أمكن نرجعو للمتخصصين، 
لألطباء، نحاولو ما أمكن تكون عندنا املسافة ديال األمان بيننا وبين 
اآلخرين، نحاولو أماكن الزحام نتجنبوها ولو مشينا نقضيو �شي حاجة 

ضرورية وغيرها.

إذن هذه اإلجراءات كلها اللي قمنا بها واللي تعاونا عليها، الحمد 
هلل كما قلت جعلت بلدنا تكون من البلدان التي شهد لها بالتوفيق و 
باالستباقية في تدبير هذه األزمة، ألن جاللة امللك حفظه هللا، منذ اليوم 
األول قال بأن صحة وسالمة املواطنين هي األولوية وصحة املجتمع 
هي األولوية، ويجب أن نتخذ جميع اإلجراءات لحمايتها، والحمد هلل 
اإلستراتيجية ديال جاللة امللك صدقت هي األولى وهي الناجعة وهي 
الناجحة، ألن واخا احنا عندنا ناس فقدناهم، توفاو عدد من املواطنات 
و املواطنين، ولكن إلى قارنا وشفنا ذوك املئات يوميا، أو آالف كما شفنا، 
كما قال بعض الزمالء السادة املستشارين منذ قليل في بعض البلدان، 

تنقولو الحمد هلل تجنبنا إذن األسوأ.

ولذلك، في هذا السياق البد أن أجدد الشكر والعرفان لجاللة امللك 
محمد السادس، حفظه هللا، والذ1 يشرف شخصيا على متابعة هذه 
الوضعية ويصدر تعليماته السامية باستمرار ومنذ اللحظات األولى، 
وأيضا أريد أن أشيد بالتالحم الوطني للشعب املغربي والتضامن الذ1 
عبر عنه الشعب املغربي، وااللتزام الذ1 عبره الشعب املغربي باإلجراءات 

االحترازية والوقائية التي أعلننها منذ البداية.

إذن هناك تعبئة وطنية، الحمد هلل، تعبئة وطنية كانت جوابا على 
هاذ الظرفية، وبينت أن الشعب املغربي له معدن أصيل، وهاد املعدن 
األصيل خرج في هاذ اللحظة وعبرت جميع أطياف الشعب املغربي عن 
تعبئتها وعن التعالي والترفع عن كل األمور اللي يمكن يكون فيها خالف، 
يكون فيها نقاش، يكون فيها حتى تنافس، هاذ ال�شي كامل نخليوه للحالة 
العادية، دبا احنا اآلن في حالة تعبئة وراء جاللة امللك باش نرفعو الراس 
ديال بالدنا ونجحو هاذ املرحلة نقلو الخسائر ونخرجو منها، إن شاء هللا، 

بعافية واملجتمع معافى.

أريد إذن أن أجدد الشكر لجميع هؤالء الذين يشتغلون لتجاوز هذه 
الحالة.

أريد أن أوجه الشكر في البداية ملهنيي الصحة بالقطاع العمومي، 

بالقطاع الخاص، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وهم الذين يوجدون 
في الصفوف األمامية للمواجهة.

وأريد أن أوجه أيضا تحية خاصة إلى القوات املسلحة امللكية واألمن 
الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية والسلطات 

املحلية، ألنها تعبأت

بشكل مستمر، مستمر، ليل نهار، للحرص على أن تطبق بطريقة 
جيدة جميع اإلجراءات االحترازية.

وأريد أيضا أن أوجه التحية إلى املنتخبين، حيثما كانوا، والتنويه 
بالتنسيق والتعاون القائم بين مختلف املتدخلين، سواء كانوا سلطات 

محلية أو مجالس جهات أو جماعات ترابية أخرى.

وكل التقدير أيضا، للمصالح الصحية الجماعية وعمال النظافة، 
الذين يقومون بمجهودات جبارة مستمرة، ويشتغلون ليل نهار لتطهير 
والنقل  واألزقة  والشوارع  واملستشفيات  العمومية  املرافق  وتعقيم 

العمومي والساحات العامة.

والشكر موصول أيضا لكافة األطر التعليمية والتربوية واإلدارية، 
في القطاعين العام والخاص، في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي 
العملية  استمرار  إنجاح  في  لإلسهام  يعملون  الذين  املنهي،  والتكوين 

التربوية والتعليمية عن بعد.

الشكر موصول أيضا للمقاوالت الوطنية التي برهنت عن وطنيتها، 
وتعبأت لتقوم بدورها في هذه املرحلة وغاد1 نرجع لها.

وأيضا، أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالعمل الكبير الذ1 تقوم به 
السلطة القضائية، في حدود اختصاصاتها الدستورية، للمساهمة في 
الحد من هذا الوباء والضرب على يد كل من ثبتت مخالفته للمقتضيات 

القانونية ذات الصلة.

وأوجه تحية شكر وتنويه لألحزاب السياسية واملركزيات النقابية 
وهيئات املجتمع املدني، على االنخراط القو1 في هذه املعركة أيضا، 

وتفاعلهم اإليجابي مع ضرورتها وما تستلزمه.

وال يفوتني أن أتوجه أيضا بالشكر ألسرة اإلعالم واملنابر الوطنية، 
مواجهة  في  الصحيحة  املعلومة  نشر  في  التوعية،  في  الكبير  لدورها 
ومحاربة األخبار الزائفة واملغلوطة، التي، مع األسف، تنتشر في هذه 
الزائفة  األخبار  ليه؛  نتعبؤو  كلنا  خاصنا  وهذا  الصعبة،  املراحل 
واملغلوطة خاصنا كلنا نتعبؤو ليه ونرجعو للمصادر الصحيحة. وأريد 
العمومية  واملؤسسات  جميعا  والحكومية  اإلدارية  الجهات  أحيي  أن 
اللي وضعت رهن إشارة املواطنين الكثير من الوسائل إليصال املعلومة 
الصحيحة، وهي الطريقة السليمة ملواجهة األخبار الزائفة واملعلومات 

املغلوطة.

إذن، أتوجه بالشكر إلى الجميع، وال يفوتني وال ينسيني هذا أن أتوجه 
إلى عدد من الفئات في املجتمع، عدد من الفئات، جنود الخفاء، وهم 
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كثر، املهنيين حيثما كانوا، املواطنات واملواطنين، حيثما كانوا أيضا، 
والذين يقومون أيضا، كل في موقعه، بدوره في تيسير مرور هذه اللحظة 

التاريخية والصعبة في تاريخ وطننا وأمتنا.

شكرا لهم جميعا.

حررات السيدات والس دة املستش ضين،

لقد تعبأت الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، حفظه 
هللا، التخاذ كل ما يلزم من تدابير وقرارات وإجراءات من أجل مواجهة 
التحديات املتزامنة التي فرضتها ظروف العمل، وحاولت أن تتعامل فيها 
بحس وطني عالي، وأريد أن أقول بأن بلدنا يتعرض لهجمات شرسة. 
هناك من يحسد هذه األمة – كما كان قال جاللة امللك في خطاب 
سابق – يحسد هذه األمة على تضامنها ووحدتها، وأنا نقول لكم هنا–
وهذا عّبر عنه الجميع – لن نسمح ألحد بأن يشق الصف الوطني، ما 
غاد1 يلقاش فين يدخل، ليس هناك شق نهائيا، نحن كلنا يد واحدة 
وراء جاللة امللك، حفظه هللا، لننجح بلدنا ولندخل في صف الدول 

الصاعدة في املستقبل إن شاء هللا.

 400 حوالي  وصلنا  دبا  األخرى،  واملؤسسات  الحكومة  واتخذت 
إجراء، ملعالجة آثار هذه الجائحة، ألن كل يوم هناك إجراءات جديدة 
تتخذها إدارات أو مؤسسات، سواء كانت إدارات عمومية أو مؤسسات 
عمومية أو مؤسسات أخرى، تحاول تتخذ املزيد من اإلجراءات ملواجهة 

هذه الجائحة لتجاوز آثارها على مختلف املستويات.

تحقيق  يروم  بنظام حكامة  البداية  منذ  انطلقنا  تعرفون،  وكما 
االلتقائية واالنسجام بين مختلف املتدخلين، في:

- أوال، لجنة قيادة لتتبع الحالة الوبائية وتتبع اإلجراءات واقتراحها، 
امللكي  والدرك  والداخلية  الصحة  وزارة  من  الخصوص  على  تتكون 

ومصالح الطب العسكر1 والقوات املسلحة والوقاية املدنية؛

- اللجنة العلمية والتقنية، وطنية، فيها متخصصين من مختلف 
الصحة  وزارة  مع  تشتغل  هي  واللي  الوطنية،  االستشفائية  املراكز 
ملتابعة الوباء وتطوراته علميا، ليس فقط على املستوى الوطني، ولكن 
أيضا على املستوى الدولي، وعندهم تواصل مع مختلف املتخصصين 
في عديد من الدول األخرى، وهي توفر السند العلمي والسند الطبي 
املتخصص لقرارات الحكومة وتواكب التطورات املتسارعة التي تعرفها 

الحالة الوبائية؛

من  عددا  تضم  التي  االقتصادية  اليقظة  لجنة  أيضا،  هناك   -
القطاعات الحكومية إلى جانب ممثلي املقاوالت وممثلي القطاع البنكي 
املستويين  على  الجائحة  تداعيات  بدراسة  تكليفها  تم  والتي  واملالي، 

االقتصاد1 واالجتماعي واقتراح الحلول بشأنها؛

- وهناك، بطبيعة الحال، منظومة اليقظة الصحية، واللي كانت عند 
وزارة الصحة، والتي بمجرد ما بدأت هاذ الجائحة دوليا، قبل ما يكون 

عندنا حتى تسجيل أول حالة، وجهت لتتأقلم مع الوضعية الحالية، 
باش تولي هي للرصد واليقظة ديال التطور الوبائي لهذه الجائحة وطنيا، 
وهي التي تصدر باستمرار مجموعة من املعطيات واملعلومات التي يزود 

بها الرأ1 العام الوطني.

الوبائية  الوضعية  أتوقف عند  أريد، أوال–هذه مقدمة كلها–أن 
والتدابير الصحية التي قامت بها بالدنا:

نحن اليوم، اليوم، في هذا الصباح تشير الحالة الوبائية إلى تسجيل 
3186 حالة إصابة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 144 وفاة، وأريد أن أجدد 
هنا الترحم عليهم ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، 
ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزق أهاليهم جميعا الصبر والسلوان، فيما 
تماثل للشفاء 359 من املصابين، وهو ما نحمد هللا عليه، ونحمد هللا أن 
عدد املصابين )املقصود: املتعافين( يزداد يوما بعد يوم، العدد ديالهم 
في كل 24 ساعة كيزيد الحمد هلل، كما نسأل هللا الشفاء العاجل لباقي 
املصابين، نحمد هللا تعالى أنهم تشافاو، كما تم استبعاد 14.000 حالة 

بعدما بينت التحاليل املخبرية خلوها من الفيروس.

أشنو هي الخالصات اللي يمكن نختصرو بها الحالة الوبائية اليوم؟

أوال، وقبل كل �شيء، الحالة الوبائية في التطور ديالها بينت لنا أن 
التدابير االحترازية واالستباقية اللي اتخذتها بالدنا جنبتنا من سقوط 
اآلالف من الضحايا بسبب هذه الجائحة، وهو ما ال يقدر بثمن، ما 
التطورات  وعلى  العالم  دول  في  تم  ما  على  بناء  ألن  ثمن،  عندوش 
الوبائية، الخبراء تابعو وقالو هاذ اإلجراء فاش درناه أشنو هي النتائج 
اإليجابية ديالو، وأشنو هو الكلفة ديالو، فبين بأنه فعال هاذ اإلجراءات 

االحترازية جنبتنا الكثير من املصابين والكثير من الضحايا، أوال.

ثانيا، أريد أن أقول بأن التطورات ديال.. هاذ الفيروس هذا جديد، 
ما�شي جديد، )coronavirus( قديم، ولكن هاذ النوع ديال الفيروس 
"كوفيد-19"، هو جديد، املهم هو جديد، مستجد وال متجدد، جديد 
من حيث الخصائص ديالو، جديد من حيث طريقة اإلمراض ديالو، 
)la physiopathologie(، جديد من حيث التأثيرات ديالو على املستوى 
الصحي، والناس اليوم، اإلنسان عموما في جميع دول العالم الخبراء 

يتعلمون الجديد كل يوم.

كتكون  محددة  معروفة  اللي  صحية  ظاهرة  أمام  ما�شي  احنا 
وكنعالجوها، أ1 وباء كيفما كان، ال. هذا وباء جديد كنتعلمو، يعني 
الخبراء يتعلمون باستمرار، ويمكن أن أقول أنه إلى اليوم هناك كثير من 
األمور نجهلها عن هذا الفيروس، ونتعلم الجديد كل يوم، نحن كبشرية، 
ولذلك من الطبيعي أن الكثير من األمور في التعامل مع الفيروس ومع 

الوباء كيتحول وكنتطورو معه حتى احنا يوميا.

النقطة الثالثة، الحالة الوبائية في بالدنا، الحمد هلل، متحكم فيها إلى 
حد الساعة، رغم بروز بؤر بين الفينة واألخرى، كانت عندنا في األول بؤر 
عائلية، من بعد ولت بؤر تجارية وصناعية، لكن يمكن أن أقول أنه رغم 
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بروز هذه البؤر الصناعية والتجارية إال أن سرعة التحرك الحتوائها، 
سرعة التدخل الحتوائها حد من تأثيرها على الحالة الوبائية عموما، 
وهذا �شيء مهم جدا، ألن احنا فالنهار األول مشينا في اتجاه الحفاظ على 
حد معقول من النشاط االقتصاد1 مع اتخاذ االجراءات، وهاذ ال�شي 
أحيانا ما كيكونش دائما فيه االلتزام باإلجراءات الضرورية، وكتوقع لنا.. 
أو ما�شي دائما بقصد، أحيانا كتكون ألن كاين جهل، دبا أنا واخا حيدت 
الكمامة راه خاصكم تعرفو هنا يمكن هنا يكون الفيروس ونمسو، هنا. 
ال، باش غير تفهمو بأن القضية ما�شي بسيطة، يمكن يكون، دبا أنا 
غير كنقول بأن آليات التدخل، ديال الحركة ديال الفيروس متعددة، 
متنوعة، مختلفة، وحتى هو كيدير الدريبالج حتى هو كيحاول ما أمكن 

يتجاوز هاذيك املحاوالت ديال املقاومة ديالنا من حيث ال ندر1.

السيد الرئيس:

تحافظ على  أن  يفترض  الحكومة،  رئيس  السيد  إذن لسالمتك، 
الكمامة.

السيد ضئيس الحكومة:

إ7 ش ء هللا.

شكرا السيد الرئيس، شكرا.

فلذلك، كتوقع بعض األمور اللي غير منتظرة.

طيب هاذ الحالة ديال البؤر الجديدة تدارت لها واحد اآللية، تدارت 
لجنة جهوية كتتكون من أربع قطاعات: الداخلية، والشغل، والتجارة 
والتجارية  اإلنتاجية  الوحدات  جميع  ملراقبة  والصحة،  والصناعة، 
املسموح لها بالعمل واش ملتزمة بهاذيك اإلجراءات االحترازية والوقائية 
وال ما ملتزماش، وراه غير هاذ1 يومين راه تسدات عدد من الوحدات 
اإلنتاجية التي لم تلتزم، بداتك تعطى ليها.. ألن ذاك ال�شي راه من األول 
يلتزمو  املعامل  اللي خاص  اإلجراءات  فيه  اللي  القرار  واحد  تدار  راه 
بها، فلذلك احنا مرة أخرى كنقولو ليهم هللا يجازيكم بخير التزمو بهاذ 
املعايير الصحية والوقائية، وإال فالسلطات العمومية تتخذ القرارات 
الضرورية، ألن حماية صحة العامالت والعاملين واملستخدمين وصحة 

املواطنات واملواطنين عندو األولوية.

فلذلك إذن قلت هي بؤر، لكن الحمد هلل متحكم فيها، وكنحيي 
املقاوالت اللي تعاملت بوطنية، رغم أن عندو الكلفة، أحيانا هاذيك 
اإلجراءات  بهذه  لاللتزام  اشتغلت  ولكن  كلفة،  عندها  اإلجراءات 
وكنحيي  الجهو1  املستوى  على  يقظة  هناك  هلل  والحمد  االحترازية، 

الخبراء والقطاعات املتدخلة والتي هي فاعلة على هذا املستوى.

النقطة الثالثة في الحالة الوبائية، كما تعرفون جميعا في البداية 
الوبائية حتى  الحالة  كتتطور، ألن  االحترازية  اإلجراءات  احنا  عالش 
 %80 البداية كان عندنا  الفلسفة ديالها كتتحول، في  هي من حيث 

من الحاالت وافدة، بمعنى خاصنا نسدو الحدود وخاصنا نحضيو مع 
الحاالت الوافدة، هذا هو األولوية آنذاك، باقي ما كانش عندنا انتقال 
واضح للفيروس داخليا، اآلن ولى 92% من الحاالت محلية، إذن تغيرت 
الحالة الوبائية، وبالتالي اإلجراءات االحترازية والحمائية ضرور1 أن 

تتغير.

النقطة الرابعة اللي في التطور الوبائياتي هو مهم جدا، صحيح أن 
الحاالت كتزيد، عدد الحاالت كيزيد بشكل كبير، ولكن ما يخلعناش هاذ 
ال�شي، عالش؟ ألن، أوال، اليوم ليس فقط الحالة الوبائية عدد الحاالت 
يمكن كيزيد في املجتمع وارد، ولكن أيضا ألن التحليالت املخبرية اآلن 
ولت تعممت لجميع املستشفيات الجامعية، جميع املراكز االستشفائية 
الجامعية، بقت واحد الجوج راه في األيام املقبلة ألن خاصها واحد 
الشوية ديال املعيرة، التجربة ديال اآلالت واألدوات وطريقة االختبار 
ونتأكدو، كتكون بعض األيام كتدار االختبار )les tests( حتى نتأكدو من 
النجاعة ديالها الكاملة ومن بعد كتطلق، فاملستشفيات الجامعية اللي 
بقت بحال ديال طنجة، ألن الناس البارح بزاف كيسولوني على طنجة 
غاد1 تبدا في األيام املقبلة إن شاء هللا، بمعنى توسعت اإلمكانية ديال 
االختبارات، وبالتالي طبيعي كنكتشفو الحاالت أكثر، وأيضا الحاالت 
كتزيد وكنكتشفو أيضا وراءهم املخالطين، وعن طريق مراقبة املخالطين 

كنكتشفو حاالت أكثر.

ولكن، اللي مهم هو أشنو؟ هو أن الحاالت الحرجة واللي كتكون 
في اإلنعاش متحكم فيها تقريبا ال تزيد، احنا اليوم دبا عندنا 89 حالة 
في اإلنعاش، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن ُيعجل بشفائهم، ومنهم في 
اإلنعاش عامة بمعنى حرجة ولكن ليست خطيرة، منها 19 حالة فقط 

تحت التنفس االصطناعي، 19 حالة فقط تحت التنفس االصطناعي.

معنى ذلك، التطور الوبائياتي راه متحكم فيه ويمكن نبشركم بأنه 
بعض الحاالت، واخا هي تحت التنفس االصطناعي معنى ذلك حرجة 
جدا، ولكن بعض الحاالت تشفى مع املدة نتيجة تدخل ديال الفرق 

الطبية والتمريضية الذين نشكرهم مرة أخرى.

متوفر.  الدواء  الحمد هلل  أن  وهو  مهمة،  وهي  الخامسة  النقطة 
األدوية  توفير  طريق  عن  استباقية  طريقة  دارت  بالدنا  البداية  منذ 
الحاالت. هو متوفر وكنستعملو أحدث ما هو  الضرورية لعالج هذه 
متوفر في العالم، راه واخا تقرا �شي مقال في فرنسا، في اليابان.. راه عندنا 
 )la virologie( متخصصين هذا شغلهم، 30 عام وهوما خدامين غير في
في )l’infectiologie(، هوما هذا شغلهم، ما كيديرو والو إال ذاك ال�شي، 
فلذلك واخا �شي مواطن يلقى �شي معلومة يقول لك.. ألن دبا أنا كنتلقى 
 )Email( "وال في "اإليميل )WhatsApp( "يوميا 10 أو 12 إما في "الواتساب
وال في أسمو.. كيقولو لي عالش هاذ الدوا ما كتستعملوش؟ راه كاين خبراء 
اللي هذا خبزهم اليومي هاضمينو، عارفين وكيقدرو واللجنة العلمية 
اللي هي متخصصة من هاذ الخبراء ديال املستوى العالي، كيتجمعو 
وكيقولو هاذ الدوا نزيدوه وال ما نزيدوهش، وهذا أحيانا كيكون تقدير، 
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ألن الدراسات العلمية في هاذ ال�شي باقي في البداية، باقي ما عندناش 
دراسات علمية تؤكد تأثير عدد من األدوية، الدليل عليه أنه إلى شفتو 
 les( راه في فرنسا كان التحذير من استعمال مضادات ديال االلتهاب
anti-inflammatoires( دبا اآلن كيقولو ال، خاصنا نستعملوهم، بمعنى 
أنه املعرفة العلمية كتتطور، هاذ ال�شي ما�شي من املطلقيات، هللا يرحم 
باكم، ما كاينش مطلقيات، تقول لي ما درتيش هاذ الدوا ألنه في دولة 
أخرى قالو، هذاك قال ولكن متخصص آخر معه نيت ممكن يقول له 
ال، ولكن ألن يااله كنكتشفو، فهمتيني؟ ما كناش كنستعملو مضادات 
)les corticoïdes(، دبا ولينا كنستعملوهم، وربما  االكتئاب هاذوك 
توسيع دائرة عدد التدخالت العالجية، االستفادة من التجارب اللي 
تمت هي مكنتنا باش تنقذو املزيد من املصابين، وبالتالي الحمد هلل اآلن 
الوفيات نقصت بشكل كبير، راه كنا تخلعنا األسبوع املا�شي، راه بكل 
صراحة، ألن ولينا 10 وال 12 وفاة في النهار، دبا نقصت باقي كنتمناو 
يكونو صفر في هاذ الوفيات، باقي عندنا بين 2 و5 في هاذ األيام األخيرة، 
الطبية  األطقم  عليه  وكنشكرو  عليه  نحمد هللا  إيجابي  تطور  وهذا 
وكيطورو  وكيتدخلو  التحوالت،  جميع  بدقة  كيتابعو  اللي  والخبراء 

الوصفة العالجية على حسب التطورات في املعرفة العلمية اآلنية.

وهذا أيضا، الحمد هلل، هذا �شيء.. ألن كيزيد من الحاالت الحميدة 
)bégnine(، الحاالت الحميدة اللي ما كتعانيش من مخاطر في صحتها 

من بين املصابين بهذا الفيروس، وهذا كله أمور إيجابية.

هذه  مع  تأقلمت  ببالدنا  الصحية  املنظومة  هلل،  الحمد  إذن، 
الوضعية، تطورت وتطورت والتدخالت العالجية تطورت، مما أدى إلى 
التحكم في الحالة الوبائية، واخا كتزيد الحاالت، مع األسف الشديد، 

ولكن كاين التحكم العام في هذه الظاهرة.

والبد هنا أن أشيد بقرار جاللة امللك، حفظه هللا، القائد األعلى 
للقوات املسلحة امللكية، على قرار يجعل الطب العسكر1 سندا للطب 
املدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، مما مكن من تعبئة وتظافر 
مختلف اإلمكانات ديال البالد ديالنا في هذا املجال، وبطبيعة الحال 
القطاع الخاص هو أيضا حتى هو راه منخرط ونشكرهم على االنخراط 

ديالهم.

قدرات  من  الرفع  الصحية،  املنظومة  من  الرفع  مستوى  وعلى 
بأنه  تعرفون  كما  الحالية،  الوضعية  مع  لتتأقلم  الصحية  املنظومة 
 2 كورونا،  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  من  رصد  قد 
مليار درهم، لتغطية النفقات املتعلقة أساسا بشراء املعدات الطبية 

ومعدات املستشفيات، ويمكن إبراز ذلك من خالل:

- أوال، تعبئة مزيد من األسرة الخ صة ب إلنع ش في املستشفي ت 
العمومية:

والتي إلى زدناها على الطب العسكر1 وعلى القطاع الخاص، اآلن 
نقترب من 2000 سرير ديال اإلنعاش، وهذا �شيء مهم، وكانت لجنة 

اليقظة االقتصادية قد صرحت بأنها ستعبئ 1000 سرير لإلنعاش في 
األسابيع املقبلة، من خالل هاذيك 2 مليار التي خصصت، وأيضا إلتزم 
أرباب املصحات الخاصة، اللي كنشكروهم على تعبئة جميع األسرة 
ديال اإلنعاش اللي عندهم، وتعبئة مزيد من األسرة ديال اإلنعاش بكل 
أطقمها وتجهيزاتها الطبية، لوضعها تحت تصرف محاربة ومواجهة هذه 

الجائحة.

وتم أيضا في األسابيع األخيرة استعمال عدد من الفنادق واملراكز 
السياحية، وكنشكرو هاذ األرباب ديال هاذ الفنادق واملراكز السياحية 
في أكثر من 38 مدينة، وتعبأت تقريبا �شي 177 وحدة سياحية بطاقة 
املشتبه  للحاالت  مجاني  إليواء  وذلك  حاليا،  سرير   7600 عن  تزيد 
فيها والتي توضع في إطار الحجر الصحي، بدل ما يدير الحجر الصحي 
في دارو أو في املستشفى، غاد1 يدير الحجر الصحي في هاذ الوحدات 
ديال الفنادق أو املراكز السياحية، وأيضا إليواء عدد من املهنيين ديال 
الصحة واألمنيين، وذلك في إطار التدابير الحمائية لهم وألسرهم وذلك 

طيلة فترة الحجر الصحي.

التعبئة املشتركة  إطار هذه  عالوة على ذلك، وكما تعرفون، وفي 
للطب املدني والعسكر1، تم تيهئ عدد من الفضاءات الجديدة املجهزة 
الستقبال الحاالت املصابة في حالة الزيادة في عدد الحاالت املصابة، دبا 
هاذ ال�شي كامل للتحسب إلى وقع �شي حاجة في املستقبل، التوسع غير 
منتظر اآلن، فلذلك باش تعرفو بأن بالدنا اآلن كنديرو أسوأ االحتماالت، 

والحمد هلل غاديين في االحتماالت األقل سوءا.

إحداث وتجهيز مستشفيين عسكريين ميدانيين، األول ببنسليمان، 
والثاني بمدينة النواصر، وبجوج غاد1 يكون فيهم �شي 460 سرير تقريبا، 

بما فيها أسرة، تقريبا العشر أو يزيد قليال من األسرة ديال اإلنعاش.

تشييد مستشفى ميداني مؤقت مخصص ملر�شى كورونا بمكتب 
الدار  ومدينة  الجهة،  من  بتعبئة  البيضاء  الدار  ومعارض  أسواق 
البيضاء وعمالة الدار البيضاء على مساحة 20.000 متر مربع، والذ1 

يسمح باحتضان 700 سرير.

شكرا لجميع الذين ساهموا في هذه التحوالت املهمة.

- ث ني ، التدابير املتخذة ملواكبة ح لة الطواضئ الصحية:

كان من الضرور1 تكون هناك عدد من املواكبة، أوال، استمرار 
العملية التعليمية عن بعد، وهاذ1 مهمة جدا، وكما قلت منذ أيام، 
في هذه الفترة الوجيزة أنجزت مختلف الفرق التعليمية من الدروس 
املصورة واملضامين الرقمية باش يكون هاذ التعليم عن بعد، ما لم يتم 
إنجازه على مدى أكثر من عقد من الزمن )10 سنين(، ويمكن أن أقول 
بأنه الحمد هلل هاذ1 انطلقت مزيان، على الرغم من أنه يمكن تكون 
بعض الصعوبات وبعض الثغرات، لكن العمل جاٍر من أجل التطوير 
والتنويع والتعميم املستمر، دبا اآلن كيستافد من البوابة اإللكترونية 
األسالك  رقمية مصنفة حسب  توفر مضامين  والتي   ،)TilmidTICE(
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واملستويات التعليمية وكذلك املواد الدراسية مستعملين يوميا يفوق 
600.000 مستعمل.

كما تمت تعبئة قنوات القطب العمومي كما تعرفون، كلها جميع 
القنوات، وكنشكرهم كاملين لبث دروس مصورة، واحنا كنعرفو بأن 
وحضر1(  )قرو1  الوطني  املستوى  على  التلفز1  البث  تغطية  نسبة 

98%، وفي القرو1 فقط 91%، في القرو1.

كما هناك التواصل املباشر أيضا لألساتذة مع التالميذ، وتنظيم 
دورات للتعلم عن بعد، ولهذا الغرض، أطلقت واحد الخدمة تشاركية 
"مسار"،  منظومة  إطار  في  مدمجة  وهي   ،)teams( فرق،   )teams(
وتجاوزت األقسام االفتراضية اللي تدارت دبا من خالل هاذ التعامل 
للمؤسسات  بالنسبة  افترا�شي  قسم   700.000 من  أكثر  االفترا�شي 
التعليمية العمومية، وأكثر من 105.000 قسم بالنسبة للمؤسسات 
 20 في  الخدمة  لهذه  املستعملين  عدد  وبلغ  الخصوصية،  التعليمية 
أبريل ما يزيد عن 195.000 تلميذ نشيط و80.000 أستاذ، ولهم الشكر 

والتحية.

على  نشكرهم  ولذلك،  صعوبات،  وفيها  معاناة  فيها  بأن  كنعرفو 
التعبئة إلنجاح هذا الورش املهم جدا.

اآلن على املستوى االجتماعي، كما قلتم جميعا، هناك تداعيات 
القطاعات،  من  العديد  توقفت  اجتماعية،  وتداعيات  اقتصادية 
كاين القطاعات اللي توقفت 100%، احنا عارفين، السياحية تقريبا، 
القطاعات الصناعية املصدرة، ألن ما بقاش اللي يستورد، فلذلك احنا 
الكثير من املهنيين واملهن الحرة  وأيضا نتيجة الحجر الصحي توقف 

توقفت أيضا.

املواطنات  من  الكثير  تيواجهوها  اللي  بالصعوبات  واعيين  فاحنا 
واملواطنين، واعيين بأن هاذ التدابير خلت عدد منهم بين عشية وضحاها 

ما بقاش عندهم مدخول.

اإلجراءات،  االقتصادية عدد من  اليقظة  لجنة  اتخذت  ولذلك، 
أذكر أهمها واللي تتعرفو بأنه ألول مرة في التاريخ ديالنا غاد1 نتخذو 
هاذ اإلجراءات بهاذ الحجم، ألن هاذ ال�شي تيعني ماليين، وباش كلهم 
تحصيهم، تدخلهم تخلصهم ... إلخ، هذه عملية وتتم في وقت وجيز، 
ضرور1 تيوقع شوية دالتأخر أحيانا في بعض األماكن، �شي وحدين 
خصهم ياخذو النوبة ديالهم، باقي ما وصلتهومش هاذيك النوبة، بعض 

االختالالت تتوقع.

من  عدد  تنشكر  االقتصادية،  اليقظة  لجنة  تنشكر  أنا  ولذلك، 
الفرق املتدخلة من عدد من القطاعات من الوزارات، راه ما�شي كثير من 
الوزارات خدامة في هاذ ال�شي، تندققو باستمرار، وقت ما وصلتنا �شي 
شكاية تنحولوها ليهم، تيدرسوها، تيحاولو ما أمكن يستدركو، راه شفتو 
شحال من مرة تم االستدراك، هاذ ال�شي ألن هذه عملية مفاجئة، غير 

مسبوقة بهاذ الحجم الضخم، تتعني ماليين.

ولذلك، أول إجراء أتخذ هو لفائدة األجراء الذين هم مسجلين في 
الضمان االجتماعي، عن طريق إعطاء 200.000 درهم كدعم لهؤالء 
لهؤالء  درهم شهريا   2000 أعتذر  العمل،  توقفوا عن  الذين  األجراء 
األجراء الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا، بطبيعة الحال 
هذا توقف مؤقت عن العمل ما �شي فقدان للشغل، ال يجوز للمقاولة 
باش هاذ الناس تسرحهم، ولكن توقف مؤقت عن العمل، هاذ ال�شي راه 
بيناه وبينته الوزارات املعنية خصوصا وزارة الشغل ووزارة االقتصاد 
واملالية، راه بان هاذ ال�شي مزيان، والحمد هلل، هاذ العملية عموما دازت 
مزيان، عالش هاذ العملية كانت سهلة؟ في بضعة أيام تخلصو 700 

ألف واحد مرة واحدة؟

ألن اللي عندهم البنكة ودار لهم في الحسابات ديالهم تحويل مباشر، 
هذه عملية سهلة، ولذلك هاذ1 دازت سهلة، بقات فيها يعض الديون 
وبعض اإلشكاالت راه هي القطاعات املعنية تتحلها وتتواكبها، بطبيعة 
الحال تيبقى لهم الحق ديال االستفادة من خدمات التغطية الصحية 

اإلجبارية.

األسر العاملة في القطاع غير املهيكل، حتى هي تدار لها دعم، ويمكن 
نقول في مرحلتين، املرحلة األولى األسر العاملة في القطاع غير املهيكل 
والذ1 تتوفر على بطاقات الراميد )RAMED1 ( هاذو، الحمد هلل، تدار 
هاذيك الطريقة ديال يدخلو هاذيك 1212، يعلنو على نوع النشاط 
بطاقة  الوطنية ورقم  البطاقة  رقم  ديالهم،  األسماء  يعطيو  ديالهم، 
الراميد )RAMED(، تم التجاوب معهم، هاذ األيام كلها وراه 200 ألف 

واحد تقريبا اللي تيتوصلو بالدعم يوميا، عالش غير 200 ألف؟

ألن خصهم يمشيو وإال غاد1 نوليو االكتظاظات، خصهم يمشيو 
للوكاالت البنكية أو وكاالت أخرى ديال األداء املالي باش يمكن يتسلمو 
هذاك الدعم ديالهم، وبدينا وبدا ابتداء من أمس في العالم القرو1، 
واآلن غاد1 دار، وراه مجموعة تسلمو فعال، وغاد1 دار وحدات متنقلة 
غاد1 تم�شي للدواوير، باش الناس ما يجيوش، وهاذ1 تتكون عندهم 

صعوبات في التنقل، ما يلقاوش املركوب، يمكن يكون اكتظاظ إلخ.

فلذلك، تدارت دبا وحدات متنقلة، من اليوم هاذ الوحدات املتنقلة 
تتحرك باش، إن شاء هللا، تخلص الباقين، إن شاء هللا، نستسمح 
على بعض التأخر اللي وقع بالنسبة للناس تيتسناو في العالم القرو1 
فعال، ولكن بسبب الظروف ديال الحجر الصحي، بسبب ما عندناش 
آلية ديال التحويل البنكي كما هو بالنسبة لآلخرين، تيوقع هاذ ال�شي، 
فهذا الصبر خصو يكون مشترك، كلنا، كل واحد تيصبر راه الجميع، 
ذوك اللي خدامين بغاو يوصلو لكم الفلوس حتى هم خدامين ليل نهار، 
تيحاولو يحلو املشاكل، عليهم الضغط، احنا راه تنضغطو على هاذوك 
املوظفين، ما تنساوش حتى هم احنا تنضغطو عليهم باش يحلو املشاكل، 
رغم الصعوبة ديال الظرفية، وتنحلو املشاكل تدريجيا، وإن شاء هللا، 

1 Régime d'Assistance Médicale
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جميع األمور غاد1 تم�شي بخير، وقبل رمضان نحاولو ما أمكن األغلبية 
الساحقة يكونو توصلو بهاذ الدعم.

بالنسبة لألسر التي ال تستفيد من الراميد )RAMED( واللي خدامة 
في القطاع املهيكل )املقصود القطاع غير املهيكل(، حتى هي راه وقتها 
وصل، إن شاء هللا، وربما بعد يومين غاد1 حتى هما أن يصلهم هاذ 
الدعم، هاذ املساعدة املالية وفق ما أعلنته لجنة اليقظة االقتصادية، 

كما تعرفون.

االهتمام بوضعية الفئات الهشة، هنا غاد1 نشير إلى واحد القضية، 
الكثير من الفئات الهشة كلها في هاذ الوضعية تحتاج إلى االهتمام، خص 
باألشخاص  االهتمام  في وضعية هشاشة، خص  باألطفال  االهتمام 
املتضررين واللي هم في وضعية إعاقة، خص االهتمام باألشخاص في 

وضعية الشارع وخص االهتمام باألشخاص املسنين.

ولذلك، هاذو كلهم راه دارت لهم بعض البرامج وتتطور، ولكن بغيت 
نشير بالخصوص إلى البرنامج ديال إيواء األفراد أو األشخاص في وضعية 

الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد.

فقد تمت تعبئة وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وصل عددها على 
املستوى الوطني 145 فضاء تقريبا قابل للزيادة، مع تقديم الخدمات 
الكاملة الضرورية، لالستقبال، لإليواء، اإلطعام وربما التطبيب أيضا 
إلى كانت �شي حاالت ... إلخ، وهذا كان فيه واحد التعبئة ديال عدد 
من املتدخلين، أريد أن أشكر الجميع، أشكر السلطات املحلية، نشكر 
التعاون الوطني، الهالل األحمر، الجماعات الترابية، املجتمع املدني، 
عدد من املحسنين، يعني كانت تعبئة، الحمد هلل، وطنية، تنشكرو 
الجميع، إلى حدود 20 أبريل تم التكفل ب 6230 شخص بدون مأوى 
داخل فضاءات االستقبال، كما تم إرجاع 1699 شخص إلى أسرهم، 
وهذا واحد العمل كبير، أحيي عليه جميع املتدخلين، وكاين هناك عدد 

من البرامج األخرى مشابهة.

بالنسبة للتداعيات على املستوى االقتصاد1، كما قلتم السادة 
والسيدات املستشارين املحترمين، بالدنا ليست بمنأى عن التداعيات 
االقتصادية السلبية لهذه الجائحة، وهي ستكون لها تداعيات بعيدة 
الحكومة وهي  اتخذتها  اللي  اإلجراءات  وإقليميا ووطنيا،  دوليا  املدى 
إجراءات للتخفيف من هذه التداعيات، وهناك خلية تفكر فيما بعد 

كورونا.

اآلن  وحدين  من  شحال  راهم  والخبراء  الباحثين  جميع  تنشكر 
تيشتغلو على التفكير في االقتصاد الوطني ما بعد كورونا، كيف سيتم 

اإلقالع؟ كيف سيتم الخروج من الحجر الصحي؟

ألن هاذ �شي خص فيه واحد البراعة وواحد البيداغوجية، إن شاء 
هللا، وغاد1 نجحو فيه بإذن هللا.

ولذلك، في هذه املرحلة كانت هناك جهود لدعم ومواكبة املقاوالت 

التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات هذه الجائحة.

اشتغلنا أوال لتخفيف األثر على املالية العمومية وعلى التوازنات 
الكبرى، ويجب أن ال تستصغروا هاذ القضية التوازنات الكبرى، ألن 
إلى اختلت راه كل�شي تيختل، البد أن نحافظ عليها دون أن نضر بالبعد 
االجتماعي، في الحقيقة املغرب لم يكن بلد أعطى للتوازنات الكبرى 
األولوية وأعطاها أهمية بانسجام مع البعد االجتماعي، وهذا يشهد 

عليه وضعنا اليوم الحالي في مواجهة هذه الجائحة.

اإلجراءات   2 اتخذنا  املجال؟  هذا  في  اتخذنا  آش  احنا  ولذلك، 
استباقية:

أوال، ترشيد النفقات العمومية في هاذ املرحلة ديال الجائحة في 
هاذ ثالثة أيام، ما كاين عالش تبقى عدد من النفقات ديال النقل، 
ديال التنقل، ديال حضيرة السيارات، ديال املصاريف ديال الحفالت 
أو التظاهرات الدولية أو غيرها، تبقى مرصدة لهذه النفقات، مع أنها 
في هذه  فيها، وهي على كل حال مقلصة  نتوسع  نفقات ال يجوز أن 

املرحلة، باش نوجهها للمجاالت األخرى ذات األولوية.

ولذلك، ما قمنا به من خالل واحد املذكرة واضحة أصدرنها، هي 
ليست عملية ديال التقشف، وإنما هي عملية الترشيد، وبين التقشف 
والترشيد فرق كبير، ذاك ال�شي اللي دخل راه غاد1 يتصرف، ما يمكنش 

غانديوه.

هنا  من  جاب هللا  وإلى  عليها،  سيحافظ  عموما  امليزانية  وأيضا، 
التقييم، الحاجة إلى قانون مالية تعديلي باقي سابق ألوانه، ألن اليوم راه 
ما عندنا حتى �شي فرضية اللي واضحة، ال دوليا وال وطنيا، بالخصوص 
دوليا، كل�شي تيتحول، هاذيك الفرضيات احنا تنوجهو، من هنا ليونيو 
غاد1 يتبين لنا الحاجة إلى قانون مالية تعديلي وعدم الحاجة إليه من 
خالل هاذ الفرضيات ومن خالل التحول.. بما فيه البترول، ما عرفناش 
كيفاش غاد1 يتحول، واش باقي ينقص أو ال يطلع من بعد وال اسمو؟ 
باقي ما عندناش، دبا اآلن هاذ ال�شي كل �شيء األرقام الحالية مؤقتة، 

إذن هاذ ال�شي كامل غاد1 نرجعو ليه، إن شاء هللا، من بعد.

اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي من خالل استصدار 
التمويالت  بتجاوز سقف  للحكومة  يرخص  والذ1  بقانون،  املرسوم 
الخارجية، والذ1 أشكركم على التفاعل بإقراره بطريقة سريعة، وأيضا 
بالتفاعل بإقرار عدد من املراسيم بقانون أو من قوانين أخرى، تنشكركم 

أنتم ومجلس النواب أيضا، ألن املؤسسة التشريعية شريكة في هذا.

وأريد أن أقول هنا بأن هذا اإلجراء هو إجراء ضرور1 لضمان، دبا 
عندنا العملة الصعبة اآلن ولكن في املستقبل شهرين، ثالثة أشهر، 
أربعة أشهر، خمس أشهر، ستة أشهر الجاية باقي ما عرفناش أشنو 
غاد1 يتحول ال سوق التمويل الدولي، ألن دبا عند1 اإلمكانية ناخذ، 
من بعد شهر واش إلى مشيت ناخذ باقي عند1 اإلمكانية؟ ما عرفناش، 

كل �شيء التحوالت اللي غاد1 توقع.
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فلذلك، احنا خصنا نستابقو، خص تكون عندنا نظرة استباقية، 
املستقبل  في  بالدنا  ونحميو  نستافدو  باش  إمكانية  أل1  احنا  لذلك 
غاد1  ما  الصعبة،  بالعملة  خاصة  الخارجية  للتمويالت  تنديروها 
تدخلش في امليزانية، ما غاد1 نصرفوهاش ال في االستثمار وال في التسيير، 

وبالتالي هي لن تزيد في الدين العمومي، كما بين ذلك بنك املغرب.

التدابير لفائدة املقاوالت، نتحدث عن بعضها:

- تخفيف عبء املستحقات عن املقاوالت من خالل تعليق أداء 
املساهمات االجتماعية خالل هذه الفترة؛

- تأجيل سداد القروض البنكية خالل هذه الفترة؛

- تمكين املقاوالت الذ1 يقل رقم معامالتها في هاد السنة عن 20 
مليون درهم من تأجيل وضع التصريحات الضريبية؛

- تعليق املراقبة الضريبية واإلشعار لغير الحائز إلى أواخر شهر يونيو 
2020؛

أداء  وتيرة  تسريع  العمل على  املقاوالت عن طريق  وأيضا دعم   -
حتى  خزينتها،  على  الضغط  تخفيف  أجل  من  املقاوالت  مستحقات 

يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها املالية؛

الضمان  صندوق  مستوى  على  للضمان  جديدة  آلية  إحداث   -
التي  املقاوالت  ولوج  لتيسير  أوكسجين"،  "ضمان  اسم  تحت  املركز1 
عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها والتي ال يتعدى رقم 
معامالتها السنو1 200 مليون درهم، أو ما يتراوح ما بين 200 و500 

مليون، إلى تمويالت بنكية إضافية؛

- وأمس أيضا أعلن عن إجراء جديد وهو وضع قرض بدون فائدة 
حدود  في  األزمة  هذه  من  املتضررين  الذاتيين  املقاولين  إشارة  رهن 
واللي حتى هما  الذاتيين  املقاولين  لهؤالء  15.000 درهم، وهذا دعم 

تيضحيو معنا اللي راه تجاوزنا 200 ألف منذ بضعة شهور؛

هذاك  للصفقات،  الولوج  وتيسير  االستثمار  دعم  أيضا  هناك   -
املقاوالت،  لتشجيع  جديد  عرض  واحد  هو  اللي  تكنولوجي"  "امتياز 
في  لتستثمر  واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت  خصوصا 
الوباء،  هذا  مواجهة  في  مستعملة  ومعدات  منتجات  تصنيع  مجال 
ويمكن لهذه املقاوالت االستفادة من تمويل 30% من مبلغ االستثمار 
اإلجمالي في حدود 10 مليون ديال الدرهم بالنسبة للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة وفي حدود 1.5 مليون درهم بالنسبة للمقاوالت الصغيرة 

جدا، والحمد هلل، انخرطت عدد من املقاوالت في هاذ ال�شي؛

- اتخاذ إجراءات مواكبة لفائدة املقاوالت العمومية للتدبير املرن 
لنفقاتها وملصارفها ومليزانياتها؛

- تبسيط مساطر ولوج املقاوالت للصفقات والطلبيات العمومية، 
بطبيعة الحال حاولنا نطورو الخدمات الرقمية لفائدة املقاوالت أيضا، 

وهذا ال�شي كامل راه انتوما انتبهتو له؛

القطاع  تعبئة  وهو  هنا،  جدا  مهم  املحور  واحد  هناك  وأيضا   -
الصناعي إلنتاج مواد أو لتحويل نشاطها لتنتج مواد ومستلزمات محتاج 
إليها في هاذ املسألة ديال محاربة جائحة كورونا، وهاذ ال�شي، الحمد هلل، 
 )l’éthanol( بالدنا نجحنا فيه بطريقة جيدة، ومن بينها هاذ املعمل ديال
واللي اآلن، الحمد هلل، أصبح عندنا االكتفاء الذاتي في إنتاج هاذ املادة 
الحيوية املهمة، وراه انتوما سمعتو في السوق الدولي بأن شحال من 
تيعاود  بمعنى  ليه  تيسرقو  الطريق،  في  ليه  وتيسرقو  تيشر1  واحد 
يعطيوه ثمن أكبر، تيخطفو ليه، �شي مواد اآلن أصبح التنافس عليها 
شرس وأصبحت األثمنة ديالها تتطلع، الحمد هلل، تعبأ واحد املصنع في 
ظرف أسبوع واحد حاول باش يصنع، واآلن عندنا تقريبا تصنيع 240 
هيكتولتر يوميا من اإليثانول، وهي تخصص حصريا ملواد التطهير، مواد 

التعقيم واملستلزمات الطبية، وهذا �شيء الحمد هلل، نجحنا فيه.

وأيضا، تحويل جزء من صناعة النسيج إلنتاج األقنعة أو الكمامات 
من ثوب غير منسوج، وهاذ1، الحمد هلل، أيضا هي واحد العملية تعبأ 
فيها الفاعلين الصناعيين العاملين في قطاع النسيج، وتنشكروهم على 
هاذ ال�شي، ويمكن أن أقول بأنه اليوم وصلنا أكثر من 5 املليون قناع 

يوميا، كمامة يوميا.

طيب، أنا دائما تيسيفطو لي عدد من املواطنات واملواطنين وهذا 
الصباح تلقيت بعض الرسائل، تيقول لك راه ما تنلقاوهومش، احنا غير 
صبرو، أنا عارف، فاهم، وهاذوك اللي ما عندهومش تيتصلو بنا، باش 
نسهل عليكم املهمة، احنا 5 املليون تنزلوها للسوق، ولكن ديناميكية 
السوق معقدة، راه شفتو اآلن شحال من واحد اللي تعتاقلو بسبب 
إما التهريب، إما التخزين غير القانوني، راه هاذ ال�شي كاين واش غاد1 

نخبيو الشمس بالغربال؟

احنا عندنا اختالالت، املصنعين راه تيصنعو، السلطات العمومية 
فيه  السوق  داخل  التفاعل  للسوق،  ال�شي  ذاك  ينزل  باش  واقفة 
غير  دبا  تنطورو،  مرة  الصعوبات كل  هاذ  تنواكبو  واحنا  صعوبات، 
منذ أمس الصيدليات هم أيضا دخلو 11.000 صيدلي حتى هما يمكن 

يتزودو.

صحيح، بعض الصيادلة اتصلو بيا وكيقولو ليا راه اعطاونا غير 10 
ديال العلب، كل علبة فيها 10 أ1 100 قناع، آش غاد1 دير ليا؟ ساعة 
تيجيو الناس تيديوهم وكنعاود نبقى على الطلب، احنا تنحاولو ما أمكن 
نطورو هاذ التفاعل مع حيوية السوق، تنحاولو نتطورو معاها، فهمتني؟ 
وكاين أمور كثيرة ما غاد1 نذكرهاش دبا اللي احصلناها، واللي تنحاولو 
ما أمكن نوقفو عليها، فهمتني؟ وغاد1 نحاولو توصل، ولكن بان ليا إلى 
زدنا 5، 6، 7 املليون يوميا، من بعد غاد1 يغرق السوق حتى هاذيك 
املمارسات ما غاد1 تبقاش مفيدة ألصحابها، وبالتالي، إن شاء هللا، أنا 
نقول لكم احنا واعيين بهاذ الصعوبات اللي كاينة في السوق، وواعيين 
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املناطق  من  عدد  في  واملواطنين  املواطنات  بعض  ديال  بالصعوبات 
في الحصول عليها، وتنحاولو ما أمكن نواجهو هاد أسمو.. وكان واحد 
اإلشكال آخر وقع لنا من نهار األول هو الشراء الكثير، تيم�شي واحد 

تيشر1 2 كرطونات، تيجي اآلخر تيشر1 2، صافي تيكمل ذاك ال�شي.

راه واخا دير اللي بغيتي راه إلى كان الناس، خص يشريو الناس ذاك 
ال�شي اللي يحتاجوه في هذاك األسبوع ويخليو من بعد يعاود يشريو، 
من  عامل  هذا  هما، حتى  يشريو حتى  يعاود  آخرين  مواطنين  يخليو 

العوامل، فلذلك إن شاء هللا، احنا غاد1 نتحركو في هاذ ال�شي.

هناك أيضا تعبئة املصنعين املغاربة إلنتاج املعدات الواقية للجهاز 
الكسوة  هاذوك  الطبي،  الجهاز  ديال  العمل  لوازم  فهمتيني؟  الطبي، 
ديالهم، هذاك الغطاء ديال الرأس والغطاء ديال الصبابط إلخ، هاذ1 
ديال  النوع  هاذ  تتعالج  اللي  الطبية  لألطقم  بالنسبة  ضرورية  كلها 
الحاالت أو اللي يمكن تتعرض.. هاذ النوع ديال الحاالت، الحمد هلل، 

اآلن غاديين في التصنيع فيها.

وتعبأت كفاءات مغربية لصنع جهاز للتنفس االصطناعي %100 
مغربي، والحمد هلل، نجحو في هاذ ال�شي تنهنيهم وتنشكروهم، مهندسين 
مغاربة، كفاءات مغربية، مقاوالت أيضا تعبؤو كلهم مع متخصصين 
آخرين ونسقو مع األطقم الطبية باش يكون ذاك ال�شي متكيف، إن 
شاء هللا، غاد1 يصنعو املئات في املراحل املقبلة، وهذا �شيء مهم جدا، 
وال عندنا دبا معيار نموذجي )un prototype( لجهاز تنفس وطني، منسق 

فيه بين مختلف املتدخلين.

بطبيعة الحال، هناك واحد النقطة أخيرة غاد1 نوقف عندها، 
للتزويد  املعنية  القطاعات  جميع  تعبأت  السوق،  ديال  التزويد  هو 
ديال السوق، سواء وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة 
الفالحة وبعض الوزارات األخرى باش يكون التزويد ديال السوق باملواد 
الغذائية والتمويلية مستمر ال يتوقف، تنشكر الجميع، الفالحة عندهم 
دور كبير في هاذ ال�شي، الكسابة عندهم دور كبير، الجهات املعنية، 
الصناعات الغذائية عندها دور كبير، املوزعين عندهم أدوار كبيرة، هللا 
يجازيكم بالخير التزمو باإلجراءات االحترازية والتزمو بالحدود املعقولة 
ديال التزويد ديال السوق وديال التوزيع في السوق، يكون ذاك ال�شي 
معقلن بحال طبيعة عادية، ما نحاولوش نديرو االحتكار، ألن هاذ بالدنا 
كلها إلى ربحنا راه غاد1 نربحو كاملين وإلى خسرنا راه خاسرين كاملين، 
ما كاين �شي واحد غاد1 يقول راسو وغاد1 يستغل هاذ الفرصة باش 
يربح أكثر من اآلخرين، هذا نتخالو عليه ونكونو وطنيين في هاذ اللحظة، 

تنشكر الجميع.

وإلى الحظتو في األول يااله تنفكرو في الحجر الصحي، يااله بدينا 
الحجر الصحي، بعض املواطنات واملواطنين مشاو تيتزاحمو في النقاط 
ديال البيع وفي األسواق الكبرى وتيجمعو، تيصحاب هو راه ما غاد1 
يبقاش املنتجات، ما غاد1 يبقاش ما ياكلو الناس، ما غاد1 يبقى ال 

زيت، ال سكر ال خبز، الدقيق وتيجمع، وهذا ما �شي ضرور1.

وراه شفتو اآلن، الحمد هلل، على رغم أن بعض املواطنين تصرفو 
بهذه الطريقة ومشاو تيخزنو، ولكن السلطات املعنية العمومية دارت 
واحد اإلستراتيجية، أ1 مكان اللي خوا خاصو يعمر فورا، باش نعطيو 
إشارة إلى أنه ما كاينش خصاص، راه وقت ما بغيتي الزيت غاد1 تلقاه، 
د1 غير ذاك ال�شي اللي غاد1 تحتاجو هذا األسبوع ومن بعد، إن شاء 

هللا، راه ترجع غاد1 تلقاه.

وتبين اآلن بأن هاذ ال�شي اللي قلنا صحيح، تبين اآلن بأن، الحمد هلل، 
السوق مزودة وباقي عندنا على األقل 3 أشهر ديال املواد الغذائية كافية 
للسوق، عندنا اكتفاء وطني، الحمد هلل، ما محتاجين ألحد، والصناعة 
الغذائية محركة واإلنتاج ديالنا الفالحي راه محرك رغم الظروف ديال 
الجفاف والصعوبات إلخ، وتنحيي العالم القرو1، تنحيي الفالحة، نحيي 
الناس اللي متضررين في هاذ ال�شي، احنا واعيين بهاذ ال�شي وكاين برامج 
خاصة لهم، ولكن، الحمد هلل، بالدنا تبين راه عندنا ما يكفي، فلذلك 
نتصرفو بطريقة عادية باش ما نربكوش السوق وما نحرموش ناس 
آخرين وما نتزاحموش، ألن هذاك الزحام هو أيضا مضر للصحة ديال 

املواطنات واملواطنين.

وأريد ان أقول بان هناك رقابة مستمرة للسوق، رقابة مستمرة 
للمواد وألثمنة هذه املواد.

أريد مرة أخرى في األخير، أن أقول بأن، الحمد هلل، أوال هناك تعبئة 
وطنية، ثانيا راه أ1 إجراءات اتخذناها ليست مفيدة إلى ما عندناش 
واحد الوعي فرد1 والجماعي والتعبئة ديالنا جميعا، هي معركتنا جميعا 
نحن في سفينة واحدة كلنا خصنا نخدمو بحس وطني ونتجاوزو األمور 
الصغيرة، وفين ما كان �شي استدراك راه احنا مستعدين نصححو الغلط 
ونصححو النقص ونتجاوزو االختالالت، ألن هاذ ال�شي، كما عرفتم، 
التداعيات ديالو تنكتشفها مع املدة والتأثيرات ديالها على املواطنات 

واملواطنين أحيانا نكتشفها ونحاول أن نتدخل.

ثانيا، االلتزام بالحجر الصحي، الها يجازيكم بخير خصنا نستوعبو 
بأنه واخا الوباء متحكم فيه إال أنه ال يزال هناك خطورة، باش ما 
نديروش طمأنة مزيفة، هناك تحكم، هناك مؤشرات إيجابية، ولكن 
هناك أيضا مؤشرات مقلقة والتزال هناك خطورة، نلتزمو باإلجراءات 
نلتزمو  البيت  من  الخروج  وعند  هي،  كما  والصحية  االحترازية 

باالحتياطات الضرورية وما نخرجو إال للضرورة والكمامة.

أنا عارف بعض الناس تيخرجو يوميا، تيم�شي يتقدا كل نهار، وبزاف 
هاذ ال�شي، يتقدا الواحد على ثالثة أيام، على أسبوع، ألن ورقة الخروج 
ما �شي معناه تتعطيك االمكانية ديال الخروج في أ1 وقت وبحرية كاملة، 

هاذيك الخروج عند الضرورة، عند الضرورة.

اللي  االزدحام  يكونش عندنا  ما  باش  بخير  يجازيكم  فلذلك، هللا 
البيع وفي بعض  تنشاهدو أحيانا في بعض األسواق في بعض أماكن 
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الساحات.

ثالثا، بطبيعة الحال ما قال السيد املستشار، االلتزام بالكمامة، 
وأريد أن أقول بأن، الحمد هلل، الشعب املغربي برهن بأنه مجند تحت 
القيادة الرشيدة لجاللة امللك، حفظه هللا، ونحن جميعا مجندون، 
حكومة وبرملان ومؤسسات عمومية ومواطنات ومواطنين، ملواجهة هذه 

الجائحة ونحن جميعا ضدها، إن شاء هللا، إلى أن نتغلب عليها.

شكرا جزيال.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد ضئيس الحكومة املحترم.

ننتقل اآلن إلى التعقيبات على الجواب اللي استمعنا له، وأول كلمة 
لفريق األصالة واملعاصرة.

املستش ض السيد الحو املربوح:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا للسيد ضئيس الحكومة،

قبل الخوض في املوضوع، ال تفوتنا الفرصة لرفع القبعة و تقديم 
جزيل الشكر وعظيم االمتنان لهؤالء الذين يعملون في امليدان ليل نهار، 
من أطر صحية )أطباء وممرضين وتقنيي الصحة(، وكذلك، كما أشار 
زميلي قبل قليل إلى ذلك، املقدم، الشيخ، القايد، القايدة، الباشا، 
رئيس الدائرة وكل أطر وزارة الداخلية، عناصر األمن الوطني -الشرطي 
والشرطية-، والدرك امللكي والقوات املساعدة والقوات املسلحة امللكية 
والوقاية املدنية، وكذا عمال النظافة والتعقيم، الذين يعتبرون بمثابة 
خط دفاعنا األول في هذه الحرب التي نخوضها ضد هذا العدو وغير 

املرئي.

الشكر واالمتنان على مجهوداتهم االستثنائية، التي يبذلونها في سبيل 
حماية أرواح املغاربة وحماية الوطن، وأقول يجب علينا جميعا ضمان 
واجب االحترام لهؤالء الناس، ونقول، هذه مناسبة، لكل من يمعن في 

إهانتهم كفى من العنترة تجاه هؤالء.

بعض املالحظات على شكل عناوين، السيد رئيس الحكومة، ألنه 
املواضيع كلها راه عريضة ما يمكنش نطرقو للكل�شي بالتفصيل.

- املغ ضبة الع لقي7:

للمغاربة  السماح  املغربية  الحكومة  فيه  ترفض  الذ1  الوقت  في 
العالقين في مختلف دول العالم، بالعودة إلى أرض الوطن منذ اإلغالق 
املغاربة  للمهاجرين  السماح  أيضا  ترفض  الزالت  للحدود،  الشامل 
أن  علما  بيوتهم،  إلى  بالعودة  باململكة  والعالقين  بالخارج  املقيمين 
لألجانب  سمحت  العجيبة-  املفارقة  هي  -وهذه  املغربية  السلطات 

العالقين باملغرب باملغادرة صوب بلدانهم األصلية.

السيد ضئيس الحكومة،

نطالبكم بتنوير مجلسنا املوقر، ومن خالله الرأ1 العام الوطني 
باألسباب الكامنة من وراء عدم السماح للمغاربة العالقين داخل أو 

خارج أرض الوطن بالرجوع إلى بيوتهم.

إضافة إلى ذلك، أريد أن أشير هناك فئات من املغاربة تعيش نفس 
الوضع، ويتعلق األمر بعمال األوراش والطلبة القادمون من مناطق 
بعيدة كدرعة-تافياللت على سبيل املثال إلى املدن الكبرى لطلب العلم 

أو للبحث عن لقمة العيش وهم اآلن عالقون كذلك.

السيد رئيس الحكومة، فهل من حلول لهاته اإلشكالية؟

مالحظة أو عنوان آخر كما أشار زميلي من االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب:

- ما مدى انخراط البنوك في املجهود الوطني للحد من أثار جائحة 
"كورونا"؟

إذا كنا نثمن إجراء إحداث لجنة اليقظة االقتصادية آللية جديدة 
للضمان على مستوى صندوق الضمان املركز1، تحت اسم "ضمان 
أوكسجين"، نظرا ألهميته، فإننا نسجل وبكامل األسف كون العديد 
من املقاوالت تشتكي من البنوك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، 
وترفض االستجابة لطلبات الشركات، حيث تم رفض غالبية الطلبات 
واش  غريب،  هذا  الكافية.  الضمانات  تواجد  عدم  بحجة  وامللفات 
هاد األبناك ما كيمنوش بالضمانات ديال الدولة اللي كتضمن %95، 
وتدفع عدم وجود املوارد البشرية الكافية لدراسة امللفات مركزيا لدى 
هذه البنوك بسبب الحجر الصحي، وهنا نلمس مرة أخرى تلكؤ البنوك 
املغربية وفرضها شروطا تعجيزية للهروب من هذا اإلجراء الوطني الهام.

وفي هذا السياق، نتساءل، السيد رئيس الحكومة، عن اإلجراءات 
املستعجلة التي ستتخذونها لضمان انخراط البنوك في هذا املجهود 
التي  الصارمة  التدابير  عن  وكذا  الجائحة؟  أثار  من  للحد  الوطني 
بجميع  األبناك،  فيه  بما  الكل،  إلتزام  لفرض  الحكومة  ستتخذها 
القرارات الوطنية الكبرى التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع املجاالت، 

السيما االقتصادية؟

في بيان لها أمس، هذه األبناك، لم تشر املجموعة املهنية للبنوك 
إلى "ضمان أوكسجين" ولو في سطر واحد، بل تطرقت لجدولة الديون 

املتواجدة فقط. هذا استغراب!

ممكن،  كان  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  يخليكم  هللا  أعطيونا، 
الحصيلة ديال هاد "ضمان أوكسجين"، واللي كنتمنى أن تكون مفصلة 
األيام  خالل  لعقده  سندعو  الذ1  هللا  شاء  إن  اللجنة،  اجتماع  في 

القادمة.
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عنوان آخر هو:

- تعزيز املنظومة الصحية:

وهذا مهم جدا وأشرت إليه السيد رئيس الحكومة.

األسبوع  الصحة  وزير  السيد  بها  تقدم  التي  التوضيحات  بعد 

املنصرم، أمام مجلسنا املوقر، يتضح أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة 

جدا، ألجل تعزيز املنظومة الصحية وتقويتها بهدف استعدادها ألسوء 

االحتماالت، إذا ما قدر هللا وارتفعت حاالت اإلصابة بشكل كبير، غير أنه 

أقر بأن اإلشكالية الكبيرة تتمثل في قلة األطر الطبية من أطباء وممرضين 

وتقنيين، فرغم الدعم الكبير الذ1 قدمه الطب العسكر1 مشكورا، إال 

أن الخصاص الزال واضحا، لذا نقترح عليكم، السيد رئيس الحكومة، 

كما أشرنا إلى ذلك في مناسبات عديدة ومنذ سنين وعلى وجه السرعة:

-1 توظيف األطباء واملمرضين واملمرضات والقابالت وتقنيي الصحة 

العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن؛

بالقطاع  العاملين  جميع  لفائدة  استثنائية  تعويضات  -2 صرف 

الصحي، وكل املجندين في امليدان وفي الصفوف األمامية الذين ذكرتهم 

سلفا.

أما فيما يخص، االقتراحات التي نرى أن الحكومة مطالبة بالتفكير 

البالء بخصوص  هذا  عنا  يرفع هللا  أن  بعد  املطلوبة،  بالجدية  فيها 

الذين  الطلبة  عدد  من  الرفع  في  أساسا  فتتمثل  الصحي،  القطاع 

يلجون إلى كلية الطب والصيدلة، وطلبة املعاهد العليا ملهن التمريض 

والتقنيات الصحية... إلخ.

وهنا أؤكد، السيد رئيس الحكومة، على ما قلناه دائما في هذه القبة، 

ضرورة إعادة االعتبار لألطر واملهندسين في جميع امليادين، ألن هذه 

الفئة تعتبر القوة الضاربة أل1 بلد، ويجب كذلك وضع استراتيجية 

واضحة وقابلة للتنفيذ للحد من هجرة الكفاءات واألدمغة.

- تشديد بعض اإلجراءات للحد من االنتش ض السريع للفيروس:

هنا في هذا الصدد، سأورد بعض املظاهر والسلوكيات السلبية 

الواجب على الحكومة إيجاد حلول سريعة لها:

للتدابير  والتجارية  الصناعية  الوحدات  بعض  احترام  عدم   -

االحترازية والوقائية، وأشرتم إلى ذلك السيد رئيس الحكومة؛

- حاالت متعددة لتجمهر املواطنين، سواء أمام الوكاالت البنكية أو 

البريدية ... إلخ؛

- حاالت أخرى غير مفهومة للتجمهر حول وأمام املستشفيات التي 

تعلن عن حاالت شفاء بعض املصابين، هاد�شي ما مفهومش؛

- سؤال الكم م ت:

تطرقتم إليه، السيد رئيس الحكومة.

نثمن قرار إجبارية وضع الكمامات )والذ1 لإلشارة كان ضروريا(، 
ولكن أين الخلل؟

بدأتم تشيرون إلى الخلل، السيد رئيس الحكومة، ولكن ما فهمناش، 
اللي كاين هو قرار وجيه، ضرور1، ولكن مع األسف نعتبر أن الحكومة 
من  نوع  طبعه  وتدبيرها  للمواطنين،  إيصالها  في  التحكم  في  فشلت 

االرتجال، نتمنى االستدراك.

- الشق االقتص د1:

هذا عنوان آخر تطرقتم إليه، فتعيش بالدنا كباقي دول املعمور على 
وقع التباطؤ االقتصاد1. ونحن واعون باملجهودات الجبارة التي تقوم 

بها الحكومة ولجنة اليقظة من أجل استمرار دوران عجلة االقتصاد.

وكمعارضة مسؤولة، السيد رئيس الحكومة، نتفهم السياق العالمي 
وكذلك كافة التأثيرات املرتبطة بالتوازنات املاكرو اقتصادية ومنظومة 
بالدنا،  تواجهها  التي  املوازناتية  والهندسة  والخارجي  الداخلي  الطلب 

وهنا نتساءل: هل لديكم تقييم أولي لحجم الخسائر؟

مشحال بقي ليا ديال الوقت السيد الرئيس؟

السيد الرئيس:

دقيقة وربع ..

املستش ض السيد الحو املربوح:

في األخير، مناسبة للتعبير عن اعتزازنا بقيم التضحية والتضامن 
التلقائي  والتضامن  التكافل  وبروح  الجماعية  والتعبئة  الوطني 
املغربي،  املجتمع  مكونات  مختلف  عنها  أبانت  التي  والالمشروط 
كتجسيد حي لصورة من صور التالحم القو1 بين العرش والشعب، 
وقيم املواطنة املغربية الحقة، ليتجّدد ويترسخ اإليمان والثقة بقدرة 
املغرب على تخطي هذه األزمة كما تخطى أزمات، ورفع تحديات في 

املا�شي القريب والبعيد، بفضل مؤسسته امللكية العريقة.

أترك ما تبقى من الوقت للسيد املستشار.

والسالم عليكم.

املستش ض السيد امحمد احميد1:

شكرا.

السيد ضئيس الحكومة،

باختصار، ألن الحظنا، السيد رئيس الحكومة، فيما يخص القطاع 
ديال الصناعة التقليدية، لألسف، بغينا غير نتساءلو معكم واش هاذ 
القطاع هذا ممثل معكم في الحكومة، ألن كان غياب تام ديال السيدة 
الوزيرة، مع العلم بأن معنا رئيس ديال الغرفة ديال الفالحة اللي الوزير 
الو�شي على القطاع قام باجتماع عن بعد مع الرؤساء ديال الغرف، 
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وزير التجارة كذلك، ولكن احنا، السيدة الوزيرة، ما تحملت حتى العناء 
ديال مهاتفة ديال الرؤساء ديال الغرف.

وهناك اقتراح، السيد رئيس الحكومة، ألن جميع اإلخوان بأنه قطاع 
غير منظم، غير مهيكل، ودائما كنا تنطالبو بأن الوزراء باش غاد1 تعطي 

لنا اإلحصاء ديال هاذ القطاع هذا، لألسف ألنه أكبر قطاع متضرر.

الحكومة،  رئيس  السيد  ليهم،  تطرقتيش  ما  اللي  املحالت  هناك 
كاين تواصل عندكم مع هذاك الفضاء املنهي، هناك املحالت الصغيرة 
والصغيرة جدا ديال قطاع الصناعة التقليدية، مثال الخياطة، النجارة، 
الحدادة، إلى غير ذلك، احنا عندنا واحد االقتراح، السيد رئيس الحكومة، 
ألن هاذو غيصعب عليهم، ألن باش غيستافدو من هاد الصندوق ديال 
اليقظة اللي دارو صاحب الجاللة نصره هللا، ولكن تنطالبو باش غيكون 
�شي نقاش عندكم مع وزير املالية، أضعف اإليمان باش تعطيو لهم �شي 

قروض بدون فوائد باش غاد1 يتجاوزو هذا الوضع.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا السيد املستش ض املحترم.

انتهى الوقت املخصص للفريق، شكرا السيد املستشار املحترم.

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستش ض السيد ضح ل املك و1:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين،

اإلشادة  نجدد  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  بداية، 
بالقرارات امللكية الحكيمة والتوجيهات الشجاعة، التي جعلت من بالدنا 
تواجه هذا الوباء دائما منذ البداية، بشكل استباقي منذ 27 يناير، تاريخ 
أول جلسة عمل حول الوباء، التي ترأسها جاللة امللك، وما تالها بعد 
ذلك من قرارات ذات بعد صحي، اقتصاد1، اجتماعي وإنساني، فكل 

الشكر واإلمتنان لجاللة امللك.

نغتنم هاذ املناسبة أيضا لنؤكد دعمنا، وشكرا ملن هم في الصفوف 
الصحة،  مهنيي  بذلك  أقصد  الجائحة،  هذه  محاربة  في  األمامية 
رجال السلطة وأعوان السلطة، األمن الوطني الدرك امللكي، القوات 
واألطر  التعليم  رجال  املدنية،  الوقاية  املسلحة،  القوات  املساعدة، 
التربوية، العاملين في املراكز التجارية في تجارة القرب، عمال النظافة، 

لكل هؤالء منا كل التقدير على حسهم الوطني العالي.

نشيد أيضا ونشد أيضا بحرارة على يد املنتخبين والعاملين باإلدارات 
الخاص  والقطاع  الترابية  والجماعات  العمومية  والشبه  العمومية 
والفالحين والسائقين املهنيين وسائقي النقل الطرقي الذين يساهمون 
في استمرارية الحياة االجتماعية واالقتصادية، وعلى تزويد املواطنين 
واملواطنات بما يلزم من مواد وخدمات أساسية كاملاء والكهرباء واملواد 

الغذائية.

الخاصة  اإلجراءات  تنفيذ  على  يسهرون  للذين  كذلك،  والشكر 
بدعم الفئات املستهدفة من الصندوق الخاص بالجائحة.

السيد ضئيس الحكومة،

في  للمغاربة  بالدنا تعيش لحظة تضامن، هي مبعث فخر واعتزاز 
الداخل والخارج، ولحظة تعبئة وراء جاللة امللك، من أجل رفع تحد1 
محاربة هاذ الوباء وآثاره، ويجب على هاذ الروح الوطنية القدرة على 
تكون مؤطرة  وأن  أن تستمر  الوطني  الحلول واإلجماع  ديال  اإلبداع 
للنموذج التنمو1 لبالدنا، إن شاء هللا، نموذج يعزز استقاللية وسيادة 
املنتوج  واستهالك  الوطني  اإلنتاج  وتقوية  االقتصاد1  الوطني  القرار 
الوطني باألولوية وتوفير نموذج ديال الحماية االجتماعية يضمن تكافؤ 

الفرص والعدالة املجالية واالجتماعية.

املناسبة شرط، السيد رئيس الحكومة، ولذلك مداخلتنا اليوم، 
ستبقى في إطار هاذ اإلجماع الوطني، وهي مساهمة من حزب وطني في 
الحقيقية  وأثاره  الوباء  ملحاربة  املبذولة  املجهودات  وإنجاح  تجويد 

واملحتملة، ويجب أخذ مالحظاتنا على هاذ األساس.

حقيقية  أضرار  لها  الحكومة،  رئيس  السيد  األزمة،  هاذ  بداية 
ومحتملة على فئات واسعة من املواطنين، وهي أضرار فيها شق مالي 
وفيها شق أيضا غير مالي، تقدر تكون عندها واحد العواقب وتكاليف 
وخيمة على املدى املتوسط والبعيد، وعلى الشركات أيضا، وتستوجب 
من الحكومة أوال، اليقظة، اليقظة االقتصادية، ولكن نقترح تكون 
�شي لجنة ديال اليقظة االجتماعية أيضا، تقت�شي التواصل، ألن األزمة 
وحجم األزمة يقت�شي أن تكون واحد الخطة تواصلية محكمة وواضحة 

باش مايكونش واحد اإلرتباك.

اليوم، تكلمتو السيد رئيس الحكومة، على 400 إجراء، ما�شي ساهلة 
400 إجراء، التواصل ديال 400 إجراء ماكيكفيش فقط دير البالغات، 
خاص تكون واحد يعني تواجد مستمر بشكل يعني أكثر من عاد1 لشرح 
وتفسير، خصوصا واحنا طالبين املواطنين كلهم يساهمو في هاذ ال�شي، 
واإلجابة على التساؤالت اللي مطروحة واللي منها طرحت اليوم، خاص 
السرعة أيضا في التنفيذ، يعني فاش كدار �شي إجراءات وتقرر خصها 

تبان على أرض الواقع، نعطي فقط ثالثة أمثلة بسرعة:

هاذ ال�شي ديال الكمامات اللي تكلمتو عليه، السيد رئيس الحكومة، 
فعال الشرح اللي اعطيتو، كنا ننتظر تقولو لنا اللوجيستيك وال �شي حاجة 
أخرى، أما هاذ ال�شي ديال السوق ماوضحش، الحمد هلل مابقيناش 
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واقفين على الخارج بالنسبة للكمامات، ولكن املواطن خصهم يلقاوهم 
بسهولة.

هاد ال�شي ديال األبناك، أضم صوتي لصوت الزمالء اللي قالو بأن 
األبناك غير منخرطة تماما في هاد العملية، ال بالنسبة لتأجيل القروض 
وال بالنسبة ل"ضمان أوكسجين"، ال بالنسبة للقرارات اللي كتاخذها 
فقط%4  رفضو  بالغ  دارو  البارح  ممركز،  عندها  ال�شي  داك  مزالة 
ديال الطلبات، كنتساءل عالش ماقلوش راه 96% ديال الطلبات اللي 

تقبالت؟ مجرد يعني سؤال بر1ء.

بالنسبة لحاملي بطاقة الراميد )RAMED( في العالم القرو1، كاين 
تأخر في االستفادة، اليوم معرفتش أنا واش تسجلت مزيان، السيد 
رئيس الحكومة، قلتو قبل بداية شهر رمضان غيكونو استافدو، تبان 
لي املدة شوية صغيرة، مقارنة مع هاد اإلجراءات اللي بغات توضع باش 

استافدو الناس اللي في العالم القرو1، يمكن توضحو لينا هاد ال�شي.

بالنسبة للفئات املتضررة أيضا، وهذا نقطة أساسية، ألن تكلمتو 
للمر�شى،  بالنسبة  الصحية،  اليقظة هنا  اليقظة وكنتكلم على  على 
خصها  الوطنية  ديالنا  الحكومة،  رئيس  السيد  الصحية،  املنظومة 
تستمر بشكل عاد1، ألن كاين عندنا ناس محتاجين للنظام الصحي، 
األطفال بالنسبة للتلقيح، النساء الحوامل، حاملي األمراض املزمنة، 
التشخيصات، الفحوصات، االستشارات الطبية، هاد1 خصها تستمر 
وإال راه من بعد هاد الجائحة غنكونو أمام واحد املعضلة صحية خطيرة 

جدا.

كاين بعض الفئات، تكلمتو عليها، ولكن خاصها برامج أكثر من مجرد 
يعني حمالت يعني تحسيسية، املعاقين مثال، املسنين، النساء ضحايا 

العنف اللي راه كثر بسبب الحجر الصحي.

بالنسبة للتالميذ، يعني كنهنأو الوزارة على اإلجراءات اللي اخذاتها 
إلى  للدروس  وبالنسبة  للمنصات  بالنسبة  دارت  اللي  العرض  وعلى 
غير ذلك، ولكن املشكل ما�شي كاين العرض كاين املشكل من الجهة 
األخرى، ألن األسر ماعندهاش اإلمكانيات، كنتعاملو يعني مع جمعيات 
في امليدان اللي كيحاولو يعاونو التالميذ، راه كاين بعض األسر، السيد 
هذا  البرنامج  تتبع  باش  التلفزة  حتى  ماعندهاش  الحكومة،  رئيس 
ديال املحطات التلفزية، ماعندهومش التلفون، وإلى عندهم التلفون 
ماعندهومش التلفون يعني الهاتف الذكي، وال ماعندوش األنترنيت، 
وإلى عندو األنترنيت ماعندوش التعبئة أوال الصبيب ناقص، باملناسبة 
هاد الشركات ديال اإلتصال خصها تعمل واحد املجهود، املغاربة واحد 

العدد كبير اتجه لألنترنيت ولكن الصبيب ضعيف جدا.

تم  اللي  األجراء  كاين  طبعا  لألجراء،  بالنسبة  للشغل،  بالنسبة 
التصريح بتوقفهم عن العمل، كنتمناو ما يكونش يعني مبالغة في هاد 
اإلجراء هاد1 بالنسبة لبعض أرباب الشغل، وكنا هاد1 أسبوع وقفنا 
على بعض الحاالت ديال بعض الناس في القطاع الخاص اللي دارو 

واحد التصريحات كنظن مبالغ فيها.

ثم بالنسبة لألجراء اللي استمرو في العمل، البد من املراقبة يعني 
)systématique( فبالنسبة لجميع الشركات اللي فيها واحد العدد كبير 
ديال العمال، باش متوقعش لينا هاد البؤر، يعني السالمة الصحية راه 
ضرورية بالنسبة للعمال اللي كيشتغلو، قانون الشغل البد من االحترام 

ديالو أيضا بالنسبة للناس اللي بقات كتشتغل.

األشخاص  على  مانتكلم  قبل  يعني  األشخاص،  واحد  كاين  ثم 
املستقلين، نتكلم على املغاربة العالقين، أضم صوتي أيضا إلى صوت 
بسبتة  عالقين  اللي  وال  األوروبية  بالدول  العالقين  املغاربة  الزمالء، 
ومليلية، خصهم حل، هذا مشكل اجتماعي أصبح مطروح، خصهم 
يرجعو، احنا على أبواب رمضان، إلى كان ضرور1 يدار لهم حجر صحي 

يدار لهم حجر صحي، ولكن نعتقد أنه خصهم يدخلو لبالدهم.

كاينة واحد الفئة طبعا، ألن كنتكلمو على الراميد )RAMED( وعلى 
األجراء إلى غير ذلك، كاينة فئة اللي في الحقيقة كان خصها يكون عندها 
ذاك البرنامج ديال التغطية الصحية بالنسبة للمستقلين وغير األجراء 
اللي هي بحال لفئة بحال إلى تنسات في هاد العملية هاد1، وهما اللي 
كيزاولو نشاط تجار1 أو نشاط فالحي، كاين مثال اليوم الكسابة في 
بعض املناطق، يعني املناطق الحدودية وفي املناطق الجبلية، إلى مشينا 
يعني لخنيفرة، مشينا ألزيالل، بني مالل، الجهة ديال وجدة إلى غير ذلك، 
اللي اليوم بالغلق ديال األسواق يعني م�شى ليهم يعني الرزق ديالهم أو 

يعني الكسب ديالهم.

الناس في مناطق مثال بحال طاطا وزاكورة اللي نتجو مثال الدالح 
هاد العام، راهم يعني مكاينش التسويق، وبالتالي كاينة واحد املجموعة 
ديال الضيعات اليوم بالناس اللي خدامين فيها اللي كتوجد في مشكل 

حقيقي.

املهن  أصحاب  الذاتيون،  املقاولون  التقليديون،  الصناع  هناك 
الحرة واللي كيشتغلو معهم، السائقون املهنيون، أصحاب هاد ال�شي 
اللي  الناس  السياحيون،  املرشدون  الفنانون،  السياقة،  تعليم  ديال 
هادو  ديال فكيك،  الجهة  مثال  بحال  التقليدية،  املناجم  في  كتخدم 
كلهم واحد املجموعة ديال الهيئات اللي طبعا عندها هيئات منظمة 
ليها، ويعني كتشتغل معها عن قرب وعندها اقتراحات يمكن تستافدو 
منها، السيد رئيس الحكومة، نعطيكم كاإلتحاد العام للمقاوالت واملهن 
اللي عندهم واحد املجموعة ديال االقتراحات يمكن تستافدو منها، 
واألسا�شي بالنسبة لهاد الفئة هو تكون واحد الخطة من اليوم ديال 
الخروج من الحجر الصحي، ألن هاد الفئات خصها تكون عندها واحد 
األولوية في الوقت اللي غاد1 نخرجو وال غاد1 ندخلو في الحجر الصحي 

باش تسترجع املداخيل ديالها.

املاكرو  األرقام  الحكومة،  رئيس  السيد  االقتصاد1،  املجال  في 
اقتصادية املرتقبة في سنة 2020 مامزيناش، غنتكلمو على 7% ديال 
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العجز، على البطالة فايتة 10%، النمو ناقص 3%، املديونية، هناك 

كانت  عادية  األيام  في  املقاوالت،  ديال  الصعوبة  متوقفة،  قطاعات 

كتكون عندنا السنوات العادية 8000 ديال الشركات اللي كانت كتفلس، 

ماعرفتش اليوم أشنو هو يعني العدد اللي يمكن غاد1 نوصلو ليه؟ 

وبالتالي خاص أيضا بداية التفكير في وضع واحد املخطط اقتصاد1 

واجتماعي للخروج من هاد األزمة بإشراك يعني الجميع.

تكلمتو على املرحلة أن فيها إجماع، راه خاص مشاركة ديال األحزاب 

رئيس  السيد  املعنية،  الهيئات  وديال  النقابات  وديال  السياسية 

لكن  توسع،  ممكن  االقتصادية  اليقظة  لجنة  ذيك  حتى  الحكومة، 

تكلمتو على املصدرين، كاينة جمعية عندهم كيمكن حتى هي تكون طرف 

في هاد املناقشة وكاع القطاعات اللي اليوم متوقفة ديال السياحة إلى 

غير ذلك، يعني خص فتح نقاش مع هاد القطاعات باش نبداو نستعدو 

للمرحلة ديال الخروج من األزمة.

املالية  قانون  على  الحكومة،  رئيس  السيد  معكم،  مامتفقش 
قانون  عليها  تقام  اللي  الفرضيات  كل  وقتو،  ما�شي  كتقولو  تعديلي، 

املالية مابقاتش اليوم صالحة، وبالتالي خاص إعادة ترتيب األولويات، 

ويعني هاد النفقات تقاد في إطار يعني الئق اللي صادق عليه البرملان، 

إلى كان ضرور1 عاود ثاني يتعاود قانون املالية تعديلي آخر، وثالثة 

وأربعة قبل نهاية السنة ماكاين حتى �شي مشكل، ولكن باش تكون األمور 

واضحة وباش الجميع يشارك في هاد املجهود هذا.

تعديلي  املالية  قانون  يكون  باش  االستقالل،  حزب  في  واقترحنا 

وبأولويات جديدة، استخالص الدروس مما وقع وأيضا إطالق واحد 

املجموعة ديال األوراش ذات منفعة عامة وأوراش فيما يتعلق بالرقمنة، 

الدعم ديال اإلنتاج الوطني، الدعم ديال االستهالك أيضا ديال اإلنتاج 

الوطني، إذن هذا كلو باش تكون واحد اإلشراك ديال الجميع، اليوم 

وباش تكون واحد الروح جماعية وتكون هاد االستمرارية ديال اإلجماع 

الوطني لرفع التحد1 وراء جاللة امللك نصره هللا.

الحكومة،  رئيس  السيد  باش منطولش،  بعجالة وبخالصة،  إذن 

نطالب اليوم باش تكون واحد خطة تواصلية من عند الحكومة محكمة، 

لجنة يقظة اجتماعية، باش تطرق لجميع هاد اإلشكاليات اللي تكلمنا 

عليها في الصحة والتعليم والتشغيل والشؤون االجتماعية.

خطة للخروج من الحجر الصحي خاص تبدا تبان، ألن أنتوما درتو 

يعني تمديد وهذا �شيء كان ضرور1، ألنه باش نوقفو من انتشار الجائحة 

كان ضرور1 يدار هاد التمديد، ولكن خصنا نبداو نفكرو في خطط 

للخروج من الحجر الصحي، وثم مخطط اقتصاد1 واجتماعي أسا�شي 

والبداية ديالو خصها تكون بالنسبة لينا هي قانون مالية تعديلي..

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستش ض املحترم.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

املستش ض السيد نبيل شيخي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

السيدة والس دة الوزضاء،

الجلسة،  هذه  في  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول 
ونحن نعيش هذه الفترة الحرجة التي تجتازها بالدنا وسائر البشرية 
أمام هذه الجائحة التي لم يسبق لها مثيل، والتي ارتبكت في التعامل 
معها دول كبرى، وفرض بسببها الحجر الصحي االضطرار1 على أزيد 
من نصف البشرية، هو ما دفع بالدنا بتوجيه من جاللة امللك، حفظه 
هللا، إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابير ذات الطبيعة االحترازية 
واالستباقية وهي اإلجراءات والتدابير التي قابلها املواطن بحس عال من 

االنضباط واملسؤولية.

هذه فرصة لكي نعبر عن اعتزازنا باملقاربة املتميزة التي اعتمدتها 
كانت من جهة محل  والتي  الجائحة،  لهذه  التصد1  بالدنا من أجل 
إشادة واسعة على املستوى الدولي، ومن جهة ثانية خلقت حالة من 

االرتياح والرضا داخل مختلف شرائح املجتمع املغربي.

كما ساهمت في خلق أجواء غير مسبوقة من التضامن والتآزر، والتي 
تحتاج في تقديرنا إلى أن تتواصل وتستمر بنفس القوة ونفس الزخم 
وبحسب ما يتوفر لدى كل واحد منا من إمكانيات، ذلك أن كل املؤشرات 
تدل على أن القادم من األيام سيكون أصعب اقتصاديا واجتماعيا، وهو 
ما يتطلب تدبير هذه الصعوبات بمنطق األسرة الواحدة ضمن الوطن 
الواحد، في إطار منطوق وروح الفصل 40 من الدستور، وبما يستجيب 
لحاجيات مختلف الشرائح املجتمعية املتضررة جراء هذه الجائحة، 

ويضمن شروط عيشها الكريم.

كما نثمن بذات املناسبة، االلتفاتة اإلنسانية لجاللة امللك، بإصدار 
عفوه السامي على عدد من نزالء املؤسسات السجنية واإلصالحية، 
آملين أن تكون هذه املرحلة وبتظافر جهود ومبادرات الجميع، فرصة 
األيام،  القادم من  في  ليشمل عفو جاللته  املناسبة  الشروط  لتوفير 
السجناء من الصحافيين واملعتقلين على خلفية األحداث التي عرفتها 
بالدنا في مرحلة سابقة، وكذا بعض املشهود لهم بالوطنية والذين خانهم 
القرارات  على  تعليقهم  في  االجتماعي  التواصل  منصات  على  التعبير 

واإلجراءات املتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية.

كما نأمل وقف بعض املحاكمات التي تم تحريكها بناء على شكايات 
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كيدية بخلفيات سياسية.

كما نرتقب أن تثمر الجهود التي تباشرها الحكومة في إيجاد حلول 
مستعجلة إلعادة املغاربة العالقين، سواء بالداخل أو الخارج أو الثغور 
من  تمكنهم  عدم  نتيجة  حقيقية،  معاناة  يعيشون  والذين  املحتلة، 
العودة إلى أرض الوطن، أو من التنقل إلى بلدان إقامتهم بعد إغالق 

الحدود.

كما ال تفوتنا الفرصة من هذا املنبر، لنضم صوتنا لصوت املغاربة 
جميعا في شجبهم للتطاول البئيس الصادر عن بعض األطراف الخارجية 
في حق مؤسسات اململكة، وهي ال تعبر بذلك في حقيقة األمر سوى عن 
حنقها من نجاح بالدنا في تدبير هذه املرحلة بفضل هللا عز وجل، ثم 

بالتالحم القو1 بين الدولة واملجتمع.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

ال يفوتنا بهذه املناسبة، أن نحيي بحرارة جميع العاملين بقطاع 
املواجهة  في خط  يقفون  يقدمونها وهم  التي  الخدمات  الصحة على 
األمامي في تماس مباشر مع الوباء، وهم يستحقون بذلك كافة أشكال 
تضحيات  من  يقدمونه  بما  واعترافا  شكرا  واملاد1،  املعنو1  الدعم 

بحس وطني كبير.

كما نترحم على جميع الذين وافتهم املنية بسبب هذا الوباء، سائلين 
هللا عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان وأن 

يشفي باقي املر�شى ليعودوا إلى أهلهم معافين بإذن هللا.

الوطني،  واألمن  امللكية،  املسلحة  للقوات  إكبار  تحية  نوجه  كما 
والوقاية املدنية، والدرك امللكي، والقوات املساعدة، وأعوان السلطة 
املحلية، واملنتخبين، والعاملين باملصالح الصحية الجماعية، ورجال 
اإلنتاجية  بالقطاعات  واملشتغلين  النظافة،  ورجال  التعليم،  ونساء 
األساسية، وكذا املنابر اإلعالمية بمختلف مكوناتها، على ما يبذلونه من 

مجهودات للتصد1 النتشار هذا الوباء.

كما ننوه باالنخراط القو1 للقوى الحية في البالد وعموم املواطنين 
في مجهود دعم الصندوق الوطني ملواجهة تداعيات وباء كورونا.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

هي فرصة كذلك، لنؤكد أن الظرفية تتطلب منا جميعا، برملانا 
وحكومة ومؤسسات دستورية وعمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني 
ومواطنات ومواطنين، تغليب منطق التعاون والتضامن ونبذ الصراعات 
والحسابات السياسوية الضيقة ومواجهة األخبار الزائفة، ألن بالدنا في 
أمس الحاجة اليوم إلى تظافر الجهود وتعزيز التعبئة الشاملة للخروج 

من هذه األزمة بأقل األضرار املمكنة.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

في  اتخذتها حكومتكم  التي  والتدابير  اإلجراءات  نثمن مختلف  إذ 
مواجهة انتشار هذا الوباء والتخفيف من انعكاساته، ندعو إلى ما يلي:

-تسريع وتيرة إيصال الدعم املباشر املخصص للمعنيين من مختلف 

السيما  الجائحة،  هذه  من  املتضررة  االجتماعية  والشرائح  الفئات 

بالوسط القرو1؛

- التطبيق الصارم للمقتضيات املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، 

حتى في بعض املدن التي تعرف تسجيل حاالت إصابات محدودة، ما 

يعطي حالة بالشعور الزائف باألمان، مع ضرورة عزل األحياء والنقاط 

املوبوءة عن بقية األحياء األخرى وتأمين حاجياتها، واالستمرار في تعقيم 

كل الفضاءات العامة والطرقات وتوفير الكمامات للعموم؛

-تشديد اإلجراءات االحترازية والوقائية واحترام شروط السالمة 

الصحية بالوحدات الصناعية والتجارية التي تستمر في العمل، لتفاد1 

ظهور بؤر وبائية كما حدث مؤخرا بكل من مراكش والدار البيضاء 

وفاس؛

-فتح املزيد من مراكز التشخيص وتوسيع استعمال عدة الكشف 

املبكر عن اإلصابة بالوباء؛

-تكثيف العملية التواصلية، خاصة على مستوى القطب اإلعالمي 

التي تجتازها بالدنا  تتما�شى والظرفية  برامج  لبث  العمومي، ودعوته 

الذين قضوا بسبب هذه  وتحترم مشاعر أسر العشرات من املغاربة 

الجائحة؛

تنزيل  في  والنقابية  السياسية  والهيئات  املنتخبين  دور  -تعزيز 

اإلجراءات املتعلقة بمواجهة هذا الوباء، مع الرفع من مستوى التنسيق 

بين مختلف املتدخلين، ضمانا ملزيد من االنسجام والتكامل؛

- دعم البحث العلمي إلتاحة الفرصة لباحثينا وجامعاتنا ومراكز 

البحث ببالدنا لإلسهام في املجهود العلمي العالمي ملواجهة هذا الوباء؛

-اعتماد املقاربة التشاركية في بلورة سيناريوهات الخروج التدريجي 

من حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الحياة الطبيعية، باملوازاة مع 

إطالق نقاش وطني بين القوى الحية في البالد، لإلعداد لتجاوز اآلثار 

االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا، وذلك من خالل بلورة خطة 

طريق  خارطة  ووضع  األولويات،  في  النظر  إعادة  على  ترتكز  وطنية 

عجلة  وتنشيط  للمواطنين،  األساسية  االحتياجات  لتوفير  واضحة 

االقتصاد الوطني، ووضع البرامج الضرورية إلعادة تأهيل القطاعات 

اإلستراتيجية والحيوية املتضررة من جائحة كورونا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.
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املستش ض السيد مب ضك السب عي:

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيدة والس دة الوزضاء املحترمي7،

السيدات والس دة املستش ضين املحترمي7،

تفاعال مع جوابكم القيم أود، السيد رئيس الحكومة املحترم، إبداء 
بعض املالحظات واالقتراحات:

أوال، ال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نجدد التعبير عن امتناننا 
امللك محمد  الجاللة  التي رسم صاحب  االستباقية  للرؤية  وعرفاننا 
السادس، نصره هللا وأيده، معاملها بحكمة وتبصر أكسبت بالدنا الريادة 
سامية،  قرارات  عبر  الجائحة،  هذه  من خطورة  والحد  التصد1  في 
شجاعة، جعلت مصلحة الوطن واملواطن فوق كل حساب، قرارات 
غير مسبوقة، ومبادرات نوعية صادرة عن ملك مواطن أسست لتعبئة 
قيم  عمق  من  مستمدة  تضامنية  ومللحمة  النظير،  منقطعة  وطنية 
تمغربيت األصيلة والراسخة، وعززها تدبير حكومي متواصل، وانخراط 

فعال ملختلف مكونات املجتمع املغربي مؤسساتيا وشعبيا.

الصعبة  اللحظة  هذه  في  يمكننا  ال  شرط،  املناسبة  وألن  ثانيا، 
والحاسمة إال أن نقف وقفة إكبار وإجالل لكل الذين يتواجدون في 
خط املواجهة مع هذا الفيروس لحماية أمن الوطن وأرواح املواطنين، 
من أطر طبية باختالف مراتبهم ومواقعهم، والقوات املسلحة امللكية، 
والدرك امللكي، واألمن الوطني، والوقاية املدنية، ومسؤولي وأطر اإلدارة 
الترابية، وأسرة القضاء، ورجال ونساء التعليم، واملسؤولين والعاملين 
العمومية  واملؤسسات  واإلدارات  املنتخبة  املؤسسات  مختلف  في 

والخاصة، وعموم املواطنين.

كما نجدد تعازينا الحارة لكل شهداء الواجب ولكل ضحايا هذا 
املصاب الجلل وأسرهم.

ثالثا، ال يسعنا كذلك إال أن نثمن كل التدابير املتخذة للحد من 
التبعات االجتماعية واالقتصادية لهذه الجائحة من خالل الصندوق 
املخصص لتدبير فيروس كورونا، واإلجراءات املسطرة عبر لجنة اليقظة 
االقتصادية لتخفيف العبء عن االسر املعوزة والقطاعات املتضررة، 
منوهين بكل التدابير التشريعية والتنظيمية املتخذة في هذه املرحلة 

االستثنائية، في احترام تام للدستور وملبادئ دولة الحق والقانون.

رابعا، السيد رئيس الحكومة، ولئن كنا نعرف بداية الجائحة فإننا 
نجهل نهايتها، والتي نتمنى أن تكون في أقرب وقت، ومع ذلك فالخيارات 
أمامنا محدودة، وإذا قدر هللا أن تمتد حالة الطوارئ الصحية إلى ما 
بعد 20 ما1، فالتفكير ينبغي أن ينصب على التدابير املواكبة وبناء رؤية 

ملا بعدها.

وفي هذا اإلطار، نقترح ما يلي:

مأسسة  خالل  من  املعوزة،  لألسر  االجتماعي  الدعم  مواصلة   -
الصندوق املخصص لتدبير جائحة كورونا، وضمان استدامته، عبر 
امللكي،  للدعم االجتماعي، تحت اإلشراف  الى صندوق وطني  تحويله 
مصادر  تنويع  على  والعمل  فيه،  االجتماعية  البرامج  مختلف  ودمج 
معايير  لتحديد  املوحد  االجتماعي  السجل  بإخراج  والتعجيل  تمويله 

موضوعية ومنصفة للدعم.

بالدعم  املستهدفة  الفئات  في  واملعطل  العاطل  الشباب  إدماج   -
االجتماعي؛

- استحضار وضعية الفالحين ومربي املاشية في برامج واستراتيجيات 
الدعم، في ظل معالم الجفاف البادية للعيان، وفي ظل اغالق األسواق 

األسبوعية؛

- وضع آليات خاصة ملواكبة ودعم ساكنة املناطق القروية والجبلية 
الصعبة  الوضعية  استحضار  وكذا  األزمة،  هذه  في  املدن  وهوامش 
التي  الفئات  ومختلف  والرعاة،  الرحل  من  مواطن  ألف   20 لحوالي 

يصعب إحصاؤها أو تحديدها؛

- وضع منظومة ملواكبة ودعم املقاوالت الستعادة مناعتها وتوفير 
الشروط ملواصلة إنتاجيتها وعملها بعد نهاية االزمة؛

املجهود  هذا  في  ألدوارها  االئتمان  ومؤسسات  األبناك  تجسيد   -
التضامني الوطني بصفتها مؤسسات مواطنة؛

- إيجاد حلول مستعجلة ملغاربة العالم العالقين في ديار املهجر، 
بلدان  في  وذويهم  أسرهم  عن  بعيدا  الوطن  داخل  أيضا  والعالقين 
اإلقامة، وتخصيص دعم للطلبة املغاربة العالقين في بلدان املهجر، 
خاصة غير املمنوحين منهم واملنحدرين من أسر ال تستطيع التكفل بهم 

في ظل تداعيات الجائحة وظروف الحجر والطوارئ الصحية؛

-األخذ بعين االعتبار ألوضاع الصناع التقليديين والحرفيين في ظل 
الصحية  التغطية  الى  يفتقرون  مجملهم  أن  علما  أنشطتهم،  توقف 

واالجتماعية؛

- تعميم تجربة التعليم عن بعد، وضمان تكافؤ الفرص بين املتعلمين 
في املدن والقرى وتشجيع البحث العلمي.

السيد الرئيس املحترم،

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

األزمة اليوم صعبة، وبكل تأكيد فما بعدها سيكون أصعب، واملغرب 
بحكمة ملكه الهمام، وبجبهته الداخلية املتراصة واملتماسكة، قادر على 
الرهان األسا�شي،  للعرش والشعب، ويبقى  بملحمة جديدة  تجاوزها 
كأهم درس في هذه األزمة، هو العمل الجماعي لالرتقاء بأدوار الوساطة 
املؤسساتية، وإنتاج سياسات عمومية جديدة ومغايرة تصنع البدائل، 
وتنتج الحلول بأولويات محددة ذات طبيعة اجتماعية مسنودة باقتصاد 
قو1، ينتج الثروة قبل التسابق على توزيعها، ومؤطرة برؤية سياسية 
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مطبوعة بالجرأة في صناعة القرار.

السيد ضئيس الحكومة،

أزمة كورونا، سنتجاوزها إن شاء هللا، مهما طال الزمن، ولكنها فرصة 
للتغير والتغيير، والتعبير الصادق عن مبدأ الوطنية قبل املواطنة، من 

خالل جعل الواجب قبل الحق، واملغرب فوق كل املواقع والحسابات.

القيادة  تحت  واملواطنين،  الوطن  خير  فيه  ملا  جميعا  هللا  وفقنا 
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستش ض السيد عبد الق دض سالمة:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

السيد وزير الدولة،

السيدة والس دة الوزضاء،

أخواتي إخواني البرمل نيي7،

قبل أن نتفاعل مع رد ديال السيد رئيس الحكومة القيم والغني 
واالقتصاد1،  االجتماعي  واألثر  كورونا  بجائحة  املتعلقة  باملعلومات 
وكذلك اإلجراءات الكثيرة واملتعددة التي قامت بها الحكومة، كما جاء 

في رد السيد رئيس الحكومة.

قبل هذا، قلت إنني أود أن أتوجه بأحر عبارات التعاز1 واملواساة 
لعائالت وأقارب ضحايا هذا الوباء، سائال من هللا عز وجل أن يتغمدهم 
بالرحمة والغفران وأن يسكنهم فسيح جناته، كما أدعو لكافة املصابين 

بالشفاء العاجل.

السيد ضئيس الحكومة،

بفضل اليقظة وبعد النظر والرؤية االستباقية لصاحب الجاللة 
محمد السادس، نصره هللا وأيده، الذ1 أمر بإغالق الحدود الجوية، 
الوطني،  التراب  كافة  على  الصحي  الحجر  وتطبيق  والبرية،  البحرية 
وذلك منذ اإلعالن عن أول حالة إصابة بجائحة كورونا باملغرب، قامت 
الحكومة وهي مشكورة، ِبِعدة إجراءات احترازية، كما جاء في جوابكم، 

السيد الرئيس، وأذكر على سبيل املثال:

- ضمان تموين السوق الوطنية باملنتوجات الفالحية، بتوفير الغذاء 
بكميات كبيرة في كافة األسواق لكل املغاربة، من خضروات وفواكه 

وحبوب ولحوم وغيرها من املواد الغذائية األساسية؛

- تعزيز الطاقة االستيعابية للمستشفيات، من خالل مضاعفة عدد 
ِسرة، كما جاء كذلك في ردكم السيد رئيس الحكومة؛

َ
األ

- أقنعة، أجهزة التنفس؛

- فرض وضع الكمامات وتوفيرها في األسواق؛

- وضع مختبرات جهوية للكشف السريع على املصابين املحتملين.

رئيس  السيد  ذكرتموها  أن  سبق  التي  اإلجراءات  من  ذلك  وغير 
الحكومة.

الحالة  في  التحكم  من  والحمد هلل،  مكنتنا،  اإلجراءات  هذه  إن 
الوبائية لبالدنا وجنبتنا من مخاطر كثيرة، على خالف الكثير من دول 

العالم التي ترك فيها هذا الوباء عشرات اآلالف من األرواح.

وفي هذا السياق، علينا أن ننهئ الحكومة والسلطات األمنية واألطر 
الطبية، التي كانت في مقدمة الصف األمامي ملواجهة هذه الجائحة، 
وعرضت حياتها للخطر تلبية للنداء الوطني، وبذلت كل ما في وسعها 
لحماية أرواح املواطنين والحد من انتشار هذا الوباء والخروج من هذه 

األزمة بأقل ضرر ممكن.

البداية وهم  منذ  األزمة  راكموا هذه  الذين  اإلعالميين  نن�شى  وال 
ينشرون الوعي وبتحسيس املواطنات واملواطنين بخطورة هذا الوباء.

الوطني لألحرار بتحية  التجمع  أتقدم باسم فريق  لهؤالء جميعا، 
إجالل وتقدير على املستوى الرفيع الذ1 أظهروه وهم يزاولون مهامهم 

بضمير وطني ومهنية عالية.

عاِيَن ميدانيا أن الدولة 
ُ
إن األزمة التي نمر بها سمحت لنا جميعا أن ن

مدني،  ومجتمع  واإلدارية  والعسكرية  األمنية  مكوناتها،  بكل  املغربية 
استطاعت أن تنجح وتتجند ملكافحة هذا الوباء والحد من مختلف 

تداعياته االجتماعية واالقتصادية.

ورغم كل الصعوبات التي واجهت أحيانا السلطات العمومية في 
فرض الحجر الصحي، وتطبيق اإلجراءات االحترازية، إال أن هذه العملية 
باالحترام  العمومية  السلطات  فيها  التزمت  جيدة،  ظروف  في  مرت 

الدقيق ملقتضيات الدستور واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

وخير دليل على ذلك: الخرجات اليومية التي تقوم بها السلطات 
األمنية من رجال األمن وقوات مساعدة كل مساء ملختلف أحياء املدن 
املواطنين  عموم  من  الوطني  النشيد  بترديد  قوبلت  والتي  املغربية، 
واملواطنات، في جو وطني خاشع وبديع، كعربون وتقدير لجهود السلطات 

األمنية.

ارتياحا  لقي  الذ1  الصحي  للحجر  األخير  التمديد  نثمن  أننا  كما 
أنه  َمحالة  ال  والذ1  واملواطنات،  املواطنين  كافة  لدى  واستحسانا 

سيكون حائطا وقائيا وعازال لهذا الداء.

بعد  إال  الوباء  هذا  من  من 
ْ
َمأ في  يكون  أن  يمكن  ال  املغرب  إن 
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اكتشاف لقاح وجعله في متناول الجميع، وهذا ال يمكن أن يكون إال 
بعد شهور. وبالتالي علينا أال ننتظر عودة حقيقية للحياة االقتصادية في 
أقرب األوقات، فإذا كان الحفاظ على أرواح املواطنين هو من أولويات 
الحكومة، فإن التفكير في األثر االجتماعي واالقتصاد1 الذ1 سيترتب 
عن هذا الوباء هو كذلك من األولويات األساسية الذ1 يجب أن يكون 

للحكومة.

إن هذه األزمة سينتج عنها مضاعفات كبيرة وخطيرة جدا منها:

- انتشار البطالة نتيجة تسريح العمال من طرف الوحدات..

على أ1، أخيرا..

شكرا السيد الرئيس، كنت غاد1 نتناول الجانب االقتصاد1 ولكن 
ما عنديش الوقت.

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستش ض املحترم.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

املستش ض السيد عبد الحميد ف تحي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

السيد وزير الدولة،

السيدة والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين،

مع  االشتراكي  الفريق  تفاعل  إطار  في  الحكومة،  رئيس  السيد 
عرضكم، ال يمكن إال أن نثمن املجهودات والتدابير التي اتخذتها بالدنا 
لجائحة  العصيبة  املرحلة  تجاوز  أفق  تلمس  اليوم من  والتي مكنتنا 
كورونا بأقل الخسائر البشرية واالقتصادية واالجتماعية، وفي مقدمة 
ذلك، بطبيعة الحال، املبادرات امللكية االستباقية القوية واملتتالية عبر 
قرارات وإجراءات احترازية وقائية وقرارات وتدابير اقتصادية ومالية 
واجتماعية، وإحداث صندوق التضامن ملواجهة تداعيات الجائحة، 

حماية للوطن واملواطنات واملواطنين.

املؤسسات  مختلف  اتخذتها  التي  العملية  باإلجراءات  نشيد  كما 
الدستورية والتجند الكامل للمرافق العمومية، كل من موقعه، لضمان 
لجنة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  وكذا  الصحي،  الحجر  سالمة وصرامة 
حماية  واالجتماعي،  االقتصاد1  املستوى  على  االقتصادية  اليقظة 

املقاولة واألجراء والفئات الهشة.

وال يمكن إال أن نعتز ونفخر باألدوار الطالئعية ديال األطقم الطبية 
بمختلف تخصصاتها ودرجاتها واملتواجدة في خط الدفاع األول ونقدر 

حق التقدير تضحياتها ووطنيتها الصادقة.

ورجال ونساء التربية والتكوين على تجندهم الستمرار تلقي تالميذنا 
وطالبنا التعلمات واملعرفة عن بعد.

الوطني،  واألمن  امللكي،  والدرك  امللكية،  املسلحة  القوات  وكذا 
وموظفي  املحلية،  والسلطات  املدنية،  والوقاية  املساعدة،  والقوات 
لعيش  األساسية  الخدمات  ومقدمي  العمومية،  املرافق  ومستخدمي 

املواطنين.

السيد الرئيس،

ونحن ندخل املرحلة الثانية من الحجر الصحي، والتي ستمتد إلى 
غاية 20 ما1 القادم، شهر سيكون حاسما فيما يليه، سواء من حيث 
تمديد الحجر أو بداية رفعه، وكل ذلك رهين بمدى التزامنا الجماعي 
للتدابير واإلجراءات الوقائية واالحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، 
وبمدى انخراط الجميع: مؤسسات وأفراد، في إنجاز املهام املوكولة لها في 

إطار االمتثال للقانون.

ال شك أن كثيرا من عبء املرحلة سيقع على جنود الخط األمامي 
للمواجهة، وهنا البد أن نسجل أن حالة الطوارئ الصحية لم تحل 
دون أن نشتغل بما تقتضيه دولة الحق والقانون واملؤسسات، وفق 
دفعت  دولة  الصلة،  ذات  الدولية  واملواثيق  الدستورية  املقتضيات 
بدورها الوطني واالجتماعي إلى الواجهة بدعم االقتصاد الوطني، ودعم 
توفير  على  والسهر  الجائحة،  من  املتضررة  الهشة  والفئات  األجراء 
للمواطنات  املعيشية  للحياة  العاد1  الضرورية لالستمرار  الحاجيات 

واملواطنين.

كما نسجل أن التضامن كقيمة مجتمعية متأصلة لدى كل األنساق 
االجتماعية ببالدنا، أظهرت قدرتنا الجماعية على البناء املشترك وعلى 
تعزيز اللحمة الوطنية وصون الوحدة الوطنية في سياق إجماع وطني 

كبير بقيادة جاللة امللك محمد السادس، نصره هللا.

السيد الرئيس،

إن نجاحنا املرحلي بخسارته البشرية املؤملة وأضراره االقتصادية 
عليه  يقاس  ال  واالستثناء  االستثناء  سياق  في  يندرج  واالجتماعية، 
وال يتوسع فيه، وما تعلمناه من دروس، ليس بالضرورة سيتحول إلى 
سلوك، لذلك فال يجب أن تنسينا اللحظة أن زمن ما بعد الجائحة ليس 
هو زمن ما قبلها، مما يفرض االستعداد من اآلن التخاذ كل اإلجراءات 
التي تجعل اقتصادنا غدا قادرا على رفع التحد1 وتجعل مجتمعنا قادرا 
على الصمود في وجه املخلفات االقتصادية واالجتماعية للجائحة، ومن 

بين ذلك:

- االستمرار في دعم قطاع الصحة بكل الوسائل البشرية واملادية 
واللوجستيكية للتحكم في تطور الجائحة؛

-دعم البحث العلمي؛
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- توفير الشروط املمكنة إلنجاح السنة الدراسية؛

السريع  واإلدماج  الهشة  الفئات  إلى  الدعم  إيصال  على  -السهر 
للعالم القرو1 وذو1 االحتياجات الخاصة؛

-الحرص على سيادة القرار االقتصاد1؛

-تفعيل الدور املركز1 لبنك املغرب في توفير السيولة للدولة املغربية 
والحرص على أن تلعب البنوك األدوار املنوطة بها في هذه املرحلة؛

وزجر  واملتوسطة  الصغرى  خاصة  املغربية،  املقاولة  مواكبة   -
التالعبات والغموض الذ1 قد يشوب "برنامج أوكسجين" املوجه إليها 

وتوسيعه إلى املقاوالت الفالحية ومقاوالت تربية الدواجن؛

-املراقبة الصارمة لنفقات صندوق التضامن والتأكد من توجيه 
على  ظهرت  التي  التالعبات  بعض  ظل  في  مستحقيها  إلى  االستفادة 

السطح مؤخرا؛

التربوية  -االستمرار في اإلدماج الرقمي لضمان استمرار األنشطة 
واالقتصادية واالجتماعية، وكمدخل أيضا ملحاربة األمية الرقمية.

السيد الرئيس،

لقد أبانت الطبقة العاملة املغربية وموظفين ومستخدمين وأجراء 
قطاع خاص عن انخراطها الكامل في املقاربة الوطنية التي اتبعتها بالدنا 
ملواجهة الجائحة، سواء من حيث التفاعل السريع مع التوجيهات امللكية 
السامية، ومع اإلجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية، 
وجزء كبير من هؤالء يوجد في الخط األمامي للمواجهة، وفي مقدمتهم 
الذ1 عبره ومن خالله  البشر1  العنصر  نساء ورجال الصحة، وهم 

يتغذى شريان الحياة اليومية ببالدنا.

كامل التقدير واإلجالل إلى كافة مكونات الشغيلة املغربية، نساء 
ورجال، في مختلف مواقعهم وخاصة أولئك املتواجدون واملتواجدات 
في  انخراطهم  وعلى  وطنيتهم  على  لهم  فتحية  األمامية،  الخطوط  في 

املجهود التضامني الوطني.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

األول من رجال ونساء  الدفاع  في خط  املرابطين  أولئك  يستحق 
الحاجيات  تلبية  على  األولى  الواجهة  في  الساهرين  وأولئك  الصحة، 
األساسية للمواطنين، إلتفاتة رمزية بالتحفيز خالل مدة الحجر الصحي، 
ليس كقيمة مادية، ولكن كاعتراف من الوطن بمجهودات هؤالء الرجال 

وهؤالء النساء.

اإلمكانية  تمنحوا  أن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  ضير،  وال 
للراغبين في ذلك، بتأجيل سداد قروض السكن واالستهالك إلى ما بعد 

الجائحة.

رحم هللا من فقدناهم جراء الجائحة، وتهانينا للمتعافين، وحفظ 
هللا الشعب املغربي من كل مكروه.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الوقت  استنفذ  أنه  أظن  املغرب،  ملقاوالت  العام  اإلتحاد  فريق 
املخصص له.

فريق اإلتحاد املغربي للشغل، كذلك استهلك الوقت ديالو.

الفريق الدستور1 الديمقراطي االجتماعي، أظن بضعة ثواني.

املستش ض السيد إدضيس الرا�ضي:

السيد ضئيس الحكومة،

األسرة ديال الفالحة متضامنة وتتعمل في صمت وهي تعاني وفي 
الصف األمامي، وال يمكن أن أتكلم عليها إال إذا انتصر املغرب على هذا 

الوباء.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.

الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستش ض السيد مب ضك الص د1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الحكومة،

السيدات والس دة الوزضاء،

السيدات والس دة املستش ضين املحترمي7،

نثير  أن  نود  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  باسم مجموعة 
بعض املالحظات حول املجهودات املتخذة والتي حصل عليها ألول مرة 

إجماع وطني بكل فئات الشعب املغربي في محاربة هذا الوباء اللعين.

لقد ثمنت مركزيتنا النقابية كل املبادرات واإلجراءات االستباقية 
التي اتخذتها بالدنا بقيادة جاللة امللك، وكذا التدابير املتخذة للحد من 
اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية، فبهاته املناسبة نحيي عاليا 
وننحني بإكبار وإجالل أمام كل األطقم الطبية والصحية عموما املدنية 
والعسكرية واألجهزة األمنية بمختلف مكوناتها، ونساء ورجال التعليم 
إعطاء  الذاتي من أجل  وتكوينهم  الذاتية  بإمكانياتهم  الذين ساهموا 

الدروس لبنات وأبناء املغاربة.

كما نحيي رجال الوقاية املدنية والدرك امللكي والقوات املساعدة 
وعمال النظافة والطبقة العاملة بمختلف فئاتها املتواجدة في الصفوف 
األولى في محاربة هذا الداء، كما نستغرب بروز بعض الظواهر املشينة 
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والتي تخدش هذا املجهود الوطني املنقطع النظير، من قبيل، الجشع 
الظروف  هاته  استغالل  ومحاولة  السطح،  إلى  طفا  الذ1  والطمع 
ملكية  بمبادرة  أحدث  والذ1  الصندوق  هذا  دعم  من  لالستفادة 

وبمساهمة طوعية لكل فئات املجتمع املغربي.

بوعي  انخرط  الذ1  املغربي  الشعب  عاليا  نحيي  املناسبة،  وبهذه 
منقطع النظير في كل التوجيهات من أجل الحجر الصحي، رغم أن لهذا 
الحجر الصحي تكلفة اقتصادية واجتماعية ونفسية على املواطنين، 
لذلك ينبغي أن نكثف الجهود املبذولة من طرف املغرب من أجل أن 

نحارب وأن نطوق تف�شي هذا الوباء.

نريد أن نثير، السيد رئيس الحكومة املحترم، إذا كان في أول األمر 
ملرحلة  اليوم وصلنا  األسر،  داخل  الوباء  هذا  تف�شي  ديال  البؤر  أن 
أخطر وهي تف�شي هاذ البؤر داخل الوحدات الصناعية والتجارية، من 
هنا يمكن لنا نقول على أنه ال قدر هللا، وهذا ال يمكن أل1 مغربي أن 
يتصوره، هو أن هاذ املجهودات السباقة اللي أخذتها بالنا خصنا الثمار 
ديالها يعني بتكاثر الجهود ما بين كل القطاعات الحكومية باش يمكن 

نحدو من انتشار هذا الوباء.

البيضاء،  الدار  بحال  اإلنتاجية  الوحدات  لبعض  تتبعنا  اليوم 
داخل  الوباء  لهذا  انتشار  هناك  العرائش،  طنجة،  فاس،  الرباط، 
الوحدات التجارية، وهنا يمكن نسولكم، السيد رئيس الحكومة، كيف 
يمكن وال قدر هللا غدا في الوحدات الصناعية ملدينة القنيطرة، اليوم 
نعرفو،  نبغيو  ديالها،  العمل  استأنفت  اإلنتاج  ديال  الوحدات  هاد 
السيد رئيس الحكومة، شكون اللي رخص ليها؟ وشكون هي القطاعات 

املرخص لها اليوم باش تزاول املهام ديالها؟

ثانيا، شنو هي التدابير االحترازية اللي داخل هاذ الشركات؟

اليوم، كاين بعض اللجان ديال املراقبة اللي تتم�شي لهاذ املقاوالت 
الكبرى، اليوم كان التف�شي ديال الوباء كيكون ما بين 3، 4 ديال األفراد 
مئات  بين  ما  الوباء  ديال  للتف�شي  ننتقلو  غاد1  اليوم  األسرة،  ديال 
واآلالف ديال العمال، فإلى ما كناش اخذينا اإلجراءات القوية راه يمكن 
ال قدر هللا التف�شي ديال الوباء داخل األسرة يمكن ننتقلو للتف�شي ديال 

الوباء داخل الوحدات الصناعية، وهذا ما ال يريده أ1 مواطن.

وبالتالي خصنا، السيد رئيس الحكومة، اإلجراءات باش يعني توقفو 
كل املقاوالت اللي يمكن تكون .. ما�شي حتى نتسناو تف�شي الوباء عاد 
وفي  البيضاء  فالدار  ما وقع  الصناعية كيف  الوحدات  نسدو بعض 

بعض املدن.

اإلنتاج،  ديال  الوحدات  لكل  مراقبة صارمة  تكون  اليوم، خص 
واللي مع كامل األسف إلى كان العالم اليوم اخذا الدرس على أنه القيم 
بغيناش  ما  األسف  كامل  مع  األولوية،  تعطاتو  واإلنسان  اإلنسانية 
الحكومة ديالنا، لهذا السؤال كان الدروس والعبر املستخلصة، اليوم 
إلى كان �شي دروس وعبر مستخلصة هو سمو العلم واملعرفة، اليوم إلى 

كاين �شي دروس اللي يمكن نستخلصوها جميعا هي سمو اإلنسانية، ما 
يمكنش نسمحو للرأسمال واملال يدمر اإلنسان، اليوم العالم، الدول 
الدولة  رئيس  أنه  أتذكر  وأنا  اإلنسان،  فضلت  البشعة،  الرأسمالية 

األمريكية قال للمقاوالت ما يمكنش...

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، شكرا.

اآلن بعد ما انتهينا من االستماع للتعقيبات ديال مختلف مكونات 
املجلس، الكلمة للسيد رئيس الحكومة للرد على التعقيبات.

املستشارين  والسادة  السيدات  نذكر،  بغيت  ذلك،  انتظار  في 
املحترمين، إلى أننا سنكون، بعد انتهاء هذه الجلسة، على موعد مع 
جلسة تشريعية، حوالي الساعة الثالثة والنصف، للدراسة والتصويت 
على مشروع قانون اللي كيهم سن التدابير االستثنائية لفائدة املشغلين 
لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 
املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي هاذ الفيروس، في إطار 

قراءة ثانية طبعا.

على  املحترمين  املستشارين  والسادة  السيدات  تفهم  على  أراهن 
برمجة هذه الجلسة دون التقيد الدقيق باملساطر وباآلجاالت، كنراهن 

على التفهم ديالكم ألن الظرفية تستدعي ذلك، وشكرا.

تفضل السيد رئيس الحكومة للتعقيب على التعقيبات.

السيد ضئيس الحكومة:

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على ضسول هللا وآله وصحبه.

أشكر جميع السيدات والسادة املستشارين على تعقيباتهم وعلى 
العالي، هذه  الوطني  أشكرهم على حسهم  وبالخصوص  مالحظاتهم، 
لحظة وطنية ديال التعاضد، ديال التضامن، ديال وقفة واحدة نحن 
شعب املالحم وشعب اللي كيصنع التاريخ، فنحن أيضا نريد اليوم أن 
نصنع لحظة تاريخية بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، وإن شاء هللا نحن 

قادرون على إنجاح هذا األمر.

النقطة الثانية، أنا كنعرف وأحس بمعاناة التي يعانيها الكثير من 
املواطنات واملواطنين في الحجر الصحي، الحجر الصحي بطبيعته تقييد 
لحركة اإلنسان، الحجر الصحي بطبيعته تغيير في أعراف وتقاليد وذاك 
ال�شي اللي تيعاني اإلنسان، ولكن راه احنا كلنا خصنا نصبرو على هاذ 
اللحظة باش نربحو أكثر، وكما قلت وغد1 نقول ليكم واحد الرقم ألن 
األرقام تتحرك يوميا، شحال ربحنا فهاذ الحجر الصحي؟ شحال تفادينا 

من اإلصابات؟ يمكن أن أقول هي فيها سيناريوهات.

الحجر  ودرنا  كامل،  الصحي  الحجر  حيدنا  إلى  األعلى،  السيناريو 
الصحي بصفته الكاملة يمكن تفادينا إلى حد الساعة 60 ألف حالة 
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جديدة، تقريبا هاذ1 غير احتماالت ديال الخبراء تقريبا، وتفادينا ما 
أخرى موجودة، معنى  بسيناريوهات  قارنا  إلى  وفاة   4000 يقرب من 
ذلك هاذ الصبر ديالنا راه عندو واحد األرباح عالية جدا، وكما قلت منذ 
قليل، الوفيات واحد الوضع واحد الخسارة ال ثمن لها، واحد الخسارة 
ما يمكنش نقولو هي خسارة إنسانية، خسارة بشرية وخسارة في األرواح، 
فلذلك إلى تفادينا هاذ الخسارة هاذ1 راه احنا رابحين، واخا نصبرو على 
املعاناة، وعلى الضيق وعلى قلة الحركة وعلى مشاكيل أخرى نصبرو 
عليها باش نقذو األرواح ديال املواطنات واملواطنين، وبالتالي نحن نعمل 
في هذه املرحلة بهذا املنطق وإن شاء هللا نوصلو إلى أقل اآلثار السلبية 

على بالدنا وعلى املواطنين، حاال ومستقبال.

ويمكن أن أقول أيضا أن هناك أشكال رائعة للتضامن، تضامن رائع 
ووطنية نبيلة برزت الحمد هلل في كل القطاعات، في كل املجاالت، في كل 

املناطق وفي كل الجهات إلخ، وهاذ ال�شي كنعتزو به كاملين.

وإذا كان بعض اإلخوان السادة املستشارين أشاروا لهاذ القضية 
ديال الدروس، يمكن أن أقول الدروس من هاذ الجائحة البشرية كلها 
يمكن أن تستفيد شيئا مهما، وهو التواضع، التواضع من حيث العلم 
ديالها، في علمها، التواضع في إمكانياتها، التواضع في أنك تشعر بأنها 
قوية، راه اإلنسان وال واحد الوقت كيحس بأنه صافي سيطر على الكون 
وأنه يفعل ما يريد، وتبين لنا اآلن أن اإلنسان عندو حدود فالقدرة 
ديالو، يمكن بالعلم، بالعمل، يمكن نتجاوزو هاذ اللحظة، ولكن كيتبين 
لينا بأنه في كل لحظة خصنا دائما نتحالو بصفة التواضع واآلراء اللي 
كنقدموها واملقترحات، راه أحيانا كيبان لينا واحد املقترح غير تدير هاكا 
هو العصا السحرية لحل املشكل، ولكن إلى جيتي فالتطبيق كتلقى راه 
هو في الحقيقة فيه بزاف ديال النقص وفيه بزاف ديال.. وكيطرح بزاف 

ديال اإلشكاالت اللي اإلنسان أحيانا ال يدركها.

هاذ اللحظة التاريخية أعلت من شأن الوطن وأصبح املغرب فعال 
بنموذجه وبما يقوم به، يشكل واحد مثال جديد، كل دولة عندها 
الوطني  نموذجنا  نصوغ  التحديات  مواجهة  في  ونحن  ديالها،  نموذج 
املغربي الذ1 يصوغه املغاربة بجهدهم، بفكرهم، بابتكارهم، بتفاعلهم، 
ديالنا  النموذج  احنا  بعرقهم، كنصوغو  اليومي،  بعملهم  بتضامنهم، 

كيفاش كنواجهو هاذ الوباء.

يمكن نقول من دالئل النجاح أن هناك املغرب محسود وأيضا هناك 
من يحاول ومن ال يريد للبلد أن تسير بهذه الطريقة، ولكن الحمد هلل، 
بقيادة جاللة امللك جنبتنا الكثير من املشاكل وراه شفنا اليوم، الحمد 
هلل املغرب من خالل املبادرة امللكية الرامية إلى إرساء إطار عملياتي 
ملواكبة البلدان اإلفريقية في مختلف مراحل تدبير آثار جائحة كورونا، 
والتي ترتكز على تبادل الخبرات، تبادل التجارب، املمارسات الجيدة، 
ملواجهة التأثيرات السلبية سواء الصحية أو االقتصادية أو االجتماعية 
أو البشرية لهذه الجائحة، هاذ1 واحد املبادرة إنسانية وإفريقية رائدة 
تجعل من جاللة امللك رائدا إفريقيا حقيقة وقيادة ذات البعد اإلفريقي 

وليس فقط ذات البعد الوطني.

وقد رأينا البرملان اإلفريقي أخيرا، في بالغ خاص، أشاد بهاذ املبادرة 
إفريقيا،  وستفيد  إفريقيا  ملصلحة  مبادرة  واعتبرها  السامية  امللكية 
واملغرب راه عندو التجارب ديالو والتجربة ديالو ذاك ال�شي عالش قلت 
تجربة مغربية-مغربية، التي هو مستعد لتقاسمها مع الدول األخرى، 
ويعطي من التجربة ديالو ومن املعرفة ديالو، كما يستفيد من تجارب 

ومعارف اآلخرين.

املالحظات،  للعديد من  املستشارين،  والسادة  السيدات  أشرتم، 
أريد أن أتوقف عند بعضها.

أوال، نجيو ليها من العام للخاص، أوال، من املبكر اليوم التعرف على 
التأثيرات االقتصادية لهذه الجائحة، ما كاين حتى �شي دولة فالعالم وال 
�شي خبير اللي كيقول لك ها اآلثار ويدققها، وإنما تيديرو سيناريوهات 
كيلوحو  ديالو  املقال  وكيعاود  أسبوع  كيدوز  احتماالت،  وكيوضعو 

وكيدير واحد آخر، ملاذا؟ ألن العالم اليوم متحول.

فلذلك، نكونو متواضعين فهاذ املسألة، ليس هناك إمكانية باش 
ندققو التأثيرات االقتصادية على املدى القصير، غير من هنا 3 أشهر، 
فلذلك احنا تنحاولو ما أمكن نقللو التأثيرات االقتصادية ونحافظو 
على األرواح كأولوية، ونحافظو على صحة املجتمع كأولوية، وفي نفس 
الوقت عيننا على الجانب االجتماعي، وعيننا على الجانب االقتصاد1، 
خص تجمع هاذ ال�شي كامل في عملية مبدعة، فلذلك القرار العام هو 

اإلبقاء على النشاط االقتصاد1 ما أمكن دون اإلضرار بالصحة.

اآلن السيد الوزير علمني بأنه �شي 10 ديال املعامل تشدو فهاذ1 
يومين على ما أظن، عندما ال يلتزمون أو ال يمكن لهم أن يلتزموا باملعايير 
االحترازية، ولكن هناك عدد من معامل أخرى خدامين منشيطنوش 
يستمر  ال،  سلبي  إلى  بحال  منديروش  االقتصاد1،  النشاط  ثاني 
النشاط االقتصاد1 ولكن نعاونوهم، حتى احنا نعاونوهم باش يكون 
أق�شى ما يمكن من اإلجراءات الحمائية والوقائية للحفاظ على صحة 
املستخدمين، وكما قلت هاذ ال�شي دبا راه فيه قرارات تتصدر ما�شي تدار 
عشوائيا، هناك لجان مشتركة فيها الداخلية والشغل والصحة والتجارة 
والصناعة وكتم�شي لعين املكان وكتعاين وكتعطي النصائح إلى كان �شي 

حاجة اللي تعالج وال كان ضرور1 اإلقفال تنديرو اإلقفال.

فلذلك، راه احنا في ديناميكية منتخلعوش ثاني، صحيح كاين واحد 
البؤر، تمنينا متكونش هاد البؤر ولكن ما�شي هاذ البؤر تأد1 بنا إلى 
توقيف النشاط االقتصاد1، ال، خصنا نديرو واحد امليزان تاني، ولكن 

تكون عندنا الشجاعة إلى كان �شي خطر نوقفو هذاك الخطر.

معالجة  وتم  احتواؤها  تم  كلها  برزت  اللي  البؤر  الحمد هلل هذه 
األثار ديالها وتم متابعة جميع املخالطين، فلذلك هاذ القضية نكونو 
مطمئنين فيها وبطبيعة الحال هاذ1 واحد املعركة مستمرة ضد هذا 
الوباء، معركة مستمرة، ولكن هاذ البؤر باقي محدودة وقليلة، ونتمناو 
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على هللا يعاونا باش نحتويو الوباء ككل.

التأثيرات  بدقة  نحددو  قادرين  اليوم  كناش  ما  إلى  وبالتالي 
ماليا  قانونا  راه ال يمكن أن نضع  الفرضيات،  وبالتالي  االقتصادية، 
تعديليا، ولكن نوضعوه من هنا شهرين وال 3 أشهر ممكن عالش احنا 
زربانين، ألن القانون املالي هو كيسطر املداخيل واملصارف ديال السنة، 
ونتسناو واحد الشوية باش يتبين لنا آش غاد1 ندير، واحد الشوية، 
وذاك الساعة غنشوفو، ألنه يتحكم في سنة 2020 ما�شي شهر، شهرين، 
إلى ذاك ال�شي اللي غاد1 نصرف في شهر 4 أخرتو حتى لشهر 11 راه باقي 
فقانون املالية، أستاذ، إلى ذاك ال�شي اللي غنصرف فشهر 4 أخرتو حتى 
لشهر 11 راه باقي فقانون املالية، قانون املالية متيقوليكش شهر كذا 
وشهر كذا وكذا، كيقول ليك ف 2020 ها هي املشاريع ها هي املداخيل 
ها هي املصاريف، النهار اللي يتبين لينا بأن البنية ديال هاذ ال�شي كيكون 
فيه تغيير، آنذاك سنقوم بوضع قانون مالي تعديلي، باقي الوقت قدامنا 
ومنتسرعوش فهاذ القضية وإلى غاد1 نبداو نوضعو و�شي حاجة ومن 
بعد كل نهار تنغير فيه، واحد الشوية شهر وال شهرين وال 3 أشهر غاد1 
يبان لنا الحساب أدق، وخصوصا املعطيات ديال الفرضيات الدولية، 
راه ما كاين حتى �شي حاجة اللي باينة، يكذب عليك الكذاب، يقول ليك 
هذا نازل هذاك طالع، �شي نازل ثم في اآلخر كيطلع، �شي طالع ثم فاآلخر 

تينزل راه جميع الفرضيات ممكنة، هاذ1 النقطة األولى.

الصحي،  الحجر  من  للخروج  بالنسبة  أيضا  الثانية،  النقطة 
الخروج من الحجر الصحي هذا واحد العمل اللي خصو بيداغوجية 
وخصو إستراتيجية خاصة للخروج من الحجر الصحي، ولذلك، هناك 
دراسة كتدرس في لجنة القيادة وبعض اللجان أيضا املدعمة كتدرس 
السيناريوهات املمكنة للخروج من الحجر الصحي، طبيعي غاد1 يكون 
تدريجي ويمكن أن يكون حتى دراسات ذات طابع جهو1 ومحلي، بمعنى 
واحد الجهة يمكن ليها تخفف من الحجر الصحي، واحد الجهة باقي فيها 
االنتشار ديال الوباء فواحد املستوى خص يبقى...إلخ، هاذ ال�شي كامل 
كيتدرس، ونقول ليكم باقي ما كاين حتى �شي حاجة نهائية، هاذ ال�شي دبا 
كندققو فيه وإن شاء هللا يعلن في الوقت املناسب والتشاور فيه ماكاين 
حتى �شي مشكل، بالعكس التشاور احنا نرحب به وكنعتبروه واحد األمر 

مهم جدا ومغني يعني كيزيدنا غنى في األفكار.

أنا متفق معكم على ضرورة وجود خطة تواصلية، فعال هناك خطة 
كاين مشكل، ولكن لجنة  ما  تواصلية، نطوروها ونجودوها أحسن، 
الرصد واليقظة في وزارة الصحة عندها ندوة صحفية يوميا، اآلن والت 

رسمية على الساعة السادسة مساء.

اإلعالمية  القنوات  إلى  باستمرار  يذهبون  الوزراء  هناك عدد من 
الرسمية، بطبيعة الحال الصحافة األخرى الوطنية واإلذاعات األخرى 
الحرة راه املجال مفتوح كيتواصلو فيه، وكنعتبر بأنه هاذ الجلسات 
ديال األسئلة الشفوية هو أيضا أداة تواصلية من خاللكم مع جميع 

املواطنات واملواطنين، وخصوصا مع البث املباشر.

أنا متفق معكم على أنه هناك إشكال فيما يخص تجمع املواطنين 
أمام األبناك، أمام الوكاالت البنكية، كما في بعض األماكن األخرى، ذاك 
ال�شي عالش مشينا فالدعم كيم�شي تدريجيا، ألن الدعم إلى خرجتيه 
نهار كل�شي غاد1 يجيك، إلى كل واحد كتصيفط ليه، كتصيفط مثال 
ل 200 ألف في اليوم كيخرجو غير هاذيك 200 ألف، كل واحد كيم�شي 
للوكالة فاملنطقة ديالو وفالجهة ديالو وكتخفف وكيمشيو ناس، حتى 
الوكاالت البنكية يمكن ليها تعالج هاذيك الحاالت واإلشكاالت ديالها .. 
إلى آخره، وتعطيها البال، إلى وال الزحام قدامك ما تعرف واش غاد1 

تعالج واش غاد1 تحل.

الصحي وضرورة  الحجر  وطبيعة  الصحي  الحجر  فلذلك، ضرورة 
االلتزام بالتباعد االجتماعي وما يكونش الزحام إلى آخره، كيفرض علينا 

أ1 إجراء بغينا نديروه كنديروه في الزمن باش ما يكونش إشكاالت.

فلذلك، أنا متفق معكم فهاذ القضية واحنا كنديرو جهدنا فهاذ 
املجال وكنعولو على املواطنات واملواطنين يتفهمو هاذ ال�شي ويساعدو 
حتى هما فهاذ القضية هاذ1، ألن بالتعاون بينتنا يمكن نجحو هاذ 

املرحلة ونجحو هاذ القضية اللي هي ذات أهمية كبيرة.

هما  اآلخرين،  املهنيين  جميع  بحال  التقليديين  للصناع  بالنسبة 
فالالئحة لالستفادة من هذا الدعم املوجود، إما كأجراء إلى كانوا أجراء 
وإما كمهنيين عندهم بطاقة "الراميد" )RAMED( فهاذ البرنامج ديال 
 ،)RAMED( "الراميد"  بطاقة  عندهومش  ما  كمهنيين  وإما  أسمو، 
يدخلو فيها ذوك اآلخرين اللي جايين، إذن هما كجميع املهنيين اآلخرين 

غيدخلو فواحد من هاذ البرامج على حسب الوضعية ديالهم.

ولذلك، أنا أظن بأنه مبدئيا مخص يكون حتى �شي مشكل ولكن 
أ1 حاجة إلى وصلتو لينا �شي حاالت وال �شي حاجة كنحاولو ما أمكن 
نركزو عليها ونحاولو ما أمكن نحلوها، أنا راه غير حالة واحدة تتوصلني 
تنصيفطها للوزير والوزير تيصيفطها.. إلى آخره، وكنبقاو حتى تنحلو 
هاذ املشاكل رغم الصعوبات، هاذ1 راه فيها صعوبة كبيرة ألن كتجينا 
ديال  الرسائل  وعشرات  املراسالت  ديال  عشرات  ليكم  نقول  يمكن 
"الواتساب" )WhatsApp( كتجيني يوميا وخص كل واحدة نوجهوها 
إلى آخره، مع أنه في الحقيقة املراسلة خص توجه مباشرة للوزراء ما 
يمكنش توجه كل�شي لرئيس الحكومة ويعطي للوزراء، الوزراء اعطيناهم 
التفويض باش فالتعليم كتصيفط لوزير التعليم، فالصحة كتصيفط 
لوزير الصحة، ال حاجة للمرور عبر رئيس الحكومة، وإال خصني أنا إدارة 
أخرى تساو1 مجموع اإلدارات باش نعالج هذاك ال�شي، ولكن رغم ذلك 
احنا اللي تلقيناها كنحاولو ما أمكن نتفاعلو وندوزوها إلى آخره، رغم 

الصعوبة فهاذ املوضوع.

بالنسبة النخراط األبناك، أنا بغيت نأكد ليكم بأن القطاع البنكي 
كانت بعض  إلى  اليقظة االقتصادية،  في لجنة  منخرط وهم أعضاء 
الصعوبات وال بعض اإلشكاالت راه تنقيلو نتدخلو فيها، كنقيلو نناقشو 
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ولكن أحيانا تيكون سوء تفاهم، أحيانا تتكون إشكاالت، واإلشكاالت 
مع هاذ التجربة هي صعيبة والضغط، احنا مستعدين نتعاونو ونشوفو 
كيفاش، من خالل الحوار مع القطاع البنكي باش إن شاء هللا نجحو 
هاذ املرحلة، وأظن بأن "ضمان أوكسجين" املقاولة الفالحية مانظنش 
واش مستثناة منو وال مقاوالت تربية الدواجن حتى هي مقاوالت يمكن 
أن تستفيد من "ضمان أوكسجين" وفق الشروط املوجودة في "ضمان 

أوكسيجين".

املغاربة  هؤالء  بأن  معكم  متفق  أنا  العالقين،  للمغاربة  بالنسبة 
عاشو فواحد الساعة ظروف صعبة وأن االهتمام باملعاناة ديالهم �شيء 
ضرور1، مع األسف الشديد جاو فهاذ الظروف، وراه فيها ناس موظفين 
فيهم  عارفين،  أنتوما  برملانيين،  وفيهم  وبقاو،  رسمية  مهام  في  مشاو 
برملانيين في املستشارين وفيهم برملانيين في مجلس النواب، فهمتيني؟ 
إييه برملانيين من املستشارين ومن مجلس النواب باش تعرفو بأن هاذ 
ال�شي كل�شي متساو1، ال املسؤولين وال البرملانيين وال..، عندنا ناس كثار 

اللي مشاو موظفين سامين وبقاو حتى هما عليهم هاذ القضية، طيب.

هاذ املسألة هاد1، أوال خصنا نعرفو أوال بأن خصنا نوجهو واحد 
الشكر للسفارات والقنصليات ألن دارت واحد التعبئة استثنائية باش 
تحاول ما أمكن تعالج أق�شى ما يمكن من الحاالت، كاين واحد الجزء 
بالفنادق، يمكن ما تكونش فنادق  ليهم  تكلفو  القنصليات  اللي هما 
مصنفة عالية جدا ويمكن ما تكونش إلى آخره، ولكن على كل حال 
حاولو ما أمكن يتدخلو، ودارو لجان ديال اليقظة مستمرة للتعرف 
كتكون  باملناسبة،  متحول  اإلحصاء  وهاذ  وإلحصائها  الحاالت  على 
عندنا أعداد ثم تبرزو أعداد أخرى، �شي ناس قالو ما كاين الش نحصيو 

ونتسناو حتى نمشيو وثم في االخر بان ليهم بأن خصهم يمشيو.

فلذلك، راه اليوم فاإلحصاء ديال هاذ الصباح راه وصلنا ل 21.000 
و�شي حاجة، ما نعرف شحال 21.000 و�شي حاجة، فلذلك هذه أرقام 
متحولة كتزيد، وبكل صراحة نناقش يوميا، يوميا هاذ املعضلة وكيفاش 
غاد1 نديرو باش يدخلو إن شاء هللا، ونتمناو على هللا نلقاوهم بين 
أحبابهم وأسرهم في القريب العاجل بإذن هللا، ألن احنا ما بغينا ليهم 
غير يجيو إن شاء هللا يكونو مع األحباب ديالهم ويكونو مع األسر ديالهم 

ومع العائالت ديالهم، مع رمضان صحيح، أنا متفق معكم.

مرة أخرى، أريد أن أشكركم على مالحظاتكم وتفاعالتكم اإليجابية 
والقيمة، وأريد أن أؤكد لكم بأن الحكومة راه باإلنصات والوزراء راه 
األسئلة  ديال  برنامج  درتو  الحال  بطبيعة  للجان،  يجيو  مستعدين 
في  أكثر  سيفصل  وزير  وكل  يجيو،  غاد1  املقبلة  فاملراحل  الشفوية 
اإلجراءات التي اتخذها في القطاع ديالو وفي املجاالت اللي كتعنيه، ألن 
كاين تفاصيل كثيرة يصعب اإلحاطة بها في هاذ الفرصة الزمنية التي 
أتيحت، وأريد أن أخرج من هنا، ألن احنا كمغاربة نفتخر بأننا مغاربة، 
نفتخر بقيادة جاللة امللك، نفتخر بهذا الشعب العظيم، واحنا عندنا 
الثقة في الحاضر وفي املستقبل وإن شاء هللا سنبني بعد هذه الجائحة 

مغربا أفضل مما كان عليه قبل وسيمهد لدخول املغرب إلى صفوف 
الدول الصاعدة بإذن هللا.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا لجميع السيدات والسادة املستشارين والسيدات والسادة 
الوزراء على املساهمة ديالكم.

نذكر بأنه بعد نصف ساعة سيترأس السيد عبد القادر سالمة، 
مشكورا، الجلسة التشريعية على الساعة الثالثة والنصف.

امللحق: املداخالت املسلمة مكتوبة لرئ سة الجلسة

- مداخلة املستش ض السيد عبد الق دض سالمة ب سم فريق التجمع 
الوطني لألحراض:

قبل أن أتفاعل مع ردكم القيم والغني باملعلومات املتعلقة بجائحة 
كورونا واألثر االجتماعي واملالي واالقتصاد1 الذ1 ذكرتموه في ردكم، أود 
بداية في هذه املناسبة أن أتوجه بأحر عبارات التعاز1 واملواساة لعائالت 
وأقارب ضحايا هذا الوباء، سائال من هللا عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة 
والغفران وأن يسكنهم فسيح جناته، كما أدعو لكافة املصابين بالشفاء 

العاجل.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

بفضل اليقظة وبعد النظر والرؤية االستباقية لصاحب الجاللة 
الجوية  الحدود  بإغالق  أمر  الذ1  السادس نصره هللا وأيده،  محمد 
البحرية والبرية، وتطبيق الحجر الصحي على كافة التراب الوطني وذلك 
قامت  باملغرب،  كورونا  بجائحة  إصابة  حالة  أول  عن  اإلعالن  منذ 
الحكومة وهي مشكورة، ِبِعدة إجراءات احترازية، منها على سبيل املثال:

والسمك،  الفالحية  باملنتوجات  الوطنية  السوق  تموين  - ضمان 
بتوفير الغذاء بكميات كبيرة في كافة األسواق لكل املغاربة من خضروات 

وفواكه وحبوب ولحوم وغيرها من املواد الغذائية األساسية؛

- تعزيز الطاقة االستيعابية للمستشفيات من خالل مضاعفة عدد 
ِسرة؛

َ
األ

- اقتناء أجهزة التنفس؛

- فرض وضع الكمامات وتوفيرها في األسواق؛

- فتح مختبرات جهوية للكشف السريع على املصابين املحتملين.

وغيرها من اإلجراءات التي سبق للسادة املستشارين الذين تناولوا 
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الكلمة قبلي أن أشاروا إليها.

هذه اإلجراءات مكنتنا، والحمد هلل، من التحكم في الحالة الوبائية 
لبالدنا وجنبتنا من مخاطر كثيرة، على خالف الكثير من دول العالم التي 

خلف فيها هذا الوباء عشرات اآلالف من األرواح.

وفي هذا السياق، علينا أن ننهئ الحكومة والسلطات األمنية واألطر 
الطبية واملنظومة التربوية، التي كانت في مقدمة الصف األمامي ملواجهة 
وننهئ  الوطني،  للنداء  تلبية  للخطر  حياتها  وعرضت  الجائحة  هذه 
الحكومة على كل اإلجراءات االيجابية التي اتخذتها، كما ننهئ السلطات 
العمومية التي بذلت كل ما في وسعها لحماية أرواح املواطنين والحد 
من انتشار هذه الجائحة من أجل الخروج من هذه األزمة بأقل ضرر 
ممكن. وال نن�شى اإلعالميين الذين راكموا هذه األزمة منذ البداية وهم 
ينشرون الوعي وبتحسيس املواطنات واملواطنين بخطورة هذا الوباء. 
لهؤالء جميعا أتقدم بإسم فريق التجمع الوطني لألحرار بتحية إجالل 
وتقدير على املستوى الرفيع الذ1 أظهروه وهم يزاولون مهامهم بضمير 

وطني ومهنية عالية.

عاِيَن ميدانيا أن الدولة 
ُ
إن األزمة التي نمر بها سمحت لنا جميعا أن ن

مدني  ومجتمع  واإلدارية  والعسكرية  األمنية  مكوناتها  بكل  املغربية 
استطاعت أن تنجح وتتجند ملكافحة هذا الوباء والحد من مختلف 

تداعياته االجتماعية واالقتصادية.

ورغم كل الصعوبات التي واجهت السلطات العمومية في فرض 
هذه  أن  إال  االحترازية،  اإلجراءات  وتطبيق  أحيانا،  الصحي،  الحجر 
العمومية  السلطات  فيها  التزمت  جيدة،  ظروف  في  مرت  العملية 
باالحترام الدقيق ملقتضيات الدستور واحترام حقوق اإلنسان وسيادة 

القانون.

وخير دليل على ذلك: الخرجات اليومية التي تقوم بها السلطات 
األمنية من رجال األمن وقوات مساعدة كل مساء ملختلف أحياء املدن 
املواطنات  عموم  من  الوطني  النشيد  بترديد  قوبلت  والتي  املغربية، 
واملواطنين، في جو وطني خاشع وبديع، كعربون تقدير لجهود السلطات 

األمنية.

ارتياحا  لقي  الذ1  الصحي  للحجر  األخير  التمديد  نثمن  أننا  كما 
أنه  َمحالة  ال  والذ1  واملواطنات،  املواطنين  كافة  لدى  واستحسانا 

سيكون حائطا وقائيا وعازال لهذا الداء.

من من هذا الوباء إال بعد اكتشاف 
ْ
إن املغرب ال يمكن أن يكون في َمأ

لقاح وجعله في متناول الجميع، وهذا ال يمكن أن يكون إال بعد شهور. 
وبالتالي، علينا أال ننتظر عودة حقيقية للحياة الطبيعية واالقتصادية في 
أقرب األوقات، فإذا كان الحفاظ على أرواح املواطنين هو من أولويات 
ِلُفُه 

َ
الحكومة، فإن التفكير في األثر االجتماعي واالقتصاد1 الذ1 َسُيخ

هذا الوباء هو كذلك من األولويات األساسية.

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

إن هذه األزمة سينتج عنها مضاعفات كبيرة وخطيرة جدا منها:

الوحدات  � طرف  من  العمال  تسريح  نتيجة  البطالة  انتشار 
اإلنتاجية التي توقفت عن العمل؛

إغالق عدد كبير من وحدات إنتاجية؛ �

اختناق مالي لوحدات أخرى؛ �

الوحدات  � هذه  على  املمولين  وديون  البنكية  الديون  تراكم 
الخانقة؛

تراكم واستحالة أداء الضرائب للدولة. �

 كما ترون، السيد رئيس الحكومة املحترم، فاملقاوالت املغربية 
ً
إذا

وخاصة الصغرى واملتوسطة ستعاني ال َمحالة صعوبات مالية خانقة 
منها من ستتـضرر ومنهـــا مــن ستندثر نهائيـــا، لذا وجـــب علـى الدولة إنقــــاذ 

هـــذه

املقـاوالت حتى يمكن لهــا أن تتجـاوز هــذه املرحـلة، كما يجب عليهــا 
مواكبــة الفاعلين االقتصاديين.

السيد ضئيس الحكومة املحترم؛

إن االقتصاد الوطني بعد كورونا سيعيش اهتزازا ضخما سيتميز بـ :

ارتفاع البطالة بشكل رهيب؛ �

عجز بامليزانية؛ �

انخفاض مهول ملداخيل امليزانية، سواء الضريبة على القيمة  �
املضافة أو الضريبة على الشركات أو مداخيل السياحة؛

تراجع مداخيل التصدير؛ �

توقف  � نتيجة  األسواق  في  االستهالكية  املواد  في  خصاص 
العديد من املقاوالت عن العمل واإلنتاج.

فهل للحكومة تصوض ملع لجة هذه الح الت حتى تتمكن من إنق ذ 
االقتص د؟

إلى  ستمتد  أو  السنة  هذه  ستنتهي  التداعي ت  هذه  أ7  وهل 
السنوات الق دمة؟

القط ع  على  وأثره   املش كل  هذه  لكل  تصوٌض  للحكومة  وهل 
االجتم عي واالقتص د1 على املدى القصير واملتوسط؟

السيد ضئيس الحكومة املحترم،

إن فريق التجمع الوطني لألحرار يرى أنه من الضرور1 أن تضع 
االحتفاظ  إلى  يرمي  االقتصاد1  لإلقالع  ومخططا  برنامجا  الحكومة 
بمناصب الشغل وإعادة تنشيط الوحدات اإلنتاجية، وهذا ال يتأتى إال 
بتقديم دعم عمومي للفاعلين االقتصاديين الصغار واملتوسطين قصد 
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االختناق  من خطر  وحمايتهم  اإلقالع  قدراتهم إلعادة  على  االحتفاظ 

املالي حتى يتمكن هؤالء الفاعلون االقتصاديون من الوفاء بالتزاماتهم 

وضمان نموهم واالحتفاظ بمستخدميهم وجعلهم يساهمون في عجلة 

االقتصاد الوطني من جديد.

نحن نعلم أن الحكومة بصدد جمع املعطيات واإلحصائيات واألرقام 

قصد دراستها وتحليلها حتى تتمكن من وضع برنامج عمل للتصد1 لهذه 

املشاكل، ومن الطبيعي أال يكون للحكومة تصور حقيقي لهذه الوضعية 

إال بعد انتهاء أزمة كورونا.

َوِلَية 
َ
إال أننا نعتقد أن للحكومة توقعات واحتماالت وسيناريوهات أ

الوطني،  االقتصاد  على  الوباء  هذا  أزمة  ستخلفها  التي  األضرار  عن 

العام  الرأ1  وبالتالي نود منكم السيد رئيس الحكومة املحترم اطالع 

الوطني من خالل هذه املؤسسة على هذه االحتماالت إن كانت موجودة 

لديكم سواء املتعلقة بالحاضر واملستقبل.
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الت ضيخ: الثالثاء 27 شعبان 1441هـ )21 أبريل 2020م(.

الرئ سة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع للرئيس.

التوقيت: عشر دقائق، إبتداء من الساعة الثالثة والدقيقة الواحدة 

والثالثين بعد الزوال.

جدول األعم ل: الدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 25.20 

بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني 

من  املتضررين  بهم،  املصرح  لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان 

تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19""، في إطار قراءة 

ثانية.

املستش ض السيد عبد الق دض سالمة، ضئيس الجلسة:

أعلن عن افتت ح الجلسة التشريعية.

نظرا للظروف االستثنائية التي نعيشها جميعا والوضعية الصعبة 

والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  فنخصص  االحترازية،  والظروف 

على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة املشغلين 

لديهم  والعاملين  االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين 

املصرح بهم، املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا 

"كوفيد-19"، في إطار قراءة ثانية بعد تعديل املادة الرابعة منه.

وقبل الشروع في مناقشة هذا النص، أود باسمكم أن نشكر السيد 

رئيس اللجنة وكافة أعضاء اللجنة وكذلك رؤساء الفرق واملجموعة 

الذين ساهموا في دراسة هذا النص، كما أشكر السيد وزير الشغل على 

مساهمته في هذه الدراسة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لتقديم املشروع في إطار قراءة ثانية 

طبعا.

السيد محمد أمكراز، وزير الشغل واإلدم ج املنهي:

شكرا السيد الرئيس.

السيدات والس دة املستش ضين،

املجلس  رئيس  للسيد  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  البداية البد  في 

وللسيد رئيس اللجنة وللسيدات والسادة املستشارين، على التفاعل 

اإليجابي وبالسرعة الالزمة، إيمانا منهم وإدراكا منهم ألهمية هذا النص، 

وارتباطه باستحقاقات متعلقة بفئة واسعة وعريضة من األجراء املصرح 

بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، الذين يستفيدون من 

هذا التعويض.

السيد الرئيس،

ستصبح املادة الرابعة وفق التعديل املقترح كالتالي )سآتي بعد ذلك 
لشرح أهدافه(:

للضمان  الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  أداء  "إن 
االجتماعي، خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 
2020، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق 
برسم نظام الضمان االجتماعي، وكذا في الخدمات املضمونة بموجب 

نظام التأمين اإلجبار1 األسا�شي عن املرض:

- يعلق بالنسبة لفئتي العاملين املشار إليهما في املادة األولى أعاله؛

- يؤجل إلى تاريخ الحق تحدده اإلدارة، بالنسبة للعاملين، املصرح 
بهم من قبل املشغلين املشار إليهم في املادة املذكورة الذين لم يتوقفوا 

عن عملهم".

األمر يتعلق بالفقرة األخيرة من املادة التي تمت إضافتها مع إعادة 
صياغة املادة كلها لتكون مالئمة بالصياغة الجديدة.

السيد الرئيس،

كنا ناقشنا وكنا تحدثنا في الصيغة األولى من املشروع واستهدفنا 
الفئة املتوقفة من األجراء، ولكن هناك فئة أخرى من األجراء لدى نفس 
الشركات ونفس املقاوالت التي تتواجد في حالة صعوبة، يستمرون في 
أداء مهامهم، وسبق لنا أن اتخذنا في املجلس اإلدار1 للصندوق الوطني 
االجتماعية،  االستحقاقات  جميع  بتأجيل  قرارا  االجتماعي  للضمان 
من اشتراكات وغيرها ديال هاذ األجراء املشتغلين اللي تؤديها الشركة، 
إلى ما بعد مرور األزمة، ولكن من الناحية القانونية توقف  أجلناها 
وضعية  في  أصبحنا  وبالتالي  االستفادة  توقف  إلى  يؤد1  االشتراكات 
من  لألجراء  نسمح  بحيث  التعديل،  بهذا  نحلوها  أننا  يجب  قانونية 
االستفادة من التعويضات لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
رغم عدم أداء االشتراكات في هاذ الوقت، وبالتالي أجلناها أيضا، بهذا 
الحل القانوني سيستفيدون بشكل طبيعي خالل هاذ املرحلة.. األجراء 
الذين يشتغلون، سيستفيدون خالل هاذ املرحلة بشكل طبيعي، على 
أن يتم تأجيل جميع األداءات إلى ما بعد األزمة وتتم جدولتها آنذاك 

باتفاق مع اإلدارة.

والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  التعديل،  مختصر  هو  هذا 
املستشارين املحترمين.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

أعتقد بأنه التقرير وزع إلكترونيا، فاملناقشة، إذا كان هناك من 
يريد أن يأخذ الكلمة له ذلك.

إذن ما كاينش، غاد1 ندوزو مباشرة للتصويت.
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املادة األولى: باإلجماع.

املادة الثانية: باإلجماع.

املادة الثالثة: باإلجماع.

املادة الرابعة كما وردت على املجلس في إطار قراءة ثانية:

املوافقون: باإلجماع.

املادة 5: باإلجماع.

املادة 6: باإلجماع.

املادة 7: باإلجماع.

املادة 8: باإلجماع.

املادة 9: باإلجماع.

غاد1 نعرض اآلن مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

إذن، وافق مجلس املستش ضين على "مشروع ق نو7 ضقم 25.20 

ب لصندوق  املنخرطي7  املشغلي7  لف ئدة  استثن ئية  تدابير  بسن 

الوطني للرم 7 االجتم عي والع ملي7 لديهم املصرح بهم، املتررضين 

من تداعي ت تف�ضي ج ئحة فيروس كوضون  "كوفيد-19""، في إط ض 

قراءة ث نية.

ضفعت الجلسة، وشكرا للجميع.
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محرر الجلسة ضقم 178

الت ضيخ: الثالثاء 4 رمضان 1441هـ )28 أبريل 2020م(.

الرئ سة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني للرئيس.

الثانية  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  عشرة  وخمس  ساعة  التوقيت: 
عشرة والدقيقة الخامسة زواال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ض السيد عبد اإلاله الحلوطي، ضئيس الجلسة:

بسم هللا الرحم 7 الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلي7.

أعلن عن افتت ح الجلسة.

السيد الوزير املحترم،

السيدات والس دة املستش ضين املحترمي7،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وبمناسبة حلول شهر رمضان األبرك، نتقدم إلى السيدات والسادة 
املستشارين والسيد الوزير املحترم بخالص التهنئة، سائلين من املولى عز 
وجل أن يهله على وطننا باليمن والبركات وبأن يرفع فيه الوباء على بالدنا 

واإلنسانية جمعاء.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين، تفضل.

املستش ض السيد أحمد تويز1، أمي7 املجلس:

شكرا السيد الرئيس.

بسم هللا الرحم 7 الرحيم والصالة والسالم على النبي األمي7.

السيد الرئيس املحترم،

الس دة الوزضاء املحترمو7،

السيدات والس دة املستش ضو7 املحترمو7،

املجلس  عن  صادرة  بدراسة  املستشارين  مجلس  مكتب  توصل 
االقتصاد1 واالجتماعي والبيئي حول "السياسة الرياضية باملغرب"، 

والتي أنجزت بناء على طلب من مجلس املستشارين.

بالنسبة ألسئلة السيدات والسادة أعضاء املجلس التي توصلت بها 
رئاسة املجلس في الفترة املمتدة من يوم الثالثاء 21 أبريل 2020 إلى غاية 

يومه 28 أبريل 2020، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 10؛

- عدد األسئلة الكتابية: 22 سؤاال.

ورمضان كريم للجميع.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد األمي7.

والسادة  السيدات  ألسئلة  الجلسة  هذه  املجلس  ويخصص 

املستشارين حول محور "اإلجراءات الحكومية ملواجهة فيروس كورونا"، 

والتي سيتولى اإلجابة عنها السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي املحترم.

ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول حول "نجاعة 

التدابير املتخذة ملواجهة الصعوبات التي تعرفها املقاولة في ظل محنة 

فيروس كورونا"، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة 

واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستش ض السيد ع دل البراك ت:

شكرا السيد الرئيس.

الس دة الوزضاء املحترمي7،

إخواني وأخواتي املستش ضين املحترمي7،

في ظل محنة جائحة فيروس كورونا املستجد التي بموجبها تم فرض 

حالة الطوارئ الصحية، وما ترتب عنها من توقف للعديد من األنشطة 

الصناعية والتجارية، جعل املقاولة املغربية تعرف صعوبات ال حصر 

لها، أثرت بشكل مباشر وسلبي على الحياة االقتصادية ببالدنا.

لذلك، نسائلكم السيد الوزير املحترم:

ما هي التدابير املتخذة ملواجهة كل هذه الصعوبات، خاصة أمام 

واقع تمديد حالة الحجر الصحي؟

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

السؤال الثاني موضوعه "تداعيات أزمة "كوفيد-19" على املقاوالت 

والشركات الوطنية".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 

والتعادلية لتقديم السؤال.
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املستش ضة السيدة خديجة الزومي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

يعيش املغرب، كباقي دول العالم، وضعا استثنائيا بسبب فيروس 
"كوفيد-19"، وبالتالي فإن الشركات واملقاوالت املغربية ستتضرر دون 
شك بسبب الحظر سواء املحلي أو الدولي، ال�شيء الذ1 سيساهم من 
تقليص املشاريع االستثمارية وتعطيل سالسل اإلمداد العاملية وتراجع 

النشاط التجار1.

كما أن تزامن شهر رمضان الفضيل والذ1 يزداد فيه الطلب على 
بعض املواد واملنتجات الغذائية مع الوضع االستثنائي الذ1 سيزداد 
معه الطلب كذلك على األقنعة الواقية من هذا الفيروس إلى حين 

القضاء عليه.

السيد الوزير، 

نسائلكم بهذه املناسبة:

- ما هي اإلجراءات والتدابير االستباقية للحد من تداعيات األزمة 
على املقاوالت والشركات الوطنية والتخفيف من آثارها على االقتصاد 

الوطني؟

- ما هي التدابير املتخذة ملراقبة جودة املواد الغذائية لحماية صحة 
وسالمة املواطنين ومحاربة كافة أسباب الغش واالحتكار واملضاربة؟

- وما هي التدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسالمة العامالت 
والعمال الذين يشتغلون باملقاوالت والشركات في ظل هذا الوباء؟

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستش ضة.

واإلجراءات  "التدابير  وموضوعه  الثالث،  السؤال  إلى  وننتقل 
واملراكز  الصناعية  الوحدات  في  كورونا  وباء  انتشار  ملنع  الحكومية 

التجارية والتخفيف من تداعيات الوباء على االقتصاد الوطني".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم 
السؤال.

املستش ض السيد الحسي7 العب د1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

املغرب، قام بإجراءات استباقية للحد من انتشار وباء كورونا وكانت 
النتائج جيدة، إال أن ظهور بؤر في الوحدات اإلنتاجية وبعض املراكز 
التجارية الكبرى أثر على ما حققته بالدنا في هذا املجال، لذلك نسائلكم 

السيد الوزير:

- أوال، عن اإلجراءات املتخذة بتنسيق مع القطاعات املعنية للحد 

من انتشار الوباء بهذه الوحدات الصناعة واملراكز التجارية؟

على  الوباء  تداعيات  من  للتخفيف  املتخذة  التدابير  ثانيا،   -

القطاعات التي تشرفون عليها؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال الرابع موضوعه "اإلجراءات القطاعية املتخذة للحد من 

تداعيات كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي، تفضل.

املستش ض السيد عبد الرحم 7 الدضي�ضي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

اإلخوا7 املستش ضين، األخوات املستش ضات،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة للحد من هاذ األزمة 

اللي تتخبط فيها القطاعات اإلنتاجية والقطاعات ديال الصناعة؟

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

السؤال الخامس موضوعه "التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارة 

جائحة  مواجهة  في  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة 

كورونا".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستش ض السيد محمد البكوض1:

شكرا السيد الرئيس.

سجل املغرب دينامية كبيرة لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي في اآلونة األخيرة، موازاة مع الحرب الكبيرة التي تخوضها 

بالدنا بكافة مكوناتها وقطاعاتها ضد جائحة "كوفيد-19" العاملية.

السيد الوزير،

املواد  من  الخصاص  لسد  وزارتكم  واستراتيجية  خطة  هي  ما 

التي  الوطني والتدابير املستعجلة  الذاتي  األساسية لتحقيق االكتفاء 

تعتزمون مباشرتها لتخفيف العبء عن املقاوالت املتضررة جراء هذا 

الوباء العالمي؟
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شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

السؤال السادس وموضوعه "التدابير املتخذة ملحاربة املضاربات 
على بعض املواد االستهالكية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض السيد عبد الحميد ف تحي:

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيدات والس دة املستش ضين،

ملواجهة  الحكومة  اتخذتها  التي  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد 
املمارسات االحتكارية واملضاربات التي تنتعش في ظل األزمات مثل أزمة 

كورونا؟

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

الكمامات  مطابقة  "مدى  وموضوعه  السابع  السؤال  إلى  وننتقل 
الواقية وأجهزة التنفس الصناعي للمعايير الدولية الصحية ومدى توفر 

هذه املنتجات بالشكل الكافي في السوق الداخلي".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب.

تفضل.

املستش ض السيد عبد الحميد الصوير1:

السيد الرئيس املحترم،

السيد الوزير املحترم،

الس دة املستش ضو7،

رغم سياق األزمة الوبائية العاملية وتداعياتها السلبية على نشاط 
الكثير من القطاعات االقتصادية، فإن املقاوالت الوطنية واملواطنة لم 
تستسلم، ومما يثلج الصدر أن االقتصاد الوطني جعل رهاناته املتعددة 
فرص حقيقية، من خالل تحويل سالسل وحدات صناعية للنسيج إلى 
وحدات إلنتاج الكمامات الواقية، ومساهمة قطاع صناعة الطيران 
املزودة  الصناعي  التنفس  أجهزة  وتصنيع  تطوير  في  وااللكترونيات 
بأقنعة األوكسجين وفق احتياجات املغرب االستشفائية، مع تثميننا 
في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب للنبوغ املغربي في القدرة على 

تطوير اإلمكانيات التقنية والكفاءات البشرية، خاصة لقطاعي النسيج 
املغرب  احتياجات  مع  للمالءمة  وااللكترونيات،  الطائرات  وصناعة 

خالل فترة أزمة كورونا.

وبناء على اعتبار البحث العلمي عامال استراتيجيا في االبتكار وخلق 
القيمة، وعنصرا مؤثرا في كافة األنشطة االقتصادية، وفي تنافسية 
أسواق  في  التموقع  على  املقاوالت  وتشجيع  التنمية  وخلق  املقاولة 
جديدة تتطلب استثمارا عاجال في البحث العلمي والتقني والتكنولوجي.

وفي هذا الباب، نقترح على الحكومة، وهو ما جسدته منظمتنا عمليا 
خالل مختلف املحطات الدستورية ملناقشة فريقنا البرملاني ملشاريع 
قوانين املالية للسنوات األخيرة، فتح املجال أمام املقاوالت التي تخصص 
جزءا من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي لالستفادة من 
إعفاء جزئي للضريبة تصل نسبته إلى 20% من حجم هذه النفقات، 

والتي كانت دائما تلقى أذانا صماء )inaudible( من الحكومة.

ومن جهة أخرى، ما كان ينبغي في ظل هذه الجائحة التي شلت 
على  التشجيع  يقتصر  أن  الحيوية  القطاعات  من  العديد  مفاصل 
التي  املقاوالت  التشجيع  لزاما أن يشمل  املتوقفة، بل كان  املقاوالت 
استمرت في العمل واألخرى التي أبدعت والتي كان من املمكن أال تستمر، 
علما أننا كنا حتى قبل أزمة كورونا في وضعية اقتصادية صعبة، إضافة 
إلى مشاكل الثقة وتراجع االستثمار الخاص، وذلك في انتظار مقاربة 
تمكن املقاولة من دعم مالي مباشر وإعفاءات وقروض بدون فائدة، 

حفاظا عن مناصب الشغل.

وفي نفس السياق، إننا نتبرأ من االنزالقات والتجاوزات التي سجلت 
والتي استغلت الظروف االستثنائية لألزمة الوبائية، مع تأكيدنا على 
الضرب بيد من حديد ضد كل املمارسات املنافية لقواعد املواطنة 

االقتصادية.

السيد الوزير املحترم،

وأخيرا، يتضح أن بلورة مخطط للنهوض بالصناعة املحلية مع رصد 
ميزانية مهمة جدا لتشجيع املقاوالت الوطنية املبتكرة واملتجددة على 
البحث العلمي والتقني والتكنولوجي بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي..

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستش ض املحترم.

ننتقل.. شكرا السيد املستشار.

املستش ض السيد عبد الحميد الصوير1:

املغرب يزخر بقدرات هائلة وجب استثمارها، وهو السبيل األمثل 
نحو صناعة وطنية متقدمة وواعدة..

لذا نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن مدى مطابقة الكمامات 
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الواقية وأجهزة التنفس الصناعي التي صنعت محليا للمعايير الدولية 
الصحية؟

وهل هذه املنتجات متوفرة بالشكل الكافي في السوق الوطنية؟

استسمح.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض املحترم.

لتلبية  الوقائية  "التدابير  وموضوعه  الثامن  السؤال  إلى  وننتقل 
وسالمة  صحة  ضمان  الوقت  نفس  وفي  الوطنية  السوق  حاجيات 

العاملين بالقطاعات اإلنتاجية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل 
فليتقدم.

املستش ض السيد محمد حيتوم:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

نسائلكم خصوصا عن:

كل  في  والعامالت  للعمال  والصحة  السالمة  ضمانات  هي  ما 
القطاعات؟

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الرواج  على  كورونا  وتداعيات  "آثار  موضوعه  التاسع  السؤال 
التجار1 واإلنتاج الصناعي".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستور1 الديمقراطي 
االجتماعي لتقديم السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض السيد امللود1 الع بد العمراني:

بسم هللا الرحم 7 الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلي7.

السيد الرئيس،

السيد وزير الصن عة والتج ضة واإلقتص د األخرر والرقمي،

السيدات والس دة املستش ضين،

السيد الوزير، نحن في الفريق الدستور1 الديمقراطي اإلجتماعي، 
وكما أعلنا سابقا من خالل جلسة مساءلة السيد وزير الصحة، أو 
من خالل جلسة السيد رئيس الحكومة، نحن في الفريق واعون على 

أن الظرفية الحالية هي ظرفية حساسة بالنسبة للعالم أجمع وخاصة 

بالنسبة لبالدنا.

الجميع،  من  تقت�شي  الحالية  الظرفية  أن  على  كذلك،  واعون 

مواطنين ومنتخبين وحكومة، أن تتظافر جهود الجميع من أجل مواجهة 

هذا الوباء ومن أجل أن تجتاز بالدنا هذه املحنة بأقل الخسائر.

تقت�شي  الوضعية  هذه  ظل  وفي  عالمي،  وباء  تف�شي  أمام  نحن 

املصلحة الوطنية تقديم تنازالت، واختياراتنا الوطنية، بقيادة جاللة 

امللك، كانت اختيارات فعالة وواضحة: "اإلنسان قبل االقتصاد"، وكان 

لهذا الخيار دور فعال في تجنيب بالدنا مما هو أسوأ.

آثار  لها  الجائحة  مواجهة  أن  على  الوزير،  السيد  نعلم،  نحن 

وتداعيات على القطاعات اإلنتاجية الوطنية، واعون على أن تجاوز هذا 

الواقع وتعافي اإلقتصاد الوطني ليس باألمر اليسير ويتطلب وقتا، خاصة 

وأن االقتصاد األوربي قد تضرر بفعل الجائحة وال محالة سوف يلقي 

بظالله على اإلقتصاد الوطني.

من أجل كل هذا، السيد الوزير، فنحن في الفريق نتتبع باستمرار 

ما تقوم به الحكومة وما تقوم به وزارتكم على الخصوص في الجهود 

اإلستباقية ملواجهة آثار الجائحة.

لهذا، السيد الوزير، نحن اليوم، خاصة وأننا نعلم على أن وزارتكم 

تمر في هذه الفترة من امتحان صعب، فإننا ال نسائلكم، ألن الظرفية 

ال تقت�شي املساءلة، وإنما ننقل لكم بعض هواجس املواطنين املتعلقة 

خاصة بآثار الجائحة على السوق الوطني، وآثار الجائحة على النسيج 

الصناعي الوطني..

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستشار.

املستش ض السيد امللود1 الع بد العمراني:

.. وما يتعلق باملواد وتوفير املواد الضرورية الالزمة للسوق الوطني.

وشكرا السيد الوزير.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض املحترم.

وننتقل إلى آخر سؤال وموضوعه "مدى استجابة الصناعة الوطنية 

ملتطلبات املرحلة ووقاية االقتصاد الوطني من االنهيار".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.
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املستش ض السيد املب ضك الص د1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

نسائلكم عن مدى استجابة االقتصاد الوطني ملتطلبات املرحلة؟

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

الكلمة للسيد الوزير اآلن لإلجابة على األسئلة املتعلقة ب"التدابير 
املتخذة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على السير العاد1 

للقطاعات اإلنتاجية".

تفضل السيد الوزير.

السيد موال1 حفيظ العلمي، وزير الصن عة والتج ضة واإلقتص د 
األخرر والرقمي:

بسم هللا الرحم 7 الرحيم.

شكرا السيد الرئيس.

السيدات والس دة املستش ضين،

رمضان مبارك، شكرا على األسئلة.

خصنا  جدا،  مهمة  جميعا  كنعرفو  كيف  الفترة  هاذ  أنه  كنظن 
نشوفو الكل منا أش يمكن لنا نديرو باش نخرجو من هاذ الجائحة إن 

شاء هللا، بأقل ضرر.

بغيت نقول لكم وهو أش درنا في الوزارة منذ البداية.

أوال، كانوا أوامر ديال صاحب الجاللة مباشرة، متبع امللفات، كل 
امللفات، أوال وقبل كل �شيء التموين، كان مشكل إلى تذكرتو ملي بدات 
الجائحة امشاو املغاربة بكثافة )les supermarchés( واشراو ألن خافو 

في ذاك اإلبان.

ديال  خمسة  ديال  إحداث  كان  وضعنا..  هو  الوزارة  دارت  اللي 
املحطات داخل الوزارة، كيسميوها فأمريكا )war room( يعني الغرفة 
ديال الحرب ضد كورونا، فيها خمسة ديال املحطات، كل محطة مكلفة 

بملف.

وبالتنسيق مع وزارة  باإلتفاقية  بالتموين،  األولى، مكلفة  املحطة 
الداخلية، وزارة الصحة والديوانة ووزارة الفالحة، تبعنا كل املواد، وإلى 
شفتو اآلن ما كاين وال نقص في هاذ املواد اليوم، ولو احنا في شهر رمضان 
املبارك، ما كاين حتى �شي مشكل ال في أتا1، ال فارينا، ال في الزيت، ال في 

كل املواد اللي املغاربة كيحتاجوها فهاذ املدة.

تبعنا بالضبط أش كيوقع في الخارج، في الدول املتقدمة ألن هوما 

يعني  شوية صعبة،  سنة  وهاذ1  الزرع،  تشوفو  جيتو  إلى  كيصدرو 
خصنا نستوردوه، واش كاف وال ما كافيش؟ هاذ املحطة متبعة جميع 
املواد يوميا بدقة، عدة مرات في النهار كنتوصلو بواحد )tableau( فيه 

جميع املعطيات.

املحطة الثانية، هو وضعنا معايير الكمامات، إلى تذكرتو ما كان 
عندنا وال كمامة في املغرب كتصنع في 7 مارس، فواكبنا الشركات باش 
يصنعوهم ودرنا معايير ألن كان يمكن لهم هاذ الكمامات يكونو مضرين 
للصحة، و)IMANOR1 ( اللي تابعة للوزارة دارت هاذ املعايير مع وزارة 
كانوش مقننين  ما  إلى  يتصنعو  يمكنش  ما  متبعينهم  واحنا  الصحة، 
وكنعطيوهم رخصة، ألن كيكون فحص ديال الشركة وفحص ديال 

الثوب باش كنصنعوهم.

املحطة الثالثة، هو تتبع هاذ إنتاج الكمامات، ألن باش دوز من صفر 
ألكثر من 7 داملليون في هاذ الفترة الوجيزة، كان خصنا نتبعوها بدقة.

املحطة الرابعة، فيها مراقبة املعامل ديال الكمامات، مراقبة باش 
الجودة  كانت  بدينا  ملي  األول  في  شفتو  أنتوما  فيهم،  الجودة  تكون 
أنها  وكنتمناو  ارتفعت  الجودة  اآلن  وكنطلعو،  غاديين  احنا  ناقصة، 

تكون أحسن.

املحطة الخامسة، هو تتبع قطاع اإلنتاج ككل، هدرتو على قطاع 
الصناعة، كنشوفو كل شركة في كل قطاع، ألن كيف شفتو الجميع 
وقف، التصدير ما كاينش، ألن ذاك الطلب الخارجي ما كاينش، اللي بقاو 
كيشتغلو وهما دوك املعامل اللي كيصنعو داك ال�شي اللي كيستهلكوه 
املغاربة، وخصهم يبقاو كيشتغلو، اللي درنا وهو مع وزارة الداخلية، 
وزارة الصحة ووزارة الشغل، درنا لجنة مشتركة كتم�شي تشوف املعامل 
ديال  معامل  يعني  منهم  العديد  منهم  العديد، وسدينا  منهم  وسدينا 
 ،)les normes( األجانب في املغرب، اللي هوما كيقولو أنهم متبعين دوك

املعايير الدولية، لقينا البعض منهم ما متبعينش هاذ املعايير.

خصنا طبعا نكونو حذرين، ألن التعليمات ديال صاحب الجاللة 
كيف قلنا واضحة، "الصحة قبل االقتصاد"، غاد1 خصنا إن شاء 
هللا، �شي نهار هاذ االقتصاد يعاود يرجع حيو1، ألن ما بغيناش بالدنا 
توقف مرة وحدة، ولكن كاين املعايير اللي واضحة ديال صحة دالناس 

اللي غاد1 يشتغلو في هاذ املعامل اللي خصنا نحافظو عليها.

التدابير اللي كانو ديال اإلجراءات التشريعية، عدة إجراءات: منهم 
مشروع قانون 27.20 ديال الشركات )les sociétés anonymes( وأيضا 

ستة ديال املراسيم في هاذ الفترة.

كان سؤال على إنتاج هاذ الكمامات، أنا قلت لكم كان عندنا مشكل 
عويص أنهم ما كانوش موجودين في املغرب، كنقول ليكم اليوم راه 
موجودين في )les pharmacies( كل نهار كيبقى )pharmacie( فيه ما 

1 Institut Marocain de Normalisation
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بين 30 و50 بواطة ديال عشرة )10( ما كيتباعوش ليهم، ألن الناس ما 
بقاش كيقلبو عليهم بهاذ..

إذن شوفو ف )les pharmacies( راهم كاينين، وصلنا ملرحلة اآلن 
أنه )les pharmacies( كيطلبو منا باش ما بقيش نعطيوهم داك ال�شي 
اللي كنعطيوهم لحد اآلن، هاذ األيامات األخيرة كنعطيوهم 4.5 مليون 
كمامة يوميا، وراه باقي أكثر من سبعة داملليون ديال الكمامات اللي 
اليوم ما ديناهومش )les pharmacies( ألن ما كاينش فين إديروهم، 

دايرينهم في دوك )les plates-formes( كيتسناو.

اللي تدار أيضا، وهو هضرنا على )les respirateurs(، داك جهاز 
اللي  التنفس  في املغرب، األول وهو ذاك جهاز  اللي تصاوب  التنفس 
كاين )open source(، اللي كاين في األنترنيت، اللي داروه دوك الشركات 
 )la version( دزنا  األطباء،  مع  وكنشتغلو  صاوبناه  األنترنيت،  في 
هاذ  ديال  الثالثة   )la version( في  كيشتغلو  واليوم  والثانية،  األولى 
يمكن   )plusieurs niveaux( عدة  فيه  هو  ألن   ،)le respirateur(
اللي   )niveau( وتدير  األنترنيت،  في  كاين  اللي  لهذاك   )niveau(تدير
املستوى  لهاذ  تدريجيا  غاديين  احنا   ،  )l’intubation(كيستعملوه ب

العالي إن شاء هللا، غاد1 نعلنو عليه في القريب العاجل.

قلنا )MarocPME2 ( دارو واحد )édition spéciale( ديال كورونا، 
شافو الشباب اللي جابو املشاريع ديالهم باش نواكبوهم، ويمكن نواكبو 

بعض املشاريع حتى ل10 داملليون ديال الدرهم كاستثمار.

الوكالة ديال الرقمية، درنا عدة مشاريع اللي كنا ما درناهاش ف 5 
سنين أو 6 سنين ألن اآلن الضرورة دعات أننا نشتاغلو بواحد السرعة 
أكثر، وجميع الوزارات يعني كيمدو يد املساعدة فهاذ الفترة هاذ1، 
استغلينا باش نديرو داك ل )bureau d’ordre digital(، هاهو كيشتغل، 
)guichet électronique( ديال )courrier électronique( راه كيشتغل، 
)parapheur1électronique(، )visioconférence( باش يمكن الحكومة 
تجتامع وأعضاء الحكومة يجتامعو و)sécurisé( ألن صعب أنك تحلها 
وما تكونش محصونة، وأيضا تكوين ديال جميع الناس اللي كيشتاغلو 

بهاذ التكنولوجيات.

فيما يخص املواصالت، كان تتبع يومي، هاذ ال�شي كيبان ساهل، 
ألن مع هاذ الظروف اإلستهالك داك�شي ديال اللي كيطلبو املواطنين من 
 )la disponibilité(و )la qualité( األنترنيت طلع، كان خصنا نطلعو هاذ
كاين،  اللي  ال�شي  هاذ  يلقاو  للمواطنين  يمكن  باش   )réseau( ديال 
)l’ANRT3 ( الوكالة اللي متبعة االتصاالت تكلفات بهاذ امللف والحمد 

هلل املستوى فاملغرب إلى قارناه مع البلدان األخرى مستوى عال.

 )les pannes( إلى كانو تبعو هاذ ال�شي ديال )les pannes( باش 
أخرى  مسائل  في  مشتاغلين  الناس  قبل  ألن  يتصاوبو،  كيخصهوم 

2 Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises
3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication

كيخدمو، كيقراو وكيمشيو للمدرسة، دابا كل �شي كيستعمل األنترنيت 
ال باش يقراو ال باش يخدم وال )les visioconférences( وال كل�شي، إذن 
دارو واحد  إذن  يطولو،  اليوم  يكونو  يمكنش  ما   )les pannes( هاذ 

الطاقم خاص لهاذ ال�شي.

اشتاغلو باش يكون مجانا للتالميذ، شافو مع هاذl’ANRT( 1( مع 
 les centres( داروه  وأيضا  اإلتصاالت،  ديال  الشركات  ديال  الناس 

d’appels( اللي كايشتاغلو فهاذ ال�شي ديال كورونا باش يكون مجانا.

هاذو هما التدابير، بعجالة، اللي تدارو، يعني فالوزارة، وإلى كانو �شي 
أسئلة دقيقة ندخلو للتفاصيل واألرقام.

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم.

والتجارة  الصناعة  وزير  السيد  جواب  على  التعقيب  إطار  وفي 
واإلقتصاد األخضر والرقمي، أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في 

إطار التعقيب.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض السيد ع دل البراك ت:

شكرا السيد الوزير على التوضيح ت دي لكم.

في الحقيقة، البد اليوم أننا نشكرو الحكومة على املجهودات اللي 
بذلتها لدعم املقاوالت، سواء الصغيرة أو الكبيرة أو املتوسطة، ولكن 
السيد الوزير، بغينا نقولو ليكم واحد الخبر بأن "ضمان أوكسجين" 
اللي تدار )les sociétés( باش يستافدو من القروض هاذو راه مازال 
خص يتفتح واحد الحوار جد1 مع األبناك، ألن جل املقاوالت اللي دفعو 
)les dossiers( ديالهوم ما استافدوش من هاذ القروض هاذو، ألن داز 
قرار ديال الحكومة تعطى على بعد 20 يوم، واليوم أن مازال ما تنفذش 

هاذ القرار.

الوزير، تفتحو واحد الحوار جد1 مع األبناك،  بغيناكم، السيد 
لتسريع وتيرة هاذ املقاوالت أنهم يستافدو من هاذ القروض، في ظل هاذ 
الجائحة أن جل املقاوالت ما سلماتش من هاذ الفيروس هذا سواء 
املقاوالت  لتطوير  السيولة  لواحد  محتاجة  أنها  الكبيرة،  أو  الصغيرة 

ديالها وما تمشيش لإلفالس.

تعطيو  خصكم  كذلك  بأنه  ليك  نقول  بغيت  الوزير،  والسيد 
ديال   )les décomptes( استخالص  لتسديد..  ديالكم  التعليمات 
هاذ الشركات، ألن في أرجاء اململكة راه جل املقاوالت كون تخلصو 
في )les décomptes( ديالهوم ما غاديش يوقع ليهم اإلفالس، السيد 
الوزير، ألن سيدنا، دبا تنشوفو سيدنا، أنه سيدنا تيكافح وتيعطي 
األوامر السامية ديالو لتشجيع املقاولة باش يرجع االقتصاد ديالنا 
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غاديش  ما  شركة،  من  شحال  الشركات  أن  به  وإذا  كان،  كيما 
نعمم، كاين مجالس تتخلص كاين مجالس اللي معقولة ولكن كاين 
ديالها  املسائل  تشد  خاصها  إلنها  شركات  الوزير،  السيد  بزاف، 
بغيناكم  الجائحة،  هاذ  تواكب  باش  ديالها   )les décomptes(

تفتحو واحد الحوار، السيد الوزير، تعطيو التعليمات ديالكم.

خصنا  الوزير،  السيد  الوقت،  هاذ  ألن  الوزير،  السيد  كذلك، 
صاحب  جانب  إلى  يد  في  يدا  مغاربة  ونكون  اإلنسانية  نستحضرو 
الجاللة، كاينين ناس تيتسناو، السيد الوزير، هاذ الفرصة لالغتناء 
وتيتسناو هاذ الفرصة أنهم تيغتانمو هاذ الفرص، احنا، السيد الوزير، 
غاد1 نديرو يد في يد ألن هذا فيروس قاتل، غاد1 نديرو اليد في اليد الى 
جانب صاحب الجاللة، حكومة وشعبا، والسيد الوزير، خصنا نخدمو 
باملعقول ويكون املعقول، اإلنسان اللي خرج على الطريق أنه تخاذ فيه 
العقوبات، راه ما يمكنش الشركة أنها بغات تخلص وتتم�شي وتجي، 
وتم�شي وتجي في ظل هاذ الجائحة، ولكن ما كاينش اللي يخلصها، راه 

م�شي معقول، السيد الوزير.

هذا خصو يتفتح واحد الحوار ويدار واحد رقم أخضر اللي حتى 
الشركة اللي ما استفداتش وما تخلصاتش أنها ترفع تدير..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

املستش ض السيد ع دل البراك ت:

غير واحد الدقيقة السيد الرئيس هللا يجازيك بخير، وهللا إلى جا1 
دابا 600 كيلومتر من الجبل.

السيد ضئيس الجلسة:

ال، دبا عندنا برنامج محدد وبأوقات محددة.

املستش ض السيد ع دل البراك ت:

إلى  أنا وهللا  الوزير،  السيد  الغذائية،  املنتجات  ديال  التموين   ..
اللي  الكوطا  راه  الوزير،  السيد  املدعم،  الدقيق  الجبل،  من  جا1 
تعطات للمناطق القروية راه غير كافية في ظل هاذ الجائحة، راه ربما 
قبل كان تيكفيهم ولكن دبا راه ما بقاش، راه كاينين الناس في الجبل، 
السيد الوزير، أقسم لك يمينا، إلى تيقسمو الخنشة على جوج، جوج 

العائالت، وهذا أمر ما خصناش نوصلو ليه.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

شكرا السيد املستشار املحترم، الرسالة وصلت.

وننتقل الى الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار التعقيب.

تفضلو.

املستش ضة السيدة خديجة الزومي:

شكرا السيد الرئيس.

في الحقيقة، السيد الوزير، في معرض إجابتكم في األول أكدتو على 
أن صاحب الجاللة يسهر على تسيير هذه األزمة، كل املغاربة يعرفون 

ذلك، ولواله هذاك الحضور ديالو الفعلي لهاذ تدبير األزمة هو اللي رفع 

النجاعة ديال اتخاذ مجموعة من اإلجراءات اللي كانت استباقية في 

العالم، وكم افتخر جميع املغاربة حين سمعوا في منابر غربية ودولية 

بأن املغرب استطاع باش يوجد واحد 5 مليون كمامة في ظرف أسبوع، 

كل املغاربة عجبهم الحال.

املغاربة اصطدمو ملي مشاو يشريوها ما صابوهاش،  ولكن، كل 

قلتو للناس سيرو للحانوت، قلتوا للناس سيرو )supermarchés( قلتو 

للناس سيرو إلى )les pharmacies( ما مشينا لهاذ ال�شي كامل ما كانش، 

إال فهاذ األيام القليلة، نحن نتساءل: آش غايديرو بهاذ الكمامات الى 

دازت هاذ األزمة؟

إذن البد باش يكون هاذ املضاربات، خاصها الضرب بيد من حديد 

عليها.

ثم كذلك، السيد الوزير، بؤر الفيروس كلها في املعامل واملقاوالت، 

هذه  في  املنعدمة  والسالمة  الصحة  لوسائل  كبيرة  بإدانة  تشير  فهي 

املقاوالت، البؤر اللي كاينة حاليا، ال في العرائش وال في الدار البيضاء وال 

في جميع األشياء، كتأكد على أن ما كاينش هذه اآلليات ديال الصحة 

والسالمة.

السيد الوزير،

أنا كنسرع ألن ما كاينش الوقت لألسف ذاك "أوكسجين" )املقصود 

"ضمان أوكسجين"( اللي درتو للمقاوالت الصغيرة، منطقيا ما خصوش 

ثالثة أشهر، خصو يكون خمسة أشهر، ألن واخا كاع غاد1 يبداو في 

يونيو يخدمو راه خصهم شهر وال شهرين باش عاد يعطيوهم �شي حاجة، 

ما يمكنش.

ثم كذلك، السيد الوزير، ال يعقل باش يكون تأجيل هذاك القروض 

يوصل 8%، راه هذا راه إشكال، هاذو هم تجار األزمات في نظرنا نحن، ثم 

كذلك، السيد الوزير، ما يمكنش هذاك "أوكسجين" بـــ 4% ما عندها 

حتى معنى هاذ �شي، يجب أن تعينوا املقاوالت الصغيرة، ستندثر وسنمس 

باالقتصاد الوطني إذا لم نسعف هذه املقاوالت بطريقة جدية.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستش ضة، انتهى الوقت.

ننتقل للتعقيب املوالي لفريق العدالة والتنمية، تفضل.
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املستش ضة السيدة خديجة الزومي:

الكمامة،  مسموع(  غير  )كالم  التعاونية..  واحد  درتي  كذلك،  ثم 
جميل جدا ونصفق أنكم اعطيتو تعاونية واحدة، ولكن احنا بغينا 

)CPS4( وتعطيو للتعاونيات وال سيما التعاونيات النسائية..

السيد الرئيس، ما�شي واحد تزيد لو 50 ثانية، واحد 30، واحد 2. 
ما يمكنش.

السيد ضئيس الجلسة:

ولذلك ذاك ال�شي عالش، السيدة املستشارة، ما بغيت نزيد أنا ال 
ثانية وال جوج ديال الثواني، وبالتالي ملا تيتطلب مني أنني نكون شوية 
مرن، راه املرونة يا إما تكون مع الجميع يا إما ما تكونش، وإلى درتي 
املرونة مع الجميع خصنا نلتزمو جميعا بالوقت، عندنا وقت محدد من 

األفضل أننا نلتزمو به جميعا.

ولذلك أنا اعطيتك الوقت اللي اعطيت لآلخرين، السيدة املستشارة 
املحترمة.

تفضل السيد املستشار املحترم.

املستش ض السيد الحسي7 العب د1:

شكرا السيد الرئيس.

ال يسعنا في فريق العدالة والتنمية إال أن نحيي املقاوالت التي تفاعلت 
بوطنية، من خالل االلتزام بتطبيق اإلجراءات والتدابير االحترازية، رغم 
تكلفتها االقتصادية، للحد من انتشار الوباء، كما نشيد بالعاملين بهذه 
املحلية  والسلطات  واألمنية  الطبية  األطر  وكل  اإلنتاجية  الوحدات 

واملنتخبين في الجماعات الترابية.

يحق لنا، السيد الوزير، أن نفتخر بتمكن بالدنا من إنتاج كمية مهمة 
من الكمامات الواقية وتوزيعها، داعين في نفس الوقت الى الوقوف أمام 
جشع بعض املضاربين واملحتكرين ملختلف السلع الحيوية خالل هذه 

األزمة، ومنها الكمامات، كما هو حاصل في الكثير من املدن.

صحيح، أننا سمعنا من عند السيد رئيس الحكومة 5 داملليون، 
اآلن تنسمعو 7 املليون، ولكن الواقع �شيء آخر، هناك نقص في هذه 

الكمامات بالكثير من املدن.

نسجل، مع األسف:

باملعايير  التجارية  واملراكز  األخرى  املقاوالت  بعض  التزام  عدم   -
بشكل  اليدين  نظافة  وسائل  توفير  عدم  من خالل  الصحية، سواء 

منتظم للمستخدمين والزبناء؛

- عدم توفير الكمامات للمستخدمين بما يسمح بتغييرها بعد كل 
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استعمال؛

- عدم القيام بالتعقيم الدور1 ألماكن العمل، األمر الذ1 أدى إلى 
ظهور بؤر في الكثير من املدن.

سبق، السيد الوزير، لالتحاد الوطني للشغل باملغرب، الذ1 يعتبر 
مكونا أساسيا من مكونات فريق العدالة والتنمية بهذا املجلس، أن 
أصدر عدة بيانات بهذا الشأن وتقدم بعدة اقتراحات ملحاصرة الوباء 
االقتراحات  والتنمية  العدالة  فريق  في  اآلن  ونقدم  األجراء،  وحماية 

التالية:

وبأسعار  الصحية  الوقاية  بوسائل  االنتاجية  الوحدات  إمداد   -
تفضيلية؛

مجموعات  إلى  العمال  تقسيم  على ضرورة  العمل  أرباب  - حث 
لتحقيق التباعد بين العمال؛

داخل  االحترازية  اإلجراءات  احترام  مدى  على  الرقابة  تشديد   -
بانتداب  الشغل،  وزارة  مع  بتنسيق  والتجارية  الصناعية  الوحدات 

مفتشين لهذه الغاية؛

- االستعانة كذلك، ببعض التطبيقات اإللكترونية لضبط مراقبة 
حركة الوافدين على هذه املراكز، ألن كاين حركة غير عادية باملراكز 

التجارية.

املالية  باإلجراءات  ننوه  السؤال،  من  الثاني  الشطر  وبخصوص 
التي اتخذتها الحكومة لدعم املقاوالت املتضررة، بتوجيه من صاحب 
الجاللة نصره هللا وحفظه، ونعتبرها إجراءات مهمة وغير مسبوقة، 
وهي األولى من نوعها على الصعيد اإلفريقي، بشهادة الكثير من الخبراء 

واملتتبعين على املستوى الدولي.

وللتخفيف من تداعيات الوباء على الصعيد الوطني، نقترح ما يلي:

- االنفتاح على أسواق جديدة، في ظل االنكماش املتوقع لالقتصاد 
األوربي بعد هذه الجائحة؛

- االنتقال إلى اقتصاد صناعي؛

- االنفتاح على الطاقات املغربية بالخارج؛

- التعجيل بإدماج القطاع غير املهيكل في الدورة االقتصادية؛

- تمكين التجار واملهنيين الصغار من تسهيالت القروض بدون فوائد 
على غرار املقاولين الذاتيين.

وال يفوتني، في األخير، إال التنويه بوزارتكم في توحيد مجموعة من 
الطاقات املغربية املبدعة ..

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.
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30 ثانية اللي تعطات، تعطاتك حتى أنت.

شكرا.

الكلمة للفريق الحركي.

املستش ض السيد عبد الرحم 7 الدضي�ضي:

شكرا السيد الوزير.

بغيت نشكركم، السيد الوزير، في الحقيقة على هاذ املجهودات 
املقاوالت  بينتو فيها على واحد روح وطنية من جميع  الكبيرة، واللي 
اللي تيتعاونو حاليا وال املصانع وال العمال، واللي بينو على الحنكة ديال 
بعضيتنا  في  وتنثيقو  معهم  وتيتعاونو  الفرصة  تتعطى  مللي  املغاربة، 
وتيكون تسريع في القرارات، تيبين بأنه عندنا ما نعطيو، عندنا ما نقولو، 
عندنا ما نديرو بزاف، وجيتو في الحديث ديالكم حاليا، السيد الوزير، 
تتهضرو على أنكم حليتو واحد الباب للشباب اللي حاملين املشاريع باش 
تدعمهم ب10 ديال املليون ديال الدرهم، تنعرفو بأنه البحث العلمي 
0.8، اليوم أنتوما مطالبين كحكومة باش غاد1 ترفعو من هاذ املسألة 

هاذ1، ونثيقو في بعضيتنا أكثر.

تتعيشها  الكبيرة  والبؤرة  ورزازات،  من  جا1  أنني  كذلك،  بغيت 
املدينة ديال ورزازات، البد أنني نشكر صاحب الجاللة، بعد النداء ديال 
والساكنة  ديالها  واملنتخبين  ديالها  والشباب  ورزازات  ديال  الساكنة 
ديالها، أنه حاليا تم، الحمد هلل، إرسال واحد املجموعة ديال التجهيزات 
غاد1  اللي  الناس  واحد  وكذلك  املنطقة،  لهاذيك  واألطقم  واألطباء 

يوقفو باش يوقفو على املشاكل كلها اللي تتعيشها هاذ املنطقة هاذ1.

بغينا الحكومة أنها تعطي واحد الدفعة كبيرة لهاذ املنطقة ديال 
الجنوب الشرقي، دبا حاليا تيبان أننا فعال تنعانيو، مللي تنكونو نعيطو 
وتنغوتو في البرملان تيكون صعيب باش يتسمع أشنا هما املشاكل اللي 
تنعيشو، احنا اليوم تنعيشوها وتنشكرو صاحب الجاللة اللي صيفط 
هاذ األطقم حاليا باش نتعاونو، وكاين فيها )deux laboratoires( ديال 

التحاليل.

بعد  ما  الوزير،  السيد  كذلك،  املساءلة  هاذ  خالل  من  بغيت، 
الجنوب  ديال  املناطق  وبالخصوص  املناطق  بعض  وتتعرفو  كورونا، 
الشرقي تتعيش على السياحة وبعض القطاعات اللي هي مدمرة بشكل 

كبير جدا، وبالتالي أشنا هو اللي غاد1 يدار معها؟

الصناعة  السينما،  ديال  قطاعات  هي  اللي  كذلك  قطاعات 
التقليدية، هاذ الناس هاذو اللي حاليا كل�شي جالس في الدار ديالو ما 

عرفوش أشنا هو املآل ديال املشاريع ديالهم.

بغينا نهضرو على املقاوالت اللي إلى ما تخلصاتش دبا غاد1 تعرض 
لإلفالس، السيد الوزير، وبغينا منكم أنكم تسرعو وتحاولو ما أمكن 
تعاونو هاذ املقاوالت، اللي مازال شادة حاليا باش ما تعرضش حتى هي 

لإلفالس، باش ما يتقاسوش هاذ العمال هاذو، ألن إلى ما تضامناش 
اليوم كلنا وتعاونا، راه غدا من بعد الخروج، إن شاء هللا، من هاذ 
كورونا، بإذن هللا، ساملين راه غاد1 نطيحو في مشاكل كبيرة اقتصادية.

بغينا أنكم تحاولو تحطو هاذ ال�شي كلو قدام العينين ديالكم، واحنا 
معكم نتعاونو معكم بكل ما أوتينا من معنى، الحمد هلل االستباقية 
علينا  حيدت  اللي  مهمة  كانت  ينصرو،  هللا  الجاللة،  صاحب  ديال 
واحد املجموعة ديال اإلشكاليات كنا غاد1 نعيشوهم، اليوم خصنا 
نستمرو في االستباقية ونتعاونو بعضيتنا باش نوصلو أننا نلقاو حلول 
للمناطق الهشة، السيد الوزير، ما تبقاوش مرتبطين بالتصور ديالكم 

غير املناطق الكبيرة، املناطق الهشة راها تتعاني.

شكرا السيد الوزير.

وأنا تنترحم على الناس اللي توفاو وكناخذ بيد الناس اللي مراض 
اللي تيعيشوها في ورزازات.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس.

املستش ض السيد محمد البكوض1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

نشكركم على الجواب، أهنئكم على العمل الوطني الذ1 تقومون 
به للنهوض بقطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في 
الفخر  التاريخ بمداد من  هذه الظروف العصيبة، عمل سيسجلكم 
واالعتزاز، خصوصا في ظل األزمة الصحية العاملية التي تجتاح العالم 

والتي احتارت معها كبريات دول العالم.

فريق التجمع الوطني لألحرار ينوه بشجاعتكم وإبداعكم للحلول، 
تحويل  وتاريخي  قيا�شي  ظرف  وفي  خالله  من  استطعتم  جبار  عمل 
خدمات الوحدات الصناعية للنسيج وغيرها إلنتاج الكمامات ومواد 

التعقيم، وهو إنجاز جبار يالئم املرحلة، حيث تم توفيره.

كمجتمع  وقوتنا  الحمد، صالبتنا  وهلل  أثبتت،  الجائحة  هذه  إن 
متضامن، تقوده ملكية مواطنة، ملتف حولها الشعب، أعطينا من 
خاللها للعالم وملختلف األمم والشعوب مثاال في انصهار كل مؤسسات 
الدولة ومن أجل الخروج من هذه املعركة، حيث أثبتنا أننا دولة صاعدة 
تواجه مصيرها بذكائها الجماعي، تساهم فيه كل القوى الوطنية الحية 

في إبداع إنساني قل نظيره.
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أشكركم مرة أخرى، السيد الوزير، على الخطة املوفقة التي وضعتم 
ملواجهة أزمة كورونا عبر توفير مختلف املواد االستهالكية، حيث سعيتم 
الضرورية  املواد  فجميع  الحمد،  وهلل  الداخلي،  االستهالك  دعم  إلى 

متوفرة، وهو ما أدخل الطمأنينة والسكينة في نفوس املواطنين.

عال،  وطني  بحس  بواجبكم  تقومون  الوزير،  السيد  كنتم،  إذا 
وضمان  املغربي  املستهلك  حماية  تقت�شي  مسؤوليتكم  وأن  خاصة 
السير الطبيعي لألسواق وسد كل الخصاص واملساعدة على تحصين 
الحجر الصحي، حيث عمدتم إلى تقنين األسعار والتدخل بصرامة اتجاه 

املضاربين.

لذلك، نتوجه إلى أصحاب املصانع واملتاجر بضرورة التعامل بنفس 
وتفاد1  الدولة،  به مختلف مؤسسات  تتعامل  الذ1  الوطني  الحس 
االحتكار، فرجاء ال تفسدوا علينا هذه اللحظة التضامنية التي قوت 

من أواصر األمة.

جدا  املرحلة صعبة  أن  لكم  يؤكد  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق 
وستكون لألزمة تداعياتها ما بعد الحجر الصحي، أكيد أنكم واعون 
منها  الكثير، وسنخرج  ال�شيء  املرحلة علمتنا  بذلك، لكن طبيعي أن 

منتصرين ومعبئين.

لذا، أدعوكم إلى االهتمام باملقاولة والعمل على تشجيع االستثمار 
الخاص، الذ1 الزال يخضع للبيروقراطية اإلدارية، ألنه سيبقى الحل 

الناجح لتحريك الدورة االقتصادية.

والسالم عليكم السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستش ض.

شكرا السيد املستشار املحترم.

الكلمة للفريق االشتراكي.

املستش ض السيد عبد الحميد ف تحي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

والتالعبات  واملضاربات  االحتكارية  املمارسات  الحال  بطبيعة 
والتحايل على القانون، تكثر في زمن األزمات، واحنا كنمرو بواحد األزمة 
وعندنا واحد املمارسات ديال املضاربات، ديال االحتكار، ديال التحايل 

على القانون، نعطي أربع أمثلة:

- الكمامات، املجهود اللي دارت الدولة أكيد مجهود محترم، لكن 
هناك من يريد أن يفرغ مجهود الدولة من محتواه، وشفنا كيفاش تم 

التعامل مع موضوع الكمامات؛

تم  كيف  الكمامات،  اخذات  اللي  املصانع  حتى  الثانية،  املسألة 

اختيار هاذ املصانع؟ وشنو هو الدعم اللي تعطى لهاذ املصانع؟

- املسألة الثانية، املقاوالت، املقاوالت ال نعمم ولكن نقول االستثناء 
لنؤكد القاعدة، مجموعة من املقاوالت تتحايل على حقوق العمال:

• أوال، عدم توفير املواد ديال الصحة والسالمة والوقاية؛

• املسألة الثانية، أنها تدعي، املقاولة تدعي أنها في صعوبة وتوقف 
نشاطها وتدفع األجراء ديالها وتصرح بهم للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي؛

من  الدعم  تطلب  أن  من  تخجل  ال  مقاوالت  الثالثة،  املسألة   •
صندوق ديال التضامن ديال "كوفيد".

- املثال الثالث األبناك، وقائع حقيقية ال يمكن ألحد أن ينكرها أنه 
فالوقت اللي لجنة اليقظة االقتصادية طرحات اقتراحات تتعلق، سواء 
بتأجيل سداد قروض السكن أو االستهالك للمأجورين أو غيرهم، فنجد 
أن األبناك تضع "شروط الخزيرات"، شروط قاسية وتعطي أشياء غير 

مفهومة، أشياء ما فيهاش الوضوح يوقعوها الناس.

أوكسجين"(،  "ضمان  )املقصود  "أوكسجين"  الثانية  املسألة   -
"أوكسجين" أكيد برنامج طموح، لكن األبناك تتعامل بغير ما أقرته 

لجنة اليقظة االقتصادية.

- املثال الرابع، نتحدث عن األنترنيت والتعليم عن بعد والرقمنة، 
أكيد مجهود تدار واحنا نعرفو التعليم عن بعد هو خطوة جبارة اللي 
تدارت فبالدنا، ولكن هناك قسط كبير من أبناء الشعب املغربي ال 
كاينش  وما  فاألنترنيت  التغطية  كاينش  ما  ألنه  بالتعليم،  يتوصلون 

الوسائل.

كذلك، اليوم بعض الشركات ديال االتصاالت تتحايل حتى على 
نكونو  األيام،  هاذ  الصبيب ضعيف  األنترنيت،  ديال  الصبيب  نسبة 
صرحاء، فهاذ األزمة ديال كورونا الصبيب ديال األنترنيت ضعيف جدا.

إلى  أيضا  االنتباه  من  البد  أنه  الوزير،  السيد  األخيرة،  املسألة 
الحكومة حاولت تكون محيطة بجميع القطاعات وبجميع املهن التي 
اللي..  قطاعات  كاين  ولكن  كورونا،  جائحة  جراء  لألضرار  تعرضت 
يجب االنتباه للقطاعات املهنية الفردية أو املقاوالت الذاتية اللي خص 
تنتبه لها الحكومة، وكذلك يجب أن نفكر اليوم فيما بعد كورونا، ما 
هي إجراءات رفع الحجر الصحي؟ وهذا هو النقاش اللي خصنا ندخلو 
فيه، كبلد وكحكومة وكمؤسسات تشريعية، ألنه هذا هو املستقبل اللي 

خصنا نتذاكرو فيه واملستقبل ديال بالدنا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستش ض املحترم.
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الكلمة لالتحاد املغربي للشغل.

املستش ض السيد محمد حيتوم:

شكرا السيد الرئيس.

بداية، إننا في االتحاد املغربي للشغل نعبر عن:

- أوال، عن تثمين الخطوات االستباقية لبالدنا في هذا املجال؛

- ثانيا، تحية للمرابطين في الصفوف األمامية ملحاربة هذا الوباء؛

- ثالثا، تقديرنا لروح تضامن مختلف شرائح املجتمع املغربي؛

- رابعا، تسجيل تفاعل قطاعكم اإليجابي، حيث تبين أن الكفاءة 
املغربية قادرة على إنتاج ما يكفي من مواد الوقاية -الكمامات على 
سبيل املثال- في ظرف استثنائي، إال أننا نسجل بكل أسف أن ما تم 
تداركه على مستوى اإلنتاج، كادت أن تعصف به وساطات سالسل 
التوزيع، فحتى في عز الجائحة، كشفت هذه الشبكة عما يعتريها من 

فساد وسوء تدبير؛

أماكن  في  االحترازية  باإلجراءات  العمل  أرباب  بعض  استهتار   -
العمل مما أدى إلى إصابة العشرات من العمال والعامالت وعائالتهم 
الحكومية،  القرارات  لم يطبقوا  الذين  أن  بالفيروس، واملالحظ هنا 
هم بصفة عامة من املؤسسات التي ال تحترم القوانين وضمنها حقوق 

العمال، أ1 أصحاب السوابق؛

- كذلك، أن البعض منهم تحايل حتى على قرارات الدعم لعالم 
الشغل للقيام بالتشغيل الجزئي أو التجزيئي، أو وضع العمال الرسميين 
في عطالة وتعويضهم باملياومين، لذلك وجبت املراقبة الصارمة لربط 

االستفادة من الدعم بعدم تسريح العمال.

وبائية  بؤر  خلق  في  ساهمت  لألسف،  املمارسات،  هذه  كل  إن 
جديدة، وبالتالي أثرت سلبا على مجهود بالدنا في محاربة هذا الوباء، 

وكذلك ساهمت في إضعاف روح التضامن الوطني.

املراقبة  عمليات  بتكثيف  الوزير  السيد  نطالبكم  ما سبق،  لكل 
داخل املقاوالت واملساحات التجارية، والتعامل الصارم مع املخالفين 

للقانون.

نثير االنتباه إلى القادم من نتائج الجائحة والحجر الصحي، فتوقف 
57% من املقاوالت عن العمل وما له من نتائج اقتصادية واجتماعية 
وخيمة من جهة، وخصوصية الفيروس في سرعة االنتشار واحتماالت 

العود )le récidive(، كل ذلك يفرض علينا:

- أوال، أن نفكر في خروج سلس وتدريجي من الحجر الصحي وبعد 
أن تتوفر كل الشروط لحماية أماكن العمل والعمال ووسائل نقلهم، 

ونحذر من أ1 استعجال خضوعا لضغوطات املصالح اآلنية؛

- ثانيا، ندعو إلى الرفع من منسوب الثقة بين املواطنين واملؤسسات؛

- تعميق وترسيخ التوافق االجتماعي وتقوية روح الخلق واإلبداع 
لدى الشباب.

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستش ض املحترم.

انتهى الوقت ومعذرة عن املقاطعة.

الكلمة األخيرة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار 
التعقيب.

املستش ضة السيدة ضج ء الكس ب:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير،

نشكركم على اإليضاحات اللي اعطيتونا ونثمن ما تقوم به املصالح 
ديال الوزارة ديالكم فيما يخص تكييف الصناعة الوطنية مع متطلبات 

املرحلة، لكن عندنا واحد املجموعة ديال املالحظات:

- أوال، بالنسبة للكمامات كيف يتخذ قرار إلزامية ارتداء الكمامات 
مساء ويطبق في صبح ثاني يوم؟ خصوصا أنه خلق واحد الفو�شى في 
أماكن البيع، ولألسف الكمامات ما كانتش متواجدة، واآلن، لألسف، 
يتابع بسبب هذا القانون أو هذا القرار اآلالف من املواطنين، أكثر من 

5000 مواطن، وهذا في الحقيقة فيه ظلم.

سمعنا، أو صرحتم، بأنكم تعتزمون تصدير هذه الكمامات، نبغيو 
نقولو ليكم، السيد الوزير، بأن إن شاء هللا ملي غاد1 نرفعو الحجر 
الصحي غاد1 يخصنا منطقيا أننا نستعملو الكمامات واحد املدة زمنية 
الكمامات، إذن خصنا  الداخلي على  الطلب  معينة، وبالتالي غيترفع 

نركزو على الطلب الداخلي قبل ما نفكرو في أ1 تصدير.

معايير  أو  معيار  درنا  بأن  قلتو  الوزير،  السيد  للجودة،  بالنسبة 
مغربية، مزيان، هذا �شيء إيجابي ألن اعطى واحد شوية املرونة حتى 
بالنسبة للصناعة، ولكن، على األقل كان خص يمكن التدقيق في نسبة 
عدم تسرب جزيئات من 2 حتى ل 5 ميكروميتر،)alors que( خصنا 
نقولو شحال النسبة واش 70%؟ أو 80%؟ أو 10%؟ ألن الفيروس، 
السيد الوزير، صغير جدا وما كيتعداش الحجم ديالو 0.15 ميكروميتر، 

وبالتالي هذا ممكن يأثر سلبا على صحة املواطنين.

أيضا، الكمامات اللي تصنعات، مزيان هو �شيء إيجابي، ولكن خص 
شوية ديال املراقبة عند التصنيع، ألن إلى الحظنا بأن ما محكماش 
مزيان فالوجه وبالتالي يمكن تخلي تسربات، وهذا فالحقيقة قد يعطينا 

نتيجة معاكسة، وبالتالي كيخصنا شوية ديال املراقبة.

 ،)les gels hydroalcooliques( للمحاليل  بالنسبة  ال�شيء  نفس 
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املحاليل الكحولية، ألن كاين واحد الفو�شى فالسوق، ما كنلقاوش مثال 
التركيبة ديال املحلول أو ديال )le produit( ما مكتوباش على القنينة 
 )les produits( ؟ شنو هوما)l’alcool( وال ما فيهش )l’alcool( واش فيه
اللي فيه؟ وبالتالي، هذا قد يعطي انطباع عند املواطن بأنه كيعقم يديه 
وفي آخر املطاف قد تكون النتيجة معاكسة، إذن نتمناو أنكم تراقبو 

حتى هاذ الجانب هذا.

نثمن أيضا، السيد الوزير، املسألة ديال املمرات ديال التعقيم، ألن 
كان فالحقيقة كان من املفروض أن الوزارة تقوم بالتدقيق في املواد 

الكيماوية املستعملة قبل تشجيعها واستعمالها لدى املواطنين.

السيد الوزير،

أيضا، نقولو لكم بأن إلى كاين �شي دروس خصها تستخلص من هذه 
املرحلة هي التركيز على الكفاءات الوطنية والصناعة الوطنية والفالحة 
العلمي أيضا، كيف ما جاء فالتدخالت ديال  البحث  الوطنية وعلى 
زمالئي من قبل، والكفاءات الوطنية ورات على أنها قادرة على التصنيع 
وعلى أشياء كثيرة، وبالتالي كنتمناو أنكم تشجعوهم، خصوصا أن كاين 
 )la promotion( واحد ظاهرة هجرة األدمغة عندنا ومؤسف أن مثال
ديال )l’ENSIAS5( ديال السنة اللي فاتت كلها خرجات على برا، إذا 

كنتمناو أنكم يعني تدعمو هاذ الكفاءات.

وأيضا آخر فكرة، هي تشديد املراقبة على املصانع واملراكز التجارية 
ألنها أصبحت بؤر، ونتمناو أنكم تراقبوها.

وشكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستش ضة املحترمة.

ونستمع إلى السيد الوزير في إطار الرد على التعقيبات، تفضل.

السيد وزير الصن عة والتج ضة واالقتص د األخرر والرقمي:

شكرا على هاذ النقاط ألنها مهمة جدا، غانحاول نطرق ليها تدريجيا.

نبداو بالكمامات، كانو أسئلة مهمة، وهما شكون هاذ الشركات اللي 
كيصنعوهم؟ وكيفاش كنختاروهم؟ وكيفاش تنديرو أن هاذ الشركة 

يمكن ليها تصنع وهاذ1 ما تصنعش؟

 le non( الكمامات فيهم جوج ديال األنواع، الكمامات ديال هذاك
ديال  وهاذو  اآلخرين،  هاذو  ما�شي   )chirurgicale( الكمامات   ،)tissé
الكمامات  هاذ  فاملغرب،  مصنعين  هاذو  الثاني،  النوع  يعني  الثوب، 
األولين باش بدينا اللي هما ب80 سنتيم، اخترنا كل شركة عندها اآلالت 
باش يمكن ليها تصنعهم، كل الشركات، يعني كانو 17 أول البارح، اليوم 
كاينين 19 ديال الشركات، وفهاذ الشركات اليوم، ألن قبل وال مستثمر 
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ملي هضرنا لو على الكمامات كان مستعد باش يستثمر فيهم، اليوم اللي 
la1( ديال  certification( عندنا وهو 32 شركة اللي دازت ذوك املعايير
)IMANOR(، كيف قلت ليكم، مستحيل أننا نخليو الناس يبيعو اللي 
بغاو وكيف ما بغاو، كندوزوهم من واحد املعايير، اليوم ما كاينش حتى 
�شي واحد اللي عندو ماكينة كتصنع هاذو وما دازش فهاذ املعايير وما 
عندوش الحق باش يصنعهم، يعني اخترناهم هكذا، بدينا بـــــ17 هما اللي 
كانو موجودين، تزادو جوج دبا اللي خدامين، وكاين 32 فاملجموع اللي 

عندهم الرخص باش يمكن ليهم يشتاغلو، خصهم غير يبداو.

املشكل اللي كان فهاذ الكمامات من قبل وهو ما كانوش موجودين، 
كان عندنا صفر فاملغرب، مشينا من صفر واحنا طالعين حتى لـــ7 مليون، 
وخصنا نوصلوهم للمواطنين، يعني ما كانوش موجودين فالسوق ألن 
ما كانوش مصنعين فاملغرب، وإلى بغيتي تشريهم من الخارج، ما كاينش 
اللي غاد1 يبيعهم ليك، إذن شفنا شنو هو الحل؟ وهو املغرب يعول 
على راسو ونبداو نصنعوهم، والحمد هلل املغرب توفق، كيف قلت ليكم 
اليوم موجودين، عندنا مشكل ثاني هو أشنو نديرو بيهم؟ ألن دبا كثرو 
وغاد1 نهضرو على هاذ النقطة ألن غانخرجو إن شاء هللا من هاذ املرحلة 
ديال الطوارئ الصحية وغاد1 خصنا نستغلوهم، إذن خصهم يبقاو 
عندنا شوية، خصنا كيفاش نستوكيوهم؟ شكون اللي غاد1 يخلص 
هاذ )stockage( ديالهم؟ وهاذ ال�شي كل�شي مشاكل، احنا كنتخبطو فيها 
يوميا، املهم وهو املغاربة يكون عندهم الكمامات ملي يبغيوهم، اليوم 

كاينين.

الكمامات ديال الثوب اليوم كاينين 34 شركة اللي بدات كتصنعهم، 
تجاوزنا  دالليل   10 فالليل، جوايه  البارح  تيتصنعو،  مليون  تجاوزنا 
مليون يوميا، هاذو كيمكن ليهم يتستعملو أسبوع، هاذو أحسن من 10 
ديال الكمامات اللي كيتالحو، كيتصبنو، هذا مصبن ومصلوح، هذا 
اللي مستعمل أنا اليوم، يمكن ليك تصبنو وتصلحو كأنه جديد، تيبقى 

على األقل أسبوع.

إذن هاذ1 هي الكيفية باش اخترنا هاذ املعامل، أوال خص يكون 
املعمل مقاد كيصنعهم نقي، ثانيا خص الثوب اللي كيستعمل يكون 
مستعمل من ثوب اللي كيتصلح ما�شي أ1 ثوب، إذن عندنا 3 ديال 
املعامل اللي كيصنعو هاذ الثوب، هذا ثوب مغربي كيصنعوه املغاربة، 
34 شركة، إذن هاذ1 هي الكيفية باش كنشتغلو، وكيف قلت هنا 
فالبرملان إلى كاين �شي واحد عندو �شي شركة تقدمات وجرينا عليهم، 
لنا ما فراسناش، احنا كنطلبوهم باش يجيو يشتاغلو فهاذ  قولوها 

القطاع.

كاين النقطة الثانية اللي هي كنظن أهم، خصنا ناقشوها، واش 
نقولو للناس يخدمو فاملعامل أو ما يخدموش فاملعامل؟ هذا سؤال 
دولي، واش غاد1 نستمرو 50 عام فهاذ الحالة هاذ1؟ وال كنتمناو 

فالقريب العاجل نخرجو من هاذ الحالة هاذ1.
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الجواب واضح، ما يمكنش نبقاو في هاذ الحالة طول األبد، لكن 
خصنا نخرجو من هاذ الحالة، نكونو مقادين مستفين املسائل ديالنا، 
هذا  بكورونا،  للدار  يرجعو  للمعامل  ديالنا  العمال  نصيفطو  ما�شي 

مستحيل.

اللي درنا وهو اشتغلنا مع )la CGEM6 ( مشكورة.. بغيت نرجع لواحد 
النقطة نهضرو على )la CGEM(، تقال أنه الناس كلهم في هاذ القطاع 

يعني دخلو على املضاربة وكذا.. هاذ ال�شي ما كاينش.

املقاولة املغربية مسؤولة ووطنية، طبعا كتلقى فيهم 0.1% بغا يربح 
الفلوس في هاذ الفترة هاذ1، هذاك شغلنا احنا، راه خرجت قلت ذاك 
ال�شي اللي خاصني نقول، اللي نتوجه للناس اللي تدخلو في هاذ املسائل 
هاذو وحاولو، راه كل�شي دخل – كيف كنقولو في املغرب – كل�شي دخل 

جواه.

اليوم املسائل ممشية، الكمامات ما بقاو كيمشيو لين، كيمشيو 
للصيدليات حتى فاضو الصيدليات اآلن، الحمد هلل.

إذن خصنا نعرفو أنه النسيج املغربي ديالنا، ما�شي غير هاذ النسيج 
هذا، النسيج االقتصاد1 فيه ناس وطنيين اللي بغاو الخير للبالد.

نرجعو للعمال ديالنا، درنا لجنة كيف قلت لكم، وهاذ اللجنة يعني 
كتتصرف بواحد الصرامة، فيها وزارة الصحة هي األولى، وزارة الداخلية، 
وزارة الشغل ووزارة ديال الصناعة، كاين املعمل اللي مشينا لو 4 داملرات 
في أسبوع، ألنه ما�شي حيت مشيتي اليوم راه كل�شي تقاد، كيف قلت لكم 
سدينا معمل ديال شركة عظمى أجنبية عندها 8 معامل في املغرب، 7 
املعامل مزيانين، الناس مبعدين �شي من �شي، عندهم جميع الوسائل، 
عندهم الكمامات، عندهم )les gels hydroalcooliques( هاذ ال�شي 

كلو موجود، وكاين بعض الشركات منهم واحدة سديناها أول البارح.

كيفما  كيتطرحش،  ما  تسدش  ما  وال  تسد  واش  ديال  السؤال 
كنت، إلى عندك معمل وما احترمتيش يعني الوسائل الوقائية للعمال 
ما يمكنش نتالعبو بصحة املواطن، فقلت ليكم صاحب الجاللة، هللا 
اللي  اللي اخذاوه، هو  البلدان  اللي قليل  القرار  ينصرو، اخذا واحد 
جعلنا نكونو في هاذ الحالة اليوم، ما يمكنش نجيو نخسروه ملي نكونو 
خارجين من هاذ الحالة، راه باش تسد البالد، توقف املطارات وتقول 
غاد1 نتحمل املسؤولية أنه االقتصاد ديال البالد يوقف، ولكن صحة 
املواطنين ما تتقاسش، بزاف ديال رؤساء البلدان ما داروهاش، ندمو 
عليها، احنا درناها، النتائج كاينة، كاين هاذ )les foyers(، هاذ البؤر 
كيكونو بعض املرات، وقع مشكل في واحد الشركة، هاذيك السيدة 
اللي كتعطيهم الكمامات هي تقاست، كتعطي للعمال، ولكن غير باش 
نكونو مفاهمين، راه من دبا عام وال عامين وال 5 سنين هاذ املشاكل مازال 
غاد1 نشوفوها، غير ما نتخلعوش، خاصنا تكون الصرامة، يكون ذاك 
ال�شي مقاد كيف تقرر باش يكون، وتكون العجالة )c’est-à-dire( إلى وقع 
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�شي مشكل نمشيو نحلوه في ذاك الوقت، ولكن باش يكون صفر ديال 
الناس اللي غاد1 يتقاسو راه ما يمكنش، إلى ما حليناهش هاذ الشهر، 
غنحلوه الشهر الجا1، إلى ما حليناهش الشهر الجا1 نحلوه الشهر اللي 
من بعدو، نهار غاد1 نحلو غاد1 يكون مشكل، ونهار غاد1 نحلو البالد 
وغاد1 يكون �شي واحد جا1 من الخارج اللي فبالدو عندو �شي حاجة 
غيجيبها لنا، راه احنا هاذ ال�شي ما جاناش من عندنا، راه عرفتو كيفاش 
جا ومنين جا وكيفاش عشناه، ولكن الحمد هلل، الحمد هلل التدابير ديال 
هاذ املشكلة ديال كورونا في بالدنا اعطات نتائج كتبين أنه املغرب عندو 
قدرات اللي صراحة بزاف ديال املغاربة وبزاف ديال املسؤولين – وأنا 

منهم – ما كنتش كنتخايل أننا قادرين نديرو هاذ ال�شي اللي درناه.

نعطيكم على سبيل املثال: في الوزارة اللي كنشرف عليها، عند1 ناس 
خدامين ليل نهار، هللا يسمح لنا منهم، ذاك ال�شي اللي كيديرو كأنهم 
جميع املغاربة أوالدهم، الحمد هلل اللي كاين هاذ ال�شي عندنا في بالدنا، 
بزاف البلدان كيوصل للسيد الوقت ديالو كيم�شي يدخل لدارو، عند1 
40 ديال الناس فذيك )la war room( خدامين، غاد1 يجي السيد 
رئيس الحكومة، عند1 معه موعد دبا غاد1 يبغي يجي يشوف كيفاش 
كنسيرو هاذ ال�شي، ألن الناس كيتخايلو أنه هاذ ال�شي تدار بوحدو، واش 
غاد1 تم�شي لـــ )supermarché( تلقى ذاك ال�شي اللي كاين إلى ما كاينش 
واحد الطاقم من اللور مقاتل، ألن املضاربة راه فهاذ الوقت هذا فاش 
كتكون املضاربة، املشاكل راه فهاذ الوقت هذا فاش كيغتنمو الناس 
الفرصة، ولهذا وقفنا بواحد الصرامة، قلت لكم أنا ما كنتش كنتخايل 
أنه الطاقم اللي عند1 في الوزارة قاد على هاذ ال�شي، كتشوفو األطباء 
ديالنا آش كيديرو يوميا، الحالة فاش عايشين باش ينقذو املغاربة، 
الحمد هلل، وهاذ ال�شي فين ما مشيتي، جميع الفئات كتلقى في وقت 

الحزة كتلقى املغاربة واقفين.

إذن خاصنا نوهو بهاذ ال�شي اللي تدار في بالدنا، بفضل صاحب 
الجاللة وبفضل املغاربة، ما�شي بفضل الحكومة، بفضل املغاربة، هوما 
اللي هازين البالد في هاذ الوقت هاذ1، هاذ الناس اللي كيمشيو يشتغلو 
الصباح، واش هوما بغاو يمشيو يخدمو باش يصاوب لك فارينا تلقاها 
أنت دقيق عندك في الدار؟ يم�شي يخدم في الزيت باش أنت ما يكونش 
يغامر  خاصو   )gel hydroalcoolique( يدير  باش  املشكل،  عندك 

بحياتو، كيخرج الصباح كيقول واش غنرجع فيا كورونا وال ال؟

إيوا الناس في هاذ الفترة هاذ1 ما كيتساءلوش، كيقول أنا في واحد 
القطاع حيو1 مهم، خاص اليوم املغاربة هاذ الكمامات، ما كاينش 
واحد اللي وضع �شي سؤال، وهللا يسمح لنا منهم، هللا يسمح لي أنا منهم، 
من هاذ الناس اللي اشتغلو وموالين هاذ الشركات اللي زيرناهم باش 
يعطيونا هاذ ال�شي اللي بغينا، هللا يسمح لينا منهم، ولكن كنلقاو في 
هاذ الفترة هاذ1 مغاربة في مستوى عالي، وكتلقى ذاك ال�شي اللي عندنا 
لداخل احنا كمغاربة خاص، حامدين هللا ومتشبثين، تابعين صاحب 
الجاللة، عارفين أننا غاديين في الطريق الصحيح، والنتائج الحمد هلل 
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راهما كاينين، كيف قالت األخت املستشارة، في الدول األجنبية كيهضرو 
بزاف على املغرب، ولكن خصنا في هاذ الفترة هاذ1 ما�شي حيت الناس 
كيهضرو علينا وكيقولو أننا احنا مزيانين، اليوم وذاك ال�شي اللي درناه 

مزيان، نحطو السالح، مازال املشاكل جاية.

االقتصاد املغربي غاد1 يعرف صعوبات، غاد1 يعرف صعوبات، 
ألن احنا في العالم والعالم كلو متشبك، إلى هذاك الزبون ديالك اللي 
كيشر1 القوامج من املغرب هاذ العام ما خرجش أو ما عندوش باش 
يشريهم، راه ما غاديش يشريهم من املغرب، ذوك املعامل دياولنا غاد1 

يبقاو فيهم مشاكل.

 )le business( دبا الحرب اللي عندنا واش نتحاربو باش نجيبو هاذ
للمغرب باش الناس يشتغلو؟ وال نقولو لهم ما بغينا والو ونسدو؟ هاذ 

التوازن خاصو شوية ديال التفكير، كنشتغلو يوميا.

أنا، الطاقم ديال الوزارة قسمتو على جوج، النص ديالهم تكلف 
بالتموين وهاذ املشاكل اللي هضرنا عليها، والحمد هلل يمكن لنا نديرو 
أحسن بدون شك، ولكن الحمد هلل، والنص ديال الطاقم متكلف فيما 
بعد كورونا، واش هاذ كورونا غاد1 تبقى حياتنا كلها؟ خصنا نلقاو 
املغربي  النسيج االقتصاد1  نلقاو هاذ  نلقاو أسواق جديدة،  حلول، 
غاد1 يخصو يتغير ألن العالم غاد1 يتغير، واش الناس غاد1 يشريو 
السيارات كيف كانو كيشريوهم؟ واش الناس غاد1 يشريو هاذ املسائل 

الطبية من الصين وال غاد1 يبغيو يغيرو، يشوفو بلدان أخرى بحالنا؟

أنا كنقول غاد1 نعيشو صعوبات، وكاين فرص خارقة للعادة اللي 
كنظن املغرب ما شافهاش سنوات، ولكن إلى تصافينا، إلى قادينا الجهود 
ديالنا باش يمكن لنا نغتنمو هاذ الفرص بواحد الهدوء ونشوفو فين 
غاديين، نتفقو واش نحلو املعامل وال ما نحلوهومش؛ إلى ما نحلوهومش 
ما نحلوهومش، وإلى نحلوهم نتحدو نخدمو جميع باش نحلوهم بواحد 
كاينش،  ما  صفر  الخطر  ولكن  العمال،  يتقاسوش  ما  اللي  الكيفية 
باش نكونو واضحين، نعرفو راسنا فين غاديين ونتفقو كلنا فين بغينا 
نمشيو، وهاذ الطريق هاذ1 نمشيو ليها، أنا كنقول أنه الفرص اللي 
كاينين في املغرب اليوم وملي نخرجو، إن شاء هللا من هاذ الفترة هاذ1، 
ما كنظنش أنه في هاذ الخمسين سنة اللي فاتت كانو هاذ الفرص، ألن 
الصين اخذات الصناعة كلها ديال العالم ما�شي ديالنا؛ واش عقلتو على 
النسيج مشا للصين في دقة واحدة، كنت آنذاك في )la CGEM( شفنا 
طنجة مشات في مرة، الرباط كانو خدامين مع انجلترا، سدو كلهم في مرة 

واحدة، ملي كتسول فين مشاو هاذ الشركات، مشاو للصين.

الصينية  املعامل  كتخدم  كانت  اللي  األجنبية  الشركات  اآلن، 
رجعت كتفكر واش ندير 100% ديال ذاك ال�شي ديالي تما؟ ها هو دبا 
3 شهور واملنتوج ديالهم اللي تيتسناو باش يدخلوه للمعامل ديالهم ما 
عندهومش، ألن الصين وقع فيها مشكل، كلهم اآلن كيفكرو أنهم يديرو 
une1( يشوفو بلدان أخرى اللي يمكن لهم يشتغلو  diversification(

معها، الصينيين بنفسهم باش يخدمو الصين بداو كيفكرو واش يمكن 
ليهم يديرو معامل خارج الصين ال يم�شي يوقع لهم �شي مشكل، ألن هاذ 
)les pandémies( هاذو، هاذ الجائحات ما�شي كاين �شي ضمان أنهم 

ما يرجعوش من دبا عامين أو 3 سنين أو عام، أو.. حتى واحد ما عارف.

إذن في هاذ الفترة هاذ1 خصنا نكونو.. أنا كنقول خصنا نتصافو، 
خصنا نلقاو الحل ونعرفو راسنا آش بغينا، وكل ملف ملف، ألن سمعت 
تحلو املعامل، عالش تحلو املعامل؟ ال خصهم ما يتحلوش، ال تحلو، 
ما  نديروه،  تقرر  اللي  ال�شي  ذاك  بغينا،  اللي  نديرو  مستعد  أنا  ال.. 
نحلوهومش ما نحلوهومش، غاد1 يرتاحو بزاف ديال الناس، الطاقم 
ديال الوزارة غاد1 يرتاح، ولكن ما نحلوش إلى أين؟ إذن إلى حليناه ووقع 
�شي مشكل بحال دبا هاذ السيدة اللي تقاست واش هي بغات تمرض 
الناس اآلخرين؟ هاذ ال�شي كيوقع، هاذ اآلفات كيوقعو، املهم هو خصك 
ذيك الساعة تشد هاذوك الناس تشوف كيفاش تداويهم، تلقى الحل، 
تشوف منين جا1 هاذ املشكل، نحلو املشكل، جميع البلدان في العالم 
غاد1 يعيشو هاذ املشاكل، الخروج من هاذ الفترة هاذ1 ما يمكن لهاش 

تكون بوالو، غاد1 تجر املشاكل.

كانت نقطة أخرى ناقشتوها على األبناك، كنظن أنه كان السيد وزير 
املالية البارح في البرملان، وتطرق لهاذ النقطة هاذ1، واليوم في الصباح 
كان عند1 معه نقاش في هاذ املوضوع، احنا كنشتغلو نشوفو أشنو 
 ،)la CGEM( هوما.. خصنا كلنا كمغاربة، ال األبناك ال شركات التأمين ال
كلنا خصنا نتحدو اليوم، ما خصش يخرج واحد رابح وواحد خاسر، 
ال العمال ما خصهومش يخسرو وال موالين الشركات ما خصهومش 
يخسرو وال األبناك، هاذ ال�شي كلو احنا بغيناه يكون مزدهر، ولكن 
نتقاسو، ألن  كلنا غاد1  كلنا،  نتضررو  يخصنا  الفترة غاد1  هاذ  في 
هاذ الجائحة خلقت مشاكل في االقتصاد، وكل�شي غاد1 يتقاس، إذن 
خاصنا نتحدو ونشتغلو، إلى كان �شي واحد فينا ما كانش في املستوى 

اللي كنا كننتظرو، نتفقو ونمشيو نتفاهمو معه.

كاين هاذ التفكير أنه األبناك دارو وما داروش ذاك ال�شي، واش هاذ 
ال�شي حقيقي؟ واش هاذ ال�شي غير )une perception(، غير كيتبين أنه 
الناس كيشوفو بلي هاذ ال�شي هكذا، ندرسوه في هاذ اليومين، ونحلو 

هاذ املشكل.

كان واحد السؤال ديال واش غنصدرو وال ما نصدروش؟

هذا مشكل، متفق معك، ألن سدينا التصدير حتى ديال الشركات 
األجنبية اللي كانو كيصنعو في املغرب، لقينا معهم حل، البعض منهم، 
اللي كيجيبو املواد األولية من الخارج كيصنعو ووقفناهم في الديوانة، 
ألنه كان قرار أنه ما يخرجش حتى �شي كمامة من املغرب، ما خرجوش، 
االتفاقية اللي درنا معهم وهو أن 50% ديال املنتوج يبقى في املغرب 
و50% يديوه للخارج، احنا كندرسو اليوم، لحد اآلن هاذ ال�شي اللي 
 )il est subventionné( ما يمكنش يخرج، ألن )le non tissé( باقي، ذاك
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من امليزانية ديال )le fond( اللي دار سيدنا هللا ينصرو، مستحيل أنه 
يخرج، ولكن هذاك ديال الثوب احنا في نقاش، احنا بغينا املعامل اللي 
بغاو يخدمو ويصدرو مرحبا، وتدخل شوية ديال العملة ويخدمو شوية 
الناس، وهاذ ال�شي كلو ألن هاذ )le fond( ديال )la CNSS7 ( اللي دار 
هاذ الصندوق ديال 2000 درهم وكذا واش هاذ ال�شي غيمكن لو يدوم؟ 
مستحيل، ما يمكن لوش يدوم، منين غنجيبو هاذ ال�شي؟ ما يمكنش 
يبقى هاذ ال�شي إلى األبد، ألن هاذ ال�شي عندو واحد الفترة غاد1 يوقف، 

ولكن باش يوقف خاص الناس يخدمو.

إذن، احنا كنشتغلو على هاذ الحلول، ما غيخرج والو حتى نكونو 
مطمئنين أنه )stock( ديالنا كافينا للمستقبل، اللي خاصنا عاوتاني 
ما�شي نخليو الناس ينتجو في املغرب، وذاك ال�شي اللي كيستهلكوه املغاربة 
قليل بالنسبة للمنتوج، غنخلقو مشكل آخر، إذن احنا كنشتغلو في هاذ 

النقطة هاذ1.

على )les gels hydroalcooliques( املعـايير ديــالهم واضحين.. إلى

سمحتو لي في ثواني..

السيد ضئيس الجلسة:

الوقت انتهى، باقي عندك نصف دقيقة بحال اللي تعطات لإلخوان.

السيد وزير الصن عة والتج ضة واالقتص د األخرر والرقمي:

إلى بغيتو..

مصاوبين   )les gels hydroalcooliques( هاذوك  نشوفو  بغينا 
بواحد املادة مهمة، وهو )l'éthanol(، اللي خصنا نعرفو، وهو ملي جات 
هاذ الجائحة بدينا تنقلبو على )les gels hydroalcooliques( كنشوفو 
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أنه ما كاينش، عالش ما كاينش؟ ألن )l'éthanol( ما كاينش في املغرب، 

عندنا شركة ديال )l'éthanol( ياك؟ تحرقات هاذ1 8 شهور، ملي جينا 

 )l’usine( نشوفو قلنا لهم شحال خصكم ديال الوقت باش يمكن هاذ

عاود تبدا؟ قال لك بين 8 شهور وعام، قررنا أنه غاد1 نصاوبوها في 15 

يوم، قالو لنا مستحيل، واش احنا كنقولو لكم عام وانتوما كتقولو لنا 

15 يوم؟! خدمنا جميع، صاوبنا املعمل في أسبوع، املغرب صاوب املعمل 

توِلتر يوميا، 
ْ
ديال )l'éthanol( في أسبوع، بدا كيشتغل كنصاوبو 240 ِهك

في هاذ املعمل، اللي تصاوب في أسبوع.

إذن، كنقول احنا عندنا هاذ القدرات، إلى جيتي تشوف واش غاد1 

نتسناو غدا حتى تجينا �شي حاجة أخرى، ما كاين الش، إلى استعملنا 

50% ديال هاذ ال�شي اللي تدار في الرقمي اللي درناه، في شهر ما درناهش 

في 5 سنين، قلت لكم املعمل ديال )l'éthanol( تصنع في سيمانة، سيرو 
شوفوه، راه داز في التلفزيون، هاذ ال�شي ما�شي حلم، يعني معمل تحرق 

تصاوب في أسبوع، ما�شي في عام.

إذن، أنا كنقول أنني في هاذ الحالة هاذ1 متفائل على بالدنا، عندنا 

قدرات غنخرجو من هاذ ال�شي إن شاء هللا، غاد1 نخرجو من هاذ ال�شي 

إن شاء هللا.

شكرا.

السيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد الوزير على أجوبته.

ونشكر السيدات والسادة املستشارين املحترمين على مساهمتهم 

معنا في هذه الجلسة.

وضفعت الجلسة.
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